
      
สรุปขอบเขตของงาน (Terms  of  Reference : TOR)                                                                   

งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา 
----------------------------------    

  ด้วยองค์การสะพานปลา  มีความประสงค์จะท าการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือ             
และตลาดประมงอ่างศิลา  ต าบลอ่างศิลา  อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี   ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์                   
(e-bidding)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้   ๑๘๗,๕๕๖,๙๘๒.๖๐  บาท  (หนึ่งร้อย-         
แปดสิบเจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทหกสิบสตางค์)  

๑. ความเป็นมา 

  การก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา  เป็นการซ่อมแซมท่าเทียบเรือประมง
อ่างศิลาเดิม  ซึ่งปัจจุบันมีสภาพช ารุดและใช้เป็นพ้ืนที่จ าหน่ายสัตว์น้ าส าหรับนักท่องเที่ยว จ าเป็นต้องด าเนินการ
โดยเร่งด่วน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวประมงและผู้ประกอบการในพ้ืนที่      

๒. วัตถุประสงค์ 

  ๒.๑  ปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยของกรมเจ้าท่าและ
มาตรฐานสุขอนามัยของกรมประมง 
  ๒.๒  ให้บริการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าประมงพ้ืนบ้านและประมงพาณิชย์ที่ถูก
กฎหมายในน่านน้ าของจังหวัดชลบุรีและจังหวัดชายฝั่งตะวันออก 

  ๒.๓  พัฒนาท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลาเพ่ือรองรับการจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ าและ
ผลิตภัณฑ์ประมงที่มีคุณภาพของชาวประมงและผู้ค้าสัตว์น้ า 

  ๒.๔ ยกระดับรายได้อาชีพชาวประมงพ้ืนบ้าน  ประมงพาณิชย์และผู้ค้าสัตว์น้ าในชุมชนอ่างศิลา          
และจังหวัดชลบุรี 

  ๒.๕ ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง 

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
๓.๑  มีความสามารถตามกฏหมาย 

  ๓.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๓.๓  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

๓.๕  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อผู้ทิ่งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

 



                 -๒- 
๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรั่บจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การสะพาน

ปลา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๓.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ก าหนด 

๓.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคา
จ้างในวงเงนิไม่น้อยกว่า ๙๓,๗๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การเชื่อถือ 
          ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา  และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม                
“ กิจการร่วมค้า ”  ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 

(๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมโดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล
ที่เข้าร่วมค้า         

ทุกรายจะต้องคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา  เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มี
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
เข้าเสนอราคากับทางราชการ  และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้   
                     ทั้งนี ้“ กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ”  หมายความว่า  กิจกรรมร่วมค้าที่             
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) 
  ๓.๑๒  ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic 
Government Procurement : e-GP) กรมบัญชีกลาง 
  ๓.๑๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 
 



        -๓- 
   
  ๓.๑๔  ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด 
  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๔.  รูปแบบและรายละเอียด 

  รูปแบบและรายการทั้งหมดแบ่งออกเป็น  ๗  ประเภทดังนี้   
  (๑) งานปรับปรุงท่าเทียบเรือ  
  (๒)  งานระบบบ าบัดน้ าเสีย/ระบบน้ าประปา 
  (๓)  สุขาสาธารณะ และส านักงานท่าเทียบเรือ 
  (๔)  งานระบบกันกระทบ 
  (๕)  งานอาคาร และโรงคลุมสัตว์น้ า 
  (๖)  งานระบบไฟฟ้าแรงสูง และระบบแสงสว่าง 
  (๗)  งานรื้อถอนโครงสร้างท่าเทียบเรือ 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ   

  ระยะเวลาด าเนินการ  ๓๓๐  วัน  

๖.  การจ่ายเงินล่วงหน้า 

  ผู้รับจ้างมีสิทธิขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ  ๑๕  ของราคาจ้างเหมาตามที่ตกลงท า
สัญญาจ้าง  แต่ทั้งนี้จะต้องมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย  หรือหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารในประเทศหรือหนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่รับอนุญาตให้ 
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ง
ได้แจ้งเวียนในส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  ให้แก่ผู้ว่าจ้าง  ก่อนการช าระเงินล่วงหน้านั้น  โดยถือราคาเหมารวม
เป็นเกณฑ์ 

๗. ระยะเวลาส่งมอบงาน 

  ก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ ภายใน  ๓๓๐  วัน นับถัดจากวัน 
ลงนามในสัญญาจ้าง  โดยแบ่งงวดงานออกเป็น  ๙  งวด (โดยคิดจากวงเงินก่อสร้าง ๑๐๐%  เต็ม ซึ่งยังมิได้หักเงิน
ล่วงหน้าตามข้อ ๖ ) ดังนี้ 
 
 
 



     -๔- 
 

การแบ่งงวดงานปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา 

องค์การจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๙ งวด ดังนี้ 
 

  งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๔๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามท่ีก าหนดใน
เอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๖ วัน 
  งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๓.๗๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามท่ีก าหนดใน
เอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๖ วัน 
  งวดที่ ๓ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๗๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามท่ีก าหนดใน
เอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๖ วัน 
  งวดที่ ๔ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๗.๗๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามท่ีก าหนดใน
เอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๖ วัน 
  งวดที่ ๕ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๔.๓๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามท่ีก าหนดใน
เอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๖ วัน 
  งวดที่ ๖ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๓.๒๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามท่ีก าหนดใน
เอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๖ วัน 
  งวดที่ ๗ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๗.๔๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามท่ีก าหนดใน
เอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๖ วัน 
  งวดที่ ๘ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒.๓๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามท่ีก าหนดใน
เอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๖ วัน 
  งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒.๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้ว
เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
 

หมายเหตุ    แบ่งงวดงานออกเป็น ๙ งวด เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕% ก าหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด  ๓๓๐  วันทั้งนี้ 
ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่ละหลายงวดก็ได้  เมื่อผู้
รับจ้างท าการก่อสร้างนั้น แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน  ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน 

 
 



               -๕– 

๘.  วงเงินในการจัดหา 

  วงเงินงบประมาณ  ๑๘๗,๙๒๑,๙๐๐.๐๐ บาท  (หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่น              
หนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  ราคากลางงานก่อสร้าง  ๑๘๗,๕๕๖,๙๘๒.๖๐  บาท ( หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดล้านห้าแสน         
ห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทหกสิบสตางค์ )  
 
 

๙. สถานที่ก่อสร้าง 

  ตั้งอยู่ ณ ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา  ต าบลอ่างศิลา  อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 

 ๑๐.  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

 ชื่อผู้ติดต่อ  นางสาวอรนุช  จันดา  ส านักงานบริหารการพัสดุ  องค์การสะพานปลา                                 
       เลขที่ ๑๔๙ ซอยเจริญกรุง ๕๘  แขวงยานาวา  เขตสาทร  กทม. ๑๐๑๒๐ 

 อีเมล์ แอดเดรส (E-Mail)  contact@fishmarket.co.th 

 โทรศัพท ์ ๐๒-๒๑๑-๗๓๐๐  ต่อ  ๕๘๐   โทรสาร  ๐๒-๒๑๓-๒๗๘๐ 
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