
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
งานจ้างปรับปรุงห้องสุขาส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ๒ 

๑. ความเป็นมา 

ด้วยส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 2 มีควำมประสงค์ที่จะด ำเนินกำรปรับปรุงห้องสุขำ
ส ำนักงำน เนื่องจำกอำคำรส ำนักงำน มีกำรใช้งำนมำกกว่ำ ๒๖ ปี (ก่อสร้ำง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔) ท ำให้สุขภัณฑ์
ห้องน้ ำและระบบท่อประปำน้ ำทิ้งช ำรุดทรุดโทรม ห้องอับทึบ ไม่มีหน้ำต่ำงระบำยอำกำศ น้ ำทิ้งระบำย ไม่ทัน 
ท่อตัน ท่อน้ ำรั่วซึมท ำให้ฝ้ำมีรอยด ำด่ำง ผุเสื่อมสภำพในที่สุดและส่งกลิ่นรบกวนเจ้ำหน้ำที่และผู้ติดต่อที่มำรับ
บริกำร จึงมีควำมจ ำเป็นต้องปรับปรุงห้องสุขำให้อยู่ในสภำพที่ที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งำน ถูกสุขลักษณะ ได้มำตรฐำน 
และส ำนักงำนฯ ได้ขอควำมอนุเครำะห์กรมโยธำธิกำรและผังเมือง ออกแบบและประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำงงำน
ปรับปรุงห้องสุขำ   

ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ ๒ ได้รับจัดสรรเงินกองทุนประกันสังคมเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนประกันสังคม พ.ศ. 256๑ ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรยกระดับกำรให้บริกำรสู่สำกล
ในกำรสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม ควบคู่กับสร้ำงกำรรับรู้และเข้ำใจ
ในคุณค่ำของกำรประกันสังคมบนรำกฐำนของควำมเป็นธรรมและสมเหตุผลที่ทุกภำคส่วนร่วมเป็นเจ้ำของ   
งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำร รำยจ่ำยเพ่ือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือค่ำปรับปรุงตกแต่ง
ภำยในอำคำรส ำนักงำนประกันสังคมและ สิ่งก่อสร้ำงประกอบอำคำร เป็นจ ำนวนเงิน ๒,๔๒๒,๐๐๐ บำท 
(สองล้ำนสี่แสนสองหมื่นสองพันบำทถ้วน) 

๒. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือปรับปรุงห้องสุขำของส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 2 ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 
  2. เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กับเจ้ำหน้ำที่ ประชำชนทั่วไปที่มำติดต่อรำชกำร 
  3. เกิดภำพลักษณ์ท่ีดีในสำยตำของผู้มำติดต่อรำชกำร 

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

 1. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
 3. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว 
เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
 5. ไม่ เป็นบุคคลซึ่ งถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้ งงำนและได้แจ้ง เวียนชื่อให้ เป็นผู้ทิ้ งงำน  
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่ว น
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ 
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 7. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอำชีพขำยพัสดรุับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 

8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ส ำนักงำนประกันสังคม
กรุงเทพมหำนครื้นที่ ๒ ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำง  
กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

9.ไม่เป็น ... 
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9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของ  
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงในวงเงินไม่น้อย
กว่ำ 2,000,000 บำท (สองล้ำนบำทถ้วน) และเป็นผลงำนที่ เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับหน่วยงำนของรัฐ  
หรือหน่วยงำนเอกชนทีส่ ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 2 เชื่อถือ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอรำคำในรูปแบบของ “กิจกำรร่วมค้ำ” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) กรณีท่ีกิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจกำรร่วมค้ำจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ และกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำในนำม “กิจกำรร่วมค้ำ” ส่วน
คุณสมบัติด้ำนผลงำนก่อสร้ำง กิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวสำมำรถน ำผลงำนก่อสร้ำงของผู้เข้ำร่วมค้ำมำใช้แสดงเป็น
ผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่เข้ำประกวดรำคำได้ 

 (2) กรณีที่ กิ จกำรร่ วมค้ ำไม่ ได้ จดทะเบียนเป็นนิติบุ คคลใหม่  นิ ติบุ คคลแต่ละนิติบุ คคล 
ที่ เข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ ในเอกสำรประกวดรำคำ เว้นแต่  
ในกรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้มีข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใด  
รำยหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรเข้ำเสนอรำคำกับหน่วยงำนของรัฐ และแสดงหลักฐำนดังกล่ำวมำพร้อมกำรยื่น
ข้อเสนอประกวดรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจกำรร่วมค้ำนั้นสำมำรถใช้ผลงำนก่อสร้ำง
ของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็นผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอได้ 

  ทั้งนี้ “กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 

1๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง  

1๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมที่คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ก ำหนด  

1๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสำระส ำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 
   1๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่
ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 

๔. ข้อปฏิบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
 1. ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำจะต้องมีวิศวกรหรือสถำปนิก และช่ำงควบคุมงำน ที่ต้องควบคุมดุแลงำน
ตลอดเวลำ และต้องเสนอหลักฐำนในใบประกอบวิชำชีพอย่ำงละ 1 ชุด น ำเสนอให้คระกรรมกำรพิจำณำผลในวัน
ยื่นเสนอรำคำ 
 2. ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องจัดท ำแผนด ำเนินงำนกำรก่อสร้ำง ให้คณะกรรมกำรในวันที่ยื่นเสนอรำคำ 

๓. คนงำนทั้งหมดของผู้รับจ้ำงต้องจัดหำให้เพียงพอต่อกำรท ำงำนในแต่ละวัน บุคคลที่ถือสัญชำติไทย 
ต้องขึ้นทะเบียนนำยจ้ำง/ลูกจ้ำงตำม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ให้ถูกต้อง ถ้ำหำกเป็นคนงำนต่ำงด้ำวจะต้อง
ขึ้นทะเบียนแรงงำนต่ำงด้ำว ตำมพระรำชบัญญัติกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. ๒๕๕๑ 

4. กำรแต่งกำย ... 
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๔. กำรแต่งกำยของคนงำนท้ังหมดต้องมีชุดท ำงำน (เสื้อ) เป็นแบบฟอร์มเดียวกัน และติดบัตรพนักงำน 
ที่หน้ำอกเสื้อ ทุกคน พร้อมส่งส ำเนำบัตรประชำชนคนงำนทุกคนก่อนเข้ำท ำงำนอย่ำงน้อย ๓ วัน 

๕. ในระหว่ำงด ำเนินงำนปรับปรุงผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดหำวัสดุปกคลุมบริเวณพ้ืนที่ปรับปรุง ไม่ให้เกิด
กำรช ำรุดเสียหำย หำกเกิดกำรช ำรุดเสียหำยต่อทรัพย์สินของผู้ว่ำจ้ำง ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบต่อควำม
เสียหำยที่เกิดขึ้นทั้งหมดและหลังจำกสิ้นสุดงำนในแต่ละวันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดเจ้ำหน้ำที่ท ำควำมสะอำดพ้ืนที่
หลังจำกท ำงำนทุกวัน 

๖. ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำอุปกรณ์ควำมปลอดภัยส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำง รวมทั้งกำรติดตั้งอุปกรณ์
ต่ำงๆ ตำมข้อก ำหนดมำตรฐำน 

๕. ขอบเขตงานโดยสังเขป (ตามรูปแบบและรายการที่ก าหนด) 
 ๑. งำนรื้อถอนห้องน้ ำ แปลนห้องน้ ำชำย – หญิง ชั้น ๓ – ชั้น ๖ 

๑.๑ งำนรื้อถอนห้องน้ ำ 
๑.๒ งำนปรับปรุงห้องน้ ำ    

๒. หมวดงำนระบบสุขำภิบำลอำคำร (ชั้นที่ ๓ – ชั้นที่ ๖) 
๒.๑ ระบบทร่ะบำยน้ ำโสโครก (ท่อ PVC ๘.๕) 
๒.๒ ระบบท่อระบำยน้ ำทิ้ง (ท่อ PVC ๘.๕) 
๒.๓ ระบบท่อระบำยอำกำศ 
๒.๔ งำนระบบท่อประปำ 
๒.๕ ค่ำทุบรื้อสกัดพ้ืนผิวคอนกรีตเดิม พร้อมปรับปรุงให้คงสภำพเดิม 
๒.๖ ค่ำทุบรื้อสกัดพ้ืน ผนัง คอนกรีตเดิม เพ่ือติดตั้ง ท่อโสโครก ท่อน้ ำทิ้ง ท่ออำกำศ ท่อประปำ และ 

CORING พ้ืน เพ่ือติดตั้งสุขภัณฑ์ใหม่ (เฉพำะภำยในห้องน้ ำ) 
๓. หมวดงำนระบบไฟฟ้ำ (ชั้นที่ ๓ – ชั้นที่ ๖) 

๓.๑ ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ 
๓.๒ สำยไฟฟ้ำ 
๓.๓ ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
๓.๔ สวิตซ์และเต้ำรับไฟฟ้ำ 

๔. หมวดระบบอำกำศ 
๔.๑ พัดลมระบำยอำกำศพร้อมติดตั้ง 
๔.๒ งำนท่อลมและอุปกรณ์ 
๔.๓ งำนอุปกรณ์ไฟฟ้ำและระบบระบำยอำกำศ 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
 ๖.๑ กำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส ำนักงำนจะพิจำรณำตัดสินโดย
ใช้หลักเกณฑ ์รำคำ 
 ๖.๒ กำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ 

กรณีใช้หลักเกณฑ์รำคำในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ ส ำนักงำน จะพิจำรณำจำกรำคำรวม 
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๗. สถานที่ปรับปรุงตั้งอยู่ 
 ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ ๒ เลขที่ ๗๐ ซอย ๑๐ ถนนเทศบำลรังสรรค์เหนือ 
แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 

๘. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องด ำเนินกำรปรับปรุงห้องสุขำของส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ ๒ 
ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๒๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง 

๙. วงเงินในการจัดหา 
 เบิกจ่ำยจำกเงินกองทุนเพื่อบริหำรงำนส ำนักงำนประกันสังคม ประจ ำปี 2561 ยุทธศำสตร์ที่ 1  
กำรยกระดับกำรให้บริกำรสู่สำกลในกำรสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม 
ควบคู่กับสร้ำงกำรรับรู้และเข้ำใจในคุณค่ำของกำรประกันสังคมบนรำกฐำนของควำมเป็นธรรมและสมเหตุผล
ที่ทุกภำคส่วนร่วมเป็นเจ้ำของ งบลงทุน  หมวดค่ำที ่ดินและสิ ่งก่อสร้ำง รำยกำรรำยจ่ำยเพื่อประกอบ
ดัดแปลงต่อเติมหรือค่ำปรับปรุงตกแต่งภำยในอำคำรส ำนักงำนประกันสังคมละสิ่งก่อสร้ำงประกอบอำคำร  
เป็นจ ำนวนเงิน ๒,๔๒๒,๐๐๐ บำท (สองล้ำนสี่แสนสองหมื่นสองพันบำทถ้วน)  

๑๐. การแบ่งงวดงาน 
 งวดที่ ๑ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒๒.๑๐ ของค่ำจ้ำงเหมำตำมที่ตกลงท ำสัญญำ จะจ่ำยให้เมื่อ
ผู้รับจ้ำงได้ท ำกำรปรับปรุงห้องน้ ำ ชั้นที่ ๖ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐ วัน ดังนี้ 
  ๑. งำนรื้อถอนห้องน้ ำ แปลนห้องน้ ำชำย – หญิง ชั้น ๖ 

๑.๑ งำนรื้อถอนห้องน้ ำ 
๑.๒ งำนปรับปรุงห้องน้ ำ    

๒. หมวดงำนระบบสุขำภิบำลอำคำร ชั้นที่ ๖ 
๒.๑ ระบบทอ่ระบำยน้ ำโสโครก (ท่อ PVC ๘.๕) 
๒.๒ ระบบท่อระบำยน้ ำทิ้ง (ท่อ PVC ๘.๕) 
๒.๓ ระบบท่อระบำยอำกำศ 
๒.๔ งำนระบบท่อประปำ 
๒.๕ ค่ำทุบรื้อสกัดพ้ืนผิวคอนกรีตเดิม พร้อมปรับปรุงให้คงสภำพเดิม 
๒.๖ ค่ำทุบรื้อสกัดพ้ืน ผนัง คอนกรีตเดิม เพ่ือติดตั้ง ท่อโสโครก ท่อน้ ำทิ้ง ท่ออำกำศ ท่อประปำ 

และ CORING พ้ืน เพ่ือติดตั้งสุขภัณฑ์ใหม่ (เฉพำะภำยในห้องน้ ำ) 
๓. หมวดงำนระบบไฟฟ้ำ ชั้นที่ ๖ 

๓.๑ ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ 
๓.๒ สำยไฟฟ้ำ 
๓.๓ ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
๓.๔ สวิตซ์และเต้ำรับไฟฟ้ำ  
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 งวดที่ ๒ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒๔.๓๐ ของค่ำจ้ำงเหมำตำมที่ตกลงท ำสัญญำ จะจ่ำยให้เมื่อ
ผู้รับจ้ำงได้ท ำกำรปรับปรุงห้องน้ ำ ชั้นที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐ วัน ดังนี้ 
  ๑. งำนรื้อถอนห้องน้ ำ แปลนห้องน้ ำชำย – หญิง ชั้น ๕ 

๑.๑ งำนรื้อถอนห้องน้ ำ 
๑.๒ งำนปรับปรุงห้องน้ ำ    

๒. หมวดงำนระบบสุขำภิบำลอำคำร ชั้นที่ ๕ 
๒.๑ ระบบทอ่ระบำยน้ ำโสโครก (ท่อ PVC ๘.๕) 
๒.๒ ระบบท่อระบำยน้ ำทิ้ง (ท่อ PVC ๘.๕) 
๒.๓ ระบบท่อระบำยอำกำศ 
๒.๔ งำนระบบท่อประปำ 
๒.๕ ค่ำทุบรื้อสกัดพ้ืนผิวคอนกรีตเดิม พร้อมปรับปรุงให้คงสภำพเดิม 
๒.๖ ค่ำทุบรื้อสกัดพ้ืน ผนัง คอนกรีตเดิม เพ่ือติดตั้ง ท่อโสโครก ท่อน้ ำทิ้ง ท่ออำกำศ ท่อประปำ 

และ CORING พ้ืน เพ่ือติดตั้งสุขภัณฑ์ใหม่ (เฉพำะภำยในห้องน้ ำ) 
๓. หมวดงำนระบบไฟฟ้ำ ชั้นที่ ๕ 

๓.๑ ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ 
๓.๒ สำยไฟฟ้ำ 
๓.๓ ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
๓.๔ สวิตซ์และเตำ้รับไฟฟ้ำ  

 งวดที่ ๓ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒๔.๖๐ ของค่ำจ้ำงเหมำตำมที่ตกลงท ำสัญญำ จะจ่ำยให้เมื่อ
ผู้รับจ้ำงได้ท ำกำรปรับปรุงห้องน้ ำ ชั้นที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐ วัน ดังนี้ 
  ๑. งำนรื้อถอนห้องน้ ำ แปลนห้องน้ ำชำย – หญิง ชั้น ๔ 

๑.๑ งำนรื้อถอนห้องน้ ำ 
๑.๒ งำนปรับปรุงห้องน้ ำ    

๒. หมวดงำนระบบสุขำภิบำลอำคำร ชั้นที่ ๔ 
๒.๑ ระบบทอ่ระบำยน้ ำโสโครก (ท่อ PVC ๘.๕) 
๒.๒ ระบบท่อระบำยน้ ำทิ้ง (ท่อ PVC ๘.๕) 
๒.๓ ระบบท่อระบำยอำกำศ 
๒.๔ งำนระบบท่อประปำ 
๒.๕ ค่ำทุบรื้อสกัดพ้ืนผิวคอนกรีตเดิม พร้อมปรับปรุงให้คงสภำพเดิม 
๒.๖ ค่ำทุบรื้อสกัดพ้ืน ผนัง คอนกรีตเดิม เพ่ือติดตั้ง ท่อโสโครก ท่อน้ ำทิ้ง ท่ออำกำศ ท่อประปำ 

และ CORING พ้ืน เพ่ือติดตั้งสุขภัณฑ์ใหม่ (เฉพำะภำยในห้องน้ ำ) 
๓. หมวดงำนระบบไฟฟ้ำ ชั้นที่ ๔ 

๓.๑ ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ 
๓.๒ สำยไฟฟ้ำ 
๓.๓ ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
๓.๔ สวิตซ์และเต้ำรับไฟฟ้ำ 

งวดที่ 4 ... 
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 งวดที่ ๔ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒๙ ของค่ำจ้ำงเหมำตำมที่ตกลงท ำสัญญำ จะจ่ำยให้เมื่อผู้รับ
จ้ำงได้ท ำกำรปรับปรุงดังนี้ 
  ๑. ปรับปรุงห้องน้ ำชั้นที่ ๖ ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ 

     - หมวดระบบอำกำศ เช่น พัดลมระบำยอำกำศพร้อมติดตั้ง งำนท่อลมและอุปกรณ์ งำน
อุปกรณ์ไฟฟ้ำและระบบระบำยอำกำศ 
  ๒. ปรับปรุงห้องน้ ำชั้นที่ ๕ ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ 
       - หมวดระบบอำกำศ เช่น พัดลมระบำยอำกำศพร้อมติดตั้ง งำนท่อลมและอุปกรณ์  
งำนอุปกรณ์ไฟฟ้ำและระบบระบำยอำกำศ 
  ๓. ปรับปรุงห้องน้ ำชั้นที่ ๔ ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ 
      - หมวดระบบอำกำศ เช่น พัดลมระบำยอำกำศพร้อมติดตั้ง งำนท่อลมและอุปกรณ์  
งำนอุปกรณ์ไฟฟ้ำและระบบระบำยอำกำศ 
  ๔. ปรับปรุงห้องน้ ำชั้นที่ ๓ ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ 
       - หมวดระบบอำกำศ เช่น พัดลมระบำยอำกำศพร้อมติดตั้ง งำนท่อลมและอุปกรณ์  
งำนอุปกรณ์ไฟฟ้ำและระบบระบำยอำกำศ 
  ๕. ท ำกำรทดสอบจนใช้กำรได้เรียบร้อยสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
  ๖. นอกจำกนี้ ให้ท ำกำรก่อสร้ำงงำนส่วนอ่ืนของงำนที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง 
ครบถ้วนตำมรูปแบบ รำยกำรก่อสร้ำง และสัญญำทุกประกำร 

หมายเหตุ  
 (๑) ให้ผู้ยื่นข้อเสนอจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนก่อนเข้ำด ำเนินกร 
 (๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอจะเข้ำด ำเนินกำรท ำงำนนอกเวลำรำชกำร จะต้องแจ้งเป็นเอกสำรล้วงหน้ำ ๓ วัน
ท ำกำร เพ่ือจะได้ประสำนงำน ห้ำมมิให้ผู้เสนอรำคำด ำเนินงำนช่วงเวลำนอกรำชกำรโดยไม่มีผู้ควบคุมงำนของผู้ยื่น
ข้อเสนอเด็จขำด 
 (๓) งำนปรับปรุงครั้งนี้ ในช่วงเวลำรำชกำรหำกผู้ยื่นข้อเสนอเข้ำท ำงำนไม่ได้ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอเข้ำท ำงำน
ไม่ได้ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอเข้ำท ำงำนเวลำนอกรำชกำรได้ กรณีไม่เข้ำท ำงำนในช่วงเวลำนอกรำชกำร ผู้เสนอรำคำ
จะเอำมำเปน็ข้ออ้ำงในกำรขอขยำยสัญญำจ้ำงมิได้ 
 (๔) งำนปรับปรุงครั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอสำมำรถด ำเนินกำรท ำงำนข้ำมงวดงำนได้ ยกเว้นงำนงวดสุดท้ำย 
 (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท ำรูปแบบผังแสดงงำนระบบและแปลนงำต่ำงๆ ในรูปแบบรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล 
AUTOCAD เสนอให้ผู้ว่ำจ้ำงก่อนส่งงวดงำนสุดท้ำยจ ำนวน อย่ำงละ ๒ ชุด กระดำษ A๓ พร้อมไฟล์ข้อมูล 
AUTOCAD ในวันส่งมอบงำนงวดสุดท้ำย 

๑๑. การประกันการช ารุดเสียหาย 
 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องประกันควำมช ำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงที่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำ ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี 
นับถัดจำกวันที่ส ำนักงำนได้รับมอบงำนงวดสุดท้ำย และแก้ไขให้ดีดังเดิมภำยใน ๗ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับกำรแจ้ง
ควำมช ำรุดบกพร่อง  
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๑๒. ค่าปรับกรณีผู้เสนอราคามิได้ปฏิบัติตามสัญญา 
 เมื่อครบก ำหนดส่งมอบงำนตำมระยะเวลำกำรส่งมอบงำนที่ก ำหนด หรือส่งมอบให้ถูกต้องครบถ้วน
ตำมที่ผู้ยื่นข้อเสนอยินยอมให้ปรับเป็นรำยวันเป็นจ ำนวนเงินตำยตัวในอัตรำร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) 
ของรำคำงำนจ้ำง 

๑๓. หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ ๒  
 
 
 
       ลงชื่อ                                   ประธำนกรรมกำร 
           (นำงสำวกัญจนัท  สิทธิชัย) 
             นักวิชำกำรแรงงำนช ำนำญกำรพิเศษ 
 
       ลงชื่อ                                    กรรมกำร 
        (นำงสำวพิชยำ โพธิ์มำก) 
                นักวิชำกำรแรงงำนช ำนำญกำร 
 
       ลงชื่อ     กรรมกำร 
        (นำยณัฐเวทย์  พุกกะณะสุต) 
               นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
 
 


