
 

 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)           
จ้างก่อสร้างปรับปรุงยกระดับพื้นโรงคลุมและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กที่สะพานปลาสมุทรสาคร 

____________________________ 

๑. ความเป็นมา 
   ด้วยองค์การสะพานปลา ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามแผนงาน
บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ประเภทเงินอุดหนุน 
วงเงิน 107.6288 ล้านบาท และมวีงเงินงบประมาณเหลือจ่ายพอที่จะด าเนินการจ้างก่อสร้างปรับปรุงยกระดับพ้ืน 
โรงคลุมและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กที่สะพานปลาสมุทรสาคร ในวงเงิน 9,800,000 บาท (เก้าล้านแปดแสน
บาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

   เนื่องจากองค์การสะพานปลา มีความจ าเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมง
และผู้ประกอบการที่เกิดจากปัญหาน้ าท่วม และเพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยของสะพานปลา
สมุทรสาคร                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
๓. หลักฐานการเสนอราคา 
        ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของ
รัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้ง
งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว 
                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ 
องค์การสะพานปลา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 



 

 

                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 4,816,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การสะพานปลาเชื่อถือ 
 
                                   ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                                   (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 
"กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วม
ค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ 
                                   (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล
ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีท่ี
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 
                                   ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                          ๒.๑๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๒     ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
                          ๒.๑๓     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
                          2.14     ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
 

๔. ขอบเขตและรายละเอียดการด าเนินงาน 
 

   จ้างก่อสร้างปรับปรุงยกระดับพ้ืนโรงคลุมและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่สะพานปลา
สมุทรสาคร 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ   
 

  ระยะเวลาด าเนินการ 120 วัน 
  



 

 

๖.  การจ่ายเงินล่วงหน้า 
 

  ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด 
แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกันหรือหนังสือค้ า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแนบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) (ในเอกสารประกวดราคาฯ) ให้แก่
องค์การก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้านั้น 
 
๗. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
  ก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ ภายใน 120 วัน นับถัดจากวัน 
ลงนามในสัญญาจ้าง  โดยแบ่งงวดงานออกเป็น  4  งวด ดังนี้ 
 
 

  การแบ่งงวดงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงยกระดับพื้นโรงคลุมและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ที่สะพานปลาสมุทรสาคร 

 

                  งวดที่ 1 จ านวนเงิน ร้อยละ 22 ของวงเงินค่าจ้าง เพ่ือด าเนินการดังนี้ 
                            - เทคอนกรีตพ้ืนโรงคลุมหรือลานจอดรถ คสล. ได้พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร 
                              ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 25 วัน 
 
                  งวดที่ 2 จ านวนเงิน ร้อยละ 22 ของวงเงินค่าจ้าง เพ่ือด าเนินการดังนี้ 
                            - เทคอนกรีตพ้ืนโรงคลุมหรือลานจอดรถ คสล. ได้พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร 
                              ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 25 วัน 
 
                  งวดที่ 3 จ านวนเงิน ร้อยละ 22 ของวงเงินค่าจ้าง เพ่ือด าเนินการดังนี้ 
                            - เทคอนกรีตพ้ืนโรงคลุมหรือลานจอดรถ คสล. ได้พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร 
                              ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 25 วัน 
 
                  งวดที่ 4 จ านวนเงิน ร้อยละ 34 ของวงเงินค่าจ้าง เพ่ือด าเนินการดังนี้ 
                            - เทคอนกรีตพ้ืนโรงคลุม ลานจอดรถ คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
                            - ก่อสร้างท่อระบายน้ า รางระบายน้ าพร้อมบ่อพัก คสล. แล้วเสร็จ 
                            - ปรับปรุงพื้นที่ใต้อาคารส านักงานสะพานปลาสมุทรสาครแล้วเสร็จ 
                            - ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม งานอ่ืนๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ถูกต้องตามรายการสัญญา 
ทุกประการ 
                              ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน                   
 

หมายเหตุ  แบ่งงวดงานออกเป็น 4 งวด ก าหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด 120 วัน  
              ทั้งนี ้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่ละหลายงวดก็ได้   
              เมื่อผู้รับจ้างท าการก่อสร้างนั้น  แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน  ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน 
 
 



 

 

๘.  วงเงินในการจัดหา 
  วงเงินงบประมาณ  9,800,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
   ราคากลางงานก่อสร้าง  9,633,690.73 บาท (เก้าล้านหกแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบ
บาทเจ็ดสิบสามสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
 
 
 

๙. สถานที่ก่อสร้าง 

  ตั้งอยู่ ณ สะพานปลาสมุทรสาคร ถนนวิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

 ๑๐.  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

 ชื่อผู้ติดต่อ  นางสาวอรนุช  จันดา  ส านักงานบริหารการพัสดุ  องค์การสะพานปลา                                 
       เลขที่ ๑๔๙ ซอยเจริญกรุง ๕๘  แขวงยานาวา  เขตสาทร  กทม. ๑๐๑๒๐ 
 อีเมล์ แอดเดรส (E-Mail)  contact@fishmarket.co.th 
 โทรศัพท์  ๐๒-๒๑๑-๗๓๐๐  ต่อ  ๕๘๐   โทรสาร  ๐๒-๒๑๓-๒๗๘๐ 
 
หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าวโปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์ 


