
'บระกาศกรมทางหลวง

เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อลร้างจ้างเหมาทำการติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๐ ตอน 

อุบลราขธานี - ตระการพืขผล ตอบ ๕ ระหว่าง กม.®©+๖๔๐ - กม.๑๓+๐๙๒ Xเริม'าผงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ท คค ๐๖๐๐/ม.๒/6-๐๖/๒๕๖๓

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี ๑ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้าง 

เหมาทำการติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๐ ตอน อุบลราขธานี - ตระการพขผล ตอน ๕ 

ระหว่าง กม.๑๑+๖๔๐ - กม.๑๓+๐๙๒ ปริมาณงาบ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 

กลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน'ตั้งสับ ๒,๙๘๘,๔๓๐.๓๒ บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่น 

แปดพันลี่ร้อยสามสิบบาทสามสิบสองสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๖. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลชั่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมีนผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลช่ังถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชั่อผู้ท้ิงงาบและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ชั่งรวมกิงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 

จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานใบกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม'มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายยื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ชั่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ 

เสนอได้มีคำลังให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา................ -......................ไว้กับกรมบัญชี

กลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ 

กรมบัญชีกลาง)

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่

น้อยกว่า.................. -...........................บาท (........................-...................... ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา

โดยตรงกับส่วนราซการ หน่วยงานดามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนห้องลี่น หน่วยงานยื่นชั่งมีกฎหมาย 

บัญญัติให้มีฐานะเป็นราขการบริหารส่วนห้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกขนที่ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 

เช่ือถือ

ผู้ยื่บข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “ กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบล้วน 

ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ไนเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา และยื่นข้อเสนอไห้ยื่นข้อเสนอในนาม “ กิจการร่วมค้า” 

ส่วนคุณสมบัติต้านผลงาบก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผล

V '



งาบก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาหรือสอบราคาได้ ทั้งนี้ ผลงานงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมด้ามาใข้ 

แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาหรือสอบราคาได้ หมายความว่า สามารถนำผลงาบ 

งานกพ่ร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งมาใข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาหรือ 

สอบราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไมใต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแด่ละนิติบุคคล 

ที่เข้ารวมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา เว้นแด่ 

ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหวางผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์คักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น 

ผู้รับผดขอบหลักในการเข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ 

กิจการร่วมค้านั้น สามารถใข้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ย่นข้อ 

เสนอในการประกวดราคาหรือสอบราคาได้

ทั้งนี้ “ กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น 

นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนใบระบบจัดขึ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement ะ e - GP) ของกรมบัญข้กลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลีอกผู้มีคุณสมบัติเบื้องด้นในการจ้างของกรมทางหลวง 

โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานบำรุงทางประ๓ ทที่ ๑๒.๒ (งาบไฟฟ้าแสงสว่าง ขั้น ๑-๒) และ 

ไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

-----------------ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ไต้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทางหสวงในงานก่อสร้างขั้นพิเศบ หรืองๆ พ ่อสร ้าง

ทางข้ัน 1-4 ข้ึงหมดอาพ ุล ัง'วน1ท่ี 20 คุมภาพ้นอ์ 256 1 จ.ะใค้รับการคงถิท&เติมโดยจะต้องเป็นผู้อยูในบัญชีวายข้ึอผู้ย่ืน 

คำขอขึ้นทะพีผนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญรืกถางดามท่ีปรากฏในเว็บไขWvww.gproeurerwent.go.th

----------๑๔พ ้ย ื่น ข้อเสนอที่ต้องมีไรงงานผสมแอสฟิสด์กอนกรีต 'หรือโรงงานผสมแอสฟิถด์กอนกรีดแบบ

เกถอนที่ (Mobile Asphalt  Concrete Plant) แ ถ พ ้อ'งแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรง'งาน (แบบ■'ร.ง.4) 

จากกรมโร■งงานอดสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคำเนาหนังสีอรับรองการทั้งหน่วยงานผถิตแอดฟ้ถด์คอนกรีต 

คำหร ับหน่วยรา■พ ่อสร ้าขา)ากหน่วยงานในดังคัดกรมโร'งงานอุตสาหกรรมหง้ังนี้เอกสารดังกล ่าพ ้องไม่หมดอาย ุ ถูก 

ผกเถิก ถูกสั่งพักไข้หรือเพิกถอน

----------หรือ-ผู้ยื่พ่อเสนอที่ขอใข้ผถิฅภัณฑ์จากโรงงานผสมแอถฟิลด์คอนครีฅอื่น ต้องแสดงหลักฐานดังนี้

(ท) เอกสารยินผอมให้ใข้ผถิตภัณฑ์จาดผู้โด้รับอนุญาตไห้ประกอพิจการโรงงานผสมแอสฟ้ถด์คอนกรีต 

คามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดรากวอเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.14

(ข)คำเนาใบอนุญาตประคอบกิจคารใรงงๆน-(■แบบ■รห:4.)■จากกรมใรงงานอุตสาหกรรมของผู้ให้ความ 

ยินยอมให้ใข้ผถิคภัณฑ์จากโรงงานผสมแอลฟิถด์คอนกรีต หรือคำเนาหนังสิอรับรองการทั้งหน่วยผถิฅแอสฟืถด์ 

กอนกรีตคำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ท ั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมด 

อๆอุ ถูกยกเถิก ถูกดังพักไข้ หรือเฟิทถอน

----------๑๔:'ผู้ยพ ่อเสนอต้องแสดงแผนที่ที่ทั้งโรงงานผสมแอคฟิถด์คอนกรีต แกะเส้นหางขนล่งจากโร■งงาน

ผสมแอสฟิลด์คอนกรีตสีงก ี่งกถางของโครงการก่อสร้าง‘โดยระยะทวงขนส่งจะ ต้องไม่เกิน 100กิโถเมตร คามแบบ 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.15

๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้ร ับการคัดเถือกให้เป็นคู่ดัเพญากับกรมทางพถวง จ พ ้อ ง'ไข้พสิตภัณฑ์ 

แอฝ็ฟ ้ลด์พสมยางพารา ท ีมกัคลุสิบจากนๆผา■งพาราข้นจวกผู้ประกอบการแปรรูปยางพารกที่ขึ้อนวยวงพ')ราศต 

จากขุม‘นมสหกรณ์ฯ โดย

------ (๑๖■พ) ต้องเป็นขุมขุมสหกรณ์ที่ลงทะเบียนคับการยางแห่งประเพศไทยใน■โกรงการล ่งเสริมการ

ไข้ผางภากรัฐ แทะมีพฆังถิอรับรองจาคการยวงแห่งประ เพศไทย-

------ (๑๖.๒) ต้องมีพถักฐานเป็นใบเสร็จรับเไนจากขุมนุมสหกรณ์ฯ-ตามข้อ (๑๖.๑) ที่ระบุปริมาณ

นายางสดแคะกันทีมการขายให้แก่บริบัทผู้แน่รงุjปยางพารา



------ (ill)๖.ผเ) ค ้อฒ ีหถักฐๆนเป็นใบเถรีจจับเงินจๆทบริษัทผู้แปรรูปยๆแพๆรๆ ฅๆมข้อ (พ๖.๒) ที่‘ระ'นุ

ปริมาณฆํ้ๆผๆแฃ้นแถะวันท่ีนีกกรขๆยให้แก'บริษัทผู้พถิฅแอถฟ้ถค้ผถมยๆแพๆรๆ

ผู้ยี่'นข่อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี 

๒๔ มีนาคม ๒๔๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ บ. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจลามารถ'ขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาขุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง 

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และซำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๔๖๓ ถึงวับท่ี 

๒๓ มีนาคม ๒๔๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก 

ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจบถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ 

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๒๔๓๔๒๖ ไนวับและเวลาราขการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 

กรมทางหลวง ผ่านทางอีเมล์ doh0711@doh.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๘ 

มีนาคม ๒๔๖๓ โดยกรมทางหลวงจะซื้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.doh.go.th และ 

www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๖๓

งาบตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้ 

£ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๓ แล้ว 

R ยังไมได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๓ 

อน่ีง การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งบี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังล็อได้ต่อเมื่อพระ 

ราขบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ มีผลใข้บังคับและไต้รับจัดสรรเงินงบประมาณราย 

จ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๓ จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างใบครั้งดังกล่าว 

หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖!,!/

(นายเอกWJ2U ศรัษฐมานพ)

รักษาราขการแทบ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราขธานีท่ี 

๑

ปฏิบัติราซการแทบ อธิบดีกรมทางหลวง ^

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 

ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

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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หน้าทั๋  1

รายละเอียดของงานแบบท้ายประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

เลขท่ี คค 0600/3J.2/ / 2563 ลงวันที่......................................

จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ขนิดกิ่งเด่ียว ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบขุด ตลอดจบค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2050 

ตอน5 ระหว่างกม.11+640-กม.!ร+092 ปริมาณงาน1 แห่ง (ปริมาณงาน4 2 ต้น)

1. รายละเอียดของงาน

หน่วย ปริมาณงาบ

ลำดับที่ รายการ (Unit) (Estimated) รายละเอียดและข้อกำหนด

1 ROADWAY LIGHTING 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE Ea. 62.00 ข้อกำหนดและมาตรฐานที่ใข้ในการก่อสร้างเป็นไปตามแบบมาตรฐาน

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

2 ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและค่าติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA. พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ p.s 1.00 CONSTRUCTION 2015 REVISION) ฉบับแก้ไข 8 มิ.ค. 561 และหรือที่

กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง

2. ภายในระหว่าง กม.ท่ีแสดงไว้ใบบัญชี ผู้ว่าจ้างมสิทธที่จะกำหนดให้ทำการ จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในตอบใด กว้างเท่าใด หริอเว้นตอนใด ตามความจำเป็นและเพิ่มตอน 

ตอนต้นหริอตอบปลาย ภายใบระยะไม่เกนต้านละ 5 กิโลเมตร เพ่ือให้ไต้ ปริมาณงาบตามกำหนดไว้ใบประกาศบี้

3. ภายในกำหนด 7 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานระยะเวลาที่จะดำเนินงาน (Time Schedule) ให้เป็นท่ีพอใจผู้ว่าจ้างโดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลา 

ท่ีจะต้องใฃ้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ โดยเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนเร่ิมลงมือก่อสร้าง และให้ถือแผนการทำงานบี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ล้ามิไต้เสนอแผนงาบ หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จส่าข้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติ 

ตามดำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปริกษาซี่งไต้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมืสิทธี้ที่จะบอกเล็กสัญญาบี้ไต้ และมิสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้าง 

ให้ลุล่วงไปไต้ด้วย

การท่ีผู้ว่าจ้างไม่ใข้สิทธิเล็กสัญญาดังกล่าวข้างต้นน้ัน ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผิดตามสัญญา

J



4. เพื่อเป็นการให้ข่าวสารเก่ียวกับงานก่อสร้างของทางราชการแก่ประชาชน ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป๋ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้าง ณ บริเวณสถานพ่ีก่อสร้างไว้อย่างน้อย 2 จุด คีอจุดเร่ิมต้น 

และจุดส้ินสุดชองโครงการก่อสร้าง ตั้งบี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบ้ตในการติดตั้งแผ่นป็ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันพี่ 22 มกราคม 2551 แจ้งตาม 

หนังสีอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพ่ี บร.050ร/ว.27 ลงวันพ่ี 28 มกราคม 2551 โดยให้ระบุรายละเอียดในประกาศ ดังบี้

4.1 ช่ือหน่วยงานเจ้าชองโครงการ สถานพี่ติดต่อ พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าชองโครงการ

4.2 ประเภทชนิดชองสิ่งก่อสร้าง

4.3 ปริมาณงานก่อสร้าง

4.4 ช่ือ พ่ีอยู่ ผู้รับจ้างหรีอหน่วยงานพี่ก่อสร้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

4.5 ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดของงานหรือโครงการ

4.6 วงเงินค่าก่อสร้าง

4.7 ช่ือเจ้าหน้าท่ีชองหน่วยงานผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

4.8 ชื่อเจ้าเหน้าพ่ีชองบริษัทวิศวกรพี่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

4.9 กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

5. ในการก่อสร้างให้ปฎิบ้ตตามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มพ่ี 1 และเล่มพี่ 2

6. ผู้รับจ้างมีหน้าพี่จัดหา ติตต้ังเคร่ืองหมายควบคุมการจราจรในงาบก่อสร้าง ตามแบบเลขพี่ RS - 102 TS - RS 104 TS เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการควบคุมงาบ 

จนกว่างานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา

และจัดหาเครื่องมือสำรวจ (ตามบัญชีเครื่องมือสำรวจพี่ 3) หรือดีกว่า เพื่อไข้ในการควบคุมจนกว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา 

8. ใบระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้การจราจรผ่านไต้โดยสะดวกและปลอดภัย โดยอยู่ในดุลยพินิจชองนายช่างโครงการ และไต้ติดต้ังป็าย เครื่องหมาย ตลอดจนจัดให้มี 

คบให้สัญญาณจราจร และมีโคมไฟแสดงสัญญาณจราจรในเวลากลางคืน ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และของสำนักงาบคณะกรรมการปีองกันอุบ้ติภัยแห่งชาติ ประกาศเจ้าพนักงานจราจรพี่ 1/2547 

เรื่องการชุดหลุม งานปลูกปีก หรือวางสิ่งชองเกะกะไว้ใบทางสาธารณะ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการโม'ปฎิษัติตามให้ถูกต้องตามเง่ือนโขในข้อบ้ี


