
ข้อก ำหนดในกำรจ้ำงส ำรวจออกแบบ 
     ชื่อโครงกำร :  โครงกำรจ้ำงส ำรวจออกแบบโครงกำรพัฒนำท่ำเทียบเรือประมงปัตตำนี ระยะที่ 2 

ก่อสร้ำง ณ หมู่ที่ 8 ถ.นำเกลือ ต.บำนำ อ.เมือง จ.ปัตตำนี 94000 
 
1.  เหตุผลควำมจ ำเป็น   
 ท่าเทียบเรือประมงปัตตานีเป็นท่าเทียบเรือประมงขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับเรือประมงได้เป็น
จ้านวนมาก เป็นตลาดกลางจ้าหน่ายสินค้าสัตว์น้้าที่ส้าคัญ มีสัตว์น้้าทั้งทางเรือและทางรถบรรทุกรถยนต์เข้ามา
จ้าหน่ายภายในท่าเทียบเรือประมงปัตตานี เป็นแหล่งรวมวัตถุดิบต้นน้้าของอุตสาหกรรมแปรรูปจากการ
ประมงเพ่ือป้อนสู่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) และผู้ประกอบการรายย่อย 
ซึ่งท่าเทียบเรือประมงปัตตานี เปิดด้าเนินการตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2515 จึงถึงปัจจุบันเป็นเวลาประมาณ 
45 ปี ท้าให้โครงสร้างพ้ืนฐานภายในท่าเทียบเรือประมงปัตตานี อาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ช้ารุดทรุดโทรม 
สภาพแวดล้อมสกปรกไม่ถูกสุขอนามัย น้้าท่วมขังไม่ได้มาตรฐานตามข้อก้าหนดสุขอนามัยและมาตรการ IUU 
ของสหภาพยุโรป และไม่ถูกต้องตามหลักฮาลาล จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้ได้ตาม
มาตรฐานสากล เพ่ือรองรับการเป็นท่าเทียบเรือประมงหลักในภาคใต้ตอนล่าง ที่ท้าหน้าที่ออกใบรับรองที่มา
ของวัตถุดิบให้กับสินค้าประมงที่จะส่งออกไปยังสหภาพยุโรป รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล ทั้งระบบ
ในส่วนของต้นน้้า และเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย และไทย ที่สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนและจังหวัดปัตตานี 
 
 
2.   วัตถุประสงค์ 
  1.1  เพื่อยกระดับมาตรฐานโครงสร้าง ให้ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี และได้มาตรฐานสุขอนามัย 
ตามข้อก้าหนดในพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558, พ.ศ.2560 และรองรับมาตรการเรื่อง IUU 
(ILLEGAL, UNREGULATED AND UNREPORTED FISHING) ของสหภาพยุโรป 
        1.2  เพ่ือเป็นแหล่งรองรับขนถ่ายสัตว์น้้าให้กับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
  1.3  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขึ้นสัตว์น้้า ณ.ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 
 
 
3.  สถำนที่ก่อสร้ำง/หน่วยงำน 

ก่อสร้าง  ณ  หมู่ที่ 8 ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 
 

4. ขอบเขตงำนและควำมต้องกำร   
4.1 เป็นโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ระยะที่ 2 งบประมาณในการก่อสร้างเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 337,400,000 บาท (สามร้อยสามสิบเจ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยออกแบบให้อาคารมีรูปทรง
สถาปัตยกรรมที่ สอดคล้องกับเอกลักษณ์ท้องถิ่น  ไม่ซับซ้อน และสอดคล้องกับสภาพภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมโดยรอบของโครงการ 

4.2 ลักษณะทั่วไปเป็นกลุ่มอาคาร ค.ส.ล. ความสูงไม่เกิน 2 ชั้น  
 4.3 องค์การสะพานปลาสามารถปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติม – ลด ลักษณะประเภทอาคารตามความ
เหมาะสมของลักษณะการใช้งานตามที่องค์การสะพานปลาได้ก้าหนดแก้ไข 
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 4.4 ความต้องการลักษณะทั่วไปของอาคาร แบ่งออกเป็นส่วนๆ ดังนี้ 
 

   ส่วนที่ 1 ส่วนงำนส ำนักงำน  ประกอบด้วยส่วนงานต่างๆ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

  1. ส้ารวจออกแบบ ยกระดับถนนและลานจอดรถภายในท่าเทียบเรือประมงปัตตานี 
ให้พ้นจากระดับน้้าท่วม พร้อมท่อระยายน้้าฝน บ่อพักท่อระบายน้้าขอบทางเท้าพ้ืนที่ทางเท้า ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน มีความปลอดภัย สะดวกในการให้บริการชาวประมงและประชาชนผู้ใช้บริการ 
 
 2. ส้ารวจออกแบบ ยกระดับท่าเทียบเรือและโรงคลุมท่าเทียบเรือทั้งหมด รวมทั้งออกแบบ
ท่าเทียบเรือและโรงคลุมเชื่อมต่อระหว่างท่าเทียบเรือใหญ่และท่าเทียบเรือเล็กให้เป็นท่าเทียบเรือเดียวกันให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน มีความปลอดภัย สะดวกในการให้บริการชาวประมงและประชาชน
ผู้ใช้บริการ 
 
 3. ส้ารวจออกแบบอาคารตลาดเช้า ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน มีความ
ปลอดภัย สะดวกในการให้บริการชาวประมงและประชาชนผู้ใช้บริการ พร้อมลานจอดรถ ระบบไฟฟ้า ระบบ
ท่อน้้าส้าหรับล้างพ้ืน และท่อระบายน้้า 
 
 4. ส้ารวจออกแบบอาคารขนถ่ายสัตว์น้้า ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน มีความ
ปลอดภัย สะดวกในการให้บริการชาวประมงและประชาชนผู้ใช้บริการ 
 
 5. ส้ารวจออกแบบ อาคารศูนย์รวมร้านอาหารร้านค้าสินค้า OTOP (2 ชั้น) และร้านสะดวก
ซื้อ ส้านักงานแพปลา (แปลง A ตามผังแนบ) ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน มีความปลอดภัย 
สะดวกในการให้บริการชาวประมงและประชาชนผู้ใช้บริการ  
 
 6. ส้ารวจออกแบบอาคารตลาดเกษตร ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน มีความ
ปลอดภัย สะดวกในการให้บริการชาวประมงและประชาชนผู้ใช้บริการ 

 
 7. ส้ารวจออกแบบอาคารป้อมต้ารวจ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน มีความ
ปลอดภัย สะดวกในการให้บริการชาวประมงและประชาชนผู้ใช้บริการ มีรายละเอียดดังนี้ 
   7.1 ห้องนอนจ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ห้อง 
   7.2 ห้องน้้าห้องส้วมจ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ห้อง 
 
 8. ส้ารวจออกแบบอาคารป้อมยามทางเข้า ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน  
มีความปลอดภัย สะดวกในการให้บริการชาวประมงและประชาชนผู้ใช้บริการ มีรายละเอียดดังนี้ 
    8.1 อาคารป้อมยามต้องมีห้องน้้าภายในป้อมยามจ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ห้อง 
   8.2 มีหลังคาคลุมป้อมยามโดยมีความกว้างครอบคลุมความกว้างของถนน 
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 9. ส้ารวจออกแบบปรับปรุงระบบบ้าบัดน้้าเสีย โดยใช้โครงสร้างบ่อน้้าเสีย คสล. เดิม ส่วน
ระบบต้องมีความสามารถบ้าบัดน้้าได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม. ต่อวัน และมีค่าใช้จ่ายต่้าสุดต่อน้้าเสีย 1 ลบ.
ม. (ไม่เกิน 2 ถึง 3 บาท ต่อ ลบ.ม.) คุณสมบัติน้้าเสียต้องผ่านมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ ระบบท่อรวบรวม
น้้าเสีย ระบบท่อทิ้งน้้าเสีย แยกจากระบบท่อระบายน้้าฝน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน มีความ
ปลอดภัย สะดวกในการให้บริการชาวประมงและประชาชนผู้ใช้บริการ 
 
 10. ส้ารวจออกแบบป้ายชื่อท่าเทียบเรือประมง โดยมีลักษณะเป็นป้าย คสล. ให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน มีความปลอดภัย สะดวกในการให้บริการชาวประมงและประชาชนผู้ใช้บริการ 
 
 11. ส้ารวจออกแบบระบบน้้าใช้พร้อมระบบกรองสนิมและถังน้้าใส พร้อมระบบการจ่ายน้้า
ไปยังอาคารต่างๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน มีความปลอดภัย สะดวกในการให้บริการ
ชาวประมงและประชาชนผู้ใช้บริการ มีรายละเอียดดังนี้ 
   11.1 ถังเก็บน้้า คสล. ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  50 ลบ.ม. 
   11.2 ถังกรองน้้า (Pressure Sand Filter Tank)  จ้านวนไม่น้อยกว่า  4  ลูก 
   11.3 เจาะบ่อน้้าบาดาล 1 บ่อ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามมาตรฐานของกรมน้้าบาดาล 
พร้อมท่อส่งน้้าไปยังถังเก็บน้้า คสล. 
   11.4 ระบบเครื่องสูบน้้าสูบและจ่ายทั้งระบบ 
   12. ส้ารวจออกแบบระบบไฟฟ้าภายในบริเวณถนนสายต่างๆ ลานจอดรถ และภายใน
บริเวณท่าเทียบเรือทั้งหมด ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน มีความปลอดภัย สะดวกในการ
ให้บริการชาวประมงและประชาชนผู้ใช้บริการ 

 
5.  กำรท ำสัญญำจ้ำง 
   ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในเอกสารประกวด
ราคาฯ ข้อ ๑.๓ กับองค์การ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาได้ ให้องค์การยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
    5.๑     เงินสด 
    5.๒     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้า
สัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ท้าการของทางราชการ 
    5.๓     หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบคณะกรรมการ 
นโยบายก้าหนด ดังระบุในเอกสารประกวดราคาฯ ข้อ ๑.๔ 
    5.๔     หนังสือค้้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนังสือค้้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก้าหนด ดังระบุในเอกสารประกวดราคาฯ ข้อ ๑.๔ 
    5.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
    หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
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6.   เงื่อนไขในกำรจัดจ้ำง 
6.1 งบประมาณในการจัดจ้าง/เงินค่าออกแบบก่อสร้าง (ตามกฎกระทรวงก้าหนดอัตราค่าจ้างผู้

ให้บริการงานจ้างส้ารวจออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560) ประเภทงานสถาปัตยกรรม รายการ
ออกแบบขนาดโครงการขนาดใหญ่ (250<750 ล้านบาท) อัตราวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่ซับซ้อน  
ร้อยละ 3.5 ในราคาไม่เกิน 11,809,000 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าพันบาทถ้วน) และองค์การมีเงิน
งบประมาณ 1,053,950 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 

 
6.2  การจ่ายเงินค่าจ้างส้ารวจออกแบบจะแบ่งจ่ายเป็น  2  งวด  ดังนี้ 
     งวดที่  1 จะจ่ายเงินจ้านวน 50%  ของจ้านวนเงินค่าจ้างตามสัญญา  เมื่อที่ ผู้ รับจ้าง

ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ  ดังนี้ 
1.1 แบบส้ารวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 
1.2 แบบร่างผังบริเวณ (Lay  Out)  ตัวอาคารและบริเวณโดยรอบที่เกี่ยวข้อง 
1.3 แบบร่างโดยรวมแสดงการจัดพ้ืนที่แสดงรายละเอียดพ้ืนที่และประโยชน์ใช้สอย

ของอาคาร 
1.4 ภาพจ้าลอง 3 มิติ แสดงรูปลักษณ์ภายในและภายนอกของอาคารอย่างน้อย  

3 มุมมอง 
1.5 ด้าเนินการเจาะส้ารวจดินบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง (ถ้ามี) 
      โดยจัดส่งเอกสารจ้านวน 3  ชุด ภายใน 20 วันนับตั้งแต่วันเริ่มด้าเนินการ 
      ตามสัญญา 
1.6 แบบงานสถาปัตยกรรม  ประกอบด้วยแปลนพ้ืน  (Floor  Plan) แสดง

รายละเอียดพ้ืนที่และประโยชน์ใช้สอยของอาคารในโครงการ  แบบรูปด้าน
อาคารในโครงการอย่างน้อย 4 ด้าน และแบบรูปตัดอาคารในโครงการอย่าง
น้อย 2 ด้าน 

1.7 แบบงานวิศวกรรมประกอบอาคาร ประกอบด้วย แบบแปลนพ้ืน (Floor  
Plan) ของงานวิศวกรรมโครงสร้าง  งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า งานระบบ
วิศวกรรมเครื่องกลและงานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาล 

1.8 แบบรายละเอียดของงานสถาปัตยกรรม  งานวิศวกรรมโครงสร้าง  งานระบบ
วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมสุขาภิบาล  วิศวกรรมเครื่องกลและระบบอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

โดยจัดส่งเอกสาร จ้านวน 3 ชุด ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันเริ่มด้าเนินการตาม
สัญญา 
 

      งวดที่  2 จะจ่ายเงินจ้านวน  50% ของจ้านวนเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน 
แล้วเสร็จ  ดังนี้ 
2.1  รายละเอียดและวิธีการค้านวณปริมาณวัสดุอย่างละเอียดในแต่ละหมวดงาน 
2.2 เอกสารอ้างอิงที่แสดงที่มาของราคาวัสดุ/ค่าแรงทุกรายการ 
2.3 ร่างรายการประกอบแบบก่อสร้าง 
โดยจัดส่งเอกสาร จ้านวน 3 ชุด ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มด้าเนินการตาม
สัญญา 
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       6.3  ลิขสิทธิ์ในการออกแบบทั้งหมดของโครงการนี้เป็นขององค์การสะพานปลา 
 6.4 องค์การสะพานปลาขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ  ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่

ก่อสร้าง  สภาพภูมิสถาปัตยกรรม  วงเงินงบประมาณ และประโยชน์ใช้สอยของทางองค์การสะพานปลาเป็น
ส้าคัญ  ทั้งนี้ให้ผู้ออกแบบประสานการด้าเนินการกับองค์การสะพานปลาหรือผู้ที่องค์การสะพานปลา
มอบหมายโดยตรง 

 6.5 ผู้ให้บริการต้องจัดท้าแบบรูปและรายการละเอียดประกอบแบบตามความต้องการของทางองค์การ
สะพานปลาที่ได้ก้าหนดไว้  โดยที่แบบรูปและรายการประกอบแบบต้องเป็นไปตามมาตรฐานแห่งการประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เก่ียวข้องพร้อมที่จะด้าเนินการก่อสร้างได้ 

 6.6 ก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน ก้าหนดส่งมอบงานไม่เกิน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่ม
ด้าเนินการตามสัญญา 

   6.7 องค์การสะพานปลาก้าหนดให้ผู้ให้บริการต้องไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังรายละเอียดเพ่ิมเติมใน
วันดูสถานที่เพ่ือประกอบการออกแบบให้ถูกต้องและเหมาะสม  ตามวันและเวลาที่องค์การสะพานปลาก้าหนด  
หากไม่ไปดูสถานที่ตามวันเวลาที่ก้าหนดไว้  ถือว่ารับทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมที่องค์การน้าชี้สถานที่ได้ชี้แจง
ให้ทราบแล้ว 

 
7.  กำรด ำเนินกำรออกแบบตำมสัญญำ 
     7.1 ผู้ให้บริการจะต้องเสนอราคาค่าบริการวิชาชีพออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง  ต้องจัดท้าแบบรูป
และรายการประกอบแบบตามความต้องการของทางองค์การสะพานปลาที่ได้ก้าหนดไว้  โดยสถาปนิกและ
วิศวกรจะต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพตามลักษณะและขนาดอาคารที่เกี่ยวข้อง  ดังต่อไปนี้ 

 7.1.1 สถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมหลัก  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
ระดับสามัญ จ้านวนอย่างน้อย  1 อัตรา 

 7.1.2 วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับ
สามัญจ้านวนไม่น้อยกว่า  1 อัตรา 

 7.1.3 วิศวกร  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก้าลัง  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ระดับสามัญ จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 อัตรา 

 7.1.4 วิศวกร  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
ระดับสามัญ จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 อัตรา 

 7.1.5 วิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ระดับสามัญ จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 อัตรา 

7.1.6 สถาปนิกหรือวิศวกรสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
7.2 การส่งมอบงาน  การส่งมอบงานให้ผู้รับจ้างส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี้  

           7.2.1 แบบรูป (ต้นฉบับ) ขนาดไม่น้อยกว่า A1  พร้อมลงลายมือชื่อวิศวกรหรือสถาปนิกที่เกี่ยวข้อง  
จ้านวน  1  ชุด โดยต้องมีขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมและชัดเจน (ไม่ให้ใช้ลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์) แบบรูป   
   7.2.2 (ส้าเนา) จ้านวน  5  ชุด 
   7.2.3 รายการค้านวณปริมาณงานดินอย่างละเอียด โดยแยกรายละเอียดการค้านวณปริมาณงานดิน
เป็น  งานดินตัดและงานดินถม  จ้านวน 1 ชุด  (ถ้ามี) 
    7.2.4 รายการประกอบแบบส้าหรับใช้ในการด้าเนินการก่อสร้าง  เฉพาะที่เก่ียวข้องกับแบบรูป
รายการ  จ้านวน 5 ชุด โดยจา้แนกเป็น 
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(1)  หมวดทั่วไป 
(2)  หมวดสถาปัตยกรรม 
(3)  หมวดวิศวกรรมโครงสร้าง 
(4)  หมวดวิศวกรรมไฟฟ้า 
(5)  หมวดวิศวกรรมสุขาภิบาล 
(6)  หมวดวิศวกรรมเครื่องกล 
(7)  หมวดงานภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค 
(8)  อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

7.2.5 รายการค้านวณการออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง  จ้านวน  1  ชุด 
7.2.6 รายการค้านวณการออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า  จ้านวน  1  ชุด 
7.2.7 รายการค้านวณการออกแบบวิศวกรรมสุขาภิบาล  จ้านวน  1  ชุด 
7.2.8 รายการค้านวณการออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล จ้านวน 1 ชุด 
7.2.9 หุ่นจ้าลองอาคารและผังบริเวณโดยรอบโครงการก่อสร้าง มาตราส่วนไม่น้อยกว่า       

1:1000 โดยองค์การสะพานปลาจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
7.2.10  บัญชีแสดงปริมาณ (BOQ) โดยวิธีละเอียดตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี  และส้านัก  

 งบประมาณ โดยแยกเป็นแบบ ปร.1 ถึง ปร.6  จ้านวน  1  ชุด (การคิดค้านวณราคาใช้  
 ราคาของกระทรวงพาณิชย์ (จังหวัดปัตตานี)  ในเดือนสุดท้ายของสัญญาจ้างเป็นตัวอ้างอิง 

7.2.11  รายละเอียดการค้านวณปริมาณวัสดุที่ใช้ในโครงการอย่างละเอียดแยกเป็นแต่ละ  หมวด 
 งาน  ประกอบด้วย  

(1) หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง  จ้าแนกเป็นแต่ละชั้น แต่ละหลัง   
(2) หมวดงานสถาปัตยกรรม จ้าแนกเป็นแต่ละชั้น แต่ละหลัง 
(3) หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า  จ้าแนกเป็นแต่ละชั้น แต่ละหลัง 
(4) หมวดงานวิศวกรรมสุขาภิบาล จ้าแนกเป็นแต่ละชั้น แต่ละหลัง 
(5) หมวดงานวิศวกรรมเครื่องกล  จ้าแนกเป็นแต่ละชั้น แต่ละหลัง 
(6) หมวดงานภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค  ให้จ้าแนกงาน Hard  Scape และ Soft 

Scape  อย่างชัดเจน 
7.2.12   ใบสืบราคา  ให้แสดงทุกรายการที่ระบุในบัญชีแสดงปริมาณงาน (BOQ) กรณีวัสดุไม่มี 

  ระบุในราคาของกระทรวงพาณิชย์ (จังหวัดปัตตานี)  ซึ่งใช้ราคาปัจจุบันเป็นตัวอ้างอิงต้อง 
  เป็นราคาที่ไม่รวม VAT  โดยให้แนบ ใบเสนอราคาจากร้านค้าอย่างน้อย 3 บริษัท/ห้าง/ 
  ร้านให้องค์การสะพานปลาด้วย 

7.2.13   ส้าเนาพร้อมลงนามรับรองใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิก  วิศวกรผู้ออกแบบ และอ่ืน ๆ  
  ที่เก่ียวข้อง  จ้านวน  1  ชุด 

7.2.14   แบบฟอร์มการกรอกค้านวณราคาก่อสร้างส้าหรับผู้เสนอราคาก่อสร้าง จ้านวน 1 ชุด 
7.2.15   งวดงานงวดเงินอย่างละเอียด  โดยให้แสดงค่างานในแต่ละรายการอย่างชัดเจน  จ้านวน  

  1 ชุด 
7.2.16   การแบ่งแผนการด้าเนินการก่อสร้างที่แสดงสายงานวิกฤติ (Critical Paths) ที่แสดง 

  ค่างานค่าเงินและระยะเวลาในการก่อสร้างให้ชัดเจน  จ้านวน 1 ชุด  
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7.2.17 แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) จ้านวน 2  ชุด มีรายละเอียดได้แก่ 
(1) แฟ้มข้อมูลแบบรูปรายการ ที่มีการลงนามโดยสถาปนิกและวิศวกร ในรูปแบบไฟล์ PDF  
(2) แฟ้มข้อมูลแบบรูปรายการ  ในรูปแบบไฟล์  Autocad หรือโปรแกรมประเภทอ่ืน 
(3) แฟ้มข้อมูลภาพจ้าลอง 3 มิติ ในรูปแบบไฟล์  Sketchup หรืออ่ืน ๆ 
(4) แฟ้มข้อมูลแผนการด้าเนินงานก่อสร้าง ในรูปแบบไฟล์  Excel หรืออ่ืน ๆ  
(5) แฟ้มข้อมูลการแบ่งงวดงานงวดเงิน ในรูปแบบไฟล์ Excel ตามรายละเอียดในข้อ 7.2.15 

(ถ้ามี) 
(6) แฟ้มข้อมูลรายการประกอบแบบ  ในรูปแบบไฟล์รูป หรืออ่ืนๆ 
(7) แฟ้มข้อมูล บัญชีแสดงปริมาณงาน (BOQ) ในรูปแบบไฟล์  Excel 
(8) แฟ้มข้อมูล รายการค้านวณปริมาณวัสดุอย่างละเอียด ในรูปแบบไฟล์  Excel  ตาม

รายละเอียดในข้อ 7.2.11 
(9) แฟ้มข้อมูล แบบฟอร์มบัญชีแสดงปริมาณงาน  (BOQ) ในรูปแบบไฟล์  Excel 
(10) แฟ้มข้อมูล ใบสืบราคาทุกรายการ ตามรายละเอียดในข้อ 7.2.12 

ทั้งนี้   แบบรูปและรายการประกอบแบบต้องเป็นไปตามมาตรฐานแห่งการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและอาคารสาธารณะหรืออ่ืน ๆ ตามที่กฎหมาย
ก้าหนดไว้   

 
8.  รำยช่ือผู้รับผิดชอบในกำรก ำหนดค่ำใช้จ่ำย/ด ำเนินกำร/ขอบเขตด ำเนินกำร (TOR) 
 8.1 นายศุภชัย    ดาวัลย์    ประธานกรรมการ 
 8.2 นายชัยยุทธ  ถมกระจ่าง   กรรมการ 
 8.3 นายวีระ   ศรีชัย    กรรมการ 
 8.4 นางอรัญญา  ยืนชีวิต    กรรมการ 
 8.5 นายชาญชัย  โชติชูทิพย์   กรรมการ 
  8.6 นายภูบดินทร ์ ธเนศวร    เลขานุการ 
 
9.  ที่มำของกำรก ำหนดรำคำกลำง 

ใช้อัตราตามกฎกระทรวงก้าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างส้ารวจออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
พ.ศ.2560  ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวงเงิน
งบประมาณก่อสร้าง  337,400,000  บาท (สามร้อยสามสิบเจ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน) ได้แก่ 
            ร้อยละ 3.5 ของวงเงินงบประมาณก่อสร้าง  337,400,000 บาท 
            เป็นเงิน   11,809,000 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าพันบาทถ้วน) 
 

             รวมเป็นเงินค่าจ้างส้ารวจออกแบบเป็นเงินทั้งสิ้น   11,809,000  บาท  
 

๑0.  ข้อสงวนสิทธิ์ในกำรยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
 ๑0.๑  เงินค่าจ้างส้าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณขององค์การสะพานปลา  

การลงนามในสัญญาจะกระท้าได้ต่อเมื่อองค์การได้รับอนุมัติเงิน แล้วเท่านั้น 
 ๑0.๒  เมื่อองค์การ ได้คัดเลือกผู้เสนองานรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกาศ

จ้างส้ารวจออกแบบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 

https://www.google.co.th/search?rlz=1C1NHXL_thTH721TH721&q=sketchup&sa=X&ved=0ahUKEwjoqdybkZbcAhVISX0KHdhgDKoQ7xYIIigA
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  ๑0.3  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการก้าหนดระบุใน ข้อ 6 องค์การอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 10.4  องค์การสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก้าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 10.5  องค์การสงวนสิทธิ์การจา้งสา้รวจออกแบบคร้ังนี้ตามงบประมาณทีจ่ัดหาได้ โดยที่ 
ผู้เสนองานจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือฟ้องร้องทุกกรณีจากองค์การมิได้ 
 
 

๑1.  ลิขสิทธิ์ในแบบ, ข้อมูล, รำยงำน และเอกสำรต่ำงๆ 

 11.1  แบบก่อสร้างทั้งหมด, รายการประกอบแบบ, เอกสารต่าง ๆ เป็นลิขสิทธิ์ขององค์การ 
โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบลิขสิทธิ์ให้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 11.2  องค์การสงวนสิทธิ์ที่แก้ไข เพ่ิมเติม เงื่อนไขหรือข้อก้าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส้านักอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 11.3  องค์การสงวนสิทธิที่จะน้าผลงานจ้างส้ารวจออกแบบนี้ ไปใช้ด้าเนินการตามองค์การ
พิจารณาได้อีก 
 11.4  ในระหว่างระยะเวลาออกแบบผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบ
ได้ก้าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

 
องค์กำรสะพำนปลำ 

 
 


