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เอกสารแนบท้ายสัญญา 

เงื่อนไขและข้อผูกพันในการก่อสร้าง  ของ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 
งานจ้างปรับปรุงพื้นที่กลุ่มงานเวชศาสตร์พื้นฟู 

บริเวณชั้น 1 อาคาร 100ปีกิจการกรมแพทย์ทหารเรือ รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 

------------------------------------------------------ 

เงื่อนไขและข้อผูกพันในการงานจ้างปรับปรุงพื้นที่กลุ่มงานเวชศาสตร์พื้นฟูบริเวณชั้น 1 อาคาร 100 ปี กิจการ
กรมแพทย์ทหารเรือ รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. หมายเลขแบบ กอง สน.พร 61-009 จ านวน 30 แผ่น และ
แบบ ชย.ทร.62-6-002 จ านวน 13 แผ่น โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาและต้องยึดถือปฏิบัติด าเนินการ     ซ่ึง
มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ความสัมพันธ์ของสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญา 

1.1.1 สิ่งต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในรายการประกอบแบบก่อสร้าง แต่มิได้แสดงไว้ในแบบรูปก่อสร้างหรือแสดง
ไว้ในแบบรูปก่อสร้าง แต่มิได้ก าหนดไว้ในรายการประกอบแบบก่อสร้าง ให้ถือเสมือนว่า ได้แสดงไว้แล้วทั้งสองแห่ง 
หรือไม่ได้ระบุไว้ในแบบหรือรายการประกอบแบบ แต่เป็นสิ่งที่ต้องกระท าตาม ขั้นตอนของงานตามปกติเพ่ือให้งาน
เสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิชา วัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและรวดเร็ว ผู้รับจ้างจะต้องท างานนั้น 
ๆ โดยไม่คิดค่าจ้างและเวลาเพ่ิมอีก 

1.1.2 ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา (เช่น แบบ, รายการประกอบแบบ, ประมาณการ, ค าชี้แจงในการ
น าดูสถานที่) ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญา ให้ใช้ข้อความในสัญญาบังคับ และ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญา
ขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง และให้ถือว่าค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเป็นที่สิ้นสุด 

1.1.3 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้างก่อนและ
ระหว่างด าเนินการ หากพบอุปสรรคข้อขัดข้อง, ข้อขัดแย้ง, ไม่ชัดเจน, คลาดเคลื่อน ให้ผู้รับจ้างแจ้งต่อผู้ว่าจ้าง เพ่ือ
ขอค าวินิจฉัยทันทีก่อนที่จะด าเนินการก่อสร้างในส่วนนั้นต่อไป และให้ถือว่าค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเป็นที่สิ้นสุด หาก
ผู้รับจ้างเพิกเฉยไม่ด าเนินการตามท่ีกล่าวข้างต้น และยังคงด าเนินการก่อสร้างต่อไปโดยไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ของผู้ว่าจ้างหรือก่อให้เกิดผลเสียหายใด ๆขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง โดยไม่ถือเป็นเงื่อนไขในการต่ออายุสัญญา หรือเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่ม 

1.2 การรับฟังแนวทางปฏิบัติงาน 

เมื่อผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญา ขอให้ติดต่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติงาน และขอรับแบบฟอร์มต่างๆ
ตลอดจนรายชื่อเจ้าหน้าที่ท่ีจะติดต่อประสานงานได้ท่ี ส่งก าลังบ ารุง รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.  
1.3 กฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินการก่อสร้าง 
ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ค าสั่ง ประกาศ ระเบียบ บทบัญญัติและกฎหมายอ่ืนๆ ของ กองทัพเรือ 
กระทรวงกลาโหม หน่วยงานราชการกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ก่อสร้าง ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและแก้ไขเพ่ิมเติมภายหลัง 
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1.4 การขออนุญาตเข้าท างาน 

เมื่อผู้รับจ้างจะเริ่มเข้าท างาน จะต้องขออนุญาตเข้าท างานทันทีในโอกาสแรก โดยท าหนังสือถึงหน่วยงาน
เจ้าของพ้ืนที่หรือผ่านหน่วยคู่สัญญา ในการผ่านเข้า-ออก พ้ืนที่ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกองทัพเรือ ว่า
ด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2531 และมาตรการรักษาความปลอดภัย ที่หน่วยเจ้าของพ้ืนที่ก าหนด และ
จะต้องปฏิบัติงานอยู่ในเฉพาะพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง เท่านั้น 

 

1.5 เวลาในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

เวลาท างานก่อสร้างปกติของผู้รับจ้างที่ก าหนดไว้ในสัญญา คือ 08.00-17.00 น. ของทุกวัน ในกรณีที่ผู้
รับจ้างมีความจ าเป็นต้องท างานล่วงเวลานอกเหนือจากก าหนดนี้ ให้ขออนุญาตจากหน่วยเจ้าของพ้ืนที่  (ผ่านผู้
ควบคุมงาน) ก่อนด าเนินการ ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 

กรณีท่ีผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าท างานในเวลาปกติที่ก าหนดไว้ได้ เนื่องจากสาเหตุที่ก าหนดไว้ในเรื่องการขอ
ขยายเวลา ผู้รับจ้างสามารถอ้างเหตุนี้เพื่อการขอขยายเวลาตามสัญญาได้ โดยปฏิบัติตามแนวทางการขอขยายเวลา
ที่ผู้ว่าจ้างก าหนดไว้ 

1.6 ส านักงานสนามและสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว 

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีส านักงานสนาม และสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว เพ่ือใช้อ านวยความสะดวกในการก่อสร้าง
ส าหรับการขออนุญาตปลูกสร้าง ให้ขออนุญาตโดยตรงจากหน่วยเจ้าของพ้ืนที่ สิ่งปลูกสร้างที่ผู้รับจ้างต้องจัดให้มี
ประกอบด้วย ส านักงานสนาม ส าหรับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง และส านักงานของผู้รับจ้าง 
โดยส านักงานสนามควรมีขนาดเหมาะสมกับขนาดของโครงการ พร้อมด้วยไฟฟ้า ประปา ห้องน้ าส้วม อุปกรณ์
ส านักงานที่จ าเป็น เป็นส านักงานสนามแยกส่วนระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างมีพ้ืนที่แต่ละ พร้อมด้วย สถานที่เก็บ
ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ โต๊ะประชุมส าหรับคณะกรรมการตรวจการจ้างขนาดตามที่ทางราชการก าหนด พร้อมสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ, โทรศัพท์ เป็นต้นส าหรับต าแหน่งที่ตั้งควรอยู่ในที่มองเห็นบริเวณ
สถานที่ก่อสร้างได้ทั่วถึงหันหน้าเข้าหาต าแหน่งอาคารที่จะก่อสร้าง ไม่กีดขวางการจราจร หรือ การก่อสร้างใน
โครงการ เข้าออกได้สะดวก ทั้งนี้ให้ส่งแบบร่างส านักงานสนามให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อน ขออนุญาตหน่วย
เจ้าของพ้ืนที ่

1.7 การใช้อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นที่พักอาศัย 

ผู้รับจ้าง ห้ามใช้อาคารที่กอ่สร้างเป็นที่พักอาศัยยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างกรณีจ าเป็น 

1.8. สิ่งของประจ าสถานที่ก่อสร้าง 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาสิ่งของต่าง ๆ ไว้ ณ สถานที่ ก่อสร้างและดูแลให้มีสภาพที่ดีดังนี้ 
1.8.1 แบบพิมพ์เขียว/หรือแบบพิมพ์ขาว  แบบและรายการประกอบแบบก่อสร้างทั้งหมด เรียงตามล าดับ

เก็บไว้เป็นเล่มจ านวน  1  ชุด 
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1.8.2  ส าเนาสัญญาจ้างเหมา พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง จ านวน 1 ชุด 
1.8.3 เครื่องมือส าหรับใช้ประกอบการตรวจงาน อุปกรณ์ส านักงานที่จ าเป็นอ่ืนๆ ไม้สเกล, ไม้บรรทัดแบบ

ไม้ที่เลื่อน (T-Slide),ไม้ฉากชนิด 30 องศา และ 45 องศาหรือไม้ฉากชนิดปรับมุม จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด เทปวัด
ระยะความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ชุด โต๊ะส าหรับใช้อ่านแบบ จ านวน  1 ตัว,กระดานไวท์
บอร์ด,กระดานชานอ้อยส าหรับติดแผนงานและภาพถ่ายแสดงความก้าวหน้าการก่อสร้างขนาดเหมาะสม จ านวน 
อย่างน้อย 1 แผ่น 

1.8.4 หมวกนิรภัยชนิดใช้ในการตรวจงานก่อสร้างพร้อมสายรัดคาง   จ านวนเพียงพอต่อการใช้ตรวจงาน
ของกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน 

1.8.5 จดัท าแผงไม้ติดตั้งตัวอย่างหรือแค็ตตาล็อกของวัสดุหรืออุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการก่อสร้างตามท่ีก าหนด
ในตารางวัสดุหรืออุปกรณ์ หรือวัสดุที่ผู้ว่าจ้างอนุมัติให้ใช้ได้แล้ว 

1.8.6 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์งานกราฟฟิกส์ ส าหรับการก ากับดูแลสัญญาของผู้ว่าจ้าง
พร้อมเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ A3 อย่างน้อย 1 ชุด และระบบอินเตอร์เนต โปรเจคเตอร์ โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ี 6ที่นั่ง
โดยเมือ่แล้วเสร็จต้องมอบเป็นทรัพย์สินทางราชการ 

1.9. การขอใช้น้ าประปา ไฟฟ้า หรือโทรศัพท์ 

ให้ผู้รับจ้างด าเนินการขอใช้ไฟฟ้า ประปา หรือโทรศัพท์ชั่วคราว ให้ผู้รับจ้างประสานกับหน่วยเจ้าของพ้ืนที่ 
แล้วติดตั้งมิเตอร์ภายในชั่วคราว โดยค่าใช้จ่ายทั้งปวงผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ 

1.10 การท าแผ่นป้ายสถานที่ก่อสร้าง 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง ซึ่งต้องมีความ
สูงและอยู่ในต าแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนจากทางเข้าโดย ท าด้วยไม้อัดทนน้ าหนา 10 มิลลิเมตร หรือแผ่นโลหะหรือ 
แผ่นไวนิล ขนาดป้าย 1.20 X 2.40 เมตร พื้นทาสีเขียวตัวหนังสือสีขาวสูง 10 เซนติเมตร 

ให้มีข้อความดังนี้ 

ตรา ชื่อหน่วยงานคู่สัญญา……………………………………………………………………………. 
หน่วย สถานที่ติดต่อ พร้อมเบอร์โทร...................................................................................................... 
สัญญา เลขที่ ลงวันที่…………………………………………………………………………………. 
งาน ปริมาณงาน……………………………………………………………………………………… 
………………………………….……………………………………………………………………….. 
ผู้รับจ้าง.................................... ......................................................... โทร............................................... 
ก าหนดเริ่มงาน...............................................ก าหนดแลว้เสร็จ ................................... รวม.............. วนั 
วงเงิน..................................... บาท ค่าปรับวันละ......................................... บาท 
ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง.................................................. หมายเลข ใบประกอบวิชาชีพ......... โทร…. 
ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง  ........................................................................................................................ 

ก าลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน 
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1.11 มาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้างของรัฐ 

ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติและรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่ก าหนดไว้ 
สิ่งก่อสร้างที่อยู่ติดกับทางสาธารณะหรือมีผู้สัญจรผ่านไปมา ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแผงป้องกันวัสดุล่วงหล่น , รั้ว
แสดงพื้นท่ีก่อสร้าง 

1.12. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 

ผู้รับจ้างต้องจัดส่งบัญชีรายชื่อ ผู้แทนของผู้ว่าจ้างที่มีอ านาจตัดสินใจ มัณฑนากร และผู้ควบคุมงาน 
พร้อมหลักฐานส าเนาใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พร้อมลงนามรับรอง และส าเนาใบประกาศนียบัตร
ของผู้ควบคุมงานพร้อมลงนามรับรอง ส่งให้ผู้ว่าจ้าง ( ผ่านผู้ควบคุมงาน ) ทราบใน 7 วันนับตั้งแต่วันลงนามใน
สัญญา    ผู้รับจ้างต้องมีพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

1.12.1 ผู้แทนของผู้ว่าจ้างที่มีอ านาจตัดสินใจประจ าอยู่หน้างานตลอดเวลาระหว่างปฏิบัติการเพ่ือติดต่อ
ประสานงานกับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 

1.12.2 มัณฑนากรที่มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ประเภทภาคีสถาปนิกหรือสูงกว่า ในสาขา
ตกแต่งภายใน ตามที่สภาสถาปนิกออกให้ เพ่ือก ากับดูแลและรับผิดชอบในการก่อสร้าง รวมทั้งเพ่ือติดต่อประสาน
กับเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นระหว่างการซ่อมปรับปรุงและตกแต่ง  

1.12.3 วิศวกรระบบปรับอากาศที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีสถาปนิกหรือสูงกว่า 
ในสาขาที่เก่ียวข้อง เพ่ือก ากับดูแลและรับผิดชอบในการจัดท าแบบเพ่ิมเติมและก่อสร้าง รวมทั้งเพ่ือติดต่อประสาน
กับเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นระหว่างการซ่อมปรับปรุงและตกแต่ง  

1.12.4 ผู้ควบคุมงานประจ าสถานที่ก่อสร้าง (โฟร์แมน) ที่มีคุณวุฒิระดับ ปวช., ปวส., ปวท. ตรวจสอบตาม
กฎสภาสถาปนิกหรือเทียบเท่า สาขาช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง  หรือเทคนิคสถาปัตยกรรมจากสถาบันการศึกษา  
กพ. รับรอง อยู่ประจ าสถานที่ก่อสร้าง เพื่อควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปและความประสงค์ของทาง
ราชการ รวมทั้งเพ่ือติดต่อประสานงานกับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง  

1.13. วัสดุอุปกรณ์และการขออนุมัติ 

1.13.1 วัสดุหรืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในแบบหรือรายการประกอบแบบ ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งาน
มาก่อน มีคุณภาพดีได้มาตรฐานครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ทุกประการ โดยก่อนน ามาใช้งานผู้รับจ้างเสนอแคตตาล็อค 
และ/หรือ ตัวอย่างวัสดุ ให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ ตามแบบฟอร์มที่ทางราชการก าหนดโดยเสนอผ่านผู้ควบคุมงาน ตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

กรณีที่ 1 วัสดุอุปกรณ์ที่ ต้องเลือก สี รุ่น ขนาด หรือ ในรายการประกอบแบบก าหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือใน
แบบระบุว่าให้ส่งวัสดุนั้นให้ผู้ว่าจ้างก่อน ด าเนินการ 

กรณีที่ 2 ผู้รับจ้างขอใช้วัสดุตรงตามที่ก าหนดในแบบ/รายการประกอบแบบ โดยไม่ต้องมีการเลือก สีรุ่น 
ขนาด ให้ผู้รับจ้างเสนอเรื่องให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนด าเนินการ 
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1.13.2 การเสนอขอให้ตรวจสอบวัสดุที่จะน ามาใช้งานนั้น ผู้รับจ้างต้องแนบหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เช่นแคตตาล็อคแสดงรายละเอียดคุณสมบัติ ตัวอย่าง พร้อมชื่อผู้ผลิต ผู้แทนจ าหน่ายวัสดุหรืออุปกรณ์จ านวน 3 ชุด 
ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ ก่อนที่จะสั่งวัสดุนั้นๆ โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดซื้อหรือจัดหาเพ่ือให้ทันกับ
ระยะเวลาก่อสร้างและจะน ามาเป็นข้ออ้างภายหลังว่าวัสดุนั้นขาดตลาดเพ่ือขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัสดุ หรือลด
เนื้องานหรือขอต่ออายุสัญญาหรือเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มมิได้ 

1.14 อ่ืน ๆ 

1.14.1 เมื่อผู้รับจ้างได้ติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ระบุในแบบและสัญญา เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้าง
ต้องท าการทดสอบให้เห็นว่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือนั้น สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.14.2 ความเสียหายใดที่เกิดจากการด าเนินการของผู้รับจ้าง หรือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้าง ผู้รับจ้าง
จะต้องซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิมหรือ ดีกว่าสภาพเดิม 

1.14.3 ผู้รับจ้างต้องท าความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย  

                          ..................................................................................... 
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รายการบัญชีแบบและขอบเขตของงาน 
งานจ้างปรับปรุงพื้นที่กลุ่มงานเวชศาสตร์พื้นฟูบริเวณชั้น 1 อาคาร 100 ปีกิจการกรมแพทย์-

ทหารเรือ รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า  พร. 
------------------------------------ 

1. วัตถุประสงค์  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์จะด าเนินการงานจัดจ้าง
ปรับปรุงพ้ืนที่กลุ่มงานเวชศาสตร์พื้นฟูบริเวณชั้น 1 อาคาร 100 ปี กิจการกรมแพทย์ทหารเรือ รพ. สมเด็จพระ
ปิ่นเกล้า พร. ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ   ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 รายการบัญชีแบบและขอบเขตของงาน  ดังนี้ 

ล ำดบัท่ี รำยกำร 
จ ำนวน
(แผน่) 

1 รายการบัญชีแบบและขอบเขตของงาน  งานปรับปรุงพ้ืนที่กลุ่มงานเวชศาสตร์พ้ืนฟู
บริเวณชั้น 1 อาคาร 100 ปี กิจการกรมแพทย์ทหารเรือ รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 

3 

รวม 3 
 
1.2 เอกสารรายการประกอบแบบ ดังนี้ 

ล ำดบัท่ี รำยกำร หมำยเลขแบบ 
จ ำนวน
(แผน่) 

1 เงื่อนไขและข้อผูกพันในการก่อสร้าง  ของ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 
พร.   

- 4 

2 
 
 
3 

 

แบบและรายการประกอบแบบ งานปรับปรุงพ้ืนที่กลุ่มงานเวช
ศาสตร์พ้ืนฟูบริเวณชั้น 1 อาคาร 100 ปี กิจการกรมแพทย์
ทหารเรือ รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 
แบบและรายการประกอบแบบ งานปรับปรุงระบบปรับอากาศพ้ืนที่
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู บริเวณชั้น 1 อาคาร ฯ รพ.สมเด็จพระปิ่น
เกล้า พร. 
 

กอง สน.พร. 
 61-009 

 
ชย.ทร. 

62-6-002 
 

30 
 
 
 

13 

รวม 47 
 

2. ขอบเขตของงาน ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการปรับปรุงพื้นที่กลุ่มงานเวชศาสตร์พื้นฟูบริเวณชั้น 1 อาคาร 100 
ปี กิจการกรมแพทย์ทหารเรือ รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ  ตามแบบและรายการในข้อ 1. ซึ่งมีข้ันตอนและรายละเอียดในการด าเนินการดังนี้ 
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 2.1 ส่งแผนการด าเนินการงานปรับปรุงฯ ตามสัญญาฯและที่เกี่ยวของกับงานสถาปัตยกรรม โยธา ระบบ
สุขาภิบาล งานแจ้งเตือนและดับเพลิงและหนีไฟ งานระบบไฟฟ้า งานระบบสื่อสาร งานระบบปรับอากาศและอ่ืน
ตามแบบและที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงงานจัดท าแบบรายละเอียด 3มิติและแบบรายละเอียดบริเวณที่ระบุให้ด าเนินการ
ในแบบรายการ เช่น ส านักงาน OPD. ห้องโถงพักคอย OPD. ห้องรับรอง ห้องโถงพักคอยกายภาพ  

2.2 ติดตั้งรั้วหรือปิดกั้นพ้ืนที่ ให้มิดชิดด้วยไม้อัด หรือวัสดุที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันฝุ่นละออง เสียงและ
อันตรายอ่ืนๆ ป้ายเตือน ไฟเตือน ตามกฎหมายความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 

2.3 รื้อถอนฝ้าเพดาน, ผนัง, พ้ืน ประตู-หน้าต่าง ท่องานระบบไฟฟ้า ปรับอากาศและส่วนประกอบต่างๆ 
พร้อมส่วนที่เกี่ยวข้องตามท่ีแบบและรายการที่ก าหนด ออกท้ังหมด เพ่ือเตรียมพ้ืนที่ซ่อมแซมและตกแต่งพ้ืนที่  

2.4 งานซ่อมแซมและปรับปรุง พื้น ผนัง เพดานของเดิม โดยซ่อมรอยแตกร้าว ปรับระดับ แต่งแนวต่างๆ 
ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสวยงามให้ระดับระนาบ รวมทั้งการซ่อมระบบท่อน้ าประปา-ท่อน้ าทิ้ง-ท่อน้ าโสโครก ระบบ
ท่อทางการแพทย์ ที่เหนือฝ้าเพดานและใต้พ้ืนบริเวณพ้ืนที่ตามสัญญาและซ่อมแซมปรับรางประตูหน้าต่างบานเลื่อน
ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ 

2.5 ติดตั้งพ้ืน ,ผนัง ,ฝ้าเพดาน ประต-ูหน้าต่างและงานระบบอุปกรณต์่างๆทีเ่กี่ยวข้อง 
 2.6 งานซ่อมแซมและซ่อมเปลี่ยนพ้ืน, ผนัง ,ฝ้าเพดาน และงานระบบต่างๆท่ีเกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพ        

สวยงามเรียบร้อย  และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.7 ติดต้ังงานระบบไฟฟ้า เสียงตามสาย โทรศัพท์ อินเตอร์เนต ทีวี (จานด าพื้นฐาน ไม่มีจ่ายรายเดือน ) 

และอ่ืนๆตามแบบท่ีก าหนด (ไม่รวมUBC) 
2.8 รื้อถอนงานระบบสุขาภิบาลของเดิมและติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล ตามแบบท่ีก าหนด  
2.9 ลานด้านหน้าโถงพักคอยด้านนอกให้ซ่อมแซมและทาสี  พ้ืน ผนัง ฝ้า และติดตั้งราวกันกระจกกระถาง

พร้อมต้นไม้ ติดตั้งบันได1จุด  
2.10 ส ารวจ ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ แจ้งเตือน และดับเพลิง ในพ้ืนที่ชั้น1 ของกลุ่มงานเวชศาสตร์

ฟ้ืนฟูฯให้ได้มาตรฐานที่ดี และทดสอบงานระบบหัวสปริงเกอร์ 
 2.11 ติดตั้งระบบป้องกันปลวก พ้ืนที่ส่วนที่ 1 ,2 และ 3 โดยวัสดุ/น้ ายาที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนไข้และ
บริการต่อเนื่องฉีดน้ ายา 1ปี พร้อมใบรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ 

2.12 จัดหามัณฑนากรออกแบบตกแต่งภายในอย่างน้อยประกอบด้วย ห้องโถงพักรอ OPD. ห้องรับรอง  
ห้องโถงพักรอของกายภาพ และงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน หรือลอยตัวที่รายละเอียดไม่สมบูรณ์ (ภายในงบประมาณท่ี
ก าหนด) 
 2.13 จัดท าและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ Built – in ตามแบบท่ีก าหนด โดยใช้วัสดุทีดี มีคุณภาพ 
 2.14 จัดหาและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์โต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ แบบลอยตัว มีความแข็งแรงทนทาน 

2.15 ซ่อมแซม ท าสีอุปกรณ์ท่ีช ารุดที่จะยกมาติดตั้งตามที่แบบและรายการที่ก าหนด 
2.16 ติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ตามท่ีแบบและรายการที่ก าหนด 
2.17 ทาสีภายใน และภายนอก ตามที่ระบุในแบบ 
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2.18 รื้อถอนระบบปรับอากาศ เดิม แล้วติดตั้ง ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ  ระบบไฟฟ้า

ปรับอากาศ  ตามแบบ กอง สน.พร หมายเลขแบบ 61-009 จ านวน 30    แผ่น และแบบงานระบบปรับอากาศ 
ชย.ทร.หมายเลขแบบ 61-6-020 รวมทั้งหมด   13    แผ่น 

2.19 จัดท า และส่งมอบแบบ As built ทั้ง 2มิติ (A1) และ 3 มิติ  ทั้ง เอกสาร และ Soft file จ านวน 4 ชุด 
 
2.20 ทดสอบระบบไฟฟ้า ระบายอากาศ และแจ้งเตือน และอ่ืนๆเพื่อให้ใช้งานอย่างสมบูรณ์ 
2.21 ท าความสะอาดพ้ืนที่ทีก่อสร้างและพ้ืนที่ใกล้เคียงที่เก่ียวเนื่องหรือได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง 
 
2.22 การใช้วัสดุในการด าเนินการให้เป็นไปตามแบบและรายการที่ก าหนด โดยเฉพาะไม้โครงคร่าวครุภัณฑ์

ที่ติดตั้งในที่ต้องเป็นไม้เนื้อแข็งเนื้อเดียวกันตลอดขนาดตามมาตรฐานท้องตลาด ไม้อัดเป็นไม้อัดผิวไม้และไส้ไม้จริง
ขนาดความหนาของแผ่นไม้ตามแบบและรายการที่ก าหนดและต้องมีคุณสมบัติได้มาตรฐานอุตสาหกรรมและ
คุณภาพดีประเภทเกรด AA และอัดน้ ายากันปลวกอย่างดี 
3. เงื่อนไขและข้อผูกพัน   ในการด าเนินการปรับปรุงพื้นที่กลุ่มงานเวชศาสตร์พื้นฟูบริเวณชั้น 1 อาคาร 100 ปี 
กิจการกรมแพทย์ทหารเรือ รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามรายการมาตรฐานส าหรับงาน
ก่อสร้างที่ทางราชการก าหนดหรือรับรอง และตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่ก าหนดและ/หรือตามที่เจ้าหน้าที่จะชี้แจง
ให้ทราบเป็นเอกสารเพ่ิมเติมในวันน าดูสถานที่ 
 
 
 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ 
 

 


