
ประกาศกรมทางหลวง
เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบกลางเพ่ือพ้ืนฟู 

โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๔0๖ ตอน บ้านโคก - ธาตุกลาง 
ระหว่าง กม.๑๖+00๐ - กม.๑๖+๖00  ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที คค ๐๖๐๐/ม.๒/ e-o® / ๒๕๖๓

กรมทางหลวง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ งบกลางเพ่ือพ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 

๒๔๐๖ ตอน บ้านโคก - ธาตุกลาง ระหว่าง กม.๑๖+0๐0 - กม.๑๖+๖๐0 ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งน้ีเปีนเงินทั้งสิน (ร์น่ื, £p (รน่ื o 1 ot ๑ o . (ร̂ o 

บาท (ที่ล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าร้อยสิบบาทห้าสิบสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายข่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 

จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม,เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งชันราคาอย่างเป็นธรรม 

ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 

เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธ้ีและความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาชา................. -.................... ไว้กับกรมบัญชี

กลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางไต้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ 

กรมบัญชีกลาง)

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่

บาท (....................... -...................... ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาน้อยกว่า



โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซ่ึงมีกฎหมาย 

บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ี แชวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี 1 

เซ่ึอถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ ‘'กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเบีนนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 

ตามเง่ือนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา และย่ืนข้อเสนอให้ย่ืนข้อเสนอในนาม “ กิจการร่วมค้า” 

ส่วนคุณสมบัติค้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวลามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้แสดงเป็นผล 

งานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาหรือสอบราคาไค้ ทั้งนี้ ผลงานงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้ 

แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาหรือสอบราคาไค้ หมายความว่า สามารถนำผลงาน 

งานก่อสร้างชองผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงมาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างชองกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาหรือ 

สอบราคาไค้

(๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ไค้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล 

ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไฃท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา เว้นแด' 

ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าไค้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็น 

ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานชองรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ 

กิจการร่วมค้าน้ัน สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างชองกิจการร่วมค้าท่ีย่นข้อ 

เสนอในการประกวดราคาหรือสอบราคาไค้

(๓) สำหรับแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าให้ใช้บังคับถึง 

การดัดเลือกคุณสมบัติชองผู้ยื่นข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าในการซ้ือหรือจ้าง เช่าหรืองานบริการหรืองานจ้างท่ี 

ปรึกษาหรืองานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยอนุโลม

ท้ังนี้ “ กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น 

นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรม1บัญซ่ึกลาง

๑๓. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้ท่ีผ่านการคัดเสือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองค้นในการจ้างของกรมทางหลวง 
โดยเป็นผู้ไค้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานก่อสร้างทางช้ันพิเศษ หรือก่อสร้างทางช้ัน ๑-๔ และไม่ขาด 
คุณสมบัติตามเง่ือนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

๑๔. ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีไค้รับการคัดเสือกให้เป็นคู่สัญญากับกรมทางหลวง จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์แอสฟ้ลค้ 
ผสมยางพารา ท่ีมีวัตถุดิบจากน้ํายางพาราข้นจากผู้ประกอบการแปรรูปยางพาราท่ีซ้ือน้ํายางพาราสดจากฃุมบุม 
สหกรณ์ฯ โดย

(๑๔.๑) ต้องเป็นชุมนุมสหกรณ์ท่ีลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยในโครงการส่งเสริมการ 
ใช้ยางภาครัฐ และมีหนังสือรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย

(๑๔.๒) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากชุมนุมสหกรณ์ฯ ตามข้อ ๑๔.๑ ท่ีระบุปริมาณน้ํา 
ยางสดและวันท่ีมีการขายให้แก,บริษัทผู้แปรรูปยางพารา

(๑๔.๓) ต้องมีหลักฐานเป็นใบ่เสร็จรับเงินจากบริษัทผู้แปรรูปยางพารา ตามข้อ ๑๔.๒ ท่ีระบุ 
ปริมาณน้ํายางข้นและวันท่ีมีการขายให้แก,บริษัทผู้ผลิตแอสฟ้ลต์ผสมยางพารา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่



๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบ 

จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๒๖

ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระ 
เงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ vwvw.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ 

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕๒๔๓๔๒๖ ในวันและเวลาราซการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 

กรมทางหลวง ผ่านทางอีเมส์ doh0711@doh.go.th หรือช่องทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันท่ี ๒๐ 

ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยกรมทางหลวงจะข้ีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.doh.go.th และ 

vwvw.gprocurement.go.th ในวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

• ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ..............................แล้ว

• ยังไม1ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ......๒๕๖๒ (งบกลาง)...........

อน่ึง การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเม่ือพระ 

ราซบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบกลาง) มีผลใข้บังคับและไต้รับจัดสรรเงินงบ 

ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบกลาง) จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างในคร้ังดังกล่าว 

หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างไต้

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑

(นา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี

๑

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง^

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 
ในระบบ e-GP ไต้ต้ังแต่วันท่ีซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

หมายเหด ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี 1 และเอกสารส่วนท่ี 2) 
ในระบบ e-GP ไต้ต้ังแต่วันท่ีซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

http://www.gprocurement.go.th
mailto:doh0711@doh.go.th
http://www.doh.go.th


*เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา แบบรูปรายการละเอียด ให้ผู้ย่ืน'ข้อเสนอ สามารถดาวใnหลดได้ท่ีเว็บไซต์ 

www.doh.go.th ดังนี้

(๑) รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี ๑ และเล่มที่ ๒

(๒) รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม ๒๕:๔๑

(๓) ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

(๔) ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง

(๔) คู่รอเคร่ืองหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๔๖๑

(๖) คู'มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.

(๗) รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง

(๘) ข้อกำหนดพิเคษ

(๙) STANDARD DRAWING

- แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง 

(สิงหาคม ๒๔๖๑)

http://www.doh.go.th


หน์าทิ 1

รายละเอียดของงานแบบท้ายประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

เลขท่ี คค 0600/11.2/ e-01 / 2563 ลงวับท่ี 11 ธันวาคม 2562

จ้างก่อสร้างจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาน พ.ศ.2562 งบกลางเพ่ือปีนฟูโครงสร้างพ้ืนฐาบท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอน บ้านโคก - ธาตุกลาง 

ระหว่าง กม.!6+000 - กม.!6+600 ปริมาณงาบ 1 แห่ง 

1. รายละเอียดของงาน

หน่วย ปริมาณงาน

ลำดับท่ี รายการ (Unit) (Estimated) รายละเอียดและข้อกำหนด

1 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SLOPE PROTECTION SQ.M. 200.00 ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ีไข้ในการก่อสร้างเป็นไปตามแบบมาตรฐาน

2 REMOVAL OF EXISTING SINGLE W-BEAM GUARD RAIL M. 48.00 กรมทางหลวง (STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND 

CONSTRUCTION 2015 REVISION) ฉบับแก้ไข 8 มี.ค. 2561 และหรือท่ี 
กำหนดไว้ใบแบบก่อสร้าง3 EARTH EXCAVATION CU.M. 500.00

4 EARTH EMBANKMENT CU.M. 1,060.00

5 POROUS BACKFILL CU.M. 12.00

6 SELECTED MATERIAL 'A' CU.M. 60.00

7 SOIL AGGREGATE SUBBASE CU.M. 60.00

8 SOIL CEMENT BASE CU.M. 50.00

9 PRIME COAT SQ.M. 240.00

10 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK (ON PRIME COAT) SQ.M. 240.00

11 BRIDGE APPROACH SLAB SQ.M. 220.00

12 CONCRETE SLOPE PROTECTION SQ.M. 640.00

13 MORTAR RIPRAP SQ.M. 800.00

14 NON WOVEN GEOTEXTILE 200 G/SQ.M. SQ.M. 1,460.00



ลำด ับ ท ี่ รายการ

หน ่วย

(U n it)

ปร ิมาณ งาน  

(E s tim a ted ) รายละเอ ียด และข ้อก ำห น ด

15

16

17

18 

19

ROCK FILL EMBANKMENT (ท ล .ม .!04/2532) CU.M. 710.00

1,900.00

ข ้อกำหนดและมาตรฐานท ี่ใช ้ในการก ่อสร ้างเป ็นไปตามแบบมาตรฐาน  

กรมทางหลวง (STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND 

CONSTRUCTION 2015 REVISION) ฉ บ ับแก ้เข  8 ม ิ.ค. 2561 และห ร ือท ี่ 

กำหนดไว ้ในแบบก ่อสร ้าง

SIDE DITCH LINING TYPE "แ" SQ.M.

THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW) SQ.M. 12.00

THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) SQ.M. 24.00

TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION LS. 1.00

๒. ภายในระหว่าง กม.ท่ีแลดงไว้ใบบัญชี ผู้วำจ้างมิสิทธ๋ึท่ีจะกำหนดให้ทำการ งบกลางเพี่อพื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในตอนใด กว้างเท่าใด หรือเว้นตอบใด 

ตามความจำเป็นและเพ่ิมตอนตอบต้นหรือตอนปลาย ภายในระยะไม่เกินด้านละ ๕ กิโลเมตร เพ่ือให้ใต้ ปริมาณงานตามกำหนดไว้ในประกาศน้ี

3. ภายในกำหนด 7 วัน นับถัดจากวันลงนามใบสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานระยะเวลาท่ีจะดำเนินงาน (Time Schedule) ให้เป็นท่ีพอใจผู้ว่าจ้างโดยแสดงถึงข้ันตอบของการทำงานและกำหนดเวลา 

ท่ีจะต้องใช้ใบการทำงานหลักต่าง  ๆให้แล้วเสร็จ โดยเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนเร่ิมลงมือก่อสร้าง และให้ถือแผนการทำงานน้ีเป็นส่วนหบ่ีงของสัญญา

ล้ามิได้เสนอแผนงาน หรือไม่สามารถทำงาบให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จส่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหบ่ีง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยโม่ปฏิบัติ 

ตามคำส่ังของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรืก'ษาซ่ึงได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมิสิทธ๋ึท่ีจะบอกเลิกสัญญาบ๋ีได้ และมิสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้าง 

ให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การท่ีผู้ว่าจ้างไม่ใข้ลิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นน้ัน ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผิดตามสัญญา

4. เพ่ือเป็นการให้ข่าวสารเก่ียวกับงาบก่อสร้างของทางราฃการแก่ประขาขบ ผู้รับจ้างจะต้องติดต้ังป็ายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการก่อสร้าง ณ บริเวณสถานท่ีก่อสร้างไว้อย่างน้อย 2 จุด คือจุดเร่ิมต้น 

และจุดสินสุดของโครงการก่อสร้าง ต้ังน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการติดต้ังแผ่นป็ายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับงาบก่อสร้างของทางราขการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2S51 แจ้งตาม 

หนังสิอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรืท่ี นร.0505/ว.27 ลงวับท่ี 28 มกราคม 2551 โดยให้ระบุรายละเอียดในประกาศ ดังน้ี



4.1 ข่ือหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ

4.2 ประเภทฃบิดของสิ่งก่อสร้าง

4.3 ปริมาณงานก่อสร้าง

4.4 ข่ือ ที่อยู่ ผู้รันจ้างหรือหน่วยงานที่ก่อสร้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

4.5 ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดของงานหรือโครงการ

4.6 วงเงินค่าก่อสร้าง

4.7 ขื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

4.8 ขื่อเจ้าเหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

4.9 กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประขาขน

5. ในการก่อสร้างให้ปฎิษัติตามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2

6. ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหา ติตดั้งเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง ตามแบบเลขที่ RS - 102 TS - RS 104 TS เที่อความสะดวกและปลอดภัยในการควบคุมงาน

จนกว่างานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา /  '

+7 ผู้รับจ้างต้องจัดพาเครื่องมือทดลอง สำหรับงานควบคุมและแนะนำประจำโครงการฯ (ง,พ -ร OIL) งานควบคุมผิวหางแอสพิลต์คอนกรีต ตามษ ัญซี๗(รองมือทดลองด้านวิเคราะห์และวิจัยท ี ่ 1 และที่ 2 

และจัดหาเครื่องมือสำรวจ {ฬาม■บัญชีเครื่องมือสำรวจที่ 3) หรือตีกว่า เพ่ือ'โข้โนการควบคุมจนกว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา[  \J
8. ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้การจราจรผ่านได้โดยสะดวกและปลอดภัย โดยอยูใบดุลยพินิจของนายช่างโครงการ และใต้ติดด้ัง'ป้าย เครื่องหมาย ตลอดจนจัดให้มี 

คนให้สัญญาณจราจร และมีโคมไฟแสดงสัญญาณจราจรในเวลากลางคืน ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุษัติภัยแห่งขาติ ประกาศเจ้าพนักงานจราจรที่ 1/2547 

เรื่องการขุดหลุม งานปลูกปีก หรือวางสิ่งของเกะกะใ'ไใบทางสาธารณะ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบความเสียหายใด  ๆ อันเกิดจากการไม่ปฎินัติตามให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในข้อนี้


