
      
ร�างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

งานจ�ดซ� อคลอร#นเหลวขนาดบรรจ&ท�อละ ๑๐๐ ก,โลกร�ม ตามมาตรฐาน 
มอก.๒๐๗-๒๕๓๐ พร7อมขนส�ง จ9านวน ๒,๐๐๒ ท�อ ป<งบประมาณ ๒๕๖๐ 

๑. ความเป?นมา
การประปาส�วนภ�ม�ภาคเขต ๒ (กปภ.ข.๒) จะด�าเน�นการจ�ดซ��อคลอร!นเหลวขนาดบรรจ$ท�อละ ๑๐๐ 

ก�โลกร�ม ตามมาตรฐาน มอก.๒๐๗-๒๕๓๐ พร/อมขนส�ง รวมจ�านวน ๒,๐๐๒ ท�อ ป2งบประมาณ ๒๕๖๐ เพ�5อจ�ดสรร
ให/การประปาส�วนภ�ม�ภาคสาขาในส�งก�ด การประปาส�วนภ�ม�ภาคเขต ๒

ค9าจ9าก�ดความ
กปภ. หมายถ9ง          การประปาส�วนภ�ม�ภาค
กปภ.ข. หมายถ9ง การประปาส�วนภ�ม�ภาคเขต
ผ�/เสนอราคา หมายถ9ง น�ต�บ$คคล หร�อกล$�มน�ต�บ$คคลท!5ม!ส�ทธ�<เข/าเสนอราคา
พ�สด$ท!5จ�ดซ��อฯ หมายถ9ง  คลอร!นเหลวขนาดบรรจ$ท�อละ ๑๐๐ ก�โลกร�ม ตามมาตรฐาน 

มอก.๒๐๗-๒๕๓๐ และม!ค$ณสมบ�ต�ตามรายละเอ!ยดค$ณล�กษณะเฉพาะ
ในข/อ ๔

ผ�/ซ��อ หมายถ9ง  การประปาส�วนภ�ม�ภาคเขต ๒ (กปภ.ข.๒)
ผ�/ขาย หมายถ9ง ผ�/เสนอราคาซ95งได/ร�บการพ�จารณาค�ดเล�อกและได/ลงนามในส�ญญา 

หร�อผ�/จะขาย
ส�ญญาซ��อขาย หมายถ9ง ส�ญญาจะซ��อจะขาย
มอก. หมายถ9ง มาตรฐานผล�ตภ�ณฑEอ$ตสาหกรรม

๒. ว�ตถ&ประสงคA
๒.๑ เพ�5อจ�ดซ��อคลอร!นเหลว ขนาดบรรจ$ท�อละ ๑๐๐ ก�โลกร�ม ส�าหร�บใช/ในกระบวนการผล�ตน��าประปาให/

แก�การประปาส�วนภ�ม�ภาคสาขาในส�งก�ด การประปาส�วนภ�ม�ภาคเขต ๒ จ�านวน ๒,๐๐๒ ท�อ ตามแผนการส�งมอบ
๒.๒ คลอร!นเหลวท!5จะจ�ดซ��อ ขนาดบรรจ$ท�อละ ๑๐๐ ก�โลกร�ม ม!ค$ณภาพได/มาตรฐานตาม มอก .

๒๐๗-๒๕๓๐ 

- ๒ -/๓.ค$ณสมบ�ต�......



 - ๒ -

๓. ค&ณสมบ�ต,ของผC7เสนอราคา
๓.๑ เปHนผ�/ม!อาช!พขายพ�สด$ท!5ก�าหนด
๓.๒ ไม�เปHนผ�/ท!5ถ�กระบ$ช�5อไว/ในบ�ญช!รายช�5อผ�/ท��งงานของทางราชการและได/แจ/งเว!ยนช�5อแล/ว 
๓.๓ ไม�เปHนผ�/ได/ร�บเอกส�ทธ�<หร�อความค$/มก�น ซ95งอาจปฏ�เสธไม�ยอมข9�นศาลไทย เว/นแต�ร�ฐบาลของผ�/เสนอ

ราคาได/ค�าส�5งให/สละส�ทธ�<ความค$/มก�นเช�นว�าน��น
๓.๔ ไม�เปHนผ�/ม!ผลประโยชนEร�วมก�นก�บผ�/เสนอราคารายอ�5นท!5เข/าเสนอราคาให/แก�กปภ. และไม�เปHนผ�/ม!ผล

ประโยชนEร�วมก�นระหว�างผ�/เสนอราคา หร�อไม�เปHนผ�/กระท�าการอ�นเปHนการข�ดขวางการแข�งข�นราคาอย�างเปHนธรรมใน
การเสนอราคาคร��งน!�

๓.๕ เปHนผ�/ผล�ตหร�อต�วแทนจ�าหน�ายผล�ตภ�ณฑEท!5เสนอ ซ95งได/ร�บการแต�งต��งจากบร�ษ�ทผ�/ผล�ต หร�อต�วแทน
จ�าหน�ายผล�ตภ�ณฑEในประเทศ คลอร!นเหลวท!5เสนอต/องผล�ตจากโรงงานท!5ได/ร�บอน$ญาตให/ท�าการผล�ตตามพรบ . 
ควบค$มย$ทธภ�ณฑE พ.ศ.๒๕๓๐

๓.๖ โรงงานผล�ตต/องได/ร�บการร�บรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ จากสถาบ�นร�บรองมาตรฐาน ISO หร�อ 
เท!ยบเท�า

๓.๗ บ$คคลหร�อน�ต�บ$คคลท!5จะเข/าเปHนค��ส�ญญาต/องไม�อย��ในฐานะเปHนผ�/ไม�แสดงบ�ญช!รายร�บรายจ�ายหร�อ
แสดงบ�ญช!รายร�บรายจ�ายไม�ถ�กต/องครบถ/วนในสาระส�าค�ญ

๓.๘ บ$คคลหร�อน�ต�บ$คคลท!5จะเข/าเปHนค��ส�ญญาก�บหน�วยงานของร�ฐ ซ95งได/ด�าเน�นการจ�ดซ��อจ�ดจ/างเช�าด/วย
ระบบอ�เลPกทรอน�กสE (e-Government Procurement : e-GP) ต/องลงทะเบ!ยนในระบบอ�เลPกทรอน�กสEของกรม
บ�ญช!กลางท!5เวPปไซตEศ�นยEข/อม�ลจ�ดซ��อจ�ดจ/างภาคร�ฐ

๓.๙ ค��ส�ญญาต/องร�บและจ�ายเง�นผ�านบ�ญช!ธนาคาร เว/นแต�การจ�ายเง�นแต�ละคร��ง ซ95งม!ม�ลค�าไม�เก�น 
สามหม�5นบาท ค��ส�ญญาอาจร�บจ�ายเง�นสดได/

๔. รายละเอ#ยดค&ณล�กษณะเฉพาะ
๔.๑ ค$ณล�กษณะท�5วไป 
      คลอร!นเหลวจะต/องม!ค$ณล�กษณะเปHนไปตามมาตรฐานผล�ตภ�ณฑEอ$ตสาหกรรม “คลอร!นเหลว” ของ

กระทรวงอ$ตสาหกรรม เลขท!5 มอก.๒๐๗-๒๕๓๐ บรรจ$ในท�อเหลPกทนความด�นท!5เปHนไปตามมาตรฐานผล�ตภ�ณฑE
อ$ตสาหกรรม และได/ร�บเคร�5องหมายมาตรฐานอ$ตสาหกรรม

๔.๒ ค$ณล�กษณะทางเคม!ท!5ต/องการ 
      คลอร!นเหลวต/องม!ความบร�ส$ทธ�<ไม�น/อยกว�าร/อยละ ๙๙.๕ ของปร�มาตร โดยผ�/เสนอขายจะต/องแนบ 

ใบร�บรองค$ณภาพของคลอร!นเหลวท!5เสนอ ซ95งออกโดยหน�วยงาน หร�อสถาบ�นท!5เช�5อถ�อได/มาพร/อม ใบเสนอราคา
๔.๓ ขนาดบรรจ$
      น��าหน�กส$ทธ�ไม�น/อยกว�า ๑๐๐ ก�โลกร�ม 

 - ๓ -/๔.๔ ค$ณสมบ�ต�......
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๔.๔ ค$ณสมบ�ต�ของภาชนะบรรจ$
๔.๔.๑ ท�อบรรจ$คลอร!นเหลว เปHนท�อแบบม!ตะเขPบ และได/มาตรฐานผล�ตภ�ณฑEอ$ตสาหกรรม 
๔.๔.๒ ภายนอกให/ทาส!เหล�อง ม!ข/อความแสดงถ9งช�5อก_าสท!5บรรจ$เปHนภาษาไทยและส�ตรเคม!ของ

คลอร!น ตามท!5ระบ$ใน มอก.๘๘-๒๕๑๗ และส�ญล�กษณEอ�5นๆ ท!5ระบ$ใน มอก.๒๐๗-๒๕๓๐
๔.๔.๓ ล��นจ�ายคลอร!น (Chlorine Cylinder Valve) จะต/องเปHนผล�ตภ�ณฑEย!5ห/อ Advance หร�อ 

Imperial หร�อ Janes Bury หร�อผล�ตภ�ณฑEอ�5นท!5ม!ค$ณภาพเท!ยบเท�า และจะต/องได/ร�บการร�บรองจากสถาบ�นก�าหนด
มาตรฐานแห�งชาต� หร�อสถาบ�นท!5ควบค$มมาตรฐานผล�ตภ�ณฑEสารเคม!และสารพ�ษ เช�น Chlorine Institute of 
America เปHนต/น

๔.๔.๔ กลอ$ปกรณEน�รภ�ยแบบระบาย ส�าหร�บภาชนะบรรจ$คลอร!นเหลว ให/ใช/ชน�ดจ$กหลอมละลาย 
หร�อจ$กหลอมละเลยเสร�มก�าล�งท!5ท�าด/วยโลหะผสม สามารถหลอมละลายท!5อ$ณหภ�ม� ประมาณ ๗๔ องศาเซลเซ!ยส 
ตาม มอก.๒๐๗-๒๕๓๐ โดยต�ดไว/ท!5ต�วภาชนะบรรจ$คลอร!น

๔.๔.๕ ฝาครอบล��น (Protection Cap) อ$ปกรณEส�วนท!5เปHนล��นจ�าย หร�อวาลEวต�างๆ ต/องม!ฝาครอบ
ล��นน�รภ�ยปpองก�นไว/ขณะขนส�ง หร�อย�งม�ได/ใช/งาน

๔.๔.๖ ผ�/ขายจะต/องจ�ดหาปะเกPนของฝาครอบล��นจ�านวน ๒ อ�น ต�อคลอร!นเหลว ๑ ท�อ 
๔.๔.๗ ล��นจ�ายคลอร!นจะต/องอย��ในสภาพใช/งานได/ด! และถ/าหากเก�ดการช�าร$ดเส!ยหาย หร�อใช/งาน

ไม�ได/ ผ�/ขายจะต/องแก/ไขเปล!5ยนแปลงให/เร!ยบร/อย
๔.๕ เคร�5องหมายและฉลาก ตาม มอก.๒๐๗-๒๕๓๐
      ท!5ภาชนะบรรจ$ หร�อฉลากท!5ต�ดอย��ท!5ภาชนะบรรจ$คลอร!นเหลวท$กหน�วย อย�างน/อยต/องม!เลข อ�กษร 

หร�อเคร�5องหมายแจ/งรายละเอ!ยดต�อไปน!� ให/เหPนได/ง�ายช�ดเจนและไม�ลบเล�อน
๔.๕.๑ ช�5อผล�ตภ�ณฑE
๔.๕.๒ ช�5อผ�/ท�า หร�อโรงงานท!5ท�าพร/อมสถานท!5ต��ง หร�อเคร�5องหมายการค/า หร�อช�5อผ�/จ�ดจ�าหน�าย 
๔.๕.๓ ว�น เด�อน ป2ท!5บรรจ$
๔.๕.๔ น��าหน�กส$ทธ� เปHนก�โลกร�ม
๔.๕.๕ ข/อความท!5ต�วภาชนะบรรจ$แสดงว�าเปHนก_าสพ�ษหร�ออ�นตราย ในกรณ!ท!5ใช/ภาษาต�างประเทศ

ต/องม!ความหมายตรงก�บภาษาไทยท!5ก�าหนดไว/
๔.๕.๖ ผ�/ท�าผล�ตภ�ณฑEอ$ตสาหกรรมท!5เปHนไปตามมาตรฐานน!� จะแสดงเคร�5องหมายมาตรฐานก�บ

ผล�ตภ�ณฑEอ$ตสาหกรรมน��นได/ กPต�อเม�5อได/ร�บใบอน$ญาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผล�ตภ�ณฑEอ$ตสาหกรรมแล/ว

๕. การตรวจสอบ/ทดสอบภาชนะบรรจ&
ก�อนท�าการบรรจ$คลอร!นเหลว ผ�/จะขายต/องท�าการทดสอบค$ณสมบ�ต�ของท�อบรรจ$คลอร!นเหลว ตาม มอก.

๓๕๘-๒๕๓๑ เส!ยก�อน ท�อบรรจ$คลอร!นท!5ผ�านการทดสอบข/างต/นแล/ว เม�5อใช/บรรจ$คลอร!นเหลวระหว�างการขนส�ง
หากม!การร�5วไหล หร�อเก�ดอ$บ�ต�เหต$อย�างอ�5น ผ�/ขายจะต/องเปHนผ�/ร�บผ�ดชอบท��งส��น

 - ๔ -/ภาชนะบรรจ$......
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ภาชนะบรรจ$ท!5ผ�านการใช/งานแล/ว ให/ท�าการทดสอบท$กๆ ๓ ป2 ส�าหร�บภาชนะบรรจ$ท!5ม!อาย$การใช/งานเก�น 
๑๐ ป2 ให/ท�าการทดสอบท$กๆ ๒ ป2 โดยให/ผ�/ขายเปHนผ�/ร�บภาระค�าใช/จ�ายในการทดสอบ

๖. การทดสอบล, นจ�ายคลอร#น
ผ�/จะขายจะต/องตรวจสอบล��นจ�ายคลอร!น เพ�5อให/เก�ดความปลอดภ�ยแก�การใช/งาน

๗. การส�งมอบ
๗.๑ คลอร!นเหลวท!5ตกลงจะซ��อจะขายก�นตามส�ญญาน!� จ�านวนตามแผนการส�งมอบหร�อตามท!5การประปา

ส�วนภ�ม�ภาคเขต ๒ แจ/ง
๗.๒ ผ�/จะขายจะต/องจ�ดส�งคลอร!นเหลวภายในว�นท!5 ๒๐ ของท$กเด�อน โดยม!ระยะเวลาส�งมอบตามแผน 

การส�งมอบ
๗.๓ การส�งมอบแต�ละเด�อน หากไม�ได/ร�บการแจ/งเปล!5ยนแปลงจากผ�/จะซ��อ ให/ผ�/จะขายจ�ดส�งคลอร!นเหลวให/

แก�การประปาส�วนภ�ม�ภาคสาขาในส�งก�ด การประปาส�วนภ�ม�ภาคเขต ๒ ตามจ�านวน เวลา และจ$ดส�งมอบ 
ตามแผนการส�งมอบคลอร!นท!5แนบ

๗.๔ ในกรณ!ท!5ผ�/จะซ��อม!ความประสงคEจะเปล!5ยนแปลงจ�านวนและ/หร�อเวลาในการจ�ดส�งจากท!5ก�าหนดไว/ 
ข/างต/น ผ�/จะซ��อจะแจ/งให/ผ�/จะขายทราบเปHนลายล�กษณEอ�กษรล�วงหน/าก�อนก�าหนดส�งมอบไม�น/อยกว�า ๗ ว�นท�าการ

๗.๕ ผC7จะซ� อสงวนส,ทธ,Lท#Mจะลดหร�อเพ,Mมจ9านวน ได7ไม�เก,น ๒๐% ของจ9านวนตามส�ญญา

๘. การขนส�งและมาตรการร�กษาความปลอดภ�ย
การยกและขนส�งภาชนะบรรจ$คลอร!นเหลวจากโรงงานผ�/ผล�ต ไปย�งหน�วยงานท!5ใช/เปHนความร�บผ�ดชอบของ 

ผ�/จะขาย โดยต/องจ�ดให/ม!มาตรการความปลอดภ�ยอย�างน/อย ด�งน!�
๘.๑ ก�อนน�าภาชนะบรรจ$คลอร!นเหลวข9�นรถบรรท$ก ต/องท�าการตรวจสอบการร�5วของคลอร!นเหลวท$ก

ภาชนะบรรจ$ โดยใช/แอมโมเน!ย
๘.๒ ภาชนะบรรจ$ท$กภาชนะ ต/องม!ฝาครอบล��นจ�าย เพ�5อปpองก�นล��นจ�ายคลอร!นไม�ให/เก�ดความเส!ยหายใน

ระหว�างการยก ขนส�ง และเกPบร�กษา
๘.๓ ภาชนะบรรจ$คลอร!นเหลว ให/ต��งถ�งข9�นพร/อมใช/สายร�ดอย�างม�5นคง เพ�5อปpองก�นการกระทบกระแทก

ขณะขนส�ง
๘.๔ รถท!5ใช/บรรท$กภาชนะบรรจ$คลอร!นเหลว ต/องเปHนรถท!5ม!สภาพด!ม!หล�งคา ในกรณ!รถบรรท$กภาชนะ

บรรจ$คลอร!นเหลวไม�ม!หล�งคา ต/องใช/ผ/าใบคล$มภาชนะบรรจ$ เพ�5อปpองก�นภาชนะบรรจ$จากแสงแดดและฝน และต/อง
ระว�งไม�ให/อ$ณหภ�ม�ของภาชนะบรรจ$เก�น ๔๐ องศาเซลเซ!ยส การขนส�งต/องไม�ขนส�งร�วมก�บส�นค/าอย�างอ�5น และต/อง
ผ�านการตรวจสภาพ และร�บรองตามระเบ!ยบของกรมการขนส�งทางบก ม!ปpายค�าเต�อนและส�ญล�กษณEตามประกาศ
กระทรวงอ$ตสาหกรรมก�าหนด

 
 - ๕ -/๘.๕. การยกภาชนะ......
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๘.๕ การยกภาชนะบรรจ$ลงจากรถ ต/องระว�งไม�ให/ภาชนะบรรจ$เก�ดการกระแทกก�บพ��น และต/องใช/อ$ปกรณE
ในการขนย/ายท!5ออกแบบมาโดยเฉพาะ ส�าหร�บการยกภาชนะบรรจ$คลอร!นเหลว

๘.๖ การยกภาชนะบรรจ$ห/ามม�ให/เก!5ยวยกท!5ล��นจ�ายคลอร!นและฝาครอบล��นจ�ายคลอร!น
๘.๗ ห/ามม�ให/ขนส�งภาชนะบรรจ$คลอร!นร�วมก�บว�ตถ$ไวไฟ เช�น ออกซ�เจน โฮโดรเจน หร�อ ว�ตถ$ไวไฟอ�5นๆ
๘.๘ ในระหว�างขนส�งเม�5อม!การจอดรถ ห/ามจอดรถท!5บรรท$กภาชนะบรรจ$คลอร!นนานๆ และหากจ�าเปHนต/อง

จอดนาน ให/จอดรถห�างจากช$มชน โรงเร!ยน และโรงพยาบาล 
๘.๙ รถบรรท$กภาชนะบรรจ$คลอร!น ต/องม!อ$ปกรณEความปลอดภ�ยต�ดต��งไว/ประจ�ารถตลอดเวลาอ$ปกรณE 

ด�งกล�าวได/แก� หน/ากากปpองก�นคลอร!นเหลว เคร�5องด�บเพล�ง ป�นขาว แอมโมเน!ย และประแจท!5จ�าเปHน อ$ปกรณE  
ด�งกล�าวต/องอย��ในสภาพพร/อมใช/งานได/ตลอดเวลา

๘.๑๐ พน�กงานข�บรถบรรท$กภาชนะบรรจ$คลอร!น ต/องได/ร�บการอบรมมาเปHนอย�างด!ให/ม!ความร�/เก!5ยวก�บ
ค$ณสมบ�ต�พ��นฐานของคลอร!น และต/องได/ร�บการฝsกฝนให/ม!ความช�านาญในการใช/อ$ปกรณEความปลอดภ�ยและว�ธ!การ
แก/ไข เม�5อเก�ดการร�5วของคลอร!นจากภาชนะบรรจ$

๘.๑๑ รถบรรท$กภาชนะบรรจ$คลอร!นท$กค�น ต/องม!ปpายแสดงข/อพ9งปฏ�บ�ต�ในกรณ!ท!5เก�ดการร�5วของคลอร!น 
พร/อมหมายเลขโทรศ�พทEต�ดต�อโรงงานผ�/ผล�ต ต�ดต��งไว/ในท!5ท!5สามารถมองเหPนได/ช�ดเจน 

๘.๑๒ หากเก�ดการร�5ว หร�อสงส�ยว�าคลอร!นร�5วในระหว�างการขนส�ง ต/องน�ารถออกจากแหล�งช$มชนไปย�งท!5
โล�งแจ/ง แล/วท�าการแก/ไข เพ�5อหย$ดการร�5วไหลโดยเรPว และท�าการตรวจสอบความปลอดภ�ยก�อนเคล�5อนย/ายไปจ$ด
หมายปลายทาง หากไม�สามารถเคล�5อนย/ายพาหนะได/โดยปลอดภ�ย ให/ด�าเน�นการปtดก��นพ��นท!5เก�ดเหต$ และ 
ด�าเน�นการแจ/งเต�อนประชาชนให/ทราบถ9งอ�นตราย และถ/าจ�าเปHนให/ท�าการอพยบผ�/คน จากน��นด�าเน�นการตามข��น
ตอนระง�บเหต$ฉ$กเฉ�น หากไม�สามารถด�าเน�นการ ให/โทรแจ/งโรงงานผ�/ผล�ต หร�อ CATEMAG Call Center (๐๘๗- 
๕๐๔-๔๑๐๐) เพ�5อขอความช�วยเหล�อ

๘.๑๓ ห/ามม�ให/ใช/น��าราด หร�อรดลงบนภาชนะบรรจ$คลอร!นท!5ร�5ว
๘.๑๔ ห/ามม�ให/ท��งภาชนะบรรจ$คลอร!นท!5ร�5วลงในแหล�งน��า

๙. การตรวจสอบค&ณภาพคลอร#นเหลว
๙. การตรวจสอบค$ณภาพคลอร!นเหลว ผ�/จะซ��อหร�อผ�/แทนของผ�/จะซ��อจะเปHนผ�/ก�าหนดโดยว�ธ!ส$�มต�วอย�าง

จ�านวนไม�เก�น ๑% ของคลอร!นเหลวท!5จะส�งมอบในเด�อนน��นๆ แต�ต/องไม�น/อยกว�า ๑ ต�วอย�าง จากคลอร!นเหลวท!5
โรงงานผล�ต ซ95งผ�/จะขายจะส�งให/แก�ผ�/จะซ��อ และด�าเน�นการตรวจสอบค$ณภาพ ณ โรงงานผล�ตของผ�/จะขาย หร�อ
หน�วยงานอ�5นใดท!5ผ�/จะซ��อเหPนชอบ โดยค�าใช/จ�ายต�างๆ เพ�5อการน!�เปHนภาระของผ�/จะขายท��งส��น

๙.๒ จากการตรวจสอบค$ณภาพคลอร!นเหลวหากพบว�า คลอร!นเหลวม!ธาต$คลอร!น น/อยกว�า ๙๙.๕% ของ
ปร�มาตร  ผ�/จะซ��อจะจ�ายเง�นให/ผ�/จะขายลดลงจากยอดรวมท!5ได/ตกลงจะซ��อจะขายตามส�วนของธาต$คลอร!นท!5น/อยลง  
โดยการห�กเง�นจากผ�/จะขายในการจ�ายเง�นงวดน��น หร�องวดถ�ดไป หร�อเร!ยกห�กเง�นค�นจากผ�/ขายในภายหล�งกPได/

 - ๖ -/การค�ดค�าปร�บ......
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การค,ดค�าปร�บจะค,ดเป?นอ�ตราร7อยละ ด�งน# 
(๑) หากคลอร!นเหลวม!ความบร�ส$ทธ�<น/อยกว�าร/อยละ ๙๙.๕ ของปร�มาตร แต�ไม�น/อยกว�าร/อยละ ๙๙.๐ ของ

ปร�มาตร ค�ดค�าปร�บในอ�ตราร/อยละ ๑๕ ของม�ลค�าคลอร!นเหลวท!5ตรวจร�บในคร��งน��น
(๒) หากคลอร!นเหลวม!ความบร�ส$ทธ�<น/อยกว�าร/อยละ ๙๙.๐ ของปร�มาตร แต�ไม�น/อยกว�าร/อยละ ๙๘.๐ ของ

ปร�มาตร ค�ดค�าปร�บในอ�ตราร/อยละ ๒๕ ของม�ลค�าคลอร!นเหลวท!5ตรวจร�บในคร��งน��น
(๓) หากคลอร!นเหลวม!ความบร�ส$ทธ�<น/อยกว�าร/อยละ ๙๘.๐ ของปร�มาตร ค�ดค�าปร�บในอ�ตราร/อยละ ๕๐ 

ของม�ลค�าคลอร!นเหลวท!5ตรวจร�บในคร��งน��น
๙.๓ จากการตรวจสอบน��าหน�กของคลอร!นเหลว หากพบว�า ท�อใดม!น��าหน�กน/อยกว�า ๑๐๐ ก�โลกร�ม ผ�/จะซ��อ

จะจ�ายเง�นให/ผ�/จะขายลดลงจากราคาท!5ตกลงจะซ��อจะขายแต�ละท�อตามส�วนของคลอร!นท!5น/อยลง แต�ไม�น/อยกว�า  
ท�อละ ๑๐๐.- บาท(แล/วแต�จ�านวนใดจะมากกว�า) โดยการห�กเง�นจากผ�/จะขายในการจ�ายเง�นงวดน��น หร�องวดถ�ดไป 
หร�อเร!ยกห�กเง�นค�นจากผ�/จะขายในภายหล�งกPได/

๙.๔ หากคลอร!นเหลวท!5จ�ดส�ง เก�ดการร�5วซ9มท�าให/เก�ดความเส!ยหายแก�ร�างกาย ช!ว�ต หร�อทร�พยEส�นของ 
การประปาส�วนภ�ม�ภาค หร�อของผ�/อ�5น ผ�/จะขายจะต/องร�บผ�ดตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณ�ชยE ว�าด/วยการ
ละเม�ดอ!กด/วย

กรณ!คลอร!นเหลวท!5จ�ดส�งเปHนเหต$ให/เก�ดความเส!ยหายต�ออ$ปกรณEของระบบจ�ายคลอร!นในการผล�ตน��า
ประปาของผ�/จะซ��อ หร�อของผ�/อ�5น ผ�/จะขายต/องร�บผ�ดชอบชดใช/ค�าเส!ยหายท!5เก�ดข9�นให/แก�ผ�/จะซ��อด/วย

๙.๕ กรรมส�ทธ�<ในส�5งของท!5ตกลงซ��อขายจะโอนไปย�งผ�/จะซ��อเม�5อปรากฎว�า ผ�/แทนของผ�/จะซ��อได/ท�าการ 
ตรวจร�บ และได/ส�งมอบหล�กฐานในการตรวจร�บให/แก�ฝzายของผ�/จะขายแล/ว เท�าน��น

๙.๖ กรณ!ท!5ผ�/จะขายไม�ได/ปฏ�บ�ต�ตามเง�5อนไขแห�งการซ��อขายน!� และเก�ดความเส!ยหายใดๆ ข9�นแก�ผ�/จะขาย 
ผ�/จะขายจะเร!ยกร/องค�าเส!ยหายใดๆ จากผ�/จะซ��อไม�ได/

๙.๗ ในการส�งมอบคลอร!นเหลวท$กงวด ยกเว/นงวดแรก ผ�/จะขายสามารถขอร�บท�อเปล�าค�นจาก กปภ.สาขา
ในส�งก�ด กปภ.ข.๒ ได/ตามจ�านวนท�อท!5ผ�/จะขายส�งมอบให/ กปภ.สาขาในส�งก�ด กปภ.ข.๒ ตามงวดท!5ผ�านมา หาก 
การประปาส�วนภ�ม�ภาคสาขาน��นๆ หร�อผ�/จะซ��อไม�สามารถส�งค�นท�อเปล�าให/ผ�/จะขายตามจ�านวนงวนน��น ผ�/จะขายจะ
ไม�ส�งมอบคลอร!นเหลวให/แก� กปภ.สาขาน��นๆ ในงวดต�อไปตามจ�านวนท�อเปล�าท!5ย�งไม�ได/ร�บค�นกPได/ แต�ผ�/จะขาย 
จะต/องแจ/งให/ผ�/จะซ��อทราบล�วงหน/า เปHนลายล�กษณEอ�กษรไม�น/อยกว�า ๑๐ ว�น และผ�/จะซ��อจะถ�อเปHนสาเหต$ปร�บ 
ผ�/จะขายตามท!5ระบ$ในส�ญญาไม�ได/

๙.๘ ส�าหร�บท�อคลอร!นเปล�าในงวดส$ดท/าย ผ�/จะขายสามารถขอร�บค�นเม�5อครบก�าหนด ๖๐ ว�น น�บจากว�นท!5
ผ�/จะซ��อได/ร�บมอบคลอร!นเหลวไว/เร!ยบร/อยแล/ว

 - ๗ -/การร�บประก�น......



 - ๗ -

๑๐. การร�บประก�นความช9าร&ดบกพร�อง
ผ�/ขายจะต/องร�บประก�นความช�าร$ดบกพร�องเปHนเวลา ๓ เด�อน น�บจากว�นส��นส$ดส�ญญา

๑๑. วงเง,นในการจ�ดซ� อ
การจ�ดซ��อคร��งน!�ใช/งบประมาณของการประปาส�วนภ�ม�ภาค ประจ�าป2 ๒๕๖๐ วงเง�นงบประมาณ 

๕,๒๙๑,๐๘๕.๘๐ บาท (เง�นห/าล/านสองแสนเก/าหม�5นหน95งพ�นแปดส�บห/าบาทแปดส�บสตางคE) รวมภาษ!ม�ลค�าเพ�5ม

   ………………………………………………………………….
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