-รางขอกําหนดงาน Term of Reference (T.O.R.)
โครงการ ปรับปรุงศูนยฝกอบรมและพัฒนาองคความรูของสวนสัตว
๑. ความเปนมา
การจัดการสวนสัตวสมัยใหมตองใชองคความรูหลายดานดวยตองดําเนินงานภายใตนโยบายของรัฐ
ซึ่งกําหนดใหมีพันธกิจสําคัญ ทั้งในดานการอนุรกั ษสัตวปา การวิจัยทางสัตวศาสตร การใหการศึกษา และการเปน
สถานที่ในการจัดบริการดานนันทนาการแกสังคม นอกจากนี้ในสภาวะปจจุบันยังมีความจําเปนที่หนวยงานตองมีการ
พัฒนาและการแขงขันกับหนวยงานทีม่ ีการดําเนินงานในลักษณะเดียวกัน ทั้งองคกรในระดับประเทศ ในระดับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมตลอดทั้งหนวยงานอื่น ๆ ในระดับนานาชาติ
ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาสวนสัตวใหมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมและเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมอยางตอเนื่อง และในขณะเดียวกันงานการจัดการสวนสัตวเปนงานเฉพาะดานที่เปนการสั่งสมองคความรูใน
แบบสหวิทยาการ และมีความแตกตางไปจากศาสตรแขนงอื่น ๆ จึงมีความจําเปนที่สวนสัตวเปดเขาเขียวโดย
องคการสวนสัตวจะตองมีการจัดการองคความรูแ ละการถายทอดองคความรูภายในองคกรในสายงานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อเปนประโยชนสูงสุดขององคกรในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ
โครงการปรับปรุงศูนยฝกอบรมและพัฒนาองคความรูของสวนสัตวนี้ จึงเปนโครงการที่จัดทําขึ้น
ตามหลักการและเหตุผลดังกลาวมาแลว
โดยการดําเนินงานจะใชอาคารศูนยฝกอบรมสวนสัตวเปดเขาเขียวที่
กอสรางมาแลวกวา ๒๐ ป มาดําเนินงานตามวัตถุประสงค ซึ่งในแผนงานของโครงการจะใหมีการปรับปรุงในสวน
อาคารที่พักเดิมและการสรางที่พักขึ้นใหม จัดใหมีหองประชุมสัมมนา และพื้นที่นันทนาการและอื่น ๆ ที่จําเปน
พรอมระบบสาธารณูปโภค และระบบการสื่อสาร ซึ่งเปนสิ่งอํานวยความสะดวกใหครบ และสามารถรองรับการ
ประชุมสัมมนาไดไมนอยกวา ๒๐๐ คน และมีการรองรับการเขาพักอาศัยไดไมนอยกวา ๒๕๐ คน รวมทั้งมีพื้นที่
ลานจอดรถ และระบบจัดประชุมสัมมนาในระดับสากล เพื่อใหสามารถใชประโยชนไดอยางกวางขวาง
การปรับปรุงศูนยฝกอบรมและพัฒนาองคความรูของสวนสัตว จะทําใหองคการสวนสัตวมี ศูนย
ฝก อบรมที่พรอมรองรับแผนการดําเนินงาน ในการพัฒ นาองคความรูของสวนสัตวไดเ ปนอยางดี จากจํานวน
บุคคลากรที่มีอยูไมนอยกวา ๑,๕๐๐ คน นอกจากนี้ยังสามารถใชประโยชนในการใหบริการหนวยงานจากภายนอก
ซึ่งจะสงผลใหเกิดการบริการเชิงสังคม และมีรายไดในการมําใชเพื่อการบริหารจัดการสวนหนึ่ง
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
๑ .เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการสวนสัตวเปดเขาเขียวใน
ปจจุบันและอนาคต โดยมุงเนนรูปแบบการพัฒนางานบริการใหมีความทันสมัยและปลอดภัย
๒. เพื่อใหอาคารที่พักศูนยฝกอบรมมีหองพักที่เพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยวพรอมสิ่ง
อํานวยความสะดวก
๓. เพื่อรักษาสภาพอาคารศูนยฝกอบรมใหมีสภาพที่พรอมตอการรองรับการใหบริการนักทองเที่ยว
๔. เพื่อขยายพื้นที่รองรับผูมาใชบริการศูนยฝกอบรมในอนาคต

๒ / ๓.คุณสมบัติ...

-๒๓. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๓.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
๓.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
๓.๓ ผูประสงคเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตอง
ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูถูกกระทําการอันเปนการขัด ขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมตามขอ ๑.๘
๓.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเ สนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๓.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของสวนสัตวเปด
เขาเขียว
๓.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานการกอสรางปรับปรุงศูนยฝกอบรมและ
พัฒนาองคความรูของสวนสัตว ประเภทเดียวกับงานที่ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไม
นอยกวา ๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐บาท (เงินสามลานเกาแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวน
ราชการ หนวยงานตามกฏหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่
สวนสัตวเปดเขาเขียวเชื่อถือ
๓.๗ เงื่อนไขเอกสารการประกวดราคาจางกอสรางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่
(ดังเอกสารแนบ) เปนสวนหนึ่งของการประกวดราคาจางกอสรางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๔.เงื่อนไขและคุณสมบัติของคูสัญญา
๔.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๔.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๔.๓ คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง ซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
๕ แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
การปรับปรุงศูนยฝกอบรมและพัฒนาองคความรู
โดยการดําเนินงานจะใชอาคารศูนยฝกอบรม
สวนสัตวเปดเขาเขียวที่กอสรางมาแลวกวา ๒๐ ป มาดําเนินงานตามวัตถุประสงค จึงจําเปนตองปรับปรุงใหมเพื่อรองรับ
แผนงานของโครงการจะใหมีการปรับปรุงในสวนอาคารที่พักเดิมและการสรางที่พักขึ้นใหม จัดใหมีหองประชุมสัมมนา
๓ / และ...

-๓และพื้นที่นันทนาการและอื่น ๆ ที่จําเปน พรอมระบบสาธารณูปโภค และระบบการสื่อสาร ซึ่งเปน
สิ่งอํานวยความสะดวกใหครบ และสามารถรองรับการประชุมสัมมนาไดไมนอยกวา ๒๐๐ คน และมีการรองรับการเขา
พักอาศัยไดไมนอยกวา ๒๕๐ คน รวมทั้งมีพื้นที่ลานจอดรถ และระบบจัดประชุมสัมมนา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะโดยทั่วไป
เปนอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น โดยทําเปนที่พัก จํานวน ๑๒ หอง และอีกสวนหนึ่งทําเปนที่
รับประทานอาหาร โดยการปรับปรุงทําหลังคาเพื่อบังแดดและกันฝนพรอมทั้งทําระเบียงที่รับประทานอาหาร
แบบเปดโลง มีรายละเอียดดังนี้
๑. อาคารที่พัก
๑.๑ อาคารที่พักชั้นลาง มีพื้นที่ไมนอยกวา ๒๗๓ ประกอบดวย
- หองพัก จํานวน ๖ หอง
มีพื้นที่ไมนอยกวา ๑๙๒
- ทางเดินเชื่อม
มีพื้นที่ไมนอยกวา ๕๐
- หองโถงโลง
มีพื้นที่ไมนอยกวา ๑๕
- โถงบันได
มีพื้นที่ไมนอยกวา ๑๖

ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร

๑.๒ หองพักชั้นบน
มีพื้นที่ไมนอยกวา ๒๕๘ ประกอบดวย
- หองพัก จํานวน ๖ หอง
มีพื้นที่ไมนอยกวา ๑๙๒ ตารางเมตร
- ทางเดินเชื่อม
มีพื้นที่ไมนอยกวา ๔๓.๒ ตารางเมตร
- หองโถงโลง
มีพื้นที่ไมนอยกวา ๒๒.๘ ตารางเมตร
๒. ระเบียงที่รับประทานอาหาร
๒.๑ ระเบียงที่รับประทานอาหาร
มีพื้นที่ไมนอยกวา ๓๒๔ ประกอบดวย
- สวนที่รับประทานอาหารมีหลังคา มีพื้นที่ไมนอยกวา ๑๐๐ ตารางเมตร
- สวนที่รับประทานอาหารแบบเปดโลง มีพื้นที่ไมนอยกวา ๒๒๔ ตารางเมตร
รวมมีพื้นที่ทั้งหมดไมนอยกวา ๘๕๕ ตารางเมตร
ลักษณะโครงสราง
๑. อาคารที่พัก
- เปนอาคารโครงสรางเปน ค.ส.ล.
- ผนังเปนผนังกออิฐฉาบปูนเรียบพรอมทาสี
- พื้นเปนพื้นสําเร็จรูปเทคอนกรีตทับหนาแตงผิวตามแบบ
- โครงหลังคาเปนโครงหลังคามุงดวย METEL SHEET
- งานประตูเปนประตูบานไมจริง และบางสวนเปนกระจกกรอบบานอลูมิเนียม
๔ / ๒.ระเบียง...

-๔๒. ระเบียงที่รับประทานอาหาร
- ที่รับประทานอาหารสวนที่มีหลังคา เปนการปรับปรุงเฉพาะหลังคา หลังคา
เปนโครงสรางมุงดวย METEL SHEET
- ที่รับประทานอาหารแบบเปดโลง เปนการปรับปรุงอาคารเดิมโดยทําการปู
แผนพื้นพรอมเทคอนกรีตทับหนาแตงผิวตามแบบมีราวกันตกเหล็กโดยรอบ
๕. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา ๒๗๐ วัน
๖. ระยะเวลาสงมอบงาน
งวดที่ ๑ เปนเงินจํานวน ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐.- บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนบาทถวน)
จะจายเงินใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางตามรายการตอไปนี้แลวเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน
อาคารที่พักศูนยฝกอบรม
- งานรื้อถอนคอกกักสัตวของเดิมทั้งหมด แลวเสร็จ
- งานปรับพื้นที่ พรอมวางผังอาคาร แลวเสร็จ
- งานโครงสราง ฐานราก , คานคอดิน แลวเสร็จ
- งานโครงสราง พื้น , เสา แลวเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นชั้นลางทั้งหมด แลวเสร็จ
- งานกําแพงกันดินทั้งหมด แลวเสร็จ
ระเบียงศูนยฝกอบรม
- งานปรับพื้นที่ พรอมวางผัง แลวเสร็จ
- งานขุดดินฐานราก , งานเทคอนกรีตฐานราก แลวเสร็จ
- งานเทคอนกรีต ตอมอ + เสา แลวเสร็จ
- งานโครงสรางคานเหล็กทั้งหมด แลวเสร็จ
- งานโครงสรางตงเหล็กรับพื้น แลวเสร็จ พรอมทั้งมีวัสดุงานงวดที่ ๒ อยูในสถานที่กอสราง
งวดที่ ๒ เปนเงินจํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐.- บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน)
จะจายเงินใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางตามรายการตอไปนี้แลวเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน
อาคารที่พักศูนยฝกอบรม
- งานโครงสรางคานชั้น ๒ แลวเสร็จ
- งานโครงสรางพื้น เสา ชั้น ๒ แลวเสร็จ
- งานกออิฐ พรอมฉาบเรียบ ผนังชั้น ๑ แลวเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นชั้น ๒ ทั้งหมด แลวเสร็จ
- งานติดตั้งโครงเหล็กหลังคาพรอมวัสดุมุงหลังคา แลวเสร็จ

๕ /ระเบียง...

-๕ระเบียงศูนยฝกอบรม
- งานวางแผนพื้น พรอมปูกระเบื้องพื้น แลวเสร็จ
- งานติดตั้งพื้น Conwood ทั้งหมด แลวเสร็จ
- งานติดตั้งโครงเหล็กหลังคาพรอมวัสดุมุงหลังคา แลวเสร็จ พรอมทั้งมีวัสดุงานงวดที่ ๓ อยูใน
สถานที่กอสราง
งวดที่ ๓ เปนเงินจํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐.- บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน)
จะจายเงินใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางตามรายการตอไปนี้แลวเสร็จ ภายใน ๔๕ วัน
อาคารที่พักศูนยฝกอบรม
- งานกออิฐ พรอมฉาบเรียบผนัง ชั้น ๒ แลวเสร็จ
- งานโครงสรางบันได แลวเสร็จ
- งานทาสีรองพื้นภายใน + ภายนอกทั้งหมด แลวเสร็จ
- งานติดตั้งประตู + หนาตาง ชั้น ๑ แลวเสร็จ
- งานติดตั้งฝาเพดาน ชั้น ๑ แลวเสร็จ
- งานติดตั้งระบบสุขาภิบาล ชั้น ๑ แลวเสร็จ
ระเบียงศูนยฝกอบรม
- งานทาสีพื้น + ราวกันตกทั้งหมด แลวเสร็จ
- งานติดตั้งราวกันตกทั้งหมด แลวเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟา แลวเสร็จ พรอมทั้งมีวัสดุงานงวดที่ ๔ อยูในสถานที่กอสราง
งวดที่ ๔ เปนเงินจํานวน ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท ( หนึ่งลานสองแสนบาทถวน )
จะจายเงินใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางตามรายการตอไปนี้แลวเสร็จ ภายใน ๔๕ วัน
อาคารที่พักศูนยฝกอบรม
- งานติดตั้งประตู + หนาตาง ชั้น ๒ แลวเสร็จ
- งานติดตั้งฝาเพดาน ชั้น ๒ แลวเสร็จ
- งานติดตั้งระบบสุขาภิบาล ชั้น ๒ แลวเสร็จ
- งานปูกระเบื้องพื้น ชั้น ๑ + ๒ ทั้งหมด แลวเสร็จ
- งานติดตั้งราวกันตก ชั้น ๑ + ๒ ทั้งหมด แลวเสร็จ พรอมทั้งมีวัสดุงานงวดที่ ๕ อยูในสถานที่
กอสราง
งวดที่ ๕ เปนเงินจํานวน ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท ( หนึ่งลานสองแสนบาทถวน )
จะจายเงินใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางตามรายการตอไปนี้แลวเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน
อาคารที่พักศูนยฝกอบรม
- งานติดตั้งระแนงเหล็กทั้งหมด แลวเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟาทั้งหมด แลวเสร็จ
๖ / งานติดตั้ง...

-๖- งานติดตั้งพื้นไม บันไดทั้งหมด แลวเสร็จ
- งานติดตั้งผนังคอมเพรสเซอรแอร ทั้งหมด แลวเสร็จ พรอมทั้งมีวัสดุงานงวดที่ ๖ อยูใน
สถานที่กอสราง
งวดที่ ๖ (งวดสุดทาย) เปนเงินจํานวน ๒,๖๐๖,๐๐๐.๐๐.-บาท (สองลานหกแสนหกพันบาทถวน)
จะจายเงินใหเมื่อผูรบั จางไดทําการกอสรางตามรายการตอไปนี้แลวเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน
อาคารที่พักศูนยฝกอบรม
- งานติดตั้งดวงโครมไฟทั้งหมด แลวเสร็จ
- งานจัดภูมิทัศน แลวเสร็จ
- งานติดตั้งครุภัณฑทั้งหมด แลวเสร็จ
- งานติดตั้งระบบ โทรศัพท , งานระบบปรับอากาศ , งานทาสีทงั้ หมด , งานอุปกรณตกแตง
อาคาร , งานเบ็ดเตล็ด และงานอื่นๆ ที่เหลือใหตามรูปแบบสัญญาและรายการ พรอมทําความสะอาด
สถานที่กอสราง ใหอยูในสภาพที่สะอาดและใชการทันทีตามที่กําหนด
๗. เงินในการจัดหา
จํานวน ๙,๗๐๖,๐๐๐.-บาท (เงินเกาลานเจ็ดแสนหกพันบาทถวน)
๘. หนวยงานที่รับผิดชอบ สถานที่กอสราง
สวนสัตวเปดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
เลขที่ ๒๓๕ หมูที่ ๗ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐
หมายเหตุ ในวันกําหนดูสถานที่กอสรางและชี้แจงรายละเอียดผูเสนอราคาควรมาดูสถานที่ที่
กอสรางและฟงคําชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่กอสรางดวยตนเอง สําหรับผูที่ไมไดดูสถานที่แตมีความประสงค
จะยื่นซองเสนอราคากอสรางจะตองยินยอมรับเสมือนหนึ่งวาไดดูสถานที่กอสรางแลว

