
 

 ร�างขอบเขตงาน (TOR) จ�างเหมานิติบุคคลเพ่ือบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิต  
การประปาส�วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจําป+งบประมาณ 2561 

 

 1. วัตถุประสงค3 
 การประปาส�วนภูมิภาคเขต 10 มีความประสงค�ท่ีจะจ�างเหมานิติบุคคลเพ่ือบริการจุดปฏิบัติงานระบบ
ผลิตน้ําท่ี ของการประปาส�วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย 7 พ้ืนท่ีบริการ คือ 

1.1  สถานีจ�ายน้ําเมืองเก�า 
1.2  สถานีจ�ายน้ําทุ�งหลวง 
1.3  สถานีสูบน้ําบ�อบาดาลบ�านสวน 1     
1.4  โรงกรองน้ํากงไกรลาศ     
1.5  สถานีจ�ายน้ําธานี(แม�ข�าย) 
1.6  สถานีสูบน้ําบ�อบาดาลบ�านสวน 2  
1.7  หน�วยบริการบ�านด�านลานหอย                                                                        

2. ระยะเวลาดําเนินการ และวงเงินจัดจ�าง 
          2.1 ระยะเวลาดําเนินการจํานวน 12 เดือน (ต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 

2561) 
          2.2 ราคารวมท้ังสิ้น 2,542,320.- บาท (เงินสองล�านห�าแสนสี่หม่ืนสองพันสามร�อยยี่สิบบาท-

ถ�วน) (รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม) รายละเอียดจุดปฏิบัติงานของการประปาส�วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ตามภาคผนวก 1 
 

3. ขอบเขตของงานท่ีผู�เสนอจะต�องดําเนินการ 
 ผู�ยื่นขอเสนอท่ีได�รับคัดเลือกให�เป>นผู�รับจ�าง  ต�องดําเนินการจัดหาผู�ปฏิบัติงาน  เพ่ือปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
การประปาส�วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย  จํานวน 22 คน  ดังนี้.- 

1. สถานีจ�ายน้ําเมืองเก�า                   จํานวน  3  คน 
2. สถานีจ�ายน้ําทุ�งหลวง                   จํานวน  3  คน 
3. สถานีสูบน้ําบ�อบาดาลบ�านสวน 1    จํานวน  3  คน 
4.  โรงกรองน้ํากงไกรลาศ                 จํานวน  3  คน 
5. สถานีจ�ายน้ําธานี(แม�ข�าย)              จํานวน  4  คน 
6. สถานีสูบน้ําบ�อบาดาลบ�านสวน 2    จํานวน  3  คน 

   7.  หน�วยบริการบ�านด�านลานหอย        จํานวน  3  คน 
         3.1 จุดปฏิบัติงานแรงตํ่าให�ปฏิบัติงาน ดังนี้.-  

3.1.1  ควบคุมเครื่องสูบน้ําดิบ   เพ่ือสูบจ�ายเข�าโรงกรองให�เพียงพอตามท่ี กปภ.สาขาสุโขทัย 
กําหนด 

3.1.2 ดูแลความสะอาดโรงสูบน้ํา  และพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบ   โดยเครื่องมือทําความสะอาด  
ผู�รับจ�างจะต�องจัดหาเอง 
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3.1.3  จดหน�วยไฟฟBาประจําเดือน  ร�วมกับเจ�าหน�าท่ีการไฟฟBาส�วนภูมิภาค 
3.2  สถานีสูบจ�ายน้ําให�ปฏิบัติ ดังนี้.- 

3.2.1 ควบคุมเครื่องสูบน้ําแรงสูง (เครื่องสูบจ�ายน้ําสะอาด) 
3.2.2 ควบคุมดูแลมิให�น้ําขาด  หรือน้ําล�น (ถังน้ําใส , ถังสูง) 
3.2.3 จดหน�วยไฟฟBาประจําเดือน  ร�วมกับเจ�าหน�าท่ีการไฟฟBาส�วนภูมิภาค 

          3.2.4  ดูแลความสะอาดโรงสูบน้ําอาคารอ่ืนๆ  และพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบ โดยเครื่องมือทํา
ความสะอาดของผู�รับจ�าง 

3.3  โรงกรองน้ําให�ปฏิบัติ  ดังนี้.- 
3.3.1  ผลิตน้ําประปา 

      -  ผลิต – สูบจ�ายน้ําประปา 
      -  ควบคุมดูแลไม�ให�น้ําขาด น้ําล�น (ถังน้ําใส , ถังกรอง , ถังสูง) 
      -  ควบคุมดูแลปEด-เปEดประตูน้ํา กรณีท�อแตก หรือตรวจสอบแรงดันแล�วพบว�าผิดปกติหรือ

เม่ือได�รับแจ�งจากการประปาส�วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย 
3.3.2  ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ําประปา 

      ก. เก็บตัวอย�างน้ําดิบ/น้ําประปา 
       ข. ตรวจวัดค�าความขุ�น 
      ค. ผสมสารเคมีเพ่ือปรับต้ังอัตราการจ�ายตามท่ี กปภ.สาขาสุโขทัย กําหนด 
      ง. ตรวจวัดค�า Ph ให�อยู�ในเกณฑ�มาตรฐาน 
      จ. ตรวจสอบค�าคลอรีนคงเหลือเพ่ือปรับค�าให�อยู�ในเกณฑ�มาตรฐาน  และให�จุดปฏิบัติงาน

ข�อ 3.1 , 3.2 และ3.3 ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม ดังนี้.- 
1.  ดูแลบํารุงรักษาระบบเครื่องจักรกล  และระบบไฟฟBา 

                                          1.1 เปลี่ยนถ�ายน้ํ ามันเครื่องอัดจาระบี เปลี่ยนประเก็น บํารุงรักษา
เครื่องจักรกลตามแผนบํารุงรักษาท่ี  กปภ.สาขาสุโขทัย กําหนด 

             1.2 ดูแลทําความสะอาดเครื่องยนต� เครื่องสูบน้ํา และอุปกรณ�ในการสูบน้ํา 
ตามแผนบํารุงรักษาท่ี กปภ.สาขาสุโขทัย กําหนด 

2.  จัดทําข�อมูล และรายงานระบบผลิต 
             2.1 บันทึกหลักฐาน และรายงานการปฏิบัติงานประจําวันของผู�ปฏิบัติงาน

ตามแบบฟอร�มตามท่ี กปภ.สาขาสุโขทัย กําหนด 
             2.2 รับแจ�งเหตุ (ท�อแตก , ท�อรั่ว , น้ําประปาไม�ไหล , ไฟฟBาดับ ฯลฯ) และ

รายงานผลให� กปภ.สาขาสุโขทัย ทราบทันที 
   3.  ผู�รับจ�างจะต�องดูแลทรัพย�สิน และดูแลสถานท่ีพ้ืนท่ีจุดปฏิบัติงานแทน กปภ.สาขา 

สุโขทัย  ตลอดอายุสัญญาจ�าง หากมีทรัพย�สินสูญหาย หรือชํารุดท่ีพิสูจน�ได�ว�าเกิดจากการบกพร�อง หรือประมาท 
เลินเล�อ  ของผู�รับจ�างในช�วงเวลาปฏิบัติงาน  ผู�รับจ�างจะต�องชดใช�ค�าเสียหายให�ผู�ว�าจ�าง  ตามท่ีผู�ว�าจ�างกําหนด  
ตามมูลค�าของทรัพย�สินท่ีเสียหาย/สูญหาย  หรือกรณีชํารุดให�ดําเนินการซ�อมให�อยู�ในสภาพท่ีสามารถใช�งานได� 
ตามปกติภายในระเวลาท่ีผู�ว�าจ�างกําหนด 

4.  ผู�รับจ�างจะต�องดําเนินการตามข�อกําหนดท่ีระบุใน ภาคผนวก 1 
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   5.  ผู�รับจ�างจะต�องหาผู�ปฏิบัติงานโดยจะต�องมีคุณวุฒิ  ไม�ตํ่ากว�ามัธยมศึกษาตอนต�น
มาปฏิบัติงานตามสัญญาจ�างตลอดรอบระเวลา 24 ชั่วโมง และในแต�ละพ้ืนท่ีจักต�องมีเจ�าหน�าท่ีคุณวุฒิ  ไม�น�อย
กว�าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช�างยนต�  ช�างไฟฟBา/สาขาท่ีเก่ียวข�องกับระบบประปา  หรือผู�มี
ประสบการณ�  ในการผลิตน้ําประปา (มีเอกสารรับรอง) ในแต�ละพ้ืนท่ีบริการต�องมีเจ�าหน�าท่ีไม�น�อยกว�า 2 อัตรา 

6.  ผู�รับจ�างจะต�องเป>นผู�รับผิดชอบในการจัดหายานพาหนะ เครื่องมือสื่อสารท่ีจําเป>น 
ต�อการปฏิบัติงานเฉพาะบุคคล ในการปฏิบัติงานเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�ของสัญญาจ�าง โดยค�าใช�จ�ายเป>นของ 
ผู�รับจ�างเองท้ังสิ้น  เว�นแต�จะได�กําหนดไว�ในสัญญาจ�างเป>นอย�างอ่ืน 

7.  ผู�รับจ�างจะต�องแจ�งสถานท่ีทําการของผู�รับจ�าง  และชื่อผู�รับผิดชอบ  ท่ีได�มอบ 
อํานาจจากผู�รับจ�าง  ให�การประปาส�วนภูมิภาคสาขาสุโขทัยทราบ  เพ่ือติดต�อประสานงานได�ตลอด 24 ชั่วโมง 

8.  หากการประปาส�วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย  มีความจําเป>นต�องเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ี 
การปฏิบัติงาน  ผู�รับจ�างจะต�องยินยอมให�มีการเปลี่ยนแปลงโดยให�มีข�อตกลงร�วมกันระหว�างผู�ว�าจ�าง  และ 
ผู�รับจ�างตลอดอายุสัญญาจ�าง  

9.  ผู�ปฏิบัติงานของผู�รับจ�าง จะต�องเป>นผู�มีประสบการณ�ในการผลิตน้ําประปา  
สามารถใช�งานเครื่องจักรกลระบบไฟฟBา ในระบบผลิตได� มีความรู�ด�านกระบวนการผลิตน้ํา และการควบคุม- 
คุณภาพน้ํา (สามารถใช�เครื่องมือควบคุมคุณภาพน้ําได�)  
4.คุณสมบัติผู�เสนอราคา 
 ผู�มีสิทธิ์เสนอราคาจะต�องมีคุณสมบัติ และมีหลักฐานแสดงให�เห็นว�าตนมีคุณสมบัติครบถ�วนตามท่ี
กําหนดไว�  ดังต�อไปนี้ 
  1. ผู�ประสงค�จะเสนอราคาจะต�องเป>นผู�มีอาชีพรับจ�างงานท่ีประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส�  และต�องเป>นนิติบุคคล  
  2. ผู�ประสงค�จะเสนอราคา ต�องไม�เป>นผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการ
และได�แจ�งเวียนชื่อแล�ว  หรือไม�เป>นผู�ท่ีได�รับผลการสั่งให�นิติบุคคลอ่ืนเป>นผู�ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  3. ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องไม�เป>นผู�มีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู�ประสงค�ให�บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส� ณ วันประกาศประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�  หรือไม�เป>นผู�กระทําการอันเป>น
การขัดขว�างการแข�งขันราคาอย�างเป>นธรรมตามข�อ 1.8  ในประกาศการประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส� 
  4. ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องไม�เป>นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึน
ศาลไทยเว�นแต�รัฐบาลของผู�ประสงค�จะเสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิความคุ�มกันเช�นว�า นั้น 
  5. ต�องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� ผลงาน
หลัก คือ งานบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิตโดยเป>นสัญญาเดียว และแล�วเสร็จภายในอายุสัญญาไม�น�อยกว�า 
ร�อยละ 40 ของราคากลางของโครงการเป>นเงิน 950,400.00 บาท และต�องเป>นคู�สัญญาโดยตรงกับส�วน
ราชการหน�วยงานตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการส�วนท�องถ่ินรัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานเอกชนท่ีการ
ประปาส�วนภูมิภาคเชื่อถือ   
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  6. นิติบุคคลท่ีจะเข�าเป>นคู�สัญญา (ผู�ประสงค�จะเสนอราคา) ต�องไม�อยู�ในฐานะเป>นผู�ไม�แสดง
บัญชีรายรับรายจ�าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ 
  7. นิติบุคคลท่ีจะเข�าเป>นคู�สัญญา (ผู�ประสงค�จะเสนอราคา) กับหน�วยงานของรัฐซ่ึงได�
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� (e-Government Procurement : e-GP) ต�องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส�ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต�ศูนย�ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�าง 
  8. คู�สัญญา (ผู�ประสงค�จะเสนอราคา) ต�องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว�นแต�การจ�ายเงิน
แต�ละครั้งซ่ึงมีมูลค�าไม�เกินสามหม่ืนบาทคู�สัญญาอาจจ�ายเป>นเงินสดก็ได�  
5.การพิจารณาข�อเสนอ 
  การประปาส�วนภูมิภาคสาขาสุโขทัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู�เสนอราคา โดยต�องมีคุณสมบัติเป>นไป
ตามเง่ือนไขในประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 
  5.1 คณะกรรมการประกวดราคาจะต�องเป>นผู�พิจารณาราคา/คุณสมบัติของผู�เสนอราคา  และ
ผู�ยื่นข�อเสนอต�องกําหนดยื่นราคาไม�น�อยกว�า 150 วันนัดถัดจากวันยื่นข�อเสนอตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว�าด�วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และฉบับท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
  5.2 คณะกรรมการฯ จะพิจารณาราคาท่ีผู�เสนอราคา โดยใช�ราคาค�าจ�างรวมต�อเนื่องเดือนเป>น
เกณฑ� (ไม�รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม) 
6.หลักเกณฑ3ในการทําสัญญา 
  6.1 เม่ือผู�เสนอราคาท่ีได�รับพิจารณาเป>นผู�ว�าจ�างแล�ว การประปาส�วนภูมิภาค จะต�องกําหนด
วันทําสัญญาต�อกัน โดยเง่ือนไขการจ�างฉบับนี้ และรายละเอียดข�อเสนอของผู�ยื่นข�อเสนอ ตลอดจนข�อเสนอ
เพ่ิมเติมในระหว�างการเจรจา และใบยืนยันราคาค�าจ�างฯ ให�ถือเป>นส�วนหนึ่งของสัญญาด�วย ท้ังนี้ ผู�ยืนข�อเสนอ 
ซ่ึงแต�นี้ไปจะเรียกว�า “ผู�รับจ�าง” จะต�องส�งต�อผู�มีอํานาจ หรือผู�แทนท่ีมีอํานาจตามกฎหมายมาลงนามในสัญญา
ภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีได�รับแจ�งเป>นลายลักษณ�อักษรจากการประปาส�วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย 
  6.2 ในกรณีท่ีการประปาส�วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย มีความจําเป>นไม�อาจลงนามในสัญญาจ�างได�
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด และกําหนดระยะเวลาในการลงนามในสัญญาออกไป ผู�รับจ�างจะต�องยินยอมทําตาม
สัญญาตามกําหนดท่ีเลื่อนออกไปนั้น โดยไม�ถือเป>นข�อผิดสัญญา อันจะนํามากล�าวอ�างเพ่ือเรียกร�องสิทธิ์ใดๆจาก
การประปาส�วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย มิได� 
  6.3  ผู�รับจ�างจะต�องวางหลักประกันสัญญาเป>นเงินร�อยละ 5 ของวงเงินค�าจ�างตามสัญญาท่ี
รวมภาษีมูลค�าเพ่ิมในวันลงนามในสัญญา หลักประกันสัญญาดังกล�าวอาจเป>นเงินสด หรือต๋ัวแลกเงิน หรือ
พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจไทย โดยให�มีผลบังคับใช�ตลอดอายุสัญญา การประปาส�วนภูมิภาค
สาขาสุโขทัย จะคืนหลักประกันนี้ โดยไม�มีดอกเบ้ียตามภาระผูกพันตามสัญญาแล�ว 
  6.4 ในกรณีท่ีผู�รับจ�างไม�สามารถหาผู�ปฏิบัติงาน มาปฏิบัติงานตามเง่ือนไขในสัญญาจ�างได� 
ผู�รับจ�างจะต�องยินยอมให�ผู�ว�าจ�างหักเงินตามเวลาชดเชยเป>นจํานวนเงิน 800 บาท/วัน (เงินแปดร�อยบาทถ�วน) 
ต�อวันต�อพ้ืนท่ีจุดบริการ และนอกเหนือจากผู�ว�าจ�างหักเงินชดเชยดังกล�าวแล�ว ผู�รับจ�างจะต�องเสียค�าปรับให�  
ผู�ว�าจ�าง ตามเง่ือนไขสัญญาจ�าง กรณีท่ีละท้ิงหน�าท่ีเกิน 15 วัน หรือทําให�ผู�ว�าจ�างเสียทรัพย�/เสื่อมเสียชื่อเสียง 
ผู�ว�าจ�างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได�ในทันที 
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  6.5  ผู�ว�าจ�างจะต�องปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยการประกันสังคม  และการคุ�มครองแรงงาน เพ่ือ
ประโยชน� และคุ�มครองลูกจ�างของผู�รับจ�างเอง 
            6.6  ผู�รับจ�างจะต�องไม�เอางานท้ังหมด หรือส�วนใดส�วนหนึ่งแห�งสัญญานี้  ไปให�ผู�อ่ืนรับจ�างอีก   
ทอดหนึ่ง โดยมิได�รับอนุญาตเป>นลายลักษณ�อักษรจากผู�ว�าจ�าง ถึงแม�ได�รับอนุญาตดังกล�าวแล�ว ผู�รับจ�างยังต�อง
รับผิดชอบงานท่ีให�ช�วงไปนั้นทุกประการ  
            ๖.๗  ในกรณีผู�รับจ�างไม�สามารถปฏิบัติงานได�ตามเง่ือนไขในสัญญา 
                  ๖.๗.๑ น้ําขวด หรือล�นถัง (ถังน้ําใส , ถังกรอง , ถังสูง) โดยไม�มีเหตุอันตรายอันควร และ
ผลการพิจารณาของการประปาส�วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ถือเป>นท่ีสุดผู�รับจ�างต�องชําระค�าชดเชยความเสียหายให�
ผู�ว�าจ�างตามปริมาณท่ีเกิดข้ึนจริงโดยคิดตามราคาน้ําท�อธารในปfจจุบัน 
                  ๖.๗.๒ คุณภาพน้ําไม�ได�มาตรฐานตามแบบฟอร�ม ๒ โดยไม�มีเหตุอันควร และผลการ
พิจารณาของการประปาส�วนภูมิภาคสาขาสุโขทัยถือเป>นท่ีสุด ผู�รับจ�างต�องชําระค�าชดเชยความเสียหายให� 
ผู�ว�าจ�างเป>นจํานวน ๕% ขอปริมาณน้ําจ�าต�อวัน x  ราคาค�าน้ําท�อธารในปfจจุบัน x จํานวนวันของพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 
(เศษของวันให�นับเป>น ๑) 
   ๖.๘.  การชําระเงินชดเชยทุกกรณี   ผู�รับจ�างต�องชําระค�าชดเชยให�กับ  ผู�ว�าจ�างภายใน ๗ วัน
นับแต�วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งเป>นลานลักษณ�อักษรจากผู�ว�าจ�าง หากผู�รับจ�างไม�ชําระภายใจกําหนดเวลาดังกล�าว 
ผู�ว�าจ�างมีสิทธิ์หักเงินค�าชดเชยจากเงินค�าจ�างท่ีถึงกําหนดชําระแก�ผู�รับจ�าง เพ่ือชดใช�เป>นค�าชดเชยให�ผู�ว�าจ�าง
จนกว�าจะควบจํานวน 
๗. หลักเกณฑ3พิจารณาประสิทธิภาพการทํางาน   
 นอกจากมีคณะกรรมการตรวจรับงานจ�าง  ทําหน�าท่ีพิจารณาการดําเนินงานของผู�รับจ�างตามขอบเขต
งานจ�างแล�ว  ผู�ว�าจ�างโดยการประประส�วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย มีสิทธิ์เข�าไปตรวจสอบ / ควบคุมการปฏิบัติงาน
ของผู�รับจ�าง ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  หากมีกรณีผู�ปฏิบัติงานของผู�รับจ�างแต�ละพ้ืนท่ีจุดปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานไม�เป>นไปตามเง่ือนไขสัญญาจ�าง  หรือมีพฤติกรรมท่ีอาจส�งผลเสียต�อการประปาส�วนภูมิภาค ผู�ว�าจ�าง
โดยการประปาส�วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย มีสิทธิ์ให�ผู�รับจ�างเปลี่ยนตัวผู�ปฏิบัติงานนั้นได�  โดยผู�รับจ�างจะต�องจัดหา
ผู�ปฏิบัติงานมาทดแทนใหม�นับแต�วันท่ีผู�รับจ�างได�รับแจ�งจากการประปาส�วนภูมิภาคสาขาสุโขทัยเป>นลายลักษณ�
อักษรหากเกินกําหนดเวลา   จะต�องเสียค�าปรับ   และค�าชดเชย ตามข�อ ๖.๔.  และหากผู�รับจ�างยังมิได�แก�ไข 
ผู�ว�าจ�างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได�ทันที 
๘. การจ�างเงินค�าจ�าง 
  ผู�ว�าจ�างจะจ�างเงินค�าจ�างให�แก�ผู�รับจ�าง ณ การประปาส�วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ตามสัญญาจ�างหลังจาก
คณะกรรมการตรวจรับงานจ�างและผู�ควบคุมงานของการประปาส�วนภูมิภาคสาขาสุโขทัยตรวจสอบเรียบร�อยแล�ว
๙. การสงวนสิทธ3 
  ในกรณีผู�รับจ�างมีปfญญาหาในการบริหารงานของผู�รับจ�าง ผู�ว�าจ�างพิจารณาแล�วเห็นว�าผู�รับจ�างจะทําให�
การประปาส�วนภูมิภาคเกิดความเสียหาย  ผู�ว�าจ�างขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะยกเลิกสัญญาจ�าง 
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๑0. การบอกเลิกสัญญา 
         10.1 กรณีผู�รับจ�างกระทําผิดสัญญาจ�าง “ผู�ว�าจ�าง” จะส�งคําบอกกล�าวเป>นลายลักษณ�อักษร โดย
จะระบุถึงการกระทําผิดสัญญาจ�างนั้น และจะแจ�งให�ผู�รับจ�างปฏิบัติให�ถูกต�องตามสัญญาจ�างภายใน ๓0 วันหรือ
ในระยะ เวลาตามท่ีผู�ว�าจ�างเห็นควร ถ�าการปฏิบัติผิดสัญญาจ�างนั้นยังมิได�รับการแก�ไขก�อนสิ้นสุดระยะเวลาท่ี
กําหนดไว� ผู�ว�าจ�างมีสิทธ�บอกเลิกสัญญาจ�างได�ทันที 

                 10.2 กรณีผู�ว�าจ�างบอกเลิกสัญญาจ�าง ผู�ว�าจ�างมีสิทธิเข�าดําเนินการแทนได�ทันที โดยผู�ว�าจ�างต�อง
รับผิดชอบค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดจนสิ้นสุดสัญญาจ�าง 

สาระสําคัญการชดใช�ในกรณีเกิดความเสียหายต�อทรัพย3สิน 
       ๑. “ผู�รับจ�าง” จะต�องชดเชยค�าเสียหายให�แก� ”ผู�ว�าจ�าง” ในกรณีท่ีได�พิสูจน�แล�วว�าเป>นความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงและอยู�ในความรับผิดชอบของ ผู�ว�าจ�าง โดยจะจ�ายตามราคาท่ีแท�จริงของทรัพย�สินท่ีสูญหาย
หักด�วยค�าเสื่อมราคาแห�งอายุการใช�งานตามกฎหมาย (หากมีค�าเสื่อมอายุการใช�งาน) 
             2.   “ผู�ว�าจ�าง”  มีสิทธิท่ีจะเลือกให� “ผู�รับจ�าง” รับผิดชดใช�ค�าเสียหายให�แก� “ผู�ว�าจ�าง” โดยชดใช�
เป>นทรัพย�สินประเภทชนิดเดียวกัน หรือชดใช�เป>นเงินก็ได� 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 1 

แนวทางปฏิบัติงานสําหรับผู�รับจ�างเหมาบริการดูแลระบบผลิต  
ข�อปฏิบัติ     
   ๑. ห�ามนําบุคคลภายนอก  หรือผู�ท่ีไม�เก่ียวข�อง  เข�ามาในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานก�อนได�รับอนุญาตจาก  
การประปาส�วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย  
 ๒. ก�อนลงมือปฏิบัติงานตามสัญญาจ�าง ผู�รับจ�างจะต�องแจ�งรายชื่อผู�ปฏิบัติงานให�การประปาส�วน
ภูมิภาคสาขาสุโขทัยทราบล�วงหน�าไม�น�อยกว�า ๕ วันทําการ และในระหว�างสัญญาจ�าง หากมีการสับเปลี่ยนหน�าท่ี
หรือฝากหน�าท่ี (การเข�าเวรสูบกรองน้ํา) ต�องแจ�งให�การประปาส�วนภูมิภาคสาขาสุโขทัยทราบล�วงหน�า (แจ�งเป>น
ลายลักษณ�อักษร)  
  ๓. ห�ามรับเงินแทนการประปาส�วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย  ทุกกรณี 
  ๔. ห�ามนําเครื่องมือหรืออุปกรณ�ใดๆ ท่ีเป>นทรัพย�สินของการประปาส�วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ไปใช�
ภายนอกกิจการงานประปา และห�ามนําเครื่องมือ หรืออุปกรณ�ภายนอกท่ีไม�เก่ียวข�องเข�ามาใช�ในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 
หากมีความจําเป>นท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน ของการประปาส�วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ให�จัดทําบัญชี
รายละเอียดแจ�ง และต�องได�รับอนุญาตจากการประปาส�วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย 
  ๕. ห�ามนําสารเคมีใดๆ ออกหรือนําเข�ามาในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ร�วมถึงการทดลองหรือดัดแปลงเอง โดย
ไม�ได�รับอนุญาต 
  ๖. ห�ามแก�ไขดัดแปลง อุปกรณ�และระบบควบคุมไฟฟBา / เครื่องจักรกล ก�อนได�รับอนุญาต 
  ๗. ห�ามด่ืมสุรา , เสพสารเสพติด , เล�นการพนัน , เลี้ยงสัตว� หรือการกระทําใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย ภายใน
บริเวณพ้ืนท่ีของประปาส�วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย 
  8. ห�ามนําข�อมูลใดๆ  ของการประปาส�วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย  ไปให�กับบุคคลอ่ืนหรือนิติบุคคลอ่ืน  
เพ่ือใช�ประโยชน� หรือก�อให�เกิดความเสียหายกับการประปาส�วนภูมิภาค 
แนวทางในการปฏิบัติงานประจําวัน 

1. ผู�รับจ�างจะต�องจัดให�มีผู�ปฏิบัติงานประจําจุดพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน  ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง  โดยมี 
เอกสารหลักฐานแสดงการปฏิบัติงาน ให�การประปาส�วนภูมิภาคสาขาสุโขทัยตรวจสอบได� (ตามแบบฟอร�ม 1)  

2. ผสมสารเคมี ปรับต้ังอัตราการจ�ายสารเคมี พร�อมตรวจวัด และควบคุมคุณภาพน้ํา ผู�รับจ�างจะต�อง 
ปฏิบัติตามภาระงานท่ีได�รับมอบหมาย จากการประปาส�วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย เช�น ตรวจวัดค�า Ph  ความขุ�น  
สี  กลิ่น  คลอรีนคงเหลือ (ตามแบบฟอร�ม 2) หรือท่ีเก่ียวข�องกับกระบวนการผลิตน้ํา 

3. การเฝBาระวัง และตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา หากพบว�าคุณภาพน้ําไม�อยู�ในเกณฑ�ท่ีกําหนด เช�น  
ไฟฟBาดับ ความขุ�นน้ําดิบเปลี่ยนฉับพลัน การรั่วซึมของสารเคมี ฯลฯ ให�รายงานการประปาส�วนภูมิภาคสาขา
สุโขทัยทราบทันที 

4. ตรวจสอบและบํารุงรักษากันเสียอุปกรณ� เครื่องมือ , เครื่องจักรกล และอุปกรณ�ไฟฟBา ตามแผน 
บํารุงรักษา ท่ีการประปาส�วนภูมิภาคสาขาสุโขทัยกําหนดให� (ตามแบบฟอร�ม 3) 

5. ตรวจสอบและบํารุงรักษากันเสีย เครื่องจ�ายสารเคมีตามแผนบํารุงรักษา ท่ีการประปาส�วนภูมิภาค 
สาขาสุโขทัยกําหนดให� (ตามแบบฟอร�ม 4) 

2/6.บันทึก...... 
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  6.  บันทึกข�อมูลลงในแบบฟอร�มรายงานประจําวันของการประปาส�วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย 
(ตามแบบฟอร�ม 5) 
  7.  ควบคุมปริมาณน้ําไม�ให�ขาดหรือล�นหอถังสูง หม�อกรองน้ํา ถังตกตะกอน ถังน้ําใส บ�อแบ�งน้ํา 
  8.  รับคําร�องต�างๆ เช�น การขอติดต้ังน้ําประปา ฯลฯ แทนการประปาส�วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย 
  9.  รับ-แจ�ง ท�อแตกท�อรั่ว แล�วรายงานให�การประปาส�วนภูมิภาคสาขาสุโขทัยทราบทันที 

 10. การแต�งการขณะปฏิบัติหน�าท่ี ให�แต�งกายตามแบบฟอร�มของผู�รับจ�าง โดยได�รับความเห็นชองจาก           
ผู�ว�าจ�าง 
การร�วมงานปฏิบัติงานตามแผนประจําป+ของการประปาส�วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย 

1. ล�างถังตกตะกอนตามแผน 
2. ล�างถังน้ําใสตามแผน 
3. ล�างถังหมัก – จ�ายสารเคมีตามแผน 
4. ปฏิบัติงานตามแผน 5 ส ของการประปาส�วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย 
5. ปฏิบัติตามแผนการจัดการระบบผลิต ตามท่ีการประปาส�วนภูมิภาคสาขาสุโขทัยมอบหมาย 

 

     

 

 

 

 

        

 

 

 

 


