รางขอบเขตงาน (TOR) จางเหมานิติบุคคลเพื่อบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิต
การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจําป+งบประมาณ 2561
1. วัตถุประสงค3
การประปาสวนภูมิภาคเขต 10 มีความประสงคที่จะจางเหมานิติบุคคลเพื่อบริการจุดปฏิบัติงานระบบ
ผลิตน้ําที่ ของการประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัย 7 พื้นที่บริการ คือ
1.1 สถานีจายน้ําเมืองเกา
1.2 สถานีจายน้ําทุงหลวง
1.3 สถานีสูบน้ําบอบาดาลบานสวน 1
1.4 โรงกรองน้ํากงไกรลาศ
1.5 สถานีจายน้ําธานี(แมขาย)
1.6 สถานีสูบน้ําบอบาดาลบานสวน 2
1.7 หนวยบริการบานดานลานหอย
2. ระยะเวลาดําเนินการ และวงเงินจัดจาง
2.1 ระยะเวลาดําเนินการจํานวน 12 เดือน (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2561)
2.2 ราคารวมทั้งสิ้น 2,542,320.- บาท (เงินสองลานหาแสนสี่หมื่นสองพันสามรอยยี่สิบบาทถวน) (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) รายละเอียดจุดปฏิบัติงานของการประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ตามภาคผนวก 1
3. ขอบเขตของงานที่ผูเสนอจะตองดําเนินการ
ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับคัดเลือกใหเป>นผูรับจาง ตองดําเนินการจัดหาผูปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่
การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัย จํานวน 22 คน ดังนี้.1. สถานีจายน้ําเมืองเกา
จํานวน 3 คน
2. สถานีจายน้ําทุงหลวง
จํานวน 3 คน
3. สถานีสูบน้ําบอบาดาลบานสวน 1 จํานวน 3 คน
4. โรงกรองน้ํากงไกรลาศ
จํานวน 3 คน
5. สถานีจายน้ําธานี(แมขาย)
จํานวน 4 คน
6. สถานีสูบน้ําบอบาดาลบานสวน 2 จํานวน 3 คน
7. หนวยบริการบานดานลานหอย
จํานวน 3 คน
3.1 จุดปฏิบัติงานแรงต่ําใหปฏิบัติงาน ดังนี้.3.1.1 ควบคุมเครื่องสูบน้ําดิบ เพื่อสูบจายเขาโรงกรองใหเพียงพอตามที่ กปภ.สาขาสุโขทัย
กําหนด
3.1.2 ดูแลความสะอาดโรงสูบน้ํา และพื้นที่บริเวณโดยรอบ โดยเครื่องมือทําความสะอาด
ผูรับจางจะตองจัดหาเอง
2/3.1.3 จดหนวย.......

-23.1.3 จดหนวยไฟฟBาประจําเดือน รวมกับเจาหนาที่การไฟฟBาสวนภูมิภาค
3.2 สถานีสูบจายน้ําใหปฏิบัติ ดังนี้.3.2.1 ควบคุมเครื่องสูบน้ําแรงสูง (เครื่องสูบจายน้ําสะอาด)
3.2.2 ควบคุมดูแลมิใหน้ําขาด หรือน้ําลน (ถังน้ําใส , ถังสูง)
3.2.3 จดหนวยไฟฟBาประจําเดือน รวมกับเจาหนาที่การไฟฟBาสวนภูมิภาค
3.2.4 ดูแลความสะอาดโรงสูบน้ําอาคารอื่นๆ และพื้นที่บริเวณโดยรอบ โดยเครื่องมือทํ า
ความสะอาดของผูรับจาง
3.3 โรงกรองน้ําใหปฏิบัติ ดังนี้.3.3.1 ผลิตน้ําประปา
- ผลิต – สูบจายน้ําประปา
- ควบคุมดูแลไมใหน้ําขาด น้ําลน (ถังน้ําใส , ถังกรอง , ถังสูง)
- ควบคุมดูแลปEด-เปEดประตูน้ํา กรณีทอแตก หรือตรวจสอบแรงดันแลวพบวาผิดปกติหรือ
เมื่อไดรับแจงจากการประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัย
3.3.2 ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ําประปา
ก. เก็บตัวอยางน้ําดิบ/น้ําประปา
ข. ตรวจวัดคาความขุน
ค. ผสมสารเคมีเพื่อปรับตั้งอัตราการจายตามที่ กปภ.สาขาสุโขทัย กําหนด
ง. ตรวจวัดคา Ph ใหอยูในเกณฑมาตรฐาน
จ. ตรวจสอบคาคลอรีนคงเหลือเพื่อปรับคาใหอยูในเกณฑมาตรฐาน และใหจุดปฏิบัติงาน
ขอ 3.1 , 3.2 และ3.3 ปฏิบัติงานเพิ่มเติม ดังนี้.1. ดูแลบํารุงรักษาระบบเครื่องจักรกล และระบบไฟฟBา
1.1 เปลี่ ย นถายน้ํ า มั น เครื่ อ งอั ด จาระบี เปลี่ ย นประเก็ น บํ า รุ ง รั ก ษา
เครื่องจักรกลตามแผนบํารุงรักษาที่ กปภ.สาขาสุโขทัย กําหนด
1.2 ดูแลทําความสะอาดเครื่องยนต เครื่องสูบน้ํา และอุปกรณในการสูบน้ํา
ตามแผนบํารุงรักษาที่ กปภ.สาขาสุโขทัย กําหนด
2. จัดทําขอมูล และรายงานระบบผลิต
2.1 บันทึกหลักฐาน และรายงานการปฏิบัติงานประจําวันของผูปฏิบัติ งาน
ตามแบบฟอรมตามที่ กปภ.สาขาสุโขทัย กําหนด
2.2 รับแจงเหตุ (ทอแตก , ทอรั่ว , น้ําประปาไมไหล , ไฟฟBาดับ ฯลฯ) และ
รายงานผลให กปภ.สาขาสุโขทัย ทราบทันที
3. ผูรับจางจะตองดูแลทรัพยสิน และดูแลสถานที่พื้นที่จุดปฏิบัติงานแทน กปภ.สาขา
สุโขทัย ตลอดอายุสัญญาจาง หากมีทรัพยสินสูญหาย หรือชํารุดที่พิสูจนไดวาเกิดจากการบกพรอง หรือประมาท
เลินเลอ ของผูรับจางในชวงเวลาปฏิบัติงาน ผูรับจางจะตองชดใชคาเสียหายใหผูวาจาง ตามที่ผูวาจางกําหนด
ตามมูลคาของทรัพยสินที่เสียหาย/สูญหาย หรือกรณีชํารุดใหดําเนินการซอมใหอยูในสภาพที่สามารถใชงานได
ตามปกติภายในระเวลาที่ผูวาจางกําหนด
4. ผูรับจางจะตองดําเนินการตามขอกําหนดที่ระบุใน ภาคผนวก 1

3/5. ผูรับจาง.....

-35. ผูรับจางจะตองหาผูปฏิบัติงานโดยจะตองมีคุณวุฒิ ไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน
มาปฏิบัติงานตามสัญญาจางตลอดรอบระเวลา 24 ชั่วโมง และในแตละพื้นที่จักตองมีเจาหนาที่คุณวุฒิ ไมนอย
กวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาชางยนต ชางไฟฟBา/สาขาที่เกี่ยวของกับระบบประปา หรือผูมี
ประสบการณ ในการผลิตน้ําประปา (มีเอกสารรับรอง) ในแตละพื้นที่บริการตองมีเจาหนาที่ไมนอยกวา 2 อัตรา
6. ผูรับจางจะตองเป>นผูรับผิดชอบในการจัดหายานพาหนะ เครื่องมือสื่อสารที่จําเป>น
ตอการปฏิบัติงานเฉพาะบุคคล ในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสัญญาจาง โดยคาใชจายเป>นของ
ผูรับจางเองทั้งสิ้น เวนแตจะไดกําหนดไวในสัญญาจางเป>นอยางอื่น
7. ผูรับจางจะตองแจงสถานที่ทําการของผูรับจาง และชื่อผูรับผิดชอบ ที่ไดมอบ
อํานาจจากผูรับจาง ใหการประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัยทราบ เพื่อติดตอประสานงานไดตลอด 24 ชั่วโมง
8. หากการประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัย มีความจําเป>นตองเปลี่ยนแปลงพื้นที่
การปฏิบัติงาน ผูรับจางจะตองยินยอมใหมีการเปลี่ยนแปลงโดยใหมีขอตกลงรวมกันระหวางผูวาจาง และ
ผูรับจางตลอดอายุสัญญาจาง
9. ผูปฏิบัติงานของผูรับจาง จะตองเป>นผูมีประสบการณในการผลิตน้ําประปา
สามารถใชงานเครื่องจักรกลระบบไฟฟBา ในระบบผลิตได มีความรูดานกระบวนการผลิตน้ํา และการควบคุมคุณภาพน้ํา (สามารถใชเครื่องมือควบคุมคุณภาพน้ําได)
4.คุณสมบัติผูเสนอราคา
ผู มี สิ ทธิ์ เ สนอราคาจะตองมี คุณสมบั ติ และมี ห ลั กฐานแสดงใหเห็น วาตนมี คุณสมบัติ ครบถวนตามที่
กําหนดไว ดังตอไปนี้
1. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเป>นผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส และตองเป>นนิติบุคคล
2. ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเป>นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเป>นผูที่ไดรับผลการสั่งใหนิติบุคคลอื่นเป>นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเป>นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเป>นผูกระทําการอันเป>น
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป>นธรรมตามขอ 1.8 ในประกาศการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเป>นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิความคุมกันเชนวา นั้น
5. ตองมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผลงาน
หลัก คือ งานบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิตโดยเป>นสัญญาเดียว และแลวเสร็จภายในอายุสัญญาไมนอยกวา
รอยละ 40 ของราคากลางของโครงการเป>น เงิน 950,400.00 บาท และตองเป>นคูสัญ ญาโดยตรงกั บ สวน
ราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที่การ
ประปาสวนภูมิภาคเชื่อถือ
4/6. นิติบุคคล........

-46. นิติบุคคลที่จะเขาเป>นคูสัญญา (ผูประสงคจะเสนอราคา) ตองไมอยูในฐานะเป>นผูไมแสดง
บัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
7. นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเขาเป> น คู สั ญ ญา (ผู ประสงคจะเสนอราคา) กั บ หนวยงานของรั ฐ ซึ่ ง ได
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจาง
8. คูสัญญา (ผูประสงคจะเสนอราคา) ตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน
แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเป>นเงินสดก็ได
5.การพิจารณาขอเสนอ
การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผูเสนอราคา โดยตองมีคุณสมบัติเป>นไป
ตามเงื่อนไขในประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
5.1 คณะกรรมการประกวดราคาจะตองเป>นผูพิจารณาราคา/คุณสมบัติของผูเสนอราคา และ
ผูยื่นขอเสนอตองกําหนดยื่นราคาไมนอยกวา 150 วันนัดถัดจากวันยื่นขอเสนอตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
5.2 คณะกรรมการฯ จะพิจารณาราคาที่ผูเสนอราคา โดยใชราคาคาจางรวมตอเนื่องเดือนเป>น
เกณฑ (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
6.หลักเกณฑ3ในการทําสัญญา
6.1 เมื่อผูเสนอราคาที่ไดรับพิจารณาเป>นผูวาจางแลว การประปาสวนภูมิภาค จะตองกําหนด
วันทําสัญญาตอกัน โดยเงื่อนไขการจางฉบับนี้ และรายละเอียดขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ ตลอดจนขอเสนอ
เพิ่มเติมในระหวางการเจรจา และใบยืนยันราคาคาจางฯ ใหถือเป>นสวนหนึ่งของสัญญาดวย ทั้งนี้ ผูยืนขอเสนอ
ซึ่งแตนี้ไปจะเรียกวา “ผูรับจาง” จะตองสงตอผูมีอํานาจ หรือผูแทนที่มีอํานาจตามกฎหมายมาลงนามในสัญญา
ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงเป>นลายลักษณอักษรจากการประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัย
6.2 ในกรณีที่การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัย มีความจําเป>นไมอาจลงนามในสัญญาจางได
ตามระยะเวลาที่กําหนด และกําหนดระยะเวลาในการลงนามในสัญญาออกไป ผูรับจางจะตองยินยอมทําตาม
สัญญาตามกําหนดที่เลื่อนออกไปนั้น โดยไมถือเป>นขอผิดสัญญา อันจะนํามากลาวอางเพื่อเรียกรองสิทธิ์ใดๆจาก
การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัย มิได
6.3 ผูรับจางจะตองวางหลักประกันสัญญาเป>นเงินรอยละ 5 ของวงเงินคาจางตามสัญญาที่
รวมภาษี มูล คาเพิ่ มในวัน ลงนามในสัญ ญา หลั กประกั น สั ญญาดังกลาวอาจเป> นเงิ นสด หรื อตั๋ ว แลกเงิ น หรื อ
พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจไทย โดยใหมีผลบังคับใชตลอดอายุสัญญา การประปาสวนภูมิภาค
สาขาสุโขทัย จะคืนหลักประกันนี้ โดยไมมีดอกเบี้ยตามภาระผูกพันตามสัญญาแลว
6.4 ในกรณีที่ผูรับจางไมสามารถหาผูปฏิบัติงาน มาปฏิบัติงานตามเงื่อนไขในสัญญาจางได
ผูรับจางจะตองยินยอมใหผูวาจางหักเงินตามเวลาชดเชยเป>นจํานวนเงิน 800 บาท/วัน (เงินแปดรอยบาทถวน)
ตอวันตอพื้นที่จุดบริการ และนอกเหนือจากผูวาจางหักเงินชดเชยดังกลาวแลว ผูรับจางจะตองเสียคาปรับให
ผูวาจาง ตามเงื่อนไขสัญญาจาง กรณีที่ละทิ้งหนาที่เกิน 15 วัน หรือทําใหผูวาจางเสียทรัพย/เสื่อมเสียชื่อเสียง
ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดในทันที
5/6.5 ผูวาจาง......

-56.5 ผูวาจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม และการคุมครองแรงงาน เพื่อ
ประโยชน และคุมครองลูกจางของผูรับจางเอง
6.6 ผูรับจางจะตองไมเอางานทั้งหมด หรือสวนใดสวนหนึ่งแหงสัญ ญานี้ ไปใหผูอื่นรับจางอี ก
ทอดหนึ่ง โดยมิไดรับอนุ ญาตเป> นลายลั กษณอั กษรจากผูวาจาง ถึงแมไดรับอนุญ าตดังกลาวแลว ผูรับจางยังตอง
รับผิดชอบงานที่ใหชวงไปนั้นทุกประการ
๖.๗ ในกรณีผูรับจางไมสามารถปฏิบัติงานไดตามเงื่อนไขในสัญญา
๖.๗.๑ น้ําขวด หรือลนถัง (ถังน้ําใส , ถังกรอง , ถังสูง) โดยไมมีเหตุอันตรายอันควร และ
ผลการพิจารณาของการประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ถือเป>นที่สุดผูรับจางตองชําระคาชดเชยความเสียหายให
ผูวาจางตามปริมาณที่เกิดขึ้นจริงโดยคิดตามราคาน้ําทอธารในปfจจุบัน
๖.๗.๒ คุณภาพน้ําไมไดมาตรฐานตามแบบฟอรม ๒ โดยไมมีเหตุอันควร และผลการ
พิจารณาของการประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัยถือเป>นที่สุด ผูรับจางตองชําระคาชดเชยความเสียหายให
ผูวาจางเป>นจํานวน ๕% ขอปริมาณน้ําจาตอวัน x ราคาคาน้ําทอธารในปfจจุบัน x จํานวนวันของพื้นที่ปฏิบัติงาน
(เศษของวันใหนับเป>น ๑)
๖.๘. การชําระเงินชดเชยทุกกรณี ผูรับจางตองชําระคาชดเชยใหกับ ผูวาจางภายใน ๗ วัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงเป>นลานลักษณอักษรจากผูวาจาง หากผูรับจางไมชําระภายใจกําหนดเวลาดังกลาว
ผูวาจางมีสิทธิ์หักเงินคาชดเชยจากเงินคาจางที่ถึงกําหนดชําระแกผูรับจาง เพื่อชดใชเป>นคาชดเชยใหผูวาจาง
จนกวาจะควบจํานวน
๗. หลักเกณฑ3พิจารณาประสิทธิภาพการทํางาน
นอกจากมีคณะกรรมการตรวจรับงานจาง ทําหนาที่พิจารณาการดําเนินงานของผูรับจางตามขอบเขต
งานจางแลว ผูวาจางโดยการประประสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัย มีสิทธิ์เขาไปตรวจสอบ / ควบคุมการปฏิบัติงาน
ของผูรับจาง ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติ งาน หากมีกรณีผูปฏิบัติงานของผู รับจางแตละพื้ นที่จุ ดปฏิบั ติ งาน
ปฏิบัติงานไมเป>นไปตามเงื่อนไขสัญญาจาง หรือมีพฤติกรรมที่อาจสงผลเสียตอการประปาสวนภูมิภาค ผูวาจาง
โดยการประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัย มีสิทธิ์ใหผูรับจางเปลี่ยนตัวผูปฏิบัติงานนั้นได โดยผูรับจางจะตองจัดหา
ผูปฏิบัติงานมาทดแทนใหมนับแตวันที่ผูรับจางไดรับแจงจากการประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัยเป>นลายลักษณ
อักษรหากเกินกําหนดเวลา จะตองเสียคาปรับ และคาชดเชย ตามขอ ๖.๔. และหากผูรับจางยังมิไดแกไข
ผูวาจางมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาไดทันที
๘. การจางเงินคาจาง
ผูวาจางจะจางเงินคาจางใหแกผูรับจาง ณ การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ตามสัญญาจางหลังจาก
คณะกรรมการตรวจรับงานจางและผูควบคุมงานของการประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัยตรวจสอบเรียบรอยแลว
๙. การสงวนสิทธ3
ในกรณีผูรับจางมีปfญญาหาในการบริหารงานของผูรับจาง ผูวาจางพิจารณาแลวเห็นวาผูรับจางจะทําให
การประปาสวนภูมิภาคเกิดความเสียหาย ผูวาจางขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาจาง

6/10.การบอก..........

-6๑0. การบอกเลิกสัญญา
10.1 กรณีผูรับจางกระทําผิดสัญญาจาง “ผูวาจาง” จะสงคําบอกกลาวเป>นลายลักษณอักษร โดย
จะระบุถึงการกระทําผิดสัญญาจางนั้น และจะแจงใหผูรับจางปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาจางภายใน ๓0 วันหรือ
ในระยะ เวลาตามที่ผูวาจางเห็นควร ถาการปฏิบัติผิดสัญญาจางนั้นยังมิไดรับการแกไขกอนสิ้นสุดระยะเวลาที่
กําหนดไว ผูวาจางมีสิทธบอกเลิกสัญญาจางไดทันที
10.2 กรณีผูวาจางบอกเลิกสัญญาจาง ผูวาจางมีสิทธิเขาดําเนินการแทนไดทันที โดยผูวาจางตอง
รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจนสิ้นสุดสัญญาจาง
สาระสําคัญการชดใชในกรณีเกิดความเสียหายตอทรัพย3สิน
๑. “ผูรับจาง” จะตองชดเชยคาเสียหายใหแก ”ผูวาจาง” ในกรณีที่ไดพิสูจนแลววาเป>นความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจริงและอยูในความรับผิดชอบของ ผูวาจาง โดยจะจายตามราคาที่แทจริงของทรัพยสินที่สูญหาย
หักดวยคาเสื่อมราคาแหงอายุการใชงานตามกฎหมาย (หากมีคาเสื่อมอายุการใชงาน)
2. “ผูวาจาง” มีสิทธิที่จะเลือกให “ผูรับจาง” รับผิดชดใชคาเสียหายใหแก “ผูวาจาง” โดยชดใช
เป>นทรัพยสินประเภทชนิดเดียวกัน หรือชดใชเป>นเงินก็ได

ภาคผนวก 1
แนวทางปฏิบัติงานสําหรับผูรับจางเหมาบริการดูแลระบบผลิต
ขอปฏิบัติ
๑. หามนําบุคคลภายนอก หรือผูที่ไมเกี่ยวของ เขามาในพื้นที่ปฏิบัติงานกอนไดรับอนุญาตจาก
การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัย
๒. กอนลงมื อปฏิ บั ติ งานตามสั ญ ญาจาง ผู รั บ จางจะตองแจงรายชื่ อผูปฏิบั ติ งานใหการประปาสวน
ภูมิภาคสาขาสุโขทัยทราบลวงหนาไมนอยกวา ๕ วันทําการ และในระหวางสัญญาจาง หากมีการสับเปลี่ยนหนาที่
หรือฝากหนาที่ (การเขาเวรสูบกรองน้ํา) ตองแจงใหการประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัยทราบลวงหนา (แจงเป>น
ลายลักษณอักษร)
๓. หามรับเงินแทนการประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ทุกกรณี
๔. หามนําเครื่องมือหรืออุปกรณใดๆ ที่เป>นทรัพยสินของการประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ไปใช
ภายนอกกิจการงานประปา และหามนําเครื่องมือ หรืออุปกรณภายนอกที่ไมเกี่ยวของเขามาใชในพื้นที่ปฏิบัติงาน
หากมี ค วามจํ า เป> น ที่ เ กี่ ย วของกั บ การปฏิ บั ติ ง าน ของการประปาสวนภู มิ ภ าคสาขาสุ โ ขทั ย ใหจั ด ทํ า บั ญ ชี
รายละเอียดแจง และตองไดรับอนุญาตจากการประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัย
๕. หามนําสารเคมีใดๆ ออกหรือนําเขามาในพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมถึงการทดลองหรือดัดแปลงเอง โดย
ไมไดรับอนุญาต
๖. หามแกไขดัดแปลง อุปกรณและระบบควบคุมไฟฟBา / เครื่องจักรกล กอนไดรับอนุญาต
๗. หามดื่มสุรา , เสพสารเสพติด , เลนการพนัน , เลี้ยงสัตว หรือการกระทําใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ภายใน
บริเวณพื้นที่ของประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัย
8. หามนําขอมูลใดๆ ของการประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ไปใหกับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่น
เพื่อใชประโยชน หรือกอใหเกิดความเสียหายกับการประปาสวนภูมิภาค
แนวทางในการปฏิบัติงานประจําวัน
1. ผูรับจางจะตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานประจําจุดพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง โดยมี
เอกสารหลักฐานแสดงการปฏิบัติงาน ใหการประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัยตรวจสอบได (ตามแบบฟอรม 1)
2. ผสมสารเคมี ปรับตั้งอัตราการจายสารเคมี พรอมตรวจวัด และควบคุมคุณภาพน้ํา ผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย จากการประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัย เชน ตรวจวัดคา Ph ความขุน
สี กลิ่น คลอรีนคงเหลือ (ตามแบบฟอรม 2) หรือที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตน้ํา
3. การเฝBาระวัง และตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา หากพบวาคุณภาพน้ําไมอยูในเกณฑที่กําหนด เชน
ไฟฟBาดับ ความขุนน้ําดิบเปลี่ยนฉับพลัน การรั่วซึมของสารเคมี ฯลฯ ใหรายงานการประปาสวนภูมิภาคสาขา
สุโขทัยทราบทันที
4. ตรวจสอบและบํารุงรักษากันเสียอุปกรณ เครื่องมือ , เครื่องจักรกล และอุปกรณไฟฟBา ตามแผน
บํารุงรักษา ที่การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัยกําหนดให (ตามแบบฟอรม 3)
5. ตรวจสอบและบํารุงรักษากันเสีย เครื่องจายสารเคมีตามแผนบํารุงรักษา ที่การประปาสวนภูมิภาค
สาขาสุโขทัยกําหนดให (ตามแบบฟอรม 4)
2/6.บันทึก......

-26. บันทึกขอมูลลงในแบบฟอรมรายงานประจําวันของการประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัย
(ตามแบบฟอรม 5)
7. ควบคุมปริมาณน้ําไมใหขาดหรือลนหอถังสูง หมอกรองน้ํา ถังตกตะกอน ถังน้ําใส บอแบงน้ํา
8. รับคํารองตางๆ เชน การขอติดตั้งน้ําประปา ฯลฯ แทนการประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัย
9. รับ-แจง ทอแตกทอรั่ว แลวรายงานใหการประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัยทราบทันที
10. การแตงการขณะปฏิบัติหนาที่ ใหแตงกายตามแบบฟอรมของผูรับจาง โดยไดรับความเห็นชองจาก
ผูวาจาง
การรวมงานปฏิบัติงานตามแผนประจําป+ของการประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัย
1. ลางถังตกตะกอนตามแผน
2. ลางถังน้ําใสตามแผน
3. ลางถังหมัก – จายสารเคมีตามแผน
4. ปฏิบัติงานตามแผน 5 ส ของการประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัย
5. ปฏิบัติตามแผนการจัดการระบบผลิต ตามที่การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัยมอบหมาย

