
สัญญาจ้างก่อสร้าง 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑ )

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบล/แขวง ป่าสัก อำเภอ/เขต เมืองลำพูน 
จังหวัด ลำพูน เมื่อวันที่ ๓®̂ ตุลาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร 
ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๓๒๗/๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ , คำสั่งที่ ๗๙๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒® กรกฎาคม ๒๕๖๔ 1 คำสั่งที่ ๗®๖/๒๕๖๕ ลงวัน 
ท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขึ้งต่อไปในสัญญานี้เรียกกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนี้งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ถุมบูรณ์ การ 
โยธา ลำพูน ขึ้งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการ 
ค้ากระทรวงพาณิชย์มีลำนักงานใหญ่อยู่เลขที่®๓๐/๒ห ม ู่๖ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดย 
นายสมบูรณ์ทรัพย์มาบุพผา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฎตามหนังสือรับรองของ ลำนักงานทะเบียน 
หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ ลพ.๐๐®๒๔๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ขึ้งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนี้ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าเสัา หมู่ท่ี ๙ 
เชื่อมบ้านชัยสถาน หมู่ท่ี ๑๐ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้ง 
ส้ิน ๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนี้งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๖/๒๕๖๔ ลงวัน 
ท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แค่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน วันละ ๓,๐๕๐.๐๐บาท (สามพันท้าสิบ 
บาทล้วน)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนี้งเป็นจำนวนเงิน 
วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างไต้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้ว

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ
ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไล้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิไต้

เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไต้อีกด้วย



ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฎิบํติ 
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และล้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก 
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน 
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

แก้ไขใหม่เห็น
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไวั!นสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้ 

บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเห็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วัน ละ 0 .00บาท (ล้วน)และ 
จะด้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหมื่งเห็นจำนวนเงิน วันละ 0.00 
บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง 
นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเริยกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่า 
จำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และล้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก 
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน 
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

๒๕๖๕ และตั้งแต่วันที่ ๓0 ตุลาคม ๒๕๖๕ หากผู้รับจ้างยังทำงานไม่แล้วเสร็จและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา 
ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเห็นจำนวนเงิน วันละ ๓,0 ๕0 .00บาท (สามพันห้าสิ!(บาทล้วน) ตาม 
อัตราปกติ และให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เห็นส่วนหมื่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขท่ี ๗๖/๒๕๖๔ ลง 
วันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป็ญหาการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่กค 
(กวจ) 0๔0๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เร่ือง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อนุมิติยกเว้นการปฎิบติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัด 
ชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖0 ข้อ ๑๖๒ โดยกำหนดอัตราค่าปรับเห็นอัตราร้อยละ 0 ตามหลัก 
เกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ข้อ ๑.๒.เ^-กำหนดให้“สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม 
๒๕๖๓ ซงยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ครบกำหนดใบช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเนินฯ แต่ได้มีการส่งมอบ 
งานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายหสุงิวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศ 
สถานการณ์ฉุกเฉิน'ฯ แต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น แล้วให้คิดค่าปรับใน 
อัตราร้อยละ 0 เห็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุก 
เนินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ” และตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยบัญหาการจัดชื้อจัดจ้างและ

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฎิใ]ติ

โดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม



กำหนดให้แก้ไขระยะเวลาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป็ญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ การสิ้นลุ[ดการนับระยะเวลา 
การได้อัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามข้อ ๑.®.๒ - ข้อ ๑ .๑.๖ และข้อ ๑ .๒.® - ข้อ ๑.๒.๓ จากเดิม “จนถึงวันก่อนวันที่มี 
การประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ” เป็น “ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕”

(ลงชื่อ).... ........................... .................................................... .....ผ้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร) / ‘บ 5 \

(ลงชื่อ).... ..^ ะM ....ะ......% ห้รับจ้าง.;
' ;  J  X S(นายสมบูรอ!ทรัพย์ มาบุพผา)ร; พ น ^

(ลงช่ือ).... b -  ง  J ......พยาน
(นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)... พ ็ท1 ...... พยาน
(นางสาวภัทร์ธีนันท์ ไชยวรรณ์)


