
 

 
 

รายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา โดยวิธีคัดเลือก 

---------------------------------- 

ด้วยองค์การสะพานปลามีความประสงค์จะท าการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและ
ตลาดประมงอ่างศิลาต าบลอ่างศิลาอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก และราคากลางของงานก่อสร้าง
ในการประกวดราคาครั้งนี้ ๕๓,๔๓๔,๖๔๗.๗๗ บาท (ห้าสิบสามล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาท    
เจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)  

๑. ความเป็นมา 

เนื่องจากองค์การสะพานปลา ได้ด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา
ตามปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 
ภายในเดือน เมษายน 2562 และได้มีการขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปถึงวันที่ 26 กันยายน 2562 
ปรากฏว่าผู้รับจ้างรายเดิมไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา โดยมีค่าปรับเกินร้อยละสิบของ
วงเงินค่าจ้างจนท าให้ต้องด าเนินการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งท าให้องค์การสะพานปลาได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาชีพ ประกอบกับองค์การสะพานปลาได้รับผลกระทบรายได้ที่ไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณ
ประจ าปี 2563 จากโครงการก่อสร้างดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้ง
ใหม่ด้วยวิธีคัดเลือก เพ่ือสรรหาผู้รับจ้างที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการก่อสร้างครั้งนี้ ประกอบเป็น 
การกระตุ้นค่าใช้จ่ายภาครัฐในการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงบประมาณแผ่นดินและเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ ปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยของกรมเจ้าท่าและ

มาตรฐานสุขอนามัยของกรมประมง 
  ๒.๒ ให้บริการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าประมงพ้ืนบ้านและประมงพาณิชย์ที่ถูก
กฎหมายในน่านน้ าของจังหวัดชลบุรีและจังหวัดชายฝั่งตะวันออก 
  ๒.๓ พัฒนาท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลาเพ่ือรองรับการจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ าและ
ผลิตภัณฑ์ประมงที่มีคุณภาพของชาวประมงและผู้ค้าสัตว์น้ า 
  ๒.๔ ยกระดับรายได้อาชีพชาวประมงพ้ืนบ้านประมงพาณิชย์และผู้ค้าสัตว์น้ าในชุมชนอ่างศิลา
และจังหวัดชลบุรี 
  ๒.๕ ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง 

  2.6 เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมการใช้จ่ายภาครัฐ 

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

  ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
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๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว 
๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การ

สะพานปลา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในจัดจ้างครั้งนี ้
๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
๓.๑0 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด

ราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๖,๕00,000.๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
อ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การ
เชื่อถือ 
  ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม
“กิจการร่วมค้า”ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติ
บุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเว้นแต่ในกรณี
ที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ
ผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 

  ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่”หมายความว่ากิจกรรมร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์) 

๓.๑1 ผู้ เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   
(Electronic Government Procurement : e-GP) กรมบัญชีกลาง 
  ๓.๑2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งเอกสารแสดงแผนงานก่อสร้างหลัก ตามระยะเวลา                  
ด าเนินการก่อสร้างที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕ ต้องประกอบด้วยแผนการใช้เครื่องจักรและแผนแสดงจ านวนคน พร้อม
บัญชีจ านวนเครื่องจักรที่มาปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการฯ ซ่ึงผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงไดว้่าจะท าให้งาน
ก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลางานก่อสร้างที่ก าหนดไว้ 

๓.๑3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องด าเนินงานตามเงื่อนไขสัญญาที่ก าหนดไว้ 
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๔. รูปแบบและรายละเอียด 
  รูปแบบและรายการทั้งหมดแบ่งออกเป็น ๑3 ประเภทดังนี้   
  (๑) งานปรับปรุงท่าเทียบเรือ 
  (๒) งานระบบบ าบัดน้ าเสีย/ระบบน้ าประปา 
  (๓) งานสุขาสาธารณะ และส านักงานท่าเทียบเรือ 
  (๔) งานระบบกันกระทบ 
  (๕) งานอาคาร โรงคลุมสัตว์น้ าและระบบไฟฟ้าอาคาร 
  (๖) งานระบบไฟฟ้าแรงสูง และระบบแสงสว่าง 
  (๗) งานรื้อถอนโครงสร้างท่าเทียบเรือ 
  (๘) งานประติมากรรม และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
  (๙) งานระบบสุขาภิบาล/บ่อพักและบ่อดักไขมัน 
  (๑๐) งานหลังคาทางเดินกว้าง ๒ เมตร 
  (๑๑) งานป้อมรปภ. ส าเร็จรูป   
  (๑๒) งานส ารวจตรวจสอบ และทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร 
  (๑๓) งานปรับปรุงโครงสร้างท่าเทียบเรือและตลาดประมง 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ระยะเวลาด าเนินการ ๑08 วัน 

๖. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
  เงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาจ้างเหมาตามที่ตกลงท าสัญญาจ้างแต่ทั้งนี้
จะต้องมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศหรือ
หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนในส่วนราชการ
ต่าง ๆ ทราบแล้ว ให้แก่ผู้ว่าจ้างก่อนการช าระเงินล่วงหน้านั้น โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ 

๗. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
  ก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ ภายใน 108 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจ้างโดยแบ่งงวดงานออกเป็น ๔ งวด (โดยคิดจากวงเงินก่อสร้าง ๑๐๐% เต็ม ซึ่งยังมิได้หักเงิน
ล่วงหน้าตามข้อ ๖) ดังนี้ 

การแบ่งงวดงานปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา องค์การสะพานปลา         
จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๔ งวด ดังนี้ 

งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๓.31 ของค่าจ้างเหมา 
- งานรื้อโครงสร้างเดิม แล้วเสร็จ 
- งานวางพ้ืนส าเร็จรูปและเทคอนกรีตทับหน้าได้ท้ังหมด แล้วเสร็จ 
- งานแก้ไขโครงสร้างพ้ืน คสล. รอบวงเวียนแล้วเสร็จ 
- ติดตั้งเสา จันทันเหล็ก แปเหล็ก ทาสีโครงหลังคาเหล็กพ้ืนโรงคลุมแล้วเสร็จ 
- งานมุงหลังคา ติดตั้ง เซิงขาย ผนังกันฝนรอบอาคารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒ หลัง 
- งานปรับพ้ืน งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา งานทาสีโครงสร้างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าจ านวน ๔ หลัง 
- งานโครงสร้างรับถังบ าบัดน้ าเสียส านักงานแล้วเสร็จ 
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- งานแก้ไขโครงสร้างผนัง คสล.รับถังบ าบัดน้ าเสีย 
- งานซ่อมโครงสร้างฐานรากเจาะยึดกับชั้นหิน 
- งานตอกเสาเข็มกันกระแทกแล้วเสร็จจ านวน ๒๖ต้น 
- งานเทคอนกรีตในเสาเข็มกันกระแทกแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งยางรถบรรทุก กันกระแทกแล้วเสร็จ 
- งานส ารวจตรวจสอบและทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐% 

   ก าหนดเวลาให้แล้วเสร็จภายใน 27 วัน 

งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๗.83 ของค่าจ้างเหมา 
- งานมุงหลังคา ติดตั้ง เซิงขาย ผนังกันฝนรอบอาคารแล้วเสร็จจ านวน ๑หลัง 
- งานปรับพ้ืน งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา งานทาสีโครงสร้างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าจ านวน ๔ หลัง 
- งานพ้ืนและเสาFLASH FLOOR โรงคลุมทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าจ านวน ๒หลัง 
- งานซ่อมพ้ืน คสล.โรงคลุมที่เสียหายทั้งหมด 
- งานแก้ไขโครงสร้างรางน้ า คสล.หน้าโรงคลุมแล้วเสร็จ 
- งานแก้ไขโครงสร้างรางน้ า คสล.รอบโรงคลุมแล้วเสร็จ 
- งานซ่อมพ้ืนโครงสร้าง คสล.Grid Line ๕๐-๖๑/B๑-B๑๐แล้วเสร็จ 
- งานซ่อมพ้ืนโครงสร้าง คสล.Grid Line ๑๒-๕๐/A๒-A๙แล้วเสร็จ 
- งานแก้ไขโครงสร้างพ้ืน คสล.ส านักงานแล้วเสร็จ 
- งานฉาบปูน โครงสร้าง คสล.แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐% 
- งานหลังคาทางเดินกว้าง ๒ เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานราวกันตกแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐% 
- งานอาคารสุขาสาธารณะ และส านักงานท่าเทียบเรือ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐% 
- งานระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบน้ าประปา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐% 
- งานระบบสุขาภิบาล/บ่อพักน้ าและบ่อดักไขมัน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐% 
- งานประติมากรรม และปรับปรุงภูมิทัศน์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๐% 
- งานส ารวจตรวจสอบและทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 
ก าหนดเวลาให้แล้วเสร็จภายใน 27 วัน 

งวดที่ ๓ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๖.44 ของค่าจ้างเหมา 
- งานปรับพ้ืน งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา งานทาสีโครงสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จจ านวน ๑หลัง 
- งานจัดท าพ้ืนและเสา FLASH FLOOR  โรงคลุมทั้งหมดแล้วเสร็จจ านวน ๗หลัง 
- งานฉาบปูน โครงสร้าง คสล.ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานราวกันตกทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานอาคารสุขาสาธารณะ และส านักงานท่าเทียบเรือท้ังหมดแล้วเสร็จ 
- งานระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบน้ าประปาทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานระบบสุขาภิบาล/บ่อพักน้ าและบ่อดักไขมันทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบแสงสว่างทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศท้ังหมดแล้วเสร็จ 
- งานประติมากรรม และปรับปรุงภูมิทัศน์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐% 
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- งานแกะสลักหินแกรนิตรูปคน ๓ ชิ้น 
- งานซ่อมโครงสร้างคานคสล.ที่เสียหาย Grid Line ๓๓/B๑๐,Grid Line ๑๙/B๓ 
- งานซ่อมโครงสร้างฐานรับคานคสล. ที่เสียหาย Grid Line ๑๒-๒๖/B๑-B๑๐ 
- งานแก้ไขซ่อมโครงสร้างที่ต าแหน่งเสาเข็ม Grid Line ๒๔-B๓ 
- งานซ่อมแซมเสาเข็ม Grid Line ๑๓-B๓/๑๒-B๙ 
ก าหนดเวลาให้แล้วเสร็จภายใน 27 วัน 

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๒.๔2 ของค่าจ้างเหมา 
- งานประติมากรรม และปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
-งานป้อมรักษาความปลอดภัยแล้วเสร็จ 

 - งานทดสอบการรับน้ าหนักของพ้ืน แล้วเสร็จ 
-งานอ่ืน ๆ ในหมวดงานทั้งหมดแล้วเสร็จทุกประการ และได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ 
ก าหนดเวลาให้แล้วเสร็จภายใน 27 วัน 

๘. วงเงินในการจัดหา 

วงเงินงบประมาณ ๖๔,๒๔๙,๑๕8.87 บาท (หกสิบสี่ล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย    
ห้าสิบแปดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) ราคากลางงานก่อสร้าง ๕๓,๔๓๔,๖๔๗.๗๗ บาท (ห้าสิบสามล้านสี่แสน  
สามหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) 

๙. อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะก าหนด ดังนี้ 
  9.1 กรณีท่ีผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนท าอีกทอดหนึ่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
องค์การสะพานปลาจะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ 10 ของวงเงินของงานจ้าง
ช่วงนั้น 
  9.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ 9.1 จะก าหนดค่าปรับเป็นรายวัน
ในอัตราร้อยละ 0.๒0 ของราคาค่าจ้าง 

10. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้ องค์การสะพานปลาจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 

11. หลักประกันการเสนอราคา  

 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคา โดยใช้หลักประกันอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ จ านวน 3,212,458.00 บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) 
 11.1 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ  
 11.2 หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ 
นโยบายก าหนด 
 11.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 11.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ 
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ 
ค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้องค์การสะพานปลา ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา
08.30 น. ถึง 16.30 น.  

 หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ องค์การสะพานปลาจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้ าประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่องค์การสะพานปลาได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา
เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 3 ราย  
ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

  การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

12. สถานที่ก่อสร้าง 

  ตั้งอยู่ ณ ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

๑3. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

  องค์การสะพานปลา เลขที่ ๑๔๙ ซอยเจริญกรุง ๕๘ แขวงยานาวา เขตสาทร กทม. ๑๐๑๒๐ 
  อีเมล์ แอดเดรส (E-Mail): Contact@fishmarket.co.th 
  โทรศัพท์ ๐๒-๒๑๑-๗๓๐๐ ต่อ 1๕๘๐ โทรสาร ๐๒-๒๑๓-๒๗๘๐ 
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