รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
งานจดซอคลอร#นเหลวขนาดบรรจ&ทอละ ๑๐๐ ก,โลกรม ตามมาตรฐาน
มอก.๒๐๗-๒๕๓๐ พร7อมขนสง จ9านวน ๒,๐๐๒ ทอ ป<งบประมาณ ๒๕๖๐
๑. ความเป?นมา
การประปาสวนภมภาคเขต ๒ (กปภ.ข.๒) จะดาเนนการจดซอคลอร! นเหลวขนาดบรรจ$ ท อละ ๑๐๐
กโลกรม ตามมาตรฐาน มอก.๒๐๗-๒๕๓๐ พร/อมขนสง รวมจานวน ๒,๐๐๒ ทอ ป2งบประมาณ ๒๕๖๐ เพ5อจดสรร
ให/การประปาสวนภมภาคสาขาในสงกด การประปาสวนภมภาคเขต ๒
ค9าจ9ากดความ
กปภ.
กปภ.ข.
ผ/เสนอราคา
พสด$ท!5จดซอฯ

หมายถ9ง
หมายถ9ง
หมายถ9ง
หมายถ9ง

ผ/ซอ
ผ/ขาย

หมายถ9ง
หมายถ9ง

สญญาซอขาย
มอก.

หมายถ9ง
หมายถ9ง

การประปาสวนภมภาค
การประปาสวนภมภาคเขต
นตบ$คคล หรอกล$มนตบ$คคลท!5ม!สทธ<เข/าเสนอราคา
คลอร!นเหลวขนาดบรรจ$ทอละ ๑๐๐ กโลกรม ตามมาตรฐาน
มอก.๒๐๗-๒๕๓๐ และม!ค$ณสมบตตามรายละเอ!ยดค$ณลกษณะเฉพาะ
ในข/อ ๔
การประปาสวนภมภาคเขต ๒ (กปภ.ข.๒)
ผ/เสนอราคาซ95งได/รบการพจารณาคดเลอกและได/ลงนามในสญญา
หรอผ/จะขาย
สญญาจะซอจะขาย
มาตรฐานผลตภณฑEอต$ สาหกรรม

๒. วตถ&ประสงคA
๒.๑ เพ5อจดซอคลอร!นเหลว ขนาดบรรจ$ทอละ ๑๐๐ กโลกรม สาหรบใช/ในกระบวนการผลตนาประปาให/
แกการประปาสวนภมภาคสาขาในสงกด การประปาสวนภมภาคเขต ๒ จานวน ๒,๐๐๒ ทอ ตามแผนการสงมอบ
๒.๒ คลอร! น เหลวท!5 จ ะจดซอ ขนาดบรรจ$ ท อละ ๑๐๐ กโลกรม ม! ค$ ณ ภาพได/ ม าตรฐานตาม มอก .
๒๐๗-๒๕๓๐

- ๒ -/๓.ค$ณสมบต......

-๒๓. ค&ณสมบต,ของผC7เสนอราคา
๓.๑ เปHนผ/ม!อาช!พขายพสด$ท!5กาหนด
๓.๒ ไมเปHนผ/ท!5ถกระบ$ช5อไว/ในบญช!รายช5อผ/ทงงานของทางราชการและได/แจ/งเว!ยนช5อแล/ว
๓.๓ ไมเปHนผ/ได/รบเอกสทธ<หรอความค$/มกน ซ95งอาจปฏเสธไมยอมข9นศาลไทย เว/นแตรฐบาลของผ/เสนอ
ราคาได/คาส5งให/สละสทธ<ความค$/มกนเชนวานน
๓.๔ ไมเปHนผ/ม!ผลประโยชนEรวมกนกบผ/เสนอราคารายอ5นท!5เข/าเสนอราคาให/แกกปภ. และไมเปHนผ/ม!ผล
ประโยชนEรวมกนระหวางผ/เสนอราคา หรอไมเปHนผ/กระทาการอนเปHนการขดขวางการแขงขนราคาอยางเปHนธรรมใน
การเสนอราคาครงน!
๓.๕ เปHนผ/ผลตหรอตวแทนจาหนายผลตภณฑEท!5เสนอ ซ95งได/รบการแตงตงจากบรษทผ/ผลต หรอตวแทน
จาหนายผลตภณฑEในประเทศ คลอร!นเหลวท!5เสนอต/องผลตจากโรงงานท!5ได/รบอน$ญาตให/ทาการผลตตามพรบ.
ควบค$มย$ทธภณฑE พ.ศ.๒๕๓๐
๓.๖ โรงงานผลตต/อ งได/ร บการรบรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ จากสถาบนรบรองมาตรฐาน ISO หรอ
เท!ยบเทา
๓.๗ บ$คคลหรอนตบ$คคลท!5จะเข/าเปHนคสญญาต/องไมอยในฐานะเปHนผ/ไมแสดงบญช!รายรบรายจายหรอ
แสดงบญช!รายรบรายจายไมถกต/องครบถ/วนในสาระสาคญ
๓.๘ บ$คคลหรอนตบ$คคลท!5จะเข/าเปHนคสญญากบหนวยงานของรฐ ซ95งได/ดาเนนการจดซอจดจ/างเชาด/วย
ระบบอเลPกทรอนกสE (e-Government Procurement : e-GP) ต/องลงทะเบ!ยนในระบบอเลPกทรอนกสEของกรม
บญช!กลางท!5เวPปไซตEศนยEข/อมลจดซอจดจ/างภาครฐ
๓.๙ คสญญาต/อ งรบและจายเงนผานบญช! ธ นาคาร เว/ น แตการจายเงนแตละครง ซ95 ง ม! ม ลคาไมเกน
สามหม5นบาท คสญญาอาจรบจายเงนสดได/
๔. รายละเอ#ยดค&ณลกษณะเฉพาะ
๔.๑ ค$ณลกษณะท5วไป
คลอร!นเหลวจะต/องม!ค$ณลกษณะเปHนไปตามมาตรฐานผลตภณฑEอ$ตสาหกรรม “คลอร!นเหลว” ของ
กระทรวงอ$ตสาหกรรม เลขท!5 มอก.๒๐๗-๒๕๓๐ บรรจ$ในทอเหลPกทนความดนท!5เปHนไปตามมาตรฐานผลตภณฑE
อ$ตสาหกรรม และได/รบเคร5องหมายมาตรฐานอ$ตสาหกรรม
๔.๒ ค$ณลกษณะทางเคม!ท!5ต/องการ
คลอร!นเหลวต/องม!ความบรส$ทธ<ไมน/อยกวาร/อยละ ๙๙.๕ ของปรมาตร โดยผ/เสนอขายจะต/องแนบ
ใบรบรองค$ณภาพของคลอร!นเหลวท!5เสนอ ซ95งออกโดยหนวยงาน หรอสถาบนท!5เช5อถอได/มาพร/อม ใบเสนอราคา
๔.๓ ขนาดบรรจ$
นาหนกส$ทธไมน/อยกวา ๑๐๐ กโลกรม

- ๓ -/๔.๔ ค$ณสมบต......

-๓๔.๔ ค$ณสมบตของภาชนะบรรจ$
๔.๔.๑ ทอบรรจ$คลอร!นเหลว เปHนทอแบบม!ตะเขPบ และได/มาตรฐานผลตภณฑEอต$ สาหกรรม
๔.๔.๒ ภายนอกให/ทาส!เหลอง ม!ข/อความแสดงถ9งช5อก_าสท!5บรรจ$เปHนภาษาไทยและสตรเคม!ของ
คลอร!น ตามท!5ระบ$ใน มอก.๘๘-๒๕๑๗ และสญลกษณEอ5นๆ ท!5ระบ$ใน มอก.๒๐๗-๒๕๓๐
๔.๔.๓ ลนจายคลอร!น (Chlorine Cylinder Valve) จะต/องเปHนผลตภณฑEย!5ห/อ Advance หรอ
Imperial หรอ Janes Bury หรอผลตภณฑEอ5นท!5ม!ค$ณภาพเท!ยบเทา และจะต/องได/รบการรบรองจากสถาบนกาหนด
มาตรฐานแหงชาต หรอสถาบนท!5ค วบค$มมาตรฐานผลตภณฑEสารเคม!และสารพษ เชน Chlorine Institute of
America เปHนต/น
๔.๔.๔ กลอ$ปกรณEนรภยแบบระบาย สาหรบภาชนะบรรจ$คลอร!นเหลว ให/ใช/ชนดจ$กหลอมละลาย
หรอจ$กหลอมละเลยเสรมกาลงท!5ทาด/วยโลหะผสม สามารถหลอมละลายท!5อ$ณหภม ประมาณ ๗๔ องศาเซลเซ!ยส
ตาม มอก.๒๐๗-๒๕๓๐ โดยตดไว/ท!5ตวภาชนะบรรจ$คลอร!น
๔.๔.๕ ฝาครอบลน (Protection Cap) อ$ปกรณEสวนท!5เปHนลนจาย หรอวาลEวตางๆ ต/องม!ฝาครอบ
ลนนรภยปpองกนไว/ขณะขนสง หรอยงมได/ใช/งาน
๔.๔.๖ ผ/ขายจะต/องจดหาปะเกPนของฝาครอบลนจานวน ๒ อน ตอคลอร!นเหลว ๑ ทอ
๔.๔.๗ ลนจายคลอร!นจะต/องอยในสภาพใช/งานได/ด! และถ/าหากเกดการชาร$ดเส!ยหาย หรอใช/งาน
ไมได/ ผ/ขายจะต/องแก/ไขเปล!5ยนแปลงให/เร!ยบร/อย
๔.๕ เคร5องหมายและฉลาก ตาม มอก.๒๐๗-๒๕๓๐
ท!5ภาชนะบรรจ$ หรอฉลากท!5ตดอยท!5ภาชนะบรรจ$คลอร!นเหลวท$กหนวย อยางน/อยต/องม!เลข อกษร
หรอเคร5องหมายแจ/งรายละเอ!ยดตอไปน! ให/เหPนได/งายชดเจนและไมลบเลอน
๔.๕.๑ ช5อผลตภณฑE
๔.๕.๒ ช5อผ/ทา หรอโรงงานท!5ทาพร/อมสถานท!ต5 ง หรอเคร5องหมายการค/า หรอช5อผ/จดจาหนาย
๔.๕.๓ วน เดอน ป2ท!5บรรจ$
๔.๕.๔ นาหนกส$ทธ เปHนกโลกรม
๔.๕.๕ ข/อความท!5ตวภาชนะบรรจ$แสดงวาเปHนก_าสพษหรออนตราย ในกรณ!ท!5ใช/ภาษาตางประเทศ
ต/องม!ความหมายตรงกบภาษาไทยท!5กาหนดไว/
๔.๕.๖ ผ/ทาผลตภณฑEอ$ตสาหกรรมท!5เปHนไปตามมาตรฐานน! จะแสดงเคร5องหมายมาตรฐานกบ
ผลตภณฑEอ$ตสาหกรรมนนได/ กPตอเม5อได/รบใบอน$ญาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลตภณฑEอต$ สาหกรรมแล/ว
๕. การตรวจสอบ/ทดสอบภาชนะบรรจ&
กอนทาการบรรจ$คลอร!นเหลว ผ/จะขายต/องทาการทดสอบค$ณสมบตของทอบรรจ$คลอร!นเหลว ตาม มอก.
๓๕๘-๒๕๓๑ เส!ยกอน ทอบรรจ$คลอร!นท!5ผานการทดสอบข/างต/นแล/ว เม5อใช/บรรจ$คลอร!นเหลวระหวางการขนสง
หากม!การร5วไหล หรอเกดอ$บตเหต$อยางอ5น ผ/ขายจะต/องเปHนผ/รบผดชอบทงสน
- ๔ -/ภาชนะบรรจ$......

-๔ภาชนะบรรจ$ท!5ผานการใช/งานแล/ว ให/ทาการทดสอบท$กๆ ๓ ป2 สาหรบภาชนะบรรจ$ท!5ม!อาย$การใช/งานเกน
๑๐ ป2 ให/ทาการทดสอบท$กๆ ๒ ป2 โดยให/ผ/ขายเปHนผ/รบภาระคาใช/จายในการทดสอบ
๖. การทดสอบล,นจายคลอร#น
ผ/จะขายจะต/องตรวจสอบลนจายคลอร!น เพ5อให/เกดความปลอดภยแกการใช/งาน
๗. การสงมอบ
๗.๑ คลอร!นเหลวท!5ตกลงจะซอจะขายกนตามสญญาน! จานวนตามแผนการสงมอบหรอตามท!5การประปา
สวนภมภาคเขต ๒ แจ/ง
๗.๒ ผ/จะขายจะต/องจดสงคลอร!นเหลวภายในวนท!5 ๒๐ ของท$กเดอน โดยม!ระยะเวลาสงมอบตามแผน
การสงมอบ
๗.๓ การสงมอบแตละเดอน หากไมได/รบการแจ/งเปล!5ยนแปลงจากผ/จะซอ ให/ผ/จะขายจดสงคลอร!นเหลวให/
แกการประปาสวนภมภาคสาขาในสงกด การประปาสวนภมภาคเขต ๒ ตามจานวน เวลา และจ$ ด สงมอบ
ตามแผนการสงมอบคลอร!นท!5แนบ
๗.๔ ในกรณ!ท!5ผ/จะซอม!ความประสงคEจะเปล!5ยนแปลงจานวนและ/หรอเวลาในการจดสงจากท!5กาหนดไว/
ข/างต/น ผ/จะซอจะแจ/งให/ผ/จะขายทราบเปHนลายลกษณEอกษรลวงหน/ากอนกาหนดสงมอบไมน/อยกวา ๗ วนทาการ
๗.๕ ผC7จะซอสงวนส,ทธ,Lท#Mจะลดหรอเพ,Mมจ9านวน ได7ไมเก,น ๒๐% ของจ9านวนตามสญญา
๘. การขนสงและมาตรการรกษาความปลอดภย
การยกและขนสงภาชนะบรรจ$คลอร!นเหลวจากโรงงานผ/ผลต ไปยงหนวยงานท!5ใช/เปHนความรบผดชอบของ
ผ/จะขาย โดยต/องจดให/ม!มาตรการความปลอดภยอยางน/อย ดงน!
๘.๑ กอนนาภาชนะบรรจ$คลอร!นเหลวข9นรถบรรท$ก ต/องทาการตรวจสอบการร5วของคลอร!นเหลวท$ก
ภาชนะบรรจ$ โดยใช/แอมโมเน!ย
๘.๒ ภาชนะบรรจ$ท$กภาชนะ ต/องม!ฝาครอบลนจาย เพ5อปpองกนลนจายคลอร!นไมให/เกดความเส!ยหายใน
ระหวางการยก ขนสง และเกPบรกษา
๘.๓ ภาชนะบรรจ$คลอร!นเหลว ให/ตงถงข9นพร/อมใช/สายรดอยางม5นคง เพ5อปpองกนการกระทบกระแทก
ขณะขนสง
๘.๔ รถท!5ใช/บรรท$กภาชนะบรรจ$คลอร!นเหลว ต/องเปHนรถท!5ม!สภาพด!ม!หลงคา ในกรณ!รถบรรท$กภาชนะ
บรรจ$คลอร!นเหลวไมม!หลงคา ต/องใช/ผ/าใบคล$มภาชนะบรรจ$ เพ5อปpองกนภาชนะบรรจ$จากแสงแดดและฝน และต/อง
ระวงไมให/อ$ณหภมของภาชนะบรรจ$เกน ๔๐ องศาเซลเซ!ยส การขนสงต/องไมขนสงรวมกบสนค/าอยางอ5น และต/อง
ผานการตรวจสภาพ และรบรองตามระเบ!ยบของกรมการขนสงทางบก ม!ปpายคาเตอนและสญลกษณEตามประกาศ
กระทรวงอ$ตสาหกรรมกาหนด

- ๕ -/๘.๕. การยกภาชนะ......

-๕๘.๕ การยกภาชนะบรรจ$ลงจากรถ ต/องระวงไมให/ภาชนะบรรจ$เกดการกระแทกกบพน และต/องใช/อ$ปกรณE
ในการขนย/ายท!5ออกแบบมาโดยเฉพาะ สาหรบการยกภาชนะบรรจ$คลอร!นเหลว
๘.๖ การยกภาชนะบรรจ$ห/ามมให/เก!5ยวยกท!5ลนจายคลอร!นและฝาครอบลนจายคลอร!น
๘.๗ ห/ามมให/ขนสงภาชนะบรรจ$คลอร!นรวมกบวตถ$ไวไฟ เชน ออกซเจน โฮโดรเจน หรอ วตถ$ไวไฟอ5นๆ
๘.๘ ในระหวางขนสงเม5อม!การจอดรถ ห/ามจอดรถท!5บรรท$กภาชนะบรรจ$คลอร!นนานๆ และหากจาเปHนต/อง
จอดนาน ให/จอดรถหางจากช$มชน โรงเร!ยน และโรงพยาบาล
๘.๙ รถบรรท$กภาชนะบรรจ$คลอร!น ต/องม!อ$ปกรณEความปลอดภยตดตงไว/ประจารถตลอดเวลาอ$ปกรณE
ดงกลาวได/แก หน/ากากปpองกนคลอร!นเหลว เคร5องดบเพลง ปนขาว แอมโมเน!ย และประแจท!5จาเปHน อ$ปกรณE
ดงกลาวต/องอยในสภาพพร/อมใช/งานได/ตลอดเวลา
๘.๑๐ พนกงานขบรถบรรท$กภาชนะบรรจ$คลอร!น ต/องได/รบการอบรมมาเปHนอยางด!ให/ม!ความร/เก!5ยวกบ
ค$ณสมบตพนฐานของคลอร!น และต/องได/รบการฝsกฝนให/ม!ความชานาญในการใช/อ$ปกรณEความปลอดภยและวธ!การ
แก/ไข เม5อเกดการร5วของคลอร!นจากภาชนะบรรจ$
๘.๑๑ รถบรรท$กภาชนะบรรจ$คลอร!นท$กคน ต/องม!ปpายแสดงข/อพ9งปฏบตในกรณ!ท!5เกดการร5วของคลอร!น
พร/อมหมายเลขโทรศพทEตดตอโรงงานผ/ผลต ตดตงไว/ในท!5ท!5สามารถมองเหPนได/ชดเจน
๘.๑๒ หากเกดการร5ว หรอสงสยวาคลอร!นร5วในระหวางการขนสง ต/องนารถออกจากแหลงช$มชนไปยงท!5
โลงแจ/ง แล/วทาการแก/ไข เพ5อหย$ดการร5วไหลโดยเรPว และทาการตรวจสอบความปลอดภยกอนเคล5อนย/ายไปจ$ด
หมายปลายทาง หากไมสามารถเคล5 อ นย/ า ยพาหนะได/ โ ดยปลอดภย ให/ ด าเนนการปt ด กนพนท!5 เ กดเหต$ และ
ดาเนนการแจ/งเตอนประชาชนให/ทราบถ9งอนตราย และถ/าจาเปHนให/ทาการอพยบผ/คน จากนนดาเนนการตามขน
ตอนระงบเหต$ฉ$กเฉน หากไมสามารถดาเนนการ ให/โทรแจ/งโรงงานผ/ผลต หรอ CATEMAG Call Center (๐๘๗๕๐๔-๔๑๐๐) เพ5อขอความชวยเหลอ
๘.๑๓ ห/ามมให/ใช/นาราด หรอรดลงบนภาชนะบรรจ$คลอร!นท!5รว5
๘.๑๔ ห/ามมให/ทงภาชนะบรรจ$คลอร!นท!5รว5 ลงในแหลงนา
๙. การตรวจสอบค&ณภาพคลอร#นเหลว
๙. การตรวจสอบค$ณภาพคลอร!นเหลว ผ/จะซอหรอผ/แทนของผ/จะซอจะเปHนผ/กาหนดโดยวธ!ส$มตวอยาง
จานวนไมเกน ๑% ของคลอร!นเหลวท!5จะสงมอบในเดอนนนๆ แตต/องไมน/อยกวา ๑ ตวอยาง จากคลอร!นเหลวท!5
โรงงานผลต ซ95งผ/จะขายจะสงให/แกผ/จะซอ และดาเนนการตรวจสอบค$ณภาพ ณ โรงงานผลตของผ/จะขาย หรอ
หนวยงานอ5นใดท!5ผ/จะซอเหPนชอบ โดยคาใช/จายตางๆ เพ5อการน!เปHนภาระของผ/จะขายทงสน
๙.๒ จากการตรวจสอบค$ณภาพคลอร!นเหลวหากพบวา คลอร!นเหลวม!ธาต$คลอร!น น/อยกวา ๙๙.๕% ของ
ปรมาตร ผ/จะซอจะจายเงนให/ผ/จะขายลดลงจากยอดรวมท!5ได/ตกลงจะซอจะขายตามสวนของธาต$คลอร!นท!5น/อยลง
โดยการหกเงนจากผ/จะขายในการจายเงนงวดนน หรองวดถดไป หรอเร!ยกหกเงนคนจากผ/ขายในภายหลงกPได/

- ๖ -/การคดคาปรบ......

-๖การค,ดคาปรบจะค,ดเป?นอตราร7อยละ ดงน#
(๑) หากคลอร!นเหลวม!ความบรส$ทธ<น/อยกวาร/อยละ ๙๙.๕ ของปรมาตร แตไมน/อยกวาร/อยละ ๙๙.๐ ของ
ปรมาตร คดคาปรบในอตราร/อยละ ๑๕ ของมลคาคลอร!นเหลวท!5ตรวจรบในครงนน
(๒) หากคลอร!นเหลวม!ความบรส$ทธ<น/อยกวาร/อยละ ๙๙.๐ ของปรมาตร แตไมน/อยกวาร/อยละ ๙๘.๐ ของ
ปรมาตร คดคาปรบในอตราร/อยละ ๒๕ ของมลคาคลอร!นเหลวท!5ตรวจรบในครงนน
(๓) หากคลอร!นเหลวม!ความบรส$ทธ<น/อยกวาร/อยละ ๙๘.๐ ของปรมาตร คดคาปรบในอตราร/อยละ ๕๐
ของมลคาคลอร!นเหลวท!5ตรวจรบในครงนน
๙.๓ จากการตรวจสอบนาหนกของคลอร!นเหลว หากพบวา ทอใดม!นาหนกน/อยกวา ๑๐๐ กโลกรม ผ/จะซอ
จะจายเงนให/ผ/จะขายลดลงจากราคาท!5ตกลงจะซอจะขายแตละทอตามสวนของคลอร!นท!5น/อยลง แตไมน/อยกวา
ทอละ ๑๐๐.- บาท(แล/วแตจานวนใดจะมากกวา) โดยการหกเงนจากผ/จะขายในการจายเงนงวดนน หรองวดถดไป
หรอเร!ยกหกเงนคนจากผ/จะขายในภายหลงกPได/
๙.๔ หากคลอร!นเหลวท!5จดสง เกดการร5วซ9มทาให/เกดความเส!ยหายแกรางกาย ช!วต หรอทรพยEสนของ
การประปาสวนภมภาค หรอของผ/อ5น ผ/จะขายจะต/องรบผดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชยE วาด/วยการ
ละเมดอ!กด/วย
กรณ!คลอร!นเหลวท!5จดสงเปHนเหต$ให/เกดความเส!ยหายตออ$ปกรณEของระบบจายคลอร!นในการผลตนา
ประปาของผ/จะซอ หรอของผ/อ5น ผ/จะขายต/องรบผดชอบชดใช/คาเส!ยหายท!5เกดข9นให/แกผ/จะซอด/วย
๙.๕ กรรมสทธ<ในส5งของท!5ตกลงซอขายจะโอนไปยงผ/จะซอเม5อปรากฎวา ผ/แทนของผ/จะซอได/ทาการ
ตรวจรบ และได/สงมอบหลกฐานในการตรวจรบให/แกฝzายของผ/จะขายแล/ว เทานน
๙.๖ กรณ!ท!5ผ/จะขายไมได/ปฏบตตามเง5อนไขแหงการซอขายน! และเกดความเส!ยหายใดๆ ข9นแกผ/จะขาย
ผ/จะขายจะเร!ยกร/องคาเส!ยหายใดๆ จากผ/จะซอไมได/
๙.๗ ในการสงมอบคลอร!นเหลวท$กงวด ยกเว/นงวดแรก ผ/จะขายสามารถขอรบทอเปลาคนจาก กปภ.สาขา
ในสงกด กปภ.ข.๒ ได/ตามจานวนทอท!5ผ/จะขายสงมอบให/ กปภ.สาขาในสงกด กปภ.ข.๒ ตามงวดท!5ผานมา หาก
การประปาสวนภมภาคสาขานนๆ หรอผ/จะซอไมสามารถสงคนทอเปลาให/ผ/จะขายตามจานวนงวนนน ผ/จะขายจะ
ไมสงมอบคลอร!นเหลวให/แก กปภ.สาขานนๆ ในงวดตอไปตามจานวนทอเปลาท!5ยงไมได/รบคนกPได/ แตผ/จะขาย
จะต/องแจ/งให/ผ/จะซอทราบลวงหน/า เปHนลายลกษณEอกษรไมน/อยกวา ๑๐ วน และผ/จะซอจะถอเปHนสาเหต$ปรบ
ผ/จะขายตามท!5ระบ$ในสญญาไมได/
๙.๘ สาหรบทอคลอร!นเปลาในงวดส$ดท/าย ผ/จะขายสามารถขอรบคนเม5อครบกาหนด ๖๐ วน นบจากวนท!5
ผ/จะซอได/รบมอบคลอร!นเหลวไว/เร!ยบร/อยแล/ว

- ๗ -/การรบประกน......

-๗๑๐. การรบประกนความช9าร&ดบกพรอง
ผ/ขายจะต/องรบประกนความชาร$ดบกพรองเปHนเวลา ๓ เดอน นบจากวนสนส$ดสญญา
๑๑. วงเง,นในการจดซอ
การจดซอครงน! ใช/ง บประมาณของการประปาสวนภมภาค ประจาป2 ๒๕๖๐ วงเงนงบประมาณ
๕,๒๙๑,๐๘๕.๘๐ บาท (เงนห/าล/านสองแสนเก/าหม5นหน95งพนแปดสบห/าบาทแปดสบสตางคE) รวมภาษ!มลคาเพ5ม
………………………………………………………………….

