
รายละเอยีดและขอบเขตของการจา้ง 
คา่ปรบัปรงุงานอำนวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงอบุลราชธานทีี ่ ๑

๑. ความเปน็มา
รฐับาลมนีโยบายสง่เสรมิการใชย้างพาราในภาคอตุสาหกรรม เพ่ือเป็นการสนับสนุน 

และชว่ยเหลอืเกพรกรในการนำรตัลดุบิยางพารามาใชง้านภายในประเทศใหม้ากขึน้ โดยขอให ้
หน่วยงานภาครัฐและสถาบันต่างๆ นำยางพารามาสกืษาเพือ่ใช้ประโยชนด้์านต่างๆ กรมทางหลวงจึง 
ไดด้ำเนนิการจ้างเหมาผลติพรอ้มดดิตัง๋อปุกรณอ์ำนวยความปลอดภยัทีท่ำจากยางพารา เพ่ือนำไปใช้ 
ในงานอำนวยความปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวงท่ัวประเทศ

๒. รัตลปุระสงค์
จา้งผลติเสาหลกันำทางยางพารา และตดิดง้บนถนนของกรมทางหลวง เพือ่อำนวย 

ความปลอดภัยทางถนน และเป็นการสง่เสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ

๓. ขอบเขตของงาน
ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการด้งต่อไปน้ี 
๓.๑ ประเภทและจำนวนอุปกรณ์

ผู้รับจ้างจะตอ้งผลิตอุปกรณเ์สาหลักนำทางยางพารา จำนวน ๑,๑๖๙ ด้น 
โดยแบบรายละเอยีดอปุกรณแ์ละขอ้กำหนดทางเทคนคิตา่งๆ ทีจ่ำเปน็ในการผลติใหเ้ปน็ไปตาม 
รายละเอียดท่ีแสดงไวในเอกสารแนบ 

๓.๒ ยางพารา
ยางพาราทีน่ำมาผลติเปน็ยางผสม (Com pound Rubber) เพือ่ขึน้รูปเปน็ 

อุปกรณต์ามท่ีระบุในข้อ ๓.๑ จะตอ้งใชรั้ตลดุบิยางพาราจากชมุบมุสหกรณท์ีล่งทะเบยีนกบัการยาง 
แหง่ประเทศไทยในโครงการสง่เสรมิการใชย้างภาครฐั และมหีนงัสอืรบัรองจากการยางแหง่ 
ประเทศไทย

๓.๓ การทดสอบคุณภาพ
๓.๓.๑ การทดสอบท่ัวไป (General Test)

เพือ่เปน็การควบคมุคณุภาพยางผสมทีใ่ชผ้ลติขึน้รปูอปุกรณ ์ ผูร้บัจา้ง 
จะตอ้งแจง้ผ ูว้ า่จา้งห รอืตวัแทนของผ ูว้ า่จา้งเพ ือ่ เช า้เกบ็ตวัอยา่งยางผสมท ีผ่ า่นการคงรปู  
(Vulcanized) ภายใตภ้าวะเดยีวกนักบัการผลติขึน้รูปอปุกรณเ์สาหลกันำทางยางพารา ตามท่ีระบุใน 
ช้อท่ี ๓.๑ เพือ่นำไปทดสอบสมบตัทิางฟสิกิส ์ ตามรายการและมาตรฐานการทดสอบทีร่ะบไุวใน 
เอกสารแนบ ท้ังน้ี ผลการทดสอบแต่ละรายการจะต้องผ่านเกณฑท์ีก่ำหนดไว้ โดยผู้รับจ้างจะต้องนำ 
รายงานผลการทดสอบทัง้หมดเสนอตอ่ผูว้า่จา้งเพือ่ขอความเหน็ชอบกอ่นดำเนนิการผลติ การ 
ทดสอบจะตอ้งดำเนนิการโดยหนว่ยงานราชการ หรอืหนว่ยงานในกำกบัของรฐั ทีส่ามารถออก 
ใบรับรองผลการทดสอบไต้ ท้ังน้ีผู้รับจ้างจะตอ้งเปน็ฝ่ายรับผิดชอบค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการทดสอบเอง 
ท้ังหมด

................... ....................ประธานกรรมการ...............................กรรมการ...............................กรรมการ
(นายสมโภช แนวจำปา) (นางนวลฤด ี ลาภเดโซ) (นางวจิติร ศรดีำ)



๓.๓.๒ การทดสอบแบบควบคุม (Control Test)
ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้แผนการผลติอปุกรณเ์สาหลกันำทางยางพารา ของ 

โรงงานผูผ้ลติอปุกรณต์อ่ผูว้า่จา้ง โดยจะตอ้งระบ ุ ข่ือแขวงทางหลวง อุปกรณท์ีผ่ลิต จำนวนทีผ่ลิต 
และ วันเวลาท่ีผลิตใหชั้ดเจน เพ่ือให้ผู้ว่าจ้าง หรือ ต้วแทนของผู้ว่าจ้างสามารถเข้าตรวจสอบการผลิต 
ไดต้ลอดเวลา โดยผูว้า่จา้งหรอืตวัแทนของผูว้า่จา้ง มสีทิธีท้ีจ่ะขอสุม่ตดัข่ืนตวัอย่างอุปกรณท์ีผ่ลิต 
เพ ือ่ น ำไป ท ด ส อ บ ห าป รมิ าณ ยางพ าร าด ว้ ย เท ค น คิ ว เิค ร าะ ห อ์ งค ป์ ระ ก อ บ ข อ งส าร  
(Thermogravimetric Analysis, TGA) ท้ังบ้ี การทดสอบจะตอ้งดำเนนิการโดยหนว่ยงานราชการ 
หรือหน่วยงานในกำกับของรัฐ ท่ีสามารถออกใบรับรองผลการทดสอบไต้ โดยผูร้บัจ้างจะตอ้งเปน็ฝา่ย 
รับผิดขอบค,าใขจ้า่ยตา่งๆ ในการทดสอบเองท้ังหมด และจะต้องจัดเตรียมอุปกรณก์ารตดัข่ืนตวัอย่าง 
และทำการตัดข่ืนตัวอย่างใหแ้ก่ผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง

ในกรณทีีข่ื่นตัวอย่างทีสุ่ม่ตรวจทดสอบปริมาณยางพาราด้วยเทคนคิ TGA 
มปีรมิาณยางพารานอ้ยกวา่ทีร่ะบไุว ้ตามเอกสารแนบ ผูว้า่จา้งจะแจง้ผลการทดสอบใหผู้ร้บัจา้ง 
รับทราบ เพือ่ใหผู้้รับจ้างแจ้งโรงงานผู้ผลิตทำการแกไ้ขปรับปรุงการผลิต โดยผูว้า่จา้ง หรือ ตัวแทบ 
ของผู้ว่าจ้างจะเขา้ทำการสุม่ตดัข่ืนตัวอย่างอุปกรณท์ีผ่ลิต เพือ่นำไปทดสอบหาปริมาณยางพาราด้วย 
เทคนิค TGA อกีอย่างนอ้ย ๑ คร้ัง หรือจนกว่าผลการสุม่ตัดขืน่ตัวอย่างทีผ่ลิต จะมปีรมิาณยางพารา 
เป็นไปตามท่ีระบุไว้ ตามเอกสารแบบ 

๓.๔ การติดต้ังอุปกรณ์
ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้แผนการตดิตัง้อปุกรณเ์สาหลกันำทางยางพารา ตอ่ผูว้า่จา้ง 

และพร้อมท่ีจะให้ผู้ว่าจ้างเข้าตรวจสอบการติดต้ังอุปกรณไ์ต้ตลอดเวลา

๔. การสง่มอบ
ผู้รับจ้างจะต้องสง่มอบรายการต่างๆ ภายในระยะเวลา ๑๕๐ วัน นับลัดจากวันลงนาม 

ในสัญญา ดังบ้ี
๔.๑ อุปกรณเ์สาหลกันำทางยางพารา (ข้อท่ี ๓.๑)
๔.๒ หลักฐานการขือ่ยางพารา (ข้อท่ี ๓.๒) โดยแยกเปน็กรณดีงับี้

๔.๒.๑ กรณีโรงงานผู้ผลิตสามารถผลิตยางผสมได้
๔.๒.๑.๑ ตอ้งมหีลกัฐานเปน็ใบเสรจ็รบัเงนิจากชมุนมุสหกรณ ์ ท่ีระบุ 

ปริมาณยางแผ่นดิบ หรือ ยางแผ่นรมควันชัน ๓ และวันท่ีมี 
การขายให้แก่โรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๒ กรณีโรงงานผู้ผลิตไม่สามารถผลิตยางผสมไต้เอง โดยข่ือยางผสมจาก 
โรงงานผู้แปรรูปยางพารา
๔.๒.๒.๑ ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากชุมนุมสหกรณ์ ท่ีระบุ 

ปริมาณยางแผ่นดิบ หรือ ยางแผ่นรมควันช้ัน ๓ และวันท่ีมี 
การขายให้แก่โรงงานผู้แปรรูปยางพารา
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-๓-

๔.๒.๒.๒ ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงํนจากโรงงาบผู้แปรรูปยาง 
พารา ตามข้อ ๔.๒.๒.๑ ท่ีระบุปริมาณยางผสมและวันท่ีมี 
การขายให้แก่โรงงานผู้ผลิต 

๔.๓ หลักฐานการทดสอบคุณภาพ (ข้อท่ี ๓.๓)
ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการทดสอบคุณภาพของอุปกรณต่์างๆ ดังบ้ี 
๔.๓.๑ ผลการทดสอบคุณสมบัติทางฟิสิกส์ตามข้อ ๓.๓.๑ 

๔.๔ หลักฐานการรับรองการผลิต
ผูร้บัจา้งตอ้งแสดงหลกัฐานการรบัรองการผลติของอปุกรณเ์สาหลกันำทาง 

ยางพารา ซ่ึงออกและรับรองโดยโรงงานผู้ผลิต โดยมรีายละเอยีดอยา่งนอ้ย ดังบี ้
๔.๔.๑ ข่ืออุปกรณ์ท่ีผลิต 
๔.๔.๒ บ้ําหนักอุปกรณ์ต่อข้ิน (หน่วยเป็นกิโลกรัม)
๔.๔.๓ บํา้หนกัยางพารา (ยางแผ่นดิบ หรือยางแผ่นรมควันช้ัน ๓) ต่ออุปกรณ์ 

(หน่วยเป็นกิโลกรัม)
๔.๔.๔ จำนวนข้ินอุปกรณ์ท่ีผลิต
๔.๔.๔ เดือน ปี ท่ีผลิต หรือ รหัสคร้ังท่ีผลิต
๔.๔.๖ ซ่ือผู้ผลิต หรือโรงงานผู้ผลิต หรือ เคร่ืองหมายการค้าทีจ่ดทะเบยีน 

๔.๔ การตดิต้ังอุปกรณเ์สาหลักนำทางยางพารา (ข้อท่ี ๓.๔)

๔. การตรวจรบั
การตรวจรับจะดำเนนิการ ดังบ้ี 
๔.๑ การตรวจสอบลักษณะท่ัวไปและมิติ

คณะกรรมการตรวจรบั จะทำการสุม่ตวัอยา่งอปุกรณเ์สาหลกันำทางยางพารา 
ท่ีผู้รับจ้างส่งมอบในข้อท่ี ๔.๑ โดยจะทำการสุ่มอุปกรณ ์๑ ต้น ต่อจำนวนอุปกรณ์ท่ีส่งมอบ ๑๐๐ ต้น 
(เศษเกนิ ๑ ให้'ปิดข้ี'นเป็น ๑๐๐) เพ่ือตรวจสอบลักษณะท่ัวไปและมิติ

ลักษณะท่ัวไป และ มิติ ของทกุตวัอยา่ง ต้องเปน็ไปตามหลกัเกณฑก์ารตรวจรับ 
ดา้นลกัษณะทัว่ไป และ มิติ ของอปุกรณเ์สาหลกันำทางยางพารา ตามเอกสารแนบ จงจะถอืวา่ 
อุปกรณ์ท่ีผลิตเป็นไปตามเกณฑ์กำหนด

๔.๒ การตรวจรับหลักฐานการซ้ือยางพารา
คณะกรรมการตรวจรับ จะทำการตรวจสอบหลกัฐานการซือ้ยางพารา ท่ีผู้รับจ้าง 

ส่งมอบในข้อท่ี ๔.๒
หลกัฐานการซือ้ยางพารา ตอ้งมคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น ตามรายละเอยีดใน 

ข้อท่ี ๔.๒ จึงจะถือว่าอุปกรณเ์สาหลักนำทางยางพาราท่ีผลิตเป็นไปตามเกณฑก์ำหนด
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๔.๓ การตรวจรับหลักฐานการทดสอบคุณภาพ
คณะกรรมการตรวจรบั จะทำการตรว^อบหลกัฐานการทดสอบคณุ ภาพ 

ท่ีผู้รับจ้างส่งมอบในข้อท่ี ๔.๓
หลกัฐานการทดสอบคณุภาพ ตอ้งมคีวามถกูตอ้ง ครบถ้วน ตามรายละเอยีดใน 

ข้อที ่ ๔.๓ และ ผลการทดสอบสมบตัทิางฟสิกิส ์ ตอ้งเปน็ไปตามเกณฑก์ำหนดสำหรบัอปุกรณ ์
เสาหลกันำทางยางพารา ตามเอกสารแนบ จึงจะถือว่าอุปกรณ์ท่ีผลิตเป็นไปตามเกณฑ์กำหนด 

๔.๔ การตรวจรับหลักฐานการรับรองการผลิต
คณะกรรมการตรวจรบั จะทำการตรวจสอบหลกัฐานการรบัรองการผลติ 

ท่ีผู้รับจ้างส่งมอบในข้อท่ี ๔.๔
หลกัฐานการรบัรองการผลติ ตอ้งมคีวามถกูตอ้ง ครบถ้วน ตามรายละเอยีดใน 

ข้อท่ี ๔.๔ จึงจะถือว่าอุปกรณท่ี์ผลิตเป็นไปตามเกณฑ์กำหนด 
๔.๔ การตรวจรับการติดต้ังอุปกรณ์

คณะกรรมการตรวจรบั จะทำการตรวจสอบการตดิตัง้อปุกรณเ์สาหลกันำทาง 
ยางพารา ท่ีผู้รับจ้างส่งมอบในข้อท่ี ๔.๔

การตดิตัง้อปุกรณเ์สาหลกันำทางยางพารา ต้องมีครบถ้วนท้ังจำนวนอุปกรณ์และ 
ตำแหนง่ท่ีตดิตัง้อปุกรณ ์ตามรายละเอยีดที่แจ้งในข้อท่ี ๓.๔ จงึจะถอืวา่ การติดต้ังอุปกรณเ์สาหลัก 
นำทางยางพาราเป็นไปตามเกณฑก์ำหนด

๖. การจา่ยเงนิ
ผูว้า่จา้งจะจา่ยเงินคา่จา้งเตม็จำนวน เม่ือการตรวจรับในข้อท่ี ๔.๑ ถึง ๔.๔ เป็นไปตาม 

เกณฑ์กำหนดทุกข้อ

๗. คุณสมบตัผิูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา
๗.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๗.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๗.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๗.๔ ไม่เปน็บคุคลซึง่อยู่ระหวา่งถกูระงับการย่ืนขอ้เสนอหรือทำสญัญากบัหนว่ยงาน 

ของรัฐไว้ข่ัวคราวเน่ืองจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม 
ระเบยีบทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงักำหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรใ่บระบบเครอืขา่ย 
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๗.๔ ไมเ่ปน็บคุคลซึง่ถูกระบข่ืุอไว่ในบญัชรีายซือ่ผู้ทิง้งานและไต้แจ้งเวียนซือ่ใหเ้ปน็ 
ผู้ทิง้งานของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ี 
ผู้ทิง้งานเปน็ทุน้สว่นผูจั้ดการ กรรมการผูจ้ดัการ ผู้บริหาร ผูม้อีำนาจในการดำเนนิงานในกจิการ 
ของนิติบุคคลบ้ันด้วย

.ประธานกรรมการ..............................กรรมการ................. .ไ...................กรรมการ
(นายสมโภฃ แนวจำปา) (นางนวลฤด ี ลาภเดโซ) (นางวจิตึร ศรคีำ)



๗.๖ มีคุณสม,บตน,ละไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัด 
จ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา

๗.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๗.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชนร่์วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอใหแ้ก่กรม 

ณ วนัประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์หรือไม่เปน็ผู้กระทำการอันเปน็การขด้ฃวางการแชง่ชัน 
ราคาอยา่งเปน็ธรรม ใบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังน้ี

๗.๙. ไม่เป็นผู้Iด้รับเอกสิทธ้ีหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่ 
รัฐบาลชองผู้ย่ืนข้อเสนอไต้มีคำลังให้สละเอกสิทธ้ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน

๗.๑๐ ผูย้ ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซ ือ้จดัจา้งดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์
(Electronic G overnm ent Procurem ent ะ e-GP) กรมบัญชีกลาง

๗.๑๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงไต้รับการดัดเลือกเป็นคู่ลัญญาต้องลงทะเบียนใบระบบจัดซ้ือจัด 
จา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ (Electronic G overnm ent Procurem ent ะ e-GP) กรมบัญชีกลาง 
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๗.๑๒ ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงไต้รับคัดเลือกเป็นคู่ลัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
เวน้แตก่ารจา่ยเงนิแตล่ะครัง้ซึง่มมีลูคา่ไมเ่กนิสามหมืน่บาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเปน็เงนิสดกไ็ต ้ตามท่ี 
คณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๗.๑๓ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งเปน็ผูท้ีผ่า่นการดดัเลอืกผูม้คีณุสมบตัเิบือ้งตน้ในการจา้งของ 
กรมทางหลวง โดยเปน็ผูไ้ตร้บัการจดทะเบยีนเปน็ผูร้บัเหมา งานบำรงุทางประเภทที ่ ๑๖ งาน 
เครือ่งหมายนา่ทาง กับกรมทางหลวง และไม่ขาดคุณสมบัติตามเง่ือนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา 
ซึง่ไตแ้จ้งเวียนชือ่แลว้ และจะตอ้งมหีนงัลอืรับรองพร้อมหลกัฐานจากโรงงานผูผ้ลติทีม่ใีบอนญุาต 
ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ประเภท ๔๒ (๔) รับรองว่าจะดำเนนิการผลติอุปกรณเ์สาหลักนา่ทาง 
ยางพ ารา ยืน่พรอ้มกบัเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธิกีารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์
(e-bidding) มฉิะนัน้กรมทางหลวงจำเปน็ตอ้งสงวนลทิธีใ้นการทีจ่ะไมพ่จิารณาราคาจากผูย้ืบ่ 
ข้อเสนอ และไม่ขาดคุณสมบัติตามเง่ือนไชในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

๘. วงเงนิในการจดัจา้ง
ภายในวงเงิน (ราคากลาง) ๔,๓๓๓,๒๖๙.๖๔ บาท
(เงินอ่ืลา้นสามแสนสามหมืน่สามพนัสองร้อยหกสบิเกา้บาทหกสบิหา้สตางค)์

๙. ระยะเวลาดำเนนิการและสง่มอบงาน
ดำเนนิการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๑๔๐ วัน

น'.......ประธานกรรมการ...............................กรรมการ.............. ..:............. กรรมการ
(นายสมโภช แนวจำปา) (นางนวลฤด ี ลาภเดโซ) (นางวจิติร ศรคีำ)



-๖-

๑๐. แบบรปูรายการ หรอืคณุลกัษณะเฉพาะ
จา้งกอ่สร้างจ้างคา่ปรับปรุงงาบอำนวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงอบุลราชธานทีี ่๑ 

เพือ่งานจา้งเหมาผลติพรอ้มตดิตัง้อปุกรณเ์สาหลกันำทางยางพารา จำนวน ๑,๑๖๙ ลัน ตาม 
แบบกรมทางหลวง

๑๑. งานตามรา่งรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุีจ่ะจดัหา นี้
ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ........... -.............  แล้ว

๑๑.๒ ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ..........๒๕๖๒........
อน่ีง การจัดซือ้หรือจัดจ้างคร้ังนีจ้ะมีการลงนามในลัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอืได้ 

ต่อเมือ่พระราชบญัญต้งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลไข้บังคับ และได้รับ 
จดัสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณทีีไ่มไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพือ่การจัดซือ้หรือการจัดจ้างใน 
คร้ังดังกล่าว หนว่ยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างได้

๑๒. กรมทางหลวงขอสงวนลทิธีใ้นการพจิารณาขยายอายสุญัญาตามแนวทางการพจิารณา 
ขยายอายสุญัญาหรอื การงดหรอืลดคา่ปรบังานจา้งเหมาของกรมทางหลวง (ลงิหาคม ๒๕๖๑)

๑๓. สถานทีต่ดิตอ่เพือ่ขอทราบขอ้มลูเพิม่เตมิ และส่งขอ้เสนอแนะ วจิารณ  ์ และแสดงความ 
คิดเหน็

สามารถสง่ข้อคิดเหน็ หรือข้อเสนอแนะ วจิารณ ์ เกีย่วกบัรายละเอยีดคณุลกัษณะของ 
พสัดุทีจ่ะจัดหานี ้ได้ท่ี
แขวงทางหลวงอบุลราชธานทีี ่ ๑ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมอืง จงัหวดัอบุลราขธาน ี E-mail ะ 
dohoeii©๑ @ doh.go.th ทางเว็บไขต์ www.doh.go.th หรือ www .gprocurem ent.go.th

สาธารณซนท่ีด้องการเสนอแนะ วจิารณ ์หรือมีความเห็น ด้องเปิดเผย'ซือ่ และท่ีอยู่ของ 
ผู้ให้ข้อเสนอแนะ วจิารณ ์หรือมีความเห็นด้วย

๑๔. หมายเหต.ุ-
-คา่ปรบัรอ้ยละ..0,๒๕’...ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
- ค่าแบบก่อสร้างรวมเอกสารประกวดราคาชุดละ....๒ .๐.๐ ,.๐.9. บาท
- กำหนดยืนราคา.....๒๗.๐.....วัน นับแต่วันเสนอราคา
- การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เป็นไปตามสูตรของราชการ

คณะกรรมการฯ ลงซ่ือ .. ร ^ ^ .. ประธานคณะกรรมการฯ
- อนุมีตร่างฯ ตามเสนอ ( นายสมโภช แนวจำปา ) รอ.ฃท.(ว.) อุบลราขธานีท่ี ๑
- ดำเนนิการตามระเบยีน^อไป ลงซ่ือ .. ร ^ ... กรรมการฯ77(นายเอกพงศ ํ เศรษฐมานพ)

d  oi

(
ลงซ่ือ .. 

(

นางนวลฤดี ลาภเดโซ 

นางวิจิตร ศรีคำ

) รอ.ฃท.(บ.) อุบลราชธานีท่ี ๑
... กรรมการฯ 

) หพ.ฃท.อุบลราชธานีท่ี ๑
/
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