
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
งานค�าวางท�อขยายเขตจําหน�ายนํ้า ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๖ (สายบางกระดาน-แสนตุ/ง) กม.๒๐ ถงึ

กม.๓๔ (ระยะท่ี ๒) ตําบลท�าโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด กปภ.สาขาขลุง

๑. วัตถุประสงค=

การประปาส�วนภูมิภาคเขต ๑ ได�รับจดัสรรงบประมาณเป�นเงิน ๑๙,๔๑๕,๘๙๙.-บาท (รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม) เพ่ือทําการ
วางท�อขยายเขตจําหน�ายน้าํ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๖ (สายบางกระดาน-แสนตุ�ง) กม.๒๐ ถึง กม.๓๔ (ระยะท่ี ๒) ตําบล
ท�าโสม อําเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด กปภ.สาขาขลงุ การประปาส�วนภูมิภาคเขต ๑ จึงมีความประสงค;จะประมูลจ�างเหมา
งานนี้ด�วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส; (e-bidding)

๒. การท่ัวไป
 ๒.๑ ผู�รับจ�างจะต�องจัดหาช�างฝGมือดีมาทําการก�อสร�างอาคารต�างๆ และปฏิบัติตามวัตถุประสงค;ของงานนี้ตามขนาด

และรูปทรงซ่ึงปรากฏในแบบแปลน ถ�ารายการใดไม�ชัดเจนหรือไม�ปรากฏท้ังในแบบแปลนและคําชีแ้จงประกอบ
แบบแปลน ผู�รับจ�างจะต�องขอคําวินิจฉัยจากกรรมการตรวจการจ�างหรือผู�แทนของผู�ว�าจ�างก�อนลงมือทําการ
ก�อสร�างเสมอไป การปรึกษาหารือต�องรีบกระทําโดยด�วน การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและรายการต�องมีคําสั่ง
เป�นลายลักษณ;อักษรจากผู�แทนของผู�ว�าจ�าง ถ�าเป�นงานเพ่ิมเติม ผู�รับจ�างจะต�องแจ�งต�อคณะกรรมการตรวจการ
จ�างหรือผู�แทนผู�ว�าจ�างเป�นลายลักษณ;อักษรเช�นกัน การท้ังนี้ต�องรีบกระทําโดยด�วน เม่ือได�รับการตกลงแล�วจึง
จะลงมือดําเนินการได�

   ๒.๒ ผู�รับจ�างจะต�องจัดหา โรงงาน ส�วมและโรงเก็บของ ของตนเอง รวมท้ังสํานักงานชั่วคราวพร�อมอุปกรณ;
สํานักงาน ท่ีจําเป�น ได�แก� เครื่องคอมพิวเตอร;จํานวน ๑ เครื่อง (ชนิดต้ังโตMะหรือชนิดพกพา) และเครื่องพิมพ;
จํานวน ๑ เครื่อง ให�ช�างควบคุมงานของผู�ว�าจ�างปฏิบัติงานได�ตามความเหมาะสมตลอดเวลาการก�อสร�าง ใน
ลักษณะการก�อสร�างอาคารชั่วคราว หรือ อาคารสําเร็จรูป (เช�น ตู�คอนเทรนเนอร;) หรือ การเช�าอาคารภายใน
๑๕ วัน อาคารชั่วคราวและสิ่งต�างๆเหล�านี้ ผู�รับจ�างจักต�องรื้อถอนขนย�ายไปให�พ�นบริเวณภายใน ๗ วัน  นับ
ต้ังแต�วันท่ีผู�ว�าจ�างได�รับมอบงานงวดสุดท�ายจากผู�รบัจ�างเป�นต�นไป

      ๒.๓ ในระยะเวลา ๒ ปG ภายหลงัจากท่ีได�รับมอบหมายงานก�อสร�างรายนี้ตามสัญญาแล�ว ถ�าบังเกิดความเสียหาย เช�น
ส�วนของอาคารท่ีเป�นไม� หด แตก ห�างจากกันมากเกินลักษณะของไม�ท่ีผึ่งแห�งแล�วพึงจะเป�น อาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก หรือก�ออิฐถือปูน แตกร�าว ทรุดฯลฯ เหล�านี้เป�นต�น อันแสดงว�าความเสียหายนัน้ๆ เนื่องจากฝGมือไม�ดี
หรือผู�รับจ�างใช�วัสดุก�อสร�างเลวกว�าท่ีกําหนดไว� อันไม�พึงตรวจพบในขณะดําเนินการก�อสร�างหรือเวลารับมอบ
งาน ผู�รับจ�างจักต�องทําการแก�ไข และซ�อมแซมให�ดีและถูกต�องตามลักษณะอาคารใช�งานนั้นๆ โดยไม�คิดมูลค�า
แต�ประการใดท้ังสิ้น การแก�ไข และซ�อมแซมจะต�องรีบกระทําให�เสร็จเรียบร�อยโดยรีบด�วน เม่ือผู�ว�าจ�างได�แจ�งให�
ทราบ

      ๒.๔ ความเสียหายใดๆ อันเกิดข้ึนเนื่องจากการกระทําของผู�รับจ�าง ผู�รับจ�างจะต�องรับผิดชอบเก่ียวกับความเสียหาย
นัน้ๆ

      ๒.๕ ในการดําเนินการก�อสร�างอาคารต�างๆ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงฐานรากและเสาเข็ม จากท่ีได� กําหนดไว�ใน
แบบแปลน และ/หรือรายการประกอบแบบแปลน ผู�รับจ�างจะต�องยินยอมรับราคาท่ีผู�ว�าจ�างคิดราคาให�

        ๒.๕.๑  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงฐานรากจากฐานแผ�เป�นเสาเข็ม ในการนี้ผู�ว�าจ�างจะหักเงินค�าฐานแผ�ตามราคาท่ีผู�
ว�าจ�างกําหนดและคิดราคาค�าเสาเข็มเพ่ิมให�ตามตารางท่ีแนบ

๒.๕.๒  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงฐานรากจากเสาเข็มเป�นฐานแผ� ในการนี้ผู�ว�าจ�างจะหักเงินค�าเสาเข็ม และคิดราคา
ค�าฐานแผ�เพ่ิมให�ตามราคาต�อหน�วยของวัสดุท่ีปรากฏในสัญญา (หากไม�มีให�ใช�ราคากลาง)

๒/ตาราง...



-๒-

 ตารางแสดง  เกณฑ;ในการคิดราคากลางค�าเสาเข็มและค�าตอกเข็มขนาดต�างๆ  ในกรณีท่ีมีการเปลีย่นแปลง   
                  ฐานรากและเสาเข็มจากท่ีได�กําหนดไว�

อันดับ รายการเสาเข็ม ค�าเข็มและค�าตอกเข็ม
บาท/เมตร

ค�าทุบหัวเข็ม
บาท/ต�น

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

[ ]  ๐.๒๒ x ๐.๒๒
[ ]  ๐.๒๖ x ๐.๒๖
[ ]  ๐.๓๐ x ๐.๓๐
[ ]  ๐.๓๕ x ๐.๓๕
[ ]  ๐.๔๐ x ๐.๔๐
I  ๐.๒๖ x ๐.๒๖

       I  ๐.๓๐ x ๐.๓๐
        I  ๐.๓๕ x ๐.๓๕
       I  ๐.๔๐ x ๐.๔๐

๒๔๘
๔๔๑
๕๕๕
๗๓๙
๙๕๗
๓๓๑
๔๓๔
๕๕๙
๖๖๔

๒๐๐
๒๕๐
๒๘๐
๓๐๐
๓๒๐
๒๓๐
๒๕๐
๒๘๐
๓๐๐

หมายเหตุ  
     -  ราคาต�อหน�วยข�างต�น ไม�รวมค�าอํานวยการ ดําเนินงาน กําไร และภาษี 

-  กรณีเสาเข็มเป�นขนาดท่ีนอกเหนือจากท่ีได�ระบุไว�ข�างต�น จะยึดถือราคาท่ัวไปตามท�องตลาด
  
๒.๖  ในกรณีท่ีไม�มีการเปลี่ยนแปลงชนดิของฐานรากตามท่ีกําหนดไว�ในข�อ ๒.๕ ผู�รับจ�างจะไม�คิดราคา

 ค�าก�อสร�างส�วนท่ีเพ่ิมหรือลดจากท่ีผู�รับจ�างได�เคยเสนอราคาไว�  

๒.๗ การเสนอใช�เสาเข็มหรือไม�ใช�เสาเข็มตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน และ/หรือ แบบแก�ไข        
เปลีย่นแปลงฐานราก (ถ�ามี)  ของผู�รับจ�างให�ถือผลการวินิจฉัยของผู�ว�าจ�างเป�นท่ีสิ้นสุด ผู�ว�าจ�างจะใช�เวลา ๓๐     
วันในการพิจารณาดําเนินการนับจากวันท่ีได�รับข�อมูลท่ีจําเป�นครบถ�วน ระยะเวลา ๓๐ วนัดังกล�าว  ผู�รับจ�างจะถือ
เป�นเหตุขอต�ออายุสัญญามิได�

๒.๘  ในกรณีท่ีใช�แบบมาตรฐานตามสัญญาของงานนี้ เก่ียวกับความจําเป�นท่ีจะต�องแก�ไขแบบโครงสร�างเพ่ือ

ให�เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ถูกต�องตามหลักวิชาการ และความปลอดภัยของอาคารแล�วผู�รับจ�างจะต�องเพ่ิม
ตามคําแนะนําของผู�ว�าจ�างหรือผู�แทนผู�ว�าจ�าง โดยทุนทรัพย;ของผู�รับจ�างเองท้ังสิ้น

๒.๙  ก�อนการส�งมอบงาน เม่ือการก�อสร�างแล�วเสร็จเรียบร�อยแล�ว ผู�รับจ�างจะต�องทําการทดลองสิ่งก�อสร�าง 

ต�างๆ ตลอดจนการทํางานของส�วนต�างๆ ให�คณะกรรมการตรวจการจ�างตรวจสอบจนเป�นท่ีพอใจในกรณีท่ีต�องใช�
กระแสไฟฟZาเพ่ือทดลองนี้ ผู�รบัจ�างจะต�องเป�นผู�จัดหากระแสไฟฟZามาเอง  รวมท้ังจัดหาน้ํามัน เชื้อเพลิง  สารเคมี 
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ;เพ่ือใช�ในการทดลองนี้ ตามท่ีตัวแทนของผู�ว�าจ�างกําหนด ซ่ึงค�าใช�จ�ายต�างๆ ในการทดลองนี้ 
ผู�รับจ�างเป�นผู�ออกเองท้ังสิ้น

๒.๑๐ ผู�รับจ�างจะต�องจัดหารถยนต;ป[คอัพ ๔ ประตู ขนาดเครื่องยนต;เบนซินไม�น�อยกว�า ๑,๕๐๐ ซีซี หรือ เครื่องยนต;

ดีเซล ขนาดไม�น�อยกว�า ๒,๔๐๐ ซีซี ท่ีมีสภาพใช�งานไม�เกิน ๒ ปG จํานวน ๑ คัน เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีการประปาส�วน
ภูมิภาคใช�ในการควบคุมการก�อสร�างตามสัญญา ต้ังแต�เริ่มงานจนแล�วเสร็จโดยผู�รับจ�างเป�นผู�ออกค�าใช�จ�ายเก่ียว
กับน้ํามันเชือ้เพลิง น้ํามันหล�อลื่นและค�าซ�อม และผู�รับจ�างต�องรับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย หรอื อบัติเหตุ
อันเกิดข้ึน เนื่องจากการใช�รถยนต;ดังกล�าว ไม�ว�าความเสียหายนั้นจะเกิดข้ึนกับเจ�าหน�าท่ีของการประปาส�วน
ภูมิภาค หรอืการประปาส�วนภมิูภาค ท้ังนี้ โดยผู�รับจ�างต�องนํากรมธรรม;ประกันภัยชั้น ๑ ของรถยนต;ดังกล�าวมา
เป�นเอกสารประกอบการทําสัญญาฯ ในวันทําสัญญาด�วย

๓/๒.๑๑ เม่ือ...



-๓-
๒.๑๑ เม่ือลงมือทําการก�อสร�าง ผู�รบัจ�างจะต�องจัดทําและติดต้ังปZายแสดงรายละเอียดการก�อสร�าง ตามแบบ  
      เลขท่ี ๑๔/๒๔๘        

๓.  งานท่ีต/องดําเนนิการ
สถานีจ�ายน้ําท�าโสม

         ๓.๑ ก�อสร�างโรงสูบน้ําขนาด ๗.๐๐ x ๑๒.๐๐ ม. ตามแบบเลขท่ี ม ๐๗-๐๗(๑) ๑-๓(R๑) (๑/๓-๓/๓)
๓.๒ ก�อสร�างประตูและปZายแบบ ก. ตามแบบมาตรฐานเลขท่ี  กผว.๑-๐๐๐๑(R๑)
๓.๓ ก�อสร�างรั้วลวดหนามแบบ ข. ตามแบบมาตรฐานเลขท่ี กผว.๑-๐๐๐๑(R๑)
๓.๔ ก�อสร�าง ถนน คสล. ใช�ภายในบริเวณการประปา ตามแบบมาตรฐานเลขท่ี SD๑๔D/๐๑๒
๓.๕ งานจัดหาพร�อมติดต้ังเครื่องสูบน้ํา,เครื่องต�นกําลังและอุปกรณ; ตามแบบเลขท่ี กรค.๑/๖๐-๐๘๒-KG-TS-

ME (๑/๓-๓/๓)
๓.๖ งานจัดหาพร�อมติดต้ังระบบไฟฟZา ตามแบบเลขท่ี กรค.๑/๖๐-๐๘๒-KG-TS-EE (๑/๔-๔/๔)
๓.๗ ออกแบบ ก�อสร�างและติดต้ังถังน้ําใสขนาด ๕๐๐ ลบ.ม. โดย ตัวถัง และอุปกรณ;ประกอบต�องออกแบบให�

สามารถ ถอดและเคลื่อนย�ายได�โดยไม�ก�อให�เกิดความเสียหายกับตัวถังในการนําไปติดต้ังใหม�  ตามราย
ละเอียดและข�อกําหนดงานจดัหาและติดต้ังระบบผลิตน้ําแบบเคลื่อนย�ายได� และการเก็บน้ําต�องผ�านการ
รับรองว�าสะอาดปลอดภัยสามารถบรรจุน้ําด่ืมได� ปริมาณกักเก็บน้ําสําหรับใช�งาน (effective volume) 
๕๐๐ ลบ.ม. จํานวน ๑ ถัง พร�อมกับอุปกรณ;อันได�แก� อุปกรณ;ปZองกันการกัดกร�อน บันได อุปกรณ;ระบาย
อากาศ (ผู�รับจ�างเสนอ Shop Drawing และรายการพร�อมวิศวกรเซ็นรับรองแบบ ให�ผู�ออกแบบพิจารณา)

๓.๗ งานวางท�อและอุปกรณ; ตามแบบเลขท่ี PWA๑ – ๖๑ KL๐๐๒ (PL) (๑/๔-๔/๔)
๓.๘ งานอ่ืน ๆ ท่ีระบุในแบบแปลนและรายการประกอบแบบ

รายละเอียดประกอบงานก�อสร/าง
นอกจากรายละเอียดท่ีได�ระบุไว�ในคําชี้แจงท่ัวไปแล�ว  ผู�รบัจ�างจะต�องปฏิบัติตามรายละเอียดซ่ึงผนวกเป�น    

    รายการต�อท�ายสัญญาจ�างเหมาดังต�อไปนี้
    ๔.๑   แบบแปลนก�อสร�าง                จํานวน      ๑   ชุด
    ๔.๒   ข�อกําหนดพัสดุท่ีใช�                จํานวน      ๑   แผ�น 
    ๔.๓  บัญชีผู�ผ�านการตรวจสอบมาตรฐานฝGมือช�าง จํานวน     ๑ แผ�น        

๔.๔  การเบิกจ�ายเงินตามผลงานวางท�อและเครื่องยนต;เครื่องสูบน้ํา จํานวน     ๑ แผ�น    
๔.๕  การจ�ายเงิน การกําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จ จํานวน     ๑    แผ�น
๔.๖ บัญชีรายชื่อข้ึนทะเบียนผู�ผลิตท�อ/อุปกรณ;ท�อประปา จํานวน     ๖    แผ�น
๔.๗  บัญชีรายชื่อผู�แทนจําหน�ายเครื่องสูบน้ํา จํานวน    ๑๒   แผ�น
๔.๘  รายละเอียดวิธีดําเนินการ จํานวน     ๕    แผ�น
๔.๙   รายละเอียดเพ่ือทําการติดต้ังและแบบติดต้ังจริง                             จํานวน     ๖    แผ�น
๔.๑๐ แบบแผ�นปZายรายละเอียดงานก�อสร�าง จํานวน     ๑    แผ�น
๔.๑๑ เง่ือนไข หลักเกณฑ; ประเภทงานก�อสร�าง สตูรและวิธีการคํานวณท่ีใช� จํานวน     ๗    แผ�น
        กับสัญญาแบบปรับได�
๔.๑๒ ข�อกําหนดเฉพาะงาน      จํานวน     ๑    เล�ม    
๔.๑๓  มาตรฐานงานก�อสร�างการประปาส�วนภมิูภาค จํานวน     ๑   เล�ม
        กปภ.  ๐๑-๒๕๕๘  งานก�อสร�างท่ัวไป 
๔.๑๔ มาตรฐานงานก�อสร�างการประปาส�วนภูมิภาค จํานวน     ๑   เล�ม
        กปภ.  ๐๒-๒๕๕๘  งานวางท�อ (ปรับปรุงครั้งท่ี ๑)  

 ๔.๑๕ มาตรฐานงานก�อสร�างการประปาส�วนภูมิภาค จํานวน     ๑   เล�ม
            กปภ.  ๐๓-๒๕๕๘  งานติดต้ังเครื่องสูบน้ําและเครื่องต�นกําลัง

๔/๔.๑๖...



-๔-
    ๔.๑๖ มาตรฐานงานก�อสร�าง  การประปาส�วนภูมิภาค จํานวน  ๑   เล�ม
           กปภ.  ๐๔-๒๕๕๘ งานติดต้ังระบบไฟฟZา 

๔.๑๗ มาตรฐานงานก�อสร�าง  การประปาส�วนภูมิภาค จํานวน  ๑   เล�ม
  กปภ.  ๐๕-๒๕๕๘ งานติดต้ังเครื่องจ�ายสารเคมี

๔.๑๘ แบบมาตรฐานประกอบงานก�อสร�าง  พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน  ๑   เล�ม 
๔.๑๙ มาตรฐานงานก�อสร�าง กรมโยธาธิการและผังเมือง  มยผ.๑๑๐๑-๕๒ ถึง มยผ.๑๑๐๖-๕๒ จํานวน  ๑   เล�ม

๕.  ข/อกําหนดพัสดุ
พัสดุท่ีใช�ในสญัญานี้เป�นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจดัจ�างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว�าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๕.๑ พัสดุท�อ/อุปกรณ;และเครื่องสูบน้ําต�องใช�เฉพาะท่ีข้ึนทะเบียนกับ กปภ. ตามบัญชีรายชื่อทะเบียนผู�แทนจําหน�าย

เครื่องสูบน้ํา,ผู�ผลิตท�อ/อุปกรณ;ท�อ ของการประปาส�วนภูมิภาค เท�านั้น

๖. ในการดําเนินงาน หากมีกรณีท่ีแบบแปลนแผนผัง รายการประกอบแบบหรือรายละเอียดต�างๆ ท่ีเก่ียวข/อง มี
ข/อความหรือข/อกําหนดคลาดเคล่ือนไม�ตรงกัน ให/ถือปฏิบัติดังต�อไปนี้
๖.๑  ในกรณีท่ีข�อความหรือข�อกําหนดในรายการประกอบแบบแปลนกับแบบแปลนไม�ตรงกันให�ถือตาม    
       รายการประกอบแบบแปลน      

    ๖.๒   ในกรณีข�อความหรือข�อกําหนดในรายการประกอบงานฯ และ/หรือ แบบแปลนเฉพาะโครงการกับ  
           รายการประกอบแบบแปลน และ/หรอืแบบแปลนท่ีเก่ียวข�องไม�ตรงกัน ให�ถือตามรายการประกอบ    
            งาน ฯลฯ และ/หรือแบบแปลนเฉพาะโครงการ
    ๖.๓   ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแก�ไขแบบแปลน รายการประกอบหรือรายละเอียดต�างๆ ให�ถือตาม    
            ข�อกําหนดในแบบแปลน  และรายละเอียดท่ีได�รบัอนุมัติครั้งสุดท�าย
    ๖.๔   สําหรับวัสดุท่ีใช�งานในกรณีท่ีมาตรฐานระบุไว�ในแบบแปลนรายการประกอบหรือรายละเอียดต�างๆ ไม�ตรงกับ 
            ข�อกําหนดพัสดุท่ีใช�ในโครงการ ให�ถือตามข�อกําหนดพัสดุท่ีใช�ในโครงการ
    ๖.๕   หากมีข�อความหรือข�อกําหนดอ่ืนใดไม�ชัดเจน  ผู�ว�าจ�างจะเป�นผู�วินิจฉัยและตัดสินใจ     
    ๖.๖   สําหรับบัญชีแสดงปริมาณพัสดุและราคาค�าก�อสร�าง  จะยึดถือราคาต�อหน�วย , ค�า C.F.(Contractual Factor)
            และ Factor F ในการคํานวณเพ่ือการจ�ายเงินค�างานแต�ละงวดในระหว�างการก�อสร�าง (ก�อนส�งงานงวดสุดท�าย)
            และใช�ราคาต�อหน�วย (รวมท้ังค�า C.F.และ F) ในการคํานวณงานแก�ไขเปลี่ยนแปลงเท�านัน้ ปริมาณและ

      รายการในบัญชีฯ ผู�รับจ�างจะยึดถือเป�นข�ออ�างเพ่ืองดเว�นการดําเนินการหรือขอเงินเพ่ิมของงานท่ีปรากฏใน
      แบบแปลน รายละเอียดหรือรายการในสัญญามิได�   

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�านเกณฑ;การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�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

๕/๗.๗ เป�นนติิบุคคล...



-๕-
๗.๗ เป�นนิติบุคคลผู�มีอาชีพรับจ�างงานท่ีจะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส;ดังกล�าว 
๗.๘ ไม�เป�นผู�มีผลประโยชน;ร�วมกันกับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืนท่ีเข�ายื่นข�อเสนอให�แก� กปภ.ข.๑ ณ วันประกาศประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส; หรือไม�เป�นผู�กระทําการอันเป�นการขัดขวางการแข�งขันอย�างเป�นธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส;ครั้งนี้ 

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�ประสงค;จะเสนอราคาต�องผ�านการคัดเลือกผู�มีคุณสมบัติเบ้ืองต�นในการจ�างก�อสร�างของ กปภ. ช้ัน ๑-๕ และ 
กปภ.จะพิจารณาตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในหลักเกณฑ;การข้ึนทะเบียนผู�มีคุณสมบัติเบ้ืองต�นในการรับจ�างงาน
ก�อสร�างของ กปภ. 

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

๗.๑๓ ผู�ยื่นข�อเสนอซ่ึงได�รับคัดเลือกเป�นคู�สัญญาต�องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครฐัด�วยอิเล็กทรอนิกส; 
(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 …..๒๗๐.....วัน จ�างแบบจ�ายเงินตามผลงาน

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


