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5  c  เริมใช้ 19 ธ.ค.45

สัญญาท่ี สบ.41/2562 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2562

1 . 0  ซ่ือผู้รับจ้าง หรือ □  ผู้ขาย บริษัท โซคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด โดย นายรนโซค ล้ิมรนาคม กรรมการผู้จัดการ

2. ซ่ือหน่วยงาน แขวงทางหลวงสระบุรี กรมทางหลวง

3. ซ่ือผู้มีอำนาจอนุม้ต ผู้อำนวยการ แขวงหางหลวงสระบุรี อนุมัติรับราคาเม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2561

4. จ้างเหมาหรือซ้ือโดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

5. ค่างานรายน้ีถือจ่ายจากงบประมาณ ปี 2562

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิตท่ี 2 โครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา

กิจกรรมบำรุงรักษาหางหลวง งบลงทุน ท่ีดินและสิงก่อสร้าง

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0402

ซ่ือสายทางหรือตอน หินกอง - ปากข้าวสาร

ระหว่าง /  ท่ี กม.!00+300 - 101+800 เป็นข่วงๆ

ปริมาณงาน 1.5 กิโลเมตร งบประมาณ 9,900,000.00 บาท

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

6. ราคาคิดเป็นหน่วยละ บาท รวมค่างาน 9,096,000.00 บาท

เงินล่วงหน้า 15 % เป็นเงิน 1,364,400.00 บาท

7. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขท่ี - ลงวันท่ี

8. ค.ร.ม.อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ

ตามหนังสือเลขท่ี ลงวันท่ี - วงเงิน - บาท

9. เงินประกันสัญญา 454,800.00 บาท โดย

1 1 เงินสด บาท ตามใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี - เลขท่ี ลงวันท่ี -

1 1 เซ็คธนาคาร - เลขท่ี - ลงวันท่ี -

0  หนังสือค้ําประกันธนาคาร ธนซาด จำกัด (มหาซน) สาขา กำแพงแสน

เลขท่ี 358819000025 ลงวันท่ี 7 มกราคม 2562

□  อ่ืนๆ
10. เงินประกันผลงาน 10 % ของการเบิกจ่ายในแต่ละงวด

11. 0  ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ 22,740.00 บาท ของค่าจ้าง ตามสัญญาต่อวัน

1 1 ค่าปรับผิดสัญญาซ้ือ - % ต่อวัน ของราคาส่ิงของท่ียังไม่ได้รับมอบ

12. วันเร่ิมต้นสัญญาวันท่ี 11 มกราคม 2562

13. วันส้ินสุดสัญญาวันท่ี 10 เมษายน 2562 (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลงซ่ือ ข่/ ผู้บันทึก

(นายประสิทธ พงส์นคินทรี) (นายนรภัทร ตรีคิริโซติ)

นักจัดการงานท่ัวไปขำนาญการ ผู้อำนวยการแขวงหางหลวงสระบุรี

หมายเหตุ จ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป็องกันน้ําท่วมทาง โดยทำการตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้าง



บัญชีรายการก่อสร้าง
ซ่ึงรวมราคาค่าวัสดุ อุปกรถ3 แรงงาน ภาษีประเภทต่าง  ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว

แนบท้ายสัญญาจ้าง เลขท่ี สบ.41/2562 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2562 

เอกลารแนบท ้ายส ัญญาจ ้าง ข้อ 2 (2.3) ผนวก 3 

จ ้างเหมาทำการงานแก ้ไขและป ้องก ันน ํ้าท ่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบค ุม 0402 

ตอน ห ินกอง - ปากข ้าวสาร ระหว ่าง กม.100+300 - กม.101+800 (เป ็นช ่วงๆ)

ลำดับ
รายการ

ปริมาณงาบ ราคาต่อหน่วย ราคารวม
<๗ท หน่วย จาน'วน (บาท) (บาท)

1 REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 20.00 ดร.ม. 20,00 400.00

2 EARTH EXCAVATION 15.00 ลบ.ม. 55.00 825.00

3 SELECTED MATERIAL A 75.00 ลบ.ม. 333.00 24,975.00

4 งานหินฝ่บบดทับแน่นข้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. 75.00 ลบ.ม. 500.00 37,500.00

5 SOIL AGGREGATE SUBBASE 40.00 ลบ.ม. 333.00 13,320.00

6 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE 50.00 ลบ.ม. 647.45 32,372.50

7 PRIME COAT 20.00 ตร.ม. 35.00 700.00

8 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK 20.00 ตร.ม. 245.00 4,900.00

9 R.c. DITCH LINING TYPE 1 (PLAIN CONCRETE DITCH LINING) 1,965.00 ดร.ม. 515.00 1,011,975.00

10 งาบดันท่อลอด Dia. 1.00 ม.หนา 9.50 มม. 130.00 เมตร 45,741.75 5,946,427.50

11 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ (PRECAST BOX CULVERT 

ขนาด 1.20 ทา. x l.20  m. พร้อมเท LEAN)

150.00 เมตร 9,500.00 1,425,000.00

12 อ่างรับนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนิด B (R.C.MANHOLE TYPE "B") ขนาด 1.80 X 1.10 สูงเฉลี่ย 2.75 ม. 6.00 แห่ง 24,680.00 148,080.00

13 อ่างรับนํ้าคอนกรีดเสริมเหล็กชนิด F (R.C.MANHOLE TYPE "F"FOR BOX CULVERT CLOSE TYPE) 

ขนาด 1.90 X 1.20 ม. สูงเฉลี่ย 2.50 ม. ท่อ 1.20 X 1.20 ม. STEEL GRATING 0.25 X 1.10 ม.

12.00 แห่ง 36,800.00 441,600.00

14 งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณซ่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวงหลายซ่องจราจร 1.00 LS. 7,925.00 7,925.00

(เงินเก้าล้านเก้าหมื่นหกพันบาทท้วน) รวมเป็นเงินทั้งสัน 9,096,000.00

ราคารวมทั้งสิบเป็นตัวหนังสือ

หมายเหตุ

1 บรรดาสิงอำนวยความปลอดภัย ซึ่งติดตั้งอยู่เดิม เช่น หลักแนวโค้ง,ป้ายจราจร,ไฟฟ้าแสงสว่าง, ฯลฯ ที่กีดขวางการก่อสว้าง

และผู้รับจ้างได้ถอนออกเพื่อความสะดวกใบการทำงานหรือทำให้ขำรุดเสียหายขณะทำงาน ให้ผู้รับจ้างดำเนิบการให้คีบสภาพเดิมก่อนส่งงาบ

2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ และติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรและสิงอำนวยความปลอดภัย ให้ใช้ดู่มีอเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงาบก่อลว้างรุ)รณะ 

และบำรุงรักษาทางหลวง ฉบับปี พ.ศ.2561 เพื่อความความปลอดภัยในระหว่างการก่อสว้างและควบคุมงานจนกว่างานจะแล้วเสร็จสมบูรณตามสัญญา

3 การตรวจรับงานจะใช้วิธีตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับvTสดุ ณ่. สถานที่ส่งมอบ

4 ท้าการทำงานของผู้รับจ้างตามสัญญานี้เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายด้วยเหตุละเมิดหรือเหตุใดก็ตามและกรมทางหลวงจะต้องเสิยค่าสิบไหม 

ทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไปเพื่อรับผิดของผู้รับจ้าง ดังกล่าวนี้เป็นจำนวนเท่าใดก็ดี ผู้รับจ้างยิบยอมซดใช้แทนกรมทางหลวงทั้งสิบ

5 ภายใบระหว่างหลักกิโลเมตรท่ีกำหนดไว้ ผู้ว่าจ้างอาจจะกำหนดให้ผู้รับจ้างทำตอบใดกว้างเท่าใดหรือเว้นตอนใดก็ได้ ตามความเหมาะสมและให้เพิ่ม 

ตอบสับหรือคอนปลายก็ไค้ ภายในระยะทางไม่เกินต้านละ 5 กิโลเมตร

6 แอสฟ้ลท์อิม้ลช้น, แอสฟ้ลทํขีเมนต้, ยู่นซึ่เมนต้ปอร์ตแลนด์ ต้องได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานมอก. ISO-9002

7 วัสดุเทอร์โมพลาสติก และ ลูกแทว้สะห้อนแสง ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีทำในประเทคไทย ซึ่งไต้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

หมายเลข มอก. 542-2549 และ 543-2550 หรือได้การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน มอก. 150-9002 การทดลองให้ปฏิบัติตามบันที่กกรมฯ
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8 งาบจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ผู้รับจัางจะต้องเสนอเอกสารเกี่ยวกับวัสดุที่จะน่ามาใช้ทุกอย่าง พร้อมทั้งคุณสมบัติทางเคมี 
วิทยาศาสตร์ต่างๆ หรือหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิต และหนังสืออบุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรรม
กรณีกำหนดให้ใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ก่อนดำเนินการจัดทำเครื่องหมายบนผิวทาง

9 ให้ผู้รับจัางน่าวัสดุที่จะใช้ในการทำเครื่องหมายจราจรทั้งหมดใบโครงการส่งมายังหน่วยงานที่ควบคุมการดำเนินการ
10 ใบระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องจัดให้การจราจรผ่านไต้โดยสะดวกและปลอดภัยโดยอยู่ใบดุลยพินิจของบายช่างโครงการฯ 

และให้ติดทั้งฟ้ายเครื่องหมายและสัญญาณจราจรตามแบบของกรมทางหลวง ของสำนักงาบคณะกรรมการฟ้องกับอุบัติภัยแห่งชาติ 
ประกาศเจ้าพนักงาบจราจรที่ 1/2527 เรื่อง การทุมหลุมงานปลูกฟ้กหรือวางของเกะกะไว้ใบทางสาธารณะ

11 กรณีที่ผู้รับจ้างขอน่าวัสดุไปใช้งาบก่อนทราบผลการทดสอบ หากผลทดสอบโม่ผ่านผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดขอบใบการน่าวัสดุใหม่ที่ผ่านการทดสอบมาดำเนินการทดแทน
12 ในการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1 และ เล่มที่ 2 และเงื่อนไขตามแบบ
13 ใบการก่อสร้างบุรณะและขยายทางหลวงที่ตัดผ่านในพื้นที่ของเขตป่าโม้ เช่น ป่าสงวนแห่งขาติ เขตสงวนพันธุ้สัตว์ป่า เขตป่าสงวนคุ้มครอง เขตป่าที่จ้ดสรรเพี่อการเกษตรก’ 

เป็นต้น นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบหรือเงื่อนไขของกรมป่าโม้ ที่งกรมทางหลวงไต้วางแผนแนวทางให้ถีอปฏิบัติใวัแล้วทั้น ให้หน่วยงานที่รับผิดขอบ
ในการปฏิบัติงานตังกล่าว ดูแลควบคุมหรือดำเนินการถางป่า ทุดตอ (Clearing and Grubbing) เลพาะภายใบบริเวณตัวตับทาง หรือให้มีความกว้างภายใบ Toe Slope แ 
Back Slopes มีให้ทางหรือทุดจนถึงขอบแนวทาง เว้นแตโนกรณีที่ต้องมีระบายป้าช้างทางก็ให้ดำเนินการตามความจำเป็นภายใบเขตทางเท่าทั้น


