รายละเอียดกําหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหา
งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e – bidding)
กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ปงบประมาณ ๒๕๕๙ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟลต
ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ําเขียว ตอน ๒
ระหวาง กม.๓๓๓+๔๘๖ - กม.๓๓๔+๙๘๗ (LT.) ปริมาณงาน ๑๖,๐๐๒.๐๐ ตร.ม.
๑. ความเปนมา
เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 11 (AH13) เปนเสนทางสายหลักเชื่อมตอระหวางภาคเหนือและภาคกลาง
สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่ อนบานในกลุมประเทศอาเซียนได มีรถบรรทุกใชขนส งสินคาทางดา นการเกษตร , ดาน
อุตสาหกรรม วิ่งผานเปนจํานวนมากและมีแนวโนมจะเพิ่มมากขึ้นเมื่ อเปดตลาดการคาเสรีอาเซีย น ทางหลวงชวงที่จะ
ดําเนินการดังกลาว โครงสรางชั้นพื้นทางเปน SOIL CEMENT BASE ไดเกิดความเสียหาย ทําใหผิวทางเกิดความเสียหาย
ตาม มีรอยปะซอมเปนจํานวนมาก สภาพผิวไมเรียบ อาจทําใหรถยนตที่ขับมาดวยความเร็วสูงเสียหลักและเกิดอุบัติเหตุได
เห็นสมควรปรับปรุงโดย วิธี Pavement In - Place Recycling ในชองจราจรดา นซาย และเสริมโครงสรางชั้ นพื้ นทาง
ดวย CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE พรอมปูผิวทางใหม เพื่อเพิม่ ความแข็งแรงและยืดอายุบริการของ
ทางหลวง เปนการอํานวยความสะดวกและปลอดภัยแกผูใชทางหลวง
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่ อรักษาสภาพทางใหมีความแข็งแรงและยืดอายุการใชงาน
๒. เพื่ ออํานวยความสะดวกและปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินแกผูใชทาง
๓. คุณสมบัติของผูป ระสงคจะเสนอราคา
๓.๑ เปน(นิติบุคคล)***ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๓.๒ ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
3.๓ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่ นทีเ่ ขายื่นขอเสนอใหแก กรมทางหลวง *
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแข งขันราคาอยางเปนธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๓.๔ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู เสนอราคา
ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๓.๕ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๓.๖ เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของกรมทางหลวง โดยเปน
ผูไดรับการจดทะเบียนเปนผูรับ เหมา ประเภทบํารุงทางประเภทที่ ๖ งานบูรณะทางแบบ Pavement
In – Place Recycling กับกรมทางหลวง และไมขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผูรับเหมา
๓.๗ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานก อสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางใน
วงเงินไม นอยกวา
บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่ งมีกฎหมายบัญญัตใิ หมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
๓.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเป นผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๓.๙ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

-๒๓.๑๐ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิ น
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๓.๑๑ ........................... (คุณสมบัติอื่น) *** ..............................
๔. วงเงินในการจัดจาง
วงเงินงบประมาณ ๑๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบสองลานเจ็ดแสนบาทถวน)
ราคากลาง ๑๒,๖๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท ( เงินสิบสองลานหกแสนเกาหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน )
๕. ระยะเวลาดําเนินการและสงมอบงาน
ดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๖. หลักประกันการเสนอราคา
คาหลักประกันการเสนอราคาเปนเงิน ๖๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(เงินหกแสนสามหมื่นหาพันบาทถวน)
๗. แบบรูปรายการหรือรายละเอียดของงาน
ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ําเขียว ตอน ๒
ระหวาง กม.๓๓๓+๔๘๖ - กม.๓๓๔+๙๘๗ (LT.)
- ทําการ MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE ลึก ๐.10 ม.
- ทําการปรับปรุงชั้นทางเดิมโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING กวาง ๔.๐๐ ม.
- ทําการเสริม CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE หนา ๐.๑๐ ม.
- ทําการ PRIME COAT บนพื้นทางที่ปรับปรุงใหม
- ปูผิวทางดวย ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE หนา ๐.๐๕ ม. เต็มความกวางคันทาง
- ทําการ TACK COAT เต็มความกวางคันทาง
- ปูผิวทางดวย ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE หนา ๐.๐๕ ม. เต็มความกวางคันทาง
- ทําเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตามแบบขอกําหนดของกรมทางหลวง
กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ปงบประมาณ ๒๕๕๙ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟลต
ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ําเขียว ตอน ๒ ระหวาง กม.๓๓๓+๔๘๖ กม.๓๓๔+๙๘๗ (LT.) ปริมาณงาน ๑๖,๐๐๒.๐๐ ตร.ม. ตามรายละเอียดดังนี้.๑. งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE
ปริมาณงาน ๑๕,๒๓๒.๐๐ ตร.ม.
SURFACE 10 CM. DEPTH
๒. งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH
ปริมาณงาน ๕,๙๒๐.๐๐ ตร.ม.
๓. งาน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE
ปริมาณงาน ๑,๕๒๓.๐๐ ลบ.ม.
๔. งาน PRIME COAT (MC - 70 , EAP)
ปริมาณงาน ๑๕,๒๓๒.๐๐ ตร.ม.
๕. งาน TACK COAT (ผิวจราจรเกา)
ปริมาณงาน ๗๗๐.๐๐ ตร.ม.
ปริมาณงาน ๑๖,๐๐๒.๐๐ ตร.ม.
๖. งาน TACK COAT (ผิวจราจรใหม)
ปริมาณงาน
๕.๐๐ ตัน
๗. งาน ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE
ปริมาณงาน ๑๕,๒๓๒.๐๐ ตร.ม.
๘. งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 0.05 M. THICK
(ON PRIME COAT)
๙. งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 0.05 M. THICK
(ON TACK COAT)
๑๐. งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 0.05 M. THICK
(ON TACK COAT)
๑๑. งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)
๑๒. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

ปริมาณงาน

๗๗๐.๐๐ ตร.ม.

ปริมาณงาน ๑๖,๐๐๒.๐๐ ตร.ม.
ปริมาณงาน
ปริมาณงาน

๕๓๘.๐๐ ตร.ม.
LS.

-๓๘. งานตามแผนรายประมาณการนี้
 ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ แลว
 ยังไมไดรับจัดสรรเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙
๙. กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายอายุสัญญาตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการ
งดหรือลดคาปรับ งานจางเหมาของกรมทางหลวง (กันยายน ๒๕๕๖)
๑๐. สถานที่ติดตอหรือขอทราบขอมูลเพิ่มเติม หรือสงขอเสนอแนะวิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น
ติด ตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม วิจารณ เสนอขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะงานนีเ้ ปนลายลักษณอักษรโดยไปรษณียตอบรับดวนพิเศษ (EMS) จาหนาซองถึง “ผูอํานวยการแขวงทางหลวง
อุตรดิตถที่ ๑ แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑ เลขที่ ๑๕ ถนนประชานิมิตร ตําบลทาอิฐ อําเภอเมือง จั งหวัดอุตรดิตถ
๕๓๐๐๐ โทรศัพท ๐-๕๕๔๑-๑๐๐๕ ตอ ๑๗ , ๑๘ โทรสาร ๐-๕๕๔๑-๖๐๘๖ หรื อทางเว็บไซต
www.gprocurement.go.th , www.doh.go.th หรือ E-MAIL.DOH ๐๖๔๐@DOH.GO.TH โดยระบุชื่อที่อยูและ
หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได มิฉะนั้นจะไมรับพิจารณาขอเสนอแนะ

ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ
(นายไชยสิริ คงพิม)
นายชางโยธาอาวุโส
ลงชื่อ................................................กรรมการ
(นางปาริชาติ จักรนารายณ) นักวิชาการสถิติ ชํานาญการ
รักษาการในตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ

ลงชื่อ.................................................กรรมการ
(นางสาววันเพ็ญ จิ๋วปญญา) นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ
รักษาการในตําแหนง เจาพนักงานพัสดุชํา นาญงาน
(หัวหนางาน)

ราง
ประกาศ กรมทางหลวง
เรือ่ ง ประกวดราคาจางงานบูรณะทางผิวแอสฟลต
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
-------------------------------------เลขที่ E อต.๑ /

/๒๕๕๙

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “กรม” มีความ
ประสงคจะประกวดราคาจางกิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ปงบประมาณ ๒๕๕๙ รหัสงาน ๒๔๑๐๐
งานบูรณะทางผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ําเขียว
ตอน ๒ ระหวาง กม.๓๓๓+๔๘๖ - กม.๓๓๔+๙๘๗ (LT.) ปริมาณงาน ๑๖,๐๐๒.๐๐ ตร.ม. กําหนดเวลา
ทําการ ๗๕ วัน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงิ นทั้งสิ้น ๑๒,๖๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท
( เงินสิบสองลานหกแสนเกาหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน )
ผูม ีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปน(นิติบุคคล)***ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้ งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นข อเสนอใหแก กรมทางหลวง *
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแข งขันราคาอยาง
เปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเ สนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้ น
5. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
***6. เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของกรมทางหลวง โดยเปน
ผูไดรับการจดทะเบียนเปนผูรับ เหมา ประเภทบํารุงทางประเภทที่ ๖ งานบูรณะทางแบบ Pavement
In – Place Recycling กับกรมทางหลวง และไมขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผูรับเหมา
****7. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางใน
วงเงินไม นอยกวา
บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่ งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
****๘. บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ ะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
****๙. บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ ะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

-2****๑๐. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต การจายเงิ นแตละครั้งซึ่ งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
1๑. ........................... (คุณสมบัติอื่น) *** ..............................
กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ในวันที่
ระหวางเวลา
น. ถึง
น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสกอนการเสนอราคา/ผูสนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาดวย
อิเล็กทรอนิ กส ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ไดทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐอิเล็กทรอนิกสและชําระ
เงินผานทางธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอุตรดิตถ ชื่อบัญชี เงินนอกงบประมาณแขวงทางหลวง
อุตรดิตถที่ ๑ บัญชีเลขที่ ๕๑๐๖๐๓๙๑๕๐ ในระหวางวันที่
ถึงวันที่
.
โดยดาวนโหลดเอกสารทางระบบจัดซือ้ จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสไดภายหลังจากชําระเงินเปนที่
เรียบรอยแลวกอนการเสนอราคาดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.doh.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๕๕ – ๔๑๑๐๐๕ ตอ ๑๗ , ๑๘
ในวันและเวลาราชการ



ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ แลว
ยังไมไดรับจัดสรรเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ.

( นายพงษ พันธ จั่นเงิน )
ตําแหนง ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง
หมายเหตุ

*
**
***

ระบุชื่อกรม จังหวัด หรือสวนราชการที่ดําเนินการจัดจาง
การกําหนดเงื่ อนไขคุ ณสมบั ติ ของผูเสนอราคาในประกาศประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส
จะตองตรงกับคุณสมบัติของผูเ สนอราคาในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ใหสวนราชการผู ออกประกาศเลือกใชตามความจําเปน
สําหรับเงื่อนไขตามขอ 7 – 10 เปนไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ระบุชื่อเว็บไซตของสวนราชการที่ดําเนินการจัดซื้อ
ผูเสนอราคาสามารถดาวนโหลดคูมือตางๆ ที่เกี่ยวของไดทาง Web site :
www.doh.go.th ของกรมทางหลวง

รายละเอียดแนบทายประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)
เลขที่ E อต.1/............../2559 ลงวันที่.........................................
กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ปงบประมาณ 2559 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟลต
ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก – หนองน้ําเขียว ตอน 2 ระหวาง กม.333+486 กม.334+987 (LT.) ปริมาณงาน 16,002.00 ตร.ม.
ลําดับ
รายการ
หนวยนับ
ปริมาณงาน
ที่
1. งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE
ตร.ม.
15,232.00
10 CM. DEPTH
2. งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH
ตร.ม.
5,920.00
3. งาน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE
ลบ.ม.
1,523.00
4. งาน PRIME COAT (MC - 70 , EAP)
ตร.ม.
15,232.00
5. งาน TACK COAT (ผิวจราจรเกา)
ตร.ม.
770.00
6. งาน TACK COAT (ผิวจราจรใหม)
ตร.ม.
16,002.00
7. งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE
ตัน
5.00
8. งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 0.05 M. THICK (ON
ตร.ม.
15,232.00
9.
10.

PRIME COAT)
งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 0.05 M. THICK
(ON TACK COAT)
งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 0.05 M. THICK
(ON TACK COAT)
งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)
งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

ตร.ม.

770.00

ตร.ม.

16,002.00

11.
ตร.ม.
538.00
12.
LS.
หมายเหตุ
1.ภายในระหวางกิโลเมตรที่แสดงในบัญชี ผูวาจางมีสิทธิที่จะกําหนดใหทํางาน ในตอนใดกวางเทาใด หรือ
เวนตอนใดตามความจําเปนและเพิ่มเติมตอนตนหรือ ตอนปลาย ภายในระยะทางไมเกินดา นละ 5 กิโลเมตร เพื่อให
ไดปริมาณงานตามที่กําหนดไวในสัญญา
2.ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กสครั้งนีไ้ มเปนการผูกมัดวา กรมทางหลวงจะตองจา ง
หรือลงนามในสัญญา
3.หากมีขอขัดของ หรือสาเหตุประการใด ที่จะทําใหกรมทางหลวงไมอาจรับเปนคูสัญญา ผูเสนอราคาในการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้ไดใหความยินยอมวาจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ
จากทางราชการ
( นายพงษพันธ จั่นเงิน )
ตําแหนง ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

