
สัญญาจ้างก่อสร้าง 

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ )

สัญญาเลขท่ี ๖/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
เม่ือวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนโดยนายวิชัยบุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ท่ี ๗๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒® กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๗๑๖/๒๕๖๕ 
ลงวันที่ ๑ มิอุนายน ๒๕๖๕ ชํ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนี้งกับ ห้างทุ้นส่วนจำกัด ดั้นอ้าย 
วิศวกรรม ชื่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณลำนักงานทะเบียนทุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์มีลำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑ หมู่ ๒ ตำบลศริบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โดยนางสาวไปราพัทธ์ 
จันทร์ศรี ผู้รับมอบอำนาจจาก นางสาวชลิตา วงศ์เขียว ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฎตามหนังสือรับรอง 
ของ สำนักงานทะเบียนทุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ ลป.๐00๘0๑ 
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ชํ่งต่อไป 
ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนี้ง

ตามที่ผู้'ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้'รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกู่เค้า 
หมู่ที่ ๒ ตำบลเหมืองจี้ เชื่อมตำบลบ้านแบ้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนี้งค้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น 
บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ
ข้อความเติม
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว่ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก 

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน วันละ ๓,๓๕๐.๐๐ บาท (สามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนี้งเป็นจำนวนเงิน วันละ 
๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างไต้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง



นอกจากนี ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทํๅงานล่ๅช้'นฉพๅะส่วนที่ 
เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไดอกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฎิบติตาม 
สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และด้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไป 
ยังผู้รับจ้างเมือครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอก 
เลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง ยังมิได้บอกเลิก 

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วัน ละ 0.00 บาท (ตั้งแต่วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
- วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕) ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับจำนวนเงินวันละ ๓,๓๕0.00 บาท (สามพันสามร้อยห้าสิบบาทล้วน) 
และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนี้งเป็นจำนวนเงิน วันละ 
0.00 บาท นับกัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง 
นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่า 
จำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบติตาม 
สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และล้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้อง 
ไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอก 
เลิกสัญญาได้อีกด้วย

ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนี้งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ 
๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ตามหนังลือคณะกรรมการวินิจฉัย ป็ญหาการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสตุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีธุโด ท่ี กค (กวจ) 0๔0๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความ 
ช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ อนุมิติยกเว้นการปฎิบัติตาม 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ. ๒๕๖0 ข้อ ๑๖๒ โดยกำหนด 
อัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ o ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ข้อ ๑.๒.๓ สัญญาฯ ที่ได้ลงนาม 
หลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ชื้งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ โดยสัญญาฯ ดังกล่าวครบกำหนดหลังวันที่มีประกาศยกเลิก 
ประกาศสถานการณ์อุกเฉินฯ แต่ยังมิได้มีการส่งมอบงานกรณี สัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเคียวหรือยังมิได้ส่งมอบ 
งานงวดสุดท้าย หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นับจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับใน 
อัตราร้อยละ o เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนาม ตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ 
อุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ และตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยบัญหาการจัดชื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ท่ี กค (กวจ) 0๔0๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒® มิลุนายน ๒๕๖๕



ข้อ ๑.® กำหนดให้แก้ไขระยะเวลาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัคชื้ฐจัดจ้างและการบริหๅรพัสดุ 
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙รท ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ การสิ้นธุโคการนับ 
ระยะเวลาการได้อัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามข้อ ๑.®.๒ - ข้อ ๑.®.๖ และข้อ ๑.๒.® - ข้อ ๑๒.รท จากเดิม “จนถึงวัน 
ก่อนวันที่มีการประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ธุกเฉินฯ” เป็น “ถึงวันที่ รท๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ”

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานีทำชื้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกตองตรงกัน คู่สัญญาไคอาน 
และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประท้บตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาบ 
และคู่สัญญาด่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนํ่งฉบับ

(ลงชื่อ).
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