
 

 

 
รับสมัครผู้รับเหมางานก่อสร้าง / ปรับปรุงอาคาร งานตกแต่งภายใน และงานป้าย 

บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
 ด้วยบริษัท วิริยะประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) มีโครงกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ตกแต่งภำยใน และจัดท ำป้ำยต่ำงๆ 
ของส ำนักงำนบริษัท และตัวแทนท่ัวประเทศ เพื่อพัฒนำและรองรับกำรขยำยตัวขององค์กรอยู่ตลอดเวลำ ทำงบริษัทจึงมี
ควำมประสงค์ในกำรจัดหำผู้ รับเหมำท่ีมีคุณภำพมำร่วมงำนกับทำงบริษัท 

1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อท ำกำรคัดเลือกผู้ รับเหมำแต่ละประเภทท่ีมีคุณภำพ ขึน้ทะเบยีนกับทำงบริษัท เพื่อรองรับงำนก่อสร้ำง / 
ปรับปรุง ตกแต่งภำยใน ตลอดจนงำนป้ำยต่ำงๆ ของบริษัท และส ำนักงำนตัวแทนท่ัวประเทศ 

2. สถานท่ีตัง้โครงการ 
 อำคำรส ำนักงำนศูนย์ / สำขำ บมจ. วิริยะประกันภัย และส ำนักงำนมำตรฐำนตัวแทนท่ัวประเทศ 

3. คุณสมบัติ 
3.1 ผู้รับเหมางานก่อสร้าง / ปรับปรุงอาคาร 

1. เป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบยีน โดยมีวัตถุประสงคใ์นกำรประกอบธุรกิจวชิำชีพ ท่ีมีอำชีพรับจ้ำงท ำงำนก่อสร้ำง หรือ
บริกำรงำนออกแบบ สถำปัตยกรรม ตกแต่งภำยใน – ภำยนอกอำคำรส ำนักงำน 

2. มีประสบกำรณ์ งำนก่อสร้ำงอำคำรท่ีผ่ำนมำ มูลค่ำงำนไม่น้อยกว่ำ 20,000,000 บำท (ยี่สิบล้ำนบำทถ้วน)    
3. มีทุนจดทะเบยีน ไม่น้อยกว่ำ 1,000,000 บำท (หน่ึงล้ำนบำทถ้วน)   โดยจะพิจำรณำจำกทุนจดทะเบยีนท่ีช ำระ

มูลค่ำหุ้นแล้ว 
4. มีบุคลำกร หรือท่ีปรึกษำท่ีเป็นสถำปนิก หรือวิศวกร ภำยในองค์กร ท่ีจดทะเบยีนประกอบวิชำชีพอย่ำงน้อยระดบั

ภำคี   
5. ไม่เป็นผู้ ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบญัชีรำยช่ือผู้ ทิง้งำนของทำงรำชกำร และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ ท่ีได้รับผล

ของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ ทิง้งำนตำมระเบยีบของทำงรำชกำร  และไม่เป็นบุคคลท่ีถูกก ำหนด
ห้ำมท ำธุรกิจตำม พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และ พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุน
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธสงครำมท่ีมีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง 

6. ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยอ่ืน หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำร
แข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม 
ขอบเขตงาน 
งำนก่อสร้ำงอำคำรใหม่  งำนปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอำคำร และงำนก่อสร้ำงส่วนประกอบอ่ืนๆ ได้แก่ ถนน ท่ี

จอดรถ รัว้ ตลอดจนงำนภูมิทัศน์ภำยนอกอำคำรของบริษัท 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

3.2 ผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน 
1. เป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบยีน โดยมีวัตถุประสงคใ์นกำรประกอบธุรกิจวชิำชีพ ท่ีมีอำชีพรับจ้ำงท ำงำนก่อสร้ำง หรือ

บริกำรงำนออกแบบ สถำปัตยกรรม ตกแต่งภำยใน – ภำยนอกอำคำรส ำนักงำน 
2. มีประสบกำรณ์ งำนออกแบบตกแต่งภำยในประเภทอำคำรส ำนักงำน ท่ีผ่ำนมำ มูลค่ำงำนไม่น้อยกว่ำ 

10,000,000 บำท (สิบล้ำนบำทถ้วน)    
3. มีทุนจดทะเบยีน ไม่น้อยกว่ำ 1,000,000 บำท (หน่ึงล้ำนบำทถ้วน)   โดยจะพิจำรณำจำกทุนจดทะเบยีนท่ีช ำระ

มูลค่ำหุ้นแล้ว 
4. มีบุคลำกร หรือท่ีปรึกษำท่ีเป็นสถำปนิก มัณฑนำกร หรือวิศวกรงำนระบบ ภำยในองค์กร ท่ีจดทะเบยีนประกอบ

วิชำชีพอย่ำงน้อยระดับภำคี    
5. ไม่เป็นผู้ ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบญัชีรำยช่ือผู้ ทิง้งำนของทำงรำชกำร และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ ท่ีได้รับผล

ของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ ทิง้งำนตำมระเบยีบของทำงรำชกำร  และไม่เป็นบุคคลท่ีถูกก ำหนด
ห้ำมท ำธุรกิจตำม พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และ พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุน
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธสงครำมท่ีมีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง 

6. ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยอ่ืน หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำร
แข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม 
ขอบเขตงาน 
งำนตกแต่งภำยในส ำนักงำนของบริษัททัง้ในส่วนอำคำรก่อสร้ำงใหม่ อำคำรเดิมท่ีท ำกำรปรับปรุงใหม่ และ

อำคำรส ำนักงำนมำตรฐำนตัวแทน 
 

 
 
 
 
 
 

3.3 ผู้รับเหมางานป้ายและผนังตกแต่งอาคาร 
1. เป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบยีน โดยมีวัตถุประสงคใ์นกำรประกอบธุรกิจวชิำชีพ ท่ีมีอำชีพรับจ้ำงท ำงำนก่อสร้ำง หรือ

บริกำรงำนออกแบบ สถำปัตยกรรม ตกแต่งภำยใน – ภำยนอกอำคำรส ำนักงำน 
2. มีประสบกำรณ์ งำนก่อสร้ำงประเภทงำนป้ำย และผนังตกแต่งอำคำรท่ีผ่ำนมำ มูลค่ำงำนไม่น้อยกว่ำ 

20,000,000 บำท (ยี่สิบล้ำนบำทถ้วน)    
3. มีทุนจดทะเบยีน ไม่น้อยกว่ำ 1,000,000 บำท (หน่ึงล้ำนบำทถ้วน)   โดยจะพิจำรณำจำกทุนจดทะเบยีนท่ีช ำระ

มูลค่ำหุ้นแล้ว 
4. มีบุคลำกร หรือท่ีปรึกษำท่ีเป็นสถำปนิก หรือวิศวกรโครงสร้ำง ภำยในองค์กร ท่ีจดทะเบยีนประกอบวิชำชีพอย่ำง

น้อยระดับภำคี    



 

 

5. ไม่เป็นผู้ ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบญัชีรำยช่ือผู้ ทิง้งำนของทำงรำชกำร และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ ท่ีได้รับผล
ของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ ทิง้งำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร และไม่เป็นบุคคลท่ีถูกก ำหนด
ห้ำมท ำธุรกิจตำม พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และ พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุน
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธสงครำมท่ีมีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง  

6. ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยอ่ืน หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำร
แข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม 
ขอบเขตงาน 
งำนจัดท ำป้ำยภำยใน และภำยนอกอำคำร เช่น ป้ำยกล่องไฟ ป้ำยแบนเนอร์ ป้ำยตัวอักษร ป้ำยทำวเวอร์  งำน

สติ๊กเกอร์ และงำนติดตัง้ผนังตกแต่งอำคำร ของส ำนักงำนบริษัท และส ำนักงำนมำตรฐำนตัวแทน 
 
 
 
 
 
 
 

4. หลักเกณฑ์การพิจารณา 
1. ประสบกำรณ์ และผลงำนท่ีผ่ำนมำ 
2. ควำมสำมำรถในกำรบริหำรโครงกำร 
3. ควำมพร้อมของแรงงำน และควำมสำมำรถในกำรก่อสร้ำง 
4. รำคำท่ีสมเหตุสมผล 

 

สนใจติดต่อรำยละเอียดเพื่อน ำเสนอผลงำน พร้อมเล่ม PROFILE ขนำด A4 และ FILE PDF ขนำดไม่
เกิน 15 MB  ประกอบด้วย  : 
- ส ำเนำหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบียนบริษัท 
- บุคคลำกรของบริษัท 
- ภำพถ่ำยผลงำน และข้อมูลประกอบโครงกำรต่ำงๆ 

 
ฝ่ายส านักงาน แผนกออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง  
บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

121/28, 121/65 อำคำรอำร์ เอส ทำวเวอร์  
ถ.รชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400  
02-129-8150, 084-023-9222, 081-909-6464 
Mail : office.bcdc@gmail.com 
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