
ประกาศกรมทางหลวง
เรือ่ง ประกวดราคาจา้งกอ่สรา้งจา้งเหมางานซอ่มไฟฟา้แสงลวา่งและไฟสญัญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 

๒๓๑ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืงอบุลราชธาน ี และทางหลวงหมายเลข ๒0 ๕๐ ตอน อบุลราชธาน ี - 
ตระการพชืผล ท่ี กม.๔๑+๓๖๑(๒๓๑)/กม.๕+๗๓๑(๒0 ๕๐) สีแ่ยกโนนหงษท์อง ปรมิาณงาน ๑ แห่ง ดว้ยวธิี

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (e-b idd ing)

กรมทางหลวง มคีวามประสงคจ์ะ ประกวดราคาจ้างกอ่สรา้งจ้างเหมางานซอ่มไฟฟา้แสงสว่างและไฟ 
สญัญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี และทางหลวงหมายเลข 
๒๐๕๐ ตอน อุบลราชธาน ี - ตระการพชืผล ที, กม.๔๑+๓๖๑(๒๓๑)/กม.๔+๗๓๑(๒๐๕๐) ส่ีแยกโนนหงษ์ทอง ปริมาณ 
งาน ๑ แห่ง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (e-bidding) ราคากลางของงานกอ่สรา้งในการประกวดราคาครัง้นี ้
เป็นเงินท้ังส้ิน ๑1๕๔๖,๖๘๐.๐๐ บาท (หน่ึงล้านห้าแสนส่ีหม่ืนหกพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งมคีณุสมบตั ิ ดังต่อไปน้ี 
๑. มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย 
๓. ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกจิการ
๔. ไมเ่ปน็บคุคลซึง่อยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนขอ้เสนอหรือทำสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชัว่คราว 

เนือ่งจากเปน็ผูท้ีไ่มผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามที,ประกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง

๕. ไม่เปน็บคุคลซ่ึงถูกระบซ่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานและไต้แจ้งเวียนซ่ือใหเ้ปน็ผู้ทิง้งานของหนว่ยงาน 
ของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง ซ่ึงรวมถึงนติิบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุน้ส่วนผู้จัดการ กรรมการผู ้
จดัการ ผู้บริหาร ผู้มอีำนาจในการดำเนนิงานในกจิการของนติบิคุคลนีน้ดว้ย

๖. มคีณุสมบตัและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจัดชือ้จัดจา้งและการบริหาร 
พสัดภุาครฐักำหนดในราชกจิจานเุบกษา

๗. เปน็นติบิคุคลผูม้อีาชพีรับจา้งงานทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสด์งักลา่ว 
๘. ไม่เปน็ผูม้ผีลประโยชนร่์วมกนักบัผูย่ื้นขอ้เสนอราคารายอืน่ทีเ่ขา้ย่ืนขอ้เสนอใหแ้กก่รมทางหลวง ณ 

วนัประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์หรือไมเ่ปน็ผูก้ระทำการอนัเปน็การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเปน็ธรรม 
ในการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นี้

๙. ไม่เปน็ผู้ใต้,รับเอกสิทธ๋ึหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมช้ืนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนขอ้ 
เสนอได้มีดำส่ังใหส้ละเอกสิทธ๋ึและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน

๑๐. เปน็ผูป้ระกอบการทีช่ืน้ทะเบยีนงานกอ่สร้างสาขา.................. -.........................ไว้กับกรมบัญชี
กลาง (กรณคีณะกรรมการราคากลางไตป้ระกาศกำหนดใหง้านกอ่สรา้งสาขานัน้ตอ้งชืน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการไว้กบั 
กรมบัญชีกลาง)



๑๑. ผู้ย่ืนขอ้เสนอตอ้งมผีลงานกอ่สรา้งประเภทเดยีวกนักบังาบทีป่ระกวดราคาจา้งกอ่สร้างในวงเงินไม่
นอ้ยกวา่.....................-.............................. บาท (........................... -.......................... ) และเนน้ผลงานทีเ่ปน็คูส่ญัญา
โดยตรงกับหนว่ยงานของรัฐ

ผู้ย่ืนขอ้เสนอทีเ่สนอราคาในรูปแบบของ '‘กจิการรว่มคา้” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
(๑) กรณทีีก่จิการร่วมคา้ไตจ้ดทะเบยีนเนน้นติบิคุคลใหม ่ กจิการร่วมคา้จะตอ้งมคีณุสมบตัคิรบถว้น 

ตามเง่ือนไขทีก่ำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา และย่ืนข้อเสนอให้ย่ืนข้อเสนอในนาม “กจิการรว่มคา้" 
สว่นคุณสมบติัต้านผลงานก่อสร้าง กจิการรว่มคา้ดงักลา่วสามารถนำผลงานกอ่สร้างของผูเ้ขา้ร่วมคา้มาใขแ้สดงเนน้ผล 
งานกอ่สรา้งของกจิการรว่มคา้ทีเ่ขา้ประกวดราคาหรอืสอบราคาไต ้ทัง้นี ้ผลงานงานกอ่สร้างของผูเ้ขา้รว่มคา้มาใข ้
แสดงเนน้ผลงานกอ่สร้างของกจิการรว่มคา้ทีเ่ขา้ประกวดราคาหรอืสอบราคาไต ้ หมายความวา่ สามารถนำผลงาน 
งานกอ่สรา้งของผูเ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึง่มาใชแ้สดงเนน้ผลงานกอ่สร้างของกจิการรว่มคา้ทีเ่ขา้ประกวดราคาหรอื 
สอบราคาไต้

(๒) กรณทีีกิ่จการร่วมค้าไม่ไต้จดทะเบยีนเนน้นิตบิคุคลใหม่ นติิบคุคลแต่ละนติิบคุคล 
ทีเ่ขา้รว่มคา้ทกุรายจะตอ้งมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเง่ือนไขทีก่ำหนดไว(นเอกสารประกวดราคาหรอืสอบราคา 
เว้นแต่ในกรณีที,กจิการรว่มคา้ไดม้ขีอ้ตกลงระหวา่งผูเ้ขา้รว่มคา้เนน้ลายลกัษณอ์กัษรกำหนดใหผู้เ้ขา้ร่วมคา้ รายใดราย 
หนึง่เนน้ผู้ร้บผิดชอบหลกัในการเขา้ย่ืนข้อเสนอกบัหนว่ยงานของรัฐ และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมกบัการย่ืนขอ้ 
เสนอ กจิการร่วมคา้นัน้ สามารถใชผ้ลงานกอ่สรา้งของผูร้ว่มคา้หลกัรายเดยีวเนน้ผลงานกอ่สร้างของกจิการร่วมคา้ที ่
ยืน่ขอ้เสนอในการประกวดราคาหรือสอบราคาไต้

(๓) ลา่หรบัแนวทางปฏบิตัใินการพจิารณาคุณสมบตัขิองผู้ย่ืนข้อเสนอทีเ่นน้กจิการร่วมคา้ใหใ้ชบ้งัคับถงึ 
การคดัเลอืกคณุสมบตัขิองผูย้ืน่ขอ้เสนอทีเ่นน้กจิการรว่มคา้ในการซือ้หรือจา้ง เขา่หรอืงานบรกิารหรืองานจา้งที ่
ปรกึษาหรอืงานจา้งออกแบบหรือควบคมุงานกอ่สร้าง โดยอนุโลม

ทัง้นี ้"กจิการรว่มคา้ทีจ่ดทะเบยีนเนน้นติบิคุคลใหม1่, หมายความวา่ กจิการรว่มคา้ทีจ่ดทะเบยีนเนน้ 
นติบิคุคลตอ่กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์

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

๑๓. ผู้ยืน่ขอ้เสนอซ็ง่ไดร้บัคดัเลอืกเนน้คูส่ญัญาตอ้งลงทะเบยีนในระบบจัดซือ้จดัจ้างภาครฐัดว้ย 
อิเล็กทรอนกิส์ (Electronic G overnm ent P rocurem ent ะ e - GP) ของกรมบญัชกีลาง ตามทีค่ณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กำหนด

๑๔. ผู้ย่ืนขอ้เสนอตอ้งไมอ่ยูใ่นฐานะเนน้ผูโ้มแ่สดงบญัชรีายรับรายจา่ยหรอืแสดงบญัชรีายรับรายจา่ยไม ่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๔. ผู้ยืน่ขอ้เสนอซีง่ไตร้บัคดัเลอืกเนน้คูส่ญัญาตอ้งรับและจา่ยเงินผา่นบญัชธีนาคาร เวน้แตก่ารจา่ยเงนิ 
แด่ละคร้ังซืง้มมีลูคา่ไมเ่กนิสามหมืน่บาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเนน้เงินสดกโ๊ต ้ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ข. กำหนด

๑๖. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งเนน้ผูท้ ีผ่า่นการคดัเลอืกผูม้คีณุสมบตัเิบือ้งตน้ในการจา้งของกรมทางหลวง 
โดยเนน้ผูไ้ตร้บัการจดทะเบยีนเนน้ผูร้บัเหมา งานบำรงุทางประเภทที ่ ๑๓ งานไฟสญัญาณจราจร และไมข่าด 
คณุสมบตัติามเงือ่นไขในการจดทะเบยีนผูร้บัเหมา

ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสใ์นวนัที่



๑๗ กนัยายน ๒๕๖๑ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูส้นใจลามารถขอซือ้เอกสาร'ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์ในราคาขดุละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบ 

จดัซือ้จัดจา้งภาครัฐดว้ยอเิลก็ทรอนกิสแ์ละฟา้ระเงินผา่นทางธนาคารในระหว่างวนัที ่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี 
๑๔ กนัยายน ๒๕๖๑ โดยดาวนโ์หลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ไดภ้ายหลงัจาก 
ฟา้ระเงินเปน็ทีเ่รยีบร้อยแลว้จนถงึกอ่นวนัเสนอราคา

ผูส้นใจสามารถดูรายละเอียดได้ทเีว็บไซต์ wvvw.doh.go.th หรือ w w w .gprocurem ent.go.th หรือ 
สอบถามทางโทรศัพทหีมายเลข ๐๔๕๒๔๓๔๒๖ ในวันและเวลาราชการ

ผูส้นใจตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายละเอยีดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 
กรมทางหลวง ผา่นทางอเีมล ์ doh0711@ doh.go.th หรือช่องทางตามทีก่รม'บญัชกีลางกำหนดภายใบวันที ่ ๗ 
กนัยายน ๒๕๖๑ โดยกรมทางหลวงจะชีแ้จงรายละเอยีดดงักลา่วผา่นทางเวบ็ไซต ์w w w .doh.go.th และ 
w w w .gprocurem ent.go.th ในวันท่ี ๑๐ กนัยายน ๒๕๖๑

งานตามประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (e-bidding) นี้

• ไดร้บัจดัสรรเงินงบประมาณรายจา่ยประจำป ี พ.ศ................................. แล้ว
• ยงัไมไ่ตร้บัจดัสรรเงินงบประมาณรายจา่ยประจำป ีพ.ศ...... ๒๕๖๒.............

อน่ึง การจดัซือ้หรอืการจดัจา้งครัง้นี ้จะมีการลงนามในสญัญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนงัสอืได้ตอ่เม่ือพระราช 
บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มผีลใชบ้งัคบัและไตรั้บจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปงีบประมาณ พ.ค. ๒๕๖๒ จากสำนกังบประมาณแลว้

สำหรับกรณทืีไ่มใตร้บัการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยเพือ่การจดัซือ้หรือการจดัจา้งในครัง้ดงักลา่ว หน่วย 
งานของรฐัสามารถยกเลกิการจดัซือ้หรอืการจดัจา้งไต้

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ช'
(นายประลองยทุธ ์ กลิวงศ์)

รกัษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอบุลราชธานทีี่
๑

ปฏบิตัริาชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

หมายเหต ุ ผูป้ระกอบการสามารถจดัเตรยีมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนที ่ ๒) 
ในระบบ e-GP ไดต้ัง้แตวั่นทีซ่ือ้เอกสารจนถงึวันเสนอราคา

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


*เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคา แบบรปูรายการละเอยีด ใหผู้้ย่ืนข้อเสนอ สามารถดาว'นโหลดได้ที,เว็บไซต์ 
w w w .doh.go.th ดังนี

(๑) รายการละเอยีดและขอ้กำหนดการกอ่สรา้งทางหลวง เล่มท่ี ๑ และเลม่ที ่ ๒

(๒) รายละเอยีดและขอ้กำหนดการจดัทำเครือ่งหมายจราจรบนผวิทางฉบบักรกฎาคม ๒๔๔๑

(๓) ข้อกำหนดและมาตรฐานทัว่ไป งานติดต้ังไฟฟา้แสงสว่างบนทางหลวง

(๔) ข้อกำหนดและมาตรฐานทัว่ไป งานติดต้ังไฟสญัญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง

(๔) คูม่อืเครือ่งหมายควบคมุการจราจรในการกอ่สรา้งบรุณะและบำรงุรกัษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๔๖๑

(๖) คู่มอืควบคมุงานกอ่สรา้งสะพานและทอ่เหลีย่ม คสล.

(๗) รายละเอยีดและหลกัเกณฑง์านบรหิารการจราจรในระหวา่งการกอ่สรา้ง

(๘) ขอ้กำหนดพเิคษ

(๙) STANDARD DRAWING
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หน้าที่ 1

รายละเอียดของงานแนบท้ายประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
เลขท่ี คค 06050/U.2/ e - แ  / 2562 ลงวับท่ี 29 สิงหาคม 2561

จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานข่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี และทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล 
ที่ กม.41+361(231)/กม.4+731(2050) สิแยกโนนหงษ์ทอง ปริมาณงาน 1 แห่ง

1. รายละเอียดของงาน

ลำดับที่ รายการ
หน่วย
(Unit)

ปริมาณงาน 
(Estimated) รายละเอียดและข้อกำหนด

1 งานข่อมไฟสัญญาณจราจร ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ีใช้ในการก่อสร้างเป็นไปตามแบบ 
มาตรฐานกรมทางหลวง (STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY 
DESIGN AND CONSTRUCTION 2015 REVISION) ฉบับแก้เข 8 

ม.ีค. 2561 และหรือท่ีกำหนดไวในแบบก่อสร้าง

1.1 ตู้ควบคุม (Controller) พร้อมติดต้ังรวมฐาน Controller 'แบบ Vehicle Actuated ต ู้ 1.000
1.2 Controller Shelter แห่ง 1.000
1.3 หัวไฟสัญญาณแบบ Split Type 6 ดวงโคมพร้อม Backing 'Board ขนาด 6-Dia. ขุด 8.000

300 mm. [2x(3 - Dia.300 mm.)]
1.4 ท่อ RSC. Dia. 2 1/2" พร้อมค่าดันท่อลอด เมตร 161.000
1.5 สายไฟฟ้า NYY 4x 1.5 mm.2 เมตร 1,080.000
1.6
1.7

สายไฟฟ้า NYY 2x 2.5 mm.2 เมตร 100.000
ค่าขุดวางสายไฟฟ้าพร้อมท่อร้อยสายไฟ เมตร 80.000

1.8 ค่า Ground Rod ขุด 8.000
1.9 ค่าต่อ Meter, Safety Switch ขุด 1.000



สำดับท่ี รายการ
หน่วย
(Unit)

ปริมาณงาบ 
(Estimated) รายละเอียดและข้อกำหนด

1.10 ค่า Inductive Loop Detector และค่าติดต้ัง ขุด 4.000 ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ีใช้ในการก่อสร้างเป็นไปตามแบบ 
มาตรฐานกรมทางหลวง (STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY 
DESIGN AND CONSTRUCTION 2015 REVISION) ฉบับแก้เข 8 

ม.ีค. 2561 และหรือท่ีกำหนดไวใ้นแบบก่อสร้าง

1.11 ค่าแรงติดต้ังต่อหัวไฟฟ้า ขุด 16.000
1.12 ค่าป้ายเสือบสัญญาณไฟ ป้าย 4.000

2. ภายในระหว่าง กม.ท่ีแสดงไว้ใบบัญชี ผู้ว่าจ้างมีสิทธึ๋ท่ีจะกำหนดให้ทำการ จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ใบตอบใด กว้างเท่าใด หรือเว้นตอนใด ตามความจำเป็น 
และเที่มตอน ตอนต้นหรือตอนปลาย ภายในระยะไม่เกินด้านละ 5 กิโลเมตร เพื่อให้!ต้ ปริมาณงาบตามกำหนดไว้ในประกาศบี้

3. ภายใบกำหนด 7 วัน นับถัดจากวับลงนามใบสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานระยะเวลาท่ีจะดำเนินงาน (Time Schedule) ให้เป็นท่ีพอใจผู้ว่าจ้างใดยแสดงถึงข้ันตอนของการทำงานและกำหนดเวลา 
ที่จะต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ โดยเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนเริ่มลงมือก่อสร้าง และให้ถึอแผนการทำงานบ้ีเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา

ถ้ามิได้เสนอแผนงาน หรือไม่สามารถทำงาบให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จส่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิ'ดสัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบ้ติ 
ตามคำส่ังของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัทท่ีปรึกษาซ่ีงไต้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสืทธท่ีจะบอกเลิกสัญญานึ๋ใด้ และมืลิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงาบของผู้รับจ้าง 
ให้ลุล่วงไปใต้ด้วย

การท่ีผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นบ้ันไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผิดตามสัญญา
4. เพ่ือเป็นการให้ข่าวสารเก่ียวกับงานก่อสร้างของทางราชการแก่ประซาซน ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งปัายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการก่อสร้าง ณ บริเวณสถานท่ีก่อสร้างไว้อย่างน้อย 2 จุด คือจุดเร่ิมต้น 

และจุดส้ินสุดของโครงการก่อสร้าง ทั้งบ้ีเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติใบการติดต้ังแผ่นปัายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราซการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวับท่ี 22 มกราคม 2551 แจ้งตาม 
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี นร.0505/ว.27 ลงวับท่ี 28 มกราคม 2551 โดยให้ระบุรายละเอียดในประกาศ ดังบ้ี



4.1 ชื่อหน่วยงาบเจ้าของโครงการ สถานท่ีติดต่อ พร้อมดวงตราหน่วยงาบเจ้าของโครงการ
4.2 ประเภทชนิดของส่ิงก่อสร้าง
4.3 ปริมาณงานก่อสร้าง
4.4 ช่ือ ท่ีอยู่ ผู้รับจ้างหรือหน่วยงานท่ีก่อสร้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.5 ระยะเวลาเรืมต้น และระยะเวลาส้ินสุดของงานหรือโครงการ
4.6 วงเงินค่าก่อสร้าง
4.7 ช่ือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาบผู้ควบคุมงาบ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.8 ชื่อเจ้าเหน้าท่ีของบริษัทวิศวกรท่ีปรืกษาผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.9 กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรจองประซาซบ

5. ในการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี 1 และเล่มที่ 2
6. ผู้รับจ้างมีหน้าท่ีจัดหา ติตดั้งเคร่ืองหมายควบคุมการจราจรใบงานก่อสร้าง ตามแบบเลขท่ี RS - 102 TS - RS 104 TS เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในการควบคุมงาน 

จนกว่างานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา
ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมีอหดลอง สำหรับงานควบคุมและแนะนำประจำโครงการฯ(งาน SOIL) งานควบคุมผิวทางแอสพิลต์คอนกรีดตามษัญซีเคร่ืองมือทดลองด้านวิเคราะห์และวิจัยที่1 แลง}ที่-2 
และจัดหาเครื่องมือสำรวจ (ตามบัญชีเครื่องมีอสำรวจท่ี 3) หรือดีค-ว่า เพื่อใช้ในการควบคุมจนกว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา 2 ^

8. ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้การจราจรผ่านใต้โดยสะดวกและปลอดภัย โดยอยู่โนดุลยพินิจของนายซ่างโครงการ และได้ติดด้ังป๋าย เคร่ืองหมาย ตลอดจนจัดให้มื 
คนให้สัญญาณจราจร และมืโคมไฟ่แสดงสัญญาณจราจรใบเวลากลางคบ ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และของสำนักงานคณะกรรมการปีองกันอุบ้ติภัยแห่งขาติ ประกาศเจ้าพนักงาบจราจรท่ี 1/2547 
เร่ืองการขุดหลุม งานปลูกปีก หรือวางส่ิงของเกะกะไว้ใบทางสาธารณะ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบความเสิยหายใด  ๆ อันเกิดจากการไม่ปฎิบ้ติตามให้ถูกต้องตามเง่ือนไขในข้อน้ี


