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ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6  เลขที ่ กปภ.ข.6/      /2560 
 เรื่อง จ้างอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งค่าน ้าประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร กปภ.สาขา (บ้านไผ่ 
  ชุมแพ น ้าพอง ชนบท กระนวน หนองเรือ เมืองพล มหาสารคาม พยัคฆภูพิสัย ร้อยเอ็ด  
  โพนทอง สุวรรณภูมิ) จ้านวน 12 สาขา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ( e – Auction ) 
 

 

 

  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มีความประสงค์จะว่าจ้างผู้รับจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร
และบันทึกข้อมูลการใช้น ้าพร้อมค้านวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งค่าน ้า โดยเครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile printer) และส่งใบ
แจ้งค่าน ้าให้ผู้ใช้น ้า เพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้น ้าของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 
จ้านวน 10  สาขา (บ้านไผ่ ชุมแพ น ้าพอง ชนบท กระนวน หนองเรือ เมืองพล มหาสารคาม พยัคฆภูพิสัย ร้อยเอ็ด  
โพนทอง สุวรรณภูมิ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขตามข้อก้าหนดขอบเขตของ
งาน (Term of reference: TOR) ที่แนบท้ายประกาศเชิญชวนและรายละเอียดทั่วไป ดังต่อไปนี  

1. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาและการยื่นข้อเสนอ 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องจัดท้าข้อเสนอโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ยกเว้นข้อก้าหนดรายละเอียด 

(Specification) ของวัสดุเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เป็นภาษาต่างประเทศให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษได้ พร้อมทั งต้องลง
ลายมือชื่อของผู้มีอ้านาจและประทับตรา (ถ้ามี) ทุกแผ่น และหากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมจะต้องมีลายมือชื่อผู้มี
อ้านาจก้ากับ และประทับตรา (ถ้ามี) ทุกครั ง  

ข้อเสนอประกอบด้วย 2 ส่วน ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแยกข้อเสนอเป็น 2 ซอง คือ 
   ส่วนที่  1 (ซองที่ 1) ข้อเสนอด้านคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
   ส่วนที่  2 (ซองที่ 2) ข้อเสนอด้านเทคนิค 

1.1 ข้อเสนอด้านคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารข้อเสนอด้านคุณสมบัติ ให้เป็นไปตามประกาศเชิญชวน และ ตามท่ี

ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ข้อ 1 ในกรณีท่ีเป็นส้าเนาเอกสารจะต้องรับรองส้าเนาถูกต้องด้วย 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติและมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่

ก้าหนดไว้ ดังต่อไปนี  
1.1.1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ้ากัด หรือบริษัทมหาชนจ้ากัด หรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด หรือห้าง

หุ่นส่วนสามัญนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ผู้ประสงค์
จะเสนอราคาดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการที่
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว และไม่มีพฤติกรรมใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ทิ งงาน ตามระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผล
ของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 
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1.1.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานประเภทงานจดหน่วยและออกใบแจ้งหนี  กับส่วนราชการ 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรของรัฐ หรือเอกชน ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ยื่น
ข้อ เสนอ ในวง เงิน ไม่น้ อยกว่ า  ( ให้ก้ าหนดร้อยละ 40 ของวงเงินราคากลาง  
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม))  เป็นเงิน  21,960,294.- บาท และเป็นผลงานในสัญญาเดียว  
ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงที่ได้ด้าเนินการแล้วเสร็จ โดยต้องแนบส้าเนาสัญญา พร้อมหนังสือ
รับรองผลงานของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

1.1.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็น
ผู้กระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการยื่นข้อเสนอและการ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ครั งนี  โดย กปภ.ข.6 จะยึดถือวิธีการ
พิจารณาตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

1.1.4 ในกรณีมอบอ้านาจให้ผู้แทนยื่นข้อเสนอ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแนบเอกสารการมอบ
อ้านาจให้เป็นตัวแทนของนิติบุคคล หรือให้เป็นตัวแทนของแต่ละนิติบุคคล พร้อมปิดอากร
แสตมป์ตามที่กฎหมายก้าหนดในการยื่นข้อเสนอดังกล่าว พร้อมทั งแนบส้าเนาบัตรประจ้าตัว
ประชาชนที่รับรองส้าเนาถูกต้องของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจไปด้วย 

1.1.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนผู้ซื อเอกสารข้อเสนอ 
1.1.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 
1.1.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื อจัดจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ 

1.1.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั ง ซึ่ งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

1.1.9 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั น 

1.1.10 ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาและท้าสัญญากับการประปา
ส่วนภูมิภาคเขต 6 ต้องจัดท้าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร ตาม
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท้าและแสดงบัญชีรายการรับ
จ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 ข้อที่ 5 
ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2554 และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท้าและแสดงบัญชี
รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ข้อ 8 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2554 

1.2 ข้อเสนอด้านเทคนิค รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ให้ประกอบด้วย 
1.2.1 บทสรุปข้อเสนอ 
1.2.2 วิธีการด้าเนินงาน และความพร้อมในการด้าเนินงาน 

3/ความเข้าใจ... 
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1.2.2.1 ความเข้าใจในวิธีการอ่านมาตรและบันทึกข้อมูลการใช้น ้า พร้อมพิมพ์ใบแจ้งค่าน ้า
ให้ผู้ใช้น ้า โดยเครื่องมืออ่านมาตรและเครื่องพิมพ์ใบแจ้งค่าน ้าชนิดพกพา (Mobile 
printer) ส่งให้กับผู้ใช้น ้า 

1.2.2.2 ประสิทธิภาพของเครื่องมืออ่านมาตรและเครื่องพิมพ์ใบแจ้งค่าน ้าชนิดพกพา
(Mobile printer) (ต้องมีการสาธิตและทดสอบภาคสนาม) การสาธิต ให้ผู้ประสงค์
จะเสนอราคาไปทดสอบได้ที่  ห้องประชุม  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6  เลขที่ 
289 ถ.หลังศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในระหว่างวันที่    เดือน กันยายน
2560  ถึงวันที่   เดือน กันยายน  2560 เวลา 09.30 น. – 16.00 น.
ก้าหนดเสนอราคา  วันที่    กันยายน  2560 

1.2.2.3 มาตรการ/แนวทางการบ้ารุงรักษาและการทดแทนเครื่องมืออ่านมาตรและ
เครื่องพิมพ์ใบแจ้งค่าน ้าชนิดพกพา (Mobile printer) 

1.2.2.4 การจัดส่งข้อมูล 
1.2.3 การจัดรูปองค์กรในการด้าเนินงาน บุคลากรหลัก ประสบการณ์และหน้าที่รับผิดชอบของ

บุคลากรหลัก รวมทั งจ้านวนบุคลากรสนับสนุน 
1.2.4 แผนการด้าเนินงาน (การอ่านมาตรและเส้นทางอ่านมาตร การส้ารวจและแจ้งข้อมูลการ

เปลี่ยนแปลงประเภทผู้ใช้น ้า รายงานสิ นวัน รายงานประจ้าเดือน เป็นต้น) 

2. ข้อก้าหนดทั่วไปเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอ 
2.1 เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ จะจ้าหน่ายที่กองบัญชีและการเงิน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6เลขที่  

289  ถนนหลังศูนย์ราชการ  อ้าเภอเมือง  ต้าบลในเมือง  จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  40000  
หมายเลขโทรศัพท์ 043 – 237358 ต่อ 53 ระหว่างวันที่      สิงหาคม  2560 ถึงวันที่   สิงหาคม  
2560 เวลา 08.30 – 15.00 น. ในราคาชุดละ 60,000.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม  4,200.- บาท    
รวมเป็นเงิน  64,200.- บาท  ผู้ซื อเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ สามารถช้าระเป็นเงินสด หรือตั๋วแลกเงิน
ธนาคาร หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม “การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6  ”  เมื่อช้าระเงินซื อเอกสารดังกล่าว 
ข้างต้นแล้ว กปภ.จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอที่บรรจุไว้ในซองหรือในกล่องที่ปิดผนึกเรียบร้อย โดยระบุไว้ที่
หน้าซองว่า “คณะกรรมการประกวดราคา จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร”  พร้อมจดหมายน้าส่ง
ข้อเสนองานจ้างผู้รับจ้างฯ ตามเอกสารแนบ 10 (แบบจดหมายน้าส่งข้อเสนอ) ยื่นต่อคณะกรรมการ
ประกวดราคา ณบริเวณหน้าห้องประชุม  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6  ถนนหลังศูนย์ราชการ  ต้าบล
ในเมอืง  อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่      สิงหาคม  2560 เวลา 09.00 น. ถึง  09.30 น. 
เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับข้อเสนอและเอกสารอื่นใดโดยเด็ดขาด 

2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจ้านวน
2,747,708.-บาท (เงินสองล้านเจ็ดแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดบาทถ้วน.)  โดยหลักประกันซอง
จะต้องมีระยะเวลาการค ้าประกันตั งแต่วันยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ นสุดการยืน
ราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี  
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2.3.1 เงินสด 
2.3.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง

เอกสารทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั นไม่เกิน 3 วันท้าการของทางราชการ 
2.3.3 หนังสือค ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค ้าประกันหลักประกันซอง  เอกสาร

แนบ 7 (แบบหนังสือค ้าประกันหลักประกันซอง) 
2.3.4 หนังสือค ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือ
ค ้าประกันหลักประกันซอง เอกสารแนบ 7  (แบบหนังสือค ้าประกันหลักประกันซอง) 

2.3.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
2.4 หลักประกันซองตามข้อนี  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค ้าประกันภายใน 

15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอ
ราคาต่้าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท้าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
  การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี ย 

3. ระยะเวลาของการด้าเนินงาน 
 ระยะเวลา 36 เดือน นับแต่สัญญามีผลบังคับใช้ 

4. วิธีการคัดเลือก 
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ขาดคุณสมบัติตามที่ระบุในข้อ 1 หรือ มิได้วางหลักประกันซองตามข้อ 2.3 หรือ

ยื่นเอกสารไม่ครบตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ จะไม่ได้รับการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค 
และไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าแข่งขันเสนอราคา 

4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในข้อ 1 และข้อ 2.3 จะได้รับการเปิดซองและพิจารณา
ข้อเสนอด้านเทคนิคพร้อมกัน ผู้ที่ได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคที่ผ่านเกณฑ์คะแนนตัดสินที่ 80 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนนทุกราย  จะได้รับสิทธิ์ให้เข้าแข่งขันเสนอราคาค่าจ้างผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(e-auction) 

4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าแข่งขันเสนอราคาทุกราย จะต้องเสนอราคาค่าจ้างงานนี ผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) โดยราคาสูงสุดที่เสนอจะต้องเริ่มต้นที่   54,900,733.-บาท  
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั งปวงไว้ด้วยแล้ว) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่
รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ้านวน 
หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั งนี  เพ่ือประโยชน์ของทางการประปาส่วน
ภูมิภาคเขต 6 เป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เป็นเด็ดขาดผู้เสนอ
ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั งการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จะพิจารณายกเลิกการประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับ
การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท้าการไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอัน
เป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
 

5/ในกรณี 



(เอกสารแนบ 3)  

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 

- 5 - 

 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่้าสุด เสนอราคาต่้าสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด้าเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จะให้ผู้เสนอราคานั นชี แจงและแสดง
หลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด้าเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค้าชี แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มีสิทธิที่จะ
ไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั น  

4.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้วจะต้องด้าเนินการเสนอราคาโดยราคาที่เสนอในการประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่้ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯและจะต้องเสนอลด
ราคาขั นต่้า (Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั งละ  บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอ
ราคาลดราคาครั งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั งละไม่น้อยกว่า  100,000.- บาท  จากราคาครั งสุดท้ายที่
เสนอลดแล้ว  

4.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 

4.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ 

4.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  

 
        ประกาศ ณ วันที่          สิงหาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
  
                                                (นายสมชาย  มนต์บุรีนนท์) 
                                         รองผู้ว่าการ (วิชาการ)  รักษาการแทน 
                                             ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค 
       
 


