
ร�างข�อกําหนดขอบเขตของงาน (TOR)
งานจ�างอ�านมาตรด�วยเครื่องมืออ�านมาตร ในพ้ืนท่ี การประปาส�วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ช้ันพิเศษ),

การประปาส�วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง, การประปาส�วนภูมิภาคสาขาบ�านฉาง
และการประปาส�วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี (ครัง้ท่ี ๒)

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

๑. ความเป4นมา
ตามท่ี การประปาส�วนภูมิภาค ได�มุ�งพัฒนาประสิทธิภาพการให�บริการผู�ใช�น้ํา โดยการนําเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยมาใช�ในการปฏิบัติงานในหลาย ๆ ด�าน เพ่ือให�การบริหารจัดการมีมาตรฐานท่ีดี โดยการปรับเปลี่ยนระบบ
อ�านมาตรวัดน้ํา จากการส�งพนักงานหรือตัวแทนออกไปอ�านมาตรแล�วบันทึกลงในบัตรอ�านมาตรและนํากลับมา
บันทึกเข�าระบบท่ีการประปาส�วนภูมิภาคสาขา แล�วพิมพ2ใบเสร็จรับเงินพร�อมใบแจ�งค�าน้ําประปานํากลับไปส�งให�
ผู�ใช�น้ํา เป4นการอ�านมาตรด�วยเครื่องมืออ�านมาตรและบันทึกข�อมูลการใช�น้ําพร�อมคํานวณ/จัดพิมพ2ใบแจ�งค�าน้ํา
โดยเครื่องพิมพ2ชนิดพกพา (Mobile Printer) และแจ�งหนี้ให�กับผู�ใช�น้ําทันที

๒. วัตถุประสงค6
การประปาส�วนภูมิภาคเขต ๑ มีความประสงค2จะจ�างอ�านมาตรด�วยเครื่องมืออ�านมาตร  บันทึกข�อมูล

การใช�น้ํา คํานวณและจัดพิมพ2ใบแจ�งค�าน้ําด�วยเครื่องพิมพ2ชนิดพกพา (Mobile printer) พร�อมส�งใบแจ�งค�าน้ําและ
ส�งข�อมูลการอ�านมาตรให�การประปาส�วนภูมิภาคสาขาตามวัน เวลา ท่ีกําหนดเป4นประจําทุกเดือน เม่ือ กปภ.มีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรบังานบรกิารผู�ใช�น้าํข้ึนใหม� เพ่ือให�สอดคล�องกับระบบงานทางธุรกิจ เป4นระบบงาน
สารสนเทศด�านผู�ใช�น้ํา (Customer Information System: CIS) ผู�รับจ�างต�องพร�อมทําการปรับปรุง แก�ไขรูปแบบ
ใบแจ�งค�าน้ําประปา แก�ไขโปรแกรมคํานวณค�าน้ําบนเครื่องมืออ�านมาตร แก�ไขโปรแกรมรับ – ส�ง Text file และ
งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับระบบงาน CIS เพ่ือตอบสนองงานทางธุรกิจของ กปภ. 

๓. คุณสมบัติของผู�ย่ืนข�อเสนอ  
ผู�ยื่นข�อเสนอ ต�องจัดทําข�อเสนอโดยใช�ภาษาไทยเป4นหลัก ยกเว�นข�อกําหนดรายละเอียด

(Specification) ของวัสดุเครื่องมือ เครื่องใช�ท่ีเป4นภาษาต�างประเทศให�ใช�เป4นภาษาอังกฤษได� พร�อมท้ังต�องลง
ลายมือชื่อของผู�มีอํานาจและประทับตรา (ถ�ามี) ทุกแผ�น และหากมีการแก�ไขเพ่ิมเติมจะต�องมีลายมือชื่อผู�มี
อํานาจกํากับ และประทับตรา (ถ�ามี) ทุกครั้ง 

ข�อเสนอประกอบด�วย ๒ ส�วน ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องแยกข�อเสนอเป4น ๒ ซอง คือ
ส�วนท่ี  ๑ (ซองท่ี ๑) ข�อเสนอด�านคุณสมบัติของผู�ยื่นข�อเสนอ
ส�วนท่ี  ๒ (ซองท่ี ๒) ข�อเสนอด�านเทคนิค

๓.๑ ข�อเสนอด�านคุณสมบัติของผู�ยื่นข�อเสนอ
ผู�ยื่นข�อเสนอต�องยื่นเอกสารข�อเสนอด�านคุณสมบัติ ให�เป4นไปตามประกาศเชิญชวน ข�อ ๑.๑ และตามท่ี

ระบุไว�ในเอกสารประกวดราคาจ�างฯ ในกรณีท่ีเป4นสําเนาเอกสารจะต�องรับรองสําเนาถูกต�องด�วย
ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องมีคุณสมบัติ และมีหลักฐานแสดงให�เห็นว�าตนมีคุณสมบัติครบถ�วนตามท่ีกําหนดไว� 

ดังต�อไปนี้

๒/๓.๑.๑ เป4นนิติบุคคล...
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๓.๑.๑ เป4นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด หรือห�างหุ�นส�วนจํากัด หรือห�าง

หุ�นส�วนสามัญนติิบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยและจดทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม ผู�ยืน่ข�อเสนอ
ดังกล�าวจะต�องไม�เป4นผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการท่ีได�แจ�งเวียนชื่อ
แล�วและไม�มีพฤติกรรมใดๆ ท่ีแสดงให�เห็นว�าเป4นผู�ท้ิงงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�า
ด�วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม

๓.๑.๒ มีทุนจดทะเบียนท่ีชําระค�าหุ�นแล�วก�อนวันยื่นข�อเสนอไม�ต่ํากว�า ๑ ล�านบาทและรายงานแสดง
งบการเงินจากผู�สอบบัญชีรับอนญุาต (ถ�ามี)

๓.๑.๓ ผู�เสนอราคาเคยมีผลงานท่ีมีระยะเวลาไม�เกิน ๕ ป_ นับจากวันยื่นข�อเสนอ โดยมีมูลค�า
โครงการประเภทงานจดหน�วยและออกใบแจ�งหนี้  ไม�น�อยกว�า  ๔๐% ของจํานวน
โครงการ(รวม Vat) ท่ีเสนอราคา

๓.๑.๔ ต�องไม�เป4นผู�มีผลประโยชน2ร�วมกันกับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืน หรือไม�เป4นผู�กระทําอันเป4นการขัด
ขวางการแข�งขันอย�างเป4นธรรม ในการยื่นข�อเสนอและการประมูลจ�างด�วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส2 (e-auction) ครั้งนี้ โดย กปภ.จะยึดถือวิธีการพิจารณาตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว�าด�วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับแก�ไขเพ่ิมเติม

๓.๑.๕ ในกรณีมอบอํานาจให�ผู�แทนยื่นข�อเสนอ ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องแนบเอกสารการมอบอํานาจให�
เป4นตัวแทนของนิติบุคคล หรือให�เป4นตัวแทนของแต�ละนิติบุคคล พร�อมปdดอากรแสตมปeตาม
ท่ีกฎหมายกําหนดในการยื่นข�อเสนอดังกล�าว พร�อมท้ังแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนท่ี
รับรองสําเนาถูกต�องของผู�มอบอํานาจและผู�รบัมอบอํานาจไปด�วย

๓.๑.๖ ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องเป4นผู�มีชือ่ในทะเบียนผู�ซ้ือเอกสารข�อเสนอ
๓.๑.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเป4นคู�สัญญาต�องไม�อยู�ในฐานะเป4นผู�ไม�แสดงบัญชีรายจ�าย หรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ
๓.๑.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเป4นคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐซ่ึงได�ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�าง

ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส2 (e-Government Procurement : e-GP) ต�องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส2ของกรมบัญชกีลางท่ีเว็บไซต2ศูนย2ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ

๓.๑.๙ คู�สัญญาต�องรับจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว�นแต�การรับจ�ายเงินแต�ละครั้ง ซ่ึงมีมูลค�าไม�เกิน
สามหม่ืนบาทคู�สัญญาอาจรับจ�ายเป4นเงินสดก็ได�

๓.๑.๑๐ ผู�ประสงค2จะเสนอราคาต�องไม�เป4นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฎิเสธไม�ยอข้ึนศาล
ไทย เว�นแต�รัฐบาลของผู�ประสงค2จะเสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์ความคุ�มกันเช�นว�านั้น 

๓.๑.๑๑ ผู�เสนอราคาท่ีได�รับการคัดเลือกให�เป4นผู�ชนะการประกวดราคาและทําสัญญากับการประปา
ส�วนภูมิภาค ต�องจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจ�ายและยื่นต�อกรมสรรพากร ตามประกาศคณะ
กรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ2และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ�ายของ
โครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป4นคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข�อท่ี ๕
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ และหลักเกณฑ2และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชี
รายการรับจ�ายของโครงการท่ีบุคคลเป4นคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข�อ ๘ ประกาศ ณ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔

๓.๒ ข�อเสนอด�านเทคนิค รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕ ให�ประกอบด�วย
๓.๒.๑ บทสรปุข�อเสนอ

๓/๓.๒.๒ วธิีการ...
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๓.๒.๒ วธิีการดําเนินงาน และความพร�อมในการดําเนินงาน

๓.๒.๒.๑ ความเข�าใจในวิธีการอ�านมาตรและบันทึกข�อมูลการใช�น้ํา พร�อมพิมพ2ใบแจ�งค�าน้ําให�ผู�
ใช�น้ํา โดยเครื่องมืออ�านมาตรและเครื่องพิมพ2ใบแจ�งค�าน้ําชนิดพกพา (Mobile 
printer) ส�งให�กับผู�ใช�น้ํา

๓.๒.๒.๒ ประสิทธิภาพของเครื่องมืออ�านมาตรและเครื่องพิมพ2ใบแจ�งค�าน้ําชนิดพกพา(Mobile 
printer) (ต�องมีการสาธิตและทดสอบภาคสนาม)

การสาธิต ให�ผู�ยื่นข�อเสนอไปทดสอบได�ท่ี……..…………..……………………
……………………………..…………………………………………………………………………….…
ใน ระหว�างวันท่ี ………...เดือน…………………..….พ.ศ. …….……. เวลา.……….....น.     
ถึงวันท่ี .............. เดือน ........................... พ.ศ. .................เวลา.....................น.

๓.๒.๒.๓ มาตรการ/แนวทางการบํารุงรักษาและการทดแทนเครื่องมืออ�านมาตรและ
เครื่องพิมพ2ใบแจ�งค�าน้ําชนิดพกพา (Mobile printer)

๓.๒.๒.๔ การจัดส�งข�อมูล
๓.๒.๓ การจัดรูปองค2กรในการดําเนินงาน บุคลากรหลัก ประสบการณ2และหน�าท่ีรับผิดชอบของ

บุคลากรหลัก รวมท้ังจํานวนบุคลากรสนับสนุน
๓.๒.๔ แผนการดําเนินงาน (การอ�านมาตรและเส�นทางอ�านมาตร การสํารวจและแจ�งข�อมูลการ

เปลี่ยนแปลงประเภทผู�ใช�น้ํา รายงานสิน้วัน รายงานประจําเดือน เป4นต�น)

๔. ขอบเขตของงานท่ีผู�เสนอจะต�องดําเนินการ
ผู�ยื่นข�อเสนอซ่ึงได�รับคัดเลือกให�เป4นผู�รับจ�างต�องดําเนินการตามขอบเขตของงาน ดังนี้
๔.๑ ต�องอ�านมาตรผู�ใช�น้ําท้ังหมดทุกราย ทุกเดือน
๔.๒ ต�องอ�านมาตร ต้ังแต�วันท่ี ๑ และให�แล�วเสร็จทุกรายภายในวันท่ี ๑๕ ของทุกเดือน
๔.๓ ต�องส�งแผนการอ�านมาตร ให�ผู�ว�าจ�างก�อนเริ่มอ�านมาตรไม�น�อยกว�า ๕ วนัทําการของทุกเดือน
๔.๔ ต�องมีโปรแกรมคํานวณค�าน้ําบนเครื่องมืออ�านมาตร ซ่ึงเป4นไปตามระเบียบและข�อบังคับของ กปภ.

เครื่องมืออ�านมาตรและโปรแกรมคํานวณค�าน้ําบนเครื่องมืออ�านมาตรต�องสามารถอ�านค�าพิกัด GPS
มาตรวัดน้ําของผู�ใช�น้ําได�ด�วยและต�องมีโปรแกรมการรับ–ส�ง Text File ตามรูปแบบท่ี กปภ. กําหนด

๔.๕ ต�องรับข�อมูลในรูปแบบ Text File ตามรูปแบบท่ี กปภ. กําหนด จากผู�ว�าจ�างเพ่ือใช�อ�านมาตรตามเส�น
ทางอ�านมาตรท่ีได�เสนอไว�ตามข�อ ๔.๓ โดยท่ีผู�ว�าจ�างจะให�ข�อมูลได�ไม�เกิน ๒ วันก�อนอ�านมาตร

๔.๖ ต�องมีเจ�าหน�าท่ีรับ-ส�งข�อมูลอ�านมาตรร�วมกับเจ�าหน�าท่ีของผู�ว�าจ�างทุกวัน
๔.๗ ต�องส�งข�อมูลในรูปแบบของ Text  file ตามรูปแบบท่ี กปภ.กําหนด ท่ีอ�านและผ�านการประมวลผลค�าน้ํา

ประปาแล�ว ไปให�การประปาส�วนภูมิภาคสาขาภายในเวลาท่ีการประปาส�วนภูมิภาคสาขากําหนด ท้ังนี้
ต�องไม�เกินเวลา ๖.๐๐ น. ของวันถัดไปนับแต�วันท่ีอ�านมาตรโดยข�อมูลดังกล�าว ต�องตรงกับข�อมูลในใบ
แจ�งค�าน้ําท่ีส�งให�ผู�ใช�น้ําในงวดนั้น ๆ

๔.๘ ต�องอ�านและบันทึกข�อมูลการใช�น้ําพร�อมคํานวณ/พิมพ2ใบแจ�งค�าน้ํา โดยเครื่องพิมพ2ชนิดพกพา (Mobile
printer) และส�งใบแจ�งค�าน้ําให�ผู�ใช�น้ําทันที ต้ังแต�วันท่ี ๑ และให�แล�วเสร็จทุกรายภายใน วันท่ี ๑๕ ของ
ทุกเดือน โดยให�ทํางานภายในช�วงเวลา ๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ของวันดังกล�าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ
๑๒

๔/การดําเนินการ...
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การดําเนินการตามวรรคหนึ่งจะต�องดําเนินการให�ตรงกับวันท่ีเดิมของทุกเดือน ในช�วงระยะ
เวลาใดเวลาหนึ่ง ระหว�างวันท่ี ๑ ถึง ๑๕ ของทุกเดือน ท้ังนี้ ยินยอมให�คลาดเคลื่อนได�ไม�เกิน +/- ๒ วัน
โดยระยะเวลาท่ียินยอมให�คลาดเคลื่อนดังกล�าวต�องอยู�ภายในกรอบระยะเวลา ต้ังแต�วันท่ี ๑ ถึง ๑๕
ของทุกเดือน

๔.๙ ต�องจดัเจ�าหน�าท่ีประจําการประปาส�วนภูมิภาคสาขาท้ัง ๔ แห�ง รวมจํานวน…๘.…คน ในเวลาทําการของ
กปภ. โดยใช�เกณฑ2การจัดพนักงานประจําสํานักงานตามตารางประมาณการจํานวนผู�ใช�น้ําข�างล�างนี้

จํานวนผู�ใช�น้ํา จํานวนพนักงาน (คน)
        ๐ –  ๒๐,๐๐๐ ๑
๒๐,๐๐๑  –  ๕๐,๐๐๐ ๒
๕๐,๐๐๑  –  ๙๐,๐๐๐ ๒
๙๐,๐๐๑ ข้ึนไป ๒

พร�อมท้ังจดัให�มีเครือ่งมือและเครือ่งใช�สาํนกังานให�ครบถ�วน ตามท่ีระบุในใบยนืยนัค�าจ�างอ�านมาตรฯ ตามราย
ละเอียดตามเอกสารแนบ ๘

๔.๑๐ ต�องจัดหาเครื่องมืออ�านมาตรเครื่องพิมพ2ชนิดพกพา (Mobile printer) และกล�องถ�ายรูปต�องเป4น
เครื่องใหม�และไม�เคยใช�งานท่ีไหนมาก�อน จํานวน .....๘๖....ชุด (ผู�ใช�น้ํา ๓,๐๐๐ ราย/ชุด/พนักงาน
อ�านมาตร ๑ คน) 

๔.๑๑ ต�องจัดพิมพ2ใบแจ�งค�าน้ําซ่ึงมีคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ตามท่ีระบุตามเอกสารแนบ ๙ และ
ให�ใช�รปูแบบตามท่ี กปภ.กําหนดตามเอกสารแนบ ๙/๑, ๙/๒-๑, ๙/๒-๒, ๙/๒-๓  และ กปภ.ยินยอม
ให�ใช�พ้ืนท่ีก่ึงหนึ่ง ซ่ึงอยู�ด�านหลังของใบแจ�งค�าน้ําเพ่ือโฆษณา/ประชาสัมพันธ2ตามรูปแบบใบแจ�งค�าน้ํา
แบบท่ี ๒ ตามเอกสารแนบ ๙/๓  

ในกรณีท่ีผู�ยื่นข�อเสนอต�องการใช�พ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�อง
ปฏบัิติตามเง่ือนไขท่ี กปภ.กําหนดและจะต�องได�รับความเห็นชอบจาก กปภ.ก�อน

เม่ือ กปภ.มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับงานบริการผู�ใช�น้ําข้ึนใหม� เพ่ือให�สอดคล�องกับ
ระบบงานทางธุรกิจ เป4นระบบงานสารสนเทศด�านผู�ใช�น้ํา (Customer Information System: CIS)
ผู�รับจ�างต�องพร�อมทําการปรับปรุง แก�ไขรูปแบบใบแจ�งค�าน้ําประปารูปแบบตามท่ี กปภ .กําหนด แก�ไข
โปรแกรมคํานวณค�าน้ําบนเครื่องมืออ�านมาตร แก�ไขโปรแกรมรับ – ส�ง Text file และงานอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข�องกับระบบงาน CIS 

๔.๑๒ ต�องทําแผนท่ีเส�นทางการอ�านมาตรเรียงตามลําดับก�อนหลัง เสนอให�ผู�ว�าจ�างทุกสิ้นเดือนกันยายนของ
ทุกป_

๔.๑๓ ต�องสํารวจตรวจสอบพฤติกรรม การใช�น้ําของผู�ใช�น้ําหากพบข�อเท็จจริงท่ีเป4นเหตุให�ต�องเปลี่ยนแปลง
ประเภทผู�ใช�น้ํา ต�องแจ�งข�อมูลมาพร�อมภาพถ�ายประกอบ ให�ผู�ว�าจ�างทราบภายใน ๑ วันทําการหลัง
จากอ�านมาตรของเส�นทางนั้น

๔.๑๔ ต�องส�งรายงานพร�อมภาพถ�ายประกอบให�ผู�ว�าจ�างทราบทุกวันท่ีอ�านมาตร หากพบว�ามีการลักใช�น้ํา
มาตรวัดน้ําชํารุด มาตรตาย  มาตรวัดน้ําหาย ลวดตีตรามาตรขาด ผู�ใช�น้ําไม�มีข�อมูลอยู�ในระบบฐาน
ข�อมูล หรือกรณีอ่ืน ๆ ท่ีทําให�อ�านมาตรไม�ได�

๔.๑๕ ต�องดําเนินการอ�านมาตรเอง ห�ามจ�างผู�รับจ�างรับช�วงทํางาน

๕/๔.๑๖ เอกสาร...
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๔.๑๖ เอกสารต�าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงาน เช�น ใบแจ�งค�าน้ํา เม่ือพิมพ2ผิด หรือไม�ใช�แล�วต�องยกเลิก
รายการนั้น ๆ ทันทีและต�องส�งมอบให�ผู�ว�าจ�างภายใน ๓ วนัทําการ โดยต�องส�งรายงานการแก�ไขทุกวัน
ท่ีทําการอ�านมาตรว�ามีการแก�ไขข�อมูลของผู�ใช�น้ํารายใด

๔.๑๗ กรณีท่ี กปภ.มีการแก�ไขระเบียบหรือข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับการคํานวณค�าน้ําประปา ผู�รับจ�างจะต�อง
แก�ไขโปรแกรมให�ทันตามกําหนด 

๔.๑๘ เครื่องมืออ�านมาตรต�องรองรับเทคโนโลยี รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๓

๕. ระยะเวลาและวงเงินจัดจ�าง
๕.๑ ระยะเวลาดําเนินการจํานวน ๓๖ เดือน
๕.๒ ราคารวมท้ังสิ้นประมาณ ๕๗,๓๓๕,๒๙๖.- บาท (เงินห�าสิบเจ็ดล�านสามแสนสามหม่ืนห�าพันสองร�อย

เก�าสิบหกบาทถ�วน) (ไม�รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม) โดยมีผู�ใช�น้ําท้ังสิ้นประมาณ  ๒๕๒,๓๙๘ ราย/เดือน คิด
เป4นค�าจ�างอ�านมาตรรายละ ๖.๓๑๐ บาท/ราย

๖. การพิจารณาข�อเสนอ
กปภ.จะพิจารณาข�อเสนอด�านคุณสมบัติตามข�อ ๑.๑ ในประกาศเชญิชวน และตามท่ีกําหนดไว�ใน

เอกสารประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2เป4นลําดับแรกและจะพิจารณาข�อเสนอด�านเทคนิคเป4น
ลําดับถัดไป การให�คะแนนข�อเสนอด�านเทคนิคจะใช�หลักเกณฑ2ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕ โดยท่ีผู�ยืน่ข�อ
เสนอจะต�องผ�านเกณฑ2ตัดสินท่ี ๘๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ท้ังนี้ผู�ผ�านเกณฑ2ทุกราย จะได�รับสิทธิ์
ให�เข�าแข�งขันเสนอราคาค�าจ�างผ�านทางระบบอิเล็กทรอนิกส2 (e-auction)

คณะกรรมการประกวดราคาจะเป4นผู�พิจารณาราคา และผู�ยื่นข�อเสนอต�องกําหนดยืนราคา ไม�น�อยกว�า
๙๐ นับแต�วันยืนยันราคาสุดท�าย โดยภายในกําหนดยืนราคาผู�ประสงค2เสนอราคาหรือผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องรับ
ผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว� และจะถอนการเสนอราคามิได� 

๗. หลักเกณฑ6ในการทําสัญญา
๗.๑ เม่ือผู�ยื่นข�อเสนอได�รับพิจารณาให�เป4นผู�รับจ�างอ�านมาตรแล�ว จะต�องมากรอกจํานวนเงินในใบ ยืนยัน

ค�าจ�างอ�านมาตร (เอกสารแนบ ๘) ท่ีได�ยื่นมาพร�อมกับซองข�อมูลเสนอทางเทคนิคให�ตรงกับราคาท่ี
เสนอไว�ในแบบ บก.๐๐๘ พร�อมคํานวณอัตราค�าจ�างต�อราย (รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม ภาษีอ่ืนๆ ท่ีมี และค�า
ใช�จ�ายท้ังปวงไว�แล�ว) โดยใช�ฐานข�อมูลผู�ใช�น้ําจํานวน ๒๕๒,๓๙๘ ราย/เดือน และนําส�ง กปภ. ในวัน
ถัดไป ท้ังนี้ กปภ. จะใช�อัตราค�าจ�างต�อรายท่ีได�ยื่นดังกล�าวเป4นสําคัญในการทําสัญญาจ�างฯ 

๗.๒ เม่ือผู�ยื่นข�อเสนอได�รับการพิจารณาให�เป4นผู�รับจ�างอ�านมาตรแล�ว กปภ.จะจัดส�งข�อมูลเส�นทางอ�าน
มาตรวัดน้ําและลําดับการอ�านมาตรวัดน้ําท่ีเป4นปtจจุบัน ให�กับผู�ยื่นข�อเสนอภายในระยะเวลา ๗ วัน
นับต้ังแต�วันท่ีได�รับการพิจารณา

๗.๓ เม่ือผู�ยื่นข�อเสนอได�รับการพิจารณาให�เป4นผู�รับจ�างอ�านมาตร แล�วจะต�องสํารวจเส�นทางอ�านมาตรและ
ตําแหน�งของมาตรวัดน้ําท่ีจะอ�านมาตรและบันทึกข�อมูลการใช�น้ํา ให�ไปประสานงานกับการประปา
ส�วนภมิูภาคสาขา เ พ่ือ ทําความเข�าใจเ ก่ียว กับวิธีการอ�านมาตร การจัดประเภทผู�ใช�น้ําและการบันทึก
หน�วยน้ําตลอดจนเรื่องอ่ืน  ๆ  ท่ีเก่ียวข�องเพ่ือปuองกันมิให�เกิดความผดิพลาดเม่ือผู�รับจ�างไปปฏิบัติงาน
รวมท้ังดําเนินการอ่ืน ๆ ตามเง่ือนไขและรายละเอียดในขอบเขตงาน ภายในระยะเวลา ๗ วนั นับต้ังแต�

๖/วนัท่ีผู�ยื่น...
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วันท่ีผู�ยื่นข�อเสนอได�รับข�อมูลจาก กปภ. ตามข�อ ๗.๑ โดยต�องดําเนินการก�อนวันท่ีสัญญามีผลบังคับใช�
ไม�น�อยกว�า ๗ วนั (ไม�รวมอยู�ในระยะเวลาการดําเนินการตามสัญญา) และให�แล�วเสร็จก�อนวันท่ีสัญญา
มีผลบังคับใช�

๗.๔ เม่ือผู�ยื่นข�อเสนอได�รับการพิจารณาให�เป4นผู�รับจ�างอ�านมาตรแล�ว กปภ.จะต�องกําหนดวันทําสัญญาต�อ
กัน โดยขอบเขตของงาน (TOR) และรายละเอียดข�อเสนอของผู�ยื่นข�อเสนอตลอด จนข�อเสนอเพ่ิมเติม
ในระหว�างการเจรจาและใบยืนยันค�าจ�าง ฯ ตามเอกสารแนบ ๘ ให�ถือเป4นส�วนหนึ่งของสัญญาด�วย
ท้ังนี้ผู�ยื่นข�อเสนอซ่ึงแต�นี้ไปจะเรียกว�า “ผู�รับจ�าง” จะต�องส�งผู�แทนท่ีมีอํานาจตามกฎหมายไปลงนาม
ในสัญญาตามแบบสัญญาการจ�างฯตามเอกสารแนบ ๖ ภายใน ๗ วัน นับจากวันท่ีได�รับแจ�งเป4นลาย
ลักษณ2อักษรจาก กปภ.

๗.๕ ในกรณีท่ี กปภ.มีความจําเป4นไม�อาจลงนามในสัญญาได�ตามระยะเวลาท่ีกําหนดและจําเป4นต�องเลื่อน
กําหนดระยะเวลาในการลงนามในสัญญาออกไป ผู�รับจ�างต�องยินยอมทําสัญญาตามกําหนดท่ีเลือ่นออก
ไปนัน้ โดยไม�ถือเป4นข�อผดิสญัญาอันจะนาํมากล�าวอ�างเพ่ือเรยีกร�องสทิธใิด ๆ จาก กปภ. 

๗.๖ ผู�รับจ�างต�องวางหลักประกันสัญญาเป4นจํานวนร�อยละ ๑๐ ของอัตราค�าจ�างรวมภาษีมูลค�าเพ่ิม ในวนั
ลงนามในสัญญา หลักประกันสัญญาดังกล�าวให�ใช�อย�างหนึ่งอย�างใดดังต�อไปนี้
๗.๖.๑ เงินสด
๗.๖.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายให�แก�การประปาส�วนภูมิภาค/การประปาส�วนภูมิภาคเขต/การประปาส�วน

ภูมิภาคสาขา โดยเป4นเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองเอกสารทางด�านเทคนิค หรือก�อนหน�านั้นไม�เกิน ๓
วนัทําการของทางราชการ

๗.๖.๓ หนงัสอืคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในเอกสารแนบ ๗/๑
๗.๖.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย2 ท่ีได�รับอนุญาตให�ประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย2และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�ง
ประเทศไทย ซ่ึงได�แจ�งเวียนชื่อให�ส�วนราชการต�างๆ ทราบแล�ว โดยอนุโลมให�ใช�ตามแบบหนังสือ
คํ้าประกันดังระบุในเอกสารแนบ ๗/๑

๗.๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
ในขณะทําสัญญานี้ ผู�รับจ�างได�นําหลักประกันเป4นตามข�อ ๗.๖ จํานวนร�อยละสิบ (๑๐%) ของอัตราค�า

จ�างรวมภาษีมูลค�าเพ่ิม คิดเป4นเงินจํานวน........บาท (เงิน......บาทถ�วน) ไปมอบให�ผู�ว�าจ�างเพ่ือเป4นหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญา และหลักประกันนี้ผู�ว�าจ�างจะคืนให�โดยไม�มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู�รับจ�างพ�น
จากข�อผูกพันตามสัญญา

ในระหว�างดําเนินการตามสัญญาผู�ว�าจ�างตรวจพบว�าจํานวนผู�ใช�น้ําเพ่ิมข้ึนเกินร�อยละ ๑๐ ของจํานวน
ผู�ใช�น้ําขณะเริ่มสัญญา ผู�ว�าจ�างจะแจ�งให�ผู�รับจ�างทราบล�วงหน�าไม�น�อยกว�า ๓๐ วัน และให�ผู�รับจ�างจัดหาหลัก
ประกันสัญญาเพ่ิมเติม ตามจํานวนรายและวงเงินท่ีเพ่ิมข้ึนในอัตราร�อยละสิบ (๑๐%) (รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม) โดยให�
ผู�รับจ�างดําเนินการให�แล�วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต�วันท่ีได�รับแจ�งจากผู�ว�าจ�าง หากผู�รับจ�างไม�ได�ดําเนินการ หรือ
ดําเนินการไม�แล�วเสร็จภายในกําหนด ผู�ว�าจ�างจะหักเงินค�าจ�างงวดใดก็ได� เพ่ือนํามาเป4นหลักประกันในส�วนท่ีเพ่ิม
ข้ึนดังกล�าวจนครบถ�วน พร�อมกับให�ผู�รับจ�างชําระค�าปรับในอัตราวันละ ๑,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งพันบาทถ�วน)
จนถึงวันท่ีผู�รับจ�างได�ดําเนินการแล�วเสร็จถูกต�องครบถ�วน

การเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงหลักประกันจะต�องทําสัญญาแก�ไขแนบท�ายสญัญาจ�างอ�านมาตรฯ ด�วยทุก
ครั้ง

๗/๘ หลักเกณฑ2...



-๗-
๘ หลักเกณฑ6การพิจารณาประสิทธิภาพการทํางาน

นอกจากมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทําหน�าท่ีพิจารณาการดําเนินงานของผู�รับจ�างตามขอบเขตงาน
จ�างแล�ว ยังจะมีคณะกรรมการประเมินผล ท่ี กปภ.แต�งต้ังข้ึนเพ่ือทําหน�าท่ีประเมินผลการทํางานของผู�รับจ�าง ตาม
ระยะเวลาและหลักเกณฑ2ดังต�อไปนี้ด�วย

๘.๑ ประเมินผลการดําเนินงานของผู�รับจ�างทุกเดือน นับต้ังแต�เริ่มมีการดําเนินการตามสัญญา จนสิ้นสุด
ระยะเวลาของสัญญา 

๘.๒ หลักเกณฑ2การประเมินผลให�เป4นไปตามเอกสารแนบ ๑๑ หากผู�รับจ�างอ�านมาตรได�รับคะแนนการ
ประเมินผลน�อยกว�าหรือเท�ากับ ๔๙ ติดต�อกัน ๒ ครั้ง และ/หรือ รวมท้ังหมด ๓ ครั้ง (เริ่มนับต้ังแต�
สัญญามีผลบังคับใช�) กปภ.มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได�

๙ การจ�ายเงินค�าจ�าง
กปภ.จะจ�ายเงินค�าจ�างในอัตรา.....บาท/ราย ตามราคาท่ีคํานวณได�จากข�อ ๗.๑ โดยจ�ายให�เป4นรายเดือน หรอื

เม่ือผู�รบัจ�างดําเนนิการในแต�ละรายการแล�วเสรจ็ โดยผู�รบัจ�างจะต�องจดัทํารายงาน งานท่ีได�ดําเนนิการแล�วเสรจ็พร�อมท้ังระบุ
จาํนวนเงินท่ีขอเบิกจ�ายเสนอต�อคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ โดยมีเง่ือนไข ดังนี้

๙.๑ กปภ.จะจ�ายเงินค�าจ�างให�ผู�รับจ�าง ณ การประปาส�วนภูมิภาคเขต ตามจํานวนมาตรท่ีอ�านได�และบันทึก
ข�อมูลการใช�น้ําพร�อมคํานวณ/จัดพิมพ2ใบแจ�งค�าน้ําและส�งใบแจ�งค�าน้ําประปา โดยผลงานท่ีทําได�ต�อง
ครบถ�วนสมบูรณ2และหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได�ตรวจรับงานเรียบร�อยแล�วภายใน ๓๐ วัน
นับแต�ได�รับการแจ�งหนี้

๙.๒ กปภ.จะงดจ�ายเงินค�าจ�างในทุกส�วนท่ีตรวจพบว�ามีข�อมูลไม�ถูกต�องครบถ�วน บันทึกข�อมูลการใช�น้ําพร�อม
คํานวณ/จัดพิมพ2ใบแจ�งค�าน้ําและส�งใบแจ�งค�าน้ําประปา และ/หรือ มีการแจ�งหนีค้�าน้ําไม�ถูกต�อง จนกว�า
ผู�รับจ�างจะแก�ไขให�ถูกต�องสมบูรณ2และได�รบัการรับรองจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอีกครั้งหนึ่ง

๑๐ การสงวนสิทธิ์
กปภ.สงวนสิทธิ์ท่ีจะยกเลิกการจ�างงาน หรืออาจยกเลิกการพิจารณาข�อเสนอ โดยผู�รับจ�างไม�มีสิทธิ์เรียก

ค�าเสียหาย หรือค�าใช�จ�ายใด ๆ ท้ังสิ้นจาก กปภ.ในกรณีดังต�อไปนี้
๑๐.๑ นําโปรแกรม ฯ ท่ีไม�ผ�านการทดสอบด�านเทคนิค ตามข�อ ๓.๒ มาใช�
๑๐.๒ ติดต้ังโปรแกรม ฯ โดยไม�ได�รับอนุญาตจากผู�ว�าจ�าง
๑๐.๓ เข�าไปแก�ไขข�อมูลในฐานข�อมูล โดยไม�ได�รับอนุญาต
๑๐.๔ มีปtญหาในการบริหารงานของผู�รับจ�างเอง
๑๐.๕ มีผลงานไม�ผ�านเกณฑ2การประเมินผลของคณะกรรมการประเมินผล ซ่ึงมีผลให� กปภ.ใช�สิทธิ์บอกเลิก

สัญญาและเข�าดําเนินการแทนทันที ในกรณีนี้ผู�รับจ�างจะต�องเป4นผู�รับผิดชอบค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข้ึน
ท้ังหมดจนสิ้นสุดสัญญา

๑๑ ส่ิงท่ีผู�ว�าจ�างดําเนินการให�
กปภ.จะอํานวยความสะดวกในการจัดสถานท่ีให�เจ�าหน�าท่ีของผู�รับจ�างประจําการประปาส�วนภูมิภาค

สาขา ใช�ในการปฏิบัติงานภายในการประปาส�วนภมิูภาคสาขา หากผู�รับจ�างใช�สถานท่ีใน กปภ .สาขาเป4นสํานักงาน
ของผู�รับจ�าง และมีการใช�ไฟฟuา โทรศัพท2 กปภ.จะเรียกเงินชดเชยจากผู�รับจ�างตามราคาในเอกสารตัวอย�างราย
ละเอียดประมาณการค�าใช�จ�ายการจ�างตัวแทนอ�านมาตรฯ เอกสารแนบ ๑ ข�อ ๑๕ และ ข�อ ๑๖

๘/๑๒ การบอกเลิก...



-๘-
๑๒ การบอกเลิกสัญญา

กรณีผู�รับจ�างปฏิบัติผิดสัญญา กปภ. ข�อหนึ่งข�อใด ผู�ว�าจ�างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได�ทันที โดยไม�จําเป4น
ต�องเตือนหรือบอกกล�าวให�ผู�รับจ�างปฏิบัติตามสัญญา

๑๓ การปรับและอัตราค�าปรับ
๑๓.๑ กรณีอ�านมาตร/แจ�งหนี้ไม�ได�ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามข�อ ๔.๒ และข�อ ๔.๘ ผู�รับจ�างต�องชําระค�า

ปรับให� กปภ.เป4นรายวัน ในอัตราวันละ ๑๐๐ บาทต�อใบแจ�งค�าน้ําประปา ๑ ฉบับ โดยนบัต้ังแต�วันท่ีต�อง
จัดส�งข�อมูลให�การประปาส�วนภูมิภาคสาขาและเศษของวันให�นบัเป4น ๑ วนั

๑๓.๒ กรณีส�งข�อมูลท่ีอ�านมาตรแล�ว ตามรูปแบบ Text File ท่ี กปภ.กําหนดให� กปภ.สาขาไม�ได�ภายในระยะ
เวลาท่ีกําหนด ผู�รบัจ�างต�องชําระค�าปรับให� กปภ.เป4นรายวัน ในอัตราวันละ ๑,๐๐๐ บาทต�อแผนการ
อ�านมาตรในแต�ละวัน นับจากวันท่ีต�องจดัส�งให�การประปาส�วนภูมิภาคสาขา จนถึงวันท่ี กปภ.ได�รับข�อมูล
ดังกล�าวโดยเรียบร�อยสมบูรณ2และเศษของวันให�นับเป4น ๑ วัน

๑๓.๓ กรณี กปภ.ตรวจพบและพิสจูน2ได�ว�าตัวเลขในใบแจ�งค�าน้ํา/ข�อมูลการอ�านมาตรใน Text File ไม�ถูกต�อง
ตรงกับความเป4นจริง รวมท้ังกรณีอ�านขาด ผู�รับจ�างจะต�องรับผิดชดใช�เงินในจํานวนท่ีเรียกเก็บขาดไปให� 
กปภ.ทันที พร�อมกับค�าปรับ ๑๐๐ บาทต�อใบแจ�งค�าน้ํา ๑ ฉบับ นอกจากนี้จะต�องรับผิดชดใช�ค�าเสียหาย
อ่ืนในส�วนท่ีเกินจากค�าปรับ ดังกล�าวด�วย

๑๓.๔ กรณีตรวจสอบแล�วพบว�า ผู�รับจ�างละเลยการแจ�งพฤติกรรมการใช�น้ํา ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ของผู�ใช�
น้ํารายนั้น ๆ ผู�รับจ�างต�องชําระค�าปรับเป4นจํานวนเงิน ๑๐๐ บาทต�อผู�ใช�น้ํา ๑ ราย รวมถึงต�องรับผิด
ชอบชดใช�ค�าเสียหายอ่ืนในส�วนท่ีเกินจากค�าปรับด�วย

๑๓.๕ กรณีผู�รับจ�างนําเครื่องมืออ�านมาตรและ/หรือเครื่องพิมพ2ใบแจ�งค�าน้ําท่ีไม�พร�อมใช�งานไปใช�อ�านมาตร
หรือพิมพ2  ใบแจ�งค�าน้ําจนเป4นเหตุให�การพิมพ2ตัวอักษร ตัวเลขหรือบาร2โค�ด (Bar code) ในใบแจ�งค�าน้ํา
ประปาไม�ชัดเจน และเป4นเหตุให�ผู�ใช�น้ําไม�สามารถนําไปชําระเงินค�าน้ํากับตัวแทนรับชําระค�าน้ําได�
มากกว�า ๕% ต�อ ๑ เส�นทางอ�านมาตร ผู�รับจ�างจะต�องชําระค�าปรับเป4นจํานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาทต�อ ๑ 
เส�นทางอ�านมาตร และผู�ว�าจ�างจะต�องทําเป4นหนังสือแจ�งให�กับผู�รับจ�างทราบพร�อมหลักฐานประกอบ

๑๓.๖ กปภ. จะพิจารณายกเว�นการปรับตามข�อ ๑๓.๑-๑๓.๕ ในกรณีท่ีเป4นเหตุเกิดจากความผิด หรือความ
บกพร�องของผู�ว�าจ�าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุตามธรรมชาติท่ีกระทบต�อการปฎิบัติงานของผู�รับจ�าง 
หรือทําให�ใบแจ�งค�าน้ําประปาถูกทําลายสูญหาย หรือไม�สามารถใช�ได�และผู�รับจ�างจะต�องทําเป4นหนังสือ
แจ�งผู�ว�าจ�างทราบพร�อมหลักฐานประกอบ

๑๔. ภาคผนวก

เอกสารแนบดังต�อไปนี้ให�เป4นส�วนหนึ่งของข�อกําหนดขอบเขตของงาน (TOR)
เอกสารแนบ ๕  หลักเกณฑ2การให�คะแนนข�อเสนอด�านเทคนิค
เอกสารแนบ ๖  สัญญาการจ�างอ�านมาตรด�วยเครื่องมืออ�านมาตร
เอกสารแนบ ๗  แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันซอง)
เอกสารแนบ ๗/๑ แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันสัญญา)
เอกสารแนบ ๘ ใบยืนยันค�าจ�างอ�านมาตร
เอกสารแนบ ๙ ข�อกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) 

แบบพิมพ2ใบแจ�งค�าน้ําประปา
๙/เอกสารแนบ...



-๙-
เอกสารแนบ ๙/๑-๑  รูปแบบใบแจ�งค�าน้ําประปา (ด�านหน�า)
เอกสารแนบ ๙/๒-๑  รูปแบบใบแจ�งค�าน้ําประปา (ด�านหน�า)
เอกสารแนบ ๙/๒-๒  รูปแบบใบแจ�งค�าน้ําประปา (ด�านหน�า)
เอกสารแนบ ๙/๒-๓  รูปแบบใบแจ�งค�าน้ําประปา (ด�านหน�า)
เอกสารแนบ ๙/๓    รปูแบบใบแจ�งค�าน้ําประปา (ด�านหลัง)
เอกสารแนบ ๑๐     แบบจดหมายนําส�งข�อเสนอ
เอกสารแนบ ๑๐/๑  แบบใบยื่นเสนอการประกวดราคาจ�าง

 ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2
เอกสารแนบ ๑๑     แบบประเมินผล งานจ�างอ�านมาตรด�วย

เครื่องมืออ�านมาตร
เอกสารแนบ ๑๒ แนวทางปฏิบัติงานสําหรับผู�รับจ�างอ�านมาตร

ด�วยเครื่องอ�านมาตร
เอกสารแนบ ๑๓ เครื่องอ�านมาตรต�องรองรับเทคโนโลยี
เอกสารแนบ ๑๔ แบบฟอร2มใบแจ�งหนีค้�าน้ําประปา
เอกสารแนบ ๑๕ คู�มือรหัสหมายเหตุการณ2อ�านมาตรด�วย

เครื่องมืออ�านมาตร
เอกสารแนบ ๑๖ การกําหนดเกณฑ2ปริมาณการใช�น้ําสูง-ตํ่าผดิปกติ เฉพาะกลุ�ม
เอกสารแนบ ๑๗ แบบฟอร2มรายงาน
เอกสารแนบ ๑๘ แบบฟอร2มบัตรเจ�าหน�าท่ีของบริษัท
เอกสารแนบ ๑๙ คู�มือเจ�าหน�าท่ีอ�านมาตร
เอกสารแนบ ๒๐ แผนท่ีการอ�านมาตร

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


