
ประกาศกรมทางหลวง
เรือ่ง ประกวดราคาจา้งกอ่สรา้งจา้งเหมางานบรูณะทางผวิแอสฟล้ค ์ทางหลวงหมายเลข ๒๓๘๒ ตอน เขือ่งใน - 
ธาตนุอ้ย ระหวา่ง กม.๘+๑0 ๐ - กม.๑๖+๘๔๓ (เปน็ชว่งๆ ) ปรมิาณงาน ๒๒,๓0 ๒ ตร.ม. ดว้ยวธิปีระกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวง มคีวามประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้งกอ่สรา้งจา้งเหมางานบรูณะทางผวิแอสฟลัต ์
ทางหลวงหมายเลข ๒๓๘๒ ตอน เข่ืองใน - ธาตนุอ้ย ระหว่าง กม.๘+๑๐๐ - กม.๑๖+๘๔๓ (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 
๒๒,๓๐๒ ตร.ม. ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์(e-bidding) ราคากลางของงานกอ่สรา้งในการประกวดราคาคร้ัง 
น้ีเป็นเงินท้ังสิน ๑๑,๙๙๗,๐๐๑.๓๘ บาท (สบิเอด็ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เจด็พนัเอด็บาทสามสบิแปดสตางค)์

ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งมคีณุสมบต้ ดังต่อไปน้ี 
๑. มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม'เปน็บคุคลลม้ละลาย 
๓. ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกจิการ
๔. ไมเ่ปน็บคุคลขืง่อยู่ระหว่างถกูระงับการย่ืนขอ้เสนอหรือทำสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชัว่คราว 

เนือ่งจากเปน็ผูท้ีไ่มผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวง 
การคลงักำหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรใ่นระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง

๔. ไม1เป็นบคุคลข่ืงถกูระบข่ืุอไว้ในบญัชรีายซือ่ผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนขือ่ใหเ้ปน็ผู้ทิง้งานของหนว่ยงาน 
ของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง ซ่ึงรวมถึงนติิบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุน้ส่วนผู้จัดการ กรรมการผู ้
จดัการ ผู้บริหาร ผู้มอีำนาจในการดำเนนิงานในกจิการของนติบิคุคลนัน้ดว้ย

๖. มคีณุสมบต้แิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จดัจ้างและการบรหิาร 
พสัดภุาครฐักำหนดในราชกจิจานเุบกษา

๗. เปน็นติบิคุคลผูม้อีาชพีรับจา้งงานทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสด์งักลา่ว 
๘. ไม่เปน็ผูม้ผีลประโยชนร่์วมกนักบัผูย่ื้นขอ้เสนอราคารายอืน่ทีเ่ขา้ย่ืนขอ้เสนอใหแ้กก่รมทางหลวง ณ 

วนัประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืไมเ่ปน็ผูก้ระทำการอนัเปน็การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเปน็ธรรม 
ในการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นี้

๙. ไมเ่ปน็ผูI้ดรั้บเอกสทิธ๋ึหรือความคุม้กนั ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนขอ้ 
เสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ๋ึและความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๑๐. เปน็ผูป้ระกอบการทีข่ึน้ทะเบยีนงานกอ่สรา้งสาขา...................-........................ ไว้กับกรมบัญชีกลาง
(กรณคีณะกรรมการราคากลางไดป้ระกาศกำหนดใหง้านกอ่สร้างสาขานัน้ตอ้งขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการไว้กบักรม 
บัญชีกลาง)

๑๑. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งมผีลงานกอ่สรา้งประเภทเดยีวกนักบังานทีป่ระกวดราคาจา้งกอ่สร้างในวงเงินไม่
บาท (...........................-..........................)และเปน็ผลงานทีเ่ปน็คูส่ญัญานอ้ยกว่า,



โดยตรงกบัหนว่ยงานของรัฐ
ผู้ย่ืนข้อเสนอที,เสนอราคาในรูปแบบของ “กจิการรว่มคา้” ข้องปีคุณสมบัด ดงันี้

(๑) กรณทีีก่จิการร่วมคา้ไขจ้ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม ่ กิจการร่วมค้าจะข้องปคุีณสมบตัคิรบทว้น 
ตามเง่ือนไขทีก่ำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา และย่ืนข้อเสนอให้ย่ืนข้อเสนอในนาม "กจิการรว่มคา้” 
สว่นคุณสมบติัค้านผลงานก่อสร้าง กจิการรว่มคา้ดงักลา่วสามารถนำผลงาบกอ่สร้างของผูเ้ขา้ร่วมคา้มาใชแ้สดงเปน็ผล 
งานกอ่สรา้งของกจิการรว่มคา้ทีเ่ขา้ประกวดราคาหรอืสอบราคาไข ้ทัง้นี ้ผลงานงานกอ่สร้างของผูเ้ขา้รว่มคา้มาใช ้
แสดงเปน็ผลงานกอ่สร้างของกจิการรว่มคา้ทีเ่ขา้ประกวดราคาหรอืสอบราคาไข ้ หมายความวา่ สามารถนำผลงาน 
งาบกอ่สรา้งของผูเ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนีง่มาใชแ้สดงเปน็ผลงานกอ่สร้างของกจิการรว่มคา้ทีเ่ขา้ประกวดราคาหรอื 
สอบราคาได้

(๒) กรณทีีกิ่จการร่วมค้าไมใขจ้ดทะเบยีนเปน็นติิบคุคลใหม ่ นิติบุคคลแด'ละนิติบุคคล 
ทีเ่ขา้ร่วมคา้ทกุรายจะขอ้งมคีณุสมบตัคิรบทว้นตามเง่ือนไขทีก่ำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา 
เวน้แตใ่นกรณทีีก่จิการรว่มคา้ไขป้ขีอ้ตกลงระหวา่งผูเ้ขา้รว่มคา้เปน็ลายลกัษณอ์กัษรกำหนดใหผู้เ้ขา้ร่วมคา้ รายใดราย 
หนีง่เปน็ผู้รับผิดชอบหลกัใบการเขา้ย่ืนข้อเสนอกบัหนว่ยงานของรัฐ และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมกบัการย่ืนขอ้ 
เสนอ กจิการร่วมคา้นัน้ สามารถใชผ้ลงานกอ่สรา้งของผูร้ว่มคา้หลกัรายเดยีวเปน็ผลงานกอ่สร้างของกจิการร่วมคา้ที ่
ย่นขอ้เสนอในการประกวดราคาหรือสอบราคาได้

(๓) สำหรับแนวทางปฏบิติัในการพจิารณาคณุสมบติัของผู้ย่ืนขอ้เสนอทีเ่ปน็กจิการร่วมค้าใหใ้ชบ้งัคบั 
ถงึการคดัเลอืกคณุสมบตัขิองผูย้ืน่ขอ้เสนอทีเ่ปน็กจิการรว่มคา้ในการซือ้หรือจา้ง เขา่หรอืงานบรกิารหรืองานจา้งที ่
ปรกึษาหรอืงานจา้งออกแบบหรือควบคมุงานกอ่สร้าง โดยอนุโลม

ทัง้นี ้“กจิการรว่มคา้ทีจ่ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม”่ หมายความวา่ กจิการรว่มคา้ทีจ่ดทะเบยีนเปน็ 
นติบิคุคลตอ่กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์

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

๑๓. ผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่ไขร้บัคดัเลอืกเปน็คูส่ญัญาขอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซือ้จัดจา้งภาครัฐดว้ย 
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic G overnm ent P ro cu rem en t: e - GP) ของกรมบญัชกีลาง ตามทีค่ณะกรรมการ 
ป.ป.ข. กำหนด

๑๔. ผู้ย่ืนขอ้เสนอขอ้งไมอ่ยูใ่นฐานะเปน็ผูไ้มแ่สดงบญัชรีายรบัรายจ่ายหรือแสดงบญัชรีายรบัรายจ่ายไม ่
ถูกข้องครบท้วนในสาระสำคัญ ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ข. กำหนด

๑๔. ผูย่ื้นขอ้เสนอซืง้ไขร้บัคดัเลอืกเปน็คูส่ญัญาขอ้งรับและจา่ยเงินผา่นบญัชธีนาคาร เวน้แตก่ารจา่ยเงนิ 
แตล่ะคร้ังซึง่ปมีลูคา่ไมเ่กนิสามหมืน่บาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเปน็เงินสดกไ็ด ้ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๖. ผู้ย่ืนข้อเสนอข้องเป็นผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองข้นในการจ้างของกรมทางหลวง 
โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานบำรุงทางประ๓ท ๖ งานบุรณะทางแบบ Pavement In-Place 
Recycling และไม่ขาดคุณสมบัติตามเง่ือนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

๑๗. ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีไข้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญากับกรมทางหลวง จะข้อง'ใข้ผลิตภัณฑ์แอสฟ้ลต 
ผสมยางพารา ที่มีวัตถุดิบจากนํ้ายางพาราข้นจากผู้ประกอบการแปรรูปยางพาราที่ซื้อนํ้ายางพาราสดจากชุมนุม 
สหกรณ์ฯ โดย

(๑๗.๑) ข้องเป็นชุมนุมสหกรณ์ท่ีลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยในโครงการส่งเสริมการ



ใช้ยางภาครัฐ และมีหนังสือรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย
(๑๗.๒) ข้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากชุมบุมสหกรณ์ฯ ตามข้อ ๑๗.๑ ท่ีระบุปริมาณน้ํา 

ยางสดและวันท่ีมีการขายให้แก่บริษัทผู้แปรรูปยางพารา
(๑๗.๓) ข้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากบริษัทผู้แปรรูปยางพารา ตามข้อ ๑๗.๒ ท่ีระบุ 

ปริมาณน้ํายางข้นและวันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้ผลิตแอสฟ้ลต์ผสมยางพารา

ผูย้ืน่ขอ้เสนอขอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ในวันท่ี 
๑๗ กนัยายน ๒๔๖๑ ระหวา่งเวลา 0๘.๓0 น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผูส้นใจสามารถขอซือ้เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสใ์นราคาชดุละ ๑ ,๐ ๐ 0.00  บาท ผ่านทาง 
ระบบจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐดว้ยอเิลก็ทรอนกิสแ์ละขำระเงินผา่นทางธนาคารในระหวา่งวนัที ่ ๒๘ สิงหาคม ๒๔๖๑ ถึงวัน 
ท่ี ๑๔ กนัยายน ๒๔๖๑ โดยดาวนโ์หลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ไดภ้ายหลงัจาก 
ขำระเงนิเปน็ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้จนถงึกอ่นวนัเสนอราคา

ผูส้นใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเ่ว็บไซต์ w w w .doh.go.th หรือ w w w .gprocurem ent.go.th หรือ 
สอบถามทางโทรศัพทห์มายเลข ๐๔๔๒๔๓๔๒๖ ในวนัและเวลาราชการ

ผูส้นใจขอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายละเอยีดและขอบเขตของงานโปรดสอบถามมายงั 
กรมทางหลวง ผา่นทางอเีมส ์ doh0711@ doh.go.th หรือซอ่งทางตามทีก่รมบญัชกีลางกำหนดภายในวันที ่ ๗ 
กนัยายน ๒๔๖๑ โดยกรมทางหลวงจะซืแ้จงรายละเอยีดดงักลา่วผา่นทางเวบ็ไซต ์w w w .doh.go.th และ 
w w w .gprocurem ent.go.th ในวันท่ี ๑๐ กนัยายน ๒๔๖๑

งานตามประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (e-bidding) นี้

• ไดร้บัจดัสรรเงนิงบประมาณรายจา่ยประจำป ี พ.ศ.................................. แล้ว
• ยงัไมไ่ขร้บัจดัสรรเงินงบประมาณรายจา่ยประจำป ี พ.ศ.......๒๔๖๒............

อน่ึง การจดัซือ้หรอืการจดัจา้งครงนี ้จะมีการลงนามในสญัญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนงัสอืได้ตอ่เม่ือพระราช 
บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ มผีลใชบ้งัคบัและไดรั้บจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ จากสำนกังบประมาณแลว้

สำหรับกรณทีี!่มใดร้บัการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยเพือ่การจดัซือ้หรอืการจดัจา้งในครัง้ดงักลา่ว หน่วย 
งานของรฐัสามารถยกเลกิการจดัซือ้หรอืการจดัจา้งได้

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๔๖๑

(นายประลองยทุธ ์ กสิวงศ์)
รกัษาราชการแทน ผูอ้ำนวยการแขวงทางหลวงอบุลราชธานทีี่

ปฏบิตัริาชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

http://www.doh.go.th
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หมายเหต ุ ผูป้ระกอบการสามารถจดัเตรยีมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ่ ๑ และเอกสารส่วนที ่ เอ) 
ในระบบ e-GP ไดต้ัง้แตวั่นทีซ่ือ้เอกสารจนถงึวันเสนอราคา

*เอกสารแบบทา้ยเอกสารประกวดราคา แบบรปูรายการละเอยีด ใหผู้้ย่ืนข้อเสนอ สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์ 
vvww.doh.go.th ดงันี้

(๑) รายการละเอยีดและขอ้กำหนดการกอ่สรา้งทางหลวง เล่มที, ๑ และเลม่ที ่ ๒

(เอ) รายละเอยีดและขอ้กำหนดการจดัทำเครือ่งหมายจราจรบนผวิทางฉบบักรกฎาคม เอ๔๔๑

(๓) ข้อกำหนดและมาตรฐานทัว่ไป งานติดต้ังไฟฟา้แสงสว่างบนทางหลวง

(๔) ข้อกำหนดและมาตรฐานทัว่ไป งานติดต้ังไฟสญัญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง

(๔) คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา ฉบับป ี พ.ศ. ๒๔๖๑

(๖) คูม่อืควบคมุงานกอ่สรา้งสะพานและทอ่เหลีย่ม คสล.

(๗) รายละเอยีดและหลกัเกณฑง์านบรหิารการจราจรในระหวา่งการกอ่สรา้ง 

(๘) ขอ้กำหนดพเิศษ

(๙) STANDARD DRAWING



หน้าท่ี 1

รายละเอียดของงาบเฌบท้ายประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
เลขท่ี คค 06050/U.2/e-02/2562 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2561

จ้างก่อสร้างจ้างเหมางาบบูรณะทางผิวแอสฟ้ลต์ ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอบ เข่ืองใน - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.8+100 - กม.!6+843 (เป็น,ช่วง  ๆ ) ปริมาณงาบ 22,302 ดร.ม.
1. รายละเอียดของงาน

ลำดับท่ี รายการ
หน่วย
(Unit)

ปริมาณงาน 
(Estimated) รายละเอียดและข้อกำหนด

1 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT CU.M. 53.000 ข้อกำหนดและมาตรฐานทีใ่ช้ในการกอ่สร้างเปน็ไปตามแบบ 
มาตรฐานกรมทางหลวง (STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY 
DESIGN AND CONSTRUCTION 2015 REVISION) ฉบบัแก้เข 8 ม .ีค. 
2561 และหรือท่ีกำหนดไว ้ในแบบก่อสร้าง

2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. THICK SQ.M. 6,750.000
(พ้ืนทางดิบซีเมนต์)

3 PRIME COAT SQ.M. 6,750.000
4 TACK COAT SQ.M. 15,552.000
5 PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. SQ.M. 15,552.000

THICK (ON TACK COAT)
6 PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. SQ.M. 6,750.000

THICK (ON PRIME COAT)
7 THERMOPLASTIC MARKING PAINT (YELLOW) SQ.M. 176.000
8 THERMOPLASTIC MARKING PAINT (WHITE) SQ.M. 495.000
9 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION LS. 1.000

2. ภายในระหว่าง กม.ท่ีแสดงไว้ในบัญซี ผู้ว่าจ้างมสิทธท่ีจะกำหนดให้ท้าการ จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟ้ลต์ ในตอนใด กว้างเท่าใด หรือเว้นตอนใด ตามความจำเป็นและเพ่ิมตอบ 
ตอนต้นหรือตอนปลาย ภายในระยะไม่เกินด้านละ 5 กิโลเมตร เพ่ือ'ให้ใต้ ปริมาณงาบตามกำหนดไว้ในประกาศบี้



3. ภายในกำหนด 7 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานระยะเวลาท่ีจะดำเนินงาน (Time Schedule) ให้เป็นท่ีพอใจผู้ว่าจ้างโดยแสดงถึงข้ันตอนของการทำงานและกำหนดเวลา 
ที่จะต้องใข้ในการทำงานหลักต่าง  ๆให้แล้วเสร็จ โดยเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนเริ่มลงมือก่อสร้าง และให้ถีอแผนการทำงานน้ีเป็นส่วนหน่ีงของสัญญา

ล้ามืได้เสนอแผนงาน หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าข้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ีง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติ 
ตามคำส่ังของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัทท่ีปรึกษาซ่ืงได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้วาจ้างมืสิทธี้ท่ีจะบอกเลิกสัญญานึ๋ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงาบของผู้รับจ้าง 
ให้ลุล่วงโปได้ด้วย

การท่ีผู้ว่าจ้างไมใข้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นบ้ันไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผิดตามสัญญา
4. เพื่อเป็นการให้ข่าวสารเก่ียวกับงานก่อสร้างของทางราซการแก่ประซาซบ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการก่อสร้าง ณ บริเวณสถานท่ีก่อสร้างไว้อย่างน้อย 2 จุด คือจุดเร่ิมต้น 

และจุดส้ินสุดซองโครงการก่อสร้าง ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการติดต้ังแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับงานก่อสร้างซองทางราฃการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวับท่ี 22 มกราคม 2551 แจ้งตาม 
หนังสีอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี นร.0505/ว.27 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2551 โดยให้ระบุรายละเอียดในประกาศ ดังน้ี

4.1 ซ่ือหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานท่ีติดต่อ พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ
4.2 ประเภทขนิดของส่ิงก่อสร้าง
4.3 ปริมาณงานก่อสร้าง
4.4 ซ่ือ ที่อยู่ ผู้รับจ้างหรือหน่วยงานท่ีก่อสร้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.5 ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาส้ินสุดของงานหรือโครงการ
4.6 วงเงินค่าก่อสร้าง
4.7 ซ่ือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.8 ซ่ือเจ้าเหน้าท่ีของบริษัทวิศวกรท่ี'ปรึกษาผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.9 กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประขาซน

5. ในการก่อสร้างให้ปฏิบ ้ติตามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี 1 และเล่มที่ 2
6. ผู้รับจ้างมีหน้าท่ีจัดหา ติตต้ังเคร่ืองหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง ตามแบบเลขท่ี RS - 102 TS - RS 104 TS เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในการควบคุมงาบ 

จนกว่างานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา
?7 ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือทดลอง สำหรับงานควบคุมและแนะนำประจำโครงการฯ (งาน SOIL) งานควบคุมผิวทางแอสพิลต์คอนกรีต ตามบญขีเคร่ืองมือหดลองด้านวิเคราะห์และวิจัยท่ี 1 และท่ี 2

8. ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะด้องจัดให้การจราจรผ่านได้โดยสะดวกและปลอดภัย โดยอยู่ในดุลยพินิจของบายข่างโครงการ และได้ติดตั้งป้าย เครื่องหมาย ตลอดจนจัดให้มื 
คนให้สัญญาณจราจร และมีโคมไฟแสดงสัญญาณจราจรในเวลากลางคืบ ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งขาติ ประกาศเจ้าพนักงาบจราจรที่ 1/2547 
เรื่องการขุดหลุม งานปลูกป้ก หรือวางสิ่งของเกะกะไว้ในทางสาธารณะ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบความเสิยหายใด ๆ อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในข้อนี้


