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เอกสารแนบ 2 

ข้อกําหนดขอบเขตของงาน (TOR) 
งานจ้างตัวแทนอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งหน้ีค่านํ้าประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร (Handheld) ในพื้นที ่  
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ปากท่อ สมุทรสงคราม ราชบุร ีบ้านโป่ง  ท่ามะกา ประจวบคีรีขันธ ์
ปราณบุร ีกุยบุร ีบางสะพาน สวนผึ้ง  พนมทวน และเลาขวัญ   

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

1. ความเป็นมา 

ตามที่ การประปาส่วนภูมิภาค ได้มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการผู้ใช้น้ํา โดยการนํา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานในหลาย ๆ ด้าน เพ่ือให้การบริหารจัดการมีมาตรฐานที่ดี โดย
การปรับเปลี่ยนระบบอ่านมาตรวัดน้ํา จากการส่งพนักงานหรือตัวแทนออกไปอ่านมาตรแล้วบันทึกลงใน
บัตรอ่านมาตรและนํากลับมาบันทึกเข้าระบบที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขา แล้วพิมพ์ใบเสร็จรับเงินพร้อม
ใบแจ้งค่าน้ําประปานํากลับไปส่งให้ผู้ใช้น้ํา เป็นการอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรและบันทึกข้อมูลการ
ใช้น้ําพร้อมคํานวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ํา โดยเครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile Printer) และแจ้งหนี้ให้กับ
ผู้ใช้น้ําทันท ี

 

2. วัตถุประสงค์ 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3  มีความประสงค์จะจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร  บันทึก
ข้อมูลการใช้น้ํา คํานวณและจัดพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ําด้วยเครื่องพิมพ์ชนิดพกพา(Mobile printer) พร้อมส่งใบ
แจ้งค่าน้ําและส่งข้อมูลการอ่านมาตรให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตามวัน เวลา ที่กําหนดเป็นประจําทุก
เดือน เมื่อ กปภ.มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับงานบริการผู้ใช้น้ําขึ้นใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบงาน
ทางธุรกิจ เป็นระบบงานสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ํา (Customer Information System: CIS) ผู้รับจ้างต้อง
พร้อมทําการปรับปรุง แก้ไขรูปแบบใบแจ้งค่าน้ําประปา แก้ไขโปรแกรมคํานวณคา่น้าํบนเครือ่งมอือา่นมาตร 
แก้ไขโปรแกรมรับ – ส่ง Text file และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน CIS เพ่ือตอบสนองงานทางธรุกจิ
ของ กปภ.  

 

3. คุณสมบัติของผูป้ระสงค์จะเสนอราคา   
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องจัดทําข้อเสนอโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ยกเว้นข้อกําหนด

รายละเอียด (Specification) ของวัสดุเครื่องมือ เครื่องใช้ท่ีเป็นภาษาต่างประเทศให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษได้ 
พร้อมทั้งต้องลงลายมือชื่อของผู้มีอํานาจและประทับตรา (ถ้ามี) ทุกแผ่น และหากมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
จะต้องมีลายมือชื่อผู้มีอํานาจกํากับ และประทับตรา (ถ้าม)ี ทุกครั้ง  

ข้อเสนอประกอบด้วย 2 ส่วน ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแยกข้อเสนอเป็น 2 ซอง คือ 
   ส่วนที่  1 (ซองที่ 1) ข้อเสนอด้านคุณสมบัติของประสงค์จะเสนอราคา 
   ส่วนที่  2 (ซองที่ 2) ข้อเสนอด้านเทคนิค 

3.1 ข้อเสนอด้านคุณสมบัติของผูป้ระสงค์จะเสนอราคา 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องย่ืนเอกสารข้อเสนอด้านคุณสมบัติ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดขอบเขต

ของงาน (TOR) ข้อ 3 และตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ในกรณีที่เป็นสําเนาเอกสารจะต้อง
รับรองสําเนาถูกต้องด้วย 
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ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ และมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่กําหนดไว้ ดังต่อไปนี ้

3.1.1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือ
ห้างหุ่นส่วนสามัญนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ผู้
ประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ิง้งานของทาง
ราชการที่ได้แจ้งเวียนชื่อแล้วและไม่มีพฤติกรรมใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

3.1.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานประเภทงานจดหน่วยและออกใบแจ้งหนี้ กับส่วน
ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรของรัฐ หรือเอกชน ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจาก
วันที่ย่ืนข้อเสนอ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 40% ของวงเงินราคากลาง (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
25,247,852.- บาท และเป็นผลงานในสัญญาเดียว ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงที่ได้ดําเนินการ
แล้วเสร็จ โดยต้องแนบสําเนาสัญญา พร้อมหนังสือรับรองผลงานของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคา 

3.1.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
อื่น และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดตาคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น
ผู้กระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการย่ืนข้อเสนอและการ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ครั้งนี้ โดย กปภ.จะยึดถือวิธีการ
พิจารณาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม 

3.1.4 ในกรณีมอบอํานาจให้ผู้แทนย่ืนข้อเสนอ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแนบเอกสารการ
มอบอํานาจให้เป็นตัวแทนของนิติบุคคล หรือให้เป็นตัวแทนของแต่ละนิติบุคคล พร้อมปิด
อากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกําหนดในการย่ืนข้อเสนอดังกล่าว พร้อมทั้งแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนที่รับรองสําเนาถูกต้องของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจไปด้วย 

3.1.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนผู้ซือ้เอกสารข้อเสนอ 
3.1.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ

รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
3.1.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

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

3.1.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

3.1.9 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.1.10 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาและทาํสญัญา
กับการประปาส่วนภูมิภาค ต้องจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและย่ืนตอ่กรมสรรพากร 
ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชี
รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 
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2554 ข้อที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2554 และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํา
และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 8 ประกาศ ณ วันที ่7 ธันวาคม 2554 

3.2 ข้อเสนอด้านเทคนิค รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ให้ประกอบดว้ย 
3.2.1 บทสรุปข้อเสนอ 
3.2.2 วิธีการดําเนินงาน และความพร้อมในการดําเนินงาน 

3.2.2.1 ความเข้าใจในวิธีการอ่านมาตรและบันทึกข้อมูลการใช้น้ํา พร้อมพิมพ์ใบแจ้งค่า
น้ําให้ผู้ใช้น้ํา โดยเครื่องมืออ่านมาตรและเครื่องพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ําชนิดพกพา 
(Mobile printer) ส่งให้กับผู้ใช้น้ํา 

3.2.2.2 ประสิทธิภาพของเครื่องมืออ่านมาตรและเครื่องพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ําชนิดพกพา
(Mobile printer) (ต้องมีการสาธิตและทดสอบภาคสนาม) 
 การสาธิต ใหผู้้ประสงค์จะเสนอราคาไปทดสอบได้ท่ีห้องประชุม  การประปา
ส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวนัที่ 26  กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป  

3.2.2.3 มาตรการ/แนวทางการบํารุงรักษาและการทดแทนเครื่องมืออ่านมาตรและ
เครื่องพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ําชนิดพกพา (Mobile printer) 

3.2.2.4 การจัดส่งข้อมูล 
3.2.3 การจัดรูปองค์กรในการดําเนินงาน บุคลากรหลัก ประสบการณ์และหน้าที่รับผิดชอบของ

บุคลากรหลัก รวมทั้งจํานวนบุคลากรสนับสนุน 
3.2.4 แผนการดําเนินงาน (การอ่านมาตรและเส้นทางอ่านมาตร การสํารวจและแจ้งข้อมูลการ

เปลี่ยนแปลงประเภทผู้ใช้น้ํา รายงานสิ้นวัน รายงานประจําเดือน เป็นต้น) 
 

4. ขอบเขตของงานท่ีผูป้ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องดาํเนินการ 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นผูร้ับจ้างต้องดําเนินการตามขอบเขตของงาน ดังนี ้
4.1 ต้องอ่านมาตรผู้ใช้น้ําทั้งหมดทกุราย ทุกเดือน 
4.2 ต้องอ่านมาตร ตั้งแต่วันที่ 1 และให้แล้วเสร็จทุกรายภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน 
4.3 ต้องส่งแผนการอ่านมาตร ให้ผู้ว่าจ้างก่อนเริ่มอ่านมาตรไม่น้อยกว่า 5 วันทําการของทุกเดือน 
4.4 ต้องมีโปรแกรมคํานวณค่าน้ําบนเครื่องมืออ่านมาตร ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและขอ้บงัคบัของ กปภ. 

เครื่องมืออ่านมาตรและโปรแกรมคํานวณค่าน้ําบนเครื่องมืออ่านมาตรต้องสามารถอ่านค่าพิกัด 
GPS มาตรวัดน้ําของผู้ใช้น้ําได้ด้วยและต้องมีโปรแกรมการรับ–ส่ง Text File ตามรูปแบบที่ กปภ. 
กําหนด 

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

4.6 ต้องมีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งข้อมูลอ่านมาตรร่วมกับเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างทุกวัน 
4.7 ต้องส่งข้อมูลในรูปแบบของ Text  file ตามรูปแบบที่ กปภ.กําหนด ที่อา่นและผา่นการประมวลผล

ค่าน้ําประปาแล้ว ไปให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภายในเวลาที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
กําหนด ทั้งนี้ต้องไม่เกินเวลา 6.00 น. ของวันถัดไปนับแต่วันที่อ่านมาตรโดยข้อมูลดังกล่าว ต้อง
ตรงกับข้อมูลในใบแจ้งค่าน้ําที่ส่งให้ผู้ใช้น้ําในงวดนั้น ๆ 
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4.8 ต้องอ่านและบันทึกข้อมูลการใช้น้ําพร้อมคํานวณ/พิมพ์ใบแจ้งค่าน้ํา โดยเครื่องพิมพ์ชนิดพกพา 
(Mobile printer) และส่งใบแจ้งค่าน้ําให้ผู้ใช้น้ําทันที ตั้งแต่วันที่ 1 และให้แล้วเสร็จทุกรายภายใน 
วันที่ 15 ของทุกเดือน โดยให้ทํางานภายในช่วงเวลา 6.00-18.00 น. ของวันดังกล่าว รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 12 

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

4.9 ต้องจัดเจ้าหน้าที่ประจําการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจํานวน 17 คน ในเวลาทําการของ กปภ. โดย
ใช้เกณฑ์การจัดพนักงานประจําสํานักงานตามตารางประมาณการจํานวนผู้ใช้น้ําข้างล่างนี ้

จํานวนผู้ใช้น้ํา จํานวนพนักงาน (คน) 
        0 –  20,000 1 

20,001  –  50,000 2 

50,001  –  90,000 2 

90,001 ขึ้นไป 2 

พร้อมทั้งจัดให้มีเครื่องมือและเครื่องใช้สํานักงานให้ครบถ้วน ตามที่ระบุในใบยืนยันคา่จา้งอา่นมาตรฯ 
ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 

4.10 ต้องจัดหาเครื่องมืออ่านมาตรเครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile printer) และกล้องถ่ายรูปต้อง
เป็นเครื่องใหม่และไม่เคยใช้งานที่ไหนมาก่อน จํานวน 79 ชุด (ผู้ใช้น้ํา 3,000 ราย/ชุด/พนักงาน
อ่านมาตร 1 คน)  

4.11 ต้องจัดพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ําซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ตามที่ระบุตามเอกสารแนบ 9 
และให้ใช้รูปแบบตามที่ กปภ.กําหนดตามเอกสารแนบ 9/1, 9/2-1, 9/2-2, 9/2-3  และ กปภ.
ยินยอมให้ใช้พ้ืนที่กึ่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ด้านหลังของใบแจ้งค่าน้ําเพ่ือโฆษณา/ประชาสัมพันธต์ามรปูแบบ
ใบแจ้งค่าน้ําแบบที่ 2 ตามเอกสารแนบ 9/3   

ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องการใช้พ้ืนที่เพ่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู้
ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ กปภ.กําหนดและจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จาก กปภ.ก่อน 

เมื่อ กปภ.มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับงานบริการผู้ใช้น้ําขึ้นใหม่ เพ่ือให้
สอดคล้องกับระบบงานทางธุรกิจ เป็นระบบงานสารสนเทศด้านผู้ ใช้น้ํ า  (Customer 
Information System: CIS) ผู้รับจ้างต้องพร้อมทําการปรับปรุง แก้ไขรูปแบบใบแจ้งค่า
น้ําประปารูปแบบตามที่ กปภ.กําหนด แก้ไขโปรแกรมคํานวณค่าน้ําบนเครือ่งมอือา่นมาตร แกไ้ข
โปรแกรมรับ – ส่ง Text file และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน CIS  

4.12 ต้องทําแผนที่เส้นทางการอ่านมาตรเรียงตามลําดับก่อนหลัง เสนอให้ผู้ว่าจ้างทุกสิ้นเดือน
กันยายนของทุกป ี

4.13 ต้องสํารวจตรวจสอบพฤติกรรม การใช้น้ําของผู้ใช้น้ําหากพบข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุให้ต้อง
เปลี่ยนแปลงประเภทผู้ใช้น้ํา ต้องแจ้งข้อมูลมาพร้อมภาพถ่ายประกอบ ให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน 
1 วันทําการหลังจากอ่านมาตรของเส้นทางนั้น 
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4.14 ต้องส่งรายงานพร้อมภาพถ่ายประกอบให้ผู้ว่าจ้างทราบทุกวันที่อ่านมาตร หากพบว่ามีการลักใช้
น้ํา มาตรวัดน้ําชํารุด มาตรตาย  มาตรวัดน้ําหาย ลวดตีตรามาตรขาด ผู้ใช้น้ําไม่มีข้อมูลอยู่ใน
ระบบฐานข้อมูล หรือกรณีอื่น ๆ ที่ทําให้อ่านมาตรไม่ได ้

4.15 ต้องดําเนินการอ่านมาตรเอง ห้ามจ้างผู้รับจ้างรับช่วงทํางาน 

4.16 เอกสารตา่ง ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน เช่น ใบแจ้งค่าน้ํา เมื่อพิมพ์ผิด หรือไม่ใช้แล้วต้องยกเลกิ
รายการนั้น ๆ ทันทีและต้องส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างภายใน 3 วันทําการ โดยต้องส่งรายงานการแก้ไข
ทุกวันที่ทําการอ่านมาตรว่ามีการแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้น้ํารายใด 

4.17 กรณีที่ กปภ.มีการแก้ไขระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคํานวณค่าน้ําประปา ผู้รับจ้าง
จะต้องแก้ไขโปรแกรมให้ทันตามกําหนด  

4.18 เครื่องมืออ่านมาตรต้องรองรับเทคโนโลยี รายละเอียดตามเอกสารแนบ 13  
 

5. ระยะเวลาและวงเงินจัดจ้าง 

5.1 ระยะเวลาดําเนินการจํานวน 36 เดือน 

5.2 ราคารวมทัง้สิ้นประมาณ 63,119,628.-บาท (เงินหกสบิสามล้านหนึ่งแสนหนึง่หมืน่เก้าพันหก
ร้อยย่ีสิบแปดบาทถว้น) (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยมีผู้ใชน้้ําทั้งสิน้ประมาณ 221,100 ราย คิดเป็น
ค่าจ้างอา่นมาตรรายละ7.93 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

  

6. การพิจารณาข้อเสนอ 

กปภ.จะพิจารณาข้อเสนอด้านคุณสมบัติตามข้อกําหนดขอบเขตของงาน (TOR) ข้อที่ 3 และ
ตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นลําดับแรกและจะพิจารณา
ข้อเสนอด้านเทคนิคเป็นลําดับถัดไป การให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคจะใช้หลักเกณฑ์ซึ่งมีรายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 5 โดยที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องผ่านเกณฑ์ตัดสินที่ 80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน ทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์ทุกราย จะได้รับสิทธิ์ให้เข้าแข่งขันเสนอราคาค่าจ้างผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์(e-auction) 

คณะกรรมการประกวดราคาจะเป็นผู้พิจารณาราคา และผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกําหนดยืน
ราคา ไม่น้อยกว่า 90 วันนับจากวันย่ืนข้อเสนอ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วย
วิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) พ.ศ. 2549 แล้วแต่กรณ ี

 

7. หลักเกณฑ์ในการทําสัญญา 

7.1 เมื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รับพิจารณาให้เป็นผู้รับจ้างอ่านมาตรแล้ว จะต้องมากรอกจํานวน
เงินในใบ ยืนยันค่าจ้างอ่านมาตร (ภาคผนวก 1) ที่ได้ย่ืนมาพร้อมกับซองข้อมูลเสนอทางเทคนิค
ให้ตรงกับราคาที่เสนอไว้ในแบบ บก.008 พร้อมคํานวณอัตราค่าจ้างต่อราย (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ภาษีอื่นๆ ที่มี และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว) โดยใช้ฐานข้อมูลผู้ใช้น้ําจํานวน  221,100 ราย และ
นําส่ง กปภ. ในวันถัดไป ทั้งนี้ กปภ. จะใช้อัตราค่าจ้างต่อรายที่ได้ย่ืนดังกลา่วเปน็สาํคญัในการทาํ
สัญญาจ้างฯ  

7.2 เมื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รับจ้างอ่านมาตรแล้ว กปภ.จะจดัสง่ขอ้มลู
เส้นทางอ่านมาตรวัดน้ําและลําดับการอ่านมาตรวัดน้ําที่เป็นปัจจุบัน ให้กับผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาภายในระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการพิจารณา 
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7.3 เมื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รับจ้างอ่านมาตร แล้วจะต้องสํารวจ
เส้นทางอ่านมาตรและตําแหน่งของมาตรวัดน้ําที่จะอ่านมาตรและบันทึกข้อมูลการใช้น้ํา ให้ไป
ประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขา เพ่ือทําความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการอ่านมาตร การ
จัดประเภทผู้ใช้น้ําและการบันทึกหน่วยน้ําตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันมิให้เกิด
ความผิดพลาดเมื่อผู้รับจ้างไปปฏิบัติงาน รวมทั้งดําเนินการอื่น ๆ ตามเงื่อนไขและรายละเอยีดใน
ขอบเขตงาน ภายในระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รับข้อมูลจาก 
กปภ. ตามข้อ 7.2 โดยต้องดําเนินการก่อนวันที่สัญญามีผลบังคับใช้ไม่น้อยกว่า 7 วัน (ไม่รวมอยู่
ในระยะเวลาการดําเนินการตามสัญญา) และให้แล้วเสร็จก่อนวันที่สัญญามีผลบังคับใช ้

7.4 เมื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รบัการพิจารณาให้เป็นผู้รับจ้างอ่านมาตรแล้ว กปภ.จะตอ้งกาํหนด
วันทําสัญญาต่อกัน โดยขอบเขตของงาน (TOR) และรายละเอียดข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาตลอด จนข้อเสนอเพ่ิมเติมในระหว่างการเจรจาและใบยืนยันค่าจ้าง ฯ ตามเอกสารแนบ 8 
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย ทั้งนีผู้ป้ระสงค์จะเสนอราคาซึ่งแต่นี้ไปจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” 
จะต้องส่งผู้แทนที่มีอํานาจตามกฎหมายไปลงนามในสัญญาตามแบบสัญญาการจ้างฯตาม
เอกสารแนบ 6 ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก กปภ. 

7.5 ในกรณีท่ี กปภ.มีความจําเป็นไม่อาจลงนามในสัญญาได้ตามระยะเวลาที่กําหนดและจําเป็นต้อง
เลื่อนกําหนดระยะเวลาในการลงนามในสัญญาออกไป ผู้รับจ้างต้องยินยอมทาํสญัญาตามกาํหนด
ที่เลื่อนออกไปนั้น โดยไม่ถือเป็นข้อผิดสัญญาอันจะนํามากล่าวอ้างเพ่ือเรียกร้องสิทธิใด ๆ จาก กปภ.  

7.6 ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 10 ของราคาตามสัญญา(รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม) ในวันลงนามในสัญญา หลักประกันสัญญาดังกล่าวให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี ้
7.6.1 เงินสด 

7.6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจา่ยให้แก่การประปาสว่นภูมิภาค/การประปาส่วนภูมิภาคเขต/การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขา โดยเปน็เช็คลงวนัที ่ทีท่ําสัญญา หรือก่อนหน้านัน้ไม่เกิน 3 วันทําการ
ของทางราชการ 

7.6.3 หนังสอืค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกนัดงัระบุในเอกสารแนบ 
7/1 

7.6.4 หนังสอืค้ําประกันของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงนิทนุหลักทรัพย์ ที่ได้รบัอนญุาตให้
ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกนัตามประกาศของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึง่ไดแ้จ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้
ใช้ตามแบบหนงัสือค้ําประกนัดังระบุในเอกสารแนบ 7/1 

7.6.5 พันธบตัรรฐับาลไทย 

ในขณะทําสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นําหลักประกันเป็น...................................................………………… 
จํ านวนร้อยละสิบ  (10%) ของราคาตามสัญญา ( รวมภาษีมูลค่ า เ พ่ิม )  คิด เป็น เงิ น

จํานวน………....................บาท (เงิน…………………………………………………………………………...บาทถ้วน) ไปมอบ
ให้ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และหลักประกันนี้ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา 

ในระหว่างดําเนินการตามสัญญาผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าจํานวนผู้ใช้น้ําเพ่ิมขึ้นเกินร้อยละ 10 ของ
จํานวนผู้ใช้น้ําขณะเริ่มสัญญา ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และให้ผู้รับจ้าง
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จัดหาหลักประกันสัญญาเพ่ิมเติม ตามจํานวนรายและวงเงินที่เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละสิบ (10%) (รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยให้ผู้รับจ้างดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผูว้า่จา้ง หากผู้
รับจ้างไม่ได้ดําเนินการ หรือดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกําหนด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างงวดใดก็ได้ เพ่ือ
นํามาเป็นหลักประกันในส่วนที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าวจนครบถ้วน พร้อมกับให้ผู้รับจ้างชําระค่าปรับในอัตราวันละ 
1,000.- บาท (เงินหนึ่งพันบาทถ้วน) จนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ดําเนินการแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วน 

การเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงหลักประกันจะต้องทําสัญญาแก้ไขแนบท้ายสัญญาจ้างอ่านมาตรฯ ด้วย
ทุกครั้ง 

 

8 หลักเกณฑ์การพิจารณาประสิทธิภาพการทํางาน 
นอกจากมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทําหน้าที่พิจารณาการดําเนินงานของผู้รับจ้างตาม

ขอบเขตงานจ้างแล้ว ยังจะมีคณะกรรมการประเมินผล ที่ กปภ.แต่งตั้งขึ้นเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลการ
ทํางานของผู้รับจ้าง ตามระยะเวลาและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย 

8.1 ประเมินผลการดําเนินงานของผู้รับจ้างทุกเดือน นับตั้งแต่เริ่มมีการดําเนินการตามสัญญา จน
สิ้นสุดระยะเวลาของสัญญา  

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

9 การจ่ายเงินค่าจ้าง 

กปภ.จะจ่ายเงินค่าจ้างในอัตรา……...............บาท/ราย(รวมภาษีมุลค่าเพ่ิม) ตามราคาที่คํานวณได้จาก
ข้อ 7.1 โดยจ่ายให้เป็นรายเดือน หรือเมื่อผู้รับจ้างดําเนินการในแต่ละรายการแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดทํา
รายงาน งานท่ีได้ดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมทั้งระบุจํานวนเงินที่ขอเบิกจ่ายเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
โดยมีเงื่อนไข ดังนี ้

9.1 กปภ.จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้าง ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ตามจํานวนมาตรที่อ่านได้และ
บันทึกข้อมูลการใช้น้ําพร้อมคํานวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ําและส่งใบแจ้งค่าน้ําประปา โดยผลงานที่
ทําได้ต้องครบถ้วนสมบูรณ์และหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับการแจ้งหนี ้

9.2 กปภ.จะงดจ่ายเงินค่าจ้างในทุกส่วนที่ตรวจพบว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน บันทึกข้อมูลการใชน้้าํ
พร้อมคํานวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ําและส่งใบแจ้งค่าน้ําประปา และ/หรือ มีการแจ้งหนี้ค่าน้ําไม่
ถูกต้อง จนกว่าผู้รับจ้างจะแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจรบั
พัสดุอีกครั้งหนึ่ง 

10 การสงวนสิทธิ ์
กปภ.สงวนสิทธิ์ท่ีจะยกเลิกการจ้างงาน หรืออาจยกเลิกการพิจารณาข้อเสนอ โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์

เรียกค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นจาก กปภ.ในกรณีดังต่อไปนี ้
10.1 นําโปรแกรม ฯ ที่ไม่ผ่านการทดสอบด้านเทคนิค ตามข้อ 3.2 มาใช ้

10.2 ติดตั้งโปรแกรม ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง 
10.3 เข้าไปแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต 

10.4 มีปัญหาในการบริหารงานของผู้รับจ้างเอง 
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10.5 มีผลงานไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลของคณะกรรมการประเมินผล ซึ่งมีผลให้ กปภ.ใช้สิทธิ์บอก
เลิกสัญญาและเข้าดําเนินการแทนทันที ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นทั้งหมดจนสิ้นสุดสัญญา 

11 สิ่งท่ีผู้ว่าจ้างดาํเนินการให้ 

กปภ.จะอํานวยความสะดวกในการจัดสถานที่ให้เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างประจําการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขา ใช้ในการปฏิบัติงานภายในการประปาส่วนภูมิภาคสาขา หากผู้รับจ้างใช้สถานที่ใน กปภ.สาขา
เป็นสํานักงานของผู้รับจ้าง และมีการใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์ กปภ.จะเรียกเงินชดเชยจากผู้รับจ้างตามราคากลาง
ข้อ 15 และข้อ 16 เอกสารแนบ 1 (ราคากลาง)  
12 การบอกเลกิสัญญา 

กรณีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญา กปภ. ข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยไม่
จําเป็นต้องเตือนหรือบอกกล่าวให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา 

13 การปรับและอตัราค่าปรับ 

13.1 กรณีอ่านมาตร/แจ้งหนี้ไม่ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ 4.2 และข้อ 4.8 ผู้รับจ้างต้องชําระ
ค่าปรับให้ กปภ.เป็นรายวัน ในอัตราวันละ 100 บาทต่อใบแจ้งค่าน้ําประปา 1 ฉบับ โดยนับตั้งแต่
วันที่ต้องจัดส่งข้อมูลให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาและเศษของวันให้นับเป็น 1 วัน 

13.2 กรณีส่งข้อมูลที่อ่านมาตรแล้ว ตามรูปแบบ Text File ที่ กปภ.กําหนดให้ กปภ.สาขาไม่ได้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ผู้รับจ้างต้องชําระค่าปรับให้ กปภ.เป็นรายวัน ในอัตราวันละ 1,000 บาทต่อ
แผนการอ่านมาตรในแต่ละวัน นับจากวันที่ต้องจัดส่งให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขา จนถึงวันที่ 
กปภ.ได้รับข้อมูลดังกล่าวโดยเรียบร้อยสมบูรณ์และเศษของวันให้นับเป็น 1 วัน 

13.3 กรณี กปภ.ตรวจพบและพิสูจน์ได้ว่าตัวเลขในใบแจ้งค่าน้ํา/ข้อมูลการอ่านมาตรใน Text File ไม่
ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง รวมทั้งกรณีอ่านขาด ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชดใช้เงินในจํานวนที่เรียก
เก็บขาดไปให้ กปภ.ทันที พร้อมกับค่าปรับ 100 บาทต่อใบแจ้งค่าน้ํา 1 ฉบับ นอกจากนี้จะต้องรับ
ผิดชดใช้ค่าเสียหายอื่นในส่วนที่เกินจากค่าปรับ ดังกล่าวด้วย 

13.4 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้รับจ้างละเลยการแจ้งพฤติกรรมการใช้น้ํา ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ของผู้ใช้น้ํารายนั้น ๆ ผู้รับจ้างต้องชําระค่าปรับเป็นจํานวนเงิน 100 บาทต่อผู้ใช้น้ํา 1 ราย รวมถึง
ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอื่นในส่วนที่เกินจากค่าปรับด้วย 

13.5 กรณีผู้รับจ้างนําเครื่องมืออ่านมาตรและ/หรือเครื่องพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ําที่ไม่พร้อมใช้งานไปใช้อ่าน
มาตรหรือพิมพ์  ใบแจ้งค่าน้ําจนเป็นเหตุให้การพิมพ์ตัวอักษร ตัวเลขหรือบาร์โค้ด (Bar code) ใน
ใบแจ้งค่าน้ําประปาไม่ชัดเจน และเป็นเหตุให้ผู้ใช้น้ําไม่สามารถนําไปชําระเงินค่าน้ํากับตัวแทนรับ
ชําระค่าน้ําได้มากกว่า 5% ต่อ 1 เส้นทางอ่านมาตร ผู้รับจ้างจะต้องชําระค่าปรับเป็นจํานวนเงิน 
5,000 บาทต่อ 1 เส้นทางอ่านมาตร และผู้ว่าจ้างจะต้องทําเป็นหนังสือแจ้งให้กับผู้รับจ้างทราบ
พร้อมหลักฐานประกอบ 

13.6 กปภ. จะพิจารณายกเว้นการปรับตามข้อ 13.1-13.5 ในกรณีท่ีเป็นเหตุเกิดจากความผิด หรือความ
บกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุตามธรรมชาติที่กระทบต่อการปฎิบัติงานของผู้
รับจ้าง หรือทําให้ใบแจ้งค่าน้ําประปาถูกทําลายสูญหาย หรือไม่สามารถใช้ได้และผู้รับจ้างจะต้อง
ทําเป็นหนังสือแจ้งผู้ว่าจ้างทราบพร้อมหลักฐานประกอบ 

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


