
ขอบเขตของงาน(Terms of Reference:TOR) 
งานก�อสร�างและปรับปรุงฝายน้ําล�นกบินทร)บุรี 

การประปาส�วนภูมิภาค สาขากบินทร)บุรี 
 

คําช้ีแจงท่ัวไป 
 

1. วัตถุประสงค) 

 การประปาส�วนภูมิภาคเขต 1 ได�ขอจัดสรรงบประมาณเป�นเงิน 15,610,163.- บาท ไม�รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม     
เพ่ือทําการก�อสร�างและปรับปรุงฝายน้ําล�นกบินทร2บุรี กปภ.สาขากบินทร2บุรี การประปาส�วนภูมิภาคเขต 1 จึงมี
ความประสงค2จะประมูลจ�างเหมางานนี้ด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 (e-bidding) 

1.1   รายการต�อท�ายหนังสือสัญญาฉบับนี้ ผู�รับจ�างและผู�ว�าจ�างตกลงกันให�ยึดถือเป�นส�วนหนึ่งของสัญญาจ�าง    
งานก�อสร�างและปรับปรุงฝายน้ําล�นกบินทร2บุรี การประปาส�วนภูมิภาคสาขากบินทร2บุรี 

   1.2  ผู�รับจ�างตกลงทําการจัดหาก�อสร�างและติดต้ัง งานก�อสร�างและปรับปรุงฝายน้ําล�นกบินทร2บุรี การประปา           
ส�วนภูมิภาคสาขากบินทร2บุรี ตามหนังสือสัญญารายการต�อท�ายคําชี้แจงประกอบ แบบแปลนต�าง ๆ จนเสร็จ
เรียบร�อย โดยผู�รับจ�างต�องจัดหาวัสดุก�อสร�าง เครื่องมือ เครื่องใช� เช�น ท�อ อุปกรณ2ประปา ฯลฯ ตลอดจนแรงงาน
และอ่ืนๆ เพ่ือให�งานดังกล�าวสําเร็จลุล�วงไปด�วยดี ด�วยทุนทรัพย2ของผู�รับจ�างเองท้ังสิ้น วัสดุก�อสร�างและอุปกรณ2
ต�างๆท่ีได�นํามาไว�ในบริเวณก�อสร�างแล�วนับต้ังแต�บัดนั้นเป�นต�นไป ผู�รับจ�างจะเคลื่อนย�ายไปท่ีอ่ืนใดๆต�องได�รับ
อนุญาตจากผู�ว�าจ�าง หรือผู�แทนผู�ว�าจ�างก�อน หากปรากฏว�ามีคดีล�มละลาย หรือหนี้สินเก่ียวพันกับผู�รับจ�างเกิดข้ึน 
ให�ถือว�าสิทธิในการเป�นเจ�าของวัสดุสิ่งของ และอุปกรณ2ต�างๆ เหล�านั้น ตกอยู�แก�ผู�ว�าจ�างท้ังหมด อนึ่ง เม่ือผู�รับจ�าง
จะดําเนินการก�อสร�างใดๆก็ตาม จะต�องนําตัวอย�างวัสดุก�อสร�างนั้นๆจัดส�งให�แก�ผู�ว�าการฯหรือคณะกรรมการตรวจ
การจ�าง หรือผู�แทนผู�ว�าจ�างตรวจเห็นชอบเสียก�อนจึงจะดําเนินการได� ถ�าผู�รับจ�างจัดหาวัสดุท่ีมีคุณภาพไม�ดี หรือดี
ไม�เท�าท่ีแบบก�อสร�างและรายการได�บ�งไว� หรือได�ทําการก�อสร�างลงไปแล�ว แต�ไม�ครบจํานวน ปรากฏว�าเป�นของท่ี
ไม�ตรงกับรายการก�อสร�าง กรรมการตรวจการจ�างหรือผู�แทนมีสิทธิท่ีจะให�ทําการรื้อถอนเปลี่ยนใหม�ได� 

 
2. การท่ัวไป 
    2.1 ผู�รับจ�างจะต�องจัดหาช�างฝJมือดีมาทําการก�อสร�างอาคารต�างๆ และปฏิบัติตามวัตถุประสงค2ของงานนี้ตามขนาด

และรูปทรงซ่ึงปรากฏในแบบแปลน ถ�ารายการใดไม�ชัดเจนหรือไม�ปรากฏท้ังในแบบแปลนและคําชี้แจงประกอบ
แบบแปลน ผู�รับจ�างจะต�องขอคําวินิจฉัยจากกรรมการตรวจการจ�างหรือผู�แทนของผู�ว�าจ�างก�อนลงมือทําการ
ก�อสร�างเสมอไป การปรึกษาหารือต�องรีบกระทําโดยด�วน การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและรายการต�องมีคําสั่งเป�น
ลายลักษณ2อักษรจากผู�แทนของผู�ว�าจ�าง ถ�าเป�นงานเพ่ิมเติม ผู�รับจ�างจะต�องแจ�งต�อคณะกรรมการตรวจการจ�าง
หรือผู�แทนผู�ว�าจ�างเป�นลายลักษณ2อักษรเช�นกัน การท้ังนี้ต�องรีบกระทําโดยด�วน เม่ือได�รับการตกลงแล�วจึงจะลง
มือดําเนินการได� 

 2.2 ผู�รับจ�างจะต�องสร�าง ส�วม และโรงเก็บของ ของตนเอง รวมท้ังจัดสํานักงานชั่วคราวให�ช�างควบคุมงานของผู�ว�าจ�าง
ปฎิบัติงานได�ตามความเหมาะสมตลอดเวลาการก�อสร�างและจะต�องก�อสร�างให�แล�วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวัน
เริ่มลงมือก�อสร�างตามสัญญา อาคารชั่วคราวและสิ่งต�างๆ เหล�านี้ ผู�รับจ�างจักต�องถอนขนย�านไปให�พ�นบริเวณ
ภายใน 7 วัน นับแต�วันท่ีผู�ว�าจ�างได�มอบงานงวดสุดท�ายจากผู�รับจ�างเป�นต�นไป 

   2.3 เม่ือลงมือทําการก�อสร�าง ผู�รับจ�างจะต�องจัดทําและติดต้ังปNายแสดงรายละเอียดการก�อสร�างตามแบบเลขท่ี 
14/248  

 
 

 



      2.4 ในระยะเวลา 2 ปJ ภายหลังจากท่ีได�รับมอบหมายงานก�อสร�างรายนี้ตามสัญญาแล�ว ถ�าบังเกิดความเสียหาย      
อันแสดงว�าความเสียหายนั้น ๆ เนื่องจากผีมือไม�ดีหรือผู�รับจ�างใช�วัสดุก�อสร�างเลวกว�าท่ีกําหนดไว� อันไม�พึงตรวจ
พบในขณะดําเนินงานก�อสร�างหรือเวลารับมอบงานผู�รับจ�างจักต�องทําการแก�ไข และซ�อมแซมให�ดีและถูกต�องตาม
ลักษณะอาคารใช�งานนั้นๆ โดยไม�คิดมูลค�าแต�ประการใดท้ังสิ้น การแก�ไขและซ�อมแซมจะต�องรีบกระทําให�เสร็จ
เรียบร�อยโดยรีบด�วน เม่ือผู�ว�าจ�างได�แจ�งให�ทราบ  

      2.5 ความเสียหายใดๆ อันเกิดข้ึนเนื่องจากการกระทําของผู�รับจ�าง ผู�รับจ�างจะต�องรับผิดชอบเก่ียวกับความเสียหาย
นั้นๆ 

      2.6 ในกรณีท่ีใช�แบบมาตรฐานตามสัญญาของงานนี้เก่ียวกับความจําเป�นท่ีต�องแก�ไขแบบโครงสร�าง เพ่ือให�เหมาะสม
กับสถาพภูมิประเทศ ถูกต�องตามหลักวิชาการและความปลอดภัยของสิ่งก�อสร�างแล�ว ผู�รับจ�างจะต�อง เพ่ิมตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการตรวจการจ�างหรือตัวแทนผู�ว�าจ�างโดนทุนทรัพย2ของผู�รับจ�างเองท้ังสิ้น  

2.7 ในกรณีท่ีรายละเอียดในรูปแบบหรือแบบแปลน, รายการประกอบแบบแปลน,รายละเอียดเฉพาะแห�ง, มาตรฐาน
งานก�อสร�างและรายการชี้สถานท่ีขัดกันให�ถือว�าจะต�องปฎิบัติตามควรก�อนหลัง ดังนี้  

  ก.รายการวันชี้สถานท่ี 
  ข.รายการรายละเอียดเฉพาะแห�ง และรายการต�อท�ายสัญญา 
  ค.รูปแบบหรือแบบแปลน 
  ง.มาตรฐานงานก�อสร�าง 

  และหากปฏิบัติตามลําดับดังกล�าวยังมิสามารถทําให�งานดําเนินการได�ให�ผู�รับจ�างแจ�งผู�ว�าจ�างเป�นลายลักอักษร
 ทันที ผู�ว�าจ�างสงวนสิทธิ์เป�นผู�ชี้ขาด และพิจารณาให�เป�นไปตามหลักวิชาช�าง และผู�รับจ�างจะไม�ยกเป�นเหตุอ�าง
 ในการต�ออายุสัญญา 

2.8 ก�อนการส�งมอบงาน เม่ือการก�อสร�างแล�วเสร็จเรียบร�อยแล�ว ผู�รับจ�างจะต�องทําการทดลองสิ่งก�อสร�าง          
 ต�างๆ ตลอดจนการทํางานของส�วนต�างๆ ให�คณะกรรมการตรวจการจ�างตรวจสอบจนเป�นท่ีพอใจใน กรณีท่ีต�องใช�
 กระแสไฟฟNาเพ่ือทดลองนี้ ผู�รับจ�างจะต�องเป�นผู�จัดหากระแสไฟฟNามาเอง  รวมท้ังจัดหาน้ํามัน เชื้อเพลิง  สารเคมี  
 ตลอดจนวัสดุอุปกรณ2เพ่ือใช�ในการทดลองนี้ ตามท่ีตัวแทนของผู�ว�าจ�างกําหนด ซ่ึงค�าใช�จ�ายต�างๆ ในการทดลองนี้  
 ผู�รับจ�างเป�นผู�ออกเองท้ังสิ้น 

 2.9 ในกรณีท่ีงานก�อสร�างแบ�งเป�นงวด เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการก�อสร�างงานเสร็จแต�ละงวดให�ทํา หนังสือส�งงาน เพ่ือให�          
คณะกรรมการตรวจการจ�างไปตรวจรับงวดงานการก�อสร�างนั้น โดยให� ส�งผ�านผู�ควบคุมการก�อสร�าง และให�        
ผู�ควบคุมงานบันทึกลงในหนังสือส�งงานของผู�รับจ�าง นั้นว�างานนั้นเสร็จเรียบร�อยตามงวดหรือไม�เพียงใด และได�
ก�อสร�างเสร็จเม่ือใดพร�อมท้ังลงลาย มือชื่อไว�ด�วยแล�วผู�ควบคุมการก�อสร�างนําหนังสือส�งงานนี้เสนอต�อประธาน
คณะกรรมการตรวจ การจ�าง ฯลฯเพ่ือดําเนินการต�อไปโดยด�วนท่ีสุด 

                

3.  งานท่ีต�องดําเนินการ 
    งานก�อสร�างและปรับปรุงฝายน้ําล�นกบินทร2บุรี การประปาส�วนภูมิภาคสาขากบินทร2บุรีตามแบบเลขท่ี                       

PWA 1 – 60 KB 014 (1/4 – 4/4) 
 3.1 งานดิน 
 3.2 งานรื้อโครงสร�างคอนกรีตเสริมเหล็กของฝาย (เดิม) ตามท่ีระบุในแบบแปลน พร�อมขนย�ายไปท้ิง 
 3.3 งานดินถมบดอัดแน�น 
 3.4 งานอาคารประกอบใหม�ตามท่ีระบุในแบบแปลน 
 3.5 งานปNองกันการกัดเซาะ ด�านท�ายฝาย ตามท่ีระบะในแบบแปลน 
 3.6 งานอ่ืนๆ ตามท่ีระบุในแบบแปลนและรายการประกอบแบบท่ีแนบในเอกสารประกอบสัญญา 
 



4. รายละเอียดประกอบงานก�อสร�าง 
นอกจากรายละเอียดท่ีได�ระบุไว�ในคําชี้แจงท่ัวไปแล�ว  ผู�รับจ�างจะต�องปฏิบัติตามรายละเอียดซ่ึงผนวกเป�น     

   รายการต�อท�ายสัญญาจ�างเหมาดังต�อไปนี้ 
     4.1   ข�อกําหนดพัสดุท่ีใช�                จํานวน      1    แผ�น             
 4.2  รายละเอียดประกอบแบบงานฯ  จํานวน     5    แผ�น 
 4.3  การเบิกจ�ายเงินตามผลงานวางท�อและเครื่องยนต2เครื่องสูบน้ํา  จํานวน     1  แผ�น     
 4.4  การจ�ายเงิน การกําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จ  จํานวน     1      แผ�น 
 4.5  เง่ือนไข หลักเกณฑ2 ประเภทงานก�อสร�าง สูตรและวิธีการคํานวณท่ีใช� จํานวน     7     แผ�น 
                กับสัญญาแบบปรับได�       
 4.6  บัญชีผู�ผ�านการตรวจสอบมาตรฐานฝJมือช�าง  จํานวน     1 แผ�น 
 4.7  แบบแผ�นปNายรายละเอียดงานก�อสร�าง  จํานวน     1      แผ�น 
 4.8  รายละเอียดเพ่ือทําการติดต้ังและแบบติดต้ังจริง                              จํานวน     6      แผ�น 
 4.9  รายการรายละเอียด แผ�นใยสังเคราะห2 (GEOTEXTILE)  จํานวน     1      แผ�น 
 4.10 รายการประกอบงานก�อสร�างท่ัวไป  จํานวน    2 แผ�น 
 4.11 มาตรฐานงานก�อสร�างท่ัวไป กปภ.01 - 2558  จํานวน     1    เล�ม  

4.12 มาตรฐานกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช�ในงานโครงสร�างอาคาร จํานวน     1    เล�ม 
     (มยผ. 1101 – 52 ถึง มยผ. 1106-52) 
4.13 มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็กในอาคารคอนกรีต (กรมชลประทาน)     จํานวน     1 เล�ม 

 4.14 มาตรฐานรายละเอียดงานหินท้ิง หินก�อ หินเรียง หินเรียงยาแนว               จํานวน     1 เล�ม 
 
5.    ในการดําเนินงาน หากมีกรณีท่ีแบบแปลนแผนผัง รายการประกอบหรือรายละเอียดต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องมี

ข�อความ หรือข�อกําหนดคลาดเคล่ือนไม�ตรงกันให�ถือปฏิบัติดังต�อไปนี้ 
 5.1 ในกรณีท่ีข�อความหรือข�อกําหนดในรายการประกอบแบบแปลนกับแบบแปลนไม�ตรงกันให�ถือตามรายการ  
          ประกอบแบบแปลน 
 5.2 ในกรณีข�อความหรือข�อกําหนดในรายการประกอบงานฯ และ/หรือ แบบแปลนเฉพาะโครงการกับรายการ  
          ประกอบแบบแปลน และ/หรือแบบแปลนท่ีเก่ียวข�องไม�ตรงกัน ให�ถือตามรายการประกอบงาน ฯลฯ และ/หรือ  
          แบบแปลนเฉพาะโครงการ 
 5.3 ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแก�ไขแบบแปลน รายการประกอบหรือรายละเอียดต�างๆ ให�ถือตามข�อกําหนดใน       
          แบบแปลน ละรายละเอียดท่ีได�รับอนุมัติครั้งสุดท�าย 
 5.4 สําหรับวสัดุท่ีใช�งานในกรณีท่ีมาตรฐานระบุไว�ในแบบแปลนรายการประกอบหรือรายละเอียดต�างๆ ไม�ตรงกับ  
          ข�อกําหนดพัสดุท่ีใช�ในโครงการ ให�ถือตามข�อกําหนดพัสดุท่ีใช�ในโครงการ 
 5.5 หากมีข�อความหรือข�อกําหนดอ่ืนใดไม�ชัดเจน ผู�ว�าจ�างจะเป�นผู�วินิจฉัยและตัดสินใจ 

6.  ข�อกําหนดพัสดุ 
 6.1 พัสดุท่ีใช�ในสัญญานี้ให�ปฏิบัติตามข�อ 16 แห�งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการพัสดุ พ.ศ.2535   

และฉบับแก�ไขเพ่ิมเติม 
 6.2 พัสดุท�อ/อุปกรณ2ท�อ และเครื่องสูบน้ําต�องใช�เฉพาะท่ีข้ึนทะเบียนกับ  กปภ. ตามบัญชีรายชื่อทะเบียนผู�แทน

จําหน�ายเครื่องสูบน้ํา, ผู�ผลิตท�อ/อุปกรณ2ท�อ(แนบ) 
 
 
 



7. ผู�ประสงค)จะเสนอราคาต�องมีคุณสมบัติ ดังต�อไปนี้  
7.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
7.2 ไม�เป�นบุคคลล�มละลาย 
7.3 ไม�อยู�ระหว�างเลิกกิจการ 
7.4 ไม�เป�นบุคคลซ่ึงอยู�ระหว�างถูกระงับการยื่นข�อเสนอหรือทําสัญญากับหน�วยงานของรัฐไว�ชั่วคราวเนื่องจากเป�นผู�ท่ี

ไม�ผ�านเกณฑ2การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง
กําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร�ในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

7.5 ไม�เป�นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานและได�แจ�งเวียนชื่อให�เป�นผู�ท้ิงงานของหน�วยงานของรัฐใน
ระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู�ท้ิงงานเป�นหุ�นส�วนผู�จัดการ กรรมการ
ผู�จัดการ ผู�บริหาร ผู�มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด�วย 

   7.6 มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7.7 เป�นนิติบุคคล ผู�มีอาชีพรับจ�างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2ดังกล�าว 
7.8 ไม�เป�นผู�มีผลประโยชน2ร�วมกันกับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืนท่ีเข�ายื่นข�อเสนอให�แก�การประปาส�วนภูมิภาคเขต 1  

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 หรือไม�เป�นผู�กระทําการอันเป�นการขัดขวางการแข�งขันอย�างเป�นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2ครั้งนี้  

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

7.10 เป�นผู�ประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนงานก�อสร�างสาขา........-..........ไว�กับกรมบัญชีกลาง 
7.11 ผู�ยื่นข�อเสนอต�องมีผลงานก�อสร�างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ�างก�อสร�างในวงเงินไม�น�อยกว�า 

4,998,000.- บาท (เงินสี่ล�านเก�าแสนเก�าหม่ืนแปดพันบาทถ�วน) และเป�นผลงานท่ีเป�นคู�สัญญาโดยตรงกับ
หน�วยงานของรัฐหรือหน�วยงานเอกชนท่ีการประปาส�วนภูมิภาคเชื่อถือ ยกเว�น ผู�รับจ�างท่ีผ�านการข้ึนทะเบียนผู�มี
คุณสมบัติเบ้ืองต�นในการรับจ�างงานก�อสร�างของ กปภ.  

   ผู�ยื่นข�อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร�วมค�า” ต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) กรณีท่ีกิจการร�วมค�าได�จดทะเบียนเป�นนิติบุคคลใหม� กิจการร�วมค�าจะต�องมีคุณสมบัติครบถ�วนตาม

เง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให�เสนอราคาในนาม “กิจการร�วมค�า” ส�วน
คุณสมบัติ  

          ด�านผลงานก�อสร�าง กิจการร�วมค�าดังกล�าวสามารถนําผลงานก�อสร�างของผู�เข�าร�วมค�ามาใช�แสดงเป�น
ผลงานก�อสร�างของกิจการร�วมค�าท่ีเข�าประกวดราคาได� 

 (2) กรณีท่ีกิจการร�วมค�าไม�ได�จดทะเบียนเป�นนิติบุคคลใหม� นิติบุคคลแต�ละนิติบุคคลท่ีเข�าร�วมค�าทุกราย
จะต�องมีคุณสมบัติครบถ�วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในเอกสารประกวดราคา เว�นแต�ในกรณีท่ีกิจการร�วมค�าได�มี
ข�อตกลงระหว�างผู�เข�าร�วมค�าเป�นลายลักษณ2อักษรกําหนดให�ผู�เข�าร�วมค�ารายใดรายหนึ่งเป�นผู�รับผิดชอบหลักใน
การเข�าเสนอราคากับหน�วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล�าวมาพร�อมการยื่นข�อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส2 กิจการร�วมค�านั้นสามารถใช�ผลงานก�อสร�างของผู�เข�าร�วมค�าหลัก    
รายเดียวเป�นผลงานก�อสร�างของกิจการร�วมค�าท่ียื่นข�อเสนอได� 

 ท้ังนี้ “กิจการร�วมค�าท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลใหม�” หมายความว�า กิจการร�วมค�าท่ีจดทะเบียนเป�นนิติ
บุคคลต�อกรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย2 

 
 
 



7.12 ผู�ยื่นข�อเสนอต�องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส2 (Electronic Government 
 Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  

7.13 ผู�ยื่นข�อเสนอซ่ึงได�รับคัดเลือกเป�นคู�สัญญาต�องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส2 
 (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

7.14  ผู�ยื่นข�อเสนอต�องไม�อยู�ในฐานะเป�นผู�ไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต�อง   
        ครบถ�วนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
7.15 ผู�ยื่นข�อเสนอซ่ึงได�รับคัดเลือกเป�นคู�สัญญาต�องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว�นแต�การจ�ายเงินแต�ละครั้งซ่ึง   
       มีมูลค�าไม�เกินสามหม่ืนบาทคู�สัญญาอาจจ�ายเป�นเงินสดก็ได� ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
7.16 ผลงานตามข�อ 7.11 หมายถึง ผลงานก�อสร�างชลประทาน(การก�อสร�าง ปรับปรุง ซ�อมแซม รื้อถอนหรือต�อเติม

สิ่งก�อสร�างท่ีเก่ียวข�องกับการควบคุมน้ํา)เช�น เข่ือนทดน้ํา อาคารประกอบของเข่ือนทดน้ํา เข่ือนเก็บกักน้ํา อาคาร
ประกอบของเข่ือนเก็บกักน้ํา และหมายรวมถึงสิ่งก�อสร�างอ่ืนใดซ่ึงมีลักษณะ รูปแบบ วัตถุประสงค2 หรือโครงสร�าง
คล�ายกับสิ่งก�อสร�างดังกล�าว หรือเป�นส�วนประกอบและหรือเก่ียวเนื่องกับสิ่งก�อสร�างดังกล�าวด�วย โดยต�องแนบ
สําเนาสัญญาและบัญชีปริมาณงานและราคาก�อสร�าง พร�อมหนังสือรับรองผลงานของผู�ยื่นข�อเสนอราคา  

8. ระยะเวลาการก�อสร�าง ไม�เกิน …..365.....วัน จ�างแบบจ�ายเงินตามผลงาน 
9. ราคากลาง 16,662,216.33 บาท (เงินสิบหกล�านหกแสนหกหม่ืนสองพันสองร�อยสิบหกบาทสามสิบสามสตางค2) 

รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม 
...................................................... 

 
การประปาส�วนภูมิภาคเขต 1 


