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รายการปรับปรุงท่อเมนระบบดับเพลิง ท่อแยกเข้าตู้ดับเพลิง(Fire Hose Rack)ประจ าชั้นภายในอาคาร 
ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)จังหวัดสมุทรสาคร 

วัตถุประสงค ์  
                  ให้ผู้รับจ้างด าเนินการปรับปรุงท่อเมนระบบดับเพลิง ท่อแยกระบบดับเพลิงเข้าตู้ดับเพลิง(Fire Hose 
Rack)ประจ าชั้นภายในอาคาร ติดตั้งตู้ดับเพลิง(Fire Hose Rack) ประจ าชั้นพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งป้ายทางออก
ฉุกเฉิน ของอาคารสมเด็จย่า 1 อาคารสมเด็จย่า 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และอาคารละมูล ณ โรงพยาบาลบ้าน
แพ้ว(องค์การมหาชน) ให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ ด้วยช่างที่มีฝีมือและวัสดุอุปกรณ์ที่มี
คุณภาพให้เรียบร้อยใช้งานได้ดีสมบูรณ์ทุกประการ   
                  หากส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารช ารุดเสียหายจากการปรับปรุงครั้งนี้ ให้ผู้รับจ้างท าการซ่อมแซมให้
เรียบร้อยใช้การได้ดีเหมือนเดิม หรือสร้างใหม่ชดใช้ส่วนนั้นๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและเวลาเพ่ิมจากทางราชการแต่
อย่างใด 

1. สิ่งกีดขวางการก่อสร้าง 

                  1.1 สิ่งกีดขวางทุกประเภทเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องรื้อถอนหรือรื้อย้าย ส าหรับสิ่ง
สาธารณูปโภคหลังจากรื้อย้ายและท าการติดตั้งใหม่แล้ว ต้องต่อเชื่อมให้ใช้งานได้ดีดังเดิม และให้น าวัสดุที่ได้จากการ
รื้อถอนไปเก็บรักษาไว้ยังสถานที่ภายในโรงพยาบาลก าหนด 
                  1.2 ในการก่อสร้างถ้ามีความเสียหายใดๆที่เกิดข้ึนอันเนื่องมาจากการท างานหรือขนย้ายวัสดุอุปกรณ์
ของผู้รับจ้างผู้รับจ้างจะต้องท าการปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไข/หรือเปลี่ยนใหม่ให้ใช้การได้ดี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและ
ระยะเวลาเพิ่มเติม 

2. การป้องกันพื้นที่และการรักษาความปลอดภัย  

                  ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการ เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) หากผู้ว่าจ้างเห็นว่ามาตรการที่ผู้รับจ้างจัดไว้ยังไม่เพียงพอ คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ อาจจะให้ผู้รับจ้างด าเนินการเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาเพิ่มเติม 

3.. การแกไ้ขปัญหาการก่อสร้าง 

                  ในกรณีทีเ่กิดปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง ท าให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามรูปแบบและรายการ
อันเนื่องมาจากปัญหาทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง,ปัญหาจากข้อจ ากัดทางด้านวิศวกรรม, ปัญหาทางด้านความจ ากัด
ของพ้ืนที่หรือปัญหาทางด้านมวลชนและเพ่ือประโยชน์ใช้สอยที่ดีกว่าและไม่เสียความมั่นคงแข็งแรงให้ผู้รับจ้างจัดท า
เอกสารรูปแบบรายละเอียดการปรับปรุง (Shop Drawing) ในส่วนนั้นๆโดยมีผู้ประกอบวิชาชีพไม่ต่ ากว่า ระดับ
สามัญ ลงนามรับรองในแบบและรายการค านวณเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อนด าเนินการ และให้
พิจารณาราคาเปรียบเทียบ เพ่ิม–ลด ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้ายตามราคาในใบแจ้งปริมาณงานและราคาที่ได้ปรับ
ลดอย่างถูกต้อง และก าหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง 
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4. การปรับรูปแบบและรายการ 
                  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะปรับรูปแบบและรายการของอาคารและ
สิ่งก่อสร้างประกอบทุกรายการ   ให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยของหน่วยงานเจ้าของอาคาร โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งจะต้องด าเนินการเปรียบเทียบราคาเพ่ิม-ลด และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ
จากผู้ว่าจ้าง  ตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการต่อไป 

ขอบเขตงานที่ท าการปรับปรุง 

                   ให้ผู้รับจ้างท าการปรับปรุงท่อเมนระบบดับเพลิง ท่อแยกระบบดับเพลิงเข้าตู้ดับเพลิง(Fire Hose 
Rack)ประจ าชั้นภายในอาคาร ติดตั้งตู้ดับเพลิง(Fire Hose Rack) ประจ าชั้นพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งป้ายทางออก
ฉุกเฉิน ของอาคารสมเด็จย่า 1 อาคารสมเด็จย่า 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และอาคารละมูล ตามรายการ และ
รายละเอียดงานปรับปรุงดังนี้    

งานระบบดับเพลิง  

อาคารสมเด็จย่า 1 
                  - ให้ผู้รับจ้างท าการรื้อถอนท่อเมนรับน้ างานระบบดับเพลิงตั้งแต่หัวรับน้ าภายนอกอาคารชั้นที่ 1 ถึง
ชั้นหลังคา และรื้อถอนท่อแยกน้ าระบบดับเพลิงเข้าตูด้ับเพลิง(Fire Hose Rack)ประจ าชั้นภายในอาคารตั้งแต่ชั้นที่ 1 
ถึงชั้นที่ 5 
                  - ให้ผู้รับจ้างท าการติดตั้งท่อเมนรับน้ าระบบดับเพลิงใหม่พร้อมชุดวาล์วควบคุมการเปิด ปิด ตั้งแต่ชุด
หัวรับน้ าภายนอกอาคารชั้นที่ 1 ถึงชั้นหลังคา และงานติดตั้งท่อแยกน้ าระบบดับเพลิงเข้าตู้ดับเพลิง(Fire Hose 
Rack)งานระบบดับเพลิงประจ าชั้นภายในอาคารพร้อมอุปกรณ์ประกอบภายในตู้ ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 5 ด้วยท่อ
เหล็กด าไร้ตะเข็บ SCH#40 ท่อเมนแนวดิ่งใช้ท่อขนาด Dia.4” ท่อแยกเข้าตู้ดับเพลิง (Fire Hose Rack) ใช้ท่อขนาด
Dia. 2 ½” การประกอบโดยวิธีเชื่อม ส่วนท่อระบบดูดและท่อส่งชั้นหลังคาให้ใช้ชนิดหน้าจานเหล็กเหนียว ต าแหน่ง
ติดตั้งหัวรับน้ าดับเพลิงภายนอกอาคารต าแหน่งที่แน่นอนก าหนดขณะก่อสร้าง 
                  - ให้ผู้รับจ้างติดตั้งตู้ดับเพลิง(Fire Hose Rack) ประจ าชั้น จ านวน ๕ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ภายในตู้ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 5 ตู้ดับเพลิง(Fire Hose Rack) ขนาด 80x100x30 ซม. คุณสมบัติและอุปกรณ์
ประกอบภายในตู้ ตามรูปแบบก าหนด  ต าแหน่งติดต้ังที่แน่นอนก าหนดขณะก่อสร้าง 
                   - ให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายทางออกฉุกเฉิน จ านวน 9 ชุดรายละเอียดคุณสมบัติตามรูปแบบก าหนด 
ต าแหน่งที่แน่นอนก าหนดขณะก่อสร้าง 
                   - ให้ผู้รับจ้างปรึกษาและประสานงานกับผู้ควบคุมงาน หรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน) เพ่ือเขียนแบบ Shop Drawing เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อนด าเนินการก่อสร้าง 
และผู้รับจ้างต้องจัดหาติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์งานระบบดับเพลิงที่ใช้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และ
เป็นของใหม่ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน 
                         -งานที่รวมอยู่ในขอบเขตของงานตามข้อก าหนดนี้ ได้แก่ งานไฟฟ้าก าลังจากระบบไฟฟ้ามายังตู้
สวิทช์ของดับเพลิง และงานไฟฟ้าก าลังจากระบบไฟฟ้ามายังป้ายทางออกฉุกเฉิน 
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อาคารสมเด็จย่า 2 
                  - ให้ผู้รับจ้างท าการรื้อถอนท่อเมนรับน้ างานระบบดับเพลิงตั้งแต่หัวรับน้ าภายนอกอาคารถึงจุดต่อท่อ
แยกน้ าระบบดับเพลิงที่ชั้น 1 และรื้อถอนท่อแยกน้ าระบบดับเพลิงเข้าตู้ดับเพลิง(Fire Hose Rack)ประจ าชั้นภายใน
อาคารตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 5 
                  - ให้ผู้รับจ้างท าการติดตั้งท่อเมนรับน้ าระบบดับเพลิงใหม่พร้อมชุดวาล์วควบคุมการเปิด ปิด ตั้งแต่ชุด
หัวรับน้ าภายนอกอาคารชั้นที่ 1 ถึงจุดต่อท่อแยกน้ าระบบดับเพลิงที่ชั้น 1 และงานติดตั้งท่อแยกน้ าระบบดับเพลิง
เข้าตู้ดับเพลิง(Fire Hose Rack)งานระบบดับเพลิงประจ าชั้นภายในอาคารพร้อมอุปกรณ์ประกอบภายในตู้ ตั้งแต่ชั้น
ที่ 1 ถึงชั้นที่ 5 ด้วยท่อเหล็กด าไร้ตะเข็บ SCH#40 ท่อเมนแนวดิ่งใช้ท่อขนาด Dia.4” ท่อแยกเข้าตู้ดับเพลิง(Fire 
Hose Rack) ใช้ท่อขนาด Dia. 2 ½” การประกอบโดยวิธีเชื่อม ต าแหน่งติดตั้งหัวรับน้ าดับเพลิงภายนอกอาคาร
ต าแหน่งที่แน่นอนก าหนดขณะก่อสร้าง 
                  - ให้ผู้รับจ้างติดตั้งตู้ดับเพลิง(Fire Hose Rack) ประจ าชั้น จ านวน 5 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ภายในตู้ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 5 ตู้ดับเพลิง(Fire Hose Rack) ขนาด 60x70x20 ซม. คุณสมบัติและอุปกรณ์
ประกอบภายในตู้ ตามรูปแบบก าหนด ต าแหน่งติดต้ังที่แน่นอนก าหนดขณะก่อสร้าง 
                   - ให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายทางออกฉุกเฉิน จ านวน 8 ชุด รายละเอียดคุณสมบัติตามรูปแบบก าหนด 
ต าแหน่งที่แน่นอนก าหนดขณะก่อสร้าง 
                   - ให้ผู้รับจ้างปรึกษาและประสานงานกับผู้ควบคุมงาน หรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน) เพื่อเขียนแบบ Shop Drawing เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อนด าเนินการก่อสร้าง 
และผู้รับจ้างต้องจัดหาติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์งานระบบดับเพลิงที่ใช้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และ
เป็นของใหม่ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน 
                  -งานที่รวมอยู่ในขอบเขตของงานตามข้อก าหนดนี้ ได้แก่ งานไฟฟ้าก าลังจากระบบไฟฟ้ามายังตู้สวิทช์
ของดับเพลิง และงานไฟฟ้าก าลังจากระบบไฟฟ้ามายังป้ายทางออกฉุกเฉิน 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
                  - ให้ผู้รับจ้างท าการรื้อถอนท่อเมนรับน้ างานระบบดับเพลิงตั้งแต่หัวรับน้ าภายนอกอาคารถึงจุดต่อท่อ
แยกน้ าระบบดับเพลิงที่ชั้น 1  
                  - ให้ผู้รับจ้างท าการติดตั้งท่อเมนรับน้ าระบบดับเพลิงใหม่พร้อมชุดวาล์วควบคุมการเปิด ปิด ตั้งแต่ชุด
หวัรับน้ าภายนอกอาคารถึงจุดต่อท่อแยกน้ าระบบดับเพลิงชั้นที ่1 ด้วยท่อเหล็กด าไร้ตะเข็บ SCH#40 ท่อเมนแนวดิ่ง 
ใช้ท่อขนาด Dia.4” การประกอบโดยวิธีเชื่อม ต าแหน่งติดตั้งหัวรับน้ าดับเพลิงภายนอกอาคารต าแหน่งที่แน่นอน
ก าหนดขณะก่อสร้าง 
                  - ให้ผู้รับจ้างประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบภายในตู้ดับเพลิง(Fire Hose Rack) ประจ าชั้น 
จ านวน 5 ชุด คุณสมบัติและอุปกรณ์ประกอบภายในตู้ ตามรูปแบบก าหนด ต าแหน่งติดตั้งที่แน่นอนก าหนดขณะ
ก่อสร้าง ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Rack) ใช้ของเดิม 
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                   - ให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายทางออกฉุกเฉิน จ านวน 14 ชุด รายละเอียดคุณสมบัติตามรูปแบบก าหนด 
ต าแหน่งที่แน่นอนก าหนดขณะก่อสร้าง 
                   - ให้ผู้รับจ้างปรึกษาและประสานงานกับผู้ควบคุมงาน หรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน) เพื่อเขียนแบบ Shop Drawing เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อนด าเนินการก่อสร้าง 
และผู้รับจ้างต้องจัดหาติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์งานระบบดับเพลิงที่ใช้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และ
เป็นของใหม่ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน 
                  -งานที่รวมอยู่ในขอบเขตของงานตามข้อก าหนดนี้ ได้แก่ งานไฟฟ้าก าลังจากระบบไฟฟ้ามายังตู้สวิทช์
ของดับเพลิง และงานไฟฟ้าก าลังจากระบบไฟฟ้ามายังป้ายทางออกฉุกเฉิน 

อาคารละมูล 
                  - ให้ผู้รับจ้างท าการรื้อถอนท่อเมนรับน้ างานระบบดับเพลิงตั้งแต่หัวรับน้ าภายนอกอาคารถึงจุดต่อท่อ
แยกน้ าระบบดับเพลิงที่ชั้น 1  
                  - ให้ผู้รับจ้างท าการติดตั้งท่อเมนรับน้ าระบบดับเพลิงใหม่พร้อมชุดวาล์วควบคุมการเปิด ปิด ตั้งแต่ชุด
หัวรับน้ าภายนอกอาคารถึงจุดต่อท่อแยกน้ าระบบดับเพลิงชั้นที ่1 ด้วยท่อเหล็กด าไร้ตะเข็บ SCH#40 ท่อเมนแนวดิ่ง
ใช้ท่อขนาด Dia.4” การประกอบโดยวิธีเชื่อม ต าแหน่งติดตั้งหัวรับน้ าดับเพลิงภายนอกอาคารต าแหน่งที่แน่นอน
ก าหนดขณะก่อสร้าง 
                  - ให้ผู้รับจ้างประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบภายในตู้ดับเพลิง(Fire Hose Rack) ประจ าชั้น 
จ านวน 4 ชุด คุณสมบัติและอุปกรณ์ประกอบภายในตู้ ตามรูปแบบก าหนด ต าแหน่งติดตั้งที่แน่นอนก าหนดขณะ
ก่อสร้าง 
                   - ให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายทางออกฉุกเฉิน จ านวน 8 ชุด รายละเอียดคุณสมบัติตามรูปแบบก าหนด 
ต าแหน่งที่แน่นอนก าหนดขณะก่อสร้าง 
                   - ให้ผู้รับจ้างปรึกษาและประสานงานกับผู้ควบคุมงาน หรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน) เพื่อเขียนแบบ Shop Drawing เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อนด าเนินการก่อสร้าง 
และผู้รับจ้างต้องจัดหาติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์งานระบบดับเพลิงที่ใช้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และ
เป็นของใหม่ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน 
                  -งานที่รวมอยู่ในขอบเขตของงานตามข้อก าหนดนี้ ได้แก่ งานไฟฟ้าก าลังจากระบบไฟฟ้ามายังตู้สวิทช์
ของดับเพลิง และงานไฟฟ้าก าลังจากระบบไฟฟ้ามายังป้ายทางออกฉุกเฉิน 
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สรุปท้ายรายการ   

                   1.   ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการท างานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาหลังจากท าสัญญา
ภายใน 7 วัน  
                   2.   การใช้น้ าประปาหรือไฟฟ้า ผู้รับจ้างจะต้องขออนุญาตจากโรงพยาบาลบ้านแพ้วก่อนด าเนินการ 
ซึ่งผู้รับจ้างจะตอ้งเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามท่ีโรงพยาบาลก าหนด   
                   3.   หากพ้ืนที่บริ เวณใดเกิดข้อโต้แย้งว่าจะต้องอยู่ ในส่วนปรับปรุงครั้งนี้หรือไม่  ให้ถือมติ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบ หรือวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สิ้นสุด  
                   4.  ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปและรายละเอียดมีปัญหาเกิดขึ้นโดยมีการขัดแย้งกันระหว่างแบบรูป, 
แบบรูปต่อรายการ, สงสัยจะคลาดเคลื่อน  หรือแบบรูปพิมพ์ไม่ชัดเจน  ผู้รับจ้างมีสิทธิ์ที่จะเสนอวิธีการออกแบบ
โครงสร้างในส่วนนั้น  โดยจัดท าแบบรายละเอียด (Shop Drawing)  พร้อมแสดงรายการค านวณเพ่ือให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาเห็นชอบก่อนด าเนินการ  โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเป็นที่สิ้นสุด และให้ถือว่าการด าเนินการในส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา  จะถือเป็นข้ออ้างในการคิดเงินและ
เวลาเพิ่มจากทางราชการไม่ได้ 
                 5. ผู้รับจ้างต้องหาวิธีป้องกันความเสียหายที่เกิดข้ึนระหว่างการก่อสร้างต่ออาคารข้างเคียง ขณะที่ท า
การก่อสร้าง หากมีความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงระหว่างการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องท าการแก้ไขให้สามารถใช้
งานอาคารได้เหมือนเดิม 
                 6. วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้  รวมถึงกรรมวิธีการก่อสร้าง (Construction Method)  ให้ผู้รับ
จ้างน าเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบก่อนด าเนินการ 
                7. ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2561 โดยจัดท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา    ทั้งนี้ให้น าเสนอก่อนด าเนินการก่อสร้างในส่วนงาน
โครงสร้างใดๆ 
                 8.  ผู้รับจ้างต้องท าการขนย้ายเศษวัสดุจากการรื้อถอน และเศษวัสดุจากการปรับปรุง ออกนอกเขต
โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว 
                 9.  วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนส่งมอบโรงพยาบาล ยกเว้นเศษวัสดุผู้รับจ้างขนทิ้ง 
                 10.  ให้ผู้รับจ้างจัดท าและติดตั้งงานป้องกันควันไฟลามระหว่างชั้น 
                 11.  ให้เริ่มท างานตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. กรณีที่จ าเป็นต้องท างานนอกเหนือจากเวลาที่
ก าหนด ให้ขออนุญาตเข้าท างานเป็นกรณีไป 
                  12.  ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในการทดสอบงานระบบทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
                  13.  ผู้รับจ้างต้องท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณที่ปรับปรุงพร้อมส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้สะอาดเรียบร้อย
ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย     
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