
ประกาศกรมทางหลวง

เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเส,ข ๒๐๕0 ตอน 

อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๔+๕๕๐ - กม.๒๕+๕๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ท่ี คค ๐๖๐๐/ม.๒/6-0๕/๒๕๖๓

กรมทางหลวง โดย แชวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี ๑ มีความประสงส์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้าง 

เหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดก่ิงเด่ียว ความสูงเสา ๙.๐๐ ม. ดวงโคมขนาด ๒๕๐ W.HPS พร้อม 

อุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๐ ตอบ อุบลราชธานี -  

ตระการพืชผล ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๕+๕๕๐ -  กม.๒๕+๕๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๒ ด้น)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางชองงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาคร้ังท่ีเป็นเงินต้ังสัน 

๑1๘๘๙,๖๑๐.๐๐ บาท (หน่ึงล้านเก้าแสนแปดหม่ืนเก้าพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)

ผู้ย่ืน1ข้อเสนอ'จะต้องมีคุณสมบ้ต ตังต่อไปท่ี 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเล็กกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานชองรัฐไว้ช่ัวคราว 

เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบ้ตงานชองผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ึอไว้ในบัญชีรายซ่ึอผู้ต้ังงานและไต้แจ้งเวิยนซ่ึอให้เป็นผู้ต้ังงาบของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ต้ังงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 

จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงาบในกิจการของนิติบุคคลบ้ันด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลัก'ษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอราคารายย่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอับเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังท่ี

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ๋ึหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 

เสนอได้มีคำสังใหัสละเอกสิทธ้ีและความคุ้มกันเช่นว่าบ้ัน

๑๐. เป็นผู้ประกอบการท่ีขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา................ -....................ไว้กับกรมบัญชี

กลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขาบ้ันต้องข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ 

กรมบัญชีกลาง)

๑๑. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดยวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่

น้อยกว่า................. -..........................บาท (.......................-......................) และเป็นผลงานท่ีเป็นถู,สัญญา

โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ

ผู้ย่ืบข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “ กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ตังท่ี 

(๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบล้วน 

ตามเง๋ึอนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และย่ืนข้อเสนอให้ย่ืนข้อเสนอในนาม “ กิจการร่วมค้า1’ ส่วน 

คุณสมบัติต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าตังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน



ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ ทั้งบี้ ผลงาบงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้านาใข้แสดงเป็นผลงาน 

ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ หมายความว่า สามารถนำผลงานงาบก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใด 

รายหน่ึงมาไข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแด,ละนิติบุคคล 

ท่ีเข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีท่ีกิจการ 

ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้รับผดขอบ 

หลักใบการเข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการย่ืนข้อเสนอ กิจการร่วมค้า 

น้ัน สามารถใข้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอ ใบการ 

ประกวดราคาได้

ทั้งบี้ '‘กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็น 

นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณีขย์

๑๒. ผู้ยื่บข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญจักลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องด้นในการจ้างของกรมทางหลวง 

โดยเป็นผู้ไต้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งาบบำรุงทางประเภทที่ ๑๒.๒ (งานไฟฟ้าแสงสว่าง ข้ัน ๑-๒) และ 

ไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไจในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

---------------- ผู้ผ่ืนข้อเสนอท่ีเป็นผู้ได้รับการจดหะเบียนไว้กับกรมทางพถวงโนงานก่อสร้างจันพิศบ-หรืองานก่อสร้าง

ทางข้ัน"'! '4 จังพมดอายุหลังวันท่ี-20 กุมภาพนอ์ 2561 จะได้รับการคงถิทร้ิเติมโดยจะต้องเป็นผู้อยู่โนนญจัรายย่ือผู้ผ่ืน 

ดำขอพี้หะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญจัทโพงตามท่ีปรากฏในเว็บไขต์rเพ 'พ .gproeurcrrienfrgo.th

--------- พเ๙.' ผู้ผ่ืนข้อเสนอท่ีด้องมีใรงงานพสมแอสทิถฅ์คอนกรีต'หรือโรงงานพสมแอสทิถต์กอนกรีตแบบ

เดก่ือนท่ี (Mobile Asphalt Concrete Plant) แสะต้องแนบดำเนาใบอ'บุญาตประกอบกิจการโจงงาน-(แบบ ร.•ง:4) 

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือสำเนา‘พนังลือรับรองการต้ังหน่วยงานผถิคแอสฟ้ถต์กอนทรีค 

ดำหรับหน่วยงานก่อสร้าง■■จาด'พพ ่ยงานในลังภัคกรมโรงงานอุตสาหกรรมท ั้งนี้เอกสารลังกล่าวต้องไม่หมคอายุ ถูก 

ยกเถิก■อุกลังพักใข้หรือเทิดถอน

--------- หรือ-ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีขอใข้พถิฅภัณฑ์จากโรงงๆ นพสมแอสทิถค์คอนครืดอ่ืน ต้องแสดงหลักฐานลังนี้

--------- (ก) เอกสารยินยอมโห้ไข้พสิคภัณ์ฑ์จากผู้ได้รับอบุญๆตโห้ประกอบกิจการโรงงๆนพสมแอสฟิสต์ดอนกรีต

ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกจดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ. 1.14

--------- (ข)ส์ๆเนๆใบอ1บุญาตประกอบกิจการโรงงาน(แบบจ.งA ) 'จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของพูให้ความ

ยินยอมให้ไข้พสิตภัณฑ์จวกโรงงานพสมแอตฟ้ถต์กอนกรีต-หรือดำเนาหนังล็อรับรองการท้ังหน่วยพถิฅแอสทิถฅ์ 

คอนกรีดส์าหรับหน่วยงๆ นด่อสร้าง-จาดหน่วยงานในลังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมทั้งนี้เอกสารลังกล่าวต้องไม่หมค 

อายุอุกยกเถิก-อุกลังพักไข้หรือเพิกถอน

--------- ๑๙.■ผู้ผ่ืนข้อเสนอต้องแสดงแพนท่ีท่ีท้ั■งโรงงๆ นพสมแอสทิถต์คอนกรีต แสะเส้นทางขนล่งจากโรงงาน

พสมแอฅทิถค์คอนกรีตถีงค่ี'งกถางของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนล่งจะต้อ'งไม่เกิน 100 กิโถเมตร ตามแบบ 

เอกสารแนบท้ายเอคสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ-1.15

๑๒:-พู้ยื่นข้อเสนอท่ีไต้รับการกัดเถีอกให้เป็นอุ่ลัญญๆกับทรมทางพถวง จะต้องไข้พถิคภัณฑ์ 

แอฟิฟ้สค์พสมผางพารา ที่มีวัคถุติบ'จากนํ้ๆยางพาราข้นจากผู้ประกอบการแปรรูปผา■งพาราที่ซื้อนๆผางพาราถด 

จาดขุม'นมสหกรณ์'า โดย

------ (พ๒.เพ) ต้องดํพี้ขุมบุมสหกรณ์ที่ถงทะเบียนกันการยางแพ่งประเพดโหยในโกจงการล่งเสริมการ

ไข้ยางภาครัฐ-แสะมีหนังลือรับรองจาดการยวงแพ่งประเหกไทย-

----- ((ท๖■๒) ต้องมึหลักฐานเป็นใบเถรีจรับเงินจากขุมทุมสหกรณ์‘ร คามข้อ (๑๒.๑H iระบุปริมาณ

นายางถดแสะวัฆที่มีการขายให้แก'บริษัทผู้แปรรูปยางพารา



------ (๓๖.ท ) ต้องมีหถักฐๆนเป็นใบเศรีจวับเงินจๆกบริษัทพู้นปรรูปยๆงพๆรๆ คๆม1ข้อ (๓๖.๒) ที่รพ ุ

ปริiHณ พ ํ้ยๆงข้นแศะวันที่มีกๆรชๆผใท้แก่บริษัทพู้พศิฅแอศฟ้ถต์พศมผๆงพๆรๆ

ผู้ย่ืบข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี 

๒๔ มีนาคม ๒๔๖๓ ระหว่างเวลา 0๘.๓0 น. ลง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประทวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาขุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง 

ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และขำระเงินผ่านทางธนาคาร ต้ังแต่วับท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๔๖๓ ถึงวันท่ี 

๒๓ มีนาคม ๒๔๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก 

ขำระเงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจบถึงก่อนวับเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไขต์ www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ 

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๒๔๓๔๒๖ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาบ โปรดสอบถามมายัง 

กรมทางหลวง ผ่านทางอีเมส์ doh0711@doh.go.th หรือช่องทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันท่ี ๑๘ 

มีนาคม ๒๔๖๓ โดยกรมทางหลวงจะซ้ืแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.doh.go.th และ 

www.gprocurement.go.th ใบวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๔๖๓

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บี้ 

£ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 แล้ว 

R ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

อน่ึง การจัดซ้ือหรือการจัดจ้างคร้ังน้ี จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังล็อไต้ต่อเม่ือพระราข 

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลใข้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปี พ.ศ. 2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีท่ีไมใต้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างใบคร้ังดังกล่าว หน่วย 

งานของรัฐสามารถยกเล็กการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างไต้

ประกาศ ณ วันท่ี

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี 

๑

ปฏิบัติราชการแทน อธีบดีกรมทางหลวง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการ!,สบอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 

ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันท่ีซ้ือเอกสารจนถึงวับเสนอราคา

http://www.doh.go.th
http://www.gprocurement.go.th
mailto:doh0711@doh.go.th
http://www.doh.go.th
http://www.gprocurement.go.th
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หน้าท 1
I

รายละเอียดของงานแนบท้ายประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

เลขท่ี คค 0600/11.2/ / 2563 ลงวันท่ี.........................................

จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ขนิดก่ิงเด่ียว ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบขด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2050 

ตอบ 3 ระหว่าง กม.24+550 - กม.25+510 ปริมาณงาบ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 42 ต้น)

ลำดับท่ี รายการ

หน่วย

(Unit)

ปริมาณงาน 

(Estimated) f  รายละเอียดและข้อกำหนด

1 ROADWAY LIGHTING 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE Ea. 42.00 ข้อกำหนดและมาตรฐานที่โช้ในการก่อสร้างเป็นไปตามแบบมาตรฐาน

BRACKET WITH ONE HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF กรมทางหลวง (STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND

2 ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและค่าติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA. พร้อมอุปกรณ์อ่ืนๆ p.s 1.00 CONSTRUCTION 2015 REVISION) ฉบับแก่ไข 8 มี.ค. 561 และหรือที่

กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง

2. ภายใบระหว่าง กม.ท่ีแสดงไวั[บบัญชี ผู้ว่าจ้างมีสิทธ๋ึท่ีจะกำหนดให้ทำการ จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ใบตอบใด กว้างเท่าใด หรือเว้นตอนใด ตามความจำเป็นและเพ่ิมตอน 

ตอนต้นหรือตอบปลาย ภายในระยะไม่เกินต้านละ 5 กิโลเมตร เพ่ือให้ไต้ ปริมาณงานตามกำหนดไว้ใบประกาศบ้ี

3. ภายในกำหนด 7 วัน นับถัดจากวับลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานระยะเวลาท่ีจะดำเนินงาน (Time Schedule) ให้เป็นท่ีพอใจผู้ว่าจ้างโดยแสดงถีงข้ับตอนของการทำงาบและกำหนดเวลา 

ท่ีจะต้องใช้ใบ.การทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ โดยเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนเร่ิมลงมีอก่อสร้าง และให้ถือแผนการทำงาบบ้ีเป็นส่วนหบ่ีงของสัญญา

ถ้ามิไต้เสนอแผนงาน หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ีง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติ 

ตามคำลังของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงไต้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมิล็ทธท่ีจะบอกเล็กสัญญาบ้ีไต้ และมิล็ทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้าง 

ให้ลุล่วงไปไต้ด้วย

การท่ีผู้ว่าจ้างไม่ใข้ล็ทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นน้ันไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผิดตามสัญญา

จร''



4. เพ่ือเป็นการให้ข่าวสารเก่ียวกับงานก่อสร้างของทางราฃการแก่ประซาขน ผู้รับจ้างจะต้องติดต้ังป๋ายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการก่อสร้าง ณ บริเวณสถานท่ีก่อสร้างไว้อย่างน้อย 2 จุด คีอจุดเร่ิมต้น 

และจุดส้ินสุดของโครงการก่อสร้าง ท้ังบ้ีเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการติดต้ังแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับงานก่อสร้างของทางราขการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22 มกราดม 2551 แจ้งตาน 

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี นร.050ร/ว.27 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2551 โดยให้ระบุรายละเอียดในประกาศ ดังบ้ี

4.1 ข่ือหน่วยงานเจ้าจองโครงการ สถานท่ีติดต่อ พร้อมดวงตราหน่วยงาบเจ้าของโครงการ

4.2 ประเภทขบิดของส่ิงก่อสร้าง

4.3 ปริมาณงานก่อสร้าง

4.4 ข่ือ ท่ีอยู่ ผู้รัชจ้างหรีอหน่วยงานท่ีก่อสร้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

4.5 ระยะเวลาเร่ิมต้น และระยะเวลาส้ินสุดของงานหรีอโครงการ

4.6 วงเงินค่าก่อสร้าง

4.7 ข่ือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

4.8 ข่ือเจ้าเหน้าท่ีของบริษัทวิศวกรท่ีปริกษาผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

4.9 กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประขาซน

5. ในการก่อสร้างให้ปฎิบ้ตตามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี 1 และเล่มที่ 2

6. ผู้รับจ้างมีหน้าท่ีจัดหา ติตต้ังเคร่ืองหมายควบคุมการจราจรใบงานก่อสร้าง ตามแบบเลขท่ี RS - 102 TS - RS 104 TS เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยใบการควบคุมงาบ 

จนกว่างานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา

7? ผู้รับจ้างต้องจัดพาเคร่ืองรอทดลอง สำหรับงานควบคุมและแนะนำประจำโครงการฯ (งาน-SOIL) งานควบคุมผิวทางแอสฟิลด์คอนกรีต ตามบัญชีเคร่ืองมีอหดลองด้านวิเคราะห์และวิจัยท่ี 1 และท่ี 2 

และจัดหาเคร่ืองมือสำรวจ (ตามบัญชีเคร่ืองมือสำรวจท่ี 3) พรีอดีกว่า เพ่ือไข้โนการควบคุมจบกร่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ดามสัญญา 

8. ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้การจราจรผ่านได้โดยสะดวกและปลอดภัย โดยอยู่โนดุลยพินิจของนายข่างโครงการ และได้ติดต้ังป้าย เคร่ืองหมาย ตลอดจนจัดให้มี 

คนให้สัญญาณจราจร และมีโคมไฟแสดงสัญญาณจราจรในเวลากลางคืน ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และของสำนักงานคณะกรรมการป้องกับอุบัติภัยแห่งชาติ ประกาศเจ้าพนักงาบจราจรท่ี 1/2547 

เร่ืองการขุดหลุม งาบปลูกปิก หรือวางส่ิงของเกะกะไว้ในทางสาธารณะ ผู้รัชจ้างจะต้องรับผิดขอบความเสียหายใด  ๆ อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามเง่ือนไขในข้อบ้ี


