
รายละเอียดแบบรูปรายการ 
งานก่อสร้างอาคารห้องน้้า ส้านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 

1. ความเป็นมา 
 ด้วยห้องน้้ำส้ำหรับผู้มำรับบริกำรของส้ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 9         
ตั้งอยู่พ้ืนที่ด้ำนหลังส้ำนักงำน ซึ่งเป็นพ้ืนที่สำธำรณะ มีสภำพเก่ำ และอุปกรณ์ช้ำรุด เนื่องจำกผ่ำนกำรใช้งำน  
มำนำน เกิดควำมช้ำรุดทรุดโทรม จึงมีควำมจ้ำเป็นต้องด้ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรห้องน้้ำใหม่ เพ่ือให้เพียงพอต่อ
ผู้มำติดต่อรำชกำร และรับบริกำร 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้เพียงพอต่อผู้ที่มำติดต่อรำชกำรกับทำงส้ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 9 

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 3.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
    3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
    3.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
    3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท้ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้
ชั่วครำวเนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก้ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของ
กรมบัญชีกลำง 
   3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ้ำนำจในกำรด้ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 
   3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ 
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐก้ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
    3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
    3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ส้ำนักงำน
ประกันสังคม ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขัน
อย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
    3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค้ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น  
  3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง  
         3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมที่คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ก้ำหนด  
    3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส้ำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก้ำหนด 
    3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่
กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้  ตำมที่คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ก้ำหนด 
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   3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงำนปรับปรุงอำคำรภำยในวงเงินไม่น้อยกว่ำ 950,000 บำท    
(เก้ำแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่น ซึ่งมีกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชนที่ส้ำนักงำนฯ เชื่อถือได้ โดยใช้ผลงำนเดียวกันต่อ 1 สัญญำจ้ำงพร้อมต้องแนบ
หนังสือรับรองผลงำนจำกหน่วยงำนนั้นๆ ไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ 

4. ข้อปฏิบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
   4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีผู้ควบคุมงำน ที่ต้องมีควำมรู้เกี่ยวกับงำนรับจ้ำง ซึ่งมีวุฒิกำรศึกษำ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือสูงกว่ำที่ก้ำหนดในสำขำช่ำงก่อสร้ำง ช่ำงโยธำ หรือสถำปัตยกรรมเท่ำนั้น 
และต้องอยู่ควบคุมดูแลงำนประสำนงำนตลอดเวลำที่ปฏิบัติงำน น้ำเสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำผลในวันที่
ยื่นเสนอรำคำ 
   4.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่ำงกำรรับจ้ำงท้ำงำนประเภทก่อสร้ำง, ซ่อมแซมอำคำร, 
ปรับปรุงอำคำรส้ำนักงำนประกันสังคมที่สิ้นสุดระยะเวลำกำรจ้ำงตำมสัญญำจ้ำงแล้ว แต่งำนดังกล่ำวยัง
ด้ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ 
   4.3 คนงำนทั้งหมดของผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องจัดหำให้เพียงพอต่อกำรท้ำงำนในแต่ละวัน บุคคล  
ที่ถือสัญชำติไทยต้องขึ้นทะเบียนนำยจ้ำง/ลูกจ้ำงตำม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ พรบ.เงินทดแทน 
พ.ศ. 2537 ให้ถูกต้อง ถ้ำหำกเป็นคนงำนต่ำงด้ำวจะต้องขึ้นทะเบียนแรงงำนต่ำงด้ำว ตำมพระรำชบัญญัติ    
กำรบริหำรจัดกำรกำรท้ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2560 
   4.4 กำรแต่งกำยของคนงำนทั้งหมดต้องมีชุดท้ำงำน (เสื้อ) เป็นแบบฟอร์มเดียวกัน และติดบัตร 
พนักงำนของผู้ยื่นข้อเสนอที่หน้ำอกเสื้อทุกคน พร้อมส่งส้ำเนำบัตรประชำชนคนงำนทุกคนก่อนเข้ำท้ำงำน   
อย่ำงน้อย 3 วัน 
   4.5 ในระหว่ำงด้ำเนินงำนปรับปรุงผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดหำวัสดุปกคลุมบริเวณพ้ืนที่
ปรับปรุงไม่ให้เกิดกำรช้ำรุดเสียหำย หำกเกิดกำรเสียหำยต่อทรัพย์สินของผู้ว่ำจ้ำง ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้อง
รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นทั้งหมดและหลังจำกสิ้นสุดงำนในแต่ละวัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้อง           
จัดเจ้ำหน้ำที่ท้ำควำมสะอำดพ้ืนที่หลังจำกท้ำงำนทุกวัน 

5. ขอบเขตงานโดยสังเขป 
   - งำนรำกฐำน, งำนโครงสร้ำง, งำนระบบต่ำงๆ, งำนสุขำภิบำล เป็นต้น (ตำมรูปแบบ       
และรำยกำรท่ีก้ำหนด) 
   - เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด้ำเนินงำนแล้วเสร็จให้จัดท้ำ AS-BUILT รูปแบบแปลน (AUTOCAD)     
และงำนระบบฯ ส่งให้ผู้ว่ำจ้ำงจ้ำนวนอย่ำงละ 2 ชุด กระดำษ A3 พร้อม ไฟล์ข้อมูล AUTOCAD และรำยงำน
ประจ้ำวันในรูปเล่มประจ้ำเดือน 

6. สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ ส้ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 9 ถนนนวมินทร์ ซอยนวมินทร์ 93 
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
   ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องด้ำเนินกำรสร้ำงอำคำรห้องน้้ำฯ ให้แล้วเสร็จภำยใน 90 วัน นับถัดจำก  
ลงนำมในสัญญำ 
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8. การแบ่งงวดงาน 
   งวดที่ 1 ก้ำหนดจ่ำยเงินร้อยละ 28 ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำภำยใน 30 วันนับถัดจำกวัน     
ลงนำมในสัญญำ และจะจ่ำยให้เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอได้ด้ำเนินกำรดังนี้ 
   - ให้ผู้ยื่นข้อเสนอติดตั้งวัสดุปกคลุมป้องกันฝุ่นละออง (ก้ันแนวเขตก่อสร้ำง) 
   - ให้ผู้ยื่นข้อเสนอท้ำงำนโครงสร้ำง ฐำนรำก, คำนคอดิน, คำนรับโครงหลังคำ แล้วเสร็จ 
   - ให้ผู้ยื่นข้อเสนอขึ้นโครงหลังคำพร้อมเทคอนกรีตหลังคำ แล้วเสร็จ 
   - ให้ผู้ยื่นข้อเสนอเดินงำนระบบต่ำงๆ ที่ฝังในคอนกรีต แล้วเสร็จ 
   - ให้ผู้ยื่นข้อเสนอเดินงำนระบบสุขำภิบำลที่ฝังในคอนกรีตและพ้ืนทั้งหมด แล้วเสร็จ 
   งวดที่ 2 ก้ำหนดจ่ำยเงินร้อยละ 30 ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำภำยใน 60 วัน นับถัดจำกวันลง
นำมในสัญญำ และจะจ่ำยให้เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอได้ด้ำเนินกำรดังนี้ 
   - ให้ผู้ยื่นข้อเสนอด้ำเนินงำนฝ้ำเพดำนทั้งหมด แล้วเสร็จ 
   - ให้ผู้ยื่นข้อเสนอด้ำเนินงำนผนังและตกแต่งผิวผนัง 
   - ให้ผู้ยื่นข้อเสนอด้ำเนินกำรทำสีทั้งหมดให้แล้วเสร็จ 
   งวดที่ 3 ก้ำหนดจ่ำยเงินทั้งหมดที่เหลือ ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำภำยใน 90 วัน นับถัดจำกวัน
ลงนำมในสัญญำ และจะจ่ำยให้เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอได้ด้ำเนินกำรดังนี้ 
   - ให้ผู้ยื่นข้อเสนอเดินงำนระบบไฟฟ้ำ, งำนระบบสุขำภิบำล ให้แล้วเสร็จทั้งหมด 
   - ให้ผู้ยื่นข้อเสนอติดตั้งผนังกั้นห้องน้้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ 
   - ให้ผู้ยื่นข้อเสนอด้ำเนินกำรที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จทั้งหมด 
   - ให้ผู้ยื่นข้อเสนอด้ำเนินกำรรื้อวัสดุป้องกันฝุ่นละอองพร้อมท้ำควำมสะอำดทั้งหมดให้เรียบร้อย 
 หมายเหต ุ  
    (1) ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอจัดท้าแผนการด้าเนินงานและขอใช้วัสดุก่อนเข้าด้าเนินการ 
    (2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอจะเข้าด้าเนินการท้างานนอกเวลาราชการ จะต้องแจ้งเป็นหนังสือ
ล่วงหน้า 3 วันท้าการ เพื่อจะได้ประสานงาน ห้ามมิให้ผู้ยื่นข้อเสนอด้าเนินงานช่วงเวลานอกราชการโดยไม่มี           
ผู้ควบคุมงานของผู้ย่ืนข้อเสนอเด็ดขาด 
    (3) งานปรับปรุงครั้งนี้ ในช่วงเวลาราชการหากผู้ยื่นข้อเสนอเข้าท้างานไม่ได้ให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอเข้าท้างานเวลานอกราชการได้ กรณีไม่เข้าท้างานในช่วงเวลานอกราชการ ผู้ยื่นข้อเสนอจะเอามาเป็น
ข้ออ้างในการขอขยายสัญญาจ้างมิได้ 
    (4) งานปรับปรุงครั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด้าเนินการท้างานข้ามงวดงานได้ ยกเว้นงวด
งานงวดสุดท้าย 
    (5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท้ารูปแบบผังแสดงงานระบบต่างๆ และแปลนงานต่างๆ ใน
รูปแบบรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล AUTOCAD เสนอให้ผู้ว่าจ้างก่อนส่งงวดงานงวดสุดท้ายจ้านวน อย่างละ 2 ชุด 
กระดาษ A3 พร้อมไฟล์ข้อมูล AUTOCAD ในวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย 
    (6) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท้ารายงานประจ้าวันอย่างละเอียด เสนอให้ผู้ว่าจ้างก่อนส่งงวด
งานงวดสุดท้ายจ้านวน อย่างละ 2 ชุด 

9. วงเงินในการจ้าง 
   งบประมำณในกำรด้ำเนินกำร 1,900,000.00 บำท (หนึ่งล้ำนเก้ำแสนบำทถ้วน) 
 
 

10. หลักเกณฑ์... 



- 4 - 
 

10. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
   ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส้ำนักงำนฯ จะพิจำรณำ
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ รำคำ และจะพิจำรณำจำก ราคารวม 

11. การประกันการช้ารุดเสียหาย 
   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องประกันควำมช้ำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงที่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำ  2 ปี    
นับถัดจำกวันที่ส้ำนักงำนฯ ได้ตรวจรับมอบงำนงวดสุดท้ำย หำกมีควำมช้ำรุดบกพร่องต้องซ่อมแซมแก้ไขให้ดี
ดังเดิมภำยใน 3 วันท้ำกำร นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง 

12. ค่าปรับกรณีผู้ยื่นข้อเสนอมิได้ปฏิบัติตามสัญญา 
   ค่ำปรับตำมสัญญำจ้ำง หรือข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือจะก้ำหนดดังนี้ 
   12.1 กรณีที่ผู้รับจ้ำงน้ำงำนที่รับจ้ำงไปจ้ำงช่วงให้ผู้อ่ืนท้ำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญำต       
จำกส้ำนักงำนฯ จะก้ำหนดค่ำปรับส้ำหรับกำรฝ่ำฝืนดังกล่ำวเป็นจ้ำนวนร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงำน
จ้ำงช่วงนั้น 
   12.2 เมื่อครบก้ำหนดส่งมอบงำนตำมระยะเวลำส่งมอบงำนที่ก้ำหนด หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่ก้ำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอยินยอมให้ปรับในอัตรำร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของรำคำค่ำจ้ำง  
ตำมสัญญำจ้ำง 

13. สถานที่ติดต่อเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
   ส้ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่  9 ฝ่ำยบริหำรทั่ วไป  ถนนนวมินทร์          
ซอยนวมินทร์ 93 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240  
   โทรศัพท์   :  0 2379 2928 
   โทรสำร   :  0 2379 2836 
   เว็บไซต์   :  www.sso.go.th  
     
 
 
 

 
 
 


