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บนัทึกข้อความ
ล ่ว น ร าช ก าร  งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงนนทบุรี โทร.ดำ ๕๓๗๑๒
ที่ สทล.๑๓ ฃท.นนทบุรี ๑ /พ.๒/ ว ันท ี < ะ มัชุ้'นาย1น ๒๕๖๓
เร ื่อง ขออนุมัติเปล่ียนกรรมการตรวจรับพัสดุ สัญญาท่ี นบ.๓๔/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน ผอ.ฃท.นนทบุรี ผ่าน รอ.ขท.(บ)
ตามสัญญาท่ี นบ.๓๔/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จ้างเหมางานป้ายจราจร (รหัสงาน 

๓๑๒๐๐) บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ , ๐๒๐๒ ตอนต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยก 
นพวงศ์ , แยกนพวงศ์ - บางเลน ระหว่าง กม.๒๒+๐๐๐ - กม.๓๑+๕๓๗ , กม.๓๓+๕๓๗ - กม.๔๐+๕๐๐ 
ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ ๖๖  ตร.ม.) เร่ิมสัญญาวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 
๗ กรกฏาคม ๒๕๖๓ มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังน้ี

๑. รอ.ฃท.(ว) ประธานตรวจรับพัสดุ
๒. ซผ.ขท.นนทบุรี กรรมการ
๓. ซม.ขท.บางบัวทอง กรรมการ
๔. นายณัทกฤช เหล่าพรหม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงาน
เน่ืองจากกรรมการตรวจรับพัสดุ ในลำดับที่ ๓ ซม.ฃท.บางบัวทอง (นายบัญญัติ แก้วพุกัม) 

ได้ย้ายไปปฏิบัติงานท่ีสำนักจัดกรรมสิทธ้ีท่ีดิน ต้ังแต่วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพ่ือให้งานสัญญาดังกล่าว 
มีกรรมการ่ฯ ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญา จึงขออนุมัติแต่งตั้งให้ป้ายสาโรจน์ ‘สุขคไโ น'ายช่าง,โยธา 
ขำนาญงาน (หมวดทางหลวงไทรน้อย) เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ แทน ซม!ฃท.ปาง่บว่ทิอิง

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวธนิดา จินตธนะเดซ)
หพ.ฃท.นนทบุรี

f j v u  (A-vy.rT)

1นายพัร่Jนพงศ์ ทองสุข1 
ผอ.ฃท.นนทบุรี



> บ ับห ึกรายการทำส ัณณๆ กรมทางหลวงเริมใช้
ส.ค.๑๖

สัญญาจ้างท่ี..นบ,.®๔/๒๔๖๓................. ....ลงวันท่ี............๘....พล.m ว.คุม.....๒.๔๒๓.....................................
๑. ข่ือผู้'รับ'จ้าง..นริ.'ษัท...คุ,.เคุร.ษฐพ:ไ..ท.ร.'ไฟสิคุ....จิ.'วมัคุ.โดย .นา.ยพ.รญี.....ปานน่ิน.(กร-ร:นการผ้จ้ด[กา-ร)...ผู้มีอำนาจลง'นาม
๒. ข่ือหน่วยงาน.......เ.เขวงทางหลวงนนทบุรี......ฝ็ไานักงานทางหลวงท่ี.๑.๓..................................................................
๓. ข่ือผู้มีอำนาจอบุมีต.............ผ ้อ ํวน.ว.ย/ไ.'า.'51แข.วง.'ทาง[หล.'3.'ไ:เณท.บุรี............................................................................ ...

อนุมัติให้รับราคาเม่ือ .๔ ....พ.ลษก.ว.คุม.......๒.£๒.รท................................................................................................•
๔. จ้างเหมาโดยวิธี...........ป.'5ะก.'ว.ดุ:ร.'ว.คุว.'ลิ.เล็ก.ท'รุ.อ.นิกส์................................................................................................
๔. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณ .แผนงานน้ี.นฐ.วน.ค้าน.การ.ล.ร้างความสวม.ว.ร.ถในการแ.ข่ง.มัน.ผล.ผลิต.ท่ี..®
1ครุ.ง.ข่วฒ.วงห.ลวง.มี.คุ.วามป.ลอคมัย. อำน.ว.ย.คุวามป.ล.ฉดมัย.ทาง.ลนน.................................................................... ,
๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ...................- .................บาท รวมค่างาน...................... ๑,๙๘๘1๔๔๖,.0.0......................นาท

เงินล่วงหน้า.......๑๔.?/P........ของ.ค่างาน.ท่ี.ลอน.ราคา.จ้าง!ค้...............เป็นเงิน............... .๒๙๘,.๒๒๖,0.๖............บาท.
๗. มีงบประมาณประจำปี ๒๔๖๓ จำนวน..............๑,๙๙๒*๖..๖.๖,.0.Q............. บาท ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด

หนัง. ส อิ.... G.F, .๑.๖๖๑๔/๒.๔๖.รท/๘ ล.งวัน.ท่ี ๘...เมษายน....๒๔๖๓....จำนวน..... ๑,๙๙๒,๖.๖.0,.๖.0......นาท
๘. ค.ร.ม.อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ............................... ถึง พ.ศ..................... -..............ตามหนังสือ

เลขท่ี........... - .............ลงวันท่ี...................... .......................... วงเงิน....................... :...............................บาท
๙. เงินประกันสัญญา....... .๙๙*๔๒.๒,๖.๖.......นาท....โดย

- เงินสด..........:...........บาท
- เช็คธนาคาร............ - ....................................... เลขท่ี................ :..............ลงวันท่ี...................- ........................
- หนังสือค้ําประกัน.นรีพัท....ฒาคาร....กสิกรไทย....จำกัคุ...(มหา.ข.น)....ฮา.ข.ว.ลาดพร้าว...๑๖.........................

.เฮ.ข.ท่ี......................๑.๖๖.๖๓๑๙๔๙๑๙๘......... ........ล.ง.วันท่ี........๘ พฤษ.กาคม .๒.๔๒๓..................
๑๐. เงินค่าประกันผลงาน....... .ร้อย.ละ....๑๖.....ท,กคุเง.ท่ี.มี.การจ่ายเงินค่างา.น.ยก.เว้น.ง.ว.ดุ.สด.ท้า.ย............................
๑๑. -  ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ..........๔*๙๙๑,๑๖............. .บาท

- ค่าปรับผิดสัญญาซ้ือ...................- ................ .%..ตอํวันของของท่ียังไม่ได้ล่งมอบ
๑๒.กำหนดวันทำงานเสร็จวันท่ี....๙.....กรกฎาคม....๒.๔๖®..(.อำนว.น....๒๖..วัน...นันลัคุ.จ.วก.วันลงนาม.ใน.สัญญา)
๑๓.วันเร่ิมลงมือทำงานตามสัญญาวันท่ี......๙...พล.m วคุม....๒๔๖๓..........................................................

ลงวันท่ี.....๘ ... .พล.ษกา.คุม..๒๔๒๓.....

(นางปนิตา ร่มโพธ) หส.ขท. ปฏิบัติหน้าท่ีแทน
รอ.ขท.(บ)

หมายเหตุ ทำงานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ , ๐๒๐๒ ตอน ต่างระดับ 
ลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงค่ 1 แยกนพวงส ์-บางเลน ระหว่าง กม.๒ ๒ + ๐ ๐ ๐ -กม.๓๑+๔๓๗ .กม.  
๓๓+๔๓๗ - กม.๔๐+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๖๖ ตร.ม.)

(นายสุวิพุธ ตันตะโยธิน)
ผอ.ฃท.นนทบุรี



แ บ บ ส ัญ ญ า  
ส ัญ ญ าจ ้าง ก ่อ ส ร ้าง

ส ัญ ญ าเลขท ี่ ........นม.,..๓๔/๒๔.๖๓.
สัญญาฉบับน้ีทำข้ึน .ณ .แข.วงทา.ฒล.วง.นนทบุรี...กร.มหา.ฒ-ลฺ.วง.........ตำบล/แขวง....... .นทง.กุระส-อ. ,

อำเภอ/เขต .ฒือ.ง.....จังหวัด .นนท.,เ4รี.....เม่ือวันท่ี ๘....เดือน พ.ญษภทคุม....พ.ศ. ๒.๔๖.๓ ระหว่าง
กรมทางหร.วง....โดย..นา.ยุ.สุวิ-พร...... .ตันตะโย.ริ.น....ผ ู้อ ทํนว.ยุ.ทา.ร.แข.วงทางหลวงนนทบุรี...ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรืยกว่า
“ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหน่ีง กับ.บริษัท...ศ,..เฝ็.ร.ษฐ.พร...ท.ร.วฬฟิอ...อำ.กัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ. สำนักงาน 
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท...กรงเทพมหา.นคร..มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขท่ี...๙.ฉ/๒๙๗..หมู่ท่ี....-...ซอย....ทรง.สุ.ะ.อาด.....,
ถนน...... วิภา.ว.ดืรังฺ.สิต. ตำบล/แขวง.....จ.อ.ม.พร อำเภอ/เขต...จตุ.จัก-ร .จังหวัด ภ.รง.เทพม.ห.านต.ร....โดย
นา.ยุ.เศร.ณี......ปทนน่ิม.....(กรร.มกทรผู้จัดการ) มอบอำนาจให้.............. -.......... ...ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนเลขท่ี..สจ,๓0.9.๖๘®.๔...ลงวันท่ี....®.๖...ม.กุ.รท.คุม.-๒๔๖.®
(และหนังสือมอบอำนาจลงวันท่ี.................. 7............... ) แนบท้ายสัญญาน้ี (ในกรณีท่ีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใข้
ข้อความว่ากับ.........7......... อยู่บ้านเลขที่............- ............ .ถนน.......... - ....... ตำบล/แขวง -  อำเภอ/เขต........ .7

จังหวัด..........- ......... ) ผู้ถือบัตรประจำตัวประซาซนเลขท่ี..................... - ......................ตังปรากฏตามสำเนาบัตร
ประจำตัวประซาซนแนบท้ายสัญญาน้ี) ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหน่ึง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปน้ี 
ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างเหมา.....ทํทง.ทนบี.ท.ยุ.จรทจร...ในท.ท.ง..ห.รท.ง 
ห.ม.ทยเร.ข..๓.๔๖..ต.อ.นคทม.คม...0๒0.๑..*...0.๒.0๒...ตอน.ต่าง.ระดับร.าดฺหลมแก้ว...-..แยกนพ.วงพั-,...แ.ยุ.กนพวง.ส์..-. 
บาง-เลน....ระหว่าง....กุม,๒๒.+.0.0..0..-.กม,๓®.±.๔๓๗...,.กุม.1๓.®.+.๔๓ฟ . . - . กุม1๔๐±๔๐ o .ปริมาณงาน..๑...แห่ง
.(ปริมา.ณ.งาน.®.๖๖..ต.ร,ม,). ตำบล/แขวง....ระหทร....อำเภอ/เขต .นท.งนัว.ท.อ.ง. จังหวัด .นนทบุรี ตาม
ข้อกำหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญาน้ีรวมท้ังเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ เคร่ืองมือเคร่ืองใข้ ตลอดจนอุปกรณีต่าง  ๆ ซนิดดืเพ่ือใช้ 
ในงานจ้างตามสัญญาน้ี

ข้อ

ลงซ่ือ

เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน๋ีให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี
๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน จำนวน ๑ ชุต.
๒.๒ ผนวก ๒ รายการราคาค่างานต่อหน่วย (Unit Cost) จำนวน.....๒ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา(ซ่ึงรวมค่าวัสดุ อุปกรณี แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ
และกำไรไว้ด้วยแล้ว) พร้อมใบยืนยันราค่า และประกาศผลรับราคา 
๒.๔ ผนวก ๔ แผนการจัดการจราจร
๒.๔ ผนวก ๔ รายการงานท่ีผู้รับจ้างต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องหรือ 

ความเสียหายภายในกำหนดเวลา 
๒.๖ ผนวก ๖ รายละเอียดการให้ข่าวสารเก่ียวกับการก่อสร้าง 
๒.๗ ผนวก ๗ เง่ือนไขการเสนอแผนการทำงาน 
๒.๘ ผนวก ๘ แง^ร^)ารณาฃยายอายุส ัญญาหรือการงดหรือ 

ลดค่าบัแง^จ้?'เพรง||มทำงหลวง (สิงหาคม ๒๔๖๑)เ'รif-l 7ม TU*N ท

บ̂ '',. /'•'นม'), To!*9$ v\ป'บั'

จำนวน.....๑.....ชุด
จำนวน.....๑.....หน้า

จำนวน.....๑.....หน้า
จำนวน.....๑.....หน้า
จำนวน.....๑.....หน้า

จำนวน....•..๑.....ซฺด

(นายเศรณี ^
กรรมการผู้จัดกำ^*5* ^ ^

aลงซอ....................ระ^..}...................... ผู้ว่าจ้าง
(นายสุวิพุธ ตันตะโยธิน)

ผ้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบรื



๖
๒.๙ ผนวก ๙ แบบแผ่นป้ายประ1ซาสัมพันธ์ งานก่อสร้างท่ีผู้รับจ้างจะต้อง 

จัดทำและติดต้ัง 
๒.๑๐ ผนวก ๑๐ การจ้างช่วง
๒.๑๑ ผนวก ๑๑ รายละเอียดและหลักเกณฑ์แนบท้ายสัญญา 

งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง 
๒.๑๒ ผนวก ๑๒ รายละเอียดการปรับราคาค่า K 
๒.๑๓ ผนวก ๑๓ เง่ือนไขการจ่ายเงินค่างานผิวทาง
๒.๑๔ ผนวก ๑๔ รายละเอียดข้อกำหนดการจัดทำเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง

จำนวน....๑.....หน้า
จำนวน.....๑.....หน้า

จำนวน.....๒.....หน้า
จำนวน....-....... .ขุด
จำนวน....-......หน้า

(การดีเส้น ลูกศร ขีดเขียนข้อความ) ฉบับเดือน กรกฎาคม ๒๔๔๑ จำนวน.....:......เล่ม
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใข้ข้อความในสัญญานี้บังคับ 

และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใข้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมจาก ผู้ว่าจ้างท้ังสิน

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญาน้ีผู้รับจ้างไต้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ําประกัน...บริษัท...ธนาคาร..ก.สี.กรไทย.

จำกัด...(มหาขน)...สาขาลาดพร้าว...๑๐.... .เลข.ท่ี...๑ 0.9..0.๓.๏.ฟ.๔๗๑๙๘..... .ลุง.จันท่ี...๘....พฤษภาคม......๒๔๖.๓....,
เป็นจำนวนเงิน ...๙๙,๔๒๒,๐.๐..บาห..!เก้าหมื่นเก้าพันที่ร้อM สิบ.ลอง.มาท.ล้วน)....ซ่ึง.เท่ากันร้อยฝ็ะ..๔..(ห้า) ของ 
ราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก'ผู้ว่าจ้าง เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาน้ี

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกัน 
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
ท่ีไดัรับอนุญาตให้ปร ะกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิขย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ตามรายซ่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสคุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที ่
กรมบัญชีกลางกำหนดก็ไต้ และจะต้องมีอายุการค้ําประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญาน้ี

หลักประกันท่ีผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหน่ีง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดท้ังปวงของ 
ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันท่ีผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเส่ือมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุม 
ถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าข้าเป็นเหตุให้ 
ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความขำรุดบกพร่องตามสัญญาเปล่ียนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดข้ึน 
คราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่
ผู้ว่าจ้างภายใน.... ร).๔ .. . . .วัน นับกัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อ 
ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญาน้ีแล้ว

ข้อ ๔, ก. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
/ปุ ๘!(สำหรับสัญญาทีเปนราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน...๑,.๙๘๘,.๔๔๐.,.๐.๐...บาทฺ (.เงิน
ห.น่ี.ง.ล้าน.เก้า.แลนแปด.หม่ื.นแปดพัน.ล่ี.ร้อย.ส่ี!.นบ.าทถ้.ว.น) ซ่ึงไต้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจำนวน...๑.๓.๐.1๐.๘๔,๘๖...บาท
.(เงินห.'น่ี.'3.แสนฝ็ๆ.ม.หม่ืนแป.ตุ!®แนัรเ^เแ.บหท.สเด.า.งธ์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวงด้วย'แล้ว 
:  :  -■  J..................................  -

ฝ ็- J .y . iบ ี้r J jp . ^ r . L x n /  r161 d r  1 u w i I  l a d  l f l d d w  I I t b la / r l  I t O d  Ic J V lN u  Jn  ห! dcJblb] d

โด ย ถ ือ ร าค าต ่อ ห น ่ว ย เป ็^ ด ั,รื่ม ั๊ร ื่^^แร้^ะประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคาตาม 
เอกสารแนบท้ายสัญญา( & ร ----% \

.ช? ร '*  £ %  \ ร- 7 \ \  ■“'บั̂ *ท.. t ’S  \ * Qลงขอ..................NlJZi............................. ผู้ว่าจ้าง
(นายสุวิพุธ ตันตะโยธิน)

ผ้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทนรี
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(หลักประอุ้นสัญญาจ้าง)
เลขท่ี 1000 .31757198 วันท่ี 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว 10 สำนักงานต้ังอยู่เลขท่ี 1 9 4 /1 2 - 1 4  ถนน 
ลาดพร้าว แขวงจอมพล เฃดจตุจักร จังหจัดกรุงเทพมหานคร โดย นางสาวจินตนา อุบลกาญจน์ 4428  และ นายสมศักตี้ อรรคนิตย์ 
4060 ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ําประกันฉบับน๋ึไว้ต่อ แขวงหางหลวง'นนทบุรี ยี่งต่อไปน้ีเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมี 
ข้อความต่อไปน้ี

1. ตามท่ี บริษัท $ .เศรุบุฐพัร่ ทราvivJค ^าก ัด  ย่ีงต่อ'{ปน้ีเรียกว่า '(ผู้รันจ้าง" ไต้ที่าสญญาจ้าง!งา'เห้]ายจราจร ใน
ทางหลวงหมายเลข 346  ตอนคววบคุม 0 2 0 1 ,0 2 0 2  ตอนต่างระดับลาดหลุมแก้ว-แยกนพวงศ์,แยก'นพวงศ์-บางเลน ระหว่าง 
กม .22+000-กม .31+537 และ กม.33 + 53 7-ก ม .40+ 500 ปริมาณงาน 1 แห่ง(ปริมาณงาน 166 ตร.ม.) กับผู้ว่าจ้าง ตาม 
สัญญาเลขท่ี นบ.3 4 /2 5 6 3  ลงวันท่ี 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25 63  ย่ีงผุ้รับจ้างต้องวางหลักประกันการป,ถิบัดืตามสัญทฺทต่อผัว่าจ้าง 
เป็นจำนวนเงิน 99 ,422 .00  บาท (เก้าหมนเห้าพันส่ีร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) ยี่งเ1ท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของยูลค่าท้ังหมดของสัญญา 

'ข้าพุ,เจ้ายินยอมผูกพน'ตนโดยไม่:มีเงื่อุนไป็ที่จะคํ้าประกันในค่ารย์าระเงินให้สามสิท์ธิเรีย์กร้องของผู้ว่าจ้าง จ้านวนไม่เกิน 
99,422.00 บาท (เก้าหมื่น่เกา.บุ้นสี่ร้อ;ย ้^ สบฟองบาทถ้วน) ในฐานะเป็นฟูกหน้ีร่วม ใ'นกรฌีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดค่วามเสียหายใดๆ 
หรือต้องอำระค่าปรับ หรือค่าใข้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมีไต้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างตัน ทั้งนี้โดยผู้ว่า 
จ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างอำระหน้ีน้ันก่อน

2. หนังสือคํ้าประกันน้ีมีผลใข้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2 5 6 5  
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคํ้าประกันภายในระยะเวลาท่ีกำหนดไว้

♦ , 3. หฺากผู้ว่าจ้างิใต้ขยายระยะ.เวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมใ'นกรณนั้นๆ ดวย โดยให้ขยายระ'ยะเวลากิารคา
ประกนน้ี■ ออกไปตลอดระยะเวลาท่ีผู้วาจ้างิไดัขยายระยะเว่ลาให้แก่ผู้รัป้จ้างต้ง์กล่าวขางต้น 

ข้าพเจ้าไต้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือยีอ่’: f f V # 'ไ). *
( นางสารจินตนา อุปลกาญจนี้ 4 จ ้2 ย ์จ ้ ?

พยาน ลงลายมิอ ย่ีอ

i'JJ A/AJ (9บั<า r r  ผู้ค้ําประกัน
( นาย’สมคักดือรัรคนิตย์4060 )ย’สมคักดือรัรคนิตย์406( 

( นางสาวสุพัตรา เทพบรรจง)
พยาน 

ไ

(บา!'-; 5 ดันตษัโย5น)
f■‘ร. Jไ'.นบทบุรี
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๓
คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้ง 

ปริมาณงานและราคาน้ีเป็นจำนวนโดยประมาณเท่าน้ัน จำนวนปริมาณงานท่ีแท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่าน้ีก็ได้ ซ่ึง 
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก'ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการท่ีได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาท้ังสองฝ่าย 
ตางตกลงท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการท่ีจำนวนปริมาณงานในแต่ 
ละรายการได้แตกต่างไปจากท่ีกำหนดไว้ในสัญญา ท้ังน้ี นอกจากในกรณีต่อไปน้ี

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๔ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกิน 
ร้อยละ ๑๔๐ (หน่ึงร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานท่ีกำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคา จะจ่ายให้ใน 
อัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๒ เม่ือปริมาณงานท่ีทำเสร็จจริงในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ ๑๔๐ (หน่ึงร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานท่ี 
กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาจะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วย 
ตามสัญญา

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๔ (เจ็ดสิบห้า) ขอฺงปริมาณงานท่ีกำหนดไว้ใน 
สัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่มซดเขยเป็น 
ค่า Overhead และ Mobilization สำหรับงานราย่การนั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณ 
งานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตาม 
สัญญา ท้ังน้ี การจ่ายเงินเพิ่มขดเขยเป็นค่า Overhead และ Mobilization^งกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างใน 
งวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการ 
จ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามท่ีผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีท่ีผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็น 
ว่าปริมาณงานท่ีทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเก่ียวข้องกับงานอ่ืนท่ีเหลือ อีกท้ังงานท่ีเหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อ 
การจ่ายเงินค่างานท่ีแล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ท้ังน้ีผู้'ว่าจ้าง อาจจ่ายเงินท่ีเพ่ิมข้ึนให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงิน 
ค่างานงวดน้ันๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงท่ีจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก'ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเน้ืองานท่ีทำเสร็จจริง เม่ือผู้ว่าจ้างหรือ 
เจ้าหน้าท่ีของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานท่ีทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นท่ีพอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาน้ี 
ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานน้ัน ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้งการทำ 
สถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง 
ชื่อธนาคาร...กรง!ทุบ...จำกัด1มหาชน!.สาขา....การบิน!ทุย..ขื่อบัญชี. ท..ศ1.แศรษฐพร..ท.รทฟทิเค..จำกัด....,
เลขท่ี'บัญชี..Q ๗[๙.-.๖ .- .0 .9 .0 .๔ 6 1 1 ประเภท ก.ระแส.ราย.อัน....ท้ังน้ี ผ ู้ร ับ จ ้างต ก ล งเป ็น ผ ู้ร ับ ภ าระเง ิน
ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการโอน รวมท้ังค่าใช้จ่ายอ่ืนใด (ล้ามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มี 
การหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดน้ันๆ

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
(สำหรับสัญญาท่ีเป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน - ........บาท (............. .-............... J

ซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จำนวน - .......บาทI........ :......... ) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วย
แล้ว โดยลือราคาเหมารวม]iift&ณ '# ^ ^ ] '’หนดการ'จ่ายเงินเป็นงวด  ๆ ดังน้ี

ลงช่ือ .......3 »(นายเศรณี S M p f f  
กรรมก'ารผั'จัดการ"

( รลงขอ...................................................... ผู้ว่าจ้าง
(นายสุวิพุธ ตันตะโยธิน)

ผ้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบรี



งวดท่ี ๑ เป็นจํ'านวนเงิน................ - ........................ .บาท C................. - ......................................... )
เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.............. -..........................ให้แล้วเสร็จภายใน.......................... - ........................................

งวดท่ี ๒ เป็นจำนวนเงิน................ - ........................ บาท (.................. - ......................................... )
เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.............. - ........................ ให้แล้วเสร็จภายใน...........................- ........................................

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน......................... - ...........................บาท C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท้ังหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมท้ังทำสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามท่ี 
กำหนดไวในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ข่ือ
ธนาคาร..................... - ...................สาขา.................. - ......................... .ข่ือบัญชี.............. -........................................
เลขท่ีบัญชี.........:.............ทั้งน้ี ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน
รวมท้ังค่าใช้จ่ายอ่ืนใด (ล้ามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดน้ันๆ

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๒๙๘,๒.พ...๑.๑.. บาท (เงิน

สฉงุแสน.เท้า.หม่ืนเฟดพันสองร้อยห.โ!สิบ.หก.บาทอ้.ว.น) ซึ่งเท่ากับร้อยละ...๑.(ะ.(สิบห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาท่ี 
ระบุไวในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง 
ล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ําประกันหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาล 
ไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันให้แก'ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบท่ี 
ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงท่ีจะกระทำตามเง่ือนไขอันเก่ียวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ัน 
ดังต่อไปน้ี

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่าน้ัน หาก 
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงิน 
ค่าจ้างล่วงหน้าน้ันคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

(ะ.๒ เม่ือผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพ่ือพิสูจน์ว่าได้ 
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ร)๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ 
อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือ
บังคับเอาจากหลักประถันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ก) (สำหรับสัญญาท่ีเป็นราคาต่อหน่วย)
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนเพื่อ 

ซดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ....๒๑....(.ย่ี.สิ.น) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน ท้ังน้ี จนกว่าจำนวน
£4 « /  M ร/ 0  I 8 / I V  ร / 0 /  V  ห 2 / 0 /  w I ร / ร /  ■ ร /  ea  ร / 4 /  M ๘ ! 0เงินทีห้กไว้จะครบตามจานวนเงินค่าจ้างลวงหน้าทีผู้รับจ้างได้รับโปแล้ว ยกเว้นคาจ้างเดือนสุดท้ายจะทักไว้เบนจานวน
เท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าท่ีเหลือท้ังหมด

(ะ.๓ (ข) (สำหรับสัญญาท่ีเป็นราคาเหมารวม)
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะทักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อ 

ซดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ......(........... .:........... ) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่า
จำน วน เง ิน ท ี่ท ักไว ้จะครบ ต^^างล ่วงห น ้าท ี่ผ ู้ร ับ จ ้างได ้ร ับ ไป แล ้ว  ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะทักไว้เป็น 
จำนวนเท ่าก ับจำนวนเงิน*แรว้^ส ํก ี่ช ุเลM 5หมด

ลงข่ือ
(นายเศรพี,H^ ม น ึ่ _

กรรมการผู้จัดก^^”'^**'
P O fลงขื่อ....................,>ไ7ะกั!..................... ผู้ว่าจ้าง

(นายสุวิพุธ ตันตะโยธิน)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี



๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามท่ีผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือชำระหน้ีหรือเพ่ือซดใช้ความรับผิด 
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดท่ีจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนท่ีจะหักซดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า 

๕.๕ ในกรณีที่มีการ,บอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะ 
ไต้รับหลังจากหักซดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนท่ีเหลือน้ันให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน 
นับถัดจากวันไต้รับแจ้งเป็นหนังลือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ก) (สำหรับสัญญาท่ีเป็นราคาต่อหน่วย)
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน 

ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก)
๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาท่ีเป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประถันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างไต้หักเงิน 
ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖ การหักเงินประถันผลงาน
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ..... .®{?...(สิ.ป.)....ของเงิน

ท่ีต้องจ่ายในงวดน้ันเพ่ือเป็นประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้ว เป็นจำนวนเงินไม่ต่ํากว่า
............บาท (................... - ................ ) ผู้รับจ้างมีสิทธิท่ีจะซอเงินประกันผลงานคืนโดยนำหนังสือค้ําประกัน

ของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็น 
หลักประกันแทนก็ไต้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันซองธนาคารดังกล่าวตามวรรคหน่ึงโดย 
ไม่มีดอกเบ้ียให้แก'ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ภายในกำหนด...ฟ...Cเจ็ด.) วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นท่ี 

พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงข้ันตอนของการทำงานและกำหนดเวลาท่ีต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ
ผู้รับจ้างต้องเร่ิมทำงานท่ีรับจ้างภายในกำหนด......... -.............C....7.. ..J  วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับ

หนังสือแจ้งให้เร่ิมงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด........- ........L ..- . ..J  วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับ
หนังสือแจ้งดังกล่าวน้ัน

ล้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิไต้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้ว 
เสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เขื่อไต้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้ว 
เสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตก 
เป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำลังของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษา 
ซ่ึงได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาน้ีไต้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เช้าทำงาน 
ของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปไต้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ันไม'กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหายจาก 
ผู้รับจ้าง

การท่ีผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวช้างต้นน้ันไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตาม
สัญญา

ลงข่ือ
(นายสุวิพุธ ดันตะโยธิน)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี



y

๖
ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง ภายในวันที่...๙ .....เดือน ....พฤษภาคม พ.ศ.....๒.&ารรท.. และ
จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันท่ี ....๗.... เดือน ....ก.รกฏาค.ม.... พ.ศ. ....๒.<£๒.®ท...... ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลง
มือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เช่ือได้ว่าผู้รับจ้างไม ่
สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าข้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญา 
ข้อใดข้อหน่ึง หรือตกเบ็)นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสังของ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา ซ่ึงได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ 
ที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เช้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วยการใช้สิทธิบอกเลิก’ 
สัญญาน้ันไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การท่ีผู้ว่าจ้างไมใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพันจากความรับผิดตามสัญญา
ข้อ ๘ ความรับผิดขอบในความขำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณ ี
ที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด
๒...(.สุ.อเง)...1ปี....-...(-......-......) เดือน นับถัดจากวันท่ีได้รับมอบงานดังกล่าว ซ่ึงความขำรุดบกพร่องหรือเสียหายน้ันเกิด
จากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไร้ใม่เรืยบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตาม 
มาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นท่ีเรียบร้อยโดยไม่ซักข้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ
ในการน้ีท้ังสิน หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด.....๗....(.เจ็ด)..วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
จากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง 
หรือจ้างผู้อ่ืนให้ทำงานน้ัน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองท้ังสิน

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้าง 
แก้ไขในระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ตามวรรคหน่ึงได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสียหายน้ันเอง 
หรือจ้างผู้อ่ืนให้ซ่อมแซมความขำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบชำระค่าใช้จ่ายท้ังหมด

การท่ีผู้ว่าจ้างทำการน้ันเองหรือจ้างผู้อ่ืนให้ทำงานน้ันแทนผู้รับจ้างไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพันจากความ 
รับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ขดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจาก 
หลักประถันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาน้ีไปจ้างช่วงอีกทอดหน่ึง เว้นแต่การจ้าง 

ช่วงงานแต่บางส่วนท่ีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วน 
ดังกล่าวน้ัน ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าท่ีตามสัญญาน้ี และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับ 
ผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงน้ันทุกประการ 

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าแนความในวรรคหน่ึง ผู้รับจ้างต้องขำระค่าปรับให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ....®.ฉ.;.(.สี.บ.)...ของวงเงินของงานท่ีจ้างช่วงตามสัญญา ท้ังน้ีไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างใน 
การบอกเลิกสัญญา

ลงช่ือ .....0 เ
(นายสุวิพุธ ตันตะโยธิน)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี



ข้อ ©o การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานท่ีรับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง 

ทำงานท่ีรับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซ่ึงทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดขอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้อง 
ไต้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำส่ังหรือคำแนะนำต่างๆ ท่ีผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือ 
บริษัทท่ีปรึกษาท่ีผู้ว่าจ้างแต่งต้ังไต้แจ้งแก่ผู้แทนเซ่นว่าน้ัน ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การ 
แต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องไต้รับความเห็นขอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างการเปล่ียนตัวหรือ 
แต่งต้ังผู้แทนใหม่จะทำมิไต้หากไม่ไต้รับความเห็นขอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปล่ียนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และ 
ผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนน้ันโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอาย ุ
สัญญาอันเน่ืองมาจากเหตุน้ี

ข้อ ๑® ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิษัติงานของ 

ผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการ 
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างซ่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานท่ีผู้รับจ้างไต้ทำข้ึน แม้จะเกิดข้ึนเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้าง 
จะต้องรับผิดขอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปล่ียนให้ใหม่โดยค่าใข้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายน้ันเกิดจาก 
ความผิดของผู้ว่าจ้าง ท้ังน้ี ความรับผิดของผู้รับจ้างตังกล่าวในข้อน้ีจะสินสุดลง เม่ือผู้ว่าจ้างไต้รับมอบงานคร้ังสุดท้าย 
ซ่ึงหลังจากน้ันผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายตังกล่าวในข้อ ๘ เท่าน้ัน

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้าง 
หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถืงผู้รับจ้างข'วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้าง ถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้อง 
หรือต้องซดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู ้
ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมท้ังผู้รับจ้างจะต้องซดใช้ค่าเสียหายน้ันๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจาก 
การถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก,ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก'ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างไต้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างไต ้

ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างตังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างตังกล่าวในวรรคหน่ึงผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะ 

เอาเงินค่าจ้างท่ีจะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างตังกล่าว และให้ถือว่า ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวน 
น้ันเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนท่ีจ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับ 
ผิดท้ังปวงของผู้รับจ้าง รวมท้ังผู้รับจ้างซ่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายท่ีคิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซ่ึงเกิด 
จากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นท่ีผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างซ่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องล่ง 
มอบกรมธรรม์ประกันภัยตังกล่าวพร้อมท้ังหลักฐานการชำระเบ้ียประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเม่ือผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ลงข่ือ
(นายเศรน

ลงข่ือ
(นายสุวิพุธ ตันตะโยธิน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี

ผู้ว่าจ้าง

กรรมการผู้จัดการ



ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้วาจ้างแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา เพื่อควบคุมการ 

ทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาน้ัน มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานใน 
โรงงานและสถานท่ีก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการน้ันตามสมควร 

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพัน 
ความรับผิดชอบตามสัญญาน้ีข้อใดข้อหน่ึงไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียด โดยถี่ถ้วนแล้ว 

หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดน้ันผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค 
ผู้รับจ้างตกลงท่ีจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ 
ผู้ว่าจ้างแต่งต้ัง เพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าว ให้ถือเป็นท่ีสุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสืยหาย 
หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมข้ึนจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๔ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง 

มีอำนาจท่ีจะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาน้ีและมีอำนาจท่ีจะสั่งให้แก้ไขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม 
หรือตัดทอนซ่ึงงานตามสัญญาน้ี หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน 
หรือบริษัทท่ีปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าข้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอ 
ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสืยหายใดๆ ไม่ได้ท้ังสิน

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะส่ังเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสาร 

สัญญาน้ี หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายท่ัวไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาน้ี นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให ้
เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาน้ีด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใข้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติม 
ข้ึน หรือดัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ท่ีจะ 
นำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงก้นที่จะกำหนดอัตรา 
ค่าจ้างหรือราคาท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง รวมท้ังการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพ่ือความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงก้น 
ไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้อง 
ปฏิบัติงานตามคำส่ังของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพ่ือมิให้เกิดความเสืยหายแก่งานท่ีจ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอก 

เสิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องขำระค่าปรับให้แภ่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ....๔,๙๗.๑5@,๐...บาท Cn « M นเก้าร้อยเจ็ด 
สิ!!แดบาทสิม.ส.ตทงฺ.ค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน(ถ้ามี)ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีก
ต่อหน่ึงเป็นจำนวนเงิน วันละ.......- ........... บาท C.................-.......... J นับถัดจากวันท่ีครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของ
งานตามสัญญาหรือวันท่ีผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันท่ีทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่า 
จ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิด^ทเ®a^ท่ีผู้รบจ้างทำงานล่าข้าเฉพาะส่วนท่ีเกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
ใดอกดวย ■

ลงข่ือ ............\ ร^บ ุ,
(นายเศรถ^&รุเนิ่ม), y ร ,

กรรมการผู้1จัดศ่จ-3 ^

4 รลงขอ............................. ..................... ผู้วาจ้าง
(นายสุวิ'พุธ ดันตะโยธิน)

ผ้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี



ในระหว่างท่ีผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาน้ัน หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตาม 
สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใซ้ลิทธิบอกเลิกสัญญาและใฃ้ลิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้ 
รับจ้างเม่ือครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ขำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีลิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิก 
สัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณี1ท่ีผู้'ว่า'จ้าง'บอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานน้ันเองหรือว่าจ้างผู้อ่ืนให้ทำงานน้ันต่อจนแล้วเสร็จ 

ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีลิทธิใช้เครื่องใข้ในการก่อสร้าง ลิงที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงาน 
ก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซ่ึงเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญาตามท่ีจะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีลิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ท้ังหมดหรือ 
บางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากน้ันผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบในค่าเสืยหายซ่ึงเปีนจำนวนเกินกว่าหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญา รวมท้ังค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนในการทำงานน้ันต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ 
ควบคุมงานเพ่ิม (ถ้ามี) ซ่ึงผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด  ๆ ท่ีจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึงด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปีนเหตุ ให้เกิดค่าปรับ 

ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก'ผู้ว่าจ้างโดย 
สิ้นเซิงภายในกำหนด....๗....(.เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเปีนหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ซดใช้ให ้
ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิท่ีจะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างท่ีต้องขำระ หรือจากเงิน

» 9J _  * / v _  v _  _ V  V  _ 4 /  1 _ 'น  I o  4/«=i V  M p  Vประกันผลงานของผู้รับจาง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบตตามสัญญาใดหันท
หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องขำระ เงินประกันผลงานหรือ 

หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมขำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตาม 
จำนวนค่าปรับ ค่าเสียหายห่รือค่าใช้จ่ายน้ัน ภายในกำหนด...๗..CkM) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีก
I «) 1 / 1 1 /  <3 ท V  I 1 / 4 /  ร / 4 /เท่าเด ผู้ว่าจางจะคนเหแก่ผู้รับจ้างหังหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงานหรือลิงอำนวยความ 

สะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างซ่วง (ถ้ามี)ให้สะอาด ปลอดภัยและมีประลิทธิภาพในการใช ้
งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเม่ือทำงานเสร็จส้ินแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเคร่ืองใช้ในการทำงานจ้างรวมท้ังวัสดุ ขยะ 
มูลฝอย และส่ิงก่อสร้างช่ัวคราวต่างๆ (ถ้ามี) ท้ังจะต้องกลบเกลี่ยพ้ืนดินให้เรียบร้อยเพ่ือให้บริเวณท้ังหมดอยู่ในสภาพท่ี 
สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัตงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณ์อันหน่ึงอันใดท่ีผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตาม 
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดข้ึอจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตาม 
เง่ือนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาน้ีได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ 
ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดทเ^ลดค^!บุ^หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (ลิบห้า) วันนับถัดจากวันท่ีเหตุน้ัน 
ส้ินสุดลง หรือตามที่กำ^ฬ์- " ^ * * ^ * ^ -กลาว แลวแตกรณ

ลงข่ือ จ้าง a
(นายเศรั 

กรรมการผู้จ้ด?ท

ลงซ่ือ.....................ไไณีโ.!...................... ผู้ว่าจ้าง
(นายสุวิ'พุธ ดันตะโยธิน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี



๑๐
ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการท่ี 

จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ินเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือ 
ความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซ่ึงมีหลักฐานขัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ด้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหน่ึง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างท่ีจะ 
พิจารณาตามท่ีเห็นสมควร

ข้อ ๒๒ การใข้เรือไทย
ในการปฏิบัติตามสัญญาน้ี หากผู้รับจ้างจะต้องส่ังหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมท้ังเคร่ืองมือ 

และอุปกรณีท่ีต้องนำเข้ามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญาไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ท่ีนำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่าน 
ตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถ 
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้ส่ิงของดังกล่าว 
บรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก 
กรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของน้ันลงเรืออ่ืนท่ีมิใข่เรือไทยหรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น 
ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ท้ังน้ีไม่ว่าการส่ังหรือนำเข้าส่ิงของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส'งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานน้ันมีส่ิงของตามวรรคหน่ึง ผู้รับจ้างจะต้องส่ง 
มอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซ่ึงแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมี 
สิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีท่ีส่ิงของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิ 
เซ่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซ่ึงแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้ 
หรือหลักฐานซ่ึงแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเน่ืองจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหน่ึงแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึงดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่า 
จ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และ 
ชำระเงินค่าจ้างเม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓ มาตรฐาน!เมือช่าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใข้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!เมือช่าง 

จากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบ!เมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ 
ปวข. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ใน อัตราไม่ตากว่า 
ร้อยละ..®.๐..(..สิ.'น.)ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หน่ึง) คนในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ..ข่า.งไม้(ก่อสร้าง)-...........................
๒๓.๒ .ข่า.งโยธา........................................
๒๓.๓ .ข่า.ง.เซ่ึ.อมไฟฟ้าหรือ.แก๊ส 
๒๓.๒ .ข่า.ง.เหล็ก.เสริมคอนกรีต-.
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างท้ังหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับ 

ระบุรายข่ือช่างผู้ท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐาน!เมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหน่ึง นำมาแสดงพร้อมหลักฐาน 
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรันพัสด หรือผู้ควบคุมงานก่อนเร่ิมลงมือทำงาน และพร้อมท่ีจะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที ่
ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ต่ลุอุดุเฐลาทางา.นุตามสัญญาน้ีของผู้รับจ้างlifeSlL 0

ร ^ ^ '.1. จ้าง ลงขอ....................ร^?ปโ...................ผู้ว่าจ้าง
' ห ้ (นายส ุว ิพุธ ตันตะโยธิน)

ผัอำนวยการแขวงทางหลวงนนทบรื

ลงข่ือ



ข้อ ๒๔ การปรับราคาค่าจ้าง
'พู้พ่จ้วงและผู้รับจ้างตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย 

การนำสูตร Escalation Facto?TKH«l|^iนวณราคาค่างานท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยวิสีการต่อไปน้ี
ตามเง่ือนไข หลักเกณจโสูตรtcสะจิ5สัานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตร ี

เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ืองการพิจารณาช่วยเหลอผูปรรท©บอ3ขีพงามก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรีท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแลวโสรื่จเ^กำหนดไว้ใน 
สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีกรมได้ขยายออกไปโดยจะใช้สูตรของทางราชการตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก'^ 

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีช้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเช้าใจข้อความโดย 
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซ่ือ พร้อมท้ังประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือ 
ไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ

ลงซ่ือ < 3
(นายสุวิ'พุธ ดันตะโยธิน)

ผู้ว่าจ้าง 
ผอ.ฃท.นนท'บุรี

ลงซ่ือ พยาน
(นางสาวธนิดา จินตธนะเดซ)

ต้นฉบับหนังสือสัญญาฉบับน้ีได้สลักหลังตราสาร เป็นจำนวนเงิน..........ค,๘๕๙1Q.9.............บาท
หนังสือสัญญาฉบับน้ีมืรอย ลบ ขีด ฆ่า แก้ ตก เติม รวม.......-..........แห่ง

ลงซ่ือ................................................... ผู้ว่าจ้าง
(นายสุวิ,พุธ ตันตะโยธิน)

ผ้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี



ตามสัญญาเลขท ี่.นบ1, ๓๔.,/๒๔๖®.... ลงวันท ี่. . . ๘ . . . .พ ฤษภ าคม..๒.<^๓
จ้างณมาท้าm i l .ายจราจร..(รหัสงๆ.น..mค๒0.ฉ)...บนหางหล.ว.!หมายเลข...๑๔๖...ตอนควบคุม..0๒0๑.,..0๒0๒ 
M y ..ตุ่.11ระดันลาด.ห.ptLก้ว..ะ.M กนพาฬ์.,..แสทม.พางศ์..-..บา.งฺเฝ็น...ระหว่าง.ก.ม๒๒+.QO๐...-....กุม,ต.๑.+!r๓๙ 

แ.สะ.กุม,๓.๓+๘พฟ..-..ก.ุน,.๔.ฉ*ระQ.O...ปริ.มาณงา.น...๑...เฟง...(ปริมา.ฆ.งาม...®.๖๖....ต.ร,.มป้

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๒ ผนวก ๒
รายการราคาค่างานต่อหน่วย (Unit Cost)

รายละเอียดต่อท้ายหนังสือสัญญาน้ีทำข้ึน เม่ือวันท่ี ๘ เดือน... พ.ฤษ/ไาคม....พ.ศ. .๒๔ษ?กุ.. ระหว่าง
บริษัท...ศ...เศ.ร.นฐพร....ทรา.ฟแกุ...จำ.กัด....โดย...นา.ย.เ.ศรฌี ปาน.น่ิม..(กุรร.มก.าฐผ้สัดการ.)....ผู้รับจ้าง ฝ่ายหน่ึง
กับ กรมทางหลวงโดย...นายสุวิพธ....ดัน.ตะโยธิน....ผ ู้อำนวย.การแขวง.ทางหลวงนนทบุรี.. ตัวแทนผู้ว่าจ้างอีกฝ่ายหน่ึง 

หนังสือรายละเอียดต่อท้ายสัญญาฉบับน้ี นับเน่ืองเป็นอันเดียวกันกับสัญญาท่ี .นบ1..?a๔../..๒๘ษ๓....สงสันท่ี. 
๘....'พฤษกุาคม...๒๔๖?ท...ท่ีผู้'ฑ่'จ้าง และผู้รับจ้างได้ตกลงกันตามรายละเอียด ตังน้ี.-

ลำตับ 
ท่ี

รายการและราคา 
ต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ

หน่วย จำนวน ราคาต่อหน่วย 
เป็นตัวเลข เป็นเงิน

1. นัายจราจรข้างทาง (ไข้แผ่นอลูมิเนียมตัลลอยด์'หนา 2.0 มม. ) 
ชนิด HIGH INTENSITY GRADE พ้ืนสะท้อนแสงสีต่างๆ 
(เหลือง 1 เขียว 1 แดง 1 น้ําเงิน 1 ส้ม 1 ขาวฯ) และตัวตักษร 1 
เส้นขอบหรือเคร่ืองหมายสีดำ (ทึบแสง) (แบบไม่มีเฟรม)

SQ.M. 27 4,100.00 110,700.00

2. ปัายจราจรข้างทาง (ใช้แผ่นอลูมิเนียมตัลลอยด์หนา 2.0 มม. ) 
ชนิด HIGH INTENSITY GRADE พ้ืน 1 ตัวตักษร 1 เส้น 
ขอบหรือเคร่ืองหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง 1 เขียว 1 แดง 
1 น่าเงิน 1 ส้ม 1 ขาวฯ) (แบบไม,มีเฟรม)

SQ.M. 5 4,300.00 21,500.00

3. ป็ายจราจรแบบแขวนสูง ( Overhang Sign ใช้แผ่น 
อลูมิเนียมตัลลอยด์'หนา 2.0 มม.) ชนิด MICROPRISMATIC 
พ้ืน 1 ตัวตักษร 1 เส้นขอบหรือเคร่ืองหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ 
(เหลือง 1 เขียว 1 แดง 1 'น่าเงิน 1 ส้ม 1 ขาวฯ)

SQ.M. 50 8,340.00 417,000.00

4. นัายจราจรแบบแขวนสูง ( Overhead Sign ใช้แผ่น 
อลูมิเนียมตัลลอยด์'หนา 3.0 มม. ) ชนิด MICROPRISMATIC 
พ้ืน 1 ตัวตักษร 1 เส้นขอบหรือเคร่ืองหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ 
(เหลือง 1 เขียว 1 แดง 1 น้ําเงิน 1 ส้ม 1 ขาวฯ)

SQ.M. 84 9,170.00 770,280.00

5. STEEL COLUMN 7.50X7.50X0.32 CM. M. 162 320.00 51,840.00
6. งานโครงสร้างรับแผ่นบัาย Overhang (DWG.NO.RS -  501 

Span = 4.25 ทา. Foundation Type 7\”แผ่นบัายไม่มากกว่า 
52,800 ดร.ซม.) ^ ะฐรรร!

EACH. 8 77,140.00 617,120.00

รวมเงินท่ํงส้ิน 1,988,440.00
« ๓  (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพํนสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

.......ะะ! : ล พ ื อ ......................................
น า ย เ ศ ร ฟ ้ ^ ^ ร ่ * w
กรรมการผ้จัดก,รื่เ

ลงซื่อ.... .ผ ู้ว่าจ้าง
(นายสุวิพุธ ตันตะโยธิน)

ผ้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี



หมายเหตุ ๑. การตรวจรับ จะใช้วิธีตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ณ สถานท่ีส่งมอบ
๒. การจ่ายเงินค่างานจะจ่ายเป็นรายเดือนตามเนื้องานท่ีทำเสร็จจริงเม่ือกรมหรือเจ้าหน้าท่ีของกรม 

ได้ทำการตรวจสอบผลงานท่ีทำเสร็จแล้วและปรากฏว่าเป็นท่ีพอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุก‘ประการ 
๓. ผู้รับจ้างจะต้องนำส่งวัสดุท่ีขุด ร้ือท่ีแขวงทางหลวงนนทบุรี หรือสถานท่ีท่ีผู้'ว่า'จ้างกำหนด 
๔. ถ้าการทำงานของผู้รับจ้างตามสัญญานี้ เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ด้วยเหตุ 

ละเมิด หรือด้วยเหตุใดก็ตาม และกรมทางหลวงต้องเสียค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพ่ือความรับผิดขอบของ 
ผู้รับจ้างดังกล่าวน้ีเป็นจำนวนเท่าใดก็ดื ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้แทนกรมทางหลวงท้ังส้ิน

๕. ผู้รับจ้างจะต้องทำและติดต้ังป้ายจราจร เคร่ืองหมายไม้ก้ันและสิงประกอบอ่ืน ตามแบบของกรม 
ทางหลวง เพ่ือความปลอดภัยแก่การจราจร ต้ังแต่เร่ิมงานจนกระท้ังงานแล้วเสร็จ (ตามแบบแนบ)

๖. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และบัญซีเคร่ืองจักรท่ีใช้ปฏิบัติงานตามสัญญา เพ่ือให้ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบก่อนเช้าปฏิบัติงาน ซ่ึงผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขตามคำแนะนำของคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ

๗. หากผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า หรือทำงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผู้ว่าจ้างจะตัดสิทธี้การเสนอ 
ราคาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติฯ ของกรมทางหลวง

๘. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายประซาสัมพันธ์และติดต้ังป้ายขนาดไม่น้อยกวา ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร ตาม 
มติครม. ท่ี นุร.๐๕๐๕/'ว.๒๗ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย ๒ จุด 
โดยให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด

ลงขื่อ......................................................ผู้ว่าจ้าง
(นายสุวิพุธ ตันตะโยธิน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี



เอกสารแนบท ้ายส ัญญ าจ้าง ข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ 
ใบแนบใบเสนอราคา(ฃ ึ่งรวมค ่าว ัสด ุ อ ุปกรณ ์ แรงงาน ภาษ ีประ๓ ทต่าง ๆ 

และกำไรไว้ด ้วยแล้วไ พร้อมใบยืนยันราคา และประกาศผลรับราคา
ตามส ัญ ญาเลขท ี่.นบ5.๓ ๔ ../๒ £๖๓ .... ลงวันที่.....๘ ...พฤษฏาคม...๒๕๖๓

จ้าง.เหนาหำงาน-ปีายจm ร-(.รหัสงา.น..๓๑๒0.ฉ)...นนททงหลวง-หมาย..๓๔๖..ตฉนคว.นคม-..0๒๐๑.5.๐๒๐๒ 
ตฉน.ต่างระฒั.สาดหลนแก้.ว.-.แฒ.นพวงศ์.,.M กนพวงส์.-.นางเส.น.-.ระห-วัาง.กน!๒๒+-9๐๐...-.-ก-น-.๓.๑+๕๓๗ 

.น.สะฒ5๓๓+.๕๓๗..-..ก.น,๔.ฉ*๕QP....ปริ.นาณงุ.า.น...๑...เฟงฺ....(ปรินา.ญ.งฺทน...๑๖๒.....อ.ร.•.มุ.ป้

(นายสุวิพุธ ตันตะโยธิน)
ผ้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรีกรรมการผ้จ่ดิการ"
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เลกสารแนบท ้ายส ัญญ าจ้าง ข้อ ๒.๕ ผนวก ๕ 
รายการงานที่ผ ู้ร ันจ้างต้องรับผิดในความขำรุดบกพร่อง หร ือความเส ียหายภายในกำหนดเวลา

ตามส ัญ ญ าเลขท ี่.นบ,.๓๔../๒๕๖.ฅ.... ลงวันที่....๘....พฤษภาคม....๒.๔๖๓
. จ ้า . ง . เ ห ม . ย .5 im i .(.รf e ว.น-..๓๑๒๐๐)...บนททงุ.หล.วง.หมาย..เลข...๓๔๖...ตอนaว.นคุม...0.๒©.ด.j-.QMQki 
ตฉน..ต่าง.ระดับ.ล.วดุ.ห.P แก้ว.-..แ-ฒ.นพ.วงส์....นุ-ฒ-นพา.งส์..■ ..บ.า-งุLลุ-น...ระห!วง.ก-ม๒๒+.0 ๐ .9 ......กม,®.๑.±๔.๓๗

^ ะ ก ม ,๓๓±๔๓.๗...-...ก.ม,๔๐.±๔๐๐..ม่ริมว.ณงาน...๑...แห่ง...(ปฐิม.าฌงาน..ร).๖๖ ...ต.ร,ม,).

๑. ภายในกำหนด ๒ จ
ผู้รับจ้างซ่ึงได้ทำสัญญาจ้างกับกรมทางหลวงจะต้องรับประกันความซำรุดบกพร่องของงานจ้างตาม 

เง่ือนไขท่ีกำหนดภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันท่ีกรมทางหลวงได้รับมอบงาน 
ยกเว้นงานจ้างตาม ข้อ ๒ และข้อ ๓ 

๒. ภายในกำหนด ๑ ปี
๑.๑ งานคันทางดิน (ถนนดิน)
๑.๒ งานผิวทางลูกรัง
๑.๓ รางระบายน้ําท่ีไม่ดาดคอนกรีต (Concrete)
๑.๔ ไหล่ทางลูกรัง
๑.๔ ลาดข้างทางและลาดคอสะพานท่ีไมมการป้องกันการกัดเซาะ
๑.๖ ลาดดินตัด (Back Slope) ท่ีไม่มีการป้องกันการกัดเซาะ
๑.๗ งานปลูกหญ้า
๑.๘ งานปลูกต้นไม้
๑.๙ งานตีเส้นโดยใข้สีขนิดโรยลูกแก้ว
๑.๑๐ งานทาสี'ท่ัว'ไป

๓. ภายในกำหนด ๓ ปี
๒.๑ อุปกรณ์ท่ีใข้ในการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจรยกเว้นหลอดไฟฟ้า๒๔ เดือน

ลงข่ือ
(นายสุวิ,พุธ ตันตะโยธิน)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี



ตามส ัญ ญ าเลขท ี่.นบ,.๓๔.../๒^?๓.... ลงวันที่.....๘ ... . .พฤษภาคม...๒.(ะ๖๓.
.จ ้างฒ ม าท ำง ุา .น ป ้าย .(.รฒ ั.งาน ..๓๑๒0.0.)...น.นุทาฒลว.งุหมายข.-๓๔๖--M นคว.นคม...o.top.๑.,..0๒0๒ 
ตฉน.ต่าง.ระดันลาดห.P แ ก ้. ว . ง ศ ์. 1..แฒ.น.พา.งุส์.■ .บาง-เลน.--ระท-!าง-.กุ-ม๒๒+-ฉร-๐...-.--ก-มุ-^®-±สั-ต๗ 

แล๓ ม,๓๓±.๔๓๗..-...กุม๙.ฉ+๔๐P....ปริมาณงาน...๑ ..แท่ง.-.(ปริมา-ญ.งาน.-.๑๖๖----ต-ร1.มป้.

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๖ ผนวก ๖
การให้ข่าวสารเกี่ยวกับการก่อสร้าง

เพื่อเป็นการให้ข่าวสารเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการแก่ประขาชน ผู้รับจ้างต้องติดต้ังแผ่น 
ป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ งานก่อสร้าง ณ บริเวณสถานพ่ืก่อสร้างไว้ ณ จุดเร่ิมต้น และจุดสินสุดงาน่ก่อสร้าง 
อย่างน้อย ๒ จุด โดยให้มีรายละเอียดในประกาศดังน้ีคือ.-

๑. ข่ือหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานท่ีติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์พร้อมดวงตราหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

๒. ประเภทและชนิดของสิงก่อสร้าง 
๓. ปริมาณงานก่อสร้าง 
๔. ข่ือ ท่ีอยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
๔ ระยะเวลาเร่ิมต้นและระยะเวลาสินสุด 
๖. วงเงินค่าก่อสร้าง
๗. ข่ือเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการผู้ควบคุม พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
๘. กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประขาซน

(นายสุวิพุธ ดันตะโยธิน)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี



ตามส ัญ ญ าเลขท ี่.นบ,.๓๔.ทํ๒๙๖๓.... ลงวันท ี่. . . . .๘ . . . .พ.ฤษ:อาลม...๒^?๓
จ้างฒมาทำงาน-ป้าย.5 im ร..(.รหัสงาน._^๑๒๐.ฉ)..บนทาฒรว.งฺหมายkSข ..๓๔๖..MWคา.นP ...๐๒๐.๑-,.0๒๐๒ 
ตย.น..ต่าง-ระดับ.สาดห.p ik กุ้.ว.-.แฒ.น.พวงสั,.-แฒ.น.พา-งฺสั-.น-ๆง-kลน...ระ.ห.! .ๆง.ก.น.1๒๒+-๐.QP...----..กุม̂ ๓.๑-±๕๓??! 

และกม1๓๓+.^๗...-....กุม,๙.๐.+๕๐.0...ปริมาณงา-น...®---เ-ฟง...(ปริมาณ-งา-น.--®-๖๖-----ตุ-ร-•.มุ̂

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๗ ผนวก ๗
เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน

ภายในกำหนดระยะเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการทำงาน 
ส่ง'ไห้ผู้'ว่า'จ้างตรวจสอบ และแผนการทำงานดังกล่าวต้องไต้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนจึงจะ ลงมือทำงานได้

แผนการทำงานจะต้องแสดงลำดับขั้นตอน และช่วงเวลาที่จะทำงานแต่ละรายการตามสัญญาให ้
ครบถ้วนซัดเจนและเป็นไปไต้ โดยงานท้ังหมดต้องแล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนดเวลาของสัญญา

ในกรณีมืความจำเป็นต้องปรับแผนการทำงานในระหว่างการทำงาน ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการ 
ทำงานท่ีปรับใหม่แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือให้ความเห็นชอบทุกคร้ัง

ลงช่ือ
(นายสุวิพุธ ดันตะโยธิน)

ผ้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี



เอกสารแนบท ้ายส ัญญ าจ้าง ข้อ ๒.๘ ผนวก ๘ 
แนวหางการพ ิจารณาขยายอายุส ัญญาหรือการงดหรือลดค ่าปรับ  

งานจ้างของกรมหางหลวง (สิงหาคม ๒(£๖๑)
ตามสัญญาเลขที่.นน,..๓๔../๒๕๖๓.... ลงวันที่....๘.....พฤษภาคม....๒๔๖๓

จ้างฒมาทไางานฟ้า.yจm ร.(.รหัสงา.น..๓๑๒๐๐)...บนททงุหลว.!หมาย..๓ ๙๖..ตฉน.คุวนคม...0๒0๑.,.๐๒0๒  
ตฒ.ต่า!ระดับลาดหp tk ก้ว.-.M aym M .,..ฒกนพางส์.-.บา.งุเฝ็น...ระห.!าง.กม1๒๒+๐๐.๐...-..ทม.๓.๑.±๔๓๙ 

kk̂ ?.ฒ.รท.๓+.๔๓๗...-...ก.ม,๔.๐.±๔ฉ.๐....ปริมาณ^.น...๑...ฒ่งฺ....(ปริม.าฌ.งาม...®๖๖....ฟ้.ร,.นป้



เอกสารแนบห้ายส ัญญาจ้าง ข้อ ๒.๙ ผนวก ๙  
แบบแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อฝีร ้าง ท ี่ผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องจ ัดทำและติดต ัง 

ตามหนังสือ ที่ นร.๐๕ ๐(ะ/ว.๒๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ 
และหนังสือ กค.(กวพ.)๐๔๒๑.๓/ว.๒๓๑ ลงวันที่ ๒๔ มิถ ุนายน ๒๕๕๖ 

ตามสัญญาเลขที่..นบ,..๓๔./k ๕๖๒....ลงวันที่....๘....พฤษภ.วคม......๒๕๖๓

แขวงทางหลวงนนทบุรี
๙๐๖ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จ.นนทบุรี โทร ๐๒-๕๒๗-๒๔๘๘

ทำงานป้ายจราจร (รหัสงาน ๓๑๒๐๐) บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตอนควบคุม 
๐๒๐๑ , ๐๒๐๒ ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์ , แยกนพวงศ์ - 
บางเลน ระหว่าง กม.๒๒+๐๐๐ - กม.๓๑+๕๓๗ และกม.๓๓+๕๓๗ - 
กม.๔๐+๕๐๐

๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๖๖ ตร.ม.)

บริษัท ศ. เศรษฐพร ทราฟฟิค จำกัด โทร.

๑1๙๘๘,๔๔๐.๐๐ บาท 

เร่ิมต้นสัญญาวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สันสุดวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๖๐ วัน 

ผู้ควบคุมงาน นายณัทกฤซ เหล่าพรหม ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประซาซน

หมายเหตุ
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายประซาสัมพันธ์ดังกล่าว และติดต้ังป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 

๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร ณ จุดเร่ิมต้นและจุดสันสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย ๒ จุด โดยให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด

• งานก่อสร้าง

ปริมาณงาน 

ผู้รับจ้าง 

ค่างาน

0ลงข่ือ...................^ ะ^}..................... ผู้ว่าจ้าง
(นายสุวิ,พุธ ตันตะโยธิน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี



๒๐
เอกสารแนบ'ห้ายสัณญาจ้าง ข้อ ๒ .๑๐ ผนวก ๑๐  

การจ้างข ่วง
ตามส ัญ ญ าเลขท ี่.นบ,.๓๔../๒๕๖๓.... ลงวันที่....๘.....ฒ]บฎาคม...๒.<^๓

.จ้างkหมา^างุาM ายจร ฺท จ ฺ.รฟ ส้ ุน..๓๑๒Q.O.).. บน.ทางหล.วงหมาย.เลข. . .๓ ^ . . .ตฉนทว.นคุ.ม...๐๒๐.๑.,..0๒.0๒ 
,ฒ.น.ตา!ระดับ.ลาดห.P แก้.ว.-.เพกนพวงส์...แฒ.นพา!สั--บ.างฒน.-.ระ-หท่าง-สุม1๒๒±-๐๐.๐-..----กม^®+^๓พ! 

และสุม,๓๓+^๓๗..-...กุม1๔๐+^๐๐...ปริ.มา-ณงา.น.--๑..-เฟง---(ปริม-าฌ-งุทน.--®.๖๒-..-ต-ร-•.มุ--)-

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนตามสัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนทำอีกทอดหน่ึง เว้นแต่ 
การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่ 
บางส่วนดังกล่าวน้ันไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าท่ีตามสัญญาน้ีและผู้รับจ้างจะยังคง 
ต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงน้ันทุก 
ประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่ารืเนความในวรรคหน่ึง ผู้รับจ้างต้องขำระค่าปรับให้แก ่
ผู้วาจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยล่ะ....®.ฉ...(.สิน)...ของวงเงินของงานท่ีจ้างช่วงตามสัญญา ท้ังน้ีไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างใน 
การบอกเลิกสัญญา

1. ฮลงซอ.................................................. ผู้ว่าจ้าง
(นายสุวิ'พุธ ตันตะโยธิน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี



เอกสารแนบท ้ายส ัญญ าจ้าง ข้อ ๒ .๑๑ ผนวก ๑ ๑  
รายละเอ ึยด ูและหลักเกณฑ ์แนบท ้ายส ัญญางานบริหารการจราจรในระหว่างการก ่อสร้าง

ตามสัญญาเลขที่..นน..«a๔../๒๔๒ท.... ลงวันที่.....๔ . . . . พฤษอา.คม....๒.๔๖๓.
.จ้า.งณมททไวงm ป้ายจฺร.าจุ.ร..(.รหัสง-!น..m๑๒0.0.)...บ.นท.างุ.หฝ็.ว-ง.ห.มาย!'ร-ข...๓๔ .̂...อฉนฝ็.ว.นคุ-ม...©๒*?.®.,..0๒.ร]ล 
.ฒ .น..ต ่าง.ระาดหP แก้ว.-.เ.พ-ฒ.พุ.วงสั,..ฒ.กน-พวงศ์-บาง.!.ลุ-น.-ร-ะหว!ง-กม1๒๒+°©.0....-...ก.ม,ฅ.๑.+๔๓๗ 

.เพ.ะฒ,๓ต±๔๓๗..-...ก.ม,๔©.+๔©©...ปริ.มา-ณงาน...๑ .-แห่ง--.(ปริม.าฌงทน..๑๖๖---ต-ร-•ม-ว-

๑. การกำหนดชนิดและเคร่ืองหมายควบคุมการจราจร
ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมและติดต้ังป้ายจราจรในพ้ืนท่ี ท่ีมีการก่อสร้างหรือบูรณะทางหรือสะพาน ตามคู่มือ 

เคร่ืองหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง บูรณะและบำรุงรักษาทางหลวงของกรมทางหลวง
๒. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนปฏิบํต๊งานความปลอดภัยในการทำงานอย่างละเอียดและชัดเจนให้สอดคล้อง 
กับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างแล้วเสนอต่อผู้ควบคุมงานเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๒ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานที่ได้เสนอไว้กับผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัดและสอดคล้องกับ 
กฎหมายและระเบียบท่ีกำหนดไว้ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวให้ผู้ควบคุมงานทราบอย่างน้อย 
เดือนละ ๑ คร้ัง

๒.๓ เคร่ืองหมายควบคุมการจราจรท่ีผู้รับจ้างนำมาติดต้ังระหว่างก่อสร้างเป็นสมบัติของผู้รับจ้าง 
๒.๔ เครื่องหมายควบคุมการจราจรท่ีผู้รับจ้างได้รับเงินค่างานไปแล้ว ล้าหากเกิดการชำรุดหรือเสียหายอัน 

เน่ืองมาจากสาเหตุใดก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดทำหรือจัดหามาติดต้ังทดแทนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ทันที 
เม่ือตรวจพบ

๒.๕ ผู้รับจ้างต้องจัดการให้ป้ายอยู่ในสภาพที่ดืและครบล้วนตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงาน 
ก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวง ของกรมทางหลวง และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบความเรียบร้อย 
ตลอดเวลา

๒.๖ หากเกิดอุบัติเหตุใด  ๆ ในพื้นที่และเส้นทางที่ได้รับมอบพื้นที่ทำงานจากผู้ว่าจ้างไปดำเนินการแล้ว 
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในผลแห่งอุบัติเหตุน้ันแต่เพียงฝ่ายเดียวท้ังทางแพ่งและทางอาญา
๓. การกำกับดูแลและตรวจสอบของผู้ควบคุมงาน

๓.๑ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้างของรัฐ ผู้ควบคุมงานจะต้องเป็น 
ผู้กำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยที่ได้เสนอไว้ก่อน 
เร่ิมงาน

๓.๒ ผู้ควบคุมงานต้องคอยกำกับดูแลและตรวจสอบเคร่ืองหมายควบคุมการจราจรท่ีผู้รับจ้างติดต้ังไว้ให้อยู่ใน 
สภาพดีและสมบูรณ์ตลอดเวลา เมื่อพบว่ามีการชำรุดหรือสูญหายให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างทราบ เพ่ือ 
จัดหามาทดแทนทันที

๓.๓ เคร่ืองหมายควบคุมกฎรุฐรุาจรท่ีติดต้ังไว้ ถ้าผู้ควบคุมงานเห็นว่าเคร่ืองหมายควบคุมการจราจรใดมีความ 
จำเป็นต้องติดต้

ลงซ่ือ ลงซ่ือ a .ผู้ว่าจิาง

กรรมการผู้จิดการ
(นายสุวิพุธ ดันตะโยธิน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี



๔. หลักเกณฑ์การคิดคำนวณและจ่ายค่างาน
๔.๑ กรมทางหลวงจะจ่ายค่างานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้างเป็นแบบเหมาจ่าย 
๔.๒ กรมทางหลวงจะจ่ายค่างานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้างเป็นสองส่วนดังน้ี

๔.๒.๑ ส่วนที่หนึ่งจะจ่ายให้ไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของราคาแผ่นป้ายและวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างได ้
จัดเตรียมและประกอบเรียบร้อยในเขตก่อสร้างพร้อมท่ีจะใช้งานตามหลักฐานการลังซื้อหรือจ้างผลิต แต่ด้องไม่เกิน 
ร้อยละ ๔๐ ของรายการค่างานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้างตามสัญญา •

๔.๒.๒ ส่วนที่สองจะแบ่งจ่ายให้ในทุกงวดงานเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยคำนวณตามเปอร์เซ็นต์เต็มของ 
ผลงานท้ังโครงการท่ีทำได้ในงวดน้ัน  ๆ และจ่ายให้ครึ่งหนึ่งของเปอร์เซ็นต์ผลงานที่ทำได้ ทั้งนี้จะจ่ายให้ครบ ๑๐๐  
เปอร์เซ็นต์เม่ืองานโครงการแล้วเสร็จตามสัญญา

๔.๓ ค่างานบริหารการจราจรท่ีแบ่งจ่ายในแต่ละงวดเป็นส่วนหน่ึงของทุกรายการค่างานในงวดน้ันใน 
กรณีที่เครึ่องหมายควบคุมการจราจรชำรุดหรือสูญหายไม่เป็นไปตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงาน 
ก่อสร้าง บูรณะและบำรุงรักษาทางหลวง ถือว่างานในงวดนั้นยังไม่เรียบร้อยตามสัญญา ผู้ว่าจ้างสงวนลิทธึ๋ท่ีจะไม่ 
ตรวจรับงานก่อสร้างในงวดน้ัน จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการติดต้ังเครื่องหมายควบคุมการจราจรให้เป็นไปตามคู่มือ 
เครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง บูรณะและบำรุงรักษาทางหลวงของกรมทางหลวงและผู้รับจ้างจะไม ่
เรียกร้องค่าเลืยหายใด  ๆ จากกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้าง การจ่ายค่างานส่วนท่ีเหลือในครั้งต่อไปนอกจากจะลูกระงับแล้ว 
ล้าหากยังมืความจำเป็นท่ีจะต้องมีเคร่ืองหมายควบคุมการจราจรน้ันต่อไปอีก ผู้ว่าจ้างจะจัดหามาทดแทนโดยผู้รับจ้าง 
เป็นผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายในการน้ีท้ังลิ*น

&ลงขอ....................ร ๔ .̂..................... ผู้ว่าจ้าง
(นายสุวิพุธ ตันตะโยธิน)
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