






 
ข้อก ำหนดขอบเขตของงำน (Term  of  Reference  :TOR) 

งำนจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย 5 แห่ง คือ 
ส ำนักงำนกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำชลบุรี(ชั้นพิเศษ),สถำนีผลิตน้ ำบำงพระ1,สถำนีผลิตน้ ำบำงรพะ3, 

สถำนีสูบน้ ำดิบบำงพระ1, และสถำนีสูบน้ ำดิบบำงพระ3 
กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำชลบุรี(ชั้นพิเศษ) 

ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
๑. วัตถุประสงค์ 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จ านวน 5 
แห่ง ดังนี้ 

๑.  ส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี(ชั้นพิเศษ)  จ านวน ๒ คน 
๒.  สถานีผลิตน้ าบางพระ 1    จ านวน  ๒ คน 
๓.  สถานีผลิตน้ าบางพระ 3    จ านวน ๒ คน 
๔.  สถานีสูบน้ าดิบบางพระ 1  จ านวน 2 คน 
๕.  สถานีสูบน้ าดิบบางพระ 3  จ านวน ๒ คน 

โดยมีภำระหน้ำที่ดังนี้  

 จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรวม 10 คน แบ่งเป็น ๒ ผลัด 

           ๑. ผลัดที่ ๑  เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น., ผลดัที่ ๒  เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น. ปฏิบัติงานตามจุด 
และจ านวนตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด (ตามเอกสารแนบ ภาคผนวกท่ี ๑)  

๒. อ านวยความสะดวก แนะน า ช่วยเหลือผู้มาติดต่องานของ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) 
๓. ตรวจสอบ – ดูแลทรัพย์สินในบริเวณสถานที่ฯ ตามแนวทางท่ี กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ก าหนด  
๔. ควบคุมการเปิด-ปิดประตูรั้วเข้า-ออกโดยรอบบริเวณส านักงานกปภ.สาขาชลบุรี (พ) และสถานีผลิตน้ าต่างๆ

ตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยในบริเวณสถานที่ สถานีผลิตน้ า-สูบน้ า  ตามแนวทางที่  กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ก าหนด 
๕. ควบคุมยานพาหนะและการจราจรในส านักงาน กปภ.สาขาชลบุรี (พ)  และสถานีผลิตน้ า-สถานีสูบน้ าดิบ  
๖. ควบคุมการเข้า-ออก ของบุคคลภายในและภายนอกพร้อมจดบันทึกการเข้าออกบริเวณสถานที่ในสถานีผลิต

น้ า-สถานีสูบน้ าดิบ  ตามแนวทางท่ีกปภ.สาขาชลบุรี (พ)  ก าหนด 
๗. จัดท าโครงสร้างในการบริหารงานของการรักษาความปลอดภัยอย่างชัดเจนให้กับ  กปภ.สาขาชลบุรี (พ) 

ในการติดต่อ ประสานงานได้อย่างรวดเร็ว 

          8.  หน้าที่อื่นๆตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายให้ปฏิบัติ 

๒. ค ำจ ำกัดควำม 

ข้อก าหนดขอบเขตของงานจ้างนี้ จะใช้ค าจ ากัดความและความหมายของค าต่อไปนี้ 
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๒.๑  “ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา” หมายถึง   นิติบุคคลตามประกาศฯ ข้อ ๑ ที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา
เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อก าหนด  ซึ่งจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ลงนามในสัญญา 

๒.๒  “บริษัท”,“ห้างหุ้นส่วน” หมายถึง  ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ลงนามในสัญญา 

๒.๓  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการก ากับและประสานงานที่แต่งตั้งโดย  กปภ.สาขาชลบุรี (พ)
     ๒.๔  “กปภ.สาขาชลบุรี (พ)” หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) รวมทั้งผู้แทนที่ได้รับ
มอบอ านาจ 

๒.๕  “สัญญา”  หมายถึง  สัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย การประปาส่วน
ภูมิภาค  สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)  จังหวัดชลบุรี  ที่ได้ลงนามระหว่าง กปภ.สาขาชลบุรี (พ) กับ บริษัทฯ  และ
เอกสารแนบท้ายหรือตาราง รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญา 

๒.๖  “ผู้รับจ้าง” หมายถึง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นคู่สัญญากับ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) 

๒.๗  “ผู้ว่าจ้าง”  หมายถึง  กปภ.สาขาชลบุรี (พ) 

๒.๘  “ข้อเสนอ”  หมายถึง  ข้อเสนอเกี่ยวกับการเหมาบริการบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย ให้แก่
กปภ.สาขาชลบุรี (พ)  ที่ได้จากผู้ยื่นข้อเสนอ 

๒.๙  “รายงาน” หมายถึง  รายงานข้อมูลการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย กปภ.สาขาชลบุรี (พ) 

๒.๑๐ “ข้อก าหนดขอบเขตของงาน (TOR)” หมายถึง  ข้อก าหนดขอบเขตของงานส าหรับการยื่นข้อเสนอ 

ของ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) รวมทั้งเอกสารแนบท้ายและเอกสารประกอบทั้งหมด 

๒.11 “ผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย” หมายถึง  ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ชลบุรี (ชั้นพิเศษ) โดยเป็นตัวแทนของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่และข้อก าหนดขอบเขตของงานตามสัญญาจ้าง    

๒.12 “ภาษีมูลค่าเพ่ิม” หมายถึง ภาษีท่ีผู้ขายเรียกเก็บจากผู้ซื้อตามประมวลรัษฎากรและรวมถึงภาษีการค้า
อ่ืนใดที่เหมือนกัน หรือประกาศใช้แทนหรือประกาศใช้เพ่ิมเติมในอนาคตและมีผลให้ผู้ขายต้องเรียกเก็บจากผู้ซื้อ 

๒.13 “ทรัพย์สิน” หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นของผู้ว่าจ้างที่มอบให้
ผู้รับจ้างรับผิดชอบและใช้ประกอบงานจ้าง      

๓. คุณสมบัติผู้เสนอรำคำ 

 ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ 

 ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

 ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน และ/หรือ ต้องไม่เป็น ผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอ่ืน 

 ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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 ๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายต่อกรมสรรพากรไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามที่ก าหนดและจะต้อง
ลงทะเบียนในระบบ อิเล็กทรอนิกส์  ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

๔. ข้อก ำหนดขอบเขตของงำน  

 ๔.๑ จัดหาผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย” จ านวน 10 คน             
ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

  ๔.๑.๑) เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 25-60 ปี 
  ๔.๑.๒) เป็นผู้มีความสามารถที่มีคุณสมบัติตามงานจ้าง 
  ๔.๑.๓) มีความประพฤติกริยาวาจาสุภาพ เรียบร้อย 
  ๔.๑.๔) ต้องเป็นบุคคลที่แพทย์แผนปัจจุบันรับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

ร้ายแรงและเป็นที่รังเกียจของสังคมตามเกณฑ์การรับเข้าปฏิบัติงาน โดยต้องยื่นเอกสารใบรับรองแพทย์ตามที่ก าหนดของ
“ผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย” ทุกคน ที่ระบุวันที่ตรวจร่างกายไม่เกิน ๓๐ วัน หลังจากเป็นผู้ชนะการประกวดราคา
เพ่ือประกอบการท าสัญญา 

 ๔.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่ง “ผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย” ตามข้อ ๔.๑ ให้มาปฏิบัติงานเป็นการประจ า     
ตามสถานที่และครบถ้วนตามจ านวนของ“ผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย” ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนดทุกวัน หรือตามที่ตก
ลงกันระหว่าง กปภ.สาขาชลบุรี (พ) กับผู้รับจ้างในจุดปฏิบัติงานที่ต้องการ  

 ๔.๓ เอกสารหลักฐานของ “ผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย” ที่รับรองส าเนาถูกต้อง ได้แก่ 
  ๔.๓.๑) รูปถ่าย 
  ๔.๓.๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  ๔.๓.๓) เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า ป.6 
  ๔.๓.๔) ใบรับรองแพทย์ 
  ๔.๓.๕) เอกสารประกันสังคม,ประกันภัยอื่น ฯลฯ 

 ๔.๔ ผู้รับจ้างต้องแจ้งข้อมูลตามเอกสารข้อ ๔.๓ ให้ผู้ว่าจ้างก่อนท าสัญญา 

 ๔.๕ กรณีจ าเป็นต้องเปลี่ยนตัว “ผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย” เป็นการถาวรไม่ว่าจะมีสาเหตุจาก    
ผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างต้องเสนอข้อมูลของ “ผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย” รายใหม่ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา
ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างแล้วจึงเปลี่ยนแปลงได้ 

 ๔.๖ กรณีจะเปลี่ยนตัว“ผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย”เป็นการชั่วคราว (ปฏิบัติงานแทน) กรณีจากการลา
ป่วย ลากิจ ฯลฯ  ผู้รับจ้างต้องแจ้งต่อผู้ว่าจ้าง , ตัวแทนผู้ว่าจ้างและได้รับความเห็นชอบก่อนทุกครั้ง และเสนอข้อมูลของ 
“ผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย” รายใหม่พร้อมเอกสารตามข้อก าหนดทั่วไปส าหรับ “ผู้ปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัย” ให้ผู้ว่าจ้างทราบและพิจารณาก่อนเริ่มปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ วัน  

 ๔.๗ “ผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย” ต้องปฏิบัติตามท่ีผู้ว่าจ้าง หรือ บุคคลที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายให้ควบคุม 
ดูแลเกี่ยวกับงานโดยตรง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

 ๔.๘ “ผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย” จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนทุกสิ้นเดือนต่อผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยผลการปฏิบัติงานในแต่ละวันที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายให้ได้แก่ 
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วัน เดือน ปี  ที่ด าเนินการ รายละเอียดด าเนินการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมระยะเวลาปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 
ฯลฯ  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยจัดเก็บไว้ในหน่วยงานของผู้ว่าจ้าง  
เพ่ือเป็นข้อมูลรับการตรวจสอบต่อไป 
 ๔.๙ “ผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย” ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของผู้ว่าจ้าง หากฝ่าฝืนหรือ     
ไม่ปฏิบัติตามขอบเขตและข้อก าหนดของงานที่ผู้ว่าจ้างก าหนดไว้ผู้ว่าจ้างหรือบุคคลที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายให้ควบคุมดูแล    
มีสิทธิว่ากล่าว ตักเตือน หรือแจ้งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัว “ผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย”ผู้นั้นได้ (กรณีการขอเปลี่ยน 
ตัวผู้ปฏิบัติงาน ให้ด าเนินการภายในเดือนถัดไปแต่ไม่เกิน ๓๐ วัน) 
 ๔.๑๐ “ผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย” ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนดในขณะมา
ปฏิบัติงาน  ด้วยชุดที่ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ก าหนด หรือตามชุดฟอร์มของผู้รับจ้าง หรือตามท่ีตกลงกัน      

 ๔.๑๑  ผู้รับจ้างจะต้องดูแลเอกสารและทรัพย์สินแทน กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ตลอดอายุสัญญาหากท าเอกสาร
และทรัพย์สินของ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) สูญหายหรือช ารุดเสียหายอันเกิดจากความบกพร่องหรือประมาทเลินเล่อของผู้
รับจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) เต็มจ านวนตามมูลค่าทรัพย์สิน 

 ๔.๑๒  ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งสถานะท่ีท าการของผู้รับจ้าง  และชื่อผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้รับจ้าง
ให้ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ทราบ  เพ่ือการติดต่อประสานงานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

 ๔.๑๓  หาก กปภ.สาขาชลบุร ี(พ)  มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน  ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้
มีการเปลี่ยนแปลงโดยให้มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง  ตลอดอายุสัญญาจ้าง 

 ๔.๑๔  หากเกิดกรณีละทิ้งการปฏิบัติงาน กปภ.สาขาชลบุรี (พ)  มีสิทธิ์บอกเลิกจ้างสัญญาได้ทันที 

 ๔.๑๕  ผู้รับจ้างต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างอีกทอดหนึ่งโดยมิได้
รับอนุญาต 

 ๔.๑๖  ในกรณีผู้รับจ้าง ขาดงาน ละทิ้งหน้าที่ โดยไม่มีเหตุอันควร ท าให้ กปภ.สาขาชลบุรี (พ)  ได้รับความ
เสียหายโดย กปภ.สาขาชลบุร ี(พ) จะคิดค่าเสียหายตามมูลค่าจริง  และผลการพิจารณาของ  กปภ.สาขาชลบุรี (พ)   ถือ
เป็นที่สุด 

 ๔.๑๗  ผู้รับจ้างจะต้องช าระเงินค่าชดเชย , ค่าเสียหาย ดังกล่าวให้แก่  กปภ.สาขาชลบุรี (พ)  ภายใน  ๓๐ 
(สามสิบ) วันนับจากวันที่ตัวแทนทั้งสองฝ่ายลงนามรับรองความถูกต้องถึงค่าชดเชยและความเสียหายของกปภ.สาขา
ชลบุรี (พ)   หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวผู้รับจ้างยินยอมให้ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) น ามาหักกลบลบหนี้กับเงินค่าจ้าง
รายเดือนที ่กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ช าระให้กับผู้รับจ้างจนกว่าจะครบจ านวน 
 ๔.๑๘  กรณีผู้รับจ้างกระท าผิดสัญญาจ้าง  ผู้ว่าจ้างจะส่งค ากล่าวเป็นลายลักษณ์อักกษร  โดยระบุถึงการ
กระท าผิดสัญญานั้น  และจะแจ้งให้ผู้รับจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน  หรือในระยะเวลาที ่ผู้ว่า
จ้างเห็นสมควร  หากผู้รับจ้างยังไม่แก้ไขก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนดไว้  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างได้ทันท ี            
 

5.อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรรักษำควำมปลอดภัย 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยเองทั้งสิ้น ดังนี้ 
 5.1  จัดให้มีอาวุธประจ ากาย 
 5.2  จัดให้“ผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย” ทุกคนมีไฟฉายเพื่อใช้ในเวลากลางคืน 
 ๕.๓   จัดให้มีสมุดรายงานการปฏิบัติงานของ“ผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย”  แต่ละจุด 
 5.4   จัดให้มีนกหวีดประจ าตัว“ผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย” ทุกคน 
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6.กำรส่งมอบงำน 
 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานทุกๆ สิ้นงวดงาน ตามสัญญาจ้างข้อ ๔ โดยต้องรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือน ตามข้อ ๔.๘  ที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนตรวจสอบแล้ว พร้อมส่งหนังสือส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้างภายในวันที่ ๕ ของ
เดือนถัดไป 

7. กำรจ่ำยค่ำจ้ำง 
 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานฯให้กับผู้รับจ้างเป็นรายเดือน ตามที่ตกลงในสัญญาจ้าง 

8. กำรรับผิดชอบต่อ “ผู้ปฏิบัติงำนรักษำควำมปลอดภัย” 

 8.๑ ผู้รับจ้างจะต้องฝึกอบรบการปฏิบัติงานเบื้องต้นให้กับ “ผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย” เรื่อง กริยา
มารยาทการแต่งกาย การต้อนรับ การปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ฯลฯ 

 8.๒ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเงินสมทบในส่วนของนายจ้างตามท่ีกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกัน 

สังคมก าหนด  พร้อมแนบหลักฐานการจ่ายเงินสมทบ และหลักฐานอื่นๆ (ถ้าม)ี  เพ่ือแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทุกเดือนตลอด
สัญญา 

 8.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานเข้ามาท าการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ “ผู้ปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัย” ภายใน 12 เดือน หลังจากลงนามในสัญญาจ้าง 

9. หน้ำที่ของ “ผู้ปฏิบัติงำนรักษำควำมปลอดภัย” 
 ตามขอบเขตและข้อก าหนดของงานจ้าง ข้อ ๔ และตามเอกสารภาคผนวก ๑, ๒, ๓   

10. ค่ำปรับและควำมเสียหำย 

 10.๑ กรณีเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง โดยเป็นสาเหตุจาก “ผู้ปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัย”และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความเสียหายต่อราชการผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายทั้งหมด 

 10.๒ กรณีท่ี “ผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย” ไม่มาปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องจัดหา “ผู้ปฏิบัติงานรักษา
ความปลอดภัย” ให้มาปฏิบัติงานแทน ตามที่ก าหนดในข้อ ๔.๕ และข้อ ๔.๖ หากผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหา “ผู้ปฏิบัติงาน
รักษาความปลอดภัย” มาปฏิบัติงานแทนได้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างและผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินชดเชย        
ตามจ านวนวันที่ไม่สามารถส่งผู้มาปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างได้ เป็นจ านวนเงิน 600 บาท (เงินสี่ร้อยห้าสิบบาท) ต่อวันต่อ
คน   

11. ระยะเวลำจ้ำง 

ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2560 – ๓๐ กันยายน  2561   จ านวน 12 เดือน 

๑2. วงเงินในกำรจัดหำ 
วงเงินงบประมาณจัดจ้าง  จ านวน  2,160,000 บาท  (เงินสองล้านหนึ่งแสนหหมื่อนบาทด้วน) ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
........................................................... 
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    ภำคผนวกที่ ๑ 

งานรักษาความปลอดภัย 
  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะประจ าอยู่ที่ป้อมรักษาการณ์ต่างๆ และเดินตรวจทั้งภายในพ้ืนที่อาคาร ภายนอก
อาคาร ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด โดยแบ่งการท างานเป็น ๒ ผลัด คือผลัดกลางวันและผลัดกลางคืน การจัดวางก าลัง 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
  

    
 

    
    สถานที่รักษาการณ์ 

จ านวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ผลัดกลางวันเวลา ผลัดกลางคืนเวลา รวม 

๐๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น ๑๙.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. 
๑. สถานีผลิตน้ าบางพระ ๑ ๑ ๑ ๒ 
๒. สถานีผลิตน้ าบางพระ ๓ ๑ ๑ ๒ 
๓.  สถานีสูบน้ าดิบบางพระ๑ ๑ ๑ ๒ 
๔.  สถานีสูบน้ าดิบบางพระ๓ ๑ ๑ ๒ 
๕.  ส านักงาน กปภ.สาขาชลบุรี(พ) ๑ ๑ ๒ 

รวม ๕ ๕ ๑๐ 
 

 
 

  
การวางก าลังประจ าจุดปฏิบัติงาน 
๑.  สถานีผลิตน้ าบางพระ๑   ผลัดที่ ๑ และ ๒ ประจ าอยู่ที่ด้านหน้าสถานีผลิตน้ า 
๒.  สถานีผลิตน้ าบางพระ๓    ผลัดที่ ๑ และ ๒ ประจ าอยู่ที่ด้านหน้าสถานีผลิตน้ า 
๓.  สถานีสูบน้ าดิบบางพระ๑  ผลัดที่ ๑ และ ๒ ประจ าอยู่ที่ด้านหน้าสถานีผลิตน้ า 
๔.  สถานีสูบน้ าดิบบางพระ๓   ผลัดที่ ๑ และ ๒ ประจ าอยู่ที่ด้านหน้าสถานีผลิตน้ า 
๕.  ส านักงาน กปภ.สาชาชลบุรี(พ)  ผลัดที่ ๑ และ ๒ ประจ าอยู่ที่ด้านหน้าสถานีจ่ายน้ า 

      
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภำคผนวกที่ ๒  

งานที่มอบหมายในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 
๑.   ผู้รับจ้างต้องดูแลทรัพย์สินของทางสถานีฯ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หากมีการสูญหายจะต้องท าการชดใช้ประการ ตาม 
มูลค่าของทรัพย์สินที่สูญหายในครั้งนั้น 
๒.   ผู้รับจ้างต้องประสานงานกับ กปภ. สาขาชลบุรี (พ)  หรือตัวแทน กรณีเกิดทรัพย์สินสูญหายภายใน ๒๔ ชั่วโมง  
๓.   ผู้รับจ้างต้องปิด-เปิดระบบไฟฟ้าแสงสว่างในสถานที่ท่ีรับผิดชอบ  ตามท่ี กปภ. สาขาชลบุรี (พ) ก าหนด 
๔.   ผู้รับจ้างต้องดูแลรักษาท าความสะอาดสถานที่ ที่เป็นจุดเฝ้าระวังของผู้รับจ้าง 
๕.   ผู้รับจ้างต้องแจ้งปัญหาหรือเหตุการณ์ต่างๆ พร้อมจดบันทึกการปฏิบัติงานทุกวัน 
๖.   กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้แจ้งต่อผู้ควบคุมงาน, หัวหน้างานผลิต ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือการแก้ไขปัญหาได้ ทันท่วงที 
๗.   การปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องแต่งกายสุภาพ (ชุดรักษาความปลอดภัย) เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ของการประปาส่วนภูมิ 
ภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)   
๘.   กรณีมีผู้มาติดต่อประสานงานทางสถานีฯ ผู้รับจ้างต้องให้การต้อนรับด้วยความสุภาพ และแจ้งต่อหัวหน้างานผลิต 
และผู้ควบคุมงานทุกครั้ง 
๙.   ผู้รับจ้างห้ามเคลื่อนย้ายสิ่งของ-ดัดแปลงแก้ไข-ติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ในสถานที่ก่อนได้รับอนุญาต 
๑๐. ห้ามน าบุคคลภายนอกเข้ามาในสถานที่ก่อนได้รับอนุญาต 
๑๑. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามแผนงานที่ กปภ. สาขาชลบุรี (พ) ก าหนดและงานที่อาจได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม 
๑๒. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ด าเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯ มาประจ าตามจุดปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างพร้อม
อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการด าเนินการให้บรรลุผลตามสัญญาจ้าง  
๑๓. กรณีบุคลากรของผู้รับจ้างหยุดงานต้องหาบุคลอ่ืนมาปฏิบัติงานแทน แต่ต้องไม่เกิน ๑ วันท าการ และแจ้งชื่อบุคคล 
ที่มาปฏิบัติงานแทนต่อผู้ว่าจ้างทุกครั้ง ในส่วนวันที่ขาดการปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างจะท าการปรับตามค่าปรับต่อวันในสัญญาจ้าง 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภำคผนวก ๓ 

รำยละเอียดงำนที่ต้องปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำง เพิ่มเติม 
ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)  
ดังนี้  
๑. ห้ามน าบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง เข้ามาในพ้ืนที่ปฏิบัติงานก่อนได้รับอนุญาตจาก  กปภ. สาขาชลบุรี (พ) 
๒. ห้ามรับเงินแทน กปภ. สาขาชลบุรี (พ) ทุกกรณี ยกเว้นผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้แจ้งรายชื่อไว้กับ  
 กปภ. สาขาชลบุรี (พ)เท่านั้น   
๓. ห้ามน าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ กปภ. สาขาชลบุรี (พ) ไปใช้ภายนอกกิจการ งานประปาและห้าม
น าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาใช้ในพ้ืนที่ปฏิบัติงานหากมีความจ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของ กปภ. สาขาชลบุรี (พ) ให้จัดท าบัญชีรายละเอียดแจ้งและต้องได้รับอนุญาตจาก กปภ.สาขาชลบุรี (พ)  ก่อน 
๔. ห้ามน าเอกสาร , ทรัพย์สินใดๆ  ออกหรือน าเข้ามาในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน  รวมถึงการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่งานของกปภ. สาขา
ชลบุรี (พ)  โดยไม่ได้รับอนุญาต 
๕. ห้ามแก้ไข ดัดแปลง เอกสาร , อุปกรณ์หรือทรัพย์สินใดๆ ก่อนได้รับอนุญาต 
๖. ห้ามดื่มสุรา , เสพสารเสพติด , เล่นการพนัน หรือการกระท าใดๆ ที่ผิดกฎหมาย  ภายในบริเวณพ้ืนที่ของ กปภ. สาขา
ชลบุรี (พ) 
๗. ห้ามน าข้อมูลใดๆ ของ  กปภ. สาขาชลบุรี (พ) ไปให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน  เพื่อใช้ประโยชน์หรือก่อให้เกิดความ 
เสียหายกับ กปภ. สาขาชลบุรี (พ) 
๘. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้แจ้ง หัวหน้างานฯ ที่สังกัด เพ่ือการแก้ไขได้ทันท่วงที              
๙. กรณีมีผู้มาติดต่อประสานงานฯ ผู้รับจ้างและผู้ปฏิบัติงานต้องให้การต้อนรับด้วยความสุภาพ และแจ้งต่อหัวหน้างานฯ 
ที่สังกัด ทุกครั้ง 
๑๐. ห้ามผู้รับจ้างและผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ปฏิเสธหรือยอมรับและตกลงสัญญาใดๆ แทน กปภ. สาขาชลบุรี (พ) โดยไม่
ผ่านหัวหน้างานฯ ที่สังกัด หรือ ก่อนได้รับอนุญาตจาก กปภ. สาขาชลบุรี (พ) 
๑๑. ต้องดูแลทรัพย์สินที่ใช้ปฏิบัติงาน มิให้ช ารุดหรือสูญหายและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
๑๒. จัดท าข้อมูลรายงานและบันทึกหลักฐาน ตามแบบฟอร์มที่  กปภ. สาขาชลบุรี (พ) ก าหนด  
๑๓. ในทุกกรณีหาก  กปภ. สาขาชลบุรี (พ) สืบทราบภายหลังว่าเกิดจากการปล่อยปละละเลยหรือจงใจ  ของผู้รับจ้าง 
 ผู้รับจ้างต้องออกค่าใช้จ่ายที่เกิดความเสียหายขึ้นทั้งหมดให้กับ กปภ. สาขาชลบุรี (พ) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
 
 
          
        1.    ชื่อโครงการ     งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยจ านวน 5 แห่ง คือ  
                                   ส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) , สถานีผลิตน้ า 
                                   บางพระ1, สถานีผลิตน้ าบางพระ 3, สถานีสูบน้ าดิบบางพระ1,  
                                   สถานีสูบน้ าดิบบางพระ 3 
                /หนว่ยงานเจ้าของโครงการ     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี(ชั้นพิเศษ) 
 
         2.    วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร     2,160,000.00 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 
         3.    วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)     30  สิงหาคม  2560 
                 เป็นเงิน  2,160,000.00  บาท  ราคา/หน่วย  (ถ้ามี).................  บาท 
 
         4.     แหล่งที่มาของราคา (ราคาอ้างอิง) 
                  4.1   ราคาจ้างครั้งสุดท้าย 
                  4.2 
                  4.3 
 
         5.     รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ทุกคน 
                 1.  นายสาโรช  ทองระอา       นายช่างไฟฟ้า6      กปภ.สาขาชลบุรี(พ)   ประธานกรรมการ 
                 2.  นายสันติสขุ  กลิ่นศรีสุข     นายช่างไฟฟ้า 5      กปภ.สาขาชลบุรี(พ)   กรรมการ 
                 3.  นายสิทธิชัย  ทนทาน        นายช่างเครื่องกล 5  กปภ.สาขาชลบุรี(พ)   กรรมการ 
 

 


