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กปภ.01-2558
มาตรฐานงานก่ อสร้ างทัวไป

หมวด ก
หมวด ข
หมวด ค
หมวด ง
หมวด จ
หมวด ฉ

งานจัดเตรี ยมสถานที
แนวทางการปฏิบตั ิงานเกียวกับงานก่อสร้ าง
งานอาคาร
งานดิน
งานป้องกันการกัดเซาะ
งานถนน

คํานํา
การประปาส่วนภูมิภาค โดยสายงานรองผู้ว่าการ(วิชาการ) ได้ จดั ทํามาตรฐานงานก่อสร้ าง
กปภ.01-2550 กปภ.02-2550 กปภ.03-2545 กปภ.04-2545 กปภ.05-2545 และแบบมาตรฐานประกอบ
งานก่อสร้ าง ปี 2550 โดยได้ ประกาศใช้ มาตังแต่
้ ปี 2545 และปี 2550 บางส่วนจนถึงปี ปั จจุบนั นับเป็ น
เวลานานที่ใช้ มาตรฐานงานก่อสร้ างและแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้ างดังกล่าว
หน่วยงานในสายงานรองผู้ว่าการ(วิชาการ) จึงมีความเห็นตรงกันว่าถึงเวลาอันสมควรที่จะ
ปรับปรุ งมาตรฐานงานก่อสร้ างทัง้ 5 หมวด และปรับปรุ งแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้ างไปในคราว
เดี ย วกัน จึงได้ เสนอเรื่ อ งดังกล่า วตามสายงานโดยผู้ว่าการการประปาส่ว นภูมิภาค ได้ มี คํา สั่ง แต่ง ตัง้
คณะทํ า งานขึน้ 1 ชุด จํ า นวน 16 ท่ า น และได้ แ ต่ง ตัง้ คณะทํ า งานชุดย่ อ ยจํ า นวน 6 ชุด รวม 54 ท่ า น
เพื่อดําเนินการปรับปรุ งมาตรฐานงานก่อสร้ าง และแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้ างให้ สําเร็ จลุล่วงไป
ตามวัตถุประสงค์
บัดนี ้ คณะทํางานฯ ได้ ดําเนินการแก้ ไขและปรับปรุ งมาตรฐานงานก่อสร้ างเดิม พร้ อมจัดทํา
แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้ างแล้ วเสร็จ ดังนี ้
1. กปภ.01 : มาตรฐานงานก่อสร้ างทัว่ ไป
2. กปภ.02 : มาตรฐานงานวางท่อทัว่ ไป
3. กปภ.03 : มาตรฐานงานระบบเครื่ องสูบนํ ้า และเครื่ องต้ นกําลัง
4. กปภ.04 : มาตรฐานงานระบบไฟฟ้า
5. กปภ.05 : มาตรฐานงานระบบจ่ายสารเคมี
6. แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้ าง
คณะทํ างานฯ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานงานก่อสร้ างทัง้ 5 หมวด และแบบมาตรฐาน
ประกอบงานก่อสร้ างนี ้จะสามารถเป็ นแนวทางหรื อเป็ นคู่มือในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ทัง้ ในสายงานการประปาส่วนภูมิภาคและหน่วยงานอื่ นๆ เพื่อให้ งานก่อสร้ างในหมวดต่างๆ สามารถ
ก่ อสร้ างได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพสอดคล้ องกับความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ถูก ต้ องตามหลักวิชาการ
และมี ค วามปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล ทัง้ นี ห้ ากมี ข้ อ ผิ ด พลาดประการใดในเอกสารทัง้ 5 หมวด
และแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้ างดังกล่าว คณะทํางานฯต้ องขออภัยและขอน้ อมรับไว้ เพื่อทําการ
ปรับปรุงในคราวต่อไป

คณะทํางานปรับปรุงมาตรฐานงานก่อสร้ าง
และแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้ าง

รายชื่อคณะทํางานปรั บปรุ งมาตรฐานงานก่ อสร้ างและแบบประกอบมาตรฐานงานก่ อสร้ าง
ตามคําสั่งการประปาส่ วนภูมิภาคที่ 658/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2557
นายเธียรชัย
นางสาวสุวิมล
นายวุฒนิ นั ท์
นายทวีวฒ
ั น์
นายสมบูรณ์
นายพรพิชยั
นายอนุวฒ
ั น์
นายปกิต
นายภูชยั
นายวาณิชย์
นายวิทยา

ประมูลมาก
ผดุงธนมงคล
โพธิ์ทองนาค
นิ่มวรพันธุ์
หาญสกุลดี
อําไพ
เนตรขํา
ภาคธรรม
สัปปพันธ์
อิ่มเอม
สามสุวรรณ

ผู้ช่วยผู้วา่ การ(วิชาการ)
ประธานคณะทํางาน
ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 รองประธานคณะทํางาน
ผู้อํานวยการฝ่ ายวิศวกรรม
คณะทํางาน
คณะทํางาน
ผู้อํานวยการฝ่ ายควบคุมการก่อสร้ าง
ผู้อํานวยการกองจัดเตรี ยมโครงการ 1
คณะทํางาน
ผู้อํานวยการกองจัดเตรี ยมโครงการ 2
คณะทํางาน
ผู้อํานวยการกองออกแบบวิศวกรรม
คณะทํางาน
ผู้อํานวยการกองประมาณราคา
คณะทํางาน
ผู้อํานวยการกองควบคุมการก่อสร้ าง 1
คณะทํางาน
ผู้อํานวยการกองเทคนิคก่อสร้ าง
คณะทํางาน
ผู้อํานวยการกองแผนและวิชาการ
คณะทํางาน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
คณะทํางาน
นายเจษฎา ชูชาญ
ผู้อํานวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพนํ ้า
การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้อํานวยการกองแผนและวิชาการ
คณะทํางาน
การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2
เรื อโท ประจักร์ จิตรี พทิ ย์
ผู้อํานวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพนํ ้า
คณะทํางาน
การประปาส่วนภูมภิ าค เขต 2
นายนาวิน
วิริยะโยธิน
หัวหน้ างานควบคุมการก่อสร้ าง 3
คณะทํางาน
กองควบคุมการก่อสร้ าง 1
นายสุวทิ ย์
เหลืองรัชพันธุ์ ผู้อํานวยการกองมาตรฐานวิศวกรรม
คณะทํางานและเลขานุการ

รายชื่อคณะทํางานปรั บปรุ งมาตรฐานงานก่ อสร้ างและแบบประกอบมาตรฐานงานก่ อสร้ าง
ชุดย่ อยที่ 1 ปรั บปรุ งมาตรฐานงานก่ อสร้ าง กปภ.01 งานก่ อสร้ างทั่วไป
ตามคําสั่งการประปาส่ วนภูมิภาคที่ 1290/2557 สั่ง ณ วันที่ 12 กันยายน 2557
นายภูชยั
นายวิทยา

สัปปพันธ์
สามสุวรรณ

ผู้อํานวยการกองควบคุมการก่อสร้ าง 1
ประธานคณะทํางาน
ผู้อํานวยการกองแผนและวิชาการ
คณะทํางาน
การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
นายปริญญา ยันตพร
สถาปนิก 9 รักษาการหัวหน้ างานสถาปั ตยกรรม 1
คณะทํางาน
กองจัดเตรี ยมโครงการ 1
คณะทํางาน
นายชาตรี
เรื องธนันต์รักษ์ หัวหน้ างานวิศวกรรมโครงสร้ าง
กองออกแบบวิศวกรรม
นายนาวิน
วิริยะโยธิน
หัวหน้ างานควบคุมการก่อสร้ าง 3
คณะทํางาน
กองควบคุมการก่อสร้ าง 1
นายประยูร
ศิรธนาสวัสดิ์ หัวหน้ างานโครงการก่อสร้ าง 1 กองแผนและวิชาการ
คณะทํางาน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
หัวหน้ างานควบคุมการก่อสร้ าง 2
คณะทํางาน
นายณัฐกานต์ ช่วงชิง
กองควบคุมการก่อสร้ าง 3
นายวิชยั
จันทร์ ไทย
หัวหน้ างานประมาณราคาโยธาและสถาปั ตยกรรม
คณะทํางาน
กองประมาณราคา
นายจักรี
บุญสว่าง
วิศวกร 5
คณะทํางาน
กองมาตรฐานวิศวกรรม
นายทรงวุฒิ สุวรรณศิริกลุ หัวหน้ างานมาตรฐานระบบประปา
คณะทํางานและเลขานุการ
กองมาตรฐานวิศวกรรม

คณะทํางานปรั บปรุ งมาตรฐานงานก่ อสร้ างและแบบประกอบมาตรฐานงานก่ อสร้ าง
ชุดย่ อยที่ 2 ปรับปรุ งมาตรฐานงานก่ อสร้ าง กปภ.02 งานวางท่ อทั่วไป
ตามคําสั่งการประปาส่ วนภูมิภาคที่ 1290/2557 สั่ง ณ วันที่ 12 กันยายน 2557
นายบุญส่ง
นายวิทยา
นายสิงห์ชยั
นายนพดล
นายอมร
นายพลภัทร
นายสุรเดช
นายวัฒนา
นายชาญชัย
นายภาษิต
นายณฐนน

ศรี วิเชียร
สามสุวรรณ

ผู้อํานวยการกองควบคุมการก่อสร้ าง 3
ประธานคณะทํางาน
ผู้อํานวยการกองแผนและวิชาการ
คณะทํางาน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
อินทพิชยั
ผู้อํานวยการกองแผนและวิชาการ
คณะทํางาน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
คณะทํางาน
เฉลิมชัยรัตนกุล หัวหน้ างานออกแบบระบบท่อ 2
กองจัดเตรี ยมโครงการ 2
กระจายศรี
หัวหน้ างานควบคุมการก่อสร้ าง 4
คณะทํางาน
กองควบคุมการก่อสร้ าง 1
ภาพีรนนท์
หัวหน้ างานประมาณราคาระบบท่อประปา 1
คณะทํางาน
กองประมาณราคา
โพธินามทอง หัวหน้ างานบริหารโครงการ 1
คณะทํางาน
กองจัดเตรี ยมโครงการ 1
จิตจํารัส
หัวหน้ างานทดสอบผลิตภัณฑ์ท่อและอุปกรณ์
คณะทํางาน
กองเทคนิคก่อสร้ าง
หวังกิจวรกานต์ หัวหน้ างานบริการและควบคุมนํ ้าสูญเสีย 1
คณะทํางาน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี
คณะทํางาน
พันลํา
หัวหน้ างานควบคุมการก่อสร้ าง 1
กองควบคุมการก่อสร้ าง 3
มีสวุ รรณ
วิศวกร 6
คณะทํางานและเลขานุการ
กองมาตรฐานวิศวกรรม

คณะทํางานปรั บปรุ งมาตรฐานงานก่ อสร้ างและแบบประกอบมาตรฐานงานก่ อสร้ าง
ชุดย่ อยที่ 3 ปรั บปรุ งมาตรฐานงานก่ อสร้ าง กปภ.03 งานติดตัง้ เครื่องสูบนํา้ และเครื่องต้ นกําลัง
ตามคําสั่งการประปาส่ วนภูมิภาคที่ 1290/2557 สั่ง ณ วันที่ 12 กันยายน 2557
นายอนุวฒ
ั น์ เนตรขํา
นายพงศ์เสถียร การะยะ
นายชุษณะ
นายธงชัย
นายสุทธิศกั ดิ์

นายไพบูลย์
นายสัจจพงศ์
นายณรงค์ศกั ดิ์
นายพุทธพงษ์
นายภิญโญ

ผู้อํานวยการกองออกแบบวิศวกรรม
ประธานคณะทํางาน
หัวหน้ างานทดสอบระบบเครื่ องกล
คณะทํางาน
กองเทคนิคก่อสร้ าง
นิลกําแหง
หัวหน้ างานวิศวกรรมเครื่ องกล
คณะทํางาน
กองออกแบบวิศวกรรม
แสงเจือ
หัวหน้ างานประมาณราคาเครื่ องกลและไฟฟ้า
คณะทํางาน
กองประมาณราคา
ศรี หอม
หัวหน้ างานบํารุงรักษา
คณะทํางาน
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพนํ ้า
การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2
พลอยหิน
นายช่างเครื่ องกล 7 กองเทคนิคก่อสร้ าง
คณะทํางาน
คณะทํางาน
ร่วมจิต
วิศวกร 5 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพนํ ้า
การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
แก้ วเขียว
วิศวกร 5 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพนํ ้า
คณะทํางาน
การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3
บุญเกิด
วิศวกร 4
คณะทํางาน
กองมาตรฐานวิศวกรรม
ั ฑ์
คณะทํางานและเลขานุการ
งามชาติตระกูล หัวหน้ างานผลิตภัณฑ์ท่อและครุภณ
กองมาตรฐานวิศวกรรม

คณะทํางานปรั บปรุ งมาตรฐานงานก่ อสร้ างและแบบประกอบมาตรฐานงานก่ อสร้ าง
ชุดย่ อยที่ 4 ปรับปรุ งมาตรฐานงานก่ อสร้ าง กปภ.04 งานติดตัง้ ระบบไฟฟ้า
ตามคําสั่งการประปาส่ วนภูมิภาคที่ 1290/2557 สั่ง ณ วันที่ 12 กันยายน 2557
นายเจษฎา

ชูชาญ

นายวาณิชย์

อิ่มเอม

นายบุญเลิศ

เกษร

นายทรงพล

พนาลิกลุ

นายไพศาล

มากเจริญ

นายวรรณภพ ทองขาว
นายจิรศักดิ์

ซาวคํา

นายสุรศักดิ์

สะรี มดั

นายชยกฤติ

กลายกลาง

น.ส.เนตรชนก ทรัพย์มณี
นายทวีศกั ดิ์

ขุนแขวง

ผู้อํานวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพนํ ้า
ประธานคณะทํางาน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
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มาตรฐานงานก่ อสร้ างทัวไป
ขอบข่ าย
ข้ อกําหนดต่อไปนี 0ให้ ใช้ ประกอบกับ มยผ.1101 – มยผ.1106 ถ้ าข้ อกําหนดนี 0ขัดแย้ งกับ มยผ.1101มยผ.1106 ให้ ใช้ ข้อกําหนดนี 0แทน
สําหรั บมาตรฐานที อ้ างอิงทัง0 หมด หากได้ มีการปรั บปรุ งหรื อแก้ ไขเพิมเติมประการใด ก่อนวันทํ า
สัญญาให้ ใช้ ฉบับล่าสุดของมาตรฐานประเภทนัน0 ๆ
ผู้รับจ้ างจะต้ องใช้ พสั ดุทีผลิตในประเทศไทยและกิจการของคนไทย ตามกฎเกณฑ์ทีระบุใน ข้ อ 16.
แห่ งระเบียบสํานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับทีแก้ ไขเพิมเติม
วัสดุก่อสร้ างที เกี ยวกับความมันคงแข็ งแรงของโครงสร้ างที กระทรวงอุตสาหกรรมได้ กําหนดตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมไว้ แล้ ว ให้ ผ้ รู ับจ้ างถือปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดนันๆ
0
วิธีทดสอบวัสดุตามมาตรฐานของกรมโยธาธิ การ มยผ.1201– มยผ.1212 อนุญาตให้ ปฏิ บัติตาม
มาตรฐานสากลที เกี ยวข้ อง หรื อใช้ วิธีการทดสอบวัสดุก่อสร้ างของกรมทางหลวงแทนได้ ตามที ผู้ว่าจ้ าง
จะกํ าหนดและ มยผ.2101 อนุญาตให้ ใช้ วิธีการทดสอบไม้ ของกรมป่ าไม้ หรื อหน่วยงานที ผู้ว่าจ้ างเชือถื อ
ส่วนเกณฑ์การตัดสินถ้ า มยผ.1101– มยผ.1106 มิได้ ระบุไว้ เป็ นอย่างอืนให้ ยึดถื อตามมาตรฐานสากล
ทีเกียวข้ อง
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดเตรี ยมวัสดุก่อสร้ าง ที มี คุณภาพถูกต้ องตามข้ อกํ าหนดและรู ปแบบให้ เพี ยงพอ
และทันสําหรับการใช้ งานทังในส่
0 วนทีผลิตได้ ในประเทศและวัสดุอุปกรณ์ อืนๆ ทีจําเป็ นจะต้ องนําเข้ าจาก
ต่างประเทศ โดยผู้รั บจ้ างจะถื อเอาสาเหตุวัส ดุข าดตลาดหรื อผู้ผ ลิ ตไม่ส ามารถผลิ ตให้ ทันการใช้ ง าน
เป็ นสาเหตุในการขอต่ออายุสญ
ั ญาจ้ างกับผู้วา่ จ้ างไม่ได้
ผู้รับจ้ างจะเสนอมาตรฐานคุณภาพทีสูงกว่าทีกําหนดในมาตรฐานได้ แต่ทงนี
ั 0 0ต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากผู้วา่ จ้ างหรื อผู้แทนผู้วา่ จ้ าง
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กปภ. 01-2558 งานก่ อสร้ างทัวไป
หมวด ก งานจัดเตรี ยมสถานทีก่ อสร้ าง
ผู้รับจ้ างจะต้ องมีหนังสือขอรับมอบพื 0นทีก่อสร้ าง โดยผู้รับจ้ างและผู้ปฏิบตั ิงานของผู้รับจ้ าง จะต้ อง
ปฏิบตั ติ ามระเบียบของผู้ดแู ลรักษาบริ เวณอย่างเคร่งครัดในระหว่างดําเนินการก่อสร้ าง ดังนี 0
- วัสดุทีไม่ใช้ แล้ วในส่วนที เป็ นของผู้รับจ้ างจะต้ องนําออกนอกเขตก่อสร้ างและส่วนที เป็ นของผู้
ว่าจ้ างจะต้ องนําไปกองเก็บไว้ อย่างมีระเบียบและดูแลรักษาเป็ นอย่างดี ณ จุดทีผู้ควบคุมงานกําหนด และ
จัดทําเอกสารรายการส่งมอบให้ เรี ยบร้ อยตามระเบียบ
- ในการดํ าเนินการก่อสร้ างตามสัญญา หากทํ าให้ เกิ ดความเสี ยหายแก่ ทรั พ ย์ สิ นของผู้ว่าจ้ าง
ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบซ่อมแซมให้ อยูใ่ นสภาพเดิมหรื อดีกว่า โดยค่าใช้ จา่ ยเป็ นของผู้รับจ้ างทังสิ
0 0น
- ผู้รับจ้ างจะต้ องรั บผิดชอบในความเสี ยหายที เกิ ดขึน0 ต่อบุคคล ทรั พ ย์ สิ น สาธารณูปโภคหรื อ
สาธารณูปการต่างๆ ทัง0 ในพื น0 ที ก่อสร้ างและพื น0 ที ข้ างเคี ยงโดยรอบ อัน เป็ นผลเนื องมาจากการทํ างาน
โดยค่าใช้ จา่ ยเป็ นของผู้รับจ้ างทังสิ
0 0น

1. งานจัดหาสาธารณูปโภค เพือใช้ ในงานก่ อสร้ าง
ผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้จัดหานํ า0 ประปา เพื อใช้ ในการก่อสร้ าง อุปโภค บริ โภค ตลอดจนไฟฟ้าขณะ
ทําการก่อสร้ างโดยการขอใช้ สาธารณูปโภคของทางราชการ ผู้รับจ้ างจะต้ องได้ รับการยินยอมจากหัวหน้ า
หน่วยงานเจ้ าของพื 0นทีทีจะทําการก่อสร้ างก่อน พร้ อมทังจะต้
0 องปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อบังคับและคําสังของ
หน่วยงานเจ้ าของพื 0นทีนันอย่
0 างเคร่งครัด โดยค่าใช้ จา่ ยเป็ นของผู้รับจ้ างทังสิ
0 0น

2. งานขุดหรื อโยกย้ ายสิงไม่ พงึ ประสงค์ ทกีี ดขวางการก่ อสร้ าง
ผู้รับจ้ างจะต้ องขุดหรื อโยกย้ ายท่อนไม้ กิงไม้ รากไม้ ขยะ วัชพืชและสิงไม่พึงประสงค์ออกจากบริ เวณ
ทีทีจะทําการก่อสร้ างตลอดบริ เวณทีจะทําการขุดและถม ตามทีแสดงในแบบแปลน สําหรับกรณีการขุดหรื อ
โยกย้ ายต้ นไม้ ทีกีดขวางการก่อสร้ าง ผู้รับจ้ างจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้ างหรื อตัวแทนผู้ว่าจ้ าง
ก่อนจึงจะดําเนินการได้ หากแบบแปลนหรื อผู้วา่ จ้ างให้ คงสภาพหรื อรักษาบริ เวณกลุ่มของต้ นไม้ ไว้ ผู้รับจ้ าง
จะต้ องป้องกันไม่ให้ เกิดอันตรายหรื อเสียหาย โดยทํารัว0 ไม้ ล้อมหรื อคํ 0าไว้ หรื อโดยวิธีอืนทีเห็นว่าเหมาะสมใน
การตัดต้ นไม้ ต้องระวังไม่ให้ ล้มมาโดนต้ นไม้ ทีให้ คงรักษาไว้ จนเกิดความเสียหาย ถ้ าผู้รับจ้ างละเลยทําให้
ต้ นไม้ เ หล่านัน0 เสี ยหาย ผู้รับจ้ างจะต้ องชดใช้ ค่าเสี ยหายโดยค่าใช้ จ่ายต่างๆ ตกเป็ นของผู้รับจ้ างทัง0 สิ น0
หากจําเป็ นต้ องตัดต้ นไม้ บางต้ นออกให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของผู้วา่ จ้ างหรื อตัวแทนผู้วา่ จ้ าง
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3. งานรื อ= อาคารเก่ า
อาคารและสิงปลูกสร้ างรวมทังฐานรากที
0
ระบุไว้ ในแบบแปลนว่าให้ รือ0 ขนย้ ายและนําไปทิ 0ง ผู้รับจ้ าง
จะต้ องดําเนินการตามระเบียบที กปภ. กํ าหนดโดยจัดทําให้ เรี ยบร้ อยและส่วนต่างๆ ของสิงที รื อ0 ออกให้
นําออกไปนอกเขตก่อสร้ างทันทียกเว้ นส่วนทีผู้ว่าจ้ างจะระบุเป็ นอย่างอืน ผู้รับจ้ างมีสิทธิ ขอใช้ อาคารหรื อ
สิงปลูกสร้ างดังกล่าวได้ แต่จะต้ องทําการรื อ0 ถอนเมือหมดกําหนดการอนุญาตให้ ยืมใช้

4. งานทีดิน
ก่ อนดํ า เนิ นการปรั บ ที ดิน เพื อการก่ อสร้ าง ผู้รับ จ้ า งจะต้ อ งให้ ความร่ ว มมื อ กับ หน่ วยงานในการ
ดําเนินการตรวจสอบ สอบทวนขอบเขตทีดินเพือให้ ทราบว่าทีดินทีใช้ เป็ นทีก่อสร้ างอาคาร สิงก่อสร้ างเป็ น
ทีดินประเภทใดรวมทังจะต้
0 องปฏิบตั งิ านตามเงือนไขของหน่วยงานเจ้ าของพื 0นที ซึงค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ได้ รวมไว้
ในสัญญาแล้ ว โดยทีดินที กปภ.ใช้ เป็ นทีก่อสร้ างจําแนกเป็ นประเภทต่างๆ ดังนี 0
(1) ทีดินของรัฐทีให้ ใช้ หรื อให้ เช่า เช่น ทีดินสาธารณะ ทีดินราชพัสดุ ป่ าไม้ ฯลฯ
(2) ทีดินองค์กรหรื อเอกชนทีให้ ใช้ หรื อให้ เช่า เช่น ทีดินเทศบาล ทีดินวัด ฯลฯ
(3) ทีดินที กปภ.เป็ นเจ้ าของ

5. งานปรั บทีดินเพือการก่ อสร้ าง
การก่อสร้ างอาคารและสิงก่อสร้ างให้ เป็ นไปตามสัญญา ส่วนทีจะต้ องปรับบริ เวณจะต้ องดําเนินการ
ให้ ถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี 0

5.1 การตัดต้ นไม้ และขนออกนอกบริเวณ
ต้ นไม้ ทีอยู่ในทีดินของรัฐหรื อต้ นไม้ สงวน ให้ ปฏิบตั ิตามระเบียบหรื อข้ อบังคับหรื อกฎหมายที
เกียวข้ อง เช่น ต้ นไม้ สงวนจะต้ องดําเนินการขออนุญาตและปฏิบตั ิตามขันตอนของกฎหมายป่
0
าไม้ เป็ นต้ น
ผู้รับจ้ างจะต้ องให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานในการดําเนินงานค่าใช้ จา่ ยได้ รวมไว้ ในสัญญาแล้ ว

5.2 การขุดดินและขนออกนอกบริเวณ
5.2.1 ในที ดินของรั ฐหรื อที ดินเช่าให้ ปฏิบตั ิตามระเบียบหรื อข้ อบังคับหรื อกฎหมายที เกี ยวข้ อง
(หรื อข้ อตกลงในสัญญาเช่า) เช่นทีดินราชพัสดุจะขนดินออกยกให้ ผ้ ใู ดมิได้ นอกจากหน่วยราชการ ทังนี
0 0จะต้ อง
ได้ รับอนุมตั ิจากกรมธนารักษ์ ก่อนเป็ นต้ น ผู้รับจ้ างจะต้ องให้ ความร่ วมมือกับหน่วยงานในการดําเนินงาน
ค่าใช้ จา่ ยได้ รวมไว้ ในสัญญาแล้ ว
5.2.2 ดินทีขุดในทีดินของ กปภ.ให้ ดําเนินการตามข้ อกํ าหนดในสัญญาหากมิได้ เขียนไว้ เป็ น
อย่างอืน ให้ ถือว่าทีดินทีเหลือจากการใช้ ถมทีภายในบริ เวณตามแบบแปลนและรายการแล้ วให้ ขนออกไป
ทิ 0งนอกบริ เวณพื 0นทีของการประปา
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5.3 การรื อ= อาคารเก่ าและขนออกนอกบริเวณ
อาคารเก่าทีจะต้ องรื อ0 ถอนเพือใช้ พื 0นทีสําหรับก่อสร้ างอาคารใหม่ จะต้ องปฏิบตั ดิ งั นี 0
5.3.1 สําหรับการรื อ0 ถอนอาคารทีอยู่บนทีดินของรัฐ หรื อทีดินเช่าอืนๆ ทีมิใช่ทีดินของ กปภ.
จะต้ องปฏิ บตั ิตามระเบียบข้ อบังคับหรื อกฎหมายทีเกี ยวข้ อง เช่น การรื อ0 อาคารบนที ดินราชพัสดุ จะต้ อง
ได้ รับอนุญาตจากราชพัสดุจงั หวัดและทําการประมูลวัสดุทีได้ จากการรื อ0 ถอน ส่งเงินให้ กรมธนารักษ์ เป็ นต้ น
5.3.2 สําหรั บที ดินเช่าเอกชนหรื อทีดินของ กปภ.ให้ รือ0 ถอนและขนย้ ายวัสดุจากการรื อ0 ถอน
ออกไปทิ 0งนอกบริ เวณได้ ตามข้ อกําหนดสัญญาจ้ างและ/หรื อตามระเบียบที กปภ. กําหนด
5.3.3 ผู้รับจ้ างจะต้ องให้ ความร่ วมมือกับหน่วยงานผู้ว่าจ้ างหรื อเจ้ าของทรัพย์สิน เช่น ธนารักษ์
ในการดําเนินงานค่าใช้ จา่ ยทีเกิดขึ 0นเป็ นของผู้รับจ้ างทังสิ
0 0น ได้ รวมไว้ ในสัญญาแล้ ว

6. การก่ อสร้ างสิงอํานวยความสะดวก
6.1 สํานั กงานชัวคราวตามความเห็นชอบของผู้ ว่าจ้ าง โดยค่ าใช้ จ่ายเป็ นของ
ผู้รับจ้ างทัง= สิน=
ผู้รับจ้ าง จะต้ องจัดหาหรื อก่อสร้ างสํ านักงานสนาม สํ าหรั บเป็ นที ทํ างานของผู้ควบคุมงาน
ตัวแทนฝ่ ายผู้ว่าจ้ างโดยแยกส่วนและมี พืน0 ที ทีเหมาะสมในการทํางาน เช่น ห้ องทํางาน ห้ องประชุมและ
ห้ องนํ 0า จัดให้ มีอปุ กรณ์สํานักงาน พร้ อมสิงอํานวยความสะดวกทีจําเป็ น เช่น โทรศัพท์ เครื องโทรสาร เครื อง
ถ่ายเอกสาร เครื องคอมพิวเตอร์ พร้ อมอุปกรณ์ประกอบ เช่น เครื องพิมพ์ เครื องสแกนและอืนๆ รวมทังระบบ
0
อินเตอร์ เน็ตเป็ นต้ น หรื อตามทีผู้ว่าจ้ างเห็นว่าจําเป็ นและเหมาะสมโดยผู้รับจ้ างจะต้ องดูแลและทําความ
สะอาดให้ เรี ยบร้ อยและใช้ งานได้ ตลอดระยะเวลาก่อสร้ างตามสัญญา โดยอาจใช้ แบบมาตรฐานสํานักงาน
ชัวคราวในแบบมาตรฐานประกอบงานก่ อสร้ างนํ ามาก่อสร้ างก็ ได้ โดยพิ จารณาขนาดให้ เ หมาะสมกับ
จํานวนบุคลากรทีต้ องประชุมหรื อปฏิบตั งิ าน

6.2 ป้ายชือโครงการ
ผู้รับจ้ าง จะต้ องจัดหาและติดตังป
0 ้ ายชือโครงการหน้ าสถานทีก่อสร้ าง หรื อตามทีผู้ควบคุมงาน
กําหนดโดยมีขนาดป้ายตามรู ปแบบมาตรฐานหรื อมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.20x2.40 เมตร ในการติดตังป
0 ้ าย
จะต้ องมันคงและแข็ งแรง และผู้รับจ้ างจะต้ องซ่อมแซมป้ายให้ เ รี ยบร้ อยตลอดระยะเวลาก่ อสร้ างตาม
สัญญาห้ ามมิให้ ตดิ ตังเครื
0 องหมายการค้ าหรื อแผ่นป้ายโฆษณาทุกชนิดในบริ เวณงานก่อสร้ าง โดยค่าใช้ จ่าย
เป็ นของผู้รับจ้ างทังสิ
0 0น
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กปภ. 01-2558 งานก่ อสร้ างทัวไป
หมวด ข แนวทางปฏิบตั งิ านเกียวกับงานก่ อสร้ าง
1.

การควบคุมงานของผู้รับจ้ าง
1.1 การขอเข้ าดําเนินการต่ อผู้ว่าจ้ าง

ผู้รับจ้ างจะต้ องทํ าหนัง สื อขอเข้ าดําเนิ นการต่อผู้ว่าจ้ างพร้ อมทัง0 แต่งตัง0 บุคคลากรประจํ า
โครงการ ประกอบด้ วยผู้จัดการโครงการ วิศวกรโยธา ช่างควบคุมงานภาคสนาม โดยเสนอรายละเอียด
คุณวุฒิ ตําแหน่ง อํานาจหน้ าที และประสบการณ์มาประกอบด้ วย

1.2 การจัดหาให้ มีวิศวกรโยธาประจําหน่ วยงาน
ผู้รับจ้ าง จะต้ องจัดให้ มีวิศวกรโยธารับผิดชอบในงานควบคุมการก่อสร้ างตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพวิศวกรรม โดยจะต้ องอยู่ปฏิบตั ิงานประจํา ณ สถานทีก่อสร้ างและเป็ นผู้ลงนามในหนังสือรับรอง
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในส่วนของการควบคุมงานก่อสร้ างต่อหน่วยงานท้ องถิน

2. การปฏิบัตงิ านก่ อสร้ าง
2.1 การจัดทําแผนงานและแผนการเบิกจ่ าย
ผู้ รั บ จ้ าง จะต้ อ งจั ด ทํ า แผนงานและแผนการเบิ ก จ่ า ย เสนอให้ ผู้ ว่ า จ้ างพิ จ ารณาตาม
กําหนดเวลาทีระบุไว้ ในสัญญาจ้ างหรื อภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้ างโดยให้ สอดคล้ อ
งกับการเบิกจ่ายงบประมาณของ กปภ. และจะต้ องแสดงรายละเอียดงานจัดทําตามสัญญา
จ้ างให้ ครบถ้ วน เช่น การเข้ าทํางานตามสัญญา การเตรี ยมงาน ปริ มาณงาน โดยระบุวนั เริ มต้ นและวันสิ 0นสุด
ระยะเวลาทํางาน ทัง0 นี 0ให้ รวมถึง ลํ าดับ ขันตอนงาน
0
การจัดหาวัสดุ การเคลื อนย้ ายอุปกรณ์ ก่อสร้ างและ
รายละเอียดของกิจกรรมย่อยทีเกียวข้ องในแต่ละส่วนงานนันๆ
0

2.2 การอนุ มัติ ก่ อนดําเนินการก่ อสร้ างทุกครั =งผู้รับจ้ างจะต้ องเสนอขออนุ มัติ
ดําเนินการ (Request)
ผู้รับจ้ างก่อนดําเนินการก่อสร้ างทุกครัง0 ผู้รับจ้ างจะต้ องเสนอขออนุมตั ิดําเนินการ (Request)
ล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 วัน จากผู้ ค วบคุม งานก่ อ น หากผู้รั บ จ้ า งดํ า เนิ น การใดก่ อ นได้ รั บ อนุ มัติ จ าก
ผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานมีอํานาจทีจะสังให้ ผ้ รู ับจ้ างดําเนินการแก้ ไข โดยค่าใช้ จ่ายในการแก้ ไขเป็ นของ
ผู้รับจ้ างและผู้รับจ้ างจะถือเป็ นเหตุข้ออ้ างในการต่ออายุสญ
ั ญาจ้ างไม่ได้

2.3 การรายงานผลงานประจําวัน (Daily Report)
ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งรายงานผลงานประจําวัน (Daily Report) และรายงานความก้ าวหน้ าของ
งานทุกระยะ 30 วัน (Monthly Report) โดยจะต้ องแสดงเปรี ยบเทียบผลงานทีแล้ วเสร็ จจริ งกับผลงานที
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คาดว่าจะเสร็ จในแต่ละเดือนตามแบบทีผู้วา่ จ้ างกําหนด หากปรากฏว่าการทํางานล่าช้ ากว่าแผนงานทีเสนอ
ไว้ ผู้รับจ้ างจะต้ องชี 0แจงสาเหตุทีล่าช้ า ทังนี
0 0จะต้ องนําเสนอแผนการเร่งรัดการทํางานให้ แล้ วเสร็ จตามแผนที
กําหนดไว้ เดิมเสนอให้ ผ้ คู วบคุมงานรับทราบ

3. การขออนุมัตใิ ช้ ตรวจสอบและทดสอบวัสดุก่อสร้ าง
3.1 การขออนุมัตใิ ช้ วัสดุก่อสร้ าง
ผู้รับจ้ าง จะต้ องขออนุมตั ใิ ช้ วสั ดุก่อสร้ างทุกชนิดทีจะนํามาใช้ ในการก่อสร้ างและจะต้ องเสนอ
ก่อนนํามาใช้ งานอย่างน้ อย 30 วัน โดยจะต้ องระบุรายละเอียดคุณสมบัติของวัสดุให้ ชดั เจน รวมทังจะต้
0 อง
ส่งตัวอย่างและ/หรื อ แค๊ ตตาล๊ อกเพือประกอบการพิจารณาด้ วย ทังนี
0 0ให้ ผ้ รู ับจ้ างจัดส่งเอกสารและตัวอย่าง
วัสดุ/อุปกรณ์ ทีต้ องการใช้ จากแบบรู ปหรื อรายการมาตรฐานเพือขออนุมตั ิเพียง 1 รุ่ น/ชนิดของผลิตภัณฑ์
ต่อครัง0 เท่านัน0

3.2 การทดสอบคุณสมบัตขิ องวัสดุ
ผู้รับจ้ าง จะต้ องดําเนินการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุหรื องานตามข้ อกํ าหนดตลอดจนงาน
ทดสอบ ในสนามภายใต้ การควบคุม งานของผู้ควบคุม งาน หรื อจัดส่ง ไปทํ าการทดสอบกับหน่วยงาน
ราชการหรื อหน่วยงานที ได้ รับการรับรองมาตรฐานการทดสอบจากทางราชการที ผู้ควบคุมงานเห็นชอบ
ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ทีเกิดขึ 0นทังหมดเป็
0
นของผู้รับจ้ างทังสิ
0 0น

4. การป้องกันและการรั กษาความปลอดภัยสถานทีก่ อสร้ าง
4.1 มาตรการป้องกัน ดูแลความปลอดภัยต่ อบุคคลและทรั พย์ สิน
ผู้รับจ้ าง จะต้ องจัดให้ มีมาตรการป้องกันดูแลความปลอดภัยต่อบุคคลและทรัพย์สินตลอดจน
สิงแวดล้ อมทีเกียวข้ องกับงานก่อสร้ าง เช่น ก่อสร้ างรัว0 กันเขตก่
0
อสร้ าง ก่อสร้ างสิงป้องกันชัวคราวบริ เวณที
อัน ตรายรวมถึ ง การแสดงเครื องหมายหรื อป้ ายเตื อ นภัย ที ได้ ม าตรฐานและมี ค วามชัด เจน เพื อความ
ปลอดภัยตามรูปแบบทีผู้วา่ จ้ างกําหนดไว้ ในบริ เวณก่อสร้ างและพื 0นทีทํางานทีอาจเกิดอันตรายหรื ออาจเกิด
อุบตั เิ หตุทกุ แห่งตลอดระยะเวลาก่อสร้ างตามสัญญา ค่าใช้ จา่ ยเป็ นของผู้รับจ้ างทังสิ
0 0น

4.2 การจัดหาพนักงานรั กษาความปลอดภัยประจําสถานทีก่ อสร้ าง
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยประจําสถานทีก่อสร้ างอย่างน้ อย 1 คน
หรื อให้ เพียงพอกับขนาดพื 0นทีก่อสร้ างโดยมีหน้ าทีกํ ากับดูแลความปลอดภัย ป้องกันและรักษาทรัพย์สิน
ต่างๆ ในพื 0นทีก่อสร้ างรวมถึงทรัพย์สินและบุคลากรของผู้ว่าจ้ างทีทํางานในพื 0นทีก่อสร้ างด้ วย ค่าใช้ จ่าย
เป็ นของผู้รับจ้ างทังสิ
0 0น
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4.3 งานระบบรั กษาความปลอดภัย ด้ วยกล้ องวงจรปิ ด
สําหรับงานก่อสร้ าง หรื องานปรับปรุงต่างๆ ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาและติดตังระบบกล้
0
องวงจรปิ ด
และเครื องบันทึกข้ อมูลที สามารถดูย้อนหลังได้ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ พื น0 ที ก่อสร้ างหรื องานปรั บปรุ งนัน0 ๆ
โดยจะต้ องติดตังกล้
0 องไม่น้อยกว่า 4 จุดต่อสถานทีก่อสร้ างแล้ วแต่ผ้ วู ่าจ้ างเห็นเหมาะสม เพือให้ ครอบคลุม
พื 0นที ก่อสร้ างหรื องานปรั บปรุ งและระบบดังกล่าวจะต้ องเชื อมโยงกับระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต(ถ้ ามี )
ให้ สามารถใช้ งานได้ ตลอดระยะเวลาสัญญาจ้ าง ค่าใช้ จา่ ยเป็ นของผู้รับจ้ างทังสิ
0 0น
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กปภ. 01-2558 งานก่ อสร้ างทัวไป
หมวด ค งานอาคาร
1. งานคอนกรี ต
1.1 โครงสร้ างทัวไป
อาคารโครงสร้ างคอนกรี ตเสริ มเหล็กทัวไปทีมิได้ สมั ผัสกับนํ 0าโดยตรง ได้ แก่ สํานักงาน บ้ านพัก
พนักงาน โรงเก็บพัสดุ แท่นรับท่อ ฯลฯ ให้ ใช้ คอนกรี ตชนิด ค 3. (มยผ.1101)

1.2 โครงสร้ างทีใช้ สาํ หรั บกักเก็บนํา= และ/หรื อกันนํา=
ทุกๆ ส่วนขององค์ อาคารโครงสร้ างคอนกรี ตเสริ ม เหล็ กที มี วัตถุประสงค์ ใ นการกักเก็ บนํ า0
และ/หรื อ กันนํ า0 ได้ แก่ ถังแบ่งนํ 0า บ่อผสมเร็ ว ถังแยกทราย ถังตกตะกอน โรงกรองนํ า0 ถังนํ า0 ใส หอถังสูง
โรงเก็ บ จ่ า ยสารเคมี โรงสูบ นํ า0 แบบบ่อ แห้ ง (ทัง0 นี ไ0 ม่ รวมถึ ง โครงสร้ างระบบระบายนํ า0 เช่น บ่อพักราง
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี 0
ระบายนํ 0า ฯลฯ) ให้ ใช้ คอนกรี ตชนิด ค.5 (มยผ.1101) และมีคณ
1.2.1 ปริ มาณปูนซีเมนต์ต้องไม่น้อยกว่า 350 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ของคอนกรี ต)
1.2.2 ปริ มาณนํ 0าต่อซีเมนต์ (w/c) สูงสุดไม่เกิน 0.47 (โดยนํ 0าหนัก)
1.2.3 ขนาดของหินหรื อกรวดทีใช้ ต้องใหญ่ไม่เกิน 19 มิลลิเมตร
1.2.4 อัตราส่วนทรายต่อหินประมาณ 0.67 (โดยนํ 0าหนัก)
1.2.5 สารผสมเพิม (Admixture) ทีเติมลงไปขณะผสมคอนกรี ตเพือเปลียนแปลงคุณสมบัติ
ของคอนกรี ต เช่น สารหน่วงการก่อตัว กรวดนํ 0า ให้ เป็ นตามมาตรฐาน มอก. 733

1.3 วัสดุทใช้
ี ผสมคอนกรี ต
1.3.1 ปูนซีเมนต์ ให้ ใช้ ปนู ซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภท1 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
มอก.15 เล่ม 1 “ปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ข้อกําหนดคุณภาพ” ยกเว้ นโครงสร้ างทีสัมผัสนํ 0าเค็มหรื อดินเค็มให้
ใช้ ปนู ซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภท 5 ชนิดทนซัลเฟตได้ สงู
1.3.2 ทราย ต้ องเป็ นทรายนํ า0 จื ดที หยาบคมแข็งแกร่ งและสะอาดปราศจากวัสดุอืนเจื อปน
ต้ องผ่านการทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานทดสอบทรายผสมคอนกรี ตของ มยผ.1201- มยผ.1207 หิน
หรื อกรวด หินหรื อกรวดทีใช้ ต้องแข็งแกร่ ง ไม่ผุ สะอาดปราศจากวัสดุอืนเจือปนและต้ องผ่านการทดสอบ
คุณสมบัตติ ามมาตรฐานการทดสอบ หิน กรวด ของ มยผ.1201-มยผ.1207
1.3.3 หินหรื อกรวด ต้ องแข็ งแกร่ ง ไม่ผุ สะอาดปราศจากวัสดุอืนเจื อปนและต้ องผ่านการ
ทดสอบคุณสมบัตติ ามมาตรฐานการทดสอบ หิน กรวด ของ มยผ.1201- มยผ.1207
1.3.4 นํ 0า ให้ ถือปฏิบตั ติ าม ข้ อ 4.4 ของ มยผ.1101
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1.4 ค่ าการยุบตัว (Slump)
วิธีการทดสอบค่าการยุบตัวให้ ถือปฏิ บตั ิตามมาตรฐาน มยผ.1209 และให้ ใช้ ค่าการยุบตัว
5-10 เซนติเมตร ยกเว้ นกําแพงหรื อผนังทีบางกว่า15เซนติเมตร ค่าการยุบตัวอนุโลมให้ ได้ ถึง12.5 เซนติเมตร

1.5 คอนกรี ตผสมเสร็จ
คอนกรี ตผสมเสร็ จในการก่อสร้ างให้ ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม มอก.213

1.6 คอนกรี ตหยาบ
โดยทัวไปถ้ ามิได้ ระบุไว้ เป็ นอย่างอืน ให้ ใช้ ส่วนผสมโดยปริ มาตร 1:3:5 หรื อคอนกรี ตทีมีชนั 0
คุณภาพสูงกว่า

1.7 ความหนาของคอนกรี ตทีหุ้มเหล็ก
ข้ อกํ าหนดความหนาของคอนกรี ตทีหุ้มเหล็กให้ ใช้ ส่วนหุ้มคอนกรี ตจากผิวแบบถึงผิวนอกเหล็กเสริ ม
ดังต่อไปนี 0
1.7.1 สําหรับโครงสร้ างทัวไป
ความหนาของคอนกรี ต
ลักษณะของงาน
ทีหุ้มเหล็กตําสุด (ซม.)
- ฐานรากและโครงสร้ างอืนๆ ทีหล่อบนดิน
6.0
- ฐานรากและโครงสร้ างอืนๆ ทีมีคอนกรี ตหยาบหรื อไม้ แบบรองรับ
4.0
- พื 0นทีหล่อบนดิน (ซึงไม่เชือมต่อกับตัวอาคาร)
4.0
- พื 0นทีเชือมต่อกับตัวอาคารมีคอนกรี ตหยาบรองรับ
2.5
- พื 0นและผนังอืนๆ
2.0
- คานและเสาอืนๆ
3.0
1.7.2 สําหรับโครงสร้ างส่วนทีกักเก็บนํ 0า
ความหนาของคอนกรี ต
ลักษณะของงาน
ทีหุ้มเหล็กตําสุด (ซม.)
- พื 0นและผนัง
4.5
- คานและเสา
4.5

1.8 แบบหล่ อ (Formwork) สําหรั บงานโครงสร้ างคอนกรี ตผิวเปลือย
ต้ องทําจากวัสดุทีแข็งแรงและทนทาน เช่น เหล็กหรื อไม้ กรณีทีทําจากเหล็กผิวหน้ าของแบบ
หล่อทีสัมผัสกับคอนกรี ตต้ องเรี ยบและสะอาด ถ้ าเป็ นแบบหล่อทีทําจากไม้ ผิวหน้ าต้ องกรุ ด้วยไม้ อดั ชนิดกัน
ความชื 0นมีความหนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร โครงเคร่ าและคํ 0ายันทีใช้ ยึดแบบหล่อต้ องแข็งแรงเพียงพอ
ทีจะป้องกันการบิดหรื อโก่งตัวของแบบหล่อขณะเทคอนกรี ต การเข้ าแบบระหว่างแผ่นต้ องเข้ าแบบให้ สนิท
เพือกันนํ 0าปูนรัว ก่อนเข้ าแบบเทคอนกรี ตให้ ทาผิวหน้ าของแบบหล่อด้ วยนํ 0ายาเคลือบแบบ ปริ มาณการใช้ ให้
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ปฏิ บัติ ต ามคํ า แนะนํ า ของบริ ษั ท ผู้ ผลิ ต การทาต้ อ งระวัง มิ ใ ห้ นํ า0 ยาเคลื อ บแบบสั ม ผั ส กั บ เหล็ ก เส้ น
เสริ มคอนกรี ต นํ 0ายาเคลือบแบบทีติดกับผิวหน้ าของคอนกรี ตจะต้ องล้ างออกให้ หมดก่อนทาซีเมนต์เคลือบ
กันซึมหรื อเริ มขบวนการผลิต
- สําหรับโครงสร้ างทีใช้ กกั เก็บนํ 0าและ/หรื อกันนํ 0า ซึงได้ แก่ ถังแบ่งนํ 0า บ่อผสมเร็ ว ถังแยกทราย
ถังตกตะกอน ถังนํ 0าใสและหอถังสูง กําหนดให้ ใช้ แบบหล่อสําหรับงานโครงสร้ างคอนกรี ตผิวเปลือยทุกๆส่วน
ขององค์อาคาร ยกเว้ นโครงสร้ างดังต่อไปนี 0
(1) โรงกรองนํ า0 ให้ ใ ช้ แ บบหล่ อ สํ า หรั บ โครงสร้ างคอนกรี ต ผิ ว เปลื อ ย เฉพาะส่ ว นของ
ถังกรองนํ 0า ทังภายในและภายนอกถั
0
ง
(2) โรงเก็บจ่ายสารเคมี ให้ ใช้ แบบหล่อสําหรับโครงสร้ างคอนกรี ตผิวเปลือยเฉพาะส่วนของ
ถังจ่ายสารเคมี ทังภายในและภายนอกถั
0
ง
(3) โรงสูบนํ 0าบ่อแห้ ง ให้ ใช้ แบบหล่อสํ าหรับโครงสร้ างคอนกรี ตผิวเปลือยเฉพาะส่วนของ
โครงสร้ างบ่อแห้ ง ทังภายในและภายนอกบ่
0
อแห้ ง

1.9 ลักษณะคอนกรี ตหลังจากการถอดแบบ
คอนกรี ตหลังจากการถอดแบบจะต้ องมีลกั ษณะเป็ นเนื 0อเดียวกัน (Homogeneous) ในกรณีที
ผิวเป็ นคอนกรี ตเปลือย ห้ ามฉาบผิวด้ วยปูนทรายหรื อวัสดุอืนยกเว้ นกรณีทีจะต้ องดําเนินการ ตามข้ อ 1.10

1.10 การแก้ ไขและซ่ อมแซมคอนกรี ตผิวเปลือย
ทันทีทีถอดแบบหล่อ ผู้รับจ้ างจะต้ องขจัดตะเข็บทีเกิดจากรอยต่อของแบบ เศษไม้ ทียึดแบบที
ฝั งในเนื 0อคอนกรี ตและเหล็กยึดแบบทียืนออกมาจากคอนกรี ตออกให้ หมด และนํ 0าปูนทีรัวออกจากแบบหล่อ
ทีทําให้ เกิดเป็ นคราบตามผิวคอนกรี ตต้ องทําความสะอาดให้ เรี ยบร้ อย
1.10.1 การซ่อมแซมรู คอนกรี ตทีเกิดจากการตัดเหล็กยึดหรื อทียึดแบบ (Form Tied) ก่อนอืน
ต้ องทําความสะอาดรู ให้ ปราศจากคราบนํ า0 มัน คราบนํ 0าปูนหรื อสิงสกปรกต่างๆ ทีเป็ นอุปสรรคต่อการยึด
เกาะแล้ วอุดด้ วยปูนทรายสํ าเร็ จรู ปชนิดไม่หดตัว มีกําลังยึดเกาะและรับแรงอัดได้ สูง ปริ มาณการใช้ และ
ส่วนผสมให้ ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําของบริ ษัทผู้ผลิต
1.10.2 การซ่อมแซมคอนกรี ตทีโก่ง ปูด และทีเป็ นรังผึ 0ง (Honey Comb Area) ก่อนทําการ
ซ่อมแซมต้ องได้ รับความเห็ นชอบจากผู้ว่าจ้ างหรื อผู้แทนผู้ว่าจ้ างเสี ยก่ อนจึง จะดําเนินการได้ โดยทัวไป
จะต้ องทําการสกัดหรื อเจาะให้ เป็ นรู ปสีเหลียมลึกอย่างน้ อย 2.50 เซนติเมตร กําจัดส่วนทีไม่แข็งแรงออกให้
หมด (สําหรับกรณีทีรังผึ 0งหรื อคอนกรี ตส่วนทีเสียหายนันถึ
0 งเหล็กเสริ มการสกัดหรื อเจาะจะต้ องทําให้ กว้ าง
โดยรอบเหล็กเสริ มมีระยะห่างจากเหล็กเสริ มอย่างน้ อย 1 เซนติเมตร โดยรอบ) ทําการล้ างผิวทีสกัดหรื อ
เจาะให้ สะอาดด้ วยนํ 0า แล้ วให้ ดําเนินการอุดหรื อฉาบด้ วยปูนทรายสําเร็ จรู ป ตามหัวข้ อ 1.10.1 ดังทีกล่าว
มาแล้ ว
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1.10.3 กรณีทีการเกิดรังผึ 0งหรื อคอนกรี ตมีความเสียหายมาก ผู้ว่าจ้ างหรื อผู้แทนผู้ว่าจ้ างอาจ
สังให้ ทําการสกัดหรื อทุบส่วนนันๆ
0 ออกทังหมด
0
และให้ ทําการหล่อคอนกรี ตในส่วนนันใหม่
0 โดยเทอัดด้ วยปูน
ทรายสําเร็ จรู ปชนิดไหลตัวได้ ดีไม่หดตัวและไม่มีโลหะผสม การแก้ ไขทีกล่าวไว้ ข้างต้ นทัง0 3 ข้ อนี 0 ผู้รับจ้ าง
จะต้ องเป็ นผู้ออกค่าใช้ จา่ ยทังสิ
0 0น

1.11 งานเทอั ดปูน ทรายสําเร็ จรู ปชนิ ดไหลตัวได้ ดีไม่ หดตัวและไม่ มีโลหะผสม
(Non-Shrink ,Non- Metallic Grout Mortar)
สําหรับโครงสร้ างฐานแท่นรองรับเครื องจักร รู สําหรับใส่สลักยึดฐานเครื องจักรบริ เวณรู โพรงที
คอนกรี ตเสียหายมาก บริ เวณรอบท่อทีเจาะทะลุผนังหรื อพื 0นโครงสร้ างสําหรับกักเก็บนํ 0า ให้ ทําความสะอาด
ผิวพื 0นให้ ปราศจากคราบนํ 0ามัน คราบนํ 0าปูน หรื อสิงสกปรกต่างๆ ทีเป็ นอุปสรรคต่อการยึดเกาะและทําผิวพื 0น
ให้ เ ปี ยกชื น0 แต่ไม่มี นํา0 ขัง แล้ วเทอัดด้ วยปูนทรายสํ าเร็ จ รู ปชนิ ดไหลตัวได้ ดีไ ม่หดตัวและไม่มี โลหะผสม
ปริ มาณการใช้ และส่วนผสมให้ ปฏิ บตั ิตามคําแนะนําของบริ ษัทผู้ผลิตเมือเทอัดแล้ วต้ องทํ าการบ่มพื น0 ผิว
ให้ ชื 0นด้ วยนํ 0าเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน

1.12 รอยต่ อขณะก่ อสร้ าง (Construction Joints)
เมือไม่สามารถเทคอนกรี ตส่วนหนึงส่วนใดเสร็ จในคราวเดียวกันได้ และจํ าเป็ นต้ องมีรอยต่อ
ของโครงสร้ างซึงไม่ได้ กําหนดไว้ ในแบบก่อสร้ างแล้ ว ก่อนทีจะทําการเทคอนกรี ตส่วนนันจะต้
0
องเลือกทําใน
ตําแหน่งที จะทํ าให้ โครงสร้ างไม่เสี ยกํ าลัง และได้ รับความเห็ นชอบจากผู้ว่าจ้ างหรื อผู้แทนผู้ว่าจ้ างก่อน
โดยให้ ถือปฏิบตั ดิ งั นี 0
1.12.1 ในคาน พื น0 และผนังก่อนทีจะเทคอนกรี ตใหม่ต่อกับคอนกรี ตเก่าจะต้ องทิ 0งช่วงเวลา
อย่างน้ อย 2 วัน และหรื อเพือให้ คอนกรี ตเก่านันแข็
0 งตัวเสียก่อน
1.12.2 เหล็กเสริ มคอนกรี ตทีผ่านตรงบริ เวณรอยต่อนัน0 จะต้ องกําจัดนํ 0าปูน คอนกรี ต สนิมสิง
สกปรกอืนๆ ทีเกาะทีผิวเหล็กออกก่อนเทคอนกรี ตใหม่ทบั
1.12.3 ผิวคอนกรี ตตรงบริ เวณรอยต่อจะต้ องสะอาดและจะต้ องกํ าจัดฝ้านํ 0าปูนออกให้ หมด
คลุมด้ วยกระสอบชุบนํ 0าอย่างน้ อย 6 ชัวโมง แล้ วจึงราดด้ วยนํ 0าปูนซีเมนต์เข้ มข้ นก่อนเทคอนกรี ตทับรอยต่อ
นัน0
1.12.4 ตําแหน่งต่างๆ ที สามารถจะหยุดเทคอนกรี ตได้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้ างหรื อ
ผู้แทนผู้วา่ จ้ างหรื อตามตําแหน่งต่างๆ ดังนี 0
(1) สําหรับเสา ทีระดับไม่เกิน 5 เซนติเมตร ตําจากท้ องคานหัวเสา
(2) สําหรับคานทีกลางคาน โดยใช้ ไม้ กัน0 ตังฉากในกรณี
0
ทีคานซอยตัดกับคานหลัก
ตรงบริ เวณกึงกลางช่วงให้ เลือนรอยต่อในคานออกไปอีกระยะ 1 เท่าของความลึก
ของคานหลัก
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(3) สําหรับพื 0นทีกลางแผ่นพื 0น โดยใช้ ไม้ กนตั
ั 0 งฉากในกรณี
0
ทีเป็ นรอยต่อของโครงสร้ าง
ทีใช้ กักเก็บนํ 0า กันนํ 0า ผู้รับจ้ างจะต้ องใส่แผ่นกันนํ 0าสําหรับรอยต่อก่อสร้ างเพือ
ป้องกันการรั วซึม ตามรอยต่อคอนกรี ตรายละเอี ยดตามข้ อกํ าหนดแผ่นกันนํ า0
สํ าหรั บรอยต่อก่อสร้ าง (Waterstop for Construction Joint) แบบมาตรฐาน
ประกอบงานก่อสร้ างการประปาส่วนภูมิภาค

1.13 การบ่ มคอนกรี ต
หลังจากการถอดแบบ ให้ ดําเนินการแก้ ไขและซ่อมแซมคอนกรี ตผิวเปลือย (รายละเอียดตาม 1.10
การแก้ ไขและซ่อมแซมคอนกรี ตผิวเปลือย) ให้ เรี ยบร้ อยใช้ กระสอบคลุมรดนํ 0าให้ ช่มุ หรื อใช้ แผ่นพลาสติกคลุม
อยู่ตลอดเวลาต่อเนืองกันไม่น้อยกว่า 7 วัน ในกรณี ทีเป็ นโครงสร้ างขนาดใหญ่ไม่สามารถดําเนินการตามวิธี
ดังกล่าวได้ อนุญาตให้ ใช้ นํ 0ายาบ่มคอนกรี ตแทนได้ ปริ มาณการใช้ ให้ ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําของบริ ษัทผู้ผลิต

1.14 การป้องกันการซึมของนํา= สําหรั บโครงสร้ างทีใช้ กักเก็บนํา= กันนํา=
ให้ ทาซีเมนต์เคลือบกันซึมโครงสร้ างทีใช้ กกั เก็บนํ 0า ยกเว้ นถังเก็บจ่ายสารเคมี โดยให้ ทําความ
สะอาดผิวคอนกรี ตให้ ปราศจากคราบนํ 0ามัน คราบนํ 0าปูน หรื อสิงสกปรกต่างๆ ทีเป็ นอุปสรรคต่อการยึดเกาะ
อุดซ่อมแซมรอยแตกร้ าว รู โพรง รู พรุ น รวมทังตะเข็
0
บรอยต่อของแบบให้ เรี ยบร้ อย ทําผิวพื 0นด้ านทีรับแรงดัน
ของนํ 0า (Positive)ให้ เปี ยกชื 0นแต่ไม่มีนํ 0าขัง ฉาบหรื อทาด้ วยซีเมนต์เคลือบกันซึม สําหรับโครงสร้ างทีใช้ กนั นํ 0า
เช่น โรงสูบนํ 0าแบบบ่อแห้ ง ให้ ทาเคลือบซีเมนต์กนั ซึมทีผนังภายนอกและพื 0นภายในปริ มาณการใช้ 3 กิโลกรัม
ต่อตารางเมตร หรื อมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร ทิ 0งไว้ เป็ นเวลา 7 วันก่อนใช้ งาน

1.15 การป้องกันการกัดกร่ อนของสารเคมี สําหรั บถังเก็บจ่ ายสารเคมี
ให้ ป้องกันการกัดกร่ อนของสารเคมีด้วยการเคลือบด้ วยไฟเบอร์ กลาส โดยกํ าหนดให้ เคลือบ
ภายในถั ง เก็ บ จ่ า ยสารเคมี ทัง0 หมด และขอบด้ า นบนของถั ง โดยหุ้ ม ถึ ง ผนัง ด้ า นนอกไม่ น้ อ ยกว่ า 10
เซนติเมตร
การเตรี ยมพื 0นผิวของถังเก็บจ่ายสารเคมีจะต้ องฉาบเรี ยบ (ห้ ามขัดมัน)ให้ ปราศจากตะเข็บและ
รอยต่อ ก่อนทําการเคลือบไฟเบอร์ กลาสให้ ทําความสะอาดผิวคอนกรี ตให้ สะอาดปราศจากนํ 0ามัน คราบนํ 0า
ปูนหรื อสิงสกปรกต่างๆ ทีเป็ นอุปสรรคต่อการยึดเกาะของไฟเบอร์ กลาส ความชื 0นทีพื 0นผิวไม่เกิน 4 เปอร์ เซ็น
จึงสามารถทําการเคลือบไฟเบอร์ กลาสได้
ไฟเบอร์ กลาสทีใช้ เคลือบภายในถังเก็บจ่ายสารเคมีต้องประกอบด้ วย 4 ขันตอน
0
ดังต่อไปนี 0
(1) รองพื 0นด้ วยเรซิน ซึงผสมนํ 0ายาเร่งการแข็งตัว (ปริ มาณการใช้ 2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
(2) ปูทบั ด้ วยใยแก้ ว เบอร์ 300 (ขนาด 300 กรัมต่อตารางเมตร) ชันคุ
0 ณภาพ E GLASS แล้ ว
ทาทับด้ วยเรซิน
(3) ปูทบั ด้ วยใยแก้ ว เบอร์ 450 (ขนาด 450 กรัมต่อตารางเมตร) ชันคุ
0 ณภาพ E GLASS แล้ ว
ทาทับด้ วยเรซินอีกครัง0 หนึง
กปภ.01-2558 งานก่อสร้ างทัวไป

12/44

(4) เมือพื 0นผิวชันที
0 3 แห้ งสนิทดีแล้ ว ให้ ใช้ กระดาษทรายขัดพื 0นผิวให้ เรี ยบเสมอกันก่อนทา
เรซินซึงมีส่วนผสมของ MONO WAX 5 เปอร์ เซ็น ซึงเป็ นชันสุ
0 ดท้ าย พื 0นผิวทีผ่านการ
เคลือบด้ วยไฟเบอร์ กลาส จะต้ องมีอายุอย่างน้ อย 7 วัน จึงสามารถบรรจุสารเคมีได้

2. เหล็กเส้ นเสริมคอนกรี ต
เหล็กเส้ นเสริ มคอนกรี ต ต้ องเป็ นเหล็กทีมีคณ
ุ สมบัติได้ ตามมาตรฐาน มยผ.1103 โดยทัวไปถ้ าไม่ได้
ระบุไว้ ในแบบแปลน ให้ ใช้ เหล็กเส้ นเสริ มคอนกรี ต ดังนี 0
2.1 เหล็กทีมีเส้ นผ่านศูนย์กลางขนาด 6 และ 9 มิลลิเมตร ให้ ใช้ เหล็กกลม (Plain Round Bar) SR 24
มอก. 20
2.2 เหล็กทีมีเส้ นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่กว่า 9 มิลลิเมตร ให้ ใช้ เหล็กข้ ออ้ อย(Deformed Bar) SD 30
มอก.24

3. การก่ อสร้ างผนังอิฐ
3.1 ก่อนก่ออิฐจะต้ องทําความสะอาดส่วนทีเปรอะเปื อ0 น รดหรื อชุบนํ 0าจนเปี ยกชุม่
3.2 การก่ออิฐระหว่างชันที
0 ชิดกันต้ องสลับแนวก่อไม่ให้ ตรงเป็ นแนวเส้ นดิง อิฐก่อชันหนึ
0 งๆ และชัน0
ข้ างเคียงต้ องได้ แนว ได้ ระดับ และในผนังผืนเดียวกันห้ ามก่ออิฐแต่ละแนวมีระดับสูงกว่ากันเกิน 1.00 เมตร
3.3 ผิ วของเสาคอนกรี ตส่วนที ผนัง ก่ ออิ ฐ จะก่ อเข้ าชน จะต้ องฝั ง ยึดด้ วยเหล็ กหนวดกุ้ง เส้ นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ยาวโผล่จากผิวเสา 0.30 เมตร ทุกระยะ 0.30 ถึง 0.40 เมตร ทําผิวให้ ขรุ ขระและ
ราดนํ 0าให้ เปี ยกก่อนจะก่ออิฐปูนก่อต้ องเต็มหน้ าอิฐ
3.4 ผนังก่ออิฐหลังจากก่อแล้ วภายใน 24 ชัวโมง จะต้ องระวังมิให้ เปี ยกนํ 0าหรื อได้ รับการสะเทือนและ
ห้ ามบรรทุกหรื อรับนํ 0าหนักอืนใด
3.5 ผนังก่ออิฐครึ งแผ่นทีมีเนื 0อทีเกินกว่า 9 ตารางเมตร จะต้ องใส่เสาเอ็นและคานทับหลังคอนกรี ต
เสริ มเหล็กขนาดไม่เล็กกว่า 10x10 เซนติเมตร เหล็ก 2 Dia 9 มิลลิเมตร เหล็กปลอก Dia 6 มิลลิเมตร
@ 0.10 เมตร ในแนวทีจะกําหนดให้ ตามความเหมาะสมโดยจํากัดมิให้ มีพื 0นทีก่ออิฐผืนเดียวกันมากกว่าที
กําหนด ผนังก่ออิฐทีมีความสูงมากกว่า 3.00 เมตร จะต้ องมีคานทับหลังตรงกลางช่วงผนังก่ออิฐทีมีความ
กว้ างมากกว่า 4.00 เมตร จะต้ องมีเสาเอ็นแบ่งครึ งช่วงและสูงตลอดความสูงของกําแพงเหล็ก เสาเอ็นและ
คานทับหลังจะต้ องฝั งในเสา คาน หรื อพื 0นอย่างน้ อย 30 เซนติเมตร
3.6 ช่องเปิ ดหน้ าต่าง ประตู ฯลฯ จะต้ องใส่เสาเอ็นและคานทับหลังขนาดตามที กล่าวมาแล้ วใน
ข้ อ 3.5 โดยรอบยกเว้ นส่วนของหน้ าต่าง ประตูทีติดกับโครงสร้ าง
3.7 ส่วนผสมปูนก่อ โดยปริ มาตรของผนังทีอยูต่ ํากว่าระดับดิน
ปูนซีเมนต์
1 ส่วน
ทรายหยาบ
1 ส่วน
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3.8 ส่วนผสมปูนก่อ โดยปริ มาตรของผนังทัวไป
ปูนซีเมนต์
1 ส่วน
ปูนขาว
1 ส่วน
ทรายหยาบ
4 ส่วน
3.9 ปูน ซี เ มนต์ สํ า หรั บ ปู น ก่ อ จะต้ อ งมี คุ ณ สมบัติ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม มอก.80
“ปูนซีเมนต์ผสม”
3.10 อนุญ าตให้ ใ ช้ นํ า0 ยาเคมี ผ สมปูน ก่ อ แทนปูน ขาวได้ และให้ ใ ช้ ส่ ว นผสมตามคํ า แนะนํ า ของ
บริ ษัทผู้ผลิต

4. การฉาบปูน
4.1 ให้ ทําความสะอาดผิวผนังให้ ปราศจากสิงสกปรก หากเป็ นผนังคอนกรี ตให้ กะเทาะผิวหน้ าให้
ขรุขระโดยทัวราดนํ 0าให้ ชื 0นแล้ วจึงฉาบปูน
4.2 ผิวปูนฉาบจะต้ องเรี ยบสมําเสมอกันตลอด ถ้ าหากถือปูนทับอีกชันหนึ
0 งจะต้ องขูดผิวหน้ าปูนฉาบ
ชันล่
0 างให้ ขรุขระ
4.3 หลังจากฉาบปูนแล้ ว 1 วัน จะต้ องฉีดนํ 0าให้ เปี ยกชุม่ และกระทําติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
4.4 ผิวปูนฉาบทีแตกร้ าวหรื อไม่จบั ผนัง จะต้ องกะเทาะออกและทําผิวล่างให้ ขรุ ขระรดนํ 0าให้ เปี ยกชุ่ม
แล้ วจึงฉาบใหม่
4.5 ส่วนผสมปูนฉาบ โดยปริ มาตรของผนังภายนอก
ปูนซีเมนต์
1 ส่วน
ปูนขาว
1 ส่วน
ทรายละเอียด
5 ส่วน
4.6 ส่วนผสมปูนฉาบ โดยปริ มาตรของผนังภายใน
ปูนซีเมนต์
1 ส่วน
ปูนขาว
2 ส่วน
ทรายละเอียด
6 ส่วน
4.7 ปูนซีเมนต์สําหรับปูนฉาบ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.80
“ปูนซีเมนต์ผสม”
4.8 อนุ ญ าตใช้ นํ า0 ยาเคมี ผ สมปูน ฉาบแทนปูน ขาวได้ และให้ ใ ช้ ส่ ว นผสมตามคํ า แนะนํ า ของ
บริ ษัทผู้ผลิต
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5. งานทดสอบหาการรั วซึม การทําความสะอาดและฆ่ าเชือ= โรคในถัง
5.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องทําการทดสอบหาการรัวซึมและทําความสะอาดภายในโครงสร้ างทีใช้ สําหรับกัก
เก็ บนํ า0 ได้ แก่ ถังแบ่งนํ า0 ถังแยกทราย ถังตกตะกอน ถังกรองนํ า0 ถังนํ า0 ใส หอถังสูง และถังจ่ายสารเคมี
(ไม่รวมส่วนของโรงสูบนํ 0าแรงตําทีอยูใ่ ต้ ผิวดิน) ผู้รับจ้ างจะต้ องทําการซ่อมแซมรอยรัวซึมต่างๆ ทีพบ ทังนี
0 0ให้
เป็ นไปตามความเห็นชอบของผู้วา่ จ้ างหรื อผู้แทนผู้วา่ จ้ าง
5.2 การรัวซึม (Leakage Allowance) หลังจากโครงสร้ างสามารถรับนํ 0าหนักบรรทุกได้ แล้ ว ให้ ทํา
การเติมนํ 0าในถังเพือทําการทดสอบการรัวซึม สําหรับโครงสร้ างกักเก็บนํ 0าทีมีหลังคาปิ ดให้ ทําการทดสอบ
ถังนํ า0 เป็ นระยะเวลา 24 ชัวโมง ส่วนโครงสร้ างกักเก็ บนํา0 ที ไม่มีหลังคาปิ ดให้ ทําการทดสอบถังนํ า0 เป็ น
ระยะเวลา 12 ชัวโมง ระหว่างเวลาตังแต่
0 18.00 นาฬิกา ถึง 6.00 นาฬิกา เพือให้ เกิดการสูญเสียนํ 0าจาก
สาเหตุอืนน้ อยทีสุด หากระดับนํ 0าลดลงมากกว่า 15 มิลลิเมตร ผู้รับจ้ างจะต้ องทําการตรวจสอบรอยรัวต่างๆ
และให้ ทําการซ่อมแซม กรณีทีเป็ นรอยรัวเฉพาะจุดให้ สกัดรอยรัวเป็ นรู ปตัววีโดยมีความลึกและความกว้ าง
ไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร อุดด้ วยซีเมนต์แข็งตัวเร็ วสําหรับอุดรอยรัว ส่วนกรณีทีรอยรัวเป็ นทางยาวหรื อรู
โพรงพรุ นต่อเนืองกันในเนื 0อคอนกรี ตให้ ซ่อมโดยวิธีฉีดอัด (Injection Grout) ด้ วย Polyurethane Rasin
ปริ มาณการใช้ และส่วนผสมให้ ปฏิ บตั ิตามคําแนะนํ าของบริ ษัทผู้ผลิต ทัง0 นี ใ0 ห้ เป็ นไปตามความเห็นของ
ผู้วา่ จ้ างหรื อตัวแทนผู้วา่ จ้ าง
5.3 การทําความสะอาดถัง ผู้รับจ้ างจะต้ องขัดพื 0นผิวภายในถังและฉี ดนํ 0าทําความสะอาดด้ วยสาย
ฉีดทีมีความสามารถในการฉีดนํ 0าได้ ไม่น้อยกว่า 3 ลิตรต่อวินาที
5.4 การฆ่าเชื 0อโรค ให้ ทําการฆ่าเชื 0อโรคในถังนํ 0าใสและหอถังสูงภายหลังทําความสะอาดถังแล้ ว ผู้รับ
จ้ างจะต้ องฉี ดนํ 0ายาคลอรี นเข้ มข้ น 200 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ ทวพื
ั 0นผิวทังหมดภายในถั
0
งแล้ วจึงเติมนํ 0าในถัง
ระดับนํ 0าสูงสุดพร้ อมทังเติ
0 มนํ 0ายาคลอรี นให้ นํ 0าภายในถังมีคลอรี นคงเหลือ (Residual Chlorine) ประมาณ
25 มิลลิกรัมต่อลิตร และภายหลังจากขังนํ 0าในถังเป็ นเวลา 24 ชัวโมง จะต้ องมีอตั ราคงอยู่ของคลอรี นไม่
น้ อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร แล้ วจึงระบายนํ 0าในถังทิ 0งและเมือเดินระบบผลิตนํ 0าประปาแล้ วอัตราคงอยู่ของ
คลอรี นในถังนํ 0าใสจะต้ องมีคา่ ประมาณ 1 ถึง 2 มิลลิกรัมต่อลิตร
5.5 การถมดิน (Backfill) หลังจากทีได้ ทําการทดสอบการรัวซึมเสร็ จสมบูรณ์แล้ ว ผู้รับจ้ างจึงจะทํา
การถมดินรอบถังนํ 0าได้

6. งานฐานราก
6.1 ข้ อมูลชัน= ดิน
6.1.1 กรณีทีการก่อสร้ างได้ กําหนดให้ เจาะสํารวจชันดิ
0 นให้ ผ้ รู ับจ้ างทําการเจาะสํารวจชันดิ
0 น
จนถึงชันหิ
0 นหรื อชันดิ
0 นแข็งหรื อชันทรายที
0
มีความหนาเพียงพอ ซึงสามารถรับนํ 0าหนักอาคารได้ โดยปลอดภัย
ในการดําเนินการเจาะสํารวจชันดิ
0 นจะต้ องอยู่ในความควบคุมของผู้ว่าจ้ างหรื อผู้แทนผู้ว่าจ้ างตลอดเวลา
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ให้ ผ้ รู ับจ้ างจัดส่งรายงานการวิเคราะห์ชนดิ
ั 0 นพร้ อมรายการคํานวณแสดงค่าต่างๆ ทีเกียวข้ องกับงานฐานราก
พร้ อมเสนอรูปแบบฐานรากและเสาเข็มทีขอใช้ ประกอบเป็ นรายงาน (ภาษาไทย) ฉบับสมบูรณ์จํานวน 5 ชุด
พร้ อม CD จํานวน 5 ชุด (โดยซีดีต้องบันทึกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรู ปแบบไฟล์นามสกุล PDF หรื อ TTF )
สําหรับรายงานแต่ละชุดจะต้ องประทับตราของห้ างหรื อบริ ษัทของผู้รับจ้ างหรื อหน่วยงานทีรับทําการเจาะ
ดินพร้ อมทังให้
0 วิศวกรผู้รับผิดชอบงานเจาะสํารวจวิเคราะห์และวิศวกรของผู้รับจ้ าง ผู้รับผิดชอบงานก่อสร้ าง
ทีระบุในสัญญาลงนามรับรองในรายงานทุกหน้ า พร้ อมทังแนบผั
0
งสังเขปแสดงระดับปากหลุมเทียบกับระดับ
มาตรฐานทีกํ าหนดไว้ ในผังและแสดงตําแหน่งให้ ชดั เจนทีผ่านการรับรองของผู้ว่าจ้ างหรื อผู้แทนผู้ว่าจ้ าง
และเมือได้ รับความเห็นผู้วา่ จ้ างหรื อผู้แทนผู้วา่ จ้ างแล้ ว การก่อสร้ างให้ ปฏิบตั ติ ามข้ อ 6.2 หรื อ 6.3
6.1.2 ส่วนกรณี ทีไม่ได้ กําหนดให้ มีการเจาะสํ ารวจชัน0 ดิน และได้ กําหนดรู ปแบบฐานราก
พร้ อมเสาเข็มไว้ ชดั เจน การก่อสร้ างให้ ปฏิบตั ติ ามข้ อ 6.2 หรื อ 6.3 ได้ เลย
6.1.3 หากข้ อกําหนดงานฐานรากเขียนไว้ ไม่ชดั เจน ผู้รับจ้ างจะต้ องดําเนินการตามข้ อ 6.1.1

6.2 กรณีฐานรากทีไม่ ต้องใช้ เสาเข็ม ให้ ปฏิบัตดิ ังนี =
6.2.1 ก่อนการก่อสร้ างฐานราก ผู้รับจ้ างจะต้ องทดสอบความสามารถรับนํ 0าหนักบรรทุกของ
ชัน0 ดินพร้ อมการตอกหยัง (Sounding) ณ บริ เวณที ทํ าการก่อสร้ างฐานรากตามจํ านวนและตํ าแหน่งที ผู้
ว่าจ้ างหรื อผู้แทนผู้วา่ จ้ างจะได้ กําหนดให้ โดยปฏิบตั ติ ามราย มยผ.1253 หรื อ มยธ.105 และข้ อกําหนดต่างๆ
ในแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน หากดินไม่สามารถรั บนํ า0 หนักบรรทุกได้ ตามกํ าหนดจาก
เกณฑ์ตดั สินการทดสอบ ผู้รับจ้ างจะต้ องปรับปรุ งชันดิ
0 นหรื อลดระดับฐานรากให้ อยู่ในชันดิ
0 นทีสามารถรับ
นํ 0าหนักได้ หรื อเพิมเติมเสริ มความแข็งแรงของฐานรากตามหลักวิชา ทังนี
0 0ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งผลการทดสอบ
พร้ อมรายละเอียดทีจําเป็ นขอความเห็นชอบจากผู้วา่ จ้ างหรื อผู้แทนผู้วา่ จ้ างก่อนดําเนินการก่อสร้ างทุกครัง0
6.2.2 ในกรณี ที มี ก ารก่ อ สร้ างอาคารหลายหลัง ในบริ เ วณใกล้ กัน และฐานรากของอาคาร
เหล่านัน0 ตัง0 อยู่บนชัน0 ดินเดี ยวกันมี ส ภาพการรั บนํ า0 หนักใกล้ เ คี ยงกันหรื อมี ฐ านรากอยู่ใ นระดับต่างกัน
แต่มีผลการทดสอบอืน เช่น ผลการเจาะสํารวจชันดิ
0 น การตอกหยัง(Sounding) เป็ นข้ อมูลประกอบการ
พิจารณาอนุญาตให้ ใช้ ผลการทดสอบความสามารถในการรับนํ 0าหนักบรรทุกของชันดิ
0 นร่ วมกันได้ ตามความ
เหมาะสม ทังนี
0 0ให้ อยูใ่ นการวินิจฉัยของผู้วา่ จ้ างหรื อผู้แทน ผู้วา่ จ้ าง

6.3 กรณีฐานรากทีกําหนดให้ ใช้ เสาเข็ม ให้ ปฏิบัตดิ ังนี =
6.3.1 ถ้ ามิ ไ ด้ กํ า หนดไว้ เป็ นอย่ า งอื น ก่ อ นทํ า การก่ อ สร้ างผู้ รั บ จ้ างจะต้ องทดสอบ
ความสามารถในการรับนํ 0าหนักบรรทุกของเสาเข็มก่อนโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี 0
(1) เสาเข็มทีรับนํ 0าหนักบรรทุกปลอดภัย (นํ 0าหนักออกแบบ) น้ อยกว่า10 ตัน/ต้ นหรื อ
เสาเข็มทีกําหนดรูปแบบและความยาวไว้ โดยมิได้ กําหนดนํ 0าหนักบรรทุกปลอดภัย
(นํ 0าหนักออกแบบ) ของเสาเข็มนันไม่
0 ต้องมีการทดสอบ
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(2) เสาเข็มทีรับนํ 0าหนักบรรทุกปลอดภัย (นํ 0าหนักออกแบบ) ตังแต่
0 10 ตัน/ต้ นขึ 0นไป
และระบุให้ มีการทดสอบความสามารถในการรับนํ 0าหนักของเสาเข็มให้ ดําเนินการ
ทดสอบตามรายละเอียด มยผ.1251
(3) เสาเข็ ม ที จะทดสอบ จะต้ องมี รูปแบบและขนาดเหมื อนเสาเข็ม จริ ง ที ใช้ ใ นงาน
ก่ อ สร้ างอาคารนัน0 และทดสอบตามสภาพความเป็ นจริ ง ในการใช้ ง าน โดยให้
ตําแหน่งทีทดสอบเสาเข็มอยูใ่ กล้ เคียงกับสถานทีก่อสร้ างอาคารนันซึ
0 งผู้ว่าจ้ างหรื อ
ผู้แทนผู้ว่าจ้ างจะเป็ นผู้กําหนดตําแหน่งให้ ห้ ามมิให้ ใช้ เสาเข็มจริ งของอาคารเป็ น
เสาเข็ ม ทดสอบกํ าหนดการทดสอบถึ งจุดวิบัติหรื อ 3 เท่าของนํ า0 หนักบรรทุก
ปลอดภัย (นํ 0าหนักออกแบบ)โดยปฏิบตั ติ ามรายละเอียด มยผ.1251
(4) หากผู้รับจ้ างมีความประสงค์จะตอกเสาเข็มจริ งของอาคารก่อนทีจะทราบผลการ
ทดสอบของเสาเข็ ม ทดสอบก็ ส ามารถอนุโลมให้ ก ระทํ าได้ แต่ทัง0 นี ผ0 ้ ูรับจ้ างจะ
ก่อสร้ างโครงสร้ างส่วนต่อไปของอาคารได้ ก็ต่อเมือทราบผลการทดสอบนัน0 แล้ ว
และผลการทดสอบนัน0 สูงกว่าเกณฑ์ ทีกํ าหนดแต่หากผลการทดสอบนัน0 ตํ ากว่า
เกณฑ์กําหนดแล้ วผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบในการแก้ ไขปรับปรุ งฐานราก
ด้ วยวิธีทีเหมาะสมตามหลักวิชาโดยความเห็นชอบของผู้ว่าจ้ างหรื อผู้แทนผู้ว่าจ้ าง
และค่าใช้ จา่ ยทีเกิดขึ 0นเป็ นของผู้รับจ้ างทังสิ
0 0น
(5) กรณีทีเมือพิจารณาจาก Blow Count ขณะตอกเสาเข็มจริ งของอาคารเปรี ยบเทียบ
กับเสาเข็มทดสอบแล้ ว ไม่แน่ใจว่าเสาเข็มจริ งต้ นนันสามารถรั
0
บนํ 0าหนักบรรทุกได้
ตามเกณฑ์กําหนดให้ ผ้ คู วบคุมงานสามารถกําหนดให้ มีการทดสอบการรับนํ 0าหนัก
บรรทุกของเสาเข็มจริ งนันได้
0 โดยให้ ทดสอบ 2 เท่าของนํ 0าหนักบรรทุกปลอดภัย
(นํ 0าหนักออกแบบ) ตามรายละเอียด มยผ.1251
6.3.2 การตอกเสาเข็มรับนํ 0าหนักฐานรากอนุญาตให้ มีการตอกส่งได้ ไม่เกิน 1.50 เมตร หรื อ
ตามความเห็นชอบของผู้ว่าจ้ างหรื อผู้แทนผู้ว่าจ้ าง และการรั บนํ 0าหนักของเสาเข็มนันจะต้
0
องเป็ นไปตาม
เกณฑ์กําหนดทุกประการ
6.3.3 เสาเข็มทีกํ าหนดปลายเข็มเท่ากันทุกขนาดในกรณี ทีกํ าหนดระดับปลายเสาเข็ม (Pile
Tip) เท่ากันแต่มีระดับหัวเสาเข็ม (Pile Top) ตามแบบต่างกันให้ ถือเสมือนว่าเสาเข็มนันๆ
0 มีความยาวเท่ากัน
ระดับปลายเสาเข็ มหยังอาจจะตื น0 หรื อลึกกว่าที กํ าหนดได้ บ้างโดยให้ ถือการรั บนํ า0 หนักเป็ นเกณฑ์ ทัง0 นี 0
จะต้ องอยูใ่ นดุลยพินิจของผู้วา่ จ้ างหรื อผู้แทนผู้วา่ จ้ าง
6.3.4 สําหรับเสาเข็มทีกําหนดให้ รับนํ 0าหนักตังแต่
0 10 ตันขึ 0นไป ผู้รับจ้ างจะต้ องบันทึกรายงาน
การตอกเสาเข็มตามรายละเอียด บฟ.มยผ.1106 -1 รายงานการตอกเสาเข็มส่งมอบให้ ผ้ วู ่าจ้ างหรื อผู้แทน
ผู้วา่ จ้ างให้ ครบทุกต้ น
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6.4 การปรั บปรุ งชัน= ดินหรื อเปลียนระดับฐานรากหรื อเสริมความแข็งแรงฐานราก
การปรับปรุงชันดิ
0 นหรื อเปลียนระดับฐานรากหรื อเสริ มความแข็งแรงฐานราก เพือให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกําหนด 6.2 และข้ อ 6.3 ต้ องปฏิบตั ิตาม มยผ.1105 ถึง มยผ.1106 และได้ รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้ าง
หรื อผู้แทนผู้วา่ จ้ างโดยค่าใช้ จา่ ยทีเกิดขึ 0นเป็ นของผู้รับจ้ างทังสิ
0 0น

6.5 กรณีทจํี าเป็ นต้ องมีการเปลียนแปลงแบบแปลนหรื อรายการประกอบแบบแปลน
กรณี ทีจํ าเป็ นต้ องมี การเปลี ยนแปลงแบบแปลน หรื อรายการประกอบแบบแปลนในส่วนที
เกียวข้ องกับระดับเสาเข็ม ระดับฐานราก รู ปแบบ ขนาด หรื อวิธีการก่อสร้ างด้ วยสาเหตุของสภาพใต้ ระดับ
ผิวดินที ไม่อาจคาดหมายได้ และจํ าเป็ นต้ องแก้ ไขเพื อให้ เ ป็ นไปตามหลักวิชาการวิศวกรรม ให้ ผ้ ูรับจ้ าง
ดําเนินการขอเปลียนแปลงเมื อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้ างหรื อผู้แทนผู้ว่าจ้ างแล้ วจึงจะดําเนินการ
ก่อสร้ างได้

6.6 การดําเนินการทุกขัน= ตอนเกียวกับงานฐานราก
การดํ า เนิ น การทุก ขัน0 ตอนเกี ยวกับ งานฐานราก ให้ ถื อปฏิ บัติ ตามมาตรฐานงานก่ อ สร้ าง
มยผ.1105 ถึง มยผ.1106 รวมทังบทผนวก
0
ข้ อกําหนดในแบบแปลน ข้ อกํ าหนดงานฐานรากอาคารและ
สิงก่อสร้ างเฉพาะแห่งและรายการประกอบแบบแปลนทุกประการภายใต้ การควบคุมงานของผู้ว่าจ้ างหรื อ
ผู้แทนผู้วา่ จ้ าง

6.7 แบบแสดงสภาพจริงของเสาเข็มและฐานราก (Asbuilt Drawing)
แบบแสดงสภาพจริ งของเสาเข็มและฐานราก (Asbuilt Drawing) หลังจากทําการก่อสร้ าง
แล้ วเสร็ จผู้รับจ้ างต้ องทําแบบแสดงระดับฐานราก ระดับหัวและระดับปลายเสาเข็ม ระดับดินทีปรับแล้ วของ
ทุกอาคารพร้ อมรายละเอียดต่างๆ ทีเกียวข้ องกํากับให้ ครบถ้ วนในแผ่นเดียวกัน และต้ องส่งมอบกระดาษไข
ต้ นฉบับมาตราส่วนเท่าแบบเดิมของผู้ว่าจ้ างจํานวน 1 ชุด แบบแปลน FILE AUTOCAD เป็ นแผ่น CD
จํานวน 5 ชุด และแบบแปลนพิมพ์เขียวขนาดเดียวกับต้ นฉบับ จํานวน 5 ชุด และเมือได้ รับการพิจารณา
ตรวจสอบจากผู้วา่ จ้ างหรื อตัวแทนผู้วา่ จ้ างแล้ ว ผู้รับจ้ างจึงจะขอส่ งงานงวดสุดท้ ายได้

กปภ.01-2558 งานก่อสร้ างทัวไป

18/44

7. ขอบเขตความคลาดเคลือนทีอนุโลมให้ สาํ หรั บการก่ อสร้ างอาคารคอนกรี ตเสริมเหล็ก
ให้ ถือตามตารางที ค-1 แสดงขอบเขตความคลาดเคลือนทีอนุโลมให้ สําหรับการก่อสร้ างอาคาร
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ตารางที ค-1 แสดงขอบเขตความคลาดเคลือนทีอนุโลมให้ สาํ หรั บการก่ อสร้ างอาคารคอนกรี ตเสริมเหล็ก
ส่ วนอาคารทีอาจมีความคลาดเคลือน
1. ความคลาดเคลือนของแนวดิงสําหรับเส้ นดิง
ทีวัดตรงเหลียมหรื อขอบของเสาตอม่อ ผนัง
2. ความคลาดเคลือนของระดับ
(ก) สําหรับฝ้า ส่วนใต้ คานพื 0น และแนวดิงใด
ระหว่างผิวถึงผิวของสองหน้ าตรงกัน

ความคลาดเคลือนทีอนุโลมให้
0.6 เซนติเมตร ต่อความสูง 3 เมตร แต่สงู สุดไม่เกิน
2.5 เซนติเมตร

0.6 เซนติเมตร สําหรับระยะสูงไม่เกิน 3 เมตร
1.0 เซนติเมตร สําหรับระยะสูงไม่เกิน 6 เมตร
2.0 เซนติเมตร สําหรับระยะสูงไม่เกิน 12 เมตร
(ข)สําหรับสิงสะดุดตา เช่น ขอบประตู ขอบ- หรื อมากกว่า 0.6 เซนติเมตร สําหรับระยะสูงไม่เกิน
ระเบียง ขอบหน้ าต่าง ร่องต่างๆ ตามแนวนอน 6 เมตร และ 1.2 เซนติเมตร สําหรับระยะสูง
12 เมตรหรื อมากกว่า
3. ความคลาดเคลือนของขนาดกว้ างยาวของ แต่ละช่วง 1.2 เซนติเมตร สําหรับความยาวไม่เกิน
อาคาร ตามแนวศูนย์กลางเสาหรื อแนวผนัง 6 เมตร และ 2.5 เซนติเมตร สําหรับความยาว
12 เมตรหรื อมากกว่า
4. ความคลาดเคลือนในขนาดและตําแหน่งของ 0.6 เซนติเมตร
รูเจาะบนพื 0นหรื อผนัง
5. ความคลาดเคลือนในขนาดหน้ าตัดของ เสา อนุญาตให้ เล็กไปได้ 0.6 เซนติเมตร หรื อใหญ่กว่า
คาน พื 0น และผนัง
1.3 เซนติเมตร
6. ความคลาดเคลือนของฐานราก
(ก) ขนาดกว้ างยาวของฐานราก
-อนุญาตให้ เล็กกว่าได้ 1.3 เซนติเมตรหรื อให้ ใหญ่
(ข) ตําแหน่งของฐานราก
กว่าได้ 5 เซนติเมตร
(ค) ส่วนหนา
-ให้ วางผิดตําแหน่งได้ 2%ของส่วนกว้ าง แต่ไม่เกิน
(ง) เสาเข็ม
5 เซนติเมตร
-อนุญาตให้ บางกว่า 5% ของส่วนหนาทีระบุไว้
-อนุญาตให้ หนีศนู ย์กลางได้ ไม่เกิน 5 เซนติเมตร
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8. ประตูหน้ าต่ างและอุปกรณ์
วัส ดุบานประตู หน้ าต่าง วงกบ และอุปกรณ์ ห ากมิ ไ ด้ กําหนดไว้ ใ นแบบแปลน หรื อ รายการที ใช้
ประกอบให้ ยดึ ถือตามรายละเอียดดังนี 0

8.1 วงกบนประตู หรื อหน้ าต่ าง ให้ ยึ ดถื อตามแบบแปลนกํ าหนดมี รายละเอี ยด
เพิมเติม ดังนี =
8.1.1 วงกบไม้ ให้ ใช้ ไม้ เนื 0อแข็ง ตามมาตรฐาน มยผ.1104 บังใบในตัว ผิวขัดกระดาษทราย
ทาสีหรื อทาแลคเกอร์ โชว์ผิวเนื 0อไม้ ตามทีระบุในแบบแปลน ขนาดของไม้ เมือตัด ใส ตกแต่งผิวเสร็ จแล้ วให้ มี
ความคลาดเคลือนจากทีระบุไว้ ในแบบแปลนได้ ตาม มยผ. 1104 ข้ อ 4.2
8.1.2 วงกบเหล็ก มี 2 แบบคือ วงกบแผ่นเหล็กพับเป็ นกล่องและวงกบเหล็กรู ปพรรณ (เหล็กรี ด
เย็น) วงกบแผ่นเหล็กพับเป็ นกล่องให้ ใช้ แผ่นเหล็กทีมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร วงกบเหล็ก
รู ปพรรณต้ องผ่านกรรมวิธีชบุ สังกะสีก่อน (Hot Dip Galvanized) วงกบทัง0 2 แบบต้ องผลิตและประกอบ
จากโรงงานทีได้ มาตรฐานพร้ อมทาสีกนั สนิมและเคลือบสีนํ 0ามันเรี ยบร้ อยพร้ อมนํามาติดตังในที
0 ก่อสร้ าง
8.1.3 วงกบอลูมิเนียมเนื 0อ ALLOY ชนิด 6063 T5 ผิวสีเงินธรรมชาติ (Natural Anodized
Finish) หรื อสีตามกําหนดในแบบแปลน เนื 0ออลูมิเนียมต้ องมี Ultimate Tensile ไม่น้อยกว่า 20,000 ปอนด์
ต่ อ ตารางนิ ว0 ความหนาของโครงอลู มิ เ นี ย มรั บ ที ใช้ เป็ นวงกบประตู ห รื อ หน้ าต่ า ง ต้ อ งไม่ น้ อยกว่ า
1.5 มิลลิเมตร
8.1.4 วงกบ PVC. ตัววงกบทําด้ วย uPVC.(Unplasticise Polyvinyl Chloride) มีคณ
ุ สมบัติ
ทนทานต่อความร้ อนคงตัวสมําเสมอ ไม่แตกร่ อนได้ ง่ายสี ไม่ซีดจางหรื อขาวขุ่น ไส้ กลางวงกบมี การเสริ ม
ความแข็งแรงด้ วยเหล็กชุบสังกะสีโดยรอบวงกบ

8.2 บานประตู ให้ ยดึ ถือตามแบบแปลนทีกําหนดมีรายละเอียดเพิมเติม ดังนี =
8.2.1 บานประตูไม้ อดั ต้ องเป็ นบานทีผลิตจากโรงงานและมีความหนา 35 มิลลิเมตร ตัวบานกรุ
ไม้ อดั ทัง0 2 ด้ าน การแต่งผิวตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ
8.2.2 บานประตูแผ่นเหล็กทึบ ต้ องเป็ นประตูทีผลิตจากโรงงาน ผลิตจากแผ่นเหล็กชุบสังกะสี
ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร เชือมประกบ 2 ด้ าน มีความหนาบานประมาณ 45 มิลลิเมตร ภายใน
บุฉนวน Polyurethane Foam ผิวภายนอกเป็ นสีระบบเคลือบสีผง (Powder Coating)
8.2.3 บานประตูอลูมิเนียม เนื 0ออลูมิเนียมต้ องเป็ นชนิดเดียวกันกับวงกบ มีความหนาไม่น้อย
กว่า 1.3 มิลลิเมตร มื อจับของประตูทัง0 2 ด้ าน ถ้ าไม่มีกําหนดในแบบให้ ใช้ แผ่นอลูมิเนี ยมบุ PLASTIC
LAMINATED กุญแจบานประตูเป็ นแบบ Standard One Point Deadlock ส่วนทีเป็ นรอยต่อของบานเปิ ด
และวงกบตามแนวตัง0 ให้ ใส่แถบสักหลาด ( Woven Poly Pile Weatherseal )
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8.2.4 บานประตู PVC แบบทึบทังบานหรื
0
อมี ช่องระบายอากาศตามกํ าหนด เป็ นบานทีผลิต
จากโรงงานทีได้ มาตรฐาน มอก.1013 ผิวหน้ าเป็ น PVC โครงคร่ าวบานและไส้ กลางภายในบานเป็ น PVC
ทังหมด
0
ขอบสันบานทัง0 4 ด้ านปิ ดขอบด้ วย PVC โดยรอบกันนํ 0าเข้ า
8.2.5 ประตูเหล็กบานม้ วน เป็ นบานทีผลิตจากโรงงานทีได้ มาตรฐาน ลอนบานประตูแบบลอน
เดียวทําจากแผ่นเหล็กทีมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มิลลิเมตร ผ่านกรรมวิธีปั‰มขึ 0นรูปและเคลือบอบสีอย่างดี
แกนเหล็กและคอล์ยสปริ งใช้ อย่างดีทนทานต่อการใช้ งานพร้ อมกล่องเก็บเหล็กพ่นสีหรื ออบสีสําเร็ จรูป

8.3 บานหน้ าต่ าง ให้ ยดึ ถือตามแบบแปลนกําหนดมีรายละเอียดเพิมเติม ดังนี =
8.3.1 หน้ าต่างบานเกล็ดกระจกติดตายหรื อบานเกล็ดกระจกปรั บมุมได้ เกล็ดกระจกให้ ใช้
กระจกทีมีความหนาไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร อุปกรณ์ปรับมุมเกล็ดกระจกให้ ใช้ แบบมือโยกและควรปรับ
ขนาดความ สูง-ตํา ของช่องหน้ าต่างให้ พอดีกบั จํานวนของเกล็ด
8.3.2 หน้ าต่างอลูมิเนียมบานเลือนลูกฟั ก กระจกตามแบบกํ าหนดเนื 0ออลูมิเนียมกรอบบาน
ต้ องหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร โครงและกล่องรางเลือนจะต้ องตรง ไม่คดงอ ติดลูกล้ อ Nylon แข็งชนิด
ใช้ สําหรับบานหน้ าต่างบานละ 2 ชุด พร้ อมติดตังระบบป
0
้ องกันมิให้ ล้อหลุดจากรางยางอัดกระจกใช้ ชนิด
Neoprene วัสดุอุดกระจกให้ ใช้ Silicone Sealant ชนิดใช้ ภายนอกอย่างดีของ DowCorning รอยต่อ
ระหว่างวงกบและผนังให้ อดุ ยาแนวด้ วย Caulking Compound ชนิดใช้ ภายนอกอย่างดีของ G.E.หรื อ Dow
Corning การประกอบติดตังจะต้
0 องได้ แนวทังแนวดิ
0
งและแนวนอน มุมขอบบานจะต้ องได้ ฉากทุกมุม

8.4 บานพับ ให้ ใช้ ชนิดโลหะปลอดสนิมมีแหวนกันสึก (Stainless Steel Ball Bearing)
บานพับ ให้ ใช้ ชนิดโลหะปลอดสนิมมีแหวนกันสึก (Stainless Steel Ball Bearing) หนาไม่น้อย
กว่า 3 มิลลิเมตร ขนาด 4 นิ 0ว x 3 นิ 0ว หรื อ 4 นิ 0ว x 4 นิ 0ว หากเป็ นประตูบานเปิ ดให้ ติดตังจํ
0 านวน 4 ชุดต่อ
ประตู 1 บาน หากเป็ นหน้ าต่างบานเปิ ดให้ ตดิ ตังจํ
0 านวน 3 ชุดต่อหน้ าต่าง 1 บาน

8.5 บานพับประตูเหล็ก
บานพับประตูเหล็ก ใช้ บานพับสแตนเลสชนิดแกนสวมขนาด 5 นิ 0ว x 4 นิ 0ว หนาไม่น้อยกว่า 4.0
เมตร ให้ ตดิ ตังจํ
0 านวน 3 ชุดต่อประตู 1 บาน

8.6 กุญแจบานประตู
กุญแจบานประตู เป็ นกุญแจชนิดฝั งในบานมีมือจับลูกบิด 2 ด้ าน หรื อตามแบบกําหนดกดล๊ อค
ได้ ภายในมือจับลูกบิดทําจากโลหะปลอดสนิม (Stainless Steel) และจะต้ องเลือกใช้ รุ่นทีคุณภาพได้ ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเท่านัน0
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9. วัสดุมุงหลังคาและอุปกรณ์
วัสดุมุงหลังคาหากมิได้ กําหนดรายละเอียดไว้ ในแบบแปลนหรื อรายการทีใช้ ประกอบให้ ยึดถื อตาม
รายละเอียดดังนี 0

9.1 กระเบือ= งไฟเบอร์ ซีเมนต์ แผ่ นลอน
กระเบื 0องไฟเบอร์ ซีเมนต์แผ่นลอน เป็ นชนิดไม่มีส่วนผสมของใยหินคุณภาพตาม มอก.1407
สําหรับสีกระเบื 0องหากมิได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืนให้ ใช้ สีซีเมนต์อปุ กรณ์ประกอบต่างๆ และกรรมวิธีการมุง
กระเบื 0องให้ ถือปฏิบตั ติ ามคําแนะนําขอบริ ษัทผู้ผลิต

9.2 หลังคาแผ่ นเหล็กรี ดขึน= รู ปลอน
หลังคาแผ่นเหล็กรี ดขึน0 รู ปลอนผลิตจากเหล็กชนิดความแข็งแรงสูง (Hi-Tensile Steel) มี ค่า
ความหนาของแผ่นเหล็กก่อนเคลือบสี (Base Metal Thickness) หรื อค่า BMT ไม่น้อยกว่า 0.40 เคลือบด้ วย
ZINC ปริ มาณไม่น้อยกว่า 180 กรัมต่อตารางเมตร (ZP 180) เคลือบทับด้ วยสี Polyester Resin ตาม มอก.
2131ถึง มอก.2132 หรื อ มอก. รุ่นล่าสุดของผลิตภัณฑ์

9.3 หลังคา คสล.
หลังคา คสล.ให้ ผสมสารกันซึม (Admixture) ทีเติมลงไปขณะผสมคอนกรี ตเพือเปลียนแปลง
คุณสมบัตขิ องคอนกรี ตให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน ASTM : C494

9.4 การเลือกใช้ สีของหลังคา
กําหนดให้ ใช้ สีของหลังคาสําหรับอาคารทีก่อสร้ างใหม่หรื ออาคารทีเปลียนแปลงหลังคา แยก
ตามวัสดุ ดังนี 0
9.4.1 หากวัสดุมงุ หลังคาเป็ นกระเบื 0องไฟเบอร์ ซีเมนต์แผ่นลอน (กระเบื 0องลอนคูห่ รื อลักษณะ
คล้ ายกัน) ให้ ใช้ สีซีเมนต์
9.4.2 หากวัสดุมงุ หลังคาเป็ นหลังคาแผ่นเหล็กรี ดขึ 0นรูปลอน ให้ ใช้ สี SILVER GREY
9.4.3 หากมี ข้อสงสัยสถาปนิกผู้ออกแบบอาคารแต่ละอาคารหรื อสถาปนิกผู้ออกแบบงาน
โครงการนันๆ
0 สามารถให้ คําแนะนําในเรื องการเลือกสีวสั ดุมงุ หลังคาได้

10. วัสดุแผ่ นเรี ยบ
10.1 ไฟเบอร์ ซีเมนต์บอร์ ดแผ่นเรี ยบ เป็ นกระเบื 0องซีเมนต์ผสมโครงสร้ างไฟเบอร์ กลาสไม่มีส่วนผสม
ของใยหิน ขนาดและความหนาตามทีกํ าหนดคุณภาพตาม มอก.427 หรื อ มอก.รุ่ นล่าสุด กรรมวิธีการยึด
แผ่นกับโครงคร่ าว การแต่ง ผิ วและยาแนวและอุป กรณ์ ประกอบต่างๆ ให้ ถื อปฏิ บัติตามคํ าแนะนํ าของ
บริ ษัทผู้ผลิต
10.2 แผ่นไม้ อดั ซีเมนต์เป็ นแผ่นซีเมนต์ผสมเศษไม้ อดั เป็ นแผ่นผิวหน้ าเรี ยบ สีซีเมนต์ขอบเรี ยบทังสี
0
ด้ านการยึดแผ่นกับโครงคร่ าวเหล็กให้ ใช้ สกรู เหล็กชุบป้องกันสนิม โดยใช้ ความยาวของสกรู และระยะห่าง
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ของการยึดตามมาตรฐานของบริ ษัทผู้ผลิต การปิ ดรอยต่อระหว่างแผ่นทุกด้ านให้ อดุ ด้ วยโฟมเส้ นกลมแล้ วยา
อุดร่องรอยต่อด้ วยวัสดุโพลียรู ี เทน
10.3 แผ่นยิบซัมบอร์ ด ให้ ใช้ แผ่นยิบซัมบอร์ ดสําเร็ จรู ปผลิตจากโรงงาน ผิวหน้ าเป็ นกระดาษแข็งสี
ขาวความหนาตามกําหนดในแบบ หากเป็ นงานทีไม่ต้องการฉาบรอยต่อเรี ยบให้ ใช้ ชนิด “ขอบตรง” แต่หาก
เป็ นงานที ต้ องการฉาบรอยต่อเรี ยบให้ ใ ช้ ช นิ ด “ขอบลาด”การฉาบรอยต่อเรี ยบให้ ใ ช้ ฝ้ าเทปและซี เมนต์
ปลาสเตอร์ สําหรับงานฉาบรอยต่อโดยเฉพาะ การยึดแผ่นยิบซัมบอร์ ดกับโครงคร่ าวให้ ใช้ สกรู เกลียวปล่อย
แบบฝั งซ่อนหัวเท่านัน(ห้
0 ามใช้ วิธีตอกตะปู) หากเป็ นบริ เวณทีต้ องสัมผัสกับ ความชื 0น เช่น ภายในห้ องนํ า0
หรื ออยู่ภายนอกอาคารให้ ใช้ แผ่นยิบซัมบอร์ ดชนิดทนความชื 0น หากเป็ นส่วนทีต้ องป้องกันความร้ อนจาก
หลังคาให้ ใช้ แผ่นยิบซัมบอร์ ดชนิดมีแผ่นฉนวนอลูมิเนียมฟอล์ยกันความร้ อน
10.4 โครงคร่ าวผนังและฝ้าเพดาน หากมิได้ กําหนดเป็ นอย่างอืนให้ ใช้ โครงคร่ าวเหล็กอาบสังกะสี
เบอร์ 24 (หนา 0.55 มิลลิเมตร) การยึดแขวนโครงคร่ าวฝ้าเพดานใช้ ลวดเบอร์ 8 และชุดสปริ งปรับระดับ
กรรมวิธีการติดตังและอุ
0
ปกรณ์ ประกอบต่างๆ กํ าหนดให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ แ ละถื อปฏิ บัติตามคําแนะนํ าของ
บริ ษัทผู้ผลิต

11. สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ ประกอบ
ให้ ยดึ ถือตามทีระบุไว้ ในแบบหากไม่ได้ ระบุไว้ ให้ ใช้ สขุ ภัณฑ์ทีผลิตในประเทศ รุ่ นธรรมดาเคลือบสีขาว
สภาพใหม่ ไม่แตกร้ าว ไม่รัวซึม พร้ อมอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์ครบชุด โดยอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์ต้อง
เป็ นยีห้ อเดียวกันกับสุขภัณฑ์ หรื อเป็ นรุ่ นทีผู้ผลิตสุขภัณฑ์กําหนดให้ ใช้ ควบคู่กันเท่านัน0 เมือประกอบหรื อ
ติดตังสุ
0 ขภัณฑ์กบั อาคารแล้ วต้ องสามารถใช้ งานได้ ดี นํ 0าไม่รัวซึม หรื อหยด
หากในแบบมิได้ กําหนดไว้ ให้ ทําท่ออากาศด้ วยท่อขนาด 2 นิ 0ว สําหรับโถส้ วมและขนาด1 นิ 0วถึง1/2 นิ 0ว
สําหรับอ่างล้ างหน้ าต่อออกจากท่อระบายนํ 0าทิ 0งสุขภัณฑ์ตา่ งๆไปรวมกันและต่อไปออกไว้ บริ เวณใต้ ชายคา
ของอาคารทีปลายท่อให้ ทําข้ อต่อ 3 ทางครอบปลายท่อ กันนํ 0าฝนไหลย้ อนด้ วย

12. การทําผิวพืน= ทางสถาปั ตยกรรม
ให้ ทําผิวพื 0นตามทีกําหนดในแบบแปลนหรื อรายการทีใช้ ประกอบ โดยมีรายละเอียดเพิมเติม ดังนี 0
12.1 ผิวพื 0นหินขัดในทีก่อสร้ าง ทําพื 0นผิวหินขัดในทีก่อสร้ างโดยใช้ ซีเมนต์ขาวและเม็ดหินขนาดหิน
เบอร์ 3 ผสมกันเทในกรอบทีตัดด้ วยเส้ น PVC.หรื อเส้ นทองเหลือง (แล้ วแต่กําหนด)โดยทํากรอบในทุกๆพื 0นที
ไม่เกิน 6 ตารางเมตร แล้ วขัดผิวหน้ าด้ วยเครื องหินขัดพื 0นจนผิวหน้ าเรี ยบได้ ระดับดี พร้ อมลง WAX สําหรับ
ขัดพื 0นทับผิวหน้ าเพือให้ เกิดความมันเรี ยบสวยงาม
12.2 ผิวพื 0นปูแผ่นหินขัดสําเร็ จรู ป แผ่นหินอ่อน หรื อแผ่นหินแกรนิตขนาดของแผ่นตามทีกําหนดใน
แบบโดยพื 0นทีจะปูแผ่นหินขัด หินอ่อน หรื อแผ่นแกรนิตสําเร็ จรู ปจะต้ องทําผิวหน้ าขรุ ขระเพือการยึดติดของ
แผ่นหินไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว และต้ องได้ ระดับหรื อเอียงระบายนํ 0าได้ ดีตามกําหนดแผ่นหินทัง0 3 แบบ ควรใช้ รุ่นที
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ผลิตในประเทศเท่านันและเมื
0
อปูเสร็ จให้ ยาแนวด้ วยปูนยาแนวสีกลมกลืนกับสีของแผ่นหินนัน0 ทังนี
0 0เฉพาะ
แผ่นหินขัดสําเร็ จรู ปและแผ่นหินอ่อนเท่านัน0 ให้ ลง WAX สําหรับขัดพื 0นทับผิวหน้ าด้ วยเพือให้ เกิดความมัน
เรี ยบสวยงาม
12.3 ผิวพื 0นปูกระเบื 0องเคลือบ ขนาดของแผ่นตามทีกําหนดในแบบ โดยพื 0นทีจะปูกระเบื 0องต้ องได้ ระดับ
หรื อเอียงระบายนํ 0าได้ ดีตามกํ าหนด พร้ อมทําผิวหน้ าขรุ ขระเพือการยึดติดของกระเบื 0องไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว เมือปู
เสร็ จให้ ยาแนวด้ วยปูนยาแนวสีกลมกลืน กับสีของกระเบื 0อง
12.4 ผิวพื 0นปูแผ่นกระเบื 0องยาง เป็ นกระเบื 0องยางชนิดไม่มีส่วนผสมของแร่ ใยหิน (Asbestos Free)
ความหนาของแผ่นกระเบื 0องยางไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ขนาดของแผ่นตามทีกําหนด พื 0นผิวทีจะปูต้องมี
ผิวหน้ าเรี ยบขัดมันอย่างดีแห้ งสนิท การปูกระเบื 0องยางให้ ใช้ กาวสําหรับงานปูกระเบื 0องยางเท่านัน0 (กาวขาว)
เมื อปูแล้ วให้ กลิง0 ทับด้ วยลูกกลิง0 ขนาดนํ า0 หนัก 50 กิ โลกรั ม จนกระเบื 0องยางติดกับพื น0 โดยทัวเสมอกัน
เรี ยบร้ อยดี ขอบเรี ยบเสมอกันเดินไม่ร้ ูสกึ ว่ามีชอ่ งว่างใต้ แผ่นพร้ อมให้ ลง WAX สําหรับขัดพื 0นทับผิวหน้ าด้ วย
เพือให้ เกิดความมันเรี ยบสวยงาม
12.5 พื 0นผิวเคลื อบ Epoxy โดย Epoxy ที ใช้ เคลือบผิวหน้ าประกอบด้ วยส่วนผสมของ Resin
Polymer กับ Hardener (ตัวทําให้ แข็งตัว) ผสมกันในอัตราส่วน 4:1:5 กวนให้ เข้ ากันดีทิ 0งไว้ 20 นาที ก่อน
นําไปเคลือบหรื อทาใช้ ทาให้ หมดภายในเวลาไม่เกิน 6 ชัวโมง (ทีอุณหภูมิ 25 องศา ) การเคลือบอาจใช้ พ่น
ด้ วยเครื องพ่นไร้ อากาศ แปรง หรื อลูกกลิ 0งก็ได้ ทังนี
0 0 ให้ ได้ ความหนาของชันเคลื
0 อบ Epoxy ไม่น้อยกว่า 1
มิลลิเมตร (ทาทับประมาณ 3 ครัง0 แต่ละครัง0 เว้ นเวลาห่างกัน 7 ชัวโมง) เมือแห้ งเรี ยบร้ อยแล้ วมีความแข็ง มี
คุณสมบัติทนทานต่อการเสียดสี ทนแรงกระแทก และทนทานต่อสารเคมี การเตรี ยมพื 0นผิวปูนทีจะเคลือบ
Epoxy ให้ ทําผิวแต่งเรี ยบหรื อขัดหยาบ (ห้ ามทําผิวขัดมัน) และอุดรอยแตกร้ าวบนพื 0นให้ เรี ยบร้ อยทังหมด
0
เสียก่อนด้ วย

13. งานทาสี
ให้ ทาสีอาคารและสิงก่อสร้ างรวมทังท่
0 อเหล็กและอุปกรณ์ตามทีกําหนดไว้ ในแบบแปลนและทีแลเห็น
และสามารถทาสีได้ รวมทังท่
0 อเหล็กและอุปกรณ์ทีมีข้อกําหนดเฉพาะให้ ทาสีประเภทอืนๆ ทีไม่อยู่ในหมวด
งานทาสี
สําหรั บพืน= ทีหรื อส่ วนทีแลเห็นได้ และไม่ ต้องทาสี มีดังนี =
(1) ผิวพื 0นคอนกรี ตทีมิได้ ระบุการทาผิว
(2) ผิวกระเบื 0องเซรามิค โมเสค กระเบื 0องยาง
(3) ผิววัสดุป้องกันเสียง (Acoustical Material)
(4) วัสดุมงุ หลังคา
(5) รัว0 ลวดหนามและเสารัว0 ลวดหนาม ทีเป็ นคอนกรี ต
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(6) ผิวภายในของโครงสร้ างทีใช้ กกั เก็บนํ 0า
(7) เสาไฟฟ้า โคมไฟ
(8) โครงสร้ างสะพาน คสล. เสาคสล.รับท่อ บ่อพัก บ่อแห้ งและบ่อติดตังอุ
0 ปกรณ์ตา่ งๆ อุปกรณ์หรื อ
วัสดุสําเร็ จรูปทีผ่านการ อบ ชุบ เคลือบทาสีหรื อทําผิวสําเร็ จรูปและอยูใ่ นสภาพเรี ยบร้ อยมาก่อน
แล้ ว

13.1 คุณสมบัตขิ องสีแบ่ งตามลักษณะพืน= ผิวทีทา
13.1.1 สีทาผิวปูนซีเมนต์ ยิบซัมบอร์ ด วัสดุแผ่นเรี ยบ หรื อวัสดุทีเลียนแบบไม้ ธรรมชาติ เช่น
ไฟเบอร์ ซีเมนต์
- สี รองพื น0 ให้ ใ ช้ สีประเภทรองพื น0 สํ าหรั บผิ วปูน ตาม มอก.1123 หรื อ มอก.ฉบับ
ล่าสุดทีทางราชการออกให้ ซึงมีคณ
ุ สมบัติกันด่างและกันเชื 0อราทาครัง0 แรกโดยมี
ความหนาของสีเมือแห้ งไม่ตํากว่า 30 ไมครอน
- สีทาทับหน้ าให้ ใช้ สีอิมลั ชัน ชนิดทนสภาวะอากาศ ตาม มอก.2321 หรื อ มอก.ฉบับ
ล่า สุดเกรด PREMIUM สํ าหรั บ ทาภายนอกและภายใน ซึ งมี คุณ สมบัติ ใ นการ
ต่อต้ านเชื 0อราและคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ทาทับหน้ า 2 ครัง0 โดยมีความหนา
ของสีเมือแห้ งแต่ละชันไม่
0 ตํากว่า 30 ไมครอน
13.1.2 ทาสีผิวไม้
- สีรองพื 0นให้ ใช้ สีรองพื 0นสําหรับผิวไม้ ผลิตภัณฑ์ต้องได้ รับ มอก.328 หรื อ มอก.ฉบับ
ล่าสุดทีทางราชการออกให้ ทาครัง0 แรกโดยมีความหนาของสีเมือแห้ งไม่ตํากว่า 30
ไมครอน และทารองพื 0นครัง0 ที 2 ใช้ สีชนิดเดิมโดยมีความหนาของสีเมือแห้ งไม่ตํา
กว่า 35 ไมครอน
- สีทาทับหน้ า ให้ ใช้ สีเคลื อบเงาผลิตภัณฑ์ ตาม มอก.327 หรื อ มอก.ฉบับล่าสุดที
ทางราชการออกให้ ทาทับ 2 ครัง0 โดยมีความหนาเมือแห้ งแล้ วแต่ละชัน0 ไม่ตํากว่า
30ไมครอน
13.1.3 สีทาผิวโลหะ
- สี ร องพื น0 โลหะ ทาครั ง0 แรกด้ วยสี ร องพื น0 สํ า หรั บ ผิ ว โลหะ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ต้อ งได้ รั บ
มอก.389 หรื อ มอก. ฉบับล่าสุดทีทางราชการออกให้ ซึงมีคณ
ุ สมบัติป้องกันสนิม
โดยมีความหนาของสีเมือแห้ งไม่ตํากว่า 30 ไมครอน และทาทับครัง0 ที 2 ด้ วยสี
ประเภทเดียวกันโดยมีความหนาของสีเมือแห้ งแล้ วไม่ตํากว่า 35 ไมครอน
- สีทาทับหน้ าให้ ใช้ สีเคลือบเงาผลิตภัณฑ์ตาม มอก.327 หรื อ มอก.ฉบับล่าสุดทีทาง
ราชการออกให้ ทาทับ 2 ครัง0 โดยมีความหนาของสีเมือแห้ งแล้ วแต่ละชันไม่
0 ตํากว่า
30 ไมครอน
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13.1.4 แลคเกอร์ วานิช สําหรับทาผิวไม้ ภายในอาคาร
- การทาแลคเกอร์ หรื อนํ 0ามันวานิช บนผิวไม้ ครัง0 แรกผสมนํ 0ามันสนร้ อยละ 10 ครัง0
ต่อไปให้ ทานํ 0ามันวานิชทีไม่ผสมนํ 0ามันสนทับอีก 2 ครัง0

13.2 งานทาสีท่อและอุปกรณ์ ภายในบริเวณ
งานทาสี ท่อและอุปกรณ์ ภ ายในบริ เ วณ ที ใช้ ในกระบวนการผลิตนํ า0 ประปาซึงประกอบกับ
อาคารภายในบริ เวณ (เพื อแยกประเภทการใช้ ) ในกรณี ทีไม่ได้ ระบุในแบบแปลนหรื อรายการประกอบ
ให้ ทาสีทอ่ เหล็กและอุปกรณ์ ดังนี 0
13.2.1 สีรองพื 0นโลหะ ทาครัง0 แรกด้ วยสีรองพื 0นสําหรับผิวโลหะ ผลิตภัณฑ์ต้องได้ รับ มอก.389
หรื อ มอก.ฉบับล่าสุดทีทางราชการออกให้ ซึงมีคณ
ุ สมบัติป้องกันสนิม โดยมีความหนาของสีเมือแห้ งไม่ตํา
กว่า 30 ไมครอน และทาทับครัง0 ที 2 ด้ วยสีประเภทเดียวกันโดยมีความหนาของสีเมือแห้ งแล้ วไม่ตํากว่า
35 ไมครอน
13.2.2 สีทาทับหน้ าให้ ใช้ สีเคลือบเงา ผลิตภัณฑ์ตาม มอก.327 หรื อ มอก.ฉบับล่าสุดทีทาง
ราชการออกให้ ทาทับ 2 ครัง0 โดยมีความหนาของสีเมือแห้ งแล้ วแต่ละชันไม่
0 ตํากว่า 30 ไมครอน โดยให้ ทาสี
ตามทีกําหนด ดังนี 0
- ท่อนํ 0าดิบ ท่อนํ 0าเข้ ากรอง ท่อนํ 0ากรองทิ 0ง
ให้ ทาสีเทา
- ท่อนํ 0าใส ท่อนํ 0าขึ 0นถัง
ให้ ทาสีเขียว
- ท่อนํ 0าล้ างกรอง ท่อจ่ายนํ 0า
ให้ ทาสีนํ 0าเงิน
- ท่อนํ 0าล้ างกรองทิ 0ง
ให้ ทาสีแดง
- ท่อนํ 0าล้ างหน้ าทราย
ให้ ทาสีส้ม
- ท่ออากาศล้ างกรอง ท่อนํ 0าล้ น
ให้ ทาสีเหลือง
- ท่อระบายนํ 0าทิ 0ง
ให้ ทาสีนํ 0าตาล
ส่วนรายละเอียดเฉดสีให้ อ้างอิงตาม ข้ อกําหนดงานทาสีสําหรับงานทาสีอาคาร และงานทาสีทอ่

13.3 การเตรี ยมผิววัสดุทจะทา
ี
การเตรี ยมผิววัสดุทีจะทา ผิววัสดุทีทาจะต้ องสะอาดปราศจากคราบนํ 0ามัน สนิมหรื อสิงสกปรก
อืนใดและได้ รับการอุดหรื อแต่งผิวให้ เรี ยบร้ อยแล้ วด้ วยวัสดุทีเหมาะสมกับวัสดุทีจะทานัน0 ๆ

13.4 การทาสี ใ ห้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามกรรมวิ ธี แ ละคํ า แนะนํ า ของบริ ษั ท ผู้ ผลิ ต โดย
เคร่ งครั ด
การทาสีให้ ถือปฏิบตั ิตามกรรมวิธีและคําแนะนําของบริ ษัทผู้ผลิตโดยเคร่ งครัดสีรองพื 0นให้ ใช้
ตรงกับชนิดของสี ยีห้ อทีกําหนดในการทาทุกครัง0 สีรองพื 0นและสีทาทับหน้ าต้ องเป็ นยีห้ อเดียวกัน
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13.5 การรั บรองคุณภาพของสีทใช้
ี
การรับรองคุณภาพของสีทีใช้ ผ้ รู ับจ้ างจะต้ องนําหนังสือรับรองการสังซื 0อสี จากบริ ษัทผู้ผลิตหรื อ
ตัวแทนจําหน่ายสีมาแสดงให้ ผ้ วู า่ จ้ างตรวจสอบก่อนดําเนินการทาสี

13.6 ตัวทําละลายของงานทาสีเคลือบเงา (สีนํา= มัน)
ตัวทํ าละลายของงานทาสี เคลื อบเงา (สี นํา0 มัน) เพื อเป็ นการป้องกันการกัดกร่ อน หรื อมี ผล
อย่างหนึงอย่างใดต่อท่อนํ 0าประปาส่วนทีเป็ นเหล็ก จึงกําหนดให้ งานทีกําหนดให้ ทาสีเคลือบเงา (สีนํ 0ามัน)
จะต้ องใช้ นํ 0ามันสนเป็ นตัวทําละลายเท่านัน0 โดยห้ ามใช้ ทินเนอร์ อย่างเด็ดขาด

13.7 งานทาสี เพือทําระบบกันซึม
งานทาสี เพือทําระบบกันซึมส่วนของอาคารทีเป็ นหลังคา คสล.หรื อส่วนทีเป็ นกันสาด คสล.
และตามแบบแปลนกําหนดให้ ทาสีกนั ซึม ให้ ปฏิบตั ดิ งั นี 0
13.7.1 ให้ ทาสี เพือทําระบบกันซึมเฉพาะส่วนทีเป็ นพื 0นกันสาด คสล. หรื อผิวบนของหลังคา
คสล.เท่านันส่
0 วนทีเป็ นคาน คสล. ไม่ต้องทาสีกนั ซึม
13.7.2 สีทากันซึม เป็ นวัสดุกนั ซึมประเภทอะครี ลิคทีมีความยืดหยุ่นตัวได้ สูงถึง 500 เปอร์ เซ็น
ไร้ รอยต่อกันนํ 0าได้ 100 เปอร์ เซ็น ใช้ สําหรับทาเคลือบผิวคอนกรี ตเพือป้องกันการรัวซึมช่วยปกปิ ดรอยแตกร้ าว
ของคอนกรี ตทีเกิดจากการเปลียนแปลงของอุณหภูมิได้ ดี สามารถทนต่อแสงแดดทนต่อสภาพอากาศทีรุ นแรง
และรับแรงเสียดสีจากการสัญจรได้ คุณภาพเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ Roofseal โดยเฉดสีทีกําหนดให้ ทาคือสีเทา
13.7.3 การทา จะทาด้ วยแปรงใช้ ลกู กลิ 0ง หรื อการพ่นก็ได้
13.7.4 กรรมวิธีการทาสี เพือทําระบบกันซึม
(1) เตรี ยมพื 0นผิวทีจะทาให้ สะอาดปราศจากฝุ่ นผงและสิงสกปรกต่างๆ และผิวต้ อง
แห้ งสนิท
(2) หากมีรอยร้ าว ต้ องอุดรอยร้ าวให้ เรี ยบร้ อยก่อนด้ วยวัสดุ Sealant
(3) ทาวัส ดุ Roofseal เป็ นชัน0 รองพื น0 ก่ อนจํ านวน 1 เที ยว ขณะที สี ยัง ไม่แ ห้ ง ให้ ปู
ตาข่ายหรื อไฟเบอร์ คุณภาพเทียบเท่าผลิตภัณฑ์โดยให้ ตาข่ายไฟเบอร์ ฝังลงใน
เนื 0อของสี Roofseal ขอบของตาข่ายไฟเบอร์ ทีวิงไปชนกับผนังแนวตังหรื
0 อขอบ
ของคานในแนวตัง0 ให้ ปู ต าข่ า ยไฟเบอร์ พั บ ขอบยกขึ น0 ไปในแนวตัง0 สู ง 15
เซนติเมตร ทุกด้ าน โดยที ปลายของขอบตาข่ายไฟเบอร์ ในแนวตัง0 ให้ กรี ดแนว
ผนังหรื อข้ าคานให้ เป็ นร่ องลึกประมาณ 1 เซนติเมตร เพือฝั งขอบตาข่ายนี 0เข้ าไป
ไว้ ในผนังหรื อคานด้ วย
(4) ทาวัสดุ Roofseal ทับอีก 2 เทียว ทุกบริ เวณทีปูตาข่ายไฟเบอร์ และตามแนวริ ม
ขอบในแนวตังตลอดแนว
0
ทิ 0งไว้ ให้ แห้ งโดยไม่ใช้ งานไม่น้อยกว่า 24 ชัวโมง (บ่มตัว
เต็มที 7 วัน)
(5) ห้ ามใช้ สีทากันซึมกับบริ เวณทีต้ องแช่นํ 0า หรื อขังนํ 0าตลอดเวลา
กปภ.01-2558 งานก่อสร้ างทัวไป

27/44

13.8 ข้ อกําหนดเพิมเติม เพือเป็ นการสร้ างความมันใจให้ แก่ ผ้ ูว่าจ้ าง (กปภ.)
ข้ อกําหนดเพิมเติม เพือเป็ นการสร้ างความมันใจให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ าง (กปภ.) ว่าจะได้ สีทีมีคณ
ุ ภาพ
และมี ม าตรฐานผลิ ตจากโรงงานผู้ผ ลิ ตสี ยีห้ อนัน0 ๆ ตามที กํ าหนด จึง กํ าหนดให้ ผ้ ูรับจ้ า งต้ อ งส่ง สํ าเนา
ใบเสร็ จรับเงิน หรื อสําเนาใบส่งของหรื อหลักฐานการส่งของทีออกโดยบริ ษัท หรื อโรงงานทีผลิตสียีห้ อนันๆ
0 ที
ได้ นํามาใช้ ง านทาสี ตามข้ อ กํ าหนดนี ใ0 ห้ แ ก่ ผ้ ูว่าจ้ างไว้ เ ป็ นหลักฐานประกอบการส่ ง งวดงาน (ผ่ านทาง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้ าง)

14. งานปลูกต้ นไม้
ให้ ปลูกต้ นไม้ ยืนต้ น ไม้ พ่มุ ไม้ คลุมดินและหญ้ าตามชนิดและตําแหน่งทีกําหนดไว้ ในแบบแปลนหรื อ
ผังบริ เวณแสดงตําแหน่งอาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี 0

14.1 ขอบเขตของงาน
14.1.1 ผู้รับจ้ าง จะต้ องทําความเข้ าใจกับแบบและผังบริ เวณทีกํ าหนดการปลูกต้ นไม้ ระยะ
และขอบเขตการปลูกตามวัตถุประสงค์ของสถาปนิก หากมีปัญหาอุปสรรคหรื อข้ อขัดแย้ งใดให้ แจ้ งทาง
ผู้ควบคุมงานทราบก่อนเพือหาข้ อยุตกิ ่อนการลงมือปลูก
14.1.2 ผู้รับจ้ าง จะต้ องขนย้ ายเศษวัสดุ วัชพืช และสิงไม่พึงประสงค์อืนใดในบริ เวณนําไปทิ 0ง
ภายนอกบริ เวณทีก่อสร้ าง
14.1.3 ผู้รับจ้ าง จะต้ องปั กผังและตรวจสอบการปั กผังให้ ถกู ต้ อง และให้ ถือระดับการถมดินที
แสดงในแบบผังบริ เวณเป็ นระดับทีจะปลูกต้ นไม้ ต้ นไม้ ยืนต้ นไม่ควรปลูกบริ เวณทีลาดดินถม
14.1.4 ผู้รับจ้ างจะต้ องตรวจสอบงานระบบระบายนํ า0 สําหรั บต้ นไม้ ไม้ พุ่มและสนามหญ้ า
ทังหมดให้
0
สามารถระบายนํ 0าได้ ดี โดยไม่มีผลเสียหายเกิดขึ 0นกับต้ นไม้

14.2 การคัดเลือกต้ นไม้
14.2.1 ต้ นไม้ ใ หญ่ ไม้ พุ่ม และไม้ คลุมดินทุกชนิ ดจะต้ องงาม แข็ ง แรงและขึน0 ตามสภาวะ
ธรรมชาติปราศจากแมลงและโรค
14.2.2 การวัดเส้ นผ่าศูนย์กลางต้ นไม้ จะวัดจากโคนเหนือระดับดินธรรมชาติ 300 มิลลิเมตร
14.2.3 ต้ นไม้ ทีมีขนาดใหญ่กว่ากําหนดในแบบอาจนํามาใช้ ได้ แต่ผ้ รู ับจ้ างจะคิดราคาเพิมขึ 0น
จากทีเสนอไว้ เดิมไม่ได้
14.2.4 การเปลี ยนแปลงต้ นไม้ ทีตายหรื อไม่ไ ด้ ข นาด หรื อรู ปทรงตามที ระบุใ นแปลนควร
กระทําในเวลา 15 วัน หลังจากผู้รับจ้ างได้ รับแจ้ งจากสถาปนิกหรื อผู้ควบคุมงาน ไม้ พ่มุ และไม้ คลุมดินควร
เปลียนภายใน 7 วัน หลังจากได้ รับการแจ้ ง
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14.3 การปลูกไม้ ใหญ่ ปาล์ ม และต้ นไม้ เล็ก
14.3.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องทําการขุดหลุมปลูกต้ นไม้ ใหญ่ ให้ ได้ ขนาดหลุมตามกํ าหนดในแปลน
หรื อเท่ากับความสูงของตุ้มดิน โดยให้ ขดุ หลุมทีเป็ นดินดี ให้ กองไว้ ทีปากหลุมได้ ดินก้ นหลุมทีปะปนเศษวัสดุ
ก่อสร้ าง ให้ ขนไปทิ 0งนอกบริ เวณ
14.3.2 การแต่งผิวหน้ าหลุมปลูก หลังจากการปลูกแล้ ว จะต้ องทําการเก็บสิงสกปรก ดินปลูก
เศษวัสดุตา่ งๆออกไปเมือรดนํ 0าทิ 0งไว้ ครบ 3 วันแล้ วให้ ทําการแต่งพรวนหรื อเสริ มดินผิวหน้ าหลุด
14.3.3 การคํ 0าจุนต้ นไม้ จะต้ องกระทําทันที หลังการปลูก และหลังจากการใส่ไม้ คํ 0าจุนแล้ ว
ต้ นไม้ จะต้ องตังตรงแผ่
0
กิงก้ านได้ ตามปกติ ไม้ คํ 0าจุนจะต้ องเรี ยงแข็งไม่ผกุ ร่อน

14.4 การปลูกหญ้ า
14.4.1 การเตรี ยมดินปลูกหญ้ า ให้ เตรี ยมโดยการไถพรวน หรื อขุดด้ วยจอบลึก 150 มิลลิเมตร
พร้ อมทังเก็
0 บเศษวัสดุ ขยะมูลฝอย รวมทังวั
0 ชพืชออกให้ หมดก่อนการบดอัดด้ วยลูกกลิ 0ง การปรับระดับสนาม
อาจใช้ ทรายละเอียดโรยไว้ เป็ นการปรับให้ เรี ยบ แต่ไม่ควรหนาเกิน 20 มิลลิเมตร
14.4.2 ชนิ ด ของหญ้ า หญ้ าที ใช้ ป ลูก ในบริ เ วณให้ เ ป็ นไปตามกํ า หนดในแบบหรื อ ตามที
สถาปนิกกําหนด การปูใช้ วิธีปเู ป็ นแผ่นแผ่นหญ้ าจะต้ องมีขนาด 500x1000 มิลลิเมตร ทีมีหญ้ าเขียวสดชุ่ม
ชื 0นไม่ขาดริ ม ไม่โหว่กลาง ดินทีติดมากับหญ้ าต้ องมีความสมําเสมอ หญ้ าทีเหลืองแห้ งหรื อไม่สมบูรณ์จะถูก
คัดออก ผู้รับจ้ างจะต้ องเตรี ยมดินสนามให้ พร้ อมทีจะปูได้ จึงนําหญ้ าเข้ ามาในบริ เวณ หญ้ าทีนํามากองไว้
เกิน 3 วัน จะถูกคัดออกเช่นกัน
14.4.3 ก่อนทําการปู จะต้ องปรับผิวดินให้ เรี ยบและรดนํ 0าให้ ชมุ่ ชืนไม่เละ ผิวดินทีเสียหายหรื อ
ถูกชะโดยฝนหรื อนํ 0าจะต้ องปรับผิวหน้ าใหม่ การปูหญ้ าจะต้ องปูให้ รอยขอบต่อแผ่นชิดสนิทและเรี ยบเสมอ
กัน ขอบเข้ ามุมหรื อโค้ งจะต้ องตัดให้ เรี ยบคมด้ วยมีดหรื อกรรไกรเมือปูเสร็ จแล้ วให้ รดนํ 0าให้ ช่มุ แล้ วใช้ ลกู กลิ 0ง
บดให้ แผ่นหญ้ าแนบแน่นกับผิวของดินเดิม

14.5 การดูแลรั กษาต้ นไม้ และสนามหญ้ าในระหว่ างความรั บผิดชอบของผู้รับจ้ าง
ผู้รับจ้ างจะต้ องดูแลรับผิดชอบต้ นไม้ และสนามหญ้ าต่อไปเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 120 วัน
หลังจากการรับงานงวดสุดท้ ายแล้ ว
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กปภ. 01-2558 งานก่ อสร้ างทัวไป
หมวด ง งานดิน
1. งานขุดดิน
1.1 งานขุดดินจะต้ องขุดให้ ได้ ลกั ษณะ ขนาด แนว ระดับ และความลาดชัน ตามทีกําหนดให้ ในแบบ
และต้ องป้องกันมิให้ เกิดความเสียหายต่อสิงก่อสร้ างทีอยูน่ อกเขตแนวการขุดดินนัน0
1.2 วัสดุทีขุดออกมานี เ0 ป็ นสมบัติของผู้ว่าจ้ าง ซึงอาจนํ ามาใช้ ประโยชน์ ได้ ถ้ามิได้ กําหนดไว้ เป็ น
อย่างอืน ผู้รับจ้ างจะต้ องขนออกไปกองเก็บไว้ ในทีซึงผู้วา่ จ้ างหรื อผู้แทนผู้วา่ จ้ างกําหนดให้ ภายในบริ เวณการ
ประปา ส่วนวัสดุทีมิอาจใช้ ประโยชน์ได้ จะต้ องนําออกจากบริ เวณทีขุดโดยขนไปทิ 0งไว้ ในทีซึงผู้ว่าจ้ างหรื อ
ผู้แทนผู้ว่าจ้ างกําหนด โดยสถานทีๆ ทิ 0งวัสดุดงั กล่าวจะต้ องไม่กีดขวางทางคมนาคมและทางนํ 0าธรรมชาติ
หรื อทางนํ า0 ทีก่อสร้ างขึ 0นเพือวัตถุประสงค์ทางชลประทาน และต้ องไม่ทําความเสียหายต่อโครงสร้ างใดๆ
ทังนี
0 0ค่าขนย้ ายให้ รวมอยูใ่ นงานขุดดิน
1.3 ในการขุดดินลึกๆ หรื อลาดชัน ผู้รับจ้ างจะต้ องทําการคํ 0ายันเพือป้องกันไม่ให้ เกิดการพังทลายของ
ดินซึงอาจเป็ นอันตรายต่อคนงานและกระทบกระเทือนต่อการก่อสร้ างได้ โดยจะต้ องเสนอ Shop Drawing
การคํ 0ายันรวมทังการวิ
0
เคราะห์เสถียรภาพของลาดดินขุดมีสดั ส่วนความปลอดภัย ตามมยผ.1911 ให้ ผ้ วู ่าจ้ าง
พิจารณาก่อนดําเนินการ
1.4 ถ้ าขุดดินลึกหรื อกว้ างเกินไปหรื อมีวสั ดุนอกเขตแนวการขุดเกิดการเคลือนหรื อเลือนไหล ผู้รับจ้ าง
จะต้ องแก้ ไขตกแต่งให้ ได้ ขนาด ระดับ และแนวตามทีกําหนดให้ ในแบบโดยความเห็นชอบของผู้ว่าจ้ างหรื อ
ผู้แทนผู้วา่ จ้ าง และค่าใช้ จา่ ยในการแก้ ไขนี 0เป็ นของผู้รับจ้ างทังสิ
0 0น
1.5 ผู้รับจ้ างจะต้ องหาวิธี ระบายนํ า0 ในการขุดดินทุกชนิ ดในกรณี ทีอาจเกิ ดความเสี ยหายในงาน
ก่อสร้ างและต้ องระมัดระวังให้ เกิ ดความมันคงปลอดภัยของดินด้ านข้ างถ้ าปรากฏความเสี ยหายเกิ ดขึน0
เนืองจากการระบายนํ 0า เช่น อาคารข้ างเคียงเสียหายหรื อฐานรากพังทลาย ผู้รับจ้ างต้ องแก้ ไขให้ อยู่ในสภาพ
ดีดงั เดิม และต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในส่วนนี 0ทังสิ
0 0น
1.6 ถ้ าขุดพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดําบรรพ์หรื อแร่ทีมีคณ
ุ ค่าทางเศรษฐกิจ ให้ ผ้ รู ับจ้ างหยุด
ขุดแล้ วแจ้ งผู้ควบคุมงานก่อสร้ าง เพือแจ้ งกรมศิลปากรหรื อกรมทรัพยากรธรณี ต่อไป
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2. งานถมดิน
2.1 งานถมดินปรั บบริเวณ
บริ เวณทีจะทําการก่อสร้ าง ผู้รับจ้ างต้ องทําการขุดตอ รากไม้ ไม้ เบ็ญจพรรณ วัชพืชและวัตถุ
อืนๆ ตามทีผู้วา่ จ้ างหรื อผู้แทนผู้วา่ จ้ างกําหนด โดยผู้รับจ้ างต้ องขนย้ ายไปทิ 0ง ณ บริ เวณทีผู้ว่าจ้ างหรื อผู้แทน
ผู้วา่ จ้ างได้ กําหนดไว้ ค่าใช้ จา่ ยในการนี 0ทังหมดเป็
0
นของผู้รับจ้ าง
ในกรณีทีถมดินลงในบ่อลึกหรื อในคูทีมีนํ 0าขัง ผู้รับจ้ างจะต้ องสูบนํ 0าออกให้ หมดเสียก่อนพร้ อม
ลอก ดินโคลนจนถึงผิวดินเดิมก้ นบ่อ
ถ้ ามิได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน วัสดุทีใช้ เป็ นดินถมจะต้ องเป็ นดินที ได้ รับความเห็นชอบจาก
ผู้ว่าจ้ างหรื อผู้แทนผู้ว่าจ้ างก่อนจึงจะนําไปใช้ ได้ การถมจะถมเป็ นชันๆ
0 แต่ละชันหนาไม่
0
เกิน 40 เซนติเมตร
(ก่อนการบดอัด) และบดอัดแน่น

2.2 งานถมคันดิน คันสระเก็บนํา= และขอบลาดดินถม
2.2.1 ก่อนการถมคันดินผู้รับจ้ างต้ องทํ าการถางป่ า ปรับพื น0 ทีและขุดลอกหน้ าดิน ซึงหมาย
รวมถึง วัชพืช รากไม้ เศษขยะ อินทรี ย์วตั ถุและสิงไม่พงึ ประสงค์ออกให้ หมด หน้ าดินทีขุดลอกออกมานี 0ห้ าม
นํากลับมาใช้ ทําคันดิน
2.2.2 วัสดุทีใช้ ทําคันดินจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตสิ มําเสมอ โดยจะต้ องเป็ นดินเหนียวหรื อลูกรังชนิด
ละเอียดปนดินเหนียวซึงมีวสั ดุละเอียดผ่านตะแกรงเบอร์ 200 U.S. Standard ไม่น้อยกว่า 25 เปอร์ เซ็น โดย
นํ 0าหนักค่า Plasticity Index ไม่น้อยกว่า 10 เปอร์ เซ็น มีกรวดและหินปนอยู่ไม่เกิน 5 เปอร์ เซ็น โดยนํ 0าหนัก
และขนาดเม็ดวัสดุทีใหญ่ทีสุดไม่เกิน 2 นิ 0ว กรณีผ้ รู ับจ้ างไม่สามารถหาวัสดุตามทีกําหนดได้ วัสดุทีนํามาใช้
จะต้ องเป็ นวัสดุคดั เลือกทีได้ รับความเห็นชอบจากผู้วา่ จ้ างหรื อผู้แทนผู้วา่ จ้ างก่อนจึงจะสามารถนํามาใช้ ได้
2.2.3 การถมและบดอัดคันดินจะต้ องทําเป็ นชันๆ
0 แต่ละชันจะต้
0
องบดอัดให้ มีความแน่นแห้ ง
อย่างน้ อย 95 เปอร์ เซ็น ของความแน่น (Standard Compaction Test) ตามวิธีทดสอบความแน่นแบบ
มาตรฐาน มยผ. 2201
2.2.4 การควบคุมปริ มาณความชื 0นในขณะทําการบดอัดแต่ละชัน0 จะต้ องควบคุมดินทีถมให้ มี
ความชื 0นคลาดเคลือนไม่เกิน + 3 เปอร์ เซ็น ของความชื 0นที Optimum Moisture Content ตามวิธีการ
ทดสอบความแน่นแบบมาตรฐาน มยผ. 2201 เสียก่อนแล้ วจึงบดอัดได้
2.2.5 วิธีการควบคุม การบดอัดดินให้ ปฏิบตั ติ ามข้ อ 3.
2.2.6 การถมคันดิน คันสระเก็บนํ 0าและขอบลาดดินถมจะต้ องถมให้ ได้ ระดับ แนวและความ
ลาดชันตามทีกําหนดในแบบ
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3. การบดอัดดิน
3.1 การบดอัดดิน จะต้ องนําดินทีมีคณ
ุ สมบัติตามทีกําหนดมาเกลียเป็ นชันแล้
0 วบดอัดด้ วยเครื องมือ
ทีเหมาะสมเพือให้ มีความหนาแน่นเป็ นเนื 0อเดียวกันโดยตลอด ปราศจากปูดโค้ ง โพรง หรื อหลุดลอกเป็ นแผ่น
โดยเครื องจักรทีเหมาะสมสําหรับใช้ บดอัดดินแต่ละชนิด มีรายละเอียดดังนี 0
3.1.1 รถบดล้ อเหล็ก (Smooth wheel rollers) เหมาะสําหรับการใช้ บดอัดดินพวก granular soil
ได้ แก่ กรวด ทราย หินย่อย
3.1.2 รถบดล้ อยาง (Pneumatic-tyred rollers) เหมาะกับการบดอัด granular soil ทีมีเม็ด
ละเอียดโดยเฉพาะอย่างยิง ทรายทีมีขนาดเม็ดดินไล่เลียกัน หรื อดินเหนียวทีมีความชื 0นตําโดยมีความชื 0นที
Plastic limit ประมาณ 2 ถึง 4 เปอร์ เซ็น
3.1.3 รถบดตีนแกะ (Sheepfoot rollers) เหมาะสําหรับการบดอัดดิน Cohesive soil (ดินเหนียว)
ทีมีความชื 0นใกล้ เคียงกับความชื 0นทีความแน่นแห้ งสูงสุด
3.1.4 รถบดสันสะเทือน (Vibrating rollers) เหมาะสําหรับบดอัดดินพวก granular soil เช่น
ทรายหรื อกรวดปนทราย นิยมใช้ บริ เวณทีมีพื 0นทีจํากัด เช่น คอสะพาน หรื อดินถมหลังท่อ
3.1.5 Frog rammer สามารถบดอัดดิน non – cohesive ได้ คอ่ นข้ างหนาสําหรับดินเหนียว
ความหนาการบดอัดไม่ควรเกิน 15 เซนติเมตร เหมาะกับการบดอัดดินในบริ เวณพื 0นทีจํากัดทีรถบดชนิดอืน
ไม่สามารถทํางานได้
3.2 ดินทีบดอัด ต้ องได้ รับการคลุกเคล้ าจนมีคณ
ุ สมบัตสิ มําเสมอกันโดยตลอดทังชั
0 นที
0 บดอัด โดยดิน
นัน0 จะต้ องมี ความชื น0 คลาดเคลื อนไม่เกิ นกว่าที กํ าหนดในข้ อ 2.2.4 และก่ อนบดอัดจะต้ อง ตรวจสอบ
ความชื 0น ของดินทีใช้ งานก่อนถ้ าดินมีความชื 0นน้ อยกว่าเกณฑ์จะต้ องเพิมความชื 0นโดยพ่นนํ 0าเป็ นฝอยลงบน
ดินอย่างสมําเสมอแล้ วคลุกเคล้ าจนได้ ความชื 0นตามต้ องการ ในกรณีทีดินมีความชื 0นมากกว่าเกณฑ์การบด
อัดจะต้ องหยุดและทําการตากดินนันจนได้
0
ความชื 0นตามเกณฑ์แล้ วจึงจะทําการบดอัดดินต่อไปได้
3.3 นําดินทีจะบดอัดมาโรยเกลียเป็ นชันตามแนวราบโดยกํ
0
าหนดให้ ดินแต่ละชัน0 เมือบดอัดได้ ทีแล้ ว
มีความหนาดังนี 0
3.3.1 เมือใช้ ลกู กลิ 0งตีนแกะ ดินแต่ละชันต้
0 องหนาไม่มากกว่า 2 ใน 3 ของความยาวของตีนแกะ
แต่ไม่เกิน 15 เซนติเมตร
3.3.2 เมื อใช้ เ ครื องบดอัด ชนิ ด อื น ความหนาของดิ น แต่ ล ะชัน0 ที บดอัด แล้ ว จะหนาไม่ เ กิ น
15 เซนติเมตร
3.4 การบดอัดดินในชันต่
0 อไป ถ้ าผิวหน้ าดินในชัน0 ทีบดอัดไว้ แล้ วแห้ งและเรี ยบต้ องทํ าให้ ชืน0 และมี
ผิวหน้ าขรุขระ เพือทีจะได้ ทําให้ ดนิ ทีจะบดอัดดินในชันต่
0 อไปเชือมเป็ นเนื 0อเดียวกัน
3.5 ดินทีบดอัดแล้ วแต่ละชันจะต้
0 องมีความแน่นแห้ ง (Dry Density) ไม่น้อยกว่าเกณฑ์กําหนด
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3.6 ผู้รับจ้ างจะต้ องทําการทดสอบความแน่นแห้ งของดินทีบดอัดตามมาตรฐานทีกําหนด ทังนี
0 0ในการ
บดอัดดินแต่ละชันจํ
0 านวนของการทดสอบ 1 จุดต่อทุกความยาวประมาณ 200 เมตร แต่ต้องไม่น้อยกว่า
1 จุดต่อการบดอัดแต่ละชัน0 ส่วนตําแหน่งทีทดสอบจะกํ าหนดโดยผู้ว่าจ้ างหรื อตัวแทนผู้ว่าจ้ าง และถ้ า
บริ เวณทีบดอัดใดมีความแน่นตํากว่าเกณฑ์กําหนด ผู้รับจ้ างต้ องบดอัดใหม่จนได้ ความแน่นตามกําหนด
3.7 ค่าใช้ จ่ายใดๆในการตรวจสอบบดอัดดินตามทีผู้ว่าจ้ างหรื อผู้แทนผู้ว่าจ้ างกําหนดให้ จะเป็ นของ
ผู้รับจ้ างทังสิ
0 0น
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กปภ. 01-2558 งานก่ อสร้ างทัวไป
หมวด จ งานป้องกันการกัดเซาะ
ข้ อกําหนดนี 0ครอบคลุมถึงงานป้องกันการเซาะทังจากนํ
0
0าฝนในพื 0นทีทีลาดชันทางระบายนํ 0าหรื อจาก
กระแสนํ 0าบริ เวณริ มตลิง ตลอดจนบริ เวณทีกําหนดในแบบแปลน

1. งานปลูกหญ้ า
1.1 วัตถุประสงค์ในการปลูกหญ้ านี 0 เพือป้องกันการกัดเซาะ(Erosion)โดยเฉพาะการกัดเซาะของนํ 0า
บริ เวณเชิงลาดของคันดิน
1.2 ชนิดของหญ้ าทีนํามาปลูก จะต้ องเป็ นพันธุ์หญ้ าทีหาได้ ง่ายในท้ องถิน มีลกั ษณะรากกระจาย
ออกเป็ นวงกว้ างสามารถยึดเกาะกับเนื 0อดินได้ เป็ นอย่างดีและเป็ นพันธุ์ทีทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศใน
ท้ องถินนัน0 หรื อตามทีกําหนดในสัญญา ฯ
1.3 ก่อนการปลูกหญ้ า ผู้รับจ้ างจะต้ องนําเอาหน้ าดิน (Top soil) มาถมและบดอัดแน่นในบริ เวณที
ต้ องการจะปลูกตามทีระบุในแบบให้ มีความหนาประมาณ 15 เซนติเมตร แล้ วนําพันธุ์หญ้ ามากระจายปลูก
ออกให้ ทวพื
ั น0 ทีทีต้ องการปลูกในระยะห่างกันพอสมควร โดยกะประมาณว่าหญ้ าจะเจริ ญงอกงามออกปก
คลุมทังบริ
0 เวณในช่วงเวลาอันสัน0 หลังจากนันดู
0 แลรักษาให้ ความชื 0นเป็ นระยะๆ จนกว่าต้ นหญ้ าจะเจริ ญงอก
งามและแพร่กระจายไปคลุมพื 0นทีทีกําหนด

2. งานคอนกรี ตดาด
2.1 พื 0นดินทีรองรับคอนกรี ตดาดจะต้ องเป็ นดินเดิมหรื อดินถมบดอัดแน่น กรณีทีพื 0นดินเดิมเป็ นดินอ่อน
ผู้รับจ้ างจะต้ องขุดลอกดินอ่อนนันออก
0
แล้ วถมกลับด้ วยวัสดุคดั เลือกทีเหมาะสมตามมาตรฐานงานถมดินคัน
สระเก็บนํ 0าและขอบลาดดินถม
2.2 ก่อนการถมดินในพื น0 ทีลาดเอียงจะต้ องตัดดินในพื น0 ทีลาดเอียงนันให้
0 เป็ นรู ปขันบั
0 นไดก่อนถม
วัสดุใหม่ลงไป แล้ วจึงบดอัดให้ ได้ ความแน่นไม่น้อยกว่า 95 เปอร์ เซ็น ของความแน่นสูงสุดเมือทดสอบตาม
มาตรฐานการทดสอบความแน่นแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ มยผ.2201
2.3 คอนกรี ตทีใช้ ในการดาดให้ เป็ นชนิด ค.3 ตามมาตรฐาน มยผ.1101กํ าหนดค่า Slump ไม่เกิน
7.5 เซนติเมตร ส่วนผสมของคอนกรี ตให้ เป็ นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้ างกรมโยธาธิ การ มยผ.1101
งานคอนกรี ตและคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
2.4 ชุดระบายนํ 0า (Weep hole) ซึงประกอบด้ วย ทราย หิน geotextile และ Filter plugs หรื อ Flap
Valve จะต้ องก่อสร้ างตามแบบและตําแหน่งที ระบุในแบบแปลนหรื อรายการประกอบแบบ ทรายและหิน
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จะต้ องสะอาด แข็งแกร่ ง เช่นเดียวกับวัสดุทีใช้ ในงานคอนกรี ตมี ขนาดคละตามทีแบบกํ าหนดการติดตัง0
Filter Plugs หรื อ Flap Valve จะต้ องวางให้ ผิวด้ านหน้ าเรี ยบเสมอกับผิวคอนกรี ตทีจะดาดในขันสุ
0 ดท้ าย
2.5 ถ้ ามิ ไ ด้ กํ า หนดไว้ เป็ นอย่ า งอื น ขนาดกว้ างยาวของแผ่ น คอนกรี ตดาดจะต้ องไม่ เ กิ น
3.0 x 3.0 เมตร

3. งานหินเรี ยงและหินเรี ยงยาแนว
3.1 วัตถุประสงค์ของงานหินเรี ยงหรื อหินเรี ยงยาแนวเพือป้องกันการกัดเซาะจากกระแสนํ 0าในบริ เวณ
ลาดชันหรื อบริ เวณทีกําหนดในแบบแปลน
3.2 พื 0นดินทีจะรองรับการเรี ยงหินจะต้ องปรับแต่งและบดอัดแน่น โดยวิธีการเดียวกับงานคอนกรี ต
ดาด แล้ วใช้ Geotextile ปูรองก่อนการเรี ยงหิน
3.3 หิ น ที จะต้ องแกร่ ง ทนทาน ปราศจากส่ ว นประกอบของแร่ ยิ ปซั ม แอนไฮไดรท์ หิ น ดิ น ดาด
หินเนื 0ออ่อนหรื อหินผุ มีรูปร่ างค่อนข้ างกลมมีส่วนแบนเรี ยวน้ อย ไม่มีรอยแตกร้ าวหรื อลักษณะอืนใดทีแสดงให้
เห็นว่า จะไม่ทนทานต่อการกัดเซาะและมี ถ.พ.ไม่น้อยกว่า 2.65 มีคา่ ความสึกหรอเมือทดสอบตามมาตรฐาน
มยผ.2209 ไม่เกิน 40 เปอร์ เซ็น ตรวจสอบความคงทน (Soundness) สูญเสียไม่เกิน 12 เปอร์ เซ็น โดยนํ 0าหนัก
เมือทดสอบด้ วยวิธี Sodium Sulphate (ASTM C88)
3.4 นําหินขนาด 15-40 เซนติเมตร มาเรี ยงให้ ชิดกันให้ มากทีสุดและเสริ มช่องว่างของหินด้ วยหิน
ขนาดเล็กกว่าให้ เข้ ามุมกันอย่างแน่นหนา พยายามจัดให้ ผิวหน้ าของหินเรี ยงได้ ระดับสมําเสมอกันและได้
ความหนาประมาณ 40 เซนติเมตร หรื อตามทีแบบกําหนด
3.5 เฉพาะงานหินเรี ยงยาแนวให้ ยาด้ านข้ างของหินด้ วยปูนก่อ ส่วนผสมซีเมนต์ : ทราย 1 : 3 โดย
นํ 0าหนักและจะต้ องระมัดระวังมิให้ ปนู ก่อหรื อนํ 0าปูนหกลงไปเปื อ0 น Geotextile

4. งานกล่ องลวดตาข่ ายบรรจุหนิ (Gabion และ Matress)
4.1 กล่องลวดตาข่ายบรรจุหิน (Gabion และ Matress) มี ลักษณะเป็ นกล่องลวดตาข่ายรู ปทรง
สี เหลี ยมมี ฝาปิ ดภายในบรรจุหินเต็มแต่ละกล่องยึดกับกล่องที อยู่ชิดกันติดต่อกันเป็ นแผงตามรู ปแบบที
กําหนดในแบบแปลน วัตถุประสงค์เพือป้องกันการกัดเซาะหรื อป้องกันการพังทลายของดิน
4.2 ตัวกล่องมีลกั ษณะเป็ นกล่องลวดตาข่ายเคลือบสังกะสี หรื อลวดตาข่ายเคลือบสังกะสีห้ มุ PVC
ช่องตาข่ายจะเป็ นรู ปหกเหลียมต่อกันด้ วยการพัน 3 เกลียว ทุกขอบของกล่องลวดตาข่ายจะเสริ มโครงลวด
ซึงมีขนาดใหญ่กว่าลวดตาข่ายกรณีทีกล่องมีความยาวเกิน 1 เมตร จะต้ องมีแนวตาข่าย (Diaphram) กันทุ
0 ก
ระยะ 1 เมตร ตลอดความยาวของตัวกล่อง
4.3 ลวดเหล็กเคลื อบสังกะสี ทีใช้ ประกอบกับกล่องลวดตาข่าย รวมถึงลวดที ใช้ พันกล่องระหว่าง
ก่อสร้ างจะต้ องได้ มาตรฐาน มอก.71 “ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี” มีค่าความต้ านทานแรงดึงไม่น้อยกว่า
40 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
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4.4 ก่อนการติดตังกล่
0 องลวดตาข่าย จะต้ องปรั บแต่งพื 0นดินบริ เวณทีจะก่อสร้ างให้ เรี ยบและแน่น
เช่นเดียวกับงานหินเรี ยงแล้ วปูรองด้ วย Geotextile
4.5 กล่องลวดตาข่ายแต่ละกล่อง จะต้ องยึดให้ ติดกับกล่องทีอยู่ชิดกันโดยการพันลวดยึดแกนกล่อง
ทุกด้ านทีอยูช่ ิดกันให้ แน่นโดยการพันให้ พนั ลวดเป็ น 2 ทบ 1 ทบ และ 2 ทบ สลับกันไป
4.6 บรรจุหินลงในกล่องให้ แน่นทีสุดเท่าทีจะทําได้ จนเต็มแล้ วจึงปิ ดฝาปิ ดพันลวดยึดฝากล่อง ด้ วย
วิธีการตามข้ อ 4.4
4.7 หินทีบรรจุในกล่องจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตเิ ช่นเดียวกับหินเรี ยงยาแนว (ข้ อ 3.3)
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หมวด ฉ งานถนน
1. งานคันทาง (Subgrade)
1.1 งานคันทาง หมายถึง งานก่อสร้ างโครงสร้ างส่วนล่างของถนน ซึงประกอบด้ วยการปรับพื 0นที
การขุดตัดดิน การถมและบดอัดดินคันทางให้ เป็ นตามแบบ
1.2 ก่อนการก่อสร้ างคันทางผู้รับจ้ างจะต้ องปรับพื 0นทีบริ เวณทีจะก่อสร้ างโดยการตัดต้ นไม้ ขุดตอ
กําจัดวัชพืชและสิงไม่พงึ ประสงค์อืนๆ ออกให้ หมด
1.3 การขุดตัดดิน จะต้ องขุดตัดให้ ได้ ตามแนวและระดับทีกํ าหนดไว้ ในแบบ หากเมือขุดตัดจนถึง
ระดับทีกําหนดให้ แล้ ว ถ้ าปรากฏว่าคุณภาพทางวิศวกรรมของชันดิ
0 นทีระดับนันไม่
0 เหมาะสมให้ ขดุ ออกแล้ ว
ใช้ วสั ดุอืนทีเหมาะสมซึงได้ รับความเห็นชอบจากผู้วา่ จ้ างหรื อผู้แทนผู้ว่าจ้ างใส่แทนทีแล้ วบดอัดให้ แน่น วัสดุ
ทีขุดตัดออกมานี 0จะต้ องนําไปกองเก็บหรื อทิ 0งไว้ ในทีทีผู้ควบคุมงานกําหนดให้ หรื อเห็นชอบ
1.4 การถมคันทาง จะต้ องถมให้ ได้ แ นว ระดับ และขนาดตามที กํ าหนดไว้ ใ นแบบก่ อนการถม
จะต้ องคราดไถผิวดินเดิมทีจะรองรับคันทางลงไปให้ ลกึ ไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร แล้ วเกลียวัสดุทีจะถมซึงมี
คุณสมบัตติ ามทีกําหนดในข้ อ 1.5 ให้ แผ่กว้ างเต็มบริ เวณทีจะถมแล้ วจึงบดอัดรวมไปกับดินทีคราดไถไว้ โดย
ความหนาของชันที
0 คราดไถรวมกับวัสดุคนั ทางจะต้ องมีความหนาเมือบดอัดแล้ วไม่เกิน 20 เซนติเมตร ส่วนการ
ถมในชันต่
0 อๆ ไป จะต้ องถมและบดอัดเป็ นชันๆ
0 ให้ มีความหนาในแต่ละชันไม่
0 เกิน 20 เซนติเมตร จนกว่าจะได้
ระดับตามแบบโดยมีความหนาแน่นของการบดอัดในแต่ละชันไม่
0 น้อยกว่า 95 เปอร์ เซ็น ของความหนาแน่น
สูงสุดตามวิธีการทดสอบความแน่นแบบสูงกว่ามาตรฐาน มยผ. 2202
1.5 วัสดุทีใช้ ทําคันทาง จะต้ องเป็ นดินปราศจากขยะหรื ออินทรี ย์วตั ถุปะปนอยู่และมีความแน่นแห้ ง
สูงสุดตามวิธีการทดสอบความแน่นแบบมาตรฐาน มยผ.2201 ไม่ตํากว่า 1,440 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1.6 การทดสอบหาความแน่นของคันทางทีบดอัดแล้ วในแต่ละชันให้
0 ปฏิบตั ิตามวิธีการทดสอบหา
ค่าความแน่นของวัสดุงานทางในสนาม มยผ. 2204 ค่าใช้ จา่ ยเป็ นของผู้รับจ้ างทังสิ
0 0น

2. งานชัน= รองพืน= ทาง (Subbase)
2.1 งานชันรองพื
0
0นทาง หมายถึงงานก่อสร้ างชันรองพื
0
0นทางโดยการถมและบดวัสดุรองพื 0นทางให้
ได้ แนวระดับ และขนาดตามทีกําหนดไว้ ในแบบ
2.2 วัสดุทีใช้ ก่อสร้ างชันรองพื
0
0นทาง จะต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี 0
2.2.1 เป็ นวัสดุประกอบด้ วยเม็ดแข็งทนทาน และมีวสั ดุประสานทีดีผสมอยู่
2.2.2 ปราศจากก้ อนดินเหนียว (Clay Lumps) และอินทรี ย์วตั ถุ เช่น ใบไม้ ขยะปะปนอยู่
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2.2.3 มีขนาดเม็ดวัสดุใหญ่สดุ ไม่เกิน 5 เซนติเมตร
2.2.4 มีคา่ Liquid Limit ไม่เกิน 35 เปอร์ เซ็น และค่า Plasticity Index ไม่เกิน 11 เปอร์ เซ็น
2.2.5 เป็ นชนิดวัสดุทีมีขนาดคละผ่านตะแกรง ตามตารางที ฉ - 1 แสดงขนาดคละของ
วัสดุก่อสร้ างชัน= รองพืน= ทาง
ตารางที ฉ - 1 แสดงขนาดคละของวัสดุก่อสร้ างชัน= รองพืน= ทาง
ขนาดของตะแกรง
มาตรฐาน
2”
1”
3/8”
เบอร์ 4
เบอร์ 10
เบอร์ 40
เบอร์ 200

ชนิด ก.
100
30 - 65
25 - 55
15 - 40
8 - 20
2-8

นํา= หนักทีผ่ านตะแกรงเป็ นร้ อยละ
ชนิด ข.
ชนิด ค.
ชนิด ง.
100
75 - 95
100
100
40 - 75
50 - 85
60 - 100
30 - 60
35 - 65
50 - 85
20 - 45
25 - 50
40 - 70
15 - 30
15 - 30
25 - 45
5 - 20
5 - 15
5 - 20

ชนิด จ.
100
55 - 100
40 - 100
20 - 50
6 - 20

2.3 ก่อนทีจะทําการก่อสร้ างชันรองพื
0
0นทาง คันทางทีก่อสร้ างไว้ แล้ วจะต้ องได้ รับการตรวจสอบว่า
มีระดับ ขนาด แนวทางและความหนาแน่นตามทีกําหนดในแบบก่อนแล้ ว จึงจะก่อสร้ างต่อไปได้ โดยนําวัสดุ
ทีมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ 2.2 มาเกลียเป็ นชันสมํ
0 าเสมอแล้ วบดอัดโดยแต่ละชันมี
0 ความหนาหลังบดอัดไม่เกิน
15 เซนติเมตร และบดอัดให้ ได้ ความแน่นตามทีกําหนดในข้ อ 2.4 ก่อนจึงจะบดอัดชันต่
0 อไปได้
2.4 ผู้รับจ้ างจะต้ องควบคุมความชื 0นของวัสดุชนรองพื
ั0
0นทางให้ ใกล้ เคียงกับความชื 0นที Optimum
Moisture Content และเมือบดอัดแล้ วจะต้ องมีความแน่นแห้ งไม่น้อยกว่า 95 เปอร์ เซ็น ของความแน่นแห้ ง
สูงสุดตามมาตรฐานการทดสอบความแน่นแห้ งแบบสูงกว่ามาตรฐาน มยผ. 2202 ค่าใช้ จ่ายในการทดสอบ
เป็ นของผู้รับจ้ างทังสิ
0 0น
2.5 กรณีเมือการทดสอบความแน่นของชันรองพื
0
0นทางทีบดอัดโดยวิธี มยผ.2202 แล้ วไม่ได้ ความ
แน่นตามเกณฑ์ ให้ ผ้ รู ับจ้ างทําการบดอัดใหม่จนกว่าจะได้ ความแน่นตามเกณฑ์ทีกําหนด

3. งานชัน= พืน= ทาง (Base)
3.1 งานชันพื
0 0นทาง หมายถึงการก่อสร้ างโครงสร้ างของถนนส่วนทีอยู่เหนือชันรองพื
0
0นทางโดยการ
ถมและบดวัสดุพื 0นทางให้ ได้ แนว ขนาด และระดับตามทีกําหนดในแบบ
3.2 วัสดุทีใช้ ก่อสร้ างชันพื
0 0นทางต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี 0
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3.2.1 ปราศจากก้ อนดินเหนียว (Clay Lump) ขยะหรื อวัชพืชปะปน
3.2.2 มีมวลคละ ประกอบด้ วย ส่วนหยาบและส่วนละเอียดโดยส่วนหยาบจะต้ องเป็ นหินโม่หรื อ
กรวดโม่ และส่วนละเอียดเป็ นวัสดุชนิดเดียวกับส่วนหยาบ
3.2.3 มีคา่ Liquid Limit ไม่เกิน 25 เปอร์ เซ็น และค่า Plasticity Index ไม่เกิน 6 เปอร์ เซ็น
3.2.4 มีคา่ ความสึกหรอโดยวิธีทดสอบตาม มยผ. 2209 ไม่เกิน 40 เปอร์ เซ็น
3.2.5 เป็ นชนิดทีมีขนาดคละผ่านตะแกรง ตามตารางที ฉ - 2 แสดงขนาดคละของวัสดุ
ก่ อสร้ างชัน= พืน= ทาง
ตารางที ฉ - 2 แสดงขนาดคละของวัสดุก่อสร้ างชัน= พืน= ทาง
ขนาดของตะแกรง
มาตรฐาน
2”
1”
3/8”
เบอร์ 4
เบอร์ 10
เบอร์ 40
เบอร์ 200

ชนิด ก.
100
30 – 65
25 – 55
15 – 40
8 – 20
2–8

นํา= หนักทีผ่ านตะแกรงเป็ นร้ อยละ
ชนิด ข.
ชนิด ค.
100
75 – 95
100
40 – 75
50 - 85
30 – 60
35 - 65
20 – 45
25 - 50
15 – 30
15 - 30
5 – 20
5 - 15

ชนิด ง.
100
60 - 100
50 - 85
40 - 70
25 - 45
10 - 20

3.3 ในการก่อสร้ างชันพื
0 น0 ทางจะต้ องนําวัสดุพื 0นทางมากองบนชัน0 รองพื 0นทางทีได้ บดอัดเรี ยบร้ อย
ตามแบบแล้ วพ่นนํ 0าเป็ นฝอยและผสมคลุกเคล้ าวัสดุพื 0นทางให้ มีความชื 0นสมําเสมอและใกล้ เคียง Optimum
Moisture Content หลังจากเกลี ยให้ แผ่ตลอดพื น0 ที ที จะบดอัดแล้ วจึงบดอัดให้ มีความแน่นสมํ าเสมอ
ไม่น้อยกว่า 95 เปอร์ เซ็น ของความแน่นแบบสูงกว่ามาตรฐานการทดสอบตาม มยผ. 2202
3.4 การทดสอบความแน่นของชัน0 รองพื น0 ทางให้ ปฏิ บตั ิตามวิธีการทดสอบความแน่นของวัสดุใน
สนาม มยผ. 2204 ค่าใช้ จา่ ยเป็ นของผู้รับจ้ างทังสิ
0 0น

4. งานผิวทาง
4.1 ผิวทางลูกรั ง
4.1.1 งานผิวทางลูกรัง คือการใช้ ลกู รังทีมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีกําหนดมาเสริ มบนชันรองพื
0
0นทางที
บดอัดไว้ แล้ วเพือใช้ เป็ นผิวจราจร
4.1.2 วัสดุทีนํามาใช้ เป็ นผิวทางลูกรัง ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี 0
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(1) ปราศจากก้ อนดินเหนียว (Clay Lump) ขยะหรื อวัชพืช ฯลฯ
(2) มีขนาดวัสดุใหญ่สดุ ไม่เกิน 5 เซนติเมตร
(3) มีนํ 0าหนักของเม็ดวัสดุทีผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ไม่มากกว่า 2/3 ของนํ 0าหนักเม็ด
วัสดุทีผ่านตะแกรงเบอร์ 40
(4) มีคา่ Liquid Limit ไม่มากกว่า 35 เปอร์ เซ็น และค่า Plasticity Index อยู่ระหว่าง
4 ถึง11 เปอร์ เซ็น
(5) มีคา่ ความสึกหรอโดยวิธีทดสอบตาม มยผ.2209 ไม่เกิน 60 เปอร์ เซ็น
(6) ค่า C.B.R. โดยวิธีทดสอบตาม มยผ.2203 ไม่น้อยกว่า 30 เปอร์ เซ็น
(7) เป็ นวัสดุทีมีขนาดคละผ่านตะแกรง ตามตารางที ฉ - 3 แสดงขนาดคละของ
วัสดุทใช้
ี เป็ นผิวทางลูกรั ง
ตารางที ฉ - 3 แสดงขนาดคละของวัสดุทใช้
ี เป็ นผิวทางลูกรั ง
นํา= หนักทีผ่ านตะแกรงเป็ นร้ อยละ

ขนาดของตะแกรง
มาตรฐาน
2//
1//
3/8//
เบอร์ 4
เบอร์ 10
เบอร์ 40
เบอร์ 200

ชนิด ก.
100
50 - 85
55 - 65
25 - 50
15 - 30
5 - 15

ชนิด ข.
100
60 - 100
50 - 85
40 - 70
25 - 45
5 - 25

ชนิด ค.
100
55 - 100
40 - 100
20 - 50
5 - 20

ชนิด ง.
100
70 - 100
55 - 100
30 - 70
8 - 25

4.1.3 ผิวทางลูกรัง จะก่อสร้ างบนชันรองพื
0
0นทางทีถมและบดอัดได้ ระดับแนวทางและความ
หนาแน่นตามแบบแล้ ว โดยพ่นนํ 0าเป็ นฝอยลงบนวัสดุทีใช้ ทําผิวทางลูกรังผสมคลุกเคล้ าบนชันรองพื
0
0นทางจน
วัสดุนนมี
ั 0 ความชื 0นสมําเสมอใกล้ เคียงกับความชื 0นที Optimum Moisture Content แล้ วจึงนํามาเกลียและ
บดอัดให้ มีความแน่นแห้ งไม่น้อยกว่า 95 เปอร์ เซ็น ของความแน่นแบบสูงกว่ามาตรฐานการทดสอบ มยผ.
2202 ค่าใช้ จา่ ยในการทดสอบเป็ นของผู้รับจ้ างทังสิ
0 0น
4.1.4 การถมและบดอัด ให้ ทํ า เป็ นชัน0 ๆ แต่ล ะชัน0 มี ค วามหนาหลัง การบดอัด แล้ ว ไม่ เ กิ น
15 เซนติเมตร
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4.2 ผิวทางคอนกรี ต
4.2.1 งานผิวทางคอนกรี ต หมายถึง การก่อสร้ างผิวทางโดยเทคอนกรี ตลงบนพื 0นทางหรื อคัน
ทางทีได้ เตรี ยมไว้ โดยมีเหล็กเสริ มอยูใ่ นตําแหน่งถูกต้ องตามทีแบบกําหนด
4.2.2 วัสดุ
(1) ปูนซีเมนต์ทีใช้ ให้ เป็ นปอร์ ตแลนด์ซีเมนต์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
มอก.15 เล่ม 1 “ปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ ข้ อกําหนดเกณฑ์คณ
ุ ภาพ”
(2) วัสดุเหล็กเส้ นสําหรับเสริ มคอนกรี ตต้ องเป็ นไปตาม มยผ. 1103
(3) คอนกรี ตทีใช้ ให้ เป็ นคอนกรี ตชนิด ค.3 (มยผ. 1101)
4.2.3 การเตรี ยมการก่อสร้ าง
(1) ก่ อนเทคอนกรี ตผิวทางจะต้ องฉี ดนํ า0 ลงบนชัน0 ทรายปรั บระดับให้ ชุ่ม ตลอดเวลา
ไม่น้อยกว่า 8-10 ชัวโมง เพือป้องกันการดูดซึมจากคอนกรี ตในขณะเท
(2) แบบหล่อผิวทางต้ องทําด้ วยวัสดุทีได้ รับการตรวจสอบความแข็งแรงพอทีจะไม่มี
การทรุดตัวหรื อพอดีดตัวขณะเทคอนกรี ต
(3) แบบข้ างและแบบขวางจะต้ องเจาะรู สําหรับเสียบเหล็ก Dowel Bar และ Tie Bar
ซึงมีระยะห่างและตําแหน่งตามทีกําหนดในแบบแปลน
4.2.4 การวางเหล็กเสริ ม
(1) การวางแผงตะแกรงเหล็กเสริ ม (Temperature Steel) ก่อนเทคอนกรี ตจะต้ องยก
และ ผูกยึดเหล็กเสริ มให้ อยูใ่ นตําแหน่งตามแบบแปลน ให้ แน่นจนเป็ นทีแน่ใจว่าจะ
ไม่เกิดการทรุดตัวขณะเทคอนกรี ต
(2) เหล็ก Dowel Bars และ Tie Bar จะต้ องมีขนาดและอยู่ในตําแหน่งทีถูกต้ อง
ตามที กํ าหนดไว้ ในแบบแปลน และจะต้ องวางยึดให้ แน่นโดยไม่มีการเคลื อนตัว
ขณะเทและเขย่าคอนกรี ต
(3) ก่อนจะนํ าเหล็ก Dowel Bars ไปวางจะต้ องทาด้ วยแอสฟั ลท์ ชนิด MC (แข็งตัว
ปานกลาง) หรื อ RC (แข็งตัวเร็ ว) ให้ ทัวตามแบบ และเหล็ก Dowel Bars ที
Expansion Joint นัน0 ปลายขาข้ างอิสระจะต้ องมีหมวกครอบโดยวัสดุเป็ นเหล็กหรื อ
พีวีซี ให้ มีชอ่ งว่างระหว่างปลายเหล็กกับหมวกเหล็กตามทีกําหนดไว้ ในแบบ
(4) เหล็ก Tie Bars ต้ องไม่มีนํ 0ามันติดอยู่บนผิวเหล็กมีระยะห่างและระดับถูกต้ อง
ตามทีกําหนดไว้ ในแบบแปลน ก่อนการเทคอนกรี ตต้ องกําจัดฝุ่ นออกจากผิวเหล็ก
ให้ หมด
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4.2.5 รอยต่อ (Joints)
รอยต่อทังตามขวาง
0
(Transverse Joints)และรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joints)
จะต้ องเป็ นไปตามแบบแปลน รอยต่อตามขวางจะต้ องตัง0 ฉากกับแนวศูนย์ กลางถนนและความลึกของ
รอยต่อทังหมดต้
0
องตังฉากกั
0
บผิวจราจร ในกรณีทีแบบมิได้ กําหนดหรื อแสดงรอยต่อไว้ ไม่ชดั เจน ให้ ผ้ รู ับจ้ าง
เทคอนกรี ตผิวจราจรแต่ละแนวได้ กว้ างไม่เกิน 4.00 เมตร และยาวไม่เกิน 6.00 เมตร และรอยต่อต้ องมี
รายละเอียด ดังนี 0
(1) Expansion Joint กําหนดให้ ทํา Expansion Joints ทุกๆระยะความยาว 30 เมตร
โดยความกว้ างของ Joint ต้ องไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร และวางห่างกันทุกๆ
ระยะ 30 เซนติเมตร Dowel Bars จะต้ องมีปลายข้ างหนึงฝั งยึดแน่นกับพื 0น
คอนกรี ตและต้ องจัดให้ มีปลายอีกข้ างหนึงสามารถขยายตัวตามแนวนอนได้ ไม่
น้ อยกว่า 3 เซนติเมตร
(2) ก่อนเทคอนกรี ต จะต้ องใส่แผ่นวัสดุขยายตัวทีร่ องของ Joint เพือการขยายตัว
และแผ่นวัสดุขยายตัวทีนํามาใช้ ต้องมีคณ
ุ สมบัติตามมาตรฐาน ASTM D 1751
หรื อเทียบเท่า โดยมีความกว้ างเท่ากับความหนาของพื 0นคอนกรี ตแล้ วเจาะรู ตาม
ตําแหน่งของ Dowel Bars เมือคอนกรี ตมีอายุครบแล้ วให้ ตดั แผ่นวัสดุขยายตัวนี 0
ออกให้ มีความลึกประมาณ 2.5 เซนติเมตร แล้ วอุดด้ วยวัสดุยางแอสฟั ลท์เพือ
ป้องกันนํ 0าซึมลงไปในรอยต่อ
(3) Contraction Joint (รอยต่อเพือการหดตัว) มีวิธีทํา ดังนี 0
ก. ใช้ เลือยตัด โดยตัดให้ ตรงความกว้ างและความลึกให้ เป็ นไปตามแบบใบเลือย
ทีตัดต้ องคมและสามารถตัดเม็ดหินทีผสมในคอนกรี ตได้ โดยทัวไปควรจะทํา
การตัดผิวคอนกรี ตได้ ภายหลังเทคอนกรี ตแล้ วประมาณ 8 ชัวโมง และต้ องตัด
ให้ เสร็ จเรี ยบร้ อยก่อนเกิดการแตกร้ าวเนืองจากการเปลียนแปลงอุณหภูมิของ
พื 0นคอนกรี ต
ข. วิธีอืน เช่น ใช้ ไม้ หรื อวัสดุอืนฝั ง ซึงจะต้ องได้ รับการเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน
ก่อนและต้ องทําการอุด Joint ให้ เรี ยบร้ อยก่อนทีจะเปิ ดให้ รถผ่าน
(4) Construction Joint (รอยต่อเนืองจากการก่อสร้ าง)ในกรณี ทีต้ องหยุดเทคอนกรี ต
นานเกิ นกว่า 30 นาที จะต้ องทํ า Joint ตรงที คอนกรี ตหยุดเททันที การทํ า
Construction Joint นี 0 จะต้ องเป็ นไปตามทีแบบแปลนกําหนด
(5) Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว) การก่อสร้ างให้ เป็ นไปตามทีแบบแปลนกําหนด
วิธีการก่อสร้ างให้ ดําเนินการเช่นเดียวกับการก่อสร้ าง Construction Joint โดยจะ
ตัด Joint เมื อใดก็ ได้ หลังจากคอนกรี ตแข็ งตัวแล้ ว แต่ต้ องตัดก่ อนที จะเปิ ด
การจราจร
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4.2.6 การเทและการแต่งผิวคอนกรี ต
(1) หลังจากเทคอนกรี ตและเกลี ยแล้ วให้ ใช้ เครื องสันสะเทื อนเพือให้ คอนกรี ตยุบตัว
แน่น หลังจากนันให้
0 เกลียปรับแต่งระดับและแต่งผิวหน้ าคอนกรี ตให้ เรี ยบร้ อย
(2) การแต่งผิวคอนกรี ตขันสุ
0 ดท้ ายเป็ นการแต่งผิวหน้ าคอนกรี ตให้ หยาบเพือให้ มีแรง
เสี ย ดทานระหว่ า งพื น0 คอนกรี ต กั บ ยางล้ อ รถ ให้ ทํ า ภายหลัง จากแต่ ง ผิ ว และ
ปรับแต่งระดับผิวคอนกรี ตเรี ยบร้ อยแล้ วให้ ใช้ ไม้ กวาดหรื อกระสอบป่ านชุบนํ 0าเปี ย
กลากสัมผัสผิวหน้ าคอนกรี ต เพือให้ เกิดผิวหยาบเป็ นเส้ นตรงขวางแนวถนน
(3) บริ เวณขอบรอยต่อต่างๆ ให้ ใช้ เกรี ยงลบมุมรัศมีประมาณ 0.6 เซนติเมตร ตามขอบ
คอนกรี ตทีติดแบบหล่อเพือป้องกันขอบคอนกรี ตแตกบิน
(4) ต้ องบ่มคอนกรี ตให้ ชื 0นไว้ ไม่น้อยกว่า 7 วัน
4.2.7 การอุดรอยต่อ
(1) รอยต่อทุกชนิดต้ องอุดภายหลังจากระยะเวลาการบ่มคอนกรี ตสิ 0นสุดลงแล้ ว และ
ก่อนทีจะเปิ ดการจราจร
(2) ก่อนทําการอุดรอยต่อต้ องตกแต่งรอยต่อให้ เรี ยบร้ อยถูกต้ องตามแบบและทําความ
สะอาดช่องว่างของรอยต่อจนสะอาด ปราศจากฝุ่ น เศษปูนซีเมนต์และต้ องแห้ ง
ปราศจากความชื 0นก่อนจึงจะทําการอุดได้
(3) วัส ดุที ใช้ อุ ด รอยต่ อ ให้ ใ ช้ วัส ดุย างแอสฟั ล ท์ ห รื อ วัส ดุอุ ด รอยต่ อ ที มี คุณ สมบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.479 “วัสดุยารอยต่อคอนกรี ตแบบ
ยืดหยุน่ ชนิดเทร้ อน” หรื อวัสดุ อืนใดทีสามารถป้องกันนํ 0าซึมลงไปในรอยต่อได้
(4) วัส ดุอุดรอยต่อต้ องไม่ม ากจนไหลเยิ ม0 ขึน0 มาบนพื น0 ถนน หรื อน้ อยเกิ นไปจนไม่
สามารถป้องกันนํ 0าซึมได้

5. ค่ าใช้ จ่ายใดๆ ในการตรวจสอบวัสดุงานทางเป็ นของผู้รับจ้ างทัง= สิน=
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เอกสารอ้ างอิง
1.
2.
3.
4.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มยผ.1101 มาตรฐานงานคอนกรี ตและคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
มยผ.1103 มาตรฐานงานเหล็กเสริ มคอนกรี ต
มยผ.1104 มาตรฐานงานไม้
มยผ.1201 มาตรฐานงานทาง
มยผ.1207 มาตรฐานการทดสอบหาดินเหนียวและวัสดุร่วมในมวลรวม
มยผ.1209 มาตรฐานการทดสอบหาค่าการยุบตัวของคอนกรี ต
มยผ.2201 มาตรฐานการทดสอบความแน่นแบบมาตรฐาน (Standard Compaction Test)
มยผ.2202 มาตรฐานวัสดุพื 0นทางชนิดหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base
มยผ.2209 มาตรฐานการทดสอบหาความสึกหรอของวัสดุชนิดเม็ดหยาบ (Coarse Aggregates)
โดยใช้ เครื องมือทดสอบหาความสึกหรอ (Los Angeles Abrasion) ส่าหรับงานทาง
มอก.71
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมลวดเหล็กเคลือบสังกะสี
มอก.80
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม
มอก.213
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมคอนกรี ตผสมเสร็จ
มอก.327
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมสีเคลือบเงาแอลคีด
มอก.328
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมสีอะลูมิเนียมรองพื 0นสําหรับงานไม้
มอก.427
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมท่อเหล็กกล้ าเชือมด้ วยไฟฟ้าสําหรับส่งนํ 0า
มอก.479
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมวัสดุยารอยต่อคอนกรี ตแบบยืดหยุน่ ชนิดเทร้ อน
มอก.733
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมสารเคมีผสมเพิมสําหรับคอนกรี ต
มอก.1013 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมบานประตูพีวีซี
มอก.1123 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมสีรองพื 0นสําหรับงานปูน
มอก.1407 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมกระเบื 0องซีเมนต์เส้ นใยแผ่นลอน
มอก.2131 มาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ์ อุตสาหกรรมเหล็ กแผ่นเคลื อบสังกะสี โดยกรรมวิ ธี จุ่ม ร้ อนและ
เคลือบสี : แผ่นม้ วนและแผ่นตัด
มอก.2132 มาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ์ อุตสาหกรรมเหล็ กแผ่นเคลื อบสังกะสี โดยกรรมวิ ธี จุ่ม ร้ อนและ
เคลือบสี : แผ่นลอน
มอก.2321 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมสีอิมลั ชันทนสภาวะอากาศ
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