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ประกาศกรมทางหลวง
เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบุรณะทางผิวแอสฟ้ลต่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐(ร:๐ ตอน 

อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.๒๓+๒๔(ร: - กม.๒๔+0๐๐ ปริมาณงาน ๑๔,๘๔๔ ตร.ม. ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบุรณะทางผิวแอสพืลต์ 
ทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๐ ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.๒๓+๒๔๔ - กม.๒๔+๐๐๐ ปริมาณงาน 
๑๔,๘๔๔ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้ง 
น้ีเนินเงินท้ังส้ิน ๙,๙๙๓,๐๐๗.๘๔ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เนินบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เนินบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเนินผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔. ไม่เนินบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เนินผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเนินหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บรืหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา

๗. เนินนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๘. ไม่เนินผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เนินผู้กระทำการอันเนินการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเนินธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม,เนินผู้ไต้รับเอกสิทธ๋ึหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกลิทธึ๋และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๑๐. เนินผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.................. -.........................ไว้กับกรมบัญชี
กลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางไต้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ 
กรมบัญชีกลาง)

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่ 
น้อยกว่า....................-................................บาท (........................... -.......................... )และเนินผลงานที่เนินคู่สัญญา



โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ ‘'กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสม•บดครบถ้วน 

ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา และยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม “กิจการร่วมค้า” 
ส่วนคุณสมบัติต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผล 
งานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที,เข้าประกวดราคาหรือสอบราคาไต้ ทั้งนี้ ผลงานงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้ 
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาหรือสอบราคาไต้ หมายความว่า สามารถนำผลงาน 
งานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งมาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที'เข้าประกวดราคาหรือ 
สอบราคาไต้

(๒) กรณีที,กิจการร่วมค้าไม่ไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล 
ที,เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา 
เว้นแต่ในกรณีที,กิจการร่วมค้าไต้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า รายใดราย 
หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อ 
เสนอ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที ่
ย่นข้อเสนอในการประกวดราคาหรือสอบราคาไต้

(๓) สำหรับแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าให้ใช้บังคับถึง 
การคัดเสือกคุณสมบัติของผู้ยื่บข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าในการซื้อหรือจ้าง เช่าหรืองาบบริการหรืองานจ้างที,
ปรึกษาหรืองานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยอนุโลม

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่’' หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น 
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurem ent: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงไต้รับคัดเสือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement ะ e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที'คณะกรรมการ 
ป.ป.ซ. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้Iม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ 
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที'คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งไต้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่าย 
เงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสตก็ไต้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง 
โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานบำรุงทางประ๓ ท ๖ งานบุรณะทางแบบ Pavem ent In- 
Place Recycling และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

๑๗. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญากับกรมทางหลวง จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ 
แอสฟ้ลต้ผสมยางพารา ที่มีวัตลุดิบจากนํ้ายางพาราข้นจากผู้ประกอบการแปรรูปยางพาราที่ซื้อนั้ายางพาราสด 
จากชุมนุมสหกรณ์ฯ โดย

(๑๗.๑) ต้องเป็นชุมนุมสหกรณ์ที่ลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยในโครงการล่งเสริม



การใช้ยางภาครัฐ และมีหนังสือรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย
(๑๗.๒) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากชุมนุมสหกรณ์ฯ ตามข้อ ๑๗.๑ ที่ระบุปริมาณนํ้า 

ยางสดและวันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้แปรรูปยางพารา
(๑๗.๓) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากบริษัทผู้แปรรูปยางพารา ตามข้อ ๑๗.๒ ท่ีระบุ 

ปริมาณนํ้ายางข้นและวันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้ผลิตแอสฟ้ลต้ผสมยางพารา

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

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑ ,0๐ ๐ .๐ ๐  บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และขำระเงินผ่านทางซนาคาร ตั้งแต่วันที.่....................... ถึงวันท่ี
........................โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ไต้ภายหลังจากขำระเงิน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดไต้ที่เว็บไซต์ vvww.doh.go.th หรือ wvvw.gprocurement.go.th หรือ 
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๒๔๓๔๒๖ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 
กรมทางหลวง ผ่านทางอีเมล์ doh0711@doh.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่
........................โดยกรมทางหลวงจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.doh.go.th และ
www.gprocurement.go.th ในวันท ี.่.......................

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) น้ี

• ไต้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ..................................แล้ว
• ยังไม่ไต้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.......๒๔๖๒............

อน่ึง การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไต้ต่อเมื่อพระราช 
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ มีผลใช้บังคับและไต้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ไต้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วย 
งานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้

ประกาศ ณ วันท่ี สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๑

(ลงซ่ือ) ประลองยุทธ์ กสิวงศ์
(นายประลองยุทธ์ กสิวงศ์)

รักษาราฃการแทน ผ้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่
๑

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

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


อนุมัติร่างประกาศไ?
(นายประลองยุทธ์ กสิวงศ์)

รักษาราซการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราซธานีที่ ๑ 
ปฏิบัติราขการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี เอ) 
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

*เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา แบบรูปรายการละเอียด ให้ผู้ยื่น,ข้อเสนอ สามารถดาว'นโหลดได้ท่ีเว็บไซต์
www.doh.go.th ดังบี

(๑) รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี ๑ และเล่มที่ ๒

(๒) รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม ๒๔๔๑

(๓) ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

(๔) ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง

(๔) คู่มีอเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบุรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๔๖๑

(๖) คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.

(๗) รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง 

(๘) ข้อกำหนดพิเคษ

(๙) STANDARD DRAWING
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หน้าที 1

รายละเอียดของงานแนบท้ายประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
เลขท่ี คค 06050Al.2/e- / 2562 ลงวันท่ี.........................................

จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟิลด์ ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอบ อุบลราขธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.23+245 - กม.24+000 ปริมาณงาบ 15,855 ตร.ม. 
1. รายละเอียดของงาน

หน่วย ปริมาณงาน
ลำดับท่ี รายการ (Unit) (Estimated) รายละเอียดและข้อกำหนด

1 MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK SQ.M. ' 4,230.00 ข้อกำหนดและมาตรฐานที่ใซ้โนการก่อสร้างเป็นไปตามแบบมาตรฐาน
2 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT CU.M. < 46.00 1 กรมทางหลวง (STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND 

CONSTRUCTION 2015 REVISION) ฉบับแก้ไข 8 มี.ค. 2561 และหรือที ่
กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง

3 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. THICK (พ้ืนทางดิบซีเมนต์) SQ.M., 4,230.0(/

4 PRIME COAT f SQ.M.' 4,230.00'"

5 TACK COAT , SQ.M. ' 15,855.00'

6 PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)' SQ.M/ 15,855.00 /

7 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK (ON PRIME COAT) / SQ.M. ' 4,230.0บั

8 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW) ' SQ.M. " 304.00''

9 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) SQ.M. ' 283.00 '
10 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION / L.S. / 1.00 '

๒. ภายในระหว่าง กม.ท่ีแสดงไว้ในบัญชี ผู้ว่าจ้างมสิทธท่ีจะกำหนดให้ทาการ จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟิลด์ ในตอนใด กว้างเท่าใด หรือเว้นตอนใด ตามความจำเป็นและเพ่ิมตอบ 
ตอนต้นหรือตอนปลาย ภายในระยะไม่เกินต้านละ ๕ กิโลเมตร เฟ้อ,ให้ใต้ ปริมาณงานตามกำหนดไว้ในประกาศน้ี

3. ภายในกำหนด 7 วัน นับลัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานระยะเวลาท่ีจะดำเนินงาบ (Time Schedule) ให้เป็นท่ีพอใจผู้ว่าจ้างโดยแสดงถึงข้ันตอนของการทำงานและกำหนดเวลา 
ที่จะต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง  ๆ ให้แล้วเสร็จ โดยเสนอให้ผู้ว่าจ้างพืจารณาก่อนเริ่มลงมอก่อสร้าง และให้ถึอแผนการทำงานน้ีเป็นส่วนหน้ีงจองสัญญา



ถ้ามิได้เสนอแผนงาน หรีอไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าข้า๓ นกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฎยไม่ปฏิบ้ติ 
ตามคำส่ังของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้วาจ้างมิสิทธท่ีจะบอกเลิกสัญญาน้ีได้ และมิสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้าง 
ให้ลุล่วงไปไดด้้วย

การท่ีผู้ว่าจ้างไมใข้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างด้นนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผิดตามสัญญา
4. เพ่ือเป็นการให้ข่าวสารเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการแก่ประขาขน ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการก่อสร้าง ณ บริเวณสถานท่ีก่อสร้างไว้อย่างน้อย 2 จุด คือจุดเร่ิมด้น 

และจุดส้ินสุดของโครงการก่อสร้าง ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิษัติในการติดต้ังแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับงานก่อสร้างของทางราขการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2551 แจ้งตาม 
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี นร.050ร/ว.27 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2551 โดยให้ระบุรายละเอียดในประกาศ ดังน้ี

4.1 ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานท่ีติดต่อ พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ
4.2 ประเภทฃนิดของส่ิงก่อสร้าง
4.3 ปริมาณงานก่อสร้าง
4.4 ช่ือ ที่อยู่ ผู้รับจ้างหรือหน่วยงานท่ีก่อสร้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.5 ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาส้ินสุดของงานหรือโครงการ
4.6 วงเงินค่าก่อสร้าง
4.7 ชื่อเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.8 ชื่อเจ้าเหน้าท่ีของบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.9 กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประซาขน

5. ในการก่อสร้างให้ปฏิษัติตามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี 1 และเล่มที่ 2
6. ผู้รับจ้างมีหน้าท่ีจัดหา ติตต้ังเคร่ืองหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง ตามแบบเลขท่ี RS - 102 TS - RS 104 TS เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในการควบคุมงาน 

จนกว่างานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา
?7 ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือทดลอง สำหรับงานควบคุมและแนะนำประจํ-าโครงการฯ (งาน SOIL) งานควบคุมผิวหางแอฝิพิถต์คอนกรีต ตามบัญชีเครื่องมิอทดลองด้านวิเคราะห์และวิจัยท่ี 1 แถ^ท่ี 2

และจัดหาเครื่องมือสำรวจ (ตามบัญชีเคร่ืองมือสำรวจท่ี-3) หรือดีกว่า เพ่ือใช้ในการควบคุมจนกว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ดามสัญญา V /
8. ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้การจราจรผ่านได้โดยสะดวกและปลอดภัย โดยอยู่ในดุลยพินิจของนายช่างโครงการ และได้ติดต้ังป้าย เคร่ืองหมาย ตลอดจนจัดให้มิ 

คนให้สัญญาณจราจร และมิโคมไฟแสดงสัญญาณจราจรในเวลากลางคืน ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุษัติภัยแห่งขาติ ประกาศเจ้าพนักงานจราจรท่ี 1/2547 
เร่ืองการขุดหลุม งานปลูกป้ก หรือวางส่ิงของเกะกะไว้ในทางสาธารณะ ผู้รับจ้างจะต้องรันผิดขอบความเสียหายใด  ๆ อันเกิดจากการไม่ปฎิบ้ติตามให้ถูกต้องตามเง่ือนไขในข้อน้ี


