
ร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุฌลักษณะเฉพาะของพัสคุหรือรูปแบบรายการก่อสราง 
งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุม'ชน สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวง 
หมายเลข ๒๒๘๘ ตอน หนองยาว -  ลำดวน ระหว่าง กม.๔+๕oo - กม.๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 
เวลาทำการ ๑๘๐ วัน วงเงินงบประมาณ ๔๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยจะดำเนินการหาตัวผูรันจางดวยวิธิ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

๑. ความเป็นมา

เน่ืองจากสายทางฃ่วงดังกล่าวน้ี เป็นสายทางท่ีมีปริมาณการจราจรสูง มีเปอร์เซ็นต์รถบรรทุกสูง เป็นทาง 
หลวงที่มีสถิติอุบัติเหตุบ่อยครั้งเป็นทางหลวงที่มีโครงข่ายเขื่อมโยงทางหลวงสายหลัก เป็นเส้นทางส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวของท้องถิ่นและภูมิภาคเป็นเส้นทางที่ใฃ้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สินค้าและบริการไปยังชายแดน 
กัมพูขา ย่านชุมชนและแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง ทำให้มีการจราจรติดขัด จึงจำเป็นต้องปรับปรุงและ 
บูรณะใหม่ให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุเป็นการลดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินของ 
ประซาขน เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงให้แก่ผู้ใฃ้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็วปลอดภัยย่ิงข้ึน

๒. วัตลุประสงค์
กรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงท่ี ๙ (อุบลราชธานี) มิความประสงค์จ้างเหมาโครงการพัฒนา 

ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมปรับปรุงทาง 
หลวงผ่านย่านชุมขน สายหางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๘ 
ตอน หนองยาว -  ลำดวน ระหว่าง กม.๔+๕๐๐ - กม.๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เวลาทำการ ๑๘๐ วัน 
วงเงินงบประมาณ ๔๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลส้มละลาย 
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที,รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทคของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุข่ือไว้ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและไต้แจ้งเวียนข่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดขึ้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราฃกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยฃน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก, สำนักงานทางหลวงท่ี ๙ 

(อุบลราขธานี) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี

.กรรมการ กรรมการ



- ๒ -

๓.๙ ไม่เป็นผู้ใด้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขืนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยืน 

ข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ้ีและความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน
๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการท่ีขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา งานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๒ ประเภท 

หลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเอพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอินๆ ไว้กับกรมบัญขืกลาง
๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อศร้''งในวงเงิ

น้0ยกว่า......... ข......... -........................บาท (................... -......................... ) และเป็นผลงานที่เป็นคู1สัญญา

โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ
ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีท่ีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี 
•การกำหนดสัดส่วนหน้าท่ี และความรับผิดขอบในปริมาณงาน ส่ิงของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก 

มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทุกราย
กรณีท่ีข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้าบัน 

ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอ
กรณีท่ีข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลัก 

จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าท่ีไม่ใข่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็น 
ผู้ประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงๆ ท่ีไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไร้ในเอกสารเฃิญขวน

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอมีสิทธิเสนอราคา 
งานจ้างเหมาก่อสร้าง บูรณะ หรือบำรุงทางของกรมทางหลวง

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟิลต์คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตแบบ 
เคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) และต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
(แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ย่ืนข้อเสนอ ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกส่ัง 
พักใช้ หรือเพิกถอน

หรือ ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีขอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสพิลต์คอนกรีตอ่ืน ต้องแสดงหลักฐานดังนี้ 
(ก) เอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผสมแอสพิลต์ 

คอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔
(ข) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ให้ 

ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสพิลต์ ท้ังน้ีเอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกส่ังพักใช้ 
หรือเพิกถอน

๓.๑๔ ผู้ยืนข้อเสนอต้องแสดงแผนท่ีท่ีต้ังโรงงานผสมแอสพิลต์คอนกรีต และเส้นทางขนส่งจากโรงงาน 
ผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตถีงก่ีงกลางของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่งจะต้องไม่เกิน ๑๑0 กิโลเมตร ตามแบบ 
เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑<£

^ ร ้า 1ประธาน :c . กรรมการ กรรมการ



๔. วงเงินในการจัดจ้าง

๔.๑ วงเงินงบประมาณ ๔๔,๑๐0,0๐๐.0๐ บาท

(เงินสี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
๔.๒ วงเงินราคากลาง เป็นเงินท้ังส้ิน ๔๔,๑๐๐,๐๐๐.๐0 บาท 

(เงินสี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

๔. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน
ต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน.... .๑๘©......วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. ราคาค่าเอกสารประกวดราคา
ค่าเอกสารประกาศประกวดราคา ราคาชุดละ ๑,0๐๐.๐0 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

๗. หลักประกันการเสนอราคา
หลักประถันการเสนอราคา จำนวน ๒,๒๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสองล้านสองแสนห้าพันบาทถ้วน)

๘. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา ^
การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรม จะพิจารผาตัดสินโดยใข้ 

หลักเกณฑ์ ราคา
๙. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

๙.๑ ตามแผนงานรายประมาณ การจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน 
สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๘ ตอน หนองยาว -  ลำดวน 
ระหว่าง กม.๔+๔๐๐ - กม.๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ดำเนินการโดยวิธีก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรม 
ทางหลวง

๙.๒ คู,สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นพัสดุที่ผลิต 
ภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา 

คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมด 
ตามสัญญา

๑๐. ค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะ 

กำหนด ดังน้ี
๑๐.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที'รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรม จะ

กำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่า!!นดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ....๑๒.... ของวงเงินของงานท่ีจ้างช่วงน้ัน
๑๐.๒ กรณีท่ีผู้รับจ้างปฎินัตผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๑๐.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน 

เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ .๐.1๒๔....ของราคาค่างาน

'T ป ? กรรมการ กรรมการ



๑๑. งานดามร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดห'! นี

๑๑.๑ □  ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ...........๒๕๖๔..........  แล้ว
๑๑.๒ 0  ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ........๒๕๖๔.......

อนี่ง การจัดชื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็'นหนังสือได้ต่อเมอ 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดชื้อหรือการจัดจ้างในศรั้งดังกต่าว 
หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดช้ือหรือการจัดจ้างได้

๑๒. รายละเอียดและข้อกำหนดอื่น ที่นำมาใช้ในการควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้
๑๒.๑ รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี ๑ และเล่มที่ ๒
๑๒.๒ รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม ๒๕๕๑
๑๒.๓ คู่มีอเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๒.๔ รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง
๑๒.๕ STANDARD DRAWING(revision ๒๐๑๕)
๑๒.๖ มาตรฐาน (ทล.-ม.) และข้อกำหนด (ทล.-ก.)
๑๒.๗ คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและ'ท่อเหลี่ยม คสล.
๑๒.๘ ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ัวไป งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง
๑๒.๙ ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ัวไป งานติดต้ังไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง
๑๒.๑๐ ข้อกำหนดพิเศษ
๑๒.๑๑ แบบแปลน
๑๒.๑๒ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง 

ฉบับเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๑๒.๑๓ เง่ือนไขการจ่ายค่างานผิวทาง
๑๒.๑๔ รายละเอียดบัญขีรายการก่อสร้างและเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน 
๑๒.๑๓ แผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
๑๒.๑๔ แผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ ^

๑๓. สถานที่ติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็น
สามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เก่ียวกับร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ 

ลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบรายการก่อสร้างนี้ ได้ท่ี สถานท่ีติดต่อ สำนักงานทางหลวงท่ี ๙ ถนนเกษมสุข 
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราขธานี หรือทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวง (www.doh.go.th) โทรศัพท์ 
หมายเลข ๐๔๔-๓๒๑๔๘๔ ตอ ๑๒๐ โทรสารหมายเลข ๐๔๔-๓๒๑๐๗๙ หรือทาง E-mail Address ะ 
dohod ๐๗ @doh.go.th

สาธารณชนที่ต ้องการเสนอแนะ วิจารณ ์ หร ือม ีความเห ็น ต ้องเป ็ดเผยชื่อ และที่อยู่ของผู้ให ้ 
ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

V. I

.กรรมการ กรรมการ

http://www.doh.go.th


๑๔. หมายเหตุ.-

- กำหนดยืนราคา....๒๙ร. ,1น.นันแด่ เ̂ฒ.อ.รา.คุ-ว.
- การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เป็นไปตามสูตรของราชการ

(ลงชีอ).................... ........... .................ประธานกรรมการฯ

(ลงซ่ือ),

(ลงซ่ือ)

(นายฑีรยุทธ สมสุข) วบ.ทล.๙

£โโ..................กรรมการฯ
(นายปฤษฎางค์กูล แสนมาตย์) วิศวกรโยธาปฏินัติการ

เ̂ .:โ...........................กรรมการฯ
(นางสาวนภาพร โขติพันธ์) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เรียน คณะกรรมการฯ

อนุมัติร่างฯ ตามเสนอ

(นายฃยุธ โลหกิจ)
ผ้อำนวยการสำนักงานทางหลวงท่ี ๙ *



7/7/2564

ประกาศกรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราชธานี)

เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำ 

ปีงบประมาณ ๒๔๖๔ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวง 

สุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๘ ตอน หนองยาว - ลำดวน ระหว่าง กม.๔+๔๐๐ - กม.๖+๔๐๐ ปริมาณงาน

๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงท่ี ๙ (อุบลราชธานี) มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง 

ก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ กิจกรรม 

ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมซน สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๘ 

ตอน หนองยาว - ลำดวน ระหว่าง กม.๔+๔๐๐ - กม.๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสัน ๔๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

บาท (ส่ีสิบส่ีล้านหน่ึงแลนบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม1เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔ .ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว

เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔. ไม'เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไวิในบัญชีรายช่ือผู้ท้ังงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 

จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลัก,ษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง โดย

สำนักงานทางหลวงท่ี ๙ (อุบลราชธานี) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอัน 

เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี

๙. ไม่เป็นผู้!ด้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 

เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธ้ีและความคุ้มกันเซ่นว่านั้น

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าช้ัน ๒ ประเภท 

หลักเกณฑ์คุณสมบัติท่ัวไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่น  ๆไว้กับกรมบัญชีกลาง

https://process3.gprocijrement.go.th/egp3proc160Web/isD/control ท1พ .1 «ก

https://process3.gprocijrement.go.th/egp3proc160Web/isD/control


ฟ้วอปางร่างประกาศท่!ญชวน

๑๑. ผู้ย่ืน'ข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้าง1ประเภทเดียวกันกับ'งา,นท่ี,ประกวดรา'คา'จ้'างก่อสร้างในวง1เงิ'น่1ม่

น้อยกว่า .......... -.......  บาท (.........-.......... ) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือ

หน่วยงานเอกชนท่ีกรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงท่ี ๙ (อุบลราชธานี)เช่ือถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ ''กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมนัติ ดังนี

กรณีท่ีข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงๆ จะต้องมี 

การกำหนดสัดส่วนหน้าท่ี และความรับผิดขอบในปริมาณงาน ส่ิงของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก 

มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทุกราย

กรณีท่ีข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านันต้องใช้ 

ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอ

กรณีท่ีข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้อง 

เป็นผู้ประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าท่ีไมใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบ 

การท่ีข้ึนทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงๆ ท่ีไมใต้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะ 

ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวในเอกสารเชิญซวน

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอมีสิทธิเสนอราคา 
งานจ้างเหมาก่อสร้าง บูรณะ หรือบำรุงทางของกรมทางหลวง

๑๔. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตแบบ 
เคล่ือนท่ี (Mobile Asphalt Concrete Plant) และต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
(แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ย่ืนข้อเสนอ ท้ังน้ีเอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกส่ังพัก 
ใช้ หรือเพิกถอนย่ืนข้อเสนอ ท้ังน้ีเอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกส่ังพักใช้ หรือเพิกถอน 
หรือ ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีขอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสพิลต์คอนกรีตอ่ืน ต้องแสดงหลักฐานดังนี้

(ก) เอกสารยินยอมให้ใข้ผลิตภัณฑ์จากผู้ไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผสมแอสพิลต์ 
คอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบห้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔

(ข) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ให้ 
ความยินยอมให้ใข้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสพิลต้คอนกรีต ท้ังน้ีเอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกส่ัง 
พักใช้ หรือเพิกถอน

๑๔. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องแสดงแผนท่ีท่ีต้ังโรงงานผสมแอสพิลต์คอนกรีต และเส้นทางขนส่งจากโรงงาน 
ผสมแอสฟัลต์คอนกรีตถึงก่ึงกลางของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่งจะต้องไม่เกิน ๑๑0 กิโลเมตร ตามแบบ 
เอกสารฺแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔

ผู้ยนข้อเสนอต้องยนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดฃือจัดจ้าง/ๅาครัฐด้ายอิเล็กทรอนิกถึ โนรันท่ี 

... ระหว่างเวลา.................... น. ถ ึง ......................น.

ผู้สนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิทส่ ในราคาชุดละ ๑,0๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
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8/7/2564 ฟ้าอปาง๖ งประ;กาศเจญชวน

• ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่า'นทางธนาคาร ตังแต่วันที ...................... ถึงวันที

.................... โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กหวอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำวะเงิห

เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ 

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕๓๒๑๔๘๔ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับ'รายละเอียด1และ'ชอบ1เข1ต'ของงาน โปรดสอบถามมายัง 

กรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงท่ี ๙ (อุบลราชธานี) ผ่านทางอีเมล์ doh0707@doh.go.th หรือซ่องทางตามท่ี

กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันท่ี.................... โดยกรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงท่ี ๙ (อุบลราชธานี)จะ

ช้ีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.doh.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้ 

- ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ 

อน่ีง การจัดซ้ือหรือการจัดจ้างครั้งน้ี จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเม่ือพระราช 

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีท่ีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วย 

งานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างได้

ประกาศ ณ วันท่ี กรกฎาคม พ.ศ-๒๔๖๔

(นายซยุธิไลหกิจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงท่ี ๙ ปฎิบัติราชการแทน 

อธิบดึกรมทางหลวง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 

ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันท่ีซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

*เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา แบบรูปรายการละเอียด ใท้ผู้ย่ืน1ข้อเสนอ สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์

www.doh.go.th ด้งน้ี

(๑) รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที' ๑ และเล่มที' ๒ 

(๒) รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม ๖(£๔๑ 

(๓) ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ัวไป งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง ฉบับปี พ.ศ. ๒๔๒๒ 

(๔ ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ัวไป งานติดต้ังไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๔๒๓

(๔) คู่มีอเครองหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรฉบับปี พ.ค. ๒๔๖๑ 
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7/7/2564 (รงอฝาง+1งประทาศเป็ญชวน

1 (๖) คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.

(๗) รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง

(๘) ข้อกำหนดพิเศษ

(๙) STANDARD DRAWING
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- ร่าง - เอกสารแบบท้ายเอกสารประทวดราคา ข้อ 1.16

รายละเอียดของงานแบบท้ายประกาศประกวดราคาจ้างดัวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ คค 06125/Yl.l/e /  / 2564 ลงวับที่ ................................

โครงการพัฒนาทางหลวงเพี่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขบส่ง ประจำจงบประมาณ 2564 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมขน 

สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 2288 ตอน หนองยาว -  ลำดวน 

ระหว่าง กม.4+500 - กม.6+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง

1. รายละเอียดของงาน ดังนี้

ลำดับ

ที่

รายการ หน่วย

(Unit)

ปริมาณงาน 

(Estimated)

หมายเหตุ

1 CLEARING AND GRUBBING SQ.M. 40,495.00 ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ีไข้ในการก่อสร้างเป็นไปตาม

2 EARTH EXCAVATION CU.M. 10,562.00 แบบมาตรฐานกรมทางหลวง (STANDARD DRAWING

3 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION CU.M. 500.00 FOR HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION

4 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) CU.M. 100.00 2015 REVISION) ฉบับแก้ไข 8 มี.ค. 2561 และหรือ

5 EARTH EMBANKMENT CU.M. 3,000.00 ท่ีกำหนดไว้ไนแบบก่อสร้าง

6 EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND CU.M. 1,329.00

7 SELECTED MATERIAL "A" CU.M. 4,575.00

8 SOIL AGGREGATE SUBBASE CU.M. 4,561.00

9 CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE CU.M. 4,576.00

10 PRIME COAT SQ.M. 29,110.00

11 TACK COAT SQ.M. 42,713.00

12 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK SQ.M. 29,110.00

13 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK ( ON TACK COAT) SQ.M. 42,713.00

14 R.c. PIPE CULVERTS DIA. 0.40 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS 2 M. 120.00

15 R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS 2 M. 16.00

16 R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS 3 M. 137.00

17 BLOCK SODDING SQ.M. 5,011.00

18 MEDIAN DROP INLET TYPE A : FOR RAISED MEDIAN EACH 8.00

19 PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.c. PIPE CULVERT (END WALL TYPE) CU.M. 10.00
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20 R.c. U-DITCH TYPE อ M. 450.00

21 CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH M. 458.00

22 SPECIAL CONCRETE CURB M. 3,422.00

23 PLAIN CONCRETE SLAB WITH SAWED JOINT 5 CM. THICK WITH 5 CM. SAND BEDDING SQ.M 278.00

24 CONCRETE GUIDE POST EACH 36.00

25 KILOMETER STONE TYPE II FOR REFLECTIVE SHEET FACING EACH 4.00

26 REFLECTING TARGET TYPE 1 FOR CURB แบบส่ีเหล่ียมขนาด 10 CM.X10 cm. EACH 410.00

27 SIGN PLATE 1.2 MM. THICK BLACK LABEL TYPE 3 OR 4 (ไม่มีเฟรม) SQ.M 31.00

28 SIGN PLATE 1.2 MM. THICK BLACK LABEL TYPE 3 OR 4 (มีเฟรม) SQ.M 28.00

29 SIGN PLATE 1.2 MM. THICK COLOUR LABEL TYPE 3 OR 4 (โม ่ม ีเฟรม) SQ.M 10.00

30 R.C SIGN POST SIZE 0.15 X  0.15 M. M 519.00

31 ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET 

WITH ONE HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF,

EACH 12.00

32 ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS 

WITH TWO HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF,

EACH 24.00

33 ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA. พร้อมอุปกรณ์ครบขุด P.S. 1.00

34 LED LAMP FLASHING SIGNALS EACH 4.00

35 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW) SQ.M 1,014.00

36 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE ) SQ.M 890.00

37

38

CURB MARKINGS SQ.M 319.00

UNI - DIRECTIONAL ROAD STUD EACH 1,144.00

39 BI-DIRECTIONAL ROAD STUD EACH 582.00

40 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION L.s. 1.00

2. ภายในระหว่าง กม.ท่ีแสดงไว้ในบัญชี ผู้ว่าจ้างมิสิทธ้ีท่ีจะกำหนดให้ทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพี่อเพี่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำจงบประมาณ 2564 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน 

ในตอนใดกว้างเท่าใด หรีอเว้นตอนใด ตามความจำเป็นและเพิ่มตอบ ตอนต้นหรือตอนปลาย ภายในระยะไม่เกินด้านละ 5 กิโลเมตร เพ่ีอให้ได้ปริมาณงานตามท่ีได้กำหนดไว้ในประกาศ/ส์ญญจ-น้ี
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3. ภายในกำหนด 7 วัน นับถัดจากวัน?)งนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานระยะเวลาที่จะดำเนินงาบ (Time Scheduale) ให้เป็นท่ีพอใจผู้ว่าจ้างโดยแสดงถึงข้ันตอนของการทำงานและกำหนด 

ทลาท่ีจะต้องใซ้ในการทำงานหลักต่าง ไ ให้แล้วเสรีจโดยเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนท่ิมลงมือก่อสร้าง และให้ถึอแผนการทำงานน้ีเป็นส่วนหน่ีงของสัญญา

ล้ามืใต้เสนอแผนงานหรีอไม่สามารถทำงานให้แล้วเสรีจตามกำหนดเวลา หรีอจะแล้วเสรีจล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรีอผู้ว่าจ้างทำผิดสัญญาช้อใดช้อหน๋ึง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยโม่ปฏิบัติ

ตามคำส่ังของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาซ๋ึงไต้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมืสิทธ้ิท่ีจะบอกเลิกสัญญาน๋ีไต้ และมืสิทธ๋ึจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เช้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปไต้ด้วย 

การท่ีผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวช้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผิดตามสัญญา

4. เพ่ีอเป็นการให้ข่าวสารเก่ียวกับงานก่อสร้างของทางราชการแก'ประซาซน ผู้รับจ้างจะต้องติดต้ังป้ายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการก่อสร้าง ณ บริเวณท่ีก่อสร้างไว้อย่างน้อย 2 จุด คอ จุดทิ่มต้นและจุดสินสุด 

ของโครงการก่อสร้าง ท้ังน้ีเพ่ีอให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการติดต้ังแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เพ่ีอวับท่ี 22 มกราคม 2551 แจ้งตามหนังสิอ 

สำนักเลขาธิการรัฐมนตรีท่ี นร.050ร/ว.27 ลงวับที ่ 28 มกราคม 2551 โดยให้ระบุรายละเอียดในประกาศ ดังน้ี.-

4.1 ซ่ือหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานท่ีติดต่อและหมายเลขโทรดัพทํพร้อมตราเคร่ืองหมายของหน่วยงานเจ้าของโครงการ

4.2 ประเภทขนิดของสิงก่อสร้าง

4.3 ปริมาณงาบก่อสร้าง

4.4 ซ่ือ ท่ีอยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรสัพท์ระยะเวลาการก่อสร้าง

4.5 ระยะเวลาทิ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดของงาน หรือโครงการ

4.6 วงเงินค่าก่อสร้าง

4.7 ซ่ือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผู้ควบคุมง'าน พร้อมหมายเลขโทรสัพท์

4.8 ซ่ือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษา ผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรสัพท'

4.9 กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประขาขน

5. ใบการก่อสร้างให้ปฏิบ้ติตามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2

6. ผู้รับจ้างมีหน้าท่ีจัดหา ติดต้ังเคร่ืองหมายควบคุมการจราจรใบงานก่อสร้าง ตามแบบเลขที่ RS - 102 TS - RS 104 TS เพี่อความสะดวกและปลอดภัยในการควบคุมงาน จนกว่างาบจะแล้วเสรีจสมบูรณ์ตามสัญญา

■*- ง สำหรับงานควบคุมและแนะนำประจำโครงการฯ (งาน-301น งานควบคุมผิวทางแอลพิถต์คอนกรีต ดามบัญคีเด’- องรอทดลองด้านวิเคราะห์และวิจัยที่ 1 และที่ 2

และจัดหาเคร่ืองมือสำรวจ (ตามบัญชีเคร่ืองมือสำรวจท่ี -3-) หรือติกว่า เพ่ีอใช้ในการควบคุมจนกว่าจะแล้วเสรีจสมบูรณ์ตามสัญญา

8. ใบระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้การจราจรผ่านใต้โดยสะดวกและปลอดภัย โดยอยู่ในดุลยพินิจของนายช่างโครงการและใต้ติดต้ังป้าย เคร่ืองหมายตลอดจบจัดให้มืคนให้สัญญาณจราจร ' 

และมีโคมไฟแดงสัญญาณจราจรในเวลากลางคืน ดามมาตรฐานของกรมทางหลวง และของสำนักงาบคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุแห่งขาติ ประกาศเจ้าพนักงานจราจรที ่ 1/2547 เร่ืองการขุดห?

หรือวางสิงของเกะกะไว้ใบสาสารณะ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการไม่ปฏิบ้ติตามให้ถูกต้องตามเง่ือนไจใบช้อน้ี

(นายชยุธ โลหกิจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานหางหลวงที่ 9


