
ร�างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
โครงการจ�างเหมานิติบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานหน�าท่ีผลิต-จ�ายน้ํา กปภ.สาขาพนัสนิคม

สําหรับป0งบประมาณ ๒๕๖๑

๑.  วัตถุประสงค:

การประปาส�วนภูมิภาค โดยการประปาส�วนภูมิภาคเขต ๑ มีความประสงค�ท่ีจะจ�างเหมานิติบุคคลเพ่ือ
ปฏิบัติงานหน�าท่ีผลิต-จ�ายน้ํา กปภ.สาขาพนัสนิคม สําหรับป(งบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือปฎิบัติงานช�วยผลิต-จ�ายน้ํา,
ปฎิบัติงานผลิตน้ําประจําสถานีสบูน้ํา-จ�ายน้ํา และปฎิบัติงานสูบน้ําดิบประจําสถานีสบูน้ํา

๒.  ขอบเขตของงาน
๒.๑ ปฎิบัติงานช�วยผลิต-จ�ายน้ํา ประจําสถานีผลิตน้ําสระสี่เหลีย่ม สถานีผลิตน้ําท�าโพธิ์ สถานีผลิตน้ํา

เกาะจนัทร�  สถานีผลิตน้ําบ�อทอง 
๒.๑.๑ งานท่ีต�องดําเนินการและรับผิดชอบ

- ทําการผลิตน้ํา-จ�ายน้ําประปา ตามแนวทางท่ี กปภ.สาขาพนัสนิคม กําหนด
- ทําการบํารุงรักษาเบ้ืองต�นเครื่องจักรกลและอุปกรณ�ประกอบการผลิตน้ํา ตามแนวทางท่ี 
  กปภ.สาขาพนัสนิคม กําหนด
- ทําความสะอาดพร�อมกําจัดวัชพืชในพ้ืนท่ีของสถานีผลิตน้ํา ตามแนวทางท่ี กปภ.กําหนด
- ทําการหมักสารเคมี ตามแนวทางท่ี กปภ.  กําหนด
- ลงข�อมูลพร�อมรายงานปริมาณน้ําผลติ และน้ําจ�าย
- ลงข�อมูลพร�อมรายงานการทําความสะอาดระบบผลิตน้ํา, เครื่องจักรกล                         
- ลงข�อมูลพร�อมรายงานการเดินเครื่องจักรกล/ไฟฟ<า                                                
- ลงข�อมูลพร�อมรายงานการใช�กระแสไฟฟ<า(หน�วย) และดีมาร�น (กิโลวัตต�)                       
- ลงข�อมูลพร�อมรายงานการใช�สารเคมี ต�างๆ                                                         
- ทําการเดินเครื่องสูบน้ําเข�าอ�าง ,สูบสระพักตะกอน 
- ตรวจคุณภาพน้ําหาค�า  PH  , NTU, CO๒  ของน้ําดิบ , น้ําก�อนเข�ากรอง , น้ําใส

                          ตามตารางท่ีจัดเตรยีมไว�ให� เวลา ๐๘.๐๐ น. ,๑๖.๐๐ น. ,๒๒.๐๐ น.
         - ทําความสะอาดโรกรองน้ําและโรงสูบน้ําท้ังหมด

         - ทําความสะอาดโรงกรองและโรงสูบน้ําท้ังหมด
                   - จดหน�วยน้ําทุกชั่วโมงตามท่ีกําหนดในเอกสารตาราง
                   - ตรวจสอบปริมาณน้ําในถังน้ําใส พร�อมจดระดับลง ป.๔๔ ผ. ก�อนออกเวร

  - จดหน�วยน้ํา,หน�วยการใช�ไฟของตู�ควบคุมมอเตอร� ทุกตัวในเวลา ๐๖.๐๐ น. และเวลา      
  ๐๘.๐๐ น. จดหน�วยน้ําดิบ,น้ําจ�าย พร�อมหักลบในสมุดป.๔๔ ผ.ทุกวัน

 - ทุกสิ้นเดือน ต�องรวมเวลาการเดินมอเตอร�ทุกตัว,หน�วยน้ําดิบ,น้ําใส,สารเคมีท่ีใช� ท้ังเดือน
  ลงในกระดาษแยกให�ด�วย

        หมายเหตุ  ถ�าผู�รับเวรมารับเวรแล�วงานท่ีเวรก�อนหน�ายังไม�เรียบร�อย ให�ผู�อยู� เวรก�อนหน�า
ทําจนเรียบร�อยแล�วค�อยออกเวร

๒.๑.๒ ผู�รบัจ�างจะต�องจดัหาบุคคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถมาปฏบัิติงานผลติน้าํ – จ�ายน้าํประปา 
ตามแนวทางท่ี   กปภ.สาขาพนัสนิคม  กําหนด ตลอด ๒๔ ชัว่โมง ตามรายละเอียดท่ีได�ตกลงในสัญญาว�าจ�าง

๒/๒.๑.๓ รายละเอียด...



-๒-
๒.๑.๓ รายละเอียดงานท่ีต�องปฎิบัติงานของผู�รบัจ�าง ผู�ยื่นข�อเสนอท่ีได�รับคัดเลือกให�เป"นผู�รบัจ�าง ต�อง

ดําเนินการจัดหาผู�ปฏิบัติงาน  เพ่ือปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีการประปาส'วนภมิูภาคสาขาพนัสนิคม  และจํานวนจุด
ปฏิบัติงาน  ตามขอบเขตของงานดังนี้

(๑) สถานีผลิตน้ํา  ให�ปฏิบัติงาน  ดังนี้
๑.๑  ผลติน้ําประปา

-  ผลิต – สูบจ'ายน้ําสะอาด
-  ควบคุมดูแลไม'ให�น้ําไม'ขาด  หรอืล�นถัง (ถังน้ําใส , ถังสูง)
-  ตรวจสอบแรงดัน หรือพบว'าผิดปกติเม่ือใดให�รบีแจ�งผู�ดูแลสถานีโดยด'วน หรือแจ�งหวัหน�า
   สถานี และหนง.ผลติ ตามลําดับ
-  ทําความสะอาดระบบผลิตน้ําในส'วนหม�อกรองน้ํา , รางรบัน้ํา ถังตกตะกอนให�สะอาดและไม'
   เกิดตะกอนสะสม  
-  การล�างหม�อกรองน้ํา ต�องสะอาด หน�าทรายไม'มีตะกอนสะสมหรือแตกร�าว 
-  ตรวจสอบอุปกรณ5ต'างๆในระบบการกรองน้ําให�อยู'ในสภาพพร�อมใช�งาน หากพบหรือเกิดการ
   ชํารุด ให�รีบแจ�ง กปภ.สาขาพนัสนิคม เพ่ือดําเนินการซ'อม  

๑.๒  ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ําประปา
 -  เก็บตัวอย'างน้ําดิบ / น้ําประปา
 -  ตรวจวัดค'าความขุ'น
-  ต�องจ'ายสารเคมีและปรับต้ังอัตราการจ'ายสารเคมีตามท่ี กปภ.สาขาพนัสนิคมกําหนด

 -  ตรวจวัดค'า PH เพ่ือปรับค'าให�อยู'ในเกณฑ5มาตรฐาน
 -  ตรวจสอบคลอรนีคงเหลือเพ่ือปรับค'าให�อยู'ในเกณฑ5มาตรฐาน

(๒) ดูแลบํารุงรักษาระบบเครื่องจักรกล / ระบบไฟฟBา / อาคาร / พ้ืนท่ี
๒.๑  ตรวจสอบถ'ายน้ํามันเครื่องและจาระบีเครื่องสูบน้ํา  ตรวจสอบประเก็น  ดูแลบํารุงรักษาระบบ  
       เครื่องจักรกลระบบไฟฟBาตามวาระ
๒.๒  ดูแลความทําความสะอาดเครื่องยนต5  เครื่องสูบน้ํา  และอุปกรณ5ในการสูบน้ําโดยสมํ่าเสมอ
๒.๓  ดูแลรักษาทรัพย5สินมิให�ชํารุดหรือสูญหาย 

(๓) จัดทําข�อมูล และรายงานระบบการผลติ
๓.๑  บันทึกหลักฐาน  และรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน  ของผู�ปฏิบัติงานตามแบบฟอร5มท่ี 

 กปภ.สาขาพนัสนิคม กําหนด 
๓.๒  รับแจ�งเหตุ  (ท'อแตก , ท'อรั่ว , น้ําประปาไม'ไหล , ไฟฟBาดับ ฯลฯ)  และรายงานผลให�   

 กปภ.สาขาพนัสนิคมทราบ
๓.๓  ควบคุมเครื่องสูบน้ําและอุปกรณ5ต'างๆให�สบูจ'ายน้ําเข�าในระบบผลิตน้ําได�เพียงพอ ตามท่ี 

 กปภ.สาขาพนัสนิคม  กําหนด
๓.๔  ดูแลทําความสะอาดโรงสูบน้ําและพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบอาคารโรงสูบน้ําแรงตํ่า
๓.๕  ดูแลบํารุงรักษาทําความสะอาดระบบเครื่องจักรกล / ระบบไฟฟBา ตามแผนงาน กปภ.สาขา

 พนัสนิคม กําหนด
๓.๖  ดูแลทรัพย5สนิมิให�ชํารุดหรือสูญหายและอยู'ในสภาพพร�อมใช�งาน  
๓.๗  สังเกตการณ5และเฝBาระวังคุณภาพน้ําดิบเบ้ืองต�น กรณีคุณภาพน้ํามีการเปลี่ยนแปลงในช'วงหน�าฝน

 หรือเกิดสาหร'ายในแหล'งน้ํา 

๓/๒.๒ ปฎิบัติ...



-๓-
๒.๒ ปฏิบัติงานผลิตน้ําประจําสถานีสูบน้ํา-จ�ายน้ําสถานีจ�ายน้ําพานทอง (หนองกะขะ), สถานีจ�ายน้ํา

พานทอง สถานีจ�ายน้ําเกาะลอย, สถานีจ�ายน้ําทุ�งขวาง และสถานีจ�ายน้ําหวัถนน
๒.๒.๑ สูบจ�ายน้ําประปา ตามแนวทางท่ี กปภ.สาขาพนัสนิคม กําหนด
๒.๒.๒ บํารุงรักษาเครื่องจักรกล อุปกรณ�ประกอบการผลิตน้ํา ในเบ้ืองต�น ตามแนวทางท่ี 

กปภ.สาขาพนัสนิคม กําหนด
๒.๒.๓ ผู�รบัจ�างจะต�องจดัหาบุคคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถในการสบู– จ�ายน้าํประปา ตาม

แนวทางท่ี กปภ.สาขาพนสันิคม  กําหนด ตามจํานวนท่ีได�ตกลงในสัญญาว�าจ�าง
๒.๒.๔ ผู�รับจ�างจะต�องปฏิบัติงานสูบน้ําประปาให�ได�คุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ําของ กปภ.

สาขาพนัสนิคม ตามกําหนดในแต�ละเดือน หากมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานใดๆ ท่ีกําหนดดังกล�าว 
กปภ.สาขาพนัสนิคมจะแจ�งให�ทราบล�วงหน�า ไม�น�อยกว�า ๗ (เจ็ด) วัน                                         
            ๒.๒.๕ ข�อมูลเก่ียวกับการการบันทึกรายงานต�างๆ ผู�รับจ�างต�องจัดทําและนําส�งทุก ๑ เดือนให�  
กปภ.สาขาพนัสนิคม

             - รายงานการปฏิบัติงานประจําวนั
  - รายงานปริมาณน้ําสูบ-จ�าย
  - รายงานการทําความสะอาดระบบสูบน้ํา,โรงสูบน้ํา สถานท่ี                               
  - รายงานการเดินเครื่องจักรกล/ไฟฟ<า

                   -รายงานการใช�กระแสไฟฟ<า (หน�วย) และ ดีมานด� (กิโลวตัต�)
                  - รายงานการใช�คลอรีน  กก.
                  - รายงานปริมาณน้ํารับ
                  - รายงานปริมาณน้ําจ�าย

  - รายงานการทําความสะอาด, การบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
  - รายงานคุณภาพน้ําท่ีตรวจสอบทุกวัน 

๒.๒.๖ ผู�ยื่นข�อเสนอท่ีได�รับคัดเลือกให�เปRนผู�รับจ�าง  ต�องดําเนินการจัดหาผู�ปฏิบัติงาน  เพ่ือปฏิบัติ
งานในพ้ืนท่ีการประปาส�วนภมิูภาคสาขาพนัสนิคม  และจํานวนจุดปฏิบัติงาน  ตามขอบเขตของงานดังนี้ 

(๑)  ควบคุมเครื่องสูบจ�ายน้ําสะอาด ให�อยู�ในสภาพพร�อมใช�งาน เพ่ือสูบจ�ายน้ําเข�าในระบบ
จ�ายน้ําได�ตามท่ี กปภ.สาขาพนัสนิคม  กําหนด

(๒)  ควบคุมดูแลไม�ให�น้ําขาด  หรือล�นถัง (ถังน้ําใส , ถังสูง) หรือป<องกันมิให�เกิดน้ําสูญเสียใน
ระบบจ�ายน้ํา

(๓)  จดหน�วยไฟฟ<าฟ<าทุกชั่วโมงและประจําเดือน  ร�วมกับเจ�าหน�าท่ีการไฟฟ<าส�วนภมิูภาค
(๔)  ดูแลทําความสะอาดอาคารต�าง ๆ และพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบ

                     (๕)  ดูแลทรัพย�สนิมิให�ชํารุดหรือสญูหายและอยู�ในสภาพพร�อมใช�งาน  
                     (๖)  ดูแลบํารุงรักษาทําความสะอาดระบบเครื่องจักรกล / ระบบไฟฟ<า ตามแผนงาน
กปภ.สาขาพนัสนิคม  กําหนด

(๗)  ควบคุมการจ�ายสารเคมีท่ีจําเปRนต�องใช� ตามท่ี กปภ. สาขาพนัสนิคม  กําหนด
(๘)  ตรวจสอบน้ํารับ-น้ําจ�ายให�สอดคล�องและให�มีปรมิาณน้ําจ�ายตลอดเวลา ตามแนวทางของ

กปภ. สาขาพนัสนิคม  กําหนด
(๙)  ตรวจสอบคุณภาพน้ําตามจุดท่ี กปภ.สาขาพนัสนิคม เปRนผู�กําหนด
(๑๐)  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีกปภ.สาขาพนัสนิคม กําหนด

๔/๒.๓ ปฎิบัติ...



-๔-
๒.๓  ปฎิบัติงานสูบน้ําดิบประจําสถานีสบูน้ําดิบฝายท�าลาด (ท�ากง), สถานีสูบน้ําดิบวัดด�านเงิน และ

สถานีสูบน้ําดิบคลองหลวง
๒.๓.๑ สูบจ�ายน้ําประปา ตามแนวทางท่ี กปภ.สาขาพนัสนิคม กําหนด
๒.๓.๒ บํารุงรักษาเครื่องจักรกล อุปกรณ�ประกอบการผลิตน้ํา ในเบ้ืองต�น ตามแนวทางท่ี 

กปภ.สาขาพนัสนิคม กําหนด
๒.๓.๓ ผู�รับจ�างจะต�องปฏิบัติงานสูบน้ําดิบ ตามกําหนด กปภ.สาขาพนัสนิคม กําหนดในแต�ละ

เดือน หากมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานใดๆ ท่ีกําหนดดังกล�าว กปภ.สาขาพนัสนิคมจะแจ�งให�ทราบล�วงหน�า 
ไม�น�อยกว�า ๗ (เจ็ด) วัน                                         

๒.๓.๔ ข�อมูลเก่ียวกับการการบันทึกรายงานต�างๆ ผู�รบัจ�างต�องจัดทําและนําส�งทุก ๑ เดือนให� 
กปภ.สาขาพนัสนิคม
             - รายงานการปฏิบติังานประจําวัน

- รายงานปริมาณน้ําสูบส�ง
- รายงานการทําความสะอาดระบบสูบน้ํา, สถานท่ี                                                         
- รายงานการเดินเครื่องจักรกล/ไฟฟ<า                                                                        
- รายงานการใช�กระแสไฟฟ<า (หน�วย) และ ดีมานด� (กิโลวัตต�)                                            
- รายงานการทําความสะอาด, การบํารุงรักษาเครื่องจักรกล                                              
- รายงานคุณภาพน้ําท่ีตรวจสอบทุกวัน 
๒.๓.๕ ผู�ยื่นข�อเสนอท่ีได�รับคัดเลือกให�เปRนผู�รับจ�าง  ต�องดําเนินการจัดหาผู�ปฏิบัติงาน  เพ่ือปฏิบัติ

งานในพ้ืนท่ีการประปาส�วนภมิูภาคสาขาพนัสนิคม  และจํานวนจุดปฏิบัติงาน  ตามขอบเขตของงานดังนี้ 
(๑)  ควบคุมเครื่องสูบน้ําให�สะอาดอยู�ในสภาพพร�อมใช�งาน เพ่ือสูบส�งน้ําเข�าในระบบผลิตน้ํา

และกักเก็บได�ตามท่ี กปภ.สาขาพนัสนิคม  กําหนด
(๒)  ควบคุมดูแลไม�ให�น้ําขาด  หรือป<องกันมิให�เกิดน้ําสญูเสียในระบบผลิต
(๓)  จดหน�วยไฟฟ<าฟ<าทุกชั่วโมงและประจําเดือน  ร�วมกับเจ�าหน�าท่ีการไฟฟ<าส�วนภมิูภาค
(๔)  ดูแลทําความสะอาดอาคารต�าง ๆ และพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบ

                    (๕)  ดูแลทรัพย�สินมิให�ชํารดุหรือสูญหายและอยู�ในสภาพพร�อมใช�งาน  
                     (๖)  ดูแลบํารุงรักษาทําความสะอาดระบบเครื่องจักรกล / ระบบไฟฟ<า ตามแผนงาน
กปภ.สาขาพนัสนิคม  กําหนด

(๗)  ตรวจสอบน้ําส�งให�สอดคล�องและให�มีปริมาณน้ําจ�ายตลอดเวลา ตามแนวทางของ กปภ.
สาขาพนัสนิคม  กําหนด

(๘)  ตรวจสอบคุณภาพน้ําตามจุดท่ี กปภ.สาขาพนัสนิคม เปRนผู�กําหนด
(๙)  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีกปภ.สาขาพนัสนิคม กําหนด

แนวทางปฏิบัติงานสําหรับผู�รับจ�าง
ข�อควรปฏิบัติ  

  ๑. ห�ามนําบุคคลภายนอก  หรือผู�ท่ีไม�เก่ียวข�อง  เข�ามาในพ้ืนท่ีปฏิบติังานก�อนได�รับอนุญาต  
จาก  กปภ. สาขาพนัสนิคม

๒. ก�อนลงมือปฏิบติังานตามสัญญาจ�าง  ผู�รับจ�างจะต�องแจ�งรายชือ่ผู�ปฏิบัตงิานให� กปภ.สาขา
พนัสนิคม  ทราบล�วงหน�าไม�น�อยกว�า ๕ วันทําการ  และในระหว�างสัญญาจ�าง  หากมีการสบัเปลี่ยนหน�าท่ี ต�อง
แจ�งให� กปภ. สาขาพนัสนิคม  ทราบล�วงหน�า (แจ�งเปRนลายลักษณ�อักษร)

๕/๓. ห�ามรบัเงิน...



-๕-
๓. ห�ามรับเงินแทน  กปภ. สาขาพนัสนิคม  ทุกกรณี
๔. ห�ามนําเครื่องมือหรืออุปกรณ�ใดๆ  ท่ีเปRนทรัพย�สนิของ กปภ.สาขาพนัสนิคม  ไปใช�ภายนอก

กิจการงานประปาและห�ามนําเครื่องมือ  หรอือุปกรณ�ภานอกท่ีไม�เก่ียวข�องเข�ามาใช�ในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน  หากมี
ความจําเปRนท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบติังานของ กปภ. สาขาพนัสนิคม  ให�จดัทําบัญชีรายละเอียดแจ�ง  และต�องได�
รับอนุญาตจาก กปภ. สาขาพนัสนิคม  ก�อน

๕. ห�ามนําสารเคมีใดๆ  ออกหรือนําเข�ามาในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน  รวมถึงการทดลองหรือดัดแปลง
เอง  โดยไม�ได�รับอนุญาต

๖. ห�ามแก�ไข ดัดแปลง อุปกรณ�และระบบควบคุมไฟฟ<า / เครื่องจักรกล  ก�อนได�รบัอนุญาต
๗. ห�ามด่ืมสรุา , เสพสารเสพติด , เล�นการพนัน , เลี้ยงสัตว�  หรอืการกระทําใดๆ ท่ีผิด

กฎหมาย  ภายในบริเวณพ้ืนท่ีของ กปภ. สาขาพนัสนิคม
๘. ห�ามนําข�อมูลใดๆ  ของ  กปภ. สาขาพนัสนิคม  ไปให�กับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน  เพ่ือใช�

ประโยชน�หรือก�อให�เกิดความเสียหายกับ กปภ. สาขาพนัสนิคม
                      ๙. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให�แจ�งต�อช�างควบคุมงาน, หวัหน�างานผลิต ได�ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือ
การแก�ไขได�ทันท�วงที หรอืรีบดําเนินการแก�ไขในเบ้ืองต�นก�อนทุกครั้ง
                     ๑๐. การปฏิบัติงานผู�รบัจ�างต�องแต�งกายสุภาพ รักษาภาพลักษณ�ของการประปาส�วนภูมิภาค
สาขาพนัสนิคม
                      ๑๑. กรณีมีผู�มาติดต�อประสานงานทางสถานีฯ ผู�รับจ�างต�องให�การต�อนรับด�วยความสภุาพ และ
แจ�งต�อหัวหน�างานผลิตและช�างควบคุมงานทุกครั้ง
                      ๑๒. เครื่องจกัรกล,อุปกรณ�ใดๆเกิดผดิปกติหรือเสียหาย ผู�รับจ�างต�องแจ�งหัวหน�างานผลิตหรือ
ช�างควบคุมงานทราบทุกครั้ง หากสืบทราบภายหลังว�าเกิดจากการปล�อยปละละเลยของผู�รับจ�าง ผู�รับจ�างต�องออก
ค�าใช�จ�ายท่ีเกิดความเสียหายข้ึนท้ังหมด

๓. ระยะเวลาและวงเงินจัดจ�าง
๓.๑ ระยะเวลาดําเนินการจํานวน ๑๒ เดือน (ต้ังแต�วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

  ๓.๒ ราคารวมท้ังสิ้น ๓,๔๕๘,๓๒๐.๒๕ บาท (เงินสามล�านสี่แสนห�าหม่ืนแปดพันสามร�อยยี่สิบบาท
ยี่สิบห�าสตางค�) รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม

 ๔. ผู�ประสงค:จะเสนอราคาต�องมีคุณสมบัติ ดังต�อไปนี้          
๔.๑ เปRนนิติบุคคลท่ีมีอาชีพรับจ�างงานท่ีประกวดราคาจ�างด�วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส�ดังกล�าว
๔.๒  ไม�เปRนผู�ถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการและได�แจ�งเวียนชือ่แล�ว
๔.๓  ไม�เปRนผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เว�นแต�รัฐบาลของผู�

ประสงค�จะเสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์ความคุ�มกันเช�นว�านั้น
๔.๔  ไม�เปRนผู�มีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู�ประสงค�จะเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข�าเสนอราคาให�แก� กปภ.ข.๑

ณ วันประกาศประกวดราคาด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� หรือไม�เปRนผู�กระทําการอันเปRนการขัดขวางการแข�งขัน
ราคาอย�างเปRนธรรม ในการประกวดราคาจ�างด�วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส�ครั้งนี้

๔.๕  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปRนคู�สญัญาต�องไม�อยู�ในฐานะเปRนผู�ไม�แสดงบัญชรีายรบัรายจ�าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ

๔.๖  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปRนคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐซ่ึงได�ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างด�วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส� (e-Government Procurement : e-GP) ต�องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส�ของกรม
บัญชีกลางท่ีเว็บไซต�ศูนย�ข�อมูลจดัซ้ือจัดจ�างภาครัฐ

๖/๔.๗ คู�สัญญา...



                 -๖-
๔.๗  คู�สัญญาต�องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว�นแต�การจ�ายเงินแต�ละครั้งซ่ึงมีมูลค�าไม�เกินสาม

หม่ืนบาท คู�สัญญาอาจจ�ายเปRนเงินสดก็ได�
๔.๘ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องมีประสบการณ�ในการรับจ�างเหมาผลิตน้ํา ซ่ึงเปRนผลงานท่ีเปRนคู�สัญญา

โดยตรงกับส�วนราชการหน�วยงานตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน รัฐวสิาหกิจ ท้ังนี้จะต�อง
แนบสญัญา พร�อมหนังสือรับรองผลงานมาพร�อมซองยื่นข�อเสนอ
๕.  การพิจารณาข�อเสนอ
               การประปาส�วนภูมิภาคจะพิจารณาคุณสมบัติของผู�เสนอราคา โดยต�องมีคุณสมบัติเปRนไปตาม
ประกาศเชญิชวนและตามท่ีกําหนดไว�ในเอกสารประกวดราคาจ�างด�วยวธิีการทางอิเล็กทรอนกิส�

   คณะกรรมการประกวดราคาจะเปRนผู�พิจารณาราคา และผู�ยื่นข�อเสนอต�องกําหนดยืนราคาไม�น�อยกว�า
๙๐ วัน นับถัดจากวันยื่นข�อเสนอ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการพัสดุด�วยวิธีการทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส� (e-Auction) พ.ศ. ๒๕๔๙ และฉบับท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม
๖.  การทําสัญญาจ�าง

๖.๑   เม่ือผู�เสนอราคาท่ีได�รับการพิจารณาให�เปRนผู�รับจ�างแล�ว การประปาส�วนภูมิภาคจะต�อง
กําหนดวันทําสัญญาต�อกัน โดยขอบเขตของงาน (TOR) ฉบับนี้ และรายละเอียดข�อเสนอของผู�ยื่นข�อเสนอตลอด
จนข�อเสนอเพ่ิมเติมในระหว�างการเจรจาและใบยืนยันราคาค�าจ�าง ฯ ให�ถือเปRนส�วนหนึ่งของสัญญาด�วย

ท้ังนี้ผู�ยื่นข�อเสนอซ่ึงแต�นี้ไปจะเรียกว�า “ผู�รับจ�าง” จะต�องส�งผู�มีอํานาจหรือผู�แทนท่ีมีอํานาจตาม
กฎหมายมาลงนามในสัญญาภายใน ๗ วนั นับจากวนัท่ีได�รับแจ�งเปRนลายลักษณ�อักษรจาก การประปาส�วนภูมิภาค

๖.๒   ในกรณีท่ีการประปาส�วนภูมิภาค มีความจําเปRนไม�อาจลงนามในสัญญาจ�างได�ตามระยะเวลา
ท่ีกําหนด และจําเปRนต�องเลื่อนกําหนดระยะเวลาในการลงนามในสัญญาออกไป ผู�รับจ�างต�องยินยอมทําสัญญาตาม
กําหนดท่ีเลื่อนออกไปนั้น โดยไม�ถือเปRนข�อผดิสญัญาอันจะนํามากล�าวอ�างเพ่ือเรียกร�องสิทธิ์ใด ๆ จากการประปา
ส�วนภูมิภาค มิได�

๖.๓ ผู�รับจ�างต�องวางหลักประกันสัญญาเปRนจํานวนเงินเท�ากับร�อยละ ๕ ของราคาค�าจ�างท่ีประกวด
ราคาจ�างด�วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส�ได� ให� กปภ. ยึดถือไว�ในขณะทําสัญญา โดยใช�หลักประกันอย�างหนึง่อย�างใด
ดังต�อไปนี้

    ๖.๗.๑  เงินสด
๖.๗.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายให�แก�  กปภ. โดยเปRนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก�อนหน�านั้นไม�เกิน ๓

วันทําการของทางราชการ  (สําหรับเช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายต�างท�องท่ี  หากจะต�องเสียค�าใช�จ�ายอ่ืนใดเก่ียวกับการ
เรยีกเก็บเงินตามเช็คนั้น ผู�ขอใช�เช็คจะต�องเปRนผู�ชําระเองท้ังสิ้น)
                ๖.๗.๓  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน  ดังระบุในข�อ
๑.๕ (๒)                

    ๖.๗.๔  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย�ท่ีได�รับอนุญาตให�
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย�และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย
ซ่ึงได�แจ�งชื่อเวียนให�ส�วนราชการต�างๆ ทราบแล�ว โดยอนุโลมให�ใช�ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข�อ ๑.๖
(๒)
                   ๖.๗.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให� โดยไม�มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วนั นับถัดจากวันท่ีคู�สัญญาพ�นจากข�อผูกพัน
ตามสัญญาจ�างแล�ว

๗/๗.ค�าจ�างและ...



                 -๗-
๗.  ค�าจ�างและการจ�ายเงิน
 ๗.๑ ผู�รับจ�างต�องส�งมอบงานทุกๆ สิ้นงวดงาน ตามสัญญาจ�างข�อ ๒ โดยต�องรวบรวมรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําเดือน ตามข�อ ๒.๙  ท่ีผู�ว�าจ�างหรือผู�แทนตรวจสอบแล�ว พร�อมส�งหนังสือส�งมอบงานให�ผู�ว�าจ�าง
ภายในเดือน ถัดไป

๗.๒ ผู�ว�าจ�างจะจ�ายค�าจ�างเหมาบริการให�กับผู�รับจ�างเปRนรายเดือน ตามท่ีตกลงในสัญญาจ�างข�อ ๒
กปภ. จะจ�ายเงินค�าจ�างให�แก�ผู�รับจ�างเปRนรายเดือน โดยคํานวณจากงานท่ีผู�รับจ�างรับผิดชอบในแต�ละเดือนท่ีได�
ตกลงกันโดย กปภ. จะจ�ายเ งินค�าจ�างให�ผู� รับจ�างภายในเดือนนั้น นับจากวันท่ีได�รับใบแจ�งหนี้จาก
ผู�รับจ�าง

๗.๓  กปภ.จะจ�ายเงินค�าจ�างงานนี้เปRนเงินบาทเท�านั้นและ กปภ.จะจ�ายเงินค�าจ�างเปRนเช็ค  โดยท่ี
เจ�าของบัญชีจะต�องเปRนผู�รับภาระค�าธรรมเนยีม หรือค�าบริการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการโอนเงินท่ีธนาคารผู�โอนเงิน
เรียกเก็บและยินยอมให�มีการหักเงินบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล�าว    
๘.  อัตราค�าปรับ
      ๘.๑ กรณีเกิดความเสียหายกับทรัพย�สินของผู�ว�าจ�าง โดยเปRนสาเหตุจาก “ผู�ปฏิบัติงาน”และคณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาแล�วเห็นว�าเปRนความเสียหายต�อราชการผู�รับจ�างต�องรับผิดชอบชดใช�ค�าเสียหาย
ท้ังหมด

๘.๒  ในกรณีท่ีผู� รับจ�างไม�สามารถหา“ผู�ปฏิบัติงาน”  มาปฏิบัติงานตามเง่ือนไขในสัญญาจ�างได�
ผู�รับจ�างจะต�องยินยอมให�ผู�ว�าจ�างหักเงินชดเชย ตามจํานวนวันท่ีไม�สามารถส�งผู�มาปฏิบัติงานตามสัญญาจ�าง
ได�  เปRนจํานวนเงิน ๓๘.๕๐ บาท (เงินสามสิบแปดบาทห�าสิบสตางค�) ต�อชั่วโมงต�อพ้ืนท่ีจุดปฏิบัติงาน และ
นอกเหนือจากผู�ว�าจ�างหักเงินชดเชยดังกล�าวแล�ว ผู�รับจ�างต�องเสียค�าปรับให�ผู� ว�าจ�างตามเง่ือนไขในสัญญา
ด�วย

๘.๓  ในกรณีท่ีเกิดเหตุจําเปRนหรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุท่ีเก่ียวเนื่องกับความสงบสุขของประชาชน
ตามท่ีระบุในรายละเอียดของสัญญาจนผู� รับจ�างไม�สามารถดําเนินกิจการเองได�  หรือในกรณีท่ีผู� รับจ�างส�ง
มอบน้ําให�แก� กปภ. ไม�เพียงพอกับความต�องการน้ําประปาของผู�ใช�น้ําไม�ว�าด�วยเหตุใด ๆ ท่ีจะทําให� ผู� ใช�น้ํา
ไม�ได�ใช�น้ําตลอดเวลา  กปภ. มีสิทธิท่ีจะเข�าไปดําเนินกิจการแทนผู�รับจ�างเปRนการชั่วคราวได�ทันทีเพ่ือขจัด
หรือบรรเทาเหตุดังกล�าวข�างต�น หรือยกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือเพียงบางส�วนของผู�รับจ�างเพ่ือให�สามารถ
บริการน้ําประปาแก�ผู�ใช�น้ําต�อไปได�

๘.๔  ในกรณีท่ีผู�รับจ�างไม�สามารถปฏิบัติงานได� ผู�รบัจ�างจะต�องชาํระเงินเปRนค�าชดเชยให�แก� กปภ. (ยกเว�น
เหตุสุดวสิัยหรือภัยทางธรรมชาติหรือความผิดอ่ืนใดท่ีมิใช�ความผดิของผู�รับจ�าง กปภ . จะพิจารณายกเว�นค�าชดเชย
เปRนกรณีไป) ผู�รบัจ�างจะชาํระเงินค�าชดเชย ดังกล�าวนี ้ให�แก� กปภ. ภายใน ๓๐ (สามสบิ) วนั นบัจากวนัท่ีได�รบัแจ�งหนีจ้าก
กปภ. หากพ�นกําหนดระยะเวลาดังกล�าว ผู�รับจ�างยินยอมให� กปภ. นํามาหักกลบลบหนี้กับเงินค�าจ�างรายเดือนท่ี
กปภ. ชําระให�กับผู�รับจ�าง

๘.๕ ในกรณีผู� รับจ�างต�องหยุดปฏิบัติงาน อันเนื่ องมาจากปiญหาในการบริหารงานของผู� รับจ�าง
กปภ.มีสิทธิ์ ท่ีจะเข�าไปดําเนินการแทนได�ทันที โดยผู�รับจ�างจะต�องเปRนผู�รับผิดชอบค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด
พร�อมชําระค�าปรับและเงินชดเชยตามท่ีกําหนดในสัญญา                  
๙.  ข�อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ

๙.๑ นอกจากมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทําหน�าท่ีพิจารณาการดําเนินงานของผู�รับจ�างตาม
ขอบเขตงานจ�างแล�ว ผู�ว�าจ�างโดยการประปาส�วนภูมิภาคมีสิทธิ์เข�าไปตรวจสอบ/ควบคุมการปฏิบัติงานของผู�รับ
จ�างตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน หากมีกรณีผู�ปฏิบัติงานของผู�รบัจ�างแต�ละพ้ืนท่ีจดุปฏิบติังานฯไม�เปRนไปตาม

๘/เง่ือนไขสัญญา...



                 -๘-
เง่ือนไขสัญญาจ�าง หรือมีพฤติกรรมท่ีอาจส�งผลเสียหายต�อการประปาส�วนภูมิภาค ผู�ว�าจ�างโดยการประปาส�วน
ภูมิภาคมีสิทธิ์ให�ผู�รับจ�างเปลี่ยนตัวผู�ปฏิบัติงานนั้นได� โดยผู�รับจ�างจะต�องจัดหาผู�ปฏิบัติงานมาทดแทนใหม� นับ
ต้ังแต�วันท่ีผู�รับจ�างได�รับแจ�งจากการประปาส�วนภูมิภาคเปRนลายลักษณ�อักษรหากเกินกําหนดเวลาจะต�องเสียค�า
ปรบัและค�าชดเชยตามข�อ ๘.๒ และหากผู�รับจ�างยังมิได�แก�ไขผู�ว�าจ�างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได�ทันที

๙.๒ กรณีผู�รับจ�างกระทําผิดสัญญาจ�าง ผู�ว�าจ�าง จะส�งคําบอกกล�าวเปRนลายลักษณ�อักษร โดย
จะระบุถึงการกระทําผิดสัญญาจ�างนั้น และจะแจ�งให�ผู�รับจ�างปฏิบัติให�ถูกต�องตามสัญญาจ�างภายใน ๓๐ วัน
หรือในระยะเวลาตามท่ีผู� ว�าจ�างเห็นสมควร ถ�าการปฏิบัติผิดสัญญาจ�างนั้นยังมิได�รับการแก�ไขก�อนสิ้นสุด
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว� ผู�ว�าจ�างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ�างได�ทันที

๙.๓ ในกรณีผู� รับจ�างมีปiญหาในการบริหารงานของผู� รับจ�าง ผู� ว�าจ�างพิจารณาแล�วเห็นว�า
ผู�รับจ�างจะทําให�การประปาส�วนภูมิภาคเกิดความเสียหาย ผู�ว�าจ�างขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะยกเลิกสัญญาจ�าง

๙.๔ กรณีผู� ว� าจ� างบอกเลิ กสัญญาจ� าง ผู� ว� าจ� างมีสิทธิ์ เข� าดําเนินการแทนได� ทันที  โดย
ผู�รับจ�างต�องรับผิดชอบค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดจนสิ้นสุดสัญญาจ�าง

๙.๕ ผู�รับจ�างจะต�องฝkกอบรบการปฏิบัติงานเบ้ืองต�นให�กับ “ผู�ปฏบัิติงาน” เรื่องการปฏิบัติงานท่ีถูก
ต�องตามแนวทางท่ี กปภ.สาขาพัทยา (พ) กําหนด

๙.๖ ผู�รับจ�างจะต�องรับผิดชอบเงินสมทบในส�วนของนายจ�างตามท่ีกฎหมายแรงงานและกฎหมาย
ประกันสังคมกําหนด  พร�อมแนบหลักฐานการจ�ายเงินสมทบและหลักฐานอ่ืนๆ เพ่ือแจ�งให�ผู�ว�าจ�างทราบทุกเดือน
ตลอดสัญญา

๙.๗ ผู�รับจ�างต�องจัดให�มีผู�ควบคุมงานเข�ามาทําการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ “ผู�ปฏิบัติงาน”
ภายใน ๑๒ เดือน หลงัจากลงนามในสัญญาจ�าง

ในการเสนอราคาผู� เสนอราคาต�องเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม�น�อยกว�าครั้งละ
๖,๐๐๐.-บาท จากราคากลางงานก�อสร�าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต�องเสนอลดราคาครั้งละไม�น�อยกว�า
๖,๐๐๐.-บาท จากราคาครั้งสุดท�ายท่ีเสนอลดแล�ว

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


