ประกาศ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ศรีสะเกษ จํากัด
เรื อง งานจ้ างทาสีอาคารสํานักงาน รอบนอกทังหมด, ทาสีรัว ประตูทางเข้ า-ออก,
ทาสี โดม 4 โดม (หลังคาสีเดิม) และทาสีเหล็กดัด รอบนอกอาคารสํานักงานทังหมด
ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จํากัด
---------------------------------------ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด มีความประสงค์จะตกลงจ้างงานทาสี อาคารสํานักงานรอบนอก
ทั!งหมด, ทาสี ร! ัว ประตูทางเข้า-ออก, ทาสี โดม 4 โดม (หลังคาสี เดิม) และ ทาสี เหล็กดัด รอบนอกอาคารสํานักงานทั!งหมด
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด (รายละเอียดตามกําหนดขอบเขตของงานจ้างทาสี ) ราคากลางของงานทาสี ในการ
ตกลงจ้ างครั งนี เป็ นเงินทังสิ น 315,000.- บาท (สามแสนหนึงหมืนห้ าพันบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่ อไปนี
1. เป็ นบุคคลหรื อนิ ติบุคคล ผูม้ ีอาชีพรับจ้างหรื อเคยได้รับการว่าจ้างทํางานประเภทก่อสร้างซ่ อมแซม
อาคารฯ ปรับปรุ งอาคารของหน่วยงานส่ วนราชการ หรื อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรื องานประเภทเดียวกันนี!
2. ต้องไม่เป็ นผูถ้ ูกระบุชื:อไว้ในบัญชีรายชื:อผูท้ ิง! งานของทางราชการและรัฐวิสาหกิจและได้แจ้งเวียนชื:อ
แล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี:ได้รับผลของการสั:งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื:นเป็ นผูท้ ิง! งานตามระเบียบของทางราชการ
3. ต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ?หรื อความคุม้ กัน ซึ: งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ!นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สั:งให้สละสิ ทธิ?ความคุม้ กันเช่นว่านั!น
4. ต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคาอื:นที:เข้าเสนอราคาให้แก่สหกรณ์หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทํา
การอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาจ้างในครั!งนี!
5. ผูเ้ สนอราคาต้องจัดทําแผนดําเนิ นงานการทาสี ให้คณะกรรมการในวันที:ยนื: ซองเสนอราคา
6. คนงานทั!งหมดของผูเ้ สนอราคา ต้องจัดหาให้เพียงพอต่อการทํางานในแต่ละวัน บุคคลที:ถือสัญชาติไทย
ต้องขึ!นทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้าง ตาม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ให้ถูกต้อง ถ้าหากเป็ นคนงานต่างด้าวจะต้องขึ!นทะเบียน
แรงงานต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทํางานคนต่างด้าว พ.ศ.2551
7. ผูเ้ สนอราคาจะต้องจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย สําหรับผูป้ ฏิบตั ิงานของผูเ้ สนอราคา รวมทั!งการติดตั!ง
อุปกรณ์ตา่ งๆ ตามข้อกําหนดมาตรการทํางานบนที:สูง
ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืน: ซองเสนอราคาพร้อมหลักฐาน ปิ ดผนึกซองเรียบร้ อย จ่ าหน้ าซองถึงประธานกรรมการสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ศรี สะเกษ จํากัด ยืน: ต่อคณะกรรมการจัดจ้าง ในวันที 31 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา
09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. โดยใช้ นาฬิ กากลางของสหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ศรีสะเกษ จํากัด
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เมื:อพ้นกําหนดยืน: ซองเสนอราคาแล้วจะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด คณะกรรมการจัดจ้างจะเปิ ดซอง
และพิจารณาผลการเสนอราคา ในวันที 31 ตุลาคม 2560 ตังแต่ เวลา 10.30 น. เป็ นต้ นไป
ผู้สนใจสามารถติดต่ อสอบถามฝ่ ายธุรการ (หมายเลข 1) หรื อสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 061-0290923
ในวันและเวลาราชการ และสามารถสื บค้ นข้ อมูลทางเว็บไซต์ WWW.SSKTCO-OP.COM ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ศรีสะเกษ จํากัด
ประกาศ ณ วันที: 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(ลงชือ)
( นายทวีศกั ดิ สังวัง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด

กําหนดขอบเขตของงานจ้ างทาสี
...................................................
1. ความเป็ นมา
เนื องจากอาคารสํานักงาน รัว ประตูทางเข้า-ออก เหล็กดัดหน้าต่าง เสาโรงรถ ผนังทางขึนบันได
ฝ้าเพดานห้องประชุม (บริ เวณทีมีรอยเปื อน) หลังคาโดม 4 โดม ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด เริ มใช้งาน
มานาน ปั จจุบนั สี อาคารเริ มซีดจางเสื อมสภาพ สี ไม่เกาะติดผนังปูนเนื อสี ร่อนเป็ นแผ่นบางส่ วน มีรอยร้าว จึงสมควร
ทีจะได้รับการซ่ อมแซมและปรับปรุ งทาสี ใหม่ให้อยูใ่ นสภาพดี
2. วัตถุประสงค์
เพื#อปรับปรุ งทาสี ให้ มีสภาพใหม่ งานที#จะต้ องดําเนินการ ประกอบด้ วย
1. ทาสี อาคารสํานักงานภายนอกทังหมด
2. ทาสี ร ัว-ประตูทางเข้า-ออก ทังหมด
3. ทาสี เหล็กดัดรอบนอกอาคารสํานักงานทังหมด
4. ทาสี เสาโรงรถทังหมด
5. ทาสี ผนังภายในห้องร็ อบบีบนั ไดทางขึนทัง 3 ด้าน
6. ทาสี ฝ้าเพดานห้องประชุม (บริ เวณทีมีรอยเปื อน) ทังหมด
7. ทาสี โดม 4 โดม (หลังคาสี เดิม)
3. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติดงั ต่ อไปนี/
3.1 เป็ นบุคคลหรื อนิ ติบุคคล ผูม้ ีอาชีพรับจ้างหรื อเคยได้รับการว่าจ้างทํางานประเภทก่อสร้างซ่ อมแซม
อาคารฯ ปรับปรุ งอาคารของหน่วยงานส่ วนราชการ หรื อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรื องานประเภทเดียวกันนี
3.2 ต้องไม่เป็ นผูถ้ ูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิง งานของทางราชการและรัฐวิสาหกิจและได้แจ้งเวียนชือ
แล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ีได้รับผลของการสังให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอืนเป็ นผูท้ ิง งานตามระเบียบของทางราชการ
3.3 ต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิFหรื อความคุม้ กัน ซึ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สังให้สละสิ ทธิFความคุม้ กันเช่นว่านัน
3.4 ต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคาอืนทีเข้าเสนอราคาให้แก่สหกรณ์หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทํา
การอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาจ้างในครังนี
3.5 ผูเ้ สนอราคาต้องจัดทําแผนดําเนิ นงานการทาสี ให้คณะกรรมการในวันทียนื ซองเสนอราคา
3.6 คนงานทังหมดของผูเ้ สนอราคา ต้องจัดหาให้เพียงพอต่อการทํางานในแต่ละวัน บุคคลทีถือสัญชาติไทย
ต้องขึนทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้าง ตาม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ให้ถูกต้อง ถ้าหากเป็ นคนงานต่างด้าวจะต้องขึนทะเบียน
แรงงานต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทํางานคนต่างด้าว พ.ศ.2551
3.7 ผูเ้ สนอราคาจะต้องจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย สําหรับผูป้ ฏิบตั ิงานของผูเ้ สนอราคา รวมทังการติดตัง
อุปกรณ์ตา่ งๆ ตามข้อกําหนดมาตรการทํางานบนทีสูง

4. แบบรูปรายการหรื อคุณลักษณะเฉพาะ
4.1 ผูร้ ับจ้างต้องทําการขัด ขูดสี ขัดล้าง ผิวผนังภายนอกอาคารทังหมด และซ่ อมแซมฉาบผิวหน้าผนัง
บริ เวณทีมีรอยร้าว
4.2 ให้ดาํ เนินการทาสี รองพืนปูนเก่า ผนังรอบนอกอาคารทังหมดอย่างน้อย 1 ครัง
4.1 ให้ดาํ เนิ นการทาสี อะคริ ลิคกึงเงา (สี เดิม) ผนังรอบนอกอาคารทังหมด อย่างน้อย 2 ครัง
4.2 ในกรณี เกิดปั ญหา อุปสรรค ขัดข้อง ในการดําเนินงานจนเป็ นเหตุทาํ ให้ไม่สามารถดําเนินการได้
ผูร้ ับจ้างจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยนําเสนอผ่านผูป้ ระสานงานของผูว้ า่ จ้างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยทันที
และให้ถือการวินิจฉัยหรื อความเห็นชอบของคณะกรรมการถือเป็ นข้อยุติทีผรู ้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตาม
4.3 ให้ผรู ้ ับจ้างทําการเก็บเศษวัสดุต่างๆ จากการดําเนินงานนําออกไปทิง ภายนอกบริ เวณสหกรณ์
4.4 สี ทีนาํ มาใช้ในโครงการจะต้องบรรจุและผนึ กในกระป๋ องหรื อภาชนะโดยตรงจากโรงงานของผูผ้ ลิต
ประทับตราเครื องหมายการค้า เลขหมายต่างๆ ของชนิ ดสี ทีใช้ วัน เดือน ปี ทีผลิต และคําแนะนําในการใช้ติดบนภาชนะ
อย่างสมบูรณ์ กระป๋ องหรื อภาชนะทีใส่ สีจะต้องอยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อย ไม่บุบ ชํารุ ด ฝาปิ ดต้องไม่มีรอยเปิ ดมาก่อน และห้าม
นําสี ทีเหลือใช้จากโครงการอืน และกระป๋ องสี ยหี ้อไม่ได้รับอนุ มตั ิใช้เข้าในโครงการ
4.5 ผูร้ ับจ้างจะต้องไม่ทาํ การทาสี ในขณะทีมีฝนตก หรื อมีความชืนในอากาศสู ง และห้ามทาสี ภายนอก
อาคารทันทีหลังจากฝนหยุดตก จะต้องทิง ไว้อย่างน้อย 72 ชัว โมง หรื อจนกว่าผูป้ ระสานงานของผูว้ า่ จ้างจะเห็นสมควรทาสี
ได้
4.6 การนําสี มาใช้แต่ละงวด จะต้องให้ผปู ้ ระสานงานของผูว้ า่ จ้างตรวจสอบก่อนว่าเป็ นสี ทีถูกต้องตามที
กําหนดให้ใช้ โดยผูร้ ับจ้างจะต้องเก็บหลักฐานการสัง ซื อหรื อใบเสร็ จรับเงินของวัสดุภณั ฑ์ทุกชนิ ด เพือใช้เป็ นเอกสาร
ยืนยัน หากมีการเรี ยกตรวจสอบจากผูว้ า่ จ้าง
4.7 หากผูร้ ับจ้างไม่ปฏิบตั ิตามรายการงานสี น ี อย่างเคร่ งครัด หรื อว่ามีเจตนาทีจะพยายามบิดพลิว
ปลอมแปลง ผูว้ า่ จ้างมีสิทธิFทีจะสัง ให้ผรู ้ ับจ้างล้างหรื อขูดสี ทีทาไปแล้วออก แล้วทาสี ใหม่ให้ถูกต้องตามรายการ
โดยผูร้ ับจ้างจะคิดค่าใช้จ่ายเพิมมิได้ ส่ วนเวลาทีลา่ ช้าเพราะการนี จะยกเป็ นข้ออ้างในการขอขยายเวลาทําการมิได้
4.8 สี ทีนาํ มาเสนอใช้ในโครงการเป็ นสี ทีเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อม หรื อผูผ้ ลิตได้รับฉลากเขียวจะได้รับการ
พิจารณาเป็ นพิเศษ
4.9 กําหนดคุณสมบัติสี ดังนี/
1. สี นาํ/
1.1 เป็ นสี พลาสติกอีมลั ชัน ชนิ ดกึงเงา สําหรับทาภายนอก
1.2 ผลิตจากสารอะครี ลิคแท้ชนิดพิเศษ 100%
1.3 มีคุณสมบัติในการป้องกันแสงยูวไี ด้ถึง 2,000 ชัว โมง โดยมีเอกสารผลการทดสอบมาแสดง
ในวันพิจารณา
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1.4 ลดการยึดเกาะของฝุ่ น และคราบสกปรกต่างๆ ส่ งผลให้ทาํ ความสะอาดได้ง่าย
1.5 ป้องกันเชือรา
1.6 ป้องกันแบคทีเรี ย
1.7 ปราศจากสารตะกัว
1.8 ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2. สี นาํ/ มัน
2.1 เป็ นสี เคลือบเงาคุณภาพสู ง
2.2 ทําความสะอาดง่าย
2.3 มีส่วนผสมของสารสําหรับต้านเชือรา
2.4 ปราศจากสารตะกัว
2.5 ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3. สี รองพืน/
3.1 เป็ นสี รองพืนปูนเก่า
3.2 มีอนุ ภาคในการแทรกซึ มลงพืนผิวได้ดีเยียมและช่วยในการยึดเกาะระหว่างฟิ ล์มสี กบั ผนัง
3.3 ใช้ได้ท งั ภายในและภายนอก
การเตรียมพื/นผิวอลูมิเนียม ทําความสะอาดพืนผิวแล้วใช้กระดาษทรายขัดเบาๆ เพือให้พนื ผิวมีความหยาบ
โดยพืนผิวก่อนการทาสี จะต้องสะอาด แห้ง และปราศจากสิ งปนเปื อนอืนๆ
5. ระยะเวลาดําเนินงานและการรับประกัน
งานจ้างเหมาทาสี จะต้องดําเนิ นการให้แล้วเสร็ จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
และรับประกันผลงานไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. วงเงินในการจัดจ้ าง
วงเงินงบประมาณในการจัดจ้างทังสิ น 315,000.- บาท (สามแสนหนึ#งหมื#นห้ าพันบาทถ้ วน)
7. การยื#นซองเสนอราคา
7.1 ผูเ้ สนอราคาต้องยืน ใบเสนอราคา จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายชือของผูเ้ สนอ
ราคาให้ชดั เจน จํานวนเงินทีเสนอต้องระบุ ตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรื อแก้ไข หากมีการขูดลบหรื อ
ตกเติม แก้ไข เปลียนแปลง จะต้องลงลายมือชือผูเ้ สนอราคา พร้อมประทับตรา(ถ้ามี) กํากับไว้ดว้ ยทุกแห่ ง
7.2 ผูเ้ สนอราคาต้องเสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยคิดราคารวมทังสิ น
ซึ งรวมภาษีมูลค่าเพิม และภาษีอืน ทังปวง
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7.3 ก่อนยืน ซองเสนอราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญาจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ขอบเขตของงานจ้าง ให้ถีถว้ นและเข้าใจเอกสารสอบราคาทังหมดเสี ยก่อนจะตกลงยืน ซองเสนอราคา
7.4 ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืน ซองเสนอราคาพร้อมหลักฐาน ปิ ดผนึกซองเรี ยบร้ อย จ่ าหน้ าซองถึง
ประธานกรรมการสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ศรี สะเกษ จํากัด ยืน ต่อคณะกรรมการจัดจ้าง ในวันที# 27 ตุลาคม 2560
ระหว่ างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. โดยใช้ นาฬิ กากลางของสหกรณ์ ณ สํ านักงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูศรี สะเกษ
จํากัด
เมือพ้นกําหนดยืน ซองเสนอราคาแล้วจะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด คณะกรรมการจัดจ้าง
จะเปิ ดซองและพิจารณาผลการเสนอราคา ในวันที# 27 ตุลาคม 2560 ตั/งแต่ เวลา 10.30 น. เป็ นต้ นไป
8. การทําสั ญญาจ้าง
ในกรณี ผชู ้ นะการเสนอราคา จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้างกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ
จํากัด ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันทีได้รับแจ้ง และจะต้องวาง หลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5
ของราคาจัดจ้างทีเสนอราคาไว้ให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกัน
เป็ น .............................................(เงินสด/หนังสื อคําประกันธนาคาร) คิดเป็ นร้อยละ 5 ของราคาตกลงจ้าง
9. การจ่ ายเงิน
ผูว้ า่ จ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผรู ้ ับจ้าง กําหนดการจ่ายเงินเป็ น 1 งวด เมือผูร้ ับจ้างปฏิบตั ิครบถ้วนตามสัญญา
และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผูว้ า่ จ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องเรี ยบร้อย ตามกําหนดขอบเขตของงานจ้างแบบ
แปลน รายการดังกล่าว และสัญญาทุกประการแล้ว

(ลงชือ)
(นายกนิ ษฐ์ สรรพศรี )
ประธานกรรมการจัดจ้าง
(ลงชือ)
(นายธีรนันท์ คําคาวี)
เลขานุ การและกรรมการจัดจ้าง

