
ร�างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการก�อสร�างถังน้ําใสและวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ําเพ่ือเสริมสร�างคุณภาพชีวิตชุมชนให�พ้ืนท่ี ตําบลท�าตูม

อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

๑. วัตถุประสงค=

การประปาส�วนภูมิภาคเขต ๑ ได�รับจดัสรรงบประมาณเป�นเงิน ๗๔,๑๕๑,๐๐๐.-บาท (รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม) เพ่ือทําการ
ก�อสร�างถังน้าํใสและวางท�อขยายเขตจาํหน�ายน้าํเพ่ือเสรมิสร�างคุณภาพชวีติชมุชนให�พ้ืนท่ี ตําบลท�าตูม อําเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดั
ปราจนีบุร ีการประปาส�วนภูมิภาคเขต ๑ จึงมีความประสงค0จะประมูลจ�างเหมางานนี้ด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0 
(e-bidding)

๒. การท่ัวไป

๒.๑ ผู�รับจ�างจะต�องจัดหาช�างฝ@มือดีมาทําการก�อสร�างอาคารต�างๆ และปฏิบัติตามวัตถุประสงค0ของงานนี้ตามขนาดและ
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
ลักษณ0อักษรจากผู�แทนของผู�ว�าจ�าง ถ�าเป�นงานเพ่ิมเติม ผู�รับจ�างจะต�องแจ�งต�อคณะกรรมการตรวจการจ�างหรือ
ผู�แทนผู�ว�าจ�างเป�นลายลักษณ0อักษรเช�นกัน การท้ังนี้ต�องรีบกระทําโดยด�วน เม่ือได�รับการตกลงแล�วจึงจะลงมือ
ดําเนินการได�

๒.๒ ผู�รับจ�างจะต�องหาโรงงาน ส�วมและโรงเก็บของของตนเอง รวมท้ังสํานักงานชั่วคราว พร�อมอุปกรณ0สํานักงานท่ี
จําเป�น ได�แก� เครื่องคอมพิวเตอร0จํานวน ๑ เครื่อง (ชนิดต้ังโตJะหรือชนิดพกพา) และเครื่องพิมพ0 จํานวน ๑ เครื่อง
ให�ช�างควบคุมงานของผู�ว�าจ�างปฏิบัติงานได�ตามความเหมาะสมตลอดเวลาการก�อสร�าง ในลักษณะการก�อสร�าง
อาคารชั่วคราว หรือ อาคารสําเร็จรูป (เช�น ตู�คอนเทรนเนอร0) หรือ การเช�าอาคารภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเริ่ม
ลงมือก�อสร�างตามสัญญาอาคารชั่วคราวสิ่งต�างๆ เหล�านี้ ผู�รับจ�างจักต�องรื้อถอนขนย�ายไปให�พ�นบริเวณภายใน ๗
วนั นับแต�วันท่ีผู�ว�าจ�างได�รับมอบงานงวดสดุท�ายจากผู�รับจ�างเป�นต�นไป

๒.๓ ในระยะเวลา ๒ ป@ ภายหลังจากท่ีได�รับมอบหมายงานก�อสร�างรายนี้ตามแล�ว  ถ�าบังเกิด ความเสียหาย เช�นส�วนของ
อาคารท่ีเป�นไม� หด แตก ห�างจากกันมาก เกินลักษณะของไม�ท่ีผึ่งแห�งแล�ว หรือเป�นงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ก�ออิฐ
หรือปูน แตกร�าว ทรุด ท�อแตก ท�อรั่ว ฯลฯ เหล�านี้เป�นต�น อันแสดงว�าความเสียหายนั้นๆ  เนื่องจากฝ@มือไม�ดีหรือ
ผู�รับจ�างใช�วัสดุก�อสร�างท่ีไม�ได�มาตรฐานตามท่ีกําหนดไว�อันไม�พึงตรวจพบในขณะดําเนินงานก�อสร�างหรือเวลารับ
มอบงานผู�รับจ�างจักต�องทําการแก�ไข และซ�อมแซมให�ดีและถูกต�องตามลักษณะอาคารใช�งานนั้นๆ โดยไม�คิดมูลค�า
แต�ประการใดท้ังสิ้น  การแก�ไขและซ�อมแซมจะต�องรีบกระทําให�เสร็จเรียบร�อยโดยรีบด�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
ของคณะกรรมการตรวจการจ�างหรือผู�แทนผู�ว�าจ�าง โดยทุนทรัพย0ของผู�รับจ�างเองท้ังสิ้นและหากปฎิบัติตามลําดับดัง
กล�าว ยังมิสามารถทําให�งานดําเนินการได�ให�ผู�รับจ�างแจ�งผู�ว�าจ�างเป�นลายลักษณ0อักษรทันที ผู�ว�าจ�างสงวนสิทธิเ์ป�นผู�
ชีข้าด และพิจารณาให�เป�นไปตามหลักวิชาช�าง และผู�รับจ�างจะไม�ยกเป�นเหตุอ�างในการขอต�ออายุสัญญา

๒.๖ 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�กระแสไฟฟTา

๒/เพ่ือทดลองนี้...



-๒-
เพ่ือทดลองนี้ ผู�รับจ�างจะต�องเป�นผู�จัดหากระแสไฟฟTามาเอง รวมท้ังจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิง สารเคมี ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ0เพ่ือใช�ในการทดลองนี้ ตามท่ีตัวแทนของผู�ว�าจ�างกําหนด ซ่ึงค�าใช�จ�ายต�างๆ ในการทดลองนี้ ผู�รับจ�างเป�นผู�
ออกเองท้ังสิ้น

๒.๗  ในกรณีท่ีงานก�อสร�างแบ�งเป�นงวด เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการก�อสร�างงานเสร็จแต�ละงวด ให�ทําหนังสือส�งงานเพ่ือให�  
คณะกรรมการตรวจการจ�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

๒.๘  แนววางท�อและจุดติดต้ังอุปกรณ0ท�อ จุดท่ีกําหนดให�ทําการก�อสร�างสะพานรับท�อ ท่ีกําหนดให�ผังแบบแปลนอาจ
เปลี่ยนแปลงได�ตามความเหมาะสม แต�จะต�องได�รับอนญุาตจากผู�ว�าจ�างหรือตัวแทนผู�ว�าจ�าง

๒.๙  การวางท�อผ�านท่ีดินของเทศบาลหรือส�วนราชการใด อันจําเป�นได�รับอนุญาตก�อนจึงกระทําได� การประปาส�วน
ภูมิภาคจะช�วยเหลืออํานวยความสะดวกทําการติดต�อขออนุญาตให� ในการนี้ผู�รับจ�างจะต�องปฎิบัติ ตามกฎข�อบังคับ
ว�าด�วยการวางท�อในเขตเทศบาลหรือส�วนราชการนั้นๆ ค�าใช�จ�ายต�างๆ ในการดําเนินงานเช�น ค�าซ�อมทางเท�า ค�า
ซ�อมถนน ฯลฯ เป�นของผู�รับจ�างเองท้ังสิ้น

๒.๑๐ ผู�รับจ�างจะต�องจัดหารถยนต0เครื่องยนต0เบนซินไม�น�อยกว�า ๑,๖๐๐ ซีซี. หรือเครื่องยนต0ดีเซลขนาดไม�น�อยกว�า  
๒,๓๐๐  ซีซี.  ท่ีมีสภาพการใช�งานได�ดี (ความสมบูรณ0ประมาณ ๘๐%)  จํานวน ๑ คัน เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีการ
ประปาส�วนภูมิภาค ใช�ในการควบคุมการก�อสร�างตามสญัญา ต้ังแต�เริ่มงานจนแล�วเสร็จ  โดยผู�รบัจ�างเป�นผู�ออกค�าใช�
จ�ายเก่ียวกับน้ํามัน เชื้อเพลงิ  น้ํามันหล�อลื่น  และค�าซ�อม  และผู�รับจ�างต�องรับผิดชอบในกรณีเกิดความ เ สี ย ห า ย
หรืออุบติเหตุอันเกิดข้ึน เนื่องจากการใช�รถยนต0ดังกล�าว  ไม�ว�าความเสียหายนั้นจะเกิดข้ึน กับเจ�าหน�าท่ีการประปา
ส�วนภูมิภาค หรือไม�  ท้ังนี้โดยผู�รับจ�างต�องนํากรมธรรม0ประกันภัย  ชั้น ๑ ของรถยนต0ดังกล�าวมาเป�นเอกสาร
ประกอบการทําสัญญาฯ ในวันทําสัญญาด�วย

๒.๑๑ ในกรณีท่ีรายละเอียดในรูปแบบหรือแบบแปลน ,รายการประกอบแบบแปลน ,รายละเอียดเฉพาะแห�ง, มาตรฐาน
งานก�อสร�าง และรายการชีส้ถานท่ีขัดกัน 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�นลายลักษณ0
อักษรทันที ผู�ว�าจ�างสงวนสิทธิ์เป�นผู�ชี้ขาด และพิจารณาให�เป�นไปตามหลักวิชาช�าง และผู�รับจ�างจะไม�ยกเป�นเหตุ
อ�างในการขอต�ออายุสัญญา

๒.๒  เม่ือลงมือทําการก�อสร�าง ผู�รับจ�างจะต�องจัดทําและติดต้ังปTายแสดงรายละเอียดการก�อสร�างตามแบบมาตรฐาน  
กปภ.หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด

๓.  งานท่ีต�องดําเนนิการ
      ๓.๑ ก�อสร�างถังน้ําใสและวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ําเพ่ือเสริมสร�างคุณภาพชีวิตชุมชนให�พ้ืนท่ี ตําบลท�าตูม อําเภอ 

ศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรีตามแบบเลขท่ี PWA๑-๖๐-PJ๐๑๑ (PL)(๑/๓๒-๓๒/๓๒), PJ๐๑๑(ME)
(๑/๑),PJ๐๑๑(EE)(๑/๒-๒/๒), PJ๐๑๑(LO)(๑/๑)

๓.๑.๑ ก�อสร�างถังน้ําใส เครื่องสูบน้ําพร�อมจัดหาท�ออุปกรณ0ประปาใหม�มาทําการวางและประสานท�อตาม
   แบบกําหนด

๓.๑.๒ ทดสอบความดันน้ําในท�อและทดสอบการรั่วซึมของท�อ ตามท่ีดําเนินการวาง
๓.๑.๓ ซ�อมผิวจราจร ไหล�ทาง ทางเท�าและอ่ืนๆ ตามแนว ท่ีท�อวางผ�านให�เรียบร�อย

๓/๓.๒ งานอ่ืนๆ...



-๓-
๓.๒ 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 รายการต�อท�ายหนังสือสัญญาจ�างเหมาฯ จํานวน  ๕ แผ�น
๕.๒ รายละเอียดงานวางท�อประกอบแบบเลขท่ี PWA๑-๖๐-PJ๐๑๑ (PL)(๑/๓๒-๓๒/๓๒), PJ๐๑๑(ME)(๑/๑),

PJ๐๑๑(EE)(๑/๒-๒/๒), PJ๐๑๑(LO)(๑/๑)       จํานวน ๕ แผ�น
๕.๓ การเบิกจ�ายเงินตามผลงาน จํานวน ๒  แผ�น
๕.๔ บัญชีผู�ผ�านการตรวจสอบมาตรฐานฝ@มือช�าง  จํานวน  ๑  แผ�น
๕.๕ ข�อกําหนดการตรวจสอบคุณภาพท�อ HDPE ณ หน�วยงานก�อสร�าง จํานวน  ๓  แผ�น
๕.๖ รายการประกอบงานวางท�อ HDPE (เพ่ิมเติม) จํานวน  ๕  แผ�น
๕.๗ รายละเอียดเพ่ือทําการติดต้ังและแบบติดต้ังจริง จํานวน  ๖  แผ�น
๕.๘ รายละเอียดวิธีการดําเนินงาน  จํานวน  ๕  แผ�น
๕.๙ เง่ือนไขหลักเกณฑ0 ประเภทงานก�อสร�าง สูตรและวิธีการคํานวณท่ีใช�กับสัญญาแบบปรับราคาได�จํานวน ๔ แผ�น
๕.๑๐ มาตรฐานงานก�อสร�างการประปาส�วนภูมิภาค  กปภ. ๐๑-๒๕๕๘  งานก�อสร�างท่ัวไป   จํานวน ๑  เล�ม
๕.๑๑ มาตรฐานงานก�อสร�างการประปาส�วนภูมิภาค  กปภ. ๐๒-๒๕๕๘  งานวางท�อ   จํานวน ๑  เล�ม
๕.๑๒ มาตรฐานงานก�อสร�างการประปาส�วนภูมิภาค  กปภ . ๐๓-๒๕๕๘  งานระบบเครื่องสูบน้ําและเครื่องต�นกําลงั  

      จํานวน ๑  เล�ม
๕.๑๓ มาตรฐานงานก�อสร�างการประปาส�วนภูมิภาค  กปภ. ๐๔-๒๕๕๘  งานระบบไฟฟTา  จํานวน ๑  เล�ม
๕.๑๔ มาตรฐานประกอบงานก�อสร�าง  พ.ศ. ๒๕๕๘  จํานวน ๑  เล�ม
๕.๑๕ ข�อกําหนดกุญแจไขประตูน้ําใต�ดิน (มูซองอเนกประสงค0) จํานวน ๑ แผ�น
๕.๑๖ รายละเอียดและข�อกําหนดถังน้ําใสสําเร็จรูบชนิดถอดประกอบและเคลื่อนย�ายได� จํานวน ๕ แผ�น

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

๗.   ผู�  ย่ืนข�อเสนอจะ  ต�องมีคุณสมบัติ ดังต�อไปนี้   
๗.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๗.๒ ไม�เป�นบุคคลล�มละลาย
๗.๓ ไม�อยู�ระหว�างเลิกกิจการ

๔/๗.๔ ไม�เป�น...



-๔-
๗.๔ ไม�เป�นบุคคลซ่ึงอยู�ระหว�างถูกระงับการยื่นข�อเสนอหรือทําสัญญากับหน�วยงานขอรัฐไว�ชัว่คราวเนือ่งจากเป�นผู�ท่ีไม�

ผ�านเกณฑ0การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�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�างงานท่ีจะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0ดังกล�าว 
๗.๘ ไม�เป�นผู�มีผลประโยชน0ร�วมกันกับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืนท่ีเข�ายื่นข�อเสนอให�แก� กปภ.ข.๑ ณ วันประกาศประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส0 หรือไม�เป�นผู�กระทําการอันเป�นการขัดขวางการแข�งขันอย�างเป�นธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส0ครั้งนี้ 

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�ประสงค0จะเสนอราคาต�องผ�านการคัดเลือกผู�มีคุณสมบัติเบ้ืองต�นในการจ�างก�อสร�างของ กปภ. ช้ัน ๑-๔ และ 
กปภ.จะพิจารณาตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในหลักเกณฑ0การข้ึนทะเบียนผู�มีคุณสมบัติเบ้ืองต�นในการรับจ�างงาน
ก�อสร�างของ กปภ. 

๗.๑๒ ผู�ยื่นข�อเสนอต�องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส0 (e-Government Procurement : 
e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๗.๑๓ ผู�ยื่นข�อเสนอซ่ึงได�รับคัดเลือกเป�นคู�สัญญาต�องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครฐัด�วยอิเล็กทรอนิกส0 
(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

๗.๑๖ ผู�ยื่นข�อเสนอต�องมีผลงานประเภทเดียวกับงานท่ีประกวดราคากับส�วนราชการ/รฐัวสิาหกิจ/องค0กรของรัฐ/เอกชน 
ในวงเงินไม�น�อยกว�า ๒๒,๒๒๔,๐๐๐.-บาท (รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม) และเป�นผลงานก�อสร�างในสัญญาเดียวซ่ึงเป�นคู�
สัญญา โดยตรงท่ีได�ดําเนินการแล�วเสร็จ

๗.๑๗ ผลงานตามข�อ ๗.๑๖ หมายถึง ผู�ยื่นข�อเสนอต�องมีผลงานก�อสร�างวางท�อประปาและระบบสูบจ�ายน้ําโดยผู�ยื่นข�อ
เสนอต�องแนบสําเนาสัญญาและบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาก�อสร�างพร�อมหนังสือรับรองผลงานของผู�ยื่นข�อ
เสนอพร�อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส0

๘. ระยะเวลาการก�อสร�าง ไม�เกิน …..๒๔๐.....วัน จ�างแบบจ�ายเงินตามผลงาน

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


