
(เอกสารแนบ 2) 
 

ข้อก าหนดขอบเขตของงาน (TOR) 

ข้อก ำหนดขอบเขตของงำน (TOR) 

งำนจ้ำงอ่ำนมำตรและพิมพ์ใบแจ้งค่ำน  ำประปำด้วยเครื่องมืออ่ำนมำตร กปภ.สำขำ 

(ขอนแก่น กำฬสินธุ์ กฉุินำรำยณ์ สมเด็จ ชัยภูมิ แก้งคร้อ จัตุรสั หนองบัวแดง ภูเขียว บ ำเหน็จณรงค์) 
จ ำนวน 10 สำขำ 

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

1. ควำมเป็นมำ 

ตามที่ การประปาส่วนภูมิภาค ได้มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการผู้ใช้น  า โดยการน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานในหลาย ๆ ด้าน เพ่ือให้การบริหารจัดการมีมาตรฐานที่ดี โดย
การปรับเปลี่ยนระบบอ่านมาตรวัดน  า จากการส่งพนักงานหรือตัวแทนออกไปอ่านมาตรแล้วบันทึกลงใน
บัตรอ่านมาตรและน ากลับมาบันทึกเข้าระบบที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขา แล้วพิมพ์ใบเสร็จรับเงินพร้อม
ใบแจ้งค่าน  าประปาน ากลับไปส่งให้ผู้ใช้น  า เป็นการอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรและบันทึกข้อมูลการ
ใช้น  าพร้อมค านวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งค่าน  า โดยเครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile Printer) และแจ้งหนี ให้กับ
ผู้ใช้น  าทันที 

 

2. วัตถุประสงค ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขา (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สมเด็จ ชัยภูมิ แก้งคร้อ จัตุรัส 
หนองบัวแดง ภูเขียว บ าเหน็จณรงค์) ในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จ านวน 10 สาขา มีความ
ประสงค์จะจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร  บันทึกข้อมูลการใช้น  า ค านวณและจัดพิมพ์ใบแจ้งค่าน  า
ด้วยเครื่องพิมพ์ชนิดพกพา(Mobile printer) พร้อมส่งใบแจ้งค่าน  าและส่งข้อมูลการอ่านมาตรให้การ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาตามวัน เวลา ที่ก าหนดเป็นประจ าทุกเดือน เมื่อ กปภ.มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ส าหรับงานบริการผู้ใช้น  าขึ นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบงานทางธุรกิจ เป็นระบบงานสารสนเทศด้านผู้ใช้
น  า (Customer Information System: CIS) ผู้รับจ้างต้องพร้อมท าการปรับปรุง แก้ไขรูปแบบใบแจ้งค่า
น  าประปา แก้ไขโปรแกรมค านวณค่าน  าบนเครื่องมืออ่านมาตร แก้ไขโปรแกรมรับ – ส่ง Text file และงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน CIS เพื่อตอบสนองงานทางธุรกิจของ กปภ.  

 

3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอรำคำ   
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องจัดท าข้อเสนอโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ยกเว้นข้อก าหนด

รายละเอียด (Specification) ของวัสดุเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เป็นภาษาต่างประเทศให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษได้ 
พร้อมทั งต้องลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจและประทับตรา (ถ้ามี) ทุกแผ่น และหากมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
จะต้องมีลายมือชื่อผู้มีอ านาจก ากับ และประทับตรา (ถ้ามี) ทุกครั ง  

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

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารข้อเสนอด้านคุณสมบัติ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดขอบเขต
ของงาน (TOR) ข้อที่ 3 และตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ในกรณีที่เป็นส าเนาเอกสารจะต้อง
รับรองส าเนาถูกต้องด้วย 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ และมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี  

3.1.1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือ
ห้างหุ่นส่วนสามัญนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้
ประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถกูระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผู้ทิ งงานของทาง
ราชการที่ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว และไม่มีพฤติกรรมใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ทิ งงาน ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือไม่
เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

3.1.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานประเภทงานจดหน่วยและออกใบแจ้งหนี  กับส่วน
ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรของรัฐ หรือเอกชน ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจาก
วันที่ยื่นข้อเสนอ ในวงเงินไม่น้อยกว่า  24,522,696  บาท และเป็นผลงานในสัญญาเดียว 
ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยต้องแนบส าเนาสัญญา พร้อมหนังสือ
รับรองผลงานของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

3.1.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
อื่น และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น
ผู้กระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการยื่นข้อเสนอและการ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ครั งนี  โดย กปภ.ข.6 จะยึดถือวิธีการ
พิจารณาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

3.1.4 ในกรณีมอบอ านาจให้ผู้แทนยื่นข้อเสนอ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแนบเอกสารการ
มอบอ านาจให้เป็นตัวแทนของนิติบุคคล หรือให้เป็นตัวแทนของแต่ละนิติบุคคล พร้อมปิด
อากรแสตมป์ตามที่กฎหมายก าหนดในการยื่นข้อเสนอดังกล่าว พร้อมทั งแนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนที่รับรองส าเนาถูกต้องของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจไปด้วย 
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3.1.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนผู้ซื อเอกสารข้อเสนอ 
3.1.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี รายรับ

รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
3.1.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื อจัดจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ 

3.1.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั ง ซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

3.1.9 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั น 

3.1.10 ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาและท าสัญญากับการ
ประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ต้องจัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร 
ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชี
รายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรอืนิตบิุคคลเปน็คูส่ัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2554 ข้อที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2554 และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า
และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 8 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2554 

3.2 ข้อเสนอด้านเทคนิครายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 (หลักเกณฑก์ำรให้คะแนนข้อเสนอดำ้น
เทคนิค) ให้ประกอบดว้ย 
3.2.1 บทสรุปข้อเสนอ 
3.2.2 วิธีการด าเนินงาน และความพร้อมในการด าเนินงาน 

3.2.2.1 ความเข้าใจในวิธีการอ่านมาตรและบันทึกข้อมูลการใช้น  า พร้อมพิมพ์ใบแจ้งค่า
น  าให้ผู้ใช้น  า โดยเครื่องมืออ่านมาตรและเครื่องพิมพ์ใบแจ้งค่าน  าชนิดพกพา 
(Mobile printer) ส่งให้กับผู้ใช้น  า 

3.2.2.2 ประสิทธิภาพของเครื่องมืออ่านมาตรและเครื่องพิมพ์ใบแจ้งค่าน  าชนิดพกพา
(Mobile printer) (ต้องมีการสาธิตและทดสอบภาคสนาม) การสาธิต ให้ผู้
ประสงค์จะเสนอราคาไปทดสอบได้ที่ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 
6 เลขที่ 289 ถ.หลังศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
ใน ระหว่างวันที่ ………...เดือน………………....พ.ศ. …….…….….เวลา…………...น.      
ถึงวนัที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. .................เวลา.....................น. 

3.2.2.3 มาตรการ/แนวทางการบ ารุงรักษาและการทดแทนเครื่องมืออ่านมาตรและ
เครื่องพิมพ์ใบแจ้งค่าน  าชนิดพกพา (Mobile printer) 

3.2.2.4 การจัดส่งข้อมูล 
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3.2.3 การจัดรูปองค์กรในการด าเนินงาน บุคลากรหลัก ประสบการณ์และหน้าที่รับผิดชอบของ
บุคลากรหลัก รวมทั งจ านวนบุคลากรสนับสนุน 

3.2.4 แผนการด าเนินงาน (การอ่านมาตรและเส้นทางอ่านมาตร การส ารวจและแจ้งข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงประเภทผู้ใช้น  า รายงานสิ นวัน รายงานประจ าเดือน เป็นต้น) 

 

4. ขอบเขตของงำนท่ีผูเ้สนอจะต้องด ำเนินกำร 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นผูร้ับจ้างต้องด าเนินการตามขอบเขตของงาน ดังนี  
4.1 ต้องอ่านมาตรผู้ใช้น  าทั งหมดทุกราย ทุกเดือน 
4.2 ต้องอ่านมาตร ตั งแต่วันที่ 1 และให้แล้วเสร็จทุกรายภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน 
4.3 ต้องส่งแผนการอ่านมาตร ให้ผู้ว่าจ้างก่อนเริ่มอ่านมาตรไม่น้อยกว่า 5 วันท าการของทุกเดือน 
4.4 ต้องมีโปรแกรมค านวณค่าน  าบนเครื่องมืออ่านมาตร ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของ กปภ. 

เครื่องมืออ่านมาตรและโปรแกรมค านวณค่าน  าบนเครื่องมืออ่านมาตรต้องสามารถอ่านค่าพิกัด 
GPS มาตรวัดน  าของผู้ใช้น  าได้ด้วยและต้องมีโปรแกรมการรับ–ส่ง Text File ตามรูปแบบที่ กปภ. 
ก าหนด 

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

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

ค่าน  าประปาแล้ว ไปให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภายในเวลาที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ก าหนด ทั งนี ต้องไม่เกินเวลา 6.00 น. ของวันถัดไปนับแต่วันที่อ่านมาตรโดยข้อมูลดังกล่าว ต้อง
ตรงกับข้อมูลในใบแจ้งค่าน  าที่ส่งให้ผู้ใช้น  าในงวดนั น ๆ 

4.8 ต้องอ่านและบันทึกข้อมูลการใช้น  าพร้อมค านวณ/พิมพ์ใบแจ้งค่าน  า โดยเครื่องพิมพ์ชนิดพกพา 
(Mobile printer) และส่งใบแจ้งค่าน  าให้ผู้ใช้น  าทันที ตั งแต่วันที่ 1 และให้แล้วเสร็จทุกรายภายใน 
วันที่ 15 ของทุกเดือน โดยให้ท างานภายในช่วงเวลา 6.00-18.00 น. ของวันดังกล่าวโดยให้
ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติงานส าหรับผู้รับจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร รายละเอียด
ตามแนวทางปฏิบัติงานส าหรับผู้รับจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร เอกสารแนบ 12 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งจะต้องด าเนินการให้ตรงกับวันที่เดิมของทุกเดือน ในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 ของทุกเดือน ทั งนี  ยินยอมให้คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 
+/- 2 วัน โดยระยะเวลาที่ยินยอมให้คลาดเคลื่อนดังกล่าวต้องอยู่ภายในกรอบระยะเวลา ตั งแต่
วันที่ 1 ถึง 15 ของทุกเดือน 

4.9 ต้องจัดเจ้าหน้าที่ประจ าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจ านวน  13  คน ในเวลาท าการของ กปภ. 
โดยใช้เกณฑ์การจัดพนักงานประจ าส านักงานตามตารางประมาณการจ านวนผู้ใช้น  าข้างล่างนี  
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จ านวนผู้ใช้น  า จ านวนพนักงาน (คน) 
        0 –  20,000 1 

20,001  –  50,000 2 

50,001  –  90,000 2 

90,001 ขึ นไป 2 

พร้อมทั งจัดใหม้ีเครือ่งมือและเครื่องใช้ส านักงานให้ครบถ้วน ตามที่ระบุในใบยืนยันค่าจ้างอ่านมาตรฯ 
ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 (ใบยืนยันค่ำจ้ำงอ่ำนมำตร) 

4.10 ต้องจัดหาเครื่องมืออ่านมาตรเครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile printer) และกล้องถ่ายรูปต้อง
เป็นเครื่องใหม่และไม่เคยใช้งานที่ไหนมาก่อน จ านวน   83  ชุด (ผู้ใช้น  า 3,000 ราย/ชุด/
พนักงานอ่านมาตร 1 คน)  

4.11 ต้องจดัพิมพ์ใบแจ้งค่าน  าซึง่มีคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ตามทีร่ะบตุามเอกสารแนบ 9 
(ข้อก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะ Specification บบพิมพ์ใบแจ้งแ ค่ำน  ำ) และให้ใช้รูปแบบ

ตามที่ กปภ.ก าหนดตามเอกสารแนบ 9-1 (รูปแบบใบแจ้งหนี ค่ำน  ำประปำ แบบที่ 1,   
แบบที่ 2-1,2-2,2-3)  และ กปภ.ยินยอมให้ใช้พื นที่กึง่หนึง่ ซึ่งอยู่ด้านหลงัของใบแจ้งค่าน  าเพื่อ

โฆษณา/ประชาสมัพันธต์ามรูปแบบใบแจ้งคา่น  าแบบที ่ 2 ตามเอกสารแนบ 9-1 (รูปแบบใบ
แจ้งหนี ค่ำน  ำประปำ แบบที่ 3) 

ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องการใช้พื นที่เพ่ือด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู้
ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ กปภ.ก าหนดและจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จาก กปภ.ก่อน 

เมื่อ กปภ.มีการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับงานบริการผู้ใช้น  าขึ นใหม่  เพ่ือให้
สอดคล้องกับระบบงานทางธุรกิจ เป็นระบบงานสารสนเทศด้านผู้ ใช้น  า  (Customer 
Information System: CIS) ผู้รับจ้างต้องพร้อมท าการปรับปรุง แก้ไขรูปแบบใบแจ้งค่า
น  าประปารูปแบบตามที่ กปภ.ก าหนด แก้ไขโปรแกรมค านวณค่าน  าบนเครือ่งมอือ่านมาตร แก้ไข
โปรแกรมรับ – ส่ง Text file และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน CIS  

4.12 ต้องท าแผนที่เส้นทางการอ่านมาตรเรียงตามล าดับก่อนหลัง เสนอให้ผู้ว่าจ้างทุกสิ นเดือน
กันยายนของทุกปี ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลและรายงานรายละเอียดตามรูปแบบเอกสารแนบ 20 
(แผนท่ีกำรอ่ำนมำตรวัดน  ำ) 

4.13 ต้องส ารวจตรวจสอบพฤติกรรม การใช้น  าของผู้ใช้น  าหากพบข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุให้ต้อง
เปลี่ยนแปลงประเภทผู้ใช้น  า ต้องแจ้งข้อมูลมาพร้อมภาพถ่ายประกอบ ให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน 
1 วันท าการหลังจากอ่านมาตรของเส้นทางนั น 
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4.14 ต้องส่งรายงานพร้อมภาพถ่ายประกอบให้ผู้ว่าจ้างทราบทุกวันที่อ่านมาตร หากพบว่ามีการลักใช้
น  า มาตรวัดน  าช ารุด มาตรตาย  มาตรวัดน  าหาย ลวดตีตรามาตรขาด ผู้ใช้น  าไม่มีข้อมูลอยู่ใน
ระบบฐานข้อมูล หรือกรณีอื่น ๆ ที่ท าให้อ่านมาตรไม่ได้ 

4.15 ต้องด าเนินการอ่านมาตรเอง ห้ามจ้างผู้รับจ้างรับช่วงท างาน 

4.16 เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน เช่น ใบแจ้งค่าน  า เมื่อพิมพ์ผิด หรือไม่ใช้แล้วต้องยกเลิก
รายการนั น ๆ ทันทีและต้องส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างภายใน 3 วันท าการ โดยต้องส่งรายงานการแก้ไข
ทุกวันที่ท าการอ่านมาตรว่ามีการแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้น  ารายใด 

4.17 กรณีที่ กปภ.มีการแก้ไขระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการค านวณค่าน  าประปา ผู้รับจ้าง
จะต้องแก้ไขโปรแกรมให้ทันตามก าหนด  

4.18 เครื่องมืออ่านมาตรตอ้งรองรบัเทคโนโลยี รายละเอียดตามเอกสารแนบ 13 (เครื่องมืออ่ำนมำตร
ต้องรองรับเทคโนโลยี)  

 

5. ระยะเวลำและวงเงินจัดจ้ำง 

5.1 ระยะเวลาด าเนินการจ านวน 36 เดือน 

5.2 วงเงินงบประมาณ 61,359,317 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)  (ราคากลาง 61,306,740 บาท 
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีผู้ใช้น  าทั งสิ นประมาณ    231,000   ราย คิดเป็นค่าจ้างอ่านมาตรราย
ละ  7.372   บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)) 

  

6. กำรพิจำรณำข้อเสนอ 

กปภ.จะพิจารณาข้อเสนอด้านคุณสมบัติตามข้อก าหนดขอบเขตของงาน (TOR) ข้อที่ 3 และ
ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นล าดับแรกและจะพิจารณา
ข้อเสนอด้านเทคนิคเป็นล าดับถัดไป การให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคจะใช้หลักเกณฑ์ซึ่งมีรายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 5 (หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนข้อเสนอด้ำนเทคนิค) โดยที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้อง
ผ่านเกณฑ์ตัดสินที่ 80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั งนี ผู้ผ่านเกณฑ์ทุกราย จะได้รับสิทธิ์ให้เข้า
แข่งขันเสนอราคาค่าจ้างผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) 

คณะกรรมการประกวดราคาจะเปน็ผู้พิจารณาราคา และผู้ประสงค์จะเสนอราคาตอ้งก าหนดยืน
ราคา ไม่น้อยกว่า 90 วันนับจากวนัยื่นข้อเสนอ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดุ ดว้ย
วิธีการทางระบบอเิล็กทรอนกิส์ (e-auction) พ.ศ. 2549 แล้วแตก่รณ ี

 

7. หลักเกณฑ์ในกำรท ำสัญญำ 

7.1 เมื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รับพิจารณาให้เป็นผู้รับจ้างอ่านมาตรแล้ว จะต้องมากรอกจ านวน
เงินในใบยืนยันค่าจ้างอ่านมาตรตามเอกสารแนบ 8 (ใบยืนยันค่ำจ้ำงอ่ำนมำตร) ที่ได้ยื่นมา
พร้อมกับซองข้อมูลเสนอทางเทคนิคให้ตรงกับราคาที่เสนอไว้ในแบบ บก .008 พร้อมค านวณ
อัตราค่าจ้างต่อราย (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอื่นๆ ที่มี และค่าใช้จ่ายทั งปวงไว้แล้ว ) โดยใช้
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ฐานข้อมูลผู้ใช้น  าจ านวน 231,000 ราย และน าส่ง กปภ. ในวันถัดไป ทั งนี  กปภ. จะใช้อัตรา
ค่าจ้างต่อรายที่ได้ยื่นดังกล่าวเป็นส าคัญในการท าสัญญาจ้างฯ  

7.2 เมื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รบัการพิจารณาให้เป็นผู้รับจ้างอ่านมาตรแล้ว กปภ.จะจัดส่งข้อมูล
เส้นทางอ่านมาตรวัดน  าและล าดับการอ่านมาตรวัดน  า ท่ีเป็นปัจจุบัน ให้กับผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาภายในระยะเวลา 7 วัน นับตั งแต่วันที่ได้รับการพิจารณา 

7.3 เมื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รับจ้างอ่านมาตร แล้วจะต้องส ารวจ
เส้นทางอ่านมาตรและต าแหน่งของมาตรวัดน  าที่จะอ่านมาตรและบันทึกข้อมูลการใช้น  า ให้ ไป
ประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขา เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการอ่านมาตร การ
จัดประเภทผู้ใช้น  าและการบันทึกหน่วยน  าตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันมิให้เกิด
ความผิดพลาดเมื่อผู้รบัจ้างไปปฏิบัตงิาน รวมทั งด าเนินการอื่น ๆ ตามเงื่อนไขและรายละเอียดใน
ขอบเขตงาน ภายในระยะเวลา  7 วัน  นับตั งแต่วันที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รับข้อมูลจาก 
กปภ. ตามข้อ 7.2 โดยต้องด าเนินการก่อนวันที่สัญญามีผลบังคับใช้ไม่น้อยกว่า 7 วัน (ไม่รวมอยู่
ในระยะเวลาการด าเนินการตามสัญญา) และให้แล้วเสร็จก่อนวันที่สัญญามีผลบังคับใช้ 

7.4 เมื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รบัการพิจารณาให้เป็นผู้รับจ้างอ่านมาตรแล้ว กปภ.จะต้องก าหนด
วันท าสัญญาต่อกนั โดยขอบเขตของงาน (TOR) และรายละเอียดข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคา ตลอดจนข้อเสนอเพ่ิมเติมในระหว่างการเจรจาและใบยืนยันค่าจ้าง ฯ ตามเอกสารแนบ 8 
(ใบยืนยันค่ำจ้ำงอ่ำนมำตร) ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย ทั งนี ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่ง
แต่นี ไปจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” จะต้องส่งผู้แทนที่มีอ านาจตามกฎหมายไปลงนามในสัญญาตาม
แบบสัญญาการจ้างฯตามเอกสารแนบ 6 (สัญญำกำรจ้ำงอ่ำนมำตรด้วยเครื่องมืออ่ำนมำตร) 
ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก กปภ. 

7.5 ในกรณีที่ กปภ.มีความจ าเป็นไม่อาจลงนามในสัญญาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดและจ าเป็นต้อง
เลื่อนก าหนดระยะเวลาในการลงนามในสัญญาออกไป ผู้รับจ้างต้องยินยอมท าสัญญาตามก าหนด
ที่เลื่อนออกไปนั น โดยไม่ถือเป็นข้อผิดสัญญาอันจะน ามากล่าวอ้างเพ่ือเรียกร้องสิทธิใด ๆ จาก กปภ.  

7.6 ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  10  ของราคาตามสัญญา 
(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ในวันลงนามในสัญญา หลักประกันสัญญาดังกล่าวให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี  
7.6.1 เงินสด 

7.6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจา่ยให้แก่ “การประปาสว่นภูมิภาคเขต 6” โดยเปน็เช็คลงวนัที่ ท่ีท า
สัญญา หรอืก่อนหน้านั นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 

7.6.3 หนังสอืค  าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค  าประกนัดงัระบุในเอกสารแนบ 
7-1 (แบบหนังสือค  ำประกนัหลักประกันสัญญำ) 

7.6.4 หนังสือค  าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค  าประกันตามประกาศของ
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ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้
ใช้ตามแบบหนังสือค  าประกันดังระบุในเอกสารแนบ 7-1 (แบบหนังสือค  ำประกัน
หลักประกันสัญญำ) 

7.6.5 พันธบตัรรฐับาลไทย 

หลักประกนัสัญญานี ผู้ว่าจา้งจะคนืให้โดยไมม่ีดอกเบี ยภายใน 15 วนั นับถดัจากวนัที่ผู้รับจา้งพ้น
จากข้อผกูพันตามสัญญา 

ในระหว่างด าเนินการตามสัญญาผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าจ านวนผู้ใช้น  าเพ่ิมขึ นเกินร้อยละ 10 ของ
จ านวนผู้ใช้น  าขณะเริ่มสัญญา ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และให้ผู้รับจ้าง
จัดหาหลักประกันสัญญาเพ่ิมเติม ตามจ านวนรายและวงเงินที่เพ่ิมขึ นในอัตราร้อยละสิบ (10%) (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยให้ผู้รับจ้างด าเนนิการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รบัแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากผู้
รับจ้างไม่ได้ด าเนินการ หรือด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในก าหนด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างงวดใดก็ได้ เพ่ือ
น ามาเป็นหลักประกันในส่วนที่เพ่ิมขึ นดังกล่าวจนครบถ้วน พร้อมกับให้ผู้รับจ้างช าระค่าปรับในอัตราวันละ 
1,000.- บาท (เงินหนึ่งพันบาทถ้วน) จนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ด าเนินการแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วน 

การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงหลักประกันจะต้องท าสัญญาแก้ไขแนบท้ายสัญญาจ้างอ่านมาตรฯ ด้วย
ทุกครั ง 

 

8 หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำประสิทธิภำพกำรท ำงำน 
นอกจากมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุท าหน้าที่พิจารณาการด าเนินงานของผู้รับจ้างตาม

ขอบเขตงานจ้างแล้ว ยังจะมีคณะกรรมการประเมินผล ที่ กปภ .แต่งตั งขึ นเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลการ
ท างานของผู้รับจ้าง ตามระยะเวลาและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ด้วย 

8.1 ประเมินผลการด าเนินงานของผู้รับจ้างทุกเดือน นับตั งแต่เริ่มมีการด าเนินการตามสัญญา จน
สิ นสุดระยะเวลาของสัญญา  

8.2 หลักเกณฑ์การประเมินผลให้เป็นไปตามเอกสารแนบ 11 (แบบประเมินผลงำนจ้ำงอ่ำนมำตร
ด้วยเครื่องมืออ่ำนมำตร) หากผู้รับจ้างอ่านมาตรได้รับคะแนนการประเมินผลน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 49 ติดต่อกัน 2 ครั ง และ/หรือ รวมทั งหมด 3 ครั ง (เริ่มนับตั งแต่สัญญามีผลบังคับใช้) 
กปภ.มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ 
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9 กำรจำ่ยเงินค่ำจ้ำง 

กปภ.จะจ่ายเงินค่าจ้างในอัตราค่าจ้างต่อราย ตามราคาที่ค านวณได้จากข้อ 7.1 โดยจ่ายให้เป็นราย
เดือน หรือเมื่อผู้รับจ้างด าเนินการในแต่ละรายการแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดท ำรำยงำน งำนที่ได้
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จพร้อมทั งระบุจ านวนเงินที่ขอเบิกจ่ายเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยมีเงื่อนไข ดังนี  

9.1 กปภ.จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ผูร้ับจ้าง ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ตามจ านวนมาตรที่อ่านได้และ
บันทึกข้อมูลการใช้น  าพร้อมค านวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งค่าน  าและส่งใบแจ้งค่าน  าประปา โดยผลงานที่
ท าได้ต้องครบถ้วนสมบูรณ์และหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับการแจ้งหนี  

9.2 กปภ.จะงดจ่ายเงินค่าจ้างในทกุส่วนที่ตรวจพบว่ามขี้อมลูไมถู่กต้องครบถ้วน บันทึกข้อมูลการใช้น  า
พร้อมค านวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งค่าน  าและส่งใบแจ้งค่าน  าประปา และ/หรือ มีการแจ้งหนี ค่าน  าไม่
ถูกต้อง จนกว่าผู้รับจ้างจะแกไ้ขให้ถูกต้องสมบูรณ์และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุอีกครั งหนึ่ง 

 

10 กำรสงวนสิทธิ ์
กปภ.สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจ้างงาน หรืออาจยกเลิกการพิจารณาข้อเสนอ โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์

เรียกค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั งสิ นจาก กปภ.ในกรณีดังต่อไปนี  
10.1 น าโปรแกรม ฯ ที่ไม่ผ่านการทดสอบด้านเทคนิค ตามข้อ 3.2 มาใช้ 
10.2 ติดตั งโปรแกรม ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง 

10.3 เข้าไปแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต 

10.4 มีปัญหาในการบริหารงานของผู้รับจ้างเอง 

10.5 มีผลงานไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลของคณะกรรมการประเมินผล ซึ่งมีผลให้ กปภ.ใช้สิทธิ์บอก
เลิกสัญญาและเข้าด าเนินการแทนทันที ในกรณีนี ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ นทั งหมดจนสิ นสุดสัญญา 

 

11 สิ่งที่ผู้ว่ำจำ้งด ำเนินกำรให ้

กปภ.จะอ านวยความสะดวกในการจัดสถานที่ให้เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างประจ าการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขา ใช้ในการปฏิบัติงานภายในการประปาส่วนภูมิภาคสาขา หากผู้รับจ้างใช้สถานที่ใน กปภ.สาขา
เป็นส านักงานของผู้รับจ้าง และมีการใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์ ร่วมกับ กปภ.สาขา กปภ.จะเรียกเงินชดเชยจากผู้
รับจ้างตามราคากลางข้อ 15 และ ข้อ 16 เอกสารแนบ 1 (ก ำหนดรำคำกลำง) 
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12 กำรบอกเลกิสัญญำ 

กรณีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญา กปภ. ข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยไม่
จ าเป็นต้องเตือนหรือบอกกล่าวให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา 

 

13 กำรปรับและอตัรำค่ำปรับ 

13.1 กรณีอ่านมาตร/แจ้งหนี ไม่ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 4.2 และข้อ 4.8 ผู้รับจ้างต้องช าระ
ค่าปรับให้ กปภ.เป็นรายวัน ในอัตราวันละ 100 บาทต่อใบแจ้งค่าน  าประปา 1 ฉบับ โดยนับตั งแต่
วันที่ต้องจัดส่งข้อมูลให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาและเศษของวันให้นับเป็น 1 วัน 

13.2 กรณีส่งข้อมูลที่อ่านมาตรแล้ว ตามรูปแบบ Text File ที่ กปภ.ก าหนดให้ กปภ.สาขาไม่ได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับจ้างต้องช าระค่าปรับให้ กปภ .เป็นรายวัน ในอัตราวันละ 1,000 บาทต่อ
แผนการอ่านมาตรในแต่ละวัน นับจากวันที่ต้องจัดส่งให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขา จนถึงวันที่ 
กปภ.ได้รับข้อมูลดังกล่าวโดยเรียบร้อยสมบูรณ์และเศษของวันให้นับเป็น 1 วัน 

13.3 กรณี กปภ.ตรวจพบและพิสูจน์ได้ว่าตัวเลขในใบแจ้งค่าน  า/ข้อมูลการอ่านมาตรใน Text File ไม่
ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง รวมทั งกรณีอ่านขาด ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชดใช้เงินในจ านวนที่เรียก
เก็บขาดไปให้ กปภ.ทันที พร้อมกับค่าปรับ 100 บาทต่อใบแจ้งค่าน  า 1 ฉบับ นอกจากนี จะต้องรับ
ผิดชดใช้ค่าเสียหายอื่นในส่วนที่เกินจากค่าปรับ ดังกล่าวด้วย 

13.4 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้รับจ้างละเลยการแจ้งพฤติกรรมการใช้น  า ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ของผู้ใช้น  ารายนั น ๆ ผู้รับจ้างต้องช าระค่าปรับเป็นจ านวนเงิน 100 บาทต่อผู้ใช้น  า 1 ราย รวมถึง
ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอื่นในส่วนที่เกินจากค่าปรับด้วย 

13.5 กรณีผู้รับจ้างน าเครื่องมืออ่านมาตรและ/หรือเครื่องพิมพ์ใบแจ้งค่าน  าที่ไม่พร้อมใช้งานไปใช้อ่าน
มาตรหรือพิมพ์  ใบแจ้งค่าน  าจนเป็นเหตุให้การพิมพ์ตัวอักษร ตัวเลขหรือบาร์โค้ด (Bar code) ใน
ใบแจ้งค่าน  าประปาไม่ชัดเจน และเป็นเหตุให้ผู้ใช้น  าไม่สามารถน าไปช าระเงินค่าน  ากับตัวแทนรับ
ช าระค่าน  าได้มากกว่า 5% ต่อ 1 เส้นทางอ่านมาตร ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับเป็นจ านวนเงิน 
5,000 บาทต่อ 1 เส้นทางอ่านมาตร และผู้ว่าจ้างจะต้องท าเป็นหนังสือแจ้งให้กับผู้รับจ้างทราบ
พร้อมหลักฐานประกอบ 

13.6 กปภ. จะพิจารณายกเว้นการปรับตามข้อ 13.1-13.5 ในกรณีที่เป็นเหตุเกิดจากความผิด หรือความ
บกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุตามธรรมชาติที่กระทบต่อการป ฏิบัติงานของผู้
รับจ้าง หรือท าให้ใบแจ้งค่าน  าประปาถูกท าลายสูญหาย หรือไม่สามารถใช้ได้และผู้รับจ้างจะต้อง
ท าเป็นหนังสือแจ้งผู้ว่าจ้างทราบพร้อมหลักฐานประกอบ 

 

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


