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การตรวจสอบติดตามผลงานของผูรับจาง ในระหวางการ
รับประกันผลงานตามสัญญา

กรมทางหลวง

คํานํา
งานบํารุงทางหลวงเปนงานหลักและมีความสําคัญ ควบคูกับงานพัฒนาทางหลวง ซึ่งเปนปจจัย
ในการสงเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน การบํารุงทางหลวงใหมีสภาพการใชงานที่ดี ใหมีอายุการใชงานตามกําหนดเวลาและการ
ปองกันความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุตางๆ ตลอดจนการแกไขปญหาความตองการของประชาชนในการ
ทําธุรกิจ และความเดือนรอนจากภัยภิบัติตางๆ หมวดการทางเปนหนวยงานปฏิบัติที่สําคัญที่สุดของกรม
ทางหลวง จะตองมีความพรอมทุกๆ ดาน การบริหารทรัพยากรตาง ๆ การจัดซื้อจัดจาง การควบคุมงาน
จางเหมาที่ดี การควบคุมทางหลวงและการจัดการที่ดี เพื่อใหงานบํารุงทางบรรลุวัตถุประสงคของกรมฯ
นายชางโยธาหมวดการทาง จึงมีความจําเปนตองเปนผูเรียนรูและมีแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกตอง ทั้ง
กฎหมาย ระเบียบ และวิชาการตาง ๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา

“ คูมือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง ” จะเปนแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง สอดคลองกับ
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ วิชาการและขั้นตอนตาง ๆ ผม ในนามกรมทางหลวง ขอขอบพระคุณคณะ
ผูจัดทําฯ เปนอยางยิ่งที่ไดสละเวลา ทุมเท ความคิดอาน ประสบการณตาง ๆ เพื่อใหเปนคูมือที่สามารถ
นําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง เหมาะสม อยางไรก็ตาม หากทานผูใดมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชน
โปรดแจงใหคณะผูจัดทําฯ ทราบ เพื่อดําเนินการตอไป

( นายธีระ ตันสมพงษ )
รองอธิบดีกรมทางหลวง
ตุลาคม 2546

คําสั่งกรมทางหลวง
ที่ จ.1.7/ 1 /2546
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
ของหมวดการทาง
-------------------------------เพื่อประโยชนแกทางราชการจึงใหแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา คูมือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง ดังนี้
1. นายอรุณ
เดี่ยวพานิช
ประธาน
2. นายเทียนโชติ
จงพีรเพียร
กรรมการ
3. นายจํานงค
ประยงครัตน
กรรมการ
4. นายวีระชัย
ตนอารีย
กรรมการ
5. นายชัยเดช
ขาทิพยพาที
กรรมการ
6. นายดุษฎี
เรืองรุจิระ
กรรมการ
7. นายศักดิ์ชัย
ขําเจริญ
กรรมการ
8. นายวันชัย
ทรงศรี
กรรมการ
9. นายอภิรัตน
กิตติวรพันธ
กรรมการ
10. นายวิชิต
นามประสิทธิ์
กรรมการ
11. บุคลากร 6 กลุมพัฒนาระบบงาน กองการเจาหนาที่
เลขานุการ
12. บุคลากร 6 ว. ฝายวางแผนกําลังคน กองการเจาหนาที่
ผูชวยเลขานุการ
โดยใหคณะกรรมการมีหนาที่ดังตอไปนี้
1. ศึกษา หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงตางๆ ในหมวดการทางอยางละเอียด
2. ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนระบบงานตาง ๆ ที่กรมกําหนด ที่เกีย่ วของกับงานของหมวดการทาง
3. จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานตาง ๆ ของหมวดการทาง และสรุปเปนคูมือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2546
( นายธีระ ตันสมพงษ )
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทางหลวง

คําสั่งกรมทางหลวง
ที่ จ.3.20/ 2 /2546
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง
-------------------------------ตามคําสั่งกรมทางหลวงที่ จ. 1.7/1/2546 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2546 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง นั้น
เพื่อประโยชนแกทางราชการจึงให
1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา คูมือการปฏิบัติงานของหมวดการทางเพิ่มเติม ดังนี้
1.1 นายเสนห สงบกิจ
กรรมการ
1.2 นายสุรศักดิ์ ปตุจาตุรนต
กรรมการ
1.3 นายธีรพล สมุทระประภูต
กรรมการ
2. แกไขคําสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.7/1/2546 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2546 ในลําดับที่
11 และ 12 ดังนี้
- ลําดับที่ 11 นางกาญจนา สรอยทอง
เลขานุการ
- ลําดับที่ 12 นายสุรัตน เซ็มมุกดา
ผูชวยเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546

( นายโสภณ ดวงแข )
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทางหลวง

สารบัญ
เรื่อง

หนา

การศึกษารายละเอียดของงานและเงื่อนไขการรับประกันผลงานตามสัญญา
การตรวจสอบผลงานและการรายงานเมื่อพบความชํารุดพกพรอง
การติดตามตรวจสอบการเขามาซอมแซมแกไขของผูรับจาง
การเขาดําเนินการซอมแซมสําหรับกรณีจาํ เปนเรงดวนซึ่งไมอาจรอคอยใหผูรับจาง
มาดําเนินการได
¾ การตรวจสอบความชํารุดบกพรองกอนหมดระยะเวลารับประกับผลงาน
¾ การตรวจสอบติดตามใหผูรบั จางมาดําเนินการเพิ่มเติมเฉพาะบางกรณี

¾
¾
¾
¾

1
4
6
7
9
11

ภาคผนวก
¾ เอกสารแนบ

( ม.1/1 – ม.1/13 )

คูมือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง
เรื่อง การตรวจสอบติดตามผลงานของผูร ับจาง ในระหวางการรับประกันผลงานตามสัญญา
โดยที่งานตามสัญญาจางโดยทั่วไป ไมวาจะเปนงานกอสราง งานบูรณะและปรับปรุง
ทางหลวง งานติดตั้งจัดทํา หรืองานอื่นใดที่ดําเนินการในสายทางตางๆ เมื่อผูรับจางดําเนินการแลว
เสร็จตามสัญญางานเหลานัน้ จะมอบใหเปนหนาที่ของแขวงการทาง ในการรับไปดูและบํารุงรักษาหรือ
ใชงาน และหนวยงานหลักที่มีหนาที่โดยตรง สําหรับภาระกิจนี้ ก็คอื หมวดการทาง ดวยเหตุนจี้ งึ เปน
เรื่องจําเปนทีห่ มวดการทาง
จะตองเขาไปมีบทบาทในการตรวจสอบติดตามผลงานของผูรับจางใน
ระหวางรับประกันผลงาน ใหเปนไปตามเงื่อนไขสัญญา โดยมีแนวทางดําเนินการใหหมวดฯ ยึดถือ
ปฏิบัติโดยสังเขป ดังตอไปนี้
1. การศึกษารายละเอียดของงาน และเงื่อนไขการรับประกันผลงานตามสัญญา
จากเหตุผลดังที่ไดกลาวแลวขางตน ที่แสดงใหเห็นถึงกลไกการปฏิบัติงาน ที่
หมวดฯ จะตองมีสวนเกีย่ วของโดยตรงในการติดตามตรวจสอบผลงานของผูรับจาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในการดําเนินการตางๆ ทีเกี่ยวของกับการตรวจสอบนี้ หมวดฯ จะตองถือปฏิบัติใหเปนไปตาม
ขอบเขตอํานาจหนาที่ และเงื่อนไขสัญญาอยางถูกตองครบถวน หากมิฉะนั้นแลว จะเกิดปญหาตามมา
ภายหลังได ดวยเหตุนี้ หมวดฯ จึงสมควรตองศึกษาทําความเขาใจรายละเอียดของงาน และเงื่อนไข
ของการรับประกันผลงานอยางชัดเจน โดยมีขอแนะนําเปนแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.1 การศึกษารายละเอียดของงานทุกสัญญา และติดตามการปฏิบตั ิงานของผูรับจาง
เมื่อมีงานกอสราง หรืองานบูรณะปรับปรุงทางหลวง หรืองานติดตัง้ จัดทําใดๆ
ขึ้นในสายทางที่หมวดฯ รับผิดชอบ หมวดฯ จะตองใหความสนใจติดตาม การปฏิบัติงานของผูรับจาง
ตั้งแตเริ่มตนจนแลวเสร็จเทาที่จะเปนได
รวมทั้งตองศึกษาขอมูลรายละเอียดของงานตามสัญญาให
เขาใจชัดเจน ทั้งนี้ ไมวาจะเปนงานที่แขวงฯ เปนคูสัญญาเอง ซึ่งโดยปกติหมวดฯ มีหนาที่เกีย่ วของ
เปนกรรมการตรวจการจาง ชางควบคุม หรือ ผูชว ยชางควบคุม หรือวาเปนงานของศูนยสรางทาง
ศูนยสรางและบูรณะสะพาน หรืองานโครงการกอสรางของสํานักกอสรางทาง หรือ สํานักกอสราง
สะพาน จากสวนกลาง ซึ่งหมวดฯ มิไดมหี นาที่เกีย่ วของใดๆ ตามสัญญา
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1.2 การตรวจสอบเพื่อทราบรายละเอียดการรับประกันผลงานแตละสัญญา
เมื่องานแลวเสร็จ มีการตรวจรับงานงวดสุดทาย และแขวงฯ ไดรับงานมาดูแล
บํารุงรักษาแลว หมวดฯ จะตองติดตามตรวจสอบ เพื่อใหไดรับทราบขอมูลรายละเอียดของการ
รับประกันผลงานตามสัญญาโดยครบถวน อาทิ
(1) ระยะเวลาการรับประกันผลงานตามสัญญา และวันสิ้นสุดการรับประกันผล
ซึ่งปกติแขวงฯ จะตองจัดทําทะเบียนควบคุมการรับประกันผลงานทุกสัญญา
อยูแลว หมวดฯ สามารถขอทราบขอมูลดังกลาวจากแขวงฯ และนํามาจัดทํา
ทะเบียนควบคุมเฉพาะงานสัญญาที่เกี่ยวของไวดว ยอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ หมวดฯ
จะตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตามทะเบียนของแขวงฯ ดวย
(2) ระยะเวลารับประกันผลงานของสัญญาตางๆ ตามปกติจะกําหนดไว 24 เดือน
หรือ 2 ป นับจากวันตรวจรับงานงวดสุดทาย แตมีงานบางประเภทที่
ขอกําหนดของการรับประกันผลงานแตกตางไป เปนตนวา งานติดตั้งไฟฟา
แสงสวาง หรืองานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ที่กําหนดใหรับประกันหลอดไฟ
เปนเวลา 24 เดือน และรับประกันอุปกรณอยางอื่น 36 เดือน หรือ งานสีตี
เสนที่มีระยะรับประกันผลงานสั้นยาวไมเทากัน อาจเปน 6 เดือน หรือ 12
เดือนหรือ 24 เดือน ขึ้นอยูก ับชนิดของสีตีเสนตามสัญญา
(3) ในงานติดตั้งไฟฟาแสงสวาง นอกจากการรับประกันคุณภาพของหลอดไฟ
และอุปกรณตา งๆ แลว ยังมีเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสาร “ รายละเอียดตอทาย
ประกาศประกวดราคาและรายละเอียดตอทายสัญญา ใหผูรับจางตองทําความ
สะอาด และตรวจสอบอุปกรณทุกชิน้ ให คงสภาพใชการไดดีอยางนอยปละ
2 ครั้ง ทุกเดือน พฤศจิกายน และ พฤษภาคม มีกําหนด 36 เดือน ดังนั้น
หมวดฯ จึงสมควรสนใจติดตามใหมกี ารถือปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ดว ย อยางไร
ก็ตาม หากงานสัญญาใดไมไดมีเอกสาร “ รายละเอียดตอทายประกาศฯ และ
ตอทายสัญญา ” เชนวานัน้ ไวดว ยแลว จะนําเงื่อนไขดังกลาวมาใชบงั คับกับ
ผูรับจางไมได
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(4) สําหรับงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ซึ่งขอกําหนดเงือ่ นไขเพิ่มเติมของแบบ
ไดระบุใหผูรับจางสงมอบหลอดไฟสํารองไวกับแขวงฯ ตามจํานวนเทากับ
จํานวนดวงโคมไฟสัญญาณที่ติดตั้งตามแบบนั้น หมวดฯ จําเปนตองทราบถึง
ขอมูลสวนนี้ดว ย และเมื่อเกิดความชํารุดของหลอดไฟสัญญาณหมวดฯ หรือ
หนวยงานที่รบั ผิดชอบงานไฟสัญญาณ
ก็สามารถนําหลอดไฟสํารองไป
เปลี่ยนไดเลย โดยไมตองคอยใหผูรับจางมาดําเนินการให
(5) กรณีงานสีตีเสน หมวดฯ จะตองตรวจสอบใหไดขอมูลที่ชัดเจนวาขอกําหนด
เงื่อนไขสําหรับการควบคุมงานสีตีเสนของสัญญานั้น เปนขอกําหนดเงือ่ นไข
ฉบับเดิมคือ “ ขอกําหนดมาตรฐานการจัดทําเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
(SPECIFICATIONS FOR ROAD MARKINGS) ” ฉบับ กันยายน 2545
หรือเปนขอกําหนดเงื่อนไขฉบับใหม คือ “ รายละเอียดและขอกําหนดการ
จัดทําเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ” ฉบับ ตุลาคม 2545 ทั้งนี้ เพื่อจะได
ทราบวา มีระยะเวลารับประกันผลงานเทาใด และมีเงื่อนไขการตรวจวัดคา
การสะทอนแสงในระหวางการรับประกันผลงานอยางไร
(6) หมวดฯ ควรมีความรูความเขาใจเกีย่ วกับการตรวจวัดคาการสะทอนแสงของ
สีตีเสน ดังกลาวไวในขอ (5) อยางชัดเจนดวย ทั้งนี้ ตามขอกําหนดเงือ่ นไข
ฉบับเดิม จะตองมีการตรวจวัดคาสะทอนแสง เมื่อเวลา 90 วัน 120 วัน และ
150 วัน นับจากวันตรวจรับงานสําหรับสี Cold Paint , Hot Paint และ วัสดุ
เทอรโมพลาสติกตามลําดับ ในขณะที่ตามขอกําหนดเงือ่ นไขฉบับใหม ได
กําหนดใหสีจราจร (Traffic Paint) มีระยะเวลารับประกัน 12 เดือน และ
ตองทําการตรวจวัดคาการสะทอนแสง 2 ครั้ง คือ เมื่อครบ 6 เดือน และ 12
เดือน สวนวัสดุเทอรโมพลาสติก ไดกําหนดระยะเวลารับประกันผลงาน 24
เดือน และตองทําการตรวจวัดคาการสะทอนแสง 2 ครั้ง คือ เมื่อครบ 12
เดือน และ 24 เดือน
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(7) ขอมูลที่หมวดฯ ควรตองรับทราบเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ งานสีตเี สนตาม
ขอกําหนดเงื่อนไขใหม คือ การตรวจวัดแฟคเตอรการสะทอนแสง อยางไร
ก็ตาม การควบคุมคุณภาพในสวนนี้ ไดมีบทเฉพาะกาลระบุไววา จะมีการ
ควบคุมคุณภาพตามขอนี้ สําหรับงานที่ลงนามสัญญา ตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม
2546 เปนตนไป
(8) ขอใหหมวดฯ ไดเขาใจโดยชัดเจนดวยวา งานไฟฟาแสงสวาง ไฟสัญญาณ
จราจร และงานสีตีเสน ซึ่งมิไดเปนสัญญาเฉพาะของงานนั้น แตเปนรายการ
(Item) หนึ่ง รวมอยูในงานสัญญาอื่น หมวดฯ ก็จะตองศึกษาเงื่อนไขการ
รับประกันผลงาน และติดตามตรวจสอบคุณภาพเชนเดียวกันดวย
1.3 การจัดทําทะเบียนควบคุม
แมวาเปนหนาที่โดยตรงของ งานพัสดุและสัญญาของแขวงฯ ที่จะตองทําทะเบียน
การรับประกันผลงานของทุกสัญญา รวมทั้งรายละเอียดปลีกยอยตางๆ ดังที่กลาวแลวในขอ 1.2 แต
หมวดฯ สมควรจะจัดทําทะเบียนสําหรับงานสัญญา ที่ดําเนินการในสายทางที่ตนเองรับผิดชอบไว
ตางหากดวย เพื่อจะไดเกิดความสะดวกชัดเจนในการตรวจสอบติดตาม (ตัวอยางทะเบียนควบคุมตาม
เอกสาร ม.1/1 ถึง ม.1/5)
1.4 การถือปฏิบัตใิ นการติดตามใหผูรับจาง มาทําการซอม
หมวดฯ จะตองทราบดวยวา ตามเงื่อนไขของสัญญา เมื่อเกิดความชํารุดบกพรอง
ขึ้นกับงานตามสัญญา ฝายกรมทางหลวงจะเขาไปทําการซอมโดยทันทีไมได แตตองแจงใหผรู ับจาง
ทราบและเขาดําเนินการซอมแกไขภายในเวลาที่กําหนด อยางไรก็ตาม หากเปนเรื่องเรงดวนที่มิอาจ
คอยใหผูรับจางเขามาดําเนินการได หมวดฯ อาจจําเปนตองทําการซอมแกไขไปกอนทั้งนี้ ใหถือ
ปฏิบัติตามแนวทางที่จะกลาวตอไป ในขอ 4
2. การตรวจสอบผลงานและการรายงานเมื่อพบความชํารุดบกพรอง
ถือเปนหนาทีโ่ ดยตรงของหมวดการทาง ที่จะตองคอยติดตามตรวจสอบผลงาน
ของผูรับจางอยางใกลชิด สม่ําเสมอ นับตั้งแตวนั ที่แขวงฯ รับมอบงานมาดูแลบํารุงรักษา จนกระทั่งถึง
วันสิ้นสุดการรับประกันผลงานตามสัญญา โดยมีขอแนะนําเพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้
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2.1 การายงานแขวงฯ เมื่อเกิดความชํารุดบกพรอง
หากตรวจสอบพบความชํารุดบกพรอง อันเนื่องมาจากผลการปฏิบัติงานของ
ผูรับจาง ใหหมวดฯ ตรวจสอบความชํารุดบกพรองทั้งหมดที่เกิดขึ้น แลวรีบบันทึกรายงานใหแขวงฯ
ทราบเพื่อแจงผูรับจาง ใหมาทําการซอมแซมตอไป (ตัวอยางบันทึกรายงานตามเอกสารแนบ ม.1/6)
2.2 กรณีของความชํารุด ซึ่งไมไดเกิดจากการปฏิบตั ิงานของผูรับจาง
ความชํารุดบกพรอง ที่เกิดจากสาเหตุอื่น เชน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ
การโจรกรรม เปนตน ไมอยูในเงื่อนไขทีผ่ ูรับจางจะตองรับผิดชอบ เมื่อตรวจพบความชํารุดบกพรอง
ลักษณะดังกลาวนี้ หมวดฯ จึงไมตองถือปฏิบัติในการรายงานแขวงฯ ตามแนวทางของขอ 2.1 ขางตน
อยางไรก็ตาม หมวดฯ ยังคงตองรายงานแขวงฯ เพือ่ พิจารณาดําเนินการตางๆ ตามระเบียบปฏิบัติที่
วางไว สําหรับกรณีนนั้ ๆ โดยครบถวนเชนกัน
2.3 แนวทางดําเนินการ เมื่อมีปญ
 หาขอสงสัย
กรณีที่ไมสามารถวินิจฉัยไดวา ความชํารุดบกพรองที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากขอ
2.1 สมควรจะเปนความรับผิดชอบของผูรับจางหรือไม ใหหมวดฯ รายงานไปยังแขวงฯ เชนเดียวกับ
ขอ 2.1 ซึ่งแขวงฯ จะพิจารณาวินิจฉัยวา ความชํารุดบกพรองนั้นๆ อยูในเงื่อนไขที่ผูรับจางตอง
รับผิดชอบหรือไม
2.4 การติดตามเรงรัด การดําเนินการของแขวงฯ
เมื่อไดรับรายงานความชํารุดบกพรองไปยังแขวงฯ แลวหมวดฯ จะตองคอย
ติดตามดวยวา แขวงฯ ไดมหี นังสือแจงผูร ับจางใหมาทําการซอมแซม หรือมีหนังสือรายงานหนวยงาน
คูสัญญา (เชน สํานักกอสรางทาง สํานักกอสรางสะพาน ศูนยสรางทาง เปนตน) แลวหรือไม โดย
หากเวลาลวงเลยไปแลวระยะหนึ่ง แตยังไมมีการออกหนังสือจากแขวงฯ ใหหมวดฯ มีหนาทีใ่ นการ
ประสานเรงรัดไปยังงานพัสดุและสัญญาของแขวงฯ เพือ่ ดําเนินการโดยเร็ว
2.5 การรายงานเพิม่ เติม เมื่อเกิดชํารุดเพิ่มขึน้
กรณีที่ไดรายงานแขวงฯ ไปแลว และเรื่องอยูระหวางการแจงใหผูรับจางเขามา
ดําเนินการ หากปรากฏวาไดมีความชํารุดบกพรองขึ้นอีกที่บริเวณอืน่ หรืองานสวนอื่นของสัญญานั้น
ใหหมวดฯ รีบบันทึกรายงานเพิ่มเติมใหแขวงฯ ทราบ
-6-

2.6 กรณีที่จําเปนตองเขาซอมแซมแกไขเปนการเรงดวน
ภายหลังไดรายงานความชํารุดบกพรองไปยังแขวงฯ แลว หากพบวาความชํารุด
สวนใด จําเปนจะตองซอมแซมแกไขเปนการเรงดวน ไมสามารถรอคอยใหผูรับจางเขามาดําเนินการได
ใหหมวดฯ ถือปฏิบัติตามรายละเอียดที่จะไดกลาวตอไปใน ขอ 4
3. การติดตามตรวจสอบการเขามาซอมแซมแกไขของผูรับจาง
ภายหลังที่แขวงฯ ไดมีหนังสือแจงผูรับจาง หรือรายงานหนวยงานคูส ัญญาแลว
แขวงฯ จะมีสาํ เนาถึงหมวดฯ เพื่อทราบและติดตาม ในขั้นตอนนี้มีแนวทางสําหรับถือปฏิบัติดังนี้
3.1 การรายงานแขวงฯ เมื่อผูรบั จางเขามาซอมแซมแกไข
(1) เมื่อผูรับจางเริ่มเขามาทําการซอมแซมแกไขใหหมวดฯ รายงานแขวงฯ ทราบ
โดยทันที กรณีเปนงานซึ่งจําเปนตองมีบุคคล หรือ หนวยงานอื่น มารวมควบคุมงานซอมแซมดวย
เชน หนวยตรวจสอบและวิเคราะหฯ หนวยไฟฟา หนวยจราจรสงเคราะห เปนตน ใหหมวดฯ แจง
ความประสงคไปดวยใหชัดเจน ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ หมวดฯ จะตองประสานโดยตรงกับบุคคลหรือ
หนวยงานดังกลาวนั้นดวย (ตัวอยางบันทึกรายงานตามเอกสารแนบ ม.1./7)
(2) กรณีของความชํารุดบกพรองที่ผูรับจางสามารถซอมแซมแกไขใหแลวเสร็จ
ไดโดยเร็ว หรือ ภายใน 1 – 2 วัน หมวดฯ ไมจําเปนตองรายงานแขวงฯ โดยทันทีทผี่ ูรับจางเริ่มเขามา
ดําเนินการ แตใหรายงานใหแขวงฯ ทราบ (ถึงการเขามาซอมแซมแกไขของผูรับจาง) ในคราว
เดียวกันกับการรายงานผลการซอมแซมแกไข เมื่อผูรับจางดําเนินการเรียบรอยสมบูรณ (ตัวอยาง
บันทึกรายงานตามเอกสารแนบ ม.1/8)
3.2 การควบคุมการซอมแซมแกไขของผูรับจาง
หมวดฯ และผูเกี่ยวของจะตองติดตามควบคุมการดําเนินการของผูรับจางอยาง
ใกลชิด จนกวาจะแลวเสร็จ หากผูรับจางไมทําการซอมแซมแกไขงานตามมาตรฐานที่พึงกระทําหรือมี
ปญหาขัดของอื่นใด หมวดฯ จะตองรีบรายงานแขวงฯ เพื่อพิจารณาแกไขปญหาตอไป
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3.3 การขอใหผูรบั จางซอมแซมงานทีช่ ํารุดเพิ่มมาใหม
ในระหวางที่ผรู ับจางดําเนินการซอมแซมแกไข หากหมวดฯ พบวามีรายการ
ความชํารุดบกพรองเพิ่มจากที่เคยแจงใหผรู ับจาง ใหหมวดฯ แจงใหผรู ับจางดําเนินการซอมแซมไปใน
คราวเดียวกัน ทั้งนี้ หากผูร ับจางปฏิเสธที่จะดําเนินการ ใหหมวดฯ มีบันทึกรายงานแขวงฯ เพื่อ
พิจารณาดําเนินการตอไป
3.4 การรายงานแขวงฯ เมื่อผูรบั จางดําเนินการแลวเสร็จ
เมื่อผูรับจางทําการซอมแซมแกไขครบถวนสมบูรณแลว ใหหมวดฯ รายงาน
แขวงฯ ทราบโดยทันที่ เพื่อแขวงฯ จะไดสั่งการใหเจาที่มาตรวจสอบ หรือแตงตัง้ กรรมการฯ มาทํา
การตรวจรับการซอมแซมแกไขตอไป ตามแตจะเห็นสมควร (ตัวอยางบันทึกรายงานงานตามเอกสาร
แนบ ม.1/9)
3.5 การรายงานแขวงฯ เมื่อครบกําหนดแลว ผูรับจางไมมาซอมแซม
หากผูรับจางยังไมมาทําการซอมแซมแกไขภายในระยะเวลาที่กาํ หนด หมวดฯ จะ
ตองรายงานแขวงฯ ทราบโดยทันที (ตัวอยางบันทึกรายงานตามเอกสารแนบ ม.1/10 ) เพื่อแขวงฯ จะ
ไดพิจารณาดําเนินการ ตามที่เห็นสมควรตอไป เชน
(1) มีหนังสือแจงเตือนผูรับจางอีกครั้งหนึ่ง
(2) สั่งการใหหมวดฯ ทําการซอมแซมเอง หรือทําการจางซอม หากเปนกรณี
ที่จําเปนเรงดวน
(3) รายงานไปยังสํานักทางหลวง หรือหนวยงานคูสัญญา เพื่อพิจารณาตัด
สิทธิ์ซื้อแบบ
3.6 แนวทางปฏิบตั ิ กรณีเปนสัญญาจางที่แขวงฯ มิไดเปนคูสัญญา
กรณีที่หนวยงานคูสัญญา ไดรับรายงานจากแขวงฯ และมีหนังสือแจงผูรับจาง
พรอมสงสําเนามาใหแขวงฯ ทราบนั้น โดยปกติแขวงฯ จะสั่งการใหหมวดฯ เปนผูติดตามตรวจสอบ
และรายงาน ในกรณีเชนนี้ใหหมวดฯ ถือปฏิบัติในทํานองเดียวกันกับแนวทางตาม ขอ 3.1 – 3.5
4. การเขาดําเนินการซอมแซมสําหรับกรณีจําเปนเรงดวน ซึ่งไมอาจรอคอยให
ผูรับจางมาดําเนินการได
หลังจากหมวดฯ ไดมีบันทึกรายงานความชํารุดเสียหายไปยังแขวงฯ แลว แต
ผูรับจางยังไมมาทําการซอมแซมแกไขหากปรากฏวามีความชํารุดสวนหนึ่งสวนใดทีม่ ีลักษณะรายแรง
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หากทําการซอมแซมลาชาจะทําใหเกิดความไมสะดวกปลอดภัยแกการจราจรหรือทําใหความชํารุด
เสียหายเพิ่มมากขึ้นจนยากแกการซอมแซม ใหหมวดฯ ดําเนินการ ดังนี้
4.1 ขออนุมัติแขวงฯ ใหหมวดฯ เขาซอมแซม
(1) ใหมีบันทึกเสนอแขวงฯ (กรณีเรงดวนใหหารือดวยวาจา แลวมีบันทึกตาม
ไปโดยเร็ว) เพื่อพิจารณาสัง่ การอนุมัติใหหมวดฯ หรือหนวยงานรับผิดชอบ (กรณีเปนงานเฉพาะเชน
ไฟฟา ไฟสัญญาณ) เขาทําการซอมแซมเปนกรณีเรงดวน (ตัวอยางบันทึกรายงานตามเอกสารแนบ
ม.1/11)
(2) บันทึกตามขอ (1) ใหหมวดฯ อางถึงเรื่องเดิมที่เคยรายงานแขวงฯ มากอน
แลวพรอมระบุรายละเอียดในสวนที่จําเปนตองเขาซอมแซม เปนการเรงดวน โดยระบุบริเวณหรือสวน
ของงานที่จะตองซอมแซม รวมทั้งปริมาณงาน วงเงินคาซอม และวัสดุอุปกรณที่จําเปนตองใชอยาง
ชัดเจน
(3) กรณีทจี่ ะตองเบิกวัสดุอุปกรณ เพิม่ เติมจากแขวงฯ (ไมมีในสตอกของหมวดฯ
หรือมีไมเพียงพอ) ใหหมวดฯ แนบใบเบิกไปพรอมกับบันทึกดังขางตนดวย
4.2 การติดตามการพิจารณาของแขวงฯ
หลังจากไดรายงานขออนุมตั ิเขาซอมแซมเองเปนกรณีเรงดวนตามขอ 4.1 แลว
หมวดฯ จะตองติดตามการพิจารณาของแขวงฯ โดยใกลชิดในขณะเดียวกันก็จะตองเตรียมการตางๆ
เทาที่จะกระทําไดไวใหพรอม
4.3 การเรงรัดดําเนินการ เมื่อไดรับอนุมัติใหเขาซอมแซม
เมื่อแขวงฯ พิจารณาอนุมัติใหดําเนินการซอมแซมตามที่หมวดฯ เสนอ หรือ ได
รับความเห็นชอบจากหนวยงานคูสัญญา หรือจากสํานักทางหลวง แลวแตกรณี ใหหมวดฯ เรงรัดการ
ซอมแซมโดยเร็ว
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4.4 การถายภาพไวเปนหลักฐาน
กอนเริ่มการซอมแซมตามที่ไดรับอนุมัติในขอ 4.3 หมวดฯ ตองถายภาพงานที่
ชํารุดเสียหายไวเปนหลักฐานอยางชัดเจนครบถวน และควรถายภาพขณะปฏิบัติงานซอมแซม ตามที่
เห็นสมควร รวมทั้งถายภาพงานที่ซอมแซมแกไขแลวเสร็จดวย
4.5 การรายงานผลการซอมแซมของหมวดฯ
เมื่อไดดําเนินการซอมแซมแกไขแลว ใหหมวดฯ (หรือหนวยงานที่รบั ผิดชอบใน
การซอมแซม) รายงานผลงานพรอมสรุปคาใชจายใหแขวงฯ ทราบเพื่อดําเนินการตอไป ทั้งนีใ้ หคิด
คํานวณโดยรวมคาแรง คาเชาเครื่องจักร คาน้ํามันเชื้อเพลิง หรือคาใชจายอืน่ ตามที่เปนจริงดวย
(ตัวอยางบันทึกรายงานตามเอกสารแนบ ม.1/12)
4.6 การเสนอความเห็นใหทําการจางเหมาซอมแซม
กรณีที่เห็นวางานที่ชํารุดเสียหาย ซึ่งจําเปนตองเขาซอมแซมแกไขเปนการเรงดวน
นั้น เปนงานที่สมควรซอมแซมดวยวิธจี างเหมา ใหหมวดฯ เสนอความเห็นในบันทึกรายงาน ใหแขวง
ฯ ประกอบการพิจารณาดวย (ตัวอยางบันทึกรายงานตามเอกสารแนบ ม.1/13)
5. การตรวจสอบความชํารุดบกพรองกอนหมดระยะเวลารับประกันผลงาน
การตรวจสอบความชํารุดบกพรอง การติดตามการตรวจสอบ การซอมแซมของ
ผูรับจาง และการเสนอความเห็น เพื่อใหมีการซอมแซมแกไขเปนกรณีเรงดวน ตามขอ 2 ขอ 3 และ
ขอ 4 ดังกลาวขางตนนั้น ใหหมวดฯ ดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดเวลา ตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่ง
สิ้นสุดการรับประกันผลงาน อยางไรก็ตาม กอนหมดระยะเวลาการรับประกัน จะตองมีการตรวจสอบ
โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งทุกงาน หรือทุกรายการของสัญญา เพื่อจะไดสรุปแจงผูรับจางใหมาทําการ
ซอมแซมแกไข กอนที่จะสิน้ สุดระยะเวลาการรับประกัน โดยมีขอแนะนํา ดังนี้
5.1 การตรวจสอบเมื่อไดรับคําสัง่ จากแขวงฯ
โดยปกติแขวงฯ (โดยงานพัสดุและสัญญา เปนผูรับผิดชอบ) จะตองมีบันทึก
สั่งการใหหมวดฯ ตรวจสอบความชํารุดเสียหายลวงหนาประมาณ 1 เดือน กอนสิ้นสุดเวลารับประกัน
ผลงานเพื่อใหสามารถสรุปรวบรวมความชํารุดบกพรอง และทําหนังสือแจงผูรับจาง (หรือรายงาน
หนวยงานคูสญ
ั ญา เพื่อออกหนังสือแจงผูรับจาง) ไดทันกอนวันสิน้ สุดระยะเวลาการรับประกันผลงาน
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5.2 การเรงรัดตรวจสอบ และรายงานแขวงฯ โดยเร็ว
ไมวาจะมีบันทึกสั่งการจากแขวงฯ ตามขอ 5.1 หรือไมก็ตาม กอนถึงวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการรับประกันผลงานประมาณ 1 เดือน หมวดฯ มีหนาที่ตองสํารวจตรวจสอบความชํารุด
บกพรองของงานตามสัญญา แลวสรุปรายงานแขวงฯ โดยเร็ว อยางชาภายใน 15 วัน กอนวันสิน้ สุด
ระยะเวลาการรับประกันผลงาน เพื่อแขวงฯ จะไดมีเวลาเพียงพอในการทําหนังสือแจงผูรับจาง มา
ทําการซอมแซมแกไขตอไป
5.3 การเรงรัด กรณีเปนงานซึ่งแขวงฯ มิไดเปนคูสัญญา
กรณีเปนงานที่หนวยงานอืน่ เปนคูสัญญา ใหหมวดฯ รีบรายงานแขวงฯ กอน
สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันผลงานประมาณ 1 เดือน เพื่อแขวงฯ จะไดรายงานไปยังหนวยงาน
คูสัญญา ใหมีหนังสือแจงผูร ับจางไดทันกอนวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันผลงาน
5.4 การสรุปรวมรายการชํารุดที่เคยแจงผูรับจางมากอนแลว
ขอมูลความชํารุดบกพรองทีจ่ ะสรุปรายงานนี้ ใหรวมเอากรณีที่เคยรายงานมากอน
นี้ทั้งหมด (ที่ผูรับจางยังไมมาดําเนินการ) มาบรรจุรวบรวมโดยครบถวนดวย ทั้งนี้ รายการใดที่เคย
ปรากฏในรายงานครั้งกอนมาแลว สมควรหมายเหตุ ไวใหชัดเจน
5.5 การติดตามตรวจสอบ ภายหลังที่แขวงฯ แจงผูรับจางแลว
เมื่อมีการออกหนังสือแจงผูร ับจางใหมาทําการซอมแซมแกไข (หรือรายงานหนวย
งานคูสัญญา แลวแตกรณี) และแขวงฯ สั่งการตอทายสําเนาใหหมวดฯ ตรวจสอบติดตามแลว ให
หมวดฯ ถือปฏิบัติในการรายงานผล สําหรับแตละกรณีในแนวทางเดียวกับ ขอ 3 ขางตน
5.6 การเสนอความเห็นใหแขวงฯ อนุมัติใหหมวดฯ เขาทําการซอม
ในทํานองเดียวกัน หากภายหลังที่หมวด ไดรายงานไปยังแขวงฯ แลวตามขอ 5.2
และ ขอ 5.3 หรือในขณะใดๆ ในเวลาตอมา หมวดฯ ไดตรวจสอบพบความชํารุดบกพรองสวนหนึ่ง
สวนใดซึ่งจะตองเขาทําการซอมเปนกรณีเรงดวน โดยมิอาจรอการเขาซอมแซมของผูรับจางได ให
หมวดฯ นําแนวทางดําเนินการตามขอ 4 มาใชถือปฏิบัติโดยอนุโลม
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6. การตรวจสอบติดตามใหผูรบั จาง มาดําเนินการเพิ่มเติมเฉพาะบางกรณี
6.1 การแจงใหผูรับจางมาตรวจวัด คาการสะทอนแสง ของงานสีตีเสนจราจร
สําหรับงานสีตีเสน ซึ่งจะตองมีการตรวจวัดคาการสะทอนแสง ในระหวาง
ระยะเวลารับประกัน ดังรายละเอียดที่กลาวไวแลวใน ขอ 1.2(6) นั้น หมวดฯ จะตองติดตามเรื่องนี้
โดยใกลชดิ ซึ่งโดยปกติแลว เมื่อใกลจะถึงกําหนดการวัดคาการสะทอนแสง สําหรับแตละกรณี
เจาหนาทีพ่ ัสดุแขวงฯ จะตองรางหนังสือเสนอแขวงฯ ลงนามแจงผูรับจางใหนําเครื่องมือมาทําการ
ตรวจวัดรวมกับเจาหนาที่ของแขวงฯ อยางไรก็ตาม เพื่อปองกันไมใหเกิดการผิดพลาดหรือดําเนินการ
ลาชากวากําหนด หมวดฯ ควรตองประสานกับงานพัสดุและสัญญา โดยใกลชดิ อีกทางหนึ่งดวย
6.2 การทําความสะอาดอุปกรณไฟฟาแสงสวาง
ใหหมวดฯ ถือปฏิบัติสําหรับกรณีการทําความสะอาดอุปกรณไฟฟาแสงสวาง
ดวย เชนเดียวกับงานสีตีเสนจราจร โดยใหหมวดฯ ประสานเรงรัดเจาหนาที่พัสดุของแขวงฯ เพือ่ ทํา
หนังสือแจงผูร ับจางใหมาดําเนินการใหเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญา
หมายเหตุ ทะเบียนควบคุม หรือบันทึกรายงานที่แนะนําไวนี้ เปนเพียงตัวอยางสําหรับหมวดฯ นําไป
ประยุกตใชเทานั้น กรณีมีรายละเอียด หรือขอมูลที่แตกตางไป ใหพิจารณาปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสม รวมทั้งอาจมีกรณีหรือเหตุการณอยางอื่น ทีต่ องรายงานแขวงฯ แตไมมตี ัวอยางบันทึกไว ให
หมวดฯ ปรับเปลี่ยน หรือจัดทําบันทึกฯ ใหมตามความเหมาะสมแลวแตกรณี

ภาคผนวก
¾

เอกสารแนบ ม.1/1 – ม.1/13

หมายเหตุ
เอกสารแนบทายคูมือฉบับนี้ เปนเพียงตัวอยางเอกสารประกอบการดําเนินการตามคูมือเทานั้น
ทั้งนี้เพื่อใหหมวดการทางหรือแขวงการทางมีแนวทางในการรางเอกสารประกอบการดําเนินการ
แต ล ะขั้ น ตอนตามคู มื อ ฉะนั้ น ในทางปฏิ บั ติ หมวดการทางหรื อ แขวงการทางสามารถ
ปรับเปลี่ยนเนื้อความตางๆ ในเอกสารใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพการณตามความเปนจริงใน
แตละกรณีได

เอกสารแนบ ม.1/6
ตัวอยางบันทึกรายงาน ตามขอ 2.1

บันทึกขอความ
สวนราชการ หมวดการทาง
.................................................................................................
....
ที่ ...................................................................วันที่
.................................................................
เรื่อง รายงานความชํารุดบกพรองของงานสัญญาที่
..................................................
เรียน ชขท.................................ผาน ผช.ชขท. (ม)
ตามสัญญาที่.........................................................ลงวันที่
....................................................
งาน/โครงการฯ.....................................................................ทางหลวงหมายเลข
.............................................
ตอน
....................................................................................กม.
.......................................................................
มี
..................................................................................................................
...............เปนผูรับจาง โดยงานได
แลวเสร็จมีการตรวจรับไปเมื่อ
...................................................................................ระยะเวลาประกันผลงาน
....................................เดือน
สิ้นสุดระยะรับประกันวันที่
...........................................รายละเอียดแจงแลวนั้น
หมวดฯ ขอรายงานวา ไดเกิดความชํารุดบกพรองขึ้นกับงานสัญญาดังกลาวในสวนของ
รายการ
..................................................................................................................
...............................................
โดยมีลักษณะชํารุด
คือ
..................................................................................................................
.....................

..................................................................................................................
...........................................................
..................................................................................................................
...........................................................
มีปริมาณงานทั้งสิ้น ......................................................รายละเอียดตามเอกสารแนบ (กรณี
ที่มีรายละเอียดมาก)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป

.....................................................
(...................................................)
ชมท. ...........................................

เอกสารแนบ ม.1/7
ตัวอยางบันทึกรายงาน ตามขอ 3.1 (1)

บันทึกขอความ
สวนราชการ หมวดการทาง
...........................................……………....................................
ที่ ............................................................................ วันที่
......................................................
เรื่อง ผูรับจางสัญญาที่....................................... ไดเขามาเริ่มงานซอม
เรียน ชขท...................................................ผาน ผช.ชขท. (ม)
ตามที่
หมวดฯ
ไดเคยรายงานความชํารุดของงาน
ตามสัญญาที่
............................................ ลงวันที่.....................................................งาน/
โครงการฯ...................................................…………………….ทางหลวงหมายเลข
............................…........ และตอมา ชขท. ไดมีบันทึกตอทายสําเนาหนังสือแจงผูรับจางใหเขา
ทําการซอม เพื่อสั่งการใหหมวดฯ ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของผูรับจางนั้น
หมวดฯ ขอรายงานวา ผูรับจางงานดังกลาวไดเขามาเริ่มดําเนินการซอมงานที่ชํารุดเสียหาย
แลวตั้งแตวันที่...........................................เปนตนมา
คาดวาจะแลวเสร็จวันที่
................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ หมวดฯ ใครขอใหหนวย
......................................................ไปรวมควบคุมงานซอมในสวนที่เกี่ยวของดวย จะเปน
พระคุณยิ่ง

.....................................................
(...................................................)
ชมท. ...........................................

เอกสารแนบ ม.1/8
ตัวอยางบันทึกรายงาน ตามขอ 3.1(2)

บันทึกขอความ
สวนราชการ หมวดการทาง
...........................................……………....................................
ที่ .......................................................................... วันที่
......................................................
เรื่อง ผูรับจางสัญญาที่....................................... ไดเขามาเริ่มงานซอม
เรียน ชขท...................................................ผาน ผช.ชขท. (ม)
ตามที่
หมวดฯ
ไดเคยรายงานความชํารุดของงาน
ตามสัญญาที่
............................................ ลงวันที่.....................................................งาน/
โครงการฯ...................................................…………………….ทางหลวงหมายเลข
............................…........ และตอมา ชขท. ไดมีบันทึกตอทายสําเนาหนังสือแจงผูรับจางใหเขา
ทําการซอม เพื่อสั่งการใหหมวดฯ ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของผูรับจางนั้น
หมวดฯ ขอรายงานวา ผูรับจางงานดังกลาวไดเขามาเริ่มดําเนินการซอมงานที่ชํารุดเสียหาย
แลวตั้งแตวันที่...........................................เปนตนมา และงานไดแลวเสร็จไปแลวตั้งแตวันที่
.........................
...................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดําเนินการตอไป

.....................................................
(...................................................)
ชมท. ...........................................

เอกสารแนบ ม.1/9
ตัวอยางบันทึกรายงาน ตามขอ 3.4

บันทึกขอความ
สวนราชการ
......................................................................................................
............................
ที่ ...................................................................... วันที่
.............................................................
เรื่อง รายงานแลวเสร็จของการซอมงานที่ชํารุดของสัญญาที่
.....................................
เรียน ชขท.................................ผาน ผช.ชขท. (ม)
ตามบันทึกที่...................................................................ลงวันที่
...................................................……..
ซึ่ง
หมวดฯ
ไดรายงานเพื่อโปรดทราบวา
ผูรับจางงานตามสัญญาที่
.................................................................ลงวันที่
...........................................................งาน/โครงการฯ
.............................................................................ทางหลวงหมายเลข
..............................................................................ไดเขามาเริ่มทําการซอมงานที่
ชํารุดตั้งแต
วันที่ ............................................................เปนตนมารายละเอียดแจงแลวนั้น
หมวดฯ ขอรายงานวา บัดนี้ การซอมของผูรับจางไดสําเร็จเรียบรอยลงแลวตั้งแต วันที่
................................................... มีผลงานการซอมถูกตองสมบูรณตามขอกําหนดทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

.....................................................
(...................................................)
ชมท. ...........................................

เอกสารแนบ ม.1/10
ตัวอยางบันทึกรายงาน ตามขอ 3.5

บันทึกขอความ
สวนราชการ หมวดการทาง
............................................................................……………...
ที่ ............................................................................ วันที่
......................................................
เรื่อง ผูรับจางสัญญาที่....................................... ยังไมเขาทําการซอม
เรียน ชขท.................................ผาน ผช.ชขท. (ม)
ตามที่
หมวดฯ
ไดเคยรายงานความชํารุดของงาน
สัญญาที่
....…........................…...............ลงวันที่...............................................งาน/
โครงการฯ......……………………....................................................ทางหลวงหมายเลข
...........................................และตอมา ชขท. ไดมีบันทึกตอทายสําเนาหนังสือแจงผูรับจางให
เขาทําการซอม เพื่อสั่งการใหหมวดฯ ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของผูรับจางนั้น
หมวดฯ ขอรายงานวา จนกระทั่งบัดนี้ ซึ่งนับจากวันที่แขวงฯ ไดออกหนังสือถึงผูรับจาง
เปนเวลา.....…..........วันแลว แตผูรับจางยังมิไดเขามาทําการซอมแกไขแตอยางใด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป

.....................................................
(...................................................)
ชมท. ...........................................

เอกสารแนบ ม.1/11
ตัวอยางบันทึกรายงาน ตามขอ 4.1

บันทึกขอความ
สวนราชการ หมวดการทาง
...........................................…………….....................................
ที่ .......................................................................... วันที่
.......................................................
เรื่อง ขออนุมัติเขาทําการซอมเปนกรณีเรงดวนในงานสัญญาที่
.......................................
เรียน ชขท.................................ผาน ผช.ชขท. (ม)
ตามที่ แขวงฯ ไดมีหนังสือ ที่ …………………..ลงวันที่…………………………แจง
ผูรับจางใหมาทําการซอมงานสัญญาที่..............................................ลงวันที่
...............................................................งาน/โครงการฯ
..................................................................................................................
...................................ทางหลวงหมายเลข.........................……......และไดสั่งการตอทาย
สําเนาหนังสือดังกลาวใหหมวดฯ ตรวจสอบติดตามการดําเนินงานของผูรับจางแลวนั้น
หมวดฯ ขอรายงานวา จนกระทั่งบัดนี้ผูรับจางยังมิไดเขามาซอมแตประการใด และจากการ
ตรวจสอบสภาพความชํารุดบกพรอง ที่เกิดขึ้นแลวไดพบวา มีงานบางสวนที่ลักษณะความชํารุด อยูในสภาพ
ที่จําเปนตองไดรับการซอมแกไขโดยเร็ว หากมิฉะนั้นแลวจะกอใหเกิดความ ไมสะดวกปลอดภัยแกผูใชทาง
อีกทั้งจะทําใหความชํารุดเสียหายลุกลามเพิ่มขึ้นรุนแรงได
ทั้งนี้มีงานที่หมวดฯ เห็นสมควรตองเขาทําการซอมแกไขโดยเรงดวน คือ
.........................….
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
................................................................. คิดเปนวงเงินคาซอม ประมาณ
.........................................บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อหมวดฯ (หรือ หนวยฯ...........................................)
จะไดเรงรัดการซอมโดยเร็วตอไป

.....................................................
(...................................................)
ชมท. ...........................................

เอกสารแนบ ม.1/12
ตัวอยางบันทึกรายงาน ตามขอ 4.5

บันทึกขอความ
สวนราชการ หมวดการทาง
.................................................................................................
....
ที่ ......................................................................วันที่
...............................................................
เรื่อง รายงานคาใชจายในการซอมงานสัญญาที่..........................
เรียน ชขท.................................ผาน ผช.ชขท. (ม)
ตามที่แขวงฯ
ไดอนุมัติตอทายบันทึกหมวดฯ
ที่
......................…..........................................
ลงวันที่
.....................................................ใหหนวยงานฯ
......................................................
เขาทําการซอมงาน
ที่ชํารุดของงานสัญญาที่
.........................................วันที่...................................งาน
.............................................ทางหลวงหมายเลข
...................................................เปนกรณีเรงดวน รายละเอียดแจงแลวนั้น
บัดนี้ ................................................................ ไดดําเนินการซอมงาน
ดังกลาวเรียบรอยแลว มีคาใชจายในการซอมรวมทั้งสิ้น ..........................................บาท
ปรากฏตามเอกสารแนบ
0

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป

.....................................................
(...................................................)
ชมท. ...........................................

เอกสารแนบ ม.1/13
ตัวอยางบันทึกรายงาน ตามขอ 4.6

บันทึกขอความ
สวนราชการ หมวดการทาง
...........................................…………........................................
ที่ ....................................................................... วันที่
..........................................................
เรื่อง ขอใหซอมงานที่ชํารุดโดยวิธีจางเหมาเปนกรณีเรงดวนในงานสัญญาที่
.........................
เรียน ชขท.................................ผาน ผช.ชขท. (ม)
ตามที่ แขวงฯ ไดมีหนังสือ ที่ …………………..ลงวันที่…………………………แจง
ผูรับจางใหมาทําการซอมงานสัญญาที่..............................................ลงวันที่
...............................................................งาน/โครงการฯ
..................................................................................................................
...................................ทางหลวงหมายเลข.........................……......และไดสั่งการตอทาย
สําเนาหนังสือดังกลาวใหหมวดฯ ตรวจสอบติดตามการดําเนินงานของผูรับจางแลวนั้น
หมวดฯ ขอรายงานวา จนกระทั่งบัดนี้ผูรับจางยังมิไดเขามาซอมแตประการใด และจากการ
ตรวจสอบสภาพความชํารุดบกพรอง ที่เกิดขึ้นแลวไดพบวา มีงานบางสวนที่ลักษณะความชํารุด อยูในสภาพ
ที่จําเปนตองไดรับการซอมแกไขโดยเร็ว หากมิฉะนั้นแลวจะกอใหเกิดความ ไมสะดวกปลอดภัยแกผูใชทาง
อีกทั้งจะทําใหความชํารุดเสียหายลุกลามเพิ่มขึ้นรุนแรงได
ทั้งนี้มีงานที่หมวดฯ เห็นสมควรใหเขาทําการซอมแกไขโดยเรงดวน คือ
...........................….
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
...............................................……................. คิดเปนวงเงินคาซอม ประมาณ
.........................................บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ หมวดฯ ขอเสนอความเห็น ใหดําเนินการซอม
แกไขงานดังกลาวโดยวิธีจางเหมา

.....................................................
(...................................................)
ชมท. ...........................................

คูมือ
การปฏิบัติงานของหมวดการทาง
เรื่อง
การตรวจสอบติดตามผลงานของผูรับจาง ในระหวางการ
รับประกันผลงานตามสัญญา

กรมทางหลวง

คํานํา
งานบํารุงทางหลวงเปนงานหลักและมีความสําคัญ ควบคูกับงานพัฒนาทางหลวง ซึ่งเปนปจจัย
ในการสงเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน การบํารุงทางหลวงใหมีสภาพการใชงานที่ดี ใหมีอายุการใชงานตามกําหนดเวลาและการ
ปองกันความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุตางๆ ตลอดจนการแกไขปญหาความตองการของประชาชนในการ
ทําธุรกิจ และความเดือนรอนจากภัยภิบัติตางๆ หมวดการทางเปนหนวยงานปฏิบัติที่สําคัญที่สุดของกรม
ทางหลวง จะตองมีความพรอมทุกๆ ดาน การบริหารทรัพยากรตาง ๆ การจัดซื้อจัดจาง การควบคุมงาน
จางเหมาที่ดี การควบคุมทางหลวงและการจัดการที่ดี เพื่อใหงานบํารุงทางบรรลุวัตถุประสงคของกรมฯ
นายชางโยธาหมวดการทาง จึงมีความจําเปนตองเปนผูเรียนรูและมีแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกตอง ทั้ง
กฎหมาย ระเบียบ และวิชาการตาง ๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา

“ คูมือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง ” จะเปนแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง สอดคลองกับ
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ วิชาการและขั้นตอนตาง ๆ ผม ในนามกรมทางหลวง ขอขอบพระคุณคณะ
ผูจัดทําฯ เปนอยางยิ่งที่ไดสละเวลา ทุมเท ความคิดอาน ประสบการณตาง ๆ เพื่อใหเปนคูมือที่สามารถ
นําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง เหมาะสม อยางไรก็ตาม หากทานผูใดมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชน
โปรดแจงใหคณะผูจัดทําฯ ทราบ เพื่อดําเนินการตอไป

( นายธีระ ตันสมพงษ )
รองอธิบดีกรมทางหลวง
ตุลาคม 2546

คําสั่งกรมทางหลวง
ที่ จ.1.7/ 1 /2546
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
ของหมวดการทาง
-------------------------------เพื่อประโยชนแกทางราชการจึงใหแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา คูมือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง ดังนี้
1. นายอรุณ
เดี่ยวพานิช
ประธาน
2. นายเทียนโชติ
จงพีรเพียร
กรรมการ
3. นายจํานงค
ประยงครัตน
กรรมการ
4. นายวีระชัย
ตนอารีย
กรรมการ
5. นายชัยเดช
ขาทิพยพาที
กรรมการ
6. นายดุษฎี
เรืองรุจิระ
กรรมการ
7. นายศักดิ์ชัย
ขําเจริญ
กรรมการ
8. นายวันชัย
ทรงศรี
กรรมการ
9. นายอภิรัตน
กิตติวรพันธ
กรรมการ
10. นายวิชิต
นามประสิทธิ์
กรรมการ
11. บุคลากร 6 กลุมพัฒนาระบบงาน กองการเจาหนาที่
เลขานุการ
12. บุคลากร 6 ว. ฝายวางแผนกําลังคน กองการเจาหนาที่
ผูชวยเลขานุการ
โดยใหคณะกรรมการมีหนาที่ดังตอไปนี้
1. ศึกษา หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงตางๆ ในหมวดการทางอยางละเอียด
2. ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนระบบงานตาง ๆ ที่กรมกําหนด ที่เกีย่ วของกับงานของหมวดการทาง
3. จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานตาง ๆ ของหมวดการทาง และสรุปเปนคูมือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2546
( นายธีระ ตันสมพงษ )
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทางหลวง

คําสั่งกรมทางหลวง
ที่ จ.3.20/ 2 /2546
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง
-------------------------------ตามคําสั่งกรมทางหลวงที่ จ. 1.7/1/2546 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2546 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง นั้น
เพื่อประโยชนแกทางราชการจึงให
1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา คูมือการปฏิบัติงานของหมวดการทางเพิ่มเติม ดังนี้
1.1 นายเสนห สงบกิจ
กรรมการ
1.2 นายสุรศักดิ์ ปตุจาตุรนต
กรรมการ
1.3 นายธีรพล สมุทระประภูต
กรรมการ
2. แกไขคําสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.7/1/2546 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2546 ในลําดับที่
11 และ 12 ดังนี้
- ลําดับที่ 11 นางกาญจนา สรอยทอง
เลขานุการ
- ลําดับที่ 12 นายสุรัตน เซ็มมุกดา
ผูชวยเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546

( นายโสภณ ดวงแข )
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทางหลวง

สารบัญ
เรื่อง

หนา

การศึกษารายละเอียดของงานและเงื่อนไขการรับประกันผลงานตามสัญญา
การตรวจสอบผลงานและการรายงานเมื่อพบความชํารุดพกพรอง
การติดตามตรวจสอบการเขามาซอมแซมแกไขของผูรับจาง
การเขาดําเนินการซอมแซมสําหรับกรณีจาํ เปนเรงดวนซึ่งไมอาจรอคอยใหผูรับจาง
มาดําเนินการได
¾ การตรวจสอบความชํารุดบกพรองกอนหมดระยะเวลารับประกับผลงาน
¾ การตรวจสอบติดตามใหผูรบั จางมาดําเนินการเพิ่มเติมเฉพาะบางกรณี

¾
¾
¾
¾

1
4
6
7
9
11

ภาคผนวก
¾ เอกสารแนบ

( ม.1/1 – ม.1/13 )

คูมือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง
เรื่อง การตรวจสอบติดตามผลงานของผูร ับจาง ในระหวางการรับประกันผลงานตามสัญญา
โดยที่งานตามสัญญาจางโดยทั่วไป ไมวาจะเปนงานกอสราง งานบูรณะและปรับปรุง
ทางหลวง งานติดตั้งจัดทํา หรืองานอื่นใดที่ดําเนินการในสายทางตางๆ เมื่อผูรับจางดําเนินการแลว
เสร็จตามสัญญางานเหลานัน้ จะมอบใหเปนหนาที่ของแขวงการทาง ในการรับไปดูและบํารุงรักษาหรือ
ใชงาน และหนวยงานหลักที่มีหนาที่โดยตรง สําหรับภาระกิจนี้ ก็คอื หมวดการทาง ดวยเหตุนจี้ งึ เปน
เรื่องจําเปนทีห่ มวดการทาง
จะตองเขาไปมีบทบาทในการตรวจสอบติดตามผลงานของผูรับจางใน
ระหวางรับประกันผลงาน ใหเปนไปตามเงื่อนไขสัญญา โดยมีแนวทางดําเนินการใหหมวดฯ ยึดถือ
ปฏิบัติโดยสังเขป ดังตอไปนี้
1. การศึกษารายละเอียดของงาน และเงื่อนไขการรับประกันผลงานตามสัญญา
จากเหตุผลดังที่ไดกลาวแลวขางตน ที่แสดงใหเห็นถึงกลไกการปฏิบัติงาน ที่
หมวดฯ จะตองมีสวนเกีย่ วของโดยตรงในการติดตามตรวจสอบผลงานของผูรับจาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในการดําเนินการตางๆ ทีเกี่ยวของกับการตรวจสอบนี้ หมวดฯ จะตองถือปฏิบัติใหเปนไปตาม
ขอบเขตอํานาจหนาที่ และเงื่อนไขสัญญาอยางถูกตองครบถวน หากมิฉะนั้นแลว จะเกิดปญหาตามมา
ภายหลังได ดวยเหตุนี้ หมวดฯ จึงสมควรตองศึกษาทําความเขาใจรายละเอียดของงาน และเงื่อนไข
ของการรับประกันผลงานอยางชัดเจน โดยมีขอแนะนําเปนแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.1 การศึกษารายละเอียดของงานทุกสัญญา และติดตามการปฏิบตั ิงานของผูรับจาง
เมื่อมีงานกอสราง หรืองานบูรณะปรับปรุงทางหลวง หรืองานติดตัง้ จัดทําใดๆ
ขึ้นในสายทางที่หมวดฯ รับผิดชอบ หมวดฯ จะตองใหความสนใจติดตาม การปฏิบัติงานของผูรับจาง
ตั้งแตเริ่มตนจนแลวเสร็จเทาที่จะเปนได
รวมทั้งตองศึกษาขอมูลรายละเอียดของงานตามสัญญาให
เขาใจชัดเจน ทั้งนี้ ไมวาจะเปนงานที่แขวงฯ เปนคูสัญญาเอง ซึ่งโดยปกติหมวดฯ มีหนาที่เกีย่ วของ
เปนกรรมการตรวจการจาง ชางควบคุม หรือ ผูชว ยชางควบคุม หรือวาเปนงานของศูนยสรางทาง
ศูนยสรางและบูรณะสะพาน หรืองานโครงการกอสรางของสํานักกอสรางทาง หรือ สํานักกอสราง
สะพาน จากสวนกลาง ซึ่งหมวดฯ มิไดมหี นาที่เกีย่ วของใดๆ ตามสัญญา
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1.2 การตรวจสอบเพื่อทราบรายละเอียดการรับประกันผลงานแตละสัญญา
เมื่องานแลวเสร็จ มีการตรวจรับงานงวดสุดทาย และแขวงฯ ไดรับงานมาดูแล
บํารุงรักษาแลว หมวดฯ จะตองติดตามตรวจสอบ เพื่อใหไดรับทราบขอมูลรายละเอียดของการ
รับประกันผลงานตามสัญญาโดยครบถวน อาทิ
(1) ระยะเวลาการรับประกันผลงานตามสัญญา และวันสิ้นสุดการรับประกันผล
ซึ่งปกติแขวงฯ จะตองจัดทําทะเบียนควบคุมการรับประกันผลงานทุกสัญญา
อยูแลว หมวดฯ สามารถขอทราบขอมูลดังกลาวจากแขวงฯ และนํามาจัดทํา
ทะเบียนควบคุมเฉพาะงานสัญญาที่เกี่ยวของไวดว ยอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ หมวดฯ
จะตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตามทะเบียนของแขวงฯ ดวย
(2) ระยะเวลารับประกันผลงานของสัญญาตางๆ ตามปกติจะกําหนดไว 24 เดือน
หรือ 2 ป นับจากวันตรวจรับงานงวดสุดทาย แตมีงานบางประเภทที่
ขอกําหนดของการรับประกันผลงานแตกตางไป เปนตนวา งานติดตั้งไฟฟา
แสงสวาง หรืองานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ที่กําหนดใหรับประกันหลอดไฟ
เปนเวลา 24 เดือน และรับประกันอุปกรณอยางอื่น 36 เดือน หรือ งานสีตี
เสนที่มีระยะรับประกันผลงานสั้นยาวไมเทากัน อาจเปน 6 เดือน หรือ 12
เดือนหรือ 24 เดือน ขึ้นอยูก ับชนิดของสีตีเสนตามสัญญา
(3) ในงานติดตั้งไฟฟาแสงสวาง นอกจากการรับประกันคุณภาพของหลอดไฟ
และอุปกรณตา งๆ แลว ยังมีเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสาร “ รายละเอียดตอทาย
ประกาศประกวดราคาและรายละเอียดตอทายสัญญา ใหผูรับจางตองทําความ
สะอาด และตรวจสอบอุปกรณทุกชิน้ ให คงสภาพใชการไดดีอยางนอยปละ
2 ครั้ง ทุกเดือน พฤศจิกายน และ พฤษภาคม มีกําหนด 36 เดือน ดังนั้น
หมวดฯ จึงสมควรสนใจติดตามใหมกี ารถือปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ดว ย อยางไร
ก็ตาม หากงานสัญญาใดไมไดมีเอกสาร “ รายละเอียดตอทายประกาศฯ และ
ตอทายสัญญา ” เชนวานัน้ ไวดว ยแลว จะนําเงื่อนไขดังกลาวมาใชบงั คับกับ
ผูรับจางไมได
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(4) สําหรับงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ซึ่งขอกําหนดเงือ่ นไขเพิ่มเติมของแบบ
ไดระบุใหผูรับจางสงมอบหลอดไฟสํารองไวกับแขวงฯ ตามจํานวนเทากับ
จํานวนดวงโคมไฟสัญญาณที่ติดตั้งตามแบบนั้น หมวดฯ จําเปนตองทราบถึง
ขอมูลสวนนี้ดว ย และเมื่อเกิดความชํารุดของหลอดไฟสัญญาณหมวดฯ หรือ
หนวยงานที่รบั ผิดชอบงานไฟสัญญาณ
ก็สามารถนําหลอดไฟสํารองไป
เปลี่ยนไดเลย โดยไมตองคอยใหผูรับจางมาดําเนินการให
(5) กรณีงานสีตีเสน หมวดฯ จะตองตรวจสอบใหไดขอมูลที่ชัดเจนวาขอกําหนด
เงื่อนไขสําหรับการควบคุมงานสีตีเสนของสัญญานั้น เปนขอกําหนดเงือ่ นไข
ฉบับเดิมคือ “ ขอกําหนดมาตรฐานการจัดทําเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
(SPECIFICATIONS FOR ROAD MARKINGS) ” ฉบับ กันยายน 2545
หรือเปนขอกําหนดเงื่อนไขฉบับใหม คือ “ รายละเอียดและขอกําหนดการ
จัดทําเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ” ฉบับ ตุลาคม 2545 ทั้งนี้ เพื่อจะได
ทราบวา มีระยะเวลารับประกันผลงานเทาใด และมีเงื่อนไขการตรวจวัดคา
การสะทอนแสงในระหวางการรับประกันผลงานอยางไร
(6) หมวดฯ ควรมีความรูความเขาใจเกีย่ วกับการตรวจวัดคาการสะทอนแสงของ
สีตีเสน ดังกลาวไวในขอ (5) อยางชัดเจนดวย ทั้งนี้ ตามขอกําหนดเงือ่ นไข
ฉบับเดิม จะตองมีการตรวจวัดคาสะทอนแสง เมื่อเวลา 90 วัน 120 วัน และ
150 วัน นับจากวันตรวจรับงานสําหรับสี Cold Paint , Hot Paint และ วัสดุ
เทอรโมพลาสติกตามลําดับ ในขณะที่ตามขอกําหนดเงือ่ นไขฉบับใหม ได
กําหนดใหสีจราจร (Traffic Paint) มีระยะเวลารับประกัน 12 เดือน และ
ตองทําการตรวจวัดคาการสะทอนแสง 2 ครั้ง คือ เมื่อครบ 6 เดือน และ 12
เดือน สวนวัสดุเทอรโมพลาสติก ไดกําหนดระยะเวลารับประกันผลงาน 24
เดือน และตองทําการตรวจวัดคาการสะทอนแสง 2 ครั้ง คือ เมื่อครบ 12
เดือน และ 24 เดือน
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(7) ขอมูลที่หมวดฯ ควรตองรับทราบเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ งานสีตเี สนตาม
ขอกําหนดเงื่อนไขใหม คือ การตรวจวัดแฟคเตอรการสะทอนแสง อยางไร
ก็ตาม การควบคุมคุณภาพในสวนนี้ ไดมีบทเฉพาะกาลระบุไววา จะมีการ
ควบคุมคุณภาพตามขอนี้ สําหรับงานที่ลงนามสัญญา ตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม
2546 เปนตนไป
(8) ขอใหหมวดฯ ไดเขาใจโดยชัดเจนดวยวา งานไฟฟาแสงสวาง ไฟสัญญาณ
จราจร และงานสีตีเสน ซึ่งมิไดเปนสัญญาเฉพาะของงานนั้น แตเปนรายการ
(Item) หนึ่ง รวมอยูในงานสัญญาอื่น หมวดฯ ก็จะตองศึกษาเงื่อนไขการ
รับประกันผลงาน และติดตามตรวจสอบคุณภาพเชนเดียวกันดวย
1.3 การจัดทําทะเบียนควบคุม
แมวาเปนหนาที่โดยตรงของ งานพัสดุและสัญญาของแขวงฯ ที่จะตองทําทะเบียน
การรับประกันผลงานของทุกสัญญา รวมทั้งรายละเอียดปลีกยอยตางๆ ดังที่กลาวแลวในขอ 1.2 แต
หมวดฯ สมควรจะจัดทําทะเบียนสําหรับงานสัญญา ที่ดําเนินการในสายทางที่ตนเองรับผิดชอบไว
ตางหากดวย เพื่อจะไดเกิดความสะดวกชัดเจนในการตรวจสอบติดตาม (ตัวอยางทะเบียนควบคุมตาม
เอกสาร ม.1/1 ถึง ม.1/5)
1.4 การถือปฏิบัตใิ นการติดตามใหผูรับจาง มาทําการซอม
หมวดฯ จะตองทราบดวยวา ตามเงื่อนไขของสัญญา เมื่อเกิดความชํารุดบกพรอง
ขึ้นกับงานตามสัญญา ฝายกรมทางหลวงจะเขาไปทําการซอมโดยทันทีไมได แตตองแจงใหผรู ับจาง
ทราบและเขาดําเนินการซอมแกไขภายในเวลาที่กําหนด อยางไรก็ตาม หากเปนเรื่องเรงดวนที่มิอาจ
คอยใหผูรับจางเขามาดําเนินการได หมวดฯ อาจจําเปนตองทําการซอมแกไขไปกอนทั้งนี้ ใหถือ
ปฏิบัติตามแนวทางที่จะกลาวตอไป ในขอ 4
2. การตรวจสอบผลงานและการรายงานเมื่อพบความชํารุดบกพรอง
ถือเปนหนาทีโ่ ดยตรงของหมวดการทาง ที่จะตองคอยติดตามตรวจสอบผลงาน
ของผูรับจางอยางใกลชิด สม่ําเสมอ นับตั้งแตวนั ที่แขวงฯ รับมอบงานมาดูแลบํารุงรักษา จนกระทั่งถึง
วันสิ้นสุดการรับประกันผลงานตามสัญญา โดยมีขอแนะนําเพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้
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2.1 การายงานแขวงฯ เมื่อเกิดความชํารุดบกพรอง
หากตรวจสอบพบความชํารุดบกพรอง อันเนื่องมาจากผลการปฏิบัติงานของ
ผูรับจาง ใหหมวดฯ ตรวจสอบความชํารุดบกพรองทั้งหมดที่เกิดขึ้น แลวรีบบันทึกรายงานใหแขวงฯ
ทราบเพื่อแจงผูรับจาง ใหมาทําการซอมแซมตอไป (ตัวอยางบันทึกรายงานตามเอกสารแนบ ม.1/6)
2.2 กรณีของความชํารุด ซึ่งไมไดเกิดจากการปฏิบตั ิงานของผูรับจาง
ความชํารุดบกพรอง ที่เกิดจากสาเหตุอื่น เชน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ
การโจรกรรม เปนตน ไมอยูในเงื่อนไขทีผ่ ูรับจางจะตองรับผิดชอบ เมื่อตรวจพบความชํารุดบกพรอง
ลักษณะดังกลาวนี้ หมวดฯ จึงไมตองถือปฏิบัติในการรายงานแขวงฯ ตามแนวทางของขอ 2.1 ขางตน
อยางไรก็ตาม หมวดฯ ยังคงตองรายงานแขวงฯ เพือ่ พิจารณาดําเนินการตางๆ ตามระเบียบปฏิบัติที่
วางไว สําหรับกรณีนนั้ ๆ โดยครบถวนเชนกัน
2.3 แนวทางดําเนินการ เมื่อมีปญ
 หาขอสงสัย
กรณีที่ไมสามารถวินิจฉัยไดวา ความชํารุดบกพรองที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากขอ
2.1 สมควรจะเปนความรับผิดชอบของผูรับจางหรือไม ใหหมวดฯ รายงานไปยังแขวงฯ เชนเดียวกับ
ขอ 2.1 ซึ่งแขวงฯ จะพิจารณาวินิจฉัยวา ความชํารุดบกพรองนั้นๆ อยูในเงื่อนไขที่ผูรับจางตอง
รับผิดชอบหรือไม
2.4 การติดตามเรงรัด การดําเนินการของแขวงฯ
เมื่อไดรับรายงานความชํารุดบกพรองไปยังแขวงฯ แลวหมวดฯ จะตองคอย
ติดตามดวยวา แขวงฯ ไดมหี นังสือแจงผูร ับจางใหมาทําการซอมแซม หรือมีหนังสือรายงานหนวยงาน
คูสัญญา (เชน สํานักกอสรางทาง สํานักกอสรางสะพาน ศูนยสรางทาง เปนตน) แลวหรือไม โดย
หากเวลาลวงเลยไปแลวระยะหนึ่ง แตยังไมมีการออกหนังสือจากแขวงฯ ใหหมวดฯ มีหนาทีใ่ นการ
ประสานเรงรัดไปยังงานพัสดุและสัญญาของแขวงฯ เพือ่ ดําเนินการโดยเร็ว
2.5 การรายงานเพิม่ เติม เมื่อเกิดชํารุดเพิ่มขึน้
กรณีที่ไดรายงานแขวงฯ ไปแลว และเรื่องอยูระหวางการแจงใหผูรับจางเขามา
ดําเนินการ หากปรากฏวาไดมีความชํารุดบกพรองขึ้นอีกที่บริเวณอืน่ หรืองานสวนอื่นของสัญญานั้น
ใหหมวดฯ รีบบันทึกรายงานเพิ่มเติมใหแขวงฯ ทราบ
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2.6 กรณีที่จําเปนตองเขาซอมแซมแกไขเปนการเรงดวน
ภายหลังไดรายงานความชํารุดบกพรองไปยังแขวงฯ แลว หากพบวาความชํารุด
สวนใด จําเปนจะตองซอมแซมแกไขเปนการเรงดวน ไมสามารถรอคอยใหผูรับจางเขามาดําเนินการได
ใหหมวดฯ ถือปฏิบัติตามรายละเอียดที่จะไดกลาวตอไปใน ขอ 4
3. การติดตามตรวจสอบการเขามาซอมแซมแกไขของผูรับจาง
ภายหลังที่แขวงฯ ไดมีหนังสือแจงผูรับจาง หรือรายงานหนวยงานคูส ัญญาแลว
แขวงฯ จะมีสาํ เนาถึงหมวดฯ เพื่อทราบและติดตาม ในขั้นตอนนี้มีแนวทางสําหรับถือปฏิบัติดังนี้
3.1 การรายงานแขวงฯ เมื่อผูรบั จางเขามาซอมแซมแกไข
(1) เมื่อผูรับจางเริ่มเขามาทําการซอมแซมแกไขใหหมวดฯ รายงานแขวงฯ ทราบ
โดยทันที กรณีเปนงานซึ่งจําเปนตองมีบุคคล หรือ หนวยงานอื่น มารวมควบคุมงานซอมแซมดวย
เชน หนวยตรวจสอบและวิเคราะหฯ หนวยไฟฟา หนวยจราจรสงเคราะห เปนตน ใหหมวดฯ แจง
ความประสงคไปดวยใหชัดเจน ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ หมวดฯ จะตองประสานโดยตรงกับบุคคลหรือ
หนวยงานดังกลาวนั้นดวย (ตัวอยางบันทึกรายงานตามเอกสารแนบ ม.1./7)
(2) กรณีของความชํารุดบกพรองที่ผูรับจางสามารถซอมแซมแกไขใหแลวเสร็จ
ไดโดยเร็ว หรือ ภายใน 1 – 2 วัน หมวดฯ ไมจําเปนตองรายงานแขวงฯ โดยทันทีทผี่ ูรับจางเริ่มเขามา
ดําเนินการ แตใหรายงานใหแขวงฯ ทราบ (ถึงการเขามาซอมแซมแกไขของผูรับจาง) ในคราว
เดียวกันกับการรายงานผลการซอมแซมแกไข เมื่อผูรับจางดําเนินการเรียบรอยสมบูรณ (ตัวอยาง
บันทึกรายงานตามเอกสารแนบ ม.1/8)
3.2 การควบคุมการซอมแซมแกไขของผูรับจาง
หมวดฯ และผูเกี่ยวของจะตองติดตามควบคุมการดําเนินการของผูรับจางอยาง
ใกลชิด จนกวาจะแลวเสร็จ หากผูรับจางไมทําการซอมแซมแกไขงานตามมาตรฐานที่พึงกระทําหรือมี
ปญหาขัดของอื่นใด หมวดฯ จะตองรีบรายงานแขวงฯ เพื่อพิจารณาแกไขปญหาตอไป
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3.3 การขอใหผูรบั จางซอมแซมงานทีช่ ํารุดเพิ่มมาใหม
ในระหวางที่ผรู ับจางดําเนินการซอมแซมแกไข หากหมวดฯ พบวามีรายการ
ความชํารุดบกพรองเพิ่มจากที่เคยแจงใหผรู ับจาง ใหหมวดฯ แจงใหผรู ับจางดําเนินการซอมแซมไปใน
คราวเดียวกัน ทั้งนี้ หากผูร ับจางปฏิเสธที่จะดําเนินการ ใหหมวดฯ มีบันทึกรายงานแขวงฯ เพื่อ
พิจารณาดําเนินการตอไป
3.4 การรายงานแขวงฯ เมื่อผูรบั จางดําเนินการแลวเสร็จ
เมื่อผูรับจางทําการซอมแซมแกไขครบถวนสมบูรณแลว ใหหมวดฯ รายงาน
แขวงฯ ทราบโดยทันที่ เพื่อแขวงฯ จะไดสั่งการใหเจาที่มาตรวจสอบ หรือแตงตัง้ กรรมการฯ มาทํา
การตรวจรับการซอมแซมแกไขตอไป ตามแตจะเห็นสมควร (ตัวอยางบันทึกรายงานงานตามเอกสาร
แนบ ม.1/9)
3.5 การรายงานแขวงฯ เมื่อครบกําหนดแลว ผูรับจางไมมาซอมแซม
หากผูรับจางยังไมมาทําการซอมแซมแกไขภายในระยะเวลาที่กาํ หนด หมวดฯ จะ
ตองรายงานแขวงฯ ทราบโดยทันที (ตัวอยางบันทึกรายงานตามเอกสารแนบ ม.1/10 ) เพื่อแขวงฯ จะ
ไดพิจารณาดําเนินการ ตามที่เห็นสมควรตอไป เชน
(1) มีหนังสือแจงเตือนผูรับจางอีกครั้งหนึ่ง
(2) สั่งการใหหมวดฯ ทําการซอมแซมเอง หรือทําการจางซอม หากเปนกรณี
ที่จําเปนเรงดวน
(3) รายงานไปยังสํานักทางหลวง หรือหนวยงานคูสัญญา เพื่อพิจารณาตัด
สิทธิ์ซื้อแบบ
3.6 แนวทางปฏิบตั ิ กรณีเปนสัญญาจางที่แขวงฯ มิไดเปนคูสัญญา
กรณีที่หนวยงานคูสัญญา ไดรับรายงานจากแขวงฯ และมีหนังสือแจงผูรับจาง
พรอมสงสําเนามาใหแขวงฯ ทราบนั้น โดยปกติแขวงฯ จะสั่งการใหหมวดฯ เปนผูติดตามตรวจสอบ
และรายงาน ในกรณีเชนนี้ใหหมวดฯ ถือปฏิบัติในทํานองเดียวกันกับแนวทางตาม ขอ 3.1 – 3.5
4. การเขาดําเนินการซอมแซมสําหรับกรณีจําเปนเรงดวน ซึ่งไมอาจรอคอยให
ผูรับจางมาดําเนินการได
หลังจากหมวดฯ ไดมีบันทึกรายงานความชํารุดเสียหายไปยังแขวงฯ แลว แต
ผูรับจางยังไมมาทําการซอมแซมแกไขหากปรากฏวามีความชํารุดสวนหนึ่งสวนใดทีม่ ีลักษณะรายแรง
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หากทําการซอมแซมลาชาจะทําใหเกิดความไมสะดวกปลอดภัยแกการจราจรหรือทําใหความชํารุด
เสียหายเพิ่มมากขึ้นจนยากแกการซอมแซม ใหหมวดฯ ดําเนินการ ดังนี้
4.1 ขออนุมัติแขวงฯ ใหหมวดฯ เขาซอมแซม
(1) ใหมีบันทึกเสนอแขวงฯ (กรณีเรงดวนใหหารือดวยวาจา แลวมีบันทึกตาม
ไปโดยเร็ว) เพื่อพิจารณาสัง่ การอนุมัติใหหมวดฯ หรือหนวยงานรับผิดชอบ (กรณีเปนงานเฉพาะเชน
ไฟฟา ไฟสัญญาณ) เขาทําการซอมแซมเปนกรณีเรงดวน (ตัวอยางบันทึกรายงานตามเอกสารแนบ
ม.1/11)
(2) บันทึกตามขอ (1) ใหหมวดฯ อางถึงเรื่องเดิมที่เคยรายงานแขวงฯ มากอน
แลวพรอมระบุรายละเอียดในสวนที่จําเปนตองเขาซอมแซม เปนการเรงดวน โดยระบุบริเวณหรือสวน
ของงานที่จะตองซอมแซม รวมทั้งปริมาณงาน วงเงินคาซอม และวัสดุอุปกรณที่จําเปนตองใชอยาง
ชัดเจน
(3) กรณีทจี่ ะตองเบิกวัสดุอุปกรณ เพิม่ เติมจากแขวงฯ (ไมมีในสตอกของหมวดฯ
หรือมีไมเพียงพอ) ใหหมวดฯ แนบใบเบิกไปพรอมกับบันทึกดังขางตนดวย
4.2 การติดตามการพิจารณาของแขวงฯ
หลังจากไดรายงานขออนุมตั ิเขาซอมแซมเองเปนกรณีเรงดวนตามขอ 4.1 แลว
หมวดฯ จะตองติดตามการพิจารณาของแขวงฯ โดยใกลชิดในขณะเดียวกันก็จะตองเตรียมการตางๆ
เทาที่จะกระทําไดไวใหพรอม
4.3 การเรงรัดดําเนินการ เมื่อไดรับอนุมัติใหเขาซอมแซม
เมื่อแขวงฯ พิจารณาอนุมัติใหดําเนินการซอมแซมตามที่หมวดฯ เสนอ หรือ ได
รับความเห็นชอบจากหนวยงานคูสัญญา หรือจากสํานักทางหลวง แลวแตกรณี ใหหมวดฯ เรงรัดการ
ซอมแซมโดยเร็ว
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4.4 การถายภาพไวเปนหลักฐาน
กอนเริ่มการซอมแซมตามที่ไดรับอนุมัติในขอ 4.3 หมวดฯ ตองถายภาพงานที่
ชํารุดเสียหายไวเปนหลักฐานอยางชัดเจนครบถวน และควรถายภาพขณะปฏิบัติงานซอมแซม ตามที่
เห็นสมควร รวมทั้งถายภาพงานที่ซอมแซมแกไขแลวเสร็จดวย
4.5 การรายงานผลการซอมแซมของหมวดฯ
เมื่อไดดําเนินการซอมแซมแกไขแลว ใหหมวดฯ (หรือหนวยงานที่รบั ผิดชอบใน
การซอมแซม) รายงานผลงานพรอมสรุปคาใชจายใหแขวงฯ ทราบเพื่อดําเนินการตอไป ทั้งนีใ้ หคิด
คํานวณโดยรวมคาแรง คาเชาเครื่องจักร คาน้ํามันเชื้อเพลิง หรือคาใชจายอืน่ ตามที่เปนจริงดวย
(ตัวอยางบันทึกรายงานตามเอกสารแนบ ม.1/12)
4.6 การเสนอความเห็นใหทําการจางเหมาซอมแซม
กรณีที่เห็นวางานที่ชํารุดเสียหาย ซึ่งจําเปนตองเขาซอมแซมแกไขเปนการเรงดวน
นั้น เปนงานที่สมควรซอมแซมดวยวิธจี างเหมา ใหหมวดฯ เสนอความเห็นในบันทึกรายงาน ใหแขวง
ฯ ประกอบการพิจารณาดวย (ตัวอยางบันทึกรายงานตามเอกสารแนบ ม.1/13)
5. การตรวจสอบความชํารุดบกพรองกอนหมดระยะเวลารับประกันผลงาน
การตรวจสอบความชํารุดบกพรอง การติดตามการตรวจสอบ การซอมแซมของ
ผูรับจาง และการเสนอความเห็น เพื่อใหมีการซอมแซมแกไขเปนกรณีเรงดวน ตามขอ 2 ขอ 3 และ
ขอ 4 ดังกลาวขางตนนั้น ใหหมวดฯ ดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดเวลา ตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่ง
สิ้นสุดการรับประกันผลงาน อยางไรก็ตาม กอนหมดระยะเวลาการรับประกัน จะตองมีการตรวจสอบ
โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งทุกงาน หรือทุกรายการของสัญญา เพื่อจะไดสรุปแจงผูรับจางใหมาทําการ
ซอมแซมแกไข กอนที่จะสิน้ สุดระยะเวลาการรับประกัน โดยมีขอแนะนํา ดังนี้
5.1 การตรวจสอบเมื่อไดรับคําสัง่ จากแขวงฯ
โดยปกติแขวงฯ (โดยงานพัสดุและสัญญา เปนผูรับผิดชอบ) จะตองมีบันทึก
สั่งการใหหมวดฯ ตรวจสอบความชํารุดเสียหายลวงหนาประมาณ 1 เดือน กอนสิ้นสุดเวลารับประกัน
ผลงานเพื่อใหสามารถสรุปรวบรวมความชํารุดบกพรอง และทําหนังสือแจงผูรับจาง (หรือรายงาน
หนวยงานคูสญ
ั ญา เพื่อออกหนังสือแจงผูรับจาง) ไดทันกอนวันสิน้ สุดระยะเวลาการรับประกันผลงาน
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5.2 การเรงรัดตรวจสอบ และรายงานแขวงฯ โดยเร็ว
ไมวาจะมีบันทึกสั่งการจากแขวงฯ ตามขอ 5.1 หรือไมก็ตาม กอนถึงวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการรับประกันผลงานประมาณ 1 เดือน หมวดฯ มีหนาที่ตองสํารวจตรวจสอบความชํารุด
บกพรองของงานตามสัญญา แลวสรุปรายงานแขวงฯ โดยเร็ว อยางชาภายใน 15 วัน กอนวันสิน้ สุด
ระยะเวลาการรับประกันผลงาน เพื่อแขวงฯ จะไดมีเวลาเพียงพอในการทําหนังสือแจงผูรับจาง มา
ทําการซอมแซมแกไขตอไป
5.3 การเรงรัด กรณีเปนงานซึ่งแขวงฯ มิไดเปนคูสัญญา
กรณีเปนงานที่หนวยงานอืน่ เปนคูสัญญา ใหหมวดฯ รีบรายงานแขวงฯ กอน
สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันผลงานประมาณ 1 เดือน เพื่อแขวงฯ จะไดรายงานไปยังหนวยงาน
คูสัญญา ใหมีหนังสือแจงผูร ับจางไดทันกอนวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันผลงาน
5.4 การสรุปรวมรายการชํารุดที่เคยแจงผูรับจางมากอนแลว
ขอมูลความชํารุดบกพรองทีจ่ ะสรุปรายงานนี้ ใหรวมเอากรณีที่เคยรายงานมากอน
นี้ทั้งหมด (ที่ผูรับจางยังไมมาดําเนินการ) มาบรรจุรวบรวมโดยครบถวนดวย ทั้งนี้ รายการใดที่เคย
ปรากฏในรายงานครั้งกอนมาแลว สมควรหมายเหตุ ไวใหชัดเจน
5.5 การติดตามตรวจสอบ ภายหลังที่แขวงฯ แจงผูรับจางแลว
เมื่อมีการออกหนังสือแจงผูร ับจางใหมาทําการซอมแซมแกไข (หรือรายงานหนวย
งานคูสัญญา แลวแตกรณี) และแขวงฯ สั่งการตอทายสําเนาใหหมวดฯ ตรวจสอบติดตามแลว ให
หมวดฯ ถือปฏิบัติในการรายงานผล สําหรับแตละกรณีในแนวทางเดียวกับ ขอ 3 ขางตน
5.6 การเสนอความเห็นใหแขวงฯ อนุมัติใหหมวดฯ เขาทําการซอม
ในทํานองเดียวกัน หากภายหลังที่หมวด ไดรายงานไปยังแขวงฯ แลวตามขอ 5.2
และ ขอ 5.3 หรือในขณะใดๆ ในเวลาตอมา หมวดฯ ไดตรวจสอบพบความชํารุดบกพรองสวนหนึ่ง
สวนใดซึ่งจะตองเขาทําการซอมเปนกรณีเรงดวน โดยมิอาจรอการเขาซอมแซมของผูรับจางได ให
หมวดฯ นําแนวทางดําเนินการตามขอ 4 มาใชถือปฏิบัติโดยอนุโลม
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6. การตรวจสอบติดตามใหผูรบั จาง มาดําเนินการเพิ่มเติมเฉพาะบางกรณี
6.1 การแจงใหผูรับจางมาตรวจวัด คาการสะทอนแสง ของงานสีตีเสนจราจร
สําหรับงานสีตีเสน ซึ่งจะตองมีการตรวจวัดคาการสะทอนแสง ในระหวาง
ระยะเวลารับประกัน ดังรายละเอียดที่กลาวไวแลวใน ขอ 1.2(6) นั้น หมวดฯ จะตองติดตามเรื่องนี้
โดยใกลชดิ ซึ่งโดยปกติแลว เมื่อใกลจะถึงกําหนดการวัดคาการสะทอนแสง สําหรับแตละกรณี
เจาหนาทีพ่ ัสดุแขวงฯ จะตองรางหนังสือเสนอแขวงฯ ลงนามแจงผูรับจางใหนําเครื่องมือมาทําการ
ตรวจวัดรวมกับเจาหนาที่ของแขวงฯ อยางไรก็ตาม เพื่อปองกันไมใหเกิดการผิดพลาดหรือดําเนินการ
ลาชากวากําหนด หมวดฯ ควรตองประสานกับงานพัสดุและสัญญา โดยใกลชดิ อีกทางหนึ่งดวย
6.2 การทําความสะอาดอุปกรณไฟฟาแสงสวาง
ใหหมวดฯ ถือปฏิบัติสําหรับกรณีการทําความสะอาดอุปกรณไฟฟาแสงสวาง
ดวย เชนเดียวกับงานสีตีเสนจราจร โดยใหหมวดฯ ประสานเรงรัดเจาหนาที่พัสดุของแขวงฯ เพือ่ ทํา
หนังสือแจงผูร ับจางใหมาดําเนินการใหเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญา
หมายเหตุ ทะเบียนควบคุม หรือบันทึกรายงานที่แนะนําไวนี้ เปนเพียงตัวอยางสําหรับหมวดฯ นําไป
ประยุกตใชเทานั้น กรณีมีรายละเอียด หรือขอมูลที่แตกตางไป ใหพิจารณาปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสม รวมทั้งอาจมีกรณีหรือเหตุการณอยางอื่น ทีต่ องรายงานแขวงฯ แตไมมตี ัวอยางบันทึกไว ให
หมวดฯ ปรับเปลี่ยน หรือจัดทําบันทึกฯ ใหมตามความเหมาะสมแลวแตกรณี

ภาคผนวก
¾

เอกสารแนบ ม.1/1 – ม.1/13

หมายเหตุ
เอกสารแนบทายคูมือฉบับนี้ เปนเพียงตัวอยางเอกสารประกอบการดําเนินการตามคูมือเทานั้น
ทั้งนี้เพื่อใหหมวดการทางหรือแขวงการทางมีแนวทางในการรางเอกสารประกอบการดําเนินการ
แต ล ะขั้ น ตอนตามคู มื อ ฉะนั้ น ในทางปฏิ บั ติ หมวดการทางหรื อ แขวงการทางสามารถ
ปรับเปลี่ยนเนื้อความตางๆ ในเอกสารใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพการณตามความเปนจริงใน
แตละกรณีได

เอกสารแนบ ม.1/1

ที่

ทะเบียนควบคุมการรับประกันผลงานของผู้รับจ้ าง (สั ญญาจ้ างทัว่ ไป)
หมวดฯ .....................................................แขวงฯ...................................................สานักทางหลวงที่ ...................................................
รหัสงาน / โครงการฯ
ตรวจรับงาน
รับประกันผลงาน
สั ญญาที่ / ลงวันที่
ช่ วง กม. และทางหลวงที่
ผู้รับจ้ าง
ว/ด/ป
เดือน สิ้นสุ ดการรับ
หมายเหตุ
ดาเนินการตามสั ญญา
ประกัน ว/ด/ป
(1)
(2)
(3)
(4)

คาอธิบาย
( 1) ให้ระบุรหัสงาน ลักษณะงาน หรือโครงการฯใด เช่น รหัส 2200 งานเสริมผิวแอสฟัลท์ งานปรับปรุงย่าน
ชุมชน โครงการฯมุกดาหาร-นิคมคาสร้อย เป็นต้น พร้อมทัง้ ระบุช่วงกม.ดาเนินการ หมายเลขทางหลวง
และชือ่ สายทางด้วย
(2) หมายถึง ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
(3) ระยะเวลารับประกันผลงาน นับจานวนเป็นเดือน
(4) หากในสัญญานัน้ มีงานไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณ หรือสีตีเส้นจราจรให้หมายเหตุไว้ด้วย

หมายเหตุ ทะเบียนนีใ้ ช้ สาหรับงานจ้ างเหมาทุกสั ญญา ยกเว้ นสั ญญางานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่ าง งานไฟสั ญญาณ และงานสี ตีเส้ น ซึ่งเป็ นสั ญญาสาหรับงานเหล่ านีโ้ ดยตรงไม่ ได้ รวมอยู่ใน
งานอืน่ ให้ ใช้ ทะเบียน ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 และ ม.1/5

เอกสารแนบ ม.1/1
ทะเบียนควบคุมการรับประกันผลงานของผู้รับจ้ าง (สั ญญาจ้ างทัว่ ไป)
หมวดการทางวารินชาราบที่ 2 แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1 สานักทางหลวงที่ 7
รหัสงาน / โครงการฯ
ตรวจรับงาน
รับประกันผลงาน
ที่ สั ญญาที่ / ลงวันที่
ช่ วง กม. และทางหลวงที่
ผู้รับจ้ าง
ว/ด/ป
เดือน สิ้นสุ ดการรับ
ดาเนินการตามสั ญญา
ประกัน ว/ด/ป
1
อบ.35/2544
2200 งานจ้างเหมาทาการเสริมผิวแอสฟัลต์
หจก.ประกิตลักษณ์ 22 กพ. 45
24
22 กพ. 47
ลงวันที่ 28 กย. 2544 ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรารมย์ ก่อสร้าง
กม.19+000 (ต่อเขตแขวงฯ อุบลราชธานีที่ 2)
กม.54+380 - กม.44+560
2

อบ.15/2546
8100 งานจ้างเหมาทาการซ่อมทางทีถ่ กู อุทกภัย
ลงวันที่ 24 มค. 2546 (คืนสูส่ ภาพเดิม) ทางหลวงหมายเลข 24
ตอน วารินชาราบ - ต่อเขตเทศบาลนครอุบล
ราชธานีควบคุม (หาดสวนยา)
ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+800

หจก.ไทยเจริญ
ศรีสะเกษ

25 มีค. 46

24

25 มีค. 48

หมายเหตุ
(มีงานสีตีเส้นจราจร)

(มีงานสีตีเส้นจราจร)

ตัวอย่าง

หมายเหตุ ทะเบียนนีใ้ ช้ สาหรับงานจ้ างเหมาทุกสั ญญา ยกเว้ นสั ญญางานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่ าง งานไฟสั ญญาณ และงานสี ตีเส้ น ซึ่งเป็ นสั ญญาสาหรับงานเหล่ านีโ้ ดยตรงไม่ ได้ รวมอยู่ใน
งานอืน่ ให้ ใช้ ทะเบียน ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 และ ม.1/5

เอกสารแนบ ม.1/2

ที่

ทะเบียนควบคุมการรับประกันผลงานของผู้รับจ้ าง งานติดตั้งไฟสั ญญาณจราจร
หมวดฯ ………………………………………. แขวงฯ ……………………………………. สานักทางหลวงที่…………………………..
รหัสงาน/โครงการ
รายละเอียดของงาน
ผู้รับจ้ าง วันตรวจรับงาน
รับประกันผลงานถึงวันที่
สั ญญาที่/ลงวันที่
ช่ วง กม. และทางหลวง
ไฟสัญญาณ
(ผู้รับเหมาช่ วง)
ว/ด/ป
รับประกันหลอดไฟ อุปกรณ์ อื่นๆ
ทีด่ าเนินการตามสั ญญา
24 เดือน
36 เดือน
(1)
(2)
(3)

คาอธิบาย
(1) ให้ระบุรหัสงาน ลักษณะงาน หรือ โครงการ เช่น รหัส 7400 งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงย่านชุมชน โครงการฯ
ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ เป็นต้น พร้อมทั้งระบุช่วง กม. ดาเนินการ หมายเลขทางหลวงและชื่อสายทาง
(2) ระบุรายละเอียดว่าเป็นงานติดตั้ง ไฟสัญญาณ ที่ทางแยกไหน กม. ใด
(3) กรณีบริษัทฯ ซึ่งทาการติดตั้งไฟสัญญาณ มิได้เป็นคู่สัญญา แต่เป็นผู้รับเหมา ช่วงให้ระบุชื่อไว้ในวงเล็บด้วย

เอกสารแนบ ม.1/2
ทะเบียนควบคุมการรับประกันผลงานของผู้รับจ้ าง งานติดตั้งไฟสั ญญาณจราจร
หมวดการทางวารินชาราบที่ 2
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1
สานักทางหลวงที่ 7
รหัสงาน/โครงการ
รายละเอียดของงาน
ผู้รับจ้ าง วันตรวจรับงาน
รับประกันผลงานถึงวันที่
ที่ สั ญญาที่/ลงวันที่
ช่ วง กม. และทางหลวง
ไฟสัญญาณ
(ผู้รับเหมาช่ วง)
ว/ด/ป
รับประกันหลอดไฟ อุปกรณ์ อื่นๆ
ทีด่ าเนินการตามสั ญญา
24 เดือน
36 เดือน
1
อบ.31/45
7400 งานจ้างเหมาทาการติดตัง้ ติดตัง้ ไฟสัญญาณจราจร จานวน 1 แห่ง
บ. ส.การช่าง
14 มิย. 45
14 มิย. 47
14 มิย. 48
ลงวันที่ 12 มีค. 2545 ไฟสัญญาณจราจรจานวน ระบบ บนทางหลวงหมายเลข 226
V.A. ตามแบบมาตรฐาน
ทีก่ ม.133+819 บริเวณสีแ่ ยกไป
กรมทางหลวง
บ้านคาบอน - บ้านสบาย
2

อบ.27/2546
7400 งานจ้างเหมาทาการติดตัง้ ติดตัง้ ไฟกระพริบทีบ่ ริเวณหัวเกาะใน
หจก. วังกาญจน์
ลงวันที่ 11 กพ. 2546 ไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบ) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ม่วงสามสิบ - เอ็นจิเนียริ่ง
ต่อเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีควบคุม
ทีก่ ม.6+000, กม.12+400, กม.18+499

ตัวอย่าง

1 พค. 46

1 พค. 48

1 พค. 49

เอกสารแนบ ม.1/3
ทะเบียนควบคุมการรั บประกันผลงานของผู้รับจ้ าง งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่ าง
หมวดฯ ………………………………. แขวงฯ………………………………………สานักทางหลวงที่ ……………………………………..

ที่

สัญญาที/่ ลงวันที่

รหัสงาน/โครงการฯ
ช่ วงกม. และทางหลวง
ที่ดาเนินการตามสั ญญา

รายละเอียดของงาน
ไฟฟ้าแสงสว่ าง

(1)

(2)

ผู้รับจ้ าง

รั บประกันผลงานถึงวันที่
วันตรวจรั บงาน
ว/ด/ป
รั บประกันหลอดไฟ อุปกรณ์ อื่นๆ
24 เดือน
36 เดือน

คำอธิบำย
(1) ให้ระบุรหัสงาน ลักษณะงาน หรือ โครงการ เช่น รหัส 7400 งานติดตั้งไฟสัญญาจราจร งาน ปรับปรุงย่านชุมชน โครงการฯ
ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ เป็นต้น พร้อมทั้งระบุช่วง กม. ดาเนินการ หมายเลขทางหลวงและชื่อสายทาง
(2) ระบุรายละเอียดช่วงกม. และจานวนต้นของเสาไฟฟ้าแสงสว่างที่ติดตั้ง (อาจหลายช่วงกม. กรณีเป็นงานโครงการ)
(3) ให้ระบุด้วย "มีเงื่อนไข หรือ ไม่มีเงื่อนไข"

เงือ่ นไขการทาความสะอาด
และตรวจสอบอุปกรณ์
อย่ างน้ อยปี ละ 2 ครั้ง
(3)

เอกสารแนบ ม.1/3

ทะเบียนควบคุมการรับประกันผลงานของผู้รับจ้ าง งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่ าง
หมวดการทางวารินชาราบที่ 2 แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1 สานักทางหลวงที่ 7

ที่ สัญญาที่/ลงวันที่

รหัสงาน/โครงการ
ช่วงกม. และทางหลวง
ที่ดาเนินการตามสัญญา

รายละเอียดของงาน
ไฟฟ้าแสงสว่าง

1 อบ. 25 / 2546 7400 งานจ้างเหมาทาการ งานจ้างเหมาทาการติดตั้งไฟฟ้า
ลว.7 ก.พ. 2546 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แสงสว่างกิ่งเดียว สูง 9.00 เมตร
ดวงโคมขนาด 250 วัตต์ พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด ในทางหลวงหมาย
เลข 226 ตอน กันทรารมย์ - ต่อเขต
เทศบาลวารินชาราบควบคุม
กม. 163 + 843 - กม. 164 +082
2 ยส. 37/2545
ลว.12 มี.ค. 2545

โครงการปรับปรุง
ย่านชุมชนปี 2545

ผู้รบั จ้าง

รับประกันผลงานถึงวันที่
วันตรวจรับงาน
ว/ด/ป
รับประกันหลอดไฟ อุปกรณ์อื่นๆ
24 เดือน
36 เดือน

เงื่อนไขการทาความสะอาด
และตรวจสอบอุปกรณ์
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

บ. สว่างไสวไลด์ติ้ง

16 มิ.ย.46

16 มิ.ย.48

16 มิ.ย.49

มีเงื่อนไข

จ้างเหมาทาการปรับปรุงย่างชุมชน
หจก. วิญญูยโสธร
ในทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน
กม. 3+000 (ต่อเขตแขวงฯ มหาสารคาม)
กม. 32 + 850 - กม. 33 + 100
ไฟฟ้ากิ่งคู่ จานวน 9 ต้น
ไฟฟ้ากิ่งเดียว จานวน 3 ต้น

12 พ.ย.45

12 พ.ย.47

12 พ.ย.48

ไม่มเี งื่อนไข

ตัวอย่าง

เอกสารแนบ ม.1/4

ทะเบียนควบคุมการรับประกันผลงานของผู้รบั จ้าง งานสีตเี ส้นจราจร (ตามข้อกาหนดเดิม)
หมวดฯ ………………………………. แขวงฯ………………………………………สานักทางหลวงที่ ……………………………………..

ที่

สัญญาที/่ ลงวันที่

รหัสงาน/โครงการฯ
ช่วงกม. และทางหลวง
ที่ดาเนินการตามสัญญา
(1)

ผู้รับจ้าง
(ผู้รับเหมาช่วง)
(2)

ชนิดสีตีเส้น
ปริมาณงาน
ม2 .

วันตรวจรับงาน
ว/ด/ป

รับประกันผลงาน
เดือน
(3)

คำอธิบำย
(1) ให้ระบุรหัสงาน ลักษณะงาน หรือโครงการ ฯ เช่น รหัส 7100 งานจ้างเหมา งานตีเส้นจราจร รหัส 3100
งานปรับระดับผิวแอสฟัลต์ งานปรับปรุงย่านชุมชน โครงการฯ เป็นต้น พร้อมทั้งระบุช่วงกม. ดาเนินการ
ของสัญญา หมายเลขทางหลวงและชื่อสายทางไว้ด้วย
(2) ระบุชื่อ บริษัทฯ ที่เป็นผู้รับเหมาช่วงไว้ในวงเล็บ
(3) 6 เดือน 12 เดือน หรือ 24 เดือน สาหรับ สี Cold paint , Hot paint หรือ Thermoplastic แล้วแต่กรณี
(4) นับกาหนดวันที่ ภายใน 90 - 120, 120-150, 150-180 วัน แล้วแต่กรณี สาหรับสีแต่ละชนิด

สิ้นสุดการรับ
วัดค่าสะท้อนแสง วันที่
ประกันวันที่
(4)

เอกสารแนบ ม.1/4

ทะเบียนควบคุมการรับประกันผลงานของผู้รับจ้าง งานสีตเี ส้นจราจร (ตามข้อกาหนดเดิม)
หมวดการทางวารินชาราบที่ 1
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1
สานักทางหลวงที่ 7

ที่

สัญญาที/่ ลงวันที่

1

รหัสงาน/โครงการฯ
ช่วงกม. และทางหลวง
ที่ดาเนินการตามสัญญา

ผู้รับจ้าง
(ผู้รับเหมาช่วง)

ชนิดสีตเี ส้น
ปริมาณงาน
ม2.

อบ.4/2545 รหัสงาน 7100 งานจ้างเหมา
บ.อาคเนย์ทร้าฟฟิค สีเทอร์โมพลาสติค
ปริมาณงาน 4,190 ม.2
ลว.18 ม.ค. 2545 ทาการตีเส้นจราจรตามแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวงในทางหลวงหมายเลข 217
ตอน สี่แยกไปเดชอุดม (วารินชาราบ) สามแยกเข้าพิบูลมังสาหาร ระหว่าง
กม. 1 + 040 - กม. 21 + 405
2

อบ.15/46
8100 งานจ้างเหมาทาการซ่อมทางที่ถกู
ลว.24 ม.ค. 46 อุทกภัย (คืนสู่สภาพเดิม) ในทางหลวง
หมายเลข 24 ตอน วารินชาราบ - ต่อเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานีควบคุม
(หาดสวนยา) กม. 0+000 - กม. 1+800

หจก. ไทยเจริญ สีเทอร์โมพลาสติค
2
ศรีสะเกษ ปริมาณงาน 1,060 ม.

วันตรวจรับงาน
ว/ด/ป

รับประกันผลงาน
เดือน

สิ้นสุดการรับ
ประกันวันที่

วัดค่าสะท้อนแสง วันที่

30 ม.ค. 45

24

30 ม.ค. 47

1 กค.45
( 150 - 180 วัน)

25 มี.ค. 46

24

25 มี.ค. 48

25 สค. 46
(150 - 180 วัน)

ตัวอย่าง

เอกสารแนบ ม.1/5

ทะเบียนควบคุมการรับประกันผลงานของผู้รับจ้ าง งานตีเส้ นจราจร (ตามข้ อกาหนดใหม่ ตุลาคม 2545)
หมวดฯ …… ………………... แขวงฯ……………………….………… สานักทางหลวงที่ …………………………….
ที่

สั ญญาที่ / ลงวันที่

รหัสงาน / โครงการ

(1)

ผู้รับจ้ าง
(ผู้รับเหมาช่ วง)
(2)

ชนิดสี ตีเส้ น
ปริมาณงาน
ม.2

รับประกันผลงาน
วันที่
ตรวจรับ

เดือน
(3)

คาอธิบาย
(1). ให้ระบุรหัสงาน ลักษณะงาน หรือ โครงการฯ เช่น รหัส 7100 งานจ้างเหมา งานตีเส้นจราจร รหัส 3100
งานปรับระดับผิวแอสฟัลต์ งานปรับปรุงย่านชุมชน โครงการฯ เป็นต้น พร้อมทั้งระบุช่วงกม. ดาเนินการ
ของสัญญา หมายเลขทางหลวงและชื่อสายทางไว้ด้วย
(2). ระบุชื่อ บริษัทฯ ที่เป็นผู้รับเหมาช่วง ไว้ในวงเล็บ
(3). 12 เดือน สาหรับ สีจราจร และ 24 เดือน สาหรับ Thermoplastic
(4). สีจราจรวัดครั้งแรกเมื่อครบ 6 เดือน ครั้งที่ 2 เมื่อครบ 12 เดือน ส่วน Thermoplastic วัดครั้งแรกเมื่อครบ
12 เดือน ครั้งที่ 2 เมื่อครบ 24 เดือน (นับจากวันตรวจรับงาน)

สิ้นสุ ดการรับ
ประกันวันที่

วัดค่ าสะท้ อนแสง วันที่
ครั้งที่ 1
(4)

ครั้งที่ 2
(4)

เอกสารแนบ ม.1/5

ทะเบียนควบคุมการรับประกันผลงานของผู้รับจ้าง งานตีเส้นจราจร (ตามข้อกาหนดใหม่ ตุลาคม 2545)
หมวดการทางวารินชาราบที่ 1 แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1 สานักทางหลวงที่ 7
ที่

สัญญาที/่ ลงวันที่

รหัสงาน/โครงการ

ผู้รับจ้าง
(ผู้รับเหมาช่วง)

ชนิดสีตเี ส้น
ปริมาณงาน
ม2.

รับประกันผลงาน
วันที่
ตรวจรับ

เดือน

สิ้นสุดการรับ
ประกันวันที่

วัดค่าสะท้อนแสง วันที่

1 อบ. 15 /2546
8100 จ้างเหมาทาการซ่อมทางที่ถกู
ลงวันที่ 24 มค. 2546 อุทกภัย (คืนสู่สภาพเดิม )
ในทางหลวงหมายเลข 24
ตอน วารินชาราบ - ต่อเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานควบคุม (หาดสวนยา)
กม. 0 + 000 - กม. 1 + 800

หจก. ไทยเจริญ
ศรีสะเกษ
(
)

สีเทอร์โมพลาสติก
ปริมาณงาน 1,060 ม.2

25 มี.ค.46

24

25 มี.ค.48

ครั้งที่ 1
(12 เดือน)
25 มีค. 47

2 อบ. 32/2546
7100 จ้างเหมาทาการตีเส้นจราจรบน
ลงวันที่ 27 ก.พ. 2546 ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน กม. 39 +000
(ต่อเขตแขวงฯ อุบลราชธานีที่ 2) วารินชาราบ กม. 0 + 500 - กม. 11 + 200

บ.ถาวรพัฒนา จากัด

สีเทอร์โมพลาสติก
ปริมาณงาน 5,360 ม.2

16 พ.ค.46

24

16 พ.ค.48

(12 เดือน)
16 พค. 47

ตัวอย่าง

ครั้งที่ 2
(24 เดือน)
25 มีค. 48

(24 เดือน)
16 พค. 48

เอกสารแนบ ม.1/6
ตัวอยางบันทึกรายงาน ตามขอ 2.1

บันทึกขอความ
สวนราชการ หมวดการทาง
.................................................................................................
....
ที่ ...................................................................วันที่
.................................................................
เรื่อง รายงานความชํารุดบกพรองของงานสัญญาที่
..................................................
เรียน ชขท.................................ผาน ผช.ชขท. (ม)
ตามสัญญาที่.........................................................ลงวันที่
....................................................
งาน/โครงการฯ.....................................................................ทางหลวงหมายเลข
.............................................
ตอน
....................................................................................กม.
.......................................................................
มี
..................................................................................................................
...............เปนผูรับจาง โดยงานได
แลวเสร็จมีการตรวจรับไปเมื่อ
...................................................................................ระยะเวลาประกันผลงาน
....................................เดือน
สิ้นสุดระยะรับประกันวันที่
...........................................รายละเอียดแจงแลวนั้น
หมวดฯ ขอรายงานวา ไดเกิดความชํารุดบกพรองขึ้นกับงานสัญญาดังกลาวในสวนของ
รายการ
..................................................................................................................
...............................................
โดยมีลักษณะชํารุด
คือ
..................................................................................................................
.....................

..................................................................................................................
...........................................................
..................................................................................................................
...........................................................
มีปริมาณงานทั้งสิ้น ......................................................รายละเอียดตามเอกสารแนบ (กรณี
ที่มีรายละเอียดมาก)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป

.....................................................
(...................................................)
ชมท. ...........................................

เอกสารแนบ ม.1/7
ตัวอยางบันทึกรายงาน ตามขอ 3.1 (1)

บันทึกขอความ
สวนราชการ หมวดการทาง
...........................................……………....................................
ที่ ............................................................................ วันที่
......................................................
เรื่อง ผูรับจางสัญญาที่....................................... ไดเขามาเริ่มงานซอม
เรียน ชขท...................................................ผาน ผช.ชขท. (ม)
ตามที่
หมวดฯ
ไดเคยรายงานความชํารุดของงาน
ตามสัญญาที่
............................................ ลงวันที่.....................................................งาน/
โครงการฯ...................................................…………………….ทางหลวงหมายเลข
............................…........ และตอมา ชขท. ไดมีบันทึกตอทายสําเนาหนังสือแจงผูรับจางใหเขา
ทําการซอม เพื่อสั่งการใหหมวดฯ ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของผูรับจางนั้น
หมวดฯ ขอรายงานวา ผูรับจางงานดังกลาวไดเขามาเริ่มดําเนินการซอมงานที่ชํารุดเสียหาย
แลวตั้งแตวันที่...........................................เปนตนมา
คาดวาจะแลวเสร็จวันที่
................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ หมวดฯ ใครขอใหหนวย
......................................................ไปรวมควบคุมงานซอมในสวนที่เกี่ยวของดวย จะเปน
พระคุณยิ่ง

.....................................................
(...................................................)
ชมท. ...........................................

เอกสารแนบ ม.1/8
ตัวอยางบันทึกรายงาน ตามขอ 3.1(2)

บันทึกขอความ
สวนราชการ หมวดการทาง
...........................................……………....................................
ที่ .......................................................................... วันที่
......................................................
เรื่อง ผูรับจางสัญญาที่....................................... ไดเขามาเริ่มงานซอม
เรียน ชขท...................................................ผาน ผช.ชขท. (ม)
ตามที่
หมวดฯ
ไดเคยรายงานความชํารุดของงาน
ตามสัญญาที่
............................................ ลงวันที่.....................................................งาน/
โครงการฯ...................................................…………………….ทางหลวงหมายเลข
............................…........ และตอมา ชขท. ไดมีบันทึกตอทายสําเนาหนังสือแจงผูรับจางใหเขา
ทําการซอม เพื่อสั่งการใหหมวดฯ ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของผูรับจางนั้น
หมวดฯ ขอรายงานวา ผูรับจางงานดังกลาวไดเขามาเริ่มดําเนินการซอมงานที่ชํารุดเสียหาย
แลวตั้งแตวันที่...........................................เปนตนมา และงานไดแลวเสร็จไปแลวตั้งแตวันที่
.........................
...................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดําเนินการตอไป

.....................................................
(...................................................)
ชมท. ...........................................

เอกสารแนบ ม.1/9
ตัวอยางบันทึกรายงาน ตามขอ 3.4

บันทึกขอความ
สวนราชการ
......................................................................................................
............................
ที่ ...................................................................... วันที่
.............................................................
เรื่อง รายงานแลวเสร็จของการซอมงานที่ชํารุดของสัญญาที่
.....................................
เรียน ชขท.................................ผาน ผช.ชขท. (ม)
ตามบันทึกที่...................................................................ลงวันที่
...................................................……..
ซึ่ง
หมวดฯ
ไดรายงานเพื่อโปรดทราบวา
ผูรับจางงานตามสัญญาที่
.................................................................ลงวันที่
...........................................................งาน/โครงการฯ
.............................................................................ทางหลวงหมายเลข
..............................................................................ไดเขามาเริ่มทําการซอมงานที่
ชํารุดตั้งแต
วันที่ ............................................................เปนตนมารายละเอียดแจงแลวนั้น
หมวดฯ ขอรายงานวา บัดนี้ การซอมของผูรับจางไดสําเร็จเรียบรอยลงแลวตั้งแต วันที่
................................................... มีผลงานการซอมถูกตองสมบูรณตามขอกําหนดทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

.....................................................
(...................................................)
ชมท. ...........................................

เอกสารแนบ ม.1/10
ตัวอยางบันทึกรายงาน ตามขอ 3.5

บันทึกขอความ
สวนราชการ หมวดการทาง
............................................................................……………...
ที่ ............................................................................ วันที่
......................................................
เรื่อง ผูรับจางสัญญาที่....................................... ยังไมเขาทําการซอม
เรียน ชขท.................................ผาน ผช.ชขท. (ม)
ตามที่
หมวดฯ
ไดเคยรายงานความชํารุดของงาน
สัญญาที่
....…........................…...............ลงวันที่...............................................งาน/
โครงการฯ......……………………....................................................ทางหลวงหมายเลข
...........................................และตอมา ชขท. ไดมีบันทึกตอทายสําเนาหนังสือแจงผูรับจางให
เขาทําการซอม เพื่อสั่งการใหหมวดฯ ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของผูรับจางนั้น
หมวดฯ ขอรายงานวา จนกระทั่งบัดนี้ ซึ่งนับจากวันที่แขวงฯ ไดออกหนังสือถึงผูรับจาง
เปนเวลา.....…..........วันแลว แตผูรับจางยังมิไดเขามาทําการซอมแกไขแตอยางใด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป

.....................................................
(...................................................)
ชมท. ...........................................

เอกสารแนบ ม.1/11
ตัวอยางบันทึกรายงาน ตามขอ 4.1

บันทึกขอความ
สวนราชการ หมวดการทาง
...........................................…………….....................................
ที่ .......................................................................... วันที่
.......................................................
เรื่อง ขออนุมัติเขาทําการซอมเปนกรณีเรงดวนในงานสัญญาที่
.......................................
เรียน ชขท.................................ผาน ผช.ชขท. (ม)
ตามที่ แขวงฯ ไดมีหนังสือ ที่ …………………..ลงวันที่…………………………แจง
ผูรับจางใหมาทําการซอมงานสัญญาที่..............................................ลงวันที่
...............................................................งาน/โครงการฯ
..................................................................................................................
...................................ทางหลวงหมายเลข.........................……......และไดสั่งการตอทาย
สําเนาหนังสือดังกลาวใหหมวดฯ ตรวจสอบติดตามการดําเนินงานของผูรับจางแลวนั้น
หมวดฯ ขอรายงานวา จนกระทั่งบัดนี้ผูรับจางยังมิไดเขามาซอมแตประการใด และจากการ
ตรวจสอบสภาพความชํารุดบกพรอง ที่เกิดขึ้นแลวไดพบวา มีงานบางสวนที่ลักษณะความชํารุด อยูในสภาพ
ที่จําเปนตองไดรับการซอมแกไขโดยเร็ว หากมิฉะนั้นแลวจะกอใหเกิดความ ไมสะดวกปลอดภัยแกผูใชทาง
อีกทั้งจะทําใหความชํารุดเสียหายลุกลามเพิ่มขึ้นรุนแรงได
ทั้งนี้มีงานที่หมวดฯ เห็นสมควรตองเขาทําการซอมแกไขโดยเรงดวน คือ
.........................….
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
................................................................. คิดเปนวงเงินคาซอม ประมาณ
.........................................บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อหมวดฯ (หรือ หนวยฯ...........................................)
จะไดเรงรัดการซอมโดยเร็วตอไป

.....................................................
(...................................................)
ชมท. ...........................................

เอกสารแนบ ม.1/12
ตัวอยางบันทึกรายงาน ตามขอ 4.5

บันทึกขอความ
สวนราชการ หมวดการทาง
.................................................................................................
....
ที่ ......................................................................วันที่
...............................................................
เรื่อง รายงานคาใชจายในการซอมงานสัญญาที่..........................
เรียน ชขท.................................ผาน ผช.ชขท. (ม)
ตามที่แขวงฯ
ไดอนุมัติตอทายบันทึกหมวดฯ
ที่
......................…..........................................
ลงวันที่
.....................................................ใหหนวยงานฯ
......................................................
เขาทําการซอมงาน
ที่ชํารุดของงานสัญญาที่
.........................................วันที่...................................งาน
.............................................ทางหลวงหมายเลข
...................................................เปนกรณีเรงดวน รายละเอียดแจงแลวนั้น
บัดนี้ ................................................................ ไดดําเนินการซอมงาน
ดังกลาวเรียบรอยแลว มีคาใชจายในการซอมรวมทั้งสิ้น ..........................................บาท
ปรากฏตามเอกสารแนบ
0

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป

.....................................................
(...................................................)
ชมท. ...........................................

เอกสารแนบ ม.1/13
ตัวอยางบันทึกรายงาน ตามขอ 4.6

บันทึกขอความ
สวนราชการ หมวดการทาง
...........................................…………........................................
ที่ ....................................................................... วันที่
..........................................................
เรื่อง ขอใหซอมงานที่ชํารุดโดยวิธีจางเหมาเปนกรณีเรงดวนในงานสัญญาที่
.........................
เรียน ชขท.................................ผาน ผช.ชขท. (ม)
ตามที่ แขวงฯ ไดมีหนังสือ ที่ …………………..ลงวันที่…………………………แจง
ผูรับจางใหมาทําการซอมงานสัญญาที่..............................................ลงวันที่
...............................................................งาน/โครงการฯ
..................................................................................................................
...................................ทางหลวงหมายเลข.........................……......และไดสั่งการตอทาย
สําเนาหนังสือดังกลาวใหหมวดฯ ตรวจสอบติดตามการดําเนินงานของผูรับจางแลวนั้น
หมวดฯ ขอรายงานวา จนกระทั่งบัดนี้ผูรับจางยังมิไดเขามาซอมแตประการใด และจากการ
ตรวจสอบสภาพความชํารุดบกพรอง ที่เกิดขึ้นแลวไดพบวา มีงานบางสวนที่ลักษณะความชํารุด อยูในสภาพ
ที่จําเปนตองไดรับการซอมแกไขโดยเร็ว หากมิฉะนั้นแลวจะกอใหเกิดความ ไมสะดวกปลอดภัยแกผูใชทาง
อีกทั้งจะทําใหความชํารุดเสียหายลุกลามเพิ่มขึ้นรุนแรงได
ทั้งนี้มีงานที่หมวดฯ เห็นสมควรใหเขาทําการซอมแกไขโดยเรงดวน คือ
...........................….
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
...............................................……................. คิดเปนวงเงินคาซอม ประมาณ
.........................................บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ หมวดฯ ขอเสนอความเห็น ใหดําเนินการซอม
แกไขงานดังกลาวโดยวิธีจางเหมา

.....................................................
(...................................................)
ชมท. ...........................................

