
























ปร.6 (ปร 5ก+ปร 5ข) 
แผน่ท่ี1/1

ส่วนราชการ  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) กระทรวงสาธารณสุข   โทร. 034-419555
ประเภทงาน งานปรับปรุงท่อเมนพร้อมอุปกรณ์ระบบดับเพลิงรวม 4 อาคาร

สถานทีก่่อสร้าง อาคารสมเด็จยา่ 1 อาคารสมเด็จยา่ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และอาคารละมูล

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)

แบบเลขที ่+ เอกสารเลขที ่ พืน้ทีอ่าคาร  ตร.ม.

ประมาณราคาตามแบบ     ปร.4 จ านวน แผ่น จ านวนชัน้  ชัน้

ราคาค่าวสัดุ ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย ์ กรุงเทพมหานคร 

ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าด าเนินการ ส าหรับถอดแบบค านวนราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคาเมือ่เดือน ปรับราคาเมือ่เดือน ...............................
หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที ่14 พฤศจิกายน 2560
FACTOR . F  ประเภทงานอาคาร  เง่ือนไข  - เงินล่วงหนา้จา่ย  0%  ,  - เงินประกนัผลงานหกั  0 % ,  - ดอกเบีย้เงินกู ้ 6 %  ,  ค่าภาษมีลูค่าเพิม่  7 %

1 ค่างานส่วนที ่1 ค่างานต้นทุน (ค านวนในราคาทุน) 560,280

 ราคารวมค่า  Factor  F 1.3071 732,341

2 ค่างานส่วนที ่2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ 318,500

 ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิม่ (VAT) 7 % 340,795

3 ค่างานส่วนที ่3  ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนด (ถ้ามี) 3,000

รวมเงิน (1)+(2)+(3) 1,076,136

คิดเป็นเงนิทัง้สิน้โดยประมาณ 1,076,100

(ตัวอักษร)

พืน้ทีอ่าคาร ตร.ม. เฉล่ียราคา 0 บาท / ตร.ม.

ประธานกรรมการ
 รองผู้อ านวยการ

กรรมการ
 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

กรรมการ
 เลขานุการผู้ช่วยผู้อ านวยการ

หน่ึงล้านเจ็ดหมืน่หกพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน

บญัชีแสดงรายการปรบัปรงุทอ่เมนพรอ้มอุปกรณ์ระบบดับเพลิงรวม 4 อาคาร

ล าดับที่ รายการ
ราคาค่าก่อสร้างปรับปรุง

หมายเหตุ

นางสาวนุชนารถ กลับบ้านเกาะ 

   นางสาวรวีวรรณ โพธิ์ทอง   

 นายแสนศักด์ิ ลิขติพงษ์วิทย ์

คณะกรรมการก าหนดราคากลางและคุณลักษณะ



แบบ ปร4  
แผ่นท่ี  1 / 5  

โครงการก่อสร้าง งานปรบัปรงุทอ่เมนพรอ้มอุปกรณร์ะบบดับเพลิงรวม 4 อาคาร แบบเลขที่ 0

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสมเด็จย่า 1 อาคารสมเด็จย่า 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และอาคารละมูล เอกสารเลขที่ 0

 

1 กลุ่มงานที่ 1  

(คิดเฉพาะค่าวสัดุและค่าแรงงานหรือทนุซ่ึงยังไม่รวมค่าอ านวยการ ดอกเบี้ย ก าไร และภาษ)ี

 1.1 งานโครงสร้าง

1.1.1 งานโครงสร้างอาคาร

1.1.2 งานโครงหลังคา

 1.2 งานสถาปตัยกรรม

1.2.1 งานร้ือถอน

1.2.2 งานฝ้าเพดาน

1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง

1.2.4 งานพื้น - ผิวพื้น

1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง

1.2.6 งานสุขภณัฑ์

1.2.7 งานทาสี

1.2.8 งานเบด็เตล็ด

 1.3 งานระบบประปา - สุขาภบิาล และงานระบบดับเพลิง  

1.3.1 งานระบบประปา - สุขาภบิาล

1.3.2 งานระบบดับเพลิง 560,280

 1.4 งานระบบไฟฟา้และส่ือสาร   

1.4.1 งานระบบไฟฟา้ - ดวงโคม

1.4.2 งานระบบโทรศัพท ์

1.4.3 งานระบบคอมพวิเตอร์(Lan) 

1.4.4 งานระบบโทรทศัน์ 

1.4.5 งานระบบเสียง

1.4.6 งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

1.4.7 งานระบบเรียกพยาบาล

1.4.8 งานระบบโทรทศัน์วงจรปดิ CCTV

 1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  

  1.6 งานระบบลิฟทแ์ละบนัไดเล่ือน  

 1.7 งานระบบเคร่ืองกลและงานระบบพเิศษอื่นๆ

1.7.1 งานระบบแก๊สทางการแพทย์ 

ส่วนที่ 1  ค่างานต้นทนุ

บัญชีแสดงรายการปรับปรุงท่อเมนพร้อมอุปกรณ์ระบบดับเพลิงรวม 4 อาคาร

ล าดับ รายการ
จ านวนเงินค่าก่อสร้างปรับปรุง 

หมายเหตุ



แบบ ปร4  
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โครงการก่อสร้าง งานปรบัปรงุทอ่เมนพรอ้มอุปกรณร์ะบบดับเพลิงรวม 4 อาคาร แบบเลขที่ 0

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสมเด็จย่า 1 อาคารสมเด็จย่า 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และอาคารละมูล เอกสารเลขที่ 0

บัญชีแสดงรายการปรับปรุงท่อเมนพร้อมอุปกรณ์ระบบดับเพลิงรวม 4 อาคาร

ล าดับ รายการ
จ านวนเงินค่าก่อสร้างปรับปรุง 

หมายเหตุ

  รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 560,280  

2 กลุ่มงานที่ 2   

(คิดเฉพาะค่าวสัดุและค่าแรงงานหรือทนุซ่ึงยังไม่รวมค่าอ านวยการ ดอกเบี้ย ก าไร และภาษ)ี

2.1 งานครุภณัฑ์จัดจ้างหรือส่ังท า (จัดจ้าง) 0  

2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร 

  รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 0  

3 กลุ่มงานที่ 3  

(คิดเฉพาะค่าวสัดุและค่าแรงงานหรือทนุซ่ึงยังไม่รวมค่าอ านวยการ ดอกเบี้ย ก าไร และภาษ)ี

3.1 งานภมูิทศัน์ 0

3.2 งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ 0

  รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 0  

560,280  

 2.1 งานครุภณัฑ์ส่ังซ้ือ  

 2.2 ระบบดับเพลิง 318,500  

2.2 ระบบโสตทศัน์ 0

2.2 อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภยั 0

2.2 อุปกรณ์ระบบคอมพวิเตอร์ 0

318,500  

 3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพเิศษตามข้อก าหนด เง่ือนไข และความจ าเปน็ต้องมี 3,000  

3,000

 (คิดในราคาเหมารวม ซ่ึงรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษไีวด้้วยแล้ว)

รวมค่างานส่วนที่ 3

ส่วนที่ 3  ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนด (ถ้าม)ี 

รวมค่างานส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2  หมวดงานครภุณัฑ์จัดซ้ือหรอืสั่งซ้ือ

(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายซ่ึงยังไม่รวมค่าภาษ)ี

รวมค่างานส่วนที่ 2
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บญัชีแสดงรายการปรบัปรงุทอ่เมนพรอ้มอุปกรณ์ระบบดับเพลิงรวม 4 อาคาร
โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงท่อเมนพร้อมอุปกรณ์ระบบดับเพลิงรวม 4 อาคาร แบบเลขที ่

สถานทีก่่อสร้าง อาคารสมเด็จย่า 1 อาคารสมเด็จย่า 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และอาคารละมูล เอกสารเลขที่

ผู้ประมาณการ วนัทีป่ระมาณราคา เดือน พฤศจิกายน 2562 พืน้ทีอ่าคาร ตร.ม.

ผู้ปรับราคา วนัทีแ่จ้งราคา จ านวน ชัน้

ผู้ตรวจสอบ   

ราคาวสัดุ ค่าแรงงาน

ต่อหน่วย รวมวสัดุ ต่อหน่วย รวมค่าแรง

ส่วนที ่1  ค่างานต้นทุน

กลุม่งานที ่1

1.3.2 งานระบบดับเพลิง 

1 งานร้ือถอนท่อเมนระบบดับเพลิงของเดิม4 อาคาร งาน 1 -         -            80,000     80,000       80,000          

2 งานเดินท่อเมนระบบดับเพลิงใหม่รวม 4 อาคาร

 -ท่อเมน SCH#40 Dia.4 " ไร้ตะเข็บ เมตร 80       1,275      102,000      280         22,400       124,400        

 -ท่อเมน SCH#40 Dia.2 1/2 " ไร้ตะเข็บ เมตร 80       683        54,640       150         12,000       66,640          

3 Accessories&Support งาน 1        46,992    46,992       14,098     14,098       61,090          

4 งานเดินท่อพร้อมร้อยสายไฟฟา้เต้ารับไฟฟา้ป้ายทางออกฉุกเฉิน จุด 39       600        23,400       150         5,850         29,250          

5 อุปกรณ์ประกอบภายในตู้ดับเพลิง อาคารละมูล 

 -ข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง เขีย้วเดียวเกลียวใน ชุด 4        2,950      11,800       885         3,540         15,340          

ประปา ขนาด 1 1/2"

 -ฝาปิดชนิดทองเหลือง แบบสวมเร็วตัวผู้มีห่วงโซ่ ชุด 4        1,450      5,800         435         1,740         7,540           

ขนาด 2 1/2"

6 อุปกรณ์ประกอบชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร อาคารละมูล 

 -"POTER ROEMER" Double Clampper Conn.Y ชุด 1        10,500    10,500       3,150       3,150         13,650          

Size4"x2.5"x2.5"Brass W/Quick Coupling And

CAP.Chaim

 -"NIBCO"Wafer Check Valve 4" 250PSI ชุด 1        10,000    10,000       3,000       3,000         13,000          

7 อุปกรณ์ประกอบภายในตู้ดับเพลิง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

 -ข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง เขีย้วเดียวเกลียวใน ชุด 5        2,950      14,750       885         4,425         19,175          

ประปา ขนาด 1 1/2"

 -ฝาปิดชนิดทองเหลือง แบบสวมเร็วตัวผู้มีห่วงโซ่ ชุด 5        1,450      7,250         435         2,175         9,425           

ขนาด 2 1/2"

 -สายส่งน้ าดับเพลิง Hose Reel (สีขาว)ขนาด 1 1/2" ชุด 1        8,900      8,900         2,670       2,670         11,570          

พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง ขนาด 1 1/2"

พร้อมหัวฉีดปรับฝอย

ราคารวมหน่วย จ านวนล าดับ รายการ
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โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงท่อเมนพร้อมอุปกรณ์ระบบดับเพลิงรวม 4 อาคาร

สถานทีก่่อสร้าง  อาคารสมเด็จย่า 1 อาคารสมเด็จย่า 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และอาคารละมูล

ราคาวสัดุ ค่าแรงงาน

ต่อหน่วย รวมวสัดุ ต่อหน่วย รวมค่าแรง

 -"POTER ROEMER" Double Clampper Conn.Y ชุด 2        12,000    24,000       3,600       7,200         31,200          

Size4"x2.5"x2.5"Brass W/Quick Coupling And

CAP.Chaim

 -"NIBCO"Wafer Check Valve 4" 250PSI ชุด 1        10,000    10,000       3,000       3,000         13,000          

8 ป้ายทางออกฉุกเฉิน แบบแขวนเพดานรวม 4อาคาร ชุด 39 -         -            200         7,800         7,800           

9 อุปกรณ์ประกอบงานระบบดับเพลิงภายนอก อาคารสมเด็จย่า 1

 -"POTER ROEMER" Double Clampper Conn.Y ชุด 1        12,000    12,000       3,600       3,600         15,600          

Size4"x2.5"x2.5"Brass W/Quick Coupling And

CAP.Chaim

 -"NIBCO"Wafer Check Valve 4" 250PSI ชุด 1        10,000    10,000       3,000       3,000         13,000          

10 อุปกรณ์ประกอบงานระบบดับเพลิงภายนอกอาคารสมเด็จย่า 2

 -"POTER ROEMER" Double Clampper Conn.Y ชุด 1        12,000    12,000       3,600       3,600         15,600          

Size4"x2.5"x2.5"Brass W/Quick Coupling And

CAP.Chaim

 -"NIBCO"Wafer Check Valve 4" 250PSI ชุด 1        10,000    10,000       3,000       3,000         13,000          

                  รวม 1.3.1 งานระบบดับเพลิง 374,032 186,248 560,280
กลุม่งานที ่2

 2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสัง่ท า (จัดจ้าง) 

                 รวม 2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสัง่ท า (จัดจ้าง) -           -           -             

กลุม่งานที ่3

 3.1 งานภูมิทัศน์

                 รวม 3.1 งานภูมิทัศน์ -           -           -             

 3.2 งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอ่ืนๆ

-           -           -             

ส่วนที ่2  ครุภัณฑ์สัง่ซ้ือหรือจัดซ้ือ

2.1งานครุภัณฑ์สัง่ซ้ือ

-           -           -             

2.2 ระบบดับเพลิง

อาคารสมเด็จย่า 1

1 ตู้ดับเพลิง(Fire Hose Rack) ขนาด 80x100x30 ซม. ชุด 5 16,500    82,500       4,950       24,750       107,250        

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ รายละเอียดตามรูปแบบ

อาคารสมเด็จย่า 2

2 ตู้ดับเพลิง(Fire Hose Rack) ขนาด 60x70x20 ซม. ชุด 5 14,500    72,500       4,350       21,750       94,250          

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ รายละเอียดตามรูปแบบ

อุปกรณ์ประกอบชดุดบัเพลงิภายนอกอาคาร อาคารเฉลมิพระเกียรติ

รวม  (3.2) งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอ่ืนๆ

รวม 2.1งานครุภัณฑ์สัง่ซ้ือ

ล าดับ รายการ หน่วย จ านวน ราคารวม
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โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงท่อเมนพร้อมอุปกรณ์ระบบดับเพลิงรวม 4 อาคาร

สถานทีก่่อสร้าง  อาคารสมเด็จย่า 1 อาคารสมเด็จย่า 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และอาคารละมูล

ราคาวสัดุ ค่าแรงงาน

ต่อหน่วย รวมวสัดุ ต่อหน่วย รวมค่าแรง
ล าดับ รายการ หน่วย จ านวน ราคารวม

3 ป้ายทางออกฉุกเฉิน แบบแขวนเพดานรวม 4อาคาร ชุด 39 3,000      117,000      -          -            117,000        

272,000     46,500      318,500       

3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนด เง่ือนไข และความจ าเป็นต้องมี

งานขนทิ้งเศษวัสดุ งาน 1 3,000      3,000         -          -            3,000           

3,000          รวม  (3.1) งานค่าใช้จ่ายพิเศษ

ส่วนที ่3  ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนด (ถ้ามี) 

รวม 2.2ระบบปรับอากาศ
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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 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการก าหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ 

ลงช่ือ   นางสาวนุชนารถ กลับบ้านเกาะ      ประธานกรรมการ 
ลงช่ือ   นายแสนศักดิ์ ลิขิตพงษ์วิทย์               กรรมการ 
ลงช่ือ   นางสาวรวีวรรณ โพธ์ิทอง     กรรมการ 
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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 

 

 

คณะกรรมการก าหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ 

ลงช่ือ   นางสาวนุชนารถ กลับบ้านเกาะ      ประธานกรรมการ 
ลงช่ือ   นายแสนศักดิ์ ลิขิตพงษ์วิทย์               กรรมการ 
ลงช่ือ   นางสาวรวีวรรณ โพธ์ิทอง     กรรมการ 
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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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                                                                                                           แผ่นที่  1/1 
ก าหนดงวดงาน – งวดเงิน  และระยะเวลาก่อสร้าง 

 
สิ่งก่อสร้าง       ปรับปรุงท่อเมนพร้อมอุปกรณ์ระบบดับเพลิงรวม 4 อาคาร 
สถานทีก่่อสร้าง           อาคารสมเด็จย่า 1 อาคารสมเด็จย่า 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และอาคารละมูล 
ราคาค่าก่อสร้าง          100% 
ระยะเวลาก่อสร้าง        60  วัน 
การก่อสร้างแบ่งเป็น      1 งวด (งวดเดียว) 
งวดที่ 1 (งวดเดียว)  จ านวนเงิน  100 %  (ร้อยละร้อยของเงินตามสัญญา)    
                          จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 

1.1 รื้อถอนท่อเมนระบบดับเพลิงภายนอกอาคาร และท่อแยกเข้าตู้ดับเพลิงประจ าชั้น                                                
1.2 เดินท่อเมนเชื่อมบรรจบระบบดับเพลิงภายนอกอาคาร และท่อแยกเข้าตู้ดับเพลิง 

ประจ าชั้น                                                
                     1.3   ติดตั้งตู้ดับเพลิง(Fire Hose Rack) ประจ าชั้นพร้อมอุปกรณ์ อาคารสมเด็จย่า 1 และ 
                            อาคารสมเด็จย่า 2 
                     1.4   ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบภายในตู้ดับเพลิง(Fire Hose Rack) ประจ าชั้น อาคารละมูล 
                            อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
                     1.5   ติดตั้งป้ายทางออกฉุกเฉิน อาคารสมเด็จย่า 1 อาคารสมเด็จย่า 2 อาคารละมูล และ  
                            อาคารเฉลิมพระเกียรติ        
                     1.6 ทดสอบงานระบบดับเพลิง   
                    และได้ท าการก่อสร้างปรับปรุงรายการต่าง ๆ  ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบ
รายการสัญญาทุกประการ  รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างและพ้ืนที่ข้างเคียงให้สะอาดเรียบร้อย 
                
                            ทั้งหมดแล้วเสร็จ                        (ก าหนดเวลา  60 วัน) 
                                      
 
เอกสารประกอบสัญญา 

1. รูปแบบงานปรับปรุง 
2. เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

                     
 
 
                                                 

 

คณะกรรมการก าหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ 
ลงช่ือ   นางสาวนุชนารถ กลับบ้านเกาะ      ประธานกรรมการ 
ลงช่ือ   นายแสนศักดิ์ ลิขิตพงษ์วิทย์               กรรมการ 
ลงช่ือ   นางสาวรวีวรรณ โพธ์ิทอง     กรรมการ 
 



แบบเดนิทอ่ระบบดบัเพลงิ อาคารสมเด็จยา่ 1

จดุตอ่ทอ่ดบัเพลงิกบัทอ่นําดชีนัดาดฟ้า

ตูด้บัเพลงิชนั 5

จดุเดนิทอ่ใหม่

ตูด้บัเพลงิชนั 4 ตูด้บัเพลงิ ใหม่

ยา้ยตําแหน่งจดุรับนํา
ตูด้บัเพลงิชนั 3

ตูด้บัเพลงิชนั 2

ตูด้บัเพลงิชนั 1



แบบเดนิทอ่ระบบดบัเพลงิ อาคารสมเด็จยา่ 2

จุดตอ่ทอ่ดับเพลงิกับทอ่นําดชีนัดาดฟ้า

ตูด้ับเพลงิชนั 5

จุดเดนิทอ่ใหม ่เขา้ตุด้ับเพลงิ ขนาด 2 1/2 นวิ

ทอ่เมนเดมิ 4 นวิ
ตูด้ับเพลงิชนั 4

ตูด้ับเพลงิ ใหม่

ตูด้ับเพลงิชนั 3
ยา้ยตําแหน่งจดุรับนํา

ตูด้ับเพลงิชนั 2

ตูด้ับเพลงิชนั G
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