
 
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

ที่ 32 / 2564 
เร่ือง  เชิญชวนเสนอราคาการปรับปรุงส านักงานสหกรณ์ 
************************************ 
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด มีความประสงค์ปรับปรุงส านักงานสหกรณ์ ดังนี้ 

1.   ห้องด้านหลังฝ่ายส านักงาน ชั้น 1  
 2.   ห้องด้านหลังฝ่ายบัญชี ชั้น 1  

3.   ห้องใต้บันได ชั้น 1  
 4.   ห้องสตอ๊ก ชั้น 2  

 5.   ห้องเก็บของ ชั้น 3  
 6.   ห้อง Server  
 7.   ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3 

รายละเอียดของการปรับปรุงส านักงานสหกรณ์ แนบอยู่ท้ายประกาศ 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้เสนองานจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว 
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ

ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์       

วชิรพยาบาล จ ากัด ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่าง  เป็นธรรมในการคัดเลือกครั้งนี้ 

 เอกสารประกอบส าหรับผู้ย่ืนเสนอ    
      กรณีท่ีผู้เสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารพร้อมทั้งค ารับรองส าเนาถูกต้อง มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ในกรณีผู้เสนอเป็นนิติบุคคล 
- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
- หนังสือบริคณห์สนธิ 
- บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมกิจการ 
- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 

(2) ในกรณีผู้เสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร   
 พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ดังนี้ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นี้ 
- ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (กรณีของคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล) 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน 
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ก าหนดเวลาและสถานที่ 
   ผู้ประกอบการใดสนใจเสนอราคา โปรดติดต่อแจ้งความจ านง ภายในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 

2564 ทีส่ านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด สอบถามได้ทีห่มายเลขโทรศัพท์ 081-357-5387 
,02-241-8111 กด 102 ในวันและเวลาราชการ 

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

           ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
 

 
 

(ผศ.นพ.ณัฐพล  สันตระกูล) 
ประธานกรรมการ 
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รายละเอียดของการปรับปรุงส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 
โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซมส านักงานสหกรณ์ดังต่อไปนี้ 
1. ห้องด้านหลังฝ่ายส านักงาน ชั้น 1 

1.1 ถอดรื้อหน้าต่างกระจกกรอบอลูมิเนียมของเดิมออก ขนาด 1.75 x 1.20 ม. รวมทั้งขนย้ายเศษวัสดุ 
1.2 ก่ออิฐฉาบปูนปิดช่องหน้าต่าง 
1.3 ทุบรื้อผนังปูน ขนาด 2.30 x 3.00 ม. รวมทั้งขนย้ายเศษวัสดุ 
1.4 ก่ออิฐฉาบปูนผนัง ขนาด 2.30 x 3.00 ม. 
1.5 ถอดรื้อฝ้าเพดานของเดิมออก รวมทั้งขนย้ายเศษวัสดุ 
1.6 ติดตั้งฝ้าเพดานทีบาร์ ขนาด 60 x 60 ซม. 
1.7 ปูกระเบื้องพ้ืนแกรนิตโต้ 60 x 60 ซม. 
1.8 ถอดรื้อบานประตูเหล็กของเดิมออก รวมทั้งขนย้ายเศษวัสดุ 
1.9 เจาะผนังปูนส าหรับติดพัดลมระบายอากาศ รวมทั้งขนย้ายเศษวัสดุ 
1.10 ติดตั้งพัดลมดูดอากาศติดผนัง ขนาด 10 นิ้ว 
1.11 ติดตั้งโคมไฟสะท้อนแสง ขนาด 0.30 x 1.20 ม. พร้อมหลอด LED 
1.12 ติดตั้งปลั๊กไฟกราวน์คู่ 
1.13 ติดตั้งโคมไฟดาวน์ไลท์ ขนาด 6 นิ้ว พร้อมหลอด LED 
1.14 ติดตั้งสวิตซ์ไฟและสวิตซ์พัดลม 
1.15 เดินสายไฟร้อยรางเข้าสวิตซ์ไฟ , โคมไฟและปลั๊กไฟ 
1.16 ทาสีรองพ้ืนผนัง 
1.17 ทางสีผนังด้วยสีน้ าอะคริลิค 
1.18 ติดตั้งชั้นเหล็กฉากวางของแผ่นไม้อัด หนา 10 มม. จ านวน 10 ชั้น (ขนาด 2.28 x 2.00 ม. 5 ชั้น) และ 
(ขนาด 0.82 x 2.00 ม. 5 ชั้น) 

2. ห้องด้านหลังฝ่ายบัญชี ชั้น 1 
2.1 ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสาดกรุแผ่นเมทัลชีทบุฟรอยด์กันร้อน 
2.2 ติดตั้งฝ้าเพดานทีบาร์ ขนาด 60 x 60 ซม. 
2.3 ปูกระเบื้องพ้ืนแกรนิตโต้ 60 x 60 ซม. 
2.4 ติดตั้งชั้นเหล็กฉากวางของแผ่นไม้อัด หนา 10 มม. (ขนาด 1.50 x 2.00 ม. แบ่ง 3 ชั้น)  

3. ห้องใต้บันได ชั้น 1 
ติดตั้งชั้นเหล็กฉากวางของแผ่นไม้อัด หนา 10 มม. (ขนาด 1.40 x 2.00 ม. แบ่ง 5 ชั้น) 

4. ห้องสตอ๊ก ชั้น 2 
4.1 ติดตั้งชั้นเหล็กฉากวางของแผ่นไม้อัด หนา 10 มม. (ขนาด 1.45 x 2.00 ม. แบ่ง 5 ชั้น) 
4.2 เจาะผนังปูนส าหรับติดพัดลมระบายอากาศ รวมทั้งขนย้ายเศษวัสดุ 
4.3 ติดตั้งพัดลมดูดอากาศติดผนัง ขนาด 10 นิ้ว 
4.4 ติดตั้งสวิตซ์พัดลม 
4.5 เดินสายไฟร้อยรางเข้าพัดลมและสวิตซ์พัดลม 
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5. ห้องเก็บของ ชั้น 3 

5.1 ถอดรื้อฝ้าเพดานฉาบเรียบของเดิมซึ่งช ารุดออก รวมทั้งขนย้ายเศษวัสดุ 
5.2 ถอดรื้อโคมไฟของเดิมออก 
5.3 ติดตั้งถาดสังกะสีรองน้ ารั่วพร้อมต่อท่อภายในฝ้าเพดานออกไปด้านนอกอาคาร 
5.4 ติดตั้งฝ้าเพดานทีบาร์ 60 x 60 ซม. 
5.5 ติดตั้งโคมไฟ (ของเดิม) 
5.6 ทาสีรองพ้ืนผนังปูน 
5.7 ทาสีผนังปูนด้วยสีน้ าอะคริลิค 

6. ห้อง Server 
6.1 ถอดรื้อฝ้าเพดานฉาบเรียบของเดิมซึ่งช ารุดออก รวมทั้งขนย้ายเศษวัสดุ 
6.2 ถอดรื้อโคมไฟของเดิมออก 
6.3 ติดตั้งฝ้าเพดานทีบาร์ 60 x 60 ซม. 
6.4 ติดตั้งโคมไฟ (ของเดิม) 

7. ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3 
7.1 รื้อลอกพรมภายในห้องของเดิมออก ขนาดห้อง 12.00 x 8.00 ม. รวมทั้งขนย้ายเศษวัสดุ 
7.2 ถอดรื้อฝ้าเพดานฉาบเรียบของเดิมซึ่งช ารุดออก รวมทั้งขนย้ายเศษวัสดุ 
7.3 ถอดรื้อโคมไฟดาวน์ไลท์ของเดิมออก 
7.4 ติดตั้งโคมไฟดาวน์ไลท์ ขนาด 6 นิ้ว พร้อมหลอด LED 
7.5 ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ 
7.6 ทาสีรองพ้ืนฝ้าเพดาน 
7.7 ทาสีฝ้าเพดานด้วยสีน้ าอะคริลิค 
7.8 เทปูนปรับระดับพ้ืนแบบบางส าหรับปูกระเบื้องยาง 
7.9 ปูกระเบื้องยางลายไม้คลิ๊กล็อค หนา 4.2 มม. พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง 
7.10 ติดตั้งบัวไม้เชิงผนัง (ของเดิม ) พร้อมซ่อมแซม 
7.11 ติดตั้งรางสายไฟพีวีซีบนพื้น เก็บสายไฟที่อยู่บริเวณพ้ืนเข้ารางสายไฟ 
7.12 ติดตั้งปลั๊กไฟกราวน์คู่ 
7.13 เดินสายไฟร้อยรางเข้าสวิตซ์ไฟ , โคมไฟ และปลั๊กไฟ  

 


