




































 

รายการประกอบแบบงานปรับปรุงแผนกผู้ป่วยพิเศษ ชั้นที่ 6 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

 
วัตถุประสงค ์  
                       ให้ผู้รับจ้างด าเนินการงานปรับปรุงแผนกผู้ป่วยพิเศษ ชั้นที่ 6 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและ
โรคหัวใจ 10 ชั้น  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ให้ถูกต้องตาม
รูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ ด้วยช่างที่มีฝีมือและวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพให้เรียบร้อยใช้งานได้ดี
สมบูรณ์ทุกประการ   
                        หากส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารช ารุดเสียหายจากการปรับปรุงครั้งนี้ ให้ผู้รับจ้างท าการ
ซ่อมแซมให้เรียบร้อยใช้การได้ดีเหมือนเดิม หรือสร้างใหม่ชดใช้ส่วนนั้นๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและเวลาเพ่ิมจาก
ทางราชการแต่อย่างใด 
ขอบเขตงานที่ท าการปรับปรุง 
                   ให้ผู้รับจ้างท าการปรับปรุงแผนกผู้ป่วยพิเศษ ชั้นที่ 6 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 
ชั้น  ตามรูปแบบ รายการ และรายละเอียดงานปรับปรุงดังนี้    
งานผนัง-ผิวผนัง   
                    1 .  ให้ท าการขูดลอก ท าความสะอาดผิวผนังภายในห้องผู้ป่วยพิเศษชั้นที่ 6 ของเดิมทั้งหมด 
และหากพบรอยแตกร้าว ให้ท าการซ่อมปิดรอยร้าวของผนังเดิม ด้วยวัสดุ อะคลีริคฟิลเลอร์ พร้อมท าความ
สะอาดผิวผนังเดิมทั้งหมด ก่อนท าการกรุปิดผิวผนังด้วยวัสดุWall Paper ชนิดหลังผ้า ต าแหน่งการกรุปิด
ก าหนดขณะก่อสร้าง               
                    2 .  ให้ติดตั้งผนังไม้อัดยางหนาประมาณ 7 มม. โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี ทับด้วยไม้อัดยาง
หนาประมาณ 4 มม.บุทับปิดผิวหน้าด้วยแผ่นลามิเนทหนาประมาณ0.8 มม. ต าแหน่งและรายละเอียดตาม
รูปแบบก าหนด สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง 
                    3 .  ปรับเปลี่ยนผนังกรุปิดแผ่นไม้บีชตามรูปแบบ เป็นผนังไม้อัดยางหนาประมาณ 7 มม. 
โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี ทับด้วยไม้อัดยางหนาประมาณ 4 มม.บุทับปิดผิวหน้าด้วยแผ่นลามิเนทหนา
ประมาณ 0.8 มม. ต าแหน่งและรายละเอียดตามรูปแบบก าหนด สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง 
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                 4 .  ปรับเปลี่ยนผนังกรุหินอ่อนภายในประเทศ เป็นผนังอลูมิเนียมคอมโพสิท หนา 4 มม.ไส้กัน
ไฟ โครงเคร่าเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด25x25x1.6 มม. และให้ท าการทาสีรองพ้ืนกันสนิมก่อนกรุปิด
แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ต าแหน่งและรายละเอียดรูปแบบ สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง 

งานประตูพร้อมอุปกรณ์    

                     ให้ผู้รับจ้างท าการติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุดของแผนกผู้ป่วยพิเศษ ชั้นที่ 6 ทั้งหมด 
รายละเอียดและต าแหน่งตามรูปแบบก าหนด 
งานครุภัณฑ์   
                    ให้ผู้รับจ้างจัดท าครุภัณฑ์ตามรูปแบบรายการที่ก าหนด ขนาดที่แน่นอนวัดกับสถานที่จริง  
สรุปท้ายรายการ   
                   1.   ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการท างานให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง  พิจารณาหลังจากท า
สัญญาภายใน 7 วัน  
                   2.   การใช้น้ าประปาหรือไฟฟ้า ผู้รับจ้างจะต้องขออนุญาตจากโรงพยาบาลบ้านแพ้วก่อน
ด าเนินการ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามท่ีโรงพยาบาลก าหนด   
                  3.   หากพ้ืนที่บริเวณใดเกิดข้อโต้แย้งว่าจะต้องอยู่ในส่วนปรับปรุงครั้งนี้หรือไม่ ให้ถือมติ
คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นชอบ หรือวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สิ้นสุด ผู้รับจ้างจะอ้างเป็นเหตุขอขยาย
ระยะเวลาก่อสร้าง หรือข้ออ้างส าหรับเรียกค่าเสียหายอีกไม่ได้   
                   4.   ในกรณีที่การก่อสร้างปรับปรุงมีความจ าเป็นต้องท าการปรับรูปแบบ ให้เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะเสนอวิธีการออกแบบในส่วนนั้นๆ ซึ่งผู้รับจ้างต้องตรวจสอบจากสภาพ
สถานที่จริงและยึดถือสภาพสถานที่จริงเป็นหลักในการปรับปรุง และให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจ
การจ้างพิจารณาปรับเปลี่ยน  
                    6.  ผู้รับจ้างต้องท าการขนย้ายเศษวัสดุจากการรื้อถอน และเศษวัสดุจากการปรับปรุง ออก
นอกเขตโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
                    7.  ผู้รับจ้างต้องท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณที่ปรับปรุงพร้อมส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้สะอาด
เรียบร้อยก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย     
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ก ำหนดงวดงำน – งวดเงิน  และระยะเวลำก่อสร้ำง 

 
สิ่งก่อสร้าง       ปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ ชั้น6  
สถานทีก่่อสร้าง           ชั้น 6 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น 
ราคาค่ากอ่สร้าง          100% 
ระยะเวลาก่อสร้าง        90 วัน 
การก่อสร้างแบ่งเป็น      3 งวด  (สามงวด) 
 
                    งวดที่ 1 จ านวนเงิน 25 %  (ร้อยละยี่สิบห้าของเงินตามสัญญา)    
                           จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการปรับปรุงภายในห้องผู้ป่วยพิเศษจ านวน 8 ห้องของชั้น 6 
แล้วเสร็จ งานติดตั้งโครงเหล็กผนังอลูมิเนียมคอมโพสิทแล้วเสร็จ งานจัดท าครุภัณฑ์กับที่ประจ าชั้น 6 (FUR68 
-69-77-78) แล้วเสร็จ  งานติดต้ังผนังปิดผิวด้วยแผ่นฟอร์ไมก้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30% งานติดตั้งบานประตู
พร้อมอุปกรณ์ของชั้นที่ 6 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30% ทดสอบงานระบบไฟฟ้า-ไฟฟ้าสื่อสาร-ระบบแก๊สทาง
การแพทย-์ระบบเรียกพยาบาล ห้องผู้ป่วยพิเศษจ านวน 8 ห้องของชั้นที ่6  
                      ทั้งหมดแล้วเสร็จ                    (ก าหนดเวลา  30 วัน) 
 
                    งวดที่ 2   จ านวนเงิน  35%  (ร้อยละสามสิบห้าของเงินตามสัญญา) 
                        จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการปรับปรุงภายในห้องผู้ป่วยพิเศษจ านวนรวม 16 ห้องของ
ชั้นที่6 แล้วเสร็จ งานกรุปิดผิวผนังอลูมิเนียมคอมโพสิทแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า50% งานจัดท าครุภัณฑ์กับที่
ประจ าชั้นที6่(FUR66 -67-73-76)แล้วเสร็จ  งานติดตั้งผนังปิดผิวด้วยแผ่นฟอร์ไมก้า แล้วเสร็จรวมไม่น้อยกว่า 
60% งานติดตั้งบานประตูพร้อมอุปกรณ์ของชั้นที่ 6 แล้วเสร็จรวมไม่น้อยกว่า 60% ทดสอบงานระบบไฟฟ้า-
ไฟฟ้าสื่อสาร-ระบบแก๊สทางการแพทย์-ระบบเรียกพยาบาล ห้องผู้ป่วยพิเศษจ านวนรวม 16 ห้องของชั้น6   
                                  ทั้งหมดแล้วเสร็จ                    (ก าหนดเวลา  30 วัน) 
 
                     งวดที่ 3(งวดสุดท้าย)  จ านวนเงิน 40%  (ร้อยละสี่สิบของเงินตามสัญญา)    
                          จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการปรับปรุงภายในห้องผู้ป่วยพิเศษ ส่วนที่เหลือของชั้นที ่6 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานกรุปิดผิวผนังอลูมิเนียมคอมโพสิททั้งหมดแล้วเสร็จ งานจัดท าครุภัณฑ์กับที่ประจ าชั้นที่ 6 
ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ  งานติดตั้งผนังปิดผิวด้วยแผ่นฟอร์ไมก้า ส่วนที่เหลือของชั้นที่ 6 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
งานติดตั้งบานประตูพร้อมอุปกรณ์ส่วนที่เหลือของชั้นที่ 6 ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทดสอบงานระบบไฟฟ้า-ไฟฟ้า
สื่อสาร-ระบบแก๊สทางการแพทย์-ระบบเรียกพยาบาล ห้องผู้ป่วยพิเศษชั้นที่ 6 ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
                      และได้ท าการก่อสร้างปรับปรุงรายการต่างๆทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วนถูกต้องตาม
รูปแบบ และรายการ รายละเอียดสัญญาทุกประการ รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
                                  ทั้งหมดแล้วเสร็จ                    (ก าหนดเวลา  30 วัน) 
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