
 

 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)           
การจา้งเหมาท าความสะอาดทีส่ะพานปลาสมุทรสาคร 

____________________________ 

๑. ความเป็นมา 

        ส ำนักงำนสะพำนปลำสมุทรสำคร ตั้งอยู่ เลขที่ 1024 ถ.วิเชียรโชฎก ต.มหำชัย อ.เมือง จ.สมุทรสำคร 
74000  ส ำนักงำนสะพำนปลำสมุทรสำครมีพ้ืนที่รวบรวมขนถ่ำยและจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำที่ต้องได้รับกำรดูแลและท ำควำม
สะอำดให้เรียบร้อย และพร้อมสนับสนุนกำรท ำงำนของสะพำนปลำสมุทรสำครได้อย่ำงมีประสิทธิภำพจึงเห็นควรจ้ำงท ำ
ควำมสะอำดบริเวณพ้ืนที่รวบรวมขนถ่ำยและจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำของสะพำนปลำสมุทรสำคร  ด้วยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
              เพ่ือท ำควำมสะอำดพ้ืนทีร่วบรวมขนถ่ำยและจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำของสะพำนปลำสมุทรสำครให้มีควำม
สะอำดถูกสุขลักษณะเหมำะสมต่อกำรท ำงำนเป็นสถำนที่รัฐวิสำหกิจที่มีผู้มำใช้บริกำรขนถ่ำยและจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำเป็น
จ 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 าความสะอาดที่ส านักงานสะพานปลาสมุทรสาคร 
 

๑. บริเวณท่ีต้องท ำควำมสะอำดปรำกฏตำมแผนที่แนบท้ำยรำยละเอียด และเงื่อนไขฉบับนี้ จ ำนวน ๑ แผ่น  
๒. กำรจ้ำงเหมำมีก ำหนดระยะเวลำ  ๒๔ เดือน 
๓. ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำควำมสะอำดทุกวัน โดยต้องจัดคนอย่ำงน้อย ๒ คน ให้คอยดูแลเก็บกวำดขยะมูลฝอยสิ่ง

ปฏิกูลทั่วบริเวณท่ีต้องท ำควำมสะอำดอยู่ตลอดเวลำทั้งวันและน ำไปทิ้งในสถำนที่ที่ผู้จ้ำงก ำหนด ห้ำมน ำทิ้ง
ลงแม่น้ ำ หรือท่อระบำยน้ ำโดยเด็ดขำด 

๔. ผู้รับจ้ำงต้องจัดคนอย่ำงน้อย ๔ คน เพื่อท ำควำมสะอำดฉีดน้ ำล้ำงบริเวณสถำนที่ท่ีซึ่งก ำหนดไว้ตำมผัง
บริเวณท่ีต้องท ำควำมสะอำดแนบท้ำยรำยละเอียดและเงื่อนไขฉบับนี้ อย่ำงน้อยวันละ ๑ ครั้ง และฉีดน้ ำท ำ
ควำมสะอำดในบริเวณโรงอำหำรวันเว้นวัน  

๕. ผู้รับจ้ำงจะต้องเริ่มท ำควำมสะอำดหลังจำกกำรขนถ่ำยสินค้ำสัตว์น้ ำเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือผู้ว่ำจ้ำงจะแจ้ง
ให้ผู้รับจ้ำงเริ่มท ำควำมสะอำดในเวลำใดก็ได้ ตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนดกำรท ำควำมสะอำดในแต่ละวันจะต้อง
กระท ำให้เสร็จโดยเร็วภำยในเวลำ  ๑๘.๐๐  น. และหำกผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงประสงค์จะให้ผู้
รับจ้ำงใช้น้ ำฉีดล้ำงท ำควำมสะอำดมำกกว่ำ ๑ ครั้ง ผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงจะได้แจ้งให้ผู้รับจ้ำง
ด ำเนินกำรเป็นครั้งครำวไป 

๖. ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรยกตะแกรงดักขยะพร้อมท ำควำมสะอำดให้น้ ำไหลผ่ำนได้สะดวกอย่ำงน้อย
สัปดำห์ละ ๑ ครั้ง หรือเมื่อเวลำน้ ำไหลไม่สะดวก 

๗. ท่อระบำยน้ ำ บ่อพัก ที่อยู่ในบริเวณท่ีต้องท ำควำมสะอำดแนบท้ำยรำยละเอียด ฉบับนี้ผู้รับจ้ำงต้องจัดคน
อย่ำงน้อย ๒ คน มำท ำกำรขุดลอกตักสิ่งปฏิกูลออกให้หมดจนน้ ำระบำยได้สะดวก รวดเร็ว ไม่อุดตันอย่ำง
น้อยสัปดำห์ละ ๑ ครั้ง   คือตำมท่ีก ำหนดในผังแนบท้ำยสัญญำ 

๘. กำรเปิด-ปิดฝำท่อหรือบ่อพัก ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ หำกเกิดกำรช ำรุดเสียหำย หรือเป็นเหตุให้
เกิดอันตรำยแก่ชีวิตและทรัพย์สินแก่บุคคลทั่วไป และหำกมีเศษขยะหรือสิ่งปฏิกูลไปอุดตันหัวสูบน้ ำ  
ผู้รับจ้ำงต้องท ำกำรแก้ไขเอำเศษขยะหรือสิ่งปฏิกูลที่อุดตันออกไปจนสำมำรถสูบน้ ำได้สะดวก 

๙. ผู้รับจ้ำงจะเป็นผู้จัดหำอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ท ำควำมสะอำดมำใช้งำนเช่น สำยยำง หัวฉีด
น้ ำ รถเข็นขยะ ไม้กวำด และผู้ว่ำจ้ำงจะเป็นผู้จัดหำเครื่องสูบน้ ำและท่อน้ ำให้ ในกรณีเม่ือเกิดกำรช ำรุด
เสียหำยโดยปกติของกำรใช้งำนหรือหมดอำยุหรือเสื่อมสภำพ ผู้ว่ำจ้ำงจะหำมำทดแทนหรือซ่อมแซมให้ แต่
ถ้ำเกิดกำรช ำรุดเสียหำยหรือสูญหำยซึ่งเกิดจำกประมำทเลินเล่อหรือขำดกำรเอำใจใส่ดูแล ผู้รับจ้ำงต้อง
รับภำระค่ำซ่อมแซมท้ังหมดหรือหำของใหม่มำทดแทน 

๑๐. กรณีเม่ือเกิดกำรช ำรุดเสียหำยหรือสูญหำย ซึ่งเกิดจำกประมำทเลินเล่อหรือขำดกำรเอำใจใส่ดูแลผู้รับจ้ำง
ต้องรับภำระค่ำซ่อมแซมทั้งหมดหรือหำของใหม่มำทดแทนผู้รับจ้ำงต้องยินยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงแต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง เป็นผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงเพ่ือควบคุมงำนและตรวจกำรท ำควำมสะอำดให้เป็น 
ที่เรียบร้อย จนเป็นที่พอใจของผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำง และผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของ
ผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้แทนทุกกรณี  
           
 
 



 

 

 
๑๑. หำกผู้รับจ้ำงไม่ท ำควำมสะอำดในวันเวลำที่ก ำหนด ผู้รับจ้ำงต้องยินยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงปรับเป็นรำยวันใน                                         

อัตรำร้อยละ ๐.๑๐ ของค่ำจ้ำงที่ผู้ว่ำจ้ำงได้จ่ำยให้ผู้รับจ้ำงได้รับในแต่ละงวดของเดือนนั้น ๆ หรือหักจำก
เงินค้ ำประกันสัญญำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดบริเวณสะพำนปลำสมุทรสำครและผู้รับจ้ำงจะต้อง 
รับบผิดชอบควำมเสียหำยที่เกิดข้ึนอีกส่วนหนึ่งต่ำงหำก                

 ๑๒.  เมื่อท ำงำนเสร็จในแต่ละวันผู้รับจ้ำงจะต้องแจ้งผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้แทนทรำบเพ่ือกำรตรวจสอบควำม 
        เรียบร้อยในกำรท ำควำมสะอำด หำกมีข้อทักท้วงหรือค ำแนะน ำประกำรใดผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติตำม 
        ทุกประกำร หำกผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำม  คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงจะไม่ตรวจรับงำนให้และผู้รับจ้ำง 
        ไม่มีสิทธิ์รับเงินค่ำจ้ำงและผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์ที่จะถือเอำเป็นเหตุในกำรบอกเลิกสัญญำจ้ำงที่ท ำไว้ได้ทันที 

        ๑๓. หำกผู้รับจ้ำงประพฤติผิดเงื่อนไขท่ีกล่ำวมำข้อหนึ่งข้อใดก็ดีผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญำได้  และจัดหำ 
              ผู้รับจ้ำงรำยใหม่มำท ำควำมสะอำด  โดยมิจ ำเป็นต้องบอกผู้รับจ้ำงก่อนและผู้รับจ้ำงไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง 
              ค่ำเสียหำยจำกผู้ว่ำจ้ำงแต่อย่ำงใด 
        ๑๔. ผู้ว่ำจ้ำงไม่ผูกพันกับกำรจัดหำที่อยู่อำศัยของคนงำนของผู้รับจ้ำง 
        ๑๕. ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบด ำเนินกำรผลิตน้ ำสกัดชีวภำพในกำรใช้งำน   ตำมกำรสั่งงำนของส ำนักงำน  
              สะพำนปลำสมุทรสำคร และจะต้องน ำน้ ำสกัดชีวภำพไปบ ำบัดในสถำนที่ วันและเวลำตำมท่ีส ำนักงำน 
              สะพำนปลำสมุทรสำครก ำหนด  โดยผู้ว่ำจ้ำงจะเป็นผู้รับภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัตถุดิบในกำรผลิต 
              น้ ำสกัดชีวภำพ 
        ๑๖. ผู้รับจ้ำงยินยอมตกลงให้ผู้ว่ำจ้ำงประเมินผลงำนจ้ำงเหมดท ำควำมสะอำดทุก ๆ ระยะเวลำ ๓ เดือน 
               นับแต่วันที่ เริ่มต้นสัญญำจ้ำงเป็นต้นไปจนสิ้นสุดระยะเวลำกำรจ้ำงกำรประเมินผลของผู้ว่ำจ้ำง   
               จะมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเป็นผู้ประเมินผลงำนตำมแบบฟอร์มของผู้ว่ำจ้ำงกรณี    
               ผู้รับจ้ำงไม่ผ่ำนกำรประเมินผล ตำมหลักเกณฑ์ชี้วัดไม่น้อยกว่ำ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ของผลรวมที่ปฏิบัติ  
               ผูว้่ำจ้ำงและผู้รับจ้ำงตกลงกันว่ำให้ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญำโดยให้ถือว่ำทั้งสองฝ่ำยตกลงเลิก 
               สัญญำได้ และผู้ว่ำจ้ำงจะไม่ริบเงินประกันสัญญำจำกสำเหตุของกำรที่ไม่ผ่ำนกำรประเมินผล 

      
 
          เงื่อนไขการจ่ายเงิน 

ผู้ว่าจ้างตกลงช าระค่าจ้างเป็นรายงวด งวดละหนึ่งเดือน รวมทั้งหมด ๒๔ งวด โดยผู้ว่าจ้างจะ    
          ช าระค่าจ้างให้ผู้รับจ้างหลังจากผู้รับจ้างท างานเสร็จเรียบร้อยและผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ 
          ตรวจรับมอบงานส่งมอบในแต่ละงวดเรียบร้อยแล้ว 
 

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  ๑,05๘,400.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
   รำคำกลำง  ๑,05๘,400.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  

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   


