
ร�างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
งานก�อสร�างค�าวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา ถนนสุขุมวิท ซอยราษฎร,พัฒนา-ป2อมตํารวจพล้ิว ตําบลเกวียนหัก

อําเภอขลุง จงัหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาขลุง

๑. วัตถุประสงค,

การประปาส�วนภูมิภาคเขต ๑ ได�รับจัดสรรงบประมาณเป�นเงิน ๑๐,๙๓๑,๙๗๖ บาท (รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม) เพ่ือทําการ
ค�าวางท�อขยายเขตจาํหน�ายน้าํ ถนนสขุุมวทิ ซอยราษฎร5พัฒนา-ป8อมตํารวจพลิว้ ตําบลเกวยีนหกั อําเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี
กปภ.สาขาขลงุ การประปาส�วนภูมิภาคเขต ๑ จึงมีความประสงค5จะประมูลจ�างเหมางานนี้ด�วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส5 (e-bidding)

๒. การท่ัวไป

๒.๑ ผู�รับจ�างจะต�องจัดหาช�างฝGมือดีมาทําการก�อสร�างอาคารต�างๆ และปฏิบัติตามวัตถุประสงค5ของงานนี้ตามขนาดและ
รูปทรงซ่ึงปรากฏในแบบแปลน ถ�ารายการใดไม�ชัดเจนหรือไม�ปรากฏท้ังในแบบแปลนและคําชี้แจงประกอบแบบ
แปลน ผู�รับจ�างจะต�องขอคําวินิจฉัยจากกรรมการตรวจการจ�างหรือผู�แทนของผู�ว�าจ�างก�อนลงมือทําการก�อสร�าง
เสมอไป การปรึกษาหารือต�องรีบกระทําโดยด�วน การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและรายการต�องมีคําสั่งเป�นลาย
ลักษณ5อักษรจากผู�แทนของผู�ว�าจ�าง ถ�าเป�นงานเพ่ิมเติม ผู�รับจ�างจะต�องแจ�งต�อคณะกรรมการตรวจการจ�างหรือ
ผู�แทนผู�ว�าจ�างเป�นลายลักษณ5อักษรเช�นกัน การท้ังนี้ต�องรีบกระทําโดยด�วน เม่ือได�รับการตกลงแล�วจึงจะลงมือ
ดําเนินการได�

๒.๒ เม่ือลงมือทําการก�อสร�าง ผู�รับจ�างจะต�องจัดทําและติดต้ังป8ายแสดงรายละเอียดการ ก�อสร�างตามแบบเลขท่ี 
๑๔/๒๔๘

๒.๓ ในระยะเวลา ๒ ปG ภายหลังจากท่ีได�รับมอบหมายงานก�อสร�างรายนี้ตามแล�ว  ถ�าบังเกิด ความเสียหาย   อันแสดง
ว�าความเสียหายนั้นๆ  เนื่องจากฝGมือไม�ดีหรือผู�รับจ�างใช�วัสดุก�อสร�างเลวกว�าท่ีกําหนดไว� อันไม�พึงตรวจพบในขณะ
ดําเนินงานก�อสร�างหรือเวลารับมอบงานผู�รับจ�างจักต�องทําการแก�ไข และซ�อมแซมให�ดีและถูกต�องตามลักษณะ
อาคารใช�งานนั้นๆ โดยไม�คิดมูลค�าแต�ประการใดท้ังสิ้น  การแก�ไขและซ�อมแซมจะต�องรีบกระทําให�เสร็จเรียบร�อย
โดยรีบด�วน  เม่ือผู�ว�าจ�างได�แจ�งให�ทราบ

๒.๔ ความเสียหายใดๆ อันเกิดข้ึนเนื่องจากการกระทําของผู�รับจ�าง ผู�รับจ�างจะต�องรับผิดชอบเก่ียวกับความเสียหายนัน้ๆ
๒.๕ ในกรณีท่ีใช�แบบมาตรฐานตามสัญญาของงานนี้ เก่ียวกับความจําเป�นท่ีจะต�องแก�ไขแบบโครงสร�างเพ่ือให�เหมาะสม

กับสภาพภูมิประเทศ ถูกต�องตามหลักวิชาการ และความปลอดภัยของอาคารแล�วผู�รับจ�างจะต�องเพ่ิมตามคําแนะนํา
ของผู�ว�าจ�างหรือผู�แทนผู�ว�าจ�าง โดยทุนทรัพย5ของผู�รับจ�างเองท้ังสิ้น

๒.๖ ในกรณีท่ีรายละเอียดในรูปแบบหรือแบบแปลน ,รายการประกอบแบบแปลน ,รายละเอียดเฉพาะแห�ง, มาตรฐาน
งานก�อสร�าง และรายการชี้สถานท่ีขัดกัน ให�ถือว�าจะต�องปฏิบัติตามควรก�อนหลังดังนี้

ก. รายการวันชีส้ถานท่ี
ข. รายการรายละเอียดเฉพาะแห�ง และรายการต�อท�ายสัญญา
ค. รูปแบบและแบบแปลน
ง. มาตรฐานงานก�อสร�าง

และหากปฏิบัติตามลําดับดังกล�าวแล�ว ยังมิสามารถทําให�งานดําเนินการได�ให�ผู�รับจ�างแจ�งผู�ว�าจ�าง เป�นลายลักษณ5
อักษรทันที ผู�ว�าจ�างสงวนสิทธิ์เป�นผู�ชี้ขาด และพิจารณาให�เป�นไปตามหลักวิชาช�าง และผู�รับจ�างจะไม�ยกเป�นเหตุ
อ�างในการขอต�ออายุสัญญา

๒.๗ ก�อนการส�งมอบงาน เม่ือการก�อสร�างแล�วเสร็จเรยีบร�อยแล�ว ผู�รบัจ�างจะต�องทําการทดสอบสิ่งก�อสร�าง ต�างๆ ตลอด
จนการทํางานของส�วนต�างๆ ให�คณะกรรมการตรวจการจ�างตรวจสอบจนเป�นท่ีพอใจในกรณีท่ีต�องใช�ไฟฟ8าเพ่ือ

๒/ทดลองนี้...
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ทดลองนี้ ผู�รับจ�างจะต�องเป�นผู�จัดหาไฟฟ8ามาเอง รวมท้ังจัดหาน้ํามัน เชื้อเพลิง สารเคมี ตลอดจนวัสดุอุปกรณ5เพ่ือ
ใช�ในการทดสอบนี้ ตามท่ีตัวแทนของผู�ว�าจ�างกําหนด ซ่ึงค�าใช�จ�ายต�างๆ ในการทดสอบนี้ ผู�รับจ�างเป�นผู�ออกเองท้ัง
สิน้
๒.๘ ในกรณีท่ีงานก�อสร�างแบ�งเป�นงวด เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการก�อสร�างงานเสร็จแต�ละงวด ให�ทําหนังสือส�งงานเพ่ือให�

คณะ กรรมการตรวจการจ�างไปตรวจรับงวดงานการก�อสร�างนั้น โดยให�ส�งผ�านผู�ควบคุมการก�อสร�าง และให�
ผู�ควบคุมการก�อสร�างบันทึกลงในหนังสือส�งงานของผู�รับจ�างนั้น ว�างานนั้นเสร็จเรียบร�อยตามงวดหรือไม�เพียงใด 
และได�ก�อสร�างเสร็จเม่ือใด พร�อมท้ังลงลายมือชื่อไว�ด�วยแล�วผู�ควบคุมการก�อสร�างนําหนังสือส�งงานนี้เสนอต�อ
ประธานคณะกรรมการตรวจการจ�าง ฯลฯ เพ่ือดําเนินการต�อไปโดยด�วนท่ีสุด
๒.๙ ผู�รับจ�างจะต�องจัดหารถยนต5ปXคอัพ ๔ ประตู ขนาดเครื่องยนต5เบนซินไม�น�อยกว�า  ๑,๕๐๐  ซีซี.  หรือ

เครื่องยนต5 ดีเซลขนาดไม�น�อยกว�า  ๒,๔๐๐  ซีซี.  ท่ีมีอายุการใช�งานไม�เกิน ๒ ปG  จํานวน ๑ คัน เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีการ
ประปา ส�วนภูมิภาค ใช�ในการควบคุมการก�อสร�างตามสัญญา ต้ังแต�เริ่มงานจนแล�วเสร็จ  โดยผู�รับจ�างเป�นผู�ออกค�าใช�
จ�าย เก่ียวกับน้ํามัน เชื้อเพลิง  น้ํามันหล�อลื่น  และค�าซ�อม  ผู�รับจ�างต�องรับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย  หรืออุบติ

เหตุอันเกิดข้ึน เนื่องจากการใช�รถยนต5ดังกล�าว  ไม�ว�าความเสียหายนั้นจะเกิดข้ึน กับเจ�าหน�าท่ีการประปาส�วน
ภูมิภาค หรือไม�  ท้ังนี้โดยผู�รับจ�างต�องนํากรมธรรม5ประกันภัย  ชั้น ๑ ของรถยนต5ดังกล�าวมาเป�นเอกสารประกอบ
การทําสญัญาฯ  ใน วันทําสัญญาด�วย

๓.  งานท่ีต�องดําเนนิการ
๓.๑ งานวางท�อประปาตามแบบเลขท่ี PWA๑-๖๑ KL๐๐๑(๑/๑๑-๑๑/๑๑)

๓.๑.๑ จัดหาท�อและอุปกรณ5ประปามาทําการวางและประสานท�อ ตามแบบ
๓.๑.๒ ทดสอบความดันน้ําในท�อและทดสอบการรั่วซึมของท�อ
๓.๑.๓ ซ�อมผิวจราจร ไหล�ทาง ทางเท�าและอ่ืนๆ ตามแนว ท่ีท�อวางผ�านให�เรียบร�อย

๓.๒ จัดหา รื้อถอน ขนย�ายและติดต้ังเครื่องสบูน้ําพร�อมเครื่องต�นกําลัง (พร�อมอะไหล� ๑ ชุด) และอุปกรณ5 ตามแบบเลข 
ท่ี กรค. ๑/๖๐-๐๘๑-KG-ME

๓.๓ เดินสายไฟ (ตามแบบเลขท่ี กรค.๑/๖๐-๐๘๒ -KG-TS-EE ๒/๔, ๓/๔ )
๓.๓.๑ จัดหาและติดต้ัง  สายไฟฟ8าชนิด  FD/CV   ขนาดพ้ืนท่ีหน�าตัด ไม�น�อยกว�า  ๓๐๐   ตร.มม จาก
หม�อแปลงไฟฟ8าขนาด   ๒๕๐ kVA(N )   ไปตู�สวิทช5ตัดตอนรวม   MDB(N) พร�อมอุปกรณ5ช�องทางเดินสายไฟ
๓.๓.๒ จัดหาและติดต้ัง  สายไฟฟ8าชนิด  FD/CV   ขนาดพ้ืนท่ีหน�าตัด ไม�น�อยกว�า  ๙๕ และ ๑๖   ตร.มม จาก
ตู�สวิทช5ตัดตอนรวม MDB(N) ไปตู�สวิทช5ควบคุมมอเตอร5ไฟฟ8า   MCP-๑(N) พร�อมอุปกรณ5ช�องทางเดินสายไฟ 
๓.๓.๓ จัดหาและติดต้ัง  สายไฟฟ8าชนิด  FD/CV   ขนาดพ้ืนท่ีหน�าตัด ไม�น�อยกว�า  ๖ และ ๔   ตร.มม จาก
ตู�สวิทช5ตัดตอนรวม MDB(N) ไปตู�สวิทช5ควบคุมหัวขับไฟฟ8า   MBVP-๑(N) พร�อมอุปกรณ5ช�องทางเดินสายไฟ 
๓.๓.๔ จัดหาและติดต้ัง  สายไฟฟ8าชนิด  FD/CV   ขนาดพ้ืนท่ีหน�าตัด ไม�น�อยกว�า  ๖ และ ๔   ตร.มม จาก
ตู�สวิทช5ตัดตอนรวม MDB(N) ไปตู� PLC-๑(N), LP โงสูบน้ําแรงสูง พร�อมอุปกรณ5ช�องทางเดินสายไฟ 
๓.๓.๕ จัดหาและติดต้ัง  สายไฟฟ8าชนิด  THW ขนาดพ้ืนท่ีหน�าตัด ไม�น�อยกว�า  ๑๐ และ ๔   ตร.มม จาก
ตู�สวิทช5ตัดตอนรวม MDB(N) ไปตู� LP หอถังสงู, SCP-๑(N) พร�อมอุปกรณ5ช�องทางเดินสายไฟ 
๓.๓.๖ จัดหาและติดต้ัง  สายไฟฟ8าชนิด  FD-CV ขนาดพ้ืนท่ีหน�าตัด ไม�น�อยกว�า  ๓๕ และ ๑๖   ตร.มม จาก
ตู� MCP-๑(N) ไปชุด CVM๑TS(N) พร�อมอุปกรณ5ช�องทางเดินสายไฟ 
๓.๓.๗ จัดหาและติดต้ัง  สายไฟฟ8าชนดิ  CVV, VCT จากตู� MBVP-๑(N) ไปชุด MBV-๑-๓(N) พร�อมอุปกรณ5
ช�องทางเดินสายไฟ

๓.๔ งานระบบไฟฟ8าแสงสว�างภายในบริเวณ (ตามแบบเลขท่ี กรค.๑/๖๐-๐๘๒ -KG-TS-EE ๓/๔ )
๓.๔.๑ รายละเอียดงานอ�างอิงตามแบบเลขท่ี กรค.๑/๖๐-๐๘๒ -KG-TS-EE ๓/๔ 

๓.๕ งานระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC (ตามแบบเลขท่ี กรค.๑/๖๐-๐๘๒ -KG-TS-EE ๔/๔ )
๓.๕.๑ รายละเอียดงานอ�างอิงตามแบบเลขท่ี กรค.๑/๖๐-๐๘๒ -KG-TS-EE ๔/๔ 

๓/๓.๖ งานจัดหา...
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๓.๖ งานจัดหาและติดต้ังตู�ไฟฟ8า (ตามแบบเลขท่ี กรค.๑/๖๐-๐๘๒ -KG-TS-EE ๒/๔ )

๓.๖.๑ งานจัดหาและติดต้ังตู� MDB(N) รายละเอียดตามแบบ 
๓.๖.๒ งานจัดหาและติดต้ังตู� MCP-๑(N) อุปกรณ5ควบคุมภายในตู�เป�นแบบ  VSD สตาร5ทเตอร5  รายละเอียด
ตามแบบ
๓.๖.๓ งานจัดหาและติดต้ังตู� MBVP-๑(N) รายละเอียดตามแบบ โดยการออกแบบวงจร  สามารถทดสอบ
ระบบควบคุมโดยไม�ต�อง ON MAIN CIRCUIT BREAKER  ได�

๓.๗ งานอ่ืนๆ ตามท่ีระบุในแบบแปลน รายการประกอบแบบและท่ีแนบในเอกสารประกอบสัญญา

๔.  ข�อกําหนดพัสดุ

พัสดุท่ีใช�ในสัญญานี้เป�นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๕  .  รายละเอียดประกอบงานก�อสร�าง

๕.๑ รายละเอียดงานวางท�อประกอบแบบเลขท่ี PWA๑-๖๑ KL๐๐๑(๑/๑๑-๑๑/๑๑) จํานวน ๕ แผ�น
๕.๒ รายละเอียดการจ�ายเงินจ�ายตามผลงาน  จํานวน ๒  แผ�น
๕.๓ รายละเอียดเพ่ือทําการติดต้ังและแบบติดต้ังจริง จํานวน  ๕  แผ�น
๕.๔ บัญชีผู�ผ�านการตรวจสอบมาตรฐานฝGมือช�าง  จํานวน  ๑  แผ�น
๕.๕ รายละเอียดวิธีการดําเนินงาน  จํานวน  ๕  แผ�น
๕.๖ เง่ือนไขหลักเกณฑ5 ประเภทงานก�อสร�าง สูตรและวิธีการคํานวณท่ีใช�กับสัญญาแบบปรับราคาได�จํานวน ๔  แผ�น
๕.๗ มาตรฐานงานก�อสร�างการประปาส�วนภูมิภาค  กปภ. ๐๑-๒๕๕๘  งานก�อสร�างท่ัวไป   จํานวน ๑  เล�ม
๕.๘ มาตรฐานงานก�อสร�างการประปาส�วนภูมิภาค  กปภ. ๐๒-๒๕๕๘  งานวางท�อ   จํานวน ๑  เล�ม
๕.๙ มาตรฐานงานก�อสร�างการประปาส�วนภูมิภาค  กปภ. ๐๓-๒๕๕๘  งานติดต้ังเครื่องสูบน้ําและเครื่องต�นกําลัง   

จํานวน ๑  เล�ม
๕.๑๐ มาตรฐานงานก�อสร�างการประปาส�วนภูมิภาค  กปภ. ๐๔-๒๕๕๘  งานติดต้ังระบบไฟฟ8า  จํานวน ๑  เล�ม
๕.๑๑ รายการปรับแก� มาตรฐานงานก�อสร�างการประปาส�วนภูมิภาค  กปภ. ๐๔-๒๕๕๘  งานติดต้ังระบบไฟฟ8า  

จํานวน ๑  เล�ม
๕.๑๒ มาตรฐานประกอบงานก�อสร�าง  พ.ศ. ๒๕๕๘  จํานวน  ๑  เล�ม
๕.๑๓ มาตรฐานงานก�อสร�าง  กรมโยธาธิการ มยธ. ๑๐๑-๑๐๖ (๒๕๕๘)  จํานวน  ๑  เล�ม
๕.๑๔ รายการประกอบงานจดัหาติดต้ังเครื่องจักรและอุปกรณ5 ปG ๒๕๕๙  จํานวน  ๑  เล�ม

๖. ในการดําเนนิงาน หากมีกรณท่ีีแบบแปลนแผนผัง รายการประกอบแบบหรือรายละเอียดต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง มี
ข�อความหรือข�อกําหนดคลาดเคล่ือนไม�ตรงกัน ให�ถือปฏิบัตดิังต�อไปนี้

๖.๑ ในกรณีท่ีข�อความหรือข�อกําหนดในรายการประกอบแบบแปลนกับแบบแปลนไม�ตรงกันให�ถือตามรายการ ประกอบ
แบบแปลน

๖.๒ ในกรณีข�อความหรือข�อกําหนดในรายการประกอบงานฯ และ/หรือ แบบแปลนเฉพาะโครงการกับรายการประกอบ
แบบแปลน และ/หรือแบบแปลนท่ีเก่ียวข�องไม�ตรงกัน ให�ถือตามรายการประกอบงาน ฯลฯ และ/หรือแบบแปลน
เฉพาะโครงการ

๖.๓ ในกรณีท่ีมีการเปลีย่นแปลงแก�ไขแบบแปลน รายการประกอบหรือรายละเอียดต�างๆ ให�ถือตามข�อกําหนดในแบบ
แปลน และรายละเอียดท่ีได�รับอนุมัติครั้งสุดท�าย

๖.๔ สําหรับวัสดุท่ีใช�งานในกรณีท่ีมาตรฐานระบุไว�ในแบบแปลนรายการประกอบหรือรายละเอียดต�างๆ ไม�ตรงกับ ข�อ
กําหนดพัสดุท่ีใช�ในโครงการ ให�ถือตามข�อกําหนดพัสดุท่ีใช�ในโครงการ

๖.๕ หากมีข�อความหรือข�อกําหนดอ่ืนใดไม�ชดัเจน ผู�ว�าจ�างจะเป�นผู�วินิจฉัยและตัดสินใจ

๔/๗.ผู�ยื่น...



-๔-

๗.   ผู�  ย่ืนข�อเสนอจะ  ต�องมีคุณสมบัติ ดังต�อไปนี้   
๗.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๗.๒ ไม�เป�นบุคคลล�มละลาย
๗.๓ ไม�อยู�ระหว�างเลิกกิจการ 
๗.๔ ไม�เป�นบุคคลซ่ึงอยู�ระหว�างถูกระงับการยื่นข�อเสนอหรือทําสัญญากับหน�วยงานขอรัฐไว�ชัว่คราวเนือ่งจากเป�นผู�ท่ีไม�

ผ�านเกณฑ5การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรวี�าการกระทรวงการคลังกําหนด 
ตามท่ีประกาศเผยแพร�ในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

๗.๕ ไม�เป�นผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานและได�แจ�งเวียนชื่อให�เป�นผู�ท้ิงงานของหน�วยงานของรัฐในระบบเครือ
ข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู�ท้ิงงานเป�นหุ�นส�วนผู�จัดการ กรรมการผู�จัดการ ผู�บริหาร 
ผู�มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด�วย 

๗.๖ มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ�างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๗.๗ เป�นนติิบุคคลผู�มีอาชีพรับจ�างงานท่ีจะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส5ดังกล�าว 
๗.๘ ไม�เป�นผู�มีผลประโยชน5ร�วมกันกับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืนท่ีเข�ายื่นข�อเสนอให�แก� กปภ.ข.๑ ณ วันประกาศประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส5 หรือไม�เป�นผู�กระทําการอันเป�นการขัดขวางการแข�งขันอย�างเป�นธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส5ครั้งนี้ 

๗.๙ ไม�เป�นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เว�นแต�รัฐบาลของผู�ยื่นข�อเสนอได�มีคําสั่งให�
สละเอกสิทธิ์และความคุ�มกันเช�นว�านั้น 

๗.๑๐ เป�นผู�ประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนงานก�อสร�างสาขา .......-....... ไว�กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลาง 
ได�ประกาศกําหนดให�งานก�อสร�างสาขานั้นต�องข้ึนทะเบียนผู�ประกอบการไว�กับกรมบัญชีกลาง)

๗.๑๑ ผู�ประสงค5จะเสนอราคาต�องผ�านการคัดเลือกผู�มีคุณสมบัติเบ้ืองต�นในการจ�างก�อสร�างของ กปภ. ช้ัน ๑-๕ และ 
กปภ.จะพิจารณาตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในหลักเกณฑ5การข้ึนทะเบียนผู�มีคุณสมบัติเบ้ืองต�นในการรับจ�างงาน
ก�อสร�างของ กปภ. 

๗.๑๒ ผู�ยื่นข�อเสนอต�องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส5 (e-Government Procurement : 
e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๗.๑๓ ผู�ยื่นข�อเสนอซ่ึงได�รับคัดเลือกเป�นคู�สัญญาต�องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครฐัด�วยอิเล็กทรอนิกส5 
(e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

๗.๑๔ ผู�ยื่นข�อเสนอต�องไม�อยู�ในฐานะเป�นผู�ไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต�องครบถ�วน
ในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

๗.๑๕ ผู�ยื่นข�อเสนอซ่ึงได�รับคัดเลือกเป�นคู�สัญญาต�องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว�นแต�การจ�ายเงินแต�ละครั้งซ่ึงมี
มูลค�าไม�เกินสามหม่ืนบาท คู�สัญญาอาจจ�ายเป�นเงินสดก็ได� ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

๘. ระยะเวลาการก�อสร�าง ไม�เกิน …..๑๘๐.....วัน จ�างแบบจ�ายเงินตามผลงาน

------------------------
                                          
                                                                                                  


