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คํานํา 
 
 งานบํารุงทางหลวงเปนงานหลักและมีความสําคัญ  ควบคูกับงานพัฒนาทางหลวง ซ่ึงเปนปจจัย
ในการสงเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  การบํารุงทางหลวงใหมีสภาพการใชงานท่ีดี ใหมีอายุการใชงานตามกําหนดเวลาและการ
ปองกันความเสียหายท่ีเกิดจากสาเหตุตางๆ ตลอดจนการแกไขปญหาความตองการของประชาชนในการ
ทําธุรกิจ และความเดือนรอนจากภัยภิบัติตางๆ  หมวดการทางเปนหนวยงานปฏิบัติท่ีสําคัญท่ีสุดของกรม
ทางหลวง จะตองมีความพรอมทุกๆ ดาน การบริหารทรัพยากรตาง ๆ  การจัดซ้ือจัดจาง การควบคุมงาน
จางเหมาท่ีดี การควบคุมทางหลวงและการจัดการท่ีดี  เพื่อใหงานบํารุงทางบรรลุวัตถุประสงคของกรมฯ  
นายชางโยธาหมวดการทาง จึงมีความจําเปนตองเปนผูเรียนรูและมีแนวทางการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง  ท้ัง 
กฎหมาย  ระเบียบ และวิชาการตาง ๆ   ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา 

 “ คูมือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง ” จะเปนแนวทางปฏิบัติท่ีถูกตอง สอดคลองกับ
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ  วิชาการและข้ันตอนตาง ๆ ผม  ในนามกรมทางหลวง ขอขอบพระคุณคณะ
ผูจัดทําฯ เปนอยางยิ่งท่ีไดสละเวลา  ทุมเท  ความคิดอาน  ประสบการณตาง ๆ เพื่อใหเปนคูมือท่ีสามารถ
นําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง  เหมาะสม อยางไรก็ตาม   หากทานผูใดมีขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน  
โปรดแจงใหคณะผูจัดทําฯ ทราบ  เพื่อดําเนินการตอไป 

 
              
          
        ( นายธีระ  ตันสมพงษ ) 
        รองอธิบดีกรมทางหลวง 
                ตุลาคม  2546  
 







 

 
 คําส่ังกรมทางหลวง 
ท่ี จ.1.7/ 1 /2546 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการจดัทําคูมือการปฏิบัติงาน 
ของหมวดการทาง 

-------------------------------- 
เพื่อประโยชนแกทางราชการจึงใหแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา คูมือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง  ดังนี ้
     1. นายอรุณ  เดี่ยวพานิช     ประธาน 
 2. นายเทียนโชติ จงพีรเพียร     กรรมการ 
 3. นายจํานงค  ประยงครัตน     กรรมการ 
 4. นายวีระชัย  ตนอารีย      กรรมการ 
 5. นายชัยเดช  ขาทิพยพาที     กรรมการ 
 6. นายดษุฎี  เรืองรุจิระ     กรรมการ 
 7. นายศักดิ์ชัย ขําเจริญ      กรรมการ 
 8. นายวันชัย  ทรงศรี      กรรมการ 
 9. นายอภิรัตน กิตติวรพนัธ     กรรมการ 
 10. นายวิชิต  นามประสิทธ์ิ     กรรมการ 
 11. บุคลากร 6       กลุมพัฒนาระบบงาน      กองการเจาหนาท่ี  เลขานุการ  
 12. บุคลากร  6 ว.   ฝายวางแผนกําลังคน       กองการเจาหนาท่ี            ผูชวยเลขานุการ 
 โดยใหคณะกรรมการมีหนาท่ีดังตอไปนี ้
 1. ศึกษา หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนงตางๆ ในหมวดการทางอยางละเอียด 
 2. ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ  ตลอดจนระบบงานตาง ๆ ท่ีกรมกําหนด  ท่ีเกีย่วของกับงานของหมวดการทาง 
 3. จัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานตาง ๆ ของหมวดการทาง และสรุปเปนคูมือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง 
 4. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ท้ังนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
            ส่ัง   ณ   วันท่ี    8    มกราคม   พ.ศ.   2546 
              

( นายธีระ  ตนัสมพงษ ) 
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมทางหลวง 

 



 

 
คําส่ังกรมทางหลวง  

ที่ จ.3.20/  2  /2546 
เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง 

-------------------------------- 
 ตามคําส่ังกรมทางหลวงท่ี จ. 1.7/1/2546  ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2546 เรื่อง แตงต้ัง 
คณะกรรมการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง นั้น 

เพ่ือประโยชนแกทางราชการจึงให 
1. แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา คูมือการปฏิบัติงานของหมวดการทางเพิ่มเติม  ดังน้ี 

1.1 นายเสนห  สงบกิจ       กรรมการ 
1.2 นายสุรศักดิ์  ปตุจาตุรนต      กรรมการ 
1.3 นายธีรพล  สมุทระประภูต      กรรมการ 

 2. แกไขคําส่ังกรมทางหลวงที่  จ.1.7/1/2546  ลงวันที่ 8 มกราคม  พ.ศ. 2546  ในลําดับที่ 
11  และ  12   ดังน้ี 
        - ลําดับที่ 11  นางกาญจนา  สรอยทอง     เลขานุการ 
        - ลําดับที่ 12  นายสุรัตน   เซ็มมุกดา       ผูชวยเลขานุการ 

 ทั้งน้ี   ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

    สั่ง  ณ  วันที ่  6   กุมภาพันธ  พ.ศ. 2546 
              
          

( นายโสภณ ดวงแข ) 
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมทางหลวง 

 







สารบัญ 
 
เร่ือง                       หนา 
 

 การศึกษารายละเอียดของงานและเง่ือนไขการรับประกันผลงานตามสัญญา      1 
 การตรวจสอบผลงานและการรายงานเม่ือพบความชํารุดพกพรอง       4 
 การติดตามตรวจสอบการเขามาซอมแซมแกไขของผูรับจาง        6 
 การเขาดําเนนิการซอมแซมสําหรับกรณีจาํเปนเรงดวนซ่ึงไมอาจรอคอยใหผูรับจาง 
มาดําเนินการได             7 

 การตรวจสอบความชํารุดบกพรองกอนหมดระยะเวลารับประกับผลงาน        9 
 การตรวจสอบติดตามใหผูรับจางมาดําเนนิการเพิ่มเติมเฉพาะบางกรณ ี      11 

ภาคผนวก                            

 เอกสารแนบ                          ( ม.1/1 – ม.1/13 ) 

 



คูมือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง 
เร่ือง   การตรวจสอบติดตามผลงานของผูรับจาง  ในระหวางการรับประกันผลงานตามสัญญา 

 
  โดยท่ีงานตามสัญญาจางโดยท่ัวไป  ไมวาจะเปนงานกอสราง  งานบูรณะและปรับปรุง
ทางหลวง  งานติดต้ังจดัทํา  หรืองานอ่ืนใดท่ีดําเนนิการในสายทางตางๆ  เม่ือผูรับจางดําเนนิการแลว
เสร็จตามสัญญางานเหลานัน้ จะมอบใหเปนหนาท่ีของแขวงการทาง ในการรับไปดแูละบํารุงรักษาหรือ
ใชงาน และหนวยงานหลักท่ีมีหนาท่ีโดยตรง  สําหรับภาระกิจนี้ ก็คือ หมวดการทาง ดวยเหตุนีจ้งึเปน
เร่ืองจําเปนท่ีหมวดการทาง   จะตองเขาไปมีบทบาทในการตรวจสอบติดตามผลงานของผูรับจางใน
ระหวางรับประกันผลงาน  ใหเปนไปตามเง่ือนไขสัญญา  โดยมีแนวทางดําเนินการใหหมวดฯ  ยึดถือ
ปฏิบัติโดยสังเขป  ดังตอไปนี้ 

1. การศึกษารายละเอียดของงาน และเงื่อนไขการรับประกันผลงานตามสัญญา 
จากเหตุผลดังท่ีไดกลาวแลวขางตน   ท่ีแสดงใหเห็นถึงกลไกการปฏิบัติงาน    ท่ี 

หมวดฯ  จะตองมีสวนเกีย่วของโดยตรงในการติดตามตรวจสอบผลงานของผูรับจาง  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในการดําเนินการตางๆ ทีเกี่ยวของกับการตรวจสอบนี ้  หมวดฯ  จะตองถือปฏิบัติใหเปนไปตาม
ขอบเขตอํานาจหนาท่ี  และเง่ือนไขสัญญาอยางถูกตองครบถวน  หากมิฉะนั้นแลว  จะเกดิปญหาตามมา
ภายหลังได  ดวยเหตนุี้  หมวดฯ  จึงสมควรตองศึกษาทําความเขาใจรายละเอียดของงาน และเง่ือนไข
ของการรับประกันผลงานอยางชัดเจน  โดยมีขอแนะนําเปนแนวทางปฏิบัติ  ดังนี ้

1.1 การศึกษารายละเอยีดของงานทุกสัญญา และติดตามการปฏิบตัิงานของผูรับจาง 
เม่ือมีงานกอสราง    หรืองานบูรณะปรับปรุงทางหลวง     หรืองานติดต้ังจัดทําใดๆ 

 ข้ึนในสายทางท่ีหมวดฯ  รับผิดชอบ  หมวดฯ จะตองใหความสนใจติดตาม  การปฏิบัติงานของผูรับจาง
ตั้งแตเร่ิมตนจนแลวเสร็จเทาท่ีจะเปนได  รวมท้ังตองศึกษาขอมูลรายละเอียดของงานตามสัญญาให
เขาใจชัดเจน  ท้ังนี้  ไมวาจะเปนงานท่ีแขวงฯ  เปนคูสัญญาเอง  ซ่ึงโดยปกติหมวดฯ  มีหนาท่ีเกีย่วของ
เปนกรรมการตรวจการจาง  ชางควบคุม  หรือ ผูชวยชางควบคุม  หรือวาเปนงานของศูนยสรางทาง  
ศูนยสรางและบูรณะสะพาน หรืองานโครงการกอสรางของสํานักกอสรางทาง  หรือ สํานักกอสราง
สะพาน  จากสวนกลาง  ซ่ึงหมวดฯ  มิไดมีหนาท่ีเกีย่วของใดๆ ตามสัญญา 
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1.2 การตรวจสอบเพื่อทราบรายละเอียดการรับประกันผลงานแตละสัญญา 

เม่ืองานแลวเสร็จ    มีการตรวจรับงานงวดสุดทาย และแขวงฯ   ไดรับงานมาดูแล 
บํารุงรักษาแลว  หมวดฯ  จะตองติดตามตรวจสอบ  เพื่อใหไดรับทราบขอมูลรายละเอียดของการ
รับประกันผลงานตามสัญญาโดยครบถวน  อาทิ 

(1) ระยะเวลาการรับประกันผลงานตามสัญญา  และวนัส้ินสุดการรับประกันผล 
ซ่ึงปกติแขวงฯ  จะตองจัดทําทะเบียนควบคุมการรับประกันผลงานทุกสัญญา
อยูแลว  หมวดฯ  สามารถขอทราบขอมูลดังกลาวจากแขวงฯ  และนํามาจัดทํา
ทะเบียนควบคุมเฉพาะงานสัญญาท่ีเกี่ยวของไวดวยอีกทางหน่ึง ท้ังนี้ หมวดฯ 
จะตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตามทะเบียนของแขวงฯ  ดวย 

(2) ระยะเวลารับประกันผลงานของสัญญาตางๆ ตามปกติจะกําหนดไว  24  เดือน  
หรือ  2  ป  นับจากวันตรวจรับงานงวดสุดทาย  แตมีงานบางประเภทท่ี
ขอกําหนดของการรับประกันผลงานแตกตางไป  เปนตนวา  งานติดต้ังไฟฟา
แสงสวาง  หรืองานติดต้ังไฟสัญญาณจราจร  ท่ีกําหนดใหรับประกันหลอดไฟ
เปนเวลา  24  เดือน  และรับประกันอุปกรณอยางอ่ืน  36  เดือน  หรือ  งานสีตี
เสนท่ีมีระยะรับประกันผลงานส้ันยาวไมเทากัน อาจเปน  6  เดือน  หรือ  12  
เดือนหรือ  24  เดือน  ข้ึนอยูกับชนิดของสีตีเสนตามสัญญา 

(3) ในงานติดต้ังไฟฟาแสงสวาง  นอกจากการรับประกันคุณภาพของหลอดไฟ 
และอุปกรณตางๆ  แลว  ยังมีเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสาร “ รายละเอียดตอทาย
ประกาศประกวดราคาและรายละเอียดตอทายสัญญา ใหผูรับจางตองทําความ
สะอาด  และตรวจสอบอุปกรณทุกช้ินให  คงสภาพใชการไดดีอยางนอยปละ 
2  คร้ัง  ทุกเดอืน  พฤศจิกายน  และ  พฤษภาคม   มีกําหนด  36  เดือน  ดังนั้น  
หมวดฯ  จึงสมควรสนใจติดตามใหมีการถือปฏิบัติตามเง่ือนไขนี้ดวย  อยางไร
ก็ตาม  หากงานสัญญาใดไมไดมีเอกสาร “ รายละเอียดตอทายประกาศฯ และ
ตอทายสัญญา ”   เชนวานัน้ไวดวยแลว  จะนําเง่ือนไขดังกลาวมาใชบังคับกับ
ผูรับจางไมได 
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(4) สําหรับงานติดต้ังไฟสัญญาณจราจร  ซ่ึงขอกําหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมของแบบ 
ไดระบุใหผูรับจางสงมอบหลอดไฟสํารองไวกับแขวงฯ  ตามจํานวนเทากับ
จํานวนดวงโคมไฟสัญญาณท่ีติดต้ังตามแบบน้ัน  หมวดฯ  จําเปนตองทราบถึง
ขอมูลสวนนี้ดวย  และเม่ือเกดิความชํารุดของหลอดไฟสัญญาณหมวดฯ  หรือ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบงานไฟสัญญาณ ก็สามารถนําหลอดไฟสํารองไป
เปล่ียนไดเลย  โดยไมตองคอยใหผูรับจางมาดําเนินการให 

(5) กรณีงานสีตีเสน  หมวดฯ  จะตองตรวจสอบใหไดขอมูลท่ีชัดเจนวาขอกําหนด
เง่ือนไขสําหรับการควบคุมงานสีตีเสนของสัญญาน้ัน  เปนขอกําหนดเง่ือนไข
ฉบับเดิมคือ “ ขอกําหนดมาตรฐานการจัดทําเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง 
(SPECIFICATIONS  FOR  ROAD  MARKINGS) ”  ฉบับ กันยายน  2545 
หรือเปนขอกําหนดเงื่อนไขฉบับใหม  คือ “ รายละเอียดและขอกําหนดการ
จัดทําเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง ”  ฉบับ ตุลาคม 2545 ท้ังนี้  เพื่อจะได
ทราบวา  มีระยะเวลารับประกันผลงานเทาใด และมีเง่ือนไขการตรวจวัดคา
การสะทอนแสงในระหวางการรับประกันผลงานอยางไร 

(6) หมวดฯ  ควรมีความรูความเขาใจเกีย่วกับการตรวจวัดคาการสะทอนแสงของ
สีตีเสน  ดังกลาวไวในขอ (5)  อยางชัดเจนดวย  ท้ังนี้  ตามขอกําหนดเง่ือนไข
ฉบับเดิม  จะตองมีการตรวจวัดคาสะทอนแสง  เม่ือเวลา  90 วัน  120  วนั และ 
150  วัน  นับจากวันตรวจรับงานสําหรับสี  Cold  Paint , Hot  Paint  และ วัสดุ
เทอรโมพลาสติกตามลําดับ  ในขณะท่ีตามขอกําหนดเง่ือนไขฉบับใหม  ได
กําหนดใหสีจราจร (Traffic  Paint)  มีระยะเวลารับประกัน  12  เดือน  และ
ตองทําการตรวจวัดคาการสะทอนแสง  2  คร้ัง  คือ  เมื่อครบ  6  เดือน และ 12 
เดือน  สวนวสัดุเทอรโมพลาสติก ไดกําหนดระยะเวลารับประกันผลงาน  24 
เดือน  และตองทําการตรวจวัดคาการสะทอนแสง  2  คร้ัง  คือ เม่ือครบ  12 
เดือน  และ  24  เดือน 
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(7) ขอมูลท่ีหมวดฯ ควรตองรับทราบเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพ งานสีตเีสนตาม
ขอกําหนดเง่ือนไขใหม   คือ  การตรวจวัดแฟคเตอรการสะทอนแสง   อยางไร
ก็ตาม การควบคุมคุณภาพในสวนนี้ ไดมีบทเฉพาะกาลระบุไววา จะมีการ
ควบคุมคุณภาพตามขอนี้ สําหรับงานท่ีลงนามสัญญา  ตั้งแต  วันท่ี  1 ตุลาคม  
2546  เปนตนไป 

(8) ขอใหหมวดฯ ไดเขาใจโดยชัดเจนดวยวา งานไฟฟาแสงสวาง ไฟสัญญาณ
จราจร และงานสีตีเสน  ซ่ึงมิไดเปนสัญญาเฉพาะของงานน้ัน  แตเปนรายการ 
(Item)  หนึ่ง  รวมอยูในงานสัญญาอ่ืน  หมวดฯ  ก็จะตองศึกษาเง่ือนไขการ
รับประกันผลงาน และติดตามตรวจสอบคุณภาพเชนเดยีวกันดวย 

1.3 การจัดทําทะเบียนควบคุม 
แมวาเปนหนาท่ีโดยตรงของ งานพัสดุและสัญญาของแขวงฯ  ท่ีจะตองทําทะเบียน 

การรับประกันผลงานของทุกสัญญา   รวมท้ังรายละเอียดปลีกยอยตางๆ  ดังท่ีกลาวแลวในขอ  1.2  แต
หมวดฯ  สมควรจะจัดทําทะเบียนสําหรับงานสัญญา  ท่ีดําเนินการในสายทางท่ีตนเองรับผิดชอบไว
ตางหากดวย  เพื่อจะไดเกิดความสะดวกชัดเจนในการตรวจสอบติดตาม  (ตัวอยางทะเบียนควบคุมตาม
เอกสาร  ม.1/1 ถึง  ม.1/5) 

1.4 การถือปฏิบัตใินการติดตามใหผูรับจาง  มาทําการซอม 
หมวดฯ  จะตองทราบดวยวา  ตามเง่ือนไขของสัญญา  เม่ือเกิดความชํารุดบกพรอง 

ข้ึนกับงานตามสัญญา  ฝายกรมทางหลวงจะเขาไปทําการซอมโดยทันทีไมได  แตตองแจงใหผูรับจาง
ทราบและเขาดําเนินการซอมแกไขภายในเวลาท่ีกําหนด  อยางไรก็ตาม หากเปนเร่ืองเรงดวนท่ีมิอาจ
คอยใหผูรับจางเขามาดําเนินการได  หมวดฯ  อาจจําเปนตองทําการซอมแกไขไปกอนท้ังนี้  ใหถือ
ปฏิบัติตามแนวทางท่ีจะกลาวตอไป ในขอ  4 

2. การตรวจสอบผลงานและการรายงานเมื่อพบความชํารุดบกพรอง 
ถือเปนหนาท่ีโดยตรงของหมวดการทาง   ท่ีจะตองคอยติดตามตรวจสอบผลงาน 

ของผูรับจางอยางใกลชิด สมํ่าเสมอ  นับต้ังแตวนัท่ีแขวงฯ  รับมอบงานมาดูแลบํารุงรักษา จนกระท่ังถึง
วันส้ินสุดการรับประกันผลงานตามสัญญา  โดยมีขอแนะนําเพื่อถือปฏิบัติ  ดังนี ้
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2.1 การายงานแขวงฯ  เม่ือเกิดความชํารุดบกพรอง 
หากตรวจสอบพบความชํารุดบกพรอง       อันเนื่องมาจากผลการปฏิบัติงานของ 

ผูรับจาง ใหหมวดฯ  ตรวจสอบความชํารุดบกพรองท้ังหมดที่เกดิข้ึน  แลวรีบบันทึกรายงานใหแขวงฯ  
ทราบเพ่ือแจงผูรับจาง  ใหมาทําการซอมแซมตอไป (ตัวอยางบันทึกรายงานตามเอกสารแนบ  ม.1/6) 

2.2 กรณีของความชํารุด ซ่ึงไมไดเกิดจากการปฏิบตัิงานของผูรับจาง 
ความชํารุดบกพรอง     ท่ีเกิดจากสาเหตุอื่น   เชน     อุบัติเหตุ     ภัยธรรมชาติ  

การโจรกรรม  เปนตน  ไมอยูในเง่ือนไขท่ีผูรับจางจะตองรับผิดชอบ  เมื่อตรวจพบความชํารุดบกพรอง
ลักษณะดังกลาวนี้  หมวดฯ  จึงไมตองถือปฏิบัติในการรายงานแขวงฯ  ตามแนวทางของขอ  2.1 ขางตน 
อยางไรก็ตาม  หมวดฯ  ยังคงตองรายงานแขวงฯ  เพือ่พิจารณาดําเนินการตางๆ  ตามระเบียบปฏิบัติท่ี
วางไว  สําหรับกรณีนัน้ ๆ โดยครบถวนเชนกัน 

2.3 แนวทางดําเนนิการ  เม่ือมีปญหาขอสงสัย 
กรณีท่ีไมสามารถวินิจฉัยไดวา   ความชํารุดบกพรองท่ีเกดิข้ึน    นอกเหนือจากขอ  

2.1  สมควรจะเปนความรับผิดชอบของผูรับจางหรือไม  ใหหมวดฯ  รายงานไปยังแขวงฯ  เชนเดียวกับ
ขอ  2.1  ซ่ึงแขวงฯ  จะพิจารณาวินิจฉัยวา ความชาํรุดบกพรองนั้นๆ  อยูในเงื่อนไขท่ีผูรับจางตอง
รับผิดชอบหรือไม 

2.4 การติดตามเรงรัด  การดําเนนิการของแขวงฯ 
เม่ือไดรับรายงานความชํารุดบกพรองไปยังแขวงฯ     แลวหมวดฯ      จะตองคอย 

ติดตามดวยวา  แขวงฯ  ไดมีหนังสือแจงผูรับจางใหมาทําการซอมแซม หรือมีหนังสือรายงานหนวยงาน
คูสัญญา  (เชน  สํานักกอสรางทาง  สํานักกอสรางสะพาน ศูนยสรางทาง  เปนตน)  แลวหรือไม  โดย
หากเวลาลวงเลยไปแลวระยะหนึ่ง  แตยังไมมีการออกหนังสือจากแขวงฯ  ใหหมวดฯ มีหนาท่ีในการ
ประสานเรงรัดไปยังงานพัสดุและสัญญาของแขวงฯ  เพือ่ดําเนินการโดยเร็ว 

2.5 การรายงานเพิม่เติม  เม่ือเกิดชํารุดเพิ่มขึน้ 
กรณีท่ีไดรายงานแขวงฯ  ไปแลว     และเร่ืองอยูระหวางการแจงใหผูรับจางเขามา 

ดําเนินการ  หากปรากฏวาไดมีความชํารุดบกพรองข้ึนอีกท่ีบริเวณอ่ืน  หรืองานสวนอ่ืนของสัญญาน้ัน  
ใหหมวดฯ  รีบบันทึกรายงานเพ่ิมเติมใหแขวงฯ  ทราบ 
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2.6 กรณีท่ีจําเปนตองเขาซอมแซมแกไขเปนการเรงดวน 
ภายหลังไดรายงานความชํารุดบกพรองไปยังแขวงฯ   แลว   หากพบวาความชํารุด 

สวนใด  จําเปนจะตองซอมแซมแกไขเปนการเรงดวน ไมสามารถรอคอยใหผูรับจางเขามาดําเนินการได 
ใหหมวดฯ  ถือปฏิบัติตามรายละเอียดท่ีจะไดกลาวตอไปใน  ขอ  4 

3. การติดตามตรวจสอบการเขามาซอมแซมแกไขของผูรับจาง 
ภายหลังท่ีแขวงฯ  ไดมีหนังสือแจงผูรับจาง    หรือรายงานหนวยงานคูสัญญาแลว   

แขวงฯ  จะมีสําเนาถึงหมวดฯ  เพื่อทราบและติดตาม  ในข้ันตอนนี้มีแนวทางสําหรับถือปฏิบัติดังนี้ 

3.1 การรายงานแขวงฯ  เม่ือผูรับจางเขามาซอมแซมแกไข 
(1) เม่ือผูรับจางเร่ิมเขามาทําการซอมแซมแกไขใหหมวดฯ รายงานแขวงฯ ทราบ 

โดยทันที  กรณีเปนงานซ่ึงจาํเปนตองมีบุคคล  หรือ  หนวยงานอ่ืน มารวมควบคุมงานซอมแซมดวย  
เชน  หนวยตรวจสอบและวิเคราะหฯ  หนวยไฟฟา หนวยจราจรสงเคราะห   เปนตน  ใหหมวดฯ   แจง
ความประสงคไปดวยใหชัดเจน  ท้ังนี้ในทางปฏิบัติ  หมวดฯ  จะตองประสานโดยตรงกับบุคคลหรือ
หนวยงานดังกลาวนั้นดวย  (ตัวอยางบันทึกรายงานตามเอกสารแนบ  ม.1./7) 

(2) กรณีของความชํารุดบกพรองที่ผูรับจางสามารถซอมแซมแกไขใหแลวเสร็จ
ไดโดยเร็ว หรือ ภายใน  1 – 2  วัน หมวดฯ  ไมจําเปนตองรายงานแขวงฯ  โดยทันทีท่ีผูรับจางเร่ิมเขามา
ดําเนินการ    แตใหรายงานใหแขวงฯ   ทราบ (ถึงการเขามาซอมแซมแกไขของผูรับจาง)  ในคราว
เดียวกันกับการรายงานผลการซอมแซมแกไข  เม่ือผูรับจางดําเนินการเรียบรอยสมบูรณ  (ตัวอยาง
บันทึกรายงานตามเอกสารแนบ  ม.1/8) 

3.2   การควบคุมการซอมแซมแกไขของผูรับจาง 
หมวดฯ    และผูเกี่ยวของจะตองติดตามควบคุมการดําเนนิการของผูรับจางอยาง 

ใกลชิด  จนกวาจะแลวเสร็จ  หากผูรับจางไมทําการซอมแซมแกไขงานตามมาตรฐานท่ีพึงกระทําหรือมี
ปญหาขัดของอ่ืนใด  หมวดฯ  จะตองรีบรายงานแขวงฯ  เพื่อพิจารณาแกไขปญหาตอไป 
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3.3  การขอใหผูรับจางซอมแซมงานท่ีชํารุดเพิ่มมาใหม 
ในระหวางท่ีผูรับจางดําเนินการซอมแซมแกไข     หากหมวดฯ     พบวามีรายการ 

ความชํารุดบกพรองเพิ่มจากท่ีเคยแจงใหผูรับจาง  ใหหมวดฯ  แจงใหผูรับจางดําเนินการซอมแซมไปใน
คราวเดียวกนั  ท้ังนี้  หากผูรับจางปฏิเสธท่ีจะดําเนินการ  ใหหมวดฯ  มีบันทึกรายงานแขวงฯ  เพื่อ
พิจารณาดําเนนิการตอไป 

3.4 การรายงานแขวงฯ  เม่ือผูรับจางดําเนนิการแลวเสร็จ 
เม่ือผูรับจางทําการซอมแซมแกไขครบถวนสมบูรณแลว  ใหหมวดฯ   รายงาน 

แขวงฯ  ทราบโดยทันท่ี  เพื่อแขวงฯ  จะไดส่ังการใหเจาท่ีมาตรวจสอบ หรือแตงต้ังกรรมการฯ  มาทํา
การตรวจรับการซอมแซมแกไขตอไป  ตามแตจะเห็นสมควร  (ตัวอยางบันทึกรายงานงานตามเอกสาร
แนบ  ม.1/9) 

3.5 การรายงานแขวงฯ เม่ือครบกําหนดแลว ผูรับจางไมมาซอมแซม 
หากผูรับจางยงัไมมาทําการซอมแซมแกไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หมวดฯ จะ 

ตองรายงานแขวงฯ ทราบโดยทันที (ตัวอยางบันทึกรายงานตามเอกสารแนบ  ม.1/10 )  เพื่อแขวงฯ จะ
ไดพิจารณาดําเนินการ  ตามที่เห็นสมควรตอไป  เชน 

(1) มีหนังสือแจงเตือนผูรับจางอีกคร้ังหนึ่ง 
(2) ส่ังการใหหมวดฯ  ทําการซอมแซมเอง หรือทําการจางซอม หากเปนกรณี

ท่ีจําเปนเรงดวน 
(3) รายงานไปยังสํานักทางหลวง หรือหนวยงานคูสัญญา เพื่อพิจารณาตัด

สิทธ์ิซ้ือแบบ 

3.6 แนวทางปฏิบตัิ กรณีเปนสัญญาจางท่ีแขวงฯ  มิไดเปนคูสัญญา 
กรณีท่ีหนวยงานคูสัญญา  ไดรับรายงานจากแขวงฯ  และมีหนังสือแจงผูรับจาง 

พรอมสงสําเนามาใหแขวงฯ  ทราบนั้น  โดยปกติแขวงฯ  จะส่ังการใหหมวดฯ  เปนผูติดตามตรวจสอบ
และรายงาน  ในกรณีเชนนี้ใหหมวดฯ  ถือปฏิบัติในทํานองเดียวกันกับแนวทางตาม ขอ 3.1 – 3.5 

4. การเขาดําเนินการซอมแซมสําหรับกรณีจําเปนเรงดวน  ซ่ึงไมอาจรอคอยให 
ผูรับจางมาดําเนินการได 
หลังจากหมวดฯ  ไดมีบันทึกรายงานความชํารุดเสียหายไปยังแขวงฯ  แลว แต

ผูรับจางยังไมมาทําการซอมแซมแกไขหากปรากฏวามีความชํารุดสวนหนึ่งสวนใดท่ีมีลักษณะรายแรง  
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หากทําการซอมแซมลาชาจะทําใหเกดิความไมสะดวกปลอดภัยแกการจราจรหรือทําใหความชํารุด
เสียหายเพิ่มมากข้ึนจนยากแกการซอมแซม  ใหหมวดฯ  ดําเนินการ  ดงันี้ 

4.1 ขออนุมัติแขวงฯ  ใหหมวดฯ  เขาซอมแซม 
(1) ใหมีบันทึกเสนอแขวงฯ  (กรณีเรงดวนใหหารือดวยวาจา  แลวมีบันทึกตาม 

ไปโดยเร็ว)  เพื่อพิจารณาส่ังการอนุมัติใหหมวดฯ  หรือหนวยงานรับผิดชอบ  (กรณีเปนงานเฉพาะเชน 
ไฟฟา ไฟสัญญาณ) เขาทําการซอมแซมเปนกรณเีรงดวน (ตัวอยางบันทึกรายงานตามเอกสารแนบ 
ม.1/11) 

        (2)  บันทึกตามขอ (1)  ใหหมวดฯ  อางถึงเร่ืองเดิมท่ีเคยรายงานแขวงฯ  มากอน
แลวพรอมระบุรายละเอียดในสวนท่ีจําเปนตองเขาซอมแซม  เปนการเรงดวน  โดยระบุบริเวณหรือสวน
ของงานท่ีจะตองซอมแซม  รวมท้ังปริมาณงาน   วงเงินคาซอม  และวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนตองใชอยาง
ชัดเจน 

        (3)  กรณีท่ีจะตองเบิกวัสดุอุปกรณ  เพิม่เติมจากแขวงฯ  (ไมมีในสตอกของหมวดฯ  
หรือมีไมเพยีงพอ)  ใหหมวดฯ  แนบใบเบิกไปพรอมกับบันทึกดังขางตนดวย 

4.2 การติดตามการพิจารณาของแขวงฯ 
หลังจากไดรายงานขออนุมัติเขาซอมแซมเองเปนกรณีเรงดวนตามขอ  4.1  แลว  

หมวดฯ  จะตองติดตามการพิจารณาของแขวงฯ  โดยใกลชิดในขณะเดียวกันกจ็ะตองเตรียมการตางๆ 
เทาท่ีจะกระทําไดไวใหพรอม 

4.3 การเรงรัดดําเนินการ เม่ือไดรับอนุมัติใหเขาซอมแซม 
เม่ือแขวงฯ พิจารณาอนุมัติใหดําเนนิการซอมแซมตามท่ีหมวดฯ  เสนอ  หรือ  ได 

รับความเห็นชอบจากหนวยงานคูสัญญา  หรือจากสํานักทางหลวง  แลวแตกรณี  ใหหมวดฯ  เรงรัดการ
ซอมแซมโดยเร็ว 
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4.4 การถายภาพไวเปนหลักฐาน 
กอนเร่ิมการซอมแซมตามท่ีไดรับอนุมัติในขอ  4.3  หมวดฯ  ตองถายภาพงานท่ี 

ชํารุดเสียหายไวเปนหลักฐานอยางชัดเจนครบถวน  และควรถายภาพขณะปฏิบัติงานซอมแซม ตามท่ี
เห็นสมควร  รวมท้ังถายภาพงานท่ีซอมแซมแกไขแลวเสร็จดวย 

4.5 การรายงานผลการซอมแซมของหมวดฯ 
เม่ือไดดําเนินการซอมแซมแกไขแลว  ใหหมวดฯ  (หรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบใน 

การซอมแซม)  รายงานผลงานพรอมสรุปคาใชจายใหแขวงฯ  ทราบเพ่ือดําเนนิการตอไป ท้ังนีใ้หคิด
คํานวณโดยรวมคาแรง  คาเชาเคร่ืองจักร  คาน้ํามันเช้ือเพลิง  หรือคาใชจายอ่ืน  ตามท่ีเปนจริงดวย 
(ตัวอยางบันทึกรายงานตามเอกสารแนบ  ม.1/12) 

4.6 การเสนอความเห็นใหทําการจางเหมาซอมแซม 
กรณีท่ีเหน็วางานท่ีชํารุดเสียหาย  ซ่ึงจําเปนตองเขาซอมแซมแกไขเปนการเรงดวน 

นั้น  เปนงานท่ีสมควรซอมแซมดวยวิธีจางเหมา  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  ตั้งแตเร่ิมตนจนกระท่ัง
ส้ินสุดการรับประกันผลงาน  อยางไรก็ตาม  กอนหมดระยะเวลาการรับประกัน  จะตองมีการตรวจสอบ
โดยละเอียดอีกคร้ังหนึ่งทุกงาน  หรือทุกรายการของสัญญา  เพื่อจะไดสรุปแจงผูรับจางใหมาทําการ
ซอมแซมแกไข กอนท่ีจะส้ินสุดระยะเวลาการรับประกัน  โดยมีขอแนะนํา  ดังนี ้

5.1 การตรวจสอบเมื่อไดรับคําสัง่จากแขวงฯ 
โดยปกติแขวงฯ   (โดยงานพสัดุและสัญญา   เปนผูรับผิดชอบ)     จะตองมีบันทึก 

ส่ังการใหหมวดฯ  ตรวจสอบความชํารุดเสียหายลวงหนาประมาณ  1 เดือน  กอนส้ินสุดเวลารับประกัน
ผลงานเพ่ือใหสามารถสรุปรวบรวมความชาํรุดบกพรอง  และทําหนังสือแจงผูรับจาง (หรือรายงาน
หนวยงานคูสัญญา  เพื่อออกหนังสือแจงผูรับจาง)  ไดทันกอนวันส้ินสุดระยะเวลาการรับประกันผลงาน 
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5.2 การเรงรัดตรวจสอบ  และรายงานแขวงฯ โดยเร็ว 
ไมวาจะมีบันทึกส่ังการจากแขวงฯ ตามขอ 5.1 หรือไมก็ตาม กอนถึงวันส้ินสุด 

ระยะเวลาการรับประกันผลงานประมาณ  1  เดือน  หมวดฯ  มีหนาท่ีตองสํารวจตรวจสอบความชํารุด
บกพรองของงานตามสัญญา แลวสรุปรายงานแขวงฯ  โดยเร็ว  อยางชาภายใน  15  วนั  กอนวันส้ินสุด
ระยะเวลาการรับประกันผลงาน    เพื่อแขวงฯ   จะไดมีเวลาเพียงพอในการทําหนังสือแจงผูรับจาง  มา
ทําการซอมแซมแกไขตอไป 

5.3 การเรงรัด  กรณีเปนงานซ่ึงแขวงฯ  มิไดเปนคูสัญญา 
กรณีเปนงานท่ีหนวยงานอ่ืนเปนคูสัญญา ใหหมวดฯ  รีบรายงานแขวงฯ  กอน 

ส้ินสุดระยะเวลาการรับประกันผลงานประมาณ    1   เดือน   เพื่อแขวงฯ   จะไดรายงานไปยังหนวยงาน
คูสัญญา  ใหมีหนังสือแจงผูรับจางไดทันกอนวันส้ินสุดระยะเวลาการรับประกันผลงาน 

5.4 การสรุปรวมรายการชํารุดท่ีเคยแจงผูรับจางมากอนแลว 
ขอมูลความชํารุดบกพรองท่ีจะสรุปรายงานน้ี ใหรวมเอากรณีท่ีเคยรายงานมากอน

นี้ท้ังหมด (ท่ีผูรับจางยังไมมาดําเนินการ) มาบรรจุรวบรวมโดยครบถวนดวย  ท้ังนี้  รายการใดท่ีเคย
ปรากฏในรายงานคร้ังกอนมาแลว  สมควรหมายเหตุ  ไวใหชัดเจน 

5.5 การติดตามตรวจสอบ  ภายหลังท่ีแขวงฯ  แจงผูรับจางแลว  
เม่ือมีการออกหนังสือแจงผูรับจางใหมาทําการซอมแซมแกไข (หรือรายงานหนวย 

งานคูสัญญา    แลวแตกรณ)ี   และแขวงฯ  ส่ังการตอทายสําเนาใหหมวดฯ   ตรวจสอบติดตามแลว ให
หมวดฯ  ถือปฏิบัติในการรายงานผล สําหรับแตละกรณใีนแนวทางเดยีวกับ ขอ 3 ขางตน 

5.6 การเสนอความเห็นใหแขวงฯ  อนุมัติใหหมวดฯ  เขาทําการซอม 
ในทํานองเดียวกัน  หากภายหลังท่ีหมวด ไดรายงานไปยงัแขวงฯ   แลวตามขอ 5.2 

และ  ขอ  5.3  หรือในขณะใดๆ  ในเวลาตอมา  หมวดฯ  ไดตรวจสอบพบความชํารุดบกพรองสวนหนึ่ง
สวนใดซ่ึงจะตองเขาทําการซอมเปนกรณเีรงดวน  โดยมิอาจรอการเขาซอมแซมของผูรับจางได  ให
หมวดฯ  นําแนวทางดําเนินการตามขอ  4  มาใชถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
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6. การตรวจสอบติดตามใหผูรับจาง  มาดาํเนนิการเพิ่มเติมเฉพาะบางกรณี 

6.1  การแจงใหผูรับจางมาตรวจวัด  คาการสะทอนแสง ของงานสีตีเสนจราจร 
       สําหรับงานสีตีเสน ซ่ึงจะตองมีการตรวจวัดคาการสะทอนแสง ในระหวาง 

ระยะเวลารับประกัน  ดังรายละเอียดท่ีกลาวไวแลวใน  ขอ  1.2(6)  นั้น  หมวดฯ  จะตองติดตามเรื่องนี้
โดยใกลชิด  ซ่ึงโดยปกติแลว  เม่ือใกลจะถึงกําหนดการวัดคาการสะทอนแสง  สําหรับแตละกรณ ี 
เจาหนาท่ีพัสดแุขวงฯ  จะตองรางหนังสือเสนอแขวงฯ  ลงนามแจงผูรับจางใหนําเคร่ืองมือมาทําการ
ตรวจวดัรวมกบัเจาหนาท่ีของแขวงฯ  อยางไรก็ตาม  เพื่อปองกันไมใหเกิดการผิดพลาดหรือดําเนนิการ
ลาชากวากําหนด  หมวดฯ  ควรตองประสานกับงานพัสดุและสัญญา  โดยใกลชิดอีกทางหนึ่งดวย 

6.2 การทําความสะอาดอุปกรณไฟฟาแสงสวาง 
ใหหมวดฯ  ถือปฏิบัติสําหรับกรณีการทําความสะอาดอุปกรณไฟฟาแสงสวาง 

ดวย เชนเดยีวกับงานสีตีเสนจราจร  โดยใหหมวดฯ  ประสานเรงรัดเจาหนาท่ีพัสดุของแขวงฯ  เพือ่ทํา
หนังสือแจงผูรับจางใหมาดาํเนินการใหเปนไปตามเง่ือนไขของสัญญา 
 
หมายเหตุ   ทะเบียนควบคุม หรือบันทึกรายงานท่ีแนะนําไวนี้  เปนเพียงตัวอยางสําหรับหมวดฯ นําไป
ประยุกตใชเทานั้น   กรณมีีรายละเอียด  หรือขอมูลท่ีแตกตางไป  ใหพิจารณาปรับเปล่ียนตามความ
เหมาะสม  รวมท้ังอาจมีกรณีหรือเหตุการณอยางอ่ืน  ท่ีตองรายงานแขวงฯ  แตไมมีตัวอยางบันทึกไว ให
หมวดฯ  ปรับเปล่ียน  หรือจดัทําบันทึกฯ ใหมตามความเหมาะสมแลวแตกรณ ี

 
 
 
 

 
 



 
ภาคผนวก 

 
   เอกสารแนบ  ม.1/1 – ม.1/13 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ    
เอกสารแนบทายคูมือฉบับน้ี เปนเพียงตัวอยางเอกสารประกอบการดําเนินการตามคูมือเทาน้ัน  
ทั้งนี้เพ่ือใหหมวดการทางหรือแขวงการทางมีแนวทางในการรางเอกสารประกอบการดําเนินการ
แตละขั้นตอนตามคูมือ  ฉะน้ัน ในทางปฏิบัติ หมวดการทางหรือแขวงการทางสามารถ
ปรับเปลี่ยนเนื้อความตางๆ ในเอกสารใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพการณตามความเปนจริงใน
แตละกรณีได 
 



เอกสารแนบ  ม.1/6 
ตัวอยางบันทึกรายงาน  ตามขอ  2.1 

                                             บันทึกขอความ 

สวนราชการ   หมวดการทาง
.................................................................................................
....   
ที่   ...................................................................วันที่ 
................................................................. 
เรื่อง     รายงานความชํารุดบกพรองของงานสัญญาท่ี 
.................................................. 

เรียน ชขท.................................ผาน ผช.ชขท. (ม)     
 
  ตามสัญญาท่ี.........................................................ลงวันท่ี
.................................................... 
งาน/โครงการฯ.....................................................................ทางหลวงหมายเลข
............................................. ตอน
....................................................................................กม. 
....................................................................... 
มี
..................................................................................................................
...............เปนผูรับจาง   โดยงานได 
แลวเสร็จมีการตรวจรับไปเม่ือ 
...................................................................................ระยะเวลาประกันผลงาน 
....................................เดือน   ส้ินสุดระยะรับประกันวันท่ี
...........................................รายละเอียดแจงแลวนั้น 
 
  หมวดฯ ขอรายงานวา ไดเกิดความชํารุดบกพรองข้ึนกับงานสัญญาดังกลาวในสวนของ
รายการ
..................................................................................................................
............................................... 
โดยมีลักษณะชํารุด  คือ
..................................................................................................................
..................... 



..................................................................................................................

........................................................... 

..................................................................................................................

........................................................... 
มีปริมาณงานท้ังส้ิน ......................................................รายละเอียดตามเอกสารแนบ (กรณี
ท่ีมีรายละเอียดมาก) 
  

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



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

                                               บันทึกขอความ
สวนราชการ    หมวดการทาง
...........................................……………....................................     
ที่   ............................................................................ วันที่  
......................................................     
เรื่อง     ผูรับจางสัญญาท่ี.......................................   ไดเขามาเริ่มงานซอม 
 
เรียน ชขท...................................................ผาน ผช.ชขท. (ม)     
 
  ตามท่ี  หมวดฯ  ไดเคยรายงานความชํารุดของงาน  ตามสัญญาท่ี 
............................................ ลงวันท่ี.....................................................งาน/
โครงการฯ...................................................…………………….ทางหลวงหมายเลข
............................…........ และตอมา  ชขท.  ไดมีบันทึกตอทายสําเนาหนังสือแจงผูรับจางใหเขา
ทําการซอม เพื่อส่ังการใหหมวดฯ ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของผูรับจางนั้น  
 

หมวดฯ ขอรายงานวา ผูรับจางงานดังกลาวไดเขามาเร่ิมดําเนินการซอมงานท่ีชํารุดเสียหาย
แลวตั้งแตวันท่ี...........................................เปนตนมา   คาดวาจะแลวเสร็จวันท่ี 
................................................ 
  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  ท้ังนี้ หมวดฯ ใครขอใหหนวย
......................................................ไปรวมควบคุมงานซอมในสวนท่ีเกี่ยวของดวย   จะเปน
พระคุณยิ่ง 

 
 

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



 
 



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

                                               
บันทึกขอความ 

สวนราชการ    หมวดการทาง
...........................................……………....................................     
ที่   .......................................................................... วันที่   
......................................................     
เรื่อง     ผูรับจางสัญญาท่ี.......................................   ไดเขามาเร่ิมงานซอม 
 
เรียน ชขท...................................................ผาน ผช.ชขท. (ม)     
 
  ตามท่ี  หมวดฯ  ไดเคยรายงานความชํารุดของงาน  ตามสัญญาท่ี 
............................................ ลงวันท่ี.....................................................งาน/
โครงการฯ...................................................…………………….ทางหลวงหมายเลข
............................…........ และตอมา  ชขท.  ไดมีบันทึกตอทายสําเนาหนังสือแจงผูรับจางใหเขา
ทําการซอม เพื่อส่ังการใหหมวดฯ ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของผูรับจางนั้น  
 

หมวดฯ ขอรายงานวา ผูรับจางงานดังกลาวไดเขามาเร่ิมดําเนินการซอมงานท่ีชํารุดเสียหาย
แลวตั้งแตวันท่ี...........................................เปนตนมา   และงานไดแลวเสร็จไปแลวตั้งแตวันท่ี 
......................... 
...................................................................  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และพิจารณาดําเนินการตอไป 

 
 

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

 



เอกสารแนบ   ม.1/9 
ตัวอยางบันทึกรายงาน    ตามขอ  3.4 

                                               
วาม บันทึกขอค

สวนราชการ  
......................................................................................................
............................ 
ที่  ......................................................................  วันที่ 
............................................................. 
เรื่อง     รายงานแลวเสร็จของการซอมงานที่ชํารุดของสัญญาท่ี
..................................... 
 
เรียน ชขท.................................ผาน ผช.ชขท. (ม)     
 
 ตามบันทึกท่ี...................................................................ลงวันท่ี
...................................................…….. 
ซ่ึง  หมวดฯ  ไดรายงานเพ่ือโปรดทราบวา  ผูรับจางงานตามสัญญาท่ี
.................................................................ลงวันท่ี
...........................................................งาน/โครงการฯ
.............................................................................ทางหลวงหมายเลข
..............................................................................ไดเขามาเร่ิมทําการซอมงานท่ี
ชํารุดต้ังแต 
วันท่ี ............................................................เปนตนมารายละเอียดแจงแลวนั้น 
  

หมวดฯ ขอรายงานวา บัดนี้ การซอมของผูรับจางไดสําเร็จเรียบรอยลงแลวตั้งแต วันท่ี
................................................... มีผลงานการซอมถูกตองสมบูรณตามขอกําหนดทุกประการ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                      
 
 

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

 



เอกสารแนบ   ม.1/10 
ตัวอยางบันทึกรายงาน   ตามขอ  3.5 

                                                
บันทึกขอความ 

สวนราชการ    หมวดการทาง
............................................................................……………... 
ท่ี   ............................................................................ วันท่ี   
...................................................... 
เร่ือง     ผูรับจางสัญญาท่ี.......................................   ยังไมเขาทําการซอม 
 
เรียน ชขท.................................ผาน ผช.ชขท. (ม)     
 
  ตามท่ี หมวดฯ ไดเคยรายงานความชํารุดของงาน สัญญาท่ี 
....…........................…...............ลงวันท่ี...............................................งาน/
โครงการฯ......……………………....................................................ทางหลวงหมายเลข
...........................................และตอมา  ชขท. ไดมีบันทึกตอทายสําเนาหนังสือแจงผูรับจางให
เขาทําการซอม   เพื่อส่ังการใหหมวดฯ ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของผูรับจางนั้น  
 

หมวดฯ ขอรายงานวา  จนกระท่ังบัดนี้ ซ่ึงนับจากวันท่ีแขวงฯ  ไดออกหนังสือถึงผูรับจาง
เปนเวลา.....…..........วันแลว  แตผูรับจางยังมิไดเขามาทําการซอมแกไขแตอยางใด  
  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป  

 
 

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



เอกสารแนบ   ม.1/11 
ตัวอยางบันทึกรายงาน    ตามขอ  4.1 

                                                    
บันทึกขอความ 

สวนราชการ    หมวดการทาง
...........................................…………….....................................     
ที่   .......................................................................... วันที่   
.......................................................     
เรื่อง     ขออนุมัติเขาทําการซอมเปนกรณีเรงดวนในงานสัญญาท่ี
....................................... 
 
เรียน ชขท.................................ผาน ผช.ชขท. (ม)     

  ตามท่ี แขวงฯ ไดมีหนังสือ  ท่ี …………………..ลงวันท่ี…………………………แจง
ผูรับจางใหมาทําการซอมงานสัญญาท่ี..............................................ลงวันท่ี
...............................................................งาน/โครงการฯ
..................................................................................................................
...................................ทางหลวงหมายเลข.........................……......และไดส่ังการตอทาย
สําเนาหนังสือดังกลาวใหหมวดฯ ตรวจสอบติดตามการดําเนินงานของผูรับจางแลวนั้น  

หมวดฯ ขอรายงานวา จนกระท่ังบัดนี้ผูรับจางยังมิไดเขามาซอมแตประการใด และจากการ
ตรวจสอบสภาพความชํารุดบกพรอง  ท่ีเกิดขึ้นแลวไดพบวา มีงานบางสวนท่ีลักษณะความชํารุด อยูในสภาพ
ท่ีจําเปนตองไดรับการซอมแกไขโดยเร็ว หากมิฉะนั้นแลวจะกอใหเกิดความ  ไมสะดวกปลอดภัยแกผูใชทาง  
อีกทั้งจะทําใหความชํารุดเสียหายลุกลามเพ่ิมข้ึนรุนแรงได 

  ท้ังนี้มีงานท่ีหมวดฯ เห็นสมควรตองเขาทําการซอมแกไขโดยเรงดวน คือ
.........................…. 
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
................................................................. คิดเปนวงเงินคาซอม  ประมาณ 
.........................................บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อหมวดฯ  (หรือ หนวยฯ...........................................) 
จะไดเรงรัดการซอมโดยเร็วตอไป                  



 
..................................................... 

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



เอกสารแนบ   ม.1/12 
ตัวอยางบันทึกรายงาน    ตามขอ  4.5 

                                                    
บันทึกขอความ 

สวนราชการ   หมวดการทาง
.................................................................................................
....  
ที่   ......................................................................วันที่
............................................................... 
เรื่อง     รายงานคาใชจายในการซอมงานสัญญาท่ี..........................    
 
เรียน ชขท.................................ผาน ผช.ชขท. (ม)     
 
  ตามท่ีแขวงฯ ไดอนุมัติตอทายบันทึกหมวดฯ ท่ี
......................…..........................................    ลงวันท่ี
.....................................................ใหหนวยงานฯ
...................................................... เขาทําการซอมงาน ท่ีชํารุดของงานสัญญาท่ี
.........................................วันท่ี...................................งาน
.............................................ทางหลวงหมายเลข
...................................................เปนกรณีเรงดวน รายละเอียดแจงแลวนั้น 
  

บัดนี้ ................................................................ ไดดําเนินการซอมงาน
ดังกลาวเรียบรอยแลว มีคาใชจายในการซอมรวมท้ังส้ิน ..........................................บาท  
ปรากฏตามเอกสารแนบ 
   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 0

 
 

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



เอกสารแนบ   ม.1/13 
ตัวอยางบันทึกรายงาน    ตามขอ  4.6 

                                                    
บันทึกขอความ

สวนราชการ    หมวดการทาง
...........................................…………........................................     
ที่   ....................................................................... วันที่   
..........................................................     
เรื่อง   ขอใหซอมงานที่ชํารุดโดยวิธีจางเหมาเปนกรณีเรงดวนในงานสัญญาท่ี
......................... 
 
เรียน ชขท.................................ผาน ผช.ชขท. (ม)     

  ตามท่ี แขวงฯ ไดมีหนังสือ  ท่ี …………………..ลงวันท่ี…………………………แจง
ผูรับจางใหมาทําการซอมงานสัญญาท่ี..............................................ลงวันท่ี
...............................................................งาน/โครงการฯ
..................................................................................................................
...................................ทางหลวงหมายเลข.........................……......และไดส่ังการตอทาย
สําเนาหนังสือดังกลาวใหหมวดฯ ตรวจสอบติดตามการดําเนินงานของผูรับจางแลวนั้น  

หมวดฯ ขอรายงานวา จนกระท่ังบัดนี้ผูรับจางยังมิไดเขามาซอมแตประการใด และจากการ
ตรวจสอบสภาพความชํารุดบกพรอง  ท่ีเกิดขึ้นแลวไดพบวา มีงานบางสวนท่ีลักษณะความชํารุด อยูในสภาพ
ท่ีจําเปนตองไดรับการซอมแกไขโดยเร็ว หากมิฉะนั้นแลวจะกอใหเกิดความ  ไมสะดวกปลอดภัยแกผูใชทาง  
อีกทั้งจะทําใหความชํารุดเสียหายลุกลามเพ่ิมข้ึนรุนแรงได 

  ท้ังนี้มีงานท่ีหมวดฯ เห็นสมควรใหเขาทําการซอมแกไขโดยเรงดวน คือ
...........................…. 
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
...............................................……................. คิดเปนวงเงินคาซอม  ประมาณ 
.........................................บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  ท้ังนี้  หมวดฯ   ขอเสนอความเห็น  ใหดําเนินการซอม
แกไขงานดังกลาวโดยวิธีจางเหมา                  



 
..................................................... 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือ 
การปฏิบัติงานของหมวดการทาง 

 
เรื่อง 

การตรวจสอ ตามผลงานของผูรับจาง ในระหวางการ 
รับประกันผลงานตามสัญญา 

กรมทางหลวง 

บติด

 
 
 
 



คํานํา 
 
 งานบํารุงทางหลวงเปนงานหลักและมีความสําคัญ  ควบคูกับงานพัฒนาทางหลวง ซ่ึงเปนปจจัย
ในการสงเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  การบํารุงทางหลวงใหมีสภาพการใชงานท่ีดี ใหมีอายุการใชงานตามกําหนดเวลาและการ
ปองกันความเสียหายท่ีเกิดจากสาเหตุตางๆ ตลอดจนการแกไขปญหาความตองการของประชาชนในการ
ทําธุรกิจ และความเดือนรอนจากภัยภิบัติตางๆ  หมวดการทางเปนหนวยงานปฏิบัติท่ีสําคัญท่ีสุดของกรม
ทางหลวง จะตองมีความพรอมทุกๆ ดาน การบริหารทรัพยากรตาง ๆ  การจัดซ้ือจัดจาง การควบคุมงาน
จางเหมาท่ีดี การควบคุมทางหลวงและการจัดการท่ีดี  เพื่อใหงานบํารุงทางบรรลุวัตถุประสงคของกรมฯ  
นายชางโยธาหมวดการทาง จึงมีความจําเปนตองเปนผูเรียนรูและมีแนวทางการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง  ท้ัง 
กฎหมาย  ระเบียบ และวิชาการตาง ๆ   ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา 

 “ คูมือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง ” จะเปนแนวทางปฏิบัติท่ีถูกตอง สอดคลองกับ
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ  วิชาการและข้ันตอนตาง ๆ ผม  ในนามกรมทางหลวง ขอขอบพระคุณคณะ
ผูจัดทําฯ เปนอยางยิ่งท่ีไดสละเวลา  ทุมเท  ความคิดอาน  ประสบการณตาง ๆ เพื่อใหเปนคูมือท่ีสามารถ
นําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง  เหมาะสม อยางไรก็ตาม   หากทานผูใดมีขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน  
โปรดแจงใหคณะผูจัดทําฯ ทราบ  เพื่อดําเนินการตอไป 

 
              
          
        ( นายธีระ  ตันสมพงษ ) 
        รองอธิบดีกรมทางหลวง 
                ตุลาคม  2546  
 







 

 
 คําส่ังกรมทางหลวง 
ท่ี จ.1.7/ 1 /2546 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการจดัทําคูมือการปฏิบัติงาน 
ของหมวดการทาง 

-------------------------------- 
เพื่อประโยชนแกทางราชการจึงใหแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา คูมือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง  ดังนี ้
     1. นายอรุณ  เดี่ยวพานิช     ประธาน 
 2. นายเทียนโชติ จงพีรเพียร     กรรมการ 
 3. นายจํานงค  ประยงครัตน     กรรมการ 
 4. นายวีระชัย  ตนอารีย      กรรมการ 
 5. นายชัยเดช  ขาทิพยพาที     กรรมการ 
 6. นายดษุฎี  เรืองรุจิระ     กรรมการ 
 7. นายศักดิ์ชัย ขําเจริญ      กรรมการ 
 8. นายวันชัย  ทรงศรี      กรรมการ 
 9. นายอภิรัตน กิตติวรพนัธ     กรรมการ 
 10. นายวิชิต  นามประสิทธ์ิ     กรรมการ 
 11. บุคลากร 6       กลุมพัฒนาระบบงาน      กองการเจาหนาท่ี  เลขานุการ  
 12. บุคลากร  6 ว.   ฝายวางแผนกําลังคน       กองการเจาหนาท่ี            ผูชวยเลขานุการ 
 โดยใหคณะกรรมการมีหนาท่ีดังตอไปนี ้
 1. ศึกษา หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนงตางๆ ในหมวดการทางอยางละเอียด 
 2. ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ  ตลอดจนระบบงานตาง ๆ ท่ีกรมกําหนด  ท่ีเกีย่วของกับงานของหมวดการทาง 
 3. จัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานตาง ๆ ของหมวดการทาง และสรุปเปนคูมือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง 
 4. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ท้ังนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
            ส่ัง   ณ   วันท่ี    8    มกราคม   พ.ศ.   2546 
              

( นายธีระ  ตนัสมพงษ ) 
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมทางหลวง 

 



 

 
คําส่ังกรมทางหลวง  

ที่ จ.3.20/  2  /2546 
เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง 

-------------------------------- 
 ตามคําส่ังกรมทางหลวงท่ี จ. 1.7/1/2546  ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2546 เรื่อง แตงต้ัง 
คณะกรรมการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง นั้น 

เพ่ือประโยชนแกทางราชการจึงให 
1. แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา คูมือการปฏิบัติงานของหมวดการทางเพิ่มเติม  ดังน้ี 

1.1 นายเสนห  สงบกิจ       กรรมการ 
1.2 นายสุรศักดิ์  ปตุจาตุรนต      กรรมการ 
1.3 นายธีรพล  สมุทระประภูต      กรรมการ 

 2. แกไขคําส่ังกรมทางหลวงที่  จ.1.7/1/2546  ลงวันที่ 8 มกราคม  พ.ศ. 2546  ในลําดับที่ 
11  และ  12   ดังน้ี 
        - ลําดับที่ 11  นางกาญจนา  สรอยทอง     เลขานุการ 
        - ลําดับที่ 12  นายสุรัตน   เซ็มมุกดา       ผูชวยเลขานุการ 

 ทั้งน้ี   ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

    สั่ง  ณ  วันที ่  6   กุมภาพันธ  พ.ศ. 2546 
              
          

( นายโสภณ ดวงแข ) 
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมทางหลวง 

 







สารบัญ 
 
เร่ือง                       หนา 
 

 การศึกษารายละเอียดของงานและเง่ือนไขการรับประกันผลงานตามสัญญา      1 
 การตรวจสอบผลงานและการรายงานเม่ือพบความชํารุดพกพรอง       4 
 การติดตามตรวจสอบการเขามาซอมแซมแกไขของผูรับจาง        6 
 การเขาดําเนนิการซอมแซมสําหรับกรณีจาํเปนเรงดวนซ่ึงไมอาจรอคอยใหผูรับจาง 
มาดําเนินการได             7 

 การตรวจสอบความชํารุดบกพรองกอนหมดระยะเวลารับประกับผลงาน        9 
 การตรวจสอบติดตามใหผูรับจางมาดําเนนิการเพิ่มเติมเฉพาะบางกรณ ี      11 

ภาคผนวก                            

 เอกสารแนบ                          ( ม.1/1 – ม.1/13 ) 

 



คูมือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง 
เร่ือง   การตรวจสอบติดตามผลงานของผูรับจาง  ในระหวางการรับประกันผลงานตามสัญญา 

 
  โดยท่ีงานตามสัญญาจางโดยท่ัวไป  ไมวาจะเปนงานกอสราง  งานบูรณะและปรับปรุง
ทางหลวง  งานติดต้ังจดัทํา  หรืองานอ่ืนใดท่ีดําเนนิการในสายทางตางๆ  เม่ือผูรับจางดําเนนิการแลว
เสร็จตามสัญญางานเหลานัน้ จะมอบใหเปนหนาท่ีของแขวงการทาง ในการรับไปดแูละบํารุงรักษาหรือ
ใชงาน และหนวยงานหลักท่ีมีหนาท่ีโดยตรง  สําหรับภาระกิจนี้ ก็คือ หมวดการทาง ดวยเหตุนีจ้งึเปน
เร่ืองจําเปนท่ีหมวดการทาง   จะตองเขาไปมีบทบาทในการตรวจสอบติดตามผลงานของผูรับจางใน
ระหวางรับประกันผลงาน  ใหเปนไปตามเง่ือนไขสัญญา  โดยมีแนวทางดําเนินการใหหมวดฯ  ยึดถือ
ปฏิบัติโดยสังเขป  ดังตอไปนี้ 

1. การศึกษารายละเอียดของงาน และเงื่อนไขการรับประกันผลงานตามสัญญา 
จากเหตุผลดังท่ีไดกลาวแลวขางตน   ท่ีแสดงใหเห็นถึงกลไกการปฏิบัติงาน    ท่ี 

หมวดฯ  จะตองมีสวนเกีย่วของโดยตรงในการติดตามตรวจสอบผลงานของผูรับจาง  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในการดําเนินการตางๆ ทีเกี่ยวของกับการตรวจสอบนี ้  หมวดฯ  จะตองถือปฏิบัติใหเปนไปตาม
ขอบเขตอํานาจหนาท่ี  และเง่ือนไขสัญญาอยางถูกตองครบถวน  หากมิฉะนั้นแลว  จะเกดิปญหาตามมา
ภายหลังได  ดวยเหตนุี้  หมวดฯ  จึงสมควรตองศึกษาทําความเขาใจรายละเอียดของงาน และเง่ือนไข
ของการรับประกันผลงานอยางชัดเจน  โดยมีขอแนะนําเปนแนวทางปฏิบัติ  ดังนี ้

1.1 การศึกษารายละเอยีดของงานทุกสัญญา และติดตามการปฏิบตัิงานของผูรับจาง 
เม่ือมีงานกอสราง    หรืองานบูรณะปรับปรุงทางหลวง     หรืองานติดต้ังจัดทําใดๆ 

 ข้ึนในสายทางท่ีหมวดฯ  รับผิดชอบ  หมวดฯ จะตองใหความสนใจติดตาม  การปฏิบัติงานของผูรับจาง
ตั้งแตเร่ิมตนจนแลวเสร็จเทาท่ีจะเปนได  รวมท้ังตองศึกษาขอมูลรายละเอียดของงานตามสัญญาให
เขาใจชัดเจน  ท้ังนี้  ไมวาจะเปนงานท่ีแขวงฯ  เปนคูสัญญาเอง  ซ่ึงโดยปกติหมวดฯ  มีหนาท่ีเกีย่วของ
เปนกรรมการตรวจการจาง  ชางควบคุม  หรือ ผูชวยชางควบคุม  หรือวาเปนงานของศูนยสรางทาง  
ศูนยสรางและบูรณะสะพาน หรืองานโครงการกอสรางของสํานักกอสรางทาง  หรือ สํานักกอสราง
สะพาน  จากสวนกลาง  ซ่ึงหมวดฯ  มิไดมีหนาท่ีเกีย่วของใดๆ ตามสัญญา 
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1.2 การตรวจสอบเพื่อทราบรายละเอียดการรับประกันผลงานแตละสัญญา 

เม่ืองานแลวเสร็จ    มีการตรวจรับงานงวดสุดทาย และแขวงฯ   ไดรับงานมาดูแล 
บํารุงรักษาแลว  หมวดฯ  จะตองติดตามตรวจสอบ  เพื่อใหไดรับทราบขอมูลรายละเอียดของการ
รับประกันผลงานตามสัญญาโดยครบถวน  อาทิ 

(1) ระยะเวลาการรับประกันผลงานตามสัญญา  และวนัส้ินสุดการรับประกันผล 
ซ่ึงปกติแขวงฯ  จะตองจัดทําทะเบียนควบคุมการรับประกันผลงานทุกสัญญา
อยูแลว  หมวดฯ  สามารถขอทราบขอมูลดังกลาวจากแขวงฯ  และนํามาจัดทํา
ทะเบียนควบคุมเฉพาะงานสัญญาท่ีเกี่ยวของไวดวยอีกทางหน่ึง ท้ังนี้ หมวดฯ 
จะตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตามทะเบียนของแขวงฯ  ดวย 

(2) ระยะเวลารับประกันผลงานของสัญญาตางๆ ตามปกติจะกําหนดไว  24  เดือน  
หรือ  2  ป  นับจากวันตรวจรับงานงวดสุดทาย  แตมีงานบางประเภทท่ี
ขอกําหนดของการรับประกันผลงานแตกตางไป  เปนตนวา  งานติดต้ังไฟฟา
แสงสวาง  หรืองานติดต้ังไฟสัญญาณจราจร  ท่ีกําหนดใหรับประกันหลอดไฟ
เปนเวลา  24  เดือน  และรับประกันอุปกรณอยางอ่ืน  36  เดือน  หรือ  งานสีตี
เสนท่ีมีระยะรับประกันผลงานส้ันยาวไมเทากัน อาจเปน  6  เดือน  หรือ  12  
เดือนหรือ  24  เดือน  ข้ึนอยูกับชนิดของสีตีเสนตามสัญญา 

(3) ในงานติดต้ังไฟฟาแสงสวาง  นอกจากการรับประกันคุณภาพของหลอดไฟ 
และอุปกรณตางๆ  แลว  ยังมีเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสาร “ รายละเอียดตอทาย
ประกาศประกวดราคาและรายละเอียดตอทายสัญญา ใหผูรับจางตองทําความ
สะอาด  และตรวจสอบอุปกรณทุกช้ินให  คงสภาพใชการไดดีอยางนอยปละ 
2  คร้ัง  ทุกเดอืน  พฤศจิกายน  และ  พฤษภาคม   มีกําหนด  36  เดือน  ดังนั้น  
หมวดฯ  จึงสมควรสนใจติดตามใหมีการถือปฏิบัติตามเง่ือนไขนี้ดวย  อยางไร
ก็ตาม  หากงานสัญญาใดไมไดมีเอกสาร “ รายละเอียดตอทายประกาศฯ และ
ตอทายสัญญา ”   เชนวานัน้ไวดวยแลว  จะนําเง่ือนไขดังกลาวมาใชบังคับกับ
ผูรับจางไมได 
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(4) สําหรับงานติดต้ังไฟสัญญาณจราจร  ซ่ึงขอกําหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมของแบบ 
ไดระบุใหผูรับจางสงมอบหลอดไฟสํารองไวกับแขวงฯ  ตามจํานวนเทากับ
จํานวนดวงโคมไฟสัญญาณท่ีติดต้ังตามแบบน้ัน  หมวดฯ  จําเปนตองทราบถึง
ขอมูลสวนนี้ดวย  และเม่ือเกดิความชํารุดของหลอดไฟสัญญาณหมวดฯ  หรือ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบงานไฟสัญญาณ ก็สามารถนําหลอดไฟสํารองไป
เปล่ียนไดเลย  โดยไมตองคอยใหผูรับจางมาดําเนินการให 

(5) กรณีงานสีตีเสน  หมวดฯ  จะตองตรวจสอบใหไดขอมูลท่ีชัดเจนวาขอกําหนด
เง่ือนไขสําหรับการควบคุมงานสีตีเสนของสัญญาน้ัน  เปนขอกําหนดเง่ือนไข
ฉบับเดิมคือ “ ขอกําหนดมาตรฐานการจัดทําเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง 
(SPECIFICATIONS  FOR  ROAD  MARKINGS) ”  ฉบับ กันยายน  2545 
หรือเปนขอกําหนดเงื่อนไขฉบับใหม  คือ “ รายละเอียดและขอกําหนดการ
จัดทําเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง ”  ฉบับ ตุลาคม 2545 ท้ังนี้  เพื่อจะได
ทราบวา  มีระยะเวลารับประกันผลงานเทาใด และมีเง่ือนไขการตรวจวัดคา
การสะทอนแสงในระหวางการรับประกันผลงานอยางไร 

(6) หมวดฯ  ควรมีความรูความเขาใจเกีย่วกับการตรวจวัดคาการสะทอนแสงของ
สีตีเสน  ดังกลาวไวในขอ (5)  อยางชัดเจนดวย  ท้ังนี้  ตามขอกําหนดเง่ือนไข
ฉบับเดิม  จะตองมีการตรวจวัดคาสะทอนแสง  เม่ือเวลา  90 วัน  120  วนั และ 
150  วัน  นับจากวันตรวจรับงานสําหรับสี  Cold  Paint , Hot  Paint  และ วัสดุ
เทอรโมพลาสติกตามลําดับ  ในขณะท่ีตามขอกําหนดเง่ือนไขฉบับใหม  ได
กําหนดใหสีจราจร (Traffic  Paint)  มีระยะเวลารับประกัน  12  เดือน  และ
ตองทําการตรวจวัดคาการสะทอนแสง  2  คร้ัง  คือ  เมื่อครบ  6  เดือน และ 12 
เดือน  สวนวสัดุเทอรโมพลาสติก ไดกําหนดระยะเวลารับประกันผลงาน  24 
เดือน  และตองทําการตรวจวัดคาการสะทอนแสง  2  คร้ัง  คือ เม่ือครบ  12 
เดือน  และ  24  เดือน 
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(7) ขอมูลท่ีหมวดฯ ควรตองรับทราบเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพ งานสีตเีสนตาม
ขอกําหนดเง่ือนไขใหม   คือ  การตรวจวัดแฟคเตอรการสะทอนแสง   อยางไร
ก็ตาม การควบคุมคุณภาพในสวนนี้ ไดมีบทเฉพาะกาลระบุไววา จะมีการ
ควบคุมคุณภาพตามขอนี้ สําหรับงานท่ีลงนามสัญญา  ตั้งแต  วันท่ี  1 ตุลาคม  
2546  เปนตนไป 

(8) ขอใหหมวดฯ ไดเขาใจโดยชัดเจนดวยวา งานไฟฟาแสงสวาง ไฟสัญญาณ
จราจร และงานสีตีเสน  ซ่ึงมิไดเปนสัญญาเฉพาะของงานน้ัน  แตเปนรายการ 
(Item)  หนึ่ง  รวมอยูในงานสัญญาอ่ืน  หมวดฯ  ก็จะตองศึกษาเง่ือนไขการ
รับประกันผลงาน และติดตามตรวจสอบคุณภาพเชนเดยีวกันดวย 

1.3 การจัดทําทะเบียนควบคุม 
แมวาเปนหนาท่ีโดยตรงของ งานพัสดุและสัญญาของแขวงฯ  ท่ีจะตองทําทะเบียน 

การรับประกันผลงานของทุกสัญญา   รวมท้ังรายละเอียดปลีกยอยตางๆ  ดังท่ีกลาวแลวในขอ  1.2  แต
หมวดฯ  สมควรจะจัดทําทะเบียนสําหรับงานสัญญา  ท่ีดําเนินการในสายทางท่ีตนเองรับผิดชอบไว
ตางหากดวย  เพื่อจะไดเกิดความสะดวกชัดเจนในการตรวจสอบติดตาม  (ตัวอยางทะเบียนควบคุมตาม
เอกสาร  ม.1/1 ถึง  ม.1/5) 

1.4 การถือปฏิบัตใินการติดตามใหผูรับจาง  มาทําการซอม 
หมวดฯ  จะตองทราบดวยวา  ตามเง่ือนไขของสัญญา  เม่ือเกิดความชํารุดบกพรอง 

ข้ึนกับงานตามสัญญา  ฝายกรมทางหลวงจะเขาไปทําการซอมโดยทันทีไมได  แตตองแจงใหผูรับจาง
ทราบและเขาดําเนินการซอมแกไขภายในเวลาท่ีกําหนด  อยางไรก็ตาม หากเปนเร่ืองเรงดวนท่ีมิอาจ
คอยใหผูรับจางเขามาดําเนินการได  หมวดฯ  อาจจําเปนตองทําการซอมแกไขไปกอนท้ังนี้  ใหถือ
ปฏิบัติตามแนวทางท่ีจะกลาวตอไป ในขอ  4 

2. การตรวจสอบผลงานและการรายงานเมื่อพบความชํารุดบกพรอง 
ถือเปนหนาท่ีโดยตรงของหมวดการทาง   ท่ีจะตองคอยติดตามตรวจสอบผลงาน 

ของผูรับจางอยางใกลชิด สมํ่าเสมอ  นับต้ังแตวนัท่ีแขวงฯ  รับมอบงานมาดูแลบํารุงรักษา จนกระท่ังถึง
วันส้ินสุดการรับประกันผลงานตามสัญญา  โดยมีขอแนะนําเพื่อถือปฏิบัติ  ดังนี ้
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2.1 การายงานแขวงฯ  เม่ือเกิดความชํารุดบกพรอง 
หากตรวจสอบพบความชํารุดบกพรอง       อันเนื่องมาจากผลการปฏิบัติงานของ 

ผูรับจาง ใหหมวดฯ  ตรวจสอบความชํารุดบกพรองท้ังหมดที่เกดิข้ึน  แลวรีบบันทึกรายงานใหแขวงฯ  
ทราบเพ่ือแจงผูรับจาง  ใหมาทําการซอมแซมตอไป (ตัวอยางบันทึกรายงานตามเอกสารแนบ  ม.1/6) 

2.2 กรณีของความชํารุด ซ่ึงไมไดเกิดจากการปฏิบตัิงานของผูรับจาง 
ความชํารุดบกพรอง     ท่ีเกิดจากสาเหตุอื่น   เชน     อุบัติเหตุ     ภัยธรรมชาติ  

การโจรกรรม  เปนตน  ไมอยูในเง่ือนไขท่ีผูรับจางจะตองรับผิดชอบ  เมื่อตรวจพบความชํารุดบกพรอง
ลักษณะดังกลาวนี้  หมวดฯ  จึงไมตองถือปฏิบัติในการรายงานแขวงฯ  ตามแนวทางของขอ  2.1 ขางตน 
อยางไรก็ตาม  หมวดฯ  ยังคงตองรายงานแขวงฯ  เพือ่พิจารณาดําเนินการตางๆ  ตามระเบียบปฏิบัติท่ี
วางไว  สําหรับกรณีนัน้ ๆ โดยครบถวนเชนกัน 

2.3 แนวทางดําเนนิการ  เม่ือมีปญหาขอสงสัย 
กรณีท่ีไมสามารถวินิจฉัยไดวา   ความชํารุดบกพรองท่ีเกดิข้ึน    นอกเหนือจากขอ  

2.1  สมควรจะเปนความรับผิดชอบของผูรับจางหรือไม  ใหหมวดฯ  รายงานไปยังแขวงฯ  เชนเดียวกับ
ขอ  2.1  ซ่ึงแขวงฯ  จะพิจารณาวินิจฉัยวา ความชาํรุดบกพรองนั้นๆ  อยูในเงื่อนไขท่ีผูรับจางตอง
รับผิดชอบหรือไม 

2.4 การติดตามเรงรัด  การดําเนนิการของแขวงฯ 
เม่ือไดรับรายงานความชํารุดบกพรองไปยังแขวงฯ     แลวหมวดฯ      จะตองคอย 

ติดตามดวยวา  แขวงฯ  ไดมีหนังสือแจงผูรับจางใหมาทําการซอมแซม หรือมีหนังสือรายงานหนวยงาน
คูสัญญา  (เชน  สํานักกอสรางทาง  สํานักกอสรางสะพาน ศูนยสรางทาง  เปนตน)  แลวหรือไม  โดย
หากเวลาลวงเลยไปแลวระยะหนึ่ง  แตยังไมมีการออกหนังสือจากแขวงฯ  ใหหมวดฯ มีหนาท่ีในการ
ประสานเรงรัดไปยังงานพัสดุและสัญญาของแขวงฯ  เพือ่ดําเนินการโดยเร็ว 

2.5 การรายงานเพิม่เติม  เม่ือเกิดชํารุดเพิ่มขึน้ 
กรณีท่ีไดรายงานแขวงฯ  ไปแลว     และเร่ืองอยูระหวางการแจงใหผูรับจางเขามา 

ดําเนินการ  หากปรากฏวาไดมีความชํารุดบกพรองข้ึนอีกท่ีบริเวณอ่ืน  หรืองานสวนอ่ืนของสัญญาน้ัน  
ใหหมวดฯ  รีบบันทึกรายงานเพ่ิมเติมใหแขวงฯ  ทราบ 
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2.6 กรณีท่ีจําเปนตองเขาซอมแซมแกไขเปนการเรงดวน 
ภายหลังไดรายงานความชํารุดบกพรองไปยังแขวงฯ   แลว   หากพบวาความชํารุด 

สวนใด  จําเปนจะตองซอมแซมแกไขเปนการเรงดวน ไมสามารถรอคอยใหผูรับจางเขามาดําเนินการได 
ใหหมวดฯ  ถือปฏิบัติตามรายละเอียดท่ีจะไดกลาวตอไปใน  ขอ  4 

3. การติดตามตรวจสอบการเขามาซอมแซมแกไขของผูรับจาง 
ภายหลังท่ีแขวงฯ  ไดมีหนังสือแจงผูรับจาง    หรือรายงานหนวยงานคูสัญญาแลว   

แขวงฯ  จะมีสําเนาถึงหมวดฯ  เพื่อทราบและติดตาม  ในข้ันตอนนี้มีแนวทางสําหรับถือปฏิบัติดังนี้ 

3.1 การรายงานแขวงฯ  เม่ือผูรับจางเขามาซอมแซมแกไข 
(1) เม่ือผูรับจางเร่ิมเขามาทําการซอมแซมแกไขใหหมวดฯ รายงานแขวงฯ ทราบ 

โดยทันที  กรณีเปนงานซ่ึงจาํเปนตองมีบุคคล  หรือ  หนวยงานอ่ืน มารวมควบคุมงานซอมแซมดวย  
เชน  หนวยตรวจสอบและวิเคราะหฯ  หนวยไฟฟา หนวยจราจรสงเคราะห   เปนตน  ใหหมวดฯ   แจง
ความประสงคไปดวยใหชัดเจน  ท้ังนี้ในทางปฏิบัติ  หมวดฯ  จะตองประสานโดยตรงกับบุคคลหรือ
หนวยงานดังกลาวนั้นดวย  (ตัวอยางบันทึกรายงานตามเอกสารแนบ  ม.1./7) 

(2) กรณีของความชํารุดบกพรองที่ผูรับจางสามารถซอมแซมแกไขใหแลวเสร็จ
ไดโดยเร็ว หรือ ภายใน  1 – 2  วัน หมวดฯ  ไมจําเปนตองรายงานแขวงฯ  โดยทันทีท่ีผูรับจางเร่ิมเขามา
ดําเนินการ    แตใหรายงานใหแขวงฯ   ทราบ (ถึงการเขามาซอมแซมแกไขของผูรับจาง)  ในคราว
เดียวกันกับการรายงานผลการซอมแซมแกไข  เม่ือผูรับจางดําเนินการเรียบรอยสมบูรณ  (ตัวอยาง
บันทึกรายงานตามเอกสารแนบ  ม.1/8) 

3.2   การควบคุมการซอมแซมแกไขของผูรับจาง 
หมวดฯ    และผูเกี่ยวของจะตองติดตามควบคุมการดําเนนิการของผูรับจางอยาง 

ใกลชิด  จนกวาจะแลวเสร็จ  หากผูรับจางไมทําการซอมแซมแกไขงานตามมาตรฐานท่ีพึงกระทําหรือมี
ปญหาขัดของอ่ืนใด  หมวดฯ  จะตองรีบรายงานแขวงฯ  เพื่อพิจารณาแกไขปญหาตอไป 
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3.3  การขอใหผูรับจางซอมแซมงานท่ีชํารุดเพิ่มมาใหม 
ในระหวางท่ีผูรับจางดําเนินการซอมแซมแกไข     หากหมวดฯ     พบวามีรายการ 

ความชํารุดบกพรองเพิ่มจากท่ีเคยแจงใหผูรับจาง  ใหหมวดฯ  แจงใหผูรับจางดําเนินการซอมแซมไปใน
คราวเดียวกนั  ท้ังนี้  หากผูรับจางปฏิเสธท่ีจะดําเนินการ  ใหหมวดฯ  มีบันทึกรายงานแขวงฯ  เพื่อ
พิจารณาดําเนนิการตอไป 

3.4 การรายงานแขวงฯ  เม่ือผูรับจางดําเนนิการแลวเสร็จ 
เม่ือผูรับจางทําการซอมแซมแกไขครบถวนสมบูรณแลว  ใหหมวดฯ   รายงาน 

แขวงฯ  ทราบโดยทันท่ี  เพื่อแขวงฯ  จะไดส่ังการใหเจาท่ีมาตรวจสอบ หรือแตงต้ังกรรมการฯ  มาทํา
การตรวจรับการซอมแซมแกไขตอไป  ตามแตจะเห็นสมควร  (ตัวอยางบันทึกรายงานงานตามเอกสาร
แนบ  ม.1/9) 

3.5 การรายงานแขวงฯ เม่ือครบกําหนดแลว ผูรับจางไมมาซอมแซม 
หากผูรับจางยงัไมมาทําการซอมแซมแกไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หมวดฯ จะ 

ตองรายงานแขวงฯ ทราบโดยทันที (ตัวอยางบันทึกรายงานตามเอกสารแนบ  ม.1/10 )  เพื่อแขวงฯ จะ
ไดพิจารณาดําเนินการ  ตามที่เห็นสมควรตอไป  เชน 

(1) มีหนังสือแจงเตือนผูรับจางอีกคร้ังหนึ่ง 
(2) ส่ังการใหหมวดฯ  ทําการซอมแซมเอง หรือทําการจางซอม หากเปนกรณี

ท่ีจําเปนเรงดวน 
(3) รายงานไปยังสํานักทางหลวง หรือหนวยงานคูสัญญา เพื่อพิจารณาตัด

สิทธ์ิซ้ือแบบ 

3.6 แนวทางปฏิบตัิ กรณีเปนสัญญาจางท่ีแขวงฯ  มิไดเปนคูสัญญา 
กรณีท่ีหนวยงานคูสัญญา  ไดรับรายงานจากแขวงฯ  และมีหนังสือแจงผูรับจาง 

พรอมสงสําเนามาใหแขวงฯ  ทราบนั้น  โดยปกติแขวงฯ  จะส่ังการใหหมวดฯ  เปนผูติดตามตรวจสอบ
และรายงาน  ในกรณีเชนนี้ใหหมวดฯ  ถือปฏิบัติในทํานองเดียวกันกับแนวทางตาม ขอ 3.1 – 3.5 

4. การเขาดําเนินการซอมแซมสําหรับกรณีจําเปนเรงดวน  ซ่ึงไมอาจรอคอยให 
ผูรับจางมาดําเนินการได 
หลังจากหมวดฯ  ไดมีบันทึกรายงานความชํารุดเสียหายไปยังแขวงฯ  แลว แต

ผูรับจางยังไมมาทําการซอมแซมแกไขหากปรากฏวามีความชํารุดสวนหนึ่งสวนใดท่ีมีลักษณะรายแรง  
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หากทําการซอมแซมลาชาจะทําใหเกดิความไมสะดวกปลอดภัยแกการจราจรหรือทําใหความชํารุด
เสียหายเพิ่มมากข้ึนจนยากแกการซอมแซม  ใหหมวดฯ  ดําเนินการ  ดงันี้ 

4.1 ขออนุมัติแขวงฯ  ใหหมวดฯ  เขาซอมแซม 
(1) ใหมีบันทึกเสนอแขวงฯ  (กรณีเรงดวนใหหารือดวยวาจา  แลวมีบันทึกตาม 

ไปโดยเร็ว)  เพื่อพิจารณาส่ังการอนุมัติใหหมวดฯ  หรือหนวยงานรับผิดชอบ  (กรณีเปนงานเฉพาะเชน 
ไฟฟา ไฟสัญญาณ) เขาทําการซอมแซมเปนกรณเีรงดวน (ตัวอยางบันทึกรายงานตามเอกสารแนบ 
ม.1/11) 

        (2)  บันทึกตามขอ (1)  ใหหมวดฯ  อางถึงเร่ืองเดิมท่ีเคยรายงานแขวงฯ  มากอน
แลวพรอมระบุรายละเอียดในสวนท่ีจําเปนตองเขาซอมแซม  เปนการเรงดวน  โดยระบุบริเวณหรือสวน
ของงานท่ีจะตองซอมแซม  รวมท้ังปริมาณงาน   วงเงินคาซอม  และวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนตองใชอยาง
ชัดเจน 

        (3)  กรณีท่ีจะตองเบิกวัสดุอุปกรณ  เพิม่เติมจากแขวงฯ  (ไมมีในสตอกของหมวดฯ  
หรือมีไมเพยีงพอ)  ใหหมวดฯ  แนบใบเบิกไปพรอมกับบันทึกดังขางตนดวย 

4.2 การติดตามการพิจารณาของแขวงฯ 
หลังจากไดรายงานขออนุมัติเขาซอมแซมเองเปนกรณีเรงดวนตามขอ  4.1  แลว  

หมวดฯ  จะตองติดตามการพิจารณาของแขวงฯ  โดยใกลชิดในขณะเดียวกันกจ็ะตองเตรียมการตางๆ 
เทาท่ีจะกระทําไดไวใหพรอม 

4.3 การเรงรัดดําเนินการ เม่ือไดรับอนุมัติใหเขาซอมแซม 
เม่ือแขวงฯ พิจารณาอนุมัติใหดําเนนิการซอมแซมตามท่ีหมวดฯ  เสนอ  หรือ  ได 

รับความเห็นชอบจากหนวยงานคูสัญญา  หรือจากสํานักทางหลวง  แลวแตกรณี  ใหหมวดฯ  เรงรัดการ
ซอมแซมโดยเร็ว 
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4.4 การถายภาพไวเปนหลักฐาน 
กอนเร่ิมการซอมแซมตามท่ีไดรับอนุมัติในขอ  4.3  หมวดฯ  ตองถายภาพงานท่ี 

ชํารุดเสียหายไวเปนหลักฐานอยางชัดเจนครบถวน  และควรถายภาพขณะปฏิบัติงานซอมแซม ตามท่ี
เห็นสมควร  รวมท้ังถายภาพงานท่ีซอมแซมแกไขแลวเสร็จดวย 

4.5 การรายงานผลการซอมแซมของหมวดฯ 
เม่ือไดดําเนินการซอมแซมแกไขแลว  ใหหมวดฯ  (หรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบใน 

การซอมแซม)  รายงานผลงานพรอมสรุปคาใชจายใหแขวงฯ  ทราบเพ่ือดําเนนิการตอไป ท้ังนีใ้หคิด
คํานวณโดยรวมคาแรง  คาเชาเคร่ืองจักร  คาน้ํามันเช้ือเพลิง  หรือคาใชจายอ่ืน  ตามท่ีเปนจริงดวย 
(ตัวอยางบันทึกรายงานตามเอกสารแนบ  ม.1/12) 

4.6 การเสนอความเห็นใหทําการจางเหมาซอมแซม 
กรณีท่ีเหน็วางานท่ีชํารุดเสียหาย  ซ่ึงจําเปนตองเขาซอมแซมแกไขเปนการเรงดวน 

นั้น  เปนงานท่ีสมควรซอมแซมดวยวิธีจางเหมา  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  ตั้งแตเร่ิมตนจนกระท่ัง
ส้ินสุดการรับประกันผลงาน  อยางไรก็ตาม  กอนหมดระยะเวลาการรับประกัน  จะตองมีการตรวจสอบ
โดยละเอียดอีกคร้ังหนึ่งทุกงาน  หรือทุกรายการของสัญญา  เพื่อจะไดสรุปแจงผูรับจางใหมาทําการ
ซอมแซมแกไข กอนท่ีจะส้ินสุดระยะเวลาการรับประกัน  โดยมีขอแนะนํา  ดังนี ้

5.1 การตรวจสอบเมื่อไดรับคําสัง่จากแขวงฯ 
โดยปกติแขวงฯ   (โดยงานพสัดุและสัญญา   เปนผูรับผิดชอบ)     จะตองมีบันทึก 

ส่ังการใหหมวดฯ  ตรวจสอบความชํารุดเสียหายลวงหนาประมาณ  1 เดือน  กอนส้ินสุดเวลารับประกัน
ผลงานเพ่ือใหสามารถสรุปรวบรวมความชาํรุดบกพรอง  และทําหนังสือแจงผูรับจาง (หรือรายงาน
หนวยงานคูสัญญา  เพื่อออกหนังสือแจงผูรับจาง)  ไดทันกอนวันส้ินสุดระยะเวลาการรับประกันผลงาน 

- 10 - 



 

5.2 การเรงรัดตรวจสอบ  และรายงานแขวงฯ โดยเร็ว 
ไมวาจะมีบันทึกส่ังการจากแขวงฯ ตามขอ 5.1 หรือไมก็ตาม กอนถึงวันส้ินสุด 

ระยะเวลาการรับประกันผลงานประมาณ  1  เดือน  หมวดฯ  มีหนาท่ีตองสํารวจตรวจสอบความชํารุด
บกพรองของงานตามสัญญา แลวสรุปรายงานแขวงฯ  โดยเร็ว  อยางชาภายใน  15  วนั  กอนวันส้ินสุด
ระยะเวลาการรับประกันผลงาน    เพื่อแขวงฯ   จะไดมีเวลาเพียงพอในการทําหนังสือแจงผูรับจาง  มา
ทําการซอมแซมแกไขตอไป 

5.3 การเรงรัด  กรณีเปนงานซ่ึงแขวงฯ  มิไดเปนคูสัญญา 
กรณีเปนงานท่ีหนวยงานอ่ืนเปนคูสัญญา ใหหมวดฯ  รีบรายงานแขวงฯ  กอน 

ส้ินสุดระยะเวลาการรับประกันผลงานประมาณ    1   เดือน   เพื่อแขวงฯ   จะไดรายงานไปยังหนวยงาน
คูสัญญา  ใหมีหนังสือแจงผูรับจางไดทันกอนวันส้ินสุดระยะเวลาการรับประกันผลงาน 

5.4 การสรุปรวมรายการชํารุดท่ีเคยแจงผูรับจางมากอนแลว 
ขอมูลความชํารุดบกพรองท่ีจะสรุปรายงานน้ี ใหรวมเอากรณีท่ีเคยรายงานมากอน

นี้ท้ังหมด (ท่ีผูรับจางยังไมมาดําเนินการ) มาบรรจุรวบรวมโดยครบถวนดวย  ท้ังนี้  รายการใดท่ีเคย
ปรากฏในรายงานคร้ังกอนมาแลว  สมควรหมายเหตุ  ไวใหชัดเจน 

5.5 การติดตามตรวจสอบ  ภายหลังท่ีแขวงฯ  แจงผูรับจางแลว  
เม่ือมีการออกหนังสือแจงผูรับจางใหมาทําการซอมแซมแกไข (หรือรายงานหนวย 

งานคูสัญญา    แลวแตกรณ)ี   และแขวงฯ  ส่ังการตอทายสําเนาใหหมวดฯ   ตรวจสอบติดตามแลว ให
หมวดฯ  ถือปฏิบัติในการรายงานผล สําหรับแตละกรณใีนแนวทางเดยีวกับ ขอ 3 ขางตน 

5.6 การเสนอความเห็นใหแขวงฯ  อนุมัติใหหมวดฯ  เขาทําการซอม 
ในทํานองเดียวกัน  หากภายหลังท่ีหมวด ไดรายงานไปยงัแขวงฯ   แลวตามขอ 5.2 

และ  ขอ  5.3  หรือในขณะใดๆ  ในเวลาตอมา  หมวดฯ  ไดตรวจสอบพบความชํารุดบกพรองสวนหนึ่ง
สวนใดซ่ึงจะตองเขาทําการซอมเปนกรณเีรงดวน  โดยมิอาจรอการเขาซอมแซมของผูรับจางได  ให
หมวดฯ  นําแนวทางดําเนินการตามขอ  4  มาใชถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
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6. การตรวจสอบติดตามใหผูรับจาง  มาดาํเนนิการเพิ่มเติมเฉพาะบางกรณี 

6.1  การแจงใหผูรับจางมาตรวจวัด  คาการสะทอนแสง ของงานสีตีเสนจราจร 
       สําหรับงานสีตีเสน ซ่ึงจะตองมีการตรวจวัดคาการสะทอนแสง ในระหวาง 

ระยะเวลารับประกัน  ดังรายละเอียดท่ีกลาวไวแลวใน  ขอ  1.2(6)  นั้น  หมวดฯ  จะตองติดตามเรื่องนี้
โดยใกลชิด  ซ่ึงโดยปกติแลว  เม่ือใกลจะถึงกําหนดการวัดคาการสะทอนแสง  สําหรับแตละกรณ ี 
เจาหนาท่ีพัสดแุขวงฯ  จะตองรางหนังสือเสนอแขวงฯ  ลงนามแจงผูรับจางใหนําเคร่ืองมือมาทําการ
ตรวจวดัรวมกบัเจาหนาท่ีของแขวงฯ  อยางไรก็ตาม  เพื่อปองกันไมใหเกิดการผิดพลาดหรือดําเนนิการ
ลาชากวากําหนด  หมวดฯ  ควรตองประสานกับงานพัสดุและสัญญา  โดยใกลชิดอีกทางหนึ่งดวย 

6.2 การทําความสะอาดอุปกรณไฟฟาแสงสวาง 
ใหหมวดฯ  ถือปฏิบัติสําหรับกรณีการทําความสะอาดอุปกรณไฟฟาแสงสวาง 

ดวย เชนเดยีวกับงานสีตีเสนจราจร  โดยใหหมวดฯ  ประสานเรงรัดเจาหนาท่ีพัสดุของแขวงฯ  เพือ่ทํา
หนังสือแจงผูรับจางใหมาดาํเนินการใหเปนไปตามเง่ือนไขของสัญญา 
 
หมายเหตุ   ทะเบียนควบคุม หรือบันทึกรายงานท่ีแนะนําไวนี้  เปนเพียงตัวอยางสําหรับหมวดฯ นําไป
ประยุกตใชเทานั้น   กรณมีีรายละเอียด  หรือขอมูลท่ีแตกตางไป  ใหพิจารณาปรับเปล่ียนตามความ
เหมาะสม  รวมท้ังอาจมีกรณีหรือเหตุการณอยางอ่ืน  ท่ีตองรายงานแขวงฯ  แตไมมีตัวอยางบันทึกไว ให
หมวดฯ  ปรับเปล่ียน  หรือจดัทําบันทึกฯ ใหมตามความเหมาะสมแลวแตกรณ ี

 
 
 
 

 
 



 
ภาคผนวก 

 
   เอกสารแนบ  ม.1/1 – ม.1/13 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ    
เอกสารแนบทายคูมือฉบับน้ี เปนเพียงตัวอยางเอกสารประกอบการดําเนินการตามคูมือเทาน้ัน  
ทั้งนี้เพ่ือใหหมวดการทางหรือแขวงการทางมีแนวทางในการรางเอกสารประกอบการดําเนินการ
แตละขั้นตอนตามคูมือ  ฉะน้ัน ในทางปฏิบัติ หมวดการทางหรือแขวงการทางสามารถ
ปรับเปลี่ยนเนื้อความตางๆ ในเอกสารใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพการณตามความเปนจริงใน
แตละกรณีได 
 



 เอกสารแนบ ม.1/1

  รหัสงาน / โครงการฯ  ตรวจรับงาน
ที่ สัญญาที ่/ ลงวนัที่ ช่วง กม. และทางหลวงที่ ผู้รับจ้าง  ว / ด / ป เดอืน ส้ินสุดการรับ หมายเหตุ

ด าเนินการตามสัญญา ประกนั ว/ด/ป
(1) (2) (3) (4)

    ค าอธิบาย
    ( 1) ให้ระบุรหัสงาน ลกัษณะงาน หรือโครงการฯใด เช่น รหัส 2200 งานเสริมผิวแอสฟัลท์ งานปรับปรุงย่าน
           ชุมชน โครงการฯมุกดาหาร-นิคมค าสร้อย เป็นต้น พร้อมทัง้ระบุช่วงกม.ด าเนินการ หมายเลขทางหลวง
           และชือ่สายทางด้วย
    (2) หมายถงึ  ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

     (3) ระยะเวลารับประกันผลงาน  นับจ านวนเป็นเดือน
    (4) หากในสัญญานัน้ มีงานไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณ หรือสีตีเส้นจราจรให้หมายเหตุไว้ด้วย

หมายเหตุ  ทะเบียนนีใ้ช้ส าหรับงานจ้างเหมาทุกสัญญา ยกเว้นสัญญางานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งานไฟสัญญาณ และงานสีตีเส้น ซ่ึงเป็นสัญญาส าหรับงานเหล่านีโ้ดยตรงไม่ได้รวมอยู่ใน
                  งานอืน่  ให้ใช้ทะเบียน ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4  และ ม.1/5

 

ทะเบียนควบคุมการรับประกนัผลงานของผู้รับจ้าง  (สัญญาจ้างทัว่ไป)
หมวดฯ .....................................................แขวงฯ...................................................ส านักทางหลวงที ่...................................................

รับประกนัผลงาน



 เอกสารแนบ ม.1/1

  รหัสงาน / โครงการฯ  ตรวจรับงาน
ที่ สัญญาที ่/ ลงวนัที่ ช่วง กม. และทางหลวงที่ ผู้รับจ้าง  ว / ด / ป เดอืน ส้ินสุดการรับ หมายเหตุ

ด าเนินการตามสัญญา ประกนั ว/ด/ป
1 อบ.35/2544 2200  งานจ้างเหมาท าการเสริมผิวแอสฟัลต์ หจก.ประกิตลกัษณ์ 22  กพ.  45 24 22  กพ.  47 (มีงานสีตีเส้นจราจร)

ลงวันที ่  28  กย.  2544 ทางหลวงหมายเลข  2085  ตอน  กันทรารมย์ - ก่อสร้าง
กม.19+000 (ต่อเขตแขวงฯ  อุบลราชธานีที ่2)
กม.54+380 - กม.44+560

2 อบ.15/2546 8100  งานจ้างเหมาท าการซ่อมทางทีถ่กูอุทกภัย หจก.ไทยเจริญ 25  มีค.  46 24 25  มีค.  48 (มีงานสีตีเส้นจราจร)
ลงวันที ่ 24  มค. 2546 (คืนสูส่ภาพเดิม)   ทางหลวงหมายเลข  24 ศรีสะเกษ

ตอน  วารินช าราบ  -  ต่อเขตเทศบาลนครอุบล
ราชธานีควบคุม  (หาดสวนยา)

 ระหว่าง  กม.0+000 - กม.1+800

หมายเหตุ  ทะเบียนนีใ้ช้ส าหรับงานจ้างเหมาทุกสัญญา ยกเว้นสัญญางานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งานไฟสัญญาณ และงานสีตีเส้น ซ่ึงเป็นสัญญาส าหรับงานเหล่านีโ้ดยตรงไม่ได้รวมอยู่ใน
                  งานอืน่  ให้ใช้ทะเบียน ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4  และ ม.1/5

หมวดการทางวารินช าราบที ่ 2        แขวงการทางอุบลราชธานีที ่ 1         ส านักทางหลวงที ่  7  
รับประกนัผลงาน

ทะเบียนควบคุมการรับประกนัผลงานของผู้รับจ้าง  (สัญญาจ้างทัว่ไป)

ตัวอย่าง



รหัสงาน/โครงการ รายละเอียดของงาน ผู้รับจ้าง วนัตรวจรับงาน
ที่ สัญญาที่/ลงวนัที่ ช่วง กม. และทางหลวง ไฟสัญญาณ (ผู้รับเหมาช่วง) ว/ด/ป รับประกันหลอดไฟ อุปกรณ์อื่นๆ 

ทีด่ าเนินการตามสัญญา 24  เดือน 36  เดือน
(1) (2) (3)

เอกสารแนบ  ม.1/2
ทะเบียนควบคุมการรับประกันผลงานของผู้รับจ้าง งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร

หมวดฯ ………………………………………. แขวงฯ ……………………………………. ส านักทางหลวงที่…………………………..
รับประกันผลงานถึงวนัที่

      ค าอธิบาย
      (1)   ให้ระบุรหัสงาน ลักษณะงาน หรือ โครงการ  เช่น  รหัส 7400  งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงย่านชุมชน  โครงการฯ
               ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ  เป็นต้น  พร้อมท้ังระบุช่วง  กม.  ด าเนินการ  หมายเลขทางหลวงและช่ือสายทาง
      (2)   ระบุรายละเอียดว่าเป็นงานติดตั้ง ไฟสัญญาณ  ที่ทางแยกไหน กม. ใด
      (3)    กรณีบริษัทฯ  ซึ่งท าการติดตั้งไฟสัญญาณ  มิได้เป็นคู่สัญญา  แต่เป็นผู้รับเหมา ช่วงให้ระบุช่ือไว้ในวงเล็บด้วย



รหัสงาน/โครงการ รายละเอียดของงาน ผู้รับจ้าง วนัตรวจรับงาน
ที่ สัญญาที่/ลงวนัที่ ช่วง กม. และทางหลวง ไฟสัญญาณ (ผู้รับเหมาช่วง) ว/ด/ป รับประกันหลอดไฟ อุปกรณ์อื่นๆ 

ทีด่ าเนินการตามสัญญา  24  เดือน 36  เดือน
1 อบ.31/45 7400  งานจ้างเหมาท าการติดต้ัง ติดต้ังไฟสญัญาณจราจร  จ านวน  1  แหง่ บ. ส.การช่าง 14  มิย.  45 14  มิย. 47 14  มิย.  48

ลงวันที ่ 12  มีค.  2545 ไฟสญัญาณจราจรจ านวน  ระบบ บนทางหลวงหมายเลข  226
V.A. ตามแบบมาตรฐาน ทีก่ม.133+819 บริเวณสีแ่ยกไป 
กรมทางหลวง บา้นค าบอน - บา้นสบาย

2 อบ.27/2546 7400  งานจ้างเหมาท าการติดต้ัง ติดต้ังไฟกระพริบทีบ่ริเวณหวัเกาะใน หจก. วังกาญจน์ 1 พค. 46 1  พค.  48 1  พค.  49
ลงวันที ่ 11 กพ.  2546 ไฟสญัญาณจราจร (ไฟกระพริบ) ทางหลวงหมายเลข  212  ตอน ม่วงสามสบิ - เอ็นจิเนียร่ิง

ต่อเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีควบคุม
ทีก่ม.6+000, กม.12+400, กม.18+499

หมวดการทางวารินช าราบที ่2           แขวงการทางอุบลราชธานีที ่ 1            ส านักทางหลวงที ่ 7 
รับประกันผลงานถึงวนัที่

เอกสารแนบ  ม.1/2
ทะเบียนควบคุมการรับประกันผลงานของผู้รับจ้าง งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร

ตัวอย่าง



เอกสารแนบ ม.1/3

รับประกันหลอดไฟ

24 เดอืน

อุปกรณ์อื่นๆ 

36 เดอืน

เงือ่นไขการท าความสะอาด

และตรวจสอบอุปกรณ์

อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง

รับประกันผลงานถึงวันที่

ทะเบียนควบคุมการรับประกันผลงานของผู้รับจ้าง งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
หมวดฯ ………………………………. แขวงฯ………………………………………ส านักทางหลวงที่ ……………………………………..

รายละเอียดของงาน

ไฟฟ้าแสงสว่าง

รหัสงาน/โครงการฯ

ช่วงกม. และทางหลวง

ที่ด าเนินการตามสัญญา

สัญญาที/่ลงวันที่ที่
วันตรวจรับงาน

ว/ด/ป

ผู้รับจ้าง

      ค ำอธิบำย
      (1)  ให้ระบุรหัสงาน ลักษณะงาน หรือ โครงการ เช่น รหัส 7400 งานติดต้ังไฟสัญญาจราจร งาน ปรับปรุงย่านชุมชน  โครงการฯ
             ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ  เป็นต้น  พร้อมทั้งระบุช่วง กม. ด าเนินการ  หมายเลขทางหลวงและชื่อสายทาง
      (2)  ระบุรายละเอียดช่วงกม.  และจ านวนต้นของเสาไฟฟ้าแสงสว่างท่ีติดต้ัง (อาจหลายช่วงกม.  กรณีเป็นงานโครงการ)
      (3)  ให้ระบุด้วย "มีเง่ือนไข  หรือ  ไม่มีเง่ือนไข"

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )



เอกสารแนบ ม.1/3

รบัประกันหลอดไฟ

24 เดือน

อุปกรณ์อ่ืนๆ 

36 เดือน

1 อบ. 25 / 2546 7400 งานจ้างเหมาท าการ งานจ้างเหมาท าการติดต้ังไฟฟ้า บ. สว่างไสวไลดต้ิ์ง มเีง่ือนไข
ลว.7 ก.พ. 2546 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง แสงสว่างกิ่งเดยีว สงู 9.00 เมตร

ดวงโคมขนาด 250  วัตต์  พร้อม
อุปกรณ์ครบชดุ  ในทางหลวงหมาย
เลข 226  ตอน  กนัทรารมย์  - ต่อเขต
เทศบาลวารินช าราบควบคมุ
กม. 163 + 843 - กม. 164 +082

2 ยส. 37/2545 โครงการปรับปรุง จ้างเหมาท าการปรับปรุงย่างชมุชน หจก. วิญญูยโสธร ไมม่เีง่ือนไข
ลว.12 มี.ค. 2545 ย่านชมุชนป ี2545 ในทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน

กม. 3+000 (ต่อเขตแขวงฯ มหาสารคาม)
กม. 32 + 850 - กม. 33 + 100
ไฟฟ้ากิ่งคู่ จ านวน 9 ต้น
ไฟฟ้ากิ่งเดยีว จ านวน 3 ต้น

ทะเบียนควบคุมการรับประกนัผลงานของผู้รับจ้าง งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
หมวดการทางวารินช าราบที่ 2    แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1     ส านักทางหลวงที่ 7 

ที่ สัญญาที่/ลงวันที่

รหัสงาน/โครงการ

ช่วงกม. และทางหลวง

ที่ด าเนินการตามสัญญา

รายละเอียดของงาน

ไฟฟ้าแสงสว่าง

ผู้รบัจ้าง วันตรวจรบังาน

ว/ด/ป

รบัประกันผลงานถงึวันที่ เง่ือนไขการท าความสะอาด

และตรวจสอบอุปกรณ์

อย่างนอ้ยปีละ 2 ครั้ง

16  มิ.ย.46

12  พ.ย.45

16  มิ.ย.48 16  มิ.ย.49

12  พ.ย.47 12  พ.ย.48

ตัวอย่าง



เอกสารแนบ ม.1/4

เดือน
ส้ินสุดการรับ

ประกันวันที่
วัดค่าสะทอ้นแสง วันที่

ชนิดสีตีเส้น

ปริมาณงาน

ม2.

วันตรวจรับงาน

ว/ด/ป

รับประกันผลงาน

ทะเบียนควบคุมการรบัประกันผลงานของผู้รบัจ้าง งานสตีเีสน้จราจร (ตามขอ้ก าหนดเดิม)
หมวดฯ ………………………………. แขวงฯ………………………………………ส านักทางหลวงที ่……………………………………..

ที่ สัญญาที/่ลงวันที่

รหัสงาน/โครงการฯ

ช่วงกม. และทางหลวง

ที่ด าเนินการตามสัญญา

ผู้รับจ้าง

(ผู้รับเหมาช่วง)

(1) (2) (3) (4)

      ค ำอธิบำย
      (1) ให้ระบุรหัสงาน ลักษณะงาน หรือโครงการ ฯ เช่น รหัส 7100 งานจ้างเหมา งานตีเส้นจราจร รหัส  3100
           งานปรับระดับผิวแอสฟัลต์  งานปรับปรุงย่านชุมชน  โครงการฯ เป็นต้น  พร้อมทั้งระบุช่วงกม. ด าเนินการ
           ของสัญญา  หมายเลขทางหลวงและช่ือสายทางไว้ด้วย
     (2)  ระบุช่ือ  บริษัทฯ ที่เป็นผู้รับเหมาช่วงไว้ในวงเล็บ
     (3)  6 เดือน 12 เดือน  หรือ  24  เดือน ส าหรับ สี  Cold paint , Hot paint หรือ Thermoplastic แล้วแต่กรณี
     (4)  นับก าหนดวันที่  ภายใน  90 - 120, 120-150, 150-180 วัน แล้วแต่กรณี  ส าหรับสีแต่ละชนิด



เอกสารแนบ ม.1/4

เดือน
สิ้นสดุการรับ

ประกันวันที่
วัดค่าสะทอ้นแสง วันที่

1 อบ.4/2545 รหสังาน 7100 งานจ้างเหมา บ.อาคเนย์ทร้าฟฟิค สีเทอร์โมพลาสติค 24 1 กค.45

ลว.18 ม.ค. 2545 ท าการตีเส้นจราจรตามแบบมาตรฐาน ปริมาณงาน 4,190 ม.2 ( 150 - 180 วัน)
กรมทางหลวงในทางหลวงหมายเลข 217
ตอน  สี่แยกไปเดชอุดม (วารินช าราบ) - 
สามแยกเขา้พิบูลมงัสาหาร  ระหว่าง
กม. 1 + 040  -  กม. 21 + 405

2 อบ.15/46 8100 งานจ้างเหมาท าการซ่อมทางที่ถกู หจก. ไทยเจริญ สีเทอร์โมพลาสติค 24 25 สค. 46

ลว.24 ม.ค. 46 อุทกภัย (คนืสู่สภาพเดมิ) ในทางหลวง ศรีสะเกษ ปริมาณงาน 1,060 ม.2 (150 - 180 วัน)
หมายเลข 24 ตอน วารินช าราบ - ต่อเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานีควบคมุ
(หาดสวนยา) กม. 0+000 - กม. 1+800

ทะเบียนควบคุมการรับประกันผลงานของผู้รับจ้าง งานสตีเีสน้จราจร (ตามขอ้ก าหนดเดิม)
หมวดการทางวารินช าราบที่ 1           แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1            ส านักทางหลวงที่  7

ที่ สญัญาที/่ลงวันที่

รหัสงาน/โครงการฯ

ช่วงกม. และทางหลวง

ที่ด าเนินการตามสญัญา

ผู้รับจ้าง

(ผู้รับเหมาช่วง)

ชนิดสตีเีสน้

ปริมาณงาน

ม2.

วันตรวจรับงาน

ว/ด/ป

รับประกันผลงาน

 30 ม.ค. 45

ตัวอย่าง

 30 ม.ค. 47

 25  มี.ค. 46  25  มี.ค. 48



เอกสารแนบ ม.1/5

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2

รหัสงาน / โครงการ ส้ินสุดการรับ

ประกนัวนัที่

วดัค่าสะท้อนแสง วนัที่

ทะเบียนควบคุมการรับประกันผลงานของผู้รับจ้าง งานตเีส้นจราจร (ตามข้อก าหนดใหม่  ตุลาคม 2545)
หมวดฯ …… ………………... แขวงฯ……………………….………… ส านักทางหลวงที่ …………………………….

ผู้รับจ้าง

(ผู้รับเหมาช่วง)

ชนิดสีตีเส้น

ปริมาณงาน

ม.2

วนัที่ 

ตรวจรับ

รับประกนัผลงาน

สัญญาที่ / ลงวนัที่ที่
เดอืน

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

(1) (2) (3) (4) (4)



เอกสารแนบ ม.1/5

ครั้งที ่1 ครั้งที ่2
1 อบ. 15 /2546 8100 จ้างเหมาท าการซ่อมทางที่ถกู หจก. ไทยเจริญ สีเทอร์โมพลาสติก 24 (12 เดือน) (24 เดือน)

ลงวันที่ 24  มค. 2546 อุทกภัย (คนืสู่สภาพเดิม) ศรีสะเกษ ปริมาณงาน 1,060 ม.2 25 มีค. 47 25 มีค. 48
ในทางหลวงหมายเลข 24 (                       )
ตอน  วารินช าราบ - ต่อเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานควบคมุ (หาดสวนยา)
กม. 0 + 000 - กม. 1 + 800

2 อบ. 32/2546 7100 จ้างเหมาท าการตีเส้นจราจรบน บ.ถาวรพัฒนา จ ากดั สีเทอร์โมพลาสติก 24 (12 เดือน) (24 เดือน)

ลงวันที่ 27 ก.พ. 2546 ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน กม. 39 +000 ปริมาณงาน 5,360 ม.2 16 พค. 47 16  พค. 48
(ต่อเขตแขวงฯ อุบลราชธานีที่ 2) -
วารินช าราบ  กม. 0 + 500 - กม. 11 + 200

ชนิดสีตเีส้น

ปริมาณงาน

ม2.

วันที ่

ตรวจรับ

ทะเบียนควบคุมการรับประกันผลงานของผู้รับจ้าง งานตีเส้นจราจร (ตามข้อก าหนดใหม่  ตุลาคม 2545)
หมวดการทางวารินช าราบที ่ 1         แขวงการทางอุบลราชธานีที ่1      ส านักทางหลวงที ่7 

ที่ สัญญาที/่ลงวันที่
เดือน

สิ้นสุดการรับ

ประกันวันที่

รับประกันผลงาน

วัดค่าสะทอ้นแสง วันที่รหัสงาน/โครงการ
ผู้รับจ้าง

(ผู้รับเหมาช่วง)

25 มี.ค.46

16 พ.ค.46

25 ม.ีค.48

16 พ.ค.48

ตัวอย่าง



เอกสารแนบ  ม.1/6 
ตัวอยางบันทึกรายงาน  ตามขอ  2.1 

                                             บันทึกขอความ 

สวนราชการ   หมวดการทาง
.................................................................................................
....   
ที่   ...................................................................วันที่ 
................................................................. 
เรื่อง     รายงานความชํารุดบกพรองของงานสัญญาท่ี 
.................................................. 

เรียน ชขท.................................ผาน ผช.ชขท. (ม)     
 
  ตามสัญญาท่ี.........................................................ลงวันท่ี
.................................................... 
งาน/โครงการฯ.....................................................................ทางหลวงหมายเลข
............................................. ตอน
....................................................................................กม. 
....................................................................... 
มี
..................................................................................................................
...............เปนผูรับจาง   โดยงานได 
แลวเสร็จมีการตรวจรับไปเม่ือ 
...................................................................................ระยะเวลาประกันผลงาน 
....................................เดือน   ส้ินสุดระยะรับประกันวันท่ี
...........................................รายละเอียดแจงแลวนั้น 
 
  หมวดฯ ขอรายงานวา ไดเกิดความชํารุดบกพรองข้ึนกับงานสัญญาดังกลาวในสวนของ
รายการ
..................................................................................................................
............................................... 
โดยมีลักษณะชํารุด  คือ
..................................................................................................................
..................... 



..................................................................................................................

........................................................... 

..................................................................................................................

........................................................... 
มีปริมาณงานท้ังส้ิน ......................................................รายละเอียดตามเอกสารแนบ (กรณี
ท่ีมีรายละเอียดมาก) 
  

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



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

                                               บันทึกขอความ
สวนราชการ    หมวดการทาง
...........................................……………....................................     
ที่   ............................................................................ วันที่  
......................................................     
เรื่อง     ผูรับจางสัญญาท่ี.......................................   ไดเขามาเริ่มงานซอม 
 
เรียน ชขท...................................................ผาน ผช.ชขท. (ม)     
 
  ตามท่ี  หมวดฯ  ไดเคยรายงานความชํารุดของงาน  ตามสัญญาท่ี 
............................................ ลงวันท่ี.....................................................งาน/
โครงการฯ...................................................…………………….ทางหลวงหมายเลข
............................…........ และตอมา  ชขท.  ไดมีบันทึกตอทายสําเนาหนังสือแจงผูรับจางใหเขา
ทําการซอม เพื่อส่ังการใหหมวดฯ ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของผูรับจางนั้น  
 

หมวดฯ ขอรายงานวา ผูรับจางงานดังกลาวไดเขามาเร่ิมดําเนินการซอมงานท่ีชํารุดเสียหาย
แลวตั้งแตวันท่ี...........................................เปนตนมา   คาดวาจะแลวเสร็จวันท่ี 
................................................ 
  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  ท้ังนี้ หมวดฯ ใครขอใหหนวย
......................................................ไปรวมควบคุมงานซอมในสวนท่ีเกี่ยวของดวย   จะเปน
พระคุณยิ่ง 

 
 

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



 
 



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

                                               
บันทึกขอความ 

สวนราชการ    หมวดการทาง
...........................................……………....................................     
ที่   .......................................................................... วันที่   
......................................................     
เรื่อง     ผูรับจางสัญญาท่ี.......................................   ไดเขามาเร่ิมงานซอม 
 
เรียน ชขท...................................................ผาน ผช.ชขท. (ม)     
 
  ตามท่ี  หมวดฯ  ไดเคยรายงานความชํารุดของงาน  ตามสัญญาท่ี 
............................................ ลงวันท่ี.....................................................งาน/
โครงการฯ...................................................…………………….ทางหลวงหมายเลข
............................…........ และตอมา  ชขท.  ไดมีบันทึกตอทายสําเนาหนังสือแจงผูรับจางใหเขา
ทําการซอม เพื่อส่ังการใหหมวดฯ ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของผูรับจางนั้น  
 

หมวดฯ ขอรายงานวา ผูรับจางงานดังกลาวไดเขามาเร่ิมดําเนินการซอมงานท่ีชํารุดเสียหาย
แลวตั้งแตวันท่ี...........................................เปนตนมา   และงานไดแลวเสร็จไปแลวตั้งแตวันท่ี 
......................... 
...................................................................  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และพิจารณาดําเนินการตอไป 

 
 

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

 



เอกสารแนบ   ม.1/9 
ตัวอยางบันทึกรายงาน    ตามขอ  3.4 

                                               
วาม บันทึกขอค

สวนราชการ  
......................................................................................................
............................ 
ที่  ......................................................................  วันที่ 
............................................................. 
เรื่อง     รายงานแลวเสร็จของการซอมงานที่ชํารุดของสัญญาท่ี
..................................... 
 
เรียน ชขท.................................ผาน ผช.ชขท. (ม)     
 
 ตามบันทึกท่ี...................................................................ลงวันท่ี
...................................................…….. 
ซ่ึง  หมวดฯ  ไดรายงานเพ่ือโปรดทราบวา  ผูรับจางงานตามสัญญาท่ี
.................................................................ลงวันท่ี
...........................................................งาน/โครงการฯ
.............................................................................ทางหลวงหมายเลข
..............................................................................ไดเขามาเร่ิมทําการซอมงานท่ี
ชํารุดต้ังแต 
วันท่ี ............................................................เปนตนมารายละเอียดแจงแลวนั้น 
  

หมวดฯ ขอรายงานวา บัดนี้ การซอมของผูรับจางไดสําเร็จเรียบรอยลงแลวตั้งแต วันท่ี
................................................... มีผลงานการซอมถูกตองสมบูรณตามขอกําหนดทุกประการ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                      
 
 

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

 



เอกสารแนบ   ม.1/10 
ตัวอยางบันทึกรายงาน   ตามขอ  3.5 

                                                
บันทึกขอความ 

สวนราชการ    หมวดการทาง
............................................................................……………... 
ท่ี   ............................................................................ วันท่ี   
...................................................... 
เร่ือง     ผูรับจางสัญญาท่ี.......................................   ยังไมเขาทําการซอม 
 
เรียน ชขท.................................ผาน ผช.ชขท. (ม)     
 
  ตามท่ี หมวดฯ ไดเคยรายงานความชํารุดของงาน สัญญาท่ี 
....…........................…...............ลงวันท่ี...............................................งาน/
โครงการฯ......……………………....................................................ทางหลวงหมายเลข
...........................................และตอมา  ชขท. ไดมีบันทึกตอทายสําเนาหนังสือแจงผูรับจางให
เขาทําการซอม   เพื่อส่ังการใหหมวดฯ ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของผูรับจางนั้น  
 

หมวดฯ ขอรายงานวา  จนกระท่ังบัดนี้ ซ่ึงนับจากวันท่ีแขวงฯ  ไดออกหนังสือถึงผูรับจาง
เปนเวลา.....…..........วันแลว  แตผูรับจางยังมิไดเขามาทําการซอมแกไขแตอยางใด  
  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป  

 
 

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



เอกสารแนบ   ม.1/11 
ตัวอยางบันทึกรายงาน    ตามขอ  4.1 

                                                    
บันทึกขอความ 

สวนราชการ    หมวดการทาง
...........................................…………….....................................     
ที่   .......................................................................... วันที่   
.......................................................     
เรื่อง     ขออนุมัติเขาทําการซอมเปนกรณีเรงดวนในงานสัญญาท่ี
....................................... 
 
เรียน ชขท.................................ผาน ผช.ชขท. (ม)     

  ตามท่ี แขวงฯ ไดมีหนังสือ  ท่ี …………………..ลงวันท่ี…………………………แจง
ผูรับจางใหมาทําการซอมงานสัญญาท่ี..............................................ลงวันท่ี
...............................................................งาน/โครงการฯ
..................................................................................................................
...................................ทางหลวงหมายเลข.........................……......และไดส่ังการตอทาย
สําเนาหนังสือดังกลาวใหหมวดฯ ตรวจสอบติดตามการดําเนินงานของผูรับจางแลวนั้น  

หมวดฯ ขอรายงานวา จนกระท่ังบัดนี้ผูรับจางยังมิไดเขามาซอมแตประการใด และจากการ
ตรวจสอบสภาพความชํารุดบกพรอง  ท่ีเกิดขึ้นแลวไดพบวา มีงานบางสวนท่ีลักษณะความชํารุด อยูในสภาพ
ท่ีจําเปนตองไดรับการซอมแกไขโดยเร็ว หากมิฉะนั้นแลวจะกอใหเกิดความ  ไมสะดวกปลอดภัยแกผูใชทาง  
อีกทั้งจะทําใหความชํารุดเสียหายลุกลามเพ่ิมข้ึนรุนแรงได 

  ท้ังนี้มีงานท่ีหมวดฯ เห็นสมควรตองเขาทําการซอมแกไขโดยเรงดวน คือ
.........................…. 
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
................................................................. คิดเปนวงเงินคาซอม  ประมาณ 
.........................................บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อหมวดฯ  (หรือ หนวยฯ...........................................) 
จะไดเรงรัดการซอมโดยเร็วตอไป                  



 
..................................................... 

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



เอกสารแนบ   ม.1/12 
ตัวอยางบันทึกรายงาน    ตามขอ  4.5 

                                                    
บันทึกขอความ 

สวนราชการ   หมวดการทาง
.................................................................................................
....  
ที่   ......................................................................วันที่
............................................................... 
เรื่อง     รายงานคาใชจายในการซอมงานสัญญาท่ี..........................    
 
เรียน ชขท.................................ผาน ผช.ชขท. (ม)     
 
  ตามท่ีแขวงฯ ไดอนุมัติตอทายบันทึกหมวดฯ ท่ี
......................…..........................................    ลงวันท่ี
.....................................................ใหหนวยงานฯ
...................................................... เขาทําการซอมงาน ท่ีชํารุดของงานสัญญาท่ี
.........................................วันท่ี...................................งาน
.............................................ทางหลวงหมายเลข
...................................................เปนกรณีเรงดวน รายละเอียดแจงแลวนั้น 
  

บัดนี้ ................................................................ ไดดําเนินการซอมงาน
ดังกลาวเรียบรอยแลว มีคาใชจายในการซอมรวมท้ังส้ิน ..........................................บาท  
ปรากฏตามเอกสารแนบ 
   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 0

 
 

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



เอกสารแนบ   ม.1/13 
ตัวอยางบันทึกรายงาน    ตามขอ  4.6 

                                                    
บันทึกขอความ

สวนราชการ    หมวดการทาง
...........................................…………........................................     
ที่   ....................................................................... วันที่   
..........................................................     
เรื่อง   ขอใหซอมงานที่ชํารุดโดยวิธีจางเหมาเปนกรณีเรงดวนในงานสัญญาท่ี
......................... 
 
เรียน ชขท.................................ผาน ผช.ชขท. (ม)     

  ตามท่ี แขวงฯ ไดมีหนังสือ  ท่ี …………………..ลงวันท่ี…………………………แจง
ผูรับจางใหมาทําการซอมงานสัญญาท่ี..............................................ลงวันท่ี
...............................................................งาน/โครงการฯ
..................................................................................................................
...................................ทางหลวงหมายเลข.........................……......และไดส่ังการตอทาย
สําเนาหนังสือดังกลาวใหหมวดฯ ตรวจสอบติดตามการดําเนินงานของผูรับจางแลวนั้น  

หมวดฯ ขอรายงานวา จนกระท่ังบัดนี้ผูรับจางยังมิไดเขามาซอมแตประการใด และจากการ
ตรวจสอบสภาพความชํารุดบกพรอง  ท่ีเกิดขึ้นแลวไดพบวา มีงานบางสวนท่ีลักษณะความชํารุด อยูในสภาพ
ท่ีจําเปนตองไดรับการซอมแกไขโดยเร็ว หากมิฉะนั้นแลวจะกอใหเกิดความ  ไมสะดวกปลอดภัยแกผูใชทาง  
อีกทั้งจะทําใหความชํารุดเสียหายลุกลามเพ่ิมข้ึนรุนแรงได 

  ท้ังนี้มีงานท่ีหมวดฯ เห็นสมควรใหเขาทําการซอมแกไขโดยเรงดวน คือ
...........................…. 
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
...............................................……................. คิดเปนวงเงินคาซอม  ประมาณ 
.........................................บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  ท้ังนี้  หมวดฯ   ขอเสนอความเห็น  ใหดําเนินการซอม
แกไขงานดังกลาวโดยวิธีจางเหมา                  



 
..................................................... 

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