
 

 

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  of  Reference : TOR ) 

งานจัดซื�อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) 

จํานวน  ๖๘๒  เมตริกตัน พร้อมค่าขนส่ง  

๑. ความเป็นมา 
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ จะดําเนินการจัดซื� อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride 

(PACl) จาํนวน  ๖๘๒ เมตริกตนั พร้อมค่าขนส่งให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด   โดยการ
ประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ จึงมีความประสงค์จะเชิญผู ้
ส น ใ จ จัด ทํ าข้อ เส น อ เพืA อ ก าร พิ จ าร ณ าคัด เลื อ ก ผู ้ ทีA มี คุ ณ ส ม บั ติ เห ม าะ ส ม เป็ น ผู ้ดํ า เนิ น ก าร 
จดัหาพสัดุทีAจะจดัซื�อฯ ให ้การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ 
   

คําจํากดัความ 

กปภ.ข. ๙     หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ 
ผูเ้สนอราคา  หมายถึง  นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลทีAมีสิทธิเขา้เสนอราคา 
พสัดุทีAจดัซื�อฯ  หมายถึง  สารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) ชนิดผงตาม 

รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะใน  ขอ้ ๔ 
สารสร้างตะกอน  หมายถึง   สาร Poly Aluminium Chloride (PACl)  
ผูจ้ะซื�อ หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ 
ผูจ้ะขาย หมายถึง  ผูเ้สนอราคาซึA งไดรั้บการพิจารณาคดัเลือกและไดล้งนามในสัญญา 
รุ่น (Lot.) หมายถึง  สาร PACl ทีAทาํโดยกรรมวธีิเดียวกนั บรรจุในภาชนะบรรจุชนิด และ 

 ขนาดเดียวกนั ทีAทาํหรือส่งมอบหรือซื�อขายในระยะเวลาเดียวกนั 
 

๒. วตัถุประสงค์ 
๒.๑ เพืAอจดัซื�อสาร PACl ชนิดผง  พร้อมค่าขนส่งไปยงัการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกดัของ 
กปภ.ข.๙  ตามแผนการส่งมอบ  
๒.๒ เพืAอใหส้าร PACl   ทีAจะจดัซื�อมีคุณภาพไดม้าตรฐานตามทีAกาํหนดในขอ้ ๔ 

 
๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

๓.๑ เป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุทีAประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิทางอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว 
๓.๒ ไม่เป็นผูที้AถูกระบุชืAอไวใ้นบญัชีรายชืAอผูทิ้�งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวยีนชืAอแลว้ 
๓.๓ ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิQ หรือความคุม้กนัซึA งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ�นศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอ

ราคาไดมี้คาํสัAงใหส้ละสิทธิQ ความคุม้กนัเช่นวา่นั�น 
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๓.๔ ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอืAนทีAเขา้เสนอราคาใหแ้ก่ กปภ. และไม่เป็นผูมี้                
ผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศ               
ประกวดราคาซื� อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการ              
แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั� งนี�  

๓.๕เป็นผูผ้ลิตหรือตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑที์Aเสนอ ซึA งไดรั้บการแต่งตั�งจากบริษทัผูผ้ลิตหรือตวัแทน             
จาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศ หรือเคยประกอบธุรกิจการขายสารเคมีทีAจะจดัซื�อฯ  ใหแ้ก่หน่วยงาน               
ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชน อยา่งนอ้ย  ๑ สัญญา  โดยแนบหลกัฐานการแต่งตั�งหรือ              
สัญญาขายสารเคมีให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน แล้วแต่กรณี มาใน              
วนัยืAนซองเอกสารการประกวดราคา 

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลทีAจะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั 

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลทีAจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัการประปาส่วนภูมิภาคซึA งได้ดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้ง
ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบญัชีกลางทีAเวบ็ไซตศ์ูนยข์อ้มูลจดัซื�อจดัจา้งภาครัฐ 

๓.๘ คู่สัญญาตอ้งรับจ่ายเงินผ่านบญัชีเงินฝากธนาคาร เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั� ง ซึA งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมืAนบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

 

๔. รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ 
๔.๑ คุณลกัษณะทัHวไป 

 ๔.๑.๑ ลกัษณะเป็นผงหรือเป็นเกล็ด สีเหลือง 
 ๔.๑.๒ เป็นสารสร้างตะกอน ทีAไม่มีพิษภยัต่อมนุษย ์สัตวแ์ละสิAงแวดลอ้ม เมืAอนาํไปใชเ้ป็นสารสร้าง 

    ตะกอนในกระบวนการผลิตนํ�าบริโภค 
 ๔.๑.๓ เป็นสารสร้างตะกอน ทีAสามารถนาํไปละลายนํ�าเพืAอเตรียมเป็นสารละลาย สาํหรับนาํไปใชใ้น  

    ระดบัความเขม้ขน้ต่างๆตามทีAตอ้งการไดง่้ายไม่ยุง่ยาก 
 ๔.๑.๔ เมืAอ กปภ. ตรวจรับมอบสาร PACl แลว้จะตอ้งมีอายกุารใชง้านมากกวา่ ๑  ปีขึ�นไป 

๔.๒ คุณลกัษณะทางเคมี  

           ๔.๒.๑ อะลูมิเนียมออกไซด ์(Al2O3)  ร้อยละโดยนํ�าหนกัไม่นอ้ยกวา่   ๒๙ 

   ๔.๒.๒ เบสิกซิตี�  (Basicity)   ร้อยละโดยนํ�าหนกัตั�งแต่   ๖๕ ถึง ๘๕ 

 ๔.๒.๓ ความเป็นกรด-ด่างเมืAอทาํเป็นสารละลายทีAมีความเขม้ขน้    ๓.๕ ถึง ๕.๐ 

                      ๑๐ กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร              
๔.๒.๔ ซลัเฟต     ร้อยละโดยนํ�าหนกัไม่เกิน      ๑๐ 

 ๔.๒.๕ เหล็ก (Fe)     ร้อยละโดยนํ�าหนกัไม่เกิน                ๐.๒ 
 ๔.๒.๖ เกลือแอมโมเนียม (คาํนวณเป็น N)      มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมไม่เกิน                ๓๐๐ 
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๔.๒.๗  สารหนู (As)                             มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมไม่เกิน                  ๓.๐ 

๔.๒.๘ แมงกานีส (Mn)                             มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมไม่เกิน     ๔๕ 
๔.๒.๙  แคดเมียม (Cd)                               มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมไม่เกิน      ๓.๐ 
๔.๒.๑๐ ตะกัAว (Pb)                                    มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมไม่เกิน      ๑๕ 
๔.๒.๑๑  ปรอท (Hg)                         มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมไม่เกิน      ๐.๓ 
๔.๒.๑๒  โครเมียม (Cr)                            มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมไม่เกิน      ๑๕ 

 

๔.๓ การบรรจุ 
   ๔.๓.๑ ให้บรรจุสาร PACl ในถุง ๒ ชั�น โดยชั�นนอกทาํด้วยวสัดุทีAมีความเหนียว คงทน ไม่ฉีกขาด
ง่าย 

๔.๓.๒ ถุงทีAบรรจุตอ้งเป็นถุงใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน 
๔.๓.๓ หากมิได้ตกลงเป็นอย่างอืAน ให้บรรจุสาร PACl  ในแต่ละถุงมีนํ� าหนักสุทธิถุงละ ๒๕ 

กิโลกรัม และนํ�าหนกัสุทธิตอ้งไม่นอ้ยกวา่ทีAระบุไวที้Aฉลาก 
 

๔.๔ เครืHองหมายและฉลาก 
 ภาชนะทีAบรรจุสาร PACl ทุกหน่วยอยา่งนอ้ยตอ้งมีเลข อกัษร หรือเครืAองหมายแจง้รายละเอียดต่อไป

นี�ใหเ้ห็นไดช้ดัเจน ดงันี�  
 ๔.๔.๑ ชืAอผลิตภณัฑ ์
 ๔.๔.๒ เดือน ปีทีAผลิต และหมดอาย ุ
 ๔.๔๓  รหสัรุ่นทีAผลิต 
 ๔.๔.๔ นํ�าหนกัสุทธิเป็นกิโลกรัม 
 ๔.๔.๕  ชืAอผูผ้ลิตหรือโรงงานทีAผลิต หรือเครืAองหมายการคา้ทีAจดทะเบียน หรือชืAอผูจ้ดัจาํหน่าย 
 ๔.๔.๖  สัญลกัษณ์ คาํเตือนเกีAยวกบัอนัตรายทีAอาจเกิดขึ�น 
 ๔.๔.๗  คาํแนะนาํและขอ้ควรระวงั เกีAยวกบัการใชแ้ละเก็บรักษา โดยระบุไวที้Aฉลาก หรือทาํเป็นใบ

แทรกหรือหนงัสือคู่มือการใชง้าน 
ในกรณีทีAใชภ้าษาต่างประเทศแสดงเครืAองหมายและฉลาก ตอ้งมีความหมายตรงกบัภาษาไทยทีA 
กาํหนดไวข้า้งตน้ 
 

๕ การพจิารณาในขั�นตอนการประกวดราคา 

๕.๑   ผูเ้สนอราคาจะต้องส่งตวัอย่างสาร PACl  ให้คณะกรรมการฯ ถุงละ ๑ กิโลกรัม จาํนวน ๒ ถุง 
(บรรจุภาชนะกนัความชื�นอยา่งดี)  และลงลายมือชืAอกาํกบัพร้อมประทบัตราหา้งฯ ลงบนภาชนะโดย    

                        ตวัอยา่งถุงทีA ๑ หอ้งปฏิบติัการงานควบคุมคุณภาพนํ�า ๑ จะตรวจสอบคุณลกัษณะทัAวไป  
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                        ตวัอย่างถุงทีA ๒ นาํไปตรวจสอบคุณลกัษณะทางเคมีในหัวขอ้ ๔.๒.๑ – ๔.๒.๓  โดย
ให้ผู ้เสนอราคาเลือกหน่วยงานทีAจะส่งตัวอย่างสาร PACl  ตรวจสอบ หน่วยงานทีAผูเ้สนอราคา
สามารถเลือกส่งตรวจวเิคราะห์มีดงันี�       

๑). กองควบคุมคุณภาพนํ�า การประปาส่วนภูมิภาค  
                                                      ให้ส่งมอบตวัอยา่งภายหลงัจากยืAนซองเอกสาร ๒ วนัทาํการ (ตวัอยา่งเช่น 
ถา้ยืAนซองวนัจนัทร์ให้ส่งมอบตวัอย่างในวนัพุธ)  ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. พร้อมกบันักวิทยา
ศาสตร์ งานควบคุมคุณภาพนํ� า ๑  และผูจ้ะขายตอ้งชาํระเงินค่าตรวจวิเคราะห์ให้กบั กองการเงิน การประปา
ส่วนภูมิภาค  ในวนัส่งตวัอยา่ง 

๒). บริษทั  หอ้งปฏิบติัการกลาง(ประเทศไทย) จาํกดั สาขาเชียงใหม่  
                                        ให้ส่งมอบตวัอยา่งภายในวนัยืAนซอง  ระหวา่งเวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น.  
ณ บริษทั  ห้องปฏิบติัการกลาง(ประเทศไทย) จาํกดั สาขาเชียงใหม่ พร้อมกบันกัวิทยาศาสตร์ งานควบคุม
คุณภาพนํ�า ๑  และผูจ้ะขายตอ้งชาํระเงินค่าตรวจวิเคราะห์ให้กบั บริษทั  หอ้งปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) 
จาํกดั สาขาเชียงใหม่ ในวนัส่งตวัอยา่ง 

        ใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขทีA มอก. ๒๑๕๐-๒๕๔๖  พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์
ชนิดเหลว หรือวธีิอืAนทีAใหผ้ลเทียบเท่า   

 กปภ.ข.๙ ขอสงวนสิทธิQ พิจารณาเฉพาะตวัอยา่งทีAไดรั้บภายในเวลาทีAกาํหนดเท่านั�น  
 

    ๕.๒ หลกัเกณฑก์ารพิจารณา 
 ๕.๒.๑ กปภ.ข.๙  จะพิจารณาผูย้ืAนขอ้เสนอให้เป็นผูมี้สิทธิQ เสนอราคา  เฉพาะรายทีAมีผลทดสอบคุณ

ลกัษณะทางเคมีของตวัอย่างสาร PACl  หัวขอ้ ๔.๒.๑ - ๔.๒.๓   ผ่านตามเกณฑ์ทีAกาํหนดเท่า
นั�น 

๕.๒.๒  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งแนบ ใบรับรองว่าสาร PACl ทีAเสนอเป็นชนิดทีAสามารถใช้ในกระบวน
การผลิตนํ� าประปาเพืAอการบริโภคไดอ้ยา่งปลอดภยั โดยใบรับรองนี� จะตอ้งออกโดยหน่วยงาน
รัฐของประเทศผูผ้ลิตหรือหน่วยงานอืAนทีAไดรั้บการรับรองมาตรฐานสากล 

๕.๒.๓ ใบรับรองผลการทดสอบ (Certificate of Analysis ; COA) ของสาร PACl ทีAเสนอ ทีAมีรายการ
ทดสอบตามคุณลกัษณะในขอ้ ๔.๑ และขอ้ ๔.๒ ซึA งใบรับรองนี� ตอ้งออกโดยกรมวิทยาศาสตร์
บริการ หรือหน่วยงานอืAนของรัฐ หรือบริษัทเอกชนทีAได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 
๑๗๐๒๕ และใบรับรองผลการทดสอบตอ้งไม่มากกวา่ ๕ ปี นบัตั�งแต่ปีปัจจุบนัลงไป 
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๖. การชักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน 
      ๖.๑  ผูจ้ะขายจะตอ้งอาํนวยความสะดวก และใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูจ้ะซื�อ  เพืAอชกัตวัอยา่ง สาํหรับ ใช ้
             ใน การวเิคราะห์คุณสมบติัทางเคมี 
      ๖.๒ การชกัตวัอยา่ง 
            ๖.๒.๑ ผูจ้ะซื�อจะชกัตวัอยา่งสาร PACL จากภาชนะบรรจุทีAเป็นไปตามขอ้ ๔.๓ – ๔.๔ เท่านั�น และ 
             จะทาํการชกัตวัอยา่งก่อนการส่งมอบทุกครั� ง 
              ๖.๒.๒ ก่อนการส่งมอบ ผูจ้ะซื�อจะชกัตวัอยา่งสาร PACl จากภาชนะบรรจุตามทีAกาํหนดในขอ้ ๔.๓  
             โดยผูจ้ะซื�อจะทาํการชกัตวัอยา่งสาร PACl ในแต่ละรุ่นอยา่งนอ้ย ๑ ตวัอยา่ง ต่อสาร PACl ๑๕๐ 
        เมตริกตนั  เศษของ ๑๕๐ เมตริกตนั คิดเป็น ๑๕๐ เมตริกตนั  โดยสาร PACl ๑ ตวัอยา่ง จะชกัจาก 
             สาร PACl  จาํนวน ๓ ถุง ถุงละ ๑ กิโลกรัม นาํมาผสมกนัแลว้แบ่งตวัอยา่งออกเป็น ๓ ส่วนๆละ 
             เท่าๆกนั โดยใหผู้จ้ะซื�อหรือตวัแทนของผูจ้ะซื�อและผูจ้ะขาย ลงลายมือชืAอกาํกบัไวที้Aตวัอยา่งทั�ง ๓  
             ส่วน และใหผู้จ้ะซื�อหรือตวัแทนของผูจ้ะซื�อและผูจ้ะขายเก็บตวัอยา่งไวค้นละส่วน อีก ๑ ส่วน ผูจ้ะ 
             ซื�อหรือตวัแทนของผูจ้ะซื�อและผูจ้ะขายตอ้งร่วมกนันาํตวัอยา่งไปตรวจวเิคราะห์ โดยใหผู้จ้ะขาย 
             เลือกหน่วยงานทีAจะส่งตวัอยา่งสาร PACl  ตรวจสอบคุณลกัษณะทางเคมีตามขอ้  ๔.๒  หน่วยงาน 
             ทีAผูจ้ะขายสามารถเลือกส่งตรวจวเิคราะห์มี ดงันี�  
         ๑). กรมวทิยาศาสตร์บริการ (ตรวจแบบเร่งด่วน) 
                                    ๒). บริษทั หอ้งปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย)  จาํกดั สาขาเชียงใหม่ 
       โดยใชว้ธีิทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขทีA มอก. ๒๑๕๐-๒๕๔๖  พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด ์
       ชนิดเหลว  หรือวธีิอืAนทีAใหผ้ลเทียบเท่า  การจดัส่งตวัอยา่งสาร, และค่าทดสอบเป็นของผูจ้ะขาย 
            ทั�งสิ�น  

       ๖.๒.๓  ทดสอบคุณภาพสาร PACl เสร็จเรียบร้อยแลว้ ผูจ้ะซื�อหรือตวัแทนของผูจ้ะซื�อเป็นผูไ้ปรับ
รายงานผลการทดสอบเอง หรือให้หน่วยงานทีAทาํการทดสอบ ส่งผลการทดสอบให้ผูจ้ะซื�อหรือตวั
แทนผูจ้ะซื�อโดยตรง และผูจ้ะซื�อหรือตวัแทนของผูจ้ะซื�อเป็นผูแ้จง้ผลการทดสอบให้แก่ผูจ้ะขาย
ทราบ ผูจ้ะขายจึงจะส่งมอบสาร PACl รุ่นนั�น ใหแ้ก่ กปภ.ข.๙ ตามแผนการส่งมอบได ้

๖.๓ เกณฑก์ารตดัสิน  
 ตวัอยา่งสารPACl ทีAวเิคราะห์ โดยหน่วยงานตามขอ้ ๖.๒.๒ จะตอ้งผา่นเกณฑ์ตามขอ้ ๔ ทุกรายการ 

จึงจะถือว่าสาร PACl  รุ่นนั�น เป็นไปตามเกณฑ์ทีAกาํหนดของรายละเอียดฉบบันี�  ในกรณีทีAสาร 
PACl ไม่เป็นไปตามคุณลกัษณะและรายละเอียดทีAกาํหนด ผูซื้�อขอสงวนสิทธิQ ในการพิจารณาบอก
เลิกสัญญา หรือพิจารณาดาํเนินการ ดงันี�  

           ๖.๓.๑   ถา้ปรากฏวา่สารPACl รุ่นนั�น มีผลการวเิคราะห์ไม่เป็นไปตามขอ้ ๔.๒.๒ หรือขอ้ ๔.๒.๗ 
              ถึง  ๔.๒.๑๒  หรือมีปริมาณอะลูมิเนียมออกไซด ์(Al2O3) ร้อยละโดยนํ�าหนกันอ้ยกวา่ ๒๖.๐ ผูจ้ะ 
 ซื�อขอสงวนสิทธิQ  ในการพิจารณาไม่รับสารPAClในรุ่นนั�นๆโดยผูจ้ะขายจะตอ้งยนิยอมใหผู้จ้ะซื�อ  
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 ทาํการชกัตวัอยา่งสารPAClในรุ่นใหม่  ภายใน ๑๕ วนั นบัแต่วนัถดัจากวนัทีA ผูจ้ะขายไดรั้บ 
 หนงัสือแจง้จากผูจ้ะซื�อ และใหป้ฏิบติัตามรายละเอียดในขั�นตอนขอ้ ๖.๑ และขอ้ ๖.๒ ทั�งนี�หากผล 
 การวเิคราะห์ไม่ผา่นเกณฑที์Aกาํหนด  ผูจ้ะซื�อมีสิทธิQ บอกเลิกสัญญา 

๖.๓.๒ ถ้าปรากฏว่าสาร PACl รุ่นนั�น  มีผลการวิเคราะห์เป็นไปตามข้อ ๔.๒.๒ และขอ้๔.๒.๗ถึง 
๔.๒.๑๒  และมีปริมาณอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) ร้อยละโดยนํ� าหนกัอยูใ่นช่วง ๒๖.๐ ถึง 
๒๘.๙  ผูจ้ะซื�อจะหักเงินค่าสาร PACl  เฉพาะรุ่นทีAไม่ผ่านเกณฑ์ในงวดนั�นๆ  ตามอตัราส่วน
ของปริมาณอะลูมิเนียมออกไซด์ทีAขาดไปต่อปริมาณอะลูมิเนียมออกไซด์ทีAกาํหนด  โดย
คาํนวณจากราคาสาร PACl ต่อปริมาณทีAตกลงซื�อขายกนั หรือผูจ้ะขายจะตอ้งชดเชยสาร PACl 
ในปริมาณทีAคาํนวณแลว้ ใหไ้ดป้ริมาณอะลูมิเนียมออกไซดค์รบตามทีAกาํหนด 

๖.๓.๓ กรณีทีAสาร PACl ไม่เป็นไปตามรายละเอียดในขอ้ ๔ ผูจ้ะซื�อจะคิดค่าปรับเป็นเงินร้อยละ ๑๐ 
ของจาํนวนเงินค่าสาร PACl เฉพาะรุ่นทีAไม่ผา่นเกณฑใ์นงวดนั�นๆ  

๖.๓.๔ ในระหวา่งใชง้าน หากพบวา่สาร PACl  มีลกัษณะแตกต่างจากทีAเคยใช ้ ผูจ้ะซื�อจะหยุดใชส้าร 
PACl  นั�นทนัที พร้อมทาํหนงัสือแจง้ผูข้ายใหน้าํสาร PACl  กลบัคืนและนาํสาร PACl รุ่นใหม่
ทีAผา่นเกณฑต์ามขอ้ ๔ มาเปลีAยนตามจาํนวนทีAเหลืออยูข่องรุ่นนั�น  โดยจะตอ้งส่งมอบสาร  

  PACl ภายใน ๓ วนั พร้อมผลการทดสอบทีAออกโดยกรมวทิยาศาสตร์บริการหรือหน่วยงานอืAน
ของรัฐ หรือบริษทัเอกชนทีAไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC  ๑๗๐๒๕ ทั�งนี� หากผูข้ายไม่
นาํสาร PACl รุ่นใหม่ มาเปลีAยนให้ผูจ้ะซื�อ ผูจ้ะขายตอ้งชาํระเงินคืนให้ผูจ้ะซื�อตามราคาของ
สาร PACl ในจาํนวนทั�งหมดทีAส่งมอบของรุ่นนั�น  สาํหรับสาร PACl  ส่วนทีAผูซื้�อไดใ้ชไ้ปแลว้ 
ผูจ้ะขายจะตอ้งไม่เรียกร้องใหผู้จ้ะซื�อชาํระค่าสาร PACl  และ/หรือค่าใชจ่้ายใดๆ ทั�งสิ�น 

 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการและการส่งมอบของ 

  ๗.๑ ผูจ้ะซื�อ สงวนสิทธิทีAจะเพิHมหรือลดจํานวนได้ไม่เกนิ ๒๐% ของจํานวนตามสัญญา 
    ๗.๒ผูจ้ะขายจะตอ้งส่งมอบสาร PACl ภายในวนัทีA   ๒๐ ของทุกเดือน  จนกวา่จะครบจาํนวนตามสัญญา

และสถานทีAซึA งผูจ้ะซื�อ แจง้ไวใ้นแผนการส่งมอบ  
๗.๓ เมืAอผูจ้ะขายไดรั้บแจง้จากผูจ้ะซื�อว่าสาร PACl  รุ่นนั�น ๆ   ผ่านเกณฑ์ทีAกาํหนดในขอ้ ๔.๒ ทุกราย

การ  (ตามขอ้ ๖.๓  เกณฑ์การตดัสิน)  ผูข้ายจึงทาํการส่งมอบสาร PACl   รุ่นนั�นๆ ตามแผนการส่ง
มอบใหแ้ก่ผูจ้ะซื�อ 

๗.๔ ผูจ้ะขายจะตอ้งส่งเอกสาร ใบรับรองว่าสาร PACl ทีAส่งมอบ เป็นชนิดทีAสามารถใช้ในกระบวนการ
ผลิตนํ� าประปา เพืAอการบริโภคได้อย่างปลอดภยั ซึA งใบรับรองนี� จะตอ้งออกโดยหน่วยงานรัฐของ
ประเทศผูผ้ลิต หรือหน่วยงานทีAไดรั้บการรับรองมาตรฐานสากล  ใหก้บั กปภ.สาขา 
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๗.๕ ใบรับรองผลการทดสอบ (Certificate of Analysis ; COA)  ของสารรุ่นทีAส่งมอบ ให ้กปภ.สาขา 
๗.๖ เอกสารความปลอดภยั (Safety Data Sheet ; SDS) ของสารทีAส่งมอบ และ SDS นี� จะตอ้งจดัทาํโดย

บริษทั ผูผ้ลิต 
๗.๗ การส่งมอบแต่ละงวด หากไม่ไดรั้บแจง้จากผูจ้ะซื�อ ให้ผูจ้ะขายจดัส่งสาร PACl ให้การประปาส่วน

ภูมิภาคสาขาต่างๆ ตามจาํนวน เวลา และจุดส่งมอบ ตามแผนการส่งมอบสาร PACl ในขอ้ ๗.๒ 
๗.๘ กรณีทีA ผูจ้ะซื�อตอ้งการเปลีAยนแปลงจาํนวนในการสัAงซื�อ และกาํหนดเวลาจดัส่งแตกต่างไป จาก ทีA

กาํหนดไวใ้นแผนการส่งมอบสาร PACl ตามขอ้ ๗.๒  ผูจ้ะซื�อจะแจง้ให้ผูจ้ะขายทราบล่วงหนา้ก่อน
การส่งมอบไม่นอ้ยกวา่ ๗ วนัทาํการ 

๗.๙ ในกรณีทีAผูจ้ะขายไม่สามารถส่งมอบสาร PACl  ตามเวลาทีAกาํหนดในแผนการส่งมอบตามขอ้ ๗.๒  
หรือส่งมอบไดไ้ม่ครบตามจาํนวน ผูจ้ะขายจะตอ้งชาํระค่าปรับให้ผูจ้ะซื�อเป็นรายวนั ในอตัราร้อยละ 
๐.๒  ของราคาสาร PACl ทีAยงัไม่ไดรั้บมอบ นบัแต่วนัถดัจากวนัครบกาํหนดตามสัญญา จนถึงวนัทีA 

     ผูจ้ะขาย ไดน้าํสิAงของมาส่งมอบใหแ้ก่ผูจ้ะซื�อจนถูกตอ้งครบถว้นแลว้    การชาํระค่าปรับดงักล่าวไม่ทาํ 
     ให้ผูจ้ะขายพน้ความรับผิดชอบในความเสียหายทีAทาํให้  ผูจ้ะซื� อไม่มีสาร PACl ใช้ในการผลิตนํ� า

ประปา 
๗.๑๐ การส่งมอบสาร PACl ทีAเกินกาํหนดระยะเวลาส่งมอบตามแผนการส่งมอบ ผูจ้ะขายจะตอ้งแจง้ 

เป็นหนงัสือใหผู้จ้ะซื�อ ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ ๓ วนัทาํการของผูจ้ะซื�อ ไปยงั  กปภ.ข.๙  
๗.๑๑ ผูข้ายจะตอ้งมีสาร PACl ทีAมีคุณลกัษณะผา่นตามเกณฑ์ในขอ้ ๔ แลว้ สํารองไวไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 

๒๐ ของจาํนวนทีAจดัซื�อทั�งหมด ซึA งพร้อมจดัส่งให้ผูจ้ะซื�อได้ทนัที เมืAอผูจ้ะซื�อแจ้งความต้องการ
ตลอดระยะเวลาของสัญญา 

๗.๑๒ กรรมสิทธิQ แห่งสาร PACl ทีAตกลงซื� อขายนี� จะโอนมายงัผูจ้ะซื� อเมืAอผูจ้ะขายได้จัดการขนส่ง  
สารPACl  ตามแผนการส่งมอบให้ผูจ้ะซื�อ เมืAอขนถ่ายลงในสถานทีAการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ปลายทางของผูจ้ะซื�อเรียบร้อยแลว้เท่านั�น 

๗.๑๓ ผูจ้ะขายจะตอ้งส่งมอบคู่มือหรือคาํแนะนาํการใชง้าน การเก็บรักษา   เป็นภาษาไทยจาํนวน ๓ ชุด 
 
๘. วงเงินในการจัดซื�อ 

ใชง้บประมาณของการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙   เป็นเงิน  ๑๓,๔๓๘,๘๑๐.-  รวมภาษีมูลค่าเพิAม(เงินสิบ
สามลา้นสีAแสนสามหมืAนแปดพนัแปดร้อยสิบบาทถว้น)  (รวมภาษีมูลค่าเพิAม) 
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๙.  การเสนอราคา 

ในการเสนอราคา ผู ้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั� นตํA า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั� งละ  
๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากวงเงินเริAมตน้ในการประมูล  และการเสนอลดราคาครั� งถดัๆ ไป ตอ้งเสนอลดราคา 
ครั� งละไม่นอ้ยกวา่ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั� งสุดทา้ยทีAเสนอลดแลว้ 
 

--------------------------------------- 
         งานควบคุมคุณภาพนํ�า ๑ 

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพนํ�า 
         การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙
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