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สัญญาท่ี สบ.36/2562 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2561

1. [7] ซ่ือผู้รับจ้าง หรือ □  ผู้ขาย บริษัท ทรายปูนก่อสร้าง จำกัด โดย นายอรรถพล เจียมตระการ กรรมการผู้จัดการ

2. ซ่ือหน่วยงาน แขวงหางหลวงสระบุรี กรมทางหลวง

3. ซ่ือผู้มีอำนาจอนุมัติ ผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงสระบุรี อนุมัติรับราคาเมือ'วันท่ี 21 ธันวาคม 2561

4. จ้างเหมาหรือซ้ือโดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

5. ค่างานรายน้ีถือจ่ายจากงบประมาณ ปี 2562

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิตท่ี 2 โครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งบลงทุน ท่ีดินและลิงก่อสร้าง 

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401

6.

7.

8.

9.

ซ่ือสายทางหรือตอน หนองแค - หินกอง

ระหว่าง /  ท่ี กม.90+300 - กม.90+900 ขาเข้า กทม.

ปริมาณงาน 1 แห่ง งบประมาณ 9,900,000.00 บาท

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขท่ี 30004/2562/3 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 9,900,000.00 บาท

ราคาคิดเป็นหน่วยละ บาท รวมค่างาน 9,883,000.00 บาท

เงินล่วงหน้า 15 % เป็นเงิน 1,482,450.00 บาท

เงินจัดสรรตามหนังสือเลขท่ี - ลงวันท่ี

ค.ร.ม.อนุมตให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. ถึง พ.ศ

ตามหนังสือเลขท่ี ลงวันท่ี วงเงิน - บาท

เงินประกันสัญญา 494,150.00 บาท โดย

1 1 เงินสด บาท ตามใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี - เลขท่ี - ลงวันท่ี

1 1 เช็คธนาคาร - เลขท่ี - ลงวันท่ี

โทิๆ หนังสือค้ําประกันธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาขน) สาขา ศูนย์ปฏิบัติการสระบุรี

เลขท่ี 00019/200264/0022/61 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2561

□  อื่นๆ

10. เงินประกันผลงาน 10 % ของการเบิกจ่ายในแต่ละงวด

11. 0  คาปรับผิดสัญญาจ๋ัาง่วนล่ะ 24,708.00 บาท ของค่าจ้าง ตามสัญญาต่อวัน

อ  ค่าปรับผิดสัญญาซ้ือ - % ต่อวัน ของราคาส่ิงของท่ียังไม่ได้รับมอบ

12. วันเร่ิมต้นสัญญาวันท่ี 28 ธันวาคม 2561

13. วันส้ินสุดสัญญาวันท่ี 26 เมษายน 2562 (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ลงซ่ือ ป y^- ผู้1น้ีนทีก

(นายประลิทธ พงส์นคินทรี)

นักจัดการงานท่ัวไปขำบาญการ

(นายนรภัทร ตรีดิริโชติ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี

หมายเหตุ จ้างเหมาทำการงานก่อสร้างทางระบายน้ําถาวร โดยทำการตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้าง



บัญชีรายการก่อสร้าง
ริ!งรวมราคาค่าวัสดุ อุปกรฝ แรงงาน ภารประเภทค่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว 

แนบท้ายสัญญาจ้าง เลขท่ี สบ.36/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ 2 (2.3) ผนวก 3 

จ้างเหมาท้าการงานก่อสร้างทางระบายน้ําทาวร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401 

ตอนหนองแค-หินกอง ระหว่าง กม.90+300 - กม.90+900 (ขาเข้า กทม.)

ลำด้น
รายการ

ปริมาณงาน ราคาต่อหน่วย ราคารวม

ที่ หน่วย จำบวน (บาท) (บาท)

1 งานร้ือผิวคอนกรีตเดม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT) 1,565.00 ตร.ม. 163.00 255,095.00

2 งาบตัดดิน (EARTH EXCAVATION) 860.00 ลบ.ม. 60.00 51,600.00

3 งานชุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานชุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION 65.00 ลบ.ม. 70.00 4,550.00

(EXCAVATION ONLY)

4 งานรอง'พนทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 470.00 ลบ.ม. 374.85 176,179.50

5 งาบหินฝ่นบดทับแน่นข้างท่อเหล่ียม ค.ส."ล. 285.00 ลบ.ม. 630.00 179,550.00

6 งานทรายรองใต้ผิวทางคอบกรีด (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 156.00 ลบ.ม. 508.00 79,248.00

7 ผิวหางปอร'ตแลนด์ข็เมนต์คอนกรีตหนา 25 ขม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE 

PAVEMENT) (คอนกรีตซนิดแข็งตัวเร็ว24ขม.รับกำลังอ้ดใม'น้อยกว่า 245 ksc)

1,565.00 ตร.ม. 778.30 1,218,039250

8 CONTRACTION JOINT 156.00 เมตร 440.00 68,640.00

9 LONGITUDINAL JOINT 574.00 เมตร 137.00 78,638.00

10 งาบข้อมผิวคอนกรีต หนา0.25 ม. (FULL DEPTH REPAIR 250.00 ตร.ม. 1,535.56 383,890.00

คอนกรีตแข็งตัวเร็ว 24 ขม. รับกำลังอัดใต้ใม,น้อยกว่า 245 Ksc)

11 งาบท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ (PRECAST BOX CULVERT 

ขนาด 1.20 m. xl.20 ทา. พร้อมเทLEAN)

572.00 เมตร 9,979.80 5,708,445.60

12 อ่างรับน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนิด F (R.C.MANHOLE TYPE "F" 44.00 แท่ง 37,202.29 1,636,900.76

FOR BOX CULVERT CLOSE TYPE)

13 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE) 100.00 ตร.ม. 370.00 37,000.00

14 งาบติดต้ังป้ายในงานก่อสร้าง/รุเรณะ บริเวณข้องจราจรข้าย สำหรับทางหลวงหลายข้องจราจร 1.00 ชุด 5,223.64 ร,223.64

(เงินเก้าล้านแปดแสนแปดหน้ีนสามพันบาทท้วน) รวมเป็นเงินท้ังสัน 9,883,000.00

ราคารวมทั้งสินเป็นตัวหนังสีอ

หมายเหตุ

1 บรรดาสิงอำนวยความปลอดภัย ริรงติดต้ังอยู่เดิม เข่น หลักแนวโค้ง,ป้ายจราจร,ไฟฟ้าแสงสว่าง, ฯลฯ ทีกีดขวางการก่อสร้าง

และผู้รับจ้างได้กอนออกเทีอความละดวกไนการทำงานหริอท’าให้ซ่ารุดเสียหายขณะทำงาน ไห้ผู้รับจ้างค่าเป็นการไท้คีนสภาพเดิมก่อนสงงาน

2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ และติดตั้งป้ายจราจร เคร็องหมายจราจรและลิงอำนวยความปลอดภัย ไห้ไข้ค่มิอเคร่ืองหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้างรุเรผะ 

และบำรุงรักยาทางหลวง อบับปิ พ.ศ.2561 เพ่ือความความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างและควบคุมงานจนกว่างานจะแล้วเสร็จสมรุ)รณ์ตามลัญญา

3 การตรวจรับงานจะไซ้วิธีตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ณ. สกานทีส่งมอบ

4 ล้าการทำงานของผู้รับจ้างดามลัญญาน้ีเป็นเหตุให้บุคคลภายบอกได้รับความเสียหายด้วยเหตุละเป็ดหริอเหตุไดก็ตามและกรมทางหลวงจะต้องเสียค่าสินไหม 

ทดแทนและค่าไข้จ่ายอ่ืน  ๆ ไปเพ่ือรับผิดของผู้รับจ้าง ตังกล่าวน้ีเป็นจ้านวนเท่าไดกีดํ ผู้รับจ้างรนยอมขดไข้แทนกรมทางหลวงท้ังสิน

5 ภายในระหว่างหลักกิโลเมดรทีกำหนดไว้ ผู้ว่าจ้างอาจจะกำหนดไห้ผู้รับจ้างทำดอนใดกว้างเท่าไดหริอเว้นตอนไดก็ได้ ตามความเหมาะสมและไห้เพื่ม

ดอนต้นหริอตอนปลายก็ได้ ภายในระยะทางไม่เกินด้านละ 5 กิโลเมดร

6 แอสฟ้ลทํอิมัลชัน, แอสฟ้ลท'ซีเมนต', รุ]นซีเมนต์ปอร'ตแลนด์ ต้องได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาดรฐานมอก. 150-9002

7 วัสดุเทอร'โมพลาสติก และ สูทแก้วสะท้อนแลง ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ทีทำไนประเทศไทย ซีงได้รับเคริองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

หมายเลข มอก 542-2549 และ 543-2550 หริอได้การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน มอก ISO-9002 การทดลองไห้ปฏิบ้ดิตามบันทึกกรมฯ 

ลงวันที 10 มินาคม 2552 ท้ายบันทึกส่านักวิเคราะห์และตรวจสอบที สว.!/692 ลงวันที 26 คุมภาพันธ์ 2552

ลงนาม.. . .ผ ู้ว่าจ้าง ลงนาม
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8 งานจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ผู้รับจ้างจะต้องเสนอเอกสารเก่ียวกับวัสดุทีจะนำมาใช้ทุกอย่าง พร้อมทั้งคุณสมบัติทานคมิ 

วิทยาคาสตร'ต่างๆ หริอหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิต และหนังสืออบุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุดสาหกรรรม

กรณิกำหนดให้ใช้ ผลิตนัณท์ทีต้องแสดงเคริองหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและ พิจารณาให้ความเห็นขอบ 

กอนดำเนินการจัดทำเคร่ืองหมายบนผิวทาง

9 ให้ผู้รับจ้างนำวัลตุทิจะใช้ในการทำเคร่องหมายจราจรทั้งหมดในโครงการส่งมายังหน่วยทนทีควบคุมการด่าเนินการ

10 ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องจัดให้การจราจรผ่านได้โดยสะดวกและปลอดนัยโดยอยู่ในดุลยพินิจของนายช่างโครงการ■ไ 

และให้ติดทั้งฟ้ายเคร่ืองหมายและสัญญาณจราจรตามแบบของกรมทางหลวง ของส่านักงานคณะกรรมการฟ้องกันอุ'บดีนัยแห่งขาติ 

ประกาศเจ้าพนักงานจราจรที 1/2527 เร่ือง การดุมหลุมงานปลูกฟ้กหริอวางของเกะกะไว้ในทางสาธารณะ

11 กรณิทีผู้รับจ้างขอนำรัสดุไปใช้งานก่อนทราบผลการทดสอบ หากผลทดสอบไม่ผ่านผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดขอบในการนำจัสดุใหม่ทีผ่านการทดสอบมาดำเนินการทดแห

12 ในการก่อสร้างให้บฎิบัดีดามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที 1 และ เล่มที 2 และเง่ือนไขตามแบบ

13 ในการก่อสร้างบุรณะและขยายทางหลวงท็ตัดผ่านในพ่ี,นทีของเขตป่าไม้ เช่น ป่าลงวนแห่งชาติ เขตสงวนพันธุ'สัตว'ป่า เขตป่าสงวนคุ้มครอง เขตป่าทีจัดสรรเพ่ีอการเกษตรก 

เป็นต้นนอกจากจะต้องปฎิป่ดีดามกฎหมายและระเบียบหริอเงื่อนไขของกรมป่าไม้ ขึ๋งกรมทางหลวงไต้วางแผนแนวทางให้ลีอปฏิบัติไว้แล้ว'นบให้หน่วยงานทีรับผิดขอบ 

ในการปฏิป่ดีงานดังกล่าว ดูแลควบคุมหริอดำเนินการถางป่า ดุดตอ (Clearing and Grubbing) เอพาะภายในบริเวณตัวคันทาง หริอให้มิความกว้างภายใน Toe Slope แ 

Back Slopes มิให้ถางหริอดุดจนลีงขอบแนวทาง เว้นนตในกรผิทีต้องมิระบายน์าช้างทางก็ให้ดำเนินการตามความจำเป็นภายในเขตทางเท'าน้ัน

14 ในการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที 1 และ เลมที 2 และเง่ือนไขตามแบบ


