
ข้อกำหหนดขอบเขตของงหน (TOR)
กหรจ้หงงหนจ้หงผลิตประปหควบคุมดูแลและบำหรุงรกกษหระบบผลิตนำำหประปห (Mobile Plant)

กหรประปหสว่นภูมิภหคสหขห สรุหษฎร์ธหนี (ชกำนพิเศษ)

1.วกตถปุระสงค์
การประปาส่วนภูมิภาค มคีวามประสงคจ์ะจ้างให้เอกชนบริหารจดัการผลติน้ำาประปาและ

บำารงงรักษาระบบประปา ให้แกก่ารประปาส่วนภูมิภาคทีีรระบบผลิตน้ำาประปา ( Mobile Plant )          
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) โดยมีภาระหน้าทีีรดงัน้ี

1.1 บริหารจัดการผลิตน้ำาประปา และบำารงงรกัษาระบบประปาตามแนวทีางทีีร กปภ. 
กำาหนด 

1.2 ดูแลทีรพัย์สินและสถานทีีรบริเวณระบบผลิตน้ำาประปา (Mobile Plant) การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขา สงราษฎร์ธานี (ชั้นพเิศษ) และสถานีสูบน้ำาทีีรเกีรยวข้องกับกระบวนการระบบผลิตน้ำา
ประปา(Mobile Plant) หรืออืรน ๆ ทีีรเกีรยวข้อง ซึรง กปภ.กำาหนดในภายหลัง (ถ้ามี)
2.คำหจำหกกดควหม

ขอบเขตของงานจ้างน้ี จะใช้คำาจำากดัความและความหมายของคำาตอ่ไปน้ี
2.1  “ผูย้ืรนข้อเสนอทีีรไดร้ับการพจิารณา” (Acceptable  Tenderer) หมายความถึง ผู้

ยืรนข้อเสนอซึรงมีข้อเสนอเป็นไปตามเงืรอนไข  ข้อกำาหนด  และเป็นทีีรยอมรับของ กปภ.
2.2  “บริษัที”  (Company)  หมายถึง  บริ ษั ทีหรื อกลง่ มบริ ษั ทีทีีร ทีำาสั ญญากั บ 

กปภ. ในงานน้ี
2.3  “สัญญา”  (Contract)  หมายถึง  ข้อตกลงระหว่าง กปภ. กับ บริษัที รวมทีั้งงาน

ตา่ง ๆ ทีีรเป็นส่วนประกอบของสัญญาดว้ย
2.4  “ผูร้ับจ้าง”  (Contractor)  หมายถึง  ผูย้ืรนข้อเสนอทีีรไดร้ับการพจิารณา และเป็นคู่

สัญญากบั กปภ.
2.5   “ข้อเสนอ”  (Proposal)  หมายถึง  ข้อเสนอการบริหารจัดการผลิตน้ำาประปาและ

บำารงงรักษาระบบประปาให้แกก่ารประปาส่วนภูมิภาค ทีีรได้จากผูย้ืรนข้อเสนอ
2.6 “กปภ.”(PWA) หมายถึง  การประปาสว่นภมูภิาค รวมทีัง้อำานาจหน้าทีีรตามกฎหมาย
2.7 “รายงาน”(Report)  หมายถึง  รายงานข้อมูลการบริหาร การจดัการผลิต น้ำาประปา

ระบบผลิตน้ำาประปา ( Mobile Plant ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขา สงราษฎร์ธานี (ชั้นพเิศษ) และสถานี
สูบน้ำาทีีรเกีรยวข้องกับกระบวนการระบบผลิตน้ำาประปา(Mobile Plant) หรืออืรน ๆ ทีีรเกีรยวข้อง ซึรง 
กปภ.กำาหนดในภายหลัง (ถ้ามี)

2.8  “การยืรนข้อเสนอ”  (Tender) หมายถึง การยืรนข้อเสนองานบริหารจัดการผลิตน้ำา
ประปาและบำารงงรักษาระบบประปา ตามข้อ 1 

2.9  “ผูย้ืรนข้อเสนอ” (Tenderer) หมายถึง  ผู้ยืรนข้อเสนอทีีรมีคงณสมบัตติามประกาศงาน
จา้งเอกชนปริหารจัดการผลิตน้ำาประปาและบำารงงรกัษาระบบประปา

2.10  “ขอบเขตของงานจา้ง” (TOR) หมายถึง  ขอบเขตของงานจ้างดำาเนินการบริหาร
จดัการผลิตน้ำาประปาและบำารงงรักษาระบบประปา สำาหรับการยืรนข้อเสนอของ กปภ. รวมทีัง้เอกสาร   
แนบทีา้ย และเอกสารประกอบทีัง้หมด



2.11  “คณะกรรมการ” (Committee) หมายถึง คณะกรรมการกำากบัและประสานงานทีีร
แตง่ตั้งโดย กปภ.

2.12  “กปภ.สาขาสงราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)” หมายถึง สำานักงานการประปาส่วนภูมิภาค
สาขา สงราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) ซึรงมีหน้าทีีรดูแลและรับผิดชอบการให้บริการน้ำาประปาในเขตพืน้ทีีรดำาเนินงาน

2.13  “ภาษีมูลค่าเพิรม”  หมายถึง  ภาษีทีีรผู้ขายเรียกเก็บจากผู้ซ้ือตามประมวลรัษฎากร
และรวมถึงภาษีการคา้อืรนใดทีีรเหมือนกัน หรือประกาศใช้แทีนหรอืประกาศใช้เพิรมเติมในอนาคตและมีผลให้
ผู้ขายตอ้งเรียกเก็บจากผู้ซ้ือ

2.14   “ลบ.ม.”  หมายถึง  ลกูบาศกเ์มตร
3.ขอบเขตทก่วไปของงหน

ขอบเขตทีัรวไปของงานประกอบดว้ย
3.1  ผูร้ับจ้างจะตอ้งบริหารจดัการผลติน้ำาประปา และบำารงงรักษาระบบประปาตาม

แนวทีางทีีร  กปภ. กำาหนด  
3.2  ผูร้ับจ้างจะตอ้งดแูลทีรัพย์สิน  และสถานทีีรบริเวณ ตามข้อ 1.2 
3.3  กปภ. จะจา่ยคา่จา้งให้แกผู่ร้บัจา้งสำาหรบังานทีีรผูร้บัจา้งไดป้ฏิบัิตติามข้อ 3.1 และ 3.2

4.หน้หท่ีของ กปภ.
กปภ. จะยังคงมีหน้าทีีรตามพระราชบัญญัตกิารประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522  ยกเว้น    

ในส่วนทีีร  กปภ. ไดม้อบหมายให้ผู้รับจ้างดำาเนินงานแทีนตามทีีรจะตกลงกัน
5.เอกสหรแนบท้หยเอกสหรประกวดรหคหอิเล็กทรอนิกส์

5.1  รายละเอียดและขอบเขตของงาน
5.2  แบบใบเสนอราคาทีีรกำาหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจา้งภาครัฐดว้ยอเิล็กทีรอนิกส์
5.3  สัญญาจา้งทีัรวไป
5.4  แบบหนังสือค้ำาประกัน

(1)   หลักประกนัการเสนอราคา
(2)   หลักประกนัสัญญา

5.5  บทีนิยาม
(1)   ผู้ทีีรมีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2)   การขัดขวางการแข่งขันอยา่งเป็นธรรม

5.6  แบบบัญชีเอกสารทีีรกำาหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทีรอนิกส์
(1)   บัญชีเอกสารส่วนทีีร 1
(2)   บัญชีเอกสารส่วนทีีร 2



6.คุณสมบกติของผู้ยื่นข้อเสนอ
ผูย้ืรนข้อเสนอจะตอ้งมีคงณสมบัติ  และมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าตนมีคงณสมบัติครบถ้วน

ตามทีีรกำาหนดไว้  ดงัตอ่ไปน้ี
6.1  มคีวามสามารถตามกฎหมาย
6.2  ไม่เป็นบงคคลล้มละลาย
6.3  ไมอ่ยู่ระหว่างเลกิกจิการ
6.4  ไม่เป็นบงคคลซึรงอยู่ระหว่างถูกระงับการยืรนข้อเสนอหรอืทีำาสัญญากบัหน่วยงานของ

รฐัไว้ชัรวคราว เนืรองจากเป็นผู้ทีีรไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบทีีร
รฐัมนตรีว่าการกระทีรวงการคลังกำาหนดตามทีีรประกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืข่ายสารสนเทีศของกรมบัญชี
กลาง

6.5  ไม่เป็นบงคคลซึรงถูกระบงชืรอไว้ในบัญชีรายชืรอผู้ทีิง้งานและไดแ้จ้งเวียนชืรอผู้ทีิง้งานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทีศของกมบัญชีกลาง ซึรงรวมถึงนิติบงคคลทีีรผู้ทีิง้งานเป็นหง้นส่วน 
ผู้จดัการ กรรมการผูจ้ัดการ ผู้บริหาร ผู้มอีำานาจในการดำาเนินงานในกจิการของนิตบิงคคลน้ันด้วย

6.6  มคีงณสมบัติและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามทีีรคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพัสดงภาครัฐกำาหนดในราชกิจจานงเบกษา

6.7  เป็นบงคคลธรรมดาหรือนิตบิงคคลผูม้ีอาชีพรับจ้างงานทีีรประกวดราคาอเิล็กทีรอนิกส์
ดงักล่าว

6.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืรนข้อเสนอรายอืรนทีีรเข้ายืรนข้อเสนอให้แก่      
หน่วยงาน ณ วันประกาศประกวดราคาอเิล็กทีรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทีำาอนัเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทีรอนิกส์ครัง้น้ี

6.9  ไม่เป็นผู้ไดร้ับเอกสทิีธิ์หรอืความคง้มกัน ซึรงอาจปฏิิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทียเว้นแต่
รฐับาลของผูย้ืรนข้อเสนอไดม้คีำาสัรงให้สละเอกสทิีธิ์และความคงม้กัน เช่นว่าน้ัน

6.10  ผูย้ืรนข้อเสนอตอ้งลงทีะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจา้งภาครัฐดว้ยอเิล็กทีรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP)  ของกรมบัญชีกลาง

6.11  ผูย้ืรนข้อเสนอซึรงไดร้ับคดัเลือกเป็นคู้สัญญาตอ้งลงทีะเบียนในระบบจัดซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐดว้ยอเิล็กทีรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามทีีร
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด

6.12  ผูย้ืรนเสนอต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจา่ยไม่ถูกตอ้งครบถ้วนในสาระสำาคญั ตามทีีรคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด

6.13  ผูย้ืรนข้อเสนอซึรงไดร้ับคดัเลือกเป็นคู่สัญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
เว้น แตก่ารจา่ยเงินแต่ละครัง้ซึรงมมีูลคา่ไม่เกินสามหมืรนบาทีคู้สัญญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได ้ตามทีีรคณะ
กรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด

6.14  ผู้ยืรนข้อเสนอ  หรืออย่างน้อยหนึรงในสมาชิกของกลง่มผู้ยืรนข้อเสนอ  จะต้องมี
ประสบการณ์หรือผลงานด้านการบริหารจัดการผลิตน้ำาประปาและบำารงงรักษาระบบประปาขนาดตั้งแต่
500 ลบ.ม./ชม. ข้ึนไป  โดยจะต้องดำาเนินการแล้วเสร็จก่อนวันยืรนข้อเสนอ  หรือเป็นงานทีีรอยู่ระหว่าง
ดำาเนินการ  กับหน่วยงานราชการ  หรือ  รัฐวิสาหกิจในประเทีศ  หรือ  เอกชนทีีรเป็นนิติบงคคล  โดยมีหลัก
ฐานทีีรตรวจสอบได้  ได้แก่  สำาเนาสัญญาจ้าง  หรือ  ข้อตกลงว่าจ้าง  มาแสดงรวมทีั้งมีหนังสือรับรองจาก
เจา้ของงาน  และ / หรือผู้ว่าจ้าง  ทีัง้น้ีจะตอ้งแสดงสำาเนาเอกสารประสบการณ์หรือผลงานดว้ย



7.  หลกกฐหนกหรยื่นข้อเสนอ
ผูย้ืรนข้อเสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลักฐานยืรนมาพรอ้มกบัการเสนอราคาทีางระบบจัดซ้ือ

จดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทีรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คอื
7.1 สว่นท่ี  1  อยา่งน้อยตอ้งมีเอกสารดงัตอ่ไปน้ี

(1)  ในกรณผีู้ยืรนข้อเสนอเป็นนิติบงคคล
(ก)  ห้างหง้นส่วนสามัญหรือห้างหง้นส่วนจำากัด  ให้ยืรนสำาเนาหนังสือรับรองการ

จดทีะเบียนนิตบิงคคล บัญชีรายชืรอหง้นส่วนผู้จัดการ ผูม้ีอำานาจควบคงม(ถ้ามี)พรอ้มรบัรองสำาเนาถูกตอ้ง
(ข)  บริษัทีจำากัดหรือบริษัทีมหาชนจำากัด ให้ยืรนสำาเนาหนังสือรับรองการจด

ทีะเบียนนิติบงคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชืรอกรรมการผู้จดัการ ผูม้ีอำานาจควบคงม (ถ้ามี) และบัญชีผู้
ถือหง้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พรอ้มรับรองสำาเนาถูกตอ้ง

(2)  ในกรณีผู้ยืรนข้อเสนอเป็นบงคคลธรรมดาหรือคณะบงคคลทีีรมิใช่นิติบงคคล ให้ยืรน
สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้น้ัน สำาเนาข้อตกลงทีีรแสดงถึงการเข้าเป็นหง้นส่วน (ถ้ามี) สำาเนาบัตร
ประจำาตัวประชาชนของผู้เป็นหง้นส่วน หรือสำาเนาหนังสือเดินทีางของผู้เป็นหง้นส่วนทีีรมิได้ถือสัญชาติไทีย
พรอ้มทีัง้รับรองสำาเนาถูกตอ้ง

(3)  ในกรณีผู้ยืรนข้อเสนอเป็นบงคคลธรรมดาหรือคณะบงคคลทีีรมิใช่นิติบงคคล ให้ยืรน
สำาเนาสัญญาของการเข้าร่วมคา้ และเอกสารตามทีีรระบงไว้ใน (1) หรอื (2) ของผูร้่วมคา้ แล้วแตก่รณี

(4)  เอกสารเพิรมเตมิอืรนๆ
(4.1)  สำาเนาใบทีะเบียนพาณิชย์
(4.2)  สำาเนาใบทีะเบียนภาษีมูลคา่เพิรม

(5)  บัญชีเอกสารส่วนทีีร 1 ทีั้งหมดทีีรได้ยืรนพร้อมกับการเสนอราคาทีางระบบจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทีรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 5.6 (1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF (Portable
Document  Format)

ทีัง้น้ี เมืรอผู้ยืรนข้อเสนอดำาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนทีีร 1 ครบถ้วน ถูก
ตอ้งแล้ว ระบบจดัซ้ือจัดจา้งภาครัฐดว้ยอเิล็กทีรอนิกส์จะสรา้งบัญชีเอกสารส่วนทีีร 1 ตามแบบในข้อ 5.6 (1)
ให้โดยผู้ยืรนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนทีีร 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF (Portable Document
Format)

7.2  สว่นท่ี    2  อยา่งน้อยตอ้งมีเอกสารดงัตอ่ไปน้ี 
(1)  ในกรณีทีีรผู้ยืรนเสนอมอบอำานาจให้บงคคลอืรนกระทีำาแทีนให้แนบหนังสือมอบ

อำานาจซึรงติดอากรแสตมปาตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำานาจและผู้รับมอบอำานาจ
ทีัง้น้ี หากผู้รับมอบอำานาจเป็นบงคคลธรรมดาตอ้งเป็นผู้ทีีรบรรลงนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเที่าน้ัน

(2)  หลักประกันการเสนอราคา 
(3)  บัญชีเอกสารส่วนทีีร 2 ทีั้งหมดทีีรได้ยืรนพร้อมกับการเสนอราคาทีางระบบจัดซ้ือ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทีรอนิกส์  ตามแบบในข้อ 5.6 (2) โดยไม่ต้องในรูปแบบ PDF (Portable
Document Format)

(4)  ข้อเสนอทีางดา้นเทีคนิค (ตามภาคผนวก 1)  ประกอบดว้ยเอกสารดังตอ่ไปน้ี
(4.1)   บทีสรงปของข้อเสนอ 
(4.2)   แนวทีางการบริหารจดัการผลติน้ำาประปาและการบำารงงรกัษาระบบประปา 



(4.3)  ผลงานดา้นการบรหิารจดัการผลติน้ำาประปาและบำารงงรกัษาระบบประปาขนาดตั้งแต่
500 ลบ.ม./ชม. ข้ึนไป โดยจะต้องดำาเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 5 ปกก่อนวันยืรนข้อเสนอ หรืออยู่ระหว่าง
ดำาเนินการ กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจในประเทีศหรือเอกชนทีีรเป็นนิติบงคคล

(4.4)   การจดัรูปองคก์ารและบงคลากรหลกั 
ทีัง้น้ี เมืรอผู้ยืรนข้อเสนอดำาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนทีีร 2 ครบถ้วน ถูก

ตอ้งแล้ว ระบบจดัซ้ือจัดจา้งภาครัฐดว้ยอเิล็กทีรอนิกส์จะสรา้งบัญชีเอกสารส่วนทีีร 2 ตามแบบในข้อ 5.6 (2)
ให้โดยผู้ยืรนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนทีีร 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF (Portable Document
Format)
8. หลกกเกณฑก์หรพิจหรณห

พจิารณาจากการประเมินคา่ประสทิีธิภาพตอ่ราคา เกณฑก์ารพจิารณา ดงัน้ี
8.1 ราคาทีีร เสนอราคา (ตั วแปรหลั ก )   โดยคำานวณคะแนนจากราคาทีีร เสนอ

ระบงน้ำาหนัก 50 %
8.2 ข้อเสนอด้านเทีคนิคหรือข้อเสนออืรนๆ  โดยคำานวณคะแนนโดยคณะกรรมการ

ระบงน้ำาหนัก 50 %
รวมเป็นน้ำาหนักคะแนนเป็นทีั้งหมด 100 %

9. เงื่อนไขและข้อกำหหนดของงหน
9.1  ผู้รับจ้างจะต้องบริหารจัดการผลิตน้ำาประปาให้ได้คงณภาพตามมาตรฐานคงณภาพน้ำา

ของ กปภ. (ภาคผนวก 3) โดยผลิตน้ำาประปาในปริมาณทีีรผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ทีราบ ในแต่ละเดือน โดย กปภ.
จะแจ้งให้ทีราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7(เจ็ด) วัน รวมถึงการบำารงงรักษาระบบประปาตามแนวทีางทีีร กปภ.
กำาหนดในระยะเวลา 1 ปก นับจากวันทีีร กปภ. กำาหนดให้ตามหนังสือ Notice to Proceed โดย กปภ.
จะจา่ยคา่จา้งให้ตามอตัราทีีรตกลงกัน

9.2  ผู้รับจ้างจะต้องดูแลทีรัพย์สิน  และดูแลสถานทีีร ตามข้อ 1.2 แทีน กปภ. ตลอดอายง
สัญญาหากทีรพัย์สินของกปภ.สูญหายหรอืชำารงดเสียหายอันเกิดจากความบกพรอ่งหรือประมาทีเลินเล่อของ
ผูร้ับจ้าง ผูร้ับจ้างจะตอ้งชดใช้คา่เสียหายให้  กปภ.

9.3  ผู้รับจ้างมีหน้าทีีรตอ้งดแูลเครืรองจกัรกล ระบบไฟฟา้ และองปกรณป์ระปา ของสถานทีีร
ตามข้อ 1.2 ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทีธิภาพ  ตลอดอายงสัญญา  และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบใน
การซ่อมแซมให้ดีดงัเดิมกอ่นสิ้นสงดสัญญา

9.4  ผู้รับจ้างมีหน้าทีีรต้องรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ย ในการผลติน้ำาประปาในสว่นของคา่กระแสไฟฟา้ทีีรใช้
ในการผลติน้ำาประปาของสถานทีีร ตามข้อ 1.2

9.5  ผูร้ับจ้างมีหน้าทีีรตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จา่ยในการจดัหาสารเคมีตา่งๆ ทีีรใชใ้นการผลติ
น้ำาประปา

9.6  ผูร้ับจ้างมีหน้าทีีรดำาเนินการจดัทีำา ISO 9001 และ ISO 14001 รวมถึงการปรับปรงง
ทีบทีวนให้อยู่ในเวอร์ชัรนปัจจงบัน หากมกีารเปลีรยนแปลงตลอดอายงสัญญา

9.7  กปภ. จะอำานวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยราชการทีีรเกีรยวข้องในการ
ขออนงญาต / อนงมัต ิ แล้วแตก่รณทีีีรเกีรยวเนืรองกบัการดำาเนินงาน โดยผูร้ับจ้างจะตอ้งเป็นผู้รับผิดชอบคา่ใช้
จา่ยทีีรเกดิข้ึนทีั้งหมด  



9.8  ในกรณีผูร้ับจ้างไม่สามารถผลิตน้ำาประปาได ้  ผูร้ับจ้างจะตอ้งชำาระเงินเป็นค่าชดเชย
ให้แก่  กปภ. โดยคำานวณจากปรมิาณน้ำาประปาทีีรขาดไปในแต่ละวันคูณกับอัตราคา่น้ำาเฉลีรยทีีร  กปภ.สาขา 
สงราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ขาย ยกเว้นเหตงสงดวิสัยหรือภัยทีางธรรมชาตหิรอืความผดิอืรนใดทีีรมใิช่ความผดิของ
ผูร้ับจ้าง ผูว้่าจ้างจะพจิารณายกเว้นค่าปรับเป็นกรณีไป ผูร้ับจ้างจะจา่ยคา่ชดเชยดังกลา่วน้ีให้แก่  กปภ. 
ภายใน  30  (สามสิบ) วัน นับจากวันทีีรตัวแทีนทีั้งสองฝา่ยลงนามรับรองความถูกตอ้ง โดยไมหั่กกลบลบหน้ี
กบัการชำาระคา่จา้งรายเดอืน

9.9  ในกรณทีีีรผูร้ับจ้างไม่สามารถผลิตน้ำาประปาให้มีคงณภาพไดต้ามมาตรฐานของ กปภ. 
อนัเป็นเหตงเกดิจากความผิดพลาด  บกพรอ่งหรอืประมาทีเลินเล่อของผูร้ับจ้าง ผูร้ับจ้างจะตอ้งชำาระเงินเป็น
คา่ชดเชยให้แก่ กปภ.ในเดอืนถัดไป เทีา่กบั  0.10  (ศูนย์จงดหนึรงศูนย์) คณูดว้ยอตัราคา่น้ำาเฉลีรยทีีร 
กปภ.สาขาสงราษฎร์ธานี (ชั้นพเิศษ) ขายย้อนหลัง 3 เดือน คณูดว้ยปริมาณน้ำาประปาทีั้งหมดตามทีีรผู้รับจา้ง
ผลิตจัดส่งให้แก่ กปภ.สาขาสงราษฎร์ธานี (ชั้นพเิศษ) นับตัง้แตว่ันทีีรตรวจพบว่ารายการดงักลา่วมีเกณฑ์
คงณภาพดอ้ยกวา่ทีีรระบงไว้ในมาตรฐานน้ำาประปาของ กปภ. จนถึงวันทีีรผู้รับจ้างทีำาการแกไ้ขให้รายการ       
ดงักล่าวมีเกณฑเ์ที่ากับหรอืสูงกว่ามาตรฐานทีีรกำาหนด ซึรงจะตอ้งไดร้ับการรับรองจากตัวแทีนของทีัง้สองฝา่ย

ผูร้ับจ้างจะจา่ยคา่ชดเชยดังกลา่วน้ีให้แก่  กปภ. ภายใน 30  (สามสิบ) วันนับจากวันทีีร
ตวัแทีนทีัง้สองฝ่ายลงนามรับรองความถูกตอ้ง โดยไม่หักกลบลบหน้ีกับการชำาระคา่จา้งรายเดอืน

9.10  กปภ.จะจ่ายคา่จ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดอืน โดยคำานวณจากปริมาณน้ำาประปา
ทีีรอา่นได้จากมาตรวัดน้ำาหลักในแต่ละเดอืนคณูกับอัตราคา่จ้างตอ่หน่วยทีีรไดต้กลงกันแล้ว

9.11  กปภ.จะจ่ายเงินคา่จา้งของโครงการน้ีเป็นเงินบาทีเทีา่น้ัน  ในการชำาระเงินคา่จา้ง  
ผู้วา่จา้งตกลงชำาระคา่จา้งโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูร้ับจ้าง  หรือผูร้ับโอนสิทีธิ์แล้วแตก่รณี

9.12  ผูร้ับจ้างมีหน้าทีีรตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จา่ยของคา่กระแสไฟฟา้ คา่สารเคมีตา่งๆและ
รวมถึงคา่ใช้จา่ยอืรนๆทีีรจะเกดิข้ึนในการผลิตน้ำาของระบบผลิตน้ำาประปา( Mobile Plant ) การประปาส่วน
ภมูิภาคสาขา สงราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) โดยจะตอ้งชำาระให้ผู้รับจ้างภายใน 7 (เจด็) วัน นับจากวันทีีรไดร้ับใบ
แจง้หน้ีจากผูว้่าจา้ง

9.13  ในกรณทีีีรการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคไดป้ระกาศคา่ไฟฟา้ ตามสตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟา้
โดยอตัโนมัติ (คา่ Ft) เพิรมข้ึนหรือลดลงจากคา่ Ft ณ เดือนทีีรยืรนเสนอราคา (คา่ Ft0) กปภ.และผูร้ับจ้าง
ตกลงให้มีการชดเชยคา่จา้งเนืรองจากกรณน้ีี โดยจะคดิชดเชยเพิรมข้ึนหรือลดลงจากคา่จา้งแต่ละเดอืนทีีรเบิก
จา่ยเป็นเงินค่าจา้งตามข้อ 9.10 ตามสูตรและหลักเกณฑ์ทีีรไดก้ำาหนดไว้ใน ภาคผนวก 4

9.14  ผูร้ับจ้างจะตอ้งรายงานข้อมูลการบริหารการจดัการผลิตน้ำาประปาในรอบเดือน  
ตามภาคผนวก  2  ให้ กปภ. ทีราบภายใน  5  วัน  ของเดอืนถัดไป

9.15 ในกรณทีีีรเกิดเหตงจำาเป็นหรือเหตงสงดวิสัย หรือเหตงทีีรเกีรยวเนืรองกับความสงบสงขของ
ประชาชน  ทีำาให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำาเนินกิจการเองได้ หรือในกรณทีีีรผูร้ับจ้างส่งมอบน้ำาประปาให้แก่ 
กปภ. ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการน้ำาประปาของผู้ใชน้้ำาไม่ว่าดว้ยเหตงใดๆทีีรจะทีำาให้ผู้ใชน้้ำาไม่ไดใ้ชน้้ำาตลอด
เวลา หรือในกรณทีีีร กปภ. เห็นว่าหากปล่อยให้ผู้รับจ้างดำาเนินการผลิตน้ำาประปาตอ่ไปจะกอ่ให้เกดิอนัตราย
ตอ่สงขอนามัยประชาชนผู้บริโภคน้ำาประปา กปภ. มีสทิีธิ์เข้าไปดำาเนินการดว้ยตนเองเป็นการชัรวคราวได้
ทีนัทีี เพืรอขจดัหรอืบรรเทีาเหตงข้างตน้ เพืรอให้สามารถบริการผูใ้ช้น้ำาประปาตอ่ไปได ้ระยะเวลาทีีร กปภ. 
เข้าไปดำาเนินการด้วยตนเองให้รวมคำานาณเข้าในระยะเวลาของสัญญาน้ีด้วย 

ในกรณีทีีรเกิดเหตงจำาเป็นหรือเหตงสงดวิสัย หรือเหตงทีีรเกีรยวเนืรองกับความสงบสงขของ
ประชาชนทีีรทีำาให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำาเนินกิจการเองได้ หรือเหตงใดๆ ทีีรไม่ใช่ความผิดของผู้รับจ้างทีีรทีำาให้
ผูร้ับจ้างไม่สามารถส่งมอบน้ำาประปาให้แก่ กปภ. ให้เพียงพอกบัความตอ้งการของประชาชนเป็นเหตงทีีรดำารง
อยู่เกิน 2 (สอง) เดือน กปภ.มสีิทีธิบอกเลิกสัญญาไดท้ีันทีี



9.16  ในกรณีผู้รับจ้างต้องหยงดผลิตน้ำาประปา เนืรองมาจากปัญหาในการบริหารงานของ
ผูร้ับจ้าง กปภ. มสีิทีธิ์ทีีรจะทีำาการแทีนไดท้ีนัทีี โดยผูร้ับจ้างจะตอ้งเป็นผู้รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายทีีรเกิดข้ึนทีั้งหมด
ระยะเวลาทีีร กปภ. เข้าดำาเนินการด้วยตนเองให้รวมคำานวณเข้าในระยะเวลาของสัญญา และผู้รับจ้างไม่มี
สทิีธิไดร้ับเงินคา่จ้างระหว่างระยะเวลาทีีร กปภ. เข้าดำาเนินการผลิตน้ำาประปาดว้ยตนเองดังกลา่ว

9.17  ผู้รับจ้างจะตอ้งทีำาประกันวินาศภัยให้แก่ทีรัพย์สินทีั้งหมดของสถานีผลิตน้ำาประปา
และจะตอ้งให้ความคงม้ครองครอบคลงมถึงวินาศภัยทีั้งปวง และความเสียหายใดๆอนัเกิดแกท่ีรพัย์สินน้ันโดย
ให้มีผลคง้มครองตลอดระยะเวลาของสัญญาน้ี นับแต่วันแรกทีีรเข้ามาดำาเนินการผลิตน้ำาประปาแทีน
กปภ.และให้ กปภ. เป็นผู้รับประโยชน์ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทีีรเกิดข้ึนทีั้งหมดจากการทีำา
ประกนัวินาศภัยน้ี โดยมีรายละเอียดตามทีีรกำาหนดในร่างสัญญาแนบ

9.18 ก่อนทีีรจะมีการยกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึรง จะต้องมีการแก้ไขตามวิธีการและ
ข้ันตอนปฏิิบัติ ซึรงจะระบงไว้ในสัญญากอ่นจะใช้สิทีธิการยกเลกิสัญญา

9.19  ผู้รับจ้างจะโอนสิทีธิหน้าทีีรตามสัญญาน้ีให้แก่บงคคลอืรนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือจาก กปภ.กอ่น

9.20  สัญญาจะตอ้งทีำาเป็นภาษาไทียเทีา่น้ัน
9.21  การประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้รับจ้าง
       กปภ.จะประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้รับจ้างทีงกๆ ระยะเวลา 3 เดือน

โดยคณะกรรมการ ซึรง กปภ.จะแต่งตั้งข้ึนภายหลัง การประเมินผลการปฎิบัติงานดังกล่าวจะพิจารณา
ถึงความสามารถ ในการผลิตน้ำาประปาให้ได้มาตรฐานตามภาคผนวก 1 ประสิทีธิภาพในการบริหารจัดการ
ผลิตน้ำาประปาและระบบอืรนๆ ทีีรเกีรยวข้องและหัวข้ออืรนๆ ทีีรคณะกรรมการจะกำาหนดข้ึน

      


