
 

 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)           
การจา้งเหมาท าความสะอาด บริเวณสะพานปลากรุงเทพ 

____________________________ 

๑. ความเป็นมา 

        ส ำนักงำนสะพำนปลำกรุงเทพ ตั้งอยู่ เลขท่ี 149 ซอยเจริญกรุง 58 ถนนเจริญกรุง  แขวงยำนนำวำ  
เขตสำทร  จังหวัดกรุงเทพฯ  10120  ส ำนักงำนสะพำนปลำกรุงเทพมีพ้ืนที่รวบรวมขนถ่ำยและจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำที่ต้อง
ได้รับกำรดูแลและท ำควำมสะอำดให้เรียบร้อย และพร้อมสนับสนุนกำรท ำงำนของสะพำนปลำกรุงเทพได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพจึงเห็นควรจ้ำงท ำควำมสะอำดบริเวณพ้ืนที่รวบรวมขนถ่ำยและจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำของสะพำนปลำกรุงเทพ  
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
              เพ่ือท ำควำมสะอำดพ้ืนทีร่วบรวมขนถ่ำยและจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำของสะพำนปลำกรุงเทพให้มีควำมสะอำด
ถูกสุขลักษณะเหมำะสมต่อกำรท ำงำนเป็นสถำนที่รัฐวิสำหกิจที่มีผู้มำใช้บริกำรขนถ่ำยและจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำเป็นจ ำนวนมำก 
 
 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 
   2.1  มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
  2.2     ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
  2.3  ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
  2.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้
ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผู้ที่ ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
  2.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  2.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 2.7  เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนทีป่ระกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
 2.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่องค์กำร 
ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็น 
ธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้
 2.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทยเว้นแต่รัฐบำล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
 2.10   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง  
  



 

 

 
๔. ขอบเขตและรายละเอียดการด าเนินงาน 
 

  รายละเอียดเงื่อนไขการจ้างเหมาท าความสะอาด บริเวณสะพานปลากรุงเทพ 
๑. บริเวณท่ีต้องท ำควำมสะอำด ปรำกฏตำมแผนผังที่แนบท้ำยรำยละเอียดและเงื่อนไขฉบับนี้ 
๒. กำรจ้ำงมีก ำหนดระยะเวลำ ๒4 เดือน 
๓. ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำควำมสะอำดเป็นประจ ำทุกวัน วันละ ๒ ช่วง ตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนดหรือนอกเหนือที่ก ำหนด     

โดยผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเจ้ำหน้ำที่เพื่อท ำควำมสะอำดบริเวณสะพำนปลำกรุงเทพ ไม่น้อยกว่ำวันละ ๔ คน 
๔. งำนอ่ืนๆ ตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงมอบหมำย 

                                          เงื่อนไขการจ้าง 
๑. ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรเก็บกวำดขยะ สิ่งปฏิกูลต่ำงๆ ก่อนท ำกำรฉีดน้ ำล้ำงพ้ืน ภำยในบริเวณพ้ืนที่ของสะพำน

ปลำกรุงเทพ รวมถึงถนนที่สัญจรภำยในสะพำนปลำกรุงเทพทุกจุด โดยใช้อุปกรณ์ตำมหลักเกณฑ์สุขอนำมัย
สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงของกรมประมง 

๒. ผู้รับจ้ำงต้องเก็บกวำดขยะ ภำยในโรงอำหำรเป็นประจ ำทุกวัน และ ต้องท ำควำมสะอำดพ้ืนโดยกำรขัดพ้ืน พร้อม
ใช้น้ ำยำท ำควำมสะอำด ทุกวันที่ ๑ และ วันที่ ๑๖ ของทุกเดือน 

๓. ผู้รับจ้ำงต้องท ำกำรขุดลอกท่อระบำยน้ ำ พร้อมตักสิ่งปฏิกูลต่ำงๆ ในบ่อพัก ตำมจุดแผนผังที่แนบท้ำย เป็นประจ ำ  
ทุกวันของแต่ละเดือน ดังนี้ 
     วันพุธ  แนวบริเวณรอบอำคำรบ้ำนพักพนักงำน อำคำร ๑ 
     วันพฤหัสบดี แนวบริเวณรอบอำคำรบ้ำนพักพนักงำน อำคำร ๒ 
     วันศุกร ์ แนวบริเวณถนนทำงเข้ำสะพำนปลำกรุงเทพ ตั้งแต่ธนำคำรกรุงไทย สำขำยำนนำวำ จนถึง

หน้ำศำลพระพรหม 
     วันเสำร ์ แนวบริเวณถนนด้ำนทิศตะวันออกข้ำงอำคำรส ำนักงำนสะพำนปลำกรุงเทพ ตลอดสำย 
     วันอำทิตย์ แนวถนนบริเวณหน้ำอำคำรส ำนักงำนสะพำนปลำกรุงเทพ และถนนรอบอำคำรส ำนักงำน   

องค์กำรสะพำนปลำ 
๔. ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรรวบรวมขยะและสิ่งปฏิกูลต่ำงๆ ตำมจุดที่ตั้งขยะภำยในบริเวณสะพำนปลำกรุงเทพ           

เพ่ือน ำไปทิ้งที่ถังขยะรวม เป็นประจ ำทุกวันๆ ละ ๒ รอบ เวลำ ๑๐.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐ น. 
๕. ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรรำดน้ ำสกัดชีวภำพตำมแนวท่อระบำยน้ ำและบ่อพัก หรือพ้ืนที่อ่ืนๆ ตำมที่ผู้ว่ำจ้ำง

ก ำหนดให้ หลังจำกเสร็จสิ้นกำรท ำควำมสะอำด โดยท ำกำรรำดน้ ำชีวภำพวันเว้นวัน 
๖. ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติงำนตำมงำนที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนดในวันหยุดจ ำหน่ำยสินค้ำสัตว์น้ ำตำมประกำศสะพำนปลำ

กรุงเทพ 
๗. ห้ำมผู้รับจ้ำงน ำขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่ำงๆ ไปทิ้งลงแม่น้ ำ หรือท่อระบำยน้ ำ 
๘.  กำรเปิด-ปิดฝำท่อระบำยน้ ำหรือบ่อพัก ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในควำมเสียหำยหรือเป็นเหตุให้เกิด

อันตรำยแก่ชีวิตและทรัพย์สินแก่บุคคลทั่วไป 
๙. ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำ คนงำน เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ท ำควำมสะอำด เช่น สำยยำง หัวฉีดน้ ำ รถขนขยะ     

ไม้กวำด ไม้ถูพ้ืน ลูกรอกส ำหรับลอกท่อระบำยน้ ำ ฯลฯ ให้เหมำะสมและเพียงพอกับกำรใช้งำน 
๑๐. ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำเสื้อฟอร์มและให้พนักงำนท ำควำมสะอำดสวมใส่เสื้อฟอร์มในขณะปฏิบัติงำน โดยมี

ข้อควำมด้ำนหลังเสื้อว่ำ “พนักงำนท ำควำมสะอำด สป.กท.” 
๑๑. ผู้รับจ้ำงจะต้องยินยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเป็นผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำง เพื่อควบคุมกำร

ปฏิบัติงำนและตรวจกำรท ำควำมสะอำดให้เป็นที่เรียบร้อยทุกๆ วัน จนเป็นที่พอใจของผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำง และ   
จะปฏิบัติงำนตำมค ำแนะน ำของผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงทุกกรณี โดยจะท ำกำรแจ้งด้วยวำจำหรือเป็นหนังสือ ก็ได้ 



 

 

๑๒. หำกผู้รับจ้ำงไม่มำท ำควำมสะอำด หรือท ำควำมสะอำดไม่เรียบร้อยในวันเวลำที่ก ำหนดไม่ว่ำจะเป็นช่วงเวลำใด   
ซึ่งผู้ว่ำจ้ำงได้ทักท้วงให้แก้ไขหรือท ำควำมสะอำดใหม่ให้เรียบร้อย หำกผู้รับจ้ำงละเลยไม่ปฏิบัติตำมท่ีผู้ว่ำจ้ำง
ทักท้วง ผู้รับจ้ำงยินยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงปรับเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ 0.10 ของรำคำจ้ำงที่ผู้ว่ำจ้ำงได้จ่ำยให้ ผู้รับ
จ้ำงคิดเฉลี่ยเป็นรำยวันที่ปฏิบัติงำนแต่ละครั้ง โดยหักจำกเงินค่ำจ้ำงที่พึงได้รับในแต่ละงวดของเดือนนั้นๆ  
หรือหักจำกเงินประกันสัญญำ และผู้รับจ้ำงไม่ตัดสิทธิผู้ว่ำจ้ำงในกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นอีกส่วนหนึ่ง
ต่ำงหำก 

๑๓. เมื่อผู้รับจ้ำงปฏิบัติงำนเสร็จในแต่ละวัน ผู้รับจ้ำงจะต้องแจ้งให้ผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงทรำบ เพ่ือท ำกำรตรวจสอบ 
ควำมเรียบร้อยในกำรท ำควำมสะอำด หำกมีข้อทักท้วงหรือค ำแนะน ำประกำรใด ผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติตำม         
ทุกประกำร หำกผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำม คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดจุะไม่รับตรวจงำนให้ และผู้รับจ้ำงไม่มีสิทธิ
รับเงินค่ำจ้ำง และผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิที่จะถือเอำเป็นเหตุให้บอกเลิกสัญญำที่ท ำไว้ได้ทันที 

๑๔. ในกรณีผู้รับจ้ำงไม่ท ำควำมสะอำดในเวลำที่ก ำหนดตำมข้อ ๑. ถึงข้อ ๗. และหรือในกรณีที่ผู้รับจ้ำงท ำควำม
สะอำดไม่เรียบร้อย เมื่อผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงทักท้วงแล้ว แต่ผู้รับจ้ำงไม่ยอมปฏิบัติตำมข้อทักท้วง
หรือค ำแนะน ำตำมข้อ ๑๒. หำกผู้ว่ำจ้ำงต้องจ้ำงผู้อื่นมำท ำงำนจ้ำงแทนให้แล้วเสร็จ ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิเอำเงิน
ค่ำจ้ำง/หรือเงินประกันสัญญำที่ผู้ว่ำจ้ำงได้หักหรือปรับไว้ตำมข้อ ๑๒. และ/หรือเอำเงินค่ำจ้ำงที่ผู้ว่ำจ้ำงมิได้
จ่ำยให้ผู้รับจ้ำง เนื่องจำกคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุไม่ตรวจรับงำนให้ตำมข้อ ๑๒. จะโดยทั้งหมดหรือแค่
บำงส่วนก็ตำมมำจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงแทน และหำกค่ำจ้ำงที่หักหรือปรับไว้ไม่เพียงพอ ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิหักเอำจำกเงิน
ประกันสัญญำมำจ่ำยได้ 

๑๕. ผู้รับจ้ำงต้องยอมรับและปฏิบัติตำมระเบียบ ประกำศ หรือข้อก ำหนดของผู้ว่ำจ้ำงที่มีอยู่แล้ว และ/หรือที่จะ
ประกำศใช้ต่อไปในภำยหน้ำ อันมุ่งรักษำควำมสะอำด ควำมสงบเรียบร้อย และเป็นระเบียบอันดีในสะพำน
ปลำกรุงเทพ โดยผู้รับจ้ำงจะต้องควบคุมดูแลคนงำนของผู้รับจ้ำงให้ปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัดด้วย 

๑๖. หำกกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงหรือคนงำนของผู้รับจ้ำงก่อให้เกิดควำมเสียหำยเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของผู้ว่ำจ้ำง
หรือเกิดอันตรำย หรือเกิดควำมเสียหำยขึ้นแก่ชีวิต ร่ำงกำย ทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนใด ไม่ว่ำอันตรำยหรือควำม
เสียหำยนั้นจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อหรือไม่เจตนำก็ตำม ผู้รับจ้ำงเป็นผู้รับผิดชอบและต้องชดใช้
ทดแทนค่ำเสียหำยนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ได้รับควำมเสียหำยแต่เพียงฝ่ำยเดียว 

๑๗. ผู้รับจ้ำงมีหน้ำที่ดูแลเอำใจใส่คนงำนของผู้รับจ้ำงให้ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และผู้รับจ้ำงต้อง
รับผิดชอบเกี่ยวกับชีวิต ร่ำงกำย ของคนงำนของผู้รับจ้ำงทั้งสิ้น หำกเกิดอันตรำยหรือควำมเสียหำยใดๆ ขึ้นแก่
ชีวิต ร่ำงกำย ของคนงำนของผู้รับจ้ำงในระหว่ำงกำรท ำควำมสะอำดในบริเวณสะพำนปลำกรุงเทพ ผู้ว่ำจ้ำงไม่
ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ภำระหน้ำที่ให้ตกเป็นของผู้รับจ้ำงแต่เพียงฝ่ำยเดียว 

๑๘. หำกผู้รับจ้ำงประพฤติผิดเงื่อนไขท่ีกล่ำวมำข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกสัญญำได้ทันที และผู้ว่ำจ้ำง     
มีสิทธิจัดหำผู้รับจ้ำงรำยใหม่มำท ำควำมสะอำดแทน โดยมิจ ำเป็นต้องบอกกล่ำวผู้รับจ้ำงก่อน และผู้รับจ้ำงไม่มี
สิทธิเรียกค่ำเสียหำยจำกผู้ว่ำจ้ำงแต่อย่ำงใด 

๑๙. ผู้รับจ้ำงจะต้องวำงเงินประกันสัญญำในอัตรำร้อยละห้ำ ของค่ำจ้ำงที่ค ำนวณได้ตลอดอำยุสัญญำว่ำจ้ำงเป็นเงิน
สดหรือหนังสือค้ ำประกันของธนำคำรเป็นหลักประกันที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องตำมสัญญำ ซึ่งหำกผู้รับจ้ำง
ประพฤติผิดเงื่อนไขในสัญญำเกิดควำมเสียหำยประกำรใด ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิหักเงินจ ำนวนนี้เป็นค่ำเสียหำยได้ 
และหำกผิดเงื่อนไขเป็นเหตุให้ผู้ว่ำจ้ำงบอกเลิกสัญญำ ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิริบเงินประกันสัญญำจ ำนวนนี้ได้ทันที  แต่
หำกครบก ำหนด  สัญญำจ้ำงโดยผู้รับจ้ำงไม่ประพฤติผิดเงื่อนไขสัญญำประกำรใด ผู้ว่ำจ้ำงจะคืนเงินประกัน
สัญญำจ ำนวนนี้ให้ผู้รับจ้ำงจนครบก ำหนด 

๒๐. ผู้ว่ำจ้ำงไม่ผูกพันกับกำรจัดหำที่อยู่อำศัยของคนงำนและผู้รับจ้ำง 



 

 

๒๑. ผู้ชนะกำรประกวดรำคำยินยอมตกลงให้องค์กำรสะพำนปลำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำทุกๆ 
๓ เดือน  กรณีผู้ชนะกำรสอบรำคำไม่ผ่ำนกำรประเมินผล องค์กำรสะพำนปลำและผู้ชนะกำรสอบรำคำตกลง
กันว่ำให้องค์กำรสะพำนปลำมีสิทธิบอกเลิกสัญญำโดยให้ถือว่ำทั้งสองฝ่ำยตกลงเลิกสัญญำได้ 

๒๒. ถ้ำองค์กำรสะพำนปลำมีควำมจ ำเป็นต้องย้ำยก่อนครบก ำหนดสัญญำ ผู้ว่ำจ้ำงจะแจ้งให้ผู้รับจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ    
๑ เดือน และถือว่ำสัญญำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดบริเวณสะพำนปลำกรุงเทพสิ้นสุดสัญญำลง ผู้รับจ้ำงจะ
ปฏิบัติตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำโดยไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ  
 

เงื่อนไขการจ่ายเงิน 
  ผู้ว่ำจ้ำงตกลงช ำระค่ำจ้ำงเป็นรำยงวด งวดละหนึ่งเดือน รวมทั้งหมด ๒๔ งวด โดยผู้ว่ำจ้ำงจะช ำระค่ำจ้ำง
ให้ผู้รับจ้ำงหลังจำกผู้รับจ้ำงได้ท ำงำนเสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงได้ตรวจรับมอบงำนที่ส่ง
มอบในแต่ละงวดเรียบร้อยแล้ว 
 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ   
  ระยะเวลาด าเนินการ ๒๔ เดือน 

๖.  การจ่ายเงิน 
  องค์การสะพานปลาจะจ่ายเงินเป็นงวด งวดละ ๑ เดือน เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจ
รับเรียบร้อยแล้วในแต่ละงวด 
 

๗. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
  การส่งมอบงานเป็นงวด งวดละ ๑ เดือน ในระยะไม่เกิน ๒๔ เดือน เมื่อคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 

๘.  วงเงินในการจัดหา 
  วงเงินงบประมำณ  ๑,๒๔๘,000.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
   รำคำกลำง  ๑,๒๔๘,000.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

9.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ คณะกรรมกำรจะพิจำรณำ
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ  และจะพิจำรณำจำกรำคำรวม 

10.  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

 ชื่อผู้ติดต่อ  นำงสำวอรนุช  จันดำ  ส ำนักงำนบริหำรกำรพัสดุ  องค์กำรสะพำนปลำ                                 
       เลขที่ ๑๔๙ ซอยเจริญกรุง ๕๘  แขวงยำนำวำ  เขตสำทร  กทม. ๑๐๑๒๐ 
 อีเมล์ แอดเดรส (E-Mail)  contact@fishmarket.co.th 
 โทรศัพท์  ๐๒-๒๑๑-๗๓๐๐  ต่อ  ๑๕๘๐   โทรสำร  ๐๒-๒๑๓-๒๗๘๐ 
 

   *** หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าวโปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์   


