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  เอกสารแนบ 10

แบบจดหมายนําส่งข้อเสนอ

ท่ี……………………………..         เขียนท่ี…………………………………………..….

    วนัท่ี…….เดอืน…………………พ.ศ……..……

เรือ่ง    ย่ืนขอ้เสนองานจ้างผู้รบัจ้างอ่านมาตรดว้ยเครือ่งมอือ่านมาตร

เรียน  คณะกรรมการประกวดราคางานจ้างผู้รับจ้างอ่านมาตรดว้ยเครือ่งมืออ่านมาตร

อ้างถึง ประกาศเชิญชวนของ…………………………………..…... ลงวันท่ี …………………………..…..
…………...และข้อกําหนดขอบเขตของงาน(TOR) รวมท้ังภาคผนวกแนบท้าย 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย      
1) ข้อเสนอด้านคุณสมบตัิ  ต้นฉบับ 1 ชุด สําเนา 5 ชุด
2) ข้อเสนอด้านเทคนิค      ตน้ฉบับ 1 ชุด สําเนา 5 ชุด

ขา้พเจ้า (บริษัทหรือกลุ่มบรษัิทประกอบดว้ย………………………………………………………….)
ไดอ่้านรายละเอียดในประกาศเชิญชวน และ TOR ท่ีอ้างถงึอย่างรอบคอบแล้ว และมคีวามประสงค ์ท่ีจะย่ืน
ข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น และรบัรองว่าจะปฏิบัตติามเงื่อนไขของ กปภ. ดงัตอ่ไปนี้

1. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการในประกาศเชิญชวน และ
TOR ท่ีอา้งถงึ

2. ขา้พเจ้ารบัรองว่า บรษัิทไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของราชการ
และไมม่ีพฤตกิรรมใด ๆ ท่ีแสดงใหเ้หน็วา่เป็นผู้ละท้ิงงานตามระเบียบสํานกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบบัท่ีแกไ้ขเพ่ิมเตมิ

3. ขา้พเจ้ารบัรองว่า ถา้ข้าพเจ้าได้รบัการคัดเลือกเปน็ผู้รับจ้างอ่านมาตร และบนัทึก
ข้อมลูการใช้น้ําพร้อมคํานวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งคา่น้ําและส่งใบแจ้งค่าน้ํา ขา้พเจ้ายินดีจะดําเนนิตามขัน้
ตอน ดงันี้

3.1 จะดาํเนนิการใหม้กีารลงนามในสัญญาระหวา่ง กปภ. กบับรษัิท ภายในเวลา 7 วนั
นบัจากวนัท่ีไดร้ับแจ้งจาก กปภ.

3.2 จะดําเนินการวางหลักประกันสัญญา ในวันลงนามสัญญากับ กปภ. มีมูลค่า
ร้อยละ 5 ของค่าจ้างท้ังหมด
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หากข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิบตัติามขอ้เสนอดงักล่าวข้างตน้ ขา้พเจ้ายินดี
ท่ีจะให้ กปภ. รบิหลักประกนัซองข้อเสนอและเรียกผู้ย่ืนข้อเสนอรายถดัไปมา
เจรจาต่อรองได้

4. ขา้พเจ้ารบัรองว่าจะยืนระยะเวลาขอ้เสนอท้ังหมดเปน็ระยะเวลาอย่างน้อย 90 วนั
นบัจากวนัย่ืนขอ้เสนอ และเพ่ิมระยะเวลาออกไปตามท่ี กปภ. จะเหน็สมควร

5. ขา้พเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายและคา่ใช้จ่ายท่ีได้จ่ายไปในการจัดเตรียมขอ้เสนอ
ครั้งนีไ้ม่วา่กรณีใด ๆ หาก กปภ.ไมร่ับข้อเสนอของข้าพเจ้า

6. ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบข้อความและตวัเลข โดยรอบคอบในข้อเสนอนี ้และ กปภ.ไม่
ต้องรับผิดชอบตอ่ข้อบกพรอ่ง และขอ้ตกหล่นในรายละเอียดของขอ้เสนอนี้

   ขอแสดงความนับถอื

ลงช่ือ……………………………………….……..
       (…………………………………………….)
         ผู้ย่ืนข้อเสนอ/ผู้รับมอบอํานาจ
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  เอกสารแนบ 10/1

แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ประธานคณะกรรมการประกวดราคา
1. ข้าพเจ้า................................................(ระบช่ืุอบริษัท หา้ง ร้าน).........................อยู่เลข

ท่ี..……………….………..ถนน.........................................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/
เขต..........................................จังหวัด......................................โทรศัพท์.............................................
โดย...............................................................................................................................ผู้ลงนามข้าง
ท้ายนีไ้ด้พิจารณาเงื่อนไขตา่งๆ ในเอกสารประกวดราคาจ้างดว้ยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
เอกสารเพ่ิมเตมิ (ถ้าม)ี เลขท่ี.............................โดยตลอดและยอมรบัข้อกําหนดและเงือ่นไขนัน้แล้ว
รวมท้ังรับรองวา่ข้าพเจ้าเปน็ผู้มคีุณสมบตัิครบถว้นตามท่ีกําหนดและไม่เป็นผู้ท้ิงงานของทาง
ราชการ

2. ข้าพเจ้าขอเสนอท่ีจะ
ทํางาน.............................................................................................ตามข้อเสนอกําหนดเงื่อนไข แบบ
รูปรายการละเอียดแหง่เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส์

3. คําเสนอนีจ้ะยืนอยู่เปน็ระยะเวลา.............วนั นับแตว่ันยืนยันราคาสุดท้าย และ การ
ประปาส่วนภูมภิาค อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ ก่อนท่ีจะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หรอื
ระยะเวลาท่ีได้ยืดออกไปตามเหตผุลอันสมควรท่ี การประปาส่วนภูมิภาค รอ้งขอ

4. กําหนดเวลาส่งมอบ ขา้พเจ้ารับรองท่ีจะเริ่มทํางานตามสัญญาทันที หรอืทันทีท่ีได้รบัแจ้ง
จาก การประปาส่วนภูมภิาค วา่ให้เริ่มทํางานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารประกวด
ราคา โดยครบถว้นถกูต้องภายใน..........วนั นบัถดัจากวนัเริ่มทํางานตามสัญญา

5. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไดร้ับการพิจารณาให้เปน็ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธกีารทาง
อิเล็กทรอนกิส์ขา้พเจ้ารบัรองท่ีจะ

5.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาจ้าง แนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างดว้ยวธิีการ
ทางอิเล็กทรอนกิส์กับ การประปาส่วนภูมภิาค ภายใน...........วนั นับถัดจากวนัท่ีได้รบัหนงัสือให้ไป
ทําสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัตติามสัญญาตามท่ีระบุไว้ในขอ้ 7 ของเอกสารการ
ประกวดราคาจ้างดว้ยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ใหแ้ก่ การประปาส่วนภูมภิาค กอ่นหรือขณะท่ีไดล้ง
นามในสัญญาเปน็จํานวนร้อยละ................ของราคาสัญญา เพ่ือเปน็หลักประกนัการปฏิบตัติาม
สัญญาโดยถูกต้องและครบถว้น

ฉบับปรบัปรุง มกราคม 2560
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หากข้าพเจ้าไมป่ฏิบัติให้ครบถว้นตามท่ีระบไุวข้้างตน้นี้ ข้าพเจ้ายอมให้ การประปา
ส่วนภูมิภาค ริบหลักประกนัซองหรอืเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือค้ําประกนั รวมท้ังยินดีชดใช้คา่เสีย
หายใดท่ีอาจมแีก่ การประปาส่วนภูมิภาค และ การประปาส่วนภูมิภาค มสิีทธิจะยกเลิกการ
ประกวดราคาจ้างดว้ยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์กไ็ด้

6. ข้าพเจ้ายอมรบัว่า การประปาส่วนภูมิภาค ไมม่ีความผูกพันท่ีจะรับคําเสนอนี ้รวมท้ังไม่
ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกดิขึน้ในการท่ีขา้พเจ้าได้เข้าเสนอราคา

**7. เพ่ือเปน็หลักประกันในการปฏิบัตโิดยถูกต้องตามท่ีไดทํ้าความเขา้ใจและตามความ
ผูกพันแห่งคําเสนอนี้ ขา้พเจ้าขอมอบ....................................................................เพ่ือเปน็หลัก
ประกันซองเปน็จํานวนเงนิ.....................................................................บาท มาพรอ้มกนันี้

8. ข้าพเจ้าไดต้รวจสอบเอกสารตา่งๆ ท่ีได้ย่ืนในการประกวดราคาจ้างดว้ยวิธกีารทาง
อิเล็กทรอนกิส์นีโ้ดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดวีา่ การประปาส่วนภูมิภาค ไมต่้องรับผิดชอบใดๆ ใน
ความผิดพลาด หรอืตกหล่น

9. การย่ืนข้อเสนอการประกวดราคาจ้างดว้ยวธิีการทางอิเล็กทรอนกิส์นี้ ไดย่ื้นเสนอโดย
บริสุทธิยุ์ตธิรรมและปราศจากกลฉ้อฉล หรอืการสมรู้รว่มคดิกนัโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบคุคล
ใดบคุคลหนึ่งหรือหลายบคุคลหรือกบัหา้งหุน้ส่วน บริษัทใด ๆ ท่ีไดย่ื้นเสนอราคาในคราวเดยีวกนั

เสนอมา ณ วนัท่ี................เดือน...........................................พ.ศ...............................

ลงช่ือ .................................................
(...............................................)

ตําแหน่ง ..............................................
ประทับตรา (ถ้าม)ี

หมายเหตุ
** ให้หน่วยงานผู้ออกประกาศเลือกใช้ตามความจําเปน็ 

ฉบับปรบัปรุง มกราคม 2560



48

                                                                                                        เอกสารแนบ  11
แบบประเมินผล

งานจ้างอ่านมาตรด้วยเครือ่งมืออ่านมาตร
                         งวดประจําเดอืน ……………………………………………………………
                         ช่ือผู้รับจ้าง.............................................................................................

หวัข้อการประเมนิ
คะแนน
ประเมนิ

(1)

น้ําหนัก
ถว่ง
(2)

คะแนน
ท่ีได้

(1) X (2)
1. ผลสําเรจ็ของงานจ้าง ฯ ตามเป้าหมาย

1.1 อ่านมาตรและแจ้งคา่น้ําครบถ้วนตามท่ี กปภ. กําหนด

- ครบถว้น 100%             =  4

- ครบถว้น 99.5%             =  3

- ครบถว้น 99%               =  2

- ครบถว้น 98.5%             =  1

- ครบถว้นน้อยกวา่ 98.5%   =  0

5

1.2 อ่านมาตรถกูตอ้งท้ังหมดตามท่ี กปภ. กําหนด

- ถูกต้องครบถว้น 100%             =  4

- ถูกต้องครบถว้น 99.95%           =  3

- ถูกต้องครบถว้น 99.90%           =  2

- ถูกต้องครบถว้น 99.85%           =  1

- ถูกต้องครบถว้นน้อยกวา่ 99.85% =  0

5

1.3 ส่งรายงานการอ่านมาตรโดยมีรายละเอียด ดงันี้
รายงานประจําวัน และรายงานประจําเดอืน

- ถูกต้องครบถว้น 100%             =  4

- ถูกต้องครบถว้น 99%               =  3

- ถูกต้องครบถว้น 98%               =  2

- ถูกต้องครบถว้น 97%               =  1

- ถูกต้องครบถว้นน้อยกวา่ 97%     =  0

1

2. ความพร้อมของผู้รับจ้าง ในการดําเนินงาน
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หวัข้อการประเมนิ
คะแนน
ประเมนิ

(1)

น้ําหนัก
ถว่ง
(2)

คะแนน
ท่ีได้

(1) X (2)
2.1 เครือ่งมอื และอุปกรณ์ครบถว้น เพียงพอในการใช้งาน ตามท่ี กปภ.  
     กําหนด

- เครือ่งมอืและอุปกรณ์ครบถ้วน     =  4

- เครือ่งมอืและอุปกรณ์ไมค่รบถว้น  =  0

2

2.2 บคุลากรครบถว้น ตามท่ี กปภ. กําหนด

- บุคลากรครบถ้วน     =  4

- บุคลากรไม่ครบถว้น  =  0

2.5

ฉบับปรับปรงุ มกราคม 2560

3. วิธกีารดําเนินงาน

3.1 ส่งแผนงานการอ่านมาตรท้ังหมดของเดอืนถดัไปให้  กปภ. สาขา
          ตรวจสอบกอ่นเริม่อ่านมาตรในเวลาท่ีกําหนด (ก่อนส้ินเดอืน 3 วนั)

- ส่งกอ่นส้ินเดอืน  5  วันทําการ   =  4

- ส่งกอ่นส้ินเดอืน  4  วันทําการ   =  3

- ส่งกอ่นส้ินเดอืน  3  วันทําการ   =  2

- ส่งกอ่นส้ินเดอืน  2  วันทําการ   =  1

- ส่งล่าช้ากวา่ท่ีกําหนด              =  0

0.5

3.2 ไปรับขอ้มูลจาก กปภ. สาขา ตามเวลาท่ี กปภ. กําหนด 
        (ก่อนอ่านมาตรจริง ในเส้นทางนัน้ ๆ ไมเ่กนิ 2 วนั)

- รับภายในกําหนด           =  4

- รับหลังจากวนัท่ีกําหนด    =  0

0.5

3.3 การรับ-ส่งข้อมลูเปน็ไปตามขัน้ตอนท่ี กปภ. กําหนด

- รบั-ส่งขอ้มูลเป็นไปตามขัน้ตอนท่ีกําหนด        =  4

- รบั-ส่งขอ้มูลไม่เปน็ไปตามขัน้ตอนท่ีกําหนด     =  0

0.5

3.4 การรับ-ส่งข้อมลูถกูตอ้งครบถว้นและมกีารลงนามยืนยันรว่มกนั
ท้ัง 2 ฝ่าย ตามท่ี กปภ. กําหนด หรอืบนัทึกข้อตกลงรว่มกนั

- รบั-ส่งขอ้มูลถูกตอ้งครบถ้วน    =  4

- รบั-ส่งขอ้มูลไม่ถกูตอ้งครบถว้น  =  0

3

4.  คุณภาพการให้บรกิารของลูกค้าของ กปภ. 
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หวัข้อการประเมนิ
คะแนน
ประเมนิ

(1)

น้ําหนัก
ถว่ง
(2)

คะแนน
ท่ีได้

(1) X (2)
    4.1 มกีารร้องเรียนจากผู้ใช้น้ําทางโทรศพัท์ หรอืโดยวาจา หรืออ่ืน ๆ  
         (ครัง้ตอ่พันราย)

- 0   ครั้งตอ่พันราย                =  4

- 1   ครั้งตอ่พันราย                =  3 

- 2   ครั้งตอ่พันราย                =  2

- 3   ครั้งตอ่พันราย                =  1

- มากกวา่  3  ครัง้ตอ่พันราย     =  0

3

    4.2 มขี่าวท่ีกระทบต่อภาพลักษณ์ กปภ. ทางส่ือสารมวลชน/โซเซยีล
         เนต็เวริ์ค

- ไม่ม ี   =  4

- มี       =  0 

2

                                                                      คะแนนรวม

จากการประเมนิผลการทํางานของตวัแทนอ่านและบนัทึกมาตรฯ ปรากฏว่าผู้รบัจ้างมผีลการทํางานอยู่ในเกณฑ์

�  ประสิทธิภาพดีมาก      �   ประสิทธิภาพดี           �  ประสิทธิภาพพอใช้             � ต้องปรับปรุง
เกณฑ์ประเมิน : ดมีาก (90 คะแนนขึน้ไป) /  ดี (70-89 คะแนน)  / พอใช้ (50-69 คะแนน) / ปรับปรุง (1-49 คะแนน)

บนัทึกความเหน็/ข้อปรับปรุงและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมนิผล

บนัทึกข้อช้ีแจงของผู้รบัจ้าง

……………………………………………………………….……............
…………………………………………………….........……...............
……………………………………………………....……....................

ลงช่ือ  ………………………..…….……. ประธานกรรมการ ฯ
        (                                 )
ลงช่ือ  ……………………………………. กรรมการ ฯ
        (                                 )
ลงช่ือ  ……………………………………. กรรมการ ฯ
        (                                 )

……………………………………………………………………………...........
…………………………………………….....……………………..................
…………………………………………………………............………...........
………………………………………………………............…………...........
…………………………………………………............………………...........
……………………………………………………………............……...........
……………………………………………………………............……...........

ลงช่ือ ........................................................................ ผู้รับจ้าง
       (                                                      )
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      วนัท่ี ........../……………/…………….              วนัท่ี ........../………………/…………….…….
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เอกสารแนบ 12
แนวทางปฏิบัติงานสําหรับผูร้ับจ้างอ่านมาตรดว้ยเครื่องมืออ่านมาตร

-------------------------------------------------------------------
ข้อห้าม

1 ห้ามผู้รบัจ้างหรือพนกังานของผู้รบัจ้าง รับเงินหรือรับฝากเงินจากผู้ใช้น้ําทุกกรณี

2 ห้ามผู้รบัจ้างหรือพนกังานลูกจ้างของผู้รับจ้าง นําโปรแกรมระบบงาน หรอืขอ้มูลผู้ใช้น้ําท่ีอยู่ในระบบ
ของ กปภ.ไปใหบุ้คคล นติิบคุคล หรอืหน่วยงานอ่ืนใด ไดร้ับทราบหรอืนําไปใช้ประโยชน์ในทางใด ๆ ท้ัง
ส้ินทุกกรณี

3 ห้ามผู้รบัจ้างจดหน่วยมาตรลงในสมุดหรือกระดาษ หรอืวัสดุอืน่ใดท้ังส้ิน
แนวทางปฏิบัติงาน

1 ผู้รับจ้างต้องแจ้งขออนญุาตตอ่ผู้ว่าจ้างเปน็หนังสือ พร้อมจัดส่งโปรแกรมและรายละเอียดการแกไ้ข
โปรแกรมใหผู้้วา่จ้างทุกครัง้ เมือ่ตอ้งการจะติดตัง้โปรแกรม Version ใหม่ท่ีจะปรับปรงุแกไ้ขโปรแกรม
เมื่อไดร้ับอนุญาตเป็นหนงัสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว ใหทํ้าการตดิตัง้โปรแกรมดงักล่าวได้ พรอ้มจัดส่งโปรแกรม
และรายละเอียดโปรแกรมให้ผู้วา่จ้างทุกครัง้ 

2 ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการอ่านมาตรท้ังหมด ให้ผู้ว่าจ้างก่อนอ่านมาตรไมน่อ้ยกว่า 5 วนั ทุกเดอืน
3 ผู้รับจ้างต้องอ่านมาตรและบันทึกขอ้มูลการใช้น้ําลงในเครื่องมืออ่านมาตรพรอ้มคํานวณและจัดพิมพ์ใบ

แจ้งค่าน้ําประปาพร้อมส่งใบแจ้งค่าน้ําประปาให้ผู้ใช้น้ําทันที ตัง้แตว่ันท่ี 1 และใหแ้ล้วเสร็จทุกราย
ภายในวนัท่ี 15 ของทุกเดอืน โดยใหทํ้างานภายในช่วงเวลา 06.00-18.00 น. ของวนัดงักล่าว

การดาํเนนิการตามวรรคหนึง่ จะตอ้งดาํเนนิการใหต้รงกบัวนัท่ีเดมิของทุกเดอืน ในช่วงระยะเวลา
ใดเวลาหนึง่ระหวา่งวนัท่ี 1 ถงึ 15 ของทุกเดอืน ท้ังนียิ้นยอมใหค้ลาดเคล่ือนไดไ้มเ่กนิ +/- 2 วนั โดยระยะ
เวลาท่ียินยอมให้คลาดเคล่ือน ดงักล่าวจะตอ้งอยู่ภายในกรอบระยะเวลาตั้งแตว่นัท่ี 1 ถึง 15 ของทุก
เดือน เท่านัน้

4 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มเีจ้าหนา้ท่ีและอุปกรณ์ประจําสํานักงานตามท่ีระบไุว้ในใบยืนยันราคาคา่จ้าง

5 ผู้รับจ้างต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบเมือ่พบมาตรวดัน้ําผิดปกติ พร้อมถ่ายภาพประกอบ

6 ผู้รับจ้างต้องใช้เครื่องมอือ่านมาตรและเครือ่งพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ําท่ีมีสภาพดพีร้อมใช้งานทุกเครือ่ง โดย
เครือ่งท่ีนํามาใช้ต้องพิมพ์ตัวอักษร ตัวเลขและบารโ์คด้ (Bar code)  ในใบแจ้งค่าน้ําประปาได้
ชัดเจนครบถว้นสมบรูณ์ และผู้ใช้น้ําสามารถนําไปชําระเงินค่าน้ําประปาได้

7 ขณะปฏิบัตงิานทุกครัง้ผู้รับจ้างหรอืพนักงานของผู้รับจ้างต้องแตง่กายดว้ยเครือ่งแบบของตนและตดิบตัร
แสดงตนท่ีผู้รับจ้างออกใหไ้ว้ท่ีหน้าอกเส้ือ เพ่ือให้ผู้ใช้น้ําสังเกตเหน็ไดง้่าย
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8 ในการอ่านมาตรและบันทึกข้อมลูการใช้น้ําทุกรายทุกครัง้ ตอ้งใช้เครื่องบนัทึกและคํานวณค่าน้ําชนดิ
ท่ี กปภ. กําหนดให้และต้องจดหน่วยน้ํา ณ จุดท่ีตดิตัง้มาตร

9 ผู้รับจ้างต้องอ่านมาตรและบันทึกขอ้มูลการใช้น้ําตามรปูแบบท่ีการประปาส่วนภูมิภาค สาขากําหนด เช่น
ส่วนราชการ รฐัวิสาหกจิ ผู้ใช้น้ํารายใหญ่ มาตรใหญแ่ละมาตรย่อย เปน็ตน้ ใหเ้รยีบร้อยตามวธิขีอง
กปภ.ก่อน แล้วจึงอ่านมาตรและบนัทึกข้อมูลการใช้น้ํารายอ่ืน ๆ ตอ่ไป 

10 ในการอ่านมาตรและบันทึกข้อมลูการใช้น้ําทุกครัง้ ตอ้งนําแผนผังการติดตัง้มาตรวดัน้ําในสายการ
อ่านมาตรไปดว้ย เพ่ือบนัทึกการเปล่ียนแปลงข้อมูลและใช้เปน็แนวทางในการอ่านมาตร หรอืเพ่ือใช้จด
รายละเอียด กรณีมาตรวดัน้ําผิดปกติหรือกรณีอื่น ๆ หรือใช้เปน็ขอ้มูลในการจัดทํารายงานของผู้รับจ้าง
ในการจัดทํารายงานพร้อมภาพถา่ย

11 ในการดําเนนิการอ่านมาตรและบนัทึกข้อมลูการใช้น้ํา ผู้รบัจ้างท่ีทําหนา้ท่ีอ่านมาตรและบนัทึก
ขอ้มูลการใช้น้ํา ต้องจัดทํารายงานตามแบบฟอร์มท่ี กปภ. กําหนด และตอ้งแจ้งการประปาส่วนภูมิภาค
สาขา ท่ีสังกดัทราบ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

11.1 ทุกวันท่ีอา่นมาตร ตอ้งมรีายงานประจําวนั ประกอบดว้ย
11.1.1 รายงานสรปุการอ่านมาตรแต่ละเส้นทาง

11.1.2 รายงานรายละเอียดการอ่านมาตรวดัน้ําปกติ

11.1.3 รายงานการใช้น้ําสูงผิดปกติเปรียบเทียบกบัหนว่ยน้ําเฉล่ีย

11.1.4 รายงานการใช้น้ําต่ําผิดปกตเิปรียบเทียบกบัหนว่ยน้ําเฉล่ีย

11.1.5 รายงานมาตรวดัน้ําผิดปกต/ิส่งใบแจ้งค่าน้ํา

11.1.6 รายงานมาตรวดัน้ําผิดปกต/ิไมส่่งใบแจ้งค่าน้ํา

11.2 ทุกเดอืน  ตอ้งมรีายงาน ประกอบด้วย 
11.2.1 สรุปการอ่านมาตร

11.2.2 สรุปรายละเอียดการแจ้งเปล่ียนประเภทผู้ใช้น้ํา

12 ในการดําเนนิการอ่านมาตรและบนัทึกข้อมลูการใช้น้ํา ผู้รบัจ้างท่ีอา่นมาตรและบันทึกข้อมลูการใช้
น้ํา ต้องพิมพ์และส่งใบแจ้งคา่น้ําให้กบัผู้ใช้น้ําหรอืผู้ท่ีอยู่ในบา้นทันทีโดยผู้ใช้น้ําไม่ตอ้งลงนามรบัใบแจ้ง
ค่าน้ํา หากไม่พบผู้ใดอยู่ในบา้น ใหใ้ส่ใบแจ้งคา่น้ําไวใ้นตู้รบัจดหมาย หรอืกล่องรบัใบแจ้งค่าน้ําของ
กปภ. ยกเวน้กรณีท่ี กปภ.ให้งดออกใบแจ้งค่าน้ําให้กบัผู้ใช้น้ําตามท่ีกําหนดไว้ เช่น หนว่ยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรอืนติิบุคคล ท่ีร้องขอหนังสือแจ้งหนีค้่าน้ําประปา ให้ผู้รบัจ้างเป็นผู้ดําเนินการจัดทําและ
นําส่งหนงัสือแจ้งหนี้ให้ผู้ร้องขอ ตามรปูแบบท่ี กปภ. กําหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบ 14

13 ใบแจ้งค่าน้ําท่ีมบีาร์โคด้(Bar code) บาร์โคด้ตอ้งมคีวามเข้มและชัดเจนเพียงพอใหเ้ครือ่งอ่านบาร์
โคด้(Scanner) อ่านคา่ไดโ้ดยสะดวกและรวดเรว็
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14 กรณีเกิดปัญหาอ่านมาตรและบนัทึกขอ้มูลการใช้น้ําไมไ่ดต้ามแผนท่ีแจ้งไว้กับ กปภ. ผู้รับจ้างตอ้งแจ้ง
ให้การประปาส่วนภูมิภาค สาขานั้น ๆ ทราบล่วงหนา้ไมน่้อยกว่า 5 วันทําการ เพ่ือพิจารณาอนุมตัแิละ
รายงานตามลําดับช้ันส่ังการต่อไป

15 กรณีท่ีพบวา่หนว่ยการใช้น้ําผิดปกติ ผู้รับจ้างตอ้งสอบถามผู้ใช้น้ําเพ่ือหาสาเหตุ กอ่นท่ีจะบนัทึกข้อมูลการ
ใช้น้ําและพิมพ์ใบแจ้งคา่น้ําให้กบัผู้ใช้น้ํา

16 กรณีท่ีผู้รับจ้างพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ําแล้ว พบว่ายอดการใช้น้ําผิดปกตแิละเมื่อไดต้รวจสอบตัวเลขในมาตร
แล้วเปน็ตัวเลขท่ีตรงกบัเลขในมาตรจริง ผู้รับจ้างตอ้งเก็บใบแจ้งคา่น้ําฉบบันัน้กลับไปและรายงานใหเ้จ้า
หนา้ท่ีไปตรวจสอบมาตรก่อน เพ่ือยืนยันความถกูตอ้งของข้อมูล ถ้าผู้รับจ้างไม่ถอืปฏิบตัิตามนีจ้น
เปน็เหตุใหผู้้ใช้น้ําไม่ชําระเงนิให้กบัผู้วา่จ้างทุกกรณีผู้รับจ้างจะต้องชําระเงนิตามใบแจ้งค่าน้ําฉบบันัน้
แทนผู้ใช้น้ํา โดยท่ีผู้รับจ้างจะนํามากล่าวอ้างอีกไมไ่ด้

17 กรณีพนักงานของผู้รบัจ้างซึง่เป็นผู้บนัทึกข้อมลูการใช้น้ําและพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ําให้กับผู้ใช้น้ําพบหรือมเีหตุ
สงสัยว่าผู้ใช้น้ําทําการละเมดิตอ่ กปภ.เช่นการลักใช้น้ําประปา เปน็ต้น ผู้รบัจ้างจะต้องจัดทํา
รายงานส่งผู้วา่จ้าง และมีสิทธิไ์ดร้ับค่าตอบแทนตามท่ีกําหนดไวต้ามระเบยีบและข้อ บังคบัหรอืคําส่ัง
ของ กปภ.นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีได้รับจากการเปน็ผู้รับจ้าง

18 ในการออกใบแจ้งค่าน้ําให้กบัผู้ใช้น้ํา  ผู้รับจ้างต้องปฏิบัตดิงันี้

18.1  กรณีอา่นมาตรได้ตามปกต ิใหพิ้มพ์ใบแจ้งคา่น้ําให้ผู้ใช้น้ําทันที ในกรณีดงัตอ่ไปนี้ 

18.1.1 บ้านปิดไม่มคีนอยู่ (ไม่มกีารใช้น้ํา)
18.1.2 ลวดตีตรามาตรขาด
18.1.3 ยังไม่มลีวดตตีรามาตร
18.1.4 ผู้ใช้น้ําท่ีชําระเงินหกัผ่านบญัชีธนาคาร
18.1.5 ตวัเลขมาตรขึน้ตลอด โดยไมม่ผู้ีใช้น้ําอยู่บา้น
18.1.6 หลังมาตรมกีารใช้ปัม๊สูบน้ํา

18.1.7 มีการลักใช้น้ํา  
18.1.8 ยูเนี่ยนมาตรรัว่
18.1.9 ท่อเมนรองรัว่
18.1.10 ประตูน้ํารัว่
18.1.11 หนา้ปัดมาตรแตก แตอ่่านตัวเลขได้

18.1.12 มาตรตายหรอืตวัเลขไมห่มนุ 
18.1.13 มาตรอยู่ในดินหรอืซีเมนต ์ แตอ่่านตัวเลขได้
18.1.14 มาตรจมน้ํา แต่อา่นตัวเลขได้
18.1.15 มาตรครบรอบ
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18.2 กรณีอา่นมาตรไม่ได้ ใหใ้ช้วธิีประเมนิและพิมพ์ใบแจ้งคา่น้ํา แตห่้ามใช้ตดิตอ่กนั 2 เดือน ยกเวน้
ปญัหาท่ีแจ้งใหผู้้วา่จ้างทราบแล้ว ในกรณีดังตอ่ไปนี้
18.2.1 บ้านปิด หรอืมาตรอยู่ภายในบริเวณบา้นจนอ่านตวัเลขไมไ่ด้
18.2.2 มีส่ิงกดีขวางทําให้อา่นตวัเลขไมไ่ด้
18.2.3 มีสัตวเ์ล้ียงท่ีดุรา้ยเปน็เหตุให้อา่นตัวเลขไมไ่ด้

18.3 ให้ผู้รบัจ้างรอผลการดําเนินการตรวจสอบและงดพิมพ์ใบแจ้งค่านํ้าไว้กอ่น ในกรณีดังต่อ
ไปนี้
18.3.1 ตวัเลขท่ีอ่านได้ มีจํานวนน้อยกว่าท่ีไดอ่้านไวใ้นรอบการอ่านก่อนหนา้นี้
18.3.2 มีการติดมาตรสลับบ้าน
18.3.3 มีการติดมาตรกลับดา้น
18.3.4 มาตรเดนิถอยหลัง
18.3.5 มาตรท่ีมองไมเ่หน็ตวัเลขหน่วยน้ํา
18.3.6 มาตรเดนิเร็วผิดปกติ
18.3.7 มาตรท่ีตวัเลขขึน้แบบกา้วกระโดด

18.3.8 ใช้น้ํานอ้ยผิดปกต ิ  รายละเอียดตามภาคผนวก 13

18.3.9 ใช้น้ํามากผิดปกติ   รายละเอียดตามภาคผนวก 13
18.3.10 มาตรหาย
18.3.11 อ่ืนๆ

กรณีตามข้อ 18.1, 18.2 และ 18.3 ผู้รับจ้างต้องทํารายงานส่งใหก้ับผู้ว่าจ้างทุกวนัท่ี
อ่านมาตร และส่งภาพถา่ยเพ่ือประกอบรายงานใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 3 วนัทําการ รวมท้ังกาํหนดรหสั
หมายเหต ุการอ่านมาตร ตามเอกสารแนบ 15

19 ผู้รับจ้างต้องจ่ายคา่ตอบแทนและสวสัดิการใหพ้นักงานของผู้รบัจ้างในอัตราท่ีเหมาะสม ท้ังนีต้้องไมน่้อย
กวา่ท่ีกฎหมายแรงงานกําหนดไว้ 

20 ผู้รับจ้างต้องสํารวจตรวจสอบพฤตกิรรม การใช้น้ําของผู้ใช้น้ําหากพบข้อเท็จจริงท่ีเปน็เหตใุหต้อ้ง
เปล่ียนแปลงประเภทผู้ใช้น้ํา ต้องแจ้งข้อมลูมาพร้อมภาพถ่ายประกอบ (ถ้าม)ี ให้ผู้วา่จ้างทราบภายใน
1 วนัทําการหลังจากอ่านมาตรของเส้นทางนั้น

21 ผู้รับจ้างต้องส่งแผนท่ีเส้นทางอ่านมาตรใหผู้้วา่จ้างกอ่นส้ินเดอืนกนัยายนของทุกป ี

22 ผู้รับจ้างต้องจัดลําดบัการอ่านมาตรทุกเส้นทางให้ผู้ว่าจ้างกอ่นส้ินเดือนกนัยายนของทุกปี

23 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งแผนท่ีเส้นทางอ่านมาตรคืนใหแ้ก่ผู้ว่าจ้างท่ีสังกดักอ่นส้ินสุดสัญญา 

24 ผู้รบัจ้างตอ้งจัดส่งโปรแกรมท่ีใช้ในการปฏิบตังิานใหผู้้วา่จ้าง รวมท้ังหากมกีารปรบัปรงุโปรแกรมทุกครัง้
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เอกสารแนบ 13

เคร่ืองมืออ่านมาตรต้องรองรับเทคโนโลยี
---------------------------------------------------------------

ผู้ยืน่ข้อเสนอตอ้งใช้เครื่องมืออ่านมาตรท่ีรองรบัเทคโนโลยี ดงัน้ี

1. GPRS (General Packet Radio Services) หรือ EDGE (Enhanced Data Rates for GSM

Evolution) หรือ CDMA (Code Division Multiple Access)

2. GPS (Global Positioning System)

ฉบับปรับปรงุ มกราคม 2560
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คู่มือรหัสหมายเหตกุารอ่านมาตรดว้ยเครื่องมืออ่านมาตร

กรณีอ่านมาตรไม่ได้
รหัส คําอธิบาย
1 บ้านปิด หรือมาตรอยู่ภายในบ้านจนอ่านตัวเลขไม่ได้
2 มีสิ่งกีดขวางทําให้อ่านตัวเลขไม่ได้
3 มีสัตว์เลี้ยงดุร้ายเป็นเหตุให้อ่านมาตรไม่ได้
กรณีอ่านมาตรได้ตามปกติ ให้พิมพ์ใบแจ้งค่าน้ําให้ผู้ใช้น้ําทันที
00 ปกติ
4 บ้านปิดไม่มีคนอยู่ (ไม่มีการใช้น้ํา)
5 ลวดตีตรามาตรขาด
6 ยังไม่มีลวดตีตรามาตร
7 ผูใ้ช้น้ําท่ีชําระเงินหกัผ่านบัญชีธนาคาร
8 ตัวเลขมาตรข้ึนตลอด โดยไม่มีผู้ใช้น้ําอยู่บ้าน
9 หลงัมาตรมีการใช้ป๊ัมสบูน้ํา
10 มีการลักใช้น้ํา
11 ยูเนีย่นมาตรรั่ว
12 ท่อเมนรองรั่ว
13 ประตูน้ํารั่ว
14 หนา้ปัดแตก แต่อ่านตัวเลขได้
15 มาตรตายหรือตัวเลขไม่หมุน
16 มาตรอยู่ในดินหรอืซีเมนต์ แต่อ่านตัวเลขได้
17 มาตรจมน้ํา แต่อ่านตัวเลขได้
18 มาตรครบรอบ
รอผลการดําเนนิงานการตรวจสอบและงดพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ํา
19 ตัวเลขท่ีอ่านได้ มีจํานวนน้อยกว่าท่ีได้อ่านไว้ในรอบการอ่านมาตรก่อนหน้านี้
20 มีการติดมาตรสลับบ้าน

มีการติดมาตรกลับด้าน
มาตรเดินถอยหลัง
มาตรท่ีมองไม่เห็นตัวเลขหน่วยน้ํา
มาตรเดินเร็วผดิปกติ
มาตรท่ีตัวเลขข้ึนแบบก้าวกระโดด

ฉบับปรบัปรุง มกราคม 2560
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ใชน้้ําน้อยผิดปกติ
ใชน้้ํามากผดิปกติ
มาตรหาย

99 อ่ืนๆ
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1-5  ≥ 1,000 

6-10  ≥ 2,000 

11-20  ≥ 3,000 

21-30  ≥ 4,000 

31-50  ≥ 5,000 

51-80  ≥ 6,000 

81-100  ≥ 8,000 

 ≥ 10,000 

ข้อกําหนดห้ามมิให้ผู้รับจ้างพิมพ์ใบแจ้งหน้ีออกจากเคร่ืองอ่านมาตรโดยเด็ดขาด

 ตรวจสอบก่อนทุกคร้ัง
หมายเหตุ

1-5  ≥ 1,000 

เอกสารแนบ 16
การกําหนดเกณฑ์ปริมาณการใช้น้ําสูง-ต่ําผิดปกติ เฉพาะกลุ่ม 1

ช่วงหน่วยนํ้าเฉล่ีย(ลบ.ม.)

 การแจ้งเตือนและรายงาน การใช้นํ้าสูง/ต่ําผิดปกติเทียบกับหน่วยนํ้าเฉล่ียใหร้ายงานที่
ค่าความคลาดเคล่ือนผลต่างสูง-ต่ํา เม่ือเทยีบกับ  หน่วยนํ้าเฉล่ีย

/จํานวนเงินค่านํ้าประปา

ข้ันที่1(%) ข้ันที่2(%) จํานวนเงินค่านํ้า(บาท)

≥ 340% < 640% ≥ 640%

≥ 200% < 460% ≥ 460%

≥ 180% < 400% ≥ 400%

≥ 120% < 280% ≥ 280%

≥ 100% < 180% ≥ 180%

≥ 70% < 130% ≥ 130%

≥ 50% < 140% ≥ 140%

101ข้ึนไป ≥ 100% < 150% ≥ 150%

 - การแจ้งเตือนข้ันที่ 1 

   แจ้งเตือนการใช้น้ําสูง/ตํ่าผิดปกติ  แจ้งเตือนพนักงานอา่นมาตรเปน็ข้อความ

ใหยื้นยันตามปกติ ใหมี้เสียงเตือนทีเ่ครื่องมืออา่นมาตรด้วย และพิมพ์รายงานให้ กปภ.สาขา

 - การแจ้งเตือนข้ันที่ 2

   แจ้งเตือนการใช้น้ําสูง/ตํ่าผิดปกติ  แจ้งเตือนพนักงานอา่นมาตรเปน็ข้อความ

ใหยื้นยันตามปกติ ใหมี้เสียงเตือนทีเ่ครื่องมืออา่นมาตรด้วย และพิมพ์รายงานให้ กปภ.สาขา

 - กรณผีู้ใช้น้ําติดต้ังใหม่ 1 ถึง 3 เดือนแรก หากใชน้้ําเกิน 101 หน่วย หรือค่าน้ําเกิน 10,000.- บาท 

แจ้งเตือนพนกังานอา่นมาตรเป็นข้อความ ใหยื้นยันตามปกติและพิมพ์รายงานให ้กปภ.สาขาตรวจสอบ

1. ผู้ใช้น้ําทีติ่ดต้ังขนาดมาตรวัดน้ําขนาด 1/2  นิ้ว และในรอบเดือนนั้นมีปรมิาณการใช้น้ํามากกว่า 1,000 ลบ.ม.

2. ผู้ใช้น้ําทีติ่ดต้ังขนาดมาตรวัดน้ําขนาด 3/4  นิ้ว และในรอบเดือนนั้นมีปรมิาณการใช้น้ํามากกว่า 2,000 ลบ.ม.

3. ผู้ใช้น้ําทีติ่ดต้ังขนาดมาตรวัดน้ําขนาด    1  นิ้ว และในรอบเดือนนั้นมีปริมาณการใช้น้ํามากกว่า 4,000 ลบ.ม.

โดยทั้ง 3 ข้อกําหนดดังกล่าวให้ผูรั้บจ้างถ่ายภาพมาตรวดันํ้าไวเ้ป็นหลักฐาน และรายงานให ้กปภ.สาขา

 -  % คํานวณจากค่าน้ําเฉลี่ยเป็นฐาน ,  การคํานวณหน่วยน้ําที่ค่าน้ําเฉลี่ยเปน็ 0 ให้คํานวณเปน็ 1 แทน

 -  ตัวอย่างการคํานวณและแจ้งเตือน  ค่าน้ําเฉลี่ย 3 หนว่ย อา่นได้ 30 หนว่ย การใช้น้ําสูงเกินปกติ

    =((30-3)/3)*100 = 900%  ช่วงหนว่ยน้ําเฉลี่ยอยู่ที ่1-5 ลบ.ม. เป็นการแจ้งเตือนข้ันที่2

ช่วงหน่วยนํ้าเฉล่ีย(ลบ.ม.)

 การแจ้งเตือนและรายงาน การใช้นํ้าสูง/ต่ําผิดปกติเทียบกับหน่วยนํ้าเฉล่ียใหร้ายงานที่
ค่าความคลาดเคล่ือนผลต่างสูง-ต่ํา เม่ือเทยีบกับ  หน่วยนํ้าเฉล่ีย

/จํานวนเงินค่านํ้าประปา

ข้ันที่1(%) ข้ันที่2(%) จํานวนเงินค่านํ้า(บาท)

≥ 340% < 640% ≥ 640%
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เอกสารแนบ 17
แบบฟอร์มรายงาน

1 สรุปรายงานการอ่านมาตรแต่ละเส้นทาง

ฉบับปรับปรงุ มกราคม 2560
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2 ราย

ฉบับปรับปรงุ มกราคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขา.......

สรุปรายงานการอ่านมาตรแต่ละเสน้ทาง
ประจําวันที่ DD/MM/YYYY

วันที่พิมพ์ DD/MM/YYYY เวลา HH:MM:ss
เสน้ทางการอ่านมาตร   xxxxxx       

เดอืนปีตั้งหนี้  MM/YY

มาตรวัดน้ําปกติ xxx ราย

น้ําสงูเกิน +50% xxx ราย

น้ําต่ําเกิน -50% xxx ราย

มาตรวัดน้ําผิดปกติ/ส่งใบแจ้งค่าน้ํา xxx ราย

มาตรวัดน้ําผิดปกติ/ไมส่่งใบแจ้งค่าน้ํา xxx ราย

รวมจํานวนราย x,xxx ราย (ไมร่วมมาตรวัดน้ําผดิปกต/ิไม่สง่ใบแจ้งค่าน้ํา)
         

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว บันทึกรายการเข้าระบบ Billing แล้ว

................................ ................................
(..............................) (..............................)
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ละเอียดการอ่านมาตรวัดน้ําปกติ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขา.......
รายละเอียดการอ่านมาตรวัดน้ําปกติ

ประจําวันที่   DD/MM/YYYY

วันที่พิมพ์   DD/MM/YYYY เวลา HH:MM:ss

เส้นทางการอ่านมาตร   xxxxxx พนักงานอ่านมาตร  นาย........................

ลําดับที่
เลขที่

ใบแจ้งค่าน้ํา
เลขที่ผู้ใช้

น้ํา
ชื่อ - สกุล ที่อยู่

สภาพ
มาตร

ขนาด
มาตร

ประเภท
ผูใ้ช้น้ํา

เลขมาตร
ครั้งก่อน

เลขมาตร
ครั้งนี้

จํานวน
หน่วยน้ํา

รวมเงิน
วันที่

อ่านมาตร

xxx 55xxxxxxxx xxxxxxx นาย.............. 191 ถ.xxxxxxxx x x/x นิ้ว xxx xxxx xxxx xx xxx.xx dd/mm/yy
xxx 55xxxxxxxx xxxxxxx นาง.............. 192 ถ.xxxxxxxx x x/x นิ้ว xxx xxxx xxxx xx xxx.xx dd/mm/yy

          รวมจํานวนราย x ราย
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          รวมจํานวนรายทั้งหมด x ราย

วันที่พิมพ์   DD/MM/YYYY เวลา HH:MM:ss

เส้นทางการอ่านมาตร   xxxxxx พนักงานอ่านมาตร  นาย........................

ลําดบัที่
เลขที่

ใบแจ้งค่าน้ํา
เลขที่ผู้ใช้น้ํา ชื่อ - สกุล ที่อยู่

ขนาด
มาตร

ประเภท
ผู้ใช้น้ํา

เลขมาตร
ครั้งก่อน

เลข
มาตร
ครั้งนี้

จํานวน
หน่วยน้ํา

รวมเงิน
วันที่

อ่านมาตร
สูงผดิปกติ

%

หน่วย
น้ํา

AVG

xxx 55xxxxxxxx xxxxxxx นาย.............. 191 ถ.xxxxxxxx x/x นิ้ว xxx xxxx xxxx xx xxx.xx dd/mm/yy xxx.xx% xx
xxx 55xxxxxxxx xxxxxxx นาง.............. 192 ถ.xxxxxxxx x/x นิ้ว xxx xxxx xxxx xx xxx.xx dd/mm/yy xxx.xx% xx
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           รวมจํานวนรายในเส้นทาง x ราย

วันที่พิมพ์   DD/MM/YYYY เวลา HH:MM:ss

เส้นทางการอ่านมาตร   xxxxxx พนักงานอ่านมาตร  นาย........................

ลําดบัที่
เลขที่

ใบแจ้งค่าน้ํา
เลขที่ผู้ใช้น้ํา ชื่อ - สกุล ที่อยู่

ขนาด
มาตร

ประเภท
ผู้ใช้น้ํา

เลขมาตร
ครั้งก่อน

เลข
มาตร
ครั้งนี้

จํานวน
หน่วยน้ํา

รวมเงิน
วันที่

อ่านมาตร
สูงผดิปกติ

%

หน่วย
น้ํา

AVG

xxx 55xxxxxxxx xxxxxxx นาย.............. 191 ถ.xxxxxxxx x/x นิ้ว xxx xxxx xxxx xx xxx.xx dd/mm/yy xxx.xx% xx
xxx 55xxxxxxxx xxxxxxx นาง.............. 192 ถ.xxxxxxxx x/x นิ้ว xxx xxxx xxxx xx xxx.xx dd/mm/yy xxx.xx% xx
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           รวมจํานวนรายในเส้นทาง x ราย

              
หมายเหตุ 1. ช่วงการใช้น้ํา 0- 20 ลบ.ม.     เปรยีบเทียบกับหน่วยน้ําเฉลี่ย ให้รายงานที่ค่าความคลาดเคลือ่น(ผลตา่ง) มากกว่า 50% ขึ้นไป

2. ช่วงการใช้น้ํา 21 - 50 ลบ.ม.  เปรยีบเทียบกับหน่วยน้ําเฉลีย่ ให้รายงานที่ค่าความคลาดเคลื่อน(ผลตา่ง) มากกว่า 35% ขึ้นไป
3. ช่วงการใช้น้ํา 51- 100 ลบ.ม.  เปรยีบเทียบกับหน่วยน้ําเฉลีย่ ให้รายงานที่ค่าความคลาดเคลื่อน(ผลตา่ง) มากกว่า 20% ขึ้นไป
4. ช่วงการใช้น้ํา 100 ลบ.ม.       เปรยีบเทียบกับหน่วยน้ําเฉลี่ย ให้รายงานที่ค่าความคลาดเคลือ่น(ผลตา่ง) มากกว่า 10% ขึ้นไป

5 รายงานรายละเอียดมาตรวดัน้ําผิดปกติ/ส่งใบแจ้งค่าน้ํา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขา.......
รายละเอียดมาตรวัดน้ําผิดปกติ/ส่งใบแจ้งค่าน้ํา

ประจําวันที่   DD/MM/YYYY

วันที่พิมพ์   DD/MM/YYYY เวลา HH:MM:ss

เสน้ทางการอ่านมาตร   xxxxxx พนักงานอ่านมาตร  นาย........................
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ลําดับที่
เลขที่

ใบแจ้งค่าน้ํา
เลขที่ผูใ้ช้น้ํา ชื่อ - สกุล ที่อยู่

ขนาด
มาตร

ประเภท ผู้
ใช้น้ํา

เลขมาตร
ครัง้ก่อน

เลขมาตร
ครั้งนี้

จํานวน หน่วยน้ํา รวมเงิน
วันที่

อ่านมาตร

xxx 55xxxxxxxx xxxxxxx นาย.............. 191 ถ.xxxxxxxx x/x นิ้ว xxx xxxx xxxx xx xxx.xx dd/mm/yy
xxx 55xxxxxxxx xxxxxxx นาง.............. 192 ถ.xxxxxxxx x/x นิ้ว xxx xxxx xxxx xx xxx.xx dd/mm/yy

         รวมจํานวนรายในเสน้ทาง x ราย

            
หมายเหตุ 1. วิธีคํานวณค่าน้ํา เฉลี่ย เนื่องจากมาตรวัดน้ําไมเ่ดิน, จดมาตรไมไ่ด ้เช่น บ้านปิด / มาตรฝัง่ดิน / มาตรจมน้ํา ฯลฯ

2. พ. อ่านมาตร จะต้องแจ้งสาเหตุที่เฉลีย่ ให้ผู้ใช้น้ําทราบทันที
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/ไมส่่งตัง้หนี้

รายงานมาตรวัดน้ําผิดปกติ/ไม่ส่งต้ังหนี้
ประจําวันท่ี DD/MM/YYYY

วันท่ีพิมพ์ DD/MM/YYYY เวลา HH:MM:ss 

เสน้ทางการอ่านมาตร   xxxxxx  พนักงานอ่านมาตร  …………………………….  

เลขท่ีผู้ใช้นํ้า ลําดับท่ี

ช่ือ - สกุล

ท่ีอยู่

หมายเลขมาตร ยี่ห้อ ขนาด ประเภท

วันท่ีอ่านมาตรครั้งน้ี เลขอ่านมาตรครัง้น้ี ลบ.ม.

วันท่ีอ่านครั้งก่อน เลขอ่านมาตรครัง้ก่อน ลบ.ม. หน่วยนํ้าใช้             ลบ.ม.

พบมาตรมปัีญหา ดงัน้ี คือ

     
 
 
 
  
 
  
  
  
  
  

ฉบับปรับปรงุ มกราคม 2560



68

       

................................

(..............................)
พนักงานอ่านมาตรประจําสาย
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7 รายงานสรุปการอ่านมาตร

ฉบับปรับปรงุ มกราคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขา.......

รายงานสรุปการอ่านมาตร
ประจําเดือน  MM/YYYY

วันท่ีพิมพ์ DD/MM/YYYY เวลา HH:MM:ss
         

เสน้ทางการอ่านมาตร 010001 อ่านมาตรท้ังหมด xx ราย

เสน้ทางการอ่านมาตร xxxxxx อ่านมาตรท้ังหมด xx ราย

เสน้ทางการอ่านมาตร xxxxxx อ่านมาตรท้ังหมด xx ราย
         

    รวมอ่านมาตรท้ังหมด xxx ราย  

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

................................

(..............................)
ผูจั้ดการโครงการ
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การประปาส่วนภูมิภาคสาขา.......
รายละเอียดการแจ้งเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ํา

ประจําเดอืน   MM/YYYY

เสน้ทางการอ่านมาตร   xxxxxx วันที่พิมพ์   DD/MM/YYYY เวลา HH:MM:ss

ลําดับที่ เลขที่ผูใ้ช้น้ํา ชื่อ - สกุล ที่อยู่
ประเภท 
ผู้ใช้น้ําเดมิ

ประเภท 
ผู้ใช้น้ําใหม่

วันที่
อ่านมาตร

หมายเหตุ

xxx xxxxxxx นาย.............. 191 ถ.xxxxxxxx xxx xxxx dd/mm/yy xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx นาง.............. 192 ถ.xxxxxxxx xxx xxxx dd/mm/yy xxxxxxxxxxxxxx

 

      รวมจํานวน x ราย
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แบบฟอร�มบ
ตรเจ�าหน�าท��อ�านมาตร

รป เลขประจ�าต�วผ�เส�ยภาษ�

.........................................................

เลขประจ�าต�วประชาชนของผ�ถ!อบ�ตร

.........................................................

........................

........................

   

  

เอกสารแนบ 18

บร"ษ�ท.............................................

ช!$อ..................................................

ต�าแหน'ง..........................................

(ลายม!อช!$อ)

(ลายม!อช!$อ)

(ต�าแหน'งผ�จ�ดการ)
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คู่มือเจ้าหน้าท่ีอ่านมาตรด้วยเครือ่งมืออ่านมาตรวัดนํ้า

ฉบับปรบัปรุง มกราคม 2560

เอกสารแนบ 19
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1 
เจาหนาที่อานมาตรกับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประปาสวนภูมิภาค 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
   การประปาสวนภูมิภาคมีช่ือยอวา กปภ. เปนรัฐวิสาหกิจในกระทรวงมหาดไทย 

มีความรับผิดชอบ “บําบัดทุกข บํารุงสุข” ใหประชาชนใน 74 จังหวัดท่ัวประเทศ ซ่ึงไมรวม กทม. 
นนทบุรี และสมุทรปราการท่ีเปนพ้ืนท่ีรับผิดชอบของการประปานครหลวง 
   
    กปภ. กอตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2522  
การบริหารองคกรแบงออกเปน5 ภาค 10 เขต 234 สาขา หนวยบริการยอย 357 หนวย  
มีสํานักงานใหญตั้งอยูท่ี ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักส่ี กทม.  

 
กปภ. สามารถขยายพ้ืนท่ีใหบริการไปยังพ้ืนท่ีท่ีประชาชนยังไมมีน้ําประปาใชประมาณ 

 4,200,000 ครัวเรือน โดยยังตองรองบประมาณมหาศาลเนื่องจากกิจการประปาในสวนภูมิภาคเปน 
ภารกิจท่ีลงทุนสูงมากและคืนทุนยาก 

 
   กปภ. จําหนายน้ําประปาโดยเนนใหเล้ียงตนเองได ไมมีกําไรเหมือนรัฐวิสาหกิจ 
อ่ืนๆ ประกอบกับทรัพยากรน้ํามีจํากัด จึงตองมีสโลแกนรณรงคใหประชาชนใชน้ําอยางประหยัด 
และรูคุณคาวา“น้ําดิบมีราคา น้ําประปามีตนทุน” 
 

มีลูกคาผูใชน้ําประมาณ 3,500,000 ราย จําแนกลูกคาออกเปน 3 ประเภทคือ  
ประเภท 1 เปนกลุมท่ีอยูอาศัย  
ประเภท 2 เปนกลุมราชการและธุรกิจขนาดเล็ก   
ประเภท 3 เปนกลุมรัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ 
 
    มีสโลแกนในการบริการลูกคาผูใชน้ําใหพึงพอใจสูงสุดวา “บริการถูกใจ ยืนหยัดในคุณภาพ”  
 
  มีศูนยทุกขรอนผอนคลาย หรือ Quick Care Center ช่ือยอวา QCC อยูท่ี กปภ. 234 สาขา 
เพ่ือแกไขปญหาความไมสะดวกตางๆ จากการใชน้ําประปาของลูกคาผูใชน้ํารวมถึงประชาชนท่ัวไป 
 
    มีศูนยรับเรื่องรองเรียน เรียกวา PWA Call Center สายดวน 1662 ซ่ึงเช่ือมโยงการ 
ทํางาน 24 ช่ัวโมงกับ QCC 
 

 

รูจัก กปภ. อยางยอ 
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แผนท��การอานมาตรว�ดน��า

ล�าด�บ ประเภท เลขท��ผ��ใช�น��า เลขม เตอร! ท��อย� Latitude  Longitude

1 7 34 11020123456 59T01413 นายสมจ�ตร ว�ร�ยะ
2 9 29 11020123457 59T01414 นางสมใจ เฉลา
3 8 11 11020123458 59T01415 นางนงน�ช โอเจร�ญงาม
4 12 12 11020123459 59T01416 นางนงน�ช โอเจร�ญงาม
5 10 11 11020123460 59T01417 นางนงน�ช โอเจร�ญงาม
6 11 11 11020123461 59T01418 นางนงน�ช โอเจร�ญงาม
7 13 11 11020123462 59T01419 นางนงน�ช โอเจร�ญงาม
8 2 29 11020123463 59T01420 นายย'อย แซ*โง'ว
9 4 11 11020123464 59T01421 นายวล+ แซ'ล�,ม

10 3 11 11020123465 59T01422 นายส�ดใจ แซ*เต+,ยว
11 5 11 11020123466 59T01423 นางส�ดแจ*ม แสงใส
12 6 11 11020123467 59T01424 นางส�ดแจ*ม แสงใส
13 14 11 11020123468 59T01425 นางส�ดแจ*ม แสงใส
14 15 29 11020123469 59T01426 นางส�ดแจ*ม แสงใส
15 16 29 11020123470 59T01427 นางส�ดแจ*ม แสงใส
16 1 11 11020123471 59T01428 นางส�ดแจ*ม แสงใส
17 18 23 11020123472 59T01429 นางส�ดแจ*ม แสงใส
18 17 11 11020123473 59T01430 นางส�ดแจ*ม แสงใส
19 19 11 11020123474 59T01431 นางส�ดแจ*ม แสงใส
20 20 11 11020123475 59T01432 นางสาวมาล+ แสงอร*าม
21 21 39 11020123476 59T01433 นางหอย แซ*ต�,ง
22 22 11 11020123477 59T01434 นายส�จ�น สงงาม

เอกสารแนบ 20

เส�นทาง 010001
ล�าด�บ

อานมาตร
ช3�อ-สก5ล

171/19 ถ.อ�ครน�วาต ต.บางปลาสร'อย อ.เม3องช�ลบ�ร+ จ.ชลบ�ร+
171/19ก ถ.อ�ครน�วาต ต.บางปลาสร'อย อ.เม3องช�ลบ�ร+ จ.ชลบ�ร+
171/11 ถ.อ�ครน�วาต ต.บางปลาสร'อย อ.เม3องช�ลบ�ร+ จ.ชลบ�ร+
171/18 ถ.อ�ครน�วาต ต.บางปลาสร'อย อ.เม3องช�ลบ�ร+ จ.ชลบ�ร+
171/21 ถ.อ�ครน�วาต ต.บางปลาสร'อย อ.เม3องช�ลบ�ร+ จ.ชลบ�ร+
171/24 ถ.อ�ครน�วาต ต.บางปลาสร'อย อ.เม3องช�ลบ�ร+ จ.ชลบ�ร+
171/19ง ถ.อ�ครน�วาต ต.บางปลาสร'อย อ.เม3องช�ลบ�ร+ จ.ชลบ�ร+
171/1 ถ.อ�ครน�วาต ต.บางปลาสร'อย อ.เม3องช�ลบ�ร+ จ.ชลบ�ร+
171/2 ถ.อ�ครน�วาต ต.บางปลาสร'อย อ.เม3องช�ลบ�ร+ จ.ชลบ�ร+
171/3 ถ.อ�ครน�วาต ต.บางปลาสร'อย อ.เม3องช�ลบ�ร+ จ.ชลบ�ร+
171/6 ถ.อ�ครน�วาต ต.บางปลาสร'อย อ.เม3องช�ลบ�ร+ จ.ชลบ�ร+
171/8 ถ.อ�ครน�วาต ต.บางปลาสร'อย อ.เม3องช�ลบ�ร+ จ.ชลบ�ร+
171/17 ถ.อ�ครน�วาต ต.บางปลาสร'อย อ.เม3องช�ลบ�ร+ จ.ชลบ�ร+
171/20 ถ.อ�ครน�วาต ต.บางปลาสร'อย อ.เม3องช�ลบ�ร+ จ.ชลบ�ร+
171/22 ถ.อ�ครน�วาต ต.บางปลาสร'อย อ.เม3องช�ลบ�ร+ จ.ชลบ�ร+
171/1ข ถ.อ�ครน�วาต ต.บางปลาสร'อย อ.เม3องช�ลบ�ร+ จ.ชลบ�ร+
171/23 ถ.อ�ครน�วาต ต.บางปลาสร'อย อ.เม3องช�ลบ�ร+ จ.ชลบ�ร+
171/30 ถ.อ�ครน�วาต ต.บางปลาสร'อย อ.เม3องช�ลบ�ร+ จ.ชลบ�ร+
171/31 ถ.อ�ครน�วาต ต.บางปลาสร'อย อ.เม3องช�ลบ�ร+ จ.ชลบ�ร+
171/32 ถ.อ�ครน�วาต ต.บางปลาสร'อย อ.เม3องช�ลบ�ร+ จ.ชลบ�ร+
171/33 ถ.อ�ครน�วาต ต.บางปลาสร'อย อ.เม3องช�ลบ�ร+ จ.ชลบ�ร+
171/34 ถ.อ�ครน�วาต ต.บางปลาสร'อย อ.เม3องช�ลบ�ร+ จ.ชลบ�ร+
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