
 

 
 

  ข้อก ำหนดขอบเขตของงำน (Term  of  Reference  :TOR) 

งำนจ้ำงเหมำแรงงำนนิติบุคคล (คนงำน) ช่วยพนักงำนผลิต-สูบจ่ำยน  ำประปำ  
กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำพนมสำรคำม   

ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑                                        

๑. วัตถุประสงค ์

  กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำพนมสำรคำม  มีควำมประสงค์จ้ำงเหมำนิติบุคคล(คนงำน)ช่วยพนักงำนสูบ-จ่ำยน  ำ 
รวม ๖ แห่ง ดังนี  

๑. สถำนีผลิตน  ำเกำะขนุน   
๒. สถำนีผลิตน  ำเขำหินซ้อน 
๓. สถำนีผลิตน  ำคลองตะเกรำ 
๔. สถำนีจ่ำยน  ำหนองแหน 
๕. สถำนีจ่ำยน  ำโคกปีบ 
6. สถำนีจ่ำยน  ำวัดเขำสุวรรณคีรี 
7. สถำนีสูบน  ำดิบท่ำกง 
8. สถำนีสูบน  ำดิบคลองตะเกรำ 

๒. ค ำจ ำกัดควำม 

ข้อก ำหนดขอบเขตของงำนจ้ำงนี  จะใช้ค ำจ ำกัดควำมและควำมหมำยของค ำต่อไปนี  

๒.๑  “ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำ” หมำยถึง  นิติบุคคลตำมประกำศฯ ข้อ  ๑  ที่ยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำเป็นไป
ตำมเงื่อนไขและข้อก ำหนด  ซึ่งจะได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกให้ลงนำมในสัญญำ 

๒.๒  “บริษัท” หมำยถึง  ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกให้ลงนำมในสัญญำ 

๒.๓  “คณะกรรมกำร” หมำยถึง คณะกรรมกำรก ำกับและประสำนงำนที่แต่งตั งโดย กปภ.สำขำพนมสำรคำม 

๒.๔  “กปภ.สำขำพนมสำรคำม” หมำยถึง  กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำพนมสำรคำม รวมทั งผู้แทนที่ได้รับ
มอบอ ำนำจ 

๒.๕  “สัญญำ”  หมำยถึง  สัญญำจ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนสถำนีผลิตน  ำและสถำนีสูบ-จ่ำยน  ำ 

กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ  ที่ได้ลงนำมระหว่ำง กปภ.สำขำพนมสำรคำม กับ
บริษัท และเอกสำรแนบท้ำยหรือตำรำง รวมถึงเอกสำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องหรือเก่ียวเนื่องกับสัญญำ 

๒.๖ “ผู้รับจ้ำง”หมำยถึง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรพิจำรณำให้เป็นคู่สัญญำกับ กปภ.สำขำพนมสำรคำม 

๒.๗ “ผู้ปฏิบัติงำนประจ ำสถำนีผลิตน  ำและสถำนีสูบ-จ่ำยน  ำ 8 สถำนี” คือบุคคลที่ผู้รับจ้ำงจัดส่งเข้ำมำ
ปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงของกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

๒/๒.๗ “ผู้ว่ำจ้ำง”... 
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๒.๗ “ผู้ว่ำจ้ำง” หมำยถึง  กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำพนมสำรคำม 

๒.๘ “ข้อเสนอ” หมำยถึง  ข้อเสนอเกี่ยวกับงำนจ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนสถำนีผลิตน  ำ และสถำนีสูบ-จ่ำยน  ำ 
8 สถำนี ให้แก่ กปภ.สำขำพนมสำรคำม ที่ได้จำกผู้ยื่นข้อเสนอ 

๒.๙ “รำยงำน” หมำยถึง  รำยงำนข้อมูลกำรปฏิบัติงำนภำยในสถำนีผลิตน  ำผลิต และสถำนีสูบ-จ่ำยน  ำ 8 สถำนี 

           ๒.๑๐  “ข้อก ำหนดขอบเขตของงำน” (TOR)  หมำยถึง  ข้อก ำหนดขอบเขตของงำนส ำหรับกำรยื่นข้อเสนอของ 
กปภ.สำขำพนมสำรคำม   รวมทั งเอกสำรแนบท้ำยและเอกสำรประกอบทั งหมด 

๒.๑๑  “กปภ.สำขำพนมสำรคำม” หมำยถึง กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำพนมสำรคำม ในสังกัดของ         
กำรประปำส่วนภูมิภำคเขต ๑  ซึ่งมีหน้ำที่ดูแลและรับผิดชอบกำรให้บริกำรน  ำประปำในเขตพื นที่ด ำเนินงำน 

๒.๑๒  “ภำษีมูลค่ำเพ่ิม”  หมำยถึง  ภำษีที่ผู้ขำยเรียกเก็บจำกผู้ซื อตำมประมวลรัษฎำกรและรวมถึงภำษีกำรค้ำ
อ่ืนใดที่เหมือนกัน หรือประกำศใช้แทนหรือประกำศใช้เพ่ิมเติมในอนำคตและมีผลให้ผู้ขำยต้องเรียกเก็บจำกผู้ซื อ 

๓.  ขอบเขตทั่วไปของงำน 

ขอบเขตทั่วไปของงำนประกอบด้วย 

๓.๑  ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำบุคคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถมำปฏิบัติงำน ตำมหน้ำที่และแนวทำงที่ กปภ.สำขำ
พนมสำรคำม ก ำหนด                                                          

๓.๒  ผู้รับจ้ำงจะต้องผลิตน  ำ – จ่ำยน  ำให้ได้ปริมำณและคุณภำพน  ำตำมมำตรฐำนของ กปภ. ตำมแนวทำงที่  
กปภ.สำขำพนมสำรคำม  ก ำหนด  

๓.๓  ผู้รับจ้ำงจะต้องดูแลรักษำควำมสะอำด อำคำรสถำนที่บริเวณสถำนีผลิตน  ำ, สูบน  ำ - สถำนีจ่ำยน  ำ 
ตลอดจนพื นที่โดยรอบสถำนีผลิตน  ำและต้องดูแลรักษำทรัพย์สินของ กปภ. ตำมแนวทำงที่  กปภ.สำขำพนมสำรคำม 
ก ำหนด                                                   

             ๓.๔  กปภ.สำขำพนมสำรคำม จะจ่ำยค่ำจ้ำงให้แก่ผู้รับจ้ำง ส ำหรับงำนที่ผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติตำมข้อ ๓.๑ , ๓.๒ ๓.๓ 
และตำมเอกสำรภำคผนวก                                                                                                                    

๔. ขอบเขตของงำนที่ต้องด ำเนินกำรและรับผิดชอบ 

๔.๑  จัดหำผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งต่อไปนี จะเรียกว่ำ “ผู้ปฏิบัติงำนสถำนีผลิตน  ำ และสถำนสีูบ-จ่ำยน  ำ” ที่มี
คุณสมบัติดังนี  

๔.๑.๑ พนักงำนผลิตน  ำ – สูบจ่ำยน  ำประปำและบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกล  ปฏิบัติงำนตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

๔.๑.๒ พนักงำนผลิตน  ำ – สูบจ่ำยน  ำประปำ จะต้องดูแลทรัพย์สิน ปฏิบัติงำนตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

๔.๒ คุณสมบัติของ “ผู้ปฏิบัติงำน”สถำนีผลิตน  ำ และสถำนีสูบ-จ่ำยน  ำ   

  ๔.๒.๑ เป็นบุคคลสัญชำติไทย 

 

 

 

 ๓/๔.๒.๒ เป็นผู้มีควำมสำมำรถ....... 
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 ๔.๒.๒ เป็นผู้มีควำมสำมำรถท่ีมีคุณสมบัติตำมงำนจ้ำง  

              ๔.๒.๓ มีควำมประพฤติกริยำวำจำสุภำพ เรียบร้อย 

  ๔.๒.๔ ต้องเป็นบุคคลที่แพทย์แผนปัจจุบันรับรองว่ำเป็นผู้มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ
ร้ำยแรงและเป็นที่รังเกียจของสังคมตำมเกณฑ์กำรรับเข้ำปฏิบัติงำน โดยต้องยื่นเอกสำรใบรับรองแพทย์ตำมที่ก ำหนด     
ของ“ผู้ปฏิบัติงำนประจ ำสถำนีผลิตน  ำ และสถำนีสูบ-จ่ำยน  ำ 8 สถำนี” ทุกคน ที่ระบุวันที่ตรวจร่ำงกำยไม่เกิน ๓๐ วัน 
หลังจำกเป็นผู้ชนะกำรสอบรำคำเพ่ือประกอบกำรท ำสัญญำ 

 ๔.๓ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่ง “ผู้ปฏิบัติงำนสถำนีผลิตน  ำและสถำนีสูบ-จ่ำยน  ำ 8 สถำนี” ตำมข้อ ๔.๑ ให้มำ
ปฏิบัติงำนเป็นกำรประจ ำ  ตำมสถำนที่และครบถ้วนตำมจ ำนวนตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนด  

 ๔.๔ เอกสำรหลักฐำนของ “ผู้ปฏิบัติงำนสถำนีผลิตน  ำและสถำนีสูบ-จ่ำยน  ำ 8 สถำนี” ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
ได้แก่ 

  ๔.๔.๑ รูปถ่ำย 

  ๔.๔.๒ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน, ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

  ๔.๔.๓ เอกสำรรับรองคุณวุฒิกำรศึกษำ 

  ๔.๔.๔ ใบรับรองแพทย์ 

  ๔.๔.๕ เอกสำรประกันสังคม,ประกันภัยอื่น ฯลฯ 

 ๔.๕ ผู้รับจ้ำงต้องแจ้งข้อมูลตำมเอกสำรข้อ ๔.๔ ให้ผู้ว่ำจ้ำงก่อนท ำสัญญำ 

 ๔.๖ กรณีจ ำเป็นต้องเปลี่ยนตัว “ผู้ปฏิบัติงำนสถำนีผลิตน  ำและสถำนีสูบ-จ่ำยน  ำ ๗ สถำนี” เป็นกำรถำวรไม่ว่ำ
จะมีสำเหตุจำกผู้รับจ้ำงหรือผู้ว่ำจ้ำง  ผู้รับจ้ำงต้องเสนอข้อมูลของ “ผู้ปฏิบัติงำนสถำนีผลิตน  ำและสถำนีสูบ-จ่ำยน  ำ 8
สถำนี” รำยใหม่ให้ผู้ว่ำจ้ำงพิจำรณำล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 วันท ำกำร  

 ๔.๗ กรณีจะเปลี่ยนตัว“ผู้ปฏิบัติงำนสถำนีผลิตน  ำและสถำนีสูบ-จ่ำยน  ำ 8 สถำนี”เป็นกำรชั่วครำว (ปฏิบัติงำน
แทน) กรณีจำกกำรลำป่วย ลำกิจ ฯลฯ  ผู้รับจ้ำงต้องแจ้งต่อผู้ว่ำจ้ำง , ตัวแทนผู้ว่ำจ้ำงและได้รับควำมเห็นชอบก่อนทุกครั ง 
และเสนอข้อมูลของ “ผู้ปฏิบัติงำนสถำนีผลิตน  ำ และสถำนีสูบ-จ่ำยน  ำ 8 สถำนี” รำยใหม่พร้อมเอกสำรตำมข้อก ำหนด
ส ำหรับ “ผู้ปฏิบัติงำนสถำนีผลิตน  ำและสถำนีสูบ-จ่ำยน  ำ 8 สถำนี” ให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบและพิจำรณำก่อนเริ่มปฏิบัติงำนเป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ ๑ วัน  

 ๔.๘ “ผู้ปฏิบัติงำนสถำนีผลิตน  ำและสถำนีสูบ-จ่ำยน  ำ 8 สถำนี” ต้องปฏิบัติงำนตำมที่ผู้ว่ำจ้ำง หรือ บุคคลที่ผู้
ว่ำจ้ำงมอบหมำย  ให้ควบคุมดูแลเกี่ยวกับงำนโดยตรง  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

 ๔.๙ “ผู้ปฏิบัติงำนสถำนีผลิตน  ำและสถำนีสูบ-จ่ำยน  ำ 8 สถำนี” จะต้องรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือน
ทุกสิ นเดือนต่อผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้ว่ำจ้ำงในแต่ละหน่วยงำน  ซึ่งประกอบด้วยผลกำรปฏิบัติงำนในแต่ละวันที่ผู้ว่ำจ้ำง
มอบหมำยได้แก่วัน เดือน ปี  ที่ด ำเนินกำร รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติเจ้ำหน้ำที่ผู้ควบคุม  ระยะเวลำ
ปฏิบัติเสร็จ ฯลฯ  เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรตรวจรับของคณะกรรมกำรโดยจัดเก็บไว้ในหน่วยงำนของผู้ว่ำจ้ำง  เพ่ือเป็น
ข้อมูลรับกำรตรวจสอบต่อไป 

 

 

๔/ผู้ปฏิบัติงำน”………. 
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 ๔.๑๐ “ผู้ปฏิบัติงำนสถำนีผลิตน  ำและสถำนสีูบ-จ่ำยน  ำ 8 สถำนี” ต้องปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของผู้
ว่ำจ้ำง  หำกฝ่ำฝืนหรือ  ไม่ปฏิบัติตำมขอบเขตและข้อก ำหนดของงำน (ภำคผนวก) ที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนดไว้ผู้ว่ำจ้ำงหรือบุคคลที่
ผู้ว่ำจ้ำงมอบหมำยให้ควบคุมดูแล  มีสิทธิว่ำกล่ำว ตักเตือน หรือแจ้งให้ผู้รับจ้ำงเปลี่ยนตัว “ผู้ปฏิบัติงำนสถำนีผลิตน  ำ  
และสถำนีสูบ-จ่ำยน  ำ 8 สถำนี” ผู้นั นได้ (กรณีนี กำรขอเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงำน ให้ด ำเนินกำรภำยในเดือนถัดไปแต่ไม่เกิน 
๓๐ วัน) 

 ๔.๑๑ “ผู้ปฏิบัติงำนสถำนีผลิตน  ำและสถำนีสูบ-จ่ำยน  ำ 8 สถำนี” ต้องแต่งกำยสุภำพเรียบร้อยตำมที่ผู้ว่ำจ้ำง
ก ำหนดในขณะมำปฏิบัติงำน  ด้วยชุดที่ กปภ.สำขำพนมสำรคำม ก ำหนด หรือตำมชุดฟอร์มของผู้รับจ้ำง  

 ๔.๑๒  “ผู้ปฏิบัติงำนสถำนีผลิตน  ำและสถำนสีูบ-จ่ำยน  ำ 8 สถำนี” จะต้องปฏิบัติงำนให้ได้ตำมแผนงำนที่ กปภ.
สำขำพนมสำรคำม ก ำหนดในแต่ละเดือน แต่ไม่เกินกว่ำก ำลังกำรสูบ-จ่ำยน  ำสูงสุด  หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงปริมำณน  ำที่
ก ำหนดดังกล่ำว กปภ.สำขำพนมสำรคำม จะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ไม่น้อยกว่ำ ๗ (เจ็ด) วัน รวมทั งผู้รับจ้ำงจะต้องดูแล – 
บ ำรุงรักษำเครื่องจักรกล, อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในกำรผลิตน  ำ - จ่ำยน  ำให้สะอำดอยู่เสมอ ตำมแนวทำงที่ กปภ.สำขำพนม
สำรคำม ก ำหนด 

๔.๑๓  “ผู้ปฏิบัติงำนสถำนีผลิตน  ำและสถำนีสูบ-จ่ำยน  ำ 8 สถำนี” จะต้องดูแลทรัพย์สินและดูแลอำคำรสถำนที่
บริเวณสถำนีสูบน  ำ-จ่ำยน  ำ แทน กปภ.สำขำพนมสำรคำม ตลอดอำยุสัญญำ  หำกทรัพย์สินของ กปภ.สำขำพนมสำรคำม  
สูญหำยหรือช ำรุดเสียหำยอันเกิดจำก ควำมบกพร่องหรือประมำทเลินเล่อของผู้รับจ้ำง ผู้รับจ้ำงจะต้องชดใช้ค่ำเสียหำยให้ 
กปภ.สำขำพนมสำรคำม เต็มจ ำนวนตำมมูลค่ำทรัพย์สิน 

             ๔.๑๔  ผู้รับจ้ำงจะต้องแจ้งชื่อ “ผู้ปฏิบัติงำนสถำนีผลิตน  ำและสถำนีสูบ-จ่ำยน  ำ 8 สถำนี”” ที่ได้รับมอบอ ำนำจ
จำกผู้รับจ้ำง   ให้ กปภ.สำขำพนมสำรคำม เพ่ือกำรติดต่อประสำนงำนได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

   ๔.๑๕  หำก กปภ.สำขำพนมสำรคำม  มีควำมจ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนงำนกำรปฏิบัติงำน “ผู้ปฏิบัติงำน
ประจ ำสถำนีผลิตน  ำและสถำนีสูบ-จ่ำยน  ำ 8 สถำนี”  โดยขอให้มีข้อตกลงร่วมควำมเห็นชอบระหว่ำงผู้ว่ำจ้ำงและผู้รับจ้ำง  
เพ่ือเพ่ิมเติมลงในแผนกำรปฏิบัติงำนและสัญญำจ้ำง 

            ๔.๑๖  หำกเกิดกรณีไม่สำมำรถส่ง “ผู้ปฏิบัติงำนสถำนีผลิตน  ำและสถำนีสูบ-จ่ำยน  ำ ๗ สถำนี” มำปฏิบัติงำนได้
ทั งหมดทุกหน้ำที่หรือละทิ งกำรปฏิบัติงำนในวันนั น  ท ำให้ กปภ.สำขำพนมสำรคำม ได้รับควำมเสียหำยและเสียประโยชน์  
ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบค่ำเสียหำยที่เกิดขึ นจริงในวันนั น (คิดค ำนวนจำกรำยได้ของ กปภ .สำขำพนมสำรคำม ที่เสีย
ประโยชน์)  โดย กปภ.สำขำพนมสำรคำม จะพิจำรณำและถือเป็นที่สุด  

                         ๔.๑๗  ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถส่ง“ผู้ปฏิบัติงำนสถำนีผลิตน  ำและสถำนสีูบ-จ่ำยน  ำ 8 สถำนี”   
มำปฏิบัติงำนได้ครบถ้วนต่อกำรปฏิบติงำนประจ ำวันตำมสัญญำจ้ำงได ้ ผู้รับจ้ำงจะต้องยินยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงหักเงินค่ำจ้ำงตำม
จ ำนวนวันที่ไม่สำมำรถส่งผู้มำปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงได้  เป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับค่ำจ้ำงต่อวันของผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่งนั น  
 (โดยคิดค ำนวนจำกรำยได้หรือค่ำจ้ำงท่ีเกิดขึ นจริงต่อวันของผู้ปฏิบัติงำนรำยนั น) และเสียค่ำปรับชดเชยตำมสัญญำอีกร้อย
ละ ๐.๐๒  ในเงินค่ำจ้ำงงวดงำนในเดือนนั น  ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

                  ๔.๑๘  ผู้รับจ้ำงต้องไม่เอำงำนทั งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งสัญญำนี ไปให้ผู้อื่นรับจ้ำงอีกทอดหนึ่ง  

            ๔.๑๙  ในกรณีผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมเงื่อนไขในสัญญำ 

 

 

๕/๔.๑๙.๑ เกิดข้อร้องเรียน........ 
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    ๔.๑๙.๑ เกิดขอร้องเรียนที่เป็นสำเหตุมำจำกกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำง โดยไม่มีสำเหตุอันควร หรือไม่ใช่
สำเหตุที่มำจำกผู้ว่ำจ้ำง  โดย กปภ.สำขำพนมสำรคำม จะพิจำรณำและถือเป็นที่สุด  

  ๔.๑๙.๒ น  ำขำดหรือไม่สูบน  ำ  โดยไม่มีเหตุอันควร และผลกำรพิจำรณำของกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำ
ถือเป็นที่สุด  ผู้รับจ้ำงต้องช ำระค่ำชดเชยควำมเสียหำยให้ผู้ว่ำจ้ำงตำมที่เกิดขึ นจริง  โดยคิดตำมรำคำค่ำน  ำท่อธำรใน
ปัจจุบัน 

                     ๔.๑๙.๓ ผู้รับจ้ำงละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อปฏิบัติต่ำงๆ ตำมเอกสำรสัญญำจ้ำงของ กปภ.สำขำพนม
สำรคำม มีสิทธิ์บอกเลิกจ้ำงสัญญำและผลกำรพิจำรณำถือเป็นที่สุด  

๔.๒๐  กำรช ำระค่ำชดเชยในทุกกรณี  ผู้รับจ้ำงต้องช ำระค่ำชดเชยให้กับ ผู้ว่ำจ้ำงภำยใน ๓๐ วัน        
นับจำกวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผู้ว่ำจ้ำง หำกผู้รับจ้ำงไม่ช ำระภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว ผู้ว่ำจ้ำงมี
สิทธิ์หักเงินค่ำชดเชยจำกเงินค่ำจ้ำงท่ีก ำหนดช ำระแก่ผู้รับจ้ำง เพื่อชดใช้เป็นค่ำชดเชยให้ผู้ว่ำจ้ำงจนกว่ำจะครบจ ำนวน 

 ๔.๒๑  กรณีผู้รับจ้ำงกระท ำผิดสัญญำจ้ำง ผู้ว่ำจ้ำง จะส่งค ำกล่ำวเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยจะระบุถึงกำร
กระท ำผิดสัญญำนั น และจะแจ้งให้ผู้รับจ้ำงปฏิบัติให้ถูกต้องตำมสัญญำจ้ำงภำยใน ๓๐ วัน หรือในระยะเวลำที่ผู้ว่ำจ้ำง
เห็นสมควร หำกผู้รับจ้ำงยังไม่แก้ไขก่อนสิ นสุดระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์บอกเลิกจ้ำงสัญญำได้ทันที 

                     ๔.๒๒  กรณีผู้ว่ำจ้ำงบอกเลิกสัญญำจ้ำง ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์เข้ำด ำเนินกำรแทนได้ทันที  โดยผู้รับจ้ำงต้อง
รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ นทั งหมดจนสิ นสุดสัญญำจ้ำง 

         ๔.๒๓ “ผู้รับจ้ำง” จะต้องรำยงำนข้อมูลกำรรับค ำร้อง – กำรประสำนงำน งำนสูบน  ำ – จ่ำยน  ำ         
กำรท ำควำมสะอำด งำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั งหมดในรอบเดือนให้ กปภ.สำขำพนมสำรคำม       ทรำบภำยในเดือนถัดไป 

๕.  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำง 

 กปภ.สำขำพนมสำรคำม จะประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงทุกๆ ระยะเวลำ ๑ เดือน                   
โดยคณะกรรมกำร ซึ่ง กปภ.สำขำพนมสำรคำม จะแต่งตั งขึ นภำยหลัง  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำว จะพิจำรณำ
ถึงควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำ  ตำมเอกสำรภำคผนวก  กำรท ำควำมสะอำด  กำรดูแลรักษำทรัพย์สินและ
อำคำรสถำนที่และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๖. คุณสมบัติผู้เสนอรำคำ 

 ๖.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกำรค้ำกับกระทรวงพำณิชย์ 

 ๖.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

 ๖.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น และ/หรือ ต้อง 
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงผู้เสนอรำคำรำยอื่น 

 ๖.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศำลไทย   
เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีค ำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั น 

 

๖/๖.๕ บุคคลหรือ..... 
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 ๖.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย  หรือแสดง
บัญชีรำยรับรำยจ่ำยต่อกรมสรรพำกรไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญตำมที่ก ำหนดและจะต้องลงทะเบียนในระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์  ของกรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้ำงภำครัฐรวมทั งต้องรับจ่ำยเงินที่เกิดขึ นทุกรำยกำรของ
งำนตำมสัญญำนี ผ่ำนบัญชีเงินฝำกกระแสรำยวัน เว้นแต่กำรรับจ่ำยเงินแต่ละครั งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำท  

๗. กำรส่งมอบงำน 

 ผู้รับจ้ำงต้องส่งมอบงำนทุกๆ สิ นงวดงำน ตำมสัญญำจ้ำงข้อ ๔ โดยต้องรวบรวมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำเดือน ตำมข้อ ๔.๙  ที่ผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้แทนตรวจสอบแล้ว พร้อมส่งหนังสือส่งมอบงำนให้ผู้ว่ำจ้ำงภำยในเดือนถัดไป 

๘. กำรจ่ำยค่ำจ้ำง 

 ผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้กับผู้รับจ้ำงเป็นรำยเดือน  ตำมท่ีตกลงในสัญญำจ้ำงข้อ ๓, ๔ กปภ.
สำขำพนมสำรคำม จะจ่ำยเงินค่ำจ้ำงให้แก่ผู้รับจ้ำงเป็นรำยเดือน  โดยค ำนวณจำกงำนที่ผู้รับจ้ำงรับผิดชอบในแต่ละเดือนที่
ได้ตกลงกันโดย  กปภ.สำขำพนมสำรคำม จะจำ่ยเงินค่ำจ้ำงให้ผู้รับจ้ำงภำยในเดือนนั น  นับจำกวันที่ได้รับใบแจ้งหนี จำกผู้
รับจ้ำง 

๘.๑  กปภ.สำขำพนมสำรคำม จะจ่ำยเงินค่ำจ้ำงงำนนี เป็นเงินบำทเท่ำนั นและ กปภ.สำขำพนมสำรคำม จะ
จ่ำยเงินค่ำจ้ำงโดยวิธีกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้รับจ้ำง  หรือผู้ รับโอนสิทธิ์ของผู้รับจ้ำงแล้วแต่กรณี  ตำม
หมำยเลขบัญชีเงินฝำกธนำคำรที่ผู้รับจ้ำงแจ้งแก่ กปภ.สำขำพนมสำรคำม  โดยที่เจ้ำของบัญชีจะต้องเป็นผู้รับภำระ
ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำบริกำรอื่นใดที่เกี่ยวกับกำรโอนเงินที่ธนำคำรผู้โอนเงินเรียกเก็บ  และยินยอมให้มีกำรหักเงิน บัญชี
เงินฝำกธนำคำรดังกล่ำว 

๘.๒ ในกรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับควำมสงบสุขของประชำชนตำมที่ระบุใน
รำยละเอียดของสัญญำจนผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถด ำเนินกิจกำรเองได้  หรือในกรณีที่ผู้รับจ้ำงส่งมอบน  ำให้แก่ กปภ.สำขำพนม
สำรคำม ไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรน  ำประปำของผู้ใช้น  ำไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ ที่จะท ำให้ผู้ใช้น  ำไม่ได้ใช้น  ำตลอดเวลำ  กปภ.
สำขำพนมสำรคำม มีสิทธิที่จะเข้ำไปด ำเนินกิจกำรแทนผู้รับจ้ำงเป็นกำรชั่วครำวได้ทันที  เพ่ือขจัดหรือบรรเทำเหตุดังกล่ำว
ข้ำงต้น หรือ ยกเลิกสัญญำทั งหมดหรือเพียงบำงส่วนของผู้รับจ้ำง เพ่ือให้สำมำรถบริกำรน  ำประปำแก่ผู้ใช้น  ำต่อไปได้ 

๘.๓  ในกรณีท่ีผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถสูบน  ำ – จ่ำยน  ำได้ ผู้รับจ้ำงจะต้องช ำระเงินเป็นค่ำชดเชยให้แก่ กปภ.สำขำพนม
สำรคำม  ตำมสัญญำร้อยละ ๐.๒๐ ในเงินค่ำงวดงำนในเดือนนั น ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม  ยกเว้น เหตุสุดวิสัยหรือภัยทำง
ธรรมชำติหรือควำมผิดอ่ืนใดที่มิใช่ควำมผิดของผู้รับจ้ำง กปภ.สำขำพนมสำรคำม จะพิจำรณำยกเว้นค่ำชดเชยเป็นกรณีไป ผู้รับ
จ้ำงจะช ำระเงินค่ำชดเชย ดังกล่ำวนี  ให้แก่ กปภ.สำขำพนมสำรคำม ภำยใน  ๓๐  (สำมสิบ) วัน นับจำกวันที่ได้รับแจ้งหนี จำก 
กปภ.สำขำพนมสำรคำม  หำกพ้นก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำว ผู้รับจ้ำงยินยอมให้ กปภ.สำขำพนมสำรคำม น ำมำหักกลบลบ
หนี กับเงิน ค่ำจ้ำงรำยเดือนที่ กปภ.สำขำพนมสำรคำมช ำระให้กับผู้รับจ้ำง 

๘.๔  ในกรณีผู้รับจ้ำงต้องหยุดกำรปฏิบัติงำนในสถำนีผลิตน  ำและสถำนีสูบ-จ่ำยน  ำ ๗ สถำนี อันเนื่องมำจำก
ปัญหำในกำรบริหำรงำนของผู้รับจ้ำง  กปภ.สำขำพนมสำรคำม มีสิทธิ์ที่จะเข้ำไปด ำเนินกำรแทนได้ทันที  โดยผู้รับจ้ำง
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ นทั งหมด 

 

๗/๙.ควำมรับผิดชอบ...... 

 

 



 

                                                    - ๗ - 

๙. ควำมรับผิดชอบต่อ ผู้รับจ้ำงโดยผู้ว่ำจ้ำง 

 ๙.๑ ผู้ว่ำจ้ำงจะฝึกอบรบกำรปฏิบัติงำนให้กับ “ผู้ปฏิบัติงำนสถำนีผลิตน  ำและสถำนสีูบ-จ่ำยน  ำ 8 สถำนี”   

เรื่อง กำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้องตำมแนวทำงที่ กปภ.สำขำพนมสำรคำม ก ำหนด 

 ๙.๒ ผู้ว่ำจ้ำงจะจัดให้มีผู้ควบคุมงำนเข้ำมำท ำกำรควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของ “ผู้ปฏิบัติงำนสถำนีผลิตน  ำ
และสถำนีสูบ-จ่ำยน  ำ 8 สถำนี” ภำยใน ๓  เดือน หลังจำกลงนำมในสัญญำจ้ำง 

  ๙.๓  ผู้รับจ้ำงจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนอุปกรณ์  น  ำยำในกำรท ำควำมสะอำดและกำรดูแลอำคำรสถำนที่  
บริเวณโรงกรองน  ำ  สถำนีสูบน  ำ – จ่ำยน  ำ และบริเวณโดยรอบสถำนีผลิตน  ำ (ยกเว้นในกำรท ำควำมสะอำดระบบผลิตน  ำ 
กำรล้ำงถังตกตะกอน ล้ำงหม้อกรองน  ำ ถังน  ำใส หรือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้หรือน  ำยำที่ใช้เป็นกรณีพิเศษ) 

  ๙.๔  ผู้รับจ้ำงจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนของงำนที่ใช้เพื่อกำรประกอบงำนจ้ำง คือ ค่ำยำนพำหนะ ค่ำน  ำมัน  
ในกำรจัดส่งเอกสำร, ค่ำน  ำประจ ำวัน  (โดยยกเว้นค่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ในงำนบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกล)   

๙.๕  ผู้ว่ำจ้ำงจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ ใช้งำนต่ำงๆ ในกำรด ำเนินงำนจ้ำง จัดหำเอกสำร , 
รำยงำนกำรบันทึกข้อมูลต่ำง ๆ ที่ใช้เพื่อกำรบันทึกประกอบงำนจ้ำงทั งหมด   

   ๙.๖   ผู้ว่ำจ้ำงจะอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประสำนงำนกับหน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้องในกำรขออนุญำต/อนุมัติ
แล้วแต่กรณีท่ีเกี่ยวเนื่องกับกำรด ำเนินงำนจ้ำง 

๑๐. กำรปฏิบัติงำนในแต่ละหน้ำที่และต ำแหน่งตำมงำนจ้ำงของผู้ว่ำจ้ำง 

 ให้ผู้รับจ้ำงปฏิบัติงำนตำมแผนงำนเอกสำรแนบท้ำย (ภำคผนวก) โดยผู้ว่ำจ้ำงได้ก ำหนดหน้ำที่วิธีกำรปฏิบัติงำนข้อ
ห้ำมในแต่ละต ำแหน่งหน้ำที่ไว้  โดยให้ปฏิบัติงำนตำมระเบียบที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งคัด  หำกเกิดกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ จำก
ข้อก ำหนดและขอบเขตของงำน  ให้ท ำเป็นบันทึกข้อตกลงระหว่ำงผู้รับจ้ำงและผู้ว่ำจ้ำง   

๑๑. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ตั งแตว่ันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยำยน  ๒๕๖๑  จ ำนวน  ๑1  เดือน 

๑๒. วงเงินในกำรจัดหำ 
วงเงินงบประมำณจัดจ้ำง จ ำนวน  2,243,373.77 บำท  (เงินสองล้ำนสองแสนสี่หมื่นสำมพันสำมร้อยเจ็ดสิบ           

สำมบำทเจ็ดสิบเจ็ดสตำงค์) รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

           

 

 

 
 
 
 
 

 ๘/ภำคผนวก....... 



 

- ๘ - 

ภำคผนวก 

หน้ำที่และงำนที่มอบหมำยในกำรปฏิบัติงำน 

ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรจัดหำผู้ปฏิบัติงำน เพ่ือมำปฏิบัติงำนในพื นที่สถำนีผลิตน  ำและสถำนีสูบ-จ่ำยน  ำ 8 สถำนี
กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำพนมสำรคำม ตำมหน้ำที่และต ำแหน่งงำน ดังนี  

๑. กำรผลิตน  ำ – สูบ-จ่ำยน  ำ 

- กำรเข้ำเวรกะผลิตน  ำ – จ่ำยน  ำประปำ ให้ปฏิบัติงำนตำมเวลำและตำรำงเวรกะ ตำมแผนปฎิบัติงำนของ  กปภ.
สำขำพนมสำรคำม  

- ผลิตน  ำ – สูบจ่ำยน  ำสะอำด 
- ควบคุมดูแลไม่ให้น  ำขำด หรือล้นถัง (ถังน  ำใส , ถังสูง) 
- ตรวจสอบปริมำณกำรใช้น  ำ – แรงดันในเส้นท่อ  
- ท ำควำมสะอำดระบบผลิตน  ำในส่วนถังตกตะกอน,หม้อกรองน  ำ , รำงรับน  ำ ให้สะอำดและไม่เกิดตะกอนสะสม  
- กำรล้ำงหม้อกรองน  ำ ต้องสะอำด หน้ำทรำยไม่มีตะกอนสะสมหรือแตกร้ำว  
- ตรวจสอบอุปกรณ์ต่ำงๆในระบบกำรกรองน  ำให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน  หำกพบหรือเกิดกำรช ำรุด ให้รีบแจ้ง 

กปภ.สำขำพนมสำรคำม  เพ่ือด ำเนินกำรซ่อม  
- ควบคุมดูแลป้องกันมิให้เกิดน  ำสูญเสียในระบบผลิตและจ่ำยน  ำ 

๒. ตรวจสอบและควบคุมคุณภำพน  ำประปำ 

- เก็บตัวอย่ำงน  ำดิบ / น  ำประปำ 
- ตรวจวัดค่ำควำมขุ่น 
- ตรวจวัดค่ำ PH เพ่ือปรับค่ำให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 
- ตรวจสอบคลอรีนคงเหลือเพ่ือปรับค่ำให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 
- จ่ำยสำรเคมีและปรับตั งอัตรำกำรจ่ำยสำรเคมีตำมที่ กปภ.สำขำพนมสำรคำม   ก ำหนด 
- จดบันทึกลงในแบบฟอร์มที่ กปภ.สำขำพนมสำรคำม ก ำหนด 
- สังเกตกำรณ์และเฝ้ำระวังคุณภำพน  ำดิบเบื องต้น กรณีคุณภำพน  ำมีกำรเปลี่ยนแปลงในช่วงหน้ำฝน หรือเกิด

สำหร่ำยในแหล่งน  ำ 

๓. ดูแลบ ำรุงรักษำระบบเครื่องจักรกล / ระบบไฟฟ้ำ / อำคำร / พื นที่ 

- เปลี่ยนถ่ำยน  ำมันเครื่องอัดจำระบี เปลี่ยนประเก็น ดูแลบ ำรุงรักษำระบบ เครื่องจักรกลระบบไฟฟ้ำตำมวำระ 
- ดูแลควำมท ำควำมสะอำดเครื่องยนต์ เครื่องสูบน  ำ และอุปกรณ์ในกำรสูบน  ำโดยสม่ ำเสมอ 
- ดูแลบ ำรุงรักษำท ำควำมสะอำดระบบเครื่องจักรกล / ระบบไฟฟ้ำ อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน ตำมแผนงำน กปภ.

สำขำพนมสำรคำม  ก ำหนด  
- ควบคุมเครื่องสูบน  ำและอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้สูบจ่ำยน  ำเข้ำในระบบผลิตน  ำได้ปริมำณ ตำมท่ี กปภ.สำขำพนมสำร

คำม ก ำหนด 

 

 

๙/๒.๔ จัดท ำข้อมูล..... 



 

- ๙ - 

๔. จัดท ำข้อมูล และรำยงำนระบบกำรผลิต 

บันทึกหลักฐำน และรำยงำนกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน ของผู้ปฏิบัติงำนตำมแบบฟอร์มที่ กปภ.พนมสำรคำม 
ก ำหนด  

- รำยงำนกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน 
- รำยงำนปริมำณน  ำผลิต-จ่ำย 

          - รำยงำนคุณภำพน  ำ 
- รำยงำนกำรท ำควำมสะอำดระบบผลิตน  ำ, กำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกล 
- กำรเดินเครื่องจักรกล/ไฟฟ้ำ 
- กำรใช้กระแสไฟฟ้ำ (หน่วย) และ ดีมำนด์ (กิโลวัตต์) 
- กำรใช้สำรส้ม  กรัม/ ม. 3   น  ำดิบ, กก. 
- กำรใช้ปูนขำว  กรัม/ ม. 3 น  ำดิบ, กก. 
- กำรใช้คลอรีน  กรัม/ ม. 3, กก. 

๕  สถำนีเพิ่มแรงดันหนองแหน,สถำนีเพิ่มแรงดันท่ำถ่ำน,สถำนีเพิ่มแรงดันโคกปีบ,สถำนีสูบน  ำดิบท่ำกง และสถำนีสูบน  ำดิบ
คลองตะเกรำ  ให้ปฏิบัติงำน ดังนี   

กำรปฏิบัติงำน  ๒๔ ชั่วโมง  

  ๕.๑  ควบคุมเครื่องสูบจ่ำยน  ำสะอำด ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน เพ่ือสูบน  ำดิบเข้ำระบบผลิต/สูบจ่ำยน  ำ
เข้ำในระบบจ่ำยน  ำได้ตำมท่ี กปภ.สำขำพนมสำรคำม ก ำหนด 
  ๕.๒  ควบคุมดูแลไม่ให้น  ำขำด หรือป้องกันมิให้เกิดน  ำสูญเสียในระบบสูบน  ำดิบและจ่ำยน  ำ 
  ๕.๓  จดหน่วยไฟฟ้ำประจ ำเดือน  ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
  ๕.๔  ดูแลท ำควำมสะอำดอำคำรต่ำง ๆ และพื นที่บริเวณโดยรอบ 
   ๕.๕  ดูแลทรัพย์สินมิให้ช ำรุดหรือสูญหำยและอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน   
   ๕.๖  ดูแลบ ำรุงรักษำท ำควำมสะอำดระบบเครื่องจักรกล /ระบบไฟฟ้ำ ตำมแผนงำน กปภ.สำขำพนมสำรคำม   
ก ำหนด และให้จุดปฏิบัติงำนข้อ ๒ และ ปฏิบัติงำนเพิ่มเติม ดังนี  
   -  ดูแลบ ำรุงรักษำระบบเครื่องจักรกล / ระบบไฟฟ้ำ / อำคำร / พื นที ่
   -  เปลี่ยนถ่ำยน  ำมันเครื่องอัดจำระบี  เปลี่ยนประเก็น  ดูแลบ ำรุงรักษำระบบเครื่องจักรกล
      ระบบไฟฟ้ำตำมวำระ 
   -  ดูแลท ำควำมสะอำดเครื่องยนต์  เครื่องสูบน  ำและอุปกรณ์ในกำรสูบน  ำโดยสม่ ำเสมอ 
   -  ดูแลรักษำทรัพย์สินมิให้ช ำรุดหรือสูญหำย   
   -  รับแจ้งเหตุ  (ท่อแตก , ท่อรั่ว , น  ำประปำไม่ไหล , ไฟฟ้ำดับ ฯลฯ)  และรำยงำนผลให้  กปภ.
สำขำพนมสำรคำม ทรำบ 

 

 

 

๑๐/ข้อควรปฏิบัติ.... 



 

- ๑๐ - 

ข้อควรปฏิบัติ - แนวทำงกำรปฏิบัติงำน 

๑. กำรแต่งกำยเข้ำปฏิบัติงำน  ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำชุดฟอร์มในกำรเข้ำปฏิบัติงำนพร้อมป้ำยชื่อแสดงตัวตนของ
ผู้ปฏิบัติงำน  กำรเข้ำปฏิบัติงำนทุกครั ง “ผู้ปฏิบัติงำนสถำนีผลิตน  ำ และสถำนสีูบ-จ่ำย” ต้องแต่งกำยให้ถูกต้องตำมระเบียบ 

๒. ผู้ว่ำจ้ำงจะท ำกำรตรวจสอบประสิทธิภำพกำรท ำงำนของตัวแทนผู้รับจ้ำง  หำกเกิดกรณีขำดกำรเอำใจใส่ในกำร
ปฏิบัติงำน  งำนที่มอบหมำยไม่ประสบควำมส ำเร็จ  ขำดงำน – มำสำย – ออกงำนก่อนเวลำ  ไม่เชื่อฟังค ำสั่งผู้ว่ำจ้ำงหรือ
ตัวแทนผู้ว่ำจ้ำงได้ท ำกำรตักเตือนไปแล้วไม่ว่ำจะเป็นด้วยวำจำหรือกำรบันทึกข้อควำม  เกิน ๒ ครั ง ผู้ว่ำจ้ำงหรือตัวแทนผู้
ว่ำจ้ำงจะท ำกำรขอเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงำนรำยนั นทันที 

๓. กำรก ำหนดหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำน (เพ่ิมเติม) ของผู้รับจ้ำง, ปริมำณงำน, งำนอ่ืนๆ ที่มอบหมำย ผู้ว่ำจ้ำงจะแจ้งให้
ทรำบแก่ผู้รับจ้ำงในภำยหลัง  โดยให้ถือข้อตกลงระหว่ำงผู้ว่ำจ้ำงและผู้รับจ้ำงเป็นเกณฑ์ก ำหนด  โดยยึดถือหลักเกณฑ์ที่ไม่
ขัดต่อสัญญำจ้ำงฯ, กฏหมำยประกันสังคมหรือประกันภัยในส่วนของผู้รับจ้ำง 

๔. จำกข้อ ๓  หำกเกิดเหตุสุดวิสัยที่จะต้องขอกำรร่วมมือในงำนอื่นๆ ฯลฯ อันที่จะต้องให้ผู้ปฏิบัติงำนท ำงำนเพิ่มเติมหรือ
กำรท ำงำนล่วงเวลำเป็นครั งครำว  ผู้รับจ้ำงต้องให้ควำมร่วมมือในงำนนั นๆ โดยที่ผู้ว่ำจ้ำงไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมในกรณี
นั น  แต่ให้ผ่ำนควำมเห็นชอบของผู้ว่ำจ้ำงและผู้รับจ้ำงทุกครั ง 

๕. ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  ผู้รับจ้ำงต้องดูแลเรื่องควำมปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนของ กปภ.สำขำพนมสำรคำม หรือตำมที่ตกลงกัน  หำกเกิดเหตุสุดวิสัยในกรณีใดๆ ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถเรียกร้อง
ควำมเสียหำยที่เกิดขึ นจำก กปภ.สำขำพนมสำรคำม ได้  และยึดถือค ำตัดสินของ กปภ.สำขำพนมสำรคำม เป็นที่สิ นสุด 

๖. หำกเกิดข้อผิดพลำด, ควำมช ำรุดหรือควำมเสียหำยในกำรปฏิบัติงำน  ผู้รับจ้ำงต้องแจ้งและรำยงำนต่อผู้ว่ำจ้ำงหรือ
ตัวแทนผู้ว่ำจ้ำงภำยในวันนั นโดยเร็วที่สุด  หำกผู้ว่ำจ้ำงฯ ตรวจพบภำยหลังถือว่ำผู้รับจ้ำงปกปิดควำมผิดนั น  ผู้รับจ้ำง
จะต้องรับผิดชอบควำมผิดที่เกิดขึ นเป็น ๒ เท่ำของทรัพย์สินตำมมูลค่ำจริง  และยึดถือค ำตัดสินของ กปภ.สำขำพนมสำรคำม 
เป็นที่สิ นสุด 

๗. งำนจ้ำงเหมำบริกำรสถำนีผลิตน  ำและสถำนีสูบ-จ่ำย ๗ สถำนี เป็นงำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน  
เป็นลักษณะกำรจ้ำงเหมำแรงงำนปฏิบัติงำนเฉพำะทำง  ผู้รับจ้ำงต้องไม่น ำไปเปรียบเทียบหรือก ำหนดกำรปฏิบัติงำนใน
ลักษณะปกติทั่วไป  ซึ่ง กปภ.สำขำพนมสำรคำม อำจมีแนวทำงที่ก ำหนดให้มีกำรปฏิบัติงำนในปริมำณงำนเพ่ิมเติมจำกงำน
ประจ ำได้ในภำยหลัง    แต่จะไม่เกินเวลำปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงในข้อ ๒ และอ้ำงถึงกำรปฏิบัติงำนในข้อ ๕ และข้อ ๖ และ
ไม่เกินข้อก ำหนดในกฎหมำยแรงงำน  

๘. เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปฏิบัติงำนจ้ำง  ผู้ว่ำจ้ำงจะเป็นผู้จัดหำมำให้ตำมควำมต้องกำรของผู้รับจ้ำง  แต่ต้องไม่เกิน
ควำมจ ำเป็นของงำนจ้ำงฯ  ผู้รับจ้ำงต้องดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ต่ำงๆ ที่ผู้ว่ำจ้ำงจัดหำไปให้ด้วยควำมระมัดระวังหรือใช้อย่ำง
ประหยัดและพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ  หำกผู้ว่ำจ้ำงพบว่ำผู้รับจ้ำงขำดควำมระมัดระวังในเรื่องดังกล่ำวฯ จะท ำกำรเปรียบเทียบ
ปรับตำมมูลค่ำ  กำรส่งงำนจ้ำงในแต่ละครั ง  ผู้รับจ้ำงต้องแนบเอกสำรประกอบงำนจ้ำงดังนี  

 

 

๑๑/๘.๑ ใบส่งมอบ... 



 

- ๑๑ - 

๘.๑  ใบส่งมอบงำนพร้อมใบแจ้งหนี   ก ำหนดไม่เกินวันที่ ๕ ของเดือน 
๘.๒  เอกสำรกำรกำรลงชื่อเข้ำปฏิบัติงำนของเดือนนั น 
๘.๓  รำยงำนกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนในสถำนีผลิตน  ำและสถำนสีูบ-จ่ำย 8 สถำนี 

๙. ห้ำมน ำบุคคลภำยนอกหรือผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง เข้ำมำในพื นที่ปฏิบัติงำนก่อนได้รับอนุญำตจำก กปภ.สำขำพนมสำรคำม 
๑๐. ห้ำมน ำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ กปภ.สำขำพนมสำรคำม ไปใช้ 

ภำยนอกกิจกำรงำนประปำและห้ำมน ำเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ภำนอกท่ีไม่เก่ียวข้องเข้ำมำใช้ในพื นที่ปฏิบัติงำน หำกมีควำม
จ ำเป็นที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำนของ กปภ.สำขำพนมสำรคำม ให้จัดท ำบัญชีรำยละเอียดแจ้ง และต้องได้รับอนุญำตจำก 
กปภ.สำขำพนมสำรคำม ก่อน 

๑๑. ห้ำมน ำสำรเคมีใดๆ ออกหรือน ำเข้ำมำในพื นที่ปฏิบัติงำน รวมถึงกำรทดลองหรือดัดแปลงเอง โดยไม่ได้รับอนุญำต 
๑๒. ห้ำมแก้ไข ดัดแปลง อุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้ำ / เครื่องจักรกล ก่อนได้รับอนุญำต 
๑๓. ห้ำมดื่มสุรำ , เสพสำรเสพติด , เล่นกำรพนัน หรือกำรกระท ำใดๆ ที่ผิดกฎหมำย ภำยในบริเวณพื นที่ของ กปภ.

สำขำพนมสำรคำม  
๑๔. ห้ำมน ำข้อมูลใดๆ ของ กปภ.สำขำพนมสำรคำม ไปให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เพ่ือใช้ประโยชน์หรือก่อให้เกิด

ควำมเสียหำยกับ กปภ.สำขำพนมสำรคำม 
๑๕. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้แจ้งต่อช่ำงควบคุมงำน , หัวหน้ำงำนผลิต ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือกำรแก้ไขได้ทันท่วงที 

หรือรีบด ำเนินกำรแก้ไขในเบื องต้นก่อนทุกครั ง 
๑๖. กำรปฏิบัติงำนผู้รับจ้ำงต้องแต่งกำยสุภำพ รักษำภำพลักษณ์ของกำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำพนมสำรคำม  
๑๗.. กรณีมีผู้มำติดต่อประสำนงำนทำงสถำนีฯ ผู้รับจ้ำงต้องให้กำรต้อนรับด้วยควำมสุภำพ และแจ้งต่อหัวหน้ำงำน

ผลิตและช่ำงควบคุมงำนทุกครั ง 
๑๘. เครื่องจักรกล,อุปกรณ์ใดๆ เกิดผิดปกติหรือเสียหำย ผู้รับจ้ำงต้องแจ้งหัวหน้ำงำนผลิตหรือช่ำงควบคุมงำนทรำบ

ทุกครั ง หำกสืบทรำบภำยหลังว่ำเกิดจำกกำรปล่อยปละละเลยของผู้รับจ้ำง ผู้รับจ้ำงต้องออกค่ำใช้จ่ำยที่เกิดควำมเสียหำย 
ขึ นทั งหมด 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

     


