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เอกสารแนบ 2 

ข้อก าหนดขอบเขตของงาน (TOR) 
งานจ้างอ่านมาตรดว้ยเครือ่งมืออ่านมาตร 

ในพื้นที่กปภ. สาขาในสังกัด กปภ.ข 9 จ านวน 4 แห่ง กปภ.สาขาเชียงใหม่, ล าพูน, แม่ริม และ สันก าแพง 
------------------------------------------------- 

1. ความเป็นมา 

ตามที่ การประปาส่วนภูมิภาค ได้มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการผู้ใช้น้้า โดยการน้า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานในหลาย ๆ ด้าน เพ่ือให้การบริหารจัดการมีมาตรฐานที่ดี โดย
การปรับเปลี่ยนระบบอ่านมาตรวัดน้้า จากการส่งพนักงานหรือตัวแทนออกไปอ่านมาตรแล้วบันทึกลงใน
บัตรอ่านมาตรและน้ากลับมาบันทึกเข้าระบบที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขา แล้วพิมพ์ใบเสร็จรับเงินพร้อม
ใบแจ้งค่าน้้าประปาน้ากลับไปส่งให้ผู้ใช้น้้า เป็นการอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรและบันทึกข้อมูลการ
ใช้น้้าพร้อมค้านวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งค่าน้้า โดยเครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile Printer) และแจ้งหนี้ให้กับ
ผู้ใช้น้้าทันที 

 

2. วัตถุประสงค ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชยีงใหม่, ล้าพูน, แม่ริม และ สันก้าแพง มีความประสงค์จะจ้างอ่าน
มาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร  บันทึกข้อมูลการใช้น้้า ค้านวณและจัดพิมพ์ใบแจ้งค่าน้้าด้วยเครื่องพิมพ์ชนิด
พกพา(Mobile printer) พร้อมส่งใบแจ้งค่าน้้าและส่งข้อมูลการอ่านมาตรให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ตามวัน เวลา ที่ก้าหนดเป็นประจ้าทุกเดือน เมื่อ กปภ.มีการพัฒนาระบบสารสนเทศส้าหรับงานบริการผู้ใช้น้้า
ขึ้นใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบงานทางธุรกิจ เป็นระบบงานสารสนเทศด้านผู้ใช้น้้า (Customer 
Information System: CIS) ผู้รับจ้างต้องพร้อมท้าการปรับปรุง แก้ไขรูปแบบใบแจ้งค่าน้้าประปา แก้ไข
โปรแกรมค้านวณคา่น้้าบนเครือ่งมืออ่านมาตร แก้ไขโปรแกรมรบั – ส่ง Text file และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบงาน CIS เพื่อตอบสนองงานทางธุรกิจของ กปภ.  

 

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ   
ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องจัดท้าข้อเสนอโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ยกเว้นข้อก้าหนดรายละเอียด 

(Specification) ของวัสดุเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เป็นภาษาต่างประเทศให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษได้ พร้อมทั้ง
ต้องลงลายมือชื่อของผู้มีอ้านาจและประทับตรา (ถ้ามี) ทุกแผ่น และหากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมจะต้องมี
ลายมือชื่อผู้มีอ้านาจก้ากับ และประทับตรา (ถ้ามี) ทุกครั้ง  

ข้อเสนอประกอบด้วย 2 ส่วน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแยกข้อเสนอเป็น 2 ซอง คือ 
   ส่วนที่  1 (ซองที่ 1) ข้อเสนอด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
   ส่วนที่  2 (ซองที่ 2) ข้อเสนอด้านเทคนิค 

3.1 ข้อเสนอด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารข้อเสนอด้านคุณสมบัติ ให้เป็นไปตามประกาศเชิญชวน ข้อ 1.1 และ

ตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ในกรณีที่เป็นส้าเนาเอกสารจะต้องรับรองส้าเนาถูกต้องด้วย 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ และมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่

ก้าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 
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3.1.1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ้ากัด หรือบริษัทมหาชนจ้ากัด หรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด หรือ
ห้างหุ่นส่วนสามัญนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ผู้ยื่น
ข้อเสนอดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการที่ได้
แจ้งเวียนชื่อแล้วและไม่มีพฤติกรรมใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 

3.1.2 มีทุนจดทะเบียนที่ช้าระค่าหุ้นแล้วก่อนวันยื่นข้อเสนอไม่ต่้ากว่า 1 ล้านบาทและรายงาน
แสดงงบการเงินจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ถ้ามี) 

3.1.3 ผู้เสนอราคาเคยมีผลงานท่ีแล้วเสร็จครบตามระยะเวลาที่ก้าหนดในโครงการ และ
ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันยื่นข้อเสนอ โดยมีมูลค่าโครงการประเภทงานจดหน่วย
และออกใบแจ้งหนี้ ไม่น้อยกว่า 40% ของจ้านวนโครงการ(รวม Vat) ที่เสนอราคา 

3.1.4 ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระท้าอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการยื่นข้อเสนอและการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ครั้งนี้ โดย กปภ.จะยึดถือวิธีการพิจารณาตามระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

3.1.5 ในกรณีมอบอ้านาจให้ผู้แทนยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบเอกสารการมอบอ้านาจ
ให้เป็นตัวแทนของนิติบุคคล หรือให้เป็นตัวแทนของแต่ละนิติบุคคล พร้อมปิดอากร
แสตมป์ตามที่กฎหมายก้าหนดในการยื่นข้อเสนอดังกล่าว พร้อมทั้งแนบส้าเนาบัตร
ประจ้าตัวประชาชนที่รับรองส้าเนาถูกต้องของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจไปด้วย 

3.1.6 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนผู้ซื้อเอกสารข้อเสนอ 
3.1.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายจ่าย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 
3.1.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

3.1.9 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

3.1.10 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.1.11 ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาและท้าสัญญากับการ
ประปาส่วนภูมิภาค ต้องจัดท้าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร ตาม
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท้าและแสดงบัญชีรายการ
รับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ .ศ. 2554 
ข้อที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2554 และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท้าและแสดง
บัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 ข้อ 8 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2554 

3.2 ข้อเสนอด้านเทคนิค รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ให้ประกอบดว้ย 
3.2.1 บทสรุปข้อเสนอ 
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3.2.2 วิธีการด้าเนินงาน และความพร้อมในการด้าเนินงาน 
3.2.2.1 ความเข้าใจในวิธีการอ่านมาตรและบันทึกข้อมูลการใช้น้้า พร้อมพิมพ์ใบแจ้งค่า

น้้าให้ผู้ใช้น้้า โดยเครื่องมืออ่านมาตรและเครื่องพิมพ์ใบแจ้งค่าน้้าชนิดพกพา 
(Mobile printer) ส่งให้กับผู้ใช้น้้า 

3.2.2.2 ประสิทธิภาพของเครื่องมืออ่านมาตรและเครื่องพิมพ์ใบแจ้งค่าน้้าชนิดพกพา
(Mobile printer) (ต้องมีการสาธิตและทดสอบภาคสนาม) 

การสาธิต ให้ผู้ยื่นข้อเสนอไปทดสอบได้ ท่ี  การประปาส่วนภูมิภาค  
เขต 9 ใน ระหว่างวันที่ ………...เดือน………………… ..….พ.ศ. …….……. 
เวลา.……….....น.   ถึงวันที่ .............. เดือน ........................... พ.ศ. .................
เวลา.....................น. 

3.2.2.3 มาตรการ/แนวทางการบ้ารุงรักษาและการทดแทนเครื่องมืออ่านมาตรและ
เครื่องพิมพ์ใบแจ้งค่าน้้าชนิดพกพา (Mobile printer) 

3.2.2.4 การจัดส่งข้อมูล 
3.2.3 การจัดรูปองค์กรในการด้าเนินงาน บุคลากรหลัก ประสบการณ์และหน้าที่รับผิดชอบของ

บุคลากรหลัก รวมทั้งจ้านวนบุคลากรสนับสนุน 
3.2.4 แผนการด้าเนินงาน (การอ่านมาตรและเส้นทางอ่านมาตร การส้ารวจและแจ้งข้อมูลการ

เปลี่ยนแปลงประเภทผู้ใช้น้้า รายงานสิ้นวัน รายงานประจ้าเดือน เป็นต้น) 
 

4. ขอบเขตของงานท่ีผูเ้สนอจะต้องด าเนินการ 

ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รบัคดัเลือกให้เปน็ผู้รับจา้งต้องด้าเนินการตามขอบเขตของงาน ดงันี ้
4.1 ต้องอ่านมาตรผู้ใช้น้้าทั้งหมดทุกราย ทุกเดือน 
4.2 ต้องอ่านมาตร ตั้งแต่วันท่ี 1 และให้แล้วเสร็จทุกรายภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน 
4.3 ต้องส่งแผนการอ่านมาตร ให้ผู้ว่าจ้างก่อนเริ่มอ่านมาตรไม่น้อยกว่า 5 วันท้าการของทุกเดือน 
4.4 ต้องมีโปรแกรมคา้นวณค่าน้า้บนเครื่องมืออ่านมาตร ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของ กปภ. 

เครื่องมืออ่านมาตรและโปรแกรมค้านวณค่าน้้าบนเครื่องมืออ่านมาตรต้องสามารถอ่านค่าพิกัด 
GPS มาตรวัดน้้าของผู้ใช้น้้าได้ด้วยและต้องมีโปรแกรมการรับ–ส่ง Text File ตามรูปแบบที่ กปภ. 
ก้าหนด 

4.5 ต้องรับข้อมูลในรูปแบบ Text File ตามรูปแบบที่ กปภ. ก้าหนด จากผู้ว่าจ้างเพ่ือใช้อ่านมาตรตาม
เส้นทางอ่านมาตรที่ได้เสนอไว้ตามข้อ 4.3 โดยที่ผู้ว่าจ้างจะให้ข้อมูลได้ไม่เกิน 2 วันก่อนอ่านมาตร 

4.6 ต้องมีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งข้อมูลอ่านมาตรร่วมกับเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างทุกวัน 
4.7 ต้องส่งข้อมูลในรูปแบบของ Text  file ตามรูปแบบที ่กปภ.ก้าหนด ที่อ่านและผ่านการประมวลผล

ค่าน้้าประปาแล้ว ไปให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภายในเวลาที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ก้าหนด ทั้งนี้ต้องไม่เกินเวลา 6.00 น. ของวันถัดไปนับแต่วันที่อ่านมาตรโดยข้อมูลดังกล่าว ต้อง
ตรงกับข้อมูลในใบแจ้งค่าน้้าที่ส่งให้ผู้ใช้น้้าในงวดนั้น ๆ 

4.8 ต้องอ่านและบันทึกข้อมูลการใช้น้้าพร้อมค้านวณ/พิมพ์ใบแจ้งค่าน้้า โดยเครื่องพิมพ์ชนิดพกพา 
(Mobile printer) และส่งใบแจ้งค่าน้้าให้ผู้ใช้น้้าทันที ตั้งแต่วันที่ 1 และให้แล้วเสร็จทุกรายภายใน 
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วันที่ 15 ของทุกเดือน โดยให้ท้างานภายในช่วงเวลา 6.00-18.00 น. ของวันดังกล่าว รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 12 

การด้าเนินการตามวรรคหนึ่งจะต้องด้าเนินการให้ตรงกับวันที่เดิมของทุกเดือน ในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 ของทุกเดือน ทั้งนี้ ยินยอมให้คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 
+/- 2 วัน โดยระยะเวลาที่ยินยอมให้คลาดเคลื่อนดังกล่าวต้องอยู่ภายในกรอบระยะเวลา ตั้งแต่
วันที่ 1 ถึง 15 ของทุกเดือน 

4.9 ต้องจัดเจ้าหน้าที่ประจ้าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจ้านวน 6 คน ในเวลาท้าการของ กปภ. โดย
ใช้เกณฑ์การจัดพนักงานประจ้าส้านักงานตามตารางประมาณการจ้านวนผู้ใช้น้้าข้างล่างนี้ 

จ้านวนผู้ใช้น้้า จ้านวนพนักงาน (คน) 
        0 –  20,000 1 

20,001  –  50,000 2 

50,001  –  90,000 2 

90,001 ขึ้นไป 2 

พร้อมทั้งจัดใหม้ีเครือ่งมือและเครื่องใช้ส้านักงานให้ครบถ้วน ตามที่ระบุในใบยืนยันค่าจ้างอ่านมาตรฯ 
ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 

4.10 ต้องจัดหาเครื่องมืออ่านมาตรเครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile printer) และกล้องถ่ายรูปต้อง
เป็นเครื่องใหม่และไม่เคยใช้งานที่ไหนมาก่อน จ้านวน 61 ชุด (ผู้ใช้น้้า 3,000 ราย/ชุด/พนักงาน
อ่านมาตร 1 คน)  

4.11 ต้องจัดพิมพ์ใบแจ้งค่าน้้าซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ตามที่ระบุตามเอกสารแนบ 9 
และให้ใช้รูปแบบตามที่ กปภ.ก้าหนดตามเอกสารแนบ 9/1, 9/2-1, 9/2-2, 9/2-3  และ กปภ.
ยินยอมให้ใช้พ้ืนที่กึ่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ด้านหลังของใบแจ้งค่าน้า้เพื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ตามรูปแบบ
ใบแจ้งค่าน้้าแบบที่ 2 ตามเอกสารแนบ 9/3   

ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอตอ้งการใช้พ้ืนที่เพ่ือด้าเนนิการตามวรรคหนึ่ง ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ กปภ.ก้าหนดและจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กปภ.ก่อน 

เมื่อ กปภ.มีการพัฒนาระบบสารสนเทศส้าหรับงานบริการผู้ใช้น้้าขึ้นใหม่  เพ่ือให้
สอดคล้องกับระบบงานทางธุรกิจ เป็นระบบงานสารสนเทศด้านผู้ ใช้น้้ า  (Customer 
Information System: CIS) ผู้รับจ้างต้องพร้อมท้าการปรับปรุง แก้ไขรูปแบบใบแจ้งค่า
น้้าประปารูปแบบตามที่ กปภ.ก้าหนด แก้ไขโปรแกรมค้านวณค่าน้า้บนเครือ่งมอือ่านมาตร แก้ไข
โปรแกรมรับ – ส่ง Text file และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน CIS  

4.12 ต้องท้าแผนที่เส้นทางการอ่านมาตรเรียงตามล้าดับก่อนหลัง เสนอให้ผู้ว่าจ้างทุกสิ้นเดือน
กันยายนของทุกปี 

4.13 ต้องส้ารวจตรวจสอบพฤติกรรม การใช้น้้าของผู้ใช้น้้าหากพบข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุให้ต้อง
เปลี่ยนแปลงประเภทผู้ใช้น้้า ต้องแจ้งข้อมูลมาพร้อมภาพถ่ายประกอบ ให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน 
1 วันท้าการหลังจากอ่านมาตรของเส้นทางนั้น 

4.14 ต้องส่งรายงานพร้อมภาพถ่ายประกอบให้ผู้ว่าจ้างทราบทุกวันที่อ่านมาตร หากพบว่ามีการลักใช้
น้้า มาตรวัดน้้าช้ารุด มาตรตาย  มาตรวัดน้้าหาย ลวดตีตรามาตรขาด ผู้ใช้น้้าไม่มีข้อมูลอยู่ใน
ระบบฐานข้อมูล หรือกรณีอื่น ๆ ที่ท้าให้อ่านมาตรไม่ได้ 
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4.15 ต้องด้าเนินการอ่านมาตรเอง ห้ามจ้างผู้รับจ้างรับช่วงท้างาน 

4.16 เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด้าเนินงาน เช่น ใบแจ้งค่าน้้า เมื่อพิมพ์ผิด หรือไม่ใช้แล้วต้องยกเลิก
รายการนั้น ๆ ทันทีและต้องส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างภายใน 3 วันท้าการ โดยต้องส่งรายงานการแก้ไข
ทุกวันที่ท้าการอ่านมาตรว่ามีการแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้น้้ารายใด 

4.17 กรณีที่ กปภ.มีการแก้ไขระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการค้านวณค่าน้้าประปา ผู้รับจ้าง
จะต้องแก้ไขโปรแกรมให้ทันตามก้าหนด  

4.18 เครื่องมืออ่านมาตรต้องรองรับเทคโนโลยี รายละเอียดตามเอกสารแนบ 13  

 

5. ระยะเวลาและวงเงินจัดจ้าง 

5.1 ระยะเวลาด้าเนินการจ้านวน 36 เดือน 
5.2 ราคารวมทัง้สิ้นประมาณ  40,296,960 บาท (สี่สิบล้านสองแสนเก้าหมืน่หกพันเกา้ร้อยหกสบิ

บาทถว้น) (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม) โดยมีผู้ใชน้้้าทั้งสิน้ประมาณ 176,000 ราย คดิเปน็ค่าจ้างอ่าน
มาตรรายละ 6.36 บาท (ไมร่วมภาษมีูลค่าเพ่ิม) 

5.3 ในการเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่้า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครัง้ละ 
80,000.00 บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา  และการเสนอลดราคาครัง้ถัดๆ ไป ต้อง
เสนอลดราคาครัง้ละไม่นอ้ยกว่า 80,000.00 บาท จากราคาครั้งสดุท้ายที่เสนอลดแล้ว  

6. การพิจารณาข้อเสนอ 

กปภ.จะพิจารณาข้อเสนอดา้นคุณสมบตัิตามขอ้ 1.1 ในประกาศเชิญชวน และตามที่ก้าหนดไว้ใน
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นล้าดับแรกและจะพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค
เป็นล้าดับถัดไป การให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคจะใช้หลักเกณฑ์ซึ่งมีรายละเอียดตาม เอกสารแนบ 5 
โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผ่านเกณฑ์ตัดสินที่ 80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์ทุก
ราย จะได้รับสิทธิ์ให้เข้าแข่งขันเสนอราคาค่าจ้างผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) 

คณะกรรมการประกวดราคาจะเป็นผู้พิจารณาราคา และผู้ยื่นข้อเสนอต้องก้าหนดยืนราคา        
ไม่น้อยกว่า 90 วันนับจากวันยื่นข้อเสนอ ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) พ.ศ. 2549 แล้วแต่กรณี 

 

7. หลักเกณฑ์ในการท าสัญญา 

7.1 เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอได้รับพิจารณาให้เป็นผู้รับจ้างอ่านมาตรแล้ว จะต้องมากรอกจ้านวนเงินในใบ 
ยืนยันค่าจ้างอ่านมาตร (ภาคผนวก 1) ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อมูลเสนอทางเทคนิคให้ตรงกับ
ราคาที่เสนอไว้ในแบบ บก.008 พร้อมค้านวณอัตราค่าจ้างต่อราย (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอื่นๆ 
ที่มี และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว) โดยใช้ฐานข้อมูลผู้ใช้น้้าจ้านวน 176,000 ราย และน้าส่ง กปภ. 
ในวันถัดไป ทั้งนี้ กปภ. จะใช้อัตราค่าจ้างต่อรายที่ได้ยื่นดังกล่าวเป็นส้าคัญในการท้าสัญญาจ้างฯ  

7.2 เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รับจ้างอ่านมาตรแล้ว กปภ.จะจัดส่งข้อมูลเส้นทาง
อ่านมาตรวัดน้้าและล้าดับการอ่านมาตรวัดน้้า ท่ีเป็นปัจจุบัน ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอภายใน
ระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการพิจารณา 

7.3 เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รับจ้างอ่านมาตร แล้วจะต้องส้ารวจเส้นทางอ่าน
มาตรและต้าแหน่งของมาตรวัดน้้าที่จะอ่านมาตรและบันทึกข้อมูลการใช้น้้า  ให้ไปประสานงาน
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กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขา เพ่ือท้าความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการอ่านมาตร การจัดประเภท
ผู้ใช้น้้าและการบันทกึหนว่ยน้า้ตลอดจนเรือ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันมิใหเ้กิดความผิดพลาด
เมื่อผู้รับจ้างไปปฏิบัติงาน รวมทั้งด้าเนินการอื่น ๆ ตามเงื่อนไขและรายละเอียดในขอบเขตงาน 
ภายในระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้รับข้อมูลจาก กปภ. ตามข้อ 7.1 โดยต้อง
ด้าเนินการก่อนวันที่สัญญามีผลบังคับใช้ไม่น้อยกว่า 7 วัน (ไม่รวมอยู่ในระยะเวลาการ
ด้าเนินการตามสัญญา) และให้แล้วเสร็จก่อนวันที่สัญญามีผลบังคับใช้ 

7.4 เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รับจ้างอ่านมาตรแล้ว กปภ .จะต้องก้าหนดวันท้า
สัญญาต่อกัน โดยขอบเขตของงาน (TOR) และรายละเอียดข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอตลอด จน
ข้อเสนอเพ่ิมเติมในระหว่างการเจรจาและใบยืนยันค่าจ้าง ฯ ตามเอกสารแนบ 8 ให้ถือเป็นส่วน
หนึ่งของสัญญาด้วย ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งแต่นี้ไปจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” จะต้องส่งผู้แทนที่มี
อ้านาจตามกฎหมายไปลงนามในสัญญาตามแบบสัญญาการจ้างฯตามเอกสารแนบ 6 ภายใน 7 
วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก กปภ. 

7.5 ในกรณีที่ กปภ.มีความจ้าเป็นไม่อาจลงนามในสัญญาได้ตามระยะเวลาที่ก้าหนดและจ้าเป็นต้อง
เลื่อนก้าหนดระยะเวลาในการลงนามในสัญญาออกไป ผู้รับจ้างต้องยินยอมทา้สัญญาตามก้าหนด
ที่เลื่อนออกไปนั้น โดยไม่ถือเป็นข้อผิดสัญญาอันจะน้ามากล่าวอ้างเพ่ือเรียกร้องสิทธิใด ๆ จาก กปภ.  

7.6 ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนร้อยละ 10 ของอัตราค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ในวันลงนามในสัญญา หลักประกันสัญญาดังกล่าวให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
7.6.1 เงินสด 

7.6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจา่ยให้แก่การประปาสว่นภมูิภาค/การประปาส่วนภูมิภาคเขต/การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขา โดยเปน็เช็คลงวนัที่ที่ยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านัน้ไม่
เกิน 3 วันท้าการของทางราชการ 

7.6.3 หนังสอืค้้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้้าประกนัดงัระบุในเอกสารแนบ 
7/1 

7.6.4 หนังสอืค้้าประกันของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงนิทนุหลักทรัพย์ ที่ได้รบัอนญุาตให้
ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค้้าประกนัตามประกาศของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึง่ไดแ้จ้งเวียนชื่อให้สว่นราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้
ใช้ตามแบบหนงัสือค้้าประกนัดังระบุในเอกสารแนบ 7/1 

7.6.5 พันธบตัรรฐับาลไทย 

ในขณะท้าสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้น้าหลักประกันจ้านวนร้อยละสิบ (10%) ของอัตราค่าจ้างรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ไปมอบให้ผู้ว่าจ้างเพ่ือเปน็หลักประกันการปฏิบัตติามสัญญา และหลักประกันนี้ผู้ว่าจ้างจะคืน
ให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา 

ในระหว่างด้าเนินการตามสัญญาผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าจ้านวนผู้ใช้น้้าเพ่ิมขึ้นเกินร้อยละ 10 ของ
จ้านวนผู้ใช้น้้าขณะเริ่มสัญญา ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และให้ผู้ รับจ้าง
จัดหาหลักประกันสัญญาเพ่ิมเติม ตามจ้านวนรายและวงเงินที่เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละสิบ (10%) (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยให้ผู้รับจ้างด้าเนนิการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รบัแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากผู้
รับจ้างไม่ได้ด้าเนินการ หรือด้าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในก้าหนด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างงวดใดก็ได้ เพ่ือ
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น้ามาเป็นหลักประกันในส่วนที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าวจนครบถ้วน พร้อมกับให้ผู้รับจ้างช้าระค่าปรับในอัตราวันละ 
1,000.- บาท (เงินหนึ่งพันบาทถ้วน) จนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ด้าเนินการแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วน 

การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงหลักประกันจะต้องท้าสัญญาแก้ไขแนบท้ายสัญญาจ้างอ่านมาตรฯ ด้วย
ทุกครั้ง 

 

8 หลักเกณฑ์การพิจารณาประสิทธิภาพการท างาน 
นอกจากมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุท้าหน้าที่พิจารณาการด้าเนินงานของผู้รับจ้างตาม

ขอบเขตงานจ้างแล้ว ยังจะมีคณะกรรมการประเมินผล ที่ กปภ .แต่งตั้งขึ้นเพ่ือท้าหน้าที่ประเมินผลการ
ท้างานของผู้รับจ้าง ตามระยะเวลาและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย 

8.1 ประเมินผลการด้าเนินงานของผู้รับจ้างทุกเดือน นับตั้งแต่เริ่มมีการด้าเนินการตามสัญญา จน
สิ้นสุดระยะเวลาของสัญญา  

8.2 หลักเกณฑ์การประเมินผลให้เป็นไปตามเอกสารแนบ 11 หากผู้รับจ้างอ่านมาตรได้รับคะแนน
การประเมินผลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 49 ติดต่อกัน 2 ครั้ง และ/หรือ รวมทั้งหมด 3 ครั้ง (เริ่ม
นับตั้งแต่สัญญามีผลบังคับใช้) กปภ.มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ 

 

9 การจา่ยเงินค่าจ้าง 

กปภ.จะจ่ายเงินค่าจ้างในอัตรา บาท/ราย ตามราคาที่ค้านวณได้จากข้อ 7.1 โดยจ่ายให้เป็นรายเดือน 
หรือเมื่อผู้รับจ้างด้าเนินการในแต่ละรายการแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดท ารายงาน งานที่ได้ด าเนินการแล้ว
เสร็จพร้อมทั้งระบุจ้านวนเงินที่ขอเบิกจ่ายเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

9.1 กปภ.จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้าง ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ตามจ้านวนมาตรที่อ่านได้และ
บันทึกข้อมูลการใช้น้้าพร้อมค้านวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งค่าน้้าและส่งใบแจ้งค่าน้้าประปา โดยผลงานที่
ท้าได้ต้องครบถ้วนสมบูรณ์และหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับการแจ้งหนี้ 

9.2 กปภ.จะงดจ่ายเงินค่าจ้างในทกุส่วนที่ตรวจพบว่ามขี้อมลูไมถู่กต้องครบถ้วน บันทึกข้อมูลการใช้น้้า
พร้อมค้านวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งค่าน้้าและส่งใบแจ้งค่าน้้าประปา และ/หรือ มีการแจ้งหนี้ค่าน้้าไม่
ถูกต้อง จนกว่าผู้รับจ้างจะแกไ้ขให้ถูกต้องสมบูรณ์และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุอีกครั้งหนึ่ง 

 

10 การสงวนสิทธิ ์
กปภ.สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจ้างงาน หรืออาจยกเลิกการพิจารณาข้อเสนอ โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์

เรียกค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นจาก กปภ.ในกรณีดังต่อไปนี้ 
10.1 น้าโปรแกรม ฯ ที่ไม่ผ่านการทดสอบด้านเทคนิค ตามข้อ 3.2 มาใช้ 
10.2 ติดตั้งโปรแกรม ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง 

10.3 เข้าไปแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต 

10.4 มีปัญหาในการบริหารงานของผู้รับจ้างเอง 

10.5 มีผลงานไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลของคณะกรรมการประเมินผล ซึ่งมีผลให้ กปภ.ใช้สิทธิ์บอก
เลิกสัญญาและเข้าด้าเนินการแทนทันที ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นทั้งหมดจนสิ้นสุดสัญญา 
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11 สิ่งที่ผู้ว่าจา้งด าเนินการให ้

กปภ.จะอ้านวยความสะดวกในการจัดสถานที่ให้เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างประจ้าการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขา ใช้ในการปฏิบัติงานภายในการประปาส่วนภูมิภาคสาขา หากผู้รับจ้างใช้สถานที่ใน กปภ.สาขา
เป็นส้านักงานของผู้รับจ้าง และมีการใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์ กปภ.จะเรียกเงินชดเชยจากผู้รับจ้างตามราคาใน
เอกสารตัวอย่างรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายการจ้างตัวแทนอ่านมาตรฯ เอกสารแนบ 1 ข้อ 15 และ 
ข้อ 16 

 

12 การบอกเลกิสัญญา 

กรณีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญา กปภ. ข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยไม่
จ้าเป็นต้องเตือนหรือบอกกล่าวให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา 

 

13 การปรับและอตัราค่าปรับ 

13.1 กรณีอ่านมาตร/แจ้งหนี้ไม่ได้ภายในระยะเวลาที่ก้าหนดตามข้อ 4.2 และข้อ 4.8 ผู้รับจ้างต้องช้าระ
ค่าปรับให้ กปภ.เป็นรายวัน ในอัตราวันละ 100 บาทต่อใบแจ้งค่าน้้าประปา 1 ฉบับ โดยนับตั้งแต่
วันที่ต้องจัดส่งข้อมูลให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาและเศษของวันให้นับเป็น 1 วัน 

13.2 กรณีส่งข้อมูลที่อ่านมาตรแล้ว ตามรูปแบบ Text File ที่ กปภ.ก้าหนดให้ กปภ.สาขาไม่ได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนด ผู้รับจ้างต้องช้าระค่าปรับให้ กปภ .เป็นรายวัน ในอัตราวันละ 1,000 บาทต่อ
แผนการอ่านมาตรในแต่ละวัน นับจากวันที่ต้องจัดส่งให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขา จนถึงวันที่ 
กปภ.ได้รับข้อมูลดังกล่าวโดยเรียบร้อยสมบูรณ์และเศษของวันให้นับเป็น 1 วัน 

13.3 กรณี กปภ.ตรวจพบและพิสูจน์ได้ว่าตัวเลขในใบแจ้งค่าน้้า/ข้อมูลการอ่านมาตรใน Text File ไม่
ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง รวมทั้งกรณีอ่านขาด ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชดใช้เงินในจ้านวนที่เรียก
เก็บขาดไปให้ กปภ.ทันที พร้อมกับค่าปรับ 100 บาทต่อใบแจ้งค่าน้้า 1 ฉบับ นอกจากนี้จะต้องรับ
ผิดชดใช้ค่าเสียหายอื่นในส่วนที่เกินจากค่าปรับ ดังกล่าวด้วย 

13.4 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้รับจ้างละเลยการแจ้งพฤติกรรมการใช้น้้า  ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ของผู้ใช้น้้ารายนั้น ๆ ผู้รับจ้างต้องช้าระค่าปรับเป็นจ้านวนเงิน 100 บาทต่อผู้ใช้น้้า 1 ราย รวมถึง
ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอื่นในส่วนที่เกินจากค่าปรับด้วย 

13.5 กรณีผู้รับจ้างน้าเครื่องมืออ่านมาตรและ/หรือเครื่องพิมพ์ใบแจ้งค่าน้้าที่ไม่พร้อมใช้งานไปใช้อ่าน
มาตรหรือพิมพ์  ใบแจ้งค่าน้้าจนเป็นเหตุให้การพิมพ์ตัวอักษร ตัวเลขหรือบาร์โค้ด (Bar code) ใน
ใบแจ้งค่าน้้าประปาไม่ชัดเจน และเป็นเหตุให้ผู้ใช้น้้าไม่สามารถน้าไปช้าระเงินค่าน้้ากับตัวแทนรับ
ช้าระค่าน้้าได้มากกว่า 5% ต่อ 1 เส้นทางอ่านมาตร ผู้รับจ้างจะต้องช้าระค่าปรับเป็นจ้านวนเงิน 
5,000 บาทต่อ 1 เส้นทางอ่านมาตร และผู้ว่าจ้างจะต้องท้าเป็นหนังสือแจ้งให้กับผู้รับจ้างทราบ
พร้อมหลักฐานประกอบ 

13.6 กปภ. จะพิจารณายกเว้นการปรับตามข้อ 13.1-13.5 ในกรณีที่เป็นเหตุเกิดจากความผิด หรือความ
บกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุตามธรรมชาติที่กระทบต่อการปฎิบัติงานของผู้
รับจ้าง หรือท้าให้ใบแจ้งค่าน้้าประปาถูกท้าลายสูญหาย หรือไม่สามารถใช้ได้และผู้รับจ้างจะต้อง
ท้าเป็นหนังสือแจ้งผู้ว่าจ้างทราบพร้อมหลักฐานประกอบ 

 

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


