
ประกาศกรมทางหลวง
เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 
๒๓๑ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน ๕ ท่ี กม.๔๓+๖๘๖ (สามแยกแคนคำ) ‘ปริมาณงาน ๑ แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวง มีควานประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟ 
สัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราซธานี ตอน ๔ ท่ี กม.๔๓+๖๘๖ 
(สามแยกแคนคำ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างใน 
การประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิน ๘๓๖,๗๐๐.0๐ บาท (แปดแลนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะด้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที,รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามที่ประกาคเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้1นบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวนถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มือำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม,มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๘. ไม'เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 
เสนอไต้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธึ๋และความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา...................-........................ไว้กับกรมบัญชีกลาง
(กรณีคณะกรรมการราคากลางไต้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรม 
บัญชีกลาง)

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



โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 

ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา และยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม "กิจการร่วมค้า” 
ส่วนคุณสมบัติค้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผล 
งานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาหรือสอบราคาไต้ ทั้งนี้ ผลงานงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้ 
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาหรือสอบราคาได้ หมายความว่า สามารถนำผลงาน 
งานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งมาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาหรือ 
สอบราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไมได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล 
ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา 
เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า รายใดราย 
หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อ 
เสนอ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ 
ยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาหรือสอบราคาได้

(๓) ล่าหรับแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าให้ใช้บังคับ 
ถึงการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าในการซื้อหรือจ้าง เช่าหรืองานบริการหรืองานจ้างที่ 
ปรึกษาหรืองานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยอนุโลม

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น 
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
G overnm ent P ro cu rem en t: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic G overnm ent P ro cu rem en t: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ซ. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม' 
ถูกด้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที,คณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน 
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง 
โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานบำรุงทางประเภทที่ ๑๓ งานไฟสัญญาณจราจร และไม่ขาด 
คุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

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

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.0๐ บาท ผ่านทาง



ถึงวันท่ีระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ต้ังแต่วันท่ี
........................โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงิน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ www.gprocurem ent.go.th หรือ 
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๒๔๓๔๒๖ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและชอบเขตของงานโปรดสอบถามมายัง 
กรมทางหลวง ผ่านทางอีเมล์ doh0711@ doh.go.th หรือซ่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่
........................โดยกรมทางหลวงจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.doh.go.th และ
www.gprocurem ent.go.th ในวันที่........................

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) น้ี

• ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.................................. แล้ว
• ยังไมได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ...... ๒๔๖๒.............

อน่็ง การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเม่ือพระราช 
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ค. ๒๔๖๒ จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไมได้รับการจัดสฺรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วย 
งานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้

ประกาศ ณ วันท่ี สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๑

(ลงช่ือ) ประลองยุทธ์ กสิวงศ์
(นายประลองยุทธ์ กสิวงศ์)

รักษาราชการแทบ ผู้อานวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานิทิ

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

อนุมัติร่างประกาศ

(นายประลองยุทธ์ กสิวงศ์)
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานิท์ ๑ 

ปฏิบัติราชการแทน 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


หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนที ่ ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

*เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา แบบรูปรายการละเอียด ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์ 
www.doh.go.th ดังน้ี

(๑) รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี ๑ และเล่มท่ี ๒

(๒) รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม ๒๔๔๑

(๓) ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

(๔) ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง

(๔) คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบุรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๔๖๑

(๖) คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.

(๗) รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง

(๘) ข้อกำหนดพิเศษ

(๙) STANDARD DRAWING
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หน้าที 1

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

จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราขธานี ตอน 5 ท่ี กม.43+686 (สามแยกแคนคำ) ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับท่ี รายการ
หน่วย
(Unit)

ปริมา ณงาน 
(Estimated) รายละเอียดและข้อกำหนด

1 งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ข้อกำหนดและมาตรฐานที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นไปตามแบบ
1.1 ตู้ควบคุม (Controller) พร้อมติดต้ังรวมฐาน Controller แบบ Vehicle Actuated ต ู้ 1.000 มาตรฐานกรมทางหลวง (STANDARD DRAWING FOR
1.2 Controller Shelter แห่ง 1.000 HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION 2015 REVISION)
1.3 หัวไฟสัญญาณแบบ LED 3 ดวงโคมพร้อม Backing Board 'ขนาด 3-Dia. 300 mm. ขุด 3.000 ฉบับแก่ไข 8 มี.ค. 2561 และหรือท่ีกำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง
1.4 หัวไฟสัญญาณแบบ Split Type 6 ดวงโคมพร้อม Backing ’Board ขนาด 6-Dia. 300 mm. ขุด 2.000

[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 300.000
1.7 สายไฟฟ้า NYY 2x 2.5 mm.2 เมตร 100.000
1.8 ค่าขุดวางสายไฟฟ้าพร้อมท่อร้อยสายไฟ เมตร 60.000
1.9 ค่า Ground Rod ขุด 5.000

1.10 ค่าต่อ Meter, Safety Switch ขุด 1.000
1.11 ค่า Inductive Loop Detector และค่าติดดัง ขุด 2.000
1.12 ค่าแรงติดต้ังต่อหัวไฟฟ้า ขุด 7.000
1.13 ค่าป๋ายเติอบสัญญาณไฟ ป็าย 2.000

2. ภายในระหว่าง กม.ท่ีแสดงไว้ในบัญซี ผู้ว่าจ้างมืล็ทธที่จะกำหนดให้ทำการ จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในตอนใด กว้างเท่าใด หรือเว้นตอนใด ตามความจำเป็น 
และเพ่ิมตอน ตอบต้นหรือตอบปลาย ภายใบระยะไม่เกนด้านละ 5 กิโลเมตร เพ่ิอให้ได้ ปริมาณงานตามกำหนดไว้ในประกาศบี้



3. ภายในกำหนด 7 วัน นับถัดจากวับลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานระยะทลาที่จะดำเนินงาน (Time Schedule) ให้เป็นท่ีพอใจผู้ว่าจ้างโดยแสดงถีงขนตอบของการทำงานและกำหนดเวลา 
ที่จะต้องใข้ใบการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ โดยเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนเริ่มลงมือก่อสร้าง และให้ถือแผนการทำงานน้ีเป็นส่วนหบึ๋งของสัญญา

ถ้ามิไต้เสนอแผนงาบ หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าข้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย'โม่'ปฏินัต 
ตามดำส่ังของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงไต้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมืสิทธี้ท่ีจะบอกเลิกสัญญานึ๋ไต้ และมืลิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้าง 
ให้ลุล่วง'โปใต้ด้วย ^

การท่ีผู้ว่าจ้างไม่ใข้ลิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นน้ันไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผิดตามสัญญา
4. เพื่อเป็นการให้ข่าวสารเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราขการแก่ประขาซน ผู้รันจ้างจะต้องติดตั้งป็ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้าง ณ บริเวณสถานท่ีก่อสร้างไว้อย่างน้อย 2 จุด คือจุดเร่ิมต้น 

และจุดสินสุดของโครงการก่อสร้าง ท้ังน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏินัติในการติดต้ังแผ่นป็ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราซการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2551 แจ้งตาม 
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี นร.0505/ว.27 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2551 โดยให้ระบุรายละเอียดในประกาศ ดังน้ี

4.1 ซ่ือหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานท่ีติดต่อ พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ
4.2 ประเภทซนิดของส่ิงก่อสร้าง
4.3 ปริมาณงาบก่อสร้าง
4.4 ซ่ือ ที่อยู่ ผู้รับจ้างหรือหน่วยงานท่ีก่อสร้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.5 ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสินสุดของงาบหรือโครงการ
4.6 วงเงินค่าก่อสร้าง
4.7 ซ่ือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.8 ซื่อเจ้าเหน้าที่ของบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาผู้ควบคุมงาบ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.9 กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประซาซน

5. ในการก่อสร้างให้ปฎินัติตามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี 1 และเล่มที่ 2
6. ผู้รับจ้างมีหน้าท่ีจัดหา ติดต้ังเคร่ืองหมายควบคุมการจราจรในงาบก่อสร้าง ตามแบบเลขท่ี RS - 102 TS - RS 104 TS เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยใบการควบคุมงาน 

จนกว่างานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา
?7 ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือทดลอง-สำพรับงานควบคุมและ■แนะนำประจำโครงการ■ฯ'(งาน SOIL) งานควบคุมผิวหางแอลฟืลต์คอนกรีต ดามบัญขีเกรื่องมือทดลองต้านวิเคราะห์และวิจัยท่ี 1-แลท ี่-2

และจัดหาเครื่องมือสำรวจ-(ตามบัญซีเคร่ืองมือสำรวจท่ี 3) หรือดีกว่า เพ่ือไข้โนการควบคุมจนกว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา
8. ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้การจราจรผ่านได้โดยสะดวกและปลอดภัย โดยอยู่ใบดุลยพินิจของบายข่างโครงการ และไต้ติดต้ังป๋าย เครื่องหมาย ตลอดจนจัดให้มี 

คนให้สัญญาณจราจร และมีโคมไฟแสดงสัญญาณจราจรในเวลากลางคืน ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และของสำนักงานคณะกรรมการป๋องกันอุบ้ติภัยแห่งซาติ ประกาศเจ้าพนักงานจราจรท่ี 1/2547 
เร่ืองการฃุดหสุม งานปลูกป็ก หรือวางส่ิงของเกะกะไว้ในทางสาธารณะ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการไม่ปฏิบ้ติตามให้ถูกต้องตามเง่ือนไขในข้อน้ี


