
ประกาศกรมทางหลวง
เรือ่ง ประกวดราคาจา้งกอ่สรา้งจา้งเหมางานเครือ่งหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอน บา้นสวน - 
เขือ่งใน - อบุลราชธาน ี ระหวา่ง กม.๒๒๐+๑๘๒ - กม.๒๗๒+๐๐๐ (เปน็ร]วงๆ ) ปรมิาณงาน ๑ แห่ง (ปรมิาณ 

งาน ๘,๓๒๘ อน้) ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (e-b idd ing )

กรมทางหลวง มคีวามประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้งกอ่สรา้งจา้งเหมางานเครือ่งหมายนำทาง บน 
ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอน บ้านสวน - เข่ืองใน - อุบลราชธาน ี ระหว่าง กม.๒๒๐+๑๘๒ - กม.๒๗๒+๐๐๐ (เป็น 
ช่วงๆ ) ปรมิาณงาบ ๑ แห่ง (ปรมิาณงาน ๘,๓๒๘ อ้น) ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์(e-bidding) ราคากลาง 
ของงานกอ่สรา้งใบการประกวดราคาคร้ังนีเ้ปน็เงินทัง้สนิ ๑,๙๙๘,๗๒๐.๐๐ บาท (หนึง่ล้านเกา้แสนเก้าหมืน่แปดพนั 
เจด็ร้อยย่ีสบิบาทลว้น)

ผูย้ีน่ขอ้เสนอจะตอ้งมคีณุสมบตั ิ ดังต่อไปน้ี 
๑. มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย 
๓. ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกจิการ
๔. ไม'เปน็บคุคลซึง่อยู่ระหว่างถกูระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ซํ'่วคราว 

เนือ่งจากเปน็ผูท้ีไ่มผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวง 
การคลงักำหนดตามทีป่ระกาคเผยแพรในระบบเครอืขา่ยสารสบเทศของกรมบญัชกีลาง

๔ .ไม่เปน็บคุคลซึง่ถกูระบข่ืุอไว้ในบญัชีรายขือ่ผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนขือ่ใหเ้ปน็ผูท้ิง้งานของหนว่ยงาน 
ของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง ซึง่รวมถึงนติิบคุคลทีผู้่ทิง้งานเปน็หุน้ส่วนผู้จัดการ กรรมการผู ้
จดัการ ผู้บริหาร ผูม้อีำนาจในการดำเนนิงานในกจิการของนติบิคุคลนัน้ดว้ย

๖. มคีณุสมบตัแิละไม'มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจดัขือ่จัดจ้างและการบรหิาร 
พสัดภุาครฐักำหนดในราขกจิจาบเุบกษา

๗. เปน็นติบิคุคลผูม้อีาชพีรับจา้งงานทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสด์งักลา่ว 
๘. ไมเ่ปน็ผูม้ผีลประโยชนร่์วมกนักบัผูย่ี้นขอ้เสนอราคารายอืน่ทีเ่ขา้ย่ืนขอ้เสนอใหแ้กก่รมทางหลวง ณ 

วันประกาคประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืไมเ่ปน็ผูก้ระทำการอน้เปน็การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเปน็ธรรม 
ในการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นี้

๙. ไม่เป็นผู้โต้'รับเอกสิทธ'หรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏเิสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนขอ้ 
เสนอได้มีคำลังใหส้ละเอกสิทธ่ํและความคุ้มกันเข่นว่านัน้

๑๐. เปน็ผูป้ระกอบการทีข่ึน้ทะเบยีนงานกอ่สรา้งสาขา.................. -.........................ไว้กับกรมบัญชี
กลาง (กรณคีณะกรรมการราคากลางไดป้ระกาศกำหนดใหง้านกอ่สรา้งสาขานัน้ตอ้งขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการไว้กบั 
กรมบญัชีกลาง)

๑๑. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งมผีลงานกอ่สรา้งประเภทเดยีวกนักบังานทีป่ระกวดราคาจา้งกอ่สร้างในวงเงินไม่



.บาท (. .) และเปน็ผลงานทีเ่ปน็คูส่ญัญานอ้ยกวา่..................... -........
โดยตรงสับหนว่ยงานของรัฐ

ผูย่ื้นขอ้เสนอทีเ่สนอราคาใบรูปแบบของ ‘‘กจิการรว่มคา้" ค้องมีคุณสมบติั ดงัที ่
(๑) กรณทีีกิ่จการร่วมคา้ไตจ้ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม ่ กจิการร่วมคา้จะคอ้งมคีณุสมบดครบถว้น 

ตามเง่ือนไขทีก่ำหนดไว่ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา และย่ืนข้อเสนอใหย่ื้นข้อเสนอในนาม “กจิการรว่มคา้” 
ส่วนคุณสมบ้ต๊ด้านผลงานก่อสร้าง กจิการรว่มคา้ดงักลา่วสามารถนำผลงานกอ่สร้างของผูเ้ขา้ร่วมคา้มาใชแ้สดงเปน็ผล 
งานกอ่สรา้งของกจิการรว่มคา้ทีเ่ขา้ประกวดราคาหรอืสอบราคาไค ้ทัง้ที ่ผลงานงานกอ่สร้างของผูเ้ขา้รว่มคา้มาใช ้
แสดงเปน็ผลงานกอ่สร้างของกจิการรว่มคา้ทีเ่ขา้ประกวดราคาหรอืสอบราคาได ้ หมายความวา่ สามารถนำผลงาน 
งานกอ่สรา้งของผูเ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนีง่มาใชแ้สดงเปน็ผลงานกอ่สร้างของกจิการรว่มคา้ทีเ่ขา้ประกวดราคาหรอื 
สอบราคาได้

(๒) กรณทีีกิ่จการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบยีนเปน็นติิบคุคลใหม ่ นติิบคุคลแต่ละนติิบคุคล 
ทีเ่ขา้ร่วมคา้ทกุรายจะตอ้งมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเง่ือนไขทีก่ำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา 
เวน้แตใ่นกรณทีีก่จิการรว่มคา้ไดม้ขีอ้ตกลงระหว่างผูเ้ขา้ร่วมคา้เปน็ลายสกัษณอีกัษรกำหนดใหผู้เ้ขา้ร่วมคา้ รายใดราย 
หนึง่เป็นผู้รับผิดชอบหลกัในการเขา้ย่ืนข้อเสนอสบัหนว่ยงาบของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลา่วมาพร้อมสบัการย่ืนขอ้ 
เสนอ กจิการรว่มคา้นัน้ สามารถใชผ้ลงานกอ่สรา้งของผูร้ว่มคา้หลกัรายเดยีวเปน็ผลงาบกอ่สร้างของกจิการร่วมคา้ที ่
ยืน่ขอ้เสนอในการประกวดราคาหรือสอบราคาได้

(๓) สำหรับแนวทางปฏบิติัในการพจิารณาคณุสมบติัของผู้ย่ืนขอ้เสนอทีเ่ปน็กจิการร่วมค้าให1้ข้บงัคบัถีง 
การคดัเลอืกคณุสมบตัขิองผูย้ืน่ขอ้เสนอทีเ่ปน็กจิการรว่มคา้ในการซือ้หรือจา้ง เชา่หรอืงานบรกิารหรืองานจ้างที ่
ปรกึษาหรอืงานจา้งออกแบบหรือควบคมุงานกอ่สร้าง ใดยอบุโลม

ทัง้นี ้“กจิการรว่มคา้ทีจ่ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม”่ หมายความวา่ กจิการรว่มคา้ทีจ่ดทะเบยีนเปน็ 
นติบิคุคลตอ่กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์

๑๒. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ (Electronic 
G overnm ent P rocurem ent ะ e  - GP) ของกรมบญัชกีลาง

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

๑๔. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม1อยูใ่นฐานะเปน็ผูไ้มแ่สดงบญัชรีายรับรายจา่ยหรอืแสดงบญัชรีายรับรายจา่ยไม ่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๑๔. ผูย่ื้นขอ้เสนอนึง่ไคร้บัคดัเลอืกเปน็คูส่ญัญาตอ้งรับและจา่ยเงินผา่นบญัชธีนาคาร เวน้แตก่ารจา่ยเงนิ 
แตล่ะคร้ังนึง่มมีลูคา่ไมเ่กนิสามหมืน่บาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเปน็เงินสดก1็ด ้ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๖. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งเปน็ผูท้ ีผ่า่นการคดัเลอืกผูม้คีณุสมบตัเิบือ้งดน้ในการจา้งของกรมทางหลวง 
โดยเปน็ผูไ้ดร้บัการจดทะเบยีนเปน็ผูร้บัเหมา งานบำรงุทางประเภทที ่ ©๖ งานเครือ่งหมายนำทาง และไม,ขาด 
คณุสมบตัติามเงือ่นไขในการจดทะเบยีนผูร้บัเหมา

ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสใ์นวนัที่
ระหวา่งเวลา น. ถง น.



ผูส้นใจสามารถขอซือ้เอกสารประกวดราคาดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ในราคาชดุละ ๒๐๐.๐๐ นาท ผา่นทาง
ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสแ์ละขา่ระเงนิผา่นทางธนาคาร ดง้แตว่นัที่........................ ถึงวันท่ี
........................โดยดาวนโ์หลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ไดภ้ายหลงัจากขา่ระเงนิ
เปน็ทีเ่รียบรอ้ยแลว้จนถงึกอ่นวนัเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเ่ว็บไซต์ w w w .doh.go.th หรือ w w w .gprocurem entgo.th  หรือ 
สอบถามทางโทรศัพทห์มายเลข 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 ใบวบัท ี่........................

งานตามประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (e-bidding) บี้

•  ไดร้บัจดัสรรเงนิงบประมาณรายจา่ยประจำป ี พ.ศ................................. แล้ว
• ยงัไมไ่ดรั้บจดัสรรเงนิงบประมาณรายจา่ยประจำป ี พ.ศ.......๒๔๖๒.............

อน่ึง การจดัซือ้หรอืการจดัจา้งครัง้นี ้จะมีการลงนามในสญัญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนงัสอืได้ตอ่เม่ือพระ 
ราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ มีผลใช้บงัคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณราย 
จา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ จากสำนกังบประมาณแลว้

สำหรบักรณทีีไ่มไดร้บัการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยเพือ่การจดัซือ้หรือการจดัจา้งในครัง้ดงักลา่ว หน่วย 
งานของรฐัสามารถยกเลกิการจดัซือ้หรอืการจดัจา้งได้

ประกาศ ณ วันท่ี ลงิหาคม พ.ศ. ๒๔๖๑

(ลงชีอ) ประลองยทุธ ์ กลิวงศ์
(นายประลองยทุธ ์ กสิวงศ์)

รกัษาราชการแทบ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอบุลราชธานทีี่
๑

ปฏบิตัริาชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

อนนุติัร่างประกาศ

(นายประลองยทุธ ์ กสิวงศ์)
รกัษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอบุลราชธานทีี ่ ๑ 

ปฏบิตัริาชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง £

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


หมายเหต ุ ผูป้ระกอบการสามารถจดัเตรยีมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ่ ๑ และเอกสารสว่นที ่๒) 
ในระบบ e-GP ไดต้ัง้แตวั่นทีซ่ือ้เอกสารจนถงึวันเสนอราคา

*เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคา แบบรปูรายการละเอยีด ใหผู้้ย่ืนข้อเสนอ สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์ 
w w w .doh.go.th ดังนี้

(๑) รายการละเอยีดและขอ้กำหนดการกอ่สรา้งทางหลวง เล่มที ่ ๑ และเลม่ที ่ ๒

(๒) รายละเอยีดและขอ้กำหนดการจดัทำเครือ่งหมายจราจรบนผวิทางฉบบักรกฎาคม ๒๔๔๑

(๓) ขอ้กำหนดและมาตรฐานทัว่ไป งานติดต้ังไฟฟา้แสงสว่างบนทางหลวง

(๔) ขอ้กำหนดและมาตรฐานทัว่ไป งานติดต้ังไฟสญัญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง

(๔) คูม่อืเครือ่งหมายควบคมุการจราจรในการกอ่สรา้งบรุณะและบำรงุรกัษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๔๖๑

(๖) คูม่อืควบคมุงาบกอ่สรา้งสะพานและทอ่เหลีย่ม คสล.

(๗) รายละเอยีดและหลกัเกณฑง์านบรหิารการจราจรในระหวา่งการกอ่สรา้ง

(๘) ขอ้กำหนดพเิศษ

(๙) STANDARD DRAWING
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หน้าที่ 1

รายละ!.อียดของงาบแบบท้ายประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
เลขที่ คค 06050/U .2/............ / . ......................... ลงวันที่....................................

จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอบ บ้านสวน - เขื่องใน - อุบลราขธานิ ระหว่าง กม.220+182 - กม.272+000 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 
(ปริมาณงาน 8,328 อัน) ^

1. รายละเอียดของงาน

ลำดับที่ รายการ
หน่วย
(Unit)

ปริมาณงาน 
(Estimated) รายละเอียดและข้อกำหนด

1 UNI - DIRECTIONAL ROAD STUD Ea. 8,328.000 ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ีใซ้ในการก่อสร้างเป็นไปตามแบบ 
มาตรฐานกรมทางหลวง (STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY 
DESIGN AND CONSTRUCTION 2015 REVISION) ฉบับแก้ไข 8  ม ี.ค. 
2561 และหรือท่ีกำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง

2. ภายใบระหว่าง กม.ที่แสดงไว้ในบัญชี ผู้ว่าจ้างมสิทธิ้ที่จะกำหนดให้ทำการ จ ้างก ่อสร้างจ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง ในตอบใด กว้างเท่าใด หรือเว้นตอนใด ตามความจำเป็นและเพิ่มตอบ 
ตอนต้นหรือตอบปลาย ภายในระยะไม,เกินต้านละ 5 กิโลเมตร เพื่อ'ให้โต้ ปริมาณงานตามกำหนดใว้ในประกาศบี้

3. ภายในกำหนด 7 วัน นับถัดจากวับลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานระยะเวลาที่จะดำเนินงาน (Time Schedule) ให้เป็นที่พอใจผู้ว่าจ้างโดยแสดงถึงขั้นตอบของการทำงานและ 
กำหนดเวลาที่จะต้องใข้ในการทำงาบหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ โดยเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนเริ่มลงมือก่อสร้าง และให้ถึอแผนการทำงาบบี้เป็นส่วนหบี้งของสัญญา

ล้ามิ'โต้เสนอแผน'งาน หรือไม่สามารถทำงาบให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จส่าข้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผดสัญญาข้อใดข้อหบึ๋ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย 
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรืก'ษาขื่งไต้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมืสิทธที่จะบอกเลิกสัญญาบี้โต้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงาน 
ของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปไต้ต้วย



การที่ผู้วาจ้างไมใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผิดตามสัญญา
4. เพื่อเป็นการให้ข่าวสารเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราซการแก่ประขาขบ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป๋ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้าง ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างไว้อย่างน้อย 2 จุด 

คือจุดเริ่มต้นและจุดสินสุดของโครงการก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบ้ติในการติดตั้งแผ่นฟ้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราขการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
22 มกราคม 2551 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.050ร/ว.27 ลงวันที่ 28 มกราคม 2551 โดยให้ระบุรายละเอียดในประกาศ ดังนี้

4.1 ซื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ พร้อมดวงตราหน่วยงาบเจ้าของโครงการ
4.2 ประเภทชนิดของสิงก่อสร้าง
4.3 ปริมาณงาบก่อสร้าง
4.4 ซ่ือ ที่อยู่ ผู้รับจ้างหรือหน่วยงาบที่ก่อสร้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.5 ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดของงานหรือโครงการ
4.6 วงเงินค่าก่อสร้าง
4.7 ซื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.8 ซื่อเจ้าเหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาบ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.9 กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประซาซน

5. ในการก่อสร้างให้ปฎินัติตามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2
6. ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหา ติดตั้งเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงาบก่อสร้าง ตามแบบเลขที่ RS - 102 TS - RS 104 TS เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการควบคุมงาน 

จนกว่างานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา
?7 ผ ู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมีอทดลอง-สั-าหรับงานควบคุมและแนะนำประจำโครงการฯ (งาน SOIL) งานควบคุมผิวหางแอสฟืลต์คอนกรีต ตามบัญชีเครื่องมือทดลองต้ๆนวิเคราะห์และวิจัยที่ 1 

และที่ 2  และจัดหาเครื่องมือสำรวจ (ตามบัญชีเครื่องมือสำรวจที่ 3) หรือดีกว่า เพื่อใช้ในการควบคุมจนกว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์คามสัญญา 2 ^
8. ในระหว่างการดำเนินงาบก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้การจราจรผ่านไต้โดยสะดวกและปลอดภัย โดยอยู่โบดุลยพินิจของนายข่างโครงการ และได้ติดตั้งฟ้าย เครื่องหมาย ตลอดจบจัดให้มี

คนให้สัญญาณจราจร และมีโคมไฟแสดงสัญญาณจราจรใบเวลากลางคืบ ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และของสำนักงานคณะกรรมการฟ้องกันอุบ้ติภัยแห่งขาติ ประกาศเจ้าพนักงานจราจรที่ 1/2547 
เรื่องการขุดหลุม งาบปลูกฟ้ก หรือวางสิ่งของเกะกะไว้ในทางสาธารณะ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบความเสืยหายใด ๆ อันเกิดจากการไม่ปฎิบ้ติตามให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในข้อนี้


