
ประกาศกรมทางหลวง
เรือ่ง ประกวดราคาจา้งกอ่สรา้งจา้งเหมางานซอ่มไฟฟา้แสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 
๒๓๑ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืงอบุลราชธาน ี ตอน ๒ ท่ี กม.o+  ๔๕๐ (หนา้ชนสง่ บซส.) ปรมิาณงาน ๑ แห่ง

ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (e-b idd ing)

กรมทางหลวง มคีวามประสงคจ์ะ ประกวดราคาจ้างกอ่สร้างจ้างเหมางานซอ่มไฟฟา้แสงสว่างและไฟ 
สญัญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธาน ี ตอน ๒ ท่ี กม.๐+๔๕๐ (หน้า 
ขนส่ง บซส.) ปรมิาณงาบ ๑ แห่ง ดว้ยวิธปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์(e-bidding) ราคากลางของงานกอ่สรา้งในการ 
ประกวดราคาคร้ังนีเ้ปน็เงินทัง้สนั ๙๓๓,๑๙๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมืน่สามพนัหบีง่ร้อยเก้าสบิบาทถว้น)

ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งมคีณุสมบติั ดังต่อไปน้ี 
๑. มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย 
๓. ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกจิการ
๔. ไมเ่ปน็บคุคลซึง่อยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนขอ้เสนอหรือทำสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 

เนือ่งจากเปน็ผูท้ีไ่มผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามที,ประกาคเผยแพรในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือใหเ้ป็นผู้ท้ิงงานของหนว่ยงาน 
ของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที,ผู้ทิง้งานเปน็หุน้ส่วนผู้จัดการ กรรมการผู ้
จดัการ ผู้บริหาร ผู้มอีำนาจในการดำเนนิงานในกจิการของนติบิคุคลนัน้ดว้ย

๖. มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จดัจ้างและการบรหิาร 
พสัดภุาครฐักำหนดในราชกจิจานเุบกษา

๗. เปน็นติบิคุคลผูม้อีาชพีรับจา้งงานทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสด์งักลา่ว 
๘. ไมเ่ปน็ผู้มผีลประโยชนร่์วมกนักบัผู้ย่ืนขอ้เสนอราคารายอืน่ทีเ่ขา้ย่ืนขอ้เสนอใหแ้กก่รมทางหลวง ณ 

วันประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์หรือไมเ่ปน็ผูก้ระทำการอนัเปน็การขดัขวางการแขง่ขน้ราคาอยา่งเปน็ธรรม 
ในการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นี้

๙. ไม,เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ๋ึหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนขอ้ 
เสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ๋ึและความคุ้มก้นเข่นว่าน้ัน

๑๐. เปน็ผูป้ระกอบการทีข่ึน้ทะเบยีนงานกอ่สรา้งสาขา...................- ........................ ไว้กับกรมบัญชี
กลาง (กรณคีณะกรรมการราคากลางไดป้ระกาศกำหนดใหง้านกอ่สร้างสาขานัน้ตอ้งขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการไว้กบั 
กรมบัญชีกลาง)

๑๑. ผู้ย่ืนขอ้เสนอตอ้งมผีลงานกอ่สรา้งประเภทเดยีวกนักบังานทีป่ระกวดราคาจา้งกอ่สร้างในวงเงินไม ่
นอ้ยกวา่.....................-...............................บาท (........................... -.......................... ) และเปน็ผลงานทีเ่ปน็คูส่ญัญา



โดยตรงกบัหนว่ยงานของรัฐ
ผู้ย่ืนขอ้เสนอทีเ่สนอราคาในรูนแ่บบของ '‘กจิการรว่มคา้” ต้องมีคุณสมบัติ ตงับี้
(๑) กรณทีีกิ่จการร่วมคา้ไตจ้ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม ่ กจิการร่วมคา้จะตอ้งมคีณุสมบตัคิรบถว้น 

ตามเง่ือนไขทีก่ำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา และย่ืนข้อเสนอให้ย่ืนข้อเสนอในนาม "กจิการรว่มคา้” 
ส่วนคณุสมบติัต้านผลงานก่อสร้าง กจิการรว่มคา้ตงักลา่วสามารถนำผลงานกอ่สร้างของผูเ้ขา้รว่มคา้มาใขแ้สดงเปน็ผล 
งานกอ่สรา้งของกจิการรว่มคา้ทีเ่ขา้ประกวดราคาหรอืสอบราคาไต ้ทัง้บี ้ผลงานงานกอ่สร้างของผูเ้ขา้รว่มคา้มาใข ้
แสดงเปน็ผลงานกอ่สร้างของกจิการรว่มคา้ทีเ่ขา้ประกวดราคาหรอืสอบราคาไต ้ หมายความวา่ สามารถนำผลงาน 
งานกอ่สรา้งของผูเ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึง่มาใขแ้สดงเปน็ผลงานกอ่สรา้งของกจิการรว่มคา้ทีเ่ขา้ประกวดราคาหรอื 
สอบราคาไต้

(๒) กรณทีีกิ่จการร่วมค้าไมไ่ต้จดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม ่ นิติบุคคลแด'ละนิติบุคคล 
ทีเ่ขา้ร่วมคา้ทกุรายจะตอ้งมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเง่ือนไขทีก่ำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา 
เวน้แตใ่นกรณทีีก่จิการรว่มคา้ไตม้ขีอ้ตกลงระหว่างผูเ้ขา้รว่มคา้เปน็ลายลกัษณอ์กัษรกำหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้ รายใดราย 
หนึง่เป็นผู้รับผิดชอบหลกัในการเขา้ย่ืนข้อเสนอกบัหนว่ยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานตงักลา่วมาพร้อมกบัการย่ืนขอ้ 
เสนอ กจิการร่วมคา้นัน้ สามารถใขผ้ลงานกอ่สรา้งของผูร้ว่มคา้หลกัรายเดยีวเปน็ผลงานกอ่สร้างของกจิการรว่มคา้ที ่
ย่ืนขอ้เสนอในการประกวดราคาหรือสอบราคาไต้

(๓) สำหรับแนวทางปฏบิติัในการพจิารณาคณุสมบติัของผู้ย่ืนขอ้เสนอทีเ่ปน็กจิการร่วมค้าใหใ้ชบ้งัคบัถึง 
การคดัเลอืกคณุสมบตัขิองผูย้ืน่ขอ้เสนอทีเ่ปน็กจิการรว่มคา้ในการซือ้หรือจา้ง เชา่หรอืงานบรกิารหรืองานจ้างที ่
ปรึกษาหรอืงานจา้งออกแบบหรือควบคมุงานกอ่สร้าง โดยอนุโลม

ทัง้บี ้ "กจิการรว่มคา้ทีจ่ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม”่ หมายความวา่ กจิการรว่มคา้ทีจ่ดทะเบยีนเปน็ 
นติบิคุคลตอ่กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์

๑๒. ผู้ย่ืนขอ้เสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจัดซือ้จดัจ้างภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ (Electronic 
G overnm ent P rocurem ent ะ e - GP) ของกรมบญัชกีลาง

๑๓. ผู้ย่ืนขอ้เสนอซืง้ไดร้บัคดัเลอืกเปน็คูส่ญัญาตอ้งลงทะเบยีนในระบบจัดซือ้จดัจ้างภาครฐัดว้ย 
อิเล็กทรอนกิส์ (Electronic G overnm ent P ro cu rem en t: e - GP) ของกรมบญัชกีลาง ตามท'ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ซ. กำหนด

๑๔. ผู้ย่ืนขอ้เสนอตอ้งไมอ่ยูใ่นฐานะเปน็ผูไ้มแ่สดงบญัชรีายรบัรายจ่ายหรือแสดงบญัชรีายรบัรายจ่ายไม ่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๔. ผู้ย่ืนขอ้เสนอซีง่ไตร้บัคดัเลอืกเปน็คูส่ญัญาตอ้งรับและจา่ยเงินผา่นบญัชธีนาคาร เวน้แตก่ารจา่ยเงนิ 
แต่ละคร้ังซึง่มมีลูคา่ไมเ่กนิสามหมืน่บาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเปน็เงินสดกไ็ต ้ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๑๖. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งเปน็ผูท้ ีผ่า่นการตดัเลอืกผูม้คีณุสมบตัเิบือ้งตน้ในการจา้งของกรมทางหลวง 
โดยเปน็ผูไ้ตร้บัการจดทะเบยีนเปน็ผูร้บัเหมา งานบำรงุทางประเภทที ่ ๑๓ งานไฟสญัญาณจราจรและไมข่าด 
คณุสมบตัติามเงือ่นไขในการจดทะเบยีนผูร้บัเหมา

ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ในวันท่ี 
๑๗ กนัยายน ๒๔๖๑ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผูส้นใจสามารถขอซือ้เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ในราคาชดุละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบ



จดัซือ้จัดจา้งภาครัฐดว้ยอเิลก็ทรอนกิสแ์ละชำระเงินผา่นทางธนาคารในระหวา่งวันท,ี ๒๙ สิงหาคม ๒๔๖๑ ถึงวันท่ี 
๑๔ กนัยายน ๒๔๖๑ โดยดาวนโ์หลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ไดภ้ายหลงัจาก 
ชำระเงินเปน็ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้จนถงึกอ่นวนัเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเ่ว็บไซต vvww.doh.go.th หรือ w w w .gprocurem ent.go.th หรือ 
สอบถามทางโทรศัพทห์มายเลข ๐๔๔๒๔๓๔๒๖ ในวนัและเวลาราขการ

ผูส้นใจตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายละเอยีดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 
กรมทางหลวง ผา่นทางอเีมล ์ 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.ค..................................แล้ว
• ยงัไมไดรั้บจดัสรรเงินงบประมาณรายจา่ยประจำป ี พ.ศ.......๒๔๖๒............

อน่ีง การจดัซือ้หรอืการจดัจา้งครัง้นี ้จะมกีารลงนามในสญัญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนงัสอืได้ตอ่เม่ือพระราซ 
บญัญต้งิบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ มผีลใขบ้งัคบัและไดรั้บจัดสรรเงินงบประมาณรายจา่ย 
ประจำปงีบประมาณ พ.ค. ๒๔๖๒ จากสำนกังบประมาณแลว้

สำหรบักรณทีีไ่มใตร้บัการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยเพือ่การจดัซือ้หรือการจดัจา้งในครัง้ดง้กลา่ว หน่วย 
งานของรฐัสามารถยกเลกิการจดัซือ้หรอืการจดัจา้งได้

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

*เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคา แบบรปูรายการละเอยีด ใหผู้้ย่ืนข้อเสนอ สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๔๖๑

(นายประลองยทุธ ์ กสิวงศ์)
รักษาราซการแทน ผูอ้ำนวยการแขวงทางหลวงอบุลราขธานทิี่

ปฏบิตัริาชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

w w w .doh.go.th คังน้ี

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


(๑) รายการละเอยีดและขอ้กำหนดการกอ่สรา้งทางหลวง เล่มที ่ ๑ และเลม่ที ่ ๒

(๒) รายละเอยีดและขอ้กำหนดการจดัทำเครือ่งหมายจราจรบนผวิทางฉบบักรกฎาคม ๒๔๔๑

(๓) ข้อกำหนดและมาตรฐานทัว่ไป งานติดต้ังไฟฟา้แสงสว่างบนทางหลวง

(๔) ข้อกำหนดและมาตรฐานทัว่ไป งานติดต้ังไฟสญัญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง

(๔) คูม่อืเครือ่งหมายควบคมุการจราจรในการกอ่สรา้งบรุณะและบำรงุรกัษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๔๖๑

(๖) คู่มอืควบคมุงานกอ่สรา้งสะพานและทอ่เหลีย่ม คสล.

(๗) รายละเอยีดและหลกัเกณฑง์านบรหิารการจราจรในระหวา่งการกอ่สรา้ง

(๘) ขอ้กำหนดพเิศษ

(๙) STANDARD DRAWING



หน้าท่ี 1

รายละเอียดฃองงานแนบท้ายประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
เลขท่ี คค 06050/U.2/ e-12 / 2562 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2561

จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราขธานี ตอน 2 ท่ี กม.0+450 (หน้าขนส่ง บฃส.) ปริมาณงาน 1 แห่ง
1. รายละเอียดของงาน

ลำดับท่ี รายการ
หน่วย
(Unit)

ปริมาณงาน 
(Estimated) รายละเอียดและข้อกำหนด

1 งาบซ่อมไฟสัญญาณจราจร ข้อกำหนดและมาตรฐานทีใ่ช้!นการกอ่สร้างเปน็ไปตามแบบ 
มาตรฐานกรมทางหลวง (STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY 
DESIGN AND CONSTRUCTION 2015 REVISION) ฉบับแก้เจ 8 
มี.ค. 2561 และหรือท่ีกำหนดไว้ใบแบบก่อสร้าง

1.1 ตู้ควบคุม (Controller) พร้อมติดต้ังรวมฐาน Controller แบบ Fixed Time ต ู้ 1.000
1.2 Controlter Shelter แห่ง 1.000
1.3 หัวไฟสัญญาณแบบ LED 3 ดวงโคมพร้อม Backing Board . ขนาด 3-Dia. 300 mm. ขุด 2.000
1.4 หัวไฟสัญญาณแบบ Split Type 6 ดวงโคมพร้อม Backing Board ขนาด 6-Dia. 300 mm. ขุด 4.000

[2x(3 - Dia. 300 mm.)]
1.5 ท่อ RSC. Dia. 2 1/2" พร้อมค่าดันท่อลอด เมตร 30.000
1.6 สายไฟฟ้า NYY 4x 1.5 mm.2 เมตร 330.000
1.7 สายไฟฟ้า NYY 2x 2.5 mm.2 เมตร 100.000
1.8 ค่าขุดวางสายไฟฟ้าพร้อมท่อร้อยสายไฟ เมตร 40.000
1.9 ค่า Ground Rod ขุด 4.000

1.10 ค่าต่อ Meter, Safety Switch ขุด 1.000
1.11 ค่าแรงติดต้ังต่อหัวไฟฟ้า ขุด 10.000
1.12 ค่าป็ายเตือนสัญญาณไฟ ป็าย 2.000

2. ภายในระหว่าง กม.,ท่ีแสดง'ไว้ไน'บัญขี ผู้ว่าจ้างมืสิทธท่ีจะกำหนดให้ท้าการ จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานไฟสัญญาณจราจร ในตอนใด กว้างเท่าใด หรอเว้นตอบใด ตามความจำเป็นและเพ่ิมตอนต้น 
หรือตอนปลาย ภายใบระยะไม่เกินด้านละ 5 กิโลเมตร เพ่ือให้ได้ ปริมาณงานตามกำหนดไว้ในประกาศน้ี



3. ภายในกำหนด 7 วัน นับถัดจากวันลงนามใบสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานระยะเวลาท่ีจะดำเนินงาบ (Time Schedule) ให้เป็นท่ีพอใจผู้ว่าจ้างโดยแสดงถึงข้ันตอนของการทำงาบและกำหนดเวลา 
ที่จะต้องใข้ใบการทำงานหลักต่าง  ๆให้แล้วเสร็จ โดยเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนเริ่มลงมือก่อสร้าง และให้ถือแผนการทำงานน้ีเป็นส่วนหน่ีงของสัญญา

ล้ามิ'ใต้เสนอแผนงาน หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ีง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติ 
ตามคำส่ังของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรืกษาซ่ึงได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมืสิทธี้ท่ีจะบอกเลิกสัญญานึ๋ได้ และมืลิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้าง 
ให้ลุล่วงไปใต้ด้วย

การท่ีผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างด้นนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผิดตามสัญญา
4. เพื่อเป็นการให้ข่าวสารเก่ียวกับงานก่อสร้างของทางราขการแก่ประซาซน ผู้รับจ้างจะต้องติดต้ังฟ้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้าง ณ บริเวณสถานท่ีก่อสร้างไว้อย่างน้อย 2 จุด คีอจุดเร่ิมต้น 

และจุดสินสุดของโครงการก่อสร้าง หั้งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการติดต้ังแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงาบก่อสร้างของทางราขการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวับท่ี 22 มกราคม 2551 แจ้งตาม 
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี บร.อร0ร/ว.27 ลงวับท่ี 28 มกราคม 2551 โดยให้ระบุรายละเอียดในประกาศ ดังน้ี

4.1 ซ่ึอหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานท่ีติดต่อ พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ
4.2 ประเภทซนิดของส่ิงก่อสร้าง
4.3 ปริมาณงานก่อสร้าง
4.4 ข่ือ ที่อยู่ ผู้รับจ้างหรือหน่วยงาบท่ีก่อสร้างพร้อมหมายเลขโทรดัพทํ
4.5 ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาส้ินสุดของงานหรือโครงการ
4.6 วงเงินค่าก่อสร้าง
4.7 ขื่อเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.8 ขื่อเจ้าเหน้าท่ีของบริษัทวิศวกรท่ีปรีกษาผู้ควบคุมงาบ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.9 กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประซาซน

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

จนกว่างานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา
ผู้พ ัจ้างต้องจัดหาเคร่ืองมือทดถอง สำหรับงานครบคุมและแนะน่าประจำโครงคฯรฯ (งาน-ร๐ แ )■งานควบคุมผิวหางแอสพิถต์คอนกรีต ตามบัญซีเคร่ืองมือหดลองด้านวิเคราะห์และวิจัยท่ี แ เละท ี่ 2
และจัดหาเครื่องมือสำรวจ (ตามบัญชีเคร่ืองมือสำรวจท่ี 3) หรือดีกว่า เพ่ือไข้(นการควบคุมจนกว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์คามสัญญา &

8. ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้การจราจรผ่านได้โดยสะดวกและปลอดภัย โดยอยู่ไนดุลยพินิจของนายข่างโครงการ และไต้ติดต้ังป้าย เคร่ืองหมาย ตลอดจบจัดให้มิ 
คบให้สัญญาณจราจร และมืโคมไฟแสดงสัญญาณจราจรใบเวลากลางคืน ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และของสำนักงานคณะกรรมการฟ้องกับอุบัติภัยแห่งขาติ ประกาศเจ้าพนักงาบจราจรท่ี 1/2547 
เรื่องการอุดหลุม งานปลูกปีก หรือวางส่ิงของเกะกะไว้ใบทางสาธารณะ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบความเสิยหายใด  ๆ อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามเง่ือนไขใบข้อน้ี


