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ประกาศกรมทางหลวง

เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟ้ลค์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๘๒ ตอน เข่ืองใน - 

ธาตุน้อย ระหว่าง กม.๘+๑๐o - กม.๑๖+๘๔๓ (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน ๒๒,๓๐๒ ดร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟ้ลค์ 

ทางหลวงหมายเลข ๒๓๘๒ ตอน เข่ืองใน - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.๘+๑๐๐ - กม.๑๖+๘๔๓ (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 

๒๒,๓๐๒ ดร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้ง 

น้ีเป็นเงินทั้งสัน ๑๑,๙๙๗,๐๐๑.๓๘ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเอ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม'เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลขื่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมีนผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามที่ประกาคเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔. ไม,เป็นบุคคลซ่ีงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายข่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนขื่อให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ขื่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 

จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดขึ้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ขื่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 

เสนอได้มีคำลังให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา............... -....................ไว้กับกรมบัญชีกลาง

(กรณืคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งาบก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรม 

บัญชีกลาง)

น้อยกว่า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่ 

...........-........................ บาท (......................-.................... )และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา



โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าไค้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 

ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา และย่ืนข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม "กิจการร่วมค้า” 

ส่วนคุณสม'บติค้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้แสดงเป็นผล 

งานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาหรือสอบราคาไค้ ทั้งนี้ ผลงานงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้ 

แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาหรือสอบราคาไค้ หมายความว่า สามารถนำผลงาน 

งานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน๋ึงมาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาหรือ 

สอบราคาไค้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ไค้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล 

ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา 

เว้นแต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าไค้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า รายใดราย 

หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อ 

เสนอ กิจการร่วมค้าน้ัน สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ 

ย่นข้อเสนอในการประกวดราคาหรือสอบราคาไค้

(๓) สำหรับแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าให้ใข้บังคับ 

ถึงการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที,เป็นกิจการร่วมค้าในการซ้ือหรือจ้าง เข่าหรืองานบริการหรืองานจ้างที่ 

ปรึกษาหรืองานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยอนุโลม

ทั้งนี้ “ กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที,จดทะเบียนเป็น 

นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณีซย์

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งไค้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 

ป.ป.ซ. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ 

ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ข. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งไค้รับคัดเลือกเป็นคู'สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่าย 

เงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ไค้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด 

©๖. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง 

โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานบำรุงทางประ๓ ท ๖ งานบูรณะทางแบบ Pavement In-Place 

Recycling และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

๑๗. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ไต้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญากับกรมทางหลวง จะต้องใข้ผลิตภัณฑ์แอสฟ้ลต้ 

ผสมยางพารา ที่มีวัตลุดิบจากนํ้ายางพาราข้นจากผู้ประกอบการแปรรูปยางพาราที่ซื้อนั้ายางพาราสดจากชุมนุม 

สหกรณ์ฯ โดย

(๑๗.๑) ต้องเป็นชุมนุมสหกรณ์ที่ลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยในโครงการล่งเสริมการ



ใ,รยางภาครัฐ และมีหนังสือรับรองจากการยางแห่ง,บระ๓ ศไทย

(๑๗.๒) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากชุมนุมสหกรณ์ๆ ตามข้อ ๑๗.๑ ที่ระบุปริมาณนํ้า 

ยางสดและวับที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้แปรรูปยางพารา

(๑๗.๓) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากบริษัทผู้แปรรูปยางพารา ตามข้อ ๑๗.๒ ที่ระบุ 

ปริมาณบํ้ายางข้นและวันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้ผลิตแอสฟ้ลต์ผสมยางพารา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี 

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

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,000.00 บาท ผ่านทาง

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที.่.................. ถึงวันท่ี

................... โดยดาวนัโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงิน

เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

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

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕๒๔๓๔๒๖ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงานโปรดสอบถามมายัง 

กรมทางหลวง ผ่านทางอีเมล์ doh0711@doh.go.th หรือซ่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่

...................โดยกรมทางหลวงจะซี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.doh.go.th และ

www.gprocurement.go.th ใบวันท ี.่..................

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

• ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ค............................แล้ว

• ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.....๒๕๖๒..........

อน่ึง การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราช 

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วย 

งานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้

ประกาศ ณ วันท สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงซ่ือ) ประลองยุทธ์ กสิวงศ์

(นายประลองยุทธ์ กสิวงศ์)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่

๑

ปฏิบัติราชการแทบ อธิบดีกรมทางหลวง

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


อนุมัติร่างประกาศ 

' ^
(นายประลองยุทธ์ กสิวงศ์)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑ 

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที, ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 

ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันท่ีซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

*เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา แบบรูปรายการละเอียด ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ สามารถดาว'นโหลดได้ท่ีเว็บไซต์ 

www.doh.go.th ดังนี

(๑) รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี ๑ และเล่มที่ ๒

(๒) รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม ๒๕:๕๑

(๓) ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

(๔) ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง

(๕) คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างนุรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑

(๖) คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.

(๗) รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง

(๘) ข้อกำหนดพิเคษ

(๙) STANDARD DRAWING

ไ&''
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หน้าท่ี 1

รายละเอียดของงาบแบบท้ายประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

เลขท่ี คค 06050Al.2/e- / 2562 ลงวันที่................................

จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟ้ลต์ ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เข่ีองใน - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.8+100 - กม.16+843 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 22,302 ดร.ม.

1. รายละเอียดของงาน

ลำดับที่ รายการ

หน่วย

(Unit)

ปริมาณงาน 

(Estimated) รายละเอียดและข้อกำหนด

1 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT CU.M. 53.000 ข้อกำหนดและมาตรฐานที่ใซ้ในการก่อสร้างเป็นไปตามแบบ

2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. THICK SQ.M. 6,750.000 มาตรฐานกรมทางหลวง (STANDARD DRAWING FOR HIGFIWAY

(พ้ืนทางดิบซีเมนต์) DESIGN AND CONSTRUCTION 2015 REVISION) ฉบับแก้เข 8 มี.ค.

3 PRIME COAT SQ.M. 6,750.000 2561 และหรือที่กำหนดไวในแบบก่อสร้าง

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.ท่ีแสดงไว้ในบัญชี ผู้ว่าจ้างมีสิทธ๋ีท่ีจะกำหนดให้ทำการ จ้างก่อสร้างจ้างเหมางาบบูรณะทางผิวแอสฟ้ลต์ ในตอนใด กว้างเท่าใด หริอเว้นตอนใด ตามความจำเป็นและเพ่ิมตอน 

ตอนต้นหริอตอนปลาย ภายในระยะไม่เกินต้านละ 5 กิโลเมตร เพ่ือ'ให้ใต้ ปริมาณงานตามกำหนดไว้ในประกาศบ้ี



3. ภายใบกำหนด 7 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานระยะเวลาที่จะดำเนินงาน (Time Schedule) ให้เป็นท่ีพอใจผู้ว่าจ้างโดยแสดงถึงข้ันตอนของการทำงานและกำหนดเวลา 

ท่ีจะต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง  ๆให้แล้วเสร็จ โดยเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนเร่ิมลงมือก่อสร้าง และให้ถือแผนการทำงานน้ีเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา

ล้ามิได้เสนอแผนงาน หรือไม่สามารถทำงาบให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รันจ้างทำผิดสัญญาช้อใดช้อหน่ึง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏินัติ 
ตามคำส่ังของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธึ๋ท่ีจะบอกเลิกสัญญาน่ึไต้ และมืลิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เช้าทำงานของผู้รับจ้าง 
ให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้ลิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวช้างต้นนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผิดตามสัญญา

4. เพ่ือเป็นการให้ข่าวสารเก่ียวกับงานก่อสร้างของทางราฃการแก่ประซาซน ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป็ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้าง ณ บริเวณสถานท่ีก่อสร้างไว้อย่างน้อย 2 จุด คือจุดเร่ิมต้น 

และจุดสิ้นสุดซองโครงการก่อสร้าง ท้ังน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฎินัติใบการติดต้ังแผ่นป็ายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับงานก่อสร้างของทางราซการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวับท่ี 22 มกราคม 2551 แจ้งตาม 

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี บร.อร0ร/ว.27 ลงวันที่ 28 มกราคม 2551 โดยให้ระบุรายละเอียดในประกาศ ดังนี้

4.1 ขื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานท่ีติดต่อ พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ

4.2 ประ๓ ทซนิดของส่ิงก่อสร้าง

4.3 ปริมาณงานก่อสร้าง

4.4 ซ่ือ ที่อยู่ ผู้รับจ้างหรือหน่วยงานท่ีก่อสร้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

4.5 ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาส้ินสุดของงานหรือโครงการ

4.6 วงเงินค่าก่อสร้าง

4.7 ซ่ือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

4.8 ซื่อเจ้าเหน้าท่ีของบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

4.9 กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประซาขน

5. ใบการก่อสร้างให้ปฎิบ้ตตามรายละเอียดและช้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี 1 และเล่มที่ 2

6. ผู้รับจ้างมิหน้าท่ีจัดหา ติตต้ังเคร่ืองหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง ตามแบบเลขท่ี RS - 102 TS - RS 104 TS เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการควบคุมงาน 

จนกว่างานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา

7? ผู้รับจ้างต้องจัดหาเคร่ืองมือทดลอง สำหรับงานควบคุมและแนะนำประจำโครงการๆ (งาน SOIL) งานควบคุมผิวทางแอสฟิลด์คอนกรีต ตามบัญขีเคร่ืองมือทดลองด้านวิเคราร;ท์แถะวิจัยท่ี 1 แล;)ท่ี 2

8. ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้การจราจรผ่านได้โดยสะดวกและปลอดภัย โดยอยู่โนดุลยพินิจของนายข่างโครงการ และได้ติดต้ังป๋าย เคร่ืองหมาย ตลอดจนจัดให้มิ 
คนให้สัญญาณจราจร และมีโคมไฟแสดงสัญญาณจราจรในเวลากลางคืน ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และของสำนักงาบคณะกรรมการป็องกันอุษัติภัยแห่งซาติ ประกาศเจ้าพนักงานจราจรท่ี 1/2547 
เร่ืองการขุดหลุม งานปลูกปึก หรือวางส่ิงของเกะกะไว้ในทางสาธารณะ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบความเสียหายใด  ๆ อันเกิดจากการไม่ปฏิบ้ติตามให้ถูกต้องตามเง่ือนไขใบข้อนี้


