ประกาศการประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2558
การจ้ างการก่อสร้ างอาคารเรียน แบบ 324 ล./55 (เขตแผ่นดินไหว) รวมครุ ภัณฑ์
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
โรงเรียน•บดินทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี) สมุทรปราการ อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
ปี งบประมาณ 2558
-----------------------------------------------1. ความเป็ นมา
ด้วยโรงเรี ยน•บดินทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี) สมุทรปราการ อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีหอ้ งเรี ยนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรี ยนการสอน และ
การจัดกิจ กรรม เพื่อให้ก ารจัด การเรี ยนการสอนเป็ นไปอ ย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ และเป็ นการ พัฒนาคุณ ภาพ
การศึกษาของโรงเรี ยนให้สูงขึ้น จึงมีความประสงค์จะก่อสร้างอาคารเรี ยน แบบ 324 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว)
ขนาด 4 ชั้น 24 ห้องเรี ยน จานวน 1 หลัง งบประมาณปี 2558
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อแก้ไขปั ญหาห้องเรี ยนไม่เพียงพอ
2. เพื่อใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
3. เพื่อสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรี ยน
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
1. ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคล ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
2. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงาน ของทางราชการและ ได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งใหน้ ิติบุคคล หรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น และ/หรื อต้อง ไม่เป็ นผูม้ ี
ผลประโยชน์ร่วม กันระหว่างผูเ้ สนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่ขง นั ราคา อย่างเป็ นธรรม
4. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น ศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ ครองเช่นว่านั้น
5. ผูเ้ สนอราคาจะต้องเป็ นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า 12,804,000 บาท (สิ บสองล้านแปดแสนสี่ พนั บาทถ้วน)
ต่อสัญญาฉบับเดียว นับย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี ตั้งแต่วนั ประกาศประกวดราคาจ้าง และเป็ นผลงาน ที่เป็ น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่ วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจโดยแสดงประวัติผลงานมาประกอบการพิจารณาในวันยืน่ ข้อเสนอประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

4. แบบรู ปรายการ
1. แบบรู ปรายการก่อสร้างอาคารเรี ยน แบบ 324ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว) กลุ่มออกแบบ
และก่อสร้าง สานักอานวยการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 1 ชุด 73 แผ่น
2. หนังสื อรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 1 เล่ม 91 หน้า
3. รายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารเรี ยน แบบ 324 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว) งบประมาณปี
2555 จานวน 1 ชุด
5. ระยะเวลาดาเนินการ
การจัดจ้างครั้งนี้ โรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี) สมุทรปราการ จะใช้เวลาดาเนินการทั้งสิ้ น
ประมาณ 20 วันทาการ ดังนี้
5.1 เผยแพร่ เอกสารร่ างขอบเขตของงานและร่ างประกาศประกวดราคาเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ
วิจารณ์ หรื อเสนอความคิดเห็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นเวลา 3 วัน (วันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2558)
5.2 ประกาศเชิญชวน เป็ นเวลา 3 วัน (วันที่ 17,18,19 กรกฎาคม 2558)
5.3 ให้เวลาในการขายเอกสารประกวดราคาหลังจากเผยแพร่ แล้ว เป็ นเวลา 3 วัน(วันที่20,21,22
กรกฎาคม 2558)
5.4 ให้เวลาในการดูสถานที่ก่อสร้าง เป็ นเวลา 1 วัน (วันที่ 23 กรกฎาคม 2558)
5.5 ให้เวลายืน่ เอกสารประกวดราคาฯ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 - 10.00 น.
5.6 ระยะเวลาการกาหนดการเสนอราคาและประกาศผลคัดเลือก เป็ นเวลา 1 วัน
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2558)
6. ระยะเวลาส่ งมอบงาน
กาหนดงวดงานส่ งมอบ 11 งวดงาน ให้แล้วเสร็ จภายใน 360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
ดังนี้
งวดที่ 1 เมื่อผูร้ ับจ้างได้ตรวจสอบงานก่อสร้างในส่ วนที่ได้ดาเนินการไปแล้วให้ถูกต้องเป็ นไปตามหลัก
วิศวกรรมและผูร้ ับจ้างทาการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. คาน พื้น ค.ส.ล. ระดับชั้นล่างทั้งหมด
ปูพ้นื สาเร็ จรู ป (ยกเว้นเทคอนกรี ตทับหน้า ทางเท้ารอบอาคาร) เสร็ จเรี ยบร้อยตามแบบรู ปรายการ
ให้แล้วเสร็ จภายในเวลา 40 วัน โดยจ่ายเงิน 7%
งวดที่ 2 เมื่อผูร้ ับจ้างทาการเทคอนกรี ตทับหน้าพื้นชั้นล่าง และก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน
พื้นระเบียง พื้นกันสาด บันได ค.ส.ล. ระดับชั้นที่ 2 (ยกเว้นปูพ้นื สาเร็ จรู ป) เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
ตามแบบรู ปรายการให้แล้วเสร็ จภายในเวลา 30 วัน โดยจ่ายเงิน 7%
งวดที่ 3 เมื่อผูร้ ับจ้างทาการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน-พื้น ระเบียง กันสาด บันได ค.ส.ล.
ระดับชั้นที่ 3 ปูพ้นื สาเร็ จรู ป พร้อมเทคอนกรี ตทับหน้าชั้นที่ 2 เสร็ จเรี ยบร้อยตามแบบรู ปรายการ
ให้แล้วเสร็ จภายในเวลา 30 วัน โดยจ่ายเงิน 7%

งวดที่ 4 เมื่อผูร้ ับจ้างทาการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน พื้น บันได ค.ส.ล. ระดับชั้นที่ 4
ปูพ้นื สาเร็ จรู ป พร้อมเทคอนกรี ตทับหน้าชั้นที่ 3 เสร็ จเรี ยบร้อยตามแบบรู ปรายการให้แล้วเสร็ จ
ภายในเวลา 30 วัน โดยจ่ายเงิน 7%
งวดที่ 5 เมื่อผูร้ ับจ้างทาการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็ จ ถึงระดับหัวเสารับโครงหลังคา
ปูพ้นื สาเร็ จรู ป พร้อมเทคอนกรี ตทับหน้าชั้นที่ 4 เสร็ จเรี ยบร้อยตามแบบรู ปรายการให้แล้วเสร็ จ
ภายในเวลา 30 วัน โดยจ่ายเงิน 7%
งวดที่ 6 เมื่อผูร้ ับจ้างติดตั้งโครงหลังคา ก่อผนัง ทาคานทับหลัง ก่อบล็อคช่องแสงเหนือประตูหน้าต่างชั้นที่ 1
และชั้นที่ 2 เสร็ จเรี ยบร้อยตามแบบรู ปรายการให้แล้วเสร็ จภายในเวลา 30 วัน โดยจ่ายเงิน 8%
งวดที่ 7 เมื่อผูร้ ับจ้างติดตั้งระบบแปสาเร็ จรู ป มุงหลังคากระเบื้องลอนคู่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งไม้บวั เชิงชาย
ก่อผนัง ทาคานทับหลัง ก่อบล็อคช่องแสงเหนือประตู หน้าต่างชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 เสร็ จเรี ยบร้อย
ตามแบบรู ปรายการให้แล้วเสร็ จภายในเวลา 30 วัน โดยจ่ายเงิน 8%
งวดที่ 8 เมื่อผูร้ ับจ้างติดตั้งวงกบประตู-วงกบหน้าต่างทั้งหมด (ยกเส้นผนังและประตูสาเร็ จรู ป ห้องน้ า-ส้วม)
ฉาบปูนผนังและโครงสร้าง ค.ส.ล. ภายในชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 เสร็ จเรี ยบร้อยตามแบบรู ป
รายการให้แล้วเสร็ จภายในเวลา 30 วัน โดยจ่ายเงิน 8%
งวดที่ 9 เมื่อผูร้ ับจ้างฉาบปูนเสร็ จทั้งหมด ทาฝ้ าเพดานใต้หลังคาชั้นบนทั้งหมด ปูกระเบื้องห้องน้ า-ส้วม
เดินท่อส้วม ท่อน้ าทิ้งต่อออกไปยังช่องท่อด้านนอก ทาผิวพื้นระเบียงทางเดิน เสร็ จเรี ยบร้อยตาม
แบบรู ปรายการให้แล้วเสร็ จภายในเวลา 30 วัน โดยจ่ายเงิน 9%
งวดที่ 10 เมื่อผูร้ ับจ้างติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง-ช่องแสงทั้งหมด (ยกเว้นลูกฟักกระจกหน้าต่าง) เดิน
สายไฟฟ้ าภายในทั้งหมด (ยกเว้นอุปกรณ์ไฟฟ้ า) ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ภายในห้องน้ า-ส้วมทั้งหมด ติดตั้ง
ผนังและประตูสาเร็ จรู ปห้องน้ า-ส้วมทั้งหมด ทาฝ้ าห้องน้ า ฝ้ าใต้หอ้ งน้ า ทาผิวพื้นบันได-ชานพัก
ราวบันได ราวระเบียง เสร็ จเรี ยบร้อยตามแบบรู ปรายการให้แล้วเสร็ จภายในเวลา 30 วันโดยจ่ายเงิน
12%
งวดที่ 11 เมื่อผูร้ ับจ้างติดตั้งถังบาบัด งานทาสี ติดตั้งไฟฟ้ า ลูกฟักกระจก-หน้าต่าง ระบบประปาภายใน ปูทาง
เท้ารอบอาคาร งานครุ ภณั ฑ์ท้ งั หมด พร้อมทางานส่ วนที่เหลือทั้งหมดตามรู ปแบบรายการ รวมทั้ง
เก็บทาความสะอาดบริ เวณก่อสร้างให้เรี ยบร้อย ตามที่กาหนดในสัญญาข้อ 18 เสร็ จเรี ยบร้อย ตาม
แบบรู ปรายการให้แล้วเสร็ จภายในเวลา 50 วัน โดยจ่ายเงิน 20%

7. วงเงินในการจัดหา
ค่าก่อสร้างวงเงินรวม 24,787,000 บาท (ยีส่ ิ บสี่ ลา้ นเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)โดยแบ่งเป็ น
1. ค่าก่อสร้าง
งบประมาณปี 2558 วงเงิน 23,054,000.- บาท (ยีส่ ิ บสามล้านห้าหมื่นสี่ พนั บาทถ้วน)
2. ค่าครุ ภณั ฑ์ วงเงิน 1,733,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ราคากลางค่าก่อสร้าง
24,787,000 บาท (ยีส่ ิ บสี่ ลา้ นเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
8. สถานทีต่ ิดต่ อเพือ่ ทราบข้ อมูลเพิม่ เติม และส่ งข้ อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น โดยเปิ ดเผยตัว
สามารถส่ งข้อคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่ างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
สถานที่ติดต่อ
ทางไปรษณีย์ : โรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี) สมุทรปราการ
119/22 หมู่ 16 ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์
: 0-2315-1456
โทรสาร
: 0-2315-2344
E-mail Address : Bindin6@bodin6.com
เผยแพร่ ต้ งั แต่วนั ที่ 14 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
สาธารณชนที่ตอ้ งการเสนอแนะ วิจารณ์ หรื อมีความเห็น ต้องเปิ ดเผยชื่อและที่อยูข่ องผูใ้ ห้
ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรื อมีความคิดเห็นด้วย
9. หมายเหต :
1. ในวันกาหนดดูสถานที่และฟังคาชี้แจงรายละเอียด ผูเ้ สนอราคาควรมาดูสถานที่ ก่อสร้างและ
ฟังคาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง สาหรับผูท้ ี่ไม่มาดูสถานที่แต่มีความประสงค์
จะยืน่ ซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์จะต้องยินยอมรับทราบเสมือนหนึ่งว่าได้มาดู
สถานที่ก่อสร้างและเข้าใจในแบบรู ปรายการและรายละเอียดของงานก่อสร้าง ดังกล่าวแล้ว
2. เนื่องจากสถานที่บริ เวณก่อสร้างมีพ้นื ที่คบั แคบมากมีเฉพาะบริ เวณที่จะทาการก่อสร้างอาคารเท่านั้น
โรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี) สมุทรปราการ จะเป็ นผูด้ าเนินการจัดหาสถานที่ ไฟฟ้ า ประปา ชัว่ คราว
เพื่อสร้างที่พกั คนงาน โรงเก็บวัสดุ ให้ใกล้กบั สถานที่ก่อสร้าง ผูท้ ี่ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
(ผูร้ ับจ้าง) จะต้องเป็ นผูจ้ ่ายค่าเช่าสถานที่ ไฟฟ้ า ประปา ชัว่ คราวจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็ จ
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