
ร�างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
โครงการจ�างเหมานติิบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานในกลุ�มงานผลิต การประปาส�วนภูมิภาคสาขาบ�านบึง

สําหรับป$งบประมาณ ๒๕๖๑

๑.  วัตถุประสงค,

การประปาส�วนภูมิภาค มีความประสงค�ท่ีจะจ�างเหมานิติบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานในกลุ�มงานผลิต
การประปาส�วนภูมิภาคสาขางบประมาณป" ๒๕๖๐ เพ่ือช�วยพนักงานสูบ-จ�ายน้ํา, ปฎิบัติงานสูบน้ําดิบประจํา
สถานีสูบน้ํา และปฎิบัติงานผลติน้ํา ประจําสถานีสบูน้ํา-จ�ายน้ํา                  

๒.  ขอบเขตของงาน  
๒.๑ ผู�ยื่นข�อเสนอซ่ึงได�รับคัดเลือกให�เป&นผู�รับจ�าง ต�องดําเนินการจัดหาผู�ปฏิบัติงาน เพ่ือช�วย

พนักงานสูบ-จ�ายน้ํา รวมท้ังหมด ๕ แห�ง ดังนี้ ๑.สถานีผลิตน้ําแม�ข�ายบ�านบึง ๒. .สถานีนีผลิตน้ําหนองใหญ�
๓.สถานีผลิตน้ําหนองผักหนาม ๔.สถานีผลิตน้ําหนองไผ�แก�ว ๕. สถานีผลิตน้ําคลองหลวง  โดยมีขอบเขตของ
งาน ดังนี้ 

๒.๑.๑   ผลิตและสบู-จ�ายน้ําประปา
(๑) ผลิตและสบูจ�ายน้ําประปา
(๒) ควบคุมดูแลไม�ให�น้ําขาด หรือล�นถัง (ถังน้ําใส, ถังสูง) ระบายตะกอนออกจากถังตก

ตะกอนเป&นประจําทุกวนั ทําความสะอาดระบบผลิตน้ําในส�วนหม�อกรองน้ํา,รางรับน้ํา ถังตกตะกอนให�
สะอาดและไม�เกิดตะกอนสะสม  

(๓) ควบคุมดูแลป;ด-เป;ดประตูน้ําตรวจสอบแรงดัน หรือพบว�าผิดปกติเม่ือใดให�แจ�งผู�ดูแล
สถานีโดยด�วน หรือแจ�ง หวัหน�าสถานี และหนง.ผลิต 

(๔) ควบคุมระบบผลิตน้ําและล�างหม�อกรองตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมข้ันตอนท่ีถูกต�องตาม
คู�มือ SOP ระบบผลิตน้ํา

๒.๑.๒   ควบคุมคุณภาพน้ําประปา
(๑) เก็บตัวอย�างน้ําประปา
(๒) ตรวจวดัค�าความขุ�น ตรวจวัดค�า pH เพ่ือปรับค�าให�อยู�ในเกณฑ�มาตรฐาน
(๓) ผสมและเตรียมสารเคมีให�เหมาะสมต�อการควบคุมคุณภาพน้ําประปา
(๔) ควบคุมดูแลการจ�ายสารเคมีให�เหมาะสมต�อคุณภาพน้ําประปา
(๕) บันทึกการใช�สารเคมีประจําวนั
(๖) ตรวจสอบจํานวนสารเคมีคงเหลือให�เพียงพอต�อการใช�งาน
(๗) อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง

๒.๑.๓   ดูแลบํารงุรักษา ระบบเครื่องจักรกล/ระบบไฟฟKา
(๑) เปลี่ยนถ�ายน้ํามันเครื่อง อัดจาระบี เปลี่ยนปะเก็น ดูแลบํารุงรกัษาระบบ เครื่องจกัรกล

ระบบไฟฟKาตามวาระตามแผน PM ท่ีการประปาส�วนภมิูภาคกําหนด  
(๒) ดูแลทําความสะอาด เครื่องยนต� เครื่องสูบน้ํา ตู�ควบคุมไฟฟKา โดยสมํ่าเสมอ

๒.๑.๔   จัดทําข�อมูล และรายงานระบบการผลิต
(๑) บันทึกหลักฐานและรายงานการปฏิบติังานประจําวัน ของผู�ปฏิบัติงานตามแบบฟอร�มท่ี

การประปาส�วนภูมิภาคกําหนด  
(๒) รับแจ�งเหตุ (ท�อแตก, ท�อรั่ว, น้ําประปาไม�ไหล, ไฟฟKาดับ ฯลฯ) และรายงานผลให�     

การประปาส�วนภูมิภาคสาขาทราบทันที
๒/๒.๑.๕ ผู�รับจ�าง...



-๒-
๒.๑.๕   ผู�รับจ�างจะต�องดูแลทรัพย�สินและดูแลสถานท่ีพ้ืนท่ีจดุปฏิบัตงิานแทนการประปาส�วนภูมิภาค

ตลอดอายุสัญญาจ�าง หากมีทรัพย�สินสูญหายหรือชํารุดเสยีหายท่ีพิสูจน�ได�ว�าเกิดจากความบกพร�อง หรือ
ประมาทเลินเล�อของผู�รับจ�างในช�วงเวลาท่ีผู�รบัจ�างปฏิบัติงาน ผู�รบัจ�างจะต�องชดใช�ค�าเสยีหายให�ตามท่ีผู�ว�าจ�าง
กําหนดตามมูลค�าของทรัพย�สนิท่ีสูญหาย หรือกรณีชํารุดให�ดําเนินการซ�อมแซมให�อยู�ในสภาพท่ีสามารถใช�งาน
ได�ตามปกติ  ภายในระยะเวลาท่ีผู�ว�าจ�างกําหนด

๒.๒ ผู�รบัจ�างจะต�องจดัหาบุคคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถในควบคุมเครือ่งสบูน้าํดิบ ตามแนวทางท่ี 
กปภ.สาขาบ�านบึง  กําหนด ตามรายละเอียดท่ีได�ตกลงในสัญญาว�าจ�าง ปฏิบัติงานสูบน้ําดิบ ประจําสถานีสูบน้ํา 
ดังนี้ ๑. สถานีสูบน้ําดิบห�วยมะไฟ ๒. สถานีสูบน้ําดิบคลองหลวง

๒.๒.๑  สูบน้ําดิบ ตามแนวทางท่ี กปภ.สาขาบ�านบึง กําหนด
๒.๒.๒ บํารุงรักษาเครื่องจักรกล อุปกรณ�ประกอบการผลิตน้ํา ในเบ้ืองต�น ตามแนวทาง

ท่ี กปภ.สาขาบ�านบึง กําหนด
๒.๒.๓  ผู�รับจ�างจะต�องปฏิบัติงานสูบน้ําดิบ ตามกําหนด กปภ.สาขาบ�านบึง กําหนดในแต�ละ

เดือน หากมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานใดๆ ท่ีกําหนดดังกล�าว กปภ.สาขาพนัสนิคมจะแจ�งให�ทราบล�วง
หน�า ไม�น�อยกว�า ๗ (เจ็ด) วัน                                         
            ๒.๒.๔  ข�อมูลเก่ียวกับการการบันทึกรายงานต�างๆ ผู�รบัจ�างต�องจัดทําและนําส�งทุก ๑ เดือน
ให�  กปภ.สาขาบ�านบึง            

 รายงานการปฏิบัติงานประจําวนั
- รายงานปรมิาณน้ําสูบส�ง
- รายงานการทําความสะอาดระบบสูบน้ํา, สถานท่ี                                          
- รายงานการเดินเครื่องจักรกล/ไฟฟKา                                                         
- รายงานการใช�กระแสไฟฟKา (หน�วย) และ ดีมานด� (กิโลวัตต�)                             
- รายงานการทําความสะอาด, การบํารุงรักษาเครื่องจักรกล                                
- รายงานคุณภาพน้ําท่ีตรวจสอบทุกวัน

๒.๒.๕ ผู�ยืน่ข�อเสนอท่ีได�รบัคัดเลือกให�เป&นผู�รับจ�าง  ต�องดําเนินการจัดหาผู�ปฏิบัตงิาน  เพ่ือปฏิบัติงาน
ในพ้ืนท่ีการประปาส�วนภูมิภาคสาขาบ�านบึง  และจํานวนจุดปฏิบัติงาน  ตามขอบเขตของงานดังนี้ 

สถานีสูบน้ําดิบ  ให�ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
(๑)  ควบคุมเครื่องสูบน้ําให�สะอาดอยู�ในสภาพพร�อมใช�งาน เพ่ือสูบส�งน้ําเข�าในระบบผลิตน้ําและกัก

เก็บได�ตามท่ี กปภ.สาขาบ�านบึง  กําหนด
(๒)  ควบคุมดูแลไม�ให�น้ําขาด  หรือปKองกันมิให�เกิดน้ําสูญเสียในระบบผลติ
(๓)  จดหน�วยไฟฟKาฟKาทุกชั่วโมงและประจําเดือน  ร�วมกับเจ�าหน�าท่ีการไฟฟKาส�วนภูมิภาค
(๔)  ดูแลทําความสะอาดอาคารต�าง ๆ และพ้ืนท่ีบรเิวณโดยรอบ

            (๕)  ดูแลทรัพย�สนิมิให�ชํารุดหรือสูญหายและอยู�ในสภาพพร�อมใช�งาน  
            (๖)  ดูแลบํารุงรักษาทําความสะอาดระบบเครื่องจักรกล / ระบบไฟฟKา ตามแผนงาน กปภ.สาขา
บ�านบึง  กําหนด

(๗)  ตรวจสอบน้ําส�งให�สอดคล�องและให�มีปรมิาณน้ําจ�ายตลอดเวลา ตามแนวทางของ กปภ. สาขา
บ�านบึง  กําหนด

(๘)  ตรวจสอบคุณภาพน้ําตามจุดท่ี กปภ.สาขาบ�านบึง เป&นผู�กําหนด
(๙)  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีกปภ.สาขาบ�านบึง กําหนด

๓/๒.๓ ผู�รับจ�าง...



-๓-
๒.๓ ผู�รบัจ�างจะต�องจดัหาบุคคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถในการสบู– จ�ายน้ําประปา ตามแนวทางท่ี

กปภ.สาขาบ�านบึง  กําหนด ตามจํานวนท่ีได�ตกลงในสัญญาว�าจ�าง เพ่ือปฏิบัติงานผลิตน้ํา ประจําสถานีสูบน้ํา-
จ�ายน้ํา ดังนี้ ๑. สถานีจ�ายน้ําหนองรี ๒. สถานีจ�ายน้ําเนินโมก ๓.  สถานีจ�ายน้ําเรือนจําคลองก่ิว ๔.  สถานีจ�าย
น้ําหนองปรือ       

๒.๓.๑  สูบจ�ายน้ําประปา ตามแนวทางท่ี กปภ.สาขาบ�านบึง กําหนด
๒.๓.๒  บํารุงรักษาเครื่องจักรกล อุปกรณ�ประกอบการผลิตน้ํา ในเบ้ืองต�น ตามแนวทางท่ี 

กปภ.สาขาบ�านบึง กําหนด
๒.๓.๓  ผู�รับจ�างจะต�องปฏิบัติงานสูบน้ําประปาให�ได�คุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ําของ 

กปภ.สาขาบ�านบึง ตามกําหนดในแต�ละเดือน หากมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบติังานใดๆ ท่ีกําหนดดังกล�าว 
กปภ.สาขาบ�านบึงจะแจ�งให�ทราบล�วงหน�า ไม�น�อยกว�า ๗ (เจ็ด) วนั                                         
            ๒.๓.๔ ข�อมูลเก่ียวกับการการบันทึกรายงานต�างๆ ผู�รับจ�างต�องจดัทําและนําส�งทุก ๑ เดือน
ให�  กปภ.สาขาบ�านบึง

             - รายงานการปฏิบัติงานประจําวัน
  - รายงานปรมิาณน้ําสูบ-จ�าย
  - รายงานการทําความสะอาดระบบสูบน้ํา,โรงสูบน้ํา สถานท่ี                               
  - รายงานการเดินเครื่องจักรกล/ไฟฟKา

                   -รายงานการใช�กระแสไฟฟKา (หน�วย) และ ดีมานด� (กิโลวัตต�)
                  - รายงานการใช�คลอรีน  กก.
                  - รายงานปริมาณน้ํารับ
                  - รายงานปริมาณน้ําจ�าย

  - รายงานการทําความสะอาด, การบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
  - รายงานคุณภาพน้ําท่ีตรวจสอบทุกวัน 

แนวทางปฏิบัติงานสําหรับผู+รับจ+าง
ข�อควรปฏบัิติ  

๑. ห�ามนําบุคคลภายนอก  หรือผู�ท่ีไม�เก่ียวข�อง  เข�ามาในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานก�อนได�รับอนุญาต  จาก
กปภ. สาขาบ�านบึง

๒. ก�อนลงมือปฏิบติังานตามสัญญาจ�าง  ผู�รับจ�างจะต�องแจ�งรายชื่อผู�ปฏิบัติงานให� กปภ.สาขาบ�านบึง
ทราบล�วงหน�าไม�น�อยกว�า ๕ วันทําการ  และในระหว�างสัญญาจ�าง  หากมีการสับเปลี่ยนหน�าท่ี ต�องแจ�งให�
กปภ. สาขาบ�านบึง  ทราบล�วงหน�า (แจ�งเป&นลายลักษณ�อักษร)

๓. ห�ามรับเงินแทน  กปภ. สาขาบ�านบึง  ทุกกรณี
๔. ห�ามนําเครื่องมือหรืออุปกรณ�ใดๆ  ท่ีเป&นทรัพย�สินของ กปภ.สาขาบ�านบึง  ไปใช�ภายนอกกิจการ

งานประปาและห�ามนําเครื่องมือ  หรืออุปกรณ�ภานอกท่ีไม�เก่ียวข�องเข�ามาใช�ในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน  หากมีความ
จําเป&นท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงานของ กปภ. สาขาบ�านบึง  ให�จัดทําบัญชีรายละเอียดแจ�ง  และต�องได�รับ
อนุญาตจาก กปภ. สาขาบ�านบึง  ก�อน

๕. ห�ามนําสารเคมีใดๆ  ออกหรือนําเข�ามาในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน  รวมถึงการทดลองหรือดัดแปลงเอง
โดยไม�ได�รับอนุญาต และบันทึกการใช�สารเคมีประจําวันพร�อมตรวจสอบจํานวนสารเคมีคงเหลือให�เพียงพอต�อ
การใช�งาน

๔/๖.ห�ามแก�ไข...



-๔-
๖. ห�ามแก�ไข ดัดแปลง อุปกรณ�และระบบควบคุมไฟฟKา / เครื่องจักรกล  ก�อนได�รับอนุญาต
๗. ห�ามด่ืมสุรา , เสพสารเสพติด , เล�นการพนัน , เลี้ยงสัตว�  หรือการกระทําใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย

ภายในบริเวณพ้ืนท่ีของ กปภ. สาขาบ�านบึง
๘. ห�ามนําข�อมูลใดๆ  ของ  กปภ. สาขาบ�านบึง  ไปให�กับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน  เพ่ือใช�ประโยชน�

หรือก�อให�เกิดความเสยีหายกับ กปภ. สาขาบ�านบึง
๙. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให�แจ�งต�อช�างควบคุมงาน, หัวหน�างานผลิต ได�ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือการ

แก�ไขได�ทันท�วงที หรือรีบดําเนินการแก�ไขในเบ้ืองต�นก�อนทุกครั้ง
๑๐. การปฏิบัติงานผู�รับจ�างต�องแต�งกายสุภาพ รักษาภาพลักษณ�ของการประปาส�วนภูมิภาคสาขา

บ�านบึง
      ๑๑. กรณีมีผู�มาติดต�อประสานงานทางสถานีฯ ผู�รับจ�างต�องให�การต�อนรับด�วยความสุภาพ และแจ�ง
ต�อหัวหน�างานผลิตและช�างควบคุมงานทุกครั้ง

๑๒. เครื่องจักรกล,อุปกรณ�ใดๆเกิดผิดปกติหรือเสียหาย ผู�รับจ�างต�องแจ�งหัวหน�างานผลิตหรือช�าง
ควบคุมงานทราบทุกครั้ง หากสืบทราบภายหลังว�าเกิดจากการปล�อยปละละเลยของผู�รับจ�าง ผู�รับจ�างต�องออก
ค�าใช�จ�ายท่ีเกิดความเสียหายข้ึนท้ังหมด

๑๓. จัดทําข�อมูล และรายงานระบบการผลิตบันทึกหลักฐานและรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน
ของผู�ปฏบัิติงานตามแบบฟอร�มท่ีการประปาส�วนภมิูภาคกําหนด  

๑๔. รับแจ�งเหตุ (ท�อแตก, ท�อรั่ว, น้ําประปาไม�ไหล, ไฟฟKาดับ ฯลฯ) และรายงานผลให�     การ
ประปาส�วนภูมิภาคสาขาทราบทันที

๑๕.   ผู�รับจ�างจะต�องดูแลทรัพย�สินและดูแลสถานท่ีพ้ืนท่ีจุดปฏิบัติงานแทนการประปาส�วนภูมิภาค
ตลอดอายุสัญญาจ�าง หากมีทรัพย�สินสูญหายหรือชํารุดเสียหายท่ีพิสูจน�ได�ว�าเกิดจากความบกพร�อง หรือ
ประมาทเลินเล�อของผู�รับจ�างในช�วงเวลาท่ีผู�รับจ�างปฏิบัติงาน ผู�รับจ�างจะต�องชดใช�ค�าเสียหายให�ตามท่ีผู�ว�าจ�าง
กําหนดตามมูลค�าของทรัพย�สนิท่ีสูญหาย หรือกรณีชํารุดให�ดําเนินการซ�อมแซมให�อยู�ในสภาพท่ีสามารถใช�งาน
ได�ตามปกติ  ภายในระยะเวลาท่ีผู�ว�าจ�างกําหนด

 ๑๖.  ผู�รับจ�างจะต�องจัดหาผู�ปฏิบัติงาน โดยจะต�องมีคุณสมบัติดังนี้
๑๖.๑ มีสัญชาติไทย
๑๖.๒ มีวุฒิการศึกษาไม�ตํ่ากว�ามัธยมศึกษาตอนต�น 
๑๖.๓ ไม�เป&นผู� มีรายกายทุพหลภาพ จนไม�สามารถปฏิบัติงาน ไร�ความสามารถจิตฟXYนเฟZYอน

ไม�สมประกอบ ไม�เป&นผู� ติดยาเสพติดให�โทษหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
๑๖.๔ ไม� เคยต�องโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด เว�นแต�การกระทําความผิดระบุ

ลหุโทษ หรือกระทําโดยประมาท
๑๗. กรณีผู�รับจ�างกระทําผิดสัญญาจ�าง ผู�ว�าจ�าง จะส�งคําบอกกล�าวเป&นลายลักษณ�อักษร โดยจะระบุถึง

การกระทําผิดสัญญาจ�างนั้น และจะแจ�งให�ผู�รับจ�างปฏิบัติให�ถูกต�องตามสัญญาจ�างภายใน ๓๐ วัน หรือในระยะ
เวลาตามท่ีผู�ว�าจ�างเห็นสมควร ถ�าการปฏิบัติผิดสัญญาจ�างนัน้ยังมิได�รับการแก�ไขก�อนสิ้นสุดระยะเวลาท่ีกําหนดไว�
ผู�ว�าจ�างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ�างได�ทันที

๑๘. กรณีผู�ว�าจ�างบอกเลิกสัญญาจ�าง ผู�ว�าจ�างมีสิทธิ์ เข�าดําเนินการแทนได�ทันที โดยผู�รับจ�างต�อง
รับผิดชอบค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดจนสิ้นสุดสัญญาจ�าง

๕/คุณสมบัติ...



-๕-
 คุณสมบัติและภาระหน+าท่ีของผู+รับจ+าง

๑. ผู�รับจ�างจะต�องเป&นผู�มีประสบการณ�ด�านการควบคุมการจ�ายน้ําประปา
๒. ผู�รับจ�างจะต�องเป&นนิติบุคคลท่ีถูกต�องตามกฎหมาย และจดทะเบียนในประเทศไทย
๓. ไม�เป&นผู�ถูกแจ�งเวียนชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการ๗. ห�ามด่ืมสุรา , เสพสารเสพติด , เล�นการพนัน ,

เลีย้งสตัว�  หรือการกระทําใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย  ภายในบริเวณพ้ืนท่ีของ กปภ. สาขาบ�านบึง
๔. ห�ามนําข�อมูลใดๆ  ของ  กปภ. สาขาบ�านบึง  ไปให�กับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน  เพ่ือใช�ประโยชน�

หรือก�อให�เกิดความเสยีหายกับ กปภ. สาขาบ�านบึง
๕. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให�แจ�งต�อช�างควบคุมงาน, หัวหน�างานผลิต ได�ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือการ

แก�ไขได�ทันท�วงที หรือแก�ไขในเบ้ืองต�นก�อนทุกครั้ง
๖. การปฏบัิติงานผู�รบัจ�างต�องแต�งกายสุภาพ รักษาภาพลักษณ�ของการประปาส�วนภมิูภาคสาขา

บ�านบึง
๗. กรณีมีผู�มาติดต�อประสานงานทางสถานีฯ ผู�รับจ�างต�องให�การต�อนรับด�วยความสุภาพ และแจ�งต�อ

หัวหน�างานผลิตและช�างควบคุมงานทุกครัง้
๘. เครื่องจักรกล,อุปกรณ�ใดๆเกิดผิดปกติหรือเสยีหาย ผู�รับจ�างต�องแจ�งหวัหน�างานผลิตหรือช�าง

ควบคุมงานทราบทุกครั้ง หากสืบทราบภายหลังว�าเกิดจากการปล�อยปละละเลยของผู�รับจ�าง ผู�รับจ�างต�องออก
ค�าใช�จ�ายท่ีเกิดความเสียหายข้ึนท้ังหมด

๙. จัดทําข�อมูล และรายงานระบบการผลติบันทึกหลักฐานและรายงานการปฏิบัติงานประจําวนั ของผู�
ปฏิบติังานตามแบบฟอร�มท่ีการประปาส�วนภูมิภาคกําหนด  

๑๐. รับแจ�งเหตุ (ท�อแตก, ท�อรั่ว, น้ําประปาไม�ไหล, ไฟฟKาดับ ฯลฯ) และรายงานผลให�     การประปา
ส�วนภูมิภาคสาขาทราบทันที

๑๑.   ผู�รับจ�างจะต�องดูแลทรัพย�สินและดูแลสถานท่ีพ้ืนท่ีจุดปฏบัิติงานแทนการประปาส�วนภูมิภาค 
ตลอดอายุสัญญาจ�าง หากมีทรัพย�สินสูญหายหรือชํารุดเสยีหายท่ีพิสูจน�ได�ว�าเกิดจากความบกพร�อง หรือ
ประมาทเลินเล�อของผู�รับจ�างในช�วงเวลาท่ีผู�รบัจ�างปฏิบัติงาน ผู�รบัจ�างจะต�องชดใช�ค�าเสยีหายให�ตามท่ีผู�ว�าจ�าง
กําหนดตามมูลค�าของทรัพย�สนิท่ีสูญหาย หรือกรณีชํารุดให�ดําเนินการซ�อมแซมให�อยู�ในสภาพท่ีสามารถใช�งาน
ได�ตามปกติ  ภายในระยะเวลาท่ีผู�ว�าจ�างกําหนด

๑๒.  ผู�รับจ�างจะต�องจัดหาผู�ปฏิบัติงาน โดยจะต�องมีคุณสมบัติดังนี้
๑๒.๑ มีสัญชาติไทย
๑๒.๒ มีวุฒิการศึกษาไม�ตํ่ากว�ามัธยมศึกษาตอนต�น 
๑๒.๓ ไม�เป&นผู� มีรายกายทุพหลภาพ จนไม�สามารถปฏิบัติงาน ไร�ความสามารถจิตฟXYนเฟZYอน 

ไม�สมประกอบ ไม�เป&นผู� ติดยาเสพติดให�โทษหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
๑๒.๔ ไม�เคยต�องโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด เว�นแต�การกระทําความผิดระบุ 

ลหุโทษ หรือกระทําโดยประมาท
         ๑๓. กรณีผู�รับจ�างกระทําผิดสัญญาจ�าง ผู�ว�าจ�าง จะส�งคําบอกกล�าวเป&นลายลักษณ�อักษร โดยจะระบุถึง
การกระทําผิดสัญญาจ�างนั้น และจะแจ�งให�ผู�รบัจ�างปฏิบัตใิห�ถูกต�องตามสญัญาจ�างภายใน ๓๐ วนั หรือในระยะ
เวลาตามท่ีผู�ว�าจ�างเห็นสมควร ถ�าการปฏิบัติผิดสัญญาจ�างนัน้ยังมิได�รับการแก�ไขก�อนสิ้นสุดระยะเวลาท่ีกําหนดไว�
ผู�ว�าจ�างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ�างได�ทันที

๑๔. กรณีผู�ว�าจ�างบอกเลิกสัญญาจ�าง ผู�ว�าจ�างมีสิทธิ์ เข�าดําเนินการแทนได�ทันที โดยผู�รับจ�างต�อง
รับผิดชอบค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดจนสิ้นสุดสัญญาจ�าง

๖/คุณสมบัติ...



-๖-
๓. ระยะเวลาและวงเงินจัดจ+าง

๓.๑ ระยะเวลาดําเนินการจํานวน ๑๒ เดือน (ต้ังแต�วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
๓.๒ ราคารวมท้ังสิ้น ๓,๕๔๗,๓๘๓.๘๔ บาท (เงินสามล�านห�าแสนสี่หม่ืนเจด็พันสามร�อยแปดสบิสามบาท

แปดสิบสีส่ตางค�) รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม 

 ๔. ผู�ประสงค,จะเสนอราคาต�องมีคุณสมบัติ ดังต�อไปนี้          
๔.๑ เป9นนิติบุคคลท่ีมีอาชีพรับจ�างงานท่ีประกวดราคาจ�างด�วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส<ดังกล�าว
๔.๒  ไม�เป9นผู�ถูกระบุชื่อไว�ในบัญชรีายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการและได�แจ�งเวียนชื่อแล�ว
๔.๓  ไม�เป9นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เว�นแต�รัฐบาลของ

ผู�ประสงค<จะเสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์ความคุ�มกันเช�นว�านั้น
๔.๔  ไม�เป9นผู�มีผลประโยชน<ร�วมกันกับผู�ประสงค<จะเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข�าเสนอราคาให�แก� กปภ.ข.๑ ณ

วันประกาศประกวดราคาด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส< หรือไม�เป9นผู�กระทําการอันเป9นการขัดขวางการแข�งขัน
ราคาอย�างเป9นธรรม ในการประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส<ครั้งนี้

๔.๕  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเป9นคู�สัญญาต�องไม�อยู�ในฐานะเป9นผู�ไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ

๔.๖  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเป9นคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐซ่ึงได�ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างด�วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส< (e-Government Procurement : e-GP) ต�องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส<ของกรมบัญชี
กลางท่ีเว็บไซต<ศูนย<ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ

๔.๗  คู�สัญญาต�องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว�นแต�การจ�ายเงินแต�ละครั้งซ่ึงมีมูลค�าไม�เกินสาม
หม่ืนบาท คู�สญัญาอาจจ�ายเป9นเงินสดก็ได�

๔.๘ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องมีประสบการณ�ในการรับจ�างเหมาผลิตน้ํา ซ่ึงเป&นผลงานท่ีเป&นคู�สัญญา
โดยตรงกับส�วนราชการหน�วยงานตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ ท้ังนี้จะ
ต�องแนบสําเนาสัญญา พร�อมหนังสือรับรองผลงานมาพร�อมซองยื่นข�อเสนอ
๕.  การพิจารณาข�อเสนอ
               การประปาส�วนภูมิภาคจะพิจารณาคุณสมบัติของผู�เสนอราคา โดยต�องมีคุณสมบัติเป9นไปตาม
ประกาศเชิญชวนและตามท่ีกําหนดไว�ในเอกสารประกวดราคาจ�างด�วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส<

   คณะกรรมการประกวดราคาจะเป9นผู�พิจารณาราคา และผู�ยื่นข�อเสนอต�องกําหนดยืนราคาไม�น�อย
กว�า ๙๐ วัน นับถัดจากวันยืน่ข�อเสนอ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการพัสดุด�วยวธิีการทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส< (e-Auction) พ.ศ. ๒๕๔๙ และฉบับท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม
๖.  การทําสัญญาจ�าง

๖.๑   เม่ือผู�เสนอราคาท่ีได�รับการพิจารณาให�เป9นผู�รับจ�างแล�ว การประปาส�วนภูมิภาคจะต�อง
กําหนดวันทําสัญญาต�อกัน โดยขอบเขตของงาน (TOR) ฉบับนี้ และรายละเอียดข�อเสนอของผู�ยื่นข�อเสนอ
ตลอดจนข�อเสนอเพ่ิมเติมในระหว�างการเจรจาและใบยืนยันราคาค�าจ�าง ฯ ให�ถือเป9นส�วนหนึ่งของสัญญาด�วย
ท้ังนี้ผู�ยืน่ข�อเสนอซ่ึงแต�นี้ไปจะเรียกว�า “ผู�รบัจ�าง” จะต�องส�งผู�มีอํานาจหรือผู�แทนท่ีมีอํานาจตามกฎหมายมาลง
นามในสัญญาภายใน ๗ วัน นับจากวันท่ีได�รับแจ�งเป9นลายลักษณ<อักษรจาก การประปาส�วนภูมิภาค 

๖.๒   ในกรณีท่ีการประปาส�วนภูมิภาค มีความจําเป9นไม�อาจลงนามในสัญญาจ�างได�ตามระยะ
เวลาท่ีกําหนด และจําเป9นต�องเลื่อนกําหนดระยะเวลาในการลงนามในสัญญาออกไป ผู�รับจ�างต�องยินยอมทํา

๗/สญัญาตาม...



-๗-

สัญญาตามกําหนดท่ีเลื่อนออกไปนั้น โดยไม�ถือเป9นข�อผิดสัญญาอันจะนํามากล�าวอ�างเพ่ือเรียกร�องสิทธิ์ใด ๆ
จากการประปาส�วนภูมิภาค มิได�

๖.๓ ผู�รับจ�างต�องวางหลักประกันสัญญาเป9นจํานวนเงินเท�ากับร�อยละ ๕ ของราคาค�าจ�างท่ี
ประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส<ได� ให� กปภ . ยึดถือไว�ในขณะทําสัญญา โดยใช�หลักประกันอย�าง
หนึง่อย�างใด  ดังต�อไปนี้

     ๖.๓.๑  เงินสด
    ๖.๓.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายให�แก�  กปภ. โดยเป9นเชค็ลงวนัท่ีท่ีทําสัญญาหรือก�อนหน�านัน้

ไม�เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ  (สําหรับเช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายต�างท�องท่ี  หากจะต�องเสียค�าใช�จ�ายอ่ืนใด
เก่ียวกับการเรียกเก็บเงินตามเชค็นั้น ผู�ขอใช�เชค็จะต�องเป9นผู�ชําระเองท้ังสิ้น)
 ๖.๓.๓  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน  ดังระบุ
ในข�อ ๑.๕ (๒)                

    ๖.๓.๔  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย<ท่ีได�รับอนุญาต
ให�ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย<และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห�ง
ประเทศไทย ซ่ึงได�แจ�งชื่อเวียนให�ส�วนราชการต�างๆ ทราบแล�ว โดยอนุโลมให�ใช�ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดัง
ระบุในข�อ ๑.๖ (๒)
                 ๖.๓.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให� โดยไม�มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีคู�สัญญาพ�นจากข�อ
ผูกพันตามสัญญาจ�างแล�ว

๗.  ค�าจ�างและการจ�ายเงิน
   ผู�ว�าจ�างจะจ�ายเงินค�าจ�างให�กับผู�รบัจ�างเป9นรายเดือน ตามเง่ือนไข ดังนี้

๗.๑  ผู�ว�าจ�างจะจ�ายเงินค�าจ�างให�แก�ผู�รับจ�าง ณ การประปาส�วนภูมิภาคเขต ๑ ตามสัญญา
จ�าง หลังจากคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุได�ตรวจสอบเรียบร�อยแล�วภายใน ๓๐ วนั นับแต�ได�รับการแจ�งหนี้

๗.๒  ในกรณีท่ีผู�รับจ�างจัดส�งเอกสารการเบิกจ�ายเงินไม�ถูกต�องครบถ�วน ผู�ว�าจ�างจะยังไม�
จ�ายเงินค�าจ�างจนกว�าผู�รบัจ�างจะแก�ไขให�ถูกต�องสมบูรณ<
 ๗.๒.๑  กปภ. จะชําระค�าจ�างโดยวิธีโอนเงินเข�าบัญชีเงินฝากของผู�รับจ�าง  ท้ังนี้ผู�รับ
จ�างต�องนําสําเนาสมุดธนาคารมาแสดงชื่อและเลขท่ีบัญช ีแจ�ง กปภ.ก�อนวนัทําสัญญา            

๘.  อัตราค�าปรับ
                ๘.๑  ในกรณีท่ีผู� รับจ�างไม�สามารถหา“ผู�ปฏิบั ติงาน”  มาปฏิบัติงานตามเง่ือนไขใน
สัญญาจ�างได� ผู� รับจ�างจะต�องยินยอมให�ผู� ว�าจ�างหักเงินชดเชย ตามจํานวนวันท่ีไม�สามารถส�งผู�มาปฏิบัติ
งานตามสัญญาจ�างได�  เป&นจํานวนเงิน ๓๘.๕๐ บาท (เงินสามสิบแปดบาทห�าสิบสตางค�) ต�อชั่วโมงต�อ
พ้ืนท่ีจุดปฏิบัติงาน และนอกเหนือจากผู� ว�าจ�างหักเงินชดเชยดังกล�าวแล�ว ผู� รับจ�างต�องเสียค�าปรับให�
ผู�ว�าจ�างตามเง่ือนไขในสัญญาด�วย

    ๘.๒ ในกรณีผู�รับจ�างไม�สามารถปฏิบัติงานได�ตามเง่ือนไขในสัญญา
๘.๒.๑ น้ําขาด หรือล�นถัง (ถังน้ําใส, ถังสูง, ถังกรอง) โดยไม�มีเหตุอันควร และผลการ

พิจารณาของการประปาส�วนภูมิภาคถือเป9นท่ีสุด ผู�รับจ�างต�องชําระค�าชดเชยความเสียหายให�ผู�ว�าจ�าง ตาม
ปรมิาณท่ีเกิดข้ึนจริง โดยคิดตามราคาค�าน้ําท�อธารในป̀จจุบัน

๘/๘.๒.๒ ขาดการ...
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๘.๒.๒ ขาดการปฏิบติังาน หรือละท้ิงการปฏบัิติงาน โดยไม�มีเหตุอันควร และผลการ

พิจารณาของการประปาส�วนภูมิภาคถือเป9นท่ีสุด ผู�รับจ�างต�องชําระค�าชดเชยให�ผู�ว�าจ�าง โดยคิดอัตราค�า
ชดเชย เท�ากับ ค�าจ�างต�อวันต�อพ้ืนท่ีจุดปฏิบัติงาน

 ๘.๓  การชําระเงินค�าชดเชยทุกกรณี ผู�รับจ�างต�องชําระค�าชดเชยให�กับผู�ว�าจ�างภายใน ๗
วันนับต้ังแต�วันท่ีได�รบัหนังสือแจ�งเป9นลายลักษณ<อักษรจากผู�ว�าจ�าง หากผู�รับจ�างไม�ชําระภายในกําหนดเวลาดัง
กล�าว ผู�ว�าจ�างมีสิทธิ์หักเงินค�าชดเชยจากเงินค�าจ�างท่ีถึงกําหนดชําระแก�ผู�รับจ�าง เพ่ือชดใช�เป9นค�าชดเชย
ให�ผู�ว�าจ�าง จนกว�าจะครบจํานวน              

๙.  ข�อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ
๙.๑ นอกจากมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทําหน�าท่ีพิจารณาการดําเนินงานของผู�รับจ�าง

ตามขอบเขตงานจ�างแล�ว ผู�ว�าจ�างโดยการประปาส�วนภูมิภาคมีสิทธิ์เข�าไปตรวจสอบ/ควบคุมการปฏิบัติงานของ
ผู�รับจ�างตลอดระยะเวลาการปฏิบติังาน หากมีกรณีผู�ปฏิบัติงานของผู�รบัจ�างแต�ละพ้ืนท่ีจดุปฏิบัตงิานฯไม�เป9นไป
ตามเง่ือนไขสัญญาจ�าง หรือมีพฤติกรรมท่ีอาจส�งผลเสียหายต�อการประปาส�วนภูมิภาค ผู�ว�าจ�างโดยการประปา
ส�วนภูมิภาคมีสิทธิ์ให�ผู�รับจ�างเปลี่ยนตัวผู�ปฏิบัติงานนั้นได� โดยผู�รับจ�างจะต�องจัดหาผู�ปฏิบัติงานมาทดแทนใหม�
นับต้ังแต�วันท่ีผู�รับจ�างได�รับแจ�งจากการประปาส�วนภูมิภาคเป9นลายลักษณ<อักษรหากเกินกําหนดเวลาจะต�อง
เสยีค�าปรับและค�าชดเชยตามข�อ ๘.๑ และหากผู�รบัจ�างยังมิได�แก�ไขผู�ว�าจ�างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได�ทันที

๙.๒ กรณีผู�รับจ�างกระทําผิดสัญญาจ�าง ผู�ว�าจ�าง จะส�งคําบอกกล�าวเป9นลายลักษณ<อักษร
โดยจะระบุถึงการกระทําผิดสัญญาจ�างนั้น และจะแจ�งให�ผู� รับจ�างปฏิบัติให�ถูกต�องตามสัญญาจ�างภายใน
๓๐ วัน หรือในระยะเวลาตามท่ีผู�ว�าจ�างเห็นสมควร ถ�าการปฏิบัติผิดสัญญาจ�างนั้นยังมิได�รับการแก�ไข
ก�อนสิ้นสุดระยะเวลาท่ีกําหนดไว� ผู�ว�าจ�างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ�างได�ทันที

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

๙.๔ กรณีผู�ว�าจ�างบอกเลิกสัญญาจ�าง ผู�ว�าจ�างมีสิทธิ์ เข�าดําเนินการแทนได�ทันที โดยผู�รับ
จ�างต�องรับผิดชอบค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดจนสิ้นสุดสัญญาจ�าง 

๙.๕   ผู�รับจ�างต�องปฏบัิติตามกฎหมายว�าด�วยการประกันสังคม และการคุ�มครองแรงงาน 
เพ่ือประโยชน<น< และคุ�มครองลูกจ�างของผู�รับจ�างเอง

๙.๖   ผู�รับจ�างต�องไม�เอางานท้ังหมด หรือส�วนใดส�วนหนึ่งแห�งสัญญานี้ไปให�ผู�อ่ืนรับจ�างอีก
ทอดหนึ่ง โดยมิได�รับอนุญาตเป9นลายลักษณ<อักษรจากผู�ว�าจ�าง ถึงแม�จะได�รับอนุญาตดังกล�าวแล�ว ผู�รบัจ�างยัง
ต�องรับผิดชอบงานท่ีให�ช�วงไปนั้นทุกประการ 

ในการเสนอราคาผู�เสนอราคาต�องเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม�น�อยกว�าครั้งละ
๗,๐๐๐.-บาท จากราคากลางงานก�อสร�าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต�องเสนอลดราคาครั้งละไม�น�อย
กว�า ๗,๐๐๐.-บาท จากราคาครั้งสุดท�ายท่ีเสนอลดแล�ว

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


