
เอกสารเลขที่ R09-11017-10667-66 (จำนวน 20 แผ่น) 

 
รายการประกอบแบบก่อสร้าง 

อาคารผู้ป่วยนอก อุบัตเิหตุ และบำบัดรักษา 6 ชั้น 
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์2 (แห่งใหม่)  จังหวัดบุรรีัมย ์ 

R09-11017-10667-66 
 

 ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ และบำบัดรักษา 6 ชั้น แบบเลขที่ 11017 
ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 2 (แห่งใหม่) จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา ด้วยวัสดุ–
อุปกรณ์และช่างฝีมือที่ดี โดยมีข้อกำหนดเพ่ิมเติมดังนี้ 

แบบและเอกสารประกอบการก่อสร้าง ประกอบด้วย 
1. แบบก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ และบำบัดรักษา 6 ชั้น แบบเลขที่ 11017 จำนวน 1 ชุด  
2. รายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ และบำบัดรักษา 6 ชั้น  

เอกสารเลขที่ R09 – 11017 – 10667 - 66  จำนวน  20 แผ่น 
3. มาตรฐานการก่อสร้างอาคารของกองแบบแผน พ.ศ. 2553 จำนวน 1 เล่ม 
4. มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง  พ.ศ. 2561 (Download จาก website กองแบบแผน http://dcd.hss.moph.go.th/) 
5. รายการแบบขยายรายละเอียดการติดตั้งประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม เอกสารเลขที่ ก.147/ก.ย./53 
6. รายละเอียดการทาสี เอกสารเลขที่ ก.148/ก.ย./53 
7. มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็ก เอกสารเลขที่ ก.39/เม.ย./53 จำนวน 3 แผ่น 
8. รายละเอียดข้อกำหนดอุปกรณ์ ระบบก๊าซทางการแพทย์ เอกสารเลขที่ ก.149/ก.ย./53 
9. รายละเอียดข้อกำหนดระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) เอกสารเลขที่ ก.150/ก.ย./53 
10. รายละเอียดข้อกำหนดระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ชนิดปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ เอกสารเลขที่ ก.151/ก.ย./53 
11. รายละเอียดข้อกำหนดเครื่องปรับอากาศ ชนิดน้ำเย็น (Specification of Air Chiller System) เอกสารเลขที่ ก.152/ก.ย./53 
12. รายละเอียดข้อกำหนดลิฟต์ขนส่ง เอกสารเลขที่ ก.153/ก.ย./53 
13. รายละเอียดข้อกำหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร เอกสารเลขที่ ก.155/ก.ย./53 
14. รายการประกอบแบบการแก้ไขหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (FL) เป็นหลอดไฟชนิด LED เอกสารเลขที่ ก.77/มิ.ย./61 
15. รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเครื่องสูบน้ำประปา เอกสารเลขที่ ก.154/ก.ย./53 
16. รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะถังบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ (Biological Treatment Tank) เอกสารเลขที่ ก.139/ก.ย./53 
17. เอกสารอ่ืน  ๆ(ถ้ามี) 

หมายเหตุ เอกสารประกอบการก่อสร้าง  ให้ใช้รายละเอียดเฉพาะในสว่นที่เกี่ยวข้องกับเนื้องานเท่านั้น 

 

 

 

http://dcd.hss.moph.go.th/
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ข้อกำหนดทั่วไป 

1. ตำแหน่งของอาคาร 
ตำแหน่งของอาคารที่จะทำการก่อสร้าง ตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ภายในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 2  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ส่วนตำแหน่งที่แน่นอนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างจะกำหนดอีกครั้งในวันตรวจสอบผังการ
ก่อสร้างและ ลักษณะการก่อสร้างอาคารอาจจะมีการกลับรูปแบบ ซ้าย–ขวา, หน้า–หลัง หรือทั้งสองอย่างเพ่ือ
ความเหมาะสมด้านประโยชน์ใช้สอย โดยไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการ 

ในการกลับรูปแบบอาคาร ซ้าย–ขวา, หน้า–หลัง หรือทั้งสองอย่าง ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบ Shop 
Drawing  งานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างก่อสร้างผ่านผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ก่อนดำเนินการก่อสร้าง 

 
2. ระดับ 

ให้ระดับ ±0.00 ของอาคาร ให้เท่ากับระดับถนนบริเวณใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้างอาคาร ทั้งนี้ ระดับที่แน่นอนอาจจะปรับได้
เพ่ือความเหมาะสมด้านประโยชน์ใช้สอย ซึ่งจะกำหนดให้ในวันตรวจสอบผัง โดยไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการ 
 

3. การถมดิน (ถ้ามี) 
ให้ถมดินบริเวณที่จะทำการก่อสร้างอาคารและโดยรอบอาคาร โดยแผ่ออกจากอาคารรอบด้าน ด้านละ 

3.00 ม. ให้ได้ระดับ + 0.00 และทำลาดเอียง 1:2 ลงสู่ระดับดินเดิมหรือตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้าง
ก่อสร้างกำหนด 

 
4. การรื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้างเดิม 

4.1. การรื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้างเดิม (ถ้ามี) เป็นหน้าที่และค่าใช้จ่ายของสถานบริการสุขภาพเจ้าของ
สถานที่  เป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนเอง 

4.2. การรื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้างเดิม (ถ้ามี)  ให้รวมถึงส่วนประกอบของอาคารที่อยู่ภายใต้ผิวดินด้วย 
 

5. สิ่งกีดขวางการก่อสร้าง 
5.1. สิ่งสาธารณูปโภค, สาธารณูปการ และสิ่งกีดขวางการก่อสร้างทุกประเภท ที่จะต้องรื้อถอน, รื้อย้าย หรือ

นำไปติดตั้งใหม่ทั้งสิ้น  โดยหน้าที่และค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 
5.2. สิ่งสาธารณูปโภค, สาธารณูปการ และสิ่งกีดขวางการก่อสร้างทุกประเภท ที่ได้รื้อถอน, รื้อย้าย  หรือนำไป

ติดตั้งใหม ่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งให้ใช้งานได้ดีเหมือนเดิม 
5.3. ให้ผู้รับจ้างนำวัสดุ –อุปกรณ์ ส่วนที่ยังประโยชน์ได้  ที่ได้จากการรื้อถอน ไปเก็บรักษาไว้ยังสถานที่ที่ทาง

สถานบริการสุขภาพเจ้าของสถานที่เป็นผู้กำหนดให้ 
5.4. ในส่วนของขยะที่ได้จากการรื้อถอน จะต้องนำไปทิ้งภายนอกเป็นหน้าที่และค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 
5.5. ในการก่อสร้างถ้ามีความเสียหายใดๆ  ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการทำงานหรือขนย้ายวสัดุอุปกรณ์  ผู้รบัจ้างจะต้องทำการ

ปรับปรุง-ซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ให้ใช้การได้ด ี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาเพ่ิมเติม 
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6. การป้องกันและกำจัดปลวก 
6.1. ให้ดำเนินการทำระบบป้องกันและกำจัดปลวกของอาคารที่จะทำการก่อสร้าง โดยการใช้หัวฉีดน้ำยาเคมี

ผ่านท่อด้วยเครื่องมืออัดแรงดันสูง อัดน้ำยาเคมีลงไปในดิน เสร็จแล้วฉีดพ่นสารเคมีเคลือบผิวดินบริเวณ
รอบอาคารระยะประมาณ 3.00 เมตรอีกครั้งหนึ่งโดยให้น้ำยาเคมีซึมลงไปประสานกับน้ำยาเคมีที่อัดไว้ใน
ชั้นดิน 

6.2. สารเคมีกำจัดปลวกที่นำมาใช้ต้องได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข จะต้องมีใบรับรองการสั่งซื้อสารเคมีจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ ทั้งนี้
จะต้องดำเนินการโดยบริษัทที่มีความชำนาญโดยเฉพาะ และบริษัทผู้ดำเนินการจะต้องออกใบรับประกัน
ผลงานไม่น้อยกว่า 3 ปีให้แก่เจ้าของอาคารภายหลังจากอาคารก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบให้กับ
สถานบริการสุขภาพเจ้าของอาคาร 

6.3. ในกรณีในแบบมีการระบุวิธีการป้องกันและกำจัดปลวกไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ยกเลิกวิธีการตามข้อความ
เหล่านั้นทั้งหมด โดยใช้วิธีตามความข้างต้นแทน 

 

7. กรณีการขยายขนาดเสา (ถ้ามี) 
7.1. ในกรณีท่ีมีการขยายขนาดเสาทำให้ขนาดของหน้าต่าง ช่องแสงลดลง ให้ก่อสร้างโดยมีจำนวนช่องหน้าต่าง 

ช่องแสง ดังเดิม และลดขนาดความกว้างของหน้าต่าง ช่องแสง ตามขนาดที่ก่อสร้างจริง โดยไม่ถือเป็ น
การเปลี่ยนแปลงรายการ 

 

8. การป้องกันพื้นที่และการรักษาความปลอดภัย 
8.1. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ขอ ง

สถานบริการสุขภาพ เช่น กั้นรั้วขอบเขตของการก่อสร้าง, ตาข่ายกั้นวัสดุตกหล่น, การจัดเจ้าหน้าที่เวร
ยามของผู้รับจ้าง และอ่ืนๆตามสมควร 

8.2. ให้ผู้รับจ้างเสนอแผนการป้องกันพ้ืนที่และการรักษาความปลอดภัย ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงาน
จ้างก่อสร้าง  หากผู้ว่าจ้างเห็นว่ามาตรการที่ผู้รับจ้างจัดไว้ยังไม่เพียงพอ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงาน
จ้างก่อสร้างอาจจะให้ผู้รับจ้างดำเนินการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 

8.3. ทั้งนี้ให้ถือว่าการป้องกันพื้นที่และการรักษาความปลอดภัยนี้  เป็นเนื้องานที่อยู่ในงานงวดที่ 1 ด้วย 
 

9. การก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว 
9.1. ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว  ตามข้อกำหนดในมาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2553 หัวข้อที่ 

1.5 การเตรยีมสถานที่ก่อสร้าง รายละเอียดตามหัวข้อย่อยท่ี 1.5.9 
9.2. ทั้งนี้ให้ถือว่าการก่อสร้างสำนักงานชั่วคราวนี้ เป็นเนื้องานที่อยู่ในงานงวดที่ 1 ด้วย 

 

10. กรณีแบบก่อสร้างมีความขัดแย้ง (ถ้ามี) 
10.1. ในกรณีที่แบบขัดแย้งกันให้ถือแบบสถาปัตยกรรมเป็นหลักและให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำ Shop   
       Drawing เพ่ือนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างผ่านผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพ่ือ  
        พิจารณาอนุมัติ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง 
10.2. ในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์ที่มีการยกเลิกการผลิตหรือมีนวัตกรรมใหม่ที่สามารถนำมาใช้งานก่อสร้างได้   
       เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า ให้อยู่ในดุลยพินิจของ 
       คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรายการตามคู่สัญญา 
10.3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาของวัสดุก่อสร้าง ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
       เป็นผู้พิจารณา 
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ข้อกำหนดหมวดงานสถาปัตยกรรม 

1. หากรูปแบบหรือรายการใดที่มิได้ระบุในเอกสารชุดนี้ ให้ก่อสร้างตามแบบเดิมทุกประการ ทั้งนี้หากแบบหรือ
รายการใดที่ขัดแย้งกันหรือไม่ชัดเจน ให้ผู้รับจ้างเสนอปัญหาต่อนายช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้ าง และ/หรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง พิจารณาตัดสิน ก่อนดำเนินการก่อสร้างหรือติดตั้ง 

2. แบบส่วนใดที่ปรากฏอยู่ในงานสถาปัตยกรรม  แต่ไม่ปรากฏในแบบวิศวกรรมและจำเป็นต้องทำเพ่ือประโยชน์
ใช้สอยที่ดี  เพ่ือความถูกต้องตามหลักวิชาการที่ดีและเพ่ือความสวยงาม  ให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำโดยถือ
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้างและต้องเสนอ Shop Drawing เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน
งานจ้างก่อสร้างผ่านผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ 

3. ในกรณีที่แบบขัดแย้งกันให้ยึดถือแบบสถาปัตยกรรมเป็นหลัก 
4. แบบบางส่วนจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพ่ือให้เหมาะสมตามเจตนารมณ์ของการใช้งาน และตามกฎหมาย ผู้รับจ้างต้องให้

ความร่วมมือในการแก้ไข ทำ Shop Drawing เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างผ่าน ผู้ควบคุม
งานก่อสร้างและเตรียมการก่อสร้างให้สอดคล้องกัน 
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ข้อกำหนดหมวดงานมณัฑนศิลป ์

1. หากรูปแบบหรือรายการใดที่มิได้ระบุในเอกสารชุดนี้ ให้ก่อสร้างตามแบบเดิมทุกประการ ทั้งนี้หากแบบ
หรือรายการใดที่ไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกันกับงานระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น งานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้า เป็น
ต้น ให้ผู้รับจ้างเสนอปัญหาต่อผู้ควบคุมงานก่อสร้างและ/หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือพิจารณาก่อน
ดำเนินการก่อสร้างหรือติดตั้ง 

2. หากแบบส่วนใดที่ปรากฏอยู่ในแบบงานมัณฑนศิลป์ แต่ไม่ปรากฏอยู่ในแบบงานระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น 
งานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้า เป็นต้น และจำเป็นต้องทำเพ่ือประโยชน์ใช้สอยของการใช้งาน ถูกต้องตาม
หลักวิชาการช่างที่ดี ความมั่นคงแข็งแรง และสวยงาม ให้ผู้รับจ้างเสนอปัญหา พร้อมจัดทำ Shop Drawing ต่อผู้
ควบคุมงานก่อสร้างและ/หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือพิจารณาก่อนดำเนินการก่อสร้างหรือติดตั้ง  

3. ในกรณีที่แบบงานตกแต่งภายใน/งานมัณฑนศิลป์ เช่น งานตกแต่งห้องประชุม มีแบบซ้ำซ้อนกันกับแบบ
งานอ่ืนๆ ให้ยึดถือแบบงานมัณฑนศิลป์เป็นหลัก หรือให้ผู้รับจ้างเสนอปัญหาต่อต่อผู้ควบคุมงานก่อสร้างและ/หรือ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือพิจารณาก่อนดำเนินการก่อสร้างหรือติดตั้ง 

4. หากแบบบางส่วนจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพ่ือให้เหมาะสมตามเจตนารมณ์ของการใช้งาน และตามข้อ
กฏหมาย ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือในการแก้ไข จัดทำ Shop Drawing และเตรียมการก่อสร้างให้สอดคล้องกัน 

5. ระยะ รายระเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้ในแบบเป็นระยะโดยประมาณ อาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม
หรือสภาพที่เป็นจริงในการก่อสร้าง รวมถึงรายการหรือแบบขยายเกิดการขัดแย้ง หรือที่ไม่สามารถทำตามรูปแบบ
และรายการได้ ให้ผู้รับจ้างเสนอปัญหา พร้อมจัดทำ Shop Drawing ต่อผู้ควบคุมงานก่อสร้างและ/หรือ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการก่อสร้างหรือติดตั้ง เพ่ือประโยชน์ใช้สอย ถูกต้องตามหลัก
วิชาการช่างที่ดี ความมั่นคงแข็งแรง และสวยงาม 

6. ข้อกำหนดเพ่ิมเติมทั่วไป โดยหากในแบบระบุตรงตามรายละเอียดของข้อกำหนดในข้อใด ให้แก้ไขเป็นไป
ตามข้อกำหนดนั้นๆ พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างเสนอต่อผู้ควบคุมงานก่อสร้างและ/หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือ
พิจารณาก่อนดำเนินการก่อสร้างหรือติดตั้ง ข้อกำหนดเพ่ิมเติมมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

6.1 หากแบบระบุ กรุกระเบื้อง 4”x 4” หรือ 8”x 8” บนเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. TOP SLAB (ขอบหน้า 
TOP, ขา ค.ส.ล. 10 ซ.ม.) และส่วนที่เห็นภายนอก ให้เปลี่ยนเป็นกรุด้วยหินแกรนิต เจียรขอบลบมุม หินแกรนิตให้
ใช้ขนาดลึก 60 ซ.ม. ระยะห่างของรอยต่อแผ่นไม่ต่ำกว่า 1.00 ม. พร้อมบัวผนังหินแกรนิตเจียรขอบลบมุม สูง
ขึ้นมาจากขอบ TOP 10 ซ.ม. ตลอดแนวทุกด้านของครุภัณฑ์ 

6.2 หากแบบระบุ ส่วนที่ระบุปิดไม้อัดสัก หรือวีเนียร์ ย้อมสีธรรมชาติ บริเวณที่เป็นหน้าเคาน์เตอร์
ติดต่อ, ช่องนั่ง และส่วนที่เห็นภายนอกตู้ ให้ เปลี่ยนเป็นกรุไม้อัดยาง 4 ม.ม. ปิดทับด้วยลามิเนต หนา 0.8 ม.ม. 
เลือกสีและลายขณะก่อสร้างปิดขอบด้วยไม้สัก หนา 1 ซ.ม. ลบมุมขอบ ทำสีใกล้เคียงลามิเนต 

6.3 หากแบบระบุ ส่วนที่ระบุย้อมสีธรรมชาติ บริเวณที่เป็นคิ้วไม้สัก ,บัวกันเปื้อนไม้สัก และขาไม้สัก 
ให้แก้ไขเป็นทำส ีเลือกสีขณะก่อสร้าง (ความหนาของไม้ ให้เป็นไปตามแบบที่ระบุ) 
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6.4 สี ลาย และรูปแบบการแบ่งลายไม้ตกแต่งหน้าเคาน์เตอร์ สามารถแก้ไขปรับรูปแบบได้ (วัสดุ ให้

เป็นไปตามแบบที่ระบุในแบบ) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลพินิจของมัณฑนากรหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยไม่
ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการ รายละเอียดของรูปแบบจะให้ในขณะก่อสร้าง  

6.5 หากแบบระบุ หน้าบานเปิดเกล็ดไม้สัก ให้เปลี่ยนเป็นไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก หนา     20 ม.ม. 
กรุลามิเนตลักษณะเดียวกับหน้าบานเปิดทั่วไป เจาะเป็นช่องติด VENTILATION GRILL พลาสติก สีใกล้เคียงลามิ
เนตกรุหน้าบานเปิด ปิดขอบบานด้วยไม้สัก หนา 1 ซ.ม. ลบมุมมน ทำสีใกล้เคียงสีลามิเนต 

6.6 หากแบบระบุ อ่างเคลือบขาวขนาด 16”x 20”x 8” ให้เปลี่ยนเป็นอ่างเคลือบขาว ขนาด 17”x 
20”x 9” 

6.7 หากแบบระบุ อ่างเคลือบขาวขนาด 19”x 25”x 8  3/4” ให้เปลี่ยนเป็นอ่างเคลือบขาว ขนาด 
19”x 24”x 10” 

6.8 หากแบบระบุ กรุกระเบื้องเคลือบขนาด 4”X 4” บริเวณเหนืออ่างล้างมือ ให้เปลี่ยนเป็นกรุ
กระเบื้องเคลือบขนาด 12”x 12” ตั้งแต่ระดับอ่างขึ้นมาสูงเท่ากับ 2 แถว ยาวเท่ากับขนาดเคาน์เตอร์อ่างล้างมือ 

6.9 หากแบบระบุ ให้ใช้บานพับตู้เดือยเหล็ก ชนิดฝังหัวท้าย ให้เปลี่ยนเป็นบานพับถ้วยสำหรับบาน
เปิดตู้ได้  
               6.10 หากแบบระบุ ส่วนที่ปิดขอบด้วย PVC. หนา 3 ม.ม. (EDGE BANDING) ของครุภัณฑ์ ให้แก้ไข
เป็น ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 ม.ม. (EDGE BANDING) 

6.11 หากแบบระบุ มีบัวหลังตู้ และ/หรือบัวบังไฟบน ของครุภัณฑ์ วัสดุไม้  MDF ขนาด 4x5 ซ.ม. 
ห่อด้วยเมลามีนเรซินฟิล์ม (Melamine Resin Film) ให้เปลี่ยนเป็น ไม้ปิดบนตู้ ไม้พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 ม.ม. บุ
ลามิเนตสีพ้ืน สีใกล้เคียงหน้าบาน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 ม.ม. (EDGE BANDING) โดย 

กรรมวิธีผ่านความร้อน สีใกล้เคียงลามิเนตกรุหน้าบาน        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ให้เปลี่ยนเป็นตามท่ีระบุ ข้อ 6.12 ของเดิม 



เอกสารเลขที่ R09-11017-10667-66 แผ่นที่ 7/20 

0
.1

0

0
.1

0

0.55

0.60

0
.8

0

 
6.12 ในส่วนเฉพาะของตู้ที่มีอ่างล้าง(ตู้BS) ให้เปลี่ยนเป็นรายละเอียดดังนี้ 

6.12.1 หน้าบานเปิดเป็นแผ่นพีวีซีโฟมแข็งหรือพลาสวูด (PLASWOOD) หนารวม 
20 ม.ม. (พลาสวูด หนา 10 ม.ม. กรุทับด้วยพลาสวูด หนา 10 ม.ม. ดูตามแบบขยาย) กรุทับด้วยลามิเนตลักษณะ
เดียวกับหน้าบานเปิดทั่วไป ด้านหลังบาน (ภายในตู้) กรุลามิเนทสีขาว พร้อมเจาะเป็นช่องติด VENTILATION 
GRILL พลาสติก สีใกล้เคียงลามิเนตกรุหน้าบานเปิด ปิดขอบบานด้วย PVC. หนา 2 ม.ม. (EDGE BANDING) โดย
กรรมวิธีผ่านความร้อน สีใกล้เคียงลามิเนตกรุหน้าบาน  

6.12.2 แผงข้างตู้ เป็นแผ่นพีวีซีโฟมแข็งหรือพลาสวูด (PLASWOOD) หนา 20 ม.ม. กรุลา
มิเนทสีพื้น 

6.12.3 แผ่นหลังตู้ไม่มี พร้อมผนังด้านหลังกรุกระเบื้องเคลือบ 12"x12" 
6.12.4 แผ่นพื้นตู้ไม่มี พ้ืนตามแบบสถาปัตยกรรม 

          6.12.5 ตู้ไม่มีชั้นปรับระดับ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบขยายหน้าบานตู้ที่มีอ่างล้าง 
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ข้อกำหนดหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้างฐานรากชนิดไม่ตอกเสาเข็ม(ฐานแผ่) 

1. การเสนอราคา 
1.1 ให้ผู้รับจ้างเสนอราคาฐานรากชนิดรองรับด้วยฐานรากชนิดไม่ตอกเสาเข็ม(ฐานแผ่)  ดินรับน้ำหนัก

บรรทุกปลอดภัยไม่น้อยกว่า 25 ตัน/ตร.ม. และให้ใช้ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2.5 
(F.S.=2.5) 

1.2 ชนิดของฐานรากในการเสนอราคา ได้จากการคาดคะเนจากการก่อสร้างอาคารในบริเวณข้างเคียง
สำหรับชนิดของฐานรากท่ีใช้จริงขึ้นอยู่กับผลการเจาะสำรวจดิน ณ บริเวณการก่อสร้าง 

 
2. การเจาะสำรวจดิน 

2.1 ให้ผู้รับจ้างทำการเจาะสำรวจดินโดยวิธี  Boring  Test  ข้อกำหนดตามเอกสารเลขที่ ก.88/ มิ.ย./61   
ของกองแบบแผนกระทรวงสาธารณสุข 

2.2 ตำแหน่งและจุดทดสอบที่จะทำการเจาะสำรวจดิน ให้อยู่ในดุลยพินิจของวิศวกรผู้ทำการเจาะสำรวจ
ทั้งนี้  ผลการทดสอบจะต้องครอบคลุมพ้ืนที่ก่อสร้างทั้งหมด  โดยจำนวนจุดต้องไม่น้อยกว่า  3 จุด  
และให้ใช้ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2.5 (F.S.=2.5) 

2.3 นิติบุคคลผู้ทำการเจาะสำรวจดิน จะต้องส่งรายงานผลการเจาะสำรวจดินให้กองแบบแผน กระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือพิจารณาก่อนดำเนินการก่อสร้างในขั้นตอนต่อไป โดยส่งจำนวน 3 ชุด (เป็นเอกสาร
ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 2 ชุด)  ทั้งนี้ เอกสารรายงานผลการเจาะสำรวจดิน  ให้ปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดในเอกสารเลขท่ี ก.88/มิ.ย./61 แผ่นที่ 8 หัวข้อ 12. โดยเคร่งครัด 

2.4 ในส่วนของหนังสือรับรองของวิศวกรผู้เจาะสำรวจและคำนวณการรับน้ำหนักของดินให้ปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดในเอกสารเลขที่  ก.88/มิ.ย./61 แผ่นที่ 8 หัวข้อ 12.7 โดยจะต้องใช้ข้อความตาม
แบบฟอร์มที่กำหนดให้เท่านั้น 

2.5 ในส่วนของหนังสือรับรองของวิศวกรผู้รับผิดชอบในการสรุปผลและให้คำแนะนำชนิดของฐานรากให้
ปฏิบัติตามข้อกำหนดในเอกสารเลขที่ ก.88/มิ.ย./61 แผ่นที่ 8 หัวข้อ 12.8 โดยจะต้องใช้ข้อความ
ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้เท่านั้น 

2.6 ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดและใช้แบบฟอร์มเป็นอย่างอ่ืน ตามเอกสารเลขที่ ก.88/มิ.ย./61 
กองแบบแผน ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา 

2.7 ความผิดพลาดในการเจาะสำรวจดิน ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่ทำการ
เจาะสำรวจดิน  หรือความผิดพลาดของผู้รับจ้าง  อันก่อให้เกิดความเสียหายใดๆติดตามมา  ผู้รับจ้าง
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้แก่ผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 

 
3. คุณสมบัติของผู้ทำการเจาะสำรวจดิน 

3.1 จะต้องเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความชำนาญและ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับสภาวิศวกร 
3.2 นิติบุคคลผู้ทำการเจาะสำรวจจะต้องมีคุณสมบัติตามตามข้อกำหนดในเอกสารเลขที่ ก.88/มิ.ย./61 

แผ่นที่ 4 หัวข้อ 2. 
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4. ผลการเจาะสำรวจดิน 
4.1 ในกรณีต้องใช้ฐานรากรูปแบบอ่ืนนอกหรือจากที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายการและสัญญาจ้าง  ให้ผู้รับ

จ้างจัดทำเอกสารและรูปแบบรายละเอียด (โดยค่าใช้จ่ายในการจัดทำรูปแบบรายละเอียดเป็นของ 
ผู้รับจ้างทั้งสิ้น) เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างผ่านผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพ่ือ
พิจารณาก่อนการดำเนินการ  ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้ออกแบบและลงลายมือชื่อรับรองรายการคำนวณ  
จะต้องเป็นผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ไม่ต่ำกว่าประเภทสามัญวิศวกรโยธา  และ
พิจารณาค่างานเพ่ิม-ลดก่อนการส่งงานงวดที่ 1 

 
5. ข้อกำหนดทั่วไป      

5.1 ให้ทำการก่อสร้างงานวิศวกรรมโครงสร้างอาคาร ผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ และบำบัดรักษา 6 ชั้น ข้อ 1.1 
(หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง)  โดยใช้เอกสารนี้ประกอบกับ 
5.1.1 เอกสารรายงานผลการเจาะสำรวจดิน  เอกสารเลขที่ ก.88/มิ.ย./61  จำนวน 16 แผ่น 
5.1.2 มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2553 กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะในส่วนที่

เกี่ยวข้อง) 
5.1.3 มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็ก เอกสารเลขที่ ก.39/เม.ย./53 จำนวน 3 แผ่น 

5.2 รายละเอียดอ่ืน ที่ไม่ได้ระบุในเอกสารนี้  ให้ใช้ตามรูปแบบเดิมในแบบเลขที่ 11017 ถ้ามีรายละเอียดส่วน
หนึ่งส่วนใดขัดแย้งกัน   ให้ยึดถือตามเอกสารนี้เป็นหลัก 

5.3 ให้ระดับความลึกของหลังฐานรากชนิดไม่ตอกเสาเข็ม(ฐานแผ่) อยู่ต่ำกว่าระดับดินปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 
1.20 ม.  หรืออยู่ในดุลยพินิจของวิศวกรฝ่ายผู้ว่าจ้าง 

5.5 ดินที่เกิดจากการทำเสาเข็ม โรงพยาบาลจะกำหนดภายหลังให้ผู้รับจ้างขนไปทิ้งบริเวณใด ภายในรัศมีจาก
สถานที่ก่อสร้าง 15 กม. โดยการขนย้ายออกไปจากสถานที่ก่อสร้างและการขนส่งนำดินออกจากสถานที่
ก่อสร้าง รวมทั้งการปรับเกลี่ยและบดอัด ณ บริเวณที่นำไปทิ้งให้ระดับทั่วไปราบเรียบเสมอกัน ค่าใช้จ่ายใน
การนี้เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้นกรณีไม่สะดวกหรือทางโรงพยาบาล/หน่วยงานก่อสร้าง  ไม่สามารถหาที่ทิ้ง
ดินได้  ให้ดำเนินการขายดินตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

5.6 ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งวิศวกรผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ    สาขาวิศวกรรมโยธา  พ.ศ. 2551 (หรือฉบับ
ที่เป็นปัจจุบัน)  โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
พิจารณา  ทั้งนี้ให้นำเสนอก่อนดำเนินการก่อสร้างในส่วนงานโครงสร้างใดๆ ทั้งนี้ให้ถือว่าเอกสารการแต่งตั้ง
นี้ เป็นเนื้องานที่อยู่ในงานงวดที่ 1 ด้วย 

5.7 ในกรณีท่ีปรากฏว่าแบบรูปและรายละเอียดมีปัญหาเกิดขึ้น  โดยมีการขัดแย้งกันระหว่างแบบรูป, แบบรูปต่อ
รายการ, สงสัยจะคลาดเคลื่อน  หรือแบบรูปพิมพ์ไม่ชัดเจน  ผู้รับจ้างมีสิทธิ์ที่จะเสนอวิธีการออกแบบ
โครงสร้างในส่วนนั้น  โดยจัดทำแบบรายละเอียด (Shop Drawing)  พร้อมแสดงรายการคำนวณ  เพ่ือให้
วิศวกรกองแบบแผนพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ  โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจ้างก่อสร้างเป็นที่สิ้นสุดและให้ถือว่าการดำเนินการในส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา  จะถือเป็น
ข้ออ้างในการคิดเงินและเวลาเพ่ิมจากทางราชการไม่ได้  ทั้งนี้ ภาระหน้าที่และค่าใช้จ่ายในส่วนของการจัดทำ
เอกสารรายละเอียด (Shop Drawing)  เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น  
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5.8 ผู้รับจ้างสามารถทำการจัดเหล็กเสริมในโครงสร้างขึ้นใหม่เพ่ือให้สะดวกต่อการทำงาน  แต่จะต้องมีเนื้อที่หน้า

ตัดของเหล็กเสริมไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบ  อีกทั้งแนวคานคอนกรีตตามรูปแบบ  ไม่ว่าจะเป็นคานยึด
ระหว่างเสาหรือคานซอย สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามความจำเป็นและมีเหตุผลที่   เป็นไปได้  หรือ 
หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงขนาดหน้าตัดรวมทั้งเหล็กเสริมของคาน  ตลอดจนการออกแบบคาน
คอนกรีตบางตัวเสียใหม่ เพ่ือประโยชน์ของงานในภาคสนาม ผู้รับจ้างก็สามารถดำเนินการได้  ทั้งนี้  ต้อง
เสนอรายการคำนวณเพ่ือให้กองแบบแผนพิจารณาก่อนดำเนินการ  โดยผ่านการพิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างถือเป็นที่สิ้นสุด  และไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการ 

5.9 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลฯ /หน่วยงานก่อสร้าง เช่น   กั้นรั้วขอบเขตของการก่อสร้าง,  ตาข่ายกันวัสดุตกหล่น,  การจัด
เจ้าหน้าที่เวรยามของผู้รับจ้างและอ่ืนๆตามสมควร  หากผู้ว่าจ้างเห็นว่ามาตรการที่ผู้รับจ้างจัดไว้ยังไม่
เพียงพอ  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างอาจจะให้ผู้รับจ้างจะต้องทำเพ่ิมเติมตามลักษณะ
ความจำเป็นอย่างมีเหตุผล 

5.10 ผู้รับจ้างต้องหาวิธีป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างต่ออาคารข้างเคียง ขณะที่ทำการ
ก่อสร้าง เช่น การขุดร่องที่ระดับผิวดิน  การทำกำแพงคอนกรีตกันดิน  หรือการทำผนังกันดิน เป็นต้น  หาก
มีความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงระหว่างการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องทำการแก้ไข  ให้สามารถใช้งานอาคาร
ได้เหมือนเดิม 

5.11 โครงหลังคาเหล็ก ให้ทาสีรองพ้ืนกันสนิม มาตรฐาน-มอก. 2387-2555 จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เที่ยว  และให้
ทาสีทนไฟ โดยให้ผู้รับจ้างเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อกำหนดที่ระบุในราชกิจจา
นุเบกษา กฏกระทรวงฉบับที่ ๖๐ ( พ.ศ.๒๕๔๙ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒  
หรือตามมาตรฐาน ASTM  E119  Fire Test of Building Construction and Materials  พร้อมแนบเอกสาร
ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ โดยสถาบันหรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได้ และเอกสารรับรองโดยวิศวกร
โยธา  ระดับวุฒิวิศวกร 

5.12 เหล็กเสริมโครงสร้างที่มีขนาด Ø ตั้งแต่ 9 มม. ลงมา ใช้เหล็กกลม  (Rounded Bar) ชั้นคุณภาพ SR 24 ,          
Ø 12  มม. ขึ้นไป  กรณีรูปแบบกำหนดเป็นเหล็กเส้นกลมชั้นคุณภาพ SR24  ให้ใช้เหล็กข้ออ้อย (Deformed 
Bar)  หรือเหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar)  ชั้นคุณภาพ  SD 30  ผู้ รับจ้างสามารถใช้ เหล็กข้ออ้อย 
(Deformed Bar)  ชั้นคุณภาพ  SD 40  แทนได้  โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขสัญญา 

5.13 งานคอนกรีตโครงสร้างหลักที่สัมผัสดินหรือน้ำโดยตรง เช่น ฐานราก, ตอม่อ, คานคอดิน, พ้ืนหล่อในที่ชั้นล่าง
(เฉพาะกรณีใช้ดินเป็นแบบ), พ้ืนห้องน้ำ, กันสาด/หลังคา คสล. ให้ผสมน้ำยากันซึม 

5.14 การต่อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตในเสา  กรณี  ตั้งแต่ 25 มม.  ขึ้นไป  ให้ใช้ข้อต่อเชิงกลแบบเกลียวขนาน  
ชนิดไม่ลดหน้าตัด  โดยจุดต่อสามารถรับกำลังได้ไม่น้อยกว่า 125% ของเหล็กเสริมนั้นโดยให้ ผู้รับจ้างเสนอ
รายการคำนวณการรับน้ำหนักของข้อต่อและผลการทดสอบ เพ่ือให้กองแบบแผน     กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาก่อนการดำเนินการ และให้ทำการทดสอบโดยการสุ่มจากการติดตั้ง
จริง ณ สถานที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 1 ตัวอย่าง จากทุก 3,000 ชิ้น 

5.15 ในการส่งมอบงานทุกครั้งผู้รับจ้างต้องคำนวณค่า K  ในการส่งงานคราวก่อนและได้มีการประกาศดัชนีค่า K  
ของกระทรวงพาณิชย์ แล้ว  ต่อเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานนั้นๆ  ผ่านผู้ควบคุมงานเพ่ือตรวจสอบ  และ
แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเพ่ือทราบ 
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5.16 วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้  รวมถึงกรรมวิธีการก่อสร้าง (Construction Method)  ให้ผู้รับจ้าง

นำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างผ่านผู้ควบคุมงานก่อสร้าง พิจารณาเห็นชอบก่อน
ดำเนินการ    
5.16.1 ในกรณีที่มีการเสนอกรรมวิธีการก่อสร้างที่นอกเหนือจากรูปแบบกำหนดไว้แล้ว  เป็นหน้าที่และ

ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างที่จะต้องจัดทำเอกสารรูปแบบรายละเอียด เพ่ือเสนอคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างผ่านผู้ควบคุมงานก่อสร้าง พิจารณาก่อนดำเนินการ 

5.16.2 คุณสมบัติของผู้ให้คำแนะนำ ปรึกษา  ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ลงนามรับรองรายการคำนวณ จะต้อง
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญ
วิศวกรขึ้นไป 

  5.17  แบบพื้น POSTTENSION  ให้ผู้รับจ้างเสนอ Shop Drawing  พร้อมรายการคำนวณและรับรองแบบ
รายการคำนวณโดยวิศวกรระดบัไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกรโยธา เสนอคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุในงาน
จ้างก่อสร้างผ่านผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อพิจารณาก่อนการดำเนินการ โดยให้ตรวจสอบให้เป็นไปตาม
แบบคู่สัญญาจ้างและมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว  มยผ.
1301/1302-61  ข้อ 5.2.12.1 แรงเฉือนเจาะทะลุในแผน่พื้นสองทางแบบไร้คาน  และข้อ 5.2.12.2 การ
ป้องกันการวิบัติอย่างต่อเนื่อง (Possessive collapse)  ทั้งนี้หากแบบก่อสร้างไม่ได้ออกแบบไว้  เป็น
หน้าที่ของผู้รับจ้างต้องออกแบบในส่วนนี้เพิ่มเติมเช่น การเพิม่เหล็กรับแรงเฉือน  หรือแป้นหัวเสา เป็น
ต้น  ทั้งนี้ไม่ถือเป็นการแก้ไขสัญญา  ผู้รับจ้างไม่สามารถคิดเงินและระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติมได้จาก
เหตุดังกล่าวข้างต้น  (รายการคำนวณและรับรองแบบวิศวกรผู้รับรองต้องรับรองว่าได้ออกแบบตาม
เอกสารข้างต้นแล้วทุกประการ) 

5.18  การเสริมเหล็กตามมาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็กโครงสร้างสำหรับอาคารต้านแผ่นดินไหว  เอกสาร           
ก.113/ก.ย./58  ข้อที่ 7.1. ปริมาณเหล็กเสริมขั้นต่ำต่อพ้ืนที่หน้าตัดเสาเข็ม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 และ          
มีปริมาณเหล็กเสริมขึ้นต่ำเพ่ือรับกำลังต้านทานโมเมนต์ดัดของเสาเข็มไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำลัง             
แบกทานปลอดภัยของเสาเข็ม  หมายถึงในการออกแบบหน้าตัดเหล็กต้องมีเหล็กเสริมขั้นต่ำต่อพ้ืนที่หน้าตัด
เสาเข็ม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5  และทำการตรวจสอบหน้าตัดข้างต้นต้องสามารถรับกำลังต้านทานโมเมนต์
ดัดของเสาเข็มไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำลังแบกทานปลอดภัยของเสาเข็ม  หากหน้าตัดดังกล่าวมี
ความสามารถรับกำลังต้านทานโมเมนต์ดัดตามข้อกำหนดได้  ไม่ต้องเสริมเหล็กเพ่ิมเติม  แต่หากหน้าตัด
ดังกล่าวไม่สามารถรับกำลังต้านทานโมเมนต์ดัดได้ตามข้อกำหนด  ต้องเสริมเหล็กเพ่ิมจากหน้าตัดปกติ 
(เหล็กเสริมขั้นต่ำต่อพ้ืนที่หน้าตัดเสาเข็ม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5)  จนเสาเข็มสามารถรับกำลังต้านทาน
โมเมนต์ดัดได้ตามข้อกำหนด 

5.19 ให้ยกเลิกข้อความ ตามมาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2553 หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้างหน้า 28 ข้อ 
2.3.2.8.1 จากเดิม “ทั้งนี้ปริมาณปูนซีเมนต์ต้องไม่น้อยกว่า 300 กก./ลบ.ม.”  เป็น “ทั้งนี้ปริมาณวัสดุ
ประสาน (Cementitious materials)  ต้องไม่น้อยกว่า 300 กก./ลบ.ม.”  โดยวัสดุประสาน (Cementitious 
materials)  หมายถึง  ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ หรือปูนซีเมนต์ผสมแร่ผสมเพ่ิม  เมื่อทำปฏิกิริยาเคมีทำให้
แข็งตัว  เมื่อผสมกับมวลรวมจะเป็นคอนกรีต 

5.20 คอนกรีตผสมเสร็จให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานผลิตที่ได้รับ มอก 213 – 2560 (หรือ มอก.ฉบับล่าสุด)ทั้งนี้
ผู้รับจ้างต้องส่งรายละเอียดส่วนผสมและลงนามรับรองส่วนผสมโดยวิศวกรโยธาระดับไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร
โยธา  เสนอกองแบบแผนพิจารณาก่อนการดำเนินการ 
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5.20.1 กรณีพ้ืนที่ใกล้เคียงหน่วยงานก่อสร้างระยะทางประมาณ 30 กม.  จากหน่วยงานก่อสร้างไม่มี
โรงงานที่ได้รับ มอก. ดังกล่าวหรือมี มอก. ดังกล่าวน้อยกว่า 3 ราย  อนุโลมให้ผู้รับจ้างใช้
หน่วยงานผลิตที่เคยได้รับ มอก.213-2552  ทดแทนได้ 

5.20.2 กรณีพ้ืนที่ใกล้เคียงหน่วยงานก่อสร้างระยะทางประมาณ 30 กม.  จากหน่วยงานก่อสร้างไม่มี
หน่วยงานผลิตที่ได้รับ มอก 213 – 2560 (หรือ มอก.ฉบับล่าสุด)  ให้ผู้รับจ้างเสนอรายละเอียด
ส่วนผสมคอนกรีตพร้อมทำการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตจำนวน 5 ชุด (1 ชุดตัวอย่าง
ประกอบด้วยแท่งคอนกรีตจำนวน 3 ก้อน)  ที่อายุ 7 , 14 , 28 วัน  และส่งผลการทดสอบกำลัง
อัดคอนกรีตเสนอกองแบบแผนพิจารณาก่อนการดำเนินการ 

5.21 ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในงานโครงสร้างผู้รับจ้างสามารถใช้ได้ทั้ง 3 ประเภทดังนี้ 
5.21.1 ตาม มอก.15 : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
5.21.2 ตาม มอก.849 : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน (กรณีโครงสร้างที่สัมผัสหรือได้รับอิทธิพลจาก

ดินเค็ม น้ำเค็ม หรือน้ำกร่อย 
5.21.3 ตาม มอก 2594 : ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สัญลักษณ์ (GU) 

5.22 การส่งมอบงานของผู้รับจ้างในงวดงานโครงสร้างที่มีการเทคอนกรีต ผู้รับจ้างต้องแนบเอกสารการทดสอบ
กำลังอัดประลัยของตัวแทนแท่งคอนกรีตชิ้นส่วนโครงสร้างหลักในงวดนั้น เๆพ่ือประกอบการพิจารณาทุกครั้ง
โดยเอกสารดังกล่าวถือเป็นเงื่อนไขสำคัญในการตรวจรับมอบงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้าง 
5.22.1 กรณีส่งมอบงานก่อนก้อนคอนกรีตอายุครบ 28 วัน  อนุโลมให้ทดสอบกำลังอัดคอนกรีตเมื่อแท่ง

คอนกรีตอายุ 7 วัน  โดยค่ากำลังอัดประลัยของแต่ละแท่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  ของค่าที่
กำหนดเมื่ออายุ 28 วันหรือกรณีแท่งคอนกรีตมีอายุมากกว่า 7 วัน  แต่ไม่ถึง 28 วัน  ให้
หน่วยงานผู้ทำการทดสอบทำการเปรียบเทียบกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตดังกล่าวเทียบกับ
แท่งคอนกรีตที่มีอายุ 28 วัน  เพ่ือประกอบการพิจารณาส่งมอบงาน 

5.22.2 อย่างไรก็ตามเมื่อแท่งคอนกรีตอายุครบ 28 วัน  ให้ผู้รับจ้างทำการทดสอบซ้ำและส่งผลการ
ทดสอบเพ่ือยืนยันอีกครั้ง  การพิจารณาตัดสินกำลังคอนกรีตขั้นสุดท้ายถือเมื่อแท่งคอนกรีตอายุ
ครบ 28 วันเป็นเกณฑ ์

5.22.3 หากผลการทดสอบกำลังอัดประลัยคอนกรีตเมื่ออายุ 28 วัน ไม่เป็นไปตามที่กำหนด  จะต้องทำ
การสกัดหรือรื้อส่วนที่เทคอนกรีตไปแล้วนั้นออกแล้วจัดการหล่อใหม่  หรือดำเนินการตรวจสอบ
ความมั่นคงแข็งแรงขององค์อาคาร  โดยเสนอบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความชำนาญ
เฉพาะ  และเป็นบุคคลที่ 3 ที่จดทะเบียนกับสถาวิศวกร ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้างได้เห็นชอบแล้ว  เสนอแนวทางในการตรวจสอบ เช่น  การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
โครงสร้างร่วมกับการเจาะโครงสร้างที่ต้องการตรวจสอบ (CORE TEST)  ตาม มาตรฐานกรมโยธาธิ
การและผังเมือง มยผ. 1210  และหากไม่สามารถหาข้อยุติหรือไม่สามารถปฏิบัติได้ให้ทำการ
ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุก (LOAD TEST)  ตามวิธีการทดสอบของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย วสท.1008พร้อมการรับรองความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างส่วนนั้นๆ  โดยวิศวกร
โยธาระดับวุฒิวิศวกรทั้งนี้ไม่เป็นเหตุในการคิดเงินและระยะเวลาก่อสร้างเพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้าง 
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ข้อกำหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า 

1. การประสานงานกับการไฟฟ้าฯ ให้ดำเนินการตามมาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2553 กองแบบแผน 
หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร ข้อ 5.1.10 รวมถึงค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า  ค่าต่อไฟฟ้า (ยกเว้นค่า
ขยายเขต) เป็นภาระของผู้ว่าจ้าง 

2. กรณีรูปแบบงานระบบไฟฟ้า และสื่อสารขัดแย้ง หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานปัจจุบันให้ผู้รับจ้างเสนอแนว
ทางแก้ไขให้ถูกต้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ฉบับล่าสุดรับรองโดย
วิศวกรไฟฟ้าระดับสามัญวิศวกร พร้อมทำรายการเปรียบเทียบปริมาณราคาเพ่ิม-ลด เสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างผ่านผู้ควบคุมงาน ก่อนดำเนินการก่อสร้าง 

3. ให้ยกเลิกรายการคุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เฉพาะเครื่องยนต์  และไดนาโม) ที่กำหนด
ในแบบแปลน (ถ้ามี) แล้วให้ใช้ตามรายละเอียดข้อกำหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า และสื่อสารเอกสาร
เลขที่ ก.155/ก.ย./53 ลำดับที่ 5 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (GENERATOR) ของกองแบบแผน ทดแทน 

4. ให้ยกเลิกรายการคุณลักษณะทางเทคนิคของ AUTOMATIC TRANSFER SWITCH (เฉพาะที่เป็นแบบเมน
เซอร์กิตเบรคเกอร์) ที่กำหนดในแบบแปลน (ถ้ามี) แล้วให้ใช้แบบ CHANGE OVER SWITCH ที่ได้มาตรฐาน 
IEC 60947-6-1 ทดแทน 

5. ให้ยกเลิกเต้ารับไฟฟ้าแบบ 2 ขั้ว (ถ้ามี) แล้วให้ใช้เต้ารับไฟฟ้าแบบ 3 ขั้ว (มีขั้วกราวด์) พร้อมติดตั้งสายดิน
เพ่ิม 

6. ขนาดพ้ืนที่หน้าตัดต่ำสุดของสายดิน ของบริภัณฑ์ไฟฟ้า ให้ยึดถือตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับ
ประเทศไทย ฉบับล่าสุด 

7. ให้ยกเลิกรายการกล่องโลหะปิดขั้วต่อสายหม้อแปลงไฟฟ้า (CABLE BOX)ตามมาตรฐานการก่อสร้างอาคาร 
พ.ศ.2553 กองแบบแผน หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร ข้อ 5.2.2.2(1) ยกเว้นรูปแบบแปลน
กำหนด 

8. ให้ยกเลิกสายไฟฟ้า VAF,VAF-G (ถ้ามี) แล้วให้ใช้สาย IEC 01 ทดแทน ติดตั้งในช่องร้อยสายโลหะทั้งหมด
โดยยึดตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ฉบับล่าสุด 

9. งานติดตั้งท่อร้อยสายของงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารในผนัง  ให้ผู้รับจ้างติดตั้งฝัง/ซ่อนในผนังทั้งหมด 
10. งานติดต้ังท่อร้อยสายของงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ที่ฝังพ้ืน  ให้ใช้ท่อชนิด IMC 
11. ให้ยกเลิกหลอดไฟฟ้า,โคมไฟฉุกเฉิน และโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน (ถ้ามี) แล้วให้ใช้ตามรายการประกอบ

แบบ การแก้ไขหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์(FL) เป็นหลอดไฟชนิด LED ตามเอกสารเลขที่ก.77/มิ.ย./61ยกเว้น
รูปแบบรายการกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

12. ให้ผู้รับจ้างจัดทำ SHOP DRAWING  งานระบบต่างๆ พร้อมลงนาม และรับรองโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร เสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างผ่านผู้ควบคุมงาน เพ่ือพิจารณา และอนุมัติก่อนดำเนินการ
ติดต้ัง 

13. การติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้ยึดถือตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ฉบับล่าสุด 
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14. รหัสสี และสีสัญลักษณ์ ของงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ให้ใช้ตามตารางนี้ 

 
ตารางรหัสสีและสีสัญลักษณ์ที่ใช้ในการติดตั้งงานระบบ 

ลำดับที่ รายละเอียด ตัวอักษร รหัสส ี สีสัญลักษณ์ 

1 ท่อ-ราง สายไฟฟ้ากำลังปกติ N แดง ดำ 

2 ท่อ-ราง สายไฟฟ้าฉุกเฉิน E เหลือง แดง 

3 ท่อ-รางสายสัญญาณระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ FA ส้ม ดำ 

4 ท่อ-รางสายสัญญาณระบบเสียงและประกาศเรียก PA ขาว ดำ 

5 ท่อ-รางสายสัญญาณระบบโทรทัศน์รวม MATV ขาว ดำ 

6 ท่อ-รางสายสัญญาณระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV น้ำเงิน ดำ 

7 ท่อ-รางสายสัญญาณระบบควบคุมประตูเข้า-ออก ACC น้ำเงิน ดำ 

8 ท่อ-รางสายสัญญาณระบบเรียกพยาบาล  NC น้ำตาล ดำ 

9 ท่อ-รางสายสัญญาณระบบนาฬิการวม CL น้ำตาล ดำ 

10 ท่อ-รางสายสัญญาณระบบ BAS BAS ฟ้า ดำ 

11 ท่อ-รางสายสัญญาณระบบโทรศัพท์ TEL เขียว ดำ 

12 ท่อ-รางสายสัญญาณคอมพิวเตอร์  COMP ดำ ขาว 

หมายเหตุ 
1) รหัสสี หมายถึงแถบสีที่ใช้ทำเครื่องหมายที่ท่อร้อยสายหรือกล่องต่อสายเพ่ือทราบว่าเป็นท่อร้อยสายของระบบ
ใด  
2) สีสัญลักษณ์หมายถึงสีของตัวอักษรที่อยู่บนฝากล่องต่อสายเพ่ีอทราบว่าเป็นกล่องต่อสายของระบบใด  
3) ลำดับที่ 1 และ 2 ตัวอักษรสัญลักษณ์วงจรแสงสว่างใช้ "LTG."วงจรเต้ารับใช้"RCT." 
4) ท่อร้อยสายให้แสดงรหัสสีที่ Clampกล่องต่อแยกสาย กล่องดึงสายและฝากล่องสำหรับฝากล่องต่อแยกสายและ
กลอ่งดงึสายต้องมีอักษรสัญลักษณ์ด้วย 
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ข้อกำหนดหมวดงานวิศวกรรมเคร่ืองกล 

1. คุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์งานระบบวิศวกรรมเครื่องกล 
1.1 ให้ผู้รับจ้างทำการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ในหมวดงานวิศวกรรมเครื่องกล โดยรายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุ

อุปกรณ์ต่างๆจะต้องเป็นไปตามรูปแบบและรายการในสัญญากำหนด 
1.2 กรณีรูปแบบงานระบบวิศวกรรมเครื่องกล ไม่ชัดเจนหรือมีความขัดแย้ง ให้ผู้รับจ้างเสนอแนวทางการ

แก้ปัญหา ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างผ่านผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพ่ือพิจารณาแก้ไข
ข้อขัดแย้งก่อนดำเนินการก่อสร้างหรือติดตั้งโดยให้ยึดถือประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ 

1.3 วัสดุอุปกรณ์งานระบบวิศวกรรมเครื่องกล ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุรวมถึงเอกสารของผู้ผลิตที่แสดง
รายละเอียดทางเทคนิคที่ชัดเจนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างผ่าน     ผู้ควบคุม
งานก่อสร้างตรวจสอบและพิจารณาก่อนนำไปติดตั้ง ทั้งนี้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติแล้วมิได้
หมายความว่าเป็นการพ้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง หากตรวจพบข้อผิดพลาดภายหลังผู้รับจ้างต้อง
ดำเนินการแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง 

 
2. การตดิตั้งงานระบบวิศวกรรมเครื่องกล 

2.1 สัญลักษณ์,ระยะการติดตั้งและรายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้ในแบบเป็นระยะโดยประมาณ อาจเปลี่ยนแปลง
ไปตามความเหมาะสมหรือสภาพที่เป็นจริงในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ SHOP DRAWING แบบ
แปลน , แบบรูปขยายรายละเอียดการติดตั้งของระบบวิศวกรรมเครื่องกล, แบบ COMBINE กับระบบอ่ืนๆ 
และแบบขยายภาพตัด พร้อมลงนามโดย ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างผ่านผู้
ควบคุมงานก่อสร้าง โดยต้องส่งไปเพ่ือประกอบการพิจารณา และขอความเห็นชอบก่อนดำเนินการติดตั้ง
ต่อไป 

2.2 หากแบบบางส่วนจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพ่ือให้เหมาะสมตามเจตนารมณ์และสอดคล้องกับการใช้งานและ
ตามข้อกฎหมาย หรือมาตรฐานอ่ืนๆ ให้ผู้รับจ้าง จัดทำ Shop Drawing เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจ้างก่อสร้างผ่านผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพ่ือขอความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการก่อสร้างต่อไป 

2.3 หลังจากติดตั้งงานระบบวิศวกรรมเครื่องกลแล้วเสร็จ ให้ผู้รับจ้างทำแบบติดตั้งจริง AS-BUILT DRAWING 
พร้อมลงนามโดยผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับ
สามัญวิศวกรขึ้นไป เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างผ่านผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ส่งงานงวดสุดท้าย 

 
3. การทดสอบงานระบบวิศวกรรมเครื่องกล 

3.1 ให้ผู้รับจ้างจะต้องทดสอบงานระบบวิศวกรรมเครื่องกลทั้งหมดหลังจากติดตั้งแล้วเสร็จ ตามมาตรฐานที่
ระบุไว้ในเอกสารคู่สัญญาโดยอุปกรณ์ทุกตัวจะต้องทำงานถูกต้องแม่นยำ ตรงตามที่ระบุ หากพบ
ข้อบกพร่องต่างๆ เป็นหน้าที่ผู้รับจ้างที่จะต้องรีบทำการแก้ไขทันที โดยคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมมิได้ พร้อม
จัดทำรายงานผลการทดสอบ พร้อมลงนามโดย ผู้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้างผ่านผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ต่อไป 

3.2 ให้ผู้รับจ้างจะต้องจัดการอบรมตามจำนวนครั้งที่ได้มีการระบุไว้ในเอกสารคู่สัญญา พร้อมส่งคู่มือการใช้งาน
ให้แกค่ณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างผ่านผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อนการส่งงานงวดสุดท้าย 
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ข้อกำหนดหมวดงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

1. คุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์งานระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
1.1 ให้ผู้รับจ้างทำการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ในหมวดงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยรายละเอียดคุณลักษณะของ

วัสดุอุปกรณ์ต่างๆจะต้องเป็นไปตามรูปแบบและรายการในสัญญากำหนด 
1.2 กรณีรูปแบบงานระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ไม่ชัดเจนหรือมีความขัดแย้ง ให้ผู้รับจ้างเสนอแนวทางการ

แก้ปัญหา ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผ่านนายช่างคุมงานก่อสร้าง เพ่ือพิจารณาแก้ไขข้อขัดแย้งก่อน
ดำเนินการก่อสร้างหรือติดตั้งโดยให้ยึดถือประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ 

1.3 วัสดุอุปกรณ์งานระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุรวมถึงเอกสารของผู้ผลิตที่
แสดงรายละเอียดทางเทคนิคที่ชัดเจนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบ
และพิจารณาก่อนนำไปติดตั้ง ทั้งนี้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติแล้วมิได้หมายความว่าเป็นการพ้นความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง หากตรวจพบข้อผิดพลาดภายหลังผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง 

2. การติดตั้งงานระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
2.1 สัญลักษณ์,ระยะการติดตั้งและรายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้ในแบบเป็นระยะโดยประมาณ อาจเปลี่ยนแปลง

ไปตามความเหมาะสมหรือสภาพที่เป็นจริงในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ SHOP DRAWING แบบ
แปลน , แบบรูปขยายรายละเอียดการติดตั้งของระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, แบบ COMBINE กับระบบ
อ่ืนๆ และแบบขยายภาพตัด พร้อมลงนามโดย ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม สาขาวิศวกร
สิ่งแวดล้อม ประเภทสามัญวิศวกร เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงานเพ่ือประกอบการ
พิจารณา โดยต้องส่งไปเพ่ือขอความเห็นชอบก่อนดำเนินการติดตั้งต่อไป 

2.2 หากแบบบางส่วนจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพ่ือให้เหมาะสมตามเจตนารมณ์และสอดคล้องกับการใช้งานและ
ตามข้อกฎหมาย หรือมาตรฐานอ่ืนๆ ให้ผู้รับจ้าง จัดทำ Shop Drawing เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงาน เพ่ือขอความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการก่อสร้างต่อไป 

2.3 ในกรณีอาคารที่มีระบบดับเพลิงชนิดพิเศษ เช่น ระบบท่อแห้งแบบชะล่อน้ำเข้า (Pre-Action System) 
ระบบสารสะอาดดับเพลิงแบบอัติโนมัติ เป็นต้น ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบขยายการติดตั้ง ตำแหน่งที่ติดตั้ง
อย่างละเอียด นำเสนอวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ และรายการคำนวณ (ถ้ามี)พร้อมลงนามโดย ผู้ได้รับใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกรควบคุม สาขาวิศวกรสิ่งแวดล้อมหรือเครื่องกล ประเภทสามัญวิศวกร เสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดผุ่านผู้ควบคุมงาน เพ่ือขอความเห็นชอบก่อนดำเนินการก่อสร้างต่อไป 

2.3 หลังจากติดตั้งงานระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ ให้ผู้รับจ้างทำแบบติดตั้งจริง AS-BUILT 
DRAWING พร้อมลงนามโดย ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม สาขาวิศวกรสิ่งแวดล้อม ประเภท
สามัญวิศวกร เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงาน เพ่ือประกอบการพิจารณา ส่งงาน
งวดสุดท้าย 

3. การทดสอบงานระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
3.1  ให้ผู้รับจ้างจะต้องทดสอบงานระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทั้งหมดหลังจากติดตั้งแล้วเสร็จ ตามมาตรฐานที่

ระบุไว้ในเอกสารคู่สัญญาโดยอุปกรณ์ทุกตั วจะต้องทำงานถูกต้องแม่นยำ ตรงตามที่ระบุ หากพบ
ข้อบกพร่องต่างๆ เป็นหน้าที่ผู้รับจ้างที่จะต้องรีบทำการแก้ไขทันที โดยคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมมิได้ พร้อม
จัดทำรายงานผลการทดสอบ พร้อมลงนามโดย ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม สาขาวิศวกร
สิ่งแวดล้อม ประเภทสามัญวิศวกร เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงาน ต่อไป 

3.2 ให้ผู้รับจ้างจะต้องจัดการอบรมตามจำนวนครั้งที่ได้มีการระบุไว้ในเอกสารคู่สัญญา พร้อมส่งคู่มือการใช้งาน
ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานผ่านผู้ควบคุมงาน ก่อนการส่งงานงวดสุดท้าย 



เอกสารเลขที่ R09-11017-10667-66 แผ่นที่ 17/20 
 

4. การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย 
4.1. ในกรณีรูปแบบและรายละเอียดมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายการคำนวณ

แรงกดและแรงยก พร้อมลงนามโดย ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม สาขาวิศวกรโยธา ประเภท
สามัญวิศวกรและรายการคำนวณทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พร้อมลงนามโดย ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกรควบคุม สาขาวิศวกรสิ่งแวดล้อม ประเภทสามัญวิศวกร เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้
ควบคุมงาน เพ่ือขอความเห็นชอบก่อนดำเนินการก่อสร้างต่อไปทั้งนี้น้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปให้
เชื่อมต่อลงระบบของ โรงพยาบาล ณ จุดที่เหมาะสมและใกล้ที่สุด 

4.2. กรณีที่ โรงพยาบาล มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่สามารถรับน้ำเสียของอาคารหลังนี้เพ่ิมได้ ให้ยกเลิกถัง
บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่กำหนดไว้ในแบบนี้ และให้ต่อลงในระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ โรงพยาบาล ณ จุด
ที่เหมาะสมและใกล้ที่สุดโดยเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงาน เพ่ือขอความเห็นชอบ
ก่อนดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้ต้องมีการเปรียบเทียบราคาเพ่ิม-ลด 

 
5. ระบบไฟฟ้าของงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ระบบไฟฟ้าของงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมให้นำมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคารมาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 

6. การขยายเขตประปา (ถ้ามี) 
ในกรณีจำเป็นต้องขยายเขตประปาค่าใช้จ่ายทางโรงพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น 

 
ผู้กำหนดรายการ :  นางสาวศิริณยา   ศิริลาภ 

           สถาปนิกปฏิบัติการ 
  
 :  นายอธิป   ตรียศ       

     นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 
 
  :  นายภสูกร  อยู่เย็น 

            วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
 

  :  นายบรรณวิฑิต  พานจันทร์ 
            นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
 

  :  นายสุทัศ    บุญชม 
            นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 
 

  :  นายประสิทธิ ์  พรหมศิริไพบูลย์  
      วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ 

 
         :  นายพงศ์พันธุ์   จิวสุวรรณ 
           วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ด้านออกแบบและคำนวณ) 
            หัวหน้างานสนับสนุนดา้นสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 9  
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