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     ผู้ รับเหมาปลกูสร้างได้พิจารณาโดยละเอียด   ถือเป็นส่วนหนึง่ของสญัญาจ้างเหมาปลกูสร้าง   และยอมรับปฏิบตัิ 
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     โครงการและสถาปนิกจดัการแก้ไขข้อขดัข้องนัน้ทนัทีท่ีพบ ค าวนิิจฉยัของเจ้าของโครงการและสถาปนิกให้ถือเป็น  
     เดด็ขาด 
3.  การเปล่ียนแปลงวสัดท่ีุก าหนดตามแบบ และเอกสารประกอบแบบโดยผู้ รับเหมา  ด้วยเหตจุากผู้แทนจ าหน่ายวสัด ุ 
     ผู้ รับเหมาต้องแจ้งอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนก าหนดใช้วสัดตุวันัน้ เพ่ือขออนมุตักิารเปล่ียนวสัดุ 
4.  การเปล่ียนแปลงแก้ไขตามข้อ (2) และข้อ (3)  จะท าเป็นหนงัสือระหวา่งเจ้าของโครงการ และผู้ รับเหมาปลกูสร้าง 
    อาคาร 
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หมวดที่ 1 
งานฐานราก 

1.  ทัว่ไป  
  “กรณีทัว่ไป และกรณีพิเศษ” ท่ีระบไุว้ในหมวดอ่ืนให้น ามาใช้กบัหมวดนีด้้วย  
 
2.  ขอบเขตของงาน  

 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดุ และอปุกรณ์ทุกชนิดตลอดจนแรงงาน โรงงาน และสิ่งอื่นใดท่ีจ าเป็นส าหรับ
งานฐานราก  

 
3.  งานเก่ียวกบัฐานราก  

 สภาพของสถานท่ีก่อสร้างการรือ้ถอนสิ่งกีดขวางตา่ง ๆ ท่ีอยู่ใต้ดินซึง่เกิดขึน้ในระหว่างปฏิบตัิงานอนัเป็น
เหตใุห้ท างานฐานรากไมไ่ด้ หรือเป็นอปุสรรคตอ่การขดุดิน งานไม้ งานดินถม การกลบดินรอบเข็มและงานอื่น ๆ 
ซึง่จ าเป็นท าเพ่ือให้งานเสร็จสมบรูณ์ ต้องเป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างท่ีจะต้องท าโดยเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายเอง  

 
4.  งานดิน  
  4.1  ขอบเขตงาน   
   4.1.1  ผู้ รับจ้างต้องจดัหาแรงงานเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ ขนส่ง ท่ีกองวสัด ุขุดดิน ถมดิน ปรับเกลี่ย

บดอดั และ สิ่งจ าเป็นตา่ง ๆ ตามหลกัช่างท่ีดี  
   4.1.2  เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือท่ีน ามาใช้ต้องทนัสมยัและอยู่ในสภาพท่ีดี มีจ านวนเพียงพอ และ 
    เหมาะสมกบังาน แตล่ะประเภท ทัง้นีวิ้ศวกรผู้ควบคมุงาน ต้องยอมรับวา่เหมาะสม  
  4.2  การขดุดินตามขนาดและระดบั  
   4.2.1 การขดุดินเพ่ือท าฐานราก หรือสว่นก่อสร้าง ผู้ รับจ้างจะต้องระมดัระวงัให้ขดุได้ขนาด 
    และได้ระดบัถกูต้องตามแบบก่อสร้าง  
   4.2.2 การขดุต้องขดุให้มีขนาดกว้างพอท่ีจะท าการก่อสร้างได้สะดวก เช่น การประกอบแบบ  
    การรือ้แบบรวมถงึ การตรวจงานด้วย  
   4.2.3  การเพ่ิมเติมในการขดุดิน ในกรณีท่ีวิศวกรผู้ควบคมุงาน มีความเห็นวา่จ าเป็นต้องขดุ 
    ดินออกเพ่ือสะดวกตอ่การวางและถอดไม้แบบคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการนีอ้ยู่ในความ 
    รับผิดชอบของผู้ รับจ้างทัง้สิน้  
  4.3  การป้องกนัเน่ืองจากการขดุดิน  
   4.3.1 การขดุดินออกเพ่ือท าการก่อสร้าง ผู้ รับจ้างต้องท าการป้องกนัดินพงั โดยต้องเสนอวิธีการ 

ก่อสร้าง พร้อมทัง้ รายการค านวณโครงสร้างระบบกนัดินท่ีถูกต้องตามหลกัวิชาการ  และ
ค านวณโดยสามญัวิศวกรเป็นอย่างต ่า เพ่ือขออนุมตัิจากวิศวกรผู้ควบคมุงาน ก่อนลงมือ
ปฏิบตัิงาน  

   4.3.2  หากการขดุดินมีปัญหา และอาจเกิดอนัตรายตอ่ชีวิตและทรัพย์สิน ผู้ รับจ้างต้องรีบแจ้ง 
    ให้วิศวกรผู้แทนของผู้วา่จ้างทราบทนัที  
   4.3.3   หากเกิดความเสียหายเน่ืองจากการปฏิบตัิงานขดุดิน แม้วา่ผู้ รับจ้างจะได้รับอนมุตัิจาก 
    วิศวกรผู้ควบคมุงาน ในหลกัการแล้วก็ตาม ความรับผิดชอบต้องตกอยู่แก่ผู้ รับจ้างแต่ 
    เพียงผู้ เดียว คา่เสียหายหรือการฟ้องร้องใด ๆ ผู้ รับจ้างเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายทัง้สิน้  
  4.4  การขดุดินลกึกวา่ก าหนด  
   4.4.1 ผู้ รับจ้างเป็นผู้ รับผิดชอบในการขดุดินท่ีลกึกวา่ระดบัท่ีก าหนด ซึง่แสดงในแบบท่ี ก่อส ร้าง 

ผู้ รับจ้างจะต้องใช้ทรายถมสว่นท่ีขดุเกินออกไป จนได้ระดบัตามท่ีก าหนดในแบบก่อสร้าง  
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   4.4.2 ถ้าเป็นงานฐานรากอาคาร หากผู้ รับจ้างขุดดินลกึกว่าระดบัท่ีก าหนด วิศวกรอาจให้เพ่ิม
ความหนาของฐานรากจนไปถงึก้นหลมุก็ได้ คา่ใช้จ่ายในการนีเ้ป็นของผู้ รับจ้างเองทัง้สิน้  

   4.4.3 การขดุดินผิดต าแหน่งจะต้องถมด้วยทราย ดิน ลกูรัง หิน หรือให้ถมด้วยวสัดท่ีุก าหนดไว้ใน
แบบแปลนและรายการ แล้วบดอดัให้แน่นตามหลกัวิชาการช่างท่ีดี โดยการบดอดัด้วยรถ
บดอดั หรือ เคร่ืองตบดิน แล้วแตก่รณีตามท่ีวิศวกรผู้ควบคมุงาน พิจารณาเห็นสมควร  

  4.5  การป้องกนัน า้ขงั  
   4.5.1 ผู้ รับจ้างจะต้องป้องกนัให้หลมุท่ีขดุทัง้หมดให้ปราศจากน า้ขงั อนัเกิดจากน า้ใต้ดิน ฝน  
    ฯลฯ โดยใช้เคร่ืองสบูน า้ หรือเคร่ืองมืออื่น ๆ ท่ีเหมาะสม ทัง้นีผู้้ รับจ้างจะต้องแสดงให้ 
    เห็นวา่มีเคร่ืองมือดงักลา่วพร้อมอยู่ ณ สถานท่ีก่อสร้างก่อนท าการขดุ 
   4.5.2 ผู้ รับจ้างเป็นผู้ รับผิดชอบในการระมดัระวงัดแูลให้มีการระบายน า้ท่ีดีในบริเวณท่ีท างาน 
    และการระบายน า้ต้องไมท่ าความเสียหายให้แก่บคุคลหรือทรัพย์สินข้างเคียง  
  4.6  การกองวสัดแุละวสัดท่ีุขดุได้  
   4.6.1 ผู้ รับจ้างต้องขนย้ายดินและวสัดท่ีุขุดได้จากบริเวณท่ีท าการก่อสร้างหรือน าไปกองเก็บไว้  

ณ ท่ี ๆ ผู้ รับจ้างก าหนด หากผู้ว่าจ้างประสงค์จะให้เป็นท่ีอื่น ผู้ รับจ้างจะเป็นผู้จดัหาการ
ขนส่ง ทัง้นีก้ารขนส่งจะต้องไม่ท าความเสียหาย หรือกีดขวางการท างานอื่น ๆ ของการ
ก่อสร้างตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินผู้อื่น  

   4.6.2  การขนย้ายวสัดอุอกนอกสถานท่ี ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเตรียมคน และพาหนะ อปุกรณ์พร้อม
ทัง้เสนอแผนงาน   ต่อผู้ ว่าจ้างและได้รับความเห็นชอบแล้ว ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความกีดขวาง
การจราจร  

   4.6.3  ความเสียหายอันเกิดจากการนี  ้ ผู้ รับจ้างเป็นผู้ รับผิดชอบแก้ไขโดยรวดเร็ว และด้วย
คา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเอง  

   4.6.4 วสัดท่ีุขดุได้ให้ถือเป็นของผู้ รับจ้าง ยกเว้นโบราณวตัถแุละของมีคา่อื่น ๆ  
  4.7  การขดุเพ่ือฝังท่อหรือครูะบายน า้  
   4.7.1  จะต้องขดุให้ได้แนว และมีความลาดตามแบบก่อสร้าง  
   4.7.2  ร่องท่ีขดุจะต้องกว้างพอท่ีจะท างานได้สะดวก อาทิ เช่น การตอ่ท่อ ยาท่อ หรือการ 
    ตกแตง่บดอดัพืน้ให้แน่นเพ่ือการวางท่อ  
   4.7.3  ถ้าบริเวณนีม้ีเลน เศษวสัดหุรือวชัพืชอยู่จะต้องขดุขนย้ายออกให้หมดและน าวสัดท่ีุดี 
    และแข็งแรงมาบดอดัให้ได้ความหนาแน่นตามก าหนดแทน   
  4.8  การถมดิน  
   4.8.1  การถมดินทัว่ไป วสัดท่ีุจะน ามาถมจะต้องเป็นวสัดท่ีุปราศจากรากไม้ ขยะ หรือวา่วชัพืช 
    อื่น ๆ เจือปน  
   4.8.2  การถมให้ถมด้วยทรายถมท่ีทัง้หมด ห้ามใช้ดินถมโดยเดด็ขาด เม่ือถมทรายแล้วให้ 
    ใช้น า้หลอ่จนยบุตวัได้ท่ี  
   4.8.3  ในกรณีท่ีมิได้ระบกุารถมไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ถือวา่การสร้างอาคารต้องถมดินรอบอาคาร 
    ด้วยทกุครัง้  
  4.9  การบดอดั  
   4.9.1 การถมและการบดอดัผู้ รับจ้างต้องถมเป็นชัน้ ๆ ความหนาไมเ่กิน 25 ซม. แตล่ะชัน้ต้อง 
    ได้รับการบดอดัให้ได้ 85%  
   4.9.2 หากสว่นใดไมไ่ด้ความแน่นตามท่ีก าหนด ผู้ รับจ้างจะต้องท าการบดอดัสว่นนัน้ใหม่  

4.9.3 งานนีไ้มร่วมถงึงานถนนหรืองานสว่นอื่นท่ีมีรายการเฉพาะ การถมพืน้ท่ีทัว่ไป ถมหน้าชัน้ละ
ไมเ่กิน 30 ซม. แล้วเกลี่ยและบดอดัด้วยรถ BULLDOZER มีขนาดไมน้่อยกวา่ D 4 ให้แน่น  

4.9.4 ถ้าวสัดท่ีุถมเป็นทรายท่ีเลือกแล้วจะใช้ BULLDOZER บดอดัหรือจะใช้วิธีสบูน า้ขงัไม่น้อย
กวา่ 72 ชัว่โมงก็ได้ ทัง้นีเ้ว้นแตใ่นแบบและรายการก าหนดให้เป็นอย่างอ่ืน  
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4.9.5 การท่ีจะใช้วิธีอย่างใดนัน้ จะต้องแจ้งให้วิศวกรผู้ควบคมุงานทราบ ก่อนลงมือท าหากเป็น
สว่นท่ีส าคญั สว่นท่ีเกินจะต้องน าออกแล้วตกแตง่ให้เรียบร้อย  

4.9.6 ความคลาดเคลื่อนของระดบัท่ีถมไปแล้วไม่ให้มากน้อยกว่า 2 ซม. ส่วนท่ีต ่ากว่าจะต้องถม
และบดอดัให้ได้ระดบั สว่นท่ีเกินจะต้องน าออกแล้วตกแตง่ให้เรียบร้อย  

4.9.7 การถมดินบนหลงัท่อทั่วไป ต้องกระท าโดยเร็วท่ีสุด หลงัการตรวจสอบแล้วให้ถมใน
แนวราบเป็นชัน้ ๆ ละไม่เกิน 15 ซม. แล้วบดอดัหรือกระทุ้ งแน่น และจะต้องท าอย่าง
ระมดัระวงั  
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หมวดที่ 2 
งานแบบหล่อและค า้ยัน 

1.  ขอบเขตของงาน  
  1.1  ผู้ รับจ้างก่อสร้างจะต้องเป็นผู้จดัหา วสัด ุอปุกรณ์ ผู้ เช่ียวชาญ ช่างฝีมือเฉพาะงานมาปฏิบตัิงาน 

เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของงานตามท่ีก าหนดไว้  
  1.2  วสัดแุละอปุกรณ์ท่ีน ามาใช้งาน จะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีคณุภาพดี ยกเว้นถ้า

ในกรณีท่ีจะน าวสัดแุละอปุกรณ์เก่ามาใช้ วสัดอุปุกรณ์ท่ีน ามาต้องไม่สกึหรอ ผุกร่อน บิด โค้ง โก่ง 
งอ หรือมีสิ่งท่ีไมต้่องการเคลือบติดมา โดยผู้แทนผู้วา่จ้างเห็นชอบแล้ว 

  
2.  ทัว่ไป  
  2.1  ไม้แบบหล่อคอนกรีตของงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม ระบบสขุาภิบาล ระบบไฟฟ้า และระบบ

ปรับอากาศต้องปฏิบตัิตามหมวดนี ้ 
  2.2  ผู้ รับจ้างก่อสร้าง จะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายควบคมุท่ีระบถุงึ หรือเก่ียวข้องกบัแบบหลอ่ และ 
   ค า้ยนั ส าหรับงานก่อสร้าง  
  2.3   ระบบหรือวิธีการท าแบบหล่อ หรือค า้ยนัท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุท้ายนี ้ ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งขอ

อนมุตัิจากผู้แทนผู้วา่จ้างก่อนน ามาใช้งาน  
 

3.  การค านวณออกแบบ  
  3.1  การวิเคราะห์  

ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นฝ่ายค านวณออกแบบงานหลอ่ โดยต้องค านงึถงึการโก่งตวัขององค์อาคารต่าง 
ๆ อย่างระมดัระวงั และจะต้องจดัสง่รายการค านวณของ นัง่ร้าน แบบหลอ่ ค า้ยนั พร้อม แ บ บ
สร้างจริงให้ผู้แทนผู้ว่าจ้าง จ านวน 3 ชุด เพ่ืออนุมตัิ เมื่ออนุมตัิแล้วจึงด าเนินการก่อสร้างได้ อนึ่ง
การจดัส่งรายการค านวณและแบบก่อสร้างจริง ให้ท าเฉพาะนัง่ร้านท่ีกฎหมายก าหนด และห้าม
น านัง่ร้านไม้ไผ่มาใช้งานก่อสร้างใด ๆ ทัง้สิน้  

  3.2  แบบหลอ่คอนกรีต  
จะต้องได้รูปร่าง แนว และขนาด ตรงตามลกัษณะขององค์อาคารท่ีปรากฏ ต้องสนิทแน่นป้องกนั
การร่ัวไหลของน า้ปนู และต้องมีการยดึแน่นหนา เพ่ือให้แบบนัน้คงทัง้รูปร่าง และต าแหน่ง  

  3.3  การค า้ยนั  
จะต้องค านวณออกแบบค า้ยนั ทัง้ทางแนวราบและแนวเฉียงเมื่อใช้ค า้ยนั การต่อหรือวิธีการค า้
ยนั ซึง่ได้จดทะเบียนสิทธิบตัรไว้ จะต้องปฏิบตัิตามข้อแนะน าของผู้ผลิต เก่ียวกบัความสามารถใน
การรับน า้หนักอย่างเคร่งครัด ผู้ค านวณออกแบบจะต้องปฏิบตัิตามข้อแนะน าของผู้ผลิตอย่าง
เคร่งครัดในเร่ืองการยึดโยง และน า้หนกับรรทุกปลอดภยั ส าหรับ ความยาวระหว่างท่ียึดของค า้
ยนัห้ามใช้การตอ่แบบทาบในสนามเกินกวา่อนัสลบัอนั ส าหรับค า้ยนัใต้พืน้หรือไม่เกินทุก ๆ 3 อนั 
ส าหรับค า้ยนัใต้คาน และไม่เกินกว่า 1 แห่ง นอกจากจะมีการยึดทแยงท่ีจุดต่อทุก ๆ แห่ง การต่อ
ค า้ยันดงักล่าว จะต้องกระจายให้สม ่าเสมอทั่วไปเท่าท่ีจะท าได้ รอยต่อจะต้องไม่อยู่ใกล้กับ
กึง่กลางของตวัค า้ยนัจะต้องค านวณออกแบบรอยตอ่ให้ต้านทานการโก่ง และดดัเช่นเดียวกบัองค์
อาคารที่รับแรงอดัอ่ืน ๆ วสัดท่ีุใช้ตอ่ค า้ยนัไม้จะต้องไมส่ัน้กวา่ 1 เมตร 

  3.4 การยดึทแยง  
ระบบหลอ่จะต้องค านวณออกแบบให้ถ่ายแรงทางข้างลงสูพื่น้ดินหรือบนโครงสร้างซึง่เทเรียบร้อย
แล้ว ในลกัษณะปลอดภยัตลอดเวลา จะต้องจดัให้มีการยดึทแยงทัง้ในระนาบดิ่ง ระนาบราบ และ
แนวเฉียงตามความต้องการ เพ่ือให้มีสติฟเนสสงู และเพ่ือป้องกนัการโก่งขององค์อาคารเดี่ยว ๆ  
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  3.5  ฐานรากส าหรับงานหลอ่แบบ  
   จะต้องค านวณออกแบบฐานราก ซึง่จะเป็นแบบวางบนดินฐานแผ่หรือเสาเข็มให้ถกูต้องเหมาะสม  
   
  3.6  การทรุดตวั  

แบบหลอ่จะต้องสร้างให้สามารถปรับระดบัทางแนวดิ่งได้ เพ่ือเป็นการชดเชยกบัการทรุดตวัท่ีอาจ
เกิดขึน้ เพ่ือให้เกิดการทรุดตวัน้อยท่ีสดุ โดยเฉพาะจ านวนรอยต่อซึง่แนวเสีย้นบรรจบแนวเสีย้น
ด้านข้าง ซึง่อาจใช้ลิ่มสอดท่ียอดหรือก้นของค า้ยนัอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะใช้ทัง้ 2 ปลายไม่ได้ 
ทัง้นีเ้พ่ือให้สามารถปรับแก้ การทรุดตวัท่ีไม่สม ่าเสมอทางแนวดิ่งได้ หรือเพ่ือสะดวกในการถอด
แบบ  

 

4.  แบบพิมพ์เขียวท่ีต้องแสดง  
  แบบหลอ่ส าหรับงานแบบหลอ่จะต้องมีรายละเอียดตา่ง ๆ ดงันี ้ 
  4.1  สมอ ค า้ยนั และการยดึโยง  
  4.2  การปรับแบบหลอ่ในท่ีระหวา่งเทคอนกรีต  

5.  ก าหนดระยะเวลาถอดไม้แบบ  
  5.1  ส าหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็  

ภายหลงัการเทคอนกรีตช่วงสดุท้ายของชิน้ส่วนโครงสร้าง ห้ามท าการก่อสร้างใด ๆ บนชิน้ส่วน
โครงสร้างนัน้ ตลอดระยะเวลา 12 ชัว่โมง การถอดไม้แบบของโครงสร้างเหล่านัน้ ให้ปฏิบตัิตาม
ตารางท่ี 1  

ตารางที่ 1 
การถอดไม้แบบและค า้ยันโครงสร้าง 

โครงสร้าง ระยะเวลาถอดไม้ 
แบบด้านข้าง 

ระยะเวลาถอดไม้ 
แบบด้านลา่ง 

การค า้ยนั 
(วนั) % ของการค า้ยนั 

ฐานราก  
เสา  
คาน  
พืน้หลอ่ในท่ี  
ก าแพงรับแรงดนัด้านข้าง  
ก าแพง  

2 วนั 
2 วนั 
2 วนั 
- 
2 วนั 
2 วนั 

- 
- 
14 วนั 100% 
14 วนั 100% 
- 
7 วนั 100% 

- 
- 
14 
14 
- 
14 

- 
- 
30 
50 
- 
50 

 
 ทัง้นีจ้ะต้องมีผลการทดสอบคอนกรีตของโครงสร้างเหล่านัน้ประกอบท่ีอายุ  3 วนั โดยผล
การทดสอบจะต้องไมน้่อยกวา่ 75% ของคา่ท่ีก าหนด 28 วนั  
 ในกรณีท่ีไม่มีผลการทดสอบประกอบ ไม้แบบทุกชนิดจะถอดได้เมื่อคอนกรีตอายุไม่น้อย
กวา่ 7 วนั และต้องมี ค า้ยนัตอ่ไปถงึวนัท่ี 21 นบัจากการเทคอนกรีตครัง้สดุท้ายของชิน้สว่นนัน้  

  5.2  ส าหรับโครงสร้างคอนกรีตรับพืน้ส าเร็จรูป   
   พืน้ส าเร็จรูปทัว่ไปท่ีก าหนดวางบนหลงัคาน ยกเว้นเฉพาะสว่นย่อยท่ีก าหนดให้วางท่ีบ่าในกรณี 
   ลดระดบั การถอดไม้แบบส าหรับคานรองรับพืน้ส าเร็จรูปให้ถือข้อก าหนดในตารางท่ี 2  
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ตารางที่ 2 
การถอดไม้แบบและค า้ยันของโครงสร้าง 

โครงสร้าง 
ระยะเวลาถอด
ไม้ 
แบบด้านข้าง 

ระยะเวลาถอด
ไม้ 
แบบด้านลา่ง 

การค า้ยนั 
(วนั) 

% ของการค า้
ยนั 

คานเฉพาะท่ีมีพืน้ส าเร็จรูปวางบน
หลงัคาน โครงสร้างอื่น ๆ นอกจาก
ท่ีก าหนดไว้ให้ปฏิบตัิตามตารางท่ี 1  

2 วนั 14 วนั 7 50 

 ทัง้นีจ้ะต้องมีผลการทดสอบคอนกรีตของโครงสร้างเหล่านีป้ระกอบ โดยการทดสอบ
จะต้องไมน้่อยกวา่ 75% ของคา่ท่ีก าหนด 28 วนั  
 ในกรณีท่ีไมม่ีผลการทดสอบคอนกรีตประกอบ ไม้แบบทุกชนิดจะถอดได้เมื่อคอนกรีตอายุ
ไมน้่อยกวา่ 7 วนั และต้องมีค า้ยนัตอ่ไปถงึวนัท่ี 21 นบัจากการเทคอนกรีตครัง้สดุท้ายของชิน้สว่น
นัน้ พืน้ส าเร็จรูปทั่วไปท่ีก าหนดวางบนบ่าคานการถอดไม้แบบส าหรับคานให้ถือข้อก าหนดใน
ตารางท่ี 3  

ตารางที่ 3 
การถอดไม้แบบและค า้ยันของโครงสร้าง 

โครงสร้าง ระยะเวลาถอดไม้ 
แบบด้านข้าง 

ระยะเวลาถอดไม้ 
แบบด้านลา่ง 

การค า้ยนั 
(วนั) % ของการค า้ยนั 

คานเฉพาะท่ีมีพืน้ส าเร็จรูป
วางอยู่บนบ่าคาน  
โครงสร้างอื่น ๆ นอกจากท่ี
ก าหนดไว้ให้ปฏิบัติตาม
ตารางท่ี 1  

2 วนั 14 วนั จ น ก ว่ า จ ะ เ ท
คอนก รี ตทับหลั ง
ค อ น ก รี ต พื ้ น
เ รี ยบ ร้ อยแ ล้ ว ไ ม่
น้อยกวา่ 5 วนั 

50 

  
 ทัง้นีจ้ะต้องมีผลการทดสอบคอนกรีตของโครงสร้างเหล่านัน้ประกอบ  โดยผลการทดสอบ
จะต้องไมน้่อยกวา่ 75% ของคา่ท่ีก าหนด 28 วนั 
 ในกรณีท่ีไมม่ีผลการทดสอบคอนกรีตประกอบ ไม้แบบทุกชนิดถอดได้เมื่อคอนกรีตอายุไม่
น้อยกว่า 7 วนั และต้องมีค า้ยนัต่อไปถึงวนัท่ี 21 นบัจากการเทคอนกรีตครัง้สดุท้ายของชิน้ส่วน
นัน้  
 หมายเหตุ การปฏิบตัิตามตารางท่ี 3 หมายถึง การเทคอนกรีตคานถึงระดบัการวางพืน้
ส าเร็จรูปแล้วท าการก่อสร้าง โดยการวางพืน้ส าเร็จรูป การเสริมเหล็ก และเทคอนกรีตทบัหลงั
เป็นงานครัง้สดุท้ายส าหรับการเทคอนกรีตคานพร้อมบ่ารับพืน้ส าเร็จรูป การถอดแบบ และค า้ยนั 
ดตูามตารางท่ี 2  

  
6.  การแตง่ผิวคอนกรีต  
  6.1  การสร้างแบบหลอ่จะต้องกระท าพอท่ีเม่ือคอนกรีตแข็งตวัแล้วจะอยู่ในต าแหน่งท่ีถูกต้องและ ต้อง

มีขนาด และผิวตรงตามท่ีก าหนดให้  
  6.2  การท าผิวขดัมนัพืน้ ให้ท าไปทนัทีท่ีหลงัจากการเทคอนกรีต ห้ามท าอีกชัน้หนึง่ในภายหลงั  
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7.  การแก้ไขผิวท่ีไมเ่รียบร้อย  
 ทันทีท่ีถอดแบบจะต้องท าการตรวจสอบ หากพบว่าผิวคอนกรีตไม่เรียบร้อยจะต้องแจ้งให้วิศวกรผู้
ควบคมุงาน  ทราบทนัที เม่ือวิศวกรให้ความเห็นชอบวิธีการแก้ไขแล้ว ผู้ รับจ้างต้องด าเนินการซ่อมในทนัทีด้วย
ปูน NON SHRINK หากปรากฏว่ามีการซ่อมแซมผิวคอนกรีต ก่อนได้รับการตรวจสอบโดยตวัแทนผู้ว่าจ้าง 
คอนกรีตสว่นนัน้อาจถือเป็นคอนกรีตเสียก็ได้  

 

8.  งานนัง่ร้าน  
  เพ่ือความปลอดภยั ผู้ รับจ้างควรปฏิบตัิตาม “ข้อก าหนดนัง่ร้านงานก่อสร้างอาคาร” ในมาตรฐานความ
 ปลอดภยัของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  
 

9.  ข้อก าหนดเพ่ิมเติมส าหรับงานคอนกรีตเปลือย  
 งานแบบหลอ่คอนกรีตเปลือย สว่นท่ีสามารถมองเห็นตามท่ีระบใุนแบบประกอบด้านผนงัโครงสร้าง คาน 
เสา และพืน้ ให้ใช้ไม้แบบส าเร็จรูปตามมาตรฐานเท่านัน้ ซึง่จะต้องสง่รายละเอียดขออนุมตัิจากวิศวกรผู้ควบคมุ
งาน 
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หมวดที่ 3 
งานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 

1.  ขอบเขตของงาน  
  1.1  ผู้ รับจ้างก่อสร้างจะต้องเป็นผู้จัดหา วสัด ุ อุปกรณ์ ช่างผู้ ช านาญงาน คนงาน โรงงาน และ

สิ่งจ าเป็นส าหรับงานเหลก็เส้นเสริมคอนกรีต  
  1.2  เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตทัง้ปวงท่ีระบุ หมายถึง งานป้องกันสนิมด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมและมี

คณุสมบตัิเหมาะสมกบัการใช้งานของผู้วา่จ้าง  
  1.3  ผู้ รับจ้างก่อสร้าง จะต้องจัดส่งตวัอย่างเหล็ก ข้อมลูทางเทคนิคของผู้ผลิต ผลการทดสอบจาก

สถาบนัท่ีรัฐรับรองให้ผู้แทนผู้วา่จ้างเพ่ือตรวจสอบ  
  1.4  ผู้ รับจ้างก่อสร้างจะต้องจดัท าแบบขยาย เพ่ือแสดงรายละเอียดตามท่ีผู้แทนผู้วา่จ้างแนะน าเพ่ือให้

การท างาน และควบคมุคณุภาพถกูต้อง และไมผิ่ดพลาด  
  1.5  ผู้ รับจ้างก่อสร้างจะต้องจดัให้มีการตรวจสอบคณุภาพงาน โดยทีมงานหรือท่ีปรึกษาเฉพาะงานท่ี

มี ประสบการณ์เป็นท่ียอมรับของผู้แทนผู้ว่าจ้าง หากภายหลงัจากการทดสอบพบว่า ผลงานท่ี
ก่อสร้าง อาจไมม่ัน่คง หรือมีข้อบกพร่อง  

 

2.  ทัว่ไป  
  2.1 เหล็กเส้นท่ีระบุในแบบสถาปัตยกรรม แบบสขุาภิบาล และแบบโครงสร้าง จะต้องมีคณุสมบัติ 

สอดคล้องตามท่ีก าหนดในหมวดนี ้ 
  2.2  วสัดท่ีุน ามาใช้งานจะต้องอยู่ในสภาพท่ีดี ใหม่จากโรงงาน คงรูปตามข้อมลูทางเทคนิคท่ีเสนอจะ

เกิดขึน้การเก็บเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตต้องเก็บเหนือพืน้ดิน  และอยู่ในอาคารหรือท าหลงัคาคลมุ 
เม่ือจดัเรียงเหลก็เส้นเข้าท่ีพร้อมจะเทคอนกรีตแล้วเสร็จนัน้ จะต้องสะอาด ปราศจากฝุ่ น น า้มนั สี
สนิมชบุหรือสะเก็ด  

 

3.  ข้อก าหนดของวสัดสุ าหรับเหลก็เส้นเสริมคอนกรีต  
  3.1 เหล็กสญัลกัษณ์ RB เป็นเหล็กเส้นเสริมกลม เกรด SR-24 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางไม่เกิน 9 มม. 

ผลิตตามมาตรฐานอตุสาหกรรมไทย มอก.20-2543 โดยมีก าลงัครากท่ีจุดยืดไม่น้อยกว่า 2,400 
กก./ตร.ซม.  

  3.2 เหล็กสญัลกัษณ์ DB เป็นเหล็กเส้นเสริมข้ออ้อย เกรด SD-40 โดยมีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางตัง้แต่ 
10 มม. ขึน้ไป ผลิตตามมาตรฐานอตุสาหกรรมไทย มอก.24-2548 โดยมีก าลงัครากท่ีจุดยืดไม่
น้อยกวา่ 4,000 กก./ตร.ซม.  

  3.3 เหล็กตะแกรงส าเร็จรูป (WIRE MESH) เป็นผลิตภณัฑ์มาตรฐาน มอก.737-2549 โดยมีความ
ต้านทานแรงดงึต ่าสดุ 5,270 กก./ตร.ซม. และหน่วยแรงพิสจูน์ต ่าสดุ 4,570 กก./ตร.ซม. 

  3.4  เหล็กรูปพรรณ (H-PL-WF-I SECTION) เป็นผลิตภณัฑ์มาตรฐาน มอก.1227-2539, ส าหรับเสา
ประกอบ (COMPOSITE COLUMN) CLASS 4 fy>=4,000 ksc.  

  3.5  เหลก็เสริมธรรมดา (MILD STEEL) จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 24-2548 เกรด SD-40  
  3.6  เหล็กเสริมในแนวตัง้ฉาก (SUPPORT BAR) กบัเหล็กเสริมตามแบบ ให้ใช้ DB 12 @ 0.50m. 

ยกเว้นท่ีระบไุว้เป็นอย่างอ่ืน  
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4.  การตดัและประกอบส าหรับเหลก็เส้นเสริมคอนกรีต  
  4.1  วิธีการตดัหรือประกอบเหล็กเส้นเสริม จะต้องไม่ท าให้เหล็กช ารุดเสียหาย หรือเกิดการยืดตวัของ 

เหลก็จากการบิด โค้ง งอ เหลก็  
  4.2  การตดัและการงอเหลก็จะต้องไมต่ดัหรืองอเหลก็โดยใช้ความร้อน ถ้าจะกระท าวิธีดงักล่าวจะต้อง

แจ้งหรือได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนผู้วา่จ้างก่อนทกุครัง้  
  4.3  การงอเหลก็ท่ีปลายส าหรับขอมาตรฐานท่ีระบใุนแบบ ให้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดดงันี ้ 
   - ส่วนท่ีงอเป็นคร่ึงวงกลมโดยมีส่วนท่ีย่ืนต่อออกไปจากแนววงกลมออกไปอีก  ไม่น้อยกว่า 4 

เท่า ของขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง หรือไมน้่อยกวา่ 60 มม.  
   - สว่นท่ีงอเป็นมมุฉาก จะต้องมีสว่นท่ีงอฉากออกไปไมน้่อยกวา่ 12 เท่า ของเส้นผ่าศนูย์กลาง

ของเหลก็  
   - เฉพาะเหล็กย่ืนและเหล็กปลอกให้งอฉากหรือ 135 องศา โดยมีส่วนท่ีย่ืนต่อไปจากจุดงอ 

ฉากหรือมมุไมน้่อยกวา่ 6 เท่า ของเส้นผ่าศนูย์กลาง  
  4.4  ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางท่ีเล็กท่ีสดุส าหรับข้องอ โดยเส้นผ่าศนูย์กลางของการงอเหล็ก ใช้ด้านใน

ของเหลก็ท่ีงอ ให้ถือตามท่ีก าหนดในตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของโค้งการดัดของอตามขนาดของเหล็กเสริม 

ขนาดของเหลก็เสริม ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางท่ีเลก็สดุของโค้งการดดัของอ(D) 
6 - 25 มม. 
28 - 36 มม. 

6 เท่าของเส้นผ่าศนูย์กลางของเหลก็เสริม 
8 เท่าของเส้นผ่าศนูย์กลางของเหลก็เสริม 

 
  4.5  การเรียงเหลก็ในต าแหน่งท่ีระบใุนแบบต้องมีความแข็งแรง และคงรูปตลอดเวลาท่ีเทคอนกรีตหาก

จ าเป็น ผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องเสริมเหลก็พิเศษช่วยยดึท่ีจดุตกักนัของเหลก็เส้นทกุแห่ง จะต้องผกูให้
แน่นด้วยลวดเบอร์ 18 SWG. โดยพบัรอบ และ พบัปลายลวดเข้าในส่วนท่ีจะเป็นเนือ้คอนกรีต
ภายในระหวา่งเหลก็เส้นเสริมกบัแบบต้องยึดด้วยแท่งคอนกรีตภายใน ระหว่างเหล็กเส้นเสริมกบั
แบบต้องยึดด้วยแท่งคอนกรีต/มอร์ต้า หรืออปุกรณ์อื่นท่ีผู้แทนผู้ว่าจ้างเห็นชอบ ก่อนเทคอนกรีต
ต้องท าความสะอาดเหลก็ให้ปราศจากคราบน า้มนั หรือเศษท่ีตกค้างภายในแบบออกจากแบบ  

  4.6  หลงัจากผูกเหล็ก จะต้องให้ผู้แทนผู้ว่าจ้างตรวจก่อนเทคอนกรีตทุกครัง้ หากผูกเหล็กทิง้ไว้นาน
เกินควรจะต้องท าความสะอาดและให้ผู้แทนผู้วา่จ้างตรวจสอบอีกครัง้หนึง่  
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5.  การตอ่เหลก็  
  5.1  การตอ่เหลก็ ต าแหน่งท่ีตอ่จะต้องถกูต้องตามแบบ รายละเอียดการตอ่เหลก็ต้องเหมาะสมกบัการ 

ใช้งานจริง และได้รับการเห็นชอบจากผู้แทนผู้วา่จ้าง  
  5.2  ส าหรับเหลก็เส้นเสริมคอนกรีต การตอ่เหลก็ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 
ข้อก าหนดส าหรับการต่อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 

ชนิดของเหล็กหรือวิธีการต่อเหล็ก ข้อก าหนด 
1. การตอ่ทาบ  
- เหลก็กลม SR-24  
 
 
- เหลก็ข้ออ้อย SD-40   
 
 
2. การตอ่เช่ือม ณ หน้าตดัใด ๆ จ านวน  
 
 
 
3. การตอ่ด้วยอปุกรณ์พิเศษ 
 (MECHANICAL SPLICE)  

 
40 เท่าของเส้นผ่าศนูย์กลางเหล็ก หรือเหล็กท่ีใหญ่กว่าจ านวน
เหลก็ท่ีต้องตอ่ไมเ่กิน 50% ของจ านวนเหลก็ในหน้าตดันัน้ ๆ  
 
36 เท่าของเส้นผ่าศนูย์กลางเหล็ก หรือเหล็กท่ีใหญ่กว่าจ านวน
เหลก็ท่ีตอ่ต้องไมเ่กิน 50% ของจ านวนเหลก็ในหน้าตดันัน้ ๆ  
 
รอยต่อต้องมีแรงต้านแรงดงึไม่น้อยกว่า 125% ของแรงต้านแรง
ดงึสงูสดุของเหล็กเส้นเสริมนัน้ จ านวนเหล็กท่ีต่อต้องไม่เกินกว่า 
75% ของจ านวนเหลก็ในหน้าตดันัน้ ๆ  
 
ก าลงัของรอยต่อต้องไม่น้อยกว่า 125% ของก าลงัของเหล็กเส้น
เสริมนัน้ จ านวนเหล็กท่ีต่อต้องไม่เกิน 75% ของจ านวนเหล็กใน
หน้าตดันัน้ ๆ  

 
  5.3  ต าแหน่งของการต่อเหล็กเส้นเสริมส าหรับแต่ละส่วนของโครงการสร้างให้  ด าเนินการตามท่ี

ก าหนด ในตารางท่ี 3  
ตารางที่ 3 
ต าแหน่งของการต่อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 

โครงสร้าง ชนิดของรอยต่อ ต าแหน่งของรอยต่อ 
1. เสา  
 
 
 
2. คาน/พืน้  
 
 
3. ผนงักนัดิน หรือผนงัถงัเก็บน า้  
 
 
4. ฐานราก  

ตอ่ทาบ ตอ่เช่ือม ส าหรับเหลก็  
ขนาด 25 มม. ขึน้ไป ตอ่ด้วย
อปุกรณ์การตอ่พิเศษ 
(MECHANICAL SPLICE)  
ตอ่ทาบ ตอ่เช่ือม ส าหรับเหลก็ขนาด 
25 มม. ขึน้ไป  
 
ตอ่ทาบ ตอ่เช่ือม ส าหรับเหลก็ขนาด 
25 มม. ขึน้ไป  
 
ตอ่ทาบ ตอ่เช่ือม ส าหรับเหลก็ขนาด 
25 มม. ขึน้ไป  

ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนผู้
วา่จ้าง หรือเหนือระดบัท่ีหยดุเท
คอนกรีตตามแบบ 1 ม.  
 
ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนผู้
วา่จ้าง หรือกลางคานส าหรับเหลก็บน 
หรือท่ีหน้าเสาส าหรับเหลก็ลา่ง  
ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนผู้
วา่จ้าง หรือเหนือระดบัท่ีหยดุเท
คอนกรีตระดบัฐาน 1 ม.  
ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนผู้
วา่จ้าง  
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6. การควบคมุคณุภาพ  
  เหลก็เส้นเสริมคอนกรีต ก่อนน ามาใช้ในโครงการนี ้จะต้องได้รับการอนมุตัิตรวจสอบคณุภาพจากผู้แทนผู้
 วา่จ้างด้วยกรรมวิธีสุม่ตวัอย่างดงันี ้:-  
  6.1  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่เอกสาร ข้อมลูทางวิชาการของบริษัทผู้ผลิตให้ผู้แทนผู้วา่จ้างตรวจสอบ  
  6.2  ผู้ รับจ้างจะต้องสุม่ตวัอย่างจากเหล็กนัน้ทุก ๆ ขนาดท่ีจะน ามาใช้ในโครงการโดยขนาดหนึ่ง ๆ ไม่

น้อยกวา่ 5 ท่อน ยาวไมน้่อยกวา่ 1.00 ม.  
  6.3  ผู้ รับจ้างจะต้องส่งตวัอย่างผลการทดสอบจากสถาบนัท่ีรัฐรับรองผล  และเสนอผลการทดสอบให้ 

ผู้แทนผู้วา่จ้างพิจารณาตรวจสอบตามความเหมาะสมในการน ามาใช้งาน  
  6.4  หากผลการทดสอบมีค่าใดค่าหนึ่ง ต ่ากว่ามาตรฐานอตุสาหกรรมท่ีอ้างถึง การใช้เหล็กขนาด

ดงักลา่วจากแหล่งวสัดุ อยู่ในดลุยพินิจของผู้แทนผู้ว่าจ้างท่ีจะน ามาเปลี่ยนใหม่ทัง้หมด  หรือเพ่ิม
จ านวนเหล็กเส้นเสริมให้มากขึน้ หรือสุ่มตวัอย่าง เพ่ือท าการทดสอบใหม่อีกครัง้หนึ่ง ค่าใช้จ่าย
ทัง้สิน้เป็นของผู้ รับจ้างส าหรับเหลก็รีดซ า้ ห้ามน ามาเสริมคอนกรีตในโครงการนี ้

 
7.  ข้อก าหนดพิเศษของการเสริมเหลก็บริเวณช่องเปิดของโครงสร้างอาคาร  
  บริเวณช่องเปิดท่ีไมไ่ด้ระบเุหลก็เสริมไว้ในแบบก่อสร้าง ให้มีการเสริมเหลก็ดงัตอ่ไปนี ้ 
  7.1  ช่องเปิดวงกลมขนาดโตกวา่หรือเท่ากบั 4“ และช่องเปิดสี่เหลี่ยมท่ีมีด้านหนึ่งเท่ากบั หรือยาวกว่า 

4” จะต้องมีการเสริมเหลก็พิเศษ ซึง่ไมถื่อวา่เป็นสว่นหนึง่ของโครงสร้างดงันี ้ 
   1.  ช่อง เปิดวงกลม  ใ ช้ท่อเหล็กด า  ขนาดเ ส้นผ่าศูน ย์กลางของท่อด้านในเท่ ากับ

เส้นผ่าศูนย์กลางของช่องเปิด ความยาวของท่อท่ีฝัง เท่ากับความหนาของแผ่นพืน้ 
ก าหนดให้มีเหล็ก เส้นผ่าศนูย์กลาง 12 มม. ความยาวไม่น้อยกว่า 0.20 ม. อย่างน้อย 4 
เส้น เช่ือมติดกบัท่อเหลก็ในลกัษณะรัศมีสี่ทิศท่ีความลกึกึง่กลางของพืน้  

   2.  ช่องเปิดสี่เหลี่ยม ใช้แผ่นเหลก็หนา 6 มม. ความกว้างของแผ่นเหลก็ท่ีฝังเท่ากบัความหนา 
    ของแผ่นพืน้เช่ือมติดกนั กรุโดยรอบช่องเปิดมีเหลก็เส้นผ่าศนูย์กลาง 12 มม. ความยาวไม ่
    น้อยกวา่ 0.20 ม. อย่างน้อย 4 เส้น เช่ือมติดกบัแผ่นเหลก็ในลกัษณะเดียวกบัข้อ 1 
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หมวดที่ 4 
งานคอนกรีต 

1.  ขอบเขตของงาน  
  1.1  ผู้ รับจ้างก่อสร้าง จะต้องเป็นผู้จดัการวสัดุ อปุกรณ์ ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะงาน แรงงาน และสิ่งท่ี

จ าเป็นส าหรับงานคอนกรีต  
  1.2  ผู้ รับจ้างก่อสร้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดของงานระบบขัน้ตอนการก่อสร้าง  แนวทางแก้ไข

ปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้จากแบบก่อสร้างท่ีไม่ชัดเจน การใช้เทคโนโลยีและวสัดุชนิดพิเศษหรือ
น ามาจากตา่งประเทศ โดยยงัไมเ่คยมีหรือใช้ภายในประเทศมาก่อน จะต้องมีเอกสารจากสถาบนั
ท่ีรัฐรับรองและเป็นท่ียอมรับคณุภาพหรือวิธีการ จากผู้ออกแบบ  

  1.3  งานคอนกรีตท่ีเทในท่ีทัง้สิน้ท่ีปรากฏใน แบบสถาปัตยกรรม แบบโครงสร้าง และสขุาภิบาลเป็น 
งานท่ีควบคมุคณุภาพตามงานหมวดนี ้ 

 

2.  ทัว่ไป  
  2.1  คอนกรีตท่ีต้องควบคมุคณุภาพตามท่ีก าหนดท้ายนี  ้หมายถึงส่วนของคอนกรีตทีเทในท่ีของ ฐาน

ราก เสา คาน พืน้ บนัได คสล. ถงัเก็บน า้ รางระบายน า้ บ่อพกัน า้หรืออื่น ๆ ท่ีได้แสดงไว้ในแบบ
สถาปัตยกรรม โครงสร้าง และสขุาภิบาล  

  2.2  สารผสมเพ่ิมหรือสารเคมีท่ีต้องน ามาใช้เป็นพิเศษ จะต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้แทนผู้วา่จ้าง  
  2.3  วสัด ุอปุกรณ์ เพ่ือการท างานส าหรับงานคอนกรีต จะต้องได้รับการตรวจสอบ ลกัษณะการ 
   ใช้งาน ความแข็งแรง เพ่ือความปลอดภยัตอ่การปฏิบตัิงานจากผู้แทนผู้วา่จ้าง  
  2.4  การแก้ไขข้อบกพร่องของงานคอนกรีตท่ีเกิดขึน้ จะต้องได้รับการอนุมตัิจากผู้แทนผู้ว่าจ้าง ทัง้วสัดุ

ท่ีจะน ามาซอ่มแซม หรืออปุกรณ์ท่ีจะน ามาประกอบการแก้ไข  
  2.5  วิธีการทดสอบและการเตรียมข้อมลู ต้องปฏิบตัิตามมาตรฐานท่ีอ้างถงึ 
  2.6  บรรดาเอกสาร หรือข้อมลูทางเทคนิคทัง้ปวง ท่ีเก่ียวข้องกบัวสัดท่ีุเลือกใช้ เช่น คณุภาพทราย หิน 

น า้ซีเมนต์ อตัราสว่นผสมคอนกรีต ผลการทดสอบมาตรฐานจากสถาบนัท่ีรัฐรับรองสารผสมเพ่ิม 
วสัดุเพ่ือการอุดซ่อม วสัดุอปุกรณ์เพ่ือการก่อสร้างจะต้องส่งให้ผู้ แทนผู้ ว่าจ้าง เพ่ือเก็บไว้เป็น
หลกัฐาน และตรวจสอบในแตล่ะช่วง  

  2.7  หากมิได้ระบใุนแบบและ/หรือบทก าหนดนี ้รายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัองค์อาคารคอนกรีต เสริม
เหลก็ และงานคอนกรีตทัง้หมดให้เป็นไปตาม “มาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” ของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยท่ี 1006-16 ทกุประการ  

 

3. วสัด ุ 
  วสัดตุา่ง ๆ ท่ีเป็นสว่นผสมของคอนกรีตจะต้องเป็นไปตามบทก าหนด และเกณฑ์ก าหนดอ่ืน ๆ ดงันี:้-  
  3.1  ปนูซีเมนต์ จะต้องเป็นปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมชนิดท่ีเหมาะสมกบังาน 

หากมิได้ระบุเป็นพิเศษส าหรับโครงสร้างเฉพาะ ให้ใช้ปูนซีเมนต์ประเภทท่ี 1 ตามมาตรฐาน
อตุสาหกรรมไทย มอก.15 เล่ม 1-2555 หรือปูนซีเมนต์ประเภทท่ี 3 ตามมาตรฐานอตุสาหกรรม
ไทย มอก.15 เล่ม 1-2555 ให้ใช้ผลิตภณัฑ์ของ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากดั, บริษัท ชลประทาน
ซีเมนต์ จ ากดั หรือบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั  

  3.2  น า้ท่ีใช้ผสมคอนกรีต ให้ใช้น า้ประปาหรือน า้สะอาดท่ีใช้ดื่มได้  
  3.3  มวลรวม  
   1.  มวลรวมละเอียด ได้แก่ ทราย จะต้องเป็นทรายน า้จืดเม็ดหยาบคม แข็งแรงและสะอาด

ปราศจากวสัดอุื่นผสม หรือสารประกอบทางเคมีท่ีผลต่อความแข็งแรงของคอนกรีต เช่น 
เกลือคลอไรด์   
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   2.  มวลรวมหยาบ ได้แก่ หิน หรือกรวด จะต้องแข็งแกร่ง มีลกัษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยม ไมแ่บนใน
ระนาบใด ๆ ไมท่ าปฏิกิริยากบัปนูซีเมนต์ ไมผ่ ุสะอาด ปราศจากผงของ อินทรี ย์วัตถุห รือ
สารเคมีท่ีมีผลตอ่ความแข็งแรงของคอนกรีต เช่น เกลือคลอไรด์ 

  3.4  สารผสมเพ่ิมเพ่ือให้คอนกรีตมีคุณสมบัติพิเศษ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ แทนผู้ ว่าจ้างก่อน
น ามาใช้งานรับจ้างก่อสร้างจะต้องส่งตวัอย่างสารผสมเพ่ิมท่ีจะน ามาใช้ต้องบรรจุในภาชนะท่ี
เหมาะสม เพ่ือให้สงัเกตสีหรือคณุลกัษณะทางกายภาพได้โดยง่าย  

 

4. การเก็บวสัด ุ 
  4.1  ให้เก็บปนูซีเมนต์ไว้ในอาคาร ถงัเก็บ หรือไซโล หรือในอาคารโดยวางสงูจากพืน้ประมาณ 0.10 ม. 

เพ่ือป้องกนัความชืน้และความสกปรกได้ และในการขนส่งให้ขนส่งในปริมาณเพียงพอท่ีจะไม่ท า
ให้งานคอนกรีตต้องชะงกั หรือลา่ช้าไมว่า่กรณีใดจะต้องแยกวสัดท่ีุส่งมาแต่ละครัง้ให้เป็นสดัส่วน
ไมป่ะปนกนั  

  4.2  การขนส่งมวลรวมหยาบ ให้ขนส่งโดยแยกขนาดไปยงัสถานท่ีก่อสร้าง นอกจากจะได้รับอนุมตัิ
จากผู้แทนผู้วา่จ้างให้เป็นอย่างอ่ืน  

  4.3  การกองมวลรวมจะต้องกองในลักษณะ ท่ีจะป้องกันมิให้ปะปนกับมวลรวมกองอื่นท่ีมีขนาด
ต่างกนั เพ่ือให้เป็นไปตามนีอ้าจจะต้องท าการทดสอบว่า ส่วนขนาดคละตลอดจนความสะอาด
ของมวลรวมตรงตามเกณฑ์ก าหนดหรือไม่ โดยเก็บตวัอย่าง ณ ท่ีท าการผสมคอนกรีต 

  4.4  ในการเก็บสารผสมเพ่ิม ต้องระวงัอย่างให้เกิดการเปรอะเปื้อนการระเหยหรือเสื่อมคุณภาพ
ส าหรับสารผสม เพ่ิมชนิดท่ีอยู่ในรูปสารลอยตวั หรือสารละลายท่ีไม่คงตวั จะต้องจดัหาอปุกรณ์
ส าหรับกวน เพ่ือให้ตวัยากระจายโดยสม ่าเสมอ ถ้าเป็นสารผสมเพ่ิมชนิดเหลวจะต้องป้องกนัมิให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอณุหภมูิมาก  

 

5.  การค านวณออกแบบสว่นผสม 
  5.1 ห้ามมิให้น าคอนกรีตมาเทสว่นท่ีเป็นโครงสร้างใด ๆ จนกวา่สว่นผสมของคอนกรีตท่ีจะน ามาใช้นัน้ 

ได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนผู้วา่จ้าง  
  5.2  ก่อนเทคอนกรีตอย่างน้อย 30 วนั ผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมส่วนผสมคอนกรีตต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้แทน

ผู้วา่จ้างตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบก่อน  
  5.3 การท่ีผู้แทนผู้วา่จ้างให้ความเห็นชอบตอ่สว่นท่ีเสนอมาหรือท่ีแก้ไข (หากม)ี นัน้มิได้หมายความว่า

จะลดความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างท่ีมีตอ่คณุสมบตัิของคอนกรีตท่ีได้จากสว่นผสมนัน้  
 

6.  วิธีการผสมคอนกรีต  
  6.1  การผสมคอนกรีตด้วยเคร่ือง ณ สถานท่ีก่อสร้าง จะต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้แทนผู้ว่าจ้างต่อ  

อปุกรณ์ เคร่ืองมือ วิธีการชัง่ตวง วดัและช่างท่ีควบคมุคณุภาพ ขัน้ตอนการผสมมวลคอนกรีตต้อง
กระท าตามล าดบัขัน้ในการใส่    มวลคอนกรีตแต่ละประเภท รวมถึงการใช้น า้ยาผสมคอนกรีต  
ระยะเวลาท่ีใช้ผสมมวลคอนกรีตนบัจากใส่ซีเมนต์ ต้องไม่น้อยกว่า 2 นาที และนบัจากเวลาท่ีเร่ิม
ใส่ซีเมนต์ภายใน 45 นาที จะต้องเทคอนกรีตส่วนท่ีผสมแล้วเกินกว่า 45 นาที ห้ามน ามาใช้ 
ยกเว้นกรณีท่ีเลือกใช้สารผสมเพ่ิมชนิดหน่วงเวลาก่อตวั ตามปริมาณของสารผสมท่ีใช้  

  6.2  การผสมคอนกรีตแบบผสมเสร็จ วิธีการผสม และการขนส่งคอนกรีตให้ปฏิบตัิตาม “บทก าหนด 
ส าหรับคอนกรีตผสม” (ASTM C 94) 

 
 
 
 



  รายการประกอบแบบก่อสร้าง 
    หมวดงานโครงสร้าง 4-3 

  

 

7.  คณุสมบตัิของคอนกรีตท่ีต้องการ  
  7.1  ก าลงัอดัของคอนกรีตทกุสว่นโครงสร้างของอาคารหล่อในท่ีจะต้องมีก าลงัอดัของคอนกรีต ตามท่ี

แสดงไว้ในตารางท่ี 1 ก าลงัอดัสงูสดุให้พิจารณาท่ีอายุ 28 วนั ส าหรับซีเมนต์ประเภทท่ี 1 และท่ี 7 
วนั ส าหรับซีเมนต์ประเภทที่ 3  
 ทัง้นีแ้ท่งคอนกรีตมาตรฐานมีเส้นผ่าศนูย์กลาง 15 ซม. สงู 30 ซม. วิธีการท าและบ่มชิน้ตวัอย่าง
คอนกรีต ส าหรับทดสอบแรงอดัตามมาตรฐาน ASTM C192 วิธีการทดสอบก าลงัอดัของแท่ง
 กระบอกคอนกรีต ตามมาตรฐาน ASTM C39 
 

ตารางที่ 1  
 ก าลังอัดของคอนกรีตโครงสร้าง ชนิดของโครงสร้าง 

อาคาร  คา่ต ่าสดุของก าลงัอดัของคอนกรีตโดยแท่งทรงกระบอก  
ท่ี 28 วนั (กก./ตร. ซม.)  

ฐานราก  
เสา  
คาน  
พืน้ คสล. – บนัได  
ผนงัก าแพงรับน า้หนกั  
ถงัเก็บน า้   
ผนงัคอนกรีตไมไ่ด้รับน า้หนกั  
เคาน์เตอร์ห้องน า้  
ครีบ คสล.  
บ่อพกั รางระบายน า้วางบนดิน  
เสาเอน็  
คานเอน็  
คอนกรีตหยาบ 

210  
210  
210  
210  
210  
210 
180  
180  
180  
180  
180  
180  
100 

 
  7.2  การยุบตวัของคอนกรีตก่อนเทลงในแบบ โดยวิธีทดสอบค่าการยุบตวัมาตรฐาน ASTM C143 

ต้อง เป็นไปตามคา่ท่ียอมให้ในตารางท่ี 2  
 

ตารางที่ 2  
ค่าการยุบตัวที่ยอมให้ส าหรับงานก่อสร้าง (เม่ือใช้เคร่ืองสั่นสะเทอืน) 

สว่นของโครงสร้าง  คา่การยบุตวั (ซม.)  
สงูสดุ  ต ่าสดุ  

ฐานราก 
แผ่นพืน้ คาน ผนงั คสล.  
เสา  
ครีบ คสล. และผนงับาง ๆ  

7.5 
10.0  
12.5  
15.0  

5.0 
5.0  
5.0  
5.0  
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  7.3  ขนาดใหญ่สดุของมวลรวมหยาบในสว่นผสมคอนกรีตจะต้องเป็นไปตามตารางท่ี 3  
 

ตารางที่ 3  
ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบที่ใช้กับคอนกรีต 

สว่นของโครงสร้าง  ขนาดไมเ่กิน (ซม.)  
ฐานราก,เสาและคาน  
ผนงั คสล. หนาตัง้แต ่12.5 ซม. ขึน้ไป  
ผนงั คสล. หนาน้อยกวา่ 12.5 ซม.   
แผ่นพืน้ ครีบ คสล.  

4  
4  
2.5  
2.5  

 
8.  การเก็บตวัอย่าง การทดสอบและการประเมินผล  
  8.1 จ านวนแท่งทดสอบในแต่ละครัง้ท่ีมีการเทคอนกรีต เกินกว่า 5 ลบ.ม. จะต้องไม่น้อยกว่า 3 แท่ง

ทดสอบ ทัง้นีผู้้แทนผู้วา่จ้างอาจตกลงกบัผู้วา่จ้างก่อสร้างในการเก็บตวัอย่างเพ่ือควบคมุคณุภาพ
เป็นพิเศษก็ได้ ในการทดสอบเพ่ือประเมินคณุภาพในแต่ละครัง้ท่ีเทคอนกรีตจ านวนแท่งทดสอบ
จะต้องไม่น้อยกว่า 3 แท่งทดสอบ การทดสอบอายุท่ี 7 วนั หรือ 28 วนั เป็นการประเมินผลท่ีจะ
ยอมรับได้ตามกราฟมาตรฐานวิธีการท า และบ่มแท่งทดสอบตวัอย่างคอนกรีตรับแรงอดัตาม
มาตรฐาน ASTM  C31 และวิธีการทดสอบก าลงัอดัของแท่งกระกอบคอนกรีต ASTM C 39  

  8.2  ผู้ รับจ้างก่อสร้างจะต้องสง่รายงานผลการทดสอบแสดงรายละเอียดของคอนกรีตท่ีทดสอบดงันี ้ 
   -  วนัท่ีหลอ่  
   -  วนัท่ีทดสอบ  
   -  ประเภทของคอนกรีตจากสว่นโครงสร้าง  
    -  คา่การยบุตวั 
   -  สารผสมเพ่ิม  
   -  น า้หนกัของแท่งทดสอบ  
   -  ก าลงัท่ีจดุเร่ิมร้าว  
   -  สถานท่ีทดสอบ  
   -  วิศวกรผู้ควบคมุการทดสอบและรับรองผล  
  8.3  ก าลงัอดัของแท่งทดสอบไม่น้อยกว่า 3 ตวัอย่าง จะต้องมีค่าก าลงัโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าท่ีระบุใน 

ตารางท่ี 1 โดยคา่ต ่าสดุของแท่งทดสอบดงักลา่ว จะต้องไมน้่อยกวา่ 85% ของคา่ท่ีก าหนด  
  8.4 หากผลการทดสอบค่าเฉลี่ยท่ีค่าน้อยกว่าท่ีก าหนดไม่เกิน 15% ต้องท าการทดสอบโดยการเจาะ

แท่งคอนกรีตจากบริเวณโครงสร้างท่ีเก็บตวัอย่างมาทดสอบ  หากผลการทดสอบมีค่าเฉลี่ยน้อย
กวา่ท่ีก าหนดเกินกวา่ 15% ให้สกดัคอนกรีตบริเวณดงักลา่วออกและเทคอนกรีตขึน้มาใหม่  

  8.5 วิธีการเจาะแท่งคอนกรีต ให้ปฏิบตัิตามมาตรฐาน ASTM C 24 การทดสอบแท่งคอนกรีตดงักล่าว 
จะต้องกระท าในสภาพผิวแห้งในอากาศ  

  8.6  หากผลการทดสอบโดยค่าเฉลี่ยของแท่งทดสอบได้ตามท่ีก าหนด  แต่ในสภาพการก่อสร้างจริง
คอนกรีตโครงสร้างบริเวณดงักล่าวมีลกัษณะท่ีไม่แข็งแรงพอท่ีจะรับน า้หนกั  หรือเป็นอนัตรายต่อ
ส่วนของโครงสร้างอื่น ผู้ รับจ้างก่อสร้างจะต้อง    ท าการเจาะแท่งคอนกรีตอย่างน้อย 3 แท่ง
ทดสอบน าไปทดสอบ โดยตวัแทนผู้วาจ้างจะเป็นผู้ก าหนดต าแหน่ง  

  8.7 ก าลงัอดัโดยเฉลี่ยของแท่งทดสอบ โดยวิธีการเจาะจะต้องเท่ากนัหรือสงูกวา่ก าลงัอดัท่ีก าหนด  
  8.8  บริเวณท่ีท าการเจาะแท่งคอนกรีต จะต้องท าการอดุซอ่มโดยใช้ซีเมนต์พิเศษ  
  8.9  โดยวิธีการเจาะแท่งคอนกรีต หากผลการทดสอบยงัไมผ่่านตามท่ีก าหนด ผู้ รับจ้างก่อสร้าง จะต้อง

สกดัเอาคอนกรีตของโครงสร้างส่วนนัน้ออก และเทหล่อใหม่ตามแบบโดยมีผู้แทนผู้ว่าจ้างเป็นผู้
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 ก าหนดขอบเขต หรือบริเวณท่ีจะต้องสกดัออก และในการเทคอนกรีตใหม่ต้องใช้วสัดปุระสาน
 คอนกรีตท่ีระบ ุ 

  8.10  ส าหรับกรณีแผ่นพืน้ เมื่อมีข้อสรุปให้ท าการทดสอบความแข็งแรง และความสามารถในการรับ 
น า้หนกั ผู้ รับจ้างก่อสร้างจะต้องเสนอวิธีการทดสอบให้ผู้แทนผู้ว่าจ้างพิจารณา  การทดสอบโดย
วิธีนีจ้ะต้องกระท าโดยสถาบนั หรือบริษัทท่ีท างานการทดสอบเป็นบริการวิชาชีพ มีบุคลากรท่ีมี
ประสบการณ์ ทัง้นี ้ผลการทดสอบจะต้องมีคา่ส่วนปลอดภยัไม่น้อยกว่า 3 และมีการโก่งของส่วน
โครงสร้างไมเ่กิน 1:720  

 

9.  การขนสง่และการเทคอนกรีต  
  9.1  อปุกรณ์การขนสง่คอนกรีตต้องสะอาดปราศจากคราบน า้มนัหรือเศษปนูติด  
  9.2  ต้องมีการป้องกนัการแยกแยะของมวลคอนกรีตขณะขนสง่  
  9.3  สว่นโครงสร้างท่ีจะเทคอนกรีต ต้องเตรียมพืน้ท่ีให้สะอาด จดัเตรียมรอยต่อระหว่างคอนกรีตใหม่

กบัของเดิมวสัด ุหรืออปุกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องฝังในคอนกรีตต้องยดึให้อยู่ในต าแหน่ง  
  9.4  วิธีการล าเลียงคอนกรีตไปยงัจดุเทคอนกรีตจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนผู้วา่จ้างก่อน  
  9.5 การเทคอนกรีตจะต้องกระท าอย่างตอ่เน่ือง การหยดุเทด้วยเหตใุดก็ตามเกินกว่า 30 นาที ให้หยุด

การเทบริเวณนัน้โดยให้เทคอนกรีตใหม่ต่อไปได้ภายหลงั 24 ชม. โดยต าแหน่งของการหยุดเท
คอนกรีตท่ีเกินกวา่ท่ีก าหนดในตารางท่ี 4 ผู้ รับจ้างก่อสร้างจะต้องสกดัแตง่แนวให้ได้ตามท่ีก าหนด
หรือใช้อปุกรณ์พิเศษ เช่น EXPAMET HY-RIB กัน้เป็นแนวตอ่ให้ได้ตามท่ีก าหนด 

 
ตารางที่ 4  
ต าแหน่งการหยุดเทคอนกรีต 

สว่นของโครงสร้าง ต าแหน่งการหยดุเทคอนกรีต 
- พืน้ แนวกึง่กลางของแผ่นพืน้ 
- คาน แนวกึ่งกลางของคาน ส าหรับคานย่ืนต้องเทคอนกรีต

ตอ่เน่ืองกนั 
- เสา ตลอดความยาวท่ีระบุ ระยะต ่ากว่าท้องคาน 7.5 ซม. หรือ 

เสมอท้องคาน 
- บนัได เทตอ่เน่ืองกนัทัง้ผืน 
- ถงัเก็บน า้ ณ ต าแหน่งท่ีระบุให้หรือกึ่งกลางความลึก โดยมีแผ่นยาง 

PVC. คัน่รอยตอ่ตามขนาดท่ีระบ ุ
- ก าแพง สูงไม่เกินช่วงละ 3 ม. ส าหรับแบบท่ีมีการควบคุมท่ีดี โดย

ผู้ แทนผู้ ว่าจ้างควบคุมอย่างใกล้ชิดหรือไม่เกินช่วงละ 2 ม. 
โดยมีร่องความหนามาตรฐานของความหนาของก าแพง 

 
 ทัง้นีใ้ห้ผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องพิจารณาความแข็งแรงของโครงสร้างเป็นหลกั โดยป้องกนัการ
เกิดรอยร้าวของรอยตอ่   การยดึ หรือหดตวัของส่วนโครงสร้างจากความคลาดเคลื่อนของรอยต่อ 
จากท่ีแนะน าในตาราง และวิธีการเลือกใช้วสัดพิุเศษเป็นตวัประสานรอยตอ่ เป็นต้น  

  9.6  ขณะเทคอนกรีตต้องควบคุมการเทคอนกรีตให้แน่นตลอดเวลา  โดยใช้เคร่ืองสั่นคอนกรีตท่ี
เหมาะสมกบัชนิดของโครงสร้าง  
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10. รอยตอ่และสิ่งท่ีต้องฝังในคอนกรีต  
  10.1  รอยตอ่ของโครงสร้างคอนกรีตตอ่เน่ือง จะต้องเตรียมผิวก่อนเทคอนกรีต ดงันี ้ 
   -  ทางแนวราบ คอนกรีตท่ีจะเททับเหนือรอยต่อจะต้องไม่ใช่คอนกรีตส่วนแรกท่ีออกมาจาก

เคร่ืองผสม  
   -  ทางแนวตัง้ ให้ใช้ปนูทราย 1:1 ผสมน า้ไล้ท่ีผิวให้ทัว่ก่อนท่ีจะเทคอนกรีต  
   - ส าหรับก าแพงหรือผนงั คสล. จะต้องจดัให้มีสลกัยาวลกึอย่างน้อย 5 ซม. ตลอดแนวยาว  
  10.2  ก่อนเทคอนกรีต บรรดาวสัดอุปุกรณ์ทัง้ปวงท่ีเก่ียวข้องในการก่อสร้าง เช่น ท่อร้อยสายไฟ แผ่นกนั

น า้ PVC. แนวฝังปลอกท่อต้องยดึในต าแหน่งท่ีมัน่คง และอดุช่องว่างไม่ให้คอนกรีตไหลเข้าไปใน
ท่อได้ 

 
11.  การซอ่มผิวท่ีช ารุด  
  11.1  เมื่อถอดแบบผิวคอนกรีตท่ีไม่สมบูรณ์มีโพรง หรือรูพรุน หรือน า้ปูนไม่เกาะกบัหิน ก่อนซ่อมแซม 

จะต้องขออนมุตัิตอ่ผู้แทนผู้วา่จ้าง  
  11.2  ให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างเสนอวิธีการ วสัด ุอปุกรณ์ หรือมาตรการ การตรวจสอบต่อผู้แทนผู้ว่าจ้างใน

การ ซอ่มแซมคอนกรีตท่ีไมส่มบรูณ์ข้างต้น  
  11.3  มาตรการในการซอ่มแซมคอนกรีต ตามล าดบัชัน้ท่ีผู้แทนผู้วา่จ้างจะพิจารณาตามความเหมาะสม 

กบัชนิดของโครงสร้างและลกัษณะของความเสียหายท่ีเกิดขึน้: 
   -  ใช้ซีเมนต์พิเศษท าการอดุซอ่ม โดยปฏิบตัิตามค าแนะน าของผู้ผลิต  
   -  ท าการสกดัคอนกรีตเดิมออก และหลอ่ขึน้มาใหมแ่ทน โดยใช้น า้ยาประสานคอนกรีต  
 

12.  การบ่มคอนกรีต 
  12.1  คอนกรีตท่ีท าการถอดแบบออก จะต้องท าการบ่มคอนกรีตโดยทันที โดยกรรมวิธีใดวิธีหนึ่งท่ี

เหมาะสม เช่น ใช้น า้ยาบ่มคอนกรีต ขงัน า้มนั, ลงทรายแห้งราดน า้ให้ชุ่ม เป็นต้น  
  12.2  เวลาในการบ่มคอนกรีตไมน้่อยกวา่ 7 วนั หรือตามคณุสมบตัิของน า้ยาบ่มคอนกรีตท่ีเลือกใช้การ

บ่มคอนกรีตต้องกระท าอย่างตอ่เน่ืองตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ตลอดระยะเวลาท่ีก าหนด  
 

13.  ความหนาของคอนกรีตท่ีหุ้มเหลก็เสริมโดยวดัจากผิวเหลก็  
  หากมิได้ระบไุว้ในแบบก่อสร้าง ระยะหุ้มเหลก็เสริมของคอนกรีตต้องไมต่ ่ากวา่ระยะในตารางท่ี 5  
 

ตารางที่ 5  
ระยะหุ้มเหล็กเสริมส าหรับการก่อสร้างคอนกรีตหล่อในที่ 

สว่นโครงสร้าง  สภาพแวดล้อมของผิวสมัผสั  
ปกติ (ซม.) จมน า้ (ซม.)  

คอนกรีตใต้ดิน  
สมัผสัดิน  
คานและเสา  
ผนงั  
พืน้ 

7.5  
5.0  
4.0 
2.0  
2.0  

10.0  
10.0  
10.0 
10.0  
10.0  
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14.  ข้อก าหนดเพ่ิมเติมส าหรับงานคอนกรีตหลอ่ส าเร็จ  
 ให้ผู้ รับจ้างท าแบบ SHOP DRAWING แสดงความละเอียดของผิว ส่วนผสมคอนกรีต รายละเอียดการ
เสริม เหล็ก  และการเช่ือมต่อระหว่างแผ่น พร้อมทัง้กรรมวิธีในการขนย้ายเพ่ือติดตัง้ เพ่ือขออนุมตัิให้ท า
ตวัอย่างเมื่อตวัอย่างได้รับการอนมุตัิฯ ให้ผู้ รับจ้างเสนอแผนการด าเนินการผลิต จนถึงการติดตัง้ เพ่ืออนุมตัิก่อน
การด าเนินการ ผิวของคอนกรีตหล่อส าเร็จไม่ว่าจะเป็นผิวเรียบมนั หรือ ขรุขระ จะต้องเป็นผิวสม ่าเสมอ ไม่มี
ตะเข็บ ขอบไม่ป่ิน หรือมีคอนกรีตส่วนเกิน การเช่ือมต่อระหว่างแผ่น หากเป็นการเช่ือมของเหล็กจะต้องได้รับ
การเกร้าท์ (GROUT) ด้วยซีเมนต์ไมห่ดตวั (NON-SHRINKAGE) หรือ SEALANT ท่ีเหมาะสม โดยมิดชิด อตัรา
การเบ่ียงเบน(TOLERANCE) ไม่ควรเกิน ½ นิว้ ต่อ 2 LINEAR METER ในทุกทิศทาง การแต่งผิวคอนกรีตหล่อ
ส าเร็จ ท่ีเสียหายนัน้ ให้ขออนุมตัิแต่ละแห่ง หากการแต่งผิวมีความลกึไม่ถึง 1 นิว้ ให้เจาะรู เส้นผ่าศนูย์กลาง 6 
มม. ลกึ 1 นิว้ ทกุระยะ 5 ซม. ทกุทิศทาง เพ่ือเพ่ิมการยึดเกาะ ท าความสะอาดด้วยการฉีดน า้เช็ดให้หมาด ก่อน
ฉาบปูนตกแต่ง ให้เสริมตะแกรงเหล็กหากจ าเป็น ปูนตกแต่งควรเป็นปูนท่ีมีคณุสมบตัิเฉพาะ อาจผสมน า้ยาท่ี
จ าเป็นให้ฉาบแต่งโดยเว้นจากผิวหน้าไว้ อย่างน้อย 2 มม. ทิง้ให้หมาด แล้วใช้น า้ปูนราด แล้วทิง้ไว้ให้หมาดอีก
ครัง้ แล้วแตง่ด้วยเกรียงผิวมนั เพ่ือให้ผิวของบริเวณท่ีแตง่ผิวท่ีมีความละเอียด ความมนัเหมือนผิวเดิม 
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หมวดที่ 5 
งานป้องกันความชืน้ 

1.  ขอบเขตของงาน  
  1.1  ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้จดัหาวสัดุ อปุกรณ์ ช่างผู้ช านาญงาน เพ่ือด าเนินการท าการป้องกัน

ความชืน้ ให้ถกูต้องและครบสมบรูณ์   
  1.2  งานคอนงานคอนกรีตส าหรับโครงสร้าง พืน้ผนงัห้องใต้ดิน ถงัเก็บน า้ใต้ดินหรือบนดิน หรือ

บนหลงัคา หลงัคาห้องน า้ ระเบียง อยู่ในขอบเขตของงานนี ้ 
  1.3  ผู้ รับจ้างจะต้องสง่ตวัอย่าง และจดัท ารายละเอียด ขัน้ตอน วิธีการ การติดตัง้ ตามข้อ 3.6 ให้

วิศวกรผู้ควบคมุงาน อนมุตัิเพ่ือให้การท างานและการควบคมุคณุภาพถกูต้อง  
  1.4  การทดสอบ และตรวจสอบคณุภาพภายหลงัการติดตัง้ตลอดอายุการประกนัผลงาน เป็น

ภาระหน้าท่ี ของผู้ รับจ้าง และต้องแก้ไขให้ใช้งานได้ตลอดเวลา  
 

2.  ทัว่ไป  
  2.1  วสัดสุ าหรับท าการป้องกนัความชืน้ จะต้องถกูต้องตรงตามเง่ือนไขท่ีระบใุนข้อก าหนด  
  2.2  วสัดเุทียบเท่า จะต้องได้รับการอนมุตัิจากวิศวกรผู้ควบคมุงาน  
  2.3  การเก็บวสัด ุจะต้องปฏิบตัิตามท่ีผู้ผลิตแนะน า  
 

3.  ข้อก าหนดส าหรับวสัดปุ้องกนัความชืน้  
 ส าหรับวสัดท่ีุจะน ามาใช้ในงานป้องกนัความชืน้จะต้องสอดคล้องตามข้อก าหนดในตารางท่ี 1 ท้าย
นี ้  

ตารางที่ 1 
ข้อก าหนดส าหรับวัสดุป้องกันความชืน้ 

โครงสร้าง  วสัดปุ้องกนัความชืน้  
1. พืน้และผนงัพืน้ชัน้ใต้ดิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ภายในถังเก็บน า้, บ่อลิฟต์ท่ีสัมผัสดิน 
ภายในกระถางต้นไม้, รางระบายน า้ฝนหลงัคา
, ระเบียงเปลือยคอนกรีต, หลังคาเปลือยท่ี
ไมไ่ด้ระบเุป็นพิเศษ  
 
 
 
 

1. แผ่นกนัความชืน้ชนิดติดผนงัหรือพืน้  
FEBIT FLYDROPROF  
- TRIPLE PLY CROSS LAMINATED POLYETHELENE SHEET  
- BITUMEN RUBBER >= 1.50 MM.  
- TENSILE STRESS>=10 KG/SQ.CM  
- ELONGATION>=800%  
- NON-TOXIC  
- 10 YEARS GUARANTEE  
- ASTM. E-96, E-156M, D-774,  
D-882 D-1228 หรือ DIN 53-363  
DIN 53-122, DIN 18-53  
- หรือเทียบเท่า  
2. ซีเมนต์พิเศษทา – ฉาบกนัซมึ  
BRUSHCRETE  
- ACRYLIC REINFORCED CEMENTTIOUS  
- DIN-1048, BS-476 PORT6  
- 5 YEARS GUARANTEE  
- หรือเทียบเท่า  
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3. หลงัคา  3. แผ่นกนัความชืน้ชนิดติดผนงัหรือพืน้ตาม  
ข้อ 1 ชนิดทนความร้อนเป็นพิเศษ หรือประกอบการ 
ติดตัง้ด้วยวสัดปุกคลมุ เช่น กรวด ฯ CEMENT TOPPINGS หรือ มี
จ านวนชัน้ (PLY) ท่ีสามารถประกนัคณุภาพได้ 10 ปี   

 
4.  การควบคมุคณุภาพ  

 4.1  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดเตรียมผิวของโครงสร้างท่ีจะป้องกันความชืน้ใหญ่ถูกต้องตามท่ีผู้ ผลิต
แนะน า  

  4.2 การติดตัง้จะต้องกระท าโดยช่างผู้ช านาญงาน และได้รับการเห็นชอบในมาตรฐานการท างาน
จากผู้ผลิต ส าหรับการป้องกนัความชืน้ของพืน้ท่ีติดผนงั ให้ท าบวัเชิงผนงั (CANT) ท่ีท ามมุ 
45 ◦ กบัพืน้และผนงั เพ่ือป้องกนัการแตกร้าวจากการขยายตวั แผ่นกนัซมึนีจ้ะต้องทาบติด
กบัผนงัให้สงู จากพืน้ไม่น้อยกว่า 20 ซม. ตลอดแนว ท่ีปลายสดุให้มีบวัทบัหรือเซาะร่อง 
(REGLET)  ให้แผงกนัซึมสามารถซ่อนปลายเพ่ือป้องกนัแผ่นเผยอจากผนงัอนัเป็นเหตใุห้
น า้ซมึเข้าได้  

 




