
ประกาศกรมทางหลวง
เร่ือง ประกวดราคาจา้งกอ่สรา้งจา้งเหมาทำการผลดิและตดิตัง้ปา้ยจราจร ทล.๒๑๒ ตอน ลอือำนาจ-หนองยอ- 

อบุลราชธาน ิ ระหวา่ง กม.๕๓๒+๗๓๓-กม.๕๘๐+๓๗๔, ทล.๒๓๑ ตอบ ถนนวงแหวนรอบเมอืงอบุลราชธาน ี
ระหวา่ง กม.๐+๐๐๐-กม.๔๖+๑๔๒ และทล.๒๑๗๘ ตอน วารนิชำราบ-หนองงเูหลอืม ระหวา่ง กม.๑+๘๙๑-กม. 

๔๕+๕๗๙ ปรมิาณงาน ๑ แห่ง (ปรมิาณงาน ๓๙๑.๖๘๐ ตร.ม.) ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (e-
bidding)

กรมทางหลวง มคีวามประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้งกอ่สรา้งจา้งเหมาทำการผลดิและตดิตัง้ปา้ยจราจร 
ทล.๒๑๒ ตอน ลอือำนาจ-หนองยอ-อบุลราชธาน ี ระหว่าง กม.๕๓๒+๗๓๓-กม.๕๘๐+๓๗๕, ทล.๒๓๑ ตอน ถนน 
วงแหวนรอบเมอืงอบุลราชธาน ีระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๔๖+๑๔๒ และทล.๒๑๗๘ ตอน วารินชำราบ-หนองงูเหลอืม 
ระหว่าง กม.๑+๘๙๑-กม.๔๕+๕๗๙ ปรมิาณงาน ๑ แห่ง (ปรมิาณงาน ๓๙๑.๖๘๐ ตร.ม.) ดว้ยวธิปีระกวดราคา 
อิเล็กทรอนกิส์ (e-bidding) ราคากลางของงานกอ่สรา้งในการประกวดราคาคร้ังนีเ้ปน็เงินทัง้สนั ๑,๗๔๖,๔๕๗.๖๐ 
บาท (หนึง่ล้านเจ็ดแสนสีห่ม่ืนหกพนัสีร้่อยหา้สบิเจ็ดบาทหกลิบสตางค์)

ผู้ย่ืนขอ้เสนอจะตอ้งมคีณุสมบตั ิ ดังต่อไปน้ี 
๑. มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย 
๓. ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกจิการ
๔. ไมเ่ปน็บคุคลนึง่อยู่ระหว่างถกูระงับการย่ืนขอ้เสนอหรือทำสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชัว่คราว 

เนือ่งจากเปน็ผูท้ีไ่มผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรว่ีาการกรร!ทรวง 
การคลงักำหนดตามท,ีประกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง

๕. ไมเ่ปน็บุคคลนึง่ถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและไต้แจ้งเวียนซ่ือใหเ้ป็นผู้ท้ิงงานของหนว่ยงาน 
ของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง นึง่รวมถึงนติิบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุน้ส่วนผู้จัดการ กรรมการผู ้
จดัการ ผู้บริหาร ผูม้อืำนาจในการดำเนนิงานในกจิการของนติบิคุคลนัน้ดว้ย

๖. มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจดัชือ้จดัจา้งและการบริหาร 
พสัดภุาครฐักำหนดในราชกจิจานเุบกษา

๗. เปน็นติบิคุคลผูม้อีาชพีรับจา้งงานทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสด์งักลา่ว 
๘. ไมเ่ปน็ผู้มผีลประโยชนร่์วมกนักบัผูย่ื้นขอ้เสนอราคารายอืน่ทีเ่ขา้ย่ืนขอ้เสนอใหแ้กก่รมทางหลวง ณ 

วนัประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ หรอืไมเ่ปน็ผูก้ระทำการอนัเปน็การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเปน็ธรรม 
ในการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นี้

๙. ไม'เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ๋ึหรือความคุ้มกัน นึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนขอ้ 
เสนอไต้มีคำลังใหส้ละเอกสิทธ๋ิและความคุ้มกันเซ่นว่านัน้

๑๐. เปน็ผูป้ระกอบการทีข่ึน้ทะเบยีนงานกอ่สรา้งสาขา ไว้กับกรมบัญชี



กลาง (กรณคีณะกรรมการราคากลางไดป้ระกาศกำหนดใหง้านกอ่สรา้งสาขานัน้ตอ้งขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการไว้กบั 
กรมบัญชีกลาง)

๑๑. ผูย้ืบ่ขอ้เสนอตอ้งมผีลงาบกอ่สรา้งประเภทเดยีวกนักบังานทีป่ระกวดราคาจา้งกอ่สร้างในวงเงินไม่
นอ้ยกวา่....................-................................บาท (........................... -.......................... ) และเปน็ผลงานทีเ่ปน็คูส่ญัญา
โดยตรงกบัหนว่ยงานของรัฐ

ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีเ่สนอราคาในรูปแบบของ “กจิการรว่มคา้" ต้องมีคุณสมบัติ ดงับี้
(๑) กรณทีีก่จิการร่วมคา้ไตจ้ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม ่ กจิการร่วมคา้จะตอ้งมคีณุสมบตัคิรบถว้น 

ตามเง่ือนไขทีก่ำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา และย่ืนข้อเสนอใหย่ื้นข้อเสนอในนาม “กจิการรว่มคา้” 
ส่วนคุณสมบัติต้านผลงานก่อสร้าง กจิการรว่มคา้ดงักลา่วสามารถนำผลงานกอ่สร้างของผูเ้ขา้ร่วมคา้มาใชแ้สดงเปน็ผล 
งานกอ่สรา้งของกจิการรว่มคา้ทีเ่ขา้ประกวดราคาหรอืสอบราคาไต ้ทัง้บี ้ผลงานงาบกอ่สร้างของผูเ้ขา้รว่มคา้มาใช ้
แสดงเปน็ผลงานกอ่สร้างของกจิการรว่มคา้ทีเ่ขา้ประกวดราคาหรอืสอบราคาไต ้ หมายความวา่ สามารถนำผลงาน 
งานกอ่สรา้งของผูเ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนีง่มาใชแ้สดงเปน็ผลงานกอ่สรา้งของกจิการรว่มคา้ทีเ่ขา้ประกวดราคาหรอื 
สอบราคาไต้

(๒) กรณทีีกิ่จการร่วมค้าไมไ่ต้จดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม ่ นติิบคุคลแต่ละนติิบคุคล 
ทีเ่ขา้รว่มคา้ทกุรายจะตอ้งมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเง่ือนไขทีก่ำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรอืสอบราคา 
เวน้แตใ่นกรณทีีก่จิการรว่มคา้ไตม้ขีอ้ตกลงระหวา่งผูเ้ขา้รว่มคา้เปน็ลายลกัษณอ์กัษรกำหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้ รายใดราย 
หนีง่เปน็ผู้รับผิดขอบหลักในการเขา้ย่ืนข้อเสนอกบัหนว่ยงานของรัฐ และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมกบัการย่ืนขอ้ 
เสนอ กจิการร่วมคา้นัน้ สามารถใชผ้ลงานกอ่สรา้งของผูร้ว่มคา้หลกัรายเดยีวเปน็ผลงานกอ่สรา้งของกจิการรว่มคา้ที ่
ยืน่ขอ้เสนอในการประกวดราคาหรือสอบราคาไต้

(๓) สำหรับแนวทางปฏบิตัใินการพจิารณาคณุสมบตัขิองผู้ย่ืนขอ้เสนอทีเ่ปน็กจิการร่วมคา้ใหใ้ชบ้งัคบัถงึ 
การคดัเลอืกคณุสมบตัขิองผูย้ืน่ขอ้เสนอทีเ่ปน็กจิการรว่มคา้ในการขึอ้หรอืจา้ง เขา่หรอืงานบรกิารหรืองานจา้งที ่
ปรึกษาหรอืงานจา้งออกแบบหรือควบคมุงานกอ่สร้างโดยอนโุลม

ทัง้บี ้“กจิการรว่มคา้ทีจ่ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม”่ หมายความวา่ กจิการรว่มคา้ทีจ่ดทะเบยีนเปน็ 
นติบิคุคลตอ่กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณขีย์

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

๑๓. ผู้ย่ืนขอ้เสนอซ็ง่ไตร้บัคดัเลอืกเปน็คูส่ญัญาตอ้งลงทะเบยีนในระบบจัดชือ้จดัจ้างภาครฐัดว้ย 
อิเล็กทรอนกิส์ (Electronic G overnm ent P rocurem ent ะ e - GP) ของกรมบญัชกีลาง ตามทีค่ณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กำหนด

๑๔. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งไมอ่ยูใ่นฐานะเปน็ผู!้มแ่สดงบญัชรีายรับรายจา่ยหรอืแสดงบญัชรีายรับรายจา่ยไม ่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๑๔. ผูย้ืบ่ขอ้เสนอซึง่ไตร้บัคดัเลอืกเปน็คูส่ญัญาตอ้งรับและจา่ยเงินผา่นบญัชธีนาคาร เวน้แตก่ารจา่ยเงนิ 
แตล่ะคร้ังซึง่มมีลูคา่ไมเ่กนิสามหมืน่บาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเปน็เงินสดกไ็ต ้ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๖. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งเปน็ผูท้ ีผ่า่นการคดัเลอืกผูม้คีณุสมบตัเิบีอ้งตน้ในการจา้งของกรมทางหลวง 
โดยเปน็ผูไ้ตร้บัการจดทะเบยีนเปน็ผูร้บัเหมา งานบำรงุทางประ๓ ทท่ี ๑๕ งานบาียจราจร และไมข่าดคณุสมบตัิ



ตามเงือ่นไขในการจดทะเบยีนผูร้บัเหมา

ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสใ์นวนัที ่
........................ระหวา่งเวลา.......................... น. ถ งึ .........................น.

ผู้สนใจสามารถขอซือ้เอกสารประกวดราคาดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ใบราคาชดุละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสแ์ละชำระเงนิผา่นทางธนาคาร ตัง้แตว่นัที่........................ถึงวันท่ี
........................โดยดาว'นโหลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครัฐดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ไตภ้ายหลงัจากชำระเงนิ
เปน็ทีเ่รียบรอ้ยแลว้จนถงึกอ่นวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดไต้ทีเ่ว็บไซต์ w w w .doh.go.th หรือ w w w .gprocurem ent.go.th หรือ 
สอบถามทางโทรลพัทห์มายเลข ๐๔๔๒๔๓๔๒๖ ในวนัและเวลาราชการ

ผูส้นใจตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายละเอยีดและขอบเขตของงานโปรดสอบถามมายงั 
กรมทางหลวง ผา่นทางอเีมล ์ doh0711@ doh.go.th หรอืซอ่งทางตามทีก่รมบญัชกีลางกำหนดภายในวันที่
........................โดยกรมทางหลวงจะซืแ้จงรายละเอยีดดงักลา่วผา่นทางเวบ็ไซต ์w w w .doh.go.th และ
w w w .gprocurem ent.go.th ในวนัท ี่........................

งานตามประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (e-bidding) บี้

• ไตร้บัจดัสรรเงนิงบประมาณรายจา่ยประจำป ็ พ.ศ..................................แล้ว
• ยงัไมไ่ตร้บัจดัสรรเงินงบประมาณรายจา่ยประจำป ี พ.ศ.......๒๔๖๒.............

อน่ึง การจดัซือ้หรอืการจดัจา้งครัง้บี ้จะมีการลงนามในสญัญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนงัสอืไตต่้อเม่ือพระราช 
บญัญต้งิบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ มผีลใชบ้งัคบัและไตรั้บจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ จากสำนกังบประมาณแลว้

สำหรบักรณทีีไ่มไ่ตร้บัการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยเพือ่การจดัซือ้หรอืการจดัจา้งในคร้ังดงักลา่ว หน่วย 
งานของรฐัสามารถยกเลกิการจดัซือ้หรอืการจดัจา้งไต้

ประกาศ ณ วันที สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๑

(ลงซ่ือ) ประลองยทุธ ์ กสิวงศ์
(นายประลองยทุธ ์ กสิวงศ์)

รกัษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอบุลราชธานทีี่
๑

ปฏบิตัริาชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

อนมุตัริา่งประกาศ

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


(นายประลองยทุธ ์ กสิวงต์)
รกัษาราชการแทน ผูอ้ำนวยการแขวงทางหลวงอบุลราชธานทีี ่ ๑ 

ปฏบิตัริาชการแทบ อธิบดีกรมทางหลวง /

หมายเหต ุ ผูป้ระกอบการสามารถจดัเตรยีมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที ่ ๑ และเอกสารส่วนที, ๒) 
ในระบบ e-GP ไดต้ัง้แตวั่นทีซ่ือ้เอกสารจบถงึวันเสนอราคา

*เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคา แบบรปูรายการละเอยีด ใหผู้้ย่ืนข้อเสนอ สามารถดาว'นโหลดได้ท่ีเว็บไซต์ 
w w w .doh.go.th ดังนี้

(๑) รายการละเอยีดและขอ้กำหนดการกอ่สรา้งทางหลวง เล่มที, ๑ และเลม่ที ่ ๒

(๒) รายละเอยีดและขอ้กำหนดการจดัทำเครือ่งหมายจราจรบนผวิทางฉบบักรกฎาคม ๒๔๕๑

(๓) ขอ้กำหนดและมาตรฐานทัว่ไป งานติดต้ังไฟฟา้แสงสว่างบนทางหลวง

(๔) ขอ้กำหนดและมาตรฐานทัว่ไป งานติดต้ังไฟสญัญาณจราจรและไฟกระพรีบบนทางหลวง

(๔) คูม่อืเครือ่งหมายควบคมุการจราจรในการกอ่สรา้ง'yรณะและบำรงุรกัษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๔๖๑

(๖) คูม่อืควบคมุงานกอ่สรา้งสะพานและทอ่เหลีย่ม คสล.

(๗) รายละเอยีดและหลกัเกณฑง์านบรหิารการจราจรในระหวา่งการกอ่สรา้ง 

(๘) ขอ้กำหนดพเิศษ

(๙) STANDARD DRAWING

http://www.doh.go.th
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รายละเอียดของงาบแบบท้ายประกาศประกวดราคาสิเล็กทรอนิกส ์
เลขท่ี คค 06050/JJ.2/. J . ............. ลงวับท่ี.................................................

จ้างก่อสร้างจ้างเหมางาบผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.532+733 - กม.580+375 (เป็นช่วงๆ ), ทางหลวงหมายเลข 
231 ตอบ ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราขธานี ระหว่าง กม.0+000 - กม.46+142 (เป็นช่วงๆ ) และทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ระหว่าง กม.1+891 - กม.45+579 (เป็นช่วงๆ ) 
ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาบ 391.680 ตร.ม.)

1. รายละเอียดจองงาน

ลำดับท่ี รายการ
หน่วย 
(บก it)

ปริมาณงาน 
(Estimated) รายละเอียดและข้อกำหนด

1 ป้ายจราจรข้างทางทุกประเภทชนิด HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีดัด-แปะ SQ.M. 391.680 ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ีใซ้ในการก่อสร้างเป็นไปตามแบบ 
มาตรฐานกรมทางหลวง (STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY 
DESIGN AND CONSTRUCTION 2015 REVISION) ฉบับแก้เจ 8 มี.ค. 
2561 และหรือท่ีกำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง

แผ่นสต้ํกเกอร์กรณีไข้เหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. (คิดเทียบจากพ้ืนท่ี 1.00 ตร.ม)
สำหรับพ้ืนสะท้อนแสงสิต่างๆ (เหลือง,เชียว,แดง,บํ้าเงิน,ล้ม,ขาวๆ) และตัวอักษร,
เส้นขอบ หรือเคร่ืองหมายสีดำ (ทึบแสง) มืเฟรม (ขนิดท่ี 4)

2 เสาป้ายจราจรเหล็กกลวงขนาด 3“ X 3" M. 1,088.000

2. ภายในระหว่าง กม.ท่ีแสดงไว้ใบบัญชี ผู้ว่าจ้างมืสิทธี้ท่ีจะกำหนดให้ทำการ จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ในตอนใด กว้างเท่าใด หรือเว้นตอนใด ตามความจำเป็นและ 
เพ่ิมตอบ ตอนต้นหรือตอนปลาย ภายใบระยะไม่๓บต้านละ 5 กิโลเมตร เพื่อให้ใต้ ปริมาณงาบตามกำหนดไว้ใบประกาศบี้

3. ภายในกำหนด 7 วับ นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานระยะเวลาท่ีจะดำเนินงาบ crime Schedule) ให้เป็นท่ีพอใจผู้ว่าจ้างโดยแสดงถึงข้ันตอนของการทำงาบและ 
กำหนดเวลาท่ีจะต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แลวเสร็จ โดยเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนเริ่มลงมือก่อสร้าง และให้ลือแผนการทำงานบ้ีเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา

ถ้ามิ'ใต้เสนอแผนงาบ หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จส่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย 
ไม่ปฎิบ้ติตามดำส่ังของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรืกษาซ่ึงไต้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมืสิทธท่ีจะบอกเลิกสัญญาน๋ีไต้ และมืสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงาน 
ของผู้รันจ้างให้ลุล่วงไปไต้ด้วย
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การท่ีผู้ว่าจ้างไม'ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นน้ันไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผิดตามสัญญา
4. เพื่อเป็นการให้ข่าวสารเก่ียวกับงาบก่อสร้างของทางราชการแก'ประซาขน ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งปัายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการก่อสร้าง ณ บริเวณสถานท่ีก่อสร้างไร้อย่างน้อย 2 จุด ติอจุดเร่ิมต้น 

และจุดสิบสุดของโครงการก่อสร้าง ท้ังนี้เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบ้ติในการติดตั้งแผ่นป็ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงาบก่อสร้างของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวับท่ี 22 มกราคม 2551
แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี นร.050ร/ว.27 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2551 โดยให้ระบุรายละเอียดใบประกาศ ดังนี้

4.1 ซ่ือหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานท่ีติดต่อ พร้อมดวงตราหน่วยงาบเจ้าของโครงการ
4.2 ประเภทชนิดของส่ิงก่อสร้าง
4.3 ปริมาณงานก่อสร้าง
4.4 ซ่ือ ที่อยู่ ผู้รับจ้างหรือหน่วยงานทีก่อสร้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.5 ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสินสุดของงานหรือโครงการ
4.6 วงเงินค่าก่อสร้าง
4.7 ซ่ือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาบผู้ควบคุมงาบ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.8 ซื่อเจ้าเหน้าที่ของบริษัทวิศวกรท่ีปรีกบาผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.9 กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประขาซบ

5. ใบการก่อสร้างให้ปฏิบ้ติตามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี 1 และเล่มท่ี 2
6. ผู้รับจ้างมีหน้าท่ีจัดหา ติตตั้งเคร่ืองหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง ตามแบบเลขท่ี RS - 102 TS - RS 104 TS เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในการควบคุมงาน 

จนกว่างาบจะแล้วเสร็จสมบุรณ์ตามสัญญา
Tr ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมีอทดลอง สำหรับงานควบคุมและแนะนำประจำโครงการฯ-(งาน-ร0 1L) ̂ นควบคุมผิวหางแอสฟิลด์คอนกรีต-ดามบัญชีเครื่องมือทดลองต้านวิเคราะห์และวิจัยที่-!- และ

8. ในระหว่างการดำเนินงาบก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้การจราจรผ่านไต้โดยสะดวกและปลอดภัย โดยอยู่ในดุลยพินิจของบายช่างโครงการ และได้ติดต้ังป็าย เครื่องหมาย ตลอดจนจัดให้มี 
คนให้สัญญาณจราจร และมีโคมไฟแสดงสัญญาณจราจรใบเวลากลางคืบ ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และของสำนักงาบคณะกรรมการปืองกันอุบ้ติภัยแห่งชาติ ประกาศเจ้าพนักงานจราจรท่ี 1/2547 
เร่ืองการขุดหลุม งาบปลูกปีก หรือวางส่ิงของเกะกะไว้ในทางสาสารณะ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบความเสิยหายใด ๆ อันเกิดจากการไม'ปฎิบ้ติตามให้ถูกต้องตามเง่ือนไขในข้อน้ี

และจัดพาเครื่องมือสำรวจ-(ตามบัญชีเครื่องมือสำรวจท่ี 3) พรีอดีกว่า เพื่อใช้ในการควบคุมจนกว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา

ร*-


