
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ กรมทางหลวง โทร.๐๓๖-๔๑๒๓๗๘ต่อ๑๒๑,(พัสดุ) ๔๑๐๑๒
ท่ี - วันที่ - tel พ.ค.
เรื่อง ขออนุนัติ ขยายอายุสัญญา ตามสัญญาเลขที่ สบ.๓๖/๒๔๖๒ ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๔๖๑ z'

เรียน ผส.ทล .6)6)

ด้วย สทล.๑๑ ได้รับแจ้งจาก แขวงฯ สระบุรี ตามบันทึกแขวงฯ ท่ี สทล.๑๑ ฃท.สบ/พ/๗๖๒ ลงวันท่ี 
๒๙ เมษายน ๒๔๖๒ เรื่อง ขออนุมัติ ขยายอายุส ัญญา ตามสัญญาเลขที่ สบ.๓๖/๒๔๖๒ ลงวันที่ ๒๗ 
ธันวาคม ๒๔๖๑

คณะกรรมการฯ ขอเรียนขี้แจงรายละเอียดพร้อมความเห็นดังต่อไปนี้.-

๑. เรื่องเดิม

ตามสัญญาเลขที่ สบ.๓๖/๒๔๖๒ ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๔๖๑,. โดย บริษัท ทรายปูน ก่อสร้าง 
จำกัด เป็นผู้รับจ้าง งานจ้างเหมาทำการ งานก่อสร้างทางระบายนํ้าถาวร ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม 
๐๔๐๑ ตอน หนองแค - หินกอง ระหว่าง กม.๙๐+๓๐๐ - กม.๙๐+๙๐๐ (ขาเข้า กทม.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 
ตามเอกสารแนบ ๑

- เริ่มสัญญาวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๔๖๑
- สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๔๖๒
- ระยะเวลาทำการ ๑๒๐ วัน
- ได้รับการขยายอายุสัญญาช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน ๘ วัน
- ส้ินสุดสัญญาใหม่ ๔ พฤษภาคม ๒๔๖๒
- ค่างาน ๙,๘๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท
- กำหนดค่าปรับวันละ ๒๔,๗๐๘.๐๐ บาท

๒. เรื่องที่เกิดขึ้น

๒.๑ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยสำหรับเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๐ -  
๑๘ เมษายน ๒๔๖๒ ให้ทุกหน่วยงานใบสังกัดเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกปลอดภัยสำหรับการ 
ใช้เส้นทางในการเดินทางช่วงเทศกาลดังกล่าว เป็นไปอย่างสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนฟ้องกัน 
และบรรเทาอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประซาซนผู้ใช้เส้นทาง จึงให้ 
ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุงทางและสะพาน หยุดการดำเนินการ 
ดังกล่าว ต้ังแต่วันท่ี ๑๐ -  ๑๘ เมษายน ๒๔๖๒ ตามเอกสารแนบ ๒

๒.๒ แขวงฯ สระบุรี ได้มีหนังสือ ท่ี คค ๐ ๖ ๐ ๖ ๖ /พ /๙๓๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๔๖๒ 
เร่ือง ขอความร่วมมือ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ -  ๑๘ เมษายน ๒๔๖๒ ตามเลกสารแนใJ ๓

„/๒-/๒.๓ บริษัทฯ



-Is

lam บริษัท ทรายปูน ก่อสร้าง จำกัด ได้มีหนังสือ ท่ี SPC.obs)/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๙  เมษายน 
๒๕๖๒ เร่ือง ขอขยายอายุสัญญา ตามที, แขวงๆ ได้ขอความร่วมมือให้ บริษัทฯ หยุดปฏิบัติงาน ต้ังแต ่
วันท่ี ๑ ๐  -  ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ รวมจำนวน ๙ วัน ตามเอกสารแนบ ๔

๒.๔ ผู้ควบคุมงาน ได้รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในสนามว่า ผู้รับจ้างได้หยุด ปฏิบัติงานตั้งแต่ 
วันท่ี ๑๐  -  ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ตามนโยบายของกรมฯ จริง ตามเลกสารแนบ ๕

๒.๕ แขวงฯ สระบุรี ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ขยายอายุสัญญา ให้ผู้รับจ้าง บริษัท ทรายปูน 
ก่อสร้าง จำกัด ออกไปอีก จำนวน ๙ วันนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา เนื่องจากแขวงฯ ได้ดำเนินการตาม 
คำสั่งกรมฯ ในการให้หยุดปฏินัตงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๐  -  ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ และ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ อำนาจ 
อนุนัติเป็นของ ผส.ทล.๑ ๑  ตามคำส่ังกรมทางหลวง ท่ี บ.๑/๑๒๐/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เร่ือง 
มอบอำนาจ การพิจารณางด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงงานซื้อ/จ้าง งานจ้างท่ี 
ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๓. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ 
๓.๒ ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ 
๓.๓ คำส่ังกรมทางหลวง ท่ี บ.๑/๑๒๐/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เร่ือง มอบอำนาจ 

การพิจารณางด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงงานซื้อ/จ้าง งานจ้างที่ปรืกษา และ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๓.๔ หนังสือกรมทางหลวง ท่ี สลน.๓/๑๖๓๓ ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เร่ือง การอำนวย 
ความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าการขอความร่วมมือของกรมทางหลวง มีผลทำให  ้
ผู้รับจ้างต้องหยุดปฏิบัติงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑ 0 ๒ และระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ คู่สัญญาสามารถยกเป็น 
เหตุผลมากล่าวอ้างเพื่อขอขยายเวลาได้ จึงเห็นสมควร ขยายอายุสัญญา ให้ผู้รับจ้างตามที่ผู้รับจ้างได้หยุด 
ปฏิบัติงานจริง เป็นเวลา ๙  วัน นับกัดจากวันสิ้นสุดสัญญา

.../-๓-/๕. เรื่องเสนอพิจารณา



-๓-

๕. เรื่องเลนอพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ขยายอายุส ัญญา สัญญาเลขที่ สบ.๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้ผู้รับจ้าง บริษัท ทรายปูน ก่อสร้าง จำกัด เป็นระยะเวลา ๙ วัน
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(นายธารา แต่งวิจิตร)
กรรมการและเลขานุการ 
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