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หมวดที่ 1 
  ข้อก ำหนดและขอบเขตทั่วไป 

 
1.   ค ำนิยำม 
                  ในเงื่อนไขของสัญญำ และในเอกสำรอื่นซึ่งได้ประกอบเป็นส่วนของสัญญำจ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงอำคำร 
      ให้มีควำมหมำยดังต่อไปนี้ นอกจำกระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืนในเอกสำร  

1.1 งำนในสัญญำ หมำยถึง งำนก่อสร้ำงงำนถนน ที่จอดรถ ทำงเดินเช่ือม ระบบสำธำรณูปโภคและภูมิทศัน์โดยรอบ 
กลุ่มอำคำรเรยีนรวมและกลุ่มอำคำรหอพักนักศึกษำ ศูนย์แม่รมิ มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม ่ต ำบลขี้เหล็ก 
อ ำเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ สรปุงำนในสัญญำ 

1.2 ผู้ว่ำจ้ำง หมำยถึง มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเจ้ำของงำนก่อสร้ำงในสัญญำนี้ และอ ำนำจตำมที่ระบุ
ในสัญญำ 

1.3 ผู้รับจ้ำง  หมำยถึง  นิติบุคคลตำมกฎหมำย ที่เป็นคู่สัญญำกับผู้ว่ำจ้ำง ที่ลงนำมในสัญญำ ส ำหรับกำรก่อสร้ำง
งำนในสัญญำนี้ และรวมทั้งตัวแทน  หรือลูกจ้ำง  หรือผู้รับจ้ำงช่วงที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำงต ำม
สัญญำนี้ 

1.4 งำนก่อสร้ำง  หมำยถึง  งำนต่ำงๆ ที่ได้ระบุและปรำกฏอยู่ในแบบส ำหรับก่อสร้ำงรำยกำรละเอียดประกอบแบบ
ก่อสร้ำง และเอกสำรสัญญำ รวมทั้งงำนประกอบอ่ืนๆ ที่มิได้เป็นสำระส ำคัญที่อำจไม่ได้ลงรำยละเอียดไว้ในแบบ
ส ำหรับก่อสร้ำงและรำยกำรละเอียดประกอบแบบก่อสร้ำงและเอกสำรสัญญำ 

1.5 บริษัทที่ปรึกษำออกแบบ  หมำยถึง   บริษัท แอคซิส กรุ๊ป จ ำกัด ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกผู้ว่ำจ้ำง   ให้เป็น
ผู้ด ำเนินกำรออกแบบก่อสร้ำงอำคำรของงำนในสัญญำนี้  

1.6 ผู้ควบคุมงำน  หมำยถึง ผู้ควบคุมงำนที่ประจ ำหน่วยงำนก่อสร้ำง ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกผู้ว่ำจ้ำง ให้เป็นผู้
ควบคุมงำนก่อสร้ำงอำคำรของงำนในสัญญำนี้   

1.7 คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง  หมำยถึง  คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ว่ำจ้ำง เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจ
กำรจ้ำงของงำนก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมระบุในแบบส ำหรับก่อสร้ำง รำยละเอียดประกอบแบบก่อสร้ำงและ
เอกสำรสัญญำ 

1.8 แบบส ำหรับก่อสร้ำง (แบบก่อสร้ำง) หมำยถึง แบบก่อสร้ำงที่ใช้ประกอบในกำรท ำสัญญำจ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำง 
และแบบก่อสร้ำงที่มีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยควำมเห็นชอบของผู้ว่ำจ้ำง รวมทั้งแบบก่อสร้ำงอื่นๆที่อำจจัดท ำ
ขึ้นในขณะก่อสร้ำง เมื่อปรำกฏว่ำแบบก่อสร้ำงตำมสัญญำแสดงรำยละเอียดไว้ไม่ชัดเจนพอ 

1.9 รำยละเอียดประกอบแบบก่อสร้ำง (รำยกำรประกอบแบบ) หมำยถึง ข้อควำมและรำยละเอียดที่ก ำหนด และ
ควบคุมลักษณะคุณสมบัติ คุณภำพของวัสดุ  อุปกรณ์ ฝีมือกำรปฏิบัติงำน วิธีกำร กฎข้อบังคับ และข้อตกลง
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับงำนก่อสร้ำงที่ไม่มีปรำกฏ หรือมีปรำกฏในแบบส ำหรับก่อสร้ำงตำมสัญญำนี้ 

1.10 กำรอนุมัติ  หมำยถึง  กำรอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษร 
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2.  กำรตรวจสอบแบบก่อสร้ำงและรำยกำรประกอบแบบ 
ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรตรวจสอบแบบก่อสร้ำง และรำยกำรประกอบแบบตลอดจนปัญหำต่ำงๆ ว่ำมีควำม

ถูกต้องตำมหลักวิชำเกี่ยวกับควำมมั่นคงแข็งแรงเพียงใด มีปัญหำ ควำมขัดแย้ง คลำดเคลื่อน ไม่ชัดเจนหรือไม่ปรำกฏ
ในรูปแบบและรำยกำรประกอบแบบหรือไม่ ให้เป็นท่ีเข้ำใจเรียบร้อยเสียก่อน ผู้ว่ำจ้ำงจะถือว่ำผู้รับจ้ำงมีสถำปนิกและ
วิศวกรของบริษัท ถ้ำมีส่วนหนึ่งส่วนใดแสดงถึงควำมไม่ถูกต้อง หรือไม่ปลอดภัย ให้ผู้รับจ้ำงรีบแจ้ง พร้อมทั้งเสนอ
รำยละเอียดไปให้ผู้ออกแบบตรวจสอบ ฉะนั้นถ้ำในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงมีปัญหำเกิดขึ้นทั้งๆ ที่ผู้รับจ้ำงได้กระท ำตำม
แบบก่อสร้ำงและรำยกำรประกอบแบบแล้วก็ตำม ผู้ว่ำจ้ำงจะถือว่ำผู้รับจ้ำงต้องอยู่ในภำวะที่จะต้องรับผิดชอบ และ
ต้องรีบแก้ไขจนเป็นท่ีถูกต้องและปลอดภัย โดยผู้รับจ้ำงจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นผู้รับจ้ำงจะพ้นควำมรับ
เป็นชอบในกรณีที่ได้แจ้งรำยละเอียดของควำมไม่ถูกต้องให้ผู้ว่ำจ้ำงและผู้ออกแบบทรำบแล้ว  และผู้ออกแบบยืนยัน
ให้ด ำเนินกำรต่อไป ตำมแบบก่อสร้ำงเดิม 

 
3. กำรขัดแย้งและคลำดเคลื่อน 

ในกรณีที่มีปัญหำกำรขัดแย้ง ตลอดจนกำรคลำดเคลื่อนและไม่ชัดเจน หรือไม่ปรำกฏในแบบก่อสร้ำง และ
รำยกำรประกอบแบบก็ตำม แต่เป็นสิ่งจ ำเป็นต้องมี หรือควรต้องมี อันเป็นปกติวิสัยอันควรจะต้องกระท ำตำมวิธีของ
กำรก่อสร้ำงแล้ว หรือจ ำเป็นต้องท ำเพื่อให้งำนแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตำมแบบรูป  ผู้รับจ้ำงจะต้องกระท ำกำรทุก
อย่ำงโดยเต็มที่และถูกต้อง เสมือนว่ำได้มีปรำกฏหรือแสดงไว้ในแบบก่อสร้ำงและรำยกำรประกอบแบบนั้น ๆ ผู้รับ
จ้ำงจะต้องเชื่อฟังค ำสั่งของผู้ว่ำจ้ำงที่จะก ำหนดให้แก่ผู้รับจ้ำง เมื่อเกิดปัญหำตำมที่กลำ่วข้ำงต้นทุกประกำร โดยจะถือ
เหตุผลข้อเท็จจริง และเจตนำของผู้ออกแบบเป็นหลักพิจำรณำ 

 
4.    พิกัด ระยะ และมำตรำส่วนต่ำงๆ  

         4.1   ระยะและมำตรำส่วนต่ำงๆ ท่ีปรำกฏในแบบก่อสร้ำง ให้ถือตัวเลขท่ีระบไุว้เป็นส ำคญั กำรวัดระยะจำกแบบ  
ก่อสร้ำงโดยตรง อำจท ำให้เกดิควำมผิดพลำดขึ้นได้ หำกมีข้อสงสัยให้สอบถำมผู้ควบคุมงำนหรือผู้ออกแบบ  
เพื่อพิจำรณำตัดสินก่อนท่ีจะด ำเนนิกำรก่อสร้ำงส่วนน้ัน 

         4.2   ผู้รับจำ้งจะต้องจัดหำอุปกรณ์  เครื่องมือท่ีเหมำะสม  และจ ำเป็นรวมทั้งช่ำงผู้ช ำนำญในกำรวำงแนว  และระดับ 
  มำประจ ำที่หน่วยงำนก่อสรำ้ง ท้ังนี้ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง  ผู้รับจำ้งจะต้องส ำรวจตรวจสอบพิกัดและระยะให ้
  ถูกต้องตำมระบุในแบบก่อสร้ำงอยู่เสมอ และทุกครั้งท่ีก่อสร้ำงช้ันตอ่ไป หรือเมื่อผู้ควบคุมงำนเห็นว่ำจ ำเป็น  
  พร้อมท้ังในระหว่ำงก่อสร้ำง ผูร้ับจ้ำงจะต้องวำงแนว และต ำแหน่งที่แน่นอนของแผงและผนังต่ำงๆ เพื่อเป็น 
  แนวและต ำแหน่งหลักส ำหรับกำรก่อสร้ำงรำยละเอียดตำ่งๆ 
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5. กำรตรวจสอบสถำนที่ก่อสร้ำง 
5.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรตรวจสอบดูสถำนที่ และส ำรวจบริเวณที่จะท ำกำรก่อสร้ำงเพื่อศึกษำสภำพต่ำงๆ 

และข้อมูลต่ำงๆ เช่น สภำพ และลักษณะพื้นท่ี ระดับน้ ำ และสิ่งกีดขวำง ถนน และกำรขนส่ง สิ่งสำธำรณูปโภค 
กำรจัดหำและเก็บวัสดุ และข้อมูลอื่นๆ เพื่อจะได้เป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำกำรท ำ SITE WORK ต่ำงๆ 
รวมทั้งเพื่อประกอบในกำรคิดรำคำค่ำงำน และกำรท ำงำน ทั้งนี้ข้อมูลต่ำงๆ ดังกล่ำวที่ปรำกฏอยู่ในแบบ
ก่อสร้ำง และรำยกำรประกอบแบบ หรือข้อมูลที่ได้รับจำกผู้ว่ำจ้ำงไม่ว่ำโดยวำจำ หรือลำยลักษณ์อักษร ให้ถือ
ว่ำเป็นเพียงกำรชี้แนะเท่ำนั้น ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลดงักล่ำวเอง  จะถือควำมคลำดเคลื่อนของ
ข้อมูล เป็นข้ออ้ำงในกำรบอกปัดไม่รับผิดตำมสัญญำและเรียกร้องค่ำใช้จ่ำย เพิ่มไม่ได้ 

5.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องตรวจสอบเขตที่ให้แน่นอนและจัดวำงแนวอำณำเขตอำคำรที่จะก่อสร้ำง รวมทั้งวำงระดับด้วย
อุปกรณ์เครื่องมือท่ีเหมำะสม และจ ำเป็นรวมทั้งช่ำงที่มีควำมช ำนำญ แล้วท ำ SHOP DRAWING เสนอรำยงำน 
ให้ผู้ควบคุมงำนทรำบถึงควำมคลำดเคลื่อนหรือควำมไม่ถูกต้องใดๆ ให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำก่อนกำร
ด ำเนินงำนขั้นต่อไป ทั้งนี้ ผู้รับจ้ำงจะต้องรักษำหมุดรังวัดไว้เป็นอย่ำงดีและมั่นคง แข็งแรงเพียงพอมิให้มีกำร
กระทบกระเทือน คลำดเคลื่อนหรือเสียหำย ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำงเพื่ อใช้ตรวจสอบแนวระยะและระดับ
ต่ำงๆ ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำงในสัญญำ 

5.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องศึกษำพิจำรณำกำรท ำ SITE WORK ต่ำงๆ กำรจัดตั้งที่พักคนงำนอำคำรส ำนักงำน โรงเก็บวัสดุ 
ฯลฯ ที่จะจัดสร้ำงในบริเวณก่อสรำ้งโดยจัดท ำผงัแสดง และยื่นเสนอต่อผู้ควบคุมงำน เพื่อกำรพิจำรณำเห็นชอบ
เสียก่อนที่จะด ำเนินกำรขั้นต่อไป 

5.4 ผู้รับจ้ำง จะต้องหำวิธีกำรป้องกันควำมเสียหำยอันอำจจะเกิดขึ้นกับสิ่งสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียง หรือ
ทรัพย์สินของบุคคลอื่นที่อยู่ข้ำงเคียงรวมทั้งสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ และจะต้องจัดให้มีกำรประกันภัยในระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำงแบบ ALL RISK INSURANCE โดยครอบคลุมถึงทรัพย์สิน ลูกจ้ำง และบุคคลอื่น หำกมีข้อเสียหำย
เกิดขึ้น ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และเป็นผู้ชดใช้ค่ำเสียหำยทั้งสิ้น 

5.5 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำทำงช่ัวครำวเข้ำสถำนที่ก่อสร้ำง และจะต้องดูแลและรักษำให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้
ตลอดจนเสร็จงำนในสัญญำ 
 

6. ควำมปลอดภัย 
 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำมำตรกำรในกำรดูแล และรักษำควำมปลอดภัยให้กับบุคคลต่ำง ๆ ของผู้รับจ้ำงเอง และ
บุคคลต่ำง ๆ  ของผู้ว่ำจ้ำง รวมทั้งบุคคลต่ำง ๆ ของผู้ออกแบบที่ประจ ำอยู่ในที่ก่อสร้ำง  ตลอดจนบุคคลต่ำง ๆ ที่
ได้รับอนุญำตเข้ำมำเยี่ยมสถำนที่ก่อสร้ำง โดยจัดให้เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย (SAFETY OFFICER) ไว้ประจ ำ
หน่วยงำนก่อสร้ำง และผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำอุปกรณ์และยำต่ำง ๆ ส ำหรับกำรปฐมพยำบำลขั้นต้นประจ ำอยู่ใน
สถำนท่ีก่อสร้ำงด้วย 
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7. กำรเตรียมบุคลำกร 
7.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเตรียมบุคลำกร  ให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง  เพื่อให้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงมีคุณภำพ

ที่ดี  และเสร็จสิ้นตำมก ำหนดเวลำ  บุคลำกรต่ำง ๆ   จะต้องมีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับงำนที่
รับผิดชอบ ผู้รับจ้ำงจะต้องแสดงแผนภูมิบุคลำกรอำวุโสให้ผู้ว่ำจ้ำงอนุมัติทันทีที่ได้เซ็น 

 สัญญำก่อสร้ำง บุคลำกรอำวุโสจะต้องมีล ำดับขั้นตอนกำรปกครองและขอบเขตในควำมรับผิดชอบงำนต่อไปนี้ 
(1) ผู้บริหำรและวำงแผนงำนก่อสร้ำง 
(2) ผู้บริหำรวัสดุก่อสร้ำง 
(3) ผู้ควบคุมงำนในสำขำต่ำง ๆ 
(4) ผู้ควบคุมงำน SHOP DRAWING  

7.2 ผู้รับจ้ำง  จะต้องจัดหำคนงำนมำด ำเนินงำนก่อสร้ำงให้เหมำะสมกับประเภทของงำนนั้น ๆ  และผู้รับจ้ำง
จะต้องยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับทำงด้ำนกฎหมำยแรงงำนอย่ำงเคร่งครัด  หำกปรำกฏว่ำ  บุคลำกรของผู้
รับจ้ำง   หรือผู้รับจ้ำงช่วงไม่มีฝีมือ  ผู้รับจ้ำงต้องเปลี่ยนตัวบุคคลใหม่จนเป็นท่ีพอใจของผู้ว่ำจ้ำง 

7.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเตรียมวิศวกรและสถำปนิก  เพื่อเป็นผู้ควบคุมงำน  กำรก่อสร้ำงให้ถูกต้องตำมเทศบัญญัติ  
และกฎหมำยควบคุมกำรก่อสร้ำงและจะต้องลงลำยมือช่ือในเอกสำรแสดงควำมยินยอมเป็นผู้ควบคุมกำร
ก่อสร้ำงต่อคณะกรรมกำรของโครงกำร ฯ จนกว่ำงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำจะแล้วเสร็จ 

 
8.    กำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน 

8.1 ผู้รับจ้ำง จะต้องจัดท ำแผนปฏิบัติงำนในรูป C.P.M. (CRITICAL  PATH  METHOD)  หรือตำรำงด ำเนนิงำน
ก่อสร้ำง  (WORK  SCHEDULE)  แสดงระยะเวลำในอำยุสญัญำพร้อมทั้งจัดท ำล ำดบักำรประสำนงำนกับผู้รับ
จ้ำงรำยอื่น ๆ  ด้วย  ถ้ำหำกว่ำกำรปฏิบัติงำนของผูร้ับจ้ำงไม่สอดคลอ้งกับแผนงำนท่ีระบุไว้  ผูร้ับจ้ำงจะต้องท ำ
แผนกำรท ำงำนใหมต่ำมที่ผูค้วบคมุงำนร้องขอ 

8.2 กำรจัดท ำแผนปฏิบตัิงำน  จะต้องท ำเสนอต่อผูค้วบคุมงำนและผู้ว่ำจ้ำงภำยใน  15  วัน  นับแต่วันท่ีเซ็นสัญญำ
ก่อสร้ำง และต้องช้ีแจงรำยละเอียดและข้อมลูแก่ผู้ว่ำจ้ำง เพื่อขอรับควำมเห็นชอบท้ังนี้ผู้รับจ้ำงจะต้องเซ็นชื่อ
รับรองแผนปฏิบัติงำนนี้  และยื่นแผนปฏิบัติงำน และกำรที่ผู้ควบคมุงำนและ ผู้ว่ำจ้ำงได้ให้ควำมเห็นชอบใน
แผนงำนน้ันก็ดี ไมเ่ป็นกำรพ้นไปจำกควำมรับผิดชอบแต่อย่ำงใดของผู้รับจ้ำง และผูร้ับจ้ำงจะต้องรับผดิชอบ
ประสำนงำนต่ำง ๆ กับผูร้ับจ้ำงอืน่ๆ   หำกมีข้อบกพร่องล่ำช้ำหรือเสียหำยแก่งำนก่อสร้ำงเนื่องมำจำกกำรไม่
สนใจติดตำม หรือมิได้เตรียมงำนไว้อย่ำงพร้อมมูลหรือถูกต้อง ผู้รับจำ้งจะต้องรับผดิชอบโดยตรงทั้งหมด และ
จะขอต่ออำยุสญัญำเพิ่มไม่ได ้

8.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำแผนผัง  แสดงแผนปฏิบัติงำนไว้ในหน่วยงำนก่อสร้ำง  และผูร้ับจ้ำง  จะต้องบันทึกกำร
ท ำงำนท่ีเป็นจริงเปรียบเทียบกับท่ีได้วำงไว้ก่อน  เพื่อควำมสะดวกในกำรตรวจสอบขั้นตอน  และวัดผลกำร
ด ำเนินงำนก่อสรำ้งได้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มงำนก่อสร้ำงจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

8.4 หำกผู้ควบคุมงำนและผู้ว่ำจ้ำงเห็นว่ำจ ำเป็นจะต้องปรับแผนปฏิบัติงำนเพื่อ ให้เหมำะสมกับกำลเวลำและเพื่อให้
มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนตำมควำมเป็นจริง ผู้รบัจ้ำงจะต้องท ำแผนปฏิบตัิงำนใหม่ส่งให้ผูค้วบคมุงำน 
และผู้วำ่จ้ำงพิจำรณำและอนุมัตเิปลี่ยนแผนปฏิบัติงำนแทนแผนงำนเดิมทันที 
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9. โรงเก็บวัสดุ ส ำนักงำน และอื่นๆ   
9.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำ และสร้ำงโรงงำน โรงเก็บวัสดุชั่วครำว ซึ่งจ ำเป็นส ำหรับเก็บวัสดุ และป้องกันวัสดุเสียหำย 

และต้องจัดสร้ำงส ำนักงำนที่เหมำะสม ส ำหรับพนักงำนของผู้รับจ้ำงพร้อมด้วยสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ระบบ
สำธำรณูปโภค โทรศัพท์ อย่ำงพร้อมเพรียงนอกจำกนี้ยังต้องจัดให้มีห้องประชุมขนำด 80 ตรม . เพื่อส ำหรับใช้
ในกำรประชุมร่วมระหว่ำงผู้รับจ้ำง, ผู้ว่ำจ้ำง, ผู้ควบคุมงำน และผู้ออกแบบ 

9.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสำธำรณูปโภค และที่พักอำศัยให้กับคนงำน และ ต้องรักษำ
ให้อยู่ในสภำพท่ีสะอำด และต้องรื้อถอนออกทันทีท่ีไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ประโยชน์ 

9.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดสร้ำงส ำนักงำนสนำม ส ำหรับผู้ควบคุมงำนขนำด 60 ตรม. พร้อมเครื่องปรับอำกำศ, 
โทรศัพท์ และโทรสำร (FAX) 1 เครื่อง, เครื่องถ่ำยเอกสำรที่ถ่ำยเอกสำรได้ถึง size A3  1 เครื่อง, ห้องน้ ำ 1 
ห้อง และกำรบริกำรท ำควำมสะอำด นอกจำกน้ียังต้องจัดอุปกรณ์เครื่องใช้, เฟอร์นิเจอร์ ตำมควำมเหมำะสม 

9.4 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำห้องเก็บวัสดุตัวอย่ำง ขนำด 30 ตรม. พร้อมด้วยช้ันเก็บตัวอย่ำงในจ ำนวนและลักษณะที่
เหมำะสม 

9.5 ผู้รับจ้ำง ต้องเป็นผู้ด ำเนินกำรทั้งหมดรวมทั้ง   ไฟฟ้ำ  น้ ำใช้  และโทรศัพท์     และต้องบ ำรุงรักษำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำงเอง 

9.6 ผู้รับจ้ำงจะต้องรื้อถอนออกทันทีเมื่อเสร็จงำน หรือได้รับค ำสั่งจำกผู้ควบคุมงำนโดยไม่ท ำให้งำนอ่ืน ซึ่งเกี่ยวข้อง
ต้องเสียหำย 

9.7 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำระบบฉีดล้ำงล้อรถ โดยควบคุมกำรฉีดล้ำงล้อรถทุกคันก่อนออกจำกสถำนท่ีก่อสร้ำง 
 

10. ห้องน  ำ-ห้องส้วม 
10.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดสร้ำงห้องน้ ำ-ห้องส้วม  ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ และคนงำนของผู้รับจ้ำงท้ังหน่วยงำนก่อสร้ำงในที่ที่

ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติแล้ว และจะต้องจัดสร้ำงให้มีจ ำนวนเพียงพอกับจ ำนวนคนงำนพร้อมทั้งให้ถูก
สุขลักษณะและมีกำรดูแลท ำควำมสะอำดเป็นประจ ำ 

10.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องควบคุมดูแลคนงำน มิให้ท ำควำมสกปรกในทุกส่วนของอำคำร และทุกส่วนในขอบเขตที่ดินที่
ก่อสร้ำง ท้ังนี้ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดสร้ำงห้องส้วมช่ัวครำวภำยในอำคำรที่ก่อสร้ำงให้เพียงพออย่ำงน้อย 1 ชุด ทุก 
ๆ ช้ันโดยได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนเสียก่อน 

 
11. น  ำใช้และไฟฟ้ำชั่วครำวที่ใช้ในระหว่ำงก่อสร้ำง 

ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำน้ ำใช้ และไฟฟ้ำช่ัวครำวส ำหรับใช้ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง งำนในสญัญำนี้ ตั้งแต่เริ่ม
งำนจนงำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จสมบรูณ์ตำมสญัญำ ด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำงเองทั้งสิ้น รวมทั้งกำรบ ำรุงรักษำด้วย     
ในกรณีที่ระบบน้ ำท่ีน ำมำใช้ในกำรก่อสร้ำงไม่มีแรงดันพอส ำหรับกำรก่อสร้ำงในระดับท่ีสูงขึ้น  ผูร้ับจ้ำงจะต้องเตรียม
และจัดหำปั๊มหรือแทงค์ควำมดัน และอุปกรณ์จ ำเป็นต่ำง ๆ ซึ่งสำมำรถน ำน้ ำมำใช้ได้อย่ำงสะดวก และเพียงพอกับ
ควำมต้องกำร ส่วนขนำดก ำลัง และชนิดของกระแสไฟฟ้ำ ผู้รับจำ้งจะต้องค ำนวณ และขอต่อเข้ำมำใช้ให้มีก ำลังและ
ชนิดที่เหมำะสม สะดวกกับกำรท ำงำนในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 
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12. รั วและป้อมยำม 
12.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดสร้ำงรั้วช่ัวครำวบริเวณก่อสร้ำง และรอบบริเวณที่พักอำศัยของคนงำนให้เรียบร้อยและ

ตำมแนวที่ผู้ควบคุมงำนจะก ำหนดให้ รั้วช่ัวครำวจะต้องท ำกำรก่อสร้ำงโดยใช้โครงไม้ให้มั่นคงแข็งแรง บุด้วย
แผ่นสังกะสี สูงประมำณ 2.40 ม. และมีประตูเปิด – ปิด ควบคุมได้ในจุดที่พิจำรณำอนุมัติส ำหรับส่วนที่ติด
กับสถำนที่สำธำรณะ เช่น ถนน ทำงเท้ำ ฯลฯ จะต้องมีกำรป้องกันวัสดุ หรือเศษวัสดุที่จะหล่นลงมำเป็น
อันตรำยต่อทรัพย์สิน หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียงกับสถำนที่ก่อสร้ำง 

12.2   ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดสร้ำงป้อมยำมในจุดประตูรัว้ช่ัวครำวตำมที่ผู้ควบคุมงำนเห็นสมควร รวมทั้งรับผิดชอบจัดหำ
คนยำมและไฟฟ้ำแสงสว่ำงให้เพียงพอ และดูแลมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ำในบริเวณก่อสร้ำง ตลอดระยะเวลำ
ก่อสร้ำงอำคำร ท้ังในเวลำกลำงวัน และกลำงคืน ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น
ในทุกกรณี 

 
13. เคร่ืองจักร อุปกรณ์ และอื่น ๆ  

ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำสิ่งจ ำเป็นทุกอย่ำงในกำรที่จะท ำกำรก่อสร้ำงอย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ โดย
จะต้องจัดหำเครื่องมือท่ีใช้ในงำนช่ำงแขนงต่ำง ๆ เช่นเครื่องจักร, นั่งร้ำน, เครื่องยก, เครื่องกลไก อื่นๆ, ลิฟท์คนงำน, 
วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งโรงเก็บวัสดุ ฯลฯ ซึ่งจ ำเป็นส ำหรับผู้รับจ้ำงจะต้องเคลื่อนย้ำยออกเมื่อเสร็จงำนหรือมีมำกเกิน
ควำมจ ำเป็น หรือเมื่อต้องน ำไปซ่อมแซม โดยต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนก่อน เครื่องจักร อุปกรณ์  และ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งวัสดุส ำหรับงำนนั่งร้ำน  จะต้องมีคุณภำพที่ดี ได้รับกำรตรวจตรำดูแล บ ำรุงรักษำและไม่มีควำม
ช ำรุดใด ๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อำจเกิดขึ้นได้ นั่งร้ำนไม้ไผ่ไม่อนุมัติให้ใช้เกิน 4 เมตร ทำงควำมสูงเพื่อควำม
ปลอดภัย 

 
14. ป้ำยโฆษณำ 

ป้ำยโฆษณำห้ำมจัดตั้งแผ่นโฆษณำใด ๆ ในบริเวณก่อสร้ำง นอกจำกจะได้รับกำรอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษร
จำกผู้ควบคุมงำนและผู้ว่ำจ้ำง แต่ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำป้ำยบอกช่ืองำน (PROJECT) ช่ือผู้รับจ้ำง (MAIN 
CONTRACTOR)   และผู้รับจ้ำงอื่น ๆ   ช่ือบริษัทผู้ออกแบบ  รวมทั้งข้อควำมอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงำนนี้  โดยได้รับ
ควำมเห็นชอบของผู้ควบคุมงำนเสียก่อน 

 
15. กำรเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ 
  วัสดุและอุปกรณ์ที่ปรำกฏอยู่ในแบบก่อสร้ำงและรำยกำรประกอบแบบก็ดี หรือที่มิได้ปรำกฏในแบบก่อสร้ำง

และรำยกำรประกอบแบบก็ดี อันเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นส่วนประกอบกำรก่อสร้ำงงำนในสัญญำนี้ให้เป็นไปตำมหลัก
วิชำช่ำงที่ดีนั้น ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำมำรวมในงำนก่อสร้ำงทั้งสิ้น และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง ผู้รับจ้ำง
จะต้องจัดเตรียมสั่งซื้อ และจัดเตรียมมำให้ทันกับกำรก่อสร้ำง เพื่อไม่ให้งำนก่อสร้ำงล่ำช้ำ 
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16. คุณภำพของวัสดุ และอุปกรณ์ 
 วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงทุกช้ินทุกชนิดที่น ำมำใช้ในงำนก่อสร้ำงนี้ จะต้องเป็นของใหม่ที่มีคุณภำพตรงตำมที่
ก ำหนดหรือเทียบเท่ำ หรือสูงกว่ำที่ได้ก ำหนดไว้ในแบบก่อสร้ำงและรำยกำรประกอบแบบ โดยวัสดุจะต้องไม่มีรอย
ช ำรุดหรือเสียหำย แตกร้ำว และวัสดุอุปกรณ์ที่น ำมำเก็บไว้ในสถำนท่ีก่อสร้ำงเพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำงนี้ ผู้รับจ้ำงจะต้อง
จัดกองวำง หรือเก็บเข้ำที่ให้เรียบร้อย และเหมำะสม มิให้เกิดควำมเสียหำย หรือเสื่อมคุณภำพตำมข้อก ำหนด หรือ
ตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด ถ้ำปรำกฏว่ำเกิดกำรช ำรุดเสียหำย หรือเสื่อมคุณภำพ ผู้รับจ้ำงจะต้องรีบน ำ
วัสดุดังกล่ำวออกไปนอกบริเวณก่อสร้ำงให้หมดทันที      และจะต้องรีบจัดหำของใหม่เข้ำมำทดแทนในทันที  ตำมที่ 
ผู้ควบคุมงำนได้สั่งกำร 
 

17. กำรป้องกันควำมเสียหำย 
 ผู้รับจ้ำงจะต้องดูแลรักษำและด ำเนินกำรป้องกันวัสดุ  อุปกรณ์  และสิ่งก่อสรำ้ง มิให้ได้รับควำมเสียหำยใด ๆ 
จนกว่ำจะส่งมอบงำน และกำรทีผู่้ว่ำจ้ำงตรวจรับเพื่อจ่ำยค่ำจ้ำงตำมงวดงำนต่ำง ๆ ไม่ท ำใหผู้้รับจำ้งพ้นจำกควำม
ดูแลรับผิดชอบในงำนส่วนที่รับคำ่จ้ำงไปแล้วแต่อย่ำงไร ผู้รับจ้ำงตอ้งดูแลรับผิดชอบต่องำนนี้โดยตลอด เมื่อมีกำร
เสียหำยระหว่ำงกำรก่อสร้ำงหรืออยู่ในระยะประกันตำมสัญญำ ผู้รับจ้ำงต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยจะเรียกร้อง
สินจ้ำงเพิ่มเติม และขอต่ออำยสุัญญำก่อสรำ้งไมไ่ด้ 

 
18. กำรขอท ำงำนนอกเวลำนอกเหนือจำกเวลำท ำงำนตำมปกติ 

 กำรท ำงำนอันมีลักษณะทำงกำรช่ำงที่เมื่อท ำไปแล้วเป็นกำรยำก หรือไม่อำจพิสูจน์ หรือตรวจสอบคุณภำพ 
ชนิดปริมำณส่วนผสม หรือวิธีปฏิบัติงำนช่ำงโดยถูกต้องในภำยหลัง เช่น กำรตอกเสำเข็ม กำรผสม และกำรเท
คอนกรีตกำรผสมและกำรทำสี หรือน้ ำยำพิเศษอื่น ๆ กำรบดอัดดิน กำรกลบหรือกำรตีบด ซึ่งจะต้องมีผู้ควบคุมงำน
คอยตรวจสอบเฝ้ำดู หรือรู้เห็นในกำรด ำเนินงำนตลอดเวลำ หำกผู้รับจ้ำงประสงค์ จะท ำงำนที่มีลักษณะดังกล่ำวใน
วรรคหนึ่งวรรคใดในวันหยุดสุดสัปดำห์หรือวันหยุดงำนตำมประเพณีนิยม หรือนอกเหนือเวลำท ำงำนในวันท ำงำน
ปกติ ผู้รับจ้ำงจะต้องรีบแจ้งให้ผู้ควบคุมงำนทรำบล่วงหน้ำก่อนเป็นลำยลักษณ์อักษร และจะต้องได้รับอนุญำตเป็น
ลำยลักษณ์อักษรจำกทำงผู้ควบคุมงำนก่อนจึงจะด ำเนินงำนได้   และผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้รับภำระค่ำใช้จ่ำยต่ำง  ๆ 
อันเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนในระยะเวลำดังกล่ำวในอัตรำชั่วโมงละ 200 บำท/คน ส ำหรับช่ำงเทคนิค 
และช่ัวโมงละ  300 บำท/คน ส ำหรับวิศวกร และในกรณีที่ผู้รับจ้ำงฝ่ำฝืนในข้อนี้ ผู้ควบคุมงำนมีสิทธิสั่งรื้อถอนหรือ
ท ำใหม่ หรือตรวจสอบแก้ไขอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด หรือผู้ว่ำจ้ำงอำจบอกเลิกสัญญำได้ 
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19. กำรประชุมประจ ำโครงกำร 
 ผู้รับจ้ำงต้องเข้ำร่วมประชุมประจ ำโครงกำรเป็นประจ ำเดือนละครั้งโดยส่งบุคลำกรผู้ซึ่งมีอ ำนำจตัดสินใจแทน
ผู้รับจ้ำงในกำรร่วมพิจำรณำปัญหำ และแก้ไขเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ในโครงกำรก่อสร้ำง กำรประชุมประจ ำโครงกำรจะ
ด ำเนินกำรโดยผู้ควบคุมงำน ข้อตกลงใด ๆ ในกำรประชุมถือเป็นภำระผูกพันซึ่งทุกฝ่ำยต้องมีต่อกัน  

ผู้ควบคุมงำนจะเป็นผู้ท ำบันทึกรำยงำนกำรประชุมประจ ำโครงกำร   และจะเป็นผู้จัดพิมพ์รำยงำนกำร
ประชุม  โดยผู้รับจ้ำงจะเป็นผู้ลงนำมรับรองกำรประชุมเท่ำนั้น 
 ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงมีควำมเห็นว่ำ รำยงำนกำรประชุมไม่ตรงตำมสำระกำรประชุม ผู้รับจ้ำงมีสิทธิโต้แย้งได้ใน
กำรประชุมครั้งต่อไป และข้อควำมโต้แย้งดังกล่ำวจะบันทึกในรำยงำนกำรประชุมครั้งต่อไป ผู้ควบคุมงำนจะเป็นผู้ส่ง
ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมให้ผู้รับจ้ำงและผู้ว่ำจ้ำง  ผู้รับจ้ำงต้องเก็บส ำเนำรำยงำนกำรประชุมไว้ประจ ำส ำนักงำนของ  
ผู้รับจ้ำง ณ สถำนท่ีก่อสร้ำง 
 

20. กำรจัดท ำรำยงำน 
 รำยงำนประจ ำวัน และรำยงำนประจ ำเดือน (WORKS DAILY AND MONTHLY REPORT)  ผู้รับจ้ำงจะต้อง
จัดท ำรำยงำนประจ ำวันตำมแบบฟอร์มเอกสำร ซึ่งได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน รำยงำนประจ ำวันนี้จะต้อง
ประกอบด้วย 
20.1 จ ำนวนคนในหน่วยงำนก่อสร้ำงของผู้รับจ้ำง และผู้รับจ้ำงช่วง 
20.2 วัสดุที่อยู่ในหน่วยงำนก่อสร้ำง วัสดุที่ส่งเข้ำมำ และวัสดุที่ได้ใช้ไป 
20.3 อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร ท่ีอยู่ในหน่วยงำนก่อสร้ำง 
20.4 ควำมก้ำวหน้ำของงำนก่อสร้ำงของผู้รับจ้ำง และผู้รับจ้ำงช่วง 
20.5 อุปสรรค และควำมล่ำช้ำของงำนก่อสร้ำงของผู้รับจ้ำง และผู้รับจ้ำงช่วง 
20.6 ค ำสั่งของผู้ควบคุมงำน และค ำสั่งกำรเปลี่ยนแปลงงำน 
20.7 แบบส ำหรับก่อสร้ำง และแบบแก้ไขซึ่งได้รับจำกผู้ควบคุมงำน 
20.8 เหตุกำรณ์พิเศษอื่น ๆ เช่นอุบัติเหตุ ผู้มำเยี่ยมหน่วยงำนก่อสร้ำง เป็นต้น รำยกำรประจ ำวัน จะต้องส่งให้ผู้

ควบคุมงำนภำยใน 24 ช่ัวโมง ของวันใหม่ เพื่อตรวจและรับทรำบ จ ำนวน 3 ชุด 
20.9 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำและส่งรำยงำนประจ ำสัปดำห์ (WEEKLY  REPORT) ให้ผู้ควบคุมงำน 3 ชุด ตำม

แบบฟอร์มเอกสำรซึ่งได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสรุปจำกรำยงำนประจ ำวัน
ตลอดจนข้อมูลอันเกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำของงำนในช่วงสัปดำห์ที่ท ำได้ 

20.10 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำและส่งรำยงำนประจ ำเดือน (MONTHLY REPORT) ให้ผู้ควบคุมงำน 3 ชุด ตำม
แบบฟอร์มเอกสำรซึ่งได้รับอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน    ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสรุปจำกรำยงำนประจ ำวัน  
ตลอดจนข้อมูลอันเกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำของงำนในช่วงเดือนที่ผ่ำนมำ และกำรเปรียบเทียบควำมก้ำวหน้ำ
ของงำนกับแปลงำนก่อสร้ำงทั้งหมด รวมทั้งรูปถ่ำยแสดงควำมก้ำวหน้ำของงำนในแต่ละเดือนอย่ำงน้อย 6 รูป 
ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งรำยงำนประจ ำเดือนให้ผู้ควบคุมงำนภำยในวันท่ี 7 ของเดือนต่อไป 

 
21.   กรณีค้นพบวัตถุโบรำณหรือทรัพย์สินอื่นใดในสถำนที่ก่อสร้ำง  

   ผู้รับจ้ำงจะต้องแจ้งและส่งมอบไปยังผู้ว่ำจ้ำง โดยวัตถุดังกล่ำวให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ว่ำจ้ำง 
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หมวดที่ 2 
  ความต้องการทั่วไป 

 
1. สรุปงานในสัญญา 

 1.1 วัตถุประสงค ์
      ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะท าการก่อสร้าง  และติดตั้งอุปกรณ์ประจ าอาคาร  ส าหรับโครงการ

ก่อสร้างงานถนน ที่จอดรถ ทางเดินเช่ือม ระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์โดยรอบ กลุ่มอาคารเรียนรวมและ
กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม ่ให้เป็นไปตามระบุในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ ซึ่งออกแบบโดย  บริษัท แอคซิส กรุ๊ป 
จ ากัด   และตามเอกสารสัญญา  โดยมีรายละเอียดของงานในสัญญาพอสรุปได้โดยสังเขป 

1.1.1 ก่อสร้างงานถนน ที่จอดรถ ทางเดินเช่ือม ตามรูปแบบและรายการ 
1.1.2 งานวิศวกรรมโครงสร้าง ตามรูปแบบและรายการ 
1.1.3 ติดตั้งวิศวกรรมระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร ตามรูปแบบและรายการ 
1.1.4 ติดตั้งวิศวกรรมระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร  ตามรูปแบบและรายการ 
1.1.5 งานระบบสาธารณูปโภคและภูมิทศันโ์ดยรอบ ตามรูปแบบและรายการ 
1.1.6 งานอื่นๆ  ตามรูปแบบและรายการ 

 
1.2 ระดับ 

ให้ถือระดับถนนหน้าทางเข้าโครงการเป็นเกณฑ์ เท่ากับระดับ + 0.00 (ทางเข้า +379, ทางออก 
+383) ตามแบบผังบริเวณโครงการ หรือตามเห็นชอบตกลงกันระหว่างเจ้าของงานกับผู้รับจ้างอีกครั้ง 

 
 
2.   วัสดุอุปกรณ์ตัวอย่าง  แบบใช้งานและแบบก่อสร้างจริง 
  2.1 การเสนอรูปแบบตัวอย่างและวัสดุอุปกรณ์ตัวอย่าง 

2.1.1 วัสดุ  อุปกรณ์  ที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมด  จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจ ากผู้ว่าจ้างก่อน   
ผู้รับจ้าง  จะต้องเตรียมจัดหาวัสดุและอุปกรณ์  ตัวอย่างส่งให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติล่วงหน้าก่อน
การติดตั้งตามล าดับขั้นตอนการใช้งาน  เพื่อไม่ให้การท างานต้องล่าช้าไป  หากผู้รับจ้างด าเนินการ
ติดตั้งโดยพลการมิได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาเปลี่ยนให้ใหม่ทันทีตามที่ผู้
ว่าจ้างเห็นชอบ  และจะถือเป็นข้ออ้างขอต่อเวลาการก่อสร้าง  หรือค านวณราคาเพิ่มไม่ได้  วัสดุที่
ได้รับการอนุมัติไปแล้ว  มิได้ถือว่าพ้นไปจากความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  ทั้งในด้านคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และขนาดของผลิตภัณฑ์ส าหรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง  และการตรวจสอบอนุมัติจากผู้
ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบท้ังสิ้น 

2.1.2 ระเบียบการเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติใช้วัสดุ 
(ก) ตัวอย่างวัสดุ  อุปกรณ์  ที่น าเสนอจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย  ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

ตรงตามที่ระบุไว้ทุกประการ 
(ข) ต้องมีจดหมายเสนอเพื่อพิจารณา  แนบส่งมาถึงผู้ว่าจ้างด้วย 
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(ค) ตัวอย่างวัสดุ  อุปกรณ์ จะต้องติดแผ่นป้ายบอกช่ือวัสดุ  อุปกรณ์ คุณภาพ ช่ือผู้รับจ้าง  ช่ือ
บริษัทผู้ผลิต วัน เดือน ปี  และช่ือโครงการ  และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

(ง) เอกสารเสนอ  พร้อมทั้งตัวอย่างวัสดุ  อุปกรณ์   จะต้องมีขนาดโตพอที่จะแสดงให้เห็น
คุณภาพประเภทสี  การตกแต่งและลักษณะผิววัสดุ  โดยจะต้องจัดเสนอส่งให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติ  โดยมีส าเนาตามจ านวนท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างต้องการ 

(จ) หากคณะกรรมการตรวจการจ้างต้องการ  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาใบรับรองของวัสดุ  อุปกรณ์  
(TEST  CERTIFICATE)  ส่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

 
 2.2 การตรวจสอบ วัสดุ  อุปกรณ์  และการเก็บตัวอย่างวัสดุ 

2.2.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาคนงาน  และอุปกรณ์เท่าที่จ าเป็นเพื่อช่วยผู้ควบคุมงาน  ในการตรวจสอบงาน
ก่อสร้างหรือวัสดุ  อุปกรณ์ในหน่วยงานก่อสร้าง  และในกรณีที่ผู้ควบคุมงาน  หรือผู้ว่าจ้างมีหนังสือ
อนุญาตให้   ตัวแทนของบริษัทผู้ผลิต  หรือบริษัทตัวแทนจ าหน่าย เพือ่เข้าไปตรวจวัสดุ  อุปกรณ์ใน
หน่วยงานก่อสร้าง  ซึ่งบริษัทน้ันๆ ด้วย  และหากในบทก าหนดในรายการประกอบแบบข้อใดที่ให้ผู้
รับจ้างจัดด าเนินการทดสอบ วัสดุ อุปกรณ์ ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการทดสอบโดยสถาบันการ
ทดสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้ออกแบบรับรอง พร้อมทั้งส่งผลการทดสอบถึงผู้ควบคุมงาน หรือ
คณะกรรมการของผู้ว่าจ้างฯ  ผู้รับจ้างจะต้องรีบด าเนินการ  และออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น  หากมิได้
มีการระบุใดๆ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิจะขอใบรับรองการทดสอบจากโรงงานผู้ผลิต 

2.2.2 หากผู้ว่าจ้างต้องการที่จะเก็บตัวอย่างวัสดุก่อสร้าง หรืองานก่อสร้างส่วนใด ผู้รับจ้างจะต้องรีบ
ด าเนินการทันที  ตามมาตรฐานการเก็บการสุ่มตัวอย่าง โดยตัวอย่างวัสดุจะต้องเก็บในลักษณะที่
เป็นตัวแทนของปริมาณวัสดุหรืองานทั้งหมดด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง   ส าหรับตัวอย่างซึ่งได้รับ
การพิจารณาอนุมัติแล้ว  จะเก็บรักษาโดยผู้ควบคุมงาน  และผู้ควบคุมงานมีสิทธิที่จะไม่อนุมัติวัสดุ  
หรืองานก่อสร้างตามที่ได้รับการอนุมัติ 

2.2.3 ผู้รับจ้างจะต้องท าฉลากติด  หรือในกรณีจ าเป็นก็จะต้องท ากล่องบรรจุวัสดุ  อุปกรณ์ตัวอย่าง  แล้ว
จัดเก็บในห้องเก็บตัวอย่างของผู้ควบคุมงาน 

 
  2.3 การเทียบเท่าของวัสดุ  อุปกรณ์ 

2.3.1 ผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ  
หรือวัสดุเทียบเท่า  ซึ่งมีเครื่องหมายการค้าต่างกัน  แต่มีคุณภาพราคาไม่ต่ ากว่า  แทนวัสดุอุปกรณ์
ที่ก าหนดไว้ได้  แต่การใช้แทนกันนี้  ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเสียก่อนโดยจัดท าหนังสือ
ซึ่งมีหัวข้อท่ีระบุไว้อย่างชัดเจนว่า  ขอเทียบเท่าวัสดุ  อุปกรณ์  ส่งให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา  ในกรณีที่ ผู้
ว่าจ้างต้องการ  ผู้รับจ้าง จะต้องส่งตัวอย่างวัสดุ หรืออุปกรณ์หรือเอกสารรับรอง  หรือเอกสารแสดง
มาตรฐานรวมทั้งรายละเอียดราคาของวัสดุ  อุปกรณ์  มาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา 

2.3.2 ส าหรับวัสดุ  อุปกรณ์ที่น ามาใช้แทน  หากมีราคาสูงกว่าของเดิมที่ก าหนดไว้  หรือท าให้ผู้รับจ้างต้อง
เปลี่ยนแปลงวิธีการก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับการน าวัสดุ  อุปกรณ์นั้นมาใช้แล้ว  
ผู้รับจ้างต้องไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด  รวมทั้งระยะเวลาในการก่อสร้างด้วย 
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  2.4 การขอให้วัสดุ  อุปกรณ์อื่นแทน 
วัสดุ อุปกรณ์ใดที่ผู้รับจ้างประสงค์ที่จะใช้หรือจ าเป็นที่จะขอใช้ผิดไปจากที่ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 

และรายการประกอบแบบ  เนื่องจากผู้ผลิตเลิกผลิต  หรือผู้แทนจ าหน่ายเลิกสั่งมาจ าหน่าย  หรื อปริมาณ
ผลิตของผู้ผลิตไม่พอกับความต้องการใช้ในตลาด โดยผู้รับจ้างไม่อาจจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่อาจเปรียบเทียบ
คุณภาพได้ตามที่ก าหนด  ผู้รับจ้างจะต้องท าหนังสือซึ่งมีหัวข้อที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าขอใช้วัสดุอุปกรณ์อื่น
แทน  พร้อมทั้งหลักฐานเหตุผล  หนังสือรับรองคุณภาพจากสถาบันของทางราชการ  และราคาให้ชัดเจน
ตามความเป็นจริงนั้นต่อผู้ว่าจ้าง เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนในเวลาอันควร  เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงจะ
น าไปใช้ได้  แต่หากว่าผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่อนุมัติให้ใช้วัสดุและอุปกรณ์อื่นแทน  ผู้รับจ้างจะต้อง
ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ตามที่ก าหนดในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ  ส าหรับ
ระยะเวลาที่เสียไปในการขอใช้วัสดุ อุปกรณ์อื่นแทนนี้  ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุต่ออายุสัญญาไม่ได้  และหาก
ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้วัสดุอุปกรณ์อื่นแทนได้  ซึ่งราคาวัสดุ  อุปกรณ์อื่นต่ ากว่ารายการที่ก าหนดในแบบ
ก่อสร้าง  และรายการประกอบแบบ ผู้รับจ้างยินดีให้ผู้ว่าจ้างหักตัดลดเงินในส่วนของราคาที่หายไป  เมื่อมี
การจ่ายเงินส าหรับงวดนั้น  แต่หากราคาของวัสดุอุปกรณ์นั้นสูงกว่า วัสดุ  อุปกรณ์ตามที่ก าหนด  ผู้รับจ้าง
จะเรียกร้องราคาเพิ่มเติมจากสัญญาเดิมไม่ได้ 

 
  2.5 การสั่งของจากต่างประเทศ 

กรณีที่วัสดุ  อุปกรณ์ บางอย่างบางชนิดในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบได้ระบุให้ใช้
ผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศและจ าเป็นจะต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ  ผู้รับจ้างจะต้องเสนอเรื่องขออนุมัติใช้
วัสดุเป็นการล่วงหน้า  เพื่อให้มีการสั่งซื้อวัสดุจากต่างประเทศโดยเร็วเพื่อให้ทันกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ตามที่
ก าหนดนั้นโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ และควรขออนุมัติภายใน 1 ปี 

  สถาบันตรวจสอบท่ีได้รับการอนุมัติ  หมายถึง  สถาบันดังต่อไปนี้ 
ก. คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ข. คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ค. คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ง. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
จ. กรมวิทยาศาสตร์  กระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ช. กองวิเคราะห์วิจัย  กรมโยธาธิการ 
ซ. สถาบันที่รับรองโดยผู้ว่าจ้างหรือผู้ออกแบบ 

 
  2.6 มาตรฐานที่ก าหนด 

มาตรฐานทั่วไปที่ระบุในแบบรูปและรายการประกอบแบบ  เพื่อใช้อ้างอิงหรือเปรียบเทียบคุณภาพ  
หรือทดสอบวัสดุก่อสร้าง  และวิธีการติดตั้ง  วัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานก่อสร้างตามสัญญานี้  มีดังต่อไปนี้ 
ก. มอก.  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ข. วสท. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ค. ASTM (AMERICAN  SOCIETY  OT  TESTING  MATERIAL) 
ง. BS (BRITISH  STANDARD) 
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จ. AASHO (AMERICAN  ASSOCIATION  OF  STATE  HIGHWAY  OFFICIALS) 
ฉ. ACI (AMERICAN  CONCRETE  INSTITUTE) 
ช. AWS (AMERICAN WELDING  SOCIETY) 
ซ. JIS (JAPANNESS  INDUSTUAL  STANDARD) 
ฌ. มาตรฐานอื่น ๆ  ท่ีระบุไว้ในแบบก่อสร้างหรือรายการประกอบแบบหมวดอื่น ๆ 

 
 2.7 แบบใช้งาน (SHOP  DRAWING) 

2.7.1 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ จากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ รวมทั้ง
สถานท่ีก่อสร้างและสิ่งก่อสร้างที่เป็นจริงต่างๆ ก่อน  แล้วจึงจัดท าแบบใช้งาน (SHOP  DRAWING)  
ส่งให้    ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนล่วงหน้าในเวลาอันสมควรก่อนท าการติดตั้ง  โดยผู้
ควบคุมงาน  จะใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบใช้งานในการ
อนุมัติแต่ละครั้ง  ให้ผู้รับจ้างเสนอส าเนา  ตามจ านวนที่ผู้ควบคุมงานต้องการ  และจะต้องแจ้งช่ือ
และรายละเอียดของโครงการด้วย 

2.7.2 การเขียนแบบใช้งาน  ผู้รับจ้างจะต้องท าในกรณีดังต่อไปนี้ 
2.7.2.1    เมื่อผู้ควบคุมงานได้ก าหนดไว้และร้องขอ 
2.7.2.2    จุดที่โดยทั่วไปควรจะท าแบบใช้งาน 
2.7.2.3    เมื่อแบบก่อสร้างไม่ชัดเจนเพียงพอส าหรับท าการก่อสร้าง 
2.7.2.4    เมื่อจะเกิดปัญหาในการก่อสร้าง 

2.7.3   แบบใช้งานจะต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
2.7.3.1    ระบุบริเวณหรือต าแหน่งใดของอาคารที่แบบใช้งานแสดงถึง 
2.7.3.2    วัสดุ  อุปกรณ์  รูปร่าง  และระยะต่างๆ  อย่างชัดเจน 
2.7.3.3    แบบรายละเอียด  แสดงการประกอบการติดตั้ง 
2.7.3.4    รายการประกอบแบบพร้อมข้อมูลของงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 2.8 แบบก่อสร้างจริง (AS BUILT  DRAWINGS) 

ผู้รับจ้างจะต้องท าแบบก่อสร้างจริง (AS  BUILT  DRAWINGS)  ของงานก่อสร้างทั้งหมด  โดยผู้รับจ้าง
จะมอบแบบกระดาษไขพร้อมแผ่น CD  จ านวน 1 ชุด  ให้ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย แบบ
ก่อสร้างจริงจะต้องมีขนาดเท่ากับแบบก่อสร้าง  และใช้มาตราส่วนเดียวกันในการเขียนแบบ  และแสดง
ส่วนท่ีเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปจากแบบก่อสร้างอย่างชัดเจน  ทั้งนี้แบบก่อสร้างจริงนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแบบ
พิมพ์เขียวให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อน 5 ชุด โดยจะต้องส่งแบบให้ตรวจสอบล่วงหน้าก่อนส่งมอบงาน
งวดสุดท้ายไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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 2.9 ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานเกี่ยวกับการอนุมัติวัสดุ 
2.9.1 การเสนอขออนุมัติวัสดุ  หากมีสิ่งผิดพลาดในรายละเอียด  หรือ SHOP  DRAWING  หรือรายการ

ค านวณ  หากเป็นรายละเอียดพิเศษ  (SPECIALIST  KNOW  HOW)  และผู้ว่าจ้างอนุมัติ  มิได้
หมายความว่าจะพ้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  หากการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์นั้น ๆ ไม่เป็นผลดี  
หรือมีข้อบกพร่อง    ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไข 

2.9.2 การอนุมัติ SHOP DRAWING  ให้แยกรายละเอียดให้แน่ชัดว่า  การท า  SHOP  DRAWING นี้ ได้
แสดงรายการหรือรายละเอียดอะไรบ้างที่ไม่ปรากฏในแบบก่อสร้าง  เพื่อผู้ว่าจ้างจะได้ตรวจสอบ
อนุมัติเฉพาะจุดนั้น ๆ  ถ้าผู้รับจ้างไม่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าต้องการขออนุมัติจุดใด ความผิดพลาดที่
เกิดขึ้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ 

2.9.3 การตรวจสอบวัสดุที่ขออนุมัติ  ผู้ว่าจ้างจะตรวจสอบหรือทดสอบเฉพาะเท่าที่จ าเป็นส่วนที่เหลือซึ่ง
ไม่สามารถตรวจสอบได้  ให้ถือว่าผู้รับจ้างรับผิดชอบว่าเสนอสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม  หากปรากฏ
ภายหลังว่ารายละเอียด  ดังกล่าวมีปัญหาในการใช้งาน  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ 

2.9.4 การเสนอขออนุมัติใช้วัสดุโดยที่ขาดรายละเอียด  ซึ่งเป็นส่วนประกอบ  และผู้ ว่าจ้างได้อนุมัติไป  
และเมื่อท างานแล้วมีปัญหา  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไขตามวิธีการทางช่างที่ดี 
 
 

3. การส่งมอบงาน 
3.1 การส่งมอบงาน 

3.1.1  การปรับปรุง แก้ไขงานขั้นสุดท้าย 
           เมื่อการก่อสร้างใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ ผู้ควบคุมงานจะตรวจสอบและทดสอบระบบต่ าง ๆ ของ

อาคารส่วนประกอบอาคาร  และจะเตรียมรายละเอียดรายการที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขผลงาน  ให้
ผู้รับจ้างด าเนินการ แก้ไขปรับปรุงขั้นสุดท้ายให้ได้งานที่สมบูรณ์ และเมื่อผู้รับจ้างได้ปรับปรุงแก้ไข
งานขั้นสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยจนเป็นที่พอใจของผู้ควบคุมงานแล้ว ให้ผู้ รับจ้างท าหนังสือยื่นเสนอ
รับรองหลักฐานผลงานท่ีได้ท าเสร็จสมบูรณ์ต่อผู้ว่าจ้าง เพื่อแสดงว่างานก่อสร้างนี้พร้อมจะตรวจงาน
ขั้นสุดท้าย 

3.1.2  การตรวจงานข้ันสุดท้ายนี้จะประกอบไปด้วยฝ่ายผู้ว่าจ้าง  ผู้ควบคุมงานและฝ่ายผู้รับจ้าง   โดยจะ
ท าการตรวจสอบทดสอบอาคาร ส่วนประกอบอาคาร ระบบต่าง ๆ อย่างละเอียด หากมีข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ ผู้รับจ้างจะต้องรีบด าเนินการให้สมบูรณ์ เรียบร้อยโดยรวดเร็ว 

3.1.3  การท าความสะอาดสถานท่ี 
            ผู้รับจ้างจะต้องเก็บกวาดท าความสะอาดอาคารและบริเวณ  รวมทั้งวัสดุ  อุปกรณ์ประกอบ

ต่างๆ ให้เรียบร้อย และผู้ว่าจ้างสามารถใช้งานได้ทันที หลังจากการตรวจรับและส่งมอบงานก่อสร้าง
แล้ว   และในการส่งมอบงาน   ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้ให้ผู้ว่าจ้างด้วย 
(ก) กุญแจทั้งหมดที่ใช้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าป้ายถาวร แจ้งรายละเอียดไว้กับลูกกุญแจให้ตรงกับ

แม่กุญแจทุกชนิด และมอบ MASTER KEY ตามประเภทของกุญแจแก่ผู้ว่าจ้างโดยตรง 
(ข) เอกสารการทดสอบวัสดุ  อุปกรณ์  และงานส่วนต่างๆ  ที่จัดท าขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง

ทั้งหมดซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้วจากผู้ควบคุมงานโดยใส่แฟ้มให้เรียบร้อย เป็นจ านวน 
5 ชุด 
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(ค) คู่มือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ การบ ารุงรักษา การแก้ไขข้อแนะน าต่างๆ รวมทั้ง
รวบรวมหลักฐานใบรับประกัน ส าหรับวัสดุ อุปกรณ์เครื่องจักร ระบบอ านวยความสะดวก 
ประกอบอาคารต่างๆ ที่ติดตั้งในอาคารนี้ โดยใส่แฟ้มให้เรียบร้อยเป็นจ านวน 5 ชุด 

(ง) เครื่องมือและช้ินส่วนอะไหล่ ผู้รับจ้างจะต้องมอบเครื่องมือ และช้ินส่วนอะไหล่ที่มีมากับ
อุปกรณ์ให้เจ้าของโครงการเก็บไว้ทั้งหมด 

(จ) แบบก่อสร้างจริง (AS BUILT DRAWINGS) แบบกระดาษไข 1 ชุด แบบพิมพ์เขียว 5 ชุด 
และแผ่น CD 1 ชุด 

 
3.2 การรับผิดชอบหลังจากการส่งมอบงาน 

 ในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างรับมอบงานก่อสร้างแล้ว ในระหว่างนี้ถ้ามีความบกพร่อง 
ความเสียหายความช ารุดที่เกิดขึ้นแก่อาคาร อันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความไม่รอบคอบละเลยของผู้
รับจ้างในการท างานก่อสร้าง   ผู้รับจ้างจะต้องท าการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย หรือใช้งานได้ดี
ดังเดิม โดยทันทีที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง และจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมไม่ได้ทั้งสิ้น 

 
3.3 ป้าย และเคร่ืองหมายของวัสดุและอุปกรณ์ 

 ผู้รับจ้างต้องจัดหาหรือท าป้ายช่ือ พ่นสีเป็นตัวหนังสือและเครื่องหมายแสดงต่างๆ เพื่อแสดงช่ือและ
ขนาดของอุปกรณ์และการใช้งาน โดยใช้ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ 
ช่วงเปิดซ่อม 

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีช่องทางเข้าถึงเครื่องจักร  และอุปกรณ์เพื่อการติดตั้งและซ่อมบ ารุงในภายหลัง  
เช่น การท าบานเปิดที่ฝ้าเพดาน  บานเปิดที่ก าแพงเหนือผนัง  เป็นต้น  โดยให้มีขนาดเท่าที่จ าเป็นและ
เหมาะสมกับ เครื่องจักรและอุปกรณ์รวมทั้งระบบท่อต่างๆ ที่ผู้รับจ้างจัดหามา ให้สะดวกส าหรับการเข้าไป
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา โดยค าแนะน าของผู้ควบคุมงาน 

 
3.4 การทดสอบเคร่ืองและระบบ 

ในการทดสอบในระหว่างหรือก่อนหรือหลังการปรับปรุงแก้ไขงานขั้นสุดท้ายก่อนการรับมอบงาน 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าน้ าที่ใช้ในการทดสอบ  และล้างท าความสะอาดระบบท่อ ค่าไฟฟ้า ที่ใช้ในการ
ทดสอบการเดินเครื่องต่างๆ การทดสอบดวงโคมไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการทดสอบอื่นๆ เพื่อแสดงว่าการ
ท างานของระบบเป็นไปอย่างถูกต้องและเรียบร้อย อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ทันที เมื่อรับมอบงาน  
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาน้ าใช้และไฟฟ้าช่ัวคราว โดยอย่างน้อยจะต้องท าการทดสอบการท างานของ
ระบบตลอด  24  ช่ัวโมงเต็ม  ความสามารถของระบบก่อนการส่งมอบงาน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย 

 
3.5 การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีรักษาเคร่ือง 

3.5.1 ผู้รับจ้างต้องจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่อง และรักษาเครื่องของผู้ ว่าจ้าง ให้มีความรู้
ความสามารถในการใช้งาน และการบ ารุงรักษาก่อนหมดระยะเวลาการรับประกัน 

3.5.2 ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างผู้ช านาญในระบบต่างๆ มาช่วยเดินเครื่องและควบคุมเครื่อง เป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 30 วัน ติดต่อกันหลังจากวันส่งมอบงาน 
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3.6 หนังสือคู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษาเคร่ืองและอุปกรณ์ 
3.6.1 ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วยวิธีและรายการรายละเอียดของการ

บ ารุงรักษา รายการอะไหล่และอื่นๆ เป็นภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ ส าหรับเครื่องและ
อุปกรณ์ทุกช้ินท่ีผู้รับจ้างน ามาใช้จ านวน 5 ชุด ตามระบุในหัวข้อเกี่ยวกับคู่มือเอกสารต่าง ๆ ที่จะส่ง
มอบให้กับผู้ว่าจ้าง 

3.6.2 หนังสือคู่มือการใช้และการบ ารุงรักษาทั้งหมด ผู้รับจ้างต้องส่งร่างเสนอ เพื่อการตรวจสอบและขอ
อนุญาต จ านวน 1 ชุด ก่อนการส่งฉบับจริง 

3.6.3 บทความโฆษณาของผู้ผลิตหรือแคตตาล็อค ไม่ถือว่าเป็นหนังสือคู่มือการใช้และบ ารุงรักษา 
 
3.7 การบริการ 

3.7.1 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมช่างผู้ช านาญในแต่ละระบบไว้ ส าหรับการตรวจซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
เครื่องและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี เป็นประจ าทุกเดือนภายในระยะเวลาประกัน 2 ปี 

3.7.2 ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ทุกช้ิน และการบ ารุงรักษาทุกเครื่อง เสนอต่อผู้
ว่าจ้างภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีบริการ 

3.7.3 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง มีความจ าเป็นต้องใช้บริการฉุกเฉินนอกเวลาท างานปกติ ผู้รับจ้างต้องรีบจัดท าโดย
ไม่ชักช้า 
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หมวดที่ 3 
  งานสถาปัตยกรรม 

 

1. มาตรฐานงานก่อสร้างท่ัวไป 
    1.1 งานก่ออิฐ 

     1.1.1 ขอบเขตของงาน 
งานก่อผนัง  หมายรวมถึง  งานก่อวัสดุก่อผนังโดยรอบอาคาร  ก่อผนังภายในอาคาร  งานหล่อ

เสาเอ็น  คานทับหลัง  คสล. และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้งานก่อผนังเป็นไปตามรูปแบบและ
รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง 
 

   1.1.2   หลักการทั่วไป 
(ก) ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุก่อที่จะใช้ให้ผู้ควบคุมงาน, เจ้าของอาคาร  หรือคณะกรรมการของ

โครงการฯ    พิจารณาอนุมัติก่อนจึงจะท าการสั่งเข้าบริเวณก่อสร้างได้ 
(ข) ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบให้แน่นอน  ในการด าเนินการก่อผนังให้ถูกต้องตามชนิด  ขนาด  ความ

หนา  ระยะและแนวต่าง ๆ  ท่ีได้ก าหนดไว้ในรูปแบบ 
(ค) ผนังก่อจะต้องจัดชั้นวัสดุก่อแต่ละชั้นให้มีรอยต่อของแผ่นวัสดุสลับกัน   ยกเว้นในกรณีที่รูปแบบ

ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 
(ง) การก่อผนังจะต้องเป็นไปตามหลักวิชาช่าง  ซึ่ งจะต้องใช้ช่างที่มีความช านาญและมีฝีมือดี  

ประณีต  มาด าเนินการก่อสร้าง  หากผนังก่อส่วนใดไม่ได้คุณภาพหรือไม่เรียบร้อยผู้ควบคุมงานมี
สิทธิสั่งรื้อทุบได้และผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการก่อผนังใหม่ให้เรียบร้อย  โดยค่าใช้จ่ายของผู้
รับจ้างเอง 

 
   1.1.3   วัสดุ 

(ก) ปูนซีเมนต์ใช้ปูนซีเมนต์ผสมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก. 80-2517 
(ข) ปูนซีเมนต์ขาว  ใช้ปูนซีเมนต์ขาวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก. 133-2518 
(ค) ปูนขาว  ใช้น้ ายาผสมแทนปูนขาว 
(ง) ทราย  เป็นทรายน้ าจืดที่สะอาด  คมแข็ง  ปราศจากดิน  หรือสิ่งสกปรกเจือปนทราย  หรือ

เคลือบอยู่   ขนาดของเม็ดทรายจะต้องมีขนาดใกล้เคียงกัน  โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  8 100% 
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  50 15-40% 
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  100 0-10% 

(จ) น้ าต้องใสสะอาดปราศจากน้ ามัน  กรดต่าง ๆ  เกลือพฤกษชาติและสิ่งสกปรกเจือปน  ห้ามใช้น้ า
จากคูคลองหรือแหล่งอื่นใดก่อนได้รับอนุญาต  น้ าที่ขุ่นจะต้องท าให้ใสและตกตะกอนเสียก่อนจึง
จะน ามาใช้ได้ 
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(ฉ) อิฐมอญ  หรืออิฐก่อสร้างสามัญ  ขนาดเล็กจะต้องเป็นอิฐที่มีคุณภาพดี  เผาไฟสุกทั่ว  เนื้อ
แข็งแกร่ง  ไม่มีโพรงไม่แตกร้าว  รูปร่างได้มาตรฐาน ไม่แอ่นบิดงอ  จะต้องดูดน้ าไม่เกิน  25%  
และจะต้องต้านทานแรงอัดต่ าสุด  ไม่น้อยกว่า  35  กก./ตร.ม.  และต้านทานแรงอัดสูงสุด ไม่
น้อยกว่า  100  กก./ตร.ซม.  หรือมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า  มาตรฐาน  มอก. 77-2517 

 
   1.1.4   การก่อ 

(ก) ผนังก่อบนพื้น  คสล.  ทุกแห่ง  ผิวหน้าของพื้น  คสล.  จะต้องสกัดผิวให้ขรุขระแล้วท าความ
สะอาดและราดน้ าให้เปียกเสียก่อนที่จะก่อผนัง  โดยเฉพาะการก่อผนังริมนอกโดยรอบอาคาร
และโดยรอบห้องน้ าจะต้องเทคอนกรีตกว้างเท่ากับผนังก่อ  และสูงจากพื้น  คสล .  10  ซม.  
ก่อนจึงก่อผนังทับได้เพื่อกันน้ ารั่วซึม 

(ข) ผนังก่อชนเสา  คสล.  ผิวหน้าของเสา  คสล.  จะต้องสกัดผิวให้ขรุขระแล้วท าความสะอาดและ
ราดน้ าให้เปียกเสียก่อนที่จะก่อผนัง  และจะต้องใช้เหล็กเสริม  ขนาด R6 มม. X 30 ซม. @ 60 
ซม. เสริมยึดผนังอิฐกับโครงสร้าง คสล. ตลอดแนวผนังอิฐที่มาชน  โดยใช้วิธีเจาะโครงสร้าง คสล.  
ด้วยสว่านเจาะคอนกรีต  แล้วฝังยึดเหล็กเสริม R6  มม. ด้วย EPOXY  หรือยึดด้วยพุกเหล็กที่ใช้
กับคอนกรีต 

(ค) ให้ก่ออิฐบล๊อคในลักษณะแห้ง  โดยไม่จ าเป็นต้องน าไปแช่น้ าก่อน  เว้นแต่ว่าต้องการท าความ
สะอาดก้อนคอนกรีตบล๊อคเท่าน้ัน  ส่วนการก่อวัสดุก่อประเภทอิฐต่าง ๆ ก่อนน าอิฐมาก่อจะต้อง
น าไปแช่น้ าให้เปียกเสียก่อน 

(ง) การก่อผนังจะต้องได้แนว  ได้ดิ่ง  และได้ระดับ  และต้องเรียบโดยการทิ้งดิ่งและใช้เชือกดึงจับ
ระดับทั้ง  2  แนวตลอดเวลา  ผนังก่อที่ก่อเปิดเป็นช่องต่าง ๆ   เช่น  DUCT  ส าหรับระบบปรับ
อากาศ  หรือไฟฟ้าจะต้องเรียบร้อยมีขนาดตามระบุในแบบก่อสร้าง  และจะต้องมีเสาเอ็น  หรือ
ทับหลังโดยรอบ 

(จ) ปูนก่อสร้างส าหรับก่อผนัง  ให้ใช้ส่วนผสมของปูนซีเมนต์  1  ส่วน  ทรายหยาบ  3  ส่วน  โดย
ปริมาตรนอกจากจะได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานเป็นอย่างอื่น  การผสมปูนก่อให้ผสมแห้ง
ระหว่างปูนซีเมนต์และทรายให้เข้ากันดีเสียก่อน จึงเติมน้ าส่วนผสมของน้ าจะต้องไม่ท าให้ปูนก่อ
เหลวเกินไป  การผสมปูนก่อให้มีคุณภาพเท่ากับการผสมด้วยเครื่อง  ปูนก่อจะต้องถูกผสม
ตลอดเวลา  จนกว่าจะน ามาใช้  ปูนก่อท่ีผสมแล้วเกินกว่า  1  ชม.  ห้ามน ามาใช้   

(ฉ) แนวปูนก่อจะต้องหนาประมาณ  1  ซม.  และต้องใส่ปูนก่อให้เต็มรอยต่อโดยรอบแผ่นวัสดุก่อ  
การเรียงก่อต้องกดก้อนวัสดุก่อและใช้เกรียงอัดปูนให้แน่นไม่ให้มีซอกมีรู  ห้ามใช้ปูนก่อที่ก าลัง
เริ่มแข็งตัวหรือเศษปูนก่อที่เหลือร่วงจากการก่อมาใช้ก่ออีก 

(ช) การก่อผนังในช่วงเดียวกันจะต้องก่อให้มีความสูงใกล้เคียงกันห้ามก่อผนังส่วนหนึ่งส่วนใดสูงกว่า
ส่วนท่ีเหลือเกิน  1  เมตร  ผนังก่อหากก่อไม่แล้วเสร็จในวันน้ันส่วนบนของผนังก่อที่ค้างไว้จะต้อง
หาสิ่งปกคลุมเพื่อป้องกันฝน 
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(ซ) ผู้รับจ้างจะต้องท าช่องเตรียมไว้ในขณะก่อสร้าง  ส่วนงานของระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  
ระบบไฟฟ้า  ระบบสุขาภิบาล  ระบบปรับอากาศ  ฯลฯ  การสกัดและการเจาะผนังเพื่ อติดตั้ง
ระบบดังกล่าวจะต้องยื่นขออนุมัติจากผู้ควบคุมงาน  ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการกรรมการ
โครงการฯ เสียก่อน  เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะด าเนินการได้  ทั้งนี้จะต้องด าเนินการสกัดเจาะ
ด้วยความประณีตและต้องระมัดระวัง  มิให้ผนังก่อบริเวณใกล้เคียงแตกร้าวเสียความแข็งแรงไป 

(ฌ) ผนังที่ก่อชนคาน  คสล.  หรือพ้ืน  คสล.  จะต้องเว้นช่องไว้ประมาณ  10 - 20  ซม.  เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า  3  วัน  เพื่อให้ปูนก่อแข็งตัว  และทรุดตัวจนได้ที่เสียก่อน  จึงท าการก่อให้ชนท้องคาน
หรือท้องพื้นได้  ท้องคานหรือท้องพื้น คสล.ที่จะก่อผนังอิฐชน  จะต้องโผล่เหล็ก  0  6 มม. ยาว  
20  ซม. ระยะห่างระหว่างเหล็ก  80  ซม.  ตลอดความยาวของก าแพง 

(ญ) ผนังก่อที่ก่อใหม่  จะต้องไม่กระทบกระเทือน  หรือรับน้ าหนักเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน  
หลังจากก่อผนังเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 
   1.1.5   การเก็บรักษา 

  วัสดุก่อทุกชนิดจะต้องจัดวางเรียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมั่นคง  การเก็บเรียงซ้อนกัน 
 ควรสูงไม่เกิน  2  เมตร  บริเวณที่เก็บจะต้องไม่มีสิ่งสกปรกหรือน้ าท่ีจะก่อให้เกิดตะไคร่น้ า  หรือราได้   
 ทั้งนี้วัสดุก่อท่ีมีสิ่งสกปรกจับแน่นหรืออินทรียวัตถุ  เช่น  รา  หรือ  ตะไคร่น้ าจับจะน าไปใช้ก่อไม่ได้ 

 
   1.1.6   การท าเสาเอ็นและคานทับหลัง  คสล. 

(ก) เสาเอ็นท่ีมุมผนังก่อทุกมุม  หรือท่ีผนังก่อหยุดลอย ๆ  โดยไม่ติดเสา  คสล.  หรือตรงที่ผนังก่อติด
กับวงกบประตู-หน้าต่างจะต้องมีเสาเอ็น   ขนาดของเสาเอ็นจะต้องไม่เล็กกว่า  10  ซม.  และมี
ความกว้างเท่ากับผนังก่อ  เสาเอ็นจะต้องเสริมด้วยเหล็ก  2-6  มม.  และมีเหล็กปลอก  6  มม. 
@ 20  ซม.  เหล็กเสริมเสาเอ็น  จะต้องฝังลึกลงในพื้นและคานด้านบนโดยโผล่เหล็กเตรียมไว้  
ผนังก่อที่กว้างเกินกว่า  3  เมตร  จะต้องมีเสาเอ็นแบ่งครึ่งช่วงสูงตลอดความสูงของผนังคอนกรีต
ที่ใช้เทเสาเอ็นจะต้องใช้ส่วนผสม  1:2:4  โดยปริมาตรส่วนหินให้ใช้หินเล็ก 

(ข) คานทับหลัง  ผนังก่อที่ก่อสูงไม่ถึงท้องคาน  หรือพื้น คสล . หรือผนังที่ก่อชนใต้วงกบหน้าต่าง  
หรือเหนือวงกบประตู-หน้าต่าง   ที่ก่อผนังทับด้านบนจะต้องมีคานทับหลังและขนาดจะต้องไม่
เล็กกว่าเอ็นตามที่ระบุมาแล้ว  ผนังก่อที่สูงเกินกว่า  3  เมตร  จะต้องต่อกับเหล็กท่ีเสียบไว้ในเสา
หรือเสาเอ็น คสล. 

 
   1.1.7   การท าความสะอาด 

เมื่อก่อผนังเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ต้องท าความสะอาดผิวผนังและแนวปูนก่อทั้ง  2  ด้านให้
ปราศจากเศษปูนก่อเกาะติดผนัง  เศษปูนที่ตกที่พื้นจะต้องเก็บกวาดทิ้งให้หมด  ให้เรียบร้อยเป็นมุม
ฉากทุกครั้งก่อนปูนแข็งตัว 
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    1.2 งานฉาบปูน 
    1.2.1   ขอบเขตของงาน 

งานฉาบปูน  หมายรวมถึง  งานฉาบปูนผนังวัสดุก่อ  ผนัง คสล .และงานฉาบปูน  โครงสร้าง 
คสล.  เช่น  เสา  คาน  และท้องพื้น  ตลอดจนฉาบปูนในส่วนท่ีมองเห็นด้วยตาทั้งหมด  นอกจากจะได้
ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 
   1.2.2   หลักการทั่วไป 

(ก) การฉาบปูนท้ังหมดเมื่อฉาบครั้งสุดท้ายเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว  ผนังจะต้องเรียบสะอาดสม่ าเสมอ  ไม่
เป็นรอยคลื่น  และรอยเกรียงได้ดิ่งได้ระดับทั้งแนวนอนและแนวตั้ง  มุมทุกมุมจะต้องตรงได้ดิ่ง
และฉาก (เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นพิเศษในแบบก่อสร้าง) 

(ข) หากมิได้ระบุลักษณะการฉาบปูนเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งให้ถือว่าเป็นลักษณะการฉาบปูนเรียบ
ทั้งหมด 

(ค) ผนังฉาบปูน  การฉาบปูนให้ท าการฉาบปูน  2  ครั้งเสมอ  คือฉาบปูนรองพื้นและฉาบปูนตกแต่ง 
 

   1.2.3   วัสดุ 
(ก) ปูนซีเมนต์  ใช้ปูนซีเมนต์ผสมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก.80-2517 
(ข) ทราย  เป็นทรายน้ าจืดที่สะอาด  คมแข็ง  ปราศจากดินหรือสิ่งสกปรกเจือปน  หรือเคลือบอยู่ 
 ขนาดของทรายจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  4 100% 
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  16 60-90% 
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  50 10-30% 
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  100 1-10% 

(ค) น้ ายาผสมปูนฉาบ    น้ ายาผสมปูนฉาบที่ผู้รับจ้างใช้ผสมแทนปูนขาว  ให้ใช้ได้ตามสัดส่วน  
ค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนแล้วจึง
จะใช้แทนได้ 

(ง) น้ าต้องใสสะอาดปราศจากน้ ามันกรดต่างๆ ด่าง เกลือ พฤกษธาตุ และสิ่งสกปรกเจือปน  ห้ามใช้
น้ าจาก คู คลอง หรือแหล่งอื่นใด ก่อนได้รับอนุญาต น้ าที่ขุ่นจะต้องท าให้ใสและตกตะกอน
เสียก่อน จึงจะน ามาใช้ได้ 

(จ) ปูนฉาบอิฐมวลเบา ใช้ปูนซีเมนต์ส าเร็จรปู ใช้ส าหรับงานฉาบผนังที่ก่อด้วยอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ 
ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีส่วนประกอบของสารผสมเพิ่มที่ช่วยท าให้เนื้อปูนเหนียว 
ฉาบลื่น แห้งช้าและยังมคีวามอุ้มน้ าสูง เพิ่มคุณสมบตัิพิเศษท าให้การดูดซึมน้ าต่ า ลดโอกาสท าใหส้ี
หลุดร่อนและเกิดเช้ือราบนผนัง การใช้งาน ให้ผสมกับน้ าตามสัดส่วนท่ีก าหนด ซึ่งปูนฉาบ 1 ถุง มี
น้ าหนัก 50 กก. ฉาบได้พื้นที่ประมาณ 2.8 ถึง 3 ตารางเมตร ด้วยความหนา 5 ถึง 10 มม. มีค่า
ก าลังรับแรงอัดที่ 28 วัน ไม่ต่ ากวา่ 35 กก./ตร.ซม. ตามมาตรฐาน ASTM C109 เหมาะสมต่อ
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สภาพภมูิอากาศตั้งแต่ 15°C ถึง 40°C มีคณุสมบัติ การกักน้ า, ปริมาณอากาศ, และระยะเวลาการ
แห้งตัวตามมาตรฐาน ASTM C91, ASTM C185 และ ASTM C807 ตามล าดับ 
 

   1.2.4   ส่วนผสมปูนฉาบ 
(ก)   ปูนฉาบรองพื้นอัตราส่วน  1:3  โดยใช้ปูนซีเมนต์  1  ส่วนผสมกับทรายกลาง 3  ส่วน 
(ข) ปูนฉาบอิฐมวลเบา ในสัดส่วน 1 ถุง ต่อ น้ าสะอาดประมาณ 10-12 ลิตร ผสมให้เข้ากันด้วย 
       โม่ผสมปูน ให้เข้ากันเป็นอย่างดี ควรผสมแค่พอใช้เท่านั้นและควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชม. 

 
   1.2.5   การผสมปูนฉาบ 

(ก) การผสมปูนฉาบจะต้องน าส่วนผสมเข้าผสมรวมกันด้วยเครื่องผสมคอนกรีต  การผสมด้วยมือ จะ
อนุมัติให้ใช้ได้ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานพิจารณาเห็นว่าได้คุณภาพเทียบเท่า ผสมด้วยเครื่อง 

(ข) ส่วนผสมของน้ าจะต้องพอเหมาะกับการฉาบปูน  ไม่เปียกหรือแห้งเกินไปท าให้ปูนฉาบไม่ยึดเกาะ
ผนัง 

 
   1.2.6   การเตรียมผิวฉาบปูน 

(ก) ผิว คสล. ผิวท่ีจะฉาบจะต้องท าให้ผิวขรุขระเสียก่อน  อาจโดยการสกัดผิวหน้าหรือใช้ทรายพ่นขัด  
หรือใช้แปรงลวดขัด หรือใช้กรดจ าพวกมิวริแอติค ผสมกับน้ า 1:6 ส่วน ล้างผิวคอนกรีตแต่ต้อง
ล้างและขจัดผงเศษวัสดุออกให้หมดก่อน น้ ามันทาไม้แบบในการเทคอนกรีตจะต้องขัดล้างออกให้
สะอาดด้วยเช่นเดียวกันแล้วราดน้ าและทาน้ าปูนซีเมนต์ข้นๆ ให้ทั่ว เมื่อน้ าปูนแห้งแล้ว ให้สลัด
ด้วยปูนทราย 1:1 โดยใช้แปรง  หรือไม้กวาดจุ่มสลัดเป็นมัดๆ ให้ทั่ว ทิ้งให้ปูนทรายแห้งแข็งตัว
ประมาณ 24 ชม. จึงราดน้ าให้ความชุ่มช้ืนตลอด 48 ชม. และทิ้งไว้ให้แห้ง จึงจะด าเนินงานขั้น
ต่อไป 

(ข) ผิววัสดุก่อ ผนังก่อ วัสดุก่อต่างๆ จะต้องทิ้งไว้ให้แห้ง และทรุดตัวจนคงที่แล้วเสียก่อน (อย่างน้อย
หลังจากก่อผนังเสร็จแล้ว 7 วัน) จึงท าการสกัดเศษปนูออก ท าความสะอาดผิวให้ปราศจากไขมัน
หรือน้ ามันต่างๆ , ฝุ่นผง 

 
   1.2.7   การฉาบปูน 

(ก) การฉาบปูนรองพื้น จะต้องตั้งเซี้ยมท าระดับ จับเหลี่ยม เสาคาน  ขอบ คสล. ต่างๆ ให้เรียบร้อย
ได้แนวดิ่ง และแนวระดับ ผนังและฝ้าเพดาน ควรจะท าระดับไว้เป็นจุดๆ ให้ท่ัวเพื่อให้การฉาบปูน
รวดเร็วและเรียบร้อยขึ้นโดยใช้ปูนเต็ม ส่วนผสมปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ทรายละเอียด 1 ส่วน  
ภายหลังปูนท่ีตั้งเซี้ยมท าระดับเสร็จเรียบร้อยและแห้งดีแล้ว ให้ราดน้ า หรือฉีดน้ าให้บริเวณที่จะ
ฉาบปูนเปียกโดยทั่วกันแล้วจึงท าการฉาบปูนรองพื้น โดยผสมปูนฉาบตามอัตราส่วนผสมและวิธี
ผสมตามที่ก าหนดให้แล้ว  ให้ฉาบปูนรองพื้นได้ระดับใกล้เคียงกันกับระดับแนวที่เซี้ยมไว้  (ความ
หนาของปูนฉาบรองพื้นประมาณ 1 ซม.) โดยใช้เกรียงไม้ฉาบอัดปูนให้เกาะติดแน่นกับผิวพื้นที่
ฉาบปูน ก่อนท่ีปูนฉาบรองพื้นจะเริ่มแข็งตัวให้ขูดขีดผิวหน้าของปูนฉาบ  ให้ขรุขระเป็นรอยไปมา
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โดยทั่วกันเพื่อให้การยึดเกาะตัวของ ปูนฉาบตกแต่งยึดเกาะดีขึ้น  เมื่อฉาบปูนรองพื้นเสร็จแล้ว  
จะต้องบ่มปูนฉาบตลอด 48 ชม. และทิ้งไว้ให้แห้งก่อน 7 วัน จึงท าการฉาบปูนตกแต่งได้  การ
ฉาบปูนภายนอกตรงผนังวัสดุก่อที่ผนังก่อต่อกับโครงสร้างคอนกรีตเสาคานให้ป้องกันการแตกร้าว  
โดยใช้แผ่นตะแกรงชนิด GALVANIZED EXPANDED METAL OINT ตอกตะปูยึดยาวตลอดแนว
รอยต่อแล้วจึงท าการฉาบปูนรองพื้นได้ 

(ข) การฉาบปูนตกแต่ง ก่อนฉาบปูนตกแต่ง ให้ท าความสะอาด  และราดน้ าบริเวณที่จะฉาบปูนให้
เปียกโดยทั่วกันเสียก่อนจึงฉาบปูนตกแต่งได้ โดยใช้อัตราส่วนผสมตามที่ก าหนดให้และฉาบปูนให้
ได้ตามระดับที่เซี้ยมไว้  การฉาบปูนในช้ันนี้ให้หนาไม่เกิน 8 มม. โดยใช้เกรียงไม้ฉาบอัดปูนให้
เกาะติดแน่นกับช้ันปูนฉาบรองพื้น และต้องหมั่นพรมน้ าให้เปียกช้ืนตลอดเวลาฉาบ  ขัดตกแต่ง
ปรับจนผิวได้ระดับเรียบร้อยตามที่ต้องการด้วยเกรียงไม้ยาง  เพื่อป้องกันการเว้าหรือแอ่นของผิว
ปูนฉาบ ส าหรับช่องเปิดต่างๆ ต้องฉาบปูนให้ได้มุมช่องเปิดเหล่านี้ ตามที่ก าหนดไว้ โดยที่ด้าน
ของมุมได้ระดับเดียวกัน ไม่เว้าหรือปูดตลอดแนว 

(ค) การฉาบปูนในลักษณะพื้นที่กว้าง การฉาบปูนตกแต่ง หรือฉาบปูนรองพื้นบนพื้นที่ระนาบนอน  
เอียงลาด หรือระนาบตั้ง ซึ่งมีขนาดกว้างเกิน 9 ตร.ม.  หากในรูปแบบหรือรายละเอียดประกอบ
แบบก่อสร้างได้ระบุให้มีแนวเสน้แบ่งที่แสดงไว้อย่างชัดเจน ผู้รับจ้างจะต้องขอค าแนะน าพิจารณา
จากผู้ควบคุมงานในการแบ่งแนวเส้นปูนฉาบ หรือให้ใส่แผ่นตะแกรงชนิด GALVANIZED  
EXPANDED METAL BEAD ช่วยยึดปูนฉาบตลอดแนวหากผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามในกรณี
ดังกล่าวข้างต้น ผู้ควบคุมงานอาจสั่งให้เคาะสกัดปูนฉาบออกแล้วฉาบใหม่    โดยผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในกรณีที่ระบุให้ฉาบปูนขัดผิวมันให้ฉาบปูนตกแต่งปรับให้ได้ระดับ
ตกแต่งผิวจนเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้น้ าปูนข้นๆ ทาโบกทับหน้าให้ทั่วขัดผิวเรียบมันด้วยเกรียงเหล็ก  
ในกรณีที่ระบุให้ฉาบปูนผสม น้ ายากันซึมขัดผิวมัน ปูนฉาบช้ันรองพื้นและปูนฉาบช้ันตกแต่ง
จะต้องผสมน้ ายากันซึมลงในส่วนผสมของปูน ทราย ตามอัตราส่วนและค าแนะน าของผู้ผลิต โดย
เคร่งครัดและท าการขัดผิวมันดังท่ีระบุในรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างนี้ 

 
   1.2.8   การซ่อมผิวปูนฉาบ 

 ผิวปูนฉาบท่ีแตกร้าวหลุดร่อน หรือปูนไม่จับกับผิวพ้ืนท่ีที่ฉาบไป หรือฉาบปูนซ่อมรอยสกัดต่าง ๆ  
จะต้องท าการซ่อม  โดยการเคาะสกัดปูนฉาบเดิมออกเป็นบริเวณกว้างไม่น้อยกว่า  10  ซม.  และท า 
ผวิให้ขรุขระ  ฉีดน้ าล้างให้สะอาดแล้วฉาบปูนใหม่  ตามข้อการฉาบปูนข้างต้น  ด้วยทรายที่มีขนาดและ 
คุณสมบัติเดียวกันกับผิวปูนเดิม  ผิวปูนที่ฉาบใหม่แล้วจะต้องเรียบสนิทเป็นเนื้อเดียวกับผิวปูนเดิม   
ห้ามใช้ฟองน้ าชุบน้ าในการตกแต่งผิวปูนฉาบซ่อมนี้ 
 

   1.2.9   การป้องกันผิวปูนฉาบ 
 จะต้องบ่มผิวปูนฉาบท่ีฉาบเสร็จใหม่ ๆ แต่ละชั้น ให้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลา  82 ชม.    โดยใช้ 

น้ าพ่นเป็นละอองละเอียดและพยายามหาทางป้องกัน   และหลีกเลี่ยงมิให้ถูกแสงแดดโดยตรง  หรือมี     
ลมพัดจัด  การบ่มผิวนี้ให้ผู้รับจ้างถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องให้การดูแลเป็นพิเศษด้วย 
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    1.3  งานหินเรียง หินเรียงยาแนว และหินก่อ 
   1.3.1   ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ  แรงงาน  และอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปูผนังหินเรียง หินเรียงยาแนว 
และหินก่อ การปูจะต้องได้ขนาด ความหนา และขอบเขตตามที่แสดงไว้ในแบบรูปรายการก่อสร้าง ซึ่ง
เป็นการป้องกันการกัดเซาะของน้ า เพื่อให้เกิดความมั่นคง และป้องกันการพังทลายของดินผิวหน้า หิน
เรียงส่วนใหญ่จะอยู่บนโครงสร้าง คสล. ซึ่งจะมีความหนาประมาณ 10 – 15 ซม. หรือตามที่ก าหนดไว้
ในแบบ 

 
  1.3.2   การปูหินเรียง หินเรียงยาแนว และหินก่อ 

   ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมพื้นช้ันล่าง (Foundation) ให้มีความแข็งแรงมั่นคง และต้องปรับให้เรียบ 
  ให้ได้ระดับ และขอบเขตตามที่ก าหนดในแบบ หินที่ใช้จะต้องเป็นหินแข็งตามธรรมชาติ มีรูปร่างเกือบ 
  เป็นเหลี่ยมเป็นก้อน มีส่วนแบนเรียวน้อย ไม่มีรอยแตกร้าว การเรียงจะต้องปักหลัก แล้วขึงเชือกให้ได้ 
  ความหนาตามก าหนด แล้วเริ่มรียงจากด้านล่างข้ึนไปสู่ด้านบนโดยใช้แรงงานคน และใช้ก้อนหินก้อน 
  เล็กอัดเข้าไปในช่องว่างให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
 
 1.3.3 วัสดุที่ใช้ 
   ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาหินท่ีมีความแข็งแรง ทนทาน และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(ก) ความถ่วงจ าเพราะ ต้องไม่ต่ ากว่า 2.6 (ท่ีจุดอิ่มตัวผิวหน้าแห้ง) 
(ข) ความต้านทานต่อการขัดสี เมื่อทดสอบโดยใช้เครื่อง Los Angeles Abrasion Test ส่วนสูญหาย

ต้องไม่เกิน 50%  
(ค) ขนาดของหินต้องเป็นไปตามตารางต่อไปนี้ 

 

ขนาดก้อน 
ความหนาของหินเรียงที่ระบุในแบบ 

0.20 ม. 0.30 ม. 0.50 ม. 0.70 ม. 
ใหญ่กว่า 50 ซม. 
ใหญ่กว่า 30 ซม. 
ใหญ่กว่า 15 ซม. 
ใหญ่กว่า  7 ซม. 
ใหญ่กว่า  3 ซม. 

- 
- 

เกิน 20% 
เกิน 60% 

น้อยกว่า 5% 

- 
ไม่เกิน 20% 
เกิน 50% 
เกิน 80% 

น้อยกว่า 5% 

- 
เกิน 50% 
เกิน 70% 
เกิน 90% 

น้อยกว่า 5% 

เกิน 30% 
เกิน 50% 
เกิน 70% 
เกิน 90% 

- 
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 1.3.4 งานหินเรียง (Riprap)  
   จะต้องก่อสร้างบนช้ันกรวด ทรายรองพื้น หินที่ใช้จะต้องแข็งแรงทนทานตามที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่ง 
  ได้มาจากแหล่งท่ีผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างรับรอง ขนาดของหินท่ีจะน ามาเรียงจะต้องมีด้านยาวสุดไม่ 
  เกินกว่า 3 เท่าของด้านที่แคบท่ีสุด จะต้องวางเรียงกันในลักษณะที่จะให้ก้อนเล็กก้อนใหญ่คละกันไป  
  เพื่อให้มีช่องว่างน้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ และจะต้องก่อสร้างให้ได้แนวและระดับตามแบบ มีความคลาด 
  เคลื่อนอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด ก่อนเรียงหินต้องตอกหลักไม้ทั้งแนวทุกช่วง 10 ม. และที่จุดเปลี่ยนระดับ  
  หินจะต้องวางเรียงกันในครั้งเดียวให้ได้ความหนาเต็ม และการวางเรียงจะต้องไม่ท าให้ช้ันหินและกรวด 
  ทรายรองพื้นขยับตัว หินก้อนใหญ่จะต้องอยู่กระจายกันและได้ระดับท่ัวไป เมื่อปรับระดับครั้งสุดท้าย 
  แล้วจะต้องไม่มีหินก้อนเล็กรวมกันอยู่เป็นหย่อม หรือก้อนใหญ่หลายๆ ก้อน เกาะกลุ่มกัน การเตรียม 
  พื้นช้ันล่าง ให้ท าตามข้อ 1.3.2 และไม่อนุญาตให้เทหินลงในราง หรือวิธีการคล้ายคลึงกันอาจจะท าให้ 
  หินเกินส่วนคละแยกตัวออกจากกัน ขนาดคละของหินท่ีก าหนดไว้ต้องได้มาจากการคัดเลือกหินขนาด 
  ต่างๆ กันที่แหล่ง โดยการตักหินขนาดต่างๆ สลับกันอย่างมีหลักเกณฑ์ หรือวิธีการอื่นจะท าให้ได้มวล 
  คละตามที่ก าหนด ในการเรียงหินอาจจะต้องจัดขนาดหินใหม่โดยใช้เครื่องจักร หรือแรงคนเท่าท่ีจ าเป็น 
  เพื่อให้ได้ขนาดคละที่ดี ความหนาของช้ันหินเรียงสามารถให้เกินจากแบบได้ 15 ซม. บริเวณที่มีความ 
  หนาเกินจากท่ีก าหนดนี้ให้เกลี่ยออกไป หรือขนออกไป และต้องได้ความหนาไม่น้อยกว่าที่ก าหนด 
 

1.3.5 หินเรียงยาแนว (Grouted Pitching)  
 ผู้รับจ้างต้องปูหินเรียงยาแนวตามที่ก าหนดไว้ในแบบ หรือตามที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างหรือ
คณะกรรมการตรวจการจ้างจะก าหนด โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนในข้อ 1.3.4 แล้วอุดช่องว่างระหว่าง
ก้อนหินด้วยมอร์ต้า (Mortar)  ที่มีส่วนผสมระหว่างปูน และทรายในอัตราส่วน 1:3 แล้วใช้เกรียงเหล็ก
ตกแต่งให้เรียบร้อย ให้ท าระดับระหว่างช่องหินต่ ากว่าผิวหน้าของหินใหญ่ 
 

1.3.6 หินก่อ (Stone Masonry)  
 ผู้รับจ้างต้องปูหินก่อตามที่ก าหนดไว้ในแบบ หรือหรือตามที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างหรือ
คณะกรรมการตรวจการจ้างจะก าหนด โดยหินใหญ่แต่ละก้อนจะต้องวางอย่างประณีต แล้วก่อยึดด้วย
ปูนและทรายในอัตราส่วน 1:3 ส่วนของปูนทรายทับพ้ืนช้ันล่างให้หนาอย่างน้อย 5 ซม. ส่วนรอยต่อทั้ง
ในแนวดิ่งและแนวราบให้หนาอย่างน้อย 3/8” รอยต่อโดยรอบจะต้องเคาะให้ติดกันแน่น ปาดเอาปูน
ทรายส่วนเกินออกแล้วแต่งให้เรียบด้วยเกรียงเหล็ก หรือเครื่องมืออื่นที่เหมาะสม ก่อนจะก่อจะต้องท า
ให้หินก้อนใหญ่ชุ่มน้ า และท าความสะอาดเสียก่อน ก้อนหินก่อสามารถให้ยื่นโผล่จากผิวโดยทั่วไปได้ไม่
เกิน 4 ซม. และแต่งปูนและทราย ระหว่างก้อนท่ีก่อสูงขึ้นมานั้น อาจยกหน้าเป็นร่องรูปหกเหลี่ยมด้าน
เท่า หรือรูปอื่นๆ ตามความสวยงาม หรือตามที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างสั่งการ 
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    1.4 งานหลังคาและวัสดุมุง 
 1.4.1   ขอบเขตของงาน 

   ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวสัดุ  แรงงาน  และอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการก่อสร้างงานมุงหลังคา  ตามที่ระบ ุ
  ในแบบรายการก่อสร้าง 

 
 1.4.2   หลักการทั่วไป 

 ผู้รับจ้างต้องจดัหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิด  ไม่น้อยกว่า  2  ตัวอย่าง  รวมถึง 
รายละเอียดประกอบตัวอย่าง  (PRODUCT  MANUFACTURE’S  SPECIFICATIONS)   แสดงถึง 
คุณภาพของ  วัสดุ  สีขนาดและวิธีการติดตั้งส่งให้ผู้ออกแบบพิจารณาและอนุมัติก่อนน าไปใช้งาน 
(ก) SHOP  DRAWING  ต้องแสดงการยึดเกาะ  แสดงการระบายน้ า   ในระยะเวลาที่เพียงพอและ

ระดับโดยชัดเจนรวมถึงระบบ FLASHING  ป้องกันการรั่วซึมของน้ า 
(ข) หนังสือการยินยอมการรับประกันคุณภาพของวัสดุและการตดิตั้งเปน็ระยะเวลาอยา่งน้อย 5 ปี 
 

1.4.3   วัสดุมุงหลังคา 
หลังคาคลุมทางเดิน มุงด้วยแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบอลูมิเนียมอัลลอยด์ผสมสังกะสี (ALUZINC) สี 

   ธรรมชาติวัสดุ ALUZINC   ของ Siam Steel Service Center Public Company Limited หรือ  
   Lysaght  หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า 

 
 1.4.4   การติดต้ัง 

(ก) ก่อนมุงวัสดุมุงหลังคาจะต้องตรวจสอบระดับความลาดเอียงให้เรียบร้อยก่อน  หากมีการผิดพลาด
เนื่องจากการติดตั้งโครงหลังคา  จะต้องไดร้ับการแกไ้ขให้เหมาะสม  ก่อนที่จะมุงหลังคาเสียก่อน 

(ข) การมุงวัสดมุุงหลังคา ตดิตั้งขอยึดและอุปกรณ์อื่นๆ  จะต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของบริษัทผูผ้ลิต
การมุงจะต้องมุงเริ่มตั้งแต่รางน้ าขึน้ไปหาสันหลังคา 

(ค) ก่อนมุงวัสดุมุงหลังคา  ผูร้ับจ้างจะต้องตรวจสอบทิศทางลมฝนเสียก่อนและไม่ควรให้รอยซ้อนทับ
ของวัสดุมุงหลังคาหันเข้าหาทิศทางลม 

 
1.4.5 การท าความสะอาด 

เมื่อมุงเสร็จเรียบร้อย จะต้องตรวจตราความเรียบร้อย วัสดุแผ่นไหนช ารุด, เสียหาย จะต้อง
เปลี่ยนใหม่ การซ้อนทับ ทับหลัง ยาแนวต่างๆ จะต้องถูกต้องตามหลักวิชาช่าง  ต้องท าความสะอาด
ปราศจากฝุ่นผง เศษวัสดุต่างๆ  บนหลังคาและรางน้ า ก่อนขออนุมัติตรวจสอบจากผู้ออกแบบและส่ง
มอบงาน 
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1.4.6 การรับประกันผลงาน 
ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุและการติดตั้ ง หากเกิดการแตกร้าว ช ารุด และ

ข้อบกพร่องต่างๆ อันเนื่องมาจากคุณสมบัติของวัสดุและการติดตั้ง  หลังจากการติดตั้งผู้รับจ้างจะต้อง
เปลี่ยนให้ใหม่แก้ไขหรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ด้วยความประณีตเรียบร้อย  ตามจุดประสงค์
ของผู้ออกแบบ  โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น 

 
 

1.5 งานโลหะ 
1.5.1 ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวสัดุ  แรงงาน และอุปกรณ์ในการตดิตั้งงานโลหะทั้งหมดที่ระบุไว้ในแบบ
ก่อสร้าง 

 
1.5.2 หลักการทั่วไป 

ผู้รับจ้างจะต้องท าแบบขยาย   และ SHOP DRAWING ของโลหะที่จ าเป็นให้ผู้ควบคุมงานตรวจ
ก่อน จึงจะท าการก่อสร้างได้  แบบขยายเหล่านี้จะต้องแสดงขนาด  จุดเช่ือม  และระยะต่างๆ โดย
ละเอียด 

โลหะที่จะน ามาติดตั้งจะต้องส่งตัวอยา่งให้ผู้ควบคุมงานตรวจเสียก่อ ภายหลังจากท่ีไดร้ับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วจึงท าการติดตั้งได ้

 
1.5.3 วัสดุ 

(ก) วัสดุที่เป็นเหล็กทุกชนิด จะต้องมีคุณภาพดี ไม่มีต าหนิ หรือสนิมขุม มีมาตรฐาน สามารถรับความ
เค้นและเครียด  และพิกัดต่างๆ  ตามมาตรฐานของการผลิตทั่วไป 

(ข) วัสดุชุบโครเมียม  จะต้องได้มาตรฐานว่าดว้ยการชุบโครเมียม  จะต้องมีความหนาพอเพียง   ก่อน
ชุบจะต้องขัดแต่งวัสดุนั้นให้เรียบร้อย 

(ค) เหล็กหล่อทุกชนิด การหล่อจะต้องเรียบร้อย มีขนาดและรูปร่างตามแบบขยาย ไม่บิดโก่ง เป็นรู  
โพรง  หรือ  บิ่น 

(ง) เหล็กปลอดสนิม  (STAINLESS STEEL)  ในกรณีที่ระบุให้ใช้เหล็กปลอดสนิม  จะต้องมีขนาดและ
รูปร่างตามระบุในแบบขยาย  ผิวจะต้องขัดให้เรียบ  รอยต่อต่างๆ  จะต้องสนมิและเรียบร้อย 

(จ) ท่อเหล็กส าหรับราวลูกกรง  หรืออ่ืนๆ  จะต้องได้มาตรฐานตามระบุในแบบก่อสร้าง 
(ฉ) ทองเหลืองหรือโลหะอื่นๆ  ท่ีระบุในแบบก่อสร้างต้องมีคุณภาพดี  ไม่มีต าหนิ  สีจะต้องสม่ าเสมอ

ตลอด 
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1.5.4 การประกอบและติดต้ัง 
งานโลหะเบ็ดเตล็ดทั้งหมด  จะต้องมีขนาดและรูปร่างตามระบุในแบบขยาย  การตัดต่อเช่ือม  

จะต้องเรียบร้อย ได้ฉาก ได้แนวและระดับ  รอยต่อต่างๆ จะต้องเรียบร้อยและสนิท การยึดด้วยน๊อต
สกรูทุกแห่งต้องใส่แหวนรองรับและขันสกรูจนแน่น 

 
1.5.5 การตกแต่ง 

วัสดุที่เป็นเหล็กท้ังหมด จะต้องล้างให้สะอาดปราศจากสนมิ  รอยตอ่ และรอยเช่ือมต่างๆ  จะต้อง
ขัด  ตกแต่งให้เรียบร้อย  และทาสีกันสนิมก่อน  จึงทาสีทับหน้าได้ 

 
 

1.6 งานสี 
1.6.1  ขอบเขตของงาน 

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวสัดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  เพื่อด าเนินการ 
ทาสีให้ลลุ่วงดังท่ีก าหนดในแบบก่อสร้าง  และรายการประกอบแบบก่อสร้าง  และใหส้ัมพันธ์กับงาน 
ส่วนอ่ืนๆ  ด้วย  การทาสี  หมายถึง  การทาสีอาคารทั้งภายนอก  ภายใน  และส่วนต่างๆ  ท่ีมองเหน็ 
ด้วยตาทั้งหมด  ยกเว้น  ส่วนท่ีก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น  หรือส่วนท่ีก าหนดให้บุด้วยวสัดุประดับต่างๆ   
ทั้งนี้  หากมีส่วนใดที่ผู้รับจา้งสงสยั หรือไม่แน่ใจ  และขอค าแนะน าอนุมัติจากผู้ออกแบบทันที  การ 
ทาสีให้รวมถึงตกแต่งอุดยาแนวผิวพื้น  และการท าความสะอาดผิวพ้ืนต่างๆ  ก่อนท่ีจะท าการทาสี 
 

1.6.2  ข้อก าหนดทั่วไป 
(ก) ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งปริมาณสีที่จะใช้กับอาคารนี้ให้ผู้ควบคุมงานทราบด้วย 
(ข) ผู้รับจ้างจะต้องสั่งซื้อสีโดยตรงจาก บริษัท ผู้ผลิต หรือจากตัวแทนจ าหน่าย ของบริษัทผู้ผลิต  

โดยมีใบรับรองจากบริษัทแจ้งปริมาณสีที่สัง่มาเพื่องานนี้จริง  สีที่ใช้จะต้องเป็นของใหม่ท่ีห้ามน าสี
เก่าที่เหลือจากงานอ่ืนมาใช้โดยเด็ดขาด 

(ค) ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแคตตาล็อคสี หรือตัวอย่างของสีที่ใช้ สีรองพื้น และอื่นๆ ให้ผู้ควบคุมงาน
พิจารณาอนุมัติตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบก่อนการสั่งซื้อ โดยจะต้องปฏิบัติตามค าแนะน า
ของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด ให้ด าเนินการภายใต้การแนะน า การตรวจสอบ และเก็บตัวอย่างของ
ผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิตสี 

(ง) สีที่น ามาใช้จะต้องบรรจุ และผนึกในกระป๋อง หรือภาชนะโดยตรงจากโรงงานของผู้ผลิต  โดยมีใบ
ส่งของและรับรองคุณภาพจากโรงงานของผุ้ผลิตที่สามารถตรวจสอบได้ และประทับตรา
เครื่องหมายการค้า เลขหมายต่างๆ ชนิดที่ใช้และค าแนะน าในการท า  ติดอยู่บนภาชนะอย่าง
สมบูรณ์  กระป๋องหรือ  ภาชนะที่ใส่สีนั้น   จะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย  ไม่บุบ  ช ารุด  ฝาปิด
ต้องไม่มีรอยปิดเปิดมาก่อน 



   

หมวดที่ 3  งานสถาปัตยกรรม                                                                                                  3-12/25 

(จ) การผสมสีและและขั้นตอนการทาสี จะต้องปฏิบัติตามวิธีของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด โดยได้รับ
อนุมัติจากผู้ควบคุมงาน 

(ฉ) สีทุกกระป๋องจะต้องน ามาเก็บไว้ในสถานท่ีที่จัดไว้  หรือในห้องเฉพาะที่มิดชิด  มั่นคง  สามารถใช้
กุญแจปิดได้  ภายในห้องมีการระบายอากาศดี  ไม่อับช้ืน  โดยไม่มีวัสดุอื่นเก็บรวม มีการท า
ความสะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นประจ าทุกวัน ห้องเก็บสี ก าหนดเป็นเขตระวังอัคคีภัย 
ต้องมีป้ายแสดงเป็นเขตห้ามท ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดความร้อน ประกายไฟ และห้ามสูบบุหรี่ 
รวมทั้งต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงให้เหมาะสมกับขนาดห้อง 

(ช) การตรวจสอบระหว่างการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนของบริษัท ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย
สี  มีสิทธิเข้าตรวจสอบคุณภาพและจ านวนของสีได้ตลอดเวลาการก่อสร้าง 

(ซ) ผู้รับจ้างจะต้องไม่ท าการทาสี  ในขณะที่มีสภาพดินฟ้าอากาศไม่ดี เช่น มีฝนตก หรือความช้ืน
อากาศสูง  และห้ามทาสีภายนอกอาคารหลังจากฝนหยุดตกแล้วทันที  จะต้องปล่อยทิ้งไว้อย่า ง
น้อย 72  ชม. หรือจนกว่าผู้ควบคมุงานจะเห็นสมควรให้เริม่ทาสีได้  และการทาสีภายนอกอาคาร
หลังจากฝนตก  จะต้องขออนุมัติจากผู้ควบคุมงานทุกครั้งไป 

(ฌ) ส่วนท่ีไม่สามารถทาสีได้  ถ้าหากมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่สงสัย หรือไม่สามารถทาสีได้ตามข้อก าหนด  
ผู้รับจ้างจะต้องรีบแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบทันที 

(ญ) การน าสมีาใช้แต่ละงวด  จะต้องให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อนว่าเป็นสีทีก่ าหนดให้ใช้ 
(ฎ) ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามรายการงานสีนี้อย่างเคร่งครัด  หากส่อเจตนาที่จะพยายามบิดพริ้ว

ปลอมแปลง ผู้ควบคุมงานมีสิทธิจะให้ล้างหรือขูดสีออกแล้วทาใหม่ให้ถูกต้องตามรายการ  โดยไม่
คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม  ส่วนเวลาที่ล่าช้า เนื่องจากความผิดนี้จะยกเป็นข้ออ้างในการต่อสัญญาไม่ได้ 
 

 
   1.6.3 วัสดุ 

(ก) สีที่จะใช้ในการก่อสร้าง  จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติให้ใช้จากผู้ว่าจ้างเสียก่อน  สีจะต้อง
เป็นของใหม่ห้ามน าสีเก่าเหลือจากงานอื่นมาใช้โดยเด็ดขาด ชนิดของสแีละหมายเลขของสีจะต้อง
เป็นไปตามก าหนด ห้ามน าสี ชนิดและหมายเลขที่นอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้มาใช้หรือมาผสม
เป็นอันขาด 

(ข) ผู้รับจ้างมีสิทธิเลือกใช้สีของบริษัทผู้ผลิตใดก็ได้ ดังที่ระบุไว้  แต่ถ้าเลือกใช้สี  ของบริษัทใดแล้ว 
ต้องใช้สีบริษัทน้ันท้ังหมด  โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อน  และจัดท าตัวอย่างสีให้
ผู้ว่าจ้างพิจารณาล่วงหน้าก่อนในเวลาอันสมควร  เพื่อรับการอนุมัติ  และจะต้องแจ้งประมาณสีที่
จะใช้กับอาคารนี้ให้ผู้ว่าจ้างทราบด้วย  เมื่อผู้รับจ้างได้ทาสีอาคารเรียบร้อยแล้ว  จะต้องขอ
ใบรับรองผลงานทาสีจากบริษัทตัวแทนจ าหน่ายสนีั้นๆ  โดยจะต้องรับรองคุณภาพส ี และประกัน
ความเสียหายจากการเสื่อมในคุณภาพของสี 
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   1.6.4   ประเภทของสีที่ใช ้
 ในกรณีแบบก่อสร้าง  และรายการประกอบแบบมิได้ก าหนดไว้เปน็อย่างอ่ืน  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
(ก) สี ACRYLIC  EMULSION ใช้ทาบนผิวฉาบปูน ผิวคอนกรีตบล๊อค ผิวคอนกรีตเปลือย กระเบื้อง

แผ่นเรียบ  แผ่นยิบซั่มบอร์ด   หรือ ผิวอ่ืนๆ  ท่ีคล้ายคลึงกัน  และตามที่ผู้ออกแบบก าหนดให้ใช้ 
(ข) สีน้ ามันใช้ทาบนผิวไม้ทั่วไป หรือผิวอื่นที่คล้ายคลึงกัน และผิวโลหะต่างๆ รวมทั้งผิวตามที่

ผู้ออกแบบก าหนดให้ใช้ 
(ค) แลคเกอร์  น้ ามันวานิช ฯลฯ  ใช้ทาบนผิวไม้ หรือผิวอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ภายในอาคารหรือ

ภายนอกอาคาร  ตามผู้ออกแบบก าหนดให้ 
(ง) สีอื่นๆ ผู้ออกแบบจะระบุเพิ่มเติมไว้เป็นเฉพาะส่วน หรือเป็นพิเศษเฉพาะแห่งในแบบก่อสร้างและ

รายการประกอบแบบ 
 

1.6.5  การจัดหาช่างสี 
(ก) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างทาสีที่มีฝีมอืดี  มีประสบการณ์และช านาญงานปฏิบัติ  ตามค าแนะน าใน

การใช้สี  หรือผสมสีของบริษัทผู้ผลิต  ในการทาสี  ช่างสีจะต้องท าให้สีมีความเรียบสม่ าเสมอกัน
ตลอด  โดยปราศจากรอยต่อ  รอยแปรง  และรอยหยดของสี  มีความแน่ใจว่าสีแต่ละช้ันจะต้อง
แห้งสนิทดีแล้ว  จึงจะลงมือทาสีช้ันต่อไป 

(ข) การตัดเส้นตามขอบต่างๆ  และการทาระหว่างรอยต่อของสีต่างกันจะต้องมีความระมัดระวงเป็น
อย่างดี  ปราศจากรอยทับกันระหว่างสี และจะต้องระวังอย่าให้มีสีสกปรกเลอะเทอะตามอุปกรณ์
ประตู-หน้าต่าง 

 
   1.6.6  การตระเตรียมงานในการทาสี 

(ก) ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งบันไดหรือนั่งร้านส าหรับทาสีที่เหมาะสม หรือ
ตามความจ าเป็น  และผ้าหรือวัสดุอื่นใดที่ใช้ปกคลุมพื้นที่หรือส่วนอื่นของอาคาร  เป็น การ
ป้องกันการสกปรกเปรอะเปื้อนเลอะเทอะ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในงานทาสี 

(ข) ก่อนการทา (ยกเว้นสีรองพื้นส าหรับงานเหล็ก) จะต้องให้งานช่างไม้ รวมทั้งการแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ  รอยต่อต่างๆ  ของอาคาร งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง  อุดยาหรือขูดส่วนเกิน ท าการขัดด้วย
กระดาษทรายให้เรียบร้อย  และท าความสะอาดเสียก่อน 

(ค) พื้นผิวท่ีจะทาสี จะต้องแห้งสนิท โดยเฉพาะงานฉาบปูน  และงานคอนกรีต  โดยท าความสะอาด
ผิวจนปราศจากฝุ่นละออง  และตกแต่งยาแนวให้เรียบร้อยเสียก่อน 

(ง) บริเวณข้างเคียงและพื้นที่ที่จะทาสี จะต้องป้องกันไม่ให้เปรอะเปื้อนและที่ส าคัญห้ามทาสีใน
บริเวณเปียกช้ืน  หรือในขณะที่มีละอองน้ า  ฝุ่นละออง 

(จ) อุปกรณ์ประตู–หน้าต่าง  ส าหรับอุปกรณ์ที่ไม่รวมในการติดตั้ง  และ/หรือที่สามารถจะติดตั้ง
ภายหลังได้  การติดตั้งจะต้องท าภายหลังเมื่อทาสีเรียบร้อยแล้ว 
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(ฉ) ส าหรับแผงสวิทซ์ไฟฟ้า  (ELECTRICAL PANEL BOX)  จะต้องถอดเอาฝาที่ปิดแผงออกแล้วทา
หรือพ่นสีต่างหาก (ถ้าจ าเป็น) หลังจากการทาสีของผนังเรียบร้อยและแห้งสนิทดีแล้ว จึงน าไป
ติดตั้งตามเดิม 

(ช) ฝาครอบสวิทซ์และปลั๊กไฟฟ้า (ซึ่งได้ติดตั้งสวิทซ์และปลั๊กเรียบร้อยแล้ว) จะต้องเอาออกก่อน  
เมื่อทาสีเสร็จและสีแห้งดีแล้ว  จึงท าการติดตั้งตามเดิมให้เรียบร้อย 

 
   1.6.7   วัสดุอุดยาแนว 

(ก) วัสดุยาแนวส่วนที่เป็นไม้ให้ใช้ WOOD SEALER  หรือ  WOOD FILLER  ถ้าผิวพื้นไม่เรียบร้อยมี
รอยขรุขระให้ขัดด้วยกระดาษทรายหรือโป๊วสี  หรือพ่นสีรองพื้น  และขัดจนเรียบทั่วกัน  ส่วนที่
เป็นไม้ที่จะต้องทาวานิช หรือแลคเกอร์ให้อุดแนวและรองพื้นด้วยดินสองพองผสมสี  และกาว
ประสาน  หรือสีย้อมเนื้อไม้ 

(ข) วัสดุยาแนวส่วนที่เป็นคอนกรีตปูนฉาบ หรือครีมหมันโป๊ว ให้ใช้วัสดุอุดโป๊วประเภท Acrylic 
Filler ส าหรับรอยแตกร้าวไม่เกิน 1 มม. และประเภท Acrylic Sealant ส าหรับรอยแตกร้าว 1-2 
มม.  

(ค) วัสดุยาแนวส าหรับเหล็ก หรือโลหะอื่น เมื่อทาสีกันสนิมหรือรองพื้นแล้ว ให้อุดรูหรือแนวด้วย  
CAULKING COMPOUND 
 

   1.6.8  การเตรียมงานและรองพ้ืน 
(ก) ผิวปูนฉาบ  ผิวอิฐ  ผิวคอนกรีตบล็อกที่จะทาจะต้องแห้งสนิท ไม่น้อยกว่า 21 วัน หลังจากการ

ฉาบปูนหรือถอดไม้แบบ มีความช้ืนไม่เกิน 14%  และจะต้องท าความสะอาดให้ปราศจากเศษฝุ่น
ละออง คราบฝุ่น คราบสกปรก ถ้ามีคราบไขมัน น้ ามัน หรือสีเคลือบละลายติดอยู่ให้ล้างออกด้วย
น้ ายาขนัดไขมัน  หรือผงซักฟอก  ทิ้งให้ผิวแห้งสนิทแล้ว ให้ทาด้วยสีรองพื้นตามชนิดของสีทาทับ
หน้าโดยให้เป็นไปตามค าแนะน า และกรรมวิธีของผู้ผลิต 

(ข) ผิวคอนกรีตเปลือยไม่ฉาบปูน  ให้ท าความสะอาดผิวหน้าจนปราศจากฝุ่น คราบน้ ามัน  หรือน้ ายา
ทาไม้แบบให้เรียบร้อย  แล้วจึงอุดโป๊วตกแต่งผิวหน้า ให้เรียบร้อยเสียก่อน จึงทาสีรองพื้นตาม
ชนิดของสีทาทับหน้า โดยให้เป็นไปตามค าแนะน าและกรรมวิธีของผู้ผลิต 

(ค) ผิวไม้  ผิวของไม้จะต้องแห้งสนิท และต้องท าการซ่อมโป๊วอุดรูรอยแตกต่างๆ  ของผิวไม้ให้
เรียบร้อย  แล้วจึงท าการขัดเรียบผิวไม้ด้วยกระดาษทราย  พร้อมทั้งท าการเช็ดปัดท าความ
สะอาดผิวไม้ให้เรียบร้อยแล้วให้ทาด้วย  น้ ายารักษาเนื้อไม้   SHELL DRITE    ชนิดใส  1  ครั้ง 
ทิ้งระยะให้แห้ง 6 ช่ัวโมง (ห้ามใช้สีน้ าตาลหรือสีชา ยกเว้นส่วนที่อยู่ในฝ้าซึ่งมองไม่เห็นจาก
ภายนอก) และทาด้วยสีรองพื้นกันยางไม้  (ALUMINIRM WOOD PRIMER)  อีกทิ้งระยะให้แห้ง
เป็นเวลา 10 ช่ัวโมง 
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(ง) ผิวเหล็ก  หรือโลหะที่มีส่วนผสมของเหล็ก ให้ขจัดคราบน้ ามันด้วยทินเนอร์หรือน้ ามันก๊าด ให้ใช้
เครื่องขัด ขัดรอยต่อเช่ือมต าหนิ แล้วใช้แปรงลวดหรือกระดาษทรายขัดผิวจนเรียบและปราศจาก
สนิม  หรืออาจใช้วิธีพ่นทราย (ในส่วนท่ีผู้ออกแบบก าหนดให้ใช้) เพื่อขจัดสนิม หรือเศษผงออกให้
หมด  พร้อมทั้งท าความสะอาดผิวหน้าไม่ให้มีไขมันหรือน้ ามันจับ  โดยใช้น้ ายาล้างขจัดไขมั น
โดยเฉพาะ  เสร็จแล้วใช้น้ ายาล้างออกให้หมด  และปล่อยให้แห้ง  แล้วจึงใช้น ายาขจัดสนิม  และ
ป้องกันสนิมประเภทไครโรเอทธีลิน  หรือน้ ายาประเภทเดียวกัน 1 ส่วนต่อน้ า 2 ส่วน ทาล้าง
คราบสนิมบนผิวหน้าเหล็กให้ทั่ว และก่อนที่น้ ายาจะแห้งให้ใช้น้ าสะอาดล้างออก จนผิวหน้า
สะอาด พร้อมทั้งเช็ด หรือใช้ลมเป่าให้แห้งสนิท  แล้วจึงทาหรือพ่น  สีรองพื้นกันสนิม  ผิวเหล็ก
อาบสังกะสี และโลหะต่างๆ  ให้ใช้น้ ายาล้างขจัดไขมันหรือน้ ามันเช็ดล้างออกให้หมดและล้างด้วย
น้ าสะอาด  เมื่อทิ้งให้แห้งแล้วให้ทาหรือพ่นสีรองพื้น การทาสีรองพื้นกันสนิม ให้ทาสีรองพื้นกัน
สนิม RED  LEAD  PRIMER  1 ครั้ง เมื่อส่งวัสดุเข้าถึงหน่วยงานก่อสร้าง  แล้วทาด้วยสีรองพื้น
กันสนิม RED LEAD ORON OXIDE  อีก 1 ครั้ง  เมื่อท าการติดตั้งแล้ว  เฉพาะรอบๆ รอยเช่ือมที่
สีกันสนิมโดยละลายด้วยความร้อน  จะต้องขัดให้สะอาดแล้วทาสีรองพื้นทับ  2 ครั้ง เมื่อติดตั้ง
แล้วต้องตรวจดูรอยกระทบกระเทือน หากมีรอยช ารุดเสียหายหรือท าการเช่ือมใหม่ ให้ทาสีรอง
พื้นทับอีก 2 ครั้ง  หากทาสีรองพื้นส่วนใดไม่ดี   จะต้องขัดออกและทาใหม่ 

(จ) ผิวเหล็กอาบสังกะสี  และโลหะต่างๆ  ให้ใช้น้ ายาล้างขจัดไขมัน  หรือน้ ามันเช็ดออกให้หมดและ
ล้างด้วยน้ าสะอาด  เมื่อทิ้งให้แห้งแล้ว  ให้ทาหรือพ่นสีรองพื้น  การทาสีรองพื้นกันสนิม  ให้
ปฏิบัติเช่นเดียวผิวเหล็ก 

 
   1.6.9   การทาสี 

 การทาสีทั้งหมด  ให้ปฏบิัติตามค าแนะน า  และกรรมวิธีของบริษัทผูผ้ลิตจ าหน่ายโดยเคร่งครดัทุก 
ประการ  พร้อมท้ังให้ถือปฏิบตัิตามรายละเอียดการทาสีดังนี ้
(ก) ผิวคอนกรีตไม่ฉาบปูน  หรือผิวฉาบปูน  ส่วนภายนอกอาคารให้ทาสีรองพื้นประเภท   ACRYLIC 

ALKALI  RESISTING  PRIMER  จ านวน  1  ครั้ง ทิ้งระยะแห้ง 2 ช่ัวโมง  และให้ทาสีทับหน้า
ด้วยสีประเภท  PURE  ACRYLIC   LATEX   100%  อีกจ านวน  2  ครั้ง  ทิ้งระยะแห้งครั้งละ 4 
ช่ัวโมง 

(ข) ผิวคอนกรีตไม่ฉาบปูน  หรือผิวฉาบปูน  ส่วนภายในอาคารให้ทาสีรองพื้นประเภท ACRYLIC  
ALKALI RESISTING  PRIMER  จ านวน 1 ครั้ง  ทิ้งระยะแห้ง 2 ช่ัวโมง  และให้ทาสีทับหน้าด้วยสี
ประเภท EXTERIOR  หรือ  INTERIOR ACRYLIC EMULSION PAINT  อีกจ านวน 2 ครั้ง ทิ้ง
ระยะแห้งครั้งละ 4 ช่ัวโมง 

(ค) ผิวไม้ที่ไม่โชว์ลายไม้ กรณีทาสีน้ ามัน ทาทับหน้า 2 ครั้ง ทิ้งระยะแห้งครั้งละ 8 ช่ัวโมง และกรณี
ทาสีน้ าอะครีลิคส าหรับทาไม้ ทาทับหน้า 2 ครั้ง ทิ้งระยะแห้งครั้งละ 4 ช่ัวโมง 

(ง) ผิวไม้ที่ต้องการโชว์ลายไม้และย้อมสีเนื้อไม้ ต้องท าตามค าแนะน าของผู้ผลิต โดยได้รับการอนุมัติ
จากผู้ควบคุมงานก่อน ทาอย่างน้อย 3 ครั้ง ท้ิงระยะแห้งครั้งละ 8 ช่ัวโมง 



   

หมวดที่ 3  งานสถาปัตยกรรม                                                                                                  3-16/25 

(จ) ผิวไม้ที่ต้องทาสีเคลือบแข็งหรือสีโพลียูริเทนส าหรับพื้นไม้ภายนอก ทาเคลือบสีโพลียูริเทนภาย
นอกสีใสอย่างน้อย 3 ครั้ง ทิ้งระยะแห้งครั้งละ 6 ช่ัวโมง หากจ าเป็นต้องย้อมสีไม้ เพื่อให้สีของพื้น
ไม้สม่ าเสมอกันก่อนทาเคลือบ จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน 

(ฉ) ผิวเหล็ก  ให้ทาสีรองพื้นกันสนิมประเภท RED LEAD 1 ครั้ง ขณะส่งเหล็กถึงหน่วยงานก่อสร้าง 
(หากเป็นเหล็กกลวงให้ใช้วิธีชุบสีกันสนิม) ทาครั้งที่ 2 ทาสีรองพื้นกันสนิมประเภท RED LEAD 
เมื่อประกอบหรือเชื่อมเป็นโครงเหล็ก และเจียรแต่งรอยเช่ือมให้เรียบร้อย ทาครั้งท่ี 3ทาสีรองพื้น
กันสนิมประเภท RED LEAD รอบรอยเช่ือมอีกครั้งครั้ง (การทาสีรองพื้นกันสนิม ทิ้งระยะแห้งครั้ง
ละ 6 ช่ัวโมง) และให้ทาสีทับหน้า 2 ครั้งด้วยสีน้ ามันเฉพาะโครงเหล็กที่ต้องการทาสีทับหน้า 
(การทาสีทับหน้าท้ิงระยะแห้งครั้งละ 8 ช่ัวโมง) 

(ช) ผิวโลหะที่มีมีส่วนผสมของเหล็ก ทาสีรองพื้นกันสนิม 2 ครั้ง ทิ้งระยะแห้งครั้งละ 6 ช่ัวโมง ทาสี
น้ ามันทับหน้า 2 ครั้ง ทิ้งระยะแห้งครั้งละ 8 ช่ัวโมง 

(ซ) ผิวสังกะสีและเหล็กเคลือบสังกะส ีทาสีรองพื้นเสรมิการยึดเกาะ 1 ครั้ง ทิ้งระยะแห้ง 1 ช่ัวโมง 
ทาสีรองพื้นกันสนิม 1 ครั้งท้ิงระยะแห้ง 8 ช่ัวโมง ทาสีน้ ามันทับหน้า 2 ครั้ง ทิ้งระยะแห้งครั้งละ 8 
ช่ัวโมง 

(ฌ) ผิวฉาบปูนท่ีระบุให้ทาสีเคลือบ (EPOXY) ให้ทาด้วยสีเคลือบ (EPOXY  ENAMEL) จ านวน 3 ครั้ง 
 

   1.6.10  การท าความสะอาด 
 การท าความสะอาดขั้นสุดท้าย  ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาด เช็ดล้างสีส่วนเกิน  และรอยเปรอะ 
   เปื้อนตามที่ต่างๆ จนสะอาดเรียบร้อย  ผลเสียหายอื่นๆ อันเนื่องมาจากการทาสี  ให้อยู่ในความ 
   รับผิดชอบของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 

 
1.6.11 การรับประกัน 
  ผู้รับจ้างจะต้องเลือกใช้วัสดุสีและขั้นตอนการทาสีที่ดี สามารถรับประกันคุณภาพโดยบริษัทผู้ผลิต 
 และบริษัทผู้รับจ้างทาสี เป็นเวลาไม่น้อยหว่า 5 ปี 
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  1.7   งานป้องกันความชื้นและความร้อน 
   1.7.1   ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ  แรงงาน  และอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการก่อสร้างเกี่ยวกับงานป้องกัน
ความช้ืนของส่วนหลังคา  ส่วนใต้ดิน  ถังเก็บน้ า  และก าแพงกันดิน  รวมถึงงานป้องกันความร้อนจาก
หลังคาด้วย  ตามระบุในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ 

 
1.7.2  วัสดุ 

วัสดุป้องกันความชื้น  และความรอ้น 
(ก) ระบบกันซึม  (WATERPROOFING  SYSTEM) 
(ข) น้ ายากันซึม   (WATERPROOFING  ADMIXTURE) 
(ค) แผ่นกันน้ า   (WATER  STOP) 
(ง) แผ่นยางกันซึม 
(จ) วัสดุฉาบผิวกันซึม 
(ฉ) วัสดุยาแนวรอยต่อ   (CAULKING  COMPOUND) 
(ช) ฉนวนกันความร้อน 

 
1.7.3 ระบบกันซึม 

(ก) วัสดุที่ใช้  จะต้องมีคุณภาพเทียบเท่าผลิตภัณฑ์เชลล์โค้ท  เบอร์ 1, 2, 3 
(ข) พื้นผิวที่ต้องการระบบกันซึม  คือ  พื้นดาดฟ้า, หลังคา, SLAB ตากแดดฝน, ถังเก็บน้ า คสล. ใต้

ดิน ใต้พื้นและภายนอกผนังของอาคาร  ที่อยู่ต่ ากว่าระดับดินที่ต้องกัน  การรั่วซึมของน้ า  เช่น 
พื้นและผนังสระน้ า ถังเก็บน้ าใต้ดิน  และบ่อลิฟท์  เป็นต้น 

(ค) การก่อสร้าง 
- พื้นและผนัง  ที่จะต้องท าระบบกันซึม  พื้นคอนกรีตจะต้องเรียบ  สะอาด  ปราศจากฝุ่น

ละออง  หรือคราบน้ ามัน  คราบสกปรก  หรือตะไคร่น้ า  ต้องใช้แปรงลวดขัดออกจนหมด  
ส่วนใดร้าว  หรือขรุขระ  จะต้องท าการซ่อมแซมและฉาบให้เรียบร้อย 

- ห้องใต้ดิน, สระน้ า, บ่อลิฟท์, กันสาด SLAB ตากแดดฝน, ถังเก็บน้ า คสล.ใต้ดิน 
1) ส าหรับพ้ืนห้อง  ให้ท าบนพ้ืนคอนกรีตหยาบ  ก่อนท่ีจะผูกเหล็กเทพ้ืนจริงทับส่วนผนัง 
 ห้อง ใช้ปิดที่ผนังภายนอกของห้องใต้ดินก่อนถมดินทับ  การด าเนินงานต่างๆ  ให้ปฏิบัติ 
 ตามขั้นตอน  ดังต่อไปนี ้

ก. ทาด้วยฟลิ้นโค้ทเทียบเท่าเชลล์โค้ทเบอร์  1  ผสมน้ า  50%  เพื่อให้แทรกซึม
เข้าไปในเนื้อคอนกรีตและท าหน้าท่ีเป็นช้ันรองพื้น  ทิ้งไว้ให้แห้ง 

ข. ทาทับด้วยฟลิ้นโค้ทเทียบเท่าเชลล์โค้ทเบอร์  2  ผสมน้ า  10%  ทาลากแปรงไป
ทางเดียวกัน  เพื่อท าหน้าท่ีเป็นช้ันกันซึมชั้นล่าง  แล้วท้ิงไว้ให้แห้ง 
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ค. ทาทับด้วยฟลิ้นโค้ทเทียบเท่าเชลล์โค้ท  เบอร์  2  ผสมน้ า  10%  ทาลากแปรง
ไปในแนวตั้งฉากกับช้ันท่ีแล้ว  ขณะที่ยังหมาดๆ  อยู่  ปูทับด้วยผ้าใยแก้วชนิดตา
ห่างให้รอยต่อซ้อนกันอย่างน้อย  100   มม.   รีดให้เรียบและแนบติดกับพื้นที่
ท าระบบกนัซึม  ผ้าใยแก้วจะท าหน้าท่ีเสริมช้ันกันซึมให้แขง็แรง ทิ้งไว้ให้แห้ง 

ง. ทาทับด้วยฟลิ้นโค้ทเทียบเท่าเชลล์โค้ท  เบอร์  2  ผสมน้ า  10%  ทาลากแปรง
ไปในแนวตั้งฉากกับช้ันท่ีแล้วเพื่อท าหน้าที่เป็นช้ันกันซึมชั้นบน  ท้ิงไว้ให้แห้ง 

จ. ฉาบทับด้วยฟลิ้นโค้ทเทียบเท่าเชลล์โค้ท  เบอร์  3  ทิ้งไว้ให้แห้ง  ท าหน้าที่เป็น
ช้ันกันซึมชั้นบนท่ีแข็งแรง 

ฉ. ฉาบทับด้วยมาสติกเทียบเท่าเชลล์โค้ทมาสติก   ประมาณ  6  มม.  ทิ้งไว้ให้แห้ง  
เพื่อท าหน้าที่ป้องกันช้ันระบบกันซึม  มิให้ฉีกขาดเมื่อผูกเหล็กเทพื้นจริงทับ  
หรือถมดินทับ 

2) ผนังห้องใต้ดิน  ให้ท าบนผนังด้านนอกตามกรรมวิธีข้อ  2.1  จาก  ก.  ถึง  ฉ.  ระบบ 
กันซึมจะต้องมรีะดับสูงกว่าระดับตกแต่งดินถมโดยรอบไม่น้อยกว่า  20  ซม.  จากนั้น 
ให้ก่อผนังอิฐครึ่งแผ่น  เพื่อป้องกันช้ันกันซึมไม่ให้เสียหายก่อนท่ีจะท าการ   BACK   
FILL 

- การใช้วัสดุอื่นเพื่อเทียบเท่า  ให้ปฏิบัติตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตโดยจะต้องมีคุณสมบัติ
ของการป้องกันการรั่วซึมของน้ าใต้ดินเทียบเท่าวัสดุและกรรมวิธีดังกล่าวข้างต้น  โดยได้รับ
อนุมัติจากผู้ควบคุมงาน 

 
   1.7.4   น้ ายากันซึม 

(ก) วัสดุที่ใช้  จะต้องเป็นสารผสมในคอนกรีต  เพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ า  มีคุณภาพถูกต้องตาม
มาตรฐาน  ASTM  C494  TYPE  A 

(ข) ส่วนของอาคารหรือโครงสร้าง  ที่ต้องผสมน้ ายากันซึม  มดีังนี้  คือ 
- หลังคาและรางน้ า  คสล. ทั้งหมด 
- พื้นห้องน้ า  และพื้นเฉลียง 
- พื้นและผนังคอนกรตีส่วนท่ีอยูต่่ ากว่าระดับดิน  และที่อยู่ตดิดิน 
- ถังเก็บน้ า  คสล.  ทั้งที่อยู่เหนือระดับดินและใต้ระดับดิน 
- พื้นและผนังสระว่ายน้ า 

(ค) การก่อสร้าง 
- การผสมน้ ายากันซึม  ให้ปฏิบัตติามค าแนะน าของบริษัทผูผ้ลติจ าหนา่ยทุกประการ 
- การเทคอนกรีตส่วนท่ีต้องการป้องกันการซึมผ่านของน้ า  จะต้องต่อเนื่องเป็นเนื้อเดยีวกัน

ตลอด ในกรณีที่มีความจ าเป็นจะต้องหยุดการเทคอนกรีตจะต้องเตรียม CONSTRUCTION  
JOINT  ที่กันน้ าได้ที่จุดนั้น  โดยได้รับอนุมัตจิากผู้ควบคุมงาน 
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   1.7.5  แผ่นกันน้ า  (WATER   STOP) 
(ก) วัสดุที่ใช้ ให้ใช้ชนิดท าด้วย PVC อย่างดีที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ASTM  D412, D2240  และ 

CRD C572   
(ข) ลักษณะการใช้ในส่วนท่ีต้องการท ากันซึม  ด้วยแผ่นยางกันน้ า 

- ทุกต าแหน่งท่ีมีการหยดุงานคอนกรีต 
- รอยต่อระหว่างพ้ืนและผนัง 
- ตามค าสั่งของผู้ออกแบบ 

(ค) การก่อสร้าง  ให้ใช้ฝังในคอนกรีต  ขนาดความกว้างของแผ่นที่ใช้   ให้เหมาะสมกับความหนาของ
คอนกรีตตามค าแนะน าของผู้ออกแบบ 

 
1.7.6 แผ่นยางกันซึม 

(ก) วัสดุที่ใช้ 
- ในส่วนท่ีไม่มีผิววัสดุตกแต่งหรือพื้นคอนกรีตทับหน้า (TOPPING) ให้ใช้ระบบกันซึมประเภท  

LIQUID APPLIED ประเภท BIOCHEMICALLY  MODIFIED  SILICATE  BASE  MATERIAL  
ติดตั้งโดยใช้การพ่นลงบนพื้นคอนกรีต  ใช้อัตราส่วนประมาณ  1  ลิตร ต่อพื้นที่  5  ตร.ม.  
ในบริเวณทั่วไปและอัตราส่วน 1  ลิตรต่อพื้นที่ 3 ตร.ม. ส าหรับคอนกรีตที่มีรอยแตกร้าว 

- ในส่วนที่มีวัสดุตกแต่งผิวหรือเทพื้นคอนกรีตทับหน้า (TOPPING) จะต้องใช้แผ่นยางกันซึม
ชนิดม้วน  ประเภท ATACTIC POLYPROPYLENE MODIFIED  MEMBRANE เสริมไส้กลาง
ด้วย  NON – WOVEN  POLYESTER  ผิวหน้าปกป้องด้วยทราย  และมีคุณภาพมาตรฐาน  
UNI  8202   ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. หรือ  จะต้องใช้แผ่นยางกันซึมชนิดม้วน  ประเภท  
RUBBER  BITRMEN  COMPOUND ชนิดมีกาวในตัว ด้านบนมีแผ่นฟิล์มชนิด DOUBLE  
CROSS  LAMINATED  HDPE  ความยืดหยุ่นไม่น้อยกว่า 300% , TENSILE STRENGTH  
ไม่น้อยกว่า 40,000 KN/ตร.ม. 

(ข)   ส่วนของอาคารที่ต้องมีแผ่นยางกันซึม  คือ 
- หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็กท่ัวไปทัง้หมด  ยกเว้นบริเวณที่ก าหนดเปน็อ่ืน 
- ภายในกระถางต้นไม้หรือหลังคาทีป่ลูกต้นไม้ 
- ส่วนท่ีเป็นกันสาดไม่ต้องมีแผ่นยางกันซึม  ยกเว้นบริเวณที่ก าหนดไว้เป็นพิเศษหรือระบุใน

แบบรูปและรายการ 
- หลังคาหรือส่วนของอาคารที่เป็นหลังคาที่ไม่ใช่พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  แต่ระบุในแบบรูป

และรายการใหม้ีแผ่นยางกันซมึ 
(ค) การก่อสร้าง 

- เตรียมบรเิวณที่ท่ีจะท าแผ่นยางกนัซึมให้เรียบ  สะอาด  และไม่มีน้ าขัง 
- การด าเนินการตดิตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต  โดยให้ผูร้ับจ้างส่งขั้นตอนการท างานมา

พิจารณาอนุมัติก่อนการด าเนินการ 
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   1.7.7   วัสดุฉาบผิวกันซึม 
(ก) วัสดุที่ใช้ ให้ใช้ชนิด LIQUID-APPLIED MEMBRANE เพื่อกันน้ าก่อนปูกระเบื้อง 
(ข) ส่วนของอาคารที่ต้องใช้วัสดุฉาบผวิกันซึม 

- ผนังภายในห้องน้ า 
- ผนังภายนอกท่ีระบุให้ติดตั้งกระเบื้อง 

            (ค)   การก่อสร้าง การด าเนินการและส่วนผสมให้เป็นไปตามมาตรฐานผูผ้ลติ โดยใหผู้ร้ับจ้างส่ง 
 ขั้นตอนการท างาน เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการด าเนินการ 
 
 

  1.8 กระจก 
   1.8.1   ขอบเขตของงาน 

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  และแรงงาน  ในการติดตั้งงานกระจก แผ่นอะครีลิค  และงาน 
 อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระบุในแบบก่อสร้าง  และรายการประกอบแบบ  จะต้องส่งตัวอย่างวัสดุ 
 ก่อนท่ีจะใช้งานให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อน  จึงจะท าการติดตั้งได้ 

 
1.8.2 วัสด ุ

(ก) กระจกใสและกระจกตดัแสง  ให้ใช้กระจกช้ันคุณภาพ  A  มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า  มอก. 
880-2532  และ  1344-2539  ขนาดและความหนาตามระบุในแบบ 

(ข) กระจกฝา้  กระจกช่องแสงและหน้าต่างของห้องน้ าท้ังหมด  ให้ใช้กระจกฝา้  มีคุณภาพเทียบเทา่  
หรือดีกว่า  มอก. 880-2532  ขนาดและความหนาตามระบุในแบบ 

(ค) กระจกสองช้ัน  (LAMINATED  GLASS)  กระจกท่ีระบุให้กระจก   LAMINATED    ให้ใช้กระจก
ใส  สองช้ันยึดติดกันด้วยแผ่นกาว 

(ง) กระจกเงา  กระจกเงาท้ังหมดให้ใช้ชนิดเคลือบเงาปรอทด้วยไฟฟ้า    จะต้องเป็นกระจกท่ีไม่
หลอกตา  ความหนาของกระจกจะต้องไม่น้อยกว่า ¼”  ตัดและเจียรนัยขอบเรยีบร้อยมาจาก
โรงงาน  ขนาดตามระบุในแบบรูปและรายการละเอยีดหมวด  “เครือ่งสุขภัณฑ์และอุปกรณ”์ 

 
1.8.3 ความหนาของกระจก  

 หากไมไ่ด้ก าหนดในแบบก่อสรา้ง  ให้ใช้ความหนาของกระจก  ดังนี้ 
- หน้าต่างโดยทั่วไปใช้หนา    6  มม. 
-  ประตูใช้หนา     6  มม. 
- กระจกตดิตายใช้หนา    6  มม. 
- กระจกตดิตายทีม่ีขนาดพื้นท่ี  20-24  ตร.ฟุต ใช้หนา 6  มม. 
- กระจกตดิตายทีม่ีขนาดพื้นท่ี  25-32  ตร.ฟุต ใช้หนา 8  มม. 
- กระจกตดิตายทีม่ีขนาดพื้นท่ี  32-40  ตร.ฟุต ใช้หนา 10  มม. 
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- กระจกตดิตายทีม่ีขนาดพื้นท่ีเกินกว่า  40  ตร.ฟุต  ให้ใช้ตามค าแนะน าของผู้ผลติ 
- กระจกบานเกล็ดใช้หนา    5  มม. 

 
1.8.4 การติดต้ัง 

(ก) การติดตั้งกระจกต้องเป็นไปตามระบุในแบบก่อสร้าง ทั้งขนาด ความหนา  ประเภทของวัสดุ  และ
รูปร่างของวัสด ุ

(ข) การติดตั้งจะต้องกระท าโดยช่างผูช้ านาญงานโดยเฉพาะ  การตดิตั้งจะต้องเรียบร้อย  และแข็งแรง  
กระจกท้ังหมดจะต้องตดัและแต่งขอบให้เรียบร้อย ภายหลังจากตดิตั้งกระจกเรียบร้อยแล้วจะต้อง
ไม่เห็นรอยตดัขอบกระจก 

(ค) กระจกท่ีติดตั้งภายในกรอบไม้ทั้งหมด  จะต้องอุดด้วยพัตตีเ้พื่อกันกระจกสั่น 
(ง) การส่งมอบงาน  ผูร้ับจ้างจะต้องเช็ดกระจกทุกบานให้สะอาด  เครือ่งหมายต่าง ๆ  บนกระจกต้อง

ลบออกให้หมด  เศษกระจกที่ไม่ใช้แล้วจะต้องเก็บกวาดใหเ้รียบร้อยภายในวันท่ีติดตั้งกระจก 
(จ) ตวัอย่าง ผู้รับจ้างจะต้องสง่ตัวอย่างกระจกทุกชนิดและแผ่นอะครีลิกให้ผู้ควบคุมงาน 

พิจารณาอนุมัติก่อนจงึด าเนนิการติดตั้งได้ 
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2.  ความมุ่งหมายในการใช้วัสดุก่อสร้างโดยทั่วไป 
2.1 วัสดุและอุปกรณ์ที่น ามาใช้ในการก่อสร้างครั้งนี้  จะต้องเป็นของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อนมีคุณภาพดี  ถูกต้อง

ตามรูปแบบ  และรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างวัสดุและอุปกรณ์ที่น ามาใช้ตลอดจน  ตัวอย่างของวัสดุที่
น ามาใช้ในงานโครงสร้าง  จะต้องน าตัวอย่างมาให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตรวจรับรองว่าถูกต้องก่อนจึงจะท า
การสั่งหรือติดตั้งได้ 

2.2 ผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในรูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง  หรือวัสดุ
เทียบเท่า   ซึ่งมีเครื่องหมายการค้าต่างกันแต่มีคุณภาพราคาไม่ต่ ากว่าแทนวัสดุอุปกรณ์ที่ก าหนดไว้ได้  แต่การใช้
แทนกันนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยฯ เสียก่อน  โดยจัดท าหนังสือซึ่งมีหัวข้อที่
ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า  ขอเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์ส่งให้บริษัทที่ปรึกษาพิจารณาในกรณีที่บริษัทที่ปรึกษาต้องการ   
ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุหรืออุปกรณ์หรือเอกสารรับรองหรือเอกสารแสดงมาตรฐานรวมทั้งรายละเอียด
ราคาของวัสดุอุปกรณ์มาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา   วัสดุอุปกรณ์ใดที่ผู้รับจ้างประสงค์ที่จะใช้หรือจ าเป็นที่จะขอใช้ผิด
ไปจากที่ก าหนดไว้ในรูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างได้  เนื่องจากผู้ผลิตเลิกผลิต  หรือผู้แทน
จ าหน่ายเลิกสั่งมาจ าหน่ายหรือปริมาณผลิตของผู้ผลิตไม่พอกับความต้องการใช้ในตลาดเป็นเหตุให้   ผู้รับจ้างไม่
อาจจัดหาวัสดุอุปกรณ์ได้ตามที่ก าหนดผู้รับจ้างจะต้องท าหนังสือซึ่งมีหัวข้อระบุไว้อย่างชัดเจนว่าขอใช้วัสดุ
อุปกรณ์อื่นแทน  พร้อมทั้งหลักฐานแสดงเหตุผล   หนังสือรับรองคุณภาพจากสถาบันของทางราชการ  หรือ
สถาบันที่เช่ือถือได้  และราคาเปรียบเทียบให้ชัดเจนตามความเป็นจริงนั้นต่อผู้ว่าจ้าง  เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนใน
เวลาอันสมควร   เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงจะน าไปใช้ได้   แต่หากว่าผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าการขอใช้วัสดุ  
อุปกรณ์  ตามก าหนดในรูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบไม่ถูกต้องตามข้อก าหนด    ผู้ควบคุมงานสามารถ
ที่จะระงับการใช้หรือห้ามน าเข้ามาในบริเวณที่ก่อสร้างโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด  ๆ   ส าหรับระยะเวลาที่เสียไปในการ
ขอใช้วัสดุอุปกรณ์อื่นแทนนี้  ผู้ว่าจ้างจะถือเป็นเหตุต่ออายุสัญญาไม่ได้   หากผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้วัสดุอุปกรณ์
อื่นแทนได้ซึ่งราคาวัสดุ   อุปกรณ์อื่นต่ ากว่ารายการที่ก าหนดในรูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง   
ผู้รับจ้างยินดีให้ผู้ว่าจ้างหักตัดลดเงินในส่วนของราคาที่ตกลงเมื่อมีการจ่ายเงินส าหรับงวดนั้น   แต่หากราคาของ
วัสดุ  อุปกรณ์นั้นสูงกว่าวัสดุ   อุปกรณ์ตามที่ก าหนด  ผู้รับจ้างจะเรียกร้องราคาเพิ่มเติมจากสัญญาเดิมไม่ได้ 

2.3 วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง  จะต้องอยู่ในความดูแลของผู้รับจ้าง  และจะต้องเก็บไว้ในที่ซึ่งมีการ
ป้องกันท่ีดีมิให้เกิดความเสียหายขึ้น   สิ่งใดที่เสียหาย  มีคุณภาพไม่ดีหรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบหรือรายละเอียด
ประกอบแบบก่อสร้างให้น าออกจากสถานท่ีก่อสร้างและห้ามน ากลบัเข้ามาในบริเวณก่อสรา้ง   มิฉะนั้น  จะถือว่า
ผู้รับจ้างมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามรูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
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3.  รายการวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม 
1.14 งานก่ออิฐ 

3.1.1 อิฐ  ให้ใช้อิฐมอญที่มีคุณภาพดี ขนาดประมาณ  3 x 13 x 6 ซม.  ผนังก่ออิฐโดยทั่วไปให้ก่ออิฐครึ่ง 
แผ่น  นอกจากท่ีระบุความหนาไว้เป็นพิเศษ  เช่น  ผนังลิฟท์  และผนังอาคารบางส่วน  เป็นต้น 

 
3.2 งานผนัง 

3.2.1 ผนัง คสล. ผิวหน้ากรหุินลิปแลป (หินเรียง หินยาแนว และหินก่อ) ตามแบบรูปรายการ  
3.2.2 ผนัง คสล. ผสมน้ ายากันซึม ตามแบบรูปรายการ 

 
3.3 งานผิวพ้ืน 

3.3.1 พ้ืนคสล. ผิวขัดมันเรียบ   ตีเส้นกว้าง 1 ซม. ลึก 0.50 ซม. ตามแบบรูปรายการ วัสดุที่ใช้ต้องเป็น 
  ปูนซีเมนต์  ยี่ห้อ  ตราช้าง, ตราเสือ , ตรานกอินทรีย์ หรือคุณภาพเทียบเท่า   
 3.3.2 พ้ืนคสล. ผสมน้ ายากันซึม ผิวหน้าขัดมันเรียบ   ตามแบบรูปรายการ วัสดุที่ใช้ต้องเป็น 
  ปูนซีเมนต์  ยี่ห้อ  ตราช้าง, ตราเสือ , ตรานกอินทรีย์ หรือคุณภาพเทียบเท่า  
  3.3.3 พ้ืนคสล. ผิวขัดมันเรียบ   ตามแบบรูปรายการ วัสดุที่ใช้ต้องเป็นปูนซีเมนต์  ยี่ห้อ  ตราช้าง, ตราเสือ ,  
  ตรานกอินทรีย์ หรือคุณภาพเทียบเท่า   
 3.3.4 พ้ืนคสล. ผิวขัดเรียบปั่นฟองน้ า   ตามแบบรูปรายการ วัสดุที่ใช้ต้องเป็นปูนซีเมนต์  ยี่ห้อตราช้าง,  
  ตราเสือ, ตรานกอินทรีย์ หรือคุณภาพเทียบเท่า   
 3.3.5 พ้ืนคสล. ผิวหน้าปูไม้สังเคราะห์ ขนาด 6” หนา 2.5 ซม. ตามแบบรูปรายการ 
  3.3.6 พ้ืนดินบดอัดผิวหน้าโรยกรวดแม่น้ า หนา 10 ซม. ตามแบบรูปรายการ 
 

3.4 งานหลังคาและวัสดุมุงหลังคา 
  3.4.1 หลังคาคลุมทางเดินแบบตรง แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบอลูมิเนียมอัลลอยด์ผสมสังกะสี (ALUZINC)  
   THK. 0.5 mm. สัดส่วนอลูมิเนียม 55% สังกะสี 44.6% และซิลิกอน 1.6% เคลือบโดยวิธีชุบร้อน  
   (HOT-DIP ALUZINC) สีธรรมชาติวัสดุ ALUZINC ปริมาณช้ันเคลือบอลูมิเนียมอัลลอยด์ผสมสังกะสี ไม่ 
   น้อยกว่า 150 กรัม / ตารางเมตร  จุดคลาก (YIELD STRENGTH ) ไม่น้อยกว่า 300  MPA คุณภาพ 
   แผ่นเหล็กตามมาตรฐาน  ASTM A 792M (ASTM A 792M INCASE OF ALUZINC COATED 150  
    GM2) ความสามารถในการทนความร้อน (HEAT RESISTANCE) ไม่น้อยกว่า  315 ºc  โดยไม่เกิดการ 
   เปลี่ยนแปลงของสีผิวโลหะ ความสามารถในการสะท้อนความร้อน (HEAT REFLECTION) ไม่ต่ ากว่า  
   60%  การน าความร้อน (HEAT TRANMISSION) ไม่เกิน 65  วัตต์ / ตารางเมตร และการติดตั้งหลังคา 
   เป็นไปตามรายละเอียดจากผู้ผลิต ของ Siam Steel Service Center Public Company Limited  
   หรือ Lysaght  หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า  
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  3.4.2 หลังคาคลุมทางเดินแบบวงรี  แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบอลูมิเนียมอัลลอยด์ผสมสังกะสี (ALUZINC)  
   THK. 0.5 mm. รูปลอนที่สามารถโค้งรูปพัดได้ (Ulttrs Seam T-65) และการติดตั้งหลังคา 
   เป็นไปตามรายละเอียดจากผู้ผลิต ของ Siam Steel Service Center Public Company Limited  
   หรือ Lysaght  หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า 
  3.4.3  ระแนง, จันทัน, อกไก,่ ด้ัง, ขื่อ, อะเส   เหล็กรูปพรรณ  หรือโลหะ  ให้ดูรายละเอียดงานโครงสร้าง 
   หลังคา 
 3.4.4  ขอยึด, ตะปูเกลียว, สลักเกลียว  ส าหรับยึดแผ่นหลังคา  พร้อมท้ังวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ  ให้ใช้ขนาดตาม 
   มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตนั้นๆ  โดยขออนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนสั่งซื้อ 
 3.4.5  กรรมวิธแีละขั้นตอนการติดต้ัง ตลอดฝีมือช่างต้องได้มาตรฐาน  และเป็นไปตามข้อก าหนดของผู้ผลิต 
   ทุกประการ 
 

3.5 งานสี 
3.5.1 สีภายนอก  ให้ใช้สีพลาสติกชนิดทาภายนอก  WEATHER STAR ของ SKK (Thailand),  

JOTASHIELD ของ Jotun Thailand Ltd., PARASHIELD COOLMAX ของ Captain Coating Ltd., 
PAMMACRYLIC SHIELD ของ British Paints Ltd., DULUX WEATHERSHIELD ของ AkzoNobel 
Thailand Ltd., BEGER COOL UV SHIELD ของ Bager Ltd. หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.5.2 สีภายในทั่วไป  ให้ใช้สีพลาสติกชนิดทาภายใน  INTER MATT PLUS ของ SKK, JOTMATT ของ 
Jotun Thailand Ltd., LONGLIFE INT. ของ Captain Coating Ltd., EXTRA PAM MATT ของ 
British Paints Ltd., SUPERCOTE INT. ของ AkzoNobel Thailand Ltd., BEGER COOL ALL 
PLUS ของ Bager Ltd. หรือคุณภาพเทียบเท่า  

3.5.3 สีภายในแบบเช็ดล้างได้  ให้ใช้สีพลาสติกชนิดทาภายใน  CERAMI FRESH IN ของ SKK, MAJESTIC 
TRUE BEAUTY ของ Jotun Thailand Ltd., PARASHIELD FRESHICLEAN ของ Captain Coating 
Ltd., EASY CLEAN ของ British Paints Ltd., DULUX EASYCARE ของ AkzoNobel Thailand 
Ltd., BEGERSHIELD PHOTO CLEAN ของ Bager Ltd. หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.5.4 สีน้ ามันส าหรับงานไม้และโลหะ  ที่ระบุให้ใช้สีน้ ามันชนิด Alkyd Enamel ให้ใช้  GARDEX ENMEL 
ของ  Jotun Thailand Ltd., HIGH GLOSS ENAMEL ของ Captain Coating Ltd., SUPER GLOSS 
ENAMEL ของ British Paints Ltd., DULUX GLOSS FINISH ของ AkzoNobel Thailand Ltd., 
BEGERSHIELD ENAMEL ของ Bager Ltd. หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.5.5 สีน้ ามันส าหรับคอนกรีต ปูนฉาบ และโลหะ  ที่ระบุให้ใช้สีน้ ามันชนิด Epoxy Enamel ให้ใช้  
PENGUARD ของ  Jotun Thailand Ltd., EXYGUARD ENAMEL ของ Captain Coating Ltd., 
PAMMOXY FINISH COAT ของ British Paints Ltd., DEVOE TRU-GLAZE 4508 ของ AkzoNobel 
Thailand Ltd., DURAGUARD ของ Bager Ltd. หรือคุณภาพเทียบเท่า 
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3.5.6 สีน้ ามันส าหรับคอนกรีต ปูนฉาบ และโลหะ  ที่ระบุให้ใช้สีน้ ามันชนิด Polyurethane Enamel ให้ใช้  
HARD TOP AS ของ  Jotun Thailand Ltd., SUPERGUARD ENAMEL ของ Captain Coating 
Ltd., PAMMATHANE FINISH COAT ของ British Paints Ltd., DULUX URETHANE 388 ของ 
AkzoNobel Thailand Ltd., DURATHANE ของ Bager Ltd. หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.5.7 สีรองพ้ืนกันสนิม   ให้ใช้ประเภท Red Lead  หรือ Zinc Chromate ของ  Jotun Thailand Ltd., 
Captain Coating Ltd., British Paints Ltd., AkzoNobel Thailand Ltd., Bager Ltd. หรือ
คุณภาพเทียบเท่า  

3.5.8 สีรองพ้ืนไม้  ให้ใช้สีรองพื้นไม้อลูมิเนียมและสีรองพื้นไม้กันเช้ือของ  Jotun Thailand Ltd., Captain 
Coating Ltd., British Paints Ltd., AkzoNobel Thailand Ltd., Bager Ltd. หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.5.9 สีทาถนน  สีทาถนนส่วนที่ระบุให้ทาด้วยสีชนิดเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) ให้ใช้มาตรฐาน 
มอก. 542-2549 ทีส่่วนท่ีระบุให้ทาด้วยสีชนิดยางสังเคราะห์ที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบผสมกับเรซิ่น
สังเคราะห์ (Chlorinated Rubber Paint) มีลูกแก้วสะท้อนแสงผสมเสร็จ ให้ใช้มาตรฐาน มอก. 415-
2551 ผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้ใช้ในโครงการนี้  ICI,  JOTUN,  SUPERCOTE  หรือคุณภาพเทียบเท่า 
 

3.6 ระบบกันซึมและป้องกันความร้อน 
 3.6.1 ระบบกันซึม ให้ใช้ยี่ห้อ เช่น  เชลล์โค้ท เบอร์ 1,2,3  ยี่ห้อ INDEX-ELASTOLIQUID  หรือคุณภาพ 
  เทียบเท่า 
 3.6.2 น้ ายากันซึม ให้ใช้ยี่ห้อ  เช่น COLMANOID NO. 1 ของ UNION ASSOCIATES, GRACE, SIKA,   
  FEBMIX  หรือคุณภาพเทียบเท่า 
 3.6.3 วัสดุยาแนวรอยต่อ  (CAULKING  COMPOUND)  ให้ใช้ชนิด  SILICONE  RUBBER  SEALANT  หรือ   
  (CAULKING  COMPOUND)  POLYSULFIDE  BASE  เช่นยี่ห้อ  DOW  CORNING, หรือ  G.E.  หรือ 
  คุณภาพเทียบเท่า 
 3.6.4 วัสดุฉาบผิวกันซึมชนิด LIQUID APPLY WATERPROOF MEMBRANE ให้ใช้ยี่ห้อ เช่น 
  THOROSEAL ของบริษัท ไทยมาสเตอร์บิลเดอร์ จ ากัด, ยี่ห้อ  LATICRETE ของ เบลวีเดีย  หรือ 
  คุณภาพเทียบเท่า 
 3.6.5 แผ่นกันน้ า  (WATER  STOP)  ให้ใช้ยี่ห้อ  เช่น  SIKA  , ยี่ห้อ  REHAU,   ยี่ห้อ  UA. PVC.  WATER   
  STOP  ของ  UNION  ASSOCIATES ,  ยี่ห้อ  SUPERCAST  PVC.  WATER  STOP  ของ  FOSROC   
  (THAILAND)  จ ากัด  หรือคุณภาพเทียบเท่า 
3.6.6 ฉนวนกันความร้อนส าหรับงานหลังคา เป็นฉนวนใยแก้วแบบม้วน มีวัสดุปิดผิวด้วยเครื่องจักรจาก 
  โรงงานรอบด้าน สามารถกันความร้อนและดูดซับเสียง โดยผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากล ASTM และ 
  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 486.487) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีใช้ในอาคาร 
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หมวดที่  4 
งานวิศวกรรมโครงสร้าง  

   

1.  การขุด ถม บดอัด และแต่งระดับลาดเอียง 
1.1 ทั่วไป 

“กรณีทั่วไป และกรณีพิเศษ” ที่ระบุในภาคอื่น (ถ้าม)ี ให้น ามาใช้ในหมวดนี้ด้วย 
 

1.2 ขอบเขตของงาน 
งานในหมวดนี้รวมถึงการขุด เจาะ ถม บดอัด เคลื่อนย้าย และด าเนนิงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

ดิน เพื่อให้การก่อสรา้งเป็นไปตามระบุในรูปแบบ และรายการ 
 

1.3 ฝีมือการท างาน 
งานท่ีเกี่ยวข้องกับงานดินทั้งหมด จะต้องกระท าด้วยความประณตีเรียบร้อยพอสมควรก่อนลงมือ

ปฏิบัติงาน จะต้องจัดเตรยีมแนวและระดับต่าง ๆ ให้เรียบร้อย การใช้เครื่องมือในการขุดดินฐานรากจะต้อง
กระท าด้วยความระมัดระวัง โดยการตรวจสอบที่ระดับหัวเสาเข็มที่เจาะ หรือตอกไปแล้ว เพื่อตรวจสอบ
เสาเขม็หักหรือ ผดิศูนย ์

 
1.4 การป้องกัน 

1.4.1 อาคารข้างเคียงผูร้ับจ้างจะต้องป้องกันและระมัดระวังการเคลื่อนย้าย และการทรุดตัวของอาคาร 
หรือสิ่งก่อสรา้งข้างเคียง โดยจดัหาและตดิตั้งค้ ายันหรือกรรมวิธีต่าง ๆ เพื่อป้องกันอันตรายซึ่ง 
อาจจะเกิดขึ้นก่อนลงมือปฏิบัติการเกี่ยวกับงานดิน ผู้รับจ้างจะต้องเสนอกรรมวิธีในการป้องกันให้ 
วิศวกรผู้ควบคมุงานตรวจอนุมตัิกอ่นจึงด าเนินการได้ 

1.4.2 ส่วนต่างๆ ของอาคารและระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่เดิม เมื่อค้นพบจากการขุดเจาะดิน ซึ่งแม้  
มิได้แสดงไว้ในรูปแบบและรายการ แต่เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดการโยกย้าย 
โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้รบัจ้างท้ังสิ้น 

 
1.5 การขุดดิน 

1.5.1 การขุดดินท่ัวไป 
ระยะและระดบัในการขุดดินต้องตรงกับท่ีระบุไว้ในรปูแบบ ระดับกน้หลุมของงานขุดดิน

ต้องอยู่ในระดับที่ถูกต้องแน่นอน 
1.5.1.1 งานขุดดินส าหรับการก่อสร้างอาคาร หมายรวมถึงการขุดมวลวัสดทุี่ปะปนอยู่ในดินตาม

ธรรมชาติของดินทั่วไป 
1.5.1.2 มวลวัสดุที่ต้องการขุดทั้งหมดส าหรับการแต่งช้ันดินรอบอาคารต้องตรงตามข้อก าหนด 
1.5.1.3 มวลวัสดุที่ขุดขึ้นมาถ้าวิศวกรผู้ควบคุมงานพิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่เหมาะสมส าหรับการ 

ถมดิน ผู้รับจ้างต้องจัดการขนย้ายออกจากสถานท่ีก่อสร้าง 
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1.5.2 การขุดดินฐานราก 
1.5.2.1 ต้องจัดการหล่อฐานรากทันท ี ที่การขุดดินส าหรับฐานรากได้เสรจ็เรยีบร้อย เมื่อหล่อฐาน

รากเรยีบร้อยแล้ว การถมดินกลับฐานรากเป็นหน้าท่ีโดยตรงของผู้รบัจ้าง 
1.5.2.2 ในกรณีที่ขุดพบโบราณวตัถ ุ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที และโบราณวัตถุท่ี

ขุดได้จะต้องตกเป็นสมบตัิของผู้ว่าจ้างท้ังสิ้น 
1.5.2.3 ผู้รับจ้างจะต้องเตรียบสบูน้ าออกจากบริเวณก่อสร้างฐานรากตลอดเวลา และต้องไม่ท าให้

คอนกรีตที่ก าลังเทอยู่เสียหาย 
1.5.3 การขุดร่องหรือค ู

ในการขุดร่องหรือครูะบายน้ าในบริเวณอาคาร ต้องระมัดระวังมิให้มีผลกระทบต่อฐาน
รากจนเกิดความเสียหาย 

1.5.4 พื้นคอนกรีตวางบนดิน 
ช้ันดินที่รองรับพื้นคอนกรีตจะต้องเป็นดินแน่นตามที่ไดร้ะบุและต้องอยู่ในระดับที่แสดง

ไว้ในรูปแบบ 
 

1.6 การถมดิน และการกลบเกลี่ยดิน 
การถมดินจะต้องได้ระดับที่เหมาะสม เพื่อการทรุด และทรงตัวของมวลดิน ผู้รับจ้างต้องจัดการให้

ได้ระดับสุดท้ายตรงตามรูปแบบ 
1.6.1 วัสด ุ

วัสดุที่ใช้ถมและกลบเกลี่ย ต้องประกอบด้วยดินที่มีคณุสมบัตเิหมาะสม ในกรณีที่ใช้ดินที่
ขุดจากบริเวณสถานท่ีก่อสร้างจะต้องได้รับการอนุมัตจิากวิศวกรก่อน และผูร้ับจ้างต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการน าดินจากท่ีอื่นมาถมแทน 

1.6.2 การจัดปรับระดับ 
ก่อนการถมดินและการกลบเกลี่ยดิน พื้นที่ในบริเวณนั้นต้องอยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อยได้

ระดับตามแนวนอน และใช้เครื่องมืออัดแน่นตามที่ได้ระบุไว ้ แต่ตอ้งไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้าง
อื่น หรือส่วนของอาคารที่อยู่ใกล้เคียง 

 
1.7 การถมด้วยหิน กรวด หรือทราย 

1.7.1 การถมประกอบด้วยทราย กรวด และหินตามรายละเอียดในหมวดที่ว่าด้วยคอนกรีต 
1.7.2 การถมด้วยหิน กรวด หรือทราย ต้องเตรียมและจัดท าตามขนาดและความหนาทีไ่ด้ระบุไว้ใน

รูปแบบ 
1.7.3 มวลวัสดุที่ใช้ถมดิน ต้องมีคณุสมบัติในการควบคมุความชื้นของฐานรากได้พอเหมาะด้วย ต้องมี

กรรมวิธีตามค าแนะน าของบริษัทท่ีปรึกษา โดยค านึงถึงความหนา และรูปร่างของมวลที่ใช้ถม 
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1.8 การบด อัดแน่น 
การถมดิน และกลบเกลี่ยดินทั้งหมดต้องมีความช้ืนที่พอเหมาะแล้วท าการอัดแน่นตามจ านวน

เปอร์เซนต์ของความหนาแน่นมากที่สุดในสภาพความช้ืนนั้น และต้องไม่น้อยกว่า 2% หรือไม่มากกว่า 5% 
ของความช้ืนท่ีดีที่สุดตามมาตรฐานของ AASHTO 

 
Material Percent of Max. Density 

Fill 85% 
Fill (Supporting Footing) 90% 
Backfill 90% 
Fill and Backfill (Top Inches Beneath Slab on Grade) 95% 
Granular Fill 95% 

 
1.9 การทดสอบ 

การทดสอบเพื่อให้ได้ความหนาแน่นของการถมและกลบเกลี่ยดิน เพื่อให้อยู่ในสภาพท่ีด ี โดย
วิศวกรผู้ควบคมุงานเป็นผูเ้ลือกสถานท่ีปฏิบัติการทดสอบ 
1.9.1 ความหนาแน่นสูงสุด 

การทดสอบต้องใช้ตัวอย่าง 2 สว่นท่ีแยกกันเพื่อตัดสินความหนาแน่นสูงสุด ในสภาพความช้ืนท่ี
เหมาะสม วิศวกรผู้ควบคมุงานเปน็ผู้จัดเลือกเก็บจากสถานท่ีที่ต้องการ 

1.9.2 การทดสอบการอัดแน่น 
ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบการอัดแน่นทุก 200 ลูกบาศก์เมตร และทุกความลึก 
0.30 เมตรของการถมดิน 
 
 

2.   งานแบบหล่อ และค  ายัน 
2.1 ทั่วไป 

“กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ” ที่ระบุไว้ในภาคอื่น (ถ้าม)ี ให้น ามาใช้กับหมวดนี้ด้วย 
 

2.2 การค านวณออกแบบ 
2.2.1 การวิเคราะห ์

ผู้รับจ้างจะต้องเป็นฝา่ยค านวณออกแบบงานแบบหล่อ โดยต้องค านึงถึงการโก่งตัวของ
องค์อาคารต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั และต้องได้รับอนุมตัิจากวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อน จึงจะน าไปใช้
ก่อสร้างได ้

2.2.2 ค้ ายัน 
2.2.2.1 เมื่อใช้ค้ ายัน การต่อ หรือวิธีการค้ ายันซึ่งมีการจดทะเบยีนสิทธิบัตรไว ้ จะต้องปฏิบตัิตาม

ข้อแนะน าของผู้ผลติ เกี่ยวกับความสามารถในการรับน้ าหนักอยา่งเคร่งครัด และผู้
ค านวณออกแบบก็จะต้องปฏิบัติตามข้อแนะน าของผู้ผลิต ในเรื่องการยึดโยงและน้ าหนัก
บรรทุกปลอดภัยส าหรับช่วงความยาวต่าง ๆ ระหว่างที่ยึดของค้ ายัน 
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2.2.2.2 ห้ามใช้การต่อค้ ายันแบบทาบในสนามเกินกว่าอันสลับอันส าหรับค้ ายันใต้แผ่นพื้น หรือไม่
เกินทุก ๆ สามอันส าหรับค้ ายันใตค้าน และไม่ควรต่อค้ ายันเกินกว่าหนึ่งแห่ง นอกจากจะ
มีการยึดทะแยงท่ีจุดต่อทุก ๆ แห่ง การต่อค้ ายันดังกล่าวจะต้องกระจายให้สม่ าเสมอ
ทั่วไปเท่าท่ีจะท าได ้รอยต่อจะต้องไม่อยู่ใกล้กับก่ึงกลางของตัวค้ ายนัโดยไม่มีที่ยดึด้านข้าง 
หรือก่ึงกลางระหว่างจดุยึดด้านข้าง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการโก่ง 

2.2.2.3 จะต้องค านวณออกแบบรอยต่อใหส้ามารถต้านทานการโก่ง และการดัด เช่นเดียวกับองค์
อาคารที่รับแรงอัดอื่นๆ ส าหรับค้ ายันที่ท าด้วยไม ้วัสดุที่ใช้ต่อค้ ายันจะต้องไมส่ั้นกว่า 1 ม. 

2.2.3 การยึดทะแยง 
ระบบแบบหล่อ จะต้องค านวณออกแบบให้ถ่ายแรงทางข้างลงสู่พื้นดิน ในลักษณะที่

ปลอดภัย  ตลอดเวลาจะต้องจดัให้มีการยดึทะแยงท้ังในระนาบดิง่ และระนาบราบตามต้องการ   
เพื่อให้มีสติฟเนสสูง และเพื่อป้องกันการโก่งไม่ใหม้ากเกินไป 

2.2.4 ฐานส าหรับงานแบบหล่อ 
จะต้องค านวณน้ าหนักบรรทุกจรจากแบบหล่อถ่ายผ่านนั่งร้านหรือค้ ายัน ลงสู่ฐานท่ี

รองรับข้างล่างไม่ว่าจะเป็นดิน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับน้ าหนัก
บรรทุกต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย 

2.2.5 การทรุดตัว 
แบบหล่อจะต้องสร้างให้สามารถปรับระดับทางแนวดิ่งได ้ เพื่อให้สามารถชดเชยกับการ

ทรุดตัวท่ีอาจเกดิขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการทรดุตัวน้อยทีสุ่ดเมื่อรับน้ าหนักเต็มที ่ ในกรณีที่ใช้ไมต้้อง
พยายามให้มีจ านวนรอยต่อทางแนวราบน้อยที่สุด โดยเฉพาะจ านวนรอยต่อซึ่งแนวเสีย้นบรรจบบน
แนวเสี้ยนดา้นข้าง ซึ่งอาจใช้ลิ่มสอดที่ยอดหรือก้นของค้ ายันแห่งใดแห่งหนึ่ง แต่จะใช้ทั้งสองปลาย
ไม่ได ้ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปรับแก้การทรุดตัวที่ไมส่ม่ าเสมอทางแนวดิ่งได ้ หรือเพื่อสะดวกในการ
ถอดแบบ 

 
2.3 รูปแบบ 

2.3.1 การอนุมัติโดยวิศวกรผู้ควบคมุงาน 
ในกรณีที่ก าหนดไว้ก่อนที่จะลงมือสร้างแบบหล่อ ผู้รบัจ้างจะต้องส่งรูปแบบแสดง

รายละเอียดของงานแบบหล่อเพื่อให้วิศวกรผู้ควบคุมงานอนุมตัิก่อน หากผู้ควบคุมงานเห็นว่าแบบ
ดังกล่าวยังไม่แข็งแรงพอหรือยังมขี้อบกพร่อง ผู้รับจ้างจะต้องจัดการแก้ไขตามที่วิศวกรผู้ควบคุม
งานแนะน าจนเสร็จก่อนที่จะเริ่มงาน และการที่วิศวกรผู้ควบคมุงานอนุมัติในแบบที่เสนอหรือท่ี
แก้ไขมาแล้ว มิได้หมายความว่าผูร้ับจ้างจะหมดความรับผดิชอบท่ีจะต้องท าการก่อสร้างให้ดี และ
ดูแลรักษาให้แบบหล่ออยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 

2.3.2 สมมติฐานในการค านวณออกแบบ 
ในรูปแบบส าหรับแบบหล่อจะต้องแสดงค่าต่าง ๆ ที่ส าคัญ ตลอดจนสภาพการบรรทุก

น้ าหนัก รวมทั้งน้ าหนักบรรทุกจร อัตราการบรรทุก ความสูงของคอนกรีตที่จะปล่อยลงมา น้ าหนัก
อุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งอาจต้องท างานบนแบบหล่อ แรงดันฐาน หน่วยแรงต่าง ๆ ที่ใช้ในการค านวณ
ออกแบบและข้อมูลทีส่ าคัญอื่น ๆ 
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2.3.3 รายการต่าง ๆ ที่ต้องปรากฏในรูปแบบ 
 รูปแบบส าหรับงานแบบหล่อจะตอ้งมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

2.3.3.1 สมอ ค้ ายัน และการยึดโยง 
2.3.3.2 การปรับแบบหล่อในท่ีระหว่างเทคอนกรีต 
2.3.3.3 แผ่นกั้นน้ า ร่องลิ้น และสิ่งที่จะต้องสอดไว ้
2.3.3.4 นั่งร้าน 
2.3.3.5 รูน้ าตา หรือรูเจาะไวส้ าหรบัเครื่องจี้ 
2.3.3.6 ช่องส าหรับท าความสะอาด 
2.3.3.7 รอยต่อระหว่างการก่อสร้าง และรอยต่อเผื่อการขยายตัว ตามที่ระบใุนแบบ 
2.3.3.8 แถบมนส าหรับมุมทีไ่ม่ฉาบ (เปลือย) 
2.3.3.9 การยกท้องคานและพื้นกันแอ่น 
2.3.3.10 การเคลือบผิวแบบหล่อ 
2.3.3.11 รายละเอียดในการค้ ายัน 

 
2.4 การก่อสร้าง 

2.4.1 ทั่วไป 
2.4.1.1 แบบหล่อจะต้องไดร้ับการตรวจและอนุมัติก่อนจึงจะเรยีงเหล็กเสรมิได้ 
2.4.1.2 แบบหล่อจะต้องแน่นเพียงพอท่ีจะป้องกันไม่ให้มอร์ตา้จากคอนกรตีไหลออกมา 
2.4.1.3 แบบหล่อจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่น มอร์ต้า และสิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ ในกรณีที่ไม่

สามารถเข้าถึงกน้แบบจากภายในได้จะต้องจัดช่องเปิดไวเ้พื่อให้สามารถขจัดสิ่งทีไ่ม่
ต้องการต่าง ๆ ออกก่อนเทคอนกรีต 

2.4.1.4 ห้ามน าแบบหล่อท่ีช ารุดจากการใช้งานครั้งหลังสุด จนถึงขั้นที่อาจท าลายผิวหน้า หรือ
คุณภาพคอนกรีตได้มาใช้อีก 

2.4.1.5 ให้หลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ าหนัก เช่น การกองวัสดุ ห้ามโยนของหนัก ๆ เช่น มวลรวม ไม้
กระดาน เหล็กเสรมิ หรืออ่ืน ๆ ลงบนคอนกรีตที่เทใหม ่ๆ และยังไม่มีก าลังสูงพอ 

2.4.1.6 ห้ามโยนหรือกองวัสดุก่อสร้างแบบหล่อ ในลักษณะที่จะท าให้แบบหล่อน้ันช ารุด หรือเป็น
การเพิ่มน้ าหนักมากเกินไป 

2.4.2 ฝีมือ 
ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในข้อต่อไปนี ้เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้งานท่ีฝมีอืดี 
2.4.2.1 รอยต่อของค้ ายัน 
2.4.2.2 การสลับรอยต่อในแผ่นไม้อัด และการยึดโยง 
2.4.2.3 การรองรับค้ ายันที่ถูกต้อง 
2.4.2.4 จ านวนเหล็กเส้นส าหรับยึด หรือท่ีจับและต าแหน่งท่ีเหมาะสม 
2.4.2.5 การขันเหล็กเส้นส าหรับยึด หรือท่ีจับให้ตึงพอดี 
2.4.2.6 ในกรณีที่วางค้ ายันบนดินอ่อน แรงแบกทานใต้ชั้นดินอ่อนนั้นจะต้องสูงพอ 
2.4.2.7 การต่อค้ ายันกับจดุร่วมจะต้องแขง็แรงพอท่ีจะต้านแรงยกหรือแรงบิด ณ จุดร่วมนั้น ๆ ได ้
2.4.2.8 การเคลือบผิวแบบหล่อจะต้องกระท าก่อนเรียงเหล็กเสริมและจะตอ้งไม่ใช้ในปริมาณมาก

เกินไปจนท าให้เหล็กเปรอะเปื้อน 
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2.4.2.9 รายละเอียดของรอยต่อส าหรับควบคุม และรอยต่อระหว่างก่อสรา้ง 
2.4.3 ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให ้

2.4.3.1 ความคลาดเคลื่อนจากแนวสายดิ่ง 
ในแต่ละชั้น ____________________________________ 10 มม. 

2.4.3.2 ความคลาดเคลื่อนจากระดับหรือจากความลาดที่ระบุในแบบ 
ในช่วง 10 เมตร _________________________________ 15 มม. 

2.4.3.3 ความคลาดเคลื่อนของแนวอาคารจากแนวที่ก าหนดในแบบและต าแหน่งเสาผนัง และฝา
ประจันท่ีเกี่ยวข้อง  
ในช่วง 10 เมตร _________________________________ 20 มม. 

2.4.3.4 ความคลาดเคลื่อนของขนาดของหน้าตัดเสาและคาน และความหนาของแผ่นพื้น และ
ผนัง 
ลด   ______________________________________  5 มม. 
เพิ่ม ______________________________________ 10 มม. 

2.4.3.5 ฐานราก 
(ก) ความคลาดเคลื่อนจากขนาดในแบบ  

ลด   _________________________________ 20 มม. 
เพิ่ม __________________________________ 50 มม. 

(ข)  ต าแหน่งผิด หรือระยะเฉศูนย ์______________ 50 มม. 
(ค)  ความคลาดเคลื่อนในความหนา 

ลด   _________________________________ 25 มม. 
เพิ่ม _________________________________ 100 มม. 

2.4.3.6 ความคลาดเคลื่อนของขั้นบันได 
ลูกตั้ง     __________________________________ 2.5.มม. 
ลูกนอน ___________________________________   5 มม. 

2.4.4 งานปรับแบบหล่อ 
2.4.4.1 ก่อนเทคอนกรีต 

(ก) จะต้องติดตั้งอุปกรณส์ าหรับใช้ในการปรับการเคลื่อนตัวของแบบหล่อ ขณะเท
คอนกรีตไว้ท่ีแบบส่วนท่ีมีที่รองรับ 

(ข) หลังจากตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนเทคอนกรีต จะต้องยึดลิ่มที่ใช้ในการจัดแบบ
หล่อให้ได้ที่แน่นหนา 

(ค) จะต้องยึดแบบหล่อกับค้ ายันข้างใต้ให้แน่นหนา พอที่จะไม่เกิดการเคลื่อนตัวทั้ง
ทางด้านข้าง และด้านขึ้นลงของส่วนหน่ึงส่วนใดของแบบหล่อท้ังหมดขณะเท
คอนกรีต 

(ง) จะต้องเผื่อระดับและมุมมนไว้ส าหรับรอยต่อต่าง ๆ ของแบบหล่อ การทรุดตัว 
การหดตัวของไม ้  การแอ่นเนื่องจากน้ าหนักบรรทุกคงที ่ และการหดตัวทาง         
อีลาสตคิขององค์อาคารในแบบหล่อ ตลอดจนการยกท้องคานและพื้นซึ่ง
ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 
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(จ) จะต้องจัดเตรียมวิธีปรับระดับ หรือแนวของค้ ายันในกรณีที่เกิดการทรุดตัวมาก
เกินไป เช่น ใช้ลิ่มหรือแม่แรง 

(ฉ) ควรจัดท าทางเดินส าหรับเคลื่อนยา้ยอุปกรณต์่าง ๆ ที่เคลื่อนที่ได ้ โดยท าขา
รองรับตามแต่จะต้องการ และต้องวางบนแบบหล่อหรือองคอ์าคารที่เป็น
โครงสร้างโดยตรง ไม่ควรวางบนเหล็กเสรมิ นอกจากจะท าท่ีรองรับเหล็กนั้น
เป็นพิเศษ แบบหล่อจะต้องแข็งแรงพอเหมาะกับท่ีรองรับของทางเดินดังกล่าว 
โดยยอมใหเ้กิดการแอ่น ความคลาดเคลื่อนหรือการเคลื่อนตัวทางข้างไม่เกิน
ค่าที่ยอมให ้

2.4.4.2 ระหว่างและหลังการเทคอนกรีต 
(ก) ในระหว่างและภายหลังการเทคอนกรีต จะต้องตรวจสอบระดับการยกท้องคาน 

พื้น และการได้ดิ่งของระบบแบบหล่อโดยใช้อุปกรณ์ตามข้อ (4.4.1) (ก) หาก
จ าเป็นให้รีบด าเนินการแกไ้ขทันที ในระหว่างการก่อสร้างหากปรากฏว่าแบบ
หล่อเริม่ไม่แข็งแรง และแสดงให้เห็นว่าเกิดการทรุดตัวมากเกินไป หรือเกิดการ
โก่งบิดเบี้ยวแล้ว ให้หยุดงานทนัทีหากเห็นว่าส่วนใดจะช ารุดตลอดไปก็ให้รื้อ
ออกและเสริมแบบหล่อให้แข็งแรงยิ่งข้ึน 

(ข) จะต้องมีผู้คอยเฝา้สังเกตแบบหล่ออยู่ตลอดเวลา เพื่อท่ีเมื่อเห็นวา่สมควรจะ
แก้ไขส่วนใดจะไดด้ าเนินการได้ทันที ผู้ที่ท าหน้าท่ีนี้ต้องปฏิบตัิงานโดยถือความ
ปลอดภัยเป็นหลักส าคญั 

(ค) การถอดแบบหล่อและทีร่องรับ จะต้องคงที่รองรับไว้กับท่ีเป็นเวลาไม่น้อยกว่าที่
ก าหนดข้างล่างนี ้โดยนับจากเวลาที่เทคอนกรีตแล้วเสร็จ ในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์
ชนิดให้ก าลังสูงเร็ว หรือใช้วิธีบ่มพิเศษอาจลดระยะเวลาดังกล่าวลงได้ตามความ
เห็นชอบของวิศวกรผู้ออกแบบ 

ค้ ายันใต้คาน  21 วัน 
ค้ ายันใต้แผ่นพื้น 21 วัน 
ผนัง   2 วัน 
เสา   2 วัน 
ข้างคานและส่วนอ่ืน ๆ  24 ช่ัวโมง 

ในกรณีที่ผูร้ับเหมาใช้คอนกรีตที่ให้ก าลังสูงเร็ว (High- Early Strength Concrete หรือ
โดยวิธีบ่มพิเศษหรืออย่างอ่ืน และต้องการที่จะถอดแบบก่อนที่ก าหนดไว ้ ให้ท าข้อเสนอต่อวิศวกร
ผู้ออกแบบเพื่ออนุมัต ิ โดยการหล่อลูกปูนเพิ่มขึ้นจากเดมิ และทดสอบหาก าลังอัดก่อนท่ีจะถอด
แบบ 

อย่างไรก็ด ีวิศวกรผู้ควบคุมงานอาจสั่งให้ยืดเวลาการถอดแบบออกไปอีกได้ หากเป็นการ
สมควร  ถ้าปรากฏว่ามีส่วนหนึ่งส่วนใดของงานเกิดช ารุด เนื่องจากถอดแบบเร็วกว่าก าหนด 
ผู้รับเหมาอาจต้องทุบส่วนน้ันท้ิง และสร้างขึ้นใหม่แทนท้ังหมด 
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2.5 วัสดุส าหรับงานแบบหล่อ 
ผู้รับเหมาอาจเลือกใช้วัสดุใดกไ็ด้ทีเ่หมาะสมในการท าแบบหล่อ แต่ผิวคอนกรีตทีไ่ด้จะต้องตรงตาม

ข้อ 2.6  ว่าด้วยการแต่งผิวคอนกรตีทุกประการ 
 

2.6 การแต่งผิวคอนกรีต 
2.6.1 คอนกรีตส าหรับอาคาร 

2.6.1.1 การสร้างแบบหล่อจะต้องมั่นคงพอท่ีเมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว จะอยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้อง 
และต้องมีขนาดและลักษณะผิวตรงตามที่ระบุ ทั้งในข้อก าหนดและรูปแบบทางวิศวกรรม
และหรือสถาปัตยกรรม 

2.6.1.2 ส าหรับแผ่นพ้ืนหลังคารวมทั้งกันสาด และดาดฟ้า ห้ามขัดมันผิวเปน็อันขาด นอกจากใน
แบบจะระบุไว ้

2.6.2 การแต่งผิวถนนในบรเิวณอาคาร 
การแต่งผิวถนนคอนกรตีอาจใช้เครื่องมือ หรือเครื่องจักรกลกไ็ด้ในทันทีที่แต่งผิวเสร็จ ให้

ตรวจสอบระดับด้วยไม้ตรงยาวประมาณ 3 เมตร ส่วนท่ีเว้าให้เติมด้วยคอนกรตีที่มีส่วนผสม
เดียวกัน ส าหรับส่วนท่ีโค้งนูนให้ตดัออกแล้วแต่งผิวใหม่ในขณะที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัว 

 
2.7 การแก้ไขผิวท่ีไม่เรียบร้อย 

2.7.1 ทันทีท่ีถอดแบบหล่อจะต้องท าการตรวจสอบ หากพบว่าผิวคอนกรีตไม่เรยีบร้อยจะต้องแจ้งให้
วิศวกรผู้ควบคมุงานทราบทันที พร้อมท้ังเสนอวิธีแก้ไขเมื่อวิศวกรผู้ควบคุมงานให้ความเห็นชอบ
วิธีการแก้ไขแล้วผู้รับเหมาต้องด าเนินการซ่อมในทันที 

2.7.2 หากปรากฏว่ามีการซ่อมแซมผิวคอนกรีตก่อนไดร้ับการตรวจสอบโดยวิศวกรผู้ควบคมุงาน คอนกรีต
ส่วนน้ันอาจถือเป็นคอนกรีตเสยีก็ได้ 

 
2.8 งานนั่งร้าน 

เพื่อความปลอดภัยผู้รับเหมาควรปฏิบัติตาม “ข้อก าหนดนั่งร้านงานก่อสร้างอาคาร” ในมาตรฐาน
ความปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง
ความปลอดภัยในการท างานก่อสรา้งโดยเคร่งครัด 
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3.   เหล็กเสริมคอนกรีต 
3.1 ทั่วไป 

3.1.1 “กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ” ที่ระบุไว้ในภาคอื่น (ถ้าม)ี ให้น ามาใช้กับหมวดนี้ด้วย 
3.1.2 ข้อก าหนดในหมวดนี้คลุมถึงงานท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดหา การตดั การดัด และการเรยีงเหล็กเสริม 

ตามชนิดและชั้นที่ระบไุว้ในแบบและในบทก าหนดนี ้งานท่ีท าจะต้องตรงตามแบบ บทก าหนด และ
ตามค าแนะน าของวิศวกรผู้ควบคมุงานอย่างเคร่งครดั 

3.1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กเสรมิคอนกรีต ซึ่งมิไดร้ะบุในแบบและบทก าหนดนี้ให้ถือปฏิบัติตาม    
“มาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรตีเสริมเหล็ก” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  

 

3.2 วัสดุ 
คุณภาพของเหล็กที่ ใ ช้ เ สริ มคอนกรี ต  จะต้ องตรงตาม เกณฑ์ก าหนดของมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทยทั้งขนาด น้ าหนัก และคุณสมบัติอื่นๆ ส าหรับพื้นที่หน้าตัดของเหล็กเสริมโดย
เฉลี่ยแล้วจะต้องเท่ากับท่ีค านวณได้จากเส้นผ่าศูนย์กลางที่ก าหนดในแบบจริงๆ เช่น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
12 มม. จะต้องมีพื้นท่ีหน้าตัดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 113.1 ตร.มม. แต่เส้นผ่าศูนย์กลางยอมให้คลาดเคลื่อนได้ตาม
มาตรฐาน  ม.อ.ก. ฉะนั้น หากผู้รับจ้างประสงค์จะน าเหล็กที่มีพื้นที่หน้าตัดที่เล็กกว่าที่เป็นจริง จะต้องเพิ่ม
ปริมาณจนได้พื้นที่หน้าตัดที่ก าหนดโดยจะเรียกเงินเพิ่มเติมมิได้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างเหล็กเสริมไป
ทดสอบยังสถาบันที่เช่ือถือได้ และผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทดสอบและอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง รายงานผลการทดสอบให้จัดส่งต้นฉบับพร้อมส่งส าเนารวม 3 ชุด ให้ท าการทดสอบทุกๆ 200 ตัน
ของเหล็กแต่ละขนาดเป็นอย่างน้อยหรือเมื่อผู้ควบคุมงานเห็นสมควร 

 

3.3 คุณสมบัติของเหล็กเสริม 
3.3.1 เหล็กเส้นกลมธรรมดาให้ใช้เหล็กที่มีมาตรฐานตาม  SR 24 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม โดยมีจุดคลากไม่น้อยกว่า 24 เมกกาปาสกาล 
3.3.2 เหล็กข้ออ้อยให้ใช้เหล็กที่มีมาตรฐานตาม SD 40 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมีจุด

คลากไม่น้อยกว่า 40 เมกกาปาสกาล ส าหรับเหล็กท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.ถึง 28 มม. 
3.3.3 เหล็กข้ออ้อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. ส าหรับเสาให้ใช้เหล็กที่มีมาตรฐาน SD 50 ของ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีจุดคลากไม่น้อยกว่า 50 เมกกาปาสกาล 
 

3.4 การเก็บรักษาเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 
จะต้องเก็บเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตไว้เหนือพ้ืนดิน และอยู่ในอาคารหรือท าหลังคาคลุมและต้องเก็บ

ไว้ในลักษณะที่เหล็กเส้นจะไม่ถูกดัดจนงอไปจากเดิม เมื่อจัดเรียงเหล็กเส้นเข้าที่พร้อมจะเทคอนกรีตแล้ว 
เหล็กนั้นจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่น น้ ามัน ส ีสนิมขุม หรือสะเก็ด หรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืนๆ  

 

3.5 วิธีการก่อสร้าง 
3.5.1 การดัดและประกอบ 

3.5.1.1 เหล็กเสรมิจะต้องมีขนาดและรูปรา่งตรงตามที่ก าหนดในแบบ และในการดัดจะต้องไม่ท า
ให้เหล็กช ารดุเสยีหาย 
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3.5.1.2 ของอ 
หากในแบบไมไ่ด้ระบุถึงรัศมีของการงอเหล็ก ให้งอตามเกณฑ์ก าหนดต่อไปนี ้
3.5.1.2.1 ส่วนท่ีงอเป็นครึ่งวงกลมให้มสี่วนท่ียื่นต่อออกไปอีกอย่างน้อย 4 เท่าของ

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนัน้ แต่ระยะยื่นนี้ต้องไม่น้อยกว่า 6 มม. 
3.5.1.2.2 ส่วนท่ีงอเป็นมุมฉากให้มสี่วนยื่นตอ่ออกไปถึงปลายสดุของเหล็กอีกอย่างน้อย 

12 เท่า ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น 
3.5.1.2.3 เหล็กลูกตั้ง และเหล็กปลอก 

(ก) เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. และเล็กกว่าให้งอ 90 องศา โดยมี
ส่วนท่ียื่นถึงปลายของงออีกอย่างน้อย 6 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของ
เหล็กแตต่้องไม่น้อยกว่า 60 มม. หรือ 

(ข) เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. และ 25 มม. ให้งอ 90 องศา โดย
มีส่วนท่ียื่นถึงปลายของออีกอย่างน้อย 12 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของ
เหล็ก หรือ 

(ค) เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. และใหญ่กว่าให้งอ 135 องศา 
โดยมสี่วนท่ียื่นถึงปลายของออีกอย่างน้อย 6 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของเหล็ก 

3.5.1.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กที่สุดส าหรับของอ เส้นผ่าศูนย์กลางของการงอเหล็กให้วัด
ด้านในของเหล็กที่งอ ส าหรับของอมาตรฐานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใช้ต้องไม่เล็ก
กว่าค่าที่ให้ไว้ในตารางที่ 3.1 

 
ตารางที ่3.1  ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลางที่เล็กท่ีสุดส าหรับของเหล็กข้ออ้อย 

ขนาดของเหลก็ 
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางที่เล็กทีสุ่ด 

ส าหรับของอเหล็กข้อออ้ย 
9 ถึง 16 มม. 5 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น 
20 ถึง 25 มม. 6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น 
28 ถึง 36 มม. 8 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น 

 
3.5.2 การเรยีงเหล็กเสริม 

3.5.2.1 ก่อนเรียงเข้าท่ีจะต้องท าความสะอาดเหล็กมิให้มสีนิมขุม สะเกด็และวัสดุเคลือบต่าง ๆ    
ที่จะท าให้การยึดหน่วงเสียไป 

3.5.2.2 จะต้องเรียงเหล็กเสรมิอย่างประณตีให้อยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้องพอดี และผูกยึดให้แน่น
หนาระหว่างเทคอนกรีต หากจ าเป็นก็อาจใช้เหล็กเสริมพิเศษช่วยในการติดตั้งได ้

3.5.2.3 ที่จุดตัดกันของเหล็กเส้นทุกแห่ง จะต้องผูกให้แน่นด้วยลวดเหลก็เบอร ์ 18 S.W.G. 
(Annealed-Iron Wire) โดยพันสองรอบและพับปลายลวดเข้าในส่วนท่ีจะเป็นเนื้อ
คอนกรีตภายใน 

3.5.2.4 ให้รักษาระยะห่างระหว่างแบบกับเหล็กเสรมิให้ถูกต้อง โดยใช้เหล็กแขวนก้อนมอร์ต้า 
เหล็กยดึ หรือวิธีอ่ืนใด ซึ่งวิศวกรผู้ควบคมุงานให้ความเห็นชอบแล้ว ก้อนมอร์ต้าให้ใช้
ส่วนผสมปูนซีเมนต ์1 ส่วนต่อทรายที่ใช้ผสมคอนกรตี 1 ส่วน 



 

หมวดที่ 4  งานวิศวกรรมโครงสรา้ง                                                                                              4-11/31 

3.5.2.5 หลังจากผูกเหล็กแล้วจะต้องให้วิศวกรผู้ควบคุมงานตรวจก่อนเททุกครั้ง หากผูกทิ้งไว้นาน
เกินควรจะต้องท าความสะอาดและให้วิศวกรผู้ควบคมุงานตรวจอีกครั้งก่อนเทคอนกรีต 

 

3.6 การต่อเหล็กเสริม 
3.6.1 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องต่อเหล็กเสริมนอกจดุที่ก าหนดในแบบหรือที่ระบุในตารางที ่ 3.2 ทั้ง

ต าแหน่งและวิธตี่อจะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบเสียก่อน 
3.6.2 การต่อโดยวิธีเช่ือมส าหรับเสาให้เช่ือมด้วยวิธีเหลาปลายเหล็กท่อนบน แล้วต่อเช่ือมด้วยไฟฟ้า 

(Electric Arc Welding)  
3.6.3 ต าแหน่งของรอยต่อส าหรับเหล็กเสริมในเสาให้อยู่เหนือระดับพื้น 1 เมตร จนถึงระดับ 1 เมตร ใต้

พื้นช้ันบน 
3.6.4 ณ หน้าตดัใดๆ จะมีรอยต่อของเหล็กเสริมเกินร้อยละ 50 ของจ านวนเหล็กเสรมิทั้งหมดไม่ได ้
3.6.5 ห้ามต่อเหล็กเสรมิ ณ จุดที่เกิดแรงดึงสูงสุด เช่น พื้น และคาน ส าหรับเหล็กล่างห้ามต่อเหล็กเสรมิ

บริเวณกลางช่วง และส าหรบัเหลก็บนห้ามต่อเหล็กเสรมิบริเวณที่รองรับ หากไม่แน่ใจว่าบริเวณใด
ขององค์อาคารเกิดแรงดึงสูงสดุใหส้อบถามจากวิศวกรผู้ออกแบบ (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3.2.1 
และ 3.2.2) 

 

ตารางที ่3.2.1  รอยต่อในเหล็กเสริมส าหรับอาคารในพ้ืนท่ีทั่วไป 
ชนิดขององค์อาคาร ชนิดของรอยต่อ ต าแหน่งของรอยต่อ 
คาน แผ่นพื้น ต่อทาบ, ต่อเชื่อม (ส าหรบัเหล็กเสน้ขนาด

เส้นผา่ศูนย์กลางมากกว่า 32 มิลลเิมตร) 
ตามที่ได้รับอนุมตั ิส าหรับคานเหลก็บนให้
ต่อที่บริเวณกลางคาน เหล็กลา่งตอ่ท่ีหน้า
เสาถึงระยะ L/5 จากศูนย์กลางเสา  

เสา ผนัง ต่อทาบ หรือต่อเช่ือม เหนือระดับพื้น 1 เมตร จนถึงระดบั 1 เมตร 
ใต้พ้ืนช้ันบน 

ฐานราก ส าหรับด้านที่สั้นกว่า ความยาวของเหล็ก 
มาตรฐาน ห้ามต่อ 

 

 
 

ตารางที ่3.2.2  รอยต่อในเหล็กเสริมส าหรับอาคารในพ้ืนท่ีไดร้ับผลกระทบจากแผ่นดินไหว 
ชนิดขององค์อาคาร ชนิดของรอยต่อ ต าแหน่งของรอยต่อ 
คาน 
 
แผ่นพื้น 

ต่อทาบ 
 
ต่อทาบ 

เหล็กเสรมิบนให้ต่อท่ีบรเิวณกลางคาน เหล็กเสรมิล่างให้
ต่อที่ระยะห่างจากหน้าเสาเท่ากับ 2 เท่า ความลึกคาน 
ตามที่ได้รับอนุมตั ิ 

เสา ผนัง ต่อทาบ หรือต่อเช่ือม บริเวณกึ่งกลางของช่วงเสา 
ฐานราก ต่อทาบ หรือต่อเช่ือม ตามที่ได้รับอนุมตั ิ

 
3.6.6 ระยะทาบ, ระยะฝังของเหล็กเสรมิ 

3.6.6.1 ระยะทาบ, ระยะฝังส าหรับเหล็กเสริมในคาน, เสา, ผนังหนาตั้งแต ่ 200 มม. ขึ้นไปและ 
ฐานราก ให้ดูรายละเอียดในตารางที่ 3.3 
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3.6.6.2 ระยะทาบ, ระยะฝังส าหรับเหล็กเสริมในผนังหนาไมเ่กิน 200 มม. และพื้น ให้ดูรายละเอียด
ในตารางที่ 3.4 

 
                  ตารางที่ 3.3 ระยะทาบ, ระยะฝังของเหล็กเสรมิในคาน, เสา, ผนังหนาตั้งแต่ 200 มม. ขึ้นไปและฐานราก 

ชนิดของเหลก็เสริม 
เส้นผ่าศูนย์กลางของ

เหล็กเสริม (มม.) 

ระยะทาบ, ระยะฝังของเหล็กเสริม (มม.) 
เหล็กเสริมบน 
(Top Bars) 

เหล็กเสริมอื่น 
(Other Bars) 

เหล็กข้ออ้อย  
(Deformed Bars) 

12 
16 
20 
25 
28 
32 

500 
650 
800 

1,250 
1,400 
2,150 

400 
500 
650 
950 

1,100 
1,650 

เหล็กผิวเรียบ 
(Plain Bars) 

6 
9 

250 
400 

250 
400 

 
 

ตารางที่ 3.4  ระยะทาบ, ระยะฝังของเหล็กเสริมในผนังหนาไมเ่กิน 200 มม. และพื้น 

ชนิดของเหลก็เสริม 
เส้นผ่าศูนย์กลางของ

เหล็กเสริม (มม.) 

ระยะทาบ, ระยะฝังของเหล็กเสริม (มม.) 
เหล็กเสริมบน 
(Top Bars) 

เหล็กเสริมอื่น 
(Other Bars) 

เหล็กข้ออ้อย  
(Deformed Bars) 

12 
16 
20 
25 
28 

450 
700 

1,000 
1,600 
1,950 

350 
550 
800 

1,250 
1,500 

เหล็กผิวเรียบ 
(Plain Bars) 

6 
9 

250 
400 

250 
400 

 
หมายเหตุ  1. เหล็กเสรมิบน หมายถึง เหลก็เสรมิตามแนวนอนที่มคีวามหนาของคอนกรีตใต้

ระดับเหล็กเสริมนั้น มากกว่า 300 มม. 
 2. ส าหรับการทาบเหล็กลา่งกลางช่วงขององค์อาคาร ได้แก่ พื้น หรอืคานพับให้เพิ่ม

ระยะทาบเป็น 1.3 เท่า ของค่าที่แสดงในตาราง 
 

3.6.7 การต่อโดยวิธีเช่ือมม ี 2 วิธี คือ ต่อเชื่อมและทาบเชื่อม วิธีต่อเชื่อมนั้นให้เชื่อมด้วยวิธีเหลาปลาย
เหล็กชนปลาย ส่วนวิธีทาบเชื่อมนั้นให้ทาบเป็นระยะ 36 เท่าเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กแล้วเชื่อมที่ช่วง
ปลาย 2 ข้างและตรงกลางของระยะทาบโดยรอยเช่ือมแต่ละต าแหน่งยาวไม่น้อยกว่า 100 มม. 
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3.6.8 ส าหรับเหล็กเสริมที่โผล่ทิ้งไวเ้พื่อจะเชื่อมต่อกับเหล็กของส่วนท่ีจะตอ่เติมภายหลัง จะต้องท าการ
ป้องกันมิให้เสียหายและผุกร่อน 

3.6.9 การต่อเหล็กเสริมโดยวิธเีชื่อมจะตอ้งให้ก าลังของรอยเช่ือมไม่น้อยกว่าร้อยละ 125 ของก าลังเหล็ก
เสรมินั้น (Yield Strength) ก่อนเริ่มงานเหล็กเสริมจะต้องท าการทดสอบก าลังของรอยต่อเชื่อมโดย
สถาบันที่เช่ือถือได ้และผูร้ับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ผู้รับจ้างจะต้องส าเนาผลการทดสอบอย่างน้อย 
3 ชุด ไปยังวิศวกรผู้ควบคุมงาน 

3.6.10 รอยต่อทุกแห่งจะต้องได้รับการตรวจและอนุมตัิโดยวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อนเทคอนกรีต รอยต่อซึ่ง
ไม่ได้รับการอนุมัติให้ถือว่าเป็นรอยต่อเสยี อาจถูกห้ามใช้ก็ได ้
สามารถใช้วิธีการต่อด้วยระบบข้อต่อเหล็กแบบเชิงกล (Mechanical Splicing Systems) โดยใช้
วิธี Coupler ตามมาตรฐาน ACI 318 และ BS 8110 แทนการต่อด้วยวิธีทาบ หรือต่อด้วยวิธีเช่ือม
ได้ทุกกรณ ี แต่ทั้งนี ้ ณ หน้าตัดใดๆ จะมีรอยต่อของเหล็กเสริมเกนิร้อยละ 50 ของจ านวนเหล็ก
เสรมิทัง้หมดไม่ได ้ และจะต้องมีก าลังของรอยต่อไม่น้อยกว่าร้อยละ 125 ของก าลังของเหล็กเสริม
นั้น (Yield Strength) 

 
 
 

4.   งานคอนกรีต 
4.1 ทั่วไป 

4.1.1 “กรณีทั่วไป และกรณีพิเศษ” ที่ระบุในภาคอื่น (ถ้าม)ี ให้น ามาใช้ในหมวดนี้ด้วย 
4.1.2 งานคอนกรีตในท่ีนี้หมายรวมถึงงานคอนกรีตส าหรับโครงสร้าง ซึ่งต้องเสร็จสมบรูณ ์ และเป็นไป

ตามแบบและบทก าหนดอย่างเครง่ครัด และเป็นไปตามข้อก าหนด และสภาวะต่าง ๆ ของสัญญา 
4.1.3 หากมิได้ระบุในแบบ และ/หรือบทก าหนดนี้ รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์อาคารคอนกรีตเสริม

เหล็กและงานคอนกรตีทั้งหมดให้เป็นไปตาม “มาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” ของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  

 
4.2 วัสดุ 

วัสดุต่าง ๆ ที่เป็นส่วนผสมของคอนกรีต หากมิไดร้ะบุเป็นอย่างอ่ืนจะต้องมีคุณสมบตัิตรงตามเกณฑ์
ก าหนดของมาตรฐาน ASTM 
4.2.1 ปูนซีเมนต์จะต้องเป็นปูนซเีมนต์ปอร์ตแลนด์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก. 15 เล่ม 

1-2532 ชนิดที่เหมาะสมกบังาน และต้องเป็นปูนซเีมนต์ที่แห้งสนิท ไม่จับตัวเป็นก้อน 
4.2.2 น้ าท่ีใช้ผสมคอนกรตีจะต้องสะอาด ใช้ดื่มได ้ในกรณีที่สงสยัจะต้องท าการทดสอบ 
4.2.3 มวลรวม 

4.2.3.1 มวลรวมที่ใช้ส าหรับคอนกรตีจะตอ้งแข็งแกร่ง มีความคงตัว เฉื่อย ไม่ท าปฏิกิริยากับด่าง
ในปูนซีเมนต ์

4.2.3.2 มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียด ให้ถือเป็นวัสดุคนละอย่าง มวลรวมหยาบแต่ละ
ขนาดหรือหลายขนาดผสมกัน จะต้องมีส่วนขนาดคละตรงตามเกณฑ์ก าหนดของ
ข้อก าหนด ASTM ที่เหมาะสม 
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4.2.4 สารผสมเพิ่ม ผู้รับจ้างต้องเสนอใช้สารเพิ่มผสมกับคอนกรีต เพือ่ใช้กับงานโครงสร้างอาคารส่วน   
ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถท างานไดส้ะดวก ลดการแตกร้าวในโครงสร้างอาคารขนาดใหญ ่และสามารถ
ป้องกันน้ าซึมส าหรับโครงสร้างใตด้ินได ้  แต่ทั้งนี้จะต้องไมม่ีผลท าให้ก าลังอัดของคอนกรีตลดลง 
โดยจะต้องเสนอ Mixed Design เพื่อขออนุมัติจากวิศวกรผู้ออกแบบก่อน 

4.2.5 การเก็บวัสด ุ
4.2.5.1 ให้เก็บปูนซีเมนต์ไว้ในอาคาร ถังเก็บ หรือไซโลที่ป้องกันความชื้น และความสกปรกได ้

และในการขนส่งให้ส่งในปริมาณเพียงพอ ที่จะไม่ท าให้งานคอนกรีตต้องชะงักหรือลา่ช้า
ไม่ว่ากรณีใดจะต้องแยกวัสดุที่ส่งมาแต่ละครั้งให้เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน 

4.2.5.2 การส่งมวลรวมหยาบให้ส่งแยกขนาดไปยังสถานท่ีก่อสร้าง นอกจากจะได้รับอนุมตัิจาก
วิศวกรผู้ควบคมุงานให้เป็นไปอย่างอื่น  

4.2.5.3 การกองมวลรวม จะต้องกองในลักษณะที่จะป้องกันมิให้ปะปนกับมวลรวมกองอื่น ซึ่งมี
ขนาดต่างกัน เพื่อให้เป็นไปตามนี ้ อาจจะต้องท าการทดสอบว่าส่วนขนาดคละ ตลอดจน
ความสะอาดของมวลรวมตรงตามเกณฑ์ก าหนดหรือไม ่ โดยเก็บตัวอย่าง ณ โรงผสม
คอนกรีต 

4.2.5.4 ในการเก็บสารผสมเพิม่ ต้องระวังอย่าให้เกิดการแปดเปื้อน การระเหย หรือเสื่อมคุณภาพ 
ส าหรับสารผสมเพิ่มชนิดที่อยู่ในรปูสารลอยตัว หรือสารละลายทีไ่ม่คงตัว จะต้องจัดหา
อุปกรณ์ส าหรับกวนเพื่อให้ตัวยากระจายโดยสม่ าเสมอ ถ้าเป็นสารผสมเพิ่มชนิดเหลว 
จะต้องป้องกันมิให้เกิดการเปลีย่นแปลงอุณหภมูิมากนัก เพราะจะท าให้คุณสมบตัิของ
สารนั้นเปลี่ยนแปลงได ้

 
4.3 คุณสมบัติของคอนกรีต 

4.3.1 องค์ประกอบคอนกรีตต้องประกอบด้วย วัสดุประสาน (ได้แก่ปูนซีเมนต์ เถ้าลอย ซิลิก้าฟูม หรือ
วัสดุอื่นที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่น่าเช่ือถือ , โดยสัดส่วนผสมของวัสดุประสานต้องมี
ปูนซีเมนต์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 โดยน้ าหนักของวัสดุประสาน) ทราย มวลรวมหยาบ น้ า และสาร
ผสมเพิ่มตามแต่จะก าหนด ผสมให้เข้ากันอย่างดี โดยมีความข้นเหลวท่ีพอเหมาะ 

4.3.2 ความข้นเหลว คอนกรีตที่จะใช้กับทุกส่วนของงานจะต้องผสมใหเ้ข้าเป็นเนื้อเดียวกัน โดยมีความข้น
เหลวท่ีพอเหมาะที่จะสามารถท าให้แน่นได ้ ภายในแบบหล่อ และรอบเหล็กเสริมหลังจากอัดแน่น
โดยการกระทุ้งด้วยมือ หรือโดยวิธีสั่นท่ีไดร้ับการเห็นชอบแล้ว จะต้องไมม่ีน้ าที่ผิวคอนกรตีมาก
เกินไป และจะต้องมีผิวหน้าเรียบปราศจากโพรง การแยกแยะ รูพรุน เมื่อแข็งตัวแล้วจะต้องมีก าลัง
ตามที่ต้องการ ตลอดจนความทนทานต่อการแตกสลาย ความคงทน ความทนต่อการขัดส ี
ความสามารถในการกันน้ า รูปลักษณะและคณุสมบัติอื่น ๆ ตามที่ก าหนด 

4.3.3 ก าลังอัดคอนกรีต ส าหรับแตล่ะส่วนของอาคารจะต้องมีก าลังตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 4.1 
นอกจากจะก าหนดในแบบโครงสรา้งเป็นอย่างอื่น ก าลังอัดสูงสุดให้คิดที่อาย ุ 28 วันเป็นหลัก 
ส าหรับปูนซีเมนต์ชนิดท่ี 1 ธรรมดา แต่ถ้าปูนซีเมนต์ชนิดที ่3 ซึ่งท าให้ก าลังสูงเร็วให้คิดที่อาย ุ7 วัน 
ทั้งนี้ให้ใช้แท่งกระบอกคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม. และสูง 300 มม. 
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ตารางที ่4.1  การแบ่งประเภทคอนกรีตและเกณฑ์ก าหนดเกี่ยวกับก าลังอัด 
 

ชนิดของการก่อสร้าง 
 

 
ประเภท 

ค่าต่ าสุดของก าลังอัดของแท่งกระบอก
คอนกรีตหลังเทแล้ว 28 วัน เมกกาปาสกาล 

(กก/ซม2) 
-  ฐานราก และเสาคาน คานซอยผนังคอนกรีต

เสรมิเหล็กท่ีใช้รับน้ าหนักหนาตั้งแต่ 100 มม. 
ขึ้นไป แผ่นพื้นและถังเก็บน้ า 

ก 28 (280) 
 

-  ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีบางกว่า 100 มม. ที่
ไม่ได้รับน้ าหนัก และครีบ ค.ส.ล. 

ข 18  (180) 
 

-  คอนกรีตหยาบ 1:3:5 ค - 

 
4.3.4. การยุบของคอนกรีตซึ่งมีน้ าหนักปกติ ซึ่งหาโดย “วิธีทดสอบค่าการยุบคอนกรตี” ซึ่งใช้ปูนซีเมนต์

ปอร์ตแลนด ์(ASTM C 143) จะต้องเป็นไปตามค่าที่ให้ไว้ในตารางที่ 4.2  
ตารางที ่4.2  ค่าการยุบส าหรับงานก่อสร้างชนิดต่าง ๆ 

ชนิดของงานก่อสร้าง 
ค่าการยุบ (มม.) 

สูงสุด ต่ าสุด 
  ฐานราก 125 75 
  แผ่นพื้น คาน ผนัง ค.ส.ล. 125 75 
  เสา 125 75 
  ครีบ ค.ส.ล. และผนังบาง ๆ 125 75 
  พื้นอัดแรง 130 50 

 
4.3.5. ขนาดใหญ่สดุของมวลรวมหยาบ ขนาดระบุใหญ่สดุของมวลรวมหยาบจะต้องเป็นไปตามตารางที่ 4.3 

 
ตารางที ่4.3  ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบที่ใช้กับคอนกรีต 

ชนิดของงานก่อสร้าง ขนาดใหญ่สุด (มม.) 
 ฐานราก เสา และคาน 20 
 ผนัง ค.ส.ล. หนาตั้งแต ่150 มม. ขึ้นไป 20 
 ผนัง ค.ส.ล. หนาตั้งแต ่100 มม. ขึ้นไป 20 
 แผ่นพื้น ครีบ ค.ส.ล. 20 

 
4.4 การค านวณออกแบบส่วนผสม 

4.4.1 ห้ามมิให้น าคอนกรตีมาเทส่วนท่ีเป็นโครงสร้างใด ๆ จนกว่าส่วนผสมของคอนกรีตที่จะน ามาใช้นั้น 
ได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบแล้ว 

4.4.2 ก่อนเทคอนกรีตอย่างน้อย 30 วัน ผู้รับจ้างจะต้องเตรยีมส่วนผสมคอนกรีตต่าง ๆ และทดลองใน
ห้องปฏิบัติการเพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบตรวจให้ความเห็นชอบก่อน 
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4.4.3 การที่วิศวกรผู้ออกแบบ ให้ความเห็นชอบต่อส่วนผสมที่เสนอมาหรอืแก้ไข (หากม)ี นั้น มิได้หมาย 
ความว่าจะลดความรับผิดชอบของผู้รับจ้างท่ีมีต่อคณุสมบัติของคอนกรีตที่ได้จากส่วนผสมนั้น 

4.4.4 การจัดปฏิภาคส่วนผสม 
4.4.4.1 จะต้องหาอัตราส่วน น้ า : วัสดปุระสานที่เหมาะสม โดยการทดลองขั้นตอนตามวิธีการ

ต่อไปนี ้
(ก) จะต้องทดลองท าส่วนผสมคอนกรตี ที่มีอัตราส่วนและความข้นเหลวท่ีเหมาะสม

กับงานโดยเปลี่ยนอัตราส่วนน้ า : วัสดุประสาน อย่างน้อย 3 ค่า ซึ่งจะให้ก าลัง   
ต่าง ๆ กันโดยอยู่ในขอบข่ายของค่าที่ก าหนดส าหรับงานน้ี และจะต้องค านวณ
ออกแบบส าหรับค่าการยุบสูงสุดเท่าท่ียอมให้ 

(ข) จากนั้นให้หาปฏิภาคของวัสดผุสมแล้วท าการทดสอบตามหลักและวธิีการที่ให้ไว้
ในเรื่อง “ข้อแนะน าวิธีการเลือกปฏิภาคส่วนผสมส าหรับคอนกรีต” (ACI 211) 

(ค) ส าหรับอัตราส่วนผสม น้ า : วัสดุประสานแตล่ะค่าใหห้ล่อช้ินตัวอย่างอย่างน้อย      
3 ช้ิน ส าหรับแตล่ะอาย ุ เพื่อน าไปทดสอบ โดยเตรียมและบม่ตัวอย่างตาม     
“วิธีท าและบ่มช้ินตัวอย่างคอนกรตีส าหรับใช้ทดสอบแรงอัดและแรงดัด” (ASTM 
C 192) และทดสอบที่อาย ุ7 และ 28 วัน การทดสอบให้ปฏิบัตติาม “วิธีทดสอบ
ก าลังอัดของแท่งกระบอกคอนกรตี” (ASTM C 39) 

(ง) ให้น าผลทีไ่ด้จากการทดสอบไปเขยีนเป็นกร๊าฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราส่วน น้ า : วัสดุประสาน กับค่าก าลังอัดของแท่งกระบอกคอนกรีต 
อัตราส่วน น้ า : วัสดุประสาน สูงสุดที่ยอมให้จะต้องไดม้าจากคา่ที่แสดงโดยกร๊าฟ
ที่ให้ค่าก าลังต่ าสดุ ซึ่งมีค่าเกินร้อยละ 10 ของก าลังท่ีก าหนด 

4.4.4.2 การใช้อัตราส่วน น้ า : วัสดุประสาน ค่าที่ต่ าสุดเท่าทีจ่ะท าได ้ ในกรณีที่ใช้มวลรวมหยาบ
ชนิดเม็ดเล็ก เช่น ในผนังเบา ๆ หรือในท่ีที่เหล็กแน่นมาก ๆ จะต้องพยายามรักษาคา่
อัตราส่วน น้ า : ปูนซีเมนต์ให้คงที ่เมื่อเลือกอัตราส่วน น้ า : ปูนซีเมนต์ที่เหมาะสมได้แล้ว
ให้หาปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรตีตามวิธีในข้อ 4.4 เรื่อง “การหาปฏภิาคของวัสดุ
ผสม”   ดังอธิบายข้างต้น 

 
4.5 การผสมคอนกรีต 

4.5.1 คอนกรีตผสมเสรจ็ 
การผสม และการขนส่งคอนกรตีผสมเสร็จให้ปฏิบตัิตาม “บทก าหนดส าหรับคอนกรตี

ผสมเสร็จ” (ASTM C 94) 
4.5.2 การผสมด้วยเครื่อง ณ สถานท่ีก่อสร้าง 

4.5.2.1 คอนกรีตต้องใช้เครื่องผสมชนิดที่ได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงานแล้ว ที่
เครื่องผสมจะต้องมีแผ่นป้ายแสดงความจ ุ และจ านวนรอบต่อนาทีที่เหมาะสม และผูร้ับ
จ้างจะต้องปฏิบัตติามข้อแนะน าเหล่านี้ทุกประการ เครื่องผสมจะต้องสามารถผสมมวล
รวมปูนซีเมนต ์ และน้ าให้เข้ากัน โดยทั่วถึงภายในเวลาที่ก าหนด และต้องสามารถปล่อย
คอนกรีตออกไดโ้ดยไม่เกดิการแยกแยะ 
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4.5.2.2 ในการบรรจุวสัดผุสมเข้าเครื่อง จะต้องบรรจุน้ าส่วนหน่ึงเข้าเครื่องก่อนปูนซีเมนต์ และ
มวลรวม แล้วค่อยๆ เติมน้ าส่วนท่ีเหลือเมื่อผสมไปแล้วประมาณหนึ่งในสี่ของเวลาผสม
ก าหนดจะต้องมีที่ควบคุมมิให้ปลอ่ยคอนกรีต ก่อนจะถึงเวลาที่ก าหนดและจะต้อง
สามารถปล่อยคอนกรีตออกให้หมดก่อนท่ีจะบรรจุวัสดุใหม ่

4.5.2.3 เวลาที่ใช้ในการผสมคอนกรตีซึ่งมปีริมาณตั้งแต ่1 ลูกบาศก์เมตรลงมา จะต้องไม่น้อยกว่า 
2 นาที และให้เพิ่มอีก 20 วินาทีส าหรับทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร หรือส่วนของลูกบาศก์
เมตรทีเ่พิ่มขึ้น 

 
4.6 การผสมต่อ 

4.6.1 ให้ผสมคอนกรีตเฉพาะเท่าท่ีต้องการใช้เท่านั้น ห้ามน าคอนกรีตทีก่่อตัวแล้วมาผสมต่อเป็นอันขาด  
แต่ให้ท้ิงไป 

4.6.2 ห้ามมิให้เติมน้ าเพื่อเพิม่ค่าการยุบเป็นอันขาด การเตมิน้ าจะกระท าได้ ณ สถานท่ีก่อสร้าง หรือท่ีโรง
ผสมคอนกรีตกลาง โดยความเห็นชอบของวิศวกรผู้ควบคุมงานเท่านัน้ แต่ไม่ว่ากรณีใดจะเติมน้ าใน
ระหว่างการขนส่งไมไ่ด ้

 
4.7 การเตรียมการเทคอนกรีตในอากาศร้อน 

ในกรณีที่จะเทคอนกรีตในอากาศร้อนจัด หรือจะเทองค์อาคารขนาดใหญ ่เช่น คานขนาดใหญ ่ฐาน
รากหนา ๆ จะต้องหาวิธีลดอุณหภูมิของคอนกรีตสดให้ต่ าที่สุดเท่าที่จะท าได้ อาทิ ท าหลังคาคลมุโมผ่สม
คอนกรีต กองวัสด ุ และถังเก็บน้ า ในบางกรณีอาจจะต้องใช้น้ าแข็งหรือสารผสมเพิ่มช่วย ซึ่งหากไม่มกี าหนด
เป็นอย่างอ่ืนวิศวกรผู้ควบคมุงานจะเป็นผู้พิจารณา 

 
4.8 การขนส่ง และการเท 

4.8.1 การเตรียมการก่อนเท 
4.8.1.1 จะต้องขจัดคอนกรตีที่แข็งตัวแล้วและวัสดุแปลกปลอมอ่ืน ๆ ออกจากด้านในของอุปกรณ์

ที่ใช้ในการล าเลียงออกให้หมด 
4.8.1.2 แบบหล่อจะต้องเสรจ็เรยีบร้อย จะต้องขจัดน้ าส่วนท่ีเกิน และวัสดแุปลกปลอมใดๆ ออก

ให้หมด เหล็กเสรมิผูกเข้าท่ีเสร็จเรียบร้อย วัสดุต่าง ๆ ที่จะฝงัในคอนกรีตต้องเข้าที่
เรียบร้อย และการเตรียมการตา่ง ๆ ทั้งหมดไดร้ับความเห็นชอบแล้ว จึงจะด าเนินการเท
คอนกรีตได ้

4.8.2 การล าเลียง วิธีการขนส่งและการเทคอนกรีต จะต้องไดร้ับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคมุงาน
ก่อน ในการขนส่งคอนกรีตจากเครื่องผสมจะต้องระมัดระวัง มิให้เกิดการแยกแยะหรือการสญูเสีย
ของวัสดุผสม และต้องกระท าในลกัษณะที่จะท าใหไ้ด้คอนกรตีที่มีคณุสมบัติตามที่ก าหนด 

4.8.3 การเท 
4.8.3.1 ผู้รับจ้างจะเทคอนกรีตส่วนหน่ึงส่วนใดของโครงสร้างยังมไิด้ จนกว่าจะไดร้ับอนุมตัิจาก

วิศวกรผู้ควบคมุงานเรียบร้อยแล้ว และเมื่อไดร้ับอนุมัติแล้ว หากผู้รับจ้างยังมไิมเ่ริ่มเท
คอนกรีตภายใน 48 ช่ัวโมง จะต้องได้รับอนุมตัิจากวิศวกรผู้ควบคุมงานอีกครั้งจึงจะเทได้ 
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4.8.3.2 การเทคอนกรีตจะต้องกระท าต่อเนื่องกันตลอดทั้งพื้นที่รอยต่อระหว่างก่อสร้างจะต้องอยู่
ที่ต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในแบบ หรือไดร้ับความเห็นชอบแล้ว การเทคอนกรีตต่อเนื่องกับ
คอนกรีตที่เทไปแล้วจะต้องยังคงสภาพเหลวพอท่ีจะเทต่อกันได ้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง 
ห้ามมิให้เทคอนกรตีต่อกับคอนกรตีซึ่งเทไว้แล้วเกิน 30 นาที มิฉะนั้นต้องทิ้งไว้ประมาณ 
20 ช่ัวโมง จึงจะเทต่อได ้

4.8.3.3 ห้ามมิให้น าคอนกรตีที่ก่อตัวบ้างแล้วบางส่วน หรือแข็งตัวทั้งหมด หรือท่ีมีวัสดุแปลก 
ปลอมมาเทปะปนกันเป็นอันขาด 

4.8.3.4 เมื่อเทคอนกรีตลงในแบบหล่อแลว้จะต้องอัดคอนกรีตนั้นให้แน่นภายในเวลา 30 นาที 
นับตั้งแต่ปล่อยคอนกรีตออกจากเครื่องผสม นอกจากจะมีเครื่องกวนพิเศษส าหรับการนี้
โดยเฉพาะหรือมเีครื่องผสมติดรถซึ่งจะกวนอยู่ตลอดเวลา ในกรณีเช่นนั้นให้เพิ่มเวลาได้
เป็น 2 ช่ัวโมง นับตั้งแต่บรรจปุูนซีเมนตเ์ข้าเครื่องผสม ยกเว้นในกรณีที่ใช้สารหน่วง 
(Retarder) และต้องเทภายใน 30 นาที นับตั้งแต่ปล่อยคอนกรตีออกจากเครื่องกวน 

4.8.3.5 จะต้องเทคอนกรีตให้ใกล้ต าแหน่งสุดท้ายมากท่ีสุดเท่าที่จะท าได ้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกดิ
การแยกแยะอันเนื่องจากการโยกย้ายและการไหลตัวของคอนกรีต ต้องระวังอยา่ใช้
วิธีการใดๆ ที่จะท าให้คอนกรีตเกิดการแยกแยะ ห้ามปล่อยคอนกรีตเข้าที่จากระยะสูง
เกินกว่า 2 ม. นอกจากจะไดร้ับอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคมุงาน 

4.8.3.6 ในกรณีที่ใช้คอนกรีตเปลือยโดยมมีอร์ต้าเป็นผิว จะต้องใช้เครื่องมอืท่ีเหมาะสมดันหินให้
ออกจากข้างแบบเพื่อให้มอร์ต้าออกมาอยู่ท่ีผิวให้เตม็โดยไม่เป็นโพรงเมื่อถอดแบบ การ
ท าให้คอนกรีตแน่นให้ใช้วิธีสั่นด้วยเครื่อง หรือกระทุ้งเพื่อให้คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมและ
สิ่งที่ฝังจนทั่วและเข้าไปอัดตามมมุต่าง ๆ จนเต็ม โดยขจัดกระเปาะอากาศและกระเปาะ
หิน อันจะท าให้คอนกรีตเป็นโพรง เป็นหลุมบ่อ หรือเกิดระนาบที่ไม่แข็งแรงออกให้หมด
สิ้น เครื่องสั่นจะต้องมีความถี่อย่างน้อย 7,000 รอบต่อนาที และผู้ใช้งานจะต้องมีความ
ช านาญเพียงพอ ห้ามมิให้ท าการสั่นคอนกรีตเกินขนาด หรือ ใช้เครื่องสั่นเป็นตัวเขยื้อน
คอนกรีตให้เคลื่อนที่จากต าแหน่งหนึ่งไปยังอีกต าแหน่งหนึ่ง ภายในแบบหล่อเป็นอันขาด 
ให้จุ่มและถอนเครื่องสั่นขึ้นลงตรง ๆ ที่หลาย ๆ จุดห่างกันประมาณ 500 มม. ในการจุ่ม
แต่ละครั้งจะต้องใช้เวลาใหเ้พียงพอ ที่จะท าให้คอนกรีตแน่นตัวแต่ต้องไม่นานเกินไปจน
เป็นเหตุใหเ้กิดการแยกแยะ โดยปกติจุดหนึ่ง ๆ ควรจุ่มอยู่ระหว่าง 5-15 วินาที ในกรณีที่
หน้าตัดของคอนกรีตบางเกินไป จนไม่อาจแหยเ่ครื่องสั่นลงไปได้ก็ใหเ้ครื่องสั่นนั้นแนบกับ
ข้างแบบ หรือใช้วิธีอื่น ที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว ส าหรับองค์อาคารสูง ๆ และหน้าตดั
กว้าง เช่น เสาขนาดใหญค่วรใช้เครื่องสั่นชนิดติดกับข้างแบบ แต่ทั้งนี้แบบหล่อต้อง
แข็งแรงพอที่จะสามารถรับความสัน่ได ้ โดยไม่ท าใหรู้ปร่างขององค์อาคารผิดไปจากท่ี
ก าหนด จะต้องมีเครื่องสั่นคอนกรตีส ารองอย่างน้อย 1 เครื่องประจ า ณ สถานท่ีก่อสร้าง
เสมอในระหว่างเทคอนกรีต 

4.8.3.7 การเทคอนกรีตโดยใช้เครื่องสูบคอนกรีต จะต้องได้รับอนมุัติจากวิศวกรผู้ควบคมุงาน 
ก่อน 
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4.8.3.8 เมื่อก าลังอัดคอนกรตีที่ใช้ในเสาสูงกว่า 1.4 เท่า ของก าลังอัดคอนกรีตที่ใช้ในระบบพ้ืน 
การถ่ายน้ าหนักเสาผ่านทางระบบพื้นนั้น จะต้องใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(ก) คอนกรีตในเสาซึ่งก าลังอัดสูงกว่า จะต้องเทบนพ้ืนตามต าแหน่งเสานั้น โดยทีผ่ิว

ของคอนกรีตในเสาจะต้องขยายออกไปในพ้ืนจากขอบเสาไม่น้อยกว่า 600 มม. 
และคอนกรตีในเสาทีเ่ทนอกขอบเสาออกมานั้น จะต้องผสมเข้ากับคอนกรีตใน
พื้นอย่างทั่วถึง 

(ข) ก าลังอัดคอนกรีตในเสาซึ่งถ่ายผ่านระบบพ้ืนนั้น สามารถใช้ตามค่าก าลังอัดของ
คอนกรีตในระบบพ้ืนซึ่งน้อยกว่านีไ้ด้โดยเพิ่มเหล็กเสริมตามค่าน้ าหนักท่ี
ต้องการ 

(ค) ส าหรับเสาซึ่งมีท่ีรองรับด้านข้างทัง้ 4 ด้าน โดยคานทีม่ีความลึกใกล้เคียงกัน
หรือโดยแผ่นพ้ืน ก าลังอัดของคอนกรีตในเสาให้คิดเท่ากับ 75% ของก าลังอัด
คอนกรีตในเสาบวกกับ 35% ของก าลังอัดคอนกรีตในแผ่นพ้ืนนั้น 

 
4.9 รอยต่อและสิ่งท่ีฝังในคอนกรีต 

4.9.1 รอยต่อระหว่างการก่อสร้าง (Construction Joint) ของอาคาร 
4.9.1.1 ในกรณีมไิด้ระบุต าแหน่งและรายละเอียดของรอยต่อน้ีในแบบ ผู้รบัจ้างจะต้องจัดท าและ

วางรอยต่อในต าแหน่ง ซึ่งจะท าให้โครงสร้างเสยีความแข็งแรงน้อยที่สุด และป้องกันมิให้
เกิดรอยร้าวเนื่องจากการหดตัว และจะต้องไดร้ับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน
ก่อน 

4.9.1.2 ผิวบนของผนังและเสาคอนกรตีจะต้องอยู่ในแนวราบ คอนกรีตซึ่งเททับเหนือรอยต่อ
ระหว่างก่อสรา้ง (Construction Joint) ที่อยู่ในแนวราบจะต้องไมใ่ช้คอนกรีตส่วนแรกที่
ออกจากเครื่องผสมและจะต้องอัดแน่นให้ท่ัวโดยอัดให้เข้ากับคอนกรตีที่เทไว้ก่อนแล้ว 

4.9.1.3 ในกรณีของผิวทางแนวตั้งให้ใช้ปูนทรายในอัตราส่วน 1 : 1 ผสมน้ าให้ข้นไล้ที่ผิวให้ทั่ว
ก่อนท่ีจะเทคอนกรีตใหมล่งไป 

4.9.1.4 ส าหรับรอยต่อในผนังทั้งหมดและระหว่างผนังกับแผ่นพ้ืนหรือฐานราก หากมิได้ระบุใน
แบบเป็นอย่างอ่ืนให้เดินเหล็กเสรมิต่อเนื่องผ่านรอยต่อไป และจะต้องใส่สลักและเดือย
เอียง ตามแต่วิศวกรผู้ควบคมุงานจะเห็นสมควร โดยจะต้องมีสลกัตามยาวลึกอย่างน้อย 
50 มิลลิเมตร 

4.9.1.5 ในกรณีที่เทคอนกรตีเป็นช้ัน ๆ จะต้องยึดเหล็กท่ีโผลเ่หนือแตล่ะชั้นให้แน่นหนา เพื่อ
ป้องกันการเคลื่อนตัวของเหล็กเสริมขณะเทคอนกรตี และในขณะคอนกรีตก าลังก่อตัว 

4.9.1.6 ในขณะคอนกรีตยังไม่ก่อตัว ให้ขจัดฝ้าน้ าปูนและวสัดุที่หลุดร่วงออกให้หมด โดยไม่
จ าเป็นต้องท าให้ผิวหยาบอีก แต่หากไม่สามารถปฏบิัติตามนี้ได้ก็ให้ขจัดออก โดยใช้
เครื่องมือท่ีเหมาะสมหลังจากเทคอนกรีตแล้ว 24 ช่ัวโมง แล้ว ให้ล้างผิวที่แข็งตัวแล้วด้วย
น้ าสะอาดทันท ี ก่อนท่ีจะเทคอนกรีตใหม่ให้พรมน้ าผิวคอนกรีตที่รอยต่อทุกแห่งให้ช้ืนแต่
ไม่ให้เปียกโชก 

4.9.1.7 หากไดร้ับความเห็นชอบอาจเพิ่มความยึดหน่วงได้ตามวิธีต่อไปนี ้
(ก) ใช้สารผสมเพิ่มท่ีไดร้ับความเห็นชอบแล้ว 
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(ข) ใช้สารหน่วงซึ่งไดร้ับความเห็นชอบแล้ว เพื่อท าให้การก่อตัวของมอร์ต้าที่ผิวช้า
ลงแต่ห้ามใส่มากจนไม่ก่อตัวเลย 

(ค) ท าผิวคอนกรีตให้หยาบตามวิธีท่ีได้รับการเห็นชอบแล้ว โดยวิธีน้ีจะท าให้มวล
รวมโผล่โดยสม่ าเสมอปราศจากฝ้าน้ าปูนหรือเมด็มวลรวมที่หลุดร่วงหรือผิว
คอนกรีตที่ช ารุด 

4.9.2 วัสดุฝังในคอนกรตี 
4.9.2.1 ก่อนเทคอนกรีตจะต้องฝังปลอด ไส ้ สมอ และวสัดฝุังอื่น ๆ ที่จะต้องท างานต่อใน

ภายหลังให้เรียบร้อย 
4.9.2.2 ผู้รับจ้างท่ีท างานเกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต จะต้องไดร้ับแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้มีโอกาสที่จะ

จัดวาง และยดึสิ่งที่จะฝังได้ทันก่อนเทคอนกรีต 
4.9.2.3 จะต้องติดตั้งแผ่นกันน้ า ท่อร้อยสายไฟ และสิ่งที่จะฝังอื่น ๆ เข้าที่ให้ถูกต าแหน่งอย่าง

แน่นอน และยดึให้แน่นเพื่อมิให้เกิดการเคลื่อนตัว ส าหรับชอ่งว่างในปลอก ไส ้รอง สมอ 
จะต้องอุดด้วยวสัดุที่จะเอาออกไดง่้ายเป็นการช่ัวคราว เพื่อป้องกันมิให้คอนกรีตไหลเข้า
ไปในช่องว่างนั้น 

4.9.3 รอยต่อส าหรับพ้ืนถนน 
รอยต่อทางยาวตลอดจนรอยต่อส าหรับการยืดหดตัว จะต้องอยู่ในต าแหน่งที่ก าหนดไว้ใน

แบบ ในกรณีที่ไม่สามารถเทคอนกรีตได้เตม็ช่วงจะต้องท ารอยต่อระหว่างก่อสร้างขึ้น ในช่วงหนึ่ง ๆ 
จะมีรอยต่อระหว่างก่อสร้างเกินหนึ่งรอยไมไ่ด้ และรอยต่อดังกล่าวจะต้องอยู่ภายในช่วงกลางแบ่ง
สามส่วนของช่วง 

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ส าหรบัรอยต่อต่าง ๆ จะยอมให้มีความผิดพลาดมากท่ีสุดได้
ไม่เกินค่าต่อไปนี ้  

-  ระยะทางแนวราบ 6  มิลลิเมตร 
 -  ระยะทางแนวดิ่ง  3  มิลลิเมตร 

 
4.10 การซ่อมผิวที่ช ารุด 

4.10.1 ห้ามปะซ่อมรูร้อยเหล็กยึดและเนือ้ท่ีช ารุดทั้งหมดก่อนท่ีวิศวกรผู้ควบคุมงานจะได้ตรวจสอบแล้ว 
4.10.2 ส าหรับคอนกรีตที่เป็นรูพรุนเล็ก ๆ และช ารุดเล็กน้อย หากวิศวกรผู้ควบคมุงานลงความเห็นว่า 

พอที่จะซ่อมแซมให้ดไีด ้ จะต้องสกัดคอนกรีตที่ช ารดุออกให้หมดจนถึงคอนกรีตด ี เพื่อป้องกันมิให้
น้ าในมอร์ต้าที่จะปะซ่อมนั้นถูกดดูซึมไป จะต้องท าความสะอาดคอนกรีตบรเิวณที่จะปะซ่อม และ
เนื้อท่ีบริเวณโดยรอบเป็นระยะออกไปอย่างน้อย 150 มม. มอร์ต้าที่ใช้เป็นตัวประสานจะต้อง
ประกอบด้วย ส่วนผสมของปูนซีเมนต ์ 1 ส่วนต่อทรายละเอยีดซึ่งผ่านตะแกรงเบอร์ 30 แล้ว 1 
ส่วนให้ละเลงมอรต์้านี้ให้ท่ัวพ้ืนท่ีผวิ 

4.10.3 ส่วนผสมส าหรับใช้อุดให้ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายทีใ่ช้ผสมคอนกรตี 2.5 ส่วนโดย
ปริมาตรชื้นและหลวม ส าหรบัคอนกรีตเปลือยภายนอกให้ผสมปูนซีเมนต์ขาวเข้ากับปูนซีเมนต์
ธรรมดา 2 ส่วน เพื่อให้ส่วนผสมที่ปะซ่อมมีสีกลมกลืนกับสีของคอนกรีตข้างเคียง ทั้งนี ้ โดยใช้วิธี
ทดลองหาส่วนผสมเอาเอง 

4.10.4 ให้จ ากัดปริมาณของน้ าให้พอดีเทา่ที่จ าเป็นในการยกยา้ย และการปะซ่อมเท่าน้ัน  
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4.10.5 หลังจากท่ีน้ าซึ่งค้างบนผิวได้ระเหยออกจากพ้ืนท่ีที่จะปะซ่อมหมดแล้ว ให้ละเลงช้ันยึดหน่วงลงบน
ผิวนั้นให้ท่ัว เมื่อช้ันยึดหน่วงนี้เริม่เสียน้ าให้ฉาบมอรต์้าที่ใช้ปะซ่อมทันที ให้อัดมอร์ต้าให้แน่นโดย
ทั่วถึง และปาดออกให้เนื้อนูนกว่าคอนกรีตโดยรอบเล็กน้อย และจะต้องทิ้งไว้เฉยๆ อย่างน้อย 1 
ช่ัวโมง เพื่อให้เกิดการหดตัวข้ันตน้ก่อนท่ีจะตกแต่งขั้นสุดท้าย บรเิวณที่ปะซ่อมแล้วให้รักษาให้ช้ืน
อย่างน้อย 7 วัน ส าหรับคอนกรีตเปลือยท่ีต้องการรักษาลายไมแ้บบห้ามใช้เครื่องมือท่ีเป็นโลหะ
ฉาบเป็นอันขาด 

4.10.6 ในกรณีที่รูพรุนนั้นกว้างมากหรือลกึจนมองเห็นเหล็ก และหากวิศวกรผู้ควบคมุงานลงความเห็นว่า
อยู่ในวิสัยที่จะซ่อมแซมได้ก็ให้ปะซ่อมได ้โดยใช้มอรต์้าชนิดท่ีผสมตวัยากันการหดตัว (Non-Shrink 
Mortar) เป็นวัสดุแทนปูนทรายธรรมดา หากคอนกรีตที่เหลือเปน็คอนกรีตดีแต่มีรูพรุนมากให้ใช้ 
Pressurized Epoxy Grouting ช้ันหนึ่งก่อนท่ีจะปะซ่อม ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อแนะน าของผูผ้ลติ
โดยเคร่งครดั 

4.10.7 ในกรณีที่โพรงใหญ่และลึกมากหรอืเกิดข้อเสียหายใด ๆ เช่น คอนกรีตมีก าลังต่ ากว่าก าหนดและ
วิศวกรผู้ควบคมุงานมีความเห็นว่า อาจท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้อาคารได ้ ผู้รับจา้งจะต้อง
ด าเนินการแกไ้ขข้อบกพร่องเหลา่นั้น ตามวิธีที่วิศวกรผู้ควบคมุงานได้เห็นชอบด้วยแล้ว หรือหาก
วิศวกรผู้ควบคมุงานเห็นว่า การช ารุดมากจนไม่อาจแก้ไขให้ได้ด ี อาจสั่งทุบท้ิงแล้วสรา้งขึ้นใหม่โดย
ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนี้ท้ังสิ้น 

 

4.11 การบ่มและการป้องกนั 
หลังจากได้เทคอนกรตีแล้ว และอยู่ในระยะก าลังก่อตัวจะต้องป้องกันคอนกรีตนั้นจากอันตรายที่

อาจเกิดจากแสงแดด ลมแห้ง ฝน น้ าไหล การเสียดส ี และจากการบรรทุกน้ าหนักเกินสมควร ส าหรับ
คอนกรีตซึ่งใช้ปูนซีเมนต์ชนิดที ่ 1 จะต้องรักษาให้ช้ืนต่อเนื่องกันเปน็เวลาอย่างน้อย 7 วัน โดยวิธีคลุมด้วย
กระสอบหรือผ้าใบเปียก หรือขัง หรือพ่นน้ า หรือโดยวิธีท่ีเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่วิศวกรผูค้วบคุมงานเห็นชอบ 
ส าหรับผิวคอนกรตีในแนวตั้ง เช่น เสา ผนัง และด้านข้างของคานให้หุ้มกระสอบหรือผ้าใบให้เหลื่อมซ้อนกัน
และรักษาให้ช้ืนโดยให้สิ่งท่ีคลุมนีแ้นบติดกับคอนกรตี        ในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดให้ก าลังสูงเร็ว 
ระยะเวลาการบ่มช้ืนให้อยู่ในวินิจฉัยของวิศวกรผู้ควบคุมงาน 

 
4.12 การทดสอบ 

4.12.1 การทดสอบแท่งกระบอกคอนกรีต 
ช้ินตัวอย่างส าหรับการทดสอบอาจน ามาจากทุก ๆ รถ หรือตามที่วศิวกรผู้ควบคมุงานจะ

ก าหนด ทุกวันจะต้องเก็บช้ินตัวอย่างไม่น้อยกว่า 6 ช้ิน ส าหรับทดสอบ 7 วัน 3 ก้อน และ   28 วัน 
3  ก้อน ส าหรับระยะเวลาผู้ควบคมุงานอาจก าหนดเป็นอยา่งอื่นตามความเหมาะสม วิธีเก็บ เตรยีม 
บ่ม และทดสอบช้ินตัวอย่างให้เปน็ไปตาม “วิธีทดสอบส าหรับก าลงัอัดของแท่งกระบอกคอนกรีต 
(ASTM C39)” ตามล าดับ 

4.12.2 รายงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานผลการทดสอบก าลังอัดคอนกรีตรวม 3 ชุด ส าหรับผู้แทนผู้

ว่าจ้าง 1 ชุด และส านักงานวิศวกรผู้ควบคมุงาน และผู้ออกแบบ 2 ชุด รายงานจะต้องรวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี ้
-  วันท่ีหล่อ 
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-  วันท่ีทดสอบ 
-  ประเภทของคอนกรีต 
-  ค่าการยุบ 
-  ส่วนผสม 
-  หน่วยน้ าหนัก 
-  ก าลังอัดสูงสุด 

4.12.3 การทดสอบแนว ระดับ ความลาด และความไมส่ม่ าเสมอของพื้นถนนคอนกรีตในบริเวณอาคาร 
เมื่อคอนกรีตพื้นถนนแข็งตัวแล้วจะต้องท าการตรวจสอบแนว ความลาด ตลอดจนความไม่
สม่ าเสมอตา่ง ๆ อีกครั้งหนึ่ง หาก ณ จุดใดผิวถนนสูงกว่าบรเิวณขา้งเคียงเกิน 3 มิลลิเมตรจะต้อง
ขัดออก แต่ถ้าสูงมากกว่าน้ันผูร้ับจ้างจะต้องทบุพ้ืนช่วงนั้นออกแล้วหล่อใหม ่ โดยต้องออกค่าใช้จ่าย
เองทั้งหมด 

4.12.4 การทดสอบความหนาของพื้นถนนคอนกรีตในบริเวณอาคาร วิศวกรผู้ควบคุมงานอาจก าหนดให้มี
การทดสอบความหนาของพื้นถนนคอนกรีต โดยวิธเีจาะเอาแก่นไปตรวจตามวิธีของ ASTM C174  
ก็ได ้ หากปรากฏว่าความหนาเฉลีย่น้อยกว่าที่ก าหนดเกิน 3 มิลลเิมตร วิศวกรผู้ออกแบบจะเป็นผู้
ตัดสินว่าถนนน้ันมีก าลังพอ จะรบัน้ าหนักบรรทุกตามที่ค านวณออกแบบไว้ไดห้รือไม่ หากวิศวกร
ผู้ออกแบบลงความเห็นว่า พื้นถนนนั้น ไม่แข็งแรงพอท่ีจะรับน้ าหนกับรรทุกที่ค านวณออกแบบไว้ได้ 
ผู้รับจ้างจะต้องทุบออกแล้วเทคอนกรีตใหม ่โดยจะเรียกเงินเพิ่มจากผู้ว่าจ้างมิได ้

 
4.13 การประเมินผลการทดสอบก าลังอัด 

4.13.1 ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบช้ินตัวอย่างสามชิ้นหรือมากกว่า ซึ่งบ่มในห้องปฏิบัติการจะต้องไม่ต่ า
กว่าค่าที่ก าหนด และจะต้องไม่มีคา่ใดต่ ากว่าร้อยละ 80 ของค่าก าลงัอัดที่ก าหนด 

4.13.2 หากก าลังอัดมีค่าต่ ากว่าท่ีก าหนดก็อาจจ าเป็นต้องเจาะเอาแก่นคอนกรีตไปท าการทดสอบ 
4.13.3 การทดสอบแก่นคอนกรีตจะต้องปฏิบัติตาม “วิธีเจาะและทดสอบแก่นคอนกรีตที่เจาะ และคาน

คอนกรีตที่เลื่อยตัดมา” (ASTM C 24) การทดสอบแก่นคอนกรีตต้องกระท าในสภาพผึ่งแห้งใน
อากาศ 

4.13.4 องค์อาคารหรือพ้ืนท่ีคอนกรีตส่วนใด ที่วิศวกรผู้ควบคมุงานพิจารณาเห็นว่าไม่แข็งแรงพอ ให้เจาะ
แก่นอย่างน้อยสองก้อนจากแต่ละองค์อาคาร หรือพ้ืนท่ีนั้นๆ ต าแหน่งที่จะเจาะแก่นให้วิศวกร   ผู้
ควบคุมงานเป็นผู้ก าหนด 

4.13.5 ก าลังของแก่นที่ได้จากแตล่ะองค์อาคารหรือพ้ืนท่ี จะต้องมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 90 
ของก าลังท่ีก าหนดจึงจะถือว่าใช้ได้ และจะต้องไมม่ีค่าใดต่ ากว่ารอ้ยละ 80 ของค่าก าลังอัดท่ี
ก าหนด 

4.13.6 จะต้องอุดรูซึ่งเจาะเอาแก่นออกมาตามวิธีในข้อ 10 ให้เรียบร้อยด้วย Non-Shrink Mortar  
4.13.7 หากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า คอนกรีตมีความแข็งแรงไม่พอจะต้องทุบคอนกรีตนั้นท้ิงแล้ว

หล่อใหม ่โดยผูร้ับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 
4.13.8 ช้ินตัวอย่างแท่นกระบอกคอนกรีตอาจใช้ลูกบาศก์ขนาด 150 มม. x 150 มม. x 150 มม. แทนได้

โดยให้เปรียบเทียบค่าก าลังอัดตามมาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรตีเสริมเหล็กของ ว.ส.ท. 
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4.14 แบบหล่อ (Formwork) ส าหรับงานโครงสร้างคอนกรีตผิวเปลือย 
  ต้องท าจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน เช่น เหล็ก หรือไม้  กรณีที่ท าจากเหล็ก ผิวหน้าของแบบหล่อท่ี 
 สัมผสักับคอนกรตีต้องเรยีบและสะอาด  ถ้าเป็นแบบหล่อท่ีท าจากไม้ ผิวหน้าต้องกรดุ้วยไม้อัดชนิดกนั 
 ความช้ืน ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม.  โครงเคร่าและค้ ายันที่ใช้ยึดแบบหล่อต้องแข็งแรงพอท่ีจะ 
 ป้องกันการบิดหรือโก่งตัวของแบบขณะเทคอนกรตี  การเข้าแบบระหว่างแผ่นต้องเข้าแบบใหส้นิทเพือ่กัน 
 น้ าปูนรั่ว ก่อนเข้าแบบเทคอนกรตีให้ทาผิวหน้าของแบบหล่อด้วยน้ ามันหรือน้ ายาเคลือบแบบ 

  กรณีใช้น้ ายาเคลือบแบบ ให้ใช้ผลติภัณฑ์ Sika Form – oil WB2 (SIKA), Concrete Mould Oil  
(Fosroc), UA723 (UNION) หรือคุณภาพเทียบเท่า  ปริมาณการใช้ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของ 
บริษัทผู้ผลิต  การทาต้องระวังมิให้น้ ามันหรือน้ ายาเคลือบแบบสมัผสักับเหล็กเส้นเสริมคอนกรตี  คราบ 
น้ ามันหรือคราบน้ ายาเคลือบแบบที่ติดกับผิวหน้าของคอนกรตีจะต้องล้างออกให้หมด  ก่อนทาซีเมนต์ 
เคลือบกันซึม  
 

4.15 แผ่นกันน  าส าหรับรอยต่อก่อสร้าง 
กรณีที่เทคอนกรตีไม่ต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกัน  จะต้องใส่แนวกันน้ าเพื่อป้องกันการรั่วซึมตาม 

รอยคอนกรีต รายละเอียดให้ปฏิบตัิตามข้อก าหนด “แผ่นกันน้ าส าหรับรอยต่อก่อสร้าง” 
  

4.16 การแก้ไขและซ่อมแซมคอนกรีตผิวเปลือย 
  ทันทีท่ีถอดแบบหล่อ ผู้รับจ้างจะตอ้งขจัดตะเข็บท่ีเกดิจากรอยต่อของแบบ เศษไม้ที่ยึดแบบทีฝ่ัง 
 ในเนื้อคอนกรีต และเหล็กยึดแบบที่ยื่นออกมาจากคอนกรีตออกให้หมด และท าความสะอาดคราบน้ าปนู 
 ที่รั่วออกจากแบบหล่อให้เรียบร้อย 

4.16.1 การซ่อมแซมรูคอนกรตีที่เกิดจากการตัดเหล็กหรือที่ยึดแบบ (Form Tied) ก่อนอ่ืนต้องท าความ 
สะอาดรูให้ปราศจากคราบน้ ามัน คราบน้ าปูนหรือสิ่งสกปรกต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการยึดเกาะ 
แล้วอุดด้วยปูนทรายส าเรจ็รูปชนดิไม่หดตัว มีก าลังเกาะและรับแรงอัดไดสู้ง ผลติภณัฑ์  Sika Top  
122F (SIKA), Renderoc TG (Fosroc), Tremcrete20 (UNION) หรือคุณภาพเทียบเท่า   
ปริมาณการใช้และส่วนผสมให้ปฏบิัติตามค าแนะน าของบริษัทผูผ้ลติ 

4.16.2 การซ่อมแซมคอนกรีตที่โก่ง, ปูด และที่เป็นรังผึ้ง (Honey Comb Area) ก่อนการซ่อมแซมต้อง 
 ได้รับเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างเสยีก่อนจึงจะด าเนินการได้ โดยทั่วไปจะต้องท าการ 
 สกัดหรือเจาะใหเ้ป็นรูปสี่เหลี่ยมลกึอย่างน้อย 2.50 ซม. ก าจัดส่วนที่ไม่แข็งแรงออกให้หมด  
 (ส าหรับกรณีที่รังผึ้งหรือคอนกรตีส่วนที่เสียหายนั้นถึงเสริมเหล็ก การสกัดหรือเจาะจะต้องท าให้ 
 กว้างโดยรอบเหล็กเสรมิ มีระยะหา่งจากเหล็กเสรมิอย่างน้อย 1 ซม. โดยรอบ) ท าการล้างผิวท่ี 
 สกัดหรือเจาะใหส้ะอาดด้วยน้ า แล้วให้ด าเนินการอุดหรือฉาบด้วยปนูทรายส าเร็จรูป 
4.16.3 กรณีที่การเกิดรังผึ้ง หรือคอนกรีตมีความเสียหายมาก ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างอาจสั่งให้ท าการ 
 สกัดหรือทุบส่วนน้ันๆ ออกมาบางส่วนหรือท้ังหมด และให้ท าการหล่อคอนกรีตในส่วนนั้นใหม่  
 หรือสกัดออกมาบางส่วนแล้วเทอัดด้วยปูนทรายส าเร็จรูปชนิดไหลตวัได้ดี ไม่หดตัวและไม่มีโลหะ 
 ผสม การแก้ไขท่ีกล่าวไว้ทั้ง 3 ข้อน้ี ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
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5.   งานเหล็กรูปพรรณ 
5.1 ทั่วไป 

5.1.1 “กรณีทั่วไป และกรณีพิเศษ” ที่ระบุในภาคอื่น (ถ้าม)ี ให้น ามาใช้ในหมวดนี้ด้วย 
5.1.2 บทก าหนดหมวดนีค้ลุมถึงเหล็กรูปพรรณ ท่อกลม ท่อเหลี่ยม (Steel Tubing) ทุกชนิด 
5.1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กรูปพรรณ ซึ่งมิไดร้ะบุในแบบและข้อก าหนดนี ้ และให้เป็นไปตาม 

“มาตรฐานส าหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ทุกประการ 
 

5.2 วัสดุ 
เหล็กรปูพรรณทั้งหมดจะต้องมีคณุสมบัตสิอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก. 

1227-2539 หรือ ASTM หรือ JIS ที่เหมาะสม ในกรณีที่มิได้ระบุในแบบให้ถือว่าเป็นเหล็กชนิดเทียบเท่า A 
36 หรือ SS 400 

 

5.3 การกองเก็บวัสด ุ
เหล็กรปูพรรณทั้งที่ประกอบแล้วและยังไม่ได้ประกอบ จะต้องเก็บไว้บนยกพื้นเหนือพ้ืนดินจะต้อง

รักษาเหล็กให้ปราศจากฝุ่น ไขมัน หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ และต้องระวังรักษาอย่าให้เหล็กเป็นสนิม ในกรณี
ที่ใช้เหล็กท่ีมีคุณสมบตัิต่างกันหลายชนิดต้องแยกเก็บและท าเครื่องหมาย เช่น โดยการทาสีแบ่งแยกให้เห็น
อย่างชัดเจน 

 

5.4 การจัดท า Shop Drawing 
ก่อนท่ีจะท าการประกอบเหล็กรูปพรรณทุกช้ิน ผู้รับจ้างจะต้องจัดท า Shop Drawing ส่งต่อวิศวกร

ผู้ควบคุมงานเพื่อรับความเห็นชอบโดย Shop Drawing นั้น จะต้องประกอบด้วย 
5.4.1 แบบท่ีสมบูรณ์แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดต่อ การประกอบ และการติดตั้งรูสลักเกลียว รอย

เชื่อม และรอยต่อที่กระท าในโรงงาน 
5.4.2 สัญลักษณ์ตา่งๆ ที่ใช้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
5.4.3 จะต้องมีส าเนาเอกสารแสดงบัญชีวัสด ุและวิธีการยกตดิตั้ง ตลอดจนการยึดโยงช่ัวคราว 

 

5.5 การดัด 
การดัดต้องท าด้วยความระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดการบิดเบี้ยว หรือเกิดเป็นริ้วลูกคลื่น การดัดแผ่น

เหล็กท่ีอุณหภูมิปกติจะต้องใช้รัศมีของการดัดไม่น้อยกว่า 2 เท่าของความหนาของแผ่นเหล็กนั้น ในกรณีที่ท า
การดัดที่อุณหภูมิสูงห้ามท าให้เย็นตัวลงโดยเร็ว ส าหรับเหล็กก าลังสูง (High-Strength Steel) ให้ท าการดัดที่
อุณหภูมิสูงเท่านั้น 

 

5.6 รู และช่องเปิด 
การเจาะ หรือตัด หรือกดทะลุให้เป็นรู ต้องกระท าตั้งฉากกับผิวของเหล็กนอกจากจะระบุเป็นอย่าง

อื่น ห้ามใช้วิธีเจาะรูด้วยไฟ หากรูที่เจาะไว้ไม่ถูกต้องจะต้องอุดให้เต็มด้วยวิธีเช่ือม และเจาะรูใหม่ให้ถูก
ต าแหน่ง ในเสาที่เป็นเหล็กรูปพรรณซึ่งต่อกับคาน คสล. จะต้องเจาะรูไว้เพื่อให้เหล็กเสริมในคานคอนกรีต
สามารถลอดได้   รูจะต้องเรียบร้อยปราศจากรอยขาดหรือแหว่ง ขอบรูซึ่งคมและยื่นเล็กน้อยอันเกิดจากการ
เจาะด้วยสว่านให้ขจัดออกให้หมดด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมโดยลบมุม 2 มม. ช่องเปิดอื่นๆ นอกเหนือจากรู
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สลักเกลียวจะต้องเสริมแหวนเหล็กซึ่งมีความหนาไม่น้อยกว่าความหนาขององค์อาคารที่เสริม  รูหรือช่องเปิด
ภายในของแหวนจะต้องเท่ากับช่องเปิดขององค์อาคารที่เสริมนั้น 

 
5.7 การประกอบ และยกติดตั ง 

5.7.1 ให้พยายามประกอบท่ีโรงงานให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
5.7.2 การตัดเฉือน ตัดด้วยไฟ สกัด และกดทะล ุต้องกระท าอย่างละเอียดประณตี 
5.7.3 องค์อาคารที่วางทาบกันจะต้องวางให้แนบสนิทเต็มหน้า 
5.7.4 การติดตัวเสริมก าลังและองค์อาคารยึดโยงให้กระท าอย่างประณีต ส าหรับตัวเสริมก าลังที่ติดแบบ

อัดแน่นต้องอัดให้สนิทจริงๆ 
5.7.5 รายละเอียดให้เป็นไปตาม “มาตรฐานส าหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทยฯ ที ่1003-18 ทุกประการ” 
5.7.6 ไฟท่ีใช้ตัดควรมเีครื่องมือกลเป็นตวัน า 

 
5.8 การเชื่อม 

5.8.1 ให้เป็นไปตามมาตรฐาน AISC/AWS ส าหรับการเชื่อมในงานก่อสรา้งอาคาร 
5.8.2 ผิวหน้าท่ีจะท าการเช่ือมจะต้องสะอาดปราศจากสะเก็ดร่อน ตะกรนั สนิม ไขมัน ส ี และวัสดุ

แปลกปลอมอ่ืนๆ ที่จะท าให้เกิดผลเสยีต่อการเชื่อมได ้
5.8.3 ในระหว่างการเช่ือม จะต้องยึดช้ินส่วนที่จะเช่ือมติดกันให้แน่นเพื่อให้ผิวแนบสนิทสามารถทาสีอุด

ได้โดยง่าย 
5.8.4 หากสามารถปฏิบตัิได้ให้พยายามเช่ือมในต าแหน่งราบ  
5.8.5 ให้วางล าดับการเชื่อมให้ดีเพื่อหลกีเลี่ยงการบดิเบี้ยว และหน่วยแรงตกค้างในระหว่างกระบวนการ

เชื่อม 
5.8.6 ในการเช่ือมแบบชนจะต้องเชื่อมในลักษณะที่จะให้ได้ Penetration โดยสมบูรณ ์โดยมิให้กระเปาะ

ตะกรันขังอยู ่ในกรณีนี้อาจใช้วิธีลบมุมตามขอบหรือ Backing Plates ก็ได ้
5.8.7 ช้ินส่วนที่จะต้องเช่ือมแบบทาบจะต้องวางให้ชิดกันที่สุดเท่าที่จะมากได้ และไม่ว่ากรณีใดจะต้อง

ห่างกันไม่เกิน 6 มิลลิเมตร 
5.8.8 ช่างเชื่อมจะต้องมีความช านาญในเรื่องการเช่ือมเป็นอยา่งดี โดยช่างเชื่อมทุกคนจะต้องมีหนังสือ

รับรองว่าผ่านการทดสอบจากสถาบันท่ีเชื่อถือได้ เช่น กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน เป็นต้น 
5.8.9 ส าหรับเหล็กหนาตั้งแต่ 25 มม. ขึ้นไป ต้อง Preheat ก่อนเช่ือมโดยให้ผู้รับจ้างเสนอวิธีการต่อ

วิศวกรผู้ควบคุมงานเพื่อรับความเห็นชอบ 
5.8.10 ส าหรับเหล็กหนา 50 มม. ขึ้นไป ให้เชื่อมแบบ Submerged Arc Welding   
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5.9 การตรวจสอบรอยเชื่อม 
ผู้รับจ้างจะต้องท าการตรวจสอบความสมบรูณ์ของรอยเชื่อม ในต าแหน่งท่ีวิศวกรผู้ออกแบบหรือ

วิศวกรผู้ควบคมุงานเป็นผู้ก าหนด ลักษณะของรอยเช่ือมท่ียอมรับได้จะต้องมีพื้นผิวท่ีเรียบ ไม่มีมุมแหลมคม
ได้ขนาดตามที่ก าหนดในแบบ และจะต้องไม่มีรอยแตกร้าว โดยใช้วิธีการตรวจสอบดังต่อไปนี ้
5.9.1 ในกรณีการเชื่อมแบบทาบ (Fillet Weld) 

ให้ทดสอบโดยการใช้ Dye Penetrant ซึ่งรายละเอียดการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM E 
165 หรือทดสอบโดยใช้ Magnetic Particle ซึ่งรายละเอียดการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ASTM E 709 

5.9.2 ในกรณีการเชื่อมแบบต่อชน (Butt Weld) 
5.9.2.1 เมื่อแผ่นเหล็กท่ีน ามาต่อเชื่อมมีความหนาไม่เกิน 40 มม. ให้ท าการตรวจสอบรอยเช่ือมโดยใช้

วิธีเอ็กซเรย ์ (X-ray) รายละเอียดการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM E 94 และ 
ASTM E 142 

5.9.2.2 เมื่อแผ่นเหล็กท่ีน ามาต่อเชื่อมมีความหนาเกิน 40 มม. ให้ท าการตรวจสอบรอยเช่ือมโดย
ใช้วิธีรังสีแกมม่า (Gamma-ray) หรือทดสอบโดยใช้อุลตราโซนคิ (Ultrasonic) 

ทั้งนี ้ ผลการทดสอบจะต้องได้รบัการรับรองจากผู้เช่ียวชาญจากสถาบันที่เช่ือถือได้ รายละเอียด
เกี่ยวกับการตรวจสอบรอยเช่ือมนอกเหนือจากท่ีก าหนดในข้อก าหนดนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน AWS 

 
5.10 การซ่อมแซมรอยเชื่อม 

5.10.1 บริเวณทีไ่ดร้ับการตรวจสอบรอยเช่ือมแล้วพบว่ามีปัญหา จะต้องท าการขจัดทิ้ง และท าการเชื่อม
แล้วตรวจสอบใหม ่

5.10.2 ในบริเวณโลหะเช่ือมท่ีมีรอยแตกจะต้องขจัดรอยเชื่อมออกวัดจากปลายรอยแตกไม่น้อยกว่า 50 
มม. และท าการเชื่อมใหม ่

5.10.3 หากองค์อาคารเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขึ้น จากการเช่ือมจะต้องท าการแก้ไขใหไ้ด้รปูทรงท่ี
ถูกต้องหรือเสริมความแข็งแรงใหม้ากกว่าหรือเทียบเท่ากับรูปทรงทีเ่กิดจากการเชื่อมที่ถูกต้อง 

 
5.11 งานสลักเกลียว 

5.11.1 การตอกสลักเกลียวจะต้องกระท าด้วยความประณีตโดยไม่ท าให้เกลยีวเสียหาย 
5.11.2 ต้องแน่ใจว่าผิวรอยต่อเรียบและผวิท่ีรองรับจะต้องสมัผสักันเตม็หนา้ก่อนจะท าการขันเกลียว 
5.11.3 ขันรอยต่อด้วยสลักเกลียวทุกแห่งให้แน่นโดยใช้กุญแจปากตายที่ถูกขนาด 
5.11.4 ให้ขันสลักเกลียวให้แน่นโดยมีเกลยีวโผล่จากสลักเกลียวไม่น้อยกว่า 3 เกลยีว หลังจากนั้นให้ทุบ

ปลายเกลียวเพื่อป้องกันมิให้สลักเกลียวคลายตัว 
 

5.12 การต่อ และประกอบในสนาม 
5.12.1 ให้ปฏิบัติตามที่ระบุในแบบขยายและค าแนะน าในการยกติดตั้งโดยเคร่งครัด 
5.12.2 ค่าผิดพลาดที่ยอมให ้ให้ถือปฏิบัตติามมาตรฐานสากล 
5.12.3 จะต้องท าน่ังร้าน ค้ ายัน ยึดโยง ฯลฯ ให้พอเพียง เพื่อยึดโครงสร้างให้แน่นหนาอยู่ในแนว และ

ต าแหน่งท่ีต้องการ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบตัิงานจนกว่างานประกอบจะเสรจ็เรยีบร้อย และ
แข็งแรงดีแล้ว 
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5.12.4 หมุด (Rivet) ให้ใช้ส าหรับยึดชิ้นสว่นต่าง ๆ เข้าหากันโดยไม่ให้เหลก็ (โลหะ) เกิดการบิดเบี้ยวช ารุด
เท่านั้น 

5.12.5 ห้ามใช้วิธีตัดด้วยแกส๊เป็นอันขาด นอกจากจะได้รับอนุมตัิจากวิศวกร 
5.12.6 สลักเกลียวยดึ และสมอให้ตดิตั้งโดยใช้แบบน าเท่านั้น 
5.12.7 แผ่นรอง (Base Plate) 

5.12.7.1 ใช้ตามที่ก าหนดในแบบขยาย 
ให้รองรับ และปรับแนวด้วยลิ่มเหล็ก 

5.12.7.2 หลังจากได้ยกตดิตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้อัดมอรต์้าชนิดท่ีไม่หดตัว (Non-Shrink 
Mortar) ใต้แผ่นรองให้แน่นแล้วตดัขอบลิ่มให้เสมอกับขอบแผ่นรอง โดยทิ้งส่วนท่ีเหลือไว้
ในที ่

5.12.7.3 ในกรณีที่ใช้ Anchor Bolt จะต้องฝัง Anchor Bolt ให้ได้ต าแหน่งและความสูงที่ถูกต้อง
และระวังไม่ให้หัวเกลียวบดิ งอ เสียรูป หรือข้ึนสนิม และถ้าไมม่ีการระบุในแบบให้ยดึขัน
กับแผ่นรองโดยใช้ Double Nuts 

 
5.13 การป้องกันเหล็กมิให้ผุกร่อน 

5.13.1 เกณฑ์ก าหนดทั่วไป 
งานนี้หมายรวมถึงการทาสีและการป้องกันการผุกร่อนของงานเหล็กให้ตรงตามบท

ก าหนดและแบบ และให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสัญญานี้ทุกประการ 
5.13.2 ผิวท่ีจะทาส ี

การท าความสะอาด 
(ก) ก่อนจะทาสีบนผิวใด ๆ ยกเว้นผวิท่ีอาบโลหะจะต้องขัดผิวใหส้ะอาด โดยใช้เครื่องมือขัดท่ี

เหมาะสมตามมาตรฐานการเตรียมพื้นผิวของสีทารองพื้นนั้น ๆ หรอืเครื่องพ่นทราย 
(ข) ส าหรับรอยเช่ือมและผิวเหล็กท่ีไดร้ับความกระทบกระเทือนจากการเชื่อมจะต้องเตรียมผิว

ส าหรับทาสีใหม่เช่นเดียวกับผิวท่ัวไปตามวิธีในข้อ (ก) 
(ค) ทันทีก่อนที่จะทาสีครั้งต่อไปให้ท าความสะอาดผิวซึ่งทาสีไว้ก่อน หรือผิวท่ีฉาบไว้จะต้อง

ขจัดสีที่ร่อนหลุด และสนิมออกให้หมดและจะต้องท าความสะอาดพื้นท่ีส่วนท่ีถูกน้ ามัน 
และไขมันต่าง ๆ แล้วปล่อยให้แหง้สนิทก่อนจะทาสีทับ 

5.13.3 สีรองพื้น 
หากมิได้ระบเุป็นอย่างอื่น งานเหล็กรูปพรรณทั้งหมดให้ทาสรีองพื้นด้วยสีกันสนิมระบบ

แอลคิดชนิดไร้สารตะกั่ว และไรส้ารโครเมต โดยมีสารประกอบซิงคฟ์อสเฟตเป็นสารป้องกันสนมิ 2 
ช้ัน ช้ันละ 40 ไมครอน ในกรณีที่เหล็กรูปพรรณฝังในคอนกรีตไมต่้องการทาสีทั้งหมด แต่จะต้องขัด
ผิวให้สะอาดก่อนเทคอนกรีตหุ้ม 

 
5.14 การป้องกันไฟ 

ช้ินส่วนเหล็กรูปพรรณซึ่งถูกก าหนดให้มีการป้องกันไฟตามแบบน้ัน ให้ถือปฏิบัติตาม 
“พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงฉบับท่ี 48 (พ.ศ. 2540)” 
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6. งานฐานรากอาคาร 
6.1   หลักการทั่วไป  

 งานในหมวดนี้ รวมถึงงานฐานรากอาคาร และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับงานฐานราก เพื่อให้การก่อสรา้ง
เป็นไปตามระบุในแบบรูปและรายการละเอียด  

  
6.2   ขอบเขตของงาน  

  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวสัดุอุปกรณแ์ละแรงงานท่ีจ าเป็นในการก่อสรา้งงานฐานรากท่ีระบุในรูปแบบ
รายละเอียดและในข้อก าหนดนี ้ 

  
6.3   งานเกี่ยวกับฐานราก  

6.3.1   การขุดหลุม หากเป็นดินร่วนปนทราย ดินอ่อน หรือชิดกับสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ จะต้องจัดท าผนังกันดิน
ช่ัวคราว ที่มีความมั่นคงแข็งแรงพอเพื่อป้องกันดินพัง หากมีน้ าใต้ดินมากจะต้องขุด บ่อพักน้ าใกล้
บริเวณหลุมฐานรากให้ลึกกว่าระดับฐานราก เพื่อให้น้ าจากบริเวณก้นหลุมฐานรากไหลมารวมกัน
แล้วสูบน้ าออกต่อไป  

6.3.2   งานคอนกรีตก้นหลุม ก่อนเทคอนกรีตจะต้องสูบน้ าก้นหลุมออกจนหลุมสามารถปฏิบัติงานได้ ขุด
ปรับแต่งดินก้นหลุมแล้วปรับด้วยทรายหยาบหรือหินเกล็ดจนแน่นได้ระดับ หากปรากฏว่าหัว
เสาเข็มไม่เสมอกันให้ตัดให้เสมอกันทุกต้น และตรงตามระดบัท่ีก าหนดไว้ในแบบรูปรายการละเอียด
ท าความสะอาดหัวเสาเข็ม จนปราศจากดินโคลน แล้วจึงเทคอนกรีตก้นหลุมโดยใช้ส่วนผสม 1:3:5 
ความหนาและรายละเอียดตามแบบรูปคอนกรีตก้นหลุมนี้ เมื่อเทเสร็จแล้วหัวเสาเข็มทุกต้นจะต้อง
โผล่เหนือผิวบนของคอนกรีตประมาณ 50 มม. ระหว่างเทคอนกรีตก้นหลุมจะต้องสูบน้ าออกอยู่
เสมอ  

6.3.3   การวางเหล็ก เมื่อเทคอนกรีตก้นหลุมแข็งตัวแล้วไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง จึงวางเหล็กตะแกรง โดย
หนุนให้เหล็กสูงห่างจากหัวเสาเข็ม 50 มม. และผิวคอนกรีตก้นหลุม 100 มม. ด้วยลูกปูนแล้วจึง     
ตั้งเหล็กแกนเสาถ่างออกมุม เหล็กทุกเส้นต้องงอปลายแล้วจึงยึดให้แน่นด้วยลวดผูกเหล็ก ทั้งนี้
เหล็ก ตอม่อนี้ต้องได้ดิ่ง ได้ฉาก ได้แนว ตรงตามแบบรูปและรายการละเอียดก่อนเทคอนกรีตต้อง
ตั้งไม้แบบด้านข้าง และให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนจึงจะด าเนินการเทคอนกรีตได้  

6.3.4 ไม้แบบ การเทฐานรากจะต้องตั้งไม้แบบด้านข้างทุกครั้ง โดยให้ความสูงของไม้แบบสูงเท่า ความ
หนาของฐานรากนั้นๆ การวางไม้แบบให้วางบนผิวคอนกรีตก้นหลุมทุกด้าน ส่วนการถอดไม้แบบให้
ปฏิบัติตามรายการคอนกรีต และคอนกรีตเสริมเหล็กท่ัวไปส าหรับงานก่อสร้างอาคาร  

6.3.5   คอนกรีต  ปฏิบัติตามรายการคอนกรตีและคอนกรีตเสริมเหล็กท่ัวไป ส าหรับงานก่อสร้างอาคารการ
เทคอนกรีตให้เทจนเต็มไม้แบบ สว่นการถมดินกลบคอนกรีตจะต้องไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมงจึงจะถม
ดินกลบได้  
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6.4 ขอบข่ายการก่อสร้างฐานรากวางบนดิน  (SPREAD FOOTING) 
6.4.1 ฐานรากจะต้องวางอยู่บนดินเดิมเสมอความลึกของฐานราก ขนาด และรายละเอียดการเสริมเหล็ก

จะต้องเป็นไปตามแบบรายละเอยีดที่ได้ก าหนด 
6.4.2 การก่อสร้างฐานรากท่ีมีระดับลึกต่างกัน จะต้องท าการก่อสร้างฐานรากที่มีระดับลึกมากที่สุด ก่อน

เสมอไป ท้ังนี้เพื่อเป็นการป้องกันฐานรากที่มีระดับตื้นกว่า พังทลายขณะท าฐานรากตัวท่ี อยู่ลึกกว่า 
6.4.3 ฐานรากที่ระดับลึกต่างกันนั้น ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในแบบแปลนจะต้องมีระดับลึกต่างกัน ไม่เกินข้อ 

ก าหนด ตามรูปท่ี 1 หากแบบรายละเอียดก าหนดระดับต่างกันของฐานรากเกินข้อก าหนดแล้ว ต้อง
แจ้งผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เพื่อวินิจฉัยความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเสียก่อน จึงจะด าเนินการต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  1 
 

รูปที่  1 
 
ข้อก าหนด ส าหรับฐานรากวางบนดิน  (Soil) a  มากกว่า   2b   หรือ  x  ไม่น้อยกว่า 2 
   ส าหรับฐานรากวางบนหิน  (Rock) a  มากกว่า   b      หรือ  x  ไม่นอ้ยกว่า 1 
 

6.4.4 ในการก่อสร้างฐานรากบนพื้นที่เอียงลาดซึ่งไม่ใช้ท้องน้ า ฐานรากตัวริมที่ติดกับพื้นที่เอียงลาดนั้น 
จะต้องมีระยะจากขอบนอกสุด ส่วนบนของฐานรากถึงพื้นที่เอียงลาดนั้น (Edge Distance) เป็นไป
ตามข้อก าหนดรูปที่ 2 ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการสึกกร่อนของผิวดิน อันจะเป็นอันตรายแก่ฐาน
รากภายหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

b x
1

รูปที่ 1

a
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  รูปที่  2 
 
 ข้อก าหนด ส าหรับฐานรากวางบนดิน  (Soil)   a  ไม่น้อยกว่า  1.00 ม. 
    ส าหรับฐานรากวางบนหิน  (Rock)   a  ไม่น้อยกว่า  0.75  ม. 

 ส าหรับฐานรากวางบนดิน  (Soil) และหิน  (Rock)       b  ไม่น้อยกว่า  2.00  ม.    
  และ  1.00  ม.  ตามล าดับ 
 

6.4.5 ในกรณีเมื่อขุดดินเพื่อท าฐานรากลึกไม่ได้ระดับ ตามแบบแปลนหรือรายการละเอียด เนื่องจากขุด
ถึงช้ันหินพืดแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
1. รีบแจ้งรายละเอยีดให้ผู้ออกแบบทราบทันที เพื่อตรวจสอบ และวินจิฉัยว่าจะต้องปฏิบตัิ

อย่างไร ค าวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นเด็ดขาด ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครดั 
2. หากเป็นช้ันหินพืด ผิวล่างของฐานรากจะต้องฝังอยู่ในหินพืดนั้นลึกไม่น้อยกว่า 0.50 

เมตร (วัดตรงที่ตื้นที่สุด) และเพื่อให้ทราบแน่นอนว่าเป็นหินพืดจริงหรือไม่ ผู้รับจ้าง
จะต้องเจาะรูมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 2.50 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร 
ฐานราก จะไม่น้อยกว่า 2 รู  เพื่อน าข้อมูลมาพิจารณาประกอบการก่อสร้างอีกครั้ง 

3. หากเป็นช้ันลูกรัง ผิวบนของฐานรากจะต้องฝังอยู่ในช้ันลูกรังจากผิวบนลึกไม่น้อยกว่า 
1.50 เมตร 

4. ในกรณีเมื่อท าการเจาะช้ันหินพืดแล้ว ปรากฏว่ามีความหนาไม่เพียงพอตามข้อ 2 ผู้รับ
จ้างจะต้องท าการทดสอบหาค่าความสามารถในการรับน้ าหนักบรรทุกของพื้นนั้น ๆ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 

6.4.6 ในกรณีที่ท าการขุดดินจนถึงระดับก้นฐานราก ตามที่แบบแปลนหรือรายการละเอียดได้ก าหนดไว้  
ให้แล้ว ปรากฏว่าดินใต้ฐานรากนั้นเป็นดินถมหรือมีคุณภาพไม่ดีพอ ผู้รับจ้างจะต้องขุดดินให้ลึก    
ลงไปอีกจนถึง ช้ันดินแข็ง 

 
 
 
 
 

รูปที่ 2

a

b
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7.  ข้อก าหนดทั่วไป 
 
 เนื่องจากบริเวณที่ท าการก่อสร้างมีระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น สายโทรศัพท์ใต้ดิน, ท่อประปา เป็นต้น 
ฝังอยู่ใต้ดิน   ดังนั้น ผู้รับจ้างจะต้องติดต่อกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการขออนุญาตเคลื่อนย้ายระบบต่าง ๆ 
ช่ัวคราว หรือถาวร ถ้าจ าเป็น และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขออนุญาตการเคลื่อนย้าย การด าเนินการให้ระบบต่าง ๆ 
ใช้ได้ดีเช่นเดิม  เป็นของผู้รับจ้างท้ังสิ้น 
 ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุต่าง ๆ 
เช่น รถยนต์   ที่สัญจรไปมา ฯลฯ ในระหวา่งการก่อสร้างค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 
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หมวดที่ 5 
งานระบบสาธารณูปโภค 

 

1.  การขุดถมบดอัดและแต่งระดับลาดดิน 
1.1 ทั่วไป 

“กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ” ที่ระบุในภาคอื่น (ถ้ามี) ให้น ามาใช้ในหมวดนี้ด้วย 
 

1.2 ขอบเขตของงาน 
งานในหมวดนี้เป็นการขดุดิน ถมและบดอดัดิน การปรับแต่งลาดดนิ การเคลื่อนย้ายและด าเนินงานอื่นๆ 

ของงานคันดินถนน งานปรับแต่งลาดดิน งานขุดดินเพื่อวางท่อและฐานรากอาคาร และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ดินเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามระบุในรูปแบบและรายการ 

 
1.3 ฝีมือการท างาน 

งานท่ีเกี่ยวข้องกับงานดินทั้งหมดจะต้องกระท าด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ต้องมีวิศวกรที่มี
ประสบการณ์งานดินเป็นผู้ควบคุม ก่อนลงมือปฏิบัติงานจะต้องจัดเตรียมแนวและระดับต่างๆ ใหเ้รียบร้อย การใช้
เครื่องมือในการขุดดินหรือบดอดัดินจะต้องกระท าด้วยความระมัดระวังโดยการตรวจสอบที่ระดับผิวดนิหรือระดับ
ของลาดดินให้ได้ตามรูปแบบและรายการ 

 
1.4 การป้องกัน 

1.4.1 อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่วางตัวอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่จะท าการขุดหรือจะท าการบดอัดดิน ผู้รับจ้าง
จะต้องป้องกันและระมัดระวังการเคลื่อนย้ายและการทรุดตัวของอาคารโดยจัดหาและติดตั้งค้ ายันหรือ
กรรมวิธีต่างๆ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ก่อนลงมือปฏิบัติการเกี่ยวกับงานดินผู้รับจ้างจะต้อง
เสนอกรรมวิธีในการป้องกันให้วิศวกรผู้ควบคุมงานตรวจอนุมัติก่อนจึงด าเนินการได้ 

1.4.2 ในระหว่างการขุดดิน  ตัดดิน หรือบดอัดดิน เมื่อเจอกับส่วนต่างๆ ของอาคารเดิมหรือเจอกับระบบ
สาธารณูปโภคเดิมที่มีอุปสรรค์ท าให้งานดินไม่สามารถกระท าต่อได้ ให้ผู้รับจ้างแจ้งแก่ผู้ควบคุมงานทราบ
และเสนอแนวทางแก้ไขก่อนท าการโยกย้าย โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการโยกย้าย ผู้รับจ้างต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบทั้งหมด 

 
1.5 การขุดดิน 

1.5.1 การขุดดินท่ัวไป 
ระยะและระดับในการขุดดินตอ้งตรงกับท่ีระบุไว้ในรูปแบบระดบัก้นหลมุของงานขุดดินต้องอยู่ใน

ระดับที่ถูกต้องแน่นอน 
1.5.1.1 งานขุดดินส าหรับการก่อสร้างอาคารหมายรวมถึงการขุดมวลวัสดุที่ปะปนอยู่ในดินตามธรรมชาติ

ของดินทั่วไป 
1.5.1.2 มวลวัสดุที่ต้องการขุดทั้งหมดส าหรับการแต่งช้ันดินรอบอาคารต้องตรงตามข้อก าหนด 
1.5.1.3 มวลวัสดุที่ขุดขึ้นมาถ้าวิศวกรผู้ควบคุมงานพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมส าหรับการถมดินผู้

รับจ้างต้องจัดการขนย้ายออกจากสถานท่ีก่อสร้าง 
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1.5.2 การขุดดินฐานราก 
1.5.2.1 ต้องจัดการหล่อฐานรากทันทีที่การขุดดินส าหรับฐานรากได้เสร็จเรียบร้อยเมื่อหล่อฐานราก

เรียบร้อยแล้วการถมดินกลับฐานรากเป็นหน้าท่ีโดยตรงของผู้รับจ้าง 
1.5.2.2 ในกรณีที่ขุดพบโบราณวัตถุผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีและโบราณวัตถุที่ขุดได้

จะต้องตกเป็นสมบัติของผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 
1.5.2.3 ผู้รับจ้างจะต้องเตรียบสูบน้ าออกจากบริเวณก่อสร้างฐานรากตลอดเวลาและต้องไม่ท าให้

คอนกรีตที่ก าลังเทอยู่เสียหาย 
1.5.3 การขุดร่องหรือค ู

ในการขุดร่อง คูระบายน้ า หรือขุดเพื่อวางแนวท่อและบ่อพัก ถ้าจุดที่ขุดอยู่ใกล้กับอาคารเดิม
จะต้องกระท าด้วยความระมัดระวังไม่ท าให้ฐานรากของอาคารเกิดความเสียหายได้ 

1.5.4 การขุดดินและการตัดดิน ส าหรับงานถนน 
ต้องขูดลอกหน้าดินที่มีความอ่อนออกให้หมดจนได้ระดับตามรูปแบบและรายการ การขุดต้อง

กระท าโดยเครื่องจักรด้วยความระมัดระวังและมีผู้คุมงานอยู่ที่หน้างานตลอดเวลา 
1.5.5 การปรับแต่งลาดดิน 

 ต้องกระท าจากระดับด้านบนลงมาด้านล่าง ระยะและองศาต้องได้ตามรูปแบบและรายการ การ
ขุดต้องกระท าโดยเครื่องจักรด้วยความระมัดระวังและมีผู้คุมงานอยู่ที่หน้างานตลอดเวลา 

 
1.6 การถมดินและการกลบเกลี่ยดิน 

การถมดินจะต้องได้ระดับที่เหมาะสมเพื่อการทรุดและทรงตัวของมวลดินผู้รับจ้างต้องจัดการให้ได้ระดับ
สุดท้ายตรงตามรูปแบบและรายการ 
1.6.1 วัสด ุ

วัสดุที่ใช้ถมและกลบเกลี่ยต้องประกอบด้วยดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในกรณีที่ใช้ดินที่ขุดจาก
บริเวณสถานท่ีก่อสร้างจะต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกรก่อน และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
น าดินจากท่ีอื่นมาถมแทน 

1.6.2 การปรับระดับ 
ก่อนการถมดินและการกลบเกลี่ยดินพื้นที่ในบริเวณนั้นต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยได้ระดับตาม

แนวนอนและใช้เครื่องมืออัดแน่นตามที่ได้ระบุไว้แต่ต้องไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้างอื่นหรือส่วนของ
อาคารที่อยู่ใกล้เคียง 

 
1.7 การถมด้วยหินกรวดหรือทราย 

1.7.1 การถมประกอบด้วยทรายกรวดและหินตามรายละเอียดในหมวดทีว่่าด้วยคอนกรีต 
1.7.2 การถมด้วยหินกรวดหรือทรายต้องเตรียมและจดัท าตามขนาดและความหนาที่ไดร้ะบไุว้ในรูปแบบ 
1.7.3 มวลวัสดุที่ใช้ถมดินต้องมีคุณสมบัติในการควบคุมความชื้นของฐานรากได้พอเหมาะด้วยต้องมีกรรมวิธีตาม

ค าแนะน าของบริษัทท่ีปรึกษาโดยค านึงถึงความหนาและรูปร่างของมวลที่ใช้ถม 
 

1.8 การบดอัดแน่น 
1.8.1  งานบดอัดดินส าหรับโครงสร้างทั่วไป 
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การถมดินและกลบเกลี่ยดินทั้งหมดต้องมีความช้ืนที่พอเหมาะแล้วท าการอัดแน่นตามจ านวนเปอร์เซนต์
ของความหนาแน่นมากที่สุดในสภาพความช้ืนนั้นและต้องไม่น้อยกว่า 2% หรือไม่มากกว่า 5% ของ
ความช้ืนท่ีดีที่สุดตามมาตรฐานของ AASHTO 
 

Material Percent of Max. Density 
Fill 85% 
Fill (Supporting Footing) 90% 
Backfill 90% 
Fill and Backfill (Top Inches Beneath Slab on Grade) 95% 
Granular Fill 95% 

 
1.8.2  งานบดอัดดินส าหรับงานถนนหรืองานลาดดิน 

งานบดอัดถนนต้องบดอัดให้ได้ไมต่่ ากว่า 95% Modified Compaction และส าหรับงานถมหลังก าแพง
หรืองานบดอัดลาดดินต้องบดอัดไม่ต่ ากว่า 95% Standard Proctor งานบดอัดถนนจะกล่าวอย่าง
ละเอียดในหมวดงานถนน 

 
1.9 การทดสอบ 

การทดสอบเพื่อให้ได้ความหนาแน่นของการถมและกลบเกลี่ยดินเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีโดยวิศวกรผู้
ควบคุมงานเป็นผู้เลือกสถานท่ีปฏิบัติการทดสอบ 
1.9.1 ความหนาแน่นสูงสุด 

การทดสอบต้องใช้ตัวอย่าง 2 ส่วนที่แยกกันเพื่อตัดสินความหนาแน่นสูงสุดในสภาพความช้ืนที่เหมาะสม
วิศวกรผู้ควบคุมงานเป็นผู้จัดเลือกเก็บจากสถานท่ีที่ต้องการ 

1.9.2 การทดสอบการอัดแน่น 
ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบการอัดแน่นทุก 200 ลูกบาศก์เมตรและทุกความลึก 0.30 เมตร
ของการถมดิน 
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2. งานถนน 
2.1 การขุดดินเพ่ือการสร้างถนน 

ผู้รับจ้างจะต้องท าการขุดดินแต่งพ้ืนในเขตถนนเพื่อให้ได้แนวทางและระดับตามก าหนดในแบบและท าการ
เคลื่อนย้ายวัสดุต่างๆ ที่ไม่พึงประสงค์จากบริเวณก่อสร้างโดยจะต้องด าเนินการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
2.1.1  วัสดุต่างๆที่ขุดออกและอยู่ในเกณฑ์ที่จะใช้ในงานต่อไปได้ให้น าไปเก็บกองไว ้ณ ที่ๆ ก าหนดให้หรือบริเวณ

ที่จะท าการถมดิน 
2.1.2 การขุดดินจะต้องเป็นไปตามแบบที่ระบุไว้ท้ังรูปร่างและระดบั โดยพิจารณาแบบแปลน รูปตัดถนนตาม

ขวาง และรูปตดัถนนตามยาวเป็นส าคัญ 
2.1.3 ในระหว่างการด าเนินงานการขุดดินช้ันดินเดิม (Subgrade) ของถนน จะต้องตกแต่งลาดให้อยู่ในลักษณะ

ที่ระบายน้ าได้ตลอดเวลาและต้องขุดร่องระบายน้ าทั้งสองข้างของถนน 
2.1.4 การขุดดินจะต้องอยู่ในเขตซึ่งก าหนดในแบบ ห้ามขุดเกินกว่าที่ก าหนดนอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้

ควบคุมงาน และการตกแต่งลาดต้องด าเนินการให้ได้ตามแบบ 
2.1.5 เมื่อขุดดินถึงระดับที่ก าหนดให้ในแบบแล้วปรากฏว่าดินช้ันนั้นๆไม่เหมาะสมหรือไม่มีเสถียรภาพเพียงพอที่จะ

เป็นช้ันดินคันทาง (Subgrade) ของถนน ให้ขุดออกไม่น้อยกว่า 50 ซม. และน าวัสดุที่เหมาะสมมาใส่แทน 
2.1.6 เมื่อขุดดินถึงระดับท่ีก าหนดให้แลว้จึงจะด าเนินการตกแต่งและสร้างพื้นช้ันล่างของถนนต่อไปได้ 

 
2.2 การถมดินเพ่ือสร้างถนนชั้นคนัทาง 

ผู้รับจ้างจะต้องท าการถมดินซึ่งใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติตามก าหนดบดอัดแน่นให้ได้ระดับแนวทางที่ก าหนดไว้
ในแบบโดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
2.2.1 ในบริเวณที่ท าการถมดิน จะต้องได้รับการตรวจสอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงานเสียก่อนว่าได้ท าการ

ตระเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยแล้วหรือไม่ในเรื่องการปรับพ้ืน 
2.2.2 ในกรณีที่จะท าการถมบนถนนเดิม จะต้องขุดผิวถนนเดิมนั้นออกย่อยเป็นก้อนเล็กเพื่อให้มีการยึดเหนี่ยว

ระหว่างวัสดุเดิมและวัสดุใหม่ 
2.2.3 วัสดุดินคันทางจะต้องเป็นวัสดุที่เหมาะสมจากบริเวณที่ก่อสร้าง หรือจากบริเวณอื่นที่ได้รับการอนุมัติจาก

วิศวกรผู้ควบคุมงาน โดยวัสดุดังกล่าวต้องมีค่าเปอร์เซ็นต์ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์
และวัสดุต้องปราศจากวัชพืชเศษขยะหินอิฐกรวดหรือสารเคมีเจือปน 

2.2.4 การถมดินคันทางจะต้องเกลี่ยเป็นช้ันๆ ให้กว้างเต็มบริเวณที่จะท าการถมแต่ละช้ันหนาไม่เกิน 30 ซม. 
(ความหนาหลวมตัวก่อนบดอัด) นอกจากในกรณีที่ถมในคลองเดิมให้ถมเป็นช้ันๆ แต่ละช้ันหนาเพียงให้
พยุงเครื่องมือที่ใช้บดอัดได้และบดอัดแน่นตามเกณฑ์ที่ก าหนดทีละช้ันแล้วจึงเกลี่ยใส่วัสดุและบดอัดช้ัน
ต่อๆไปได้ทั้งนี้วิศวกรอาจจะอนุญาตให้ท าการถมบดอัดดินแต่ละช้ันหนากว่าก าหนดดังกล่าวได้หากผู้รับ
จ้างใช้เครื่องบดอัดที่มี Compactive  Effort สูงกว่าปกติโดยให้วินิจฉัยด้วยการทดสอบเป็นหลักการ 

2.2.5 การถมดินแต่ละชั้นจะต้องแต่งลาดให้อยู่ในลักษณะที่จะระบายน้ าได้ตลอดเวลา 
2.2.6 แต่ละชั้นของดินถมจะต้องบดอัดให้มีความแน่นและควบคุมความชุ่มช้ืนให้สม่ าเสมอกันด้วยเครื่องมือกลที่

วิศวกรเห็นว่าเหมาะสมกับประเภทของดินนั้นๆ ในระหว่างการบดอัดดินจะต้องมีความช้ืนใกล้เคียงกับผล
ทดลองการบดอัดดินในห้องปฏิบัติการ ดินถมแต่ละช้ันต้องบดอัดให้แน่นได้ความแน่นของดินในสนามไม่
น้อยกว่า 95% Modified Compaction หรือตามที่ก าหนดไว้ในแบบ 
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2.2.7 ในบริเวณซึ่งรถบดไม่สามารถเข้าท าการบดอัดได้ให้ถมดินบดอัดด้วยเครื่องกระทุ้งเป็นช้ันๆ แต่ละช้ันหนา
ไม่เกิน 10 ซม. (ความหนาหลวมตัวก่อนบดอัด) และจะต้องบดอัดให้ได้ความแน่นสัมพัทธ์ของดินในสนาม
ไม่ต่ ากว่าท่ีก าหนดในข้อ 2.6 

2.2.8 ในการถมดินและบดอัดผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในข้อเสียหายต่างๆ อันเกิดจากการใช้เครื่องมือในการขน
ย้ายเกลี่ยใส่วัตถุและเครื่องมือบดอัดต่อทรัพย์สินต่างๆ ในบริเวณที่ท าการก่อสร้างและบริเวณใกล้เคียง 

2.2.9 เมื่อถมดินช้ันคันทางของถนน (Subgrade) จะต้องตกแต่งให้ได้รูปร่างลักษณะโค้งลาดตามที่ก าหนดใน
แบบยอมให้มีการคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 1 ซม. 

2.2.10 ในการทดสอบผู้รับจ้างเป็นผู้จัดเตรียมแรงงานอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และอื่นๆที่ใช้ในการทดสอบความ
แน่นสัมพัทธ์ 1 จุดต่อพื้นที่ 300 ตารางเมตรหรือ 1 จุดต่อระยะ 50 เมตรตามความยาวของถนนโดยถือ
จ านวนจุดซึ่งจะต้องทดสอบที่ให้ค่ามากกว่าเป็นเกณฑ์การบดอัดแต่ละชั้นถ้าผลการทดสอบไม่ได้ความแน่น
สัมพัทธ์ตามที่ก าหนดไว้ผู้รับจ้างจะต้องท าการบดอัดจนกระทั่งได้ความแน่นสัมพัทธ์ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
แบบหรือตามข้อก าหนดนี้ 

 
 

2.3 การสร้างชั้นพ้ืนฐานของถนน 
ผู้รับจ้างจะต้องสร้างช้ันพื้นฐาน (Base Course) และช้ันรองพื้นฐาน (Subbase Course) ของถนน

คอนกรีตที่จอดรถถนนแอสฟัลต์ผสมร้อนคันหินและอื่นๆ  ตามที่ก าหนดในแบบบนพื้นช้ันคันทางของถนน 
(Subgrade) ที่ได้เตรียมไว้แล้วโดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
2.3.1 ก่อนท่ีจะลงมือท าการสร้างช้ันรองพื้นฐานของถนนพ้ืนช้ันล่างท่ีได้เตรียมไว้แล้วจะต้องได้รับการตรวจว่าอยู่

ในสภาพเรียบร้อยโดยได้บดอัดแน่นด้วยวัสดุที่ก าหนดให้ได้ระดับแนวทางตามก าหนดในแบบและรายการ
มาตรฐานว่าด้วยงานดินและได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรก่อน 

2.3.2 วัสดุที่ใช้เป็นช้ันพ้ืนฐานและรองพืน้ฐานของถนนจะต้องมีคุณสมบัตดิังต่อไปนี้คือ 
2.3.2.1 ปราศจากอินทรีย์วตัถุเช่นใบไมร้ากไม้หญา้ขยะและสิ่งปฏิกูลอื่น 
2.3.2.2 จะต้องเป็นวัสดุธรรมชาติหรือวัสดผุสมทีส่่วนคละของขนาดเมล็ดดังนี้คือ 
 

ขนาดตะแกรงร่อน 
%  ของขนาดเมล็ดท่ีผ่านตะแกรงขนาดต่างๆ 
A B C D 

2” 
1” 

3/8” 
No. 4 
No. 10 
No. 40 
No. 200 

100 
- 

30-65 
25-55 
15-40 
8-20 
2-8 

100 
75-95 
40-75 
30-60 
20-45 
15-30 
5-20 

- 
100 

50-85 
35-65 
25-50 
15-30 
5-15 

- 
100 

60-100 
50-85 
40-70 
25-40 
5-20 

 

2.3.2.3 จะต้องมีจุดเหลวตัว (Liquid Limit) ไม่เกิน 25% ดัชนีของความเหนียว (Plasticity Index) ไม่
เกิน 6% 

2.3.2.4 จะต้องมีค่าความต้านทานรบัน้ าหนักโดยมีคา่ CBR ไมต่่ ากว่าท่ีก าหนดไว้ในแบบ 
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2.3.3 วัสดุที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นช้ันพ้ืนฐานและรองพื้นฐานของถนนจะต้องน ามาเทบนพื้นช้ันล่างซึ่งเตรียมไว้
แล้วเกลี่ยเป็นช้ันๆตามความหนาที่แสดงไว้ในแบบการเกลี่ยต้องเกลี่ยเป็นแนวและเป็นช้ันสม่ าเสมอกันแต่
ละชั้นต้องหนาไม่เกิน 15 ซม. และบดอัดให้แน่นตามก าหนดทีละช้ันให้เรียบร้อยก่อนจึงเกลี่ยวัสดุและบด
อัดช้ันต่อๆ ไปตามล าดับ 

2.3.4 ให้บดอัดชั้นพ้ืนฐานและรองพื้นฐานของถนนซึ่งเกลี่ยใส่ไว้เรียบร้อยและบดอัดแต่ละช้ันด้วยเครื่องมือกลที่
เหมาะสมและได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรถ้าใช้รถบดจะต้องวิ่งด้วยอัตราไม่เกิน  10 ก.ม. ต่อช่ัวโมงใน
ระหว่างการบดอัดจะต้องมีความช้ืนถูกต้องตามที่ก าหนดให้จากผลการทดลองการบดอัดดินด้วยวิธีการ
มาตรฐานในห้องปฏิบัติการทดลองดินช้ันพื้นฐานและรองพื้นฐานของถนนแต่ละช้ันต้องบดอัดแน่นให้มี
ความแน่นสัมพัทธ์ไม่ต่ ากว่าท่ีก าหนดไว้ในแบบ 

2.3.5  ในบริเวณซึ่งรถบดไม่สามารถเข้าบดอัดได้ให้เกลี่ยใส่วัสดุช้ันพื้นฐานและรองพื้นของถนนและบดอัดเป็น
ช้ันๆแต่ละชั้นหนาไม่เกิน 10 ซม. และจะต้องได้ความแน่นสัมพัทธ์ไม่ต่ ากว่าท่ีก าหนดไว้   ในแบบ 

2.3.6 ในระหว่างการเกลี่ยใส่วัสดุและบดอัด ช้ันรองพื้นฐานของถนนแต่ละช้ันดังกล่าวแล้วอาจมีอุปสรรคเกิดขึ้น
และท าให้งานชะงักเป็นการช่ัวคราวผู้รับจ้างจะต้องแต่งดินเป็นลาดเพื่อจัดเตรียมไว้ให้สะดวกต่อการ
ระบายน้ าอยู่ตลอดเวลา 

2.3.7 ผิวหน้าของพื้นฐานของถนนจะต้องได้รับการตกแต่งให้มีรูปลกัษณะตามที่ปรากฎในแบบดว้ยรถบดล้อเรยีบ  
(Smooth - Steel Roller)   ขนาด 8-10 ตันในแนวยาวของถนนผิวหน้าต้องได้ระดับลาดโค้งตามที่
ก าหนดตลอดโดยอนุโลมให้ผิดได้ไม่เกิน 1 ซม. 

2.3.8 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมการสร้างช้ันพื้นฐานของถนนให้แล้วเสร็จเป็นการล่วงหน้ามีความยาวพอควร
ก่อนที่จะสร้างผิวถนนซึ่งวิศวกรอาจสั่งให้หยุดงานได้ถ้าเห็นว่าผู ้รับจ้ างมิได้เตรียมการไว้เป็นการ
ล่วงหน้าดังกล่าวแล้ว 

2.3.9 ในการทดสอบผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดเตรียมแรงงานอุปกรณ์เครื่องใช้และอื่นๆที่ใช้ในการทดสอบที่วิศวกร
เห็นว่าจ าเป็นและการทดสอบความแน่นสัมพัทธ์ 1 จุดต่อ 300 ตาราง-เมตรหรือ 1 จุดต่อระยะ 50 เมตร
ของความยาวถนนโดยถือจ านวนจุดซึ่งจะต้องทดสอบที่ให้ค่ามากกว่าเป็นเกณฑ์ของการบดอัดแต่ละช้ันถ้า
ผลการทดสอบไม่ได้ความแน่นสัมพัทธ์ตามที่ก าหนดไว้ผู้รับจ้างจะต้องท าการบดอัดจนกระทั่งได้ความแน่น
สัมพัทธ์ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแบบ 

2.3.10 Prime Coat ส าหรับพ้ืนฐานถนนแอสฟัลต์เมื่อท าการบดอัดและตรวจสอบความแน่นความเรียบร้อยความ
สม่ าเสมอและระดับลาดโค้งได้ตามแบบแล้วต้องท าความสะอาดโดยการกวาดหรือวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสมถ้าหาก
วิศวกรเห็นเป็นความจ าเป็นอาจจะให้พรมน้ าบางๆบนผิวหน้าก่อนที่จะท าการพ่นยางได้การพ่นยางให้ใช้  
Medium Curing Cut Back Asphalt  Type MC-1  อัตราระหว่าง 0.50 ถึง 1.5 ลิตรต่อตารางเมตรและ

ที่อุณหภูมิระหว่าง 135F  ถึง 160F  (57C  ถึง 71C) หรือวิศวกรอาจเปลี่ยนแปลงเกรดของยางตาม
ความหยาบของผิวพ้ืนบนพื้นฐานท่ีสะอาดด้วยเครือ่งพ่นที่เหมาะสมโดยสม่ าเสมอภายใต้ความดันที่ต้องการ
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือที่จ าเป็นในการวัดอุณหภูมิของยางทั้งในเตา และในรถต้มยางการหาอัตรา
ของยางที่ใช้เครื่องพ่นจะต้องผ่านการเห็นชอบของวิศวกรเสียก่อนหลังจากการพ่นยางครั้งแรกแล้วหาก
ปรากฏว่าปริมาณยางท่ีพ่นมายังมีข้อผิดพลาดจะต้องแก้ไขเครื่องพ่นยางให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงด าเนินการ
ต่อไปได้ถ้าไม่มีทางส ารองส าหรับการจราจรให้ลาดยางทีละครึ่งของความกว้างของถนนตามที่วิศวกร
ก าหนดให้เมื่อพ่นยางแล้วจะต้องทิ้งไว้ให้ยางบ่มตัวไม่น้อยกว่าก าหนด ของประเภทยางนั้นหรือจนกว่าจะ
แห้งและในระหว่างบ่มต้องคอยระวังรักษาตลอดแนวที่พ่นยางไว้ห้ามรถผ่านด้วยในกรณีที่จ าเป็นให้รถผ่าน
ให้ใช้ทรายสะอาดลาดทับหน้าก่อน 
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2.4 การสร้างผิวทางลาดยาง 

 ผิวถนนเป็นผิวทางชนิดเซอร์เฟสทรีตเมนต์ช้ันเดียวหนา 5 ซม. (Single Bituminous Surface 
Treatment, SBST) โดยอยู่ถัดจากช้ันพ้ืนฐานขึ้นมา 
2.4.1 วัสด ุ

 - แอสฟัลต์ให้เป็นไปตาม มทช. 226 : มาตรฐานงานผิวจราจรแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์ ตามข้อ2.1.3  
  และต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.371 : แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชั่น 
  ส าหรับถนน และได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบคุณภาพ มอก. ISO-9002  
  หรือแอสฟัลต์อิมัลชั่นชนิดอื่น ซึ่งทางเจ้าของงานและผู้ควบคุมงานเห็นชอบแล้ว 
 - หินย่อย ให้เป็นไปตาม มทช. 207 : มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ดส าหรับผวิจราจรแบบเซอร์เฟสท-รีตเมนต์ 

2.4.2 การกองวัสด ุ
- ให้แยกกองหินย่อยแต่ละขนาดไว้ โดยไม่ปะปนกัน 
- ถ้าบริเวณที่กองหินย่อยไม่เรียบร้อยอันอาจจะท าให้มีวัสดุอืน่ไม่พึงประสงคม์าปะปน ผูค้วบคุมงาน 
 อาจไม่อนุญาตใหใ้ช้หินย่อยท่ีมีวัสดุอื่นปะปนน้ันได ้
- บริเวณที่กองหินย่อย ต้องมีการระบายน้ าที่ดีอันเป็นการป้องกันมิให้น้ าท่วมกองหินย่อยได้  

2.4.3 ขนาดของหินย่อย 
ขนาดของหินย่อยของผิวทางให้เป็นไปตามตารางดังนี ้

ขนาดที่ใช้เรียก 
มิลลเิมตร 

น้ าหนักผ่านตะแกรงเป็นร้อยละ 
25.0 มม. 19.0 มม. 12.5 มม. 9.5 มม. 4.75 มม. 2.36 มม. 1.18 มม. 

19.0 (3/4 นิ้ว) 100 90-100 0-30 0-8 - 0-2 0-0.5 
12.5 (1/2 นิ้ว) - 100 90-100 0-30 0-4 0-2 0-0.5 

 
2.4.4 การเลือกใช้ขนาดของหินย่อย 

ส าหรับผิวทางช้ันแรกใหใ้ช้ขนาด 19.0 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) หรือ 12.5 มิลลิเมตร (1/2นิ้ว) และ
ต้องมีคุณสมบัตเิป็นไปตาม มทช. 207 : มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ดส าหรับผิวจราจรแบบเซอรเ์ฟสทรตีเมนต์ 

2.4.5 ปริมาณวัสดุที่ใช้โดยประมาณ 
หินย่อย และแอสฟัลตโ์ดยประมาณให้ใช้ตามตารางดังนี ้
ขนาดที่ใช้เรียก มิลลิเมตร 19.0 (3/4 น้ิว) 12.5 (1/2 นิ้ว) 

หินย่อยกิโลกรัมต่อตารางเมตร 16-22 12-18 
แอสฟัลต์อิมลัช่ัน ลิตรต่อตารางเมตร 1.1-2.3 0.8-1.6 

 

ส่วนปริมาณวสัดุที่ใช้จริงให้เป็นไปตามแบบ ปริมาณแอสฟลัต์ที่ออกแบบในช้ันนีไ้ด้จากค่า A.L.D. 
(AVERAGE LEAST DIMENSION) ของหินย่อย 

2.4.6 การล้างหินย่อย 
การล้างหินย่อย หินย่อยไม่ต้องเคลือบผิวแตต่้องล้างให้สะอาดแล้วรบีน าไปใช้โดยเร็ว หากปล่อย

ทิง้ไว้จนแห้งหรือสกปรกต้องล้างใหม ่
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2.4.7  การใช้สารผสมแอสฟัลต ์
สารผสมแอสฟัลต์ อาจใช้ผสมกับสารเคลือบผิวย่อยหรือผสมกับแอสฟัลต์โดยตรงก็ได้ แล้วแต่

ชนิดและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามค าแนะน าของผู้ผลิตถ้าผสมสารแอสฟัลต์ลงในแอสฟัลต์โดยตรง 
ควรผสมก่อนใช้งานเล็กน้อย แล้วท าให้แอสฟัลต์ในถังบรรจุแอสฟัลต์ประจ ารถพ่นแอสฟัลต์ไหลเวียนให้
ผสมเข้ากันดีเสียก่อน โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที แล้วจึงน าไปใช้งานทันที ห้ามต้มแอสฟัลต์ที่ผสมสาร
แอสฟัลต์แล้วท่ีช่วงอุณหภูมิส าหรับพ่นแอสฟัลต์ทิ้งไว้ เพราะสารผสมแอสฟัลต์อาจเสื่อมคุณภาพได้ภายใน
ไม่กี่ช่ัวโมงเท่านั้น  

หากจ าเป็นที่จะต้องน าแอสฟัลต์ที่ผสมสารผสมแอสฟัลต์และต้มที่อุณหภูมิที่ใช้ลาดทิ้งไว้เกินกว่า 
3 ช่ัวโมง มาใช้ใหม่ ต้องด าเนินการตามข้อเสนอแนะน าของผู้ผลติสารผสมแอสฟัลต ์โดยความเห็นชอบของ
ผู้ควบคุมงาน 

2.4.8  เครื่องจักรและเครื่องมือ 
เครื่องจักรและเครื่องมือท่ีใช้ให้เป็นตาม มทช. 226 : มาตรฐานงานผิวจราจรแบบเซอร์เฟสทรีต

เมนต์ เครื่องโรยหินจะต้องเป็นแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง 
2.4.9 การเตรียมการก่อนการก่อสร้าง 

- การเตรียมวัสดุ ให้แยกกองหินย่อยแต่ละขนาดไว้โดยไม่ปะปนกันและต้องไม่ให้มีวัสดุที่ไม่พึงประสงค์ 
 อื่นใดมาปะปน บริเวณที่เตรียมไว้กองวัสดุจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน โดย 
 ปราศจากสิ่งไม่พึงประสงค์ต่างๆ 
- เครื่องพ่นแอสฟัลต์ ก่อนน าเครื่องพ่นแอสฟัลต์ไปใช้งานจะต้องตรวจสอบและตรวจปรับอุปกรณ์ 
 ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเพื่อให้สามารถลาดแอสฟัลต์ได้ปริมาณที่ถูกต้องและสม่ าเสมอ 
- เครื่องโรยหิน ก่อนจะน าไปใช้งานต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง และตรวจปรับให้สามารถโรยหินย่อยได้ 
 ตามปริมาณที่ก าหนดและสม่ าเสมอท่ัวพ้ืนท่ีที่โรยหินย่อยนัน้ 
- รถบดล้อยาง ก่อนจะน าไปใช้ต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง น้ าหนักรถและความดันลมยางให้ผู้ควบคุม 
 งานก าหนดให้เหมาะสมกับงานก่อสร้าง 
- รถเทกระบะเทท้าย ก่อนจะน าไปใช้งานต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง และจะต้องมีจ านวนพอเพียงท่ีจะ 
 ขนส่งหินย่อยไปใช้ในการก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ท าให้การโรยหินย่อยหยุดชะงัก เมื่อได้ลาก 
 แอสฟัลต์ไปแล้ว 
- เครื่องจักร เครื่องและอุปกรณ์อื่นๆ นอกเหนือจากท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว หากจ าเป็นต้องน ามาใช้งาน ให ้
 อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน โดยจะต้องตรวจสอบ และตรวจปรับให้ถูกต้องก่อนน าไปใช้งาน 
- กรณีพื้นทาง หรือผิวทางเดิม ท่ีจะท าผิวแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์ไม่สม่ าเสมอ หรือเป็นคลื่น ให ้
 ปรับแต่งให้สม เสมอ ถ้ามีหลุมบ่อจะต้องตัดหรือขุดออก แล้วซ่อมแบบสกินแพตช่ิง (Skin Patching)  
 หรือแบบดีพ แพตชิ่ง (Deep Patching) แล้วแต่กรณี บดอัดให้แน่น มีผิวท่ีเรียบสม่ าเสมอ วัสดุที่ 
 น ามาใช้จะต้องมีคุณภาพดี ขนาดและปริมาณวัสดุที่ใช้ต้องเหมาะสมกับลักษณะความเสียหาย และ 
 พืน้ท่ีที่จะซ่อม 
- กรณีพื้นทางที่ท าไพรมโคท (Prime Coat) หลุดหรือเสียหาย ต้องซ่อมแซมใหม่ให้เรียบร้อยตาม 
 วิธีการที่ผู้ควบคุมงานก าหนด แล้วทิ้งไว้จนครบก าหนดที่ต้องการบ่มตัวของแอสฟัลต์ที่ใช้ซ่อม 
 เสียก่อนจึงท าผิวทางได้ 
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- กรณีพื้นทางที่ท าไพรมโคท ทิง้ไว้นาน มีผิวหลุดเสียหายเป็นพ้ืนท่ีต่อเนื่องหรือมากเกินกว่าที่จะซ่อม 
 ตามข้อข้างต้น ให้ได้ผลดีให้คราด (Scarify) พืน้ทางออก แล้วบดทับใหม่ให้ได้ตามมาตรฐานก าหนด  
 ท าไพรมโคทใหม่ ทิ้งไพรมโคทไว้จนครบก าหนดที่ต้องบ่มตัวเสียก่อน จึงท าผิวทางได 
- กรณีผิวทางเดิมมีแอสฟัลต์เยิ้ม ก่อนท าผิวทางจะต้องแก้ไขให้เรียบร้อยเสียก่อนโดยการปาดออก 
 หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมที่ผู้ควบคุมงานก าหนดหรือเห็นชอบแล้ว 
- ขอบพ้ืนทาง พืน้ทางหรือผิวทางเดิมที่จะท าผิวแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์ ต้องสะอาดปราศจากฝุ่นและ 
 วัสดุสกปรกอ่ืนๆ ปะปน 
- การท าความสะอาดพืน้ทาง หรือผิวทางเดิมที่จะท าผิวแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์ โดยการกวาดฝุ่น วัสดุ 
 หลุดหลวม ทรายที่สาดทับไพรมโคทออกให้หมดด้วยเครื่องกวาดฝุ่น ต้องปรับอัตราเร็วการหมุนและ 
 น้ าหนักกด ที่กดลงบนพ้ืนทางเดิมให้พอดี โดยไม่ท าให้พ้ืนทางหรือผิวทางเดิมเสียหาย เสร็จแล้วให้ใช้ 
 เครื่องเป่าลม เป่าฝุ่นหรือวัสดุที่หลุดหลวมออกจนหมด 
- กรณีที่คราบฝุ่นหรือวัสดุจับตัวแข็งทีพ่ื้นทาง หรือผิวทางเดิมที่จะท าผิวแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์ ให ้
 ก าจัดคราบแข็งดังกล่าวออกเสียก่อนโดยการใช้เครื่องมือใดๆ ท่ีเหมาะสมตามที่ผู้ควบคุมงานก าหนด 
 หรือเห็นชอบ แล้วขูดออกแล้วล้างให้สะอาดทิ้งไว้ให้แห้ง ใช้เครื่องกวาดฝุ่นกวาด และใช้เครื่องเป่าลม  
 เป่าฝุ่น หรือวัสดุที่หลุดหลวมออกให้หมด 
- หินย่อย ต้องไม่มีความช้ืนมากเกินไป จนท าให้เคลือบผิวได้ไม่ทั่วถึง ถ้าหินมีความชื้นมากเกินไป ผู้ 
 ควบคุมงานอาจใช้ผสมสารผสมแอสฟัลต์ ซึ่งกรมทางหลวงชนบท ได้ตรวจสอบและอนุญาตแล้ว ลง 
 ในสารเคลือบผิวหินย่อย ด้วยปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 โดยปริมาตรของสารเคลือบที่ใช้จนท า 
 ให้เคลือบผิวได้ทั่วถึง 
- การเคลือบผิวให้ท าการเคลือบผิวหินย่อยโดยใช้เครื่องเคลือบผิวหินย่อย ปริมาณ 4-10 ลิตรต่อ 
 ลูกบาศก์เมตร ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับชนิดและการดูดซึมของวัสดุหินย่อย และชนิดของสารที่ใช้เคลือบผิว 
- เครื่องเคลือบผิวหินย่อย จะร่อนคัดขนาดของหินย่อยแยกเอาฝุ่นและขนาดที่ไม่ต้องการออก แล้วน า 
 ส่วนท่ีเหลือมาเคลือบผิวให้ทั่วถึง ด้วยการใช้หัวฉีดพ่นสารเคลือบผิวลงบนหินย่อยการเคลือบผิวต้อง 
 เคลือบบางๆ ไม่ให้มีสารเคลือบผิวเยิ้ม 
- เมื่อเคลือบผิวหินย่อยเสร็จแล้ว ควรน าไปใช้งานทันที หากเก็บไว้นานจนสารเคลือบผิวแห้ง ตอ้ง 
 เคลือบผิวใหม่ ทั้งนีใ้ห้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน 
- ในกรณีที่ใช้แอสฟัลต์อิมัลชั่นไม่ต้องเคลือบผิว แต่ต้องล้างหินย่อยให้สะอาด โดยใช้เครื่องล้างหินย่อย  
 หรือวิธีการอื่นใดท่ีเหมาะสม ซึ่งผู้ควบคุมงานเห็นชอบแล้วให้รีบน าไปใช้โดยเร็วหากปล่อยท้ิงไว้จน 
 แห้งหรือสกปรกต้องล้างใหม่ 
- สารผสมแอสฟัลต์ อาจใช้ผสมกับสารเคลือบผิวหินย่อย หรือผสมกับแอสฟัลต์โดยตรงก็ได้ แล้วแต่ 
 ชนิดและความเหมาะสมโดยให้เป็นไปตามค าแนะน าของผู้ผลิตถ้าผสมสารผสมแอสฟัลต์ลงใน 
 แอสฟัลต์โดยตรง ควรผสมก่อนใช้งานเล็กน้อยแล้วท าให ้แอสฟัลต์ในถังบรรจุแอสฟัลต์ประจ ารถพ่น 
 แอสฟัลต์ไหลเวียนผสมเข้ากันดี โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที แล้วจึงน าไปใช้งานทันที ห้ามต้ม 
 แอสฟัลต์ที่ผสมสารผสมแอสฟัลต์แล้วท่ีช่วงอุณหภูมิ ส าหรับพ่นแอสฟัลต์ทิ้งไว้นานเพราะสารผสม 
 แอสฟัลต์อาจเสื่อมคุณภาพได้ภายในไม่กี่ช่ัวโมงเท่านั้นหากจ าเป็นจะต้องน าแอสฟัลต์ที่ผสมสารผสม 
 แอสฟัลต์ และต้มที่อุณหภูมิที่ใช้ลาดทิ้งไว้เกินกว่า 3 ช่ัวโมงมาใช้ใหม่ ต้องด าเนินการตามข้อแนะน า 
 ของผู้ผลิตสารผสมแอสฟัลต์ โดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน 
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2.4.10 การก่อสร้าง 
 - ใช้เครื่องพ่นแอสฟัลต ์ลาดแอสฟลัต์ตามอณุหภมูิที่ก าหนดไว ้
 - เมื่อลาดแอสฟัลต์แล้วใหโ้รยหินย่อยปิดทับแอสฟัลต์ทันทีตามปริมาณที่ก าหนด ถ้าในพ้ืนท่ีบางส่วนไม ่
  มีหินย่อยปิดทับหน้าหรือหินย่อยไม่เรียงก้อนสม่ าเสมอ ให้ใช้คนตักสาดหรือเกลี่ยช่วยทันทีจนหินย่อย 
  เรียงก้อนติดกันแน่นสม่ าเสมอ 
 - ในกรณีที่ลาดแอสฟัลต์ครั้งละครึ่งความกว้างของถนน ในการลาดแอสฟัลต์ครึ่งถนนแรก การโรยหิน 
  ย่อยให้โรยเว้นไว ้100 หรือ 150 มิลลเิมตร เข้ามาจากขอบด้านในของแอสฟัลต์ที่ลาด เพื่อแอสฟัลต ์
  จากการลาดแอสฟลัต์ในอีกครึ่งถนนท่ีเหลือเข้ามาซ้อนทับบนพ้ืนท่ีที่เว้นไว้นี ้ทั้งนี้เพื่อจะได้ปริมาณ 
  แอสฟัลต์ที่ถูกต้อง และสม่ าเสมอทั่วพื้นที่ 
 - ในกรณีที่ใช้หัวฉีดชนิดพิเศษท่ีริมทอ่พ่นแอสฟัลต์ด้านนอกสุด ซึ่งหัวฉีดชนิดพิเศษนี ้จะท าให้ม ี
  ปริมาณแอสฟัลต์ที่พ่นออกมาสม่ าเสมอเท่ากับปริมาณแอสฟลัตด์้านในแล้ว ก็ให้โรยหินย่อยเตม็ 
  ความกว้างของพื้นที่ท่ีลาดแอสฟัลต์ได ้แต่ทั้งนี้หัวฉีดชนิดพิเศษที่นามาใช้ เมื่อตรวจสอบความ 
  สม่ าเสมอของการลาดแอสฟลัตต์ามขวางและตามยาวถนนแล้วจะคลาด เคลื่อนได้ไมเ่กินร้อยละ 17  
  และร้อยละ 15 ตามล าดับ และผูค้วบคุมงานอนุญาตให้ใช้ ตามล าดบั และผู้ควบคุมงานอนุญาตให้ 
  ใช้ได้เสียก่อน 
 - ขณะที่กาลังโรยหินย่อยปิดทับแอสฟัลต ์ให้ใช้รถบดล้อยางบดทับตามให้เต็มผิวหน้าทันที ประมาณ  
  2-3 เที่ยว 
 - รถบดล้อยางที่ใช้ต้องมีจ านวนอย่างน้อย 2 คัน และหากในเวลา 1 ช่ัวโมง ท าผิวทางได้เกิน 500  
  เมตรส าหรับ 1 ช่องจราจรแล้ว จะต้องเพิ่มรถบดล้อยางอีกไม่น้อยกว่า 1 คัน จ านวนรถบดล้อยางที ่
  เพิ่มให้อยู่ในดุลยพินิจของผูค้วบคมุงาน 
 - หลังจากท่ีรถบดล้อยางบดทับเต็มหน้าผิวทางประมาณ 2-3 เที่ยวแลว้ ให้ใช้เครื่องเกลี่ยหิน เกลี่ยหิน 
  ย่อยที่เหลือค้างซ้อนกันอยู่ในกระจายลงส่วนท่ีขาด จนหินย่อยปิดทบัผิวหน้าแอสฟลัตส์ม่ าเสมอ และ 
  ต้องไม่ให้มีหินย่อยที่ติดแอสฟัลต์อยู่แล้วหลดุออก การเกลี่ยนี้ให้เกลีย่เต็มหนา้ประมาณ 2 เที่ยว 
 - ให้ใช้รถบดล้อยางบดทับต่อไปอีก จนกระทั่งหินย่อยฝังตัวลงไปในเนือ้แอสฟัลต์เป็นอยา่งดี มีลักษณะ 
  ผิวสม่ าเสมอ และแอสฟัลต์แข็งตัว หรือแตกตัวเรียบร้อยแล้ว 
 - ในบางกรณีที่จาเป็นอาจใช้รถบดลอ้เหล็ก 2 ล้อ ชนิดขับเคลื่อนไดด้้วยตัวเองขนาด 4-6 ตัน บดทับ 
  เป็นครั้งสดุท้ายได ้โดยบดทับเต็มหน้าไม่เกิน 2 เที่ยว และต้องไม่ทาให้หินย่อยแตกท้ังนี้ให้ อยู่ในดุลย 
  พินิจของผู้ควบคุมงาน 
 - ให้ปิดการจราจรไว้ให้นานท่ีสดุเท่าที่จะท าได ้หากสามารถเบี่ยงการจราจรไม่ใหผ้่านพ้ืนท่ี ที่ก่อสร้าง 
  ผิวทางได ้แต่ถ้าไมส่ามารถปิดการจราจรได้ก็ให้ควบคมุความเร็วของการจราจรที่ผ่านไม่ใหเ้กิน 30  
  กิโลเมตรต่อช่ัวโมง เป็นเวลาอย่างน้อย 
 - หลังจากแอสฟลัต์ยดึหินย่อยแน่นและแห้งดีแล้วให้ใช้เครื่องกวาดฝุน่หรือเครื่องมืออ่ืนใดที่เหมาะสม  
  ก าจัดหินย่อยท่ีอาจหลงเหลืออยู่บนผิวทางออกให้หมดโดยไม่ท าใหห้นิย่อยท่ีติดแน่นแล้วหลดุออก 
2.4.11 รายละเอียดเพิ่มเติม 
 - การท าผิวแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต ์จะต้องพิจารณาสภาพดินฟ้าอากาศให้เหมาะสม ห้ามลาด 
  แอสฟัลต์ในขณะที่มลีมพัดแรง หรอืในขณะที่มีเค้าว่าฝนจะตก หรือระหว่างฝนตกถ้าผิวหน้าของพื้นที่ 
  ที่จะลาดแอสฟัลต์เปียกหา้มลาดแอสฟัลต์ซเีมนตห์รือคัดแบคแอสฟลัต์ 
 - ความยาวของแปลงท่ีจะลาดแอสฟัลต ์ควรก าหนดให้เหมาะสมกับชนิดของแอสฟัลต์ที่ใช้ ปริมาณ  
  การจราจร สภาวะอากาศ เครื่องจกัร และหินย่อยที่ไดเ้ตรยีมไว ้
 - ก่อนเริ่มลาดแอสฟลัต ์ให้จอดเครือ่งพ่นแอสฟัลต์ห่างจากจุดเริม่ต้นแปลงท่ีจะลาดแอสฟลัต์ 

  พอประมาณ เพื่อให้เครื่องพ่นแอสฟัลต์ทาความเร็วของการลาดแอสฟัลต์ได้ตามที่ก าหนดไว ้
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 - ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสดุของการลาดแอสฟลัต์แต่ละแปลง ให้ใช้กระดาษหนาหรือวัสดุทึบใดๆ กว้าง 
  อย่างน้อย 500 มิลลเิมตร วางยาวตลอดความกว้างของการลาดแอสฟัลต ์เพื่อป้องกันไม่ให้ลาด 
  แอสฟัลต์ซ้ า โดยต้องเริ่มและหยุดลาดแอสฟลัต์แปลงนั้นบนกระดาษ หรือวัสดุทึบดังกลา่ว เพื่อให้ได ้
  รอยต่อการลาดแอสฟัลต์ที่เรียบรอ้ย ไม่มีแอสฟลัตเ์ลอะล้าไปในแปลงท่ีไดล้าดแอสฟลัตไ์ว้แล้ว 
 - การลาดแอสฟัลต์ไม่ควรลาดจนหมดถัง ควรเหลือแอสฟัลต์ในถังไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของความจุ 
  ของถัง ทั้งนี้เพราะแอสฟัลต์ที่ออกจากเครื่องสูบแอสฟัลต์จะมีปริมาณลดลงทาให้อัตราแอสฟัลต์ที่พ่น 
  ออกมาผิดไปจากท่ีก าหนดไว ้
 - ความสูงของท่อพ่นแอสฟัลต์ก่อนและหลังจากการลาดแอสฟัลต์ในแปลงใดๆ ไม่ควรมคีวามแตกต่าง 
  เกิน 12.5 มิลลิเมตร 
 - การลาดแอสฟัลต์ควรวิ่งสวนทิศทางลมเพื่อให้ควันหรือละอองแอสฟัลต์ออกไปทางด้านท้ายของ 
  เครื่องพ่นแอสฟัลต ์
 - ในการท าผิวแบบเซอร์เฟซทรตีเมนต์สองช้ัน ควรลาดแอสฟัลต์ชั้นท่ีหนึ่งและช้ันท่ีสองให้สวนทางกัน  
  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลีย่ปริมาณแอสฟัลต์ให้สม่ าเสมอท่ัวท้ังแปลง 
 - เมื่อก่อนสร้างท าผิวแบบเซอรเ์ฟซทรีตเมนต์เสร็จแล้ว ห้ามเปดิการจราจรจนกว่าแอสฟัลต์จะยดึหิน 
  ย่อยแน่นดีแล้ว แต่ถ้ามีความจ าเปน็ต้องเปิดการจราจร ให้จ ากัดความเร็วของการจราจรไม่ให้เกิน 30  
  กิโลเมตรต่อช่ัวโมง เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ช่ัวโมง 
 - เมื่อก่อสร้างทาผิวแบบเซอรเ์ฟซทรีตเมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรเปิดการจราจรขณะทีผ่ิวทางม ี
  อุณหภูมติ่ า เช่น ตอนเย็นหรือค่ า ห้ามเปิดการจราจรในขณะที่ฝนตก 

2.4.12 ข้อควรระวัง 
 - ในการใช้คัดแบคแอสฟัลต ์เนื่องจากคัทแบคแอสฟัลต์นั้นติดไฟได้ง่าย การปฎิบัติงานจะต้อง 
  ระมัดระวังมิให้เปลวไฟมาถูกได ้ทั้งในขณะต้ม หรือขณะลาดคัทแบคแอสฟัลต์นั้นติดไฟได้ง่าย การ 
  ปฏิบัติงานจะต้องระมดัระวังมิใหเ้ปลวไฟมาถูกได้ ทั้งในขณะต้มหรือขณะลาดคัทแบคแอสฟัลต ์
 - การขนส่งแอสฟัลต์อิมลัช่ันแบบบรรจุถัง (Drum) โดยเฉพาะการขนขึ้นและขนลง ต้องระมัดระวัง 
  ไม่ให้ถังบรรจุแอสฟัลต์อิมัลช่ันได้รบัการกระทบกระเทือนรุนแรง เพราะอาจจะทาให้แอสฟัลต ์
  อิมัลชั่นแตกตัวได ้
 - การใช้แอสฟัลต์อิมลัช่ันแบบบรรจถุัง ก่อนถ่ายเทแอสฟัลต์อิมลัช่ันลงในเครื่องพ่นแอสฟัลต ์ควรกลิ้ง 
  ถังไปมาหรือกวนให้เข้ากันเสียก่อน ทั้งนี้เพื่อให้แอสฟัลต์อิมัลชั่นมลีกัษณะเดียวกันท่ัวถัง หากใช้ไม่ 
  หมดถังควรปิดฝาให้แน่นเพื่อป้องกันน้าในแอสฟัลต์อิมลัช่ันระเหยออกไป ท าให้แอสฟัลต์อิมลัช่ัน 
  แตกตัว และหมดคณุภาพการเป็นแอสฟัลต์อิมลัช่ันได ้
 - หลังการลาดแอสฟลัต์ประจ าวัน ควรดูดแอสฟัลต์ในเครื่องพ่นแอสฟลัต์ออกให้หมดแล้วลา้งเครื่องพ่น 
  แอสฟัลตโ์ดยเฉพาะที่ท่อพ่นแอสฟัลต ์การล้างควรใช้น้ามันก๊าดหรอืสารทาละลายใดๆ สูบผ่านท่อ 
  ต่างๆ ของเครื่องพ่นแอสฟัลต ์เพื่อล้างส่วนท่ีตกค้างอยู่ออกให้หมด ทั้งนี้เพื่อป้องกันแอสฟัลต์เกาะตดิ 
  แน่น ท าให้ไม่สะดวกในการใช้งานต่อไปและช่วยป้องกันไม่ให้ถังบรรจุแอสฟัลต์ในเครื่องพ่นแอสฟัลต์ 
  ถูกกรดในแอสฟัลต์อิมัลช่ันบางชนดิกัดทะลเุสยีหายได้ 
 - ในการผสมน้ ามัน (Dutter) กับแอสฟัลต์ใหด้ าเนินการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอันตรายจากการลุก 
  ไหม ้

 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค                              5-12/41 
 

3.  งานท่อระบายน้ า และบ่อพัก คสล. 
3.1 ขอบเขต 

   งานวางท่อ คสล. ลอดใต้ถนน รวมถึงงานขุดดินเพื่อวางท่อ งานฝังกลบและบดอัดดินหลังท่อ งานดาด
คอนกรีตบริเวณปากท่อ 

 
3.2 วัสดุ 

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีมีมาตรฐานตามก าหนดไว้ในแบบแบบปากลิ้นรางซึ่งผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน
การผลิตท่อทุกชนิดต้องผลิตโดยเครื่องจักรซึ่งท้ังนี้ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งช่ือผู้ผลิตให้วิศวกรพิจารณาอนุมัติท่อคอนกรีต
จะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายในตามที่ก าหนดไว้มีความยาวท่อนละ 1.0 ม. ความหนาและปริมาณเหล็กเสริมในท่อ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ มอก. และต้องเป็นท่อที่สามารถต้านแรงกดโดยวิธี Three Edge Bearing Test  ได้ตาม
เกณฑ์ก าหนดดังต่อไปนี้ 

 3.2.1 ท่อระบายน้ าคอนกรตีข้างถนน 
 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 
(เมตร) 

แรงกดต่ าสุด (กก./ม.) ที่ท าให้เกิด 
รอยแตกร้าว 0.025 ซม. 

0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.80 
1.00 
1.20 

3,000 
4,000 
5,000 
6,000 
8,000 
10,000 
12,000 

 

3.2.2 ในกรณีที่วิศวกรไม่แน่ใจว่าท่อท่ีน ามาใช้นั้นมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ก าหนดหรือไม่วิศวกรมีสิทธิที่จะเลือกท่อ 
ท่อนใดก็ได้ในสนามโดยวิธีสุ่มตัวอย่าง 1 ท่อนในจ านวน 100 ท่อนเพื่อน าไปท าการทดสอบโดยผู้รับจ้าง 
จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 

 
3.3  การขุดดิน/วางท่อ/บ่อพัก 

3.3.1 ให้ผู้รับจ้างขุดดินตรงท่ีจะวางท่อให้มีความลึกและความกว้างตามที่ระบุไว้ในแบบหรือตามที่วิศวกรก าหนด  
ให้ห้ามผู้รับจ้างขุดร่องดินเป็นระยะยาวท้ิงไว้ไม่เกิน 7 วันโดยมิได้ท าการก่อสร้างแต่อย่างใดหากกรณีขุด 
ร่องดินลึกเกิน 2 ม. ผู้รับจ้างต้องท าการค้ ายันร่องดินให้มั่นคงเพื่อป้องกันดินพังทั้งนี้ให้ผู้รับจ้างเสนอแบบ
แสดงวิธีการค้ ายันมาให้วิศวกรตรวจสอบและอนุมัติก่อนและผู้รับจ้างจะลงมือขุดร่องดินก็ต่อเมื่อวิศวกรได้
อนุมัติแล้วและถ้าเกิดการเสียหายเช่นค้ ายันไม่แข็งแรงพอผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเองการเตรียมพื้น
ฐานรองรับท่อให้ใช้ตามที่ก าหนดในแบบเมื่อขุดถึงระดับตามแบบแล้วให้ท าการกระทุ้งบดอัดพื้นให้แน่นแต่
ถ้าพื้นเป็นดินเลนหรือโคลนจะต้องขุดทิ้งแล้วใส่ทรายรองพื้นท่อให้ได้ระดับตามแบบการยาแนวให้ใช้ปูน
ทรายยาแนวภายนอกตามขนาดดังนี้ 
- ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ถึง 0.50 ให้ยาแนวขนาด 0.10 x 0.05 ม. 
- ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ถึง 0.80 ให้ยาแนวขนาด 0.15 x 0.10 ม. 
- ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ถึง 1.20 ให้ยาแนวขนาด 0.20 x 0.10 ม. 
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- ส าหรับท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ถึง 1.20 ม. ต้องยาแนวด้านในและปาดให้เรียบร้อยด้วย 
3.3.2 เมื่อแต่งพ้ืนฐานและวางท่อลงไปตามที่ก าหนดไว้ในแบบแล้วให้ถมทรายเป็นช้ันๆฉีดน้ าและกระทุ้งให้แน่น 

สูงกว่าผิวท่อด้านบนไม่น้อยกว่า 20 ซม. จากนั้นให้ถมดินหรือทรายแล้วแต่กรณีตามที่ก าหนดในแบบเป็น 
ช้ันๆชั้นหนึ่งไม่เกิน 20 ซม. แต่ละชั้นให้บดทับด้วย MECHANICAL TAMPERS หรือ VIBRATOR  
COMPACTORS  ให้ท าการก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ตามที่ก าหนดไว้ในแบบเหล็กและคอนกรีตที่น ามาใช้ให้ 
เป็นไปตามข้อก าหนดงานเทหล่อคอนกรีตโครงสร้างการก่อสร้างท าเช่นเดียวกับการก่อสร้างท่อระบายน้ า 
ตรงด้านหน้าให้สร้างช่องรับน้ าจากถนนลงบ่อพักตามแบบในกรณีที่มีท่อน้ าทิ้งจากอาคารมาลงบ่อพักด้าน  
หลังผู้รับจ้างจะต้องเจาะช่องให้มีขนาดพอเหมาะกับท่อท่ีมาต่อเช่ือมงานบ่อพักค.ส.ล. นี้ผู้รับจ้างอาจหล่อ 
กับท่ีหรือหล่อส าเร็จมาใช้ก็ได้ผิวของบ่อพักทั้งภายในและภายนอกไม่ต้องฉาบปูน 
 

3.4 การท าความสะอาดท่อระบายน้ า 
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการอุดตันของท่อระบายน้ า ถ้ามีการอุดตันให้ท าการแก้ไขและท าความ

สะอาดภายในท่อระบายน้ าให้การระบายน้ าเป็นไปโดยสะดวกในขณะท าการก่อสร้างจนกระทั่งตรวจรับงาน 
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4.   งานสีพื้นผิวจราจรและขอบคัน 
4.1 วัสดุ 

4.1.1 สีบนพ้ืนผิวจราจรเป็นสีชนิดเทอร์โมพลาสติกและใช้เครื่องในการตีเส้นจราจรเท่านั้น วัสดุสีต้องได้รับความ 
เห็นชอบจากเจ้าของงานผ่านผู้ควบคุมงานก่อนการใช้งาน การตีเส้นจารจรให้ยึดตามแบบที่ระบุไว้ 

4.1.2 สีทาขอบคันถนนเป็นสีทาถนนชนิดสะท้อนแสงมาตรฐาน มอก. และต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของ 
งานผ่านผู้ควบคุมงานก่อนการใช้งาน 
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5.   งานทางเท้า 
5.1 วัสดุ 

5.1.1 การบดอัดดินเดิมต้องไม่ต่ ากว่า 95% Standard Compaction และค่า CBR ไม่ต่ ากว่า 4% 
5.1.2 ทรายรองพื้นปรับระดับเป็นทรายหยาบโดยมีความหนาไม่ต่ ากว่า 5 ซม. 
5.1.3 คอนกรีตทางเท้าต้องมีค่าก าลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 250 ksc. (แบบลูกบาศก์) โดยมีความหนาของ

คอนกรีตทางเท้าไม่น้อยกว่า 10 ซม. 
 

5.2 การก่อสร้าง 
5.2.1 ผู้รับจ้างจะต้องขุดดินถมดินและปรับแต่งพ้ืนในเขตทางเท้าให้ได้ระดับทางลาดรูปตัดและความแน่นตามที่

ก าหนดในแบบและในข้อก าหนดงานขุดและงานถมวัสดุที่ไม่เหมาะสมหรือไม่มีเสถียรภาพเพียงพอที่จะใช้
เป็นพื้นช้ันล่าง (Subgrade) ของทางเท้าจะต้องขุดออกและน าวัสดุที่เหมาะสมมาใส่แทน 

5.2.2  ปรับระดับด้วยทรายหยาบอัดแน่นความหนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. 
5.2.3 วางเหล็กตะแกรง wire mesh ตามแบบท่ีระบุ จากนั้นเทคอนกรีตพื้นผิวทางเท้าให้มีความหนาไม่น้อยกว่า 

10 ซม. 
5.2.4 เมื่อปูนเริ่มหมาดให้ปั่นลงฟองน้ าจนพ้ืนผิวเรียบเนียน 
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6. งานระบบไฟฟ้าภายนอก 
 6.1 ขอบเขตของงาน 
  6.1.1 รายละเอียดทีเ่กี่ยวข้อง 

- ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวสัดุอุปกรณส์ าหรับระบบไฟฟ้า ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับ 
 ระบบนี้ มาท าการติดตั้งตามแบบและรายการนี้ให้ครบถ้วน พร้อมท้ังทดลองจนเสรจ็ 
 เรียบร้อยใช้งานได ้
- งานขยายเขตเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าแรงสูงเข้ากับหม้อแปลงไฟฟ้า และค่าธรรมเนียมต่างๆทุกชนิด(ถ้ามี) 

ตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ให้เป็นภาระหน้าท่ีของผู้ว่าจา้ง 

- งานติดตั้ง,หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาและ
ติดตั้ง โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าฯ เพื่อให้งานทั้งหมดแล้วเสร็จตาม
สัญญา 

1) ระบบสายเมนป้อนแผงต่างฯ เช่น  MDB & LC  ให้เดินสายไฟฟ้าร้อยในท่อ CONDUIT,WIRE 
WAYS  หรือตามแบบก าหนด 

2) ต าแหน่งและระดับต่างๆ ที่ระบุในแบบ เป็นเพียงต าแหน่งคร่าวๆ ที่อาจมีการย้ายต าแหน่งเพื่อ
ความเหมาะสม ดังน้ันให้ผู้รับจ้างท า  SHOP  DRAWING  เสนอวิศวกรผู้ออกแบบเพื่อขออนุมัติ
ก่อนด าเนินการติดตั้ง 

6.1.2 กฎข้อบังคับ 
วัสดุและอุปกรณ์ตลอดจนการติดตั้งระบบไฟฟ้า ถ้าไม่มีก าหนดไว้ในแบบหรือท่ีหนึ่งที่ใดจะต้องเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งฉบับล่าสดุดังต่อไป: 

 กฟภ(PEA)   - กฎของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 
 กฟผ(EGAT)  - มาตรฐานประสิทธิภาพอุปกรณไ์ฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง 
    ประเทศไทย 
 วสท(EIT)  - มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ส าหรับประเทศไทย  
    ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
 มอก(TIS)         - มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
 สฟสท(TIEA)    - สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 
 IEC                  - International Electrotechnical Commission  
 NEC                - National Electrical Code 
 UL                  - Underwriter’ Laboratories Inc. 
 ANSI              - American National Standard Institute 
 VDE             - Verband Deutscher Elektrotechniker 
 JIS               - Japan Industrial Standard  
 DIN              - Deutsches Institute Normung 
 BS               - British Standdard 

6.1.3 รายละเอียดวสัดุและอุปกรณ ์
   ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งรายละเอยีดของวัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในงานติดตั้งในโครงการ 

นี้แก่วิศวกรผู้ออกแบบ  เพื่อขออนุมัติความเห็นชอบก่อนท่ีจะด าเนินการใดๆ  
6.1.4 ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ ์

   วัสดุและอุปกรณ์ ทุกชนิดที่ระบไุว้ในแบบและรายการนี้ จะต้องไดร้บัความเห็นชอบจาก 
วิศวกรผู้ออกแบบเป็นลายลักษณอ์ักษรก่อนท่ีจะท าการตดิตั้ง โดยผูร้ับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุ 
หรืออุปกรณ์ พร้อมรายละเอียดคณุสมบัติที่สมบูรณ์ ให้วิศวกรผู้ออกแบบตรวจสอบก่อนท่ีจะ 
ด าเนินการติดตั้ง หากผู้รับจา้งน าวัสดุหรืออุปกรณไ์ปใช้งานโดยมิไดร้บัความเห็นชอบจากวิศวกร 
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ผู้ออกแบบ แล้วปรากฎว่า วัสดุหรืออุปกรณ์นั้นไม่ถูกต้องตามแบบและรายละเอียดข้อก าหนด   
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในการรื้อถอนเปลี่ยนวัสดุหรืออุปกรณ์นั่นเอง 

6.1.5 วัสดุอุปกรณ์และการด าเนินงาน 
- วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆที่น ามาติดตั้ง จะต้องเป็นของใหม่  ไม่บุบสลายหรือผา่นการให้งานมา 
 ก่อน 
- วัสดุและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแรงสงูให้ผู้รับจ้าง เสนอใช้ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

- การติดตั้งจะต้องด าเนินการโดยช่างผู้มีความช านาญ และมีฝีมือดีในงานแต่ละส่วนเป็นผู้ติดตั้ง การ
ติดตั้งจะต้องใช้หลักวิชาการทางวิศวกรรมเทคนิคและวิธีการสมัยใหม่  และเป็นไปตามกฎและ
มาตรฐานต่างๆ ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปหรือตามที่ก าหนดให้ใช้เพื่อให้ได้ผลงานท่ีเรียบร้อยท่ีสุด 

- วัสดุและอุปกรณ์ปลีกย่อยบางอย่างถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้ในแบบหรือรายการก็ตาม แต่เพื่อให้งานนี้
ด าเนินไปโดยถูกต้องเรียบร้อยและสมบูรณ์  ผู้รับจ้างมีหน้าที่จะต้องด าเนินการให้ครบถ้วนทุก
ประการ  โดยจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกไม่ได้ 

- วัสดุหรืออุปกรณ์ใดๆ ก็ตามที่จะต้องใช้เวลาในการผลิตขนส่ง  ให้ถือเป็นหน้าท่ีของผู้รับจ้าง  ที่จะต้อง
จัดท าตารางแสดงหมายก าหนดการในการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์นั่น ๆ เพื่อขออนุมัติความเห็นชอบ
จากวิศวกรผู้ออกแบบและผู้จ้างไม่เป็นไปตามหมายก าหนดการ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ให้ถือ
เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ไม่สามารถด าเนินกิจการได้ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาตารางแสดง
หมายการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ก าหนดการจัดส่งรายละเอียดทาง
เทคนิคของวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อขออนุมัติความเห็นชอบก าหนดเวลา การน าเข้า ก าหนดเวลาวัสดุ
หรืออุปกรณ์ถึงท่าเรือ ก าหนดเวลาที่ใช้ในการติดตั้ง 

- การจัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์นั้นๆ ก็ตามของผู้รับจ้างจากผู้จ าหน่าย  ถ้าหากพิจารณาแล้วว่า  จะมีผล
ท าให้เกิดความบกพร่องต่อการบริการหลังจากการขายของผู้จ าหน่ายนั้นๆ ให้ถือเป็นสิทธ์ิของผู้ว่าจ้าง
ที่จะเลือกให้ผู้รับจ้างหาวัสดุหรืออุปกรณ์นั้นๆ จากตัวแทนจ าหน่ายที่ได้รับสิทธิ์โดยถูกต้องจากผู้ผลิต 
และมีขีดความสามารถให้บริการหลังการขายเป็นไปด้วยดีการขายบริการหลังการขายให้ถือกฎเกณฑ์
ต่อไปนี้เป็นส าคัญ 

1) ความพร้อมในการบริการด้านอะไหล่ 
2) ความพร้อมในการบริการให้ค าปรึกษา 

3) ความพร้อมในการบริการด้านการบ ารุงรักษา 

6.1.6 แบบรายละเอียดติดตั้ง  (Shop Drawing) 
   ก่อนท่ีผู้รับจ้างจะด าเนินการติดตั้งวัสดุและ/หรืออุปกรณ์ใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแบบ 

ที่แสดงรายละเอียดการติดตั้งวัสดุ  และ/หรืออุปกรณ์นั้นๆ เสนอต่อวิศวกรเพื่อขอรับความ 
เห็นชอบก่อนที่จะด าเนินการติดตั้ง   การด าเนินการติดตั้งใดๆ    โดยที่ไม่ มีแบบที่อนุมัติให้ใช้งานได้    
หากปรากฎว่าการติดตั้งนั้นไม่ถูกต้อง  ไม่เหมาะสมหรือบกพร่อง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง สิ่งที่ติดตั้งไปนั้นให้ถูกต้องเหมาะสม  โดยที่จะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ  เพิ่มเติมไม่ได้ แบบที่จะ
เสนอเพื่อขออนุมัติอย่างน้อยจะต้องจัดส่ง 2 ชุด และก่อนท่ีจะด าเนินการติดตั้ง 15 วัน 

6.1.7 แบบติดตั้งจริง (As Built Drawing) 
   ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแบบติดตั้งจรงิให้แก่ผู้ว่าจ้าง  ในวันส่งมอบงานงวดสุดท้ายโดยแบบ 

ติดตั้งจริงที่ส่งมอบดังกล่าวจะต้องเป็นแบบที่ถ่ายจากแบบต้นฉบับ  ของผู้รับจ้างลงในกระดาษฟิล์มไมร่า 
(MIRA FILM)  จ านวน 1 ชุด  พร้อมแบบที่ถ่ายเป็นกระดาษพิมพ์เขียว จ านวน 3 ชุด 
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6.1.8 ผู้ควบคุมการติดตั้งของผู้รับจ้าง 
   ผู้รับจ้างต้องจดัให้มีโฟร์แมนที่มีความรู้  และประสบการณ์การติดตั้งงานไฟฟ้าเป็นอย่างดี 

มีอ านาจในการตดัสินใน  อยู่ประจ า ณ สถานท่ีที่ท าการติดตั้งตลอดเวลาที่มีการตดิตั้งงานไฟฟ้า   
เพื่อท่ีวิศวกรจะได้ติดต่อได้ตลอดเวลา  ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อโฟร์แมนพร้อมทั้งประสบการณต์่อวศิวกร
ผู้ออกแบบ เพื่อขอรับความเห็นชอบ 

6.1.9 การตรวจสอบ 
   ในกรณีที่จ าเป็นต้องให้การไฟฟ้าฯ มาตรวจสอบการติดตั้ง  ผูร้ับจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบให้ 

การตรวจสอบเป็นไปโดยเรียบร้อย  และเป็นผู้ช าระคา่ใช้จ่ายในการตรวจสอบที่การไฟฟ้าฯเรียก 
เก็บทั้งสิ้น 

6.1.10 ป้ายช่ือ 
   ตู้ทุกตู้ต้องมีป้ายเพื่อแสดงช่ือของอุปกรณ์และการใช้งาน  โดยใช้ ภาษาไทย(หรือ 

ภาษาอังกฤษ) และ/หรือ ตามที่ก าหนดในแบบ  หลอดไฟสัญญาณ สวิทซ์ต่างๆ เครื่องวัดและอื่นๆ ต้องมี
ป้ายช่ือให้ครบ ป้ายชื่อให้ท าด้วยพลาสติกแกะสลัก ซึ่งเห็นตัวอักษรชัด ยึดตดิกับตู้อย่างถาวร 

6.1.11 การเคลื่อนย้ายวัสดุ และอุปกรณ ์
   ในการเคลื่อนยา้ยวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ไปยังต าแหน่งที่จะติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้อง 

รับผิดชอบในการเคลื่อนยา้ยดังกลา่ว  ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่วสัด ุและอุปกรณ์นั้นๆ หรืองานใน 
ระบบอ่ืนๆ หากเกิดความเสยีหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผดิชอบในการเปลีย่นหรือซ่อมแซมแกไ้ข 
ความเสยีหายดังกล่าว โดยจะคดิคา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิอีกไมไ่ด ้
 

6.1.12 การตรวจสอบแบบและรายการประกอบแบบ 
 - ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาแบบระบบไฟฟ้า  รายการประกอบแบบระบบไฟฟ้าตลอดจนแบบของ 
  ระบบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นท่ีเขา้ใจโดยแจ้งชัดโดยแจ้งชัด  ถ้าหากผู้รับจ้างด าเนินการใดๆ  
  ไปโดยที่ไมเ่ข้าใจในแบบและรายการประกอบแบบ  โดยแจ้งชัดก่อนแล้วก่อให้เกิดความ 
  ผิดพลาดหรือความเสียหายต่องานไฟฟ้า หรืองานในระบบอ่ืนๆ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ 
  ค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังสิ้นท่ีเกิดจากความผิดพลาดและเสียหายดังกลา่ว 
 - ในกรณีที่แบบ และ/หรือรายการประกอบแบบ มีความขัดแย้งกันในส่วนของแบบ หรือ 
  รายการประกอบแบบเอง หรือแบบมีความขัดแย้งกับรายการประกอบแบบให้ถือว่าการ 
  ตีความใดๆ ท่ีก่อให้เกดิประโยชนก์ว่า ถูกต้องกว่าและดีกว่าเป็นความถูกต้อง ถ้าหากผู้รับจา้ง 
  ด าเนินการใดๆ โดยไม่ยึดถือกฎเกณฑ์ ดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ  
  ทั้งสิ้น ในการท าให้เกิดประโยชน์กว่า ถูกต้องกว่า และดีกว่าสิ่งที่ด าเนินการไปแล้ว 
6.1.13 การเปลีย่นแปลงแก้ไข แบบและวสัดุอุปกรณ ์
 - การเปลีย่นแปลงแก้ไขแบบไม่ว่าจะเป็นแบบไม่ว่าจะเป็นเพราะสาเหตุใดๆ  ก็ตามกต็้อง 
  ด าเนินการไปโดยความเห็นชอบของวิศวกรผู้ออกแบบและจะต้อง เป็นลายลักษณ์อักษรการ 
  เปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆทีด่ าเนินการไปโดยพลการ   ถ้าหากเกิดความผิดพลาด   ความไม่ 
  เหมาะสม   ความเสียหาย   และความไม่ถูกต้อง   ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ   
  ทั้งสิ้นท่ีเกิดขึ้นตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ  ทั้งสิ้นท่ีเกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่ 
  ด าเนินการไปแล้วให้เกิดความเหมาะสมและถูกต้อง 
 - ข้อก าหนดคุณสมบตัิวัสดุและอุปกรณ์ตา่งๆ  ท่ีก าหนดไว้ในแบบ  และ/หรือ รายการประกอบ 
  นี้  ให้ถือเป็นนัยส าคัญทีผู่้รับจ้างจะต้องปฏิบัตติาม   ถ้าหากวัสดุและอุปกรณ์ที่น ามาติดตั้งไม ่
  เป็นไปตามข้อก าหนด   ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างต่อค่าใช้จ่ายใดๆก็ตาม ใน 
  การเปลีย่นแปลงวัสดุและอุปกรณน์ั้นๆ   ให้ถูกต้องตามแบบและรายการประกอบแบบ 
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6.1.14 การทดสอบ 
   ผู้รับจ้างจะต้องท าการทดสอบการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ  และระบบต่างๆ  ที่ติดตั้ง 

ภายในโครงการนี้ทั้งหมด  โดยผูร้บัจ้างจะต้องจัดเตรียมบุคลากรที่เหมาะสมส าหรับทดสอบ   
อุปกรณ์และระบบนั้นๆ  และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ  ทั้งสิ้นตลอดจนความเสียหายที่ 
เกิดขึ้นจากการทดสอบนั้นๆ   ผูร้บัจ้างจะต้อง  จัดท ารายละเอียดแสดงวิธีการทดสอบ  เพื่อขอ 
อนุมัติความเห็นชอบต่อวิศวกรผู้ออกแบบก่อนการด าเนินการทดสอบจริงอย่างน้อย  15  วัน 

6.1.15 ขอบเขตของรายการประกอบแบบ 
   รายการประกอบแบบน้ี   ให้มีผลบังคับครอบคลุมถึงวสัดุอุปกรณ์ใดๆ  ท่ีติดตั้งเพิ่มเติม 

นอกเหนือแบบนี้ด้วย 
 

6.2 รายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์ 
6.2.1 สายไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้า 

- สายไฟฟ้าแรงสูง 
  1) ทั่วไป วัสดุ อุปกรณ์ สายไฟฟ้าแรงสูงและการติดตั้ง ให้เป็นไปตามกฎและระเบยีบของ 
   การไฟฟ้าฯ 
 2) ขอบเขต 
   -  ผู้รับจ้าง ต้องเป็นผู้ด าเนินการจดัหาและติดตั้งสายแรงสูง 22 kV 3 เฟส 3สาย 50 Hz  
  ตามจุดที่ก าหนดไว้ในแบบ ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบการเดินสายแรงสูง 
  -  ผู้รับจ้าง ต้องเป็นผู้ด าเนินการตดิต่อให้การไฟฟ้าฯ มาตรวจสายการติดตั้งสายแรงสูง 
  และทดสอบสายแรงสูงดังกลา่วในข้อ 6.1 และ ติดตั้งมิเตอร์แรงสูงให้จนเป็นที ่
  เรียบร้อย 
  -  การทดสอบ ผู้รับจ้างต้องให้การไฟฟ้าฯ ทดสอบอุปกรณ์แรงสูงตา่ง ๆ รวมทั้งตรวจวัด 
  ค่าความต้านทานของฉนวนสายไฟฟ้าฯ ที่ยอมรับได ้

- หม้อแปลงไฟฟ้า 
  1) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าตามที่ก าหนดในแบบแปลน หม้อแปลง  
   ไฟฟ้าเป็นหม้อแปลงน้ ามัน (Oil-Immersed Type) ชนิด HERMETICALLY SEAL  
   ส าหรับใช้ภายนอกอาคาร ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก) 384 2525 และ IEC  
   60076 มี CABLE BOX ครอบ Bushingหม้อแปลงหรือตามที่ระบุในแบบ 
  2) หม้อแปลงไฟฟ้า   มีพิกัดดังนี ้
  -  ขนาด    ตามที่ระบุในแบบ 

-  เฟส    3 
  -  ความถี ่   50 Hz 
  -  แรงดันด้านแรงสูง  22 KV + 2x2.5% TAP 
  -  แรงดันด้านแรงต่ า  400/230 V. 3 Ph. 4 W 
  -  กลุ่มเวคเตอร ์   Dyn11 
  -  แรงดันอิมพีแดนซ ์  6% 
  -  อุณหภูมิเพิ่มด้านแรงสูง  80K 
  -  อุณหภูมิเพิ่มด้านแรงต่ า  80K 
  -  ก าลังสูญเสียขณะมีโหลด  ให้ระบุในใบเสนอราคา 
  -  ก าลังสูญเสียขณะไม่มีโหลด ให้ระบุในใบเสนอราคา 
  -  แรงดันอิมพัลล ์   125KV                 
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3) อุปกรณ์ประกอบ มีดังนี ้
 -  HI. BUSHING WITH TERMINAL CONNECTOR AND COVAR                         

WITH BIRD GUARD  
-  LT. BUSHING WITH TERMINAL CONNECTOR 
-  OIL LEVEL GAUGE 
-  TAP CHANGER 
-  OIL CHECK VALVE 
-  OIL DRAIN PLUG 
-  GROUND TERMINAL  

4) การทดสอบ 

-  หม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องผา่นการทดสอบที่โรงงาน และต้องมีหนังสอืรับรองผลการ 

ทดสอบออกโดยโรงงาน 

-  ผู้รับจ้างต้องท าการด าเนินการขออนุมัติใช้หม้อแปลงไฟฟ้าจากทางการไฟฟ้า  หาก 

การไฟฟ้าไม่ยอมให้ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าดังกล่าวผู้รบัจ้างจะต้องหาหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ท่ี 

ถูกต้องมาเปลี่ยนใหโ้ดยไม่คดิค่าใช้จ่ายใดๆ  เพิ่มขึ้นท้ังสิ้น 
6.2.2 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ 

   ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ   ต้องเป็นไปตามก าหนดในแบบ     
- การติดตั้งดวงโคม 

การติดตั้งดวงโคมต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในแบบและ / หรือข้อก าหนดต่อไปนี ้
1) การติดตั้งดวงโคมให้ผู้รับจ้างจัดท าแบบแสดงรายละเอียดการติดตั้งเสนอต่อวิศวกร 
 เพื่อให้ความเห็นชอบ 
2) การติดตั้งดวงโคมทั้งหมดต้องท าให้ได้แนวท้ังแนวดิ่งและแนวระดับ 
3) การต่อสายไฟฟ้าเข้าดวงโคมทุกแบบ   ต้องท าภายในดวงโคมหรือภายในกล่องต่อสายที่ 

ยึดติดกับดวงโคมเท่านั้น 
4) น๊อต  สกรู    และสลักเกลียว ที่ใช้ในการติดตั้งดวงโคมต้องเป็นชนิดเหล็กอาบสังกะสี  
 

6.3 รายชื่อวัสดุและอุปกรณ์ที่อนุมัติให้ใช้ในโครงการนี้ 
รายชื่อและอุปกรณ์ที่แสดงไว้ข้างใต้นี้   เป็นรายชื่อวัสดุและอุปกรณอ์นุมัติให้ใช้ช่ือท่ีก าหนดไว้   ผู้รับจา้ง 

จะต้องแสดงรายละเอียดต่างๆ ของวัสดุและอุปกรณ์นั้นๆ ว่ามีคณุภาพเทียบเท่ากับวัสดุ  และ/หรือ  อุปกรณ ์
ที่ก าหนดไว้  และมีคณุภาพถูกต้องหรือเป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในรายการประกอบแบบ  และ/ 
หรือ  แบบแปลน 
6.3.1 สายไฟฟ้า  :  Bangkok Cable  , Thai Yazaki ,  Phelps Dodge, MCI 
6.3.2 ท่อ PVC     :ท่อน้ าไทย ,ตราช้าง ,ตราเสือ 
6.3.3 ท่อHDPE   :  มาตรฐาน มอก.982-2548 
6.3.4 หม้อแปลงไฟฟ้า   : เอกรัฐ ,เจริญชัย, QTC 
6.3.5 แผงไฟฟ้าแรงต่ า   :    ABB, Schneider, TIC  
6.3.6 สวิทซ์เกียรไ์ฟฟ้าแรงต่ า   :  Schneider ,  GE  ,  MG 
6.3.7 อุปกรณ์ประกอบแผงไฟฟ้า ,มิเตอร์:  FUJI , MITSUBISHI , TELEMECANIQUE 
6.3.8 แผงสวิตซย์่อย   Schneider ,  GE  ,  MG 
6.3.9 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ 
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 - โคมไฟฟ้า :  PHILIPS, LUSO,   VCK, LIGMAN, LIGHT HOUSE   
 - หลอดไฟฟ้า :  GE , OSRAM , PHILIPS , SYLVANIA , TOSHIBA    
 - บัลลาสต ์ :  PHILIPS, OSRAM, EYE 
 - สตาร์ทเตอร ์ :  PHILIPS, OSRAM , SYLVANIA    
 - ขาหลอด :  BJB, PHILIPS, VOSSLOH   
 - คาปาซิเตอร:์  ELECTRONICAL , DNA , FACON 
6.3.10 สวิทซ์, เต้ารับไฟฟ้า, เต้ารับโทรศพัท์ :  bticino , Panasonic ,  CLIPSAL 
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7. งานระบบสุขาภิบาลภายนอก 
 7.1 ขอบเขตของงาน  สถาบันมาตรฐาน  และ สถาบันการทดสอบ 
  7.1.1 ขอบเขตของงาน 
   - ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง  ทดสอบงานระบบสุขาภิบาลรวมทั้ง  อุปกรณ์ทุก 
    ชนิดทั้งหมดดังท่ีแสดงไว้ในแบบและรายการประกอบแบบเพ่ือให้ใช้งานได้สมบูรณ์และถูกต้องตาม 
    มาตรฐานและหลักวิชาการงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 
   - ผู้รับจ้างจะต้องท าการส ารวจและตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างก่อนท่ีจะด าเนินการติดตั้งวัสดุท่อและ 
    อุปกรณ์ต่างๆ จนมีความเข้าใจเปน็อย่างดี ซึ่งผู้รับจ้างจะใช้ถือเป็นข้ออ้างในการที่ตนไม่ทราบ 
    ข้อเทจ็จริงหรือข้อมูล เพื่อประโยชน์ใดๆ ของตนมิได ้  
   - งานระบบไฟฟ้าในส่วนท่ีเกีย่วข้องกับงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงให้ใช้มาตรฐานเดียวกับงาน 
    ระบบไฟฟ้าโครงการ 
  7.1.2 สถาบันมาตรฐาน 
    ถ้ามิได้ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ให้ยดึถือมาตรฐานคุณภาพทั่วไปของวัสดุ อุปกรณ์ และผลติภณัฑ์  
   รวมทั้งมาตรฐานของระบบสุขาภิบาล ให้ถือตามมาตรฐานของสถาบันที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
   - กปน.   :   การประปานครหลวง 
   - กปภ.    :  การประปาส่วนภมูิภาค 
   -  วสท.  :    วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
   -  มอก.   :   มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมไทย 
   - E.I.T : THE ENGINEERING INSTITUTE OF THAILAND 
   -  ASTM :  AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS 
   -  ANSI  :  AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE 
   -  NFPA  :  NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION 
   -  FM   :  FACTORY MUTUAL SYSTEM 
   -  UL   :  UNDERWRITERS LABORATORIES, INC. 
   -  BS   :  BRITISH STANDARD 
  7.1.3  สถาบันการทดสอบ 
    ในกรณีที่จะต้องมีการทดสอบคุณภาพวัสดุ  และ อุปกรณ์ที่ใช้งานตามสัญญานี้ ให้ทดสอบโดย 
   สถาบันดังต่อไปนี ้
   -  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยของรัฐ  หรือ สถาบัน ฯ ที่เทียบเท่า 
   -  หน่วยงานของทางราชการ หรือ เอกชนท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป 
    ทั้งนี้ให้เสนอสถาบันการทดสอบเพื่อขอความเห็นชอบต่อผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อนด าเนินการ 
   โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
 
 7.2 แบบ รายการประกอบแบบ และ หนังสือคู่มือ 
  7.2.1 ระยะ ขนาด และ ต าแหน่งที่ปรากฏในแบบ ให้ถือตัวเลขท่ีระบเุป็นส าคัญ การวัดจากแบบโดยตรง 
   ส าหรับในส่วนท่ีไม่ได้ระบุเป็นตัวเลขไว้นั้น ให้ถือเป็นการแสดงเพื่อให้ทราบเป็นแนวทางที่ควรจะเป็นไปได้ 
   โดยประมาณเท่านั้น 
  7.2.2  ข้อขัดแย้งต่างๆ ที่ปรากฏในแบบ และรายการประกอบแบบ ในกรณีที่เกิดมคีวามคลาดเคลื่อน ขัดแย้ง   
   หรือ ไม่ชัดเจนในแบบและรายการประกอบแบบรวมทั้งเอกสารสญัญาต่างๆ ผู้รับจ้างต้องรบีแจ้งให้ผู ้
   ควบคุมงานทราบทันเพื่อขอรับการวินิจฉัยทันที่ โดยผู้คุมงาน จะวินจิฉัยโดยถือเอาส่วนท่ีได้ประโยชน์สูงสุด   
   และ ถูกต้องกว่าเป็นเกณฑ์  หากยังมิไดร้ับการแจ้งผลการวินิจฉัย  ห้ามผูร้ับจ้างด าเนินการในส่วนนั้น ซึ่ง 
   ผู้รับจ้างจะคิดเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่ม และ ใช้เป็นเหตผุลในการขอต่อสญัญาไมไ่ด้ 
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  7.2.3  แบบ และ รายการประกอบแบบ เป็นเพียงรูปแบบและรายการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทราบเป็นแนวทาง  
   และ หลักการในการด าเนินงานกอ่สร้างงานระบบสุขาภิบาลเท่านั้น ในการด าเนินงานก่อสร้างและติดตั้ง 
   จริง  ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบงานให้สอดคล้องกับแบบงานสถาปัตยกรรม  งานตกแต่งภายใน  งาน 
   โครงสร้าง  และ งานระบบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้หากจะต้องท าการปรับปรุงงานบางส่วนจากแบบท่ีได้ 
   แสดงไว้โดยที่เห็นว่าเป็นความจ าเป็นท่ีจะท าให้งานถูกต้องได้คณุภาพมาตรฐานตามหลักวิชาการแล้วผู้รับ 
   จ้างจะต้องด าเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิและไม่ใช้เป็นเหตผุลในการต่อสัญญา 
  7.2.4  แบบใช้งาน (SHOP DRAWING) 
   -  ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบใช้งานให้ถูกต้องตามความต้องการใช้งาน โดยวัสดุ อุปกรณต์่าง ๆ ที่ 
    ติดตั้งให้เป็นไปตามตามข้อเสนอแนะของผู้จ าหน่ายหรือผูผ้ลติโดยตรง หรือไดม้าตรฐานตรงตามหลัก 
    วิชาการพร้อมทั้งวิศวกรผูร้ับผดิชอบของผู้รับจ้างลงนามรับรอง และ ลงวันท่ีก ากับบนแบบใช้งานท่ี 
    เสนอขออนุมัติทุกแผ่น 
   -  ผู้รับจ้างต้องศึกษาท าความเข้าใจแบบสถาปัตยกรรม แบบตกแต่งภายใน แบบโครงสร้างและ งาน 
    ระบบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกนัท้ังหมด (Combine Shop) รวมทั้งตรวจสอบสถานท่ีติดตั้งจริง  
    เพื่อให้การจัดท าแบบใช้งานเป็นไปโดยถูกต้อง และ ไมเ่กิดอุปสรรคกับงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   -  แบบใช้งานต้องมีขนาดและมาตราส่วนเท่ากับแบบประกอบสญัญารวมทั้งมีแบบขยายเพื่อแสดง 
    รายละเอียดที่ชัดเจน  และ ท าความเข้าใจได้ถูกต้องโดยให้ใช้ขนาดและมาตราส่วนท่ีเหมาะสม 
   -   ผู้รับจ้างต้องไม่ด าเนินการใด ๆ ก่อนท่ีแบบใช้งานจะได้รับการอนุมตัิจากผู้ควบคมุงาน มิฉะนั้น 
    ค่าใช้จ่าย  และ เวลาในการด าเนนิงานท่ีอาจเกิดขึ้นท้ังหมด รวมทั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ 
    เป็นเป็นตามแบบใช้งานท่ีได้รับอนมุัติ ผู้รบัจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
   -  การอนุมัติแบบใช้งานของผู้ควบคมุงานหรือผู้ออกแบบถือเป็นการอนุมัติให้ท างานไดเ้ท่านั้น ดังนั้น 
    แบบใช้งานท่ีได้อนุมัติแล้วยังถือว่าอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้รบัจ้าง  และวิศวกรของผู้รับจ้างท่ี 
    เป็นผู้ลงนามรับรองหากผู้คุมงานตรวจพบข้อผิดพลาดในภายหลังผู้รบัจ้างต้องด าเนินการแกไ้ขให้ 
    ถูกต้องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและเวลาในการด าเนินงานเพิม่ขึ้น 
   -   แบบใช้งานท่ีไม่มีรายละเอยีดเพียงพอผู้ควบคุมงานอาจแจ้งให้ผู้รับจา้งทราบและส่งคืนโดยที่ไมม่ีการ 
    พิจารณาและผู้รับจ้างจะต้องรีบด าเนินการแก้ไขและจดัส่งแบบดังกล่าวให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาใหม่ 
    โดยไม่รอช้า 
   -   แบบใช้งานท่ีเสนอขออนุมัติต้องมีอย่างน้อย  3  ชุด  และ ผู้ควบคุมงานอาจขอให้ผู้รับจ้างส่งเพิ่มเติม 
    ได้อีกตามความจ าเป็น 
  7.2.5  แบบก่อสร้างจริง (AS- BUILT  DRAWING) 
   -  ผู้รับจ้างต้องจดัท าแบบก่อสรา้งจรงิเพื่อส่งให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ก่อนการปดิฝ้า 
    เพดานและก่อผนังปิดหรือถมดินเพื่อปิดงานในส่วนนั้นๆ  
   -   แบบก่อสร้างจริงต้องมีขนาด และ มาตรส่วนเท่ากับแบบประกอบสญัญา  รวมทั้งมีแบบขยายอื่น ๆ  
    อีกตามมาตราส่วนเหมือนกับแบบใช้งานท่ีได้รับอนุมัติ 

- แบบก่อสร้างจริงชุดสมบูรณ์ทั้งหมดจะต้องได้รับการลงนามรับรองความถูกต้องโดยวิศวกร
ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้าง และ ส่งให้ผู้คุมงาน 1 ชุด เพื่อตรวจสอบอย่างน้อย  30 วัน  ก่อน
ก าหนดการทดสอบและการทดลองเริ่มใช้งานของระบบ 

  7.2.6  หนังสือคู่มือการใช้งาน  และบ ารุงรักษาระบบเป็นเอกสารประกอบการส่งมอบงานซึ่งผูร้ับจ้างต้อง 
   จัดเตรียมเพื่อส่งมอบให้ผู้ควบคุมงานก่อนวันส่งมอบงานอย่างน้อย 7 วัน 
   หนังสือคู่มือ  จะประกอบด้วยรายการต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
   -  เอกสารรายละเอียดข้อมูลของอุปกรณ์ทั้งหมดทีไ่ด้ยื่นเสนอและได้รบัการอนุมัติ 
   -  แค๊ตตาล็อคของอุปกรณ์พร้อมท้ังเอกสารแนะน าวิธีการตดิตั้งซ่อมบ ารุงและการ ด าเนินการใช้งาน 
    รวมทั้งรายชื่อบริษัทผู้แทนจ าหน่ายเครื่องและอุปกรณ ์
   -  รายงานการทดสอบอุปกรณ์และระบบทั้งหมด 
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   -  รายการอุปกรณ์และข้อแนะน าช้ินส่วนท่ีควรมไีว้ขณะใช้งาน 
   -  รายการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์แตล่ะชนิดตามระยะเวลาที่เหมาะสม  เช่น    
    ทุกเดือน  ทุก  3  เดือน  ทุก 6 เดือน หรือทุกปี  เป็นต้น 
   -  หนังสือคู่มือท้ังหมดดังกล่าวข้างตน้ต้องส่งเสนอผูคุ้มงาน  1 ชุด  เพื่อตรวจสอบ  และอนุมัติก่อนการ 
    ส่งฉบับจริง 
 
 7.3 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
  7.3.1  การส ารวจบรเิวณก่อสร้าง ผูร้ับจ้างต้องส ารวจสอบสถานท่ีก่อสรา้งก่อนการติดตั้ง  วัสดุ  อุปกรณต์่าง ๆ  
   เพื่อศึกษาถึงลักษณะทั่วไป ขอบเขตสิ่งก่อสร้าง  และ สาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้ความเข้าใจเป็นอย่าง 
   ดีโดยผู้รับจ้างจะยกข้ออ้างถึงการที่ตนทราบหรือข้อมลูที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อประโยชน์ใด ๆ ของตนมิได้   
   และหากมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง โยกย้ายหรือปรับปรุงสถานที่ก่อสร้างและสาธารณูปโภคเดิมทีม่ี 
   อยู่ให้สอดคล้องกับการก่อสรา้งและท างานจริงสามารถกระท าได้โดยให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นภาระของผู ้
   รับจ้างด้วย 
  7.3.2  การตรวจสอบแบบ  รายการประกอบแบบ  และข้อก าหนด ผูร้ับจ้างต้องตรวจสอบแบบก่อสร้าง  รายการ 
   ประกอบแบบ  และ ข้อก าหนดอื่นๆ โดยตรวจสอบรายละเอียดจากแบบสถาปัตยกรรม  แบบตกแตง่ 
   ภายใน  แบบโครงสร้าง  และแบบงานระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อมีข้อสงสัยหรือพบความ 
   ผิดพลาดให้สอบถามจากผู้ออกแบบหรือผู้ควบคมุงานโดยตรง 
  7.3.3  พนักงาน 
   -  ผู้รับจ้างต้องจดัหาวิศวกรผู้รับผิดชอบ  หัวหน้าช่าง  และ ช่างฝีมือช านาญงานท่ีมีประสบการณ์ 
    ความสามารถท่ีเหมาะสมกับงานท่ีได้รับมอบหมายเข้ามาปฏิบัติงานโดยมีวิธีการบริหารงานและการ 
    ท างานท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการและมีจ านวนเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานได้ทันทีให้แล้วเสร็จทัน 
    ตามก าหนดเวลาทีร่ะบุในสญัญา 
   -  วิศวกรผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างเปน็ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานและควบคุมการติดตั้งให้เป็นไป 
    ตามแบบและรายการประกอบแบบ โดยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและด้วยวิธีปฏิบัติซึ่งเป็นท่ี 
    ยอมรับ 
   -  ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธ์ิที่จะสั่งให้ผู้รบัจ้างเปลี่ยนพนักงานท่ีเห็นว่าปฏบิัติงานโดยไม่มปีระสิทธิภาพหรือ 
    ปฏิบัติงานท่ีอาจท าให้เกิดความเสยีหายหรือก่อให้เกดิอันตราย  โดยผู้รับจ้างต้องจดัหาพนักงานใหม่ 
    ที่มีประสิทธิภาพดีมาท างานแทนโดยทันที 
   -  ผู้รับจ้างต้องเสนอช่ือ  ประวัติ  และ ผลงานของวิศวกรผู้รับผิดชอบและหัวหน้าช่างทุกคน  พร้อมทั้ง 
    ต าแหน่งท่ีในการปฏิบัติในโครงการให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนเริม่โครงการ 
  7.3.4  ประสานงาน 
   -  ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือต่อผู้ควบคุมงานและบุคลากรของฝา่ยผูว้่าจ้างในการท างานตรวจสอบ  
    วัด เทียบ จัดท าตัวอย่าง และ อื่นๆ ตามสมควรแก่กรณ ี
   -  ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานกับผูร้ับจ้างอื่น ๆ ท่ีท างานเกี่ยวข้องกับโครงการ   
    เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานและความคืบหน้าของโครงการหากเปน็การจงใจละเลยต่อความร่วมมือ 
    ดังกล่าวท่ีท าให้มีผลเสียหายต่อโครงการ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิที่จะเรียกร้องความเสยีหายที่เกดิจากผู ้
    รับจ้างโดยการร่วมมือประสานงานนี้หมายถึง 

1) การร่วมมือปรึกษาวางแผนความคบืหน้าของงาน  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งในอันท่ีจะท าให้งาน 

ล่าช้าเกินก าหนด 

2) การร่วมมือในการใช้เครื่องอ านวยความสะดวกร่วมกันเช่น  นั่งร้าน  การปฐมพยาบาลการดูแล
ความปลอดภัย 

3) การร่วมมือในการเก็บและเคลื่อนย้ายวัสดุ เครื่องมือ  และอุปกรณต์่างๆ  
4) การร่วมมือในการท าความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน 
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5) การร่วมมือในการป้องกันการช ารดุเสียหายกับงานบางส่วนท่ีเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว 

6) และอื่น ๆ  
7) หากพ้ืนท่ีใดของอาคารมีงานท่ีเกี่ยวข้องกับการตกแต่งท้ังที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง  หรือทราบว่า

จะมีการก่อสร้าง  และ/หรือตกแตง่ภายหลัง ผูร้ับจ้างต้องประสานงานกับวิศวกร  สถาปนิก 
มัณฑนากร โดยใกล้ชิดเพื่อให้งานเตรียมการเป็นไปโดยถูกต้องตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 

  7.3.5 การติดต่อและค่าธรรมเนียม ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  ให้ผู้รับจา้งเป็นผู้ตดิต่อประสานงานกับ 
   หน่วยงานของรัฐ  หรือเอกชน  เกี่ยวกับระบบท่ีเกี่ยวข้องกับผูร้ับจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งความสมบูรณ์ของงาน  
   โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการตดิต่อด าเนินงานรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการที่เรียกเก็บโดย 
   หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  ผู้รบัจ้างเป็นผู้รับผิดชอบท้ังสิ้น  ท้ังนี้ยกเว้นค่าประกันอุปกรณ์  เช่น  มเิตอร์ 
   น้ า - ไฟ  เป็นต้น 
  7.3.6  การจัดหาน้ าประปา  ไฟฟ้า  โทรศัพท์ ฯลฯ  เพื่อใช้ระหว่างการก่อสร้าง 
   -  ถ้ามิได้ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น  ผู้รบัจ้างต้องเป็นผู้จัดหาน้ าประปา  ไฟฟ้า  โทรศัพท์  ฯลฯ ที่ 
    เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
   -  ผู้รับจ้างต้องให้ข้อมลูต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับปริมาณ  ขนาด  และ รายละเอียดอื่นๆ ท่ีจ าเป็น  เพื่อรวบรวม 
    และด าเนินการติดต่อหน่วยงานต่างๆ  ของรัฐ  หรือ เอกชนในการขออนุมัติใช้บริการดังกลา่ว 
  7.3.7  การท างานนอกเวลาท าการปกติ หากผู้รับจ้างมีความประสงค์ที่จะท างานในช่วงเวลาท างานท่ีเกินเวลา  8  
   ช่ัวโมงวันท างานปกติ  และ ท างานล่วงเวลาในวันอาทิตย์  วันหยุดนักขัตฤกษ์  หรือ วันท่ีทางราชการ 
   ก าหนดให้เป็นวันหยดุราชการ  ผูร้ับจ้างต้องให้ผู้คุมงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  1 วัน  เพื่อขออนุมัติ 
   ท างานล่วงเวลา โดยผู้คมุงานจะพจิารณาอนุมัติตามความเหมาะสมและหากในกรณีที่การท างานนั้น 
   จ าเป็นต้องมีผูคุ้มงานอยู่ควบคุมตลอดเวลาในสนามผู้รับจ้างต้องเปน็ผู้รับภาระออกค่าใช้จ่ายในการท างาน 
   ล่วงเวลาของผู้คมุงานด้วย 
  7.3.8  การเสนอรายละเอียด  วัสดุ  อุปกรณ์เพื่ออนุมตัิใช้งาน 
   - ผู้รับจ้างต้องจดัท ารายการแสดงรายละเอียดของวัสดุ  อุปกรณ์เสนอต่อผู้ควบคุม  เพื่อขออนุมัติก่อน 
    ด าเนินการในส่วนน้ันอย่างน้อย  30 วัน  ส าหรับรายการใดที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติ  ห้ามมิให้ ผู้รับจ้าง 
    น าเข้ามายังบรเิวณพื้นที่ของโครงการโดยเดด็ขาด 

- รายละเอียดวสัดุ อุปกรณ์แตล่ะอยา่งให้เสนอแยกกันโดยรวบรวมข้อมูลเรียงล าดับให้เข้าใจง่าย  
พร้อมท้ังแนบเอกสารสนับสนุน  เช่น แค็ตตาล็อก  และ หรือตัวอย่างจริงตามความต้องการของผู้
ควบคุมงาน (หากจ าเป็น) โดยมีเครื่องหมายช้ีบอกรุ่น  ขนาด  และ ความสามารถเพื่อประกอบการ
พิจารณารวมทั้งต้องประทับตราเครื่องหมายช่ือบริษัทหรือลงช่ือก ากับเอกสารและตัวอย่างจริงทุกช้ิน
ที่เสนอเพื่ออนุมัติด้วย 

  7.3.9 การจัดท าตารางแผนการท างาน ผูร้ับจ้างต้องจัดท าตารางแผนการท างานการน าเสนอวสัดุอุปกรณ์เข้า 
   พื้นที่โครงการ  และการตดิตั้งพร้อมทั้งจ านวนบุคคลลากรในการท างานโดยจะต้องมีรายละเอียดแสดง 
   เวลาเริ่มงาน  และการแล้วเสร็จของงานแต่ละขั้นตอน เพื่อเสนอต่อผู้ควบคุมงานเป็นระยะ ๆ  และตาราง 
   แผนงานน้ันจะต้องได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับปริมาณงานกอ่สร้างที่เป็นจริงอยูเ่สมอ 
  7.3.10  การจัดท ารายงานผลความคบืหน้าของงาน 
   -  ผู้รับจ้างต้องจดัท ารายงานปฏิบัติงานประจ าวันและสรุปผลเป็นรายเดือนส่งให้ผู้คุมงาน จ านวน 4 ชุด   
    ตั้งแต่เริม่เข้าปฏิบตัิงานจนถึงส่งมอบงาน 
   -  รายงานดังกล่าวประกอบด้วยรายเอียดดังนี้ต่อไปนี ้
    1) จ านวนและต าแหน่งหน้าที่ของพนักงานท้ังหมดที่เข้าปฏิบัติงาน 
    2) จ านวนวัสดุอุปกรณ์ที่น าเข้ามายังพื้นที่โครงการ 
    3) รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
    4) วันท่ีได้รับค าสั่งแก้ไขงานหรือเปลีย่นแปลงการปฏิบัติงานจากผู้ควบคุมงาน 
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    5) วันท่ีเสนอแบบใช้งานและรับแบบ แก้ไขจากผู้ควบคมุงาน 
    6) เหตุการณ์พิเศษอ่ืนๆ เช่น อุบัติเหตุ  ฯลฯ 
    7) และอื่น ๆ  
  7.3.11  การประชุมโครงการ ผู้รับจ้างต้องเข้าร่วมประชุมโครงการและประชุมในหน่วยงานซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นระยะๆ   
   โดยผู้คุมงานเป็นผู้ก าหนด ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเป็นผู้ได้รับมอบอ านาจเต็มจากผูร้ับจ้าง  และมี 
   อ านาจในการตัดสินใจและทราบรายละเอียดของโครงการเป็นอย่างดี 
  7.3.12  รายการแกไ้ขงาน ผู้รับจ้างต้องยอมรับและด าเนินการโดยมิชักช้า  เมื่อไดร้ับรายการให้แก้ไขข้อบกพรอ่ง 
   ของงานท่ีท าไปแล้วจากผู้คุมงาน  โดยจะต้องปฏิบัติอยา่งถูกต้องตามหลักวิชาการ  และผูร้ับจ้างจะตอ้ง 
   รับผิดชอบต่อคา่ใช้จ่ายในการแก้ไขความบกพร่องดังกล่าว 
  7.3.13  การทดสอบอุปกรณ์และระบบ 
   -  ผู้รับจ้างต้องจดัท าตารางแผนงานแสดงก าหนดการทดสอบอุปกรณแ์ละระบบรวมทั้งจดัเตรียม 
    เอกสารแนะน าจากผู้ผลิตในการทดสอบ เพื่อเสนอผู้คุมงานก่อนท าการทดสอบอย่างน้อย 30 วัน   
   -  อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ในการทดสอบผูร้ับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาทั้งหมด 
   -  ผู้รับจ้างต้องท าการทดสอบอุปกรณ์และระบบตามหลักวิชาการโดยมีผู้ควบคุมงานอยูร่่วมขณะ 
    ทดสอบด้วย 
   -  ผู้รับจ้างต้องท ารายงานข้อมูลในการทดสอบหลังการทดสอบผูร้ับจ้างต้องกรอกข้อมูลตามทีไ่ด้จาก 
    การทดสอบจริงส่งให้ผู้คมุงาน  จ านวน 4 ชุด 
   -  ผู้รับจ้างจะต้องเปิดใช้งานอุปกรณต์่างๆ ในระบบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เตม็ประสิทธิภาพ  หรือ  
    พร้อมท่ีจะใช้งานได้เต็มความสามารถในช่วงเวลาอย่างน้อย  24 ช่ัวโมงติดต่อกัน  
   -  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าใช้กระแสไฟฟ้า  น้ าประปา  แรงงาน  และอื่น ๆ ในระหว่างการทดสอบให้ 
    อยู่ในความรับผดิชอบของผู้รับจ้าง 
  7.3.14  การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี ผู้รับจ้างตอ้งด าเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท่ีควบคุมและบ ารุงรักษาของผู้ว่าจา้งให้ 
   มีความรู้ความสามารถในการใช้งานและการบ ารุงรักษาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  15 วันติดต่อกัน 
   ภายหลัง ส่งมอบงาน หรือจนกว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมและบ ารุงรักษาของผู้ว่าจ้างจะสามารถใช้เครื่องไดด้้วย 
   ตนเอง 
  7.3.15  การส่งมอบงาน 
   -  ผู้รับจ้างจะต้องท าการทดสอบอุปกรณ์และระบบตามที่ผู้ควบคมุงานก าหนดจนกว่าจะไดผ้ลเป็นที่น่า 
    พอใจและแน่ใจว่าการท างานของระบบถูกต้องตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 
   -  รายการสิ่งของต่างๆ ท่ีผู้รับจ้างต้องส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงาน  ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของ 
    การตรวจรับมอบงานด้วยคือ 
    1) กระดาษไขแบบก่อสร้างจริง  จ านวน  1 ชุด 
    2) พิมพ์เขียวแบบก่อสร้างจริง    จ านวน  4 ชุด 
    3) หนังสือคู่มือการใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์  จ านวน 4 ชุด 
    4) อะไหล่ ต่าง ๆ  และ เครื่องมือพิเศษส าหรับใช้ในการปรับแต่งซ่อมบ ารุงเครื่องจักรอุปกรณ์ซึ่ง 
     โรงงานผู้ผลิตเป็นผู้ใหม้าพร้อมกับเครื่องจักอุปกรณ ์
   -  การส่งและรับมอบงานต้องกระท าเป็นเอกสารที่มีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร 
  7.3.16  การรับประกันงาน 
   -  หากมิได้ระบไุว้เป็นอย่างอ่ืน ผูร้ับจ้างต้องรับประกันคณุภาพ ความสามารถอุปกรณ์และการตดิตั้งว่า 
    จะสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีเปน็เวลา  2 ปี นับจากวันรับมอบงานแล้ว 
   -  ระหว่างเวลารับประกันงาน  หากผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้รบัจ้างจัดน าวัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้อง  หรือมี 
    คุณภาพต่ ากว่าข้อก าหนดมาติดตั้ง ตลอดจนงานตดิตั้งไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อย  ผู้รับจ้างต้อง 
    ด าเนินการเปลีย่นหรือแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็วและไมเ่กิน  1 เดือนหลังจากท่ีไดร้ับแจ้ง โดยไม่คดิ 
    ค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิ 
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   -  ในกรณีที่เครื่อง  วัสดุ อุปกรณต์่าง ๆ เกิดช ารุดเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพอันเนื่องมาจาก 
    ข้อผิดพลาดของผู้ผลิต  หรือการตดิตั้งในระหว่างเวลารับประกัน  ผูร้ับจ้างต้องด าเนินการเปลี่ยน 
    หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานไดด้ีเช่นเดิมโดยมิชักช้า 
   -  ผู้รับจ้างต้องด าเนินการโดยทันท่ีทีไ่ด้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างให้เปลี่ยนหรอืแก้ไข  เครื่องอุปกรณต์าม 
    สัญญาการประกันงาน  มิฉะนั้นผูว้่าจ้างขอสงวนสิทธ์ิที่จะจัดหาผู้อืน่มาด าเนินการเอง  โดยคา่ใช้จ่าย 
    ทั้งหมดนั้นผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รบัผิดชอบ 
  7.3.17  การบริการ 
   -  ผู้รับจ้างต้องจดัเตรียมช่างช านาญไว้ส าหรับตรวจสอบซ่อมแซม  และ บ ารุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์ 
    ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดเีป็นประจ าทุกเดือน 3 เดือน , 6 เดือน  หรือตามความเหมาะสม  ตลอด 
    ระยะเวลาการประกันงาน 
   -  ผู้รับจ้างต้องจดัท ารายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์  และการบ ารุงรักษาระบบดังกล่าวเพื่อเสนอผู้ 
    ว่าจ้างภายใน 7 วันนับจากวันตรวจสอบทุกครั้ง 
 
 7.4 การปฏิบัติงาน 
  7.4.1  ความปลอดภัยและการป้องกัน 
   -  ผู้รับจ้างต้องจดัให้การปฏบิัติงานมสีภาพท่ีปลอดภัยและหมั่นตรวจตราให้มีการป้องกันการสูญเสยี   
    บาดเจ็บ  และเสียหายที่อาจเกิดขึน้กับพนักงานและบุคคลอื่นรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่เก็บรักษา และ 
    สิ่งของในบริเวณก่อสร้างและเคียงข้าง  เช่น  ถนน  ทางเดิน  สิ่งท่ีปลูกสรา้ง และสาธารณูปโภค 
    ต่างๆ ด้วย 
   -  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บบุคคลใดๆ กต็ามอันเนื่องจากผลของการท างานของผู้รับจา้ง   
    และ ส าหรับพ้ืนท่ีภายในสถานท่ีท างานท่ีมีโอกาสเกดิเพลิงไหม้จะต้องจัดเตรยีมให้มีอุปกรณ์ป้องกัน 
    เพลิงที่เหมาะสม  เช่น  เครื่องดับเพลิงเคมี  และอื่น ๆ เป็นต้น 
   -   ผู้รับจ้างต้องไม่น าเครื่องมือ  วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในบริเวณก่อสร้างไปวางกีดขวางการสัญจรของบุคคล 
    ทั่วไปรวมทั้งไม่ท าใหเ้กิดความเสยีหายแก่สถานที่ และสาธารณปูโภคอื่น ๆ หากเกิดความเสยีหายขึ้น   
    ผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมให้คืนสู่สดภาพดีดังเดิมโดยมิชักช้า  และเป็นผูร้ับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
   -  ผู้รับจ้างต้องป้องกันมิให้เกิดความเสียหายใด ๆ แก่สิ่งปลูกสร้างบริเวณข้างเคียงท้ังบนดินและที่อยู่ใต ้
    ดิน หากเกิดความเสียหายขึ้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไขให้คืนสภาพดีดังเดิมโดยมิชักช้าในกรณี 
    ที่ผู้คุมงานเห็นว่าการป้องกันท่ีผู้รบัจ้างได้ท าไวไ้มด่ีพอ  ผู้คุมงานอาจมีค าสั่งใหผู้้รับจ้างเปลี่ยนแปลง 
    ให้ดีขึ้นตามที่เห็นสมควร 
   -  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการปอ้งกันเสียงดังรบกวน และ การสั่นสะเทือนในระหว่าง    การ 
    ท างานและติดตั้ง ส่วนหลังจากการติดตั้งแล้วให้เลือกใช้วิธีการป้องกันโดยการติดตั้งอุปกรณเ์พื่อลด 
    การสั่นสะเทือนควรจะท าตามค าแนะน าของผู้ผลิตเครื่องจักรที่เหมาะสมกับสภาพการท างานจริงของ 
    เครื่องจักรนั้น ๆ  
   -  บริเวณส านักงานของผู้รับจ้างภายในพื้นที่โครงการต้องจัดให้มเีครื่องเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล   
    อุปกรณ์ช่วยชีวิต  ยาสามัญประจ าบ้าน  ซึ่งจัดเก็บไว้ในต าแหน่งที่เห็นและหยิบใช้ได้ง่าย 
  7.4.2  รายงานอุบัติเหตุ เมื่อมเีหตุการณ์ใด ๆ ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในบริเวณพื้นท่ีโครงการไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะ 
   วิวาท  การท าร้ายร่างกายหรืออุบตัิเหตุ ใหผู้้รับจ้างรบีรายงานเหตุทีเ่กิดขึ้นให้ผู้คมุงานทราบเป็นลาย 
   ลักษณ์อักษรในทันท ี
  7.4.3  การป้องกันการล่วงล้ าเขตที่ ผูร้ับจ้างต้องจ ากัดเขตก่อสร้างมิให้เกดิการล่วงล้ าบุกรุกเข้าไปในท่ีข้างเคยีง 
   นอกบริเวณพื้นที่โครงการ  และดแูลมิให้พนักงานของตนบุกรุกเข้าในเขตที่ของผู้อื่นด้วย  ขณะเดียวกนัก็ 
   ป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณก่อสร้างเดด็ขาด ทั้งในและนอกเวลาปฏิบตัิงาน 
  7.4.4  วัตถุโบราณและของมีค่า ทีขุ่ดพบในบริเวณก่อสร้าง  หรือเขตที่ดินของผู้ว่าจ้างให้มอบไว้กับผู้ว่าจ้าง  การ 
   กระท าใดๆ อันแสดงเจตนาปกปิดหรือถือเป็นกรรมสิทธิส์่วนตัวผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะแจ้งต่อเจ้าหน้าที ่
   บ้านเมืองให้ด าเนินการตามกฏหมายได ้
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  7.4.5  การก าจัดสิ่งปฏิกูล ผู้รับจา้งต้องขนขยะมูลฝอย เศษวัสดุและสิ่งของเหลือใช้ออกจากบริเวณปฏิบตัิงานทุก 
   วันภายหลังจากเลิกปฏิบัติงาน  ณ จุดนั้นๆ แล้ว  และให้น าสิ่งต่าง ๆ ไม่ต้องการใช้งานดังกล่าวข้างต้นไป 
   ทิ้งที่บริเวณรวบรวมขยะภายในพืน้ท่ีโครงการตามที่ผู้ควบคมุงานก าหนด  และให้รวบรวมขนออกจากพื้นที ่
   โครงการเป็นครั้งคราวตามระยะเวลาที่เหมาะสม  และก่อนส่งมอบงานจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสรา้งช่ัวคราว 
   ที่อยู่ในความรับผดิชอบออกจากบริเวณพื้นท่ีโครงการ  และท าความสะอาดพื้นท่ีโครงการให้เรียบร้อย 
 
 7.5 วัสดุและอุปกรณ์ 
  7.5.1  วัสดุ และอุปกรณ์  
   - วัสดุ และอุปกรณ์ ที่ใช้กับโครงการจะต้องได้รับอนุมตัิให้ใช้งานได้จากผู้ควบคุมงานก่อนวัสดุ  และ  
    อุปกรณ์ที่น ามาติดตั้งต้องเป็นของใหม่และไม่เคยถูกน าไปใช้งานมากอ่น  ผู้ควบคุมงานมีสิทธิที่จะไม่ 
    รับสิ่งที่เห็นว่ามคีุณสมบตัิและคุณภาพไมด่ีพอหรือไม่เทียบเท่าตามทีอ่นุมัติให้น ามาใช้ในโครงการใน 
    กรณีที่ผูค้วบคุมงานต้องการใหม้ีการทดสอบคณุภาพผู้รับจ้างต้องด าเนินการพร้อมทั้งออกค่าใช้จ่าย 
    เองโดยมิชักช้า 
   -  หากมีความจ าเป็นอันกระท าใหผู้้รบัจ้างไม่สามารถจัดหาวสัดุ  และ อุปกรณ์ตามที่รับอนุมตัิให้ใช้งาน 
    ได้แล้วจากผู้ควบคมุงาน  ผู้รับจา้งต้องจัดหาผลิตภัณฑ์อ่ืนมาทดแทน พร้อมทั้งช้ีแจงเปรียบเทียบ 
    รายละเอียดต่างๆ ของผลติภณัฑด์งักล่าว เพื่อประกอบการขออนุมตัติ่อผู้ควบคุมงานโดยมิชักช้า 
   -  ความเสยีหายที่เกดิขึ้นระหว่างการขนส่ง ติดตั้ง หรือการทดสอบจะต้องด าเนินการซ่อมแซมหรือ 
    เปลี่ยนให้ใหมต่ามความเห็นของผูคุ้มงาน 
  7.5.2  เครื่องมือ ผู้รับจ้างต้องมีเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องผ่อนแรงท่ีมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยส าหรับ 
   ใช้ในการปฏิบัติงาน  โดยต้องเป็นชนิดที่เหมาะสมกับการท างาน  และมีจ านวนเพียงพอกับปริมาณงาน   
   ซึ่งผู้ควบคุมงานมสีิทธ์ิที่จะขอให้ผูร้ับจ้างเปลีย่นแปลง  หรือเพิม่จ านวนให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ 
  7.5.3  การขนส่งและการน าวสัดุ  และอุปกรณ์เข้ายังพ้ืนท่ีโครงการ 
   -  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและความเสยีหายที่เกดิขึ้นในการขนส่งวัสดุ  และอุปกรณ์มายัง 
    หน่วยงานและสถานท่ีติดตั้ง 
   -  ผู้รับจ้างต้องท าหมายก าหนดการน าวัสดุ  และอุปกรณเ์ข้ายังพ้ืนท่ีโครงการ  และ แจ้งให้ผูคุ้มงาน 
    ทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งจัดเตรียมสถานท่ีส าหรับเก็บรักษาท่ีไดม้าตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
    ส าหรับวสัดุอุปกรณ์นั้นๆ 
   -  เมื่อวัสดุและอุปกรณม์าถึงพื้นที่โครงการแล้วผู้รับจ้างต้องน าเอกสารส่งของมอบให้ผู้คุมงานทราบ 
    เพื่อท่ีจะไดต้รวจสอบให้ถูกต้องตามที่ได้อนุมตัิไว้ก่อนที่จะน าเข้ายังสถานท่ีเก็บรักษาต่อไป 
  7.5.4  การจัดเตรียมสถานท่ีเก็บพัสดุ ผู้รบัจ้างเป็นผู้จดัเตรียมสถานท่ีเก็บวสัดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยผู้รับจ้างต้อง 
   ร่วมปรึกษากับผู้ควบคุมงาน ในการจัดสร้างโรงเรือนช่ัวคราวส าหรับเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณโ์ดยจะตอ้ง 
   ได้รับการป้องกันความเสียหาย  หรือ ป้องกันการเสื่อมสภาพก่อนน าไปใช้งานวัสดุที่วางกองไว้ในท่ีโล่งต้อง 
   มีหลังคาหรือผ้าใบคลุมกันฝนและแสงแดดส่วนวัสดุประเภทท่อต้องเก็บบนช้ันและห้ามกองไว้บนพื้นดนิ 
  7.5.5  ตัวอย่างวัสดุ  และอุปกรณ ์
   -  ผู้รับจ้างต้องจดัหาตัวอย่างวัสดุและอุปกรณร์วมทั้งเอกสารของผู้ผลติที่แสดงรายละเอียดทางเทคนิค  
    ขนาด และ รูปร่างที่ชัดเจนของวัสดุและอุปกรณ์แต่ละช้ินตามที่ผูคุ้มงานต้องการ 
   -  ในกรณีที่ผู้คมุงานมีความประสงคใ์ห้ผู้รับจ้างแสดงวิธีการตดิตั้งเพื่อเป็นตัวอย่างหรือความเหมาะสม 
    แล้วแต่กรณีผูร้ับจ้างต้องแสดงการติดตั้ง  ณ สถานที่ ตดิตั้งตามที่ผู้คมุงานก าหนด  เมื่อวิธีและการ 
    ติดตั้งนั้น ๆ ได้รับอนุมตัิแล้วให้ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติต่อไป 
  7.5.6  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ  รายการประกอบแบบ  วัสดุและอุปกรณ์ 
   -  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายการประกอบแบบวัสดุและอุปกรณ์ที่ผิดไปจากข้อก าหนดและ 
    เงื่อนไขตามสัญญาด้วยความจ าเปน็หรือความเหมาะสมกด็ี ผู้รับจ้างต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ 
    ผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติเป็นเวลาอยา่งน้อย 30 วัน ก่อนด าเนินการจัดซื้อหรือท าการติดตั้ง 
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   -  ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ของผูร้ับจ้างมคีุณสมบัติอันเป็นเหตุให้วัสดุและอปุกรณ์ตามรายการทีผู่้ออกแบบ 
    ก าหนดไว้เกดิความไม่เหมาะสมหรือไม่ท างานโดยถูกต้องผูร้ับจ้างจะต้องไม่เพิกเฉยละเลยที่จะแจ้ง 
    ขอความเห็นชอบผู้คุมงานในการแก้ไขเปลีย่นแปลงให้ถูกต้องตามความประสงค์  โดยชี้แจงแสดง 
    เหตุผลและหลักฐานจากบริษัทผู้ผลิต 
   -  ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในกรณดีังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผูร้ับผดิชอบเองทั้งสิ้น 
  7.5.7  รหัส  ป้ายช่ือ  และเครื่องหมายของอุปกรณ์ ผู้รับจ้างต้องจัดท ารหสั  ป้ายช่ือ  และ เครื่องหมายอุปกรณ ์
   ต่าง ๆ ที่น ามาติดตั้งในโครงการเพือ่แสดงต าแหน่ง  เพื่ออ านวยความสะดวกในการตรวจสอบ  และ 
   ซ่อมแซมบ ารุงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณทีต่ิดตั้งมีการปิดมิดชิด 
  7.5.8  การป้องกันน้ าเข้าอาคาร พื้นทีภ่ายในอาคารส่วนท่ีใกล้กับบริเวณที่มีความช้ืนสูงหรือเชื่อมโยงกับภายนอก 
   อาคารที่อาจท าให้น้ าเข้าสู่อาคารได้  ผู้รับจ้างต้องจดัท ารายละเอียดแสดงวิธีการตดิตั้งวัสดุเสริมเพิ่มเตมิให้ 
   ผู้คุมงานอนุมัติก่อนด าเนินงานเพือ่ให้การป้องกันน้ าเข้าอาคารเป็นไปอย่างสมบูรณ ์
  7.5.9  การป้องกันการผุกกร่อน วัสดุ  และอุปกรณ์ ตา่ง ๆ ท่ีผ่านการป้องกนัการผุกกร่อนและการทาสมีาแลว้จาก 
   โรงงานผู้ผลิตหากตรวจพบว่าการป้องกันผุกกร่อนดังกล่าวไม่เรียบรอ้ย ผู้รับจ้างต้องท าการซ่อมแซมให้ 
   เรียบร้อยจนเป็นที่ยอมรับของผู้คมุงาน 
 
 7.6 ข้อก าหนดทั่วไปเกี่ยวกับการท างาน 
  7.6.1   ฝีมืองาน ผู้รับจ้างจะต้องใช้ช่างฝีมอืท่ีช านาญงานโดยเฉพาะในแต่ละประเภทมาปฏิบตัิงาน  เพื่อติดตั้ง 
   ระบบท่อ  เครื่องสุขภณัฑ์  และอปุกรณ์การท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดังตอ่ไปนี้ 
   - การตัดท่อแตล่ะท่อนจะต้องให้ไดร้ะยะสั้นพอดีตามความต้องการทีจ่ะใช้ ณ จุดนั้น ๆ ซึ่งเมื่อต่อท่อ 
    บรรจบกันแล้วจะได้แนวท่อมีส่ม่ าเสมอ ไม่คดโกงและคลาดเคลื่อนจากแนวท่ีควรเป็น 
   -  การวางท่อ จะต้องวางในลักษณะที่เมื่อเกิดการหดตัวหรือขยายตัวของท่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง 
    อุณหภูมิแล้วจะไม่ท าใหเ้กิดการเสยีหายขึ้นแก่ตัวท่อเอง หรือแก่สิ่งใกล้เคียง 
   -  การตัดท่อให้ใช้เครื่องส าหรับตัดทอ่โดยเฉพาะและจะต้องคว้านปากท่อขูดเศษท่อที่ยังติดค้างอยู่ท่ี 
    บริเวณปากท่อออกเสียให้หมด หากจะท าเกลยีวจะต้องใช้เครื่องท าเกลียวท่ีไดม้าตรฐานเพื่อให้ฟัน 
    เกลียวเรียบและได้ขนาดตามมาตรฐาน 
   -  ส าหรับจุดที่มีการเปลี่ยนแนวหรือทิศทางของท่อ ให้ใช้ข้อต่อตามความเหมาะสม และมีการเปลี่ยน 
    ขนาดของท่อให้ใช้ข้อลดเท่าน้ัน 
  7.6.2  การติดตั้งท่อ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแนวระดับท่อของระบบท่อต่าง ๆให้แน่นอนก่อนการติดตั้งระบบ 
   ท่อเพื่อไม่ให้ท่อเหล่านั้นกีดขวางซึง่กันและกัน การตดิตั้งและเดินท่อจะต้องกระท าด้วยความประณีต ให้ 
   เป็นระเบียบเรียบร้อยแกส่ายตา  การเลีย้ว  การหักมุม  การเปลี่ยนแนว และระดับท่อ จะต้องใช้ข้อต่อที่ 
   เหมาะสมให้กลมกลืนกบัลักษณะรปูร่างของอาคารในส่วนน้ัน แนวท่อต้องให้ขนานหรือตั้งฉากกับอาคาร 
   โดยมิใหเ้อียงจากแนวอาคารการแขวนท่อจากเพดานหรือจากโครงสร้างเหนือศีรษะ ท่ีมไิด้ก าหนดต าแหน่ง 
   ที่แน่นอนไว้ในแบบจะต้องแขวนท่อน้ันชิดด้านบนมากท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได้ ท้ังเพื่อมิให้ท่อนั้นเป็นท่ีกีดขวาง 
   แก่สิ่งท่ีติดตั้งท่ีเพดานหรือเหนือศรีษะ  เช่น  โคมไฟ  และท่อลม ฯลฯ เป็นต้น  และการติดตั้งท่อจะต้อง 
   ปล่อยให้มีการยึดหยุ่นไดส้ าหรับการขยายตัวและหดตัวโดยไม่เกดิความเสียหายต่อระบบท่อและข้อตอ่ 
   ต่างๆ  
  7.6.3  การวางติดตั้งอุปกรณ์ประกอบการเดินท่อต่าง ๆ เช่น  วาล์วน้ า  มาตรวัดน้ า  เกจ์วดัแรงดัน  ฯลฯ  เปน็ต้น   
   จะต้องติดตั้งให้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งานงานโดยปกต ิ และสามารถถอดซ่อมบ ารุงรักษาหรือ 
   เปลี่ยนใหมไ่ดโ้ดยง่าย 
  7.6.4  ข้อห้ามในการต่อท่อร่วม ระบบทอ่น้ าทีใ่ช้ในการบริโภคนั้นห้ามต่อบรรจบกับระบบท่อโสโครก  และท่อน้ า 
   ทิ้งเป็นอันขาดหากแนวท่อน้ าท่ีใช้ในการบริโภคจะต้องเดินขนานหรอืตัดกับแนวของท่อน้ าโสโครก หรอืท่อ 
   น้ าท้ิงแล้ว  ท่อน้ าท่ีใช้ในการบริโภคจะต้องอยู่เหนือท่อน้ าโสโครกหรอืท่อระบายน้ าท้ิง 
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  7.6.5  จุดสิ้นสุดของระบบท่อท่ีเตรียมไวส้ าหรับอนาคต หากในแบบปรากฏว่ามีระบบท่อที่จัดเตรียมไว้ส าหรบัต่อ 
   เติมขยายไปในอนาคต  ผู้รับจ้างจะต้องเดินท่อดังกล่าวออกไปให้พ้นจากตัวอาคารไม่น้อยกว่า  1.50 เมตร   
   และที่ปลายท่อให้ใช้ปลั๊กอุดหรือฝาครอบเกลยีวปิดไว้และหากจ าเปน็ต้องกลบดินฝังท่อ  ให้ท าการตอก 
   หลักปักป้ายแสดงต าแหน่งจุดสิ้นสดุของปลายท่อไว้ด้วย 
  7.6.6  การป้องกันการช ารุดระหว่างการติดตั้ง ให้ปฏิบตัิตามแนวทางดังต่อไปนี ้
   -  ปลายท่อทุกปลายให้ใช้ปลั๊กอดุหรอืฝาครอบเกลียวครอบไว้หากจะตอ้งละจากงานต่อท่อในส่วนน้ัน 
    ไปช่ัวคราว 
   -  เครื่องสุขภณัฑ์และอุปกรณ์ให้หุ้มด้วยวัสดุทีเ่หมาะสมและมิดชิดเพือ่ป้องกันมิให้เกิดการแตกหักบบุ 
    สลายขึ้น 
   -  วาล์วน้ า  ข้อต่อ และอุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ ส าหรับการติดตั้งท่อ  ให้ตรวจดภูายในและท าความ 
    สะอาดภายในให้ท่ัวถึงก่อนน ามาประกอบติดตั้ง 
   -  เมื่อได้กระท าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะต้อตรวจดูความเรียบร้อยและท าความสะอาดเครื่อง 
    สุขภณัฑ์  และ อุปกรณ์เหล่านี้อยา่งทั่วถึง เพื่อส่งมอบงานให้แก่ผู้ควบคุมงานในสถานท่ีโดย 
    ปราศจาก  ต าหนิและข้อบกพร่อง 
  7.6.7  การแขวนโยงท่อและยดึท่อ ท่อที่เดินภายในอาคารและไมไ่ดฝ้ังดิน จะต้องแขวนโยงหรือยดึติดไว้กับ 
   โครงสร้างของอาคารอย่างมั่นคงแข็งแรงอย่าให้โยกคลอน  หรือ แกว่งไกวได้ การแขวนโยงท่อท่ีเดินตาม 
   แนวทางให้ใช้เหล็กรัดท่อที่เหมาะสมตามขนาดของท่อแล้วแขวนยึดติดกับโครงอาคารอย่างแข็งแรง  หากม ี
   ท่อหลายท่อเดินตามแนวราบ  ขนานกันเป็นแพ อาจใช้ส าหรับรับท่อไว้ท้ังชุดแทนการใช้เหล็กรดัท่อแขวน 
   แต่ละท่อได้ โดยให้เป็นไปตามทีร่ะบุในแบบหรือถูกต้องตามมาตรฐานและหลักวิชาการแขวนท่อ  และหาก 
   มิไดร้ะบุเป็นอย่างอ่ืนให้การยึดและแขวนท่อเป็นไปดังต่อไปนี ้
   -  ผู้รับจ้างต้องจดัหาอุปกรณ์ยึด แขวนท่อ ที่เหมาะสมกับโครงสร้างอาคาร โดยอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ 
    ดังกล่าว ต้องไดร้ับการอนุมตัิจากผู้คุมงานก่อนด าเนินการ 
   -  ขนาดและชนิดของอุปกรณ์ยึดแขวน จะต้องเป็นที่รับรองว่าสามารถรับน้ าหนักได้โดยมีค่าความ 
    ปลอดภัยไมต่่ ากว่า 3 เท่าของน้ าหนักใช้งาน (SAFFTY  FACTOR = 3) 
   -  การยึดแขวนกับโครงสร้างอาคาร ต้องแน่ใจว่าจะไม่ก่อให้เกดิความเสียหายกับโครงสร้างของอาคาร   
    หรือกีดขวางของระบบอ่ืนๆ  
   -  EXPANSION SHIELD AND BOLT ที่ใช้เจาะยึดในคอนกรีตจะต้องเป็นโลหะ  และได้มาตรฐานสากล   
    โดยให้เจาะยดึกับคอนกรีตที่แข็งแรงเต็มที่แล้ว 
   -  ท่อที่ติดตั้งในแนวดิ่งหรือแนวตั้ง 
    1) ท่อเหล็กอาบสังกะสีและท่อเหล็กด าที่มีขนาดตั้งแต่  3 น้ิวข้ึนไป ทุกๆ ระยะครึ่งหนึ่งของความ 
     ยาวของท่อแต่ละท่อนจะต้องมีที่ยดึหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง หรือจะต้องมีที่ยึด 
     หรือรองรับท่อทุกๆ ช้ันของอาคาร 

2) ท่อเหล็กอาบสังกะสีและท่อเหล็กด าที่มีขนาดตั้งแต่ 2-1/2 น้ิวลงมา ทุกๆ ระยะไม่ต่ ากว่า  200 
ซม. จะต้องมีที่ยดึหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง 

3) ท่อพีวีซี,ท่อพีบี ที่มีขนาดตั้งแต่  3 นิ้วขึ้นไป  ทุก ๆ ระยะไม่เกิน  200 ซม. หรือจะต้องมีที่ยึด
หรือรองรับท่อทุกๆ ช้ันของอาคาร 

   -  ท่อที่ติดตั้งในแนวราบ 
    1) ท่อเหล็กอาบสังกะสีและท่อเหล็กด า ขนาด 1/2” – 1-1/2” ทุก ๆ ระยะไมเ่กิน  150 ซม.  
     ขนาด 2” – 3” ทุกๆระยะไมเ่กิน 250 ซ.ม. และท่อขนาด 4” ขึ้นไปทุกๆระยะไมเ่กิน 300 ซ.ม. 
    2) ท่อพีวีซี ขนาด 1/2” ทุก ๆ ระยะไม่เกิน  75 ซม. ขนาด 3/4” – 1-1/2” ทุกๆระยะไม่เกิน 100  
     ซ.ม. ขนาด 2” ทุกๆระยะไม่เกิน 120 ซ.ม.ขนาด 2-1/2” – 4” ทุกๆระยะไม่เกิน 150 ซ.ม.และ 
     ท่อขนาด 6” ขึ้นไปทุกๆระยะไมเ่กิน 200 ซ.ม. 
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    3) ท่อพีบี และ ท่อเอชดีพีอี ขนาด 1/2” – 1-1/2” ทุก ๆ ระยะไม่เกิน  75 ซม. ขนาด 2” – 2- 
     1/2” ทุกๆระยะไม่เกิน 100 ซ.ม. ขนาด 3” ทุกๆระยะไม่เกิน 125 ซ.ม. และขนาด 4 -6” ทุกๆ 
     ระยะไมเ่กิน 150 ซ.ม. 

4) ท่อทุกชนิดที่ติดตั้งอยู่ในดิน  จะตอ้งวางอยู่บนพื้นที่อัดแน่น  หรือทรายชุ่มน้ าอัดแน่นตลอดแนว
ความยาวของท่อ  และเมื่อกลบดนิแล้ว  จะต้องอัดด้วยทรายชุ่มน้ าอัดแน่นเป็นช้ัน ๆ หนา ช้ัน
ละไม่เกิน 15 ซม. 

   -  เหล็กเส้นท่ีใช้แขวนท่อให้มีขนาดดงันี้ 
     ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ         ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหลก็เส้นท่ีแขวนท่อ 
      ½” -   3”      9    มม.   
      4”                            12  มม.  
      6”                15  มม.     
      8” - 12”        19  มม. 
 
  7.6.8  การตัดเจาะและซ่อมสิ่งกีดขวาง หากมีสิ่งก่อสรา้งใด ๆ กีดขวางแนวการเดินท่อ  ผู้รบัจ้างจะต้องแจ้ง 
   รายละเอียดใหผู้้ควบคมุงานทราบ  พร้อมกับเสนอวิธีการที่จะตัดเจาะสิ่งกีดขวางนั้น โดยผู้รับจ้างจะตอ้ง 
   เป็นผู้รับผิดชอบการตัด  เจาะฝา ผนัง  พื้น  คาน  ฝ้าเพดาน  หลังคา  หรืออ่ืน ๆ เท่าที่จ าเป็นในการติดตั้ง 
   งาน  การตัดเจาะฝา ผนัง  ต่าง ๆ ต้องจัดท าอย่างระมดัระวังและรอบครอบ  เพื่อไม่ให้เกดิผลเสียหายต่อ 
   โครงสร้าง  และความเรียบร้อยของงานสถาปัตยกรรม  ซึ่งการตดัเจาะดังกล่าว   ต้องแจ้งให้ผู้คุมงานทราบ 
   ที่และอนุมัติก่อนด าเนินการทุกครัง้  ค่าใช้จ่ายในการตัด  เจาะ  สกดั ฯลฯ รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้น   
   ให้อยู่ในความรับผดิชอบของผู้ว่าจา้ง  และภายหลังจากการตัด  เจาะ และตดิตั้งอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อย 
   แล้ว  ผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมส่วนดงักล่าวให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 
  7.6.9  ปลอกท่อ (SLEEVES) ท่อที่เดินผ่านฐานรากพ้ืน  ผนัง  ฝากั้น  และเพดาน  จะต้องรองด้วยปลอกตาม 
   ขนาดที่เหมาะสม  หากท่อที่จะผ่านทะลุมีจ านวนหลายท่อด้วยกัน  ให้เจาะพื้นอาคารเป็นช่อง  แทนการใช้ 
   ปลอกท่อโดยช่องนี้จะต้องเสริมความแข็งแรงตามความจ าเป็น และเหมาะสม  การวางปลอกท่อให้อาศัย 
   หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
   -  ขนาดของปลอกท่อจะต้องมีขนาดเส้นผา่ศูนย์กลางภายในโตกว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของ 
    ท่อ  ไม่น้อยกว่า 1 ซม. หรือ 1 ขนาดท่อ เว้นไว้แต่เมื่อท่อน้ันจะต้องเดินทะลผุ่านฐานรากหรือผนังที ่
    รับน้ าหนัก  ในกรณีเช่นนี้จะต้องให้ปลอกโตกว่าท่อไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. 
   - ชนิดของวัสดุปลอกรองท่อจะต้องเป็นชนิดที่ท าด้วยวัสดดุังต่อไปนี ้
    1) ส าหรับฐานรากให้ใช้ปลอกท่อเหลก็ 
    2) ส าหรับคาน พื้น และผนัง หรือโครงสร้างที่รับน้ าหนักให้ใช้ปลอกท่อเหล็ก 
    3) ส าหรับคาน  พ้ืน และผนัง หรือโครงสร้างที่ไม่ได้รับน้ าหนักให้ ใช้ปลอกท่อพลาสติก เช่น PVC  
     หรือ HDPE ก็ได ้
  7.6.10  การอุดช่องเปิดเพื่อป้องกันควันและไฟลาม ผูร้ับจ้างต้องท าการอุดช่องเปิดของงานในระบบสุขาภิบาลและ 
   ดับเพลิง เช่น SLEEVE, SHAFT หรือ OPENING เพื่อป้องกันการลามของควันและไฟ โดยวัสดุที่ใช้อุด 
   จะต้องเป็นวัสดุอุดที่ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะ และได้มาตรฐานที่สามารถทนต่อเพลิงไหมไ้ด้อยา่งน้อย 2 ช.ม  
   โดยได้รับการอนุมัตจิากผู้ควบคุมงานก่อนด าเนินการ 
  7.6.11 แผ่นปิดพื้นผนังและเพดานเพื่อความเรียบร้อยของงาน ต าแหน่งท่ีท่อเดินทะลผุ่านผนัง ฝากั้น เพดาน และ 
   พื้นอาคารที่ตบแต่งผิวหน้าแล้ว ผูร้ับจ้างจะต้องจดัการปิดพื้นท่ีบริเวณนั้นๆ ท้ังทางเข้าและทางออกของท่อ  
   ด้วยแผ่นโลหะตามความเห็นของผูค้วบคุมงาน ซึ่งมีขนาดโตพอท่ีจะปิดช่องรอบรอบท่อได้อย่างมดิชิด และ 
   แผ่นโลหะที่ใช้ที่เพดานและผนังจะต้องยึดด้วยสกูรทีส่ามารถถอดเขา้-ออกได้โดยสะดวก 
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  7.6.12  การจัดท าแทนเครื่อง 
   -  ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดท าแท่น ฐาน และอุปกรณ์รองรับน้ าหนักเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ได ้
    มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีความแข็งแรง สามารถทนต่อการสั่นสะเทือนขณะใช้ 
    งานได้เป็นอย่างด ี
    -  ผู้รับจ้างต้องเสนอข้อมูลต่างๆของแท่นเครื่อง เช่น รายละเอียด ขนาด และต าแหน่ง ต่อผู้ควบคมุงาน 
    เพื่อขออนุมัติก่อนการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่า 7 วัน การให้ข้อมูลทีผ่ดิพลาดหรือไม่ครบถ้วนอัน 
    ก่อให้เกิดผลเสยีหาย หรือความล่าช้าของงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายและเวลาที่ 
    เกิดขึ้นทั้งสิ้น 
  7.6.13  งานติดตั้งในห้องเครื่อง ผู้รับจ้างตอ้งวางแผนการติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งแท่นเครื่อง 
   ต่างๆ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานอ่ืน แผนงาน ข้อมลู และความต้องการตามความจ าเป็น ต้อง 
   แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้าเพื่อเป็นการเตรียมการก่อนด าเนินการติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ ์ 
   หากผู้รับจ้างละเลยหน้าท่ีดังกล่าว โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบช้าเกินควร ผลเสียหายที่ 
   เกิดขึ้นผูร้ับจ้างต้องเป็นผูร้ับผดิชอบท้ังสิ้น 
  7.6.14  ช่องเปิดส าหรับการตดิตั้ง และซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ผู้รบัจ้างต้องก าหนดต าแหน่งช่องเปิด 
   ส าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ ท่ีจ าเป็นจะต้องซ่อมบ ารุงหรือปรับแต่งภายหลัง รวมทั้งต าแหน่งช่องเปิด 
   บนฝ้า  ฝาผนัง  แสะช่องเปิดต่างๆ ที่จะต้องใช้ในการติดตั้ง โดยผูร้บัจ้างต้องก าหนดขนาด ต าแหน่ง และ 
   ระยะให้พอเพียงเหมาะสมกับงานติดตั้งอุปกรณ์นั้นๆ โดยร่วมปรึกษากับงานระบบอ่ืนๆที่ต้องปฏิบตัิงานใน 
   พื้นที่เดียวกัน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจดัหาช่องเปิดต่างๆอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง 
  7.6.15  การติดตั้งระบบท่อ 
   - การติดตั้งท่อน้ าประปา 
    1) ให้ใช้ท่อและข้อต่อตามที่ก าหนดไว้ในหมวดมาตรฐานคณุภาพของวัสดุ และผลิตภัณฑ ์
    2) ให้ติดตั้งวาล์วเปิด-ปิดน้ าไว้ท่ีท่อน้ าก่อนเข้าเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ทุกแห่ง และ ณ  
     ต าแหน่งท่ีได้แสดงไว้ในแบบ โดยก าหนดชนิดของวาล์วไว้ดังน้ี 
      - ให้ใช้วาล์วประตูน้ าในระบบท่อที่ตอ้งการเปิด -ปิด 
      - ให้ใช้วาล์วผีเสื้อแทนวาล์วประตูน้ าได้ในกรณีที่ต าแหน่งการติดตั้งวาล์วประตูไม่สามารถ 
      ติดตั้งหรือท างานเปดิ-ปิดไดส้ะดวกและเหมาะสม 
      -  ให้ใช้โกลบวาล์วในระบบท่อท่ีต้องการเปิด-ปิด และปรับอัตราการไหลของน้ า 
     -  ให้ใช้วาล์วกันน้ าย้อนกลับในเส้นท่อท่ีจ าเป็น และไม่ต้องการใหไ้หลยอ้นกลับ 
     -  ให้ติดตั้งยูเนีย่นไว้ทางด้านใต้น้ าของวาล์วทุกตัว  และก่อนเข้าท่อจะเข้าเครื่องสุขภัณฑ์และ 
      อุปกรณ์ทั้งหมด  เว้นแต่กรณีที่เครือ่งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์นั้นๆ ไดม้ขี้อต่อชนิดที่สามารถ 
      ถอดท่อออกได้ง่ายติดมาด้วยแล้ว โดยการติดตั้งยูเนี่ยนนั้นห้ามตดิฝังในก าแพง เพดาน  
      หรือฝากั้น 
    3) ต าแหน่งและชนิดชองวาล์ว มีข้อก าหนดในการตดิตั้งดังนี ้
       -  วาล์วจะต้องตดิตั้งตามต าแหน่งที่แสดงไว้ในแบบ 
      -  ท่อที่แยกหรือตรงเข้าอาคารทุกๆท่อ ผู้รับจ้างจะต้องจดัหาและตดิตัง้วาล์วประตูน้ าให้ ณ  
      บริเวณจุดที่ท่อจะเข้าอาคารแห่งแต่ละตัว ท้ังนี้ไม่ว่าจะแสดงไว้ในแบบหรือไม่กต็าม 
     -  วาล์วทุกตัวจะต้องติดตั้งในต าแหนง่ หรือมีช่องทางที่สะดวกแก่การตรวจสอบ หรือถอด 
     เพื่อซ่อม หรือเปลี่ยน 
    -  การติดตั้งวาล์วทุกตัวในก้านวาล์วตั้งอยู่ในแนวดิ่ง และส าหรับในระบบท่อท่ีเดินในระดับดิน 
     นั้น จะต้องไม่ให้ก้นวาล์วฝังอยู่ต่ ากว่าระดับดิน 
     -  วาล์วทุกตัวจะต้องเป็นชนิดที่ท าขึ้นเพ่ือให้ใช้กับความดันปกติภายในท่อเท่ากับ  150  
     ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  เว้นไว้แต่จะระบุไว้ในแบบหรือรายการประกอบแบบเป็นอย่างอ่ืน 
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   4) ท่อน้ าจะต้องติดตั้งให้มคีวามลาดเอียงลงสู่ทางระบายน้ าทิ้ง  ถ้ามีท่อสาขาแยกออกจากท่อเมน 
    ซึ่งติดตั้งไว้ในแนวดิ่ง  ก็ให้ต่อท่อสาขานี้เอียงลงสู่ท่อเมน และ ณ  จุดที่มีระดับต่ าทีสุ่ดในระบบ 
    ท่อน้ านี้ให้ติดตั้งวาล์วส าหรับเปิดระบายน้ าทิ้งไว้เพื่อจะไดร้ะบายน้ าจากระบบได้หมดสิ้น 
   5) ท่อสาขาซึ่งแยกจากท่อเมนนั้น  จะแยกจากส่วนบน จากตอนกลาง หรือจากท้องของท่อเมนก็ 
    ได้ โดยใช้ข้อต่อประกอบให้เหมาะสมตามกรณ ี
   6) การต่อแบบเกลียวให้พันเฉพาะตัวผู้   แล้วสวมข้อต่อเกลียวเขา้ไป เมื่ออัดแน่นแล้วเกลียว 
    จะต้องเหลือไมเ่กิน  2 เกลียวเตม็  โดยเกลียวท่อน้ีจะต้องตดัฟันให้คมเรียวไปทางปลายท่อ 
    และท่อทุกท่อเมื่อตัดและท าเกลียวเสร็จแล้ว จะต้องคว้านปากในปาดเอาเศษที่ตดิรอบๆทิ้งให้ 
    หมด 
   7) ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้ง AIR  CHAMBER  ไว้ท่ีปลายท่อสุดของท่อแยกที่ต่อให้กับเครื่องสุขภณัฑ ์
    ที่มีขนาดไมเ่ล็กกว่าท่อที่แยกเข้าเครื่องสุขภณัฑ์นั้นๆ  แต่จะต้องมีขนาดไมเ่ล็กกว่า  1/2 น้ิว  
    และยาวไม่น้อยกว่า  20  ซม.  โดยที่ปลายบนสุดของ  AIR  CHAMBER ให้ใส่   CAP  อุด 

8) ที่ปลายท่อแนวดิ่งหลัก  (MAIN  RISER)  ให้ติดตั้งอุปกรณ์ระบายอากาศอัตโนมัติ   (AUTOMATIC  

AIR VENT)  พร้อมยูเนียนและวาล์วประตูน้ าขนาด  1/2 น้ิว   ทุกต าแหน่ง 

   - การติดตั้งท่อน้ าโสโครก  ท่อน้ าท้ิง  และท่อระบายน้ าอื่นๆ 
    1) ท่อน้ าโสโครก  ท่อน้ าท้ิง  ที่ฝังใต้ดิน  ให้ใช้ท่อและข้อต่อตามที่ได้ก าหนดไว้ในแบบและในหมวด 
     มาตรฐานคุณภาพวัสดุและผลติภณัฑ์  หรือตามที่ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
    2) คันร่องที่ต้องใช้วางท่อ  พ้ืนร่องต้องเป็นดินแน่นหรือทรายชุ่มน้ าอัดแน่นโดยตลอดแนวท่อ  และ 
     แนวต่อต้องตรงไมค่ดไปมา    โดยมีความลาดต้องถูกต้องตามแบบ 
    3) รอยต่อของท่อทุกแห่งจะต้องแน่นสนิทน้ าซึมไม่ได้  เมื่อหยดุพักงานจะต้องปิดปากท่อเพื่อ 
     ป้องกันมิให้น้ า  ทราย ดิน  เข้าไปในท่อ 
    4) ท่อที่ต้องเดินผ่านพื้นท่ีหรือบรเิวณที่มีน้ าหนักกดทับ  เช่น  ท่อลอดถนน  จะต้องเดินผ่านปลอก 
     ท่อเหล็ก  หรือปลอกท่อ  ค.ล.ส. ตามความเหมาะสม  เพื่อป้องกันความเสยีหายที่อาจเกิดกับตัว 
     ท่อได ้
    5) หากมิได้ระบุในแบบใหเ้ป็นอย่างอื่น  ความลาดเอยีงของท่อน้ าโสโครก  และท่อน้ าท้ิงขนาด  2- 
     1/2  นิ้ว  และเล็กกว่าจะต้องติดตัง้ให้มีความลาดเอียงไปสู่ปลายท่อไม่น้อยกว่า  1: 50 และ 
     ส าหรับท่อท่ีมีขนาดใหญ่กว่า  2-1/2  นิ้ว  จะต้องติดตั้งให้มีความลาดเอียงลงไปสู่ปลายท่อไม่ 
     น้อยกว่า 1: 100 
    6) การลดขนาดของท่อ  ให้ใช้ข้อต่อลดด้วยขนาดและชนิดของข้อต่อให้เหมาะสม   
    7) การหักเลี้ยวท่อ  ให้ใช้ข้อต่อสามทางรูป   Y หรือข้อต่อโค้งเพื่อให้ไดต้ามแนวหรืออาจใช้ข้อต่อ 
     ชนิดอื่นท่ีเหมาะสมถูกต้องตามมาตนฐานการเดินท่อได้  แตต่้องไดร้บัความเห็นชอบจากผู้ 
     ควบคุมงานก่อน 
   - การติดตั้งอุปกรณด์ักกลิ่นให้มีข้อก าหนดดังต่อไปนี ้
    1) ท่อทุกท่อที่เดินจากเครื่องสุขภณัฑ ์ หรืออุปกรณ์ทุกช้ินลงสู่ท่อระบาย  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา   
     และตดิตั้งอุปกรณ์ดักกลิ่นชนิด   P-TRAP ที่มีช้ันน้ าดักกลิ่น (WATER SEAL) ลึกอย่างน้อย 7.5  
     ซม. ให้ด้วย ยกเว้นในกรณีที่มสีุขภัณฑ์  หรืออุปกรณ์นั้นๆ มี่ที่ดักกลิ่นหรืออุปกรณ์อื่นที่มี 
     วัตถุประสงค์ในการดักกลิ่นประกอบติกอยู่ในตัวแล้ว 
    2) อุปกรณ์ดักกลิ่นจะต้องติดตั้งใกล้กบัเครื่องสุขภณัฑ์และอุปกรณ์ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
    3) เครื่องสุขภณัฑ์และอุปกรณ์แตล่ะชุด  ห้ามมิให้ติดตั้งอุปกรณด์ักกลิน่มากกว่า  1 แห่ง 
    4) อุปกรณ์ดักกลิ่นจะต้องติดตั้งอยู่ในต าแหน่งท่ีเข้าถึงได้ง่าย  และเหมาะสมในการถอดออกเพื่อท า 
     ความสะอาดภายในไดส้ะดวก 
    5) ข้อต่อแบบสวมจะน ามาใช้ต่อเข้ากบัอุปกรณ์ดักกลิ่นได้ก็เฉพาะเมื่อตดิตั้งเหนือท่ีดักกลิ่นข้ึนมา 
     เท่านั้น 
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    6) ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งช่องท าความสะอาด (CLEANOUT) ส าหรับท่อน้ าโสโครกและท่อน้ าตาม 
     ข้อก าหนดดังต่อไปนี ้
     -  ติดตั้งช่องท าความสะอาดที่พ้ืนทุก ๆ ระยะ  15 เมตร  ส าหรับท่อท่ีมีขาด ศก. 4 น้ิว หรือ 
      เล็กกว่า  และติดตั้งทุก ๆ ระยะ 30 เมตร  ส าหรับท่อท่ีมีขนาดใหญก่ว่า ศก. 4 นิ้ว  ข้ึนไป 
     -  ติดตั้งช่องท าความสะอาดในต าแหน่งที่เปลี่ยนทิศทางเกินกว่า   45 องศา  และที่ฐานของ 
      ท่อในแนวดิ่ง 
    -  ติดตั้งช่องท าความสะอาดในต าแหน่งที่ใกล้ส่วนตัวระหว่างท่อภายในอาคารและภายนอก 
     อาคาร 
    -  ท่อที่ฝังดิน  หรืออยู่ใต้พื้นที่เข้าถึงไม่ได้จะต้องมีช่องท าความสะอาดต่อขึ้นมาจนถึงระดับ 
     ดินหรือระดับพ้ืนนั้น ๆ 
    -  ช่องท าความสะอาดจะต้องมีขนาดเท่ากับท่อ และมีขนาดใหญ่ทีสุ่ดไม่เกินขนาด 6 น้ิว  
  7.6.16 การติดตั้งท่อระบายอากาศ ใหเ้ปน็ไปตามข้อก าหนดดังต่อไปนี ้
   -  ท่ออากาศจากระบบท่อน้ าโสโครกและท่อน้ าท้ิง  จะต้องต่อท่อให้สูงพ้นระดับหลังคาอาคารไม่น้อย 
    กว่า 0.30 เมตร  และปลายต้องปดิด้วยตะแกรงหรือมุ้งสแตนเลส  หรือพลาสติก  เพื่อกันแมลงเว้น 
    ไว้แต่ปรากฏในแบบเป็นอย่างอื่น 
   -  ท่อระบายอากาศท่ีตดิตั้งตามแนวดิ่งเหนือเครื่องสุขภัณฑ์หลายเครื่อง  อาจต่อรวมเข้าเป็นท่อ 
    เดียวกันได ้
   -  การต่อท่ออากาศเข้ากับท่อระบายที่วางตามแนวนอนนั้น  ให้ต่อท่ีด้านบนของท่อระบาย 
   -  การต่อท่ออากาศในแนวดิ่งเข้ากับท่อน้ าโสโครก  และท่อน้ าท้ิงแนวดิ่ง  ให้ปลายด้านล่างของท่อ 
    อากาศนั้นต่อให้ลักษณะเฉียงลงมมุ  45 องศากับท่อระบายน้ าแนวดิ่ง  เพื่อให้คราบที่อาจเกาะติด 
    ข้างในท่อสามารถถูกน้ าชะให้ไหลออกไปทางท่อระบายได ้
  7.6.17  การทดสอบ  ตรวจสอบ  และท าความสะอาดท่อ 
   - การทดสอบท่อรั่วของท่อโสโครก  ท่อน้ าทิ้ง  และท่ออากาศให้ปฏิบัติดังนี้ 
    1) ใช้ปลั๊กอุดท่อระบายน้ า  และท่อระบายอากาศ  แล้วเติมน้ าใหเ้ข้าเตม็ท่อจนกระทั่งระดับน้ าขึ้น 
     ถึงจุดสูงสุดของท่อในแต่ละชั้นของอาคาร  หรือจุดสูงสุดของท่ออากาศเหนือหลังคา  และทิ้งให้ 
     อยู่ในสภาพเช่นนี้เป็นเวลา 30 นาที  แล้วตรวจระดับน้ า ถ้าระดับน้ าลดต่ าลงมาไม่เกิน  10 ซม.  
     ก็ถือว่าใช้ได้ 
    2) ถ้าทดสอบส่วนใดส่วนหน่ึงก็ให้ปฏบิัติเช่นเดียวกันกับท่ีได้กล่าวมาแลว้  เว้นแต่ว่าให้ต่อท่อจาก 
     ส่วนท่ีจะท าการทดสอบขึ้นตามแนวดิ่งจากระดับที่ท าการทดสอบ  3 เมตร  และเตมิน้ าจนถึง 
     ระดับสูงสุดของท่อน้ า  แล้วให้ตรวจระดับน้ าทีล่ดต่ าลงมาดังเช่นท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น 

- การทดสอบท่อจ่ายน้ าด้วยแรงดัน  เมื่อได้ท าการติดตั้งวางท่อเสร็จแล้ว  และก่อนท่ีจะต่อท่อเข้า
เครื่องสุขภณัฑ์และอุปกรณ์  หรือก่อนการฉาบปูน  ก่อปิด  หรือกระเบื้อง  ผิวตกแต่ง  ให้ใช้เครื่อง
สูบน้ าเพิ่มความดันท าการสูบอัดน้ าเข้าไประบบท่อหรือเครื่องโยกอัดแรงดันน้ าจนได้ความดันไม่น้อย
กว่า 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และ รักษาความดันนีไ้ว้ไดโ้ดยไมม่ีการรั่ว  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2  
ช่ัวโมง 

- ผู้รับจ้างจะต้องเสนอกรรมวิธีท าความสะอาดระบบบ่อทุกชนิดทั้งหมดต่อผูค้วบคุมงานเพื่อขออนุมัติ
ก่อนด าเนินการ  และจะต้องด าเนนิการท าความสะอาดใหเ้สร็จอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการก่อนท า
การส่งมอบงาน 
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 7.7 มาตรฐาน  คุณภาพวัสดุ  และอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล 
   หากมิได้ระบุในแบบใหเ้ป็นอย่างอื่น  ข้อก าหนด  เกณฑ์  และมาตรฐานคุณภาพวัสดุและอุปกรณ์  ใหเ้ป็น 
  ดังต่อไปนี ้
  7.7.1  ท่อน้ าประปา 
   - ท่อประปาภายนอกอาคารเป็นท่อพีอี (HIGH DENSITY POLYETHYLENE) โดยมคีุณสมบตัิเป็นไป 
    ตามมาตรฐาน DIN 8074  DIN 8075 ช้ันคุณภาพ PN 10 สามารถทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  
    1.0 เมกะปาสกาลที่อุณหภูมิ 20 องศาเซสเซยีส และต้องท าจากสาร Hight Density  
    Polyethylene ขนาดและมิติของท่อพีอีต้องเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 8074 แบบปลายเรียบ  
    (plain end) ทั้งสองข้าง 

- อุปกรณ์ท่อ (Fittings) ท าด้วยวัสดเุช่นเดียวกับท่อพีอี  และความหนาเป็นไปตามการออกแบบของ
ผู้ผลิต แตต่้องหนาไม่น้อยกว่าความหนาของท่อพีอี ท่อโค้ง (Bend) สามทาง (Tee) Stubend 
จะต้องผลิตโดยผูผ้ลิตอุปกรณ์ข้อตอ่พีอีโดยเฉพาะ และต้องผลิตจากวัตถุชนิดเดียวกับท่อรายละเอียด
ของปลายท่ออาจเป็นแบบต่อเนื่องด้วยวิธี Butt Fusion Welding หรือ อาจเป็นแบบต่อเชื่อมแบบ
หน้าจานโดยใช้ Stubend และ Backing Ring 

- ข้อต่อ (Joint) นอกจากจะก าหนดเป็นอย่างอื่นแล้ว การต่อเชื่อมท่อพีอีต้องเป็นแบบ Butt Fusion 
Welding หรือการต่อเชื่อมแบบหน้าจาน โดยใช้ Stubend และ Backing Ring ให้เป็นไปตามการ
ออกแบบของผู้ผลิต 

  7.7.2 ท่อโสโครก ท่อน้ าเสีย และ ท่อระบายอากาศ ให้ใช้ท่อ พีวีซี. ชนิดแข็งตาม มอก. 17-2532  ช้ันคุณภาพ  
   8.5 อุปกรณ์ข้อต่อท่อตามมาตรฐานผู้ผลิต  
  7.7.3  ท่อระบายน้ าภายนอกอาคาร  ให้ใช้ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นรางตาม มอก. 128-2528  
   หรือ มอก. 128-2549   ช้ันท่ี 3  ดังรายละเอียดที่แสดงในแบบ หรอื จัดท ารางระบายน้ าแบบเปดิพรอ้มฝา 
   ปิด ตามที่ระบุไว้ในแบบ 
  7.7.4  ก๊อกสนาม (HOSE BIB)  ให้ใช้ก็อกสนามชนิด BALL BIB  COCK  WITH  HOSE  CONNECTOR  AND   
   LONG  HANDLE  หรือ ตามทีร่ะบุในแบบ 
  7.7.5  วาล์วประตู (GATE  VALVE) 
   - วาล์วเปิด - ปิดน้ าที่ติดตั้งในระบบท่อทั่วไปให้ใช้วาล์วประตูชนิด  Inside  Screw, Non Rising  
    Stem, Solid Wedge  Disc ที่สามารถทนความดันไดไ้ม่น้อยกว่า  150 psi, W.O.G. nonshock  
    หรือ 125 psi. saturated steam ส าหรับขนาด  2 น้ิว และ เล็กกว่าให้ใช้ชนิด Bronze  Gate  
    Valve ส่วนขนาดตั้งแต่  2-1/2 น้ิว  และ ใหญ่กว่าให้ใช้ชนิด Cast Iron Gate Valve  
   -  วาล์วเปิด - ปิดน้ าที่ใช้กับเครื่องสบูให้ใช้ชนิด  Bolted Bonnet , O.S. and Y ,Rising Stem, Solid  
    Wedge Disc ท าด้วย Cast Iron  ที่สามารถทนความดันใช้งานไดไ้ม่น้อยกว่า 150 psi.W.O.G.  
    non - shock  
  7.7.6  วาล์วปีกผีเสื้อ (BUTTERFLY VALVE) ตัววาล์ว (BODY) ท าจาก Cast Iron หรือ Cast Steel เป็นแบบ  
   Lug Type Body , Dish ท าด้วย Stainless Steel หรือ Bronze ที่มีความแข็งแรง ไมเ่สียรูปง่าย แรงดัน 
   ใช้งานไม่น้อยกว่า  150 psi, W.O.G 
  7.7.7  บอลวาล์ว (BALL VALVE) มีลักษณะเป็น Ball Pattern Of Square Head Type ตัว Ball ท าด้วย  
   Stainless Steel ขนาด 2-1/2” และ เล็กกว่าตัวเรือนท าด้วย Bronze ต่อแบบเกลยีว (Thread End)  
   ก้านหมุนเมื่อเปดิเต็มที่ต้องอยู่แนวขนานท่อเข้า – ออก 
  7.7.8  วาล์วกันน้ าย้อน (CHECK VALVE) ส าหรับติดตั้งในระบบท่อประปาทั่วไปให้ใช้ชนิด Non - Slam  
   Closing, Dual Disc Check Valve ,ANSI Pressure Rating Class 125 
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  7.7.9  วาล์วระบายอากาศอัตโนมัติ (AUTOMATIC AIR VENT) เป็นแบบ Direct  Acting Float Type โดยที่ลูก 
   ลอยภายในท าด้วย Stainless Steel , Body & Cover ท าด้วย Cast Iron ก่อนต่อท่อเข้ากับ Automatic  
   Air Vent จะต้องมี Shut Off Valve ประกอบอยูด่้วย 
  7.7.10  มาตรวดัน้ า  (WATER  METER ) เป็นมาตรวัดน้ า  ซึ่งผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงได้มาตรฐานโดยมี 
   หนังสือรับรองจากการประปาส่วนภูมิภาค  หรือการประปานครหลวง  หรือได้มาตรฐาน  มอก.  และ 
   สามารถติดตั้งได้ทั้งในแนวนอน  แนวดิ่ง  และแนวเอียงโดยที่ความเที่ยงตรงไม่เปลี่ยนแปลง 
  7.7.11  เกจ์วัดความดัน ( PRESSURE  GAUGE ) ส าหรับวดัความดันของน้ าอาจเป็นชนิด  PRESSURE  TYPE   
   หรือ COMPOND  TYPE  ขึ้นกับจุดประสงค์การติดตั้งเพื่อใช้งาน  กรอบท าด้วย  STAINLESS  STEEL   
   เส้นผา่ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3-1/2  นิ้ว  มีสเกลบนหน้าปัด ไม่น้อยกว่า  2 เท่าของแรงดันใช้งานปกติ  วัด 
   ค่าความเที่ยงได้ตรงแน่นอน คลาดเคลื่อนไดไ้ม่เกิน + 1 % ของสเกลบนหน้าปัทม์  และมีอุปกรณ์ปรบัค่าที่ 
   ถูกต้องได้  สเกลอ่านเป็นปอนดต์อ่ตารางนิ้ว  เกจ์วัดความดันแตล่ะชุดจะต้องมี  SHUT  OF  NEEDLE   
   VALVE  และ SNUBBER CONNECTOR 
  7.7.12  ข้อต่ออ่อนงานระบายน้ า (FLEXIBLE) ใช้ติดตั้งกับระบบท่อระบายน้ าเพื่อป้องกันท่อเสียหายในกรณีที ่
   อาคารทรุดตัวไมเ่ท่ากันไม่ว่าจะแสดงไว้ในแบบหรือไม่กต็าม ลักษณะเป็นแบบ Flexible Rubber Joint  
   หรือ แบบอ่ืนๆที่สามารถให้ระยะการเคลื่อนตัวได้ไม่น้อยกว่า 5 ซ.ม. (Axial Moment) โดยท่อที่ฝังดนิให้ 
   ใช้เป็นชนิดมีวงแหวนเสรมิความแข็งแรง (Rainforced Ring) และ สามารถทนแรงกดทับได้ลึกไม่น้อยกว่า  
   1 เมตร โดยไม่เสียรูป 
  7.7.13  ช่องระบายน้ าจากพ้ืน  ( FLOOR  DRAIN ) ตัวเรือนท าด้วยเหล็กหลอ่ (Cast iron) มีปีกโดยรอบป้องกัน 
   น้ ารั่วจากพ้ืน ฝาปดิท าด้วยทองเหลืองชุบโครเมยีม หรือ ทองเหลืองขัดมัน และ จะต้องมีเกลียวยาวพอ 
   ปรับระดับสูง – ต่ าให้เข้ากับพ้ืนไดใ้นช่องระบายน้ าจากพ้ืนต้องต่อเขา้กับ P-Trap เพื่อดักกลิ่นยกเว้นช้ัน 
   ล่างให้ใช้ชนิดกันกลิ่นรูปถ้วย (Bell Trap)  
  7.7.14  ช่องท าความสะอาดท่อที่พ้ืน  ( FLOOR CLEAN OUT ) ตัวเรือนท าด้วยเหล็กหล่อ (Cast iron) มีปีก 
   โดยรอบป้องกันน้ ารั่วจากพ้ืน มีฝาปิดทึบแบบเกลยีวท าด้วยทองเหลอืงชุบโครเมียม หรือ ทองเหลืองขัดมัน  
   และสามารถเปิดท าความสะอาดทอ่ได้โดยสะดวก  
  7.7.15  เครื่องสูบน้ าบาดาล  ( WELL PUMP )  
   -  รายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของเครือ่งสูบน้ าท่ีต้องการใช้  จ านวน  และสมรรถนะ  จะต้องเป็นไป 
    ตามที่ระบุในแบบ 
   -  เป็นปั๊มสูบน้ าส าหรับตดิตั้งในงานสูบน้ าบาดาล โดยตดิตั้งในแนวนอน พร้อมอุปกรณร์ะบายความ 
    ร้อนจากมอเตอร์ ตัวเรือนเครื่องสบูน้ าและมอเตอรไ์ฟฟ้าประกอบเปน็ชุดเดียวกัน 
   -  เครื่องสูบน้ ามีชั้นคุณภาพการป้องกันตามมาตรฐาน IP 68 และสามารถท างานในน้ าท่ีความลึกไม่ 
    น้อยกว่า 10.00 เมตร 
   -  โครงสร้าง เสื้อป๊ัมท าจากสเตนเลส เกรด 304 
               -  ใบพัดท าจากวัสดผุสม (POLYAMIDE) โดยหล่อเป็นช้ินเดียวกันแบบปิดหรือเปดิ โดยมีการสมดุลทาง 
    สถิตและพลศาสตร์ทุก ๆ ขนาดของใบพัดท่ีใช้งาน 
              -  แหวนตัวเรือนแบบสวมอัดหรือใช้หมุดเกลียวขันยึด 
               -  แกนเพลาท าจากสเตนเลสสตีล เกรด 304 
   -  เช็ควาวล์ท าจากวัสดุผสม (POLUAMIDE) 
   -  รองลื่นชนิด Anti-Friction Bearing 
   -  สารหล่อลื่นและหล่อเย็นมีคุณสมบัติที่ใช้กับเครื่องสูบน้ าชนิดนี้โดยเฉพาะ 
               -  กันรั่วท่ีเพลาแบบเชิงกลไม่น้อยกว่าสองช้ัน (Double Mechanical Seal) 
               -  มีอุปกรณเ์พื่อป้องกันความเสียหายประกอบด้วย Thermal Sensor, Leak and Moisture  
    Detector 
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  7.7.16  เครื่องสูบน้ าประปา  ( COLD  WATER PUMP )  
   -  รายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของเครือ่งสูบน้ าท่ีต้องการใช้  จ านวน  และสมรรถนะ  จะต้องเป็นไป 
    ตามที่ระบุในแบบ 
   -  ตัวเรือนเครื่องสูบน้ า (  CASING ) ท าด้วย  CAST  IRON  หรือโลหะอื่นท่ีผู้ควบคุมงานเห็นวา่ม ี
    คุณภาพสูงกว่า  ที่สามารถรับความดันปกติใช้งานปกติ  ( STANDARD  WORKING  PRESSURE  )   
    โดยใช้ตัวเลข มากกว่าเป็นเกณฑ ์
   -  ถ้าหากจ าเป็น ที่จุดสูงสุดของตัวเรอืนเครื่องสูบน้ า  จะต้องมี  AIR  VENT  COCK และจุดต่ าสุดของ 
    เรือนเครื่องสูบน้ า  จะต้องมี  DRAIN  COCK 
   -  เครื่องสูบน้ าทุกเครื่องจะต้องมีท่อระบายน้ าต่อจากท่ีรองรับของซีล(SEAL) รูระบายน้ าทิ้งจากเครื่อง 
    สูบน้ าไปยังรางระบายน้ า 
   -  เครื่องสูบน้ าท่ีใช้ต้องเป็นรุ่นท่ีออกแบบมาให้การบ ารุงรักษาท าได้โดยสะดวก  และใช้เวลาในการถอด 
    ซ่อมน้อย 
   -  เครื่องสูบน้ าพร้อมมอเตอร์  จะต้องติดตั้งบนฐานเหล็กหล่อ มี  INERTIA  BOX  และมีอุปกรณ ์
    ป้องกันการสั่นสะเทือนท่ีมีประสิทธิภาพสูงรองรับ นอกจากน้ันอาจจะต้องมีลูกยางหรือสปริงรองรับ 
    มอเตอร ์
   -  ในการเสนอขออนุมัติใช้เครื่องสูบน้ า  ผู้รับจ้างจะต้องแนบ  PERFORMANCE  CURVE  ของเครื่อง 
    สูบน้ าจากโรงงานของผู้ผลติมาด้วย  จุดที่เลือกส าหรับการใช้งานควรอยู่บริเวณกลางของ  CURVE   
    ซึ่งเป็นจุดที่เครื่องสูบน้ ามีประสิทธิภาพสูง  และมคีวามยดืหยุ่นเมื่อมปีริมาณน้ าและความดัน 
    เปลี่ยนแปลง 
   -  การเลือกขนาดของใบพัดเครื่องสบูน้ าแบบหอยโข่ง  ( CENTRIFUGAL  PUMP ) จะต้องเลือกใบพัด 
    ให้มีขนาดใหญ่กว่าใบพัดทีไ่ด้สมรรถนะตามต้องการหนึ่งขนาด  เมื่อติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ าแล้ว 
    จึงเจียร์ใบพัดใหไ้ด้ขนาดพอเหมาะ  โดยดผูลจากปริมาณน้ า  ความดัน  และการใช้ไฟฟ้าของเครื่อง 
    สูบน้ าประกอบ 
   -  การเลือกขนาดของมอเตอร์ของเครื่องสูบน้ า  ต้องเลือกขนาดมอเตอร์ให้ใหญ่พอที่จะไม่   
    OVERLOAD ตลอดช่วงการท างานของเครื่องสูบน้ า  ขนาดของมอเตอร์ที่ระบไุว้ในแบบนั้นใช้เป็น 
    แนวทางเท่านั้น  และหลังจากพิจารณา  PERFORMANCE  CURVE   แล้ว  วิศวกรผูค้วบคุมงานจะ 
    เป็นผู้ตดัสินว่าขนาดของมอเตอร์ทีเ่หมาะสมนั้นควรจะเป็นเท่าใด 
   -  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบติดตั้งอุปกรณ์แผงสวิทซ์  สตาร์ทมอเตอร ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ  ระบบ 
    สายไฟ  อุปกรณ์ควบคุมและตู้ควบคุมการท างานของเครื่องสูบน้ าให้เป็นไปตามที่ระบุในแบบ 
   -  มอเตอรต์้องเป็นแบบชนิดปกปิดมดิชิดระบายความร้อนด้วยอากาศ  ( TOTALLY  ENCLOSED  
    FAN  COOLED  MOTOR ) มีความเร็วรอบ  และระบบไฟฟ้าที่ใช้ตามก าหนด  ขนาดมอเตอร ์
    จะต้องไมเ่ล็กกว่า 1.15 เท่าของก าลังไฟฟ้าท่ีต้องการขณะใช้งานสูงสุด 
   -  เครื่องสูบน้ าจะต้องประกอบส าเรจ็จากโรงงานผูผ้ลติ 
   -  เครื่องสูบน้ าทุกเครื่องจะต้องมเีกจว์ัดความดันท้ังทางด้านดดูและทางด้านส่ง 
   -  เครื่องสูบน้ าทุกเครื่องจะต้องมีวาล์วประตู  ( GATE  VALVE )  และข้อต่ออ่อน ( FLEXIBLE   
    CONNECTION ) ทั้งทางด้านดูดและทางด้านส่ง  และมีวาล์วกันน้ าย้อน ( CHECK VALVE ) ทาง 
    ด้านส่ง 
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 7.8 การทาสีเพ่ือป้องกันการผุกร่อนและเพ่ือแสดงรหัสสี  สัญลักษณ์ตัวหนังสือ และลกูศรแสดงทิศทาง 
  7.8.1  ข้อก าหนดทั่วไป 
   -  ในผิวงานโลหะทุกชนิด ก่อนน าเขา้ไปติดตั้งในหน่วยงานต้องผ่านกรรมวิธีการป้องกันการผุกร่อน  
    และ/หรือ การทาสีตามที่ระบไุว้ในข้อก าหนดนี้ทุกประการ วิธีการทาสีต้องปฏิบัตติามข้อแนะน าของ 
    บริษัทฯ ผู้ผลิตสีโดยเคร่งครัด เครือ่งจักร อุปกรณ์ หรือวัสดุใดๆ ที่ได้ผ่านการป้องกันการผุกร่อน  
    และทาสจีากโรงงานผู้ผลิตมาแล้ว หากตรวจพบว่ามรีอยถลอก ขูดขดี รอยคราบสนิมจับ และอื่นๆ  
    ผู้รับจ้างต้องท าการซ่อมแซม ขัดถ ูและทาสีให้เรียบร้อย โดยไดร้ับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน 
   -  ในระหว่างการทาสีใดๆ ก็ตาม ผู้รบัจ้างต้องหาวิธีป้องกันมิให้สีหยดลงบนพ้ืนผนัง และอุปกรณ์ 
    ใกล้เคียงอื่นๆ หากเกดิการหยดเปือ้นต้องท าความสะอาดทันที ผลเสยีหายใดๆ ท่ีเกดิขึ้นต้องอยู่ใน 
    ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างท้ังสิน้ 
   7.8.2  การเตรียมและท าความสะอาดพื้นผิวก่อนทาส ี
   - พื้นผิวโลหะที่เป็นเหล็ก หรือโลหะที่มีส่วนผสมของเหล็กให้ใช้เครื่องขัดสนิมตามรอยเช่ือม และต าหนิ 
    ต่างๆ จากนั้นใช้แปรงลวด หรือกระดาษทรายขดัผิวให้เรียบ และปราศจากสนิม หรืออาจใช้วิธีพ่น 
    ทรายเพื่อก าจัดคราบสนิม และเศษวัตถุแปลกปลอม จากนั้นจึงท าความสะอาดผิวงานไม่ให้มีคราบ 
    ไขมันหรือน้ ามันเคลือบหลงเหลืออยู่ โดยใช้น้ ามันประเภทระเหยไว (VOLATILE SOLVENT) เช่นทิน 
    เนอร์ หรือน้ ามันก๊าด เช็ดถูหลายๆ ครั้ง แล้วใช้น้ าสะอาดล้างอีกอีกครั้งหนึ่งจนผิวงานสะอาด พร้อม 
    เก็บเช็ดหรือเป่าลมให้แห้งสนิท จึงทาสีรองพื้นตามค าแนะน าของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด ในกรณีที่ผิวงาน 
    นั้นเคยถูกทาสีมาก่อน ต้องขูดสีเดมิออกก่อนจึงเริ่มท าตามกรรมวิธีดงักล่าว 
   - พื้นผิวโลหะที่ไมม่ีส่วนผสมของเหล็ก ให้ท าความสะอาดโดยใช้กระดาษทรายแล้วเช็ดด้วยน้ ามันสน  
    ห้ามใช้เครื่องขัด หรือแปรงลวดโดยเด็ดขาดแล้วจึงทาสีรองพื้น 
   - พื้นผิวสังกะสีและเหล็กท่ีเคลือบสงักะสี ให้ใช้น้ ายาเช็ดถูเพื่อขจัดคราบไขมัน และฝุ่นออกก่อนทาส ี
    รองพื้น           
   - พื้นผิวทองแดง ตะกั่ว พลาสติก ทองเหลือง ให้ขัดด้วยกระดาษทรายก่อนแล้วใช้น้ ายาเช็ดถูก าจัดฝุ่น 
    ก่อนทาสีรองพื้น 
  7.8.3   การทาหรือพ่นส ี
   - ในการทาสีแตล่ะชั้นต้องให้สีทาไปแล้วแห้งสนิทก่อน จึงให้ทาสีชั้นตอ่ๆ ไปได้ 
   - สีที่ใช้ทา ประกอบด้วยสี 2 ส่วน คอื 
    1) สีรองพื้นใช้ส าหรับป้องกันสนมิ และ/หรือเพื่อให้ยึดเกาะระหว่างสีทบัหน้ากับผิวงาน 
    2) สีทับหน้าใช้ส าหรบัเป็นสเีคลือบช้ันสุดท้าย และเพื่อใช้เป็นการแสดงรหัสของระบบ 
         -  ประเภทหรือชนิดของสีที่ใช้ให้เป็นไปตามระบุในตารางข้อ 8.4 
         -  ให้ขออนุมัติใช้ยี่ห้อสีต่อวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อนด าเนินการทา หรือพ่นสี 
   - กรรมวิธีการใช้สีต้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือค าแนะน าจากเอกสารทางวิชาการ ของผู้ผลิตสีที่ 
    ได้รับอนมุัติให้ใช้งานได ้
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  7.8.4  ตารางแสดงวิธีการทาสี และประเภทของสีตามชนิดของผิววัสดุในสภาพต่างๆ กัน 
 

ชนิดของผิววัสด ุ บริเวณทั่วไป บริเวณที่มีความชื้นสูง 
หรือบริเวณที่มีการผุกร่อนสูง 

- BLACK STELL PIPE 
- BLACK STEEL HANGER 
  & SUPPORT 
- BLACK STEEL SHEET 
  (e.g. SWITCHBORD,     
  PANELBOARD ซึ่งท าจาก 
  BLACK STEEL SHEET) 

ช้ันท่ี 1 RED LEAD PRIMER 
 
ช้ันท่ี 2 RED LEAD PRIMER 
 
ช้ันท่ี 3 สีทับหน้า ALKYD 
ช้ันท่ี 4 สีทับหน้า ALKYD 

ช้ันท่ี 1 EPOXY RED LEAD 
          PRIMER 
ช้ันท่ี 2 EPOXY RED LEAD 
         PRIMER 
ช้ันท่ี 3 สีทับหน้า EPOXY 
ช้ันท่ี 4 สีทับหน้า EPOXY 

- GALVANIZED STEEL PIPE 
- GALVANIZED STEEL 
  HANGET & SUPPORT 
- GALVANIZED STEEL SHEET 

ช้ันท่ี 1 WASH PRIMER 
ช้ันท่ี 2 ZINC CHROMATE 
         PRIMER 
ช้ันท่ี 3 สีทับหน้า ALKYD 
ช้ันท่ี 4 สีทับหน้า ALKYD 

ช้ันท่ี 1 WASH PROMER 
ช้ันท่ี 2 EPOXY RED LEAD 
          PRIMER 
ช้ันท่ี 3 สีทับหน้า EPOXY 
ช้ันท่ี 4 สีทับหน้า EPOXY 

- PVC PIPE 
- PE PIPE (LPE,HDPE) 
- PB PIPE 
- PP PIPE 

ช้ันท่ี 1 WASH PRIMER 
ช้ันท่ี 2 สีทับหน้า 
         CHLORINATED 
         RUBBER 
ช้ันท่ี 3 สีทับหน้า 
         CHLORINATED 
         RUBBER 

ช้ันท่ี 1 WASH PRIMER 
ช้ันท่ี 2 สีทับหน้า 
         CHLORINATED 
         RUBBER 
ช้ันท่ี 3 สีทับหน้า 
         CHLORINATED 
          RUBBER 

-  CAST IRON PIPE และ 
   ท่อใต้ดินทุกชนิด 

ช้ันท่ี 1 COAL TAR EPOXY 
ช้ันท่ี 2 COAL TAR EXPOXY 

ช้ันท่ี 1 COAL TAR EPOXY 
ช้ันท่ี 2 COAL TAR EPOXY 
          แล้วพันทับด้วยผ้าใบ 
ช้ันท่ี 3  COAL TAR EPOXY 

- CONDUIT CLAMP ช้ันท่ี 1 WASH PRIMER 
ช้ันท่ี 2 สีทับหน้า ALKYD 
ช้ันท่ี 3 สีทับหน้า ALKYD 

ช้ันท่ี 1 WASH PRIMER 
ช้ันท่ี 2 สีทับหน้า ALKYD 
ช้ันท่ี 3 สีทับหน้า EPOXY 

     
    ในกรณีที่มีการซ่อมสี เนื่องจากการเชื่อม การตดัการเจาะ การขัด หรือการท าเกลียว ให้ใช้สีรองพื้น 
  จ าพวก ZINC RICH PRIMER ก่อนลงสีทับหน้า 
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  7.8.5  รหัสสี สัญลักษณ์ตัวหนังสือ และลกูศรแสดงทิศทาง 
   -  การทาสีทับหน้าเป็นการแสดงรหสัสีโดยให้ทาสีตลอดทั้งเส้นท่อ ยกเว้นถ้าท่อน้ันๆ มีการหุม้ฉนวน  
    ให้ทาท่อเฉพาะสีรองพื้นเท่านั้น 
   -  ในระบบไฟฟ้าให้ทาเป็นแถบสีกว้าง 5 เซนติเมตร รอบท่อร้อยสายเพื่อแสดงรหัสสีทุกๆ ช่วง 
    ระยะห่างของ CLAMP ยึดท่อร้อยสาย และฝาครอบกล่องต่อสายเทา่นั้น 
   -  รหัสสี สัญลักษณ์ ตัวอักษร และสลีูกศรแสดงทิศทาง หากมิได้มีการระบุเป็นอย่างอื่นๆ ให้เป็นไป 
    ดังต่อไปนี ้
 

ชนิดชองท่อ รหัสสี สีของสัญลักษณ์ตัวหนังสือ 
และลกูศรแสดงทิศทาง 

ท่อน้ าประปา 
ท่อน้ าดับเพลิง 
ท่อน้ าโสโครก 
ท่อน้ าท้ิง 
ท่อระบายอากาศ 
ท่อน้ าฝน 
ท่อร้อยสายไฟระบบควบคุม 
ท่อร้อยสายไฟระบบดับเพลิง 

ฟ้า 
แดง 
ด า 

น้ าตาล 
เหลือง 
เขียว 

แถบสีน้ าเงิน 
แถบสีแดง 

ขาว 
ขาว 
ขาว 
ขาว 
ขาว 
ขาว 
- 
- 

 
  หมายเหตุ : รหสัสตี่าง ๆ อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยให้ผู้ควบคมุงานเป็นผู้พจิารณา 
 

- ขนาดของสัญลักษณ์ตัวอักษร และลูกศรแสดงทิศทางให้เป็นไปดังตอ่ไปนี้ 

ขนาดท่อ ขนาดของสัญลักษณ์ตัวอักษรและลูกศร
แสดงทิศทาง 

1/2” – 1-1/2” 
1-1/2”  -  3” 

4”  -  6” 
ใหญ่กว่า 6” 

½” 
1” 

1-1/2” 
2” 

 
  หมายเหตุ : ขนาดต่าง ๆ อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยให้ผู้ควบคมุงานเป็นผู้พจิารณา 
 
   - ระยะของสญัลักษณ์ตัวอักษร และลูกศรแสดงทิศทางให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
    1) ทุกๆ ระยะ ไม่เกิน 3 เมตร ของท่อในแนวตรง 
    2) ใกล้ต าแหน่งวาล์วทุกตัว 
    3) เมื่อมีการเปลีย่นทิศทาง และ/หรอื มีท่อแยก 
    4) เมื่อท่อผ่านก าแพงหรือทะลุพื้น 
    5) บริเวณช่องเปิดบริการ และซ่อมบ ารุงรักษา 
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 7.9 ตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์มาตรฐาน 
   วัสดุ   และอุปกรณ์ที่เลือกใช้ให้มีคุณสมบัติและมาตรฐานคุณภาพตามที่ไดร้ะบุมาแล้วดังกล่าวข้างต้น ใน 
  รายการประกอบแบบน้ีหรือเทียบเท่า โดยมตีัวอย่างรายชื่อผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี ้
 
  7.9.1 HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPE (HDPE) 
       - ตราช้าง, PBP , Thai Asia  Pipe หรือเทียบเท่า  
   7.9.2 GALVANZED STEEL PIPE (GSP) 
        - SAHA THAI STEEL PIPE, SIAM STEEL PIPE หรือเทียบเท่า  
       - THAI STEEL PIPE, THAI UNION STEEL หรือเทียบเท่า  
  7.9.3 POLYVINYL CHLORIDE PIPE (PVC) 
   - SIAM PIPE, THAI PIPE, PAIBOON PIPE หรือเทียบเท่า  
  7.9.4 REINFORCE CONRETE PIPE 
   - LOCAL CONFORM TO TIS. (มอก.) หรือเทียบเท่า  
  7.9.5 GATE VALVE 
   - NIBCO ,KITZ ,TOYO, WATTS หรือเทียบเท่า  
  7.9.6 BUTTERFLY VALVE 
   - NIBCO, KITZ , TOYO , CRANE หรือเทียบเท่า  
  7.9.7 CHECK VALVE 
   - NIBCO , KITZ , OCV,  WATTS, SOCLA , METRAFLEX   หรือเทยีบเท่า  
  7.9.8 COLD WATER SUPPY PUMP AND COLE WATER BOOSTER PUMP 
   - GRUNDFOS, CALPEDA, EBARA, AURORA, LOWARA หรือเทียบเท่า  
  7.9.9 PRESSURE GAUGE 
   - ROYAL SIMPLEX, TERRIVE. WEISS, TOZEM, WEKSLER, TAYLOR  หรือเทียบเท่า   
  7.9.10 WATER METER 
   - KENT, AZAHI, THAI AICHI, AICO หรือเทียบเท่า  
  7.9.11 HOSE BIB 
   - ENOGAS, HANG, P.S., POSENG, SANWA หรือเทียบเท่า  
  7.9.12 FLOOR DRIAN, ROOF RAIN, FLOOR CLEANOUT 
   - JOSAM, SMITH, KNACK, CHESS, TCP หรือเทียบเท่า   
  7.9.13 FLEXBLE CONNECTION FOR CWS 
   - MASON, TOZEN, PROCO หรือเทียบเท่า  
  7.9.14 FLEXBLE RUBBER FOR S,W,V AND RL 
   - Premier Product ,  BEFIT, Cotto-DOS 

 7.9.15 HANGER 
   - KNACK , BSP หรือเทียบเท่า 
  7.9.16 SUBMERSIBLE PUMP 
   - TSURUMI , SHINMAYWA หรือเทียบเท่า  
  
    รายการอื่น ๆ ที่มไิดร้ะบุ คณุภาพวัสดุและอุปกรณ์ให้ยึดถือตามมาตรฐานที่ระบุในรายการประกอบ 
   แบบและใหผู้้รับจ้างเสนอผู้ออกแบบหรือผู้ควบคมุงานพิจารณาอนุมัติก่อนน ามาใช้งานในโครงการ 
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หมวดที่ 6  
งานภูมิสถาปัตยกรรม 

   
1. ข้อก าหนดและขอบเขตของงานทั่วไป 

1.1 ความประสงค์ของงาน 
เจ้าของงานโครงการก่อสร้าง มีจุดประสงค์หลักท่ีจะก่อสร้างงานภูมทิัศน์ ในบริเวณโครงการฯ ตาม 

แบบก่อสร้างให้มีความสวยงามเรยีบร้อย และแข็งแรง โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ คนงาน คน 
สวน และช่างฝมีือท่ีมีคุณภาพดี และได้มาตรฐานเพื่อท างานตามขอบเขตต่างๆ ที่ก าหนดไว้ให้แล้วเสรจ็ 
สมบูรณ์ตามเวลาที่ก าหนดไว้ในสญัญา 
 

1.2  ขอบเขตของงาน 
เนื่องจากเจ้าของงานฯ อาจจะจัดแยกงานเป็นส่วน ๆ เพื่อสะดวกตอ่การด าเนินงาน ผู้ออกแบบจึงแบง่ 

ขอบเขตของงานและสญัญาให้มรีายละเอียด ดังต่อไปนี ้
1.2.1 งานส ารวจพ้ืนท่ี จัดเตรียมพื้นท่ีท าผัง และปรบัระดับ 
1.2.2 งานพ้ืนดาดแข็ง (HARDSCAPE) 
1.2.3 งานวัสดุพืชพันธุ์ (SOFTSCAPE) 
1.2.4 งานทางวิศวกรรมต่างๆ 
 

1.3  ข้อก าหนดของงาน 
  1.3.1 ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง โดยถี่ถ้วนและไปดสูถานท่ี 
   ก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในลักษณะของงานก่อนการท าสัญญา โดยการก่อสร้างจะต้อง 
   เป็นไปตามแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
  1.3.2 การก าหนดหมุดระดับ และจดุอ้างอิง ผู้รับจ้างจ าจะต้องตรวจสอบจดุหมุดระดับอ้างอิงของ 
   โครงการฯ จากรายละเอียดของแบบและหน้างานจริงว่าถูกต้องหรือไม่ ท้ังนี้จุดหมดุระดับอ้างอิง 
   ดังกล่าว อยู่บริเวณหน้าโครงการฯ หรือบริเวณที่แสดงในแบบก่อสร้าง 
  1.3.3 ในกรณีที่มีการคลาดเคลื่อนไมต่รงกันในแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้างหรือ 
   สถานท่ีจริง ผู้รบัจ้างจะต้องแจ้งใหภู้มิสถาปนิกผู้ออกแบบหรือเจ้าของงานทราบ โดยผูร้ับจ้างหรือ 
   ภูมิสถาปนิกอาจจัดท าแบบขยายแสดงรายละเอียดเกีย่วกับการก่อสร้าง เพื่อใช้งานในระหว่างการ 
   ก่อสร้าง ซึ่งแบบก่อสร้างนี้พึงเป็นแบบท่ีมิไดเ้ป็นการเพิม่หรือลดงานนั้นเป็นลายลักษณ์อักษร 
   เสียก่อน โดยแบบท่ีผูร้ับจ้างเป็นผูด้ าเนินงานจะต้องได้รบัความเห็นชอบจากภูมิสถาปนิกก่อน 
  1.3.4 ในกรณีที่มีงานส่วนหนึ่งที่มไิด้แสดงไว้ในแบบ และรายการประกอบแบบก่อสร้าง แต่เป็นส่วนท่ี 
   จ าเป็นต้องท างานนั้นๆ ให้เสร็จเรยีบร้อย เพื่อความสมบรูณ์ของงาน จะต้องกระท าโดยไม่คิดราคา 
   เพิ่มจากที่ตกลงไว้ เว้นแต่เป็นรายการส าคญั ให้ตกลงกับผู้ว่าจ้างเปน็การเพิ่มจากทีต่กลงไว้ ซึ่งจะได้ 
   ตกลงกับผูร้ับจ้างเป็นการเฉพาะตา่งหาก ตามกรณีไป 
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  1.3.5 เจ้าของโครงการสงวนสิทธิท่ีจะเพิม่งาน ลดงานหรือเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างตามสมควรภายใน 
   ขอบเขตของสัญญา โดยจะแจ้งใหผู้้รับจ้างทราบในเวลาอันสมควร ทั้งนี้จะได้ตกลงราคาก่อสร้าง 
   และก าหนดเวลาแล้วเสร็จใหม่กับผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทุกครั้ง 
  
 1.4 แบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง 

1.4.1 แบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา  
1.4.2 การอ่านแบบในแบบก่อสร้างให้ถือเอาระยะที่เป็นตัวเลขเป็นส าคัญเว้นแต่ภูมสิถาปนิกจะวินิจฉยั

เป็นอื่น 
 

 1.5 การด าเนินการก่อสร้าง 
1.5.1 ค่าใช้จ่ายในระหว่างด าเนินงาน  เช่น ประปา ไฟฟ้า และการทดสอบอ่ืนๆ เช่น การทดสอบคณุภาพ 

ของไม้ หิน ทราย เหล็ก และคอนกรีต เป็นต้น  เป็นหนา้ที่ของผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  
1.5.2 ผู้แทนผู้รับจ้าง ผู้รับจา้งจะต้องแตง่ตั้งผู้แทนท่ีมีอ านาจเตม็ที่ (PROJECT MANAGER) ซึ่งสามารถ 
 จะรับผิดชอบ และแกไ้ขเหตุการณต์่างๆ แทนผู้รับจ้างมาประจ าสถานท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1 คน  
 และมภีูมสิถาปนิกหรือนักภมูิทัศนข์องผู้รับจ้างอย่างน้อย 1 คน ท่ีมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
 ประจ าหน่วยงานก่อสร้าง เพื่อเป็นผู้ประสานงานกับผู้ออกแบบฯ ผู้ควบคุมงาน เพื่อความถูกต้อง  
 สะดวก และรวดเร็วในการปฏิบัติงานก่อสร้าง 
1.5.3 ผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิจะแต่งตั้งผูห้นึ่งผู้ใดเป็นผู้ควบคุมงานฯ ผู้รับจา้งจะต้องให้ความสะดวก และความ 
 ร่วมมือในการปฏิบัติตามหน้าที่ ในกรณีที่ผูค้วบคุมงานฯพบสิ่งใดท่ีบกพร่องก็ดี หรือพบการกระท า 
 ที่อาจเป็นในทางฝ่าฝืนสัญญา หรอืไม่สมกับสภาพอันควรแก่การท างานท่ีถูกต้องตามหลักวิชาช่าง  
 ผู้รับจ้างจะต้องท าการแกไ้ขภายในก าหนดเวลาอันสมควร มิชักช้า อนึ่งถ้าผู้ควบคุมงานฯ เห็นว่า 
 ลูกจ้างหรือช่างคนใด ไมเ่ข้าใจงานดีหรือประพฤติตนไม่ดหีรือฝมีือไมด่ี หรือท างานหยาบสับเพร่า  
 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอให้ผูร้ับจ้างเปลี่ยนลูกจ้าง ช่าง หรือผู้รับจ้างช่วงผู้นัน้ได้ ในกรณีนี้ผู้รบัจ้างจะต้อง 
 รีบจัดหาผู้ท าการแทน ภายใน 7 วัน 
1.5.4  การสั่งหยดุงาน ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิในการสั่งหยุดงานช่ัวคราวได้ ในกรณีที่ผูร้ับจ้างไม่ปฏิบตัิงานให้ 
  ถูกต้องตามรูปแบบ หรือรายการกอ่สร้างข้อหนึ่งข้อใด โดยผูร้ับจ้างไม่มีสิทธ์ิที่จะน าไปเป็นข้ออ้างใน 
  การต่อเวลาในสัญญา 
1.5.5  สิ่งใดท่ีได้ก าหนดไว้ในรูปแบบหรือรายละเอียดแล้ว ในทางปฏิบัติงาน สัญญาจ้างไม่อาจระบไุว้ได้ 
  ครบถ้วน หรือในทางปฏิบัติงานจ้างไม่อาจระบุไว้ครบถ้วน  เช่น ความอ่อนแก่ของสี การติดตั้ง 
  รูปร่าง และลักษณะหรือสิ่งปลีกยอ่ยต่างๆ ตลอดจนภาพขยายรายละเอียด เป็นต้น ผู้ว่าจ้างหรือ 
  ภูมิสถาปนิกจะชี้แจงอธิบายรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรให้ขณะพาไปดสูถานท่ีหรือขณะท า 
  การก่อสร้าง การช้ีแจงรายละเอียดนี้ถือเป็นส่วนหน่ึงของรูปแบบตามสัญญาจ้าง 
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1.5.6  ก่อนท าการก่อสร้าง ผูร้ับจ้างต้องท าการศึกษา และค้นหาแนวโครงสร้าง หรือระบบ สาธารณูปโภค 
  เดิมที่อยู่ใต้ดินทั้งหมด และใช้ความระมดัระวังในการท างานก่อสร้างมิให้เกิดความเสยีหายแกร่ะบบ 
  ต่าง ๆ เหล่านั้นได้ ถ้าผู้รับจา้งเป็นผู้ท าให้เกิดความเสียหายแกโ่ครงสร้าง หรือระบบใด ๆ ผูร้ับจ้าง 
  จะต้องท าการซ่อมแซมแก้ไขให้อยูใ่นสภาพเดมิ หรือสามารถใช้งานได้ดังเดิม โดยคา่ใช้จ่ายต่าง ๆ  
  ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทัง้สิ้น 

 1.5.7 การท าความเข้าใจกับแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบฯ ผูร้บัจ้างต้องศึกษาแบบ และ 
  รายการประกอบแบบฯ เพื่อให้เขา้ใจวัตถุประสงค์ของงานท่ีจะแล้วเสร็จของภูมสิถาปนิกผู้ออกแบบ 
  โครงการและเจ้าของโครงการ เพือ่ให้ได้งานออกมาสมบูรณ์แล้วเสรจ็ทันก าหนด ตามกรอบ 
  ระยะเวลาตามสัญญา 
 

 1.6  การเตรียมวัสดุก่อสร้าง 
1.6.1  สิ่งของที่ปรากฏอยู่ในแบบ และรายการก่อสร้างก็ดี หรือท่ีมไิด้ปรากฏในแบบ และรายการก่อสร้าง 
  ก็ดี อันเป็นส่วนหนึ่ง หรือเครื่องประกอบการก่อสร้างนี้ให้เป็นไปตามหลักวิชาช่างนั้น ผู้รับจ้าง 
  จะต้องจัดหามารวมอยู่ในงานก่อสร้างนี้ท้ังสิ้น 
1.6.2  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวสัดุก่อสร้างที่มีคุณภาพดีให้ครบตามแบบทุกประการ และให้ทันเวลา วัสดุที ่
  จ าเป็นจะต้องสั่งจากต่างประเทศ ผู้รับจ้างจะต้องรีบสั่งทันที เพื่อให้ทันกับระยะเวลาที่จะต้องใช้ใน 
  การก่อสร้าง ผูร้ับจ้างจะอ้างภายหลังว่าจัดหาวสัดุเหล่านั้นมาประกอบการก่อสรา้งไม่ทัน หรือใช้ 
  เป็นข้อขอขยายเวลาสัญญาก่อสรา้ง มิได้  

  1.6.3 วัสดุก่อสร้างที่ใช้ ต้องเป็นของใหม่คุณภาพดี ไมเ่คยใช้งานมาก่อน และถูกต้องตามแบบรายการ 
   ก่อสร้าง วัสดุที่จะใช้ทุกชนิดจะต้องน าตัวอย่างให้ภูมิสถาปนิก และผูค้วบคุมงานของโครงการฯ  
   พิจารณารับรองก่อน จึงจะท าการสั่งซื้อหรือตดิตั้งได ้

1.6.4  หากผู้รับจ้างประสงค์จะใช้วัสดุทีม่คีุณภาพเทียบเท่า จะต้องไดร้ับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก 
  ภูมิสถาปนิกหรือตัวแทนเจา้ของโครงการฯ ในการพิจารณาคุณภาพเทียบเท่า 
1.6.5  วัสดุกอ่สร้างต่างๆ ยกเว้นส่วนประกอบของงานคอนกรีต และงานฐานรากใต้ดินใหผู้้รับจ้างท าการ 
  น าเสนอตัวอย่าง และต้องผ่านการอนุมัติงานผู้ออกแบบก่อนน าเข้าพ้ืนท่ีโครงการฯ เพื่อท าการ 
  ติดตั้งหรือก่อสร้างต่อไป 
1.6.6  การท าผิวส าเรจ็ต่างๆ  เช่น หินทราย กระเบื้อง ฯลฯ ให้ผูร้ับจ้างท าตัวอย่างผิวส าเร็จน าเสนอแก ่
  ผู้ออกแบบ หรือตัวแทนเจ้าของโครงการฯ อย่างน้อย 3 ชุด เพื่อผ่านการอนุมัติก่อนลงมือท าจริงใน 
  พื้นที่โครงการฯ 
 

1.7  ความเสียหายและอุปัทวะเหตุ 
1.7.1  ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผูร้ับผดิชอบโดยตรงต่อความเสยีหายใด ๆ อันเกิดแก่บริเวณใกล้เคยีง และ 
  อุปัทวะเหตุที่เกิดแก่ทรัพย์สินหรือบุคคลใด ๆ เนื่องจากงานก่อสร้างสร้างนี้ท้ังสิ้น 
1.7.2  ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการท ารั้วป้องกันอันตราย การติดโคมสวา่งและการเฝ้าดูแลสถานท่ี 
  ก่อสร้างตลอดจนการวา่จ้างต ารวจหรือยาม เพื่อป้องกันรักษาในกรณีจ าเป็น 
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1.8  การจัดสร้างส านักงานสนาม หรือโรงงาน หรือเรือนเพาะช า หรือที่พักคนงานชั่วคราวในบริเวณก่อสร้าง 
การดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน  

และต้องจัดสร้างให้ถูกสุขลักษณะ ผู้รับจ้างต้องจัดหาห้องท างานและห้องประชุมให้กับผู้ควบคุมงานฯ  
ผู้ออกแบบ หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างตามค าร้องขอ โดยให้มีขนาดพอเหมาะ มีกระดานด าสั่งงานท่ีติดแบบ  
รูป โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี ห้องสุขา โดยจะจัดรวมใกล้ที่ท างานของผู้รับจ้างก็ได้ เพื่อประโยชน์ในการท างาน 
ร่วมกัน 
 

1.9  การขยายเวลา 
เมื่อเห็นได้ว่างานก่อสร้างล่าช้าไมรุ่ดหน้าไปอันเนื่องจากสาเหตุใดๆ ผู้รับจ้างต้องส่งค าช้ีแจงเป็นลาย 

ลักษณ์อักษร แจ้งถึงสาเหตุแห่งความล่าช้าแก่ผู้วา่จ้างหรือผู้ควบคุมงานฯภายใน 7 วัน หลังจากเกิดสาเหตุ 
นั้น ๆ ช้ีแจงว่าเป็นเหตุโดยอย่างใด เพื่อให้เจ้าของโครงการ ผู้ควบคมุงานหรือภูมสิถาปนิก รับทราบเพื่อ 
พิจารณา  
 

1.10 ตารางแสดงความก้าวหน้าของงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องส่งตารางแสดงความก้าวหน้าของงาน อย่างน้อยสองสัปดาหต์่อครั้ง หรือตามค าสั่งการ 

ของผู้ควบคุมงานฯ ให้ผู้ว่าจ้างหรอืตัวแทนผู้ว่าจ้างพิจารณา 
 

1.11 แบบรายละเอียด ณ ที่ก่อสร้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบ SHOP DRAWINGS ส าหรับการปรับแบบให้ตรงตามปญัหาสภาพหน้างาน 

ก่อสร้างจริงอันอาจเกดิขึ้น โดยรวมถึงการรวมแบบท่ีมสี่วนเกี่ยงข้องกับงานภูมิสถาปตัยกรรม เช่น งานระบบ 
ไฟฟ้า ระบบรดน้ าต้นไม้ สุขาภิบาล ฯลฯ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และน าเสนอทางแก้ไขเพื่อให้ภูมสิถาปนิก 
ผู้ออกแบบ เพื่อพิจารณาก่อนเริ่มด าเนินงานนั้นๆ  
 

1.12 เส้นทางการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
ส าหรับการขนส่งวัสดุก่อสร้าง และบ ารุงรักษาเส้นทางให้อยู่ในสภาพเดิม ตลอดระยะการก่อสร้าง หาก 

ช ารุดเสยีหายเนื่องจากการใช้สอยของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมให้เหมือนเดิม โดยไม่เรียกร้อง 
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
 

1.13 การเก็บกวาดท าความสะอาดขั้นสุดท้าย 
หลังการท างานงวดสดุท้าย ผูร้ับจา้งจะต้องท าการรื้อถอนสิ่งปลูกสรา้งช่ัวคราว และเคลื่อนย้ายวสัดุ 

อุปกรณ์ตลอดจนเศษสิ่งของต่างๆ ออกจากบริเวณที่ก่อสร้างให้หมดสิ้น และจะต้องท าการซ่อมแซมทรัพย์สิน 
หรืออสังหารมิทรัพย์ที่อาจได้รับความเสียหายในระหว่างการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเก็บกวาดท าความ 
สะอาดบริเวณให้เป็นท่ีเรียบร้อยจนเป็นท่ีพอใจของเจ้าของงานก่อนส่งมอบงาน 
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1.14 การทดลองระบบการท างานของงานระบบ 
ในการตรวจรับงานผู้รบัจ้างจะต้องท าการทดสอบงานระบบ หรือแสดงให้เห็นถึงการท างานท่ีได ้

ประสิทธิภาพ และคณุภาพตามแบบและรายการประกอบแบบฯ พร้อมท้ังท าการส่งรายละเอียดและคู่มือใน 
การบ ารุงรักษา ได้แก ่

   1.14.1 ระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง 
  1.14.2 ระบบสบูน้ า กรองน้ า หมุนเวียนน้ า ระบบรดน้ าต้นไม ้
  1.14.3 ระบบอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
 

1.15 การเสนอแบบท่ีท าการก่อสร้างจริง (AS-BUILT DRAWINGS) 
ก่อนการส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะตอ้งท าการส่งมอบแบบที่แสดงงานต่าง ๆ ที่ท าการก่อสร้างจริง (AS- 

BUILT DRAWINGS) ให้กับผู้ว่าจ้าง 1 ชุด รวมทั้งรายละเอียดหรือคูม่ือการควบคุมการท างานของอุปกรณ์  
ระบบ และการบ ารุงดูแลรักษาด้วย 

 
1.16 การเสนอคู่มือดูแลรักษางาน SOFTSCAPE  

ผู้รับจ้างต้องจดัท าคู่มือดังกลา่ว เพื่อให้ผู้ว่าจ้างสามารถใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษาภายหลังสิ้นสดุ 
งานในสัญญา  
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2.  งานโครงสร้างหลัก (HARDSCAPE WORK) 
 2.1 งานเตรียมบริเวณ การปักผัง การปรับระดับ  

2.1.1  การเตรียมบริเวณ 
ให้ผู้รับจ้างรื้อถอนตอไม้ พุ่มไม้ เศษวัสดุ วัชพืช และสิ่งไม่พึงประสงค์อื่น ในบริเวณที่จะท า 

การก่อสร้าง และน าไปท้ิงภายนอกบริเวณก่อสร้าง ส าหรับไม้ยืนต้นอนุญาตให้ตดั ถอนได้เฉพาะต้น 
ที่ก าหนดให้เท่านั้น ส่วนต้นอื่นที่อยู่ใกล้บริเวณก่อสร้าง ให้ท าการป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย การ 
ตัดถอนต้นไม้ใหญ่(ขนาดล าต้นเกนิ 4 น้ิว) จะต้องได้รับอนุญาตจากภูมิสถาปนิก และตัวแทน 
เจ้าของโครงการเสียก่อน จึงท าการตัดถอนได้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการรื้อถอนและโยกย้ายดังกล่าว 
เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างท้ังสิ้น 

  2.1.2 การปักผัง 
ผู้รับจ้างจะต้องปักผัง และตรวจสอบการปักผังให้ถูกต้อง และจะต้องให้ภูมิสถาปนิกหรือ 

วิศวกรอนุมัติการปักผังว่าถูกต้องเป็นอันดีแล้วจึงเริม่งานข้ันต่อไปได ้
1.1.3  การปรับระดับ 

ให้ถือระดับอ้างอิงตามที่ก าหนดไวใ้นแบบ การถ่ายระดับ ผูร้ับจ้างจะต้องควบคุมให้ถูกต้อง 
และเป็นไปตามแบบ และรายการโดยเคร่งครดั การแก้ปัญหาและข้อขัดข้องใด ๆ ในการตรวจสอบ 
ระดับพึงได้รับความเห็นชอบจากภูมิสถาปนิก และวิศวกรหรือผูค้วบคุมงานฯก่อน เพื่อปรับระดับ 
ใหม่ถูกต้องและเมื่อไดร้ับอนุมัติแลว้ จึงท าการก่อสร้างต่อไปได้ 

 
2.2  มาตรฐานของวัสดุและกรรมวิธีกอ่สร้าง 

2.2.1  งานคอนกรีตและเหล็กเสริมทั่วไป (ให้ดูรายละเอียดงานวิศวกรรมประกอบ) 
- ซีเมนต์ ใช้ซีเมนต์ตราเสือ หรือตราอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่า ส าหรับงานคอนกรีตที่ไม่ 
 เสรมิเหล็ก ส าหรับงานคอนกรีตทีเ่สริมเหล็กให้ใช้ซีเมนต์พอร์ตแลนด ์ตราช้างหรือ 
 เทียบเท่าซีเมนต์ที่ใช้ ต้องเป็นซีเมนต์ที่ใหม่อายุไม่เกิน 6 เดือน นับตัง้แต่วันออกจาก 
 โรงงาน การเก็บต้องยกสูงจากพ้ืนให้ลมผา่นได้ และไม่ถูกฝนหรือความชื้น งานพ้ืนปู 
 กระเบื้อง ใช้ซีเมนต์ขาวตราช้างเผอืก หรือเทียบเท่า 
- ทราย ใช้ทรายน้ าจืดปราศจากโคลนหรือซากพืช ลักษณะเม็ดคม และมีขนาดไล่เลี่ย 
 สม่ าเสมอกัน ไม่โตกว่า 8 ม.ม. 
- หิน ใช้หินโม่ขนาดหินเบอร์ 1 หรือเบอร์ 2 ที่สะอาด ปราศจากดินโคลน หรือสิ่งเจือปน 
- น้ า ใช้น้ าสะอาดเทียบเท่าน้ าประปา 
- ส่วนผสม คอนกรตีทั่วไป ใช้อัตราส่วน 1:2:4 ห้ามใช้คอนกรีตผสมไว้นานเกิน 30 นาที 
- ปูนทราย ใช้ส่วนผสมซีเมนต์ : ทรายหยาบ 1:4 โดยปริมาตร 
- เหล็กเสริม จะต้องเป็นเหล็กท่ีมคีณุภาพดตีามมาตรฐานของ ว.ส.ท. และ มอก. ผิวจะต้อง 
 เรียบ สะอาด ไม่มสีนิมผุกร่อน หรอืเปื้อนน้ ามัน 
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- ระบบกันซึม ใช้ระบบ Hi Flexible Cementitious Waterproofing ยี่ห้อ Fast Flex  
 หรือเทียบเท่า โดยรายละเอียดการติดตั้งและการเตรียมสภาพหน้างานเพื่อติดตั้งให้เป็นไป 
 ตามมาตรฐานของผูผ้ลติ 
- น้ ายาเคลือบผิว   เพื่อให้ผิวของงานก่อสร้างทุกชนิด มีความคงทนสวยงามอยู่ได้นานควร 
 เคลือบด้วยน้ ายาเคลือบ ซึ่งผิววัสดุแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน จึงควรเลือกใช้น้ ายาเคลือบ 
 ผิวให้เหมาะสมกับวัสดุนั้นๆ น้ ายาเคลือบผิวไมร่ะบุ ให้ใช้เทียบเท่าของ THOMPSON’S,  
 CHEMGLAZE 

  2.2.2 ข้อก าหนดในการใช้วัสด ุ
   1) การผูกเหล็กเสรมิ   ผู้รับจ้างจะต้องผูกเหล็กเสริมให้ได้แนวระดับตามที่ก าหนดไว้ในรปูแบบ 

รายการของวิศวกรโครงสร้าง และเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ถ้าหากว่าไม่ระบุไว้ใน 
รายการเป็นอย่างอื่น  คือ 
- ลวดผูกเหล็กใช้เบอร์ 18 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 138-2518 
- การดัดงอเหล็กให้ใช้รัศมีโค้งอย่างน้อย 3 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลาง 
- ตอนปลายให้งอขอ (180 องศา) หรือฉาก (90 องศา) การงอขอจะต้องมี รัศมีอย่างน้อย  
 30 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลาง และเหลือปลายไว้อย่างน้อย 6 เท่าของเส้นผ่าน 
 ศูนย์กลาง 
- การต่อเหล็กจะต้องมีระยะเหลื่อมกันอย่างน้อย 50 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางส าหรับ 
 เหล็กกลม (PLAIN BARS) 

  2) แบบหล่อคอนกรีต    แบบหล่อคอนกรีตจะต้องท าด้วยไม้ ไม้อัด หรือโลหะ ส าหรับแบบไม้ 
จะต้องท าให้แข็งแรงมั่นคงยึดตดิกนัทุกด้าน ความหนาของไม้ที่น ามาใช้ท าแบบต้องไม่น้อย 
กว่า 2.5 ซม. ถ้าใช้ไม้อัดต้องหนาไม่น้อยกว่า 6.0 ม.ม. ไม้คร่าวต่าง ๆ ส าหรับใช้ค ายันต้อง 
แข็งแรงพอ แบบต้องได้ขนาดตามแบบแปลน ก่อนท่ีจะท าการเทคอนกรีตลงในแบบ จะต้อง 
อุดรูตามรอยแตกต่าง ๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการรั่ว ตลอดทั้งท าความสะอาดแบบด้วย และ 
ต้องให้ผู้ควบคุมงานฯตรวจเห็นชอบเสียก่อน จึงจะท าการเทคอนกรตีลงแบบน้ันได้ ส าหรับ 
คอนกรีตส าเร็จรูปที่หล่อมาจากนอกพื้นที่ก่อสร้าง (PRE-CAST CONCRETE) ผิวท่ีได้ต้อง 
เรียบเนยีน สวยงามไม่มโีพรง ฟองอากาศ และเม็ดหิน เมื่อติดตั้งควรเคลือบผิวด้วยน้ ายา  
เคลือบผิวของ THOMPSON’S หรือเทียบเท่า 

  3) การผสมคอนกรตี 
   - ซีเมนต์ และส่วนต่าง ๆ จะต้องผสมเข้าด้วยกันในอัตราส่วนท่ีก าหนดให้ โดยใช้เครื่อง 

ผสมคอนกรีต ซึ่งมีความจูไม่น้อยกว่า 0.5 ลูกบาศก์เมตร ครั้งแรกให้ใส่น้ าลงไปในถัง 
ผสม 1/10 ส่วน ก่อนท่ีจะใส่ซีเมนต์ ทราย หิน ลงไป แล้วจึงใส่น้ าที่เหลือลงไปผสมจน 
ครบ การผสมจะต้องด าเนินต่อไป จนกระทั่งคอนกรีตเป็นเนื้อเดยีวกนัโดยสม่ าเสมอ  
แล้วเดินเครื่องต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 2 นาที จึงจะเทออกได้ เมื่อท าการผสมคอนกรตีครั้ง 
ต่อไป จะต้องใช้ส่วนผสมเดิมใหห้มดเสียก่อน คอนกรีตที่เปยีกเกินไป หรือคอนกรีตที ่
แข็งตัวแล้วห้ามน ามาใช้ 
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- โครงสร้างที่มิได้รับแรงดันของน้ า และ/หรือ ดิน  เช่น เสา คาน พื้น และฐานราก ให้ 
ใช้ส่วนผสม 1:2:4 ดังนี้ 

ใน 1 ลบ.ม. ของคอนกรีตประกอบด้วย 
ซีเมนต ์  320  กก. 
ทราย  0.45 ลบ.ม. 
หิน  0.90 ลบ.ม. 

  - โครงสร้างที่รับแรงดันของน้ า และ/หรือ ดิน  เช่น ก าแพงกันดิน ให้ใช้ส่วนผสม 1:1   
1/2:3  ดังนี ้

ใน 1 ลบ.ม. ของคอนกรีตประกอบด้วย 
     ซีเมนต ์  400  กก. 
     ทราย  0.42 ลบ.ม. 
     หิน  0.85 ลบ.ม. 
  - ปริมาณน้ าท้ังหมดที่ใช้ในการผสมต้องไม่มากกว่า 30 ลิตร ต่อ ปูนซีเมนต์ 1 ถุง  

(50 กก. / ถุง) (อัตราส่วน น้ า / ปนูซีเมนต์ (W/C) > 0.60) 
- การทดลองความยุบ SLUMP TEST ของคอนกรีต (ตามมาตรฐานสากล) จะต้องอยู ่

ระหว่าง 10 – 13 ซม. โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผูร้ับผิดชอบในการด าเนินงานเกี่ยวกับ 
การทดสอบ และโดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมการก่อสร้าง 

  - ส าหรับ ค.ส.ล. ส่วนใดที่ต้องการไม่ให้น้ าซึมผา่นต้องผสมคอนกรตีดว้ยยากันซึม 
ยี่ห้อ IMPEREX, IMPERMO, SIKA หรือชนิดที่มีคณุสมบัติเทียบเท่า และไม่มีสารเป็น 
พิษเจือปน ซึ่งวิศวกรผู้รับผิดชอบโครงการ เห็นชอบตามมาตรฐานทีผู่้ผลิตก าหนดไว ้

  - การยาแนวรอยต่อระหว่าง PRE-CAST CONC. จะต้องยาแนวรอยตอ่ด้วย  
 STRUCTURE SILICONE หรือ POLY SULPHUIDE BASE ตามความเห็นชอบของผู ้
 ควบคุมงานหรือผู้ออกแบบ 

  4) การบ ารุงคอนกรตี    
  เมื่อหน้าคอนกรตีหมาดแข็งปราศจากความร้อนแล้ว ต้องปกคลุม มใิห้ถูกแดดหรือลม 
 ร้อน และมิให้ถูกรบกวน โดยเฉพาะภายในระยะ 24 ช่ัวโมงแรก และจะต้องจัดการให้ 
 คอนกรีตเปียกชุ่มน้ า เป็นเวลาไมน่้อยกว่า 7 วัน หรือใช้พ่นด้วยน้ ายาเคมี แตต่้องไดร้ับการ 
 ตรวจสอบ และเห็นชอบก่อน การบ่มคอนกรีตท าได้หลายวิธี  เช่น การใช้กระสอบคลุมแล้ว 
 รดน้ าให้ชุ่ม หรือ การคลุมด้วยทราย และรดน้ าให้ชุมตลอดเวลา หรอืการกั้นขอบแล้วหล่อน้ า  
 ซึ่งท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานฯ 
 
 
 
 
 



   

หมวดที่ 6 งานภูมิสถาปตัยกรรม                                                                                                           6-9/24 
 

 5) การแต่งหน้าคอนกรตี     
  เมื่อถอดแบบออกแล้วมรีู หรือขรขุระให้แต่งหน้าให้เรียบร้อย โดยถหูน้าขรุขระที่นูน 
 ออกเสมอ ผิวหน้าท่ัวไป และใช้ปนูซีเมนตผ์สมทรายในอัตราส่วน 1:3 อุดรูโพรงต่าง ๆ ให้ 
 ผิวหน้าเรียบโดยทั่ว เมื่อต้องการจะถือปูนทับหน้าคอนกรีต ให้เลาะผิวหน้าคอนกรตีเป็นหน้า 
 ใหม่ตลอดโดยทั่วราดน้ าให้ช้ืนแล้วจึงถือปูน เมื่อถือปูนเสร็จแล้วให้ด าเนินการบ ารุงดังท่ี 
 ก าหนดไว้ อย่างเคร่งครัด 

2.2.3  งานไม ้
  1) ชนิดเนื้อไม้จริง 

ไม้ที่ใช้ส่วนใหญ่จะใช้ไม้แดง หรือไม้เนื้อแข็งที่ผ่านการอบน้ ายา และไม้เนื้อแข็งบางชนิด 
ที่หาง่าย ทนทาน เทียบเท่าไม้แดง ในพื้นที่การก่อสร้างตามสภาพภมูิอากาศ 

2) หลักเกณฑ์ทั่วไปส าหรบัเนื้อไม้จริง 
- ขนาด  ไม้ที่เลื่อย และไสแล้วยอมให้เสียไม้เป็นคลองเลื่อย และไสกบเล็กกว่าขนาดท่ี 
 ระบุได้ แต่เมื่อตกแต่งพร้อมที่จะประกอบเข้าเป็นส่วนของสิ่งก่อสร้างแล้ว จะต้องมี 
 ขนาดเหลือไม่เล็กกว่า ดังนี ้

ขนาดที่ระบ ุ 1/2” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2” 2-1/2” 3” 4” 

ขนาดที่ตกแต่งแล้ว 3/8” 13/16” 1-1/16” 1-15/6” 1-3/4” 2-1/4” 2-1/16” 3-5/8” 

 
  ถ้าไม้ขนาดใหญ่กว่า 4 น้ิว ให้ไสกบออกได้เพียง 1/4 น้ิว เป็นอย่างมาก ส าหรับไม้พื้น  
  และฝาไม้ขนาดกว้างให้เล็กลงจากขนาดที่ก าหนดให้ 1/8 น้ิว เป็นอยา่งมาก  

- น้ าหนัก    ห้ามใช้ไม้ที่มีน้ าหนักเบากว่าปกติ เมื่อเทียบกับไม้ชนิดเดยีวกันที่มีขนาด
เท่ากันท าการก่อสร้าง 

- เนื้อไม้    ที่ไม่อนุญาตให้ใช้ท าการก่อสร้างไม้ท่อนใดเล็กกว่าขนาดที่อนุโลมให้ หรือ ผุ
เพราะเหตุใดๆ ก็ตามหรือกระพี้ หา้มใช้ในการก่อสร้าง 

  - ความช้ืนและความยืดหด   ไม้ขนาดที่น ามาตดิตั้งทุกท่อนจะต้องมีความช้ืนไม่เกินร้อย 
   ละ 20 และถ้าภายใน 12 เดือนนับจากวันที่รับมอบงานปรากฏว่าสว่นต่าง ๆ ของไม้ที่ 
   ประกอบขึ้น แตกหรือหดเกินกว่าธรรมชาติของไม้ที่ผึ่งแห้งดีแล้ว ผูร้ับจ้างจะต้องเปลี่ยน 
   หรือเพิ่ม และจัดท าให้ใหม่ทันที โดยไมค่ิดค่าแรงหรือวัสดุที่เปลี่ยนนั้น 

- ไม้ที่ผลิตขึ้นใช้เฉพาะงาน โดยผูร้ับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของบริษัทผู้ผลิต ใน
กรณีเป็นไมส้ าเร็จรูปจากโรงงาน 

- ไม้เทียมหรือเทียบเท่า   การประกอบและตดิตั้ง การท าสแีละการดูแลรักษา ตาม
มาตรฐานของผูผ้ลติ 

3) งานช่างไม้ 
 - การเข้าไม้    ต้องพอดีตรงตามที่ก าหนดให้ การบากไม้ เข้าไม้ ต้องท าให้แนบสนิทเตม็ 
  หน้าส่วนท่ีประกบกัน และแข็งแรง 
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 - การต่อไม้   โดยทั่วไปไม่อนุญาตให้ต่อไม้ เว้นแต่มีความจ าเป็นซึ่งผู้วา่จ้างจะให ้
  ผู้ออกแบบเป็นผู้พิจารณา 
 - การตกแต่งไม้   
  ก. ไม้ส่วนท่ีไม่ต้องไส คือ ส่วนท่ีมสีิ่งอื่นปกคลุมมองไม่เห็น หรือไมม่ีผลต่อความเรยีบ 
   ตรงของสิ่งที่มาปิด 
  ข. ไม้ส่วนท่ีต้องไส  คือส่วนท่ีสามารถมองเห็นทั้งหมด และส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับระดับ 
   ของพื้นต่างๆ 
  ค. การไสไม้  จะต้องไสตกแต่งจนเรียบตรงไมเ่ป็นลอน หรือลูกคลื่น หรอืเป็นเสี้ยน 

  - การยึดด้วยตะปแูละเดือยไม้ตา่ง ๆ 
ก. ชนิด และขนาดต้องน ามาใช้ให้เหมาะสม ความยาวของตะปูเกลยีวต้องไม่น้อยกว่า  

2.5 เท่า ของความหนาของไม้ที่ถูกยึด 
ข. การเจาะรูส าหรับตะปูและเดือยไม ้หากจ าเป็นต้องเจาะรูน า เพื่อมิให้ไม้แตกให้ 

เจาะรสู าหรับตะปูเกลยีวได้  แตต่อ้งไม่เกิน 0.9 เท่า ของขนาดตะปูเกลียว และโต 
ไม่เกิน 0.8 เท่า ส าหรับตะปูธรรมดา กรณีที่ใช้ตะปเูกลียว หา้มใช้วิธีตอกโดย 
เด็ดขาด ให้หมุนเข้าโดยไขควงขนาดที่เหมาะสมกับหัวตะป ู

- งานไม้ต่างๆ   หลังจากก่อสร้างเสร็จแล้วให้ทาด้วยน้ ายารักษาเนื้อไม้ (WOOD 
PRESERVER) เทียบเท่าของ CUPRINOL หรือเชลล์ไดร์ท ชนิดใส (ป้องกันปลวก) รอง
พื้น 1 เที่ยว แล้วจึงทาน้ ายาย้อม (WOODSTAIN) สีตามที่ระบุในแบบฯ หรือเทียบเท่า 
WOODTECT หรือ RONSEAT ให้ทั่วอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยแต่ละครัง้จะต้องรอให้แห้ง
สนิทก่อนทาครั้งต่อไป แล้วจึงทาเฉพาะบริเวณหน้าตดัไม้ ผู้รับเหมาจะต้องทาน้ ายาให้
ชุ่มโชก การทาน้ ายาแตล่ะครั้งให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ของผู้ผลิตอย่างเคร่งครดั และถือ
ตามข้อก าหนด ดังนี ้
ก. ตรวจให้แน่ว่าพื้นไม้ที่จะทานั้นแหง้สนิท 
ข. ซ่อมและอดุรูต่าง ๆ 
ค. ขัดเรียบด้วยกระดาษทราย 
ง. ปัดฝุ่นตา่ง ๆ ออกให้หมด 

2.2.4 งานโลหะผิวมัน 
    การเตรียมพื้นผิวโลหะ ใช้เช็ดล้างท าความสะอาดด้วยทินเนอร์ ให้ปราศจากฝุ่นผง และคราบ 

ไขมัน ระบบสี รองพื้น TOA, JOTAN หรือเทียบเท่า จ านวน 1 เที่ยว ซึ่งเป็นสีอีพ๊อกซี่รองพื้นก่อน 
กันสนิมที่สามารถทาทับบนโลหะผิวมันได้ ทั้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 8 ช่ัวโมง ก่อนทาสีทับ 
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  2.2.5 งานสี และงานเคลือบผิวหนา้วัสด ุ
   1) ขอบเขตของงานสี และงานเคลือบ 

ให้ท าสีหรือเคลือบส่วนท่ีมองเห็นด้วยสายตาทั้งหมด ยกเว้นส่วนที่ก าหนดไว้ เป็น 
อย่างอื่น หรือวัสดุประดับต่าง ๆ งานสีนี้หมายรวมถึงการพ่น ทา ลงขี้ผึ้ง แชลคแลคเกอร์ ลง 
น้ ามัน น้ ายา ตลอดจนตกแต่งอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันด้วย 

  2) ข้อปฏิบัติทั่วไป 
- มักจะปรากฏอยู่เสมอว่า ผูร้ับจ้างได้พยายามหลีกเลี่ยงในการที่จะใช้สีให้ถูกต้อง 

ตามรายการ ท าให้เกดิความเสียหายอย่างมาก ดังนั้นถ้าผูร้ับจ้างหรอืลูกจ้างท่ีไม่ปฏิบัต ิ
ตามรายการงานนี้อย่างเคร่งครัด ถือว่ามีเจตนาท่ีจะพยายามบดิพลิว้ปลอมแปลง ผู้ว่า 
จ้างมีสิทธิ์ท่ีจะสั่งให้ล้างหรือขูดสีออกแล้วทาใหม่ให้ถูกต้องตามรายการ โดยไม่คดิ 
ค่าใช้จ่ายเพิ่มส่วนเวลาทีล่่าช้า เพราะการนี้และยกเป็นข้ออ้างในการขอต่อสัญญาไม่ได้ 

 - ห้ามมิให้ผูร้ับจ้างทาสีในขณะที่มีความช้ืนสูง และผิวพ้ืนท่ีจะทาสไีด้จะต้องมีความ 
   แห้งสนิท 

- ใช้สีชนิดและเทียบเท่ายี่ห้อท่ีก าหนดให้ใช้ และจะต้องเป็นสีที่ไม่เคยเปิดใช้มาก่อน การ
เทียบเท่าให้ถือปฏิบัตติามรายการ ข้อก าหนดและขอบเขตงานท่ัวไป 

- ให้น าสี และภาชนะบรรจุที่ก าหนดให้ใช้เท่านั้น เข้ามาในบริเวณก่อสร้าง สีและภาชนะ
สีอื่นๆ ห้ามน าเข้ามาในบรเิวณก่อสร้างโดยเดด็ขาด 

- การน าสมีาใช้แต่ละงวดจะต้องใหผู้้ออกแบบ หรือผู้ควบคมุงานของผู้ว่าจ้างตรวจสอบ
ก่อนว่าเป็นสีที่ก าหนดให้ใช้ 

- รายละเอียดอื่นๆ  เช่น ความอ่อนแก่ของสี ให้ผู้รับจ้างเสนอขอรับรายละเอยีดต่อ
ผู้ออกแบบ ในเวลาอันควร 

- ในการทาสีผูร้ับจ้างจะต้องยึดถือปฏิบัติตามค าแนะน าของผูผ้ลิตสี อย่างเคร่งครดั เช่น 
การผสมสีพลาสติกอิมลัชัน น้ าท่ีผสมจะต้องสะอาด และไดส้ัดส่วนตามที่ผู้ผลิตก าหนด
ไว้  

3) ประเภทของสีที่ใช้ 
ประเภทของสีที่ใช้จะระบุเพิม่เตมิไว้เป็นเฉพาะงาน หรือเป็นพิเศษเฉพาะแห่งโดยใหดู้

รายละเอียดในแบบ และยดึถือกรรมวิธีขั้นตอนการเคลือบของผูผ้ลติ 
  4) การเตรียมงานและรองพื้น 
   - ปูนฉาบอิฐ คอนกรีต ฯลฯ 
    ก. ผิวพ้ืนใหม่ ท าความสะอาดพื้นท่ีทีจ่ะทาสี โดยปัดฝุ่นออกให้หมด และใช้ผ้าสะอาด 
     ชุบน้ าเช็ดให้ทั่ว ปล่อยทิ้งไว้ให้แหง้สนิท ทาสีรองพื้น 
    ข. ผิวพ้ืนท่ีทิ้งไว้นาน และยังไม่ได้ทาสี ท าความสะอาดโดยใช้ผ้าสะอาดชุบน้ าเช็ด  
     ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง ซ่อมแซมรอยช ารุดต่างๆ รองพื้นด้วยสรีองพื้นบนพ้ืนท่ีค่อนข้าง 
     หยาบ ให้ใช้สีพลาสติกค่อนข้างข้น ทาเป็นสีช้ันแรก เพื่อปิดรอยหยาบต่าง ๆ ที่มี 
     อยู ่
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ค. ผิวพ้ืนท่ีมีรอยต่อเป็นร่องที่ผิววัสด ุโดยปกปิดด้วย ยิปซั่ม หรือวัสดุอื่น ๆ ต้อง 
ปฏิบัติตามกรรมวิธีของผู้ผลิตวสัดนุั้น ๆ  

  - ไม ้
ก. ตรวจให้แน่ว่าพื้นไม้ที่จะทานั้นแหง้สนิท 
ข. ซ่อมและอดุรูต่าง ๆ  
ค. ขัดเรียบด้วยกระดาษทราย 
ง. ปัดฝุ่นตา่งๆ ออกให้หมด 
จ. ถ้าไม้นั้นเประน้ ามัน หรือมีความดดูซึมมากเป็นพิเศษ ให้ทาทับหน้าด้วยแชลคก่อน 

1 ครั้ง 
- เหล็กหรือโลหะต่าง ๆ  

ก. ขจัดสนิม หรือเศษผงออกโดยขัดดว้ยกระดาษทราย หรือแปรงลวด 
ข. ขจัดรอยเปื้อนน้ ามัน ด้วยน้ ายาโดรโรเอทรีลีน หรือน้ ายาประเภทเดยีวกัน 
ค. ล้างด้วยน้ ายาล้างสนมิ โดยผสมน้ าสะอาด 2 เท่าตัว ระหว่างลา้งห้ามมิให้น้ ามันไป

ถูกเนื้อไม้ที่ประกอบ หรืออยู่ใกล้เคียงกับตัวโลหะ 
ง. ล้างสนิมด้วยน้ ายาล้างสนมิออก ท าความสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด

จากนั้น ใช้สีรองพื้นเรดอ๊อดไซดไ์พร์เมอร์ ห้ามใช้ชนิดที่มีฝุ่นผสม โดยเดด็ขาด 
- ไม้ที่ผลิตจากไฟเบอรซ์ีเมนท์  ผลิตภัณฑ์ทีผ่ลติของวัสดุและกรรมวิธีก่อสร้างอื่น ๆ  
 นอกเหนือจากที่ระบไุว้ โดยจะต้องปฏิบัติตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต ครบตาม 
 ขั้นตอนทุกประการ และตรวจสอบรายละเอียดตามรายการประกอบแบบ 

2.2.6 มาตรฐานของวัสดุ และกรรมวิธีก่อสร้าง อ่ืน ๆ  
    มาตรฐานของวัสดุและกรรมวิธีก่อสร้างอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไว ้โดยจะต้องปฏิบัตติาม 

กรรมวิธีของบริษัทผูผ้ลติ ครบตามขั้นตอนทุกประการ และตรวจสอบรายละเอียดตามรายการ 
ประกอบแบบ 

 
2.3 งานทางเท้า/ขอบ คสล.  และวัสดุพ้ืนผิวทั่วไป 

2.3.1  ขอบเขตของงาน  
   ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวสัดุ แรงงาน อุปกรณ์อื่น ๆ มาท าการก่อสร้างจนงานเสร็จเรียบร้อย 
2.3.2 การถมดิน/ทราย 

1) วัสดุทรายถมที่สะอาดปราศจากสิง่เจือปน มีขนาดลดหลั่นดี มีเปอรเ์ซ็นต์ผ่าตะแกรงเบอร์  
200 ไม่เกิน 12 เปอร์เซ็นต์ มีค่า CBR ไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต ์

  2) ในบริเวณที่เป็นสระน้ าเก่า ที่ลุม่ หรือบริเวณที่ระดับต่ ากว่าก าหนดให้ถมดิน/ทราย และบด 
   อัดเป็นช้ัน ๆ ละไม่เกิน 50 ซ.ม. จนกว่าจะถึงระดับท่ีต้องการความหนาแน่นต่ าสดุ ในการบด 
   อัดไม่ต่ ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์ STANDARD MODIFIED PROCTOR 
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2.3.3  การวางแนวระดับและปักผัง 
1) ผู้รับจ้างจะต้องท าการตรวจดูแนวระยะ และระดับที่ก าหนดในแบบก่อสร้างให้เรยีบร้อย 

เสียก่อน ตามระดับอ้างอิงต่าง ๆ ควรไดร้ับการอนุมัติเห็นชอบจากผูค้วบคุมงานฯว่าถูกต้อง 
เรียบร้อยจึงลงมือท าการได้ ความโค้งของแบบจะต้องโค้งต่อเนื่องอย่างสวยงามไม่หักงอ หรือ 
สะดุ้งจนน่าเกลียด การวางแนวโคง้จะต้องถูกต้องตามแบบและได้รับการตรวจสอบ และ 
อนุมัติจากภมูิสถาปนิกเสียก่อนจึงท าการเทคอนกรีตได้ 

2) การตั้งแบบจะต้องท าอย่างแข็งแรงมิให้บิด โค้ง อ่อนตัวขณะเทคอนกรีต ผิวของแบบจะต้อง 
สะอาดเรียบร้อย และควรทาน้ ามนัก่อนเทคอนกรีต ผู้รบัจ้างจะต้องตรวจเช็คหรือเตรียมการ 
ฝั่งท่อน้ า สายไฟ และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่พาดหรือลอดผา่นให้เปน็ท่ีเรียบร้อยเสยีก่อนการ 
เทคอนกรีต 

  2.3.4 การบดอัด 
ผู้รับจ้างจะต้องท าการบดอดัดินท่ีจะท าทางเท้า และขอบคัน ค.ส.ล. ให้ได้ความแน่นไม่น้อย 

กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ STANDARD MODIFIED PROCTOR โดยการใช้เครื่องมือกลเสียก่อนแล้วจึง 
ท างานช้ินอ่ืน ๆ ต่อไปได ้

  2.3.5 การท างานพ้ืนผิวดาดแข็งต่าง ๆ 
ผู้รับจ้างจะต้องท างานพ้ืนผิวดาดแข็งต่าง ๆ ให้ตรงตามที่แสดงไว้ใหพ้ื้นที่มีลักษณะเรียบ ไม่ 

แอ่นโค้งเป็นท่ีขังน้ าได้ ทิศทางการเอียงส าหรับระบายน้ าให้เป็นไปตามแสดงในแบบ ส่วนพ้ืนผิวท่ี 
อยู่ติดกับตัวอาคาร ให้ทิศทางการระบายน้ าไหลออกไปจากตัวอาคารเท่าน้ัน ทางเดินท่ีเป็นหิน
ต่างๆ จะต้องไม่มสี่วนท่ีเป็นมุมแหลมคม อยู่บนผิวของทางเดินอันอาจจะเกิดอันตรายแกผู่้ใช้งานได้ 
และผูร้ับจ้างจะต้องรักษาผิวทางเดินที่ปูแล้วมิให้เปรอะเปื้อนปูน ทราย ซีเมนต์ หรือสิ่งสกปรกใด ๆ  
โดยท าการเคลือบผิวด้วยน้ ายาเคลือบผิว ตามความเหมาะสมของวสัดุแตล่ะชนิด หากปรากฏความ
สกปรกดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดให้เรียบร้อยเสมือนผิวปูใหม่ก่อนการส่งมอบงาน 

2.3.6 พื้นโรยหินเกล็ด 
ใช้หินเกล็ดที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนใด ๆ มีขนาดเท่า ๆ กันหนา 15 ซ.ม. สีและขนาดจะ 

ระบุในแบบ ถ้าไมร่ะบุในแบบให้ใช้สีขาวเทาขนาดเล็กสดุไม่น้อยกว่า 0.50 ซ.ม. โรยบนตาข่ายใน 
ล่อน 2 ช้ัน หรือแผ่น GEOTEXTILE ตามที่ระบุในแบบบนทรายบดอัดปรับระดับ 

2.3.7  หินธรรมชาตปิูทางเดินหรือลานตา่ง ๆ  
ให้ใช้หินแกรนิต หินภูเขา หินทราย หรือหินตามท้องถิ่นนั้น ๆ รูปทรงตามธรรมชาติ เว้นแต ่

จะระบเุป็นอย่างอื่น ซึ่งระบุในแบบก้อนหนาอย่างน้อย 5 ซ.ม. ผิวหน้าค่อนข้างราบ ไม่ขรุขระมาก  
หรือส่วนคมบริเวณผิวหนา้ ขนาดของแผ่นหินที่ใช้มีขนาดแตกต่างกนัเป็นแบบธรรมชาติ การปูให้ปู 
ดังรายละเอียดที่แสดงในแบบ เว้นช่องห่างกันพองามหรือตามที่ระบุในแบบ โดยแตล่ะก้อนจะต้อง 
เข้ามุมกันได้อย่างต่อเนื่อง ผูร้ับจ้างต้องท าการปูแผ่นหินให้มีความเอยีงลาด เมื่อการระบายน้ าตาม 
ระดับทีไ่ด้แสดงไว้ในแบบ ผูร้ับจ้างต้องรับผิดชอบแก้ไข รื้อ ปูแผ่นหนิใหม่ หากเกิดน้ าขัง 
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  2.3.8 พื้นผิวถนน ค.ส.ล.  
ถนนส าหรับเดินรถ ก าหนดให้เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวปาดด้วยคราดตะปู @ 1.0 ซ.ม. หรือไม ้

กวาด (BROOM FINISHED) ให้เปน็แนวเส้นบนผิวคอนกรีตตามขวางของแนวถนน และต้องท าการ 
เซาะร่องรอยต่อ ดูรายละเอียดในแบบวิศวกรโครงสร้าง และจะต้องท าการบ่มพื้นทันที ภายหลัง 
จากการเท ค.ส.ล. และท าผิวหยาบแล้วเป็นเวลา 24 ช.ม. โดยการใช้กระสอบชุบน้ าคลมุ หรือทา 
ด้วยน้ ายาบ่มคอนกรีต 

  2.3.9 พื้นแอสฟัลท์ 
ให้ท าการขุดลอก ถม และบดอัดตามข้อก าหนดงานดินทุกประการ และให้ท าการ GRADE  

ตามแบบก่อสร้างถนน ส่วนผสมตอ้งให้ได้มาตรฐานของกรมโยธาหรอืกรมทางหลวงทุกประการ   
2.3.10 มาตรฐานการบุกระเบื้องเซรามิค และ MOSAIC 

การเตรียมพื้นผิวและการปู โดยสกัดผิวท่ีจะปูกระเบื้องให้ขรุขระหรอืสลัดดอก ราดน้ า ท า 
ความสะอาดแล้วเทปูนทรายปรับระดับใหไ้ด้ความเอียงลาดตามความต้องการ แล้วให้ขูดผิวหน้าให้ 
ขรุขระในขณะที่ผิวปูนทรายยังหมาด ๆ เริม่แห้งตัวแล้วท าการบ่ม หลังเทปูนทรายแล้ว 24 ช.ม.  
การปูให้ราดน้ าท าความสะอาดพืน้ให้เรียบร้อย แล้วใช้ปูนทรายเปน็ตัวยึดโบกให้ทั่วพื้นแล้วจึงปู 
กระเบื้องเซรามิคตามที่ระบุในแบบ จัดแนวและรอยต่อให้เรียบร้อย และได้ระดับแล้วท้ิงไว้ให้ปูน 
ทรายแห้ง แผ่นกระเบื้องหรือ MOSAICยึดเกาะเป็นอย่างดี โดยไม่ถกูกระแทกกระเทือนเป็นเวลา  
48 ช.ม. ใช้ปูนยาแนวสีกลมกลืนกบักระเบื้องหรือ MOSAIC หรือท่ีระบุตามแบบ ยาแนวรอยต่อ 
แผ่นให้เรียบร้อย 

  2.3.11 พื้นผิวขัดมันและขัดเรียบ 
การท าพ้ืน ค.ส.ล. ผิวขัดมันเรยีบให้ไดร้ะดับ และความลาดเอียงที่ก าหนดไว้ในแบบโดยใน 

ขณะที่เทพื้นคอนกรีตยังไม่แข็งตัวผิวยังหมาด ๆ อยู่ ให้โรยผงซีเมนต์ทับหน้าให้ทั่ว แล้วขัดผิวด้วย 
เกรียงเหล็กจนผิวมันเรยีบเสมอโดยทั่วกัน ส่วนผิวขัดเรียบให้ขัดด้วยเกรียงไม้ธรรมดาให้เรียบร้อย  
ห้ามผูร้ับจ้างท าการเทคอนกรีตพืน้ท้ิงไว้ แล้วจึงมาท าการขัดผิว หรอืผิวขัดเรยีบในภายหลังเป็นอัน 
ขาด เมื่อท าการขัดผิวเรียบร้อยแลว้ประมาณ 24 ช.ม. ให้ท าการบ่มพื้นด้วยการใช้ผ้ากระสอบชุบน้ า 
คลุมให้ท่ัวกัน หรือใช้ดินเหนียวก่อขอบแล้วขังน้ าไว้ การบ่มจะต้องบม่ตลอด 7 วัน 

  2.3.12 พื้นผิวบุแผ่นหินธรรมชาต ิ
    ให้ใช้แผ่นหินแกรนิต หินทราย หรอืหินตามท้องถิ่นนั้น ๆ เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอ่ืน ตัดแต่ง 
   หินให้ได้รปูทรงตามแบบ สกัดผิวหน้าเรียบ ขนาด และสี ระบไุว้ในแบบ ผิวหน้าของหินมีลักษณะ 
   ค่อนข้างเรียบ (ขัดมัน) ไม่ขรุขระมากนัก ขนาดของหินแตกต่างกันเปน็ธรรมชาติ การบุให้เว้นร่อง 
   ห่างกันพอสมควรดังแสดงในแบบ ก่อนใช้งานท าการล้างน้ าให้สะอาดปราศจากฝุ่นและคราบ 
   สกปรก 
  2.3.13 ระบบกันซึม 
    วัสดุที่ใช้จะต้องมีคณุภาพเทียบเทา่ผลติภณัฑ์เชลล์โค้ช ในงานพ้ืนผิวที่ต้องมีระบบกันซึม โดย 

จะต้องปฏิบัตติามกรรมวิธีของบรษิัทผู้ผลติ ครบตามขั้นตอนทุกประการ 
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  2.3.14 วัสดุยาแนวรอยต่อ 
วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุที่น่ิมไม่แข็งตัวเมือ่แห้งแล้ว และมีคณุสมบัติในการกันน้ าเป็นอย่างดี เป็น 

พวก SILICONE RUBBER SEALANT หรือพวก POLYSULPHIDE BASE ก็ได้และต้องเป็นชนิดที ่
เหมาะสมกับวสัดผุิวนั้น ๆ สผีู้ออกแบบจะเป็นผู้ก าหนด 

  2.3.15 พื้นผิววัสดุอื่น ๆ   
พื้นผิววัสดุอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ให้ปฏิบัติตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต ครบตาม 

ขั้นตอนทุกประการ และตรวจสอบรายละเอียดตามรายการประกอบแบบ 
 

2.4  สิ่งประกอบภมูิทัศน์ต่าง ๆ 
2.4.1  ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างเป็นผู้จดัหาวัสดุ แรงงาน อุปกรณ์ และอื่น ๆ มาท าการก่อสร้างสิ่งประกอบภูมิทัศน์ 
ทุกชนิดให้เรียบร้อยตามรูปแบบ และรายการอุปกรณ์ที่ตกแต่งทุกชนิด ผู้รับจา้งจะต้องส่งตัวอย่าง 
ให้เจ้าของ และภูมสิถาปนิกพิจารณาและอนุมัตเิสียก่อนจึงจะน าไปด าเนินการก่อสร้างได้ หากผู้ 
รับจ้างใช้วัสดุตกแต่งใด ๆ ที่ไม่ตรงกับรูปแบบ และรายการหรือมไิดผ้่านการอนุมตัิจากเจ้าของ หรือ 
ภูมิสถาปนิกเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว เจ้าของ และภมูิสถาปนิกมีสทิธิที่จะไม่รับงานนั้นๆหรือให้ท า 
การสร้างใหม่ให้ถูกต้องตามแบบท่ีก าหนดได้ โดยผู้รับจ้างไมส่ามารถคิดมูลค่าได้ 

  2.4.2 โครงสร้างและงานท าผิว 
การก่อสร้างให้ใช้มาตรฐานของวัสดุ และกรรมวิธีก่อสร้างตาม หมวดที่ 2 และมาตรฐาน 

พื้นผิว ตามหมวดที่ 3 การติดตั้งและเชื่อมต่อวัสดตุ้องให้แข็งแรง และประณีตเรียบร้อย หากผู้ 
รับจ้างมีรูปแบบ หรือกรรมวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสมกว่า หรือสะดวกกว่า ให้ท าการน าเสนอแบบ 
รายละเอียดการก่อสร้าง (SHOP DRAWING) แก่ภูมิสถาปนิก หรือเจ้าของ เพื่ออนุมัติก่อน 
ด าเนินการก่อสร้าง 

  2.4.3 หินประดับ  
1) หินท่ีน ามาใช้ในงานภูมิทัศน์ ผู้รับจ้างต้องพยายามเลือกสรรหินธรรมชาติที่มีขนาดรูปร่างให ้

คล้ายคลึง และใกลเ้คียงกับท่ีเขียนแสดงไว้ในแบบให้มากทีสุ่ด หินท่ีใช้ต้องเป็นหินแกรนิต  
หินทราย หินทะเล หรือหินตามทอ้งถิ่นนั้น ๆ เว้นแต่จะระบเุป็นอยา่งอื่นในแบบ รูปทรง 
ธรรมชาตเิกลี้ยง  ไม่พรุนหรือโพรง สีตามระบุในแบบ ไมม่ีแง่มุมที่แหลมคมเป็นอันตราย 

2) การติดตั้งต้องมีฐานท่ีมั่นคงไม่สามารถหลดุร่อน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหินที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณที ่
เป็นโครงสร้าง ผูร้ับจ้างต้องแจ้งขนาดน้ าหนัก รูปร่างของหินให้วิศวกรผู้รับผิดชอบทราบก่อน  
เพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างสามารถรบัน้ าหนักได้ และการยึดตดิกับฐานต้องไม่สามารถขยับ 
เขยื้อนไดเ้ป็นอันขาด เพื่อมิให้ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้พื้นที่ในบริเวณนี ้

2.4.4 สิ่งประกอบภมูิทัศน์ (LANDSCAPE ELEMENTS) 
สิ่งที่ประกอบภมูิทัศน์อ่ืน ๆ ที่ระบไุว้ในแบบ ถ้าผู้รับจา้งไมส่ามารถจดัท าได้ใหผู้้รับจา้งแจ้งแก่ 

ภูมิสถาปนิก และเสนอตัวอย่างทดแทนในราคาที่ไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบสัญญา 
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2.5  งานไฟฟ้าส่องสว่างภายนอก 
  2.5.1 ขอบเขตของงาน (ให้ดูรายละเอียดงานวิศวกรรมประกอบ) 

ผู้รับจ้างต้องจดัหาตดิตั้ง และทดสอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในแบบ  
โดยต้องเป็นแบบป้องกันน้ าและความช้ืน (WEATHER PROOF) เพือ่ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ และ 
ถูกต้องตามมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า  

  2.5.2 วัสดุอุปกรณ์ และดวงโคม  
ชนิด และประเภทของดวงโคม หลอดไฟ เป็นไปตามที่ระบไุว้ในแบบก่อสร้าง ขนาดสาย การ 

เดินสาย การตดิตั้ง ระบบควบคุม ให้ดูแบบวิศวกรไฟฟ้า โดยถือต าแหน่งตามแบบ 
 

2.6  งานระบบรดน้ าต้นไม้  
2.6.1  ขอบเขตของงาน 

1) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และตดิตั้งอปุกรณร์ะบบรดน้ าตามแบบ และรายละเอียดที่ก าหนดให้ 
แล้วเสร็จ สามารถใช้การได้ดีและถูกต้องตามาตรฐานท่ีก าหนด โดยผู้รับจ้างจะต้องใช้ 
ช่างฝีมือท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความช านาญทางระบบรดน้ าต้นไมโ้ดยเฉพาะมา 
ด าเนินการ  การออกแบบนี้ก าหนดแนวท่อ และระบบสูบจา่ยน้ าไวโ้ดยคร่าว ใหผู้้รับจ้างท า 
แบบรายละเอียดการก่อสร้าง (SHOP DRAWING) เสนอให้ภูมสิถาปนิก และวิศวกรเป็นผู ้
พิจารณาก่อนด าเนินการ 

2) ผู้รับจ้างจะต้องประสานงานกับผูค้วบคุมงานฯ เพื่อทราบข้อมลูการและท าการเชื่อมต่อระบบ 
จากบ่อเก็บน้ าใต้ดินเดิมหรือถังเกบ็น้ า น ามาใช้ในการรดน้ า 
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3. งานวัสดุพืชพรรณ (SOFTSCAPE WORK) 
3.1  หมวดทั่วไป 

3.1.1  ขอบเขตของงาน 
    ผู้ว่าจ้างจะต้องรับผิดชอบ ในการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ตามสญัญาต่อไป เป็นระยะเวลาไม่ 

น้อยกว่า 120 วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวนั) หลังจากท่ีคณะกรรมการได้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายในระหว่าง 
เวลาแห่งช่วงสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในงานต่าง ๆ ดังนี ้
1) การดูแลไมต้้นใหญ ่
2) การดูแลปาลม์ชนิดต่าง ๆ และต้นไม้ที่ต้องการดูแลเป็นพเิศษ 
3) การดูแลต้นไม้พุ่ม 
4) การดูแลสนามหญ้า 

3.1.2  การส่งตัวอย่างวัสดุและส่งผลทดสอบ 
  1) ตัวอย่างดิน ถุงละ 1 กก. 3 ถุง และให้ส่งใบแจ้งผลการวิเคราะหด์ินภายใน 30 วัน แก่ภูมิ 
   สถาปนิกเมื่อได้รบัการอนุมตัิแล้วจงึน าดินเข้าบริเวณได้ ภูมสิถาปนิก หรือเจ้าของงานจะท า 
   การตรวจสอบดินอีกครั้งหนึ่ง หากไม่เป็นไปตามตัวอย่างท่ีอนุมัตผิู้รับจ้างต้องขนดินออกไป 
   ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจา้ง 
  2) ปุ๋ย ถุงละ 250 กรัง ชนิดละ 3 ถุง 
  3) ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมักถุงละ 1 กก. ชนิดละ 3 ถุง 
  4) วัสดุปรุงดิน ถุงละ 1 กก. ส าหรับเลือกถั่ว ถุงละ 1 กก. ส าหรับอิฐหกั และทรายหยาบ 
  5) การติดชื่อ ผูร้ับจ้างต้องติดช่ือของวัสดุและแหล่งที่มา และวันท่ี ท่ีไดร้ับมาโดยชัดเจนท้ังในถุง 
   และในรายการส่งวัสดุ ตัวอย่างถุงควรใช้ถุงพลาสติกใสชนิดหนา หากตัวอย่างวัสดไุม่ได้ 
   คุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อ 3.3  และหรือไมไ่ดร้ับการอนุมตัิจากภูมิสถาปนิกและ/หรือเจา้ของ 
   โครงการแล้ว มิให้ผูร้ับจ้างน าวัสดดุังกล่าวไปใช้ในโรงการโดยเด็ดขาด 
3.1.3 การรับประกันงานและคุณภาพวัสดุ 

    ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันผลงานเป็นเวลา 120 วัน หลังจากส่งมอบงานขั้นสุดท้ายแล้ว ให้มี 
คุณสมบัติของงานดังน้ี 
1) ปาล์ม, ไม้ยืนต้น, ไม้พุ่ม และไม้คลมุดิน ต้องมีการเจรญิเติบโตและสมบูรณ์แข็งแรงตามสภาพ

ธรรมชาติ ช่วงเวลานี้ท่ีได้ดูแลรักษาใบไม่ให้แห้งเฉา ใบร่วงหมดหรือเกือบหมด ต้นไม่ฟื้นตัว
จากสภาพเดิม เมื่อปลูกกิ่งแห้งด าถูกท าลายหรือติดเชื้อโรค และแมลงตาย 

2) สนามหญ้าต้องมลีักษณะสมบรูณ์ ใบเขียวขจีราบเรียบเป็นผืนเดียวกัน ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่มี
บริเวณใดที่เหลืองตายและไมม่ีวัชพืชขึ้นปะปน 

3) วัสดุอื่น ๆ ท่ีใช้ประกอบในงานส่วนนี้ต้องยังคงอยู่ในสภาพดี ไม่ผุกรอ่นหรือเสื่อมสลายไปจน
ท าให้งานก่อสร้างไมเ่ป็นไปตามแบบก่อสร้าง หรือตามความเห็นของภูมิสถาปนิกและ/หรือ
เจ้าของโครงการ 
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3.2  ดินและวัสดุปลกู 
3.2.1  หน้าดิน ดินที่น ามาจากแหล่งภายนอกบริเวณ จะต้องเป็นดินผิวส่วนบนจากท้องนาหนาไม่เกิน 40  
  ซม. สวนหรือเชิงเขาความลึกไมเ่กนิ 40 ซม. ต้องเป็นดินร่วนไมเ่หนยีวจัด ไมม่ีเกลือหรือเคมีอื่นใด 
  เจือปนเกินกว่าอัตราที่ก าหนด ปราศจากเศษวัชพืชเศษอิฐ หิน คอนกรีต เหล็ก ไม้ แก้วแตก  
  พลาสติก ถุงพลาสติก โลหะ ตลอดจนวัชพืชใด ๆ เจือปน มีความช้ืนพอเหมาะ ไม่เหลวเละหรือแห้ง 
  สนิทหรือป่นเป็นผง 

1) แหล่งดิน ผูร้ับจ้างจะต้องแจ้งแหลง่ดินว่าได้มาจากท่ีใดเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องได้รับการ
อนุมัติจากภมูิสถาปนิกเสียก่อนจึงจะน าดินเข้ามายังบรเิวณได้ 

2) การทดสอบดินและการแกไ้ขคืน ก่อนการตกลงซื้อดินผู้รับจ้างควรตรวจสอบคุณสมบัติของดิน
ที่บ่อดินเสียก่อน โดยดินที่น าเข้ามาปลูกต้นไม้ในบรเิวณจะต้องมีคณุสมบัตดิังนี้ 
 

     ค่าไฮโดรเจนไอออน (ph)    6.5-7.0 ph 
     ค่าอินทรียวัตถุโดยน้ าหนักไม่น้อยกว่า   3% (110 C) ขึน้ไป 
     ค่าของเกลือไมเ่กิน (EC  1:5 ที่ 25 C)   075 มิลลิโมห ์
     ฟอสฟอรัสไม่น้อยกว่า    15 ppm. 
     โปแตสเซียมไม่น้อยกว่า    60 ppm. 

 3.2.2 ดินและเครื่องปรุงดิน 
1) ปุ๋ยเคม ี

- ปุ๋ยยูเรยี ใช้ปุ๋ยเกล็ดผงสีขาวที่สะอาดแห้ง บรรจุในถุงหรือภาชนะสภาพท่ีมีสภาพดี 
 ไนโตรเจนไม่น้อยกว่า 46 เปอร์เซน็ต์ 
- ปุ๋ยเม็ด ใช้ปุ๋ยเมล็ดนวลหรือสีเทา ตามท้องตลาดทั่วไป สตูร N-P-K  15-15-15 เมล็ด 
 ปุ๋ยจะต้องแห้งปราศจากสิ่งเจือปนอื่น ๆ และบรรจุหรือภาชนะที่เหมาะสม 
- ปุ๋ยละลายช้า (OSMOCOAT)ใช้ปุ๋ยเม็ดเคลือบสารละลายช้าสตูร N-P-K 13- 13-13 

ออสโมคอด หรือเทียบเท่าทีไ่ด้รบัการอนุมัติจากภูมสิถาปนิก 
  2) ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมัก  

- ปุ๋ยคอกมูลสัตว์  เช่น โค กระบือ สุกร เปด็ ไก่ ต้องเป็นปุ๋ยที่เก่ากองหมักทิ้งไว้ แล้วไม่ 
 น้อยกว่า 6 เดือน สะอาดปราศจากเศษอิฐ หิน ไม้ ดิน แก้ว โลหะ ฯลฯ  ตลอดจนเศษ 

   ถุงพลาสติก หญา้ ฟาง มูลโค กระบือ อนุญาตให้มีเศษฟางเจือปนไดไ้ม่เกิน 10%โดย 
    ปริมาณมูลสุกร เป็ด-ไก่ มีแกลบเจอืปนได้ไม่เกิน 30% โดยปรมิาตร 

- ปุ๋ยอินทรีย์ ใช้ปุ๋ย กทม เบอร์ 901 ชนิดละเอียด 
- ปุ๋ยหมัก ใช้ปุ๋ยหมักจากเศษอินทรยี์วัตถุใด ๆ ก็ได้ ที่มีการหมักโดยวธิีแอโรบิค 
 (AEROBIC) โดยมีอัตราส่วน C/N ไม่เกินกว่า 30/1  
- อินทรียวัตถุอื่น ๆ ต้องเป็นชนิดที่ได้รับการอนมุัติจากภูมสิถาปนิกเปน็ลายลักษณ์อักษร 
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3) วัสดุปรุงดินอื่น ๆ    
- เปลือกถั่ว ใช้เปลือกถั่วลิสงเกา่ที่กองหมักไว้แล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน ปราศจากโรค และ 
 แมลง 

   - แกลบด า ใช้แกลบด าจากเปลือกข้าวเผาใหม่ สะอาดหยาบไม่ป่นเป็นผงละเอยีด  
  - ขุยมะพร้าว ใช้ขุยมะพรา้วท่ีสะอาดใหม่ ซึ่งเป็นวัตถุท่ีใช้ในการอุตสาหกรรม  
  - อิฐหัก ใช้อิฐหักท่ีป่นใหม่ขนาดที่ผ่าตะแกรง ½ นิ้ว และไม่ผ่าตะแกรง 1/8 น้ิว ไม่มีเศษ 
    ปูนฉาบ ปูนก่อ หรือคอนกรีตตดิอฐิต้องแกร่งไม่ยุ่ยเมื่อถูกน้ า 
  - ทราย ใช้ทรายหยาบน้ าจดืที่สะอาดเสมอ กับทรายผสมคอนกรีต 

- วัสดุปรุงดินอื่นๆ ต้องเป็นวัสดุที่ไดร้ับการอนุมตัิจากภมูิสถาปนิกเป็นลายลักษณ์อักษร  
 

3.3  วัสดุพืชพันธ ์
3.3.1  ปริมาณขนาด 

1) ปริมาณ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาต้นไม้ให้ครบพอเพียงแก่งาน ปริมาณของต้นไม้ที่แสดงใน 
ตารางต้นไม้เป็นแต่เพียง ตัวเลขสงัเขปท่ีเตรียมขึ้น เพื่อความสะดวกของผู้รับจ้างเท่านั้น  
จ านวนต้นไม้ในแปลนต้นไม้ถือว่าถูกต้องเหนือกว่า จ านวนท่ีบอกไว้ในตารางต้นไม้ 

2) ขนาดต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ใหญ่ถือนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น โดยเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นให ้
วัดจากระดับคอดินโคนต้นสูงประมาณ 0.90-1.00 ม. ขนาดความสงูอาจผันแปรได้ตามความ
เหมาะสม แตไ่ม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในตารางต้นไมเ้กินกว่าร้อยละ 20% ขนาดของไม้พุ่มถือ
ความสูงและระยะไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร หรือระบุในรายการต้นไม้ ขนาดของต้นไม้ต่ าสดุจะ
วัดหลังจากท าการตัดแต่งก่อนท าการปลูก 

3.3.2  ช่ือของต้นไม้ 
ถือตามช่ือทางวิทยาศาสตร์เป็นส าคัญ ช่ือสามัญถือตามทะเบียนพรรณไม้ประดับของสมาคม 

ไม้ประดับแห่งประเทศไทย และ/หรือ ช่ือพรรณไม้ในเมืองไทย พ.ศ. 2525 โดย ดร. สะอาด  บญุ 
เกิด และคณะ การค้านกับช่ือหากมีขึ้นผู้รับจา้งจะต้องปรึกษาหารือกับภูมิสถาปนิกจนได้ข้อยตุิ เป็น 
ลายลักษณ์อักษรก่อนจึงน ามาปลกูได้ การตรวจชนิดของพันธุ์ไม้ อาจท าภายหลังการปลูกและก่อน 
การตรวจรับงาน หากตรวจพบว่าผู้รับจ้างน าต้นไมผ้ิดชนิดมาปลูกจะต้องขนย้ายออก และน าชนิดที ่
ถูกต้องมาปลูกใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 

3.3.3  เงื่อนไขอื่น ๆ  
1) ต้นไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย และไมค้ลุมดินทุกชนิด  จะต้องงาม แข็งแรงและขึ้นตามสภาวะ 

ธรรมชาติ ปราศจากโรคแมลง 
2) การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นไม้ จะวัดจากโคนหรือระดับดินธรรมชาติ 1.00 ม. 
 3) ต้นไม้ที่วัดได้ขนาดตามก าหนด แต่มีรูปทรงไมส่มดลุ ระหว่างระยะแผ่ และความสูง หรือบดิ 
  งอจนน่าเกลียด หรือแตกกิ่งเป็นมมุแหลมจะถูกคัดออก 
3) ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่าก าหนดในแบบอาจน ามาใช้ได้ แตผู่้รับจ้างจะคิดราคาเพิ่มขึ้นจากท่ี 

 เสนอไว้เดิมไมไ่ด ้
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5) ผู้รับจ้างจะถือเอาความสูงที่เกินก าหนด มาชดเชยกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กกว่าไมไ่ด้ 
6) ต้นไม้ที่น ามาปลูกจะต้องเจริญงอกงามในกระถาง ห้ามมิให้ใช้ต้นไมข้นาดเล็กเปลี่ยนใส่

กระถางใหญ่ โดยที่รากยังไม่เจริญเต็มที่ในดินใหม ่
7) ขนาดของตุ้มดินของต้นไม้ที่ขุดยาก จะต้องมีขนาดใหญเ่ป็น 6 (หก) เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง

ล าต้น และความสูงของตุ้มดินจะตอ้งเป็นสองในสามของความกว้างต้นไม้ที่ย้ายมา โดยมี
ขนาดตุ้มดินเล็กกว่าก าหนด หรือตุ้มดินแตกรากได้รับความเสียหายจะถูกคัดออก 

 
ตารางแสดง ขนาดของหลุมปลูกและปริมาณดินปลูกที่เหมาะสมขนาดของล าต้นไม้ยืนต้นและปาลม์ 

 
เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น(นิ้ว) ตุ้มดิน หลุมปลูก ปริมาณดินปลูก 

>10" Min 1.25 M. 150 CM. X 120 CM. 1.70 CU.M. 
6"-8" 85 CM. 120 CM. X 100 CM. 0.80 CU.M. 
5"-6" 75 CM. 110 CM. X 100 CM. 0.70 CU.M. 
4"-5" 65 CM. 100 CM. X 100 CM. 0.80 CU.M. 
3"-4" 55 CM. 100 CM. X 90 CM. 0.74 CU.M. 
2"-3" 45 CM. 100 CM. X 80 CM. 0.70 CU.M. 
1"-2" 40 CM. 80 CM. X 60 CM. 0.30 CU.M. 
<1" 30 CM. 60 CM. X 60 CM. 0.20 CU.M. 

 
 8) ต้นไม้หรือไม้พุ่มที่ไม่แข็งแรง โอนเอน ยืนต้นโดยปราศจากไม้ค้ ายันไม่ได้จะถูกคัดออก 
 9) ต้นไม้ใหญ่จะต้องมีล าต้นตรง มรีูปทรงงาม ปราศจากความเสยีหายจากการหักของกิ่งก้าน 
  ยอด (LEADER) ต้องไม่หัก ยอดทีม่ีอยู่จะต้องเป็นยอดเดีย่ว เว้นแตจ่ะก าหนดให้มหีลายยอด 
  ได้ ต้นไม้ที่เปลือกฉีกขาดเป็นปุม่ปม มีรอยเสียดสีหรือกิ่งหักท่ีไมไ่ด้รบัการตัดแต่งและทาสี  
  หรือไมม่ีเปลือกหุ้มไม่มิดจะถูกตดัออก 
 10) ต้นไม้ที่ขยายพันธ์ุโดยการปักช า จะต้องงามมีราก เจริญงอกงามดี 
 11) ต้นไม้ที่น ามาปลูกทุกชนิดต้องได้รบัการฝึกให้คุ้นกับสภาวะของแสงมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 (หก)  
  สัปดาห์ ต้นไม้ที่น ามาปลูกในร่มหากท้ิงใบหรือต้นไม้ที่น าไปปลูกกลางแจ้งแล้วใบแห้งเฉาจะ 
  ถูกคัดออก  
 12) การเปลีย่นแปลงต้นไม้ทีไ่ม่ได้ขนาด หรือรูปทรงตามที่ระบุในแบบแปลนให้กระท าภายใน 6  
  (หก) สัปดาห์ ต้นไม้ที่น ามาปลูกในร่มหากท้ิงใบ หรือต้นไม้ที่น าไปปลกูกลางแจ้งแล้วใน 15  
  วัน หลังจากท่ีผู้รับจา้งไดร้ับการแจ้งจากเจ้าของหรือภูมสิถาปนิก ไม้พุ่มและไม้คลุมดินควร 
  เปลี่ยนภายใน 7 วัน หลังจากไดร้บัการแจ้ง 
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3.4 การด าเนินงานก่อสร้าง 
3.4.1 การปรับระดับดิน 

1) การปรับระดับให้ใช้ดินที่มีคณุภาพตามรายละเอียด หมวดที่ 1 แล้วปรับระดับให้เป็นไปตาม 
แบบ   

2) เมื่อปรับระดับเสร็จแล้ว จะต้องให้ภูมิสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบถึงความถูกต้อง 
และเหมาะสมก่อนด าเนินการขั้นตอ่ไป 

3) เมื่อภูมสิถาปนิกได้ตรวจสอบการปรับระดับและอนุมัติแล้ว ให้ผู้รบัจ้างท าการปักหมุด 
ต าแหน่งและ/หรือโรยปูนขาวแสดงต าแหน่งแนวของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ตามแบบเพื่อให้
สถาปนิกตรวจสอบก่อนด าเนินการขั้นต่อไป 

4) เมื่อภูมสิถาปนิกได้ตรวจสอบการปรับระดับและอนุมัติแล้ว ให้ผู้รบัจ้างท าการปักหมุด  
ต าแน่งต้นไม้ใหญ่ตามแบบ และโรยปูนขาวแสดงต าแหน่งและรูปของแปลปลูกตามแบบ ปลูก
ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน เพื่อให้ภมูิสถาปนิกตรวจสอบก่อนด าเนินการขัน้ต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                              

3.4.2 การเตรียมดินแปลงปลูก 
  1) การเตรียมดินปลูก การเตรียมแปลงปลูกในบริเวณที่เป็นแปลงปลูกต้นไม้พุ่มและไม้คลุมดิน  
  ให้ท าการสับดินเพื่อท าการเก็บเศษวัสดุ และรากหญ้าออกให้หมดกอ่นแล้วท าการหว่านปุ๋ย 
  อินทรีย์และเปลือกถั่วในอัตราอยา่งละ 50 ลิตร/ตร.ม. ส าหรับไม้พุ่มและ 30 ลิตร/ตร.ม. 
  ส าหรับไม้คลุมดินเมื่อหว่านปุ๋ยและเปลือกถัวครบตามอตัราส่วนแล้วให้ท าการไถพรวน หรือ 
  ใช้จอบสับดินเป็นการคลุกเคล้าปุย๋ให้เข้ากับดินลึก 0.40 ม. ส าหรับไม้พุ่มและ ลึก 0.30 ม.  
  ส าหรับไม้คลุมดิน โดยใหด้ินมีขนาดก้อนไม่โตกว่า 5 ซ.ม. แล้วจึงเกลีย่ให้เรียบไดรู้ปแบบ  
  ส่วนของแปลงปลูกที่ติดกับสนามหญ้าจะต้องท าร่องดินสับรูปตัววี เพื่อเป็นการแยกสนามกับ 
  แปลงปลูก เพื่อความสะดวกในการตัดหญ้าและรักษาแนวไม้คลุมดินให้เรียบอยู่เสมอ ร่องดิน 
  สับควรกว้างประมาณ 15 ซม. และลึก 10 ซม. 
 2) การเตรียมดินปลูกหญ้าในบรเิวณที่ปลูกหญ้า ให้เตรียมการโดยการไถพรวนหรือขุดด้วยจอบ 

  ลึก 15 ซม. พร้อมทั้งเก็บเศษวัสดขุยะมูลฝอยรวมทั้งวัชพืชออกให้หมดก่อนท าการใส่ปุย๋ 
  อินทรีย์ในอัตรา 20 ลิตร/ตร.ม. พรวนให้ละเอียดและคลุกเคล้าปุ๋ยให้ทั่วก่อนท าการบดอัด 
  ด้วยลูกกลิ้งให้ได้ความแน่นระหว่าง 50-60% STANDARD PROCTOR การปรับระดับสนาม 
  อาจใช้ทรายละเอยีดโรยเป็นการปรับให้เรียบแต่ไม่ควรหนาเกิน 2 ซม. 
 3) ผู้รับจ้างอาจเตรยีมดินปลูกจากนอกสถานท่ีได้หากสะดวกกว่า โดยเฉพาะกรณีทีม่ีฝนตกหนัก 

หรือในกรณีทีผู่้รับจ้างมีอุปกรณ์การผสมดินพร้อมอยู่นอกสถานท่ี ในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้าง
จะต้องแจ้งแก่ภูมสิถาปนิกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งส่งตัวอย่างดินที่ผสมแล้วตามสตูรที่
ก าหนดให้ 3 ถุง ๆ ละ 500 กรัม หากปรากฏในภายหลังว่าการผสมดินดังกล่าว ไม่เป็นไป
ตามสตูรในข้อ 3.1.2 ผู้รับจ้างจะตอ้งขนดินออกจากบริเวณโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
ส่วนผสมพิเศษ ในกรณีที่ต้นไม้แตล่ะชนิดต้องการเครื่องปลูกที่แตกต่างกัน การเพิ่มส่วนของ
อินทรียวัตถุปุ๋ยวัสดุปรับปรุงดิน ให้ผู้รับจา้งท าเฉพาะดินปลูกช้ันบน โดยการควบคุมของผู้
ควบคุมงาน 
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3.4.3 การปลูก 
1) การปลูกต้นไม้ใหญ่ ปาลม์ มะพร้าว และต้นไม้เล็ก 
 - หลุมปลูก ผู้รับจ้างต้องท าการขุดหลุมปลูกต้นไม้ใหญ่ ให้ได้ขนาดหลดุตามที่ก าหนดใน 
  แบบแปลน โดยให้ท าการขุดหลุมหลังจากปรับดินแล้วดินท่ีน าขึ้นมาจากส่วนบนของ 
  หลุมที่เป็นดินดีให้กองไว้ท่ีปากหลมุได้ ดินก้นหลุมที่ปะปนเศษวสัดุกอ่สร้างให้ขนไปทิ้ง 
  นอกบริเวณ 
 - ดินปลูกและการปลูก 

ดินปลูก ให้ใช้ดินผสมตามสตูรข้างล่าง ตามจ านวนท่ีก าหนดในรายละเอียดผสมกับ 
ดินที่ขุดมา ส่วนผสมใช้สูตรผสมดนิ ดังนี้ 

ส่วนผสม ดินบน (pH) 6.5   3 ส่วน 
     ปุ๋ย กทม.901 หรือมูลวัว   1 ส่วน 
     เปลือกถั่ว หรือแกลบไมเ่ผา   1 ส่วน 

- ผู้รับจ้างจะต้องระมัดระวังอย่างสูง ในการยกต้นไม้ออกจากกระถาง ภาชนะหรือที่ปลูก 
 ชนิดอื่น ๆ  เช่น เข่ง ลังไม้ เพื่อมิให้ระบบรากของต้นไมเ้สียหาย การแกะกระสอบหุ้ม 
 ตุ้มดิน จะต้องกระท าการด้วยความระมดัระวังอย่างยิ่ง ที่จะมิให้ดินหลุดจากตุ้ม ผูร้ับ 
 จ้างควรวัดความสูงของตุ้มดินก่อนท าการเตรียมความลึกของก้นหลมุให้พอดีกับขนด 
 ของตุ้มดิน แล้วจึงท าการยกต้นไมล้งหลุม ตั้งต้นไมต้รงได้แนวใช้มือหรือเท้ากดพอแน่น 
 แล้วจึงเติมดินลงไปอีก ครั้งละ 15 ซ.ม. บดอัดแล้วกดพอแน่น ท าตามนี้จนถึงระดับที ่
 ก าหนดแล้วใหร้ดน้ าให้ชุ่มโชก และทิ้งไว้ไมร่ดน้ าเป็นเวลา 3 วัน 
- การแต่งผิวหน้าหลุมปลูก หลังจากการปลูกแล้วผูร้ับจ้างจะต้องท าการเก็บกวาดสิ่ง 
 สกปรก ดินปลูก เศษวัสดุหุ้มตุ้มดนิ เชือก กระทง ฯลฯ ออกไปให้หมด เมื่อรดน้ าทิ้งไว้ 
 ครบ 3 วัน แล้วให้ท าการแต่งพรวนหรือเสริมขอบของหลุมปลูกให ้
- การค้ ายันต้นไม้ จะต้องกระท าทันทีหลังการปลูก และหลังจากการใส่ไมค้้ ายันแล้ว  
 ต้นไม้จะต้องตั้งตรงแผ่กิ่งก้านได้ตามปกติ ไม้ค้ ายันจะต้องเรยีบแข็ง ไม่ผุกร่อน ขนาด 
 ของไม้ และกรรมวิธีการในการปักไม้ค้ ายัน ต้องเป็นไปตามที่ก าหนดในแบบแปลนทุก 
 ประการ 

2) การปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดิน 
- การท าแปลงปลูก ให้เป็นไปตามขอ้ 3.4.2  
- การปลูก ผูร้ับจ้างจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในการยกต้นไม้ออกจากภาชนะปลูก เพื่อม ิ
 ให้ระบบรากของต้นไม้เสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิให้ดินหลดุจากตุม้ ก าหนดต าแน่ง 
 หลุมปลูกให้ไดร้ะยะปลูกตามที่ก าหนดในแบบ และมีรูปรา่งแปลงปลูกตามแบบ เตรยีม 
 ความลึกของก้นหลุมให้พอดีขนาดของตุ้มดินแล้วจึงท าการยกต้นไมล้งหลุมตั้งให้ต้นไม ้
 ตรงไดต้ามแนวเดิมดินจนถึงระดับที่ก าหนดแล้วใช้มือหรือเท้าพอกดแน่นแล้วรดน้ าให ้
 ชุ่ม 
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3) การปลูกหญ้า 
- ชนิดของหญ้า หญ้าที่ใช้ปลูกในบรเิวณ ให้เป็นไปตามก าหนดในแบบแปลน 
- ก่อนท าการปลูก จะต้องปรับผิวดนิให้เรียบและรดน้ าให้ชุ่มชื่นแต่ไมเ่ละ ผิวดินท่ี 
 เสียหายหรือถูกชะโดยฝนหรือน้ าจะต้องไดร้ับการปรับผิวหนา้ใหม่เสยีก่อน 
- การปูใช้วิธีปูเป็นแผ่น แผ่นหญ้าจะต้องมีขนาด 50x100 ซม.หญ้ามคีวามเขียวสดชุ่มช่ืน  
 ไม่ขาดริมโหว่กลาง ดินที่ตดิมากับหญ้าจะต้องมีความสม่ าเสมอ หญา้ที่เหลืองแห้ง หรือ  
 ไม่สมบูรณ์ ขาด แหว่ง จะถูกคัดออก ผู้รับจ้างควรเตรยีมดินสนามให้พร้อมที่จะปไูด้จึง 
 น าหญ้าเข้ามาในบริเวณ หญ้าที่น ามากองไว้เกิน 3 วันจะถูกคัดออก การปูหญ้าจะต้องป ู
 ให้รอยขอบต่อแผ่นดินชิดสนิทและเรียบเสมอกัน ขอบเข้ามุมหรือโงจะต้องตัดให้เรียบ 
 คม ด้วยมดีหรือกรรไกรที่เหมาะสม เมื่อปูเสร็จแล้วให้รดน้ าให้ชุ่มแลว้ใช้ลูกกลิ้งบดให้ 
 แผ่นหญ้าแนบแน่นกับผิวดินเดิม  

 
3.5 การดูแลรักษางานภูมิทัศน์และสนามหญ้า 

3.5.1 การดูแลต้นไม้ใหญ ่
1) รดน้ าและให้ปุ๋ยตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
2) ตัดแต่งและรักษาโรคแมลงตามความจ าเป็น 
3) เปลี่ยนต้นไม้ทีต่ายหรือไมเ่จรญิ 
4) ปรับปรุงซ่อมแซมการค้ ายันต้นไม้ พรวนดิน ถอนวัชพืช แต่งขอบ 
5) ระยะเวลาในการดูแลรักษาตามสญัญา เป็นเวลา 120 วัน 

  3.5.2 การดูแลปาลม์ชนิดต่าง ๆ และต้นไม้ที่ต้องการดูแลเป็นพเิศษ 
  1) รดน้ าและให้ปุ๋ยตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
  2) ตัดแต่งก่ิงแห้งและรักษาโรคแมลงตามความจ าเป็น 
  3) ปรับปรุงซ่อมแซมค้ ายันต้นไม้ พรวนดิน ถอนวัชพืช แต่งขอบ 
  4) ใช้น้ าฉีดพ่นที่ยอดเพื่อรักษาความช้ืน และลดการคลายน้ าของต้นปาล์มทั่วท้ังต้นทุก ๆ 1  
   ช่ัวโมง /20 นาที เป็นระยะเวลา 15 วัน และทุกวันช่วงบ่ายเป็นเวลา 30 นาที 30 วัน 
  5) เปลี่ยนต้นไม้ทีต่ายหรือไมเ่จรญิ 
  6) ระยะเวลาในการดูแลรักษาตามสญัญา เป็นเวลา 120 วัน 
  3.5.3 การดูแลรักษาสนามหญ้าในระหวา่งความรับผดิชอบของผู้รับจ้าง 
  1) ระยะเวลาการดูแลรักษาตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาสนามหญ้าหลังจากส่งมอบ 
   งานขั้นสุดท้ายเป็นเวลา 120 วัน 
  2) การรดน้ า หลังจากการปูหญ้าแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรดน้ าสนามหญ้าในปริมาณที่เหมาะสม 
   ตลอดเวลาเพื่อควบคมุความชื้น และควบคุมการคลายน้ าของหญ้าจนกว่าหญ้าในสนาม 
   สามารถตั้งตัวได้ หลังจากนั้นใหร้ดน้ า เช้า กลางวัน และเย็น ในปรมิาณที่เหมาะสมเป็นเวลา  

   2 สัปดาห์ หลัง 2 สัปดาห์ไปแล้วให้ท าการรดน้ าในช่วงเช้าให้ชุ่ม วันละ 1 ครั้งเป็นเวลา 1  
   สัปดาห์ เมื่อครบก าหนดแล้วให้หยุดรดน้ า 2 วัน ท าการตัดหญ้าใสปุ่๋ย แล้วจึงเริม่การรดน้ า 
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   ต่อไปในสัปดาห์ที่ 3 ให้รดน้ าชุ่มโชก 2 วันต่อครั้ง จนถึงวันส่งงาน การรดน้ าจะต้องรดด้วย 
   หัวฉีดฝอย ไม่รดน้ ามากและเร็วจนน้ าไหลไปตามผิวดิน ควรใช้หัวฉีดน้ าแบบฝอยหมุนด้วย 
   แรงน้ า และควรใช้แก้วน้ ารองวัดน้ าให้ได้รวมแล้วสัปดาหล์ะ 120 มม.ผู้รับจ้างอาจงดการรด 
   น้ าในวันฝนตกมากตามความเหมาะสมในสัปดาห์ที่ 3 หลังการปูหญา้แล้วให้ใส่ปุ๋ยยเูรียใน 
   อัตรา 1 กก./400 ตร.ม. และตดัหญ้าทุก 1 เดือน 

  3) การถอนวัชพืช ผู้รับจ้างจะต้องท าการถอนวัชพืชออกทันทีตลอดระยะเวลาที่ท าการดูแล 
   รักษาซึ่งก าหนดไว้ในสัญญา 
  4) การบดด้วยลูกกลิ้ง หลังจากการบดด้วยลูกกลิ้งครั้งแรกแล้วเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ผูร้ับจ้าง 
   จะต้องน าลูกกลิ้งมาบดสนามทีไ่ม่เรียบร้อยอีกครั้ง หลังจากนั้นให้ท าการบดสนามทุก ๆ 30  
   วัน จนกว่าจะหมดสัญญาการดูแลรักษา ก่อนการบดควรรดน้ าใหด้ินฟูเสียก่อน 
  5) ในกรณีที่มีการยุบของดินเกิดขึ้น และไม่สามารถแก้ไดด้้วยการบดลกูกลิ้ง ผู้รับจ้างจะต้องใช้ 
   ปุ๋ย กทม.901 ผสมกับทรายละเอยีดอัตราส่วน 1:1 ร่อนผ่านตะแกรงมุ้งลวด แล้วน ามาโรย 
   ตามรอยยุบของสนามทุกครั้งท่ีท าการ ตัดหญ้าและบดลูกกลิ้งให้ได้ระดับตามแบบ 

3.5.4 อุปกรณ์ในการดูแลรักษา 
1) ผู้รับจ้างเป็นผู้รับเหมาและจัดก าลงัคนมาดูแลรักษาภูมิทัศน์ใหเ้หมาะสมกับข้อสัญญาที่ 

ก าหนดไว้ในสญัญาเจ้าของงาน  ภูมิสถาปนิกมสีิทธ์ิที่จะเสนอให้ผูร้ับจ้างเพ่ิมอุปกรณ์และ 
จ านวนคนงานได้ หากเห็นว่าผูร้ับจ้างขาดประสิทธิภาพในการท างาน ท าการละเลยไม่ปฏิบัติ 
ตามสญัญา  เจ้าของงานมีสิทธิในการริบเงินงวดสุดท้ายของผูร้ับจ้าง และสามารถว่าจา้งคน 
อื่นมาท างานแทนได ้

2) เครื่องมือท่ีผู้รับจ้างควรมี นอกเหนือไปจากเครื่องมือ และวสัดุธรรมดา มีดังนี้ 
- รถตัดหญ้า แบบโรตารี่ที่มีใบมีดคม เสียงค่อย 
- เครื่องพ่นปุ๋ย และยา ขนาด 18 ลติร เครื่องยนต์เบนซิน 
- เครื่องตัดหญ้าชนิดดา้มยาว สะพายบ่า 
- เครื่องมือตัดแต่งกิ่งต้นไมค้รบชุด พร้อมสีทาแผลต้นไม ้

  3) การดูแลหลังจากส่งมอบงานแล้ว ผู้รับจ้างไม่ต้องจ่ายค่าน้ าค่าไฟ ส่วนค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถ 
   ตัดหญา้และเครื่องพ่นหญ้าเป็นของผู้รับจ้าง ผูร้ับจ้างพึงก าชับคนในบังคับของผู้ว่าจ้างมิให้ส่ง 
   เสียงดัง แต่งกายสุภาพหรือแสดงกิริยาไม่ดีระหว่างปฏิบตัิงาน 
 
 



   

 
สารบัญ 

 
หน้า 

   หมวดที่ 1   ข้อก าหนดและขอบเขตทั่วไป         
1. ค ำนิยำม         1-1/8 
2. กำรตรวจสอบแบบก่อสร้ำงและรำยกำรประกอบแบบ    1-2/8 
3. กำรขัดแย้งและคลำดเคลื่อน       1-2/8 
4. พิกัดระยะและมำตรำส่วนต่ำงๆ      1-2/8  
5. กำรตรวจสอบสถำนท่ีก่อสร้ำง       1-3/8 
6. ควำมปลอดภัย        1-3/8 
7. กำรเตรียมบุคลำกร        1-4/8 
8. กำรจัดท ำแผนปฏิบตัิงำน       1-4/8  
9. โรงเก็บวัสดุ ส ำนักงำนและอื่นๆ      1-5/8 
10. ห้องน  ำ – ห้องส้วม        1-5/8 
11. น  ำใช้และไฟฟ้ำช่ัวครำวท่ีใช้ระหวำ่งก่อสร้ำง     1-5/8 
12. รั วและป้อมยำม        1-6/8 
13. เครื่องจักร, อุปกรณ์และอื่นๆ       1-6/8 
14. ป้ำยโฆษณำ        1-6/8 
15. กำรเตรียมวสัดุและอุปกรณ ์       1-6/8 
16. คุณภำพของวัสดุและอุปกรณ ์      1-7/8 
17. กำรป้องกันควำมเสยีหำย       1-8/8 
18. กำรขอท ำงำนนอกเวลำ       1-8/8 
19. กำรประชุมประจ ำโครงกำร       1-8/8 
20. กำรจัดท ำรำยงำน        1-8/8 
21. กำรค้นพบวัตถุโบรำณหรือทรัพยส์นิอ่ืนใด     1-8/8 

 
หมวดที่ 2   ความต้องการทั่วไป           

1. สรุปงำนในสญัญำ        2-1/7  
2. วัสดุอุปกรณ์ตัวอย่ำง, แบบใช้งำนและแบบก่อสร้ำงจริง    2-1/7 
3. กำรส่งมอบงำน        2-5/7  

 
 

   หมวดที่ 3     งานสถาปัตยกรรม 
 1.  มำตรฐำนกำรก่อสร้ำงทั่วไป       3-1/25  
 2.  ควำมมุ่งหมำยในกำรใช้วัสดุกอ่สร้ำงโดยทั่วไป     3-22/25 
 3.  รำยกำรวัสดุและอุปกรณ์ก่อสรำ้งงำนสถำปัตยกรรม     3-23/25 
  
 
 
 
 
 



   

 
สารบัญ (ต่อ) 

 
หน้า 

 
   หมวดที่ 4  งานวิศวกรรมโครงสร้าง  
 1. กำรขุด ถม บดอัด และแต่งระดับลำดเอียง     4-1/31 
 2. งำนแบบหล่อ และค  ำยัน       4-3/31 
 3. เหล็กเสรมิคอนกรีต        4-9/31 
 4. งำนคอนกรีต        4-13/31 
 5. งำนเหล็กรูปพรรณ        4-24/31 
 6. งำนฐำนรำกอำคำร        4-28/31 
 7. ข้อก ำหนดทั่วไป        4-31/31  
 
 
หมวดที่ 5    งานระบบสาธารณูปโภค   
 1.   กำรขุด ถม บดอัด และแต่งระดับลำดดิน     5-1/41 
 2.   งำนถนน         5-4/41 
 3. งำนท่อระบำยน  ำและบ่อพัก คสล.งำนทำงเท้ำ     5-12/41 
 4. งำนสีพื นผิวจรำจรและขอบคัน      5-14/41 
 5. งำนทำงเท้ำ        5-15/41 
 6. งำนระบบไฟฟ้ำภำยนอก       5-16/41 
 7. งำนระบบสุขำภิบำลภำยนอก       5-22/41 
 
 
หมวดที่ 6 งานภูมิสถาปัตยกรรม 
 1. ข้อก ำหนดและขอบเขตของงำนท่ัวไป      6-1/24  
 2. งำนโครงสรำ้งหลัก (HARDSCAPE WORK)      6-6/24 
 3. งำนวัสดุพืชพรรณ (SOFTSCAPE WORK)     6-17/24 
 
 
 
 



หมวดที่ 1  ข้อก ำหนดและขอบเขตทั่วไป                                                                                         1-1/8 

หมวดที่ 1 
  ข้อก ำหนดและขอบเขตทั่วไป 

 
1.   ค ำนิยำม 
                  ในเงื่อนไขของสัญญำ และในเอกสำรอื่นซึ่งได้ประกอบเป็นส่วนของสัญญำจ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงอำคำร 
      ให้มีควำมหมำยดังต่อไปนี้ นอกจำกระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืนในเอกสำร  

1.1 งำนในสัญญำ หมำยถึง งำนก่อสร้ำงงำนถนน ที่จอดรถ ทำงเดินเช่ือม ระบบสำธำรณูปโภคและภูมิทศัน์โดยรอบ 
กลุ่มอำคำรเรยีนรวมและกลุ่มอำคำรหอพักนักศึกษำ ศูนย์แม่รมิ มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม ่ต ำบลขี้เหล็ก 
อ ำเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ สรปุงำนในสัญญำ 

1.2 ผู้ว่ำจ้ำง หมำยถึง มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเจ้ำของงำนก่อสร้ำงในสัญญำนี้ และอ ำนำจตำมที่ระบุ
ในสัญญำ 

1.3 ผู้รับจ้ำง  หมำยถึง  นิติบุคคลตำมกฎหมำย ที่เป็นคู่สัญญำกับผู้ว่ำจ้ำง ที่ลงนำมในสัญญำ ส ำหรับกำรก่อสร้ำง
งำนในสัญญำนี้ และรวมทั้งตัวแทน  หรือลูกจ้ำง  หรือผู้รับจ้ำงช่วงที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำงต ำม
สัญญำนี้ 

1.4 งำนก่อสร้ำง  หมำยถึง  งำนต่ำงๆ ที่ได้ระบุและปรำกฏอยู่ในแบบส ำหรับก่อสร้ำงรำยกำรละเอียดประกอบแบบ
ก่อสร้ำง และเอกสำรสัญญำ รวมทั้งงำนประกอบอ่ืนๆ ที่มิได้เป็นสำระส ำคัญที่อำจไม่ได้ลงรำยละเอียดไว้ในแบบ
ส ำหรับก่อสร้ำงและรำยกำรละเอียดประกอบแบบก่อสร้ำงและเอกสำรสัญญำ 

1.5 บริษัทที่ปรึกษำออกแบบ  หมำยถึง   บริษัท แอคซิส กรุ๊ป จ ำกัด ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกผู้ว่ำจ้ำง   ให้เป็น
ผู้ด ำเนินกำรออกแบบก่อสร้ำงอำคำรของงำนในสัญญำนี้  

1.6 ผู้ควบคุมงำน  หมำยถึง ผู้ควบคุมงำนที่ประจ ำหน่วยงำนก่อสร้ำง ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกผู้ว่ำจ้ำง ให้เป็นผู้
ควบคุมงำนก่อสร้ำงอำคำรของงำนในสัญญำนี้   

1.7 คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง  หมำยถึง  คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ว่ำจ้ำง เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจ
กำรจ้ำงของงำนก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมระบุในแบบส ำหรับก่อสร้ำง รำยละเอียดประกอบแบบก่อสร้ำงและ
เอกสำรสัญญำ 

1.8 แบบส ำหรับก่อสร้ำง (แบบก่อสร้ำง) หมำยถึง แบบก่อสร้ำงที่ใช้ประกอบในกำรท ำสัญญำจ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำง 
และแบบก่อสร้ำงที่มีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยควำมเห็นชอบของผู้ว่ำจ้ำง รวมทั้งแบบก่อสร้ำงอื่นๆที่อำจจัดท ำ
ขึ้นในขณะก่อสร้ำง เมื่อปรำกฏว่ำแบบก่อสร้ำงตำมสัญญำแสดงรำยละเอียดไว้ไม่ชัดเจนพอ 

1.9 รำยละเอียดประกอบแบบก่อสร้ำง (รำยกำรประกอบแบบ) หมำยถึง ข้อควำมและรำยละเอียดที่ก ำหนด และ
ควบคุมลักษณะคุณสมบัติ คุณภำพของวัสดุ  อุปกรณ์ ฝีมือกำรปฏิบัติงำน วิธีกำร กฎข้อบังคับ และข้อตกลง
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับงำนก่อสร้ำงที่ไม่มีปรำกฏ หรือมีปรำกฏในแบบส ำหรับก่อสร้ำงตำมสัญญำนี้ 

1.10 กำรอนุมัติ  หมำยถึง  กำรอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษร 
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2.  กำรตรวจสอบแบบก่อสร้ำงและรำยกำรประกอบแบบ 
ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรตรวจสอบแบบก่อสร้ำง และรำยกำรประกอบแบบตลอดจนปัญหำต่ำงๆ ว่ำมีควำม

ถูกต้องตำมหลักวิชำเกี่ยวกับควำมมั่นคงแข็งแรงเพียงใด มีปัญหำ ควำมขัดแย้ง คลำดเคลื่อน ไม่ชัดเจนหรือไม่ปรำกฏ
ในรูปแบบและรำยกำรประกอบแบบหรือไม่ ให้เป็นท่ีเข้ำใจเรียบร้อยเสียก่อน ผู้ว่ำจ้ำงจะถือว่ำผู้รับจ้ำงมีสถำปนิกและ
วิศวกรของบริษัท ถ้ำมีส่วนหนึ่งส่วนใดแสดงถึงควำมไม่ถูกต้อง หรือไม่ปลอดภัย ให้ผู้รับจ้ำงรีบแจ้ง พร้อมทั้งเสนอ
รำยละเอียดไปให้ผู้ออกแบบตรวจสอบ ฉะนั้นถ้ำในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงมีปัญหำเกิดขึ้นทั้งๆ ที่ผู้รับจ้ำงได้กระท ำตำม
แบบก่อสร้ำงและรำยกำรประกอบแบบแล้วก็ตำม ผู้ว่ำจ้ำงจะถือว่ำผู้รับจ้ำงต้องอยู่ในภำวะที่จะต้องรับผิดชอบ และ
ต้องรีบแก้ไขจนเป็นท่ีถูกต้องและปลอดภัย โดยผู้รับจ้ำงจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นผู้รับจ้ำงจะพ้นควำมรับ
เป็นชอบในกรณีที่ได้แจ้งรำยละเอียดของควำมไม่ถูกต้องให้ผู้ว่ำจ้ำงและผู้ออกแบบทรำบแล้ว  และผู้ออกแบบยืนยัน
ให้ด ำเนินกำรต่อไป ตำมแบบก่อสร้ำงเดิม 

 
3. กำรขัดแย้งและคลำดเคลื่อน 

ในกรณีที่มีปัญหำกำรขัดแย้ง ตลอดจนกำรคลำดเคลื่อนและไม่ชัดเจน หรือไม่ปรำกฏในแบบก่อสร้ำง และ
รำยกำรประกอบแบบก็ตำม แต่เป็นสิ่งจ ำเป็นต้องมี หรือควรต้องมี อันเป็นปกติวิสัยอันควรจะต้องกระท ำตำมวิธีของ
กำรก่อสร้ำงแล้ว หรือจ ำเป็นต้องท ำเพื่อให้งำนแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตำมแบบรูป  ผู้รับจ้ำงจะต้องกระท ำกำรทุก
อย่ำงโดยเต็มที่และถูกต้อง เสมือนว่ำได้มีปรำกฏหรือแสดงไว้ในแบบก่อสร้ำงและรำยกำรประกอบแบบนั้น ๆ ผู้รับ
จ้ำงจะต้องเชื่อฟังค ำสั่งของผู้ว่ำจ้ำงที่จะก ำหนดให้แก่ผู้รับจ้ำง เมื่อเกิดปัญหำตำมที่กลำ่วข้ำงต้นทุกประกำร โดยจะถือ
เหตุผลข้อเท็จจริง และเจตนำของผู้ออกแบบเป็นหลักพิจำรณำ 

 
4.    พิกัด ระยะ และมำตรำส่วนต่ำงๆ  

         4.1   ระยะและมำตรำส่วนต่ำงๆ ท่ีปรำกฏในแบบก่อสร้ำง ให้ถือตัวเลขท่ีระบไุว้เป็นส ำคญั กำรวัดระยะจำกแบบ  
ก่อสร้ำงโดยตรง อำจท ำให้เกดิควำมผิดพลำดขึ้นได้ หำกมีข้อสงสัยให้สอบถำมผู้ควบคุมงำนหรือผู้ออกแบบ  
เพื่อพิจำรณำตัดสินก่อนท่ีจะด ำเนนิกำรก่อสร้ำงส่วนน้ัน 

         4.2   ผู้รับจำ้งจะต้องจัดหำอุปกรณ์  เครื่องมือท่ีเหมำะสม  และจ ำเป็นรวมทั้งช่ำงผู้ช ำนำญในกำรวำงแนว  และระดับ 
  มำประจ ำที่หน่วยงำนก่อสรำ้ง ท้ังนี้ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง  ผู้รับจำ้งจะต้องส ำรวจตรวจสอบพิกัดและระยะให ้
  ถูกต้องตำมระบุในแบบก่อสร้ำงอยู่เสมอ และทุกครั้งท่ีก่อสร้ำงช้ันตอ่ไป หรือเมื่อผู้ควบคุมงำนเห็นว่ำจ ำเป็น  
  พร้อมท้ังในระหว่ำงก่อสร้ำง ผูร้ับจ้ำงจะต้องวำงแนว และต ำแหน่งที่แน่นอนของแผงและผนังต่ำงๆ เพื่อเป็น 
  แนวและต ำแหน่งหลักส ำหรับกำรก่อสร้ำงรำยละเอียดตำ่งๆ 
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5. กำรตรวจสอบสถำนที่ก่อสร้ำง 
5.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรตรวจสอบดูสถำนที่ และส ำรวจบริเวณที่จะท ำกำรก่อสร้ำงเพื่อศึกษำสภำพต่ำงๆ 

และข้อมูลต่ำงๆ เช่น สภำพ และลักษณะพื้นท่ี ระดับน้ ำ และสิ่งกีดขวำง ถนน และกำรขนส่ง สิ่งสำธำรณูปโภค 
กำรจัดหำและเก็บวัสดุ และข้อมูลอื่นๆ เพื่อจะได้เป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำกำรท ำ SITE WORK ต่ำงๆ 
รวมทั้งเพื่อประกอบในกำรคิดรำคำค่ำงำน และกำรท ำงำน ทั้งนี้ข้อมูลต่ำงๆ ดังกล่ำวที่ปรำกฏอยู่ในแบบ
ก่อสร้ำง และรำยกำรประกอบแบบ หรือข้อมูลที่ได้รับจำกผู้ว่ำจ้ำงไม่ว่ำโดยวำจำ หรือลำยลักษณ์อักษร ให้ถือ
ว่ำเป็นเพียงกำรชี้แนะเท่ำนั้น ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลดงักล่ำวเอง  จะถือควำมคลำดเคลื่อนของ
ข้อมูล เป็นข้ออ้ำงในกำรบอกปัดไม่รับผิดตำมสัญญำและเรียกร้องค่ำใช้จ่ำย เพิ่มไม่ได้ 

5.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องตรวจสอบเขตที่ให้แน่นอนและจัดวำงแนวอำณำเขตอำคำรที่จะก่อสร้ำง รวมทั้งวำงระดับด้วย
อุปกรณ์เครื่องมือท่ีเหมำะสม และจ ำเป็นรวมทั้งช่ำงที่มีควำมช ำนำญ แล้วท ำ SHOP DRAWING เสนอรำยงำน 
ให้ผู้ควบคุมงำนทรำบถึงควำมคลำดเคลื่อนหรือควำมไม่ถูกต้องใดๆ ให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำก่อนกำร
ด ำเนินงำนขั้นต่อไป ทั้งนี้ ผู้รับจ้ำงจะต้องรักษำหมุดรังวัดไว้เป็นอย่ำงดีและมั่นคง แข็งแรงเพียงพอมิให้มีกำร
กระทบกระเทือน คลำดเคลื่อนหรือเสียหำย ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำงเพื่ อใช้ตรวจสอบแนวระยะและระดับ
ต่ำงๆ ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำงในสัญญำ 

5.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องศึกษำพิจำรณำกำรท ำ SITE WORK ต่ำงๆ กำรจัดตั้งที่พักคนงำนอำคำรส ำนักงำน โรงเก็บวัสดุ 
ฯลฯ ที่จะจัดสร้ำงในบริเวณก่อสรำ้งโดยจัดท ำผงัแสดง และยื่นเสนอต่อผู้ควบคุมงำน เพื่อกำรพิจำรณำเห็นชอบ
เสียก่อนที่จะด ำเนินกำรขั้นต่อไป 

5.4 ผู้รับจ้ำง จะต้องหำวิธีกำรป้องกันควำมเสียหำยอันอำจจะเกิดขึ้นกับสิ่งสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียง หรือ
ทรัพย์สินของบุคคลอื่นที่อยู่ข้ำงเคียงรวมทั้งสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ และจะต้องจัดให้มีกำรประกันภัยในระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำงแบบ ALL RISK INSURANCE โดยครอบคลุมถึงทรัพย์สิน ลูกจ้ำง และบุคคลอื่น หำกมีข้อเสียหำย
เกิดขึ้น ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และเป็นผู้ชดใช้ค่ำเสียหำยทั้งสิ้น 

5.5 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำทำงช่ัวครำวเข้ำสถำนที่ก่อสร้ำง และจะต้องดูแลและรักษำให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้
ตลอดจนเสร็จงำนในสัญญำ 
 

6. ควำมปลอดภัย 
 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำมำตรกำรในกำรดูแล และรักษำควำมปลอดภัยให้กับบุคคลต่ำง ๆ ของผู้รับจ้ำงเอง และ
บุคคลต่ำง ๆ  ของผู้ว่ำจ้ำง รวมทั้งบุคคลต่ำง ๆ ของผู้ออกแบบที่ประจ ำอยู่ในที่ก่อสร้ำง  ตลอดจนบุคคลต่ำง ๆ ที่
ได้รับอนุญำตเข้ำมำเยี่ยมสถำนที่ก่อสร้ำง โดยจัดให้เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย (SAFETY OFFICER) ไว้ประจ ำ
หน่วยงำนก่อสร้ำง และผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำอุปกรณ์และยำต่ำง ๆ ส ำหรับกำรปฐมพยำบำลขั้นต้นประจ ำอยู่ใน
สถำนท่ีก่อสร้ำงด้วย 
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7. กำรเตรียมบุคลำกร 
7.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเตรียมบุคลำกร  ให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง  เพื่อให้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงมีคุณภำพ

ที่ดี  และเสร็จสิ้นตำมก ำหนดเวลำ  บุคลำกรต่ำง ๆ   จะต้องมีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับงำนที่
รับผิดชอบ ผู้รับจ้ำงจะต้องแสดงแผนภูมิบุคลำกรอำวุโสให้ผู้ว่ำจ้ำงอนุมัติทันทีที่ได้เซ็น 

 สัญญำก่อสร้ำง บุคลำกรอำวุโสจะต้องมีล ำดับขั้นตอนกำรปกครองและขอบเขตในควำมรับผิดชอบงำนต่อไปนี้ 
(1) ผู้บริหำรและวำงแผนงำนก่อสร้ำง 
(2) ผู้บริหำรวัสดุก่อสร้ำง 
(3) ผู้ควบคุมงำนในสำขำต่ำง ๆ 
(4) ผู้ควบคุมงำน SHOP DRAWING  

7.2 ผู้รับจ้ำง  จะต้องจัดหำคนงำนมำด ำเนินงำนก่อสร้ำงให้เหมำะสมกับประเภทของงำนนั้น ๆ  และผู้รับจ้ำง
จะต้องยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับทำงด้ำนกฎหมำยแรงงำนอย่ำงเคร่งครัด  หำกปรำกฏว่ำ  บุคลำกรของผู้
รับจ้ำง   หรือผู้รับจ้ำงช่วงไม่มีฝีมือ  ผู้รับจ้ำงต้องเปลี่ยนตัวบุคคลใหม่จนเป็นท่ีพอใจของผู้ว่ำจ้ำง 

7.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเตรียมวิศวกรและสถำปนิก  เพื่อเป็นผู้ควบคุมงำน  กำรก่อสร้ำงให้ถูกต้องตำมเทศบัญญัติ  
และกฎหมำยควบคุมกำรก่อสร้ำงและจะต้องลงลำยมือช่ือในเอกสำรแสดงควำมยินยอมเป็นผู้ควบคุมกำร
ก่อสร้ำงต่อคณะกรรมกำรของโครงกำร ฯ จนกว่ำงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำจะแล้วเสร็จ 

 
8.    กำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน 

8.1 ผู้รับจ้ำง จะต้องจัดท ำแผนปฏิบัติงำนในรูป C.P.M. (CRITICAL  PATH  METHOD)  หรือตำรำงด ำเนนิงำน
ก่อสร้ำง  (WORK  SCHEDULE)  แสดงระยะเวลำในอำยุสญัญำพร้อมทั้งจัดท ำล ำดบักำรประสำนงำนกับผู้รับ
จ้ำงรำยอื่น ๆ  ด้วย  ถ้ำหำกว่ำกำรปฏิบัติงำนของผูร้ับจ้ำงไม่สอดคลอ้งกับแผนงำนท่ีระบุไว้  ผูร้ับจ้ำงจะต้องท ำ
แผนกำรท ำงำนใหมต่ำมที่ผูค้วบคมุงำนร้องขอ 

8.2 กำรจัดท ำแผนปฏิบตัิงำน  จะต้องท ำเสนอต่อผูค้วบคุมงำนและผู้ว่ำจ้ำงภำยใน  15  วัน  นับแต่วันท่ีเซ็นสัญญำ
ก่อสร้ำง และต้องช้ีแจงรำยละเอียดและข้อมลูแก่ผู้ว่ำจ้ำง เพื่อขอรับควำมเห็นชอบท้ังนี้ผู้รับจ้ำงจะต้องเซ็นชื่อ
รับรองแผนปฏิบัติงำนนี้  และยื่นแผนปฏิบัติงำน และกำรที่ผู้ควบคมุงำนและ ผู้ว่ำจ้ำงได้ให้ควำมเห็นชอบใน
แผนงำนน้ันก็ดี ไมเ่ป็นกำรพ้นไปจำกควำมรับผิดชอบแต่อย่ำงใดของผู้รับจ้ำง และผูร้ับจ้ำงจะต้องรับผดิชอบ
ประสำนงำนต่ำง ๆ กับผูร้ับจ้ำงอืน่ๆ   หำกมีข้อบกพร่องล่ำช้ำหรือเสียหำยแก่งำนก่อสร้ำงเนื่องมำจำกกำรไม่
สนใจติดตำม หรือมิได้เตรียมงำนไว้อย่ำงพร้อมมูลหรือถูกต้อง ผู้รับจำ้งจะต้องรับผดิชอบโดยตรงทั้งหมด และ
จะขอต่ออำยุสญัญำเพิ่มไม่ได ้

8.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำแผนผัง  แสดงแผนปฏิบัติงำนไว้ในหน่วยงำนก่อสร้ำง  และผูร้ับจ้ำง  จะต้องบันทึกกำร
ท ำงำนท่ีเป็นจริงเปรียบเทียบกับท่ีได้วำงไว้ก่อน  เพื่อควำมสะดวกในกำรตรวจสอบขั้นตอน  และวัดผลกำร
ด ำเนินงำนก่อสรำ้งได้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มงำนก่อสร้ำงจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

8.4 หำกผู้ควบคุมงำนและผู้ว่ำจ้ำงเห็นว่ำจ ำเป็นจะต้องปรับแผนปฏิบัติงำนเพื่อ ให้เหมำะสมกับกำลเวลำและเพื่อให้
มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนตำมควำมเป็นจริง ผู้รบัจ้ำงจะต้องท ำแผนปฏิบตัิงำนใหม่ส่งให้ผูค้วบคมุงำน 
และผู้วำ่จ้ำงพิจำรณำและอนุมัตเิปลี่ยนแผนปฏิบัติงำนแทนแผนงำนเดิมทันที 
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9. โรงเก็บวัสดุ ส ำนักงำน และอื่นๆ   
9.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำ และสร้ำงโรงงำน โรงเก็บวัสดุชั่วครำว ซึ่งจ ำเป็นส ำหรับเก็บวัสดุ และป้องกันวัสดุเสียหำย 

และต้องจัดสร้ำงส ำนักงำนที่เหมำะสม ส ำหรับพนักงำนของผู้รับจ้ำงพร้อมด้วยสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ระบบ
สำธำรณูปโภค โทรศัพท์ อย่ำงพร้อมเพรียงนอกจำกนี้ยังต้องจัดให้มีห้องประชุมขนำด 80 ตรม . เพื่อส ำหรับใช้
ในกำรประชุมร่วมระหว่ำงผู้รับจ้ำง, ผู้ว่ำจ้ำง, ผู้ควบคุมงำน และผู้ออกแบบ 

9.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสำธำรณูปโภค และที่พักอำศัยให้กับคนงำน และ ต้องรักษำ
ให้อยู่ในสภำพท่ีสะอำด และต้องรื้อถอนออกทันทีท่ีไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ประโยชน์ 

9.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดสร้ำงส ำนักงำนสนำม ส ำหรับผู้ควบคุมงำนขนำด 60 ตรม. พร้อมเครื่องปรับอำกำศ, 
โทรศัพท์ และโทรสำร (FAX) 1 เครื่อง, เครื่องถ่ำยเอกสำรที่ถ่ำยเอกสำรได้ถึง size A3  1 เครื่อง, ห้องน้ ำ 1 
ห้อง และกำรบริกำรท ำควำมสะอำด นอกจำกน้ียังต้องจัดอุปกรณ์เครื่องใช้, เฟอร์นิเจอร์ ตำมควำมเหมำะสม 

9.4 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำห้องเก็บวัสดุตัวอย่ำง ขนำด 30 ตรม. พร้อมด้วยช้ันเก็บตัวอย่ำงในจ ำนวนและลักษณะที่
เหมำะสม 

9.5 ผู้รับจ้ำง ต้องเป็นผู้ด ำเนินกำรทั้งหมดรวมทั้ง   ไฟฟ้ำ  น้ ำใช้  และโทรศัพท์     และต้องบ ำรุงรักษำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำงเอง 

9.6 ผู้รับจ้ำงจะต้องรื้อถอนออกทันทีเมื่อเสร็จงำน หรือได้รับค ำสั่งจำกผู้ควบคุมงำนโดยไม่ท ำให้งำนอ่ืน ซึ่งเกี่ยวข้อง
ต้องเสียหำย 

9.7 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำระบบฉีดล้ำงล้อรถ โดยควบคุมกำรฉีดล้ำงล้อรถทุกคันก่อนออกจำกสถำนท่ีก่อสร้ำง 
 

10. ห้องน  ำ-ห้องส้วม 
10.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดสร้ำงห้องน้ ำ-ห้องส้วม  ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ และคนงำนของผู้รับจ้ำงท้ังหน่วยงำนก่อสร้ำงในที่ที่

ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติแล้ว และจะต้องจัดสร้ำงให้มีจ ำนวนเพียงพอกับจ ำนวนคนงำนพร้อมทั้งให้ถูก
สุขลักษณะและมีกำรดูแลท ำควำมสะอำดเป็นประจ ำ 

10.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องควบคุมดูแลคนงำน มิให้ท ำควำมสกปรกในทุกส่วนของอำคำร และทุกส่วนในขอบเขตที่ดินที่
ก่อสร้ำง ท้ังนี้ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดสร้ำงห้องส้วมช่ัวครำวภำยในอำคำรที่ก่อสร้ำงให้เพียงพออย่ำงน้อย 1 ชุด ทุก 
ๆ ช้ันโดยได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนเสียก่อน 

 
11. น  ำใช้และไฟฟ้ำชั่วครำวที่ใช้ในระหว่ำงก่อสร้ำง 

ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำน้ ำใช้ และไฟฟ้ำช่ัวครำวส ำหรับใช้ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง งำนในสญัญำนี้ ตั้งแต่เริ่ม
งำนจนงำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จสมบรูณ์ตำมสญัญำ ด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำงเองทั้งสิ้น รวมทั้งกำรบ ำรุงรักษำด้วย     
ในกรณีที่ระบบน้ ำท่ีน ำมำใช้ในกำรก่อสร้ำงไม่มีแรงดันพอส ำหรับกำรก่อสร้ำงในระดับท่ีสูงขึ้น  ผูร้ับจ้ำงจะต้องเตรียม
และจัดหำปั๊มหรือแทงค์ควำมดัน และอุปกรณ์จ ำเป็นต่ำง ๆ ซึ่งสำมำรถน ำน้ ำมำใช้ได้อย่ำงสะดวก และเพียงพอกับ
ควำมต้องกำร ส่วนขนำดก ำลัง และชนิดของกระแสไฟฟ้ำ ผู้รับจำ้งจะต้องค ำนวณ และขอต่อเข้ำมำใช้ให้มีก ำลังและ
ชนิดที่เหมำะสม สะดวกกับกำรท ำงำนในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 
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12. รั วและป้อมยำม 
12.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดสร้ำงรั้วช่ัวครำวบริเวณก่อสร้ำง และรอบบริเวณที่พักอำศัยของคนงำนให้เรียบร้อยและ

ตำมแนวที่ผู้ควบคุมงำนจะก ำหนดให้ รั้วช่ัวครำวจะต้องท ำกำรก่อสร้ำงโดยใช้โครงไม้ให้มั่นคงแข็งแรง บุด้วย
แผ่นสังกะสี สูงประมำณ 2.40 ม. และมีประตูเปิด – ปิด ควบคุมได้ในจุดที่พิจำรณำอนุมัติส ำหรับส่วนที่ติด
กับสถำนที่สำธำรณะ เช่น ถนน ทำงเท้ำ ฯลฯ จะต้องมีกำรป้องกันวัสดุ หรือเศษวัสดุที่จะหล่นลงมำเป็น
อันตรำยต่อทรัพย์สิน หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียงกับสถำนที่ก่อสร้ำง 

12.2   ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดสร้ำงป้อมยำมในจุดประตูรัว้ช่ัวครำวตำมที่ผู้ควบคุมงำนเห็นสมควร รวมทั้งรับผิดชอบจัดหำ
คนยำมและไฟฟ้ำแสงสว่ำงให้เพียงพอ และดูแลมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ำในบริเวณก่อสร้ำง ตลอดระยะเวลำ
ก่อสร้ำงอำคำร ท้ังในเวลำกลำงวัน และกลำงคืน ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น
ในทุกกรณี 

 
13. เคร่ืองจักร อุปกรณ์ และอื่น ๆ  

ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำสิ่งจ ำเป็นทุกอย่ำงในกำรที่จะท ำกำรก่อสร้ำงอย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ โดย
จะต้องจัดหำเครื่องมือท่ีใช้ในงำนช่ำงแขนงต่ำง ๆ เช่นเครื่องจักร, นั่งร้ำน, เครื่องยก, เครื่องกลไก อื่นๆ, ลิฟท์คนงำน, 
วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งโรงเก็บวัสดุ ฯลฯ ซึ่งจ ำเป็นส ำหรับผู้รับจ้ำงจะต้องเคลื่อนย้ำยออกเมื่อเสร็จงำนหรือมีมำกเกิน
ควำมจ ำเป็น หรือเมื่อต้องน ำไปซ่อมแซม โดยต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนก่อน เครื่องจักร อุปกรณ์  และ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งวัสดุส ำหรับงำนนั่งร้ำน  จะต้องมีคุณภำพที่ดี ได้รับกำรตรวจตรำดูแล บ ำรุงรักษำและไม่มีควำม
ช ำรุดใด ๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อำจเกิดขึ้นได้ นั่งร้ำนไม้ไผ่ไม่อนุมัติให้ใช้เกิน 4 เมตร ทำงควำมสูงเพื่อควำม
ปลอดภัย 

 
14. ป้ำยโฆษณำ 

ป้ำยโฆษณำห้ำมจัดตั้งแผ่นโฆษณำใด ๆ ในบริเวณก่อสร้ำง นอกจำกจะได้รับกำรอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษร
จำกผู้ควบคุมงำนและผู้ว่ำจ้ำง แต่ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำป้ำยบอกช่ืองำน (PROJECT) ช่ือผู้รับจ้ำง (MAIN 
CONTRACTOR)   และผู้รับจ้ำงอื่น ๆ   ช่ือบริษัทผู้ออกแบบ  รวมทั้งข้อควำมอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงำนนี้  โดยได้รับ
ควำมเห็นชอบของผู้ควบคุมงำนเสียก่อน 

 
15. กำรเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ 
  วัสดุและอุปกรณ์ที่ปรำกฏอยู่ในแบบก่อสร้ำงและรำยกำรประกอบแบบก็ดี หรือที่มิได้ปรำกฏในแบบก่อสร้ำง

และรำยกำรประกอบแบบก็ดี อันเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นส่วนประกอบกำรก่อสร้ำงงำนในสัญญำนี้ให้เป็นไปตำมหลัก
วิชำช่ำงที่ดีนั้น ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำมำรวมในงำนก่อสร้ำงทั้งสิ้น และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง ผู้รับจ้ำง
จะต้องจัดเตรียมสั่งซื้อ และจัดเตรียมมำให้ทันกับกำรก่อสร้ำง เพื่อไม่ให้งำนก่อสร้ำงล่ำช้ำ 

 
 
 



หมวดที่ 1  ข้อก ำหนดและขอบเขตทั่วไป                                                                                         1-7/8 

16. คุณภำพของวัสดุ และอุปกรณ์ 
 วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงทุกช้ินทุกชนิดที่น ำมำใช้ในงำนก่อสร้ำงนี้ จะต้องเป็นของใหม่ที่มีคุณภำพตรงตำมที่
ก ำหนดหรือเทียบเท่ำ หรือสูงกว่ำที่ได้ก ำหนดไว้ในแบบก่อสร้ำงและรำยกำรประกอบแบบ โดยวัสดุจะต้องไม่มีรอย
ช ำรุดหรือเสียหำย แตกร้ำว และวัสดุอุปกรณ์ที่น ำมำเก็บไว้ในสถำนท่ีก่อสร้ำงเพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำงนี้ ผู้รับจ้ำงจะต้อง
จัดกองวำง หรือเก็บเข้ำที่ให้เรียบร้อย และเหมำะสม มิให้เกิดควำมเสียหำย หรือเสื่อมคุณภำพตำมข้อก ำหนด หรือ
ตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด ถ้ำปรำกฏว่ำเกิดกำรช ำรุดเสียหำย หรือเสื่อมคุณภำพ ผู้รับจ้ำงจะต้องรีบน ำ
วัสดุดังกล่ำวออกไปนอกบริเวณก่อสร้ำงให้หมดทันที      และจะต้องรีบจัดหำของใหม่เข้ำมำทดแทนในทันที  ตำมที่ 
ผู้ควบคุมงำนได้สั่งกำร 
 

17. กำรป้องกันควำมเสียหำย 
 ผู้รับจ้ำงจะต้องดูแลรักษำและด ำเนินกำรป้องกันวัสดุ  อุปกรณ์  และสิ่งก่อสรำ้ง มิให้ได้รับควำมเสียหำยใด ๆ 
จนกว่ำจะส่งมอบงำน และกำรทีผู่้ว่ำจ้ำงตรวจรับเพื่อจ่ำยค่ำจ้ำงตำมงวดงำนต่ำง ๆ ไม่ท ำใหผู้้รับจำ้งพ้นจำกควำม
ดูแลรับผิดชอบในงำนส่วนที่รับคำ่จ้ำงไปแล้วแต่อย่ำงไร ผู้รับจ้ำงตอ้งดูแลรับผิดชอบต่องำนนี้โดยตลอด เมื่อมีกำร
เสียหำยระหว่ำงกำรก่อสร้ำงหรืออยู่ในระยะประกันตำมสัญญำ ผู้รับจ้ำงต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยจะเรียกร้อง
สินจ้ำงเพิ่มเติม และขอต่ออำยสุัญญำก่อสรำ้งไมไ่ด้ 

 
18. กำรขอท ำงำนนอกเวลำนอกเหนือจำกเวลำท ำงำนตำมปกติ 

 กำรท ำงำนอันมีลักษณะทำงกำรช่ำงที่เมื่อท ำไปแล้วเป็นกำรยำก หรือไม่อำจพิสูจน์ หรือตรวจสอบคุณภำพ 
ชนิดปริมำณส่วนผสม หรือวิธีปฏิบัติงำนช่ำงโดยถูกต้องในภำยหลัง เช่น กำรตอกเสำเข็ม กำรผสม และกำรเท
คอนกรีตกำรผสมและกำรทำสี หรือน้ ำยำพิเศษอื่น ๆ กำรบดอัดดิน กำรกลบหรือกำรตีบด ซึ่งจะต้องมีผู้ควบคุมงำน
คอยตรวจสอบเฝ้ำดู หรือรู้เห็นในกำรด ำเนินงำนตลอดเวลำ หำกผู้รับจ้ำงประสงค์ จะท ำงำนที่มีลักษณะดังกล่ำวใน
วรรคหนึ่งวรรคใดในวันหยุดสุดสัปดำห์หรือวันหยุดงำนตำมประเพณีนิยม หรือนอกเหนือเวลำท ำงำนในวันท ำงำน
ปกติ ผู้รับจ้ำงจะต้องรีบแจ้งให้ผู้ควบคุมงำนทรำบล่วงหน้ำก่อนเป็นลำยลักษณ์อักษร และจะต้องได้รับอนุญำตเป็น
ลำยลักษณ์อักษรจำกทำงผู้ควบคุมงำนก่อนจึงจะด ำเนินงำนได้   และผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้รับภำระค่ำใช้จ่ำยต่ำง  ๆ 
อันเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนในระยะเวลำดังกล่ำวในอัตรำชั่วโมงละ 200 บำท/คน ส ำหรับช่ำงเทคนิค 
และช่ัวโมงละ  300 บำท/คน ส ำหรับวิศวกร และในกรณีที่ผู้รับจ้ำงฝ่ำฝืนในข้อนี้ ผู้ควบคุมงำนมีสิทธิสั่งรื้อถอนหรือ
ท ำใหม่ หรือตรวจสอบแก้ไขอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด หรือผู้ว่ำจ้ำงอำจบอกเลิกสัญญำได้ 
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19. กำรประชุมประจ ำโครงกำร 
 ผู้รับจ้ำงต้องเข้ำร่วมประชุมประจ ำโครงกำรเป็นประจ ำเดือนละครั้งโดยส่งบุคลำกรผู้ซึ่งมีอ ำนำจตัดสินใจแทน
ผู้รับจ้ำงในกำรร่วมพิจำรณำปัญหำ และแก้ไขเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ในโครงกำรก่อสร้ำง กำรประชุมประจ ำโครงกำรจะ
ด ำเนินกำรโดยผู้ควบคุมงำน ข้อตกลงใด ๆ ในกำรประชุมถือเป็นภำระผูกพันซึ่งทุกฝ่ำยต้องมีต่อกัน  

ผู้ควบคุมงำนจะเป็นผู้ท ำบันทึกรำยงำนกำรประชุมประจ ำโครงกำร   และจะเป็นผู้จัดพิมพ์รำยงำนกำร
ประชุม  โดยผู้รับจ้ำงจะเป็นผู้ลงนำมรับรองกำรประชุมเท่ำนั้น 
 ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงมีควำมเห็นว่ำ รำยงำนกำรประชุมไม่ตรงตำมสำระกำรประชุม ผู้รับจ้ำงมีสิทธิโต้แย้งได้ใน
กำรประชุมครั้งต่อไป และข้อควำมโต้แย้งดังกล่ำวจะบันทึกในรำยงำนกำรประชุมครั้งต่อไป ผู้ควบคุมงำนจะเป็นผู้ส่ง
ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมให้ผู้รับจ้ำงและผู้ว่ำจ้ำง  ผู้รับจ้ำงต้องเก็บส ำเนำรำยงำนกำรประชุมไว้ประจ ำส ำนักงำนของ  
ผู้รับจ้ำง ณ สถำนท่ีก่อสร้ำง 
 

20. กำรจัดท ำรำยงำน 
 รำยงำนประจ ำวัน และรำยงำนประจ ำเดือน (WORKS DAILY AND MONTHLY REPORT)  ผู้รับจ้ำงจะต้อง
จัดท ำรำยงำนประจ ำวันตำมแบบฟอร์มเอกสำร ซึ่งได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน รำยงำนประจ ำวันนี้จะต้อง
ประกอบด้วย 
20.1 จ ำนวนคนในหน่วยงำนก่อสร้ำงของผู้รับจ้ำง และผู้รับจ้ำงช่วง 
20.2 วัสดุที่อยู่ในหน่วยงำนก่อสร้ำง วัสดุที่ส่งเข้ำมำ และวัสดุที่ได้ใช้ไป 
20.3 อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร ท่ีอยู่ในหน่วยงำนก่อสร้ำง 
20.4 ควำมก้ำวหน้ำของงำนก่อสร้ำงของผู้รับจ้ำง และผู้รับจ้ำงช่วง 
20.5 อุปสรรค และควำมล่ำช้ำของงำนก่อสร้ำงของผู้รับจ้ำง และผู้รับจ้ำงช่วง 
20.6 ค ำสั่งของผู้ควบคุมงำน และค ำสั่งกำรเปลี่ยนแปลงงำน 
20.7 แบบส ำหรับก่อสร้ำง และแบบแก้ไขซึ่งได้รับจำกผู้ควบคุมงำน 
20.8 เหตุกำรณ์พิเศษอื่น ๆ เช่นอุบัติเหตุ ผู้มำเยี่ยมหน่วยงำนก่อสร้ำง เป็นต้น รำยกำรประจ ำวัน จะต้องส่งให้ผู้

ควบคุมงำนภำยใน 24 ช่ัวโมง ของวันใหม่ เพื่อตรวจและรับทรำบ จ ำนวน 3 ชุด 
20.9 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำและส่งรำยงำนประจ ำสัปดำห์ (WEEKLY  REPORT) ให้ผู้ควบคุมงำน 3 ชุด ตำม

แบบฟอร์มเอกสำรซึ่งได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสรุปจำกรำยงำนประจ ำวัน
ตลอดจนข้อมูลอันเกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำของงำนในช่วงสัปดำห์ที่ท ำได้ 

20.10 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำและส่งรำยงำนประจ ำเดือน (MONTHLY REPORT) ให้ผู้ควบคุมงำน 3 ชุด ตำม
แบบฟอร์มเอกสำรซึ่งได้รับอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน    ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสรุปจำกรำยงำนประจ ำวัน  
ตลอดจนข้อมูลอันเกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำของงำนในช่วงเดือนที่ผ่ำนมำ และกำรเปรียบเทียบควำมก้ำวหน้ำ
ของงำนกับแปลงำนก่อสร้ำงทั้งหมด รวมทั้งรูปถ่ำยแสดงควำมก้ำวหน้ำของงำนในแต่ละเดือนอย่ำงน้อย 6 รูป 
ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งรำยงำนประจ ำเดือนให้ผู้ควบคุมงำนภำยในวันท่ี 7 ของเดือนต่อไป 

 
21.   กรณีค้นพบวัตถุโบรำณหรือทรัพย์สินอื่นใดในสถำนที่ก่อสร้ำง  

   ผู้รับจ้ำงจะต้องแจ้งและส่งมอบไปยังผู้ว่ำจ้ำง โดยวัตถุดังกล่ำวให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ว่ำจ้ำง 
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หมวดที่ 2 
  ความต้องการทั่วไป 

 
1. สรุปงานในสัญญา 

 1.1 วัตถุประสงค ์
      ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะท าการก่อสร้าง  และติดตั้งอุปกรณ์ประจ าอาคาร  ส าหรับโครงการ

ก่อสร้างงานถนน ที่จอดรถ ทางเดินเช่ือม ระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์โดยรอบ กลุ่มอาคารเรียนรวมและ
กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม ่ให้เป็นไปตามระบุในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ ซึ่งออกแบบโดย  บริษัท แอคซิส กรุ๊ป 
จ ากัด   และตามเอกสารสัญญา  โดยมีรายละเอียดของงานในสัญญาพอสรุปได้โดยสังเขป 

1.1.1 ก่อสร้างงานถนน ที่จอดรถ ทางเดินเช่ือม ตามรูปแบบและรายการ 
1.1.2 งานวิศวกรรมโครงสร้าง ตามรูปแบบและรายการ 
1.1.3 ติดตั้งวิศวกรรมระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร ตามรูปแบบและรายการ 
1.1.4 ติดตั้งวิศวกรรมระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร  ตามรูปแบบและรายการ 
1.1.5 งานระบบสาธารณูปโภคและภูมิทศันโ์ดยรอบ ตามรูปแบบและรายการ 
1.1.6 งานอื่นๆ  ตามรูปแบบและรายการ 

 
1.2 ระดับ 

ให้ถือระดับถนนหน้าทางเข้าโครงการเป็นเกณฑ์ เท่ากับระดับ + 0.00 (ทางเข้า +379, ทางออก 
+383) ตามแบบผังบริเวณโครงการ หรือตามเห็นชอบตกลงกันระหว่างเจ้าของงานกับผู้รับจ้างอีกครั้ง 

 
 
2.   วัสดุอุปกรณ์ตัวอย่าง  แบบใช้งานและแบบก่อสร้างจริง 
  2.1 การเสนอรูปแบบตัวอย่างและวัสดุอุปกรณ์ตัวอย่าง 

2.1.1 วัสดุ  อุปกรณ์  ที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมด  จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจ ากผู้ว่าจ้างก่อน   
ผู้รับจ้าง  จะต้องเตรียมจัดหาวัสดุและอุปกรณ์  ตัวอย่างส่งให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติล่วงหน้าก่อน
การติดตั้งตามล าดับขั้นตอนการใช้งาน  เพื่อไม่ให้การท างานต้องล่าช้าไป  หากผู้รับจ้างด าเนินการ
ติดตั้งโดยพลการมิได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาเปลี่ยนให้ใหม่ทันทีตามที่ผู้
ว่าจ้างเห็นชอบ  และจะถือเป็นข้ออ้างขอต่อเวลาการก่อสร้าง  หรือค านวณราคาเพิ่มไม่ได้  วัสดุที่
ได้รับการอนุมัติไปแล้ว  มิได้ถือว่าพ้นไปจากความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  ทั้งในด้านคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และขนาดของผลิตภัณฑ์ส าหรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง  และการตรวจสอบอนุมัติจากผู้
ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบท้ังสิ้น 

2.1.2 ระเบียบการเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติใช้วัสดุ 
(ก) ตัวอย่างวัสดุ  อุปกรณ์  ที่น าเสนอจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย  ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

ตรงตามที่ระบุไว้ทุกประการ 
(ข) ต้องมีจดหมายเสนอเพื่อพิจารณา  แนบส่งมาถึงผู้ว่าจ้างด้วย 
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(ค) ตัวอย่างวัสดุ  อุปกรณ์ จะต้องติดแผ่นป้ายบอกช่ือวัสดุ  อุปกรณ์ คุณภาพ ช่ือผู้รับจ้าง  ช่ือ
บริษัทผู้ผลิต วัน เดือน ปี  และช่ือโครงการ  และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

(ง) เอกสารเสนอ  พร้อมทั้งตัวอย่างวัสดุ  อุปกรณ์   จะต้องมีขนาดโตพอที่จะแสดงให้เห็น
คุณภาพประเภทสี  การตกแต่งและลักษณะผิววัสดุ  โดยจะต้องจัดเสนอส่งให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติ  โดยมีส าเนาตามจ านวนท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างต้องการ 

(จ) หากคณะกรรมการตรวจการจ้างต้องการ  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาใบรับรองของวัสดุ  อุปกรณ์  
(TEST  CERTIFICATE)  ส่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

 
 2.2 การตรวจสอบ วัสดุ  อุปกรณ์  และการเก็บตัวอย่างวัสดุ 

2.2.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาคนงาน  และอุปกรณ์เท่าที่จ าเป็นเพื่อช่วยผู้ควบคุมงาน  ในการตรวจสอบงาน
ก่อสร้างหรือวัสดุ  อุปกรณ์ในหน่วยงานก่อสร้าง  และในกรณีที่ผู้ควบคุมงาน  หรือผู้ว่าจ้างมีหนังสือ
อนุญาตให้   ตัวแทนของบริษัทผู้ผลิต  หรือบริษัทตัวแทนจ าหน่าย เพือ่เข้าไปตรวจวัสดุ  อุปกรณ์ใน
หน่วยงานก่อสร้าง  ซึ่งบริษัทน้ันๆ ด้วย  และหากในบทก าหนดในรายการประกอบแบบข้อใดที่ให้ผู้
รับจ้างจัดด าเนินการทดสอบ วัสดุ อุปกรณ์ ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการทดสอบโดยสถาบันการ
ทดสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้ออกแบบรับรอง พร้อมทั้งส่งผลการทดสอบถึงผู้ควบคุมงาน หรือ
คณะกรรมการของผู้ว่าจ้างฯ  ผู้รับจ้างจะต้องรีบด าเนินการ  และออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น  หากมิได้
มีการระบุใดๆ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิจะขอใบรับรองการทดสอบจากโรงงานผู้ผลิต 

2.2.2 หากผู้ว่าจ้างต้องการที่จะเก็บตัวอย่างวัสดุก่อสร้าง หรืองานก่อสร้างส่วนใด ผู้รับจ้างจะต้องรีบ
ด าเนินการทันที  ตามมาตรฐานการเก็บการสุ่มตัวอย่าง โดยตัวอย่างวัสดุจะต้องเก็บในลักษณะที่
เป็นตัวแทนของปริมาณวัสดุหรืองานทั้งหมดด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง   ส าหรับตัวอย่างซึ่งได้รับ
การพิจารณาอนุมัติแล้ว  จะเก็บรักษาโดยผู้ควบคุมงาน  และผู้ควบคุมงานมีสิทธิที่จะไม่อนุมัติวัสดุ  
หรืองานก่อสร้างตามที่ได้รับการอนุมัติ 

2.2.3 ผู้รับจ้างจะต้องท าฉลากติด  หรือในกรณีจ าเป็นก็จะต้องท ากล่องบรรจุวัสดุ  อุปกรณ์ตัวอย่าง  แล้ว
จัดเก็บในห้องเก็บตัวอย่างของผู้ควบคุมงาน 

 
  2.3 การเทียบเท่าของวัสดุ  อุปกรณ์ 

2.3.1 ผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ  
หรือวัสดุเทียบเท่า  ซึ่งมีเครื่องหมายการค้าต่างกัน  แต่มีคุณภาพราคาไม่ต่ ากว่า  แทนวัสดุอุปกรณ์
ที่ก าหนดไว้ได้  แต่การใช้แทนกันนี้  ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเสียก่อนโดยจัดท าหนังสือ
ซึ่งมีหัวข้อท่ีระบุไว้อย่างชัดเจนว่า  ขอเทียบเท่าวัสดุ  อุปกรณ์  ส่งให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา  ในกรณีที่ ผู้
ว่าจ้างต้องการ  ผู้รับจ้าง จะต้องส่งตัวอย่างวัสดุ หรืออุปกรณ์หรือเอกสารรับรอง  หรือเอกสารแสดง
มาตรฐานรวมทั้งรายละเอียดราคาของวัสดุ  อุปกรณ์  มาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา 

2.3.2 ส าหรับวัสดุ  อุปกรณ์ที่น ามาใช้แทน  หากมีราคาสูงกว่าของเดิมที่ก าหนดไว้  หรือท าให้ผู้รับจ้างต้อง
เปลี่ยนแปลงวิธีการก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับการน าวัสดุ  อุปกรณ์นั้นมาใช้แล้ว  
ผู้รับจ้างต้องไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด  รวมทั้งระยะเวลาในการก่อสร้างด้วย 
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  2.4 การขอให้วัสดุ  อุปกรณ์อื่นแทน 
วัสดุ อุปกรณ์ใดที่ผู้รับจ้างประสงค์ที่จะใช้หรือจ าเป็นที่จะขอใช้ผิดไปจากที่ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 

และรายการประกอบแบบ  เนื่องจากผู้ผลิตเลิกผลิต  หรือผู้แทนจ าหน่ายเลิกสั่งมาจ าหน่าย  หรื อปริมาณ
ผลิตของผู้ผลิตไม่พอกับความต้องการใช้ในตลาด โดยผู้รับจ้างไม่อาจจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่อาจเปรียบเทียบ
คุณภาพได้ตามที่ก าหนด  ผู้รับจ้างจะต้องท าหนังสือซึ่งมีหัวข้อที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าขอใช้วัสดุอุปกรณ์อื่น
แทน  พร้อมทั้งหลักฐานเหตุผล  หนังสือรับรองคุณภาพจากสถาบันของทางราชการ  และราคาให้ชัดเจน
ตามความเป็นจริงนั้นต่อผู้ว่าจ้าง เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนในเวลาอันควร  เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงจะ
น าไปใช้ได้  แต่หากว่าผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่อนุมัติให้ใช้วัสดุและอุปกรณ์อื่นแทน  ผู้รับจ้างจะต้อง
ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ตามที่ก าหนดในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ  ส าหรับ
ระยะเวลาที่เสียไปในการขอใช้วัสดุ อุปกรณ์อื่นแทนนี้  ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุต่ออายุสัญญาไม่ได้  และหาก
ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้วัสดุอุปกรณ์อื่นแทนได้  ซึ่งราคาวัสดุ  อุปกรณ์อื่นต่ ากว่ารายการที่ก าหนดในแบบ
ก่อสร้าง  และรายการประกอบแบบ ผู้รับจ้างยินดีให้ผู้ว่าจ้างหักตัดลดเงินในส่วนของราคาที่หายไป  เมื่อมี
การจ่ายเงินส าหรับงวดนั้น  แต่หากราคาของวัสดุอุปกรณ์นั้นสูงกว่า วัสดุ  อุปกรณ์ตามที่ก าหนด  ผู้รับจ้าง
จะเรียกร้องราคาเพิ่มเติมจากสัญญาเดิมไม่ได้ 

 
  2.5 การสั่งของจากต่างประเทศ 

กรณีที่วัสดุ  อุปกรณ์ บางอย่างบางชนิดในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบได้ระบุให้ใช้
ผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศและจ าเป็นจะต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ  ผู้รับจ้างจะต้องเสนอเรื่องขออนุมัติใช้
วัสดุเป็นการล่วงหน้า  เพื่อให้มีการสั่งซื้อวัสดุจากต่างประเทศโดยเร็วเพื่อให้ทันกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ตามที่
ก าหนดนั้นโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ และควรขออนุมัติภายใน 1 ปี 

  สถาบันตรวจสอบท่ีได้รับการอนุมัติ  หมายถึง  สถาบันดังต่อไปนี้ 
ก. คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ข. คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ค. คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ง. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
จ. กรมวิทยาศาสตร์  กระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ช. กองวิเคราะห์วิจัย  กรมโยธาธิการ 
ซ. สถาบันที่รับรองโดยผู้ว่าจ้างหรือผู้ออกแบบ 

 
  2.6 มาตรฐานที่ก าหนด 

มาตรฐานทั่วไปที่ระบุในแบบรูปและรายการประกอบแบบ  เพื่อใช้อ้างอิงหรือเปรียบเทียบคุณภาพ  
หรือทดสอบวัสดุก่อสร้าง  และวิธีการติดตั้ง  วัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานก่อสร้างตามสัญญานี้  มีดังต่อไปนี้ 
ก. มอก.  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ข. วสท. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ค. ASTM (AMERICAN  SOCIETY  OT  TESTING  MATERIAL) 
ง. BS (BRITISH  STANDARD) 
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จ. AASHO (AMERICAN  ASSOCIATION  OF  STATE  HIGHWAY  OFFICIALS) 
ฉ. ACI (AMERICAN  CONCRETE  INSTITUTE) 
ช. AWS (AMERICAN WELDING  SOCIETY) 
ซ. JIS (JAPANNESS  INDUSTUAL  STANDARD) 
ฌ. มาตรฐานอื่น ๆ  ท่ีระบุไว้ในแบบก่อสร้างหรือรายการประกอบแบบหมวดอื่น ๆ 

 
 2.7 แบบใช้งาน (SHOP  DRAWING) 

2.7.1 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ จากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ รวมทั้ง
สถานท่ีก่อสร้างและสิ่งก่อสร้างที่เป็นจริงต่างๆ ก่อน  แล้วจึงจัดท าแบบใช้งาน (SHOP  DRAWING)  
ส่งให้    ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนล่วงหน้าในเวลาอันสมควรก่อนท าการติดตั้ง  โดยผู้
ควบคุมงาน  จะใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบใช้งานในการ
อนุมัติแต่ละครั้ง  ให้ผู้รับจ้างเสนอส าเนา  ตามจ านวนที่ผู้ควบคุมงานต้องการ  และจะต้องแจ้งช่ือ
และรายละเอียดของโครงการด้วย 

2.7.2 การเขียนแบบใช้งาน  ผู้รับจ้างจะต้องท าในกรณีดังต่อไปนี้ 
2.7.2.1    เมื่อผู้ควบคุมงานได้ก าหนดไว้และร้องขอ 
2.7.2.2    จุดที่โดยทั่วไปควรจะท าแบบใช้งาน 
2.7.2.3    เมื่อแบบก่อสร้างไม่ชัดเจนเพียงพอส าหรับท าการก่อสร้าง 
2.7.2.4    เมื่อจะเกิดปัญหาในการก่อสร้าง 

2.7.3   แบบใช้งานจะต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
2.7.3.1    ระบุบริเวณหรือต าแหน่งใดของอาคารที่แบบใช้งานแสดงถึง 
2.7.3.2    วัสดุ  อุปกรณ์  รูปร่าง  และระยะต่างๆ  อย่างชัดเจน 
2.7.3.3    แบบรายละเอียด  แสดงการประกอบการติดตั้ง 
2.7.3.4    รายการประกอบแบบพร้อมข้อมูลของงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 2.8 แบบก่อสร้างจริง (AS BUILT  DRAWINGS) 

ผู้รับจ้างจะต้องท าแบบก่อสร้างจริง (AS  BUILT  DRAWINGS)  ของงานก่อสร้างทั้งหมด  โดยผู้รับจ้าง
จะมอบแบบกระดาษไขพร้อมแผ่น CD  จ านวน 1 ชุด  ให้ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย แบบ
ก่อสร้างจริงจะต้องมีขนาดเท่ากับแบบก่อสร้าง  และใช้มาตราส่วนเดียวกันในการเขียนแบบ  และแสดง
ส่วนท่ีเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปจากแบบก่อสร้างอย่างชัดเจน  ทั้งนี้แบบก่อสร้างจริงนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแบบ
พิมพ์เขียวให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อน 5 ชุด โดยจะต้องส่งแบบให้ตรวจสอบล่วงหน้าก่อนส่งมอบงาน
งวดสุดท้ายไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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 2.9 ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานเกี่ยวกับการอนุมัติวัสดุ 
2.9.1 การเสนอขออนุมัติวัสดุ  หากมีสิ่งผิดพลาดในรายละเอียด  หรือ SHOP  DRAWING  หรือรายการ

ค านวณ  หากเป็นรายละเอียดพิเศษ  (SPECIALIST  KNOW  HOW)  และผู้ว่าจ้างอนุมัติ  มิได้
หมายความว่าจะพ้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  หากการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์นั้น ๆ ไม่เป็นผลดี  
หรือมีข้อบกพร่อง    ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไข 

2.9.2 การอนุมัติ SHOP DRAWING  ให้แยกรายละเอียดให้แน่ชัดว่า  การท า  SHOP  DRAWING นี้ ได้
แสดงรายการหรือรายละเอียดอะไรบ้างที่ไม่ปรากฏในแบบก่อสร้าง  เพื่อผู้ว่าจ้างจะได้ตรวจสอบ
อนุมัติเฉพาะจุดนั้น ๆ  ถ้าผู้รับจ้างไม่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าต้องการขออนุมัติจุดใด ความผิดพลาดที่
เกิดขึ้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ 

2.9.3 การตรวจสอบวัสดุที่ขออนุมัติ  ผู้ว่าจ้างจะตรวจสอบหรือทดสอบเฉพาะเท่าที่จ าเป็นส่วนที่เหลือซึ่ง
ไม่สามารถตรวจสอบได้  ให้ถือว่าผู้รับจ้างรับผิดชอบว่าเสนอสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม  หากปรากฏ
ภายหลังว่ารายละเอียด  ดังกล่าวมีปัญหาในการใช้งาน  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ 

2.9.4 การเสนอขออนุมัติใช้วัสดุโดยที่ขาดรายละเอียด  ซึ่งเป็นส่วนประกอบ  และผู้ ว่าจ้างได้อนุมัติไป  
และเมื่อท างานแล้วมีปัญหา  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไขตามวิธีการทางช่างที่ดี 
 
 

3. การส่งมอบงาน 
3.1 การส่งมอบงาน 

3.1.1  การปรับปรุง แก้ไขงานขั้นสุดท้าย 
           เมื่อการก่อสร้างใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ ผู้ควบคุมงานจะตรวจสอบและทดสอบระบบต่ าง ๆ ของ

อาคารส่วนประกอบอาคาร  และจะเตรียมรายละเอียดรายการที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขผลงาน  ให้
ผู้รับจ้างด าเนินการ แก้ไขปรับปรุงขั้นสุดท้ายให้ได้งานที่สมบูรณ์ และเมื่อผู้รับจ้างได้ปรับปรุงแก้ไข
งานขั้นสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยจนเป็นที่พอใจของผู้ควบคุมงานแล้ว ให้ผู้ รับจ้างท าหนังสือยื่นเสนอ
รับรองหลักฐานผลงานท่ีได้ท าเสร็จสมบูรณ์ต่อผู้ว่าจ้าง เพื่อแสดงว่างานก่อสร้างนี้พร้อมจะตรวจงาน
ขั้นสุดท้าย 

3.1.2  การตรวจงานข้ันสุดท้ายนี้จะประกอบไปด้วยฝ่ายผู้ว่าจ้าง  ผู้ควบคุมงานและฝ่ายผู้รับจ้าง   โดยจะ
ท าการตรวจสอบทดสอบอาคาร ส่วนประกอบอาคาร ระบบต่าง ๆ อย่างละเอียด หากมีข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ ผู้รับจ้างจะต้องรีบด าเนินการให้สมบูรณ์ เรียบร้อยโดยรวดเร็ว 

3.1.3  การท าความสะอาดสถานท่ี 
            ผู้รับจ้างจะต้องเก็บกวาดท าความสะอาดอาคารและบริเวณ  รวมทั้งวัสดุ  อุปกรณ์ประกอบ

ต่างๆ ให้เรียบร้อย และผู้ว่าจ้างสามารถใช้งานได้ทันที หลังจากการตรวจรับและส่งมอบงานก่อสร้าง
แล้ว   และในการส่งมอบงาน   ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้ให้ผู้ว่าจ้างด้วย 
(ก) กุญแจทั้งหมดที่ใช้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าป้ายถาวร แจ้งรายละเอียดไว้กับลูกกุญแจให้ตรงกับ

แม่กุญแจทุกชนิด และมอบ MASTER KEY ตามประเภทของกุญแจแก่ผู้ว่าจ้างโดยตรง 
(ข) เอกสารการทดสอบวัสดุ  อุปกรณ์  และงานส่วนต่างๆ  ที่จัดท าขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง

ทั้งหมดซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้วจากผู้ควบคุมงานโดยใส่แฟ้มให้เรียบร้อย เป็นจ านวน 
5 ชุด 
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(ค) คู่มือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ การบ ารุงรักษา การแก้ไขข้อแนะน าต่างๆ รวมทั้ง
รวบรวมหลักฐานใบรับประกัน ส าหรับวัสดุ อุปกรณ์เครื่องจักร ระบบอ านวยความสะดวก 
ประกอบอาคารต่างๆ ที่ติดตั้งในอาคารนี้ โดยใส่แฟ้มให้เรียบร้อยเป็นจ านวน 5 ชุด 

(ง) เครื่องมือและช้ินส่วนอะไหล่ ผู้รับจ้างจะต้องมอบเครื่องมือ และช้ินส่วนอะไหล่ที่มีมากับ
อุปกรณ์ให้เจ้าของโครงการเก็บไว้ทั้งหมด 

(จ) แบบก่อสร้างจริง (AS BUILT DRAWINGS) แบบกระดาษไข 1 ชุด แบบพิมพ์เขียว 5 ชุด 
และแผ่น CD 1 ชุด 

 
3.2 การรับผิดชอบหลังจากการส่งมอบงาน 

 ในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างรับมอบงานก่อสร้างแล้ว ในระหว่างนี้ถ้ามีความบกพร่อง 
ความเสียหายความช ารุดที่เกิดขึ้นแก่อาคาร อันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความไม่รอบคอบละเลยของผู้
รับจ้างในการท างานก่อสร้าง   ผู้รับจ้างจะต้องท าการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย หรือใช้งานได้ดี
ดังเดิม โดยทันทีที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง และจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมไม่ได้ทั้งสิ้น 

 
3.3 ป้าย และเคร่ืองหมายของวัสดุและอุปกรณ์ 

 ผู้รับจ้างต้องจัดหาหรือท าป้ายช่ือ พ่นสีเป็นตัวหนังสือและเครื่องหมายแสดงต่างๆ เพื่อแสดงช่ือและ
ขนาดของอุปกรณ์และการใช้งาน โดยใช้ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ 
ช่วงเปิดซ่อม 

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีช่องทางเข้าถึงเครื่องจักร  และอุปกรณ์เพื่อการติดตั้งและซ่อมบ ารุงในภายหลัง  
เช่น การท าบานเปิดที่ฝ้าเพดาน  บานเปิดที่ก าแพงเหนือผนัง  เป็นต้น  โดยให้มีขนาดเท่าที่จ าเป็นและ
เหมาะสมกับ เครื่องจักรและอุปกรณ์รวมทั้งระบบท่อต่างๆ ที่ผู้รับจ้างจัดหามา ให้สะดวกส าหรับการเข้าไป
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา โดยค าแนะน าของผู้ควบคุมงาน 

 
3.4 การทดสอบเคร่ืองและระบบ 

ในการทดสอบในระหว่างหรือก่อนหรือหลังการปรับปรุงแก้ไขงานขั้นสุดท้ายก่อนการรับมอบงาน 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าน้ าที่ใช้ในการทดสอบ  และล้างท าความสะอาดระบบท่อ ค่าไฟฟ้า ที่ใช้ในการ
ทดสอบการเดินเครื่องต่างๆ การทดสอบดวงโคมไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการทดสอบอื่นๆ เพื่อแสดงว่าการ
ท างานของระบบเป็นไปอย่างถูกต้องและเรียบร้อย อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ทันที เมื่อรับมอบงาน  
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาน้ าใช้และไฟฟ้าช่ัวคราว โดยอย่างน้อยจะต้องท าการทดสอบการท างานของ
ระบบตลอด  24  ช่ัวโมงเต็ม  ความสามารถของระบบก่อนการส่งมอบงาน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย 

 
3.5 การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีรักษาเคร่ือง 

3.5.1 ผู้รับจ้างต้องจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่อง และรักษาเครื่องของผู้ ว่าจ้าง ให้มีความรู้
ความสามารถในการใช้งาน และการบ ารุงรักษาก่อนหมดระยะเวลาการรับประกัน 

3.5.2 ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างผู้ช านาญในระบบต่างๆ มาช่วยเดินเครื่องและควบคุมเครื่อง เป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 30 วัน ติดต่อกันหลังจากวันส่งมอบงาน 
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3.6 หนังสือคู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษาเคร่ืองและอุปกรณ์ 
3.6.1 ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วยวิธีและรายการรายละเอียดของการ

บ ารุงรักษา รายการอะไหล่และอื่นๆ เป็นภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ ส าหรับเครื่องและ
อุปกรณ์ทุกช้ินท่ีผู้รับจ้างน ามาใช้จ านวน 5 ชุด ตามระบุในหัวข้อเกี่ยวกับคู่มือเอกสารต่าง ๆ ที่จะส่ง
มอบให้กับผู้ว่าจ้าง 

3.6.2 หนังสือคู่มือการใช้และการบ ารุงรักษาทั้งหมด ผู้รับจ้างต้องส่งร่างเสนอ เพื่อการตรวจสอบและขอ
อนุญาต จ านวน 1 ชุด ก่อนการส่งฉบับจริง 

3.6.3 บทความโฆษณาของผู้ผลิตหรือแคตตาล็อค ไม่ถือว่าเป็นหนังสือคู่มือการใช้และบ ารุงรักษา 
 
3.7 การบริการ 

3.7.1 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมช่างผู้ช านาญในแต่ละระบบไว้ ส าหรับการตรวจซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
เครื่องและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี เป็นประจ าทุกเดือนภายในระยะเวลาประกัน 2 ปี 

3.7.2 ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ทุกช้ิน และการบ ารุงรักษาทุกเครื่อง เสนอต่อผู้
ว่าจ้างภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีบริการ 

3.7.3 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง มีความจ าเป็นต้องใช้บริการฉุกเฉินนอกเวลาท างานปกติ ผู้รับจ้างต้องรีบจัดท าโดย
ไม่ชักช้า 
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หมวดที่ 3 
  งานสถาปัตยกรรม 

 

1. มาตรฐานงานก่อสร้างท่ัวไป 
    1.1 งานก่ออิฐ 

     1.1.1 ขอบเขตของงาน 
งานก่อผนัง  หมายรวมถึง  งานก่อวัสดุก่อผนังโดยรอบอาคาร  ก่อผนังภายในอาคาร  งานหล่อ

เสาเอ็น  คานทับหลัง  คสล. และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้งานก่อผนังเป็นไปตามรูปแบบและ
รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง 
 

   1.1.2   หลักการทั่วไป 
(ก) ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุก่อที่จะใช้ให้ผู้ควบคุมงาน, เจ้าของอาคาร  หรือคณะกรรมการของ

โครงการฯ    พิจารณาอนุมัติก่อนจึงจะท าการสั่งเข้าบริเวณก่อสร้างได้ 
(ข) ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบให้แน่นอน  ในการด าเนินการก่อผนังให้ถูกต้องตามชนิด  ขนาด  ความ

หนา  ระยะและแนวต่าง ๆ  ท่ีได้ก าหนดไว้ในรูปแบบ 
(ค) ผนังก่อจะต้องจัดชั้นวัสดุก่อแต่ละชั้นให้มีรอยต่อของแผ่นวัสดุสลับกัน   ยกเว้นในกรณีที่รูปแบบ

ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 
(ง) การก่อผนังจะต้องเป็นไปตามหลักวิชาช่าง  ซึ่ งจะต้องใช้ช่างที่มีความช านาญและมีฝีมือดี  

ประณีต  มาด าเนินการก่อสร้าง  หากผนังก่อส่วนใดไม่ได้คุณภาพหรือไม่เรียบร้อยผู้ควบคุมงานมี
สิทธิสั่งรื้อทุบได้และผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการก่อผนังใหม่ให้เรียบร้อย  โดยค่าใช้จ่ายของผู้
รับจ้างเอง 

 
   1.1.3   วัสดุ 

(ก) ปูนซีเมนต์ใช้ปูนซีเมนต์ผสมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก. 80-2517 
(ข) ปูนซีเมนต์ขาว  ใช้ปูนซีเมนต์ขาวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก. 133-2518 
(ค) ปูนขาว  ใช้น้ ายาผสมแทนปูนขาว 
(ง) ทราย  เป็นทรายน้ าจืดที่สะอาด  คมแข็ง  ปราศจากดิน  หรือสิ่งสกปรกเจือปนทราย  หรือ

เคลือบอยู่   ขนาดของเม็ดทรายจะต้องมีขนาดใกล้เคียงกัน  โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  8 100% 
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  50 15-40% 
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  100 0-10% 

(จ) น้ าต้องใสสะอาดปราศจากน้ ามัน  กรดต่าง ๆ  เกลือพฤกษชาติและสิ่งสกปรกเจือปน  ห้ามใช้น้ า
จากคูคลองหรือแหล่งอื่นใดก่อนได้รับอนุญาต  น้ าที่ขุ่นจะต้องท าให้ใสและตกตะกอนเสียก่อนจึง
จะน ามาใช้ได้ 
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(ฉ) อิฐมอญ  หรืออิฐก่อสร้างสามัญ  ขนาดเล็กจะต้องเป็นอิฐที่มีคุณภาพดี  เผาไฟสุกทั่ว  เนื้อ
แข็งแกร่ง  ไม่มีโพรงไม่แตกร้าว  รูปร่างได้มาตรฐาน ไม่แอ่นบิดงอ  จะต้องดูดน้ าไม่เกิน  25%  
และจะต้องต้านทานแรงอัดต่ าสุด  ไม่น้อยกว่า  35  กก./ตร.ม.  และต้านทานแรงอัดสูงสุด ไม่
น้อยกว่า  100  กก./ตร.ซม.  หรือมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า  มาตรฐาน  มอก. 77-2517 

 
   1.1.4   การก่อ 

(ก) ผนังก่อบนพื้น  คสล.  ทุกแห่ง  ผิวหน้าของพื้น  คสล.  จะต้องสกัดผิวให้ขรุขระแล้วท าความ
สะอาดและราดน้ าให้เปียกเสียก่อนที่จะก่อผนัง  โดยเฉพาะการก่อผนังริมนอกโดยรอบอาคาร
และโดยรอบห้องน้ าจะต้องเทคอนกรีตกว้างเท่ากับผนังก่อ  และสูงจากพื้น  คสล .  10  ซม.  
ก่อนจึงก่อผนังทับได้เพื่อกันน้ ารั่วซึม 

(ข) ผนังก่อชนเสา  คสล.  ผิวหน้าของเสา  คสล.  จะต้องสกัดผิวให้ขรุขระแล้วท าความสะอาดและ
ราดน้ าให้เปียกเสียก่อนที่จะก่อผนัง  และจะต้องใช้เหล็กเสริม  ขนาด R6 มม. X 30 ซม. @ 60 
ซม. เสริมยึดผนังอิฐกับโครงสร้าง คสล. ตลอดแนวผนังอิฐที่มาชน  โดยใช้วิธีเจาะโครงสร้าง คสล.  
ด้วยสว่านเจาะคอนกรีต  แล้วฝังยึดเหล็กเสริม R6  มม. ด้วย EPOXY  หรือยึดด้วยพุกเหล็กที่ใช้
กับคอนกรีต 

(ค) ให้ก่ออิฐบล๊อคในลักษณะแห้ง  โดยไม่จ าเป็นต้องน าไปแช่น้ าก่อน  เว้นแต่ว่าต้องการท าความ
สะอาดก้อนคอนกรีตบล๊อคเท่าน้ัน  ส่วนการก่อวัสดุก่อประเภทอิฐต่าง ๆ ก่อนน าอิฐมาก่อจะต้อง
น าไปแช่น้ าให้เปียกเสียก่อน 

(ง) การก่อผนังจะต้องได้แนว  ได้ดิ่ง  และได้ระดับ  และต้องเรียบโดยการทิ้งดิ่งและใช้เชือกดึงจับ
ระดับทั้ง  2  แนวตลอดเวลา  ผนังก่อที่ก่อเปิดเป็นช่องต่าง ๆ   เช่น  DUCT  ส าหรับระบบปรับ
อากาศ  หรือไฟฟ้าจะต้องเรียบร้อยมีขนาดตามระบุในแบบก่อสร้าง  และจะต้องมีเสาเอ็น  หรือ
ทับหลังโดยรอบ 

(จ) ปูนก่อสร้างส าหรับก่อผนัง  ให้ใช้ส่วนผสมของปูนซีเมนต์  1  ส่วน  ทรายหยาบ  3  ส่วน  โดย
ปริมาตรนอกจากจะได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานเป็นอย่างอื่น  การผสมปูนก่อให้ผสมแห้ง
ระหว่างปูนซีเมนต์และทรายให้เข้ากันดีเสียก่อน จึงเติมน้ าส่วนผสมของน้ าจะต้องไม่ท าให้ปูนก่อ
เหลวเกินไป  การผสมปูนก่อให้มีคุณภาพเท่ากับการผสมด้วยเครื่อง  ปูนก่อจะต้องถูกผสม
ตลอดเวลา  จนกว่าจะน ามาใช้  ปูนก่อท่ีผสมแล้วเกินกว่า  1  ชม.  ห้ามน ามาใช้   

(ฉ) แนวปูนก่อจะต้องหนาประมาณ  1  ซม.  และต้องใส่ปูนก่อให้เต็มรอยต่อโดยรอบแผ่นวัสดุก่อ  
การเรียงก่อต้องกดก้อนวัสดุก่อและใช้เกรียงอัดปูนให้แน่นไม่ให้มีซอกมีรู  ห้ามใช้ปูนก่อที่ก าลัง
เริ่มแข็งตัวหรือเศษปูนก่อที่เหลือร่วงจากการก่อมาใช้ก่ออีก 

(ช) การก่อผนังในช่วงเดียวกันจะต้องก่อให้มีความสูงใกล้เคียงกันห้ามก่อผนังส่วนหนึ่งส่วนใดสูงกว่า
ส่วนท่ีเหลือเกิน  1  เมตร  ผนังก่อหากก่อไม่แล้วเสร็จในวันน้ันส่วนบนของผนังก่อที่ค้างไว้จะต้อง
หาสิ่งปกคลุมเพื่อป้องกันฝน 
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(ซ) ผู้รับจ้างจะต้องท าช่องเตรียมไว้ในขณะก่อสร้าง  ส่วนงานของระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  
ระบบไฟฟ้า  ระบบสุขาภิบาล  ระบบปรับอากาศ  ฯลฯ  การสกัดและการเจาะผนังเพื่ อติดตั้ง
ระบบดังกล่าวจะต้องยื่นขออนุมัติจากผู้ควบคุมงาน  ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการกรรมการ
โครงการฯ เสียก่อน  เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะด าเนินการได้  ทั้งนี้จะต้องด าเนินการสกัดเจาะ
ด้วยความประณีตและต้องระมัดระวัง  มิให้ผนังก่อบริเวณใกล้เคียงแตกร้าวเสียความแข็งแรงไป 

(ฌ) ผนังที่ก่อชนคาน  คสล.  หรือพ้ืน  คสล.  จะต้องเว้นช่องไว้ประมาณ  10 - 20  ซม.  เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า  3  วัน  เพื่อให้ปูนก่อแข็งตัว  และทรุดตัวจนได้ที่เสียก่อน  จึงท าการก่อให้ชนท้องคาน
หรือท้องพื้นได้  ท้องคานหรือท้องพื้น คสล.ที่จะก่อผนังอิฐชน  จะต้องโผล่เหล็ก  0  6 มม. ยาว  
20  ซม. ระยะห่างระหว่างเหล็ก  80  ซม.  ตลอดความยาวของก าแพง 

(ญ) ผนังก่อที่ก่อใหม่  จะต้องไม่กระทบกระเทือน  หรือรับน้ าหนักเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน  
หลังจากก่อผนังเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 
   1.1.5   การเก็บรักษา 

  วัสดุก่อทุกชนิดจะต้องจัดวางเรียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมั่นคง  การเก็บเรียงซ้อนกัน 
 ควรสูงไม่เกิน  2  เมตร  บริเวณที่เก็บจะต้องไม่มีสิ่งสกปรกหรือน้ าท่ีจะก่อให้เกิดตะไคร่น้ า  หรือราได้   
 ทั้งนี้วัสดุก่อท่ีมีสิ่งสกปรกจับแน่นหรืออินทรียวัตถุ  เช่น  รา  หรือ  ตะไคร่น้ าจับจะน าไปใช้ก่อไม่ได้ 

 
   1.1.6   การท าเสาเอ็นและคานทับหลัง  คสล. 

(ก) เสาเอ็นท่ีมุมผนังก่อทุกมุม  หรือท่ีผนังก่อหยุดลอย ๆ  โดยไม่ติดเสา  คสล.  หรือตรงที่ผนังก่อติด
กับวงกบประตู-หน้าต่างจะต้องมีเสาเอ็น   ขนาดของเสาเอ็นจะต้องไม่เล็กกว่า  10  ซม.  และมี
ความกว้างเท่ากับผนังก่อ  เสาเอ็นจะต้องเสริมด้วยเหล็ก  2-6  มม.  และมีเหล็กปลอก  6  มม. 
@ 20  ซม.  เหล็กเสริมเสาเอ็น  จะต้องฝังลึกลงในพื้นและคานด้านบนโดยโผล่เหล็กเตรียมไว้  
ผนังก่อที่กว้างเกินกว่า  3  เมตร  จะต้องมีเสาเอ็นแบ่งครึ่งช่วงสูงตลอดความสูงของผนังคอนกรีต
ที่ใช้เทเสาเอ็นจะต้องใช้ส่วนผสม  1:2:4  โดยปริมาตรส่วนหินให้ใช้หินเล็ก 

(ข) คานทับหลัง  ผนังก่อที่ก่อสูงไม่ถึงท้องคาน  หรือพื้น คสล . หรือผนังที่ก่อชนใต้วงกบหน้าต่าง  
หรือเหนือวงกบประตู-หน้าต่าง   ที่ก่อผนังทับด้านบนจะต้องมีคานทับหลังและขนาดจะต้องไม่
เล็กกว่าเอ็นตามที่ระบุมาแล้ว  ผนังก่อที่สูงเกินกว่า  3  เมตร  จะต้องต่อกับเหล็กท่ีเสียบไว้ในเสา
หรือเสาเอ็น คสล. 

 
   1.1.7   การท าความสะอาด 

เมื่อก่อผนังเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ต้องท าความสะอาดผิวผนังและแนวปูนก่อทั้ง  2  ด้านให้
ปราศจากเศษปูนก่อเกาะติดผนัง  เศษปูนที่ตกที่พื้นจะต้องเก็บกวาดทิ้งให้หมด  ให้เรียบร้อยเป็นมุม
ฉากทุกครั้งก่อนปูนแข็งตัว 
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    1.2 งานฉาบปูน 
    1.2.1   ขอบเขตของงาน 

งานฉาบปูน  หมายรวมถึง  งานฉาบปูนผนังวัสดุก่อ  ผนัง คสล .และงานฉาบปูน  โครงสร้าง 
คสล.  เช่น  เสา  คาน  และท้องพื้น  ตลอดจนฉาบปูนในส่วนท่ีมองเห็นด้วยตาทั้งหมด  นอกจากจะได้
ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 
   1.2.2   หลักการทั่วไป 

(ก) การฉาบปูนท้ังหมดเมื่อฉาบครั้งสุดท้ายเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว  ผนังจะต้องเรียบสะอาดสม่ าเสมอ  ไม่
เป็นรอยคลื่น  และรอยเกรียงได้ดิ่งได้ระดับทั้งแนวนอนและแนวตั้ง  มุมทุกมุมจะต้องตรงได้ดิ่ง
และฉาก (เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นพิเศษในแบบก่อสร้าง) 

(ข) หากมิได้ระบุลักษณะการฉาบปูนเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งให้ถือว่าเป็นลักษณะการฉาบปูนเรียบ
ทั้งหมด 

(ค) ผนังฉาบปูน  การฉาบปูนให้ท าการฉาบปูน  2  ครั้งเสมอ  คือฉาบปูนรองพื้นและฉาบปูนตกแต่ง 
 

   1.2.3   วัสดุ 
(ก) ปูนซีเมนต์  ใช้ปูนซีเมนต์ผสมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก.80-2517 
(ข) ทราย  เป็นทรายน้ าจืดที่สะอาด  คมแข็ง  ปราศจากดินหรือสิ่งสกปรกเจือปน  หรือเคลือบอยู่ 
 ขนาดของทรายจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  4 100% 
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  16 60-90% 
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  50 10-30% 
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  100 1-10% 

(ค) น้ ายาผสมปูนฉาบ    น้ ายาผสมปูนฉาบที่ผู้รับจ้างใช้ผสมแทนปูนขาว  ให้ใช้ได้ตามสัดส่วน  
ค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนแล้วจึง
จะใช้แทนได้ 

(ง) น้ าต้องใสสะอาดปราศจากน้ ามันกรดต่างๆ ด่าง เกลือ พฤกษธาตุ และสิ่งสกปรกเจือปน  ห้ามใช้
น้ าจาก คู คลอง หรือแหล่งอื่นใด ก่อนได้รับอนุญาต น้ าที่ขุ่นจะต้องท าให้ใสและตกตะกอน
เสียก่อน จึงจะน ามาใช้ได้ 

(จ) ปูนฉาบอิฐมวลเบา ใช้ปูนซีเมนต์ส าเร็จรปู ใช้ส าหรับงานฉาบผนังที่ก่อด้วยอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ 
ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีส่วนประกอบของสารผสมเพิ่มที่ช่วยท าให้เนื้อปูนเหนียว 
ฉาบลื่น แห้งช้าและยังมคีวามอุ้มน้ าสูง เพิ่มคุณสมบตัิพิเศษท าให้การดูดซึมน้ าต่ า ลดโอกาสท าใหส้ี
หลุดร่อนและเกิดเช้ือราบนผนัง การใช้งาน ให้ผสมกับน้ าตามสัดส่วนท่ีก าหนด ซึ่งปูนฉาบ 1 ถุง มี
น้ าหนัก 50 กก. ฉาบได้พื้นที่ประมาณ 2.8 ถึง 3 ตารางเมตร ด้วยความหนา 5 ถึง 10 มม. มีค่า
ก าลังรับแรงอัดที่ 28 วัน ไม่ต่ ากวา่ 35 กก./ตร.ซม. ตามมาตรฐาน ASTM C109 เหมาะสมต่อ
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สภาพภมูิอากาศตั้งแต่ 15°C ถึง 40°C มีคณุสมบัติ การกักน้ า, ปริมาณอากาศ, และระยะเวลาการ
แห้งตัวตามมาตรฐาน ASTM C91, ASTM C185 และ ASTM C807 ตามล าดับ 
 

   1.2.4   ส่วนผสมปูนฉาบ 
(ก)   ปูนฉาบรองพื้นอัตราส่วน  1:3  โดยใช้ปูนซีเมนต์  1  ส่วนผสมกับทรายกลาง 3  ส่วน 
(ข) ปูนฉาบอิฐมวลเบา ในสัดส่วน 1 ถุง ต่อ น้ าสะอาดประมาณ 10-12 ลิตร ผสมให้เข้ากันด้วย 
       โม่ผสมปูน ให้เข้ากันเป็นอย่างดี ควรผสมแค่พอใช้เท่านั้นและควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชม. 

 
   1.2.5   การผสมปูนฉาบ 

(ก) การผสมปูนฉาบจะต้องน าส่วนผสมเข้าผสมรวมกันด้วยเครื่องผสมคอนกรีต  การผสมด้วยมือ จะ
อนุมัติให้ใช้ได้ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานพิจารณาเห็นว่าได้คุณภาพเทียบเท่า ผสมด้วยเครื่อง 

(ข) ส่วนผสมของน้ าจะต้องพอเหมาะกับการฉาบปูน  ไม่เปียกหรือแห้งเกินไปท าให้ปูนฉาบไม่ยึดเกาะ
ผนัง 

 
   1.2.6   การเตรียมผิวฉาบปูน 

(ก) ผิว คสล. ผิวท่ีจะฉาบจะต้องท าให้ผิวขรุขระเสียก่อน  อาจโดยการสกัดผิวหน้าหรือใช้ทรายพ่นขัด  
หรือใช้แปรงลวดขัด หรือใช้กรดจ าพวกมิวริแอติค ผสมกับน้ า 1:6 ส่วน ล้างผิวคอนกรีตแต่ต้อง
ล้างและขจัดผงเศษวัสดุออกให้หมดก่อน น้ ามันทาไม้แบบในการเทคอนกรีตจะต้องขัดล้างออกให้
สะอาดด้วยเช่นเดียวกันแล้วราดน้ าและทาน้ าปูนซีเมนต์ข้นๆ ให้ทั่ว เมื่อน้ าปูนแห้งแล้ว ให้สลัด
ด้วยปูนทราย 1:1 โดยใช้แปรง  หรือไม้กวาดจุ่มสลัดเป็นมัดๆ ให้ทั่ว ทิ้งให้ปูนทรายแห้งแข็งตัว
ประมาณ 24 ชม. จึงราดน้ าให้ความชุ่มช้ืนตลอด 48 ชม. และทิ้งไว้ให้แห้ง จึงจะด าเนินงานขั้น
ต่อไป 

(ข) ผิววัสดุก่อ ผนังก่อ วัสดุก่อต่างๆ จะต้องทิ้งไว้ให้แห้ง และทรุดตัวจนคงที่แล้วเสียก่อน (อย่างน้อย
หลังจากก่อผนังเสร็จแล้ว 7 วัน) จึงท าการสกัดเศษปนูออก ท าความสะอาดผิวให้ปราศจากไขมัน
หรือน้ ามันต่างๆ , ฝุ่นผง 

 
   1.2.7   การฉาบปูน 

(ก) การฉาบปูนรองพื้น จะต้องตั้งเซี้ยมท าระดับ จับเหลี่ยม เสาคาน  ขอบ คสล. ต่างๆ ให้เรียบร้อย
ได้แนวดิ่ง และแนวระดับ ผนังและฝ้าเพดาน ควรจะท าระดับไว้เป็นจุดๆ ให้ท่ัวเพื่อให้การฉาบปูน
รวดเร็วและเรียบร้อยขึ้นโดยใช้ปูนเต็ม ส่วนผสมปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ทรายละเอียด 1 ส่วน  
ภายหลังปูนท่ีตั้งเซี้ยมท าระดับเสร็จเรียบร้อยและแห้งดีแล้ว ให้ราดน้ า หรือฉีดน้ าให้บริเวณที่จะ
ฉาบปูนเปียกโดยทั่วกันแล้วจึงท าการฉาบปูนรองพื้น โดยผสมปูนฉาบตามอัตราส่วนผสมและวิธี
ผสมตามที่ก าหนดให้แล้ว  ให้ฉาบปูนรองพื้นได้ระดับใกล้เคียงกันกับระดับแนวที่เซี้ยมไว้  (ความ
หนาของปูนฉาบรองพื้นประมาณ 1 ซม.) โดยใช้เกรียงไม้ฉาบอัดปูนให้เกาะติดแน่นกับผิวพื้นที่
ฉาบปูน ก่อนท่ีปูนฉาบรองพื้นจะเริ่มแข็งตัวให้ขูดขีดผิวหน้าของปูนฉาบ  ให้ขรุขระเป็นรอยไปมา
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โดยทั่วกันเพื่อให้การยึดเกาะตัวของ ปูนฉาบตกแต่งยึดเกาะดีขึ้น  เมื่อฉาบปูนรองพื้นเสร็จแล้ว  
จะต้องบ่มปูนฉาบตลอด 48 ชม. และทิ้งไว้ให้แห้งก่อน 7 วัน จึงท าการฉาบปูนตกแต่งได้  การ
ฉาบปูนภายนอกตรงผนังวัสดุก่อที่ผนังก่อต่อกับโครงสร้างคอนกรีตเสาคานให้ป้องกันการแตกร้าว  
โดยใช้แผ่นตะแกรงชนิด GALVANIZED EXPANDED METAL OINT ตอกตะปูยึดยาวตลอดแนว
รอยต่อแล้วจึงท าการฉาบปูนรองพื้นได้ 

(ข) การฉาบปูนตกแต่ง ก่อนฉาบปูนตกแต่ง ให้ท าความสะอาด  และราดน้ าบริเวณที่จะฉาบปูนให้
เปียกโดยทั่วกันเสียก่อนจึงฉาบปูนตกแต่งได้ โดยใช้อัตราส่วนผสมตามที่ก าหนดให้และฉาบปูนให้
ได้ตามระดับที่เซี้ยมไว้  การฉาบปูนในช้ันนี้ให้หนาไม่เกิน 8 มม. โดยใช้เกรียงไม้ฉาบอัดปูนให้
เกาะติดแน่นกับช้ันปูนฉาบรองพื้น และต้องหมั่นพรมน้ าให้เปียกช้ืนตลอดเวลาฉาบ  ขัดตกแต่ง
ปรับจนผิวได้ระดับเรียบร้อยตามที่ต้องการด้วยเกรียงไม้ยาง  เพื่อป้องกันการเว้าหรือแอ่นของผิว
ปูนฉาบ ส าหรับช่องเปิดต่างๆ ต้องฉาบปูนให้ได้มุมช่องเปิดเหล่านี้ ตามที่ก าหนดไว้ โดยที่ด้าน
ของมุมได้ระดับเดียวกัน ไม่เว้าหรือปูดตลอดแนว 

(ค) การฉาบปูนในลักษณะพื้นที่กว้าง การฉาบปูนตกแต่ง หรือฉาบปูนรองพื้นบนพื้นที่ระนาบนอน  
เอียงลาด หรือระนาบตั้ง ซึ่งมีขนาดกว้างเกิน 9 ตร.ม.  หากในรูปแบบหรือรายละเอียดประกอบ
แบบก่อสร้างได้ระบุให้มีแนวเสน้แบ่งที่แสดงไว้อย่างชัดเจน ผู้รับจ้างจะต้องขอค าแนะน าพิจารณา
จากผู้ควบคุมงานในการแบ่งแนวเส้นปูนฉาบ หรือให้ใส่แผ่นตะแกรงชนิด GALVANIZED  
EXPANDED METAL BEAD ช่วยยึดปูนฉาบตลอดแนวหากผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามในกรณี
ดังกล่าวข้างต้น ผู้ควบคุมงานอาจสั่งให้เคาะสกัดปูนฉาบออกแล้วฉาบใหม่    โดยผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในกรณีที่ระบุให้ฉาบปูนขัดผิวมันให้ฉาบปูนตกแต่งปรับให้ได้ระดับ
ตกแต่งผิวจนเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้น้ าปูนข้นๆ ทาโบกทับหน้าให้ทั่วขัดผิวเรียบมันด้วยเกรียงเหล็ก  
ในกรณีที่ระบุให้ฉาบปูนผสม น้ ายากันซึมขัดผิวมัน ปูนฉาบช้ันรองพื้นและปูนฉาบช้ันตกแต่ง
จะต้องผสมน้ ายากันซึมลงในส่วนผสมของปูน ทราย ตามอัตราส่วนและค าแนะน าของผู้ผลิต โดย
เคร่งครัดและท าการขัดผิวมันดังท่ีระบุในรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างนี้ 

 
   1.2.8   การซ่อมผิวปูนฉาบ 

 ผิวปูนฉาบท่ีแตกร้าวหลุดร่อน หรือปูนไม่จับกับผิวพ้ืนท่ีที่ฉาบไป หรือฉาบปูนซ่อมรอยสกัดต่าง ๆ  
จะต้องท าการซ่อม  โดยการเคาะสกัดปูนฉาบเดิมออกเป็นบริเวณกว้างไม่น้อยกว่า  10  ซม.  และท า 
ผวิให้ขรุขระ  ฉีดน้ าล้างให้สะอาดแล้วฉาบปูนใหม่  ตามข้อการฉาบปูนข้างต้น  ด้วยทรายที่มีขนาดและ 
คุณสมบัติเดียวกันกับผิวปูนเดิม  ผิวปูนที่ฉาบใหม่แล้วจะต้องเรียบสนิทเป็นเนื้อเดียวกับผิวปูนเดิม   
ห้ามใช้ฟองน้ าชุบน้ าในการตกแต่งผิวปูนฉาบซ่อมนี้ 
 

   1.2.9   การป้องกันผิวปูนฉาบ 
 จะต้องบ่มผิวปูนฉาบท่ีฉาบเสร็จใหม่ ๆ แต่ละชั้น ให้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลา  82 ชม.    โดยใช้ 

น้ าพ่นเป็นละอองละเอียดและพยายามหาทางป้องกัน   และหลีกเลี่ยงมิให้ถูกแสงแดดโดยตรง  หรือมี     
ลมพัดจัด  การบ่มผิวนี้ให้ผู้รับจ้างถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องให้การดูแลเป็นพิเศษด้วย 
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    1.3  งานหินเรียง หินเรียงยาแนว และหินก่อ 
   1.3.1   ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ  แรงงาน  และอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปูผนังหินเรียง หินเรียงยาแนว 
และหินก่อ การปูจะต้องได้ขนาด ความหนา และขอบเขตตามที่แสดงไว้ในแบบรูปรายการก่อสร้าง ซึ่ง
เป็นการป้องกันการกัดเซาะของน้ า เพื่อให้เกิดความมั่นคง และป้องกันการพังทลายของดินผิวหน้า หิน
เรียงส่วนใหญ่จะอยู่บนโครงสร้าง คสล. ซึ่งจะมีความหนาประมาณ 10 – 15 ซม. หรือตามที่ก าหนดไว้
ในแบบ 

 
  1.3.2   การปูหินเรียง หินเรียงยาแนว และหินก่อ 

   ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมพื้นช้ันล่าง (Foundation) ให้มีความแข็งแรงมั่นคง และต้องปรับให้เรียบ 
  ให้ได้ระดับ และขอบเขตตามที่ก าหนดในแบบ หินที่ใช้จะต้องเป็นหินแข็งตามธรรมชาติ มีรูปร่างเกือบ 
  เป็นเหลี่ยมเป็นก้อน มีส่วนแบนเรียวน้อย ไม่มีรอยแตกร้าว การเรียงจะต้องปักหลัก แล้วขึงเชือกให้ได้ 
  ความหนาตามก าหนด แล้วเริ่มรียงจากด้านล่างข้ึนไปสู่ด้านบนโดยใช้แรงงานคน และใช้ก้อนหินก้อน 
  เล็กอัดเข้าไปในช่องว่างให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
 
 1.3.3 วัสดุที่ใช้ 
   ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาหินท่ีมีความแข็งแรง ทนทาน และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(ก) ความถ่วงจ าเพราะ ต้องไม่ต่ ากว่า 2.6 (ท่ีจุดอิ่มตัวผิวหน้าแห้ง) 
(ข) ความต้านทานต่อการขัดสี เมื่อทดสอบโดยใช้เครื่อง Los Angeles Abrasion Test ส่วนสูญหาย

ต้องไม่เกิน 50%  
(ค) ขนาดของหินต้องเป็นไปตามตารางต่อไปนี้ 

 

ขนาดก้อน 
ความหนาของหินเรียงที่ระบุในแบบ 

0.20 ม. 0.30 ม. 0.50 ม. 0.70 ม. 
ใหญ่กว่า 50 ซม. 
ใหญ่กว่า 30 ซม. 
ใหญ่กว่า 15 ซม. 
ใหญ่กว่า  7 ซม. 
ใหญ่กว่า  3 ซม. 

- 
- 

เกิน 20% 
เกิน 60% 

น้อยกว่า 5% 

- 
ไม่เกิน 20% 
เกิน 50% 
เกิน 80% 

น้อยกว่า 5% 

- 
เกิน 50% 
เกิน 70% 
เกิน 90% 

น้อยกว่า 5% 

เกิน 30% 
เกิน 50% 
เกิน 70% 
เกิน 90% 

- 
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 1.3.4 งานหินเรียง (Riprap)  
   จะต้องก่อสร้างบนช้ันกรวด ทรายรองพื้น หินที่ใช้จะต้องแข็งแรงทนทานตามที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่ง 
  ได้มาจากแหล่งท่ีผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างรับรอง ขนาดของหินท่ีจะน ามาเรียงจะต้องมีด้านยาวสุดไม่ 
  เกินกว่า 3 เท่าของด้านที่แคบท่ีสุด จะต้องวางเรียงกันในลักษณะที่จะให้ก้อนเล็กก้อนใหญ่คละกันไป  
  เพื่อให้มีช่องว่างน้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ และจะต้องก่อสร้างให้ได้แนวและระดับตามแบบ มีความคลาด 
  เคลื่อนอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด ก่อนเรียงหินต้องตอกหลักไม้ทั้งแนวทุกช่วง 10 ม. และที่จุดเปลี่ยนระดับ  
  หินจะต้องวางเรียงกันในครั้งเดียวให้ได้ความหนาเต็ม และการวางเรียงจะต้องไม่ท าให้ช้ันหินและกรวด 
  ทรายรองพื้นขยับตัว หินก้อนใหญ่จะต้องอยู่กระจายกันและได้ระดับท่ัวไป เมื่อปรับระดับครั้งสุดท้าย 
  แล้วจะต้องไม่มีหินก้อนเล็กรวมกันอยู่เป็นหย่อม หรือก้อนใหญ่หลายๆ ก้อน เกาะกลุ่มกัน การเตรียม 
  พื้นช้ันล่าง ให้ท าตามข้อ 1.3.2 และไม่อนุญาตให้เทหินลงในราง หรือวิธีการคล้ายคลึงกันอาจจะท าให้ 
  หินเกินส่วนคละแยกตัวออกจากกัน ขนาดคละของหินท่ีก าหนดไว้ต้องได้มาจากการคัดเลือกหินขนาด 
  ต่างๆ กันที่แหล่ง โดยการตักหินขนาดต่างๆ สลับกันอย่างมีหลักเกณฑ์ หรือวิธีการอื่นจะท าให้ได้มวล 
  คละตามที่ก าหนด ในการเรียงหินอาจจะต้องจัดขนาดหินใหม่โดยใช้เครื่องจักร หรือแรงคนเท่าท่ีจ าเป็น 
  เพื่อให้ได้ขนาดคละที่ดี ความหนาของช้ันหินเรียงสามารถให้เกินจากแบบได้ 15 ซม. บริเวณที่มีความ 
  หนาเกินจากท่ีก าหนดนี้ให้เกลี่ยออกไป หรือขนออกไป และต้องได้ความหนาไม่น้อยกว่าที่ก าหนด 
 

1.3.5 หินเรียงยาแนว (Grouted Pitching)  
 ผู้รับจ้างต้องปูหินเรียงยาแนวตามที่ก าหนดไว้ในแบบ หรือตามที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างหรือ
คณะกรรมการตรวจการจ้างจะก าหนด โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนในข้อ 1.3.4 แล้วอุดช่องว่างระหว่าง
ก้อนหินด้วยมอร์ต้า (Mortar)  ที่มีส่วนผสมระหว่างปูน และทรายในอัตราส่วน 1:3 แล้วใช้เกรียงเหล็ก
ตกแต่งให้เรียบร้อย ให้ท าระดับระหว่างช่องหินต่ ากว่าผิวหน้าของหินใหญ่ 
 

1.3.6 หินก่อ (Stone Masonry)  
 ผู้รับจ้างต้องปูหินก่อตามที่ก าหนดไว้ในแบบ หรือหรือตามที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างหรือ
คณะกรรมการตรวจการจ้างจะก าหนด โดยหินใหญ่แต่ละก้อนจะต้องวางอย่างประณีต แล้วก่อยึดด้วย
ปูนและทรายในอัตราส่วน 1:3 ส่วนของปูนทรายทับพ้ืนช้ันล่างให้หนาอย่างน้อย 5 ซม. ส่วนรอยต่อทั้ง
ในแนวดิ่งและแนวราบให้หนาอย่างน้อย 3/8” รอยต่อโดยรอบจะต้องเคาะให้ติดกันแน่น ปาดเอาปูน
ทรายส่วนเกินออกแล้วแต่งให้เรียบด้วยเกรียงเหล็ก หรือเครื่องมืออื่นที่เหมาะสม ก่อนจะก่อจะต้องท า
ให้หินก้อนใหญ่ชุ่มน้ า และท าความสะอาดเสียก่อน ก้อนหินก่อสามารถให้ยื่นโผล่จากผิวโดยทั่วไปได้ไม่
เกิน 4 ซม. และแต่งปูนและทราย ระหว่างก้อนท่ีก่อสูงขึ้นมานั้น อาจยกหน้าเป็นร่องรูปหกเหลี่ยมด้าน
เท่า หรือรูปอื่นๆ ตามความสวยงาม หรือตามที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างสั่งการ 
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    1.4 งานหลังคาและวัสดุมุง 
 1.4.1   ขอบเขตของงาน 

   ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวสัดุ  แรงงาน  และอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการก่อสร้างงานมุงหลังคา  ตามที่ระบ ุ
  ในแบบรายการก่อสร้าง 

 
 1.4.2   หลักการทั่วไป 

 ผู้รับจ้างต้องจดัหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิด  ไม่น้อยกว่า  2  ตัวอย่าง  รวมถึง 
รายละเอียดประกอบตัวอย่าง  (PRODUCT  MANUFACTURE’S  SPECIFICATIONS)   แสดงถึง 
คุณภาพของ  วัสดุ  สีขนาดและวิธีการติดตั้งส่งให้ผู้ออกแบบพิจารณาและอนุมัติก่อนน าไปใช้งาน 
(ก) SHOP  DRAWING  ต้องแสดงการยึดเกาะ  แสดงการระบายน้ า   ในระยะเวลาที่เพียงพอและ

ระดับโดยชัดเจนรวมถึงระบบ FLASHING  ป้องกันการรั่วซึมของน้ า 
(ข) หนังสือการยินยอมการรับประกันคุณภาพของวัสดุและการตดิตั้งเปน็ระยะเวลาอยา่งน้อย 5 ปี 
 

1.4.3   วัสดุมุงหลังคา 
หลังคาคลุมทางเดิน มุงด้วยแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบอลูมิเนียมอัลลอยด์ผสมสังกะสี (ALUZINC) สี 

   ธรรมชาติวัสดุ ALUZINC   ของ Siam Steel Service Center Public Company Limited หรือ  
   Lysaght  หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า 

 
 1.4.4   การติดต้ัง 

(ก) ก่อนมุงวัสดุมุงหลังคาจะต้องตรวจสอบระดับความลาดเอียงให้เรียบร้อยก่อน  หากมีการผิดพลาด
เนื่องจากการติดตั้งโครงหลังคา  จะต้องไดร้ับการแกไ้ขให้เหมาะสม  ก่อนที่จะมุงหลังคาเสียก่อน 

(ข) การมุงวัสดมุุงหลังคา ตดิตั้งขอยึดและอุปกรณ์อื่นๆ  จะต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของบริษัทผูผ้ลิต
การมุงจะต้องมุงเริ่มตั้งแต่รางน้ าขึน้ไปหาสันหลังคา 

(ค) ก่อนมุงวัสดุมุงหลังคา  ผูร้ับจ้างจะต้องตรวจสอบทิศทางลมฝนเสียก่อนและไม่ควรให้รอยซ้อนทับ
ของวัสดุมุงหลังคาหันเข้าหาทิศทางลม 

 
1.4.5 การท าความสะอาด 

เมื่อมุงเสร็จเรียบร้อย จะต้องตรวจตราความเรียบร้อย วัสดุแผ่นไหนช ารุด, เสียหาย จะต้อง
เปลี่ยนใหม่ การซ้อนทับ ทับหลัง ยาแนวต่างๆ จะต้องถูกต้องตามหลักวิชาช่าง  ต้องท าความสะอาด
ปราศจากฝุ่นผง เศษวัสดุต่างๆ  บนหลังคาและรางน้ า ก่อนขออนุมัติตรวจสอบจากผู้ออกแบบและส่ง
มอบงาน 
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1.4.6 การรับประกันผลงาน 
ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุและการติดตั้ ง หากเกิดการแตกร้าว ช ารุด และ

ข้อบกพร่องต่างๆ อันเนื่องมาจากคุณสมบัติของวัสดุและการติดตั้ง  หลังจากการติดตั้งผู้รับจ้างจะต้อง
เปลี่ยนให้ใหม่แก้ไขหรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ด้วยความประณีตเรียบร้อย  ตามจุดประสงค์
ของผู้ออกแบบ  โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น 

 
 

1.5 งานโลหะ 
1.5.1 ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวสัดุ  แรงงาน และอุปกรณ์ในการตดิตั้งงานโลหะทั้งหมดที่ระบุไว้ในแบบ
ก่อสร้าง 

 
1.5.2 หลักการทั่วไป 

ผู้รับจ้างจะต้องท าแบบขยาย   และ SHOP DRAWING ของโลหะที่จ าเป็นให้ผู้ควบคุมงานตรวจ
ก่อน จึงจะท าการก่อสร้างได้  แบบขยายเหล่านี้จะต้องแสดงขนาด  จุดเช่ือม  และระยะต่างๆ โดย
ละเอียด 

โลหะที่จะน ามาติดตั้งจะต้องส่งตัวอยา่งให้ผู้ควบคุมงานตรวจเสียก่อ ภายหลังจากท่ีไดร้ับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วจึงท าการติดตั้งได ้

 
1.5.3 วัสดุ 

(ก) วัสดุที่เป็นเหล็กทุกชนิด จะต้องมีคุณภาพดี ไม่มีต าหนิ หรือสนิมขุม มีมาตรฐาน สามารถรับความ
เค้นและเครียด  และพิกัดต่างๆ  ตามมาตรฐานของการผลิตทั่วไป 

(ข) วัสดุชุบโครเมียม  จะต้องได้มาตรฐานว่าดว้ยการชุบโครเมียม  จะต้องมีความหนาพอเพียง   ก่อน
ชุบจะต้องขัดแต่งวัสดุนั้นให้เรียบร้อย 

(ค) เหล็กหล่อทุกชนิด การหล่อจะต้องเรียบร้อย มีขนาดและรูปร่างตามแบบขยาย ไม่บิดโก่ง เป็นรู  
โพรง  หรือ  บิ่น 

(ง) เหล็กปลอดสนิม  (STAINLESS STEEL)  ในกรณีที่ระบุให้ใช้เหล็กปลอดสนิม  จะต้องมีขนาดและ
รูปร่างตามระบุในแบบขยาย  ผิวจะต้องขัดให้เรียบ  รอยต่อต่างๆ  จะต้องสนมิและเรียบร้อย 

(จ) ท่อเหล็กส าหรับราวลูกกรง  หรืออ่ืนๆ  จะต้องได้มาตรฐานตามระบุในแบบก่อสร้าง 
(ฉ) ทองเหลืองหรือโลหะอื่นๆ  ท่ีระบุในแบบก่อสร้างต้องมีคุณภาพดี  ไม่มีต าหนิ  สีจะต้องสม่ าเสมอ

ตลอด 
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1.5.4 การประกอบและติดต้ัง 
งานโลหะเบ็ดเตล็ดทั้งหมด  จะต้องมีขนาดและรูปร่างตามระบุในแบบขยาย  การตัดต่อเช่ือม  

จะต้องเรียบร้อย ได้ฉาก ได้แนวและระดับ  รอยต่อต่างๆ จะต้องเรียบร้อยและสนิท การยึดด้วยน๊อต
สกรูทุกแห่งต้องใส่แหวนรองรับและขันสกรูจนแน่น 

 
1.5.5 การตกแต่ง 

วัสดุที่เป็นเหล็กท้ังหมด จะต้องล้างให้สะอาดปราศจากสนมิ  รอยตอ่ และรอยเช่ือมต่างๆ  จะต้อง
ขัด  ตกแต่งให้เรียบร้อย  และทาสีกันสนิมก่อน  จึงทาสีทับหน้าได้ 

 
 

1.6 งานสี 
1.6.1  ขอบเขตของงาน 

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวสัดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  เพื่อด าเนินการ 
ทาสีให้ลลุ่วงดังท่ีก าหนดในแบบก่อสร้าง  และรายการประกอบแบบก่อสร้าง  และใหส้ัมพันธ์กับงาน 
ส่วนอ่ืนๆ  ด้วย  การทาสี  หมายถึง  การทาสีอาคารทั้งภายนอก  ภายใน  และส่วนต่างๆ  ท่ีมองเหน็ 
ด้วยตาทั้งหมด  ยกเว้น  ส่วนท่ีก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น  หรือส่วนท่ีก าหนดให้บุด้วยวสัดุประดับต่างๆ   
ทั้งนี้  หากมีส่วนใดที่ผู้รับจา้งสงสยั หรือไม่แน่ใจ  และขอค าแนะน าอนุมัติจากผู้ออกแบบทันที  การ 
ทาสีให้รวมถึงตกแต่งอุดยาแนวผิวพื้น  และการท าความสะอาดผิวพ้ืนต่างๆ  ก่อนท่ีจะท าการทาสี 
 

1.6.2  ข้อก าหนดทั่วไป 
(ก) ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งปริมาณสีที่จะใช้กับอาคารนี้ให้ผู้ควบคุมงานทราบด้วย 
(ข) ผู้รับจ้างจะต้องสั่งซื้อสีโดยตรงจาก บริษัท ผู้ผลิต หรือจากตัวแทนจ าหน่าย ของบริษัทผู้ผลิต  

โดยมีใบรับรองจากบริษัทแจ้งปริมาณสีที่สัง่มาเพื่องานนี้จริง  สีที่ใช้จะต้องเป็นของใหม่ท่ีห้ามน าสี
เก่าที่เหลือจากงานอ่ืนมาใช้โดยเด็ดขาด 

(ค) ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแคตตาล็อคสี หรือตัวอย่างของสีที่ใช้ สีรองพื้น และอื่นๆ ให้ผู้ควบคุมงาน
พิจารณาอนุมัติตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบก่อนการสั่งซื้อ โดยจะต้องปฏิบัติตามค าแนะน า
ของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด ให้ด าเนินการภายใต้การแนะน า การตรวจสอบ และเก็บตัวอย่างของ
ผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิตสี 

(ง) สีที่น ามาใช้จะต้องบรรจุ และผนึกในกระป๋อง หรือภาชนะโดยตรงจากโรงงานของผู้ผลิต  โดยมีใบ
ส่งของและรับรองคุณภาพจากโรงงานของผุ้ผลิตที่สามารถตรวจสอบได้ และประทับตรา
เครื่องหมายการค้า เลขหมายต่างๆ ชนิดที่ใช้และค าแนะน าในการท า  ติดอยู่บนภาชนะอย่าง
สมบูรณ์  กระป๋องหรือ  ภาชนะที่ใส่สีนั้น   จะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย  ไม่บุบ  ช ารุด  ฝาปิด
ต้องไม่มีรอยปิดเปิดมาก่อน 
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(จ) การผสมสีและและขั้นตอนการทาสี จะต้องปฏิบัติตามวิธีของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด โดยได้รับ
อนุมัติจากผู้ควบคุมงาน 

(ฉ) สีทุกกระป๋องจะต้องน ามาเก็บไว้ในสถานท่ีที่จัดไว้  หรือในห้องเฉพาะที่มิดชิด  มั่นคง  สามารถใช้
กุญแจปิดได้  ภายในห้องมีการระบายอากาศดี  ไม่อับช้ืน  โดยไม่มีวัสดุอื่นเก็บรวม มีการท า
ความสะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นประจ าทุกวัน ห้องเก็บสี ก าหนดเป็นเขตระวังอัคคีภัย 
ต้องมีป้ายแสดงเป็นเขตห้ามท ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดความร้อน ประกายไฟ และห้ามสูบบุหรี่ 
รวมทั้งต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงให้เหมาะสมกับขนาดห้อง 

(ช) การตรวจสอบระหว่างการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนของบริษัท ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย
สี  มีสิทธิเข้าตรวจสอบคุณภาพและจ านวนของสีได้ตลอดเวลาการก่อสร้าง 

(ซ) ผู้รับจ้างจะต้องไม่ท าการทาสี  ในขณะที่มีสภาพดินฟ้าอากาศไม่ดี เช่น มีฝนตก หรือความช้ืน
อากาศสูง  และห้ามทาสีภายนอกอาคารหลังจากฝนหยุดตกแล้วทันที  จะต้องปล่อยทิ้งไว้อย่า ง
น้อย 72  ชม. หรือจนกว่าผู้ควบคมุงานจะเห็นสมควรให้เริม่ทาสีได้  และการทาสีภายนอกอาคาร
หลังจากฝนตก  จะต้องขออนุมัติจากผู้ควบคุมงานทุกครั้งไป 

(ฌ) ส่วนท่ีไม่สามารถทาสีได้  ถ้าหากมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่สงสัย หรือไม่สามารถทาสีได้ตามข้อก าหนด  
ผู้รับจ้างจะต้องรีบแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบทันที 

(ญ) การน าสมีาใช้แต่ละงวด  จะต้องให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อนว่าเป็นสีทีก่ าหนดให้ใช้ 
(ฎ) ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามรายการงานสีนี้อย่างเคร่งครัด  หากส่อเจตนาที่จะพยายามบิดพริ้ว

ปลอมแปลง ผู้ควบคุมงานมีสิทธิจะให้ล้างหรือขูดสีออกแล้วทาใหม่ให้ถูกต้องตามรายการ  โดยไม่
คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม  ส่วนเวลาที่ล่าช้า เนื่องจากความผิดนี้จะยกเป็นข้ออ้างในการต่อสัญญาไม่ได้ 
 

 
   1.6.3 วัสดุ 

(ก) สีที่จะใช้ในการก่อสร้าง  จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติให้ใช้จากผู้ว่าจ้างเสียก่อน  สีจะต้อง
เป็นของใหม่ห้ามน าสีเก่าเหลือจากงานอื่นมาใช้โดยเด็ดขาด ชนิดของสแีละหมายเลขของสีจะต้อง
เป็นไปตามก าหนด ห้ามน าสี ชนิดและหมายเลขที่นอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้มาใช้หรือมาผสม
เป็นอันขาด 

(ข) ผู้รับจ้างมีสิทธิเลือกใช้สีของบริษัทผู้ผลิตใดก็ได้ ดังที่ระบุไว้  แต่ถ้าเลือกใช้สี  ของบริษัทใดแล้ว 
ต้องใช้สีบริษัทน้ันท้ังหมด  โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อน  และจัดท าตัวอย่างสีให้
ผู้ว่าจ้างพิจารณาล่วงหน้าก่อนในเวลาอันสมควร  เพื่อรับการอนุมัติ  และจะต้องแจ้งประมาณสีที่
จะใช้กับอาคารนี้ให้ผู้ว่าจ้างทราบด้วย  เมื่อผู้รับจ้างได้ทาสีอาคารเรียบร้อยแล้ว  จะต้องขอ
ใบรับรองผลงานทาสีจากบริษัทตัวแทนจ าหน่ายสนีั้นๆ  โดยจะต้องรับรองคุณภาพส ี และประกัน
ความเสียหายจากการเสื่อมในคุณภาพของสี 
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   1.6.4   ประเภทของสีที่ใช ้
 ในกรณีแบบก่อสร้าง  และรายการประกอบแบบมิได้ก าหนดไว้เปน็อย่างอ่ืน  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
(ก) สี ACRYLIC  EMULSION ใช้ทาบนผิวฉาบปูน ผิวคอนกรีตบล๊อค ผิวคอนกรีตเปลือย กระเบื้อง

แผ่นเรียบ  แผ่นยิบซั่มบอร์ด   หรือ ผิวอ่ืนๆ  ท่ีคล้ายคลึงกัน  และตามที่ผู้ออกแบบก าหนดให้ใช้ 
(ข) สีน้ ามันใช้ทาบนผิวไม้ทั่วไป หรือผิวอื่นที่คล้ายคลึงกัน และผิวโลหะต่างๆ รวมทั้งผิวตามที่

ผู้ออกแบบก าหนดให้ใช้ 
(ค) แลคเกอร์  น้ ามันวานิช ฯลฯ  ใช้ทาบนผิวไม้ หรือผิวอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ภายในอาคารหรือ

ภายนอกอาคาร  ตามผู้ออกแบบก าหนดให้ 
(ง) สีอื่นๆ ผู้ออกแบบจะระบุเพิ่มเติมไว้เป็นเฉพาะส่วน หรือเป็นพิเศษเฉพาะแห่งในแบบก่อสร้างและ

รายการประกอบแบบ 
 

1.6.5  การจัดหาช่างสี 
(ก) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างทาสีที่มีฝีมอืดี  มีประสบการณ์และช านาญงานปฏิบัติ  ตามค าแนะน าใน

การใช้สี  หรือผสมสีของบริษัทผู้ผลิต  ในการทาสี  ช่างสีจะต้องท าให้สีมีความเรียบสม่ าเสมอกัน
ตลอด  โดยปราศจากรอยต่อ  รอยแปรง  และรอยหยดของสี  มีความแน่ใจว่าสีแต่ละช้ันจะต้อง
แห้งสนิทดีแล้ว  จึงจะลงมือทาสีช้ันต่อไป 

(ข) การตัดเส้นตามขอบต่างๆ  และการทาระหว่างรอยต่อของสีต่างกันจะต้องมีความระมัดระวงเป็น
อย่างดี  ปราศจากรอยทับกันระหว่างสี และจะต้องระวังอย่าให้มีสีสกปรกเลอะเทอะตามอุปกรณ์
ประตู-หน้าต่าง 

 
   1.6.6  การตระเตรียมงานในการทาสี 

(ก) ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งบันไดหรือนั่งร้านส าหรับทาสีที่เหมาะสม หรือ
ตามความจ าเป็น  และผ้าหรือวัสดุอื่นใดที่ใช้ปกคลุมพื้นที่หรือส่วนอื่นของอาคาร  เป็น การ
ป้องกันการสกปรกเปรอะเปื้อนเลอะเทอะ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในงานทาสี 

(ข) ก่อนการทา (ยกเว้นสีรองพื้นส าหรับงานเหล็ก) จะต้องให้งานช่างไม้ รวมทั้งการแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ  รอยต่อต่างๆ  ของอาคาร งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง  อุดยาหรือขูดส่วนเกิน ท าการขัดด้วย
กระดาษทรายให้เรียบร้อย  และท าความสะอาดเสียก่อน 

(ค) พื้นผิวท่ีจะทาสี จะต้องแห้งสนิท โดยเฉพาะงานฉาบปูน  และงานคอนกรีต  โดยท าความสะอาด
ผิวจนปราศจากฝุ่นละออง  และตกแต่งยาแนวให้เรียบร้อยเสียก่อน 

(ง) บริเวณข้างเคียงและพื้นที่ที่จะทาสี จะต้องป้องกันไม่ให้เปรอะเปื้อนและที่ส าคัญห้ามทาสีใน
บริเวณเปียกช้ืน  หรือในขณะที่มีละอองน้ า  ฝุ่นละออง 

(จ) อุปกรณ์ประตู–หน้าต่าง  ส าหรับอุปกรณ์ที่ไม่รวมในการติดตั้ง  และ/หรือที่สามารถจะติดตั้ง
ภายหลังได้  การติดตั้งจะต้องท าภายหลังเมื่อทาสีเรียบร้อยแล้ว 
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(ฉ) ส าหรับแผงสวิทซ์ไฟฟ้า  (ELECTRICAL PANEL BOX)  จะต้องถอดเอาฝาที่ปิดแผงออกแล้วทา
หรือพ่นสีต่างหาก (ถ้าจ าเป็น) หลังจากการทาสีของผนังเรียบร้อยและแห้งสนิทดีแล้ว จึงน าไป
ติดตั้งตามเดิม 

(ช) ฝาครอบสวิทซ์และปลั๊กไฟฟ้า (ซึ่งได้ติดตั้งสวิทซ์และปลั๊กเรียบร้อยแล้ว) จะต้องเอาออกก่อน  
เมื่อทาสีเสร็จและสีแห้งดีแล้ว  จึงท าการติดตั้งตามเดิมให้เรียบร้อย 

 
   1.6.7   วัสดุอุดยาแนว 

(ก) วัสดุยาแนวส่วนที่เป็นไม้ให้ใช้ WOOD SEALER  หรือ  WOOD FILLER  ถ้าผิวพื้นไม่เรียบร้อยมี
รอยขรุขระให้ขัดด้วยกระดาษทรายหรือโป๊วสี  หรือพ่นสีรองพื้น  และขัดจนเรียบทั่วกัน  ส่วนที่
เป็นไม้ที่จะต้องทาวานิช หรือแลคเกอร์ให้อุดแนวและรองพื้นด้วยดินสองพองผสมสี  และกาว
ประสาน  หรือสีย้อมเนื้อไม้ 

(ข) วัสดุยาแนวส่วนที่เป็นคอนกรีตปูนฉาบ หรือครีมหมันโป๊ว ให้ใช้วัสดุอุดโป๊วประเภท Acrylic 
Filler ส าหรับรอยแตกร้าวไม่เกิน 1 มม. และประเภท Acrylic Sealant ส าหรับรอยแตกร้าว 1-2 
มม.  

(ค) วัสดุยาแนวส าหรับเหล็ก หรือโลหะอื่น เมื่อทาสีกันสนิมหรือรองพื้นแล้ว ให้อุดรูหรือแนวด้วย  
CAULKING COMPOUND 
 

   1.6.8  การเตรียมงานและรองพ้ืน 
(ก) ผิวปูนฉาบ  ผิวอิฐ  ผิวคอนกรีตบล็อกที่จะทาจะต้องแห้งสนิท ไม่น้อยกว่า 21 วัน หลังจากการ

ฉาบปูนหรือถอดไม้แบบ มีความช้ืนไม่เกิน 14%  และจะต้องท าความสะอาดให้ปราศจากเศษฝุ่น
ละออง คราบฝุ่น คราบสกปรก ถ้ามีคราบไขมัน น้ ามัน หรือสีเคลือบละลายติดอยู่ให้ล้างออกด้วย
น้ ายาขนัดไขมัน  หรือผงซักฟอก  ทิ้งให้ผิวแห้งสนิทแล้ว ให้ทาด้วยสีรองพื้นตามชนิดของสีทาทับ
หน้าโดยให้เป็นไปตามค าแนะน า และกรรมวิธีของผู้ผลิต 

(ข) ผิวคอนกรีตเปลือยไม่ฉาบปูน  ให้ท าความสะอาดผิวหน้าจนปราศจากฝุ่น คราบน้ ามัน  หรือน้ ายา
ทาไม้แบบให้เรียบร้อย  แล้วจึงอุดโป๊วตกแต่งผิวหน้า ให้เรียบร้อยเสียก่อน จึงทาสีรองพื้นตาม
ชนิดของสีทาทับหน้า โดยให้เป็นไปตามค าแนะน าและกรรมวิธีของผู้ผลิต 

(ค) ผิวไม้  ผิวของไม้จะต้องแห้งสนิท และต้องท าการซ่อมโป๊วอุดรูรอยแตกต่างๆ  ของผิวไม้ให้
เรียบร้อย  แล้วจึงท าการขัดเรียบผิวไม้ด้วยกระดาษทราย  พร้อมทั้งท าการเช็ดปัดท าความ
สะอาดผิวไม้ให้เรียบร้อยแล้วให้ทาด้วย  น้ ายารักษาเนื้อไม้   SHELL DRITE    ชนิดใส  1  ครั้ง 
ทิ้งระยะให้แห้ง 6 ช่ัวโมง (ห้ามใช้สีน้ าตาลหรือสีชา ยกเว้นส่วนที่อยู่ในฝ้าซึ่งมองไม่เห็นจาก
ภายนอก) และทาด้วยสีรองพื้นกันยางไม้  (ALUMINIRM WOOD PRIMER)  อีกทิ้งระยะให้แห้ง
เป็นเวลา 10 ช่ัวโมง 
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(ง) ผิวเหล็ก  หรือโลหะที่มีส่วนผสมของเหล็ก ให้ขจัดคราบน้ ามันด้วยทินเนอร์หรือน้ ามันก๊าด ให้ใช้
เครื่องขัด ขัดรอยต่อเช่ือมต าหนิ แล้วใช้แปรงลวดหรือกระดาษทรายขัดผิวจนเรียบและปราศจาก
สนิม  หรืออาจใช้วิธีพ่นทราย (ในส่วนท่ีผู้ออกแบบก าหนดให้ใช้) เพื่อขจัดสนิม หรือเศษผงออกให้
หมด  พร้อมทั้งท าความสะอาดผิวหน้าไม่ให้มีไขมันหรือน้ ามันจับ  โดยใช้น้ ายาล้างขจัดไขมั น
โดยเฉพาะ  เสร็จแล้วใช้น้ ายาล้างออกให้หมด  และปล่อยให้แห้ง  แล้วจึงใช้น ายาขจัดสนิม  และ
ป้องกันสนิมประเภทไครโรเอทธีลิน  หรือน้ ายาประเภทเดียวกัน 1 ส่วนต่อน้ า 2 ส่วน ทาล้าง
คราบสนิมบนผิวหน้าเหล็กให้ทั่ว และก่อนที่น้ ายาจะแห้งให้ใช้น้ าสะอาดล้างออก จนผิวหน้า
สะอาด พร้อมทั้งเช็ด หรือใช้ลมเป่าให้แห้งสนิท  แล้วจึงทาหรือพ่น  สีรองพื้นกันสนิม  ผิวเหล็ก
อาบสังกะสี และโลหะต่างๆ  ให้ใช้น้ ายาล้างขจัดไขมันหรือน้ ามันเช็ดล้างออกให้หมดและล้างด้วย
น้ าสะอาด  เมื่อทิ้งให้แห้งแล้วให้ทาหรือพ่นสีรองพื้น การทาสีรองพื้นกันสนิม ให้ทาสีรองพื้นกัน
สนิม RED  LEAD  PRIMER  1 ครั้ง เมื่อส่งวัสดุเข้าถึงหน่วยงานก่อสร้าง  แล้วทาด้วยสีรองพื้น
กันสนิม RED LEAD ORON OXIDE  อีก 1 ครั้ง  เมื่อท าการติดตั้งแล้ว  เฉพาะรอบๆ รอยเช่ือมที่
สีกันสนิมโดยละลายด้วยความร้อน  จะต้องขัดให้สะอาดแล้วทาสีรองพื้นทับ  2 ครั้ง เมื่อติดตั้ง
แล้วต้องตรวจดูรอยกระทบกระเทือน หากมีรอยช ารุดเสียหายหรือท าการเช่ือมใหม่ ให้ทาสีรอง
พื้นทับอีก 2 ครั้ง  หากทาสีรองพื้นส่วนใดไม่ดี   จะต้องขัดออกและทาใหม่ 

(จ) ผิวเหล็กอาบสังกะสี  และโลหะต่างๆ  ให้ใช้น้ ายาล้างขจัดไขมัน  หรือน้ ามันเช็ดออกให้หมดและ
ล้างด้วยน้ าสะอาด  เมื่อทิ้งให้แห้งแล้ว  ให้ทาหรือพ่นสีรองพื้น  การทาสีรองพื้นกันสนิม  ให้
ปฏิบัติเช่นเดียวผิวเหล็ก 

 
   1.6.9   การทาสี 

 การทาสีทั้งหมด  ให้ปฏบิัติตามค าแนะน า  และกรรมวิธีของบริษัทผูผ้ลิตจ าหน่ายโดยเคร่งครดัทุก 
ประการ  พร้อมท้ังให้ถือปฏิบตัิตามรายละเอียดการทาสีดังนี ้
(ก) ผิวคอนกรีตไม่ฉาบปูน  หรือผิวฉาบปูน  ส่วนภายนอกอาคารให้ทาสีรองพื้นประเภท   ACRYLIC 

ALKALI  RESISTING  PRIMER  จ านวน  1  ครั้ง ทิ้งระยะแห้ง 2 ช่ัวโมง  และให้ทาสีทับหน้า
ด้วยสีประเภท  PURE  ACRYLIC   LATEX   100%  อีกจ านวน  2  ครั้ง  ทิ้งระยะแห้งครั้งละ 4 
ช่ัวโมง 

(ข) ผิวคอนกรีตไม่ฉาบปูน  หรือผิวฉาบปูน  ส่วนภายในอาคารให้ทาสีรองพื้นประเภท ACRYLIC  
ALKALI RESISTING  PRIMER  จ านวน 1 ครั้ง  ทิ้งระยะแห้ง 2 ช่ัวโมง  และให้ทาสีทับหน้าด้วยสี
ประเภท EXTERIOR  หรือ  INTERIOR ACRYLIC EMULSION PAINT  อีกจ านวน 2 ครั้ง ทิ้ง
ระยะแห้งครั้งละ 4 ช่ัวโมง 

(ค) ผิวไม้ที่ไม่โชว์ลายไม้ กรณีทาสีน้ ามัน ทาทับหน้า 2 ครั้ง ทิ้งระยะแห้งครั้งละ 8 ช่ัวโมง และกรณี
ทาสีน้ าอะครีลิคส าหรับทาไม้ ทาทับหน้า 2 ครั้ง ทิ้งระยะแห้งครั้งละ 4 ช่ัวโมง 

(ง) ผิวไม้ที่ต้องการโชว์ลายไม้และย้อมสีเนื้อไม้ ต้องท าตามค าแนะน าของผู้ผลิต โดยได้รับการอนุมัติ
จากผู้ควบคุมงานก่อน ทาอย่างน้อย 3 ครั้ง ท้ิงระยะแห้งครั้งละ 8 ช่ัวโมง 
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(จ) ผิวไม้ที่ต้องทาสีเคลือบแข็งหรือสีโพลียูริเทนส าหรับพื้นไม้ภายนอก ทาเคลือบสีโพลียูริเทนภาย
นอกสีใสอย่างน้อย 3 ครั้ง ทิ้งระยะแห้งครั้งละ 6 ช่ัวโมง หากจ าเป็นต้องย้อมสีไม้ เพื่อให้สีของพื้น
ไม้สม่ าเสมอกันก่อนทาเคลือบ จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน 

(ฉ) ผิวเหล็ก  ให้ทาสีรองพื้นกันสนิมประเภท RED LEAD 1 ครั้ง ขณะส่งเหล็กถึงหน่วยงานก่อสร้าง 
(หากเป็นเหล็กกลวงให้ใช้วิธีชุบสีกันสนิม) ทาครั้งที่ 2 ทาสีรองพื้นกันสนิมประเภท RED LEAD 
เมื่อประกอบหรือเชื่อมเป็นโครงเหล็ก และเจียรแต่งรอยเช่ือมให้เรียบร้อย ทาครั้งท่ี 3ทาสีรองพื้น
กันสนิมประเภท RED LEAD รอบรอยเช่ือมอีกครั้งครั้ง (การทาสีรองพื้นกันสนิม ทิ้งระยะแห้งครั้ง
ละ 6 ช่ัวโมง) และให้ทาสีทับหน้า 2 ครั้งด้วยสีน้ ามันเฉพาะโครงเหล็กที่ต้องการทาสีทับหน้า 
(การทาสีทับหน้าท้ิงระยะแห้งครั้งละ 8 ช่ัวโมง) 

(ช) ผิวโลหะที่มีมีส่วนผสมของเหล็ก ทาสีรองพื้นกันสนิม 2 ครั้ง ทิ้งระยะแห้งครั้งละ 6 ช่ัวโมง ทาสี
น้ ามันทับหน้า 2 ครั้ง ทิ้งระยะแห้งครั้งละ 8 ช่ัวโมง 

(ซ) ผิวสังกะสีและเหล็กเคลือบสังกะส ีทาสีรองพื้นเสรมิการยึดเกาะ 1 ครั้ง ทิ้งระยะแห้ง 1 ช่ัวโมง 
ทาสีรองพื้นกันสนิม 1 ครั้งท้ิงระยะแห้ง 8 ช่ัวโมง ทาสีน้ ามันทับหน้า 2 ครั้ง ทิ้งระยะแห้งครั้งละ 8 
ช่ัวโมง 

(ฌ) ผิวฉาบปูนท่ีระบุให้ทาสีเคลือบ (EPOXY) ให้ทาด้วยสีเคลือบ (EPOXY  ENAMEL) จ านวน 3 ครั้ง 
 

   1.6.10  การท าความสะอาด 
 การท าความสะอาดขั้นสุดท้าย  ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาด เช็ดล้างสีส่วนเกิน  และรอยเปรอะ 
   เปื้อนตามที่ต่างๆ จนสะอาดเรียบร้อย  ผลเสียหายอื่นๆ อันเนื่องมาจากการทาสี  ให้อยู่ในความ 
   รับผิดชอบของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 

 
1.6.11 การรับประกัน 
  ผู้รับจ้างจะต้องเลือกใช้วัสดุสีและขั้นตอนการทาสีที่ดี สามารถรับประกันคุณภาพโดยบริษัทผู้ผลิต 
 และบริษัทผู้รับจ้างทาสี เป็นเวลาไม่น้อยหว่า 5 ปี 
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  1.7   งานป้องกันความชื้นและความร้อน 
   1.7.1   ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ  แรงงาน  และอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการก่อสร้างเกี่ยวกับงานป้องกัน
ความช้ืนของส่วนหลังคา  ส่วนใต้ดิน  ถังเก็บน้ า  และก าแพงกันดิน  รวมถึงงานป้องกันความร้อนจาก
หลังคาด้วย  ตามระบุในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ 

 
1.7.2  วัสดุ 

วัสดุป้องกันความชื้น  และความรอ้น 
(ก) ระบบกันซึม  (WATERPROOFING  SYSTEM) 
(ข) น้ ายากันซึม   (WATERPROOFING  ADMIXTURE) 
(ค) แผ่นกันน้ า   (WATER  STOP) 
(ง) แผ่นยางกันซึม 
(จ) วัสดุฉาบผิวกันซึม 
(ฉ) วัสดุยาแนวรอยต่อ   (CAULKING  COMPOUND) 
(ช) ฉนวนกันความร้อน 

 
1.7.3 ระบบกันซึม 

(ก) วัสดุที่ใช้  จะต้องมีคุณภาพเทียบเท่าผลิตภัณฑ์เชลล์โค้ท  เบอร์ 1, 2, 3 
(ข) พื้นผิวที่ต้องการระบบกันซึม  คือ  พื้นดาดฟ้า, หลังคา, SLAB ตากแดดฝน, ถังเก็บน้ า คสล. ใต้

ดิน ใต้พื้นและภายนอกผนังของอาคาร  ที่อยู่ต่ ากว่าระดับดินที่ต้องกัน  การรั่วซึมของน้ า  เช่น 
พื้นและผนังสระน้ า ถังเก็บน้ าใต้ดิน  และบ่อลิฟท์  เป็นต้น 

(ค) การก่อสร้าง 
- พื้นและผนัง  ที่จะต้องท าระบบกันซึม  พื้นคอนกรีตจะต้องเรียบ  สะอาด  ปราศจากฝุ่น

ละออง  หรือคราบน้ ามัน  คราบสกปรก  หรือตะไคร่น้ า  ต้องใช้แปรงลวดขัดออกจนหมด  
ส่วนใดร้าว  หรือขรุขระ  จะต้องท าการซ่อมแซมและฉาบให้เรียบร้อย 

- ห้องใต้ดิน, สระน้ า, บ่อลิฟท์, กันสาด SLAB ตากแดดฝน, ถังเก็บน้ า คสล.ใต้ดิน 
1) ส าหรับพ้ืนห้อง  ให้ท าบนพ้ืนคอนกรีตหยาบ  ก่อนท่ีจะผูกเหล็กเทพ้ืนจริงทับส่วนผนัง 
 ห้อง ใช้ปิดที่ผนังภายนอกของห้องใต้ดินก่อนถมดินทับ  การด าเนินงานต่างๆ  ให้ปฏิบัติ 
 ตามขั้นตอน  ดังต่อไปนี ้

ก. ทาด้วยฟลิ้นโค้ทเทียบเท่าเชลล์โค้ทเบอร์  1  ผสมน้ า  50%  เพื่อให้แทรกซึม
เข้าไปในเนื้อคอนกรีตและท าหน้าท่ีเป็นช้ันรองพื้น  ทิ้งไว้ให้แห้ง 

ข. ทาทับด้วยฟลิ้นโค้ทเทียบเท่าเชลล์โค้ทเบอร์  2  ผสมน้ า  10%  ทาลากแปรงไป
ทางเดียวกัน  เพื่อท าหน้าท่ีเป็นช้ันกันซึมชั้นล่าง  แล้วท้ิงไว้ให้แห้ง 
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ค. ทาทับด้วยฟลิ้นโค้ทเทียบเท่าเชลล์โค้ท  เบอร์  2  ผสมน้ า  10%  ทาลากแปรง
ไปในแนวตั้งฉากกับช้ันท่ีแล้ว  ขณะที่ยังหมาดๆ  อยู่  ปูทับด้วยผ้าใยแก้วชนิดตา
ห่างให้รอยต่อซ้อนกันอย่างน้อย  100   มม.   รีดให้เรียบและแนบติดกับพื้นที่
ท าระบบกนัซึม  ผ้าใยแก้วจะท าหน้าท่ีเสริมช้ันกันซึมให้แขง็แรง ทิ้งไว้ให้แห้ง 

ง. ทาทับด้วยฟลิ้นโค้ทเทียบเท่าเชลล์โค้ท  เบอร์  2  ผสมน้ า  10%  ทาลากแปรง
ไปในแนวตั้งฉากกับช้ันท่ีแล้วเพื่อท าหน้าที่เป็นช้ันกันซึมชั้นบน  ท้ิงไว้ให้แห้ง 

จ. ฉาบทับด้วยฟลิ้นโค้ทเทียบเท่าเชลล์โค้ท  เบอร์  3  ทิ้งไว้ให้แห้ง  ท าหน้าที่เป็น
ช้ันกันซึมชั้นบนท่ีแข็งแรง 

ฉ. ฉาบทับด้วยมาสติกเทียบเท่าเชลล์โค้ทมาสติก   ประมาณ  6  มม.  ทิ้งไว้ให้แห้ง  
เพื่อท าหน้าที่ป้องกันช้ันระบบกันซึม  มิให้ฉีกขาดเมื่อผูกเหล็กเทพื้นจริงทับ  
หรือถมดินทับ 

2) ผนังห้องใต้ดิน  ให้ท าบนผนังด้านนอกตามกรรมวิธีข้อ  2.1  จาก  ก.  ถึง  ฉ.  ระบบ 
กันซึมจะต้องมรีะดับสูงกว่าระดับตกแต่งดินถมโดยรอบไม่น้อยกว่า  20  ซม.  จากนั้น 
ให้ก่อผนังอิฐครึ่งแผ่น  เพื่อป้องกันช้ันกันซึมไม่ให้เสียหายก่อนท่ีจะท าการ   BACK   
FILL 

- การใช้วัสดุอื่นเพื่อเทียบเท่า  ให้ปฏิบัติตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตโดยจะต้องมีคุณสมบัติ
ของการป้องกันการรั่วซึมของน้ าใต้ดินเทียบเท่าวัสดุและกรรมวิธีดังกล่าวข้างต้น  โดยได้รับ
อนุมัติจากผู้ควบคุมงาน 

 
   1.7.4   น้ ายากันซึม 

(ก) วัสดุที่ใช้  จะต้องเป็นสารผสมในคอนกรีต  เพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ า  มีคุณภาพถูกต้องตาม
มาตรฐาน  ASTM  C494  TYPE  A 

(ข) ส่วนของอาคารหรือโครงสร้าง  ที่ต้องผสมน้ ายากันซึม  มดีังนี้  คือ 
- หลังคาและรางน้ า  คสล. ทั้งหมด 
- พื้นห้องน้ า  และพื้นเฉลียง 
- พื้นและผนังคอนกรตีส่วนท่ีอยูต่่ ากว่าระดับดิน  และที่อยู่ตดิดิน 
- ถังเก็บน้ า  คสล.  ทั้งที่อยู่เหนือระดับดินและใต้ระดับดิน 
- พื้นและผนังสระว่ายน้ า 

(ค) การก่อสร้าง 
- การผสมน้ ายากันซึม  ให้ปฏิบัตติามค าแนะน าของบริษัทผูผ้ลติจ าหนา่ยทุกประการ 
- การเทคอนกรีตส่วนท่ีต้องการป้องกันการซึมผ่านของน้ า  จะต้องต่อเนื่องเป็นเนื้อเดยีวกัน

ตลอด ในกรณีที่มีความจ าเป็นจะต้องหยุดการเทคอนกรีตจะต้องเตรียม CONSTRUCTION  
JOINT  ที่กันน้ าได้ที่จุดนั้น  โดยได้รับอนุมัตจิากผู้ควบคุมงาน 
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   1.7.5  แผ่นกันน้ า  (WATER   STOP) 
(ก) วัสดุที่ใช้ ให้ใช้ชนิดท าด้วย PVC อย่างดีที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ASTM  D412, D2240  และ 

CRD C572   
(ข) ลักษณะการใช้ในส่วนท่ีต้องการท ากันซึม  ด้วยแผ่นยางกันน้ า 

- ทุกต าแหน่งท่ีมีการหยดุงานคอนกรีต 
- รอยต่อระหว่างพ้ืนและผนัง 
- ตามค าสั่งของผู้ออกแบบ 

(ค) การก่อสร้าง  ให้ใช้ฝังในคอนกรีต  ขนาดความกว้างของแผ่นที่ใช้   ให้เหมาะสมกับความหนาของ
คอนกรีตตามค าแนะน าของผู้ออกแบบ 

 
1.7.6 แผ่นยางกันซึม 

(ก) วัสดุที่ใช้ 
- ในส่วนท่ีไม่มีผิววัสดุตกแต่งหรือพื้นคอนกรีตทับหน้า (TOPPING) ให้ใช้ระบบกันซึมประเภท  

LIQUID APPLIED ประเภท BIOCHEMICALLY  MODIFIED  SILICATE  BASE  MATERIAL  
ติดตั้งโดยใช้การพ่นลงบนพื้นคอนกรีต  ใช้อัตราส่วนประมาณ  1  ลิตร ต่อพื้นที่  5  ตร.ม.  
ในบริเวณทั่วไปและอัตราส่วน 1  ลิตรต่อพื้นที่ 3 ตร.ม. ส าหรับคอนกรีตที่มีรอยแตกร้าว 

- ในส่วนที่มีวัสดุตกแต่งผิวหรือเทพื้นคอนกรีตทับหน้า (TOPPING) จะต้องใช้แผ่นยางกันซึม
ชนิดม้วน  ประเภท ATACTIC POLYPROPYLENE MODIFIED  MEMBRANE เสริมไส้กลาง
ด้วย  NON – WOVEN  POLYESTER  ผิวหน้าปกป้องด้วยทราย  และมีคุณภาพมาตรฐาน  
UNI  8202   ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. หรือ  จะต้องใช้แผ่นยางกันซึมชนิดม้วน  ประเภท  
RUBBER  BITRMEN  COMPOUND ชนิดมีกาวในตัว ด้านบนมีแผ่นฟิล์มชนิด DOUBLE  
CROSS  LAMINATED  HDPE  ความยืดหยุ่นไม่น้อยกว่า 300% , TENSILE STRENGTH  
ไม่น้อยกว่า 40,000 KN/ตร.ม. 

(ข)   ส่วนของอาคารที่ต้องมีแผ่นยางกันซึม  คือ 
- หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็กท่ัวไปทัง้หมด  ยกเว้นบริเวณที่ก าหนดเปน็อ่ืน 
- ภายในกระถางต้นไม้หรือหลังคาทีป่ลูกต้นไม้ 
- ส่วนท่ีเป็นกันสาดไม่ต้องมีแผ่นยางกันซึม  ยกเว้นบริเวณที่ก าหนดไว้เป็นพิเศษหรือระบุใน

แบบรูปและรายการ 
- หลังคาหรือส่วนของอาคารที่เป็นหลังคาที่ไม่ใช่พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  แต่ระบุในแบบรูป

และรายการใหม้ีแผ่นยางกันซมึ 
(ค) การก่อสร้าง 

- เตรียมบรเิวณที่ท่ีจะท าแผ่นยางกนัซึมให้เรียบ  สะอาด  และไม่มีน้ าขัง 
- การด าเนินการตดิตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต  โดยให้ผูร้ับจ้างส่งขั้นตอนการท างานมา

พิจารณาอนุมัติก่อนการด าเนินการ 
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   1.7.7   วัสดุฉาบผิวกันซึม 
(ก) วัสดุที่ใช้ ให้ใช้ชนิด LIQUID-APPLIED MEMBRANE เพื่อกันน้ าก่อนปูกระเบื้อง 
(ข) ส่วนของอาคารที่ต้องใช้วัสดุฉาบผวิกันซึม 

- ผนังภายในห้องน้ า 
- ผนังภายนอกท่ีระบุให้ติดตั้งกระเบื้อง 

            (ค)   การก่อสร้าง การด าเนินการและส่วนผสมให้เป็นไปตามมาตรฐานผูผ้ลติ โดยใหผู้ร้ับจ้างส่ง 
 ขั้นตอนการท างาน เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการด าเนินการ 
 
 

  1.8 กระจก 
   1.8.1   ขอบเขตของงาน 

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  และแรงงาน  ในการติดตั้งงานกระจก แผ่นอะครีลิค  และงาน 
 อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระบุในแบบก่อสร้าง  และรายการประกอบแบบ  จะต้องส่งตัวอย่างวัสดุ 
 ก่อนท่ีจะใช้งานให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อน  จึงจะท าการติดตั้งได้ 

 
1.8.2 วัสด ุ

(ก) กระจกใสและกระจกตดัแสง  ให้ใช้กระจกช้ันคุณภาพ  A  มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า  มอก. 
880-2532  และ  1344-2539  ขนาดและความหนาตามระบุในแบบ 

(ข) กระจกฝา้  กระจกช่องแสงและหน้าต่างของห้องน้ าท้ังหมด  ให้ใช้กระจกฝา้  มีคุณภาพเทียบเทา่  
หรือดีกว่า  มอก. 880-2532  ขนาดและความหนาตามระบุในแบบ 

(ค) กระจกสองช้ัน  (LAMINATED  GLASS)  กระจกท่ีระบุให้กระจก   LAMINATED    ให้ใช้กระจก
ใส  สองช้ันยึดติดกันด้วยแผ่นกาว 

(ง) กระจกเงา  กระจกเงาท้ังหมดให้ใช้ชนิดเคลือบเงาปรอทด้วยไฟฟ้า    จะต้องเป็นกระจกท่ีไม่
หลอกตา  ความหนาของกระจกจะต้องไม่น้อยกว่า ¼”  ตัดและเจียรนัยขอบเรยีบร้อยมาจาก
โรงงาน  ขนาดตามระบุในแบบรูปและรายการละเอยีดหมวด  “เครือ่งสุขภัณฑ์และอุปกรณ”์ 

 
1.8.3 ความหนาของกระจก  

 หากไมไ่ด้ก าหนดในแบบก่อสรา้ง  ให้ใช้ความหนาของกระจก  ดังนี้ 
- หน้าต่างโดยทั่วไปใช้หนา    6  มม. 
-  ประตูใช้หนา     6  มม. 
- กระจกตดิตายใช้หนา    6  มม. 
- กระจกตดิตายทีม่ีขนาดพื้นท่ี  20-24  ตร.ฟุต ใช้หนา 6  มม. 
- กระจกตดิตายทีม่ีขนาดพื้นท่ี  25-32  ตร.ฟุต ใช้หนา 8  มม. 
- กระจกตดิตายทีม่ีขนาดพื้นท่ี  32-40  ตร.ฟุต ใช้หนา 10  มม. 
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- กระจกตดิตายทีม่ีขนาดพื้นท่ีเกินกว่า  40  ตร.ฟุต  ให้ใช้ตามค าแนะน าของผู้ผลติ 
- กระจกบานเกล็ดใช้หนา    5  มม. 

 
1.8.4 การติดต้ัง 

(ก) การติดตั้งกระจกต้องเป็นไปตามระบุในแบบก่อสร้าง ทั้งขนาด ความหนา  ประเภทของวัสดุ  และ
รูปร่างของวัสด ุ

(ข) การติดตั้งจะต้องกระท าโดยช่างผูช้ านาญงานโดยเฉพาะ  การตดิตั้งจะต้องเรียบร้อย  และแข็งแรง  
กระจกท้ังหมดจะต้องตดัและแต่งขอบให้เรียบร้อย ภายหลังจากตดิตั้งกระจกเรียบร้อยแล้วจะต้อง
ไม่เห็นรอยตดัขอบกระจก 

(ค) กระจกท่ีติดตั้งภายในกรอบไม้ทั้งหมด  จะต้องอุดด้วยพัตตีเ้พื่อกันกระจกสั่น 
(ง) การส่งมอบงาน  ผูร้ับจ้างจะต้องเช็ดกระจกทุกบานให้สะอาด  เครือ่งหมายต่าง ๆ  บนกระจกต้อง

ลบออกให้หมด  เศษกระจกที่ไม่ใช้แล้วจะต้องเก็บกวาดใหเ้รียบร้อยภายในวันท่ีติดตั้งกระจก 
(จ) ตวัอย่าง ผู้รับจ้างจะต้องสง่ตัวอย่างกระจกทุกชนิดและแผ่นอะครีลิกให้ผู้ควบคุมงาน 

พิจารณาอนุมัติก่อนจงึด าเนนิการติดตั้งได้ 
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2.  ความมุ่งหมายในการใช้วัสดุก่อสร้างโดยทั่วไป 
2.1 วัสดุและอุปกรณ์ที่น ามาใช้ในการก่อสร้างครั้งนี้  จะต้องเป็นของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อนมีคุณภาพดี  ถูกต้อง

ตามรูปแบบ  และรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างวัสดุและอุปกรณ์ที่น ามาใช้ตลอดจน  ตัวอย่างของวัสดุที่
น ามาใช้ในงานโครงสร้าง  จะต้องน าตัวอย่างมาให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตรวจรับรองว่าถูกต้องก่อนจึงจะท า
การสั่งหรือติดตั้งได้ 

2.2 ผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในรูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง  หรือวัสดุ
เทียบเท่า   ซึ่งมีเครื่องหมายการค้าต่างกันแต่มีคุณภาพราคาไม่ต่ ากว่าแทนวัสดุอุปกรณ์ที่ก าหนดไว้ได้  แต่การใช้
แทนกันนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยฯ เสียก่อน  โดยจัดท าหนังสือซึ่งมีหัวข้อที่
ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า  ขอเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์ส่งให้บริษัทที่ปรึกษาพิจารณาในกรณีที่บริษัทที่ปรึกษาต้องการ   
ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุหรืออุปกรณ์หรือเอกสารรับรองหรือเอกสารแสดงมาตรฐานรวมทั้งรายละเอียด
ราคาของวัสดุอุปกรณ์มาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา   วัสดุอุปกรณ์ใดที่ผู้รับจ้างประสงค์ที่จะใช้หรือจ าเป็นที่จะขอใช้ผิด
ไปจากที่ก าหนดไว้ในรูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างได้  เนื่องจากผู้ผลิตเลิกผลิต  หรือผู้แทน
จ าหน่ายเลิกสั่งมาจ าหน่ายหรือปริมาณผลิตของผู้ผลิตไม่พอกับความต้องการใช้ในตลาดเป็นเหตุให้   ผู้รับจ้างไม่
อาจจัดหาวัสดุอุปกรณ์ได้ตามที่ก าหนดผู้รับจ้างจะต้องท าหนังสือซึ่งมีหัวข้อระบุไว้อย่างชัดเจนว่าขอใช้วัสดุ
อุปกรณ์อื่นแทน  พร้อมทั้งหลักฐานแสดงเหตุผล   หนังสือรับรองคุณภาพจากสถาบันของทางราชการ  หรือ
สถาบันที่เช่ือถือได้  และราคาเปรียบเทียบให้ชัดเจนตามความเป็นจริงนั้นต่อผู้ว่าจ้าง  เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนใน
เวลาอันสมควร   เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงจะน าไปใช้ได้   แต่หากว่าผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าการขอใช้วัสดุ  
อุปกรณ์  ตามก าหนดในรูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบไม่ถูกต้องตามข้อก าหนด    ผู้ควบคุมงานสามารถ
ที่จะระงับการใช้หรือห้ามน าเข้ามาในบริเวณที่ก่อสร้างโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด  ๆ   ส าหรับระยะเวลาที่เสียไปในการ
ขอใช้วัสดุอุปกรณ์อื่นแทนนี้  ผู้ว่าจ้างจะถือเป็นเหตุต่ออายุสัญญาไม่ได้   หากผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้วัสดุอุปกรณ์
อื่นแทนได้ซึ่งราคาวัสดุ   อุปกรณ์อื่นต่ ากว่ารายการที่ก าหนดในรูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง   
ผู้รับจ้างยินดีให้ผู้ว่าจ้างหักตัดลดเงินในส่วนของราคาที่ตกลงเมื่อมีการจ่ายเงินส าหรับงวดนั้น   แต่หากราคาของ
วัสดุ  อุปกรณ์นั้นสูงกว่าวัสดุ   อุปกรณ์ตามที่ก าหนด  ผู้รับจ้างจะเรียกร้องราคาเพิ่มเติมจากสัญญาเดิมไม่ได้ 

2.3 วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง  จะต้องอยู่ในความดูแลของผู้รับจ้าง  และจะต้องเก็บไว้ในที่ซึ่งมีการ
ป้องกันท่ีดีมิให้เกิดความเสียหายขึ้น   สิ่งใดที่เสียหาย  มีคุณภาพไม่ดีหรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบหรือรายละเอียด
ประกอบแบบก่อสร้างให้น าออกจากสถานท่ีก่อสร้างและห้ามน ากลบัเข้ามาในบริเวณก่อสรา้ง   มิฉะนั้น  จะถือว่า
ผู้รับจ้างมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามรูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
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3.  รายการวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม 
1.14 งานก่ออิฐ 

3.1.1 อิฐ  ให้ใช้อิฐมอญที่มีคุณภาพดี ขนาดประมาณ  3 x 13 x 6 ซม.  ผนังก่ออิฐโดยทั่วไปให้ก่ออิฐครึ่ง 
แผ่น  นอกจากท่ีระบุความหนาไว้เป็นพิเศษ  เช่น  ผนังลิฟท์  และผนังอาคารบางส่วน  เป็นต้น 

 
3.2 งานผนัง 

3.2.1 ผนัง คสล. ผิวหน้ากรหุินลิปแลป (หินเรียง หินยาแนว และหินก่อ) ตามแบบรูปรายการ  
3.2.2 ผนัง คสล. ผสมน้ ายากันซึม ตามแบบรูปรายการ 

 
3.3 งานผิวพ้ืน 

3.3.1 พ้ืนคสล. ผิวขัดมันเรียบ   ตีเส้นกว้าง 1 ซม. ลึก 0.50 ซม. ตามแบบรูปรายการ วัสดุที่ใช้ต้องเป็น 
  ปูนซีเมนต์  ยี่ห้อ  ตราช้าง, ตราเสือ , ตรานกอินทรีย์ หรือคุณภาพเทียบเท่า   
 3.3.2 พ้ืนคสล. ผสมน้ ายากันซึม ผิวหน้าขัดมันเรียบ   ตามแบบรูปรายการ วัสดุที่ใช้ต้องเป็น 
  ปูนซีเมนต์  ยี่ห้อ  ตราช้าง, ตราเสือ , ตรานกอินทรีย์ หรือคุณภาพเทียบเท่า  
  3.3.3 พ้ืนคสล. ผิวขัดมันเรียบ   ตามแบบรูปรายการ วัสดุที่ใช้ต้องเป็นปูนซีเมนต์  ยี่ห้อ  ตราช้าง, ตราเสือ ,  
  ตรานกอินทรีย์ หรือคุณภาพเทียบเท่า   
 3.3.4 พ้ืนคสล. ผิวขัดเรียบปั่นฟองน้ า   ตามแบบรูปรายการ วัสดุที่ใช้ต้องเป็นปูนซีเมนต์  ยี่ห้อตราช้าง,  
  ตราเสือ, ตรานกอินทรีย์ หรือคุณภาพเทียบเท่า   
 3.3.5 พ้ืนคสล. ผิวหน้าปูไม้สังเคราะห์ ขนาด 6” หนา 2.5 ซม. ตามแบบรูปรายการ 
  3.3.6 พ้ืนดินบดอัดผิวหน้าโรยกรวดแม่น้ า หนา 10 ซม. ตามแบบรูปรายการ 
 

3.4 งานหลังคาและวัสดุมุงหลังคา 
  3.4.1 หลังคาคลุมทางเดินแบบตรง แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบอลูมิเนียมอัลลอยด์ผสมสังกะสี (ALUZINC)  
   THK. 0.5 mm. สัดส่วนอลูมิเนียม 55% สังกะสี 44.6% และซิลิกอน 1.6% เคลือบโดยวิธีชุบร้อน  
   (HOT-DIP ALUZINC) สีธรรมชาติวัสดุ ALUZINC ปริมาณช้ันเคลือบอลูมิเนียมอัลลอยด์ผสมสังกะสี ไม่ 
   น้อยกว่า 150 กรัม / ตารางเมตร  จุดคลาก (YIELD STRENGTH ) ไม่น้อยกว่า 300  MPA คุณภาพ 
   แผ่นเหล็กตามมาตรฐาน  ASTM A 792M (ASTM A 792M INCASE OF ALUZINC COATED 150  
    GM2) ความสามารถในการทนความร้อน (HEAT RESISTANCE) ไม่น้อยกว่า  315 ºc  โดยไม่เกิดการ 
   เปลี่ยนแปลงของสีผิวโลหะ ความสามารถในการสะท้อนความร้อน (HEAT REFLECTION) ไม่ต่ ากว่า  
   60%  การน าความร้อน (HEAT TRANMISSION) ไม่เกิน 65  วัตต์ / ตารางเมตร และการติดตั้งหลังคา 
   เป็นไปตามรายละเอียดจากผู้ผลิต ของ Siam Steel Service Center Public Company Limited  
   หรือ Lysaght  หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า  
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  3.4.2 หลังคาคลุมทางเดินแบบวงรี  แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบอลูมิเนียมอัลลอยด์ผสมสังกะสี (ALUZINC)  
   THK. 0.5 mm. รูปลอนที่สามารถโค้งรูปพัดได้ (Ulttrs Seam T-65) และการติดตั้งหลังคา 
   เป็นไปตามรายละเอียดจากผู้ผลิต ของ Siam Steel Service Center Public Company Limited  
   หรือ Lysaght  หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า 
  3.4.3  ระแนง, จันทัน, อกไก,่ ด้ัง, ขื่อ, อะเส   เหล็กรูปพรรณ  หรือโลหะ  ให้ดูรายละเอียดงานโครงสร้าง 
   หลังคา 
 3.4.4  ขอยึด, ตะปูเกลียว, สลักเกลียว  ส าหรับยึดแผ่นหลังคา  พร้อมท้ังวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ  ให้ใช้ขนาดตาม 
   มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตนั้นๆ  โดยขออนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนสั่งซื้อ 
 3.4.5  กรรมวิธแีละขั้นตอนการติดต้ัง ตลอดฝีมือช่างต้องได้มาตรฐาน  และเป็นไปตามข้อก าหนดของผู้ผลิต 
   ทุกประการ 
 

3.5 งานสี 
3.5.1 สีภายนอก  ให้ใช้สีพลาสติกชนิดทาภายนอก  WEATHER STAR ของ SKK (Thailand),  

JOTASHIELD ของ Jotun Thailand Ltd., PARASHIELD COOLMAX ของ Captain Coating Ltd., 
PAMMACRYLIC SHIELD ของ British Paints Ltd., DULUX WEATHERSHIELD ของ AkzoNobel 
Thailand Ltd., BEGER COOL UV SHIELD ของ Bager Ltd. หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.5.2 สีภายในทั่วไป  ให้ใช้สีพลาสติกชนิดทาภายใน  INTER MATT PLUS ของ SKK, JOTMATT ของ 
Jotun Thailand Ltd., LONGLIFE INT. ของ Captain Coating Ltd., EXTRA PAM MATT ของ 
British Paints Ltd., SUPERCOTE INT. ของ AkzoNobel Thailand Ltd., BEGER COOL ALL 
PLUS ของ Bager Ltd. หรือคุณภาพเทียบเท่า  

3.5.3 สีภายในแบบเช็ดล้างได้  ให้ใช้สีพลาสติกชนิดทาภายใน  CERAMI FRESH IN ของ SKK, MAJESTIC 
TRUE BEAUTY ของ Jotun Thailand Ltd., PARASHIELD FRESHICLEAN ของ Captain Coating 
Ltd., EASY CLEAN ของ British Paints Ltd., DULUX EASYCARE ของ AkzoNobel Thailand 
Ltd., BEGERSHIELD PHOTO CLEAN ของ Bager Ltd. หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.5.4 สีน้ ามันส าหรับงานไม้และโลหะ  ที่ระบุให้ใช้สีน้ ามันชนิด Alkyd Enamel ให้ใช้  GARDEX ENMEL 
ของ  Jotun Thailand Ltd., HIGH GLOSS ENAMEL ของ Captain Coating Ltd., SUPER GLOSS 
ENAMEL ของ British Paints Ltd., DULUX GLOSS FINISH ของ AkzoNobel Thailand Ltd., 
BEGERSHIELD ENAMEL ของ Bager Ltd. หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.5.5 สีน้ ามันส าหรับคอนกรีต ปูนฉาบ และโลหะ  ที่ระบุให้ใช้สีน้ ามันชนิด Epoxy Enamel ให้ใช้  
PENGUARD ของ  Jotun Thailand Ltd., EXYGUARD ENAMEL ของ Captain Coating Ltd., 
PAMMOXY FINISH COAT ของ British Paints Ltd., DEVOE TRU-GLAZE 4508 ของ AkzoNobel 
Thailand Ltd., DURAGUARD ของ Bager Ltd. หรือคุณภาพเทียบเท่า 
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3.5.6 สีน้ ามันส าหรับคอนกรีต ปูนฉาบ และโลหะ  ที่ระบุให้ใช้สีน้ ามันชนิด Polyurethane Enamel ให้ใช้  
HARD TOP AS ของ  Jotun Thailand Ltd., SUPERGUARD ENAMEL ของ Captain Coating 
Ltd., PAMMATHANE FINISH COAT ของ British Paints Ltd., DULUX URETHANE 388 ของ 
AkzoNobel Thailand Ltd., DURATHANE ของ Bager Ltd. หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.5.7 สีรองพ้ืนกันสนิม   ให้ใช้ประเภท Red Lead  หรือ Zinc Chromate ของ  Jotun Thailand Ltd., 
Captain Coating Ltd., British Paints Ltd., AkzoNobel Thailand Ltd., Bager Ltd. หรือ
คุณภาพเทียบเท่า  

3.5.8 สีรองพ้ืนไม้  ให้ใช้สีรองพื้นไม้อลูมิเนียมและสีรองพื้นไม้กันเช้ือของ  Jotun Thailand Ltd., Captain 
Coating Ltd., British Paints Ltd., AkzoNobel Thailand Ltd., Bager Ltd. หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.5.9 สีทาถนน  สีทาถนนส่วนที่ระบุให้ทาด้วยสีชนิดเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) ให้ใช้มาตรฐาน 
มอก. 542-2549 ทีส่่วนท่ีระบุให้ทาด้วยสีชนิดยางสังเคราะห์ที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบผสมกับเรซิ่น
สังเคราะห์ (Chlorinated Rubber Paint) มีลูกแก้วสะท้อนแสงผสมเสร็จ ให้ใช้มาตรฐาน มอก. 415-
2551 ผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้ใช้ในโครงการนี้  ICI,  JOTUN,  SUPERCOTE  หรือคุณภาพเทียบเท่า 
 

3.6 ระบบกันซึมและป้องกันความร้อน 
 3.6.1 ระบบกันซึม ให้ใช้ยี่ห้อ เช่น  เชลล์โค้ท เบอร์ 1,2,3  ยี่ห้อ INDEX-ELASTOLIQUID  หรือคุณภาพ 
  เทียบเท่า 
 3.6.2 น้ ายากันซึม ให้ใช้ยี่ห้อ  เช่น COLMANOID NO. 1 ของ UNION ASSOCIATES, GRACE, SIKA,   
  FEBMIX  หรือคุณภาพเทียบเท่า 
 3.6.3 วัสดุยาแนวรอยต่อ  (CAULKING  COMPOUND)  ให้ใช้ชนิด  SILICONE  RUBBER  SEALANT  หรือ   
  (CAULKING  COMPOUND)  POLYSULFIDE  BASE  เช่นยี่ห้อ  DOW  CORNING, หรือ  G.E.  หรือ 
  คุณภาพเทียบเท่า 
 3.6.4 วัสดุฉาบผิวกันซึมชนิด LIQUID APPLY WATERPROOF MEMBRANE ให้ใช้ยี่ห้อ เช่น 
  THOROSEAL ของบริษัท ไทยมาสเตอร์บิลเดอร์ จ ากัด, ยี่ห้อ  LATICRETE ของ เบลวีเดีย  หรือ 
  คุณภาพเทียบเท่า 
 3.6.5 แผ่นกันน้ า  (WATER  STOP)  ให้ใช้ยี่ห้อ  เช่น  SIKA  , ยี่ห้อ  REHAU,   ยี่ห้อ  UA. PVC.  WATER   
  STOP  ของ  UNION  ASSOCIATES ,  ยี่ห้อ  SUPERCAST  PVC.  WATER  STOP  ของ  FOSROC   
  (THAILAND)  จ ากัด  หรือคุณภาพเทียบเท่า 
3.6.6 ฉนวนกันความร้อนส าหรับงานหลังคา เป็นฉนวนใยแก้วแบบม้วน มีวัสดุปิดผิวด้วยเครื่องจักรจาก 
  โรงงานรอบด้าน สามารถกันความร้อนและดูดซับเสียง โดยผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากล ASTM และ 
  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 486.487) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีใช้ในอาคาร 
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หมวดที่  4 
งานวิศวกรรมโครงสร้าง  

   

1.  การขุด ถม บดอัด และแต่งระดับลาดเอียง 
1.1 ทั่วไป 

“กรณีทั่วไป และกรณีพิเศษ” ที่ระบุในภาคอื่น (ถ้าม)ี ให้น ามาใช้ในหมวดนี้ด้วย 
 

1.2 ขอบเขตของงาน 
งานในหมวดนี้รวมถึงการขุด เจาะ ถม บดอัด เคลื่อนย้าย และด าเนนิงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

ดิน เพื่อให้การก่อสรา้งเป็นไปตามระบุในรูปแบบ และรายการ 
 

1.3 ฝีมือการท างาน 
งานท่ีเกี่ยวข้องกับงานดินทั้งหมด จะต้องกระท าด้วยความประณตีเรียบร้อยพอสมควรก่อนลงมือ

ปฏิบัติงาน จะต้องจัดเตรยีมแนวและระดับต่าง ๆ ให้เรียบร้อย การใช้เครื่องมือในการขุดดินฐานรากจะต้อง
กระท าด้วยความระมัดระวัง โดยการตรวจสอบที่ระดับหัวเสาเข็มที่เจาะ หรือตอกไปแล้ว เพื่อตรวจสอบ
เสาเขม็หักหรือ ผดิศูนย ์

 
1.4 การป้องกัน 

1.4.1 อาคารข้างเคียงผูร้ับจ้างจะต้องป้องกันและระมัดระวังการเคลื่อนย้าย และการทรุดตัวของอาคาร 
หรือสิ่งก่อสรา้งข้างเคียง โดยจดัหาและตดิตั้งค้ ายันหรือกรรมวิธีต่าง ๆ เพื่อป้องกันอันตรายซึ่ง 
อาจจะเกิดขึ้นก่อนลงมือปฏิบัติการเกี่ยวกับงานดิน ผู้รับจ้างจะต้องเสนอกรรมวิธีในการป้องกันให้ 
วิศวกรผู้ควบคมุงานตรวจอนุมตัิกอ่นจึงด าเนินการได้ 

1.4.2 ส่วนต่างๆ ของอาคารและระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่เดิม เมื่อค้นพบจากการขุดเจาะดิน ซึ่งแม้  
มิได้แสดงไว้ในรูปแบบและรายการ แต่เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดการโยกย้าย 
โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้รบัจ้างท้ังสิ้น 

 
1.5 การขุดดิน 

1.5.1 การขุดดินท่ัวไป 
ระยะและระดบัในการขุดดินต้องตรงกับท่ีระบุไว้ในรปูแบบ ระดับกน้หลุมของงานขุดดิน

ต้องอยู่ในระดับที่ถูกต้องแน่นอน 
1.5.1.1 งานขุดดินส าหรับการก่อสร้างอาคาร หมายรวมถึงการขุดมวลวัสดทุี่ปะปนอยู่ในดินตาม

ธรรมชาติของดินทั่วไป 
1.5.1.2 มวลวัสดุที่ต้องการขุดทั้งหมดส าหรับการแต่งช้ันดินรอบอาคารต้องตรงตามข้อก าหนด 
1.5.1.3 มวลวัสดุที่ขุดขึ้นมาถ้าวิศวกรผู้ควบคุมงานพิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่เหมาะสมส าหรับการ 

ถมดิน ผู้รับจ้างต้องจัดการขนย้ายออกจากสถานท่ีก่อสร้าง 
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1.5.2 การขุดดินฐานราก 
1.5.2.1 ต้องจัดการหล่อฐานรากทันท ี ที่การขุดดินส าหรับฐานรากได้เสรจ็เรยีบร้อย เมื่อหล่อฐาน

รากเรยีบร้อยแล้ว การถมดินกลับฐานรากเป็นหน้าท่ีโดยตรงของผู้รบัจ้าง 
1.5.2.2 ในกรณีที่ขุดพบโบราณวตัถ ุ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที และโบราณวัตถุท่ี

ขุดได้จะต้องตกเป็นสมบตัิของผู้ว่าจ้างท้ังสิ้น 
1.5.2.3 ผู้รับจ้างจะต้องเตรียบสบูน้ าออกจากบริเวณก่อสร้างฐานรากตลอดเวลา และต้องไม่ท าให้

คอนกรีตที่ก าลังเทอยู่เสียหาย 
1.5.3 การขุดร่องหรือค ู

ในการขุดร่องหรือครูะบายน้ าในบริเวณอาคาร ต้องระมัดระวังมิให้มีผลกระทบต่อฐาน
รากจนเกิดความเสียหาย 

1.5.4 พื้นคอนกรีตวางบนดิน 
ช้ันดินที่รองรับพื้นคอนกรีตจะต้องเป็นดินแน่นตามที่ไดร้ะบุและต้องอยู่ในระดับที่แสดง

ไว้ในรูปแบบ 
 

1.6 การถมดิน และการกลบเกลี่ยดิน 
การถมดินจะต้องได้ระดับที่เหมาะสม เพื่อการทรุด และทรงตัวของมวลดิน ผู้รับจ้างต้องจัดการให้

ได้ระดับสุดท้ายตรงตามรูปแบบ 
1.6.1 วัสด ุ

วัสดุที่ใช้ถมและกลบเกลี่ย ต้องประกอบด้วยดินที่มีคณุสมบัตเิหมาะสม ในกรณีที่ใช้ดินที่
ขุดจากบริเวณสถานท่ีก่อสร้างจะต้องได้รับการอนุมัตจิากวิศวกรก่อน และผูร้ับจ้างต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการน าดินจากท่ีอื่นมาถมแทน 

1.6.2 การจัดปรับระดับ 
ก่อนการถมดินและการกลบเกลี่ยดิน พื้นที่ในบริเวณนั้นต้องอยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อยได้

ระดับตามแนวนอน และใช้เครื่องมืออัดแน่นตามที่ได้ระบุไว ้ แต่ตอ้งไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้าง
อื่น หรือส่วนของอาคารที่อยู่ใกล้เคียง 

 
1.7 การถมด้วยหิน กรวด หรือทราย 

1.7.1 การถมประกอบด้วยทราย กรวด และหินตามรายละเอียดในหมวดที่ว่าด้วยคอนกรีต 
1.7.2 การถมด้วยหิน กรวด หรือทราย ต้องเตรียมและจัดท าตามขนาดและความหนาทีไ่ด้ระบุไว้ใน

รูปแบบ 
1.7.3 มวลวัสดุที่ใช้ถมดิน ต้องมีคณุสมบัติในการควบคมุความชื้นของฐานรากได้พอเหมาะด้วย ต้องมี

กรรมวิธีตามค าแนะน าของบริษัทท่ีปรึกษา โดยค านึงถึงความหนา และรูปร่างของมวลที่ใช้ถม 
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1.8 การบด อัดแน่น 
การถมดิน และกลบเกลี่ยดินทั้งหมดต้องมีความช้ืนที่พอเหมาะแล้วท าการอัดแน่นตามจ านวน

เปอร์เซนต์ของความหนาแน่นมากที่สุดในสภาพความช้ืนนั้น และต้องไม่น้อยกว่า 2% หรือไม่มากกว่า 5% 
ของความช้ืนท่ีดีที่สุดตามมาตรฐานของ AASHTO 

 
Material Percent of Max. Density 

Fill 85% 
Fill (Supporting Footing) 90% 
Backfill 90% 
Fill and Backfill (Top Inches Beneath Slab on Grade) 95% 
Granular Fill 95% 

 
1.9 การทดสอบ 

การทดสอบเพื่อให้ได้ความหนาแน่นของการถมและกลบเกลี่ยดิน เพื่อให้อยู่ในสภาพท่ีด ี โดย
วิศวกรผู้ควบคมุงานเป็นผูเ้ลือกสถานท่ีปฏิบัติการทดสอบ 
1.9.1 ความหนาแน่นสูงสุด 

การทดสอบต้องใช้ตัวอย่าง 2 สว่นท่ีแยกกันเพื่อตัดสินความหนาแน่นสูงสุด ในสภาพความช้ืนท่ี
เหมาะสม วิศวกรผู้ควบคมุงานเปน็ผู้จัดเลือกเก็บจากสถานท่ีที่ต้องการ 

1.9.2 การทดสอบการอัดแน่น 
ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบการอัดแน่นทุก 200 ลูกบาศก์เมตร และทุกความลึก 
0.30 เมตรของการถมดิน 
 
 

2.   งานแบบหล่อ และค  ายัน 
2.1 ทั่วไป 

“กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ” ที่ระบุไว้ในภาคอื่น (ถ้าม)ี ให้น ามาใช้กับหมวดนี้ด้วย 
 

2.2 การค านวณออกแบบ 
2.2.1 การวิเคราะห ์

ผู้รับจ้างจะต้องเป็นฝา่ยค านวณออกแบบงานแบบหล่อ โดยต้องค านึงถึงการโก่งตัวของ
องค์อาคารต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั และต้องได้รับอนุมตัิจากวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อน จึงจะน าไปใช้
ก่อสร้างได ้

2.2.2 ค้ ายัน 
2.2.2.1 เมื่อใช้ค้ ายัน การต่อ หรือวิธีการค้ ายันซึ่งมีการจดทะเบยีนสิทธิบัตรไว ้ จะต้องปฏิบตัิตาม

ข้อแนะน าของผู้ผลติ เกี่ยวกับความสามารถในการรับน้ าหนักอยา่งเคร่งครัด และผู้
ค านวณออกแบบก็จะต้องปฏิบัติตามข้อแนะน าของผู้ผลิต ในเรื่องการยึดโยงและน้ าหนัก
บรรทุกปลอดภัยส าหรับช่วงความยาวต่าง ๆ ระหว่างที่ยึดของค้ ายัน 
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2.2.2.2 ห้ามใช้การต่อค้ ายันแบบทาบในสนามเกินกว่าอันสลับอันส าหรับค้ ายันใต้แผ่นพื้น หรือไม่
เกินทุก ๆ สามอันส าหรับค้ ายันใตค้าน และไม่ควรต่อค้ ายันเกินกว่าหนึ่งแห่ง นอกจากจะ
มีการยึดทะแยงท่ีจุดต่อทุก ๆ แห่ง การต่อค้ ายันดังกล่าวจะต้องกระจายให้สม่ าเสมอ
ทั่วไปเท่าท่ีจะท าได ้รอยต่อจะต้องไม่อยู่ใกล้กับก่ึงกลางของตัวค้ ายนัโดยไม่มีที่ยดึด้านข้าง 
หรือก่ึงกลางระหว่างจดุยึดด้านข้าง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการโก่ง 

2.2.2.3 จะต้องค านวณออกแบบรอยต่อใหส้ามารถต้านทานการโก่ง และการดัด เช่นเดียวกับองค์
อาคารที่รับแรงอัดอื่นๆ ส าหรับค้ ายันที่ท าด้วยไม ้วัสดุที่ใช้ต่อค้ ายันจะต้องไมส่ั้นกว่า 1 ม. 

2.2.3 การยึดทะแยง 
ระบบแบบหล่อ จะต้องค านวณออกแบบให้ถ่ายแรงทางข้างลงสู่พื้นดิน ในลักษณะที่

ปลอดภัย  ตลอดเวลาจะต้องจดัให้มีการยดึทะแยงท้ังในระนาบดิง่ และระนาบราบตามต้องการ   
เพื่อให้มีสติฟเนสสูง และเพื่อป้องกันการโก่งไม่ใหม้ากเกินไป 

2.2.4 ฐานส าหรับงานแบบหล่อ 
จะต้องค านวณน้ าหนักบรรทุกจรจากแบบหล่อถ่ายผ่านนั่งร้านหรือค้ ายัน ลงสู่ฐานท่ี

รองรับข้างล่างไม่ว่าจะเป็นดิน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับน้ าหนัก
บรรทุกต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย 

2.2.5 การทรุดตัว 
แบบหล่อจะต้องสร้างให้สามารถปรับระดับทางแนวดิ่งได ้ เพื่อให้สามารถชดเชยกับการ

ทรุดตัวท่ีอาจเกดิขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการทรดุตัวน้อยทีสุ่ดเมื่อรับน้ าหนักเต็มที ่ ในกรณีที่ใช้ไมต้้อง
พยายามให้มีจ านวนรอยต่อทางแนวราบน้อยที่สุด โดยเฉพาะจ านวนรอยต่อซึ่งแนวเสีย้นบรรจบบน
แนวเสี้ยนดา้นข้าง ซึ่งอาจใช้ลิ่มสอดที่ยอดหรือก้นของค้ ายันแห่งใดแห่งหนึ่ง แต่จะใช้ทั้งสองปลาย
ไม่ได ้ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปรับแก้การทรุดตัวที่ไมส่ม่ าเสมอทางแนวดิ่งได ้ หรือเพื่อสะดวกในการ
ถอดแบบ 

 
2.3 รูปแบบ 

2.3.1 การอนุมัติโดยวิศวกรผู้ควบคมุงาน 
ในกรณีที่ก าหนดไว้ก่อนที่จะลงมือสร้างแบบหล่อ ผู้รบัจ้างจะต้องส่งรูปแบบแสดง

รายละเอียดของงานแบบหล่อเพื่อให้วิศวกรผู้ควบคุมงานอนุมตัิก่อน หากผู้ควบคุมงานเห็นว่าแบบ
ดังกล่าวยังไม่แข็งแรงพอหรือยังมขี้อบกพร่อง ผู้รับจ้างจะต้องจัดการแก้ไขตามที่วิศวกรผู้ควบคุม
งานแนะน าจนเสร็จก่อนที่จะเริ่มงาน และการที่วิศวกรผู้ควบคมุงานอนุมัติในแบบที่เสนอหรือท่ี
แก้ไขมาแล้ว มิได้หมายความว่าผูร้ับจ้างจะหมดความรับผดิชอบท่ีจะต้องท าการก่อสร้างให้ดี และ
ดูแลรักษาให้แบบหล่ออยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 

2.3.2 สมมติฐานในการค านวณออกแบบ 
ในรูปแบบส าหรับแบบหล่อจะต้องแสดงค่าต่าง ๆ ที่ส าคัญ ตลอดจนสภาพการบรรทุก

น้ าหนัก รวมทั้งน้ าหนักบรรทุกจร อัตราการบรรทุก ความสูงของคอนกรีตที่จะปล่อยลงมา น้ าหนัก
อุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งอาจต้องท างานบนแบบหล่อ แรงดันฐาน หน่วยแรงต่าง ๆ ที่ใช้ในการค านวณ
ออกแบบและข้อมูลทีส่ าคัญอื่น ๆ 
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2.3.3 รายการต่าง ๆ ที่ต้องปรากฏในรูปแบบ 
 รูปแบบส าหรับงานแบบหล่อจะตอ้งมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

2.3.3.1 สมอ ค้ ายัน และการยึดโยง 
2.3.3.2 การปรับแบบหล่อในท่ีระหว่างเทคอนกรีต 
2.3.3.3 แผ่นกั้นน้ า ร่องลิ้น และสิ่งที่จะต้องสอดไว ้
2.3.3.4 นั่งร้าน 
2.3.3.5 รูน้ าตา หรือรูเจาะไวส้ าหรบัเครื่องจี้ 
2.3.3.6 ช่องส าหรับท าความสะอาด 
2.3.3.7 รอยต่อระหว่างการก่อสร้าง และรอยต่อเผื่อการขยายตัว ตามที่ระบใุนแบบ 
2.3.3.8 แถบมนส าหรับมุมทีไ่ม่ฉาบ (เปลือย) 
2.3.3.9 การยกท้องคานและพื้นกันแอ่น 
2.3.3.10 การเคลือบผิวแบบหล่อ 
2.3.3.11 รายละเอียดในการค้ ายัน 

 
2.4 การก่อสร้าง 

2.4.1 ทั่วไป 
2.4.1.1 แบบหล่อจะต้องไดร้ับการตรวจและอนุมัติก่อนจึงจะเรยีงเหล็กเสรมิได้ 
2.4.1.2 แบบหล่อจะต้องแน่นเพียงพอท่ีจะป้องกันไม่ให้มอร์ตา้จากคอนกรตีไหลออกมา 
2.4.1.3 แบบหล่อจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่น มอร์ต้า และสิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ ในกรณีที่ไม่

สามารถเข้าถึงกน้แบบจากภายในได้จะต้องจัดช่องเปิดไวเ้พื่อให้สามารถขจัดสิ่งทีไ่ม่
ต้องการต่าง ๆ ออกก่อนเทคอนกรีต 

2.4.1.4 ห้ามน าแบบหล่อท่ีช ารุดจากการใช้งานครั้งหลังสุด จนถึงขั้นที่อาจท าลายผิวหน้า หรือ
คุณภาพคอนกรีตได้มาใช้อีก 

2.4.1.5 ให้หลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ าหนัก เช่น การกองวัสดุ ห้ามโยนของหนัก ๆ เช่น มวลรวม ไม้
กระดาน เหล็กเสรมิ หรืออ่ืน ๆ ลงบนคอนกรีตที่เทใหม ่ๆ และยังไม่มีก าลังสูงพอ 

2.4.1.6 ห้ามโยนหรือกองวัสดุก่อสร้างแบบหล่อ ในลักษณะที่จะท าให้แบบหล่อน้ันช ารุด หรือเป็น
การเพิ่มน้ าหนักมากเกินไป 

2.4.2 ฝีมือ 
ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในข้อต่อไปนี ้เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้งานท่ีฝมีอืดี 
2.4.2.1 รอยต่อของค้ ายัน 
2.4.2.2 การสลับรอยต่อในแผ่นไม้อัด และการยึดโยง 
2.4.2.3 การรองรับค้ ายันที่ถูกต้อง 
2.4.2.4 จ านวนเหล็กเส้นส าหรับยึด หรือท่ีจับและต าแหน่งท่ีเหมาะสม 
2.4.2.5 การขันเหล็กเส้นส าหรับยึด หรือท่ีจับให้ตึงพอดี 
2.4.2.6 ในกรณีที่วางค้ ายันบนดินอ่อน แรงแบกทานใต้ชั้นดินอ่อนนั้นจะต้องสูงพอ 
2.4.2.7 การต่อค้ ายันกับจดุร่วมจะต้องแขง็แรงพอท่ีจะต้านแรงยกหรือแรงบิด ณ จุดร่วมนั้น ๆ ได ้
2.4.2.8 การเคลือบผิวแบบหล่อจะต้องกระท าก่อนเรียงเหล็กเสริมและจะตอ้งไม่ใช้ในปริมาณมาก

เกินไปจนท าให้เหล็กเปรอะเปื้อน 
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2.4.2.9 รายละเอียดของรอยต่อส าหรับควบคุม และรอยต่อระหว่างก่อสรา้ง 
2.4.3 ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให ้

2.4.3.1 ความคลาดเคลื่อนจากแนวสายดิ่ง 
ในแต่ละชั้น ____________________________________ 10 มม. 

2.4.3.2 ความคลาดเคลื่อนจากระดับหรือจากความลาดที่ระบุในแบบ 
ในช่วง 10 เมตร _________________________________ 15 มม. 

2.4.3.3 ความคลาดเคลื่อนของแนวอาคารจากแนวที่ก าหนดในแบบและต าแหน่งเสาผนัง และฝา
ประจันท่ีเกี่ยวข้อง  
ในช่วง 10 เมตร _________________________________ 20 มม. 

2.4.3.4 ความคลาดเคลื่อนของขนาดของหน้าตัดเสาและคาน และความหนาของแผ่นพื้น และ
ผนัง 
ลด   ______________________________________  5 มม. 
เพิ่ม ______________________________________ 10 มม. 

2.4.3.5 ฐานราก 
(ก) ความคลาดเคลื่อนจากขนาดในแบบ  

ลด   _________________________________ 20 มม. 
เพิ่ม __________________________________ 50 มม. 

(ข)  ต าแหน่งผิด หรือระยะเฉศูนย ์______________ 50 มม. 
(ค)  ความคลาดเคลื่อนในความหนา 

ลด   _________________________________ 25 มม. 
เพิ่ม _________________________________ 100 มม. 

2.4.3.6 ความคลาดเคลื่อนของขั้นบันได 
ลูกตั้ง     __________________________________ 2.5.มม. 
ลูกนอน ___________________________________   5 มม. 

2.4.4 งานปรับแบบหล่อ 
2.4.4.1 ก่อนเทคอนกรีต 

(ก) จะต้องติดตั้งอุปกรณส์ าหรับใช้ในการปรับการเคลื่อนตัวของแบบหล่อ ขณะเท
คอนกรีตไว้ท่ีแบบส่วนท่ีมีที่รองรับ 

(ข) หลังจากตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนเทคอนกรีต จะต้องยึดลิ่มที่ใช้ในการจัดแบบ
หล่อให้ได้ที่แน่นหนา 

(ค) จะต้องยึดแบบหล่อกับค้ ายันข้างใต้ให้แน่นหนา พอที่จะไม่เกิดการเคลื่อนตัวทั้ง
ทางด้านข้าง และด้านขึ้นลงของส่วนหน่ึงส่วนใดของแบบหล่อท้ังหมดขณะเท
คอนกรีต 

(ง) จะต้องเผื่อระดับและมุมมนไว้ส าหรับรอยต่อต่าง ๆ ของแบบหล่อ การทรุดตัว 
การหดตัวของไม ้  การแอ่นเนื่องจากน้ าหนักบรรทุกคงที ่ และการหดตัวทาง         
อีลาสตคิขององค์อาคารในแบบหล่อ ตลอดจนการยกท้องคานและพื้นซึ่ง
ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 
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(จ) จะต้องจัดเตรียมวิธีปรับระดับ หรือแนวของค้ ายันในกรณีที่เกิดการทรุดตัวมาก
เกินไป เช่น ใช้ลิ่มหรือแม่แรง 

(ฉ) ควรจัดท าทางเดินส าหรับเคลื่อนยา้ยอุปกรณต์่าง ๆ ที่เคลื่อนที่ได ้ โดยท าขา
รองรับตามแต่จะต้องการ และต้องวางบนแบบหล่อหรือองคอ์าคารที่เป็น
โครงสร้างโดยตรง ไม่ควรวางบนเหล็กเสรมิ นอกจากจะท าท่ีรองรับเหล็กนั้น
เป็นพิเศษ แบบหล่อจะต้องแข็งแรงพอเหมาะกับท่ีรองรับของทางเดินดังกล่าว 
โดยยอมใหเ้กิดการแอ่น ความคลาดเคลื่อนหรือการเคลื่อนตัวทางข้างไม่เกิน
ค่าที่ยอมให ้

2.4.4.2 ระหว่างและหลังการเทคอนกรีต 
(ก) ในระหว่างและภายหลังการเทคอนกรีต จะต้องตรวจสอบระดับการยกท้องคาน 

พื้น และการได้ดิ่งของระบบแบบหล่อโดยใช้อุปกรณ์ตามข้อ (4.4.1) (ก) หาก
จ าเป็นให้รีบด าเนินการแกไ้ขทันที ในระหว่างการก่อสร้างหากปรากฏว่าแบบ
หล่อเริม่ไม่แข็งแรง และแสดงให้เห็นว่าเกิดการทรุดตัวมากเกินไป หรือเกิดการ
โก่งบิดเบี้ยวแล้ว ให้หยุดงานทนัทีหากเห็นว่าส่วนใดจะช ารุดตลอดไปก็ให้รื้อ
ออกและเสริมแบบหล่อให้แข็งแรงยิ่งข้ึน 

(ข) จะต้องมีผู้คอยเฝา้สังเกตแบบหล่ออยู่ตลอดเวลา เพื่อท่ีเมื่อเห็นวา่สมควรจะ
แก้ไขส่วนใดจะไดด้ าเนินการได้ทันที ผู้ที่ท าหน้าท่ีนี้ต้องปฏิบตัิงานโดยถือความ
ปลอดภัยเป็นหลักส าคญั 

(ค) การถอดแบบหล่อและทีร่องรับ จะต้องคงที่รองรับไว้กับท่ีเป็นเวลาไม่น้อยกว่าที่
ก าหนดข้างล่างนี ้โดยนับจากเวลาที่เทคอนกรีตแล้วเสร็จ ในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์
ชนิดให้ก าลังสูงเร็ว หรือใช้วิธีบ่มพิเศษอาจลดระยะเวลาดังกล่าวลงได้ตามความ
เห็นชอบของวิศวกรผู้ออกแบบ 

ค้ ายันใต้คาน  21 วัน 
ค้ ายันใต้แผ่นพื้น 21 วัน 
ผนัง   2 วัน 
เสา   2 วัน 
ข้างคานและส่วนอ่ืน ๆ  24 ช่ัวโมง 

ในกรณีที่ผูร้ับเหมาใช้คอนกรีตที่ให้ก าลังสูงเร็ว (High- Early Strength Concrete หรือ
โดยวิธีบ่มพิเศษหรืออย่างอ่ืน และต้องการที่จะถอดแบบก่อนที่ก าหนดไว ้ ให้ท าข้อเสนอต่อวิศวกร
ผู้ออกแบบเพื่ออนุมัต ิ โดยการหล่อลูกปูนเพิ่มขึ้นจากเดมิ และทดสอบหาก าลังอัดก่อนท่ีจะถอด
แบบ 

อย่างไรก็ด ีวิศวกรผู้ควบคุมงานอาจสั่งให้ยืดเวลาการถอดแบบออกไปอีกได้ หากเป็นการ
สมควร  ถ้าปรากฏว่ามีส่วนหนึ่งส่วนใดของงานเกิดช ารุด เนื่องจากถอดแบบเร็วกว่าก าหนด 
ผู้รับเหมาอาจต้องทุบส่วนน้ันท้ิง และสร้างขึ้นใหม่แทนท้ังหมด 
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2.5 วัสดุส าหรับงานแบบหล่อ 
ผู้รับเหมาอาจเลือกใช้วัสดุใดกไ็ด้ทีเ่หมาะสมในการท าแบบหล่อ แต่ผิวคอนกรีตทีไ่ด้จะต้องตรงตาม

ข้อ 2.6  ว่าด้วยการแต่งผิวคอนกรตีทุกประการ 
 

2.6 การแต่งผิวคอนกรีต 
2.6.1 คอนกรีตส าหรับอาคาร 

2.6.1.1 การสร้างแบบหล่อจะต้องมั่นคงพอท่ีเมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว จะอยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้อง 
และต้องมีขนาดและลักษณะผิวตรงตามที่ระบุ ทั้งในข้อก าหนดและรูปแบบทางวิศวกรรม
และหรือสถาปัตยกรรม 

2.6.1.2 ส าหรับแผ่นพ้ืนหลังคารวมทั้งกันสาด และดาดฟ้า ห้ามขัดมันผิวเปน็อันขาด นอกจากใน
แบบจะระบุไว ้

2.6.2 การแต่งผิวถนนในบรเิวณอาคาร 
การแต่งผิวถนนคอนกรตีอาจใช้เครื่องมือ หรือเครื่องจักรกลกไ็ด้ในทันทีที่แต่งผิวเสร็จ ให้

ตรวจสอบระดับด้วยไม้ตรงยาวประมาณ 3 เมตร ส่วนท่ีเว้าให้เติมด้วยคอนกรตีที่มีส่วนผสม
เดียวกัน ส าหรับส่วนท่ีโค้งนูนให้ตดัออกแล้วแต่งผิวใหม่ในขณะที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัว 

 
2.7 การแก้ไขผิวท่ีไม่เรียบร้อย 

2.7.1 ทันทีท่ีถอดแบบหล่อจะต้องท าการตรวจสอบ หากพบว่าผิวคอนกรีตไม่เรยีบร้อยจะต้องแจ้งให้
วิศวกรผู้ควบคมุงานทราบทันที พร้อมท้ังเสนอวิธีแก้ไขเมื่อวิศวกรผู้ควบคุมงานให้ความเห็นชอบ
วิธีการแก้ไขแล้วผู้รับเหมาต้องด าเนินการซ่อมในทันที 

2.7.2 หากปรากฏว่ามีการซ่อมแซมผิวคอนกรีตก่อนไดร้ับการตรวจสอบโดยวิศวกรผู้ควบคมุงาน คอนกรีต
ส่วนน้ันอาจถือเป็นคอนกรีตเสยีก็ได้ 

 
2.8 งานนั่งร้าน 

เพื่อความปลอดภัยผู้รับเหมาควรปฏิบัติตาม “ข้อก าหนดนั่งร้านงานก่อสร้างอาคาร” ในมาตรฐาน
ความปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง
ความปลอดภัยในการท างานก่อสรา้งโดยเคร่งครัด 
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3.   เหล็กเสริมคอนกรีต 
3.1 ทั่วไป 

3.1.1 “กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ” ที่ระบุไว้ในภาคอื่น (ถ้าม)ี ให้น ามาใช้กับหมวดนี้ด้วย 
3.1.2 ข้อก าหนดในหมวดนี้คลุมถึงงานท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดหา การตดั การดัด และการเรยีงเหล็กเสริม 

ตามชนิดและชั้นที่ระบไุว้ในแบบและในบทก าหนดนี ้งานท่ีท าจะต้องตรงตามแบบ บทก าหนด และ
ตามค าแนะน าของวิศวกรผู้ควบคมุงานอย่างเคร่งครดั 

3.1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กเสรมิคอนกรีต ซึ่งมิไดร้ะบุในแบบและบทก าหนดนี้ให้ถือปฏิบัติตาม    
“มาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรตีเสริมเหล็ก” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  

 

3.2 วัสดุ 
คุณภาพของเหล็กที่ ใ ช้ เ สริ มคอนกรี ต  จะต้ องตรงตาม เกณฑ์ก าหนดของมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทยทั้งขนาด น้ าหนัก และคุณสมบัติอื่นๆ ส าหรับพื้นที่หน้าตัดของเหล็กเสริมโดย
เฉลี่ยแล้วจะต้องเท่ากับท่ีค านวณได้จากเส้นผ่าศูนย์กลางที่ก าหนดในแบบจริงๆ เช่น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
12 มม. จะต้องมีพื้นท่ีหน้าตัดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 113.1 ตร.มม. แต่เส้นผ่าศูนย์กลางยอมให้คลาดเคลื่อนได้ตาม
มาตรฐาน  ม.อ.ก. ฉะนั้น หากผู้รับจ้างประสงค์จะน าเหล็กที่มีพื้นที่หน้าตัดที่เล็กกว่าที่เป็นจริง จะต้องเพิ่ม
ปริมาณจนได้พื้นที่หน้าตัดที่ก าหนดโดยจะเรียกเงินเพิ่มเติมมิได้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างเหล็กเสริมไป
ทดสอบยังสถาบันที่เช่ือถือได้ และผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทดสอบและอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง รายงานผลการทดสอบให้จัดส่งต้นฉบับพร้อมส่งส าเนารวม 3 ชุด ให้ท าการทดสอบทุกๆ 200 ตัน
ของเหล็กแต่ละขนาดเป็นอย่างน้อยหรือเมื่อผู้ควบคุมงานเห็นสมควร 

 

3.3 คุณสมบัติของเหล็กเสริม 
3.3.1 เหล็กเส้นกลมธรรมดาให้ใช้เหล็กที่มีมาตรฐานตาม  SR 24 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม โดยมีจุดคลากไม่น้อยกว่า 24 เมกกาปาสกาล 
3.3.2 เหล็กข้ออ้อยให้ใช้เหล็กที่มีมาตรฐานตาม SD 40 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมีจุด

คลากไม่น้อยกว่า 40 เมกกาปาสกาล ส าหรับเหล็กท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.ถึง 28 มม. 
3.3.3 เหล็กข้ออ้อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. ส าหรับเสาให้ใช้เหล็กที่มีมาตรฐาน SD 50 ของ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีจุดคลากไม่น้อยกว่า 50 เมกกาปาสกาล 
 

3.4 การเก็บรักษาเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 
จะต้องเก็บเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตไว้เหนือพ้ืนดิน และอยู่ในอาคารหรือท าหลังคาคลุมและต้องเก็บ

ไว้ในลักษณะที่เหล็กเส้นจะไม่ถูกดัดจนงอไปจากเดิม เมื่อจัดเรียงเหล็กเส้นเข้าที่พร้อมจะเทคอนกรีตแล้ว 
เหล็กนั้นจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่น น้ ามัน ส ีสนิมขุม หรือสะเก็ด หรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืนๆ  

 

3.5 วิธีการก่อสร้าง 
3.5.1 การดัดและประกอบ 

3.5.1.1 เหล็กเสรมิจะต้องมีขนาดและรูปรา่งตรงตามที่ก าหนดในแบบ และในการดัดจะต้องไม่ท า
ให้เหล็กช ารดุเสยีหาย 
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3.5.1.2 ของอ 
หากในแบบไมไ่ด้ระบุถึงรัศมีของการงอเหล็ก ให้งอตามเกณฑ์ก าหนดต่อไปนี ้
3.5.1.2.1 ส่วนท่ีงอเป็นครึ่งวงกลมให้มสี่วนท่ียื่นต่อออกไปอีกอย่างน้อย 4 เท่าของ

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนัน้ แต่ระยะยื่นนี้ต้องไม่น้อยกว่า 6 มม. 
3.5.1.2.2 ส่วนท่ีงอเป็นมุมฉากให้มสี่วนยื่นตอ่ออกไปถึงปลายสดุของเหล็กอีกอย่างน้อย 

12 เท่า ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น 
3.5.1.2.3 เหล็กลูกตั้ง และเหล็กปลอก 

(ก) เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. และเล็กกว่าให้งอ 90 องศา โดยมี
ส่วนท่ียื่นถึงปลายของงออีกอย่างน้อย 6 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของ
เหล็กแตต่้องไม่น้อยกว่า 60 มม. หรือ 

(ข) เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. และ 25 มม. ให้งอ 90 องศา โดย
มีส่วนท่ียื่นถึงปลายของออีกอย่างน้อย 12 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของ
เหล็ก หรือ 

(ค) เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. และใหญ่กว่าให้งอ 135 องศา 
โดยมสี่วนท่ียื่นถึงปลายของออีกอย่างน้อย 6 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของเหล็ก 

3.5.1.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กที่สุดส าหรับของอ เส้นผ่าศูนย์กลางของการงอเหล็กให้วัด
ด้านในของเหล็กที่งอ ส าหรับของอมาตรฐานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใช้ต้องไม่เล็ก
กว่าค่าที่ให้ไว้ในตารางที่ 3.1 

 
ตารางที ่3.1  ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลางที่เล็กท่ีสุดส าหรับของเหล็กข้ออ้อย 

ขนาดของเหลก็ 
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางที่เล็กทีสุ่ด 

ส าหรับของอเหล็กข้อออ้ย 
9 ถึง 16 มม. 5 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น 
20 ถึง 25 มม. 6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น 
28 ถึง 36 มม. 8 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น 

 
3.5.2 การเรยีงเหล็กเสริม 

3.5.2.1 ก่อนเรียงเข้าท่ีจะต้องท าความสะอาดเหล็กมิให้มสีนิมขุม สะเกด็และวัสดุเคลือบต่าง ๆ    
ที่จะท าให้การยึดหน่วงเสียไป 

3.5.2.2 จะต้องเรียงเหล็กเสรมิอย่างประณตีให้อยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้องพอดี และผูกยึดให้แน่น
หนาระหว่างเทคอนกรีต หากจ าเป็นก็อาจใช้เหล็กเสริมพิเศษช่วยในการติดตั้งได ้

3.5.2.3 ที่จุดตัดกันของเหล็กเส้นทุกแห่ง จะต้องผูกให้แน่นด้วยลวดเหลก็เบอร ์ 18 S.W.G. 
(Annealed-Iron Wire) โดยพันสองรอบและพับปลายลวดเข้าในส่วนท่ีจะเป็นเนื้อ
คอนกรีตภายใน 

3.5.2.4 ให้รักษาระยะห่างระหว่างแบบกับเหล็กเสรมิให้ถูกต้อง โดยใช้เหล็กแขวนก้อนมอร์ต้า 
เหล็กยดึ หรือวิธีอ่ืนใด ซึ่งวิศวกรผู้ควบคมุงานให้ความเห็นชอบแล้ว ก้อนมอร์ต้าให้ใช้
ส่วนผสมปูนซีเมนต ์1 ส่วนต่อทรายที่ใช้ผสมคอนกรตี 1 ส่วน 
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3.5.2.5 หลังจากผูกเหล็กแล้วจะต้องให้วิศวกรผู้ควบคุมงานตรวจก่อนเททุกครั้ง หากผูกทิ้งไว้นาน
เกินควรจะต้องท าความสะอาดและให้วิศวกรผู้ควบคมุงานตรวจอีกครั้งก่อนเทคอนกรีต 

 

3.6 การต่อเหล็กเสริม 
3.6.1 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องต่อเหล็กเสริมนอกจดุที่ก าหนดในแบบหรือที่ระบุในตารางที ่ 3.2 ทั้ง

ต าแหน่งและวิธตี่อจะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบเสียก่อน 
3.6.2 การต่อโดยวิธีเช่ือมส าหรับเสาให้เช่ือมด้วยวิธีเหลาปลายเหล็กท่อนบน แล้วต่อเช่ือมด้วยไฟฟ้า 

(Electric Arc Welding)  
3.6.3 ต าแหน่งของรอยต่อส าหรับเหล็กเสริมในเสาให้อยู่เหนือระดับพื้น 1 เมตร จนถึงระดับ 1 เมตร ใต้

พื้นช้ันบน 
3.6.4 ณ หน้าตดัใดๆ จะมีรอยต่อของเหล็กเสริมเกินร้อยละ 50 ของจ านวนเหล็กเสรมิทั้งหมดไม่ได ้
3.6.5 ห้ามต่อเหล็กเสรมิ ณ จุดที่เกิดแรงดึงสูงสุด เช่น พื้น และคาน ส าหรับเหล็กล่างห้ามต่อเหล็กเสรมิ

บริเวณกลางช่วง และส าหรบัเหลก็บนห้ามต่อเหล็กเสรมิบริเวณที่รองรับ หากไม่แน่ใจว่าบริเวณใด
ขององค์อาคารเกิดแรงดึงสูงสดุใหส้อบถามจากวิศวกรผู้ออกแบบ (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3.2.1 
และ 3.2.2) 

 

ตารางที ่3.2.1  รอยต่อในเหล็กเสริมส าหรับอาคารในพ้ืนท่ีทั่วไป 
ชนิดขององค์อาคาร ชนิดของรอยต่อ ต าแหน่งของรอยต่อ 
คาน แผ่นพื้น ต่อทาบ, ต่อเชื่อม (ส าหรบัเหล็กเสน้ขนาด

เส้นผา่ศูนย์กลางมากกว่า 32 มิลลเิมตร) 
ตามที่ได้รับอนุมตั ิส าหรับคานเหลก็บนให้
ต่อที่บริเวณกลางคาน เหล็กลา่งตอ่ท่ีหน้า
เสาถึงระยะ L/5 จากศูนย์กลางเสา  

เสา ผนัง ต่อทาบ หรือต่อเช่ือม เหนือระดับพื้น 1 เมตร จนถึงระดบั 1 เมตร 
ใต้พ้ืนช้ันบน 

ฐานราก ส าหรับด้านที่สั้นกว่า ความยาวของเหล็ก 
มาตรฐาน ห้ามต่อ 

 

 
 

ตารางที ่3.2.2  รอยต่อในเหล็กเสริมส าหรับอาคารในพ้ืนท่ีไดร้ับผลกระทบจากแผ่นดินไหว 
ชนิดขององค์อาคาร ชนิดของรอยต่อ ต าแหน่งของรอยต่อ 
คาน 
 
แผ่นพื้น 

ต่อทาบ 
 
ต่อทาบ 

เหล็กเสรมิบนให้ต่อท่ีบรเิวณกลางคาน เหล็กเสรมิล่างให้
ต่อที่ระยะห่างจากหน้าเสาเท่ากับ 2 เท่า ความลึกคาน 
ตามที่ได้รับอนุมตั ิ 

เสา ผนัง ต่อทาบ หรือต่อเช่ือม บริเวณกึ่งกลางของช่วงเสา 
ฐานราก ต่อทาบ หรือต่อเช่ือม ตามที่ได้รับอนุมตั ิ

 
3.6.6 ระยะทาบ, ระยะฝังของเหล็กเสรมิ 

3.6.6.1 ระยะทาบ, ระยะฝังส าหรับเหล็กเสริมในคาน, เสา, ผนังหนาตั้งแต ่ 200 มม. ขึ้นไปและ 
ฐานราก ให้ดูรายละเอียดในตารางที่ 3.3 
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3.6.6.2 ระยะทาบ, ระยะฝังส าหรับเหล็กเสริมในผนังหนาไมเ่กิน 200 มม. และพื้น ให้ดูรายละเอียด
ในตารางที่ 3.4 

 
                  ตารางที่ 3.3 ระยะทาบ, ระยะฝังของเหล็กเสรมิในคาน, เสา, ผนังหนาตั้งแต่ 200 มม. ขึ้นไปและฐานราก 

ชนิดของเหลก็เสริม 
เส้นผ่าศูนย์กลางของ

เหล็กเสริม (มม.) 

ระยะทาบ, ระยะฝังของเหล็กเสริม (มม.) 
เหล็กเสริมบน 
(Top Bars) 

เหล็กเสริมอื่น 
(Other Bars) 

เหล็กข้ออ้อย  
(Deformed Bars) 

12 
16 
20 
25 
28 
32 

500 
650 
800 

1,250 
1,400 
2,150 

400 
500 
650 
950 

1,100 
1,650 

เหล็กผิวเรียบ 
(Plain Bars) 

6 
9 

250 
400 

250 
400 

 
 

ตารางที่ 3.4  ระยะทาบ, ระยะฝังของเหล็กเสริมในผนังหนาไมเ่กิน 200 มม. และพื้น 

ชนิดของเหลก็เสริม 
เส้นผ่าศูนย์กลางของ

เหล็กเสริม (มม.) 

ระยะทาบ, ระยะฝังของเหล็กเสริม (มม.) 
เหล็กเสริมบน 
(Top Bars) 

เหล็กเสริมอื่น 
(Other Bars) 

เหล็กข้ออ้อย  
(Deformed Bars) 

12 
16 
20 
25 
28 

450 
700 

1,000 
1,600 
1,950 

350 
550 
800 

1,250 
1,500 

เหล็กผิวเรียบ 
(Plain Bars) 

6 
9 

250 
400 

250 
400 

 
หมายเหตุ  1. เหล็กเสรมิบน หมายถึง เหลก็เสรมิตามแนวนอนที่มคีวามหนาของคอนกรีตใต้

ระดับเหล็กเสริมนั้น มากกว่า 300 มม. 
 2. ส าหรับการทาบเหล็กลา่งกลางช่วงขององค์อาคาร ได้แก่ พื้น หรอืคานพับให้เพิ่ม

ระยะทาบเป็น 1.3 เท่า ของค่าที่แสดงในตาราง 
 

3.6.7 การต่อโดยวิธีเช่ือมม ี 2 วิธี คือ ต่อเชื่อมและทาบเชื่อม วิธีต่อเชื่อมนั้นให้เชื่อมด้วยวิธีเหลาปลาย
เหล็กชนปลาย ส่วนวิธีทาบเชื่อมนั้นให้ทาบเป็นระยะ 36 เท่าเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กแล้วเชื่อมที่ช่วง
ปลาย 2 ข้างและตรงกลางของระยะทาบโดยรอยเช่ือมแต่ละต าแหน่งยาวไม่น้อยกว่า 100 มม. 
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3.6.8 ส าหรับเหล็กเสริมที่โผล่ทิ้งไวเ้พื่อจะเชื่อมต่อกับเหล็กของส่วนท่ีจะตอ่เติมภายหลัง จะต้องท าการ
ป้องกันมิให้เสียหายและผุกร่อน 

3.6.9 การต่อเหล็กเสริมโดยวิธเีชื่อมจะตอ้งให้ก าลังของรอยเช่ือมไม่น้อยกว่าร้อยละ 125 ของก าลังเหล็ก
เสรมินั้น (Yield Strength) ก่อนเริ่มงานเหล็กเสริมจะต้องท าการทดสอบก าลังของรอยต่อเชื่อมโดย
สถาบันที่เช่ือถือได ้และผูร้ับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ผู้รับจ้างจะต้องส าเนาผลการทดสอบอย่างน้อย 
3 ชุด ไปยังวิศวกรผู้ควบคุมงาน 

3.6.10 รอยต่อทุกแห่งจะต้องได้รับการตรวจและอนุมตัิโดยวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อนเทคอนกรีต รอยต่อซึ่ง
ไม่ได้รับการอนุมัติให้ถือว่าเป็นรอยต่อเสยี อาจถูกห้ามใช้ก็ได ้
สามารถใช้วิธีการต่อด้วยระบบข้อต่อเหล็กแบบเชิงกล (Mechanical Splicing Systems) โดยใช้
วิธี Coupler ตามมาตรฐาน ACI 318 และ BS 8110 แทนการต่อด้วยวิธีทาบ หรือต่อด้วยวิธีเช่ือม
ได้ทุกกรณ ี แต่ทั้งนี ้ ณ หน้าตัดใดๆ จะมีรอยต่อของเหล็กเสริมเกนิร้อยละ 50 ของจ านวนเหล็ก
เสรมิทัง้หมดไม่ได ้ และจะต้องมีก าลังของรอยต่อไม่น้อยกว่าร้อยละ 125 ของก าลังของเหล็กเสริม
นั้น (Yield Strength) 

 
 
 

4.   งานคอนกรีต 
4.1 ทั่วไป 

4.1.1 “กรณีทั่วไป และกรณีพิเศษ” ที่ระบุในภาคอื่น (ถ้าม)ี ให้น ามาใช้ในหมวดนี้ด้วย 
4.1.2 งานคอนกรีตในท่ีนี้หมายรวมถึงงานคอนกรีตส าหรับโครงสร้าง ซึ่งต้องเสร็จสมบรูณ ์ และเป็นไป

ตามแบบและบทก าหนดอย่างเครง่ครัด และเป็นไปตามข้อก าหนด และสภาวะต่าง ๆ ของสัญญา 
4.1.3 หากมิได้ระบุในแบบ และ/หรือบทก าหนดนี้ รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์อาคารคอนกรีตเสริม

เหล็กและงานคอนกรตีทั้งหมดให้เป็นไปตาม “มาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” ของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  

 
4.2 วัสดุ 

วัสดุต่าง ๆ ที่เป็นส่วนผสมของคอนกรีต หากมิไดร้ะบุเป็นอย่างอ่ืนจะต้องมีคุณสมบตัิตรงตามเกณฑ์
ก าหนดของมาตรฐาน ASTM 
4.2.1 ปูนซีเมนต์จะต้องเป็นปูนซเีมนต์ปอร์ตแลนด์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก. 15 เล่ม 

1-2532 ชนิดที่เหมาะสมกบังาน และต้องเป็นปูนซเีมนต์ที่แห้งสนิท ไม่จับตัวเป็นก้อน 
4.2.2 น้ าท่ีใช้ผสมคอนกรตีจะต้องสะอาด ใช้ดื่มได ้ในกรณีที่สงสยัจะต้องท าการทดสอบ 
4.2.3 มวลรวม 

4.2.3.1 มวลรวมที่ใช้ส าหรับคอนกรตีจะตอ้งแข็งแกร่ง มีความคงตัว เฉื่อย ไม่ท าปฏิกิริยากับด่าง
ในปูนซีเมนต ์

4.2.3.2 มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียด ให้ถือเป็นวัสดุคนละอย่าง มวลรวมหยาบแต่ละ
ขนาดหรือหลายขนาดผสมกัน จะต้องมีส่วนขนาดคละตรงตามเกณฑ์ก าหนดของ
ข้อก าหนด ASTM ที่เหมาะสม 
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4.2.4 สารผสมเพิ่ม ผู้รับจ้างต้องเสนอใช้สารเพิ่มผสมกับคอนกรีต เพือ่ใช้กับงานโครงสร้างอาคารส่วน   
ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถท างานไดส้ะดวก ลดการแตกร้าวในโครงสร้างอาคารขนาดใหญ ่และสามารถ
ป้องกันน้ าซึมส าหรับโครงสร้างใตด้ินได ้  แต่ทั้งนี้จะต้องไมม่ีผลท าให้ก าลังอัดของคอนกรีตลดลง 
โดยจะต้องเสนอ Mixed Design เพื่อขออนุมัติจากวิศวกรผู้ออกแบบก่อน 

4.2.5 การเก็บวัสด ุ
4.2.5.1 ให้เก็บปูนซีเมนต์ไว้ในอาคาร ถังเก็บ หรือไซโลที่ป้องกันความชื้น และความสกปรกได ้

และในการขนส่งให้ส่งในปริมาณเพียงพอ ที่จะไม่ท าให้งานคอนกรีตต้องชะงักหรือลา่ช้า
ไม่ว่ากรณีใดจะต้องแยกวัสดุที่ส่งมาแต่ละครั้งให้เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน 

4.2.5.2 การส่งมวลรวมหยาบให้ส่งแยกขนาดไปยังสถานท่ีก่อสร้าง นอกจากจะได้รับอนุมตัิจาก
วิศวกรผู้ควบคมุงานให้เป็นไปอย่างอื่น  

4.2.5.3 การกองมวลรวม จะต้องกองในลักษณะที่จะป้องกันมิให้ปะปนกับมวลรวมกองอื่น ซึ่งมี
ขนาดต่างกัน เพื่อให้เป็นไปตามนี ้ อาจจะต้องท าการทดสอบว่าส่วนขนาดคละ ตลอดจน
ความสะอาดของมวลรวมตรงตามเกณฑ์ก าหนดหรือไม ่ โดยเก็บตัวอย่าง ณ โรงผสม
คอนกรีต 

4.2.5.4 ในการเก็บสารผสมเพิม่ ต้องระวังอย่าให้เกิดการแปดเปื้อน การระเหย หรือเสื่อมคุณภาพ 
ส าหรับสารผสมเพิ่มชนิดที่อยู่ในรปูสารลอยตัว หรือสารละลายทีไ่ม่คงตัว จะต้องจัดหา
อุปกรณ์ส าหรับกวนเพื่อให้ตัวยากระจายโดยสม่ าเสมอ ถ้าเป็นสารผสมเพิ่มชนิดเหลว 
จะต้องป้องกันมิให้เกิดการเปลีย่นแปลงอุณหภมูิมากนัก เพราะจะท าให้คุณสมบตัิของ
สารนั้นเปลี่ยนแปลงได ้

 
4.3 คุณสมบัติของคอนกรีต 

4.3.1 องค์ประกอบคอนกรีตต้องประกอบด้วย วัสดุประสาน (ได้แก่ปูนซีเมนต์ เถ้าลอย ซิลิก้าฟูม หรือ
วัสดุอื่นที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่น่าเช่ือถือ , โดยสัดส่วนผสมของวัสดุประสานต้องมี
ปูนซีเมนต์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 โดยน้ าหนักของวัสดุประสาน) ทราย มวลรวมหยาบ น้ า และสาร
ผสมเพิ่มตามแต่จะก าหนด ผสมให้เข้ากันอย่างดี โดยมีความข้นเหลวท่ีพอเหมาะ 

4.3.2 ความข้นเหลว คอนกรีตที่จะใช้กับทุกส่วนของงานจะต้องผสมใหเ้ข้าเป็นเนื้อเดียวกัน โดยมีความข้น
เหลวท่ีพอเหมาะที่จะสามารถท าให้แน่นได ้ ภายในแบบหล่อ และรอบเหล็กเสริมหลังจากอัดแน่น
โดยการกระทุ้งด้วยมือ หรือโดยวิธีสั่นท่ีไดร้ับการเห็นชอบแล้ว จะต้องไมม่ีน้ าที่ผิวคอนกรตีมาก
เกินไป และจะต้องมีผิวหน้าเรียบปราศจากโพรง การแยกแยะ รูพรุน เมื่อแข็งตัวแล้วจะต้องมีก าลัง
ตามที่ต้องการ ตลอดจนความทนทานต่อการแตกสลาย ความคงทน ความทนต่อการขัดส ี
ความสามารถในการกันน้ า รูปลักษณะและคณุสมบัติอื่น ๆ ตามที่ก าหนด 

4.3.3 ก าลังอัดคอนกรีต ส าหรับแตล่ะส่วนของอาคารจะต้องมีก าลังตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 4.1 
นอกจากจะก าหนดในแบบโครงสรา้งเป็นอย่างอื่น ก าลังอัดสูงสุดให้คิดที่อาย ุ 28 วันเป็นหลัก 
ส าหรับปูนซีเมนต์ชนิดท่ี 1 ธรรมดา แต่ถ้าปูนซีเมนต์ชนิดที ่3 ซึ่งท าให้ก าลังสูงเร็วให้คิดที่อาย ุ7 วัน 
ทั้งนี้ให้ใช้แท่งกระบอกคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม. และสูง 300 มม. 
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ตารางที ่4.1  การแบ่งประเภทคอนกรีตและเกณฑ์ก าหนดเกี่ยวกับก าลังอัด 
 

ชนิดของการก่อสร้าง 
 

 
ประเภท 

ค่าต่ าสุดของก าลังอัดของแท่งกระบอก
คอนกรีตหลังเทแล้ว 28 วัน เมกกาปาสกาล 

(กก/ซม2) 
-  ฐานราก และเสาคาน คานซอยผนังคอนกรีต

เสรมิเหล็กท่ีใช้รับน้ าหนักหนาตั้งแต่ 100 มม. 
ขึ้นไป แผ่นพื้นและถังเก็บน้ า 

ก 28 (280) 
 

-  ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีบางกว่า 100 มม. ที่
ไม่ได้รับน้ าหนัก และครีบ ค.ส.ล. 

ข 18  (180) 
 

-  คอนกรีตหยาบ 1:3:5 ค - 

 
4.3.4. การยุบของคอนกรีตซึ่งมีน้ าหนักปกติ ซึ่งหาโดย “วิธีทดสอบค่าการยุบคอนกรตี” ซึ่งใช้ปูนซีเมนต์

ปอร์ตแลนด ์(ASTM C 143) จะต้องเป็นไปตามค่าที่ให้ไว้ในตารางที่ 4.2  
ตารางที ่4.2  ค่าการยุบส าหรับงานก่อสร้างชนิดต่าง ๆ 

ชนิดของงานก่อสร้าง 
ค่าการยุบ (มม.) 

สูงสุด ต่ าสุด 
  ฐานราก 125 75 
  แผ่นพื้น คาน ผนัง ค.ส.ล. 125 75 
  เสา 125 75 
  ครีบ ค.ส.ล. และผนังบาง ๆ 125 75 
  พื้นอัดแรง 130 50 

 
4.3.5. ขนาดใหญ่สดุของมวลรวมหยาบ ขนาดระบุใหญ่สดุของมวลรวมหยาบจะต้องเป็นไปตามตารางที่ 4.3 

 
ตารางที ่4.3  ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบที่ใช้กับคอนกรีต 

ชนิดของงานก่อสร้าง ขนาดใหญ่สุด (มม.) 
 ฐานราก เสา และคาน 20 
 ผนัง ค.ส.ล. หนาตั้งแต ่150 มม. ขึ้นไป 20 
 ผนัง ค.ส.ล. หนาตั้งแต ่100 มม. ขึ้นไป 20 
 แผ่นพื้น ครีบ ค.ส.ล. 20 

 
4.4 การค านวณออกแบบส่วนผสม 

4.4.1 ห้ามมิให้น าคอนกรตีมาเทส่วนท่ีเป็นโครงสร้างใด ๆ จนกว่าส่วนผสมของคอนกรีตที่จะน ามาใช้นั้น 
ได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบแล้ว 

4.4.2 ก่อนเทคอนกรีตอย่างน้อย 30 วัน ผู้รับจ้างจะต้องเตรยีมส่วนผสมคอนกรีตต่าง ๆ และทดลองใน
ห้องปฏิบัติการเพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบตรวจให้ความเห็นชอบก่อน 
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4.4.3 การที่วิศวกรผู้ออกแบบ ให้ความเห็นชอบต่อส่วนผสมที่เสนอมาหรอืแก้ไข (หากม)ี นั้น มิได้หมาย 
ความว่าจะลดความรับผิดชอบของผู้รับจ้างท่ีมีต่อคณุสมบัติของคอนกรีตที่ได้จากส่วนผสมนั้น 

4.4.4 การจัดปฏิภาคส่วนผสม 
4.4.4.1 จะต้องหาอัตราส่วน น้ า : วัสดปุระสานที่เหมาะสม โดยการทดลองขั้นตอนตามวิธีการ

ต่อไปนี ้
(ก) จะต้องทดลองท าส่วนผสมคอนกรตี ที่มีอัตราส่วนและความข้นเหลวท่ีเหมาะสม

กับงานโดยเปลี่ยนอัตราส่วนน้ า : วัสดุประสาน อย่างน้อย 3 ค่า ซึ่งจะให้ก าลัง   
ต่าง ๆ กันโดยอยู่ในขอบข่ายของค่าที่ก าหนดส าหรับงานน้ี และจะต้องค านวณ
ออกแบบส าหรับค่าการยุบสูงสุดเท่าท่ียอมให้ 

(ข) จากนั้นให้หาปฏิภาคของวัสดผุสมแล้วท าการทดสอบตามหลักและวธิีการที่ให้ไว้
ในเรื่อง “ข้อแนะน าวิธีการเลือกปฏิภาคส่วนผสมส าหรับคอนกรีต” (ACI 211) 

(ค) ส าหรับอัตราส่วนผสม น้ า : วัสดุประสานแตล่ะค่าใหห้ล่อช้ินตัวอย่างอย่างน้อย      
3 ช้ิน ส าหรับแตล่ะอาย ุ เพื่อน าไปทดสอบ โดยเตรียมและบม่ตัวอย่างตาม     
“วิธีท าและบ่มช้ินตัวอย่างคอนกรตีส าหรับใช้ทดสอบแรงอัดและแรงดัด” (ASTM 
C 192) และทดสอบที่อาย ุ7 และ 28 วัน การทดสอบให้ปฏิบัตติาม “วิธีทดสอบ
ก าลังอัดของแท่งกระบอกคอนกรตี” (ASTM C 39) 

(ง) ให้น าผลทีไ่ด้จากการทดสอบไปเขยีนเป็นกร๊าฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราส่วน น้ า : วัสดุประสาน กับค่าก าลังอัดของแท่งกระบอกคอนกรีต 
อัตราส่วน น้ า : วัสดุประสาน สูงสุดที่ยอมให้จะต้องไดม้าจากคา่ที่แสดงโดยกร๊าฟ
ที่ให้ค่าก าลังต่ าสดุ ซึ่งมีค่าเกินร้อยละ 10 ของก าลังท่ีก าหนด 

4.4.4.2 การใช้อัตราส่วน น้ า : วัสดุประสาน ค่าที่ต่ าสุดเท่าทีจ่ะท าได ้ ในกรณีที่ใช้มวลรวมหยาบ
ชนิดเม็ดเล็ก เช่น ในผนังเบา ๆ หรือในท่ีที่เหล็กแน่นมาก ๆ จะต้องพยายามรักษาคา่
อัตราส่วน น้ า : ปูนซีเมนต์ให้คงที ่เมื่อเลือกอัตราส่วน น้ า : ปูนซีเมนต์ที่เหมาะสมได้แล้ว
ให้หาปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรตีตามวิธีในข้อ 4.4 เรื่อง “การหาปฏภิาคของวัสดุ
ผสม”   ดังอธิบายข้างต้น 

 
4.5 การผสมคอนกรีต 

4.5.1 คอนกรีตผสมเสรจ็ 
การผสม และการขนส่งคอนกรตีผสมเสร็จให้ปฏิบตัิตาม “บทก าหนดส าหรับคอนกรตี

ผสมเสร็จ” (ASTM C 94) 
4.5.2 การผสมด้วยเครื่อง ณ สถานท่ีก่อสร้าง 

4.5.2.1 คอนกรีตต้องใช้เครื่องผสมชนิดที่ได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงานแล้ว ที่
เครื่องผสมจะต้องมีแผ่นป้ายแสดงความจ ุ และจ านวนรอบต่อนาทีที่เหมาะสม และผูร้ับ
จ้างจะต้องปฏิบัตติามข้อแนะน าเหล่านี้ทุกประการ เครื่องผสมจะต้องสามารถผสมมวล
รวมปูนซีเมนต ์ และน้ าให้เข้ากัน โดยทั่วถึงภายในเวลาที่ก าหนด และต้องสามารถปล่อย
คอนกรีตออกไดโ้ดยไม่เกดิการแยกแยะ 
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4.5.2.2 ในการบรรจุวสัดผุสมเข้าเครื่อง จะต้องบรรจุน้ าส่วนหน่ึงเข้าเครื่องก่อนปูนซีเมนต์ และ
มวลรวม แล้วค่อยๆ เติมน้ าส่วนท่ีเหลือเมื่อผสมไปแล้วประมาณหนึ่งในสี่ของเวลาผสม
ก าหนดจะต้องมีที่ควบคุมมิให้ปลอ่ยคอนกรีต ก่อนจะถึงเวลาที่ก าหนดและจะต้อง
สามารถปล่อยคอนกรีตออกให้หมดก่อนท่ีจะบรรจุวัสดุใหม ่

4.5.2.3 เวลาที่ใช้ในการผสมคอนกรตีซึ่งมปีริมาณตั้งแต ่1 ลูกบาศก์เมตรลงมา จะต้องไม่น้อยกว่า 
2 นาที และให้เพิ่มอีก 20 วินาทีส าหรับทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร หรือส่วนของลูกบาศก์
เมตรทีเ่พิ่มขึ้น 

 
4.6 การผสมต่อ 

4.6.1 ให้ผสมคอนกรีตเฉพาะเท่าท่ีต้องการใช้เท่านั้น ห้ามน าคอนกรีตทีก่่อตัวแล้วมาผสมต่อเป็นอันขาด  
แต่ให้ท้ิงไป 

4.6.2 ห้ามมิให้เติมน้ าเพื่อเพิม่ค่าการยุบเป็นอันขาด การเตมิน้ าจะกระท าได้ ณ สถานท่ีก่อสร้าง หรือท่ีโรง
ผสมคอนกรีตกลาง โดยความเห็นชอบของวิศวกรผู้ควบคุมงานเท่านัน้ แต่ไม่ว่ากรณีใดจะเติมน้ าใน
ระหว่างการขนส่งไมไ่ด ้

 
4.7 การเตรียมการเทคอนกรีตในอากาศร้อน 

ในกรณีที่จะเทคอนกรีตในอากาศร้อนจัด หรือจะเทองค์อาคารขนาดใหญ ่เช่น คานขนาดใหญ ่ฐาน
รากหนา ๆ จะต้องหาวิธีลดอุณหภูมิของคอนกรีตสดให้ต่ าที่สุดเท่าที่จะท าได้ อาทิ ท าหลังคาคลมุโมผ่สม
คอนกรีต กองวัสด ุ และถังเก็บน้ า ในบางกรณีอาจจะต้องใช้น้ าแข็งหรือสารผสมเพิ่มช่วย ซึ่งหากไม่มกี าหนด
เป็นอย่างอ่ืนวิศวกรผู้ควบคมุงานจะเป็นผู้พิจารณา 

 
4.8 การขนส่ง และการเท 

4.8.1 การเตรียมการก่อนเท 
4.8.1.1 จะต้องขจัดคอนกรตีที่แข็งตัวแล้วและวัสดุแปลกปลอมอ่ืน ๆ ออกจากด้านในของอุปกรณ์

ที่ใช้ในการล าเลียงออกให้หมด 
4.8.1.2 แบบหล่อจะต้องเสรจ็เรยีบร้อย จะต้องขจัดน้ าส่วนท่ีเกิน และวัสดแุปลกปลอมใดๆ ออก

ให้หมด เหล็กเสรมิผูกเข้าท่ีเสร็จเรียบร้อย วัสดุต่าง ๆ ที่จะฝงัในคอนกรีตต้องเข้าที่
เรียบร้อย และการเตรียมการตา่ง ๆ ทั้งหมดไดร้ับความเห็นชอบแล้ว จึงจะด าเนินการเท
คอนกรีตได ้

4.8.2 การล าเลียง วิธีการขนส่งและการเทคอนกรีต จะต้องไดร้ับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคมุงาน
ก่อน ในการขนส่งคอนกรีตจากเครื่องผสมจะต้องระมัดระวัง มิให้เกิดการแยกแยะหรือการสญูเสีย
ของวัสดุผสม และต้องกระท าในลกัษณะที่จะท าใหไ้ด้คอนกรตีที่มีคณุสมบัติตามที่ก าหนด 

4.8.3 การเท 
4.8.3.1 ผู้รับจ้างจะเทคอนกรีตส่วนหน่ึงส่วนใดของโครงสร้างยังมไิด้ จนกว่าจะไดร้ับอนุมตัิจาก

วิศวกรผู้ควบคมุงานเรียบร้อยแล้ว และเมื่อไดร้ับอนุมัติแล้ว หากผู้รับจ้างยังมไิมเ่ริ่มเท
คอนกรีตภายใน 48 ช่ัวโมง จะต้องได้รับอนุมตัิจากวิศวกรผู้ควบคุมงานอีกครั้งจึงจะเทได้ 
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4.8.3.2 การเทคอนกรีตจะต้องกระท าต่อเนื่องกันตลอดทั้งพื้นที่รอยต่อระหว่างก่อสร้างจะต้องอยู่
ที่ต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในแบบ หรือไดร้ับความเห็นชอบแล้ว การเทคอนกรีตต่อเนื่องกับ
คอนกรีตที่เทไปแล้วจะต้องยังคงสภาพเหลวพอท่ีจะเทต่อกันได ้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง 
ห้ามมิให้เทคอนกรตีต่อกับคอนกรตีซึ่งเทไว้แล้วเกิน 30 นาที มิฉะนั้นต้องทิ้งไว้ประมาณ 
20 ช่ัวโมง จึงจะเทต่อได ้

4.8.3.3 ห้ามมิให้น าคอนกรตีที่ก่อตัวบ้างแล้วบางส่วน หรือแข็งตัวทั้งหมด หรือท่ีมีวัสดุแปลก 
ปลอมมาเทปะปนกันเป็นอันขาด 

4.8.3.4 เมื่อเทคอนกรีตลงในแบบหล่อแลว้จะต้องอัดคอนกรีตนั้นให้แน่นภายในเวลา 30 นาที 
นับตั้งแต่ปล่อยคอนกรีตออกจากเครื่องผสม นอกจากจะมีเครื่องกวนพิเศษส าหรับการนี้
โดยเฉพาะหรือมเีครื่องผสมติดรถซึ่งจะกวนอยู่ตลอดเวลา ในกรณีเช่นนั้นให้เพิ่มเวลาได้
เป็น 2 ช่ัวโมง นับตั้งแต่บรรจปุูนซีเมนตเ์ข้าเครื่องผสม ยกเว้นในกรณีที่ใช้สารหน่วง 
(Retarder) และต้องเทภายใน 30 นาที นับตั้งแต่ปล่อยคอนกรตีออกจากเครื่องกวน 

4.8.3.5 จะต้องเทคอนกรีตให้ใกล้ต าแหน่งสุดท้ายมากท่ีสุดเท่าที่จะท าได ้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกดิ
การแยกแยะอันเนื่องจากการโยกย้ายและการไหลตัวของคอนกรีต ต้องระวังอยา่ใช้
วิธีการใดๆ ที่จะท าให้คอนกรีตเกิดการแยกแยะ ห้ามปล่อยคอนกรีตเข้าที่จากระยะสูง
เกินกว่า 2 ม. นอกจากจะไดร้ับอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคมุงาน 

4.8.3.6 ในกรณีที่ใช้คอนกรีตเปลือยโดยมมีอร์ต้าเป็นผิว จะต้องใช้เครื่องมอืท่ีเหมาะสมดันหินให้
ออกจากข้างแบบเพื่อให้มอร์ต้าออกมาอยู่ท่ีผิวให้เตม็โดยไม่เป็นโพรงเมื่อถอดแบบ การ
ท าให้คอนกรีตแน่นให้ใช้วิธีสั่นด้วยเครื่อง หรือกระทุ้งเพื่อให้คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมและ
สิ่งที่ฝังจนทั่วและเข้าไปอัดตามมมุต่าง ๆ จนเต็ม โดยขจัดกระเปาะอากาศและกระเปาะ
หิน อันจะท าให้คอนกรีตเป็นโพรง เป็นหลุมบ่อ หรือเกิดระนาบที่ไม่แข็งแรงออกให้หมด
สิ้น เครื่องสั่นจะต้องมีความถี่อย่างน้อย 7,000 รอบต่อนาที และผู้ใช้งานจะต้องมีความ
ช านาญเพียงพอ ห้ามมิให้ท าการสั่นคอนกรีตเกินขนาด หรือ ใช้เครื่องสั่นเป็นตัวเขยื้อน
คอนกรีตให้เคลื่อนที่จากต าแหน่งหนึ่งไปยังอีกต าแหน่งหนึ่ง ภายในแบบหล่อเป็นอันขาด 
ให้จุ่มและถอนเครื่องสั่นขึ้นลงตรง ๆ ที่หลาย ๆ จุดห่างกันประมาณ 500 มม. ในการจุ่ม
แต่ละครั้งจะต้องใช้เวลาใหเ้พียงพอ ที่จะท าให้คอนกรีตแน่นตัวแต่ต้องไม่นานเกินไปจน
เป็นเหตุใหเ้กิดการแยกแยะ โดยปกติจุดหนึ่ง ๆ ควรจุ่มอยู่ระหว่าง 5-15 วินาที ในกรณีที่
หน้าตัดของคอนกรีตบางเกินไป จนไม่อาจแหยเ่ครื่องสั่นลงไปได้ก็ใหเ้ครื่องสั่นนั้นแนบกับ
ข้างแบบ หรือใช้วิธีอื่น ที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว ส าหรับองค์อาคารสูง ๆ และหน้าตดั
กว้าง เช่น เสาขนาดใหญค่วรใช้เครื่องสั่นชนิดติดกับข้างแบบ แต่ทั้งนี้แบบหล่อต้อง
แข็งแรงพอที่จะสามารถรับความสัน่ได ้ โดยไม่ท าใหรู้ปร่างขององค์อาคารผิดไปจากท่ี
ก าหนด จะต้องมีเครื่องสั่นคอนกรตีส ารองอย่างน้อย 1 เครื่องประจ า ณ สถานท่ีก่อสร้าง
เสมอในระหว่างเทคอนกรีต 

4.8.3.7 การเทคอนกรีตโดยใช้เครื่องสูบคอนกรีต จะต้องได้รับอนมุัติจากวิศวกรผู้ควบคมุงาน 
ก่อน 
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4.8.3.8 เมื่อก าลังอัดคอนกรตีที่ใช้ในเสาสูงกว่า 1.4 เท่า ของก าลังอัดคอนกรีตที่ใช้ในระบบพ้ืน 
การถ่ายน้ าหนักเสาผ่านทางระบบพื้นนั้น จะต้องใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(ก) คอนกรีตในเสาซึ่งก าลังอัดสูงกว่า จะต้องเทบนพ้ืนตามต าแหน่งเสานั้น โดยทีผ่ิว

ของคอนกรีตในเสาจะต้องขยายออกไปในพ้ืนจากขอบเสาไม่น้อยกว่า 600 มม. 
และคอนกรตีในเสาทีเ่ทนอกขอบเสาออกมานั้น จะต้องผสมเข้ากับคอนกรีตใน
พื้นอย่างทั่วถึง 

(ข) ก าลังอัดคอนกรีตในเสาซึ่งถ่ายผ่านระบบพ้ืนนั้น สามารถใช้ตามค่าก าลังอัดของ
คอนกรีตในระบบพ้ืนซึ่งน้อยกว่านีไ้ด้โดยเพิ่มเหล็กเสริมตามค่าน้ าหนักท่ี
ต้องการ 

(ค) ส าหรับเสาซึ่งมีท่ีรองรับด้านข้างทัง้ 4 ด้าน โดยคานทีม่ีความลึกใกล้เคียงกัน
หรือโดยแผ่นพ้ืน ก าลังอัดของคอนกรีตในเสาให้คิดเท่ากับ 75% ของก าลังอัด
คอนกรีตในเสาบวกกับ 35% ของก าลังอัดคอนกรีตในแผ่นพ้ืนนั้น 

 
4.9 รอยต่อและสิ่งท่ีฝังในคอนกรีต 

4.9.1 รอยต่อระหว่างการก่อสร้าง (Construction Joint) ของอาคาร 
4.9.1.1 ในกรณีมไิด้ระบุต าแหน่งและรายละเอียดของรอยต่อน้ีในแบบ ผู้รบัจ้างจะต้องจัดท าและ

วางรอยต่อในต าแหน่ง ซึ่งจะท าให้โครงสร้างเสยีความแข็งแรงน้อยที่สุด และป้องกันมิให้
เกิดรอยร้าวเนื่องจากการหดตัว และจะต้องไดร้ับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน
ก่อน 

4.9.1.2 ผิวบนของผนังและเสาคอนกรตีจะต้องอยู่ในแนวราบ คอนกรีตซึ่งเททับเหนือรอยต่อ
ระหว่างก่อสรา้ง (Construction Joint) ที่อยู่ในแนวราบจะต้องไมใ่ช้คอนกรีตส่วนแรกที่
ออกจากเครื่องผสมและจะต้องอัดแน่นให้ท่ัวโดยอัดให้เข้ากับคอนกรตีที่เทไว้ก่อนแล้ว 

4.9.1.3 ในกรณีของผิวทางแนวตั้งให้ใช้ปูนทรายในอัตราส่วน 1 : 1 ผสมน้ าให้ข้นไล้ที่ผิวให้ทั่ว
ก่อนท่ีจะเทคอนกรีตใหมล่งไป 

4.9.1.4 ส าหรับรอยต่อในผนังทั้งหมดและระหว่างผนังกับแผ่นพ้ืนหรือฐานราก หากมิได้ระบุใน
แบบเป็นอย่างอ่ืนให้เดินเหล็กเสรมิต่อเนื่องผ่านรอยต่อไป และจะต้องใส่สลักและเดือย
เอียง ตามแต่วิศวกรผู้ควบคมุงานจะเห็นสมควร โดยจะต้องมีสลกัตามยาวลึกอย่างน้อย 
50 มิลลิเมตร 

4.9.1.5 ในกรณีที่เทคอนกรตีเป็นช้ัน ๆ จะต้องยึดเหล็กท่ีโผลเ่หนือแตล่ะชั้นให้แน่นหนา เพื่อ
ป้องกันการเคลื่อนตัวของเหล็กเสริมขณะเทคอนกรตี และในขณะคอนกรีตก าลังก่อตัว 

4.9.1.6 ในขณะคอนกรีตยังไม่ก่อตัว ให้ขจัดฝ้าน้ าปูนและวสัดุที่หลุดร่วงออกให้หมด โดยไม่
จ าเป็นต้องท าให้ผิวหยาบอีก แต่หากไม่สามารถปฏบิัติตามนี้ได้ก็ให้ขจัดออก โดยใช้
เครื่องมือท่ีเหมาะสมหลังจากเทคอนกรีตแล้ว 24 ช่ัวโมง แล้ว ให้ล้างผิวที่แข็งตัวแล้วด้วย
น้ าสะอาดทันท ี ก่อนท่ีจะเทคอนกรีตใหม่ให้พรมน้ าผิวคอนกรีตที่รอยต่อทุกแห่งให้ช้ืนแต่
ไม่ให้เปียกโชก 

4.9.1.7 หากไดร้ับความเห็นชอบอาจเพิ่มความยึดหน่วงได้ตามวิธีต่อไปนี ้
(ก) ใช้สารผสมเพิ่มท่ีไดร้ับความเห็นชอบแล้ว 
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(ข) ใช้สารหน่วงซึ่งไดร้ับความเห็นชอบแล้ว เพื่อท าให้การก่อตัวของมอร์ต้าที่ผิวช้า
ลงแต่ห้ามใส่มากจนไม่ก่อตัวเลย 

(ค) ท าผิวคอนกรีตให้หยาบตามวิธีท่ีได้รับการเห็นชอบแล้ว โดยวิธีน้ีจะท าให้มวล
รวมโผล่โดยสม่ าเสมอปราศจากฝ้าน้ าปูนหรือเมด็มวลรวมที่หลุดร่วงหรือผิว
คอนกรีตที่ช ารุด 

4.9.2 วัสดุฝังในคอนกรตี 
4.9.2.1 ก่อนเทคอนกรีตจะต้องฝังปลอด ไส ้ สมอ และวสัดฝุังอื่น ๆ ที่จะต้องท างานต่อใน

ภายหลังให้เรียบร้อย 
4.9.2.2 ผู้รับจ้างท่ีท างานเกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต จะต้องไดร้ับแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้มีโอกาสที่จะ

จัดวาง และยดึสิ่งที่จะฝังได้ทันก่อนเทคอนกรีต 
4.9.2.3 จะต้องติดตั้งแผ่นกันน้ า ท่อร้อยสายไฟ และสิ่งที่จะฝังอื่น ๆ เข้าที่ให้ถูกต าแหน่งอย่าง

แน่นอน และยดึให้แน่นเพื่อมิให้เกิดการเคลื่อนตัว ส าหรับชอ่งว่างในปลอก ไส ้รอง สมอ 
จะต้องอุดด้วยวสัดุที่จะเอาออกไดง่้ายเป็นการช่ัวคราว เพื่อป้องกันมิให้คอนกรีตไหลเข้า
ไปในช่องว่างนั้น 

4.9.3 รอยต่อส าหรับพ้ืนถนน 
รอยต่อทางยาวตลอดจนรอยต่อส าหรับการยืดหดตัว จะต้องอยู่ในต าแหน่งที่ก าหนดไว้ใน

แบบ ในกรณีที่ไม่สามารถเทคอนกรีตได้เตม็ช่วงจะต้องท ารอยต่อระหว่างก่อสร้างขึ้น ในช่วงหนึ่ง ๆ 
จะมีรอยต่อระหว่างก่อสร้างเกินหนึ่งรอยไมไ่ด้ และรอยต่อดังกล่าวจะต้องอยู่ภายในช่วงกลางแบ่ง
สามส่วนของช่วง 

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ส าหรบัรอยต่อต่าง ๆ จะยอมให้มีความผิดพลาดมากท่ีสุดได้
ไม่เกินค่าต่อไปนี ้  

-  ระยะทางแนวราบ 6  มิลลิเมตร 
 -  ระยะทางแนวดิ่ง  3  มิลลิเมตร 

 
4.10 การซ่อมผิวที่ช ารุด 

4.10.1 ห้ามปะซ่อมรูร้อยเหล็กยึดและเนือ้ท่ีช ารุดทั้งหมดก่อนท่ีวิศวกรผู้ควบคุมงานจะได้ตรวจสอบแล้ว 
4.10.2 ส าหรับคอนกรีตที่เป็นรูพรุนเล็ก ๆ และช ารุดเล็กน้อย หากวิศวกรผู้ควบคมุงานลงความเห็นว่า 

พอที่จะซ่อมแซมให้ดไีด ้ จะต้องสกัดคอนกรีตที่ช ารดุออกให้หมดจนถึงคอนกรีตด ี เพื่อป้องกันมิให้
น้ าในมอร์ต้าที่จะปะซ่อมนั้นถูกดดูซึมไป จะต้องท าความสะอาดคอนกรีตบรเิวณที่จะปะซ่อม และ
เนื้อท่ีบริเวณโดยรอบเป็นระยะออกไปอย่างน้อย 150 มม. มอร์ต้าที่ใช้เป็นตัวประสานจะต้อง
ประกอบด้วย ส่วนผสมของปูนซีเมนต ์ 1 ส่วนต่อทรายละเอยีดซึ่งผ่านตะแกรงเบอร์ 30 แล้ว 1 
ส่วนให้ละเลงมอรต์้านี้ให้ท่ัวพ้ืนท่ีผวิ 

4.10.3 ส่วนผสมส าหรับใช้อุดให้ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายทีใ่ช้ผสมคอนกรตี 2.5 ส่วนโดย
ปริมาตรชื้นและหลวม ส าหรบัคอนกรีตเปลือยภายนอกให้ผสมปูนซีเมนต์ขาวเข้ากับปูนซีเมนต์
ธรรมดา 2 ส่วน เพื่อให้ส่วนผสมที่ปะซ่อมมีสีกลมกลืนกับสีของคอนกรีตข้างเคียง ทั้งนี ้ โดยใช้วิธี
ทดลองหาส่วนผสมเอาเอง 

4.10.4 ให้จ ากัดปริมาณของน้ าให้พอดีเทา่ที่จ าเป็นในการยกยา้ย และการปะซ่อมเท่าน้ัน  
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4.10.5 หลังจากท่ีน้ าซึ่งค้างบนผิวได้ระเหยออกจากพ้ืนท่ีที่จะปะซ่อมหมดแล้ว ให้ละเลงช้ันยึดหน่วงลงบน
ผิวนั้นให้ท่ัว เมื่อช้ันยึดหน่วงนี้เริม่เสียน้ าให้ฉาบมอรต์้าที่ใช้ปะซ่อมทันที ให้อัดมอร์ต้าให้แน่นโดย
ทั่วถึง และปาดออกให้เนื้อนูนกว่าคอนกรีตโดยรอบเล็กน้อย และจะต้องทิ้งไว้เฉยๆ อย่างน้อย 1 
ช่ัวโมง เพื่อให้เกิดการหดตัวข้ันตน้ก่อนท่ีจะตกแต่งขั้นสุดท้าย บรเิวณที่ปะซ่อมแล้วให้รักษาให้ช้ืน
อย่างน้อย 7 วัน ส าหรับคอนกรีตเปลือยท่ีต้องการรักษาลายไมแ้บบห้ามใช้เครื่องมือท่ีเป็นโลหะ
ฉาบเป็นอันขาด 

4.10.6 ในกรณีที่รูพรุนนั้นกว้างมากหรือลกึจนมองเห็นเหล็ก และหากวิศวกรผู้ควบคมุงานลงความเห็นว่า
อยู่ในวิสัยที่จะซ่อมแซมได้ก็ให้ปะซ่อมได ้โดยใช้มอรต์้าชนิดท่ีผสมตวัยากันการหดตัว (Non-Shrink 
Mortar) เป็นวัสดุแทนปูนทรายธรรมดา หากคอนกรีตที่เหลือเปน็คอนกรีตดีแต่มีรูพรุนมากให้ใช้ 
Pressurized Epoxy Grouting ช้ันหนึ่งก่อนท่ีจะปะซ่อม ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อแนะน าของผูผ้ลติ
โดยเคร่งครดั 

4.10.7 ในกรณีที่โพรงใหญ่และลึกมากหรอืเกิดข้อเสียหายใด ๆ เช่น คอนกรีตมีก าลังต่ ากว่าก าหนดและ
วิศวกรผู้ควบคมุงานมีความเห็นว่า อาจท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้อาคารได ้ ผู้รับจา้งจะต้อง
ด าเนินการแกไ้ขข้อบกพร่องเหลา่นั้น ตามวิธีที่วิศวกรผู้ควบคมุงานได้เห็นชอบด้วยแล้ว หรือหาก
วิศวกรผู้ควบคมุงานเห็นว่า การช ารุดมากจนไม่อาจแก้ไขให้ได้ด ี อาจสั่งทุบท้ิงแล้วสรา้งขึ้นใหม่โดย
ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนี้ท้ังสิ้น 

 

4.11 การบ่มและการป้องกนั 
หลังจากได้เทคอนกรตีแล้ว และอยู่ในระยะก าลังก่อตัวจะต้องป้องกันคอนกรีตนั้นจากอันตรายที่

อาจเกิดจากแสงแดด ลมแห้ง ฝน น้ าไหล การเสียดส ี และจากการบรรทุกน้ าหนักเกินสมควร ส าหรับ
คอนกรีตซึ่งใช้ปูนซีเมนต์ชนิดที ่ 1 จะต้องรักษาให้ช้ืนต่อเนื่องกันเปน็เวลาอย่างน้อย 7 วัน โดยวิธีคลุมด้วย
กระสอบหรือผ้าใบเปียก หรือขัง หรือพ่นน้ า หรือโดยวิธีท่ีเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่วิศวกรผูค้วบคุมงานเห็นชอบ 
ส าหรับผิวคอนกรตีในแนวตั้ง เช่น เสา ผนัง และด้านข้างของคานให้หุ้มกระสอบหรือผ้าใบให้เหลื่อมซ้อนกัน
และรักษาให้ช้ืนโดยให้สิ่งท่ีคลุมนีแ้นบติดกับคอนกรตี        ในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดให้ก าลังสูงเร็ว 
ระยะเวลาการบ่มช้ืนให้อยู่ในวินิจฉัยของวิศวกรผู้ควบคุมงาน 

 
4.12 การทดสอบ 

4.12.1 การทดสอบแท่งกระบอกคอนกรีต 
ช้ินตัวอย่างส าหรับการทดสอบอาจน ามาจากทุก ๆ รถ หรือตามที่วศิวกรผู้ควบคมุงานจะ

ก าหนด ทุกวันจะต้องเก็บช้ินตัวอย่างไม่น้อยกว่า 6 ช้ิน ส าหรับทดสอบ 7 วัน 3 ก้อน และ   28 วัน 
3  ก้อน ส าหรับระยะเวลาผู้ควบคมุงานอาจก าหนดเป็นอยา่งอื่นตามความเหมาะสม วิธีเก็บ เตรยีม 
บ่ม และทดสอบช้ินตัวอย่างให้เปน็ไปตาม “วิธีทดสอบส าหรับก าลงัอัดของแท่งกระบอกคอนกรีต 
(ASTM C39)” ตามล าดับ 

4.12.2 รายงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานผลการทดสอบก าลังอัดคอนกรีตรวม 3 ชุด ส าหรับผู้แทนผู้

ว่าจ้าง 1 ชุด และส านักงานวิศวกรผู้ควบคมุงาน และผู้ออกแบบ 2 ชุด รายงานจะต้องรวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี ้
-  วันท่ีหล่อ 



 

หมวดที่ 4  งานวิศวกรรมโครงสรา้ง                                                                                              4-22/31 

-  วันท่ีทดสอบ 
-  ประเภทของคอนกรีต 
-  ค่าการยุบ 
-  ส่วนผสม 
-  หน่วยน้ าหนัก 
-  ก าลังอัดสูงสุด 

4.12.3 การทดสอบแนว ระดับ ความลาด และความไมส่ม่ าเสมอของพื้นถนนคอนกรีตในบริเวณอาคาร 
เมื่อคอนกรีตพื้นถนนแข็งตัวแล้วจะต้องท าการตรวจสอบแนว ความลาด ตลอดจนความไม่
สม่ าเสมอตา่ง ๆ อีกครั้งหนึ่ง หาก ณ จุดใดผิวถนนสูงกว่าบรเิวณขา้งเคียงเกิน 3 มิลลิเมตรจะต้อง
ขัดออก แต่ถ้าสูงมากกว่าน้ันผูร้ับจ้างจะต้องทบุพ้ืนช่วงนั้นออกแล้วหล่อใหม ่ โดยต้องออกค่าใช้จ่าย
เองทั้งหมด 

4.12.4 การทดสอบความหนาของพื้นถนนคอนกรีตในบริเวณอาคาร วิศวกรผู้ควบคุมงานอาจก าหนดให้มี
การทดสอบความหนาของพื้นถนนคอนกรีต โดยวิธเีจาะเอาแก่นไปตรวจตามวิธีของ ASTM C174  
ก็ได ้ หากปรากฏว่าความหนาเฉลีย่น้อยกว่าที่ก าหนดเกิน 3 มิลลเิมตร วิศวกรผู้ออกแบบจะเป็นผู้
ตัดสินว่าถนนน้ันมีก าลังพอ จะรบัน้ าหนักบรรทุกตามที่ค านวณออกแบบไว้ไดห้รือไม่ หากวิศวกร
ผู้ออกแบบลงความเห็นว่า พื้นถนนนั้น ไม่แข็งแรงพอท่ีจะรับน้ าหนกับรรทุกที่ค านวณออกแบบไว้ได้ 
ผู้รับจ้างจะต้องทุบออกแล้วเทคอนกรีตใหม ่โดยจะเรียกเงินเพิ่มจากผู้ว่าจ้างมิได ้

 
4.13 การประเมินผลการทดสอบก าลังอัด 

4.13.1 ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบช้ินตัวอย่างสามชิ้นหรือมากกว่า ซึ่งบ่มในห้องปฏิบัติการจะต้องไม่ต่ า
กว่าค่าที่ก าหนด และจะต้องไม่มีคา่ใดต่ ากว่าร้อยละ 80 ของค่าก าลงัอัดที่ก าหนด 

4.13.2 หากก าลังอัดมีค่าต่ ากว่าท่ีก าหนดก็อาจจ าเป็นต้องเจาะเอาแก่นคอนกรีตไปท าการทดสอบ 
4.13.3 การทดสอบแก่นคอนกรีตจะต้องปฏิบัติตาม “วิธีเจาะและทดสอบแก่นคอนกรีตที่เจาะ และคาน

คอนกรีตที่เลื่อยตัดมา” (ASTM C 24) การทดสอบแก่นคอนกรีตต้องกระท าในสภาพผึ่งแห้งใน
อากาศ 

4.13.4 องค์อาคารหรือพ้ืนท่ีคอนกรีตส่วนใด ที่วิศวกรผู้ควบคมุงานพิจารณาเห็นว่าไม่แข็งแรงพอ ให้เจาะ
แก่นอย่างน้อยสองก้อนจากแต่ละองค์อาคาร หรือพ้ืนท่ีนั้นๆ ต าแหน่งที่จะเจาะแก่นให้วิศวกร   ผู้
ควบคุมงานเป็นผู้ก าหนด 

4.13.5 ก าลังของแก่นที่ได้จากแตล่ะองค์อาคารหรือพ้ืนท่ี จะต้องมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 90 
ของก าลังท่ีก าหนดจึงจะถือว่าใช้ได้ และจะต้องไมม่ีค่าใดต่ ากว่ารอ้ยละ 80 ของค่าก าลังอัดท่ี
ก าหนด 

4.13.6 จะต้องอุดรูซึ่งเจาะเอาแก่นออกมาตามวิธีในข้อ 10 ให้เรียบร้อยด้วย Non-Shrink Mortar  
4.13.7 หากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า คอนกรีตมีความแข็งแรงไม่พอจะต้องทุบคอนกรีตนั้นท้ิงแล้ว

หล่อใหม ่โดยผูร้ับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 
4.13.8 ช้ินตัวอย่างแท่นกระบอกคอนกรีตอาจใช้ลูกบาศก์ขนาด 150 มม. x 150 มม. x 150 มม. แทนได้

โดยให้เปรียบเทียบค่าก าลังอัดตามมาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรตีเสริมเหล็กของ ว.ส.ท. 
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4.14 แบบหล่อ (Formwork) ส าหรับงานโครงสร้างคอนกรีตผิวเปลือย 
  ต้องท าจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน เช่น เหล็ก หรือไม้  กรณีที่ท าจากเหล็ก ผิวหน้าของแบบหล่อท่ี 
 สัมผสักับคอนกรตีต้องเรยีบและสะอาด  ถ้าเป็นแบบหล่อท่ีท าจากไม้ ผิวหน้าต้องกรดุ้วยไม้อัดชนิดกนั 
 ความช้ืน ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม.  โครงเคร่าและค้ ายันที่ใช้ยึดแบบหล่อต้องแข็งแรงพอท่ีจะ 
 ป้องกันการบิดหรือโก่งตัวของแบบขณะเทคอนกรตี  การเข้าแบบระหว่างแผ่นต้องเข้าแบบใหส้นิทเพือ่กัน 
 น้ าปูนรั่ว ก่อนเข้าแบบเทคอนกรตีให้ทาผิวหน้าของแบบหล่อด้วยน้ ามันหรือน้ ายาเคลือบแบบ 

  กรณีใช้น้ ายาเคลือบแบบ ให้ใช้ผลติภัณฑ์ Sika Form – oil WB2 (SIKA), Concrete Mould Oil  
(Fosroc), UA723 (UNION) หรือคุณภาพเทียบเท่า  ปริมาณการใช้ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของ 
บริษัทผู้ผลิต  การทาต้องระวังมิให้น้ ามันหรือน้ ายาเคลือบแบบสมัผสักับเหล็กเส้นเสริมคอนกรตี  คราบ 
น้ ามันหรือคราบน้ ายาเคลือบแบบที่ติดกับผิวหน้าของคอนกรตีจะต้องล้างออกให้หมด  ก่อนทาซีเมนต์ 
เคลือบกันซึม  
 

4.15 แผ่นกันน  าส าหรับรอยต่อก่อสร้าง 
กรณีที่เทคอนกรตีไม่ต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกัน  จะต้องใส่แนวกันน้ าเพื่อป้องกันการรั่วซึมตาม 

รอยคอนกรีต รายละเอียดให้ปฏิบตัิตามข้อก าหนด “แผ่นกันน้ าส าหรับรอยต่อก่อสร้าง” 
  

4.16 การแก้ไขและซ่อมแซมคอนกรีตผิวเปลือย 
  ทันทีท่ีถอดแบบหล่อ ผู้รับจ้างจะตอ้งขจัดตะเข็บท่ีเกดิจากรอยต่อของแบบ เศษไม้ที่ยึดแบบทีฝ่ัง 
 ในเนื้อคอนกรีต และเหล็กยึดแบบที่ยื่นออกมาจากคอนกรีตออกให้หมด และท าความสะอาดคราบน้ าปนู 
 ที่รั่วออกจากแบบหล่อให้เรียบร้อย 

4.16.1 การซ่อมแซมรูคอนกรตีที่เกิดจากการตัดเหล็กหรือที่ยึดแบบ (Form Tied) ก่อนอ่ืนต้องท าความ 
สะอาดรูให้ปราศจากคราบน้ ามัน คราบน้ าปูนหรือสิ่งสกปรกต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการยึดเกาะ 
แล้วอุดด้วยปูนทรายส าเรจ็รูปชนดิไม่หดตัว มีก าลังเกาะและรับแรงอัดไดสู้ง ผลติภณัฑ์  Sika Top  
122F (SIKA), Renderoc TG (Fosroc), Tremcrete20 (UNION) หรือคุณภาพเทียบเท่า   
ปริมาณการใช้และส่วนผสมให้ปฏบิัติตามค าแนะน าของบริษัทผูผ้ลติ 

4.16.2 การซ่อมแซมคอนกรีตที่โก่ง, ปูด และที่เป็นรังผึ้ง (Honey Comb Area) ก่อนการซ่อมแซมต้อง 
 ได้รับเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างเสยีก่อนจึงจะด าเนินการได้ โดยทั่วไปจะต้องท าการ 
 สกัดหรือเจาะใหเ้ป็นรูปสี่เหลี่ยมลกึอย่างน้อย 2.50 ซม. ก าจัดส่วนที่ไม่แข็งแรงออกให้หมด  
 (ส าหรับกรณีที่รังผึ้งหรือคอนกรตีส่วนที่เสียหายนั้นถึงเสริมเหล็ก การสกัดหรือเจาะจะต้องท าให้ 
 กว้างโดยรอบเหล็กเสรมิ มีระยะหา่งจากเหล็กเสรมิอย่างน้อย 1 ซม. โดยรอบ) ท าการล้างผิวท่ี 
 สกัดหรือเจาะใหส้ะอาดด้วยน้ า แล้วให้ด าเนินการอุดหรือฉาบด้วยปนูทรายส าเร็จรูป 
4.16.3 กรณีที่การเกิดรังผึ้ง หรือคอนกรีตมีความเสียหายมาก ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างอาจสั่งให้ท าการ 
 สกัดหรือทุบส่วนน้ันๆ ออกมาบางส่วนหรือท้ังหมด และให้ท าการหล่อคอนกรีตในส่วนนั้นใหม่  
 หรือสกัดออกมาบางส่วนแล้วเทอัดด้วยปูนทรายส าเร็จรูปชนิดไหลตวัได้ดี ไม่หดตัวและไม่มีโลหะ 
 ผสม การแก้ไขท่ีกล่าวไว้ทั้ง 3 ข้อน้ี ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
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5.   งานเหล็กรูปพรรณ 
5.1 ทั่วไป 

5.1.1 “กรณีทั่วไป และกรณีพิเศษ” ที่ระบุในภาคอื่น (ถ้าม)ี ให้น ามาใช้ในหมวดนี้ด้วย 
5.1.2 บทก าหนดหมวดนีค้ลุมถึงเหล็กรูปพรรณ ท่อกลม ท่อเหลี่ยม (Steel Tubing) ทุกชนิด 
5.1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กรูปพรรณ ซึ่งมิไดร้ะบุในแบบและข้อก าหนดนี ้ และให้เป็นไปตาม 

“มาตรฐานส าหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ทุกประการ 
 

5.2 วัสดุ 
เหล็กรปูพรรณทั้งหมดจะต้องมีคณุสมบัตสิอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก. 

1227-2539 หรือ ASTM หรือ JIS ที่เหมาะสม ในกรณีที่มิได้ระบุในแบบให้ถือว่าเป็นเหล็กชนิดเทียบเท่า A 
36 หรือ SS 400 

 

5.3 การกองเก็บวัสด ุ
เหล็กรปูพรรณทั้งที่ประกอบแล้วและยังไม่ได้ประกอบ จะต้องเก็บไว้บนยกพื้นเหนือพ้ืนดินจะต้อง

รักษาเหล็กให้ปราศจากฝุ่น ไขมัน หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ และต้องระวังรักษาอย่าให้เหล็กเป็นสนิม ในกรณี
ที่ใช้เหล็กท่ีมีคุณสมบตัิต่างกันหลายชนิดต้องแยกเก็บและท าเครื่องหมาย เช่น โดยการทาสีแบ่งแยกให้เห็น
อย่างชัดเจน 

 

5.4 การจัดท า Shop Drawing 
ก่อนท่ีจะท าการประกอบเหล็กรูปพรรณทุกช้ิน ผู้รับจ้างจะต้องจัดท า Shop Drawing ส่งต่อวิศวกร

ผู้ควบคุมงานเพื่อรับความเห็นชอบโดย Shop Drawing นั้น จะต้องประกอบด้วย 
5.4.1 แบบท่ีสมบูรณ์แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดต่อ การประกอบ และการติดตั้งรูสลักเกลียว รอย

เชื่อม และรอยต่อที่กระท าในโรงงาน 
5.4.2 สัญลักษณ์ตา่งๆ ที่ใช้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
5.4.3 จะต้องมีส าเนาเอกสารแสดงบัญชีวัสด ุและวิธีการยกตดิตั้ง ตลอดจนการยึดโยงช่ัวคราว 

 

5.5 การดัด 
การดัดต้องท าด้วยความระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดการบิดเบี้ยว หรือเกิดเป็นริ้วลูกคลื่น การดัดแผ่น

เหล็กท่ีอุณหภูมิปกติจะต้องใช้รัศมีของการดัดไม่น้อยกว่า 2 เท่าของความหนาของแผ่นเหล็กนั้น ในกรณีที่ท า
การดัดที่อุณหภูมิสูงห้ามท าให้เย็นตัวลงโดยเร็ว ส าหรับเหล็กก าลังสูง (High-Strength Steel) ให้ท าการดัดที่
อุณหภูมิสูงเท่านั้น 

 

5.6 รู และช่องเปิด 
การเจาะ หรือตัด หรือกดทะลุให้เป็นรู ต้องกระท าตั้งฉากกับผิวของเหล็กนอกจากจะระบุเป็นอย่าง

อื่น ห้ามใช้วิธีเจาะรูด้วยไฟ หากรูที่เจาะไว้ไม่ถูกต้องจะต้องอุดให้เต็มด้วยวิธีเช่ือม และเจาะรูใหม่ให้ถูก
ต าแหน่ง ในเสาที่เป็นเหล็กรูปพรรณซึ่งต่อกับคาน คสล. จะต้องเจาะรูไว้เพื่อให้เหล็กเสริมในคานคอนกรีต
สามารถลอดได้   รูจะต้องเรียบร้อยปราศจากรอยขาดหรือแหว่ง ขอบรูซึ่งคมและยื่นเล็กน้อยอันเกิดจากการ
เจาะด้วยสว่านให้ขจัดออกให้หมดด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมโดยลบมุม 2 มม. ช่องเปิดอื่นๆ นอกเหนือจากรู
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สลักเกลียวจะต้องเสริมแหวนเหล็กซึ่งมีความหนาไม่น้อยกว่าความหนาขององค์อาคารที่เสริม  รูหรือช่องเปิด
ภายในของแหวนจะต้องเท่ากับช่องเปิดขององค์อาคารที่เสริมนั้น 

 
5.7 การประกอบ และยกติดตั ง 

5.7.1 ให้พยายามประกอบท่ีโรงงานให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
5.7.2 การตัดเฉือน ตัดด้วยไฟ สกัด และกดทะล ุต้องกระท าอย่างละเอียดประณตี 
5.7.3 องค์อาคารที่วางทาบกันจะต้องวางให้แนบสนิทเต็มหน้า 
5.7.4 การติดตัวเสริมก าลังและองค์อาคารยึดโยงให้กระท าอย่างประณีต ส าหรับตัวเสริมก าลังที่ติดแบบ

อัดแน่นต้องอัดให้สนิทจริงๆ 
5.7.5 รายละเอียดให้เป็นไปตาม “มาตรฐานส าหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทยฯ ที ่1003-18 ทุกประการ” 
5.7.6 ไฟท่ีใช้ตัดควรมเีครื่องมือกลเป็นตวัน า 

 
5.8 การเชื่อม 

5.8.1 ให้เป็นไปตามมาตรฐาน AISC/AWS ส าหรับการเชื่อมในงานก่อสรา้งอาคาร 
5.8.2 ผิวหน้าท่ีจะท าการเช่ือมจะต้องสะอาดปราศจากสะเก็ดร่อน ตะกรนั สนิม ไขมัน ส ี และวัสดุ

แปลกปลอมอ่ืนๆ ที่จะท าให้เกิดผลเสยีต่อการเชื่อมได ้
5.8.3 ในระหว่างการเช่ือม จะต้องยึดช้ินส่วนที่จะเช่ือมติดกันให้แน่นเพื่อให้ผิวแนบสนิทสามารถทาสีอุด

ได้โดยง่าย 
5.8.4 หากสามารถปฏิบตัิได้ให้พยายามเช่ือมในต าแหน่งราบ  
5.8.5 ให้วางล าดับการเชื่อมให้ดีเพื่อหลกีเลี่ยงการบดิเบี้ยว และหน่วยแรงตกค้างในระหว่างกระบวนการ

เชื่อม 
5.8.6 ในการเช่ือมแบบชนจะต้องเชื่อมในลักษณะที่จะให้ได้ Penetration โดยสมบูรณ ์โดยมิให้กระเปาะ

ตะกรันขังอยู ่ในกรณีนี้อาจใช้วิธีลบมุมตามขอบหรือ Backing Plates ก็ได ้
5.8.7 ช้ินส่วนที่จะต้องเช่ือมแบบทาบจะต้องวางให้ชิดกันที่สุดเท่าที่จะมากได้ และไม่ว่ากรณีใดจะต้อง

ห่างกันไม่เกิน 6 มิลลิเมตร 
5.8.8 ช่างเชื่อมจะต้องมีความช านาญในเรื่องการเช่ือมเป็นอยา่งดี โดยช่างเชื่อมทุกคนจะต้องมีหนังสือ

รับรองว่าผ่านการทดสอบจากสถาบันท่ีเชื่อถือได้ เช่น กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน เป็นต้น 
5.8.9 ส าหรับเหล็กหนาตั้งแต่ 25 มม. ขึ้นไป ต้อง Preheat ก่อนเช่ือมโดยให้ผู้รับจ้างเสนอวิธีการต่อ

วิศวกรผู้ควบคุมงานเพื่อรับความเห็นชอบ 
5.8.10 ส าหรับเหล็กหนา 50 มม. ขึ้นไป ให้เชื่อมแบบ Submerged Arc Welding   
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5.9 การตรวจสอบรอยเชื่อม 
ผู้รับจ้างจะต้องท าการตรวจสอบความสมบรูณ์ของรอยเชื่อม ในต าแหน่งท่ีวิศวกรผู้ออกแบบหรือ

วิศวกรผู้ควบคมุงานเป็นผู้ก าหนด ลักษณะของรอยเช่ือมท่ียอมรับได้จะต้องมีพื้นผิวท่ีเรียบ ไม่มีมุมแหลมคม
ได้ขนาดตามที่ก าหนดในแบบ และจะต้องไม่มีรอยแตกร้าว โดยใช้วิธีการตรวจสอบดังต่อไปนี ้
5.9.1 ในกรณีการเชื่อมแบบทาบ (Fillet Weld) 

ให้ทดสอบโดยการใช้ Dye Penetrant ซึ่งรายละเอียดการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM E 
165 หรือทดสอบโดยใช้ Magnetic Particle ซึ่งรายละเอียดการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ASTM E 709 

5.9.2 ในกรณีการเชื่อมแบบต่อชน (Butt Weld) 
5.9.2.1 เมื่อแผ่นเหล็กท่ีน ามาต่อเชื่อมมีความหนาไม่เกิน 40 มม. ให้ท าการตรวจสอบรอยเช่ือมโดยใช้

วิธีเอ็กซเรย ์ (X-ray) รายละเอียดการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM E 94 และ 
ASTM E 142 

5.9.2.2 เมื่อแผ่นเหล็กท่ีน ามาต่อเชื่อมมีความหนาเกิน 40 มม. ให้ท าการตรวจสอบรอยเช่ือมโดย
ใช้วิธีรังสีแกมม่า (Gamma-ray) หรือทดสอบโดยใช้อุลตราโซนคิ (Ultrasonic) 

ทั้งนี ้ ผลการทดสอบจะต้องได้รบัการรับรองจากผู้เช่ียวชาญจากสถาบันที่เช่ือถือได้ รายละเอียด
เกี่ยวกับการตรวจสอบรอยเช่ือมนอกเหนือจากท่ีก าหนดในข้อก าหนดนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน AWS 

 
5.10 การซ่อมแซมรอยเชื่อม 

5.10.1 บริเวณทีไ่ดร้ับการตรวจสอบรอยเช่ือมแล้วพบว่ามีปัญหา จะต้องท าการขจัดทิ้ง และท าการเชื่อม
แล้วตรวจสอบใหม ่

5.10.2 ในบริเวณโลหะเช่ือมท่ีมีรอยแตกจะต้องขจัดรอยเชื่อมออกวัดจากปลายรอยแตกไม่น้อยกว่า 50 
มม. และท าการเชื่อมใหม ่

5.10.3 หากองค์อาคารเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขึ้น จากการเช่ือมจะต้องท าการแก้ไขใหไ้ด้รปูทรงท่ี
ถูกต้องหรือเสริมความแข็งแรงใหม้ากกว่าหรือเทียบเท่ากับรูปทรงทีเ่กิดจากการเชื่อมที่ถูกต้อง 

 
5.11 งานสลักเกลียว 

5.11.1 การตอกสลักเกลียวจะต้องกระท าด้วยความประณีตโดยไม่ท าให้เกลยีวเสียหาย 
5.11.2 ต้องแน่ใจว่าผิวรอยต่อเรียบและผวิท่ีรองรับจะต้องสมัผสักันเตม็หนา้ก่อนจะท าการขันเกลียว 
5.11.3 ขันรอยต่อด้วยสลักเกลียวทุกแห่งให้แน่นโดยใช้กุญแจปากตายที่ถูกขนาด 
5.11.4 ให้ขันสลักเกลียวให้แน่นโดยมีเกลยีวโผล่จากสลักเกลียวไม่น้อยกว่า 3 เกลยีว หลังจากนั้นให้ทุบ

ปลายเกลียวเพื่อป้องกันมิให้สลักเกลียวคลายตัว 
 

5.12 การต่อ และประกอบในสนาม 
5.12.1 ให้ปฏิบัติตามที่ระบุในแบบขยายและค าแนะน าในการยกติดตั้งโดยเคร่งครัด 
5.12.2 ค่าผิดพลาดที่ยอมให ้ให้ถือปฏิบัตติามมาตรฐานสากล 
5.12.3 จะต้องท าน่ังร้าน ค้ ายัน ยึดโยง ฯลฯ ให้พอเพียง เพื่อยึดโครงสร้างให้แน่นหนาอยู่ในแนว และ

ต าแหน่งท่ีต้องการ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบตัิงานจนกว่างานประกอบจะเสรจ็เรยีบร้อย และ
แข็งแรงดีแล้ว 
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5.12.4 หมุด (Rivet) ให้ใช้ส าหรับยึดชิ้นสว่นต่าง ๆ เข้าหากันโดยไม่ให้เหลก็ (โลหะ) เกิดการบิดเบี้ยวช ารุด
เท่านั้น 

5.12.5 ห้ามใช้วิธีตัดด้วยแกส๊เป็นอันขาด นอกจากจะได้รับอนุมตัิจากวิศวกร 
5.12.6 สลักเกลียวยดึ และสมอให้ตดิตั้งโดยใช้แบบน าเท่านั้น 
5.12.7 แผ่นรอง (Base Plate) 

5.12.7.1 ใช้ตามที่ก าหนดในแบบขยาย 
ให้รองรับ และปรับแนวด้วยลิ่มเหล็ก 

5.12.7.2 หลังจากได้ยกตดิตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้อัดมอรต์้าชนิดท่ีไม่หดตัว (Non-Shrink 
Mortar) ใต้แผ่นรองให้แน่นแล้วตดัขอบลิ่มให้เสมอกับขอบแผ่นรอง โดยทิ้งส่วนท่ีเหลือไว้
ในที ่

5.12.7.3 ในกรณีที่ใช้ Anchor Bolt จะต้องฝัง Anchor Bolt ให้ได้ต าแหน่งและความสูงที่ถูกต้อง
และระวังไม่ให้หัวเกลียวบดิ งอ เสียรูป หรือข้ึนสนิม และถ้าไมม่ีการระบุในแบบให้ยดึขัน
กับแผ่นรองโดยใช้ Double Nuts 

 
5.13 การป้องกันเหล็กมิให้ผุกร่อน 

5.13.1 เกณฑ์ก าหนดทั่วไป 
งานนี้หมายรวมถึงการทาสีและการป้องกันการผุกร่อนของงานเหล็กให้ตรงตามบท

ก าหนดและแบบ และให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสัญญานี้ทุกประการ 
5.13.2 ผิวท่ีจะทาส ี

การท าความสะอาด 
(ก) ก่อนจะทาสีบนผิวใด ๆ ยกเว้นผวิท่ีอาบโลหะจะต้องขัดผิวใหส้ะอาด โดยใช้เครื่องมือขัดท่ี

เหมาะสมตามมาตรฐานการเตรียมพื้นผิวของสีทารองพื้นนั้น ๆ หรอืเครื่องพ่นทราย 
(ข) ส าหรับรอยเช่ือมและผิวเหล็กท่ีไดร้ับความกระทบกระเทือนจากการเชื่อมจะต้องเตรียมผิว

ส าหรับทาสีใหม่เช่นเดียวกับผิวท่ัวไปตามวิธีในข้อ (ก) 
(ค) ทันทีก่อนที่จะทาสีครั้งต่อไปให้ท าความสะอาดผิวซึ่งทาสีไว้ก่อน หรือผิวท่ีฉาบไว้จะต้อง

ขจัดสีที่ร่อนหลุด และสนิมออกให้หมดและจะต้องท าความสะอาดพื้นท่ีส่วนท่ีถูกน้ ามัน 
และไขมันต่าง ๆ แล้วปล่อยให้แหง้สนิทก่อนจะทาสีทับ 

5.13.3 สีรองพื้น 
หากมิได้ระบเุป็นอย่างอื่น งานเหล็กรูปพรรณทั้งหมดให้ทาสรีองพื้นด้วยสีกันสนิมระบบ

แอลคิดชนิดไร้สารตะกั่ว และไรส้ารโครเมต โดยมีสารประกอบซิงคฟ์อสเฟตเป็นสารป้องกันสนมิ 2 
ช้ัน ช้ันละ 40 ไมครอน ในกรณีที่เหล็กรูปพรรณฝังในคอนกรีตไมต่้องการทาสีทั้งหมด แต่จะต้องขัด
ผิวให้สะอาดก่อนเทคอนกรีตหุ้ม 

 
5.14 การป้องกันไฟ 

ช้ินส่วนเหล็กรูปพรรณซึ่งถูกก าหนดให้มีการป้องกันไฟตามแบบน้ัน ให้ถือปฏิบัติตาม 
“พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงฉบับท่ี 48 (พ.ศ. 2540)” 
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6. งานฐานรากอาคาร 
6.1   หลักการทั่วไป  

 งานในหมวดนี้ รวมถึงงานฐานรากอาคาร และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับงานฐานราก เพื่อให้การก่อสรา้ง
เป็นไปตามระบุในแบบรูปและรายการละเอียด  

  
6.2   ขอบเขตของงาน  

  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวสัดุอุปกรณแ์ละแรงงานท่ีจ าเป็นในการก่อสรา้งงานฐานรากท่ีระบุในรูปแบบ
รายละเอียดและในข้อก าหนดนี ้ 

  
6.3   งานเกี่ยวกับฐานราก  

6.3.1   การขุดหลุม หากเป็นดินร่วนปนทราย ดินอ่อน หรือชิดกับสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ จะต้องจัดท าผนังกันดิน
ช่ัวคราว ที่มีความมั่นคงแข็งแรงพอเพื่อป้องกันดินพัง หากมีน้ าใต้ดินมากจะต้องขุด บ่อพักน้ าใกล้
บริเวณหลุมฐานรากให้ลึกกว่าระดับฐานราก เพื่อให้น้ าจากบริเวณก้นหลุมฐานรากไหลมารวมกัน
แล้วสูบน้ าออกต่อไป  

6.3.2   งานคอนกรีตก้นหลุม ก่อนเทคอนกรีตจะต้องสูบน้ าก้นหลุมออกจนหลุมสามารถปฏิบัติงานได้ ขุด
ปรับแต่งดินก้นหลุมแล้วปรับด้วยทรายหยาบหรือหินเกล็ดจนแน่นได้ระดับ หากปรากฏว่าหัว
เสาเข็มไม่เสมอกันให้ตัดให้เสมอกันทุกต้น และตรงตามระดบัท่ีก าหนดไว้ในแบบรูปรายการละเอียด
ท าความสะอาดหัวเสาเข็ม จนปราศจากดินโคลน แล้วจึงเทคอนกรีตก้นหลุมโดยใช้ส่วนผสม 1:3:5 
ความหนาและรายละเอียดตามแบบรูปคอนกรีตก้นหลุมนี้ เมื่อเทเสร็จแล้วหัวเสาเข็มทุกต้นจะต้อง
โผล่เหนือผิวบนของคอนกรีตประมาณ 50 มม. ระหว่างเทคอนกรีตก้นหลุมจะต้องสูบน้ าออกอยู่
เสมอ  

6.3.3   การวางเหล็ก เมื่อเทคอนกรีตก้นหลุมแข็งตัวแล้วไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง จึงวางเหล็กตะแกรง โดย
หนุนให้เหล็กสูงห่างจากหัวเสาเข็ม 50 มม. และผิวคอนกรีตก้นหลุม 100 มม. ด้วยลูกปูนแล้วจึง     
ตั้งเหล็กแกนเสาถ่างออกมุม เหล็กทุกเส้นต้องงอปลายแล้วจึงยึดให้แน่นด้วยลวดผูกเหล็ก ทั้งนี้
เหล็ก ตอม่อนี้ต้องได้ดิ่ง ได้ฉาก ได้แนว ตรงตามแบบรูปและรายการละเอียดก่อนเทคอนกรีตต้อง
ตั้งไม้แบบด้านข้าง และให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนจึงจะด าเนินการเทคอนกรีตได้  

6.3.4 ไม้แบบ การเทฐานรากจะต้องตั้งไม้แบบด้านข้างทุกครั้ง โดยให้ความสูงของไม้แบบสูงเท่า ความ
หนาของฐานรากนั้นๆ การวางไม้แบบให้วางบนผิวคอนกรีตก้นหลุมทุกด้าน ส่วนการถอดไม้แบบให้
ปฏิบัติตามรายการคอนกรีต และคอนกรีตเสริมเหล็กท่ัวไปส าหรับงานก่อสร้างอาคาร  

6.3.5   คอนกรีต  ปฏิบัติตามรายการคอนกรตีและคอนกรีตเสริมเหล็กท่ัวไป ส าหรับงานก่อสร้างอาคารการ
เทคอนกรีตให้เทจนเต็มไม้แบบ สว่นการถมดินกลบคอนกรีตจะต้องไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมงจึงจะถม
ดินกลบได้  
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6.4 ขอบข่ายการก่อสร้างฐานรากวางบนดิน  (SPREAD FOOTING) 
6.4.1 ฐานรากจะต้องวางอยู่บนดินเดิมเสมอความลึกของฐานราก ขนาด และรายละเอียดการเสริมเหล็ก

จะต้องเป็นไปตามแบบรายละเอยีดที่ได้ก าหนด 
6.4.2 การก่อสร้างฐานรากท่ีมีระดับลึกต่างกัน จะต้องท าการก่อสร้างฐานรากที่มีระดับลึกมากที่สุด ก่อน

เสมอไป ท้ังนี้เพื่อเป็นการป้องกันฐานรากที่มีระดับตื้นกว่า พังทลายขณะท าฐานรากตัวท่ี อยู่ลึกกว่า 
6.4.3 ฐานรากที่ระดับลึกต่างกันนั้น ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในแบบแปลนจะต้องมีระดับลึกต่างกัน ไม่เกินข้อ 

ก าหนด ตามรูปท่ี 1 หากแบบรายละเอียดก าหนดระดับต่างกันของฐานรากเกินข้อก าหนดแล้ว ต้อง
แจ้งผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เพื่อวินิจฉัยความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเสียก่อน จึงจะด าเนินการต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  1 
 

รูปที่  1 
 
ข้อก าหนด ส าหรับฐานรากวางบนดิน  (Soil) a  มากกว่า   2b   หรือ  x  ไม่น้อยกว่า 2 
   ส าหรับฐานรากวางบนหิน  (Rock) a  มากกว่า   b      หรือ  x  ไม่นอ้ยกว่า 1 
 

6.4.4 ในการก่อสร้างฐานรากบนพื้นที่เอียงลาดซึ่งไม่ใช้ท้องน้ า ฐานรากตัวริมที่ติดกับพื้นที่เอียงลาดนั้น 
จะต้องมีระยะจากขอบนอกสุด ส่วนบนของฐานรากถึงพื้นที่เอียงลาดนั้น (Edge Distance) เป็นไป
ตามข้อก าหนดรูปที่ 2 ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการสึกกร่อนของผิวดิน อันจะเป็นอันตรายแก่ฐาน
รากภายหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

b x
1

รูปที่ 1

a
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  รูปที่  2 
 
 ข้อก าหนด ส าหรับฐานรากวางบนดิน  (Soil)   a  ไม่น้อยกว่า  1.00 ม. 
    ส าหรับฐานรากวางบนหิน  (Rock)   a  ไม่น้อยกว่า  0.75  ม. 

 ส าหรับฐานรากวางบนดิน  (Soil) และหิน  (Rock)       b  ไม่น้อยกว่า  2.00  ม.    
  และ  1.00  ม.  ตามล าดับ 
 

6.4.5 ในกรณีเมื่อขุดดินเพื่อท าฐานรากลึกไม่ได้ระดับ ตามแบบแปลนหรือรายการละเอียด เนื่องจากขุด
ถึงช้ันหินพืดแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
1. รีบแจ้งรายละเอยีดให้ผู้ออกแบบทราบทันที เพื่อตรวจสอบ และวินจิฉัยว่าจะต้องปฏิบตัิ

อย่างไร ค าวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นเด็ดขาด ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครดั 
2. หากเป็นช้ันหินพืด ผิวล่างของฐานรากจะต้องฝังอยู่ในหินพืดนั้นลึกไม่น้อยกว่า 0.50 

เมตร (วัดตรงที่ตื้นที่สุด) และเพื่อให้ทราบแน่นอนว่าเป็นหินพืดจริงหรือไม่ ผู้รับจ้าง
จะต้องเจาะรูมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 2.50 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร 
ฐานราก จะไม่น้อยกว่า 2 รู  เพื่อน าข้อมูลมาพิจารณาประกอบการก่อสร้างอีกครั้ง 

3. หากเป็นช้ันลูกรัง ผิวบนของฐานรากจะต้องฝังอยู่ในช้ันลูกรังจากผิวบนลึกไม่น้อยกว่า 
1.50 เมตร 

4. ในกรณีเมื่อท าการเจาะช้ันหินพืดแล้ว ปรากฏว่ามีความหนาไม่เพียงพอตามข้อ 2 ผู้รับ
จ้างจะต้องท าการทดสอบหาค่าความสามารถในการรับน้ าหนักบรรทุกของพื้นนั้น ๆ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 

6.4.6 ในกรณีที่ท าการขุดดินจนถึงระดับก้นฐานราก ตามที่แบบแปลนหรือรายการละเอียดได้ก าหนดไว้  
ให้แล้ว ปรากฏว่าดินใต้ฐานรากนั้นเป็นดินถมหรือมีคุณภาพไม่ดีพอ ผู้รับจ้างจะต้องขุดดินให้ลึก    
ลงไปอีกจนถึง ช้ันดินแข็ง 

 
 
 
 
 

รูปที่ 2

a

b
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7.  ข้อก าหนดทั่วไป 
 
 เนื่องจากบริเวณที่ท าการก่อสร้างมีระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น สายโทรศัพท์ใต้ดิน, ท่อประปา เป็นต้น 
ฝังอยู่ใต้ดิน   ดังนั้น ผู้รับจ้างจะต้องติดต่อกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการขออนุญาตเคลื่อนย้ายระบบต่าง ๆ 
ช่ัวคราว หรือถาวร ถ้าจ าเป็น และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขออนุญาตการเคลื่อนย้าย การด าเนินการให้ระบบต่าง ๆ 
ใช้ได้ดีเช่นเดิม  เป็นของผู้รับจ้างท้ังสิ้น 
 ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุต่าง ๆ 
เช่น รถยนต์   ที่สัญจรไปมา ฯลฯ ในระหวา่งการก่อสร้างค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 
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หมวดที่ 5 
งานระบบสาธารณูปโภค 

 

1.  การขุดถมบดอัดและแต่งระดับลาดดิน 
1.1 ทั่วไป 

“กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ” ที่ระบุในภาคอื่น (ถ้ามี) ให้น ามาใช้ในหมวดนี้ด้วย 
 

1.2 ขอบเขตของงาน 
งานในหมวดนี้เป็นการขดุดิน ถมและบดอดัดิน การปรับแต่งลาดดนิ การเคลื่อนย้ายและด าเนินงานอื่นๆ 

ของงานคันดินถนน งานปรับแต่งลาดดิน งานขุดดินเพื่อวางท่อและฐานรากอาคาร และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ดินเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามระบุในรูปแบบและรายการ 

 
1.3 ฝีมือการท างาน 

งานท่ีเกี่ยวข้องกับงานดินทั้งหมดจะต้องกระท าด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ต้องมีวิศวกรที่มี
ประสบการณ์งานดินเป็นผู้ควบคุม ก่อนลงมือปฏิบัติงานจะต้องจัดเตรียมแนวและระดับต่างๆ ใหเ้รียบร้อย การใช้
เครื่องมือในการขุดดินหรือบดอดัดินจะต้องกระท าด้วยความระมัดระวังโดยการตรวจสอบที่ระดับผิวดนิหรือระดับ
ของลาดดินให้ได้ตามรูปแบบและรายการ 

 
1.4 การป้องกัน 

1.4.1 อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่วางตัวอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่จะท าการขุดหรือจะท าการบดอัดดิน ผู้รับจ้าง
จะต้องป้องกันและระมัดระวังการเคลื่อนย้ายและการทรุดตัวของอาคารโดยจัดหาและติดตั้งค้ ายันหรือ
กรรมวิธีต่างๆ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ก่อนลงมือปฏิบัติการเกี่ยวกับงานดินผู้รับจ้างจะต้อง
เสนอกรรมวิธีในการป้องกันให้วิศวกรผู้ควบคุมงานตรวจอนุมัติก่อนจึงด าเนินการได้ 

1.4.2 ในระหว่างการขุดดิน  ตัดดิน หรือบดอัดดิน เมื่อเจอกับส่วนต่างๆ ของอาคารเดิมหรือเจอกับระบบ
สาธารณูปโภคเดิมที่มีอุปสรรค์ท าให้งานดินไม่สามารถกระท าต่อได้ ให้ผู้รับจ้างแจ้งแก่ผู้ควบคุมงานทราบ
และเสนอแนวทางแก้ไขก่อนท าการโยกย้าย โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการโยกย้าย ผู้รับจ้างต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบทั้งหมด 

 
1.5 การขุดดิน 

1.5.1 การขุดดินท่ัวไป 
ระยะและระดับในการขุดดินตอ้งตรงกับท่ีระบุไว้ในรูปแบบระดบัก้นหลมุของงานขุดดินต้องอยู่ใน

ระดับที่ถูกต้องแน่นอน 
1.5.1.1 งานขุดดินส าหรับการก่อสร้างอาคารหมายรวมถึงการขุดมวลวัสดุที่ปะปนอยู่ในดินตามธรรมชาติ

ของดินทั่วไป 
1.5.1.2 มวลวัสดุที่ต้องการขุดทั้งหมดส าหรับการแต่งช้ันดินรอบอาคารต้องตรงตามข้อก าหนด 
1.5.1.3 มวลวัสดุที่ขุดขึ้นมาถ้าวิศวกรผู้ควบคุมงานพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมส าหรับการถมดินผู้

รับจ้างต้องจัดการขนย้ายออกจากสถานท่ีก่อสร้าง 
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1.5.2 การขุดดินฐานราก 
1.5.2.1 ต้องจัดการหล่อฐานรากทันทีที่การขุดดินส าหรับฐานรากได้เสร็จเรียบร้อยเมื่อหล่อฐานราก

เรียบร้อยแล้วการถมดินกลับฐานรากเป็นหน้าท่ีโดยตรงของผู้รับจ้าง 
1.5.2.2 ในกรณีที่ขุดพบโบราณวัตถุผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีและโบราณวัตถุที่ขุดได้

จะต้องตกเป็นสมบัติของผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 
1.5.2.3 ผู้รับจ้างจะต้องเตรียบสูบน้ าออกจากบริเวณก่อสร้างฐานรากตลอดเวลาและต้องไม่ท าให้

คอนกรีตที่ก าลังเทอยู่เสียหาย 
1.5.3 การขุดร่องหรือค ู

ในการขุดร่อง คูระบายน้ า หรือขุดเพื่อวางแนวท่อและบ่อพัก ถ้าจุดที่ขุดอยู่ใกล้กับอาคารเดิม
จะต้องกระท าด้วยความระมัดระวังไม่ท าให้ฐานรากของอาคารเกิดความเสียหายได้ 

1.5.4 การขุดดินและการตัดดิน ส าหรับงานถนน 
ต้องขูดลอกหน้าดินที่มีความอ่อนออกให้หมดจนได้ระดับตามรูปแบบและรายการ การขุดต้อง

กระท าโดยเครื่องจักรด้วยความระมัดระวังและมีผู้คุมงานอยู่ที่หน้างานตลอดเวลา 
1.5.5 การปรับแต่งลาดดิน 

 ต้องกระท าจากระดับด้านบนลงมาด้านล่าง ระยะและองศาต้องได้ตามรูปแบบและรายการ การ
ขุดต้องกระท าโดยเครื่องจักรด้วยความระมัดระวังและมีผู้คุมงานอยู่ที่หน้างานตลอดเวลา 

 
1.6 การถมดินและการกลบเกลี่ยดิน 

การถมดินจะต้องได้ระดับที่เหมาะสมเพื่อการทรุดและทรงตัวของมวลดินผู้รับจ้างต้องจัดการให้ได้ระดับ
สุดท้ายตรงตามรูปแบบและรายการ 
1.6.1 วัสด ุ

วัสดุที่ใช้ถมและกลบเกลี่ยต้องประกอบด้วยดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในกรณีที่ใช้ดินที่ขุดจาก
บริเวณสถานท่ีก่อสร้างจะต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกรก่อน และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
น าดินจากท่ีอื่นมาถมแทน 

1.6.2 การปรับระดับ 
ก่อนการถมดินและการกลบเกลี่ยดินพื้นที่ในบริเวณนั้นต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยได้ระดับตาม

แนวนอนและใช้เครื่องมืออัดแน่นตามที่ได้ระบุไว้แต่ต้องไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้างอื่นหรือส่วนของ
อาคารที่อยู่ใกล้เคียง 

 
1.7 การถมด้วยหินกรวดหรือทราย 

1.7.1 การถมประกอบด้วยทรายกรวดและหินตามรายละเอียดในหมวดทีว่่าด้วยคอนกรีต 
1.7.2 การถมด้วยหินกรวดหรือทรายต้องเตรียมและจดัท าตามขนาดและความหนาที่ไดร้ะบไุว้ในรูปแบบ 
1.7.3 มวลวัสดุที่ใช้ถมดินต้องมีคุณสมบัติในการควบคุมความชื้นของฐานรากได้พอเหมาะด้วยต้องมีกรรมวิธีตาม

ค าแนะน าของบริษัทท่ีปรึกษาโดยค านึงถึงความหนาและรูปร่างของมวลที่ใช้ถม 
 

1.8 การบดอัดแน่น 
1.8.1  งานบดอัดดินส าหรับโครงสร้างทั่วไป 
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การถมดินและกลบเกลี่ยดินทั้งหมดต้องมีความช้ืนที่พอเหมาะแล้วท าการอัดแน่นตามจ านวนเปอร์เซนต์
ของความหนาแน่นมากที่สุดในสภาพความช้ืนนั้นและต้องไม่น้อยกว่า 2% หรือไม่มากกว่า 5% ของ
ความช้ืนท่ีดีที่สุดตามมาตรฐานของ AASHTO 
 

Material Percent of Max. Density 
Fill 85% 
Fill (Supporting Footing) 90% 
Backfill 90% 
Fill and Backfill (Top Inches Beneath Slab on Grade) 95% 
Granular Fill 95% 

 
1.8.2  งานบดอัดดินส าหรับงานถนนหรืองานลาดดิน 

งานบดอัดถนนต้องบดอัดให้ได้ไมต่่ ากว่า 95% Modified Compaction และส าหรับงานถมหลังก าแพง
หรืองานบดอัดลาดดินต้องบดอัดไม่ต่ ากว่า 95% Standard Proctor งานบดอัดถนนจะกล่าวอย่าง
ละเอียดในหมวดงานถนน 

 
1.9 การทดสอบ 

การทดสอบเพื่อให้ได้ความหนาแน่นของการถมและกลบเกลี่ยดินเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีโดยวิศวกรผู้
ควบคุมงานเป็นผู้เลือกสถานท่ีปฏิบัติการทดสอบ 
1.9.1 ความหนาแน่นสูงสุด 

การทดสอบต้องใช้ตัวอย่าง 2 ส่วนที่แยกกันเพื่อตัดสินความหนาแน่นสูงสุดในสภาพความช้ืนที่เหมาะสม
วิศวกรผู้ควบคุมงานเป็นผู้จัดเลือกเก็บจากสถานท่ีที่ต้องการ 

1.9.2 การทดสอบการอัดแน่น 
ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบการอัดแน่นทุก 200 ลูกบาศก์เมตรและทุกความลึก 0.30 เมตร
ของการถมดิน 
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2. งานถนน 
2.1 การขุดดินเพ่ือการสร้างถนน 

ผู้รับจ้างจะต้องท าการขุดดินแต่งพ้ืนในเขตถนนเพื่อให้ได้แนวทางและระดับตามก าหนดในแบบและท าการ
เคลื่อนย้ายวัสดุต่างๆ ที่ไม่พึงประสงค์จากบริเวณก่อสร้างโดยจะต้องด าเนินการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
2.1.1  วัสดุต่างๆที่ขุดออกและอยู่ในเกณฑ์ที่จะใช้ในงานต่อไปได้ให้น าไปเก็บกองไว ้ณ ที่ๆ ก าหนดให้หรือบริเวณ

ที่จะท าการถมดิน 
2.1.2 การขุดดินจะต้องเป็นไปตามแบบที่ระบุไว้ท้ังรูปร่างและระดบั โดยพิจารณาแบบแปลน รูปตัดถนนตาม

ขวาง และรูปตดัถนนตามยาวเป็นส าคัญ 
2.1.3 ในระหว่างการด าเนินงานการขุดดินช้ันดินเดิม (Subgrade) ของถนน จะต้องตกแต่งลาดให้อยู่ในลักษณะ

ที่ระบายน้ าได้ตลอดเวลาและต้องขุดร่องระบายน้ าทั้งสองข้างของถนน 
2.1.4 การขุดดินจะต้องอยู่ในเขตซึ่งก าหนดในแบบ ห้ามขุดเกินกว่าที่ก าหนดนอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้

ควบคุมงาน และการตกแต่งลาดต้องด าเนินการให้ได้ตามแบบ 
2.1.5 เมื่อขุดดินถึงระดับที่ก าหนดให้ในแบบแล้วปรากฏว่าดินช้ันนั้นๆไม่เหมาะสมหรือไม่มีเสถียรภาพเพียงพอที่จะ

เป็นช้ันดินคันทาง (Subgrade) ของถนน ให้ขุดออกไม่น้อยกว่า 50 ซม. และน าวัสดุที่เหมาะสมมาใส่แทน 
2.1.6 เมื่อขุดดินถึงระดับท่ีก าหนดให้แลว้จึงจะด าเนินการตกแต่งและสร้างพื้นช้ันล่างของถนนต่อไปได้ 

 
2.2 การถมดินเพ่ือสร้างถนนชั้นคนัทาง 

ผู้รับจ้างจะต้องท าการถมดินซึ่งใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติตามก าหนดบดอัดแน่นให้ได้ระดับแนวทางที่ก าหนดไว้
ในแบบโดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
2.2.1 ในบริเวณที่ท าการถมดิน จะต้องได้รับการตรวจสอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงานเสียก่อนว่าได้ท าการ

ตระเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยแล้วหรือไม่ในเรื่องการปรับพ้ืน 
2.2.2 ในกรณีที่จะท าการถมบนถนนเดิม จะต้องขุดผิวถนนเดิมนั้นออกย่อยเป็นก้อนเล็กเพื่อให้มีการยึดเหนี่ยว

ระหว่างวัสดุเดิมและวัสดุใหม่ 
2.2.3 วัสดุดินคันทางจะต้องเป็นวัสดุที่เหมาะสมจากบริเวณที่ก่อสร้าง หรือจากบริเวณอื่นที่ได้รับการอนุมัติจาก

วิศวกรผู้ควบคุมงาน โดยวัสดุดังกล่าวต้องมีค่าเปอร์เซ็นต์ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์
และวัสดุต้องปราศจากวัชพืชเศษขยะหินอิฐกรวดหรือสารเคมีเจือปน 

2.2.4 การถมดินคันทางจะต้องเกลี่ยเป็นช้ันๆ ให้กว้างเต็มบริเวณที่จะท าการถมแต่ละช้ันหนาไม่เกิน 30 ซม. 
(ความหนาหลวมตัวก่อนบดอัด) นอกจากในกรณีที่ถมในคลองเดิมให้ถมเป็นช้ันๆ แต่ละช้ันหนาเพียงให้
พยุงเครื่องมือที่ใช้บดอัดได้และบดอัดแน่นตามเกณฑ์ที่ก าหนดทีละช้ันแล้วจึงเกลี่ยใส่วัสดุและบดอัดช้ัน
ต่อๆไปได้ทั้งนี้วิศวกรอาจจะอนุญาตให้ท าการถมบดอัดดินแต่ละช้ันหนากว่าก าหนดดังกล่าวได้หากผู้รับ
จ้างใช้เครื่องบดอัดที่มี Compactive  Effort สูงกว่าปกติโดยให้วินิจฉัยด้วยการทดสอบเป็นหลักการ 

2.2.5 การถมดินแต่ละชั้นจะต้องแต่งลาดให้อยู่ในลักษณะที่จะระบายน้ าได้ตลอดเวลา 
2.2.6 แต่ละชั้นของดินถมจะต้องบดอัดให้มีความแน่นและควบคุมความชุ่มช้ืนให้สม่ าเสมอกันด้วยเครื่องมือกลที่

วิศวกรเห็นว่าเหมาะสมกับประเภทของดินนั้นๆ ในระหว่างการบดอัดดินจะต้องมีความช้ืนใกล้เคียงกับผล
ทดลองการบดอัดดินในห้องปฏิบัติการ ดินถมแต่ละช้ันต้องบดอัดให้แน่นได้ความแน่นของดินในสนามไม่
น้อยกว่า 95% Modified Compaction หรือตามที่ก าหนดไว้ในแบบ 
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2.2.7 ในบริเวณซึ่งรถบดไม่สามารถเข้าท าการบดอัดได้ให้ถมดินบดอัดด้วยเครื่องกระทุ้งเป็นช้ันๆ แต่ละช้ันหนา
ไม่เกิน 10 ซม. (ความหนาหลวมตัวก่อนบดอัด) และจะต้องบดอัดให้ได้ความแน่นสัมพัทธ์ของดินในสนาม
ไม่ต่ ากว่าท่ีก าหนดในข้อ 2.6 

2.2.8 ในการถมดินและบดอัดผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในข้อเสียหายต่างๆ อันเกิดจากการใช้เครื่องมือในการขน
ย้ายเกลี่ยใส่วัตถุและเครื่องมือบดอัดต่อทรัพย์สินต่างๆ ในบริเวณที่ท าการก่อสร้างและบริเวณใกล้เคียง 

2.2.9 เมื่อถมดินช้ันคันทางของถนน (Subgrade) จะต้องตกแต่งให้ได้รูปร่างลักษณะโค้งลาดตามที่ก าหนดใน
แบบยอมให้มีการคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 1 ซม. 

2.2.10 ในการทดสอบผู้รับจ้างเป็นผู้จัดเตรียมแรงงานอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และอื่นๆที่ใช้ในการทดสอบความ
แน่นสัมพัทธ์ 1 จุดต่อพื้นที่ 300 ตารางเมตรหรือ 1 จุดต่อระยะ 50 เมตรตามความยาวของถนนโดยถือ
จ านวนจุดซึ่งจะต้องทดสอบที่ให้ค่ามากกว่าเป็นเกณฑ์การบดอัดแต่ละชั้นถ้าผลการทดสอบไม่ได้ความแน่น
สัมพัทธ์ตามที่ก าหนดไว้ผู้รับจ้างจะต้องท าการบดอัดจนกระทั่งได้ความแน่นสัมพัทธ์ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
แบบหรือตามข้อก าหนดนี้ 

 
 

2.3 การสร้างชั้นพ้ืนฐานของถนน 
ผู้รับจ้างจะต้องสร้างช้ันพื้นฐาน (Base Course) และช้ันรองพื้นฐาน (Subbase Course) ของถนน

คอนกรีตที่จอดรถถนนแอสฟัลต์ผสมร้อนคันหินและอื่นๆ  ตามที่ก าหนดในแบบบนพื้นช้ันคันทางของถนน 
(Subgrade) ที่ได้เตรียมไว้แล้วโดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
2.3.1 ก่อนท่ีจะลงมือท าการสร้างช้ันรองพื้นฐานของถนนพ้ืนช้ันล่างท่ีได้เตรียมไว้แล้วจะต้องได้รับการตรวจว่าอยู่

ในสภาพเรียบร้อยโดยได้บดอัดแน่นด้วยวัสดุที่ก าหนดให้ได้ระดับแนวทางตามก าหนดในแบบและรายการ
มาตรฐานว่าด้วยงานดินและได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรก่อน 

2.3.2 วัสดุที่ใช้เป็นช้ันพ้ืนฐานและรองพืน้ฐานของถนนจะต้องมีคุณสมบัตดิังต่อไปนี้คือ 
2.3.2.1 ปราศจากอินทรีย์วตัถุเช่นใบไมร้ากไม้หญา้ขยะและสิ่งปฏิกูลอื่น 
2.3.2.2 จะต้องเป็นวัสดุธรรมชาติหรือวัสดผุสมทีส่่วนคละของขนาดเมล็ดดังนี้คือ 
 

ขนาดตะแกรงร่อน 
%  ของขนาดเมล็ดท่ีผ่านตะแกรงขนาดต่างๆ 
A B C D 

2” 
1” 

3/8” 
No. 4 
No. 10 
No. 40 
No. 200 

100 
- 

30-65 
25-55 
15-40 
8-20 
2-8 

100 
75-95 
40-75 
30-60 
20-45 
15-30 
5-20 

- 
100 

50-85 
35-65 
25-50 
15-30 
5-15 

- 
100 

60-100 
50-85 
40-70 
25-40 
5-20 

 

2.3.2.3 จะต้องมีจุดเหลวตัว (Liquid Limit) ไม่เกิน 25% ดัชนีของความเหนียว (Plasticity Index) ไม่
เกิน 6% 

2.3.2.4 จะต้องมีค่าความต้านทานรบัน้ าหนักโดยมีคา่ CBR ไมต่่ ากว่าท่ีก าหนดไว้ในแบบ 
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2.3.3 วัสดุที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นช้ันพ้ืนฐานและรองพื้นฐานของถนนจะต้องน ามาเทบนพื้นช้ันล่างซึ่งเตรียมไว้
แล้วเกลี่ยเป็นช้ันๆตามความหนาที่แสดงไว้ในแบบการเกลี่ยต้องเกลี่ยเป็นแนวและเป็นช้ันสม่ าเสมอกันแต่
ละชั้นต้องหนาไม่เกิน 15 ซม. และบดอัดให้แน่นตามก าหนดทีละช้ันให้เรียบร้อยก่อนจึงเกลี่ยวัสดุและบด
อัดช้ันต่อๆ ไปตามล าดับ 

2.3.4 ให้บดอัดชั้นพ้ืนฐานและรองพื้นฐานของถนนซึ่งเกลี่ยใส่ไว้เรียบร้อยและบดอัดแต่ละช้ันด้วยเครื่องมือกลที่
เหมาะสมและได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรถ้าใช้รถบดจะต้องวิ่งด้วยอัตราไม่เกิน  10 ก.ม. ต่อช่ัวโมงใน
ระหว่างการบดอัดจะต้องมีความช้ืนถูกต้องตามที่ก าหนดให้จากผลการทดลองการบดอัดดินด้วยวิธีการ
มาตรฐานในห้องปฏิบัติการทดลองดินช้ันพื้นฐานและรองพื้นฐานของถนนแต่ละช้ันต้องบดอัดแน่นให้มี
ความแน่นสัมพัทธ์ไม่ต่ ากว่าท่ีก าหนดไว้ในแบบ 

2.3.5  ในบริเวณซึ่งรถบดไม่สามารถเข้าบดอัดได้ให้เกลี่ยใส่วัสดุช้ันพื้นฐานและรองพื้นของถนนและบดอัดเป็น
ช้ันๆแต่ละชั้นหนาไม่เกิน 10 ซม. และจะต้องได้ความแน่นสัมพัทธ์ไม่ต่ ากว่าท่ีก าหนดไว้   ในแบบ 

2.3.6 ในระหว่างการเกลี่ยใส่วัสดุและบดอัด ช้ันรองพื้นฐานของถนนแต่ละช้ันดังกล่าวแล้วอาจมีอุปสรรคเกิดขึ้น
และท าให้งานชะงักเป็นการช่ัวคราวผู้รับจ้างจะต้องแต่งดินเป็นลาดเพื่อจัดเตรียมไว้ให้สะดวกต่อการ
ระบายน้ าอยู่ตลอดเวลา 

2.3.7 ผิวหน้าของพื้นฐานของถนนจะต้องได้รับการตกแต่งให้มีรูปลกัษณะตามที่ปรากฎในแบบดว้ยรถบดล้อเรยีบ  
(Smooth - Steel Roller)   ขนาด 8-10 ตันในแนวยาวของถนนผิวหน้าต้องได้ระดับลาดโค้งตามที่
ก าหนดตลอดโดยอนุโลมให้ผิดได้ไม่เกิน 1 ซม. 

2.3.8 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมการสร้างช้ันพื้นฐานของถนนให้แล้วเสร็จเป็นการล่วงหน้ามีความยาวพอควร
ก่อนที่จะสร้างผิวถนนซึ่งวิศวกรอาจสั่งให้หยุดงานได้ถ้าเห็นว่าผู ้รับจ้ างมิได้เตรียมการไว้เป็นการ
ล่วงหน้าดังกล่าวแล้ว 

2.3.9 ในการทดสอบผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดเตรียมแรงงานอุปกรณ์เครื่องใช้และอื่นๆที่ใช้ในการทดสอบที่วิศวกร
เห็นว่าจ าเป็นและการทดสอบความแน่นสัมพัทธ์ 1 จุดต่อ 300 ตาราง-เมตรหรือ 1 จุดต่อระยะ 50 เมตร
ของความยาวถนนโดยถือจ านวนจุดซึ่งจะต้องทดสอบที่ให้ค่ามากกว่าเป็นเกณฑ์ของการบดอัดแต่ละช้ันถ้า
ผลการทดสอบไม่ได้ความแน่นสัมพัทธ์ตามที่ก าหนดไว้ผู้รับจ้างจะต้องท าการบดอัดจนกระทั่งได้ความแน่น
สัมพัทธ์ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแบบ 

2.3.10 Prime Coat ส าหรับพ้ืนฐานถนนแอสฟัลต์เมื่อท าการบดอัดและตรวจสอบความแน่นความเรียบร้อยความ
สม่ าเสมอและระดับลาดโค้งได้ตามแบบแล้วต้องท าความสะอาดโดยการกวาดหรือวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสมถ้าหาก
วิศวกรเห็นเป็นความจ าเป็นอาจจะให้พรมน้ าบางๆบนผิวหน้าก่อนที่จะท าการพ่นยางได้การพ่นยางให้ใช้  
Medium Curing Cut Back Asphalt  Type MC-1  อัตราระหว่าง 0.50 ถึง 1.5 ลิตรต่อตารางเมตรและ

ที่อุณหภูมิระหว่าง 135F  ถึง 160F  (57C  ถึง 71C) หรือวิศวกรอาจเปลี่ยนแปลงเกรดของยางตาม
ความหยาบของผิวพ้ืนบนพื้นฐานท่ีสะอาดด้วยเครือ่งพ่นที่เหมาะสมโดยสม่ าเสมอภายใต้ความดันที่ต้องการ
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือที่จ าเป็นในการวัดอุณหภูมิของยางทั้งในเตา และในรถต้มยางการหาอัตรา
ของยางที่ใช้เครื่องพ่นจะต้องผ่านการเห็นชอบของวิศวกรเสียก่อนหลังจากการพ่นยางครั้งแรกแล้วหาก
ปรากฏว่าปริมาณยางท่ีพ่นมายังมีข้อผิดพลาดจะต้องแก้ไขเครื่องพ่นยางให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงด าเนินการ
ต่อไปได้ถ้าไม่มีทางส ารองส าหรับการจราจรให้ลาดยางทีละครึ่งของความกว้างของถนนตามที่วิศวกร
ก าหนดให้เมื่อพ่นยางแล้วจะต้องทิ้งไว้ให้ยางบ่มตัวไม่น้อยกว่าก าหนด ของประเภทยางนั้นหรือจนกว่าจะ
แห้งและในระหว่างบ่มต้องคอยระวังรักษาตลอดแนวที่พ่นยางไว้ห้ามรถผ่านด้วยในกรณีที่จ าเป็นให้รถผ่าน
ให้ใช้ทรายสะอาดลาดทับหน้าก่อน 
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2.4 การสร้างผิวทางลาดยาง 

 ผิวถนนเป็นผิวทางชนิดเซอร์เฟสทรีตเมนต์ช้ันเดียวหนา 5 ซม. (Single Bituminous Surface 
Treatment, SBST) โดยอยู่ถัดจากช้ันพ้ืนฐานขึ้นมา 
2.4.1 วัสด ุ

 - แอสฟัลต์ให้เป็นไปตาม มทช. 226 : มาตรฐานงานผิวจราจรแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์ ตามข้อ2.1.3  
  และต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.371 : แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชั่น 
  ส าหรับถนน และได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบคุณภาพ มอก. ISO-9002  
  หรือแอสฟัลต์อิมัลชั่นชนิดอื่น ซึ่งทางเจ้าของงานและผู้ควบคุมงานเห็นชอบแล้ว 
 - หินย่อย ให้เป็นไปตาม มทช. 207 : มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ดส าหรับผวิจราจรแบบเซอร์เฟสท-รีตเมนต์ 

2.4.2 การกองวัสด ุ
- ให้แยกกองหินย่อยแต่ละขนาดไว้ โดยไม่ปะปนกัน 
- ถ้าบริเวณที่กองหินย่อยไม่เรียบร้อยอันอาจจะท าให้มีวัสดุอืน่ไม่พึงประสงคม์าปะปน ผูค้วบคุมงาน 
 อาจไม่อนุญาตใหใ้ช้หินย่อยท่ีมีวัสดุอื่นปะปนน้ันได ้
- บริเวณที่กองหินย่อย ต้องมีการระบายน้ าที่ดีอันเป็นการป้องกันมิให้น้ าท่วมกองหินย่อยได้  

2.4.3 ขนาดของหินย่อย 
ขนาดของหินย่อยของผิวทางให้เป็นไปตามตารางดังนี ้

ขนาดที่ใช้เรียก 
มิลลเิมตร 

น้ าหนักผ่านตะแกรงเป็นร้อยละ 
25.0 มม. 19.0 มม. 12.5 มม. 9.5 มม. 4.75 มม. 2.36 มม. 1.18 มม. 

19.0 (3/4 นิ้ว) 100 90-100 0-30 0-8 - 0-2 0-0.5 
12.5 (1/2 นิ้ว) - 100 90-100 0-30 0-4 0-2 0-0.5 

 
2.4.4 การเลือกใช้ขนาดของหินย่อย 

ส าหรับผิวทางช้ันแรกใหใ้ช้ขนาด 19.0 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) หรือ 12.5 มิลลิเมตร (1/2นิ้ว) และ
ต้องมีคุณสมบัตเิป็นไปตาม มทช. 207 : มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ดส าหรับผิวจราจรแบบเซอรเ์ฟสทรตีเมนต์ 

2.4.5 ปริมาณวัสดุที่ใช้โดยประมาณ 
หินย่อย และแอสฟัลตโ์ดยประมาณให้ใช้ตามตารางดังนี ้
ขนาดที่ใช้เรียก มิลลิเมตร 19.0 (3/4 น้ิว) 12.5 (1/2 นิ้ว) 

หินย่อยกิโลกรัมต่อตารางเมตร 16-22 12-18 
แอสฟัลต์อิมลัช่ัน ลิตรต่อตารางเมตร 1.1-2.3 0.8-1.6 

 

ส่วนปริมาณวสัดุที่ใช้จริงให้เป็นไปตามแบบ ปริมาณแอสฟลัต์ที่ออกแบบในช้ันนีไ้ด้จากค่า A.L.D. 
(AVERAGE LEAST DIMENSION) ของหินย่อย 

2.4.6 การล้างหินย่อย 
การล้างหินย่อย หินย่อยไม่ต้องเคลือบผิวแตต่้องล้างให้สะอาดแล้วรบีน าไปใช้โดยเร็ว หากปล่อย

ทิง้ไว้จนแห้งหรือสกปรกต้องล้างใหม ่
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2.4.7  การใช้สารผสมแอสฟัลต ์
สารผสมแอสฟัลต์ อาจใช้ผสมกับสารเคลือบผิวย่อยหรือผสมกับแอสฟัลต์โดยตรงก็ได้ แล้วแต่

ชนิดและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามค าแนะน าของผู้ผลิตถ้าผสมสารแอสฟัลต์ลงในแอสฟัลต์โดยตรง 
ควรผสมก่อนใช้งานเล็กน้อย แล้วท าให้แอสฟัลต์ในถังบรรจุแอสฟัลต์ประจ ารถพ่นแอสฟัลต์ไหลเวียนให้
ผสมเข้ากันดีเสียก่อน โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที แล้วจึงน าไปใช้งานทันที ห้ามต้มแอสฟัลต์ที่ผสมสาร
แอสฟัลต์แล้วท่ีช่วงอุณหภูมิส าหรับพ่นแอสฟัลต์ทิ้งไว้ เพราะสารผสมแอสฟัลต์อาจเสื่อมคุณภาพได้ภายใน
ไม่กี่ช่ัวโมงเท่านั้น  

หากจ าเป็นที่จะต้องน าแอสฟัลต์ที่ผสมสารผสมแอสฟัลต์และต้มที่อุณหภูมิที่ใช้ลาดทิ้งไว้เกินกว่า 
3 ช่ัวโมง มาใช้ใหม่ ต้องด าเนินการตามข้อเสนอแนะน าของผู้ผลติสารผสมแอสฟัลต ์โดยความเห็นชอบของ
ผู้ควบคุมงาน 

2.4.8  เครื่องจักรและเครื่องมือ 
เครื่องจักรและเครื่องมือท่ีใช้ให้เป็นตาม มทช. 226 : มาตรฐานงานผิวจราจรแบบเซอร์เฟสทรีต

เมนต์ เครื่องโรยหินจะต้องเป็นแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง 
2.4.9 การเตรียมการก่อนการก่อสร้าง 

- การเตรียมวัสดุ ให้แยกกองหินย่อยแต่ละขนาดไว้โดยไม่ปะปนกันและต้องไม่ให้มีวัสดุที่ไม่พึงประสงค์ 
 อื่นใดมาปะปน บริเวณที่เตรียมไว้กองวัสดุจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน โดย 
 ปราศจากสิ่งไม่พึงประสงค์ต่างๆ 
- เครื่องพ่นแอสฟัลต์ ก่อนน าเครื่องพ่นแอสฟัลต์ไปใช้งานจะต้องตรวจสอบและตรวจปรับอุปกรณ์ 
 ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเพื่อให้สามารถลาดแอสฟัลต์ได้ปริมาณที่ถูกต้องและสม่ าเสมอ 
- เครื่องโรยหิน ก่อนจะน าไปใช้งานต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง และตรวจปรับให้สามารถโรยหินย่อยได้ 
 ตามปริมาณที่ก าหนดและสม่ าเสมอท่ัวพ้ืนท่ีที่โรยหินย่อยนัน้ 
- รถบดล้อยาง ก่อนจะน าไปใช้ต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง น้ าหนักรถและความดันลมยางให้ผู้ควบคุม 
 งานก าหนดให้เหมาะสมกับงานก่อสร้าง 
- รถเทกระบะเทท้าย ก่อนจะน าไปใช้งานต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง และจะต้องมีจ านวนพอเพียงท่ีจะ 
 ขนส่งหินย่อยไปใช้ในการก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ท าให้การโรยหินย่อยหยุดชะงัก เมื่อได้ลาก 
 แอสฟัลต์ไปแล้ว 
- เครื่องจักร เครื่องและอุปกรณ์อื่นๆ นอกเหนือจากท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว หากจ าเป็นต้องน ามาใช้งาน ให ้
 อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน โดยจะต้องตรวจสอบ และตรวจปรับให้ถูกต้องก่อนน าไปใช้งาน 
- กรณีพื้นทาง หรือผิวทางเดิม ท่ีจะท าผิวแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์ไม่สม่ าเสมอ หรือเป็นคลื่น ให ้
 ปรับแต่งให้สม เสมอ ถ้ามีหลุมบ่อจะต้องตัดหรือขุดออก แล้วซ่อมแบบสกินแพตช่ิง (Skin Patching)  
 หรือแบบดีพ แพตชิ่ง (Deep Patching) แล้วแต่กรณี บดอัดให้แน่น มีผิวท่ีเรียบสม่ าเสมอ วัสดุที่ 
 น ามาใช้จะต้องมีคุณภาพดี ขนาดและปริมาณวัสดุที่ใช้ต้องเหมาะสมกับลักษณะความเสียหาย และ 
 พืน้ท่ีที่จะซ่อม 
- กรณีพื้นทางที่ท าไพรมโคท (Prime Coat) หลุดหรือเสียหาย ต้องซ่อมแซมใหม่ให้เรียบร้อยตาม 
 วิธีการที่ผู้ควบคุมงานก าหนด แล้วทิ้งไว้จนครบก าหนดที่ต้องการบ่มตัวของแอสฟัลต์ที่ใช้ซ่อม 
 เสียก่อนจึงท าผิวทางได้ 
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- กรณีพื้นทางที่ท าไพรมโคท ทิง้ไว้นาน มีผิวหลุดเสียหายเป็นพ้ืนท่ีต่อเนื่องหรือมากเกินกว่าที่จะซ่อม 
 ตามข้อข้างต้น ให้ได้ผลดีให้คราด (Scarify) พืน้ทางออก แล้วบดทับใหม่ให้ได้ตามมาตรฐานก าหนด  
 ท าไพรมโคทใหม่ ทิ้งไพรมโคทไว้จนครบก าหนดที่ต้องบ่มตัวเสียก่อน จึงท าผิวทางได 
- กรณีผิวทางเดิมมีแอสฟัลต์เยิ้ม ก่อนท าผิวทางจะต้องแก้ไขให้เรียบร้อยเสียก่อนโดยการปาดออก 
 หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมที่ผู้ควบคุมงานก าหนดหรือเห็นชอบแล้ว 
- ขอบพ้ืนทาง พืน้ทางหรือผิวทางเดิมที่จะท าผิวแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์ ต้องสะอาดปราศจากฝุ่นและ 
 วัสดุสกปรกอ่ืนๆ ปะปน 
- การท าความสะอาดพืน้ทาง หรือผิวทางเดิมที่จะท าผิวแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์ โดยการกวาดฝุ่น วัสดุ 
 หลุดหลวม ทรายที่สาดทับไพรมโคทออกให้หมดด้วยเครื่องกวาดฝุ่น ต้องปรับอัตราเร็วการหมุนและ 
 น้ าหนักกด ที่กดลงบนพ้ืนทางเดิมให้พอดี โดยไม่ท าให้พ้ืนทางหรือผิวทางเดิมเสียหาย เสร็จแล้วให้ใช้ 
 เครื่องเป่าลม เป่าฝุ่นหรือวัสดุที่หลุดหลวมออกจนหมด 
- กรณีที่คราบฝุ่นหรือวัสดุจับตัวแข็งทีพ่ื้นทาง หรือผิวทางเดิมที่จะท าผิวแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์ ให ้
 ก าจัดคราบแข็งดังกล่าวออกเสียก่อนโดยการใช้เครื่องมือใดๆ ท่ีเหมาะสมตามที่ผู้ควบคุมงานก าหนด 
 หรือเห็นชอบ แล้วขูดออกแล้วล้างให้สะอาดทิ้งไว้ให้แห้ง ใช้เครื่องกวาดฝุ่นกวาด และใช้เครื่องเป่าลม  
 เป่าฝุ่น หรือวัสดุที่หลุดหลวมออกให้หมด 
- หินย่อย ต้องไม่มีความช้ืนมากเกินไป จนท าให้เคลือบผิวได้ไม่ทั่วถึง ถ้าหินมีความชื้นมากเกินไป ผู้ 
 ควบคุมงานอาจใช้ผสมสารผสมแอสฟัลต์ ซึ่งกรมทางหลวงชนบท ได้ตรวจสอบและอนุญาตแล้ว ลง 
 ในสารเคลือบผิวหินย่อย ด้วยปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 โดยปริมาตรของสารเคลือบที่ใช้จนท า 
 ให้เคลือบผิวได้ทั่วถึง 
- การเคลือบผิวให้ท าการเคลือบผิวหินย่อยโดยใช้เครื่องเคลือบผิวหินย่อย ปริมาณ 4-10 ลิตรต่อ 
 ลูกบาศก์เมตร ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับชนิดและการดูดซึมของวัสดุหินย่อย และชนิดของสารที่ใช้เคลือบผิว 
- เครื่องเคลือบผิวหินย่อย จะร่อนคัดขนาดของหินย่อยแยกเอาฝุ่นและขนาดที่ไม่ต้องการออก แล้วน า 
 ส่วนท่ีเหลือมาเคลือบผิวให้ทั่วถึง ด้วยการใช้หัวฉีดพ่นสารเคลือบผิวลงบนหินย่อยการเคลือบผิวต้อง 
 เคลือบบางๆ ไม่ให้มีสารเคลือบผิวเยิ้ม 
- เมื่อเคลือบผิวหินย่อยเสร็จแล้ว ควรน าไปใช้งานทันที หากเก็บไว้นานจนสารเคลือบผิวแห้ง ตอ้ง 
 เคลือบผิวใหม่ ทั้งนีใ้ห้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน 
- ในกรณีที่ใช้แอสฟัลต์อิมัลชั่นไม่ต้องเคลือบผิว แต่ต้องล้างหินย่อยให้สะอาด โดยใช้เครื่องล้างหินย่อย  
 หรือวิธีการอื่นใดท่ีเหมาะสม ซึ่งผู้ควบคุมงานเห็นชอบแล้วให้รีบน าไปใช้โดยเร็วหากปล่อยท้ิงไว้จน 
 แห้งหรือสกปรกต้องล้างใหม่ 
- สารผสมแอสฟัลต์ อาจใช้ผสมกับสารเคลือบผิวหินย่อย หรือผสมกับแอสฟัลต์โดยตรงก็ได้ แล้วแต่ 
 ชนิดและความเหมาะสมโดยให้เป็นไปตามค าแนะน าของผู้ผลิตถ้าผสมสารผสมแอสฟัลต์ลงใน 
 แอสฟัลต์โดยตรง ควรผสมก่อนใช้งานเล็กน้อยแล้วท าให ้แอสฟัลต์ในถังบรรจุแอสฟัลต์ประจ ารถพ่น 
 แอสฟัลต์ไหลเวียนผสมเข้ากันดี โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที แล้วจึงน าไปใช้งานทันที ห้ามต้ม 
 แอสฟัลต์ที่ผสมสารผสมแอสฟัลต์แล้วท่ีช่วงอุณหภูมิ ส าหรับพ่นแอสฟัลต์ทิ้งไว้นานเพราะสารผสม 
 แอสฟัลต์อาจเสื่อมคุณภาพได้ภายในไม่กี่ช่ัวโมงเท่านั้นหากจ าเป็นจะต้องน าแอสฟัลต์ที่ผสมสารผสม 
 แอสฟัลต์ และต้มที่อุณหภูมิที่ใช้ลาดทิ้งไว้เกินกว่า 3 ช่ัวโมงมาใช้ใหม่ ต้องด าเนินการตามข้อแนะน า 
 ของผู้ผลิตสารผสมแอสฟัลต์ โดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน 
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2.4.10 การก่อสร้าง 
 - ใช้เครื่องพ่นแอสฟัลต ์ลาดแอสฟลัต์ตามอณุหภมูิที่ก าหนดไว ้
 - เมื่อลาดแอสฟัลต์แล้วใหโ้รยหินย่อยปิดทับแอสฟัลต์ทันทีตามปริมาณที่ก าหนด ถ้าในพ้ืนท่ีบางส่วนไม ่
  มีหินย่อยปิดทับหน้าหรือหินย่อยไม่เรียงก้อนสม่ าเสมอ ให้ใช้คนตักสาดหรือเกลี่ยช่วยทันทีจนหินย่อย 
  เรียงก้อนติดกันแน่นสม่ าเสมอ 
 - ในกรณีที่ลาดแอสฟัลต์ครั้งละครึ่งความกว้างของถนน ในการลาดแอสฟัลต์ครึ่งถนนแรก การโรยหิน 
  ย่อยให้โรยเว้นไว ้100 หรือ 150 มิลลเิมตร เข้ามาจากขอบด้านในของแอสฟัลต์ที่ลาด เพื่อแอสฟัลต ์
  จากการลาดแอสฟลัต์ในอีกครึ่งถนนท่ีเหลือเข้ามาซ้อนทับบนพ้ืนท่ีที่เว้นไว้นี ้ทั้งนี้เพื่อจะได้ปริมาณ 
  แอสฟัลต์ที่ถูกต้อง และสม่ าเสมอทั่วพื้นที่ 
 - ในกรณีที่ใช้หัวฉีดชนิดพิเศษท่ีริมทอ่พ่นแอสฟัลต์ด้านนอกสุด ซึ่งหัวฉีดชนิดพิเศษนี ้จะท าให้ม ี
  ปริมาณแอสฟัลต์ที่พ่นออกมาสม่ าเสมอเท่ากับปริมาณแอสฟลัตด์้านในแล้ว ก็ให้โรยหินย่อยเตม็ 
  ความกว้างของพื้นที่ท่ีลาดแอสฟัลต์ได ้แต่ทั้งนี้หัวฉีดชนิดพิเศษที่นามาใช้ เมื่อตรวจสอบความ 
  สม่ าเสมอของการลาดแอสฟลัตต์ามขวางและตามยาวถนนแล้วจะคลาด เคลื่อนได้ไมเ่กินร้อยละ 17  
  และร้อยละ 15 ตามล าดับ และผูค้วบคุมงานอนุญาตให้ใช้ ตามล าดบั และผู้ควบคุมงานอนุญาตให้ 
  ใช้ได้เสียก่อน 
 - ขณะที่กาลังโรยหินย่อยปิดทับแอสฟัลต ์ให้ใช้รถบดล้อยางบดทับตามให้เต็มผิวหน้าทันที ประมาณ  
  2-3 เที่ยว 
 - รถบดล้อยางที่ใช้ต้องมีจ านวนอย่างน้อย 2 คัน และหากในเวลา 1 ช่ัวโมง ท าผิวทางได้เกิน 500  
  เมตรส าหรับ 1 ช่องจราจรแล้ว จะต้องเพิ่มรถบดล้อยางอีกไม่น้อยกว่า 1 คัน จ านวนรถบดล้อยางที ่
  เพิ่มให้อยู่ในดุลยพินิจของผูค้วบคมุงาน 
 - หลังจากท่ีรถบดล้อยางบดทับเต็มหน้าผิวทางประมาณ 2-3 เที่ยวแลว้ ให้ใช้เครื่องเกลี่ยหิน เกลี่ยหิน 
  ย่อยที่เหลือค้างซ้อนกันอยู่ในกระจายลงส่วนท่ีขาด จนหินย่อยปิดทบัผิวหน้าแอสฟลัตส์ม่ าเสมอ และ 
  ต้องไม่ให้มีหินย่อยที่ติดแอสฟัลต์อยู่แล้วหลดุออก การเกลี่ยนี้ให้เกลีย่เต็มหนา้ประมาณ 2 เที่ยว 
 - ให้ใช้รถบดล้อยางบดทับต่อไปอีก จนกระทั่งหินย่อยฝังตัวลงไปในเนือ้แอสฟัลต์เป็นอยา่งดี มีลักษณะ 
  ผิวสม่ าเสมอ และแอสฟัลต์แข็งตัว หรือแตกตัวเรียบร้อยแล้ว 
 - ในบางกรณีที่จาเป็นอาจใช้รถบดลอ้เหล็ก 2 ล้อ ชนิดขับเคลื่อนไดด้้วยตัวเองขนาด 4-6 ตัน บดทับ 
  เป็นครั้งสดุท้ายได ้โดยบดทับเต็มหน้าไม่เกิน 2 เที่ยว และต้องไม่ทาให้หินย่อยแตกท้ังนี้ให้ อยู่ในดุลย 
  พินิจของผู้ควบคุมงาน 
 - ให้ปิดการจราจรไว้ให้นานท่ีสดุเท่าที่จะท าได ้หากสามารถเบี่ยงการจราจรไม่ใหผ้่านพ้ืนท่ี ที่ก่อสร้าง 
  ผิวทางได ้แต่ถ้าไมส่ามารถปิดการจราจรได้ก็ให้ควบคมุความเร็วของการจราจรที่ผ่านไม่ใหเ้กิน 30  
  กิโลเมตรต่อช่ัวโมง เป็นเวลาอย่างน้อย 
 - หลังจากแอสฟลัต์ยดึหินย่อยแน่นและแห้งดีแล้วให้ใช้เครื่องกวาดฝุน่หรือเครื่องมืออ่ืนใดที่เหมาะสม  
  ก าจัดหินย่อยท่ีอาจหลงเหลืออยู่บนผิวทางออกให้หมดโดยไม่ท าใหห้นิย่อยท่ีติดแน่นแล้วหลดุออก 
2.4.11 รายละเอียดเพิ่มเติม 
 - การท าผิวแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต ์จะต้องพิจารณาสภาพดินฟ้าอากาศให้เหมาะสม ห้ามลาด 
  แอสฟัลต์ในขณะที่มลีมพัดแรง หรอืในขณะที่มีเค้าว่าฝนจะตก หรือระหว่างฝนตกถ้าผิวหน้าของพื้นที่ 
  ที่จะลาดแอสฟัลต์เปียกหา้มลาดแอสฟัลต์ซเีมนตห์รือคัดแบคแอสฟลัต์ 
 - ความยาวของแปลงท่ีจะลาดแอสฟัลต ์ควรก าหนดให้เหมาะสมกับชนิดของแอสฟัลต์ที่ใช้ ปริมาณ  
  การจราจร สภาวะอากาศ เครื่องจกัร และหินย่อยที่ไดเ้ตรยีมไว ้
 - ก่อนเริ่มลาดแอสฟลัต ์ให้จอดเครือ่งพ่นแอสฟัลต์ห่างจากจุดเริม่ต้นแปลงท่ีจะลาดแอสฟลัต์ 

  พอประมาณ เพื่อให้เครื่องพ่นแอสฟัลต์ทาความเร็วของการลาดแอสฟัลต์ได้ตามที่ก าหนดไว ้
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 - ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสดุของการลาดแอสฟลัต์แต่ละแปลง ให้ใช้กระดาษหนาหรือวัสดุทึบใดๆ กว้าง 
  อย่างน้อย 500 มิลลเิมตร วางยาวตลอดความกว้างของการลาดแอสฟัลต ์เพื่อป้องกันไม่ให้ลาด 
  แอสฟัลต์ซ้ า โดยต้องเริ่มและหยุดลาดแอสฟลัต์แปลงนั้นบนกระดาษ หรือวัสดุทึบดังกลา่ว เพื่อให้ได ้
  รอยต่อการลาดแอสฟัลต์ที่เรียบรอ้ย ไม่มีแอสฟลัตเ์ลอะล้าไปในแปลงท่ีไดล้าดแอสฟลัตไ์ว้แล้ว 
 - การลาดแอสฟัลต์ไม่ควรลาดจนหมดถัง ควรเหลือแอสฟัลต์ในถังไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของความจุ 
  ของถัง ทั้งนี้เพราะแอสฟัลต์ที่ออกจากเครื่องสูบแอสฟัลต์จะมีปริมาณลดลงทาให้อัตราแอสฟัลต์ที่พ่น 
  ออกมาผิดไปจากท่ีก าหนดไว ้
 - ความสูงของท่อพ่นแอสฟัลต์ก่อนและหลังจากการลาดแอสฟัลต์ในแปลงใดๆ ไม่ควรมคีวามแตกต่าง 
  เกิน 12.5 มิลลิเมตร 
 - การลาดแอสฟัลต์ควรวิ่งสวนทิศทางลมเพื่อให้ควันหรือละอองแอสฟัลต์ออกไปทางด้านท้ายของ 
  เครื่องพ่นแอสฟัลต ์
 - ในการท าผิวแบบเซอร์เฟซทรตีเมนต์สองช้ัน ควรลาดแอสฟัลต์ชั้นท่ีหนึ่งและช้ันท่ีสองให้สวนทางกัน  
  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลีย่ปริมาณแอสฟัลต์ให้สม่ าเสมอท่ัวท้ังแปลง 
 - เมื่อก่อนสร้างท าผิวแบบเซอรเ์ฟซทรีตเมนต์เสร็จแล้ว ห้ามเปดิการจราจรจนกว่าแอสฟัลต์จะยดึหิน 
  ย่อยแน่นดีแล้ว แต่ถ้ามีความจ าเปน็ต้องเปิดการจราจร ให้จ ากัดความเร็วของการจราจรไม่ให้เกิน 30  
  กิโลเมตรต่อช่ัวโมง เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ช่ัวโมง 
 - เมื่อก่อสร้างทาผิวแบบเซอรเ์ฟซทรีตเมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรเปิดการจราจรขณะทีผ่ิวทางม ี
  อุณหภูมติ่ า เช่น ตอนเย็นหรือค่ า ห้ามเปิดการจราจรในขณะที่ฝนตก 

2.4.12 ข้อควรระวัง 
 - ในการใช้คัดแบคแอสฟัลต ์เนื่องจากคัทแบคแอสฟัลต์นั้นติดไฟได้ง่าย การปฎิบัติงานจะต้อง 
  ระมัดระวังมิให้เปลวไฟมาถูกได ้ทั้งในขณะต้ม หรือขณะลาดคัทแบคแอสฟัลต์นั้นติดไฟได้ง่าย การ 
  ปฏิบัติงานจะต้องระมดัระวังมิใหเ้ปลวไฟมาถูกได้ ทั้งในขณะต้มหรือขณะลาดคัทแบคแอสฟัลต ์
 - การขนส่งแอสฟัลต์อิมลัช่ันแบบบรรจุถัง (Drum) โดยเฉพาะการขนขึ้นและขนลง ต้องระมัดระวัง 
  ไม่ให้ถังบรรจุแอสฟัลต์อิมัลช่ันได้รบัการกระทบกระเทือนรุนแรง เพราะอาจจะทาให้แอสฟัลต ์
  อิมัลชั่นแตกตัวได ้
 - การใช้แอสฟัลต์อิมลัช่ันแบบบรรจถุัง ก่อนถ่ายเทแอสฟัลต์อิมลัช่ันลงในเครื่องพ่นแอสฟัลต ์ควรกลิ้ง 
  ถังไปมาหรือกวนให้เข้ากันเสียก่อน ทั้งนี้เพื่อให้แอสฟัลต์อิมัลชั่นมลีกัษณะเดียวกันท่ัวถัง หากใช้ไม่ 
  หมดถังควรปิดฝาให้แน่นเพื่อป้องกันน้าในแอสฟัลต์อิมลัช่ันระเหยออกไป ท าให้แอสฟัลต์อิมลัช่ัน 
  แตกตัว และหมดคณุภาพการเป็นแอสฟัลต์อิมลัช่ันได ้
 - หลังการลาดแอสฟลัต์ประจ าวัน ควรดูดแอสฟัลต์ในเครื่องพ่นแอสฟลัต์ออกให้หมดแล้วลา้งเครื่องพ่น 
  แอสฟัลตโ์ดยเฉพาะที่ท่อพ่นแอสฟัลต ์การล้างควรใช้น้ามันก๊าดหรอืสารทาละลายใดๆ สูบผ่านท่อ 
  ต่างๆ ของเครื่องพ่นแอสฟัลต ์เพื่อล้างส่วนท่ีตกค้างอยู่ออกให้หมด ทั้งนี้เพื่อป้องกันแอสฟัลต์เกาะตดิ 
  แน่น ท าให้ไม่สะดวกในการใช้งานต่อไปและช่วยป้องกันไม่ให้ถังบรรจุแอสฟัลต์ในเครื่องพ่นแอสฟัลต์ 
  ถูกกรดในแอสฟัลต์อิมัลช่ันบางชนดิกัดทะลเุสยีหายได้ 
 - ในการผสมน้ ามัน (Dutter) กับแอสฟัลต์ใหด้ าเนินการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอันตรายจากการลุก 
  ไหม ้

 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค                              5-12/41 
 

3.  งานท่อระบายน้ า และบ่อพัก คสล. 
3.1 ขอบเขต 

   งานวางท่อ คสล. ลอดใต้ถนน รวมถึงงานขุดดินเพื่อวางท่อ งานฝังกลบและบดอัดดินหลังท่อ งานดาด
คอนกรีตบริเวณปากท่อ 

 
3.2 วัสดุ 

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีมีมาตรฐานตามก าหนดไว้ในแบบแบบปากลิ้นรางซึ่งผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน
การผลิตท่อทุกชนิดต้องผลิตโดยเครื่องจักรซึ่งท้ังนี้ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งช่ือผู้ผลิตให้วิศวกรพิจารณาอนุมัติท่อคอนกรีต
จะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายในตามที่ก าหนดไว้มีความยาวท่อนละ 1.0 ม. ความหนาและปริมาณเหล็กเสริมในท่อ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ มอก. และต้องเป็นท่อที่สามารถต้านแรงกดโดยวิธี Three Edge Bearing Test  ได้ตาม
เกณฑ์ก าหนดดังต่อไปนี้ 

 3.2.1 ท่อระบายน้ าคอนกรตีข้างถนน 
 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 
(เมตร) 

แรงกดต่ าสุด (กก./ม.) ที่ท าให้เกิด 
รอยแตกร้าว 0.025 ซม. 

0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.80 
1.00 
1.20 

3,000 
4,000 
5,000 
6,000 
8,000 
10,000 
12,000 

 

3.2.2 ในกรณีที่วิศวกรไม่แน่ใจว่าท่อท่ีน ามาใช้นั้นมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ก าหนดหรือไม่วิศวกรมีสิทธิที่จะเลือกท่อ 
ท่อนใดก็ได้ในสนามโดยวิธีสุ่มตัวอย่าง 1 ท่อนในจ านวน 100 ท่อนเพื่อน าไปท าการทดสอบโดยผู้รับจ้าง 
จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 

 
3.3  การขุดดิน/วางท่อ/บ่อพัก 

3.3.1 ให้ผู้รับจ้างขุดดินตรงท่ีจะวางท่อให้มีความลึกและความกว้างตามที่ระบุไว้ในแบบหรือตามที่วิศวกรก าหนด  
ให้ห้ามผู้รับจ้างขุดร่องดินเป็นระยะยาวท้ิงไว้ไม่เกิน 7 วันโดยมิได้ท าการก่อสร้างแต่อย่างใดหากกรณีขุด 
ร่องดินลึกเกิน 2 ม. ผู้รับจ้างต้องท าการค้ ายันร่องดินให้มั่นคงเพื่อป้องกันดินพังทั้งนี้ให้ผู้รับจ้างเสนอแบบ
แสดงวิธีการค้ ายันมาให้วิศวกรตรวจสอบและอนุมัติก่อนและผู้รับจ้างจะลงมือขุดร่องดินก็ต่อเมื่อวิศวกรได้
อนุมัติแล้วและถ้าเกิดการเสียหายเช่นค้ ายันไม่แข็งแรงพอผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเองการเตรียมพื้น
ฐานรองรับท่อให้ใช้ตามที่ก าหนดในแบบเมื่อขุดถึงระดับตามแบบแล้วให้ท าการกระทุ้งบดอัดพื้นให้แน่นแต่
ถ้าพื้นเป็นดินเลนหรือโคลนจะต้องขุดทิ้งแล้วใส่ทรายรองพื้นท่อให้ได้ระดับตามแบบการยาแนวให้ใช้ปูน
ทรายยาแนวภายนอกตามขนาดดังนี้ 
- ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ถึง 0.50 ให้ยาแนวขนาด 0.10 x 0.05 ม. 
- ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ถึง 0.80 ให้ยาแนวขนาด 0.15 x 0.10 ม. 
- ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ถึง 1.20 ให้ยาแนวขนาด 0.20 x 0.10 ม. 
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- ส าหรับท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ถึง 1.20 ม. ต้องยาแนวด้านในและปาดให้เรียบร้อยด้วย 
3.3.2 เมื่อแต่งพ้ืนฐานและวางท่อลงไปตามที่ก าหนดไว้ในแบบแล้วให้ถมทรายเป็นช้ันๆฉีดน้ าและกระทุ้งให้แน่น 

สูงกว่าผิวท่อด้านบนไม่น้อยกว่า 20 ซม. จากนั้นให้ถมดินหรือทรายแล้วแต่กรณีตามที่ก าหนดในแบบเป็น 
ช้ันๆชั้นหนึ่งไม่เกิน 20 ซม. แต่ละชั้นให้บดทับด้วย MECHANICAL TAMPERS หรือ VIBRATOR  
COMPACTORS  ให้ท าการก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ตามที่ก าหนดไว้ในแบบเหล็กและคอนกรีตที่น ามาใช้ให้ 
เป็นไปตามข้อก าหนดงานเทหล่อคอนกรีตโครงสร้างการก่อสร้างท าเช่นเดียวกับการก่อสร้างท่อระบายน้ า 
ตรงด้านหน้าให้สร้างช่องรับน้ าจากถนนลงบ่อพักตามแบบในกรณีที่มีท่อน้ าทิ้งจากอาคารมาลงบ่อพักด้าน  
หลังผู้รับจ้างจะต้องเจาะช่องให้มีขนาดพอเหมาะกับท่อท่ีมาต่อเช่ือมงานบ่อพักค.ส.ล. นี้ผู้รับจ้างอาจหล่อ 
กับท่ีหรือหล่อส าเร็จมาใช้ก็ได้ผิวของบ่อพักทั้งภายในและภายนอกไม่ต้องฉาบปูน 
 

3.4 การท าความสะอาดท่อระบายน้ า 
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการอุดตันของท่อระบายน้ า ถ้ามีการอุดตันให้ท าการแก้ไขและท าความ

สะอาดภายในท่อระบายน้ าให้การระบายน้ าเป็นไปโดยสะดวกในขณะท าการก่อสร้างจนกระทั่งตรวจรับงาน 
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4.   งานสีพื้นผิวจราจรและขอบคัน 
4.1 วัสดุ 

4.1.1 สีบนพ้ืนผิวจราจรเป็นสีชนิดเทอร์โมพลาสติกและใช้เครื่องในการตีเส้นจราจรเท่านั้น วัสดุสีต้องได้รับความ 
เห็นชอบจากเจ้าของงานผ่านผู้ควบคุมงานก่อนการใช้งาน การตีเส้นจารจรให้ยึดตามแบบที่ระบุไว้ 

4.1.2 สีทาขอบคันถนนเป็นสีทาถนนชนิดสะท้อนแสงมาตรฐาน มอก. และต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของ 
งานผ่านผู้ควบคุมงานก่อนการใช้งาน 
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5.   งานทางเท้า 
5.1 วัสดุ 

5.1.1 การบดอัดดินเดิมต้องไม่ต่ ากว่า 95% Standard Compaction และค่า CBR ไม่ต่ ากว่า 4% 
5.1.2 ทรายรองพื้นปรับระดับเป็นทรายหยาบโดยมีความหนาไม่ต่ ากว่า 5 ซม. 
5.1.3 คอนกรีตทางเท้าต้องมีค่าก าลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 250 ksc. (แบบลูกบาศก์) โดยมีความหนาของ

คอนกรีตทางเท้าไม่น้อยกว่า 10 ซม. 
 

5.2 การก่อสร้าง 
5.2.1 ผู้รับจ้างจะต้องขุดดินถมดินและปรับแต่งพ้ืนในเขตทางเท้าให้ได้ระดับทางลาดรูปตัดและความแน่นตามที่

ก าหนดในแบบและในข้อก าหนดงานขุดและงานถมวัสดุที่ไม่เหมาะสมหรือไม่มีเสถียรภาพเพียงพอที่จะใช้
เป็นพื้นช้ันล่าง (Subgrade) ของทางเท้าจะต้องขุดออกและน าวัสดุที่เหมาะสมมาใส่แทน 

5.2.2  ปรับระดับด้วยทรายหยาบอัดแน่นความหนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. 
5.2.3 วางเหล็กตะแกรง wire mesh ตามแบบท่ีระบุ จากนั้นเทคอนกรีตพื้นผิวทางเท้าให้มีความหนาไม่น้อยกว่า 

10 ซม. 
5.2.4 เมื่อปูนเริ่มหมาดให้ปั่นลงฟองน้ าจนพ้ืนผิวเรียบเนียน 
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6. งานระบบไฟฟ้าภายนอก 
 6.1 ขอบเขตของงาน 
  6.1.1 รายละเอียดทีเ่กี่ยวข้อง 

- ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวสัดุอุปกรณส์ าหรับระบบไฟฟ้า ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับ 
 ระบบนี้ มาท าการติดตั้งตามแบบและรายการนี้ให้ครบถ้วน พร้อมท้ังทดลองจนเสรจ็ 
 เรียบร้อยใช้งานได ้
- งานขยายเขตเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าแรงสูงเข้ากับหม้อแปลงไฟฟ้า และค่าธรรมเนียมต่างๆทุกชนิด(ถ้ามี) 

ตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ให้เป็นภาระหน้าท่ีของผู้ว่าจา้ง 

- งานติดตั้ง,หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาและ
ติดตั้ง โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าฯ เพื่อให้งานทั้งหมดแล้วเสร็จตาม
สัญญา 

1) ระบบสายเมนป้อนแผงต่างฯ เช่น  MDB & LC  ให้เดินสายไฟฟ้าร้อยในท่อ CONDUIT,WIRE 
WAYS  หรือตามแบบก าหนด 

2) ต าแหน่งและระดับต่างๆ ที่ระบุในแบบ เป็นเพียงต าแหน่งคร่าวๆ ที่อาจมีการย้ายต าแหน่งเพื่อ
ความเหมาะสม ดังน้ันให้ผู้รับจ้างท า  SHOP  DRAWING  เสนอวิศวกรผู้ออกแบบเพื่อขออนุมัติ
ก่อนด าเนินการติดตั้ง 

6.1.2 กฎข้อบังคับ 
วัสดุและอุปกรณ์ตลอดจนการติดตั้งระบบไฟฟ้า ถ้าไม่มีก าหนดไว้ในแบบหรือท่ีหนึ่งที่ใดจะต้องเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งฉบับล่าสดุดังต่อไป: 

 กฟภ(PEA)   - กฎของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 
 กฟผ(EGAT)  - มาตรฐานประสิทธิภาพอุปกรณไ์ฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง 
    ประเทศไทย 
 วสท(EIT)  - มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ส าหรับประเทศไทย  
    ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
 มอก(TIS)         - มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
 สฟสท(TIEA)    - สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 
 IEC                  - International Electrotechnical Commission  
 NEC                - National Electrical Code 
 UL                  - Underwriter’ Laboratories Inc. 
 ANSI              - American National Standard Institute 
 VDE             - Verband Deutscher Elektrotechniker 
 JIS               - Japan Industrial Standard  
 DIN              - Deutsches Institute Normung 
 BS               - British Standdard 

6.1.3 รายละเอียดวสัดุและอุปกรณ ์
   ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งรายละเอยีดของวัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในงานติดตั้งในโครงการ 

นี้แก่วิศวกรผู้ออกแบบ  เพื่อขออนุมัติความเห็นชอบก่อนท่ีจะด าเนินการใดๆ  
6.1.4 ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ ์

   วัสดุและอุปกรณ์ ทุกชนิดที่ระบไุว้ในแบบและรายการนี้ จะต้องไดร้บัความเห็นชอบจาก 
วิศวกรผู้ออกแบบเป็นลายลักษณอ์ักษรก่อนท่ีจะท าการตดิตั้ง โดยผูร้ับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุ 
หรืออุปกรณ์ พร้อมรายละเอียดคณุสมบัติที่สมบูรณ์ ให้วิศวกรผู้ออกแบบตรวจสอบก่อนท่ีจะ 
ด าเนินการติดตั้ง หากผู้รับจา้งน าวัสดุหรืออุปกรณไ์ปใช้งานโดยมิไดร้บัความเห็นชอบจากวิศวกร 
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ผู้ออกแบบ แล้วปรากฎว่า วัสดุหรืออุปกรณ์นั้นไม่ถูกต้องตามแบบและรายละเอียดข้อก าหนด   
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในการรื้อถอนเปลี่ยนวัสดุหรืออุปกรณ์นั่นเอง 

6.1.5 วัสดุอุปกรณ์และการด าเนินงาน 
- วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆที่น ามาติดตั้ง จะต้องเป็นของใหม่  ไม่บุบสลายหรือผา่นการให้งานมา 
 ก่อน 
- วัสดุและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแรงสงูให้ผู้รับจ้าง เสนอใช้ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

- การติดตั้งจะต้องด าเนินการโดยช่างผู้มีความช านาญ และมีฝีมือดีในงานแต่ละส่วนเป็นผู้ติดตั้ง การ
ติดตั้งจะต้องใช้หลักวิชาการทางวิศวกรรมเทคนิคและวิธีการสมัยใหม่  และเป็นไปตามกฎและ
มาตรฐานต่างๆ ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปหรือตามที่ก าหนดให้ใช้เพื่อให้ได้ผลงานท่ีเรียบร้อยท่ีสุด 

- วัสดุและอุปกรณ์ปลีกย่อยบางอย่างถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้ในแบบหรือรายการก็ตาม แต่เพื่อให้งานนี้
ด าเนินไปโดยถูกต้องเรียบร้อยและสมบูรณ์  ผู้รับจ้างมีหน้าที่จะต้องด าเนินการให้ครบถ้วนทุก
ประการ  โดยจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกไม่ได้ 

- วัสดุหรืออุปกรณ์ใดๆ ก็ตามที่จะต้องใช้เวลาในการผลิตขนส่ง  ให้ถือเป็นหน้าท่ีของผู้รับจ้าง  ที่จะต้อง
จัดท าตารางแสดงหมายก าหนดการในการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์นั่น ๆ เพื่อขออนุมัติความเห็นชอบ
จากวิศวกรผู้ออกแบบและผู้จ้างไม่เป็นไปตามหมายก าหนดการ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ให้ถือ
เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ไม่สามารถด าเนินกิจการได้ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาตารางแสดง
หมายการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ก าหนดการจัดส่งรายละเอียดทาง
เทคนิคของวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อขออนุมัติความเห็นชอบก าหนดเวลา การน าเข้า ก าหนดเวลาวัสดุ
หรืออุปกรณ์ถึงท่าเรือ ก าหนดเวลาที่ใช้ในการติดตั้ง 

- การจัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์นั้นๆ ก็ตามของผู้รับจ้างจากผู้จ าหน่าย  ถ้าหากพิจารณาแล้วว่า  จะมีผล
ท าให้เกิดความบกพร่องต่อการบริการหลังจากการขายของผู้จ าหน่ายนั้นๆ ให้ถือเป็นสิทธ์ิของผู้ว่าจ้าง
ที่จะเลือกให้ผู้รับจ้างหาวัสดุหรืออุปกรณ์นั้นๆ จากตัวแทนจ าหน่ายที่ได้รับสิทธิ์โดยถูกต้องจากผู้ผลิต 
และมีขีดความสามารถให้บริการหลังการขายเป็นไปด้วยดีการขายบริการหลังการขายให้ถือกฎเกณฑ์
ต่อไปนี้เป็นส าคัญ 

1) ความพร้อมในการบริการด้านอะไหล่ 
2) ความพร้อมในการบริการให้ค าปรึกษา 

3) ความพร้อมในการบริการด้านการบ ารุงรักษา 

6.1.6 แบบรายละเอียดติดตั้ง  (Shop Drawing) 
   ก่อนท่ีผู้รับจ้างจะด าเนินการติดตั้งวัสดุและ/หรืออุปกรณ์ใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแบบ 

ที่แสดงรายละเอียดการติดตั้งวัสดุ  และ/หรืออุปกรณ์นั้นๆ เสนอต่อวิศวกรเพื่อขอรับความ 
เห็นชอบก่อนที่จะด าเนินการติดตั้ง   การด าเนินการติดตั้งใดๆ    โดยที่ไม่ มีแบบที่อนุมัติให้ใช้งานได้    
หากปรากฎว่าการติดตั้งนั้นไม่ถูกต้อง  ไม่เหมาะสมหรือบกพร่อง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง สิ่งที่ติดตั้งไปนั้นให้ถูกต้องเหมาะสม  โดยที่จะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ  เพิ่มเติมไม่ได้ แบบที่จะ
เสนอเพื่อขออนุมัติอย่างน้อยจะต้องจัดส่ง 2 ชุด และก่อนท่ีจะด าเนินการติดตั้ง 15 วัน 

6.1.7 แบบติดตั้งจริง (As Built Drawing) 
   ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแบบติดตั้งจรงิให้แก่ผู้ว่าจ้าง  ในวันส่งมอบงานงวดสุดท้ายโดยแบบ 

ติดตั้งจริงที่ส่งมอบดังกล่าวจะต้องเป็นแบบที่ถ่ายจากแบบต้นฉบับ  ของผู้รับจ้างลงในกระดาษฟิล์มไมร่า 
(MIRA FILM)  จ านวน 1 ชุด  พร้อมแบบที่ถ่ายเป็นกระดาษพิมพ์เขียว จ านวน 3 ชุด 
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6.1.8 ผู้ควบคุมการติดตั้งของผู้รับจ้าง 
   ผู้รับจ้างต้องจดัให้มีโฟร์แมนที่มีความรู้  และประสบการณ์การติดตั้งงานไฟฟ้าเป็นอย่างดี 

มีอ านาจในการตดัสินใน  อยู่ประจ า ณ สถานท่ีที่ท าการติดตั้งตลอดเวลาที่มีการตดิตั้งงานไฟฟ้า   
เพื่อท่ีวิศวกรจะได้ติดต่อได้ตลอดเวลา  ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อโฟร์แมนพร้อมทั้งประสบการณต์่อวศิวกร
ผู้ออกแบบ เพื่อขอรับความเห็นชอบ 

6.1.9 การตรวจสอบ 
   ในกรณีที่จ าเป็นต้องให้การไฟฟ้าฯ มาตรวจสอบการติดตั้ง  ผูร้ับจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบให้ 

การตรวจสอบเป็นไปโดยเรียบร้อย  และเป็นผู้ช าระคา่ใช้จ่ายในการตรวจสอบที่การไฟฟ้าฯเรียก 
เก็บทั้งสิ้น 

6.1.10 ป้ายช่ือ 
   ตู้ทุกตู้ต้องมีป้ายเพื่อแสดงช่ือของอุปกรณ์และการใช้งาน  โดยใช้ ภาษาไทย(หรือ 

ภาษาอังกฤษ) และ/หรือ ตามที่ก าหนดในแบบ  หลอดไฟสัญญาณ สวิทซ์ต่างๆ เครื่องวัดและอื่นๆ ต้องมี
ป้ายช่ือให้ครบ ป้ายชื่อให้ท าด้วยพลาสติกแกะสลัก ซึ่งเห็นตัวอักษรชัด ยึดตดิกับตู้อย่างถาวร 

6.1.11 การเคลื่อนย้ายวัสดุ และอุปกรณ ์
   ในการเคลื่อนยา้ยวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ไปยังต าแหน่งที่จะติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้อง 

รับผิดชอบในการเคลื่อนยา้ยดังกลา่ว  ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่วสัด ุและอุปกรณ์นั้นๆ หรืองานใน 
ระบบอ่ืนๆ หากเกิดความเสยีหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผดิชอบในการเปลีย่นหรือซ่อมแซมแกไ้ข 
ความเสยีหายดังกล่าว โดยจะคดิคา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิอีกไมไ่ด ้
 

6.1.12 การตรวจสอบแบบและรายการประกอบแบบ 
 - ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาแบบระบบไฟฟ้า  รายการประกอบแบบระบบไฟฟ้าตลอดจนแบบของ 
  ระบบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นท่ีเขา้ใจโดยแจ้งชัดโดยแจ้งชัด  ถ้าหากผู้รับจ้างด าเนินการใดๆ  
  ไปโดยที่ไมเ่ข้าใจในแบบและรายการประกอบแบบ  โดยแจ้งชัดก่อนแล้วก่อให้เกิดความ 
  ผิดพลาดหรือความเสียหายต่องานไฟฟ้า หรืองานในระบบอ่ืนๆ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ 
  ค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังสิ้นท่ีเกิดจากความผิดพลาดและเสียหายดังกลา่ว 
 - ในกรณีที่แบบ และ/หรือรายการประกอบแบบ มีความขัดแย้งกันในส่วนของแบบ หรือ 
  รายการประกอบแบบเอง หรือแบบมีความขัดแย้งกับรายการประกอบแบบให้ถือว่าการ 
  ตีความใดๆ ท่ีก่อให้เกดิประโยชนก์ว่า ถูกต้องกว่าและดีกว่าเป็นความถูกต้อง ถ้าหากผู้รับจา้ง 
  ด าเนินการใดๆ โดยไม่ยึดถือกฎเกณฑ์ ดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ  
  ทั้งสิ้น ในการท าให้เกิดประโยชน์กว่า ถูกต้องกว่า และดีกว่าสิ่งที่ด าเนินการไปแล้ว 
6.1.13 การเปลีย่นแปลงแก้ไข แบบและวสัดุอุปกรณ ์
 - การเปลีย่นแปลงแก้ไขแบบไม่ว่าจะเป็นแบบไม่ว่าจะเป็นเพราะสาเหตุใดๆ  ก็ตามกต็้อง 
  ด าเนินการไปโดยความเห็นชอบของวิศวกรผู้ออกแบบและจะต้อง เป็นลายลักษณ์อักษรการ 
  เปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆทีด่ าเนินการไปโดยพลการ   ถ้าหากเกิดความผิดพลาด   ความไม่ 
  เหมาะสม   ความเสียหาย   และความไม่ถูกต้อง   ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ   
  ทั้งสิ้นท่ีเกิดขึ้นตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ  ทั้งสิ้นท่ีเกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่ 
  ด าเนินการไปแล้วให้เกิดความเหมาะสมและถูกต้อง 
 - ข้อก าหนดคุณสมบตัิวัสดุและอุปกรณ์ตา่งๆ  ท่ีก าหนดไว้ในแบบ  และ/หรือ รายการประกอบ 
  นี้  ให้ถือเป็นนัยส าคัญทีผู่้รับจ้างจะต้องปฏิบัตติาม   ถ้าหากวัสดุและอุปกรณ์ที่น ามาติดตั้งไม ่
  เป็นไปตามข้อก าหนด   ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างต่อค่าใช้จ่ายใดๆก็ตาม ใน 
  การเปลีย่นแปลงวัสดุและอุปกรณน์ั้นๆ   ให้ถูกต้องตามแบบและรายการประกอบแบบ 
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6.1.14 การทดสอบ 
   ผู้รับจ้างจะต้องท าการทดสอบการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ  และระบบต่างๆ  ที่ติดตั้ง 

ภายในโครงการนี้ทั้งหมด  โดยผูร้บัจ้างจะต้องจัดเตรียมบุคลากรที่เหมาะสมส าหรับทดสอบ   
อุปกรณ์และระบบนั้นๆ  และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ  ทั้งสิ้นตลอดจนความเสียหายที่ 
เกิดขึ้นจากการทดสอบนั้นๆ   ผูร้บัจ้างจะต้อง  จัดท ารายละเอียดแสดงวิธีการทดสอบ  เพื่อขอ 
อนุมัติความเห็นชอบต่อวิศวกรผู้ออกแบบก่อนการด าเนินการทดสอบจริงอย่างน้อย  15  วัน 

6.1.15 ขอบเขตของรายการประกอบแบบ 
   รายการประกอบแบบน้ี   ให้มีผลบังคับครอบคลุมถึงวสัดุอุปกรณ์ใดๆ  ท่ีติดตั้งเพิ่มเติม 

นอกเหนือแบบนี้ด้วย 
 

6.2 รายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์ 
6.2.1 สายไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้า 

- สายไฟฟ้าแรงสูง 
  1) ทั่วไป วัสดุ อุปกรณ์ สายไฟฟ้าแรงสูงและการติดตั้ง ให้เป็นไปตามกฎและระเบยีบของ 
   การไฟฟ้าฯ 
 2) ขอบเขต 
   -  ผู้รับจ้าง ต้องเป็นผู้ด าเนินการจดัหาและติดตั้งสายแรงสูง 22 kV 3 เฟส 3สาย 50 Hz  
  ตามจุดที่ก าหนดไว้ในแบบ ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบการเดินสายแรงสูง 
  -  ผู้รับจ้าง ต้องเป็นผู้ด าเนินการตดิต่อให้การไฟฟ้าฯ มาตรวจสายการติดตั้งสายแรงสูง 
  และทดสอบสายแรงสูงดังกลา่วในข้อ 6.1 และ ติดตั้งมิเตอร์แรงสูงให้จนเป็นที ่
  เรียบร้อย 
  -  การทดสอบ ผู้รับจ้างต้องให้การไฟฟ้าฯ ทดสอบอุปกรณ์แรงสูงตา่ง ๆ รวมทั้งตรวจวัด 
  ค่าความต้านทานของฉนวนสายไฟฟ้าฯ ที่ยอมรับได ้

- หม้อแปลงไฟฟ้า 
  1) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าตามที่ก าหนดในแบบแปลน หม้อแปลง  
   ไฟฟ้าเป็นหม้อแปลงน้ ามัน (Oil-Immersed Type) ชนิด HERMETICALLY SEAL  
   ส าหรับใช้ภายนอกอาคาร ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก) 384 2525 และ IEC  
   60076 มี CABLE BOX ครอบ Bushingหม้อแปลงหรือตามที่ระบุในแบบ 
  2) หม้อแปลงไฟฟ้า   มีพิกัดดังนี ้
  -  ขนาด    ตามที่ระบุในแบบ 

-  เฟส    3 
  -  ความถี ่   50 Hz 
  -  แรงดันด้านแรงสูง  22 KV + 2x2.5% TAP 
  -  แรงดันด้านแรงต่ า  400/230 V. 3 Ph. 4 W 
  -  กลุ่มเวคเตอร ์   Dyn11 
  -  แรงดันอิมพีแดนซ ์  6% 
  -  อุณหภูมิเพิ่มด้านแรงสูง  80K 
  -  อุณหภูมิเพิ่มด้านแรงต่ า  80K 
  -  ก าลังสูญเสียขณะมีโหลด  ให้ระบุในใบเสนอราคา 
  -  ก าลังสูญเสียขณะไม่มีโหลด ให้ระบุในใบเสนอราคา 
  -  แรงดันอิมพัลล ์   125KV                 
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3) อุปกรณ์ประกอบ มีดังนี ้
 -  HI. BUSHING WITH TERMINAL CONNECTOR AND COVAR                         

WITH BIRD GUARD  
-  LT. BUSHING WITH TERMINAL CONNECTOR 
-  OIL LEVEL GAUGE 
-  TAP CHANGER 
-  OIL CHECK VALVE 
-  OIL DRAIN PLUG 
-  GROUND TERMINAL  

4) การทดสอบ 

-  หม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องผา่นการทดสอบที่โรงงาน และต้องมีหนังสอืรับรองผลการ 

ทดสอบออกโดยโรงงาน 

-  ผู้รับจ้างต้องท าการด าเนินการขออนุมัติใช้หม้อแปลงไฟฟ้าจากทางการไฟฟ้า  หาก 

การไฟฟ้าไม่ยอมให้ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าดังกล่าวผู้รบัจ้างจะต้องหาหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ท่ี 

ถูกต้องมาเปลี่ยนใหโ้ดยไม่คดิค่าใช้จ่ายใดๆ  เพิ่มขึ้นท้ังสิ้น 
6.2.2 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ 

   ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ   ต้องเป็นไปตามก าหนดในแบบ     
- การติดตั้งดวงโคม 

การติดตั้งดวงโคมต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในแบบและ / หรือข้อก าหนดต่อไปนี ้
1) การติดตั้งดวงโคมให้ผู้รับจ้างจัดท าแบบแสดงรายละเอียดการติดตั้งเสนอต่อวิศวกร 
 เพื่อให้ความเห็นชอบ 
2) การติดตั้งดวงโคมทั้งหมดต้องท าให้ได้แนวท้ังแนวดิ่งและแนวระดับ 
3) การต่อสายไฟฟ้าเข้าดวงโคมทุกแบบ   ต้องท าภายในดวงโคมหรือภายในกล่องต่อสายที่ 

ยึดติดกับดวงโคมเท่านั้น 
4) น๊อต  สกรู    และสลักเกลียว ที่ใช้ในการติดตั้งดวงโคมต้องเป็นชนิดเหล็กอาบสังกะสี  
 

6.3 รายชื่อวัสดุและอุปกรณ์ที่อนุมัติให้ใช้ในโครงการนี้ 
รายชื่อและอุปกรณ์ที่แสดงไว้ข้างใต้นี้   เป็นรายชื่อวัสดุและอุปกรณอ์นุมัติให้ใช้ช่ือท่ีก าหนดไว้   ผู้รับจา้ง 

จะต้องแสดงรายละเอียดต่างๆ ของวัสดุและอุปกรณ์นั้นๆ ว่ามีคณุภาพเทียบเท่ากับวัสดุ  และ/หรือ  อุปกรณ ์
ที่ก าหนดไว้  และมีคณุภาพถูกต้องหรือเป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในรายการประกอบแบบ  และ/ 
หรือ  แบบแปลน 
6.3.1 สายไฟฟ้า  :  Bangkok Cable  , Thai Yazaki ,  Phelps Dodge, MCI 
6.3.2 ท่อ PVC     :ท่อน้ าไทย ,ตราช้าง ,ตราเสือ 
6.3.3 ท่อHDPE   :  มาตรฐาน มอก.982-2548 
6.3.4 หม้อแปลงไฟฟ้า   : เอกรัฐ ,เจริญชัย, QTC 
6.3.5 แผงไฟฟ้าแรงต่ า   :    ABB, Schneider, TIC  
6.3.6 สวิทซ์เกียรไ์ฟฟ้าแรงต่ า   :  Schneider ,  GE  ,  MG 
6.3.7 อุปกรณ์ประกอบแผงไฟฟ้า ,มิเตอร์:  FUJI , MITSUBISHI , TELEMECANIQUE 
6.3.8 แผงสวิตซย์่อย   Schneider ,  GE  ,  MG 
6.3.9 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ 
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 - โคมไฟฟ้า :  PHILIPS, LUSO,   VCK, LIGMAN, LIGHT HOUSE   
 - หลอดไฟฟ้า :  GE , OSRAM , PHILIPS , SYLVANIA , TOSHIBA    
 - บัลลาสต ์ :  PHILIPS, OSRAM, EYE 
 - สตาร์ทเตอร ์ :  PHILIPS, OSRAM , SYLVANIA    
 - ขาหลอด :  BJB, PHILIPS, VOSSLOH   
 - คาปาซิเตอร:์  ELECTRONICAL , DNA , FACON 
6.3.10 สวิทซ์, เต้ารับไฟฟ้า, เต้ารับโทรศพัท์ :  bticino , Panasonic ,  CLIPSAL 
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7. งานระบบสุขาภิบาลภายนอก 
 7.1 ขอบเขตของงาน  สถาบันมาตรฐาน  และ สถาบันการทดสอบ 
  7.1.1 ขอบเขตของงาน 
   - ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง  ทดสอบงานระบบสุขาภิบาลรวมทั้ง  อุปกรณ์ทุก 
    ชนิดทั้งหมดดังท่ีแสดงไว้ในแบบและรายการประกอบแบบเพ่ือให้ใช้งานได้สมบูรณ์และถูกต้องตาม 
    มาตรฐานและหลักวิชาการงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 
   - ผู้รับจ้างจะต้องท าการส ารวจและตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างก่อนท่ีจะด าเนินการติดตั้งวัสดุท่อและ 
    อุปกรณ์ต่างๆ จนมีความเข้าใจเปน็อย่างดี ซึ่งผู้รับจ้างจะใช้ถือเป็นข้ออ้างในการที่ตนไม่ทราบ 
    ข้อเทจ็จริงหรือข้อมูล เพื่อประโยชน์ใดๆ ของตนมิได ้  
   - งานระบบไฟฟ้าในส่วนท่ีเกีย่วข้องกับงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงให้ใช้มาตรฐานเดียวกับงาน 
    ระบบไฟฟ้าโครงการ 
  7.1.2 สถาบันมาตรฐาน 
    ถ้ามิได้ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ให้ยดึถือมาตรฐานคุณภาพทั่วไปของวัสดุ อุปกรณ์ และผลติภณัฑ์  
   รวมทั้งมาตรฐานของระบบสุขาภิบาล ให้ถือตามมาตรฐานของสถาบันที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
   - กปน.   :   การประปานครหลวง 
   - กปภ.    :  การประปาส่วนภมูิภาค 
   -  วสท.  :    วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
   -  มอก.   :   มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมไทย 
   - E.I.T : THE ENGINEERING INSTITUTE OF THAILAND 
   -  ASTM :  AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS 
   -  ANSI  :  AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE 
   -  NFPA  :  NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION 
   -  FM   :  FACTORY MUTUAL SYSTEM 
   -  UL   :  UNDERWRITERS LABORATORIES, INC. 
   -  BS   :  BRITISH STANDARD 
  7.1.3  สถาบันการทดสอบ 
    ในกรณีที่จะต้องมีการทดสอบคุณภาพวัสดุ  และ อุปกรณ์ที่ใช้งานตามสัญญานี้ ให้ทดสอบโดย 
   สถาบันดังต่อไปนี ้
   -  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยของรัฐ  หรือ สถาบัน ฯ ที่เทียบเท่า 
   -  หน่วยงานของทางราชการ หรือ เอกชนท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป 
    ทั้งนี้ให้เสนอสถาบันการทดสอบเพื่อขอความเห็นชอบต่อผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อนด าเนินการ 
   โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
 
 7.2 แบบ รายการประกอบแบบ และ หนังสือคู่มือ 
  7.2.1 ระยะ ขนาด และ ต าแหน่งที่ปรากฏในแบบ ให้ถือตัวเลขท่ีระบเุป็นส าคัญ การวัดจากแบบโดยตรง 
   ส าหรับในส่วนท่ีไม่ได้ระบุเป็นตัวเลขไว้นั้น ให้ถือเป็นการแสดงเพื่อให้ทราบเป็นแนวทางที่ควรจะเป็นไปได้ 
   โดยประมาณเท่านั้น 
  7.2.2  ข้อขัดแย้งต่างๆ ที่ปรากฏในแบบ และรายการประกอบแบบ ในกรณีที่เกิดมคีวามคลาดเคลื่อน ขัดแย้ง   
   หรือ ไม่ชัดเจนในแบบและรายการประกอบแบบรวมทั้งเอกสารสญัญาต่างๆ ผู้รับจ้างต้องรบีแจ้งให้ผู ้
   ควบคุมงานทราบทันเพื่อขอรับการวินิจฉัยทันที่ โดยผู้คุมงาน จะวินจิฉัยโดยถือเอาส่วนท่ีได้ประโยชน์สูงสุด   
   และ ถูกต้องกว่าเป็นเกณฑ์  หากยังมิไดร้ับการแจ้งผลการวินิจฉัย  ห้ามผูร้ับจ้างด าเนินการในส่วนนั้น ซึ่ง 
   ผู้รับจ้างจะคิดเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่ม และ ใช้เป็นเหตผุลในการขอต่อสญัญาไมไ่ด้ 
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  7.2.3  แบบ และ รายการประกอบแบบ เป็นเพียงรูปแบบและรายการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทราบเป็นแนวทาง  
   และ หลักการในการด าเนินงานกอ่สร้างงานระบบสุขาภิบาลเท่านั้น ในการด าเนินงานก่อสร้างและติดตั้ง 
   จริง  ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบงานให้สอดคล้องกับแบบงานสถาปัตยกรรม  งานตกแต่งภายใน  งาน 
   โครงสร้าง  และ งานระบบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้หากจะต้องท าการปรับปรุงงานบางส่วนจากแบบท่ีได้ 
   แสดงไว้โดยที่เห็นว่าเป็นความจ าเป็นท่ีจะท าให้งานถูกต้องได้คณุภาพมาตรฐานตามหลักวิชาการแล้วผู้รับ 
   จ้างจะต้องด าเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิและไม่ใช้เป็นเหตผุลในการต่อสัญญา 
  7.2.4  แบบใช้งาน (SHOP DRAWING) 
   -  ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบใช้งานให้ถูกต้องตามความต้องการใช้งาน โดยวัสดุ อุปกรณต์่าง ๆ ที่ 
    ติดตั้งให้เป็นไปตามตามข้อเสนอแนะของผู้จ าหน่ายหรือผูผ้ลติโดยตรง หรือไดม้าตรฐานตรงตามหลัก 
    วิชาการพร้อมทั้งวิศวกรผูร้ับผดิชอบของผู้รับจ้างลงนามรับรอง และ ลงวันท่ีก ากับบนแบบใช้งานท่ี 
    เสนอขออนุมัติทุกแผ่น 
   -  ผู้รับจ้างต้องศึกษาท าความเข้าใจแบบสถาปัตยกรรม แบบตกแต่งภายใน แบบโครงสร้างและ งาน 
    ระบบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกนัท้ังหมด (Combine Shop) รวมทั้งตรวจสอบสถานท่ีติดตั้งจริง  
    เพื่อให้การจัดท าแบบใช้งานเป็นไปโดยถูกต้อง และ ไมเ่กิดอุปสรรคกับงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   -  แบบใช้งานต้องมีขนาดและมาตราส่วนเท่ากับแบบประกอบสญัญารวมทั้งมีแบบขยายเพื่อแสดง 
    รายละเอียดที่ชัดเจน  และ ท าความเข้าใจได้ถูกต้องโดยให้ใช้ขนาดและมาตราส่วนท่ีเหมาะสม 
   -   ผู้รับจ้างต้องไม่ด าเนินการใด ๆ ก่อนท่ีแบบใช้งานจะได้รับการอนุมตัิจากผู้ควบคมุงาน มิฉะนั้น 
    ค่าใช้จ่าย  และ เวลาในการด าเนนิงานท่ีอาจเกิดขึ้นท้ังหมด รวมทั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ 
    เป็นเป็นตามแบบใช้งานท่ีได้รับอนมุัติ ผู้รบัจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
   -  การอนุมัติแบบใช้งานของผู้ควบคมุงานหรือผู้ออกแบบถือเป็นการอนุมัติให้ท างานไดเ้ท่านั้น ดังนั้น 
    แบบใช้งานท่ีได้อนุมัติแล้วยังถือว่าอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้รบัจ้าง  และวิศวกรของผู้รับจ้างท่ี 
    เป็นผู้ลงนามรับรองหากผู้คุมงานตรวจพบข้อผิดพลาดในภายหลังผู้รบัจ้างต้องด าเนินการแกไ้ขให้ 
    ถูกต้องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและเวลาในการด าเนินงานเพิม่ขึ้น 
   -   แบบใช้งานท่ีไม่มีรายละเอยีดเพียงพอผู้ควบคุมงานอาจแจ้งให้ผู้รับจา้งทราบและส่งคืนโดยที่ไมม่ีการ 
    พิจารณาและผู้รับจ้างจะต้องรีบด าเนินการแก้ไขและจดัส่งแบบดังกล่าวให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาใหม่ 
    โดยไม่รอช้า 
   -   แบบใช้งานท่ีเสนอขออนุมัติต้องมีอย่างน้อย  3  ชุด  และ ผู้ควบคุมงานอาจขอให้ผู้รับจ้างส่งเพิ่มเติม 
    ได้อีกตามความจ าเป็น 
  7.2.5  แบบก่อสร้างจริง (AS- BUILT  DRAWING) 
   -  ผู้รับจ้างต้องจดัท าแบบก่อสรา้งจรงิเพื่อส่งให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ก่อนการปดิฝ้า 
    เพดานและก่อผนังปิดหรือถมดินเพื่อปิดงานในส่วนนั้นๆ  
   -   แบบก่อสร้างจริงต้องมีขนาด และ มาตรส่วนเท่ากับแบบประกอบสญัญา  รวมทั้งมีแบบขยายอื่น ๆ  
    อีกตามมาตราส่วนเหมือนกับแบบใช้งานท่ีได้รับอนุมัติ 

- แบบก่อสร้างจริงชุดสมบูรณ์ทั้งหมดจะต้องได้รับการลงนามรับรองความถูกต้องโดยวิศวกร
ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้าง และ ส่งให้ผู้คุมงาน 1 ชุด เพื่อตรวจสอบอย่างน้อย  30 วัน  ก่อน
ก าหนดการทดสอบและการทดลองเริ่มใช้งานของระบบ 

  7.2.6  หนังสือคู่มือการใช้งาน  และบ ารุงรักษาระบบเป็นเอกสารประกอบการส่งมอบงานซึ่งผูร้ับจ้างต้อง 
   จัดเตรียมเพื่อส่งมอบให้ผู้ควบคุมงานก่อนวันส่งมอบงานอย่างน้อย 7 วัน 
   หนังสือคู่มือ  จะประกอบด้วยรายการต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
   -  เอกสารรายละเอียดข้อมูลของอุปกรณ์ทั้งหมดทีไ่ด้ยื่นเสนอและได้รบัการอนุมัติ 
   -  แค๊ตตาล็อคของอุปกรณ์พร้อมท้ังเอกสารแนะน าวิธีการตดิตั้งซ่อมบ ารุงและการ ด าเนินการใช้งาน 
    รวมทั้งรายชื่อบริษัทผู้แทนจ าหน่ายเครื่องและอุปกรณ ์
   -  รายงานการทดสอบอุปกรณ์และระบบทั้งหมด 
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   -  รายการอุปกรณ์และข้อแนะน าช้ินส่วนท่ีควรมไีว้ขณะใช้งาน 
   -  รายการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์แตล่ะชนิดตามระยะเวลาที่เหมาะสม  เช่น    
    ทุกเดือน  ทุก  3  เดือน  ทุก 6 เดือน หรือทุกปี  เป็นต้น 
   -  หนังสือคู่มือท้ังหมดดังกล่าวข้างตน้ต้องส่งเสนอผูคุ้มงาน  1 ชุด  เพื่อตรวจสอบ  และอนุมัติก่อนการ 
    ส่งฉบับจริง 
 
 7.3 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
  7.3.1  การส ารวจบรเิวณก่อสร้าง ผูร้ับจ้างต้องส ารวจสอบสถานท่ีก่อสรา้งก่อนการติดตั้ง  วัสดุ  อุปกรณต์่าง ๆ  
   เพื่อศึกษาถึงลักษณะทั่วไป ขอบเขตสิ่งก่อสร้าง  และ สาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้ความเข้าใจเป็นอย่าง 
   ดีโดยผู้รับจ้างจะยกข้ออ้างถึงการที่ตนทราบหรือข้อมลูที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อประโยชน์ใด ๆ ของตนมิได้   
   และหากมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง โยกย้ายหรือปรับปรุงสถานที่ก่อสร้างและสาธารณูปโภคเดิมทีม่ี 
   อยู่ให้สอดคล้องกับการก่อสรา้งและท างานจริงสามารถกระท าได้โดยให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นภาระของผู ้
   รับจ้างด้วย 
  7.3.2  การตรวจสอบแบบ  รายการประกอบแบบ  และข้อก าหนด ผูร้ับจ้างต้องตรวจสอบแบบก่อสร้าง  รายการ 
   ประกอบแบบ  และ ข้อก าหนดอื่นๆ โดยตรวจสอบรายละเอียดจากแบบสถาปัตยกรรม  แบบตกแตง่ 
   ภายใน  แบบโครงสร้าง  และแบบงานระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อมีข้อสงสัยหรือพบความ 
   ผิดพลาดให้สอบถามจากผู้ออกแบบหรือผู้ควบคมุงานโดยตรง 
  7.3.3  พนักงาน 
   -  ผู้รับจ้างต้องจดัหาวิศวกรผู้รับผิดชอบ  หัวหน้าช่าง  และ ช่างฝีมือช านาญงานท่ีมีประสบการณ์ 
    ความสามารถท่ีเหมาะสมกับงานท่ีได้รับมอบหมายเข้ามาปฏิบัติงานโดยมีวิธีการบริหารงานและการ 
    ท างานท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการและมีจ านวนเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานได้ทันทีให้แล้วเสร็จทัน 
    ตามก าหนดเวลาทีร่ะบุในสญัญา 
   -  วิศวกรผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างเปน็ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานและควบคุมการติดตั้งให้เป็นไป 
    ตามแบบและรายการประกอบแบบ โดยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและด้วยวิธีปฏิบัติซึ่งเป็นท่ี 
    ยอมรับ 
   -  ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธ์ิที่จะสั่งให้ผู้รบัจ้างเปลี่ยนพนักงานท่ีเห็นว่าปฏบิัติงานโดยไม่มปีระสิทธิภาพหรือ 
    ปฏิบัติงานท่ีอาจท าให้เกิดความเสยีหายหรือก่อให้เกดิอันตราย  โดยผู้รับจ้างต้องจดัหาพนักงานใหม่ 
    ที่มีประสิทธิภาพดีมาท างานแทนโดยทันที 
   -  ผู้รับจ้างต้องเสนอช่ือ  ประวัติ  และ ผลงานของวิศวกรผู้รับผิดชอบและหัวหน้าช่างทุกคน  พร้อมทั้ง 
    ต าแหน่งท่ีในการปฏิบัติในโครงการให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนเริม่โครงการ 
  7.3.4  ประสานงาน 
   -  ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือต่อผู้ควบคุมงานและบุคลากรของฝา่ยผูว้่าจ้างในการท างานตรวจสอบ  
    วัด เทียบ จัดท าตัวอย่าง และ อื่นๆ ตามสมควรแก่กรณ ี
   -  ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานกับผูร้ับจ้างอื่น ๆ ท่ีท างานเกี่ยวข้องกับโครงการ   
    เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานและความคืบหน้าของโครงการหากเปน็การจงใจละเลยต่อความร่วมมือ 
    ดังกล่าวท่ีท าให้มีผลเสียหายต่อโครงการ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิที่จะเรียกร้องความเสยีหายที่เกดิจากผู ้
    รับจ้างโดยการร่วมมือประสานงานนี้หมายถึง 

1) การร่วมมือปรึกษาวางแผนความคบืหน้าของงาน  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งในอันท่ีจะท าให้งาน 

ล่าช้าเกินก าหนด 

2) การร่วมมือในการใช้เครื่องอ านวยความสะดวกร่วมกันเช่น  นั่งร้าน  การปฐมพยาบาลการดูแล
ความปลอดภัย 

3) การร่วมมือในการเก็บและเคลื่อนย้ายวัสดุ เครื่องมือ  และอุปกรณต์่างๆ  
4) การร่วมมือในการท าความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน 
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5) การร่วมมือในการป้องกันการช ารดุเสียหายกับงานบางส่วนท่ีเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว 

6) และอื่น ๆ  
7) หากพ้ืนท่ีใดของอาคารมีงานท่ีเกี่ยวข้องกับการตกแต่งท้ังที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง  หรือทราบว่า

จะมีการก่อสร้าง  และ/หรือตกแตง่ภายหลัง ผูร้ับจ้างต้องประสานงานกับวิศวกร  สถาปนิก 
มัณฑนากร โดยใกล้ชิดเพื่อให้งานเตรียมการเป็นไปโดยถูกต้องตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 

  7.3.5 การติดต่อและค่าธรรมเนียม ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  ให้ผู้รับจา้งเป็นผู้ตดิต่อประสานงานกับ 
   หน่วยงานของรัฐ  หรือเอกชน  เกี่ยวกับระบบท่ีเกี่ยวข้องกับผูร้ับจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งความสมบูรณ์ของงาน  
   โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการตดิต่อด าเนินงานรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการที่เรียกเก็บโดย 
   หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  ผู้รบัจ้างเป็นผู้รับผิดชอบท้ังสิ้น  ท้ังนี้ยกเว้นค่าประกันอุปกรณ์  เช่น  มเิตอร์ 
   น้ า - ไฟ  เป็นต้น 
  7.3.6  การจัดหาน้ าประปา  ไฟฟ้า  โทรศัพท์ ฯลฯ  เพื่อใช้ระหว่างการก่อสร้าง 
   -  ถ้ามิได้ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น  ผู้รบัจ้างต้องเป็นผู้จัดหาน้ าประปา  ไฟฟ้า  โทรศัพท์  ฯลฯ ที่ 
    เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
   -  ผู้รับจ้างต้องให้ข้อมลูต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับปริมาณ  ขนาด  และ รายละเอียดอื่นๆ ท่ีจ าเป็น  เพื่อรวบรวม 
    และด าเนินการติดต่อหน่วยงานต่างๆ  ของรัฐ  หรือ เอกชนในการขออนุมัติใช้บริการดังกลา่ว 
  7.3.7  การท างานนอกเวลาท าการปกติ หากผู้รับจ้างมีความประสงค์ที่จะท างานในช่วงเวลาท างานท่ีเกินเวลา  8  
   ช่ัวโมงวันท างานปกติ  และ ท างานล่วงเวลาในวันอาทิตย์  วันหยุดนักขัตฤกษ์  หรือ วันท่ีทางราชการ 
   ก าหนดให้เป็นวันหยดุราชการ  ผูร้ับจ้างต้องให้ผู้คุมงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  1 วัน  เพื่อขออนุมัติ 
   ท างานล่วงเวลา โดยผู้คมุงานจะพจิารณาอนุมัติตามความเหมาะสมและหากในกรณีที่การท างานนั้น 
   จ าเป็นต้องมีผูคุ้มงานอยู่ควบคุมตลอดเวลาในสนามผู้รับจ้างต้องเปน็ผู้รับภาระออกค่าใช้จ่ายในการท างาน 
   ล่วงเวลาของผู้คมุงานด้วย 
  7.3.8  การเสนอรายละเอียด  วัสดุ  อุปกรณ์เพื่ออนุมตัิใช้งาน 
   - ผู้รับจ้างต้องจดัท ารายการแสดงรายละเอียดของวัสดุ  อุปกรณ์เสนอต่อผู้ควบคุม  เพื่อขออนุมัติก่อน 
    ด าเนินการในส่วนน้ันอย่างน้อย  30 วัน  ส าหรับรายการใดที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติ  ห้ามมิให้ ผู้รับจ้าง 
    น าเข้ามายังบรเิวณพื้นที่ของโครงการโดยเดด็ขาด 

- รายละเอียดวสัดุ อุปกรณ์แตล่ะอยา่งให้เสนอแยกกันโดยรวบรวมข้อมูลเรียงล าดับให้เข้าใจง่าย  
พร้อมท้ังแนบเอกสารสนับสนุน  เช่น แค็ตตาล็อก  และ หรือตัวอย่างจริงตามความต้องการของผู้
ควบคุมงาน (หากจ าเป็น) โดยมีเครื่องหมายช้ีบอกรุ่น  ขนาด  และ ความสามารถเพื่อประกอบการ
พิจารณารวมทั้งต้องประทับตราเครื่องหมายช่ือบริษัทหรือลงช่ือก ากับเอกสารและตัวอย่างจริงทุกช้ิน
ที่เสนอเพื่ออนุมัติด้วย 

  7.3.9 การจัดท าตารางแผนการท างาน ผูร้ับจ้างต้องจัดท าตารางแผนการท างานการน าเสนอวสัดุอุปกรณ์เข้า 
   พื้นที่โครงการ  และการตดิตั้งพร้อมทั้งจ านวนบุคคลลากรในการท างานโดยจะต้องมีรายละเอียดแสดง 
   เวลาเริ่มงาน  และการแล้วเสร็จของงานแต่ละขั้นตอน เพื่อเสนอต่อผู้ควบคุมงานเป็นระยะ ๆ  และตาราง 
   แผนงานน้ันจะต้องได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับปริมาณงานกอ่สร้างที่เป็นจริงอยูเ่สมอ 
  7.3.10  การจัดท ารายงานผลความคบืหน้าของงาน 
   -  ผู้รับจ้างต้องจดัท ารายงานปฏิบัติงานประจ าวันและสรุปผลเป็นรายเดือนส่งให้ผู้คุมงาน จ านวน 4 ชุด   
    ตั้งแต่เริม่เข้าปฏิบตัิงานจนถึงส่งมอบงาน 
   -  รายงานดังกล่าวประกอบด้วยรายเอียดดังนี้ต่อไปนี ้
    1) จ านวนและต าแหน่งหน้าที่ของพนักงานท้ังหมดที่เข้าปฏิบัติงาน 
    2) จ านวนวัสดุอุปกรณ์ที่น าเข้ามายังพื้นที่โครงการ 
    3) รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
    4) วันท่ีได้รับค าสั่งแก้ไขงานหรือเปลีย่นแปลงการปฏิบัติงานจากผู้ควบคุมงาน 
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    5) วันท่ีเสนอแบบใช้งานและรับแบบ แก้ไขจากผู้ควบคมุงาน 
    6) เหตุการณ์พิเศษอ่ืนๆ เช่น อุบัติเหตุ  ฯลฯ 
    7) และอื่น ๆ  
  7.3.11  การประชุมโครงการ ผู้รับจ้างต้องเข้าร่วมประชุมโครงการและประชุมในหน่วยงานซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นระยะๆ   
   โดยผู้คุมงานเป็นผู้ก าหนด ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเป็นผู้ได้รับมอบอ านาจเต็มจากผูร้ับจ้าง  และมี 
   อ านาจในการตัดสินใจและทราบรายละเอียดของโครงการเป็นอย่างดี 
  7.3.12  รายการแกไ้ขงาน ผู้รับจ้างต้องยอมรับและด าเนินการโดยมิชักช้า  เมื่อไดร้ับรายการให้แก้ไขข้อบกพรอ่ง 
   ของงานท่ีท าไปแล้วจากผู้คุมงาน  โดยจะต้องปฏิบัติอยา่งถูกต้องตามหลักวิชาการ  และผูร้ับจ้างจะตอ้ง 
   รับผิดชอบต่อคา่ใช้จ่ายในการแก้ไขความบกพร่องดังกล่าว 
  7.3.13  การทดสอบอุปกรณ์และระบบ 
   -  ผู้รับจ้างต้องจดัท าตารางแผนงานแสดงก าหนดการทดสอบอุปกรณแ์ละระบบรวมทั้งจดัเตรียม 
    เอกสารแนะน าจากผู้ผลิตในการทดสอบ เพื่อเสนอผู้คุมงานก่อนท าการทดสอบอย่างน้อย 30 วัน   
   -  อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ในการทดสอบผูร้ับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาทั้งหมด 
   -  ผู้รับจ้างต้องท าการทดสอบอุปกรณ์และระบบตามหลักวิชาการโดยมีผู้ควบคุมงานอยูร่่วมขณะ 
    ทดสอบด้วย 
   -  ผู้รับจ้างต้องท ารายงานข้อมูลในการทดสอบหลังการทดสอบผูร้ับจ้างต้องกรอกข้อมูลตามทีไ่ด้จาก 
    การทดสอบจริงส่งให้ผู้คมุงาน  จ านวน 4 ชุด 
   -  ผู้รับจ้างจะต้องเปิดใช้งานอุปกรณต์่างๆ ในระบบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เตม็ประสิทธิภาพ  หรือ  
    พร้อมท่ีจะใช้งานได้เต็มความสามารถในช่วงเวลาอย่างน้อย  24 ช่ัวโมงติดต่อกัน  
   -  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าใช้กระแสไฟฟ้า  น้ าประปา  แรงงาน  และอื่น ๆ ในระหว่างการทดสอบให้ 
    อยู่ในความรับผดิชอบของผู้รับจ้าง 
  7.3.14  การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี ผู้รับจ้างตอ้งด าเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท่ีควบคุมและบ ารุงรักษาของผู้ว่าจา้งให้ 
   มีความรู้ความสามารถในการใช้งานและการบ ารุงรักษาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  15 วันติดต่อกัน 
   ภายหลัง ส่งมอบงาน หรือจนกว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมและบ ารุงรักษาของผู้ว่าจ้างจะสามารถใช้เครื่องไดด้้วย 
   ตนเอง 
  7.3.15  การส่งมอบงาน 
   -  ผู้รับจ้างจะต้องท าการทดสอบอุปกรณ์และระบบตามที่ผู้ควบคมุงานก าหนดจนกว่าจะไดผ้ลเป็นที่น่า 
    พอใจและแน่ใจว่าการท างานของระบบถูกต้องตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 
   -  รายการสิ่งของต่างๆ ท่ีผู้รับจ้างต้องส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงาน  ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของ 
    การตรวจรับมอบงานด้วยคือ 
    1) กระดาษไขแบบก่อสร้างจริง  จ านวน  1 ชุด 
    2) พิมพ์เขียวแบบก่อสร้างจริง    จ านวน  4 ชุด 
    3) หนังสือคู่มือการใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์  จ านวน 4 ชุด 
    4) อะไหล่ ต่าง ๆ  และ เครื่องมือพิเศษส าหรับใช้ในการปรับแต่งซ่อมบ ารุงเครื่องจักรอุปกรณ์ซึ่ง 
     โรงงานผู้ผลิตเป็นผู้ใหม้าพร้อมกับเครื่องจักอุปกรณ ์
   -  การส่งและรับมอบงานต้องกระท าเป็นเอกสารที่มีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร 
  7.3.16  การรับประกันงาน 
   -  หากมิได้ระบไุว้เป็นอย่างอ่ืน ผูร้ับจ้างต้องรับประกันคณุภาพ ความสามารถอุปกรณ์และการตดิตั้งว่า 
    จะสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีเปน็เวลา  2 ปี นับจากวันรับมอบงานแล้ว 
   -  ระหว่างเวลารับประกันงาน  หากผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้รบัจ้างจัดน าวัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้อง  หรือมี 
    คุณภาพต่ ากว่าข้อก าหนดมาติดตั้ง ตลอดจนงานตดิตั้งไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อย  ผู้รับจ้างต้อง 
    ด าเนินการเปลีย่นหรือแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็วและไมเ่กิน  1 เดือนหลังจากท่ีไดร้ับแจ้ง โดยไม่คดิ 
    ค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิ 
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   -  ในกรณีที่เครื่อง  วัสดุ อุปกรณต์่าง ๆ เกิดช ารุดเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพอันเนื่องมาจาก 
    ข้อผิดพลาดของผู้ผลิต  หรือการตดิตั้งในระหว่างเวลารับประกัน  ผูร้ับจ้างต้องด าเนินการเปลี่ยน 
    หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานไดด้ีเช่นเดิมโดยมิชักช้า 
   -  ผู้รับจ้างต้องด าเนินการโดยทันท่ีทีไ่ด้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างให้เปลี่ยนหรอืแก้ไข  เครื่องอุปกรณต์าม 
    สัญญาการประกันงาน  มิฉะนั้นผูว้่าจ้างขอสงวนสิทธ์ิที่จะจัดหาผู้อืน่มาด าเนินการเอง  โดยคา่ใช้จ่าย 
    ทั้งหมดนั้นผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รบัผิดชอบ 
  7.3.17  การบริการ 
   -  ผู้รับจ้างต้องจดัเตรียมช่างช านาญไว้ส าหรับตรวจสอบซ่อมแซม  และ บ ารุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์ 
    ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดเีป็นประจ าทุกเดือน 3 เดือน , 6 เดือน  หรือตามความเหมาะสม  ตลอด 
    ระยะเวลาการประกันงาน 
   -  ผู้รับจ้างต้องจดัท ารายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์  และการบ ารุงรักษาระบบดังกล่าวเพื่อเสนอผู้ 
    ว่าจ้างภายใน 7 วันนับจากวันตรวจสอบทุกครั้ง 
 
 7.4 การปฏิบัติงาน 
  7.4.1  ความปลอดภัยและการป้องกัน 
   -  ผู้รับจ้างต้องจดัให้การปฏบิัติงานมสีภาพท่ีปลอดภัยและหมั่นตรวจตราให้มีการป้องกันการสูญเสยี   
    บาดเจ็บ  และเสียหายที่อาจเกิดขึน้กับพนักงานและบุคคลอื่นรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่เก็บรักษา และ 
    สิ่งของในบริเวณก่อสร้างและเคียงข้าง  เช่น  ถนน  ทางเดิน  สิ่งท่ีปลูกสรา้ง และสาธารณูปโภค 
    ต่างๆ ด้วย 
   -  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บบุคคลใดๆ กต็ามอันเนื่องจากผลของการท างานของผู้รับจา้ง   
    และ ส าหรับพ้ืนท่ีภายในสถานท่ีท างานท่ีมีโอกาสเกดิเพลิงไหม้จะต้องจัดเตรยีมให้มีอุปกรณ์ป้องกัน 
    เพลิงที่เหมาะสม  เช่น  เครื่องดับเพลิงเคมี  และอื่น ๆ เป็นต้น 
   -   ผู้รับจ้างต้องไม่น าเครื่องมือ  วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในบริเวณก่อสร้างไปวางกีดขวางการสัญจรของบุคคล 
    ทั่วไปรวมทั้งไม่ท าใหเ้กิดความเสยีหายแก่สถานที่ และสาธารณปูโภคอื่น ๆ หากเกิดความเสยีหายขึ้น   
    ผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมให้คืนสู่สดภาพดีดังเดิมโดยมิชักช้า  และเป็นผูร้ับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
   -  ผู้รับจ้างต้องป้องกันมิให้เกิดความเสียหายใด ๆ แก่สิ่งปลูกสร้างบริเวณข้างเคียงท้ังบนดินและที่อยู่ใต ้
    ดิน หากเกิดความเสียหายขึ้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไขให้คืนสภาพดีดังเดิมโดยมิชักช้าในกรณี 
    ที่ผู้คุมงานเห็นว่าการป้องกันท่ีผู้รบัจ้างได้ท าไวไ้มด่ีพอ  ผู้คุมงานอาจมีค าสั่งใหผู้้รับจ้างเปลี่ยนแปลง 
    ให้ดีขึ้นตามที่เห็นสมควร 
   -  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการปอ้งกันเสียงดังรบกวน และ การสั่นสะเทือนในระหว่าง    การ 
    ท างานและติดตั้ง ส่วนหลังจากการติดตั้งแล้วให้เลือกใช้วิธีการป้องกันโดยการติดตั้งอุปกรณเ์พื่อลด 
    การสั่นสะเทือนควรจะท าตามค าแนะน าของผู้ผลิตเครื่องจักรที่เหมาะสมกับสภาพการท างานจริงของ 
    เครื่องจักรนั้น ๆ  
   -  บริเวณส านักงานของผู้รับจ้างภายในพื้นที่โครงการต้องจัดให้มเีครื่องเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล   
    อุปกรณ์ช่วยชีวิต  ยาสามัญประจ าบ้าน  ซึ่งจัดเก็บไว้ในต าแหน่งที่เห็นและหยิบใช้ได้ง่าย 
  7.4.2  รายงานอุบัติเหตุ เมื่อมเีหตุการณ์ใด ๆ ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในบริเวณพื้นท่ีโครงการไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะ 
   วิวาท  การท าร้ายร่างกายหรืออุบตัิเหตุ ใหผู้้รับจ้างรบีรายงานเหตุทีเ่กิดขึ้นให้ผู้คมุงานทราบเป็นลาย 
   ลักษณ์อักษรในทันท ี
  7.4.3  การป้องกันการล่วงล้ าเขตที่ ผูร้ับจ้างต้องจ ากัดเขตก่อสร้างมิให้เกดิการล่วงล้ าบุกรุกเข้าไปในท่ีข้างเคยีง 
   นอกบริเวณพื้นที่โครงการ  และดแูลมิให้พนักงานของตนบุกรุกเข้าในเขตที่ของผู้อื่นด้วย  ขณะเดียวกนัก็ 
   ป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณก่อสร้างเดด็ขาด ทั้งในและนอกเวลาปฏิบตัิงาน 
  7.4.4  วัตถุโบราณและของมีค่า ทีขุ่ดพบในบริเวณก่อสร้าง  หรือเขตที่ดินของผู้ว่าจ้างให้มอบไว้กับผู้ว่าจ้าง  การ 
   กระท าใดๆ อันแสดงเจตนาปกปิดหรือถือเป็นกรรมสิทธิส์่วนตัวผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะแจ้งต่อเจ้าหน้าที ่
   บ้านเมืองให้ด าเนินการตามกฏหมายได ้
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  7.4.5  การก าจัดสิ่งปฏิกูล ผู้รับจา้งต้องขนขยะมูลฝอย เศษวัสดุและสิ่งของเหลือใช้ออกจากบริเวณปฏิบตัิงานทุก 
   วันภายหลังจากเลิกปฏิบัติงาน  ณ จุดนั้นๆ แล้ว  และให้น าสิ่งต่าง ๆ ไม่ต้องการใช้งานดังกล่าวข้างต้นไป 
   ทิ้งที่บริเวณรวบรวมขยะภายในพืน้ท่ีโครงการตามที่ผู้ควบคมุงานก าหนด  และให้รวบรวมขนออกจากพื้นที ่
   โครงการเป็นครั้งคราวตามระยะเวลาที่เหมาะสม  และก่อนส่งมอบงานจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสรา้งช่ัวคราว 
   ที่อยู่ในความรับผดิชอบออกจากบริเวณพื้นท่ีโครงการ  และท าความสะอาดพื้นท่ีโครงการให้เรียบร้อย 
 
 7.5 วัสดุและอุปกรณ์ 
  7.5.1  วัสดุ และอุปกรณ์  
   - วัสดุ และอุปกรณ์ ที่ใช้กับโครงการจะต้องได้รับอนุมตัิให้ใช้งานได้จากผู้ควบคุมงานก่อนวัสดุ  และ  
    อุปกรณ์ที่น ามาติดตั้งต้องเป็นของใหม่และไม่เคยถูกน าไปใช้งานมากอ่น  ผู้ควบคุมงานมีสิทธิที่จะไม่ 
    รับสิ่งที่เห็นว่ามคีุณสมบตัิและคุณภาพไมด่ีพอหรือไม่เทียบเท่าตามทีอ่นุมัติให้น ามาใช้ในโครงการใน 
    กรณีที่ผูค้วบคุมงานต้องการใหม้ีการทดสอบคณุภาพผู้รับจ้างต้องด าเนินการพร้อมทั้งออกค่าใช้จ่าย 
    เองโดยมิชักช้า 
   -  หากมีความจ าเป็นอันกระท าใหผู้้รบัจ้างไม่สามารถจัดหาวสัดุ  และ อุปกรณ์ตามที่รับอนุมตัิให้ใช้งาน 
    ได้แล้วจากผู้ควบคมุงาน  ผู้รับจา้งต้องจัดหาผลิตภัณฑ์อ่ืนมาทดแทน พร้อมทั้งช้ีแจงเปรียบเทียบ 
    รายละเอียดต่างๆ ของผลติภณัฑด์งักล่าว เพื่อประกอบการขออนุมตัติ่อผู้ควบคุมงานโดยมิชักช้า 
   -  ความเสยีหายที่เกดิขึ้นระหว่างการขนส่ง ติดตั้ง หรือการทดสอบจะต้องด าเนินการซ่อมแซมหรือ 
    เปลี่ยนให้ใหมต่ามความเห็นของผูคุ้มงาน 
  7.5.2  เครื่องมือ ผู้รับจ้างต้องมีเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องผ่อนแรงท่ีมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยส าหรับ 
   ใช้ในการปฏิบัติงาน  โดยต้องเป็นชนิดที่เหมาะสมกับการท างาน  และมีจ านวนเพียงพอกับปริมาณงาน   
   ซึ่งผู้ควบคุมงานมสีิทธ์ิที่จะขอให้ผูร้ับจ้างเปลีย่นแปลง  หรือเพิม่จ านวนให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ 
  7.5.3  การขนส่งและการน าวสัดุ  และอุปกรณ์เข้ายังพ้ืนท่ีโครงการ 
   -  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและความเสยีหายที่เกดิขึ้นในการขนส่งวัสดุ  และอุปกรณ์มายัง 
    หน่วยงานและสถานท่ีติดตั้ง 
   -  ผู้รับจ้างต้องท าหมายก าหนดการน าวัสดุ  และอุปกรณเ์ข้ายังพ้ืนท่ีโครงการ  และ แจ้งให้ผูคุ้มงาน 
    ทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งจัดเตรียมสถานท่ีส าหรับเก็บรักษาท่ีไดม้าตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
    ส าหรับวสัดุอุปกรณ์นั้นๆ 
   -  เมื่อวัสดุและอุปกรณม์าถึงพื้นที่โครงการแล้วผู้รับจ้างต้องน าเอกสารส่งของมอบให้ผู้คุมงานทราบ 
    เพื่อท่ีจะไดต้รวจสอบให้ถูกต้องตามที่ได้อนุมตัิไว้ก่อนที่จะน าเข้ายังสถานท่ีเก็บรักษาต่อไป 
  7.5.4  การจัดเตรียมสถานท่ีเก็บพัสดุ ผู้รบัจ้างเป็นผู้จดัเตรียมสถานท่ีเก็บวสัดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยผู้รับจ้างต้อง 
   ร่วมปรึกษากับผู้ควบคุมงาน ในการจัดสร้างโรงเรือนช่ัวคราวส าหรับเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณโ์ดยจะตอ้ง 
   ได้รับการป้องกันความเสียหาย  หรือ ป้องกันการเสื่อมสภาพก่อนน าไปใช้งานวัสดุที่วางกองไว้ในท่ีโล่งต้อง 
   มีหลังคาหรือผ้าใบคลุมกันฝนและแสงแดดส่วนวัสดุประเภทท่อต้องเก็บบนช้ันและห้ามกองไว้บนพื้นดนิ 
  7.5.5  ตัวอย่างวัสดุ  และอุปกรณ ์
   -  ผู้รับจ้างต้องจดัหาตัวอย่างวัสดุและอุปกรณร์วมทั้งเอกสารของผู้ผลติที่แสดงรายละเอียดทางเทคนิค  
    ขนาด และ รูปร่างที่ชัดเจนของวัสดุและอุปกรณ์แต่ละช้ินตามที่ผูคุ้มงานต้องการ 
   -  ในกรณีที่ผู้คมุงานมีความประสงคใ์ห้ผู้รับจ้างแสดงวิธีการตดิตั้งเพื่อเป็นตัวอย่างหรือความเหมาะสม 
    แล้วแต่กรณีผูร้ับจ้างต้องแสดงการติดตั้ง  ณ สถานที่ ตดิตั้งตามที่ผู้คมุงานก าหนด  เมื่อวิธีและการ 
    ติดตั้งนั้น ๆ ได้รับอนุมตัิแล้วให้ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติต่อไป 
  7.5.6  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ  รายการประกอบแบบ  วัสดุและอุปกรณ์ 
   -  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายการประกอบแบบวัสดุและอุปกรณ์ที่ผิดไปจากข้อก าหนดและ 
    เงื่อนไขตามสัญญาด้วยความจ าเปน็หรือความเหมาะสมกด็ี ผู้รับจ้างต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ 
    ผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติเป็นเวลาอยา่งน้อย 30 วัน ก่อนด าเนินการจัดซื้อหรือท าการติดตั้ง 
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   -  ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ของผูร้ับจ้างมคีุณสมบัติอันเป็นเหตุให้วัสดุและอปุกรณ์ตามรายการทีผู่้ออกแบบ 
    ก าหนดไว้เกดิความไม่เหมาะสมหรือไม่ท างานโดยถูกต้องผูร้ับจ้างจะต้องไม่เพิกเฉยละเลยที่จะแจ้ง 
    ขอความเห็นชอบผู้คุมงานในการแก้ไขเปลีย่นแปลงให้ถูกต้องตามความประสงค์  โดยชี้แจงแสดง 
    เหตุผลและหลักฐานจากบริษัทผู้ผลิต 
   -  ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในกรณดีังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผูร้ับผดิชอบเองทั้งสิ้น 
  7.5.7  รหัส  ป้ายช่ือ  และเครื่องหมายของอุปกรณ์ ผู้รับจ้างต้องจัดท ารหสั  ป้ายช่ือ  และ เครื่องหมายอุปกรณ ์
   ต่าง ๆ ที่น ามาติดตั้งในโครงการเพือ่แสดงต าแหน่ง  เพื่ออ านวยความสะดวกในการตรวจสอบ  และ 
   ซ่อมแซมบ ารุงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณทีต่ิดตั้งมีการปิดมิดชิด 
  7.5.8  การป้องกันน้ าเข้าอาคาร พื้นทีภ่ายในอาคารส่วนท่ีใกล้กับบริเวณที่มีความช้ืนสูงหรือเชื่อมโยงกับภายนอก 
   อาคารที่อาจท าให้น้ าเข้าสู่อาคารได้  ผู้รับจ้างต้องจดัท ารายละเอียดแสดงวิธีการตดิตั้งวัสดุเสริมเพิ่มเตมิให้ 
   ผู้คุมงานอนุมัติก่อนด าเนินงานเพือ่ให้การป้องกันน้ าเข้าอาคารเป็นไปอย่างสมบูรณ ์
  7.5.9  การป้องกันการผุกกร่อน วัสดุ  และอุปกรณ์ ตา่ง ๆ ท่ีผ่านการป้องกนัการผุกกร่อนและการทาสมีาแลว้จาก 
   โรงงานผู้ผลิตหากตรวจพบว่าการป้องกันผุกกร่อนดังกล่าวไม่เรียบรอ้ย ผู้รับจ้างต้องท าการซ่อมแซมให้ 
   เรียบร้อยจนเป็นที่ยอมรับของผู้คมุงาน 
 
 7.6 ข้อก าหนดทั่วไปเกี่ยวกับการท างาน 
  7.6.1   ฝีมืองาน ผู้รับจ้างจะต้องใช้ช่างฝีมอืท่ีช านาญงานโดยเฉพาะในแต่ละประเภทมาปฏิบตัิงาน  เพื่อติดตั้ง 
   ระบบท่อ  เครื่องสุขภณัฑ์  และอปุกรณ์การท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดังตอ่ไปนี้ 
   - การตัดท่อแตล่ะท่อนจะต้องให้ไดร้ะยะสั้นพอดีตามความต้องการทีจ่ะใช้ ณ จุดนั้น ๆ ซึ่งเมื่อต่อท่อ 
    บรรจบกันแล้วจะได้แนวท่อมีส่ม่ าเสมอ ไม่คดโกงและคลาดเคลื่อนจากแนวท่ีควรเป็น 
   -  การวางท่อ จะต้องวางในลักษณะที่เมื่อเกิดการหดตัวหรือขยายตัวของท่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง 
    อุณหภูมิแล้วจะไม่ท าใหเ้กิดการเสยีหายขึ้นแก่ตัวท่อเอง หรือแก่สิ่งใกล้เคียง 
   -  การตัดท่อให้ใช้เครื่องส าหรับตัดทอ่โดยเฉพาะและจะต้องคว้านปากท่อขูดเศษท่อที่ยังติดค้างอยู่ท่ี 
    บริเวณปากท่อออกเสียให้หมด หากจะท าเกลยีวจะต้องใช้เครื่องท าเกลียวท่ีไดม้าตรฐานเพื่อให้ฟัน 
    เกลียวเรียบและได้ขนาดตามมาตรฐาน 
   -  ส าหรับจุดที่มีการเปลี่ยนแนวหรือทิศทางของท่อ ให้ใช้ข้อต่อตามความเหมาะสม และมีการเปลี่ยน 
    ขนาดของท่อให้ใช้ข้อลดเท่าน้ัน 
  7.6.2  การติดตั้งท่อ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแนวระดับท่อของระบบท่อต่าง ๆให้แน่นอนก่อนการติดตั้งระบบ 
   ท่อเพื่อไม่ให้ท่อเหล่านั้นกีดขวางซึง่กันและกัน การตดิตั้งและเดินท่อจะต้องกระท าด้วยความประณีต ให้ 
   เป็นระเบียบเรียบร้อยแกส่ายตา  การเลีย้ว  การหักมุม  การเปลี่ยนแนว และระดับท่อ จะต้องใช้ข้อต่อที่ 
   เหมาะสมให้กลมกลืนกบัลักษณะรปูร่างของอาคารในส่วนน้ัน แนวท่อต้องให้ขนานหรือตั้งฉากกับอาคาร 
   โดยมิใหเ้อียงจากแนวอาคารการแขวนท่อจากเพดานหรือจากโครงสร้างเหนือศีรษะ ท่ีมไิด้ก าหนดต าแหน่ง 
   ที่แน่นอนไว้ในแบบจะต้องแขวนท่อน้ันชิดด้านบนมากท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได้ ท้ังเพื่อมิให้ท่อนั้นเป็นท่ีกีดขวาง 
   แก่สิ่งท่ีติดตั้งท่ีเพดานหรือเหนือศรีษะ  เช่น  โคมไฟ  และท่อลม ฯลฯ เป็นต้น  และการติดตั้งท่อจะต้อง 
   ปล่อยให้มีการยึดหยุ่นไดส้ าหรับการขยายตัวและหดตัวโดยไม่เกดิความเสียหายต่อระบบท่อและข้อตอ่ 
   ต่างๆ  
  7.6.3  การวางติดตั้งอุปกรณ์ประกอบการเดินท่อต่าง ๆ เช่น  วาล์วน้ า  มาตรวัดน้ า  เกจ์วดัแรงดัน  ฯลฯ  เปน็ต้น   
   จะต้องติดตั้งให้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งานงานโดยปกต ิ และสามารถถอดซ่อมบ ารุงรักษาหรือ 
   เปลี่ยนใหมไ่ดโ้ดยง่าย 
  7.6.4  ข้อห้ามในการต่อท่อร่วม ระบบทอ่น้ าทีใ่ช้ในการบริโภคนั้นห้ามต่อบรรจบกับระบบท่อโสโครก  และท่อน้ า 
   ทิ้งเป็นอันขาดหากแนวท่อน้ าท่ีใช้ในการบริโภคจะต้องเดินขนานหรอืตัดกับแนวของท่อน้ าโสโครก หรอืท่อ 
   น้ าท้ิงแล้ว  ท่อน้ าท่ีใช้ในการบริโภคจะต้องอยู่เหนือท่อน้ าโสโครกหรอืท่อระบายน้ าท้ิง 
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  7.6.5  จุดสิ้นสุดของระบบท่อท่ีเตรียมไวส้ าหรับอนาคต หากในแบบปรากฏว่ามีระบบท่อที่จัดเตรียมไว้ส าหรบัต่อ 
   เติมขยายไปในอนาคต  ผู้รับจ้างจะต้องเดินท่อดังกล่าวออกไปให้พ้นจากตัวอาคารไม่น้อยกว่า  1.50 เมตร   
   และที่ปลายท่อให้ใช้ปลั๊กอุดหรือฝาครอบเกลยีวปิดไว้และหากจ าเปน็ต้องกลบดินฝังท่อ  ให้ท าการตอก 
   หลักปักป้ายแสดงต าแหน่งจุดสิ้นสดุของปลายท่อไว้ด้วย 
  7.6.6  การป้องกันการช ารุดระหว่างการติดตั้ง ให้ปฏิบตัิตามแนวทางดังต่อไปนี ้
   -  ปลายท่อทุกปลายให้ใช้ปลั๊กอดุหรอืฝาครอบเกลียวครอบไว้หากจะตอ้งละจากงานต่อท่อในส่วนน้ัน 
    ไปช่ัวคราว 
   -  เครื่องสุขภณัฑ์และอุปกรณ์ให้หุ้มด้วยวัสดุทีเ่หมาะสมและมิดชิดเพือ่ป้องกันมิให้เกิดการแตกหักบบุ 
    สลายขึ้น 
   -  วาล์วน้ า  ข้อต่อ และอุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ ส าหรับการติดตั้งท่อ  ให้ตรวจดภูายในและท าความ 
    สะอาดภายในให้ท่ัวถึงก่อนน ามาประกอบติดตั้ง 
   -  เมื่อได้กระท าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะต้อตรวจดูความเรียบร้อยและท าความสะอาดเครื่อง 
    สุขภณัฑ์  และ อุปกรณ์เหล่านี้อยา่งทั่วถึง เพื่อส่งมอบงานให้แก่ผู้ควบคุมงานในสถานท่ีโดย 
    ปราศจาก  ต าหนิและข้อบกพร่อง 
  7.6.7  การแขวนโยงท่อและยดึท่อ ท่อที่เดินภายในอาคารและไมไ่ดฝ้ังดิน จะต้องแขวนโยงหรือยดึติดไว้กับ 
   โครงสร้างของอาคารอย่างมั่นคงแข็งแรงอย่าให้โยกคลอน  หรือ แกว่งไกวได้ การแขวนโยงท่อท่ีเดินตาม 
   แนวทางให้ใช้เหล็กรัดท่อที่เหมาะสมตามขนาดของท่อแล้วแขวนยึดติดกับโครงอาคารอย่างแข็งแรง  หากม ี
   ท่อหลายท่อเดินตามแนวราบ  ขนานกันเป็นแพ อาจใช้ส าหรับรับท่อไว้ท้ังชุดแทนการใช้เหล็กรดัท่อแขวน 
   แต่ละท่อได้ โดยให้เป็นไปตามทีร่ะบุในแบบหรือถูกต้องตามมาตรฐานและหลักวิชาการแขวนท่อ  และหาก 
   มิไดร้ะบุเป็นอย่างอ่ืนให้การยึดและแขวนท่อเป็นไปดังต่อไปนี ้
   -  ผู้รับจ้างต้องจดัหาอุปกรณ์ยึด แขวนท่อ ที่เหมาะสมกับโครงสร้างอาคาร โดยอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ 
    ดังกล่าว ต้องไดร้ับการอนุมตัิจากผู้คุมงานก่อนด าเนินการ 
   -  ขนาดและชนิดของอุปกรณ์ยึดแขวน จะต้องเป็นที่รับรองว่าสามารถรับน้ าหนักได้โดยมีค่าความ 
    ปลอดภัยไมต่่ ากว่า 3 เท่าของน้ าหนักใช้งาน (SAFFTY  FACTOR = 3) 
   -  การยึดแขวนกับโครงสร้างอาคาร ต้องแน่ใจว่าจะไม่ก่อให้เกดิความเสียหายกับโครงสร้างของอาคาร   
    หรือกีดขวางของระบบอ่ืนๆ  
   -  EXPANSION SHIELD AND BOLT ที่ใช้เจาะยึดในคอนกรีตจะต้องเป็นโลหะ  และได้มาตรฐานสากล   
    โดยให้เจาะยดึกับคอนกรีตที่แข็งแรงเต็มที่แล้ว 
   -  ท่อที่ติดตั้งในแนวดิ่งหรือแนวตั้ง 
    1) ท่อเหล็กอาบสังกะสีและท่อเหล็กด าที่มีขนาดตั้งแต่  3 น้ิวข้ึนไป ทุกๆ ระยะครึ่งหนึ่งของความ 
     ยาวของท่อแต่ละท่อนจะต้องมีที่ยดึหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง หรือจะต้องมีที่ยึด 
     หรือรองรับท่อทุกๆ ช้ันของอาคาร 

2) ท่อเหล็กอาบสังกะสีและท่อเหล็กด าที่มีขนาดตั้งแต่ 2-1/2 น้ิวลงมา ทุกๆ ระยะไม่ต่ ากว่า  200 
ซม. จะต้องมีที่ยดึหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง 

3) ท่อพีวีซี,ท่อพีบี ที่มีขนาดตั้งแต่  3 นิ้วขึ้นไป  ทุก ๆ ระยะไม่เกิน  200 ซม. หรือจะต้องมีที่ยึด
หรือรองรับท่อทุกๆ ช้ันของอาคาร 

   -  ท่อที่ติดตั้งในแนวราบ 
    1) ท่อเหล็กอาบสังกะสีและท่อเหล็กด า ขนาด 1/2” – 1-1/2” ทุก ๆ ระยะไมเ่กิน  150 ซม.  
     ขนาด 2” – 3” ทุกๆระยะไมเ่กิน 250 ซ.ม. และท่อขนาด 4” ขึ้นไปทุกๆระยะไมเ่กิน 300 ซ.ม. 
    2) ท่อพีวีซี ขนาด 1/2” ทุก ๆ ระยะไม่เกิน  75 ซม. ขนาด 3/4” – 1-1/2” ทุกๆระยะไม่เกิน 100  
     ซ.ม. ขนาด 2” ทุกๆระยะไม่เกิน 120 ซ.ม.ขนาด 2-1/2” – 4” ทุกๆระยะไม่เกิน 150 ซ.ม.และ 
     ท่อขนาด 6” ขึ้นไปทุกๆระยะไมเ่กิน 200 ซ.ม. 
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    3) ท่อพีบี และ ท่อเอชดีพีอี ขนาด 1/2” – 1-1/2” ทุก ๆ ระยะไม่เกิน  75 ซม. ขนาด 2” – 2- 
     1/2” ทุกๆระยะไม่เกิน 100 ซ.ม. ขนาด 3” ทุกๆระยะไม่เกิน 125 ซ.ม. และขนาด 4 -6” ทุกๆ 
     ระยะไมเ่กิน 150 ซ.ม. 

4) ท่อทุกชนิดที่ติดตั้งอยู่ในดิน  จะตอ้งวางอยู่บนพื้นที่อัดแน่น  หรือทรายชุ่มน้ าอัดแน่นตลอดแนว
ความยาวของท่อ  และเมื่อกลบดนิแล้ว  จะต้องอัดด้วยทรายชุ่มน้ าอัดแน่นเป็นช้ัน ๆ หนา ช้ัน
ละไม่เกิน 15 ซม. 

   -  เหล็กเส้นท่ีใช้แขวนท่อให้มีขนาดดงันี้ 
     ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ         ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหลก็เส้นท่ีแขวนท่อ 
      ½” -   3”      9    มม.   
      4”                            12  มม.  
      6”                15  มม.     
      8” - 12”        19  มม. 
 
  7.6.8  การตัดเจาะและซ่อมสิ่งกีดขวาง หากมีสิ่งก่อสรา้งใด ๆ กีดขวางแนวการเดินท่อ  ผู้รบัจ้างจะต้องแจ้ง 
   รายละเอียดใหผู้้ควบคมุงานทราบ  พร้อมกับเสนอวิธีการที่จะตัดเจาะสิ่งกีดขวางนั้น โดยผู้รับจ้างจะตอ้ง 
   เป็นผู้รับผิดชอบการตัด  เจาะฝา ผนัง  พื้น  คาน  ฝ้าเพดาน  หลังคา  หรืออ่ืน ๆ เท่าที่จ าเป็นในการติดตั้ง 
   งาน  การตัดเจาะฝา ผนัง  ต่าง ๆ ต้องจัดท าอย่างระมดัระวังและรอบครอบ  เพื่อไม่ให้เกดิผลเสียหายต่อ 
   โครงสร้าง  และความเรียบร้อยของงานสถาปัตยกรรม  ซึ่งการตดัเจาะดังกล่าว   ต้องแจ้งให้ผู้คุมงานทราบ 
   ที่และอนุมัติก่อนด าเนินการทุกครัง้  ค่าใช้จ่ายในการตัด  เจาะ  สกดั ฯลฯ รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้น   
   ให้อยู่ในความรับผดิชอบของผู้ว่าจา้ง  และภายหลังจากการตัด  เจาะ และตดิตั้งอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อย 
   แล้ว  ผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมส่วนดงักล่าวให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 
  7.6.9  ปลอกท่อ (SLEEVES) ท่อที่เดินผ่านฐานรากพ้ืน  ผนัง  ฝากั้น  และเพดาน  จะต้องรองด้วยปลอกตาม 
   ขนาดที่เหมาะสม  หากท่อที่จะผ่านทะลุมีจ านวนหลายท่อด้วยกัน  ให้เจาะพื้นอาคารเป็นช่อง  แทนการใช้ 
   ปลอกท่อโดยช่องนี้จะต้องเสริมความแข็งแรงตามความจ าเป็น และเหมาะสม  การวางปลอกท่อให้อาศัย 
   หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
   -  ขนาดของปลอกท่อจะต้องมีขนาดเส้นผา่ศูนย์กลางภายในโตกว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของ 
    ท่อ  ไม่น้อยกว่า 1 ซม. หรือ 1 ขนาดท่อ เว้นไว้แต่เมื่อท่อน้ันจะต้องเดินทะลผุ่านฐานรากหรือผนังที ่
    รับน้ าหนัก  ในกรณีเช่นนี้จะต้องให้ปลอกโตกว่าท่อไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. 
   - ชนิดของวัสดุปลอกรองท่อจะต้องเป็นชนิดที่ท าด้วยวัสดดุังต่อไปนี ้
    1) ส าหรับฐานรากให้ใช้ปลอกท่อเหลก็ 
    2) ส าหรับคาน พื้น และผนัง หรือโครงสร้างที่รับน้ าหนักให้ใช้ปลอกท่อเหล็ก 
    3) ส าหรับคาน  พ้ืน และผนัง หรือโครงสร้างที่ไม่ได้รับน้ าหนักให้ ใช้ปลอกท่อพลาสติก เช่น PVC  
     หรือ HDPE ก็ได ้
  7.6.10  การอุดช่องเปิดเพื่อป้องกันควันและไฟลาม ผูร้ับจ้างต้องท าการอุดช่องเปิดของงานในระบบสุขาภิบาลและ 
   ดับเพลิง เช่น SLEEVE, SHAFT หรือ OPENING เพื่อป้องกันการลามของควันและไฟ โดยวัสดุที่ใช้อุด 
   จะต้องเป็นวัสดุอุดที่ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะ และได้มาตรฐานที่สามารถทนต่อเพลิงไหมไ้ด้อยา่งน้อย 2 ช.ม  
   โดยได้รับการอนุมัตจิากผู้ควบคุมงานก่อนด าเนินการ 
  7.6.11 แผ่นปิดพื้นผนังและเพดานเพื่อความเรียบร้อยของงาน ต าแหน่งท่ีท่อเดินทะลผุ่านผนัง ฝากั้น เพดาน และ 
   พื้นอาคารที่ตบแต่งผิวหน้าแล้ว ผูร้ับจ้างจะต้องจดัการปิดพื้นท่ีบริเวณนั้นๆ ท้ังทางเข้าและทางออกของท่อ  
   ด้วยแผ่นโลหะตามความเห็นของผูค้วบคุมงาน ซึ่งมีขนาดโตพอท่ีจะปิดช่องรอบรอบท่อได้อย่างมดิชิด และ 
   แผ่นโลหะที่ใช้ที่เพดานและผนังจะต้องยึดด้วยสกูรทีส่ามารถถอดเขา้-ออกได้โดยสะดวก 
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  7.6.12  การจัดท าแทนเครื่อง 
   -  ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดท าแท่น ฐาน และอุปกรณ์รองรับน้ าหนักเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ได ้
    มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีความแข็งแรง สามารถทนต่อการสั่นสะเทือนขณะใช้ 
    งานได้เป็นอย่างด ี
    -  ผู้รับจ้างต้องเสนอข้อมูลต่างๆของแท่นเครื่อง เช่น รายละเอียด ขนาด และต าแหน่ง ต่อผู้ควบคมุงาน 
    เพื่อขออนุมัติก่อนการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่า 7 วัน การให้ข้อมูลทีผ่ดิพลาดหรือไม่ครบถ้วนอัน 
    ก่อให้เกิดผลเสยีหาย หรือความล่าช้าของงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายและเวลาที่ 
    เกิดขึ้นทั้งสิ้น 
  7.6.13  งานติดตั้งในห้องเครื่อง ผู้รับจ้างตอ้งวางแผนการติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งแท่นเครื่อง 
   ต่างๆ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานอ่ืน แผนงาน ข้อมลู และความต้องการตามความจ าเป็น ต้อง 
   แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้าเพื่อเป็นการเตรียมการก่อนด าเนินการติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ ์ 
   หากผู้รับจ้างละเลยหน้าท่ีดังกล่าว โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบช้าเกินควร ผลเสียหายที่ 
   เกิดขึ้นผูร้ับจ้างต้องเป็นผูร้ับผดิชอบท้ังสิ้น 
  7.6.14  ช่องเปิดส าหรับการตดิตั้ง และซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ผู้รบัจ้างต้องก าหนดต าแหน่งช่องเปิด 
   ส าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ ท่ีจ าเป็นจะต้องซ่อมบ ารุงหรือปรับแต่งภายหลัง รวมทั้งต าแหน่งช่องเปิด 
   บนฝ้า  ฝาผนัง  แสะช่องเปิดต่างๆ ที่จะต้องใช้ในการติดตั้ง โดยผูร้บัจ้างต้องก าหนดขนาด ต าแหน่ง และ 
   ระยะให้พอเพียงเหมาะสมกับงานติดตั้งอุปกรณ์นั้นๆ โดยร่วมปรึกษากับงานระบบอ่ืนๆที่ต้องปฏิบตัิงานใน 
   พื้นที่เดียวกัน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจดัหาช่องเปิดต่างๆอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง 
  7.6.15  การติดตั้งระบบท่อ 
   - การติดตั้งท่อน้ าประปา 
    1) ให้ใช้ท่อและข้อต่อตามที่ก าหนดไว้ในหมวดมาตรฐานคณุภาพของวัสดุ และผลิตภัณฑ ์
    2) ให้ติดตั้งวาล์วเปิด-ปิดน้ าไว้ท่ีท่อน้ าก่อนเข้าเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ทุกแห่ง และ ณ  
     ต าแหน่งท่ีได้แสดงไว้ในแบบ โดยก าหนดชนิดของวาล์วไว้ดังน้ี 
      - ให้ใช้วาล์วประตูน้ าในระบบท่อที่ตอ้งการเปิด -ปิด 
      - ให้ใช้วาล์วผีเสื้อแทนวาล์วประตูน้ าได้ในกรณีที่ต าแหน่งการติดตั้งวาล์วประตูไม่สามารถ 
      ติดตั้งหรือท างานเปดิ-ปิดไดส้ะดวกและเหมาะสม 
      -  ให้ใช้โกลบวาล์วในระบบท่อท่ีต้องการเปิด-ปิด และปรับอัตราการไหลของน้ า 
     -  ให้ใช้วาล์วกันน้ าย้อนกลับในเส้นท่อท่ีจ าเป็น และไม่ต้องการใหไ้หลยอ้นกลับ 
     -  ให้ติดตั้งยูเนีย่นไว้ทางด้านใต้น้ าของวาล์วทุกตัว  และก่อนเข้าท่อจะเข้าเครื่องสุขภัณฑ์และ 
      อุปกรณ์ทั้งหมด  เว้นแต่กรณีที่เครือ่งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์นั้นๆ ไดม้ขี้อต่อชนิดที่สามารถ 
      ถอดท่อออกได้ง่ายติดมาด้วยแล้ว โดยการติดตั้งยูเนี่ยนนั้นห้ามตดิฝังในก าแพง เพดาน  
      หรือฝากั้น 
    3) ต าแหน่งและชนิดชองวาล์ว มีข้อก าหนดในการตดิตั้งดังนี ้
       -  วาล์วจะต้องตดิตั้งตามต าแหน่งที่แสดงไว้ในแบบ 
      -  ท่อที่แยกหรือตรงเข้าอาคารทุกๆท่อ ผู้รับจ้างจะต้องจดัหาและตดิตัง้วาล์วประตูน้ าให้ ณ  
      บริเวณจุดที่ท่อจะเข้าอาคารแห่งแต่ละตัว ท้ังนี้ไม่ว่าจะแสดงไว้ในแบบหรือไม่กต็าม 
     -  วาล์วทุกตัวจะต้องติดตั้งในต าแหนง่ หรือมีช่องทางที่สะดวกแก่การตรวจสอบ หรือถอด 
     เพื่อซ่อม หรือเปลี่ยน 
    -  การติดตั้งวาล์วทุกตัวในก้านวาล์วตั้งอยู่ในแนวดิ่ง และส าหรับในระบบท่อท่ีเดินในระดับดิน 
     นั้น จะต้องไม่ให้ก้นวาล์วฝังอยู่ต่ ากว่าระดับดิน 
     -  วาล์วทุกตัวจะต้องเป็นชนิดที่ท าขึ้นเพ่ือให้ใช้กับความดันปกติภายในท่อเท่ากับ  150  
     ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  เว้นไว้แต่จะระบุไว้ในแบบหรือรายการประกอบแบบเป็นอย่างอ่ืน 
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   4) ท่อน้ าจะต้องติดตั้งให้มคีวามลาดเอียงลงสู่ทางระบายน้ าทิ้ง  ถ้ามีท่อสาขาแยกออกจากท่อเมน 
    ซึ่งติดตั้งไว้ในแนวดิ่ง  ก็ให้ต่อท่อสาขานี้เอียงลงสู่ท่อเมน และ ณ  จุดที่มีระดับต่ าทีสุ่ดในระบบ 
    ท่อน้ านี้ให้ติดตั้งวาล์วส าหรับเปิดระบายน้ าทิ้งไว้เพื่อจะไดร้ะบายน้ าจากระบบได้หมดสิ้น 
   5) ท่อสาขาซึ่งแยกจากท่อเมนนั้น  จะแยกจากส่วนบน จากตอนกลาง หรือจากท้องของท่อเมนก็ 
    ได้ โดยใช้ข้อต่อประกอบให้เหมาะสมตามกรณ ี
   6) การต่อแบบเกลียวให้พันเฉพาะตัวผู้   แล้วสวมข้อต่อเกลียวเขา้ไป เมื่ออัดแน่นแล้วเกลียว 
    จะต้องเหลือไมเ่กิน  2 เกลียวเตม็  โดยเกลียวท่อน้ีจะต้องตดัฟันให้คมเรียวไปทางปลายท่อ 
    และท่อทุกท่อเมื่อตัดและท าเกลียวเสร็จแล้ว จะต้องคว้านปากในปาดเอาเศษที่ตดิรอบๆทิ้งให้ 
    หมด 
   7) ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้ง AIR  CHAMBER  ไว้ท่ีปลายท่อสุดของท่อแยกที่ต่อให้กับเครื่องสุขภณัฑ ์
    ที่มีขนาดไมเ่ล็กกว่าท่อที่แยกเข้าเครื่องสุขภณัฑ์นั้นๆ  แต่จะต้องมีขนาดไมเ่ล็กกว่า  1/2 น้ิว  
    และยาวไม่น้อยกว่า  20  ซม.  โดยที่ปลายบนสุดของ  AIR  CHAMBER ให้ใส่   CAP  อุด 

8) ที่ปลายท่อแนวดิ่งหลัก  (MAIN  RISER)  ให้ติดตั้งอุปกรณ์ระบายอากาศอัตโนมัติ   (AUTOMATIC  

AIR VENT)  พร้อมยูเนียนและวาล์วประตูน้ าขนาด  1/2 น้ิว   ทุกต าแหน่ง 

   - การติดตั้งท่อน้ าโสโครก  ท่อน้ าท้ิง  และท่อระบายน้ าอื่นๆ 
    1) ท่อน้ าโสโครก  ท่อน้ าท้ิง  ที่ฝังใต้ดิน  ให้ใช้ท่อและข้อต่อตามที่ได้ก าหนดไว้ในแบบและในหมวด 
     มาตรฐานคุณภาพวัสดุและผลติภณัฑ์  หรือตามที่ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
    2) คันร่องที่ต้องใช้วางท่อ  พ้ืนร่องต้องเป็นดินแน่นหรือทรายชุ่มน้ าอัดแน่นโดยตลอดแนวท่อ  และ 
     แนวต่อต้องตรงไมค่ดไปมา    โดยมีความลาดต้องถูกต้องตามแบบ 
    3) รอยต่อของท่อทุกแห่งจะต้องแน่นสนิทน้ าซึมไม่ได้  เมื่อหยดุพักงานจะต้องปิดปากท่อเพื่อ 
     ป้องกันมิให้น้ า  ทราย ดิน  เข้าไปในท่อ 
    4) ท่อที่ต้องเดินผ่านพื้นท่ีหรือบรเิวณที่มีน้ าหนักกดทับ  เช่น  ท่อลอดถนน  จะต้องเดินผ่านปลอก 
     ท่อเหล็ก  หรือปลอกท่อ  ค.ล.ส. ตามความเหมาะสม  เพื่อป้องกันความเสยีหายที่อาจเกิดกับตัว 
     ท่อได ้
    5) หากมิได้ระบุในแบบใหเ้ป็นอย่างอื่น  ความลาดเอยีงของท่อน้ าโสโครก  และท่อน้ าท้ิงขนาด  2- 
     1/2  นิ้ว  และเล็กกว่าจะต้องติดตัง้ให้มีความลาดเอียงไปสู่ปลายท่อไม่น้อยกว่า  1: 50 และ 
     ส าหรับท่อท่ีมีขนาดใหญ่กว่า  2-1/2  นิ้ว  จะต้องติดตั้งให้มีความลาดเอียงลงไปสู่ปลายท่อไม่ 
     น้อยกว่า 1: 100 
    6) การลดขนาดของท่อ  ให้ใช้ข้อต่อลดด้วยขนาดและชนิดของข้อต่อให้เหมาะสม   
    7) การหักเลี้ยวท่อ  ให้ใช้ข้อต่อสามทางรูป   Y หรือข้อต่อโค้งเพื่อให้ไดต้ามแนวหรืออาจใช้ข้อต่อ 
     ชนิดอื่นท่ีเหมาะสมถูกต้องตามมาตนฐานการเดินท่อได้  แตต่้องไดร้บัความเห็นชอบจากผู้ 
     ควบคุมงานก่อน 
   - การติดตั้งอุปกรณด์ักกลิ่นให้มีข้อก าหนดดังต่อไปนี ้
    1) ท่อทุกท่อที่เดินจากเครื่องสุขภณัฑ ์ หรืออุปกรณ์ทุกช้ินลงสู่ท่อระบาย  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา   
     และตดิตั้งอุปกรณ์ดักกลิ่นชนิด   P-TRAP ที่มีช้ันน้ าดักกลิ่น (WATER SEAL) ลึกอย่างน้อย 7.5  
     ซม. ให้ด้วย ยกเว้นในกรณีที่มสีุขภัณฑ์  หรืออุปกรณ์นั้นๆ มี่ที่ดักกลิ่นหรืออุปกรณ์อื่นที่มี 
     วัตถุประสงค์ในการดักกลิ่นประกอบติกอยู่ในตัวแล้ว 
    2) อุปกรณ์ดักกลิ่นจะต้องติดตั้งใกล้กบัเครื่องสุขภณัฑ์และอุปกรณ์ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
    3) เครื่องสุขภณัฑ์และอุปกรณ์แตล่ะชุด  ห้ามมิให้ติดตั้งอุปกรณด์ักกลิน่มากกว่า  1 แห่ง 
    4) อุปกรณ์ดักกลิ่นจะต้องติดตั้งอยู่ในต าแหน่งท่ีเข้าถึงได้ง่าย  และเหมาะสมในการถอดออกเพื่อท า 
     ความสะอาดภายในไดส้ะดวก 
    5) ข้อต่อแบบสวมจะน ามาใช้ต่อเข้ากบัอุปกรณ์ดักกลิ่นได้ก็เฉพาะเมื่อตดิตั้งเหนือท่ีดักกลิ่นข้ึนมา 
     เท่านั้น 
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    6) ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งช่องท าความสะอาด (CLEANOUT) ส าหรับท่อน้ าโสโครกและท่อน้ าตาม 
     ข้อก าหนดดังต่อไปนี ้
     -  ติดตั้งช่องท าความสะอาดที่พ้ืนทุก ๆ ระยะ  15 เมตร  ส าหรับท่อท่ีมีขาด ศก. 4 น้ิว หรือ 
      เล็กกว่า  และติดตั้งทุก ๆ ระยะ 30 เมตร  ส าหรับท่อท่ีมีขนาดใหญก่ว่า ศก. 4 นิ้ว  ข้ึนไป 
     -  ติดตั้งช่องท าความสะอาดในต าแหน่งที่เปลี่ยนทิศทางเกินกว่า   45 องศา  และที่ฐานของ 
      ท่อในแนวดิ่ง 
    -  ติดตั้งช่องท าความสะอาดในต าแหน่งที่ใกล้ส่วนตัวระหว่างท่อภายในอาคารและภายนอก 
     อาคาร 
    -  ท่อที่ฝังดิน  หรืออยู่ใต้พื้นที่เข้าถึงไม่ได้จะต้องมีช่องท าความสะอาดต่อขึ้นมาจนถึงระดับ 
     ดินหรือระดับพ้ืนนั้น ๆ 
    -  ช่องท าความสะอาดจะต้องมีขนาดเท่ากับท่อ และมีขนาดใหญ่ทีสุ่ดไม่เกินขนาด 6 น้ิว  
  7.6.16 การติดตั้งท่อระบายอากาศ ใหเ้ปน็ไปตามข้อก าหนดดังต่อไปนี ้
   -  ท่ออากาศจากระบบท่อน้ าโสโครกและท่อน้ าท้ิง  จะต้องต่อท่อให้สูงพ้นระดับหลังคาอาคารไม่น้อย 
    กว่า 0.30 เมตร  และปลายต้องปดิด้วยตะแกรงหรือมุ้งสแตนเลส  หรือพลาสติก  เพื่อกันแมลงเว้น 
    ไว้แต่ปรากฏในแบบเป็นอย่างอื่น 
   -  ท่อระบายอากาศท่ีตดิตั้งตามแนวดิ่งเหนือเครื่องสุขภัณฑ์หลายเครื่อง  อาจต่อรวมเข้าเป็นท่อ 
    เดียวกันได ้
   -  การต่อท่ออากาศเข้ากับท่อระบายที่วางตามแนวนอนนั้น  ให้ต่อท่ีด้านบนของท่อระบาย 
   -  การต่อท่ออากาศในแนวดิ่งเข้ากับท่อน้ าโสโครก  และท่อน้ าท้ิงแนวดิ่ง  ให้ปลายด้านล่างของท่อ 
    อากาศนั้นต่อให้ลักษณะเฉียงลงมมุ  45 องศากับท่อระบายน้ าแนวดิ่ง  เพื่อให้คราบที่อาจเกาะติด 
    ข้างในท่อสามารถถูกน้ าชะให้ไหลออกไปทางท่อระบายได ้
  7.6.17  การทดสอบ  ตรวจสอบ  และท าความสะอาดท่อ 
   - การทดสอบท่อรั่วของท่อโสโครก  ท่อน้ าทิ้ง  และท่ออากาศให้ปฏิบัติดังนี้ 
    1) ใช้ปลั๊กอุดท่อระบายน้ า  และท่อระบายอากาศ  แล้วเติมน้ าใหเ้ข้าเตม็ท่อจนกระทั่งระดับน้ าขึ้น 
     ถึงจุดสูงสุดของท่อในแต่ละชั้นของอาคาร  หรือจุดสูงสุดของท่ออากาศเหนือหลังคา  และทิ้งให้ 
     อยู่ในสภาพเช่นนี้เป็นเวลา 30 นาที  แล้วตรวจระดับน้ า ถ้าระดับน้ าลดต่ าลงมาไม่เกิน  10 ซม.  
     ก็ถือว่าใช้ได้ 
    2) ถ้าทดสอบส่วนใดส่วนหน่ึงก็ให้ปฏบิัติเช่นเดียวกันกับท่ีได้กล่าวมาแลว้  เว้นแต่ว่าให้ต่อท่อจาก 
     ส่วนท่ีจะท าการทดสอบขึ้นตามแนวดิ่งจากระดับที่ท าการทดสอบ  3 เมตร  และเตมิน้ าจนถึง 
     ระดับสูงสุดของท่อน้ า  แล้วให้ตรวจระดับน้ าทีล่ดต่ าลงมาดังเช่นท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น 

- การทดสอบท่อจ่ายน้ าด้วยแรงดัน  เมื่อได้ท าการติดตั้งวางท่อเสร็จแล้ว  และก่อนท่ีจะต่อท่อเข้า
เครื่องสุขภณัฑ์และอุปกรณ์  หรือก่อนการฉาบปูน  ก่อปิด  หรือกระเบื้อง  ผิวตกแต่ง  ให้ใช้เครื่อง
สูบน้ าเพิ่มความดันท าการสูบอัดน้ าเข้าไประบบท่อหรือเครื่องโยกอัดแรงดันน้ าจนได้ความดันไม่น้อย
กว่า 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และ รักษาความดันนีไ้ว้ไดโ้ดยไมม่ีการรั่ว  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2  
ช่ัวโมง 

- ผู้รับจ้างจะต้องเสนอกรรมวิธีท าความสะอาดระบบบ่อทุกชนิดทั้งหมดต่อผูค้วบคุมงานเพื่อขออนุมัติ
ก่อนด าเนินการ  และจะต้องด าเนนิการท าความสะอาดใหเ้สร็จอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการก่อนท า
การส่งมอบงาน 
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 7.7 มาตรฐาน  คุณภาพวัสดุ  และอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล 
   หากมิได้ระบุในแบบใหเ้ป็นอย่างอื่น  ข้อก าหนด  เกณฑ์  และมาตรฐานคุณภาพวัสดุและอุปกรณ์  ใหเ้ป็น 
  ดังต่อไปนี ้
  7.7.1  ท่อน้ าประปา 
   - ท่อประปาภายนอกอาคารเป็นท่อพีอี (HIGH DENSITY POLYETHYLENE) โดยมคีุณสมบตัิเป็นไป 
    ตามมาตรฐาน DIN 8074  DIN 8075 ช้ันคุณภาพ PN 10 สามารถทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  
    1.0 เมกะปาสกาลที่อุณหภูมิ 20 องศาเซสเซยีส และต้องท าจากสาร Hight Density  
    Polyethylene ขนาดและมิติของท่อพีอีต้องเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 8074 แบบปลายเรียบ  
    (plain end) ทั้งสองข้าง 

- อุปกรณ์ท่อ (Fittings) ท าด้วยวัสดเุช่นเดียวกับท่อพีอี  และความหนาเป็นไปตามการออกแบบของ
ผู้ผลิต แตต่้องหนาไม่น้อยกว่าความหนาของท่อพีอี ท่อโค้ง (Bend) สามทาง (Tee) Stubend 
จะต้องผลิตโดยผูผ้ลิตอุปกรณ์ข้อตอ่พีอีโดยเฉพาะ และต้องผลิตจากวัตถุชนิดเดียวกับท่อรายละเอียด
ของปลายท่ออาจเป็นแบบต่อเนื่องด้วยวิธี Butt Fusion Welding หรือ อาจเป็นแบบต่อเชื่อมแบบ
หน้าจานโดยใช้ Stubend และ Backing Ring 

- ข้อต่อ (Joint) นอกจากจะก าหนดเป็นอย่างอื่นแล้ว การต่อเชื่อมท่อพีอีต้องเป็นแบบ Butt Fusion 
Welding หรือการต่อเชื่อมแบบหน้าจาน โดยใช้ Stubend และ Backing Ring ให้เป็นไปตามการ
ออกแบบของผู้ผลิต 

  7.7.2 ท่อโสโครก ท่อน้ าเสีย และ ท่อระบายอากาศ ให้ใช้ท่อ พีวีซี. ชนิดแข็งตาม มอก. 17-2532  ช้ันคุณภาพ  
   8.5 อุปกรณ์ข้อต่อท่อตามมาตรฐานผู้ผลิต  
  7.7.3  ท่อระบายน้ าภายนอกอาคาร  ให้ใช้ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นรางตาม มอก. 128-2528  
   หรือ มอก. 128-2549   ช้ันท่ี 3  ดังรายละเอียดที่แสดงในแบบ หรอื จัดท ารางระบายน้ าแบบเปดิพรอ้มฝา 
   ปิด ตามที่ระบุไว้ในแบบ 
  7.7.4  ก๊อกสนาม (HOSE BIB)  ให้ใช้ก็อกสนามชนิด BALL BIB  COCK  WITH  HOSE  CONNECTOR  AND   
   LONG  HANDLE  หรือ ตามทีร่ะบุในแบบ 
  7.7.5  วาล์วประตู (GATE  VALVE) 
   - วาล์วเปิด - ปิดน้ าที่ติดตั้งในระบบท่อทั่วไปให้ใช้วาล์วประตูชนิด  Inside  Screw, Non Rising  
    Stem, Solid Wedge  Disc ที่สามารถทนความดันไดไ้ม่น้อยกว่า  150 psi, W.O.G. nonshock  
    หรือ 125 psi. saturated steam ส าหรับขนาด  2 น้ิว และ เล็กกว่าให้ใช้ชนิด Bronze  Gate  
    Valve ส่วนขนาดตั้งแต่  2-1/2 น้ิว  และ ใหญ่กว่าให้ใช้ชนิด Cast Iron Gate Valve  
   -  วาล์วเปิด - ปิดน้ าที่ใช้กับเครื่องสบูให้ใช้ชนิด  Bolted Bonnet , O.S. and Y ,Rising Stem, Solid  
    Wedge Disc ท าด้วย Cast Iron  ที่สามารถทนความดันใช้งานไดไ้ม่น้อยกว่า 150 psi.W.O.G.  
    non - shock  
  7.7.6  วาล์วปีกผีเสื้อ (BUTTERFLY VALVE) ตัววาล์ว (BODY) ท าจาก Cast Iron หรือ Cast Steel เป็นแบบ  
   Lug Type Body , Dish ท าด้วย Stainless Steel หรือ Bronze ที่มีความแข็งแรง ไมเ่สียรูปง่าย แรงดัน 
   ใช้งานไม่น้อยกว่า  150 psi, W.O.G 
  7.7.7  บอลวาล์ว (BALL VALVE) มีลักษณะเป็น Ball Pattern Of Square Head Type ตัว Ball ท าด้วย  
   Stainless Steel ขนาด 2-1/2” และ เล็กกว่าตัวเรือนท าด้วย Bronze ต่อแบบเกลยีว (Thread End)  
   ก้านหมุนเมื่อเปดิเต็มที่ต้องอยู่แนวขนานท่อเข้า – ออก 
  7.7.8  วาล์วกันน้ าย้อน (CHECK VALVE) ส าหรับติดตั้งในระบบท่อประปาทั่วไปให้ใช้ชนิด Non - Slam  
   Closing, Dual Disc Check Valve ,ANSI Pressure Rating Class 125 
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  7.7.9  วาล์วระบายอากาศอัตโนมัติ (AUTOMATIC AIR VENT) เป็นแบบ Direct  Acting Float Type โดยที่ลูก 
   ลอยภายในท าด้วย Stainless Steel , Body & Cover ท าด้วย Cast Iron ก่อนต่อท่อเข้ากับ Automatic  
   Air Vent จะต้องมี Shut Off Valve ประกอบอยูด่้วย 
  7.7.10  มาตรวดัน้ า  (WATER  METER ) เป็นมาตรวัดน้ า  ซึ่งผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงได้มาตรฐานโดยมี 
   หนังสือรับรองจากการประปาส่วนภูมิภาค  หรือการประปานครหลวง  หรือได้มาตรฐาน  มอก.  และ 
   สามารถติดตั้งได้ทั้งในแนวนอน  แนวดิ่ง  และแนวเอียงโดยที่ความเที่ยงตรงไม่เปลี่ยนแปลง 
  7.7.11  เกจ์วัดความดัน ( PRESSURE  GAUGE ) ส าหรับวดัความดันของน้ าอาจเป็นชนิด  PRESSURE  TYPE   
   หรือ COMPOND  TYPE  ขึ้นกับจุดประสงค์การติดตั้งเพื่อใช้งาน  กรอบท าด้วย  STAINLESS  STEEL   
   เส้นผา่ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3-1/2  นิ้ว  มีสเกลบนหน้าปัด ไม่น้อยกว่า  2 เท่าของแรงดันใช้งานปกติ  วัด 
   ค่าความเที่ยงได้ตรงแน่นอน คลาดเคลื่อนไดไ้ม่เกิน + 1 % ของสเกลบนหน้าปัทม์  และมีอุปกรณ์ปรบัค่าที่ 
   ถูกต้องได้  สเกลอ่านเป็นปอนดต์อ่ตารางนิ้ว  เกจ์วัดความดันแตล่ะชุดจะต้องมี  SHUT  OF  NEEDLE   
   VALVE  และ SNUBBER CONNECTOR 
  7.7.12  ข้อต่ออ่อนงานระบายน้ า (FLEXIBLE) ใช้ติดตั้งกับระบบท่อระบายน้ าเพื่อป้องกันท่อเสียหายในกรณีที ่
   อาคารทรุดตัวไมเ่ท่ากันไม่ว่าจะแสดงไว้ในแบบหรือไม่กต็าม ลักษณะเป็นแบบ Flexible Rubber Joint  
   หรือ แบบอ่ืนๆที่สามารถให้ระยะการเคลื่อนตัวได้ไม่น้อยกว่า 5 ซ.ม. (Axial Moment) โดยท่อที่ฝังดนิให้ 
   ใช้เป็นชนิดมีวงแหวนเสรมิความแข็งแรง (Rainforced Ring) และ สามารถทนแรงกดทับได้ลึกไม่น้อยกว่า  
   1 เมตร โดยไม่เสียรูป 
  7.7.13  ช่องระบายน้ าจากพ้ืน  ( FLOOR  DRAIN ) ตัวเรือนท าด้วยเหล็กหลอ่ (Cast iron) มีปีกโดยรอบป้องกัน 
   น้ ารั่วจากพ้ืน ฝาปดิท าด้วยทองเหลืองชุบโครเมยีม หรือ ทองเหลืองขัดมัน และ จะต้องมีเกลียวยาวพอ 
   ปรับระดับสูง – ต่ าให้เข้ากับพ้ืนไดใ้นช่องระบายน้ าจากพ้ืนต้องต่อเขา้กับ P-Trap เพื่อดักกลิ่นยกเว้นช้ัน 
   ล่างให้ใช้ชนิดกันกลิ่นรูปถ้วย (Bell Trap)  
  7.7.14  ช่องท าความสะอาดท่อที่พ้ืน  ( FLOOR CLEAN OUT ) ตัวเรือนท าด้วยเหล็กหล่อ (Cast iron) มีปีก 
   โดยรอบป้องกันน้ ารั่วจากพ้ืน มีฝาปิดทึบแบบเกลยีวท าด้วยทองเหลอืงชุบโครเมียม หรือ ทองเหลืองขัดมัน  
   และสามารถเปิดท าความสะอาดทอ่ได้โดยสะดวก  
  7.7.15  เครื่องสูบน้ าบาดาล  ( WELL PUMP )  
   -  รายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของเครือ่งสูบน้ าท่ีต้องการใช้  จ านวน  และสมรรถนะ  จะต้องเป็นไป 
    ตามที่ระบุในแบบ 
   -  เป็นปั๊มสูบน้ าส าหรับตดิตั้งในงานสูบน้ าบาดาล โดยตดิตั้งในแนวนอน พร้อมอุปกรณร์ะบายความ 
    ร้อนจากมอเตอร์ ตัวเรือนเครื่องสบูน้ าและมอเตอรไ์ฟฟ้าประกอบเปน็ชุดเดียวกัน 
   -  เครื่องสูบน้ ามีชั้นคุณภาพการป้องกันตามมาตรฐาน IP 68 และสามารถท างานในน้ าท่ีความลึกไม่ 
    น้อยกว่า 10.00 เมตร 
   -  โครงสร้าง เสื้อป๊ัมท าจากสเตนเลส เกรด 304 
               -  ใบพัดท าจากวัสดผุสม (POLYAMIDE) โดยหล่อเป็นช้ินเดียวกันแบบปิดหรือเปดิ โดยมีการสมดุลทาง 
    สถิตและพลศาสตร์ทุก ๆ ขนาดของใบพัดท่ีใช้งาน 
              -  แหวนตัวเรือนแบบสวมอัดหรือใช้หมุดเกลียวขันยึด 
               -  แกนเพลาท าจากสเตนเลสสตีล เกรด 304 
   -  เช็ควาวล์ท าจากวัสดุผสม (POLUAMIDE) 
   -  รองลื่นชนิด Anti-Friction Bearing 
   -  สารหล่อลื่นและหล่อเย็นมีคุณสมบัติที่ใช้กับเครื่องสูบน้ าชนิดนี้โดยเฉพาะ 
               -  กันรั่วท่ีเพลาแบบเชิงกลไม่น้อยกว่าสองช้ัน (Double Mechanical Seal) 
               -  มีอุปกรณเ์พื่อป้องกันความเสียหายประกอบด้วย Thermal Sensor, Leak and Moisture  
    Detector 
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  7.7.16  เครื่องสูบน้ าประปา  ( COLD  WATER PUMP )  
   -  รายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของเครือ่งสูบน้ าท่ีต้องการใช้  จ านวน  และสมรรถนะ  จะต้องเป็นไป 
    ตามที่ระบุในแบบ 
   -  ตัวเรือนเครื่องสูบน้ า (  CASING ) ท าด้วย  CAST  IRON  หรือโลหะอื่นท่ีผู้ควบคุมงานเห็นวา่ม ี
    คุณภาพสูงกว่า  ที่สามารถรับความดันปกติใช้งานปกติ  ( STANDARD  WORKING  PRESSURE  )   
    โดยใช้ตัวเลข มากกว่าเป็นเกณฑ ์
   -  ถ้าหากจ าเป็น ที่จุดสูงสุดของตัวเรอืนเครื่องสูบน้ า  จะต้องมี  AIR  VENT  COCK และจุดต่ าสุดของ 
    เรือนเครื่องสูบน้ า  จะต้องมี  DRAIN  COCK 
   -  เครื่องสูบน้ าทุกเครื่องจะต้องมีท่อระบายน้ าต่อจากท่ีรองรับของซีล(SEAL) รูระบายน้ าทิ้งจากเครื่อง 
    สูบน้ าไปยังรางระบายน้ า 
   -  เครื่องสูบน้ าท่ีใช้ต้องเป็นรุ่นท่ีออกแบบมาให้การบ ารุงรักษาท าได้โดยสะดวก  และใช้เวลาในการถอด 
    ซ่อมน้อย 
   -  เครื่องสูบน้ าพร้อมมอเตอร์  จะต้องติดตั้งบนฐานเหล็กหล่อ มี  INERTIA  BOX  และมีอุปกรณ ์
    ป้องกันการสั่นสะเทือนท่ีมีประสิทธิภาพสูงรองรับ นอกจากน้ันอาจจะต้องมีลูกยางหรือสปริงรองรับ 
    มอเตอร ์
   -  ในการเสนอขออนุมัติใช้เครื่องสูบน้ า  ผู้รับจ้างจะต้องแนบ  PERFORMANCE  CURVE  ของเครื่อง 
    สูบน้ าจากโรงงานของผู้ผลติมาด้วย  จุดที่เลือกส าหรับการใช้งานควรอยู่บริเวณกลางของ  CURVE   
    ซึ่งเป็นจุดที่เครื่องสูบน้ ามีประสิทธิภาพสูง  และมคีวามยดืหยุ่นเมื่อมปีริมาณน้ าและความดัน 
    เปลี่ยนแปลง 
   -  การเลือกขนาดของใบพัดเครื่องสบูน้ าแบบหอยโข่ง  ( CENTRIFUGAL  PUMP ) จะต้องเลือกใบพัด 
    ให้มีขนาดใหญ่กว่าใบพัดทีไ่ด้สมรรถนะตามต้องการหนึ่งขนาด  เมื่อติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ าแล้ว 
    จึงเจียร์ใบพัดใหไ้ด้ขนาดพอเหมาะ  โดยดผูลจากปริมาณน้ า  ความดัน  และการใช้ไฟฟ้าของเครื่อง 
    สูบน้ าประกอบ 
   -  การเลือกขนาดของมอเตอร์ของเครื่องสูบน้ า  ต้องเลือกขนาดมอเตอร์ให้ใหญ่พอที่จะไม่   
    OVERLOAD ตลอดช่วงการท างานของเครื่องสูบน้ า  ขนาดของมอเตอร์ที่ระบไุว้ในแบบนั้นใช้เป็น 
    แนวทางเท่านั้น  และหลังจากพิจารณา  PERFORMANCE  CURVE   แล้ว  วิศวกรผูค้วบคุมงานจะ 
    เป็นผู้ตดัสินว่าขนาดของมอเตอร์ทีเ่หมาะสมนั้นควรจะเป็นเท่าใด 
   -  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบติดตั้งอุปกรณ์แผงสวิทซ์  สตาร์ทมอเตอร ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ  ระบบ 
    สายไฟ  อุปกรณ์ควบคุมและตู้ควบคุมการท างานของเครื่องสูบน้ าให้เป็นไปตามที่ระบุในแบบ 
   -  มอเตอรต์้องเป็นแบบชนิดปกปิดมดิชิดระบายความร้อนด้วยอากาศ  ( TOTALLY  ENCLOSED  
    FAN  COOLED  MOTOR ) มีความเร็วรอบ  และระบบไฟฟ้าที่ใช้ตามก าหนด  ขนาดมอเตอร ์
    จะต้องไมเ่ล็กกว่า 1.15 เท่าของก าลังไฟฟ้าท่ีต้องการขณะใช้งานสูงสุด 
   -  เครื่องสูบน้ าจะต้องประกอบส าเรจ็จากโรงงานผูผ้ลติ 
   -  เครื่องสูบน้ าทุกเครื่องจะต้องมเีกจว์ัดความดันท้ังทางด้านดดูและทางด้านส่ง 
   -  เครื่องสูบน้ าทุกเครื่องจะต้องมีวาล์วประตู  ( GATE  VALVE )  และข้อต่ออ่อน ( FLEXIBLE   
    CONNECTION ) ทั้งทางด้านดูดและทางด้านส่ง  และมีวาล์วกันน้ าย้อน ( CHECK VALVE ) ทาง 
    ด้านส่ง 
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 7.8 การทาสีเพ่ือป้องกันการผุกร่อนและเพ่ือแสดงรหัสสี  สัญลักษณ์ตัวหนังสือ และลกูศรแสดงทิศทาง 
  7.8.1  ข้อก าหนดทั่วไป 
   -  ในผิวงานโลหะทุกชนิด ก่อนน าเขา้ไปติดตั้งในหน่วยงานต้องผ่านกรรมวิธีการป้องกันการผุกร่อน  
    และ/หรือ การทาสีตามที่ระบไุว้ในข้อก าหนดนี้ทุกประการ วิธีการทาสีต้องปฏิบัตติามข้อแนะน าของ 
    บริษัทฯ ผู้ผลิตสีโดยเคร่งครัด เครือ่งจักร อุปกรณ์ หรือวัสดุใดๆ ที่ได้ผ่านการป้องกันการผุกร่อน  
    และทาสจีากโรงงานผู้ผลิตมาแล้ว หากตรวจพบว่ามรีอยถลอก ขูดขดี รอยคราบสนิมจับ และอื่นๆ  
    ผู้รับจ้างต้องท าการซ่อมแซม ขัดถ ูและทาสีให้เรียบร้อย โดยไดร้ับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน 
   -  ในระหว่างการทาสีใดๆ ก็ตาม ผู้รบัจ้างต้องหาวิธีป้องกันมิให้สีหยดลงบนพ้ืนผนัง และอุปกรณ์ 
    ใกล้เคียงอื่นๆ หากเกดิการหยดเปือ้นต้องท าความสะอาดทันที ผลเสยีหายใดๆ ท่ีเกดิขึ้นต้องอยู่ใน 
    ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างท้ังสิน้ 
   7.8.2  การเตรียมและท าความสะอาดพื้นผิวก่อนทาส ี
   - พื้นผิวโลหะที่เป็นเหล็ก หรือโลหะที่มีส่วนผสมของเหล็กให้ใช้เครื่องขัดสนิมตามรอยเช่ือม และต าหนิ 
    ต่างๆ จากนั้นใช้แปรงลวด หรือกระดาษทรายขดัผิวให้เรียบ และปราศจากสนิม หรืออาจใช้วิธีพ่น 
    ทรายเพื่อก าจัดคราบสนิม และเศษวัตถุแปลกปลอม จากนั้นจึงท าความสะอาดผิวงานไม่ให้มีคราบ 
    ไขมันหรือน้ ามันเคลือบหลงเหลืออยู่ โดยใช้น้ ามันประเภทระเหยไว (VOLATILE SOLVENT) เช่นทิน 
    เนอร์ หรือน้ ามันก๊าด เช็ดถูหลายๆ ครั้ง แล้วใช้น้ าสะอาดล้างอีกอีกครั้งหนึ่งจนผิวงานสะอาด พร้อม 
    เก็บเช็ดหรือเป่าลมให้แห้งสนิท จึงทาสีรองพื้นตามค าแนะน าของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด ในกรณีที่ผิวงาน 
    นั้นเคยถูกทาสีมาก่อน ต้องขูดสีเดมิออกก่อนจึงเริ่มท าตามกรรมวิธีดงักล่าว 
   - พื้นผิวโลหะที่ไมม่ีส่วนผสมของเหล็ก ให้ท าความสะอาดโดยใช้กระดาษทรายแล้วเช็ดด้วยน้ ามันสน  
    ห้ามใช้เครื่องขัด หรือแปรงลวดโดยเด็ดขาดแล้วจึงทาสีรองพื้น 
   - พื้นผิวสังกะสีและเหล็กท่ีเคลือบสงักะสี ให้ใช้น้ ายาเช็ดถูเพื่อขจัดคราบไขมัน และฝุ่นออกก่อนทาส ี
    รองพื้น           
   - พื้นผิวทองแดง ตะกั่ว พลาสติก ทองเหลือง ให้ขัดด้วยกระดาษทรายก่อนแล้วใช้น้ ายาเช็ดถูก าจัดฝุ่น 
    ก่อนทาสีรองพื้น 
  7.8.3   การทาหรือพ่นส ี
   - ในการทาสีแตล่ะชั้นต้องให้สีทาไปแล้วแห้งสนิทก่อน จึงให้ทาสีชั้นตอ่ๆ ไปได้ 
   - สีที่ใช้ทา ประกอบด้วยสี 2 ส่วน คอื 
    1) สีรองพื้นใช้ส าหรับป้องกันสนมิ และ/หรือเพื่อให้ยึดเกาะระหว่างสีทบัหน้ากับผิวงาน 
    2) สีทับหน้าใช้ส าหรบัเป็นสเีคลือบช้ันสุดท้าย และเพื่อใช้เป็นการแสดงรหัสของระบบ 
         -  ประเภทหรือชนิดของสีที่ใช้ให้เป็นไปตามระบุในตารางข้อ 8.4 
         -  ให้ขออนุมัติใช้ยี่ห้อสีต่อวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อนด าเนินการทา หรือพ่นสี 
   - กรรมวิธีการใช้สีต้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือค าแนะน าจากเอกสารทางวิชาการ ของผู้ผลิตสีที่ 
    ได้รับอนมุัติให้ใช้งานได ้
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  7.8.4  ตารางแสดงวิธีการทาสี และประเภทของสีตามชนิดของผิววัสดุในสภาพต่างๆ กัน 
 

ชนิดของผิววัสด ุ บริเวณทั่วไป บริเวณที่มีความชื้นสูง 
หรือบริเวณที่มีการผุกร่อนสูง 

- BLACK STELL PIPE 
- BLACK STEEL HANGER 
  & SUPPORT 
- BLACK STEEL SHEET 
  (e.g. SWITCHBORD,     
  PANELBOARD ซึ่งท าจาก 
  BLACK STEEL SHEET) 

ช้ันท่ี 1 RED LEAD PRIMER 
 
ช้ันท่ี 2 RED LEAD PRIMER 
 
ช้ันท่ี 3 สีทับหน้า ALKYD 
ช้ันท่ี 4 สีทับหน้า ALKYD 

ช้ันท่ี 1 EPOXY RED LEAD 
          PRIMER 
ช้ันท่ี 2 EPOXY RED LEAD 
         PRIMER 
ช้ันท่ี 3 สีทับหน้า EPOXY 
ช้ันท่ี 4 สีทับหน้า EPOXY 

- GALVANIZED STEEL PIPE 
- GALVANIZED STEEL 
  HANGET & SUPPORT 
- GALVANIZED STEEL SHEET 

ช้ันท่ี 1 WASH PRIMER 
ช้ันท่ี 2 ZINC CHROMATE 
         PRIMER 
ช้ันท่ี 3 สีทับหน้า ALKYD 
ช้ันท่ี 4 สีทับหน้า ALKYD 

ช้ันท่ี 1 WASH PROMER 
ช้ันท่ี 2 EPOXY RED LEAD 
          PRIMER 
ช้ันท่ี 3 สีทับหน้า EPOXY 
ช้ันท่ี 4 สีทับหน้า EPOXY 

- PVC PIPE 
- PE PIPE (LPE,HDPE) 
- PB PIPE 
- PP PIPE 

ช้ันท่ี 1 WASH PRIMER 
ช้ันท่ี 2 สีทับหน้า 
         CHLORINATED 
         RUBBER 
ช้ันท่ี 3 สีทับหน้า 
         CHLORINATED 
         RUBBER 

ช้ันท่ี 1 WASH PRIMER 
ช้ันท่ี 2 สีทับหน้า 
         CHLORINATED 
         RUBBER 
ช้ันท่ี 3 สีทับหน้า 
         CHLORINATED 
          RUBBER 

-  CAST IRON PIPE และ 
   ท่อใต้ดินทุกชนิด 

ช้ันท่ี 1 COAL TAR EPOXY 
ช้ันท่ี 2 COAL TAR EXPOXY 

ช้ันท่ี 1 COAL TAR EPOXY 
ช้ันท่ี 2 COAL TAR EPOXY 
          แล้วพันทับด้วยผ้าใบ 
ช้ันท่ี 3  COAL TAR EPOXY 

- CONDUIT CLAMP ช้ันท่ี 1 WASH PRIMER 
ช้ันท่ี 2 สีทับหน้า ALKYD 
ช้ันท่ี 3 สีทับหน้า ALKYD 

ช้ันท่ี 1 WASH PRIMER 
ช้ันท่ี 2 สีทับหน้า ALKYD 
ช้ันท่ี 3 สีทับหน้า EPOXY 

     
    ในกรณีที่มีการซ่อมสี เนื่องจากการเชื่อม การตดัการเจาะ การขัด หรือการท าเกลียว ให้ใช้สีรองพื้น 
  จ าพวก ZINC RICH PRIMER ก่อนลงสีทับหน้า 
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  7.8.5  รหัสสี สัญลักษณ์ตัวหนังสือ และลกูศรแสดงทิศทาง 
   -  การทาสีทับหน้าเป็นการแสดงรหสัสีโดยให้ทาสีตลอดทั้งเส้นท่อ ยกเว้นถ้าท่อน้ันๆ มีการหุม้ฉนวน  
    ให้ทาท่อเฉพาะสีรองพื้นเท่านั้น 
   -  ในระบบไฟฟ้าให้ทาเป็นแถบสีกว้าง 5 เซนติเมตร รอบท่อร้อยสายเพื่อแสดงรหัสสีทุกๆ ช่วง 
    ระยะห่างของ CLAMP ยึดท่อร้อยสาย และฝาครอบกล่องต่อสายเทา่นั้น 
   -  รหัสสี สัญลักษณ์ ตัวอักษร และสลีูกศรแสดงทิศทาง หากมิได้มีการระบุเป็นอย่างอื่นๆ ให้เป็นไป 
    ดังต่อไปนี ้
 

ชนิดชองท่อ รหัสสี สีของสัญลักษณ์ตัวหนังสือ 
และลกูศรแสดงทิศทาง 

ท่อน้ าประปา 
ท่อน้ าดับเพลิง 
ท่อน้ าโสโครก 
ท่อน้ าท้ิง 
ท่อระบายอากาศ 
ท่อน้ าฝน 
ท่อร้อยสายไฟระบบควบคุม 
ท่อร้อยสายไฟระบบดับเพลิง 

ฟ้า 
แดง 
ด า 

น้ าตาล 
เหลือง 
เขียว 

แถบสีน้ าเงิน 
แถบสีแดง 

ขาว 
ขาว 
ขาว 
ขาว 
ขาว 
ขาว 
- 
- 

 
  หมายเหตุ : รหสัสตี่าง ๆ อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยให้ผู้ควบคมุงานเป็นผู้พจิารณา 
 

- ขนาดของสัญลักษณ์ตัวอักษร และลูกศรแสดงทิศทางให้เป็นไปดังตอ่ไปนี้ 

ขนาดท่อ ขนาดของสัญลักษณ์ตัวอักษรและลูกศร
แสดงทิศทาง 

1/2” – 1-1/2” 
1-1/2”  -  3” 

4”  -  6” 
ใหญ่กว่า 6” 

½” 
1” 

1-1/2” 
2” 

 
  หมายเหตุ : ขนาดต่าง ๆ อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยให้ผู้ควบคมุงานเป็นผู้พจิารณา 
 
   - ระยะของสญัลักษณ์ตัวอักษร และลูกศรแสดงทิศทางให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
    1) ทุกๆ ระยะ ไม่เกิน 3 เมตร ของท่อในแนวตรง 
    2) ใกล้ต าแหน่งวาล์วทุกตัว 
    3) เมื่อมีการเปลีย่นทิศทาง และ/หรอื มีท่อแยก 
    4) เมื่อท่อผ่านก าแพงหรือทะลุพื้น 
    5) บริเวณช่องเปิดบริการ และซ่อมบ ารุงรักษา 
  
  
  
  
  
 



หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค                              5-41/41 
 

 7.9 ตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์มาตรฐาน 
   วัสดุ   และอุปกรณ์ที่เลือกใช้ให้มีคุณสมบัติและมาตรฐานคุณภาพตามที่ไดร้ะบุมาแล้วดังกล่าวข้างต้น ใน 
  รายการประกอบแบบน้ีหรือเทียบเท่า โดยมตีัวอย่างรายชื่อผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี ้
 
  7.9.1 HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPE (HDPE) 
       - ตราช้าง, PBP , Thai Asia  Pipe หรือเทียบเท่า  
   7.9.2 GALVANZED STEEL PIPE (GSP) 
        - SAHA THAI STEEL PIPE, SIAM STEEL PIPE หรือเทียบเท่า  
       - THAI STEEL PIPE, THAI UNION STEEL หรือเทียบเท่า  
  7.9.3 POLYVINYL CHLORIDE PIPE (PVC) 
   - SIAM PIPE, THAI PIPE, PAIBOON PIPE หรือเทียบเท่า  
  7.9.4 REINFORCE CONRETE PIPE 
   - LOCAL CONFORM TO TIS. (มอก.) หรือเทียบเท่า  
  7.9.5 GATE VALVE 
   - NIBCO ,KITZ ,TOYO, WATTS หรือเทียบเท่า  
  7.9.6 BUTTERFLY VALVE 
   - NIBCO, KITZ , TOYO , CRANE หรือเทียบเท่า  
  7.9.7 CHECK VALVE 
   - NIBCO , KITZ , OCV,  WATTS, SOCLA , METRAFLEX   หรือเทยีบเท่า  
  7.9.8 COLD WATER SUPPY PUMP AND COLE WATER BOOSTER PUMP 
   - GRUNDFOS, CALPEDA, EBARA, AURORA, LOWARA หรือเทียบเท่า  
  7.9.9 PRESSURE GAUGE 
   - ROYAL SIMPLEX, TERRIVE. WEISS, TOZEM, WEKSLER, TAYLOR  หรือเทียบเท่า   
  7.9.10 WATER METER 
   - KENT, AZAHI, THAI AICHI, AICO หรือเทียบเท่า  
  7.9.11 HOSE BIB 
   - ENOGAS, HANG, P.S., POSENG, SANWA หรือเทียบเท่า  
  7.9.12 FLOOR DRIAN, ROOF RAIN, FLOOR CLEANOUT 
   - JOSAM, SMITH, KNACK, CHESS, TCP หรือเทียบเท่า   
  7.9.13 FLEXBLE CONNECTION FOR CWS 
   - MASON, TOZEN, PROCO หรือเทียบเท่า  
  7.9.14 FLEXBLE RUBBER FOR S,W,V AND RL 
   - Premier Product ,  BEFIT, Cotto-DOS 

 7.9.15 HANGER 
   - KNACK , BSP หรือเทียบเท่า 
  7.9.16 SUBMERSIBLE PUMP 
   - TSURUMI , SHINMAYWA หรือเทียบเท่า  
  
    รายการอื่น ๆ ที่มไิดร้ะบุ คณุภาพวัสดุและอุปกรณ์ให้ยึดถือตามมาตรฐานที่ระบุในรายการประกอบ 
   แบบและใหผู้้รับจ้างเสนอผู้ออกแบบหรือผู้ควบคมุงานพิจารณาอนุมัติก่อนน ามาใช้งานในโครงการ 
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หมวดที่ 6  
งานภูมิสถาปัตยกรรม 

   
1. ข้อก าหนดและขอบเขตของงานทั่วไป 

1.1 ความประสงค์ของงาน 
เจ้าของงานโครงการก่อสร้าง มีจุดประสงค์หลักท่ีจะก่อสร้างงานภูมทิัศน์ ในบริเวณโครงการฯ ตาม 

แบบก่อสร้างให้มีความสวยงามเรยีบร้อย และแข็งแรง โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ คนงาน คน 
สวน และช่างฝมีือท่ีมีคุณภาพดี และได้มาตรฐานเพื่อท างานตามขอบเขตต่างๆ ที่ก าหนดไว้ให้แล้วเสรจ็ 
สมบูรณ์ตามเวลาที่ก าหนดไว้ในสญัญา 
 

1.2  ขอบเขตของงาน 
เนื่องจากเจ้าของงานฯ อาจจะจัดแยกงานเป็นส่วน ๆ เพื่อสะดวกตอ่การด าเนินงาน ผู้ออกแบบจึงแบง่ 

ขอบเขตของงานและสญัญาให้มรีายละเอียด ดังต่อไปนี ้
1.2.1 งานส ารวจพ้ืนท่ี จัดเตรียมพื้นท่ีท าผัง และปรบัระดับ 
1.2.2 งานพ้ืนดาดแข็ง (HARDSCAPE) 
1.2.3 งานวัสดุพืชพันธุ์ (SOFTSCAPE) 
1.2.4 งานทางวิศวกรรมต่างๆ 
 

1.3  ข้อก าหนดของงาน 
  1.3.1 ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง โดยถี่ถ้วนและไปดสูถานท่ี 
   ก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในลักษณะของงานก่อนการท าสัญญา โดยการก่อสร้างจะต้อง 
   เป็นไปตามแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
  1.3.2 การก าหนดหมุดระดับ และจดุอ้างอิง ผู้รับจ้างจ าจะต้องตรวจสอบจดุหมุดระดับอ้างอิงของ 
   โครงการฯ จากรายละเอียดของแบบและหน้างานจริงว่าถูกต้องหรือไม่ ท้ังนี้จุดหมดุระดับอ้างอิง 
   ดังกล่าว อยู่บริเวณหน้าโครงการฯ หรือบริเวณที่แสดงในแบบก่อสร้าง 
  1.3.3 ในกรณีที่มีการคลาดเคลื่อนไมต่รงกันในแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้างหรือ 
   สถานท่ีจริง ผู้รบัจ้างจะต้องแจ้งใหภู้มิสถาปนิกผู้ออกแบบหรือเจ้าของงานทราบ โดยผูร้ับจ้างหรือ 
   ภูมิสถาปนิกอาจจัดท าแบบขยายแสดงรายละเอียดเกีย่วกับการก่อสร้าง เพื่อใช้งานในระหว่างการ 
   ก่อสร้าง ซึ่งแบบก่อสร้างนี้พึงเป็นแบบท่ีมิไดเ้ป็นการเพิม่หรือลดงานนั้นเป็นลายลักษณ์อักษร 
   เสียก่อน โดยแบบท่ีผูร้ับจ้างเป็นผูด้ าเนินงานจะต้องได้รบัความเห็นชอบจากภูมิสถาปนิกก่อน 
  1.3.4 ในกรณีที่มีงานส่วนหนึ่งที่มไิด้แสดงไว้ในแบบ และรายการประกอบแบบก่อสร้าง แต่เป็นส่วนท่ี 
   จ าเป็นต้องท างานนั้นๆ ให้เสร็จเรยีบร้อย เพื่อความสมบรูณ์ของงาน จะต้องกระท าโดยไม่คิดราคา 
   เพิ่มจากที่ตกลงไว้ เว้นแต่เป็นรายการส าคญั ให้ตกลงกับผู้ว่าจ้างเปน็การเพิ่มจากทีต่กลงไว้ ซึ่งจะได้ 
   ตกลงกับผูร้ับจ้างเป็นการเฉพาะตา่งหาก ตามกรณีไป 
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  1.3.5 เจ้าของโครงการสงวนสิทธิท่ีจะเพิม่งาน ลดงานหรือเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างตามสมควรภายใน 
   ขอบเขตของสัญญา โดยจะแจ้งใหผู้้รับจ้างทราบในเวลาอันสมควร ทั้งนี้จะได้ตกลงราคาก่อสร้าง 
   และก าหนดเวลาแล้วเสร็จใหม่กับผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทุกครั้ง 
  
 1.4 แบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง 

1.4.1 แบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา  
1.4.2 การอ่านแบบในแบบก่อสร้างให้ถือเอาระยะที่เป็นตัวเลขเป็นส าคัญเว้นแต่ภูมสิถาปนิกจะวินิจฉยั

เป็นอื่น 
 

 1.5 การด าเนินการก่อสร้าง 
1.5.1 ค่าใช้จ่ายในระหว่างด าเนินงาน  เช่น ประปา ไฟฟ้า และการทดสอบอ่ืนๆ เช่น การทดสอบคณุภาพ 

ของไม้ หิน ทราย เหล็ก และคอนกรีต เป็นต้น  เป็นหนา้ที่ของผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  
1.5.2 ผู้แทนผู้รับจ้าง ผู้รับจา้งจะต้องแตง่ตั้งผู้แทนท่ีมีอ านาจเตม็ที่ (PROJECT MANAGER) ซึ่งสามารถ 
 จะรับผิดชอบ และแกไ้ขเหตุการณต์่างๆ แทนผู้รับจ้างมาประจ าสถานท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1 คน  
 และมภีูมสิถาปนิกหรือนักภมูิทัศนข์องผู้รับจ้างอย่างน้อย 1 คน ท่ีมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
 ประจ าหน่วยงานก่อสร้าง เพื่อเป็นผู้ประสานงานกับผู้ออกแบบฯ ผู้ควบคุมงาน เพื่อความถูกต้อง  
 สะดวก และรวดเร็วในการปฏิบัติงานก่อสร้าง 
1.5.3 ผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิจะแต่งตั้งผูห้นึ่งผู้ใดเป็นผู้ควบคุมงานฯ ผู้รับจา้งจะต้องให้ความสะดวก และความ 
 ร่วมมือในการปฏิบัติตามหน้าที่ ในกรณีที่ผูค้วบคุมงานฯพบสิ่งใดท่ีบกพร่องก็ดี หรือพบการกระท า 
 ที่อาจเป็นในทางฝ่าฝืนสัญญา หรอืไม่สมกับสภาพอันควรแก่การท างานท่ีถูกต้องตามหลักวิชาช่าง  
 ผู้รับจ้างจะต้องท าการแกไ้ขภายในก าหนดเวลาอันสมควร มิชักช้า อนึ่งถ้าผู้ควบคุมงานฯ เห็นว่า 
 ลูกจ้างหรือช่างคนใด ไมเ่ข้าใจงานดีหรือประพฤติตนไม่ดหีรือฝมีือไมด่ี หรือท างานหยาบสับเพร่า  
 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอให้ผูร้ับจ้างเปลี่ยนลูกจ้าง ช่าง หรือผู้รับจ้างช่วงผู้นัน้ได้ ในกรณีนี้ผู้รบัจ้างจะต้อง 
 รีบจัดหาผู้ท าการแทน ภายใน 7 วัน 
1.5.4  การสั่งหยดุงาน ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิในการสั่งหยุดงานช่ัวคราวได้ ในกรณีที่ผูร้ับจ้างไม่ปฏิบตัิงานให้ 
  ถูกต้องตามรูปแบบ หรือรายการกอ่สร้างข้อหนึ่งข้อใด โดยผูร้ับจ้างไม่มีสิทธ์ิที่จะน าไปเป็นข้ออ้างใน 
  การต่อเวลาในสัญญา 
1.5.5  สิ่งใดท่ีได้ก าหนดไว้ในรูปแบบหรือรายละเอียดแล้ว ในทางปฏิบัติงาน สัญญาจ้างไม่อาจระบไุว้ได้ 
  ครบถ้วน หรือในทางปฏิบัติงานจ้างไม่อาจระบุไว้ครบถ้วน  เช่น ความอ่อนแก่ของสี การติดตั้ง 
  รูปร่าง และลักษณะหรือสิ่งปลีกยอ่ยต่างๆ ตลอดจนภาพขยายรายละเอียด เป็นต้น ผู้ว่าจ้างหรือ 
  ภูมิสถาปนิกจะชี้แจงอธิบายรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรให้ขณะพาไปดสูถานท่ีหรือขณะท า 
  การก่อสร้าง การช้ีแจงรายละเอียดนี้ถือเป็นส่วนหน่ึงของรูปแบบตามสัญญาจ้าง 
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1.5.6  ก่อนท าการก่อสร้าง ผูร้ับจ้างต้องท าการศึกษา และค้นหาแนวโครงสร้าง หรือระบบ สาธารณูปโภค 
  เดิมที่อยู่ใต้ดินทั้งหมด และใช้ความระมดัระวังในการท างานก่อสร้างมิให้เกิดความเสยีหายแกร่ะบบ 
  ต่าง ๆ เหล่านั้นได้ ถ้าผู้รับจา้งเป็นผู้ท าให้เกิดความเสียหายแกโ่ครงสร้าง หรือระบบใด ๆ ผูร้ับจ้าง 
  จะต้องท าการซ่อมแซมแก้ไขให้อยูใ่นสภาพเดมิ หรือสามารถใช้งานได้ดังเดิม โดยคา่ใช้จ่ายต่าง ๆ  
  ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทัง้สิ้น 

 1.5.7 การท าความเข้าใจกับแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบฯ ผูร้บัจ้างต้องศึกษาแบบ และ 
  รายการประกอบแบบฯ เพื่อให้เขา้ใจวัตถุประสงค์ของงานท่ีจะแล้วเสร็จของภูมสิถาปนิกผู้ออกแบบ 
  โครงการและเจ้าของโครงการ เพือ่ให้ได้งานออกมาสมบูรณ์แล้วเสรจ็ทันก าหนด ตามกรอบ 
  ระยะเวลาตามสัญญา 
 

 1.6  การเตรียมวัสดุก่อสร้าง 
1.6.1  สิ่งของที่ปรากฏอยู่ในแบบ และรายการก่อสร้างก็ดี หรือท่ีมไิด้ปรากฏในแบบ และรายการก่อสร้าง 
  ก็ดี อันเป็นส่วนหนึ่ง หรือเครื่องประกอบการก่อสร้างนี้ให้เป็นไปตามหลักวิชาช่างนั้น ผู้รับจ้าง 
  จะต้องจัดหามารวมอยู่ในงานก่อสร้างนี้ท้ังสิ้น 
1.6.2  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวสัดุก่อสร้างที่มีคุณภาพดีให้ครบตามแบบทุกประการ และให้ทันเวลา วัสดุที ่
  จ าเป็นจะต้องสั่งจากต่างประเทศ ผู้รับจ้างจะต้องรีบสั่งทันที เพื่อให้ทันกับระยะเวลาที่จะต้องใช้ใน 
  การก่อสร้าง ผูร้ับจ้างจะอ้างภายหลังว่าจัดหาวสัดุเหล่านั้นมาประกอบการก่อสรา้งไม่ทัน หรือใช้ 
  เป็นข้อขอขยายเวลาสัญญาก่อสรา้ง มิได้  

  1.6.3 วัสดุก่อสร้างที่ใช้ ต้องเป็นของใหม่คุณภาพดี ไมเ่คยใช้งานมาก่อน และถูกต้องตามแบบรายการ 
   ก่อสร้าง วัสดุที่จะใช้ทุกชนิดจะต้องน าตัวอย่างให้ภูมิสถาปนิก และผูค้วบคุมงานของโครงการฯ  
   พิจารณารับรองก่อน จึงจะท าการสั่งซื้อหรือตดิตั้งได ้

1.6.4  หากผู้รับจ้างประสงค์จะใช้วัสดุทีม่คีุณภาพเทียบเท่า จะต้องไดร้ับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก 
  ภูมิสถาปนิกหรือตัวแทนเจา้ของโครงการฯ ในการพิจารณาคุณภาพเทียบเท่า 
1.6.5  วัสดุกอ่สร้างต่างๆ ยกเว้นส่วนประกอบของงานคอนกรีต และงานฐานรากใต้ดินใหผู้้รับจ้างท าการ 
  น าเสนอตัวอย่าง และต้องผ่านการอนุมัติงานผู้ออกแบบก่อนน าเข้าพ้ืนท่ีโครงการฯ เพื่อท าการ 
  ติดตั้งหรือก่อสร้างต่อไป 
1.6.6  การท าผิวส าเรจ็ต่างๆ  เช่น หินทราย กระเบื้อง ฯลฯ ให้ผูร้ับจ้างท าตัวอย่างผิวส าเร็จน าเสนอแก ่
  ผู้ออกแบบ หรือตัวแทนเจ้าของโครงการฯ อย่างน้อย 3 ชุด เพื่อผ่านการอนุมัติก่อนลงมือท าจริงใน 
  พื้นที่โครงการฯ 
 

1.7  ความเสียหายและอุปัทวะเหตุ 
1.7.1  ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผูร้ับผดิชอบโดยตรงต่อความเสยีหายใด ๆ อันเกิดแก่บริเวณใกล้เคยีง และ 
  อุปัทวะเหตุที่เกิดแก่ทรัพย์สินหรือบุคคลใด ๆ เนื่องจากงานก่อสร้างสร้างนี้ท้ังสิ้น 
1.7.2  ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการท ารั้วป้องกันอันตราย การติดโคมสวา่งและการเฝ้าดูแลสถานท่ี 
  ก่อสร้างตลอดจนการวา่จ้างต ารวจหรือยาม เพื่อป้องกันรักษาในกรณีจ าเป็น 
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1.8  การจัดสร้างส านักงานสนาม หรือโรงงาน หรือเรือนเพาะช า หรือที่พักคนงานชั่วคราวในบริเวณก่อสร้าง 
การดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน  

และต้องจัดสร้างให้ถูกสุขลักษณะ ผู้รับจ้างต้องจัดหาห้องท างานและห้องประชุมให้กับผู้ควบคุมงานฯ  
ผู้ออกแบบ หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างตามค าร้องขอ โดยให้มีขนาดพอเหมาะ มีกระดานด าสั่งงานท่ีติดแบบ  
รูป โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี ห้องสุขา โดยจะจัดรวมใกล้ที่ท างานของผู้รับจ้างก็ได้ เพื่อประโยชน์ในการท างาน 
ร่วมกัน 
 

1.9  การขยายเวลา 
เมื่อเห็นได้ว่างานก่อสร้างล่าช้าไมรุ่ดหน้าไปอันเนื่องจากสาเหตุใดๆ ผู้รับจ้างต้องส่งค าช้ีแจงเป็นลาย 

ลักษณ์อักษร แจ้งถึงสาเหตุแห่งความล่าช้าแก่ผู้วา่จ้างหรือผู้ควบคุมงานฯภายใน 7 วัน หลังจากเกิดสาเหตุ 
นั้น ๆ ช้ีแจงว่าเป็นเหตุโดยอย่างใด เพื่อให้เจ้าของโครงการ ผู้ควบคมุงานหรือภูมสิถาปนิก รับทราบเพื่อ 
พิจารณา  
 

1.10 ตารางแสดงความก้าวหน้าของงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องส่งตารางแสดงความก้าวหน้าของงาน อย่างน้อยสองสัปดาหต์่อครั้ง หรือตามค าสั่งการ 

ของผู้ควบคุมงานฯ ให้ผู้ว่าจ้างหรอืตัวแทนผู้ว่าจ้างพิจารณา 
 

1.11 แบบรายละเอียด ณ ที่ก่อสร้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบ SHOP DRAWINGS ส าหรับการปรับแบบให้ตรงตามปญัหาสภาพหน้างาน 

ก่อสร้างจริงอันอาจเกดิขึ้น โดยรวมถึงการรวมแบบท่ีมสี่วนเกี่ยงข้องกับงานภูมิสถาปตัยกรรม เช่น งานระบบ 
ไฟฟ้า ระบบรดน้ าต้นไม้ สุขาภิบาล ฯลฯ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และน าเสนอทางแก้ไขเพื่อให้ภูมสิถาปนิก 
ผู้ออกแบบ เพื่อพิจารณาก่อนเริ่มด าเนินงานนั้นๆ  
 

1.12 เส้นทางการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
ส าหรับการขนส่งวัสดุก่อสร้าง และบ ารุงรักษาเส้นทางให้อยู่ในสภาพเดิม ตลอดระยะการก่อสร้าง หาก 

ช ารุดเสยีหายเนื่องจากการใช้สอยของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมให้เหมือนเดิม โดยไม่เรียกร้อง 
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
 

1.13 การเก็บกวาดท าความสะอาดขั้นสุดท้าย 
หลังการท างานงวดสดุท้าย ผูร้ับจา้งจะต้องท าการรื้อถอนสิ่งปลูกสรา้งช่ัวคราว และเคลื่อนย้ายวสัดุ 

อุปกรณ์ตลอดจนเศษสิ่งของต่างๆ ออกจากบริเวณที่ก่อสร้างให้หมดสิ้น และจะต้องท าการซ่อมแซมทรัพย์สิน 
หรืออสังหารมิทรัพย์ที่อาจได้รับความเสียหายในระหว่างการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเก็บกวาดท าความ 
สะอาดบริเวณให้เป็นท่ีเรียบร้อยจนเป็นท่ีพอใจของเจ้าของงานก่อนส่งมอบงาน 
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1.14 การทดลองระบบการท างานของงานระบบ 
ในการตรวจรับงานผู้รบัจ้างจะต้องท าการทดสอบงานระบบ หรือแสดงให้เห็นถึงการท างานท่ีได ้

ประสิทธิภาพ และคณุภาพตามแบบและรายการประกอบแบบฯ พร้อมท้ังท าการส่งรายละเอียดและคู่มือใน 
การบ ารุงรักษา ได้แก ่

   1.14.1 ระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง 
  1.14.2 ระบบสบูน้ า กรองน้ า หมุนเวียนน้ า ระบบรดน้ าต้นไม ้
  1.14.3 ระบบอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
 

1.15 การเสนอแบบท่ีท าการก่อสร้างจริง (AS-BUILT DRAWINGS) 
ก่อนการส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะตอ้งท าการส่งมอบแบบที่แสดงงานต่าง ๆ ที่ท าการก่อสร้างจริง (AS- 

BUILT DRAWINGS) ให้กับผู้ว่าจ้าง 1 ชุด รวมทั้งรายละเอียดหรือคูม่ือการควบคุมการท างานของอุปกรณ์  
ระบบ และการบ ารุงดูแลรักษาด้วย 

 
1.16 การเสนอคู่มือดูแลรักษางาน SOFTSCAPE  

ผู้รับจ้างต้องจดัท าคู่มือดังกลา่ว เพื่อให้ผู้ว่าจ้างสามารถใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษาภายหลังสิ้นสดุ 
งานในสัญญา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

หมวดที่ 6 งานภูมิสถาปตัยกรรม                                                                                                           6-6/24 
 

2.  งานโครงสร้างหลัก (HARDSCAPE WORK) 
 2.1 งานเตรียมบริเวณ การปักผัง การปรับระดับ  

2.1.1  การเตรียมบริเวณ 
ให้ผู้รับจ้างรื้อถอนตอไม้ พุ่มไม้ เศษวัสดุ วัชพืช และสิ่งไม่พึงประสงค์อื่น ในบริเวณที่จะท า 

การก่อสร้าง และน าไปท้ิงภายนอกบริเวณก่อสร้าง ส าหรับไม้ยืนต้นอนุญาตให้ตดั ถอนได้เฉพาะต้น 
ที่ก าหนดให้เท่านั้น ส่วนต้นอื่นที่อยู่ใกล้บริเวณก่อสร้าง ให้ท าการป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย การ 
ตัดถอนต้นไม้ใหญ่(ขนาดล าต้นเกนิ 4 น้ิว) จะต้องได้รับอนุญาตจากภูมิสถาปนิก และตัวแทน 
เจ้าของโครงการเสียก่อน จึงท าการตัดถอนได้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการรื้อถอนและโยกย้ายดังกล่าว 
เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างท้ังสิ้น 

  2.1.2 การปักผัง 
ผู้รับจ้างจะต้องปักผัง และตรวจสอบการปักผังให้ถูกต้อง และจะต้องให้ภูมิสถาปนิกหรือ 

วิศวกรอนุมัติการปักผังว่าถูกต้องเป็นอันดีแล้วจึงเริม่งานข้ันต่อไปได ้
1.1.3  การปรับระดับ 

ให้ถือระดับอ้างอิงตามที่ก าหนดไวใ้นแบบ การถ่ายระดับ ผูร้ับจ้างจะต้องควบคุมให้ถูกต้อง 
และเป็นไปตามแบบ และรายการโดยเคร่งครดั การแก้ปัญหาและข้อขัดข้องใด ๆ ในการตรวจสอบ 
ระดับพึงได้รับความเห็นชอบจากภูมิสถาปนิก และวิศวกรหรือผูค้วบคุมงานฯก่อน เพื่อปรับระดับ 
ใหม่ถูกต้องและเมื่อไดร้ับอนุมัติแลว้ จึงท าการก่อสร้างต่อไปได้ 

 
2.2  มาตรฐานของวัสดุและกรรมวิธีกอ่สร้าง 

2.2.1  งานคอนกรีตและเหล็กเสริมทั่วไป (ให้ดูรายละเอียดงานวิศวกรรมประกอบ) 
- ซีเมนต์ ใช้ซีเมนต์ตราเสือ หรือตราอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่า ส าหรับงานคอนกรีตที่ไม่ 
 เสรมิเหล็ก ส าหรับงานคอนกรีตทีเ่สริมเหล็กให้ใช้ซีเมนต์พอร์ตแลนด ์ตราช้างหรือ 
 เทียบเท่าซีเมนต์ที่ใช้ ต้องเป็นซีเมนต์ที่ใหม่อายุไม่เกิน 6 เดือน นับตัง้แต่วันออกจาก 
 โรงงาน การเก็บต้องยกสูงจากพ้ืนให้ลมผา่นได้ และไม่ถูกฝนหรือความชื้น งานพ้ืนปู 
 กระเบื้อง ใช้ซีเมนต์ขาวตราช้างเผอืก หรือเทียบเท่า 
- ทราย ใช้ทรายน้ าจืดปราศจากโคลนหรือซากพืช ลักษณะเม็ดคม และมีขนาดไล่เลี่ย 
 สม่ าเสมอกัน ไม่โตกว่า 8 ม.ม. 
- หิน ใช้หินโม่ขนาดหินเบอร์ 1 หรือเบอร์ 2 ที่สะอาด ปราศจากดินโคลน หรือสิ่งเจือปน 
- น้ า ใช้น้ าสะอาดเทียบเท่าน้ าประปา 
- ส่วนผสม คอนกรตีทั่วไป ใช้อัตราส่วน 1:2:4 ห้ามใช้คอนกรีตผสมไว้นานเกิน 30 นาที 
- ปูนทราย ใช้ส่วนผสมซีเมนต์ : ทรายหยาบ 1:4 โดยปริมาตร 
- เหล็กเสริม จะต้องเป็นเหล็กท่ีมคีณุภาพดตีามมาตรฐานของ ว.ส.ท. และ มอก. ผิวจะต้อง 
 เรียบ สะอาด ไม่มสีนิมผุกร่อน หรอืเปื้อนน้ ามัน 
 
 



   

หมวดที่ 6 งานภูมิสถาปตัยกรรม                                                                                                           6-7/24 
 

- ระบบกันซึม ใช้ระบบ Hi Flexible Cementitious Waterproofing ยี่ห้อ Fast Flex  
 หรือเทียบเท่า โดยรายละเอียดการติดตั้งและการเตรียมสภาพหน้างานเพื่อติดตั้งให้เป็นไป 
 ตามมาตรฐานของผูผ้ลติ 
- น้ ายาเคลือบผิว   เพื่อให้ผิวของงานก่อสร้างทุกชนิด มีความคงทนสวยงามอยู่ได้นานควร 
 เคลือบด้วยน้ ายาเคลือบ ซึ่งผิววัสดุแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน จึงควรเลือกใช้น้ ายาเคลือบ 
 ผิวให้เหมาะสมกับวัสดุนั้นๆ น้ ายาเคลือบผิวไมร่ะบุ ให้ใช้เทียบเท่าของ THOMPSON’S,  
 CHEMGLAZE 

  2.2.2 ข้อก าหนดในการใช้วัสด ุ
   1) การผูกเหล็กเสรมิ   ผู้รับจ้างจะต้องผูกเหล็กเสริมให้ได้แนวระดับตามที่ก าหนดไว้ในรปูแบบ 

รายการของวิศวกรโครงสร้าง และเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ถ้าหากว่าไม่ระบุไว้ใน 
รายการเป็นอย่างอื่น  คือ 
- ลวดผูกเหล็กใช้เบอร์ 18 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 138-2518 
- การดัดงอเหล็กให้ใช้รัศมีโค้งอย่างน้อย 3 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลาง 
- ตอนปลายให้งอขอ (180 องศา) หรือฉาก (90 องศา) การงอขอจะต้องมี รัศมีอย่างน้อย  
 30 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลาง และเหลือปลายไว้อย่างน้อย 6 เท่าของเส้นผ่าน 
 ศูนย์กลาง 
- การต่อเหล็กจะต้องมีระยะเหลื่อมกันอย่างน้อย 50 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางส าหรับ 
 เหล็กกลม (PLAIN BARS) 

  2) แบบหล่อคอนกรีต    แบบหล่อคอนกรีตจะต้องท าด้วยไม้ ไม้อัด หรือโลหะ ส าหรับแบบไม้ 
จะต้องท าให้แข็งแรงมั่นคงยึดตดิกนัทุกด้าน ความหนาของไม้ที่น ามาใช้ท าแบบต้องไม่น้อย 
กว่า 2.5 ซม. ถ้าใช้ไม้อัดต้องหนาไม่น้อยกว่า 6.0 ม.ม. ไม้คร่าวต่าง ๆ ส าหรับใช้ค ายันต้อง 
แข็งแรงพอ แบบต้องได้ขนาดตามแบบแปลน ก่อนท่ีจะท าการเทคอนกรีตลงในแบบ จะต้อง 
อุดรูตามรอยแตกต่าง ๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการรั่ว ตลอดทั้งท าความสะอาดแบบด้วย และ 
ต้องให้ผู้ควบคุมงานฯตรวจเห็นชอบเสียก่อน จึงจะท าการเทคอนกรตีลงแบบน้ันได้ ส าหรับ 
คอนกรีตส าเร็จรูปที่หล่อมาจากนอกพื้นที่ก่อสร้าง (PRE-CAST CONCRETE) ผิวท่ีได้ต้อง 
เรียบเนยีน สวยงามไม่มโีพรง ฟองอากาศ และเม็ดหิน เมื่อติดตั้งควรเคลือบผิวด้วยน้ ายา  
เคลือบผิวของ THOMPSON’S หรือเทียบเท่า 

  3) การผสมคอนกรตี 
   - ซีเมนต์ และส่วนต่าง ๆ จะต้องผสมเข้าด้วยกันในอัตราส่วนท่ีก าหนดให้ โดยใช้เครื่อง 

ผสมคอนกรีต ซึ่งมีความจูไม่น้อยกว่า 0.5 ลูกบาศก์เมตร ครั้งแรกให้ใส่น้ าลงไปในถัง 
ผสม 1/10 ส่วน ก่อนท่ีจะใส่ซีเมนต์ ทราย หิน ลงไป แล้วจึงใส่น้ าที่เหลือลงไปผสมจน 
ครบ การผสมจะต้องด าเนินต่อไป จนกระทั่งคอนกรีตเป็นเนื้อเดยีวกนัโดยสม่ าเสมอ  
แล้วเดินเครื่องต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 2 นาที จึงจะเทออกได้ เมื่อท าการผสมคอนกรตีครั้ง 
ต่อไป จะต้องใช้ส่วนผสมเดิมใหห้มดเสียก่อน คอนกรีตที่เปยีกเกินไป หรือคอนกรีตที ่
แข็งตัวแล้วห้ามน ามาใช้ 
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- โครงสร้างที่มิได้รับแรงดันของน้ า และ/หรือ ดิน  เช่น เสา คาน พื้น และฐานราก ให้ 
ใช้ส่วนผสม 1:2:4 ดังนี้ 

ใน 1 ลบ.ม. ของคอนกรีตประกอบด้วย 
ซีเมนต ์  320  กก. 
ทราย  0.45 ลบ.ม. 
หิน  0.90 ลบ.ม. 

  - โครงสร้างที่รับแรงดันของน้ า และ/หรือ ดิน  เช่น ก าแพงกันดิน ให้ใช้ส่วนผสม 1:1   
1/2:3  ดังนี ้

ใน 1 ลบ.ม. ของคอนกรีตประกอบด้วย 
     ซีเมนต ์  400  กก. 
     ทราย  0.42 ลบ.ม. 
     หิน  0.85 ลบ.ม. 
  - ปริมาณน้ าท้ังหมดที่ใช้ในการผสมต้องไม่มากกว่า 30 ลิตร ต่อ ปูนซีเมนต์ 1 ถุง  

(50 กก. / ถุง) (อัตราส่วน น้ า / ปนูซีเมนต์ (W/C) > 0.60) 
- การทดลองความยุบ SLUMP TEST ของคอนกรีต (ตามมาตรฐานสากล) จะต้องอยู ่

ระหว่าง 10 – 13 ซม. โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผูร้ับผิดชอบในการด าเนินงานเกี่ยวกับ 
การทดสอบ และโดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมการก่อสร้าง 

  - ส าหรับ ค.ส.ล. ส่วนใดที่ต้องการไม่ให้น้ าซึมผา่นต้องผสมคอนกรตีดว้ยยากันซึม 
ยี่ห้อ IMPEREX, IMPERMO, SIKA หรือชนิดที่มีคณุสมบัติเทียบเท่า และไม่มีสารเป็น 
พิษเจือปน ซึ่งวิศวกรผู้รับผิดชอบโครงการ เห็นชอบตามมาตรฐานทีผู่้ผลิตก าหนดไว ้

  - การยาแนวรอยต่อระหว่าง PRE-CAST CONC. จะต้องยาแนวรอยตอ่ด้วย  
 STRUCTURE SILICONE หรือ POLY SULPHUIDE BASE ตามความเห็นชอบของผู ้
 ควบคุมงานหรือผู้ออกแบบ 

  4) การบ ารุงคอนกรตี    
  เมื่อหน้าคอนกรตีหมาดแข็งปราศจากความร้อนแล้ว ต้องปกคลุม มใิห้ถูกแดดหรือลม 
 ร้อน และมิให้ถูกรบกวน โดยเฉพาะภายในระยะ 24 ช่ัวโมงแรก และจะต้องจัดการให้ 
 คอนกรีตเปียกชุ่มน้ า เป็นเวลาไมน่้อยกว่า 7 วัน หรือใช้พ่นด้วยน้ ายาเคมี แตต่้องไดร้ับการ 
 ตรวจสอบ และเห็นชอบก่อน การบ่มคอนกรีตท าได้หลายวิธี  เช่น การใช้กระสอบคลุมแล้ว 
 รดน้ าให้ชุ่ม หรือ การคลุมด้วยทราย และรดน้ าให้ชุมตลอดเวลา หรอืการกั้นขอบแล้วหล่อน้ า  
 ซึ่งท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานฯ 
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 5) การแต่งหน้าคอนกรตี     
  เมื่อถอดแบบออกแล้วมรีู หรือขรขุระให้แต่งหน้าให้เรียบร้อย โดยถหูน้าขรุขระที่นูน 
 ออกเสมอ ผิวหน้าท่ัวไป และใช้ปนูซีเมนตผ์สมทรายในอัตราส่วน 1:3 อุดรูโพรงต่าง ๆ ให้ 
 ผิวหน้าเรียบโดยทั่ว เมื่อต้องการจะถือปูนทับหน้าคอนกรีต ให้เลาะผิวหน้าคอนกรตีเป็นหน้า 
 ใหม่ตลอดโดยทั่วราดน้ าให้ช้ืนแล้วจึงถือปูน เมื่อถือปูนเสร็จแล้วให้ด าเนินการบ ารุงดังท่ี 
 ก าหนดไว้ อย่างเคร่งครัด 

2.2.3  งานไม ้
  1) ชนิดเนื้อไม้จริง 

ไม้ที่ใช้ส่วนใหญ่จะใช้ไม้แดง หรือไม้เนื้อแข็งที่ผ่านการอบน้ ายา และไม้เนื้อแข็งบางชนิด 
ที่หาง่าย ทนทาน เทียบเท่าไม้แดง ในพื้นที่การก่อสร้างตามสภาพภมูิอากาศ 

2) หลักเกณฑ์ทั่วไปส าหรบัเนื้อไม้จริง 
- ขนาด  ไม้ที่เลื่อย และไสแล้วยอมให้เสียไม้เป็นคลองเลื่อย และไสกบเล็กกว่าขนาดท่ี 
 ระบุได้ แต่เมื่อตกแต่งพร้อมที่จะประกอบเข้าเป็นส่วนของสิ่งก่อสร้างแล้ว จะต้องมี 
 ขนาดเหลือไม่เล็กกว่า ดังนี ้

ขนาดที่ระบ ุ 1/2” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2” 2-1/2” 3” 4” 

ขนาดที่ตกแต่งแล้ว 3/8” 13/16” 1-1/16” 1-15/6” 1-3/4” 2-1/4” 2-1/16” 3-5/8” 

 
  ถ้าไม้ขนาดใหญ่กว่า 4 น้ิว ให้ไสกบออกได้เพียง 1/4 น้ิว เป็นอย่างมาก ส าหรับไม้พื้น  
  และฝาไม้ขนาดกว้างให้เล็กลงจากขนาดที่ก าหนดให้ 1/8 น้ิว เป็นอยา่งมาก  

- น้ าหนัก    ห้ามใช้ไม้ที่มีน้ าหนักเบากว่าปกติ เมื่อเทียบกับไม้ชนิดเดยีวกันที่มีขนาด
เท่ากันท าการก่อสร้าง 

- เนื้อไม้    ที่ไม่อนุญาตให้ใช้ท าการก่อสร้างไม้ท่อนใดเล็กกว่าขนาดที่อนุโลมให้ หรือ ผุ
เพราะเหตุใดๆ ก็ตามหรือกระพี้ หา้มใช้ในการก่อสร้าง 

  - ความช้ืนและความยืดหด   ไม้ขนาดที่น ามาตดิตั้งทุกท่อนจะต้องมีความช้ืนไม่เกินร้อย 
   ละ 20 และถ้าภายใน 12 เดือนนับจากวันที่รับมอบงานปรากฏว่าสว่นต่าง ๆ ของไม้ที่ 
   ประกอบขึ้น แตกหรือหดเกินกว่าธรรมชาติของไม้ที่ผึ่งแห้งดีแล้ว ผูร้ับจ้างจะต้องเปลี่ยน 
   หรือเพิ่ม และจัดท าให้ใหม่ทันที โดยไมค่ิดค่าแรงหรือวัสดุที่เปลี่ยนนั้น 

- ไม้ที่ผลิตขึ้นใช้เฉพาะงาน โดยผูร้ับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของบริษัทผู้ผลิต ใน
กรณีเป็นไมส้ าเร็จรูปจากโรงงาน 

- ไม้เทียมหรือเทียบเท่า   การประกอบและตดิตั้ง การท าสแีละการดูแลรักษา ตาม
มาตรฐานของผูผ้ลติ 

3) งานช่างไม้ 
 - การเข้าไม้    ต้องพอดีตรงตามที่ก าหนดให้ การบากไม้ เข้าไม้ ต้องท าให้แนบสนิทเตม็ 
  หน้าส่วนท่ีประกบกัน และแข็งแรง 
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 - การต่อไม้   โดยทั่วไปไม่อนุญาตให้ต่อไม้ เว้นแต่มีความจ าเป็นซึ่งผู้วา่จ้างจะให ้
  ผู้ออกแบบเป็นผู้พิจารณา 
 - การตกแต่งไม้   
  ก. ไม้ส่วนท่ีไม่ต้องไส คือ ส่วนท่ีมสีิ่งอื่นปกคลุมมองไม่เห็น หรือไมม่ีผลต่อความเรยีบ 
   ตรงของสิ่งที่มาปิด 
  ข. ไม้ส่วนท่ีต้องไส  คือส่วนท่ีสามารถมองเห็นทั้งหมด และส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับระดับ 
   ของพื้นต่างๆ 
  ค. การไสไม้  จะต้องไสตกแต่งจนเรียบตรงไมเ่ป็นลอน หรือลูกคลื่น หรอืเป็นเสี้ยน 

  - การยึดด้วยตะปแูละเดือยไม้ตา่ง ๆ 
ก. ชนิด และขนาดต้องน ามาใช้ให้เหมาะสม ความยาวของตะปูเกลยีวต้องไม่น้อยกว่า  

2.5 เท่า ของความหนาของไม้ที่ถูกยึด 
ข. การเจาะรูส าหรับตะปูและเดือยไม ้หากจ าเป็นต้องเจาะรูน า เพื่อมิให้ไม้แตกให้ 

เจาะรสู าหรับตะปูเกลยีวได้  แตต่อ้งไม่เกิน 0.9 เท่า ของขนาดตะปูเกลียว และโต 
ไม่เกิน 0.8 เท่า ส าหรับตะปูธรรมดา กรณีที่ใช้ตะปเูกลียว หา้มใช้วิธีตอกโดย 
เด็ดขาด ให้หมุนเข้าโดยไขควงขนาดที่เหมาะสมกับหัวตะป ู

- งานไม้ต่างๆ   หลังจากก่อสร้างเสร็จแล้วให้ทาด้วยน้ ายารักษาเนื้อไม้ (WOOD 
PRESERVER) เทียบเท่าของ CUPRINOL หรือเชลล์ไดร์ท ชนิดใส (ป้องกันปลวก) รอง
พื้น 1 เที่ยว แล้วจึงทาน้ ายาย้อม (WOODSTAIN) สีตามที่ระบุในแบบฯ หรือเทียบเท่า 
WOODTECT หรือ RONSEAT ให้ทั่วอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยแต่ละครัง้จะต้องรอให้แห้ง
สนิทก่อนทาครั้งต่อไป แล้วจึงทาเฉพาะบริเวณหน้าตดัไม้ ผู้รับเหมาจะต้องทาน้ ายาให้
ชุ่มโชก การทาน้ ายาแตล่ะครั้งให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ของผู้ผลิตอย่างเคร่งครดั และถือ
ตามข้อก าหนด ดังนี ้
ก. ตรวจให้แน่ว่าพื้นไม้ที่จะทานั้นแหง้สนิท 
ข. ซ่อมและอดุรูต่าง ๆ 
ค. ขัดเรียบด้วยกระดาษทราย 
ง. ปัดฝุ่นตา่ง ๆ ออกให้หมด 

2.2.4 งานโลหะผิวมัน 
    การเตรียมพื้นผิวโลหะ ใช้เช็ดล้างท าความสะอาดด้วยทินเนอร์ ให้ปราศจากฝุ่นผง และคราบ 

ไขมัน ระบบสี รองพื้น TOA, JOTAN หรือเทียบเท่า จ านวน 1 เที่ยว ซึ่งเป็นสีอีพ๊อกซี่รองพื้นก่อน 
กันสนิมที่สามารถทาทับบนโลหะผิวมันได้ ทั้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 8 ช่ัวโมง ก่อนทาสีทับ 
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  2.2.5 งานสี และงานเคลือบผิวหนา้วัสด ุ
   1) ขอบเขตของงานสี และงานเคลือบ 

ให้ท าสีหรือเคลือบส่วนท่ีมองเห็นด้วยสายตาทั้งหมด ยกเว้นส่วนที่ก าหนดไว้ เป็น 
อย่างอื่น หรือวัสดุประดับต่าง ๆ งานสีนี้หมายรวมถึงการพ่น ทา ลงขี้ผึ้ง แชลคแลคเกอร์ ลง 
น้ ามัน น้ ายา ตลอดจนตกแต่งอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันด้วย 

  2) ข้อปฏิบัติทั่วไป 
- มักจะปรากฏอยู่เสมอว่า ผูร้ับจ้างได้พยายามหลีกเลี่ยงในการที่จะใช้สีให้ถูกต้อง 

ตามรายการ ท าให้เกดิความเสียหายอย่างมาก ดังนั้นถ้าผูร้ับจ้างหรอืลูกจ้างท่ีไม่ปฏิบัต ิ
ตามรายการงานนี้อย่างเคร่งครัด ถือว่ามีเจตนาท่ีจะพยายามบดิพลิว้ปลอมแปลง ผู้ว่า 
จ้างมีสิทธิ์ท่ีจะสั่งให้ล้างหรือขูดสีออกแล้วทาใหม่ให้ถูกต้องตามรายการ โดยไม่คดิ 
ค่าใช้จ่ายเพิ่มส่วนเวลาทีล่่าช้า เพราะการนี้และยกเป็นข้ออ้างในการขอต่อสัญญาไม่ได้ 

 - ห้ามมิให้ผูร้ับจ้างทาสีในขณะที่มีความช้ืนสูง และผิวพ้ืนท่ีจะทาสไีด้จะต้องมีความ 
   แห้งสนิท 

- ใช้สีชนิดและเทียบเท่ายี่ห้อท่ีก าหนดให้ใช้ และจะต้องเป็นสีที่ไม่เคยเปิดใช้มาก่อน การ
เทียบเท่าให้ถือปฏิบัตติามรายการ ข้อก าหนดและขอบเขตงานท่ัวไป 

- ให้น าสี และภาชนะบรรจุที่ก าหนดให้ใช้เท่านั้น เข้ามาในบริเวณก่อสร้าง สีและภาชนะ
สีอื่นๆ ห้ามน าเข้ามาในบรเิวณก่อสร้างโดยเดด็ขาด 

- การน าสมีาใช้แต่ละงวดจะต้องใหผู้้ออกแบบ หรือผู้ควบคมุงานของผู้ว่าจ้างตรวจสอบ
ก่อนว่าเป็นสีที่ก าหนดให้ใช้ 

- รายละเอียดอื่นๆ  เช่น ความอ่อนแก่ของสี ให้ผู้รับจ้างเสนอขอรับรายละเอยีดต่อ
ผู้ออกแบบ ในเวลาอันควร 

- ในการทาสีผูร้ับจ้างจะต้องยึดถือปฏิบัติตามค าแนะน าของผูผ้ลิตสี อย่างเคร่งครดั เช่น 
การผสมสีพลาสติกอิมลัชัน น้ าท่ีผสมจะต้องสะอาด และไดส้ัดส่วนตามที่ผู้ผลิตก าหนด
ไว้  

3) ประเภทของสีที่ใช้ 
ประเภทของสีที่ใช้จะระบุเพิม่เตมิไว้เป็นเฉพาะงาน หรือเป็นพิเศษเฉพาะแห่งโดยใหดู้

รายละเอียดในแบบ และยดึถือกรรมวิธีขั้นตอนการเคลือบของผูผ้ลติ 
  4) การเตรียมงานและรองพื้น 
   - ปูนฉาบอิฐ คอนกรีต ฯลฯ 
    ก. ผิวพ้ืนใหม่ ท าความสะอาดพื้นท่ีทีจ่ะทาสี โดยปัดฝุ่นออกให้หมด และใช้ผ้าสะอาด 
     ชุบน้ าเช็ดให้ทั่ว ปล่อยทิ้งไว้ให้แหง้สนิท ทาสีรองพื้น 
    ข. ผิวพ้ืนท่ีทิ้งไว้นาน และยังไม่ได้ทาสี ท าความสะอาดโดยใช้ผ้าสะอาดชุบน้ าเช็ด  
     ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง ซ่อมแซมรอยช ารุดต่างๆ รองพื้นด้วยสรีองพื้นบนพ้ืนท่ีค่อนข้าง 
     หยาบ ให้ใช้สีพลาสติกค่อนข้างข้น ทาเป็นสีช้ันแรก เพื่อปิดรอยหยาบต่าง ๆ ที่มี 
     อยู ่
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ค. ผิวพ้ืนท่ีมีรอยต่อเป็นร่องที่ผิววัสด ุโดยปกปิดด้วย ยิปซั่ม หรือวัสดุอื่น ๆ ต้อง 
ปฏิบัติตามกรรมวิธีของผู้ผลิตวสัดนุั้น ๆ  

  - ไม ้
ก. ตรวจให้แน่ว่าพื้นไม้ที่จะทานั้นแหง้สนิท 
ข. ซ่อมและอดุรูต่าง ๆ  
ค. ขัดเรียบด้วยกระดาษทราย 
ง. ปัดฝุ่นตา่งๆ ออกให้หมด 
จ. ถ้าไม้นั้นเประน้ ามัน หรือมีความดดูซึมมากเป็นพิเศษ ให้ทาทับหน้าด้วยแชลคก่อน 

1 ครั้ง 
- เหล็กหรือโลหะต่าง ๆ  

ก. ขจัดสนิม หรือเศษผงออกโดยขัดดว้ยกระดาษทราย หรือแปรงลวด 
ข. ขจัดรอยเปื้อนน้ ามัน ด้วยน้ ายาโดรโรเอทรีลีน หรือน้ ายาประเภทเดยีวกัน 
ค. ล้างด้วยน้ ายาล้างสนมิ โดยผสมน้ าสะอาด 2 เท่าตัว ระหว่างลา้งห้ามมิให้น้ ามันไป

ถูกเนื้อไม้ที่ประกอบ หรืออยู่ใกล้เคียงกับตัวโลหะ 
ง. ล้างสนิมด้วยน้ ายาล้างสนมิออก ท าความสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด

จากนั้น ใช้สีรองพื้นเรดอ๊อดไซดไ์พร์เมอร์ ห้ามใช้ชนิดที่มีฝุ่นผสม โดยเดด็ขาด 
- ไม้ที่ผลิตจากไฟเบอรซ์ีเมนท์  ผลิตภัณฑ์ทีผ่ลติของวัสดุและกรรมวิธีก่อสร้างอื่น ๆ  
 นอกเหนือจากที่ระบไุว้ โดยจะต้องปฏิบัติตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต ครบตาม 
 ขั้นตอนทุกประการ และตรวจสอบรายละเอียดตามรายการประกอบแบบ 

2.2.6 มาตรฐานของวัสดุ และกรรมวิธีก่อสร้าง อ่ืน ๆ  
    มาตรฐานของวัสดุและกรรมวิธีก่อสร้างอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไว ้โดยจะต้องปฏิบัตติาม 

กรรมวิธีของบริษัทผูผ้ลติ ครบตามขั้นตอนทุกประการ และตรวจสอบรายละเอียดตามรายการ 
ประกอบแบบ 

 
2.3 งานทางเท้า/ขอบ คสล.  และวัสดุพ้ืนผิวทั่วไป 

2.3.1  ขอบเขตของงาน  
   ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวสัดุ แรงงาน อุปกรณ์อื่น ๆ มาท าการก่อสร้างจนงานเสร็จเรียบร้อย 
2.3.2 การถมดิน/ทราย 

1) วัสดุทรายถมที่สะอาดปราศจากสิง่เจือปน มีขนาดลดหลั่นดี มีเปอรเ์ซ็นต์ผ่าตะแกรงเบอร์  
200 ไม่เกิน 12 เปอร์เซ็นต์ มีค่า CBR ไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต ์

  2) ในบริเวณที่เป็นสระน้ าเก่า ที่ลุม่ หรือบริเวณที่ระดับต่ ากว่าก าหนดให้ถมดิน/ทราย และบด 
   อัดเป็นช้ัน ๆ ละไม่เกิน 50 ซ.ม. จนกว่าจะถึงระดับท่ีต้องการความหนาแน่นต่ าสดุ ในการบด 
   อัดไม่ต่ ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์ STANDARD MODIFIED PROCTOR 
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2.3.3  การวางแนวระดับและปักผัง 
1) ผู้รับจ้างจะต้องท าการตรวจดูแนวระยะ และระดับที่ก าหนดในแบบก่อสร้างให้เรยีบร้อย 

เสียก่อน ตามระดับอ้างอิงต่าง ๆ ควรไดร้ับการอนุมัติเห็นชอบจากผูค้วบคุมงานฯว่าถูกต้อง 
เรียบร้อยจึงลงมือท าการได้ ความโค้งของแบบจะต้องโค้งต่อเนื่องอย่างสวยงามไม่หักงอ หรือ 
สะดุ้งจนน่าเกลียด การวางแนวโคง้จะต้องถูกต้องตามแบบและได้รับการตรวจสอบ และ 
อนุมัติจากภมูิสถาปนิกเสียก่อนจึงท าการเทคอนกรีตได้ 

2) การตั้งแบบจะต้องท าอย่างแข็งแรงมิให้บิด โค้ง อ่อนตัวขณะเทคอนกรีต ผิวของแบบจะต้อง 
สะอาดเรียบร้อย และควรทาน้ ามนัก่อนเทคอนกรีต ผู้รบัจ้างจะต้องตรวจเช็คหรือเตรียมการ 
ฝั่งท่อน้ า สายไฟ และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่พาดหรือลอดผา่นให้เปน็ท่ีเรียบร้อยเสยีก่อนการ 
เทคอนกรีต 

  2.3.4 การบดอัด 
ผู้รับจ้างจะต้องท าการบดอดัดินท่ีจะท าทางเท้า และขอบคัน ค.ส.ล. ให้ได้ความแน่นไม่น้อย 

กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ STANDARD MODIFIED PROCTOR โดยการใช้เครื่องมือกลเสียก่อนแล้วจึง 
ท างานช้ินอ่ืน ๆ ต่อไปได ้

  2.3.5 การท างานพ้ืนผิวดาดแข็งต่าง ๆ 
ผู้รับจ้างจะต้องท างานพ้ืนผิวดาดแข็งต่าง ๆ ให้ตรงตามที่แสดงไว้ใหพ้ื้นที่มีลักษณะเรียบ ไม่ 

แอ่นโค้งเป็นท่ีขังน้ าได้ ทิศทางการเอียงส าหรับระบายน้ าให้เป็นไปตามแสดงในแบบ ส่วนพ้ืนผิวท่ี 
อยู่ติดกับตัวอาคาร ให้ทิศทางการระบายน้ าไหลออกไปจากตัวอาคารเท่าน้ัน ทางเดินท่ีเป็นหิน
ต่างๆ จะต้องไม่มสี่วนท่ีเป็นมุมแหลมคม อยู่บนผิวของทางเดินอันอาจจะเกิดอันตรายแกผู่้ใช้งานได้ 
และผูร้ับจ้างจะต้องรักษาผิวทางเดินที่ปูแล้วมิให้เปรอะเปื้อนปูน ทราย ซีเมนต์ หรือสิ่งสกปรกใด ๆ  
โดยท าการเคลือบผิวด้วยน้ ายาเคลือบผิว ตามความเหมาะสมของวสัดุแตล่ะชนิด หากปรากฏความ
สกปรกดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดให้เรียบร้อยเสมือนผิวปูใหม่ก่อนการส่งมอบงาน 

2.3.6 พื้นโรยหินเกล็ด 
ใช้หินเกล็ดที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนใด ๆ มีขนาดเท่า ๆ กันหนา 15 ซ.ม. สีและขนาดจะ 

ระบุในแบบ ถ้าไมร่ะบุในแบบให้ใช้สีขาวเทาขนาดเล็กสดุไม่น้อยกว่า 0.50 ซ.ม. โรยบนตาข่ายใน 
ล่อน 2 ช้ัน หรือแผ่น GEOTEXTILE ตามที่ระบุในแบบบนทรายบดอัดปรับระดับ 

2.3.7  หินธรรมชาตปิูทางเดินหรือลานตา่ง ๆ  
ให้ใช้หินแกรนิต หินภูเขา หินทราย หรือหินตามท้องถิ่นนั้น ๆ รูปทรงตามธรรมชาติ เว้นแต ่

จะระบเุป็นอย่างอื่น ซึ่งระบุในแบบก้อนหนาอย่างน้อย 5 ซ.ม. ผิวหน้าค่อนข้างราบ ไม่ขรุขระมาก  
หรือส่วนคมบริเวณผิวหนา้ ขนาดของแผ่นหินที่ใช้มีขนาดแตกต่างกนัเป็นแบบธรรมชาติ การปูให้ปู 
ดังรายละเอียดที่แสดงในแบบ เว้นช่องห่างกันพองามหรือตามที่ระบุในแบบ โดยแตล่ะก้อนจะต้อง 
เข้ามุมกันได้อย่างต่อเนื่อง ผูร้ับจ้างต้องท าการปูแผ่นหินให้มีความเอยีงลาด เมื่อการระบายน้ าตาม 
ระดับทีไ่ด้แสดงไว้ในแบบ ผูร้ับจ้างต้องรับผิดชอบแก้ไข รื้อ ปูแผ่นหนิใหม่ หากเกิดน้ าขัง 
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  2.3.8 พื้นผิวถนน ค.ส.ล.  
ถนนส าหรับเดินรถ ก าหนดให้เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวปาดด้วยคราดตะปู @ 1.0 ซ.ม. หรือไม ้

กวาด (BROOM FINISHED) ให้เปน็แนวเส้นบนผิวคอนกรีตตามขวางของแนวถนน และต้องท าการ 
เซาะร่องรอยต่อ ดูรายละเอียดในแบบวิศวกรโครงสร้าง และจะต้องท าการบ่มพื้นทันที ภายหลัง 
จากการเท ค.ส.ล. และท าผิวหยาบแล้วเป็นเวลา 24 ช.ม. โดยการใช้กระสอบชุบน้ าคลมุ หรือทา 
ด้วยน้ ายาบ่มคอนกรีต 

  2.3.9 พื้นแอสฟัลท์ 
ให้ท าการขุดลอก ถม และบดอัดตามข้อก าหนดงานดินทุกประการ และให้ท าการ GRADE  

ตามแบบก่อสร้างถนน ส่วนผสมตอ้งให้ได้มาตรฐานของกรมโยธาหรอืกรมทางหลวงทุกประการ   
2.3.10 มาตรฐานการบุกระเบื้องเซรามิค และ MOSAIC 

การเตรียมพื้นผิวและการปู โดยสกัดผิวท่ีจะปูกระเบื้องให้ขรุขระหรอืสลัดดอก ราดน้ า ท า 
ความสะอาดแล้วเทปูนทรายปรับระดับใหไ้ด้ความเอียงลาดตามความต้องการ แล้วให้ขูดผิวหน้าให้ 
ขรุขระในขณะที่ผิวปูนทรายยังหมาด ๆ เริม่แห้งตัวแล้วท าการบ่ม หลังเทปูนทรายแล้ว 24 ช.ม.  
การปูให้ราดน้ าท าความสะอาดพืน้ให้เรียบร้อย แล้วใช้ปูนทรายเปน็ตัวยึดโบกให้ทั่วพื้นแล้วจึงปู 
กระเบื้องเซรามิคตามที่ระบุในแบบ จัดแนวและรอยต่อให้เรียบร้อย และได้ระดับแล้วท้ิงไว้ให้ปูน 
ทรายแห้ง แผ่นกระเบื้องหรือ MOSAICยึดเกาะเป็นอย่างดี โดยไม่ถกูกระแทกกระเทือนเป็นเวลา  
48 ช.ม. ใช้ปูนยาแนวสีกลมกลืนกบักระเบื้องหรือ MOSAIC หรือท่ีระบุตามแบบ ยาแนวรอยต่อ 
แผ่นให้เรียบร้อย 

  2.3.11 พื้นผิวขัดมันและขัดเรียบ 
การท าพ้ืน ค.ส.ล. ผิวขัดมันเรยีบให้ไดร้ะดับ และความลาดเอียงที่ก าหนดไว้ในแบบโดยใน 

ขณะที่เทพื้นคอนกรีตยังไม่แข็งตัวผิวยังหมาด ๆ อยู่ ให้โรยผงซีเมนต์ทับหน้าให้ทั่ว แล้วขัดผิวด้วย 
เกรียงเหล็กจนผิวมันเรยีบเสมอโดยทั่วกัน ส่วนผิวขัดเรียบให้ขัดด้วยเกรียงไม้ธรรมดาให้เรียบร้อย  
ห้ามผูร้ับจ้างท าการเทคอนกรีตพืน้ท้ิงไว้ แล้วจึงมาท าการขัดผิว หรอืผิวขัดเรยีบในภายหลังเป็นอัน 
ขาด เมื่อท าการขัดผิวเรียบร้อยแลว้ประมาณ 24 ช.ม. ให้ท าการบ่มพื้นด้วยการใช้ผ้ากระสอบชุบน้ า 
คลุมให้ท่ัวกัน หรือใช้ดินเหนียวก่อขอบแล้วขังน้ าไว้ การบ่มจะต้องบม่ตลอด 7 วัน 

  2.3.12 พื้นผิวบุแผ่นหินธรรมชาต ิ
    ให้ใช้แผ่นหินแกรนิต หินทราย หรอืหินตามท้องถิ่นนั้น ๆ เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอ่ืน ตัดแต่ง 
   หินให้ได้รปูทรงตามแบบ สกัดผิวหน้าเรียบ ขนาด และสี ระบไุว้ในแบบ ผิวหน้าของหินมีลักษณะ 
   ค่อนข้างเรียบ (ขัดมัน) ไม่ขรุขระมากนัก ขนาดของหินแตกต่างกันเปน็ธรรมชาติ การบุให้เว้นร่อง 
   ห่างกันพอสมควรดังแสดงในแบบ ก่อนใช้งานท าการล้างน้ าให้สะอาดปราศจากฝุ่นและคราบ 
   สกปรก 
  2.3.13 ระบบกันซึม 
    วัสดุที่ใช้จะต้องมีคณุภาพเทียบเทา่ผลติภณัฑ์เชลล์โค้ช ในงานพ้ืนผิวที่ต้องมีระบบกันซึม โดย 

จะต้องปฏิบัตติามกรรมวิธีของบรษิัทผู้ผลติ ครบตามขั้นตอนทุกประการ 
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  2.3.14 วัสดุยาแนวรอยต่อ 
วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุที่น่ิมไม่แข็งตัวเมือ่แห้งแล้ว และมีคณุสมบัติในการกันน้ าเป็นอย่างดี เป็น 

พวก SILICONE RUBBER SEALANT หรือพวก POLYSULPHIDE BASE ก็ได้และต้องเป็นชนิดที ่
เหมาะสมกับวสัดผุิวนั้น ๆ สผีู้ออกแบบจะเป็นผู้ก าหนด 

  2.3.15 พื้นผิววัสดุอื่น ๆ   
พื้นผิววัสดุอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ให้ปฏิบัติตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต ครบตาม 

ขั้นตอนทุกประการ และตรวจสอบรายละเอียดตามรายการประกอบแบบ 
 

2.4  สิ่งประกอบภมูิทัศน์ต่าง ๆ 
2.4.1  ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างเป็นผู้จดัหาวัสดุ แรงงาน อุปกรณ์ และอื่น ๆ มาท าการก่อสร้างสิ่งประกอบภูมิทัศน์ 
ทุกชนิดให้เรียบร้อยตามรูปแบบ และรายการอุปกรณ์ที่ตกแต่งทุกชนิด ผู้รับจา้งจะต้องส่งตัวอย่าง 
ให้เจ้าของ และภูมสิถาปนิกพิจารณาและอนุมัตเิสียก่อนจึงจะน าไปด าเนินการก่อสร้างได้ หากผู้ 
รับจ้างใช้วัสดุตกแต่งใด ๆ ที่ไม่ตรงกับรูปแบบ และรายการหรือมไิดผ้่านการอนุมตัิจากเจ้าของ หรือ 
ภูมิสถาปนิกเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว เจ้าของ และภมูิสถาปนิกมีสทิธิที่จะไม่รับงานนั้นๆหรือให้ท า 
การสร้างใหม่ให้ถูกต้องตามแบบท่ีก าหนดได้ โดยผู้รับจ้างไมส่ามารถคิดมูลค่าได้ 

  2.4.2 โครงสร้างและงานท าผิว 
การก่อสร้างให้ใช้มาตรฐานของวัสดุ และกรรมวิธีก่อสร้างตาม หมวดที่ 2 และมาตรฐาน 

พื้นผิว ตามหมวดที่ 3 การติดตั้งและเชื่อมต่อวัสดตุ้องให้แข็งแรง และประณีตเรียบร้อย หากผู้ 
รับจ้างมีรูปแบบ หรือกรรมวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสมกว่า หรือสะดวกกว่า ให้ท าการน าเสนอแบบ 
รายละเอียดการก่อสร้าง (SHOP DRAWING) แก่ภูมิสถาปนิก หรือเจ้าของ เพื่ออนุมัติก่อน 
ด าเนินการก่อสร้าง 

  2.4.3 หินประดับ  
1) หินท่ีน ามาใช้ในงานภูมิทัศน์ ผู้รับจ้างต้องพยายามเลือกสรรหินธรรมชาติที่มีขนาดรูปร่างให ้

คล้ายคลึง และใกลเ้คียงกับท่ีเขียนแสดงไว้ในแบบให้มากทีสุ่ด หินท่ีใช้ต้องเป็นหินแกรนิต  
หินทราย หินทะเล หรือหินตามทอ้งถิ่นนั้น ๆ เว้นแต่จะระบเุป็นอยา่งอื่นในแบบ รูปทรง 
ธรรมชาตเิกลี้ยง  ไม่พรุนหรือโพรง สีตามระบุในแบบ ไมม่ีแง่มุมที่แหลมคมเป็นอันตราย 

2) การติดตั้งต้องมีฐานท่ีมั่นคงไม่สามารถหลดุร่อน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหินที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณที ่
เป็นโครงสร้าง ผูร้ับจ้างต้องแจ้งขนาดน้ าหนัก รูปร่างของหินให้วิศวกรผู้รับผิดชอบทราบก่อน  
เพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างสามารถรบัน้ าหนักได้ และการยึดตดิกับฐานต้องไม่สามารถขยับ 
เขยื้อนไดเ้ป็นอันขาด เพื่อมิให้ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้พื้นที่ในบริเวณนี ้

2.4.4 สิ่งประกอบภมูิทัศน์ (LANDSCAPE ELEMENTS) 
สิ่งที่ประกอบภมูิทัศน์อ่ืน ๆ ที่ระบไุว้ในแบบ ถ้าผู้รับจา้งไมส่ามารถจดัท าได้ใหผู้้รับจา้งแจ้งแก่ 

ภูมิสถาปนิก และเสนอตัวอย่างทดแทนในราคาที่ไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบสัญญา 
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2.5  งานไฟฟ้าส่องสว่างภายนอก 
  2.5.1 ขอบเขตของงาน (ให้ดูรายละเอียดงานวิศวกรรมประกอบ) 

ผู้รับจ้างต้องจดัหาตดิตั้ง และทดสอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในแบบ  
โดยต้องเป็นแบบป้องกันน้ าและความช้ืน (WEATHER PROOF) เพือ่ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ และ 
ถูกต้องตามมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า  

  2.5.2 วัสดุอุปกรณ์ และดวงโคม  
ชนิด และประเภทของดวงโคม หลอดไฟ เป็นไปตามที่ระบไุว้ในแบบก่อสร้าง ขนาดสาย การ 

เดินสาย การตดิตั้ง ระบบควบคุม ให้ดูแบบวิศวกรไฟฟ้า โดยถือต าแหน่งตามแบบ 
 

2.6  งานระบบรดน้ าต้นไม้  
2.6.1  ขอบเขตของงาน 

1) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และตดิตั้งอปุกรณร์ะบบรดน้ าตามแบบ และรายละเอียดที่ก าหนดให้ 
แล้วเสร็จ สามารถใช้การได้ดีและถูกต้องตามาตรฐานท่ีก าหนด โดยผู้รับจ้างจะต้องใช้ 
ช่างฝีมือท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความช านาญทางระบบรดน้ าต้นไมโ้ดยเฉพาะมา 
ด าเนินการ  การออกแบบนี้ก าหนดแนวท่อ และระบบสูบจา่ยน้ าไวโ้ดยคร่าว ใหผู้้รับจ้างท า 
แบบรายละเอียดการก่อสร้าง (SHOP DRAWING) เสนอให้ภูมสิถาปนิก และวิศวกรเป็นผู ้
พิจารณาก่อนด าเนินการ 

2) ผู้รับจ้างจะต้องประสานงานกับผูค้วบคุมงานฯ เพื่อทราบข้อมลูการและท าการเชื่อมต่อระบบ 
จากบ่อเก็บน้ าใต้ดินเดิมหรือถังเกบ็น้ า น ามาใช้ในการรดน้ า 
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3. งานวัสดุพืชพรรณ (SOFTSCAPE WORK) 
3.1  หมวดทั่วไป 

3.1.1  ขอบเขตของงาน 
    ผู้ว่าจ้างจะต้องรับผิดชอบ ในการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ตามสญัญาต่อไป เป็นระยะเวลาไม่ 

น้อยกว่า 120 วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวนั) หลังจากท่ีคณะกรรมการได้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายในระหว่าง 
เวลาแห่งช่วงสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในงานต่าง ๆ ดังนี ้
1) การดูแลไมต้้นใหญ ่
2) การดูแลปาลม์ชนิดต่าง ๆ และต้นไม้ที่ต้องการดูแลเป็นพเิศษ 
3) การดูแลต้นไม้พุ่ม 
4) การดูแลสนามหญ้า 

3.1.2  การส่งตัวอย่างวัสดุและส่งผลทดสอบ 
  1) ตัวอย่างดิน ถุงละ 1 กก. 3 ถุง และให้ส่งใบแจ้งผลการวิเคราะหด์ินภายใน 30 วัน แก่ภูมิ 
   สถาปนิกเมื่อได้รบัการอนุมตัิแล้วจงึน าดินเข้าบริเวณได้ ภูมสิถาปนิก หรือเจ้าของงานจะท า 
   การตรวจสอบดินอีกครั้งหนึ่ง หากไม่เป็นไปตามตัวอย่างท่ีอนุมัตผิู้รับจ้างต้องขนดินออกไป 
   ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจา้ง 
  2) ปุ๋ย ถุงละ 250 กรัง ชนิดละ 3 ถุง 
  3) ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมักถุงละ 1 กก. ชนิดละ 3 ถุง 
  4) วัสดุปรุงดิน ถุงละ 1 กก. ส าหรับเลือกถั่ว ถุงละ 1 กก. ส าหรับอิฐหกั และทรายหยาบ 
  5) การติดชื่อ ผูร้ับจ้างต้องติดช่ือของวัสดุและแหล่งที่มา และวันท่ี ท่ีไดร้ับมาโดยชัดเจนท้ังในถุง 
   และในรายการส่งวัสดุ ตัวอย่างถุงควรใช้ถุงพลาสติกใสชนิดหนา หากตัวอย่างวัสดไุม่ได้ 
   คุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อ 3.3  และหรือไมไ่ดร้ับการอนุมตัิจากภูมิสถาปนิกและ/หรือเจา้ของ 
   โครงการแล้ว มิให้ผูร้ับจ้างน าวัสดดุังกล่าวไปใช้ในโรงการโดยเด็ดขาด 
3.1.3 การรับประกันงานและคุณภาพวัสดุ 

    ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันผลงานเป็นเวลา 120 วัน หลังจากส่งมอบงานขั้นสุดท้ายแล้ว ให้มี 
คุณสมบัติของงานดังน้ี 
1) ปาล์ม, ไม้ยืนต้น, ไม้พุ่ม และไม้คลมุดิน ต้องมีการเจรญิเติบโตและสมบูรณ์แข็งแรงตามสภาพ

ธรรมชาติ ช่วงเวลานี้ท่ีได้ดูแลรักษาใบไม่ให้แห้งเฉา ใบร่วงหมดหรือเกือบหมด ต้นไม่ฟื้นตัว
จากสภาพเดิม เมื่อปลูกกิ่งแห้งด าถูกท าลายหรือติดเชื้อโรค และแมลงตาย 

2) สนามหญ้าต้องมลีักษณะสมบรูณ์ ใบเขียวขจีราบเรียบเป็นผืนเดียวกัน ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่มี
บริเวณใดที่เหลืองตายและไมม่ีวัชพืชขึ้นปะปน 

3) วัสดุอื่น ๆ ท่ีใช้ประกอบในงานส่วนนี้ต้องยังคงอยู่ในสภาพดี ไม่ผุกรอ่นหรือเสื่อมสลายไปจน
ท าให้งานก่อสร้างไมเ่ป็นไปตามแบบก่อสร้าง หรือตามความเห็นของภูมิสถาปนิกและ/หรือ
เจ้าของโครงการ 
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3.2  ดินและวัสดุปลกู 
3.2.1  หน้าดิน ดินที่น ามาจากแหล่งภายนอกบริเวณ จะต้องเป็นดินผิวส่วนบนจากท้องนาหนาไม่เกิน 40  
  ซม. สวนหรือเชิงเขาความลึกไมเ่กนิ 40 ซม. ต้องเป็นดินร่วนไมเ่หนยีวจัด ไมม่ีเกลือหรือเคมีอื่นใด 
  เจือปนเกินกว่าอัตราที่ก าหนด ปราศจากเศษวัชพืชเศษอิฐ หิน คอนกรีต เหล็ก ไม้ แก้วแตก  
  พลาสติก ถุงพลาสติก โลหะ ตลอดจนวัชพืชใด ๆ เจือปน มีความช้ืนพอเหมาะ ไม่เหลวเละหรือแห้ง 
  สนิทหรือป่นเป็นผง 

1) แหล่งดิน ผูร้ับจ้างจะต้องแจ้งแหลง่ดินว่าได้มาจากท่ีใดเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องได้รับการ
อนุมัติจากภมูิสถาปนิกเสียก่อนจึงจะน าดินเข้ามายังบรเิวณได้ 

2) การทดสอบดินและการแกไ้ขคืน ก่อนการตกลงซื้อดินผู้รับจ้างควรตรวจสอบคุณสมบัติของดิน
ที่บ่อดินเสียก่อน โดยดินที่น าเข้ามาปลูกต้นไม้ในบรเิวณจะต้องมีคณุสมบัตดิังนี้ 
 

     ค่าไฮโดรเจนไอออน (ph)    6.5-7.0 ph 
     ค่าอินทรียวัตถุโดยน้ าหนักไม่น้อยกว่า   3% (110 C) ขึน้ไป 
     ค่าของเกลือไมเ่กิน (EC  1:5 ที่ 25 C)   075 มิลลิโมห ์
     ฟอสฟอรัสไม่น้อยกว่า    15 ppm. 
     โปแตสเซียมไม่น้อยกว่า    60 ppm. 

 3.2.2 ดินและเครื่องปรุงดิน 
1) ปุ๋ยเคม ี

- ปุ๋ยยูเรยี ใช้ปุ๋ยเกล็ดผงสีขาวที่สะอาดแห้ง บรรจุในถุงหรือภาชนะสภาพท่ีมีสภาพดี 
 ไนโตรเจนไม่น้อยกว่า 46 เปอร์เซน็ต์ 
- ปุ๋ยเม็ด ใช้ปุ๋ยเมล็ดนวลหรือสีเทา ตามท้องตลาดทั่วไป สตูร N-P-K  15-15-15 เมล็ด 
 ปุ๋ยจะต้องแห้งปราศจากสิ่งเจือปนอื่น ๆ และบรรจุหรือภาชนะที่เหมาะสม 
- ปุ๋ยละลายช้า (OSMOCOAT)ใช้ปุ๋ยเม็ดเคลือบสารละลายช้าสตูร N-P-K 13- 13-13 

ออสโมคอด หรือเทียบเท่าทีไ่ด้รบัการอนุมัติจากภูมสิถาปนิก 
  2) ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมัก  

- ปุ๋ยคอกมูลสัตว์  เช่น โค กระบือ สุกร เปด็ ไก่ ต้องเป็นปุ๋ยที่เก่ากองหมักทิ้งไว้ แล้วไม่ 
 น้อยกว่า 6 เดือน สะอาดปราศจากเศษอิฐ หิน ไม้ ดิน แก้ว โลหะ ฯลฯ  ตลอดจนเศษ 

   ถุงพลาสติก หญา้ ฟาง มูลโค กระบือ อนุญาตให้มีเศษฟางเจือปนไดไ้ม่เกิน 10%โดย 
    ปริมาณมูลสุกร เป็ด-ไก่ มีแกลบเจอืปนได้ไม่เกิน 30% โดยปรมิาตร 

- ปุ๋ยอินทรีย์ ใช้ปุ๋ย กทม เบอร์ 901 ชนิดละเอียด 
- ปุ๋ยหมัก ใช้ปุ๋ยหมักจากเศษอินทรยี์วัตถุใด ๆ ก็ได้ ที่มีการหมักโดยวธิีแอโรบิค 
 (AEROBIC) โดยมีอัตราส่วน C/N ไม่เกินกว่า 30/1  
- อินทรียวัตถุอื่น ๆ ต้องเป็นชนิดที่ได้รับการอนมุัติจากภูมสิถาปนิกเปน็ลายลักษณ์อักษร 
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3) วัสดุปรุงดินอื่น ๆ    
- เปลือกถั่ว ใช้เปลือกถั่วลิสงเกา่ที่กองหมักไว้แล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน ปราศจากโรค และ 
 แมลง 

   - แกลบด า ใช้แกลบด าจากเปลือกข้าวเผาใหม่ สะอาดหยาบไม่ป่นเป็นผงละเอยีด  
  - ขุยมะพร้าว ใช้ขุยมะพรา้วท่ีสะอาดใหม่ ซึ่งเป็นวัตถุท่ีใช้ในการอุตสาหกรรม  
  - อิฐหัก ใช้อิฐหักท่ีป่นใหม่ขนาดที่ผ่าตะแกรง ½ นิ้ว และไม่ผ่าตะแกรง 1/8 น้ิว ไม่มีเศษ 
    ปูนฉาบ ปูนก่อ หรือคอนกรีตตดิอฐิต้องแกร่งไม่ยุ่ยเมื่อถูกน้ า 
  - ทราย ใช้ทรายหยาบน้ าจดืที่สะอาดเสมอ กับทรายผสมคอนกรีต 

- วัสดุปรุงดินอื่นๆ ต้องเป็นวัสดุที่ไดร้ับการอนุมตัิจากภมูิสถาปนิกเป็นลายลักษณ์อักษร  
 

3.3  วัสดุพืชพันธ ์
3.3.1  ปริมาณขนาด 

1) ปริมาณ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาต้นไม้ให้ครบพอเพียงแก่งาน ปริมาณของต้นไม้ที่แสดงใน 
ตารางต้นไม้เป็นแต่เพียง ตัวเลขสงัเขปท่ีเตรียมขึ้น เพื่อความสะดวกของผู้รับจ้างเท่านั้น  
จ านวนต้นไม้ในแปลนต้นไม้ถือว่าถูกต้องเหนือกว่า จ านวนท่ีบอกไว้ในตารางต้นไม้ 

2) ขนาดต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ใหญ่ถือนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น โดยเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นให ้
วัดจากระดับคอดินโคนต้นสูงประมาณ 0.90-1.00 ม. ขนาดความสงูอาจผันแปรได้ตามความ
เหมาะสม แตไ่ม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในตารางต้นไมเ้กินกว่าร้อยละ 20% ขนาดของไม้พุ่มถือ
ความสูงและระยะไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร หรือระบุในรายการต้นไม้ ขนาดของต้นไม้ต่ าสดุจะ
วัดหลังจากท าการตัดแต่งก่อนท าการปลูก 

3.3.2  ช่ือของต้นไม้ 
ถือตามช่ือทางวิทยาศาสตร์เป็นส าคัญ ช่ือสามัญถือตามทะเบียนพรรณไม้ประดับของสมาคม 

ไม้ประดับแห่งประเทศไทย และ/หรือ ช่ือพรรณไม้ในเมืองไทย พ.ศ. 2525 โดย ดร. สะอาด  บญุ 
เกิด และคณะ การค้านกับช่ือหากมีขึ้นผู้รับจา้งจะต้องปรึกษาหารือกับภูมิสถาปนิกจนได้ข้อยตุิ เป็น 
ลายลักษณ์อักษรก่อนจึงน ามาปลกูได้ การตรวจชนิดของพันธุ์ไม้ อาจท าภายหลังการปลูกและก่อน 
การตรวจรับงาน หากตรวจพบว่าผู้รับจ้างน าต้นไมผ้ิดชนิดมาปลูกจะต้องขนย้ายออก และน าชนิดที ่
ถูกต้องมาปลูกใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 

3.3.3  เงื่อนไขอื่น ๆ  
1) ต้นไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย และไมค้ลุมดินทุกชนิด  จะต้องงาม แข็งแรงและขึ้นตามสภาวะ 

ธรรมชาติ ปราศจากโรคแมลง 
2) การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นไม้ จะวัดจากโคนหรือระดับดินธรรมชาติ 1.00 ม. 
 3) ต้นไม้ที่วัดได้ขนาดตามก าหนด แต่มีรูปทรงไมส่มดลุ ระหว่างระยะแผ่ และความสูง หรือบดิ 
  งอจนน่าเกลียด หรือแตกกิ่งเป็นมมุแหลมจะถูกคัดออก 
3) ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่าก าหนดในแบบอาจน ามาใช้ได้ แตผู่้รับจ้างจะคิดราคาเพิ่มขึ้นจากท่ี 

 เสนอไว้เดิมไมไ่ด ้
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5) ผู้รับจ้างจะถือเอาความสูงที่เกินก าหนด มาชดเชยกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กกว่าไมไ่ด้ 
6) ต้นไม้ที่น ามาปลูกจะต้องเจริญงอกงามในกระถาง ห้ามมิให้ใช้ต้นไมข้นาดเล็กเปลี่ยนใส่

กระถางใหญ่ โดยที่รากยังไม่เจริญเต็มที่ในดินใหม ่
7) ขนาดของตุ้มดินของต้นไม้ที่ขุดยาก จะต้องมีขนาดใหญเ่ป็น 6 (หก) เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง

ล าต้น และความสูงของตุ้มดินจะตอ้งเป็นสองในสามของความกว้างต้นไม้ที่ย้ายมา โดยมี
ขนาดตุ้มดินเล็กกว่าก าหนด หรือตุ้มดินแตกรากได้รับความเสียหายจะถูกคัดออก 

 
ตารางแสดง ขนาดของหลุมปลูกและปริมาณดินปลูกที่เหมาะสมขนาดของล าต้นไม้ยืนต้นและปาลม์ 

 
เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น(นิ้ว) ตุ้มดิน หลุมปลูก ปริมาณดินปลูก 

>10" Min 1.25 M. 150 CM. X 120 CM. 1.70 CU.M. 
6"-8" 85 CM. 120 CM. X 100 CM. 0.80 CU.M. 
5"-6" 75 CM. 110 CM. X 100 CM. 0.70 CU.M. 
4"-5" 65 CM. 100 CM. X 100 CM. 0.80 CU.M. 
3"-4" 55 CM. 100 CM. X 90 CM. 0.74 CU.M. 
2"-3" 45 CM. 100 CM. X 80 CM. 0.70 CU.M. 
1"-2" 40 CM. 80 CM. X 60 CM. 0.30 CU.M. 
<1" 30 CM. 60 CM. X 60 CM. 0.20 CU.M. 

 
 8) ต้นไม้หรือไม้พุ่มที่ไม่แข็งแรง โอนเอน ยืนต้นโดยปราศจากไม้ค้ ายันไม่ได้จะถูกคัดออก 
 9) ต้นไม้ใหญ่จะต้องมีล าต้นตรง มรีูปทรงงาม ปราศจากความเสยีหายจากการหักของกิ่งก้าน 
  ยอด (LEADER) ต้องไม่หัก ยอดทีม่ีอยู่จะต้องเป็นยอดเดีย่ว เว้นแตจ่ะก าหนดให้มหีลายยอด 
  ได้ ต้นไม้ที่เปลือกฉีกขาดเป็นปุม่ปม มีรอยเสียดสีหรือกิ่งหักท่ีไมไ่ด้รบัการตัดแต่งและทาสี  
  หรือไมม่ีเปลือกหุ้มไม่มิดจะถูกตดัออก 
 10) ต้นไม้ที่ขยายพันธ์ุโดยการปักช า จะต้องงามมีราก เจริญงอกงามดี 
 11) ต้นไม้ที่น ามาปลูกทุกชนิดต้องได้รบัการฝึกให้คุ้นกับสภาวะของแสงมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 (หก)  
  สัปดาห์ ต้นไม้ที่น ามาปลูกในร่มหากท้ิงใบหรือต้นไม้ที่น าไปปลูกกลางแจ้งแล้วใบแห้งเฉาจะ 
  ถูกคัดออก  
 12) การเปลีย่นแปลงต้นไม้ทีไ่ม่ได้ขนาด หรือรูปทรงตามที่ระบุในแบบแปลนให้กระท าภายใน 6  
  (หก) สัปดาห์ ต้นไม้ที่น ามาปลูกในร่มหากท้ิงใบ หรือต้นไม้ที่น าไปปลกูกลางแจ้งแล้วใน 15  
  วัน หลังจากท่ีผู้รับจา้งไดร้ับการแจ้งจากเจ้าของหรือภูมสิถาปนิก ไม้พุ่มและไม้คลุมดินควร 
  เปลี่ยนภายใน 7 วัน หลังจากไดร้บัการแจ้ง 
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3.4 การด าเนินงานก่อสร้าง 
3.4.1 การปรับระดับดิน 

1) การปรับระดับให้ใช้ดินที่มีคณุภาพตามรายละเอียด หมวดที่ 1 แล้วปรับระดับให้เป็นไปตาม 
แบบ   

2) เมื่อปรับระดับเสร็จแล้ว จะต้องให้ภูมิสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบถึงความถูกต้อง 
และเหมาะสมก่อนด าเนินการขั้นตอ่ไป 

3) เมื่อภูมสิถาปนิกได้ตรวจสอบการปรับระดับและอนุมัติแล้ว ให้ผู้รบัจ้างท าการปักหมุด 
ต าแหน่งและ/หรือโรยปูนขาวแสดงต าแหน่งแนวของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ตามแบบเพื่อให้
สถาปนิกตรวจสอบก่อนด าเนินการขั้นต่อไป 

4) เมื่อภูมสิถาปนิกได้ตรวจสอบการปรับระดับและอนุมัติแล้ว ให้ผู้รบัจ้างท าการปักหมุด  
ต าแน่งต้นไม้ใหญ่ตามแบบ และโรยปูนขาวแสดงต าแหน่งและรูปของแปลปลูกตามแบบ ปลูก
ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน เพื่อให้ภมูิสถาปนิกตรวจสอบก่อนด าเนินการขัน้ต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                              

3.4.2 การเตรียมดินแปลงปลูก 
  1) การเตรียมดินปลูก การเตรียมแปลงปลูกในบริเวณที่เป็นแปลงปลูกต้นไม้พุ่มและไม้คลุมดิน  
  ให้ท าการสับดินเพื่อท าการเก็บเศษวัสดุ และรากหญ้าออกให้หมดกอ่นแล้วท าการหว่านปุ๋ย 
  อินทรีย์และเปลือกถั่วในอัตราอยา่งละ 50 ลิตร/ตร.ม. ส าหรับไม้พุ่มและ 30 ลิตร/ตร.ม. 
  ส าหรับไม้คลุมดินเมื่อหว่านปุ๋ยและเปลือกถัวครบตามอตัราส่วนแล้วให้ท าการไถพรวน หรือ 
  ใช้จอบสับดินเป็นการคลุกเคล้าปุย๋ให้เข้ากับดินลึก 0.40 ม. ส าหรับไม้พุ่มและ ลึก 0.30 ม.  
  ส าหรับไม้คลุมดิน โดยใหด้ินมีขนาดก้อนไม่โตกว่า 5 ซ.ม. แล้วจึงเกลีย่ให้เรียบไดรู้ปแบบ  
  ส่วนของแปลงปลูกที่ติดกับสนามหญ้าจะต้องท าร่องดินสับรูปตัววี เพื่อเป็นการแยกสนามกับ 
  แปลงปลูก เพื่อความสะดวกในการตัดหญ้าและรักษาแนวไม้คลุมดินให้เรียบอยู่เสมอ ร่องดิน 
  สับควรกว้างประมาณ 15 ซม. และลึก 10 ซม. 
 2) การเตรียมดินปลูกหญ้าในบรเิวณที่ปลูกหญ้า ให้เตรียมการโดยการไถพรวนหรือขุดด้วยจอบ 

  ลึก 15 ซม. พร้อมทั้งเก็บเศษวัสดขุยะมูลฝอยรวมทั้งวัชพืชออกให้หมดก่อนท าการใส่ปุย๋ 
  อินทรีย์ในอัตรา 20 ลิตร/ตร.ม. พรวนให้ละเอียดและคลุกเคล้าปุ๋ยให้ทั่วก่อนท าการบดอัด 
  ด้วยลูกกลิ้งให้ได้ความแน่นระหว่าง 50-60% STANDARD PROCTOR การปรับระดับสนาม 
  อาจใช้ทรายละเอยีดโรยเป็นการปรับให้เรียบแต่ไม่ควรหนาเกิน 2 ซม. 
 3) ผู้รับจ้างอาจเตรยีมดินปลูกจากนอกสถานท่ีได้หากสะดวกกว่า โดยเฉพาะกรณีทีม่ีฝนตกหนัก 

หรือในกรณีทีผู่้รับจ้างมีอุปกรณ์การผสมดินพร้อมอยู่นอกสถานท่ี ในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้าง
จะต้องแจ้งแก่ภูมสิถาปนิกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งส่งตัวอย่างดินที่ผสมแล้วตามสตูรที่
ก าหนดให้ 3 ถุง ๆ ละ 500 กรัม หากปรากฏในภายหลังว่าการผสมดินดังกล่าว ไม่เป็นไป
ตามสตูรในข้อ 3.1.2 ผู้รับจ้างจะตอ้งขนดินออกจากบริเวณโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
ส่วนผสมพิเศษ ในกรณีที่ต้นไม้แตล่ะชนิดต้องการเครื่องปลูกที่แตกต่างกัน การเพิ่มส่วนของ
อินทรียวัตถุปุ๋ยวัสดุปรับปรุงดิน ให้ผู้รับจา้งท าเฉพาะดินปลูกช้ันบน โดยการควบคุมของผู้
ควบคุมงาน 
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3.4.3 การปลูก 
1) การปลูกต้นไม้ใหญ่ ปาลม์ มะพร้าว และต้นไม้เล็ก 
 - หลุมปลูก ผู้รับจ้างต้องท าการขุดหลุมปลูกต้นไม้ใหญ่ ให้ได้ขนาดหลดุตามที่ก าหนดใน 
  แบบแปลน โดยให้ท าการขุดหลุมหลังจากปรับดินแล้วดินท่ีน าขึ้นมาจากส่วนบนของ 
  หลุมที่เป็นดินดีให้กองไว้ท่ีปากหลมุได้ ดินก้นหลุมที่ปะปนเศษวสัดุกอ่สร้างให้ขนไปทิ้ง 
  นอกบริเวณ 
 - ดินปลูกและการปลูก 

ดินปลูก ให้ใช้ดินผสมตามสตูรข้างล่าง ตามจ านวนท่ีก าหนดในรายละเอียดผสมกับ 
ดินที่ขุดมา ส่วนผสมใช้สูตรผสมดนิ ดังนี้ 

ส่วนผสม ดินบน (pH) 6.5   3 ส่วน 
     ปุ๋ย กทม.901 หรือมูลวัว   1 ส่วน 
     เปลือกถั่ว หรือแกลบไมเ่ผา   1 ส่วน 

- ผู้รับจ้างจะต้องระมัดระวังอย่างสูง ในการยกต้นไม้ออกจากกระถาง ภาชนะหรือที่ปลูก 
 ชนิดอื่น ๆ  เช่น เข่ง ลังไม้ เพื่อมิให้ระบบรากของต้นไมเ้สียหาย การแกะกระสอบหุ้ม 
 ตุ้มดิน จะต้องกระท าการด้วยความระมดัระวังอย่างยิ่ง ที่จะมิให้ดินหลุดจากตุ้ม ผูร้ับ 
 จ้างควรวัดความสูงของตุ้มดินก่อนท าการเตรียมความลึกของก้นหลมุให้พอดีกับขนด 
 ของตุ้มดิน แล้วจึงท าการยกต้นไมล้งหลุม ตั้งต้นไมต้รงได้แนวใช้มือหรือเท้ากดพอแน่น 
 แล้วจึงเติมดินลงไปอีก ครั้งละ 15 ซ.ม. บดอัดแล้วกดพอแน่น ท าตามนี้จนถึงระดับที ่
 ก าหนดแล้วใหร้ดน้ าให้ชุ่มโชก และทิ้งไว้ไมร่ดน้ าเป็นเวลา 3 วัน 
- การแต่งผิวหน้าหลุมปลูก หลังจากการปลูกแล้วผูร้ับจ้างจะต้องท าการเก็บกวาดสิ่ง 
 สกปรก ดินปลูก เศษวัสดุหุ้มตุ้มดนิ เชือก กระทง ฯลฯ ออกไปให้หมด เมื่อรดน้ าทิ้งไว้ 
 ครบ 3 วัน แล้วให้ท าการแต่งพรวนหรือเสริมขอบของหลุมปลูกให ้
- การค้ ายันต้นไม้ จะต้องกระท าทันทีหลังการปลูก และหลังจากการใส่ไมค้้ ายันแล้ว  
 ต้นไม้จะต้องตั้งตรงแผ่กิ่งก้านได้ตามปกติ ไม้ค้ ายันจะต้องเรยีบแข็ง ไม่ผุกร่อน ขนาด 
 ของไม้ และกรรมวิธีการในการปักไม้ค้ ายัน ต้องเป็นไปตามที่ก าหนดในแบบแปลนทุก 
 ประการ 

2) การปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดิน 
- การท าแปลงปลูก ให้เป็นไปตามขอ้ 3.4.2  
- การปลูก ผูร้ับจ้างจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในการยกต้นไม้ออกจากภาชนะปลูก เพื่อม ิ
 ให้ระบบรากของต้นไม้เสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิให้ดินหลดุจากตุม้ ก าหนดต าแน่ง 
 หลุมปลูกให้ไดร้ะยะปลูกตามที่ก าหนดในแบบ และมีรูปรา่งแปลงปลูกตามแบบ เตรยีม 
 ความลึกของก้นหลุมให้พอดีขนาดของตุ้มดินแล้วจึงท าการยกต้นไมล้งหลุมตั้งให้ต้นไม ้
 ตรงไดต้ามแนวเดิมดินจนถึงระดับที่ก าหนดแล้วใช้มือหรือเท้าพอกดแน่นแล้วรดน้ าให ้
 ชุ่ม 
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3) การปลูกหญ้า 
- ชนิดของหญ้า หญ้าที่ใช้ปลูกในบรเิวณ ให้เป็นไปตามก าหนดในแบบแปลน 
- ก่อนท าการปลูก จะต้องปรับผิวดนิให้เรียบและรดน้ าให้ชุ่มชื่นแต่ไมเ่ละ ผิวดินท่ี 
 เสียหายหรือถูกชะโดยฝนหรือน้ าจะต้องไดร้ับการปรับผิวหนา้ใหม่เสยีก่อน 
- การปูใช้วิธีปูเป็นแผ่น แผ่นหญ้าจะต้องมีขนาด 50x100 ซม.หญ้ามคีวามเขียวสดชุ่มช่ืน  
 ไม่ขาดริมโหว่กลาง ดินที่ตดิมากับหญ้าจะต้องมีความสม่ าเสมอ หญา้ที่เหลืองแห้ง หรือ  
 ไม่สมบูรณ์ ขาด แหว่ง จะถูกคัดออก ผู้รับจ้างควรเตรยีมดินสนามให้พร้อมที่จะปไูด้จึง 
 น าหญ้าเข้ามาในบริเวณ หญ้าที่น ามากองไว้เกิน 3 วันจะถูกคัดออก การปูหญ้าจะต้องป ู
 ให้รอยขอบต่อแผ่นดินชิดสนิทและเรียบเสมอกัน ขอบเข้ามุมหรือโงจะต้องตัดให้เรียบ 
 คม ด้วยมดีหรือกรรไกรที่เหมาะสม เมื่อปูเสร็จแล้วให้รดน้ าให้ชุ่มแลว้ใช้ลูกกลิ้งบดให้ 
 แผ่นหญ้าแนบแน่นกับผิวดินเดิม  

 
3.5 การดูแลรักษางานภูมิทัศน์และสนามหญ้า 

3.5.1 การดูแลต้นไม้ใหญ ่
1) รดน้ าและให้ปุ๋ยตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
2) ตัดแต่งและรักษาโรคแมลงตามความจ าเป็น 
3) เปลี่ยนต้นไม้ทีต่ายหรือไมเ่จรญิ 
4) ปรับปรุงซ่อมแซมการค้ ายันต้นไม้ พรวนดิน ถอนวัชพืช แต่งขอบ 
5) ระยะเวลาในการดูแลรักษาตามสญัญา เป็นเวลา 120 วัน 

  3.5.2 การดูแลปาลม์ชนิดต่าง ๆ และต้นไม้ที่ต้องการดูแลเป็นพเิศษ 
  1) รดน้ าและให้ปุ๋ยตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
  2) ตัดแต่งก่ิงแห้งและรักษาโรคแมลงตามความจ าเป็น 
  3) ปรับปรุงซ่อมแซมค้ ายันต้นไม้ พรวนดิน ถอนวัชพืช แต่งขอบ 
  4) ใช้น้ าฉีดพ่นที่ยอดเพื่อรักษาความช้ืน และลดการคลายน้ าของต้นปาล์มทั่วท้ังต้นทุก ๆ 1  
   ช่ัวโมง /20 นาที เป็นระยะเวลา 15 วัน และทุกวันช่วงบ่ายเป็นเวลา 30 นาที 30 วัน 
  5) เปลี่ยนต้นไม้ทีต่ายหรือไมเ่จรญิ 
  6) ระยะเวลาในการดูแลรักษาตามสญัญา เป็นเวลา 120 วัน 
  3.5.3 การดูแลรักษาสนามหญ้าในระหวา่งความรับผดิชอบของผู้รับจ้าง 
  1) ระยะเวลาการดูแลรักษาตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาสนามหญ้าหลังจากส่งมอบ 
   งานขั้นสุดท้ายเป็นเวลา 120 วัน 
  2) การรดน้ า หลังจากการปูหญ้าแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรดน้ าสนามหญ้าในปริมาณที่เหมาะสม 
   ตลอดเวลาเพื่อควบคมุความชื้น และควบคุมการคลายน้ าของหญ้าจนกว่าหญ้าในสนาม 
   สามารถตั้งตัวได้ หลังจากนั้นใหร้ดน้ า เช้า กลางวัน และเย็น ในปรมิาณที่เหมาะสมเป็นเวลา  

   2 สัปดาห์ หลัง 2 สัปดาห์ไปแล้วให้ท าการรดน้ าในช่วงเช้าให้ชุ่ม วันละ 1 ครั้งเป็นเวลา 1  
   สัปดาห์ เมื่อครบก าหนดแล้วให้หยุดรดน้ า 2 วัน ท าการตัดหญ้าใสปุ่๋ย แล้วจึงเริม่การรดน้ า 
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   ต่อไปในสัปดาห์ที่ 3 ให้รดน้ าชุ่มโชก 2 วันต่อครั้ง จนถึงวันส่งงาน การรดน้ าจะต้องรดด้วย 
   หัวฉีดฝอย ไม่รดน้ ามากและเร็วจนน้ าไหลไปตามผิวดิน ควรใช้หัวฉีดน้ าแบบฝอยหมุนด้วย 
   แรงน้ า และควรใช้แก้วน้ ารองวัดน้ าให้ได้รวมแล้วสัปดาหล์ะ 120 มม.ผู้รับจ้างอาจงดการรด 
   น้ าในวันฝนตกมากตามความเหมาะสมในสัปดาห์ที่ 3 หลังการปูหญา้แล้วให้ใส่ปุ๋ยยเูรียใน 
   อัตรา 1 กก./400 ตร.ม. และตดัหญ้าทุก 1 เดือน 

  3) การถอนวัชพืช ผู้รับจ้างจะต้องท าการถอนวัชพืชออกทันทีตลอดระยะเวลาที่ท าการดูแล 
   รักษาซึ่งก าหนดไว้ในสัญญา 
  4) การบดด้วยลูกกลิ้ง หลังจากการบดด้วยลูกกลิ้งครั้งแรกแล้วเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ผูร้ับจ้าง 
   จะต้องน าลูกกลิ้งมาบดสนามทีไ่ม่เรียบร้อยอีกครั้ง หลังจากนั้นให้ท าการบดสนามทุก ๆ 30  
   วัน จนกว่าจะหมดสัญญาการดูแลรักษา ก่อนการบดควรรดน้ าใหด้ินฟูเสียก่อน 
  5) ในกรณีที่มีการยุบของดินเกิดขึ้น และไม่สามารถแก้ไดด้้วยการบดลกูกลิ้ง ผู้รับจ้างจะต้องใช้ 
   ปุ๋ย กทม.901 ผสมกับทรายละเอยีดอัตราส่วน 1:1 ร่อนผ่านตะแกรงมุ้งลวด แล้วน ามาโรย 
   ตามรอยยุบของสนามทุกครั้งท่ีท าการ ตัดหญ้าและบดลูกกลิ้งให้ได้ระดับตามแบบ 

3.5.4 อุปกรณ์ในการดูแลรักษา 
1) ผู้รับจ้างเป็นผู้รับเหมาและจัดก าลงัคนมาดูแลรักษาภูมิทัศน์ใหเ้หมาะสมกับข้อสัญญาที่ 

ก าหนดไว้ในสญัญาเจ้าของงาน  ภูมิสถาปนิกมสีิทธ์ิที่จะเสนอให้ผูร้ับจ้างเพ่ิมอุปกรณ์และ 
จ านวนคนงานได้ หากเห็นว่าผูร้ับจ้างขาดประสิทธิภาพในการท างาน ท าการละเลยไม่ปฏิบัติ 
ตามสญัญา  เจ้าของงานมีสิทธิในการริบเงินงวดสุดท้ายของผูร้ับจ้าง และสามารถว่าจา้งคน 
อื่นมาท างานแทนได ้

2) เครื่องมือท่ีผู้รับจ้างควรมี นอกเหนือไปจากเครื่องมือ และวสัดุธรรมดา มีดังนี้ 
- รถตัดหญ้า แบบโรตารี่ที่มีใบมีดคม เสียงค่อย 
- เครื่องพ่นปุ๋ย และยา ขนาด 18 ลติร เครื่องยนต์เบนซิน 
- เครื่องตัดหญ้าชนิดดา้มยาว สะพายบ่า 
- เครื่องมือตัดแต่งกิ่งต้นไมค้รบชุด พร้อมสีทาแผลต้นไม ้

  3) การดูแลหลังจากส่งมอบงานแล้ว ผู้รับจ้างไม่ต้องจ่ายค่าน้ าค่าไฟ ส่วนค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถ 
   ตัดหญา้และเครื่องพ่นหญ้าเป็นของผู้รับจ้าง ผูร้ับจ้างพึงก าชับคนในบังคับของผู้ว่าจ้างมิให้ส่ง 
   เสียงดัง แต่งกายสุภาพหรือแสดงกิริยาไม่ดีระหว่างปฏิบตัิงาน 
 
 




