ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
งานยายแนวทอหลบการกอสรางโครงการกอสรางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 107+200) – ทาเรือ
แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 3-4 กม.2+050-4+130) กปภ.สาขาพัทยา (พ)
คําชี้แจงทั่วไป
1. วัตถุประสงคB
การประปาสวนภูมิภาคเขต 1 ไดรับจัดสรรงบประมาณเปนเงิน 85,600,000.-บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) เพื่อ
ทําการงานยายแนวทอหลบการกอสรางโครงการกอสรางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 107+200) –
ทาเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 3-4 กม.2+050-4+130) กปภ.สาขาพัทยา (พ) การประปาสวนภูมิภาค
เขต 1 จึงมีความประสงค?จะประมูลจางเหมางานนี้ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส? (e-bidding)
1.1 รายการตอทายหนังสือสัญญาฉบับนี้ ผูรับจางและผูวาจางตกลงกันใหยึดถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาจางงานยาย
แนวทอหลบการกอสรางโครงการกอสรางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่107+200)-ทาเรือแหลมฉบัง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 3-4 กม.2+050-4+130) กปภ.สาขาพัทยา (พ)
1.2 ผูรับจางตกลงทําการจัดหากอสรางและติดตั้ง งานยายแนวทอหลบการกอสรางโครงการกอสรางถนนสายแยก
ทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 107+200) – ทาเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 3-4 กม.2+0504+130) กปภ.สาขาพัทยา (พ) ตามหนังสือสัญญารายการตอทายคําชี้แจงประกอบ แบบแปลนตาง ๆ จนเสร็จ
เรียบรอยโดยผูรับจางตองจัดหาวัสดุกอสราง เครื่องมือ เครื่องใช เชน ทอ อุปกรณ?ประปา ฯลฯ ตลอดจนแรงงาน
และอื่นๆ เพื่อใหงานดังกลาวสําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยทุนทรัพย?ของผูรับจางเองทั้งสิ้น วัสดุกอสรางและอุปกรณ?
ตางๆที่ไดนํามาไวในบริเวณกอสรางแลวนับตั้งแตบัดนั้นเปนตนไป ผูรับจางจะเคลื่อนยายไปที่อื่นใดๆตองไดรับ
อนุญาตจากผูวาจาง หรือผูแทนผูวาจางกอน หากปรากฏวามีคดีลมละลาย หรือหนี้สินเกี่ยวพันกับผูรับจางเกิดขึ้น
ใหถือวาสิทธิในการเปนเจาของวัสดุสิ่งของ และอุปกรณ?ตางๆ เหลานั้น ตกอยูแกผูวาจางทั้งหมด อนึ่ง เมื่อผูรับจาง
จะดําเนินการกอสรางใดๆก็ตาม จะตองนําตัวอยางวัสดุกอสรางนั้นๆจัดสงใหแกผูวาการฯหรือคณะกรรมการตรวจ
การจาง หรือผูแทนผูวาจางตรวจเห็นชอบเสียกอนจึงจะดําเนินการได ถาผูรับจางจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพไมดี หรือดีไม
เทาที่แบบกอสรางและรายการไดบงไว หรือไดทําการกอสรางลงไปแลว แตไมครบจํานวน ปรากฏวาเปนของที่ไม
ตรงกับรายการกอสราง กรรมการตรวจการจางหรือผูแทนมีสิทธิที่จะใหทําการรื้อถอนเปลี่ยนใหมได
2. การทั่วไป
2.1 ผูรับจางจะตองจัดหาชางฝPมือดีมาทําการกอสรางอาคารตางๆ และปฏิบัติตามวัตถุประสงค?ของงานนี้ตามขนาดและ
รูปทรงซึ่งปรากฏในแบบแปลน ถารายการใดไมชัดเจนหรือไมปรากฏทั้งในแบบแปลนและคําชี้แจงประกอบแบบ
แปลน ผูรับจางจะตองขอคําวินิจฉัยจากกรรมการตรวจการจางหรือผูแทนของผูวาจางกอนลงมือทําการกอสราง
เสมอไป การปรึกษาหารือตองรีบกระทําโดยดวน การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและรายการตองมีคําสั่งเปนลาย
ลักษณ?อักษรจากผูแทนของผูวาจาง ถาเปนงานเพิ่มเติม ผูรับจางจะตองแจงตอคณะกรรมการตรวจการจางหรือ
ผูแทนผูวาจางเปนลายลักษณ?อักษรเชนกัน การทั้งนี้ตองรีบกระทําโดยดวน เมื่อไดรับการตกลงแลวจึงจะลงมือ
ดําเนินการได
2.2 ในระยะเวลา 2 ปP ภายหลังจากที่ไดรับมอบหมายงานกอสรางรายนี้ตามสัญญาแลว ถาบังเกิดความเสียหาย เชน
สวนของอาคารที่เปนไม หด แตก หางจากกันมากเกินลักษณะของไมที่ผึ่งแหงแลวพึงจะเปน อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก หรือกออิฐถือปูน แตกราว ทรุดฯลฯ เหลานี้เปนตน อันแสดงวาความเสียหายนั้นๆ เนื่องจากฝPมือไมดี หรือ
ผูรับจางใชวัสดุกอสรางเลวกวาขอกําหนดที่กําหนดไว อันไมพึงตรวจพบในขณะดําเนินการกอสรางหรือเวลารับมอบ
งาน ผูรับจางจักตองทําการแกไข และซอมแซมใหดีและถูกตองตามลักษณะอาคารใชงานนั้นๆ โดยไมคิดมูลคาแต
ประการใดทั้งสิ้น การแกไข และซอมแซมจะตองรีบกระทําใหเสร็จเรียบรอยโดยรีบดวน เมื่อผูวาจางไดแจงใหทราบ
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2.3 ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการกระทําของผูรับจาง ผูรับจางจะตองรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายนั้นๆ
2.4 ในกรณีที่ใชแบบมาตรฐานตามสัญญาของงานนี้ เกี่ยวกับความจําเปนที่จะตองแกไขแบบโครงสรางเพื่อใหเหมาะสม
กับสภาพภูมิประเทศ ถูกตองตามหลักวิชาการ และความปลอดภัยของอาคารแลวผูรับจางจะตองเพิ่มตามคําแนะนํา
ของผูวาจางหรือผูแทนผูวาจาง โดยทุนทรัพย?ของผูรับจางเองทั้งสิ้นและหากปฏิบัติตามลําดับดังกลาว ยังมิสามารถ
ทําใหงานดําเนินการไดใหผูรับจางแจงผูวาจางเปนลายลักษณ?อักษรทันที ผูวาจางสงวนสิทธิเปนผูชี้ขาดและพิจารณา
ใหเปนไปตามหลักวิชาชาง และผูรับจางจะไมยกเปนเหตุอางในการขอตออายุสัญญา
2.5 กอนการสงมอบงาน เมื่อการกอสรางแลวเสร็ จเรี ยบรอยแลว ผูรับ จางจะตองทํ าการทดสอบสิ่งกอสราง ตางๆ
ตลอดจนการทํางานของสวนตางๆ ใหคณะกรรมการตรวจการจางตรวจสอบจนเปนที่พอใจในกรณีที่ตองใชไฟฟUา
เพื่อทดลองนี้ ผูรับจางจะตองเปนผูจัดหาไฟฟUามาเอง รวมทั้งจัดหาน้ํามัน เชื้อเพลิง สารเคมี ตลอดจนวัสดุอุปกรณ?
เพื่อใชในการทดสอบนี้ ตามที่ตัวแทนของผูวาจางกําหนด ซึ่งคาใชจายตางๆ ในการทดสอบนี้ ผูรับจางเปนผูออกเอง
ทั้งสิ้น
2.6 ในกรณีที่งานกอสรางแบงเปนงวด เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางงานเสร็จแตละงวด ใหทําหนังสือสงงานเพื่อให
คณะกรรมการตรวจการจางไปตรวจรับงวดงานการกอสรางนั้น โดยใหสงผานผูควบคุมการกอสราง และให
ผูควบคุมการกอสรางบันทึกลงในหนังสือสงงานของผูรับจางนั้น วางานนั้นเสร็จเรียบรอยตามงวดหรือไมเพียงใด
และไดกอสรางเสร็จเมื่อใด พรอมทั้งลงลายมือชื่อไวดวยแลวผูควบคุมการกอสรางนําหนังสือสงงานนี้เสนอตอ
ประธานคณะกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ เพื่อดําเนินการตอไปโดยดวนที่สุด
2.7 แนววางทอและจุดติดตั้งอุปกรณ?ทอ จุดที่กําหนดใหทําการกอสรางสะพานรับทอ ที่กําหนดในผังแบบแปลนอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม แตจะตองไดรับอนุญาตจากผูวาจางหรือตัวแทนผูวาจาง
2.8 การวางทอผานที่ดินของเทศบาลหรือสวนราชการใด อันจําเปนไดรับอนุญาตกอนจึงกระทําได การประปาสวน
ภูมิภาคจะชวยเหลืออํานวยความสะดวกทําการติดตอขออนุญาตให ในการนี้ผูรับจางจะตองปฏิบัติ ตามกฎ
ขอบังคับวาดวยการวางทอในเขตเทศบาลหรือสวนราชการนั้นๆ คาใชจายตางๆในการดําเนินงานเชน คาซอมทาง
เทา คาซอมถนน ฯลฯ เปนของผูรับจางเองทั้งสิ้น
2.9 ในกรณีที่รายละเอียดในรูปแบบหรือแบบแปลน ,รายการประกอบแบบแปลน ,รายละเอียดเฉพาะแหง, มาตรฐาน
งานกอสราง และรายการชี้สถานที่ขัดกัน ใหถือวาจะตองปฏิบัติตามควรกอนหลังดังนี้
ก. รายการวันชี้สถานที่
ข. รายการรายละเอียดเฉพาะแหง และรายการตอทายสัญญา
ค. รูปแบบและแบบแปลน
ง. มาตรฐานงานกอสราง
และหากปฏิบัติตามลําดับดังกลาวแลว ยังมิสามารถทําใหงานดําเนินการไดใหผูรับจางแจงผูวาจาง เปนลายลักษณ?
อักษรทันที ผูวาจางสงวนสิทธิ์เปนผูชี้ขาด และพิจารณาใหเปนไปตามหลักวิชาชาง และผูรับจางจะไมยกเปนเหตุ
อางในการขอตออายุสัญญา
2.10 เมื่อลงมือทําการกอสราง ผูรับจางจะตองจัดทําและติดตั้งปUายแสดงรายละเอียดการกอสราง ตามแบบมาตรฐาน
กปภ.หรือตามที่กฎหมายกําหนด
2.11 ผูรับจางจะตองจัดหารถยนต?ปYกอัพ 4 ประตู ขนาดเครื่องยนต?เบนซินไมนอยกวา 1,500 ซีซี หรือเครื่องยนต?
ดีเซลขนาดไมนอยกวา 1,900 ซีซี. ที่มีสภาพใชงานไดดี จํานวน 1 คัน เพื่อใหเจาหนาที่การประปาสวนภูมิภาค
ใชในการควบคุมการกอสรางตามสัญญา ตั้งแตเริ่มงานจนแลวเสร็จ โดยผูรับจางเปนผูออกคาใชจายเกี่ยวกับน้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่นและคาซอม และผูรับจางตองรับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย หรืออุบัติเหตุอันเกิดขึ้น
เนื่องจากการใชรถยนต?ดังกลาว ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นกับเจาหนาที่การประปาสวนภูมิภาค หรือไม
ทั้งนี้โดยผูรับจางตองนํากรมธรรม?ประกันภัย ชั้น 1 ของรถยนต?ดังกลาวมาเปนเอกสารประกอบการทําสัญญาฯ
ในวันทําสัญญาดวย
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3. งานที่ตองดําเนินการ
3.1 งานวางทอประปาตามแบบเลขที่ PWA 1 -60 PT079 (1/3 – 3/3)
3.1.1 จัดหาทอและอุปกรณ?ประปาใหมมาทําการวางและประสานทอตามแนวการวางทอใหมตามแบบ
3.1.2 ทดสอบความดันน้ําในทอและทดสอบการรั่วซึมของทอ ตามที่ดําเนินการวาง
3.1.3 ซอมผิวจราจร ไหลทาง ทางเทาและอื่นๆ ตามแนวที่ทอวางผานใหเรียบรอย
3.2 งานอื่นๆ ตามที่ระบุในแบบแปลน รายการประกอบแบบและที่แนบในเอกสารประกอบสัญญา
4. ขอกําหนดพัสดุ
พัส ดุที่ใชในสัญ ญานี้เ ปนไปตามพระราชบั ญญั ติการจัด ซื้อจัด จางและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
5.รายละเอียดประกอบงานกอสราง
5.1 รายละเอียดการวางทอ ตามแบบเลขที่ PWA 1 -60 PT079
จํานวน 3 แผน
5.2 การเบิกจายเงินตามผลงาน
จํานวน 2 แผน
5.3 บัญชีผูผานการตรวจสอบมาตรฐานฝPมือชาง
จํานวน 1 แผน
5.4 ขอกําหนดกุญแจไขประตูน้ําใตดิน (มูซองอเนกประสงค?)
จํานวน 4 แผน
5.5 ขอกําหนดการตรวจสอบคุณภาพทอ HDPE ณ หนวยงานกอสราง
จํานวน 3 แผน
5.6 รายการประกอบงานวางทอ HDPE (เพิ่มเติม)
จํานวน 5 แผน
5.7 รายละเอียดเพื่อทําการติดตั้งและแบบติดตั้งจริง
จํานวน 6 แผน
5.8 รายละเอียดวิธีการดําเนินงาน
จํานวน 5 แผน
5.9 เงื่อนไขหลักเกณฑ? ประเภทงานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญา
แบบปรับราคาได
จํานวน 4 แผน
5.10 มาตรฐานประกอบงานกอสรางปP 2558,มาตรฐานงานกอสรางทั่วไป กปภ.01-2558,มาตรฐานงานวางทอ
ทั่วไป กปภ.02-2558(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) และ มยผ.1101-52 ถึง มยผ.1106-52
6. ในการดําเนินงาน หากมีกรณีที่แบบแปลนแผนผัง รายการประกอบแบบหรือรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของ มี
ขอความหรือขอกําหนดคลาดเคลื่อนไมตรงกัน ใหถือปฏิบัติดังตอไปนี้
6.1 ในกรณีที่ขอความหรือขอกําหนดในรายการประกอบแบบแปลนกับแบบแปลนไมตรงกันใหถือตามรายการ ประกอบ
แบบแปลน
6.2 ในกรณีขอความหรือขอกําหนดในรายการประกอบงานฯ และ/หรือ แบบแปลนเฉพาะโครงการกับรายการประกอบ
แบบแปลน และ/หรือแบบแปลนที่เกี่ยวของไมตรงกัน ใหถือตามรายการประกอบงาน ฯลฯ และ/หรือแบบแปลน
เฉพาะโครงการ
6.3 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขแบบแปลน รายการประกอบหรือรายละเอียดตางๆ ใหถือตามขอกําหนดในแบบ
แปลน และรายละเอียดที่ไดรับอนุมัติครั้งสุดทาย
6.4 สําหรับวัสดุที่ใชงานในกรณีที่มาตรฐานระบุไวในแบบแปลนรายการประกอบหรือรายละเอี ยดตางๆ ไมตรงกั บ
ขอกําหนดพัสดุที่ใชในโครงการ ใหถือตามขอกําหนดพัสดุที่ใชในโครงการ
6.5 หากมีขอความหรือขอกําหนดอื่นใดไมชัดเจน ผูวาจางจะเปนผูวินิจฉัยและตัดสินใจ
7. ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
7.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
7.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
7.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

๔
7.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานขอรัฐไวชั่วคราวเนื่องจากเปนผูที่ไม
ผานเกณฑ?การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด
ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
7.5 ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบ
เครื อขายสารสนเทศของกรมบั ญชีกลาง ซึ่ งรวมถึงนิติ บุคคลที่ผู ทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัด การ กรรมการผูจัด การ
ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
7.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา
7.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส?ดังกลาว
7.8 ไมเปนผูมีผลประโยชน?รวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กปภ.ข.1 ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเ ล็กทรอนิ กส? หรือไมเปนผู กระทํา การอั นเปนการขั ดขวางการแขงขั นอยางเปนธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส?ครั้งนี้
7.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งให
สละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
7.10 เปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานกอสรางสาขา .......-....... ไวกับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลาง
ไดประกาศกําหนดใหงานกอสรางสาขานั้นตองขึ้นทะเบียนผูประกอบการไวกับกรมบัญชีกลาง)
7.11 ผูยื่นขอเสนอตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางกอสรางของ กปภ. ชั้น 1-4 และ กปภ.จะ
พิจารณาตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักเกณฑ?การขึ้นทะเบียนผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการรับจางงานกอสรางของ
กปภ.
ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่
กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติดาน
ผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของ
กิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตอง
มีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต ในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลง
ระหวางผูเขารวมคาเปนรายลักษณ?อักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอ
ราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส? กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงาน
กอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอได
ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย?
7.12 ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคากับสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค?กรของรัฐ/
เอกชน ในวงเงิ น ไมนอยกวา 22,466,000.- บาท (เงิ น ยี่ สิ บ สองลานสี่ แ สนหกหมื่ น หกพั น บาทถวน)รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม และเปนผลงานกอสรางในสัญญาเดียวซึ่งเปนคูสัญญาโดยตรงที่ไดดําเนินการแลวเสร็จ
7.13 ผลงานตามขอ 7.12 หมายถึง ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานยายแนวทอ,วางทอประปา,วางทอน้ําดิบ โดยผูมีสิทธิ
เสนอราคาตองแนบสําเนาสัญญาและบัญชีแสดงปริมาณงานและราคากอสรางพรอมหนังสือรับรองผลงาน
7.14 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส? (e-Government Procurement :
e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
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7.15 ผู ยื่ น ขอเสนอซึ่ ง ไดรั บ คั ด เลื อกเปนคู สั ญ ญาตองลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อจั ด จางภาครั ฐ ดวยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส?
(e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
7.16 ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวน
ในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
7.17 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
8. ระยะเวลาการกอสราง ไมเกิน …..150.....วัน จางแบบจายเงินตามผลงาน
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