
ประกาศกรมทางหลวง
เร่ือง ประกวดราคาจา้งกอ่สรา้งจา้งคา่ปรบัปรงุงานอำนวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงอ,ุบลราชธานท่ีี ๑ ดว้ย

วิธปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (e-bidding)

ท่ี คค ๐๖๐๕๐/ม.te/e-๒๓/๒๕๖๒

กรมทางหลวง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างกอ่สร้างจ้างคา่ปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภยั 
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพือ่งานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดต้ัง 
อุปกรณเ์สาหลกันำทางยางพารา จำนวน ๑,๑๖๙ ตัน ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาคร้ังน้ีเป็นเงิน 
ท้ังสัน ๔,๓๓๓,๒๖๙.๖๕ บาท (สัล้านสามแสนสามหม่ืนสามพันสองร้อยหกลิบเก้าบาทหกสิบห้าสตางค์)

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
๑. มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไมอ่ยู่ระหวา่งเลกิกจิการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 

เนือ่งจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมีนผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง .

๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ึอไว้ในบัญชีรายซ่ึอผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ึอให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสบเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บรืหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงาบใบกิจการของนิติบุคคลน้ีนด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดข้ึอจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

. ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก'กรมทางหลวง ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกลิทธ้ีหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม'ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 
เสนอได้มีคำลังให้สละเอกลิทธ๋ึและความคุ้มกันเข่นว่าน้ีน

๑๐. เปน็ผู้ประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนงานก่อสร้างสาขา................... -.......................ไว้กับกรมบัญชี
กลาง (กรณคีณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งาบก่อสร้างสาขาน้ีนด้องข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ 
กรมบัญชีกลาง)

๑๑. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่
นอ้ยกว่า.................... -..............................บาท (.......................... -......................... )และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กจิการรว่มคา้” ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี



(๑) กรณท่ีีกิจการร่วมค้าไค้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบีติครบถ้วน 
ตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา และย่ืนข้อเสนอให้ย่ืนข้อเสนอใบนาม ‘'กจิการรว่มคา้” 
ส่วนคุณสมบีติต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผล 
งานกอ่สร้างของกิจการร่วมค้าทีเ่ข้าประกวดราคาหรือสอบราคาไต้ ท้ังน้ี ผลงานงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้ 
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาหรือสอบราคาไต้ หมายความว่า สามารถนำผลงาน 
งานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ีงมาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาหรือ 
สอบราคาไต้

(๒) กรณท่ีีกิจการร่วมค้าไมใต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล 
ท่ีเข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบีติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา เว้นแต่ 
ในกรณท่ีีกิจการร่วมค้าไต้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณอั์ก'ษรกำหนดใหผู้้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็น 
ผู้รับผิดขอบหลักในการเข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการย่ืนข้อเสนอ 
กิจการร่วมค้าน้ัน สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่นข้อ 
เสนอในการประกวดราคาหรือสอบราคาไต้

(๓) สำหรับแนวทางปฏิบีติในการพิจารณาคุณสมบีติฃองผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าให้ใช้บังคับ 
ถึงการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าในการซ้ือหรือจ้าง เข้าหรืองานบริการหรืองานจ้างท่ี 
ปรึกษาหรืองาบจ้างออกแบบหรือควบคุมงาบก่อสร้างโดยอนุโลม

ท้ังน้ี “กิจการร่วมค้าทีจ่ดทะเบยีนเปน็นติิบคุคลใหม่" หมายความว่า กจิการร่วมค้าทีจ่ดทะเบยีนเปน็ 
นิติบุคคลต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์

๑๒. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
G overnm ent P ro cu rem en t: e  - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ย่ืนข้อเสนอน่ึงไต้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic G overnm ent Procurem ent ะ e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ข. กำหนด

๑๔. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่โนฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม' 
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ข. กำหนด

๑๔. ผู้ย่ืนข้อเสนอน่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เวน้แตก่ารจ่ายเงิน 
แต่ละคร้ังน่ึงมียูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ไต้ ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๖. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้ทีผ่า่นการคดัเลอืกผ้มีคุณสมบีติเบ้ืองต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดย 
เป็นผู้โต้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานบำรุงทางประเภทที ่ ๑๖ งานเคร่ืองหมายนำทาง กับกรมทางหลวง และ 
ไม่ขาดคุณสมบัติตามเง่ือนไขในการจดทะเบียนผ้รับเหมาน่ึงไต้แจ้งเวียนน่ึอแล้ว และจะต้องมีหนังลือรับรองพร้อมหลัก 
จานจากโรงงานผู้ผลิตท่ีมีใบอนถทตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ประเภท ๔๒ (๔) รับรองว่าจะดำเนนิการผลิต 
อุปกรณเ์สาหลกันำทางยางพารา ย่ืนพร้อมกับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส ์(e- 
bidding) มิฉะน้ันกรมทางหลวงจำเป็นต้องสงวนลิทธโนการท่ีจะไม่พิจารณาราคาจากผ้ย่ืนข้อเสนอ

ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ในวันที ่
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๒ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์'ในราคาขุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบ 
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๒ ถึงวันท่ี



, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒โดยดาวนโ์หลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิสไ์ด้ภายหลังจาก 
ชำระเงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ w w w .gprocurem ent.go.th หรือ 
สอบถามทางโทรลัพท์หมายเลข ๐๔๕๒๔๓๔๒๖ ในวันและเวลาราขการ

ผูส้นใจตอ้งการทราบรายละเอยีดเทีม่เตมิเกีย่วกบัรายละเอยีดและขอบเขตของงานโปรดสอบถามนายัง 
กรมทางหลวง ผ่านทางอีเมส ์doh071 l@ doh.go.th หรือซ่องทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันท่ี ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยกรมทางหลวงจะซ้ีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.doh.go.th และ 
www.gprocurem ent.go.th ในวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding) นี้
- ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำป ีพ.ศ................................. แล้ว
- ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ......๒๕๖๒.............

อน่ีง การจัดซือ้หรือการจัดจ้างคร้ังนี ้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเม่ือพระราช 
บญัญติังบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณท่ีีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างในคร้ังดังกล่าว หน่วย 
งานของรัฐสามารถยกเลกิการจัดซือ้หรือการจัดจ้างได้

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(นายสมโภช แนวจำปา)
นายชา่งโยราชำนาญงาน รักษาราชการแทบ 
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี ๑ 

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันท่ีซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

*เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคา แบบรูปรายการละเอยีด ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์ 
www.doh.go.th ดังน้ี

(๑) รายการละเอียดและขอ้กำหนดการกอ่สร้างทางหลวง เล่มท่ี ๑ และเล่มท่ี ๒

http://www.doh.go.th
http://www.gprocurement.go.th
mailto:l@doh.go.th
http://www.doh.go.th
http://www.gprocurement.go.th
http://www.doh.go.th


(๒) รายละเอยีดและขอ้กำหนดการจดัทำเคร่ืองหมายจราจรบนผวิทางฉบบักรกฎาคม ๒๔๕๑

(๓) ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ัวไป งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

(๔) ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ัวไป งานติดต้ังไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง

(๔) คู,มอืเครือ่งหมายควบคมุการจราจรในการกอ่สร้างบรุณะและนำ,เงรกัษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๔๖๑

(๖) คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม คสล.

(๗) รายละเอียดและหลกัเกณฑง์านบริหารการจราจรในระหว่างการกอ่สร้าง

(๘) ข้อกำหนดพเิศษ

(๙) STANDARD DRAWING

- แนวทางการพจิารณาขยายอายุสญัญาหรือการงดหรือลดคา่ปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง

(สิงหาคม ๒๔๖๑)



รายละเอยีดของงานแนบทา้ยประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์
เลขท่ี คค 06050/ม.2/ e-23 / 2562 ลงวับท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562

จ้างก่อสร้างจ้างคา่ปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงอบุลราชธานทีี ่ 1 เพือ่งานจา้งเหมาผลติพรอ้มตดิตัง๋อปุกรณเ์สาหลกันำทางยางพารา ปริมาณงาน 1,169 ตับ 
1. รายละเอยีดของงาน

ลำดับท่ี รายการ
หน่วย
(บท!!)

ปริมาณงาน 
(Estim ated) รายละเอยีดและขอ้กำหนด

1 อุปกรณเ์สาหลกันำทางยางพารา (สเ์หล่ียม) ต้น 1,169.000 ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ีไช้ใบการก่อสร้างเป็นไปตามแบบมาตรฐาน 
กรมทางหลวง (STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND 
CONSTRUCTION 2015 REVISION) ฉบับแก้โข 8 นิ.ค. 2561 และหรือท่ี 
กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง

1.ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เข่ืองใน - อุบลราขธาน ีกม.221+200 - กม.273+500
(เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (876 ต้น)
2.ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หว้ยขะยุง - วารบิขำราบ กม.313+384 - กม.332+450
(เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาบ 1 แห่ง (161 ต้น)
3.ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธาน ี- ตระการพชืผล กม.!4+200 - กม.40+150
(เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (132 ต้น)

๒. ภายในระหว่าง กม.ท่ีแสดงไว้ใบบัญชี ผูว่้าจ้างนลิิทธ้ีท่ีจะกำหนดใหท้ำการ จา้งกอ่สรา้งจา้งคา่ปรนัปรงุงานอำนวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงอบุลราชธานทีี ่ ๑ การจราจรและขนส่ง 
ในตอนใด กว้างเทา่ใด หรือเว้นตอนใด ตามความจำเปน็และเพิม่ตอนตอนตันหรือตอบปลาย ภายในระยะไม่เกนิด้านละ ๕ กิโลเมตร เพ่ือให้โต้ ปริมาณงานตามกำหนดไว้ในประกาศนี้

3. ภายใบกำหนด 7 วัน นบัลัดจากวันลงนามในสัญญา ผูรั้บจ้างจะตอ้งเสนอแผนงาบระยะเวลาทีจ่ะดำเนนิงาน crim e Schedule) ใหเ้ปน็ทีพ่อใจผู้ว่าจ้างโดยแสดงถึงข้ันตอบของการทำงานและกำหนดเวลา 
ท่ีจะต้องใช้โนการทำงาบหลักต่าง  ๆใหแ้ลว้เสร็จ โดยเสนอใหผู้้ว่าจ้างพจิารณาก่อนเร่ิมลงมอก่อสร้าง และให้ถึอแผนการทำงานน้ีเป็นส่วนหน้ีงของสัญญา

ล้านิไต้เสนอแผนงาน หรือไม่สามารถทำงานใหแ้ล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรอืจะแลว้เสรจ็ลา่ชา้เกนิกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหน้ีง หรือตกเปน็ผูล้ม้ละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏบัติ 
ตามดำสัง่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัททีป่รืกบาข่ืงไต้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างนลิิทธท่ีจะบอกเลิกสญัญานีโ้ต้ และนลิิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เช้าทำงานของผู้รับจ้าง 
ให้ลุล่วง,โปโต้ต้วย

การทีผู้่ว่าจ้างไมใ่ช้ลิทธิเลิกสญัญาดังกล่าวช้างต้นนัน้ไม่เปน็เหตุใหผู้้รับจ้างพน้จากความผิดตามสญัญา



4. เพีอ่เปน็การใหข่้าวสารเกีย่วกบังานกอ่สร้างของทางราชการแกป่ระขาซน ผูรั้นจ้างจะตอ้งตดิตัง้'ปาิยแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัการกอ่สรา้ง ณ บริเวณสถานพีก่่อสร้างใว้อย่างนอ้ย 2 จุด คือจุดเร่ิมต้น 
และจุดส้ินสุดของโครงการก่อสร้าง ท้ังน้ีเพือ่ให้เป็นไปตามแนวทางปฎิน้ติในการติดต้ังแผ่น,ปา็ยแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบังานกอ่สรา้งของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตริ เม่ือวันพ่ี 22 มกราคม 2551 แจ้งตาม 
หนังสือสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพี ่นร.050ร/ว.27 ลงวันพ่ี 28 มกราคม 2551 โดยใหร้ะบรุายละเอยีดในประกาศ ดังนี้

4.1 ข่ือหนว่ยงานเจ้าของโครงการ สถานพ่ีติดต่อ พร้อมดวงตราหนว่ยงานเจ้าของโครงการ
4.2 ประเภทชนิดของสิงก่อสร้าง
4.3 ปริมาณงานกอ่สร้าง
4.4 ข่ือ พีอ่ยู ่ ผู้รับจ้างหรือหนว่ยงานพีก่่อสร้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.5 ระยะเวลาเริม่ตน้ และระยะเวลาส้ินสุดของงานหรือโครงการ
4.6 วงเงินคา่กอ่สร้าง
4.7 ขือ่เจ้าหนา้พีข่องหนว่ยงานผูค้วบคุมงาบ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.8 ขือ่เจ้าเหนา้พีข่องบริษทัวิศวกรพีป่รืกษาผูค้วบคุมงาบ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.9 กำลงักอ่สร้างด้วยเงินภาษอีากรของประซาซบ

5. ใบการกอ่สร้างใหป้ฎบิต้ติามรายละเอียดและข้อกำหนดการกอ่สร้างทางหลวง เล่มพ่ี 1 และเลม่พี ่ 2
6. ผู้รับจ้างมหีนา้ทีจั่ดหา ติตตัง้เคร่ืองหมายควบคมุการจราจรในงานกอ่สร้าง ตามแบบเลขพี ่ RS - 102 TS - RS 104 TS เพ่ือความสะดวกและปลอดภยัในการควบคมุงาน 

จบกว่างานจะแลว้เสร็จสมบรูณต์ามสญัญา
7: ผูรั้บจ้างตอ้งจดัพาเคร่ืองมอืทดลอง สำหรับงานควบคุมและแนะนำประจำโครงการฯ (งาน■รอ ID ■งานควบคุมผิวทางแอสฟลืด์คอนกรีต ตามบญัชเีคร่ืองมอืหดลองตา้นวิเคราะหแ์ละวิจัยพี ่ 1 และพ่ี 2

8. ในระหว่างการดำเนนิงานกอ่สร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดใหก้ารจราจรผ่านใตโ้ดยสะดวกและปลอดภยั โดยอยู่ในดุลยพนิจิของนายช่างโครงการ และไต้ติดต้ังป็าย เครือ่งหมาย ตลอดจนจัดให้มี 
คนใหส้ญัญาณจราจร และมีโคมไฟแสดงสัญญาณจราจรในเวลากลางคืบ ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และของสำนกังานคณะกรรมการป็องกับอุบ้ติภยัแหง่ชาติ ประกาศเจ้าพนกังานจราจรพี ่ 1/2547 
เร่ืองการขุดหลุม งานปลูกป็ก หรือวางส่ิงของเกะกะไว้ในทางสาธารณะ ผูรั้บจ้างจะตอ้งรับผดิชอบความเสยีหายใด  ๆ คันเกัตจากการไม่ปฏิบ้ติตามให้ถูกต้องตามเร่ือนใขในข้อนี้

และจัดพาเครือ่งมอืสำรวจ (ตามบญัชเีคร่ืองมอืสำรวจพี-่3H งรอืคกีว่า เพือ่ใชใ้นการควบคุมจนกว่าจะแล้วเสร็จสมบรูณต์ามสัญญา


