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คาํนํา 
 

  การประปาส่วนภมูิภาค โดยสายงานรองผู้ ว่าการ(วิชาการ) ได้จดัทํามาตรฐานงานก่อสร้าง 
กปภ.01-2550  กปภ.02-2550 กปภ.03-2545  กปภ.04-2545 กปภ.05-2545 และแบบมาตรฐานประกอบ
งานก่อสร้าง ปี 2550 โดยได้ประกาศใช้มาตัง้แต่ ปี 2545 และปี 2550 บางส่วนจนถึงปีปัจจุบนั นับเป็น
เวลานานท่ีใช้มาตรฐานงานก่อสร้างและแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้างดงักลา่ว 
  หน่วยงานในสายงานรองผู้ว่าการ(วิชาการ) จึงมีความเห็นตรงกนัว่าถึงเวลาอนัสมควรท่ีจะ
ปรับปรุงมาตรฐานงานก่อสร้างทัง้ 5 หมวด และปรับปรุงแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้างไปในคราว
เดียวกัน จึงได้เสนอเร่ืองดังกล่าวตามสายงานโดยผู้ ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ได้มีคําสั่งแต่งตัง้
คณะทํางานขึน้ 1 ชุด จํานวน 16 ท่าน และได้แต่งตัง้คณะทํางานชุดย่อยจํานวน 6 ชุด รวม 54 ท่าน               
เพ่ือดําเนินการปรับปรุงมาตรฐานงานก่อสร้าง และแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้างให้สําเร็จลลุ่วงไป
ตามวตัถปุระสงค์ 
  บดันี ้คณะทํางานฯ ได้ดําเนินการแก้ไขและปรับปรุงมาตรฐานงานก่อสร้างเดิม พร้อมจดัทํา
แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ดงันี ้
  1. กปภ.01 :  มาตรฐานงานก่อสร้างทัว่ไป 
  2. กปภ.02 :  มาตรฐานงานวางท่อทัว่ไป 
  3. กปภ.03 :  มาตรฐานงานระบบเคร่ืองสบูนํา้ และเคร่ืองต้นกําลงั 
  4. กปภ.04 :  มาตรฐานงานระบบไฟฟ้า 
  5. กปภ.05 :  มาตรฐานงานระบบจ่ายสารเคมี 
  6. แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง 
  คณะทํางานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานงานก่อสร้างทัง้ 5 หมวด และแบบมาตรฐาน
ประกอบงานก่อสร้างนีจ้ะสามารถเป็นแนวทางหรือเป็นคู่มือในการปฏิบตัิงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง          
ทัง้ในสายงานการประปาส่วนภูมิภาคและหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้งานก่อสร้างในหมวดต่างๆ สามารถ
ก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ถูกต้องตามหลักวิชาการ            
และมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ทัง้นีห้ากมีข้อผิดพลาดประการใดในเอกสารทัง้ 5 หมวด               
และแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้างดงักล่าว คณะทํางานฯต้องขออภยัและขอน้อมรับไว้เพ่ือทําการ
ปรับปรุงในคราวตอ่ไป 
          
   
              คณะทํางานปรับปรุงมาตรฐานงานก่อสร้าง 

                                                                                       และแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง 
 



รายช่ือคณะทาํงานปรับปรุงมาตรฐานงานก่อสร้างและแบบประกอบมาตรฐานงานก่อสร้าง  
ตามคาํส่ังการประปาส่วนภมิูภาคที่ 658/2557 ส่ัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 

 

นายเธียรชยั     ประมลูมาก ผู้ช่วยผู้วา่การ(วิชาการ)              ประธานคณะทํางาน
นางสาวสวุิมล    ผดงุธนมงคล ผู้ อํานวยการการประปาสว่นภมูิภาคเขต 4       รองประธานคณะทํางาน
นายวฒุนินัท์     โพธ์ิทองนาค ผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรม              คณะทํางาน 
นายทวีวฒัน์  น่ิมวรพนัธุ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายควบคมุการก่อสร้าง             คณะทํางาน 
นายสมบรูณ์     หาญสกลุดี ผู้ อํานวยการกองจดัเตรียมโครงการ 1             คณะทํางาน 
นายพรพิชยั      อําไพ  ผู้ อํานวยการกองจดัเตรียมโครงการ 2             คณะทํางาน 
นายอนวุฒัน์     เนตรขํา  ผู้ อํานวยการกองออกแบบวศิวกรรม             คณะทํางาน 
นายปกิต      ภาคธรรม ผู้ อํานวยการกองประมาณราคา              คณะทํางาน 
นายภชูยั      สปัปพนัธ์ ผู้ อํานวยการกองควบคมุการก่อสร้าง 1             คณะทํางาน 
นายวาณิชย์     อ่ิมเอม  ผู้ อํานวยการกองเทคนิคก่อสร้าง              คณะทํางาน 
นายวทิยา     สามสวุรรณ ผู้ อํานวยการกองแผนและวิชาการ              คณะทํางาน 
    การประปาสว่นภมูิภาคเขต 1 
นายเจษฎา     ชชูาญ  ผู้ อํานวยการกองระบบผลติและควบคมุคณุภาพนํา้           คณะทํางาน 

การประปาสว่นภมูิภาค เขต 1 
นายชยัฤทธ์ิ      จสูกลุวิจิตร์ ผู้ อํานวยการกองแผนและวิชาการ              คณะทํางาน 
 การประปาสว่นภมูิภาค เขต 2 
เรือโท ประจกัร์   จิตรีพทิย์ ผู้ อํานวยการกองระบบผลติและควบคมุคณุภาพนํา้           คณะทํางาน 
    การประปาสว่นภมูภิาค เขต 2 
นายนาวิน      วิริยะโยธิน หวัหน้างานควบคมุการก่อสร้าง 3                          คณะทํางาน 
     กองควบคมุการก่อสร้าง 1 
นายสวุทิย์       เหลืองรัชพนัธุ์ ผู้ อํานวยการกองมาตรฐานวิศวกรรม           คณะทํางานและเลขานกุาร 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือคณะทาํงานปรับปรุงมาตรฐานงานก่อสร้างและแบบประกอบมาตรฐานงานก่อสร้าง 
ชุดย่อยที่ 1 ปรับปรุงมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.01 งานก่อสร้างทั่วไป 

ตามคาํส่ังการประปาส่วนภมิูภาคที่ 1290/2557 ส่ัง ณ วันที่ 12 กันยายน 2557 
 

นายภชูยั     สปัปพนัธ์ ผู้ อํานวยการกองควบคมุการก่อสร้าง 1              ประธานคณะทํางาน 
นายวทิยา     สามสวุรรณ ผู้ อํานวยการกองแผนและวิชาการ                           คณะทํางาน 
    การประปาสว่นภมูิภาค เขต 1 
นายปริญญา     ยนัตพร  สถาปนิก 9  รักษาการหวัหน้างานสถาปัตยกรรม 1              คณะทํางาน
    กองจดัเตรียมโครงการ 1 
นายชาตรี     เรืองธนนัต์รักษ์ หวัหน้างานวิศวกรรมโครงสร้าง                คณะทํางาน 

กองออกแบบวิศวกรรม 
นายนาวิน      วิริยะโยธิน หวัหน้างานควบคมุการก่อสร้าง 3                           คณะทํางาน 
    กองควบคมุการก่อสร้าง 1 
นายประยรู     ศริธนาสวสัดิ ์ หวัหน้างานโครงการก่อสร้าง 1 กองแผนและวิชาการ           คณะทํางาน 

การประปาสว่นภมูิภาคเขต 1 
นายณฐักานต์    ช่วงชิง  หวัหน้างานควบคมุการก่อสร้าง 2                คณะทํางาน 
    กองควบคมุการก่อสร้าง 3  
นายวิชยั      จนัทร์ไทย  หวัหน้างานประมาณราคาโยธาและสถาปัตยกรรม              คณะทํางาน
    กองประมาณราคา  
นายจกัรี      บญุสวา่ง วิศวกร 5                              คณะทํางาน
    กองมาตรฐานวิศวกรรม   
นายทรงวฒุ ิ     สวุรรณศริิกลุ หวัหน้างานมาตรฐานระบบประปา               คณะทํางานและเลขานกุาร 
     กองมาตรฐานวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะทาํงานปรับปรุงมาตรฐานงานก่อสร้างและแบบประกอบมาตรฐานงานก่อสร้าง 
ชุดย่อยที่ 2 ปรับปรุงมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.02 งานวางท่อทั่วไป 

ตามคาํส่ังการประปาส่วนภมิูภาคที่ 1290/2557 ส่ัง ณ วันที่ 12 กันยายน 2557 
 

นายบญุสง่      ศรีวิเชียร ผู้ อํานวยการกองควบคมุการก่อสร้าง 3            ประธานคณะทํางาน 
นายวทิยา    สามสวุรรณ ผู้ อํานวยการกองแผนและวิชาการ              คณะทํางาน 
    การประปาสว่นภมูิภาคเขต 1 
นายสงิห์ชยั     อินทพิชยั ผู้ อํานวยการกองแผนและวิชาการ              คณะทํางาน 
    การประปาสว่นภมูิภาคเขต 4  
นายนพดล     เฉลมิชยัรัตนกลุ หวัหน้างานออกแบบระบบท่อ 2              คณะทํางาน 

กองจดัเตรียมโครงการ 2 
นายอมร     กระจายศรี หวัหน้างานควบคมุการก่อสร้าง 4              คณะทํางาน 

กองควบคมุการก่อสร้าง 1 
นายพลภทัร     ภาพีรนนท์ หวัหน้างานประมาณราคาระบบท่อประปา 1            คณะทํางาน 
    กองประมาณราคา 
นายสรุเดช     โพธินามทอง หวัหน้างานบริหารโครงการ 1              คณะทํางาน 

กองจดัเตรียมโครงการ 1 
นายวฒันา     จิตจํารัส  หวัหน้างานทดสอบผลติภณัฑ์ท่อและอปุกรณ์                   คณะทํางาน 
    กองเทคนิคก่อสร้าง 
นายชาญชยั     หวงักิจวรกานต์ หวัหน้างานบริการและควบคมุนํา้สญูเสีย 1            คณะทํางาน 

การประปาสว่นภมูิภาคสาขาชลบรีุ 
นายภาษิต พนัลํา  หวัหน้างานควบคมุการก่อสร้าง 1              คณะทํางาน 
    กองควบคมุการก่อสร้าง 3 
นายณฐนน      มีสวุรรณ วิศวกร 6                   คณะทํางานและเลขานกุาร
    กองมาตรฐานวิศวกรรม   
 
 
 
 
 
 



คณะทาํงานปรับปรุงมาตรฐานงานก่อสร้างและแบบประกอบมาตรฐานงานก่อสร้าง 
ชุดย่อยที่ 3 ปรับปรุงมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.03 งานตดิตัง้เคร่ืองสูบนํา้และเคร่ืองต้นกาํลัง 

ตามคาํส่ังการประปาส่วนภมิูภาคที่ 1290/2557 ส่ัง ณ วันที่ 12 กันยายน 2557 
 

นายอนวุฒัน์     เนตรขํา  ผู้ อํานวยการกองออกแบบวศิวกรรม              ประธานคณะทํางาน 
นายพงศ์เสถียร  การะยะ  หวัหน้างานทดสอบระบบเคร่ืองกล               คณะทํางาน 

กองเทคนิคก่อสร้าง 
นายชษุณะ     นิลกําแหง หวัหน้างานวิศวกรรมเคร่ืองกล                คณะทํางาน 

กองออกแบบวิศวกรรม 
นายธงชยั     แสงเจือ  หวัหน้างานประมาณราคาเคร่ืองกลและไฟฟ้า              คณะทํางาน 

กองประมาณราคา 
นายสทุธิศกัดิ ์   ศรีหอม  หวัหน้างานบํารุงรักษา      คณะทํางาน 
    กองระบบผลติและควบคมุคณุภาพนํา้ 
    การประปาสว่นภมูิภาค เขต 2 
นายไพบลูย์     พลอยหิน นายช่างเคร่ืองกล 7 กองเทคนิคก่อสร้าง               คณะทํางาน 
นายสจัจพงศ์     ร่วมจิต  วิศวกร 5 กองระบบผลติและควบคมุคณุภาพนํา้                  คณะทํางาน 

การประปาสว่นภมูิภาค เขต 1 
นายณรงค์ศกัดิ ์ แก้วเขียว วิศวกร 5 กองระบบผลติและควบคมุคณุภาพนํา้              คณะทํางาน 
    การประปาสว่นภมูิภาค เขต 3 
นายพทุธพงษ์    บญุเกิด   วิศวกร 4                             คณะทํางาน 
    กองมาตรฐานวิศวกรรม 
นายภิญโญ      งามชาตติระกลู หวัหน้างานผลติภณัฑ์ท่อและครุภณัฑ์     คณะทํางานและเลขานกุาร 

กองมาตรฐานวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะทาํงานปรับปรุงมาตรฐานงานก่อสร้างและแบบประกอบมาตรฐานงานก่อสร้าง 
ชุดย่อยที่ 4 ปรับปรุงมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.04 งานตดิตัง้ระบบไฟฟ้า 

ตามคาํส่ังการประปาส่วนภมิูภาคที่ 1290/2557 ส่ัง ณ วันที่ 12 กันยายน 2557 
 

นายเจษฎา     ชชูาญ  ผู้ อํานวยการกองระบบผลติและควบคมุคณุภาพนํา้            ประธานคณะทํางาน
    การประปาสว่นภมูิภาคเขต 1 
นายวาณิชย์     อ่ิมเอม  ผู้ อํานวยการกองเทคนิคก่อสร้าง                           คณะทํางาน 

กองเทคนิคก่อสร้าง 
นายบญุเลศิ     เกษร  ผู้ อํานวยการกองระบบผลติและควบคมุคณุภาพนํา้             คณะทํางาน 

การประปาสว่นภมูภิาคเขต 10 
นายทรงพล     พนาลกิลุ  หวัหน้างานเทคโนโลยีควบคมุผลติ                          คณะทํางาน 
   กองระบบผลติและควบคมุคณุภาพนํา้ 
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กองจดัเตรียมโครงการ 1 
นายสธีุ     สทุธิสนุทร   หวัหน้างานควบคมุการก่อสร้าง 1                คณะทํางาน 

กองควบคมุการก่อสร้าง 1 
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กองประมาณราคา 
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กปภ. 01-2558 
มาตรฐานงานก่อสร้างทั�วไป 
 

ขอบข่าย 

ข้อกําหนดตอ่ไปนี 0ให้ใช้ประกอบกบั  มยผ.1101 – มยผ.1106  ถ้าข้อกําหนดนี 0ขดัแย้งกบั  มยผ.1101-
มยผ.1106 ให้ใช้ข้อกําหนดนี 0แทน 

สําหรับมาตรฐานที�อ้างอิงทั 0งหมด หากได้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ�มเติมประการใด ก่อนวันทํา
สญัญาให้ใช้ฉบบัลา่สดุของมาตรฐานประเภทนั 0น ๆ 

ผู้ รับจ้างจะต้องใช้พสัดทีุ�ผลิตในประเทศไทยและกิจการของคนไทย ตามกฎเกณฑ์ที�ระบใุน  ข้อ 16. 
แห่งระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับที�แก้ไขเพิ�มเตมิ 

วัสดุก่อสร้างที�เกี�ยวกับความมั�นคงแข็งแรงของโครงสร้างที�กระทรวงอุตสาหกรรมได้กําหนดตาม
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมไว้แล้ว  ให้ผู้ รับจ้างถือปฏิบตัติามข้อกําหนดนั 0นๆ 

วิธีทดสอบวัสดุตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการ มยผ.1201– มยผ.1212 อนุญาตให้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลที�เกี�ยวข้อง หรือใช้วิธีการทดสอบวัสดุก่อสร้างของกรมทางหลวงแทนได้ตามที�ผู้ ว่าจ้าง        
จะกําหนดและ มยผ.2101 อนุญาตให้ใช้วิธีการทดสอบไม้ของกรมป่าไม้หรือหน่วยงานที�ผู้ ว่าจ้างเชื�อถือ        
ส่วนเกณฑ์การตดัสินถ้า  มยผ.1101– มยผ.1106  มิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื�นให้ยึดถือตามมาตรฐานสากล         
ที�เกี�ยวข้อง 

ผู้ รับจ้างจะต้องจัดเตรียมวัสดุก่อสร้าง ที�มีคุณภาพถูกต้องตามข้อกําหนดและรูปแบบให้เพียงพอ      
และทนัสําหรับการใช้งานทั 0งในส่วนที�ผลิตได้ในประเทศและวสัดอุุปกรณ์อื�นๆ ที�จําเป็นจะต้องนําเข้าจาก
ต่างประเทศ โดยผู้ รับจ้างจะถือเอาสาเหตุวัสดุขาดตลาดหรือผู้ ผลิตไม่สามารถผลิตให้ทันการใช้งาน          
เป็นสาเหตใุนการขอตอ่อายสุญัญาจ้างกบัผู้วา่จ้างไมไ่ด้ 

ผู้ รับจ้างจะเสนอมาตรฐานคณุภาพที�สงูกวา่ที�กําหนดในมาตรฐานได้ แตท่ั 0งนี 0ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้วา่จ้างหรือผู้แทนผู้วา่จ้าง 
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กปภ. 01-2558  งานก่อสร้างทั�วไป 
หมวด ก  งานจัดเตรียมสถานที�ก่อสร้าง 
 

ผู้ รับจ้างจะต้องมีหนงัสือขอรับมอบพื 0นที�ก่อสร้าง โดยผู้ รับจ้างและผู้ปฏิบตัิงานของผู้ รับจ้าง จะต้อง
ปฏิบตัติามระเบียบของผู้ดแูลรักษาบริเวณอยา่งเคร่งครัดในระหวา่งดําเนินการก่อสร้าง ดงันี 0 

-   วสัดุที�ไม่ใช้แล้วในส่วนที�เป็นของผู้ รับจ้างจะต้องนําออกนอกเขตก่อสร้างและส่วนที�เป็นของผู้
วา่จ้างจะต้องนําไปกองเก็บไว้อยา่งมีระเบียบและดแูลรักษาเป็นอย่างดี ณ จดุที�ผู้ควบคมุงานกําหนด  และ
จดัทําเอกสารรายการสง่มอบให้เรียบร้อยตามระเบียบ 

-   ในการดําเนินการก่อสร้างตามสัญญา หากทําให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ ว่าจ้าง       
ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบซอ่มแซมให้อยูใ่นสภาพเดมิหรือดีกวา่ โดยคา่ใช้จา่ยเป็นของผู้ รับจ้างทั 0งสิ 0น 

-   ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที�เกิดขึ 0นต่อบุคคล ทรัพย์สิน สาธารณูปโภคหรือ
สาธารณูปการต่างๆ ทั 0งในพื 0นที�ก่อสร้างและพื 0นที�ข้างเคียงโดยรอบ อันเป็นผลเนื�องมาจากการทํางาน     
โดยคา่ใช้จา่ยเป็นของผู้ รับจ้างทั 0งสิ 0น  

1. งานจัดหาสาธารณูปโภค เพื�อใช้ในงานก่อสร้าง 
ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ จัดหานํ 0าประปา เพื�อใช้ในการก่อสร้าง อุปโภค บริโภค ตลอดจนไฟฟ้าขณะ     

ทําการก่อสร้างโดยการขอใช้สาธารณูปโภคของทางราชการ ผู้ รับจ้างจะต้องได้รับการยินยอมจากหวัหน้า
หนว่ยงานเจ้าของพื 0นที�ที�จะทําการก่อสร้างก่อน พร้อมทั 0งจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบัและคําสั�งของ
หนว่ยงานเจ้าของพื 0นที�นั 0นอยา่งเคร่งครัด โดยคา่ใช้จา่ยเป็นของผู้ รับจ้างทั 0งสิ 0น  

2. งานขุดหรือโยกย้ายสิ�งไม่พงึประสงค์ที�กีดขวางการก่อสร้าง 
ผู้ รับจ้างจะต้องขดุหรือโยกย้ายทอ่นไม้ กิ�งไม้ รากไม้ ขยะ วชัพืชและสิ�งไม่พึงประสงค์ออกจากบริเวณ

ที�ที�จะทําการก่อสร้างตลอดบริเวณที�จะทําการขดุและถม ตามที�แสดงในแบบแปลน สําหรับกรณีการขดุหรือ
โยกย้ายต้นไม้ที�กีดขวางการก่อสร้าง ผู้ รับจ้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้าง
ก่อนจงึจะดําเนินการได้ หากแบบแปลนหรือผู้วา่จ้างให้คงสภาพหรือรักษาบริเวณกลุ่มของต้นไม้ไว้ ผู้ รับจ้าง
จะต้องป้องกนัไมใ่ห้เกิดอนัตรายหรือเสียหาย โดยทํารั 0วไม้ล้อมหรือคํ 0าไว้หรือโดยวิธีอื�นที�เห็นว่าเหมาะสมใน
การตดัต้นไม้ต้องระวงัไม่ให้ล้มมาโดนต้นไม้ที�ให้คงรักษาไว้จนเกิดความเสียหาย ถ้าผู้ รับจ้างละเลยทําให้
ต้นไม้เหล่านั 0นเสียหาย ผู้ รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายโดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ตกเป็นของผู้ รับจ้างทั 0งสิ 0น      
หากจําเป็นต้องตดัต้นไม้บางต้นออกให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้าง 
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3. งานรื=ออาคารเก่า  
อาคารและสิ�งปลูกสร้างรวมทั 0งฐานรากที�ระบุไว้ในแบบแปลนว่าให้รื 0อขนย้ายและนําไปทิ 0ง ผู้ รับจ้าง

จะต้องดําเนินการตามระเบียบที� กปภ. กําหนดโดยจัดทําให้เรียบร้อยและส่วนต่างๆ ของสิ�งที�รื 0อออกให้
นําออกไปนอกเขตก่อสร้างทนัทียกเว้นส่วนที�ผู้ ว่าจ้างจะระบุเป็นอย่างอื�น ผู้ รับจ้างมีสิทธิขอใช้อาคารหรือ   
สิ�งปลกูสร้างดงักลา่วได้แตจ่ะต้องทําการรื 0อถอนเมื�อหมดกําหนดการอนญุาตให้ยืมใช้ 

4. งานที�ดนิ 
ก่อนดําเนินการปรับที�ดินเพื�อการก่อสร้าง ผู้ รับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการ

ดําเนินการตรวจสอบ สอบทวนขอบเขตที�ดินเพื�อให้ทราบว่าที�ดินที�ใช้เป็นที�ก่อสร้างอาคาร สิ�งก่อสร้างเป็น
ที�ดนิประเภทใดรวมทั 0งจะต้องปฏิบตังิานตามเงื�อนไขของหนว่ยงานเจ้าของพื 0นที� ซึ�งคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้รวมไว้
ในสญัญาแล้ว โดยที�ดนิที� กปภ.ใช้เป็นที�ก่อสร้างจําแนกเป็นประเภทตา่งๆ ดงันี 0 

(1) ที�ดนิของรัฐที�ให้ใช้หรือให้เชา่ เชน่ ที�ดนิสาธารณะ ที�ดนิราชพสัด ุป่าไม้ ฯลฯ 
(2) ที�ดนิองค์กรหรือเอกชนที�ให้ใช้หรือให้เชา่ เชน่ ที�ดนิเทศบาล ที�ดนิวดั ฯลฯ 
(3) ที�ดนิที� กปภ.เป็นเจ้าของ 

5. งานปรับที�ดนิเพื�อการก่อสร้าง  
การก่อสร้างอาคารและสิ�งก่อสร้างให้เป็นไปตามสญัญา ส่วนที�จะต้องปรับบริเวณจะต้องดําเนินการ

ให้ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี 0 
5.1 การตัดต้นไม้และขนออกนอกบริเวณ 

ต้นไม้ที�อยู่ในที�ดินของรัฐหรือต้นไม้สงวน ให้ปฏิบตัิตามระเบียบหรือข้อบงัคบัหรือกฎหมายที�
เกี�ยวข้อง เช่น ต้นไม้สงวนจะต้องดําเนินการขออนญุาตและปฏิบตัิตามขั 0นตอนของกฎหมายป่าไม้ เป็นต้น   
ผู้ รับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือกบัหนว่ยงานในการดําเนินงานคา่ใช้จา่ยได้รวมไว้ในสญัญาแล้ว 

5.2 การขุดดนิและขนออกนอกบริเวณ 
5.2.1 ในที�ดินของรัฐหรือที�ดินเช่าให้ปฏิบตัิตามระเบียบหรือข้อบงัคบัหรือกฎหมายที�เกี�ยวข้อง  

(หรือข้อตกลงในสญัญาเช่า) เช่นที�ดินราชพสัดจุะขนดินออกยกให้ผู้ ใดมิได้นอกจากหน่วยราชการ ทั 0งนี 0จะต้อง
ได้รับอนุมตัิจากกรมธนารักษ์ก่อนเป็นต้น ผู้ รับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการดําเนินงาน 
คา่ใช้จา่ยได้รวมไว้ในสญัญาแล้ว 

5.2.2 ดินที�ขดุในที�ดินของ กปภ.ให้ดําเนินการตามข้อกําหนดในสญัญาหากมิได้เขียนไว้เป็น
อย่างอื�น ให้ถือว่าที�ดินที�เหลือจากการใช้ถมที�ภายในบริเวณตามแบบแปลนและรายการแล้วให้ขนออกไป 
ทิ 0งนอกบริเวณพื 0นที�ของการประปา 
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5.3 การรื =ออาคารเก่าและขนออกนอกบริเวณ 
อาคารเก่าที�จะต้องรื 0อถอนเพื�อใช้พื 0นที�สําหรับก่อสร้างอาคารใหม ่จะต้องปฏิบตัดิงันี 0 
5.3.1 สําหรับการรื 0อถอนอาคารที�อยู่บนที�ดินของรัฐ หรือที�ดินเช่าอื�นๆ ที�มิใช่ที�ดินของ กปภ.

จะต้องปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบัหรือกฎหมายที�เกี�ยวข้อง เช่น การรื 0ออาคารบนที�ดินราชพสัด ุจะต้อง
ได้รับอนญุาตจากราชพสัดจุงัหวดัและทําการประมลูวสัดทีุ�ได้จากการรื 0อถอน สง่เงินให้กรมธนารักษ์ เป็นต้น 

5.3.2 สําหรับที�ดินเช่าเอกชนหรือที�ดินของ กปภ.ให้รื 0อถอนและขนย้ายวัสดจุากการรื 0อถอน
ออกไปทิ 0งนอกบริเวณได้ ตามข้อกําหนดสญัญาจ้างและ/หรือตามระเบียบที� กปภ. กําหนด 

5.3.3 ผู้ รับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานผู้ ว่าจ้างหรือเจ้าของทรัพย์สิน เช่น ธนารักษ์  
ในการดําเนินงานคา่ใช้จา่ยที�เกิดขึ 0นเป็นของผู้ รับจ้างทั 0งสิ 0น ได้รวมไว้ในสญัญาแล้ว 

6. การก่อสร้างสิ�งอาํนวยความสะดวก 
6.1 สํานักงานชั� วคราวตามความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง โดยค่าใช้จ่ายเป็นของ   

ผู้รับจ้างทั =งสิ =น 
ผู้ รับจ้าง จะต้องจัดหาหรือก่อสร้างสํานักงานสนาม สําหรับเป็นที�ทํางานของผู้ควบคุมงาน

ตวัแทนฝ่ายผู้ ว่าจ้างโดยแยกส่วนและมีพื 0นที�ที�เหมาะสมในการทํางาน เช่น ห้องทํางาน ห้องประชุมและ
ห้องนํ 0า จดัให้มีอปุกรณ์สํานกังาน พร้อมสิ�งอํานวยความสะดวกที�จําเป็น เชน่ โทรศพัท์ เครื�องโทรสาร เครื�อง
ถ่ายเอกสาร เครื�องคอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์ประกอบ เช่น เครื�องพิมพ์ เครื�องสแกนและอื�นๆ รวมทั 0งระบบ
อินเตอร์เน็ตเป็นต้น หรือตามที�ผู้ ว่าจ้างเห็นว่าจําเป็นและเหมาะสมโดยผู้ รับจ้างจะต้องดแูลและทําความ
สะอาดให้เรียบร้อยและใช้งานได้ตลอดระยะเวลาก่อสร้างตามสญัญา โดยอาจใช้แบบมาตรฐานสํานกังาน
ชั�วคราวในแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้างนํามาก่อสร้างก็ได้ โดยพิจารณาขนาดให้เหมาะสมกับ
จํานวนบคุลากรที�ต้องประชมุหรือปฏิบตังิาน 

6.2 ป้ายชื�อโครงการ 
ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัหาและตดิตั 0งป้ายชื�อโครงการหน้าสถานที�ก่อสร้าง หรือตามที�ผู้ควบคมุงาน

กําหนดโดยมีขนาดป้ายตามรูปแบบมาตรฐานหรือมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.20x2.40 เมตร ในการติดตั 0งป้าย
จะต้องมั�นคงและแข็งแรง และผู้ รับจ้างจะต้องซ่อมแซมป้ายให้เรียบร้อยตลอดระยะเวลาก่อสร้างตาม
สญัญาห้ามมิให้ตดิตั 0งเครื�องหมายการค้าหรือแผน่ป้ายโฆษณาทกุชนิดในบริเวณงานก่อสร้าง โดยคา่ใช้จ่าย
เป็นของผู้ รับจ้างทั 0งสิ 0น 
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กปภ. 01-2558  งานก่อสร้างทั�วไป 
หมวด ข  แนวทางปฏบิตังิานเกี�ยวกับงานก่อสร้าง 

1.  การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 
1.1 การขอเข้าดาํเนินการต่อผู้ว่าจ้าง 

ผู้ รับจ้างจะต้องทําหนังสือขอเข้าดําเนินการต่อผู้ ว่าจ้างพร้อมทั 0งแต่งตั 0งบุคคลากรประจํา
โครงการ ประกอบด้วยผู้จัดการโครงการ วิศวกรโยธา ช่างควบคมุงานภาคสนาม โดยเสนอรายละเอียด
คณุวฒุิ ตําแหนง่ อํานาจหน้าที� และประสบการณ์มาประกอบด้วย 

1.2 การจัดหาให้มีวิศวกรโยธาประจาํหน่วยงาน 
ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัให้มีวิศวกรโยธารับผิดชอบในงานควบคมุการก่อสร้างตามพระราชบญัญัติ

วิชาชีพวิศวกรรม โดยจะต้องอยู่ปฏิบตัิงานประจํา ณ สถานที�ก่อสร้างและเป็นผู้ ลงนามในหนงัสือรับรอง      
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ ในสว่นของการควบคมุงานก่อสร้างตอ่หนว่ยงานท้องถิ�น 

2. การปฏบัิตงิานก่อสร้าง 
2.1 การจัดทาํแผนงานและแผนการเบกิจ่าย 

ผู้ รับจ้าง จะต้องจัดทําแผนงานและแผนการเบิกจ่าย เสนอให้ผู้ ว่าจ้างพิจารณาตาม
กําหนดเวลาที�ระบไุว้ในสญัญาจ้างหรือภายใน 30 วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญาจ้างโดยให้สอดคล้อ 

งกับการเบิกจ่ายงบประมาณของ กปภ. และจะต้องแสดงรายละเอียดงานจดัทําตามสญัญา
จ้างให้ครบถ้วน เชน่ การเข้าทํางานตามสญัญา การเตรียมงาน ปริมาณงาน โดยระบวุนัเริ�มต้นและวนัสิ 0นสดุ
ระยะเวลาทํางาน ทั 0งนี 0ให้รวมถึง ลําดบั ขั 0นตอนงาน การจดัหาวสัดุ การเคลื�อนย้ายอุปกรณ์ก่อสร้างและ
รายละเอียดของกิจกรรมยอ่ยที�เกี�ยวข้องในแตล่ะสว่นงานนั 0นๆ 

2.2  การอนุมัติ ก่อนดําเนินการก่อสร้างทุกครั=งผู้รับจ้างจะต้องเสนอขออนุมัติ
ดาํเนินการ (Request)  

ผู้ รับจ้างก่อนดําเนินการก่อสร้างทุกครั 0ง ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอขออนุมตัิดําเนินการ (Request) 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน จากผู้ ควบคุมงานก่อน หากผู้ รับจ้างดําเนินการใดก่อนได้รับอนุมัติจาก                 
ผู้ควบคมุงาน ผู้ควบคมุงานมีอํานาจที�จะสั�งให้ผู้ รับจ้างดําเนินการแก้ไข โดยคา่ใช้จ่ายในการแก้ไขเป็นของ  
ผู้ รับจ้างและผู้ รับจ้างจะถือเป็นเหตขุ้ออ้างในการตอ่อายสุญัญาจ้างไมไ่ด้ 

2.3   การรายงานผลงานประจาํวัน (Daily Report) 
ผู้ รับจ้างจะต้องส่งรายงานผลงานประจําวนั (Daily Report) และรายงานความก้าวหน้าของ

งานทุกระยะ 30 วนั (Monthly Report) โดยจะต้องแสดงเปรียบเทียบผลงานที�แล้วเสร็จจริงกบัผลงานที� 



 

กปภ.01-2558  งานก่อสร้างทั�วไป 6/44 

 

 

คาดวา่จะเสร็จในแตล่ะเดือนตามแบบที�ผู้วา่จ้างกําหนด หากปรากฏวา่การทํางานลา่ช้ากวา่แผนงานที�เสนอ
ไว้  ผู้ รับจ้างจะต้องชี 0แจงสาเหตทีุ�ลา่ช้า ทั 0งนี 0จะต้องนําเสนอแผนการเร่งรัดการทํางานให้แล้วเสร็จตามแผนที�
กําหนดไว้เดมิเสนอให้ผู้ควบคมุงานรับทราบ 

3. การขออนุมัตใิช้ ตรวจสอบและทดสอบวัสดุก่อสร้าง 
3.1 การขออนุมัตใิช้วัสดุก่อสร้าง  

ผู้ รับจ้าง จะต้องขออนมุตัใิช้วสัดกุ่อสร้างทกุชนิดที�จะนํามาใช้ในการก่อสร้างและจะต้องเสนอ
ก่อนนํามาใช้งานอย่างน้อย 30 วนั โดยจะต้องระบรุายละเอียดคณุสมบตัิของวสัดใุห้ชดัเจน รวมทั 0งจะต้อง
สง่ตวัอยา่งและ/หรือ แค๊ตตาล๊อกเพื�อประกอบการพิจารณาด้วย ทั 0งนี 0ให้ผู้ รับจ้างจดัส่งเอกสารและตวัอย่าง
วสัด/ุอุปกรณ์ ที�ต้องการใช้จากแบบรูปหรือรายการมาตรฐานเพื�อขออนมุตัิเพียง 1 รุ่น/ชนิดของผลิตภณัฑ์
ตอ่ครั 0งเทา่นั 0น 

3.2  การทดสอบคุณสมบัตขิองวัสดุ 
ผู้ รับจ้าง จะต้องดําเนินการทดสอบคณุสมบตัิของวสัดหุรืองานตามข้อกําหนดตลอดจนงาน

ทดสอบ  ในสนามภายใต้การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน หรือจัดส่งไปทําการทดสอบกับหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานที�ได้รับการรับรองมาตรฐานการทดสอบจากทางราชการที�ผู้ ควบคมุงานเห็นชอบ 
คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ที�เกิดขึ 0นทั 0งหมดเป็นของผู้ รับจ้างทั 0งสิ 0น 

4. การป้องกันและการรักษาความปลอดภัยสถานที�ก่อสร้าง  
4.1   มาตรการป้องกัน ดูแลความปลอดภัยต่อบุคคลและทรัพย์สิน 

ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัให้มีมาตรการป้องกนัดแูลความปลอดภยัตอ่บคุคลและทรัพย์สินตลอดจน
สิ�งแวดล้อมที�เกี�ยวข้องกบังานก่อสร้าง เช่น ก่อสร้างรั 0วกั 0นเขตก่อสร้าง ก่อสร้างสิ�งป้องกนัชั�วคราวบริเวณที�
อันตรายรวมถึงการแสดงเครื�องหมายหรือป้ายเตือนภัยที�ได้มาตรฐานและมีความชัดเจน เพื�อความ
ปลอดภยัตามรูปแบบที�ผู้วา่จ้างกําหนดไว้ในบริเวณก่อสร้างและพื 0นที�ทํางานที�อาจเกิดอนัตรายหรืออาจเกิด
อบุตัเิหตทุกุแหง่ตลอดระยะเวลาก่อสร้างตามสญัญา คา่ใช้จา่ยเป็นของผู้ รับจ้างทั 0งสิ 0น 

4.2   การจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยประจาํสถานที�ก่อสร้าง 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาพนกังานรักษาความปลอดภัยประจําสถานที�ก่อสร้างอย่างน้อย 1 คน 
หรือให้เพียงพอกับขนาดพื 0นที�ก่อสร้างโดยมีหน้าที�กํากับดแูลความปลอดภัย ป้องกันและรักษาทรัพย์สิน
ตา่งๆ  ในพื 0นที�ก่อสร้างรวมถึงทรัพย์สินและบุคลากรของผู้ ว่าจ้างที�ทํางานในพื 0นที�ก่อสร้างด้วย ค่าใช้จ่าย
เป็นของผู้ รับจ้างทั 0งสิ 0น 
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4.3   งานระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยกล้องวงจรปิด  
สําหรับงานก่อสร้าง หรืองานปรับปรุงตา่งๆ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและตดิตั 0งระบบกล้องวงจรปิด       

และเครื�องบนัทึกข้อมูลที�สามารถดูย้อนหลงัได้ไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ พื 0นที�ก่อสร้างหรืองานปรับปรุงนั 0นๆ   
โดยจะต้องตดิตั 0งกล้องไมน้่อยกวา่ 4 จดุตอ่สถานที�ก่อสร้างแล้วแตผู่้ว่าจ้างเห็นเหมาะสม เพื�อให้ครอบคลมุ
พื 0นที�ก่อสร้างหรืองานปรับปรุงและระบบดงักล่าวจะต้องเชื�อมโยงกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(ถ้ามี)     
ให้สามารถใช้งานได้ตลอดระยะเวลาสญัญาจ้าง คา่ใช้จา่ยเป็นของผู้ รับจ้างทั 0งสิ 0น 
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กปภ. 01-2558  งานก่อสร้างทั�วไป 
หมวด ค  งานอาคาร 

1.  งานคอนกรีต 
1.1   โครงสร้างทั�วไป   

อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั�วไปที�มิได้สมัผสักบันํ 0าโดยตรง ได้แก่ สํานกังาน บ้านพกั
พนกังาน โรงเก็บพสัด ุแทน่รับทอ่ ฯลฯ ให้ใช้คอนกรีตชนิด ค 3. (มยผ.1101) 

1.2   โครงสร้างที�ใช้สาํหรับกักเกบ็นํ =าและ/หรือกันนํ =า 
ทุกๆ ส่วนขององค์อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที�มีวัตถุประสงค์ในการกักเก็บนํ 0า       

และ/หรือ กันนํ 0าได้แก่ ถังแบ่งนํ 0า บ่อผสมเร็ว ถังแยกทราย ถังตกตะกอน โรงกรองนํ 0า ถังนํ 0าใส หอถังสูง     
โรงเก็บจ่ายสารเคมี โรงสูบนํ 0าแบบบ่อแห้ง (ทั 0งนี 0ไม่รวมถึงโครงสร้างระบบระบายนํ 0า เช่น บ่อพักราง     
ระบายนํ 0า ฯลฯ) ให้ใช้คอนกรีตชนิด ค.5 (มยผ.1101) และมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี 0  

1.2.1 ปริมาณปนูซีเมนต์ต้องไมน้่อยกวา่ 350 กิโลกรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร  (ของคอนกรีต) 
1.2.2 ปริมาณนํ 0าตอ่ซีเมนต์ (w/c)  สงูสดุไมเ่กิน  0.47  (โดยนํ 0าหนกั) 
1.2.3 ขนาดของหินหรือกรวดที�ใช้ต้องใหญ่ไมเ่กิน  19  มิลลิเมตร 
1.2.4 อตัราสว่นทรายตอ่หินประมาณ  0.67  (โดยนํ 0าหนกั) 
1.2.5 สารผสมเพิ�ม (Admixture) ที�เตมิลงไปขณะผสมคอนกรีตเพื�อเปลี�ยนแปลงคณุสมบตัิ

ของคอนกรีต เชน่ สารหนว่งการก่อตวั กรวดนํ 0า ให้เป็นตามมาตรฐาน  มอก. 733 
1.3  วัสดุที�ใช้ผสมคอนกรีต 

1.3.1 ปนูซีเมนต์ ให้ใช้ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท1 ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม  
มอก.15 เล่ม 1 “ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ข้อกําหนดคณุภาพ” ยกเว้นโครงสร้างที�สมัผสันํ 0าเค็มหรือดินเค็มให้
ใช้ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 5 ชนิดทนซลัเฟตได้สงู 

1.3.2 ทราย ต้องเป็นทรายนํ 0าจืดที�หยาบคมแข็งแกร่งและสะอาดปราศจากวัสดุอื�นเจือปน 
ต้องผ่านการทดสอบคณุสมบตัิตามมาตรฐานทดสอบทรายผสมคอนกรีตของ มยผ.1201- มยผ.1207 หิน
หรือกรวด หินหรือกรวดที�ใช้ต้องแข็งแกร่ง ไม่ผุ สะอาดปราศจากวสัดอืุ�นเจือปนและต้องผ่านการทดสอบ
คณุสมบตัติามมาตรฐานการทดสอบ หิน กรวด ของ มยผ.1201-มยผ.1207 

1.3.3 หินหรือกรวด ต้องแข็งแกร่ง ไม่ผุ สะอาดปราศจากวัสดุอื�นเจือปนและต้องผ่านการ
ทดสอบคณุสมบตัติามมาตรฐานการทดสอบ หิน กรวด ของ มยผ.1201- มยผ.1207 

1.3.4 นํ 0า ให้ถือปฏิบตัติาม ข้อ 4.4 ของ มยผ.1101   
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1.4   ค่าการยุบตัว  (Slump) 
วิธีการทดสอบค่าการยุบตวัให้ถือปฏิบตัิตามมาตรฐาน มยผ.1209 และให้ใช้ค่าการยุบตัว                

5-10 เซนตเิมตร ยกเว้นกําแพงหรือผนงัที�บางกวา่15เซนตเิมตร คา่การยบุตวัอนโุลมให้ได้ถึง12.5 เซนตเิมตร 
1.5   คอนกรีตผสมเสร็จ 

คอนกรีตผสมเสร็จในการก่อสร้างให้ปฏิบตัติามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก.213 
1.6   คอนกรีตหยาบ 

โดยทั�วไปถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื�น ให้ใช้ส่วนผสมโดยปริมาตร 1:3:5 หรือคอนกรีตที�มีชั 0น
คณุภาพสงูกวา่ 

1.7   ความหนาของคอนกรีตที�หุ้มเหล็ก 
ข้อกําหนดความหนาของคอนกรีตที�หุ้มเหล็กให้ใช้ส่วนหุ้มคอนกรีตจากผิวแบบถึงผิวนอกเหล็กเสริม 

ดงัตอ่ไปนี 0 
 1.7.1 สําหรับโครงสร้างทั�วไป 
  ความหนาของคอนกรีต 
 ลกัษณะของงาน ที�หุ้มเหล็กตํ�าสดุ (ซม.) 

- ฐานรากและโครงสร้างอื�นๆ ที�หลอ่บนดนิ 6.0 
- ฐานรากและโครงสร้างอื�นๆ ที�มีคอนกรีตหยาบหรือไม้แบบรองรับ 4.0 
- พื 0นที�หลอ่บนดนิ (ซึ�งไมเ่ชื�อมตอ่กบัตวัอาคาร) 4.0 
- พื 0นที�เชื�อมตอ่กบัตวัอาคารมีคอนกรีตหยาบรองรับ 2.5 
- พื 0นและผนงัอื�นๆ 2.0 
- คานและเสาอื�นๆ 3.0 

 1.7.2 สําหรับโครงสร้างสว่นที�กกัเก็บนํ 0า 
  ความหนาของคอนกรีต 
 ลกัษณะของงาน ที�หุ้มเหล็กตํ�าสดุ (ซม.) 
 - พื 0นและผนงั 4.5 

 - คานและเสา 4.5 
1.8   แบบหล่อ (Formwork) สาํหรับงานโครงสร้างคอนกรีตผิวเปลือย 

ต้องทําจากวสัดทีุ�แข็งแรงและทนทาน  เช่น เหล็กหรือไม้ กรณีที�ทําจากเหล็กผิวหน้าของแบบ
หลอ่ที�สมัผสักบัคอนกรีตต้องเรียบและสะอาด ถ้าเป็นแบบหล่อที�ทําจากไม้ผิวหน้าต้องกรุด้วยไม้อดัชนิดกนั
ความชื 0นมีความหนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร โครงเคร่าและคํ 0ายนัที�ใช้ยึดแบบหล่อต้องแข็งแรงเพียงพอ     
ที�จะป้องกนัการบิดหรือโก่งตวัของแบบหล่อขณะเทคอนกรีต การเข้าแบบระหว่างแผ่นต้องเข้าแบบให้สนิท
เพื�อกนันํ 0าปนูรั�ว ก่อนเข้าแบบเทคอนกรีตให้ทาผิวหน้าของแบบหลอ่ด้วยนํ 0ายาเคลือบแบบ ปริมาณการใช้ให้
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ปฏิบัติตามคําแนะนําของบริษัทผู้ ผลิต การทาต้องระวังมิให้นํ 0ายาเคลือบแบบสัมผัสกับเหล็กเส้น           
เสริมคอนกรีต นํ 0ายาเคลือบแบบที�ติดกับผิวหน้าของคอนกรีตจะต้องล้างออกให้หมดก่อนทาซีเมนต์เคลือบ
กนัซมึหรือเริ�มขบวนการผลิต 

-   สําหรับโครงสร้างที�ใช้กกัเก็บนํ 0าและ/หรือกนันํ 0า ซึ�งได้แก่ ถงัแบง่นํ 0า บอ่ผสมเร็ว  ถงัแยกทราย     
ถงัตกตะกอน ถงันํ 0าใสและหอถงัสงู กําหนดให้ใช้แบบหลอ่สําหรับงานโครงสร้างคอนกรีตผิวเปลือยทกุๆส่วน
ขององค์อาคาร ยกเว้นโครงสร้างดงัตอ่ไปนี 0 

(1) โรงกรองนํ 0า ให้ใช้แบบหล่อสําหรับโครงสร้างคอนกรีตผิวเปลือย เฉพาะส่วนของ           
ถงักรองนํ 0า  ทั 0งภายในและภายนอกถงั 

(2) โรงเก็บจา่ยสารเคมี ให้ใช้แบบหล่อสําหรับโครงสร้างคอนกรีตผิวเปลือยเฉพาะส่วนของ      
ถงัจา่ยสารเคมี ทั 0งภายในและภายนอกถงั 

(3) โรงสูบนํ 0าบ่อแห้ง ให้ใช้แบบหล่อสําหรับโครงสร้างคอนกรีตผิวเปลือยเฉพาะส่วนของ
โครงสร้างบอ่แห้ง ทั 0งภายในและภายนอกบอ่แห้ง 

1.9  ลักษณะคอนกรีตหลังจากการถอดแบบ 
คอนกรีตหลงัจากการถอดแบบจะต้องมีลกัษณะเป็นเนื 0อเดียวกนั (Homogeneous) ในกรณีที�

ผิวเป็นคอนกรีตเปลือย ห้ามฉาบผิวด้วยปนูทรายหรือวสัดอืุ�นยกเว้นกรณีที�จะต้องดําเนินการ  ตามข้อ 1.10 
1.10 การแก้ไขและซ่อมแซมคอนกรีตผิวเปลือย 

ทนัทีที�ถอดแบบหล่อ ผู้ รับจ้างจะต้องขจดัตะเข็บที�เกิดจากรอยตอ่ของแบบ เศษไม้ที�ยึดแบบที�
ฝังในเนื 0อคอนกรีตและเหล็กยดึแบบที�ยื�นออกมาจากคอนกรีตออกให้หมด และนํ 0าปนูที�รั�วออกจากแบบหล่อ
ที�ทําให้เกิดเป็นคราบตามผิวคอนกรีตต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อย 

1.10.1 การซ่อมแซมรูคอนกรีตที�เกิดจากการตดัเหล็กยึดหรือที�ยึดแบบ (Form Tied) ก่อนอื�น
ต้องทําความสะอาดรูให้ปราศจากคราบนํ 0ามนั คราบนํ 0าปนูหรือสิ�งสกปรกต่างๆ ที�เป็นอุปสรรคต่อการยึด
เกาะแล้วอุดด้วยปนูทรายสําเร็จรูปชนิดไม่หดตวั มีกําลงัยึดเกาะและรับแรงอดัได้สูง  ปริมาณการใช้และ
สว่นผสมให้ปฏิบตัติามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิต 

1.10.2 การซ่อมแซมคอนกรีตที�โก่ง ปดู และที�เป็นรังผึ 0ง (Honey Comb Area) ก่อนทําการ
ซ่อมแซมต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ว่าจ้างหรือผู้ แทนผู้ ว่าจ้างเสียก่อนจึงจะดําเนินการได้โดยทั�วไป
จะต้องทําการสกดัหรือเจาะให้เป็นรูปสี�เหลี�ยมลึกอย่างน้อย 2.50 เซนติเมตร กําจดัส่วนที�ไม่แข็งแรงออกให้
หมด (สําหรับกรณีที�รังผึ 0งหรือคอนกรีตส่วนที�เสียหายนั 0นถึงเหล็กเสริมการสกดัหรือเจาะจะต้องทําให้กว้าง
โดยรอบเหล็กเสริมมีระยะห่างจากเหล็กเสริมอย่างน้อย 1 เซนติเมตร โดยรอบ) ทําการล้างผิวที�สกดัหรือ
เจาะให้สะอาดด้วยนํ 0า แล้วให้ดําเนินการอุดหรือฉาบด้วยปนูทรายสําเร็จรูป ตามหวัข้อ 1.10.1 ดงัที�กล่าว
มาแล้ว 
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1.10.3 กรณีที�การเกิดรังผึ 0งหรือคอนกรีตมีความเสียหายมาก ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างอาจ
สั�งให้ทําการสกดัหรือทบุสว่นนั 0นๆ ออกทั 0งหมด และให้ทําการหล่อคอนกรีตในส่วนนั 0นใหม่โดยเทอดัด้วยปนู
ทรายสําเร็จรูปชนิดไหลตวัได้ดีไม่หดตวัและไม่มีโลหะผสม การแก้ไขที�กล่าวไว้ข้างต้นทั 0ง 3 ข้อนี 0  ผู้ รับจ้าง
จะต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ยทั 0งสิ 0น 

1.11 งานเทอัดปูนทรายสําเร็จรูปชนิดไหลตัวได้ดีไม่หดตัวและไม่มีโลหะผสม 
(Non-Shrink ,Non- Metallic Grout  Mortar) 

สําหรับโครงสร้างฐานแท่นรองรับเครื�องจกัร รูสําหรับใส่สลกัยึดฐานเครื�องจกัรบริเวณรูโพรงที�
คอนกรีตเสียหายมาก บริเวณรอบทอ่ที�เจาะทะลผุนงัหรือพื 0นโครงสร้างสําหรับกกัเก็บนํ 0า ให้ทําความสะอาด
ผิวพื 0นให้ปราศจากคราบนํ 0ามนั คราบนํ 0าปนู หรือสิ�งสกปรกตา่งๆ ที�เป็นอปุสรรคตอ่การยดึเกาะและทําผิวพื 0น
ให้เปียกชื 0นแต่ไม่มีนํ 0าขัง แล้วเทอัดด้วยปูนทรายสําเร็จรูปชนิดไหลตัวได้ดีไม่หดตัวและไม่มีโลหะผสม 
ปริมาณการใช้และส่วนผสมให้ปฏิบตัิตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิตเมื�อเทอัดแล้วต้องทําการบ่มพื 0นผิว    
ให้ชื 0นด้วยนํ 0าเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

1.12 รอยต่อขณะก่อสร้าง (Construction Joints) 
เมื�อไม่สามารถเทคอนกรีตส่วนหนึ�งส่วนใดเสร็จในคราวเดียวกันได้และจําเป็นต้องมีรอยต่อ

ของโครงสร้างซึ�งไม่ได้กําหนดไว้ในแบบก่อสร้างแล้ว ก่อนที�จะทําการเทคอนกรีตส่วนนั 0นจะต้องเลือกทําใน
ตําแหน่งที�จะทําให้โครงสร้างไม่เสียกําลัง และได้รับความเห็นชอบจากผู้ ว่าจ้างหรือผู้ แทนผู้ ว่าจ้างก่อน    
โดยให้ถือปฏิบตัดิงันี 0 

1.12.1 ในคาน พื 0นและผนงัก่อนที�จะเทคอนกรีตใหม่ต่อกับคอนกรีตเก่าจะต้องทิ 0งช่วงเวลา
อยา่งน้อย  2 วนั และหรือเพื�อให้คอนกรีตเก่านั 0นแข็งตวัเสียก่อน 

1.12.2 เหล็กเสริมคอนกรีตที�ผา่นตรงบริเวณรอยตอ่นั 0น จะต้องกําจดันํ 0าปนู คอนกรีต สนิมสิ�ง
สกปรกอื�นๆ ที�เกาะที�ผิวเหล็กออกก่อนเทคอนกรีตใหมท่บั 

1.12.3 ผิวคอนกรีตตรงบริเวณรอยต่อจะต้องสะอาดและจะต้องกําจดัฝ้านํ 0าปนูออกให้หมด 
คลมุด้วยกระสอบชบุนํ 0าอย่างน้อย 6 ชั�วโมง แล้วจึงราดด้วยนํ 0าปนูซีเมนต์เข้มข้นก่อนเทคอนกรีตทบัรอยตอ่
นั 0น 

1.12.4 ตําแหน่งต่างๆ ที�สามารถจะหยุดเทคอนกรีตได้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ ว่าจ้างหรือ
ผู้แทนผู้วา่จ้างหรือตามตําแหนง่ตา่งๆ ดงันี 0  

(1) สําหรับเสา ที�ระดบัไมเ่กิน 5 เซนตเิมตร ตํ�าจากท้องคานหวัเสา 
(2) สําหรับคานที�กลางคาน โดยใช้ไม้กั 0นตั 0งฉากในกรณีที�คานซอยตดักับคานหลัก

ตรงบริเวณกึ�งกลางชว่งให้เลื�อนรอยตอ่ในคานออกไปอีกระยะ 1 เทา่ของความลึก
ของคานหลกั 



 

กปภ.01-2558  งานก่อสร้างทั�วไป 12/44 

 

 

(3)  สําหรับพื 0นที�กลางแผน่พื 0น โดยใช้ไม้กั 0นตั 0งฉากในกรณีที�เป็นรอยตอ่ของโครงสร้าง
ที�ใช้  กกัเก็บนํ 0า กันนํ 0า ผู้ รับจ้างจะต้องใส่แผ่นกันนํ 0าสําหรับรอยต่อก่อสร้างเพื�อ
ป้องกันการรั�วซึมตามรอยต่อคอนกรีตรายละเอียดตามข้อกําหนดแผ่นกันนํ 0า
สําหรับรอยต่อก่อสร้าง (Waterstop for Construction Joint) แบบมาตรฐาน
ประกอบงานก่อสร้างการประปาสว่นภมูิภาค 

1.13 การบ่มคอนกรีต 
หลงัจากการถอดแบบ ให้ดําเนินการแก้ไขและซ่อมแซมคอนกรีตผิวเปลือย (รายละเอียดตาม 1.10 

การแก้ไขและซ่อมแซมคอนกรีตผิวเปลือย) ให้เรียบร้อยใช้กระสอบคลมุรดนํ 0าให้ชุ่มหรือใช้แผ่นพลาสติกคลุม      
อยู่ตลอดเวลาต่อเนื�องกันไม่น้อยกว่า 7 วนั ในกรณีที�เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ไม่สามารถดําเนินการตามวิธี
ดงักลา่วได้ อนญุาตให้ใช้นํ 0ายาบม่คอนกรีตแทนได้ปริมาณการใช้ให้ปฏิบตัติามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิต 

1.14 การป้องกันการซมึของนํ =า สาํหรับโครงสร้างที�ใช้กักเกบ็นํ =า กันนํ =า 

ให้ทาซีเมนต์เคลือบกนัซึมโครงสร้างที�ใช้กกัเก็บนํ 0า ยกเว้นถงัเก็บจ่ายสารเคมี โดยให้ทําความ
สะอาดผิวคอนกรีตให้ปราศจากคราบนํ 0ามนั คราบนํ 0าปนู หรือสิ�งสกปรกตา่งๆ ที�เป็นอปุสรรคตอ่การยึดเกาะ        
อดุซอ่มแซมรอยแตกร้าว รูโพรง รูพรุน รวมทั 0งตะเข็บรอยตอ่ของแบบให้เรียบร้อย ทําผิวพื 0นด้านที�รับแรงดนั
ของนํ 0า (Positive)ให้เปียกชื 0นแตไ่มมี่นํ 0าขงั ฉาบหรือทาด้วยซีเมนต์เคลือบกนัซมึ สําหรับโครงสร้างที�ใช้กนันํ 0า 
เชน่ โรงสบูนํ 0าแบบบอ่แห้ง ให้ทาเคลือบซีเมนต์กนัซมึที�ผนงัภายนอกและพื 0นภายในปริมาณการใช้ 3  กิโลกรัม
ตอ่ตารางเมตร หรือมีความหนาไมน้่อยกวา่ 1.5 มิลลิเมตร ทิ 0งไว้เป็นเวลา 7 วนัก่อนใช้งาน  

1.15 การป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมี สาํหรับถังเกบ็จ่ายสารเคมี 
ให้ป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมีด้วยการเคลือบด้วยไฟเบอร์กลาส โดยกําหนดให้เคลือบ

ภายในถังเก็บจ่ายสารเคมีทั 0งหมด และขอบด้านบนของถังโดยหุ้ มถึงผนังด้านนอกไม่น้อยกว่า 10  
เซนตเิมตร  

การเตรียมพื 0นผิวของถงัเก็บจา่ยสารเคมีจะต้องฉาบเรียบ (ห้ามขดัมนั)ให้ปราศจากตะเข็บและ
รอยตอ่ ก่อนทําการเคลือบไฟเบอร์กลาสให้ทําความสะอาดผิวคอนกรีตให้สะอาดปราศจากนํ 0ามนั คราบนํ 0า
ปนูหรือสิ�งสกปรกตา่งๆ ที�เป็นอปุสรรคตอ่การยึดเกาะของไฟเบอร์กลาส ความชื 0นที�พื 0นผิวไม่เกิน 4 เปอร์เซ็น
จงึสามารถทําการเคลือบไฟเบอร์กลาสได้ 
  ไฟเบอร์กลาสที�ใช้เคลือบภายในถงัเก็บจา่ยสารเคมีต้องประกอบด้วย 4 ขั 0นตอน ดงัตอ่ไปนี 0 

(1)  รองพื 0นด้วยเรซิ�น  ซึ�งผสมนํ 0ายาเร่งการแข็งตวั (ปริมาณการใช้ 2 กิโลกรัมตอ่ตารางเมตร) 
(2)  ปทูบัด้วยใยแก้ว เบอร์ 300 (ขนาด 300 กรัมตอ่ตารางเมตร) ชั 0นคณุภาพ E GLASS  แล้ว

ทาทบัด้วยเรซิ�น 
(3)  ปทูบัด้วยใยแก้ว เบอร์ 450 (ขนาด 450 กรัมตอ่ตารางเมตร) ชั 0นคณุภาพ E GLASS แล้ว

ทาทบัด้วยเรซิ�นอีกครั 0งหนึ�ง 
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(4)  เมื�อพื 0นผิวชั 0นที�  3 แห้งสนิทดีแล้ว ให้ใช้กระดาษทรายขดัพื 0นผิวให้เรียบเสมอกันก่อนทา   
เรซิ�นซึ�งมีส่วนผสมของ  MONO WAX  5 เปอร์เซ็น ซึ�งเป็นชั 0นสดุท้าย พื 0นผิวที�ผ่านการ
เคลือบด้วยไฟเบอร์กลาส จะต้องมีอายอุยา่งน้อย 7 วนั จงึสามารถบรรจสุารเคมีได้   

2. เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 
 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ต้องเป็นเหล็กที�มีคณุสมบตัิได้ตามมาตรฐาน มยผ.1103 โดยทั�วไปถ้าไม่ได้
ระบไุว้ในแบบแปลน ให้ใช้เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ดงันี 0  

2.1 เหล็กที�มีเส้นผ่านศนูย์กลางขนาด 6 และ 9 มิลลิเมตร ให้ใช้เหล็กกลม (Plain Round Bar) SR 24  
มอก. 20 

2.2 เหล็กที�มีเส้นผา่นศนูย์กลางขนาดใหญ่กว่า 9 มิลลิเมตร ให้ใช้เหล็กข้ออ้อย(Deformed Bar) SD 30 
มอก.24  

3. การก่อสร้างผนังอิฐ 
3.1 ก่อนก่ออิฐจะต้องทําความสะอาดสว่นที�เปรอะเปื0อน รดหรือชบุนํ 0าจนเปียกชุม่ 
3.2 การก่ออิฐระหว่างชั 0นที�ชิดกันต้องสลบัแนวก่อไม่ให้ตรงเป็นแนวเส้นดิ�ง อิฐก่อชั 0นหนึ�งๆ และชั 0น

ข้างเคียงต้องได้แนว ได้ระดบั และในผนงัผืนเดียวกนัห้ามก่ออิฐแตล่ะแนวมีระดบัสงูกวา่กนัเกิน 1.00 เมตร 
3.3 ผิวของเสาคอนกรีตส่วนที�ผนังก่ออิฐจะก่อเข้าชน จะต้องฝังยึดด้วยเหล็กหนวดกุ้ งเส้นผ่าน

ศนูย์กลาง  6 มิลลิเมตร ยาวโผล่จากผิวเสา 0.30 เมตร ทกุระยะ 0.30 ถึง 0.40 เมตร ทําผิวให้ขรุขระและ   
ราดนํ 0าให้เปียกก่อนจะก่ออิฐปนูก่อต้องเตม็หน้าอิฐ 

3.4 ผนงัก่ออิฐหลงัจากก่อแล้วภายใน 24 ชั�วโมง จะต้องระวงัมิให้เปียกนํ 0าหรือได้รับการสะเทือนและ
ห้ามบรรทกุหรือรับนํ 0าหนกัอื�นใด 

3.5 ผนงัก่ออิฐครึ�งแผ่นที�มีเนื 0อที�เกินกว่า 9 ตารางเมตร จะต้องใส่เสาเอ็นและคานทบัหลงัคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดไม่เล็กกว่า 10x10 เซนติเมตร เหล็ก 2 Dia 9 มิลลิเมตร เหล็กปลอก Dia 6 มิลลิเมตร          
@ 0.10 เมตร ในแนวที�จะกําหนดให้ตามความเหมาะสมโดยจํากดัมิให้มีพื 0นที�ก่ออิฐผืนเดียวกนัมากกว่าที�
กําหนด ผนงัก่ออิฐที�มีความสงูมากกว่า 3.00 เมตร จะต้องมีคานทบัหลงัตรงกลางช่วงผนงัก่ออิฐที�มีความ
กว้างมากกวา่  4.00 เมตร จะต้องมีเสาเอ็นแบง่ครึ�งช่วงและสงูตลอดความสงูของกําแพงเหล็ก เสาเอ็นและ
คานทบัหลงัจะต้องฝังในเสา คาน หรือพื 0นอยา่งน้อย  30 เซนตเิมตร 

3.6  ช่องเปิดหน้าต่าง ประตู ฯลฯ จะต้องใส่เสาเอ็นและคานทับหลังขนาดตามที�กล่าวมาแล้วใน     
ข้อ 3.5 โดยรอบยกเว้นสว่นของหน้าตา่ง ประตทีู�ตดิกบัโครงสร้าง 

3.7 สว่นผสมปนูก่อ  โดยปริมาตรของผนงัที�อยูตํ่�ากวา่ระดบัดนิ 
   ปนูซีเมนต์  1 สว่น 
   ทรายหยาบ  1 สว่น 
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3.8 สว่นผสมปนูก่อ  โดยปริมาตรของผนงัทั�วไป 
   ปนูซีเมนต์  1 สว่น 
   ปนูขาว  1 สว่น 
   ทรายหยาบ  4 สว่น 
3.9 ปูนซีเมนต์สําหรับปูนก่อจะต้องมีคุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.80    

“ปนูซีเมนต์ผสม”    
3.10  อนุญาตให้ใช้นํ 0ายาเคมีผสมปูนก่อแทนปูนขาวได้ และให้ใช้ส่วนผสมตามคําแนะนําของ

บริษัทผู้ผลิต 

4. การฉาบปูน 
4.1 ให้ทําความสะอาดผิวผนงัให้ปราศจากสิ�งสกปรก หากเป็นผนังคอนกรีตให้กะเทาะผิวหน้าให้

ขรุขระโดยทั�วราดนํ 0าให้ชื 0นแล้วจงึฉาบปนู 
4.2 ผิวปนูฉาบจะต้องเรียบสมํ�าเสมอกนัตลอด ถ้าหากถือปนูทบัอีกชั 0นหนึ�งจะต้องขดูผิวหน้าปนูฉาบ

ชั 0นลา่งให้ขรุขระ 
4.3 หลงัจากฉาบปนูแล้ว 1 วนั จะต้องฉีดนํ 0าให้เปียกชุม่และกระทําตดิตอ่กนัไมน้่อยกวา่ 3 วนั 
4.4 ผิวปนูฉาบที�แตกร้าวหรือไมจ่บัผนงั จะต้องกะเทาะออกและทําผิวลา่งให้ขรุขระรดนํ 0าให้เปียกชุ่ม

แล้วจงึฉาบใหม ่
4.5 สว่นผสมปนูฉาบ โดยปริมาตรของผนงัภายนอก 
   ปนูซีเมนต์  1 สว่น 
   ปนูขาว  1 สว่น 
   ทรายละเอียด   5 สว่น 
4.6 สว่นผสมปนูฉาบ โดยปริมาตรของผนงัภายใน 
   ปนูซีเมนต์  1 สว่น 
   ปนูขาว  2 สว่น 
   ทรายละเอียด  6 สว่น 
4.7 ปนูซีเมนต์สําหรับปนูฉาบ จะต้องมีคณุสมบตัิตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก.80  

“ปนูซีเมนต์ผสม”   
4.8 อนุญาตใช้นํ 0ายาเคมีผสมปูนฉาบแทนปูนขาวได้ และให้ใช้ส่วนผสมตามคําแนะนําของ

บริษัทผู้ผลิต 
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5. งานทดสอบหาการรั� วซมึ การทาํความสะอาดและฆ่าเชื =อโรคในถัง 
5.1 ผู้ รับจ้างจะต้องทําการทดสอบหาการรั�วซึมและทําความสะอาดภายในโครงสร้างที�ใช้สําหรับกัก

เก็บนํ 0า ได้แก่ ถังแบ่งนํ 0า ถังแยกทราย ถังตกตะกอน ถังกรองนํ 0า ถังนํ 0าใส หอถังสูง และถังจ่ายสารเคมี        
(ไมร่วมสว่นของโรงสบูนํ 0าแรงตํ�าที�อยูใ่ต้ผิวดนิ) ผู้ รับจ้างจะต้องทําการซอ่มแซมรอยรั�วซึมตา่งๆ ที�พบ ทั 0งนี 0ให้
เป็นไปตามความเห็นชอบของผู้วา่จ้างหรือผู้แทนผู้วา่จ้าง 

5.2 การรั�วซึม (Leakage Allowance) หลงัจากโครงสร้างสามารถรับนํ 0าหนกับรรทกุได้แล้ว ให้ทํา
การเติมนํ 0าในถังเพื�อทําการทดสอบการรั�วซึม สําหรับโครงสร้างกักเก็บนํ 0าที�มีหลงัคาปิดให้ทําการทดสอบ  
ถังนํ 0าเป็นระยะเวลา 24 ชั�วโมง  ส่วนโครงสร้างกักเก็บนํ 0าที�ไม่มีหลังคาปิดให้ทําการทดสอบถังนํ 0าเป็น
ระยะเวลา 12 ชั�วโมง ระหว่างเวลาตั 0งแต ่18.00 นาฬิกา ถึง 6.00 นาฬิกา เพื�อให้เกิดการสญูเสียนํ 0าจาก
สาเหตอืุ�นน้อยที�สดุ หากระดบันํ 0าลดลงมากกวา่ 15 มิลลิเมตร ผู้ รับจ้างจะต้องทําการตรวจสอบรอยรั�วตา่งๆ 
และให้ทําการซ่อมแซม กรณีที�เป็นรอยรั�วเฉพาะจดุให้สกดัรอยรั�วเป็นรูปตวัวีโดยมีความลึกและความกว้าง
ไมน้่อยกว่า  2.5 เซนติเมตร อดุด้วยซีเมนต์แข็งตวัเร็วสําหรับอดุรอยรั�ว ส่วนกรณีที�รอยรั�วเป็นทางยาวหรือรู
โพรงพรุนต่อเนื�องกนัในเนื 0อคอนกรีตให้ซ่อมโดยวิธีฉีดอดั (Injection Grout) ด้วย Polyurethane Rasin 
ปริมาณการใช้และส่วนผสมให้ปฏิบตัิตามคําแนะนําของบริษัทผู้ ผลิต ทั 0งนี 0ให้เป็นไปตามความเห็นของ    
ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้าง  

5.3 การทําความสะอาดถงั ผู้ รับจ้างจะต้องขดัพื 0นผิวภายในถังและฉีดนํ 0าทําความสะอาดด้วยสาย
ฉีดที�มีความสามารถในการฉีดนํ 0าได้ไมน้่อยกวา่ 3 ลิตรตอ่วินาที 

5.4 การฆา่เชื 0อโรค ให้ทําการฆา่เชื 0อโรคในถงันํ 0าใสและหอถงัสงูภายหลงัทําความสะอาดถงัแล้ว ผู้ รับ
จ้างจะต้องฉีดนํ 0ายาคลอรีนเข้มข้น 200 มิลลิกรัมตอ่ลิตร ให้ทั�วพื 0นผิวทั 0งหมดภายในถงัแล้วจึงเติมนํ 0าในถงั
ระดบันํ 0าสงูสดุพร้อมทั 0งเติมนํ 0ายาคลอรีนให้นํ 0าภายในถงัมีคลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine) ประมาณ         
25 มิลลิกรัมตอ่ลิตร และภายหลงัจากขงันํ 0าในถังเป็นเวลา 24 ชั�วโมง จะต้องมีอตัราคงอยู่ของคลอรีนไม่
น้อยกวา่ 10 มิลลิกรัมตอ่ลิตร แล้วจงึระบายนํ 0าในถงัทิ 0งและเมื�อเดนิระบบผลิตนํ 0าประปาแล้วอตัราคงอยู่ของ
คลอรีนในถงันํ 0าใสจะต้องมีคา่ประมาณ 1 ถึง 2  มิลลิกรัมตอ่ลิตร 

5.5 การถมดิน (Backfill) หลงัจากที�ได้ทําการทดสอบการรั�วซึมเสร็จสมบรูณ์แล้ว ผู้ รับจ้างจึงจะทํา
การถมดนิรอบถงันํ 0าได้ 

6. งานฐานราก 
6.1 ข้อมูลชั =นดนิ 

6.1.1 กรณีที�การก่อสร้างได้กําหนดให้เจาะสํารวจชั 0นดนิให้ผู้ รับจ้างทําการเจาะสํารวจชั 0นดิน
จนถึงชั 0นหินหรือชั 0นดนิแข็งหรือชั 0นทรายที�มีความหนาเพียงพอ ซึ�งสามารถรับนํ 0าหนกัอาคารได้โดยปลอดภยั
ในการดําเนินการเจาะสํารวจชั 0นดินจะต้องอยู่ในความควบคมุของผู้ ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ ว่าจ้างตลอดเวลา    
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ให้ผู้ รับจ้างจดัสง่รายงานการวิเคราะห์ชั 0นดนิพร้อมรายการคํานวณแสดงคา่ตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบังานฐานราก
พร้อมเสนอรูปแบบฐานรากและเสาเข็มที�ขอใช้ประกอบเป็นรายงาน (ภาษาไทย) ฉบบัสมบรูณ์จํานวน  5 ชดุ 
พร้อม CD จํานวน 5 ชดุ (โดยซีดีต้องบนัทึกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์นามสกลุ PDF หรือ TTF ) 
สําหรับรายงานแตล่ะชุดจะต้องประทบัตราของห้างหรือบริษัทของผู้ รับจ้างหรือหน่วยงานที�รับทําการเจาะ
ดนิพร้อมทั 0งให้วิศวกรผู้ รับผิดชอบงานเจาะสํารวจวิเคราะห์และวิศวกรของผู้ รับจ้าง ผู้ รับผิดชอบงานก่อสร้าง
ที�ระบใุนสญัญาลงนามรับรองในรายงานทกุหน้า พร้อมทั 0งแนบผงัสงัเขปแสดงระดบัปากหลมุเทียบกบัระดบั
มาตรฐานที�กําหนดไว้ในผงัและแสดงตําแหน่งให้ชดัเจนที�ผ่านการรับรองของผู้ ว่าจ้างหรือผู้ แทนผู้ ว่าจ้าง 
และเมื�อได้รับความเห็นผู้วา่จ้างหรือผู้แทนผู้วา่จ้างแล้ว การก่อสร้างให้ปฏิบตัติามข้อ 6.2 หรือ  6.3 

6.1.2 ส่วนกรณีที�ไม่ได้กําหนดให้มีการเจาะสํารวจชั 0นดิน และได้กําหนดรูปแบบฐานราก
พร้อมเสาเข็มไว้ชดัเจน การก่อสร้างให้ปฏิบตัติามข้อ 6.2 หรือ 6.3 ได้เลย 

6.1.3 หากข้อกําหนดงานฐานรากเขียนไว้ไมช่ดัเจน ผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินการตามข้อ  6.1.1 
6.2 กรณีฐานรากที�ไม่ต้องใช้เสาเข็ม ให้ปฏบัิตดิังนี = 

6.2.1 ก่อนการก่อสร้างฐานราก ผู้ รับจ้างจะต้องทดสอบความสามารถรับนํ 0าหนกับรรทกุของ
ชั 0นดินพร้อมการตอกหยั�ง (Sounding) ณ บริเวณที�ทําการก่อสร้างฐานรากตามจํานวนและตําแหน่งที�ผู้
วา่จ้างหรือผู้แทนผู้วา่จ้างจะได้กําหนดให้โดยปฏิบตัติามราย มยผ.1253 หรือ มยธ.105 และข้อกําหนดตา่งๆ
ในแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน หากดินไม่สามารถรับนํ 0าหนักบรรทุกได้ตามกําหนดจาก
เกณฑ์ตดัสินการทดสอบ ผู้ รับจ้างจะต้องปรับปรุงชั 0นดินหรือลดระดบัฐานรากให้อยู่ในชั 0นดินที�สามารถรับ
นํ 0าหนกัได้ หรือเพิ�มเตมิเสริมความแข็งแรงของฐานรากตามหลกัวิชา ทั 0งนี 0ผู้ รับจ้างจะต้องส่งผลการทดสอบ
พร้อมรายละเอียดที�จําเป็นขอความเห็นชอบจากผู้วา่จ้างหรือผู้แทนผู้วา่จ้างก่อนดําเนินการก่อสร้างทกุครั 0ง 

6.2.2 ในกรณีที�มีการก่อสร้างอาคารหลายหลังในบริเวณใกล้กัน และฐานรากของอาคาร
เหล่านั 0นตั 0งอยู่บนชั 0นดินเดียวกันมีสภาพการรับนํ 0าหนักใกล้เคียงกันหรือมีฐานรากอยู่ในระดับต่างกัน         
แต่มีผลการทดสอบอื�น เช่น ผลการเจาะสํารวจชั 0นดิน การตอกหยั�ง(Sounding) เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาอนญุาตให้ใช้ผลการทดสอบความสามารถในการรับนํ 0าหนกับรรทกุของชั 0นดินร่วมกนัได้ตามความ
เหมาะสม ทั 0งนี 0ให้อยูใ่นการวินิจฉยัของผู้วา่จ้างหรือผู้แทน ผู้วา่จ้าง 

6.3 กรณีฐานรากที�กาํหนดให้ใช้เสาเข็ม ให้ปฏบัิตดิังนี = 
6.3.1 ถ้ามิ ไ ด้ กําหนดไ ว้ เ ป็นอย่างอื� น  ก่อนทําการก่อสร้างผู้ รับ จ้างจะต้องทดสอบ

ความสามารถในการรับนํ 0าหนกับรรทกุของเสาเข็มก่อนโดยมีหลกัเกณฑ์ ดงันี 0 
(1) เสาเข็มที�รับนํ 0าหนกับรรทกุปลอดภยั (นํ 0าหนกัออกแบบ) น้อยกว่า10 ตนั/ต้นหรือ

เสาเข็มที�กําหนดรูปแบบและความยาวไว้ โดยมิได้กําหนดนํ 0าหนกับรรทกุปลอดภยั 
(นํ 0าหนกัออกแบบ) ของเสาเข็มนั 0นไมต้่องมีการทดสอบ 
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(2)  เสาเข็มที�รับนํ 0าหนกับรรทกุปลอดภยั (นํ 0าหนกัออกแบบ) ตั 0งแต ่10 ตนั/ต้นขึ 0นไป 
และระบใุห้มีการทดสอบความสามารถในการรับนํ 0าหนกัของเสาเข็มให้ดําเนินการ
ทดสอบตามรายละเอียด   มยผ.1251 

(3) เสาเข็มที�จะทดสอบ จะต้องมีรูปแบบและขนาดเหมือนเสาเข็มจริงที�ใช้ในงาน
ก่อสร้างอาคารนั 0นและทดสอบตามสภาพความเป็นจริงในการใช้งาน โดยให้
ตําแหนง่ที�ทดสอบเสาเข็มอยูใ่กล้เคียงกบัสถานที�ก่อสร้างอาคารนั 0นซึ�งผู้ว่าจ้างหรือ
ผู้แทนผู้ ว่าจ้างจะเป็นผู้ กําหนดตําแหน่งให้ ห้ามมิให้ใช้เสาเข็มจริงของอาคารเป็น
เสาเข็มทดสอบกําหนดการทดสอบถึงจุดวิบัติหรือ 3 เท่าของนํ 0าหนักบรรทุก
ปลอดภยั (นํ 0าหนกัออกแบบ)โดยปฏิบตัติามรายละเอียด มยผ.1251 

(4) หากผู้ รับจ้างมีความประสงค์จะตอกเสาเข็มจริงของอาคารก่อนที�จะทราบผลการ
ทดสอบของเสาเข็มทดสอบก็สามารถอนุโลมให้กระทําได้ แต่ทั 0งนี 0ผู้ รับจ้างจะ
ก่อสร้างโครงสร้างส่วนต่อไปของอาคารได้ก็ต่อเมื�อทราบผลการทดสอบนั 0นแล้ว 
และผลการทดสอบนั 0นสูงกว่าเกณฑ์ที�กําหนดแต่หากผลการทดสอบนั 0นตํ�ากว่า
เกณฑ์กําหนดแล้วผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุงฐานราก
ด้วยวิธีที�เหมาะสมตามหลกัวิชาโดยความเห็นชอบของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้าง 
และคา่ใช้จา่ยที�เกิดขึ 0นเป็นของผู้ รับจ้างทั 0งสิ 0น 

(5) กรณีที�เมื�อพิจารณาจาก Blow Count ขณะตอกเสาเข็มจริงของอาคารเปรียบเทียบ
กบัเสาเข็มทดสอบแล้ว ไม่แน่ใจว่าเสาเข็มจริงต้นนั 0นสามารถรับนํ 0าหนกับรรทกุได้
ตามเกณฑ์กําหนดให้ผู้ควบคมุงานสามารถกําหนดให้มีการทดสอบการรับนํ 0าหนกั
บรรทุกของเสาเข็มจริงนั 0นได้โดยให้ทดสอบ 2 เท่าของนํ 0าหนกับรรทุกปลอดภัย 
(นํ 0าหนกัออกแบบ) ตามรายละเอียด มยผ.1251 

6.3.2 การตอกเสาเข็มรับนํ 0าหนกัฐานรากอนญุาตให้มีการตอกส่งได้ไม่เกิน 1.50 เมตร หรือ
ตามความเห็นชอบของผู้ ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ ว่าจ้าง และการรับนํ 0าหนักของเสาเข็มนั 0นจะต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์กําหนดทกุประการ 

6.3.3 เสาเข็มที�กําหนดปลายเข็มเท่ากันทุกขนาดในกรณีที�กําหนดระดบัปลายเสาเข็ม (Pile 
Tip) เทา่กนัแตมี่ระดบัหวัเสาเข็ม (Pile Top) ตามแบบตา่งกนัให้ถือเสมือนวา่เสาเข็มนั 0นๆ มีความยาวเท่ากนั 
ระดบัปลายเสาเข็มหยั�งอาจจะตื 0นหรือลึกกว่าที�กําหนดได้บ้างโดยให้ถือการรับนํ 0าหนักเป็นเกณฑ์ ทั 0งนี 0
จะต้องอยูใ่นดลุยพินิจของผู้วา่จ้างหรือผู้แทนผู้วา่จ้าง 

6.3.4 สําหรับเสาเข็มที�กําหนดให้รับนํ 0าหนกัตั 0งแต ่10 ตนัขึ 0นไป ผู้ รับจ้างจะต้องบนัทึกรายงาน
การตอกเสาเข็มตามรายละเอียด บฟ.มยผ.1106 -1 รายงานการตอกเสาเข็มส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน 
ผู้วา่จ้างให้ครบทกุต้น 
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6.4 การปรับปรุงชั =นดนิหรือเปลี�ยนระดับฐานรากหรือเสริมความแข็งแรงฐานราก 
การปรับปรุงชั 0นดนิหรือเปลี�ยนระดบัฐานรากหรือเสริมความแข็งแรงฐานราก เพื�อให้เป็นไปตาม

ข้อกําหนด 6.2 และข้อ 6.3 ต้องปฏิบตัิตาม มยผ.1105 ถึง มยผ.1106 และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง
หรือผู้แทนผู้วา่จ้างโดยคา่ใช้จา่ยที�เกิดขึ 0นเป็นของผู้ รับจ้างทั 0งสิ 0น 

6.5 กรณีที�จาํเป็นต้องมีการเปลี�ยนแปลงแบบแปลนหรือรายการประกอบแบบแปลน 
  กรณีที�จําเป็นต้องมีการเปลี�ยนแปลงแบบแปลน หรือรายการประกอบแบบแปลนในส่วนที�
เกี�ยวข้องกับระดบัเสาเข็ม ระดบัฐานราก รูปแบบ ขนาด หรือวิธีการก่อสร้างด้วยสาเหตขุองสภาพใต้ระดบั
ผิวดินที�ไม่อาจคาดหมายได้ และจําเป็นต้องแก้ไขเพื�อให้เป็นไปตามหลักวิชาการวิศวกรรม ให้ผู้ รับจ้าง
ดําเนินการขอเปลี�ยนแปลงเมื�อได้รับความเห็นชอบจากผู้ ว่าจ้างหรือผู้ แทนผู้ ว่าจ้างแล้วจึงจะดําเนินการ
ก่อสร้างได้ 

6.6 การดาํเนินการทกุขั =นตอนเกี�ยวกับงานฐานราก 
การดําเนินการทุกขั 0นตอนเกี�ยวกับงานฐานราก ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้าง 

มยผ.1105 ถึง มยผ.1106 รวมทั 0งบทผนวก ข้อกําหนดในแบบแปลน ข้อกําหนดงานฐานรากอาคารและ
สิ�งก่อสร้างเฉพาะแห่งและรายการประกอบแบบแปลนทกุประการภายใต้การควบคมุงานของผู้ ว่าจ้างหรือ
ผู้แทนผู้วา่จ้าง 

6.7 แบบแสดงสภาพจริงของเสาเข็มและฐานราก (Asbuilt Drawing)  
แบบแสดงสภาพจริงของเสาเข็มและฐานราก (Asbuilt  Drawing) หลงัจากทําการก่อสร้าง    

แล้วเสร็จผู้ รับจ้างต้องทําแบบแสดงระดบัฐานราก ระดบัหวัและระดบัปลายเสาเข็ม ระดบัดินที�ปรับแล้วของ
ทกุอาคารพร้อมรายละเอียดตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกํากบัให้ครบถ้วนในแผ่นเดียวกนั และต้องส่งมอบกระดาษไข
ต้นฉบบัมาตราส่วนเท่าแบบเดิมของผู้ว่าจ้างจํานวน 1 ชดุ แบบแปลน FILE  AUTOCAD เป็นแผ่น CD 
จํานวน  5 ชดุ และแบบแปลนพิมพ์เขียวขนาดเดียวกบัต้นฉบบั จํานวน 5 ชดุ และเมื�อได้รับการพิจารณา
ตรวจสอบจากผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างแล้ว ผู้รับจ้างจึงจะขอส่งงานงวดสุดท้ายได้  
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7. ขอบเขตความคลาดเคลื�อนที�อนุโลมให้สาํหรับการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 ให้ถือตามตารางที�  ค-1   แสดงขอบเขตความคลาดเคลื�อนที�อนุโลมให้สําหรับการก่อสร้างอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ตารางที� ค-1 แสดงขอบเขตความคลาดเคลื�อนที�อนุโลมให้สาํหรับการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 

ส่วนอาคารที�อาจมีความคลาดเคลื�อน ความคลาดเคลื�อนที�อนุโลมให้ 
1.  ความคลาดเคลื�อนของแนวดิ�งสําหรับเส้นดิ�ง 
     ที�วดัตรงเหลี�ยมหรือขอบของเสาตอมอ่  ผนงั 

0.6 เซนตเิมตร ตอ่ความสงู 3 เมตร แตส่งูสดุไมเ่กิน 
2.5 เซนตเิมตร 

2.  ความคลาดเคลื�อนของระดบั 
    (ก) สําหรับฝ้า สว่นใต้คานพื 0น และแนวดิ�งใด  
ระหวา่งผิวถึงผิวของสองหน้าตรงกนั 
 
     (ข)สําหรับสิ�งสะดดุตา เชน่ ขอบประต ูขอบ- 

   ระเบียง ขอบหน้าตา่ง ร่องตา่งๆ ตามแนวนอน    

 
0.6  เซนตเิมตร  สําหรับระยะสงูไมเ่กิน  3  เมตร 
1.0  เซนตเิมตร  สําหรับระยะสงูไมเ่กิน  6  เมตร 
2.0  เซนตเิมตร  สําหรับระยะสงูไมเ่กิน 12 เมตร 
 หรือมากกวา่ 0.6 เซนตเิมตร สําหรับระยะสงูไม่เกิน    
6 เมตร  และ 1.2 เซนติเมตร สําหรับระยะสูง         
12 เมตรหรือมากกวา่ 

3.  ความคลาดเคลื�อนของขนาดกว้างยาวของ 
     อาคาร ตามแนวศนูย์กลางเสาหรือแนวผนงั 

แตล่ะช่วง 1.2 เซนติเมตร สําหรับความยาวไม่เกิน  
6  เมตร และ 2.5 เซนติเมตร สําหรับความยาว     
12 เมตรหรือมากกวา่   

4.  ความคลาดเคลื�อนในขนาดและตําแหนง่ของ 
     รูเจาะบนพื 0นหรือผนงั 

0.6  เซนตเิมตร 

5. ความคลาดเคลื�อนในขนาดหน้าตดัของ เสา            
คาน พื 0น และผนงั 

อนญุาตให้เล็กไปได้ 0.6 เซนตเิมตร หรือใหญ่กวา่       
1.3  เซนตเิมตร 

6.  ความคลาดเคลื�อนของฐานราก 
     (ก)  ขนาดกว้างยาวของฐานราก   
     (ข)  ตําแหนง่ของฐานราก 
     (ค)  สว่นหนา 
     (ง)  เสาเข็ม 

 
-อนญุาตให้เล็กกวา่ได้ 1.3 เซนตเิมตรหรือให้ใหญ่
กวา่ได้  5  เซนตเิมตร 
-ให้วางผิดตําแหนง่ได้ 2%ของสว่นกว้าง แตไ่มเ่กิน  
  5 เซนตเิมตร 
-อนญุาตให้บางกวา่  5%  ของสว่นหนาที�ระบไุว้ 
-อนญุาตให้หนีศนูย์กลางได้ไมเ่กิน  5 เซนตเิมตร 
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8. ประตูหน้าต่างและอุปกรณ์ 
 วัสดุบานประตู หน้าต่าง วงกบ และอุปกรณ์หากมิได้กําหนดไว้ในแบบแปลน หรือรายการที�ใช้
ประกอบให้ยดึถือตามรายละเอียดดงันี 0   

8.1 วงกบนประตูหรือหน้าต่าง ให้ยึดถือตามแบบแปลนกําหนดมีรายละเอียด
เพิ�มเตมิ ดังนี = 

8.1.1 วงกบไม้ ให้ใช้ไม้เนื 0อแข็ง ตามมาตรฐาน มยผ.1104 บงัใบในตวั ผิวขดักระดาษทราย 
ทาสีหรือทาแลคเกอร์ โชว์ผิวเนื 0อไม้ ตามที�ระบใุนแบบแปลน ขนาดของไม้เมื�อตดั ใส ตกแตง่ผิวเสร็จแล้วให้มี 
ความคลาดเคลื�อนจากที�ระบไุว้ในแบบแปลนได้ตาม มยผ. 1104  ข้อ 4.2  

8.1.2 วงกบเหล็ก มี 2 แบบคือ วงกบแผน่เหล็กพบัเป็นกลอ่งและวงกบเหล็กรูปพรรณ (เหล็กรีด
เย็น)  วงกบแผ่นเหล็กพบัเป็นกล่องให้ใช้แผ่นเหล็กที�มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร วงกบเหล็ก
รูปพรรณต้องผ่านกรรมวิธีชบุสงักะสีก่อน (Hot Dip Galvanized) วงกบทั 0ง 2 แบบต้องผลิตและประกอบ
จากโรงงานที�ได้มาตรฐานพร้อมทาสีกนัสนิมและเคลือบสีนํ 0ามนัเรียบร้อยพร้อมนํามาตดิตั 0งในที�ก่อสร้าง 

8.1.3 วงกบอลูมิเนียมเนื 0อ ALLOY ชนิด 6063 T5 ผิวสีเงินธรรมชาติ (Natural Anodized 
Finish) หรือสีตามกําหนดในแบบแปลน เนื 0ออลมูิเนียมต้องมี Ultimate Tensile ไม่น้อยกว่า 20,000 ปอนด์
ต่อตารางนิ 0ว ความหนาของโครงอลูมิเนียมรับที�ใช้เป็นวงกบประตูหรือหน้าต่าง ต้องไม่น้อยกว่า                
1.5 มิลลิเมตร 

8.1.4 วงกบ PVC. ตวัวงกบทําด้วย uPVC.(Unplasticise Polyvinyl Chloride) มีคณุสมบตัิ
ทนทานต่อความร้อนคงตวัสมํ�าเสมอ ไม่แตกร่อนได้ง่ายสีไม่ซีดจางหรือขาวขุ่น ไส้กลางวงกบมีการเสริม
ความแข็งแรงด้วยเหล็กชบุสงักะสีโดยรอบวงกบ 

8.2 บานประตู ให้ยดึถือตามแบบแปลนที�กาํหนดมีรายละเอียดเพิ�มเตมิ ดังนี = 
8.2.1 บานประตไูม้อดั ต้องเป็นบานที�ผลิตจากโรงงานและมีความหนา 35 มิลลิเมตร ตวับานกรุ  

ไม้อดัทั 0ง 2 ด้าน การแตง่ผิวตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 
8.2.2 บานประตแูผน่เหล็กทบึ ต้องเป็นประตทีู�ผลิตจากโรงงาน ผลิตจากแผ่นเหล็กชบุสงักะสี

ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร เชื�อมประกบ 2 ด้าน มีความหนาบานประมาณ 45 มิลลิเมตร ภายใน     
บฉุนวน Polyurethane Foam ผิวภายนอกเป็นสีระบบเคลือบสีผง (Powder Coating)  

8.2.3 บานประตอูลมูิเนียม เนื 0ออลมูิเนียมต้องเป็นชนิดเดียวกนักบัวงกบ มีความหนาไม่น้อย
กว่า 1.3 มิลลิเมตร มือจับของประตูทั 0ง 2 ด้าน ถ้าไม่มีกําหนดในแบบให้ใช้แผ่นอลูมิเนียมบุ PLASTIC 
LAMINATED กญุแจบานประตเูป็นแบบ Standard One Point Deadlock ส่วนที�เป็นรอยตอ่ของบานเปิด
และวงกบตามแนวตั 0ง ให้ใสแ่ถบสกัหลาด ( Woven Poly Pile Weatherseal ) 
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8.2.4 บานประต ูPVC แบบทึบทั 0งบานหรือมีช่องระบายอากาศตามกําหนด เป็นบานที�ผลิต
จากโรงงานที�ได้มาตรฐาน มอก.1013 ผิวหน้าเป็น PVC โครงคร่าวบานและไส้กลางภายในบานเป็น PVC 
ทั 0งหมด ขอบสนับานทั 0ง 4 ด้านปิดขอบด้วย PVC โดยรอบกนันํ 0าเข้า 

8.2.5 ประตเูหล็กบานม้วน เป็นบานที�ผลิตจากโรงงานที�ได้มาตรฐาน ลอนบานประตแูบบลอน
เดี�ยวทําจากแผน่เหล็กที�มีความหนาไมน้่อยกวา่ 0.7 มิลลิเมตร ผา่นกรรมวิธีปั�มขึ 0นรูปและเคลือบอบสีอยา่งดี
แกนเหล็กและคอล์ยสปริงใช้อยา่งดีทนทานตอ่การใช้งานพร้อมกลอ่งเก็บเหล็กพน่สีหรืออบสีสําเร็จรูป 

8.3 บานหน้าต่าง ให้ยดึถือตามแบบแปลนกาํหนดมีรายละเอียดเพิ�มเตมิ ดังนี = 
8.3.1 หน้าต่างบานเกล็ดกระจกติดตายหรือบานเกล็ดกระจกปรับมุมได้ เกล็ดกระจกให้ใช้

กระจกที�มีความหนาไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร อปุกรณ์ปรับมุมเกล็ดกระจกให้ใช้แบบมือโยกและควรปรับ
ขนาดความ สงู-ตํ�า ของชอ่งหน้าตา่งให้พอดีกบัจํานวนของเกล็ด 

8.3.2 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื�อนลูกฟัก กระจกตามแบบกําหนดเนื 0ออลูมิเนียมกรอบบาน
ต้องหนาไมน้่อยกวา่ 1.2 มิลลิเมตร โครงและกลอ่งรางเลื�อนจะต้องตรง ไมค่ดงอ ติดลกูล้อ  Nylon  แข็งชนิด
ใช้สําหรับบานหน้าต่างบานละ 2 ชุด พร้อมติดตั 0งระบบป้องกันมิให้ล้อหลดุจากรางยางอดักระจกใช้ชนิด 
Neoprene วสัดอุุดกระจกให้ใช้ Silicone Sealant ชนิดใช้ภายนอกอย่างดีของ DowCorning รอยต่อ
ระหวา่งวงกบและผนงัให้อดุยาแนวด้วย Caulking Compound ชนิดใช้ภายนอกอย่างดีของ G.E.หรือ Dow 
Corning การประกอบตดิตั 0งจะต้องได้แนวทั 0งแนวดิ�งและแนวนอน มมุขอบบานจะต้องได้ฉากทกุมมุ   

8.4 บานพับ ให้ใช้ชนิดโลหะปลอดสนิมมีแหวนกันสึก (Stainless Steel Ball Bearing)  
บานพบั ให้ใช้ชนิดโลหะปลอดสนิมมีแหวนกนัสกึ (Stainless Steel Ball Bearing) หนาไม่น้อย

กวา่ 3 มิลลิเมตร ขนาด  4 นิ 0ว x 3 นิ 0ว  หรือ  4 นิ 0ว x 4 นิ 0ว  หากเป็นประตบูานเปิดให้ติดตั 0งจํานวน  4 ชดุตอ่
ประต ู1 บาน หากเป็นหน้าตา่งบานเปิดให้ตดิตั 0งจํานวน 3 ชดุตอ่หน้าตา่ง 1 บาน 

8.5 บานพับประตูเหล็ก 
บานพบัประตเูหล็ก ใช้บานพบัสแตนเลสชนิดแกนสวมขนาด 5 นิ 0ว x 4 นิ 0ว หนาไม่น้อยกว่า 4.0 

เมตร  ให้ตดิตั 0งจํานวน 3  ชดุตอ่ประต ู1 บาน 
8.6 กุญแจบานประตู  

กญุแจบานประต ูเป็นกญุแจชนิดฝังในบานมีมือจบัลกูบิด 2 ด้าน หรือตามแบบกําหนดกดล๊อค
ได้ภายในมือจบัลกูบิดทําจากโลหะปลอดสนิม (Stainless Steel) และจะต้องเลือกใช้รุ่นที�คณุภาพได้ตาม
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเทา่นั 0น        
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9. วัสดุมุงหลังคาและอุปกรณ์ 
 วสัดมุุงหลงัคาหากมิได้กําหนดรายละเอียดไว้ในแบบแปลนหรือรายการที�ใช้ประกอบให้ยึดถือตาม
รายละเอียดดงันี 0 

9.1 กระเบื =องไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นลอน  
กระเบื 0องไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นลอน เป็นชนิดไม่มีส่วนผสมของใยหินคณุภาพตาม มอก.1407 

สําหรับสีกระเบื 0องหากมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื�นให้ใช้สีซีเมนต์อปุกรณ์ประกอบตา่งๆ และกรรมวิธีการมุง
กระเบื 0องให้ถือปฏิบตัติามคําแนะนําขอบริษัทผู้ผลิต 

9.2  หลังคาแผ่นเหล็กรีดขึ =นรูปลอน   
หลังคาแผ่นเหล็กรีดขึ 0นรูปลอนผลิตจากเหล็กชนิดความแข็งแรงสูง (Hi-Tensile Steel) มีค่า

ความหนาของแผน่เหล็กก่อนเคลือบสี (Base Metal Thickness) หรือคา่ BMT ไมน้่อยกวา่ 0.40 เคลือบด้วย 
ZINC ปริมาณไมน้่อยกว่า 180 กรัมตอ่ตารางเมตร (ZP 180) เคลือบทบัด้วยสี Polyester Resin ตาม มอก.
2131ถึง มอก.2132 หรือ มอก. รุ่นลา่สดุของผลิตภณัฑ์ 

9.3 หลังคา คสล.  
หลงัคา คสล.ให้ผสมสารกันซึม (Admixture) ที�เติมลงไปขณะผสมคอนกรีตเพื�อเปลี�ยนแปลง

คณุสมบตัขิองคอนกรีตให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM : C494 
9.4 การเลือกใช้สีของหลังคา 

กําหนดให้ใช้สีของหลงัคาสําหรับอาคารที�ก่อสร้างใหม่หรืออาคารที�เปลี�ยนแปลงหลงัคา แยก
ตามวสัด ุดงันี 0  

9.4.1 หากวสัดมุงุหลงัคาเป็นกระเบื 0องไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นลอน (กระเบื 0องลอนคูห่รือลกัษณะ
คล้ายกนั) ให้ใช้สีซีเมนต์ 

9.4.2 หากวสัดมุงุหลงัคาเป็นหลงัคาแผน่เหล็กรีดขึ 0นรูปลอน ให้ใช้สี SILVER GREY  
9.4.3 หากมีข้อสงสัยสถาปนิกผู้ ออกแบบอาคารแต่ละอาคารหรือสถาปนิกผู้ ออกแบบงาน

โครงการนั 0นๆ สามารถให้คําแนะนําในเรื�องการเลือกสีวสัดมุงุหลงัคาได้ 

10. วัสดุแผ่นเรียบ 
 10.1 ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดแผน่เรียบ เป็นกระเบื 0องซีเมนต์ผสมโครงสร้างไฟเบอร์กลาสไม่มีส่วนผสม
ของใยหิน ขนาดและความหนาตามที�กําหนดคณุภาพตาม มอก.427 หรือ มอก.รุ่นล่าสุด กรรมวิธีการยึด
แผ่นกับโครงคร่าว การแต่งผิวและยาแนวและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ให้ถือปฏิบัติตามคําแนะนําของ
บริษัทผู้ผลิต 
 10.2 แผ่นไม้อดัซีเมนต์เป็นแผ่นซีเมนต์ผสมเศษไม้อดัเป็นแผ่นผิวหน้าเรียบ สีซีเมนต์ขอบเรียบทั 0งสี�
ด้านการยึดแผ่นกับโครงคร่าวเหล็กให้ใช้สกรูเหล็กชบุป้องกนัสนิม โดยใช้ความยาวของสกรูและระยะห่าง
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ของการยดึตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต การปิดรอยตอ่ระหวา่งแผน่ทกุด้านให้อดุด้วยโฟมเส้นกลมแล้วยา
อดุร่องรอยตอ่ด้วยวสัดโุพลียรีูเทน  
 10.3 แผ่นยิบซั�มบอร์ด ให้ใช้แผ่นยิบซั�มบอร์ดสําเร็จรูปผลิตจากโรงงาน  ผิวหน้าเป็นกระดาษแข็งสี
ขาวความหนาตามกําหนดในแบบ หากเป็นงานที�ไม่ต้องการฉาบรอยตอ่เรียบให้ใช้ชนิด “ขอบตรง” แตห่าก
เป็นงานที�ต้องการฉาบรอยต่อเรียบให้ใช้ชนิด “ขอบลาด”การฉาบรอยต่อเรียบให้ใช้ฝ้าเทปและซีเมนต์
ปลาสเตอร์สําหรับงานฉาบรอยตอ่โดยเฉพาะ การยึดแผ่นยิบซั�มบอร์ดกับโครงคร่าวให้ใช้สกรูเกลียวปล่อย
แบบฝังซ่อนหวัเท่านั 0น(ห้ามใช้วิธีตอกตะป)ู หากเป็นบริเวณที�ต้องสมัผสักับ ความชื 0น เช่น ภายในห้องนํ 0า
หรืออยู่ภายนอกอาคารให้ใช้แผ่นยิบซั�มบอร์ดชนิดทนความชื 0น หากเป็นส่วนที�ต้องป้องกันความร้อนจาก
หลงัคาให้ใช้แผน่ยิบซั�มบอร์ดชนิดมีแผน่ฉนวนอลมูิเนียมฟอล์ยกนัความร้อน 
 10.4 โครงคร่าวผนงัและฝ้าเพดาน หากมิได้กําหนดเป็นอย่างอื�นให้ใช้โครงคร่าวเหล็กอาบสงักะสี
เบอร์ 24 (หนา 0.55 มิลลิเมตร) การยึดแขวนโครงคร่าวฝ้าเพดานใช้ลวดเบอร์ 8 และชดุสปริงปรับระดบั
กรรมวิธีการติดตั 0งและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ กําหนดให้ใช้ผลิตภัณฑ์และถือปฏิบัติตามคําแนะนําของ
บริษัทผู้ผลิต 

11. สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ 
 ให้ยดึถือตามที�ระบไุว้ในแบบหากไมไ่ด้ระบไุว้ให้ใช้สขุภณัฑ์ที�ผลิตในประเทศ รุ่นธรรมดาเคลือบสีขาว
สภาพใหม่ ไม่แตกร้าว ไม่รั�วซึม พร้อมอปุกรณ์ประกอบสขุภณัฑ์ครบชดุ โดยอปุกรณ์ประกอบสขุภณัฑ์ต้อง
เป็นยี�ห้อเดียวกันกับสุขภัณฑ์ หรือเป็นรุ่นที�ผู้ผลิตสุขภณัฑ์กําหนดให้ใช้ควบคู่กันเท่านั 0น เมื�อประกอบหรือ
ตดิตั 0งสขุภณัฑ์กบัอาคารแล้วต้องสามารถใช้งานได้ดี นํ 0าไมรั่�วซมึ หรือหยด 
 หากในแบบมิได้กําหนดไว้ให้ทําทอ่อากาศด้วยทอ่ขนาด 2 นิ 0ว สําหรับโถส้วมและขนาด1 นิ 0วถึง1/2 นิ 0ว  
สําหรับอ่างล้างหน้าตอ่ออกจากท่อระบายนํ 0าทิ 0งสขุภณัฑ์ตา่งๆไปรวมกนัและตอ่ไปออกไว้บริเวณใต้ชายคา
ของอาคารที�ปลายทอ่ให้ทําข้อตอ่ 3 ทางครอบปลายทอ่ กนันํ 0าฝนไหลย้อนด้วย 

12. การทาํผิวพื =นทางสถาปัตยกรรม 
 ให้ทําผิวพื 0นตามที�กําหนดในแบบแปลนหรือรายการที�ใช้ประกอบ โดยมีรายละเอียดเพิ�มเตมิ ดงันี 0 

12.1 ผิวพื 0นหินขดัในที�ก่อสร้าง  ทําพื 0นผิวหินขดัในที�ก่อสร้างโดยใช้ซีเมนต์ขาวและเม็ดหินขนาดหิน
เบอร์ 3 ผสมกนัเทในกรอบที�ตดัด้วยเส้น PVC.หรือเส้นทองเหลือง (แล้วแตกํ่าหนด)โดยทํากรอบในทกุๆพื 0นที�
ไมเ่กิน 6  ตารางเมตร แล้วขดัผิวหน้าด้วยเครื�องหินขดัพื 0นจนผิวหน้าเรียบได้ระดบัดี พร้อมลง WAX สําหรับ
ขดัพื 0นทบัผิวหน้าเพื�อให้เกิดความมนัเรียบสวยงาม 

12.2 ผิวพื 0นปแูผ่นหินขดัสําเร็จรูป แผ่นหินอ่อน หรือแผ่นหินแกรนิตขนาดของแผ่นตามที�กําหนดใน
แบบโดยพื 0นที�จะปแูผ่นหินขดั หินอ่อน หรือแผ่นแกรนิตสําเร็จรูปจะต้องทําผิวหน้าขรุขระเพื�อการยึดติดของ
แผน่หินไว้เรียบร้อยแล้ว และต้องได้ระดบัหรือเอียงระบายนํ 0าได้ดีตามกําหนดแผ่นหินทั 0ง 3 แบบ ควรใช้รุ่นที�
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ผลิตในประเทศเท่านั 0นและเมื�อปเูสร็จให้ยาแนวด้วยปนูยาแนวสีกลมกลืนกับสีของแผ่นหินนั 0น ทั 0งนี 0เฉพาะ
แผ่นหินขดัสําเร็จรูปและแผ่นหินอ่อนเท่านั 0น ให้ลง WAX สําหรับขดัพื 0นทบัผิวหน้าด้วยเพื�อให้เกิดความมนั
เรียบสวยงาม 

12.3 ผิวพื 0นปกูระเบื 0องเคลือบ ขนาดของแผ่นตามที�กําหนดในแบบ โดยพื 0นที�จะปกูระเบื 0องต้องได้ระดบั
หรือเอียงระบายนํ 0าได้ดีตามกําหนด พร้อมทําผิวหน้าขรุขระเพื�อการยึดติดของกระเบื 0องไว้เรียบร้อยแล้ว เมื�อปู
เสร็จให้ยาแนวด้วยปนูยาแนวสีกลมกลืน กบัสีของกระเบื 0อง 

12.4 ผิวพื 0นปแูผ่นกระเบื 0องยาง เป็นกระเบื 0องยางชนิดไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน (Asbestos Free)      
ความหนาของแผ่นกระเบื 0องยางไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ขนาดของแผ่นตามที�กําหนด พื 0นผิวที�จะปตู้องมี
ผิวหน้าเรียบขดัมนัอยา่งดีแห้งสนิท การปกูระเบื 0องยางให้ใช้กาวสําหรับงานปกูระเบื 0องยางเทา่นั 0น (กาวขาว) 
เมื�อปูแล้วให้กลิ 0งทับด้วยลูกกลิ 0งขนาดนํ 0าหนัก 50 กิโลกรัม จนกระเบื 0องยางติดกับพื 0นโดยทั�วเสมอกัน
เรียบร้อยดี ขอบเรียบเสมอกนัเดนิไมรู้่สกึวา่มีชอ่งวา่งใต้แผน่พร้อมให้ลง WAX สําหรับขดัพื 0นทบัผิวหน้าด้วย
เพื�อให้เกิดความมนัเรียบสวยงาม 

12.5 พื 0นผิวเคลือบ Epoxy โดย  Epoxy ที�ใช้เคลือบผิวหน้าประกอบด้วยส่วนผสมของ Resin 
Polymer กบั Hardener (ตวัทําให้แข็งตวั) ผสมกนัในอตัราส่วน  4:1:5  กวนให้เข้ากนัดีทิ 0งไว้  20 นาที ก่อน
นําไปเคลือบหรือทาใช้ทาให้หมดภายในเวลาไม่เกิน 6 ชั�วโมง (ที�อณุหภูมิ 25 องศา ) การเคลือบอาจใช้พ่น
ด้วยเครื�องพ่นไร้อากาศ แปรง หรือลกูกลิ 0งก็ได้ ทั 0งนี 0 ให้ได้ความหนาของชั 0นเคลือบ Epoxy ไม่น้อยกว่า 1 
มิลลิเมตร (ทาทบัประมาณ 3 ครั 0ง แตล่ะครั 0งเว้นเวลาห่างกนั 7 ชั�วโมง) เมื�อแห้งเรียบร้อยแล้วมีความแข็ง มี
คณุสมบตัิทนทานต่อการเสียดสี ทนแรงกระแทก และทนทานต่อสารเคมี การเตรียมพื 0นผิวปนูที�จะเคลือบ 
Epoxy ให้ทําผิวแตง่เรียบหรือขดัหยาบ (ห้ามทําผิวขดัมนั) และอดุรอยแตกร้าวบนพื 0นให้เรียบร้อยทั 0งหมด
เสียก่อนด้วย 

13. งานทาสี 
 ให้ทาสีอาคารและสิ�งก่อสร้างรวมทั 0งทอ่เหล็กและอปุกรณ์ตามที�กําหนดไว้ในแบบแปลนและที�แลเห็น
และสามารถทาสีได้ รวมทั 0งท่อเหล็กและอปุกรณ์ที�มีข้อกําหนดเฉพาะให้ทาสีประเภทอื�นๆ ที�ไม่อยู่ในหมวด
งานทาสี 
 สาํหรับพื =นที�หรือส่วนที�แลเหน็ได้และไม่ต้องทาสี มีดังนี = 

(1)  ผิวพื 0นคอนกรีตที�มิได้ระบกุารทาผิว 
(2)  ผิวกระเบื 0องเซรามิค โมเสค กระเบื 0องยาง 
(3)  ผิววสัดปุ้องกนัเสียง (Acoustical  Material) 
(4)  วสัดมุงุหลงัคา 
(5)  รั 0วลวดหนามและเสารั 0วลวดหนาม ที�เป็นคอนกรีต 
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(6)  ผิวภายในของโครงสร้างที�ใช้กกัเก็บนํ 0า  
(7)  เสาไฟฟ้า โคมไฟ 
(8)  โครงสร้างสะพาน คสล. เสาคสล.รับท่อ บอ่พกั บอ่แห้งและบอ่ติดตั 0งอปุกรณ์ตา่งๆ อปุกรณ์หรือ

วสัดสํุาเร็จรูปที�ผา่นการ อบ ชบุ เคลือบทาสีหรือทําผิวสําเร็จรูปและอยูใ่นสภาพเรียบร้อยมาก่อน
แล้ว 

13.1 คุณสมบัตขิองสีแบ่งตามลักษณะพื =นผิวที�ทา 
13.1.1 สีทาผิวปนูซีเมนต์  ยิบซั�มบอร์ด วสัดแุผน่เรียบ หรือวสัดทีุ�เลียนแบบไม้ธรรมชาต ิ เชน่  

ไฟเบอร์ซีเมนต์  

-   สีรองพื 0นให้ใช้สีประเภทรองพื 0นสําหรับผิวปูน ตาม มอก.1123 หรือ มอก.ฉบับ 
ล่าสุดที�ทางราชการออกให้ ซึ�งมีคณุสมบตัิกันด่างและกันเชื 0อราทาครั 0งแรกโดยมี
ความหนาของสีเมื�อแห้งไมตํ่�ากวา่ 30 ไมครอน 

-   สีทาทบัหน้าให้ใช้สีอิมลัชนั ชนิดทนสภาวะอากาศ ตาม มอก.2321 หรือ มอก.ฉบบั 
ล่าสุดเกรด PREMIUM สําหรับทาภายนอกและภายใน ซึ�งมีคุณสมบัติในการ
ตอ่ต้านเชื 0อราและคงทนตอ่สภาพดนิฟ้าอากาศ ทาทบัหน้า 2 ครั 0ง โดยมีความหนา
ของสีเมื�อแห้งแตล่ะชั 0นไมตํ่�ากวา่ 30 ไมครอน 

13.1.2 ทาสีผิวไม้ 
- สีรองพื 0นให้ใช้สีรองพื 0นสําหรับผิวไม้ ผลิตภณัฑ์ต้องได้รับ มอก.328 หรือ มอก.ฉบบั

ล่าสดุที�ทางราชการออกให้ทาครั 0งแรกโดยมีความหนาของสีเมื�อแห้งไม่ตํ�ากว่า 30 
ไมครอน และทารองพื 0นครั 0งที� 2 ใช้สีชนิดเดิมโดยมีความหนาของสีเมื�อแห้งไม่ตํ�า
กวา่ 35 ไมครอน 

- สีทาทบัหน้า ให้ใช้สีเคลือบเงาผลิตภัณฑ์ตาม มอก.327 หรือ มอก.ฉบบัล่าสุดที�
ทางราชการออกให้ ทาทบั 2 ครั 0ง โดยมีความหนาเมื�อแห้งแล้วแตล่ะชั 0น ไม่ตํ�ากว่า 
30ไมครอน 

13.1.3 สีทาผิวโลหะ  

- สีรองพื 0นโลหะ ทาครั 0งแรกด้วยสีรองพื 0นสําหรับผิวโลหะ ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับ    
มอก.389 หรือ มอก. ฉบบัล่าสดุที�ทางราชการออกให้ ซึ�งมีคณุสมบตัิป้องกนัสนิม 
โดยมีความหนาของสีเมื�อแห้งไม่ตํ�ากว่า 30 ไมครอน และทาทบัครั 0งที� 2 ด้วยสี 
ประเภทเดียวกนัโดยมีความหนาของสีเมื�อแห้งแล้วไมตํ่�ากวา่ 35 ไมครอน 

- สีทาทบัหน้าให้ใช้สีเคลือบเงาผลิตภณัฑ์ตาม มอก.327 หรือ มอก.ฉบบัล่าสดุที�ทาง
ราชการออกให้ทาทบั 2 ครั 0ง โดยมีความหนาของสีเมื�อแห้งแล้วแตล่ะชั 0นไม่ตํ�ากว่า 
30 ไมครอน  
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13.1.4 แลคเกอร์วานิช สําหรับทาผิวไม้ภายในอาคาร 
- การทาแลคเกอร์หรือนํ 0ามนัวานิช บนผิวไม้ครั 0งแรกผสมนํ 0ามนัสนร้อยละ 10 ครั 0ง 

ตอ่ไปให้ทานํ 0ามนัวานิชที�ไมผ่สมนํ 0ามนัสนทบัอีก 2  ครั 0ง 
13.2 งานทาสีท่อและอุปกรณ์ภายในบริเวณ 

งานทาสีท่อและอุปกรณ์ภายในบริเวณ ที�ใช้ในกระบวนการผลิตนํ 0าประปาซึ�งประกอบกับ
อาคารภายในบริเวณ (เพื�อแยกประเภทการใช้) ในกรณีที�ไม่ได้ระบุในแบบแปลนหรือรายการประกอบ        
ให้ทาสีทอ่เหล็กและอปุกรณ์ ดงันี 0 

13.2.1 สีรองพื 0นโลหะ ทาครั 0งแรกด้วยสีรองพื 0นสําหรับผิวโลหะ ผลิตภณัฑ์ต้องได้รับ มอก.389 
หรือ มอก.ฉบบัล่าสดุที�ทางราชการออกให้ ซึ�งมีคณุสมบตัิป้องกนัสนิม โดยมีความหนาของสีเมื�อแห้งไม่ตํ�า
กว่า 30 ไมครอน และทาทบัครั 0งที� 2 ด้วยสีประเภทเดียวกนัโดยมีความหนาของสีเมื�อแห้งแล้วไม่ตํ�ากว่า     
35 ไมครอน 

13.2.2 สีทาทบัหน้าให้ใช้สีเคลือบเงา ผลิตภัณฑ์ตาม มอก.327 หรือ มอก.ฉบบัล่าสุดที�ทาง
ราชการออกให้ทาทบั 2 ครั 0ง โดยมีความหนาของสีเมื�อแห้งแล้วแตล่ะชั 0นไม่ตํ�ากว่า 30 ไมครอน โดยให้ทาสี
ตามที�กําหนด ดงันี 0 
 -  ทอ่นํ 0าดบิ ทอ่นํ 0าเข้ากรอง ทอ่นํ 0ากรองทิ 0ง  ให้ทาสีเทา 
 -  ทอ่นํ 0าใส ทอ่นํ 0าขึ 0นถงั ให้ทาสีเขียว 
 -  ทอ่นํ 0าล้างกรอง ทอ่จา่ยนํ 0า ให้ทาสีนํ 0าเงิน 
 -  ทอ่นํ 0าล้างกรองทิ 0ง ให้ทาสีแดง 
 -  ทอ่นํ 0าล้างหน้าทราย ให้ทาสีส้ม 
 -  ทอ่อากาศล้างกรอง ทอ่นํ 0าล้น ให้ทาสีเหลือง 
 -  ทอ่ระบายนํ 0าทิ 0ง ให้ทาสีนํ 0าตาล 

สว่นรายละเอียดเฉดสีให้อ้างอิงตาม ข้อกําหนดงานทาสีสําหรับงานทาสีอาคาร และงานทาสีทอ่ 
13.3  การเตรียมผิววัสดุที�จะทา   

การเตรียมผิววสัดทีุ�จะทา ผิววสัดทีุ�ทาจะต้องสะอาดปราศจากคราบนํ 0ามนั สนิมหรือสิ�งสกปรก
อื�นใดและได้รับการอดุหรือแตง่ผิวให้เรียบร้อยแล้วด้วยวสัดทีุ�เหมาะสมกบัวสัดทีุ�จะทานั 0น ๆ 

13.4 การทาสีให้ถือปฏิบัติตามกรรมวิธีและคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิตโดย
เคร่งครัด 
 การทาสีให้ถือปฏิบตัิตามกรรมวิธีและคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิตโดยเคร่งครัดสีรองพื 0นให้ใช้
ตรงกบัชนิดของสี ยี�ห้อที�กําหนดในการทาทกุครั 0ง สีรองพื 0นและสีทาทบัหน้าต้องเป็นยี�ห้อเดียวกนั 
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13.5 การรับรองคุณภาพของสีที�ใช้ 
การรับรองคณุภาพของสีที�ใช้ผู้ รับจ้างจะต้องนําหนงัสือรับรองการสั�งซื 0อสี จากบริษัทผู้ผลิตหรือ 

ตวัแทนจําหนา่ยสีมาแสดงให้ผู้วา่จ้างตรวจสอบก่อนดําเนินการทาสี 
13.6  ตัวทาํละลายของงานทาสีเคลือบเงา (สีนํ =ามัน)  

ตวัทําละลายของงานทาสีเคลือบเงา (สีนํ 0ามัน) เพื�อเป็นการป้องกันการกัดกร่อน หรือมีผล
อย่างหนึ�งอย่างใดตอ่ท่อนํ 0าประปาส่วนที�เป็นเหล็ก จึงกําหนดให้ งานที�กําหนดให้ทาสีเคลือบเงา (สีนํ 0ามนั) 
จะต้องใช้นํ 0ามนัสนเป็นตวัทําละลายเทา่นั 0น โดยห้ามใช้ทินเนอร์อยา่งเดด็ขาด 

13.7  งานทาสี เพื�อทาํระบบกันซมึ  
งานทาสี เพื�อทําระบบกันซึมส่วนของอาคารที�เป็นหลงัคา คสล.หรือส่วนที�เป็นกันสาด คสล. 

และตามแบบแปลนกําหนดให้ทาสีกนัซมึ ให้ปฏิบตัดิงันี 0 
13.7.1 ให้ทาสี เพื�อทําระบบกนัซึมเฉพาะส่วนที�เป็นพื 0นกันสาด คสล. หรือผิวบนของหลงัคา 

คสล.เทา่นั 0นสว่นที�เป็นคาน คสล. ไมต้่องทาสีกนัซมึ 
13.7.2 สีทากันซึม เป็นวสัดกุนัซึมประเภทอะครีลิคที�มีความยืดหยุ่นตวัได้สูงถึง 500 เปอร์เซ็น      

ไร้รอยตอ่กนันํ 0าได้ 100 เปอร์เซ็น ใช้สําหรับทาเคลือบผิวคอนกรีตเพื�อป้องกนัการรั�วซึมช่วยปกปิดรอยแตกร้าว
ของคอนกรีตที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของอณุหภูมิได้ดี สามารถทนตอ่แสงแดดทนตอ่สภาพอากาศที�รุนแรง
และรับแรงเสียดสีจากการสญัจรได้ คณุภาพเทียบเทา่ผลิตภณัฑ์ Roofseal โดยเฉดสีที�กําหนดให้ทาคือสีเทา  

13.7.3 การทา จะทาด้วยแปรงใช้ลกูกลิ 0ง หรือการพน่ก็ได้ 
13.7.4 กรรมวิธีการทาสี เพื�อทําระบบกนัซมึ 

(1) เตรียมพื 0นผิวที�จะทาให้สะอาดปราศจากฝุ่ นผงและสิ�งสกปรกตา่งๆ และผิวต้อง         
แห้งสนิท 

(2) หากมีรอยร้าว ต้องอดุรอยร้าวให้เรียบร้อยก่อนด้วยวสัด ุSealant 
(3) ทาวัสดุ Roofseal เป็นชั 0นรองพื 0นก่อนจํานวน 1 เที�ยว ขณะที�สียังไม่แห้งให้ป ู   

ตาข่ายหรือไฟเบอร์ คณุภาพเทียบเท่าผลิตภณัฑ์โดยให้ตาข่ายไฟเบอร์ฝังลงใน
เนื 0อของสี Roofseal ขอบของตาข่ายไฟเบอร์ที�วิ�งไปชนกับผนงัแนวตั 0งหรือขอบ
ของคานในแนวตั 0งให้ปูตาข่ายไฟเบอร์พับขอบยกขึ 0นไปในแนวตั 0ง สูง 15 
เซนติเมตร ทุกด้าน โดยที�ปลายของขอบตาข่ายไฟเบอร์ในแนวตั 0ง ให้กรีดแนว
ผนงัหรือข้าคานให้เป็นร่องลึกประมาณ 1 เซนติเมตร เพื�อฝังขอบตาข่ายนี 0เข้าไป
ไว้ในผนงัหรือคานด้วย 

(4) ทาวสัด ุRoofseal ทบัอีก 2 เที�ยว ทกุบริเวณที�ปตูาข่ายไฟเบอร์ และตามแนวริม
ขอบในแนวตั 0งตลอดแนว ทิ 0งไว้ให้แห้งโดยไมใ่ช้งานไมน้่อยกวา่ 24 ชั�วโมง (บม่ตวั
เตม็ที� 7 วนั) 

(5) ห้ามใช้สีทากนัซมึกบับริเวณที�ต้องแชนํ่ 0า หรือขงันํ 0าตลอดเวลา 
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13.8 ข้อกาํหนดเพิ�มเตมิ เพื�อเป็นการสร้างความมั�นใจให้แก่ผู้ว่าจ้าง (กปภ.) 
ข้อกําหนดเพิ�มเติม เพื�อเป็นการสร้างความมั�นใจให้แก่ผู้ว่าจ้าง (กปภ.) ว่าจะได้สีที�มีคณุภาพ

และมีมาตรฐานผลิตจากโรงงานผู้ ผลิตสียี�ห้อนั 0นๆ ตามที�กําหนด จึงกําหนดให้ผู้ รับจ้างต้องส่งสําเนา
ใบเสร็จรับเงิน หรือสําเนาใบสง่ของหรือหลกัฐานการสง่ของที�ออกโดยบริษัท หรือโรงงานที�ผลิตสียี�ห้อนั 0นๆ ที�
ได้นํามาใช้งานทาสีตามข้อกําหนดนี 0ให้แก่ผู้ ว่าจ้างไว้เป็นหลักฐานประกอบการส่งงวดงาน (ผ่านทาง           
ผู้ควบคมุงานก่อสร้าง) 

14. งานปลูกต้นไม้ 
ให้ปลกูต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลมุดินและหญ้าตามชนิดและตําแหน่งที�กําหนดไว้ในแบบแปลนหรือ

ผงับริเวณแสดงตําแหนง่อาคาร โดยมีรายละเอียดดงันี 0 
14.1  ขอบเขตของงาน 

14.1.1 ผู้ รับจ้าง จะต้องทําความเข้าใจกบัแบบและผงับริเวณที�กําหนดการปลูกต้นไม้ ระยะ
และขอบเขตการปลูกตามวัตถุประสงค์ของสถาปนิก หากมีปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดแย้งใดให้แจ้งทาง       
ผู้ควบคมุงานทราบก่อนเพื�อหาข้อยตุก่ิอนการลงมือปลกู 

14.1.2 ผู้ รับจ้าง จะต้องขนย้ายเศษวสัด ุวชัพืช และสิ�งไม่พึงประสงค์อื�นใดในบริเวณนําไปทิ 0ง
ภายนอกบริเวณที�ก่อสร้าง 

14.1.3 ผู้ รับจ้าง จะต้องปักผงัและตรวจสอบการปักผงัให้ถกูต้อง และให้ถือระดบัการถมดินที�
แสดงในแบบผงับริเวณเป็นระดบัที�จะปลกูต้นไม้ ต้นไม้ยืนต้นไมค่วรปลกูบริเวณที�ลาดดนิถม 

14.1.4 ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบงานระบบระบายนํ 0า สําหรับต้นไม้ ไม้พุ่มและสนามหญ้า
ทั 0งหมดให้สามารถระบายนํ 0าได้ดี โดยไมมี่ผลเสียหายเกิดขึ 0นกบัต้นไม้ 

14.2 การคัดเลือกต้นไม้ 
14.2.1 ต้นไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม และไม้คลุมดินทุกชนิดจะต้องงาม แข็งแรงและขึ 0นตามสภาวะ

ธรรมชาตปิราศจากแมลงและโรค 
14.2.2 การวดัเส้นผา่ศนูย์กลางต้นไม้ จะวดัจากโคนเหนือระดบัดนิธรรมชาต ิ300 มิลลิเมตร 
14.2.3 ต้นไม้ที�มีขนาดใหญ่กวา่กําหนดในแบบอาจนํามาใช้ได้ แตผู่้ รับจ้างจะคิดราคาเพิ�มขึ 0น

จากที�เสนอไว้เดมิไมไ่ด้ 
14.2.4 การเปลี�ยนแปลงต้นไม้ที�ตายหรือไม่ได้ขนาด หรือรูปทรงตามที�ระบุในแปลนควร

กระทําในเวลา 15 วนั หลงัจากผู้ รับจ้างได้รับแจ้งจากสถาปนิกหรือผู้ควบคมุงาน ไม้พุ่มและไม้คลมุดินควร
เปลี�ยนภายใน 7 วนั หลงัจากได้รับการแจ้ง 
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14.3  การปลูกไม้ใหญ่ ปาล์ม และต้นไม้เล็ก 
14.3.1 ผู้ รับจ้างจะต้องทําการขดุหลุมปลกูต้นไม้ใหญ่ ให้ได้ขนาดหลมุตามกําหนดในแปลน

หรือเทา่กบัความสงูของตุ้มดนิ โดยให้ขดุหลมุที�เป็นดนิดี ให้กองไว้ที�ปากหลมุได้ ดนิก้นหลมุที�ปะปนเศษวสัดุ
ก่อสร้าง ให้ขนไปทิ 0งนอกบริเวณ 

14.3.2 การแตง่ผิวหน้าหลมุปลกู หลงัจากการปลกูแล้ว จะต้องทําการเก็บสิ�งสกปรก ดินปลกู
เศษวสัดตุา่งๆออกไปเมื�อรดนํ 0าทิ 0งไว้ครบ 3 วนัแล้วให้ทําการแตง่พรวนหรือเสริมดนิผิวหน้าหลดุ 

14.3.3 การคํ 0าจุนต้นไม้ จะต้องกระทําทันทีหลงัการปลูก และหลังจากการใส่ไม้คํ 0าจุนแล้ว 
ต้นไม้จะต้องตั 0งตรงแผกิ่�งก้านได้ตามปกต ิไม้คํ 0าจนุจะต้องเรียงแข็งไมผ่กุร่อน 

14.4 การปลูกหญ้า 
14.4.1 การเตรียมดนิปลกูหญ้า ให้เตรียมโดยการไถพรวน หรือขดุด้วยจอบลึก 150 มิลลิเมตร 

พร้อมทั 0งเก็บเศษวสัด ุขยะมลูฝอย รวมทั 0งวชัพืชออกให้หมดก่อนการบดอดัด้วยลกูกลิ 0ง การปรับระดบัสนาม
อาจใช้ทรายละเอียดโรยไว้เป็นการปรับให้เรียบ แตไ่มค่วรหนาเกิน  20 มิลลิเมตร 

14.4.2 ชนิดของหญ้า หญ้าที�ใช้ปลูกในบริเวณให้เป็นไปตามกําหนดในแบบหรือตามที�
สถาปนิกกําหนด การปใูช้วิธีปเูป็นแผ่นแผ่นหญ้าจะต้องมีขนาด 500x1000 มิลลิเมตร ที�มีหญ้าเขียวสดชุ่ม
ชื 0นไมข่าดริม ไมโ่หวก่ลาง ดนิที�ตดิมากบัหญ้าต้องมีความสมํ�าเสมอ หญ้าที�เหลืองแห้งหรือไม่สมบรูณ์จะถกู
คดัออก ผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมดินสนามให้พร้อมที�จะปไูด้จึงนําหญ้าเข้ามาในบริเวณ หญ้าที�นํามากองไว้
เกิน 3 วนั จะถกูคดัออกเชน่กนั 

14.4.3 ก่อนทําการป ูจะต้องปรับผิวดนิให้เรียบและรดนํ 0าให้ชุม่ชื�นไม่เละ ผิวดินที�เสียหายหรือ
ถกูชะโดยฝนหรือนํ 0าจะต้องปรับผิวหน้าใหม่ การปหูญ้าจะต้องปใูห้รอยขอบตอ่แผ่นชิดสนิทและเรียบเสมอ
กนั ขอบเข้ามมุหรือโค้งจะต้องตดัให้เรียบคมด้วยมีดหรือกรรไกรเมื�อปเูสร็จแล้วให้รดนํ 0าให้ชุ่มแล้วใช้ลกูกลิ 0ง
บดให้แผน่หญ้าแนบแนน่กบัผิวของดนิเดมิ 

14.5 การดูแลรักษาต้นไม้และสนามหญ้าในระหว่างความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
ผู้ รับจ้างจะต้องดแูลรับผิดชอบต้นไม้และสนามหญ้าตอ่ไปเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 120 วนั 

หลงัจากการรับงานงวดสดุท้ายแล้ว 
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กปภ. 01-2558  งานก่อสร้างทั�วไป 
หมวด ง  งานดนิ 

1. งานขุดดนิ 
1.1 งานขดุดนิจะต้องขดุให้ได้ลกัษณะ ขนาด แนว ระดบั และความลาดชนั ตามที�กําหนดให้ในแบบ

และต้องป้องกนัมิให้เกิดความเสียหายตอ่สิ�งก่อสร้างที�อยูน่อกเขตแนวการขดุดนินั 0น 
1.2 วัสดุที�ขุดออกมานี 0เป็นสมบตัิของผู้ ว่าจ้าง ซึ�งอาจนํามาใช้ประโยชน์ได้ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็น  

อยา่งอื�น ผู้ รับจ้างจะต้องขนออกไปกองเก็บไว้ในที�ซึ�งผู้วา่จ้างหรือผู้แทนผู้วา่จ้างกําหนดให้ภายในบริเวณการ
ประปา ส่วนวสัดทีุ�มิอาจใช้ประโยชน์ได้จะต้องนําออกจากบริเวณที�ขุดโดยขนไปทิ 0งไว้ในที�ซึ�งผู้ ว่าจ้างหรือ
ผู้แทนผู้ว่าจ้างกําหนด โดยสถานที�ๆ ทิ 0งวสัดดุงักล่าวจะต้องไม่กีดขวางทางคมนาคมและทางนํ 0าธรรมชาติ
หรือทางนํ 0าที�ก่อสร้างขึ 0นเพื�อวัตถุประสงค์ทางชลประทาน และต้องไม่ทําความเสียหายต่อโครงสร้างใดๆ 
ทั 0งนี 0คา่ขนย้ายให้รวมอยูใ่นงานขดุดนิ 

1.3 ในการขดุดินลึกๆ หรือลาดชนั ผู้ รับจ้างจะต้องทําการคํ 0ายนัเพื�อป้องกนัไม่ให้เกิดการพงัทลายของ
ดินซึ�งอาจเป็นอนัตรายต่อคนงานและกระทบกระเทือนต่อการก่อสร้างได้ โดยจะต้องเสนอ Shop Drawing     
การคํ 0ายนัรวมทั 0งการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินขดุมีสดัส่วนความปลอดภัย ตามมยผ.1911 ให้ผู้ว่าจ้าง
พิจารณาก่อนดําเนินการ  

1.4 ถ้าขดุดนิลกึหรือกว้างเกินไปหรือมีวสัดนุอกเขตแนวการขดุเกิดการเคลื�อนหรือเลื�อนไหล ผู้ รับจ้าง
จะต้องแก้ไขตกแตง่ให้ได้ขนาด ระดบั และแนวตามที�กําหนดให้ในแบบโดยความเห็นชอบของผู้ว่าจ้างหรือ
ผู้แทนผู้วา่จ้าง และคา่ใช้จา่ยในการแก้ไขนี 0เป็นของผู้ รับจ้างทั 0งสิ 0น 

1.5 ผู้ รับจ้างจะต้องหาวิธีระบายนํ 0าในการขุดดินทุกชนิดในกรณีที�อาจเกิดความเสียหายในงาน
ก่อสร้างและต้องระมดัระวังให้เกิดความมั�นคงปลอดภัยของดินด้านข้างถ้าปรากฏความเสียหายเกิดขึ 0น 
เนื�องจากการระบายนํ 0า เชน่ อาคารข้างเคียงเสียหายหรือฐานรากพงัทลาย ผู้ รับจ้างต้องแก้ไขให้อยู่ในสภาพ
ดีดงัเดมิ และต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในสว่นนี 0ทั 0งสิ 0น 

1.6 ถ้าขดุพบโบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุซากดกึดําบรรพ์หรือแร่ที�มีคณุคา่ทางเศรษฐกิจ ให้ผู้ รับจ้างหยดุ
ขดุแล้วแจ้งผู้ควบคมุงานก่อสร้าง เพื�อแจ้งกรมศลิปากรหรือกรมทรัพยากรธรณี ตอ่ไป 
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2. งานถมดนิ 
2.1 งานถมดนิปรับบริเวณ 

บริเวณที�จะทําการก่อสร้าง ผู้ รับจ้างต้องทําการขุดตอ รากไม้ ไม้เบ็ญจพรรณ วชัพืชและวตัถุ
อื�นๆ ตามที�ผู้วา่จ้างหรือผู้แทนผู้วา่จ้างกําหนด โดยผู้ รับจ้างต้องขนย้ายไปทิ 0ง ณ บริเวณที�ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน    
ผู้วา่จ้างได้กําหนดไว้ คา่ใช้จา่ยในการนี 0ทั 0งหมดเป็นของผู้ รับจ้าง 

ในกรณีที�ถมดนิลงในบอ่ลกึหรือในคทีู�มีนํ 0าขงั ผู้ รับจ้างจะต้องสบูนํ 0าออกให้หมดเสียก่อนพร้อม
ลอก ดนิโคลนจนถึงผิวดนิเดมิก้นบอ่ 

ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื�น วัสดุที�ใช้เป็นดินถมจะต้องเป็นดินที�ได้รับความเห็นชอบจาก     
ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างก่อนจึงจะนําไปใช้ได้ การถมจะถมเป็นชั 0นๆ แตล่ะชั 0นหนาไม่เกิน 40 เซนติเมตร 
(ก่อนการบดอดั) และบดอดัแนน่ 

2.2 งานถมคันดนิ คันสระเกบ็นํ =าและขอบลาดดนิถม 
2.2.1 ก่อนการถมคนัดินผู้ รับจ้างต้องทําการถางป่า ปรับพื 0นที�และขุดลอกหน้าดิน ซึ�งหมาย

รวมถึง วชัพืช รากไม้ เศษขยะ อินทรีย์วตัถแุละสิ�งไมพ่งึประสงค์ออกให้หมด หน้าดินที�ขดุลอกออกมานี 0ห้าม
นํากลบัมาใช้ทําคนัดนิ 

2.2.2 วสัดทีุ�ใช้ทําคนัดนิจะต้องมีคณุสมบตัสิมํ�าเสมอ โดยจะต้องเป็นดินเหนียวหรือลกูรังชนิด
ละเอียดปนดนิเหนียวซึ�งมีวสัดลุะเอียดผา่นตะแกรงเบอร์ 200 U.S. Standard ไม่น้อยกว่า 25 เปอร์เซ็น โดย
นํ 0าหนกัคา่ Plasticity Index ไม่น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็น มีกรวดและหินปนอยู่ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็น  โดยนํ 0าหนกั
และขนาดเม็ดวสัดทีุ�ใหญ่ที�สดุไม่เกิน 2 นิ 0ว กรณีผู้ รับจ้างไม่สามารถหาวสัดตุามที�กําหนดได้ วสัดทีุ�นํามาใช้
จะต้องเป็นวสัดคุดัเลือกที�ได้รับความเห็นชอบจากผู้วา่จ้างหรือผู้แทนผู้วา่จ้างก่อนจงึจะสามารถนํามาใช้ได้ 

2.2.3 การถมและบดอดัคนัดินจะต้องทําเป็นชั 0นๆ แต่ละชั 0นจะต้องบดอดัให้มีความแน่นแห้ง    
อย่างน้อย 95 เปอร์เซ็น ของความแน่น (Standard Compaction Test) ตามวิธีทดสอบความแน่นแบบ
มาตรฐาน มยผ. 2201 

2.2.4 การควบคมุปริมาณความชื 0นในขณะทําการบดอดัแตล่ะชั 0น จะต้องควบคมุดินที�ถมให้มี
ความชื 0นคลาดเคลื�อนไม่เกิน + 3 เปอร์เซ็น ของความชื 0นที� Optimum Moisture Content ตามวิธีการ
ทดสอบความแนน่แบบมาตรฐาน มยผ. 2201 เสียก่อนแล้วจงึบดอดัได้ 

2.2.5 วิธีการควบคมุ การบดอดัดนิให้ปฏิบตัติามข้อ 3. 
2.2.6 การถมคนัดิน คนัสระเก็บนํ 0าและขอบลาดดินถมจะต้องถมให้ได้ระดบั แนวและความ

ลาดชนัตามที�กําหนดในแบบ 
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3. การบดอัดดนิ 
3.1 การบดอดัดนิ จะต้องนําดินที�มีคณุสมบตัิตามที�กําหนดมาเกลี�ยเป็นชั 0นแล้วบดอดัด้วยเครื�องมือ

ที�เหมาะสมเพื�อให้มีความหนาแนน่เป็นเนื 0อเดียวกนัโดยตลอด ปราศจากปดูโค้ง โพรง หรือหลดุลอกเป็นแผ่น 
โดยเครื�องจกัรที�เหมาะสมสําหรับใช้บดอดัดนิแตล่ะชนิด มีรายละเอียดดงันี 0 

3.1.1 รถบดล้อเหล็ก (Smooth wheel rollers) เหมาะสําหรับการใช้บดอดัดนิพวก granular soil 
ได้แก่ กรวด ทราย หินยอ่ย   

3.1.2 รถบดล้อยาง (Pneumatic-tyred rollers) เหมาะกับการบดอดั granular soil ที�มีเม็ด
ละเอียดโดยเฉพาะอย่างยิ�ง ทรายที�มีขนาดเม็ดดินไล่เลี�ยกนั หรือดินเหนียวที�มีความชื 0นตํ�าโดยมีความชื 0นที� 
Plastic limit ประมาณ 2 ถึง 4 เปอร์เซ็น 

3.1.3 รถบดตีนแกะ (Sheepfoot rollers) เหมาะสําหรับการบดอดัดิน Cohesive soil (ดินเหนียว) 
ที�มีความชื 0นใกล้เคียงกบัความชื 0นที�ความแนน่แห้งสงูสดุ 

3.1.4 รถบดสั�นสะเทือน (Vibrating rollers) เหมาะสําหรับบดอดัดินพวก granular soil  เช่น 
ทรายหรือกรวดปนทราย นิยมใช้บริเวณที�มีพื 0นที�จํากดั เชน่ คอสะพาน หรือดนิถมหลงัทอ่ 

3.1.5 Frog rammer สามารถบดอดัดิน non – cohesive ได้คอ่นข้างหนาสําหรับดินเหนียว
ความหนาการบดอดัไม่ควรเกิน 15 เซนติเมตร เหมาะกบัการบดอดัดินในบริเวณพื 0นที�จํากดัที�รถบดชนิดอื�น
ไมส่ามารถทํางานได้ 

3.2 ดนิที�บดอดั ต้องได้รับการคลกุเคล้าจนมีคณุสมบตัสิมํ�าเสมอกนัโดยตลอดทั 0งชั 0นที�บดอดั โดยดิน
นั 0นจะต้องมีความชื 0นคลาดเคลื�อนไม่เกินกว่าที�กําหนดในข้อ 2.2.4 และก่อนบดอัดจะต้อง ตรวจสอบ
ความชื 0น ของดนิที�ใช้งานก่อนถ้าดนิมีความชื 0นน้อยกวา่เกณฑ์จะต้องเพิ�มความชื 0นโดยพ่นนํ 0าเป็นฝอยลงบน
ดนิอยา่งสมํ�าเสมอแล้วคลกุเคล้าจนได้ความชื 0นตามต้องการ ในกรณีที�ดินมีความชื 0นมากกว่าเกณฑ์การบด
อดัจะต้องหยดุและทําการตากดนินั 0นจนได้ความชื 0นตามเกณฑ์แล้วจงึจะทําการบดอดัดนิตอ่ไปได้ 

3.3 นําดนิที�จะบดอดัมาโรยเกลี�ยเป็นชั 0นตามแนวราบโดยกําหนดให้ดินแตล่ะชั 0น เมื�อบดอดัได้ที�แล้ว
มีความหนาดงันี 0 

3.3.1 เมื�อใช้ลกูกลิ 0งตีนแกะ ดินแตล่ะชั 0นต้องหนาไม่มากกว่า 2 ใน 3 ของความยาวของตีนแกะ
แตไ่มเ่กิน 15 เซนตเิมตร 

3.3.2 เมื�อใช้เครื� องบดอัดชนิดอื�น ความหนาของดินแต่ละชั 0นที�บดอัดแล้วจะหนาไม่เกิน               
15 เซนตเิมตร 

3.4 การบดอดัดินในชั 0นต่อไป ถ้าผิวหน้าดินในชั 0นที�บดอดัไว้แล้วแห้งและเรียบต้องทําให้ชื 0นและมี
ผิวหน้าขรุขระ เพื�อที�จะได้ทําให้ดนิที�จะบดอดัดนิในชั 0นตอ่ไปเชื�อมเป็นเนื 0อเดียวกนั 

3.5 ดนิที�บดอดัแล้วแตล่ะชั 0นจะต้องมีความแนน่แห้ง (Dry Density) ไมน้่อยกวา่เกณฑ์กําหนด 
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3.6 ผู้ รับจ้างจะต้องทําการทดสอบความแนน่แห้งของดนิที�บดอดัตามมาตรฐานที�กําหนด ทั 0งนี 0ในการ   
บดอดัดินแตล่ะชั 0นจํานวนของการทดสอบ 1 จุดต่อทกุความยาวประมาณ 200 เมตร แตต้่องไม่น้อยกว่า      
1 จุดต่อการบดอัดแต่ละชั 0น ส่วนตําแหน่งที�ทดสอบจะกําหนดโดยผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้าง และถ้า
บริเวณที�บดอดัใดมีความแนน่ตํ�ากวา่เกณฑ์กําหนด ผู้ รับจ้างต้องบดอดัใหมจ่นได้ความแนน่ตามกําหนด 

3.7 คา่ใช้จ่ายใดๆในการตรวจสอบบดอดัดินตามที�ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างกําหนดให้จะเป็นของ    
ผู้ รับจ้างทั 0งสิ 0น 
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กปภ. 01-2558  งานก่อสร้างทั�วไป 
หมวด จ งานป้องกันการกัดเซาะ 

 
 ข้อกําหนดนี 0ครอบคลมุถึงงานป้องกนัการเซาะทั 0งจากนํ 0าฝนในพื 0นที�ที�ลาดชนัทางระบายนํ 0าหรือจาก
กระแสนํ 0าบริเวณริมตลิ�ง ตลอดจนบริเวณที�กําหนดในแบบแปลน 

1. งานปลูกหญ้า 
1.1 วตัถปุระสงค์ในการปลกูหญ้านี 0 เพื�อป้องกนัการกดัเซาะ(Erosion)โดยเฉพาะการกดัเซาะของนํ 0า

บริเวณเชิงลาดของคนัดนิ 
1.2 ชนิดของหญ้าที�นํามาปลูก จะต้องเป็นพนัธุ์หญ้าที�หาได้ง่ายในท้องถิ�น มีลกัษณะรากกระจาย

ออกเป็นวงกว้างสามารถยึดเกาะกบัเนื 0อดินได้เป็นอย่างดีและเป็นพนัธุ์ที�ทนทานตอ่สภาพดินฟ้าอากาศใน
ท้องถิ�นนั 0น หรือตามที�กําหนดในสญัญา ฯ 

1.3 ก่อนการปลูกหญ้า ผู้ รับจ้างจะต้องนําเอาหน้าดิน (Top soil) มาถมและบดอดัแน่นในบริเวณที�
ต้องการจะปลกูตามที�ระบุในแบบให้มีความหนาประมาณ 15 เซนติเมตร แล้วนําพนัธุ์หญ้ามากระจายปลูก
ออกให้ทั�วพื 0นที�ที�ต้องการปลูกในระยะห่างกันพอสมควร โดยกะประมาณว่าหญ้าจะเจริญงอกงามออกปก
คลมุทั 0งบริเวณในช่วงเวลาอนัสั 0น หลงัจากนั 0นดแูลรักษาให้ความชื 0นเป็นระยะๆ จนกว่าต้นหญ้าจะเจริญงอก
งามและแพร่กระจายไปคลมุพื 0นที�ที�กําหนด 

2. งานคอนกรีตดาด 
2.1 พื 0นดนิที�รองรับคอนกรีตดาดจะต้องเป็นดนิเดมิหรือดนิถมบดอดัแน่น กรณีที�พื 0นดินเดิมเป็นดินอ่อน  

ผู้ รับจ้างจะต้องขุดลอกดินอ่อนนั 0นออก แล้วถมกลบัด้วยวสัดคุดัเลือกที�เหมาะสมตามมาตรฐานงานถมดินคนั
สระเก็บนํ 0าและขอบลาดดนิถม 

2.2 ก่อนการถมดินในพื 0นที�ลาดเอียงจะต้องตดัดินในพื 0นที�ลาดเอียงนั 0นให้เป็นรูปขั 0นบนัไดก่อนถม
วสัดใุหม่ลงไป แล้วจึงบดอดัให้ได้ความแน่นไม่น้อยกว่า 95 เปอร์เซ็น ของความแน่นสงูสดุเมื�อทดสอบตาม
มาตรฐานการทดสอบความแนน่แบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ มยผ.2201 

2.3 คอนกรีตที�ใช้ในการดาดให้เป็นชนิด ค.3 ตามมาตรฐาน มยผ.1101กําหนดคา่ Slump ไม่เกิน 
7.5 เซนติเมตร ส่วนผสมของคอนกรีตให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างกรมโยธาธิการ มยผ.1101             
งานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก 

2.4 ชดุระบายนํ 0า (Weep hole) ซึ�งประกอบด้วย ทราย หิน geotextile  และ Filter plugs หรือ Flap 
Valve จะต้องก่อสร้างตามแบบและตําแหน่งที�ระบุในแบบแปลนหรือรายการประกอบแบบ ทรายและหิน
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จะต้องสะอาด แข็งแกร่ง เช่นเดียวกับวสัดุที�ใช้ในงานคอนกรีตมีขนาดคละตามที�แบบกําหนดการติดตั 0ง 
Filter Plugs หรือ Flap Valve จะต้องวางให้ผิวด้านหน้าเรียบเสมอกบัผิวคอนกรีตที�จะดาดในขั 0นสดุท้าย 

2.5 ถ้ามิ ไ ด้ กําหนดไว้เ ป็นอย่างอื�น ขนาดกว้างยาวของแผ่นคอนกรีตดาดจะต้องไม่ เ กิน                  
3.0 x 3.0 เมตร 

3. งานหนิเรียงและหนิเรียงยาแนว 
3.1 วตัถปุระสงค์ของงานหินเรียงหรือหินเรียงยาแนวเพื�อป้องกนัการกดัเซาะจากกระแสนํ 0าในบริเวณ

ลาดชนัหรือบริเวณที�กําหนดในแบบแปลน 
3.2 พื 0นดินที�จะรองรับการเรียงหินจะต้องปรับแต่งและบดอดัแน่น โดยวิธีการเดียวกบังานคอนกรีต

ดาด แล้วใช้ Geotextile ปรูองก่อนการเรียงหิน 
3.3 หินที�จะต้องแกร่ง ทนทาน ปราศจากส่วนประกอบของแร่ยิปซั�ม แอนไฮไดรท์ หินดินดาด               

หินเนื 0อออ่นหรือหินผ ุมีรูปร่างคอ่นข้างกลมมีส่วนแบนเรียวน้อย ไม่มีรอยแตกร้าวหรือลกัษณะอื�นใดที�แสดงให้   
เห็นว่า จะไม่ทนทานต่อการกดัเซาะและมี ถ.พ.ไม่น้อยกว่า 2.65 มีคา่ความสึกหรอเมื�อทดสอบตามมาตรฐาน 
มยผ.2209 ไม่เกิน 40 เปอร์เซ็น ตรวจสอบความคงทน (Soundness) สญูเสียไม่เกิน 12 เปอร์เซ็น โดยนํ 0าหนกั
เมื�อทดสอบด้วยวิธี Sodium Sulphate (ASTM C88) 

3.4 นําหินขนาด 15-40 เซนติเมตร มาเรียงให้ชิดกนัให้มากที�สดุและเสริมช่องว่างของหินด้วยหิน
ขนาดเล็กกว่าให้เข้ามุมกันอย่างแน่นหนา พยายามจดัให้ผิวหน้าของหินเรียงได้ระดบัสมํ�าเสมอกนัและได้
ความหนาประมาณ 40 เซนตเิมตร หรือตามที�แบบกําหนด 

3.5 เฉพาะงานหินเรียงยาแนวให้ยาด้านข้างของหินด้วยปนูก่อ ส่วนผสมซีเมนต์ : ทราย 1 : 3 โดย
นํ 0าหนกัและจะต้องระมดัระวงัมิให้ปนูก่อหรือนํ 0าปนูหกลงไปเปื0อน Geotextile  

4. งานกล่องลวดตาข่ายบรรจุหนิ (Gabion และ Matress) 
4.1 กล่องลวดตาข่ายบรรจุหิน (Gabion และ Matress) มีลักษณะเป็นกล่องลวดตาข่ายรูปทรง

สี�เหลี�ยมมีฝาปิดภายในบรรจุหินเต็มแต่ละกล่องยึดกับกล่องที�อยู่ชิดกันติดต่อกันเป็นแผงตามรูปแบบที�
กําหนดในแบบแปลน วตัถปุระสงค์เพื�อป้องกนัการกดัเซาะหรือป้องกนัการพงัทลายของดนิ 

4.2 ตวักล่องมีลกัษณะเป็นกล่องลวดตาข่ายเคลือบสงักะสี หรือลวดตาข่ายเคลือบสงักะสีหุ้ม PVC 
ช่องตาข่ายจะเป็นรูปหกเหลี�ยมตอ่กนัด้วยการพนั 3 เกลียว ทกุขอบของกล่องลวดตาข่ายจะเสริมโครงลวด
ซึ�งมีขนาดใหญ่กวา่ลวดตาขา่ยกรณีที�กลอ่งมีความยาวเกิน 1 เมตร จะต้องมีแนวตาขา่ย (Diaphram) กั 0นทกุ
ระยะ 1 เมตร ตลอดความยาวของตวักลอ่ง 

4.3 ลวดเหล็กเคลือบสังกะสีที�ใช้ประกอบกับกล่องลวดตาข่าย รวมถึงลวดที�ใช้พันกล่องระหว่าง    
ก่อสร้างจะต้องได้มาตรฐาน มอก.71 “ลวดเหล็กเคลือบสงักะสี” มีค่าความต้านทานแรงดึงไม่น้อยกว่า       
40 กิโลกรัมตอ่ตารางเมตร 
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4.4 ก่อนการติดตั 0งกล่องลวดตาข่าย จะต้องปรับแต่งพื 0นดินบริเวณที�จะก่อสร้างให้เรียบและแน่น   
เชน่เดียวกบังานหินเรียงแล้วปรูองด้วย Geotextile 

4.5 กลอ่งลวดตาข่ายแตล่ะกล่อง จะต้องยึดให้ติดกบักล่องที�อยู่ชิดกนัโดยการพนัลวดยึดแกนกล่อง      
ทกุด้านที�อยูช่ิดกนัให้แนน่โดยการพนัให้พนัลวดเป็น 2 ทบ 1 ทบ และ 2 ทบ สลบักนัไป 

4.6 บรรจหิุนลงในกล่องให้แน่นที�สุดเท่าที�จะทําได้จนเต็มแล้วจึงปิดฝาปิดพนัลวดยึดฝากล่อง ด้วย
วิธีการตามข้อ 4.4 

4.7 หินที�บรรจใุนกลอ่งจะต้องมีคณุสมบตัเิชน่เดียวกบัหินเรียงยาแนว (ข้อ 3.3) 
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กปภ. 01-2558  งานก่อสร้างทั�วไป 
หมวด ฉ งานถนน 

1. งานคันทาง (Subgrade) 
1.1 งานคนัทาง หมายถึง งานก่อสร้างโครงสร้างส่วนล่างของถนน ซึ�งประกอบด้วยการปรับพื 0นที� 

การขดุตดัดนิ การถมและบดอดัดนิคนัทางให้เป็นตามแบบ 
1.2 ก่อนการก่อสร้างคนัทางผู้ รับจ้างจะต้องปรับพื 0นที�บริเวณที�จะก่อสร้างโดยการตดัต้นไม้ ขดุตอ 

กําจดัวชัพืชและสิ�งไมพ่งึประสงค์อื�นๆ ออกให้หมด 
1.3 การขุดตดัดิน จะต้องขดุตดัให้ได้ตามแนวและระดบัที�กําหนดไว้ในแบบ หากเมื�อขุดตดัจนถึง

ระดบัที�กําหนดให้แล้ว ถ้าปรากฏว่าคณุภาพทางวิศวกรรมของชั 0นดินที�ระดบันั 0นไม่เหมาะสมให้ขดุออกแล้ว
ใช้วสัดอืุ�นที�เหมาะสมซึ�งได้รับความเห็นชอบจากผู้วา่จ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างใส่แทนที�แล้วบดอดัให้แน่น วสัดุ
ที�ขดุตดัออกมานี 0จะต้องนําไปกองเก็บหรือทิ 0งไว้ในที�ที�ผู้ควบคมุงานกําหนดให้หรือเห็นชอบ 

1.4 การถมคนัทาง จะต้องถมให้ได้แนว ระดับ และขนาดตามที�กําหนดไว้ในแบบก่อนการถม
จะต้องคราดไถผิวดนิเดมิที�จะรองรับคนัทางลงไปให้ลกึไมน้่อยกวา่ 15 เซนตเิมตร แล้วเกลี�ยวสัดทีุ�จะถมซึ�งมี
คณุสมบตัติามที�กําหนดในข้อ 1.5 ให้แผก่ว้างเตม็บริเวณที�จะถมแล้วจึงบดอดัรวมไปกบัดินที�คราดไถไว้โดย
ความหนาของชั 0นที�คราดไถรวมกบัวสัดคุนัทางจะต้องมีความหนาเมื�อบดอดัแล้วไม่เกิน 20 เซนติเมตร ส่วนการ
ถมในชั 0นตอ่ๆ ไป จะต้องถมและบดอดัเป็นชั 0นๆ ให้มีความหนาในแต่ละชั 0นไม่เกิน 20 เซนติเมตร จนกว่าจะได้
ระดบัตามแบบโดยมีความหนาแน่นของการบดอดัในแตล่ะชั 0นไม่น้อยกว่า 95 เปอร์เซ็น ของความหนาแน่น
สงูสดุตามวิธีการทดสอบความแนน่แบบสงูกวา่มาตรฐาน มยผ. 2202 

1.5 วสัดทีุ�ใช้ทําคนัทาง  จะต้องเป็นดินปราศจากขยะหรืออินทรีย์วตัถุปะปนอยู่และมีความแน่นแห้ง
สงูสดุตามวิธีการทดสอบความแนน่แบบมาตรฐาน  มยผ.2201 ไมตํ่�ากวา่ 1,440 กิโลกรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร 

1.6 การทดสอบหาความแน่นของคนัทางที�บดอดัแล้วในแตล่ะชั 0นให้ปฏิบตัิตามวิธีการทดสอบหา
คา่ความแนน่ของวสัดงุานทางในสนาม มยผ. 2204 คา่ใช้จา่ยเป็นของผู้ รับจ้างทั 0งสิ 0น 

2. งานชั=นรองพื =นทาง (Subbase) 
2.1 งานชั 0นรองพื 0นทาง  หมายถึงงานก่อสร้างชั 0นรองพื 0นทางโดยการถมและบดวสัดรุองพื 0นทางให้

ได้แนวระดบั และขนาดตามที�กําหนดไว้ในแบบ 
2.2 วสัดทีุ�ใช้ก่อสร้างชั 0นรองพื 0นทาง จะต้องมีคณุสมบตัดิงันี 0 

2.2.1 เป็นวสัดปุระกอบด้วยเม็ดแข็งทนทาน และมีวสัดปุระสานที�ดีผสมอยู ่
2.2.2 ปราศจากก้อนดนิเหนียว (Clay Lumps) และอินทรีย์วตัถ ุ เชน่ ใบไม้ ขยะปะปนอยู ่
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2.2.3 มีขนาดเม็ดวสัดใุหญ่สดุไมเ่กิน  5 เซนตเิมตร 
2.2.4 มีคา่  Liquid Limit  ไมเ่กิน  35 เปอร์เซ็น  และคา่  Plasticity Index  ไมเ่กิน  11 เปอร์เซ็น 
2.2.5 เป็นชนิดวสัดทีุ�มีขนาดคละผ่านตะแกรง ตามตารางที� ฉ - 1 แสดงขนาดคละของ

วัสดุก่อสร้างชั =นรองพื =นทาง 

ตารางที� ฉ - 1 แสดงขนาดคละของวัสดุก่อสร้างชั =นรองพื =นทาง 

ขนาดของตะแกรง นํ =าหนักที�ผ่านตะแกรงเป็นร้อยละ 
มาตรฐาน ชนิด ก. ชนิด ข. ชนิด ค. ชนิด  ง. ชนิด จ. 

2” 100 100 - - - 
1” - 75 - 95 100 100 100 

3/8” 30 - 65 40 - 75 50 - 85 60 - 100 - 
เบอร์   4 25 - 55 30 - 60 35 - 65 50 - 85 55 - 100 
เบอร์  10 15 - 40 20 - 45 25 - 50 40 - 70 40 - 100 
เบอร์  40 8 - 20 15 - 30 15 - 30 25 - 45 20 - 50 
เบอร์ 200 2 - 8 5 - 20 5 - 15 5 - 20 6 - 20 
 

2.3 ก่อนที�จะทําการก่อสร้างชั 0นรองพื 0นทาง  คนัทางที�ก่อสร้างไว้แล้วจะต้องได้รับการตรวจสอบว่า
มีระดบั ขนาด แนวทางและความหนาแนน่ตามที�กําหนดในแบบก่อนแล้ว จึงจะก่อสร้างตอ่ไปได้โดยนําวสัดุ
ที�มีคณุสมบตัิตามข้อ 2.2 มาเกลี�ยเป็นชั 0นสมํ�าเสมอแล้วบดอดัโดยแตล่ะชั 0นมีความหนาหลงับดอดัไม่เกิน      
15 เซนตเิมตร และบดอดัให้ได้ความแนน่ตามที�กําหนดในข้อ 2.4 ก่อนจงึจะบดอดัชั 0นตอ่ไปได้ 

2.4 ผู้ รับจ้างจะต้องควบคมุความชื 0นของวสัดชุั 0นรองพื 0นทางให้ใกล้เคียงกับความชื 0นที� Optimum 
Moisture Content และเมื�อบดอดัแล้วจะต้องมีความแน่นแห้งไม่น้อยกว่า 95 เปอร์เซ็น ของความแน่นแห้ง
สงูสดุตามมาตรฐานการทดสอบความแน่นแห้งแบบสงูกว่ามาตรฐาน มยผ. 2202 คา่ใช้จ่ายในการทดสอบ
เป็นของผู้ รับจ้างทั 0งสิ 0น 

2.5 กรณีเมื�อการทดสอบความแน่นของชั 0นรองพื 0นทางที�บดอดัโดยวิธี  มยผ.2202 แล้วไม่ได้ความ
แนน่ตามเกณฑ์ ให้ผู้ รับจ้างทําการบดอดัใหมจ่นกวา่จะได้ความแนน่ตามเกณฑ์ที�กําหนด 

3. งานชั=นพื =นทาง  (Base) 
3.1 งานชั 0นพื 0นทาง  หมายถึงการก่อสร้างโครงสร้างของถนนส่วนที�อยู่เหนือชั 0นรองพื 0นทางโดยการ

ถมและบดวสัดพืุ 0นทางให้ได้แนว ขนาด และระดบัตามที�กําหนดในแบบ 
3.2 วสัดทีุ�ใช้ก่อสร้างชั 0นพื 0นทางต้องมีคณุสมบตัดิงันี 0 
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3.2.1 ปราศจากก้อนดนิเหนียว (Clay Lump) ขยะหรือวชัพืชปะปน 
3.2.2 มีมวลคละ ประกอบด้วย สว่นหยาบและสว่นละเอียดโดยสว่นหยาบจะต้องเป็นหินโม่หรือ

กรวดโม ่และสว่นละเอียดเป็นวสัดชุนิดเดียวกบัสว่นหยาบ 
3.2.3 มีคา่ Liquid Limit ไมเ่กิน 25 เปอร์เซ็น และคา่ Plasticity Index ไมเ่กิน  6 เปอร์เซ็น    
3.2.4 มีคา่ความสกึหรอโดยวิธีทดสอบตาม มยผ. 2209 ไมเ่กิน 40 เปอร์เซ็น 
3.2.5 เป็นชนิดที�มีขนาดคละผ่านตะแกรง ตามตารางที� ฉ - 2 แสดงขนาดคละของวัสดุ

ก่อสร้างชั =นพื =นทาง 

ตารางที� ฉ - 2 แสดงขนาดคละของวัสดุก่อสร้างชั =นพื =นทาง 

ขนาดของตะแกรง นํ =าหนักที�ผ่านตะแกรงเป็นร้อยละ 
มาตรฐาน ชนิด ก. ชนิด ข. ชนิด ค. ชนิด ง. 

2” 100 100 - - 
1” - 75 – 95 100 100 

3/8” 30 – 65 40 – 75 50 - 85 60 - 100 
เบอร์   4 25 – 55 30 – 60 35 - 65 50 - 85 
เบอร์  10 15 – 40 20 – 45 25 - 50 40 - 70 
เบอร์  40 8 – 20 15 – 30 15 - 30 25 - 45 
เบอร์ 200 2 – 8 5 – 20 5 - 15 10 - 20 

 
3.3 ในการก่อสร้างชั 0นพื 0นทางจะต้องนําวสัดพืุ 0นทางมากองบนชั 0นรองพื 0นทางที�ได้บดอดัเรียบร้อย       

ตามแบบแล้วพน่นํ 0าเป็นฝอยและผสมคลกุเคล้าวสัดพืุ 0นทางให้มีความชื 0นสมํ�าเสมอและใกล้เคียง Optimum 
Moisture Content หลังจากเกลี�ยให้แผ่ตลอดพื 0นที�ที�จะบดอัดแล้วจึงบดอัดให้มีความแน่นสมํ�าเสมอ          
ไมน้่อยกวา่ 95 เปอร์เซ็น ของความแนน่แบบสงูกวา่มาตรฐานการทดสอบตาม มยผ. 2202  

3.4 การทดสอบความแน่นของชั 0นรองพื 0นทางให้ปฏิบตัิตามวิธีการทดสอบความแน่นของวัสดุใน
สนาม มยผ. 2204 คา่ใช้จา่ยเป็นของผู้ รับจ้างทั 0งสิ 0น 

4. งานผิวทาง 
4.1 ผิวทางลูกรัง 

4.1.1 งานผิวทางลกูรัง คือการใช้ลกูรังที�มีคณุสมบตัติามที�กําหนดมาเสริมบนชั 0นรองพื 0นทางที�    
บดอดัไว้แล้วเพื�อใช้เป็นผิวจราจร 

4.1.2 วสัดทีุ�นํามาใช้เป็นผิวทางลกูรัง ต้องมีคณุสมบตั ิดงันี 0 
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(1) ปราศจากก้อนดนิเหนียว  (Clay Lump) ขยะหรือวชัพืช ฯลฯ 
(2) มีขนาดวสัดใุหญ่สดุไมเ่กิน  5 เซนตเิมตร 
(3) มีนํ 0าหนกัของเม็ดวสัดทีุ�ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ไม่มากกว่า 2/3 ของนํ 0าหนกัเม็ด

วสัดทีุ�ผา่นตะแกรงเบอร์  40 
(4) มีคา่  Liquid Limit  ไมม่ากกว่า 35 เปอร์เซ็น  และคา่ Plasticity Index อยู่ระหว่าง 

4 ถึง11 เปอร์เซ็น 
(5) มีคา่ความสกึหรอโดยวิธีทดสอบตาม  มยผ.2209  ไมเ่กิน  60 เปอร์เซ็น 
(6) คา่ C.B.R. โดยวิธีทดสอบตาม  มยผ.2203  ไมน้่อยกวา่  30 เปอร์เซ็น  
(7)  เป็นวสัดทีุ�มีขนาดคละผ่านตะแกรง ตามตารางที� ฉ - 3 แสดงขนาดคละของ

วัสดุที�ใช้เป็นผิวทางลูกรัง 

ตารางที� ฉ - 3 แสดงขนาดคละของวัสดุที�ใช้เป็นผิวทางลูกรัง 

ขนาดของตะแกรง 
นํ =าหนักที�ผ่านตะแกรงเป็นร้อยละ 

มาตรฐาน ชนิด ก. ชนิด ข. ชนิด ค. ชนิด ง. 
2// - - - - 
1// 100 100 100 100 

3/8// 50 - 85 60 - 100 - - 
เบอร์   4 55 - 65 50 - 85 55 - 100 70 - 100 
เบอร์  10 25 - 50 40 - 70 40 - 100 55 - 100 
เบอร์  40 15 - 30 25 - 45 20 - 50 30 - 70 
เบอร์ 200 5 - 15 5 - 25 5 - 20 8 - 25 

4.1.3 ผิวทางลูกรัง จะก่อสร้างบนชั 0นรองพื 0นทางที�ถมและบดอดัได้ระดบัแนวทางและความ
หนาแนน่ตามแบบแล้ว โดยพน่นํ 0าเป็นฝอยลงบนวสัดทีุ�ใช้ทําผิวทางลกูรังผสมคลกุเคล้าบนชั 0นรองพื 0นทางจน
วสัดนุั 0นมีความชื 0นสมํ�าเสมอใกล้เคียงกบัความชื 0นที� Optimum  Moisture Content แล้วจึงนํามาเกลี�ยและ
บดอดัให้มีความแน่นแห้งไม่น้อยกว่า 95 เปอร์เซ็น ของความแน่นแบบสงูกว่ามาตรฐานการทดสอบ  มยผ. 
2202 คา่ใช้จา่ยในการทดสอบเป็นของผู้ รับจ้างทั 0งสิ 0น  

4.1.4 การถมและบดอัด ให้ทําเป็นชั 0นๆ แต่ละชั 0นมีความหนาหลังการบดอัดแล้วไม่เกิน          
15  เซนตเิมตร 
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4.2 ผิวทางคอนกรีต 
4.2.1 งานผิวทางคอนกรีต  หมายถึง  การก่อสร้างผิวทางโดยเทคอนกรีตลงบนพื 0นทางหรือคนั

ทางที�ได้เตรียมไว้ โดยมีเหล็กเสริมอยูใ่นตําแหนง่ถกูต้องตามที�แบบกําหนด 
4.2.2 วสัด ุ

(1) ปนูซีเมนต์ที�ใช้ให้เป็นปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มอก.15 เลม่ 1 “ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ข้อกําหนดเกณฑ์คณุภาพ” 

(2) วสัดเุหล็กเส้นสําหรับเสริมคอนกรีตต้องเป็นไปตาม  มยผ. 1103   
(3) คอนกรีตที�ใช้ให้เป็นคอนกรีตชนิด  ค.3 (มยผ. 1101) 

4.2.3 การเตรียมการก่อสร้าง 
(1)  ก่อนเทคอนกรีตผิวทางจะต้องฉีดนํ 0าลงบนชั 0นทรายปรับระดับให้ชุ่มตลอดเวลา             

ไมน้่อยกวา่ 8-10 ชั�วโมง เพื�อป้องกนัการดดูซมึจากคอนกรีตในขณะเท 
(2) แบบหล่อผิวทางต้องทําด้วยวสัดทีุ�ได้รับการตรวจสอบความแข็งแรงพอที�จะไม่มี

การทรุดตวัหรือพอดีดตวัขณะเทคอนกรีต 
(3) แบบข้างและแบบขวางจะต้องเจาะรูสําหรับเสียบเหล็ก Dowel Bar และ Tie Bar 

ซึ�งมีระยะหา่งและตําแหนง่ตามที�กําหนดในแบบแปลน 
4.2.4 การวางเหล็กเสริม 

(1) การวางแผงตะแกรงเหล็กเสริม (Temperature Steel) ก่อนเทคอนกรีตจะต้องยก
และ ผกูยดึเหล็กเสริมให้อยูใ่นตําแหนง่ตามแบบแปลน ให้แนน่จนเป็นที�แน่ใจว่าจะ
ไมเ่กิดการทรุดตวัขณะเทคอนกรีต 

(2) เหล็ก  Dowel Bars  และ Tie Bar จะต้องมีขนาดและอยู่ในตําแหน่งที�ถูกต้อง
ตามที�กําหนดไว้ในแบบแปลน  และจะต้องวางยึดให้แน่นโดยไม่มีการเคลื�อนตวั
ขณะเทและเขยา่คอนกรีต 

(3) ก่อนจะนําเหล็ก Dowel Bars ไปวางจะต้องทาด้วยแอสฟัลท์ ชนิด MC (แข็งตวั       
ปานกลาง) หรือ RC (แข็งตวัเร็ว) ให้ทั�วตามแบบ และเหล็ก Dowel Bars ที� 
Expansion Joint นั 0น ปลายขาข้างอิสระจะต้องมีหมวกครอบโดยวสัดเุป็นเหล็กหรือ
พีวีซี ให้มีชอ่งวา่งระหวา่งปลายเหล็กกบัหมวกเหล็กตามที�กําหนดไว้ในแบบ 

(4) เหล็ก Tie Bars ต้องไม่มีนํ 0ามนัติดอยู่บนผิวเหล็กมีระยะห่างและระดบัถูกต้อง
ตามที�กําหนดไว้ในแบบแปลน ก่อนการเทคอนกรีตต้องกําจดัฝุ่ นออกจากผิวเหล็ก
ให้หมด 
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4.2.5 รอยตอ่ (Joints) 
รอยต่อทั 0งตามขวาง (Transverse Joints)และรอยตอ่ตามยาว (Longitudinal Joints) 

จะต้องเป็นไปตามแบบแปลน รอยต่อตามขวางจะต้องตั 0งฉากกับแนวศูนย์กลางถนนและความลึกของ
รอยตอ่ทั 0งหมดต้องตั 0งฉากกบัผิวจราจร ในกรณีที�แบบมิได้กําหนดหรือแสดงรอยตอ่ไว้ไม่ชดัเจน ให้ผู้ รับจ้าง
เทคอนกรีตผิวจราจรแตล่ะแนวได้กว้างไม่เกิน 4.00 เมตร และยาวไม่เกิน  6.00 เมตร และรอยตอ่ต้องมี
รายละเอียด ดงันี 0 

(1) Expansion Joint กําหนดให้ทํา Expansion Joints ทกุๆระยะความยาว 30 เมตร 
โดยความกว้างของ Joint ต้องไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร และวางห่างกันทุกๆ 
ระยะ 30 เซนติเมตร Dowel  Bars จะต้องมีปลายข้างหนึ�งฝังยึดแน่นกับพื 0น
คอนกรีตและต้องจดัให้มีปลายอีกข้างหนึ�งสามารถขยายตวัตามแนวนอนได้ไม่
น้อยกวา่ 3 เซนตเิมตร 

(2)   ก่อนเทคอนกรีต จะต้องใส่แผ่นวสัดขุยายตวัที�ร่องของ Joint เพื�อการขยายตวั
และแผ่นวสัดขุยายตวัที�นํามาใช้ต้องมีคณุสมบตัิตามมาตรฐาน ASTM D 1751 
หรือเทียบเทา่ โดยมีความกว้างเท่ากบัความหนาของพื 0นคอนกรีตแล้วเจาะรูตาม
ตําแหนง่ของ Dowel  Bars เมื�อคอนกรีตมีอายคุรบแล้วให้ตดัแผ่นวสัดขุยายตวันี 0
ออกให้มีความลึกประมาณ 2.5 เซนติเมตร แล้วอุดด้วยวสัดยุางแอสฟัลท์เพื�อ
ป้องกนันํ 0าซมึลงไปในรอยตอ่ 

(3) Contraction Joint  (รอยตอ่เพื�อการหดตวั)  มีวิธีทํา ดงันี 0 
ก. ใช้เลื�อยตดั โดยตดัให้ตรงความกว้างและความลึกให้เป็นไปตามแบบใบเลื�อย

ที�ตดัต้องคมและสามารถตดัเม็ดหินที�ผสมในคอนกรีตได้ โดยทั�วไปควรจะทํา
การตดัผิวคอนกรีตได้ภายหลงัเทคอนกรีตแล้วประมาณ 8 ชั�วโมง และต้องตดั
ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเกิดการแตกร้าวเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงอณุหภูมิของ
พื 0นคอนกรีต 

ข. วิธีอื�น เชน่ ใช้ไม้หรือวสัดอืุ�นฝัง ซึ�งจะต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้ควบคมุงาน
ก่อนและต้องทําการอดุ Joint  ให้เรียบร้อยก่อนที�จะเปิดให้รถผา่น 

(4) Construction Joint (รอยต่อเนื�องจากการก่อสร้าง)ในกรณีที�ต้องหยุดเทคอนกรีต     
นานเกินกว่า  30 นาที จะต้องทํา Joint ตรงที�คอนกรีตหยุดเททันทีการทํา 
Construction Joint นี 0 จะต้องเป็นไปตามที�แบบแปลนกําหนด 

(5) Longitudinal Joint (รอยตอ่ตามยาว) การก่อสร้างให้เป็นไปตามที�แบบแปลนกําหนด  
วิธีการก่อสร้างให้ดําเนินการเช่นเดียวกบัการก่อสร้าง Construction Joint โดยจะ
ตัด Joint เมื�อใดก็ได้หลังจากคอนกรีตแข็งตัวแล้ว แต่ต้องตัดก่อนที�จะเปิด
การจราจร 
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4.2.6 การเทและการแตง่ผิวคอนกรีต 
(1) หลังจากเทคอนกรีตและเกลี�ยแล้วให้ใช้เครื�องสั�นสะเทือนเพื�อให้คอนกรีตยุบตวั

แนน่  หลงัจากนั 0นให้เกลี�ยปรับแตง่ระดบัและแตง่ผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบร้อย 
(2) การแต่งผิวคอนกรีตขั 0นสดุท้ายเป็นการแต่งผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบเพื�อให้มีแรง

เสียดทานระหว่างพื 0นคอนกรีตกับยางล้อรถ ให้ทําภายหลังจากแต่งผิวและ
ปรับแตง่ระดบัผิวคอนกรีตเรียบร้อยแล้วให้ใช้ไม้กวาดหรือกระสอบป่านชบุนํ 0าเปีย
กลากสมัผสัผิวหน้าคอนกรีต เพื�อให้เกิดผิวหยาบเป็นเส้นตรงขวางแนวถนน 

(3) บริเวณขอบรอยตอ่ตา่งๆ ให้ใช้เกรียงลบมมุรัศมีประมาณ 0.6 เซนติเมตร ตามขอบ
คอนกรีตที�ตดิแบบหลอ่เพื�อป้องกนัขอบคอนกรีตแตกบิ�น 

(4) ต้องบม่คอนกรีตให้ชื 0นไว้ไมน้่อยกวา่ 7 วนั 
4.2.7 การอดุรอยตอ่ 

(1) รอยตอ่ทกุชนิดต้องอดุภายหลงัจากระยะเวลาการบ่มคอนกรีตสิ 0นสดุลงแล้ว และ
ก่อนที�จะเปิดการจราจร 

(2) ก่อนทําการอดุรอยตอ่ต้องตกแตง่รอยตอ่ให้เรียบร้อยถกูต้องตามแบบและทําความ
สะอาดช่องว่างของรอยต่อจนสะอาด ปราศจากฝุ่ น เศษปนูซีเมนต์และต้องแห้ง
ปราศจากความชื 0นก่อนจงึจะทําการอดุได้ 

(3) วัสดุที�ใช้อุดรอยต่อให้ใช้วัสดุยางแอสฟัลท์หรือวัสดุอุดรอยต่อที� มีคุณสมบัต ิ               
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.479 “วสัดยุารอยต่อคอนกรีตแบบ
ยืดหยุน่ชนิดเทร้อน” หรือวสัด ุอื�นใดที�สามารถป้องกนันํ 0าซมึลงไปในรอยตอ่ได้ 

(4) วัสดุอุดรอยต่อต้องไม่มากจนไหลเยิ 0มขึ 0นมาบนพื 0นถนน หรือน้อยเกินไปจนไม่
สามารถป้องกนันํ 0าซมึได้ 

5. ค่าใช้จ่ายใดๆ ในการตรวจสอบวัสดุงานทางเป็นของผู้รับจ้างทั =งสิ =น 
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เอกสารอ้างอิง 
 

1. ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2. มยผ.1101 มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก 
3. มยผ.1103 มาตรฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีต 
4. มยผ.1104 มาตรฐานงานไม้ 
2. มยผ.1201 มาตรฐานงานทาง  
3. มยผ.1207 มาตรฐานการทดสอบหาดนิเหนียวและวสัดรุ่วมในมวลรวม 
4. มยผ.1209 มาตรฐานการทดสอบหาคา่การยบุตวัของคอนกรีต 
5. มยผ.2201 มาตรฐานการทดสอบความแนน่แบบมาตรฐาน (Standard Compaction Test) 
6. มยผ.2202 มาตรฐานวสัดพืุ 0นทางชนิดหินคลกุ (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base 
7. มยผ.2209 มาตรฐานการทดสอบหาความสกึหรอของวสัดชุนิดเม็ดหยาบ (Coarse Aggregates) 
  โดยใช้เครื�องมือทดสอบหาความสกึหรอ (Los Angeles Abrasion) สา่หรับงานทาง 
8. มอก.71 มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมลวดเหล็กเคลือบสงักะสี 
9. มอก.80 มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ผสม 
10. มอก.213 มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ 
11. มอก.327 มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมสีเคลือบเงาแอลคีด 
12. มอก.328 มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมสีอะลมูิเนียมรองพื 0นสําหรับงานไม้ 
13. มอก.427 มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมทอ่เหล็กกล้าเชื�อมด้วยไฟฟ้าสําหรับสง่นํ 0า 
14. มอก.479 มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมวสัดยุารอยตอ่คอนกรีตแบบยืดหยุน่ชนิดเทร้อน 
15. มอก.733 มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมสารเคมีผสมเพิ�มสําหรับคอนกรีต 
16. มอก.1013 มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมบานประตพีูวีซี 
17. มอก.1123 มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมสีรองพื 0นสําหรับงานปนู 
18. มอก.1407 มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมกระเบื 0องซีเมนต์เส้นใยแผน่ลอน 
19. มอก.2131 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและ

เคลือบสี : แผน่ม้วนและแผน่ตดั 
20. มอก.2132 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและ

เคลือบสี : แผน่ลอน 
21. มอก.2321 มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมสีอิมลัชนัทนสภาวะอากาศ 
 
 


