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ร	างขอกําหนดขอบเขตของงาน (TOR) 

การบริหารจัดการและปฏิบัติงานโครงการสูบผันน้ํา  
ท	อส	งน้ําเชื่อมโยงคลองพระองค.ไชยานุชิต-อ	างเก็บน้ําบางพระ 

ระยะเวลา 20 เดือน(1 ส.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2562) 
 

1.ความเป<นมาและวัตถุประสงค. 
การประปาส	วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค.จะจางผูรับจางมาดําเนินการบริหารจัดการและ

ปฏิบัติงานโครงการสูบผันน้ําท	อส	งน้ําเชื่อมโยงคลองพระองค.ไชยานุชิต-อ	างเก็บน้ําบางพระเพ่ือดําเนินการสูบ
ผันน้ําดวยเครื่องสูบน้ําและระบบท	อส	งน้ํา จากสถานีสูบน้ําคลองพระองค.ฯ ไปยังอ	างเก็บน้ําบางพระใหได
ปริมาณตามแผนการสูบผันน้ํา โดยผูรับจางจะตองดําเนินงาน หรือจัดใหมีการดําเนินงานตามวัตถุประสงค.ของ
สัญญาเพ่ือใหบรรลุเปCาหมายตามท่ีกําหนด ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงตามความจําเป<นท่ีคู	สัญญาจะไดตกลงกันเป<น
ครั้งคราวตามสัญญานี้ 

2.คําจํากัดความ 
ขอบเขตของงานจางนี้ จะใชคําจํากัดความและความหมายของคําต	อไปนี้ 

2.1 “สัญญา” หมายถึง สัญญาจางบริหารจัดการและปฏิบัติงานโครงการสูบผันน้ําท	อส	งน้ํา
เชื่อมโยงคลองพระองค.ไชยานุชิต-อ	างเก็บน้ําบางพระ 
  2.2 “โครงการ” หมายถึง โครงการสูบผันน้ําท	อส	งน้ําเชื่อมโยงคลองพระองค.ไชยานุชิต-     
อ	างเก็บน้ําบางพระหรือจากแหล	งอ่ืนๆมายังอ	างเก็บน้ําบางพระ 
  2.3 “ระบบท	อส	งน้ํา” หมายถึง อาคารสถานีสูบน้ํา ท	อส	งน้ํา เครื่องจักรส	วนควบ อุปกรณ.
หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก่ียวเนื่องในการใชสูบผันน้ําของโครงการนี้ 
  2.4“สถานีสูบน้ํา” หมายถึงโรงสูบน้ําอาคารสิ่งก	อสรางเครื่องจักรกล-ไฟฟCาท	อและอุปกรณ.
ต	างๆท่ีใชเพ่ือสูบน้ําดิบรวมถึงสถานท่ีซ่ึงมีไวประชุม และ/หรือบริเวณท่ีดินท่ีเป<นท่ีต้ังของสถานีสูบน้ําคลอง
พระองค.ไชยานุชิต  
  2.5 “ซ	อมแซม” หมายถึง ซ	อมแซม เปลี่ยน ปรับปรุง ระบบท	อส	งน้ํา และ/หรือสถานีสูบน้ํา
ของโครงการนี้   
  2.6 “บํารุงรักษา” หมายถึง การบํารุงรักษาตามปกติของระบบท	อส	งน้ํา และ/หรือสถานีสูบ
น้ําของโครงการนี้ 
  2.7 “ปรับปรุงระบบ” หมายถึง การปรับปรุงระบบการสูบผันน้ําเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
สูบผันน้ําของโครงการนี้ 
  2.8 “เหตุสุดวิสัย” หมายถึงเหตุใดๆอันจะเกิดข้ึนก็ดีจะใหผลพิบัติก็ดีเป<นเหตุท่ีไม	อาจปCองกัน
ไดแมท้ังบุคคลผูตองประสบหรือใกลจะตองประสบเหตุนั้นจะไดจัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมาย
ไดจากบุคคลในฐานะและภาวะเช	นนั้น 
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3. ขอบเขตท่ัวไปของงานจาง 

ขอบเขตท่ัวไปของงานจางประกอบไปดวย งานดังต	อไปนี้ 
3.1 งานเดินระบบเครื่องสูบน้ํา และบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํามอเตอร.และอุปกรณ.ประกอบ ตาม

รายละเอียดในภาคผนวก 1 
3.2 งานบํารุงรักษาระบบไฟฟCา ตามรายละเอียดในภาคผนวก 2 
3.3 งานบํารุงรักษาระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 
3.4 งานบํารุงรักษาระบบท	อส	งน้ําตามรายละเอียดในภาคผนวก4 
3.5 งานซ	อมแซมระบบท	อส	งน้ําและ/หรือสถานีสูบน้ําในส	วนท่ีนอกเหนือไปจากงานบํารุงรักษา

ตามปกติตามขอ3.1-3.4 ให เป<น ไปตามหลัก เกณฑ.การ คิดค	 า ใช จ	 าย ท่ี เ บิก คืนได
(Reimbursable)  

3.6 งานดูแลทรัพย.สินและสถานท่ี ตลอดจนรักษาความปลอดภัย สถานีสูบน้ําคลองพระองค.ฯ ตาม
รายละเอียดในภาคผนวก 6 

3.7 ผูรับจางตองเก็บตัวอย	างน้ําตนทางและปลายทางตามวิธีการและมาตรฐานของ กปภ. มาส	งให
ผูว	าจางอย	างนอยเดือนละ ๑ ครั้ง หรือตามท่ีผูว	าจางเห็นสมควร ณ สถานท่ีท่ีผูว	าจางกําหนด 

4. บทเบ็ดเตล็ดท่ัวไป 
           4.1 งานซ	อมแซม ระบบท	อส	งน้ําและ/หรือสถานีสูบน้ํา  
 4.1.1 กรณีจําเป<นเร	งด	วน ใหผูรับจางระงับเหตุและบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในทันที นับแต	
ทราบหรือไดรับแจง และใหผูรับจางเขาตรวจสอบหนางาน เตรียมความพรอม เสนอแผนการทํางาน ประมาณ
ราคาเบ้ืองตน  พรอมกําหนดเวลาท่ีจะใชดําเนินการเบ้ืองตนภายใน 24 ชั่วโมง นับแต	ทราบหรือไดรับแจง โดย
ใหผูรับจางดําเนินการตามแผนการทํางานท่ีเสนอใหแลวเสร็จภายใน 72 ชั่วโมง หรือตามระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจการจางมีดุลพินิจ 
  ท้ังนี้ หากผูว	าจางเห็นว	าผูรับจางจะดําเนินการไม	แลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดตามวรรค
แรก ผูว	าจางอาจใชสิทธิเขาดําเนินการแทน และมีสิทธิเรียกค	าใชจ	ายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดจากผูรับจาง และขอ
สงวนสิทธิไม	เบิกจ	ายค	าจางใหกับผูรับจางในงานท่ีไดทําไปแลวตามวรรคแรก 
  หากผูรับจางไม	สามารถทําการซ	อมแซมใหแลวเสร็จภายในกําหนดและเป<นเหตุใหเกิดความ
เสียหายเพ่ิมเติมและมีค	าใชจ	ายเพ่ิมข้ึนผูรับจางจะตองรับผิดชอบในค	าใชจ	ายในส	วนท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังหมดตามคํา
วินิจฉัยของผูควบคุมงานหรือคณะกรรมการฯ 
 4.1.2 กรณีท่ีไม	จําเป<นเร	งด	วน, การสอบเทียบมาตรวัดน้ําและงานปรับปรุงระบบใหมี
ประสิทธิภาพดีข้ึนใหผูรับจางทํารายละเอียดเสนอผ	านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจางก	อนเขา
ดําเนินการซ	อมแซมและปรับปรุง เม่ือคณะกรรมการตรวจการจางเห็นชอบแลว ผูรับจางจะตองดําเนินการให
แลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดตามแผน หากไม	สามารถดําเนินการซ	อมแซมใหแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ี
กําหนด ผูว	าจางอาจใชสิทธิเขาดําเนินการแทน และมีสิทธิเรียกค	าใชจ	ายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดจากผูรับจาง และขอ
สงวนสิทธิไม	เบิกจ	ายค	าจางใหกับผูรับจางในงานท่ีไดทําไปแลว 
           4.2 งานตามขอ 4.1.1 และขอ 4.1.2 ท่ีผูรับจางไดดําเนินการไปแลว ผูรับจางตกลงรับประกันความ
ชํารุดบกพร	องภายในระยะเวลาดําเนินการตามสัญญานี้ หากงานดังกล	าวเกิดความชํารุดบกพร	องภายใน
ระยะเวลาดําเนินการตามสัญญานี้ ผูรับจางตกลงจะดําเนินการซ	อมแซมหรือเปลี่ยนใหกลับมาอยู	ในสภาพดี
ดังเดิม ดวยค	าใชจ	ายของผูรับจางเองท้ังหมด 
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           4.3 ในกรณีการเปลี่ยนเครื่องจักร และ/หรืออุปกรณ.ของใหม	 ไม	เคยใชงานมาก	อน ผูรับจางตกลง
รับประกันความชํารุดบกพร	องภายในกําหนด 2 ป\ นับถัดจากวันท่ีผูว	าจางไดรับมอบงานดังกล	าว 
           ๔.4 ผูรับจางจะรับผิดชอบในการชําระค	าไฟฟCาท่ีท้ังหมด ยกเวน 
  ๑.ค	าไฟฟCาท่ีผ	านมิเตอร.ไฟฟCาขนาด115 KV 
  ๒. ค	าไฟฟCาผ	านมิเตอร.ระบบบํารุงรักษาเสนท	อ (ระบบ Cathodic protection)และ     
ค	าไฟฟCาสําหรับระบบวัดปริมาณน้ําในเสนท	อ 
  3. ค	าไฟฟCาอ่ืนๆ ท่ีใชเพ่ือการสูบผันน้ําและการบํารุงรักษาระบบท	อส	งน้ํา 

๕. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 
 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๕.1 เป<นผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส.ดังกล	าว 
๕.2 ไม	เป<นผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 
๕.3 ไม	เป<นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซ่ึงอาจปฏิเสธไม	ยอมข้ึนศาลไทย เวนแต	รัฐบาลของ        

ผูประสงค.จะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเช	นว	านั้น 
๕.4 ไม	เป<นผูมีผลประโยชน.ร	วมกันกับผูประสงค.จะเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแก	 กปภ.    

ณ วันประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส. หรือไม	เป<นผูกระทําการอันเป<นการ
ขัดขวางการแข	งขันราคาอย	างเป<นธรรม ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส.
ครั้งนี้ 

๕.5 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเป<นคู	สัญญาตองไม	อยู	ในฐานะเป<นผูไม	แสดงบัญชีรายรับรายจ	าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ	ายไม	ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

๕.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเป<นคู	สัญญากับหน	วยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส. (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส.ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต.ศูนย.ขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

๕.7 คู	สัญญาตองรับและจ	ายเงินผ	านบัญชีธนาคาร เวนแต	การจ	ายเงินแต	ละครั้งซ่ึงมีมูลค	าไม	เกิน
สามหม่ืนบาท คู	สัญญาอาจจ	ายเป<นเงินสดก็ได 

๕.8 ผูมีสิทธิเสนอราคากับ กปภ. ตองมีผลงานอย	างใดอย	างหนึ่งดังนี้ 
 ๕.๘.1 มีผลงานดานบริหารจัดการ/บํารุงรักษา เครื่องสูบน้ําตนกําลังมอเตอร.ขนาดไม	นอย  
               กว	า 1MW ท่ีระดับแรงดันไม	ต่ํากว	า 3.3 KV 

๕.๘.๒ มีผลงานการติดต้ังเครื่องสูบน้ําตนกําลังมอเตอร.พรอมระบบควบคุม ขนาดไม	นอยกว	า    
          1 MW ท่ีระดับแรงดันไม	ต่ํากว	า 3.3 KV 
๕.๘.๓ มีผลงานดานบริหารจัดการ/บํารุงรักษา/ซ	อม ระบบท	อส	งน้ําใตดินชนิดเหล็กเหนียว   
         ขนาด Ø ไม	นอยกว	า 1,000 มม.  
๕.๘.๔ มีผลงานการวางท	อส	งน้ําใตดินชนิดเหล็กเหนียวขนาด Ø ไม	นอยกว	า 1,000 มม.   
         ยาวไม	นอยกว	า ๑0 กิโลเมตร 

๕.๙โดยผูเสนอราคาตองเป<นนิติบุคคลและมีผลงานตามขอ ๕.๘ โดยผลงานดังกล	าวตองเป<นสัญญา
เดียวและสัญญาดังกล	าวตองเป<นคู	สัญญาโดยตรงกับหน	วยงานราชการ หน	วยงานตามกฎหมายว	า
ดวยระเบียบบริหารราชการส	วนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน	วยงานเอกชนท่ี กปภ.เชื่อถือ
ภายในประเทศ ท้ังนี้จะตองเป<นผลงานท่ีแลวเสร็จและแนบสําเนาสัญญา พรอมสําเนาหนังสือรับรอง
ผลงาน เป<นภาษาไทยมาพรอมซองยื่นขอเสนอ 
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๖. ขอกําหนดของขอเสนอ 
ผูยื่นขอเสนอ จะตองจัดทําขอเสนอโดยใชภาษาไทยเป<นหลัก ยกเวนขอกําหนดรายละเอียด 

(Specification) ของวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใชท่ีเป<นของต	างประเทศใหเป<นภาษาอังกฤษได พรอมท้ังมีลายมือ
ชื่อของผูมีอํานาจลงนาม และประทับตรา (ถามี) ทุกแผ	น และหากมีการแกไขเพ่ิมเติมจะตองมีลายมือชื่อของ    
ผูมีอํานาจลงนามกํากับ และประทับตรา (ถามี) ทุกครั้ง 

ขอเสนอประกอบดวย 2 ส	วน ผูยื่นขอเสนอจะตองแยกเป<น 2 ซอง คือ  
- ส	วนท่ี 1 (ซองท่ี 1) ขอเสนอทางดานคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 
- ส	วนท่ี 2 (ซองท่ี 2) ขอเสนอทางดานเทคนิค 

๖.1 ขอเสนอทางดานคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 
ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นเอกสารขอเสนอทางดานคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ ให

เป<นไปตามเอกสารประกวดราคาเลขท่ี __________________ (ถาเป<นสําเนาเอกสารจะตอง
รับรองสําเนาถูกตองดวย) 

๖.2 ขอเสนอทางดานเทคนิค ประกอบดวย 
๖.2.1 บทสรุปของขอเสนอ 
๖.2.2 ผลงาน 

๑) มีผลงานดานบริหารจัดการ/บํารุงรักษา เครื่องสูบน้ําตนกําลังมอเตอร.ขนาด
ไม	นอยกว	า 1MW ท่ีระดับแรงดันไม	ต่ํากว	า 3.3 KV 

๒) มีผลงานการติดต้ังเครื่องสูบน้ําตนกําลังมอเตอร.พรอมระบบควบคุม ขนาด
ไม	นอยกว	า 1 MW ท่ีระดับแรงดันไม	ต่ํากว	า 3.3 KV 

๓) มีผลงานดานบริหารจัดการ/บํารุงรักษา/ซ	อม ระบบท	อส	งน้ําใตดินชนิด
เหล็กเหนียว ขนาด Ø ไม	นอยกว	า 1,000 มม.  

๔) มีผลงานการวางท	อส	งน้ําใตดินชนิดเหล็กเหนียวขนาด Ø ไม	นอยกว	า 
1,000 มม. ยาวไม	นอยกว	า ๑0 กิโลเมตร 

๖.2.3 การจัดรูปองค.กรในการดําเนินงาน บุคลากรหลักและหนาท่ีรับผิดชอบของบุคลากร
หลัก รวมท้ังแสดงจํานวนบุคลากรสนับสนุนดวย 

๖.2.4 แผนการดําเนินงาน ท่ีประกอบไปดวย 
๑) การบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําแบบ Split Case 
๒) การบํารุงรักษาระบบปCองกันแรงดันน้ํายอนกลับ (Surge Valve) 
๓) การบํารุงรักษามอเตอร. ขนาด 3MW 
๔) การบํารุงรักษาระบบไฟฟCาขนาด 11 KV และสถานีจ	ายไฟฟCาขนาด 115 KV 
๕) การบํารุงรักษาระบบท	อส	งน้ําใตดิน ชนิดเหล็กเหนียว ขนาด 1,800 มม. 

 

๗. การคัดเลือกผูยื่นขอเสนอ 

๗.1 กปภ.จะทําการคัดเลือกผูยื่นขอเสนอท่ีมีคุณสมบัติถูกตอง และมีขอเสนอทางดานเทคนิคเป<นไป
ตามเง่ือนไขและความตองการของกปภ. โดยการใหคะแนนขอเสนอทางดานเทคนิคจะแสดง
รายละเอียดในภาคผนวก 8 ผูยื่นขอเสนอ จะตองไดคะแนนขอเสนอทางดานเทคนิครวมทุกขอ
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ไม	นอยกว	ารอยละ 70 ของคะแนนเต็มท้ังหมด จึงจะไดรับสิทธิ์ใหเขาแข	งขันเสนอราคาผ	าน
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส. (E-auction) 

๗.2 กปภ.ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม	รับพิจารณาขอเสนอท้ังหมดหรือบางส	วน หรือจะยกเลิกการคัดเลือก
ก็ไดโดยถือผลประโยชน.ของกปภ.เป<นสําคัญและใหถือว	าการตัดสินของกปภ.เป<นท่ีสุดจะ
เรียกรองค	าเสียหายใดๆ ไม	ได 

๘. การจ	ายเงินค	าจาง 
 กปภ.จะจ	ายเงินค	าจางแต	ละครั้ง รวมถึงครั้งสุดทายใหแก	ผูรับจางตามผลงานท่ีผูรับจางไดดําเนินการ
แลวเสร็จจริง และไดรับการตรวจรับผลการดําเนินงานจากคณะกรรมการตรวจรับมอบงานท่ี กปภ.แต	งต้ัง และ
มีหนังสือรับรองงานแลวเสร็จ โดยมีรายละเอียดในภาคผนวก 9 

๙. ระยะเวลาของสัญญา 
 ระยะเวลาของสัญญากําหนดไว ๒๐ เดือน (1 สิงหาคม 2560 – 31 มีนาคม 2562) 

๑๐. การส	งมอบงาน 
๑๐.1 ผูรับจางจะตองจัดส	งแผนงานหลักท่ีใชดําเนินงาน พรอมรายละเอียดและเทคนิคการดําเนินงาน

สําหรับโครงการนี้ใหแก	 กปภ.เป<นภาษาไทย หลังจากวันท่ีกปภ.ไดแจงหนังสือเริ่มงานภายใน 
15 วัน 

๑๐.2 ผูรับจางจะตองจัดทํารายงานความกาวหนาประจําเดือนในแต	ละรายการ และเสนอต	อ
คณะกรรมการตรวจการจาง ในการประชุมตรวจรับผลการดําเนินงานในแต	ละเดือน 

๑๑. หลักเกณฑ.ในการทําสัญญา 
1๑.1 ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเป<นผูรับจาง จะตองลงนามในสัญญากับ กปภ. ภายใน       

7 วัน นับต้ังแต	วันท่ี กปภ.แจงใหทราบ 
1๑.2 ผูรับจางมีหนาท่ีตองดูแลบํารุงรักษาระบบท	อส	งน้ํา เครื่องจักรกล ระบบไฟฟCา ระบบควบคุม 

และเครื่องมือตรวจวัด ใหสามารถใชงานไดอย	างมีประสิทธิภาพ ตลอดอายุสัญญา และจะตอง
รับผิดชอบในการซ	อมแซมใหดีดังเดิมก	อนสิ้นสุดสัญญา 

1๑.3 ผูรับจางจะตองบริหารจัดการและปฏิบัติงานโครงการสูบผันน้ําเพ่ือสูบส	งน้ําผ	านระบบท	อ
เชื่อมโยงจากคลองพระองค.ไชยานุชิตไปยังอ	างเก็บน้ําบางพระใหไดปริมาณตามแผนการสูบผัน
น้ําท่ีผูว	าจางจะไดกําหนดใหในแต	ละเดือน หากไม	สามารถบริหารจัดการใหสูบน้ําไดปริมาณ
ตามแผน อันเป<นเหตุเกิดจากความบกพร	องในการบริหารของผูรับจาง ผูรับจางจะตองชําระเงิน
เป<นค	าชดเชยใหกับผูว	าจาง ตามปริมาณน้ําท่ีไม	สามารถสูบส	งไดตามแผน ในอัตราลูกบาศก.
เมตรละ 0.๕0(ศูนย.จุดหาศูนย.) บาท ใหกับผูว	าจาง เวนแต	มีเหตุสุดวิสัยหรือภัยทางธรรมชาติ
หรือเหตุอ่ืนใดท่ีมิใช	ความผิดของผูรับจาง ผูว	าจางจะพิจารณายกเวนค	าชดเชยเป<นกรณีไป 
ค	าชดเชยดังกล	าวนี้ ผูรับจางยินยอมใหผูว	าจางนํามาหักกลบลบหนี้กับเงินค	าจางรายเดือนใน
เดือนถัดไปท่ีผูว	าจางจะชําระใหแก	ผูรับจาง 

1๑.4 ผูรับจางตกลงจะดูแลทรัพย.สิน สถานท่ี และรักษาความปลอดภัยของระบบท	อส	งน้ํา สถานีสูบ
น้ํา อย	างดีตลอดอายุสัญญา โดยผูรับจางจะตองรับผิดต	ออุป�ทวเหตุ ความเสียหาย หรือ
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ภยันตรายใดๆอันเกิดจากการปฏิบัติงานของผูรับจาง และจะตองรับผิดต	อความเสียหายจาก
การกระทําของลูกจางของผูรับจาง 
ความเสียหายใดๆอันเกิดแก	งานท่ีผูรับจางไดทําข้ึน แมจะเกิดข้ึนจากเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณี
อันเกิดจากความผิดของผูว	าจาง ผูรับจางจะตองรับผิดโดยซ	อมแซมใหคืนดีหรือเปลี่ยนใหใหม	 
โดยค	าใชจ	ายของผูรับจางเอง ความรับผิดของผูรับจางดังกล	าวในขอนี้จะสิ้นสุดลงเม่ือสัญญานี้
สิ้นสุดลง 

11.5 ในกรณีผูรับจางไม	สามารถปฏิบัติงานสูบน้ําไดตามแผน เนื่องมาจากป�ญหาในการบริหารงาน
ของผูรับจาง ผูว	าจางมีสิทธิเขาไปดําเนินการเองเป<นการชั่วคราวไดทันที เพ่ือขจัดหรือบรรเทา
เหตุขางตนใหสามารถปฏิบัติงานสูบน้ําไดตามแผนต	อไปได และผูรับจางไม	มีสิทธิไดรับเงิน
ค	าจางระหว	างระยะเวลาท่ีผูว	าจางเขาดําเนินการบริหารจัดการเอง และผูว	าจางมีสิทธิเรียก
ค	าเสียหายจากผูรับจางไดดวย 

11.6 ผูรับจางจะโอนสิทธิหนาท่ีตามสัญญานี้ใหแก	บุคคลอ่ืนไม	ได เวนแต	จะไดรับความยินยอมเป<น
หนังสือจากผูว	าจาง ก	อน 

11.7 ผูรับจางขอรับรองว	าในการปฏิบัติตามสัญญา ผูว	าจางจะไม	ไดรับความเสียหายใดๆ ไม	ว	าจะ
เป<นความเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยตรงกับผูว	าจาง หรือความรับผิดท่ีบุคคลท่ีสามเรียกรองเอาจาก   
ผูว	าจาง ซ่ึงรวมถึงความเสียหายหากน้ําผันรั่วไหลไปทําความเสียหายเดือดรอนแก	บุคคลภายนอก
ตามแนวท	อส	งน้ํา หากมีการเรียกรองหรือฟCองรองเรียกค	าเสียหายดังกล	าวเกิดข้ึน ผูรับจางตอง
ชดใชค	าเสียหายหรือค	าใชจ	ายใดๆใหแก	ผูว	าจาง หากผลของการเรียกรองหรือฟCองรองดังกล	าวมี
ผลใหผูว	าจางตองรับผิดต	อบุคคลท่ีสาม 

1๒. ภาคผนวก 
 ภาคผนวกดังต	อไปนี้ใหถือเป<นส	วนหนึ่งของขอกําหนดขอบเขตของงาน (TOR) 

ภาคผนวก 1  ขอบเขตของงานเดินระบบและบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา 
ภาคผนวก 2  ขอบเขตของงานบํารุงรักษาระบบไฟฟCา 
ภาคผนวก 3  ขอบเขตของงานบํารุงรักษาระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 
ภาคผนวก 4  ขอบเขตของงานบํารุงรักษาระบบท	อส	งน้ํา 
ภาคผนวก 5  หลักเกณฑ.การคิดค	าใชจ	ายท่ีเบิกคืนได(Reimbursable) 
ภาคผนวก 6  ขอบเขตของงานดูแลทรัพย.สินและสถานท่ีตลอดจนรักษาความปลอดภัย 
ภาคผนวก 7 แบบฟอร.มการประมาณราคา 
ภาคผนวก 8  การใหคะแนนขอเสนอทางดานเทคนิค 
ภาคผนวก 9  การจ	ายเงินค	าจาง 
ภาคผนวก 10 การส	งรายงานความกาวหนา  
ภาคผนวก 11 การจัดหายานพาหนะสําหรับใหผูควบคุมงานใชในการตรวจการดําเนินงาน 
ภาคผนวก 12 เอกสารประกอบการส	งมอบงานก	อสรางระบบท	อส	งน้ําคลองพระองค.ไชยานุชิต-อ	าง

เก็บน้ําบางพระ และอาคารประกอบ 

1๓. การประกันวินาศภัย 
1๓.1ผูรับจางจะตองเอาประกันวินาศภัยใหแก	ทรัพย.สินท้ังหมดของสถานีสูบน้ําระบบท	อส	งน้ําดวย

ค	าใชจ	ายของผูรับจางเองโดยกรมธรรม.ประกันวินาศภัยจะตองมีวงเงินท่ีเอาประกันเท	ากับ 50 (หาสิบ)       
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ลานบาท ซ่ึงจะตองคุมครองครอบคลุมถึงวินาศภัยท้ังปวงและความเสียหายอ่ืนๆตลอดช	วงระยะเวลาตาม
สัญญานี้โดยกรมธรรม.ตองระบุใหกปภ.เป<นผูรับประโยชน.แต	เพียงผูเดียวและผูรับจางตองไม	กระทําการใดๆหรือ
ยินยอมหรืออนุญาตใหกระทําการใดท่ีอาจทําใหเง่ือนไขของกรมธรรม.ประกันภัยกลายเป<นโมฆะหรือถูกเพิก
ถอน 
  ผูรับจางจะตองนํากรมธรรม.ประกันวินาศภัยตามวรรคแรกมามอบให กปภ.ภายใน             
30 (สามสิบ) วัน นับแต	วันทําสัญญาหรือนับแต	วันท่ีครบกําหนดเปลี่ยนแปลงกรมธรรม. (หากมี) 
  1๓.2 ผูรับจางจะตองเอาประกันภัยต	อบุคคลภายนอก กรณีการดําเนินการตามสัญญานี้
ก	อใหเกิดความเสียหายต	อบุคคลภายนอกดวยค	าใชจ	ายของผูรับจางเองโดยกรมธรรม.ประกันภัยตองมีวงเงินท่ี
เอาประกันเท	ากับ 30 (สามสิบ) ลานบาท ซ่ึงจะตองคุมครองครอบคลุมถึงความเสียหายอันเป<นการกระทําโดย
ประมาท บกพร	อง เลินเล	อของพนักงานผูรับจาง หรือจากการท่ีทรัพย.สินของผูว	าจางสรางความเสียหายใหแก	
บุคคลภายนอกท้ังทางร	างกาย ทรัพย.สิน ตลอดจนกรณีท่ีทรัพย.สินของบุคคลภายนอกไดรับความเสียหายจาก
การดําเนินงานตามสัญญานี้ ซ่ึงกรมธรรม.ดังกล	าวตองคุมครองครอบคลุมตลอดช	วงระยะเวลาตามสัญญานี้  
โดยกรมธรรม.ตองระบุใหกปภ.เป<นผูรับประโยชน.แต	เพียงผูเดียวและผูรับจางตองไม	กระทําการใดๆหรือยินยอม
หรืออนุญาตใหกระทําการใดท่ีอาจทําใหเง่ือนไขของกรมธรรม.ประกันภัยกลายเป<นโมฆะหรือถูกเพิกถอน 
  ผูรับจางจะตองนํากรมธรรม.ประกันภัยต	อบุคคลภายนอกตามวรรคแรกมามอบให กปภ.
ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต	วันทําสัญญาหรือนับแต	วันท่ีครบกําหนดเปลี่ยนแปลงกรมธรรม.(หากมี) 
  1๓.3 ค	าประกันภัยตามขอ 1๓.1 และ 1๓.2 ผูว	าจางจะจ	ายเงินดังกล	าวใหผูรับจางตามท่ี
จ	ายจริง ไม	เกินวงเงินตามภาคผนวก 7 และมีรายละเอียดการเบิกจ	ายตามภาคผนวก 9 
  ๑๓.4 ในระหว	างท่ีผูรับจางยังทําประกันภัยตามขอ ๑๓.๑ และ ๑๓.๒ ไม	แลวเสร็จ หากเกิด
ความเสียหายข้ึนกับทรัพย.สินและ/หรือบุคคลภายนอกแลวแต	กรณี ผูรับจางตองรับผิดในความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนนั้นเองท้ังหมด และจะเรียกรองค	าเสียหายใดๆจากผูว	าจางมิได 

 

 


