
 

 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)           
จ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 3 คูหา ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน) 

____________________________ 

๑. ความเป็นมา 

ด้วยส ำนักงำนท่ำเทียบเรือประมงสงขลำ 2 (ท่ำสะอ้ำน) มีงบประมำณลงทุนประจ ำปี พ.ศ. 2562  
วงเงิน 1,975,000.00 บำท (หนึ่งล้ำนเก้ำแสนเจ็ดหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) มีแผนในกำรสร้ำง
บ้ำนพักของพนักงำนที่ท่ำเทียบประมงสงขลำ 2 (ท่ำสะอ้ำน) ที่บ้ำนเดิมช ำรุดเสียหำย  
 
๒. วัตถุประสงค์ 

   เนื่องจำกบ้ำนพักเดิมของพนักงำนที่ท่ำเทียบเรือประมงสงขลำ 2 (ท่ำสะอ้ำน) ช ำรุดเสียหำย  
จึงสร้ำงเพ่ือทดแทนของเดิม                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
๓. หลักฐานการเสนอราคา 
        3.๑     มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
                          3.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
                          3.๓     ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
                          3.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของ
รัฐไว้ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
                          3.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้ง
งำนของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                          3.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมท่ีคณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
                          3.๗     เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่ำว 
                          3.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ 
องค์กำรสะพำนปลำ ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำร
แข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          3.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศำลไทย เว้นแต่
รัฐบำลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
                          3.๑๐    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ำง
ก่อสร้ำงในวงเงินไม่น้อยกว่ำ 883,๐๐๐.๐๐ บำท (แปดแสนแปดหมื่นสำมพันบำทถ้วน) และเป็นผลงำนที่เป็น
คู่สัญญำโดยตรงกับหน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนเอกชนที่องค์กำรสะพำนปลำเชื่อถือ 
 
 



 

 

                                   ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอรำคำในรูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                                   (๑) กรณีท่ีกิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจกำรร่วมค้ำจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ และกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำในนำม 
"กิจกำรร่วมค้ำ" ส่วนคุณสมบัติด้ำนผลงำนก่อสร้ำง กิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวสำมำรถน ำผลงำนก่อสร้ำงของผู้เข้ำร่วม
ค้ำมำใช้แสดงเป็นผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำท่ีเข้ำประกวดรำคำได้ 
                                   (๒) กรณีท่ีกิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล
ที่เข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ เว้นแต่ ในกรณีท่ี
กิจกำรร่วมค้ำได้มีข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในกำรเข้ำเสนอรำคำกับหน่วยงำนของรัฐ และแสดงหลักฐำนดังกล่ำวมำพร้อมกำรยื่นข้อเสนอ
ประกวดรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจกำรร่วมค้ำนั้นสำมำรถใช้ผลงำนก่อสร้ำงของ
ผู้เข้ำร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็นผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นเสนอรำคำได้ 
                                   ทั้งนี้ "กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ำที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 
                          3.๑๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง 
                          3.๑๒     ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 
                          3.๑๓     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชี
รำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 
                          3.14     ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร 
เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมที่คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ก ำหนด 
 

๔. ขอบเขตและรายละเอียดการด าเนินงาน 
 

   ก่อสร้ำงบ้ำนพักพนักงำน 3 คูหำ ท่ำเทียบเรือประมงสงขลำ 2 (ท่ำสะอ้ำน) 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ   
 

  ระยะเวลำด ำเนินกำร 170 วัน 
  
๖.  การจ่ายเงินล่วงหน้า 
 

  - ไม่มี - 
 
 
 



 

 

 
๗. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
  ก ำหนดเวลำด ำเนินกำรตำมสัญญำที่จะจ้ำงให้แล้วเสร็จ ภำยใน 170 วัน นับถัดจำกวัน 
ลงนำมในสัญญำจ้ำง  โดยแบ่งงวดงำนออกเป็น  3  งวด ดังนี้ 
 
 

  การแบ่งงวดงานจ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 3 คูหา ที่ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน) 
 

                  งวดที่ 1 จ ำนวนเงิน ร้อยละ 20 ของรำคำค่ำก่อสร้ำง 
                            - ท ำกำรตอกเสำเข็มแล้วเสร็จทั้งหมด 
                            - หล่อคอนกรีตเสำชั้นล่ำงแล้วเสร็จ 
                            - หล่อคำนคอดินแล้วเสร็จ 
                            - หล่อเสำชั้นล่ำงแล้วเสร็จ 
                              ก ำหนดเวลำแล้วเสร็จ 45 วัน 
                  งวดที่ 2 จ ำนวนเงิน ร้อยละ 40 ของรำคำค่ำก่อสร้ำง 
                            - หล่อคำนชั้นบนแล้วเสร็จ 
                            - หล่อเสำชั้นบนแล้วเสร็จ 
                            - ติดตัง้โครงหลังคำเหล็กท้ังหมดแล้วเสร็จ 
                            - มุงหลังคำแล้วเสร็จ 
                            - ติดตัง้พ้ืนชั้นบนและเทคอนกรีตทับหน้ำแล้วเสร็จ 
                            - ติดตัง้พ้ืนชั้นล่ำงแล้วเสร็จ (เฉพำะส่วนในบ้ำนพักเท่ำนั้น) 
                            - ก่ออิฐผนังชั้นบน - ชั้นล่ำงแล้วเสรจ็ 
                            - ฉำบปูนผนังชั้นบน - ชั้นล่ำงแล้วเสร็จ 
                            - ติดตัง้วงกบประตู - หน้ำต่ำง แล้วเสร็จ 
                              ก ำหนดเวลำแล้วเสร็จ 55 วัน 
                  งวดที่ 3 จ ำนวนเงิน ร้อยละ 40 ของรำคำค่ำก่อสร้ำง 
                            - ติดตัง้งำนบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ 
                            - ติดตัง้งำนระบบประปำ สุขำภิบำล สุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ 
                            - ติดตัง้งำนระบบไฟฟ้ำและสำยเมน แล้วเสร็จ 
                            - งำนฝ้ำเพดำนภำยในภำยนอกอำคำร แล้วเสร็จ 
                            - งำนทำสีอำคำรภำยในและภำยนอก แล้วเสร็จ 
                            - งำนท่อระบำยน้ ำและงำนภำยนอก งำนอ่ืน ๆ แล้วเสร็จถูกต้องตำมรำยกำรและสัญญำ 
ทุกประกำร 
                              ก ำหนดเวลำแล้วเสร็จ 70 วัน 
                   
 

หมายเหตุ  แบ่งงวดงำนออกเป็น 3 งวด ก ำหนดเวลำแล้วเสร็จทั้งหมด 170 วัน  
              ทั้งนี ้ผู้รับจ้ำงสำมำรถส่งมอบงำนงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่ละหลำยงวดก็ได้   
              เมื่อผู้รับจ้ำงท ำกำรก่อสร้ำงนั้น  แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน  ตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงำน 
 



 

 

๘.  วงเงินในการจัดหา 
  วงเงินงบประมำณ  1,975,000.00 บำท (หนึ่งล้ำนเก้ำแสนเจ็ดหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)  
(ไมร่วมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)  
   รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง  1,766,805.31 บำท (หนึ่งล้ำนเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยห้ำ
บำทสำมสิบเอ็ดสตำงค์) (รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 
 
 
 

๙. สถานที่ก่อสร้าง 

  ตั้งอยู่ ณ ท่ำเทียบเรือประมงสงขลำ 2 (ท่ำสะอ้ำน)  ซอยกำญจนวนิช 23 ถนนกำญจนวนิช 
ต ำบลเขำรูปช้ำง อ ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ 90000 

 ๑๐.  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  1๕๘๐   โทรสำร  ๐๒-๒๑๓-๒๗๘๐ 
 
 
หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าวโปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์   


