
 

 

 

ร่างคร้ังที ่1 
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
จ้างก่อสร้างอาคารท่ีทําการหลังใหม่ของ ก.พ.ค.  

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
----------------------------------- 

1.  ความเป็นมา 

 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีนโยบายขยายพ้ืนท่ีทํางานภายในบริเวณทําเนียบรัฐบาล
มาปฏิบัติงานท่ีอาคารสํานักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก  สํานักงาน ก.พ. จึงจําเป็นต้องย้ายสถานท่ีทํางาน
ไปรวมกันท่ีอาคารสํานักงาน ก.พ. หลังใหม่ จังหวัดนนทบุรี แต่พ้ืนท่ีทํางานอาคารดังกล่าวมีไม่เพียงพอ
เพ่ือรองรับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
และสํานักพิทักษ์ระบบคุณธรรม (สพค.) สํานักงาน ก.พ. จึงได้ขอต้ังงบประมาณและได้รับจัดสรรและ
ผูกพันเงินงบประมาณ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 เพ่ือก่อสร้างอาคารท่ีทําการหลังใหม่
ของ ก.พ.ค. 
 

2.  วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ และสํานักพิทักษ์ระบบคุณธรรม (สพค.) 
 

3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

 1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคา 
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงาน
ตามระเบียบของทางราชการ 

 3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม 

 4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธ 
ไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า
นั้น 
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 5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อคู่สัญญาฉบับเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า
54,000,000.- บาท (ห้าสิบสี่ล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนท่ีสํานักงาน ก.พ. เชื่อถือ 

 ท้ังนี้ ผลงานดังกล่าวเป็นผลงานภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับจากวันท่ีงานแล้วเสร็จ
จนถึงวันท่ียื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองของสถาปนิก วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า  
โดยต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม และใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าระดับภาคี สาขาละ 1 คน 

 7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

 8.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 
ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

 9. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  

4.  แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 

ตามแบบและรายละเอียดประกอบท่ีบริษัท เอส เอช อาคิเทค จํากัด ออกแบบก่อสร้าง
อาคารท่ีทําการหลังใหม่ของ ก.พ.ค. มีรายละเอียดดังนี้ 

1. อาคารสํานักงาน คสล. สูง 5 ชั้น จํานวน 1 หลัง 

2. งานอ่ืน ๆ ได้แก่ งานติดต้ังลิฟต์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบดับเพลิง 

5.  สถานท่ีก่อสร้าง 

สํานักงาน ก.พ. เลขท่ี 47/101 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

6.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 กําหนดระยะเวลาดําเนินการไม่เกิน 540 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ. 
ให้เริ่มทํางาน 
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7.  กําหนดวันส่งมอบงาน 

                  ดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 540 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ.  
ให้เริ่มทํางาน กําหนดการแบ่งงวดงานเป็น 12 งวด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 งวดท่ี 1  เป็นเงินร้อยละ 7 ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเม่ือผู้รับจ้าง 
ได้ทําการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้ 
  ปรับพ้ืนท่ี วางผัง  ก้ันรั้วชั่วคราว  ทดสอบดิน 
  ทําเสาเข็มเจาะ พร้อมทดสอบเสาเข็ม 

 ระยะเวลาดําเนินการ 60 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ. ให้เริ่มทํางาน 

 งวดท่ี 2  เป็นเงินร้อยละ 5 ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเม่ือผู้รับจ้าง 
ได้ทําการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้ 
  หล่อคอนกรีตฐานราก และเสาตอม่อแล้วเสร็จ 

 ระยะเวลาดําเนินการ 120 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ. ให้เริ่มทํางาน 

 งวดท่ี 3  เป็นเงินร้อยละ 5 ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเม่ือผู้รับจ้าง 
ได้ทําการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้ 
  หล่อคอนกรีตคานพ้ืนชั้นท่ี 1  พร้อมหล่อเสารับพ้ืนชั้นท่ี 2 
  หล่อคอนกรีตถังเก็บน้ําใต้ดินแล้วเสร็จ 
  หล่อผนังช่องลิฟต์ถึงชั้นท่ี 1 
  วาง SLEEVE งานวิศวกรรมระบบท่ีเก่ียวข้องกับงานโครงสร้างชั้นท่ี 1 

 ระยะเวลาดําเนินการ 180 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ. ให้เริ่มทํางาน 

 งวดท่ี 4 เป็นเงินร้อยละ 4 ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเม่ือผู้รับจ้าง 
ได้ทําการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้ 
  หล่อคอนกรีตคานพ้ืนชั้นท่ี 2  พร้อมหล่อเสารับพ้ืนชั้นท่ี 3 
  หล่อคอนกรีตบันไดข้ึนชั้นท่ี 2 
  หล่อผนัง ค.ส.ล. ช่องลิฟต์ ถึงชั้นท่ี 2 
  วาง SLEEVE งานวิศวกรรมระบบท่ีเก่ียวข้องกับงานโครงสร้างชั้นท่ี 2 

 ระยะเวลาดําเนินการ 210 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ. ให้เริ่มทํางาน 
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 งวดท่ี 5  เป็นเงินร้อยละ 4 ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเม่ือผู้รับจ้าง 
ได้ทําการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้ 
  หล่อคอนกรีตคานพ้ืนชั้นท่ี 3  พร้อมหล่อเสารับพ้ืนชั้นท่ี 4 
  หล่อคอนกรีตบันไดข้ึนชั้นท่ี 3 
  หล่อผนัง ค.ส.ล. ช่องลิฟต์ ถึงชั้นท่ี 3 
  วาง SLEEVE งานวิศวกรรมระบบท่ีเก่ียวข้องกับงานโครงสร้างชั้นท่ี 3 

 ระยะเวลาดําเนินการ 240 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ. ให้เริ่มทํางาน 

 งวดท่ี 6  เป็นเงินร้อยละ 4 ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเม่ือผู้รับจ้าง 
ได้ทําการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้ 
  หล่อคอนกรีตคานพ้ืนชั้นท่ี 4  พร้อมหล่อเสารับพ้ืนชั้นท่ี 5 
  หล่อคอนกรีตบันไดข้ึนชั้นท่ี 4 
  หล่อผนัง ค.ส.ล. ช่องลิฟต์ ถึงชั้นท่ี 4 
  วาง SLEEVE งานวิศวกรรมระบบท่ีเก่ียวข้องกับงานโครงสร้างชั้นท่ี 4 
  ก่ออิฐผนัง ติดต้ังวงกบไม้ ชั้นท่ี 1  แล้วเสร็จร้อยละ  90 
  เดินท่อสุขาภิบาลในอาคาร ชั้นท่ี 1 

 ระยะเวลาดําเนินการ 270 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ. ให้เริ่มทํางาน 

 งวดท่ี 7  เป็นเงินร้อยละ 6 ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเม่ือผู้รับจ้าง 
ได้ทําการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้ 
  หล่อคอนกรีตคานพ้ืนชั้นท่ี 5  พร้อมหล่อเสารับพ้ืนชั้นดาดฟ้า 
  หล่อคอนกรีตบันไดข้ึนชั้นท่ี 5 
  หล่อผนัง ค.ส.ล. ช่องลิฟต์ ถึงชั้นท่ี 5 
  วาง SLEEVE งานวิศวกรรมระบบท่ีเก่ียวข้องกับงานโครงสร้างชั้นท่ี 5 
  ก่ออิฐผนัง ติดต้ังวงกบไม้ ชั้นท่ี 2  แล้วเสร็จร้อยละ  90 
  เดินท่อสุขาภิบาลในอาคาร ชั้นท่ี 2 

 ระยะเวลาดําเนินการ 315 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ. ให้เริ่มทํางาน 
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 งวดท่ี 8  เป็นเงินร้อยละ 10 ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเม่ือผู้รับจ้าง 
ได้ทําการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้ 
  หล่อคอนกรีตคานพ้ืนชั้นดาดฟ้า  
  หล่อคอนกรีตบันไดข้ึนชั้นดาดฟ้า 
  หล่อถังเก็บน้ําและหลังคาคลุมบันได 
  หล่อผนัง ค.ส.ล. ช่องลิฟต์ ถึงชั้นดาดฟ้า และหลังคาคลุมช่องลิฟต์ 
  วาง SLEEVE งานวิศวกรรมระบบท่ีเก่ียวข้องกับงานโครงสร้างชั้นดาดฟ้า 
  และหลังคาคลุมบันได 
  ก่ออิฐผนัง ติดต้ังวงกบไม้ ชั้นท่ี 3  แล้วเสร็จร้อยละ  90 
  เดินท่อสุขาภิบาลในอาคาร ชั้นท่ี 3 

 ระยะเวลาดําเนินการ 360 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ. ให้เริ่มทํางาน 

 งวดท่ี 9 เป็นเงินร้อยละ 10 ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเม่ือผู้รับจ้าง 
ได้ทําการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้ 
  ก่ออิฐผนังติดต้ังวงกบไม้ ชั้นท่ี 3 - 4 แล้วเสร็จร้อยละ 90 
  เดินท่อสุขาภิบาลภายในอาคารชั้นท่ี  2 - 3  แล้วเสร็จ 
  เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าพร้อมบล็อก ชั้นท่ี 1 - 2 แล้วเสร็จร้อยละ 90 
  ฉาบปูนผนังภายในชั้นท่ี  1 - 2  แล้วเสร็จ 
  ติดต้ังโครงฝ้าเพดานชั้นท่ี 1 - 2  แล้วเสร็จ 
  เดินท่อร้อยสายงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และกล้องวงจรปิด ชัน้ท่ี 1 - 2 แลว้เสร็จ 
  ปูผิวพ้ืนชั้นท่ี  1 - 2  แล้วเสรจ็ร้อยละ 90 

 ระยะเวลาดําเนินการ 410 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ. ให้เริ่มทํางาน 

 งวดท่ี 10  เป็นเงินร้อยละ 10 ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเม่ือผู้รับจ้าง 
ได้ทําการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้ 
  ก่ออิฐผนังติดต้ังวงกบไม้แล้วเสร็จท้ังหมด 
  เดินท่อสุขาภิบาลภายในอาคารชั้นท่ี  4 - 5  แล้วเสร็จ 
  เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าพร้อมบล็อก ชั้นท่ี 3 - 4 แล้วเสร็จร้อยละ 90 
  ฉาบปูนผนังภายในชั้นท่ี  3 - 4  แล้วเสร็จ 
  ติดต้ังโครงฝ้าเพดานชั้นท่ี 3 - 4  แล้วเสร็จ 
  เดินท่อร้อยสายงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และกล้องวงจรปิด ชัน้ท่ี 3 - 4  แลว้เสรจ็ 
  ปูผิวพ้ืนชั้นท่ี 3 - 4  แล้วเสร็จร้อยละ 90 
  ติดต้ังวงกบอลูมิเนียมประตู-หน้าต่าง ชั้นท่ี 1 - 3 แล้วเสร็จ 
  ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วเสร็จ 

 ระยะเวลาดําเนินการ 460 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ. ให้เริ่มทํางาน 
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 งวดท่ี 11  เป็นเงินร้อยละ 15 ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเม่ือผู้รับจ้าง 
ได้ทําการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้ 
  ฉาบปูนผนังภายในและภายนอกแล้วเสร็จ 
  เดินท่อสุขาภิบาลภายในอาคารแล้วเสร็จท้ังหมด 
  เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าพร้อมบล็อกแล้วเสร็จท้ังหมด 
  ติดต้ังตู้ควบคุมไฟฟ้าแล้วเสร็จ 
  ติดต้ังฝ้าเพดานชั้นท่ี  1 - 3  แล้วเสร็จ 
  เดินท่อร้อยสายงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และกล้องวงจรปิดแล้วเสร็จ 
  ปูผิวพ้ืนชั้นท่ี 3 - 5  แล้วเสร็จร้อยละ 90 
  ติดต้ังดวงโคมไฟฟ้าชั้นท่ี 1 - 3  แล้วเสร็จ 
  บุกระเบ้ืองผนังแล้วเสร็จ 
  ติดต้ังลิฟต์แล้วเสร็จ 
  ติดต้ังบานประตู - หน้าต่างไม้ - อลูมิเนียม แล้วเสร็จ 
  ทาสีผนังภายในแล้วเสร็จ 

 ระยะเวลาดําเนินการ 510 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ. ให้เริ่มทํางาน 

 งวดท่ี 12  เป็นเงินร้อยละ 20 ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเม่ือผู้รับจ้าง 
ได้ทําการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้ 
  ติดต้ังเครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จ 
  ติดต้ังสุขภัณฑ์แล้วเสร็จ 
  ติดต้ังดวงโคม ปลั๊ก สวิทซ์  พร้อมอุปกรณ์งานไฟฟ้า 
  ติดต้ังกล้องวงจรปิดแล้วเสร็จ 
  ติดต้ังงานระบบโทรศัพท์แล้วเสร็จ 
  ติดต้ังผนัง CADDING   แผงบังตา และงานกรุผนังภายนอกแล้วเสร็จ 
  ติดต้ังราวบันไดแล้วเสร็จ 
  ติดต้ังงานระบบป๊ัมน้ําต่าง ๆ  แล้วเสร็จ 
  ทาสีอาคารแล้วเสร็จ 
  ทดสอบระบบไฟฟ้า ทําความสะอาดท่อ ทาสี ทําสัญลักษณ์ ทดสอบระบบท้ังหมดแล้วเสรจ็ 
  รื้อถอนท่ีพักคนงาน เก็บทําความสะอาดบริเวณก่อสร้าง 
  ปรับพ้ืนท่ี ปูหญ้า พ้ืนทางเท้า บริเวณก่อสร้างท่ีพักคนงาน ท่ีเก็บกองวัสดุให้กลับคืนสู่สภาพเดิม 
  ทําความสะอาดบ่อพัก ท่อระบายน้ํา ในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อเนื่องกับการก่อสร้าง 
  และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ท้ังหมดแล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการก่อสร้าง 

 ระยะเวลาดําเนินการ 540 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ. ให้เริ่มทํางาน 
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8.  วงเงินในการจัดจ้าง 

  เงินงบประมาณโครงการ 108,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) ได้มาจาก
เงินงบประมาณ ดังนี้ 

 1. ปี พ.ศ. 2555 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ เป็นเงินจํานวน 16,200,000.- บาท 
  (ได้รับอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 

 2. ปี พ.ศ. 2556 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ เป็นเงินจํานวน 22,950,000.- บาท  

 3. ปี พ.ศ. 2557 ผูกพันงบประมาณ         -        บาท 

 4. ปี พ.ศ. 2558 ผูกพันงบประมาณ  52,650,000.- บาท 

 5. ปี พ.ศ. 2559 ผูกพันงบประมาณ  16,200,000.- บาท 

  ราคากลางงานก่อสร้าง 116,826,000.- บาท (หนึ่งร้อยสิบหกล้านแปดแสนสองหม่ืน
หกพันบาทถ้วน) 
 
9.  การเสนอลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) 

  ในการเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่า 
ครั้งละ 200,000.- บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอ 
ลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 200,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายท่ีเสนอลดแล้ว 

 
10.  สถานท่ีติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 

  สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ 
เป็นลายลักษณ์อักษรได้ท่ี 

 สถานท่ีติดต่อ   กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน สํานักงานเลขาธิการ สํานักงาน ก.พ.  
ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

 โทรศัพท์   0 2547 1096 – 7 

 โทรสาร   0 2547 1083 

 เว็บไซต์ www.ocsc.go.th  (E-mail address  :  opm@ocsc.go.th) 

 สาธารณชนท่ีต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและท่ีอยู่ 
ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย   
 

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


