
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจางเหมาบํารุงรักษาระบบควบคุมไฟฟา 
และเครื่องกําเนิดไฟฟา ๒ อาคาร จํานวน ๓ เครื่อง ระบบควบคุมไฟฟา 

และระบบสัญญาณ TV จํานวน ๕ อาคาร 
ประจําป ๒๕๖๒ 

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

๑. ความเปนมา 
สํานักงานประกันสังคม ประกอบดวยอาคารวิทุร แสงสิงแกว อาคารศูนยคอมพิวเตอร         

อาคารอํานวยการ  อาคารอเนกประสงค และอาคารคลังพัสดุ รวมจํานวน ๕ อาคาร ซึ่งในแตละอาคาร            
ตองมีการบํารุงรักษาระบบควบคุมไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา และระบบสัญญาณ TV ที่มีความจําเปนตองจาง
เหมาบริษัทฯเอกชนเขามาดูแลบํารุงรักษา 

๒. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการบํารุงรักษาระบบควบคุมไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา และระบบสัญญาณ TV           

มีความพรอม และความปลอดภัยตอการใชงานตลอดเวลา 

๓. คุณสมบัติของผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา 
๓.๑ ผูเสนอราคาท่ีชนะการเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สํานักงานประกันสังคม

จะจางบํารุงรักษา 
๓.๒ ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงาน 

ของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเปนผูทิ้งงาน    
ตามระเบียบของทางราชการ   

๓.๓ ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคา            
ที่ชนะการเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม  

๓.๔ ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจ
ปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุม
กันเชนวานั้น 

๓.๕ ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคามีผลงานการบํารุงรักษาระบบไฟฟา หรือระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคารจากหนวยงานราชการหรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ มูลคาไมนอยกวาจํานวนเงิน 
๔๐๐,๐๐๐ บาท ตอ ๑ สัญญา และผลงานยอนหลังไมเกิน ๓ ป นับถึงวันที่เสนอราคา พรอมแนบหลักฐาน
เอกสารหนังสือรับรองผลงาน และสําเนาสัญญาจาง หรือสําเนาใบสั่งจาง มาในวันเสนอราคา โดยถือเปน
สาระสําคัญ  

๔. เง่ือนไขขอปฏิบัติการดําเนินการบํารุงรักษาระบบควบคุมไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา         
และระบบสัญญาณ TV ของผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา 

๔.๑  การบํารุงรักษาระบบควบคุมไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา ของอาคารวิทุร แสงสิงแกว 
อาคารศูนยคอมพิวเตอร อาคารอํานวยการ อาคารคลังพัสดุ และอาคารอเนกประสงค รวมจํานวน ๕ อาคาร             
ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาจะตองดําเนินการตรวจสอบตู MDB และเครื่องกําเนิดไฟฟา ของแตละอาคาร 
โดยจะตองทําการตรวจบํารุงรักษาประจําทุกวัน บันทึกรายงานผลใหผูควบคุมงานของสํานักงานประกันสังคม
ลงนามรับรอง บันทึกรายงานผลทุกวัน และจัดทําเปนรูปเลมแยกเปนรายเดือน เพื่อใชเปนหลักฐาน
ประกอบการสงมอบงานในแตละเดือน   

๔.๒ การตรวจสอบ... 
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๔.๒ การตรวจสอบแตละครั้ง หากตรวจพบวามีรายการอะไหลเสื่อมสภาพ หรือใกลหมด       
อายุการใชงาน ให เจาหนาที่วิศวกรผูควบคุมงานรับรองรายงานเอกสารบันทึก และถายภาพอะไหล                    
ที่เสื่อมสภาพ หรือใกลหมดอายุใชงานพรอมรายละเอียดอุปกรณ รวมทั้งเสนอราคาใหสํานักงานประกันสังคม
ทราบภายในระยะเวลา ๗ วันทําการนับแตไดรับแจงจากสํานักงานประกันสังคม ซึ่งราคาอะไหลที่เสนอตองเปน
ราคาที่เหมาะสม 

๔.๓ พนักงานของผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคามีหนาที่ตรวจสอบ และซอมแซมงาน
ระบบไฟฟาของอาคาร และบริเวณโดยรอบของอาคาร เชน เปลี่ยนหลอดไฟฟา ซอมไฟฟาของอาคาร ซอมโคม
ไฟฟาของอาคาร ซอมระบบสายไฟฟาของอาคาร งานเดินสายไฟฟา และติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม           
งานติดตั้งไฟประดับในวันสําคัญตางๆ รวมถึงงานที่สํานักงานประกันสังคมรองขอ หรือไดรับมอบหมายจากผู
ควบคุมงานของทางสํานักงาน และตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด  

  ๔.๔ กรณีระบบควบคุมไฟฟาขัดของ สงผลใหระบบไฟฟาอาคารดับหรือขัดของนอกเวลา       
ทําการ สํานักงานประกันสังคม สามารถเรียกผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา เขามาแกไขตรวจสอบ และเปด
ไฟฟาอาคารใหใชงานไดภายใน ๓ ชั่วโมง นับแตไดรับแจงจากสํานักงานประกันสังคม    

  ๔.๕ การบริการนี้จะไมรวมไปถึงอะไหลและอุปกรณที่ชํารุดเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการเสื่อมสภาพ
ตามระยะเวลาการใชงาน 

๔.๖ การตรวจเช็คบํารุงรักษาใหญประจําป ๒๕๖๒ ตองดําเนินการดวยกลองอินฟาเรด      
ในเดือนกุมภาพันธ และเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ โดยใหมีการตรวจสอบจุดสัมผัสทางไฟฟา หรืออุปกรณไฟฟา 
ตรวจวัดอุณหภูมิ พรอมบันทึกภาพถายอุปกรณที่ทําการตรวจเช็คบํารุงรักษาใหญประจําป ตามขอ ๔.๘              
และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบจัดประกอบเขาเลม และลงแผน VCD เพ่ือใชเปนเอกสารประกอบการ              
สงมอบงานในเดือนนั้น การตรวจเช็คอุปกรณไฟฟา ใหทําการบันทึกลงในแบบฟอรมการตรวจเช็คที่กําหนด       
สําหรับการตรวจบํารุงรักษาใหญประจําป เฉพาะอาคารศูนยคอมพิวเตอรใหตรวจเช็คโดยไมใหมีการดับ
กระแสไฟฟา 

๔.๗ รายการอุปกรณระบบไฟฟา และเครื่องกําเนิดไฟฟา ที่จะตองตรวจเช็คบํารุงรักษา                 
โดยแยกตามอาคารดังตอไปนี ้

 ๔.๗.๑  อาคารวิทุร แสงสิงแกว 
  ระบบควบคุมไฟฟา 
  (๑)  H.V SWITCH GEAR RINGMAIN UNIT 12/24 KV จํานวน  ๒ ชุด 
  (๒) CAST RESIN TRANSFORMER 1,250 KVA  จํานวน ๒ ชุด 
  (๓)  แผงควบคุมระบบไฟฟาประธาน (MDB)  จํานวน ๒ ชุด 
  (๔)  ชุดปรับปรุงคาพลังงานไฟฟา (CAPACITOR BANK) จํานวน ๒ ชุด 
  (๕)  แผงควบคมุระบบไฟฟาฉุกเฉิน (EDB)  จํานวน  ๑ ชุด 
  (๖) สวิทซโอนยายตัดตออัตโนมัติ (ATS)  
  (๗)  ตูควบคุมระบบตามขอ ๑-๖ และระบบไฟฟาของอาคาร 
  (๘)  ดวงโคม และเตารับของอาคาร  
 ระบบเครื่องกําเนิดไฟฟา 
 (๑)  เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 219 KVA   จํานวน ๑ ชุด 
 (๒) ตูควบคมุระบบเครื่องกําเนิดไฟฟา    จํานวน ๑ ชุด 
 

 
 ๔.๗.๒ อาคาร.... 
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 ๔.๗.๒ อาคารศูนยคอมพิวเตอร 
 ระบบควบคุมไฟฟา 
 (๑)  OIL TYPE TRANSFORMER 1,500 KVA จํานวน ๑ ชุด 
 (๒)  OIL TYPE TRANSFORMER   500 KVA จํานวน ๑ ชุด  

 (๓)  แผงควบคุมระบบไฟฟาประธาน(MDB)  จํานวน ๑ ชุด 
 (๔)  แผงควบคุมระบบไฟฟาฉุกเฉิน(EDB) จํานวน ๑ ชุด 

 (๕)  ชุดปรับปรุงคาพลังงาน (CAPACITOR BANK) จํานวน ๑ ชุด 
 (๖)  สวิทซโอนยายตัดตออัตโนมัติ (ATS) จํานวน ๑ ชุด 
 (๗)  ตูควบคุมระบบตามขอ ๑ – ๕ และระบบไฟฟาของอาคาร  
 (๘)  Bus duct, Plug – In Unit 
 (๙)  ดวงโคมและเตารับของอาคาร 
 ระบบเครื่องกําเนิดไฟฟา 
 (๑)  เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 500 KVA จํานวน ๒ ชุด 
 (๒) ตูควบคุมระบบเครื่องกําเนิดไฟฟา จํานวน ๒ ชุด 
 ๔.๗.๓  อาคารอํานวยการ 
 ระบบควบคุมไฟฟา 
 (๑)  OIL TYPE TRANSFOMER 1,000 KVA จํานวน ๑ ชุด 
 (๒) แผงควบคุมระบบไฟฟาประธาน (MDB) จํานวน ๑ ชุด 
 (๓) แผงควบคุมระบบไฟฟาฉุกเฉิน(EDB) จํานวน ๑ ชุด 
 (๔)  สวิทซโอนยายตัดตออัตโนมัต(ิATS) จํานวน ๑ ชุด 
 (๕) ตูควบคุมระบบตามขอ ๑ – ๔ และระบบไฟฟาของอาคาร 
 (๖) Bus duct, Plug – In Unit  
 (๗) ดวงโคมและเตารับของอาคาร 
 ๔.๗.๔  อาคารคลังพัสดุ 
 ระบบควบคุมไฟฟา 
 (๑)  OIL TYPE TRANSFOMER 500 KVA จํานวน ๑ ชุด 
 (๒) แผงควบคุมระบบไฟฟาประธาน (MDB) จํานวน ๑ ชุด 
 (๓) แผงควบคุมระบบไฟฟาฉุกเฉิน(EDB) จํานวน ๑ ชุด 
 (๔)  สวิทซโอนยายตัดตออัตโนมัต(ิATS) จํานวน ๑ ชุด 
 (๕) ตูควบคุมระบบตามขอ๑ – ๔ และระบบไฟฟาของอาคาร 
 (๖) ดวงโคมและเตารับของอาคาร 

 ๔.๗.๕ อาคารอเนกประสงค 
 ระบบควบคุมไฟฟา 
 (๑)  OIL TYPE TRANSFOMER 500 KVA จํานวน ๑ ชุด 
 (๒) แผงควบคุมระบบไฟฟาประธาน (MDB) จํานวน ๑ ชุด 
 (๓) แผงควบคุมระบบไฟฟาฉุกเฉิน (EDB) จํานวน ๑ ชุด 
 (๔) ตูควบคุมระบบตามขอ ๑ – ๓ และระบบไฟฟาของอาคาร 
 (๕) ดวงโคมและเตารับของอาคาร 
 

 ๔.๘ รายละเอียด... 
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๔.๘ รายละเอียดการตรวจเช็คอุปกรณระบบไฟฟาประจําป ๒๕๖๒ เดือนกุมภาพันธ และ สิงหาคม 
 ๔.๘.๑   H.V. SWITCH GEAR RINGMAIN UNIT 12/24 KV 

  (๑)  ตรวจเช็คและทําความสะอาด BUSHING ดานรับไฟฟาของ RINGMAIN UNIT 
  (๒   ตรวจเช็คและทําความสะอาดขั้วตอสาย H.V TERMINATOR 

     (๓)  ตรวจเช็คคาความตานทานของ CABLE ดานรับไฟฟาของ RINGMAIN UNIT 
     (๔)  ตรวจเช็คและทําความสะอาด BUSHING ดานจายไฟฟาของ RINGMAIN UNIT 
     (๕)  ตรวจเช็คและทําความสะอาด FUSE 12/27 KV 
     (๖)  ตรวจขันสกรูจุดตอเคเบิ้ลแรงสูงดวยประแจปอนด 
     (๗)  ตรวจเช็คและทดสอบ MECHANICAL TRIP ของ RINGMAIN UNIT 
     (๘)  ตรวจเช็คและทดสอบ ELECTRIC AC TRIP(UNDER-OVER VOLTAGE TRIR) 

 ของ RINGMAIN UNIT 
     (๙)  ตรวจเช็คระดับ PRESSURE GAUGE กาซ SP6 
               (๑๐) ตรวจเช็คระบบ SAFTY DOOR LOCK 
     (๑๑) ตรวจเช็คระบบ SWITCH GROUND วัดคาความตานทาน (MEGGA OHMTEST) 
     (๑๒) ตรวจเช็คและทําความสะอาดหลอลื่นระบบ MECHANICAL ของ RINGMAIN UNIT 
     (๑๓) ตรวจวดัอุณหภูมิจุดตอและอุปกรณที่ตรวจเช็คขณะมีโหลดดวยกลองอินฟาเรด 

 ๔.๘.๒. CAST RESIN TRANSFORMER 
 (๑) ทดสอบระบบการปองกันหมอแปลง และกระแสเกินพิกัด 
 (๒) ตรวจเช็คสกรูจุดตอเมนบาร/เคเบิ้ล ดวยประแจปอนดที่กําหนดแรงอัดได 
 (๓) ตรวจเช็คและทําความสะอาด H.V BUSHING ฯลฯ 
 (๔) ตรวจเช็คทําความสะอาด H.V.-H.L. COIL 
 (๕) ตรวจเช็คชุดประกอบแกนเหล็ก CORE SUPPORT และวัดคาความตานทาน 
 (๕) ทําความสะอาดตูครอบหมอแปลง และบํารุงรักษาพัดลมระบายอากาศ 
 (๖) ตรวจวัดอุณหภูมิจุดตอและอุปกรณท่ีตรวจเช็คขณะมีโหลดดวยกลองอินฟาเรด 

  ๔.๘.๓  แผงควบคุมเมนไฟฟา (MAIN DISTRIBUTION BOARD ; MDB) 
 (๑)  ตรวจเช็คและทดสอบระบบ TRIPPING ของตัว AIR CIRCUIT BREAKER (ACB TRIP) 
  (๒) ตรวจเช็คและทดสอบระบบ PROTECTION WIRING (OVER-UNDER  
          VOLTAGE TEST) ตรวจเช็คและทดสอบ BREAKER ยอย 

 (๓) ตรวจเช็คระบบการ TRANSFER ระหวาง ๒ หมอแปลง (ในอาคารทีม่ี ๒ หมอแปลง) 
 (๔) ตรวจเช็คระบบการทํางานของระบบไฟฟาสํารองอัตโนมัติ จากเครื่องกําเนิดไฟฟา 
 (๕) ตรวจเช็คและทําความสะอาดระบบ CAPACITOR BANK 
 (๖) ตรวจเช็คจุดตอ JOINT BAR. HOUSING 
 (๗) วัดคาความตานทาน PHASE TO PHASE, PHASE TO GROUND 
 (๘) ตรวจวัดอุณหภูมิจุดตอและอุปกรณท่ีตรวจเช็คขณะมีโหลดดวยกลองอินฟาเรด 

 
 
 
 

 ๔.๘.๔ แผงควบคุม... 
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 ๔.๘.๔ แผงควบคุมระบบไฟฟาฉุกเฉิน (EMERGENCY DISTRIBUTION BOARD;EBB) 
    (๑) ตรวจเช็คและทดสอบทําความสะอาด ระบบกลไก 
    (๒) ตรวจเช็ค, ทดสอบและใหความหลอลื่นการทํางานของระบบกลไก Inter Lock 

   (๓) ตรวจวัดอุณหภูมิจุดตอและอุปกรณท่ีตรวจเช็คขณะที่โหลดดวยกลองอินฟาเรด 
 ๔.๘.๕ สวิทซสับเปลี่ยนอตัโนมัต ิ(AUTOMATIC TRANSFER SWITCH;ATS) 
 (๑)  ตรวจเช็คและทดสอบทําความสะอาด ระบบกลไก 
 (๒) ตรวจเช็ค, ทดสอบใหความหลอลื่นการทํางานของระบบกลไก Inter Lock 
  (๓) ตรวจเช็คการทํางานของระบบ Control Automatic Transfer Switch 

    (๔)  ตรวจเช็คและทดสอบการทํางานของระบบ Manual Operate กรณีระบบไฟฟาเกิดปญหา 
    (๕) ตรวจเช็ค Torque สกรู, นอต Main Bus bar & Cable 
    (๖) ตรวจเช็คความเสียหายของอุปกรณ Control Equipment 
    (๗) ตรวจวัดอุณหภูมิจุดตอและอุปกรณท่ีตรวจเช็คขณะมีโหลดดวยกลองอินฟาเรด 
   ๔.๘.๖ BUS DUCT, PLUG IN 
    (๑) ตรวจสอบคาความเปนฉนวนในระบบ 
    (๒) ตรวจเช็คอุณหภูมิตามจุดตอ JOINT TERMINATION PLUGIN PHAB 
    (๓) ตรวจเช็ค FITTING POINT 
    (๔) ตรวจเช็คแรงดึงคาปอนดของจุดตอของ BUS DUCT ทุกชั้นของอาคาร 
    (๕) ทําความสะอาด HOUSING, BUS-DUCT, PLUG-IN  
    (๖) ตรวจเช็คทําความสะอาด และจุดตอตาง ๆ ของ LOAD CENTER ทุกชั้น 
    (๗) ตรวจวัดอุณหภูมิจุดตอและอุปกรณท่ีตรวจเช็คขณะมีโหลดดวยกลองอินฟาเรด 
  ๔.๘.๗ หมอแปลงน้ํามัน (OIL TYPE TRANSFORMER) 

  (๑) ทดสอบคาความเปนฉนวนของน้ํามันหมอแปลง (OIL TEST) 
  (๒) ตรวจเช็คระดับน้ํามันหมอแปลง 
  (๓) ตรวจเช็คทําความสะอาดคาความตานทาน H.V.-LV 
  (๔) ตรวจเช็คระบบปองกัน THERMOMETER, PRESSURE FLAP BUSGOLERELAY 
  (๕) ตรวจเช็คกลไกการเปลี่ยน TAP 
  (๖) ตรวจเช็ครอยรั่วตามจุดตาง ๆ ของหมอแปลง 

   (๗) ตรวจวัดอุณหภูมิจุดตอและอุปกรณท่ีตรวจเช็คขณะมีโหลดดวยกลองอินฟาเรด 
   ๔.๘.๘ CAPACITOR  BANK 

  (๑) ทําความสะอาดอุปกรณในระบบ Capacitor Bank 
 (๒) ตรวจเช็คความเสียหายของ HRC. Ruse Link 
 (๓) ตรวจเช็คบํารุงรักษาอุปกรณ  Control Equipment 
 (๔) ตรวจวัดคา Input Current ของ Capacitor ทุกสเต็ป 
 (๕) ทดสอบ/ปรับตั้ง การทํางานของ Power Factor Control 
 (๖) ตรวจวัดอุณหภูมิจุดตอและอุปกรณท่ีตรวจเช็คขณะมีโหลดดวยกลองอินฟาเรด 

 
 
 

 ๔.๘.๙ เครื่องกําเนิด... 
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  ๔.๘.๙ เครื่องกําเนิดไฟฟา 
  (๑)  ตรวจวัดระดับน้ําหลอเย็น และสภาพของรังผึ้งท่ีหมอน้ํา (Radiator) 
  (๒)  ตรวจวัดอุณหภูมิของน้ําหลอเย็น เมื่อเครื่องเดินแลวไมนอยกวา ๑๕ นาที 
  (๓)  ตรวจวัดระดับน้ํากลั่นในแบตเตอรี่ 
  (๔)  ตรวจวัดคาแรงดันไฟฟา 
  (๕)  ตรวจวัดระดับน้ํามันหลอลื่น 

  (๖)  ตรวจวัดแรงดันน้ํามันหลอลื่นใหถูกตองตามคูมือเครื่องยนต เมื่อเครื่องเดินแลว       
ไมนอยกวา ๑๕ นาที 

  (๗)  ตรวจวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิงในถังเก็บและรายงาน 
  (๘)  ทําความสะอาดบริเวณโดยรอบที่ติดตั้งเครื่องและภายในหอง 

   (๙)  ตรวจสอบและทําความสะอาดทางลมเขา และอุปกรณเก็บเสียง 
  (๑๐) ตรวจสอบชุดควบคุมเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator Control Panel) 

  (๑๑) ตรวจสอบสภาพทั่วไปของเครื่องยนต เชน คราบน้ํามัน การแตกราวหลวมของ
ชิ้นสวนภายนอก 

  (๑๒) ทําความสะอาดกรองอากาศ และตรวจสอบสภาพของแผนกรองอากาศ 
  (๑๓) ตรวจสอบสภาพสายพาน และความตึงใหถูกตอง 

  (๑๔) ตรวจสอบและทดสอบอุปกรณปองกันความปลอดภัย 
 ๔.๙ งานบํารุงรักษาระบบสัญญาณ TV อาคารวิทุร แสงสิงแกว อาคารศูนยคอมพิวเตอร 
อาคารอํานวยการ อาคารคลังพัสดุ และอาคารอเนกประสงค 

  รายการอุปกรณท่ีตองตรวจเช็คมีดังนี ้
 ๔.๙.๑  ตัวเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (Receiver) และอุปกรณประกอบตาง ๆ  
 ๔.๙.๒  จานรับสัญญาณดาวเทียม และอุปกรณประกอบตาง ๆ 
 ๔.๙.๓ ระบบสายสัญญาณ TV ของอาคารวิทุร แสงสิงแกว อาคารอํานวยการ 

อาคารศูนยคอมพิวเตอร อาคารคลังพัสดุ และอาคารอเนกประสงค 
๔.๑๐ การดําเนินการตรวจเช็คระบบสัญญาณ TV มีรายละเอียดดังนี ้
  ๔.๑๐.๑ ตรวจเช็ค และทําความสะอาดตัวเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (Receiver) 

และอุปกรณประกอบตางๆ วายังใชงานไดปกติหรือไม 
 ๔.๑๐.๒ ตรวจเช็คและทําความสะอาดจานรับสัญญาณดาวเทียม และอุปกรณ

ประกอบตางๆ วายังใชงานไดปกติหรือไม 
 ๔.๑๐.๓ การตรวจเช็คอุปกรณตาง ๆ จะตองทําการบันทึกผลการตรวจสอบและ

รายงานบันทึกใหสํานักงานประกันสังคมทราบ เดือนละ ๑ ครั้ง รวม ๑๒ เดือน 
 ๔.๑๐.๔ การตรวจสอบ แตละครั้งหากพบวามีอะไหลเสื่อมสภาพ หรือใกลหมดอายุ

การใชงานตองดําเนินการแกไขเบื้องตน หากมีอุปกรณชํารุด หรือเสียหายตองทําเอกสาร ดังนี ้
  - ใบเสนอราคา ระบุชื่ออุปกรณยี่หอ รุน ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม ๗ % 

เรียบรอยแลว 
  - บันทึกรายงานผลการตรวจสอบ หรือเอกสารการตรวจสอบ 
  - รายงานเปนเอกสารบันทึกภาพถายอะไหล และรายละเอียดการทํางาน

ของอุปกรณที่เสนอราคา เสนอใหสํานักงานประกันสังคมทราบ ภายในระยะเวลา ๓ วัน 
 

๔.๑๐.๕ หากอุปกรณ... 
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 ๔.๑๐.๕ หากอุปกรณชํารุดเสียหายเพียงเล็กนอย และสามารถทําการแกไขได           
ใหแจงผูควบคุมงานเพื่อเบิกอะไหลไปดําเนินการแกไข 

 ๔.๑๐.๖ การบริการนี้ จะไมรวมถึงอะไหล และอุปกรณที่ชํารุดเสียหายที่เกิดจาก  
การเสื่อมสภาพตามระยะเวลาการใชงาน 

๔.๑๑ ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาตองสงเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถดานระบบไฟฟา 
อาคารสูง โดยมีคุณวุฒิวิชาชีพดานไฟฟากําลัง ไมนอยกวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน ๑ คน 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน ๒ คน มีประสบการณทํางานทางดานไฟฟาแรงต่ําไมนอยกวา ๓ ป  
พรอมสําเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพ และแนบหนังสือรับรองการผานงานจากนายจางมาแสดงในวันลงนามในสัญญา 
โดยจะตองสงเจาหนาท่ีมาประจําที่สํานักงานประกันสังคม โดยใหประจําอยู ณ สถานท่ีที่สํานักงานประกันสังคมจัด
ให และปฏิบัติงานตลอด  ๒๔ ชั่วโมง  สําหรับการปฏิบัติงานใหถือปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงานอยางเครงครัด 
รายละเอียดดังนี ้
 (๑) วันจันทร ถึง วันศุกร เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. จํานวน ๒ คน  
    (๒) หลังเวลาราชการ 

     -  เวลา ๑๗.๐๐ – ๐๑.๐๐ น.  จํานวน ๑ คน 
     -  เวลา ๐๑.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.  จํานวน ๑ คน   

 (๓) วันหยุดราชการ หรือวันที่ประกาศใหเปนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ 
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง ดังนี ้

 -  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. จํานวน ๑ คน 
 -  เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. จํานวน ๑ คน 
 -  เวลา ๒๔.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. จํานวน ๑ คน   
๔.๑๒  ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาจะตองสงเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถดาน

ระบบไฟฟาภายในอาคารท่ีมีหนังสือรับรองความรู ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาผีมือ
แรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ และที่แกไขเพ่ิมเติมและแนบหนังสือรับรองความรูความสามารถ จากกรมพัฒนาผีมือ
แรงงาน กระทรวงแรงงาน มาแสดงในวันประกาศเสนอราคาโดยถือเปนสาระสําคัญ 

๔.๑๓ ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาตองมีเจาหนาที่วิศวกรผูควบคุมงานที่มีความชํานาญงาน
และประสบการณทางดานไฟฟาแรงสูง และไฟฟาแรงต่ําไมนอยกวา ๓ ป โดยผูควบคุมงานตองมีคุณสมบัต ิ
ดานวิศวกรรมไฟฟากําลัง และมีใบประกอบวิชาชีพทางดานไฟฟากําลัง พรอมนําหลักฐาน และหนังสือรับรองการผาน
งานจากนายจางมาแสดงในวันลงนามในสัญญา 

๔.๑๔ ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาจะตองสงเจาหนาที่วิศวกรผูควบคุมงานเขามาประชุม         
กับตัวแทนของสํานักงานประกันสังคม อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง (วันที่ ๑๕ ของทุกเดือน หากวันที่ดังกลาวตรงกับ
วันหยุดราชการใหเลื่อนตรงกับวันทําการ) หรือตามที่สํานักงานแจงนัดหมาย 
 ๔.๑๕ สํานักงานประกันสังคม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่ของผูเสนอราคา             
ที่ชนะการเสนอราคา โดยแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาทราบ เมื่อเจาหนาที่
ของผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาไมปฏิบัติตามเงื่อนไข 
 ๔.๑๖ ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาจะตองเตรียมเอกสารที่เก่ียวของกับการบํารุงรักษา 
เชน รายการแสดงเครื่องมือรายการวิทยุสื่อสารของผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา พรอมนํามาแสดงในวัน 
ลงนามในสัญญา 

๔.๑๗ การเขามา... 
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 ๔.๑๗ การเขามาปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาตองแตงกาย
สุภาพเรียบรอย เปนเครื่องแบบมาตรฐานเดียวกัน ลงเวลาเขาทํางานในสถานที่ที่กําหนดให และตองติดบัตร
แสดงตนขณะปฏิบัติหนาที่ตลอดเวลา 
 ๔.๑๘ ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาตองจัดหาบัตรที่ใชสําหรับตอกบัตรลงเวลาปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่แทนการลงชื่อในสมุด 

  ๔.๑๙ การเขาปฏิบัติงานบํารุงรักษาหากเกิดอุบัติเหตุใดๆ แกเจาหนาที่ของผูเสนอราคา      
ที่ชนะการเสนอราคา หรือบุคคลใด อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย ผูเสนอราคาท่ีชนะการเสนอราคาจะตอง
รับผิดชอบชดใชคาเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
 ๔.๒๐ ผู เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาจะตองดําเนินการข้ึนทะเบียนประกันสังคม                
ใหกับเจาหนาที่ที่มาประจํา ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาจะตองจายคาจางใหลูกจาง ไมต่ํากวาอัตราคาจาง
ขั้นต่ําตามประกาศของกระทรวงแรงงาน หากผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาไมดําเนินการใหถูกตอง               
จะถือเปนเงื่อนไขในการยกเลิกสัญญาได 
 ๔.๒๑ ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาตองแจงหมายเลขโทรศัพทบริษัทฯ ชื่อบุคคลและ
เจาหนาที่สามารถติดตอไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง อยางนอย ๓ หมายเลข 
 ๔.๒๒ ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาจะตองจัดใหมีการตรวจรางกายเพ่ือหาสารเสพติด
ของเจาหนาที่ที่สงมาประจํา ณ สถานที่ทํางานของสํานักงาน ปละ ๑ ครั้ง ในเดือนมกราคม และสงผลการ
ตรวจหาสารเสพติดใหกับสํานักงานภายใน ๓๐ วัน นับจากวันตรวจ สําหรับวันตรวจสารเสพติด สํานักงาน           
จะเปนผูกําหนดใหภายหลัง 
  ๔.๒๓ ในกรณีที่มีการซอมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณที่ชํารุดเสียหาย ผูเสนอราคาที่ชนะการ
เสนอราคาจะตองมีการบันทึกภาพถายกอนและหลังการเปลี่ยนอุปกรณ พรอมทั้งสงรายงานการดําเนินงาน 
และแนบรายละเอียด (Catalogue) ของอุปกรณตัวนั้นๆ ประกอบเปนเอกสารสงมอบงานดวย 
  ๔.๒๔ ผู เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาจะตองจัดเตรียมเครื่องมือ ตามรายการแสดง
เครื่องมือที่ ใชประจํา และรายการวิทยุสื่อสาร ใหครบถวน และจัดประจําไว ณ สํานักงานตลอดเวลา                   
และสํานักงานสามารถเรียกตรวจสอบไดทุกเวลา หากสํานักงานตรวจสอบแลว เครื่องมือไมครบตามรายการ             
ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาจะตองจัดหาใหครบในวันถัดไป และจะตองแจงใหสํานักงาน ดําเนินการ
ตรวจสอบ ตามรายการดังตอไปนี ้

  ๑.  ไขควงปากแบนสั้น จํานวน  ๔  ตัว 
  ๒.  ไขควงปากแบนยาว จํานวน  ๔  ตัว 
 ๓.  ไขควงปากแฉกสั้น จํานวน  ๔  ตัว 
 ๔.  ไขควงปากแฉกยาว จํานวน  ๔  ตัว 
 ๕.  ไขควงเช็คไฟฟา จํานวน  ๔  ตัว 
  ๖.  ตลับเมตร (๓.๕๐ เมตร) จํานวน  ๑  ตลับ 
  ๗.  คีมปากแบน จํานวน  ๔  ตัว 
  ๘.  คีมปากแหลม จํานวน  ๔  ตัว 
 ๙.  มัลติมิเตอร จํานวน  ๑  เครื่อง 
   ๑๐. แคลมปมิเตอร ๔๐๐ A  จํานวน  ๑  เครื่อง 
    ๑๑. เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด จํานวน  ๑  เครื่อง 
 

๑๒. เครื่องวัดการ… 
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   ๑๒. เครื่องวัดการสองสวางของแสง (Lux Meter) จํานวน  ๑  เครื่อง 
    ๑๓. สวานเจาะปูน-เหล็ก ชนิดโรตารีขนาด ¾ นิ้ว(พรอมดอกสวาน) จํานวน  ๑  ชุด 
 ๑๔. สวานเจาะปูน-เหล็ก ชนิดธรรมดา (จําปา) ขนาด¾ นิ้ว             จํานวน  ๑  ชุด 

 (พรอมดอกสวาน) 
 ๑๕. สายไฟพวงปลั๊กยาว ๒๐ เมตร  จํานวน  ๒  ชุด 
 ๑๖. คอนปอนด ขนาด ๘ ปอนด  จํานวน  ๑  ชุด 
 ๑๗. ประแจเลื่อน ขนาดยาวไมนอยกวา ๑๒ นิ้ว  จํานวน  ๑  ตัว 

 ๑๘. กระเปา หรือกลองโลหะใสเครื่องมือ  จํานวน  ๒  ใบ 
 ๑๙.  วิทยุสื่อสารยานความถี่ ๒๔๕ MHZ   จํานวน   ๓   ชุด 

(พรอมแบตเตอรี่สํารองเทากับจํานวนเครื่อง) โดยวิทยุสื่อสารดังกลาว 
จะตองเปนยี่หอ ICOM,  MOTOROLA หรือ YAESU 

     ๒๐. ตูเหล็กใสเครื่องมือ (แบบ ๒ บาน)  จํานวน  ๑  ใบ 
                     ๒๑. บันไดอลูมิเนียม ๗ ขั้น  จํานวน  ๒  ตัว 

    ๒๒. กลองอินฟาเรด (ใชตรวจเช็คเดือนกุมภาพันธ และสิงหาคม) จํานวน  ๑  เครื่อง 
    ๒๓. ประแจบล็อกชุดใหญ  จํานวน  ๑  ชุด 

     ๒๔. ประแจหกเหลี่ยมดามยาว ชุดใหญ  จํานวน  ๑  ชุด 
     ๒๕. ประแจแหวน เบอร ๗-๒๑  จํานวน  ๑  ชุด 
  ๒๖. ประแจปากตาย เบอร ๗-๒๑  จํานวน  ๑  ชุด 

     ๒๗. เครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน  ๑  ชุด 
  ๒๘. ปริ๊นสเตอรส ี  จํานวน  ๑  ชุด   

๔.๒๕ เงื่อนไขขอปฏิบัติการดําเนินการบํารุงรักษาระบบควบคุมไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา           
จํานวน ๒ อาคาร (อาคารวิทุร แสงสิงแกว และอาคารศูนยคอมพิวเตอร) จํานวน ๓ เครื่อง และระบบสัญญาณ 
TV จํานวน ๕ อาคาร ถือเปนสวนหนึ่งของสัญญา 

 ๔.๒๖ หลังเวลา ๒๑.๐๐ น. ผู เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาจะตองตรวจสอบระบบ              
แสงสวางภายในของแตละอาคาร หากพบวาภายในพ้ืนที่ทํางานมีการเปดแสงสวางทิ้งไว ใหบันทึกรายงาน        
หากพื้นที่ใดสามารถเขาไปดําเนินการปดได ใหดําเนินการปดใหเรียบรอย 

 ๔.๒๗ ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาจะตองทําการจดบันทึกมิเตอรวัดไฟ (WATTHOUR METER)                    
ของบริษัทเอกชน ที่ เชาพ้ืนที่ของสํานักงานทุกวันที่  ๕ ของทุกเดือน  และนําหนังสือใบแจงคาไฟฟา                  
รวมทั้งหนังสือตางๆ สงใหบริษัทฯ 

 ๔.๒๘ ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาจะตองดูแลและทําการตัดก่ิงไมบริเวณแนวสาย
ไฟฟาแรงสูง รอบสํานักงานประกันสังคม ใหอยู ในแนวระดับที่ปลอดภัย เพ่ือปองกันเหตุ ก่ิงไมพาด              
สายไฟฟาแรงสูงทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจร และถาเกิดเหตุการณดังกลาว ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา          
ตองเปนผูรับผิดชอบคาตัดก่ิงไม และคาอุปกรณไฟฟาแรงสูงที่ชํารุดเสียหาย 

  
 
 

๔.๒๙ ผูเสนอราคา… 
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 ๔.๒๙ ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาจะตองจัดหาชุด Guard Tour System จํานวน ๑ ชุด 

ประกอบไปดวย  เครื่องเก็บขอมูลตัวเครือ่งนาฬิกา หนวยความจําไมนอยกวา ๔ Mb หรือรองรับการเก็บขอมูล
ไดไมนอยกวา ๖๐,๐๐๐ ขอมูล จํานวน ๑ เครื่อง, Tag จัดตรวจจํานวน ๑๑ จุด (station), ชุดโปรแกรมบริหารจัดการ
นาฬิกายาม พรอมติดตั้งตามที่ผูวาจางกําหนดจุดเมื่อครบสัญญาจาง อุปกรณทั้งหมดดังกลาวใหตกเปนของ  
ผูวาจาง 

 ๔.๓๐  ในแตละวันของการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา
จะตองตรวจจุด ท่ีติดตั้ ง Tag และตรวจเช็คหองไฟฟา ตู  MDB เครื่องกําเนิดไฟฟา ของแตละอาคาร                   
เวลา ๐๘.๐๐ น. และ ๑๖.๓๐ น. หรือการตรวจจุดในวันถดัไป  

 จุดตรวจสอบ Tag จํานวน ๖ จุด 
 ๑.  หองไฟฟาอาคารวิทุร แสงสิงแกว 
 ๒.  หองไฟฟาอาคารอํานวยการ 
 ๓.  หองไฟฟาอาคารศนูยคอมพิวเตอร 
 ๔.  หองไฟฟาอาคารคลังพัสดุ 
 ๕.  หองไฟฟาอาคารอเนกประสงค 
 ๖.  ปอม เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

๕. วิธีจัดจาง 
 โดยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

๖. ระยะเวลาการสงมอบงาน 
 งานที่รับจางมีระยะเวลา ๑๒ เดือน (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๒) การสงมอบงานของ            

แตละเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป 

          ๗. คาจางและการจายเงิน 
 ผูวาจางตกลงจายคาจาง และผูรับจางตกลงรับเงินคาจางเหมาบํารุงรักษาระบบควบคุม

ไฟฟา และเครื่องกําเนิดไฟฟา ๒ อาคาร จํานวน ๓ เครื่อง ระบบควบคุมไฟฟาและระบบสัญญาณ TV จํานวน 
๕ อาคาร ประจําป ๒๕๖๒ ตามสัญญาวาจางเหมาบริการ โดยจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจน
ภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลวเปนรายเดือน ตอเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับงานแตละ
เดือนเรียบรอย 

               ๘. การรับประกันความชํารุดเสียหาย 
 ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาจะตองรับผิดชอบตอความเสียหาย หรือความสูญหาย          

ที่เกิดแกทรัพยสินของทางราชการ หรือทรัพยสินของเจาหนาที่ เมื่อปรากฏวาความเสียหาย หรือสูญหายนั้น  
เกิดจากพนักงานของผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาเปนผูกระทํา โดยสํานักงานมีสิทธิเรียกคาเสียหาย หรือ
คาซอมแซมทรัพยสินจากผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา โดยสามารถหักเงินคาจาง ที่จะตองจายใหแก         
ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาตามงวดในสัญญา เพื่อชดใชเก่ียวกับทรัพยสินท่ีเสียหายเกิดข้ึนทั้งสิ้น          
ทุกประการ 

 
 

๙. คาปรับ... 
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               ๙. คาปรับกรณีผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคามิไดปฏิบัติตามสัญญา 
  ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคายินยอมใหสํานักงานประกันสังคม ปรับเปนรายวันใน
อัตรารอยละ ๐.๑๐ (ศูนยจุดหนึ่งศนูย) ของคาจางตามสัญญา ในกรณีดังตอไปนี ้

   ๙.๑  พนักงานของผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคามาปฏิบัติงานในแตละวันไมครบตาม
จํานวนที่กําหนดไวในสัญญาจาง หรือมาแตไมปฏิบัติงาน ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคายินยอมใหสํานักงาน
ประกันสังคม หักเงินคาจางตามอัตราคาจางข้ันต่ําที่ใชบังคับในเขต กทม. ตอคนตอวัน ตลอดระยะเวลาที่มา
ปฏิบัติงานไมครบตามสัญญาจาง และยินยอมใหปรับเปนรายวันอีกรอยละ ๐.๑๐ (ศูนยจุดหนึ่งศูนย) ของราคา
ที่ตกลงจางทั้งหมดตามสัญญาจางไปจนกวาจะปฏิบัติถูกตองตามสัญญาจาง และหรือจนถึงวันที่ผูเสนอราคา       
ที่ชนะการเสนอราคาจะจัดเจาหนาที่มาปฏิบัติงานครบถวนตามสัญญาหรือปฏิบัติหนาที่แทน หรือจนถึงวันที่
สํานักงานบอกเลิกสัญญาแลวแตกรณ ี

   ๙.๒  กรณีพนักงานของผูเสนอราคาท่ีชนะการเสนอราคามาปฏิบัติงานสาย หรือมา
ปฏิบัติงานไมทันตามเวลาที่กําหนดในสัญญา รวมกันมากกวาเดือนละ ๒ ครั้ง (หนึ่งคนนับเปนหนึ่งครั้ง)         
ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคายินยอมใหปรับเปนรายวัน เปนเงินรอยละ ๐.๑๐ (ศูนยจุดหนึ่งศูนย)           
ของราคาที่ตกลงจางทั้งหมดตามสัญญาจาง 

   ๙.๓  กรณีพนักงานของผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา  ที่มาปฏิบัติงานในแตละวันไมมี
การบันทึกบัตรลงเวลาเลิกงานรวมกันมากกวา เดือนละ ๒ ครั้ง (หนึ่งคนนับเปนหนึ่งครั้ง)  ผูเสนอราคาท่ีชนะ
การเสนอราคายินยอมใหปรับเปนรายวันเปนเงินรอยละ ๐.๑๐ (ศูนยจุดหนึ่งศนูย) ของราคาที่ตกลงจางทั้งหมด
ตามสัญญาจาง 

   ๙.๔  กรณีที่มีระบบควบคุมไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา และระบบสัญญาณ TV ชํารุด
เสียหายและผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดในขอ ๔.๒              
ไดผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคายินยอมใหปรับเปนรายวันเปนเงินรอยละ ๐.๑๐ (ศูนยจุดหนึ่งศูนย)                 
ของราคาที่ตกลงจางทัง้หมดตามสัญญาจางไปจนกวาจะปฏิบัติถูกตองครบถวน     

   ๙.๕  กรณีผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาไมจัดใหมีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณท่ีใช
ปฏิบัติงานประจํา  ณ สํานักงานประกันสังคม ตามขอ ๔.๒๔ อยางครบถวน และอยูในสภาพที่พรอมใชงาน  
ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคายินยอมใหปรับเปนรายวันเปนเงินรอยละ ๐.๑๐ (ศูนยจุดหนึ่งศูนย)         
ของราคาที่ตกลงจางทั้งหมดตามสัญญาจาง ไปจนกวาจะปฏิบัติถูกตองครบถวน โดยเริ่มนับตั้งแตวันที่
สํานักงานประกันสังคม ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณซึ่งทางสํานักงานฯ จะมีหนังสือแจงกําหนดการตรวจ
ใหทราบในแตละเดือน 

   ๙.๖  กรณีผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาไมสามารถดําเนินการหรือปฏิบัติไดตาม ขอ ๔.๒,  
๔.๓,  ๔.๔,  ๔.๙,  ๔.๑๑, ๔.๑๒, ๔.๑๓, ๔.๑๔,๔.๑๕, ๔.๑๘, ๔.๒๓ และขอ ๖ ได ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา         
ตองยินยอมใหปรับเปนรายวันเปนเงิน รอยละ ๐.๑๐ (ศูนยจุดหนึ่งศูนย) ของราคาที่ตกลงจางทั้งหมดตามสัญญาจาง          
ไปจนกวาจะปฏิบัติถูกตองครบถวน 

  ๙.๗  กรณีผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาไมสามารถดําเนินการตามสัญญานอกเหนือ 
จากขอ ๙.๑ – ๙.๖  ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคายินยอมใหสํานักงานประกันสังคม ปรับเปนรายวัน            
ในอัตรารอยละ ๐.๑๐ (ศูนยจุดหนึ่งศนูย)  ของคาจางตามสัญญา 

๑. สถานท่ีติดตอเพ่ือทราบขอมูลเพิ่มเติม และสงขอเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคดิเห็น 
        กลุมงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ  สํานักงานเลขานุการกรม สํานักงานประกันสังคม                  

๘๘/๒๘ ม.๔ ถ.ติ วานนท  ต.ตลาดขวัญ อ.เมื อง จ.นนทบุ รี  ๑๑๐๐๐ โทรศัพท  ๐-๒๙๕๖-๒๐๗๑–๓                 
โทรสาร ๐-๒๕๒๖–๐๖๕๘ เว็บไซต www.sso.go.th  

  
 


