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*  *  เริมใช้ 19 5.ค.45
สัญญาท่ี สบ.37/2562 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2561

1 . 0  ซ่ือผู้รับจ้าง หรือ [^ ]  ผู้ขาย บริษัท ไมส์สโตน คอนสตรัคซัน จำกัด โดย นายมงคล บุญญาลิทธ้ี ผู้รับมอบอำนาจ
2. ซ่ือหน่วยงาน แขวงทางหลวงสระบุรี กรมทางหลวง
3. ช่ือผู้มีอำนาจอนุม้ต๊ ผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงสระบุรี อนุมัติรับราคาเม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2561
4. จ้างเหมาหรือเอโดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)
5. ค่างานรายน้ีถึอจ่ายจากงบประมาณ ปี 2562

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิตท่ี 2 โครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งบลงทุน ท่ีดินและลิงก่อสร้าง

•ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403
ช่ือสายทางหรือตอน ปากข้าวสาร - แยกสวบพฤกษศาสตรีพุแค
ระหว่าง /  ท่ี กม.116+555-กม.117+485 เป็นซ่วงๆ
ปริมาณงาน 14,950 ตารางเมตร งบประมาณ 9,900,000.00 บาท
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขท่ี 30004/2562/3 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 9,900,000.00 บาท

6. ราคาคิดเป็นหน่วยละ บาท รวมค่างาน 9,879,000.00 บาท
เงินล่วงหน้า 15 % เป็นเงิน 1,481,850.00 บาท

7. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขท่ี - ลงวันท่ี

8. ค.ร.ม.อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. ถึง พ.ศ
ตามหนังสือเลขท่ี ลงวันท่ี วงเงิน - บาท

9. เงินประกันสัญญา 493,950.00 บาท โดย

itc«2□ บาท ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที - เลขท่ี - ลงวันท่ี
1 1 เช็คธนาคาร - เลขท่ี - ลงวันท่ี

0  หนังสือค้ําประกันธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาซน) สาขา ถนนสุดบรรทัด สระบุรี
เลขท่ี 100021898125 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2561
□  อินๆ

10. เงินประกันผลงาน 10 % ของการเบิกจ่ายในแต่ละงวด
11. \ 7 ]  ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ 24,698.00 บาท ของค่าจ้าง ตามสัญญาต่อวัน

1 1 ค่าปรับผิดสัญญาซ้ือ - % ต่อวัน ของราคาส่ิงของท่ียังไม่ได้รับมอบ
12. วันเร่ิมต้นสัญญาวันท่ี 28 ธันวาคม 2561
13. วันส้ินสุดสัญญาวันท่ี 27 มีนาคม 2562 (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลงซ่ือ พ / /  1 ผู้บันทึก
(นายประสิทธ๋ึ พงส์นคินทรี) (นายนรภัทร ตรีติรีโซติ)

นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี

หมายเหตุ จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟ้ลต์ โดยทำการตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้าง



บัญชีรายการก่อสร้าง
ซ่ึงรวมราคาค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษิประเภทต่าง  ๆและกำไรไว้ด้วยแล้ว 

แนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ สบ.37 /2 5 6 2  ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561  
เอกสารเฒบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ 2 (2.3) ผนวก 3

จ้างเหมาทำการงาบบุรณะทางผิวแอสฟ้ลต' ทางหลวงหมายเลซ 1 ตอนควบคุม 0403 

ตอน ปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร'พุแค ระหว่าง กม.116+555-กม.117+485 เป็นช่วงๆ

ลำดับ
รายการ

ปริมาณงาน ราคาต่อหน่วย ราคารวม
ท่ี หน่วย จำนวน (บาท) (บาท)
1 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) SOFT MATERIAL EXCAVATION 45.00 ลบ.ม. 71.59 3,221.55

(EXCAVATION ONLY)
2 งานวัสดุคัดเลิอก ก (SELECTED MATERIAL A) 25.00 ลบ.ม. 364.74 9,118.50
3 งานรอง,พนทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 10.00 ลบ.ม. ^  375.47 3,754.70
4 งานพ้ืนทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 10.00 ลบ.ม. 560.86 r  5,608.60

5 งานขูดไส(M illing) ผิวทางเดิมลึก 5 ฃม.(นำมา๓ บไว้ที่แขวงทางหลวงสระบุรี) 6,560.00 ตร.ม. 20.19 132,446.40

6 งานปรับปรุงขบหางเดิมในที่ ขุดลึกเฉล่ีย 0.20 ม.(PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) 6,560.00 ตร.ม. 94.30 618,608.00
(ขั้นพื้นทางหินคลุก) -

7 งานลาดแอสฟ้ลต์ไพเมโค้ต (PRIME COAT)(พ้ืนทางดินซ่ึเมนต'หรือหิบครุกซ่ึเมนต์)กรณีใช้ยาง EAF 6,560.00 ตร.ม. 46.89 307,598.40

8 งานลาดแอสฟ้ลต์แทคโค้ด (TACK COAT) 14,950.00 ตร.ม. 15.45 r 230,977.50
9 งาบข้ันรองผิวทางนอลฟ้ลต'คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE) 6,560.00 ตร.ม. 261.71 1,716,817.60
10 งาบโมดิไฟด'แอลพัลต'คอนกรีต (MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 14,950.00 ดร.ม. 443.10 6,624,345.00
11 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE) 586.00 ดร.ม' 379.72 222,515.92
12 งานติดตั้งป้ายในงานก่อลว้าง/บุรณะ บริเวณซ่องจราจร,ช้าย สำหรับทางหลวง 2 ซ่องจราจร 1.00 ขุด 3,987.83 3,987.83

(เงินเค้าล้านแปดแสนเจ็ดหม่ืนเค้าพันบาทล้วน) รวมเป็นเงินทั้งสับ 9,879,000.00

ราคารวมทั้งสินเป็นตัวหนังสิอ
หมายเหตุ

1 บรรดาสิงอำนวยความปลอดภัย ซึ่งติดต้ังอยู่เดิม เช่น หลักแนวโค้ง,ป็ายจราจร,ไฟฟ้าแลงสว่าง, ฯลา ที่กิดขวางการก่อสร้าง
และผู้รับจ้างไค้ทอนออกเที่อความสะดวกในการทำงานหริอทำให้ขำรุดเสียหายขณะทำงาน ให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้ดินสภาพเติมก่อนส่งงาน

2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ และติดตั้ง'ชายจราจร เครื่องหมายจราจรและสิงอำนวยความปลอดภัย ให้ใช้ค่มิอเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้างบุรณะ 
และบำรุงรักษาทางหลวง ปีบ้บป็ พ.ศ.2561 เพอความความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างและควบคุมงานจนกว่างานจะแล้วเลริจสมบุรฝตามสัญญา

3 การตรวจรับงานจะใช้วิธีตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ณ. สถานทส่งมอบ
4 ถ้าการทำงานของผู้รับจ้างตามสัญญานึ้เป็บเหตุให้บุคคลภายนอกใต้รับความเสิยหายด้วยเหตุละเมิดหริอเหตุใดก็ตามและกรมทางหลวงจะต้องเสียค่าสินไหม 

ทดแทนและค่าใช้จ่ายอน  ๆ ไปเพอรับมิดของผู้รับจ้าง ดังกล่าวนี้เป็นจำนวนเท่าใดก็ดิ ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้แทนกรมทางหลวงตั้งสิน
5 ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ ผู้ว่าจ้างอาจจะกำหนดให้ผู้รับจ้างทำตอนใดกว้างเท่าใดหริอเว้นดอนใดก็ไต้ ตามความเหมาะสมและให้เที่ม 

ตอนต้นหริอตอนปลายก็ไต้ ภายในระยะทางไม่เกินด้านละ 5 กิโลเมตร
6 แอสฟ้ลท่อิม้ล่ช้น, แอสฟ้ลทํซีเมนต์, บุนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ต้องไต้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานมอก. ISO-9002
7 รัสดุเทอร์โมพลาสติก และ ลูกแก้วสะท้อนแสง ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำโนประเทศไทย ซึ่งไค้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

หมายเลข มอก. 542-2549 และ 543-2550 หริอไต้.การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน มอก. 150-9002 การทดลองให้ปฏิบัติตามบันทิกกรม*!
ลงรับที่ 10 มิบาคม 2552 ท้ายบันที่กสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบที่ สว.1/692 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552

8 งานจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ผู้รับจ้างจะต้องเสนอเอกสารเกยวภับวัสดุที่จะนำมาใช้ทุกอย่าง พร้อมตั้งคุณสมบัติทางเคมี
วิทยาศาสตร์ต่างๆ หริอหนังสิอรับรองจากโรงงานผู้ผลิต และหนังสิออบุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรรม 
กรณกำหนดให้ใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมโห้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและ พิจารณาให้ความเห็นของ
ก่อนดำเนินการจัดทำเครื่องหมายบนผิวทาง
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9 ให้ผู้รับจ้างนำวัสดุที่จะไข้ในการทำเคริองหมายจราจรทั้งหมดในโครงการส่งมายังหน่วยงานทีควบคุมการดำเนินการ
10 โบระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องจัดให้การจราจรผ่านได้โดยสะดวกแล*ปลอดภัยโดยอยู่ในดลยพินิจของนายจ่างโครงการฯ 

และให้ติดทั้งฟ้ายเคร้องหมายและสัญญาณจราจรตามแบบของกรมทางหลวง ของสำนักงานคณะกรรมการป้องภันอุบัติภัยแห่งซาติ 
ประกาคเจ้าพนักงานจราจรที่ 1/252? เรือง การรเมหลุมงานปลูกฟ้กหร้อวางของเกะกะไว้ในทางสาธารณะ

11 กรณีที่ผู้รับจ้างขอนำวัสดุไปใช้งานก่อนทราบผลการทดสอบ หากผลทดสอบไม่ฝานผู้รับจ้างจะต้องเฟ้นผู้รับผิดขอบในการนำวัสดุใหม่ที่ผ่านการทดสอบมาดำเนินการทดแทน
12 ในการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที 1 และ เล่มท่ี 2 และเงื่อนไขตามแบบ
13 ในการก่อสร้าง'ดูรณะและขยายทางหลวงที่ตัดผ่านในพื้นที่ของเขตฟ้าไม้ เข่น ฟ้าสงวนแห่งซาติ เขดสงวนพันธุ่สัดว'ฟ้า เขตฟ้าสงวนคุ้มครอง เขตฟ้าทีจัดสรรเพื่อการเกษตรกรรม 

เป็นต้น นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบหร้อเงื่อนไขของกรมฟ้าไม้ ขึ๋งกรมทางหลวงได้วางแผนแนวทางให้ถึอปฏิบัติไว้แล้วนั้น ให้หน่วยงานที่รับผิดขอบ
ในการปฏิบัติงานตังกล่าว ดูแลควบคุมหร้อดำเนินการทางฟ้า รเดตอ (Clearing and Grubbing) เอพา*ภายในบริเวณตัวสันทาง หริอให้มีความกว้างภายใน Toe Slope และ 
Back Slopes มิให้ถางหริอดุดจนถึงขอบแนวทาง เว้นแต่ในกรณีที่ต้องมิระบายนํ้าข้างทางก็ให้ดำเนินการตามความจำเฟ้นภายในเขตทางเท่านั้น

14 ในการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี 1 และ เล่มท่ี 2 แล*เงื่อนไขตามแบบ

CONS 1พ 111 I II เผ ไาผ ิไย ิน ิโท ๊พ !น ิ] 
น';แแ เแแทเทแ fimmnSndu าเท่ก

M IL E S TO N E


