
f V  Q J  *ตนฉบบ

สัญญาท่ี รบ.๖๔/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับ
การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนแอสฟ้ลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๔,๙ ตำบลดอนทราย
อำ๓ อโพธาราม จังหวัดราขบุรี ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๘
ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนเจ็ดเสมียน -  โคกหม้อ
ระหว่าง กม.๐+๑๐๐-กม.๑+๒๒๕ ระยะทาง ๑.๑๒๕ กิโลเมตร
โดยขยายช่องทางจราจรและสะพานจาก ๒ ซ่องจราจร
เป็น ๔ ซ่องจราจร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๒.๕๐ เมตร
และเกาะกลางถนน ๑ สายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง
สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราขบุรี
ชื่อผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องเล็กสถาปัตย์
แขวงทางหลวงราขบุรี
สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑



พ. ๑-๐๕

บันทึกรายการทำสัญญา กรมทางหลวง 
เร่ิมใช้..๑๙. .5,ค,.๕๕

สัญญาท่ี.....รบ,๖๕/๒๕๖๓...............................  ลงวันท่ี.... ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓.................................. ........... . ..  ......  .
๑- CET ผู้วันจ้าง หรือ □  ผู้ขาย-ห้างท่ันส่วนจำกัด น้อง.เล็ก.ส.ฤาปีตย์...โดย นายอภิศักดิ, . พูลสวัส.ดุ. ผู้รับมอนอำนาจ...................
๒. หน่วยงาน...แขวงทาง.หลวงราชบุรี........................................... ........ ....................................... .................................................. .
๓. ผู้มีอำนาจอนุม้ติ (ตำแหน่ง)...ผู้.อำนวย.การสำนักงานทางหลวง.ท่ี.๑๕.ผ.ระ.จวบคีรี.ชันธ์) อนุมัติเม่ือ....๗..พฤษภาคม..๒๕๖๓________
๔. จ้าง/ซ้ือ โดยวิธี___ ประกวดราคาจ้างโดย.การประกวดราคาสิเล็กทรอนิกส์.(ร.-bidding)........................... ....... ..... ...........................
๕. ค่างานรายน้ีถือจ่ายจากงบประมาณตาม.แผนปฏิบัติราชการประจำ.ปีกล่ม.จังหวัด.ภาคกลา.ง.ตอน.ส่าง.๑..ประจำนังบประมาณ..พ.,ศ..๒๕๖๓

งาน/โครงการ.พัฒนาโครง.ส.'ร้างพ้ืนฐานต้าน.การท่อง.เห่ียว]เพ่ือ.ยกระดับการเช่ือม.'โยงแหล่ง.ท่อ.ง.เท่ียว...,หมวด...ค่า.ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิง.ก่อ!สรวง.
กิจกรรม.ป.รับ.ปรุง.ซ่อม.แชมถนนแอ.ลฟ้ลต์.คอนกรีต._______________ ______ _________ ____________ ___ _____________ __,
ทางหลวงหมายเลข  ๓.๒๓๘.... ตอน.ค.วมคุม...o. ๑ Q Q   ......... ....... ...... .......... ............................................................
ซ่ือสายทางหรือตอน........ .เจ็ดเสมียน..-..โคกหม้อ................................................. ......................... .................................... .......... ,
จาก กม.............................0+๑.00   ..........ถง กม. ..๑+.๒๒๕.................. ............. ....... .............................................. .
จาก กม............................... ..... -....... ................ ...ถึง กม............ ............................. - .................. .................... ...... ..... ...... ......,
ปริมาณงาน................... ...๑...แห่ง. .............. ................................................................. ...... จำนวน ๔๗1๗๓0,000,00 บาท

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขท่ี.ตาม.หนังสือจังหวัดราช.บุรี..ท่ี.รน.0.0.๑๗,๒/๑๐๕๕©...,ลงวับท่ี...๑๔.เมษายน..๒๕๖๓...จำบวบ...๕0,0.00,๐00,00....นาท
๖. ราคาคีตเป็นหน่วยละ................ “ ...................... บาท รวมค่างาน........... ๔๗๗๓.0,.0.00.,0.0..........................................  บาท

เงินล่วงหน้า.................... ๑๕................................. % เป็นเงิน................ ๗,๑๕๙,๕00,00............................................  บาท
๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขท่ี............... ................ ............... .......ลงวันท่ี________ _______ .-............. .........................................
๘. ค.ร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ........... -..................ถึง พ.ศ............ - ................ ตามหนังสือเลขท่ี............ -.............

ลงวันท่ี..............-........................วงเงิน.............-......................... บาท
๙. เงินประกันสัญญา......๒,๓๔๖,๕00,00.............. บาท โดย

I I เงินสด............ ....... ...-....... ..... .... ....... ..บาท
I I เช็คธนาคาร.................................................................เลขท่ี.................... -..................... ลงวันท่ี................ "......................
[ / j  หนังสือ๓ ประกันธนาคาร ทหาร.ไทย..จำ.กัด..(มหาชน)..สำนัก.งาน.ใหญ่..เลขท่ี..๒๑๒.0.0๓๒๕๗. .,ลงวันท่ี .๒๕..พฤษภาคม..๒๕๖๓

n  อ ื่น ๆ .............................. ........................................ ......
๑๐. เงินค่าประกันผลงาน......................๑๐...................... % ทุกคร้ังท่ีมีการจ่ายเงินแต่ละงวด
๑๑. [ ^ '  ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ.....๑๑.๙,๓๒๕,0.0. บาท

I I ค่าปรับผิดสัญญาซ้ือ................. -......................% ต่อวัน ของราคาส่ิงของท่ียังไม่ได้รับมอบ
๑๒. วันเร่ิมต้นสัญญาวันท่ี......๒๖... ..พฤษภาคม..๒๕๖๓ ................................................ ............. ................................................ .
๑๓. วันส้ินสุดสัญญาวันท่ี ..๒.® ธันวาคม ๒๕๖๓ .............................(ระยะเวลาดำเนินการ...๒๑๐...วัน) ถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงซ่ือ  ...............  ^ ะ... ....ผู้บันทึก
( นางสาวสุ'ปาณี ธีรประทีปสกุล )

นักจัดการงานทั่วไปขำนาญการ
ลงวันที.่.....๒ ๕ ..พฤษภาคม..๒๕๖๓......... ,

หมายเหตุ รหัสงาน..-..โครงการ.พัฒนาการ.คมนาคมและโครง.สร้างพื้นฐ.านชัน!,คลอน!1คร.ษฐกิจ___

..................โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว!,พื้อยกระดับการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแชม

ถนน.แอ.สฟ้ลต์คอนกรี.ตุ. หยู่ที่..๔,๙..ตำบล.ดอนทราย.„อำเภอโพรา.ราม..จังหวัดราชบุรี .ทางหลวงหมา.ย.เลข ๓๒๓๘ .ตอนควบคุม...0๑.0.0

ตอนเจ็ดเสมียน-โคกหม้อ... ระหว่าง กม,@.+ ๑๑.Orกม,@±๒๒๕..... ระยะทาง..©,.@๒๕..กิโลเมตร...โดยขยายช่องทาง.จราจรและสะ.พาน

จาก.. ๒...ช่อง.จราจร. เป็น .๔ ..ช่อง.จราจร..พร้อมไหล'ทางข้างละ.๒.๕0 เมตร.. และเกาะกลางถนน. ๑ สา.ย.ทาง. ปริมาณ.งาน. ๑.แห่ง 
สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี...โดยทำการุ.ตาม.รายล.ะเอียดต่อท้าย.สัญญา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ๑. นายเกิยรติศักดิ่ ตรงติริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

๒. นายมานะ วัฒนากร โยธาริการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

๓. นายอัคนีย์ สุภานัย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี
ผู้ควบคุมงาน ขป.ทล.๑๕



ทะเบียนรายการเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้าง

สัญญาที่...รบ,๖ ๔ / ๒๕๖๓............ลงวันที่ ๒๕. ..พ.ฤบภา.คม...๒๕:๖ ๓ ..........................................

ระหว่าง  กรมทางหลวง...............โดย ...............นาย. อ ัศ ุ. น ีย ์ สุภานัย............................................................................
ตำแหน ่ง..........ผู้อำนวยการแขวง.ทางหล.ว.ง.ราชบุรี................ ผ ู้ร ับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง ผู้ว่าจ้าง

กับ ...ห้าง'ท้น;ส่วน.จำกัด[..น้อง.เล็ก.สถา.บีตย์................. โดย.......... นายอภิ.ดัก.ดุ....พล.ส'วัสดี้................ ............ผู้รับจ้าง

ในการจ้างเหมาทำการ .ปรับ[ปรุฟ.อม!แซมถุน.นแอ.สุ.'ทึลต์คอนกรีต..'ทางหล'วงหมาย.เลข.๓๒๓๘................................ ,

ซึ่งได้ลงนามในสัญญาไว้ต่อกัน เม ื่อว ันท ี่.. . . ๒ ๕ . . . . เดือน....พฤษภาคม...พ.ศ.....๒๕๖๓...ในการทำสัญญาดังกล่าว

มีเอกสารประกอบการทำสัญญาดังนี้.-

๑. บันทึกรายการทำสัญญา จำนวน.............๑................ แผ่น

๒. หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร จำนวน............. .๑........... . แผ่น

๓. หนังสือมอบอำนาจ จำนวน...........๑............... ..แผ่น

๔. เอกสารรับรองของทางราซการ จำนวน...........๑๐................แผ่น

๕. สัญญาจ้าง จำนวน..........๑๑................แผ่น

๖. รายละเอียดต่อท้ายสัญญา จำนวน..........๖ .......   แผ่น

๗. ข้อกำหนดหรือมาตรฐาน (Spec) จำนวน.........๑๔๒...............แผ่น

๘. แบบ จำนวน..........๒๒............... แผ่น

๙. เอกสารอื่น ๆ ประกอบ จำนวน..........๒๒................แผ่น

๑๐. รายการละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำ จำนวน........... ๑ ๔ ..............แผ่น

เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (การดีเส้น ลูกศร 

ขีดเขียนข้อความ ฉบับเดือน กรกฏาคม ๒๕๕๑)

ได้จัดเอกสารดังกล่าวแนบเรื่องไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

(ลงซอ)..............................ไ7........................เจ้าหน้าทึผู้รับผิดขอบในการทำสัญญา

( นางวลัยรัตน์ ทรัพย์แจ่ม )

ตรวจสอบแล้ว เอกสารถูกต้องครบถ้วนตามรายการข้างต้น

(ลงซื่อ).............................Q......................... หพ.ฃท.ราชบุรี

( นางวลัยรัตน์ ทรัพย์แจ่ม )

(ลงซื่อ)  ................ J - บ ั............  ....รอ.ฃท.ราชบุรี(บ)

( นางสาวลุปาพี _  ธ ีรประทีปสกล )

(ลงซื่อ)................. ำ ำ ร .ั.................... ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี

( นายอัศนีย์ /  ส ุภ าน ัย )



^  T O D  รนาคารทหารโทย จำกัด (มหาซน)
i  I V I D  TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือคาประกัน 
(หกักประกันสัญญาจ้าง)

TMB 0001 BAHT *** 2,386,500.00

เลขท่ี 212003257 รันท่ี 25 พฤษภาคม 2563

ข้าพเจ้า ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 โดย พีระพงษ์ สาดะระ และ ณภัควลัญช์ ปากี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือคํ้าประกัน 

ฉบับน้ีไข้ต่อ แขวงทางหลวงราชบุรี กรมทางหลวง ชํ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “ ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้องเล็กสถาป็ตย์ ซํ่งต่อไปนี้เรียกว่า“ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟ้ลต์คอนกรีต หมู่ที่ 4,9 

ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 3238ตอนควบคุม 0100ดอนเจืดเสมียน-โคกหม้อ ระหว่าง 

กม.0+100-ก ม .1+225ระยะทาง 1.125กิโลเมตร โดยขยายช่องทางจราจรและสะพาน จาก 2ช่องจราจร เป็น 4ช ่องจราจร 

พร้อมไหล่ทางข้างละ 2.50เมตร และเกาะกลางถนน 1 สายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุร  ี

กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขท่ี รบ.64/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ซึ๋งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง 

เป็นจำนวนเงิน 2,386,500.00 บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ๋งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมด 

ของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะคํ้าประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม,เกิน 

2,386,500.00 บาท(สองล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทล้วน)ในฐานะเป็นถูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความ 

เสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น 

ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้น้ันก่อน

2. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใข้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2566 และข้าโ^จรป]เม,

เพิกถอนการคํ้าประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ 0 U 3 J P I

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระ$ะเวลาการคํ้า 

ประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาท่ีผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

กรรขอให้ธนาคารยืนยันว่าธน-)การเป็น$ออกหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ หรอiริยกร้องให้ธนาคาร‘ราระนน้ี 
ตามหนังสือคาประกันฉบับนี้ ก}ณาติดต่อหรือส่งจดหมายไปที่ งานคาประกัน ปฐ!!ติการธุรกิ51ต่างประเท« 
เทขท่ี 3000 ถนน พหลโยรน แขวงจอมพล เขตจตุจักร ก}งเทพฯ 10900 โทร. 0-2299-1111 ต่อ งานคํ้าประกัน

สำเนาถูกต้อง
3 1 1 0 2 0 1 1

เมื่อหมด ล้วโปรดส่งคีนรนาคาร
Q

0229-31-0 (ปล. 11/2005 50X3X1000 TBSP.)
(นางวลัยรัตน์ ทรัพย์แร่กน 

เจ้าพนักงานพัสคุชำนาญง''

โปรดยืนยันความถูกต้องของเอกสารฉบับนี้ 
มาที่ฝ่ายปฏิบัติการสินเชี่อ โทร. 0-2299-1342-50



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้องเล็กสถาป๋'ตย์
76 ห ม ู่ท ี่ 5 ต ำบลท ่าราบ  อำเภ อ เม ือ ง  จ ังห ว ัด ราช บ ุร ี 70000 

โทร. (032) 375444,(081) 9867265แฟ ิกซ ์(032) 305133 

เลขประจำตัวผู้เส ียภาษี 0 7 0 3 5 2 7 0 0 0 2 4 4

หนังสือมอบอำนาจ
เขียนที่ หจก.น ้องเล ็กสถาปัตย ์. 

. ว ันท ี.่...........เด ือน............................ พ.ศ..................

โดยหนังส ือฉบ ับน ี ข้าพเจ้า นางสาววณฑยา ศักดสมบูรณ ์ อายุ 33 ป ี เชือชาติ ไทย 

สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 77 หมู่ท ี่ 5 ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซ ึ่งเป ็นผู้ม ีอำนาจ 

ลงนามผูกพัน หจก.น ้องเล ็กสถาป็ตย ์ สำนักงานตั้งอยู่ท ี่ 76 หมู่ท ี่ 5 ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง

จังหวัดราชบุรี โทรศ ัพท ์ 032-375444

ขอมอบอำนาจให้ นายอภิศักด พ ูลสว ัสด ึ๋ อายุ 55 ป ี เลขหมายประจำตัวของผู้ถ ือบัตร

3 7001 01 141 24 4 ว ัน ท ี่ออกบ ัตร  21 ม.ค. 2556 บ ัตรหมดอาย ุ 9 ม.ค. 2565 เช ือชาติ ไทย 

สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 28/1 หมู่ท ี่ 5 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

เป็นผู้มีอำนาจทำการแทนข้าพเจ้า

ร ุ 9 ’ะ ร ุ ^ ^ ' ' 7,.รุรุ.. ร ุ ' . * :  รุ.รุ.. รุ.รุ.?.ร ุ.ร ุ? ร ุ.ร ุร ุร ุร ุร ุ. .  รุรุรุ.. 'รุรุ:.รุ?.'..รุ'ะ’.ร ุ.3.

/ ร'ุร'ุ/รรุ/ุร.ุ ร ’ุร รุ .ุร ?ุ . ''? ? ^ ร รุ vุ is /y 'รรุ'ุo / r f / ร ?ุ

เพ ื่อเป ็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ ไ ว 'เป ็น ส ร ี)ช ุพ ^ ^

ร  ร ฯ ' ' ' * ' !  G ' ร ฒ เ ท

A / T j j '  31',
ลงช ือ................. r ...ร ะุร ะุ? .'.......................ผู้รับมอบอำนาจ

(นายอภิศักด พ ูลสว ัสด ึ๋)

ลงช ื่อ.....................$.!?.'ร ุะ ร ุ}^ ..................พยาน

(นางอาภรณ์ ทองประเสร ิฐ)

วุนัเบุ

)  dm 1/

(นายอัศนย์ บุภานัข)

ลงช ื่อ.......................?7*.ะ''.". .‘ะ .:...................... พยาน

(นางสาวประท ุมพร ปันคำ)
สำเนาถูกต้อง

(นางวลัยรัตบ่ ทรัพย์แจ่ม) 
เจ้าพนักงานพั(งตุ'น' 'น If. r v

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี



รายการเก ี่ยวก ับบ ้าน เล ่ม ท ื่ 1
เล ข ร ห ัส ป ร ะ จ ำบ ้าน  7 0 0 1 - 0 3 5 S 4 S - 0  ส1า น ัก ท ะ เบ ีอ น  อ °'า เ ก 0 เมองราชบุร ี

ร า ย ก า ร ท ี่อ ย ู่ 2 7  5
ต0าบลท่าราบ อ”าเภฮเม ืยงราชบ ุร จังหวัดราชบรึ

ซื่อหมู่บ้าน 

ประเภทบ้านบาน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลหที่ 21 ธนวาคม 2536

ซ่ือบ้าน 

สักษณะบ้าน

ลงซ่ือ
(น .ส .ณฑิญญญา

นายทะเบียน
.ไกรจร

วันเด ือนปีท ี่พ ิมพ ์ทะเบียนบ้าน 11 เมษายน 2561

: เล่มที่ ราอการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

.ส.วอภายา คักติสมบูรณ์
70 0 1 -0 3 5 8 4 8 -0

ฝ็ £U?f า 0*1

ลำดับท่ี

เพ%ขิง

เลขประจำตัวประชาชน .1 -7 0 9 9 -0 0 2 6 2 -9 9 -1  

พารดาป้ไห้ทำเนิด ร่3 I,ห็เอง I ‘พ็ฌ

บิดาผํไห้ทำเนิพ ร่อ I, 1ๅช'ไ

สถานภาพ เช ุ้าบ ้า'แ

3 -7 0 0 1 -0 0 9 9 9 -6 1 -0

3 -7 0 0 1 -0 1 0 4 7 -6 1 -2

เกิดเม่ือ 5 1J>fl 1 2530

สัญชาติ ไทย

สัญชาติ ไทย

76 ฒ ู่ท ี 5 ต.ท ่าราบ

.อ . เม ีองราชบ ุร ื จ ่.ราช บ ุร ื เม ื่อ 11 เม .ย .  2561

~ ■1ป-" เอกสารคงกลาวถูกตอง
และเป็นความจริงทุก1]ระ0ๅร

O f
(น.ส.ถ!ภิญถุiญา ไกรจร)

นายทะ1บยน

นายทะเบอน

ะชาชน Thai National 
1 7099 00262 99 i f

'■โ'’ :ir; 
&ะ:-



รายการเก ี่ยวก ับบ ้าน  เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 7 0 0 1 -0 0 2 3 0 4 -6  สำนักทะเบียน อ ำ เภ อ เม ือ งราชน ุร ิ

รายการที่อยู่ 28/ 1 ^ ก่ี 5

ตำขล,/พอ-งกลางนา อำเภอเม ืองราชฆร ั จ ัง)ท ัดราชบ ุร ิ

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน
!

ประเภทบ้าน าฆ

วันเสือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลักษณะบ้าน เอกสารดังกล่าวถูกต้อง 
และเปนความจริงทุกป ร ะทๅ•1

ลงช่ือ

(นางอยส ิ นุตรัก,ฟ)

วันเสือนปีที่พิมพ์'ทะเบียนบ้าน

นายทะเบียน

8 มกราคม 2557

เล่มท่ี 1 รายการบุคคลในบ้านซองเลขรหัสประจำบาน

ช่ือ นายอภิ?รกด สูลส์วัส์ดิ

7 0 0 1 -0 0 2 3 0 4 -6  

สัญชาติ ไทย

ลำดับท่ี 3

เพศ ชาย I
{

เลขประจำดัวประซาซน 3 -7 0 0 1 -0 1 1 4 1 -2 4 -4  สถานภาพ ฝ ็อาส ืย เกิดเมื่อ 10 ม .ค .  2508

มารดายู่ใท้กำเนิด ซ่ือ เฉสิยว 3 -7 0 0 1 -0 1 1 4 1 -2 0 -1  สัญชาติ ไทย

บุ้ดายู่ใหุ้กํๅเนิด ซ่ือ ผวน 3 -7 0 0 1 -0 1 1 4 3 -0 2 -6 สัญชาติ ไทย

* มาจาก ฐานเอม ูลการทะ เซิยนรายฎร 

เข ้ามาอย ู่1ในข้านนเมื่อ 13 ต .ค . 2548 (นางอุฟท! นุตรักย)

นายทะเบ ียน

H«n» Mr. Aphisak 
is«,tnra» Phunsawat 
นาดง้นท่ี 10 ม.ค. 2508 
B&ta of-Birth 10 Jan. 1965

ท่ี๗ 28/1 หมู่ท 5 ต.หนองทรทงนา 
อ^องราชบุรี 8-.ทุ*พ่ร่ทั 
zituiSH ท ัจ เ '
วํ นออกบิ ตร . • . .  รร่ร.

9 มุ .ค/  2565 
วํนบิต?ชมคทาฃ 

2รุ่22 * 5106พ์)1จฺร21๓5เ

นายทะเบ ียน

ประ!.ทศไราย

เอกสารดังกล่ๅ')ถูfๅต้คู1 
และฟนความจริงทุก1j 5J;015

■ 'CZj\ บัตรปุระจำตัวประซ'เซน> — {'รฬฺฬ่พunitea-พุวฺปพช-พน 3 7001 01141 24 4 \  . .NNumber °  * * NsTOT
M  ท่ีรด]นนะท่ีอสกุน U1C1 อกศกต ทุเสิสืว§1®

สำเนาถูกต้อง

Q  .
(นางวลัยรัตน์ ทรัพย์น,จ่ม)

เจ้าพปักงาบหัสคุฟ้านาญงา1
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สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขท่ี รบ.๖๔/๒๕๖๓

สัญญาฉบับน้ีทำข้ึน ณ แขวงทางหลวงราชบุรี ตำบล/แขวง เจดีย์หัก อำเภอ/เขต เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 

เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง จังหวัดราชบุรี โดย แขวงทางหลวงราชบุรี โดย นายอัคนีย์ สุภานัย ผู้อำนวยการ 

แขวงทางหลวงราชบุรี ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า ''ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหน่ึง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องเล็กสถาบีตย์ ซึ่งจดทะเบียน 

เป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดราชบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ 

อยู่เลขท่ี ๗๖ หมู1 ๕ ตำบล/แขวง ทำราบ อำเภอ/เขต เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี โดย นายอภิศักดี้ พูลสวัสดี้ ผู้มือำนาจ 

ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดราชบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ ท่ี รบ.๐0๐๖๙๒ ลงวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

แนบท้ายสัญญานี้ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้รับจ้าง'' อีกฝ่ายหน่ึง 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีฃ้อความดังต่อไปนี้

เพื่อยกระดับการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอลฟ้ลต์คอนกรีต หมู่ท่ี ๔,๙ ตำบลดอนทราย อำเภอ 

โพธาราม จังหวัดราชบุรี ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เจ็ดเสมียน-โคกหม้อ ระหว่าง กม.๐+๑๐๐ - 

กม.๑+๒๒๕ ระยะทาง ๑.๑๒๕ กิโลเมตร โดยขยายซ่องทางจราจรและสะพาน จาก ๒ ซ่องจราจร เป็น ๔ ซ่องจราจร พร้อม 

ไหล่ทางช้างละ ๒.๕๐ เมตร และเกาะกลางถนน ๑ สายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) ณ ในพ้ืนท่ีควบคุมชองแขวงทางหลวงราชบุรี ตำบล/แขวง ดอนทราย อำเภอ/เขต โพธาราม จังหวัด ราชบุรี ตาม 

ข้อกำหนดและเงื่อนไชแห่งสัญญาน้ีรวมท้ังเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง  ๆ ชนิดดีเพ่ือใช้ใน

งานจ้างตามสัญญาน้ี

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท,องเท่ียว

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ใท้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาน้ี 

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน.๒๑(ย่ีสิบเอ็ด).หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน....... ๓(สาม).หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดการควบคุมงานการจ่ายเงินและสูตรปรับราคา จำนวน........๗(เจ็ด).หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ รายการงานและเงื่อนไชที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุด จำนวน.......๑(หน่ึง).หน้า

บกพร่องเสียหายของงานจ้างหรือความเสียหายภายในกำหนดเวลา



2

๒.๗ ผนวก ๗ มาตรฐานท่ี ทล.-ม.๑๐๒/๒๕๓๒ จำนวน.. ..... ๖(หก).หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ มาตรฐานท่ี ทล.-ม.๒๐๑/๒๕๔๔ (ห้ามใช้กรวดโม่) จำนวน... ..... ๕(ห้า).หน้า

๒.๙ ผนวก ๙ มาตรฐานท่ี ทล.-ม.๒๐๕/๒๕๓๒ จำนวน.. .... ๘(แปด).หน้า

๒.๑๐ ผนวก ๑๐ มาตรฐานท่ี ทล.-ม.๒๐๘/๒๕๓๒ จำนวน.. .... ๖(หก)..หน้า

๒.๑๑ ผนวก ๑๑ มาตรฐานท ทล.-ม.๒๑๑/๒๕๓๓ จำนวน.. ... ๓(สาม)..หน้า

๒.๑๒ ผนวก ๑๒ มาตรฐานท่ี ทล.-ม.๓๐๑/๒๕๓๒ จำนวน.. ... ๖(หก)..หน้า

๒.๑๓ ผนวก ๑๓ มาตรฐานท่ี ทล.-ม.๓๐๒/๒๕๓๒ จำนวน.. ... ๖(หก)..หน้า

๒.๑๔ ผนวก ๑๔ มาตรฐานท่ี ทล.-ม.๓๐๓/๒๕๓๒ จำนวน.. ... ๙(เก้า)..หน้า

๒.๑๕ ผนวก ๑๕ มาตรฐานท่ี ทล.-ม.๓๐๕/๒๕๓๒ จำนวน.. .... ๙(เก้า)..หน้า

๒.๑๖ ผนวก ๑๖ มาตรฐานท่ี ทล.-ม.๓๐๙/๒๕๔๔ จำนวน..๒๑(ย่ีสิบเอ็ด).หน้า

๒.๑๗ ผนวก ๑๗ มาตรฐานท่ี ทล.-ม.๔๐๒/๒๕๕๗ จำนวน.. ...๘(แปด)... หน้า

๒.๑๘ ผนวก ๑๘ มาตรฐานท่ี ทล.-ม.๔๐๓/๒๕๓๑ จำนวน.. ...๘(แปด)... หน้า

๒.๑๙ ผนวก ๑๙ มาตรฐานท่ี ทล.-ม.๔๐๘/๒๕๓๒ จำนวน.. .๕๐(ห้าสิบ)...หน้า

๒.๒๐ ผนวก ๒๐ มาตรฐานท่ี ทล.-ม.๔๑๖/๒๕๕๖ จำนวน.. .๑๓(สิบสาม).หน้า

๒.๒๑ ผนวก ๒๑ รายการละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจร จำนวน.....๑๔(สิบสี)....หน้า

บนผิวทาง (การติเส้น ลูกศร ขีดเขียนข้อความ) ฉบับเดือน 

กรกฎาคม ๒๕๕๑ คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรภาค ๒

และแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

๒.๒๒ ผนวก ๒๒ ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ัวไป งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน.. ....๒(สอง)..หน้า

บนทางหลวง

๒.๒๓ ผนวก ๒๓ แบบงานติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง จำนวน.. ....๑(หน่ึง).หน้า

๒.๒๔ ผนวก ๒๔ แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-®๐๒-RS-®๐๔

๒.๒๕ ผนวก ๒๕ บันทึกการส่งมอบ-รับมอบทาง 

๒.๒๖ ผนวก ๒๖ เง่ือนไขการเสนอแผนการทำงาน จำนวน.. ....๑(หน่ึง).หน้า

๒.๒๗ ผนวก ๒๗ เง่ือนไขการจ่ายค่างานผิวทาง จำนวน.. ....๑(หน่ึง).หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาท่ีฃัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาน้ีให้ใช้ข้อความในสัญญาน้ี 

บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของ 

ผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้รับจ้างไมมสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งส้ิน

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือคํ้าประกันของธนาคารทหารไทย จำกัด 

(มหาซน) สำนักงานใหญ่ เลขท่ี ๒๑๒๐๐๓๒๕๗ ลงวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๘๖,๕๐๐.๐๐ บาท 

(สองล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕(ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ 

ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
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กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกันดังกล่าว 

จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีไต้รับอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตามประกาศชองธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือ 

บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้า 

ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนี่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับ 

จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสือมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด 

ชองผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ 

วันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปล่ียนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดข้ึนคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน 

ใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหน่ึงมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕: (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีได้ 

รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามช้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เม่ือผู้รับ 

จ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๔๗,๗๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีสิบเจ็ด 

ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จำนวน ๓,๑๒๒,๔๒๓.๓๖ บาท (สามล้านหน่ึงแสนสองหมื่นสองพันห้า 

ร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบหกสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ 

ตามรายการ แต่ละประเภท ดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓

คู่สัญญาท้ังสองฝ่าย ต่างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้ง 

ปริมาณงาน และราคานี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้ จริงอาจจะมาก หรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซ่ึงผู้ว่าจ้าง 

จะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้าง ตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาท้ังสองฝ่าย ต่างตกลง ที่จะ 

ไม่เปล่ียนแปลงราคาต่อหน่วย หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน อันเกิดจาก การท่ีจำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการ ได้แตกต่าง 

ไปจากท่ีกำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปน้ี

๔.๑ เมื่อปริมาณงานท่ีทำเสร็จจริงในส่วนท่ีเกินกว่า ร้อยละ ๑๒๔ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ 

๑๔๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ชองปริมาณงาน ท่ีกำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคา จะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ ๙๐

(เก้าสิบ) ชองราคาต่อหน่วย ตามสัญญา

๔.๒ เมื่อปริมาณงาน ท่ีทำเสร็จจริง ในส่วนท่ีเกินกว่า ร้อยละ ๑๔๐ (หน่ึงร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานท่ี 

กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคาจะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ชองราคาต่อหน่วย ตาม 

สัญญา

๔.๓ เมื่อปริมาณงานท่ีทำเสร็จจริง น้อยกว่าร้อยละ ๗๔ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน ที่กำหนดไว้ใน 

สัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มซดเชย เป็นค่า overhead และ 

mobilization สำหรับงานรายการ นั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด)ของผลต่าง ระหว่างปริมาณงานทั้งหมด ขคงงานรายการน้ัน 

ตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริง คูณด้วย ราคาต่อหน่วยตามสัญญา
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๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที,เพ่ิมข้ึนตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน 

หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีท่ีผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานท่ีทำ 

เสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มิผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จ 

จริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างอาจจ่ายเงินท่ีเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ และการพิจารณาว่า 

งานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้าง ตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นรายเดือน ตามเนื้องานท่ีทำเสร็จจริง เม่ือ ผู้ว่าจ้าง 

หรือเจ้าหน้าที่ ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงาน ท่ีทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจ ตรงตามข้อกำหนด แห่งสัญญาน้ี 

ทุกประการ ผู้ว่าจ้าง จะออกหนังลือรับรอง การรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้าย จะจ่ายให้ เมื่องานท้ังหมด ตามสัญญา ได้แล้วเสร็จทุกประการรวมท้ังการทำ 

สถานท่ีก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามท่ีกำหนดไว้ ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเง่ือนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างข่ือ 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) สาขาย่อยถนนคฑาธร ข่ือบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องเล็กสถาปิตย์ เลขท่ีบัญชี 

๗๓๘๖๐๐๓๓๓๑ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด 

(ถ้ามิ)ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มิการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดน้ันๆ (ความในวรรคน้ีใข้สำหรับกรณีท่ี 

หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง 

ตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ๗,๑๔๙,๔๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้าน 

หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทล้วน) ซ่ีงเ'ท่ากับร้อยละ ๑๔ (ลืบห้าบาทล้วน) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔ 

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากท่ีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วง

หน้าเป ็น......... -........ เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเง่ือนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า 

น้ัน ดังต่อไปนี้

๔.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก 

ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอ่ืนผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วง 

หน้าน้ันคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๔.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพ่ือพิสูจน์ว่าได้ 

เป็นไปตามข้อ ๔.๑ ภายในกำหนด ๑๔ (สิบห้า) วัน นับลัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม,อาจแสดง 

หลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๔ วัน (ลืบห้า) ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจาก

หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๔.๓ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนเพื่อ 

ขดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๒๐.๐๐ (ย่ีสิบ) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน ทั้งนี้ จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้ 

จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนพ

g/7 ส ่ถา
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จ้างล่วงหน้าท่ีเหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด  ๆ ก็ตามท่ีผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือชำระหนี้หรือเพ่ือซดใซ้ความรับผิด 

ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดท่ีจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักซดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะไต้ 

รับหลังจากหักชดใช้โนกรณีอื่นแล้วผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงิน จำนวนท่ีเหลือน้ันให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน 

ได้รับแจ้งเป็นหนังลือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ก) (สำหรับสัญญาท่ีเป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเม่ือ ผู้ว่าจ้างไต้หักเงิน 

ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ <£.๓ (ก)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ (ลืบ)

ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพ่ือเป็นประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ํากว่า ๖ เดือน

(สำหรับสัญญาท่ีเป็นราคาต่อหน่วย) หรือจำนวน.......-..............บาท (สำหรับสัญญาที่เป็นเหมารวม) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะ

ซอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังลือคํ้าประกันของธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว้ต่อ 

ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังลือคํ้าประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง 

ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด - วัน นับกัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้าง จะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจ 

แก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงลิงข้ันตอน ของการทำงาน และกำหนดเวลาท่ีต้องใช้ ในการทำงานหลักต่าง  ๆให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้าง ต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง ภายในกำหนด - วัน นับกัดจาก วันได้รับหนังลือ แจ้งให้เร่ิมงาน 

และจะต้อง ทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนด - วัน นับกัดจากวันท่ีไต้รับหนังลือแจ้ง ดังกล่าวน้ัน

ล้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้ว 

เสร็จตามกำหนดเวลา หรือมิเหตุให้เช่ือได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกิน 

กว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดซาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิก 

เฉยไม่ปฏิบัติตามคำส่ังของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง 

ผู้ว่าจ้างมิสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมิสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เช้าทำงานซองผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอก 

เลิกสัญญาน้ันไม,กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง
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หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เช่ือได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใน
กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ 
เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ 

ปรึกษา ซี่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงาน
ของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ันไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสืยหายจากผู้รับจ้าง 

การท่ีผู้ว่าจ้างไมใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างด้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก 
ความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีท่ีมีการ 

บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๓ (สาม) ปี นับถัดจากวันท่ี 

ได้รับมอบงานดังกล่าว ซ่ึงความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายน้ันเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุท่ีไม่ถูก 

ต้องหรือทำไว่ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นท่ีเรียบร้อยโดยไม่ 

ซักข้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการน้ีท้ังส้ิน หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจาก 

วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาท่ีผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะ 

ทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานน้ัน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งส้ิน

ใบกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข 

ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายน้ันเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ 

ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายท้ังหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานน้ันแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ 

รับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามท่ีผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ 

ปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาน้ีไปจ้างช่วงอีกทอดหน่ึง เว้นแต่การจ้างช่วง 

งานแต่บางส่วนท่ีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวน้ัน ไม่เป็น 

เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความ 

ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงน้ันทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่า'ฝืนความในวรรคหน่ึง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า 

จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ (สิบสอง) ของวงเงินของงานท่ีจ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก 

สัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้ร้บจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานท่ีรับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำ 

งานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ
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จ้างแต่งต้ัง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่าน้ัน ให้ถือว่าเป็นคำส่ังหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งต้ังผู้แทนตามข้อน้ีจะต้องทำ 

เป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปล่ียนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับ 

ความเห็บชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหน่ึง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ 

ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลันโดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสิยหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฎินัติงานของผู้รับ 

จ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสืยหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏินัติงานของผู้รับจ้าง 

ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานท่ีผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง 

รับผิดขอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปล่ียนให้ใหมโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ 

ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อน้ีจะสินสุดลงเม่ือผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานคร้ังสุดท้าย ซ่ึงหลังจากน้ันผู้รับจ้างคง 

ต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่าน้ัน

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ 

ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาน้ี หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องซดใช้ค่า 

เสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพ่ือให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้ 

รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องซดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ 

ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างไต้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ท่ีผู้รับจ้างไต้ตกลงหรือ 

ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงิน 

ค่าจ้างท่ีจะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก,ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างไต้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้ 

แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดท้ัง 

ปวงของผู้รับจ้าง รวมท้ังผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามิ) ในกรณีความเสียหายท่ีคิดค่าสินไหมทดแทนไต้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ 

หรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ท่ีผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย 

ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงาน 

ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มิอำนาจเช้าไปตรวจการงานในโรงงารุ 

สถานท่ีก่อสร้างไต้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสม?

^ ป ี^
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การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับ 

ผิดชอบตามสัญญาน้ีข้อใดข้อหน่ึงไม,

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หาก 

ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลง 

ที่จะปฏิษัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพ่ือให้ 

งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรึอค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมข้ึน จากผู้ว่า 

จ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๔ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ท่ีปรึกษาท่ีผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มี 

อำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญาน้ี และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน 

ซ่ึงงานตามสัญญาน้ี หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา 

มีอำนาจ ท่ีจะส่ังให้หยุดการน้ันช่ัวคราวได้ ความล่าข้าในกรณีเซ่นน้ี ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน 

ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะส่ังเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซ่ึงไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาน้ี 

หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาน้ี นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิส่ังให้เปล่ียนแปลงหรือแก้ไข 

แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาน้ีด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาท่ีกำหนดใซในสัญญาน้ี ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือ 

ตัดทอนลงท้ังปวงตามคำส่ังของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ท่ีจะนำมาใช้สำหรับงาน 

พิเศษหรืองานท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงตังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลด 

ลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีท่ีตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคา 

ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมีให้เกิดความเสีย 

หายแก่งานท่ีจ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก 

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องขำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๑๙,๓๒๔.๐๐ บาท (หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นเก้าพัน

สามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องขำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเม่ือผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหน่ึง

เป็นจำนวนเงินวันละ........ -............บาท (.........-.......... ) นับถัดจากวันท่ีครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือ

วันท่ีผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันท่ีทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดข้ึน
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ในระหว่างท่ีผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาน้ัน หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบ้ตตามสัญญา 

ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะไซ้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ 

กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมิสิทธิท่ีจะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ 

ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ท่ีรับจ้างทำงานน้ันต่อมีสิทธิใช้เคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง สิ่งท่ีสร้างข้ึนข่ัวคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ 

ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบ้ติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรีบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน 

ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซ่ึงเปีนจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม 

สัญญา รวมท้ังค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน ในการทำงานน้ันต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพ่ิม (ถ้ามี) ซ่ึง 

ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ท่ีจะจ่ายให้แก1ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสิยหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหน่ีงข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสีย 

หาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยส้ินเซิงภายใน 

กำหนด ๑๕: (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะ 

เวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างท่ีต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ 

จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างท่ีต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก 

ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังชาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ 

ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายน้ัน ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด 

ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงานหรือ ส่ิงอำนวย ความสะดวก 

ในการทำงานชองผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาดปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด 

ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จส้ินแล้วจะต้องชนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และส่ิง 

ก่อสร้างช่ัวคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพ่ือให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพท่ีสะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหริอลดค่าปรับ หริอการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องชองฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความใน 

กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม1สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเง่ือใณ์
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เวลาแห่งสัญญาน้ีได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือของดหรือ 

ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ร)๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นส้ินสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ 

กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ล้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ 

งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง 

ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างท่ีจะ 

พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ 

และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ท่ีนำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ 

บุคคลอ่ืนใด ถ้าส่ิงของน้ันต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือท่ีมีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเซ่น 

เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าทำก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช่เรือ 

ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของ 

ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานน้ันมีส่ิงของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ 

ใบตราส่ง (Bill of lading^รือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับ 

เรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่ส่ิงของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิ 

เข่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้หรือหลัก 

ฐานซ่ึงแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เน่ืองจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณีข 

ยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหน่ึงแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่า 

จ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม,รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงิน 

ค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบล้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานสิมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเง่ือนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใข้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานสิมีอช่าง 

จากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน และทดสอบสิมือแรงงานหรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันเอกซนท่ีทางราชการ 

รับรอง หรือหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวซ. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ 

ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หน่ึง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อ 

ไปน ี้
๒๓.๑ วิศวกรโยธา
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๒๓.๒ ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำน'นกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง 

พร้อมกับระบุรายซื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!!เมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหน่ีงนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน 

ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่า 

จ้างตรวจสอบดูไต้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

จ้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาไต้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาน๋ีโดย 

การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตร 

และวิธีคำนวณ'ท่ีใช้กับสัญญาแบบปรับราคาไต้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๔๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ 

ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒ 

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีที่ระดับท่ีกำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน 

สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ไต้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการท่ีไต้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญาน้ีทำข้ึนเป็นสองฉบับ มีจ้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเช้าใจข้อความ โดยละเอียด

(ลงซ่ือ).......................................................พยาน

(นางวลัยรัตน์ ทรัพย์แจ่ม)

เลขทํ[ครงการ ๖๓๐๔๗๓๑๔๙๐๖ 

เลขคุมสัญญา ๖๓๐๔๒๒๐๓๔๒๑๑
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เอกสารตามข้อ ๒.๒ (ผนวก ๒)

รายละเอียดต่อท้ายสัญญาที่ รน.๖๔/ ๒๕๖๓ ล ง ว ัน ท ีพ่ชุษ;า.ว!?ม...!aระ)ะ*ท..,

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนแอสฟ้ลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๔,๙ ตำบลตอบทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๘ ตอน 
ควบคุม ๐๑๐๐ ตอนเจ็ดเสมียน-โคกหม้อ ระหว่าง กม.๐+๑๐๐-กม.๑+๒๒๔ ระยะทาง ๑.๑๒๔ กิโลเมตร โดย 

ขยายซ่องทางจราจรและสะพานจาก ๒ ซ่องจราจร เป็น ๔ ซ่องจราจร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๒.๔๐ เมตร และเกาะ 
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พ.ศ..๒๔๖.® ระหว่าง...ห้างบุ้น.ส่วน.อำกัด....น้อ.งแกสถทปัตย์ .โดย.....น .ๆย.อภิ.สัก.ดุ..พลสวัลท่ี...ผู้รับม.อบ.อำนาจ
ผู้รับจ้างฝ่ายหนึ่งกับ จังหวัดราชบุรี โดย แขวงทางหลวงราชบุรี โดย นายอัศปีย' สุภานัย ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง ผู้ว่าจ้างอีกฝ่ายหน่ึง

หนังสือรายละเอียดต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ รบ.๖๔/ ๒๔๖๓ ลงวันที่ 
๒๔....เดือน..พญษภาคม...พ.ศ...๒๔๖๓... โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันดังกล่าวต่อไปนี้

๑. แบบก่อสร้าง

๒. ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

๓. งานดินถมคันทาง ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานที่ ทล.-ม.๑๐๒A d๔๓๒

๔. งาน BASE ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานที่ ทล.-ม.๒๐๑/๒๔๔๔ (ห้ามใช้กรวดโม,)

๔. งาน SUBBASE 
๖. งานวัสดุคัดเลือก ก 

๗. งานชั้นทรายรองถนนคอนกรีต 

๘. การผสมตัวอย่างคอนกรีตสดในห้องทดลอง 

๙. การเก็บตัวอย่างคอนกรีตสดในสนาม 

๑๐. การหล่อแท่งคอนกรีตรูปลูกบาศก์ 

6)(ร). การหล่อแท่งคอนกรีตรูปคาน 

๑๒. ถนนปอรีตแลนซีเมนต์คอนกรีต 

๑๓. งาน PRIME COAT 

๑๔. งาน TACK COAT 

๑๔. งานเสริมผิวทางด้วย AC.

๑๖. งาน Para Asphalt Concrete 

๑๗. งานดีเส้นด้วยวัสดุเทอรีโมพลาสติก

ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานที ทล.-ม.๒๐๔/๒๔๓๒ 
ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานที่ ทล.-ม.๒๐๘/๒๔๓๒ 

ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานที่ ทล.-ม.๒๑๑/๒๔๓๓ 

ไห้เป็นไปตามแบบมาตรฐานที่ ทล.-ม.๓๐๑/๒๔๓๒ 

ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานที่ ทล.-ม.๓๐๒/๒๔๓๒ 

ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานที่ ทล.-ม.๓๐๓/๒๔๓๒ 

ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานที่ ทล.-ม.๓๐๔/๒๔๓๒ 

ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานที่ ทล.-ม.๓๐๙/๒๔๔๔ 

ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานที่ ทล.-ม.๔๐๒/๒๔๔๗ 

ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานที่ ทล.-ม.๔๐๓/๒๔๓๑ 

ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานที่ ทล.-ม.๔๐๘/๒๔๓๒ 

ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานที่ ทล.-ม.๔๑๖/๒๔๕๖ 

ให้เป็นไปตามรายการละเอียดและข้อกำหนดการจัด 

ทำเครื่องหมายบนผิวทาง (การดีเส้น ลูกศร ขีดเขียน

ข้อความ) ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๔๔๑ คู่มือ 

เครื่องหมายควบคุมการจราจร ภาค ๒ และแบบ 

มาตรฐานกรมทางหลวง

๑๘. ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดทั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง 

๑๙. งานติดทั้งฟ้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างการก่อสร้าง 

๒๐. แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-fflo๒--RS-®๐๔ 
๒๑. แบบมาตรฐานกรมทางหลวงที่เกี่ยวข้อง

๒๒. บันทีกการส่งมอบ-รับมอบทาง 

๒๓. เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใข้กับ. 
นี้ให้เป็นไปตามรายละเอียดเอกสารแนบสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๔ ผนวก ๔

ราคาได้
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๒๔. วิธีการดำเนินการ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างไต้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมเตรียมงาน และเตรียมการควบคุม 

ดำเนินการให้สอดคล้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างเสนอแผนระยะเวลาที่จะ

ดำเนินงาน (Time Schedule) ในสายทางต่าง  ๆ ให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอนก่อนการดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๗ วัน

๒๔. การควบคุมการจราจร

๒๔.๑ เนื่องจากงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟ้ลดํคอนกรีตตามสัญญานี้ จะต้องดำเนินการ 
ในสายทางที่เปิดการจราจรอยู่แล้ว ฉะนั้นเพื่อมีให้การจราจรชะงัก ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานครั้งละครึ่งหนึ่งของความ 

กว้างของผิวทางเว้นอีกครึ่งหนึ่งไว้ เพื่อการจราจรและภายหลังที่ไต้เปิดการจราจรผ่านบนครึ่งที่ดำเนินการเสร็จได้เป็น 

ปกติแล้ว จึงดำเนินการอีกครึ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำต่อไป เว้นไว้แต่ผู้รับจ้างหรือผู้ที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายจะสั่งเป็นอย่างอื่น 

๒๔.๒ ในช่วงระยะตั้งแต่ผู้รับจ้างปิดการจราจรเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ 

คอนกรีต ณ ช่วงใดตลอดไป จนถึงระยะเวลาที่ช่างควบคุม ไต้อนุมัติให้เปิดการจราจรให้เดินไต้ในอัตราความเร็วปกติ 

เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องทำการปิดจัด วางป้ายเครื่องหมายจราจร ตลอดจนจัดให้มีคนให้สัญญาณ

การจราจร และมีโคมไฟแสดงสัญญาณจราจรในเวลากลางคืน ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง โดยได้รับความเห็นชอบ 

จากผู้ควบคุม เพื่อให้การจราจรผ่านไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายใด  ๆ

อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไชในฃ้อนี้

๒๖. รายละเอียดเพิ่มเติม

๒๖.๑ เนื่องจากผิวทางตามระยะกิโลเมตรที่แสดงในบัญชีสายทาง และระยะทางแบบสัญญานี้ 

อาจจะมีบางส่วนที่ยังมีลักษณะดียังไม่ต้องทำการปรันปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟ้ลต์คอนกรีต หรือมีบางส่วนที่มีความ 

จำเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นต้องทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟ้ลดํคอนกรีต ช่างควบคุมงานอาจสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร 

ให้งดเว้นดำเนินการส่วนที่ไม่จำเป็น และดำเนินการในส่วนที่จำเป็นโดยที่เมื่อรวมปริมาณงานทั้งหมดแล้วไม่เกิน

ปริมาณงานที่ระบุในสัญญาไต้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน โดยผู้รับจ้างจะยกเอาการงดเว้น 

ดำเนินการบางตอนและสั่งให้ดำเนินการบางตอนภายในจำนวนปริมาณงานดังกล่าวข้างต้น ขึ้นมาเป็นข้อเรียกร้องให้ 

กรมทางหลวงซดใช้ค่าเสียหายอย่างใดแก่ผู้รับจ้างมีไต้

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงช่วงที่จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟ้ลต์คอนกรีต ตามวรรคแรก 

จะกระทำไต้ไม่เกินด้านละ ๔ กิโลเมตร จากช่วงที่ระบุไว้ไนสัญญา เพ่ือให้ได้ปริมาณงานที่กำหนดในสัญญา

๒๖.๒ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ควบคุมงานเข้าตรวจดูแลการงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่ง 
สัญญานี้ และถ้ๆผู้ควบคุมงานได้สั่งการให้ผู้รับจ้างปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญานี้เพื่อประโยชน์แก่ราชการ

ของผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมงานทุกประการ ถ้าผู้รับจ้างละเลยไม่ปฏิบัติตาม

ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างไต้

๒๖.๓. การตรวจรันงานรายนี้ จะใช้วิธีตรวจรับโดยวัดความกว้าง ยาว และคำนวณเป็นเนื้อที่ชอง 
ผิวทางที่ทำแล้วเสร็จและตรวจสอบอัตราปริมาณวัสดุตลอดจนวิธีดำเนินการตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

๒๖.๔ ถ้าการทำงานชองผู้รับจ้างตามสัญญานี้ เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกไต้รับความเสียหาย 

ด้วยเหตุละเมิดหรือเหตุใดกิตาม และกรมทางหลวงต้องเสียค่าสินไหมทดแทนและค่าไข้จ่ายอื่น  ๆ ไปเพื่อความรับ
ผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวนี้เป็นจำนวนเงินเท่าใดก็ดี ผู้รับจ้างยอมซดไข้แทนกรมทางหลวงทั้งสิ้น

๒๗. ก่อนที่จะเริ่มทำการลาดยาง ไห้ทำความสะอาดผิวทางเดิม โดยการกวาดแล้วล้างด้วยนํ้าสะอาด

๒๘. เพื่อเป็นการให้ข่าวสารเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการแก่ประชาชน ผู้รับจ้างต้องติดตั้ง
แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นแลร 

อย่างน้อย ๒ จุด โดยให้มีรายละเอียดในประกาศดังนี้ คือ
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-๓-

๒๘.๑ ซื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์พร้อมดวงตรา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

๒๘.๒ ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

๒๘.๓ ปริมาณงานก่อสร้าง

๒๘.๔ ซ่ือ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๒๘.๕ ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ

๒๘.๖ วงเงินค่าก่อสร้าง

๒๘.๗ ซื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๒๘.๘ ซื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
๒๘.๙ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

รายละเอียดต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความเข้าใจตลอดแล้วเพื่อเป็นหลักฐาน

จึงไต้ลงลายมือซื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงซื่อ).............. .(.... '̂ศัโ.......................ผู้ว่าจ้าง

( นายอัศนิย์ สุภานัย )

(ลงซ่ือ)... ....... A D k .... ผู้รับจ้าง

« -S-. X/ ( นายอภิคักดิ๋ พลสวิสดี้ )

(ลงซื่อ)................. ................................พยาน

( นางสาวสุปาณี ธีรประทีปสกุล )

,  Q
(ลงฃือ)........................Z ......................  พยาน

( นางวลัยรัตน์ ทรัพย์แจ่ม )

, G
(ลงซอ)......................... y ..................... ผู้เขียน,พิมพ์

( นางวลัยรัตน์ ทรัพย์แจ่ม )

รายละเอียดต่อท้ายสัญญาฉบับนี้มี ขีด->ร[า แก้ไข ตกเติม....7..... แห่ง

(ลงซ่ือ)......................A *!y o . .............. ผู้ว่าจ้าง
( นายอัศนีย์ ศันุฑนัย )

(ลงซ่ือ)..............• ก ้^ ^ ^ ^ ':.................ผู้รับจ้าง

( นายอภิศักติ๋ พ ูลสวัสดึ๋ )



สัญญาท่ี รบ.๖๔/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 

๒.๓ เอกสารผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุง 

ซ่อมแซมถนนแอส,ฟ้ลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๔,๙ ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๘ 

ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เจ็ดเสมียน - โคกหม้อ ระหว่าง กม.๐+๑๐๐ กม.๑+๒๒๔ ระยะทาง ๑ .๑๒ ๔กิโลเมตร โดยขยาย 

ซ่องทางจราจรและสะพาน จาก ๒ ซ่องจราจร เป็น ๔ ซ่องจราจร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๒.๔๐ เมตร และเกาะกลางถนน 1 สายทาง 

ปริมาณงาน ๑ แห่ง สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี โดยทำการดังนี้

ท ี่ ลักษณะงาน ปริมาณงาน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)

รวมเป็นเงิน 

(บาท)

งานจ้างเหมา

ร).ร) REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE ๔ CM. THICK ๘,๒๒๔.๐๐ SQ.M. ๑๖.๙๙ ๑๓๙,๗๔๒.๗๔

๑.๓ REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BRIDGE AT STA. ๐ )-๙๒๘.๖๑๓ ๑.๐๐ L.s. ๖๐๕,๑๕๐.๓๔ ๖๐๔,๑๔๐.๓๔

SIZE (๘x๑๐.0๐)= ๘๐.๐๐ M. ROADWAY ๘.๐๐ M. ทางเท้ากว้างข้างละ ๑.๔๐ M.

๑.๔ REMOVAL OE EXISTING PIPE CULVERTS DIA ๑.๐๐ M. ๔๑.๐๐ M. ๗๑.๒๐ ๓,๖๓๑.๒๐

๒.๑ CLEARING AND GRUBBING (กลาง) ๒๐,๙๕๐.๐๐ SQ.M. ๔.๐๐ ๘๓,๘๐๐.๐๐

๒.๒(๑) EARTH EXCAVATION ๓,๐๐๐.๐๐ CU.M. ๔๓.๙๖ ๑๖๑,๘๘๐.๐๐

๒.๒(๔) UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION ๘๐๐.๐๐ CU.M. ๔๙.๔๖ ๔๗,๔๖๘.๐๐

๒.๓(๑) EARTH EMBANKMENT ๒๔,๐๑๓.๐๐ CU.M. ๑๙®.๓๗ ๔,๕๙๔,๓๖๗.๘๑

๒.๓(๔.๑) EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND ๑,๘๙๐.0๐ CU.M. ๑๖)๑.๑๔ ๓๐๔,๔๔๔.๖๐

๒.๓(๖) POROUS BACKFILL ๔๘๐.๐๐ CU.M. ๔๘๑.๘๗ ๒๗๙,๒๙๗.๖๐

๒.๓(๗) งานท้ิงหินใหญ่ ๘๘๐.๐๐ CU.M. ๔๑๓.๑๖) ๔๔๑,๔๘๐. d o

๒.๔(๒) SELECTED MATERIAL A ๒, ๔ ๐ ๔. ๐๐ CU.M. ๓๒๖.๒๘ ๗๘๔,๗๐๓.๔๐

๓.๑(๑) SOIL AGGREGATE SUBBASE ๒,๔๔๔.๐๐ CU.M. ๓๗๔.๒๔ ๙๑๔,๐๔๑.๒๔

๓.๒(๑) CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE ๓,๓๓๕.๐๐ CU.M. ๔๔๒.๑๔ ๑,๘๐๘,๐๓๖.๙๐

๓.๔(๑) SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT ๒๔๐.๐๐ CU.M. ๔๒๙.๑๔ ๑๒๖,๙๙๖.๐๐

๓.๔(๑) SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE ๑๐ CM. THICK ๔,๒๖๐.๐๐ SQ.M. ๑๔.๒๔ ๘๐,๑๖๒.๔๐

๔.๑(๑) PRIME COAT ๑๒, ๖๓๐. ๐๐ SQ.M. ๓๐.๒๔ ๓๘๒,๐๔๗.๔๐

๔.๑(๒) TACK COAT ๒๐,๖๔๐.๐๐ SQ.M. ๑๓.๗๔ ๒๘๓,๔๙๓.๖๐

๔.๔(๑) ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE (AC ๖๐ ๗๐) ๑๐๐.๐๐ HON ร ^

CM



-๒-

ท ี่ ลักษณะงาน ปริมาณงาน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)

รวมเป็นเงิน 

(บาท)

๙.๔(๓) ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ๙ CM. THICK (AC ๖๐-๗๐) ๑๒,๖๑๙.๐๐ SQ.M. ๑๙๘.๑๓ ๒,๔๙๙,๔๐๙.๙๙

๔.๔(๘) PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๙ CM. THICK ๒๐,๓๙๐.๐๐ SQ.M. ๒๗๑.๘๒ ๙,๙๔๒,๔๐๙.๘๐

๔.๙(๒.๑) JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (JRCP) ๒๓ CM. THICK ๒,๓๙๐.๐๐ SQ.M. ๖๘๒.๙๙ ๑,๖๐๓,๙๙๒.๙๐

๔.๙(๒.๓) CONTRACTION JOINT (JRCP) ๒๑๐.๐๐ M. ๓๗๘.๙๐ ๗๙,๔๘๙.๐๐

๔.๙(๒.๔) LONGITUDINAL JOINT (JRCP) ๒๖๐.๐๐ M. ๑ ๑ !อ .๖)๘ ๒๙,๒๙๖.๘๐

๔.๙(๒.๕) DUMMY JOINT (JRCP) ๑๗๐.๐๐ M. ๖๓.๒๑ ๑๐,๗๔๙.๗๐

๕.๑ (๑ .๑ ) NEW CONCRETE BRIDGE AT STA. ๐ +๙ ๒ ๗ .๖ ๑ ๓  LT. SIZE (๗X๑ ๒ .๐ ๐ )= ๘ ๔ .๐ ๐  M. ๘๔.๐๐ M. ๖๙,๙๖๔.๐๖ ๙,๘๔๓,๓๘๑.๐๔

ROADWAY ๑๐.๙๐ M. ทาง!,ท้าและขอบทางกว้างข้างละ ๑.๙๐ M. และ ๐.๙๐ M.

๕ .๑(๑ .๒ ) NEW CONCRETE BRIDGE AT STA. ๐+ ๙ ๒ ๗ .๖ ๑ ๓  RT. SIZE (๗X๑ ๒ .๐ ๐ )= ๘ ๔ .๐ ๐  M. ๘๔.๐๐ M. ๖๙,๙๖๔.๐๖ ๙,๘๔๓,๓๘๑.๐๔

ROADWAY ๑๐.๙๐ M. ทางเท้าและขอบทางกว้างข้างละ ๑.๙๐ M. และ ๐.๙๐ M.

๕.๑(๕) BRIDGE APPROACH SLAB ๔๒๐.๐๐ SQ.M. ๒,๐๙๔.๖๔ ๘๖๒,๙๔๘.๘๐

๙.๑(๖) ABUTMENT ๑๒.๐๐ M. SPAN(MAX), ๔.๐๐ M. < HEIGHT £ ๙.๙๐ M. ๙๒. ๐๐ M. ๙๒,๔๐๙.๓๙ ๒,๗๒๙,๐๘๐.๒๘

๕.๑ (๘.๔) p.c. PILE, ๐.๔๐ M. X ๐.๔๐ M. ๒,๔๖๐.๐๐ M. ๑,๐๕๕.๓๑ ๒,๙๗๑,๔๖๒.๖๐

๕.๒ (๒.๑) EXTENSION OF EXISTING R.c. BOX CULVERTS AT STA. ๐+๑๔๖.๙๙๔. ๗.๐๐ M. ๑๐,๒๖๓.๒๒ ๗๑,๘๔๒.๙๔

SIZE ๑-(๑๒๐X๙๐ CM.)

๕.๓(๒ .๑) R.C. PIPE CULVERTS DIA. ๐.๔๐ M. CLASS ๒ ๑๖.๐๐ M. ๑,๑๐๘.๒๗ ๑๗,๗๓๒.๓๒

๕.๓(๓.๑) R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.๖๐ M. CLASS ๒ ๔๙.๐๐ M. ๑,๘๗๐.๗๖ ๘๔,๑๘๔.๒๐

๙.๓(๔.๑) R.C. PIPE CULVERTS DIA. ๐.๘๐ M. CLASS ๒ ๑๒.๐๐ M. ๒,๙๐๑.๐๘ ๓๔,๘๑๒.๙๖

๙.๓(๙.๑) R.C. PIPE CULVERTS DIA. ๑.๐๐ M. CLASS ๒ ๗๐.๐๐ M. ๕,๓๙oD.๑๐ ๓๐๗,๗๒๗.๐๐

๕.๓(๖ .๑ ) R.C. PIPE CULVERTS DIA. ๑.๒๐ M. CLASS ๒ ๑๐.๐๐ M. ๙,๙๑๙.๓๖ ๙๙,๑๙๓.๖๐

๖ .๑ (๑ ) CONCRETE SLOPE PROTECTION ๒๔๘.๐๐ SQ.M. ๔๙๙.๗๐ ๑๑๓,๐๑๓.๖๐

๖ .๓(๑ .๒ ) R.C. MANHOLES TYPE B FOR R.c. DITCH TYPE A (CROSS DRAIN DIA. ๓.๐๐ EACH ๑๙,๓๘๑.๒๐ ๙๘,๑๔๓.๖๐

๐.๖๐ M.) WITH STEEL COVER

๖.๓(๓.๑ ) MEDIAN DROP INLETS TYPE B FOR R.c. PIPE CULVERTS DIA. ๐.๔๐ M. ๑.๐๐ EACH ๑ ๑ ,๑ ๕ ๑ .๖ ๕ ๑๑,๑๕๑.๖)๕

๖ .๓(๘ .๑ .๑ ] R.C. DITCH TYPE A ๘๐.๐๐ M. ๔,๗๓๙.๘๗ ๓๗๙,๑๘๙.๖๐

๖.๓(๘.๑.๒) R.C. DITCH 'TYPE A WITH STEEL COVER ๘๐.๐๐ M. ๗,๑๖๒.๒๗ ๙๗๒,๙๘๑.๖๐

๖.๓(๘.๙) R.C. DITCH TYPE E ๗๐.๐๐ M. ๔,๐๙๙^๒= ะๆ ----๒.๔๐

๖ .๓ (๑๒ .๑ ) SIDE DITCH LINING TYPE 1 ๖๐๐.๐๐ SQ.M. / / ๔ ๐ ร่ฐT"

ไ ฒ ะ ร )



-๓-

ท ี่ ลักษณะงาน ปริมาณงาน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)

รวมเป็นเงิน 

(บาท)

๖. ๓ (ร)๔. ๔) RETAINING WALL TYPE ๒B (H > ๑.๕0 M.) ๘๐.๐๐ M. ๔,๐๓๗.๖๗ ๔๐๓,๐๑๓.๖๐

๖.๔(๒.๑) BARRIER CURB ๒,๐๔๔.๐๐ M. ๔๘๗.๖๘ ๙๙๗,๓๐๔.๖๐

๖,๔((£.๑) CONCRETE BARRIER TYPE 1 ๔๔๐.๐๐ M. ๒,๖๐๙.๒๘ ๑,๔๐๙,๐๑๑.๒๐

(ริ?(aว.๑.(9), APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE A ๒.๐๐ EACH ๓๓,๐๔๙.๑๗ ๖๖,๐๙๘.๓๔

๖.๔(๖.๒.๑' APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE B ๓.๐๐ EACH ๒๙,๗๔๔.๓๔ ๘๙,๒๖๓.๐๔

๖.๔(๖.๒.๒) END CONCRETE BARRIER TYPE B ๓.๐๐ EACH ๑๒,๔๒๑.๘๐ ๓๗,๒๖๔.๔๐

๖.๕(ร)) CONCRETE SLAB BLOCK SIZE ๔๐x๔๐x๔ CM. WITH ๔ CM. SAND ๒,๔๐๐.๐๐ SQ.M. ๔๒๑.๗๒ ๑,๐๔๔,๓๐๐.๐๐

BEDDING & ๔ CM. LEAN CONCRETE

๖.๑๐(๔.๑) REFLECTING TARGET TYPE 1 FOR CURB แบบวงกลม ขนาด DIA. ๐.๑๐ M. ๘๔.๐๐ EACH ๑๐๐.๔๓ ๘,๔๓๖.๔๔

ชนิดหน้าเดียว

aD. ๑ ๑( (5). ๑/ งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กซุบสังกะสีหนา ๑.๒ มม. ไม่มีเฟรม สำหรับพ้ืน ๐.๓๔๐ SQ.M. ๓,๑๑๘.๙๔ ๑,๐๖๐.๗๘

สะท้อนแสงสีต่าง  ๆ ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเดรองหมายสีดำ (ทึบแสง) ระดับการ

สะท้อน แบบท่ี ๓ หรือ แบบท่ี ๔ HIGH INTENSITY GRADE

๖.๑®(๑.๒) งานฟ้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กซุบสังกะสีหนา ๑.๒ มม. มีเฟรม สำหรับพ้ืน ๓.๑๔๐ SQ.M. ๓,๒๔๐.๘๖ ๑๐,๒๐๘.๗๑

สะท้อนแสงสีต่าง  ๆ ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเคร่ืองหมายสีดำ (ทึบแสง) ระดับการ

สะท้อน แบบที่ ๓ หรือ แบบท่ี ๔ HIGH INTENSELY GRADE

๖.๑๑(๑.๓) งานฟ้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กซุบสังกะสีหนา ๑.๒ มม. ไม่ม ีเฟรม สำหรับพ้ืน ๑๓. ๐๗๐ SQ.M. ๔,๐๒๐.๖๘ ๖๔,๖๒๐.๒๙

สะท้อนแสงส ต่ิาง  ๆ ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเคร่ืองหมายสดีำ (ทึบแสง) ระดับการ

สะท้อน แบบที่ ๗, ๘ หรือแบบท่ี ๑๐ SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ

แบบท่ี ๙ VERY HIGH INTENSITY GRADE

๖.๑๑(๑.๔1งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กซุบสังกะสีหนา ๑.๒ มม. ไม่มีเฟรม สำหรับพ้ืน ๗.๒๐๐ SQ.M. ๖,๔๓๐.๖๙ ๔๗,๐๒๐.๙๗

สะท้อนแสงสีต่าง  ๆ ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเคร่ืองหมายสะท้อนแสงสีต่าง  ๆ ระดับ

การสะท้อน แบบท่ี ๗, ๘ หรือแบบท่ี ๑๐ SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ

แบบท่ี ๙ VERY HIGH INTENSITY GRADE

๖.๑๑(๒.๑ R.c. SIGN POSE SIZE ๐.๑๒ X  ๐.๑๒ M. ๑๔๐.๐๐ M. ๔๐๐.๔๙ ๔๖,๐๖๘.๖๐

๖.๑๑(๒.๒) R.c. SIGN POST SIZE ๐.๑๔ X  ๐.๑๔ M. ๘. ๐๐ M. ๔๔๘.๗๐ ๓,๖๖๙.๖๐

๖.๑๒(๑.๑) ๔.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET ๖.๐๐ EACH ๓๔, ๔ ฐ ร ิ^ เ ^ }

WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP ๒๔๐ WAITS, CUT-OFF ..... iu - k



-๔-

ท ี่ ลักษณะงาน ปริมาณงาน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)

รวมเป็นเงิน 

(บาท)

๖.๑๒(๑.๒) ๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET ๖.๐๐ EACH ๓๙,๙๕๒.๖๑ ๒๓๙,๗๑๔.๖๖

WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP ๒ ๕ ๐  WATTS, CUT-OFF (ต ิดต ั้งบ น สะพ าบ )

๖.๑๒(๒) ๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS ๒๙.๐๐ EACH ๔๔,๐๘๒.๘๙ ๑,๒๗๘,๔๐๓.๘๑

WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS, CUT-OFF

๖.๑๒(๖) ๒x๓๖ WATTS FLUORESCENT LAMPS, CEILING MOUNTED TYPE ๘.๐๐ EACH ๓,๐๔๙.๙๘ ๒๔,๔๗๙.๘๔

๖.๑๒(๙) ค่าธรรมเนียมในการขยายเขตการไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ๑.๐๐ EACH ๑ ๔ ๖ ,๙ ๕ ๒ .๙ ๔ ๑๔๖,๙๔๒.๙๔

๖.๑๔'(๒.๑) THERMOPLASTIC PAINT ๑,๔๓๐.๐๐ SQ.M. ๓๒๔.๐๔ ๔๖๔,๘๐๗.๒๐

๖.๑๔(๓) CURB MARKINGS ๔๐๐.๐๐ SQ.M. สา.๔๔ ๒๙,๓๘๐.๐๐

๗ งาบติดต้ังป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างการก่อสร้างบริเวณช่องจราจรซ้าย ๑.๐๐ L.s. ๒๑,๖๔๔.๔๔ ๒๑,๖๔๔.๔๔

สำหรับทางหลวง ๒ ช่องจราจร

รวมเป็นเงินทั้งสัน ๔๗,๗๓๐,๐๐๐.๐๐

(เงินส่ีสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหม่ืนบาทถ้วน)

ซ่ึงรวมภาษีมุลค่าเพ่ิมแล้วเป็นเงิน ๓,๑๒๒,(£๒๓.๓๖ บาท

หมายเหตุ

๑ ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรท่ีแสดงไว้ในบัญชี ผู้ว่าจ้างมิสิทธ๋ึท่ีจะกำหนดให้ทำการตอนใด กว้างเท่าใด หรือเว้นตอนใด ตามความ 

จำเป็นและเพ่ิมเติมตอนต้นทางหรือปลายทาง ไม่เกินต้านละ ๔ กิโลเมตร เพ่ิลให้ไต้จุดท่ีเหมาะสมโดยปรืมาฌงานไม่เปล่ียนแปลง 

๒ ใบการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี ๑ และเล่มที่ ๒ และเง่ือนไขตามแบบ 

๓ ผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประซาซบผู้ใข้เส้นทางในบริเวณพ้ืนท่ีและเส้นทางท่ีไต้รับมอบหมาย 

จากผู้ว่าจ้างไปดำเนินการแล้วตลอดเวลา ตามแบบมาตรฐานติดต้ังป้ายจราจรในระหว่างก่อสร้างตามท่ีกำหนด 

๔ ถ้าการทำงานของผู้รับจ้างตามสัญญาน้ี เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกไต้รับความเสียหาย ด้วยเหตุละเมิดหรือด้วยเหตุใดกึตาม และ 

จังหวัดราชบุรีต้องเสียเงินค่าสินไหมทดแทบและค่าใข้จ่ายอ่ืน  ๆ เพ่ิอความรับผิดขอบของผู้รับจ้างดังกล่าวแล้ว เป็นจำนวนเท่าใดกิตาม 

ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้แทนจังหวัดราชบุรีท้ังส้ิน 

๔ ราคาท่ีปรากฎในสัญญาเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

๖. ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าตามรายการท่ี ๖.๑๒(๙) เป็นเงินท่ีผู้รับจ้างจะนำไปว่าจ้างการไฟฟ้าๆ ให้ดำเนินการให้ โดยกรมทางหลวง 

จะจ่ายให้แก'ผู้รับจ้างตามจำนวนท่ีต้องจ่ายจริงให้กับการไฟฟ้าๆ แต่ท้ังน้ีต้องไม1เกินวงเงินท่ีระบุไว้ในสัญญา หากการไฟฟ้าๆ แจ้งค่า 

ธรรมเนียมการไฟฟ้ามาในภายหลังเป็นจำนวนสูงกว่าท่ีระบุไว้ในสัญญา กิถือว่าเป็นภาระของผู้รับจ้างท่ีจะต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเกิน



เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๒๒ ผนวก ๒๒ 

ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง 

สัญญาจ้าง เลขที่ รบ.๖๔/๒๕r๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒(£๖๓ .

TITLE SHEET

ข้อกำหนดงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนเจตเสมียน โคกหม้อ ระหว่าง กม.๐+๑๐๐- 

กม.®+๒๒๕ ระยะทาง ๑.๑๒๕ กิโลเมตร โดยขยายซ่องทางจราจรและสะพาน จาก ๒ ซ่องจราจร เป็น ๔ ซ่อง 

จราจร พร้อมไหล'ทางข้างละ ๒.๕๐ เมตร และเกาะกลางถนน ๑ สายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง

GENERAL NOTES
๑. ผู้ประสงค์จะรับจ้าง จะต้องทำการออกแบบและรับผิดชอบในการออกแบบระบบวงจรไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมด 

โดยมีผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง

ประเภทสามัญวิศวกรเป็นอย่างตํ่าเป็นผู้ออกแบบหรือตรวจสอบ และลงนามรับรองในแบบดังกล่าวทั้งนี้ให้

แนบสำเนารูปถ่ายบัตร และใบอนุญาตให้มีสิทธิ้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วย การออกแบบ 

จะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไปงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง (OCT ๒๐๑๕)

และการออกแบบจะต้องกระทำให้ถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการของการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องด้วย 

๒. การเดินสายไฟใต้ดินช่วงข้ามถนน จะต้องเดินสายไฟใน RIGID STEEL CONDUIT ขนาดเส้นผ่าศูนย์ 

กลางไม,น้อยกว่า ๒ V? น้ิว และการวางท่อเหล็กจะต้องใช้วิธีดันลอดตามมาตรฐานของกรมทางหลวงทั้งนี้ยก 

เว้นถนนที่กำลังก่อสร้าง ส่วนการเดินสายไฟจากขอบไหล่ทางไปยังเครื่องวัด จะต้องร้อยสายในท่อเหล็ก

RIGID STEEL CONDUIT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม,น้อยกว่า ๑ V2 น้ิว 

๓. ในการดำเนินการติดตั้ง กรณีที่มีความจำเป็นตำแหน่งของเสาไฟฟ้าไม,สามารถจะติดตั้งได้ตามแบบให้ผู้ควบ 

คุมงานปรับตำแหน่งของเสาใหม่โดยความเห็นชอบของกองเจ้าของงาน แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด 

และมาตรฐานทั่วไปงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (OCT ๒๐๑๕)

๔. ตำแหน่งระยะห่างของเสาไฟฟ้าตามความยาวของถนน ความสูงของเสาความยาวของแขนดวงโคม ขนาด 

ของดวงโคม หากผู้ประสงค์จะรับจ้างมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแกิใข ก็สามารถจะกระทำไดิโดยการยื่น 

แบบรายละเอียดที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้พิจารผาก่อน
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะจัดตำแหน่งของเสาไฟฟ้าแสงสว่างและดวงโคมเป็นลักษณะใด ๆ ก็ตาม 

จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง (OCT ๒๐๑๕)

๕. ความเข้มของการส่องสว่างในแนวระดับโดยเฉลี่ย (AVERAGE HORIZONTAL ILLUMINATION) บน 

ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ LUMENS/Mte

๖. ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะรับจ้างออกแบบเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามข้อ ๔. ผิดไปจากที่แนะนำให้ไว้ แบบที่ผู้รับจ้าง 

เสนอมานั้น ตำแหน่งของเสาไฟฟ้าแสงสว่างที่เปลี่ยนแปลงไป จะต้องคุมระยะห่างของแต่ละขา (LEGS) 
ได้เท่ากับหรือน้อยกว่าที่แนะนำให้ไว้ ทั้งนี้ให้ถือราคารวมของงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมดเป็นสำคัญ 

๗. เพื่อให้ผู้ขับรถสามารถปรับความรู้สึกในการมองเห็นยิ่งขึ้น จึงให้เพิ่มระยะห่างระหว่างเสาไฟฟ้าแสงสว่าง 

สองต้นสุดท้าย บริเวณปลายสุดทุกขาที่ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โดยให้เพิ่มระยะห่างระหว่างเสาไฟฟ้า 

แสงสว่างดังนี้

ช่วงริมสุดให้เพิ่มประมาณ ๓๓ เปอร์เซ็นต์ของระยะห่างปกติที่ใซ้ 
๑๕ เปอร์เซ็นต์ ของระยะห่างปกติที่ใซ้หรือตามที่ระบุไว้ในแบบบริเวณที่กล่าวนี้ ค1 

จะน้อยกว่าที่ระบุไว้ในข้อ ๕.



๘. เสาไฟฟ้าทุกต้นจะต้องติดตั้ง Ground Rod ให้ใช้แท่งเหล็กลาบสังกะสีหนาไม่น้อยกว่า ๘๔ ไมครอน 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ ม. และการติดตั้งต้องให้ปลายบนของ 

Ground Rod อยู่ตํ่าจากผิวดินไม,น้อยกว่า ๓๐ ซม. ตัวนำต่อGround Rod ให้ใช้แผ่นเหล็กขนาด ๔๐x๔.๕ มม. 
๒๒๔ ตร.มม.) ซุบสังกะสีต้องไม่น้อยกว่า ๘๔ ไมครอน การเชื่อมตัวนำต่อกับ Ground Rod ใช้วิธี 

Arc Welding ต้องเชื่อมก่อนอาบสังกะสี จุดต่อเชื่อมต้องอาบสังกะสีหนาไม,น้อยกว่า ๘๔ ไมครอนด้วยค่า 

ความต้านทานระหว่างหลักดินกับดินต้องไม,เกินกว่า ๔ โอห์ม 

๙. เสาไฟฟ้าที่ติดตั้งบนสะพาน หรือกำแพงคอนกรีต ให้ทำการเดินสายดินขนาดไม,น้อยกว่า ๑๖ ตร.มม.

ลงมาเชื่อมต่อกันหลักดิน (Ground Rod) อย่างน้อย ๒ จุด ค่าความต้านทานระหว่างหลักดินกับดินต้องไม,เกิน 

กว่า ๔ โอห์ม หลักดินใช้ Copper or Copper Clad Steel ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ มม. ยาว ๒๔๐ ซม. 
การเชื่อมต่อระหว่างสายดินกับหลักดิน ด้วยวิธี Exothermic Welding 

๑๐. ให้ติดแผ่นสะท้อนแสงสีส้ม ขนาด ๑๔ X ๑๔ ซม. มีค่าสะท้อนแสงไ ม ่ตํ่ากว่าระดับ ๑ ตามมาตรฐาน 

มอก.๖๐๖-๒๔๒๙ ท่ีโคนเสาไฟฟ้า

๑๑. ประตูปิดเปิดสำหรับซ่องที่มีไว้สำหรับบำรุงรักษาให้มีโซ่ร้อยไม่ให้ประตูหลุดหาย พร้อมมีกุญแจสำหรับ 

ปิดเปิด

๑๒. การเชื่อมสายบริเวณโคนเสาให้ดำเนินการเชื่อมสายโดยใช้อุปกรณ์ Plug และ Socket 

๑๓. การวางสายไฟตามแนวถนนต้องขุดดินสีกไม่ตํ่ากว่า ๖๐ ซม. และทำ Warning Concrete Slab ทับอีกชั้น 

หนึ่งเพื่อฟ้องกันอันตราย

๑๔. เพ่ือฟ้องกันการขโมยสายไฟฟ้าในช่วงระหว่างเสาไฟฟ้าต่อเสาไฟฟ้าให้เทคอนกรีตหุ้ม ๓ จุด ที่บริเวณ 
ปิดหัวท้าย และตรงกลาง

๑๔. อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกซนิดจะต้องใช้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

-1ร-



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างผนวก ๕

รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง 

หรือความเสียหายภายในกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างข้อ ๘ 

สัญญาจ้าง เลขที่ รบ.๖๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒<£๖๓

๑. ภายในกำหนด ๒ ปี

ผู้รับจ้างซึ่งได้ทำสัญญาจ้างกับกรมทางหลวงจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน 

จ้างตามเงื่อนไขที่กำหนดภายในระยะเวลาไม,น้อยกว่า ๒ ปี นับกัดจากวันที่กรมทางหลวงได้รับมอบงาน 

ยกเว้นงานจ้างตามข้อ ๒ และ ข้อ ๓

๒. ภายในกำหนด ๑ ปี

๒.๑ งานคันทางดิน (ถนนดิน)

๒.๒ งานผิวทางลูกรัง

๒.๓ รางระบายนํ้าที่ไม่ลาดคอนกรีต (CONCRETE)

๒.๔ ไหล่ทางลูกรัง

๒ .๕ ลาดข้างทางและลาดคอสะพานที่ไม่มีการป้องกันการกัดเซาะ

๒.๖ ลาดดินตัด (BACK SLOPE) ท่ีไม,มีการป้องกันการกัดเซาะ

๒.๗ งานปลูกหญ้า

๒.๘ งานปลูกต้นไม้

๒.๙ งานตีเส้นโดยใข้สีขนิดโรยลูกแก้ว

๒.๑๐ งานทาสีทั่วไป

๓. ภายในกำหนด ๓ ปี

อุปกรณ์ที่ใข้ในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร ยกเว้นหลอดไฟฟ้า



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ผนวก ๒๖ 

เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน

สัญญาจ้าง เลขที รบ.๖๔/๒๕๖๓ สงวันท้ ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๖๓ ,

ภายในกำหนดระยะเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ

แผนการทำงาน ส่งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและแผนการทำงานดังกล่าวต้องไต้รับความเห็นขอบจากผู้ว่าจ้างก่อน 

จึงจะลงมือทำงานได้

แผนการทำงานจะต้องแสดงลำดับขั้นตอนและช่วงเวลาที่จะทำงาบแต่ละรายการตามสัญญา 

ให้ครบถ้วนชัดเจนและเป็นไปได้ โดยงานทั้งหมดต้องแล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนดเวลาของสัญญา

ในกรณีมีความจำเป็นต้องปรับแผนการทำงานในระหว่างการทำงาน ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการ 

ทำงานที่ปรับใหม่แก,ผู้ว่าจ้างเพื่อให้ความเห็นขอบก่อนทุกครั้ง



เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๒๗ ผนวก ๒๗ 

เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง

ตามสัญญาจ้างเลขที่ รบ.๖๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๘ ตอนควบคุม 0๑0๐ ตอนเจ็ดเสมียน-โคกหม้อ ระหว่าง กม.๐ +๑๐๐-กม.®+๒๒๕ 

ระยะทาง ๑.๑๒๕ กิโลเมตร โดยขยายซ่องทางจราจรและสะพาน จาก ๒ ซ่องจราจร เป็น ๔ ซ่องจราจร 
พร้อมไหล่ทางข้างละ ๒.๕๐ เมตร และเกาะกลางถนน ๑ สายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง

การเบิกจ่ายค่างานผิวทาง ต้องมีผลการตรวจสอบความเรียบที่ผ ิวทาง (Surface Tolerance) ด้วยเครื่องมือวัด 

ความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler) โดยส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักงาน 

ทางหลวงในพื้นที่ที่โครงการๆ ตั้งอยู่ และในการตรวจวัดจะต้องมีค่าดัชนีความฃรุฃระสากล (international 

Roughness Index, IRI) ดังนี้

ลักษณะทางเรขาคณิต ค่าดัขนีความขรุฃระสากล, IRI (เท/km)

ผิวจราจรแอสฟ้ลต์ 

คอนกรีต

ผิวจราจร 

คอนกรีต

ทางตรง ทางทั่วไป 5๒.๕ 5๒.๕

ลานจอดรถยนต์ ลานทั่วไป 5๒.๕ 5๒.๕

ทางโค้งวกวนและลาดขัน R<๕๐ ม. และ สะพานกลับรถ ยกเว้นการวัด ยกเว้นการวัด

พื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดบิตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัด 

สตูล และจังหวัดสงขลา ในเขต ๕ อำเภอ คือ อำเภอจะนะ 

อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอสะเดา

ยกเว้นการวัด ยกเว้นการวัด


