ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
งานจ้างเหมาปรับปรุงบ่อดิน ขนาด 600 ตารางเมตร เป็นผนัง ค.ส.ล. จานวน 1 แห่ง
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นาอุตรดิตถ์
1. ความเป็นมา
ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นา้ อุตรดิตถ์ ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ งบลงทุน ค่า
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น ประจ้าปี 2562 จากแผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า รายการปรับปรุงบ่อดิน
ขนาด 600 ตารางเมตร เป็นผนัง ค.ส.ล. จ้านวน 1 แห่ง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าอุตรดิตถ์
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงบ่อดินเดิมที่ชา้ รุด ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
2. เพื่อการบริหารจัดการควบคุมการผลิตพันธุ์สัตว์น้าให้เป็นไปตามแผน
3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
3.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
3.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่ เป็ น บุคคลซึ่ งอยู่ ระหว่ า งถูกระงั บ การยื่ น หรือท้ า สัญ ญากับหน่ ว ยงานของรัฐ ไว้ ชั่ว คราว
เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บที่ รั ฐมนตรีว่ า การ
กระทรวงการคลังก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิงงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุ คคลที่ผู้ทิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานกิจการของนิติบุคคลนันด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นเสนอราคาให้แก่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าอุตรดิตถ์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอั นเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครังนี
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน
3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก้าหนด
3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก้าหนด
3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแค่ละครังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก้าหนด
3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลและมีหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบส้าเนาสัญญาจ้างที่รับรองส้าเนาถูกต้อง ในวงเงินไม่

น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้
4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ตามรายละเอียดแบบรูป แบบเลขที่ 17/2562 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 กรมประมง
ส้านักงานเลขานุการกรม กลุ่ม วิศวกรรมประมง
5. กาหนดงานแล้วเสรจ ก้าหนดงานแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา
6. ราคากลาง 1,730,900.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

ศูนย์ฯ จะจ่ายเงินค่าจ้าง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทังปวงโดย
แบ่งออกเป็น ๓ งวด ดังนี
งวดที่ ๑ เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับพืนที่
ก่อสร้าง และวางผังการก่อสร้าง ทังหมดแล้วเสร็จ ลงเข็มทังหมดแล้วเสร็จ และเทคอนกรีตคานคอดิน จ้านวน
1 บ่อแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 6๐ วัน
งวดที่ ๒ เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ 3๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับได้ปฏิบัติงาน เทคอนกรีตพืน
และผนังทังหมดแล้วเสร็จ ผูกเหล็กตะแกรงพืน ทังหมดแล้วเสร็จ ดาดปูนผนังบ่อภายในแล้วเสร็จ จ้านวน 2
บ่อแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 60 วัน
งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนตามรายการ แบบแปลนและสัญญาจ้างทุกประการท้าความสะอาดบริเวณก่อสร้าง
ให้เรียบร้อย ภายในระยะเวลา 60 วัน
7. งบประมาณที่ได้รับ 1,717,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
8. การรับประกัน
ผู้รับจ้างต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 10
วัน นับจากทีไ่ ด้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง
9. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดาเนินการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าอุตรดิตถ์ / กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้า / กรมประมง
10. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น สามารถ
ส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนีได้ที่
1. ทางไปรษณีย์
ส่งถึง งานพัสดุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าอุตรดิตถ์
เลขที่ 34 หมู่ที่ 10 ต้าบลวังแดง
อ้าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
2. โทรศัพท์ / โทรสาร 0 5549 1002, 0 5549 1534
3. Email : genetic.uttaradit@gmail.com

