
ประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ เลขที ่  1/2558  
การจ้างการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324 ล./55 (เขตแผ่นดินไหว)  รวมครุภัณฑ์ 
แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา ผลผลติ : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

โรงเรียน •บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  อ าเภอบางเสาธง  จังหวดัสมุทรปราการ  
ปีงบประมาณ 2558 

------------------------------------------------ 
1.  ความเป็นมา 
 ดว้ยโรง เรียน •บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  อ าเภอบางเสาธง  จงัหวดัสมุทรปราการ  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6   มีหอ้งเรียนไม่เพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอน และ 
การจดักิจกรรม  เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนเป็นไปอ ย่างมีประสิท ธิภาพ  และเป็นการ พฒันาคุณภาพ 
การศึกษาของโรงเรียนใหสู้งข้ึน จึงมีความประสงคจ์ะก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324 ล./55-ข (เขตแผน่ดินไหว) 
 ขนาด 4 ชั้น 24 หอ้งเรียน จ านวน 1 หลงั งบประมาณปี 2558 
 
2.  วตัถุประสงค์ 
 1.   เพื่อแกไ้ขปัญหาหอ้งเรียนไม่เพยีงพอ 
 2.   เพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
 3.   เพื่อสนบัสนุนดา้นการจดักิจกรรมของโรงเรียน 
 
3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 1.   ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคล ท่ีมีอาชีพรับจา้งงานท่ีประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธีิการอิเล็กทรอนิกส์ 
 2.   ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงาน ของทางราชการและ  ไดแ้จง้เวียน
ช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 3.   ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคาราย อ่ืน และ/หรือตอ้ง ไม่เป็นผูมี้
ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์  ณ วนัประกาศ  ประกวด
ราคาจา้งดว้ยวธีิการอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา อยา่งเป็นธรรม 
 4.   ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน  ศาลไทย             
เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้ครองเช่นวา่นั้น 
 5.   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเป็นนิติบุคคล  และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานท่ีประกวดราคา
ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่  12,804,000 บาท (สิบสองลา้นแปดแสนส่ีพนั บาทถว้น)  
ต่อสัญญาฉบบัเดียว  นบัยอ้นหลงัไม่เกิน  5 ปี ตั้งแต่วนัประกาศประกวดราคาจา้ง  และเป็นผลงาน   ท่ีเป็น
คู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  
รัฐวสิาหกิจ โดยแสดงประวติัผลงานมาประกอบการพิจารณาในวนัยืน่ขอ้เสนอประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 



4.  แบบรูปรายการ 
 1.   แบบรูปรายการก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ 324ล./55-ข (เขตแผน่ดินไหว)  กลุ่มออกแบบ             
และก่อสร้าง ส านกัอ านวยการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 1 ชุด 73 แผน่ 
 2.   หนงัสือรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 1 เล่ม 91 หนา้ 
 3.   รายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ 324 ล./55-ข (เขตแผน่ดินไหว)  งบประมาณปี  
2555 จ านวน 1 ชุด 
 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 การจดัจา้งคร้ังน้ี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  จะใชเ้วลาด าเนินการทั้งส้ิน 
ประมาณ 20 วนัท าการ ดงัน้ี 
 5.1   เผยแพร่เอกสารร่างขอบเขตของงาน และร่างประกาศประกวดราคา เพื่อใหส้าธารณชนเสนอแนะ 
วจิารณ์ หรือเสนอความคิดเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลา 3 วนั (วนัท่ี 14 – 16 กรกฎาคม  2558) 
 5.2   ประกาศเชิญชวน เป็นเวลา 3 วนั (วนัท่ี 17,18,19 กรกฎาคม 2558) 
 5.3   ใหเ้วลาในการขายเอกสารประกวดราคาหลงัจากเผยแพร่แลว้ เป็นเวลา 3 วนั(วนัท่ี20,21,22 
กรกฎาคม  2558) 
 5.4   ใหเ้วลาในการดูสถานท่ีก่อสร้าง เป็นเวลา 1 วนั (วนัท่ี 23 กรกฎาคม  2558) 
 5.5  ใหเ้วลายืน่เอกสารประกวดราคาฯ  ในวนัท่ี 27 กรกฎาคม  2558 เวลา  9.00 - 10.00 น. 
 5.6   ระยะเวลาการก าหนดการเสนอราคาและประกาศผลคดัเลือก เป็นเวลา 1 วนั 
(วนัท่ี 28 กรกฎาคม  2558)
 
6.  ระยะเวลาส่งมอบงาน 
 ก าหนดงวดงานส่งมอบ 11 งวดงาน ใหแ้ลว้เสร็จภายใน  360  วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาจา้ง 
ดงัน้ี 
งวดท่ี 1   เม่ือผูรั้บจา้งไดต้รวจสอบงานก่อสร้างในส่วนท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ใหถู้กตอ้งเป็นไปตามหลกั

วศิวกรรมและผูรั้บจา้งท าการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. คาน พื้น ค.ส.ล. ระดบัชั้นล่างทั้งหมด 
ปูพื้นส าเร็จรูป (ยกเวน้เทคอนกรีตทบัหนา้ ทางเทา้รอบอาคาร) เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ 
ใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลา 40 วนั โดยจ่ายเงิน 7% 

งวดท่ี 2   เม่ือผูรั้บจา้งท าการเทคอนกรีตทบัหนา้พื้นชั้นล่าง และก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน                   
พื้นระเบียง พื้นกนัสาด บนัได ค.ส.ล. ระดบัชั้นท่ี 2 (ยกเวน้ปูพื้นส าเร็จรูป) เสร็จเรียบร้อยแลว้         
ตามแบบรูปรายการใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลา 30 วนั โดยจ่ายเงิน 7% 

งวดท่ี 3   เม่ือผูรั้บจา้งท าการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน-พื้น ระเบียง กนัสาด บนัได ค.ส.ล. 
ระดบัชั้นท่ี 3  ปูพื้นส าเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทบัหนา้ชั้นท่ี 2 เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ
ใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลา 30 วนั โดยจ่ายเงิน 7% 



งวดท่ี 4  เม่ือผูรั้บจา้งท าการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน พื้น บนัได ค.ส.ล. ระดบัชั้นท่ี 4                 
ปูพื้นส าเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทบัหนา้ชั้นท่ี 3  เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการใหแ้ลว้เสร็จ
ภายในเวลา 30 วนั โดยจ่ายเงิน 7% 

งวดท่ี 5   เม่ือผูรั้บจา้งท าการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ทั้งหมดแลว้เสร็จ ถึงระดบัหวัเสารับโครงหลงัคา  
ปูพื้นส าเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทบัหนา้ชั้นท่ี 4  เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการใหแ้ลว้เสร็จ
ภายในเวลา 30 วนั โดยจ่ายเงิน 7% 

งวดท่ี 6   เม่ือผูรั้บจา้งติดตั้งโครงหลงัคา ก่อผนงั ท าคานทบัหลงั ก่อบล็อคช่องแสงเหนือประตูหนา้ต่างชั้นท่ี 1 
และชั้นท่ี 2   เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลา 30 วนั โดยจ่ายเงิน 8% 

งวดท่ี 7   เม่ือผูรั้บจา้งติดตั้งระบบแปส าเร็จรูป มุงหลงัคากระเบ้ืองลอนคู่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งไมบ้วัเชิงชาย              
ก่อผนงั ท าคานทบัหลงั ก่อบล็อคช่องแสงเหนือประตู หนา้ต่างชั้นท่ี 3 และชั้นท่ี 4   เสร็จเรียบร้อย
ตามแบบรูปรายการใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลา 30 วนั โดยจ่ายเงิน 8% 

งวดท่ี 8   เม่ือผูรั้บจา้งติดตั้งวงกบประตู-วงกบหนา้ต่างทั้งหมด (ยกเส้นผนงัและประตูส าเร็จรูป หอ้งน ้า-ส้วม) 
ฉาบปูนผนงัและโครงสร้าง ค.ส.ล. ภายในชั้นท่ี 2  ชั้นท่ี 3 และชั้นท่ี 4   เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูป
รายการใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลา 30 วนั โดยจ่ายเงิน 8% 

งวดท่ี 9  เม่ือผูรั้บจา้งฉาบปูนเสร็จทั้งหมด ท าฝ้าเพดานใตห้ลงัคาชั้นบนทั้งหมด ปูกระเบ้ืองหอ้งน ้า-ส้วม              
เดินท่อส้วม ท่อน ้าทิ้งต่อออกไปยงัช่องท่อดา้นนอก ท าผวิพื้นระเบียงทางเดิน เสร็จเรียบร้อยตาม
แบบรูปรายการใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลา 30 วนั โดยจ่ายเงิน 9% 

งวดท่ี 10  เม่ือผูรั้บจา้งติดตั้งบานประตู-หนา้ต่าง-ช่องแสงทั้งหมด (ยกเวน้ลูกฟักกระจกหนา้ต่าง) เดิน
สายไฟฟ้าภายในทั้งหมด (ยกเวน้อุปกรณ์ไฟฟ้า) ติดตั้งสุขภณัฑภ์ายในหอ้งน ้า-ส้วมทั้งหมด  ติดตั้ง
ผนงัและประตูส าเร็จรูปหอ้งน ้า-ส้วมทั้งหมด ท าฝ้าหอ้งน ้า ฝ้าใตห้อ้งน ้า ท าผวิพื้นบนัได-ชานพกั 
ราวบนัได ราวระเบียง เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลา 30 วนัโดยจ่ายเงิน 
12% 

งวดท่ี 11  เม่ือผูรั้บจา้งติดตั้งถงับ าบดั งานทาสี ติดตั้งไฟฟ้า ลูกฟักกระจก-หนา้ต่าง ระบบประปาภายใน ปูทาง
เทา้รอบอาคาร งานครุภณัฑท์ั้งหมด พร้อมท างานส่วนท่ีเหลือทั้งหมดตามรูปแบบรายการ รวมทั้ง
เก็บท าความสะอาดบริเวณก่อสร้างใหเ้รียบร้อย ตามท่ีก าหนดในสัญญาขอ้ 18 เสร็จเรียบร้อย ตาม
แบบรูปรายการใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลา 50 วนั โดยจ่ายเงิน 20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  วงเงินในการจัดหา 
         ค่าก่อสร้างวงเงินรวม 24,787,000  บาท (ยีสิ่บส่ีลา้นเจด็แสนแปดหม่ืนเจด็พนับาทถว้น)โดยแบ่งเป็น 
 1. ค่าก่อสร้าง งบประมาณปี 2558  วงเงิน   23,054,000.-  บาท (ยีสิ่บสามลา้นหา้หม่ืนส่ีพนับาทถว้น) 
 2. ค่าครุภณัฑ ์ วงเงิน 1,733,000 บาท (หน่ึงลา้นเจด็แสนสามหม่ืนสามพนับาทถว้น) 
         ราคากลางค่าก่อสร้าง  24,787,000  บาท (ยีสิ่บส่ีลา้นเจด็แสนแปดหม่ืนเจด็พนับาทถว้น) 
 
8.  สถานทีต่ิดต่อเพือ่ทราบข้อมูลเพิม่เติม และส่งข้อเสนอแนะ วจิารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น โดยเปิดเผยตัว 
 สามารถส่งขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ วจิารณ์ เก่ียวกบัร่างขอบเขตของงานน้ีไดท่ี้  
สถานท่ีติดต่อ 
 ทางไปรษณย์ี  : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  
  119/22  หมู่ 16  ต าบลบางเสาธง  อ าเภอบางเสาธง  จงัหวดัสมุทรปราการ  10540 
    โทรศัพท์      :  0-2315-1456   
 โทรสาร    :  0-2315-2344 
 E-mail Address :  Bindin6@bodin6.com  
 
 เผยแพร่ตั้งแต่วนัท่ี       14 กรกฎาคม 2558   ถึงวนัท่ี      16 กรกฎาคม 2558 
 สาธารณชนท่ีตอ้งการเสนอแนะ วจิารณ์ หรือมีความเห็น ตอ้งเปิดเผยช่ือและท่ีอยูข่องผูใ้ห้ 
ขอ้เสนอแนะ วจิารณ์ หรือมีความคิดเห็นดว้ย 
 
9.  หมายเหต  : 
 1.   ในวนัก าหนดดูสถานท่ีและฟังค าช้ีแจงรายละเอียด ผูเ้สนอราคาควรมาดูสถานท่ี ก่อสร้างและ          
ฟังค าช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัสถานท่ีก่อสร้างดว้ยตนเอง ส าหรับผูท่ี้ไม่มาดูสถานท่ีแต่มีความประสงค ์             
จะยืน่ซองเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งยนิยอมรับทราบเสมือนหน่ึงวา่ไดม้าดู
สถานท่ีก่อสร้างและเขา้ใจในแบบรูปรายการและรายละเอียดของงานก่อสร้าง ดงักล่าวแลว้ 
 2.   เน่ืองจากสถานท่ีบริเวณก่อสร้างมีพื้นท่ีคบัแคบมาก มีเฉพาะบริเวณท่ีจะท าการก่อสร้างอาคารเท่านั้น 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จะเป็นผูด้  าเนินการจดัหาสถานท่ี ไฟฟ้า ประปา ชัว่คราว 
เพื่อสร้างท่ีพกัคนงาน โรงเก็บวสัดุ ใหใ้กลก้บัสถานท่ีก่อสร้าง ผูท่ี้ชนะการประกวดราคาดว้ยวธีิอิเล็กทรอนิกส์  
(ผูรั้บจา้ง) จะตอ้งเป็นผูจ่้ายค่าเช่าสถานท่ี ไฟฟ้า ประปา ชัว่คราวจนกวา่การก่อสร้างจะแลว้เสร็จ 
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