ขอบเขตของงาน(Terms of Reference:TOR)
โครงการวางทอขยายเขตจําหนายน้ําเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ให0พื้นที่อําเภออรัญประเทศ
ตําบลบ0านดาน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก0ว กปภ.สาขาอรัญประเทศ
คําชี้แจงทั่วไป
1. วัตถุประสงค=
การประปาสวนภูมิภาคเขต 1 ไดรับจัดสรรงบประมาณเปนเงิน 29,700,000.- บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
เพื่อทําโครงการวางทอขยายเขตจําหนายน้ําเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ใหพื้นที่อําเภออรัญประเทศ ตำบล
บานดาน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว การประปาสวนภูมิภาคเขต 1 จึงมีความประสงค9จะประมูลจางเหมา
งานนี้ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส9 (e-bidding)
1.1 รายการตอทายหนั ง สื อ สั ญ ญาฉบั บ นี้ ผู รั บ จางและผู วาจางตกลงกั น ใหยึ ด ถื อ เปนสวนหนึ่ ง ของสั ญ ญาจาง
โครงการวางทอขยายเขตจําหนายน้ําเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ใหพื้นที่อําเภออรัญประเทศ ตําบล
บานดาน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว กปภ.สาขาอรัญประเทศ
1.2 ผูรับจางตกลงทําการจัดหากอสรางและติดตั้ง โครงการวางทอขยายเขตจําหนายน้ําเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน ใหพื้ น ที่ อํ า เภออรั ญ ประเทศ ตํ า บลบานดาน อํ า เภออรั ญ ประเทศ จั ง หวั ด สระแกว กปภ.สาขา
อรัญประเทศ ตามหนังสือสัญญารายการตอทายคําชี้แจงประกอบ แบบแปลนตาง ๆ จนเสร็จเรียบรอย โดยผูรับ
จางตองจัดหาวัสดุกอสราง เครื่องมือ เครื่องใช เชน ทอ อุปกรณ9ประปา ฯลฯ ตลอดจนแรงงานและอื่นๆ เพื่อให
งานดังกลาวสําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยทุนทรัพย9ของผูรับจางเองทั้งสิ้น วัสดุกอสรางและอุปกรณ9ตางๆที่ไดนํามาไว
ในบริเวณกอสรางแลวนับตั้งแตบัดนั้นเปนตนไป ผูรับจางจะเคลื่อนยายไปที่อื่นใดๆตองไดรับอนุญาตจากผูวาจาง
หรือผูแทนผูวาจางกอน หากปรากฏวามีคดีลมละลาย หรือหนี้สินเกี่ยวพันกับผูรับจางเกิดขึ้น ใหถือวาสิทธิในการ
เปนเจาของวัสดุสิ่งของ และอุปกรณ9ตางๆ เหลานั้น ตกอยูแกผูวาจางทั้งหมด อนึ่ง เมื่อผูรับจางจะดําเนินการ
กอสรางใดๆก็ตาม จะตองนําตัวอยางวัสดุกอสรางนั้นๆจัดสงใหแกผูวาการฯหรือคณะกรรมการตรวจการจาง หรือ
ผูแทนผูวาจางตรวจเห็นชอบเสียกอนจึงจะดําเนินการได ถาผูรับจางจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพไมดี หรือดีไมเทาที่แบบ
กอสรางและรายการไดบงไว หรือไดทําการกอสรางลงไปแลว แตไมครบจํานวน ปรากฏวาเปนของที่ไมตรงกับ
รายการกอสราง กรรมการตรวจการจางหรือผูแทนมีสิทธิที่จะใหทําการรื้อถอนเปลี่ยนใหมได
2. การทั่วไป
2.1 ผูรับจางจะตองจัดหาชางฝLมือดีมาทําการกอสรางอาคารตางๆ และปฏิบัติตามวัตถุประสงค9ของงานนี้ตามขนาด
และรูปทรงซึ่งปรากฏในแบบแปลน ถารายการใดไมชัดเจนหรือไมปรากฏทั้งในแบบแปลนและคําชี้แจงประกอบ
แบบแปลน ผูรับจางจะตองขอคําวินิจฉัยจากกรรมการตรวจการจางหรือผูแทนของผูวาจางกอนลงมือทําการ
กอสรางเสมอไป การปรึกษาหารือตองรีบกระทําโดยดวน การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและรายการตองมีคําสั่งเปน
ลายลักษณ9อักษรจากผูแทนของผูวาจาง ถาเปนงานเพิ่มเติม ผูรับจางจะตองแจงตอคณะกรรมการตรวจการจาง
หรือผูแทนผูวาจางเปนลายลักษณ9อักษรเชนกัน การทั้งนี้ตองรีบกระทําโดยดวน เมื่อไดรับการตกลงแลวจึงจะลง
มือดําเนินการได
2.2 ผูรับจางจะตองสราง สวม และโรงเก็บของ ของตนเอง รวมทั้งจัดสํานักงานชั่วคราวใหชางควบคุมงานของผูวาจาง
ปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสมตลอดเวลาการกอสรางและจะตองกอสรางใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวัน
เริ่มลงมือกอสรางตามสัญญา อาคารชั่วคราวและสิ่งตางๆ เหลานี้ ผูรับจางจักตองถอนขนยายไปใหพนบริเวณ
ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ผูวาจางไดมอบงานงวดสุดทายจากผูรับจางเปนตนไป
2.3 ในระยะเวลา 2 ปL ภายหลังจากที่ไดรับมอบหมายงานกอสรางรายนี้ตามสัญญาแลว ถาบังเกิดความเสียหาย
อันแสดงวาความเสียหายนั้น ๆ เนื่องจากผีมือไมดีหรือผูรับจางใชวัสดุกอสรางเลวกวาที่กําหนดไว อันไมพึงตรวจ
พบในขณะดําเนินงานกอสรางหรือเวลารับมอบงานผูรับจางจักตองทําการแกไข และซอมแซมใหดีและถูกตองตาม

ลักษณะอาคารใชงานนั้นๆ โดยไมคิดมูลคาแตประการใดทั้งสิ้น การแกไขและซอมแซมจะตองรีบกระทําใหเสร็จ
เรียบรอยโดยรีบดวน เมื่อผูวาจางไดแจงใหทราบ
2.4 ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการกระทําของผูรับจาง ผูรับจางจะตองรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย
นั้นๆ
2.5 ในกรณีที่ใชแบบมาตรฐานตามสัญญาของงานนี้เกี่ยวกับความจําเปนที่ตองแกไขแบบโครงสราง เพื่อใหเหมาะสม
กับสภาพภูมิประเทศ ถูกตองตามหลักวิชาการและความปลอดภัยของสิ่งกอสรางแลว ผูรับจางจะตอง เพิ่มตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการตรวจการจางหรือตัวแทนผูวาจางโดนทุนทรัพย9ของผูรับจางเองทั้งสิ้น
2.6 กอนการสงมอบงานเมื่ อ การกอสรางเสร็ จ เรี ย บรอยแลว ผู รั บ จางจะตองทํ า การทดลองสิ่ ง กอสรางตางๆ
ตลอดจนการทํา งานของสวนตางๆ ใหคณะกรรมการตรวจการจางตรวจสอบจนเปนที่พอใจ ในกรณีที่ตองใช
กระแสไฟฟSาเพื่อทดลองนี้ ผูรับจางจะตองเปนผูจัดหากระแสไฟฟSามาเอง รวมทั้งจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงสารเคมี
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ9เพื่อใชในการทดลองนี้ ตามที่ตัวแทนของผูวาจางกําหนด ซึ่งคาใชจายตางๆในการทดลองนี้
ผูรับจางเปนผูออกเองทั้งสิ้น
2.7 ในกรณีที่งานกอสรางแบงเปนงวด เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางงานเสร็จแตละงวดใหทํา หนังสือสงงาน เพื่อให
คณะกรรมการตรวจการจางไปตรวจรับงวดงานการกอสรางนั้น โดยให สงผานผูควบคุมการกอสราง และให
ผูควบคุมงานบันทึกลงในหนังสือสงงานของผูรับจาง นั้นวางานนั้นเสร็จเรียบรอยตามงวดหรือไมเพียงใด และได
กอสรางเสร็จเมื่อใดพรอมทั้งลงลาย มือชื่อไวดวยแลวผูควบคุมการกอสรางนําหนังสือสงงานนี้เสนอตอประธาน
คณะกรรมการตรวจ การจาง ฯลฯเพื่อดําเนินการตอไปโดยดวนที่สุด
2.8 แนววางทอและจุดติดตั้งอุปกรณ9ทอ จุดที่กําหนดใหทําการกอสรางสะพานรับทอ ที่กําหนดในผังแบบแปลนอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม แตจะตองไดรับอนุญาตจากผูวาจางหรือตัวแทนผูวาจาง
2.9 การวางทอผานที่ดินของเทศบาลหรือสวนราชการใด อันจําเปนไดรับอนุญาตกอนจึงกระทําได การประปา
สวนภูมิภาคจะชวยเหลืออํานวยความสะดวกทําการติดตอขออนุญาตให ในการนี้ผูรับจางจะตองปฏิบัติ ตามกฎ
ขอบังคับวาดวยการวางทอในเขตเทศบาลหรือสวนราชการนั้นๆ คาใชจายตางๆในการดําเนินงานเชน คาซอมทาง
เทา คาซอมถนน ฯลฯ เปนของผูรับจางเองทั้งสิ้น
2.10 ผูรับจางจะตองจัดหารถยนต9ขนาดเครื่องยนต9เบนซินไมนอยกวา 1,6๐๐ ซีซี. หรือเครื่องยนต9ดีเซลขนาดไมนอย
กวา 2,2๐๐ ซีซี. ที่มีสภาพการใชงานไดดี (ความสมบูรณ9ประมาณ 80%) จํานวน ๑ คัน เพื่อใหเจาหนาที่การ
ประปาสวนภูมิภาคใชในการควบคุมงานกอสรางตามสัญญา ตั้งแตเริ่มงานจนแลวเสร็จ โดยผูรับจางเปนผูออก
คาใชจายเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่นและคาซอม และผูรับจางตองรับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย
หรืออุบัติเหตุอันเกิดขึ้น เนื่องจากการใชรถยนต9ดังกลาว ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นกับเจาหนาที่ของการ
ประปาสวนภูมิภาค หรือการประปาสวนภูมิภาค ทั้งนี้โดยผูรับจางตองนํากรมธรรม9ประกันภัยชั้น ๑ ของรถยนต9
ดังกลาว มาเปนเอกสารประกอบการทําสัญญาฯ ในวันทําสัญญาดวย
2.11 ในกรณี ที่ ร ายละเอี ย ดในรู ป แบบหรื อ แบบแปลน, รายการประกอบแบบแปลน,รายละเอี ย ดเฉพาะ
มาตรฐานงานกอสรางและรายการชี้สถานที่ขัดกันใหถือวาจะตองปฏิบัติตามควรกอนหลัง ดังนี้
ก.รายการวันชี้สถานที่
ข.รายการรายละเอียดเฉพาะแหง และรายการตอทายสัญญา
ค.รูปแบบหรือแบบแปลน
ง.มาตรฐานงานกอสราง
และหากปฏิบัติตามลําดับดังกลาวยังมิสามารถทําใหงานดําเนินการไดใหผูรับจางแจงผูวาจางเปนลายลักอักษร
ทันที ผูวาจางสงวนสิทธิ์เปนผูชี้ขาด และพิจารณาใหเปนไปตามหลักวิชาชาง และผูรับจางจะไมยกเปนเหตุอางใน
การตออายุสัญญา

2.12 เมื่อลงมือทําการกอสราง ผูรับจางจะตองจัดทําและติดตั้งปSายแสดงรายละเอียดการกอสราง ตามแบบ
มาตรฐาน กปภ.หรือตามที่กฎหมายกําหนด
3. งานที่ตองดําเนินการ
3.1 โครงการวางทอขยายเขตจําหนายน้ําเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใหพื้นที่อําเภออรัญประเทศ ตําบลบานดาน อําเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแกว

รายละเอียดตามแบบเลขที่ PWA๑-61 AR001
3.1.1 จัดหาทอและอุปกรณ9ประปาใหมมาทําการวางและประสานทอตามแนวการวางทอใหม ตามแบบ
3.1.2 ทดสอบความดันน้ําในทอและทดสอบการรั่วซึมของทอ ตามที่ดําเนินการวาง
3.1.3 ซอมผิวจราจร ไหลทาง ทางเทาและอื่นๆ ตามแนว ที่ทอวางผานใหเรียบรอย
3.2 งานอื่นๆ ตามที่ระบุในแบบแปลน รายการประกอบแบบและที่แนบในเอกสารประกอบสัญญา
4. รายละเอียดประกอบงานกอสร0าง
นอกจากรายละเอียดที่ไดระบุไวในคําชี้แจงทั่วไปแลว ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามรายละเอียดซึ่งผนวกเปน
รายการตอทายสัญญาจางเหมาดังตอไปนี้
4.1 รายละเอียดการวางทอ ตามแบบเลขที่ PWA๑-61 AR001
จํานวน
5
แผน
4.2 การเบิกจายเงินตามผลงาน
จํานวน
2 แผน
4.3 บัญชีผูผานการตรวจสอบมาตรฐานฝLมือชาง
จํานวน
1 แผน
4.4 ขอกําหนดกุญแจไขประตูน้ําใตดิน (มูซองอเนกประสงค9)
จํานวน
4 แผน
4.5 แบบฟอร9มการกรอกหนังสือรับรองการเชื่อมทอ HDPE
จํานวน
1 แผน
4.6 แบบฟอร9มการกรอกรายละเอียดการจัดสงบุคลากรและอุปกรณ9เครื่องมือในการเชื่อมทอ
จํานวน
1 แผน
4.7 รายละเอียดเพื่อทําการติดตั้งและแบบติดตั้งจริง
จํานวน
6 แผน
4.8 รายละเอียดวิธีการดําเนินงาน
จํานวน
5 แผน
4.9 เงื่อนไขหลักเกณฑ9 ประเภทงานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได
จํานวน
7 แผน
4.10 มาตรฐานประกอบงานกอสรางปL 2558
จํานวน
1 เลม
จํานวน
๑ เลม
4.11 มาตรฐานงานกอสราง กปภ.๐๒-๒๕๕8 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
5. ในการดําเนินงาน หากมีกรณีที่แบบแปลนแผนผัง รายการประกอบหรือรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวข0องมี
ข0อความ หรือข0อกําหนดคลาดเคลื่อนไมตรงกันให0ถือปฏิบัติดังตอไปนี้
5.1 ในกรณี ที่ ข อความหรื อ ขอกํ า หนดในรายการประกอบแบบแปลนกั บ แบบแปลนไมตรงกั น ใหถื อ
ตามรายการประกอบแบบแปลน
5.2 ในกรณีขอความหรื อขอกํ าหนดในรายการประกอบงานฯ และ/หรื อ แบบแปลนเฉพาะโครงการกั บ รายการ
ประกอบแบบแปลน และ/หรือแบบแปลนที่เกี่ยวของไมตรงกัน ใหถือตามรายการประกอบงาน ฯลฯ และ/หรือแบบ
แปลนเฉพาะโครงการ
5.3 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขแบบแปลน รายการประกอบหรือรายละเอียดตางๆ ใหถือตามขอกําหนดในแบบ
แปลน ละรายละเอียดที่ไดรับอนุมัติครั้งสุดทาย
5.4 สําหรับวัสดุที่ใชงานในกรณีที่มาตรฐานระบุไวในแบบแปลนรายการประกอบหรือรายละเอียดตางๆ ไมตรงกับ
ขอกําหนดพัสดุที่ใชในโครงการ ใหถือตามขอกําหนดพัสดุที่ใชในโครงการ
5.5 หากมีขอความหรือขอกําหนดอื่นใดไมชัดเจน ผูวาจางจะเปนผูวินิจฉัยและตัดสินใจ

6. ข0อกําหนดพัสดุ
6.1 พั ส ดุ ที่ใชในสั ญ ญานี้ ใหปฏิ บั ติ ตามขอ 16 แหงระเบี ย บสํ า นั กนายกรั ฐ มนตรี ว าดวยการพั ส ดุ พ.ศ.2535
และฉบับแกไขเพิ่มเติม
6.2 พัสดุทอ/อุปกรณ9ทอ และเครื่องสูบน้ําตองใชเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนกับ กปภ. ตามบัญชีรายชื่อทะเบียนผูแทน
จําหนายเครื่องสูบน้ํา, ผูผลิตทอ/อุปกรณ9ทอ(แนบ)
7. ผู0ประสงค=จะเสนอราคาต0องมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
7.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
7.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
7.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
7.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราวเนื่องจากเปนผูที่
ไมผานเกณฑ9การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
กําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
7.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐใน
ระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
7.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา
7.7 เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส9ดังกลาว
7.8 ไมเปนผู มีผลประโยชน9ร วมกั นกั บผูยื่ นขอเสนอรายอื่ นที่เขายื่ นขอเสนอใหแกการประปาสวนภูมิภ าคเขต 1
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส9 หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส9ครั้งนี้
7.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งให
สละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
7.10 เปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานกอสรางสาขา........-..........ไวกับกรมบัญชีกลาง
7.11 ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไมนอยกวา
9,252,000.- บาท(เงินเกาลานสองแสนหาหมื่นสองพันบาทถวน)และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรง
กับหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนที่การประปาสวนภูมิภาคเชื่อถือ
7.12 ผลงานตามขอ 7.11 หมายถึง ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางวางทอประปา โดยตองแนบสําเนาสัญญาและ
บัญชีแสดงปริมาณงานและราคากอสรางพรอมหนังสือรับรองผลงานดวย
ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติ
ดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสราง
ของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุกราย
จะตองมี คุณสมบั ติ ครบถวนตามเงื่ อนไขที่ กํา หนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณี ที่กิจ การรวมคาไดมี
ขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณ9อักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขา
เสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส9 กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลัก รายเดียวเปนผลงาน
กอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอได

ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย9
7.13 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส9 (Electronic Government
Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
7.14 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส9
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
7.15 ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
7.16 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่ง
มีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
7.17 ผูยื่นขอเสนอตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางกอสรางของ กปภ. ชั้น 1-๕ และ กปภ.จะ
พิจารณาตามเงื่อนไขที่กําหนดไว0ในหลักเกณฑ=การขึ้นทะเบียนผู0มีคุณสมบัติเบื้องต0นในการรับจ0างงาน
กอสร0าง ของ กปภ.
8. ระยะเวลาการกอสร0าง ไมเกิน …..120.....วัน จางแบบจายเงินตามผลงาน
9. ราคากลาง 30,840,402.67 บาท (เงินสามสิบลานแปดแสนสี่หมื่นสี่รอยสองบาทหกสิบเจ็ดสตางค9) รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม
......................................................
การประปาสวนภูมิภาคเขต 1

