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ข้อกาํหนดทั่วไป 
โครงการ อาคารหอประชุม จาํนวน 1 หลัง  มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
ในการปฏิบัติงานการก่อสร้าง หากข้อความของข้อกําหนดทั่วไปขัดแย้งกับสัญญาหลัก ให้ถือปฏิบัติตาม

สัญญาการก่อสร้างหลักเป็นสาํคัญ  
    
1. วัตถุประสงค์ 

วตัถปุระสงค์หลกัของการก่อสร้างเพ่ือให้ได้ผลงานการก่อสร้างท่ีมีมาตรฐาน มีคณุภาพดี มีสภาพพร้อมท่ีจะใช้งานได้
ทันทีเป็นอย่างดี เม่ือการก่อสร้างแล้วเสร็จ มีความมั่นคงถาวร มีฝีมือการทํางานท่ีประณีต ละเอียด ถูกต้องตามหลัก
วิชาการช่างท่ีดีทกุประการ และมีความถกูต้องตามมาตรฐาน และบทบญัญติัแหง่กฎหมายท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด 
 
2.    ขอบเขตของงาน 

 
2.1   สถานที่ตัง้ของการก่อสร้าง 

ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยผู้ รับจ้างต้องเตรียมพืน้ท่ีสําหรับก่อสร้างอาคารใหม่ และ
จะต้องทําการก่อสร้างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้า-ส่ือสารและระบบปรับอากาศ งานระบบ
สขุาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยั และงานโครงสร้างสําหรับงานระบบ และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องของ โครงการอาคารหอประชมุ 
จํานวน 1 หลงั มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

2.2   งานที่จะต้องทาํ 
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง จะต้องจดัหาวสัดกุ่อสร้าง แรงงาน ตลอดจนอปุกรณ์ เคร่ืองจกัรกลท่ีจําเป็นต้องใช้ในการ

ก่อสร้างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้า-ส่ือสาร และระบบปรับอากาศ งานระบบสขุาภิบาล
และป้องกันอคัคีภัย และงานโครงสร้างสําหรับงานระบบ และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีใช้ในอาคารตามแบบและรายการ
ประกอบแบบเพ่ือให้ได้ผลงานท่ีดีในทกุๆ กรณี หากพบว่าแรงงานและอปุกรณ์ก่อสร้างท่ีผู้ รับจ้างจดัหามาไม่เหมาะสมกบั
สภาพงานคณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิจะสัง่เปล่ียนแปลงแก้ไข เพ่ือให้การดําเนินงานได้ผลตามความมุ่งหมายของ
สญัญา และแบบก่อสร้างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้า-ส่ือสารและระบบปรับอากาศ งาน
ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย และงานโครงสร้างสําหรับงานระบบ ท่ีจะก่อสร้างประกอบด้วยงานก่อสร้างงาน 
โครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้า-ส่ือสารและระบบปรับอากาศ งานระบบสขุาภิบาลและป้องกนั
อคัคีภยั และงานโครงสร้างสําหรับงานระบบ และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
3.   การดาํเนินงานโดยทั่วไป 
 
 3.1 อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 3.1.1 ผู้ ควบคุมงาน  มีหน้าท่ีควบคุมและตรวจงาน ทําการทดสอบและวิเคราะห์ผลการทํางานของ 
ผู้ รับจ้าง 
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  1) ผู้ควบคมุงานมีอํานาจออกคําสัง่ คําแนะนํา หรืออนมุติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยถือว่าเป็นข้อ
ผกูมดัผู้ รับจ้าง เหมือนคําสัง่สถาปนิก/วิศวกรเอง 
  2) ผู้ควบคุมงานไม่มีอํานาจท่ีจะยกเว้นความรับผิดชอบใดๆ ของผู้ รับจ้างตามสญัญาและไม่มี
อํานาจเก่ียวกบัการเพิ่มราคาคา่ก่อสร้างหรือทํางานเปล่ียนรูปไป 
  3) การท่ีผู้ควบคุมงานไม่คดัค้านการทํางานใดๆท่ีผู้ รับจ้างกระทําไปโดยพลการ ไม่อาจลบล้าง
อํานาจของผู้วา่จ้าง หรือสถาปนิก/วิศวกร ท่ีจะไมเ่หน็ชอบกบังานหรือสิง่ของนัน้ๆ 
 3.1.2  สถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ใดท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้วา่จ้าง 
 1) สถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ ใดท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง มีอํานาจท่ี
จะออกคําสัง่เพิ่มเติมได้อีก ในระหว่างงานกําลงัดําเนินอยู่ในเม่ือสถาปนิก/วิศวกรเห็นสมควร เช่น วิธีการใช้วสัดท่ีุถกูต้อง 
หรือการดําเนินการส่วนใดควรจะทําก่อนหรือหลงั เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายกบังานส่วนอ่ืนๆ (ทัง้นี ้ไม่หมายถึงการทําให้
ราคาเพิ่มขึน้หรือต่ําลง) ในขณะก่อสร้างหรือภายหลงัได้ ผู้ รับจ้างจะต้องทําตามและยอมรับคําสัง่นัน้ๆในขณะก่อสร้าง 
 2) สถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ ใดท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง มีอํานาจท่ี
จะสัง่เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้รือ้ถอนวสัดสุิ่งของใดๆก็ตามท่ีเห็นว่าไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในแบบรูป และสญัญาออกจาก
บริเวณงานเปล่ียนวสัดุสิ่งของท่ีถูกต้องมาแทน  รือ้ถอนงานใดๆท่ีฝีมือการทํางานหรือวสัดุสิ่งของท่ีใช้ไม่เป็นไปตามตาม
รายการแบบรูปและสญัญาแล้วให้สร้างใหม่ ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างไม่ปฏิบติัตามคําสัง่ดงักล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะว่าจ้างผู้ อ่ืน
มาปฏิบติัตามคําสัง่นัน้ตามคําแนะนําของสถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ ใดท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง 
โดยผู้ รับจ้างต้องเสียคา่ใช้จ่ายทัง้หมดและยอมให้ผู้วา่จ้างหกัเงินท่ีจะจ่ายให้กบัผู้ รับจ้างมาชดเชยการนี ้
 3) สถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ ใดท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง มีสิทธิจะ
เข้าไปในบริเวณงาน หน่วยงาน/โรงงาน และทกุๆแหง่ท่ีมีการเตรียมงาน หรือแหลง่ผลติเก็บรักษาวสัดสุิ่งของท่ีจะนํามาใช้ใน
การก่อสร้าง ผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกในการนําเข้าไปในสถานท่ีตา่งๆเหลา่นัน้ 
 4) สถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ใดท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้วา่จ้าง  มีอํานาจใน
การเปลี่ยนแปลงแบบรูป และรายละเอียดประกอบแบบ ตามความเห็นชอบของผู้ว่าจ้างเพ่ือท่ีจะให้อาคารมัน่คงแข็งแรง 
หรือทําให้ประโยชน์ในการใช้สอยดีขึน้ โดยไมทํ่าให้ราคาก่อสร้างเพิ่มขึน้หรือลดลงและผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัตาม 

  3.1.3 ผู้ รับจ้าง 
  1) หากผู้ รับจ้างไม่เข้าใจในแบบหรือรายการก่อสร้าง หรือจะเป็นวสัดท่ีุใช้ หรือวิธีการทําก็ตาม 
ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ ควบคุมงาน และสถาปนิก/วิศวกร จะเป็นผู้ ชีแ้จงข้อสงสัยนัน้ๆเป็นลายลักษณ์อักษร หรือให้
รายละเอียดเป็นแบบเพิ่มเติม ห้ามมิให้ผู้ รับจ้างตดัสนิใจทําอยา่งใดอยา่งหนึง่เอง ผลเสียท่ีเกิดขึน้ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ
ทัง้หมด 
  2) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจัดวางผงัการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบรูปตลอดจนการ
แก้ไขท่ีตัง้ระดบั ขนาด และแนวต่างๆของงาน จดัหาเคร่ืองมือ อปุกรณ์ และแรงงานให้เพียงพอ หากมีการวางผงัผิดพลาด
จะต้องแก้ไขใหม่ให้เป็นท่ีเรียบร้อย ผู้ รับจ้างจะต้องบํารุงรักษาหลักฐานแนวหมุดต่างๆท่ีใช้ในการวางผังให้คงสภาพ
เรียบร้อยอยูเ่สมอ 
  3) ให้ถือว่าผู้ รับจ้างเป็นผู้ มีความชํานาญการก่อสร้างและฝีมือดี โดยสถาปนิก/วิศวกรของ 
ผู้ รับจ้างเอง คอยควบคมุอยูอ่ยา่งใกล้ชิด ฉะนัน้ ความผิดพลาดตา่งๆท่ีสถาปนิก/วิศวกร หรือผู้ควบคมุงานตรวจพบ อาจจะ
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ช้าหรือเร็วก็ตาม มิได้หมายความว่าสถาปนิก/วิศวกร หรือผู้ควบคมุงานบกพร่องในหน้าท่ี และหากมีการผิดพลาดเกิดขึน้
เน่ืองจากกรณีใดๆก็ตาม เวลาท่ีต้องเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ผู้ รับจ้างจะนํามาเป็นข้ออ้างให้ร่วมรับผิดชอบไม่ได้เป็นอนั
ขาด 
   4) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจดัสง่ตวัอยา่งเพ่ืออนมุติัและสัง่ซือ้ในเวลาอนัเหมาะสม 
  5) ผู้ รับจ้างจะเก็บรักษาวสัด ุเคร่ืองมืออย่างถกูต้องตามหลกัวิชาการ ในกรณีท่ีการเก็บบกพร่อง 
สถาปนิก/วิศวกร หรือผู้ควบคุมงานจะแนะนําให้ผู้ รับจ้างปฏิบัติ จัดหา หรือระวังรักษาให้ดีขึน้ เป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้าง
จะต้องปฏิบติัตาม 
  6) ในงานบางส่วนท่ีจําเป็นจะต้องทํา จดัทําเป็นตวัอย่างในหน่วยงานเพ่ือแสดงถึงคณุภาพและ
ฝีมือเป็นมาตรฐานการปฏิบติังาน ผู้ รับจ้างจะต้องเก็บรักษาตวัอยา่งท่ีได้รับอนมุติัและดําเนินการตามนัน้ 
  7) ผู้ รับจ้างจะต้องระวังไม่ให้เกิดขึน้โดยเด็ดขาดในเร่ืองก่อความรําคาญ หรือเดือดร้อนต่อ
ทรัพย์สนิ หรือบคุคลในบริเวณ หรือนอกบริเวณก่อสร้าง 
  8) ในระหว่างการทํางานตามสญัญา เม่ือใดก็ตามท่ีสถาปนิก/วิศวกร หรือผู้ควบคมุงานเห็นว่า
จะต้องเร่งงาน ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัตามคําสัง่และคําแนะนําของสถาปนิก/วิศวกร หรือผู้ควบคมุงานท่ีจะให้หยดุงานในท่ี
แห่งหนึ่ง แล้วย้ายคนงานไปยังอีกท่ีแห่งหนึ่งเพ่ือความเหมาะสม ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามท่ีสถาปนิก/วิศวกร หรือผู้
ควบคมุงานสัง่การ 
  9) เพ่ือให้การดําเนินงานก่อสร้างบรรลุเป้าหมายโดยเรียบร้อยและปลอดภัย ผู้ รับจ้างจะต้อง
ปฏิบติัตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภยัในการทํางานก่อสร้าง และคําสัง่ของผู้ควบคมุงาน โดยไม่มี
เง่ือนไขหรือข้อเรียกร้องอ่ืนใด 
 

3.2   แบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ 
การก่อสร้างจะต้องทําตามแบบรูป และรายการประกอบแบบก่อสร้างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารการเซ็น

สญัญาโดยเคร่งครัด ข้อความใดท่ีปรากฏในรายการประกอบแบบแต่ไม่มีแสดงในแบบหรือมีแสดงในแบบแต่ไม่ปรากฏใน
รายการประกอบแบบ ให้ถือเสมือนว่าข้อความนัน้มีปรากฏอยู่ในรายการก่อสร้างและในแบบแล้วในกรณีท่ีมีการขดัแย้งกนั
ระหวา่งแบบกบัรายการก่อสร้าง จะต้องให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นผู้วินิจฉยัและตดัสินโดยยติุท่ีสิ่งท่ีดีกว่าเสมอไป 
และหากข้อความของข้อกําหนดในเลม่นีข้ดัแย้งกบัสญัญาหลกัให้ถือปฏิบติัตามสญัญาหลกัเป็นสําคญั และ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัพระนครศรีอยธุยา จะสงวนสิทธ์ิท่ีจะเพิ่ม ลด หรือเปล่ียนแปลง วสัดกุ่อสร้างในระหว่างการก่อสร้างได้ โดยแสดง
ราคา และระยะเวลาการทํางานจริงเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ และให้ถือว่างานเพ่ิมลดหรือเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ ดงักล่าว
เป็นสว่นหนึง่ของสญัญานี ้

3.3   ลาํดับการดาํเนินงาน 
3.3.1 สํานกังานชัว่คราว, โรงเก็บวสัดกุ่อสร้างและบ้านพกัคนงานผู้ รับจ้าง จะต้องจดัสร้างโรงเก็บวสัด ุ

ก่อสร้างให้สะอาดและเรียบร้อย ซึง่จะต้องให้มีคณุภาพดีอยูเ่สมอตามหลกัวิชาช่างท่ีดีหากผู้ รับจ้างต้องการสร้างท่ีพกัให้แก่
คนงานก่อสร้าง จะต้องได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนทัง้นีจ้ะต้องรักษาความสะอาดเรียบร้อยตลอดจน
ระบบสุขาภิบาลและระบบอ่ืนๆ  โดยเคร่งครัด  ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหมวดนีต้ลอดจนค่าใช้จ่ายทุกอย่าง 
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ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือสถานการณ์อ่ืนใดอนัอาจจะเกิดขึน้แต่เพียง 
ผู้ เดียว 

3.3.2 ผู้ รับจ้าง ต้องเตรียมพืน้ท่ีก่อสร้างโดยการรือ้ถอนอาคารเดิมออกตามความจําเป็น ก่อนเร่ิมทํางาน
ต้องขออนญุาตตอ่คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนทกุครัง้ไป อปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีรือ้ถอนออกมา หากนําไปใช้ใหม่ได้ต้องนําไป
เก็บไว้ ณ สถานท่ีท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา กําหนด 

3.3.3 ผู้ รับจ้างต้องมีบคุลากรประจําท่ีสนามอยา่งน้อย นอกเหนือจากคนงานก่อสร้าง คือ  
  - วิศวกรโครงการ ประสบการณ์ไม่น้อยกวา่ 5 ปี 
  - วิศวกรงานระบบ (ไฟฟ้าหรือเคร่ืองกล) ประสบการณ์ไม่น้อยกวา่ 5 ปี 
  - ช่างเขียนแบบเพ่ือเตรียมแบบก่อสร้างทกุประเภทและรวมรวมแบบ ประสบการณ์ไม่

น้อยกวา่ 5 ปี 
3.3.4 ผู้ รับจ้าง ต้องวางแผนงานการก่อสร้างอย่างละเอียดโดยเร่ิมตัง้แต่การทํา WBS (Work Break down 

Structure), การทํา Activities list และกําหนด duration, skill and unskilled labor, ทํา Resource leveling จากข้อมลูท่ี
เตรียม ให้ใช้ CPM เป็นการวางแผนทัง้ระบบ โดยมี Activities แต่ละอย่างมีระยะเวลาไม่เกิน 14 วนัทําการ โดยกําหนด
วนัหยุดทุกอย่างลงด้วย จากข้อมูลท่ีเตรียมให้นําไปวางแผนอย่างละเอียด โดยใช้โปรแกรม Microsoft Project, หรือ 
โปรแกรม Primavera หรือโปรแกรมอ่ืนท่ีใช้ในการวางแผนงานก่อสร้างโดยเฉพาะ ในการวางแผน, ติดตาม, และควบคมุ
การทํางานทัง้ระบบ โดยให้มีการปรับปรุงทกุๆ 1 เดือน และส่งพร้อมรายงานประจําเดือน โดยรายงานในส่วนของการ
วางแผน จะต้องประกอบด้วยรายการอยา่งต่ําดงัตอ่ไปนีคื้อ 

- Site Layout 
- Work Break down Structure 
- CPM Network diagram 
- Master Schedule 
- Procurement Schedule 
- Human Resource Schedule 
- Machine Schedule 
- Shop Drawing Schedule 
- S-Curve 
- Monthly Schedule 
- Weekly Schedule 
- ถ้ามีการลา่ช้าให้เสนอวิธีเร่งรัดให้ทนัตามแผนงาน และเสนอวิธีทํางานให้มีประสทิธิภาพมาด้วย 
- ค่า FF และ TF ของ CPM ถือว่าเป็นของคณะกรรมการตรวจการจ้างเท่านัน้ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจการจ้างสงวนสทิธ์ิในการนําไปทํางานเพิ่มได้โดยไมมี่เง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ 
 3.3.5 ผู้ รับจ้าง ต้องเสนอแผนงานอ่ืนๆ อีก เช่น แผนงานหลกั (Master Schedule) แผนงานเร่ืองแรงงาน
งานเคร่ืองจกัร, แผนงานกําลงัคน, แผนงานสง่วสัดเุข้าหน้างาน แผนงานการเสนอ Shop Drawing และ Construction 
Drawing เป็นต้น เพ่ือให้การก่อสร้างถกูต้องตามกฎหมาย ผู้ รับจ้างต้องส่งรายช่ือวิศวกร และสถาปนิก ท่ีควบคุมงาน 
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ดังกล่าวตามกฎหมายควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม โดยเซ็นใบควบคุมงาน และใบอนุญาตวิชาชีพควบคุม ส่งให้คณะ 
กรรมการตรวจการจ้างก่อนเร่ิมทํางาน เพ่ือใช้เป็นใบรับรองการควบคมุงานตามกฎหมาย  

3.3.6 การขออนมุติัวสัดกุ่อสร้าง ผู้ รับจ้างจะต้องทําการทดสอบวสัดอุปุกรณ์ทกุอย่างท่ีระบใุห้ทดสอบตาม
แบบรายการก่อสร้างตลอดจนค่าใช้จ่ายในการทดสอบทกุอย่าง โดยการทดสอบวสัดอุุปกรณ์จะต้องทําโดยสถาบนัท่ีได้
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป และจะต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างด้วย                                              

3.3.7 คณะกรรมการตรวจการจ้างสงวนสิทธ์ิในการสัง่หยดุงาน ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างไม่ทํางานดําเนินตาม
แบบและรายการประกอบแบบทัง้นีผู้้ รับเหมาก่อสร้างจะไมส่ามารถอทุธรณ์ร้องขอเวลาและคา่เสียหายใดๆ                                                     

3.3.8   การจดัทํารายงาน 
1)   รายงานประจําวนั 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทํารายงานประจําวนัตามแบบฟอร์มเอกสาร ซึ่งได้รับการอนมุติัจากคณะ 
กรรมการตรวจการจ้าง รายงานประจําวนันีจ้ะต้องประกอบด้วย ดงันี ้

- จํานวนพนกังาน คนงานทกุประเภทของผู้ รับจ้างในหน่วยงานก่อสร้าง  
- วสัดท่ีุมีอยูใ่นบริเวณก่อสร้าง วสัดท่ีุสง่เข้ามาและวสัดท่ีุได้ใช้ไป 
- อปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ีอยูใ่นบริเวณก่อสร้าง 
- ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง 
- อปุสรรคและความลา่ช้าของงานก่อสร้าง 
- คําสัง่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างและการเปล่ียนแปลงในงานก่อสร้างท่ีคณะกรรมการ

ตรวจการจ้างสัง่ให้ทํา 
- แบบก่อสร้างและแบบแก้ไขท่ีได้รับจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
- เหตกุารณ์พิเศษตา่งๆ รวมทัง้การเกิดอบุติัเหตขุึน้ในบริเวณก่อสร้างและผู้มาเย่ียมหน่วยงาน

ก่อสร้าง  
2)   รายงานประจําเดือน 

ผู้ รับจ้างจะต้องจัดทํา และส่งรายงานประจําเดือนให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง 4 ชุด 
ภายใน 7 วนัแรกของเดือนถดัไปตามแบบฟอร์มของเอกสารซึ่งได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งประกอบ 
ด้วยข้อมลูสรุปจากรายงานประจําวนัความก้าวหน้าของงานในช่วงเดือนท่ีผ่านมา และเปรียบเทียบความก้าวหน้าของงาน
กบัแผนงานก่อสร้างทัง้หมด รวมทัง้รูปถ่ายแสดงความก้าวหน้าของงานในแตล่ะเดือนอยา่งน้อย 6 รูป 

3.3.9   การประชมุในระหวา่งการก่อสร้างอาคาร 
1) ผู้ รับจ้าง ต้องเข้าร่วมประชมุท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างจดัให้มีขึน้เป็นประจําในระหวา่งการ

ก่อสร้าง และผู้ รับจ้างต้องให้ผู้จดัการงานก่อสร้าง / วิศวกร หรือผู้ รับผิดชอบในงานก่อสร้างของตนเข้าร่วมประชมุด้วย การ
ประชุมดงักล่าวให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นประธานในท่ีประชุม และผู้ รับจ้างต้องผกูพนัตนกบัข้อตกลงท่ีมีขึน้ใน
ระหวา่งการประชมุนัน้ตามท่ีมีบนัทกึการประชมุ ซึง่จะเสนอให้ผู้ รับจ้างรับรองในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

2)   ในกรณีทั่วไปให้ถือว่า จะต้องมีการประชุมในระหว่างการก่อสร้างอย่างน้อยสัปดาห์ละ          
1 ครัง้ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเรียกประชมุนอกจากนีต้ามสถานการณ์ และความจําเป็นได้ 
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3) ผู้ รับจ้างอาจขอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างแก้ไขบนัทึกการประชุมท่ีกล่าวข้างต้นได้ และ
ให้มีการบนัทกึข้อโต้แย้งดงักลา่วไว้ในบนัทกึการประชมุครัง้ถดัไป  

4)  ผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีจดัให้มีสถานท่ีห้องประชมุ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการประชมุดงักลา่ว
ตลอดระยะเวลาก่อสร้างอาคาร 

3.3.10   ผู้ รับจ้าง จะต้องทําแผนการดําเนินการก่อสร้างรวม และแผนย่อยเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ตรวจสอบ หากมีการปรับปรุงแผนการดําเนินงานใหมผู่้ รับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือในการปรับแผนการก่อสร้างใหมด้่วย 

3.3.11   ผู้ รับจ้างต้องทํา As Built Drawing ให้กบัคณะกรรมการตรวจการจ้าง เม่ือเสร็จงานในแต่ละงาน
นัน้ๆ และผู้ รับจ้างจะต้องทํา Shop Drawing ส่งมอบต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างทกุครัง้ท่ีแบบก่อสร้างไม่ระบวุิธีการ  
ผู้ รับจ้างจะไมทํ่างานท่ีไมมี่แบบหรือแบบระบรุายละเอียดไมเ่พียงพอ  

3.3.12  มติท่ีประชมุของคณะกรรมการตรวจการจ้างในการพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ถือวา่สิน้สดุ 
3.3.13 ถ้าผู้ รับจ้างสงสยัในรายละเอียด หรือข้อกําหนดของสญัญานีห้รือถ้าปรากฏว่าแบบหรือรายการ 

ก่อสร้างของสญัญานีค้ลาดเคล่ือนหรือขัดแย้งกันผู้ รับจ้าง จะต้องสอบถามคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน โดยคณะ 
กรรมการตรวจการจ้างจะเสนอวินิจฉยัการก่อสร้างให้เจ้าของโครงการตดัสินใจและสิ่งใดท่ีไม่ได้ระบไุว้ในแบบก่อสร้างแต่
จําเป็นต้องทําเพ่ือให้ได้ผลงานท่ีถกูต้องบริบรูณ์และวิธีปฏิบติัการช่างท่ีดีคณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ รับจ้าง
ทําการนัน้ๆ โดยผู้ รับจ้างไมเ่รียกร้องคา่จ้างและคา่วสัดกุ่อสร้างเพิ่มเติมแตอ่ยา่งใด   

3.3.14  ถ้าคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประสงค์จะเปล่ียนแปลงเพิ่ม หรือ ลด จากแบบตามสญัญาก่อสร้าง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะต้องจ่ายคา่จ้างเพิ่มหรือลดลงกบัเวลา เพิ่ม หรือ ลด การทํางานแล้วแต่กรณี ตามท่ีจะตกลง
กนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรในขณะนัน้และให้ถือวา่การตกลงดงักลา่วเป็นสว่นหนึง่แหง่สญัญานี ้

3.3.15   เม่ืองานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องขนย้ายวสัดกุ่อสร้าง เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ และอปุกรณ์
ก่อสร้างของผู้ รับจ้าง และทําความสะอาดเก็บกวาดกลบเกล่ียพืน้ท่ีท่ีทําการก่อสร้าง และรือ้ถอนอาคารชัว่คราวออกจาก
บริเวณงานให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีผู้ จ้างให้รับมอบงานแล้ว                                                             

3.3.16 ผู้ รับจ้าง ต้องทําการประกนัความเสียหายทกุประเภท (Contractor‘s all Risks) ท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ก่อสร้าง 

 
3.4 การเตรียมอุปกรณ์, วัสดุก่อสร้างและแรงงาน 

3.4.1 ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัหาอปุกรณ์ตลอดจนเคร่ืองไม้เคร่ืองมือท่ีดีท่ีใช้ในการทํางานเป็นไปตามแบบและ
รายการประกอบแบบท่ีจะใช้ในงานนี  ้นอกจากวัสดุอุปกรณ์ท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างจะจัดหาให้ตามท่ีระบุไว้ใน
สญัญา ซึ่งวสัดท่ีุจดัหาให้นีจ้ะนําออกไปบริเวณท่ีก่อสร้างไม่ได้นอกจากจะมีการอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคณะ 
กรรมการตรวจการจ้าง 

3.4.2   วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีใช้ในการก่อสร้างจะต้องมีคุณสมบัติดีและใหม่ซึ่งจะต้องได้รับ
อนมุติัให้ใช้ในการก่อสร้างจงึจะนําไปใช้ในการก่อสร้างได้   

3.4.3 ผู้ รับจ้างต้องจดัให้มีอปุกรณ์สํานกังานท่ีจําเป็น เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสารขนาดไม่น้อยกว่า A3, 
โทรศพัท์, โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, เคร่ืองปริน้เตอร์ขนาด A3 พร้อมท่ีจะใช้งานประจําสํานกังานสนามตลอดเวลา 
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3.5   ข้อกาํหนดของผู้รับจ้างในการก่อสร้าง 
 งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้า-ส่ือสารและระบบปรับอากาศ งานระบบ

สขุาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยั และงานโครงสร้างสําหรับงานระบบ และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวกบัความปลอดภยัใน
การทํางานซึง่ต้องปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

3.5.1 ผู้ รับจ้าง ต้องจดัให้มีเคร่ืองมืออปุกรณ์เคร่ืองป้องกนั และเคร่ืองอํานวยความสะดวกทัง้หลายไว้ในท่ี
ก่อสร้าง เพ่ือการทํางานและลดการเส่ียงภยัน้อยลง 

3.5.2 ผู้ รับจ้าง ต้องจดัให้มีสภาพการทํางานท่ีดีไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ และชีวิตของคนงานรวมทัง้ต้อง
จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอนัตรายต่างๆ แก่พนักงาน คนงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างรวมทัง้ผู้มาเย่ียมดูงาน
ก่อสร้างด้วย ทัง้นีจ้ากการจดัสภาพการทํางานต้องให้เป็นไปตามข้อบญัญติัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

3.5.3   ผู้ รับจ้างต้องจดัทําเคร่ืองหมายต่างๆ ให้เห็นได้ชดัเจนติดตัง้ในสถานท่ีจะเป็นอนัตรายแก่ พนกังาน 
คนงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคมุงานก่อสร้างและบคุคลอ่ืนๆ ท่ีเข้าไปในบริเวณก่อสร้าง 

3.5.4   ในการก่อสร้างหรือทํางานใดๆ ท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่าอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสขุภาพ
และชีวิตของบคุคลต่างๆ หรือของทรัพย์สินคณะกรรมการตรวจการจ้าง อาจสัง่ให้ผู้ รับจ้างป้องกนัเหตนุัน้ได้ หากผู้ รับจ้าง
ไมป่ฏิบติัตามคณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิสัง่ให้หยดุการทํางานนัน้ได้และจะถือเป็นเหตขุอต่อระยะเวลาการก่อสร้าง
อีกไมไ่ด้ 

 
 3.6 การส่งมอบงานและระยะเวลาการประกันซ่อมแซม 

3.6.1   การมอบงาน 
1) ผู้ควบคมุงานจะทําบญัชีงานท่ีต้องแล้วเสร็จ (PUNCH LIST) และตรวจสอบทดลองตามบญัชี

งาน พร้อมทัง้ออกหนงัสือรับรองขัน้ต้น และจดัทําบญัชีงานท่ีต้องแก้ไข (LIST OF DEFECT WORK) ให้แก่ผู้ รับจ้างเพ่ือการ
ดําเนินการไปขัน้สดุท้ายให้แล้วเสร็จสมบรูณ์ (FINAL COMPLETION) ซึง่ต้องอยูภ่ายในกําหนดเวลาแล้วเสร็จตามสญัญา 

2)   การตรวจงานครัง้สดุท้ายจะประกอบไปด้วยฝ่ายคณะกรรมการตรวจการจ้าง และฝ่ายผู้ รับจ้าง 
โดยจะทําการตรวจสอบ ทดสอบอาคาร ส่วนประกอบอาคาร ระบบต่างๆ ประกอบอาคารอย่างละเอียดหากมีข้อบกพร่อง
ตา่งๆ คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องรีบดําเนินการให้สมบรูณ์ เรียบร้อยโดยเร็ว 

3) การซอ่มแซม บริเวณโดยรอบสถานท่ีก่อสร้างท่ีเกิดความเสียหาย อนัเน่ืองจากการทํางานของ
ผู้ รับจ้างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้า-ส่ือสารและระบบปรับอากาศ งานระบบสขุาภิบาล
และป้องกันอัคคีภัย และงานโครงสร้างสําหรับงานระบบ และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง จะต้องดําเนินการซ่อมแซมให้เสร็จ
เรียบร้อยทกุประการก่อนการสง่มอบงานงวดสดุท้าย 

4) การทําความสะอาดสถานท่ี ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดสถานท่ีให้เรียบร้อยและคณะ 
กรรมการตรวจการจ้างสามารถใช้งานได้ทนัทีหลงัจากการตรวจรับและส่งมอบงานแล้ว ส่วนการตกแต่งบริเวณผู้ รับจ้าง
จะต้องกลบเกล่ียพืน้ดินให้เรียบร้อยภายใน 7 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 

5) กญุแจต่างๆ ผู้ รับจ้าง จะต้องทําป้ายถาวรแจ้งรายละเอียดไว้กบัลกูกญุแจให้ตรงกบัแม่กญุแจ
ทกุชนิด โดยเตรียมเก็บไว้ในตู้กระจกอย่างดี และต้องส่งมอบให้กบัคณะกรรมการตรวจการจ้างทนัที เม่ือคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างรับมอบงานแล้ว และห้ามผู้ รับจ้าง จําลองกญุแจเหลา่นีโ้ดยเดด็ขาดไมว่า่กรณีใดๆ 
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3.6.2   ระยะเวลาประกนัการซอ่มแซม 
ในระยะเวลา 2 ปี ท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างรับงานก่อสร้างแล้วในระหว่างนี ้ถ้ามีความบกพร่อง 

ความเสียหาย ความทรุดโทรมท่ีเกิดขึน้แก่อาคารอนัเน่ืองมาจากความผิดพลาดความไม่รอบคอบละเลยของผู้ รับจ้างใน 
ขณะทําการก่อสร้าง ผู้ รับจ้างจะต้องทําการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยหรือใช้งานได้ดีดงัเดิมโดยทนัทีท่ีได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้าง และจะเรียกร้องคา่ใช้จ่ายตา่งๆ เพิ่มเติมไมไ่ด้ทัง้สิน้ 

3.6.3 การสง่มอบอปุกรณ์และรายการเอกสาร 
 1) คู่มือสําหรับการดูแลรักษา ผู้ รับจ้างจะต้องรวบรวมคู่มือและข้อแนะนําของบริษัทผู้ ผลิต

สําหรับวสัดแุละอปุกรณ์ทกุชนิดท่ีนํามาติดตัง้ในอาคารนี ้
 2) ผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินการจดัหาวิทยากร ผู้ ชํานาญงานของบริษัทผู้ผลิตอปุกรณ์ท่ีนํามาติดตัง้

อาคารมาอบรมหรือแนะนําให้บุคลากรของผู้ ว่าจ้างรับทราบเก่ียวกับการดูแลรักษาการใช้งาน หรือซ่อมบํารุงเบือ้งต้น 
จนกวา่จะมีความเข้าใจสามารถปฏิบติังานได้ 

 3) ผู้ รับจ้างจะต้องมอบเคร่ืองมือและชิน้ส่วนอะไหล่ท่ีมีมากับอุปกรณ์ให้ผู้ ว่าจ้างเก็บรักษา
ทัง้หมด 

 4) หนงัสือรับประกนัคณุภาพจากผู้ผลิตหรือตวัแทน หรือผู้ ติดตัง้สําหรับเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์
ทกุชนิด โดยมีกําหนดระยะเวลารับประกนัอยา่งน้อยเทา่กบัระยะเวลาบํารุงรักษาตามสญัญาก่อสร้าง 

 5) ผู้ รับจ้างจะต้องจัดเตรียมวัสดุและ/อุปกรณ์งานตกแต่งสถาปัตยกรรม เพ่ือสํารองในการ
บํารุงรักษาอาคารหลงัการรับมอบงานในปริมาณ และตามรายการท่ีผู้ ว่าจ้างกําหนด โดยจัดเตรียมส่งมอบกับผู้ ว่าจ้าง 
พร้อมกบัการสง่มอบอาคาร ทัง้นี ้รวมถงึตามข้อกําหนดเฉพาะงานในแตล่ะระบบด้วย 

 
3.7 แผนการทาํงาน 

3.7.1  ให้ผู้ เสนอราคาเสนอแผนการทํางานประกอบในเอกสารเสนอราคาด้วย โดยแผนการทํางานจะต้อง
ประกอบด้วยแผนดงัตอ่ไปนีคื้อ 

1) Site Layout 
2) Work Break down Structure 
3) CPM Network diagram 
4) Master Schedule 
5) Procurement Schedule 
6) Human Resource Schedule 
7) Machine Schedule 
8) Shop Drawing Schedule 
9) S-Curve 
10) Monthly Schedule 
11) Weekly Schedule 
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3.8 วธีิการทาํงาน 
3.8.1 ให้ผู้ เสนอราคาเสนอวิธีการก่อสร้างระบบกนัดินและระบบไม้แบบท่ีจะใช้ในการทํางาน ระบบคอนกรีต

ผิวเปลือย อยา่งละเอียด และเสนอวิธีการทํางานทกุๆ อย่างท่ีมีในโครงการ เพ่ือให้ได้งานมีคณุภาพดีท่ีสดุและทํางานสําเร็จ
ได้ตามจดุประสงค์ของคณะกรรมการตรวจการจ้างสงูสดุ 

3.8.2 ผู้ รับจ้าง ต้องเสนอวิธีการทํางานทัง้ระบบ เพ่ือให้ได้งานท่ีสมบรูณ์ 
 

3.9   สถาบันตรวจสอบ 
ในกรณีท่ีต้องทดสอบคณุภาพ วสัด-ุอปุกรณ์ ท่ีใช้งานตามสญัญานี ้อนมุติัให้ทดสอบสถาบนัดงัตอ่ไปนี ้
ก. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ข. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 
ค. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ง. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
จ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 
ฉ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
ช. การไฟฟ้าท้องถ่ินท่ีกําหนด (สําหรับงานระบบไฟฟ้าฯ) 
ซ.  สถาบนัอ่ืนๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป และได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
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เงื่อนไขประกอบสัญญาการก่อสร้าง 
โครงการ อาคารหอประชุม จาํนวน 1 หลัง มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
ในการปฏบัิตงิานการก่อสร้าง หากข้อความของเงื่อนไขสัญญาการก่อสร้างขัดแย้งกับสัญญาหลักให้ถือปฏบัิติ

ตามสัญญาการก่อสร้างหลักเป็นสาํคัญ  
        
1.   สถานที่ก่อสร้าง 
 ผู้ รับจ้างจะต้องทําการก่อสร้างงานนี ้ณ ท่ีดินของ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
 
2.   เงื่อนไขในแบบแปลนรายการก่อสร้าง 

2.1   การตรวจสอบแบบแปลน รายการและสภาพของสถานท่ี ท่ีจะทําการก่อสร้างและทําการแก้ไข 
2.1.1   ผู้ รับจ้าง จะต้องตรวจสอบแบบแปลน รายการก่อสร้างกบัสถานท่ีจริงให้เข้าใจแจ่มแจ้งโดยตลอด 

เพ่ือมิให้มีข้อผิดพลาดในการก่อสร้าง ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างเหน็วา่แบบแปลนรายการก่อสร้างไมช่ดัเจนขดัแย้งหรือมีข้อสงสยัไม่
เข้าใจส่วนหนึ่งส่วนใดเก่ียวกบัแบบแปลน รายการก่อสร้างสถานท่ีก่อสร้างนัน้ๆ ให้ผู้ รับจ้างสอบถามโดยตรง หรือแจ้งให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบล่วงหน้าในระยะเวลาท่ีเหมาะสมก่อนการดําเนินงานต่อไป เพ่ือคณะกรรมการตรวจ 
การจ้างจะได้แก้ไขแบบแปลน รายการหรือข้อความเพ่ิมเติมให้ถูกต้องและทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีลายเซ็นของ
คณะกรรมการตรวจการจ้างกํากบัในแบบแปลน รายการข้อความแก้ไขทกุฉบบั หากมีข้อบกพร่อง หรือผิดพลาดเน่ืองจาก 
ผู้ รับจ้างไม่ปฏิบติัตามท่ีกลา่วไว้นี ้หรือดําเนินการไปก่อนประการใดก็ตามผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบท่ีจะต้องแก้ไขให้
ถกูต้องตามคําแนะนําของ คณะกรรมการตรวจการจ้างนัน้ โดยไมเ่รียกร้องเป็นมลูคา่หรืออ่ืนใดเพิ่มเติม 

2.1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องทําการตรวจสอบ สํารวจ และรังวดัสถานท่ีก่อสร้างเพ่ือสํารวจเก่ียวกบัทางเข้าพืน้ท่ี ท่ี
จะใช้สําหรับเคร่ืองอปุกรณ์การก่อสร้างต่างๆ ท่อประปาสาธารณะ สายไฟฟ้า ทางระบายนํา้สาธารณะและระยะต่างๆ ให้
แน่นอนจนจดัวางตําแหน่งแนวระยะสิ่งปลกูสร้างต่างๆ ให้ถกูต้องตามรูปแบบ รายการตามสญัญา จดัทําระดบัมาตรฐาน 
ตรวจสอบสิ่งก่อสร้างข้างเคียงต่างๆ ท่ีจําเป็นท่ีระบไุว้ในงานบริเวณและ/หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร การ
อา่นแบบ อา่นระยะในแบบ และกะขนาดให้ผู้ รับจ้างถือระยะตวัเลขในแบบแปลนรายละเอียดเป็นเกณฑ์ในกรณีท่ีสงสยัจะมี
ความขดัแย้งคลาดเคล่ือนหรือไม่เข้าใจประการใดก็ตามเก่ียวกบัแบบแปลนรายละเอียดกบัสถานท่ีก่อสร้างจริง ผู้ รับจ้าง
จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทนัที หลกัฐานในการตรวจสอบรังวดัและรายละเอียดต่างๆ ดงักล่าวนัน้ 
ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําให้ชดัเจนเรียบร้อย เสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนมุติัก่อนจึงจะดําเนินงานขัน้ต่อไป 
หลกัฐานดงักล่าวจะต้องเสนอล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนั นบัจากวนัทําสญัญานี ้การปักผงัท่ีตัง้สิ่งปลกูสร้างต่างๆ ตาม
สญัญาและการตกลง การวางแนวไฟฟ้า นํา้ใช้ชั่วคราว สิ่งปลูกสร้างชั่วคราว เส้นทางลําเลียงขนส่ง และอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น
เพ่ือให้งานก่อสร้างดําเนินไปได้เรียบร้อยตามสญัญาผู้ รับจ้างจะต้องทําเป็นรูปแบบและหลกัฐานพร้อมรายละเอียดต่างๆ ให้
ชดัเจนครบถ้วนเหมาะสม ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาตรวจสอบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั หากมีข้อขดัแย้ง
ใดๆ ให้ผู้ รับจ้างจดัเป็นหลกัฐานพร้อมรายละเอียดให้ชดัเจน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างและปฏิบติังานต่อไปได้
ตามการวินิจฉยั และเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้างนัน้ ความลา่ช้าเน่ืองจากการนีจ้ะด้วยเหตใุดก็ตาม  ผู้ รับจ้าง
จะหยิบยกเป็นข้ออ้างเรียกร้องใดๆ ไมไ่ด้ทัง้สิน้ 
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2.1.3  การกําหนดระดบั ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ สว่นการวางแนวอาคารให้เป็นไปตามแบบ หรือ
ตามท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยากําหนด 

2.2   ความคลาดเคล่ือนในแบบแปลน รายละเอียดและข้อกําหนดประกอบแบบและการแก้ไข 
2.2.1   แบบแปลนรายละเอียดและข้อกําหนดประกอบแบบ มีไว้เพ่ือความสะดวกของผู้ รับจ้างในการท่ีจะ

ดําเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์จึงอาจมีความคลาดเคล่ือน ขาดตกบกพร่อง และความผิดพลาดอยู่บ้าง แต่
วตัถปุระสงค์ของคณะกรรมการตรวจการจ้างต้องการให้ผู้ รับจ้างทําการก่อสร้างงานตา่งๆ ท่ีระบไุว้ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยโดย
สมบูรณ์ด้วยความมั่นคงแข็งแรง และถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนัน้หากมีงานใดท่ีจะต้องทําเพิ่มเติม เน่ืองจาก
ความคลาดเคล่ือน ขาดตกบกพร่อง หรือความผิดพลาดของแบบแปลนรายละเอียด และข้อกําหนดประกอบแบบแล้ว  
ผู้ รับจ้างจะเรียกร้องเงินเพิ่มเติมจากผู้วา่จ้างมิได้  

2.2.2   สิง่ใดท่ีสงสยัวา่ จะมีการคลาดเคล่ือนของแบบแปลน รายละเอียดและข้อกําหนดประกอบแบบขดัแย้ง
กนัผู้ รับจ้าง จะต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้วินิจฉยัให้ โดยคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง จะถือเอาความถูกต้องในวิชาช่างและความเหมาะสมเป็นหลกัในการปฏิบติั และผู้ รับจ้างจะต้องทําการแก้ไขและ
ดําเนินการก่อสร้างตามคําวินิจฉยันัน้ทนัที 

2.2.3   สิ่งใดท่ีกําหนดไว้ในแบบแปลนรายละเอียด และข้อกําหนดประกอบแบบแล้วแต่ในทางปฏิบติังาน
ช่างไม่อาจระบไุว้ได้ครบถ้วน เช่น ความอ่อนแก่ของสี การติดตัง้ รูปร่างลกัษณะและสิ่งปลีกย่อยต่างๆ ตลอดจนรูปขยาย
รายละเอียด เป็นต้น คณะกรรมการตรวจการจ้างจะชีแ้จงอธิบาย รายละเอียดให้ขณะพาดสูถานท่ีหรือขณะทําการก่อสร้าง 
การชีแ้จงรายละเอียดนีถื้อเป็นสว่นประกอบของแบบแปลนรายละเอียดและข้อกําหนดประกอบแบบครัง้นีด้้วย  

2.2.4   หากผู้ รับจ้างปฏิบติัไม่ถกูต้องตามหลกัวิชาช่างหรือทําด้วยฝีมือไม่ประณีตเรียบร้อย คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างมีสิทธ์ิสัง่ให้ผู้ รับจ้างรือ้ถอน หรือทําใหม่ตามความเหมาะสมซึ่งผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัตามคําสัง่ทนัที และใน
กรณีนีผู้้ รับจ้างจะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ ไมไ่ด้ 

2.3    แบบใช้งาน (Shop Drawings) และแบบตามการสร้างจริง (AS Built Drawings)      
2.3.1 ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัทําแบบใช้งาน (Shop Drawing) งานระบบวิศวกรรมโครงสร้าง โยธา งานระบบ 

งานระบบสถาปัตยกรรม และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําและส่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา
ตรวจสอบอนมุติัลว่งหน้า ก่อนดําเนินการใช้และติดตัง้ไม่น้อยกว่า 14 (สิบส่ี) วนั หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างจะ
เหน็เหมาะสม และผู้ รับจ้างต้องไมดํ่าเนินการก่อสร้างหรือติดตัง้งานนัน้ๆ จนกวา่จะได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจ
การจ้างเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ในการพิจารณาอนมุติัแบบใช้งานดงักลา่วแต่ละครัง้คณะกรรมการตรวจการจ้างจะใช้เวลา 14  
(สิบส่ี) วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีได้รับแบบใช้งานท่ีครบถ้วนสมบรูณ์ การพิจารณาอนมุติัแบบใช้งานจะใช้ข้อกําหนดตามเอกสาร
สญัญา กฎเกณฑ์ในวิชาชีพแตล่ะสาขาเป็นมาตรฐาน 

2.3.2   แบบใช้งาน (Shop Drawings) จะต้องแสดงรายละเอียดของวสัด ุขนาด รูปร่าง ลกัษณะ ชนิด 
ตําแหน่ง ระยะ ระดับ แนว รายละเอียดประกอบแบบ และ ข้อมูลเก่ียวข้อง รายละเอียดประกอบติดตัง้ให้ชัดเจน ด้วย
มาตราส่วนเหมาะสมเป็นไปตามข้อกําหนดของสถาปนิก วิศวกร แขนงช่างนัน้ๆ แบบใช้งานจะต้องมีการตรวจสอบจาก
สภาพสิ่งก่อสร้างท่ีแท้จริง นํามาเป็นพืน้ฐานในการทําแบบใช้งาน หากแบบใช้งานนัน้ๆ กระทําขึน้และได้รับการพิจารณา
อนมุติัไปก่อนถงึกําหนดการใช้งานจริงให้ผู้ รับจ้างทําการตรวจสอบปรับแก้ไขให้เหมาะสม ถกูต้อง กบัสภาพการก่อสร้างจริง
ในแต่ละส่วนของงานก่อสร้างนัน้ๆ โดยยึดหลักมาตรฐานข้อกําหนดไว้ดังในข้อ 2.4.1 เป็นบรรทัดฐานและต้องให้
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คณะกรรมการตรวจการจ้างแขนงงานช่างนัน้ๆ ตรวจสอบพิจารณาใหม่ในเวลาท่ีเหมาะสม จนได้รับการอนมุติัจากคณะ 
กรรมการตรวจการจ้างเสียก่อนจงึจะนําไปทําการก่อสร้างติดตัง้ได้ 

2.3.3   ผู้ รับจ้างจะต้องจัดทําแบบใช้งานสําหรับงานก่อสร้างในขัน้ตอนต่างๆ (นอกเหนือจากท่ีกล่าวไว้
ข้างต้น) เม่ือ  

1)   แบบก่อสร้างไมช่ดัเจนเพียงพอหรือมีปัญหาในการก่อสร้าง 
2) จดุตําแหน่งของรูปแบบสว่นตา่งๆ โดยทัว่ไปควรทําแบบใช้งาน  
3) คณะกรรมการตรวจการจ้างแจ้งให้ทําแบบใช้งาน 
หากผู้ รับจ้างไม่ปฏิบัติตามท่ีระบุไว้ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น จนเกิดหรือเป็นเหตุให้เกิดข้อผิดพลาด 

บกพร่องขึน้ในงานส่วนใดๆ ให้ถือว่าผู้ รับจ้างฝ่าฝืนสญัญา และผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไขข้อบกพร่องผิดพลาดนัน้ๆ 
ให้ถกูต้องเรียบร้อยเสียก่อน จงึจะทํางานสว่นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องต่อไปได้หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเห็นสมควร 
โดยผู้ รับจ้างจะโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ไมไ่ด้ทัง้สิน้ 

2.3.4   ผู้ รับจ้างจะต้องสง่แบบใช้งานตา่งๆ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาตรวจสอบพร้อมหนงัสือ
แจ้งสง่และสําเนาเพ่ือการอนมุติัอยา่งน้อย 5 ชดุ หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเหน็เหมาะสม 

2.3.5   เม่ืองานก่อสร้าง งานประกอบการติดตัง้ต่างๆ เสร็จสมบูรณ์ ผู้ รับจ้างจะต้องนําแบบใช้งาน Shop 
Drawings งานนัน้ๆ มาตรวจสอบแก้ไขให้ถกูต้องเรียบร้อยครบถ้วน ตรวจตามสภาพความเป็นจริงของงานก่อสร้างทกุสว่น
ทกุประเภท ผ่านการพิจารณาตรวจสอบอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจการจ้างเรียบร้อยแล้ว และจะรวมลําดบัอย่างเป็น
ระเบียบครบถ้วนเพ่ือใช้เป็นแบบตามการสร้างจริง (AS Built Drawings) แบบตามการสร้างจริง จะต้องมีขนาดเท่ากบัแบบ
ก่อสร้างใช้มาตราส่วนเดียวกันในการเขียนแบบ ตามแบบก่อสร้างตามสญัญา หรือตามคณะกรรมการตรวจการจ้างจะ
กําหนดให้ โดยต้องแสดงส่วนต่างๆ และรายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงไปจากแบบก่อสร้างตามสญัญาก่อสร้างและการตกลง
ต่างๆ อย่างชดัเจนครบถ้วนโดยผู้ รับจ้างต้องจดัทําบนกระดาษไข จดัมอบแบบตามการสร้างจริง (AS Built Drawings) ท่ี
ตรวจสอบแก้ไขเรียบร้อยถกูต้องครบถ้วนให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง 1 ชดุ และจดัทําเป็นสําเนากระดาษไขจํานวน 2 ชดุ 
ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนการสง่มอบงานงวดสดุท้าย เพ่ือประกอบเป็นผลงานสดุท้าย มิฉะนัน้จะถือว่างวดสดุท้าย
ตามสญัญา และการตกลงก่อสร้างตา่งๆ ยงัไมเ่สร็จสมบรูณ์สง่มอบงานไมไ่ด้ 

2.3.6   เพ่ือให้การจดัทําแบบใช้งาน (Shop Drawings) และแบบตามการสร้างจริง (AS Built Drawings) ได้
ตามมาตรฐานข้อกําหนดต่างๆ โดยถกูต้องครบถ้วน ผู้ รับจ้างต้องจดัและใช้บคุคลท่ีมีคณุวฒิุประสบการณ์ความชํานาญ 
พร้อมอปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้เหมาะสม และเพียงพอทํางาน ตามท่ีระบไุว้นัน้ๆ จนงานเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนสมบรูณ์
ตามแบบสญัญาก่อสร้างและข้อตกลงตา่งๆ ทกุประการ 

2.4   การรักษาแบบในท่ีก่อสร้าง   
2.4.1   ผู้ รับจ้าง จะต้องเก็บแบบแปลนพร้อมทัง้รายการก่อสร้างไว้ ณ สถานท่ีก่อสร้างอย่างน้อย 1 ชดุ ให้ 

จดัเรียงลําดบัและเยบ็เลม่ไว้อยา่งมีระเบียบ เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบได้ทกุเวลา 
2.4.2 ผู้ รับจ้าง จะต้องจัดแบบและรายการท่ีจําเป็นสําหรับการก่อสร้างในงานแต่ละประเภท และงานท่ี 

เก่ียวข้องให้ผู้ปฏิบติังานได้ศึกษา และตรวจสอบได้ทกุเวลาเพ่ือให้งานเป็นไปอย่างถกูต้องและไม่ชกัช้า อนัเป็นผลเสียหาย
แก่การปฏิบติังานและการก่อสร้าง 
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3.   ระเบียบข้อปฏบัิตแิละสทิธิต่างๆ 
3.1    การจดัหา การขออนญุาต การปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อบงัคบัต่างๆ การป้องกนัอนัตราย ความเสียหายทรัพย์สิน

และบคุคล 
3.1.1 ผู้ รับจ้าง จะต้องเป็นผู้จัดหา และเป็นผู้ เสียค่าใช้จ่ายเพ่ือเตรียมการ และดําเนินการเก่ียวกับวัสด ุ

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองจกัร อปุกรณ์สิ่งของต่างๆ นํา้ประปา และไฟฟ้า ท่ีใช้ในการก่อสร้าง การขนส่ง แรงงานและช่าง 
ฝีมือ ความปลอดภัยและอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นเหมาะสมกับสภาพงานจนงานเสร็จเรียบร้อย ตามท่ีระบุไว้ในรูปแบบและ 
รายละเอียดและข้อกําหนดตา่งๆ ภายใต้การเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

3.1.2 ผู้ รับจ้างเป็นผู้ขออนุญาตสิ่งปลกูสร้างชั่วคราวต่างๆ และการใช้สถานท่ีทัง้ในและนอกบริเวณเขต 
ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างตามสัญญา และการตกลงต่างๆ และเป็นผู้ ขออนุญาตใช้นํา้ประปา ไฟฟ้าชั่วคราวและโทรศัพท์ 
ชัว่คราวจากการไฟฟ้าฯ และองค์การโทรศพัท์ ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตต่างๆ ดงักล่าว หรือค่าใช้จ่ายเพ่ือการใช้และ 
ติดตัง้ต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบังานก่อสร้างเพ่ือให้งาน ก่อสร้างดําเนินไปด้วยความรวดเร็ว ราบร่ืน เรียบร้อย สําเร็จสมบูรณ์
ตามวตัถปุระสงค์ และสญัญาให้ถือเป็นหน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างทัง้สิน้ โดยไมมี่ข้อแม้ใดๆ  

3.1.3   ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัหน้าท่ีเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน กฎเทศบญัญัติและข้อระเบียบต่างๆ เพ่ือ 
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้จากการปฏิบัติงาน ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ ออกค่า 
ใช้จ่ายชดเชยคา่เสียหายนัน้ๆ โดยไมมี่ข้อแม้เก่ียงงอนใดๆ ทัง้สิน้  

3.1.4 ผู้ รับจ้างต้องป้องกนัรักษาอาคารสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินต่างๆ ทัง้ในและนอกบริเวณงานก่อสร้าง
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยาตามสญัญา และการตกลงต่างๆ รวมทัง้ทรัพย์สินถนนและสาธารณปูโภคต่างๆ 
มิให้เกิดอนัตรายเสียหาย ตลอดระยะเวลาทําการก่อสร้าง จนคณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับมอบงานก่อสร้างนัน้ๆ ไว้
เรียบร้อยแล้ว หากมีความเสียหายหรืออนัตรายใดๆ เกิดขึน้ กบัสิ่งปลกูสร้างถนนสิ่งสาธารณปูโภคหรือทรัพย์สินต่างๆ ผู้ รับ
จ้างจะต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายของสิ่งนัน้ๆ ทัง้หมดให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาหรือตามท่ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยาได้กําหนดตกลงไว้โดยไมมี่ข้อโต้แย้งใดๆ ทัง้สิน้  

 ผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินงานด้วยวิธีการท่ีถกูต้อง ปลอดภยัและเหมาะสมป้องกนัอนัตราย เหตรุ้าย 
อบุติัเหตุต่างๆ มิให้เกิดขึน้แก่ผู้ควบคุมงาน ช่าง คนงาน เน่ืองจากการปฏิบติังานตามหน้าท่ีและผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบ 
ตอ่อนัตรายท่ีเกิดขึน้ กบับคุคลดงักลา่วโดยจ่ายคา่รักษาและชดใช้คา่เสียหายแก่บคุคลนัน้ๆ โดยไมมี่ข้อโต้แย้งใดๆ  

3.1.5 ผู้ รับจ้างจะต้องจัดดําเนินการป้องกันอันตราย อุบัติเหตุ ให้ความปลอดภัยอย่างเพียงพอโดยไม่
ประมาทเลินเล่อ และไม่เพิกเฉยแก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตลอดจนบุคลากรทุกคน ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานตาม 
หน้าท่ีเก่ียวกับงานก่อสร้าง ทัง้ในบริเวณงานก่อสร้างหรือในสถานท่ีต่างๆ ท่ีมีการเตรียมและดําเนินการเก่ียวกับงาน 
ก่อสร้างตามสัญญาและการตกลงต่างๆ หากมีความเสียหาย อันตรายหรือการเรียกร้องดําเนินคดีใดๆ ท่ีเกิดขึน้ตาม
กฎหมายอนัเก่ียวกบัความเสียหาย อนัตรายประการใดๆ ซึง่เกิดกบับคุคลดงักลา่วข้างต้น อนัเกิดขึน้จากหรือเกิดขึน้ระหว่าง
การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีเ ก่ียวกับงานก่อสร้างนัน้หรือเกิดขึน้จากความประมาทเลินเล่อและการเพิกเฉยหรือ 
บกพร่อง ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่ารักษา ค่าเสียหายตามการเรียกร้องนัน้ๆ 
โดยไมมี่ข้อแม้ใดๆ  

3.2   วสัดอุปุกรณ์ 
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3.2.1 วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้จะต้องเป็นของใหม่อยู่ในสภาพเรียบร้อย และได้มาตรฐานไม่เคยผ่านการใช้งานท่ี
ใดมาก่อน มีคณุภาพท่ีดีถกูต้องตามข้อกําหนดในแบบและข้อกําหนดประกอบแบบ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําประกอบติดตัง้ 
และตกแต่งวสัดท่ีุนํามาใช้ในการก่อสร้าง ด้วยฝีมือท่ีดีมีคณุภาพตามจดุประสงค์ของแบบ รายการ และข้อตกลงหากมีการ
เสียหายในระหวา่งการก่อสร้างหรือระยะสญัญาเป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างจะต้องนําของใหมม่าเปล่ียนให้โดยไมคิ่ดมลูคา่ 

3.2.2   วสัดอุุปกรณ์ใดๆ ท่ีกําหนดให้ใช้ตามแบบรูปรายการตามสญัญาก่อสร้างหรือให้ใช้ในงานก่อสร้าง     
ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอยา่งและรายละเอียดของวสัดอุปุกรณ์นัน้ๆ ตามท่ีระบไุว้หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างร้อง
ขอรวมทัง้กรรมวิธีในการปฏิบติัคณุสมบติัของวสัดอุปุกรณ์และบริษัทผู้ผลิตพร้อมทัง้แจ้งยืนยนัความพร้อมในการจดัซือ้หา
เตรียมการติดตัง้โดยครบถ้วนให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจพิจารณาอนมุติัลว่งหน้าในระยะไม่เกินกว่า 30 (สามสิบ) วนั 
นบัจากวนัเร่ิมงานก่อสร้างตามท่ีระบไุว้ในสญัญาก่อนการดําเนินงานติดตัง้และผู้บริหารก่อสร้างจะตรวจอนมุติัตวัอย่างใน
เวลา 15 (สบิห้า) วนั  นบัจากวนัท่ีได้รับตวัอย่างและรายละเอียดครบถ้วนแล้ว วสัดอุปุกรณ์ตามท่ีได้รับการพิจารณาอนมุติั
แล้วเท่านัน้ ท่ีผู้ รับจ้างจะนําไปสัง่ซือ้ได้ และนําไปดําเนินการก่อสร้างให้ทนัตามเวลาท่ีมีการระบตุกลงยืนยนัไว้ ผู้ รับจ้างจะ
อ้างเหตผุลในการอนมุติัวสัดอุปุกรณ์ตวัอยา่ง ในการตอ่สญัญาการก่อสร้างหรือการเรียกร้องใดๆ เพิ่มเติมไมไ่ด้  

 ตวัอย่างวสัดอุปุกรณ์ทกุชนิดต้องติดป้ายบอกช่ือวสัดอุปุกรณ์ วนั เดือน ปี ท่ีส่งข้อมลู รายละเอียด
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 ตวัอย่างวสัดอุปุกรณ์ท่ีส่งให้ตรวจต้องมีขนาดพอท่ีจะแสดงให้เห็นประเภทลกัษณะผิวสี คณุภาพ
และการตกแตง่ 

3.2.3 บรรดาวสัดสุิ่งของท่ีใช้ในการก่อสร้างทกุชนิด ท่ีปรากฏในแบบรูปและรายละเอียดและข้อกําหนด
ประกอบแบบก่อสร้าง หรือไม่ได้ระบุแต่จําเป็นต้องนํามาประกอบงานก่อสร้างเป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้าง จะต้องเตรียมการ
เอาไว้ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาสมควร ผู้ รับจ้างจะอ้างว่าไม่มีในท้องตลาดหรือขาดตลาด หรือต้องสัง่จากต่างประเทศ หรือ
ต้องรอให้ครบอายกุารใช้งาน (แล้วแตช่นิดของวสัด)ุ แล้วนําเหตผุลเหลา่นัน้ ไปเป็นข้ออ้างเป็นเหตใุห้การก่อสร้างต้องชะงกั 
หรือลา่ช้าไมท่นักําหนดสญัญาและขอตอ่ระยะเวลาสญัญาไมไ่ด้ 

3.2.4   วสัดอุปุกรณ์ใดๆ ท่ีไม่อาจหามาได้ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ท่ีมีคณุภาพเท่าหรือเทียบเท่า
มาแทน ทัง้นีต้้องส่งตวัอย่างหรือทําตวัอย่างพร้อมรายละเอียดและการปฏิบติังานต่างๆ เช่นท่ีกล่าวไว้ในข้อ 3.2.2 ให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจด ูและได้รับการอนญุาตให้ใช้ได้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
ก่อนจงึจะดําเนินงานได้ 

3.2.5   คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิ ท่ีจะไม่อนุมัติให้ใช้วัสดุอ่ืนใดท่ีไม่ตรงตามดังระบุในแบบและ 
รายการ หากเหน็วา่ไมจํ่าเป็นและผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดชุนิด ท่ีมีคณุภาพและลกัษณะตรงตามท่ีระบใุนแบบแปลน และ
รายการมาใช้โดยไมมี่ข้อโต้แย้งใดๆ 

3.2.6   หากวสัดอุปุกรณ์ใดๆ ท่ีผู้ รับจ้างเสนอใช้จําเป็นต้องมีการทดลองคณุภาพ ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายในการทดลองและทดสอบคุณภาพทัง้สิน้ หากมีการเสียหายใดๆ เกิดขึน้ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบและ 
ไมคิ่ดมลูคา่ใดๆ เพิ่มเติม 

3.3   เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และเคร่ืองจกัร นัง่ร้าน เคร่ืองหมายเพ่ือให้ความปลอดภยั 
3.3.1   เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองจกัร นัง่ร้าน ตลอดจนอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีนํามาใช้ในการก่อสร้าง ต้องเป็นชนิด

ท่ีเหมาะสมกบัชนิดของงาน มีประสิทธิภาพสงู มัน่คงและปลอดภยัจากอนัตรายอนัอาจจะเกิดกบัคนงาน คนภายนอกและ
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ทรัพย์สนิข้างเคียง ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายอนัอาจเกิดขึน้ได้นอกเหนือจากสว่นท่ีได้รับการชดใช้จาก
ประกนัภยั  

3.3.2   ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของทางการในการขออนญุาตใช้หรือติดตัง้
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เคร่ืองใช้ นั่งร้าน อุปกรณ์ต่างๆ สําหรับงานก่อสร้างในสัญญาและผู้ รับจ้างจะต้องจัดทําติดตัง้ 
เคร่ืองหมายบริเวณท่ีจะเกิดอนัตราย อบุติัเหตหุรือจดัทําสิ่งป้องกนัชัว่คราวบริเวณอนัตรายนัน้รวมทัง้ต้องดแูลรักษาความ
ปลอดภยัตลอดระยะเวลาก่อสร้างในสญัญา 

3.3.3   เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ชนิดใดท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นว่า 
ไม่เหมาะสมในการนํามาใช้ในการก่อสร้าง หรือไม่ปลอดภยัในการปฏิบติังาน อาจสัง่ให้นําออกจากสถานท่ีก่อสร้าง และ 
ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ชนิดท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควรให้ใช้ได้มา
ปฏิบติังานทนัที 

3.4   ช่างฝีมือและคนงาน  
ผู้ รับจ้างจะต้องหาช่างฝีมือ และคนงานท่ีมีความสามารถและความชํานาญในงานแต่ละประเภทมาปฏิบติังาน 

ถ้าปรากฏว่าช่างฝีมือและคนงานนัน้ปฏิบติัไม่ดีพอ ประพฤติตนไม่เหมาะสมไม่มีหลกัการช่างท่ีดี คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง มีสิทธิท่ีจะสัง่เปล่ียนช่าง คนงาน เพ่ือให้ได้งานท่ีประณีตเรียบร้อยมีมาตรฐานถกูต้องตามแบบแปลนรายการข้อตกลง
และถกูต้องตามกฎหมายและเทศบญัญัติ การแจ้งเปล่ียนช่างและคนงานนีผู้้ รับจ้างจะต้องรีบปฏิบติัจดัหาช่างและคนงาน
ให้เหมาะสมทนัที โดยไมมี่ข้อเรียกร้องหรือโต้แย้งใดๆ  

ผู้ รับจ้างต้องมีหน้าท่ีในการป้องกนัดแูลรักษา ไม่ให้เกิดความเสียหายอนัตรายใดๆ แก่สิ่งปลกูสร้างทรัพย์สิน 
ช่างและคนงานตลอดจนบคุคลต่างๆท่ีปฏิบติังานในงานก่อสร้างนีข้องมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยาและผู้ รับจ้าง
ต้องรับผิดชอบชดใช้หากมีเหตอุนัตรายเสียหายใดๆ เกิดขึน้เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว โดยไมมี่ข้อแม้ใดๆ ทัง้สิน้ 

3.5   ผู้ควบคมุงานประจําของผู้ รับจ้าง  
3.5.1   ผู้ รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามกฎหมาย ประกอบด้วยสถาปนิกและวิศวกร ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเหน็วา่มีความสามารถและเหมาะสมทําหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงาน และควบคมุงานการ
ก่อสร้างให้เป็นไปอยา่งถกูต้องและมีคณุภาพท่ีดีทกุประการ 

3.5.2   ผู้ควบคมุงานก่อสร้างหรือผู้แทนของผู้ รับจ้างจะต้องมีคณุวฒิุดงัตอ่ไปนี ้
1)   เป็นสถาปนิกท่ีมีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (ก.ส.) ประเภทภาคีขึน้ไป 
2)   เป็นวิศวกรท่ีมีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) ประเภทภาคีขึน้ไป 
3)   เป็นผู้ ท่ีเคยผา่นงานก่อสร้างขนาดใหญ่ และประสบการณ์ ในงานก่อสร้างมาเป็นอยา่งดี 
4)   เป็นผู้ ท่ีมีประวติัการทํางานดี มีความตัง้ใจและเอาใจใสใ่นการปฏิบติังานตามหน้าท่ีเป็นอย่าง

ดีและให้ความรับผิดชอบในหน้าท่ี 
5)  ต้องเป็นผู้ ท่ีมีอปุนิสยั เข้ากบัผู้ ร่วมงานอ่ืนได้เป็นอย่างดีและให้ความร่วมมือในการดําเนินงาน

ก่อสร้างกบัทกุฝ่ายได้ดี 
3.5.3 ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งรายช่ือพร้อมทัง้ประวัติการทํางานของผู้ควบคุมการก่อสร้างของผู้ รับจ้าง ให้

คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ เป็นลายลกัษณ์อกัษรเม่ือคณะกรรมการตรวจการจ้างอนมุติัแล้วจงึปฏิบติังานได้ 
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3.5.4   ผู้ รับจ้างจะต้องจัดทําตารางปฏิบติังาน พร้อมทัง้แจ้งกําหนดเวลาในการควบคมุงานของสถาปนิก 
และวิศวกรควบคมุงานของผู้ รับจ้าง เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนมุติั 

3.5.5 ผู้ รับจ้าง จะต้องให้ผู้ควบคมุงานก่อสร้างของผู้ รับจ้างตามคณุวฒิุท่ีระบใุนข้อ 3.5.2 และตามตาราง
ท่ีอนมุติัโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างในข้อ 3.5.3 ปฏิบติังานตามตารางการปฏิบติังานในข้อ 3.5.4 อย่างเคร่งครัดท่ีสดุ 
มิฉะนัน้จะถือวา่ผิดสญัญา  

3.5.6   ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัวางแผนให้มีผู้ควบคมุงานก่อสร้างของผู้ รับจ้าง ปฏิบติังานให้เป็นอย่างดี และไม่
ชกัช้าจนเป็นผลเสียหายแก่งาน 

3.5.7 ผู้ รับจ้าง และผู้ควบคมุงานของผู้ รับจ้างจะต้องศึกษา แบบและรายการก่อสร้างอย่างละเอียดถ่ีถ้วน 
และต้องวางแผนงานโครงการล่วงหน้า เพ่ือจดัเตรียมงานได้อย่างถกูต้องและมีหลกัการของช่างท่ีดี เป็นไปตามกฎข้อบงัคบั
การทํางานก่อสร้างท่ีกําหนดไว้ 

3.5.8 ช่าง และคนงานของผู้ รับจ้างท่ีดําเนินงานก่อสร้างตามสญัญา จะดําเนินงานไปโดยลําพงั โดยไม่มี
วิศวกร และผู้ควบคมุงานของผู้ รับจ้างคอยติดตามตรวจสอบดแูลชีแ้นะแก้ไขความถกูต้องของงานก่อสร้างในแต่ละส่วน 
แต่ละขัน้ตอนของงานก่อสร้างไม่ได้และคณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิและอํานาจสัง่ไม่รับงานในแต่ละส่วน แต่ละ 
ขัน้ตอนของงานก่อสร้างนัน้ๆ ไว้ได้จนกว่าผู้ รับจ้างได้แก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมจึงได้ดําเนินงานนัน้ๆ ต่อไปได้โดยฝ่าย 
ผู้ รับจ้างจะโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ไมไ่ด้ทัง้สิน้ 

3.5.9   หากวิศวกร หรือสถาปนิกควบคุมประจํา หรือผู้ควบคุมประจํางานการก่อสร้างของผู้ รับจ้างไม่อยู่
ควบคุมงานก่อสร้าง ณ ท่ีก่อสร้างในระหว่างมีการดําเนินงานก่อสร้าง ไม่ว่าในลักษณะใดท่ีจําเป็นต้องมีวิศวกร หรือ
สถาปนิกควบคมุประจํางาน หรือผู้ควบคมุงานควบคมุ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิและอํานาจสัง่ระงบังานก่อสร้าง
ในส่วนงานนัน้ๆ หรืองานก่อสร้างสมัพนัธ์ต่อเน่ืองได้ จนกว่าจะมีวิศวกรควบคมุประจํางาน และผู้ควบคมุประจํางานของ 
ผู้ รับจ้างเข้าประจําควบคมุงานและจดัดําเนินงานอย่างเหมาะสม จึงจะให้ดําเนินงานก่อสร้างในส่วนท่ีถกูระงบังานไว้นัน้
ต่อไปได้ และโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างจะแจ้งเหตผุลด้วยวาจาและลายลกัษณ์อกัษรการสัง่ระงบัและการให้ทํางาน
ตอ่ไปให้ผู้ รับจ้างทราบทนัที 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างสงสยัว่างานก่อสร้างไม่เรียบร้อย ไม่ถูกต้องตามแบบและ 
รายการก่อสร้าง หรือเป็นปัญหา คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิและอํานาจสัง่ระงบังานส่วนนัน้ๆ ได้ชัว่คราวและแจ้ง
การวินิจฉยัจากผู้บริหารการก่อสร้างทนัที ท่ีได้สัง่ระงบังานดงักลา่ว และการวินิจฉยัของคณะกรรมการตรวจการจ้างถือเป็น
ข้อชีข้าด โดยผู้ รับจ้างจะนํามาโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ไมไ่ด้ทัง้สิน้ 

3.5.10 คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิ ท่ีจะขอให้เปล่ียนผู้ควบคมุงานก่อสร้างของผู้ รับจ้างใหม่ได้ หาก
พิจารณาเห็นว่า ผู้ควบคมุงานก่อสร้างนัน้ไม่เหมาะสม หรือมีความบกพร่องในหน้าท่ี ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาผู้ควบคมุงาน
ก่อสร้าง ท่ีมีคณุวฒิุ และความสามารถ และมีความเหมาะสมตามการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจการจ้าง และ/หรือ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างมาปฏิบติังานในหน้าท่ีทนัที  

3.5.11  คําแนะนําหรือคําชีแ้จงใดๆ ท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ให้แก่ผู้ควบคมุงานของผู้ รับจ้างนีถื้อว่า
ได้แจ้งโดยตรงตอ่ผู้ รับจ้างแล้ว 

3.6   การตรวจและการทดลองงานวสัด ุ
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3.6.1 คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิท่ีจะเข้าตรวจ และควบคุมการก่อสร้างในบริเวณงานก่อสร้าง 
อาคารโรงงานหรือสถานท่ีอ่ืนๆ ของผู้ รับจ้างซึง่มีการเตรียมการและดําเนินการต่างๆ สําหรับการ    ก่อสร้างตามสญัญานีไ้ด้
ในทกุเวลาท่ีเห็นสมควร โดยผู้ รับจ้างและผู้ รับจ้างช่วงจะต้องรับผิดชอบจดัอํานวยความสะดวกให้ความปลอดภยัรวมทัง้ 
จดัหาเคร่ืองใช้อปุกรณ์ท่ีจําเป็นเหมาะสมให้พร้อม เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ใช้สิทธิทําการดงักล่าวข้างต้นนัน้
ได้โดยสมบรูณ์ 

3.6.2 ในกรณีท่ีระบไุว้ในรายการ หรือตามคําสัง่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือตามกฎเทศบญัญัติ
หรือระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีกําหนดให้ต้องทําการตรวจหรือทดสอบวสัดหุรืองานใดๆ เก่ียวกบั    คณุภาพความเหมาะสม
หรือความมัน่คงผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้คณะกรรมการตรวจการจ้างให้ทราบลว่งหน้าเป็นเวลา 15 วนั 
เพ่ือตรวจหรือทดสอบวสัดหุรืองานนัน้ๆ จนกวา่จะได้รับการพิจารณาเหน็ชอบจงึจะลงมือปฏิบติังานนัน้ตอ่ไปได้ 

 อนึ่ง วสัดสุิ่งของอปุกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้รวมทัง้การติดตัง้ใดๆ ในสว่นต่างๆ ของงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็น
ในระยะก่อนการใช้ระหว่างใช้หรือใช้ไปแล้วประการใดก็ตาม หากคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ 
ผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินการโดยเคร่งครัดตามท่ีมีรายการข้อกําหนดไว้นัน้หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างจะ
เหน็สมควรสัง่ให้ดําเนินการจนได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจและได้รับการพิจารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยไม่มี
ข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ทัง้สิน้ 

3.6.3 งานส่วนใดท่ีระบุในรายการ หรือตามคําสัง่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ท่ีจะต้องมีการตรวจ
พิจารณาตามลําดบัขัน้จงึจะอนมุติัดําเนินการต่อไปได้ผู้ รับจ้างจะต้องถือปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด หากมีสว่นใดท่ีจดัทําไป
ก่อนโดยมิได้รับการพิจารณาอนุมติั คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิท่ีจะสัง่ให้รือ้ถอนหรือทบุส่วนนัน้ได้ และผู้ รับจ้าง
จะต้องจดัทําใหมโ่ดยไมคิ่ดมลูคา่หรือเรียกร้องโต้แย้งใดๆ เพิ่มเติม 

3.6.4 ผู้ รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุทัง้หมดท่ีใช้ในการก่อสร้าง ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจ
อนมุติัก่อนทําการติดตัง้ ในกรณีท่ีวสัดหุรือชิน้ส่วนท่ีจะส่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบอนมุติัมีขนาดใหญ่ไม่
สะดวกในการขนส่ง เช่น หน้าต่างประตู หรือส่วนอ่ืนๆ ให้ผู้ รับจ้างจัดทําแบบตัวอย่างขึน้ ณ ท่ี ก่อสร้าง เพ่ือให้ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจอนมุติัก่อนท่ีจะทําการติดตัง้หรือก่อสร้างวสัดหุรือชิน้ส่วนนัน้ๆ ในส่วนอ่ืนๆ ท่ีเหลือของ
อาคารวสัดกุ่อสร้างท่ีเก่ียวข้องกบัโครงสร้างของอาคารจะต้องนําเสนอขออนมุติัจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง และ/หรือ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างเช่นเดียวกนั ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างต้องการควบคมุคณุภาพ และความสามารถ
ในการรับนํา้หนกัของคอนกรีต โดยการให้หล่อแท่งคอนกรีตเพ่ือนําไปทดสอบ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําแท่งคอนกรีตเพ่ือการ
ทดสอบนี ้โดยผู้ รับจ้างเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายทัง้ในการทําแทง่คอนกรีตและการทดสอบ 

3.7   สทิธิของคณะกรรมการตรวจการจ้างในการแก้ไขงาน  
3.7.1  คณะกรรมการตรวจการจ้างมีอํานาจ และสิทธิในการสัง่ให้แก้ไขหรือเปล่ียนแปลงงานใดๆ ท่ีไม่ถกูต้อง

หรือไมต่รงกบัท่ีระบไุว้ในแบบและรายการตามข้อตกลงในสญัญา 
3.8  สทิธิของผู้ รับจ้างในการปฏิบติัตามสญัญา 
 หากคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่สามารถจ่ายเงินค่าก่อสร้างให้ผู้ รับจ้างตามข้อตกลงในสญัญาภายใน

กําหนดระยะเวลาหนึง่ภายหลงัท่ีผู้ รับจ้างได้ย่ืนเอกสารเบิกเงินคา่ก่อสร้างท่ีสร้างเสร็จและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับ
รองการสง่งานนัน้แล้ว  ผู้ รับจ้างมีสทิธิท่ีจะร้องขอและทวงถามได้ 

3.9  การประกนัความเสียหายทกุประเภท 
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 ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้จดัหาและจดัทําประกนัภยัพร้อมชําระเบีย้ประกนัในลกัษณะ Contractor’s all Risks  
เต็มมูลค่าโครงการโดยให้ความคุ้ มครองถึงผู้ รับจ้างรายอ่ืนๆ ในโครงการด้วย กรมธรรม์นีใ้ห้ระบุมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยธุยาเป็นผู้ รับผลประโยชน์ กรมธรรม์ประกนัภยันีต้้องมีระยะเวลาการเอาประกนัภยัตัง้แต่เร่ิมงานก่อสร้างจนถึง
กําหนดการรับมอบงานงวดสดุท้าย ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ ในกรณีท่ีมีความเสียหายเกิดขึน้ ผู้ รับ
จ้างหรือผู้ รับจ้างรายอ่ืนๆ ท่ีทําให้เกิดความเสียหายจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าความเสียหายส่วนแรก (Minimum 
Deductibles) และค่าความเสียหายส่วนท่ีเกินจากมลูค่าท่ีเอาประกนัไว้ รวมทัง้เบีย้ประกนัภยัดงักล่าวมาแล้วทัง้หมดไม่
เป็นผลให้ผู้ รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบใดๆ ตามสญัญานี ้โดยผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายต่างๆ ท่ีมิได้ระบุ
ไว้ในกรมธรรม์ ผู้ รับจ้างจะต้องทําประกนัภยัสําหรับวสัดอุปุกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ท่ีพกัคนงานและโรงงานก่อสร้าง หรือ
อ่ืนๆ ในกรณีท่ีมิได้ระบไุว้ในกรมธรรม์ฉบบันี ้
 
4.   เงื่อนไขในหน้าที่และความรับผิดชอบการดาํเนินงาน 

4.1   การจดัวางแผนงานและการปฏิบติั 
4.1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องทําแผนงาน การจดัดําเนินงานโครงการก่อสร้าง ทัง้หมดอย่างสมบูรณ์ (Complete 

Project Management) ให้ถกูต้องเหมาะสมสอดคล้องกบัสญัญาและข้อกําหนดตกลงต่างๆ แสดงลําดบัขัน้ตอน ชนิด 
ลกัษณะ ปริมาณระยะเวลา ผลงาน และมลูค่างาน ความสมัพนัธ์สอดคล้องของงานแต่ละขัน้ตอนของแขนงงานและของ
งานทัง้หมด รวมทัง้รายละเอียดท่ีจําเป็นอ่ืนๆ พร้อมหนงัสือแจ้งความสามารถความรับผิดชอบ การดําเนินงานตามแผนงาน
นัน้จดัแยกเป็นชดุ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาลว่งหน้าอย่างมากไม่เกิน 15 วนั (นบัจากวนัท่ีลงนามในสญัญา
นี)้ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะใช้เวลาพิจารณาและแจ้งผลให้ทราบ (นบัจากวนัท่ีได้รับหนังสือนัน้) ในระยะเวลา
ประมาณ 15 วนั 

 ในกรณีท่ีจําเป็นต้องมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงแผนงานของอาคาร หรือขัน้ตอนการทํางาน เพ่ือทํา
การขนสง่ หรือเก็บสต็อกวสัดแุละอปุกรณ์ต่างๆ  ผู้ รับจ้างจะต้องไม่คิดค่าก่อสร้างหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมราคาก่อสร้าง
ในภายหลงัมิได้ 

4.1.2 ในการทํางานก่อสร้างแต่ละส่วน หรือแต่ละขัน้ตอนของงานก่อสร้างผู้ รับจ้าง จะต้องจดัทําแผนงาน
ละเอียดอย่างเหมาะสมกบังาน พร้อมการคาดคะเนผลและปริมาณของงานนัน้ๆ ทกุระยะ 7 วนัและ 1 เดือน (หรือใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเห็นสมควร) จดัให้สอดคล้องกบัแผนงานโครงการก่อสร้างทัง้หมดท่ีจดัวางไว้นัน้ 
ส่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาล่วงหน้าก่อนดําเนินงานดงักล่าว และผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการทํางานไป
ตามแผนงานนัน้ ไมว่า่จะได้รับการพิจารณาเหน็ชอบหรือไมป่ระการใดก็ตาม 

4.1.3   ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างทํางานก่อสร้างลา่ช้า กว่าแผนงานท่ีวางไว้หรือมีลกัษณะชีบ้่งว่างานก่อสร้างจะไม่
เป็นไปตามแผนงานท่ีจัดวางไว้นัน้ๆ ไม่ว่าจะมีเหตุสืบเน่ืองจากการทํางานของผู้ รับจ้างเอง หรือจากเหตุอ่ืนใดก็ตาม
คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิสัง่ให้ผู้ รับจ้างเร่งทํางานทัง้กลางวัน กลางคืนและในวันหยุด ได้โดยผู้ รับจ้างจะเรียก
คา่จ้างเพิ่มเติมไมไ่ด้ นอกจากนีย้งัเป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างจะต้องแก้ไขจดัแผนงานหลกัใหม ่ของแตล่ะสว่นแตล่ะขัน้ตอนและ
ของโครงการก่อสร้างทัง้หมด ให้สอดคล้องเป็นไปตามข้อกําหนดสัญญาและการตกลงท่ีมีไว้แต่เดิมหรือตามท่ีจะได้มี
ข้อกําหนดตกลงไว้นัน้ๆ  
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การจัดแก้ไขปรับปรุงแผนงานนัน้ๆ ผู้ รับจ้างต้องดําเนินการเช่นเดียวกบัการจดัวางแผนงานดงักล่าวไว้ข้างต้น 
หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นเหมาะสมจึงจะทํางานก่อสร้างต่อไปได้และผู้ รับจ้างจะต้องแก้ไขปรับปรุงการ
ทํางานและปริมาณงานตามข้อกําหนดตา่งๆ สอดคล้องเหมาะสมกบัแผนงานท่ีแก้ไขเหน็ชอบนัน้ 

4.2   การแจ้งผลงานและหลกัฐาน 
ในระยะการทํางานก่อสร้างจนแล้วเสร็จตามข้อกําหนดสญัญา และการตกลงตา่งๆ  เ ป็ นห น้ า ท่ี และความ

รับผิดชอบของผู้ รับจ้างจะต้องจดัทํา และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบในรูปของรายงานประจําเดือนคือ 
4.2.1 การจัดเตรียมงาน การใช้วสัดุแรงงานแต่ละขัน้ตอนแต่ละแขนง ในแต่ละสปัดาห์ แต่ละเดือน (ใน

ลกัษณะตาราง) ตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเหน็สมควร 
4.2.2   ผลการทดสอบตรวจสอบวสัด ุและงานก่อสร้างต่างๆ พร้อมความเห็นการพิจารณาของคณะกรรมการ

ตรวจการจ้าง 
4.2.3 ปริมาณผลความก้าวหน้าของงานแตล่ะขัน้ตอนของแตล่ะแขนงงาน และของงานทัง้หมดท่ีเสร็จ แจ้ง

ความสําเร็จหรืออุปสรรคความช้าเร็วเทียบกับผลงานท่ีกําหนดเห็นชอบไว้ในลกัษณะเปรียบเทียบด้วยตารางและ BAR 
CHART ตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเหน็เหมาะสม 

4.2.4   ภาพถ่ายผลงานความก้าวหน้าของงานแต่ละเดือน (เพ่ือประกอบการเบิกจ่ายเงินงวดค่าก่อสร้าง
ตามสญัญา) รวมทัง้ภาพถ่ายการทดสอบวสัดกุ่อสร้างการตรวจสอบข้อชํารุดบกพร่องและการแก้ไขการประกอบติดตัง้และ
งานก่อสร้างท่ีมีลกัษณะสําคญัต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควรบนัทึกภาพไว้เป็นหลกัฐานอ้างอิงความ 
ถกูต้องเรียบร้อยของการทํางานตามข้อกําหนดสญัญาตา่งๆ 

4.2.5   แบบฟอร์ม ตารางแสดงรายการใช้วสัด-ุแรงงาน ตามตารางแสดงผลความก้าวหน้างานแต่ละขัน้ตอน
ของงานทัง้หมด ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างกําหนดแนะนํา หรือพิจารณาเห็นชอบ โดยต้อง
จดัทําด้วยปริมาณให้เพียงพอกบัการใช้งานจนงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเอง 

 ภาพถ่ายผลความก้าวหน้าของงานและการตรวจสอบ ทดสอบ วัสดุติดตัง้แก้ไขต่างๆ ท่ีกําหนด
ต้องการนัน้จะต้องเป็นภาพถ่ายท่ีครอบคลมุงานอย่างทัว่ถึงชดัเจนด้วยภาพถ่ายขนาดไม่เลก็กว่า 3.5" x 5" และจํานวน
ภาพถ่ายตามความเหมาะสมของงาน พร้อมข้อความรายละเอียดประกอบให้เหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเองนําสง่
เอกสารหลกัฐานตา่งๆ ควรจดัแยกเป็นชดุๆ พร้อมหนงัสือนําสง่ตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเหน็สมควร 

4.3   การปฏิบติังานในเวลาปกติและการปฏิบติังานในเวลาพิเศษ 
4.3.1   การปฏิบติังานก่อสร้างตามปกติในแต่ละวนั ผู้ รับจ้าง ช่างคนงานทกุแขนงงานก่อสร้างของผู้ รับจ้าง

จะต้องปฏิบติัตามกฎข้อบงัคบัท่ีกําหนดไว้ข้างต้น และผู้ รับจ้างหรือผู้แทนผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีในการปฏิบติัและรับผิดชอบอีก
ดงันี ้

1)  แจ้งขอการทํางานแต่ละวัน โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนการทํางานปกติอย่างน้อย 1 วัน 
ประกอบด้วย ขอบเขต ตําแหน่ง ชนิดลกัษณะ ระยะเวลา ปริมาณงาน จํานวน ช่าง คนงาน เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ท่ีสําคญัผงั
สงัเขปปริมาณงานท่ีกะจะทําเสร็จในแต่ละวัน พร้อมทัง้แจ้งการจัดการป้องกันอันตรายความเสียหายให้เหมาะสมตาม
ความจําเป็นกบัสภาพของงาน โดยจะต้องแยกแยะจดัทําให้สอดคล้องกบัแผนงานละเอียดและแผนงานทัง้โครงการท่ีได้
กําหนดหรือได้รับการเหน็ชอบไว้นัน้ๆ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างแตล่ะกรณีงาน พิจารณาเหน็ชอบเสียก่อนจึงจะทํางาน
นัน้ได้ 
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 หากผู้ รับจ้าง ทํางานไม่เสร็จตามท่ีแจ้งขอไว้ในแต่ละวนัและมีงานแก้ข้อบกพร่องต่างๆ (หรือ
งานตรวจสอบตา่งๆ) ซึง่จะต้องทําควบคูไ่ปกบังานในแตล่ะวนัถดัไปเป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งขอทํางานดงักลา่วนัน้ 
กับงานท่ีกําหนดจะทําในวันถัดไปด้วยวิธีการแจ้งขอทํางานแต่ละวัน ท่ีกล่าวไว้ข้างต้นต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง
แล้วแตก่รณีงาน ให้พิจารณาตรวจสอบเหน็ชอบอนมุติัแล้วจงึดําเนินการได้ 

2)   แจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างแล้วแตก่รณี ให้ทําการตรวจสอบการประกอบการติดตัง้การ
แก้ไขตา่งๆ รวมทัง้วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ ในงานแตล่ะขัน้ตอนและของแตล่ะแขนงงานหรือตามท่ีมีการระบตุรวจสอบทดสอบให้
ตรวจสอบทดสอบให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามกําหนดหรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบหรือเห็น
เหมาะสมแล้วจงึทํางานขัน้ตอ่ไปได้ 

3) ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างมีความเห็นให้แก้ไข ชนิด ลกัษณะ ปริมาณงานวิธีการ
ทํางานหรืออ่ืนๆ ให้เหมาะสมประการใดก็ตามผู้ รับจ้างและผู้แทนผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบต้องปฏิบติัไปตาม
ความคิดเห็นและการพิจารณาเพ่ือให้งานแต่ละขัน้ตอนและงานส่วนอ่ืนๆ ท่ีต่อเน่ืองดําเนินต่อไปได้ไม่หยดุชะงกัล่าช้าเป็น
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างจะต้องกําหนดระยะเวลาการแจ้งและดําเนินงานตรวจสอบทดสอบรวมทัง้งานแก้ไข
ตา่งๆ จนได้ผลถกูต้องเรียบร้อยตามกําหนดและด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเองโดยไมมี่ข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ทัง้สิน้ 

4)   เวลาปฏิบติังานปกติของผู้ รับจ้างเร่ิมจาก 8.00 น. จนถึงเวลา 17.00 น. ในกรณีจําเป็นต้อง
ปฏิบติังานเกินกําหนดเวลาปกติ เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายต่องานนัน้ได้ ให้ผู้ รับจ้างแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างได้
ทราบทกุครัง้ และให้ปฏิบติังานตามข้อกําหนดการทํางานตา่งๆ ท่ีระบไุว้รวมทัง้ข้อกําหนดการปฏิบติังานในเวลาพิเศษ ตาม
กฎข้อบงัคบัในกฎหมายแรงงานด้วย 

5) การจดัเอกสารหลกัฐานการทํางานในเวลาปกติต่างๆ ดงักล่าวข้างต้นเป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้าง
ต้องจดัทําแยกเป็นชดุๆ พร้อมสําเนาและหนงัสือนําสง่มาท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเหน็สมควรเหมาะสม 

4.3.2   การปฏิบติังานในเวลาพิเศษ 
1) ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างมีความจําเป็น ต้องปฏิบัติงานจนล่วงเลยกว่าเวลาปกติหรือจําเป็นต้อง

ปฏิบติังานในเวลากลางคืน ผู้ รับจ้างต้องแจ้งแผนงานชนิดลกัษณะการจัดเรียงการดําเนินงานการตรวจสอบต่างๆ วสัดุ
อปุกรณ์เคร่ืองใช้ท่ีสําคญัจําเป็น ช่าง คนงาน ปริมาณงาน และระยะเวลาท่ีคาดคะเนไว้ ความสะดวก ความปลอดภยั การ
ป้องกนัอบุติัเหตแุละอ่ืนๆ อย่างเหมาะสมเพียงพอกบังาน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาอนั
สมควรทกุครัง้ และผู้ รับจ้างต้องปฏิบติังานไปตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเหน็สมควรเหมาะสม พร้อมทัง้ผู้ รับจ้างต้อง
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายและความเสียหายใดๆก็ตามอนัเกิดจากการทํางานเกินเวลาปกติทัง้สิน้ การจดัสง่เอกสารหลกัฐาน การ
ทํางานเกินเวลาปกติให้ปฏิบติัเช่นเดียวกบัการจดัสง่เอกสารทํางานในเวลาปกติ หรือตามท่ีผู้บริหารก่อสร้างเหน็สมควร 

2) หากคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาเห็นว่างานนัน้จําเป็นต้องมีคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง หรือผู้บริหารงานก่อสร้างตรวจตราควบคมุดแูลงานก่อสร้างนัน้ ผู้ รับจ้างจะต้องอํานวยความสะดวก ให้ความปลอดภยั 
ป้องกนัอบุติัเหตอุนัตรายต่างๆ ตามท่ีมีข้อกําหนดไว้เช่นเดียวกบัการทํางานในเวลาปกติแก่ผู้บริหารก่อสร้าง และผู้ รับจ้าง
จะต้องจ่ายคา่ปฏิบติังานเกินเวลาปกติให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้บริหารงานก่อสร้างนัน้ในอตัราเหมารวมชัว่โมงละ 
400 บาท ของวิศวกร และ 200 บาท ของช่างเทคนิค ต่อคนทํางานของผู้ควบคมุงานท่ีทํางานล่วงเวลา โดยนบัเวลาจาก
เวลาทํางานปกติจนเสร็จงานท่ีจะต้องตรวจตราดแูล (การนบัเวลาในกรณีผู้ รับจ้างเร่ิมงานก่อนเวลาปกติ และจําเป็นต้องมี
คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือตวัแทนตรวจตราควบคุมดูแลก็ให้นบัเวลาท่ีเพิ่มนัน้ไปจนถึงเวลาท่ีเร่ิมปฏิบติังานปกติ) 
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ช่วงเวลาการทํางานปกติ หมายถึง ช่วงเวลา 8.00 - 17.00 น. ของวนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ ของแต่ละสปัดาห์ (ยกเว้นเฉพาะ
วนัหยดุประจําปีของผู้บริหารก่อสร้าง ซึง่ประกาศตามกฎหมายแรงงาน 

3) แบบฟอร์มเก่ียวกับการแจ้งขอทํางานแต่ละวนั (ทัง้ในเวลาปกติและนอกเวลาปกติ) การ
ตรวจสอบการประกอบติดตัง้ส่วนงานก่อสร้างต่างๆ การขอทํางานคอนกรีต การตรวจสอบทดสอบ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
บนัทึกการสัง่งานของผู้ รับจ้างและอ่ืนๆ ท่ีกล่าวไว้ข้างต้นเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างจะต้องจัดทําตามท่ี
คณะกรรมการตรวจการจ้างกําหนดให้หรือเห็นชอบโดยผู้ รับจ้างต้องเตรียมแบบฟอร์มเหลา่นีใ้ห้แล้วเสร็จเรียบร้อยไว้ลว่งหน้า 
ก่อนเร่ิมงานก่อสร้างอยา่งน้อย 15 วนั ด้วยปริมาณพอเพียงกบังานก่อสร้างท่ีจะต้องให้เสร็จตามสญัญาและการตกลงต่างๆ 
นัน้ 

4.4   การร่วมมือในการปฏิบติังานและการประสานงาน 
4.4.1    ผู้ รับจ้างต้องจดัตวัแทนผู้ มีอํานาจเต็มเข้าร่วมประชมุ ระหว่างผู้ รับจ้างกบัคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

ซึ่งอาจจะรวมถึง สถาปนิก วิศวกร ตวัแทนของคณะกรรมการตรวจการ การประชุมดงักล่าวจะมีขึน้ทุกๆ 7 วนั ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง หรือเม่ือคณะกรรมการตรวจการจ้างเหน็สมควรเรียกประชมุกรณีเร่งดว่น 

4.4.2   ผู้ รับจ้างและบคุลากรของผู้ รับจ้างแต่ละองค์กร ต้องให้ความร่วมมือและประสานงานกนัและร่วมกนั
จดัหาวิธีป้องกนัความเสียหาย อนัเน่ืองมาจากความประมาทเลนิเลอ่หรือความรู้เทา่ไม่ถึงการณ์ ท่ีอาจเกิดขึน้ ตลอดจนการ
รักษาทรัพย์สนิของแตล่ะฝ่ายและสว่นรวมให้พ้นจากอนัตราย ซึง่อาจเกิดจากอคัคีภยัและการสญูเสีย ผู้ รับจ้างและบคุลากร
ของผู้ รับจ้างแต่ละองค์กร ต้องรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายในกรณีท่ีเกิดการเสียหายงานฝ่ายอ่ืน ซึ่งเกิดจากการ
ปฏิบติังานของผู้ รับจ้าง 

4.4.3  ผู้ รับจ้าง ต้องกําหนดระเบียบการปฏิบติังานของลกูจ้าง ช่างคุมงาน ในการปฏิบติังานตามเวลาท่ี
กําหนด และเลิกงานในเวลาท่ีกําหนดตามข้อกําหนดท่ีระบไุว้ และผู้ รับจ้างต้องกําหนดระเบียบข้อบงัคบัในการใช้สถานท่ี
และบริเวณก่อสร้าง เช่น ห้ามเล่นการพนัน การใช้ห้องนํา้-ห้องส้วม ท่ีผู้ รับจ้างจัดไว้ให้ การทําครัว และการเข้าอยู่อาศยั
อย่างเป็นระเบียบไม่ขดัต่อสขุภาพอนามยั โดยผู้ รับจ้างต้องปิดประกาศระเบียบต่างๆ เหลา่นี ้ณ ท่ีพกัและท่ีปฏิบติังานของ
ลกูจ้าง ช่าง คนงาน แจ้งให้ทราบโดยทัว่กนั พร้อมทัง้วางหลกัเกณฑ์ถือเป็นระเบียบปฏิบติัอย่างเคร่งครัดถ้าผู้ ใดฝ่าฝืน เป็น
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างต้องพิจารณาลงโทษให้ผู้ ฝ่าฝืนนัน้ออกจากงาน หรือลงโทษให้เหมาะสมแก่กรณีเหต ุ

4.5   การใช้สถานท่ีและบริเวณ การทําความสะอาด 
4.5.1   การใช้สถานท่ีและบริเวณ 

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไม่อนุญาตให้ผู้ รับจ้างปลูกสร้างท่ีพักคนงานอยู่ใน
ขอบเขตของบริเวณและสถานท่ีทําการก่อสร้าง ยกเว้นการจดัสร้างท่ีเก็บวสัดเุคร่ืองมือ สมัภาระและท่ีทํางานช่าง คนงาน 
เทา่นัน้ 

2) ผู้ รับจ้าง จะต้องไม่ติดตัง้หรือบรรทุกวสัดุ หรืออุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรท่ีมีนํา้หนัก
บรรทุกมากเกินไป อันอาจเกิดอันตรายแก่โครงสร้างหรือส่วนของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ได้ หรือท่ีซึ่งคณะกรรมการตรวจ 
การจ้างเหน็ไมส่มควร 

3)   ผู้ รับจ้างจะต้องจัดทําเคร่ืองหมาย หรือป้ายชีแ้จงในการใช้สถานท่ี การป้องกันอุบัติเหต ุ
อนัตราย ความเสียหายตา่งๆ อยา่งเหมาะสมและตามคําสัง่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างเหน็สมควร 
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4)   ในกรณีท่ีต้องการสถานท่ีและบริเวณสําหรับปฏิบติังานเป็นพิเศษ นอกเหนือไปจากการก่อสร้าง
ธรรมดา หรือในกรณีท่ีจะต้องใช้สถานท่ีและบริเวณสําหรับปฏิบติังานในเวลากลางคืน ผู้ รับจ้างจะต้องทําหนงัสือขออนญุาต
เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาทกุกรณีและเม่ือได้รับพิจารณาเห็นชอบแล้ว ผู้ รับจ้างจึงเข้าไปใช้สถานท่ีบริเวณ
งานนัน้และปฏิบติังานนัน้ได้ 

5)   ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัเก็บวสัดท่ีุใช้สําหรับการก่อสร้างและวสัดท่ีุใช้แล้วหรือเหลือใช้และเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่กีดขวางการจราจร หรือการขนส่งให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบติังาน และต้องปลอดภยัจากอบุติัเหตแุละอคัคีภยัและเหมาะสมกบัทกุสภาพดินฟ้า อากาศ และสิง่แวดล้อมตา่งๆ  

6)   ผู้ รับจ้าง จะต้องจัดหาป้ายสญัญาณต่างๆ รวมทัง้ไฟสญัญาณในเวลากลางคืนติดตัง้ไว้ด้วย
เพ่ือป้องกันอันตรายแก่ประชาชนผู้สญัจรไปมาอนัตรายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้แก่ชีวิต หรือทรัพย์สินของผู้สญัจรไปมาหรือเกิด
ขึน้กับอาคารทรัพย์สินท่ีอยู่ใกล้เคียง อันมีสาเหตุมาจากงานก่อสร้างนีแ้ล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบชดใช้ความ
เสียหายนัน้ๆ แตผู่้ เดียว 

4.5.2   การทําความสะอาดสถานท่ี 
1)   ในระยะเวลาก่อสร้างผู้ รับจ้างจะต้องจดัการขนเศษไม้ เศษวสัดอ่ืุนๆ นัง่ร้านหรือแบบไม้ และ

วสัดท่ีุไม่ได้ใช้นําไปทิง้หรือจดักองไว้อย่างเป็นระเบียบ ไม่เกะกะกีดขวางการทํางานต่างๆ และรักษาอาคารสิ่งปลกูสร้าง 
และบริเวณท่ีทําการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยอย่างเหมาะสม และตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็น 
สมควรอยูเ่สมอ 

2)   เม่ืองานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และการส่งมอบงาน ผู้ รับจ้างจะต้องกลบหลมุและบ่ออนั
เกิดจากการรือ้ถอน หรือเกิดจากการก่อสร้างต่างๆ และต้องเก็บสิ่งท่ีเหลือใช้ต่างๆ จากการก่อสร้างออกไปจากอาคารและ
บริเวณ รวมทัง้ต้องเกล่ียปรับแตง่ระดบัดินให้เรียบร้อยเหมาะสม อยูใ่นสภาพท่ีเข้าใช้สอยตามวตัถปุระสงค์ความต้องการได้
ทนัที 

3)  ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างมิได้จัดทําความสะอาดอาคาร และบริเวณสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น ใน
ระยะเวลาตามท่ีกําหนดให้ปฏิบติัหรือท่ีระบไุว้คณะกรรมการตรวจการจ้างอาจจ้างให้ผู้ อ่ืนเข้าจดัการได้ และคิดค่าใช้จ่าย
จากผู้วา่จ้างโดยหกัเงินคา่ก่อสร้างงวดสดุท้ายตามเง่ือนไขในสญัญาการตกลง 

4.6   การจดัตัง้โรงงาน ท่ีทํางานชัว่คราว การสขุาภิบาล และการจดัทําป้ายงาน    
4.6.1   การจดัตัง้โรงงานท่ีทํางานชัว่คราว  

1)  ผู้ รับจ้าง จะต้องตัง้โรงงาน และท่ีทํางานชั่วคราวในสถานท่ีก่อสร้างท่ีคณะกรรมการตรวจ 
การจ้างจะกําหนดบริเวณให้และให้มีความมัน่คงเรียบร้อยตลอดระยะเวลางานก่อสร้างตามสญัญาและการตกลงตา่งๆ 

2) ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัเก็บวสัดมีุอปุกรณ์สําหรับใช้ในการก่อสร้างอย่างเป็นระเบียบและปราศจาก
ภัยต่างๆ ผู้ รับจ้างจะต้องมีท่ีพักสําหรับคนเฝ้าอาคารท่ีก่อสร้างไว้อย่างเป็นสดัส่วน ในจํานวนท่ีเหมาะสม เม่ืองานเสร็จ
เรียบร้อยแล้วให้รือ้ถอนออกให้เรียบร้อยผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหานํา้ประปา ไฟฟ้า แสงสว่าง และไฟฟ้ากําลงัท่ีจําเป็น
สําหรับการก่อสร้าง และใช้งานทัว่ไปและต้องเป็นผู้ขออนญุาต และออกค่าใช้จ่ายในการขออนญุาต และดําเนินการติดตัง้
และการใช้จ่ายตา่งๆ ทัง้สิน้ 

3)   ผู้ รับจ้าง จะต้องจัดระเบียบและรักษาความสะอาดโรงงานและท่ีทํางานชัว่คราวต่างๆ อย่าง
สม่ําเสมอจนกวา่งานจะแล้วเสร็จเรียบร้อยและให้เคล่ือนย้ายออกไปจากบริเวณก่อสร้างทัง้หมดเม่ือสิน้สดุการก่อสร้างแล้ว 
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4.6.2   การสขุาภิบาล 
1)   ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําท่อระบายนํา้จากสขุภณัฑ์ จากการก่อสร้างและการใช้งานทัว่ไป ออกไป

ให้พ้นบริเวณท่ีทําการก่อสร้างโดยไมเ่สียหายเดือดร้อนกบัสิง่แวดล้อมข้างเคียงตา่งๆ  
2)   ผู้ รับจ้างจะต้องจัดทําส้วม และห้องนํา้ให้มิดชิด และสะอาดถูกอนามัยและให้มีจํานวนมี 

เพียงพอสําหรับคนงาน และจะต้องจดัวางระเบียบให้คนงานทกุคนใช้ห้องนํา้และห้องส้วมท่ีจดัขึน้ และห้ามโดยเด็ดขาด 
มิให้คนงานใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร หรือบริเวณอาคารสิ่งปลกูสร้างเป็นท่ีถ่ายอจุจาระและปัสสาวะ นอกจากห้องนํา้ 
ห้องส้วมท่ีจดัไว้เฉพาะคนงาน และให้ผู้ รับจ้างถือปฏิบติัอย่างเข้มงวดและสม่ําเสมอจนกว่าจะสง่มอบงานให้ผู้ว่าจ้างได้รับ
มอบงานเรียบร้อยแล้ว  

3)   ให้ผู้ รับจ้างทําการรือ้ถอนอาคาร สิง่ปลกูสร้าง อปุกรณ์ชัว่คราวเหลา่นีไ้ปให้พ้นสถานท่ีปลกูสร้าง
เม่ืองานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและให้ทําความสะอาดอาคารและบริเวณตามสญัญาและการตกลงต่างๆ ให้เรียบร้อยและ
ใช้งานได้ทนัที 

4.7  การทํางานก่อสร้างเฉพาะสว่น และสว่นเก่ียวเน่ืองตา่งๆ  
ผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการสัง่ และทํางานก่อสร้างตา่งๆ เพิ่มเติม จากระเบียบกฎเกณฑ์ 

ข้อกําหนดท่ีกลา่วไว้ข้างต้นดงัตอ่ไปนี ้
4.7.1   การตรวจสอบจดัทําตําแหน่ง แนว ระยะ ระดบัตา่งๆ กลา่วคือ 

1)  ผู้ รับจ้างจะต้องทําการตรวจสอบตําแหน่งหมดุหลกัเขตท่ีดิน แนวระดับ ตําแหน่ง ระยะของ
บริเวณท่ีดินกบัของสิ่งปลกูสร้างต่างๆ ท่ีระบไุว้ในสญัญาการตกลงต่างๆ ของบริเวณสิ่งข้างเคียงท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีจะใช้ 
อ้างอิงตา่งๆ รวมทัง้จะต้องจดัทําการป้องกนัดแูลรักษาไว้เป็นอยา่งดี เพ่ือใช้เป็นหลกัยดึถืออ้างอิงในการบอกตําแหน่ง ระยะ 
ระดับ แนวต่างๆ กับของงานก่อสร้าง ตามรูปแบบรายละเอียดข้อกําหนดตกลงต่างๆ ตลอดระยะเวลาทํางานจนงาน
ก่อสร้างตา่งๆ เสร็จเรียบร้อยและผู้วา่จ้างได้รับมอบงานนัน้ไว้เรียบร้อยแล้ว 

2)   ในการทํางานก่อสร้างผู้ รับจ้างจะต้องทําการตรวจสอบแนว ตําแหน่ง ระยะ ระดบัของอาคาร
สิง่ปลกูสร้างตา่งๆ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีกําลงัทําการก่อสร้างกบัแนวตําแหน่ง ระยะ ระดบั และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีกําหนด
ไว้ทกุครัง้ก่อนท่ีจะทําการก่อสร้างในส่วนนัน้ หรือการทําการก่อสร้างขัน้ต่อไป และต้องแจ้งหลกัฐานผลการตรวจสอบอย่าง
ชดัเจน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบไว้ทกุครัง้หากการตรวจสอบต่างๆ แต่ละครัง้ดงักล่าวมีผลคลาดเคล่ือนจากท่ี
กําหนดไมว่า่ประการใดผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งความคลาดเคล่ือนนัน้ๆพร้อมข้อมลูรายละเอียดหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องต่างๆ อย่าง
ชดัเจนเหมาะสมให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาตรวจสอบวินิจฉยันัน้ๆ ทนัที โดยไมมี่ข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ 

3)   ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําระยะ ตําแหน่ง ระดบั แนว ด่ิง ฉาบท่ีแน่นอนถกูต้องของโครงสร้างหลกั 
โครงสร้างส่วนประกอบ ผนงัส่วนต่อเน่ืองต่างๆ เพ่ือเป็นตําแหน่ง ระยะ แนว ระดบั หลกัสําคญังานก่อสร้างต่างๆ เช่น งาน
สขุาภิบาล งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ การติดตัง้เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อปุกรณ์ต่างๆ และงานรายละเอียด
ตามข้อกําหนดต่างๆ ท่ีต่อเน่ืองสมัพนัธ์กนัเป็นต้นไปให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นชอบ
ก่อนการทํางานก่อสร้างส่วนนัน้หรืองานขัน้ต่อไปของส่วนต่อเน่ืองทกุครัง้และผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบปฏิบติัไปตามการ
พิจารณานัน้โดยไมมี่ข้อเก่ียงงอนใดๆ ทัง้สิน้ 

4.7.2   การกําหนดระยะ ขนาด และสว่นเก่ียวข้องจากท่ีก่อสร้างผู้ รับจ้างจะต้องทําการสํารวจ ตรวจสอบ วดั
ช่วงระยะ ลักษณะ ขนาด ตําแหน่ง ระดับแนวต่างๆ ตามสภาพความเป็นจริงของงานก่อสร้างเฉพาะส่วน และส่วน 
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เก่ียวข้องท่ีจะทําการสัง่วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ต่างๆ หรือปฏิบัติงานก่อสร้างส่วนใดๆ ของอาคาร สิ่งปลกูสร้างหรือการ 
ติดตัง้นัน้ๆ หากวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ ท่ีจะสัง่หรือนํามาใช้ เพ่ือให้พอดีช่วงระยะตรงตามตําแหน่งได้ แนว ระดบั ขนาด 
ลกัษณะ ทัง้ในเฉพาะส่วนและส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองของอาคารสิ่งปลกูสร้างส่วนต่างๆ คลาดเคล่ือนไปจากระยะ ตําแหน่ง แนว 
ระดบั และอ่ืนๆ ท่ีระบุไว้ในรูปแบบรายการ ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งความคลาดเคล่ือนต่างๆ พร้อมหลกัฐานอย่างชัดเจนให้
คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือพิจารณาทนัที และให้ผู้ รับจ้างปฏิบติัไปตามการพิจารณาไว้เท่านัน้การแจ้งส่งหลกัฐาน 
ดงักล่าว ผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีและรับผิดชอบดําเนินการดงักล่าวไว้ข้างต้นนัน้ๆ ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างต้องสัง่หรือทําการประกอบ 
ติดตัง้วสัดท่ีุมีขนาดหรือระยะตําแหน่ง ระดบั แนว ลกัษณะแตกต่างไปจากรูปแบบรายการรายละเอียดข้อกําหนดต่างๆ แต่
ให้พอดีและเหมาะสมกบัช่วงระยะ ตําแหน่ง แนว ระดบั ลกัษณะ ขนาดของงานก่อสร้างต่างๆ รวมทัง้สมัพนัธ์สอดคล้องกบั
งานก่อสร้างสว่นตอ่เน่ืองใดๆ ตามสภาพความเป็นจริงนัน้ๆ เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างท่ีจะต้องปฏิบติังาน
ดงักลา่วเหลา่นัน้ให้ถกูต้องเรียบร้อยเหมาะสม ตรงตามพิจารณากําหนดไว้โดยจะเรียกร้องค่าชดใช้หรือโต้แย้งเก่ียงงอนใดๆ 
มิได้ทัง้สิน้ 

4.7.3   การเตรียมงานเพ่ือการก่อสร้างอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมการ และจัดทําช่อง รู  คร่าว 
พกุ สว่นยดึเช่ือมโยง คํา้ยนัตา่งๆ หรือสว่นท่ีจําเป็นต้องจดัทําในสว่นตา่งๆ และงานสว่นตอ่เน่ืองท่ีเก่ียวข้องงานก่อสร้างนัน้ๆ 
ให้ได้ขนาด  ระยะ  ระดับ แนว ด่ิง  ฉาบด้วยวิธีการจัดทําอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามรูปแบบ รายละเอียดและ 
ข้อกําหนดประกอบแบบและได้มาตรฐานของงานก่อสร้างแต่ละแขนงงานช่างนัน้ๆ ด้วยวิธีการทํางานของช่างท่ีดีให้เสร็จ
เรียบร้อยก่อนดําเนินงานขัน้ต่อไปในแต่ละส่วนนัน้ๆ ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งหลกัฐานพร้อมรายละเอียดการเตรียมและจดัทํา
การตา่งๆ       ดงักลา่วอย่างชดัเจนให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง (แล้วแต่กรณีงาน) พิจารณาตรวจสอบเห็นชอบเสียก่อน 
หากมีข้อผิดพลาดคลาดเคล่ือนเสียหายเกิดขึน้ในสว่นนัน้ๆ ไม่ว่าประการใด เป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างจะต้องทําการเคล่ือนย้าย 
รือ้ถอน เปล่ียนแปลงให้ถกูต้องเรียบร้อยเหมาะสมตามข้อกําหนดต่างๆ ดงักลา่วข้างต้นและตามท่ีคณะกรรมการตรวจการ
จ้างจะเหน็สมควรเสียก่อน จงึจะทํางานขัน้ตอ่ไปได้ และผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการปฏิบติังานดงักลา่วนัน้ทัง้สิน้โดยไม่มี
ข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ผู้ รับจ้างจะต้องระวงัในการปฏิบติังานมิให้เกิดความเสียหายแก่งานของผู้ รับจ้างรายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
ในการก่อสร้างได้ และหากเกิดการเสียหายขึน้เน่ืองจากการปฏิบติังานของผู้ รับจ้าง ผู้ รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนัน้ๆ 
ในกรณีท่ีมีการขดัแย้งหรือไม่สามารถตกลงกนัได้ ให้ถือคําวินิจฉยัของคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นการตดัสิน หากงาน
ใดท่ีผู้ รับจ้างได้จดัทําไปแล้วเกิดความเสียหายจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้นัน้หากปรากฏว่างาน
ใดเป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมไว้สําหรับการก่อสร้างท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกับงานอ่ืน แต่มิได้จัดทําไว้ผู้ รับจ้าง
จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําไว้ทัง้สิน้ 

4.7.4   ผู้ รับจ้าง จะต้องระมดัระวงักวดขนัการปฏิบติังานก่อสร้างต่างๆของผู้ รับจ้างมิให้เกิดความเสียหาย
ขึน้กบังานของผู้ รับจ้างรายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องและหากเกิดการเสียหายขึน้ เน่ืองจากการปฏิบติังานก่อสร้างของผู้ รับจ้างไม่ว่า
เป็นกรณีใดๆ เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําให้มีสภาพถูกต้องเหมาะสมตามข้อกําหนดความ
ต้องการและตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเห็นสมควร รวมทัง้ต้องชดใช้ความเสียหายนัน้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด  อนึ่ง 
หากปรากฏวา่การก่อสร้างสว่นใดๆ ตามข้อกําหนดรายละเอียดข้อตกลงหรือตามมาตรฐานงานก่อสร้างแขนงงานนัน้ๆ หรือ
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของช่างท่ีดีถือเป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างจะต้องจัดเตรียมไว้สําหรับการทํางานก่อสร้างท่ี 
จําเป็นและเก่ียวข้อง หรือต่อเน่ืองกับงานอ่ืนแต่ผู้ รับจ้างมิได้จัดเตรียมไว้จะด้วยเหตุประการใดก็ตาม ผู้ รับจ้างจะต้อง 
รับผิดชอบในการจดัทําให้ถกูต้องเหมาะสม ตามข้อกําหนด ตกลงความต้องการทัง้สิน้ โดยไมมี่ข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ทัง้สิน้ 
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4.7.5   ผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจดัดําเนินการเก่ียวกบัวสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
ตา่งๆ ในงานก่อสร้างเพิ่มเติมจากท่ีกําหนดไว้ดงันี ้

1)   วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ต่างๆ ตามรูปแบบรายการข้อกําหนดประกอบแบบจะต้อง
ได้รับการพิจารณา ตรวจสอบ ทดสอบ เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ใช้ได้รวมทัง้จะต้องจดัสง่หลกัฐาน ตวัอย่าง
รายละเอียดสิ่งต่างๆ ดงักล่าวเหล่านัน้ตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเรียกร้องต้องการและดําเนินการตามข้อกําหนด
ต่างๆ ท่ีระบไุว้จนเป็นท่ีเรียบร้อยเสียก่อนผู้ รับจ้างจึงจะสัง่ทําและนําใช้ประกอบติดตัง้ในงานก่อสร้างต่างๆ ได้ รวมทัง้การ
เก็บรักษาตามท่ีกําหนดตกลงไว้ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัส่งตวัอย่างรายละเอียดผลการทดสอบวสัดผุสมคอนกรีต (Mix Design) 
เหล็กเสริมคอนกรีต และเหล็กโครงสร้างต่างๆ (ด้วยวิธีการและการจดัส่งตามท่ีระบุไว้) ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
พิจารณาตรวจสอบเหน็ชอบให้ใช้จงึนําไปใช้ อนึ่งคอนกรีตท่ีผสมใช้เองในหน่วยงานจะต้องผสมตามท่ีกําหนดให้ใช้โดยต้อง
มีการจดัเตรียมและใช้ภาชนะท่ีตวงวดัส่วนผสมให้เหมาะสมตลอดระยะการก่อสร้างมีสดัส่วนมาตรฐานตามอตัราส่วนท่ี
กําหนดสมัพนัธ์เหมาะสมกบัความจแุละการทํางานของเคร่ืองผสมคอนกรีตท่ีผสมใช้ในแต่ละครัง้ด้วยวิธีการผสม และการ
ใช้งานคอนกรีตตามข้อกําหนดรายละเอียดท่ีระบไุว้อย่างถกูต้องครบถ้วนและต้องรับรองความถกูต้องการผสมคอนกรีตใน
การใช้งานและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง (แล้วแต่กรณีงาน) ทกุครัง้ หากผู้ รับจ้างมีความ
จําเป็นต้องเปล่ียนแปลงสว่นผสมวสัดอุปุกรณ์ใดๆ ก็ให้ปฏิบติัไปตามข้อกําหนดท่ีระบไุว้ในบททัว่ไป ข้อ 3.2 และท่ีกลา่วไว้
ข้างต้น 

2) ก่อนการส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เข้าในบริเวณก่อสร้างทุกครัง้ ผู้ รับจ้างจําเป็นต้องกําหนดวัน
เวลา ประเภท ชนิด ลกัษณะ จํานวนรายละเอียดท่ีจําเป็นเหมาะสมของวสัดอุปุกรณ์นัน้ๆ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 วนั เพ่ือการตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสมกบัการนําเข้าไว้และการใช้ทํางาน 

3)   หากผู้ รับจ้างนําวสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ เข้ามาในบริเวณท่ีก่อสร้างรวมทัง้ จัด ทําการใ ช้ประกอบ 
ติดตัง้ในงานก่อสร้างต่างๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใดโดยท่ียังไม่ได้มีการตรวจสอบ ทดสอบ พิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้างดังกล่าวไว้ข้างต้นให้เป็นท่ีเรียบร้อย ผู้ รับจ้างจะต้องทําการขนย้ายรือ้ถอนเอาออกไปจาก
บริเวณท่ีก่อสร้างทนัที และหรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควรโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ อนึ่งในกรณีท่ีผู้ รับจ้าง
นําวสัดกุ่อสร้างตา่งๆ ตามรูปแบบ ข้อกําหนดประกอบแบบเข้าบริเวณท่ีก่อสร้าง และจดัทําใช้ประกอบติดตัง้ในงานก่อสร้าง
ตา่งๆ โดยมิได้ผา่นการตรวจสอบ ทดสอบเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างตามท่ีระบไุว้ข้างต้นให้เรียบร้อยเสียก่อน 
หากปรากฏวา่การพิจารณาตรวจสอบ ทดสอบไม่ถกูต้องตามข้อกําหนดประกอบแบบต่างๆ และตามท่ีคณะกรรมการตรวจ
การจ้างเห็นไม่เหมาะสมไม่สมควรนํามาใช้งานก่อสร้างต่างๆ ผู้ รับจ้างจะต้องขนย้าย รือ้ถอน จัดหา เปล่ียนใช้ให้ถกูต้อง
ตามข้อกําหนดประกอบแบบและตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเหน็สมควรโดยไมใ่ห้เกิดความกระทบกระเทือนเสียหาย
ใดๆ กบังานก่อสร้างตา่งๆ  

4)   ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจตราดแูลป้องกนัรักษาวสัด ุอปุกรณ์ เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ต่างๆ ท่ีระบุไว้
ในรูปแบบ รายละเอียดและข้อกําหนดประกอบแบบต่างๆ ซึ่งผ่านการตรวจสอบทดสอบ เห็นชอบให้นําเข้าใช้ประกอบ 
ติดตัง้ในงานก่อสร้างตา่งๆ ท่ีระบไุว้ตลอดระยะการก่อสร้างจนงานแล้วเสร็จและผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานไว้เรียบร้อยแล้วหาก
ปรากฏว่าก่อนการใช้ระหว่างการใช้งาน หรือหลงัการใช้งานก่อสร้างต่างๆ รูปลกัษณะ คณุสมบติั ของวสัดกุ่อสร้างต่างๆ 
เหล่านัน้เปล่ียนแปลงไปไม่ถกูต้องเหมาะสมตามข้อกําหนดต่างๆ และหรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควรไม่
เหมาะสมต่างๆ  ผู้ รับจ้างจะต้องรื อ้ถอนขนย้าย  แก้ไข  จัดหาใช้ประกอบติดตัง้ใ ห้คงสภาพ  คุณภาพถูกต้อง 
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เรียบร้อยเหมาะสม ตามข้อกําหนดตามต้องการ และตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควรโดยไม่เกิดความล่าช้า 
และไมก่่อให้เกิดความกระทบกระเทือนเสียหายใดๆ กบัการก่อสร้าง 

5)   การทดสอบ ตรวจสอบ และผลการตรวจสอบ ทดสอบ การเก็บตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามข้อกําหนดต่างๆ ท่ีระบไุว้รวมทัง้ข้อกําหนด การตรวจสอบ ทดสอบ มาตรฐานวิชาชีพ
งานช่าง สาขานัน้ๆ เม่ือได้ผลการทดสอบตรวจสอบถกูต้องเหมาะสมท่ีกําหนดความต้องการ หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจ
การจ้างเห็นสมควรเหมาะสม ผู้ รับจ้างจึงจะทํางานก่อสร้างสว่นต่อเน่ืองหรืองานขัน้ต่อไปได้ หากผลการตรวจสอบทดสอบ
งานก่อสร้างตา่งๆไมถ่กูต้องเหมาะสมตามข้อกําหนดต่างๆ ดงักลา่ว ผู้ รับจ้างต้องแก้ไขจดัทําจนได้ผลตามเกณฑ์ข้อกําหนด
นัน้ๆ หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเห็นสมควรจึงจะทํางานก่อสร้างขัน้ต่อไปหรืองานก่อสร้างส่วน 
ต่อเน่ืองต่อไปได้ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัดําเนินการและรับผิดชอบกําหนดการปฏิบติัการ ตรวจสอบ ทดสอบ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จน
ได้ผลการตรวจสอบ ทดสอบถกูต้องตามข้อกําหนดตา่งๆ ดงักลา่วโดยไม่ให้เกิดความลา่ช้ากระทบกระเทือนเสียหายกบังาน
ก่อสร้างต่างๆ หากมีความล่าช้าเสียหายใดๆ เกิดขึน้กับงานก่อสร้างสืบเน่ืองจากการทํางานต่างๆ ดังกล่าวไว้ในบท 
ทัว่ไปข้อ 4.2 และท่ีกลา่วไว้ข้างต้นเหลา่นี ้ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจดัทําและชดใช้ทัง้สิน้โดยไมมี่ข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ  

6)  สถาบันต่างๆ ท่ีผู้ รับจ้างจะใช้เป็นท่ีทําการทดสอบ ตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้าง 
กําหนด ไว้ดงันี ้

-  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 
-  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
-  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขต ธนบรีุ ลาดกระบงั  และ 
- สถาบนั หรือหน่วยงาน ท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ความเหน็ชอบ 

7)   เน่ืองจากอาคารนีมี้ด้านติดกบัย่านชมุชน ซึ่งในระหว่างก่อสร้างอาจจะสร้างปัญหาเดือดร้อน
ให้ผู้อยูอ่าศยัใกล้เคียงเน่ืองจากเสียง ฝุ่ น หรือสาเหตอ่ืุนๆ เพ่ือเป็นการลดปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ให้ผู้ รับจ้างจดัการป้องกนัโดยใช้
ผ้าใบหรือวสัดอ่ืุนในทํานองเดียวกนัทกุด้านตลอดเวลาตลอดทกุๆชัน้ ในขณะก่อสร้าง นอกจากนีถ้้าหากมีวิธีการใดท่ีจะลด
ปัญหารบกวนตอ่บคุคลท่ีสาม หรือป้องกนัอนัตรายอ่ืนๆ ได้แล้วเป็นหน้าท่ีท่ีผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินการทนัทีโดยไมช่กัช้า 

4.8   การเบิกเงินคา่ก่อสร้าง  
4.8.1 ผู้วา่จ้าง จะจ่ายเงินคา่ก่อสร้างตามสญัญานีใ้ห้แก่ผู้ รับจ้างเป็นงวดๆ ตามงวดงานท่ีได้ทําสญัญา 
4.8.2   การคิดปริมาณงานท่ีจะขอเบิกเงินแตล่ะงวดให้คิดถงึวนัสดุท้ายของแตล่ะงวด 
4.8.3   ในการย่ืนเสนอขออนมุติัเบิกเงินค่าก่อสร้างรายงวด ผู้ รับจ้างจะต้องทําหนงัสือขอเบิกเงินพร้อมทัง้

รายละเอียดปริมาณงานท่ีได้ทําไปแล้วงวดนัน้ๆ ย่ืนเสนอต่อประธานกรรมการตรวจการจ้าง โดยจะต้องแนบเอกสาร 
ดงัตอ่ไปนีพ้ร้อมกบัหนงัสือขอเบิกเงินแตล่ะงวดด้วย จงึจะถือวา่หนงัสือขอเบิกเงินงวดนัน้ๆ ถกูต้องสมบรูณ์  

1) รายงานความก้าวหน้าและภาพถ่ายของผลงานท่ีได้กระทําแล้ว 
2) ปริมาณงานและจํานวนเงินท่ีขอเบิกในแตล่ะงวดนัน้ๆ 
3) รายการยอดเงินท่ีจะต้องหกัออกจากยอดเงินรวมของแตล่ะงวด 
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4.8.4   ภายใน 3 วนัทําการ นบัแต่ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้รับทราบหนังสือขอเบิกค่าก่อสร้าง 
รายงวดจากผู้ รับจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจสอบผลงานของผู้ รับจ้างในงวดนัน้ๆ ว่าได้กระทําไปถูกต้อง
ครบถ้วนแล้วตามรายการท่ีขอเบิกมาหรือไม่ หากยงัมีข้อบกพร่องใดๆ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องทําหนงัสือแจ้ง
ให้แก่ผู้ รับจ้างทราบถึงข้อบกพร่องนัน้ๆ ซึ่งผู้ รับจ้างจะต้องทําการแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้ถกูต้องครบถ้วนตามรายการท่ีได้รับ
แจ้งนัน้เสียก่อน คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงจะพิจารณาอนมุติัเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจการจ้างจ่ายเงินค่าก่อสร้างใน
งวดนัน้ๆ ให้ 

4.8.5   หลงัจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจสอบปริมาณงานว่าถกูต้องตรงกบัจํานวนเงินท่ี
ขอเบิกมาในงวดนัน้ๆ โดยไม่มีข้อบกพร่องใดๆ แล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจะทําหนังสือยืนยันการจ่ายเงินเพ่ือ
พิจารณาจ่ายเงินให้แก่ผู้ รับจ้างตอ่ไป 

4.8.6   ในการจ่ายเงินคา่ก่อสร้างตามสญัญานี ้จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ รับจ้างเป็นเช็คในนามของผู้ รับจ้างเทา่นัน้ 
4.8.7   เม่ือผู้ รับจ้างได้รับเช็คชําระค่าก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องส่งใบเสร็จรับเงินแสดงจํานวน

เงินเป็นตวัเลขและหนงัสือตรงตามจํานวนเงินท่ีได้รับนัน้ (และอ่ืนๆตามท่ีกฎหมายระบไุว้) นําสง่ผู้ว่าจ้างทนัทีท่ีได้รับชําระ
คา่ก่อสร้างนัน้ 

4.8.8   ผู้ รับจ้างจะต้องมีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้ ภาษีการค้าและภาษีบํารุงท้องท่ีตามจํานวนค่าก่อสร้างท่ี 
ได้รับ และให้ถือปฏิบติัตามระเบียบข้อบงัคบัของทางราชการ   

4.8.9  การตรวจสอบผลงานของผู้ รับจ้าง โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ถือว่าเป็นเพียงการตกลงหรือ
รับรองเพ่ือเบิกจ่ายเงินงวดค่าก่อสร้างให้แก่ผู้ รับจ้างเท่านัน้ โดยไม่ถือว่าเป็นการส่งมอบและรับมอบงานแต่ประการใด  
ผู้ รับจ้างจะอ้างเอาการตรวจสอบผลงานดงักลา่วเพ่ือให้พ้นจากความรับผิดชอบตอ่การชํารุดบกพร่องของงานไมไ่ด้ 

4.9  การยบัยัง้การจ่ายเงินคา่ก่อสร้าง 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีสิทธิท่ีจะยบัยัง้การจ่ายเงินค่าก่อสร้างสว่นใดสว่นหนึ่งหากพิจารณาเห็นว่าเป็น

การป้องกนัสทิธิและรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยาตามสญัญาในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
4.9.1     งานท่ีได้ทําไปแล้วไมถ่กูต้องหรือไมต่รงตามท่ีกําหนดในแบบและรายการ หรือตามข้อตกลงหรือ 

ผู้ รับจ้างมิได้แก้ไขให้ถกูต้อง 
4.9.2    มีหลกัฐานยืนยนัท่ีจะต้องเรียกร้องคา่ชดใช้ หรือได้รับการเรียกร้องคา่ชดใช้ในการเสียหายใดๆ  
4.9.3   ผู้ รับจ้างไมย่อมจ่ายเงินคา่จ้างแก่คนงาน หรือคา่วสัดตุามข้อตกลงและตามวิธีการปฏิบติัทัว่ๆ ไป 
4.9.4   การปฏิบติังานของผู้ รับจ้างทําให้เกิดความเสียหายตอ่ทรัพย์สนิของผู้ อ่ืน   

4.10 การสง่มอบงานและรับมอบงาน   
4.10.1  ในระยะท่ีงานก่อสร้างต่างๆ ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ ผู้ รับจ้างจะต้องทําการเคล่ือนย้าย รือ้ถอน 

เปล่ียนแปลง แก้ไขวัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีนํามาใช้หรือนํามาปฏิบัติและงานต่างๆ ซึ่งไม่ถูกต้องตามท่ีระบุในรูปแบบ 
ข้อกําหนดประกอบแบบต่างๆ หรือไม่ถกูต้องตรงตามคําสัง่และคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่าไม่เหมาะสม รวมทัง้การ
ตรวจสอบ การปฏิบติัตา่งๆ ดงักลา่วนัน้ ผู้ รับจ้างจะต้องเร่งรีบดําเนินการโดยไมมี่ข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ทัง้สิน้ 

4.10.2  เม่ือผู้ รับจ้างได้ทําการเปล่ียนแปลง แก้ไข วัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และข้อบกพร่องของงานต่างๆ 
เหล่านัน้รวมทัง้ได้ทําการทดสอบ ตรวจสอบงานต่างๆ (ท่ีมีข้อกําหนดตกลงให้ตรวจสอบ ทดสอบ) เสร็จเรียบร้อยถกูต้อง
ตามสญัญาข้อกําหนดตกลงต่างๆ ท่ีมีไว้ พร้อมทัง้ได้แจ้งส่งหลกัฐานการดําเนินการนัน้ๆ อย่างครบถ้วนให้คณะกรรมการ
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ตรวจการจ้างตรวจสอบหรือพบเห็นว่าวสัดหุรืองานและการดําเนินการต่างๆ ยงัมีข้อผิดพลาดบกพร่องใดๆ อีก เป็นหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างจะต้องรีบปฏิบติัและแก้ไขให้เสร็จถกูต้องเรียบร้อยครบถ้วน  ตามข้อกําหนดต่างๆ ทนัที
และจนกวา่คณะกรรมการตรวจการจ้างเหน็เหมาะสม ผู้ รับจ้างจงึจะแจ้งการสง่มอบงานแก่ผู้ว่าจ้างได้ การพิจารณาวินิจฉยั
ต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างในการนีถื้อเป็นอนัยติุ ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัไปตามการพิจารณาวินิจฉยัโดยไม่คิด
คา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ และจะมีข้อบิดพริว้โต้แย้งเรียกร้องประการใดๆ ไมไ่ด้ทัง้สิน้ 

4.10.3  หากผู้ รับจ้างไมทํ่าการเคล่ือนย้าย รือ้ถอน เปล่ียนแปลง แก้ไขวสัดเุคร่ืองมือ อปุกรณ์งานท่ีไม่ถกูต้อง
ต่างๆ ภายในระยะเวลา 7 วนั หลงัจากท่ีได้รับแจ้งด้วยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษรจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ถือว่าผู้
รับจ้างกระทําผิดสญัญาและการตกลงต่างๆ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิทําการเคล่ือนย้าย รือ้ถอน เปล่ียนแปลง 
แก้ไข วสัด ุเคร่ืองมือ อปุกรณ์หรืองานต่างๆ ท่ีไม่ถกูต้องเรียบร้อยนัน้ให้ถกูต้องเรียบร้อยจนเป็นท่ีน่าพอใจ ค่าใช้จ่ายในการ
นีใ้ห้คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิหกัชดใช้คืนจนครบถ้วนจากเงินค่าก่อสร้างงวดสดุท้าย หรือจากเงินประกนั หรือมี
สิทธิท่ีจะทําการขายวสัดนุัน้ และหากจํานวนเงินท่ีขายวสัดเุพ่ือชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนแปลง แก้ไขวสัดหุรืองานนัน้
หรือให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างชดใช้ค่าใช้จ่ายนัน้คืนให้มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจน
ครบถ้วน โดยผู้ รับจ้างจะบิดพลิว้โต้แย้งขอผ่อนปรนใดๆ ไม่ได้ทัง้สิน้ หากการเปล่ียนแปลงแก้ไขต่างๆ เหล่านีข้องผู้ รับจ้าง
เป็นเหตใุห้ผู้ รับจ้างส่งมอบงานไม่ได้หรือไม่ทนัตามกําหนดสญัญาการตกลงใดๆ ก็ตาม ผู้ รับจ้างยงัคงต้องรับผิดชอบชดใช้
คา่เสียหาย ตามท่ีมีข้อกําหนดตกลงไว้หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเหน็สมควร โดยผู้ รับจ้างจะหลบเล่ียงโต้แย้ง
ใดๆ ไมไ่ด้ 

4.10.4  เม่ืองานก่อสร้างตา่งๆ เสร็จครบถ้วนถกูต้องเรียบร้อยตามกําหนดการตา่งๆ แล้วและก่อนการสง่มอบ
งานงวดสดุท้าย ผู้ รับจ้างจะต้องรือ้ถอนขนย้ายสมัภาระงานชัว่คราวต่างๆ ท่ีจะทําขึน้ใช้ในงานก่อสร้างนัน้ ทัง้ท่ีอยู่ในและ
นอกบริเวณท่ีก่อสร้างโดยรอบออกไปให้หมดสิน้พร้อมกนันีผู้้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัตามข้อกําหนดท่ีระบุไว้ในบททัว่ไปข้อ 
4.5.2) และตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร หากผู้ รับจ้างมิได้ทําการตามท่ีระบุไว้ต่างๆ ดังกล่าวไว้นี ้
ภายในระยะเวลา 7 วนั  หลังจากท่ีได้รับแจ้งด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิดําเนินการตามท่ีระบไุว้ในบททัว่ไปข้อ 4.5.2) ข้อ 3) ได้โดยผู้ รับจ้างจะโต้แย้ง เก่ียงงอน
ใดๆ ไมไ่ด้ทัง้สิน้ 

4.10.5 เม่ือผู้ รับจ้าง ได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ส่งมอบงานก่อสร้าง ตามข้อกําหนดตกลงตามสญัญา
จากคณะกรรมการตรวจการจ้างได้แล้ว เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างจะต้องทําหนังสือแจ้งส่งมอบงาน 
ก่อสร้างนัน้ๆ (ทํานองเดียวกนักบัการแจ้งการสง่มอบงวดงานและขอเบิกเงินงวดค่าก่อสร้าง) ให้ทนัภายในกําหนดสญัญา
ตามตกลง เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจการจ้างจะได้กําหนดการรับมอบงานก่อสร้างนัน้ต่อไป พร้อมกบัการแจ้งสง่มอบงาน
ก่อสร้างตา่งๆ นัน้ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําและสง่ 

1)   สง่มอบอปุกรณ์ เคร่ืองมือตา่งๆ เช่น กญุแจ รายละเอียดตา่งๆ ท่ีใช้ในอาคารปลกูสร้างทัง้หมด 
2)  ข้อแนะนําการใช้ การดูแลรักษาอุปกรณ์สิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมทัง้ข้อแนะนําของผู้ผลิต วัสดุ

อปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ทกุชนิดท่ีนํามาใช้ติดตัง้ในสิ่งก่อสร้างตามสญัญาและการตกลง รวมทัง้มอบเคร่ืองมือ เคร่ือง
อะไหลท่ี่มากบัอปุกรณ์ท่ีติดตัง้ให้ผู้วา่จ้างทัง้หมด 

3)   หลกัฐานแสดงการทดสอบ ตรวจสอบคุณภาพ และการใช้วัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณ์เคร่ืองใช้
ต่างๆ ของงานระบบประปา สุขาภิบาล การกําจัดนํา้เสีย ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบวิศวกรรมโครงสร้าง งาน
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สถาปัตยกรรม และงานโยธาต่างๆ รวมทัง้หนังสือรับประกันคุณภาพ วัสดุเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีติดตัง้และใช้กับ 
สิง่ปลกูสร้างตามข้อกําหนดสญัญาตามตกลงหรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเหน็เหมาะสม 

4)  สง่มอบแบบตามการสร้างจริง (AS Built Drawings) โดยครบถ้วนถกูต้องตามการสร้างจริง 
ทกุประการและตามท่ีระบไุว้ในข้อ 3.4  

5) ส่งมอบเอกสารคํา้ประกนัความรับผิดชอบงานก่อสร้างต่อจากการรับมอบงานไว้ของผู้ว่าจ้าง
และ/หรือ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามข้อกําหนดตกลงสญัญา 

4.10.6  ผู้ รับจ้าง จะต้องดแูลรักษาทําความสะอาดอาคาร อปุกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ สิ่งปลกูสร้าง งาน
บริเวณและอ่ืนๆ ตามข้อตกลงสัญญาให้อยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อยถูกต้องปลอดภัยตามข้อกําหนดตกลง และตามท่ี
คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่าเหมาะสม คณะกรรมการตรวจการจ้างจะรับมอบงานนัน้ๆ จากผู้ รับจ้างเพ่ือดําเนินการ
ตามสญัญาต่อไป หากคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นว่างานก่อสร้างต่างๆ ยงัมีข้อบกพร่องไม่สมควรจะรับมอบ
งาน คณะกรรมการตรวจการจ้างจะแจ้งระงับการรับมอบงานนัน้ๆ ไว้จนกว่าผู้ รับจ้างจะได้ทําการแก้ไขงานนัน้ๆ (ด้วย
ค่าใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเอง) ให้เรียบร้อยจนกว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นเหมาะสม จึงจะรับมอบงานนัน้ๆ ไว้จาก 
ผู้ รับจ้าง พร้อมกนันัน้คณะกรรมการตรวจการจ้างจะได้กําหนดการจ่ายเงินงวดสดุท้ายและเงินค่าก่อสร้างต่างๆ ท่ีมีการ 
ตกลงกันไว้ กําหนดเง่ือนไข ระยะเวลา หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง ในการติดตามดูแลซ่อมแซมแก้ไข
ข้อบกพร่องงานสิง่ปลกูสร้างตา่งๆ และอ่ืนๆ ให้ผู้ รับจ้างถือปฏิบติัตามสญัญาและการตกลงตอ่ไป 

4.11 การรับผิดชอบงานตอ่จากการรับมอบงาน และการจ่ายเงินงวดสดุท้าย 
 คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับมอบงานก่อสร้างต่างๆ ตามสญัญา และการตกลงต่างๆ ไว้จากผู้ รับจ้าง

เรียบร้อยแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องกระทําหน้าท่ีรับผิดชอบคุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ ฝีมืองานของงาน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
เหลา่นัน้ต่อไปอีกอย่างน้อย 2 ปี ภายหลงัจากการท่ีสง่งานงวดสดุท้ายแล้ว หรือตามระยะเวลาท่ีระบไุว้ในข้อตกลงสญัญา 
และเง่ือนไขตามตกลงรับมอบงานก่อสร้างนัน้ๆ โดยจะต้องส่งมอบหนงัสือคํา้ประกนัความรับผิดชอบดงักล่าวไว้ในวงเงิน
เท่ากบัร้อยละตามประกาศของทางราชการ ของราคาค่าก่อสร้างแต่ละส่วนให้แก่มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา
รวมทัง้ยงัคงต้องมีพนัธะผกูพนัรับผิดชอบต่ออาคารสิ่งปลกูสร้างต่างๆ ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายระบไุว้ด้วย โดยนบัเร่ิมวนั
รับผิดชอบดงักล่าวข้างต้นจากวนัท่ีผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานงวดสดุท้ายของงานหรือตามการตกลงรับมอบของงานนัน้ๆ และ
ถ้าหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้กบัวสัด ุอปุกรณ์ฝีมือ การปฏิบติังานของสิ่งปลกูสร้างต่างๆ เหล่านัน้อนัสืบเน่ืองมาจาก
การทํางานของผู้ รับจ้าง ไม่ว่าจะด้วยเหตกุรณีใดๆ ภายในระยะเวลาแห่งความรับผิดชอบดงักล่าวเป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้าง
จะต้องรีบจดัการซ่อมแซมแก้ไข หรือเปล่ียนแปลงให้อยู่ในสภาพดีเหมาะสมภายใน 10 วนั หรือตามความจําเป็นรีบด่วน
ของความเสียหายนัน้ๆ หลงัจากท่ีได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยาหากผู้ รับจ้างไม่มาจดัการซ่อมแซม
แก้ไขหรือเปล่ียนแปลงสิ่งชํารุดหรือบกพร่องเสียหายนัน้ๆ ภายในระยะเวลา 10 วนั หลงัจากท่ีได้รับแจ้งให้ทราบแล้ว หรือ
ตามเวลาจําเป็นรีบด่วนท่ีแจ้งให้ทราบความเสียหายนัน้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีสิทธิท่ีจะดําเนินการ
ซ่อมแซมแก้ไข หรือจดัทําไปได้เองจนเหมาะสมกบัความต้องการโดยคิดค่าใช้จ่ายทัง้สิน้จากผู้ รับจ้าง และผู้ รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายทัง้หมดนัน้ จากหนงัสือรับประกนัความรับผิดชอบงานของผู้ รับจ้างได้ตามแต่คณะกรรมการตรวจ
การจ้างจะเหน็สมควร โดยผู้ รับจ้างจะมีข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ไมไ่ด้ทัง้สิน้ 

 
 



งานสถาปัตยกรรมงานสถาปัตยกรรม  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



โครงการอาคารหอประชมุ จํานวน 1 หลงั มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 19/DS/ARU14-12 

Doc. No.   :  FEC/ARU14/SP-A/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  งานสถาปัตยกรรม Page         

 

  บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

 สารบัญ  
 
 เร่ือง                  หน้า 
 
1. งานพืน้   
 1.1  งานพืน้คอนกรีตผิวขดัมนั      1-1/13 
 1.2  งานพืน้คอนกรีตผิวปาดเรียบ 1-1/13 
 1.3  งานพืน้ปกูระเบือ้งเซรามิค  1-1/13 
 1.4  งานกรวดล้าง ทรายล้าง และหินล้าง 1-3/13 
 1.5  งานพืน้หินขดักบัท่ี 1-5/13 
 1.6  งานพืน้หินแกรนิต, แกรนิตพน่ไฟ, หินออ่นและหินทราย 1-6/13 
 1.7 งานบลอ็กปพืูน้ บลอ็กสนามหญ้า และขอบคนัหิน 1-9/13 
 1.8  งานพืน้คอนกรีตผิวพิมพ์ลาย 1-11/13 
2. งานผนงั  

2.1  วสัด ุ 2-1/14 
2.2  การเก็บรักษา 2-2/14 
2.3 การก่อ 2-2/14 
2.4  การทําเสาเอน็และคานเอน็ คสล. 2-3/14 
2.5  การทําความสะอาด 2-4/14 
2.6  การตกแตง่ผิวผนงั 2-4/14 
2.7  งานกรวดล้างและหินล้าง 2-7/14 
2.8  งานกระเบือ้ง 2-8/14 
2.9  งานผนงัหินขดั 2-10/14 
2.10  งานผนงับหุิน 2-11/14 
2.11  บวัเชิงผนงั 2-15/14 

3. งานหลงัคาและระบบกนัซมึ 
 3.1  ขอบเขตของงานและข้อกําหนดทัว่ไป 3-1/3 
 3.2  ชนิดของหลงัคา 3-1/3 
4. งานฝ้าเพดาน 
 4.1  ขอบเขตของงาน 4-1/4 

4.2  วสัด ุ 4-1/4 
4.3  การติดตัง้ 4-2/4 
4.4  การบํารุงรักษา 4-4/4 
 
 



โครงการอาคารหอประชมุ จํานวน 1 หลงั มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 19/DS/ARU14-12 

Doc. No.   :  FEC/ARU14/SP-A/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  งานสถาปัตยกรรม Page         

 

  บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

เร่ือง  หน้า 
 

5. งานประต ู- หน้าตา่ง 5-1/11 
5.1 ขอบเขตทัว่ไป 5-1/11 
5.2 ประตแูละหน้าต่างไม้ (Wood Door and Windows) 5-1/11 
5.3 ประตหูน้าตา่งอลมิูเนียม (Aluminum Doors and Windows) 5-3/11 
5.4  ประตหูนีไฟ 5-7/11 
5.5  อปุกรณ์ประตแูละหน้าตา่ง 5-7/11 
5.6  ประตแูละวงกบเหลก็ 5-10/11 
5.7  ตวัอยา่ง 5-11/11 
5.8  การติดตัง้ 5-11/11 
5.9  การทําความสะอาด 5-11/11 

6. งานกระจก  
6.1  ขอบเขตของงาน 6-1/2 
6.2  วสัดแุละประเภทของกระจก 6-1/2 
6.3  การติดตัง้ 6-2/2 
6.4  ตวัอยา่ง 6-2/2 
6.5  การทําความสะอาด 6-2/2 

7. งานยาแนว  
7.1  ข้อกําหนดทัว่ไป 7-1/4 
7.2  วสัด ุ 7-1/4 
7.3  ตวัอยา่งวสัด ุ 7-3/4 
7.4  การติดตัง้ 7-4/4 
7.5  การทําความสะอาด 7-4/4 
7.6  การรับรอง 7-4/4 

8.  งานห้องนํา้  
8.1   ขอบเขตของงาน        8-1/3 

 8.2  โถปัสสาวะชาย        8-2/3 
 8.3  โถส้วมชนิดนัง่ราบใช้กบัฟลชัแทงค์      8-2/3 
 8.4  อา่งล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์       8-2/3 
 8.5  อา่งล้างหน้าแบบแขวน       8-2/3 
 8.6  การทดสอบและการทําความสะอาด      8-2/3 
9. งานทาสี 
 9.1 ขอบเขตของงาน และข้อกําหนดทัว่ไป 9-1/3 
 



โครงการอาคารหอประชมุ จํานวน 1 หลงั มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 19/DS/ARU14-12 

Doc. No.   :  FEC/ARU14/SP-A/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  งานสถาปัตยกรรม Page         

 

  บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

เร่ือง  หน้า 
 

 9.2 วสัด ุ 9-1/3 
 9.3 การเตรียมพืน้ผิว 9-2/3 
 9.4 การทาสี 9-2/3 
 9.5 การฝีมือ 9-3/3 
 9.6 การรับรองความเสียหาย 9-3/3 
10. รายการมาตรฐานผลติภณัฑ์ 10-1/7 
 
  
 



โครงการอาคารหอประชมุ จํานวน 1 หลงั มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 19/DS/ARU14-12 
Doc. No.   :  FEC/ARU14/SP-A/0001 Rev. No.  0 

Doc. Title :  งานสถาปัตยกรรม Page     1-1/13 

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

1. งานพืน้ 
 

ให้ผู้ รับจ้างจัดหาตัวอย่างต่างๆ ของวัสดุให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา เม่ืออนุมัติเห็นชอบแล้วจึงจะ
ปฏิบติังานดงัตอ่ไปนี ้
 

1.1   งานพืน้คอนกรีตผิวขัดมัน 
1) พืน้ปนูทรายขดัมนัและปนูทรายผสมสีขดัมนั 

เตรียมผิวพืน้และปรับระดับให้เรียบร้อยตามแบบท่ีกําหนดให้ด้วยปูนทราย ความหนาไม่ต่ํากว่า  
2 ซม. ก่อนท่ีพืน้ปนูทรายจะแข็งตวัให้โรยผงปนูซีเมนต์ทบัหน้าให้ทัว่ขดัแต่งผิวด้วยเกรียงเหลก็หรือเคร่ืองขดัผิวจนมนัและ
เรียบสม่ําเสมอกนั 

สําหรับปูนทรายผสมสีให้ผสมแห้งพร้อมกบัปูนซีเมนต์ และทรายคลกุเคล้ากนัจนทัว่ ผสมนํา้และ
ดําเนินการเทตามกรรมวิธีในการทําปนูทรายขดัมนั 

ถ้าไม่ได้กําหนดเป็นอย่างอ่ืนไว้ในแบบก่อสร้าง การตีเส้นบนผิวคอนกรีตให้ใช้เส้น Elastic, PVC, 
Nylon กลมขนาด dia 1/4" ผิวเรียบตึงและตรงตามแนวกดให้เป็นรอยแนบติดเสมอผิวเม่ือดึงเส้นออกให้แต่งแนวจน 
เรียบร้อย 

2) พืน้ปนูทรายผสมนํา้ยากนัซมึ 
 ผิวขดัมนัและพืน้ปนูทรายผสมนํา้ยากนัซึมปกูระเบือ้งเซรามิคพืน้ คสล. ส่วนท่ีถกูนํา้ เช่น ห้องนํา้
และระเบียง เป็นต้น จะต้องผสมนํา้ยากนัซึมนํา้ยากนัซึมให้ส่งตวัอย่างและข้อมลูทางเทคนิคขออนมุติัจากผู้ควบคมุงาน 
เตรียมผิวพืน้และปรับระดบัตามแบบผสมปนูซีเมนต์และทรายคลกุเคล้าให้เข้ากนั                                                      แล้ว
จงึเติมนํา้ยากนัซมึ ตามสดัสว่นท่ีบริษัทผู้ผลติกําหนดให้ 
 

1.2   งานพืน้คอนกรีตผิวปาดเรียบ 
การทําผิวปาดเรียบหลงัจากเทพืน้ คสล. แล้วผิวยงัหมาดๆ อยู่ให้ใช้เกรียงไม้ปาดผิวให้เรียบห้ามผู้ รับจ้างแยก 

ทํางานเทคอนกรีตก่อน แล้วจึงทําผิวหยาบในวนัหลงั เพราะผิวปนูทรายจะแตกร้าวได้ในภายหน้า และจะต้องทําการบ่ม
พืน้ทนัทีท่ีทิง้ให้พืน้ดงักลา่วเซ็ทตวัแล้ว ภายใน 24 ชัว่โมง โดยการ ใช้กระสอบชบุนํา้คลมุ หรือปัน้ขอบดินเหนียวขงันํา้ให้
ความชุ่มชืน้ไว้ตลอดเวลา 7 วนั 
 

1.3   งานพืน้ปูกระเบือ้งเซรามคิ หรือ แกรนิตโต้ 
1)  ขอบเขตของงาน 

 1.1) ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความชํานาญ มีระบบ
ควบคมุคณุภาพท่ีดี ในการติดตัง้งานกระเบือ้ง ตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 
 1.2)  วสัดท่ีุนํามาใช้ต้องเป็นวสัดใุหม่ท่ีได้มาตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากรอยร้าวหรือตําหนิใดๆ ไม่
บิดงอขนาดเท่ากนัทกุแผ่น ให้ใช้คณุภาพท่ี 1 หรือเกรด A หรือเกรดพรีเม่ียม บรรจใุนกลอ่งเรียบร้อย โดยมีใบสง่ของและ
ใบรับรองคณุภาพจากโรงงานผู้ผลติ ท่ีสามารถตรวจสอบได้ และจะต้องเก็บรักษาไว้อยา่งดีในท่ีไมมี่ความชืน้ 
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 1.3)  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอย่าง ชนิด และสีต่างๆ ของกระเบือ้ง, เส้นขอบคิว้, วสัดยุาแนว พร้อม
รายละเอียด และขัน้ตอนในการติดตัง้งานกระเบือ้งแต่ละชนิด เช่น กระเบือ้งปพืูน้ กระเบือ้งผนงัภายในและภายนอก เป็น
ต้น ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการสัง่ซือ้ 
 1.4)  ผู้ รับจ้างต้องจดัทํา Shop Drawing เพ่ือให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตัง้ ดงันี ้
  - แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตดั ของการปกูระเบือ้งทัง้หมด ระบรุุ่น ขนาด ของกระเบือ้งแต่
ละชนิด 
  - แบบขยายการติดตัง้บริเวณขอบ มุม รอยต่อ การลดระดับ การยกขอบ แนวของเส้น
รอยตอ่ หรือเส้นขอบคิว้ และเศษของกระเบือ้งทกุสว่น แสดงอตัราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของนํา้ของพืน้แต่ละ
สว่น  -  แบบขยายอ่ืน ท่ีเก่ียวข้องหรือจําเป็น เช่น ตําแหน่งติดตัง้ท่อนํา้สําหรับจ่ายเคร่ือง
สขุภณัฑ์ท่ีผนงัช่องระบายนํา้ทิง้ท่ีพืน้ ตําแหน่งท่ีติดตัง้สวิทช์ ปลัก๊ ช่องซอ่มบํารุง เป็นต้น 
 1.5)  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําระบบกนัซึมพืน้หรือผนงัท่ีระบใุห้ทําระบบกนัซึม ก่อนการเทพืน้ปนูทราย
ปรับระดบัหรือฉาบปนูรองพืน้ผนงั แล้วจึงทําการติดตัง้กระเบือ้ง เช่น ระบบกนัซมึพืน้ห้องนํา้หรือพืน้ชัน้ลา่งท่ีติดกบัพืน้ดิน 
เป็นต้น 

2)  วสัด ุ
 2.1)  กระเบือ้งเซรามิค หากไม่ระบใุนแบบให้ใช้ผิวกนัล่ืนสําหรับปพืูน้ และผิวมนัสําหรับบผุนงั ความ
หนาไม่น้อยกว่า 6 มม. สําหรับกระเบือ้งขนาด 8”x8” และหนาไม่น้อยกว่า 7 มม.สําหรับกระเบือ้งขนาด 12”x12” สําหรับ
กระเบือ้งแกรนิตโต้ ขนาด 24”x24” ให้มีความหนาไมน้่อยกวา่ 9 มม.ขอบตดัเรียบ 
 2.2)  ให้ผู้ รับจ้างเสนอรายละเอียดและตวัอย่างวสัดปุนูทรายปรับระดบัพืน้ กาวซีเมนต์ชนิดยืดหยุ่น
ตวัได้ดีสําหรับติดกระเบือ้ง วสัดนํุา้ยาเคลือบใสป้องกนัการซึมของนํา้ปนูและสียาแนว   วสัดยุาแนวกระเบือ้งชนิดป้องกนั
ราดํา Wax เคลือบผิวกระเบือ้ง และ วสัดุอ่ืนๆ ตามระบุในแบบต่อคณะกรรมการตรวการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อน
ดําเนินงาน 

3) การติดตัง้ 
 3.1)  การเตรียมผิว 
 3.1.1)  ทําความสะอาดพืน้ผิวท่ีจะปูหรือบุกระเบือ้งให้ปราศจากฝุ่ นผง คราบไขมัน เศษปูน
ทราย หรือสิง่สกปรกอ่ืนใด แล้วล้างทําความสะอาดด้วยนํา้ 
 3.1.2)  สําหรับพืน้ท่ีจะปกูระเบือ้ง จะต้องเทปนูทรายปรับระดบั ให้ได้ระดบัและความเอียงลาด
ตามต้องการสําหรับผนงัจะต้องฉาบปนูรองพืน้ให้ได้ด่ิง ได้ฉาก ได้แนว ตามท่ีระบไุว้ในหมวดงานฉาบปนู โดยใช้ปนูฉาบ
สําเร็จรูปชนิดหยาบ เพ่ือให้ได้ผิวพืน้หรือผิวผนงัท่ีเรียบและแข็งแรงก่อนการปหูรือบกุระเบือ้ง 
 3.1.3)  หลงัจากเทพืน้ปนูทรายปรับระดบั หรือฉาบปนูรองพืน้ผนงัแล้ว 24 ชัว่โมง ให้ทําการบ่ม
ตลอด 3 วนั ทิง้ไว้ให้แห้ง แล้วจงึเร่ิมดําเนินการปกูระเบือ้งพืน้ หรือบกุระเบือ้งผนงัได้ 
 3.1.4)  การเตรียมแผ่นกระเบือ้ง จะต้องแกะกล่องออกมา ทําการเฉล่ียสีของกระเบือ้งให้
สม่ําเสมอทั่วกันและเพียงพอกับพืน้ท่ีท่ีจะปูหรือบุกระเบือ้ง แล้วจึงนํากระเบือ้งไปแช่นํา้ก่อนนํามาใช้ หรือปฏิบัติตาม
คําแนะนําของผู้ผลติ โดยได้รับความเหน็ชอบจากผู้ควบคมุงานก่อน 
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 3.1.5)  กระเบือ้งดินเผาท่ีไม่เคลือบผิว ก่อนการปูหรือบุจะต้องเคลือบผิวด้วยนํา้ยาเคลือบใส 
เพ่ือป้องกนัการซมึของนํา้ปนูและสียาแนว โดยเคลือบให้ทัว่ผิวหน้าและขอบโดยรอบรวม 5 ด้าน อยา่งน้อย 2 เท่ียว 
 3.2)  การปหูรือบกุระเบือ้ง 
 3.2.1)  ทําการวางแนวกระเบือ้ง กําหนดจํานวนแผ่น และเศษแผ่นตาม Shop Drawing ท่ีได้รับ
อนมุติั แนวกระเบือ้งทัว่ไปหากไม่ระบใุนแบบให้ห่างกนั 2 มิลลิเมตร หรือชิดกนักรณีเป็นกระเบือ้งแกรนิตโต้ขอบตดั หรือ
ตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 
 3.2.2)  เศษของแผ่นกระเบือ้งจะต้องเหลือเท่ากนัทัง้ 2 ด้าน แนวรอยต่อจะต้องตรงกนัทกุด้าน
ทัง้พืน้และผนงั หรือตาม Shop Drawing ท่ีได้รับอนมุติั การเข้ามมุกระเบือ้งหากไมร่ะบใุนแบบ ให้ใช้วิธีเจียรขอบ 45 องศา 
คร่ึงความหนาของแผ่นกระเบือ้งประกบเข้ามุม รอยต่อรอบสุขภัณฑ์หรืออุปกรณ์ห้องนํา้ต่างๆ จะต้องตัดให้เรียบร้อย
สวยงามด้วยเคร่ืองมือตดัท่ีคมเป็นพิเศษ 
 3.2.3)  ทําความสะอาดพืน้ผิว แล้วพรมนํา้ให้เปียกโดยทั่ว ใช้กาวซีเมนต์ในการยึดกระเบือ้ง 
ด้วยการโบกให้ทัว่พืน้หรือผนงั แล้วจึงปหูรือบกุระเบือ้ง ให้ปฏิบติัตามคําแนะนําของผู้ผลิตกาวซีเมนต์ โดยได้รับการอนมุติั
จากผู้ควบคมุงานก่อน 
 3.2.4)  ติดตัง้และกดแผ่นกระเบือ้งตามแนวท่ีวางไว้ให้แน่นไม่เป็นโพรง ภายในเวลาท่ีกําหนด
ของกาวซีเมนต์ท่ีใช้ ในกรณีท่ีเป็นโพรง หรือไมแ่น่น หรือไมแ่ข็งแรง จะต้องรือ้ออกและทําการติดตัง้ใหม ่
 3.2.5)  ไมอ่นญุาตให้บกุระเบือ้งทบัขอบวงกบใดๆ ทกุกรณี 
 3.2.6)  หลงัจากปหูรือบกุระเบือ้งแล้วเสร็จ ทิง้ให้กระเบือ้งไม่ถกูกระทบกระเทือนเป็นเวลาอย่าง
น้อย 48 ชัว่โมง แล้วจึงยาแนวรอยต่อด้วยวสัดยุาแนว โดยใช้สีท่ีใกล้เคียงหรืออ่อนกว่าสีกระเบือ้ง หรือตามวตัถปุระสงค์
ของผู้ออกแบบ 
 

1.4    งานกรวดล้าง ทรายล้าง และหนิล้าง 
1) ข้อกําหนดทัว่ไป 

 1.1)  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความชํานาญ มีระบบ
ควบคมุคณุภาพท่ีดี ในการติดตัง้งานหินล้าง/กรวดล้าง ผนงัและพืน้ ตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 
 1.2)   ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําแผ่นตวัอย่างหินล้าง/กรวดล้างขนาด 300x300 มิลลิเมตร แสดงสี ขนาด
เมด็หินและกรวด ลวดลาย และวสัดแุบง่ช่อง ให้ผู้ควบคมุงาน และ/หรือ ผู้ออกแบบคดัเลือกและอนมุติัก่อนดําเนินการ 
 1.3)  ผู้ รับจ้างต้องจดัทํา Shop Drawing เพ่ือให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตัง้ ดงันี ้
   -  แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตดัของงานหินล้าง/กรวดล้างทัง้หมด ระบสีุและขนาดเม็ดหิน
หรือกรวดให้ชดัเจน 
   -  แบบขยายการติดตัง้บริเวณ ขอบ มมุ รอยต่อ แนวเส้นแบ่งช่องหรือเส้นขอบคิว้ แสดง
อตัราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของนํา้ของพืน้แตล่ะสว่น 
 -  แบบขยายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือจําเป็น เช่น ตําแหน่งติดตัง้อปุกรณ์งานระบบท่ีเก่ียวข้อง ช่อง
ระบายนํา้ท่ีพืน้ ตําแหน่งติดตัง้สวิทช์ปลัก๊ ช่องซอ่มบํารุง เป็นต้น 
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 1.4)  ผู้ รับจ้างจะต้องทําการป้องกันและระมัดระวังมิให้ผนังหรือส่วนของอาคารอ่ืนๆ เปรอะเปื้อน 
และป้องกนัไมใ่ห้ทอ่นํา้หรือทางระบายนํา้ตา่งๆ อดุตนัเสียหาย 

2)  วสัด ุ
 2.1)  หิน ให้ใช้หินอ่อนคดัและล้างจนสะอาด ปราศจากสิ่งอ่ืนเจือปน ขนาดใกล้เคียงกนัโดยร่อนผ่าน
ตะแกรงหากไมร่ะบใุนแบบ ให้ใช้ขนาด 3-4 มิลลเิมตร ชนิด ขนาด และสีของหินจะต้องได้รับอนมุติัจากผู้ควบคมุงาน และ/
หรือ ผู้ออกแบบก่อนดําเนินการ 
 2.2)  กรวด ให้ใช้กรวดทะเลคดัเมด็กลมและล้างจนสะอาด ปราศจากสิง่อ่ืนเจือปน ขนาดใกล้เคียงกนั
โดยผ่านตะแกรงร่อน หากไม่ระบใุนแบบ ให้ใช้ขนาด 2-3 มิลลิเมตร ชนิด ขนาด และสี จะต้องได้รับอนมุติัจากผู้ควบคมุ
งาน และ/หรือ ผู้ออกแบบก่อนดําเนินการ 
 2.3)  ปนูทรายปรับระดบัพืน้ ปนูซีเมนต์ขาว ปนูซีเมนต์ทัว่ไปสีเทา และสีฝุ่ น จะต้องได้รับการอนมุติั
ก่อนดําเนินการ 
 2.4)   การแบ่งช่อง หากไม่ระบใุนแบบ ให้ใช้ไม้สกัขนาด 5x10 มิลลิเมตร สําหรับการเซาะร่อง หรือใช้ 
PVC ขนาด 6x10 มิลลเิมตร สําหรับการฝังเส้นแบง่ช่อง ขนาดช่องไมเ่กิน 2.00x2.00 เมตร 

3)  วิธีการดําเนินงาน 
 3.1)  การเตรียมผิว 

3.1.1)  ทําความสะอาดพืน้ผิวท่ีจะทําผิวหินล้าง/กรวดล้างให้สะอาด ปราศจากฝุ่ นผง คราบ
ไขมนั เศษปนูทราย หรือสิง่สกปรกอ่ืนใด และล้างทําความสะอาดด้วยนํา้ 

3.1.2)  สําหรับพืน้ท่ีจะทําหินล้าง/กรวดล้าง จะต้องเทปนูทรายปรับระดบั ให้ได้ระดบัและความ
เอียงลาดตามต้องการ สําหรับผนงัจะต้องฉาบปนูรองพืน้ ให้ได้ด่ิง ได้ฉาก ได้แนว ตามท่ีระบไุว้ในหมวดงานฉาบปนู โดยใช้
ปนูฉาบสําเร็จรูปชนิดหยาบ เพ่ือให้ได้ผิวพืน้หรือผิวผนงัท่ีเรียบและแข็งแรงโดยเหลือความหนาสําหรับทําผิวหินล้าง/กรวด
ล้างประมาณ 15 มิลลเิมตร 

3.1.3)  หลงัจากเทพืน้ปนูทรายปรับระดบั หรือฉาบปนูรองพืน้ผนงัแล้ว 24 ชัว่โมง ให้ทําการบ่ม
ตลอด 3 วนั ทิง้ไว้ให้แห้ง แล้วจงึเร่ิมดําเนินการทําผิวหินล้าง/กรวดล้างได้ 
 3.2)  การทําผิวหินล้าง / กรวดล้าง 
 3.2.1)  จดัวางแนวเส้นแบ่งขนาดช่องด้วยไม้หรือ PVC ตามท่ีได้รับอนมุติั แบ่งเป็นช่องๆ ตาม 
Shop Drawing ท่ีได้รับอนมุติั ยดึเส้นแบง่ด้วยปนูทราย ให้ได้แนวตรงและได้ระดบั ทิง้ไว้ให้แห้งอยา่งน้อย 24 ชัว่โมง 
 3.2.2)  ก่อนฉาบผิวหรือเทผิว ผู้ รับจ้างจะต้องรดนํา้ทัว่บริเวณให้ชุ่ม แล้วสลดัหรือเทด้วยนํา้ปนู 
ซิเมนต์ข้นเป็นตวัประสานก่อน จงึฉาบหรือเทผิว 
 3.2.3)  ผสมหินหรือกรวด อตัราสว่น ปนูซีเมนต์ 1 สว่น หินหรือกรวด 3 สว่น ผสมกบันํา้สะอาด
ให้ข้นพอเหมาะกบัการใช้งาน ฉาบหรือเทลงในพืน้ท่ีแล้วตบให้แน่น แต่งให้ได้ระดบัเสมอเส้นแบ่งช่อง แล้วทิง้ไว้ให้ผิวปนู
เร่ิมหมาดประมาณ 30 นาที จงึทําการล้างผิวโดยใช้แปรงจุ่มนํา้สะอาด ค่อยๆกวาดหรือล้างผิวหน้าให้ทัว่หลายครัง้ จนเห็น
เมด็หินหรือเมด็กรวดชดัเจน ทิง้ไว้ให้แห้ง 1 วนั 
 3.2.4)  ใช้กรดเกลือผสมนํา้สะอาด 1:20 ใช้แปรงจุ่ม ค่อยๆ กวาดให้ทัว่ผิวหน้าหลายครัง้ จน
คราบปนูออกหมด เหน็เมด็หินหรือกรวดชดัเจนและสวยงาม 
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 3.2.5)  การทําให้ทําทีละช่องพอเหมาะกับเวลาและช่างฝีมือ เม็ดหินหรือเม็ดกรวดต้องแน่น
สม่ําเสมอกนัได้ด่ิงหรือได้ระดบัตลอดผิวหน้า 

4) การบํารุงรักษาและทําความสะอาด 
 4.1)  ผิวหินล้าง/กรวดล้างทัง้หมด เม่ือทําเสร็จแล้วจะต้องได้แนว ได้ระดบั ได้ด่ิง เรียบสม่ําเสมอ ใน
กรณีท่ีเกิดมีรอยด่าง แตกร้าวหรือเม็ดหิน/กรวด กระจายตวัไม่สม่ําเสมอกนั หรือความไม่เรียบร้อยใดๆ ผู้ รับจ้างจะต้อง
ดําเนินการแก้ไข โดยทบุออกแล้วทําให้ใหมท่ัง้ช่อง และให้ได้สีท่ีสม่ําเสมอทัว่ทัง้บริเวณ โดยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้าง 
 4.2)  หลังจากทําผิวหินล้าง /กรวดล้างแล้วเสร็จ  ทิ ง้ให้ผิวหินล้าง /กรวดล้างแหง้  โดยไม่ถูก
กระทบกระเทือนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 วนั แล้วล้างทําความสะอาดอีกครัง้ด้วยนํา้ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด 
จากนัน้เคลือบผิวด้วย Wax หรือนํา้ยา Rain Coating ให้ทัว่อยา่งน้อย 1 ครัง้ 
 4.3)  ผู้ รับจ้างจะต้องป้องกนัไม่ให้งานหินล้าง/กรวดล้างของผนงัและพืน้ สกปรกหรือเสียหายตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

 
1.5   งานพืน้หนิขัดกับที่ 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดแุละอปุกรณ์ท่ีจําเป็นตามระบใุนแบบรูปและรายการละเอียด และช่วยจดัสง่ตวัอย่าง
ให้กบัคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนมุติัก่อนดําเนินการ 

1) วสัด ุ
วสัดท่ีุใช้ในงานหินขดั ประกอบด้วย 
1.1) หินเกล็ด หินเกล็ดท่ีใช้คือ หินอ่อนสีสนัต่างๆ ขนาดของหินเกล็ดท่ีใช้ หากมิได้ระบรุายละเอียด

ในแบบก่อสร้างให้ใช้สว่นผสมของหินขนาดเบอร์ 2, 3, 3 1/2 และ 4 คละเคล้าเข้าด้วยกนั หินท่ีใช้ต้องมีคณุภาพดีโดย
จะต้องมีเนือ้ละเอียดไม่ขรุขระ หรือเป็นทราย สีสนัสะอาดตาไม่มีรอยด่างของคราบแร่   หรือสนิมหวัอยู่ในเนือ้ไม่ผยุุ่ย หิน
เกลด็คณุภาพดีจะให้พืน้หินขดัท่ีมีความมนัเงางามสงู 

1.2) ปนูซีเมนต์ขาว ปนูซีเมนต์ขาวเป็นปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1 
1.3) สีผสมซีเมนต์สีท่ีใช้ผสมซีเมนต์ขาว เพ่ือให้ออกเป็นสีสนัตา่งๆ นัน้  เป็นสารสงัเคราะห์ประเภท 

Metals Oxide  ท่ีจําหน่ายโดยทัว่ไปจะมีอยู ่6  สี  คือ สีแดง, ดํา,เหลือง, นํา้ตาล  (ซึง่มาจากสารสงัเคราะห์ประเภท  Ferric 
Oxide)  สีเขียว (จาก Chrome Oxide) และสีฟ้า (จาก Manganess Oxide) คณุสมบติัของสีผสมซีเมนต์จะต้องสามารถ
กระจายและผสมผสานกบัเนือ้ซีเมนต์ได้ดี ไมซี่ดจางและคงทน 

1.4) ผู้ รับจ้างต้องทําลวดลายของพืน้และบอกชนิดและสีของเส้นแบ่งพืน้และวสัดุอ่ืนๆ ให้คณะ 
กรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนมุติัก่อนดําเนินการ 

2) ขัน้ตอนการทํางาน 
2.1) การเตรียมพืน้ท่ีควรทําเส้นแบ่งพืน้ท่ีแล้วเทปนูทรายปรับระดบั เม่ือปนูทรายหมาดๆ ควรใช้ไม้

กวาดทางมะพร้าวตดัปรายขดูแล้วทิง้ไว้ให้แห้งแล้วหลอ่นํา้เลีย้งทิง้ไว้ประมาณ 1 คืน ก่อนทําการหลอ่หินขดั 
2.2) การหล่อหินเกล็ดท่ีจะใช้ควรผ่านการล้างและร่อนฝุ่ นละอองท่ีเคลือบเม็ดหินอ่อนเสียก่อน   

สดัสว่นของหิน หากมิได้ระบรุายละเอียดในแบบก่อสร้างให้ใช้หินเบอร์ 2,3,3 1/2 และ 4  การคละหินเป็นดงันี ้ปนูซีเมนต์
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ขาว 1 ถงุ  หินเกลด็เบอร์ 2  จํานวน  4  ถงั (ผสม 2 โรย 2) หินเกลด็เบอร์ 3  จํานวน  2  ถงั หินเกลด็เบอร์ 3 1/2 จํานวน  
2 ถงั  หินเกลด็เบอร์ 4  จํานวน  1  ถงั ในขัน้ตอนการหลอ่ ให้กลงึบดอดัด้วยลกูกลิง้ 2 ครัง้ 

2.3) การขดั ขัน้ตอนการขดัแบง่ออกเป็น 3 ชนิด คือ 
2.3.1) การขดัเพ่ือลอกผิวหน้าให้ขดัลอกผิวหน้าด้วยวสัดขุดัเบอร์ 46 และ 60 ตามลําดบั 
2.3.2) การขดัเพ่ือลบลอยขดูขีดหลงัจากผ่านการขดัหยาบแล้วควรทิง้ไว้อย่างน้อย 5 วนั จึง

จะทําการขดัตอ่โดยเบอร์ 240 ขดัในครัง้ท่ีสอง 
2.3.3)   การขดัเพ่ือให้ผิวล่ืนเป็นเงางามให้ใช้วสัดขุดัประเภทหินอ่อนหรือหินล่ืนป่ันลงไปบน

พืน้ผิวหน้าท่ีผา่นการขดัแล้วจากข้างต้น 
2.4) การลงนํา้มนัเพ่ือรักษาผิวพืน้หินขดั 

ก่อนทําการลงนํา้มนั ควรชําระล้างคราบสกปรก โดยใช้  Oxalic Acid (เงาซวั) ผสมนํา้แล้วป่ัน
ด้วยแปรงชําระล้างคราบสกปรกบนผิวหน้าของพืน้ให้สะอาดล้างออกแล้วทิง้ไว้ให้แห้งสนิท จึงทําการลงนํา้มนั ในการลง
นํา้มนัให้ใช้ขีผ้ึง้ละเลงลงบนพืน้แตเ่พียงเบาๆ จากนัน้ใช้แปรงใยมะพร้าวป่ันตาม ให้นํา้มนัซมึซบัลงในผิวพืน้จากนัน้ใช้ฝอย
เหลก็ป่ันทําความสะอาดคราบนํา้มนัขีผ้ึง้ออกจากผิวหน้า 

ภายหลงัการขดัเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากพบวา่ตอนใดไมเ่รียบ สีไมส่ม่ําเสมอ เป็นริว้รอยหรือกะเทาะ
แตกร้าว เสียหายใดๆ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัการซ่อมแซม หรือทําให้ใหม่ตามการวินิจฉยัของคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดย
ไมคิ่ดมลูคา่ใดๆ เพิ่มเติมทัง้สิน้ 
 

1.6 งานพืน้หนิแกรนิตหนิ, หนิแกรนิตพ่นไฟ, หนิอ่อน และหนิทราย 
1)  ขอบเขตของงาน 

1.1)  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดแุละอปุกรณ์ท่ีมีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความชํานาญ มีระบบ
ควบคมุคณุภาพท่ีดี ในการติดตัง้งานพืน้ปหูินและผนงับหุิน ตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ พร้อมมีวสัดปุ้องกนั
ความเสียหาย 

1.2)  วสัดท่ีุนํามาใช้ต้องเป็นวสัดใุหม่ท่ีได้มาตรฐานของผู้ผลิตและคดัพิเศษ ปราศจากรอยร้าวหรือ
ตําหนิใดๆ ไมบ่ิดงอ ขนาดเทา่กนัทกุแผน่ 

1.3)  ผู้ รับจ้างจะต้องทําการวดัและตรวจสอบสถานท่ีจริงบริเวณท่ีจะติดตัง้แผ่นหินก่อน เพ่ือความ
ถกูต้องของขนาดและระยะตามความเป็นจริง 

1.4)  ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ คํานวณ ออกแบบ การใช้ขอยึดต่างๆ ความหนาแผ่นหินท่ีใช้ ตําแหน่ง
และจํานวนขอยดึสําหรับยดึติดแผน่หิน การบากแผน่ เจาะรูแผน่ และอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น พร้อมการตรวจสอบผนงัของอาคารให้
แข็งแรงพอสําหรับการติดตัง้ผนงัหินให้มัน่คงแข็งแรงและปลอดภยั 

1.5)  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัส่งตวัอย่างหินตามชนิด สี และลายท่ีกําหนด ขนาดเท่ากบัวสัดท่ีุจะใช้จริง
ไมน้่อยกวา่ 2 ตวัอยา่ง ให้ผู้ควบคมุงาน และ/หรือ ผู้ออกแบบอนมุติัก่อนการสัง่ซือ้ ตวัอย่างดงักลา่วให้รวมถึงตวั อย่างการ
ติดตัง้และอปุกรณ์ประกอบท่ีจําเป็น เช่น ขอยดึแผน่หินบผุนงั ขอบคิว้ การเข้ามมุ การบาก เป็นต้น 

1.6)  ผู้ รับจ้างต้องจดัทํา Shop Drawing เพ่ือให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตัง้ ดงันี ้
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- แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตดั ของงานพืน้ปหูินหรืองานผนงับหุิน ลายหรือรอยต่อของแผ่น
หินและเศษของแผน่หินทกุสว่น ระบสีุของหินแตล่ะสีแตล่ะชนิดให้ชดัเจน 

-  แบบขยายการติดตัง้บริเวณ ขอบ มมุ รอยต่อ Flashing แนวบรรจบของวสัดใุกล้เคียง, 
ตําแหน่งและการยดึอปุกรณ์ประกอบในการติดตัง้ 

- แบบขยายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือจําเป็น เช่น ตําแหน่งติดตัง้อปุกรณ์งานระบบท่ีเก่ียวข้อง ช่อง
ซอ่มบํารุง การระบายนํา้ เป็นต้น 
 1.7)  ผู้ รับจ้างจะต้องทําระบบกนัซึมพืน้หรือผนังท่ีระบุให้ทําระบบกนัซึม ก่อนการเทพืน้ปนูทราย
ปรับระดบัหรือฉาบปนูรองพืน้ผนงั แล้วจงึทําการติดตัง้หิน เช่น ระบบกนัซมึพืน้ชัน้ลา่งท่ีติดกบัพืน้ดิน เป็นต้น 
 1.8)  ผนงับหุินภายใน, พืน้ปหูินภายในและภายนอกทกุระยะไม่เกิน 4.00x4.00 เมตร จะต้องเว้น
ร่องอยา่งน้อย 3 มิลลเิมตร แล้วยาแนวด้วยซิลโิคน เพ่ือการขยายตวัของแผน่หิน 
 1.9)  ผนงับหุินภายนอกทกุแผ่น หรือทกุระยะไม่เกิน 1.00x1.00 เมตร จะต้องเว้นร่องอย่างน้อย 3 
มิลลเิมตร แล้วยาแนวด้วยซิลโิคน เพ่ือการขยายตวัของแผน่หิน 
 1.10)  ผนงับหุินทัง้ภายนอกและภายในท่ีสงูเกินกว่า 2.50 เมตร จะต้องเป็นผนงัท่ีแข็งแรง
พอท่ีจะรับนํา้หนกัและจะต้องติดตัง้แผน่หินด้วยวิธีใช้ขอยดึแสตนเลส หรือเทียบเทา่ 
 1.11)  ในกรณีท่ีมีบวัเชิงผนัง ขอบเคาน์เตอร์ ขอบบนัไดหรือจมูกบนัไดท่ีเป็นหินแกรนิต
หรือหินอ่อน ให้ทํามมุมนและขดัผิวมนัท่ีมมุบน ความหนาหรือสนัของแผ่นท่ีมองเห็น เม่ือติดตัง้เสร็จแล้วจะต้องได้รับการ
ขดัผิวมนัเช่นเดียวกบัผิวหน้าแผน่หิน 
 1.12)  หากไม่มีระบุในแบบ การใช้แผ่นหินปูบนัไดจะต้องเป็นแผ่นเดียวตลอดไร้รอยต่อ
และได้รับการขดัมมุมน, บากร่อง, หรือตาม Shop Drawing ท่ีได้รับอนมุติั 
 2)  วสัด ุ
 2.1)  หินแกรนิตขนาด 400x800x20 มิลลิเมตร หรือตามแบบระบ ุสําหรับปพืูน้ภายนอก ให้ใช้หิน
ในประเทศเป่าไฟ กนัล่ืน โดยเสนอตวัอยา่งท่ีทําการเป่าไฟแล้วขนาดเทา่แผน่จริงก่อนดําเนินการ 
 2.2)  หินแกรนิตขนาด 400x800x20 มิลลิเมตร หรือตามแบบระบ ุสําหรับปพืูน้ โดยเสนอตวัอย่าง 
ขนาดเทา่แผน่จริงก่อนดําเนินการ 
 2.3)  หินอ่อนขนาด 300x600x20 มิลลิเมตร หรือขนาด 300x600x20 มิลลิเมตร ให้ใช้หินใน
ประเทศหรือตามแบบระบ ุสําหรับปพืูน้ โดยเสนอตวัอยา่ง ขนาดเทา่แผน่จริงก่อนดําเนินการ 
 2.4) หินทรายธรรมชาติขนาด 300x600x25 มิลลิเมตร หรือตามแบบระบ ุสําหรับปพืูน้ ให้ใช้ชนิด
ผิวหน้าเรียบจาก สระบรีุ หรือตาก หรือเทียบเทา่ เลือกสีได้ 
 2.5)  ให้ผู้ รับจ้างเสนอรายละเอียดและตัวอย่างวัสดุ ปูนทรายเทพืน้ปรับระดับ กาวซีเมนต์ชนิด
ยืดหยุ่นตวัได้ดีสําหรับติดตัง้ วสัดนํุา้ยาเคลือบใสป้องกนัความชืน้และกนัซึม วสัดยุาแนวรอยต่อทัว่ไปชนิดป้องกนัราดํา 
วสัดยุาแนวร่องเพ่ือการขยายตวัของหินหรือซิลโิคนชนิดป้องกนัคราบนํา้มนั   Waxเคลือบผิวหิน หรือ วสัดอ่ืุนๆ ตามระบใุน
แบบ ตอ่คณะกรรมการตรวการจ้างหรือผู้ควบคมุงาน ก่อนดําเนินงาน 
 3)   การติดตัง้ 
 3.1)  การเตรียมผิว 
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3.1.1)  ทําความสะอาดพืน้ผิวท่ีจะปหูินหรือบหุินให้ปราศจากฝุ่ นผง คราบไขมนั เศษปนู หรือ
สิง่สกปรกอ่ืนใด แล้วล้างทําความสะอาดด้วยนํา้ 

3.1.2)  เทปูนทรายปรับระดับสําหรับพืน้ หรือฉาบปูนรองพืน้สําหรับผนัง ให้ได้ระดับและ
ความเอียงลาดตามต้องการ ได้ด่ิง ได้ฉาก ได้แนว เพ่ือให้ได้ผิวพืน้หรือผิวผนงัท่ีเรียบและแข็งแรงก่อนการปหูรือบหุิน 

3.1.3)  หลงัจากเทพืน้ปนูทรายปรับระดบัหรือฉาบปนูรองพืน้ผนงัแล้ว 24 ชัว่โมง ให้ทําการบม่
ตลอด 3 วนั ทิง้ไว้ให้แห้ง แล้วจงึเร่ิมดําเนินการปหูินหรือบหุินได้ 

3.1.4)  การเตรียมแผน่หิน จะต้องจดัเรียงแผ่นหินท่ีจะใช้ในบริเวณใกล้เคียงๆ เพ่ือเฉล่ียสีและ
ลายของหินให้สม่ําเสมอกนัทัว่ทัง้พืน้ท่ีท่ีจะปหูรือบหุิน ให้ผู้ควบคมุงาน และ/หรือ ผู้ออกแบบพิจารณาอนมุติัตําแหน่งการ
วางแผน่หินแตล่ะแผน่ และคดัเลือกหินแตล่ะแผน่ก่อนการติดตัง้ 

3.1.5)  ก่อนดําเนินการปหูินหรือบุหิน จะต้องทานํา้ยาเคลือบใสป้องกนัความชืน้ท่ีด้านหลงั
และด้านข้างของแผน่หิน รวม 5 ด้าน โดยยกเว้นด้านหน้าของแผ่นหิน สําหรับหน้าหินท่ีทําผิวขดัมนั และทาทัง้ 6 ด้าน โดย
ทาท่ีด้านหน้าของแผ่นหินด้วย สําหรับหน้าหินท่ีทํา ผิวด้าน พ่นทราย เป่าไฟ สกดัหยาบ หรือผิวอ่ืนใดนอกเหนือจากผิวขดั
มนั โดยทาอยา่งน้อยด้านละ 2 เท่ียว และทิง้ไว้ให้แห้งก่อนนําไปติดตัง้ 
 3.2)  การปหูินหรือบหุิน 
 3.2.1)  ทําการวางแนวของแผ่นหิน กําหนดจํานวนและเศษแผ่นตาม Shop Drawing ท่ีได้รับ
อนมุติั แนวหินทัว่ไปให้ชิดกนัให้มากท่ีสดุ หรือตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 
 3.2.2)  เศษของแผ่นหินจะต้องเหลือเท่ากนัทัง้สองด้าน แนวรอยต่อหินของพืน้กบัผนงัจะต้อง
ตรงกนั หรือตาม Shop Drawing ท่ีได้รับอนมุติั การเข้ามมุหินหากไม่ระบใุนแบบ ให้ใช้วิธีเจียรขอบ 45 องศาประกบเข้า
มมุ ให้เหน็ความหนาของแผน่หินท่ีประกบกนัทัง้ 2 แผน่ ด้านละประมาณ 5 มิลลเิมตร 
 3.2.3)  การตดัแต่งหินในแนวตรง แนวโค้ง ต้องตดัด้วยเคร่ืองมือมาตรฐานและคมเป็นพิเศษ 
การเจาะหินเพ่ือใส่อุปกรณ์ต่างๆ รอยเจาะต้องมีขนาดตามต้องการ หินแกรนิตท่ีตัดต้องไม่บิดเบีย้ว แตกบิ่นและต้อง
ตกแตง่ขอบให้เรียบร้อยก่อนนําไปติดตัง้ 
 3.2.4)  ทําความสะอาดพืน้ผิว แล้วพรมนํา้ให้เปียกโดยทั่ว ใช้เกรียงฉาบกาวซีเมนต์ท่ีใช้
สําหรับยดึติดแผน่หิน ด้วยการโบกให้ทัว่พืน้ท่ีท่ีจะปหูินหรือบหุิน แล้วขดูให้เป็นรอยทาง ให้ปฏิบติัตามคําแนะนําของผู้ผลิต
กาวซีเมนต์ โดยได้รับความเหน็ชอบจากผู้ควบคมุงานก่อน 
 3.2.5)  ติดตัง้และกดแผ่นหินตามแนวท่ีวางให้แน่นไม่เป็นโพรงภายในเวลาท่ีกําหนดของกาว
ซีเมนต์ท่ีใช้ในกรณีท่ีเป็นโพรง หรือไมแ่น่น หรือไมแ่ข็งแรง จะต้องรือ้ออกและทําการติดตัง้ใหม ่
 3.2.6)  หลงัจากปหูินหรือบุหินแล้วเสร็จ ทิง้ให้หินไม่ถกูกระทบกระเทือนเป็นเวลาอย่างน้อย 
48 ชัว่โมงแล้วจงึยาแนวรอยตอ่ด้วยวสัดยุาแนว โดยใช้สีท่ีใกล้เคียงหรือออ่นกวา่สีหิน หรือตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 
 3.2.7)  เช็ดวสัดยุาแนวสว่นเกินออกจากแผ่นหินด้วยฟองนํา้ชบุนํา้หมาดๆ ก่อนท่ีวสัดยุาแนว
จะแห้ง ให้ร่องและผิวของหินสะอาด ปลอ่ยทิง้ไว้ประมาณ 2 ชัว่โมง จึงทําความสะอาดด้วยผ้าสะอาดชบุนํา้หมาดๆ ทิง้ให้
วสัดยุาแนวแห้งสนิท 
  3.2.8)  การบุหินด้วยขอยึดให้ปฏิบติัตามวิธีการ ขัน้ตอน และ Shop drawing ท่ีได้รับ
อนมุติั 



โครงการอาคารหอประชมุ จํานวน 1 หลงั มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 19/DS/ARU14-12 
Doc. No.   :  FEC/ARU14/SP-A/0001 Rev. No.  0 

Doc. Title :  งานสถาปัตยกรรม Page     1-9/13 

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

 4)  การทําความสะอาด 
   1)  งานพืน้ปูหินหรือผนังบุหินท่ีเสร็จแล้ว จะต้องได้แนว ได้ระดับ ได้ด่ิง ได้สีท่ีเรียบ
สม่ําเสมอทัว่ทัง้บริเวณและสวยงาม ไมมี่รอยขดูขีดหรือตําหนิใดๆ 
   2)  หลงัจากวสัดยุาแนวแห้งดีแล้วประมาณ 24 ชัว่โมง ให้ทําความสะอาดอีกครัง้ด้วย
นํา้ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด แล้วเคลือบผิวด้วย Wax อยา่งน้อย 1 ครัง้ 
   3)  ผู้ รับจ้างจะต้องป้องกันไม่ให้งานพืน้ปูหินและงานผนังบุหิน สกปรกหรือเสียหาย
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 5)  การป้องกนัแผน่หิน 
 1)  ผู้ รับจ้างจะต้องเก็บกองโดยไม่ให้มีนํา้หนกักดทบัลงบนแผ่นหิน โดยการวางแผ่นหินเรียงกนั
ตามแนวตัง้มีกระสอบหรือหมอนไม้รองรับ และท่ีเก็บกองจะต้องไมมี่ความชืน้ 
 2)  พืน้ท่ีปูหินแล้วเสร็จ ห้ามมีการเดินผ่านหรือบรรทุกนํา้หนัก หากจําเป็นจะต้องมีการสญัจร 
จะต้องมีการป้องกนัผิวหินมิให้เป็นรอยหรือเสียหาย ในกรณีท่ีผิวหน้าหินเกิดริว้รอยขูดขีดปรากฏให้เห็น หรือแผ่นหินไม่
เรียบ ไม่สม่ําเสมอ ผู้ รับจ้างจะต้องทําการแก้ไขตามกรรมวิธีการขดัผิวมนัของแผ่นหิน หรือเปล่ียนให้ใหม่ และให้ได้สีของ
แผน่หินท่ีสม่ําเสมอกนัทัว่ทัง้บริเวณ โดยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้าง 
 

1.7 งานบลอ็กปูพืน้ บลอ็กสนามหญ้า และขอบคันหนิ 

1)  ความต้องการทัว่ไป 
   1.1) ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ท่ีมีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบ
ควบคุมคุณภาพท่ีดีในการติดตัง้งาน งานบล็อกปูพืน้ บล็อกสนามหญ้าและขอบคันหินตามระบุในแบบ และรายการ
ประกอบแบบ พร้อมมีวสัดปุ้องกนัความเสียหาย 
   1.2) ผู้ รับจ้างจะต้องทําความเข้าใจกบัแบบทัง้หมดให้ละเอียด ตลอดจนขอบเขตของงาน และ
วตัถปุระสงค์ ดงัแสดงไว้ในแบบ ถ้าหากมีปัญหา หรือข้อขดัแย้งใดๆ ให้แจ้งทางผู้ควบคมุงานทราบก่อน เพ่ือหาข้อยติุก่อน
ทําการก่อสร้าง 
   1.3) ผู้ รับจ้างจะต้องขนย้ายเศษวสัด ุวชัพืช และสิ่งไม่พึงประสงค์อ่ืนใดในบริเวณท่ีจะก่อให้เกิด
ความไม่สะดวกในการก่อสร้างและนําไปทิง้ภายนอกบริเวณท่ีก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรือ้ถอน และโยกย้าย เป็น
หน้าท่ีของผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทัง้สิน้ 
   1.4) ผู้ รับจ้างจะต้องปักผงั ตรวจสอบการปักผงัให้ถกูต้อง และให้ผู้ออกแบบอนมุติัการปักผงัว่า
ถกูต้องแล้วจึงเร่ิมงานขัน้ต่อไปได้ ทัง้นี ้ผู้ รับจ้างจะต้องไม่ทําการใดๆ ในงานปักผงัอนัจะทําให้ส่วนต่างๆ ของอาคาร และ
ระบบกนัซมึเกิดความเสียหาย 
   1.5) ให้ถือระดบัท่ีแสดงไว้ในผงัตามท่ีปรากฏในแบบเป็นมาตรฐาน ผู้ออกแบบจะเป็นผู้ ชีตํ้าแหน่ง
ให้ก่อน ผู้ รับจ้างจะต้องควบคมุการปักผงั และการถ่ายระดบัให้ถกูต้อง เป็นไปตามแบบ และรายการโดยเคร่งครัด 
   1.6)  ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบงานระบบระบายนํา้ สําหรับต้นไม้ ไม้พุม่ และสนามหญ้าทัง้หมด ให้
สามารถระบายนํา้ได้ดี โดยไม่มีผลเสียหายเกิดขึน้กบัต้นไม้ ไม้พุ่ม และต้นหญ้า หากจดุระบายนํา้ใดท่ีอาจทําให้ดินอดุตนั
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ได้ ผู้ รับจ้างจะต้องหาวิธีป้องกนั โดยใช้แผ่น Geo composite หรือ Geo textile หรือผ้าห่มดิน (Palm Fiber) วางกัน้ก่อน
ถมดินและต้องเดินทอ่ระบายนํา้เพิ่มเติมตามคําสัง่ของผู้ควบคมุงาน 
   1.7)  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอย่างบลอ็กปพืูน้ บลอ็กสนามหญ้าและขอบคนัหิน ตามชนิด สี และ
ลายท่ีกําหนด ขนาดเท่ากบัวสัดท่ีุจะใช้จริงไม่น้อยกว่า 2 ตวัอย่าง ให้ผู้ออกแบบอนมุติัก่อนการสัง่ซือ้ตวัอย่างดงักล่าวให้
รวมถงึตวัอยา่งการติดตัง้ และอปุกรณ์ประกอบท่ีจําเป็น เช่น การเข้ามมุ การบากเป็นต้น 
   1.8)  ผู้ รับจ้างต้องจดัทํา Shop drawing เพ่ือให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตัง้ ดงันี ้

- แบบแปลน รูปด้าน รูปตัดของงานบล็อกปูพืน้ บล็อกสนามหญ้าและขอบคันหิน ลายหรือ
รอยตอ่ของบลอ็คปพืูน้และเศษของบลอ็คทกุสว่น ระบสีุและชนิดให้ชดัเจน 

- แบบขยายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือจําเป็น เช่น ตําแหน่งติดตัง้อปุกรณ์งานระบบท่ีเก่ียวข้อง บริเวณ
บอ่พกังานระบายนํา้ตา่งๆ เพ่ือสดงการระบายนํา้และป้องกนัทรายไหล เป็นต้น 

2)  ผลติภณัฑ์ 
   2.1) วสัดท่ีุนํามาใช้ ต้องเป็นวสัดใุหม่ท่ีได้มาตรฐานของผู้ผลิต คดัพิเศษ ปราศจากรอยร้าวหรือตําหนิ 
และมีขนาดเทา่กนัทกุชิน้ 
   2.2) หากมีการระบพุิเศษให้ใช้วสัดท่ีุรือ้จากของเดิม ให้ทําการสํารวจคณุภาพวสัด ุประเมินการนํามาใช้
ใหม ่โดยคดัเฉพาะวสัดท่ีุยงัคงมีสภาพสมบรูณ์ ไมแ่ตกหกัหรือมีรอยร้าว สีและขนาดเทา่กนักบัวสัดใุหม ่
  2.3) บลอ็กปพืูน้ทางเท้าสําหรับปพืูน้ภายนอกให้ใช้คอนกรีตบลอ็กชนิดความหนาของชัน้ผิวไม่น้อยกว่า 
4 มม. ชนิดตามระบใุนแบบ หรือ ขนาด 22.5x11.25x6 ซม. (รูปคดกริช) และ ขนาด 11.25x11.25x6 ซม. (รูปคร่ึงคดกริช) 
หรือ ขนาด 30x30x6 ซม. (เลือกสีภายหลงั) หรือตามแบบระบุ โดยมีความต้านแรงอัดเฉล่ียไม่น้อยกว่า 35 MPa. 
(ประมาณ 350 กก./ตร.ซม.) สีตามระบใุนแบบ ตามมาตรฐาน มอก.827-2531 
  2.4) บล็อกสนามหญ้าให้ใช้คอนกรีตบล็อกสนามหญ้า ชนิดและสีตามท่ีระบุในแบบ หรือ ขนาด 
40x25x8 ซม. (รูปคดกริช) (เลือกสีภายหลงั) หากเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกบัการขออาคารเขียว ให้เลือกใช้บลอ็กสนามหญ้าท่ี
มีพืน้ท่ีรูพรุนไมน้่อยกวา่ 50% ของพืน้ท่ีผิวหน้าของบลอ็ก 
  2.5) ขอบคนัหิน ให้ใช้ขอบคนัหินคอนกรีตขนาด 15x30x100 ซม.ปราศจากรอยร้าวหรือตําหนิ และมี
ขนาดเทา่กนัทกุชิน้ 
  2.6) วสัดอ่ืุนๆ ตามระบใุนแบบ โดยได้รับอนมุติัจากผู้ควบคมุงาน และตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 

3) การดําเนินการ 
  3.1) ผู้ รับจ้างจะต้องทําหารวดัและตรวจสอบสถานท่ีจริงบริเวณท่ีจะปบูล็อคปพืูน้ บล็อกสนามหญ้า
และขอบคนัหินก่อน เพ่ือความถกูต้องของขนาดและระยะตามความเป็นจริง 
   3.2) ผู้ รับจ้างต้องใช้ความระมดัระวงัในการก่อสร้างท่ีจะกระทบต่อรากต้นไม้ โดยเฉพาะการตดัรากท่ี
พาดผา่นแนวก่อสร้าง เน่ืองจากอาจจะสง่ผลตอ่การล้มของต้นไม้ในอนาคต 
   3.3) ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ คํานวน ออกแบบ ชนิดการใช้บลอ็กปพืูน้ตามลวดลาย บลอ็กสนามหญ้าและ
ขอบคนัหินในรูปแบบท่ีเก่ียวข้อง เช่น ขอบเข้ามมุต่างๆ ตําแหน่งและจํานวนของบลอ็กปพืูน้ บลอ็กสนามหญ้าและขอบคนั
หินสําหรับการยดึติดท่ีต้องการบาก เจาะรูและอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นพร้อมการตรวจสอบรอบบริเวณให้แข็งแรงและปลอดภยั 
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   3.4) ผู้ รับจ้างจะต้องทําการปรับระดบัพืน้ดินเดิมให้เรียบร้อยก่อนการเทพืน้ปนูทรายปรับระดบัและ
ทรายรองพืน้ตามแบบ แล้วจงึทําการป ูกรณีท่ีพืน้ท่ีการก่อสร้างกระทบต่อไม้ยืนต้นใกล้เคียง หรือขอบของทางเท้าอยู่ชิดลํา
ต้นน้อยกวา่ 1 เมตร สามารถเสนอ Shop drawing ใช้หินคลกุบดอดัและทรายปรับระดบัได้ความความเหมาะสม 
   3.5) หากไม่มีระบใุนแบบ การปพืูน้บลอ็ก บลอ็กสนามหญ้าและขอบคนัหิน ให้ใช้ข้อกําหนดของผู้ผลิต
หรือตาม Shop drawing ท่ีได้รับการอนมุติั 
   3.6) การเตรียมผิวและขัน้ตอนการทําโครงสร้างพืน้ทางและงานบลอ็กป ู

- เตรียมพืน้ดินเดิม โดยขดุเปิดหน้าดินลกึประมาณ 10-15 ซม. กําจดัหญ้าและวชัพืชออกให้หมด 
- เกล่ีย ปาด ปรับระดบัให้เรียบสม่ําเสมอ ตบอดัให้แน่น 
- วางขอบโดยรอบพืน้ท่ี วางขอบคนัหินหรือตกแต่งบริเวณขอบของพืน้ท่ีเพ่ือกําหนดขอบเขตและ

ป้องกนัการแยกตวัของแนวบลอ็ก 
- เทคอนกรีตหรือหินคลกุบดอดัทรายก่อนใส่ทรายหยาบปรับระดบั โดยมีความหนาหลงัจากบด

อดัแล้ว 3-5 ซม. 
- วิธีการติดตัง้บลอ็ก เร่ิมจากตรวจสอบระดบัและแนวในการป ูหากในแบบมีขอบคนัหินให้ทําการ

วางขอบคนัหินก่อน โดยขอบต้องไมย่บุหรือไม่แยกตวัออกเม่ือใช้งาน) และทําการปบูลอ็กตามลวดลายและสีท่ีระบใุนแบบ 
ปหูา่งกนัไมเ่กิน 4 มม. ดดับลอ็กให้ตรงและตดับลอ็กใสช่่องวา่งให้เตม็ 

- ใส่ทรายละเอียดอุดรอยต่อให้เต็มและเหลือค้างบนผิวบล็อกด้วย พร้อมบดอัดด้วยเคร่ือง 
PLATE VIBRATOR 2-3 เท่ียว กวาดทรายสว่นท่ีเหลือออก 

- กรณีบล็อกสนามหญ้าท่ีมีการระบุให้ปลกูหญ้าแซม ในช่องของบล็อกสนามหญ้า ให้ใส่ทราย
ละเอียดสงูถึงระดบักลางบล็อกและฉีกหญ้าเป็นแผ่นเล็กขนาดพอดีกบัช่องปลกูหญ้า ใส่ทรายละเอียดอดุรอยต่อระหว่าง
บลอ็กให้เตม็โดยเหลือค้างผิวบลอ็กเลก็น้อย พร้อมบดอดัด้วยเคร่ือง PLATE VIBRATOR 2-3 เท่ียว กวาดทรายสว่นท่ีเหลือ
ออก และทําการรดนํา้ให้หญ้าให้ชุ่ม โดยดขู้อกําหนดงานปลกูหญ้าเพิ่มเติม 
3.7) ภายหลงัจากปแูผ่นบลอ็กปพืูน้ บล็อกสนามหญ้าและขอบคนัหิน เรียบร้อยแล้ว จะต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อย 
แผน่บลอ็กท่ีแตกร้าว บิ่น หรือสีถลอกจะต้องเปล่ียนใหม ่
 

1.8   งานพืน้คอนกรีตผิวพมิพ์ลาย 
1)  ความต้องการทัว่ไป 

 1.1) ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ท่ีมีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบ
ควบคุมคุณภาพท่ีดีในการติดตัง้งาน งานบล็อกปูพืน้ บล็อกสนามหญ้าและขอบคันหินตามระบุในแบบ และรายการ
ประกอบแบบ พร้อมมีวสัดปุ้องกนัความเสียหาย 
ผู้ รับจ้างจะต้องทําความเข้าใจกบัแบบทัง้หมดให้ละเอียด ตลอดจนขอบเขตของงาน และวตัถปุระสงค์ ดงัแสดงไว้ในแบบ 
ถ้าหากมีปัญหา หรือข้อขดัแย้งใดๆ ให้แจ้งทางผู้ควบคมุงานทราบก่อน เพ่ือหาข้อยติุก่อนทําการก่อสร้าง 
   1.2) ผู้ รับจ้างจะต้องขนย้ายเศษวสัด ุวชัพืช และสิ่งไม่พึงประสงค์อ่ืนใดในบริเวณท่ีจะก่อให้เกิด
ความไม่สะดวกในการก่อสร้างและนําไปทิง้ภายนอกบริเวณท่ีก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรือ้ถอน และโยกย้าย เป็น
หน้าท่ีของผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทัง้สิน้ 
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   1.3) ผู้ รับจ้างจะต้องปักผงั ตรวจสอบการปักผงัให้ถกูต้อง และให้ผู้ออกแบบอนมุติัการปักผงัว่า
ถกูต้องแล้วจึงเร่ิมงานขัน้ต่อไปได้ ทัง้นี ้ผู้ รับจ้างจะต้องไม่ทําการใดๆ ในงานปักผงัอนัจะทําให้ส่วนต่างๆ ของอาคาร และ
ระบบกนัซมึเกิดความเสียหาย 
   1.4) ให้ถือระดบัท่ีแสดงไว้ในผงัตามท่ีปรากฏในแบบเป็นมาตรฐาน ผู้ออกแบบจะเป็นผู้ ชีตํ้าแหน่ง
ให้ก่อน ผู้ รับจ้างจะต้องควบคมุการปักผงั และการถ่ายระดบัให้ถกูต้อง เป็นไปตามแบบ และรายการโดยเคร่งครัด 
   1.5) ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบงานระบบระบายนํา้ สําหรับต้นไม้ ไม้พุ่ม และสนามหญ้าทัง้หมด ให้
สามารถระบายนํา้ได้ดี โดยไม่มีผลเสียหายเกิดขึน้กบัต้นไม้ ไม้พุ่ม และต้นหญ้า หากจดุระบายนํา้ใดท่ีอาจทําให้ดินอดุตนั
ได้ ผู้ รับจ้างจะต้องหาวิธีป้องกนั โดยใช้แผ่น Geo composite หรือ Geo textile หรือผ้าห่มดิน (Palm Fiber) วางกัน้ก่อน
ถมดินและต้องเดินทอ่ระบายนํา้เพิ่มเติมตามคําสัง่ของผู้ควบคมุงาน 
   1.6) ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอย่างบล็อกปพืูน้ บลอ็กสนามหญ้าและขอบคนัหิน ตามชนิด สี และ
ลายท่ีกําหนด ขนาดเท่ากบัวสัดท่ีุจะใช้จริงไม่น้อยกว่า 2 ตวัอย่าง ให้ผู้ออกแบบอนมุติัก่อนการสัง่ซือ้ตวัอย่างดงักล่าวให้
รวมถงึตวัอยา่งการติดตัง้ และอปุกรณ์ประกอบท่ีจําเป็น เช่น การเข้ามมุ การบากเป็นต้น 
   1.7) ผู้ รับจ้างต้องจดัทํา Shop drawing เพ่ือให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตัง้ ดงันี ้
    - แบบแปลน รูปด้าน รูปตดัของงานบล็อกปพืูน้ บล็อกสนามหญ้าและขอบคนัหิน ลาย
หรือรอยตอ่ของบลอ็คปพืูน้และเศษของบลอ็คทกุสว่น ระบสีุและชนิดให้ชดัเจน 
    - แบบขยายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือจําเป็น เช่น ตําแหน่งติดตัง้อปุกรณ์งานระบบท่ีเก่ียวข้อง 
บริเวณบอ่พกังานระบายนํา้ตา่งๆ เพ่ือสดงการระบายนํา้และป้องกนัทรายไหล เป็นต้น 
  2) ผลติภณัฑ์ 
   2.1)  วสัดุท่ีนํามาใช้ต้องเป็นวัสดุใหม่ท่ีได้มาตรฐานของผู้ผลิต คดัพิเศษ ปราศจากรอยร้าวหรือ
ตําหนิ และมีขนาดเทา่กนัทกุชิน้ 
   2.2)  หากมีการระบุพิเศษให้ใช้วัสดุท่ีรือ้จากของเดิมให้ทําการสํารวจคุณภาพวัสดุประเมินการ
นํามาใช้ใหม ่โดยคดัเฉพาะวสัดท่ีุยงัคงมีสภาพสมบรูณ์ ไมแ่ตกหกัหรือมีรอยร้าว สีและขนาดเทา่กนักบัวสัดใุหม ่
   2.3)  บล็อกปูพืน้ทางเท้าสําหรับปูพืน้ภายนอกให้ใช้คอนกรีตบล็อกชนิดความหนาของชัน้ผิวไม่
น้อยกว่า 4 มม. ชนิดตามระบใุนแบบ หรือ ขนาด 22.5 x 11.25 x 6 ซม. (รูปคดกริช) และ ขนาด 11.25  x 11.25 x 6 ซม. 
(รูปคร่ึงคดกริช) หรือ ขนาด 30 x 30 x 6 ซม. (เลือกสีภายหลงั) โดยมีความต้านแรงอดัเฉล่ียไม่น้อยกว่า 35 MPa. 
(ประมาณ 350กก./ตร.ซม.) สีตามระบใุนแบบ ตามมาตรฐาน มอก.827-2531 
   2.4)  บล็อกสนามหญ้าให้ใช้คอนกรีตบล็อกสนามหญ้า ชนิดและสีตามท่ีระบุในแบบ หรือ ขนาด 
40 x 25 x 8 ซม. (รูปคดกริช) (เลือกสีภายหลงั) หากเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกบัการขออาคารเขียว ให้เลือกใช้บลอ็กสนามหญ้า
ท่ีมีพืน้ท่ีรูพรุนไมน้่อยกวา่ 50% ของพืน้ท่ีผิวหน้าของบลอ็ก 
   2.5)  ขอบคนัหิน ให้ใช้ขอบคนัหินคอนกรีตขนาด 15 x 30 x 100 ซม.ปราศจากรอยร้าวหรือตําหนิ 
และมีขนาดเทา่กนัทกุชิน้ 
   2.6) วัสดุอ่ืนๆ ตามระบุในแบบโดยได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน และตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้ออกแบบ 

3) การดําเนินการ 
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  3.1)  ผู้ รับจ้างจะต้องทําหารวัดและตรวจสอบสถานท่ีจริงบริเวณท่ีจะปูบล็อคปูพืน้ บล็อกสนาม
หญ้าและขอบคนัหินก่อน เพ่ือความถกูต้องของขนาดและระยะตามความเป็นจริง 
  3.2)  ผู้ รับจ้างต้องใช้ความระมดัระวงัในการก่อสร้างท่ีจะกระทบต่อรากต้นไม้ โดยเฉพาะการตดั
รากท่ีพาดผา่นแนวก่อสร้าง เน่ืองจากอาจจะสง่ผลตอ่การล้มของต้นไม้ในอนาคต 
  3.3)  ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ คํานวน ออกแบบ ชนิดการใช้บล็อกปูพืน้ตามลวดลาย บล็อกสนาม
หญ้าและขอบคนัหินในรูปแบบท่ีเก่ียวข้อง เช่น ขอบเข้ามมุต่างๆ ตําแหน่งและจํานวนของบล็อกปพืูน้ บล็อกสนามหญ้า
และขอบคนัหินสําหรับการยึดติดท่ีต้องการบาก เจาะรูและอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นพร้อมการตรวจสอบรอบบริเวณให้แข็งแรงและ
ปลอดภยั 
  3.4) ผู้ รับจ้างจะต้องทําการปรับระดบัพืน้ดินเดิมให้เรียบร้อยก่อนการเทพืน้ปนูทรายปรับระดบัและ
ทรายรองพืน้ตามแบบ แล้วจงึทําการป ูกรณีท่ีพืน้ท่ีการก่อสร้างกระทบต่อไม้ยืนต้นใกล้เคียง หรือขอบของทางเท้าอยู่ชิดลํา
ต้นน้อยกวา่ 1 เมตร สามารถเสนอ Shop drawing ใช้หินคลกุบดอดัและทรายปรับระดบัได้ความความเหมาะสม 
  3.5) หากไม่มีระบใุนแบบ การปพืูน้บล็อก บล็อกสนามหญ้าและขอบคนัหิน ให้ใช้ข้อกําหนดของ
ผู้ผลติหรือตาม Shop drawing ท่ีได้รับการอนมุติั 
  3.6) การเตรียมผิวและขัน้ตอนการทําโครงสร้างพืน้ทางและงานบลอ็กป ู
   - เตรียมพืน้ดินเดิม โดยขดุเปิดหน้าดินลกึประมาณ 10-15 ซม. กําจดัหญ้าและวชัพืชออก
ให้หมด 
   - เกล่ีย ปาด ปรับระดบัให้เรียบสม่ําเสมอ ตบอดัให้แน่น 
   - วางขอบโดยรอบพืน้ท่ี วางขอบคันหินหรือตกแต่งบริเวณขอบของพืน้ท่ีเพ่ือกําหนด
ขอบเขตและป้องกนัการแยกตวัของแนวบลอ็ก 
   - เทคอนกรีต (หากระบไุว้ในแบบ) หรือหินคลกุบดอดัทรายก่อนใสท่รายหยาบปรับระดบั 
โดยมีความหนาหลงัจากบดอดัแล้ว 3-5 ซม. 
   - วิธีการติดตัง้บล็อก เร่ิมจากตรวจสอบระดบัและแนวในการป ูหากในแบบมีขอบคนัหิน
ให้ทําการวางขอบคนัหินก่อน โดยขอบต้องไม่ยบุหรือไม่แยกตวัออกเม่ือใช้งาน) และทําการปบูล็อกตามลวดลายและสีท่ี
ระบใุนแบบ ปหูา่งกนัไมเ่กิน 4 มม. ดดับลอ็กให้ตรงและตดับลอ็กใสช่่องวา่งให้เตม็ 
   - ใสท่รายละเอียดอดุรอยตอ่ให้เตม็และเหลือค้างบนผิวบลอ็กด้วย พร้อมบดอดัด้วยเคร่ือง 
PLATE VIBRATOR 2-3 เท่ียว กวาดทรายสว่นท่ีเหลือออก 
   - กรณีบล็อกสนามหญ้าท่ีมีการระบใุห้ปลกูหญ้าแซม ในช่องของบลอ็กสนามหญ้า ให้ใส่
ทรายละเอียดสงูถึงระดบักลางบล็อกและฉีกหญ้าเป็นแผ่นเล็กขนาดพอดีกับช่องปลกูหญ้า ใส่ทรายละเอียดอุดรอยต่อ
ระหว่างบลอ็กให้เต็มโดยเหลือค้างผิวบลอ็กเลก็น้อย พร้อมบดอดัด้วยเคร่ือง PLATE VIBRATOR 2-3 เท่ียว กวาดทราย
สว่นท่ีเหลือออก และทําการรดนํา้ให้หญ้าให้ชุ่ม โดยดขู้อกําหนดงานปลกูหญ้าเพิ่มเติม 
  3.7) ภายหลงัจากปูแผ่นบล็อกปูพืน้ บล็อกสนามหญ้าและขอบคนัหิน เรียบร้อยแล้วจะต้องทํา
ความสะอาดให้เรียบร้อย แผน่บลอ็กท่ีแตกร้าว บิ่น หรือสีถลอกจะต้องเปล่ียนใหม ่
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2. งานผนัง  
 

งานก่อผนงัตามท่ีระบไุว้ในแบบ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเตรียมทําแบบ SHOP DRAWING หรือแผงตวัอย่างในสว่นต่างๆ 
เพ่ือขออนมุติัและตรวจสอบตามความต้องการของผู้ออกแบบก่อนทําการติดตัง้ 

 
2.1    วัสดุ 

วสัดกุ่อท่ีใช้ต้องแข็งแกร่งปราศจากรอยชํารุดใดๆ อนัเป็นเหตใุห้เสียกําลงัมีขนาดสม่ําเสมอกนัไม่บิดโค้งและ
เป็นของใหม ่การขนย้ายและการเก็บรักษา ต้องกระทําด้วยความระมดัระวงัมิให้แตกชํารุดหรือมีรอยเปรอะเปือ้น 

2.1.1 อิฐมอญหรืออิฐก่อสร้างสามญัขนาดเลก็ หรืออิฐมอญชนิดก้อนใหญ่ตามระบใุนแบบ 
ต้องเป็นอิฐท่ีมีคณุภาพเผาไฟสกุทัว่ เนือ้แข็งแกร่งไม่มีโพรงไม่แตกร้าว  รูปร่างขนาดได้มาตรฐาน ไม่แอ่นบิด

งอจะต้องดดูนํา้ไมเ่กิน 25% และจะต้องต้านทานแรงอดัสงูสดุไม่น้อยกว่า 100 กก./ตร.ซม. หรือมีคณุสมบติัเทียบเท่า หรือ
ดีกวา่มาตรฐาน มอก. 77-2545 

2.2.2 อิฐมอญกลวง 
ต้องเป็นอิฐท่ีมีคณุภาพดี  ผลิตขึน้ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม  มอก. 153- 2540 เป็นอิฐโปร่งท่ีมี

โพรง หรือรูอยา่งขนานกนั ทําด้วยเคร่ืองจกัรไมแ่ตกร้าวบิดงอ 
2.2.3  คอนกรีตบลอ็กรับนํา้หนกั (Hollow load-bearing concrete masonry units) 
ต้องเป็นชนิดรับแรง ได้มาตรฐาน มอก. 57-2533 ขนาด 70x190x390 มม. หรือ 90x190x390 หรือ 

140x190x390 มม. หรือ 190x190x390 ตามแบบระบ ุหรือเทียบเทา่โดยเสนอตวัอยา่ง ก่อนดําเนินการ 
2.2.4  คอนกรีตมวลเบา 
ต้องเป็นชนิดอบไอนํา้ ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 600 กก./ตรม. หรือมาตรฐาน G4 ได้มาตรฐาน มอก. 

1505-2541 ขนาด 75 x 200 x 600 มม.หรือตามแบบระบ ุ
2.2.5 บลอ็คคอนกรีตระบายอากาศ ชนิดช่องโลง่สําเร็จรูป ขนาด 19x19x9 ซม. หรือ 19x39x9 ซม. 

ต้องใช้ปนูซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ผสมทรายละเอียด ผิวเรียบเนียน ไมต้่องฉาบผิวทบัหน้า 
2.2.6 บล็อคคอนกรีตระบายอากาศ ชนิดลิน้กันฝนสองชัน้ หรือ ชนิดลับแล หรือสกรีนบล็อค ขนาด 

19x19x9 ซม. หรือ 19x39x9 ซม. ต้องใช้ปนูซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ผสมทรายละเอียด และยดึเกาะระหว่างชิน้ด้วย
ปนูกาว ผิวเรียบเนียน ไมต้่องฉาบผิวทบัหน้า 

2.2.7  ปนูซีเมนต์ 
ต้องใช้ปนูซิเมนต์ปอร์ตแลนด์คณุภาพเทียบเท่ามาตรฐาน ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมไทย มอก.80-2517 (ปนูซิ

เมนต์ผสม) ต้องเป็นปนูใหมไ่มร่วมตวัจบักนัเป็นก้อนแข็ง 
2.2.8  ปนูขาว 
ต้องใช้ปนูขาวหินท่ีเผาสกุดีแล้ว ต้องเป็นปนูใหมไ่มร่วมตวัจบักนัเป็นก้อนแข็ง 
2.2.9 ปนูก่อ 
มีสว่นผสมของปนูซิเมนต์ 1 สว่น กบัทรายสะอาด 4 สว่น (ร่อนผา่นตะแกรงเบอร์ 16 ทัง้หมด) โดยตวงแห้ง ต้อง

คอยผสมบอ่ยๆ จากเวลาผสมนํา้ยาลงไปจนใช้ก่อเสร็จไมค่วรช้ากวา่ 1 ชัว่โมง ให้ผสม นํา้จํานวนพอควรแล้วใช้ให้เสร็จเม่ือ
ใสนํ่า้ลงไปแล้ว ในบางกรณี คณะกรรมการตรวจการจ้างอาจจะกําหนดให้ผสมปนูขาวลงไปด้วย 1 สว่น 
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2.2.10 ปนูก่อผนงัภายนอก 
ควรใช้ซีเมนต์ 1 ส่วนและทรายหยาบ 4 สว่น หรือ ทรายละเอียด 4 ส่วน (ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 40) นํา้

พอสมควร 
2.2.11  ทราย 
ต้องเป็นทรายนํา้จืด ปราศจากสิง่เจือปนในปริมาณท่ีจะทําให้เสียความแข็งแรง มีขนาดคละกนัดงันี ้
2.2.12  นํา้ 
ต้องเป็นนํา้จืดท่ีสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนจําพวกแร่ธาต ุกรด ด่าง และสารอินทรีย์ต่าง ๆ ในปริมาณท่ีจะ

ทําให้ปนูก่อเสียความแข็งแรง 
2.2.13  ตะแกรงลวด 
ตะแกรงลวดท่ีใช้ยดึผนงัก่ออิฐ ต้องเป็นชนิดอาบสงักะสีขนาดช่อง 1/4” 
2.2.14  เหลก็เสริม 
ต้องใช้เหล็ก GRADE SR 24 มีคณุภาพเทียบเท่ามาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมไทย มอก.20-2543 

เหลก็เส้นเสริมคอนกรีต: เหลก็กลม 
 

2.2 การเกบ็รักษา 
วัสดุก่อทุกชนิดจะต้องจัดวางเรียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมั่นคงการเก็บเรียงซ้อนกันควรสูงไม่เกิน  

2 เมตร บริเวณท่ีเก็บจะต้องไมถ่กูสิง่สกปรก หรือนํา้ท่ีจะก่อให้เกิดตะไคร่นํา้ หรือราได้ทัง้นีว้สัดกุ่อท่ีมีสิง่สกปรกจบัแน่นหรือ
อินทรีย์วตัถ ุเช่น ราหรือตะไคร่นํา้จบั จะนําไปใช้ก่อไมไ่ด้ 
 

2.3 การก่อ 
2.3.1 ผนงัก่อบนพืน้ คสล. ทกุแหง่ ผิวหน้าของพืน้ คสล. จะต้องสกดัผิวให้ขรุขระแล้วทําความสะอาดและ

ราดนํา้ให้เปียกเสียก่อนท่ีจะก่อผนัง และโดยเฉพาะการก่อผนังริมนอกโดยรอบอาคารและโดยรอบห้องนํา้จะต้องเท
คอนกรีตกว้างเทา่กบัผนงัก่อและสงูจากพืน้  คสล. 10 ซม. ก่อนจงึก่อผนงัทบัได้ เพ่ือกนันํา้ร่ัวซมึ 

2.3.2 ผนงัก่อชนเสา คสล. ผิวหน้าของเสา คสล. จะต้องสกดัผิวให้ขรุขระแล้วทําความสะอาดและราดนํา้
ให้เปียกเสียก่อน ก่อนท่ีจะก่อผนงั และจะต้องย่ืนเหลก็ขนาด  dia.6  มม.  ยาว 30 ซม.  ทกุระยะไม่เกิน 80 ซม. ท่ีเตรียมไว้
ในขณะเทคอนกรีตเสา  ผนงัก่อทัง้หมดจะต้องเสริมด้วยเหลก็ก้างปลาขนาด  10x20  มม. ตามแนวนอนตลอดความยาว
ของกําแพงปลายทัง้ 2 ด้านจะอยู่ระดบัเดียวกบัเหลก็ท่ีย่ืนออกจากเสาเหลก็ก้างปลาจะต้องฝังเรียบ ในแนวปนูก่อขนาด
ความกว้างของเหล็กก้างปลาจะต้องมีความกว้างเท่ากบัความกว้างของวสัดท่ีุใช้ก่อผนงัเพ่ือช่วยปิดผนงัก่อ การต่อเหล็ก
ก้างปลาให้ตอ่ซ้อนทบักนัอยา่งน้อย 20 ซม. 

2.3.3 การก่อคอนกรีตบล็อก หรืออิฐบล็อกระบายอากาศ ให้ก่อคอนกรีตบล็อกในลกัษณะแห้ง โดยไม่
จําเป็นต้องนําไปแช่นํา้หรือสาดนํา้ก่อน เว้นแต่ว่าต้องการทําความสะอาดก้อนคอนกรีตบลอ็กเท่านัน้ เร่ิมจากการทําความ
สะอาดบริเวณท่ีจะก่ออิฐ ตีเส้นแนวก่อให้ถกูต้องตามแบบ ทําความสะอาดก้อนอิฐ เร่ิมก่อโดยใช้ปนูก่อ ก่อไปตามแนวท่ีจะ
ก่ออิฐ แล้ววางอิฐแถวแรกบนปนูก่อให้ได้แนวระดบัและแนวด่ิง และก่ออิฐแถวต่อไปผู้ รับจ้างจะต้องเสียบเหลก็ไม่น้อยกว่า 
Dia. 6 มิลลิเมตร เพ่ือยดึอิฐระหว่างแถว  และขณะเทคอนกรีตโครงสร้างสําหรับงานผนงัก่อคอนกรีตบลอ็ก เช่น ข้างเสาท่ี
จะก่ออิฐชนทกุระยะตามด่ิงไม่เกิน 0.40 เมตร ปลายเหลก็ในเสา ค.ส.ล.จะต้องงอขอ สว่นของเหลก็ท่ีย่ืนนอกเสายาวไม่



โครงการอาคารหอประชมุ จํานวน 1 หลงั  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 19/DS/ARU14-12 
Doc. No.   :  FEC/ARU14/SP-A/0001 Rev. No.  0 

Doc. Title :  งานสถาปัตยกรรม Page    2-3/14 

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

น้อยกว่า 0.30 เมตร หรือจะใช้วิธีติดตัง้ด้วย Expansion Bolts ในภายหลงั ซึง่จะต้องได้รับการอนมุติัจากผู้ควบคมุงาน
ก่อน การก่ออิฐ จะต้องได้แนวระดบัและแนวด่ิง โดยการถ่ายระดบันํา้ขึงเอ็นและใช้ลกูด่ิงอย่างน้อยทกุความสงู 0.50 เมตร 
การก่ออิฐแต่ละครัง้จะต้องมีความสงูไม่เกินกว่า 1.00 เมตร และจะต้องทิง้ไว้อย่างน้อย 3 ชัว่โมง จึงก่อเสริมต่อไปได้อีก 
1.00 เมตร แล้วทําคานทบัหลงัโดยการก่อคอนกรีตบลอ็กโชว์แนวตรงกนัตามแนวด่ิงและแนวนอน ทกุๆ 5 ก้อนจะต้องเสียบ
เหลก็ 2 เส้นไม่น้อยกว่า Dia. 9 มิลลิเมตร ตลอดความสงูผนงัไม่เกิน 2.00 เมตร และยาวไม่เกิน 3.00 เมตร หรือก่อ
คอนกรีตบล็อกตามแบบ หรือคําแนะนําของผู้ผลิต โดยได้รับการอนมุติัจากผู้ควบคมุงาน ช่องท่ีเสียบเหล็กจะต้องเท
คอนกรีตให้เต็มช่อง การตดัคอนกรีตบลอ็กจะต้องกระทําด้วยความประณีต โดยการใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม แต่งแนวร่อง
ปนูก่อให้สวยงาม โดยใช้ปนูฉาบชนิดละเอียด 

2.3.4 การก่อผนงัจะต้องได้แนว ได้ด่ิงและได้ระดบัและต้องเรียบ โดยการทิง้ด่ิงและใช้เชือกดงึจบัระดบัทัง้ 
2 แนวตลอดเวลาผนงัก่อท่ีก่อเปิดเรียบร้อยมีขนาดตามระบใุนแบบก่อสร้างและจะต้องมีเสาเอน็หรือทบัหลงัโดยรอบ 

2.3.5 แนวปนูจะต้องหนาประมาณ 1 ซม. และต้องใสป่นูก่อให้เต็มรอยต่อโดยรอบแผ่นวสัดกุ่อนการเรียง
ก่อต้องกดก้อนวสัดกุ่อ  และใช้เกรียงอดัให้แน่นไมใ่ห้มีซอกมีรูห้ามใช้ปนูก่อท่ีกําลงัเร่ิมแข็งตวัหรือเศษปนูก่อท่ีเหลือร่วงจาก
การก่อมาใช้ก่ออีก 

2.3.6 การก่อผนงัในช่วงเดียวกนัจะต้องก่อให้มีความสงูใกล้เคียงกนั ห้ามก่อผนงัส่วนหนึ่งส่วนใดสงูกว่า
สว่นท่ีเหลือเกิน 1 เมตร และผนงัก่อหากก่อไม่แล้วเสร็จในวนันัน้ ส่วนบนของผนงัก่อท่ีก่อค้างไว้จะต้องหาสิ่งปกคลมุเพ่ือ
ป้องกนัฝน 

2.3.7 ผู้ รับจ้างจะต้องทําช่องเตรียมไว้ในขณะก่อผนัง ส่วนงานของระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ระบบ 
ไฟฟ้าระบบสขุาภิบาล ระบบปรับอากาศ ฯลฯ การสกดัและการเจาะผนงัก่อเพ่ือติดตัง้ระบบดงักล่าว จะต้องย่ืนขออนมุติั
จากสถาปนิกเสียก่อน เม่ือได้รับการอนมุติัแล้วจึงจะดําเนินการได้ทัง้นีจ้ะต้องดําเนินการสกดัเจาะด้วยความประณีตและ
ต้องระมดัระวงัมิให้ผนงัก่อบริเวณใกล้เคียงแตกร้าวเสียความแข็งแรงไป 

2.3.8 ผนังก่อท่ีไม่ฉาบปูนหรือก่อโชว์แนวการก่อจะต้องจัดก้อนวัสดุก่อให้ได้แนวด่ิงและได้แนวระดับ
ผิวหน้าเรียบได้ระดบัอยา่งสม่ําเสมอ   โดยแนวปนูก่อต้องมีความกว้างไม่เกิน 15 มม.ยกเว้นจากท่ีระบเุป็นอย่างอ่ืนแล้วให้
ใช้เคร่ืองมือขดูร่อง รอยแนวปนูก่อลกึเข้าไปประมาณ 5 มม.  และผนงัก่อโชว์แนวภายนอกอาคาร เม่ือปนูแห้งแข็งตวัดีแล้ว  
ผู้ รับจ้างจะต้องทิง้ให้ผนงัแห้งสนิท พร้อมทัง้ทําความสะอาดผนงัให้เรียบร้อยแล้วทาด้วยนํา้ยาประเภท  Silicone   เพ่ือกนั
ซมึและป้องกนัพวกรา ตะไคร่นํา้จบั 

2.3.9 ผนงัก่อริมนอกโดยรอบอาคาร ในกรณีก่อผนงัชิดขอบด้านในเสาและคานหรือในระหว่างกึ่งกลาง
ของเสาและคานในขณะเทคอนกรีต ผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมร่องลกึ 12 มม. กว้างเท่ากบัความหนาของผนงัไว้ท่ีข้างเสา และ
ใต้คาน คสล. ตลอดแนวผนงัก่อ 

2.3.10 ผนงัท่ีก่อชนคาน คสล. หรือพืน้ คสล. จะต้องเว้นช่องไว้ประมาณ 10-20 ซม.เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
3 วนัเพ่ือให้ปนูก่อแข็งตวัและทรุดตวัจนได้ท่ีเสียก่อนจงึทําการก่อให้ชนท้องคานหรือท้องพืน้ได้ 

2.3.11 ผนงัก่อท่ีก่อใหม่จะต้องไม่กระทบกระเทือนหรือรับนํา้หนกัเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วนั หลงัจากก่อ
ผนงัเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 
2.4 การทาํเสาเอน็และคานเอน็ คสล. 
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2.4.1 เสาเอ็นท่ีมมุผนงัก่อทกุมมุหรือท่ีผนงัก่อหยดุลอยๆ โดยไม่ติดเสาคสล. หรือตรงท่ีผนงัก่อติดกบัวงกบ 
ประต-ูหน้าตา่งจะต้องมีเสาเอ็นขนาดของเสาเอ็นจะต้องไม่เลก็กว่า 10 ซม. และมีความกว้างเท่ากบัผนงัก่อเสาเอ็นจะต้อง
เสริมด้วยเหลก็ 2-dia.9 มม. และมีเหลก็ปลอก dia.  6 มม. @ 20 ซม. เหลก็เสริมเสาเอ็นจะต้องฝังลกึลงในพืน้  และคาน
ด้านบน  โดยโผล่เหล็กเตรียมไว้ ผนงัก่อท่ีกว้างเกินกว่า  3 เมตร จะต้องมีเสาเอ็นแบ่งคร่ึงช่วงสงูตลอดความสงูของผนงั
คอนกรีตท่ีใช้เทเสาเอน็ จะต้องใช้สว่น 1:2:4 โดยปริมาณ สว่นหินให้ใช้หินเลก็ 

2.4.2 คานทบัหลงั ผนงัก่อท่ีก่อสงูไม่ถึงท้องคาน หรือพืน้ คสล. หรือผนงัท่ีก่อชนใต้วงกบหน้าต่าง หรือ
เหนือวงกบประต-ูหน้าต่างท่ีก่อผนงัทบัด้านบนจะต้องมีคานทบัหลงัและขนาดจะต้องไม่เล็กกว่าเสาเอ็นตามท่ีระบมุาแล้ว 
และผนงัก่อท่ีสงูเกินกว่า 3 เมตร จะต้องมีคานทบัหลงัตรงกลางช่วงเหลก็เสริมคานทบัหลงัจะต้องต่อกบัเหลก็ท่ีเสียบไว้ใน
เสาหรือเสาเอน็ คสล. 

2.4.3   การทําเสาเอ็นในผนงัคอนกรีตบลอ็กให้เสียบเหลก็ 2  dia. 9  มม.  ในช่องบลอ็ก  @ 2.00 ม.  และเท
ปนูทรายให้เต็มช่องแทนการทําเสาเอ็น คานเอ็นในคอนกรีตบลอ็กโชว์แนวให้ใช้คานทบัหลงั (Lintel Block) รูปตวั U ใส่
เหลก็และกรอกปนูทรายให้เตม็ช่อง 

2.4.4   การเซาะร่องกนัแตก (CONTROL JOINTS) ให้ทําขนาดกว้าง 1 ซม. ลกึ 1.5 ซม. 
 

2.5 การทาํความสะอาด 
เม่ือก่อผนังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องทําความสะอาดผิวหนงัแนวปนูก่อทัง้ 2 ด้านให้ปราศจากเศษปูนก่อ

เกาะติดผนงั เศษปนูท่ีตกท่ีพืน้จะต้องเก็บกวาดทิง้ให้หมด ให้เรียบร้อยทกุครัง้ก่อนปนูแข็งตวั 
 

2.6 การตกแต่งผิวผนัง 
2.6.1     การฉาบปนู 

   1)  ขอบเขตของงาน 
   งานฉาบปูน หมายรวมถึง งานฉาบปูนผนังวัสดุก่อสร้าง ผนัง ค.ส.ล. และงานฉาบปูน 
โครงสร้าง ค.ส.ล. เช่น เสา คาน และท้องพืน้ ตลอดจนฉาบปนูในสว่นท่ีมองเห็นด้วยตาทัง้หมด นอกจากจะได้ระบไุว้เป็น
อยา่งอ่ืน 
   2) หลกัการทัว่ไป 
    ก) การฉาบปูนทัง้หมดเม่ือฉาบครัง้สุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วผนังจะต้องเรียบสะอาด
สม่ําเสมอ ไม่เป็นรอยคล่ืน และรอยเกรียงได้ด่ิงได้ระดบั ทัง้แนวนอน และแนวตัง้ มมุทกุมมุจะต้องตรงได้ด่ิงและฉาก (เว้น
แตท่ี่ระบไุว้เป็นพิเศษในแบบก่อสร้าง) 
    ข)  หากมิได้ระบลุกัษณะการฉาบปนูเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งให้ถือว่าเป็นลกัษณะการฉาบปนู
เรียบทัง้หมด 
    ค) ผนงัฉาบปนู การฉาบปนูให้ทําการฉาบปนู 2 ครัง้เสมอ คือ ฉาบปนูรองพืน้และฉาบปนู
ตกแตง่ 
  3)  วสัด ุ

  ก) ปนูซีเมนต์ ให้ปนูซีเมนต์ผสมตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก. 80-2517 
  ข) ทราย เป็นทรายนํา้จืดท่ีสะอาด คมแข็ง ปราศจากดินหรือสิง่สกปรกเจือปนหรือเคลือบอยู ่
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 ผา่นตะแกรงร่อนเบอร์ 4 100% 
 ผา่นตะแกรงร่อนเบอร์ 8 100% 
 ผา่นตะแกรงร่อนเบอร์ 16 60-90% 
 ผา่นตะแกรงร่อนเบอร์ 30 35-70% 
 ผา่นตะแกรงร่อนเบอร์ 50 10-30% 
 ผา่นตะแกรงร่อนเบอร์ 100 1-10% 

 ค) นํา้ยาผสมปูนฉาบนํา้ยาผสมปูนฉาบท่ีผู้ รับจ้างใช้ผสมแทนปูนขาวให้ใช้ได้ตามสดัส่วน 
คําแนะนําของบริษัทผู้ผลิต และไมมี่สว่นผสมของ CHLORIDE ไม่กดัมือ คณุภาพเทียบเท่ามาตรฐาน BS 4887 Mortar 
admixtures. Specification for air-entraining (plasticizing) admixtures โดยจะต้องได้รับการอนมุติัจากบริษัทท่ีปรึกษา
แล้วจงึจะใช้แทนได้ 
 ง) นํา้ ต้องใสสะอาดปราศจากนํา้มนักรดต่างๆ ด่าง เกลือ พฤกษธาต ุและสิ่งสกปรกเจ่ือปน 
ห้ามใช้นํา้จาก คู คลอง หรือแหล่งอ่ืนใดก่อนได้รับอนุญาต และนํา้ท่ีขุ่นจะต้องทําให้ใสและตกตะกอนเสียก่อน จึงจะ
นํามาใช้ได้ 
   4) สว่นผสมปนูฉาบ 
     ปนูฉาบรองพืน้อตัราสว่น 1:3 โดยใช้ปนูซีเมนต์ 1 สว่น ผสมกบัทรายกลาง 3 สว่น 
   5) การผสมปนูฉาบ 
     ก) การผสมปนูฉาบจะต้องนําสว่นผสมเข้ารวมกนัด้วยเคร่ืองผสมคอนกรีต การผสมด้วยมือ 
จะอนมุติัให้ใช้ได้ในกรณีท่ีผู้ควบคมุงานพิจารณาเหน็วา่ได้คณุภาพเทียบเทา่ ผสมด้วยเคร่ือง 
     ข) ส่วนผสมของนํา้จะต้องพอเหมาะกบัการฉาบปนู ไม่เปียกหรือแห้งเกินไปทําให้ปนูฉาบ
ไมย่ดึเกาะผนงั 
   6) การเตรียมผิวฉาบปนู 
    ก) ผิว ค.ส.ล. ผิวท่ีจะฉาบจะต้องทําให้ผิวขรุขระเสียก่อน อาจโดยการสกดัผิวหน้าหรือใช้
ทรายพน่ขดั หรือใช้แปรงลวดขดั หรือใช้กรดจําพวกมิวริแอติค ผสมกบันํา้ 1:6 สว่น ล้างผิวคอนกรีตแต่ต้องล้างและขจดัผง
เศษวสัดอุอกให้หมดก่อนนํา้มนัทาไม้แบบในการเทคอนกรีตจะต้องขดัล้างออกให้สะอาดด้วยเช่นเดียวกนัแล้วราดนํา้และ
ทานํา้ปนูซีเมนต์ข้นๆ ให้ทัว่เม่ือนํา้ปนูแห้งแล้ว ให้สลดัด้วยปนูทราย 1:1 โดยใช้แปรงหรือไม้กวาดจุ่มสลดัเป็นมดัๆ ให้ทัว่ 
ทิง้ให้ปนูทรายแห้งแข็งตวัประมาณ 24 ชม. จึงราดนํา้ให้ความชุ่มชืน้ตลอด 48 ชม. และทิง้ไว้ให้แห้งจึงจะดําเนินงานขัน้
ตอ่ไป 
    ข) ผิววสัดุก่อ ผนังก่อ วสัดกุ่อต่างๆ จะต้องทิง้ไว้ให้แห้ง และทรุดตวัจนคงท่ีแล้วเสียก่อน 
(อย่างน้อยหลงัจากก่อผนงัเสร็จแล้ว 7 วนั) จึงทําการสกดัเศษปนูออก ทําความสะอาดผิวให้ปราศจากไขมนัหรือนํา้มนั
ตา่งๆ ฝุ่ นผง 
   7) การฉาบปนู 
    ก) การฉาบปนูรองพืน้ จะต้องตัง้เฟีย้มทําระดบั จบัเหล่ียม เสาคานขอบค.ส.ล. ต่างๆ ให้
เรียบร้อยได้แนวดิ่ง และแนวระดบั ผนังและฝ้าเพดานควรจะทําระดบัไว้เป็นจุดๆ ให้ทั่วเพ่ือให้การฉาบปูนรวดเร็วและ
เรียบร้อยขึน้โดยใช้ปนูเค็ม สว่นผสมปนูซีเมนต์ 1 สว่น ทรายละเอียด 1 สว่น ภายหลงัปนูท่ีตัง้เฟีย้มทําระดบัเสร็จเรียบร้อย
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และแห้งดีแล้ว ให้ราดนํา้หรือฉีดนํา้ให้บริเวณท่ีจะฉาบปนูตามอตัราส่วนผสมและวิธีผสมตามท่ีกําหนดให้แล้วให้ฉาบปนู
รองพืน้ได้ระดบัใกล้เคียงกนักบัระดบัแนวท่ีเฟีย้มไว้ (ความหนาของปนูฉาบรองพืน้ประมาณ 10 มม.) โดยใช้เกรียงไม้ฉาบ
อดัปนูให้เกาะติดแน่นกบัผิวพืน้ท่ีฉาบปนู และก่อนท่ีปนูฉาบรองพืน้จะเร่ิมแข็งตวัให้ขดูขีดผิวหน้าของปนูฉาบให้ขรุขระเป็น
รอยไปมาโดยทัว่กนั เพ่ือให้การยดึเกาะตวัของปนูฉาบตกแตง่ยดึเกาะดีขึน้ เม่ือฉาบปนูรองพืน้เสร็จแล้ว จะต้องบ่มปนูฉาบ
ตลอด 48 ชม. และทิง้ไว้ให้แห้งก่อน 7 วนั จงึทําการฉาบปนูตกแตง่ได้ การฉาบปนูภายนอกตรงผนงัวสัดกุ่อท่ีผนงัก่อต่อกบั
โครงสร้างคอนกรีตเสาคานให้ป้องกนัการแตกร้าว โดยใช้แผ่นตะแกรงชนิด GALVANIZED EXPANDED METAL JOINT 
STRIPS ตอกตะปยูดึยาวตลอดแนวรอยตอ่แล้วจงึทําการฉาบปนูรองพืน้ได้ 
    ข) การฉาบปนูตกแต่ง ก่อนฉาบปนูตกแต่ง ให้ทําความสะอาดและราดนํา้บริเวณท่ีจะฉาบ
ปนูให้เปียกโดยทัว่กนัเสียก่อนจึงฉาบปนูตกแต่งได้ โดยใช้อตัราส่วนผสมตามท่ีกําหนดให้และฉาบปูนให้ได้ตามระดบัท่ี
เฟีย้มไว้ การฉาบปนูในชัน้นีใ้ห้หนาไม่เกิน 8 มม.) โดยใช้ไม้เกรียงไม้ฉาบอดัปนูให้เกาะติดแน่นกบัชัน้ปนูฉาบรองพืน้ และ
ต้องหมัน่พรมนํา้ให้เปียกชืน้ตลอดเวลาฉาบ ขดัตกแต่งปรับจนผิวได้ระดบัเรียบร้อยตามท่ีต้องการด้วยเกรียงไม้ยาง เพ่ือ
ป้องกนัการเว้าหรือแอ่นของผิวปนูฉาบ สําหรับช่องเปิดต่างๆ ต้องฉาบปนูให้ได้มมุของเปิดเหล่านี ้ตามท่ีกําหนดไว้ โดยท่ี
ด้านของมมุได้ระดบัเดียวกนั ไมเ่ว้าหรือปตูลอดแนว 
    ค) การฉาบปูนในลักษณะพืน้ท่ีกว้าง การฉาบปูนตกแต่ง หรือฉาบปูนรองพืน้บนพืน้ท่ี
ระนาบนอน เอียงลาดหรือระนาบตัง้ ซึ่งมีขนาดกว้างเกิน 9 ตารางเมตร หากในรูปแบบหรือรายละเอียดประกอบแบบ
ก่อสร้างได้ระบใุห้มีแนวเส้นแบ่งท่ีแสดงไว้อย่างชดัเจน ผู้ รับจ้างจะต้องขอคําแนะนําพิจารณาจากผู้ควบคมุงานในการแบ่ง
แนวเส้นปนูฉาบหรือให้ใสแ่ผน่ตะแกรงชนิด GALVANIZED EXPANDED METAL BEAD ช่วยยดึปนูฉาบตลอดแนว หากผู้
รับจ้างมิได้ปฏิบติัตามในกรณีดงักล่าวข้างต้น ผู้ควบคุมงานอาจสัง่ให้เคาะสกัดปนูฉาบออกแล้วฉาบใหม่ โดยผู้ รับจ้าง
จะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทัง้หมด ในกรณีท่ีระบุให้ฉาบปนูขัดผิวมนัให้ฉาบปูนตกแต่งปรับให้ได้ระดบัตกแต่งผิวจน
เรียบร้อยแล้ว ให้ใช้นํา้ปนูข้นๆ ทาโบกทบัหน้าให้ทัว่ ขดัผิวเรียบด้วยเกรียงเหลก็ ในกรณีท่ีระบใุห้ฉาบปนูผสมนํา้ยากนัซึม
ขดัผิวมนั ปนูฉาบชัน้รองพืน้และปนูฉาบชัน้ตกแต่งจะต้องผสมนํา้ยากนัซึม ลงในส่วนผสมของปนู ทราย ตามอตัราส่วน
และคําแนะนําของผู้ผลติโดยเคร่งครัดและทําการขดัผิวมนัดงัท่ีระบใุนรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างนี ้
    ง) ถ้าปนูฉาบผนงัหนามากกว่า 1.5 ซม.แล้วควรแบ่งทําเป็น 2 ชัน้ และชัน้นอกให้ใช้ทราย
ละเอียดทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคมุงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างอาจสัง่ลด หรือเพิ่มส่วนผสมก็ได้แล้วแต่
ชนิดของงาน 
    8) การซอ่มผิวฉาบปนู 
    ผิวปูนฉาบท่ีแตกร้าว หลดุร่อนหรือปูนไม่จับกบัผิวพืน้ท่ีท่ีฉาบไป หรือฉาบปูนซ่อมรอยสกัด
ต่างๆ จะต้องทําการซ่อมโดยการเคาะสกดัปนูฉาบเดิมออกเป็นบริเวณกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. และทําผิวให้ขรุขระฉีดนํา้
ล้างให้สะอาดแล้วฉาบปนูใหม ่ตามข้อการฉาบปนูข้างต้นด้วยทรายท่ีมีขนาดและคณุสมบติัเดียวกนักบัผิวปนูเดิม ผิวปนูท่ี
ฉาบใหมแ่ล้วจะต้องเรียบสนิทเป็นเนือ้เดียวกบัผิวปนูเดิม ห้ามใช้ฟองนํา้ชบุนํา้ในการตกแตง่ผิวปนูฉาบซอ่มนี ้
   9) การป้องกนัผิวปนูฉาบ 
จะต้องบ่มผิวปนูฉาบท่ีฉาบเสร็จใหม่ๆ แต่ละชัน้ให้มีความชืน้อยู่ตลอดเวลา 82 ชม. โดยใช้นํา้พ่นเป็นละอองละเอียดและ
พยายามหาทางป้องกนัและหลีกเล่ียงมิให้ถกูแสงแดดโดยตรง หรือมีลมพดัจดั การบ่มผิวนี ้ให้ผู้ รับจ้างถือเป็นสิ่งสําคญัท่ี
จะต้องให้การดแูลเป็นพิเศษด้วย 

2.6.2 การฉาบปนูขดัมนั 
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กรรมวิธีการทํางานเหมือนการฉาบปนูในข้อ  2.6.1 หลงัจากฉาบปนูผิวหน้าและปรับจนได้ระดบัตกแต่งผิวจน
เรียบร้อยแล้ว ให้พรมนํา้ และโรยปนูซีเมนต์ผงทบัหน้าให้ทัว่ ขดัผิวให้เรียบมนัด้วยเกรียงเหลก็ 

2.6.3 การฉาบปนูขดัมนักนัซมึ 
ขณะผสมปนูฉาบทัง้ 2 ชัน้ ให้ผสมนํา้ยากนัซมึ มีสดัสว่นตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลติแล้วจงึฉาบ 
 

2.7 งานกรวดล้างและหนิล้าง 
2.7.1  ข้อกําหนดทัว่ไป 

 1)  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความชํานาญ มีระบบ
ควบคมุคณุภาพท่ีดี ในการติดตัง้งานหินล้าง/กรวดล้าง ผนงัและพืน้ ตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 
 2)   ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําแผน่ตวัอยา่งหินล้าง/กรวดล้างขนาด 300x300 มิลลิเมตร แสดงสี ขนาด
เมด็หินและกรวด ลวดลาย และวสัดแุบง่ช่อง ให้ผู้ควบคมุงาน และ/หรือ ผู้ออกแบบคดัเลือกและอนมุติัก่อน 
ดําเนินการ 
 3)  ผู้ รับจ้างต้องจดัทํา Shop Drawing เพ่ือให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตัง้ ดงันี ้
  -  แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตดัของงานหินล้าง/กรวดล้างทัง้หมด ระบสีุและขนาดเม็ดหินหรือ
กรวดให้ชดัเจน 
  -  แบบขยายการติดตัง้บริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ แนวเส้นแบ่งช่องหรือเส้นขอบคิว้ แสดง
อตัราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของนํา้ของพืน้แตล่ะสว่น 
  -  แบบขยายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือจําเป็น เช่น ตําแหน่งติดตัง้อปุกรณ์งานระบบท่ีเก่ียวข้อง ช่อง
ระบายนํา้ท่ีพืน้ ตําแหน่งติดตัง้สวิทช์ปลัก๊ ช่องซอ่มบํารุง เป็นต้น 
 4)  ผู้ รับจ้างจะต้องทําการป้องกนัและระมดัระวงัมิให้ผนงัหรือส่วนของอาคารอ่ืนๆ เปรอะเปือ้น 
และป้องกนัไมใ่ห้ทอ่นํา้หรือทางระบายนํา้ตา่งๆ อดุตนัเสียหาย 

2.7.2  วสัด ุ
 1)  หิน ให้ใช้หินอ่อนคดัและล้างจนสะอาด ปราศจากสิ่งอ่ืนเจือปน ขนาดใกล้เคียงกันโดยร่อน
ผ่านตะแกรงหากไม่ระบใุนแบบ ให้ใช้ขนาด 3-4 มิลลิเมตร ชนิด ขนาด และสีของหินจะต้องได้รับอนมุติัจากผู้ควบคมุงาน 
และ/หรือ ผู้ออกแบบก่อนดําเนินการ 
 2)  กรวด ให้ใช้กรวดทะเลคดัเม็ดกลมและล้างจนสะอาด ปราศจากสิ่งอ่ืนเจือปน ขนาดใกล้เคียง
กนัโดยผา่นตะแกรงร่อน หากไมร่ะบใุนแบบ ให้ใช้ขนาด 2-3 มิลลเิมตร ชนิด ขนาด และสี จะต้องได้รับอนมุติัจากผู้ควบคมุ
งาน และ/หรือ ผู้ออกแบบก่อนดําเนินการ 
 3)  ปนูทรายปรับระดบัพืน้ ปนูซีเมนต์ขาว ปนูซีเมนต์ทัว่ไปสีเทา และสีฝุ่ น จะต้องได้รับการอนมุติั
ก่อนดําเนินการ 
 4)   การแบ่งช่อง หากไม่ระบใุนแบบ ให้ใช้ไม้สกัขนาด 5x10 มิลลิเมตร สําหรับการเซาะร่อง หรือ
ใช้ PVC ขนาด 6x10 มิลลเิมตร สําหรับการฝังเส้นแบง่ช่อง ขนาดช่องไมเ่กิน 2.00x2.00 เมตร 

2.7.3  วิธีการดําเนินงาน 
 1)  การเตรียมผิว 
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  1.1)  ทําความสะอาดพืน้ผิวท่ีจะทําผิวหินล้าง/กรวดล้างให้สะอาด ปราศจากฝุ่ นผง คราบ
ไขมนั เศษปนูทราย หรือสิง่สกปรกอ่ืนใด และล้างทําความสะอาดด้วยนํา้ 
  1.2)  สําหรับพืน้ท่ีจะทําหินล้าง/กรวดล้าง จะต้องเทปูนทรายปรับระดับ ให้ได้ระดับและ
ความเอียงลาดตามต้องการ สําหรับผนงัจะต้องฉาบปนูรองพืน้ ให้ได้ด่ิง ได้ฉาก ได้แนว ตามท่ีระบไุว้ในหมวดงานฉาบปนู 
โดยใช้ปนูฉาบสําเร็จรูปชนิดหยาบ เพ่ือให้ได้ผิวพืน้หรือผิวผนงัท่ีเรียบและแข็งแรงโดยเหลือความหนาสําหรับทําผิวหินล้าง/
กรวดล้างประมาณ 15 มิลลเิมตร 
  1.3)  หลงัจากเทพืน้ปนูทรายปรับระดบั หรือฉาบปนูรองพืน้ผนงัแล้ว 24 ชัว่โมง ให้ทําการ
บม่ตลอด 3 วนั ทิง้ไว้ให้แห้ง แล้วจงึเร่ิมดําเนินการทําผิวหินล้าง/กรวดล้างได้ 
 2)  การทําผิวหินล้าง / กรวดล้าง 
  2.1)  จดัวางแนวเส้นแบ่งขนาดช่องด้วยไม้หรือ PVC ตามท่ีได้รับอนมุติั แบ่งเป็นช่องๆ ตาม 
Shop Drawing ท่ีได้รับอนมุติั ยดึเส้นแบง่ด้วยปนูทราย ให้ได้แนวตรงและได้ระดบั ทิง้ไว้ให้แห้งอยา่งน้อย 24 ชัว่โมง 
  2.2)  ก่อนฉาบผิวหรือเทผิว ผู้ รับจ้างจะต้องรดนํา้ทัว่บริเวณให้ชุ่ม แล้วสลดัหรือเทด้วยนํา้
ปนูซิเมนต์ข้นเป็นตวัประสานก่อน จงึฉาบหรือเทผิว 
  2.3)  ผสมหินหรือกรวด อตัราส่วน ปนูซีเมนต์ 1 ส่วน หินหรือกรวด 3 ส่วน ผสมกบันํา้
สะอาดให้ข้นพอเหมาะกบัการใช้งาน ฉาบหรือเทลงในพืน้ท่ีแล้วตบให้แน่น แต่งให้ได้ระดบัเสมอเส้นแบ่งช่อง แล้วทิง้ไว้ให้
ผิวปนูเร่ิมหมาดประมาณ 30 นาที จึงทําการล้างผิวโดยใช้แปรงจุ่มนํา้สะอาด ค่อยๆกวาดหรือล้างผิวหน้าให้ทัว่หลายครัง้ 
จนเหน็เมด็หินหรือเมด็กรวดชดัเจน ทิง้ไว้ให้แห้ง 1 วนั 
  2.4)  ใช้กรดเกลือผสมนํา้สะอาด 1:20 ใช้แปรงจุ่ม ค่อยๆ กวาดให้ทัว่ผิวหน้าหลายครัง้ จน
คราบปนูออกหมด เหน็เมด็หินหรือกรวดชดัเจนและสวยงาม 
  2.5)  การทําให้ทําทีละช่องพอเหมาะกบัเวลาและช่างฝีมือ เม็ดหินหรือเม็ดกรวดต้องแน่น
สม่ําเสมอกนัได้ด่ิงหรือได้ระดบัตลอดผิวหน้า 

2.7.4  การบํารุงรักษาและทําความสะอาด 
 1)  ผิวหินล้าง/กรวดล้างทัง้หมด เม่ือทําเสร็จแล้วจะต้องได้แนว ได้ระดบั ได้ด่ิง เรียบสม่ําเสมอ ใน
กรณีท่ีเกิดมีรอยด่าง แตกร้าวหรือเม็ดหิน/กรวด กระจายตวัไม่สม่ําเสมอกนั หรือความไม่เรียบร้อยใดๆ ผู้ รับจ้างจะต้อง
ดําเนินการแก้ไข โดยทบุออกแล้วทําให้ใหมท่ัง้ช่อง และให้ได้สีท่ีสม่ําเสมอทัว่ทัง้บริเวณ โดยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้าง 
 2)  หลังจากทําผิวหินล้าง /กรวดล้างแล้วเสร็จ  ทิ ง้ให้ผิวหินล้าง /กรวดล้างแห้งโดยไม่ถูก
กระทบกระเทือนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 วนั แล้วล้างทําความสะอาดอีกครัง้ด้วยนํา้ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด 
จากนัน้เคลือบผิวด้วย Wax หรือนํา้ยา Rain Coating ให้ทัว่อยา่งน้อย 1 ครัง้ 

 3)  ผู้ รับจ้างจะต้องป้องกนัไมใ่ห้งานหินล้าง/กรวดล้างของผนงัและพืน้ สกปรกหรือเสียหายตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

 
2.8 งานกระเบือ้ง 

2.8.1  ขอบเขตของงาน 
 1)  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความชํานาญ มีระบบ

ควบคมุคณุภาพท่ีดี ในการติดตัง้งานกระเบือ้ง ตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 
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 2)  วสัดท่ีุนํามาใช้ต้องเป็นวสัดใุหม่ท่ีได้มาตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากรอยร้าวหรือตําหนิใดๆ ไม่
บิดงอขนาดเท่ากนัทกุแผ่น ให้ใช้คณุภาพท่ี 1 หรือเกรด A หรือเกรดพรีเม่ียม บรรจใุนกลอ่งเรียบร้อย โดยมีใบสง่ของและ
ใบรับรองคณุภาพจากโรงงานผู้ผลติ ท่ีสามารถตรวจสอบได้ และจะต้องเก็บรักษาไว้อยา่งดีในท่ีไมมี่ความชืน้ 

 3)  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอยา่ง ชนิด และสีตา่งๆ ของกระเบือ้ง, เส้นขอบคิว้, วสัดยุาแนว พร้อม
รายละเอียด และขัน้ตอนในการติดตัง้งานกระเบือ้งแต่ละชนิด เช่น กระเบือ้งปพืูน้ กระเบือ้งผนงัภายในและภายนอก เป็น
ต้น ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการสัง่ซือ้ 

 4)  ผู้ รับจ้างต้องจดัทํา Shop Drawing เพ่ือให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตัง้ ดงันี ้
  -  แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตดั ของการปกูระเบือ้งทัง้หมด ระบรุุ่น ขนาด ของกระเบือ้งแต่ละ

ชนิด 
  -  แบบขยายการติดตัง้บริเวณขอบ มุม รอยต่อ การลดระดับ การยกขอบ แนวของเส้น

รอยตอ่ หรือเส้นขอบคิว้ และเศษของกระเบือ้งทกุสว่น แสดงอตัราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของนํา้ของพืน้แต่ละ
สว่น 

  -  แบบขยายอ่ืน ท่ีเก่ียวข้องหรือจําเป็น เช่น ตําแหน่งติดตัง้ท่อนํา้สําหรับจ่ายเคร่ืองสขุภณัฑ์
ท่ีผนงัช่องระบายนํา้ทิง้ท่ีพืน้ ตําแหน่งท่ีติดตัง้สวิทช์ ปลัก๊ ช่องซอ่มบํารุง เป็นต้น 

 5)  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําระบบกนัซมึพืน้หรือผนงัท่ีระบใุห้ทําระบบกนัซมึ ก่อนการเทพืน้ปนูทราย
ปรับระดบัหรือฉาบปนูรองพืน้ผนงั แล้วจึงทําการติดตัง้กระเบือ้ง เช่น ระบบกนัซมึพืน้ห้องนํา้หรือพืน้ชัน้ลา่งท่ีติดกบัพืน้ดิน 
เป็นต้น 

2.8.2  วสัด ุ
วสัดท่ีุนํามาใช้ ต้องเป็นวสัดใุหม่ท่ีได้มาตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากรอยร้าว หรือตําหนิใดๆ รายละเอียด รูปแบบ ชนิด 
ขนาด ความหนา สี และลวดลาย ตามท่ีระบใุนแบบ ให้ใช้กระเบือ้งชัน้คณุภาพท่ี 1 ขนาดให้เป็นไปตามแบบคณุสมบติัไม่
ต่ํากวา่ มอก. 37-2529 กระเบือ้งดินเผาปพืูน้ เป็นกระเบือ้งสําหรับปพืูน้ทัง้หมด 

 1)  กระเบือ้งเซรามิค หากไม่ระบุในแบบให้ใช้ผิวกันล่ืนสําหรับปูพืน้ และผิวมันสําหรับบุผนัง 
ความหนาไมน้่อยกวา่ 6 มม. สําหรับกระเบือ้งขนาด 8”x8” และหนาไมน้่อยกวา่ 7 มม.สําหรับกระเบือ้งขนาด 12”x12”และ
หนาไมน้่อยกวา่ 9 มม.สําหรับกระเบือ้งขนาด 24”x24” 

 2)  ให้ผู้ รับจ้างเสนอรายละเอียดและตวัอย่างวสัดปุนูทรายปรับระดบัพืน้ กาวซีเมนต์ชนิดยืดหยุ่น
ตวัได้ดีสําหรับติดกระเบือ้ง วสัดติุดกระเบือ้งและวสัดยุาแนวกระเบือ้ง ตามมาตรฐาน ANSI A118.1 Dry-Set Portland 
Cement วสัดนํุา้ยาเคลือบใสป้องกนัการซมึของนํา้ปนูและสียาแนว   วสัดยุาแนวกระเบือ้งชนิดป้องกนัราดํา Wax เคลือบ
ผิวกระเบือ้ง และ วสัดอ่ืุนๆ ตามระบใุนแบบตอ่คณะกรรมการตรวการจ้างหรือผู้ควบคมุงาน ก่อนดําเนินงาน 

2.8.3  การติดตัง้ 
 1)  การเตรียมผิว 
  1.1)  ทําความสะอาดพืน้ผิวท่ีจะปูหรือบุกระเบือ้งให้ปราศจากฝุ่ นผง คราบไขมนั เศษปูน

ทราย หรือสิง่สกปรกอ่ืนใด แล้วล้างทําความสะอาดด้วยนํา้ 
  1.2)  สําหรับพืน้ท่ีจะปูกระเบือ้ง จะต้องเทปูนทรายปรับระดบั ให้ได้ระดบัและความเอียง

ลาดตามต้องการสําหรับผนงัจะต้องฉาบปนูรองพืน้ให้ได้ด่ิง ได้ฉาก ได้แนว ตามท่ีระบุไว้ในหมวดงานฉาบปนู โดยใช้ปนู
ฉาบสําเร็จรูปชนิดหยาบ เพ่ือให้ได้ผิวพืน้หรือผิวผนงัท่ีเรียบและแข็งแรงก่อนการปหูรือบกุระเบือ้ง 
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  1.3)  หลงัจากเทพืน้ปนูทรายปรับระดบั หรือฉาบปนูรองพืน้ผนงัแล้ว 24 ชัว่โมง ให้ทําการ
บม่ตลอด 3 วนั ทิง้ไว้ให้แห้ง แล้วจงึเร่ิมดําเนินการปกูระเบือ้งพืน้ หรือบกุระเบือ้งผนงัได้ 

  1.4)  การเตรียมแผ่นกระเบือ้ง จะต้องแกะกล่องออกมา ทําการเฉล่ียสีของกระเบือ้งให้
สม่ําเสมอทั่วกันและเพียงพอกับพืน้ท่ีท่ีจะปูหรือบุกระเบือ้ง แล้วจึงนํากระเบือ้งไปแช่นํา้ก่อนนํามาใช้ หรือปฏิบัติตาม
คําแนะนําของผู้ผลติ โดยได้รับความเหน็ชอบจากผู้ควบคมุงานก่อน 

  1.5)  กระเบือ้งดินเผาท่ีไม่เคลือบผิว ก่อนการปหูรือบจุะต้องเคลือบผิวด้วยนํา้ยาเคลือบใส 
เพ่ือป้องกนัการซมึของนํา้ปนูและสียาแนว โดยเคลือบให้ทัว่ผิวหน้าและขอบโดยรอบรวม 5 ด้าน อยา่งน้อย 2 เท่ียว 
 2) การปหูรือบกุระเบือ้ง 
  2.1)  ทําการวางแนวกระเบือ้ง กําหนดจํานวนแผ่น และเศษแผ่นตาม Shop Drawing ท่ี
ได้รับอนุมติั แนวกระเบือ้งทัว่ไปหากไม่ระบุในแบบให้ห่างกนั 2 มิลลิเมตร หรือชิดกนั ตามชนิดของกระเบือ้งหรือตาม
วตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 
  2.2)  เศษของแผน่กระเบือ้งจะต้องเหลือเทา่กนัทัง้ 2 ด้าน แนวรอยต่อจะต้องตรงกนัทกุด้าน
ทัง้พืน้และผนงั หรือตาม Shop Drawing ท่ีได้รับอนมุติั การเข้ามมุกระเบือ้งหากไมร่ะบใุนแบบ ให้ใช้วิธีเจียรขอบ 45 องศา 
คร่ึงความหนาของแผ่นกระเบือ้งประกบเข้ามุม รอยต่อรอบสุขภัณฑ์หรืออุปกรณ์ห้องนํา้ต่างๆ จะต้องตัดให้เรียบร้อย
สวยงามด้วยเคร่ืองมือตดัท่ีคมเป็นพิเศษ 
  2.3)  ทําความสะอาดพืน้ผิว แล้วพรมนํา้ให้เปียกโดยทัว่ ใช้กาวซีเมนต์ในการยึดกระเบือ้ง 
ด้วยการโบกให้ทัว่พืน้หรือผนงั แล้วจึงปหูรือบกุระเบือ้ง ให้ปฏิบติัตามคําแนะนําของผู้ผลิตกาวซีเมนต์ โดยได้รับการอนมุติั
จากผู้ควบคมุงานก่อน 
 2.4)  ติดตัง้และกดแผ่นกระเบือ้งตามแนวท่ีวางไว้ให้แน่นไม่เป็นโพรง ภายในเวลาท่ีกําหนด
ของกาวซีเมนต์ท่ีใช้ ในกรณีท่ีเป็นโพรง หรือไมแ่น่น หรือไมแ่ข็งแรง จะต้องรือ้ออกและทําการติดตัง้ใหม ่
 2.5)  ไมอ่นญุาตให้บกุระเบือ้งทบัขอบวงกบใดๆ ทกุกรณี 
 2.6)  หลงัจากปูหรือบุกระเบือ้งแล้วเสร็จ ทิง้ให้กระเบือ้งไม่ถูกกระทบกระเทือนเป็นเวลา
อย่างน้อย 48 ชั่วโมง แล้วจึงยาแนวรอยต่อด้วยวัสดุยาแนว โดยใช้สีท่ีใกล้เคียงหรืออ่อนกว่าสีกระเบือ้ง หรือตาม
วตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 
 2.7) ทําความสะอาดผิวกระเบือ้ง แล้วลง Wax ขดัให้ทัว่อยา่งน้อย 1 ครัง้ 

2.8) กระเบือ้งดินเผาท่ีไม่ได้เคลือบผิว หลงัจากปเูสร็จแล้ว จะต้องเคลือบผิวด้วยนํา้ยา
เคลือบใสประเภท PENETRATION SEALER ให้ทัว่พืน้อยา่งน้อย 2 เท่ียว 

 
2.9  งานผนังหนิขัด 

ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาวสัดุและอุปกรณ์ท่ีจําเป็นตามระบุในแบบรูปและรายการละเอียด และจัดส่งตวัอย่าง
ให้กบัคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนมุติัก่อนดําเนินการ 

วสัดท่ีุใช้ในงานหินขดั ประกอบด้วย 
1) หินเกล็ด หินเกล็ดท่ีใช้คือ หินอ่อนสีสนัต่างๆ ขนาดของหินเกลด็ท่ีใช้ หากมิได้ระบรุายละเอียด

ในแบบก่อสร้างให้ใช้สว่นผสมของหินขนาดเบอร์ 2, 3, 3 1/2 และ 4 คละเคล้าเข้าด้วยกนั หินท่ีใช้ต้องมีคณุภาพดีโดย
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จะต้องมีเนือ้ละเอียดไม่ขรุขระ หรือเป็นทราย สีสนัสะอาดตาไม่มีรอยด่างของคราบแร่   หรือสนิมหวัอยู่ในเนือ้ไม่ผยุุ่ย หิน
เกลด็คณุภาพดีจะให้ผิวหินขดัท่ีมีความมนัเงางามสงู 

2) ปนูซีเมนต์ขาว ปนูซีเมนต์ขาวเป็นปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1 
3) สีผสมซีเมนต์สีท่ีใช้ผสมซีเมนต์ขาว เพ่ือให้ออกเป็นสีสนัตา่งๆ นัน้  เป็นสารสงัเคราะห์ประเภท 

Metals Oxide  ท่ีจําหน่ายโดยทัว่ไปจะมีอยู ่6  สี  คือ สีแดง, ดํา,เหลือง, นํา้ตาล  (ซึง่มาจากสารสงัเคราะห์ประเภท  Ferric 
Oxide)  สีเขียว (จาก Chrome Oxide) และสีฟ้า (จาก Manganess Oxide) คณุสมบติัของสีผสมซีเมนต์จะต้องสามารถ
กระจายและผสมผสานกบัเนือ้ซีเมนต์ได้ดี ไมซี่ดจางและคงทน 

4) ผู้ รับจ้างต้องทําลวดลายของผนังและบอกชนิดและสีของเส้นแบ่ง และวัสดุอ่ืนๆ ให้คณะ 
กรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนมุติัก่อนดําเนินการ 

ภายหลงัการขดัเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากพบว่าตอนใดไม่เรียบ สีไม่สม่ําเสมอ เป็นริว้รอยหรือกะเทาะ
แตกร้าว เสียหายใดๆ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัการซ่อมแซม หรือทําให้ใหม่ตามการวินิจฉยัของคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดย
ไมคิ่ดมลูคา่ใดๆ เพิ่มเติมทัง้สิน้ 
 

2.10 งานผนังบุหนิ 
 2.10.1  ขอบเขตของงาน 
  1)  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดแุละอปุกรณ์ท่ีมีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความชํานาญ มีระบบ

ควบคมุคณุภาพท่ีดี ในการติดตัง้งานพืน้ปหูินและผนงับหุิน ตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ พร้อมมีวสัดปุ้องกนั
ความเสียหาย 

  2)  วสัดท่ีุนํามาใช้ต้องเป็นวสัดใุหม่ท่ีได้มาตรฐานของผู้ผลิตและคดัพิเศษ ปราศจากรอยร้าวหรือ
ตําหนิใดๆ ไมบ่ิดงอ ขนาดเทา่กนัทกุแผน่ 

  3)  ผู้ รับจ้างจะต้องทําการวดัและตรวจสอบสถานท่ีจริงบริเวณท่ีจะติดตัง้แผ่นหินก่อน เพ่ือความ
ถกูต้องของขนาดและระยะตามความเป็นจริง 

  4)  ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ คํานวณ ออกแบบ การใช้ขอยึดต่างๆ ความหนาแผ่นหินท่ีใช้ ตําแหน่ง
และจํานวนขอยดึสําหรับยดึติดแผน่หิน การบากแผน่ เจาะรูแผน่ และอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น พร้อมการตรวจสอบผนงัของอาคารให้
แข็งแรงพอสําหรับการติดตัง้ผนงัหินให้มัน่คงแข็งแรงและปลอดภยั 

  5)  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัส่งตวัอย่างหินตามชนิด สี และลายท่ีกําหนด ขนาดเท่ากบัวสัดท่ีุจะใช้จริง
ไม่น้อยกว่า 2 ตวัอย่าง ให้ผู้ควบคมุงาน และ/หรือ ผู้ออกแบบอนมุติัก่อนการสัง่ซือ้ ตวัอย่างดงักลา่วให้รวมถึงตวัอย่างการ
ติดตัง้และอปุกรณ์ประกอบท่ีจําเป็น เช่น ขอยดึแผน่หินบผุนงั ขอบคิว้ การเข้ามมุ การบาก เป็นต้น 

  6)  ผู้ รับจ้างต้องจดัทํา Shop Drawing เพ่ือให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตัง้ ดงันี ้
   - แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตดั ของงานพืน้ปหูินหรืองานผนงับหุิน ลายหรือรอยต่อของแผ่น

หินและเศษของแผน่หินทกุสว่น ระบสีุของหินแตล่ะสีแตล่ะชนิดให้ชดัเจน 
   -  แบบขยายการติดตัง้บริเวณ ขอบ มมุ รอยต่อ Flashing แนวบรรจบของวสัดใุกล้เคียง, 

ตําแหน่งและการยดึอปุกรณ์ประกอบในการติดตัง้ 
   -  แบบขยายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือจําเป็น เช่น ตําแหน่งติดตัง้อปุกรณ์งานระบบท่ีเก่ียวข้อง ช่อง

ซอ่มบํารุง การระบายนํา้ เป็นต้น 
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  7)  ผู้ รับจ้างจะต้องทําระบบกนัซึมพืน้หรือผนังท่ีระบุให้ทําระบบกนัซึม ก่อนการเทพืน้ปนูทราย
ปรับระดบัหรือฉาบปนูรองพืน้ผนงั แล้วจงึทําการติดตัง้หิน เช่น ระบบกนัซมึพืน้ชัน้ลา่งท่ีติดกบัพืน้ดิน เป็นต้น 

  8)  ผนงับหุินภายใน, พืน้ปหูินภายในและภายนอกทกุระยะไม่เกิน 4.00x4.00 เมตร จะต้องเว้น
ร่องอยา่งน้อย 3 มิลลเิมตร แล้วยาแนวด้วยซิลโิคน เพ่ือการขยายตวัของแผน่หิน 

  9)  ผนงับหุินภายนอกทกุแผ่น หรือทกุระยะไม่เกิน 1.00x1.00 เมตร จะต้องเว้นร่องอย่างน้อย 3 
มิลลเิมตร แล้วยาแนวด้วยซิลโิคน เพ่ือการขยายตวัของแผน่หิน 

  10)  ผนงับหุินทัง้ภายนอกและภายในท่ีสงูเกินกว่า 2.50 เมตร จะต้องเป็นผนงัท่ีแข็งแรงพอท่ีจะรับ
นํา้หนกัและจะต้องติดตัง้แผน่หินด้วยวิธีใช้ขอยดึแสตนเลส หรือเทียบเทา่ 

  11)  ในกรณีท่ีมีบวัเชิงผนงั ขอบเคาน์เตอร์ ขอบบนัไดหรือจมกูบนัไดท่ีเป็นหินแกรนิตหรือหินอ่อน 
ให้ทํามุมมนและขัดผิวมันท่ีมุมบน ความหนาหรือสนัของแผ่นท่ีมองเห็น เม่ือติดตัง้เสร็จแล้วจะต้องได้รับการขัดผิวมัน
เช่นเดียวกบัผิวหน้าแผน่หิน 

  12)  หากไมมี่ระบใุนแบบ การใช้แผน่หินปบูนัไดจะต้องเป็นแผน่เดียวตลอดไร้รอยต่อและได้รับการ
ขดัมมุมน, บากร่อง, หรือตาม Shop Drawing ท่ีได้รับอนมุติั 

  13)  ผิวหินทัง้หมดเม่ือปเูสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องได้ด่ิง ได้แนว ได้ระดบั เรียบสม่ําเสมอ ความไม่
เรียบร้อยใดๆ ท่ีเกิดขึน้ตามความเหน็ของสถาปนิก ผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินการแก้ไขโดยเป็นคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างทัง้หมด 
  2.10.2  วสัด ุ
วสัดท่ีุนํามาใช้ ต้องเป็นวสัดใุหม่ท่ีได้มาตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากรอยร้าว หรือตําหนิใดๆ รายละเอียด รูปแบบ ชนิด 
ขนาด ความหนา สี และลวดลาย ตามท่ีระบใุนแบบ 
 1)  หินแกรนิตเป่าไฟ กนัล่ืน ให้ใช้หินในประเทศ ขนาดไม่น้อยกว่า 400x800x20 มิลลิเมตร หรือ
ตามแบบระบุ สําหรับปูพืน้ภายนอก และขนาดไม่น้อยกว่า 400x800x18 มิลลิเมตร สําหรับบุผนังด้วยกรรมวิธี Wet-
Process และหินแกรนิตขนาดไมน้่อยกวา่ 400x800x30 มิลลเิมตรหรือตามแบบระบ ุสําหรับผนงัท่ีบผุนงัด้วยกรรมวิธี Dry-
Process โดยเสนอตวัอยา่งท่ีทําการเป่าไฟแล้วขนาดเทา่แผน่จริงก่อนดําเนินการ 
 2)  หินแกรนิต ขนาดไม่น้อยกว่า 400x800x20 มิลลิเมตร หรือตามแบบระบุ สําหรับปูพืน้
ภายนอก และขนาดไมน้่อยกวา่ 400x800x18 มิลลเิมตร สําหรับบผุนงัด้วยกรรมวิธี Wet-Process และหินแกรนิตขนาดไม่
น้อยกว่า 400x800x30 มิลลิเมตรหรือตามแบบระบ ุสําหรับผนงัท่ีบผุนงัด้วยกรรมวิธี Dry-Process โดยเสนอตวัอย่างท่ีทํา
การเป่าไฟแล้วขนาดเทา่แผน่จริงก่อนดําเนินการ 
   3) หินทรายธรรมชาติขนาดไม่น้อยกว่า 300x600x25 มิลลิเมตร หรือตามแบบระบ ุสําหรับปพืูน้ 
ให้ใช้ชนิดผิวหน้าเรียบจาก สระบรีุ หรือตาก หรือเทียบเทา่ เลือกสีได้ 
   4) หินผิวด้าน พ่นทราย เป่าไฟ สกดัหยาบ และหินอ่ืนใด ท่ีไม่ได้ทําผิวขดัมนั ให้เคลือบผิวด้วย
นํา้ยาเคลือบใสประเภท PENETRATION SEALER อยา่งน้อย 2 เท่ียว 
   5) หินผิวขดัมนัต้องมีความมนัท่ีได้รับการขดัด้วยเคร่ืองมือท่ีได้มาตรฐานสากล อนัเป็นท่ียอมรับ 
ก. หินผลติภายในประเทศต้องวดัได้ 80 - 90 ตามมาตรฐานสากล 
ข. หินผลติภายนอกประเทศ 90 - 95 ตามมาตรฐานสากล 
   6) ให้ผู้ รับจ้างเสนอรายละเอียดและตัวอย่างวัสดุ ปูนทรายเทพืน้ปรับระดับ กาวซีเมนต์ชนิด
ยืดหยุ่นตวัได้ดีสําหรับติดตัง้ วสัดติุดหินธรรมชาติ ตามมาตรฐาน ANSI A118.1 Dry-Set Portland Cement วสัดนํุา้ยา
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เคลือบใสป้องกนัความชืน้และกนัซึม วสัดยุาแนวรอยต่อทัว่ไปชนิดป้องกนัราดํา วสัดยุาแนวร่องเพ่ือการขยายตวัของหิน
หรือซิลิโคนชนิดป้องกนัคราบนํา้มนั   Wax เคลือบผิวหิน หรือ วสัดอ่ืุนๆ ตามระบใุนแบบ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง
หรือผู้ควบคมุงาน ก่อนดําเนินงาน 
  2.10.3   การติดตัง้ 
   1)  การเตรียมผิว 
    1.1)  ทําความสะอาดพืน้ผิวท่ีจะปหูินหรือบหุินให้ปราศจากฝุ่ นผง คราบไขมนั เศษปนู หรือ
สิง่สกปรกอ่ืนใด แล้วล้างทําความสะอาดด้วยนํา้ 
    1.2)  เทปูนทรายปรับระดับสําหรับพืน้ หรือฉาบปูนรองพืน้สําหรับผนัง ให้ได้ระดับและ
ความเอียงลาดตามต้องการ ได้ด่ิง ได้ฉาก ได้แนว เพ่ือให้ได้ผิวพืน้หรือผิวผนงัท่ีเรียบและแข็งแรงก่อนการปหูรือบหุิน 
    1.3)  หลงัจากเทพืน้ปนูทรายปรับระดบัหรือฉาบปนูรองพืน้ผนงัแล้ว 24 ชัว่โมง ให้ทําการบม่
ตลอด 3 วนั ทิง้ไว้ให้แห้ง แล้วจงึเร่ิมดําเนินการปหูินหรือบหุินได้ 
    1.4)  การเตรียมแผน่หิน จะต้องจดัเรียงแผ่นหินท่ีจะใช้ในบริเวณใกล้เคียงๆ เพ่ือเฉล่ียสีและ
ลายของหินให้สม่ําเสมอกนัทัว่ทัง้พืน้ท่ีท่ีจะปหูรือบหุิน ให้ผู้ควบคมุงาน และ/หรือ ผู้ออกแบบพิจารณาอนมุติัตําแหน่งการ
วางแผน่หินแตล่ะแผน่ และคดัเลือกหินแตล่ะแผน่ก่อนการติดตัง้ 
    1.5)  ก่อนดําเนินการปหูินหรือบุหิน จะต้องทานํา้ยาเคลือบใสป้องกนัความชืน้ท่ีด้านหลงั
และด้านข้างของแผน่หิน รวม 5 ด้าน โดยยกเว้นด้านหน้าของแผ่นหิน สําหรับหน้าหินท่ีทําผิวขดัมนั และทาทัง้ 6 ด้าน โดย
ทาท่ีด้านหน้าของแผ่นหินด้วย สําหรับหน้าหินท่ีทํา ผิวด้าน พ่นทราย เป่าไฟ สกดัหยาบ หรือผิวอ่ืนใดนอกเหนือจากผิวขดั
มนั โดยทาอยา่งน้อยด้านละ 2 เท่ียว และทิง้ไว้ให้แห้ง 24 ชม.ก่อนนําไปติดตัง้ 

1.6)   หากไม่มีระบเุป็นอย่างอ่ืน การใช้แผ่นหินปบูนัไดจะต้องเป็นแผ่นเดียวตลอดไร้รอยต่อ 
และได้รับการขดัมมุมน, บากร่อง, ขอบความหนาแผ่นท่ีมองเห็นต้องทําการขัดมนัเช่นเดียวกบัผิวหน้า จากนัน้จึง
ดําเนินการทากนัซมึตามท่ีกลา่วข้างต้น 
   2)  การปหูินหรือบหุิน 
    2.1)  ทําการวางแนวของแผ่นหิน กําหนดจํานวนและเศษแผ่นตาม Shop Drawing ท่ีได้รับ
อนมุติั แนวหินทัว่ไปให้ชิดกนัให้มากท่ีสดุ หรือตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 
    2.2)  เศษของแผ่นหินจะต้องเหลือเท่ากนัทัง้สองด้าน แนวรอยต่อหินของพืน้กบัผนงัจะต้อง
ตรงกนั หรือตาม Shop Drawing ท่ีได้รับอนมุติั การเข้ามมุหินหากไม่ระบใุนแบบ ให้ใช้วิธีเจียรขอบ 45 องศาประกบเข้า
มมุ ให้เหน็ความหนาของแผน่หินท่ีประกบกนัทัง้ 2 แผน่ ด้านละประมาณ 5 มิลลเิมตร 
    2.3)  การตดัแต่งหินในแนวตรง แนวโค้ง ต้องตดัด้วยเคร่ืองมือมาตรฐานและคมเป็นพิเศษ 
การเจาะหินเพ่ือใส่อุปกรณ์ต่าง ๆ รอยเจาะต้องมีขนาดตามต้องการ หินแกรนิตท่ีตัดต้องไม่บิดเบีย้ว แตกบิ่นและต้อง
ตกแตง่ขอบให้เรียบร้อยก่อนนําไปติดตัง้ 
    2.4)  ทําความสะอาดพืน้ผิว แล้วพรมนํา้ให้เปียกโดยทั่ว ใช้เกรียงฉาบกาวซีเมนต์ท่ีใช้
สําหรับยดึติดแผน่หิน ด้วยการโบกให้ทัว่พืน้ท่ีท่ีจะปหูินหรือบหุิน แล้วขดูให้เป็นรอยทาง ให้ปฏิบติัตามคําแนะนําของผู้ผลิต
กาวซีเมนต์ โดยได้รับความเหน็ชอบจากผู้ควบคมุงานก่อน 
    2.5)  ติดตัง้และกดแผ่นหินตามแนวท่ีวางให้แน่นไม่เป็นโพรงภายในเวลาท่ีกําหนดของกาว
ซีเมนต์ท่ีใช้ในกรณีท่ีเป็นโพรง หรือไมแ่น่น หรือไมแ่ข็งแรง จะต้องรือ้ออกและทําการติดตัง้ใหม ่
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    2.6)  หลงัจากปหูินหรือบุหินแล้วเสร็จ ทิง้ให้หินไม่ถกูกระทบกระเทือนเป็นเวลาอย่างน้อย 
48 ชัว่โมงแล้วจงึยาแนวรอยตอ่ด้วยวสัดยุาแนว โดยใช้สีท่ีใกล้เคียงหรือออ่นกวา่สีหิน หรือตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 
    2.7)  เช็ดวสัดยุาแนวสว่นเกินออกจากแผ่นหินด้วยฟองนํา้ชบุนํา้หมาดๆ ก่อนท่ีวสัดยุาแนว
จะแห้ง ให้ร่องและผิวของหินสะอาด ปลอ่ยทิง้ไว้ประมาณ 2 ชัว่โมง จึงทําความสะอาดด้วยผ้าสะอาดชบุนํา้หมาดๆ ทิง้ให้
วสัดยุาแนวแห้งสนิท 
   3)  การบหุินด้วยขอยดึ 
ให้ปฏิบติัตามวิธีการ ขัน้ตอน และ Shop Drawing ท่ีได้รับอนมุติั 

  2.10.4 การทําความสะอาด 
   1)  งานพืน้ปหูินหรือผนงับหุินท่ีเสร็จแล้ว จะต้องได้แนว ได้ระดบั ได้ด่ิง ได้สีท่ีเรียบสม่ําเสมอทัว่
ทัง้บริเวณและสวยงาม ไมมี่รอยขดูขีดหรือตําหนิใดๆ 
   2)  หลงัจากวสัดยุาแนวแห้งดีแล้วประมาณ 24 ชัว่โมง ให้ทําความสะอาดอีกครัง้ด้วยนํา้ และเช็ด
ให้แห้งด้วยผ้าสะอาด แล้วเคลือบผิวด้วย Wax อยา่งน้อย 1 ครัง้ 
   3)  ผู้ รับจ้างจะต้องป้องกันไม่ให้งานพืน้ปูหินและงานผนังบุหิน สกปรกหรือเสียหายตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง และทําความสะอาดรอยตอ่ระหวา่งแผน่ให้สะอาดไมมี่รอยคราบเปือ้นใด ๆ ก่อนสง่มอบงาน 
  2.10.5  การป้องกนัแผน่หิน 
   1)  ผู้ รับจ้างจะต้องเก็บกองโดยไม่ให้มีนํา้หนกักดทบัลงบนแผ่นหิน โดยการวางแผ่นหินเรียงกนั
ตามแนวตัง้มีกระสอบหรือหมอนไม้รองรับ และท่ีเก็บกองจะต้องไมมี่ความชืน้ 
   2)  พืน้ท่ีปูหินแล้วเสร็จ ห้ามมีการเดินผ่านหรือบรรทุกนํา้หนัก หากจําเป็นจะต้องมีการสญัจร 
จะต้องมีการป้องกนัผิวหินมิให้เป็นรอยหรือเสียหาย ในกรณีท่ีผิวหน้าหินเกิดริว้รอยขดูขีดปรากฏให้เหน็ หรือแผน่หิน 
ไมเ่รียบ ไมส่ม่ําเสมอ ผู้ รับจ้างจะต้องทําการแก้ไขตามกรรมวิธีการขดัผิวมนัของแผ่นหิน หรือเปล่ียนให้ใหม่ และให้ได้สีของ
แผน่หินท่ีสม่ําเสมอกนัทัว่ทัง้บริเวณ โดยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้าง 
 
 2.11 บัวเชงิผนัง 
  ให้ปฏิบติัตามรายการ ดงันี ้
ให้ผู้ รับจ้างจดัทําแบบแปลนทกุชัน้แสดงแนวบวัเชิงผนงัแตล่ะชนิด เพ่ือขออนมุติัก่อนดําเนินการตามรายละเอียดดงันี ้

 1) บวัเชิงผนงัของพืน้เซรามิค ให้บดุ้วยแผ่นเซรามิค สงู 8”หรือ 12” หรือ 24” ตามขนาดกระเบือ้งปู
พืน้ สีตามท่ีกําหนดให้ 

 2) บวัเชิงผนงัของพืน้ทรายล้าง, กรวดล้าง, หินล้าง, กระเบือ้งยาง, หินแกรนิต, หินอ่อนและหินขดั ให้
ใช้วสัดชุนิดเดียวกนัสงู 4" รายละเอียดการติดตัง้ตามแบบระบ ุโดยทางผู้ รับจ้างต้องจดัทําแบบรายละเอียดการติดตัง้ก่อน
ดําเนินการ 

 3) บวัเชิงผนงัสําหรับพืน้ปพูรม ถ้ามิได้ระบใุนแบบหรือรายการก่อสร้างให้ชดัเจน ให้ติดตัง้บวัเชิงผนงั
ไม้สกัสงู 4” 

ในสว่นอ่ืนๆ ถ้าหากมิได้ระบใุนแบบหรือรายการก่อสร้างให้ชดัเจน ให้ใช้บวัเชิงผนงัวสัดชุนิดเดียวกนักบัวสัดพืุน้สงู 
4” 
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3.   งานหลังคา และระบบกันซมึ    
  

3.1 ขอบเขตของงาน และข้อกาํหนดทั่วไป 
หลงัคาทัว่ไป ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัตามรายละเอียดดงันี ้
3.1.1 หลงัคาจะต้องติดตัง้ให้ถกูหลกัการติดตัง้ตามมาตรฐานสากล หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต พืน้หลงัคา

มีความเอียงลาดลงสูร่างระบายนํา้ตามท่ีกําหนด ทัง้นีใ้ห้การระบายนํา้เป็นไปอยา่งสะดวกรวดเร็ว มิให้นํา้ขงัอยู่บนหลงัคา 
และรางระบายนํา้ได้ การระบายนํา้ให้เป็นไปตามรายการก่อสร้างงานประปา งานระบายนํา้ทิง้ และนํา้โสโครกตามแบบ
สขุาภิบาล 

3.1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องป้องกนัการซึมของนํา้ท่ีจะซึมลงในพืน้หลงัคาคสล.โดยการทําระบบกนัซึมโดยใช้ 
Water Proof ชนิดมี Topping 

3.1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องรับประกนัคณุภาพของหลงัคาในระยะเวลา 2 ปี หากเกิดรอยร้าวแตกหรือร่ัวไหล
เกิดขึน้ภายในระยะเวลา 2 ปี ภายหลงัการสง่มอบงานแล้วผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําใหม่ หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีโดยไม่
คิดมลูคา่ใด ๆ ทัง้สิน้ 

3.1.4 งานสว่นครอบหลงัคาท่ีเป็นปนูปัน้, ปีกนกหรือ Flashing หากมิได้แสดงในแบบแต่เป็นงานในสว่น
ท่ีจะทําให้ไมเ่กิดการร่ัวซมึและเป็นผลดีแก่อาคารผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและดําเนินการอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
3.2 ชนิดของหลังคา 

3.2.1 หลงัคา คสล.  
1) การเตรียมการ 
 หลงัคา คสล. คอนกรีตต้องเป็นมวลแน่น และจะต้องผสมนํา้ยากนัซมึลงไปในสว่นผสมของ

คอนกรีต ขณะผสมคอนกรีตในโม่ผสมเพ่ือให้ส่วนผสมเข้ากนัดี  ขนาด ปริมาณของนํา้ยา วิธีใช้ให้ใช้ตามคําแนะนําและ
กรรมวิธีของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัดโดยได้รับการอนุมติั และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้วดําเนินการเท
คอนกรีตตามรายละเอียดในหมวดงานคอนกรีตโดยเคร่งครัดพร้อมทัง้จดัปรับระดบัผิวคอนกรีตให้มีความเอียงลาดไปยงั
จุดระบายนํา้ตามท่ีระบุในแบบก่อสร้างแล้ว จึงขดัผิวของคอนกรีตให้เรียบในขณะท่ีผิวของคอนกรีตยงัหมาดๆ อยู่ และ
ดําเนินการบม่คอนกรีตตามรายละเอียดในหมวดงานคอนกรีต 

2) การดําเนินการระบบกนัซมึ 
ขอบเขตของงาน 
ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัด ุแรงงาน อปุกรณ์ท่ีจําเป็นในการก่อสร้าง ในงานป้องกนัความชืน้   

ตามท่ีระบใุนแบบและรายการก่อสร้าง ผู้ รับจ้างจะต้องจดัส่งเอกสารประกอบคณุภาพวสัดขุองผู้ จําหน่ายหรือผู้ผลิต ท่ีได้
กําหนดไว้พร้อมหลกัฐานเพ่ือขออนมุติั 

การดําเนินการ 
หากไม่ได้ระบุเป็นอ่ืนในแบบ ให้ใช้ระบบกันซึมประเภท POLYURETHANE สตูรนํา้ ชนิด

ยืดหยุ่นพิเศษ  มีค่าความยืดหยุ่น (ELONGATION OF BREAK) ไม่น้อยกว่า 350% ให้ทําการทารองพืน้ 1 เท่ียว และทา
กนัซมึในอตัราประมาณ 0.7 กก./ตรม. อย่างน้อย 2 เท่ียว ความหนารวมประมาณ 0.7-1.0 มม. บริเวณท่ีเป็นมมุพืน้ชน
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ผนงัให้ทําการลบมมุ หรือใช้ POLYURETHANE SEALANT ยาแนวรอยต่อตลอดแนว การติดตัง้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ผู้ผลติ  

การทําชัน้Topping ถ้ามีระบไุว้ในแบบ 
ให้ดําเนินการตามท่ีกําหนดในแบบก่อสร้าง,หากรูปแบบหรือรายละเอียดประกอบแบบ

ก่อสร้างมิได้กําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน การทําชัน้ Topping สําหรับหลงัคา คสล. ให้ดําเนินการดงันี ้ 
ชัน้ Topping ต้องเทหนาไม่น้อยกว่า 3 ซม. สงูสดุ 5 ซม.เสริมตะแกรงเหล็ก Wire Mesh 4 

มม. # 200 x 200 มม.เพ่ือช่วยลดการแตกร้าว และทกุๆ ระยะประมาณ 3 x 4 ม.หรือระยะใกล้เคียงกนัตามความ
เหมาะสม แต่ไม่ควรเกิน 4 ม. ให้ทําร่อง Expansion Joint กว้างไม่น้อยกว่า 1 ซม. ฝังอดุด้านลา่งของร่องด้วยแผ่น Joint 
Filler โดยเว้นร่องสว่นบนไว้ลกึไม่เกิน 1 ซม. สําหรับอดุยาแนวกนันํา้ด้วยวสัด ุJoint Sealant ระหว่าง Joint Sealant กบั 
Joint Filler ต้องมีแผ่น Bond Breaker หรือกระดาษเทปกาวผิวมนั คัน่ไว้เพ่ือไม่ให้ติดกนั โดยเสนอรายละเอียดก่อน
ดําเนินการ 

การรับประกนั 
การดําเนินการงานติดตัง้  ให้ปฏิบติัตามขัน้ตอนและคําแนะนําของผู้ผลิต  ผู้ รับจ้างจะต้อง

รับประกนัคณุภาพของวสัดแุละการดําเนินการติดตัง้ เป็นเวลาไมน้่อยกว่า 5  ปี หลงัจากวนัทํางานแล้วเสร็จ ทัง้นีจ้ะต้องมี
หนังสือรับประกันผลงาน มอบไว้ให้กับผู้ ว่าจ้างเป็นหลักฐาน ในระยะเวลารับประกันถ้ามีการร่ัวซึมอันเกิดจากการ
เส่ือมสภาพของวสัด ุหรือจากกการบกพร่องในการดําเนินการผู้ รับประกนัจะต้องทําการซ่อมแซมให้หายร่ัวซมึโดยเร็ว เม่ือ
ได้รับแจ้งจากผู้วา่จ้าง โดยไมคิ่ดมลูคา่ใดๆ  

3.2.2 หลงัคาแผน่เหลก็ลอนเคลือบสี METAL SHEET 
1) วสัด ุและอปุกรณ์ 

 หลงัคาเหลก็รีดลอน (Metal Sheet) โทนสีตามแบบระบ ุแผ่นเหลก็มีค่า Yield strength ไม่
น้อยกว่า 550 mpa เคลือบผิวด้วยโลหะผสม อลูมิเนียมกับสังกะสี ไม่น้อยกว่า 150 กรัม/ ตรม. (2 ด้าน) เคลือบสี 
Polyester 2 ด้าน ความหนาแผ่นเหล็กไม่รวมชัน้เคลือบสี (BMT) ต้องไม่ต่ํากว่า 0.42 มม. ติดตัง้ด้วยระบบ Bolt หรือ 
Boltless ตามแบบระบ ุโดยหากเป็นระบบ Boltless ให้ทําการยิงสกรูท่ีปลายหลงัคาบริเวณตลอดแนวชายคาทกุสนัลอน
อยา่งน้อย 2 แถวของแป  

 พร้อมติดตัง้แผ่นฉนวนกนัความร้อนชนิด Polyethylene ชนิดมี Aluminum foil 2 ด้าน ความ
หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.ติดตัง้ระหว่างแผ่นหลงัคากบัแปด้วย METAL STRIP ตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือฉนวน Rockwool 
หนาไม่น้อยกว่า 50 มม.ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 60K ชนิดมีฟอยล์อลมิูเนียมหุ้มหรือตามแบบระบ ุติดตัง้ระหว่างแป
โดยใช้ตะแกรงลวดเช่ือมรองด้านใต้หรือตามคําแนะนําของผู้ผลติหรือฉนวนประเภทอ่ืนตามระบไุว้ในแบบ (ถ้ามี)  

 แผ่นหลงัคาบริเวณสนัหลงัคาต้องมีการพบัแผ่นกันนํา้ย้อน โดยดําเนินการตามคําแนะนํา
ของผู้ผลติ Flashing Metal Sheet ให้ใช้ผลติภณัฑ์เดียวกบัผู้ผลิตหลงัคาเหลก็รีดลอน รูปแบบมาตรฐาน เว้นแต่กําหนดไว้
ในแบบ ปลายแผ่น flashing ท่ีชนลอนหลงัคาต้องทําการตดัด้วยเคร่ืองมือเฉพาะหรือใช้วสัดปิุดตามรูปลอนหลงัคาพอดี 
รอยต่อระหว่างแผ่น flashing กบัหลงัคาหรือ Flashing ด้วยกนัเอง ให้ยาแนวด้วย Silicone ตลอดแนว การยดึด้วยโบลต์

ให้ใช้โบลต์และผลติภณัฑ์ตดิตัง้ตามมาตรฐานของผู้ผลติ 
 หลงัคาชนิดโปร่งให้ใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีทําจากเรซิน เสริมด้วยแผ่น Fiberglass Mesh เคลือบ

ด้วยฟิล์ม Polyester ชนิดป้องกนัรังสี UV นํา้หนกัแผ่นไม่น้อยกว่า 2,400 กรัม/ตารางเมตร ค่าการส่งผ่านของแสงไม่เกิน 
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40% ขึน้ลอนตามหลงัคาเหลก็รีดลอน ยึดด้วยโบลต์ รองด้วยแหวน Stainless เสริมยางชนิด EPDM การติดตัง้ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานผู้ผลติ 

2) การดําเนินการ 
 ติดตัง้แปเหล็กโดยใช้แปเหล็กชนิด และขนาดตามท่ีกําหนดในแบบและระยะห่างของแปให้

ติดตัง้ตามท่ีกําหนดในแบบ โดยมีการยึดกับจันทนัหลงัคาอย่างมัน่คงแข็งแรงตามท่ีกําหนดในแบบและจะต้องจัดปรับ
ระดบัรวมทัง้แนวของแปให้ตรงสม่ําเสมอเท่ากนัตลอด การติดตัง้การต่อเช่ือมจะต้องใช้ช่างท่ีมีฝีมือมีความชํานาญและ
เป็นไปตามหลักวิชาช่างท่ีดีทัง้นีแ้ปเหล็กจะต้องได้รับการดําเนินการป้องกันสนิมตามกรรมวิธีท่ีสถาปนิกกําหนดให้ 
สําหรับการมุงวัสดุตัง้แต่การเตรียมการวิธีการมุงระยะการซ้อนแผ่นและติดตัง้ครอบมุงรวมทัง้การติดตัง้อุปกรณ์ยึด
ประกอบต่างๆ ให้ดําเนินการตามคําแนะนําและกรรมวิธีของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด เม่ือดําเนินการมงุกระเบือ้งหลงัคาเสร็จ
แล้วแนวลอนกระเบือ้งรวมทัง้ชายกระเบือ้งจะต้องให้แนวตรงเรียบร้อยโดยจะต้องตรวจตราความเรียบร้อยของหลงัคา
ไม่ให้มีรอยแตกร้าว  หรือเสียหาย  หากมีการชํารุดเสียหาย ซึง่มีผลทําให้เกิดปัญหาในการใช้งานจะต้องเปล่ียนใหม่แก้ไข
จนถกูต้องตามกรรมวิธีของผู้ผลิต และต้องทําความสะอาดปราศจากฝุ่ นผงเศษวสัดตุ่างๆ บนหลงัคา และท่อรางระบาย
นํา้ ทัง้นีจ้ะต้องทําการทดสอบการร่ัวซมึของหลงัคาก่อนสง่มอบงาน 

3.2.3 รางนํา้สงักะสีหรือรางนํา้สเตนเลส, รางนํา้สําเร็จรูป 
 ความหนาของแผ่นสงักะสีตามแบบระบ ุ(หากไม่ระบใุห้ใช้สงักะสีเบอร์ 20) ไม่มีรอยร่ัวหรือสนิม

การติดตัง้ต้องวางซ้อนในแผน่กระเบือ้งและยดึติดกบัแป ระยะไมน้่อยกวา่ 30 ซม. การเช่ือมให้เช่ือมด้วยอาร์กอน 
 รางนํา้สแตนเลส ใช้ GRADE 304 หากไม่ระบใุนแบบให้ใช้ความหนา 1 มม. เช่ือมแบบ Argon 

Weld มีระยะเหล่ือมระหวา่งแผน่ด้านนอกของราง 1 ซม. 
 การพบัรางต้องพบัย้อนขึน้เพ่ือกนัการย้อนของนํา้ฝนการต่อลงท่อระบายนํา้จะต้องมีการป้องกนั

การร่ัวในจดุต่อให้ได้ผลดี และหากจําเป็นต้องมีการต่อแผ่น ห้ามต่อแนวรางนํา้ตามแนวยาว โดยให้ต่อตามแนวขวาง
เทา่นัน้ 
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4.   งานฝ้าเพดาน  
 
 4.1  ขอบเขตของงาน 

4.1.1  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความชํานาญ มีระบบควบคุม
คณุภาพท่ีดี ในการติดตัง้งานฝ้านเพดานตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 

4.1.2  ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้างและประสานงานกบัผู้ ติดตัง้งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ
และระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังานฝ้าเพดาน เช่น งานเตรียมโครงเหล็กยึดวงกบประต ูโครงเหล็กในฝ้าสําหรับยึดลวดแขวน
โครงเคร่าฝ้าเพดาน, ยึดดวงโคม, ยึดท่อลมของระบบปรับอากาศ เป็นต้น เพ่ือให้งานฝ้านเพดานแข็งแรง และเรียบร้อย
สวยงาม 

4.1.3  ในกรณีท่ีจําเป็นต้องเตรียมช่องสําหรับเปิดฝ้าเพดาน สําหรับซ่อมแซมงานระบบต่างๆ ของอาคารหรือ
ซ่อมแซมหลงัคาในภายหลงั ผู้ รับจ้างจะต้องติดตัง้ให้แข็งแรงและเรียบร้อย ตามท่ีกําหนดในแบบ หรือตามวตัถปุระสงค์ของ
ผู้ออกแบบ 

4.1.4  ระดับความสูงของฝ้าเพดาน ให้ถือตามระบุในแบบ แต่อาจเปล่ียนแปลงได้เล็กน้อย ตามความ
เหน็ชอบของผู้ควบคมุงาน 

4.1.5  ผู้ รับจ้างจะต้องส่งตวัอย่างพร้อมรายละเอียด และขัน้ตอนการติดตัง้ งานฝ้าเพดาน เช่น แผ่นยิบซัม่
โครงเคร่าผนงัและฝ้าเพดาน พร้อมอปุกรณ์ตา่งๆ ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการสัง่ซือ้ 

4.1.6  ผู้ รับจ้างต้องจดัทํา Shop Drawing เพ่ือให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตัง้ ดงันี ้
   1)  แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตดั ของผนงัหรือฝ้าเพดาน แสดงแนวโครงเคร่าระยะและตําแหน่งสวิทช์
ปลัก๊ ดวงโคม หวัจ่ายลม หวัดบัเพลงิและอ่ืนๆ ให้ครบถ้วนทกุระบบ 
   2)  แบบขยายการติดตัง้บริเวณ ขอบ มมุ รอยตอ่ การชนผนงัและโครงสร้างของอาคาร 
   3)  แบบรายละเอียดการยดึ ห้อยแขวนกบัโครงสร้างอาคาร หรือโครงหลงัคา หรือผนงัอาคาร 
   4)  แบบขยายอ่ืน ท่ีเก่ียวข้องหรือจําเป็น เช่น การติดตัง้ท่อร้อยสายไฟ ท่อนํา้ทิง้ของระบบปรับ
อากาศ สวิทช์ ปลัก๊ ช่องซอ่มบํารุง เป็นต้น 
 
 4.2  วัสดุ 

4.2.1  แผ่นยิบซัม่หนา 9 มิลลิเมตร หรือ 12 มิลลิเมตร หรือตามระบใุนแบบ ชนิดธรรมดา, กนัชืน้, บฟุอยล์ 
สะท้อนความร้อน หรือกนัไฟ ตามระบใุนแบบ ขนาด 1.20x2.40 เมตร แบบขอบลาดสําหรับผนงัหรือฝ้าฉาบเรียบรอยต่อ 
และขอบเรียบสําหรับฝ้า T-Bar  

4.2.2  โครงเคร่าผนงัเหลก็ชบุสงักะสี ขนาดไม่เลก็กว่า 30x70 มิลลิเมตร ความหนาของแผ่นเหลก็ไม่ต่ํากว่า 
0.50 มิลลเิมตร ระยะหา่งของโครงเคร่าตัง้ทกุ 400 มิลลเิมตร  

4.2.3  โครงเคร่าฝ้าเพดานฉาบเรียบรอยต่อ ให้ใช้เหล็กชบุสงักะสี ขนาดไม่เลก็กว่า 14x37 มิลลิเมตร ความ
หนาของแผ่นเหลก็ไม่ต่ํากว่า 0.47 มิลลิเมตร ระยะห่างของโครงเคร่าหลกั (วางตัง้) ทกุ 1.00 เมตร โครงเคร่ารอง (วางนอน) 
ทกุ 400 มิลลิเมตร ลวดแขวนขนาด Dia. 4 มิลลิเมตร ทกุระยะ 1.00x1.20 เมตรพร้อมสปริงปรับระดบัทําด้วยสแตนเลสรูป
ปีกผีเสือ้  
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4.2.4  โครงเคร่าฝ้าเพดาน T-Bar ให้ใช้เหล็กชบุสงักะสีเคลือบสี ความหนาของแผ่นเหล็กไม่ต่ํากว่า 0.30 
มิลลิเมตร พบัขึน้รูป 2 ชัน้ โครงเคร่าหลกัสงูไม่น้อยกว่า 38 มิลลิเมตร ระยะห่างทกุ 600 มิลลิเมตร โครงเคร่าซอยสงูไม่น้อย
กว่า 28 มิลลิเมตร ระยะห่างทกุ 1.20 เมตร ลวดแขวนขนาด Dia. 4 มิลลิเมตร ทกุระยะ 1.20x1.20 เมตร พร้อมสปริงปรับ
ระดบัทําด้วยสแตนเลสรูปผีเสือ้  

4.2.5  คิว้เข้ามุมต่างๆ สําหรับผนังและฝ้าเพดานยิบซั่ม ให้ใช้คิว้สําเร็จรูป โดยได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคมุงาน 

4.2.6  ฝ้าเพดานแผ่น Fiber Cement ชนิดไม่มีสว่นผสมของ ASBESTOS ขนาดกว้าง 3” และ 6” หนาไม่
น้อยกว่า 8 มม. หรือตามแบบระบุ โครงคร่าวเหล็กชุบสงักะสี มอก.1427-2540 ให้ผู้ ว่าจ้างเสนอตวัอย่างฝ้าเพดานต่อ
คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนดําเนินงาน 

4.2.7  ฝ้าเพดานแผ่น Fiber Cement ชนิดไม่มีสว่นผสมของ ASBESTOS ขนาด 1.20x2.40 ม. หนาไม่น้อย
กวา่ 6 มม. หรือตามแบบระบ ุโครงคร่าวเหลก็ชบุสงักะสี มอก.878-2537 ยาแนวรอยตอ่ 5 มม.ด้วย PU หรือตามแบบระบ ุให้
ผู้วา่จ้างเสนอตวัอยา่งฝ้าเพดานตอ่คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนดําเนินงาน 

4.2.8  ฝ้าเพดานยิปซัม่ชนิดฉลรูุลดเสียงสะท้อน ขนาด 1200x2400 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. กรุ
แผน่ซบัเสียงด้านหลงั ฉลรูุส่ีเหล่ียมจตัรัุส พืน้ท่ีเจาะรู 13-16.5 % รอยตอ่ให้ใช้เทปประสานและปนูฉาบรอยต่อตามคําแนะนํา
ของผู้ผลติ การติดตัง้ให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยให้เสนอรูปแบบของฝ้าและการติดตัง้ต่อคณะกรรมการตรวจการ
จ้างก่อนดําเนินการ 

4.2.9 ฝ้าเพดานอะคสูติก ขนาด 600 x 1200 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม.ขอบบงัใบ ผลิตจากแผ่นใย
แร่เคลือบสีสําเร็จจากโรงงาน คา่การดดูซบัเสียง (NRC) ไมน้่อยกวา่ 0.50 ตามมาตรฐาน ASTM หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

4.2.10 ฝ้าเพดานเหลก็รีดลอนเคลือบสี ความสงูและรูปแบบของลอนตามกําหนดในแบบ แผ่นเหลก็กล้ามีค่า 
Yeild strength ไม่น้อยกว่า 550 mpa เคลือบผิวด้วยโลหะผสม อลมิูเนียมกบัสงักะสี ไม่น้อยกว่า 100 กรัม/ตรม. (2 ด้าน) 
เคลือบสี POLYESTER ความหนารวมหลงัคาเหล็กไม่รวมชัน้เคลือบ (Base Metal Thickness) ไม่น้อยกว่า 0.42 มม.  
รอยตอ่ระหวา่งแผน่ให้ปิดด้วย FLASHING METAL SHEET ดําเนินการตามคําแนะนําของผู้ผลติ 

4.2.11 ฝ้าเพดาน Aluminum Composite หนา 4 มม. ผิวด้านนอกเคลือบด้วยสี PVDF (Polyvinylidene 
Fluoride) หรื อ F.E.V.E.มีการรับประกนัสินค้านานไม่น้อยกว่า 10 ปี เคลือบสีหนา 31 ไมครอน/ชัน้ รวมสีผิวทัง้ 3 ชัน้ 58 
ไมครอน และด้านหลงัเคลือบสีกนัสนิม (Chromate Treatment) ให้ผู้ รับจ้างดําเนินการตามแบบระบ ุโดยการติดตัง้ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานผู้ผลิต และให้เสนอ Shop Drawing รูปแบบและการติดตัง้แก่กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคมุงานก่อน
ดําเนินการ 

 
 4.3  การตดิตัง้ 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาช่างฝีมือท่ีดี มีความชาญในการติดตัง้ ฝ้าเพดานทกุสว่นท่ีติดตัง้แล้วจะต้องได้ระดบัและ
เส้นแนวตรงเรียบร้อยหรือลวดลายได้ฉาก ตามท่ีผู้ออกแบบกําหนดด้วยความประณีตเรียบร้อย 

4.3.1  การติดตัง้โครงเคร่าฝ้าฉาบเรียบรอยตอ่และแผน่ยิบซัม่ 
 1)  หาระดบัรอบห้อง แล้วยดึรางระดบัโดยรอบโดยยดึฉากริมฝ้าฉาบเรียบกบัผนงัโดยรอบให้มัน่คง
แข็งแรง ได้แนวและระดบัท่ีต้องการด้วยพกุเหลก็ ยดึฉากเหลก็ 2 รู เข้ากบัใต้ท้องพืน้อาคารชัน้ถดัไปท่ีระยะ 1.00x1.20 เมตร 
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ด้วยพกุเหล็ก 6 มิลลิเมตร (1.00 เมตร คือระยะห่างของโครงเคร่าหลกั) ให้เสริมโครงเคร่าหลกัชุดแรกห่างจากผนงั 150 
มิลลเิมตร ในกรณีเป็นโครงหลงัคาเหลก็ให้ยดึกบัแนวจนัทนัหลกัโครงสร้างเป็นหลกั โดยให้ยดึเป็นตาราง 1.00 x1.00 มม 
   2) วดัระยะความสงูจากฉากริมถึงท้องพืน้ชัน้ถดัไป เพ่ือตดัลวด 4 มิลลิเมตร และประกอบชดุหิว้
โครง โดยใช้สปริงปรับระดบั และงอปลายด้านหนึ่งของลวด 4 มิลลิเมตร เป็นขอไว้ (หรืออาจใช้ฉากริมแทน ในกรณีมีช่องว่าง
ระหวา่งฝ้าเพดานและใต้ท้องพืน้น้อยกวา่ 200 มิลลเิมตร) 
   3)  นําชดุหิว้โครงท่ีประกอบไว้ขึน้แขวนกบัฉากเหลก็ 2 รู ท่ีติดตัง้ไว้ทัง้หมด 
   4)  นําโครงเคร่าหลักขึน้วางลงในขอของชุดหิว้โครงจนเต็มพืน้ท่ีติดตัง้ จะได้โครงเคร่าหลักทุก
ระยะหา่ง 1.00 เมตร 
 5)  นําโครงเคร่าซอยขึน้ยึดติดกบัโครงเคร่าหลกั โดยใช้ตวัลอ็คโครง ให้ได้แนวตัง้ฉากกบัโครงคร่าว
หลกั โครงคร่าวซอยจะห่างกนัทกุระยะ 40 ซม. สําหรับแผ่นยิบซมัหนา 9 มม. โดยจะเป็นลกัษณะตาราง 40 x 100ซม. และ 
60 ซม. สําหรับแผน่ยิบซมัหนา 12 มม. โดยจะเป็นลกัษณะตาราง 60 x 100 ซม. 
   6)  ปรับระดบัโครงเคร่าทัง้หมดอยา่งละเอียดท่ีสปริงปรับระดบัก่อนยกแผน่ยิบซัม่ขึน้ติดตัง้ 
   7)  นําแผ่นยิบซัม่ขอบลาดขึน้ติดตัง้กบัโครงเคร่าซอย ให้ด้านยาว (2.40 เมตร) ตัง้ฉากกบัแนวโครง
เคร่าซอย ปลายของแผ่นด้าน 1.20 เมตร จะต้องสลบัแนวกนั 1.20 เมตร ยดึโดยใช้สกรูยิบซัม่ขนาด 25 มิลลิเมตร ควรเร่ิมยิง
สกรูจากหวัหรือท้ายแผ่น ไลไ่ปด้านท่ีเหลือ ให้ห่างจากขอบแผ่นประมาณ 10 มิลลิเมตร การยดึสกรูให้ยดึตามแนวโครงเคร่า
ซอยหา่ง 240 มิลลเิมตร และยดึบริเวณขอบแผน่ด้าน 1.20 เมตร หา่ง 150 มิลลเิมตร 
   8) ติดตัง้คิว้เข้ามมุ สําหรับทกุขอบ ทกุมมุ เพ่ือความเรียบร้อยและสวยงาม 
 9)  วิธีการฉาบรอยตอ่แผน่ยิบซมั 

ก)  ครัง้ท่ี 1 (รอยฉาบกว้างประมาณ 6 นิว้) 
 -  ใช้เกรียงโป้วตกัปนูฉาบ ปาดทบัรอยตอ่ 
 -  ปิดทบัด้วยผ้าเทปตามแนวดงักล่าว โดยให้กึ่งกลางเทปอยู่ตรงแนวรอยต่อรีดเทปให้

เรียบเป็นเนือ้เดียวกนักบัปนูฉาบ 
ข)  ครัง้ท่ี 2 (รอยฉาบกว้างประมาณ 6 นิว้ ทบัแนวเดิม) 
 -  ใช้เกรียงโป้วตกัปนูฉาบ ฉาบทบัผ้าเทปอีกครัง้ โดยให้เรียบเสมอผิวหน้าแน่น ทิง้ไว้

ประมาณ 2-3 ชัว่โมง 
ค)  ครัง้ท่ี 3 (รอยฉาบกว้าง 12 นิว้) 
 -  ใช้สันเกรียงฉาบขูดหน้ารอยต่อให้เรียบฉาบทับแนวฉาบเดิมด้วยเกรียงฉาบทิง้ไว้

ประมาณ24 ชัว่โมง 
 -  ใช้กระดาษทรายละเอียดเบอร์ 3-4 ขดัแตง่รอยฉาบให้เรียบร้อย 

  4.3.2  การติดตัง้โครงเคร่าฝ้า T-Bar และแผน่ยิบซัม่ 
   1)  ยดึฉากริม T-Bar กบัผนงัโดยรอบให้ได้ระดบัท่ีต้องการ และยดึฉากเหลก็ 2 รู เข้ากบัใต้ท้องพืน้
อาคารชัน้ถดัไป ท่ีระยะ 1.20x1.20 เมตร ด้วยพกุเหลก็ 6 มิลลเิมตร 
   2)  วดัระยะความสงูจากฉากริม T-Bar ถึงท้องพืน้ชัน้ถดัไป เพ่ือตดัลวด 4 มิลลิเมตร และประกอบ
เข้ากบัขอหิว้ T-Bar โดยใช้สปริงปรับระดบัทําด้วยสแตนเลสรูปปีกผีเสือ้ งอปลายด้านหนึง่ของลวด 4 มิลลเิมตร เป็นขอไว้ 
   3)  นําชดุแขวนท่ีประกอบไว้ขึน้แขวนกบัฉากเหลก็ 2 รู ท่ีเตรียมไว้ทัง้หมด 
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   4)  นําโครงเคร่าหลกัขึน้เก่ียวกบัชดุแขวนท่ีเตรียมไว้ โดยเก่ียวขอหิว้เข้าในรูบนสนัของโครงเคร่าหลกั
จนเตม็พืน้ท่ีติดตัง้ ให้ได้โครงเคร่าหลกัทกุระยะหา่ง 1.20 เมตร ให้ขนานหรือตัง้ฉากกบัผนงัห้อง 
   5)  สอดโครงเคร่าซอย 1.20 เมตร เข้าในรูเจาะของโครงเคร่าหลกัทกุระยะ 600 มิลลิเมตร โดยวาง
ให้ได้ฉากกบัโครงเคร่าหลกั วางโครงเคร่าขนาด 0.60x1.20 เมตร หากต้องการขนาดโครงเคร่า 0.60x0.60 เมตร ให้เพิ่มโครง
เคร่าซอย 600 มิลลเิมตร เสียบลงในช่องระหวา่งกลางของโครงเคร่าซอย  
1.20 เมตร 
   6)  ปรับระดบัโครงเคร่าทัง้หมดอย่างละเอียดท่ีสปริงปรับระดบั ก่อนวางแผ่นฝ้าเพดานท่ีทาสีหรือ
ตกแตง่เรียบร้อยแล้วขนาด 595x595 มิลลเิมตร หรือ 595x1195 มิลลเิมตร ตามต้องการ 

 
4.4  การบาํรุงรักษา 

งานยิบซัม่บอร์ดฉาบเรียบท่ีติดตัง้เสร็จแล้ว จะต้องได้แนวระดบัและแนวฉากท่ีเรียบร้อยสวยงาม งานฝ้าเพดาน 
T-Bar จะต้องได้แนวของ T-Bar ท่ีตรง ไม่คดเคีย้ว ได้แนวระดบัและแนวฉากท่ีเรียบร้อยสวยงามงานทาสีให้ปฏิบติัตามท่ีระบุ
ไว้ในหมวดงานทาสี ผู้ รับจ้างจะต้องป้องกนัไมใ่ห้งานยิบซัม่บอร์ดสกปรกหรือเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
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5. งานประต ู- หน้าต่าง   
  

งานในหมวดนีร้วมถึงงานติดตัง้ประตไูม้ พร้อมวงกบไม้ วงกบอลมิูเนียมวงกบเหล็ก ประตชู่อง Duct และประตไูม้
อ่ืนๆ ประตหูน้าตา่งท่ีนํามาติดตัง้ในงานก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามแบบและขนาดท่ีได้กําหนดก่อสร้างและผู้ รับจ้างจะต้อง
วดัขนาดประตหูน้าตา่งท่ีแท้จริงโดยละเอียด จากสถานท่ีก่อสร้างอีกครัง้ก่อนปฏิบติัการ 

 
5.1 ขอบเขตทั่วไป 

5.1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องทําการติดตัง้ประตหูน้าต่างให้มัน่คงแข็งแรง เปิด - ปิด ได้สะดวก เม่ือปิดจะต้อง
สนิทเรียบร้อย ป้องกนัลมและฝนได้เป็นอย่างดี เม่ือเปิดจะต้องมีขอยึดหรือมีอปุกรณ์รองรับมิให้เกิดความเสียหายให้กบั
ประตหูน้าต่างหรือผนงั การประกอบติดตัง้จะต้องใช้ช่างฝีมือดีและมีความชํานาญเฉพาะด้านการติดตัง้และแบ่งช่องให้
พอดีกบัช่วงอาคารและมีรอยต่อแนวประทบัแนบสนิทและป้องกนัการร่ัวไหลของนํา้ฝนได้เป็นอย่างดี และยดึติดกบัอาคาร
มัน่คงแข็งแรง 

5.1.2 การป้องกันการร่ัวซึม รอยต่อวงกบกับผนังคอนกรีตหรือผนังอิฐให้ยาแนวรอยต่อด้วยวสัดุกันซึม 
โดยได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างทัง้นีผู้้ รับจ้างจะต้องดําเนินการตามท่ีระบโุดยเคร่งครัดเพ่ือป้องกนั 
การร่ัวซึมโดยเด็ดขาดหากมีการร่ัวซึมเกิดขึน้ ผู้ รับจ้างจะต้องซ่อมแซมและแก้ไขให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยผ่านการเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

5.1.3 การติดตัง้ประต-ูหน้าตา่ง ทกุจดุต้องมีคานเอน็ทบัหลงัเป็นกรอบโดยรอบ โดยเสริมเหลก็ยืน 2 dia 9 
มม. เหลก็ปลอก dia 6 มม. @ 0.20 

 
5.2 ประตู และหน้าต่างไม้ (Wood Doors and Windows) 

5.2.1 ขอบเขตของงาน 
 ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัหาวสัด ุอปุกรณ์  และแรงงาน ในการติดตัง้ประตแูละหน้าต่างไม้ ให้เป็นไปตาม

ระบใุนแบบรูปและ รายการละเอียด 
5.2.2 วสัด ุ
 1) วงกบประต-ูหน้าต่างไม้ ทัง้หมดให้ใช้ไม้แดง หรือตะเคียนทอง (นอกจากระบไุว้เป็นพิเศษใน

แบบ) เป็นไม้ท่ีผ่านการอบแห้งดีแล้ว มาตรฐานไม้ชัน้ 1 ต้องไม่แตก ไม่บิด ไม่คดงอ ไม่มีกระพีไ้ม้ ไม่มีรูหรือตาไม้ ไม่มีรอย
มอดกินการเข้าไม้จะต้องให้ถกูต้องตามมาตรฐาน มอก. 504-2527 วงกบและบานกรอบไม้สําหรับประตแูละหน้าต่าง วง
กบไม้จะต้องมีขนาดและรูปร่างตามระบใุนแบบ หากไมไ่ด้ระบใุห้ใช้ 

 ก. ขนาด 2” x 4” สําหรับบานท่ีใช้ห้องทัว่ไป 
 ข.  ขนาด 2” x 5” สําหรับห้องนํา้หรือผนงัห้อง (ท่ีติดตัง้ประต)ู ด้านหนึ่งบกุระเบือ้งเคลือบท่ี

มีความหนาไมเ่กิน 9.5 มม. 
 ค.  ขนาด 2” x 6” สําหรับ 

 -  ผนงัด้านหนึง่บหุินออ่น, แกรนิต หรือกระเบือ้งเคลือบท่ีมีความหนามากกวา่ 9 มม. 
 - ประตท่ีูด้านหนึง่ติดตัง้บานมุ้งลวดกรอบบานไม้ 
 -  ประต ู2 บาน ท่ีติดตัง้ซ้อนกนัในวงกบเดียวกนั 
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 - ประตบูานเล่ือน เป็นต้น 
ง.  การจดัทําวงกบไม้ จะต้องไส บงัใบ เซาะร่อง อย่างประณีต เรียบร้อย การประกอบวง

กบ จะต้องเข้าไม้โดยการเจาะเข้าเดือย และเข้ามมุอย่างประณีต ได้ด่ิง ได้ฉาก หรือได้แนวตามท่ีกําหนดห้ามประกอบกนั
โดยวิธีตดัชนโดยเดด็ขาด 

จ.   บงัใบของวงกบตวัล่างของหน้าต่างทัว่ไปต้องลกึ 1.5 ซม. และวงกบประตท่ีูเปิดสู่
ภายนอกบงัใบธรณีต้องลกึ 2 ซม. ร่องสําหรับติดตัง้กระจกขนาดกว้าง 9 มม. 

ฉ.  วงกบประตหูรือธรณีประตท่ีูเปิดสูภ่ายนอก จะต้องจดัทําบวักนันํา้ สนักัน้นํา้ และสว่น
เอียงเพ่ือให้นํา้ไหลออก โดยย่ืนให้พ้นขอบผนงั และทําร่องกนันํา้ด้านลา่ง เพ่ือกนันํา้ไหลย้อนสูผ่นงัและยาแนวด้วยวสัดกุนั
ซมึ 
 2) งานบานประต-ูหน้าตา่งไม้ 

บานประตไูม้อดัสําเร็จรูป ขนาดและความหนามาตรฐาน ให้ใช้ประตไูม้อดัท่ีผลิตจากโรงงาน ประตทูกุบาน
จะต้องมีความหนา 35 มม. หรือตามแบบกําหนด  

  ก.  ไม้อดัท่ีใช้ประกอบประตตู้องเป็นแผ่นไม้อดั ชัน้คณุภาพ 1 ตามมาตรฐาน มอก. 178-
2549 ประตไูม้อดั ตามท่ีระบใุนแบบจะต้องมีคณุภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า มอก.192-2549  ผิวหน้าโดยทัว่ไปใช้ไม้อดัสกั 
(ยกเว้นท่ีระบไุว้เป็นพิเศษในแบบ) 

 -  ประตสูว่นท่ีอยูภ่ายในอาคารให้ใช้ประตไูม้อดัชนิดใช้ภายใน  
 -  ประตท่ีูมีสว่นใดสว่นหนึง่ติดตอ่กบัภายนอกอาคารและประตหู้องนํา้-ห้องส้วม ให้ใช้ 

ประตไูม้อดัชนิดใช้ภายนอก 
ข.  ใบบานต้องมีขนาด และ ลกัษณะ ตามท่ีกําหนดในแบบก่อสร้าง ไม่โก่ง ไม่ปิด ไม่งอ ไม่

มีรอยตําหนิ เช่น รอยแตก รู หรือ ตาไม้ ห้ามใช้ประตขูนาดใหญ่กวา่มาตดัให้เลก็ลง 
ค.  การปรับใบบาน ต้องปรับให้พอดีกบับงัใบของวงกบ ห่างกนัไม่เกิน 2 มม. เท่ากนัตลอด

ทัง้แนว 
ง.  บานหน้าตา่งคู ่บงัใบเป็นมมุฉาก เพ่ือป้องกนัแสงลอด 
จ.  บานหน้าต่างเม่ือปรับเสร็จแล้ว กรอบคิว้บานและกรอบโดยรอบของบาน จะต้องได้ด่ิง

ระดบั (เม่ือติดตัง้มุ้งลวดแล้วจะได้แนวกนั) 
ฉ.  อปุกรณ์บานจะต้องติดตัง้ให้ได้ ด่ิง ระดบั การเจาะรูกลอน รูจะต้องพอดีกบักลอน และ

ต้องแตง่ผิวไม้รูกลอนให้สวยงาม 
ช.  การใสบ่านพบัของบาน จะต้องยดึบานพบัด้วยน๊อตเกลียวปลอ่ย ขนัด้วยไขควงให้แน่น

ห้ามใช้ค้อนตอกโดยเดด็ขาด เพราะจะทําให้บานตก และบานหลดุออกได้ 
ซ.  การเจาะไม้เพ่ือใสอ่ปุกรณ์บาน จะต้องเจาะไม้ให้พอดีกบัอปุกรณ์ เพ่ือความเรียบร้อย

สวยงาม 
ฌ.  การติดตัง้บานเลื่อน ตวัรางเล่ือนจะต้องสัน้กว่าวงกบ 10 ซม. เพ่ือการซ่อมแซม ซึ่ง

อาจจะเกิดขึน้ได้ (เปล่ียนล้อเล่ือนออกโดยไมต้่องรือ้ชดุบานเล่ือนออกทัง้หมด) 
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ญ.  การตัง้กนัชนบานเล่ือน จะต้องให้พอดีกบับานท่ีจะชนวงกบ และพอดีกบัมือจบั (ไม่ถกู
บานหนีบมือ) 

ฎ.  ไม้บงัรางจะต้องใสบ่านพบั 2 อนัด้านบนเพ่ือการซ่อมบํารุง โดยเม่ือเปิดไม้บงัรางแล้ว
จะต้องมองบานพบัไมเ่หน็ (บานพบัฝังซอ่นอยูด้่านในของไม้บงัราง) 

ฏ.  บานเล่ือน ตวับงัคบับานด้านลา่งจะต้องเซาะร่องบานโดยเหลือริมด้านข้างไว้ประมาณ 
5 ซม. เพ่ือป้องกนับานหลดุและความเรียบร้อยและติดตัง้ตวักนัแกว่งท่ีพืน้หรือวงกบ เพ่ือวงกบจะได้ไม่ต้องเซาะร่องวงกบ
ป้องกนัไมใ่ห้ฝุ่ นลงร่องได้ 
 3) บานประตไูม้จริง จะต้องประกอบขึน้จากไม้สกัทองเกรด 1และจะต้องประกอบมาจากโรงงาน
ให้เรียบร้อยการบากและการเข้าไม้ จะต้องแน่นและสนิทแข็งแรง ตามมาตรฐาน มอก. 504-2527 และมีขนาดตามระบใุน
แบบ  
  ก.  กรณีประตบูานคู่ท่ีใช้เปิด-ปิดทางเดียว ตรงขอบบานประตทูัง้สองสมัผสักนัให้ทําบงัใบ
บานประต ู
  ข.  ถ้าเปิด-ปิดสองทางขอบบานประตทูัง้สองสมัผสักนัให้ทําขอบบานเรียบ 

 4) ประตบูานเกล็ดไม้ ให้ใช้ไม้สกัคดัเกรดเอียงซ้อนจดัจํานวนเกลด็และระยะซ้อนให้เหมาะสม
กบัขนาดความสงูของบาน สว่นความหนาของเกลด็ท่ีใช้จะต้องเหมาะสมกบัขนาดความกว้างของบาน 
  5.2.3  การดําเนินงาน 

1) ไม้วงกบทกุตวัก่อนนําไปติดตัง้ให้ทาด้วยเชอร์แลคขาว 1 ครัง้ เม่ือติดตัง้แล้ว จะต้องได้ด่ิง ได้
ฉากถกูต้องตามหลกัวิชาช่างท่ีดี และตรงตามท่ีกําหนดในแบบและรายการประกอบแบบ 

2) ยดึไม้วงกบกบัสว่นท่ีเป็นคอนกรีต ให้ติดตัง้โดยทําการฝังพกุไม้เตรียมไว้ก่อน แล้วจึงติดตัง้วง
กบเข้ากบัพกุไม้ในภายหลงั โดยยดึด้วยตะปเูกลียว 

3) การติดตัง้วงกบไม้กบัส่วนท่ีเป็นผนงัก่ออิฐหรือคอนกรีตบล๊อค จะต้องเทเสาเอ็นและทบัหลงั
คอนกรีตเสริมเหลก็ระหวา่งอิฐหรือคอนกรีตบล๊อคกบัวงกบไม้ทกุแหง่ 

4) ห้ามไม่ให้ตอกตะปดู้านหน้าและด้านในของวงกบทกุวงและจะต้องรักษาผิวของไม้วงกบ โดย
การตีไม้อดัชนิดบาง (หนา 3 มม.) ปิดผิวไม้ ตอกตะปเูข็มยดึเข้ากบัวงกบ ท่ีหน้าวงกบตวัข้างและตวัลา่งของวงกบหน้าต่าง
และประต ู

5) การติดตัง้บานประตไูม้ จะต้องใช้ช่างฝีมือดี ท่ีมีความชํานาญในการติดตัง้ มาดําเนินการด้วย
ความประณีต เรียบร้อย เม่ือติดตัง้แล้ว จะต้องได้ด่ิง ได้ฉาก ได้ระดบั ทัง้ในแนวตัง้และในแนวนอน รวมทัง้จะต้องมีความ
มัน่คง แข็งแรง สามารถ เปิด-ปิด ได้โดยสะดวก 

6) ควรมีการตรวจสอบแนวด่ิง – ฉาก ก่อนการฉาบปนูอีกครัง้หนึง่ 
7) การทาสีงานวงกบไม้และบานประตไูม้ ให้ดรูายละเอียดท่ีกําหนดในแบบและรายการประกอบ

แบบในงานทาสี และในตารางรายการประต-ูหน้าต่าง ประกอบการดําเนินงาน โดยให้ถือปฏิบติัตามท่ีระบใุนรายละเอียด
ผลติภณัฑ์ และดําเนินการตามมาตรฐาน ผู้ผลติโดยเคร่งครัด 

 
 
5.3 ประตูหน้าต่างอลูมเินียม (Aluminum Doors and Windows) 
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5.3.1 ขอบเขตของงาน 
งานในหมวดนีร้วมถึงงานติดตัง้ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมกระจกติดตาย- กรอบอลูมิเนียมวงกบ

อลมิูเนียม และงานอลมิูเนียมอ่ืนๆ ตามระบุในแบบรูปและรายการละเอียด ขนาดความหนาและนํา้หนกั Section ทกุ
ชิน้ส่วนจะต้องไม่เล็ก หรือบางกว่าท่ีระบไุว้ในแบบสถาปัตยกรรมและมีความผิดพลาดท่ียอมให้ตามมาตราฐานการรีด
โลหะสเกล (AA Aluminium Standard&Data LSA) หากมิได้ระบเุป็นอยา่งอ่ืน ให้ยดึรูปแบบและดําเนินการดงันี ้

5.3.2 คณุสมบติัของวสัด ุ
1)  เนือ้อลมิูเนียมเป็น Alloy 6063 T5 หรือเทียบเท่า โดยมี Ultimate tensile strength ไม่น้อย

กวา่ 151.7 เมกะปาสกาล (22,000 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้) ซึง่จะต้องมีขนาดหน้าตดัท่ีเหมาะสม หรือตามท่ีระบไุว้ในแบบและ
รายการประกอบแบบ 

2)   ผิวของอลมิูเนียมจะต้องเป็นสีธรรมชาติ (Natural Anodized) หรือตามระบใุนแบบ ความหนา
ของฟิล์มท่ีเคลือบ จะต้องไมต่ํ่ากวา่ 15 ไมครอน ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ +2 ไมครอน 

3)  สกรูยดึ วงกบ และยดึตวับานทกุตวัต้องใช้ชนิดท่ีเป็นสแตนเลสเทา่นัน้ 
4)  สกรูท่ีขนัติดกบัสว่นท่ีเป็นโครงสร้าง ค.ส.ล. หรือผนงัฉาบปนู ให้ใช้สกรูท่ีใช้ร่วมกบัพกุโลหะท่ี

เหมาะสมโดยได้รับการอนมุติัจากผู้ควบคมุงาน 
5)  ยางอดักระจก (Gasket) ให้ใช้ชนิด Neoprene หรือชนิด EPDM หรือเทียบเทา่ 
6)  สกัหลาด (Wool Pile) ซึ่งเสียบท่ีกรอบบานประตูโดยรอบ ต้องได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคมุงานก่อนนํามาใช้ 
7)  รอยต่อรอบๆ วงกบอลมิูเนียมทัง้ภายนอกและภายใน สว่นท่ีติดกบัปนูฉาบ หรือคอนกรีตหรือ

วสัดอ่ืุนใดจะต้องเซาะร่องกว้างประมาณ 5 มิลลิเมตร ลกึ 3 มิลลิเมตร ยาแนวด้วยวสัดยุาแนวชนิดทาสีทบัได้และจะต้อง
รองรับด้วยBacking หรืออ่ืนๆ ตามคําแนะนําของผู้ผลติวสัดยุาแนว โดยได้รับการอนมุติัจากผู้ควบคมุงาน 

 ส่วนรอยต่อกระจกกบักระจก และกระจกกบัอลมิูเนียม หรือกระจกกบัวสัดอ่ืุนให้ยาแนวด้วย
ซิลิโคนของ ชนิดป้องกนัคราบสกปรก (Non-Staining) ตามคําแนะนําของผู้ผลิตซิลิโคน โดยได้รับการอนมุติัจากผู้ควบคมุ
งาน ให้ใช้สีท่ีใกล้เคียงหรือสีเดียวกนักบัสีของอลมิูเนียมการยาแนวรอยต่อต่างๆ จะต้องทําด้วยฝีมืประณีตและสวยงามทัง้
ภายนอกและภายใน 

8) ขนาดความหนา และนํา้หนกัของ Section ทกุอนัจะต้องไม่เล็กหรือบางกว่าท่ีระบุในแบบ 
โดยทัว่ไป ความหนาของอลมิูเนียม จะเป็นดงันี ้

- อลมิูเนียมชุดหน้าต่าง-ประตู บานเล่ือน และช่องแสงทัว่ไป ความหนาไม่น้อยกว่า 1.75 
มม. 

- อลมิูเนียมชดุหน้าตา่ง- ประตสูวิง ความหนาไมน้่อยกวา่ 2.0 มม. 
- อลมิูเนียมชดุบานกระทุ้งความหนาไมน้่อยกวา่ 1.75 มม. 
- เกลด็อลมิูเนียม ชนิดพบัปลายกนันํา้ฝน ความหนาไมต่ํ่ากวา่ 1.5 มิลลเิมตร 
- ชดุหน้าตา่ง-ประตบูานเล่ือน มีปีกกนันํา้ขนาดกว้าง 2 ซม. โดยรอบ 
- อลมิูเนียมตวัประกอบตา่งๆ ความหนาไมต่ํ่ากวา่ 1.0 มิลลเิมตร 
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- วงกบอลมิูเนียมสําหรับประตภูายในทัว่ไป ถ้าไม่ได้ระบไุว้ในแบบก่อสร้างเป็นอย่างอ่ืน ให้
ใช้ขนาดไมเ่ลก็กวา่ 1-3/4" X 4" 

- Flashing อลมิูเนียมในสว่นท่ีมองไมเ่หน็ ความหนาไมน้่อยกวา่ 2.0 มิลลเิมตร 
- Flashing อลมิูเนียมในสว่นท่ีมองเห็น และ/หรือเป็นแผ่นผิวของผนงัอาคาร ความหนาไม่

ต่ํากวา่3.0 มิลลเิมตร 
- กรอบบานมุ้งลวด หนาไม่ต่ํากว่า 1.5 มิลลิเมตร ขนาดต้องสามารถติดตัง้อปุกรณ์ปิด-เปิด

ได้ 
 5.3.3 แบบขยาย 

แบบขยายแสดง  Section และรายละเอียดท่ีปรากฏในแบบรูปเป็นเพียงข้อกําหนดเพ่ือใช้แสดง
มาตรฐานของ Section และการประกอบติดตัง้สําหรับอาคารในสญัญานีเ้ท่านัน้ ผู้ รับจ้างมีสิทธิในการเปล่ียนแปลงรูปร่าง
ของ Section และรายละเอียดต่างๆ ได้โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดต่อไปนี ้และจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะ 
กรรมการตรวจการจ้างจงึจะทําการติดตัง้ได้ 

1) Section ต่างๆ เม่ือประกอบเป็นชดุแล้วจะต้องมีนํา้หนกัรวม/ความยาวไม่น้อยกว่า 95% ของ
นํา้หนกัรวม/ความยาวท่ีกําหนดในแบบ 

2) มาตรฐานในการประกอบและติดตัง้ใกล้เคียงกบัท่ีระบใุนแบบรูป 
3) มาตรฐานในการกนันํา้ (Water Tight) เทียบเทา่กบัท่ีระบใุนแบบและรายการ 
4) Section ท่ีนํามาติดตัง้ จะต้องมีขนาด ความหนา และนํา้หนกั ตามท่ีขออนมุติั โดยยินยอมให้

เกิดความผิดพลาด (Allowable Tolerance) ตาม มอก.284-2530 
5.3.4 แบบใช้งาน 

1) ผู้ รับจ้างจะต้องสง่แบบใช้งาน (Shop Drawing) และตวัอย่างวสัด ุอปุกรณ์ให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างอนมุติัก่อน จงึจะทําการติดตัง้ได้ 

2) แบบใช้งาน จะต้องแสดงรายละเอียดการติดตัง้ การยึด การกันนํา้ และจะต้องแสดงระยะ
ตา่งๆ โดยละเอียด 

5.3.5 การประกอบและติดตัง้ 
1) ก่อนติดตัง้วงกบอลมิูเนียม จะต้องตกแต่งผนังอิฐ เสา และคานให้เรียบร้อยก่อน จึงติดตัง้ 

วงกบอลมิูเนียมได้ 
2) การติดตัง้ จะต้องเป็นไปตามระบใุนแบบและรายการละเอียด 
3) การติดตัง้อลมิูเนียม จะต้องกระทําด้วยช่างฝีมือโดยเฉพาะ 
4) การติดตัง้วงกบอลูมิเนียม จะต้องได้ด่ิง ได้ระดับ และได้ฉาก และยึดแน่นกับผนังหรือ

โครงสร้าง โดยรอบด้วยสกรูให้แข็งแรง ตะปเูกลียวสําหรับยดึงานอลมิูเนียมติดกบัปนู จะต้องใช้ร่วมกบัพกุชนิดท่ีทําด้วยไน
ลอ่น ระยะท่ียดึจะ ต้องไมเ่กินกวา่ 50 เซนติเมตร การยดึจะต้องมัน่คงแข็งแรง ตะปเูกลียวท่ีใช้ทัง้หมดให้ใช้ชนิดสเตนเลส 

5) วงกบประตหูน้าต่างโดยรอบอาคาร จะต้องอดุด้วย Calking Compound ชนิด One Part 
Polyurethane หรือ Silicone Sealant และจะต้องรองรับด้วย Polyurethane Joint Backing เสียก่อน ท่ีจะทําการ 
Caulking โดยจะต้องทําความสะอาดรอยต่อให้สะอาด ปราศจากคราบนํา้มนัและสิ่งสกปรกเสียก่อน ในกรณีจําเป็น
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จะต้องใช้ Primer ช่วยในการอดุยาแนว ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัตามกรรมวิธีของผู้ผลิตวสัดอุดุยาแนวอย่างเคร่งครัด โดย
เป็นค่าใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเอง แล้วแต่งแนวให้เรียบร้อย ขนาดของรอยต่อจะ ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 6 มม. แต่ไม่เกิน 10 
มม. 

6) การติดตัง้กรอบบานประตูหน้าต่างทัง้หมด จะต้องได้ฉากแข็งแรงและเรียบร้อยเป็นไปตาม
หลกัวิชาช่างอลมิูเนียมท่ีดี 

7) การต่ออลมิูเนียมทัง้หมดจะต้องแข็งแรง สนิทและเรียบร้อยตามหลกัวิชาช่างอลมิูเนียมท่ีดี
อปุกรณ์สําหรับยดึรอยตอ่ จะต้องเป็นชนิดซอ่นภายในทัง้หมด 

8) ผิวสมัผสัของอลมิูเนียมกบัโลหะชนิดอ่ืน จะต้องทาด้วย Alkali-Resistant Bituminum Paint 
หรือ Zinc-Chromate Primer หรือ Isolator Tape ตลอดบริเวณท่ีโลหะทัง้สองสมัผสักนัเสียก่อน จงึทําการติดตัง้ได้ 

9) ประต-ูหน้าต่างบานเล่ือน จะต้องมีระบบป้องกนัมิให้บานหลดุได้อย่างปลอดภยั ช่องเปิด
ประต-ูหน้าตา่งอลมิูเนียมจะต้องเตรียมช่องระบายนํา้ออกได้อยา่งเพียงพอเม่ือนํา้ฝนสาดเข้าในช่องเปิด 

10)  ภายหลงัการติดตัง้ประต ูหน้าตา่งอลมิูเนียม พร้อมอปุกรณ์ประกอบทัง้หมด จะต้องได้รับการ
ปรับให้อยูใ่นลกัษณะท่ีเปิด - ปิด ได้สะดวกไมติ่ดขดั 

11)  วงกบและกรอบบานประต-ูหน้าตา่งอลมิูเนียม เม่ือติดตัง้แล้วเสร็จ ผู้ รับจ้างจะต้องติด Plastic 
Tape ป้องกนัผิวของวสัดเุอาไว้ เพ่ือให้ปลอดภยัจากนํา้ปนูหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีอาจจะทําความเสียหายกบัวงกบ และกรอบบาน 
ห้ามใช้นํา้มนัเคร่ือง หรือนํา้มนัทาผิวอลมิูเนียม เพ่ือป้องกนันํา้ปนูเป็นอนัขาด 

12)  ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดผิวสว่นท่ีเป็นอลมิูเนียมของบานประต-ูหน้าต่าง ทัง้ด้านนอก
และด้านในให้สะอาด ปราศจากคราบปนู สี หรือสิ่งอ่ืนใด เพ่ือให้ดเูรียบร้อยไม่กีดขวางการยาแนวของ Sealant และการ
ทํางานของอปุกรณ์ประต-ูหน้าต่าง ผู้ รับจ้างจะต้องไม่ใช้เคร่ืองมือทําความสะอาดท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผิวของ
อลมิูเนียม 

5.3.6 อปุกรณ์ 
1) ตะปคูวงทกุตวัท่ีขนัติดกบัวสัดชุนิดอ่ืนท่ีไม่ใช่ไม้ และโลหะ จะต้องใช้ร่วมกบัพกุพลาสติกทํา

ด้วย Nylon 
2) ตะปคูวงทกุตวัท่ีมองเห็นด้วยตา จะต้องทําด้วย Stainless Steel สําหรับส่วนท่ีมองไม่เห็น 

อนญุาตให้ใช้ตะปคูวงชนิดท่ีชบุ CAD-Plated ได้ทกุระยะ 40 ซม. 
3) ฉากสําหรับยึดชิน้ส่วนอลูมิเนียมตามข้อต่อต่างๆ ให้ใช้ฉากอลูมิเนียมชนิดพิเศษ มีขนาด

เหมาะสมกบั Section แตล่ะอนั 
4) ยางขอบกระจก ให้ใช้ยาง PVC ผลติในประเทศ  
5) Door Closer สําหรับบานเปิดทกุบานให้ใช้ชนิดฝังในพืน้ หรือในเฟรมก็ได้แต่ต้องไม่มีธรณี

ประตแูบบ Heavy Duty Double Action สามารถเปิดค้าง 90 องศา ขนาดของ Door Closer และวิธีการติดตัง้จะต้อง
เป็นไปตามคําแนะนําของผู้ผลติ โดยได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

6) กญุแจสําหรับประตบูานเปิดทกุช่องให้ใช้ Dead Lock ชนิด Heavy Duty หากมิได้ระบเุป็น
อยา่งอ่ืน 

7) กลอนสําหรับประตบูานเปิดคูใ่ห้ใช้ชนิดฝังเรียบในบาน Flush Bolt 
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8) อปุกรณ์ประตหูน้าต่าง Aluminum บานเล่ือน โครงและกลอ่งรางเล่ือนจะต้องตรงไม่คดงอติด       
ลกูล้อสําหรับบานเล่ือนประตหูรือหน้าต่างบานละ 2 ชดุ ลกูล้อจะต้องเป็น Nylon  แข็งแกนระบบลกูปืน มีความแข็งแรง
คล่องตวัและทนทานต่อการเสียดสีได้เป็นอย่างดี ขนาดและชนิดของลกูล้อต้องใช้ให้เหมาะสมกบัขนาดและนํา้หนกัของ
บานประตหูรือหน้าตา่ง 

9) กญุแจสําหรับประต-ูหน้าต่างบานเล่ือนพร้อมมือจบัอลมิูเนียมชนิดฝังในบาน Standard One 
Point 

10) ประตแูละหน้าต่างบานเล่ือนทกุบานจะต้องมีระบบป้องกนัมิให้ล้อหลดุจากรางเฉพาะประต ู
และหน้าตา่งท่ีอยูภ่ายนอกอาคารรางเล่ือนตวัลา่งจะต้องเจาะรูขนาด 6 มม. ระยะหา่ง 30 ซม.  เพ่ือระบายนํา้ออกจากราง 

11) มุ้งลวด ให้ใช้มุ้ งลวด Nylon โดยจะต้องมีจํานวนช่องตาข่ายด้านตามยาวของม้วนไม่ต่ํากว่า 
16 ช่องตอ่1 นิว้ จํานวนช่องตาข่ายด้านตามขวางของม้วนไม่ต่ํากว่า 18 ช่องต่อ 1 นิว้ จดัชดุให้เหมาะสมกบัขนาดของช่อง
เปิดท่ีมีคณุภาพเทียบเทา่หรือดีกวา่ มอก. 313-2522 

12) อุปกรณ์หน้าต่างบานเปิดหรือกระทุ้ งบานพบัปรับระดบัขนาดไม่ต่ํากว่า 16" หรือตามคํา 
แนะนําของบริษัทผู้ผลติ มือจบั ก้านโยก ชนิด Lock ได้ในตวั ตรงกลางบานหน้าตา่ง 

5.3.7 การทําความสะอาด 
วงกบและกรอบอลูมิเนียม เม่ือติดตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ รับจ้างจะต้องพ่น Stripable PVC  

Coating เพ่ือป้องกนัผิวของวสัดใุห้ทัว่ 
 

5.4 ประตูหนีไฟ 
เป็นประตเูหลก็ทนไฟ ท่ีจะต้องได้รับการรับรองอตัราการทนไฟตามมาตรฐานสากล สําหรับบนัไดหนีไฟ ทาง

หนีไฟ และอ่ืนๆ ท่ีระบ ุให้ใช้ประตบูานเด่ียวเปิดทางเดียวเปิดออกสูภ่ายนอก ขนาดบาน ประมาณ 0.90 x 2.00 ม. หรือ
ตามแบบกําหนดผลิตด้วยเหล็กกล้าพิเศษความหนา 1.2 มม. กําหนดให้ ความหนาของบานประตูไม่น้อยกว่า 40 
มิลลิเมตร พบัขึน้รูปเป็นตวับาน แบบ Reinforce Double Skin Hollow Shell มีบดุ้วย Rock Wool การประกอบตวับาน
ประตเูป็นแบบ Interlock และ Spot weld ซึ่งไม่ทําให้ประตยืูดหดตวัได้เม่ือเกิดเพลิงไหม้ และไม่เห็นรอยเช่ือมจาก
ภายนอก ภายในบานประตบูรรจดุ้วยแผง Honey Comb ยึดติดกบัตวับานด้วยกาวชนิดพิเศษเพ่ือเป็นโครงเสริมความ
แข็งแกร่งของบานประตทูัง้บาน ป้องกนัการบิด งอ ของบานประตเูม่ือเกิดเพลิงไหม้ โดยให้ประตสูามารถทนไฟได้ไม่ต่ํา
กว่า 2 ชัว่โมง วงกบประตจูะต้องปัน้รูปในลกัษณะบงัใบคู่ผลิตด้วยเหล็กเหนียวพิเศษ ชนิดเดียวกบัตวับาน หนาไม่น้อย
กว่า 1.5 ม.ม. และมีแถบยางกนัควนั Neoprene ติดรอบวงกบเพ่ือป้องกนัควนัไฟ บานพบัให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
ผู้ผลิตท่ีทนไฟได้ ชนิดบานเด่ียว เจาะช่องกระจกใส่กระจกลวดตามแบบ ชุดประตูทนไฟทุกชุดจะต้องผ่านการทดสอบ
มาตรฐาน British Standard หรือ UL List พร้อมกญุแจชนิด F และ Door Closer ชนิดเปิดได้ทางเดียว ไมเ่ปิดค้าง 

 
5.5 อุปกรณ์ประตู และหน้าต่าง 

นอกจากระบุไว้เป็นพิเศษในแบบก่อสร้างอุปกรณ์สําเร็จสําหรับประตูหน้าต่างทัง้หมดให้ใช้ชนิดชนิดชุบ
โครเมียมหรือ Stainless Steel ผิวมนัและเรียบไมข่รุขระ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

5.5.1 บานพบั (Hinge) 
 ให้ใช้บานพบั Stainless โดยมีรายละเอียดการติดตัง้ดงันี ้
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1) ประตไูม้ขนาดกว้างไม่เกิน 90 ซม.และบานพบัประตเูปิดไม้อดัทัว่ไป ต้องเป็นชนิด Ball 
Bearing (ชนิดมีลกูปืน) ทําจาก Stainless Steel ชนิด 4 แหวน ขนาด 4” X 3” จํานวน 3 ตวัตอ่บานประต ูต้องได้มาตรฐาน
อตุสาหกรรม มอก. 759-2531 

 บานพบัสําหรับประตแูละหน้าตา่ง : บานพบัสองปีก หรือมาตรฐานท่ีใช้อ้างอิงตามหมวด1 ข. 
2) ประตไูม้ขนาดกว้างเกิน 90 ซม. ขึน้ไปและบานพบัประตเูปิดไม้อดัทัว่ไป ต้องเป็นชนิด Ball  

Bearing (ชนิดมีลกูปืน) ทําจาก Stainless Steel ชนิด 4 แหวน ขนาด 4” X 3” จํานวน 4 ตวัตอ่บานประต ูต้องได้มาตรฐาน
อตุสาหกรรม มอก. 759-2531 

 บานพบัสําหรับประตแูละหน้าตา่ง : บานพบัสองปีก หรือมาตรฐานท่ีใช้อ้างอิงตามหมวด1 ข. 
3) ประตบูานเปิดเหลก็ทัง้หมดให้ติดบานพบัชนิดมีแหวนลกูปืน (Ball Bearing Hinge) ขนาด 4” 

x 5” ติดบานละ 4 ชดุ หรือตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลติประตเูหลก็ 
5.5.2 กญุแจ (Lock Set) 

ถ้าในแบบก่อสร้างมิได้ระบใุห้ชดัเจนให้ถือตามรายการ คือ กญุแจลกูบิดเป็นกญุแจลกูบิดแบบมีลิน้
ตวักญุแจ ลกูบิดทําด้วย Stainless Steel ระบบลกูปืน 6 พิน ชนิด Heavy Duty มี UL LISTED รับรองคณุภาพ ANSI 
GRADE2 แต่ละชดุจะต้องมีลกูกญุแจไม่น้อยกว่า 3 ดอก ให้ใช้ผลิตภณัฑ์มีคณุภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า มอก. 756-2535 
ระบบกญุแจจะต้องมีลกูกญุแจ Master Key 3 ดอก/ชัน้ และ Grand Master Key 3 ดอกสง่ให้ผู้ว่าจ้าง กลอนห้องนํา้แบบ
วา่ง-ไมว่า่งชนิดรูปส่ีเหล่ียมโครเมียมมนั และให้ใช้กญุแจตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1)  กญุแจ A ใช้กุญแจลกูบิดชนิดล็อคภายนอกด้วยกญุแจ และล็อคภายในด้วยปุ่ มกดหรือบิด 
ลอ็คลกูบิดทําด้วย Stainless Steel ระบบลกูปืน 6 พิน มี UL LISTED รับรองคณุภาพ ANSI GRADE2 การติดตัง้กญุแจ
ชดุ A ให้ติดตัง้ท่ีประตบูานเด่ียว โดยทัว่ไปบานละ 1 ชดุ และประตบูานคู่ทกุช่อง ช่องละ 1 ชดุ (ยกเว้นประตบูานเปิดคู ่
สแตนเลส และประตท่ีูระบใุนข้อ 2-6 ตอ่ไปนี)้ 

2)  กญุแจ B ให้ใช้กญุแจลกูบิดชนิดลอ็คภายในด้วยปุ่ มกด หรือลกูบิดทําด้วย Stainless Steel 
กญุแจชดุ B ให้ติดท่ีประตหู้องนํา้ทัว่ไปบานละ 1 ชดุ (ยกเว้นห้องนํา้สาธารณะตามข้อ 3) 

3) กญุแจชุด C  (ทางเข้าห้องนํา้) ให้ใช้กุญแจลกูบิดชนิดล็อค และคลายล็อคด้วยกุญแจ 
ลกูบิดทําด้วย Stainless Steel ระบบลกูปืน 6 พิน มี UL LISTED รับรองคณุภาพมี ANSI GRADE2  กญุแจชดุ D  ให้ติดท่ี
ทางเข้าประตหู้องนํา้ยอ่ย บานละ 1 ชดุ 

4) กญุแจชดุ D กญุแจลกูบิดชนิดภายนอกลอ็คตลอดเวลา ภายในเป็นแป้นบิดลอ็ค 
5) กญุแจชดุ E (ทางเข้าห้องนํา้ห้องย่อย) กญุแจสําหรับห้องนํา้สาธารณะ ให้ใช้ชนิดท่ีภายใน

เป็นกลอน ภายนอกมีเคร่ืองหมายแสดงว่ากําลงัมีการใช้งานอยู่หรือไม่ เช่น เป็นระบบสีหรือตวัอักษร เป็นต้น อุปกรณ์
ทัง้หมดทําด้วย Stainless Steel หรือท่ีมีคณุภาพเทียบเท่ากญุแจชดุ C ให้ติดตัง้ท่ีประตหู้องนํา้รวม (ห้องนํา้สาธารณะ) 
บานละ 1 ชดุ 

6) กญุแจ F ให้ใช้กญุแจ Exit Devices มือผลกัด้านในเป็นชนิด Flat Bar Panic Exit Device 
(TOUCH BAR) ด้านนอกเปิดประตไูด้ด้วยกญุแจ ลกูบิดด้านนอก กญุแจชดุ F ให้ติดท่ีประตเูข้าบนัไดหนีไฟทัว่ไปทกุประต ู
ประตลูะ 1 ชดุ 
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7) กญุแจชดุ G กญุแจช่อง DUCT (ENGINEERING KEY) ให้ใช้ติดต่อท่ีประต ูDUCT ทกุช่องๆ
ละ 1 ชดุ 

8) H กญุแจคล้องสายยใูช้ย่ีห้อเดียวกบัลกูบิด 
9)  MASTER KEY กญุแจชดุ A,D,E,F,H และกญุแจของประตอูลมิูเนียมและกญุแจบานกระจก

เปลือย และกญุแจประตทูกุชนิด ยกเว้นเอน็จิเนียร่ิงคีย์จะต้องเป็นกญุแจย่ีห้อเดียวกนัและจะต้องมี MASTER KEY ประจํา
ชัน้ ชัน้ละ 1 ชดุ พร้อมทัง้ GRAND MASTER KEY ประจําอาคาร นอกจากนีจ้ะต้องทํา Grand Grand Master Key กบั
อาคารข้างเคียงในระบบเดียวกนัอีกด้วย 

5.5.3 DOOR CLOSER   
ประตใูห้ติดตัง้ DOOR CLOSER 
1) ชนิดเปิดทางเดียว (Single Action) ให้ใช้ชนิด STANDARD-DUTY สามารถเปิดค้าง 90 องศา 

ติดตัง้ทางด้านบนของบานประต ูบานละ 1 ชดุ ติดตัง้ท่ีบานประตท่ีูกว้างไม่เกิน 100 มม. บานละ 1 ชดุ และต้องมี UL 
LISTED รับรองคณุภาพ 

2) DOOR CLOSER (สําหรับท่ีใช้กบัประตทูางเข้าห้องนํา้รวม) ให้ใช้ชนิด STANDARD DUTY 
ชนิดไมเ่ปิดค้าง ติดตัง้บานละ 1 ชดุ มี UL 

3) DOOR CLOSER สําหรับประตกูนัไฟให้ใช้ชนิดไมเ่ปิดค้าง โดยปรับให้สามารถผลกับานประตู
ได้สนิทติดตัง้ท่ีบานประตเูหลก็ บานละ 1 ชดุ มี UL 

4) ชนิดเปิดสองทาง (DOUBLE ACTION) ให้ใช้ชนิดฝังพืน้ สามารถเปิดค้างได้ และสามารถ
ปรับองศาการตัง้ค้างได้ในตวัโช๊คอพัเอง และสามารถรับนํา้หนกัได้ 300 กก. 

5.5.4 ตะปเูกลียว    
อปุกรณ์สําเร็จทัง้หมดจะต้องยึดติดกับอาคารด้วยตะปเูกลียวท่ีทําด้วยวสัดชุนิดเดียวกบัอปุกรณ์ 

และมีขนาดท่ีแข็งแรงและเหมาะสม ตะปเูกลียวจะต้องเป็นชนิดหวัเรียบฝังในอปุกรณ์ 
5.5.5 กนัชนประต ู 
 ประตทูกุบานท่ีไมไ่ด้ระบใุห้ติดตัง้ Door Closer ให้ติดตัง้กนัชนประตดูงันี ้

1) ประตทูัว่ไป (ยกเว้นประต ูDuct และ Shaft) ให้ติดกนัชนปุ่ มยางกนัชน ชนิดมีขอยดึบานประตู
ทําด้วย Stainless Steel ติดบานละ 1 ชดุ 

2) ประตหู้องนํา้ทกุบาน ให้ติดชนประตชูนิดมีปุ่ มยาง พร้อมขอแขวนเสือ้ทําด้วย Stainless Steel 
เสนอตวัอยา่งอนมุติัก่อนทําการติดตัง้ 

5.5.6 กลอน  
 ประตชู่องท่ีมีบานเปิด 2 บาน ให้ติดกลอนท่ีบานประตดู้านขวา 2 ตวัท่ีด้านบน และด้านล่างของ

บาน กลอนท่ีใช้ให้ใช้กลอนชนิดฝังเรียบในบาน หรือตามแบบกําหนด ติดตัง้ด้านความหนาของบานประตูช่องรับกลอน
ประตจูะต้องทําด้วยโลหะชนิดเดียวกบักลอนฝังเรียบในพืน้ ขนาด 6” ผิวทําด้วย Stainless Steel ผิว Satin 

5.5.7 มือจบั  
- ประตทูกุบานท่ีเป็นบานคูใ่ห้ติด DUMMY TRIM บานละ 1 ชดุ 
- ในสว่นของประตชู่องชาร์ป ให้ติดตัง้มือจบัฝังเรียบในบาน ผิวทําด้วย Stainless Steel  
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5.5.8 รางเล่ือน   
 รางเล่ือนสําหรับประตบูานเล่ือนทัง้หมด ให้ใช้รางเล่ือนชนิดแขวนด้านบนขนาดตามคําแนะนําของ

บริษัทผู้ผลติ การติดตัง้รางเล่ือนให้ติดตัง้พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ,รางเล่ือนสําหรับบานเล่ือนขนาดใหญ่จะต้องมี Guide Rail 
ด้วย 

5.5.9 อุปกรณ์ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ให้ถือตามระบุในแบบก่อสร้าง และรายการประตูหน้าต่าง
อลมิูเนียม 

5.5.10 ประตบูานสวิงใช้อปุกรณ์ดงันี ้
- DOOR CLOSER    
- DEAD LOCK  
- FLUSH BOLT (สําหรับบานสวิงคู)่  

5.5.11 ประต-ูหน้าตา่งบานเล่ือนใช้อปุกรณ์ดงันี ้
- ROLLER  
- FLUSH PULL HANDLE/LOCK  

5.5.12 หน้าตา่งบานกระทุ้งใช้อปุกรณ์ดงันี ้
- 4 BAR HINGE ขนาด 10”, 14”, 18” และขนาด 20”  
- HANDLE/LOCK  

5.5.13 วสัดยุาแนวและ SEALANT (ดรูายละเอียดงานยาแนว)  
 

 5.6 ประตูและวงกบเหลก็ 
 5.6.1 บานประตเูหลก็สําหรับงานทัว่ไปและงานป้องกนัเสียง ให้ใช้ประตบูานเด่ียวหรือบานคู่เปิดทางเดียว 
ขนาดบานตามระบใุนแบบก่อสร้าง ตวับานผลิตด้วยแผ่นเหล็กกล้าเคลือบสงักะสีด้วยวิธีทางไฟฟ้า (Electrogalvanized 
Steel) หนาไม่ต่ํากว่า 1.20 มม. และเคลือบผิวทบัอีกชัน้ด้วย ZINE PHOSPHATE ความหนาของบานประต ู38 มม. พบั
ขึน้รูปเป็นตวัแบบ REINFORCED DOUBLE SKIN HOLLOW SHELL โดยการประกอบด้วยบานประตเูป็นแบบเช่ือมต่อ
ชนขอบ (BUTT WELDING) ระหว่างขอบประตกูบัลิน้ภายในโดยรอบตลอดขอบประตโูดยไม่เกิดรอยต่อของขอบประต ู
เสริมความแข็งแรงเป็นพิเศษภายในบานประตทูกุจดุ อาทิ บริเวณท่ีติดตัง้บานพบั โชคอพัประต ูกญุแจลกูบิด หรือกญุแจ
เสริม  
 5.6.2 วงกบผลิตด้วยแผ่นเหลก็กล้าเคลือบสงักะสีด้วยวิธีทางไฟฟ้า (Electrogalvanized Steel) หนา 1.5 
มม. และเคลือบผิวทับอีกชัน้ด้วย ZINE PHOSPATE กําหนดขนาดเท่ากับ 50x100 มม. เคลือบด้วยสีผง 
EPOXY/POLYESTER อบท่ีอณุหภมิู 200 องศาเซลเซียส บโุดยรอบตลอดบ่า    วงกบด้วยยางชนิด SPONGE RUBBER  
ท่ีเคลือบผิวอยา่งแข็งแรงป้องกนัยางฉีดขาด เพ่ือปิดกัน้ไมใ่ห้เสียงเลด็ลอดผา่นประตแูละรองรับการกระแทกของประต ู

- วงกบสําหรับประตท่ีูใช้ในงานทัว่ไป ให้ใช้ชนิด 3 ขา 
- วงกบสําหรับประตท่ีูใช้ในงานป้องกนัเสียงและกลิน่ ให้ใช้ชนิด 4 ขา 
การติดตัง้ให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลติ 

 
5.7 ตัวอย่าง 
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 ผู้ รับจ้างจะต้องส่งตวัอย่างอปุกรณ์สําเร็จสําหรับประตหูน้าต่างทกุชิน้ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างอนมุติั
ก่อนจงึทําการติดตัง้ได้ 

 
5.8 การตดิตัง้ 
 การติดตัง้อปุกรณ์สําเร็จ สําหรับประตูหน้าต่างจะต้องเป็นไปตามระบุในรูปแบบและรายการละเอียด และ

ตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลติจําหน่ายทกุประการ 
 
5.9 การทาํความสะอาด 
 ภายหลงัการติดตัง้อปุกรณ์ทัง้หมดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยพร้อมทัง้หาเคร่ือง

ป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เสียหาย เช่น  ห่อหุ้มด้วยพลาสติก เป็นต้น จนกว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย อุปกรณ์ท่ีเสียหาย
จะต้องเปล่ียนใหมจ่งึสง่มอบงานได้ 
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6.   งานกระจก  
  

6.1 ขอบเขตของงาน 
ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัด ุอปุกรณ์และแรงงาน ในการติดตัง้งานกระจก กระจกตะกัว่ แผ่นอะคริลิก และงาน

อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้องให้เป็นไปตามระบใุนแบบรูปและรายการก่อสร้าง 
 

6.2 วัสดุและประเภทของกระจก 
6.2.1 กระจกใส (Polished Plate หรือ Clear Float Glass) ให้ใช้กระจกท่ีผลิตด้วยระบบโฟลตเพ่ือให้ได้

กระจกแผ่นท่ีมีคณุภาพผิวทัง้ 2 ด้านขนานและเรียบสนิท ขนาดและความหนาตามระบใุนแบบรูปและรายการละเอียดให้
ใช้กระจกท่ีผลติด้วยระบบโฟลตมีคณุภาพเทียบเทา่หรือดีกวา่ มอก.880-2547 

6.2.2 กระจกฝ้า กระจกฝ้าให้ใช้ชนิดลายผ้ามีคณุภาพเทียบเท่าหรือดีกว่ามอก. 54-2516 ขนาดความ
หนาตามระบใุนแบบ 

6.2.3 กระจกเงา กระจกเงาทัง้หมดให้ใช้ชนิดเคลือบเงาปรอทด้วยไฟฟ้าจะต้องเป็นกระจกท่ีไม่หลอกตา 
ความหนาของกระจกจะต้องไม่น้อยกว่า 1/4 นิว้ ตดัและเจียรนยัขอบเรียบร้อยมาจากโรงงานขนาดตามระบใุนแบบรูป
และรายการละเอียด มีคณุภาพเทียบเทา่หรือดีกวา่ มอก.1732-2541 

6.2.4 กระจกสะท้อนแสง (Reflective Glass) ถ้าไม่ได้ระบเุป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้กระจกใสเคลือบผิวด้านใน
สีเขียวและมีคณุภาพเทียบเทา่หรือดีกวา่มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก.1344-2541 

6.2.5      กระจกสีตดัแสง (Tinted Glass) ถ้าไม่ได้ระบเุป็นอย่างอ่ืนให้ใช้กระจกใสผสมสี (เขียว) ในเนือ้
กระจกและมีคณุภาพเทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก.1344-2541, 1345-2539 โดยมีค่าการ
สง่ผา่นพลงังานความร้อนของกระจก (SHGC) ไมเ่กิน 0.60 หรือตามแบบระบ ุ

6.2.6  กระจกลามิเนต (Laminate Glass) ให้ใช้กระจกตัง้แต่สองแผ่นขึน้ไปประกบด้วยกนัโดยมีชัน้ฟิล์ม 
(Polyvinyl Butyral หรือ PVB) กัน้กลางเพ่ือยดึกระจกไม่ให้แตกร่วงหลน่ชนิดและความหนาของกระจกกําหนดในแบบรูป 
หากมิได้กําหนดไว้ให้ใช้ความหนา 3+0.76+3 มม. มอก. 1222- 2539 

6.2.7 กระจกเทมเปอร์ (Tempered Safety Glass) ถ้าไม่ได้ระบเุป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้กระจกใสความหนา
ตามแบบระบหุรือมาตรฐานผู้ผลติและมีคณุภาพเทียบเทา่หรือดีกวา่มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก.965-2537 

6.2.8 กระจกนิรภยั (Safety Glass) ถ้าไมไ่ด้ระบเุป็นอยา่งอ่ืน ให้ใช้กระจกใสความหนาตามแบบระบหุรือ
มาตรฐานผู้ผลติและมีคณุภาพเทียบเทา่หรือดีกวา่มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก. 

6.2.9 พตัตี ้(Putty) ให้ใช้พตัตีช้นิดท่ีใช้สําหรับโลหะและไม้ 
6.2.10 ความหนาของกระจก  
 -  สําหรับประตบูานเปิดและบานสวิงอลมิูเนียมให้ใช้ความหนาไมน้่อยกวา่ 6 มม.  
 -  สําหรับช่องแสงประกอบบานประต,ูบานหน้าต่างหรือช่องแสงท่ีมีพืน้ท่ีไม่เกิน 20 ตารางฟตุ ให้

ใช้ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. หากเกิน 20 ตารางฟตุให้ใช้ความหนาไม่น้อยกว่า 8 มม.และต้องได้รับการอนมุติัจากผู้
ควบคมุงานก่อน  

 -  บานเกลด็ใช้ความหนาไมน้่อยกวา่ 6 มม.  
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 -  ช่องแสงทางหนีไฟความหนาไม่น้อยกว่า 8 มม.เสริมลวดเป็นตะแกรงส่ีเหล่ียมภายในเนือ้
กระจก สามารถทนไฟได้อยา่งน้อย 2 ชัว่โมง  

 -  กระจกนิรภยั (Tempered Glass) ความหนาไมน้่อยกวา่ 12 มม.  
 - สําหรับกระจกประตหูรือหน้าตา่งท่ีมีการเจียรขอบความหนาไมน้่อยกวา่ 8 มม. 
 - สําหรับกระจกหลงัคา SKY-LIGHT ต้องใช้กระจกนิรภยัชนิดอดัซ้อน 2 ชัน้ (LAMINATED 

GLASS) ความหนาไมน้่อยกวา่ 8 มม. 
 - สําหรับกระจกประเภทอ่ืนให้ใช้ความหนาไมน้่อยกวา่ 5 มม. เว้นแตร่ะบใุนแบบรูปเป็นอยา่งอ่ืน 
 

6.3 การตดิตัง้ 
6.3.1 การติดตัง้กระจกต้องเป็นไปตามระบุในแบบก่อสร้าง ทัง้ขนาด ความหนา ประเภทของวสัดุและ

รูปร่างของวสัด ุ
6.3.2 การติดตัง้จะต้องกระทําโดยช่างผู้ ชํานาญงานโดยเฉพาะการติดตัง้จะต้องเรียบร้อยและ 

แข็งแรง กระจกทัง้หมดจะต้องตดัและแต่งขอบให้เรียบร้อยภายหลงัจากติดตัง้กระจกเรียบร้อยแล้วจะต้องไม่เห็นรอยตดั
ขอบกระจก 

6.3.3 กระจกท่ีติดตัง้ภายในกรอบไม้ทัง้หมด จะต้องอดุด้วยพตัตีเ้พ่ือกนักระจกลัน่ 
6.3.4 การติดตัง้กระจกในบานประตหูน้าต่าง และช่องแสงไม้จะต้องเซาะร่องไม้ให้พอดีกบัขนาดความ

หนากระจกไม่คบัและหลวมจนเกินไปใช้ Putty ชนิดใส อดุกรอบกระจกทัง้ 2   ด้านการติดตัง้กระจกในวงกบหรือกรอบ
อะลมิูเนียมจะต้องมีขอบยางหรือ พี.วี.ซี. อดักรอบแผ่นกระจกในกรอบอะลมิูเนียม ขอบยางท่ีใช้จะต้องมีขนาดพอดีกบั
ร่อง กรอบอะลมิูเนียม และความหนาของแผน่กระจก 

การติดตัง้กระจกในวงกบหรือกรอบเหลก็ ให้ติดแนบกบักรอบบานหรือวงกบโดยเจาะรู DIA. 1.5 มม. ทกุ
ระยะ  30 ซม.  แล้วใช้ขอลวดสปริง DIA.  1 มม. เก่ียวเสียบในรูเกาะกระจกไว้อดั Putty รอบกระจกทัง้ด้านนอกและด้าน
ในเฉพาะด้านนอกให้ปาด Putty เฉียงเป็นสามเหล่ียมโดยรอบให้ใช้ Putty ยางสีเทามีคณุสมบติัเหนียวยดึกระจกและวสัดุ
อ่ืนได้เป็นอย่างดีไม่แห้งกรอบแตกร้าวหลดุร่อนเม่ือถกูแดดหรือฝน เฉพาะงานท่ีต้องป้องกนันํา้ไหลซึมเข้าโดยเด็ดขาดให้
ใช้ Caulking Compound 

เม่ืองานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เช็ดทําความสะอาดกระจกทกุชนิดในอาคารก่อนสง่มอบงาน ถ้ากระจก
แผน่ใดมีตําหนิรอยขดูขีด แตกร้าว ผู้ รับจ้างจะต้องรีบจดัการเปล่ียนให้ใหมท่นัที 
 

6.4 ตัวอย่าง 
 ผู้ รับจ้างจะต้องส่งตวัอย่างกระจกทกุชนิดและแผ่นอะคริลิกให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนมุติั

ก่อน จงึดําเนินการติดตัง้ได้ 
 

6.5 การทาํความสะอาด 
 เคร่ืองหมายต่างๆ บนบานกระจกจะต้องลบออกให้หมด ก่อนส่งมอบงาน ผู้ รับจ้างจะต้องเช็ดกระจก 

ทุกบานให้สะอาดกระจกท่ีแตกร้าวจะต้องเปล่ียนใหม่เศษกระจกท่ีไม่ใช้แล้วจะต้องเก็บกวาดให้เรียบร้อยภายในวันท่ี
ติดตัง้กระจก 
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7.   งานยาแนว   
 
7.1  ข้อกาํหนดทั่วไป 
 งานยาแนว (JOINT SEALANTS) ตามท่ีได้ระบไุว้ในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้าง รวมถึงหมวด
ต่างๆ ทัง้หมด ถ้าได้กล่าวถึงในหมวดอ่ืนๆ แล้วให้ใช้หมวดนีป้ระกอบด้วยผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมรายละเอียดต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือขออนมุติัและตรวจสอบตามความต้องการของผู้ออกแบบก่อนนําไปใช้งาน และหากรอยต่อใดท่ีต่อยาแนว
แตมิ่ได้กําหนดในแบบผู้ รับจ้างจะต้องยาแนวรอยตอ่นัน้ให้เรียบร้อย 
 
7.2  วัสดุ 

7.2.1  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดท่ีุเหมาะสมกบัการยาแนวตามแบบท่ีกําหนด รวมทัง้รอยตอ่ใดท่ีต้องยาแนวแต ่
มิได้กําหนดในแบบ ผู้ รับจ้างจะต้องยาแนวรอยตอ่นัน้ให้เรียบร้อยด้วย 

7.2.2  วสัดท่ีุใช้จะต้องบรรจใุนบรรจภุณัฑ์ท่ีแข็งแรงเพียงพอตอ่การขนสง่ อยูใ่นสภาพเรียบร้อย โดยมีรายละเอียด
ช่ือสนิค้า ชนิดผลติภณัฑ์ รุ่น หมายเลขการผลติ และอ่ืนๆอยา่งสมบรูณ์ชดัเจน 

7.2.3  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเก็บวสัดตุามคําแนะนําของผู้ผลติ 
7.2.4  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําระบบบนัทกึการหมนุเวียนของวสัดดุงันี ้

ก.  วนัท่ีท่ีรับขอ 
ข.  ช่ือสนิค้าและหมายเลขผลติภณัฑ์ 
ค.  หมายเลขการผลติ 
ง.  บนัทกึใบรับประกนัคณุภาพ หรือ COA (Certificate of Analysis) จากผู้ผลติในทกุหมายเลขการผลติ 
จ.  วนัท่ีเบิกของไปใช้ 
ฉ.  จํานวนของท่ีเบิกไปใช้ 
ช.  ช่ืองานท่ีนําไปใช้ 

7.2.5  วสัดท่ีุใช้ต้องเป็นวสัดชุนิดท่ีเหมาะสมกบัวสัดแุละประเภทของงานนัน้ๆ และวสัดจุะต้องได้รับมาตรฐาน
ดงันี ้

ก.  สําหรับรอยตอ่ประเภท Curtain wall (4-sided และ 2-sided), งานโครงสร้าง (Structural Glazing 
Sealant) 

-  สําหรับ 2-part ใช้ตามมาตรฐาน ASTMC1184 Standard Specification for Structural 
Silicone Sealants, Type M, Class 12.5, Use G, O 

-  สําหรับ 1-part ใช้ตามมาตรฐาน ASTMC1184 Standard Specification for Structural 
Silicone Sealants, Type S, Class 12.5, Use G,O 

-  สําหรับ 1-part สีใส ใช้ตามมาตรฐาน ASTM C1184 Standard Specification for Structural 
Silicone Sealants, Type S, Class 12.5, Use G, O 

-  วสัดยุาแนวต้องได้รับมาตรฐาน ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint 
Sealants 

ข.  สําหรับงานกระจกเปลือยท่ีสงูกวา่ 3 เมตร (Float, Plate, Tinted, Tempered) สีใส 
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-  วสัดยุาแนวต้องได้รับมาตรฐานASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint 
Sealants, Type S, Grade NS, Class 25, Use NT, M, G, A 

-  วสัดยุาแนวต้องได้รับมาตรฐาน ASTM C1184 Standard Specification for Structural 
Silicone Sealants 

-  วสัดยุาแนวต้องมีความสามารถในการรับการเคล่ือนไหวของรอยตอ่ไมน้่อย กวา่ ±25% 
ค.  สําหรับงานกระจกเปลือย (Laminated, Insulated, Reflective) 

-  วสัดยุาแนวต้องได้รับมาตรฐาน ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint 
Sealants, Type S, Grade NS, Class 50, Use NT, M, G, A 

-  วสัดยุาแนวต้องมีความสามารถในการรับการเคล่ือนไหวของรอยตอ่ไมน้่อยกวา่ ±50% 
ง.  สําหรับงานยาแนวกระจก/กรอบบาน, งานกนัร่ัวซมึ (Weatherproofing) 
 -  วสัดยุาแนวต้องได้รับมาตรฐาน ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint 

Sealants, Type S, Grade NS, Class 50, Use NT, M, G, A 
 -  วสัดยุาแนวต้องมีความสามารถในการรับการเคล่ือนไหวของรอยตอ่ไมน้่อยกวา่ ±50% 
จ.  สําหรับงานยาแนวแผน่หินแกรนิต 
 -  วสัดยุาแนวต้องได้รับมาตรฐาน ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint 

Sealants, Type S, Grade NS, Class 50, Use NT, G, A, M, O 
 -  วสัดยุาแนวต้องมีความสามารถในการรับการเคล่ือนไหวของรอยตอ่ไมน้่อยกวา่ ±50% 
 -  วสัดยุาแนวต้องไมมี่การคายตวัของ plasticizer 
ฉ.  สําหรับงานยาแนวแผน่ Aluminum Composite 
 -  วสัดยุาแนวต้องได้รับมาตรฐาน ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint 

Sealants, Type S, Grade NS, Class 50, Use NT, G, A, M, O 
 -  วสัดยุาแนวต้องมีความสามารถในการรับการเคล่ือนไหวของรอยตอ่ไมน้่อยกวา่ ±50% 
 -  วสัดยุาแนวต้องไมมี่การคายตวัของ plasticizer 
 - วสัดยุาแนวต้องไมผ่ลติคราบนํา้มนั (Non-Stain Sealant) 
ช.  สําหรับงานยาแนวสขุภณัฑ์กบักระเบือ้งเคลือบหรือหินแกรนิต สําหรับงานห้องครัวและห้องนํา้ 
 -  วสัดยุาแนวต้องมีความสามารถในการรับการเคล่ือนไหวของรอยตอ่ไมน้่อยกวา่ ±25% 
 -  มีสารยบัยัง้การเกิดเชือ้รา 
ซ.  สําหรับงาน Precasted Concrete หรืองานยาแนวท่ีต้องการทาสีทบั 
 -  โพลียรีูเทนยาแนว  
 -  วสัดยุาแนวต้องได้รับมาตรฐาน ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint 

Sealants, Type S, Grade NS, Class 35, Use NT, M, A, O 
 -  วสัดยุาแนวต้องมีความสามารถในการรับการเคล่ือนไหวของรอยตอ่ไมน้่อยกวา่ ±35% 
ฌ.  สําหรับงานยาแนววงกบ/ปนู 
 -  โพลียรีูเทนยาแนว 
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 -  วสัดยุาแนวต้องได้รับมาตรฐาน ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint 
Sealants, Type S, Grade NS, Class 35, Use NT, M, A, O 

 -  วสัดยุาแนวต้องมีความสามารถในการรับการเคล่ือนไหวของรอยตอ่ไมน้่อยกวา่ ±35% 
ญ.  สําหรับงานพืน้ 
 -  โพลียรีูเทนยาแนว 
 -  วสัดยุาแนวต้องได้รับมาตรฐาน ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint 

Sealants, Type S, Grade P, Class 25, Use T, M 
 -  วสัดยุาแนวต้องมีความสามารถในการรับการเคล่ือนไหวของรอยตอ่ไมน้่อยกวา่ ±25% 
ฎ.  งานกนัไฟ 
 -  วสัดยุาแนวต้องได้รับมาตรฐานASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint 

Sealant Type S, Grade NS, Class 25 
 -  วสัดยุาแนวต้องได้รับมาตรฐาน ASTM E841 หรือ UL1479 Standard Test Method for Fire 

Tests of Through Penetration Fire Stops 
 

7.3  ตัวอย่างวัสดุ 
 สถาปนิก ผู้ออกแบบจะเป็นผู้ กําหนดสีของยาแนวท่ีใช้ 

7.3.1  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาตวัอย่างวสัดท่ีุจะใช้ทกุอย่างท่ีเก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 2 ตวัอย่างต่อรายการ และสง่ให้
ผู้ออกแบบเพ่ือขออนมุติัและตรวจสอบตามความต้องการของผู้ออกแบบก่อนท่ีจะนําไปใช้งาน 

7.3.2  ผู้ รับจ้างต้องนําสง่รายละเอียดสนิค้า (Product Manufacturer’s Specification) จากบริษัทผู้ผลติ 
7.3.3  สําหรับซิลิโคนยาแนวผู้ รับจ้างต้องส่งผลการทดสอบซิลิโคนยาแนวกบัวสัดท่ีุจะยาแนวจากห้องปฏิบติัการ

ของผู้ผลติซิลโิคนยาแนวท่ีสถาปนิกรับรองก่อนท่ีจะลงมือทํางาน ผลการทดสอบขัน้ต่ําท่ีต้องการประกอบด้วย 
ก.  การทดสอบการยดึเกาะของวสัดกุบัยาแนว (Adhesion-In-Peel Test) ตามมาตรฐานการทดสอบ

ASTM C794 
ข.  การทดสอบการเข้ากนัได้กบัวสัดทุัง้หมดท่ีใช้ร่วมกนั (Compatibility Test) กบัซิลิโคนยาแนวท่ีใช้ 

ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM C1087 
ค.  การทดสอบการเกิดคราบในวสัดจุากซิลิโคนยาแนว (Stain Test) ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM 

C1248 
ง.  สําหรับซิลิโคนยาแนวงานโครงสร้าง (Structural Glazing Sealant) ผู้ รับจ้างต้องส่งรายงานการ

ควบคมุคณุภาพ ได้แก่ เอกสารการทดสอบการยดึติดท่ีสถานท่ีก่อสร้าง (Site Adhesion Test) หรือเอกสารการตรวจสอบ
การยดึติดโดยการรือ้ยาแนว (Deglazing) 

จ.  ข้อแนะนําจากห้องปฏิบติัการเก่ียวกบัความจําเป็นในการใช้สารรองพืน้ (Primer) ชนิดของสารรอง
พืน้และข้อแนะนําชนิดของสารละลายในการทําความสะอาด 
 7.3.4  สําหรับซิลโิคนยาแนวผู้ รับจ้างจะต้องสง่ผลการตรวจสอบแบบรอยต่อ (Print Review) จากฝ่ายเทคนิคของ
ผู้ผลติซิลโิคนยาแนวท่ีสถาปนิกรับรองก่อนท่ีจะลงมือทํางาน 
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7.4  การตดิตัง้ 
 ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ ดําเนินการหรือช่างฝีมือท่ีมีความชํานาญมีประสบการณ์ในการติดตัง้ โดยปฏิบติัตาม
กรรมวิธีและคําแนะนําของบริษัทผู้ผลติอยา่งเคร่งครัด โดย 

7.4.1  การเตรียมผิวงาน ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบสถานท่ีให้เรียบร้อย แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆให้เรียบร้อยก่อน
ดําเนินการ 

7.4.2  ผู้ รับจ้างทําความสะอาดผิวงานให้สะอาด แห้ง ปราศจากฝุ่ น ผง คราบ นํา้มนั สนิม ด้วยสารละลายท่ี
บริษัทผู้ผลติแนะนํา ผ้าท่ีใช้ต้องเป็นผ้าฝ้ายขาว 100% ใช้ผ้าผืนแรกชบุสารละลายเช็ดท่ีผิวงานแล้วใช้ผ้าผืนท่ีสองเช็ดตาม
เพ่ือเป็นการดดูซบัสิง่สกปรก และไขมนัทนัทีก่อนท่ีสารละลายจะระเหย 

7.4.3  สําหรับพืน้ผิวคอนกรีตให้ใช้แปรงขดัทําความสะอาด แล้วเป่าด้วยลมจากเคร่ืองอดัแรงดนัสงู 
7.4.4  สําหรับพืน้ผิวโลหะ เช่นอลมิูเนียม ต้องทําความสะอาดพืน้ท่ีท่ีจะยาแนวให้สะอาด โดยปราศจากสนิม 

คราบไขมนั คราบนํา้มนั เทป รอยเปรอะเปือ้นตา่งๆ เช็ดให้สะอาด และทิง้ให้แห้งก่อนยาแนว 
7.4.5  ทาสารรองพืน้ (ถ้าจําเป็น) เพียงบางๆ ทิง้ไว้ให้แห้ง 20-30 นาทีโดยประมาณ 
7.4.6  ติดเทปโฟม (Spacer) ยางหนนุ (Setting Block) โฟมหนนุ (Backer Rod) แถบกนัการยดึติด (Bond 

Breaker) และอ่ืนๆ ตามมาตรฐานของผู้ผลติยางยาแนว หรือตามแบบท่ีกําหนด 
7.4.7  สดัส่วนความลกึและความกว้างของรอยต่อของยางยาแนวต้องปฏิบติัตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตอย่าง

เคร่งครัดหรือตามท่ีผู้ออกแบบกําหนดและมีความปราณีต ไม่มีฟองอากาศในยาแนว ปาดตบแต่งผิวของยาแนวด้วยแท่ง
ปาดให้สะอาดเรียบร้อย 

 
7.5  การทาํความสะอาด 
 ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดบริเวณทํางานทุกแห่งหลังจากติดตัง้ระบบกันไฟลามแล้วด้วยความปราณี
เรียบร้อยก่อนการอนมุติัตรวจสอบจากผู้ออกแบบ และก่อนสง่มอบงาน 
 
7.6  การรับรอง 
 ผู้ รับจ้างจะต้องรับประกนัคณุภาพ คณุสมบติัของวสัด ุ และการติดตัง้ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต เม่ือติดตัง้
แล้วจะต้องไม่มีการหลดุร่อน หรือมีตําหนิใด ๆ หากเกิดการดงักลา่ว ผู้ รับจ้างจะต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีด้วยความ
ประณีตเรียบร้อย โดยไม่คิดมลูค่าใด ๆ ทัง้สิน้ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและความเห็นชอบของผู้ออกแบบใน
ระยะเวลาการรับประกนัไมน้่อยกวา่ 10 ปี 
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8.  งานห้องนํา้    
 

8.1 ขอบเขตของงาน 
งานในหมวดนี ้รวมถึงงานติดตัง้เคร่ืองสขุภณัฑ์  อปุกรณ์ห้องนํา้  และงานท่ีเก่ียวข้องเคร่ืองสขุภณัฑ์และ

อปุกรณ์ห้องนํา้ทัง้หมด ให้เป็นไปตามระบใุนรูปแบบและรายการละเอียด  
ในกรณีท่ีเป็นงานปรับปรุงเปล่ียนแปลงบนโครงสร้างเดิม ผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีต้องตรวจสอบตําแหน่งงานระบบ

ท่ีจะไปเช่ือมตอ่ และโครงสร้างพืน้หรือผนงัท่ีต้องทําการติดตัง้ทอ่ ให้มีความปลอดภยัและ 
การติดตัง้เคร่ืองสขุภณัฑ์ ให้เตรียมท่อนํา้ทิง้ ท่อนํา้ใช้ และท่อส้วมสําหรับสขุภณัฑ์ ก่อนท่ีจะเทคอนกรีตโดย

เว้นขนาดช่อง และตําแหน่งให้พอดีกบัขนาดช่องท่อ ทกุๆ ห้องจะต้องมีตะแกรง กรองผงสําหรับนํา้ทิง้ตามความลาดเอียง
ท่ีแสดงไว้ในแบบ สขุภณัฑ์ท่ีติดตัง้แล้วต้องยึดแน่นกบัพืน้และผนงั ได้ขนาดและระยะท่ีถกูต้อง โดยทดสอบให้ใช้ได้ดีทุก
สว่นเม่ือติดตัง้แล้วจะต้องระมดัระวงัมิให้ชํารุดเสียหายหรือเป็นตําหนิก่อนสง่มอบงาน หากสขุภณัฑ์ท่ีติดตัง้แล้วเกิดชํารุด
เสียหายใดๆ ผู้ รับจ้างต้องเปล่ียนให้ใหม่หรือซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ ในสภาพดีทุกประการโดยไม่คิดมลูค่าใดๆ เพิ่มเติม
ทัง้สิน้ 

1) ท่ีใสส่บู ่ให้ใช้ชนิดเคลือบฝังในผนงัขนาด 4"x8" ตามระบใุนแบบ ให้ใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพเทียบเท่า 
มอก.797-2531 

2) ท่ีใส่กระดาษชําระให้ใช้ชนิดเคลือบตามระบุในแบบให้ใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพเทียบเท่า มอก.797-
2531 

3) ท่ีแขวนผ้าให้ใช้ชนิดขอแขวนติดตรงประต ูหรือตามระบใุนแบบ 
4) Flush Valve ให้ใช้ Flush Valve สําหรับปัสสาวะชายขนาด 3/4" 
5) ก๊อกนํา้ ก๊อกเด่ียวสําหรับอ่างให้ใช้ชนิดปิดเปิดด้วยมือบิด ตามระบุในแบบให้ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมี     

คณุภาพเทียบเทา่ มอก.343-2523 
6) คอหา่น (P-Trap) คอหา่นสําหรับอา่งล้างหน้าทัง้หมดให้ใช้ Bottle Trap 
7) ฝักบวัก้านแข็ง ให้ใช้ฝักบวัติดผนงัชนิดปรับจํานวนนํา้ (Jet Flow) และหวัฝักบวัส่ายได้ทําด้วยโลหะ

ชบุโครเมียม ผลติในประเทศ หรือตามระบใุนแบบ 
8) ฝักบัวชําระ ให้ใช้ฝักบัวสายอ่อน หัวฝักบัวเป็นชนิดหัวฉีด (Jet-Spray) มีท่ีเปิดนํา้ท่ีหัวฝักบัว 

ติดตัง้พร้อมวาล์วปิดเปิด 
9) โถส้วมแบบนัง่ยองให้ใช้ผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพเทียบเทา่ มอก.794-2531 
10) โถส้วมแบบนัง่ราบชนิดตัง้พืน้ ให้ใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพเทียบเท่า มอก.792-2531 และถงัพกันํา้ และ

ฝาปิดมีคณุภาพเทียบเทา่ มอก.793-2531 
11) ท่ีนั่งและฝาปิดส้วม (Seat) ท่ีนั่งและฝาปิดส้วมชนิดนั่งราบ   ให้ใช้ชนิดพลาสติกอย่างหนาสีขาว 

(ด้านลา่งของท่ีนัง่เรียบ) ผลติภายในประเทศ 
12) อปุกรณ์หม้อนํา้ชกัโครก อปุกรณ์หม้อนํา้ให้ใช้ย่ีห้อเดียวกนักบัสขุภณัฑ์ 
13) ทอ่นํา้ทิง้ มีตระแกรงกนัผงทําด้วยทองเหลือง มีท่ีดกักลิน่ ฝาเป็นเกลียวถอดออกล้างได้ขนาด DIA.2" 
14) สะดืออา่งล้างหน้าพร้อมสายโซ ่ให้ใช้ย่ีห้อเดียวกนักบัสขุภณัฑ์ 
15) ก๊อกนํา้ทัว่ไป ให้ติดตัง้ก๊อกเด่ียวออกผนงั ชนิดปิดเปิดด้วยมือบิด  



โครงการอาคารหอประชมุ จํานวน 1 หลงั มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 19/DS/ARU14-12 
Doc. No.   :  FEC/ARU14/SP-A/0001 Rev. No.  0 

Doc. Title :  งานสถาปัตยกรรม Page     8-2/3 

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

16) อา่งล้างหน้า ให้ใช้ผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพเทียบเทา่ มอก. 791-2531 
17) โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนติดผนงัให้ใช้ผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพเทียบเทา่ มอก.795-2531 
 

8.2 โถปัสสาวะชาย 
 - ให้ทําตามแบบรูปและรายการ 
 - ใช้กบัฟลชัวาล์วชนิดปุ่ มกดหรือตามแบบระบ ุ
 - สีขาว 
 - ให้สง่ตวัอยา่งและรายละเอียดการติดตัง้อยา่งละเอียดเสนอก่อนทํางาน 
 - โถและอปุกรณ์เป็นผลติภณัฑ์จากบริษัทเดียวกนั 
 

8.3 โถส้วมชนิดน่ังราบใช้กับฟลัชแทงค์ 
 - ให้ทําตามแบบรูปและรายการ 
 - มีขนาดประมาณ 680x735x540 มม. 
 - โถและอปุกรณ์เป็นผลติภณัฑ์จากบริษัทเดียวกนั 
 - สีขาว 
 - ชกัโครกด้วยระบบไซฟอนเจ็ต 
 - โถส้วมสําหรับห้องนํา้ผู้พิการให้ใช้รุ่นความสงูท่ีนัง่ไม่ต่ํากว่า 400 มม.โดยได้รับการอนมุติัจากเจ้าของ

โครงการ 
 - ให้สง่ตวัอยา่งและรายละเอียดการติดตัง้เสนอก่อนทํางาน 
 

8.4 อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ 
 - ให้ทําตามแบบรูปและรายการ 
 - มีขนาดประมาณ 460x430x200 มม. 
 - โถและอปุกรณ์เป็นผลติภณัฑ์จากบริษัทเดียวกนั 
 - สีขาว 
 - ให้สง่ตวัอยา่งและรายละเอียดการติดตัง้เสนอก่อนทํางาน 
 

8.5 อ่างล้างหน้าแบบแขวน 
 - ให้ทําตามแบบรูปและรายการ 
 - มีขนาดประมาณ 500 x 420 x 200 มม. 
 - โถและอปุกรณ์เป็นผลติภณัฑ์จากบริษัทเดียวกนั 
 - สีขาว 
 - ให้สง่ตวัอยา่งและรายละเอียดการติดตัง้เสนอก่อนทํางาน 
 

8.6   การทดสอบและการทาํความสะอาด 



โครงการอาคารหอประชมุ จํานวน 1 หลงั มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 19/DS/ARU14-12 
Doc. No.   :  FEC/ARU14/SP-A/0001 Rev. No.  0 

Doc. Title :  งานสถาปัตยกรรม Page     8-3/3 

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

 เคร่ืองสขุภณัฑ์และอปุกรณ์ทัง้หมดภายหลงัจากการติดตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องได้รับการทดสอบการ
ร่ัวซึม และกําลงัดนัของนํา้เคร่ืองสขุภณัฑ์และอปุกรณ์ท่ีติดตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทําความสะอาดให้ เรียบร้อยจึง
สง่มอบงานได้ 
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9.  งานทาสี   
  

9.1 ขอบเขตของงาน และข้อกาํหนดทั่วไป 
9.1.1 ผู้ รับจ้างต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์เคร่ืองใช้และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือดําเนินการทาสีให้

สัมพันธ์กับงานในส่วนอ่ืนๆ ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ จัดเตรียมสีท่ีจะใช้จะต้องทํางานด้วยความระมัดระวังและ 
ถกูต้องตามหลกัวิชาช่างต้องเก็บไว้ในสถานท่ีก่อสร้างท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างกําหนดให้เม่ือจะนําไปใช้ให้แจ้ง
คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทกุครัง้ 

9.1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดและแจ้งปริมาณของสีแต่ละชนิดท่ีจะใช้ทาอาคาร
โครงการนีใ้ห้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบและคณะกรรมการตรวจการจ้างมีสทิธิเข้าตรวจสอบคณุภาพและจํานวน
ของสีได้ตลอดเวลาการก่อสร้าง 

9.1.3 ห้ามนําสีเก่าท่ีเหลือจากงานอ่ืน หรือชนิดและหมายเลขนอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไว้มาใช้หรือ
นํามาผสมเป็นอนัขาด 

9.1.4 ผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมการป้องกนัมิให้สีเปรอะเปือ้นวสัดอ่ืุนๆ ท่ีติดตัง้ไว้แล้วหรืออยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงซึง่อาจเกิดขึน้จากการทาสี 

9.1.5 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาช่างท่ีมีฝีมือดีมีประสบการณ์และชํานาญงานโดยเฉพาะมาทํางานสี สีท่ีทา 
แล้วจะต้องเรียบสม่ําเสมอกนัตลอด ปราศจากรอยตอ่หรือรอยแปรง ไมไ่หลเยิม้ ไมมี่รอยหยดของสี หากมีสว่นใดท่ีสงสยั
หรือไมส่ามารถทาสีได้ตามข้อกําหนดผู้ รับจ้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทนัที 

9.1.6 ห้ามทาสีในขณะท่ีฝนตก ความชืน้ในอากาศสงู และห้ามทาสีภายนอกอาคารหลงัฝนหยดุใหม่ๆ 
จะต้องทิง้ไว้อยา่งน้อย 72 ชัว่โมง 

 
9.2 วัสดุ 

9.2.1 สีท่ีใช้ในการก่อสร้างให้ใช้สี Acrylic ชนิดกนัเชือ้ราและปลอดจากสารตะกัว่และปรอ ท่ีมีคณุภาพ
เทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ี 272-2531 สีทัง้หมดจะต้องเป็นสีท่ีผลิตขึน้โดยมี 
ตวัยาป้องกันการขึน้ราของสีกันสนิมอนัเกิดจากโลหะป้องกันด่างอนัเกิดจากคอนกรีตและกําแพงอิฐจะต้องเป็นสีท่ีมี
ความคงทนถาวรไมร่่อนหลดุง่ายสีท่ีนํามาใช้ในงานจะต้องบรรจกุระป๋องหรือภาชนะ ซึง่ออกมาจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง
ภาชนะท่ีใสสี่นัน้จะต้องเรียบร้อย ไมชํ่ารุด มีช่ือบริษัทผู้ผลติและหมายเลขตา่งๆ ติดอยู่อย่างสมบรูณ์การทาสีให้ใช้สีชนิด
ท่ีระบไุว้ในรายการก่อสร้าง และ 

 ตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างระบุให้ใช้อย่างเคร่งครัด ห้ามนําสีชนิดท่ีนอกเหนือไปจากท่ี
กําหนดไว้มาใช้ผสม หรือทาเป็นอนัขาดผู้ รับจ้างจะต้องสง่แผ่นสีตวัอย่างให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจเลือกชนิด
และสีก่อนลงมือดําเนินการและต้องสง่ลว่งหน้าในเวลาพอสมควรเพ่ือการออกแบบสีตอ่ไป 

9.2.2 ผู้ รับจ้างจะต้องสัง่ซือ้สีโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือจากตวัแทนของบริษัทผู้ผลิต ปริมาณสีท่ีได้
สัง่มาเพ่ืองานนีจ้ริงสีจะต้องซือ้ใหม่ทัง้หมดห้ามนําสีของเก่าท่ีเหลือจากงานอ่ืนมาใช้โดยเด็ดขาดทุกครัง้ท่ีจะนําสีเข้า
มายงับริเวณก่อสร้างสําหรับทาตวัอาคารจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างรับทราบและตรวจสอบให้เรียบร้อย
เสียก่อนจงึจะนําไปดําเนินการได้กระป๋องสีท่ีใช้แล้วห้ามนําออกนอกบริเวณก่อสร้างจะต้องเก็บกระป๋องสีเหลา่นีร้วบรวม
ไว้ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบอีกครัง้หนึง่ก่อน 
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9.2.3 ห้ามนําสีอ่ืนนอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้กําหนดให้ใช้เข้ามาในบริเวณ 
ก่อสร้างเป็นอนัขาด 

9.2.4 สิ่งอ่ืนๆ ท่ีใช้ประกอบในการทาสีท่ีไม่ได้ระบุไว้ เช่น นํา้มันสนหรือสารละลายต่างๆ ซึ่งต้องใช้
ควบคูก่นัไปในระบบการทาสี ให้ใช้ผลติภณัฑ์ของผู้ผลติสีนัน้ๆ 

 
9.3 การเตรียมพืน้ผิว 

9.3.1 ผิวปนูฉาบผิวคอนกรีต จะทาสีจะต้องแห้งสนิทสะอาดปราศจากฝุ่ นผงคราบสกปรกรอยแตกร้าวและ
คราบไขมนัตา่งๆ ร่อง รูพรุน ทัง้หมดต้องอดุให้เรียบร้อยด้วย Cement Filler  

9.3.2 ผิวไม้จะต้องแห้งมีความชืน้ไม่เกิน 18% ไสแต่งเรียบร้อย ซ่อมอดุรูรอยแตกต่างๆ ของผิวไม้ให้
เรียบร้อยด้วย Wood Sealer แล้วทําการขดัให้เรียบร้อยด้วยกระดาษทราย ทําความสะอาดให้เรียบร้อย 

9.3.3 ผิวโลหะให้ขดัรอยตอ่เช่ือม ตําหนิต่างๆ ให้เรียบและปราศจากสนิม ทําความสะอาดผิวหน้าไม่ให้
มีไขมนัหรือนํา้มนัจบั   แล้วจงึทาสีรองพืน้กนัสนิมสว่นท่ีเป็นรูให้อดุด้วย Caulking Compound 

 
9.4 การทาสี 

ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน ให้ปฏิบติัดงัรายละเอียด ตอ่ไปนี ้
9.4.1 งานคอนกรีต ปนูฉาบ ภายนอก 

1) ทารองพืน้ด้วยสีประเภท Acrylic Alkali Resisting Primer 1 เท่ียว 
2) ทาทบัหน้าด้วยสีประเภท Acrylic Plastic Emulsion Paint หรือสีนํา้พลาสติกชนิดทา

ภายนอก (ตามระบใุนแบบ) 2 เท่ียว 
3) เป็นสี Acrylic กนัเชือ้รา 

9.4.2 งานคอนกรีต ปนูฉาบ ภายใน 
1) ทารองพืน้ด้วยสีประเภท Acrylic Alkali Resisting Primer 1 เท่ียว 
2) ทาทบัหน้าด้วยสีประเภท Acrylic Plastic Emulsion Paint หรือสีนํา้พลาสติกชนิดทา

ภายใน (ตามระบใุนแบบ) 2 เท่ียว 
3) เป็นสี Acrylic  

9.4.3 งานโลหะเหลก็ 
1) ทารองพืน้ด้วยสีประเภท Red Lead 1 เท่ียว และประเภท Red Lead Iron Oxide อีก 1 

เท่ียว 
2) ทาทบัหน้าด้วยสีนํา้มนั หรือ EPXY หรือ POLYURETHANE (ตามแบบระบ)ุ 2 เท่ียว 

9.4.4 งานโลหะสงักะสีหรือกลัวาไนซ์ 
1) ทารองพืน้เท่ียวแรกด้วยสีรองพืน้ประเภท Wash Primer 1 เท่ียว และ รองพืน้เท่ียวท่ีสอง

ด้วยสีรองพืน้ประเภท Zinc Chromate 1 เท่ียว 
2) ทาทบัหน้าด้วยสีนํา้มนั 2 เท่ียว 

9.4.5 งานหินล้าง, กรวดล้าง หรือทรายล้าง 
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1) ทาเคลือบด้วยนํา้ยาเคลือบใสประเภท Silicone Water Repollent 3 เท่ียว (ในอตัรา 8-10 
ตร.ม. ตอ่แกลลอน) 

9.4.6 งานพืน้ไม้ปาร์เก้ หรือไม้เนือ้แข็ง 
1) ทาเคลือบด้วยนํา้ยาเคลือบแข็งประเภท Polyurethane 3 เท่ียว 

9.4.7 งานไม้ภายนอกและภายใน 
1) ทารองพืน้ด้วยสีประเภท Aluminium Wood Primer ท่ีมีคณุภาพในการป้องกนัยางไม้ 1 

เท่ียว 
2) ทาทบัด้วยสีประเภท Acrylic 100% จํานวน 2 เท่ียว 
3) ยกเว้นสว่นท่ีระบใุห้ย้อมสีธรรมชาติให้ย้อมสีด้วย Vanish หรือ Lacquer  

 9.4.8 งานคอนกรีตปนูฉาบภายนอก สีชนิดมี Texture ให้เสนอตวัอยา่งสีก่อนดําเนินการ 
  

9.5 การฝีมือ 
การทาสี ให้เป็นไปตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิตสี หรือตามแต่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะกําหนดให้

ก่อนทาสีต้องทําความสะอาดผิวหน้าให้เรียบร้อยปราศจากรอยแปรงและรอยชํารุด  ขรุขระ หากจําเป็นให้ใช้กระดาษ
ทรายขดั ต้องใช้ช่างฝีมือดี  ประณีต  มีความชํานาญ  ส่วนท่ีทาทัว่ทกุซอกทกุมมุและ สม่ําเสมอ ปราศจากรอยแปรง
ลกูกลิง้ แปรงท่ีใช้ต้องสะอาด การทาสีแต่ละชัน้จะต้องให้หนาพอและเป็นไปตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิตสี  หรือ
ตามแต่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะกําหนดให้ ภายหลงัจากทาสีแล้ว  ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดไม่ทําให้สีท่ีทา
ไว้เดิมเสียหาย หากมีรอยชํารุดเสียหายต้องตกแตง่แก้ไขให้เรียบร้อยก่อนสง่มอบงาน 

 
9.6 การรับรองความเสียหาย 

9.6.1 สีชนิดใดท่ีนํามาใช้จะต้องมีคุณภาพเป็นของใหม่และเป็นสีชนิดท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานไม่
หลดุหรือลอกหรือแตกภายในกําหนดเวลาอนัสมควรผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสญัญานีด้้วย และผู้ รับ
จ้างจะต้องทําการตกแต่งซ่อมแซมให้เรียบร้อยตามสญัญาว่าด้วยการรับรองคุณภาพวัสดุและฝีมือปฏิบัติ งานเป็น
ระยะเวลา 2 ปี ภายหลงัสง่มอบงาน 

9.6.2 ผู้ รับจ้างจะต้องนําหลกัฐานใบรับรองการใช้สีจากบริษัทผู้ผลิต มาแสดงกบัคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง 

9.6.3 หากผู้ รับจ้างไม่ปฏิบติัตามรายการก่อสร้าง งานทาสีข้อ 1-6 คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิท่ี
จะสัง่ให้ผู้ รับจ้างขดูล้างสีท่ีทาไว้แล้วออกหมดแล้วทาสีใหม่ให้เรียบร้อยโดยผู้ รับจ้างจะเรียกร้องเงินค่าจ้างเพิ่มเติมไม่ได้ 
หรือผู้ รับจ้างจะต้องถกูปรับคา่เสียหาย ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวินิจฉยัของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
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10. รายการมาตรฐานผลิตภณัฑ์แนะนําให้ใช้ 
รายละเอียดในหมวดนีไ้ด้แจ้งถึงรายช่ือผู้ผลิตและผลิตภณัฑ์ วสัดอุปุกรณ์ท่ีถือว่าได้รับการยอมรับ ทัง้นีค้ณุสมบติั

ของอปุกรณ์นัน้ๆ ต้องไม่ขดัต่อรายละเอียดเฉพาะท่ีได้กําหนดไว้ และการพิจารณาของผู้ว่าจ้างท่ีจะอนมุติัหรือไม่ถือเป็นท่ี
สิน้สดุ อย่างไรก็ดีหากว่าผู้ว่าจ้างเป็นว่าจําเป็นต้องมีการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคณุภาพกบัวสัดแุละอปุกรณ์ท่ีกําหนด 
ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ ชําระคา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการนีท้ัง้สิน้ 
 
10.1   งานกระเบือ้งพืน้และผนังเซรามคิ 
 - Cotto 
 -   RCI (Royal Ceramic Industry) 
 -   Campana 
 -   MDC โดยบริษัท แมททีเรียล ดีไซน์ เซน็เตอร์ จํากดั 
 -   หรือเทียบเทา่ 
 
10.2 งานพืน้กระเบือ้งยาง ชนิด Click Lock 

- B-CLICK FLOOR Co., LTD. 
- LG FLOORS ของบริษัท ชินะธรรม ดีเวลลอ็ปเมนต์ จํากดั 
- LG FLOORS ของบริษัท ไทย เอก ทอง จํากดั 
- Starflex ของบริษัท Union Property จํากดั 
- Infinite Flooring ของบริษัท  อินฟินิท เทก็ซ์ไทล์ จํากดั 
- หรือคณุภาพเทียบเทา่  

 
10.3  กาวซีเมนต์สาํหรับตดิกระเบือ้ง 
 - กาวซีเมนต์ จระเข้สีแดงหรือสีทอง 
 -   กาวซีเมนต์ย่ีห้อ Weber 
 -   กาวซีเมนต์ย่ีห้อ DAVCO 
 -   หรือเทียบเทา่ 
 
10.4  กาวซีเมนต์สาํหรับตดิหนิแกรนิต 
 -  กาวซีเมนต์ จระเข้ Natural Stone Mate 
 -   กาวซีเมนต์ย่ีห้อ Weber Tile Gres (ตราตุ๊กแก) 
 -   กาวซีเมนต์ย่ีห้อ DAVCO Super TTB 
 - หรือเทียบเทา่ 
 
10.5 งานวัสดุกันซมึโพลียูรีเทน 
 -  LANKO 453 ของบริษัท ParexGroup Co.,Ltd. 
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 - GEQCO FLEX PU ของบริษัท Proofcoat Chemical Co.,Ltd. 
 - UNICONS PU-02 ของบริษัท Advance Material Service Co,.Ltd. 
 - DURASEAL900 ของบริษัท ดรูากรีต จํากดั 

 - Primiproof PX ของบริษัท Prime Constructive Product and Service จํากดั 

 -  PANDEX K-ONE- 60 ของบริษัท CIVIL MASTER CONSTRUCTION จํากดั 

 - หรือเทียบเทา่ 
 

10.6 งานวัสดุกันซมึชนิด CEMENTBASED ความยืดหยุ่นสูง 
 -   LANKO 228 ของบริษัท ParexGroup Co.,Ltd. 
 - FORMDEX UNIFLEX ของบริษัท Proofcoat Chemical Co.,Ltd. 
 - UNICONS F-035 ของบริษัท Advance Material Service Co,.Ltd. 
 - Hydroseal Max 1 ของบริษัท ดรูากรีต จํากดั 

 - Primiproof Cem2 ของบริษัท Prime Constructive Product and Service จํากดั 

 - หรือเทียบเทา่ 
 

10.7  หลังคาแผ่นรีดลอนเคลือบสี Metal Sheet 
 - Bluescope steel by Bluescope Lysaght (Thailand) limited 
 - Bluescope steel by All Season ของ บริษัท ปนูซีเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 
 - Bluescope steel by TPC ของบริษัท ธิติพฒัน์ คอร์เปอร์เรชัน่ จํากดั 
 - Bluescope steel by Thai Syncon and Supples Co.,Ltd. 
 - หรือผลติภณัฑ์เหลก็ Bluescope คณุภาพเทียบเทา่ 
 

10.8  หลังคาโปร่งแสง ชนิด Polycarbonate หรือ Acrylic 
  -  Danpalon ของบริษัท Vispac Co.,Ltd. 
  -  Amperam ของบริษัท Ampelite Fibreglass (Thailand) Co.,Ltd. 
  -  Shinkolite  ของบริษัท SCG Co.,Ltd. 
  -  หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

 
10.9  ฝ้าเพดาน, ผนังยปิซ่ัม, ฝ้าเพดาน ACOUSTIC รวมทัง้โครง และอุปกรณ์ทัง้หมด 

 -   GYPROC / Thai Gypsum 
 - Siam Gypsum Industry ตราช้าง 
 - Trandar Acoustic ของบริษัท Trandar International Co.,Ltd. 
 - หรือเทียบเทา่ 
 

10.10  วัสดุแผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ (มอก.1427-2540) 
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 - Shera (เฌอร่า) 
 -   Smartboard 
 -   Conwood 
 -   หรือเทียบเทา่ 
 
10.11 แผ่น Aluminium Composite 
 - ALPOLIC 
 -  ALUTECH 
 - KNAUF 
 - หรือเทียบเทา่ 
 
10.12  อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง 

 - Hafele’ 
 - COLT 
 -  Schlarge 
 - V.V.P. 
 - หรือเทียบเทา่ 
 

10.13   กระจก 
 -   Thai Asahi 
 - TGSG 
 - Guardian 
 - หรือเทียบเทา่ 

10.14  สีทา Acrylic แท้ ชนิดทาภายนอก, ภายใน, สีนํา้มัน, นํา้ยากันซมึเพ่ือป้องกันเชือ้ราและตะไคร่นํา้
สาํหรับอฐิโบราณ 

-  CAPTAIN (PARASHIELD Coolmax, Freshiclean, High gloss enamel, Water repellant สตูรนํา้) 
-  TOA (Supershield, Duraclean, GLIPTON Enamel, TOA213 Water repellant สตูรนํา้)  
-  BEGER (Begercool UV Shield, Photoclean, BEGER Shield super gloss enamel, Water repellant สตูร

นํา้ w-005) 
-  หรือเทียบเทา่ 

10.15  สีทาโลหะและสีชนิดพเิศษ (EPOXY, POLYURETHANE) 
-  TOA (EPOGUARD ENAMEL ,TOP GUARD) 
-  TOA-CHUGOKU PAINT (EPICON FINISH, UNY MARINE HS)  
-  BEGER (Duraguard Epoxy Top Coat, Durathane Polyurethane Top Coat) 
-  หรือเทียบเทา่ 
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10.16  ฉนวนไมโครไฟเบอร์ ชนิดอลูมมเินียมฟอยล์ หุ้มรอบด้าน 
 -   บริษัท ทรีดี อินเตอร์ โปรดกัส์ จํากดั 
 - บริษัท ไมโครไฟเบอร์อตุสาหกรรม จํากดั 
 - บริษัท ปนูซีเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 
 - หรือเทียบเทา่ 
 
10.17 ฉนวน ROCKWOOL ชนิดมีแผ่นหุ้มฉนวน 
 - บริษัท ร็อควลู ( ประเทศไทย ) จํากดั 
 - บริษัท บางกอก พาเนลแอนด์ ไพพ์  อินซเูลชัน่ จํากดั 
 - บริษัท  ท้อป อินซเูลชัน่ แอนด์ เทรดดิง้ จํากดั 
 - บริษัท  อินซเูลชัน่ เฮ้าส์ จํากดั 
 - หรือเทียบเทา่ 
 
10.18    ประตูเหลก็กันไฟ 
 -  SKB ของบริษัท L’AQUATECH Co.,Ltd. 
 -   SMC ของบริษัท Sun Metal Co.,Ltd. 
 -   Diamond Door ของบริษัท Thai Steel Door Limited Partnership 
 -   SPR ของบริษัท ศภุริช จํากดั 
 -   หรือเทียบเทา่ 

 
10.19    จมูกบันไดสาํเร็จรูป 
 -  APACE 
 - KOENIG 
 -   INFINITE 
 - หรือเทียบเทา่ 

 
10.20   แผ่นลามเินตสาํหรับงานตกแต่งภายใน 
 - WilsonArt 
 - EDL 
 - GreenLam 
 - หรือเทียบเทา่ 
 
10.21  สุขภัณฑ์ห้องนํา้ 

 - Cotto 
 - American Standard 
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 - Karat 
 - หรือเทียบเทา่ 
 

10.22  ผนังเล่ือนกัน้ห้องอะคูสตคิ (Acoustic Operable Wall)+ 
-    ผลติภณัฑ์โดย  Wattana Co.,Ltd. 

 -   ผลติภณัฑ์โดย Finn Decor Co.,Ltd. 
 - ผลติภณัฑ์โดย  Mason Acoustic Co.Ltd. 
 - ผลติภณัฑ์โดย ห้างหุ้นสว่นจํากดั ณภทัรกิจสริิ 
 - หรือเทียบเทา่ 
 

10.23  พืน้คอนกรีตพมิพ์ลาย 
 - ผลติภณัฑ์โดย  VISTA INNO STAMPED CONCRETE 
 - ผลติภณัฑ์โดย  SCG STAMPED CONCRETE 
 - ผลติภณัฑ์โดย SUPERIOR STAMPED CONCRETE 
 - หรือเทียบเทา่ 
 

10.24  บลอ็คปูถนนคอนกรีตสาํเร็จรูป 
 - SCG Landscape 
 - CPS : CCP Paving stones co,.ltd. 
 - หรือเทียบเทา่ 
 

10.25 ฝ้าเพดานอลูมเินียมสาํเร็จรูป 
 - ผลติภณัฑ์โดย FAMELINE Co.,Ltd. 
 - ผลติภณัฑ์โดย  MVP4STARS Co.,Ltd. 
 -   ผลติภณัฑ์โดย The TIDE METAL Co.,Ltd. 
 - หรือเทียบเทา่ 
 

10.26  งานหนิแกรนิต หรือ หนิอ่อน 
 - MARBLE HARDWARE โดยหจก.มาร์เบิล้ ฮาร์ดแวร์ 
 - STONE GALLERY โดยบริษัท สโน แกลลอรี จํากดั 
 - รัชดา มาร์เบิล้ โดยบริษัท รัชดา หินออ่น จํากดั 
 -  หรือเทียบเทา่ 
 
10.27   งานวัสดุไฟเบอร์กลาส 

 -   ห.จ.ก. สร้างสรรค์งานศิลป์ 
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 -  บ.ศภุกรไฟเบอร์ 
 - บจก.Grand Siam Universal 
 - หรือเทียบเทา่ 
 

10.28  แผ่นระบายนํา้ใต้ผิวดนิ (Drainage Cell) 
 -  Drain Grid : Green Inspired, บ.กรีนอินสไปรด์ จํากดั 
 -  Drain Pave, Leaf around, บ.ลีฟ อะราวด์ จํากดั 
    -  Drainage Board, Geotech : บ.วลัวิท อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
 -  หรือเทียบเทา่ 
 

10.29 แผ่นใยสังเคราะห์ Non Woven Geotextile 
 -  Green Inspired, บ.กรีนอินสไปรด์ จํากดั 
 -  บ.ธรา อินเตอร์ จํากดั 
 -  Leaf around, บ.ลีฟ อะราวด์ จํากดั 
 -  หรือเทียบเทา่ 
 

10.30   อฐิโบราณ 
 -   บริษัท อิฐเอเชีย จํากดั 
 -  บริษัท อิฐแดง 2009 จํากดั 
 - หจก.ทรัพย์บญุสง่ 
 - หรือคณุภาพเทียบเทา่ 
ให้ผู้รับจ้างประสานและวางแผนการส่ังของล่วงหน้า เน่ืองจากเป็นอฐิที่ใช้ระยะเวลาการผลตินาน 
 
 

หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ให้ใช้ตามเคร่ืองหมายการค้าที่ระบุ ยกเว้นมีหลกัฐานพิสูจน์ได้ว่าไม่มีจําหน่ายใน
ทอ้งตลาด หรือมีเหตขุดัข้องทีไ่ม่สามารถจดัหาได ้จึงสามารถใหใ้ชเ้ทียบเท่าได ้
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10.31 สุขภัณฑ์ห้องนํา้ให้เทียบจากรุ่นที่ระบุต่อไปนี ้
 อา่งล้างหน้า ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์      COTTO C-02607 SERENA 
 อา่งล้างหน้า ชนิดฝังคร่ึงเคาน์เตอร์     COTTO C-02107 UNIQUE 
 อา่งล้างหน้า ชนิดแขวนผนงั      COTTO C-0141 BRIO 
 ทอ่นํา้ทิง้อา่งล้างหน้า       COTTO CT680 (HM) 
 ทอ่นํา้ทิง้อา่งล้างจาน (ซิงค์) (หรือระบเุป็นพิเศษ)   COTTO CT683 (HM) 
 ทอ่นํา้ทิง้โถปัสสาวะชาย       COTTO CT681 (HM) 
 สะดืออา่งล้างหน้า       COTTO CT670V (HM) 
 ก๊อกอา่งล้างหน้า       COTTO CT1013A (HM) 
 ก๊อกอา่งล้างจาน (ซิงค์) (หรือระบเุป็นพิเศษ)    COTTO CT1018A (HM) 
 ก๊อกเด่ียวติดผนงั       COTTO CT175C10 (HM) 
 วาล์วเปิดปิดฝักบวั       COTTO CT1015A (HM) 
 วาล์วเปิดปิดนํา้เข้า-ออกทัว่ไป      COTTO CT179 (HM) 
 วาล์วเปิดปิดนํา้เข้า 1 ทาง ออก 2 ทาง     COTTO CT 1053 (HM) 
 วาล์วโถปัสสาวะชายชนิดปุ่ มกด      COTTO CT474N (P)(HM) 
 โถชกัโครกชนิดนัง่ราบ แบบ FLUSH TANK     COTTO C-12377 CHLOE 
 (สําหรับห้องผู้บริหารหรือระบเุป็นพิเศษ) 
 โถชกัโครกชนิดนัง่ราบ แบบ FLUSH TANK     COTTO C-1043 EMMA 
 (สําหรับห้องนํา้ทัว่ไป) 
 โถปัสสาวะชายชนิดปุ่ มกด (ขนาดประมาณ 475 x 355 x 725 มม.) COTTO C-303 SANTANA 
 แผงกัน้โถปัสสาวะ สําเร็จรูป     COTTO 
 ท่ีใสก่ระดาษชําระ        COTTO C-836 
 สายฉีดชําระสายออ่น       COTTO CT993H#WH (HM) 
 ฝักบวัพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน่      COTTO Z75H#WH(HM) 
 กระจกเงาติดผนงั (ยาวตลอดความยาวเคาน์เตอร์)    สัง่ผลติหน้างาน 
 กระจกเงาชนิดแยกชิน้พร้อมชัน้วางของติดผนงั    COTTO MM006 
 ตะแกรงระบายนํา้ท่ีพืน้ชนิดกนักลิน่      COTTO CT640Y4P (HM) 
 ตะขอแขวนผ้า        COTTO CT0021 (HM) 
 อา่งล้างจาน (ซิงค์)      COTTO CT823SD 



งานงานภูมิภูมิสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม  
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ข้อกาํหนดและขอบเขตทั่วไป 
1.1 ผู้ รับจ้าง จะต้องไปดสูถานท่ีในวนัท่ีกําหนด เพ่ือรับทราบตําแหน่งและรายละเอียดอนัเก่ียวเน่ืองตอ่การก่อสร้าง 

1.2 ให้ผู้ รับจ้างทําความเข้าใจกบัแบบทัง้หมดให้ละเอียดถ่ีถ้วน ตลอดจนขอบเขตของงานและวตัถปุระสงค์ ดงัแสดง
ไว้ในแบบ ถ้าหากมีปัญหาหรือข้อขดัแย้งใดๆ ให้แจ้งผู้ควบคมุงานทราบก่อนเพ่ือหาข้อยติุก่อนทําการก่อสร้าง 

1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ท่ีมีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความชํานาญ มีระบบควบคมุคณุภาพท่ีดีใน
การก่อสร้างงานต้นไม้ ตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 

1.4 ให้ผู้ รับจ้างขนย้ายเศษวัสดุ วัชพืช และสิ่งไม่พึงประสงค์อ่ืนไดในบริเวณท่ีจะก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการ
ก่อสร้าง และนําไปทิง้ภายนอกบริเวณท่ีก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรือ้ถอนและโยกย้ายเป็นหน้าท่ีของผู้
รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทัง้สิน้ 

1.5 ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบงานระบบระบายนํา้ สําหรับต้นไม้ ไม้พุ่ม และสนามหญ้าทัง้หมด ให้สามารถระบายนํา้
ได้ดี โดยไม่มีผลเสียหายเกิดขึน้กบัต้นไม้ ไม้พุ่ม และต้นหญ้า หากจดุระบายนํา้ใดท่ีอาจทําให้ ดินอดุตนัได้ ผู้ รับ
จ้างจะต้องหาวิธีป้องกนั โดยใช้แผ่น Geotextile หรือผ้าห่มดิน (Palm Fiber) และอาจต้องเดินท่อระบายนํา้
เพิ่มเติม ตามคําสัง่ของผู้ควบคมุงาน 

1.6  ผู้ รับจ้างจะต้องปักผงัและตรวจสอบการปักผงัให้ถกูต้อง และจะต้องให้ผู้ออกแบบอนมุติัการปักผงัว่าถกูต้องเป็น
อนัดีแล้ว จึงเร่ิมงานขัน้ตอนต่อไปได้ ทัง้นี ้ผู้ รับจ้างจะต้องไม่ทําการใดๆ ในงานปักผงัอนัจะทําให้ส่วนต่างๆของ
อาคารและพืน้ท่ีผิวกนัซมึของพืน้เสียหาย 

1.7 ระดบัพืน้ต่างๆ ให้ถือระดบัท่ีแสดงไว้ในผงัตามท่ีปรากฏในแบบเป็นมาตรฐาน ในกรณีท่ีแบบไม่ชดัเจนหรือมีข้อ
ขดัแย้ง สถาปนิกหรือภูมิสถาปนิกจะเป็นผู้ ชีแ้จง ผู้ รับจ้างจะต้องควบคมุการปักผงัและการถ่ายระดบัให้ถกูต้อง
และเป็นไปตามตามแบบและรายการโดยเคร่งครัด บริเวณใดท่ีมิได้แจ้งความลาดชนั ให้ถือว่ามีความลาดอย่าง
น้อย 0.5% เพ่ือให้นํา้ไหลได้ 

1.8 วสัด ุและอปุกรณ์ท่ีจะนํามาติดตัง้เป็นของใหม่ทัง้หมด ไม่ชํารุดเสียหาย เว้นแต่จะมีการระบุให้ใช้ของเดิม และ 
ผู้ รับจ้างจะต้องให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบก่อน เม่ือได้รับอนญุาตแล้วจงึนําไปติดตัง้ได้ 

1.9 กรณีมีปัญหาเก่ียวกบัแบบรูปรายการ หรือมีอปุสรรคในการดําเนินงาน ผู้ รับจ้างจะต้องสอบถามคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เม่ือคณะกรรมการตรวจการจ้างแก้ไขประการใด ผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินการ
แก้ไขให้เรียบร้อยก่อนสง่งาน โดยไมคิ่ดคา่ใช้จ่ายและเวลาเพิ่มเติมประการใด ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัตามทนัที 

1.10 ในการดําเนินงาน หากเกิดการเสียหายใดๆ นอกเหนือจากรายการท่ีผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําตาม      รายการ ผู้ รับ
จ้างจะต้องดําเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนสง่งาน โดยไมคิ่ดคา่ใช้จ่ายและเวลาเพิ่มแตป่ระการใด 

1.11 ในกรณีท่ีต้องรือ้ถอนวัสดุอุปกรณ์ ทัง้หมดต้องมอบให้เจ้าของโครงการโดยจะต้องนําไปเก็บไว้ท่ีท่ี เจ้าของ
โครงการกําหนด 
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1.12 การขดุล้อมย้ายต้นไม้เดิม ผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีจดัหาช่างผู้ ชํานาญการ ให้ย้ายต้นไม้ท่ีกําหนดไปปลกูในตําแหน่งใหม ่
หรือนําไปพกัไว้ยงัพืน้ท่ีพกัต้นไม้ชัว่คราวระหว่างรอการนํากลบัมาปลกู ในการดําเนินการ จะต้องดําเนินการขุด
ล้อมโดยผู้ ชํานาญ ตามคําแนะนําโดยภูมิสถาปนิกหรือรุกขกร และต้องทําการดแูลรักษาให้ต้นไม้เจริญงอกงาม
ฟืน้ตวัโดยเร็ว 

1.13 ผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีในการสํารวจสภาพปัจจุบันและปริมาณต้นไม้เดิมท่ีได้รับการระบุให้ย้ายออกไปพักในพืน้ท่ี
ชัว่คราว เพ่ือรอการนํากลบัมาปลกูใหมใ่นโครงการ กรณีท่ีพบวา่ต้นไม้ดงักลา่ว มีสภาพไมส่มบรูณ์ เป็นโรค หรือมี
ปริมาณปัจจบุนัไม่เพียงพอตามท่ีแบบระบ ุให้ผู้ รับจ้างทําการเสนอต้นไม้ชนิดอ่ืนท่ีสํารวจพบในโครงการนํามาใช้
ทดแทน หรือเสนอต้นไม้ใหมท่ี่ผู้ รับจ้างจดัหามาเพิ่มตอ่เจ้าของโครงการโดยผู้ รับจ้างจะไมคิ่ดคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม 

1.14 ผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีในการจดัหา จดัเตรียมพืน้ท่ี พกัต้นไม้ท่ีจะนํากลบัมาใช้ใหม่ ในช่วงระหว่างการก่อสร้าง และมี
หน้าท่ีในการจดัหาผู้ดแูลต้นไม้ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากต้นไม้ท่ีอยู่ระหว่างรอปลกูได้รับความเสียหา หรือ 
ตายลง ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอช่ือต้นไม้ใหม่ต่อเจ้าของโครงการและจัดหามาทดแทน โดยผู้ รับจ้างจะไม่คิด
คา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม 

1.15 อปุกรณ์ต่างๆ ท่ีนํามาติดตัง้ ผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินการติดตัง้และตรวจสอบจนใช้การได้ดีมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล 

1.16 กรณีท่ีไม่มีแบบงานระบบรดนํา้เฉพาะกบัโครงการ ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบตําแหน่งของก๊อกนํา้ให้สามารถต่อ
กบัสายยางไม่เกิน 15 เมตร เพ่ือรดนํา้ต้นไม้ ไม้พุ่มและสนามหญ้าได้ทัง้หมดและอาจติดตัง้ก๊อกนํา้และท่อนํา้
เพิ่มเติมตามคําสัง่ของผู้ควบคมุงาน 

1.17 กรณีท่ีมีแบบงานระบบรดนํา้ ระหว่างท่ีระบบรดนํา้ท่ีติดตัง้ตามแบบยงัไม่สมบรูณ์ หรือไม่สามารถใช้การได้ ก่อน
ตรวจรับงาน ผู้ รับจ้างต้องจดัหาจดุเช่ือมต่อก๊อกนํา้ชัว่คราวให้สามารถเช่ือมต่อสายยาง ไม่เกิน 15 เมตร เพ่ือรด
นํา้ต้นไม้ ไม้พุม่และสนามหญ้าได้ทัง้หมดและอาจติดตัง้ก๊อกนํา้และทอ่นํา้เพิ่มเติมตามคําสัง่ของผู้ควบคมุงาน 

1.18 ในระหว่างปฏิบัติงาน ถ้าผู้ รับจ้างจําเป็นต้องใช้นํา้ประปาหรือกระแสไฟฟ้าของเจ้าของโครงการจะต้องได้รับ
อนญุาตจากเจ้าของโครงการก่อนและจะต้องชําระคา่ใช้จ่ายสว่นนีแ้ก่เจ้าของโครงการ 

1.19 วสัดอุปุกรณ์ท่ีระบไุว้ในรายการ ให้ใช้เฉพาะท่ีได้รับอนญุาตเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม กรณี
วสัดชุนิดท่ีมีระบใุนรายการและรายการประกอบแบบ ยงัไม่ได้รับเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม 
ให้ใช้ตามรายการท่ีระบ ุหรือนําเสนอตวัอย่างวสัดเุทียบเท่าพร้อมรายละเอียดวสัดตุ่อผู้ควบคมุงานเพ่ือขออนมุติั
การการดําเนินงาน 

1.20 ช่างฝีมือ ผู้ รับจ้างจะต้องใช้ช่างฝีมือท่ีดีมีประสบการณ์มาดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมในงานแขนงต่างๆ ให้
เรียบร้อย 

1.21 ระหว่างดําเนินงาน ผู้ รับจ้างต้องควบคมุมิให้มีการเทเศษขยะ นํา้ปนู กองเศษวสัดทุบับริเวณโคนต้นไม้ใกล้เคียง 
หากต้นไม้เกิดอาการเห่ียวเฉาหรือตายอนัเน่ืองมาจากการก่อสร้าง ผู้ รับจ้างต้องเร่งดําเนินการฟืน้ฟูสภาพ หรือ
ปลกูทดแทนด้วยต้นไม้ชนิดเดียวกนัในบริเวณเดียวกนัเร็วท่ีสดุ 
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1.22 งานทําความสะอาดและการเตรียมการสง่มอบงาน 

1.22.1 ผู้ รับจ้างจะต้องทําการขนย้ายสิ่งของ หรือเศษวสัดุออกไปจากบริเวณงานท่ีทํา ปิดรอยต่อพืน้ผิวงาน
ใหม่กบัพืน้ผิวเดิมให้เรียบเสมอกนั กลบหลมุต่างๆ เติมดินกลบัในสว่นของกระบะปลกูต้นไม้ท่ียงัไม่ทํา
การปลกูต้นไม้ให้เหลือความลกึไมเ่กิน 40 ซม. ให้หมดสิน้ก่อนวนัสง่มอบงาน  

1.22.2 ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างได้ทําการปลกูสร้างอาคารชัว่คราวรอบจุดก่อสร้างไว้ในบริเวณท่ีก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง
จะต้องทําการรือ้ถอนออก และปรับแตง่บริเวณให้เรียบร้อยตามท่ีกําหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 

1.23 กรณีงานช่างท่ีดําเนินการมีการสัง่แก้ไขหลายครัง้แต่ไม่ดีขึน้ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิสัง่ให้ผู้ รับจ้าง
เปล่ียนช่างชดุใหมม่าดําเนินการแทน จนกวา่งานก่อสร้างจะเสร็จเรียบร้อย 
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2. รายการก่อสร้าง 

2.1 รายการพืน้ 

  (อา้งอิงตามรายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม) 

 2.2 รายการผนัง 

   (อา้งอิงตามรายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม) 

 2.3 งานทาสี  

   (อา้งอิงตามรายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม) 

 2.4 งานบลอ็กปูพืน้ บลอ็กหญ้าและขอบคันหนิ  

   (อา้งอิงตามรายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม) 

 2.5 งานวัสดุกันซมึ  

   (อา้งอิงตามรายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม) 

2.6 งานวัสดุระบายนํา้ใต้ผิวดนิ (SUB-SURFACE DRAINAGE) 

2.6.1 ข้อกาํหนดทั่วไป 

1) ก่อนจะติดตัง้ระบบระบายนํา้ใต้ผิวดิน ต้องทําการตรวจสอบพืน้ท่ีภายในและภายนอกกระบะ 
ทัง้โครงสร้าง การเดินท่องานระบบ การทํางานของระบบระบายนํา้ ความลาดเอียงของก้นกระบะ การทําระบบกนัซึม ให้
ทํางานอยา่งมีประสทิธิภาพ และได้รับการอนมุติัจากผู้ควบคมุงานก่อนดําเนินการติดตัง้วสัด ุ

2) ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบพืน้ท่ีติดตัง้ระบบระบายนํา้ใต้ผิวดินให้สะอาด เรียบร้อย ไม่มีหิน ดิน 
ทราย หรือเศษวสัดใุดๆ ก่อนติดตัง้ระบบระบบระบายนํา้ใต้ผิวดินทกุครัง้ 

3) ในขัน้ตอนการเติมดินและปลกูต้นไม้ ผุ้ รับจ้างต้องดแูลควบคมุมิให้ดิน หรือวสัดปุลกูร่ัวไหลลง
ไปในทอ่ระบายนํา้ เน่ืองจากจะทําให้เกิดการอดุตนัของระบบระบายนํา้ได้ 

4) หลังการติดตัง้ ผู้ รับจ้างต้องเก็บความเรียบร้อยของงาน ทําความสะอาดพืน้ท่ีก่อสร้างให้
เรียบร้อย  

2.6.2 วัสดุระบายนํา้ 

2.6.2.1 แผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE) 

1) วสัดอุยูค่ณุภาพดี อยูใ่นสภาพสมบรูณ์ ไมเ่ปรอะเปือ้น ไมมี่รอยฉีกขาด เสียหาย 

2) วสัดแุผ่นใยสงัเคราะห์ชนิดไม่ถกัทอ (Non Woven Geotextile) สีขาว ผลิตจากโพลิเอ
สเตอร์ 100 % ผลติความหนาไมน้่อยกวา่ 1 มม. นํา้หนกัวสัด ุไมน้่อยกวา่ 120 ก/ตร.ม.  

2.6.2.2 แผ่นระบายนํา้ (DRAINAGE CELL) 
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1) วสัดอุยูค่ณุภาพดี อยูใ่นสภาพสมบรูณ์เตม็แผน่ ไมมี่รอยแตกหกั เสียหาย 

2) แผ่นวสัดพุลาสติกขึน้รูป Polypropylene (PP) หรือ HDPE ขนาดด้านใดด้านหนึ่ง ไม่
น้อยกวา่ 48x48 ซม. ความสงูแผน่ ไมน้่อยกวา่ 3 ซม. มีอตัราสว่นรูพรุนตอ่พืน้ท่ีผิวหน้าแผน่วสัด ุไมน้่อยกวา่ 50 %  

3) มีอตัราการไหลผา่นของนํา้ท่ีพืน้ความลาดเอียง 1 % ไมน้่อยกวา่ 300 ลติร/นาที 

2.6.3 การดาํเนินการ 

การตดิตัง้ระบบระบายนํา้ใต้ผิวดนิในงานกระบะต้นไม้บนโครงสร้างคอนกรีต 

1) ทําการปรับผิวหน้าของก้นกระบะให้เสมอ ตรวจสอบแนวลาดเอียงของก้นกระบะให้เอียงไปหารู
ระบายนํา้ท่ีพืน้ หากพบวา่มีจดุท่ีนํา้ขงัให้ทําการปรับผิวก้นกระบะให้เรียบร้อยก่อนปนูแห้ง  

 2) ติดตัง้ระบบกนัซึม Cement Base ตามข้อกําหนดงานระบบกนัซึม (อ้างอิงตามรายการ
ประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม) โดยทากนัซมึให้ทัว่ทัง้ก้นกระบะและขอบกระบะ 

 3) ทําการวางแผ่นระบายนํา้ (Drainage Cell) ให้ดําเนินการในพืน้ท่ีท่ีมีความลาดเอียงไม่เกิน 6 
องศา ปแูผน่วสัดใุห้ทัว่ทัง้ก้นกระบะและขอบกระบะ ในสว่นของขอบกระบะให้ทําการปแูผน่วสัดต่ํุากวา่ขอบกระบะ 5-10 ซม. 
โดยกําหนดให้ขอบชิน้ปลายสดุเสมอกบัระดบัดินปลกู การวางแผ่นวสัด ุให้วางสลบัแบบก่ออิฐ) (Brick Pattern) และใช้เส้น
พลาสติกรัดแผน่วสัดใุห้ติดกนั และไมเ่คล่ือนท่ี ห้ามใช้เส้นลวดในการรัดแผ่นวสัด ุเน่ืองจากขอบตดัของลวดอาจจะเก่ียวแผ่น 
Geotextile ฉีกขาดได้ 

 4) การตัดแผ่นระบายนํา้ สามารถใช้เล่ือยมือทําการตัดได้ ทัง้นี ้ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบรอยตัด 
ไม่ให้มีความคมท่ีอาจจะสร้างความเสียหายต่อวสัดกุนัซึมและแผ่น Geotextile ได้ หากพบว่ามีรอยคม ให้ใช้ตะไบ ลบคม
ออกให้เรียบร้อย กรณีภายในกระบะมีการวางแนวท่อต่างๆ หรือติดตัง้ฝาระบายนํา้แบบ Roof Drain ให้ทําการปแูผ่นระบาย
นํา้เว้นช่องตรงหวั Roof Drain ไว้ และปแูผ่นระบายนํา้ให้ชิดขอบมากท่ีสดุ กรณีภายในกระบะมีการวางฝาระบายนํา้แบบ 
Floor Drain ท่ีมีฝาราบอยู่ในกระนาบเดียวกบัพืน้กระบะ ให้หลีกเล่ียงการวางสว่นขอบของแผ่นระบายนํา้ ซึง่จะมีพืน้ผิวทบึ
มากกว่าสว่นอ่ืน ทบัสว่น Floor Drain กรณีท่ีมีการทํา Sump Pit และฝังฝาท่อระบายนํา้ให้อยู่ในระนาบท่ีต่ํากว่า ก้นกระบะ 
สามารถปแูผน่ระบายนํา้ทบั Sump Pit ได้เลย 

 5) ปแูผ่น Geotextile ทบัแผ่นระบายนํา้ ให้มีระยะทบัซ้อนไม่ต่ํากว่า 10 ซม. สําหรับกระบะต้นไม้ 
ท่ีมีพืน้ท่ีก้นกระบะไม่เกิน 20 ตร.ม. และให้มีระยะทบัซ้อนไม่ต่ํากว่า 15 ซม. สําหรับกระบะต้นไม้ท่ีมีพืน้ท่ีก้นกระบะมากว่า 
20 ตร.ม. ในบริเวณหวั Roof Drain หรือชนแนวทอ่ตา่งๆ ท่ีไมมี่แผน่ระบายนํา้ปกคลมุ ให้ป ูGeotextile ทบัได้เลย โดยใช้แผ่น
วสัดปุทูบัซ้อนกนัจนไม่มีช่องท่ีดินอาจไหลเข้าไปได้ และระวงัไม่ให้แผ่นวสัดสุมัผสักบัจดุท่ีมีคม อนัอาจจะเกิดความเสียหาย
ตอ่แผน่วสัดไุด้ 

 6) การปแูผ่น Geotextile ให้ปลูาดจากข้างกระบะลงไปก้นกระบะแล้วพบัลาดขึน้ไปข้างกระบะฝ่ัง
ตรงกนัข้าม จดัให้แผน่ Geotextile พบัหุ้มสนัของแผ่นระบายนํา้ชิน้ท้ายสดุ โดยพบัซ้อนเข้าไปหลงัแผ่นระบายนํา้เข้าไปไม่ต่ํา
กวา่ 10 ซม. เพ่ือกนัดินไหลเข้าไปทางสว่นสนัแผน่วสัด ุ
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 7) ตรวจสอบความเรียบร้อยของการป ูGeotextile ไม่ให้มีช่องร่ัว โรยทรายหยาบรองพืน้ทบัก้น
กระบะท่ีป ูGeotextile แล้ว โดยให้มีความหนาของชัน้ทรายไม่ต่ํากว่า 5 ซม. และบริเวณหวั Roof Drain ให้เทชัน้ทรายให้
หนาจนท่วมหวั Roof Drain หากทรายไหล ให้พรมนํา้ หรือพรมนํา้ผสมทรายจนมีความหนืดก่อนนํามาเทในกระบะ บดอดั
ทรายด้วยเคร่ืองมือบดอดันํา้หนกัเบา 

 8) เทดินปลกูและวสัดปุลกูทบัชัน้ทราย แล้วตบอดัด้วยเคร่ืองมือนํา้หนกัเบาเท่านัน้ และปลกูต้นไม้
ตามแบบ 

 9) การทําระบบระบายนํา้ใต้ผิวดินในขัน้ตอนใดๆ ท่ีทําให้เกิดความเสียหายกับโครงสร้างหลัก 
ระบบกันซึม ระบบระบายนํา้ จะต้องรือ้ถอน ซ่อมแซมจุดท่ีเสียหายให้เรียบร้อย แล้วจึงทําระบบระบายนํา้ใต้ผิวดินใหม่
ทัง้หมด ขึน้อยูก่บัวินิจฉยัของผู้ควบคมุการก่อสร้าง โดยผู้ รับจ้างจะไมคิ่ดเป็นงานเพิ่ม 
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3. งานปลูกต้นไม้ 

 3.1 วัสดุปลูก 

3.1.1 หน้าดนิ (TOP SOIL) 

1) ดินธรรมชาติ เนือ้ดินร่วน มีแร่ธาตุอาหารสมบูรณ์ เป็นหน้าดินจากแหล่งท่ีมีดินอุดมสมบูรณ์
เหมาะสําหรับ ปลกูต้นไม้ ไมผ่สมดินสว่นลา่ง/ดินดาน ชิน้สว่นของวชัพืช (โดยเฉพาะเมลด็ข้าว) ต้นวชัพืช ก้อนดินแข็ง ก้อน
หิน รากต้นไม้ เศษขยะ วสัดุมีพิษ หรือวสัดใุดๆท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อ ต้นไม้ หรือเป็นอปุสรรคต่อการปลกูต้นไม้ ดินมีค่า
ความเป็นกรดด่าง(pH) ไม่ต่ํากว่า 5.0 และไม่สงูเกิน 7.0 ดินมาจากพืน้ท่ีธรรมชาติท่ีระบายนํา้ดี ซึ่งไม่เคยรกร้างมาก่อน 
(หน้าดินท่ีนํามาใช้ ไมค่วรอยูใ่นสภาพเป็นดินโคลน) 

2) ดินควรจะประกอบด้วยอินทรียวตัถ ุ(O.M)ไม่น้อยกว่า 3% (วดัโดยนํา้หนกัและวิธี Dichromate 
Oxidation ท่ี 100-110 C) ผู้ รับเหมาต้องแจ้งแหลง่ท่ีมาของดิน เสนอตอ่ภมิูสถาปนิกเพ่ือพิจารณาอนมุติั 

3) ถ้าต้นไม้ชนิดไดต้องการดินลกัษณะเฉพาะเป็นพิเศษ ให้ใช้ดินตามสภาพนัน้ๆ ให้เหมาะสม ผู้ รับ
จ้างอาจจะปรับเปล่ียนองค์ประกอบของดินได้ เม่ือได้รับการอนมุติัจากผู้จดัการโครงการ และภมิูสถาปนิกแล้ว 

4)  ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคา่ pH และสว่นประกอบอินทรีย์สารในดิน 

5) ดินท่ีมี Ph ต่ํากว่า 5.0 จะต้องมีการปรับค่าเป็น Ph โดยปฏิบติัตามคําแนะนําของหน่วยงานท่ีทาง
ราชการตรวจสอบคณุภาพดินโดยความเหน็ชอบของภมิูสถาปนิก 

6) ดินท่ีมีสว่นประกอบด้านอินทรียวตัถนุ้อยกว่า 3% (O.M) อาจจะได้รับการอนมุติัให้ใช้ได้จากภมิู
สถาปนิก โดยผู้ รับจ้างต้องปรับปรุงส่วนประกอบดินนัน้ ด้วยการผสมดินใหม่โดยเติมปุ๋ ยคอกหรือปุ๋ ยหมกัให้สอดคล้องกนั
ตามตารางข้างลา่ง ดินท่ีมีคา่ด้านอินทรีย์สารน้อยกวา่ 1% จะไมอ่นมุติัให้นํามาใช้ตารางการเติมปุ๋ ยอินทรีย์ 

  O.M.  O.M. ที่ต้องการ  เตมิปุ๋ยอนิทรีย์ ลติร/ลบม. 

1.0%-1.5%                        3.0%                                            60-80 

1.5%-2.0% 3.0%                                        40-60 

2.0%-2.5%                        3.0%                                        20-40 

2.5%-3.0%                        3.0%                                          0-20 

  หลงัการเติมปุ๋ ยอินทรีย์ตามตารางข้างต้น ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบค่าอินทรีย์สารจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้ 
และนําใบวิเคราะห์อินทรีย์สารนัน้เสนอตอ่ ภมิูสถาปนิกเพ่ืออนมุติัก่อนการนํามาใช้ในโครงการ 

3.1.2 ดนิผสม 

3.1.2.1 ดินผสมต้องประกอบด้วย 

1) หน้าดิน 3 สว่น 
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2) ปุ๋ ยคอกหรือปุ๋ ยหมกั 2 สว่น 

3) เปลือกถัว่หรือแกลบดิบท่ีผา่นการหมกัแล้ว 1 สว่น 

4) ทรายแมนํ่า้ชนิดหยาบ 1 สว่น (ไมมี่เกลือ/ความเคม็ผสม) 

5) ปุ๋ ย N-P-K สตูร 16-16-16 อตัรา 1/4 กก./ลบ.ม. 

6) ผสมให้เข้ากัน และได้ผ่านการหมกั (Fertile) แล้ว จึงจะอนมุติัใช้ใส่ในหลมุปลกู
ต้นไม้ 

7) คณุภาพของดินผสมสําหรับปลกูต้นไม้ท่ีต้องการ ต้องปราศจากดินแข็ง หรือทราย 
หยาบ หิน ก้อนวสัดเุศษพืช รากก่ิงไม้ และเศษวสัดใุดๆทัง้สิน้ เนือ้ดินทัง้หมดต้องมีสว่นประกอบเหมือนกนั และได้ผ่านการ
หมกั (Fertile) แล้ว ดินผสมทัง้หมดท่ีสง่มาจะต้องไมอ่ยูใ่นลกัษณะดินเลน ห้ามใช้ดินเคม็และดินเหนียวเป็นสว่นผสม 

3.1.2.2 คุณภาพของดินผสมสําหรับปลูกต้นไม้ท่ีต้องการ ต้องปราศจากดินแข็ง หรือทราย 
หยาบ หิน ก้อนวสัดเุศษพืช รากก่ิงไม้ และเศษวสัดใุดๆทัง้สิน้ เนือ้ดินทัง้หมดต้องมีสว่นประกอบเหมือนกนั และได้ผ่านการ
หมกั (Fertile)แล้ว ดินผสมทัง้หมดท่ีสง่มาจะต้องไมอ่ยูใ่นลกัษณะดินเลน ห้ามใช้ดินเคม็และดินเหนียวเป็นสว่นผสม 

3.1.3 ปุ๋ย 

 ปุ๋ ยวิทยาศาสตร์ ควรเป็นสตูร 16-16-16 ใช้ในอตัราท่ีผู้ผลิตแนะนํา ปุ๋ ยท่ีนํามาใช้ในโครงการต้อง
บรรจถุงุท่ีมีรายละเอียดสลากตามมาตรฐานอตุสาหกรรม หลงัจากใส่ปุ๋ ยแล้วต้องพรวนดิน กลบดินลึกอย่างน้อย 20 ซม. 
และรดนํา้ทนัที 

3.1.4 ปุ๋ยอนิทรีย์ 

ได้แก่ปุ๋ ยคอกจากมลูท่ีแห้ง และผา่นการหมกัแล้ว 

3.1.5 นํา้ 

  คณุภาพของนํา้ จะต้องสะอาด ใส ปราศจากจากสว่นประกอบท่ีเป็นอนัตรา มี pH หรือค่าความเป็น
กรดด่างระหว่าง 6.0-6.5 นํา้ท่ีใช้รดต้นไม้เจ้าของโครงการเป็นผู้จดัเตรียมแหลง่นํา้ โดยท่ีผู้ รับจ้างไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย แต่
ต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการขนสง่ในกรณีท่ีแหลง่นํา้ท่ีจดัเตรียมไว้นัน้ไกลจากสถานท่ีก่อสร้างไมอ่นญุาตให้ใช้นํา้บาดาล 
และ/หรือนํา้กร่อย เว้นแตนํ่า้นัน้ได้ผา่นการทดสอบความกร่อยของนํา้และได้รับการอนมุติัโดยภมิูสถาปนิก 

3.1.6 ยากาํจัดวัชพืชก่อนปลูกต้นไม้ 

  ใช้ยาจํากดัวชัพืชท่ีเหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ีโดยสง่รายช่ือให้ภมิูสถาปนิกตรวจอนมุติั ก่อนการใช้ 

3.1.7 วัสดุคํา้ยัน 

  ให้ผู้ รับจ้างดรูายละเอียดการคํา้ยนัในแบบก่อสร้าง วสัดท่ีุใช้ในการคํา้ยนั มีดงันี ้

1) ไม้คํา้ยนั ใช้ไม้เนือ้แข็ง ขนาด 2”x2”x2.5 เมตร (หรือเพิ่มขนาดตามความเหมาะสม) 
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2) สมอยดึสลงิ ใช้สมอเหลก็ยดึลวดในขนาดความยาวท่ีเหมาะสมตามขนาดต้นไม้และลกัษณะดิน 
แตไ่มน้่อยกวา่ 60 ซม. 

3) สลงิ ใช้สลงิเคลือบสงักะสีในขนาดท่ีเหมาะสม สวมด้วยทอ่ยาง เพ่ือป้องกนัเปลือกต้นไม้แตก 

4) สีทาสําหรับซ่อมแผลต้นไม้ ใช้สีสําหรับทาแผลต้นไม้ท่ีเหมาะสม โดยส่งตวัอย่างให้ภมิูสถาปนิก
ตรวจสอบอนมุติัก่อนการใช้ 

3.2 งานวัสดุพืชพันธ์ุ 

 คาํจาํกัดความ “ต้นไม้” ในท่ีนี ้หมายถึง ต้นไม้ท่ีต้องการใช้ในโครงการ รวมพนัธุ์ไม้ทกุประเภท เช่น ไม้ยืนต้น 
ไม้พุม่ ไม้คลมุดิน ไม้นํา้ ไม้ชายนํา้ เป็นต้น ตามแตแ่บบก่อสร้างท่ีระบโุดยภมิูสถาปนิก 

 ช่ือต้นไม้ ให้ใช้ช่ือทางพฤกษศาสตร์ของต้นไม้เป็นเกณฑ์ การขดัแย้งในช่ือชนิดพนัธุ์ของต้นไม้ ภูมิสถาปนิก
สงวนสทิธ์ิในการตดัสนินัน้เป็นการสิน้สดุ 

 จาํนวน ต้องมีการจัดเตรียมต้นไม้ให้เพียงพอสําหรับงานในโครงการทัง้หมด ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ 
จํานวนต้นไม้ท่ีแสดงในแบบ รายการต้นไม้เป็นจํานวนโดยประมาณเพ่ือสะดวกต่อการเสนอราคา และจดัเตรียมเท่านัน้ ให้
ผู้ รับจ้างตรวจสอบจํานวนตามแปลงปลกูในสถานท่ีจริงโดยถือเอาจํานวนตามรายการต้นไม้ (Plant List) เป็นเกณฑ์ หาก
ในระหว่างการก่อสร้างต้นไม้มีจํานวนเพิ่มขึน้จากรายการท่ีเสนอนัน้ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างเอง ท่ีจะต้อง
เพิ่มจํานวนต้นไม้ไห้ครบตามสถานท่ีปลกูจริง 

3.2.1 ข้อกาํหนดทั่วไป 

1) งานตดัต้นไม้เดิม ผู้ รับจ้างต้องกระทําตามท่ีระบไุว้ใน ข้อ 1. ขอบเขตและข้อกําหนดทัว่ไป ทํา
การขุดตอและรากออกให้สามารถดําเนินการก่อสร้างได้ และทําการปลกูต้นไม้ทดแทนในตําแหน่งท่ีคณะกรรมการการ
ตรวจจ้างระบใุห้ 

2) ต้นไม้เดิมท่ีอยู่ในบริเวณหรือใกล้เคียงพืน้ท่ีก่อสร้าง ท่ีมีราก ลําต้น ก่ิงหลักกระทบต่อการ
ก่อสร้าง ให้ผู้ รับจ้างพิจารณาและเสนอวิธีการแก้ไขต่อคณะงกรรมการการตรวจจ้างเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นกรณีไป โดย
ยดึหลกัการ “การรักษาต้นไม้เดิมให้มาก” ท่ีสดุ 

3.2.2 เงื่อนไขและสภาพของต้นไม้ 

3.2.2.1 ต้นไม้ทกุต้น ทกุชนิด จะต้องมีการเจริญเติบโตตามธรรมชาติ สมบรูณ์แข็งแรง ไม่มีโรค

หรือแมลงรบกวน 

3.2.2.2 ขนาดของต้นไม้ให้ถือเอาขนาดท่ีตดัแต่งได้ทรงพุ่ม ก่ิงก้านตามขนาดท่ีระบุในรายการ

ต้นไม้นัน้ เป็นขนาดเลก็สดุท่ีสามารถยอมรับได้ 
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3.2.2.3 อุปกรณ์วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของไม้ยืนต้น จะใช้วัดท่ีลําต้นในจุดสูงจากผิวดิน 500 

มิลลิเมตร สําหรับต้นท่ีมีเส้นผ่าศนูย์กลางไม่เกิน 100 มิลลิเมตร สว่นต้นท่ีมีเส้นผ่าศนูย์กลางมากกว่า 100 มิลลิเมตร วดัท่ี

ระดบัสงูจากผิวดิน 800 มิลลเิมตร 

3.2.2.4 ต้นไม้ท่ีวดัได้ตามขนาดท่ีกําหนด แต่มีลกัษณะผิดปกติหรือมีความสงู ทรงพุ่ม ไม่สมดลุ 

จะถกูคดัออก 

3.2.2.5 ไม้ยืนต้นและไม้พุ่มท่ีมีขนาดใหญ่กว่ากําหนดอาจจะอนุมัติให้ใช้ได้ แต่การใช้ต้นไม้

ขนาดใหญ่จะต้องไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคา ความสงูของต้นไม้ไม่สามารถนํามาอ้างเพ่ือทดแทนความสมดลุของ

ทรงพุม่ได้ 

3.2.2.6 ไม้ยืนต้นและไม้พุม่ ควรจะปลกูอยูใ่นถงุหรือกระถางท่ีมีขนาดตามแบบท่ีกําหนดไว้ และ

ต้องมีรากท่ีแข็งแรงยดึตุ้มดินไว้ด้วยกนั เม่ือนําต้นออกจากกระถาง ตุ้มดินต้องมีสภาพท่ีไมแ่ตกออกจากกนั 

หมายเหตุ :  

 1) ปาล์มและไม้ยืนต้นท่ีสง่มาแตมี่ตุ้มรากขนาดเลก็หรือมีรากไมพ่อเพียงจะถกูคดัออก 

 2) ไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มใดๆท่ีอ่อนแอจะถกูคดัออก เช่น ลําต้นเล็กจนไม่สามารถรับนํา้หนัก หรือ ไม่
สามารถพยงุลําต้นได้ เม่ือปลกูลงดินแล้ว ระบบรากไมส่มบรูณ์ และทรงพุม่ไมเ่หมาะสมกบัความสงู เป็นต้น 

 3) ไม้ยืนต้นต้องมีลําต้นตรง มีขนาดเหมือนกนัทัง้หมด ต้องไม่เป็นต้นไม้ท่ีมีรอยแผลหรือลําต้นโค้งงอ 
ไม้ยืนต้นท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปนีจ้ะถกูคดัออก คือ ไม้ยืนต้นท่ีมีเปลือกแตก รอยไหม้จากแสงแดด มีปุ่ มปม หรือมีรอยเฉือน
บากใหมล่กึมากกวา่ 1/2 นิว้ (โดยไมมี่การตกแตง่และทาสีเพ่ือรักษาบาดแผลให้แข็งแรงขึน้) 

 4) ต้นไม้ล้อมท่ีมีการตดัรากแล้ว จะต้องมีสภาพท่ีแข็งแรง รากแขนงเป็นจํานวนมาก 

 5) แผ่นหญ้าต้องมีความสงูอย่างน้อย 2.5 เซนติเมตร เล็มยอดเรียบสม่ําเสมอ มีระบบรากท่ีไม่ถูก
รบกวน หนาอยา่งน้อย 75 % ของแผน่หญ้าทัง้หมด ไมมี่วชัพืชอ่ืนเจือปน 

3.2.3 การขนส่ง 

3.2.3.1 เม่ือต้นไม้ถึงกําหนดท่ีจะนําส่งโครงการ ให้แจ้งกําหนดท่ีจะส่งต้นไม้ต่อเจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้องก่อนลว่งหน้าทกุครัง้ และแจ้งวา่จะนําสง่ด้วยวิธีใด 

3.2.3.2 จดัเตรียมต้นไม้ และแจ้งจํานวน ขนาดของต้นไม้ท่ีต้องใช้จริง 

3.2.3.3 ให้จดัสง่ใบตรวจสอบต้นไม้ (Inspection Certificate)ไปพร้อมกบัต้นไม้ ก่อนมีการเซ็น

รับมอบหรือนําลงปลกู 

3.2.3.4 ถ้าขนส่งต้นไม้โดยรถบรรทกุขนาดใหญ่ ให้หุ้มห่อต้นไม้ทัง้หมด เพ่ือป้องกนัลมและการ

แตกหกัของต้นไม้ ให้มดัก่ิงก้านไว้เพ่ือหลีกเล่ียงการเก่ียวกนัในระหวา่งการขนสง่ 
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3.2.3.5 คลมุส่วนยอดของต้นไม้ด้วย ตาข่ายไนล่อน (ซาแลน) 2 ชัน้ เพ่ือลดแรงปะทะของลม

และเพ่ือไมใ่ห้ต้นไม้แห้งเกินไป หรือพน่ด้วยสารป้องกนัแสงแดด/รังสีให้เพียงพอ 

3.2.3.6 ในทุกขัน้ตอนระหว่างการส่งมอบต้นไม้ให้ดูแลต้นไม้เป็นอย่างดี เพ่ือหลีกเล่ียงความ

เสียหายแก่ลําต้น ก่ิงก้านและราก 

3.2.3.7 ให้หาวิธีท่ีเหมาะสมสําหรับต้นไม้ท่ีตุ้ มรากขนาดใหญ่ไม่ให้แตก และให้ขนย้ายอย่าง

ระมดัระวงั 

3.2.3.8 ไม้ยืนต้นหรือปาล์ม ท่ีเตรียมไว้ทัง้หมดในแหล่งเพาะปลกูได้ถูกลําเลียงมาท่ีโครงการ 

จะต้องนําต้นไม้ลงปลกูให้เสร็จภายในวนัเดียวกนั 

3.2.3.9 การยกต้นไม้ใหญ่ (Tree) ปาล์ม เพ่ือขนสง่ หรือยกย้ายปลกูต้องใช้รถท่ีเหมาะสมห้ามใช้

แรงงานคนโดยเดด็ขาด 

3.2.4 การตรวจรับวัสดุพืชพันธ์ุ 

3.2.4.1 ต้นไม้ทกุต้นจะต้องผ่านการตรวจรับรอง ณ ท่ีก่อสร้างว่าเป็นต้นไม้ท่ีมีขนาด คณุภาพ 

และชนิดท่ีตรงกบัข้อกําหนด ต้นไม้ท่ีผิดขนาดมีคณุภาพไม่ได้กําหนด ผิดชนิด หรือเสียหายจากการขนส่ง จะถกูคดัออก 

โดยผู้ รับเหมาจะต้องนําต้นไม้ท่ีถกูคดัออกโดยเหตดุงักลาวออกจากบริเวณ๕ก่อสร้างทนัทีการคดัต้นไม้ออกดงักลา่วนี ้ไม่มี

ผลให้ผู้ รับเหมาได้รับการชดเชย หรือต่อสญัญาการก่อสร้างแต่อย่างใด (ต่างประเทศจะบงัคบัให้ผู้ รับเหมาส่งใบรับรอง

คณุภาพและชนิดของต้นไม้มาแสดงด้วย) 

3.2.4.2 ต้นไม้ท่ีผ่านการคดัเลือกแล้วเท่านัน้จึงจะนําไปใช้ในการก่อสร้างได้ ต้นไม้ ดินดี ปุ๋ ย

คอก ปุ๋ ยหมกัทกุชนิด ฯลฯ ท่ีนําเข้ามาในบริเวณก่อสร้าง จะต้องได้รับการรับรองหรือถกูคดัลอกเสมอ ในกรณีท่ีเจ้าของหรือ

ผู้ควบคมุงานได้นําเอาวสัดเุหลา่นีไ้ปใช้ก็ให้ถือวา่ผา่นการรับรอง 

3.2.5 การปลูกต้นไม้ 

3.2.5.1 การจดัเก็บบริเวณ 

1) ก่อนทําการขดุดินเพ่ือทําการปลกู ให้คลมุบริเวณรอบๆทัง้หมดให้มิดชิด เพ่ือป้องกนั

มิให้สนามหญ้าถูกกระทบกระเทือน จากดินท่ีนํามากองไว้ ทําท่ีกัน้รอบไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และแปลงต้นไม้ เพ่ือเป็นการ

ป้องกนัการกระทบกระเทือนระหวา่งทําการปลกู 

2) ให้รักษาระดบัพืน้ผิวให้เป็นไปตามระดบัท่ีปรับใช้เดิมก่อนการขดุหลมุปลกู 

3 )ผู้ รับจ้างต้องทําความสะอาดกระบะต้นไม้ และรับผิดชอบต่อความเสียหายของ

กระบะต้นไม้นัน้หากเกิดการเสียหายระหวา่งปลกู 

3.2.5.2 การกําจดัวชัพืชก่อนปลกูต้นไม้ 
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1) ในกรณีท่ีวชัพืชมีไมม่าก ให้ใช้แรงงานคนกําจดัวชัพืชนัน้ 

2) หากวชัพืชมีจํานวนมาก ให้ใช้ยากําจดัวชัพืช กําจดัวชัพืชทัง้หมดท่ีมีอยู่ ณ พืน้ทีท่ี

จะปลกูต้นไม้ ก่อนเพิ่มดินในบริเวณนัน้ ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม และควรใช้ยากําจดัวชัพืช ให้ตรงกบัประเภทของวชัพืชท่ี

มีอยู ่

3) ป้องกันต้นไม้เดิมท่ีอยู่ ณ พืน้ท่ีนัน้ ไม่ให้ได้รับอันตรายจากยากําจัดวัชพืชท่ีใช้

สารเคมีอยา่งเคร่งครัด 

4) ใช้ยากําจัดวัชพืชในปริมาณ และระยะเวลาท่ีเหมาะสม และให้ปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัดตามคําแนะนําการใช้ของผู้ผลติ 

3.2.6 การเตรียมดนิผสมเพ่ือปลูกต้นไม้ 

3.2.6.1 ผู้ รับจ้างต้องใช้ดินผสมตามความลกึของสว่นตา่งๆ ตามชนิดของพืช ดงันี ้

1) การปลกูไม้ยืนต้นทัง้หมดบนพืน้ท่ีราบ เติมดินผสมให้มีความลกึอยา่งน้อย 1 เมตร 

2) การปลกูไม้พุม่ทัง้หมด เติมดินผสมลกึอยา่งน้อย 0.50 เมตร 

3) บริเวณปลกูไม้คลมุดิน เติมดินผสมลกึอยา่งน้อย 0.30 เมตร 

4) บริเวณปลูกหญ้า เติมดินผสมลึกอย่างน้อย 0.10 เมตร และใช้ทรายหยาบปรับ

ระดบัหนาประมาณ 0.05 เมตร เพ่ือปรับระดบัดินในสนามให้เรียบอยา่งสม่ําเสมอกนั 

3.2.7 การปรับระดับดนิและการระบายนํา้ 

3.2.7.1 การปรับแต่งผิวหน้าดินครัง้สุดท้าย ผิวหน้าดินเรียบและอยู่ในระดับเดียวกันโดยไม่

ขรุขระหรือเป็นหลมุ และจะต้องปรับระดบัให้เอียงออกไปจากตวัอาคารระดบัดินท่ีขอบทางเท้าถนน หรือพืน้ดาดแข็งให้

ตรวจสอบการระบายนํา้ บนพืน้ผิวในบริเวณปลกูต้นไม้ และแจ้งให้ภมิูสถาปนิกทราบถึงสิ่งท่ีก่อให้เกิดปัญหา หรือสภาพ

อ่ืนใด ท่ีอาจเป็นอนัตรายหรืออปุสรรคตอ่การทํางานให้สําเร็จลลุว่งได้ 

3.2.7.2 การปรับระดบัดิน ต้องให้สมัพนัธ์กบัสภาพพืน้ท่ีเดิม โดยให้รักษาระดบัผิวดินของต้นไม้

เดิมและปรับตามระดบัของผิวทางเดิน ผิวพืน้ตา่งๆให้ระดบัดินท่ีปรับต่ํากวา่พืน้นัน้ ประมาณ 5-10 เซนติเมตร 

3.2.8 สภาพของดนิปลูกและการระบายนํา้ 

3.2.8.1 ให้ผู้ รับจ้างเขียนรายงานแจ้งให้ภมิูสถาปนิกทราบถึงคณุภาพอิน หรือสภาพการระบาย

นํา้ของดินท่ีพบในระหว่างการปลกูต้นไม้ ถ้าหากจะเป็นผลเสียต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ ให้คํานวณค่าใช้จ่ายในการ

แก้ปัญหานัน้ เพ่ือสนองขออนมุติัเจ้าของโครงการการการดําเนินการตอ่ไป 
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3.2.8.2 ให้ทดสอบการทําระบบระบายนํา้ในหลมุปลกูก่อนปลกู ถ้าปรากฏว่าสภาพการระบาย

นํา้ใช้หลมุปลกูไม่ดี ให้ทดสอบการระบายนํา้โดยการเทนํา้ลงไปในหลมุปลกู ถ้าการระบายนํา้ใช้เวลาเกินสมควร ต้องทํา

การแก้ไขให้เสร็จก่อนการปลกู 

3.2.8.3 หากทําการปลูกต้นไม้แล้วให้ถือว่า ผู้ รับจ้างได้ตรวจการระบายนํา้แล้ว หากพบว่ามี

ปัญหาการระบายนํา้ ผู้ รับเหมาต้องทําการแก้ไขใหม ่โดยคา่ใช้จ่ายของรับเหมาเอง 

3.2.9 สิ่งกีดขวางใต้ผิวดนิ 

ในกรณีท่ีพบวา่มีหิน หรือโครงสร้างขวางอยูใ่นหลมุปลกู เจ้าของงานหรือภมิูสถาปนิก จะเป็นผู้ เลือก

ตําแหน่งใหมใ่ห้แก่ผู้ รับจ้าง ในกรณีท่ีมีความจําเป็นย้ายหลมุปลกูไม่ได้ ผู้ รับจ้างต้องทําการย้ายสิ่งกีดขวางดงักลา่วออกไป

ให้พ้นเกินความลกึ 90 ซม. จากผิวพืน้สําเร็จท่ีกําหนด ทัง้นีผู้้ รับจ้างจะได้รับเงินชดเชยตามจํานวนต่อหน่วยของงานขดุ ท่ี

ได้ตกลงกนัระหวา่งผู้ รับจ้างกบัเจ้าของงาน 

3.2.10 สาธารณูปโภคใต้พืน้ดนิ 

ผู้ รับจ้างต้องร้องขอจากเจ้าของงานให้ดําเนินการจัดหาแปลน ซึ่งแสดงตําแหน่งและแนว

สาธารณปูโภคใต้พืน้ดินให้แก่ผู้ รับจ้าง ทัง้นีผู้้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ ติดตอ่ประสานงานกบัหน่วยงานสาธารณปูโภคท่ีเก่ียวข้อง

เอง 

3.2.11 งานปรับผิวดนิละเอียดและการปลูกหญ้า 

3.2.11.1 บริเวณท่ีจะปรับดินและปลูกหญ้า บริเวณท่ีผู้ รับจ้างจะต้องทําการปลูกหญ้า ได้แก่

บริเวณท่ีวา่งท่ีมิใช่ถนน หรือลานจอดรถไมใ่ช่พืน้ผิวแข็ง แปลงปลกูไม้พุม่หรือไม้ดอก หรือบริเวณท่ีว่างท่ีได้บอกไว้ชดัเจนว่า

ไมป่ลกูหญ้า 

3.2.11.2 วสัด ุ

1) ดินบน (Top soil) : ผู้ รับจ้างจะต้องทําการตรวจสอบดินบน ท่ีได้นําเข้ามากองเก็บ

ไว้ในบริเวณอีกครัง้หนึง่ เพ่ือสอบหาค่าของกรด-ด่าง เกลือ และธาตอุาหาร ผู้ตรวจสอบจะต้องเป็นผู้ปฏิบติัการของรัฐ หรือ

หน่วยงานเอกชนท่ีเช่ือถือได้ ผู้ รับจ้างจะต้องทําการแก้กรด-ด่าง และเพิ่มธาตุอาหาร (ถ้ามี) ตามข้อแนะนําของ

ห้องปฏิบติัการก่อนนําไปใช้ การเก็บตวัอย่างดินไปตรวจสอบจะต้องกระทําร่วมกนั ระหว่างผู้ รับจ้างกบัผู้แทนของเจ้าของ

งาน 

2) ปนูขาว : จะต้องเป็นปนูบดละเอียดสําหรับใช้งานเกษตรกรรม โดยมีคาร์บอเนต

เป็นสว่นประกอบไม่น้อยกว่า 85% เนือ้ปนูจะต้องผ่านตะแกรงเบอร์ 100 จํานวน 50% และตะแกรงเบอร์ 20 จํานวน 20% 

ในกรณีท่ีต้องใช้ปนูบดจํานวนน้อย ผู้ รับเหมาอาจใช้ปนูขาวก่อสร้างได้ แตต้่องปฏิบติัการตามข้อแนะนําของห้องปฏิบติัการ 
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3) ปุ๋ ยเคมี : ปุ๋ ยเคมีท่ีใช้จะต้องเป็นปุ๋ ยท่ีครบส่วน และมีไนโตรเจนท่ีได้มาจาก

อินทรียวัตถุไม่น้อยกว่า 50% ในรูปแบบของยูเรีย ปุ๋ ยครบส่วนจะต้องมีส่วนประกอบเป็นร้อยละโดยนํา้หนัก ดังนี ้

ไนโตรเจน N (%) ฟอสฟอรัส P(%) โปแทสเซียม K (%) (ใสอ่ตัราสว่นร้อยละตามความเหมาะสม) 

4) ปุ๋ ยซุปเปอร์ฟอสเฟส : จะต้องเป็นหินฟอสเฟส บดละเอียดท่ีใช้ทั่วไปในงาน

เกษตรกรรมโดยจะต้องมีกรดฟอสฟอริค เป็นสว่นประกอบไมน้่อยกวา่ 18 %) 

5) ปุ๋ ยท่ีนําเข้ามาใช้ในบริเวณ : ต้องมาในรูปของปุ๋ ยท่ีผสมเสร็จแล้วตามมาตรฐานใน

รูปของกระสอบหรือถงัท่ีบรรจโุดยผู้ผลติ โดยมีสภาพดีสมบรูณ์ไมฉี่กขาดหรือบบุ แจ้งนํา้หนกัตารางวิเคราะห์สว่นผสม และ

ช่ือบริษัทผู้ผลิต การเก็บปุ๋ ยจะต้องทําด้วยความระมดัระวงั ในบริเวณท่ีไม่ถกูฝนหรือความชืน้ กล่าวคือ จะต้องหาสภาพท่ี

และวิธีเก็บให้ปุ๋ ยแห้งไม่เส่ือมสภาพ  ผู้ รับจ้างอาจสัง่ปุ๋ ยในรูปท่ีไม่บรรจุถงุก็ได้ แต่ต้องจัดเตรียมท่ีกองเก็บอย่างถูกต้อง 

และต้องมีใบรับรองปริมาณ และคณุภาพของปุ๋ ยดงักล่าวนีไ้ด้ เม่ือผู้ รับจ้างจะนําปุ๋ ยไปใส่ในดิน จะต้องทําการตวงให้ได้

ปริมาณตรงตามข้อกําหนด และได้รับการรับรองจากเจ้าของงานหรือภมิูสถาปนิกทกุครัง้ 

6) ปราบศตัรูพืช : การใช้ยาปราบศตัรูพืชทกุชนิดจะต้องกระทําด้วยความระมดัระวงั 

และจะต้องปฏิบติัตามคําแนะนําของผู้ผลติ และของสํานกังานป้องกนัอบุติัเหตแุหง่ชาติโดยเคร่งครัด 

7) หญ้า : หญ้าท่ีนํามาใช้ จะต้องเป็นหญ้าท่ีตรงกบัชนิดท่ีได้ระบุไว้ในแบบแปลน 

และจะต้องเป็นหญ้าท่ีสมบรูณ์ เขียวสด ไม่เห่ียวเฉา ปราศจากวชัพืช แผ่นหญ้าจะต้องมีขนาดเท่ามาตรฐานในท้องตลาด 

คือ 50 x 100 ซม. มีขนาดเท่ากนัทกุแผ่น มีขอบตรงคมได้ฉากภายในแผ่นจะต้องมีหญ้าเต็ม แน่นไม่โหว่ มีความหนา

สม่ําเสมอ ไมต่ํ่ากวา่ 2.5 ซม. ความหนาของดินท่ีติดมาต้องไมน้่อยกวา่ 1.75 ซม. 

8) การรับวสัด ุ: วสัดทุกุชนิดท่ีนําเข้ามาใช้ในบริเวณ เช่น หญ้า ปุ๋ ย ปนูขาว ดินบน 

ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมกั ฯลฯ จะต้องได้รับการรับรองว่าถูกต้อง และมีคณุสมบติัตรงกบัข้อกําหนดเสียก่อนจึงจะนําไปใช้งานได้ 

วสัดท่ีุไม่ถูกต้องหรือไม่ได้คุณภาพตามข้อกําหนด จะถกูคดัออกและนําออกไปจากบริเวณทนัที การคดัวสัดท่ีุไม่ถูกต้อง

ตามข้อกําหนด จะต้องกระทําในเวลาท่ีเหมาะสม วสัดุใดท่ีเจ้าของงานหรือผู้ แทนอนุญาตให้ใช้ และได้ใช้ไปแล้วถือว่า

ถกูต้อง 

3.2.12 การเตรียมพืน้ที่สนาม 

3.2.12.1 การปรับผิวหยาบ (Rough grading): การปรับผิวดินอย่างหยาบอาจทําโดยผู้ อ่ืน ใน

กรณีท่ีทําโดยผู้ รับจ้างเอง ผู้ รับจ้างจะต้องทําการปรับผิวหยาบให้ได้ระดบัต่ํากว่าผิวสําเร็จของสนาม 10 ซม. ทําการพรวน

ลกึ 10 ซม. แล้วแต่งผิวให้เรียบและมีรูปผิวสอดคล้องกบัลกัษณะของเส้นระดบัในแบบก่อสร้าง บดอดัให้เรียบด้วยลกูกลิง้

หรือรถบด เก็บสิ่งแปลกปลอมเช่น หิน อิฐ ไม้ กระจก โลหะ ถงุพลาสติก กระดาษ ตลอดจนวสัดท่ีุไม่พึงปรารถนาออกให้

หมด ในพืน้ท่ีท่ีเป็นหินโดยธรรมชาติ อนญุาตให้มีหินก้อนเลก็กว่า 2 ซม. ปะปนอยู่ได้ ความแน่นในการบดอดัดินชัน้ลางให้

เป็นไปตามข้อกําหนดทางวิศวกรรม ความแน่นของดินชัน้ 10 ซม. บนให้บดอดัแน่น 50% 



โครงการอาคารหอประชมุ จํานวน 1 หลงั มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 19/DS/ARU14-12 

Doc. No.   : FEC/ARU14/SP-L/0001 Rev. No.  1 
Doc. Title :  งานภมิูสถาปัตยกรรม Page      3-9/13  

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั                   

3.2.12.2 การปรับปรุงดิน: ผู้ รับจ้างต้องทําการปรับปรุงคุณสมบัติของดิน ตามผลของการ

วิเคราะห์และคําแนะนําของห้องปฏิบติัการ 

3.2.12.3 เตรียมผิวดินเพ่ือการตวงวดั หลงัจากเกล่ียดินบนลงบนผิวปรับหยาบแล้ว ผู้ รับจ้างต้อง

ทําตารางช่องละ 1 เมตร โดยการขงึเชือกหรือโรยปนูขาว 

3.2.12.4 คํานวณวสัดปุรุง เช่น ปนูขาว ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยเคมีและอ่ืนๆ ท่ีกําหนดให้ได้ปริมาณ

ต่อ 1 ตารางเมตร ใช้ภาชนะตวงใส่ในช่องตารางเมตร ให้ได้ปริมาณตามกําหนดก่อนทําการเฉล่ียและไถพรวน ผู้ รับจ้าง

จะต้องได้รับการอนมุติัรับรองจากภมิูสถาปนิกหรือเจ้าของงานก่อนว่าวสัดปุรุงดินท่ีใส่นัน้มีคณุภาพ และปริมาณถกูต้อง

ตามข้อกําหนดทกุประการ  

3.2.12.5 การปรับผิวละเอียด (Fine grading) : ใช้ดินบนเกล่ียลงไปบนผิวดินหยาบท่ีได้เตรียมไว้

ให้ โดยให้มีความหนาเม่ือเกล่ียและบดอดัแล้ว 10 ซม. เม่ือทําการปรุงดินให้ได้ตามข้อกําหนดแล้ว ให้ผู้ รับจ้างทําการพรวน 

ด้วยเคร่ืองไถพรวนชนิดเดินตามหรือนั่งขับ ในกรณีท่ีพืน้สนามมีเนือ้ท่ีน้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร หรือเป็นสนามบน

หลงัคาโครงสร้าง หรือเป็นสนามท่ีมีพืน้ท่ีแคบ หรือไม่สะดวกในการใช้รถไถ ก็ให้ใช้วิธีพรวนด้วยแรงคน การไถพรวนหรือ

การพรวนจะต้องให้ลกึลงไปจากผิวบนไม่น้อยกว่า 15 ซม. คลกุเคล้าให้วสัดปุรุงดินและปุ๋ ยเข้ากนัอย่างทัว่ถึง เกล่ียผิวให้

เรียบและได้รูปร่างตามแบบ บดอดัให้แน่นด้วยลกูกลิง้หรือรถบดขนาดเบาให้มีความแน่น 50% 

3.2.12.6 ในบริเวณท่ีพืน้สนามจรดพืน้ผิวดาดแข็ง เช่น ทางเท้า ถนน ลานต่างๆ ท่ีระดบัดินและ

ระดบัหน้าพืน้ผิวดาดแข็งมีความแตต่า่งกนัน้อยกวา่ 10 ซม. ให้ผู้ รับจ้างทําการปรับทําร่องดินตืน้ ความกว้างไม่เกิน 30 ซม. 

ลกึไมเ่กิน 7 ซม. 

3.2.13 การปลูกหญ้า 

3.2.13.1 การปแูผน่ 

1) รดนํา้ผิวดินท่ีเตรียมแล้วให้ชุ่มชืน้ก่อนการป ู

2) ห้ามมิให้ผู้ รับจ้างปหูญ้าบนผิวดิน ท่ีแฉะเป็นโคลน หรือแน่นแข็ง ควรปหูญ้าทนัทีท่ี

การไถพรวนบดอดัแล้วเสร็จ หน้าดินท่ีทิง้ไว้นานแข็งจะต้องทําการพรวน และบดอดัเรียบใหมอี่กครัง้หนึง่ 

3) ผู้ รับจ้างจะต้องปหูญ้าให้ได้รอยตอ่สลบัและรอยตอ่แผน่ต้องชิดกนัสนิท 

4) หลงัจากปหูญ้าให้บดอดัด้วยลกูกลิง้ ให้แผ่นหญ้าแนบสนิทกบัพืน้ผิวดิน และรดนํา้

ทนัทีด้วยการฉีดฝอย 

3.2.13.2 การหวา่นหน่อ 

1) เตรียมดินปรับพืน้ผิวรดนํา้เหมือนการปแูผน่ 
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2) นําหญ้าสดชนิดท่ีกําหนดในแบบแปลนฉีกฝอยด้วยมือ หรือเคร่ืองให้ได้หน่อหญ้า

แยกอิสระจากกนั โดยมีรากต้นและใบครบในหน่อ หน่อหญ้าท่ีฉีกไว้นานเกิน 24 ชม. หรือหน่อหญ้าท่ีเฉาแห้ง ห้ามนํามาใช้ 

3) นําหน่อหญ้าไปบนผิวพืน้ทนัที ในอตัรา 1 ลิตรต่อ 2 ตารางเมตร โดยให้หน่อหญ้า

กระจายสม่ําเสมอ 

4) บดผิวดินท่ีหวา่นด้วยหญ้าแล้วให้แน่นสม่ําเสมอ 

5) ไล้ผิวหน้าบางๆด้วยเลนหรือโคลนท่ีได้จากท้องร่อง ค ูหรือสระนํา้ธรรมชาติท่ีไม่มีนํา้

เสียปาดผิวเลนให้เรียบ 

6) ฉีดนํา้เป็นฝอยให้หน่อหญ้ามีความชุ่มชืน้สม่ําเสมอตลอดเวลา 

3.2.14 การรับประกัน 

3.2.14.1 ผู้ รับจ้างจะต้องรับประกนัต้นไม้ ท่ีปลกูตามสญัญาทกุต้นเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัตัง้แต่

วนัสง่มอบงาน 

3.2.14.2 กรณีงานปลกูหญ้าแบบปแูผน่ : จะพิจารณาเม่ือรากหญ้างอกสมบรูณ์ หญ้าทกุแผ่นมี

ใบเจริญงอกงามและสีเขียวสม่ําเสมอเหมือนกนัทกุแผน่ ปราศจากวชัพืชโรคตลอดจนสิง่บกพร่องตา่งๆ 

3.2.14.3 การณีงานปลกูหญ้าแบบหว่านหน่อ : จะพิจารณาเม่ือรากหญ้างอกแตกหน่อใหม่ชิด

เต็มผิวพืน้ ผิวหญ้ามีใบเจริญสมบรูณ์สีเขียวสม่ําเสมอ ปราศจากวชัพืชและโรคต่างๆ พืน้ผิวของสนามหญ้าจะต้องเรียบไม่

มีร่องรอยของการกดัเซาะโยนํา้ฝน หรือนํา้รดสนาม 

3.2.15 การตรวจรับงาน 

3.2.15.1 เจ้าของงานและผู้ แทนจะทําการตรวจเพ่ือการรับงานจากผู้ รับจ้างเม่ือผู้ รับจ้างได้มี

หนงัสือแจ้งร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยเจ้าของงานจะทําการตรวจงานให้ภายในเวลา 10 วนั นบัตัง้แตว่นัได้รับหนงัสือ 

3.2.15.2 หลงัจากท่ีผู้ รับจ้างได้ทําการแก้ไข ซ่อมแซม หรือปรับปรุงงานท่ีเจ้าของงาน หรือผู้แทน

ตรวจพบในการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วเจ้าของงานหรือผู้แทนจะออกหนงัสือรับงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้แก่ผู้ รับจ้าง 

3.2.15.3 เจ้าของงานหรือผู้แทนจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ รับจ้างเม่ือผู้ รับจ้างมีหนงัสือแจ้งเบิกท่ีแนบกบั

ใบรับงานเป็นจํานวนร้อยละ 90 ของคา่ปลกูต้นไม้ทัง้หมดท่ีผู้ รับจ้างได้ดําเนินการไป 

3.2.16 การตรวจรับงานขัน้สุดท้าย 

3.2.16.1 เม่ือสิน้สดุระยะเวลาการรับประกนั เจ้าของงานหรือผู้แทน จะทําการตรวจงานอีกครัง้

หนึง่ภายในเวลา 10 วนั หลงัจากท่ีได้รับหนงัสือร้องขอจากผู้ รับจ้าง 
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3.2.16.2 ต้นไม้ท่ีตาย ผิดชนิดหรือขนาดท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนด หรือเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ

แคระแกรนมีรูปรางไม่ดี จะถกูคดัออกโดยการดําเนินการของผู้ รับจ้าง ต้นไม้ท่ีหายหรือถกูขโมยไปในระหว่างท่ีอยู่ในความ

รับผิดชอบของผู้ รับจ้าง ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาต้นไม้ท่ีถกูต้องตามข้อกําหนดมาปลกูทดแทนให้ ทัง้นีร้วมทัง้ต้นไม้ท่ีหายไป

หรือถูกขโมยไปในระหว่างการรับประกนัด้วยเจ้าของงานหรือภูมิสถาปนิกมีสิทธิท่ีจะไม่รับต้นไม้ท่ีไม่ได้ขนาด ชนิด และ

คณุภาพตามข้อกําหนดแตเ่ม่ือเจ้าของงานหรือผู้แทนยอมรับต้นไม้ท่ีปลกูซอ่มแซมครัง้นีแ้ล้วก็เป็นอนัหมดพนัธะ 

3.2.17 ต้นไม้ทดแทน 

3.2.17.1 ต้นไม้ท่ีนํามาปลูกทดแทน จะต้องเป็นชนิดเดียวกัน และมีขนาดเดียวกันกับท่ีได้

กําหนดไว้ในข้อกําหนด และจะต้องดําเนินการปลกูและดแูลตามข้อกําหนดอีกด้วยค่าใช้จ่ายในการจดัปลกูทดแทนทัง้หมด

เป็นของผู้ รับจ้าง ยกเว้นการปลูกต้นไม้แทนต้นไม้ท่ีเสียหายจากผู้ ใช้อาคาร และบริเวณจากการจลาจลจากอัคคีภัย

ตลอดจนจากเหตสุดุวิสยัอ่ืนๆ เช่น พาย ุนํา้ท่วม ฯลฯ รวมทัง้ความเสียหายจากเหตอ่ืูนๆ ท่ีผู้ รับเหมาไม่สามารถคํานวณ

ราคาในการเสนอราคาประมลูได้ในกรณีเช่นนีเ้จ้าของงานหรือภมิูสถาปนิกจะเป็นผู้ รับผิดชอบ 

3.2.17.2 การจ่ายเงินชดเชย เจ้าของงานหรือผู้ แทนจะเป็นผู้ ชดเชยให้แก่ผู้ รับจ้างในส่วนของ

ความเสียหายท่ีมิใช่เป็นความผิดของผู้ รับจ้างโดยจะหกัจากเงินประกนั 10 % ท่ีได้หกัไว้ก่อนหน้านัน้แล้ว 

3.2.18 การดูแลรักษาต้นไม้ 

3.2.18.1 ต้นไม้ทัง้หมด ตามสภาพปกติ การดูแลต้นไม้ตามท่ีได้กําหนดต่อไปนีจ้ะต้องทําการ

ติดต่อกนัเป็นเวลา 3 เดือน (หรือตามข้อตกลงของผู้ รับจ้างกบัเจ้าของงาน) หลงัจากจดัปลกูเสร็จสิน้ลงและหลงัจากการ

ตรวจสอบครัง้สดุท้ายผา่นไปเรียบร้อยแล้ว การรักษาต้นไม้ระหว่างการจดัปลกูต้นไม้ไม่ถือว่าอยู่ในสว่นหนึ่งของบริการการ

ดแูลต้นไม้หลงัครบสญัญาการดแูลรักษาแล้วเจ้าของโครงการมีสทิธิท่ีจะไมต่อ่สญัญาการดแูลได้ 

3.2.18.2 การดแูลต้นไม้จะรวมอยูใ่นรายการตอ่ไปนี ้

 1) หลงัปลกูต้นไม้เสร็จ ให้ป้องกนัการสญัจรผ่านไปมาในบริเวณนัน้ โดยตัง้สิ่งกีด

ขวางทางเดินท่ีเหมาะสม 

 2) ให้นํา้บริเวณปลกูต้นไม้เท่าท่ีต้องการ เพ่ือให้แน่ใจว่าต้นไม้จะเจริญเติบโตดี มี

ความชุ่มชืน้แต่ไม่ให้แฉะเกินไป การให้นํา้ตามปกติเป็นสิ่งจําเป็นและควรหลีกเล่ียงการพงัทลายและการเซาะเป็นร่องของ

ดิน 

 3) ให้ปุ๋ ยก่อนการตรวจงานครัง้สุดท้าย 5 วัน ในปริมาณและวิธีการใช้ ตาม

คําแนะนําของผู้ผลติปุ๋ ย ศกึษาถงึข้อควรระวงัในการใช้ และต้องวดัปริมาณการใช้ เพ่ือหลีกเล่ียงอาการไหม้ของต้นไม้ 

 4) รักษาบริเวณปลกูต้นไม้ให้ปราศจากวัชพืช จากหญ้าชนิดอ่ืนท่ีไม่ต้องการเป็น

ประจําทกุวนั กําจดัเศษซากของรากวชัพืชออกให้หมด ทิง้เศษวชัพืชทัง้หมดลงในถงัขยะให้เรียบร้อย ต้องกําจดัหญ้าแห้ว

หม ูจะต้องถกูเก็บออกก่อนท่ีมนัจะออกดอก 
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 5) สงัเกตดูต้นไม้ทุกสปัดาห์ ถ้าเกิดโรคหรือถูกทําลายโดยแมลง ให้ใช้สารท่ีมีผล

รักษาโดยทนัที 

 6) ตดัส่วนของไม้ยืนต้น ไม้พุ่มถูกทําลายหรือเป็นโรคออกไป ทารอยแผลท่ีขนาด

เส้นผา่ศนูย์กลางใหญ่กวา่ 12 มิลลเิมตร ด้วยยาทาต้นไม้โดยเฉพาะ 

 7) นําต้นไม้ท่ีตายแล้ว หรือเจริญเติบโตไม่ดี กําลงัจะตายออกทนัที แล้วปลกูแทนท่ี

ด้วยต้นไม้ชนิดและขนาดเดียวกบัต้นเดิม 

 8) ต้นใดท่ีไม่อยู่ในสภาพหรือตําแหน่งอนัควร ให้ซ่อมแซมอปุกรณ์คํา้ยนัให้ยืดแน่น 

ตัง้ต้นให้ตรง ระวงัไมใ่ห้กระทบกระเทือนตุ้มราก 

 9) สนามหญ้าควรอยู่ในระดบัสงู 25 มิลลิเมตร เม่ือไรก็ตามท่ีหญ้ามีความสงูโดย

เฉล่ียมากกวา่ 40 มิลลเิมตร ให้ทําการตดัออก ควรจะตดัหญ้าเดือนละ 2 ครัง้ 

 10) ถ้าปรากฏอย่างชดัเจนว่าไม้คลมุดิน ไม่เป็นระเบียบหรือดไูม่สวยงาม ให้ปลกูไม้

คลมุดิน บริเวณนัน้ใหม่ทนัทีด้วยต้นไม้ชนิดเดียวกนั ในปริมาณท่ีกําหนดไว้ในเบือ้งต้น และให้คงมีต้นไม้คลมุดินท่ีมีสภาพ

แข็งแรงสมบรูณ์ เจริญเติบโตดี 90% ในการตรวจสอบครัง้สดุท้าย 

 11) ตดัแต่งไม้ยืนต้น และไม้พุ่มทัง้หมดตามคําแนะนําของภูมิสถาปนิก เพ่ือให้ได้

รูปทรงและลกัษณะตามท่ีต้องการ 

 12) ทําบันทึกการดูแลต้นไม้ เช่นวิธีการดูแล รวมทัง้จํานวนคนท่ีดูแล อธิบายการ

ทํางาน การให้ปุ๋ ย การให้นํา้ เป็นต้น ส่งสําเนารายงานนีใ้ห้แก่ภูมิสถาปนิกและเจ้าของโครงการทกุเดือนและเม่ือเสร็จสิน้

กําหนด ระยะดแูลต้นไม้ ให้ทําสรุป และรวบรวมเป็นรูปเลม่สง่ให้ภมิูสถาปนิก และเจ้าของโครงการ 

3.2.19 การซ่อมแซม 

ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อการใช้วสัด ุแรงงาน และเคร่ืองมือท่ีเป็นสาเหตใุห้เกิดความเสียหายแก่

ต้นไม้ การแก้ไขและซอ่มแซม หรือเปล่ียนใหม ่จะต้องดําเนินการด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเอง 

3.2.20 การจัดทาํรัว้ป้องกันรักษาต้นไม้เดมิ 

3.2.20.1 การดําเนินการ 

1) ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทํารัว้เพ่ือป้องกนัต้นไม้เดิม อย่างหนาแน่นตลอดระยะเวลาการ

ก่อสร้าง มิให้ต้นไม้เดิมถกูรบกวนอยา่งเดด็ขาด 

2) ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทํารัว้ป้องกนัต้อนไม้เดิม 



โครงการอาคารหอประชมุ จํานวน 1 หลงั มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 19/DS/ARU14-12 

Doc. No.   : FEC/ARU14/SP-L/0001 Rev. No.  1 
Doc. Title :  งานภมิูสถาปัตยกรรม Page      3-13/13  

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั                   

3) จดัทําแนวรัว้เพ่ือป้องกนัต้นไม้เดิมโดยให้แนวรัว้ห่างจากแนวรัศมีทรงพุ่มต้นไม้ไม่

น้อยกวา่ 2 เมตร 

4) วสัดท่ีุใช้ทํารัว้ประกอบด้วย 

- เสาไม้หรือเสาคอนกรีตขนาด 2 นิว้ x 2 นิว้ x 2.50 เมตร 

- คร่าวไม้รับสงักะสี ขนาด 1.5 นิว้ x 2 นิว้ 

- สงักะสีปิดรัว้สีเขียวขนาด 3 ฟุต X 7 ฟุต ตีสงูจากพืน้ 0.10 เมตร ตีเว้นช่องๆ

ละ 0.30 เมตร 

5) ทําร่องระบายนํา้ธรรมชาติ เพ่ือรองรับนํา้หรือเศษวสัดตุ่างๆ โดยรอบแนวรัว้ขนาด 

กว้าง 0.60 เมตรและลกึไมน้่อยกวา่ 0.40 เมตร หา่งจากแนวรัว้ไมน้่อยกวา่ 1.00 เมตร 

6) จดัทําป้ายคําเตือน ขนาด 0.40 x 0.60 เมตร ติดบนรัว้โดยเขียนข้อความว่า “เขต

อนรัุกษ์ต้นไม้-ห้ามทําลาย หรือเศษวสัดใุดๆติดบริเวณท่ีสามารถมองเหน็ได้ง่าย” 

7) ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบแนวรัว้อยู่ตลอดเวลาการก่อสร้างและซ่อมแซมส่วนท่ีหาย

โดยทนัที 

8) ผู้ รับจ้างต้องทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอต่อภูมิสถาปนิก ทุกเดือนตลอด

ระยะเวลาการก่อสร้าง โดยจดัทํารายงานพร้อมภาพประกอบ และมีผู้จดัการโครงการเป็นผู้ เซน็รับรองรายงานทกุครัง้ 

9) หากมีการเกิดความเสียหาย จากกรณีใดๆก็ตามผู้ รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ จัดการ

โครงการทราบโดยทนัทีและปรึกษาภูมิสถาปนิก สําหรับการดแูลแก้ไขผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ ในค่าชดเชยตาม

มลูคา่ท่ีกําหนดในสญัญา 
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4. รายการมาตรฐานผลิตภณัฑ์แนะนําให้ใช้ 
รายละเอียดในหมวดนีไ้ด้แจ้งถึงรายช่ือผู้ผลิตและผลิตภณัฑ์ วสัดอุปุกรณ์ท่ีถือว่าได้รับการยอมรับ ทัง้นีค้ณุสมบติั

ของอปุกรณ์นัน้ๆ ต้องไม่ขดัต่อรายละเอียดเฉพาะท่ีได้กําหนดไว้ และการพิจารณาของผู้ว่าจ้างท่ีจะอนมุติัหรือไม่ถือเป็นท่ี
สิน้สดุ อย่างไรก็ดีหากว่าผู้ว่าจ้างเป็นว่าจําเป็นต้องมีการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคณุภาพกบัวสัดแุละอปุกรณ์ท่ีกําหนด 
ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ ชําระคา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการนีท้ัง้สิน้ 
 
4.1   งานกระเบือ้งพืน้และผนังเซรามคิ 
  (อา้งอิงตามรายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม) 
 
4.2  กาวซีเมนต์สาํหรับตดิกระเบือ้ง 
  (อา้งอิงตามรายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม) 
 
4.3 งานหนิแกรนิตหรือหนิอ่อน 
  (อา้งอิงตามรายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม) 
 
4.4 งานวัสดุกันซมึ 
  (อา้งอิงตามรายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม) 
 
4.5  สีทา Acrylic แท้ ชนิดทาภายนอกและภายใน 
  (อา้งอิงตามรายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม) 
 
4.6  สีทาโลหะและสีชนิดพเิศษ (EPOXY, POLYURETHANE) 
  (อา้งอิงตามรายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม) 
 
4.7   บลอ็กคอนกรีตปูพืน้ บลอ็กหญ้าและขอบคันหนิ 
  (อา้งอิงตามรายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม) 
 
4.8   แผ่นระบายนํา้ใต้ผิวดนิ (Drainage Cell) 

  -  Drain Grid : Green Inspired, บ.กรีนอินสไปรด์ จํากดั 
  -  Drain Pave, Leaf around, บ.ลีฟ อะราวด์ จํากดั 

-  Drainage Board, Geotech : บ.วลัวิท อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
  -  หรือเทียบเทา่ 
 
 

4.9 แผ่นใยสังเคราะห์ Non Woven Geotextile 
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  -  Green Inspired, บ.กรีนอินสไปรด์ จํากดั 
  -  บ.ธรา อินเตอร์ จํากดั 
  -  Leaf around, บ.ลีฟ อะราวด์ จํากดั 
  -  หรือเทียบเทา่ 

 
4.10   งานวัสดุไฟเบอร์กลาส 

  -  ห.จ.ก. สร้างสรรค์งานศิลป์ 
  -  บ.ศภุกรไฟเบอร์ 
  -  บจก.Grand Siam Universal 
  -  หรือเทียบเทา่ 
 

4.11   งานป้ายตัวอักษรซ่อนไฟ กล่องไฟ (LIGHT BOX) 
  -  L&E 
  -  บ.ดิจิตอล ฟิวเจอร์ พริน้ติง้ จํากดั 
  -  บ.โลโก้ มาสเตอร์ จํากดั 
  -  หรือเทียบเทา่ 
หมายเหต ุ: ใหผู้ผ้ลิตฯ ใชห้ลอดไฟและอปุกรณ์ไฟฟ้า ตามรายการประกอบแบบงานไฟฟ้า 

 
 

หมายเหตุ  “ เทียบเท่า ”  หมายถึง  ให้ใช้ตามเคร่ืองหมายการค้าที่ระบุ ยกเว้นมีหลกัฐานพิสูจน์ได้ว่าไม่มีจําหน่ายใน
ทอ้งตลาด หรือมีเหตขุดัข้องทีไ่ม่สามารถจดัหาได ้จึงสามารถใหใ้ชเ้ทียบเท่าได ้

 
 



งานสถาปัตยกรรมงานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน ตกแต่งภายใน 
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1. การดาํเนินงานทั่วไป 
 
1.1 การเตรียมงานของผู้รับจ้าง 

1.1.1  สํารวจสภาพของหน่วยงานท่ีจะทําการตกแตง่ภายใน ตรวจวดัระยะขนาดของอาคาร อปุกรณ์ ไฟฟ้า และ
งานทอ่นํา้โดยละเอียด เพ่ือเป็นข้อมลูในการประกอบเฟอร์นิเจอร์และงานตกแต่ง ภายในซึง่จะต้องปรับตามหน่วยงานและ
อปุกรณ์เคร่ืองใช้ดงักลา่ว 

1.1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องทําการศกึษาแบบรายละเอียด และรายการประกอบแบบตลอดจนขัน้ตอนการ ดําเนินงาน
ตา่ง ๆ รวมถงึการประสานงานกบัผู้ รับจ้างรายอ่ืน ๆ อยา่งละเอียดถ่ีถ้วน ในกรณีท่ีผู้  รับจ้างมีข้อสงสยัต้องการคําชีแ้จงจาก
ผู้ออกแบบ ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ กําหนดเวลา / สถานท่ี เพ่ือให้ผู้ออกแบบเข้าร่วมให้คําแนะนํา และชีแ้จงเก่ียวกบัแบบรูป และ
รายละเอียด ประกอบแบบก่อสร้าง ตลอดจนตอบคําถามข้อสงสยัต่าง ๆ ท่ีผู้ เข้าร่วมประกวดราคาเสนอ คําถามเป็นคํา
ชีแ้จงเก่ียวกับงานก่อสร้าง สญัญาเง่ือนไข หรืออ่ืน ๆ โดยจะถือคําชีแ้จง คําแนะนํา เหล่านัน้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร
ประกอบสญัญาในระหว่างการก่อสร้าง มิให้ผู้ รับจ้างทํางาน โดยปราศจากแบบก่อสร้าง และคําแนะนําท่ีเหมาะสม ผู้ รับ
จ้างจะต้องรับผิดชอบตอ่งานทัง้หมด รวมทัง้แก้ไขให้ถกูต้อง หากผู้ รับจ้างทําไปโดยพลการ 

1.1.3 จัดหา จัดซือ้ และนําวัสดุอุปกรณ์ประกอบการตกแต่ง ช่างเทคนิค ช่างฝีมือและแรงงาน ตลอดจน 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ เพ่ือดําเนินการตกแต่งตามแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบให้เสร็จสมบูรณ์ทนัตาม
เวลาท่ีกําหนดในสญัญาจ้างเหมางานตกแตง่ภายใน 

1.1.4 หาวิธีในการปฏิบติังานเพ่ือมิให้เป็นการรบกวนต่อการทํางานของบคุคลข้างเคียงหรือผู้ รับเหมารายอ่ืนๆ 
เช่น การเก็บรักษาวสัดตุกแต่งการเก็บกวาดสิ่งปฏิกลู หรือเศษวสัดเุหลือใช้ การรักษาความสงบในระหว่างการปฏิบติังาน
และอ่ืน ๆ 
 
1.2 การประสานงานกับผู้รับจ้างรายอ่ืน ๆ 
 ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในการประสานงาน ให้ความยินยอมและให้ความร่วมมือในการติดต่อหรือตกแต่ง แก่ผู้
รับจ้างรายอ่ืนท่ีปฏิบติังานอนัไมร่วมอยูใ่นงานตกแตง่ภายในและให้มีแผนปฏิบติังานท่ีประสานกนัเพ่ือให้ปฏิบติังานเป็นไป
ตามแผนงานนัน้ ๆ เช่น งานติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองปรับอากาศ และงาน ด้านสขุาภิบาล จนแล้วเสร็จและสามารถใช้
การได้ดีจนเป็นท่ีพอใจแก่ผู้ ว่าจ้างและผู้ ออกแบบ หากเกิดเหตุให้เกิดความเสียหายให้เกิดความล่าช้าและอาจเกิด
ค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้างอนัเน่ืองมาจากความไม่ประสานงานกนัผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและไม่นํามาเป็นเหตใุนการขอต่อ
อายสุญัญา รวมทัง้ต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดแก่ผู้วา่จ้างและต้องไมนํ่ามาเป็นเหตเุรียกร้องคา่เสียหายใด ๆ 
 
1.3 การจัดแผนงาน 
 ผู้ รับจ้างต้องจัดทําแผนงานนําเสนอต่อผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนของผู้ว่าจ้างภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีได้รับ แจ้ง การ
ตดัสนิใจให้เป็นผู้ ดําเนินการตกแตง่ภายใน ซึง่จะต้องประกอบด้วย 
 1.3.1 เวลาเร่ิมงานการตกแตง่ภายในแตล่ะขัน้ตอน 
 1.3.2 เวลาการจดัหาวสัดกุ่อสร้างและอปุกรณ์ 
 1.3.3 การเตรียมงานขัน้ตอนและดําเนินการประกอบงานท่ีโรงงาน 
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 1.3.4 ระยะเวลาติดตัง้ ณ หน่วยงาน 
 1.3.5 เวลาแล้วเสร็จของงานตกแต่งภายในทัง้หมดโดยมีข้อแม้ตามเง่ือนไขท่ีทางผู้ว่าจ้างได้กําหนดไว้และต้อง
แสดงแผนภมิูสถิติความก้าวหน้าของการปฏิบติังานตกแต่งทกุประเภทโดยแสดงไว้ ณ หน่วยงานท่ีดําเนินการตกแต่ง เพ่ือ
ความสะดวกในการตรวจสอบงานของผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้าง 
 
1.4 ผู้รับเหมาช่วง 
 ในกรณีท่ีงานตกแต่งทัง้หมดจะต้องใช้ช่างหรือผู้ รับเหมาช่วง หรือผู้ ชํานาญงานด้านฝีมือหรือเทคนิคพิเศษ หาก
ปรากฏว่าช่างของผู้ รับจ้างหรือผู้ รับจ้างช่วงไม่มีฝีมือหรือมีความรู้ความสามารถไม่เหมาะกับงาน หรือ เป็นผู้ ท่ีมีความ
ประพฤติไมเ่รียบร้อย ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในผลงานการปฏิบติังานของช่างหรือผู้ รับเหมาช่วงท่ีได้ดําเนินงานไปแล้ว โดย
ยดึถือความเสียหายอนัเกิดขึน้แก่งานตกแตง่เป็นของผู้ รับจ้างในทกุกรณี 
 
1.5 สวัสดกิารและความปลอดภัย 
 ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความปลอดภยัเก่ียวกบัทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง การบาดเจ็บ การเสียชีวิต อนัเกิดจาก
อุบัติเหตุในการตกแต่งของผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือช่าง และคนงานของผู้ รับเหมา ตลอดจนต้องจัดเตรียมอุปกรณ์การปฐม
พยาบาลและสวสัดิการให้คนงานตามสมควร 
 
1.6 การป้องกันความเสียหายอันจะเกดิขึน้กับอาคาร 
 ผู้ รับจ้างต้องระมดัระวงัไม่ให้การทํางานเกิดความเสียหายแก่ตวัอาคาร รวมทัง้โครงสร้างอาคาร และสว่นประกอบ
อ่ืนๆ ท่ีมีอยู่แล้ว เช่น อปุกรณ์ไฟฟ้า, อปุกรณ์ปรับอากาศ ฯลฯ หากมีความเสียหายใดๆเกิดขึน้ ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบใน
การซอ่มแซมแก้ไขด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเองจนได้รับความพอใจจากผู้วา่จ้าง 
 
1.7 การควบคุมบุคคลภายนอก 
 ผู้ รับจ้างต้องควบคมุบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกบังานตกแต่ง เข้ามาในบริเวณท่ีทําการตกแต่งเป็นอนัขาดและจะต้อง
รับผิดชอบตอ่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ในทกุกรณี 
 
1.8 ผู้ควบคุมงาน 
 ผู้ รับจ้างจะต้องจ้างหรือแต่งตัง้หวัหน้าคมุงานตกแต่งหรือผู้ รับผิดชอบงานเพ่ือเป็นตวัแทนรับผิดชอบงานทกุชนิด
ของผู้ รับจ้างทัง้ด้านโรงงาน และการติดตัง้ท่ีสถานท่ีตกแต่งในกรณีท่ีมีข้อผิดพลาด ข้อ สงสยัใดๆ ขณะท่ีผู้ รับจ้างไม่อยู่
หวัหน้าคมุงานจะต้องเป็นผู้ ท่ีสามารถเข้าใจในแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบอย่างดีและมีความรู้ในการใช้
วสัดแุละอุปกรณ์การตกแต่งหากพบว่าหวัหน้าคมุงานผู้นัน้ไม่มีประสิทธิภาพหรือความสามรถในการทํางานและในการ
ปฏิบติังาน อนัจะทําให้เกิดผลเสียหายกบังาน ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนของผู้วา่จ้างมีสทิธิท่ีจะขอเปล่ียนหวัหน้าคมุงาน 
 
 
 
1.9  การตรวจงาน 
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 ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนของผู้วา่จ้างและผู้ออกแบบมีสทิธิตรวจงานและดคูวามคืบหน้าของงานระหว่างการดําเนินงาน
ตกแต่ง ทัง้ท่ีโรงงานและหน่วยงานท่ีทําการตกแต่งทกุเวลาเพ่ือตรวจสอบและวดัผลการดําเนินงานให้ถกูต้องโดยผู้ รับจ้าง
ต้องแสดงสถิติของการปฏิบติังานทกุขัน้ตอนตามความเป็นจริงตัง้แต่เร่ิมลงมือก่อสร้างจนกระทัง้แล้วเสร็จสมบรูณ์ อีกทัง้
การอํานวยความสะดวกในการตรวจงานในหน่วยงาน 
 
1.10 การส่ังซือ้ของและวัสดุ 
 วสัดแุละอปุกรณ์การตกแต่งบางอย่างซึ่งจําเป็นต้องสัง่ซึอ้พิเศษผู้ รับจ้างต้องสัง่ของนัน้ๆล่วงหน้าหรือตรวจสอบ
จํานวนว่ามีมากพอท่ีจะใช้หรือไม่เพ่ือจะได้ทนักับการประกอบและดําเนินงานทนัตามสญัญาท่ีกําหนดไม่ว่าวสัดนุัน้จะ
สัง่ซือ้ภายในประเทศ หรือจากตา่งประเทศหากการดําเนินการสัง่ซือ้ลา่ช้าด้วยเหตผุลใดก็ตามผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบใน
ทกุกรณีโดยปราศจากเง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ 
 
1.11 การใช้วัสดุเทียบเท่าและการใช้วัสดุอ่ืนแทน 
 ในกรณีท่ีวสัดหุรืออปุกรณ์ตกแตง่ท่ีกําหนดให้ตามแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบไม่สามารถท่ีจะจดัหา
ได้ในท้องตลอด ผู้ รับจ้างต้องย่ืนขออนมุติัการใช้วสัดเุทียบเท่าโดยต้องนําเสนอวสัดท่ีุขอเทียบเท่ามากกว่า 1 รายการเพ่ือ
จะได้เปรียบเทียบคณุภาพได้ตามความประสงค์และระยะเวลาท่ีเสียไปในการขอเทียบเท่านัน้หากวสัดหุรืออปุกรณ์ท่ีขอ
เทียบเทา่ราคาต่ํากวา่วสัดท่ีุกําหนดให้ในแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบผู้ รับจ้างยินดีท่ีจะให้ผู้ว่าจ้างหกัเงินใน
ส่วนของวสัดท่ีุขาดไปเม่ือมีการจ่ายเงินในงวดต่อไป หรือถ้าหากราคาสงูกว่าเดิม ผู้ รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มจาก
เดิมไม่ได้ ฉะนัน้ในการขอวสัดุเทียบเท่าหรือใช้วสัดุแทนให้ใช้วสัดท่ีุมีราคาและคณุภาพใกล้เคียงกบัวสัดุท่ีกําหนดให้ใน
แบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบแตท่ัง้นีจ้ะต้องได้รับอนมุติัจากบคุคลตามลําดบั ดงัตอ่ไปนี ้

 ก. คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
 ข. ตวัแทนผู้วา่จ้าง  
 ค. ผู้ออกแบบ 

 
1.12 แบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ 
 แบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบในงานนีท้ัง้หมดเป็นลิขสิทธ์ิของผู้ ออกแบบและผู้ ว่าจ้างผู้ ร้บจ้างจะ
นําไปใช้ในงานของท่ีอ่ืนๆไม่ได้และผู้ ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะเรียกร้องแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบคืนเม่ืองาน
ตกแตง่ทัง้หมดได้สิน้สดุลง 
 
1.13  ข้อขัดแย้งในแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ 
 ในการปฏิบติังานตกแต่งภายใน หากมีข้อขดัแย้งหรือประสบปัญหาอนัเป็นข้อขดัแย้งในวิธีปฏิบติังานอนัเกิดจาก
แบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบให้ผู้ รับจ้างแจ้งต่อผู้ ว่าจ้างและผู้ออกแบบเพ่ือพิจารณาทนัทีก่อนท่ีจะลงมือ
ดําเนินการต่อไปตามท่ีกําหนดไว้ โดยต้องไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบ รายละเอียด และรายการประกอบแบบ
แตอ่ยา่งใด 
1.14  ระยะและมาตรฐานต่าง ๆ 
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 ขนาดและมาตรฐานส่วนต่างๆ ท่ีปรากฏในแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบการอ่านแบบให้ถือ
ความสําคญัตามลําดบัตอ่ไปนี ้

 ก.  แบบรูป 
 ข.  ระยะท่ีเป็นตวัเลข 
 ค.  อกัษรท่ีปรากฏอยูใ่นแบบรูป 
 ง.  แบบขยาย, แบบขยายเพ่ิมเติม 
 จ.  แบบขยายท่ีได้รับอนมุติั 

 การวัดจากแบบโดยตรงอาจทําให้เกิดความผิดพลาดได้หากผู้ รับจ้างยังมีข้อสงสยัอยู่ให้ทําการสอบถามจากผู้
ควบคมุงานก่อนลงมือทําการก่อสร้างห้ามทําโดยพลการ 
 
1.15 การเปล่ียนแปลงในการตกแต่ง 
 ผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนของผู้ ว่าจ้างและผู้ออกแบบมีสิทธิท่ีจะสัง่เปล่ียนแปลงรายละเอียดวสัดุและอุปกรณ์ตกแต่ง 
หรือเปล่ียนแปลงรูปแบบตามสภาพของสถานท่ีติดตัง้เพ่ือให้ได้ซึง่ประโยชน์ใช้สอยและให้ได้มาซึง่ งานท่ีสมบรูณ์โดยท่ีการ
เปล่ียนแปลงนีไ้มไ่ด้ทําให้ราคาคา่ก่อสร้างตกแตง่สงูขึน้ 
 
1.16 การตกแต่งที่ไม่ตรงกับแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ 
 ในกรณีท่ีมีการตรวจพบว่า ผู้ รับจ้างทําการตกแต่งไม่ตรงตามแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ ผู้ว่าจ้าง
หรือตวัแทนของผู้ว่าจ้างและผู้ออกแบบ มีสิทธิให้ผู้ รับจ้างทําการแก้ไขให้ถกูต้องทนัทีโดยผู้ รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหาย
หรือตอ่สญัญาไมไ่ด้ไมว่า่กรณีใด ๆ ทิง้สิน้ 
 
1.17  การเสนอแบบขยายเท่าของจริง (Shop Drawing) 
 ก่อนท่ีงานตกแต่งจะดําเนินการ ผู้ รับจ้างต้องเสนอแบบขยายเท่าของจริงหรือตามท่ีผู้ออกแบบกําหนดโดยเสนอแก่
ผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนของผู้ ว่าจ้างและผู้ออกแบบเพ่ือพิจารณาอนุมติั โดยเฉพาะแบบท่ีต้องการความประณีตและงานท่ี
ต้องการความสวยงาม ฯลฯ ทัง้นีห้ากผู้ รับจ้างได้ดําเนินการไปก่อนโดยพลการและมีผลเสียหายแก่งานตกแต่ง ผู้ว่าจ้างหรือ
ตวัแทนของผู้วา่จ้างและผู้ออกแบบมีสทิธิท่ีจะสัง่ระงบัหรือ แก้ไขโดยผู้ รับจ้างจะเรียกร้องคา่เสียหายใด ๆ มิได้ 
 
1.18 การเสนอตัวอย่างเฟอร์นิเจอร์และตัวอย่างวัสดุ 
 ก่อนการดําเนินการประกอบเฟอร์นิเจอร์ทกุชิน้ ผู้ รับจ้างต้องเสนอตวัอย่างท่ีประกอบเสร็จแล้วอย่างละ 1 ชิน้ ต่อ
ผู้ ออกแบบและผู้ ว่าจ้างเพ่ือพิจารณาอนุมัติและเพ่ือทําการปรับปรุงในกรณีท่ีผู้ ออกแบบมีความประสงค์ท่ีจะทําการ
ปรับปรุงตัวอย่างเฟอร์นิเจอร์นัน้ๆ จนเป็นท่ีพอใจของผู้ ว่าจ้างและผู้ออกแบบและให้ยึดถือตัวอย่างท่ีได้รับอนุมัตินี ้ซึ่ง
รวมถึงงานด้านฝีมือและความสวยงามเป็นหลกัในการประกอบ เฟอร์นิเจอร์ชิน้อ่ืนต่อไปโดยถือว่าตวัอย่างนีเ้ป็นส่วนหนึ่ง
ของสญัญาผู้ รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพ่ิม มิได้ อนึ่ง ถ้ามีปญหาเก่ียวกับวสัดุหรืออุปกรณ์สําเร็จรูปต่างๆท่ีมีรูปทรง
ลกัษณะผิวสีหรือลวดลายอนัจะก่อให้เกิดความแตกต่างกนัในด้านความงามผู้ รับจ้างต้องส่งรูปแบบหรือตวัอย่างวสัดหุรือ
อปุกรณ์นัน้ๆ ให้ผู้ออกแบบตรวจเลือกก่อนนําไปดําเนินการหากผู้ รับจ้างดําเนินการติดตัง้หรือประกอบอปุกรณ์ต่างๆท่ีมิได้
รับความเหน็ชอบแล้วผู้ รับจ้างต้องจดัหาวสัดหุรืออปุกรณ์ท่ีผู้ออกแบบหรือวา่จ้างเหน็ชอบมาเปล่ียนให้ทนัที 
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1.19 การส่งมอบงานผู้รับจ้างต้องปฏบัิตดิังต่อไปนี ้
 1.19.1  ทําความสะอาด 
  ผู้ รับจ้างจะต้องเก็บกวาดทําความสะอาดทัง้ภายในและภายนอกอาคารและบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 
วสัดท่ีุไมใ่ช้แล้วต้องทําการขนออกให้พ้นบริเวณทัง้หมดและปัดกวาดอาคารให้สะอาด นอกจากนัน้ผู้ รับจ้างจะต้องทําความ
สะอาดเป็นพิเศษสําหรับงานดงัตอ่ไปนี ้

ก.  ทําความสะอาดกระจกทัง้หมดผู้ รับจ้างจะต้องลบรอยฟ้อนและสีบนกระจกล้างพร้อมขัดเงาและ
จะต้องระมดัระวงัไมใ่ห้กระจกมีรอยขดูขีดใด ๆ  

ข.  ทําความสะอาดงานทุกชิน้ท่ีทาสี ตกแต่งและย้อมสีผู้ รับจ้างจะต้องลบรอยเคร่ืองหมายรอยฟ้อน 
รอยนิว้มือ ดิน และ / หรือขีฝุ้่ นจากงานทาสีตกแตง่และย้อมสี  

ค.  รือ้งานเคร่ืองป้องกนัชัว่คราวออก ผู้ รับจ้างจะต้องรือ้ถอนเคร่ืองป้องกนัชัว่คราวออกให้หมดทําความ
สะอาดและขดัพืน้เม่ืองานเสร็จสมบรูณ์  

ง.  ทําความสะอาดและขดังานไม้ทัง้หมด ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดหรือขดังานไม้เม่ืองาน เสร็จ
สมบรูณ์ 

จ.  ทําความสะอาดและขัดอุปกรณ์โลหะของงานทัง้หมด ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดและขัด
อปุกรณ์โลหะของงานทัง้หมด รวมทัง้ขดัรอยฟ้อน ฝุ่ นละออง สี ฯลฯ เม่ืองานเสร็จ  

ฉ.  ขดัรอยจดุ ขีดิ้น และสีจากงานปพูึน้กระเบือ้ง ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดสิ่งติดตัง้และอปุกรณ์
ทัง้หมด ลบรอยฟ้อน สี ขีฝุ้่ น และสิง่สกปรกทัง้หมด  

ช.  ผู้ รับจ้างจะต้องไม่ทําความสกปรกหรือเสียหายใดๆ ให้เกิดแก่งานของผู้ รับจ้างรายอ่ืนๆ ในบริเวณ
โครงการเดียวกนั 
 1.19.2  การรือ้ถอนสิง่ปลกูสร้าง 
  ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการรือ้ถอนสิ่งปลกูสร้างของเดิมหรือสิ่งกีดขวางใดๆ ในบริเวณหน่วยงาน
ทัง้หมด วสัดท่ีุรือ้ถอนออกหมดเหลา่นัน้จะเป็นกรรมสทิธิของผู้วา่จ้างนอกจากผู้วา่จ้างจะระบไุว้เป็นอย่างอ่ืนโดยทําหนงัสือ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการเก็บวสัดดุงักลา่วและนําไปเก็บไว้ในท่ีท่ีผู้วา่จ้างต้องการ 
 1.19.3  การกําจดัวสัดท่ีุรือ้ถอน 
  วสัดุก่อสร้าง อปุกรณ์ เฟอร์นิเจอร์และอ่ืนๆ ท่ีรือ้ถอนออกจะเป็นกรรมสิทธิของผู้ ว่าจ้างผู้ รับจ้างจะต้อง
กําจดัวสัดท่ีุไมใ่ช้ตามแตผู่้วา่จ้างจะสัง่ 
 1.19.4  การทดสอบอปุกรณ์ตา่งๆ 
ผู้ รับจ้างต้องทดสอบอปุกรณ์ต่างๆ เช่น อปุกรณ์บานเปิด รางเล่ือน กุญแจ ไฟฟ้า ประปา อปุกรณ์เคร่ืองใช้และอ่ืนๆ จน
สามารถใช้การได้ดีทุกจุดในกรณีท่ีผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ ว่าจ้างหรือผู้ ออกแบบมีความประสงค์จะทําการทดสอบ
อปุกรณ์ต่าง ๆก่อนนําไปใช้ติดตัง้เพ่ือทํางานจริง ผู้ รับจ้างต้องจดัให้มีการทดสอบตามท่ีผู้ว่าจ้าง หรือตวัแทนของผู้ว่าจ้าง
หรือผู้ออกแบบกําหนดโดยผู้ รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทัง้หมดและจะไม่นํามาเป็นเหตเุรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหาย
ใดๆ 
 1.19.5  กญุแจ 
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  ผู้ รับจ้างต้องจดัทําป้ายรายละเอียดไว้กบัลกูกญุแจ รวมทัง้ Master Key (ถ้ามี) ให้ตรงกบักญุแจทกุชนิด 
และต้องส่งมอบให้ผู้ ว่าจ้างทัง้หมดทนัทีเม่ือผู้ ว่าจ้างรับมอบงาน ลกูกุญแจเหล่านีต้้องอยู่ในความดูแลของผู้ รับจ้างเป็น
อยา่งดี ห้ามจําลองลกูกญุแจเหลา่นีโ้ดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด หากผู้ รับจ้างทําลกูกญุแจหายผู้ รับจ้างต้องเปล่ียนกญุแจชดุ
นัน้ใหมโ่ดยจะคิดเงินเพิ่มไมไ่ด้ 
 1.19.6  การปฏิบติันอกเหนือจากนีใ้ห้ถือตามข้อตกลงและสญัญาจ้างเหมาตกแต่งภายในระหว่างผู้ว่าจ้างและ
ผู้ รับจ้าง 
 1.19.7  ในการส่งมอบงานผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินการทุกอย่างท่ีระบุให้เสร็จเรียบร้อยจนใช้การได้ภายใน
กําหนดเวลาท่ีระบไุว้ในสญัญา 
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2. ข้อกาํหนดทั่วไป (GENERAL SPECIFICATION) 
 
2.1 งานไม้ 

2.1.1  วสัด ุ
 - ไม้ทั่วไปท่ีนํามาใช้ภายในการก่อสร้างตกแต่งยกเว้นงานชั่วคราว เช่น ไม้แบบ ไม้ค่ํายัน เป็นต้น 

จะต้องแห้งไม้ท่ีมีนํา้หนกัเบากวา่ปกติ หรือมีรอยแตกร้าว หรือมีตาหรือรูห้ามนํามาใช้ตกแตง่ นอกจากจะได้รับอนญุาตเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากผู้วา่จ้างหรือตวัแทน ฯ ไม้ท่ีมีเนือ้ไม้แหวง่ท่ีขอบไม้เกินกว่า 1/5 เท่าของหน้าแคบ ห้ามนํามาใช้ทําการ
ตกแตง่ 

 - ไม้เนือ้แข็งนอกจากระบไุว้เป็นพิเศษ ไม้ท่ีใช้ในการตกแต่งทัง้หมด (ยกเว้นงานชัว่คราว) ให้ใช้ไม้เนือ้
แข็ง ไม้เนือ้แข็งท่ีจะใช้จะต้องเป็นไม้เนือ้แข็งท่ีมีคณุสมบติัตามมาตรฐานกรมป่าไม้ ได้แก่ ไม้มะค่า ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้
เค่ียม ไม้ยมหิน ไม้รัง ไม้เตง็ ไม้พลวงและไม้ตะเคียนทอง 

 - ไม้เนือ้ออ่น ไม้สําหรับทําเคร่าหรือเคร่าฝ้าเพดาน อนญุาตให้ใช้ไม้ยางได้ แตจ่ะต้องผา่นการอบ และ
อัดนํา้ยาแล้ว การอัดนํา้ยาไม้ จะต้องมีคุณภาพไม่น้อยกว่าคุณภาพอัดนํา้ยาของโรงงานอัดนํา้ยาไม้ขององค์การ
อตุสาหกรรมป่าไม้ คือ ก่อนอดันํา้ยาจะต้องอบไม้ให้แห้งประมาณ 30% แล้วจงึทําการ อดันํา้ยาโดยใช้อดันํา้ยาอบแห้งคร่ึง
ปอนด์ ตอ่ไม้ 1 ลกูบาศก์ฟตุ ไม้สําหรับทําเคร่าฝ้าหรือเคร่าฝ้าเพดาน จะต้องไสเรียบมาจากโรงงานทัง้หมด ถ้าไม่ได้ระบใุน
แบบ ให้ใช้ไม้ยางอาบนํา้ยาจากโรงงาน ห้ามใช้เศษไม้ท่ีประกอบเป็นแบบเทคอนกรีตมาทําการก่อสร้างตกแตง่เดด็ขาด 

 - ไม้วงกบ ไม้สําหรับทําวงกบทัง้หมด นอกเหนือจากระบุไว้เป็นพิเศษในแบบ ให้ใช้ไม้มะค่า ขนาด
ของไม้วงกบตามระบใุนแบบ 

2.1.2  ขนาดของไม้ 
 ไม้สําหรับทําการตกแต่งทัง้หมด (ยกเว้นไม้สกั) ยอมให้เสียเนือ้ไม้เป็นคลองเล่ือย โดยให้ขนาดเล็กกว่าท่ี

ระบใุนแบบได้แตเ่ม่ือตกแตง่พร้อมท่ีจะประกอบเข้าเป็นสว่นของอาคารจะต้องมีขนาดเหลือไมน้่อยกวา่ดงันี ้
   ไม้ขนาด 1/2." ไสตกแตง่แล้วเหลือไมเ่ลก็กวา่ 3/8 " 
   ไม้ขนาด 1" ไสตกแตง่แล้วเหลือไมเ่ลก็กวา่ 13/16" 
   ไม้ขนาด 1 1/2" ไสตกแตง่แล้วเหลือไมเ่ลก็กวา่ 1 5/16" 
   ไม้ขนาด 3" ไสตกแตง่แล้วเหลือไมเ่ลก็กวา่ 2 11/16" 
   ไม้ขนาด 4" ไสตกแตง่แล้วเหลือไมเ่ลก็กวา่ 3 5/8" 
2.1.3 การเข้าไม้ 
 การบากไม้ก็ดี หน้าไม้ท่ีประกบกนัก็ดี จะต้องขีดเส้นฉากวดัมมุให้ถกูต้องจึงเล่ือย เจาะไส ตกแต่งให้ หน้า

ไม้สนิทเตม็หน้าท่ีประกบกนั 
2.1.4 ไม้ทัง้หมดท่ีไสตกแตง่และประกอบเข้ารูปแล้วจะต้องได้รับการอดุโป้วร่องรอยต่าง ๆ และขดัด้วยกระดาษ

ทรายให้เรียบร้อยแล้วจงึทาสีหรือแชลแลคทบัตามระบใุนรายการ 
2.1.5 งานไม้สําหรับงานเฟอร์นิเจอร์ 
 -    คณุภาพไม้ 
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  ไม้ท่ีนํามาใช้ในงานต้องเป็นไม้ตดัแล้วไม่มีรอยบิ่น แตกร้าว บิดงอ ไม่มีตาไม้หรือกะพีไ้ม้ หรือตําหนิ
อ่ืน ๆ และต้องเป็นไม้ท่ีผา่นการอบหรือผึง่ให้แห้งสนิท ไมเ่กิดปัญหาจากการยดึ หด บิด งอ ในภายหลงั 

 - ชนิดของไม้ 
  โครงเฟอร์นิเจอร์ โดยทัว่ไปใช้ไม้ขนาด 1" X 2" ในสว่นท่ีเป็นโครงภายนอกหรือสามารถมองเห็นได้จาก

ภายนอกให้ใช้ไม้ส้กเนือ้หรือไม้เนือ้แข็งอ่ืน ๆ ตามท่ีระบ ุและไม้ท่ีใช้ต้องสามารถย้อมสีให้เป็นสีเดียวกนัได้ ยกเว้นท่ีระบเุป็น
อย่างอ่ืน ในส่วนท่ีเป็นโครงภายในหรือไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก ให้ใช้ ไม้ยมหอมหรือไม้เนือ้แข็ง ห้ามใช้ไม้
เนือ้อ่อนเป็นอนัขาด วสัดท่ีุกรุในสว่นภายนอกหรือสามารถมองเห็นได้ให้ใช้ใม้อดัหนา 4 มม. และในสว่นท่ีรับนํา้หนกัหนา 
6 มม. หรือไม้ส้กจริงตามระบหุรือนอกจากจะระบเุป็นอย่างอ่ืน หรือต้องพ่นสีส่วนการกรุไม้ภายในตู้หรือส่วนท่ีไม่สามารถ
มองเหน็ให้ใช้ไม้อดัหนา 4 มม. ยกเว้นในสว่นท่ีต้องรับนํา้หนกัให้ใช้ไม้อดัยางหนา 6 มม. 

 - ขนาดของไม้ 
 ขนาดท่ีระบุไว้ในแบบรายละเอียดหรือรายการประกอบแบบ คือขนาดของไม้ท่ียงัไม่ได้ไสเรียบและ

การนําไม้ท่ีไสเรียบทัง้หมดมาใช้ขนาดต้องไมเ่ลก็กวา่ท่ีระบเุกิน 4 มม. และไม้ท่อนใดท่ีมีนํา้หนกัเบาหรือเป่ือยห้ามนํามาใช้
เดด็ขาด 

 - โครงภายในให้ใช้ไม้สกัจอยท์ หรือไม้ยมหอมทัง้หมด 
 - ไม้อดัสกัเป็นไม้อดัสกัคณุภาพมาตรฐาน มอก.178-2519 เกรด เอ คดัลายขนาดความหนาตามแบบ 
 - ไม้อดัยางคณุภาพมาตรฐาน มอก. 178-2519 
2.1.6  งานประกอบ ยดึ หรือติดตัง้โครงไม้ 
 การติดตัง้โครงไม้ทัง้หมด ต้องตัง้แนวให้ได้ระดับและได้ฉากทัง้แนวตัง้และแนวนอนตามท่ีกําหนด 

ระยะห่างของโครงไม่เกินกว่า 0.40 ม.นอกจากจะระบุเป็นอย่างอ่ืนการเข้าไม้ต้องเข้าเดือยเข้ามุมห้ามตีชนหรือโดย
พิจารณาตามความเหมาะสมกรณีท่ีจะต้องมีการต่อไม้ ให้ต่อท่ีแนวการแบ่งช่วงห้ามต่อในส่วนกลางของการแบ่งนอกจาก
ท่ีจําเป็น 

2.1.7 การแบง่ช่วงหรือระยะตา่งๆ 
 ผู้ รับจ้างต้องทําการตรวจสอบระยะต่างๆ ของหน่วยงานท่ีติดตัง้หรือเคร่ืองใช้ท่ีจะต้องติดตัง้ในงานก่อน

เร่ิมดําเนินการประกอบและติดตัง้การแบง่ช่วงโครงแนวตัง้ให้ยดึระยะท่ีได้ตรวจสอบจากสถานท่ีและเคร่ืองใช้ต่างๆเป็นแนว
ในการแบง่หากถกูต้องตรงกบัช่วงท่ีกําหนดให้ตามแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบและสามารถบรรจหุรือติดตัง้
เคร่ืองใช้ท่ีกําหนดให้ก็ให้ดําเนินการต่อไปได้ในกรณีท่ีต้องทําการปรับขนาดระยะต่างๆตามแบบรายละเอียดและรายการ
ประกอบแบบเพ่ือให้สอดคล้องกบัหน่วยงานจริงให้ผู้ รับจ้างทําการปรึกษาผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทน ฯ ก่อนดําเนินการหากมี
ข้อบกพร่องหรือเสียหายอนัเน่ืองมาจากการท่ีไม่ได้ตรวจสอบขนาดดงักล่าวผู้ รับจ้างต้องยินดีท่ีจะแก้ไขจนกระทัง่เป็นท่ี
พอใจของผู้วา่จ้างหรือตวัแทนฯ โดยจะเรียกคา่ใช้จ่ายใดๆเพิ่มไมไ่ด้ 

2.1.8  การเข้ามมุและการเข้าเดือยตา่งๆ 
 การเข้าไม้หรือเข้ามมุต่างๆ ของการตกแต่งต้องสนิทและได้ฉากหรือได้ระดบัแนวตัง้หรือแนวทางการเข้า

ไม้หรือเข้าเดือยเข้ามมุต้องทําด้วยความประณีตทุกจุด ต้องอดัแน่นด้วยกาวท่ีใช้กับงานไม้โดยเฉพาะมีประสิทธิภาพท่ี
คงทนและเหนียวแน่นห้ามเจือปนสารอ่ืนท่ีทําให้ประสิทธิภาพของกาวเจือจางลง เช่น นํา้หรือนํา้มนัต่างๆการเข้าเดือยทกุ
อนัต้องมีขนาดไม่ต่ํากว่า3/8 นิว้ หรือ คร่ึงหนึ่งของหน้าตดัไม้อดัด้วยกาวแดง (กาวผง) ทิง้ไว้จนกว่ากาวจะแห้งสนิท การ
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ตอกตะปท่ีูมีความยาวมากกว่า1 นิว้ ให้ใช้สว่านเจาะนําก่อนและต้องตอกตะปตูดัหรือทบุหวัและสง่ให้จมในเนือ้ไม้ก่อนท่ี
จะอดุหวัตะปกูารตอกอยา่ให้ปรากฏรอยค้อนท่ีผิวได้ 
 
2.2 งานโลหะ 
 2.2.1 ขอบเขตของงาน 
  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัด ุแรงงาน และอปุกรณ์การติดตัง้งานโลหะทัง้หมดท่ีระบไุว้ในแบบ 
 2.2.2 แบบขยาย 
  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําแบบขยายและ Shop Drawing ของงานท่ีจําเป็นให้ผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนฯ ตรวจ 
ก่อนจงึจะทําการก่อสร้างตกแตง่ได้ แบบขยายเหลา่นีจ้ะต้องแสดงขนาดจดุเช่ือมและระยะตา่งๆ โดยละเอียด 
 2.2.3 ตวัอยา่ง 
  โลหะท่ีจะนํามาติดตัง้ จะต้องส่งตวัอย่างให้ผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนฯ ตรวจเสียก่อนภายหลงัจากท่ี ได้รับ
อนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้วจงึทําการติดตัง้ได้ 
 2.2.4 วสัด ุ
วสัดท่ีุเป็นเหลก็ทกุชนิดจะต้องมีคณุภาพดีไม่มีตําหนิหรือเป็นสนิม มีมาตรฐานสามารถรับความเค้น และเครียดและพิกดั
ตา่ง ๆ ตามมาตรฐานของการผลติทัว่ไป และต้องมีขนาดตามระบใุนแบบ 
 2.2.5 การประกอบและติดตัง้ 
  งานโลหะเบ็ดเตล็ดทัง้หมดจะต้องมีขนาดและรูปร่างตามระบใุนแบบขยายการพบัตดัหรือตดัต่อจะต้อง
เรียบร้อย ได้ฉาก ได้แนวและระดบัรอยต่อต่างๆ จะต้องเรียบและสนิท การยึดด้วย น็อตสกรู ทกุแห่งต้องใส่แหวนรองรับ
และขนัสกรูจนแน่น 
 2.2.6 การตกแตง่ 
  วัสดุท่ีเป็นเหล็กทัง้หมดจะต้องล้างให้สะอาดปราศจากสนิม รอยต่อและรอยเช่ือมต่าง ๆ จะต้องขัด 
ตกแตง่ให้เรียบร้อยและทาสีกนัสนิมก่อนจงึทําการทาสีทบัหน้าตามระบใุนงานทาสีได้ 
 
2.3 งานผนัง 
 งานผนงัโครงเคร่าโลหะ, ผนงักรุยิบซมับอร์ด 
 2.3.1 วสัด ุ
  แผน่ยิบซมับอร์ดใช้ชนิดหนา 12  มม.ชนิดปลายลาดเหมาะสําหรับใช้ฉาบเรียบเคร่าผนงัใช้ชนิดเหลก็อาบ
สงักะสีขนาดกว้างไม่ต่ํากว่า 90 มม. ประกอบด้วย C Section ใช้ทางตัง้และ U Section ใช้แนวนอนระยะห่างของโครง
เคร่า @ 0.40 X 1.20 # การต่อเคร่าในแนวตัง้กบัแนวนอนพยามยามให้มีผิวหน้าเสมอกนัเพ่ือป้องกนัมิให้แผ่นเป็นคล่ืน 
Comer Bead และ Casing Bead จะต้องจดเตรียมไว้ติดตัง้สําหรับแผ่นยิบซมัท่ีชนกบัช่องเปิดของวงกบประตหูน้าต่าง
หรือช่องเปิดต่างๆในส่วนท่ีผนังยิบซมัชนกับผนังอ่ืนๆ หรือโครงสร้างและตามตําแหน่งท่ีผู้ควบคุมงานเห็นสมควร แผ่น 
Corner Bead และ Casing Bead จะต้องใช้แผ่นเหลก็ชบุสงักะสีความหนาไม่ต่ํากว่า 0.5 มม. รอยชนต่างๆ ของแผ่นยิบ
ซมักบัวงกบประตหูน้าตา่งหรือผนงัชนอ่ืนหรือโครงสร้างจะต้องเว้นร่องไว้ 6-8 มม. แล้วฉีดด้วย Silicone 
 2.3.2 ตวัอยา่ง 
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  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอยา่งวสัดตุา่ง ๆ มาเพ่ือพิจารณาและอนมุติัก่อนติดตัง้ 
 2.3.3 การติดตัง้ 
  ผนงัยิบซมัฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กจะต้องได้ด่ิงได้ฉากกบัผนงัด้านอ่ืนๆ ความเรียบของผิวในระยะความ
ยาว 1.20 จะต้องไม่เป็นแอ่งหรือนนูเกิน 2  มม.การติดตัง้จะต้องเป็นไปตามท่ีปรากฏในแบบรายละเอียดและรายการ
ประกอบแบบพร้อมทัง้มีอปุกรณ์มาตรฐานต่างๆ ท่ีบริษัทผู้ผลิตกําหนดไว้ติดตัง้ให้ครบถ้วน C Section ในแนวดิ่งจะต้อง 
ยดึกบัโครงสร้างทัง้ด้านบนและด้านลา่ง สําหรับท่ีหยดุลอยโดยไม่ชนกบัผนงัอ่ืนๆ หรือโครงสร้าง C Section ด้านริมสดุ
จะต้องใช้ Section คู ่
 2.3.4 การป้องกนั 
  ผนงัท่ีได้กรุและฉาบแนวแล้วจะต้องได้รับการดแูลมิให้โดนนํา้ นํา้มนั หรือคราบต่าง ๆ ความชํารุดของผิว
ท่ีเกิดขึน้ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามจะต้องเปล่ียนซ่อมแซมแผ่นยิบซมัการเปล่ียนแผ่นยิบซมัจะต้องเปล่ียนในส่วนท่ีโครง
เคร่า และริมด้านท่ีจะต้องฉาบรอยต่อ จะต้องทําให้เหมือนแผ่นชนิดปลายลาดการเปล่ียนแผ่นจะต้องเปล่ียนเป็นพืน้ท่ี 1/2 
แผน่หรือเตม็แผน่ตามท่ีผู้ควบคมุงานจะเหน็สมควร 
 2.3.5 ผนงักรุวสัดอ่ืุน 
  ผนงัท่ีระบุให้กรุวสัดอ่ืุนตามแบบให้ใช้โครงเคร่าเช่นเดียวกบัผนงักรุยิบซมับอร์ดและการใช้กรรมวิธีการ
ติดตัง้ตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลติหรือตามท่ีระบเุป็นพิเศษตามแบบ 
 2.3.6   ผนงักรุไม้อดัสกั โครงเคร่าไม้ 
  วสัดไุม้อดัสกัขนาดหนา 4 มม. คณุภาพมาตรฐาน มอก. 178-2519 เกรด เอ คดัลายการติดตัง้ กรุไม้อดั
สกัลงบนไม้อดัยางหนา 6 มม. โครงไม้ยางขนาดระบตุามแบบ อดัด้วยกาวให้แน่นสนิทขดัแต่งผิวและรอยต่อให้เรียบร้อย 
เม่ือติดตัง้เสร็จแล้วผิวไม้อดัจะต้องเรียบไมเ่ป็น รอยคล่ืน รอยตา่งๆ ให้เป็นไปตามระบใุนแบบหรือรายการประกอบ 
 2.3.7 งานผนงัพิเศษ 
  ผนงัชนิดอ่ืนท่ีระบตุามแบบให้ใช้กรรมวิธีการประกอบและติดตัง้ตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต หรือ ตามท่ี
มีการระบเุป็นพิเศษตามรายละเอียดในแบบก่อสร้าง 
 
2.4 งานทาสี 
 2.4.1 ขอบเขตของงาน 
  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ท่ีจําเป็นสําหรับการทาสีอาคารทัง้หมดท่ีระบุในแบบ 
รายละเอียดและรายการประกอบแบบ 
 2.4.2 รายการทัว่ไป 
  สีท่ีใช้และสีรองพืน้ จะต้องปฏิบติัตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิตโดยเคร่งครัด ห้ามทําการผสมสีอ่ืน ใด
นอกเหนือไปจากนัน้ในการทาสีภายหลงัจากท่ีแห้งแล้วสีเดียวกนัจะต้องปรากฏเหมือนกนัทกุ ประการหากสีท่ีทาไม่เท่ากนั 
ผู้ รับจ้างจะต้องทําการทําสีในบริเวณท่ีตา่งกนัเสียใหม ่
 2.4.3 วสัดทุัว่ไป 
  สีท่ีใช้ให้ใช้สี ICI หรือ Pam mastic หรือ Sherwin Williams หรือท่ีระบเุป็นอยา่งอ่ืนตามแบบ 
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  - ชนิดของสี งานเหลก็ให้ทาเคลือบด้วยสีกนัสนิม Oxide Primer แล้วทาทบัด้วยสีนํา้มนั Gross Paint 
สว่นงานไม้ให้ทาเคลือบด้วยสีนํา้ Gross Paint วิธีการทาสีให้เป็นไปตามกรรมวิธีของ บริษัทผู้ผลติ 
  - ช่างทาสีต้องเป็นช่างสีท่ีมีความชํานาญ มีผู้ควบคมุงานคอยดแูลตลอดเวลา ห้ามการทาสีขณะท่ี ฝน
ตก อากาศชืน้จดั หรือบนผิวท่ียงัไมแ่ห้งสนิท 
  - การเตรียมผิวสําหรับงานไม้ มีข้อควรปฏิบติัดงันี ้
   การทาสีบนพืน้ผิวไม้ ขึน้อยูก่บัความชืน้ของเนือ้ไม้ถ้าไม้ยงัมีความชืน้สงูมากไมค่วรทาสี ควรปลอ่ยทิง้
ไว้ให้แห้งด้วยการตากหรือการอบจนเหลือความชืน้ประมาณ 14%-18% รอยต่อหรือ ส่วนของไม้ท่ีจะต้องนําไปประกบกบั
วสัดอุยา่งอ่ืน เช่น ผนงัอิฐ ผนงัซีเมนต์ ผนงัปนูปลาสเตอร์ ควรทาสีรองพืน้ก่อนนําไปประกบติดกนั 
  - พืน้ผิวใหม ่
   : ให้แน่ใจวา่ไมไ่ด้ผา่นการอบหรือตากจนแห้งดีแล้ว 
   :  รอยแตกร้าวเป็นรู ต้องทําการอดุแตง่ด้วยวสัดท่ีุแข็งพอและขดัให้เรียบเสมอกนั 
   :  สว่นท่ีเป็นตาไม้ ต้องตกแตง่ให้เรียบร้อยถ้าตาใหญ่ให้เจาะและอดุด้วยไม้ชนิดเดียวกนัขดัให้เรียบ 
   :  รอยตอ่ ลิน้ ร่องตา่งๆ ท่ีทําจากโรงงานจะต้องทาสีรองพืน้ก่อนท่ีจะนํามาประกอบ 
   :  ในการประสานชิน้สว่นตา่งๆ หากมีการตดัเล่ือยสว่นใดๆ ให้ทาสีรองพืน้ทนัที 
   :  เช็ดฝุ่ นออกให้หมด 
   :  ทาสีด้วยสีรองพืน้ไม้อลมิูเนียม A 915-3687 หนึง่ครัง้ 
  - งานทาสีทัง้หมดจะต้องเรียบร้อยสม่ําเสมอไม่มีรอยแปลงรอยหยดสีและข้อบกพร้องอ่ืนใดต้องทํา
ความสะอาดรอยเปือ้นสีบนกระจกพืน้ ฯลฯ งานทาสีจะต้องได้รับการตรวจตราและได้รับความเหน็ชอบจากผู้ออกแบบ 
  - งานฝีมือ สีท่ีทาจะต้องทําด้วยความประณีตตามกรรมวิธีการผลติการผสมสีและการเก็บรักษา จะต้อง
รัดกมุ ไมใ่ห้มีวสัดอ่ืุนปนหรือชิน้สีท่ีค้างจากการทาจะต้องนําไปทําลายทนัทีนอกบริเวณหน่วยงาน 
  - วิธีการทาสี สีท่ีทาจะต้องทาด้วยแปรงหรือเคร่ืองพน่หรือลกูกลิง้ 
   :  จะต้องทาในขณะท่ีอณุหภมิูเดียวกนั 
   :  ผิวหน้าขณะทาจะต้องสะอาดและจะขดับางๆก่อนทาสีซํา้ลงไป 
   :  สีท่ีทาด้วยแปลงจะต้องเรียบไปทางเดียวกนัเม่ือเสร็จแล้วจะต้องมองไมเ่หน็แนวแปรง 
   :  ลกูกลิง้จะกระทําได้เม่ือทาสีขัน้ท่ีสอง 
   :  สีพน่จะกระทําโดยได้รับความเหน็ชอบของผู้ออกแบบเคร่ืองมือท่ีใช้จะต้องสะอาดมีขนาดและกําลงั
ตามวิธีการของผลิตภณัฑ์นัน้ๆ สําหรับกระป๋องสีเม่ือทําการใช้แล้วจะต้องทบุหรือทําลายให้เห็นเด่นชดัสว่นสีท่ีบรรจมุาใน
กระป๋องท่ีบบุเหน็ได้ชดัไมอ่นญุาตให้นํามาใช้ในการทาสี 
 
2.5 งานกระจก 
 2.5.1  วสัด ุ
  กระจกท่ีใช้จะต้องผลิตโดยกรรมวิธี Float Process ผิวหน้า 2 ด้านเรียบสนิทไม่เป็นฟองอากาศหรือคล่ืน
ไม่แตกร้าวหรือมีรอยขดูขีดใดๆ ทิง้สิน้ชนิดและขนาดของกระจกต้องได้ตามท่ีระบไุว้ในแบบกระจกเงาใช้กระจกท่ีมีความ
หนาตามแบบผลิตโดยกรรมวิธี Float Process ไม่เป็นคล่ืนฟองอากาศหรือรอยแตกขดูใดๆ ด้านหลงัเคลือบด้วยสารเงิน 2 
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ครัง้ โดยวิธีชบุด้วยไฟฟ้าและทาสีรองพืน้ทบัหน้าอีก 1 ชัน้ กระจกเงานีผู้้ รับจ้างจะต้องรับประกนัความเสียหายจากการท่ี
สารเคลือบหลงัหลดุไปเป็นระยะเวลา 5 ปี จนกว่าท่ีทําการติดตัง้ผู้ รับจ้างจะต้องเปล่ียนให้ใหม่ภายใน 1 เดือน นบัตัง้แต่
ได้รับหนงัสือแจ้งจากผู้วา่จ้างโดยไมคิ่ดมลูคา่เพิ่มเติมวสัดยุดึกระจกและอดุกนัซมึ(Glazing Material) ประกอบด้วย 
  - วตัถแุผ่นกระจกกบักรอบกระจก(Neo plane Gasket) ทําด้วย Neo plane ลกัษณะเป็นเส้นยาว 
รูปร่างขนาด และการใช้งานเป็นไปตามท่ีบริษัทผู้ผลติกระจกแนะนํา หรือตามท่ีระบใุนแบบ 
  - วสัดอุดุกนัซมึ(Sealant Compound) ลกัษณะปรากฏอยู่ในหลอดใช้งานโดยเคร่ืองมืออดัฉีดวสัดนีุ ้
เป็นส่วนผสมของSilicone Rubber ในส่วนท่ีจําเป็นจะต้องใช้ (การใช้งาน ดเูร่ืองงาน ประตหูน้าต่างอลมิูเนียม) การอดุ
จะต้องเป็นสดัสว่นระหวา่งกว้างและลกึเทา่กบั 2 ตอ่ 1ความ ลกึต้องไมน้่อยกวา่ 6 มม. 
  - แท่นรองรับและยดึกนักระจก (Setting Block and Spacer Shine) ทําจาก Vinyl หรือ Neo plane 
รูปร่าง ขนาดความหนาและการติดตัง้เป็นไปตามคําแนะนําของบริษัทผู้ ผลิตกระจกทําหน้าท่ีรองรับกระจกกับกรอบ
ด้านลา่งและด้านข้างให้พอเพียง สําหรับอดุวสัดกุนัซมึและการ ขยายตวัของกระจก สีต้องกลมกลืนกบัวสัดกุนัซมึ กระจกท่ี
มีความกว้าง 50 นิว้ ต้องมีแท่น รองรับทกุด้านและแต่ละด้านมีอย่างน้อย 4 จดุ ตวัริมห่างจากขอบ ¼ เท่า ของความกว้าง
แตล่ะด้านเพ่ือให้เกิดระยะหา่งของขอบกระจกกบักรอบอยา่งน้อย 3/16” สําหรับกรอบอลมิูเนียม 
 2.5.2 ตวัอยา่งวสัด ุ
  ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอตวัอยา่งวสัด ุพร้อมการประมลูงานของกระจกแตล่ะชนิดท่ีใช้งานขนาดไม่ต่ํากว่า 30 
X 30 ซม. ความหนาตามแบบพร้อมยางยึดกระจกวัสดุอุดกันซึมโดยจะต้องมีเคร่ืองหมาย ช่ือบริษัทผู้ผลิตรายการ 
Specification แสดงคณุสมบติัของวสัดแุนบมาด้วยชนิดของวสัดท่ีุจะนํามาใช้ในหน่วยงานจะต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนฯ หรือผู้ออกแบบเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนเทา่นัน้ 
 2.5.3 วสัดกุระจกทกุชนิดจะต้องมีคณุสมบติัเทียบเทา่มาตรฐาน (Federal Specification DD-G-45 LA) 
 2.5.4 การเตรียมการติดตัง้ลกัษณะหน้าตดัและขนาดจะต้องเหมือนกรอบอลมิูเนียมตาม Shop Drawing ท่ี
เสนอผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนฯ หรือผู้ออกแบบพิจารณาจะต้องไห้ได้ตรงฉากการยดึแต่ละกรอบทําด้วย Screw, Rivet, Bolt 
และ Nail Head จะต้องทําอยา่งแข็งแรงวางอยูใ่นตําแหน่งท่ีถกูต้องตามแบบระยะเอียงของกรอบคลาดเคล่ือนจากการเป็น
ฉากได้ไมเ่กิน 1/8” ของช่วงกรอบแตล่ะด้านรอยต่อสว่นมมุต้องป้องกนัสภาพจากอากาศภายนอกได้ดี ขนาดกว้าง ลกึและ
ส่วนยึดกระจกจะต้อง แข็งแรงพอสําหรับการรับนํา้หนักและการขยายตัวของกระจกในกรณีท่ีกรอบเป็นเหล็กหรือไม้ 
จะต้องเคลือบผิวกรอบก่อนทําการติดตัง้กระจก 
 2.5.5 การติดตัง้กระจก 
  - กระจกจะต้องขดัขอบไม่ให้เกิดความแหลมคมการติดตัง้ให้พอดีกบักรอบท่ีจะทําการติดตัง้สําหรับ
กระจกนิรภยั (Tempered Glass) จะต้องตดัเจาะมาจากโรงงานในหน่วยงานห้ามใช้กรรมวิธีใดๆ ท่ีจะทําให้ขนาดรูปร่าง
เปล่ียนไป การติดตัง้ต้องได้แนวด่ิงทัง้สองระนาบวางบนแท่นรองรับและยึดกบักระจกในตําแหน่งท่ีผิวหน้ากระจกประกบ
กบัตวักรอบบานได้พอเหมาะหลงัจากนัน้อดุวสัดกุนัซึมกรรมวิธีการจดัวางลกัษณะของตวัรองรับและอดุยึดกนัซึมจะต้อง
เป็นไปตามท่ีบริษัทผู้ผลติกระจกแนะนําและทําตาม Shop Drawingท่ีเสนอผู้วา่จ้างเพ่ืออนมุติัแล้ว 
  - การขดูเช็ดวสัดกุนัซมึท่ีเป็นสว่นเกินต้องใช้นํา้ยาทําความสะอาดหรือ Thinner ท่ีผู้ว่าจ้างอนมุติั แล้ว
วสัดอุดุยึดและกนัซมึห้ามใช้ตวัละลายส่วนใดผสมเพ่ือให้คณุภาพอ่อนตวัลงก่อนการใช้วสัดอุดุยดึจะต้องทําความสะอาด
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กรอบบานให้สะอาดปราศจากฝุ่ นผงสนิมหรือคราบนํา้มนัการ อดุยดึวสัดกุนัซมึต้องไม่ทําในขณะอณุหภมิูต่ํากว่า 40 องศา
ฟาเรนไฮต์ 
  - การใส่กระจกจะต้องจดัวางแท่นตวัรองรับและยดึขอบด้านลา่งและด้านข้างกระจกลกัษณะการจดั
วางให้ทําตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลติกระจกและตวัรองรับ 
  - ห้ามกระทบกระเทือน หรือโยกย้ายกระจกท่ีอุดด้วยวสัดุกันซึมแล้วรวมทัง้ห้ามเปิดปิดส่วนท่ีเป็น
ประต ูหน้าตา่งจนกวา่วสัดอุดุยดึกนัซมึจะแห้งตวั 
  - ผู้ รับจ้างจะต้องส่งผู้ เช่ียวชาญมาควบคมุการทํางานขณะติดตัง้กระจก จนกว่างานจะแล้วเสร็จการ
ทําความสะอาดกระจกหลงัการติดตัง้ เม่ืองานติดตัง้กระจกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทําความสะอาดกระจกทัง้สองหน้า 
นํา้ยาทําความสะอาดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนฯ ก่อนผิวกระจกเม่ือเสร็จแล้วก่อนรับงานจะต้อง
ไม่มีรอยขดูขีดแตกร้าวหลงัจากติดตัง้กระจกเสร็จแล้วผู้ รับจ้างต้องทําใบรับประกนัอย่างน้อย 1 ปี หากผลเสียหายอนัเกิด
จาก การติดตัง้เกิดขึน้ ผู้ รับจ้างจะต้องเปล่ียนให้ใหม่ไม่เกิน 1 เดือนหลงัจากได้รับแจ้งจากผู้ ว่าจ้างโดยผู้ ว่าจ้างไม่ต้อง
จ่ายเงินเพิ่มแตป่ระการใด 
 
2.6 งานตกแต่งผิว 
 2.6.1 ขอบเขตของงาน 
  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ประกอบท่ีจําเป็นเพ่ือทํางานให้แล้วเสร็จตาม 
วตัถปุระสงค์และจดุมุง่หมายของแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบเพ่ือให้งานเรียบร้อยและสมบรูณ์ 
 2.6.2 วสัด ุ
  วสัดท่ีุใช้กรุตกแต่งผิวทกุชนิด ต้องเป็นวสัดท่ีุได้มาตรฐานเรียบร้อยสมบูรณ์ตามชนิดและขนาดของวสัดุ
นัน้ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในแบบหรือรายการประกอบแบบ 
 2.6.3 ตวัอยา่ง 
  ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอตวัอย่างของวสัดแุต่ละประเภทท่ีจะใช้ในงานตกแต่งต่อผู้ว่าจ้างหรือผู้ออกแบบเพ่ือ
พิจารณาอนมุติัพร้อมรายละเอียด ช่ือบริษัทผู้ผลติหรือตวัแทนจําหน่วยกรรมวิธีในการประกอบติดตัง้อปุกรณ์ต่าง ๆ รวมทัง้
รายละเอียดอ่ืน ๆ (ถ้ามี) วสัดท่ีุได้รับการอนมุติัเป็นลายลกัษณ์ อกัษรจากผู้วา่จ้างหรือผู้ออกแบบและได้ผ่านการตรวจสอบ
คณุภาพจากผู้วา่จ้างหรือตวัแทนฯแล้วเทา่นัน้ท่ีจะนําไปใช้งานได้ 
 2.6.4 การประกอบติดตัง้ 
  การประกอบและติดตัง้วสัดชุนิดตา่งๆ ต้องเป็นไปตามกรรมวิธีท่ีถกูต้องของบริษัทผู้ผลิตหรือตามท่ีระบไุว้
ในแบบซึง่ได้รับอนมุติัจากผู้วา่จ้างหรือตวัแทนฯแล้วเทา่นัน้ 
 2.6.5  ชนิดของวสัด ุ
  พรม : ชนิด ขนาด และกรรมวิธีการปพูรม ให้เป็นไปตามท่ีระบใุนแบบหรือกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลติ 
  หินอ่อน- หินแกรนิต (Granite) : ชนิดและขนาดของหินอ่อนหรือหินแกรนิตในแต่ละส่วน ให้เป็นไป
ตามท่ีระบใุนแบบรายละเอียดหรือรายการประกอบแบบ 
  วอลล์เปเปอร์ : 
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   - ชนิดและขนาดของ Wallpaper ต้องได้มาตรฐานตามท่ีระบุไว้ในแบบรายละเอียดและ
รายการประกอบแบบ 
   - ตัวอย่าง ผู้ รับจ้างต้องจัดส่งตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์ พร้อมกรรมวิธีการติดตัง้เสนอต่อผู้
ว่าจ้าง หรือผู้ ออกแบบเพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนนําไปติดตัง้วัสดุท่ีได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านการ
ตรวจสอบคณุภาพจากผู้วา่จ้างหรือตวัแทนฯ หรือผู้ออกแบบแล้วเทา่นัน้จงึจะนําไปใช้งานได้ 
   - การเตรียมพืน้ผิว ผิวท่ีจะบุวอลล์เปเปอร์จะต้องเรียบไม่เป็นคล่ืนในกรณีท่ีผนังไม่เรียบหรือ 
เป็นคล่ืนให้ผู้ว่าจ้างใช้ Gypsum Plaster ฉาบให้เรียบและต้องทําความสะอาดผิวหน้าของผนงัสว่นท่ีบใุห้เรียบร้อยก่อน
ดําเนินการโดยถือวา่งานสว่นนีอ้ยูใ่นสญัญาวา่จ้างผู้ รับจ้างจะเรียกร้องคา่ใช้จ่ายเพิ่มไมไ่ด้ 
   - การบวุอลล์เปเปอร์ให้เป็นไปตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตหรือท่ีระบใุนแบบรายละเอียดหรือ 
รายการประกอบแบบ 
  STAINLESS STEEL: 
   - ชนิดและขนาดของ Stainless Steel ต้องได้มาตรฐานตามท่ีระบไุว้ในแบบรายละเอียดหรือ
รายการ ประกอบแบบ 
   - ตวัอย่าง ผู้ รับจ้างต้องจดัส่งตวัอย่างหรือวสัดแุละอปุกรณ์ พร้อมกรรมวิธีการติดตัง้เสนอต่อผู้
ว่าจ้างหรือผู้ ออกแบบเพ่ืออนุมัติก่อนนําไปติดตัง้วัสดุท่ีได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านการตรวจสอบ
คณุภาพจากผู้วา่จ้างหรือตวัแทนฯ หรือผู้ออกแบบแล้วเทา่นัน้จงึจะนําไปใช้งานได้ 
   - การติดตัง้ให้ติดตัง้ Stainless Steel บนไม้อดัยางหนา 10 มม. โครงเคร่า 1" X 2" @ 0.40 # 
อดัด้วยกาวของแผ่น Stainless steel ยดึด้วย Screw Stainless Steel ในสว่นท่ีจําเป็น แล้วจึงนําไปติดตัง้ในสว่นท่ีกําหนด 
เม่ือติดตัง้เรียบร้อยแล้ว ผิว Stainless steel ต้องเรียบไมเ่ป็นคล่ืน แนวเส้นตรง รอยเช่ือมตา่งๆ ให้ปัดหรือขดัให้เรียบเป็นผิว
เดียวกนั 
  ทองเหลือง : 
   - ข้อกําหนดเหมือน Stainless Steel 
  แผ่นพลาสตกิลามเินต : 
   - ชนิดและขนาด ต้องได้มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ในแบบรายละเอียดหรือรายการประกอบแบบ 
   - ตวัอย่าง ผู้ รับจ้างต้องจดัส่งตวัอย่างหรือวสัดแุละอปุกรณ์ พร้อมกรรมวิธีการติดตัง้เสนอต่อผู้
วา่จ้างหรือผู้ออกแบบเพ่ืออนมุติัก่อนนําไปติดตัง้วสัดท่ีุรับการอนมุติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ ผ่านการตรวจสอบคณุภาพ
จากผู้วา่จ้างหรือตวัแทนฯ หรือผู้ออกแบบแล้วเทา่นัน้ จงึจะนําไปใช้งานได้ 
   - การเตรียมพืน้ผิวท่ีจะกรุ ปัดผงฝุ่ น เศษสิ่งของต่างๆ ตามซอกมมุออกให้หมด พืน้ผิวจะต้อง 
สะอาดปราศจากเศษวสัดแุละคราบนํา้มนัตา่ง ๆ 
   - การกรุแผน่พลาสติกลามิเนตให้ทากาวยางท่ีผิวทัง้สองสว่นท่ีจะกรุ และแผน่พลาสติกลามิเนต 
ทิง้ให้แห้งแล้วอดัติดกนัให้แน่นด้วยแม่แรงหรือสิ่งกดทบัอ่ืน ๆ อย่าให้มีฟองอากาศหรือเป็น คล่ืนจนกว่ากาวจะแห้งสนิท 
แล้วจึงทําการแต่งขอบลบมมุในกรณีท่ีมีการเข้ามมุให้ส่วนท่ีอยู่ด้านบนทบัขอบส่วนท่ีอยู่ด้านล่างอดัขอบให้แน่นจนกาว
แห้งสนิทแล้งจึงแต่งขอบลบมมุสําหรับรอยต่อของแผ่นพลาสติกลามิเนตมีความยาวเกินกว่า 2.40 เมตร ให้ต่อส่วนกลาง
ของสว่นท่ีกรุออกเป็น 3 หรือ 4 สว่น หรือตามท่ีระบไุว้ในแบบรายละเอียดหรือรายการประกอบ แบบ การต่อต้องตรงกนัทัง้
สว่นบนและสว่นลา่ง 
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2.7 งานเฟอร์นิเจอร์ 
 2.7.1  งานเฟอร์นิเจอร์ในงานตามสญัญานีมี้ความหมายรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ชนิดติดกบัท่ีหรือเฟอร์นิเจอร์ติดผนงั 
(Fixed Furniture) เฟอร์นิเจอร์ลอยตวั (Loose Furniture or Movable Furniture) และงานอ่ืนๆ ซึง่ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทํา 
จดัซือ้ประกอบและติดตัง้ให้เรียบร้อยสมบรูณ์ตามวตัถปุระสงค์ของแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ 
 2.7.2 การตรวจสถานท่ี 
  ผู้ รับจ้างจะต้องทําการตรวจสอบระยะต่างๆ จากหน่วยงานจริงก่อนการดําเนินงานเพ่ือให้ทราบระยะและ
ปัญหาในการดําเนินงาน ณ หน่วยงานหากมีข้อขดัแย้งหรือมีปัญหาเก่ียวกบัรายละเอียดหรือรายการประกอบแบบให้แจ้ง
ต่อผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนฯ หรือผู้ ออกแบบก่อนการดําเนินการโดยให้ยึดถือคําวินิจฉัยของผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนฯ หรือ
ผู้ออกแบบเป็นข้อยติุ 
 2.7.3 วสัดแุละอปุกรณ์ตา่ง ๆ 
  ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในแบบรายละเอียดหรือรายการประกอบแบบ 
 2.7.4  ตวัอย่าง ผู้ รับจ้างจะต้องจัดส่งตวัอย่างผ้า วสัดุและอุปกรณ์ พร้อมกรรมวิธีการติดตัง้เสนอต่อผู้ ว่าจ้าง 
หรือผู้ออกแบบเพ่ืออนมุติัก่อนนําไปติดตัง้ วสัดท่ีุได้รับการอนมุติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรและผ่านการตรวจสอบคณุภาพจาก
ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนฯ หรือผู้ออกแบบแล้วเทา่นัน้จงึจะนําไปใช้งานได้ 
 2.7.5 งานเฟอร์นิเจอร์เข้าท่ีหรือเฟอร์นิเจอร์ติดผนงั (FixedFurniture) หรือ Built-in Furniture 
  - การติดตัง้ 
   ในการประกอบเฟอร์นิเจอร์เข้าท่ี หรือเฟอร์นิเจอร์ติดผนงัช่วงระยะตา่งๆ ผู้ รับจ้างต้องเตรียมเพ่ือการ
ตดัต่อเข้ามมุกบัหน่วยงานก่อนการติดตัง้ หากเฟอร์นิเจอร์ท่ีจะติดตัง้ปิดบงัอปุกรณ์ไฟฟ้าหรืออปุกรณ์อ่ืนๆ ผู้ รับจ้างต้อง
เคล่ือนย้ายหรือปรับอปุกรณ์ตา่งๆ ไว้บนเฟอร์นิเจอร์ในตําแหน่งท่ีเหมาะสมด้วยทัง้นีต้้องผ่านการอนมุติัและตรวจสอบจาก
ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนฯ หรือ ผู้ออกแบบก่อน 
  - การตรวจสอบ 
   ในการประกอบเฟอร์นิเจอร์ ผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนฯ หรือผู้ออกแบบมีสิทธิตรวจและดคูวามคืบหน้า
ของงานระหว่างดําเนินการทัง้ท่ีโรงงานและ ณ หน่วยงานท่ีก่อสร้างได้ทุกเวลาตัง้แต่เร่ิมดําเนินงานจนกระทัง้แล้วเสร็จ
สมบรูณ์ ผู้ รับจ้างจะต้องอํานวยความสะดวกในการตรวจงานได้ตลอดเวลา 
  - การประกอบ 
   ทําตามแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ ประกอบไม่ให้ใช้ตะปเูกลียวสําหรับใช้งานไม้
แบบฝังในเนือ้ไม้ อดุด้วยพดุดี ้ขดัด้วยกระดาษทรายแต่งผิวนอก การประกอบหรือเข้าไม้ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี
ดงัต่อไปนีเ้ท่านัน้ คือ ตะปเูกลียว เข้าเดือยไม้ เข้าแบบปากฉลามและอดักาวแน่น การติดตัง้ต้องเข้าท่ีสนิทได้ระดบัทัง้ทาง
ตัง้และทางนอน และยดึเข้าท่ีอยา่งถาวร 
  - งานโครงไม้ 
   ทําตามข้อกําหนดในหมวดงานไม้ 
  - บานเปิด, บานเล่ือนและลิน้ชกัตา่งๆ 
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   กรอบบานเปิด บานเล่ือนและหน้าลิน้ชกัท่ีมองเห็นได้จากภายนอกทัง้หมดใช้ไม้สกักรุไม้อดัสกัหรือ
ตามท่ีระบใุนแบบรายละเอียดขนาดตามท่ีระบใุนแบบรายละเอียดหรือรายการประกอบแบบไม้พืน้ลิน้ชกัทัง้หมดใช้ไม้อดั
ยางมีความหนา 6 มม. ตู้บานเปิดทกุบานติดก้ามปจูบับานทกุบานลิน้ชกัติดรางเล่ือนตามรายการประกอบแบบ 
  - งานไฟฟ้าและโทรศพัท์ในเฟอร์นิเจอร์ 
   เน่ืองจากมีการเดินสายไฟฟ้าและสายโทรศพัท์ในเฟอร์นิเจอร์บางแบบโดยจะทําการร้อยสายไฟและ
ติดตัง้เต้ารับไฟฟ้าท่ีเฟอร์นิเจอร์นัน้ๆ แบบและเฟอร์นิเจอร์ท่ีจะต้องดําเนินการเดินสายไฟติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าและสวิทซ์
ระบบปรับอากาศ ให้ผู้ รับจ้างปรึกษาผู้วา่จ้างหรือ ตวัแทนฯหรือผู้ออกแบบก่อนดําเนินการประกอบงานเฟอร์นิเจอร์ทัง้หมด 
 2.7.6 งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตวั (Loose Furniture or Movable Furniture) 
  การตรวจสอบงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวให้ทําตัวอย่างตามท่ีกําหนดในแบบรายละเอียดหรือรายการ 
ประกอบแบบตามขัน้ตอนเพ่ือตรวจสอบแก้ไขให้ถกูต้องดงันี ้
  - เก้าอีแ้ละโซฟา เม่ือทําโครงเหลก็หรือโครงไม้ สานผากระสอบกรุ No Sag Spring บฟุองนํา้หุ้มผ้า
ด้ายดิบเสร็จ ให้ผู้ออกแบบตรวจสอบและอนุมติั แล้งจึงหุ้มผ้าจริงได้เพ่ือนําเสนอผู้ว่าจ้างตรวจสอบอนมุติัและรับไว้เป็น
ตวัอยา่งเพ่ือควบคมุมาตรฐานและถือเป็นจํานวนหนึง่ของงานในสญัญา 
  - โต๊ะและตู้ต่าง ๆ เม่ือทําโครงประกอบไม้ติดตัง้บานประตแูละลิน้ชักเสร็จนําเสนอต่อผู้ว่าจ้างหรือ
ตวัแทนฯ หรือผู้ออกแบบตรวจเพ่ืออนมุติั แล้วให้ทําสี ติดตัง้อปุกรณ์ตา่งๆ นําเสนอผู้ว่าจ้าง หรือตวัแทนฯ ตรวจสอบอีกครัง้ 
และรับไว้เป็นตวัอยา่งเพ่ือควบคมุมาตรฐานและถือเป็นจํานวนหนึง่ของสญัญา 
  - การส่งมอบงานผู้ รับจ้างจะต้องจดัส่งงานเข้าท่ีตามตําแหน่งท่ีระบใุนแบบรายละเอียดและรายการ
ประกอบแบบตามสภาพท่ีเรียบร้อยการตรวจรับงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตวัท่ีจดัวางถกูต้องตามตําแหน่งท่ีระบใุนแบบหรือตาม
ตําแหน่งท่ีผู้ออกแบบระบเุทา่นัน้จะไมต่รวจนบัเฟอร์นิเจอร์ลอยตวัท่ีอยูใ่นโกดงั โรงงาน หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ทัง้สิน้ 
  - งานตู้ โต๊ะและเก้าอีต้า่ง ๆ 
   :  งานประณีตท่ีมองเห็นทัง้หมดเป็นไม้สกั ไม้อดัสกัทัง้หมดนอกจากจะระบเุป็นอย่างอ่ืนทําสีตาม
รายการและตวัอยา่ง 
   :  พลาสติกลามิเนตทัง้หมดสําหรับหน้าโต๊ะและตู้ความหนา 1 มม. สีและคณุภาพตามตวัอย่างท่ี
ระบใุนแบบขนาดและรอยตอ่ทําตามแบบการติดตัง้ทําตามกรรมวิธีหรือคําแนะนํา ของบริษัทผู้ผลติหรือผู้แทนจําหน่าย 
   :  หนังเทียม คุณภาพและสีตามตัวอย่างท่ีระบุในแบบขนาดและรอยต่อตามแบบให้ใช้กาวลา
เทก็ซ์ในการติดตัง้ 
 2.7.7  การกรุผิวหน้า 
  ไม้อัด : 
   - ในการกรุผิวหน้างานเฟอร์นิเจอร์ด้วยไม้อัดการเข้าไม้ให้ใช้กาวทาท่ีโครงและส่วนท่ียึดติด
ก่อนท่ีจะยึดด้วยตะปพูกุหรือตดัหวัและส่งให้ลึกลงไปในเนือ้ไม้การตอกตะปูต้องทําด้วยความประณีต ไม่มีรอยหวัฆ้อน
ปรากฏท่ีผิวระยะตอกตะปตู้องห่างไม่เกิน 20 ซม. และต้องอดัแนวต่อไว้จนกว่ากาวจะแห้งสนิทในกรณีท่ีต้องทําการต่อไม้
อดัตามแนวยาวเกินกวา่ 2.40 เมตร ให้กรุลายไม้ขวางแนวความยาวของตู้  นอกจากจะมีวสัดอ่ืุนกรุทบัหน้า ขอบและสนัไม้
อดัทัง้หมดต้องไสให้เรียบและได้แนวก่อนทําการกรุและต้องไม่มีรอยห่างระหว่างโครงกบัไม้อดัและต้องไม่ปิดหวัไม้อดัโดย
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ใช้ผิวไม้สกัในส่วนท่ีสามารถมองเห็นได้จากภายนอกต้องหรือใช้ไม้ยางหรือไม้เนือ้แข็งในสว่นท่ีไม่สามารถมองเห็นได้จาก
ภายนอกไม้อดัท่ีใช้ให้มีคณุภาพมาตรฐานเทียบเทา่ของบริษัท ม้อดัไทยบางนา จํากดั 
  แผ่นพลาสตกิลามเินต : 
   - ก่อนการดําเนินการให้ตรวจสอบขนาดและส่วนท่ีจะกรุและตัดแต่งพลาสติกลามิเนตให้ได้
ขนาด แล้วทําความสะอาดสว่นท่ีจะกรุ ปัดผงฝุ่ น เศษไม้ต่างๆ ตามซอกมมุออกให้หมดก่อนท่ีจะทากาวยางท่ีผิวและสว่นท่ี
จะประกบติดกนั และอดัติดแน่นอย่าให้มีฟองอากาศหรือเป็นคล่ืนและอดัด้วยแม่แรงหรือสิ่งกดทบัอ่ืนๆ จนกาวแห้งสนิท 
และแตง่ขอบลบมมุเลก็น้อยในกรณีท่ีมีการเข้ามมุให้สว่นท่ีอยูด้่านบนทบัขอบสว่นท่ีอยูด้่านลา่งและอดัขอบให้แน่น 
  STAINLESS STEEL: 
   - Stainless Steel ท่ีใช้ความหนาตามท่ีกําหนดและเรียบสม่ําเสมอก่อนติดตัง้ต้องปรับแต่งสว่น
ท่ีจะทําการกรุให้ลบมมุส่วนท่ีเป็นสนัหรือเหล่ียมส่วนวิธีการติดตัง้เหมือนแผ่นพลาสติกลามิเนตแต่ให้พบัซ่อนขอบแผ่น 
Stainless steel ให้เรียบร้อย ผิว Stainless Steel ต้องเรียบไม่เป็นคล่ืนแนวสนัต้องตรงรอยเช่ือมต่างๆ ให้ขดัหรือปัดให้
เรียบเป็นผิวเดียวกนั 
 2.7.8  งานสีและการทําผิว 
  หมายถึงการพ่น, การทํา, การลงขีผ้ึง้, การทํานํา้มนัต่างๆ ตลอดจนงานตกแต่งอ่ืนท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึ
กนั ยกเว้นสว่นท่ีกําหนดให้เป็นวสัดอ่ืุน 
  ขัน้ตอนการทาํสี 
  ประเภทสี: 
   -  สีนํา้มนั ทาหรือพน่ผิวไม้หรือโลหะตา่งๆ 
   - ทาแชลแลคและทานํา้มนั ทาหรือพน่บนผิวไม้ 
   - สีอ่ืนๆ จะระบเุพิ่มเติมไว้เฉพาะงานหรือเป็นพิเศษเฉพาะแหง่ 
  การเตรียมงานรองพืน้ 
   - งานไม้ 
    ส่วนท่ีเป็นงานไม้จะต้องแห้งสนิท ปัดฝุ่ นผงและเศษวสัดตุ่างๆ ให้ปราศจากรอยสกปรกหรือ
คราบนํา้มนั ยํา้หวัตะปใูห้จมลงไปในเนือ้ไม้และอดุรอยตอ่ตา่งๆ ให้เรียบร้อยใช้กระดาษทรายขดัไม้หรือเฟอร์นิเจอร์ตา่งๆ ท่ี
ทําสําเร็จจากโรงงานต้องทาสีรองพืน้หรือทาสีในชัน้แรกตามข้อกําหนดก่อนท่ีจะนํามาติดตัง้ 
   - สว่นท่ีเป็นโลหะ 
    ก่อนอ่ืน ต้องทําความสะอาดผิวโลหะให้ปราศจากรอยสนิมฝุ่ นและละอองต่างๆ หรือสิ่ง
สกปรกอ่ืนๆ โดยใช้กระดาษทรายหรือแปรงลวดขดัและล้างด้วยนํา้ยาก่นสนิมเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดก่อนท่ีจะทาสีรอง
พืน้เรดอ๊อกไซด์หรือดําเนินการทาสีหรือผิวท่ีระบใุห้ 
  การดาํเนินงาน 
  การดําเนินงาน หรือทําผิวทัว่ไปให้ปฏิบติัตามหวัข้อตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้
   - สภาพดินฟ้าอากาศท่ีไม่เหมาะในการทาสีผู้ รับจ้างจะต้องไม่ทาสีหรือผิวในขณะท่ีมีดินฟ้า
อากาศไม่เหมาะ เช่น ในวนัท่ีมีอากาศชืน้หรือมีฝนตกห้ามทาสีในบริเวณท่ีเปียกชืน้หรือมีฝุ่ นละอองเม่ือมีการทาสีครัง้ท่ี 2 
หรือในการทาสีแตล่ะครัง้ต้องรอให้สีเดิมแห้งสนิทเสียก่อน 
   - การทาสีทกุครัง้ 
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    ผู้ รับจ้างจะต้องปิดบริเวณอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้ทาสีให้เรียบร้อยด้วย Tape และแกะออกเม่ือทาสีหรือ
ผิวเสร็จแล้ว 
   - ก่อนทาสีจริงทกุครัง้ 
    ผู้ รับจ้างต้องเสนอตวัอย่างสีจริงครัง้สดุท้ายให้ผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนฯ หรือผู้ออกแบบพิจารณา
ก่อนหรือแสดงตวัอย่างของสีของผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนหรือผู้ออกแบบโดยทาพืน้ผิวนัน้ๆ เป็นเนือ้ท่ีประมาณ 1 ตารางเมตร 
ทกุๆ พืน้ผิวท่ีจะต้องทําสีหรือผิวหากผู้ รับจ้างดําเนินการไปโดยพลการผลเสียหายท่ีเกิดขึน้นัน้ ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบใน
การแก้ไขเปล่ียนแปลงจนเป็นท่ี พอใจแก่ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนโดยคา่ใช้จ่ายเป็นของผู้ รับจ้างเองทัง้สิน้ 
   - การเก็บรักษาสี 
    การเก็บรักษาสี จะต้องเก็บในท่ีไม่อบชืน้ และทุกสีท่ีกําหนดต้องจัดแยกแต่ละชนิดอย่าให้
ปะปนกนั 
  การย้อมสีและพ่นสีไม้ 
  หลกัการย้อมสีและพน่สีไม้โดยทัว่ไปมีดงันี ้
  การย้อมสีไม้: 
   - ยํา้หวัตะปตูา่งๆ ให้จมลงในเนือ้ไม้ 
   - อดุรอยตอ่, หวัตะปมูมุตา่งๆ ด้วยพดุดีห้รือดินสอพองผสมแชลแลค 
   - ขดัผิวให้เรียบด้วยกระดาษทรายหยาบถ้ามีรอยขรุขระให้อดุแต่งอีกครัง้และขดัด้วยกระดาษ
ทรายเหมือนครัง้แรก 
   - ปิด Tape กนัแนวสว่นท่ีไมย้่อมสี 
   - ลงฝุ่ นจีนย้อมผิวและขดัมนัให้เรียบร้อยตามสีท่ีต้องการ (เฉพาะการทําสีโอ๊ค) 
   - การทานํา้มันหรือสีจริงครัง้ท่ี 1 หากมีรอยขนแปรงหรือผิวไม่เรียบขัดด้วยกระดาษทราย
ละเอียด แตง่ลายและรอยตอ่ตา่ง ๆ 
   - ทานํา้มนัหรือสีจริงครัง้ท่ี 2 หากมีรอยขนแปรงให้ขัดให้เรียบร้อยลงลกูประคบแต่งสีอีกครัง้ 
สดุท้ายก่อนท่ีจะเคลือบผิวอีกครัง้ 
  การทานํา้มันหรือสี 
  การทานํา้มนัหรือสีในสว่นท่ีมองไมเ่หน็ได้จากภายนอกตู้ให้ดําเนินการดงันี ้
   - ย่ําหวัตะป ูและอดุด้วยพดุดี ้ขดัผิวและปัดฝุ่ นละอองให้เรียบร้อยและปิด Tape กนัสว่นท่ีไม ่
ต้องการ 
   - ทาสีนํา้มันหรือสีจริงครัง้ท่ี 1 และขัดผิวให้เรียบร้อยก่อนท่ีจะทาสีจริงครัง้สุดท้ายงานทาสี
เฟอร์นิเจอร์ทัง้หมดนีใ้ห้เสนอตวัอย่าง 1 ตารางฟุตเพ่ืออนุมติังานสีไม้สําหรับเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวทัง้หมดให้ปฏิบติัตาม
ขัน้ตอนดงันี ้
   - สีไม้ เป็นสีแลคเกอร์มนักลบัด้าน 
   - ชัน้ท่ี 1 ให้ขดัด้วยกระดาษทรายละเอียดโดยตลอดผิวนอกท่ีมองเหน็ 
   - ชัน้ท่ี 2 ให้ลงแชลแลคขาวใส 
   - ชัน้ท่ี 3 ให้ลงแชลแลคโดยใช้ลกูประคบโดยตลอด 
   - ชัน้ท่ี 4 ให้ขดัด้วยกระดาษทรายนํา้โดยตลอด 
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   - ขัน้ท่ี 5 ให้พน่แลคเกอร์ด้านโดยตลอด 
   - ชัน้ท่ี 6 ให้ขดักระดาษทรายนํา้โดยตลอดอีกครัง้ 
   - ชัน้ท่ี 7 ให้พน่แลคเกอร์ด้านขัน้สดุท้าย 2 ครัง้โดยตลอดสว่นสีของเนือ้ไม้ให้ทําตามตวัอยา่ง 
 
2.8 งานมู่ล่ีอลูมเินียม 25 มม. (HORIZONTAL BLIND PERMA SYSTEM) 
 มูล่ี่อลมิูเนียม 25 มม. (1 นิว้) ประกอบขึน้จากโครงสร้าง และระบบท่ีแข็งแรง ดงัตอ่ไปนี ้
 2.8.1  Slatใบมู่ล่ีความหนา 0.22 มม. ทําด้วยอลมิูเนียมชนิดพิเศษ แข็งแรงผ่านการอบสี Enamelled Alloy 
อยา่งดี ไมล่อก 
 2.8.2  Cord เชือกดงึ และเชือกร้อยใบทําด้วยใยสงเคราะห์เทอร์ลีน 100% ไมยื่ด ไมห่ดแช่นํา้ได้เป็นสีเดียวกบัใบ
มา่น 
 2.8.3  Head Rail ตวัรางเหลก็เส้นใหญ่และแข็งแรง ขนาด 38 X 28 มม. สามารถทําได้กว้างถงึ 3.40 เมตร 
 2.8.4  Cord Clocker ตวัล็อกทําด้วยเฟืองโลหะเหลึอง จํานวน 6 ชิน้ เพ่ือเพิ่มความละเอียดในการหยดุทกุ 
ตําแหน่งไมเ่ป็นสนิมลอ็กง่ายและสนิท 
 2.8.5  Tilt Mechanism ตวัปรับใบทําด้วยโลหะหมนุทดบนเฟืองพลาสติกอยา่งดีเพ่ือความแข็งแรงใช้นํา้หนกัเบา
ในการพลกิใบและไร้เสียงรบกวนไม่ต้องบํารุงรักษาตลอดอายกุารใช้งานแกนเป็นพลาสติก Acrylic ชนิดใสมีความยืดหยุ่น
สงูและทนทาน 
 2.8.6  Size ขนาดพืน้ท่ีของมูล่ี่เหมาะสมตอ่ 1 ชดุไมค่วรเกิน 6 ตรม. และสามารถทําได้ถงึ 8 ตรม. 
 
2.9 งานม่านม้วนระบบมือดงึ (MECHOSHADE MANUAL SHADE SYSTEM) 
 มา่นม้วนระบบมือดงึเป็นมา่นม้วนชนิดม้วน ขึน้-ลง ด้วยระบบโซด่งึพร้อมผ้า Sunscreen กรองแสง 
 2.9.1  ระบบเกียร์ชนิดโซด่งึทําจากพลาสติกอยา่งดี (Dupont Derlin) พร้อมอปุกรณ์ผ้าเบรกสําหรับตัง้ 
นํา้หนกัผ้า 
 2.9.2  ขาจบัเป็นแผน่เหลก็เตม็แผน่ขึน้รูปหนา 3.20 มม. ยดึด้านหลงัเพ่ือรองรับชดุมา่น 
 2.9.3  แกนม้วนผ้าอลมิูเนียมเส้นผา่ศนูย์กลาง 37 มม. พร้อมร่องสําหรับสอดผ้าช่วยให้การถอดทําความ สะอาด
หรือเปล่ียนมา่นทําได้ง่ายโดยไมต้่องถอดชดุขาจบั 
 2.9.4  โซด่งึสเตนเลสไมข่ึน้สนิมระยะหา่งเมด็โซ ่6 มม. ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 4.40 มม. 
 2.9.5  กล่องม่านอลมิูเนียม รูปตวั L สามารถติดตัง้เพิ่มเติมเพ่ือบงัแกนม้วนผ้าให้ความสวยงามและความ 
เรียบร้อย และทําสีได้ตามต้องการ 
 2.9.6  ม่านผ้า Thermoveil Sunscreen (เทอร์โมวิล ซนัสกรีน) ให้แสงผ่าน 2% - 5% เพ่ือกรองแสงใน
ขณะเดียวกนัสามารถมองผา่นผ้าเหน็ทศันียภาพภายนอกได้ผ้าเป็นวสัดไุมล่ามไฟทําจาก Polyester ผสม PVC. 
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3. รายการมาตรฐานผลติภัณฑ์แนะนําให้ใช้ 
รายละเอียดในหมวดนีไ้ด้แจ้งถึงรายช่ือผู้ผลิตและผลิตภณัฑ์ วสัดอุปุกรณ์ท่ีถือว่าได้รับการยอมรับทัง้นีค้ณุสมบติั

ของอปุกรณ์นัน้ๆ ต้องไม่ขดัต่อรายละเอียดเฉพาะท่ีได้กําหนดไว้และการพิจารณาของผู้ว่าจ้างท่ีจะอนมุติัหรือไม่ถือเป็นท่ี
สิน้สดุ อย่างไรก็ดีหากว่าผู้ว่าจ้างเป็นว่าจําเป็นต้องมีการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคณุภาพกบัวสัดแุละอปุกรณ์ท่ีกําหนด 
ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ ชําระคา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการนีท้ัง้สิน้ 
 
 3.1   งานปิดผิวลามเินต 
 -  EDL Laminates  
 -  Greenlam Laminate 
 -  Wilsonart Laminates 
 -   หรือคณุภาพเเทียบเทา่ 
 
3.2 งานม่านปรับแสง 
 -  บริษัท อินทรฉตัร โฮมเดคเคอร์ จํากดั 
 -  บริษัท อี.แอนด์ วี จํากดั (KACEE) 
 -  บริษัท มีสเตอร์ เคอร์เทน่(ประเทศไทศ จํากดั) 
 -  หรือคณุภาพเทียบเทา่ 
3.3 งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว (Loose Furniture or Movable Furniture) 
 -  SIAM STEEL INTERNATION 
 -  ROCKWORTH 
 - LOGICA 
 -  หรือคณุภาพเทียบเทา่  
  



งานงานโครงสร้างโครงสร้าง  
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สารบญั 
 

       เร่ือง  หน้า 
  
คํานํา 
1. งานดิน           
 1.1  การขดุดินฐานราก 1-1/3 
 1.2  คานระดบัดิน 1-1/3 
 1.3  การปรับระดบัดิน 1-1/3 
 1.4  การถมดิน 1-2/3 
 1.5  การป้องกนัดินพงัทลาย 1-2/3 
 1.6  การระบายนํา้ 1-2/3 
 1.7  การถมดินบอ่นํา้เดิม (คนํูา้เดิม) 1-3/3 
 1.8  การป้องกนัแมลง มด และปลวก 1-3/3 
 1.9  การเตรียมดินสําหรับปลกูต้นไม้ 1-3/3 
2. งานถนน 
 2.1 การขดุเพ่ือการสร้างถนน 2-1/8 
 2.2 การถมดินเพ่ือสร้างถนน 2-1/8 
 2.3 การสร้างชัน้พืน้ฐานของถนน 2-2/8 
 2.4 การสร้างผิวถนนคอนกรีต และลานจอดรถ 2-4/8 
 2.5 ความต้องการอ่ืนๆ 2-5/8 
 2.6 การสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ผสมร้อน 2-6/8 
 2.7 การก่อสร้าง 2-7/8 
  งานทางเท้า 
 2.8 วสัด ุ 2-8/8 
 2.9 การก่อสร้าง 2-8/8 
3. มาตรฐานงานฐานราก 
 3.1 ขอบเขตของงาน        3-1/2 
 3.2  ฐานรากท่ีต้องใช้เสาเข็ม  3-1/2 
 3.3  ฐานรากแผ ่   3-2/2 
 3.4  การขดุดินเพ่ือทําฐานราก   3-2/2 
4. งานเสาเข็มตอก       
 4.1   ขอบเขตของงานเสาเข็มตอก 4-1/8 
 4.2   ข้อกําหนดวสัดเุสาเข็มคอนกรีตเสริมเหลก็อดัแรงหลอ่สําเร็จ 4-1/8 
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       เร่ือง  หน้า 
 
 4.3 การเตรียมการ 4-4/8 
 4.4 การตอกเสาเข็ม 4-5/8 
 4.5 คณุภาพของงาน 4-7/8 
 4.6 การตรวจสอบการรับนํา้หนกัของเสาเข็มในสนาม (ถ้ามี) 4-7/8 
 4.7 การเสร็จสิน้งานเสาเข็ม 4-8/8 
5. มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหลก็       
 5.1  ปนูซีเมนต์ 5-1/7 
 5.2  ทราย 5-1/7 
 5.3  หิน หรือ กรวด 5-1/7 
 5.4  นํา้ 5-1/7 
 5.5  คอนกรีต 5-2/7 
 5.6  การป้องกนัการซมึ 5-5/7 
 5.7 แบบหลอ่ 5-7/7 
6. คอนกรีตมวลเบา         
 6.1  วสัด ุ 6-1/4 
 6.2  การผสมปนูเพ่ือใช้งาน 6-2/4 
 6.3  วิธีการก่อผนงัคอนกรีตมวลเบา 6-2/4 
 6.4 การฉาบปนู 6-3/4 
 6.5 การทําความสะอาด 6-4/4 
 6.6 การรับประกนัผลงาน 6-4/4 
7. มาตรฐานการทดสอบการรับนํา้หนกัเสาเข็ม       

7.1 วิธีการทดสอบเสาเข็มแบบ Static Load Test 7-1/8 
  7.2 วิธีการทดสอบเสาเข็มวิธี Dynamic Load Test 7-4/8 

 7.3 วิธีการทดสอบเสาเข็มวิธี Seismic Test      7-5/8 
8. มาตรฐานงานเหลก็เสริมคอนกรีต   
 8.1  เหลก็เส้นเสริมคอนกรีต 8-1/4 
 8.2  ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ 8-2/4 
 8.3  การเก็บวสัด ุ 8-2/4 
 8.4  การดดัเหลก็เส้น 8-2/4 
 8.5  การตอ่เหลก็เสริม 8-3/4 
 8.6  การเก็บเหลก็เส้นตวัอยา่งเพ่ือการทดลอง 8-3/4 
9.  งานแบบหลอ่และคํา้ยนั CONCRETE FORMWORK   
 9.1 ทัว่ไป 9-1/5 
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       เร่ือง  หน้า 
 
 9.2 การคํานวณออกแบบ 9-1/5 

9.3 รูปแบบ 9-2/5 
9.4 การก่อสร้าง 9-2/5 
9.5 งานปรับแบบหลอ่ 9-4/5 
9.6 วสัดสํุาหรับงานแบบหลอ่ 9-5/5 
9.7 การแตง่ผิวคอนกรีต 9-5/5 
9.8 การแก้ไขผิวท่ีไมเ่รียบ 9-5/5 
9.9 งานนัง่ร้าน 9-5/5 

10. การดดัและการตอ่เหลก็เส้น         
 10.1  การงอปลายเหลก็ 10-1/3 
 10.2  การวางเหลก็คาน 10-2/3 
 10.3  การตอ่เหลก็เสา 10-2/3 
11.  การเช่ือมตอ่เหลก็ด้วยไฟฟ้า  
 11.1  ลวดเช่ือมและกระแสไฟฟ้าท่ีใช้ 11-1/4 
 11.2  การวางเหลก็เพ่ือเช่ือมสําหรับเหลก็แผน่และเหลก็รูปตา่งๆ 11-1/4 
 11.3  การตอ่เหลก็เส้นกลมและเหลก็ข้ออ้อย 11-4/4 
 11.4  การดําเนินการเช่ือม 11-4/4 
12. มาตรฐานงานไม้          
 12.1  ชนิดและประเภทของไม้ 12-1/4 
 12.2  ขนาดของไม้ 12-1/4 
 12.3  เกณฑ์กําจดัข้อบกพร่องในเนือ้ไม้ 12-2/4 
 12.4  การเก็บและสง่ตวัอยา่งไม้เพ่ือมดสอบคณุภาพ (สําหรับงานโครงสร้างอาคารท่ีเป็นไม้) 12-3/4 
13.  งานโลหะ  
 13.1  ทัว่ไป 13-1/4 
 13.2  วสัด ุ 13-1/4 
 13.3  การกองเก็บวสัด ุ 13-1/4 
 13.4  การตอ่ 13-1/4 
 13.5  รูและช่องเปิด 13-1/4 
 13.6  การประกอบและการยกติดตัง้ 13-1/4 
 13.7  งานสลกัเกลียว 13-2/4 
 13.8  การตอ่และประกอบในสนาม 13-3/4  
 13.9  การป้องกนัเหลก็มิให้ผกุร่อน 13-3/4  
 13.10  การป้องกนัโครงสร้างเหลก็เน่ืองจากไฟไหม้ 13-4/4 
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       เร่ือง  หน้า 
 
14. พืน้โพสเทนชัน่ (Post-tension)  
 14.1 ข้อกําหนดสําหรับพืน้ Post-tension สว่นประกอบของ Hard wares และ Stressing service 14-1/3 
 14.2 การติดตัง้พืน้โพสเทนชัน่ 14-1/3 
 14.3 การดงึลวดอดัแรง 14-2/3 
 14.4 การอดันํา้ปนู 14-2/3 
 14.5 สว่นการใช้งานพืน้โพสเทนชัน่ 14-2/3 
15. รายการมาตรฐานผลติภณัฑ์ 15-1/2  
16. ภาคผนวกงานโครงสร้าง ก 16-1/2 
 ภาคผนวกงานโครงสร้าง ข 16-2/2 
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คาํนํา 
 

 รายการฉบบันีใ้ห้เรียกวา่ “รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง” ให้อา่นประกอบและตีความร่วมกนักบัสญัญา
จ้างงาน ซึง่ผู้วา่จ้างทํากบัผู้ รับจ้าง 
 กรณีข้อความขดัแย้งกนัระหวา่งสญัญาจ้างงาน และข้อกําหนดนี ้ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้วินิจฉยั และชีข้าด 
คําชีข้าดเช่นท่ีวา่นีใ้ห้ถือเป็นอนัยติุท่ีผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัตาม 
 
1. วิเคราะห์ศพัท์ 

1.1 ผู้วา่จ้าง (OWNER) 
 หมายถงึ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยาและ/หรือ ตวัแทนผู้วา่จ้าง ผู้ได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลยั

ราชภฏัพระนครศรีอยธุยาเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
1.2 ผู้ รับจ้าง (CONTRACTOR) 
 หมายถงึ บริษัท ...............................................จํากดั ซึง่เป็นผู้ รับจ้างท่ีทําสญัญา  
 งานก่อสร้าง งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้าส่ือสาร  งานระบบปรับอากาศ  งานระบบ

สขุาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยั และงานโครงสร้างสําหรับงานระบบ และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  โครงการอาคารหอประชมุ 
จํานวน 1 หลงั มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

1.3 สถานท่ีก่อสร้าง 
  หมายถงึ ท่ีดินซึง่ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยากําหนดให้ตามแบบสถาปัตยกรรม  
1.4 วิศวกรผู้ออกแบบงานโครงสร้าง (Structural Engineer) 
 หมายถงึ บริษัท ฟิวเจอร์ เอน็จิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 
1.5 สถาปนิกผู้ออกแบบ (Architect)   
 หมายถงึ บริษัท ฟิวเจอร์ เอน็จิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 
1.6 วิศวกรผู้ออกแบบงานระบบ (System Engineer) 
 หมายถงึ บริษัท ฟิวเจอร์ เอน็จิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 
1.7 ผู้บริหารโครงการ (Construction Management) 
 หมายถงึ ..................................... แตง่ตัง้ขึน้ให้เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือให้ดําเนินไปตามเง่ือนไข

สญัญา และถกูต้องตามหลกัวิชาช่าง แทน มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
1.8 คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 หมายถงึ คณะกรรมการท่ีผู้วา่จ้าง แตง่ตัง้ขึน้ในคราวเดียวให้เป็นผู้แทนควบคมุดแูล ในขณะระหวา่งการก่อสร้าง

ให้การก่อสร้างดําเนินไปตามเง่ือนไขแหง่สญัญา แทน มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
1.9 ตวัแทนผู้วา่จ้าง  
 หมายถงึ ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยาให้ควบคมุดแูลงานก่อสร้างงานนี ้
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1.10 งานก่อสร้าง 
 หมายถงึ งานก่อสร้างตามขอบเขตของงานตามสญัญาซึง่รวมถงึแรงงานหรือวสัดหุรือทัง้สองอยา่ง อปุกรณ์

เคร่ืองมือ การขนสง่ และสิง่อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นสําหรับการดําเนินงานให้เสร็จเรียบร้อยตามสญัญา  
1.11 ผู้ควบคมุงาน  
 หมายถงึ  ผู้แทนเจ้าของโครงการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ควบคมุงาน 
1.12 ผู้ รับจ้าง  
 หมายถงึ  นิติบคุคลและตวัแทน หรือลกูจ้างของนิติบคุคลท่ีลงนามเป็นคูส่ญัญากบัเจ้าของโครงการ 
1.13 แบบประกอบสญัญา 
 หมายถงึ  แบบก่อสร้างทัง้หมด ท่ีมีประกอบในการทําสญัญาจ้างเหมาและแบบก่อสร้างท่ีมีการเปล่ียนแปลงแก้ไข 

และเพิ่มเติมโดยความเหน็ชอบของผู้คมุงานแล้ว 
1.14 รายละเอียดประกอบแบบ  
 หมายถงึ  ข้อความและรายละเอียดท่ีกําหนด และควบคมุคณุภาพ หรือ  ข้อกําหนด”ของ วสัด-ุอปุกรณ์ เทคนิค 

และข้อตกลงตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบังานก่อสร้างท่ีมีปรากฏ หรือไมมี่ปรากฏในแบบก่อสร้างตามสญัญานี ้
1.15 การอนมุติั 
 หมายถงึ  การอนมุติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร จากผู้ มีอํานาจหน้าท่ีในการอนมุติั 
1.16 ระบบประกอบอาคาร 
 หมายถงึ  ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสขุาภิบาล และ ระบบอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนืองานสถาปัตยกรรมและ 

ก่อสร้าง 
     “มอก.” หมายถงึ   มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 
 “ว.ส.ท” หมายถงึ   วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย 
 “ACI”  หมายถงึ   American Concrete Institute 
 “ASCE” หมายถงึ   American Society of Civil Engineers 
 “ASTM” หมายถงึ   American Society for Testing and Materials 
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1. งานดนิ 
 

ผู้ รับจ้าง จะต้องขดุและปรับพืน้บริเวณท่ีจะก่อสร้างให้ได้ระดบัตามท่ีกําหนดในแบบแปลนในกรณีท่ีต้องรือ้ถอน
อาคารเดิม รวมทัง้สาธารณปูโภคและสิง่กีดขวางอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่ต้ดินในบริเวณก่อสร้างสิง่ของท่ีรือ้ถอน และไมใ่ช้ในการ
ก่อสร้าง ให้ทําการขนย้ายออกให้เรียบร้อยทนัที มิให้เกะกะทางสญัจรไปมาและบริเวณใกล้เคียง หากดินท่ีได้จากการขดุ
ฐานรากไมเ่พียงพอในการปรับพืน้ท่ี ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ไปจดัหาดินสว่นท่ีขาดมาทัง้สิน้ 

 
1.1 การขุดดนิฐานราก 

1.1.1  ให้ขดุดินฐานรากมีความลกึ และกว้างตามท่ีกําหนดในแบบให้มีเนือ้ท่ีโดยรอบกว้างพอท่ีจะทําคํา้
ยนัและประกอบไม้แบบหรือถอดแบบและเทคอนกรีตได้สะดวก การขดุดินให้ใช้เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัร และให้ทําการสบู
นํา้ออกจากก้นบอ่และให้ตอนบนและก้นบอ่แห้งอยูต่ลอดเวลา 

1.1.2 เคร่ืองมือ อปุกรณ์ แรงงาน ต้องเหมาะกบัสภาพก่อสร้าง และได้รับความเหน็ชอบจากผู้แทนผู้
วา่จ้าง 

1.1.3 สําหรับพืน้ท่ีดินออ่น การขดุดินท่ีอาจทําให้เกิดความเสียหายตอ่สิง่ก่อสร้างข้างเคียงหรือท่ีมีอยู่
จะต้องทําการป้องกนัดิน ให้ถกูต้องตามความเหมาะสม 

1.1.4 โดยทัว่ไป การขดุดินโดยไมมี่อปุกรณ์ป้องกนัดินพงัทลาย และไมมี่เคร่ืองมือกลหนกัหรือวสัดุ
ก่อสร้างกองใกล้บริเวณนัน้ ความลาดของการขดุไมค่วรเกิน 1:3 สําหรับพืน้ท่ีมีการใช้เคร่ืองมือกลหนกั หรือกองวสัดใุกล้
อาคารข้างเคียง หรือสิง่ก่อสร้างท่ีมีความลาดท่ีขดุไมค่วรเกิน 1:4 ทัง้นี ้ความลกึของการขดุไมเ่กิน 3.00 ม. 

1.1.5 สําหรับการขดุดินท่ีมากกวา่ 3.00 ม. โดยไมมี่อปุกรณ์ป้องกนัดินพงัทลายจะต้องทําการคํานวณ
ออกแบบโดยใช้คณุสมบติัดินตามท่ีเจาะสํารวจ ประเมินคา่มีความปลอดภยัไมน้่อยกวา่ 1 ให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างเสนอ
รายการคํานวณ ท่ีได้รับการรับรองโดยสามญัวิศวกร เสนอตอ่ผู้แทนวา่จ้าง เพ่ือพิจารณาอนมุติั 

1.1.6 ดินท่ีขดุขึน้มาได้ จะต้องนําออกไปกองให้หา่งจากจดุปากหลมุท่ีทําการขดุไมน้่อยกวา่ 3 เทา่ของ
ความลกึ ยกเว้นมีการป้องกนัดินพงัทลาย 

 
1.2 คานระดับดนิ 

ให้ปรับระดบัดินให้เรียบ และสม่ําเสมอ ด้วยทรายหยาบและคอนกรีตหยาบ  ก่อนเทพืน้และคานท่ีอยูร่ะดบั
ดิน และหนนุด้วยลกูปนูให้เหลก็เสริมลอยจากคอนกรีตหยาบ ปรับระดบัตามระยะท่ีกําหนดให้หรืออาจใช้ไม้แบบรองใต้
คานตามวิธีประกอบไม้แบบมาตรฐาน และให้ถอดไม้แบบออกเม่ือเกล่ียปรับระดบัดิน 

 
1.3 การปรับระดับดนิ 

1.3.1 การปรับระดบัดินใต้พืน้และสว่นอาคารท่ีอยูติ่ดดิน ให้ปรับระดบัดินปนทรายได้ระดบัพืน้ด้วยการใช้
เคร่ืองกระทุ้งดินอดัแน่นหนาไมน้่อยกวา่ 6" ใต้ท้องพืน้และสว่นอาคารท่ีอยูติ่ดดิน และปรับระดบัเรียบด้วยลกูกลิง้ เรียบ
สม่ําเสมอตามระดบัท่ีกําหนด 
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1.3.2 การปรับระดบัดินถมและบริเวณท่ีจอดรถ ให้ปรับระดบัด้วยดินปนทรายหรือทรายอดัแน่นบดด้วยรถ
บดถนนมีขนาดหนกัไมน้่อยกวา่ 8 ตนั อดัดินแน่นหนาไมน้่อยกวา่15 ซม. และปรับระดบัเรียบสม่ําเสมอและมีความเอียง
ลาดตามระดบัท่ีกําหนด 

1.3.3 การอดัและปรับระดบัดิน ให้ราดนํา้บนดินและทรายท่ีจะปรับระดบัให้ชุ่มมาก และรอจนดิน และ
ทรายท่ีปรับระดบัเร่ิมหมาดแล้วจงึกระทุ้งให้แน่น และจะต้องทําให้ดินเปียกหมาดๆ อยูต่ลอดเวลาท่ีบดหรือกระทุ้งดินอดั
แน่นนัน้ 

 
1.4 การถมดนิ 

เม่ือจะทําการถมดินลงไปในแบบฐานราก กําแพงหรือการก่อสร้างใดๆ จะต้องทําการถอดไม้แบบเก็บกวาด
เศษไม้ ใบไม้และสิ่งของต่างๆ ท่ีไม่ต้องการออกให้หมดก่อนท่ีจะทําการถมดินการถมดินต้องถมครัง้ละไม่เกิน 15 ซม. และ
บดให้แน่นด้วยเคร่ืองกระทุ้ งดิน  การถมดินทบัคอนกรีตกําแพงหรือท่อระบายนํา้จะต้องได้รับอนญุาตจากผู้ควบคมุงาน
เสียก่อนจึงจะลงมือถมดินได้ ผิวหน้าของดินท่ีถมแน่นเพ่ือรองรับส่วนก่อสร้างอ่ืนๆนัน้จะต้องมีผิวหน้าเรียบสม่ําเสมอได้
แนวและได้ระดับ จะต้องมีการระบายนํา้อย่างดีอยู่ตลอดเวลาหากมีรอยชํารุดเกิดขึน้ผู้ รับจ้างจะต้องจัดการแก้ไขให้
เรียบร้อยก่อนท่ีจะทําการก่อสร้างสิง่อ่ืนใดทบัลงไปในบริเวณก่อสร้างนอกจากท่ีตัง้อาคารแล้วจะต้องจดัให้มีผิวหน้าของดิน
ถม แน่นมีทางลาดเอียงให้นํา้ไหลได้สะดวกตลอดเวลา 

 
1.5 การป้องกันดนิพังทะลาย 
 1.5.1 ผู้ รับจ้าง ต้องเลือกใช้ระบบหรือวิธีการท่ีเหมาะสมกบัสภาพงาน และความปลอดภยัในกรณีท่ีงานนี ้

จําเป็นต้องทําระบบป้องกนัดินพงัทะลาย 
 1.5.2 กรณีท่ีเลือกใช้ระบบเสาเข็มไม้ เข็มเหลก็พืด มีการคํา้ยนัในแนวระดบัหรือทะแยง ผู้ รับจ้างจะต้อง

เสนอรายการคํานวณ เพ่ือยืนยนัความมัน่คงแข็งแรงในการเลือกใช้ขนาดความยาวของระบบกนัดินทะลายนัน้ 
 1.5.3 การป้องกนัดินพงัทะลายด้วยระบบ หรือวิธีการพิเศษจากข้างต้น ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอข้อมลูทาง

เทคนิค ให้ผู้แทนผู้วา่จ้างพิจารณาก่อน 
 1.5.4 การฝากหรือยดึกบัโครงสร้างของระบบป้องกนัดิน จะต้องได้รับการอนมุติัจากผู้แทนผู้วา่จ้าง 
 1.5.5 ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัหาเคร่ืองมือ และอปุกรณ์ท่ีเหมาะสมสําหรับการระบายนํา้มาประจํา ณ 

หน่วยงานก่อสร้าง 
 1.5.6 ผลกระทบของโครงสร้างอ่ืนๆจากการผิดพลาดของระบบป้องกนัดิน หรือวิธีการขดุดินเป็นความ

รับผิดชอบของผู้ รับจ้างก่อสร้าง ท่ีจะต้องแก้ไขทําขึน้มาใหม ่หรือสร้างทดแทนด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเอง 
 
1.6 การระบายนํา้ 
 1.6.1 จะต้องจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีดแูล และควบคมุการระบายนํา้ภายในสถานท่ีก่อสร้างตลอดเวลาท่ีมี

ปัญหาเก่ียวกบันํา้ โดยเฉพาะพืน้ท่ีท่ีจะต้องเทคอนกรีต 
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 1.6.2 การระบายนํา้ออกจากสถานท่ีก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัการให้เหมาะสมกบัสภาพงานโดยไมทํ่า
ความเดือดร้อน หรือทําให้เกิดความเสียหายตอ่ทรัพย์สนิและบคุคลอ่ืน เหตท่ีุเกิดขึน้จากเหตขุ้างต้น ผู้ รับจ้างจะต้องชดใช้
และแก้ไข โดยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเอง 

 
1.7 การถมดนิบ่อนํา้เดมิ (คูนํา้เดมิ) 
 1.7.1 ผู้ รับจ้างจะต้องทําการสบูนํา้ออกจากบอ่ หรือคนํูา้เดิม และทําการลอกผิวดินเลนออกไมน้่อยกวา่ 

15 ซม. 
 1.7.2 ทําการถมดินด้วยดินคณุภาพตามท่ีได้รับการอนมุติัจากผู้แทนผู้วา่จ้าง 
 
1.8 การป้องกันแมลง มด และปลวก 
 1.8.1 ผู้ รับจ้างจะต้องทําการทําลายแหลง่มด ปลวก หรือแมลงอ่ืนๆท่ีอยูใ่นบริเวณก่อสร้าง 
 1.8.2 งานป้องกนัปลวก หากมิได้ระบไุว้ในแบบก่อสร้างให้ผู้ รับจ้างทําระบบป้องกนัปลวกในระบบทอ่อดั

นํา้ยากําจดัปลวกในระหวา่งการก่อสร้างหรือก่อนการก่อสร้าง ปกคลมุดิน โดยต้องเสนอวิธีการท่ีเหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ี
และสิง่แวดล้อมของสถานท่ีก่อสร้างจดัทําแบบประกอบการติดตัง้ SHOP DRAWING รวมถงึรายละเอียดของขนาดและ
ชนิดทอระยะรูเจาะอดุนํา้ยา และสวนตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือขอตรวจสอบและขอความเหน็ชอบจากผู้ออกแบบ 

 1.8.3 สารเคมีท่ีเลือกใช้ในการป้องกนัปลวกจะต้องได้รับการพิจารณาอนญุาตและขึน้ทะเบียนไว้กบั
สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงอตุสาหกรรมเทา่นัน้ 

 1.8.4 ผู้ รับจ้างจะต้องป้องกนัผลกระทบจากการใช้สารเคมีข้างต้นตอ่ทรัพย์สนิ หรือบคุคลภายนอกท่ีอยู่
ใกล้เคียง 

 
1.9 การเตรียมดนิสาํหรับปลูกต้นไม้ 
 1.9.1  ดินท่ีนํามาใช้ จะต้องเป็นดินคณุภาพดี มีแร่ธาตท่ีุเหมาะสม (N.P.K.) สําหรับต้นไม้ท่ีจะปลกู 
 1.9.2 ความหนาของชัน้ดินนี ้ต้องไมน้่อยกวา่ 15 ซม. จากดินถม และปราศจากวชัพืชหรือแมลง 
 1.9.3 มีความชืน้ท่ีเหมาะสม 
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2. งานถนน (PAVEMENT) 
 
 2.1 การขุดเพ่ือการสร้างถนน 
  ผู้ รับจ้างจะต้องทําการขดุดินแตง่พืน้ในเขตถนน เพ่ือให้ได้แนวทางและระดบัตามกําหนดในแบบและทําการ
เคล่ือนย้ายวสัดตุา่งๆ ท่ีไมพ่งึประสงค์จากบริเวณก่อสร้าง โดยจะต้องดําเนินการตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
  2.1.1 วสัดตุ่างๆ ท่ีขดุออกและอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะใช้ในงานต่อไปได้ ให้นําไปกองไว้ ณ ท่ีๆ กําหนดให้หรือ
บริเวณท่ีจะทําการถมดิน 
  2.1.2 การขดุดินจะต้องให้ได้รูปร่างตามรูปตดัและได้ตามแนวทางตามกําหนดในแบบถนน 
  2.1.3 ในระหว่างการดําเนินงานการขุดดินพืน้ชัน้ล่าง (Subgrade) ของถนนต้องตกแต่งลาดให้อยู่ใน
ลกัษณะท่ีระบายนํา้ได้ตลอดเวลา หรืออาจขดุเป็นรางนํา้หรือร่องนํา้ก็ได้ 
  2.1.4 การขดุดินจะต้องอยู่ในเขตซึ่งกําหนดในแบบ ห้ามขดุเกินกว่าท่ีกําหนดนอกจากจะได้รับอนญุาต
จากวิศวกรและการตกแตง่ทางลาดต้องดําเนินการให้ได้รูปร่างตามรูปตดั 
  2.1.5 เม่ือขดุดินถึงระดบัท่ีกําหนดให้ในแบบแล้วปรากฏว่าดินชัน้นัน้ๆ ไม่เหมาะสมหรือไม่มีเสถียรภาพ
เพียงพอท่ีจะเป็นพืน้ชัน้ลา่ง (Subgrade) ของถนน ให้ขดุออกไมน้่อยกวา่ 50 ซม. และนําวสัดท่ีุเหมาะสมมาใสแ่ทน 
  2.1.6 เม่ือขดุดินถงึระดบัท่ีกําหนดให้แล้ว จงึจะดําเนินการตกแตง่และสร้างพืน้ชัน้ลา่งของถนนตอ่ไปได้ 
 
 2.2 การถมดนิเพ่ือสร้างถนน 
  ผู้ รับจ้างจะต้องทําการถมดินซึ่งใช้วสัดท่ีุมีคณุสมบติัตามกําหนด บดอดัแน่นให้ได้ระดบัแนวทางท่ีกําหนด
ไว้ในแบบโดยดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
  2.2.1 ในบริเวณท่ีทําการถมดินจะต้องได้รับการตรวจสอบจากวิศวกรเสียก่อนว่าได้ทําการตระเตรียมไว้
อยา่งเรียบร้อยแล้วหรือไมใ่นเร่ืองการปรับพืน้ 
  2.2.2 ในกรณีท่ีจะทําการถมดินจะต้องขุดผิวถนนเดิมนัน้ออกย่อยเป็นก้อนเล็กเพ่ือให้มีการยึดเหน่ียว
วสัดเุดิมและวสัดใุหม ่
  2.2.3 วสัดุท่ีใช้ถมต้องเป็นวสัดท่ีุเหมาะสมจากบริเวณท่ีก่อสร้างหรือบริเวณอ่ืนท่ีได้รับการอนุมติัจาก
วิศวกร ตามหลกัเกณฑ์เปอร์เซน็ต์มากท่ีสดุของวสัดผุา่นตะแกรงเบอร์ 200 ได้ 20 เปอร์เซ็นต์ และวสัดตุ้องปราศจากวชัพืช 
เศษขยะ หินอิฐ กรวด หรือสารเคมีเจือปน 
  2.2.4 การถมดินจะต้องเกล่ียเป็นชัน้ๆ ให้กว้างเต็มบริเวณท่ีจะทําการถมแต่ละชัน้หนาไม่เกิน 15 ซม. 
(ความหนาหลวมตวัก่อนบดอดั) นอกจากในกรณีท่ีถมในคลองเดิมให้ถมเป็นชัน้ๆ แต่ละชัน้หนาเพียงให้พยงุเคร่ืองมือท่ีใช้
บดอดัได้ และบดอดัแน่นตามเกณฑ์ท่ีกําหนดแต่ละชัน้ แล้วจึงเกล่ียใส่วสัดแุละบดอดัชัน้ต่อๆ ไปได้ ทัง้นีว้ิศวกรอาจจะ
อนุญาตให้ทําการถมบดอัดดินแต่ละชัน้หนากว่ากําหนดดังกล่าวได้ หากผู้ รับจ้างใช้เคร่ืองมือบดอัดท่ีมี Compactive 
Effort สงูกวา่ปกติ โดยให้วินิจฉยัด้วยการทดสอบเป็นหลกัการ 
  2.2.5 การถมดินแตล่ะชัน้ จะต้องแตง่พืน้ลาดให้อยูใ่นลกัษณะท่ีจะระบายนํา้ได้ตลอดเวลา 
  2.2.6 แต่ละชัน้ของดินถมจะต้องบดอัดให้มีความแน่น และควบคุมความชุ่มชืน้ให้สม่ําเสมอกันโดย
เคร่ืองมือท่ีวิศวกรเห็นว่าเหมาะสมกบัประเภทของดินนัน้ๆ  ในระหว่างการบดอดัดินจะต้องมีความชืน้ใกล้เคียงกบัผลการ
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ทดลองการบดอดัดินในห้องปฏิบติัการทดลอง ดินแต่ละชัน้ต้องบดอดัดินให้แน่นได้ความแน่นของดินในสนามไม่น้อยกว่า 
95 เปอร์เซน็ต์ ตามมาตรฐาน (95% Standard Proctor) หรือตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ 
  2.2.7 ในบริเวณซึง่รถบดไมส่ามารถเข้าทําการบดอดัได้ให้ถมดินบออดัด้วยเคร่ืองกระทุ้งเป็นชัน้ๆ แต่ละ
ชัน้หนาไมเกิน 10 ซม. (ความหนาหลวมตวัก่อนบดอดั) และจะต้องบดอดัให้ได้ความแน่นสมัพทัธ์ของดินในสนามไม่ต่ํา
กวา่ในข้อ 2.2.6 
  2.2.8 ในการถมดินและบดอัด ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในข้อเสียหายต่างๆ อันเกิดจากการใช้
เคร่ืองมือในการขนย้าย เกล่ียใสว่ตัถแุละเคร่ืองบดอดั ตอ่ทรัพย์สนิตา่งๆในบริเวณท่ีทําการก่อสร้างแลบริเวณใกล้เคียง 
  2.2.9 เม่ือถมดินพืน้ชัน้ล่างของถนน (Subgrade) จะต้องแต่งให้ได้รูปร่างโค้งลาดตามท่ีกําหนดในแบบ 
ยอมให้มีการคลาดเคล่ือนได้ไมเ่กิน 1 ซม. 
  2.2.10 ในการทดสอบ ผู้ รับจ้างเป็นผู้จดัเตรียมแรงงาน อปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และอ่ืนๆท่ีใช้ในการ
ทดสอบความแน่น 1 จดุต่อพืน้ท่ี 300 ตารางเมตร หรือ 1 จดุต่อระยะ 50 เมตร ตามความยาวของถนน โดยถือจํานวนจดุ
ซึ่งจะต้องทดสอบท่ีให้ค่ามากกว่าเป็นเกณฑ์การบดอดัจนกระทัง่ได้ความแน่นสมัพทัธ์ตามท่ีกําหนดไว้ในแบบหรือตาม
ข้อกําหนดนี ้

 
 2.3  การสร้างชัน้พืน้ฐานของถนน 
   ผู้ รับจ้างจะต้องสร้างชัน้พืน้ฐาน (Base Course) และ ชัน้รองพืน้ฐาน (Subbase Course) ของถนน
คอนกรีต ท่ีจอดรถ ถนนแอสฟัลต์ผสมร้อน คนัหิน และอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดในแบบพืน้ชัน้ล่างของถนน (Subgrade) ท่ีได้
เตรียมไว้แล้ว โดยดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
   2.3.1 ก่อนท่ีจะลงมือทําการสร้างชัน้รองพืน้ฐานของถนนพืน้ชัน้ล่างท่ีได้เตรียมไว้แล้ว จะต้องได้รับการ
ตรวจวา่อยูภ่ายในสภาพเรียบร้อย โดยได้บดอดัแน่นด้วยวสัดท่ีุกําหนดให้ได้ระดบัแนวทางตามกําหนดในแบบและรายการ
มาตรฐานวา่ด้วยงานดิน และได้รับความเหน็ชอบจากวิศวกรก่อน 
   2.3.2 วสัดท่ีุใช้เป็นชัน้พืน้ฐานและรองพืน้ฐานของถนนจะต้องมีคณุสมบติัดงัตอ่ไปนีคื้อ  
     1) ปราศจากอินทรียวตัถ ุเช่น ใบไม้ รากไม้ หญ้า ขยะ และสิง่ปฏิกลูอ่ืน 
     2) จะต้องเป็นวสัดธุรรมชาติ หรือวสัดผุสมท่ีสว่นคละของขนาดเมลด็ดงันีคื้อ 

 

ขนาดตะแกรงร่อน 
% ของขนาดเมลด็ท่ีผา่นตะแกรงขนาดตา่งๆ 

A B C D 
2” 100 100 - - 
1” - 75-95 100 100 

3/8” 30-65 40-75 50-85 60-100 
No. 4 25-55 30-60 35-65 50-85 

No. 10 15-40 20-45 25-50 40-70 
No. 40 8-20 15-30 15-30 25-40 
No. 200 2-8 5-20 5-15 5-20 
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     3) จะต้องมจุดุเหลวตวั (Liquid Limit) ไม่เกิน 25% ดชันีของความเหนียว (Plasticity Index) ไม่
เกิน 6% 
     4) จะต้องมีคา่ความต้านทานรับนํา้หนกั โดยมีคา่ CBR ไมต่ํ่ากวา่ท่ีกําหนดไว้ในแบบ 
  2.3.3 วสัดท่ีุได้รับอนญุาตให้ใช้เป็นชัน้พืน้ฐาน และรองพืน้ฐานของถนนจะต้องนํามาเทบนพืน้ชัน้ลา่งซึง่
เตรียมไว้แล้วเกล่ียเป็นชัน้ๆ ตามความหนาท่ีแสดงไว้ในแบบ การเกล่ียต้องเกล่ียเป็นแนวและเป็นชัน้สม่ําเสมอกนั แต่ละ
ชัน้ต้องหนาไม่เกิน 15 ซม. และบดอัดให้แน่นตามกําหนดทีละชัน้ให้เรียบร้อยก่อน จึงเกล่ียวัสดุและบดอัดชัน้ต่อๆ ไป
ตามลําดบั 
  2.3.4 ให้บดอัดชัน้พืน้ฐานและรองพืน้ฐานของถนนซึ่งเกล่ียใส่ไว้เรียบร้อย และบดอัดแต่ละชัน้ด้วย
เคร่ืองมือกลท่ีเหมาะสมและได้รับความเห็นชอบจากวิศวกร ถ้าใช้รถบดจะต้องวิ่งด้วยอตัราไม่เกิน 10 ก.ม. ต่อชัว่โมง ใน
ระหว่างบดอัดจะต้องมีความชืน้ถูกต้องตามท่ีกําหนดให้จากลการทดลองการบดอัดดินด้วยวิธีการมาตรฐานใน
ห้องปฏิบติัการทดลองดินชัน้พืน้ฐานและรองพืน้ฐานของถนนแต่ละชัน้ต้องบดอดัแน่นให้มีความแน่นสมัพทัธ์ไม่ต่ํากว่าท่ี
กําหนดไว้ในแบบ 
  2.3.5 ในบริเวณซึง่รถบดไมส่ามารถเข้าบดอดัได้ให้เกล่ียใสว่สัดชุัน้พืน้ฐานและรองพืน้ฐานของถนนและ
บดอดัเป็นชัน้ๆ แตล่ะชัน้หนาไมเ่กิน 10 ซม. และจะต้องได้ความแน่นสมัพทัธ์ไมต่ํ่ากวา่ท่ีกําหนดไว้ในแบบ 
  2.3.6 ในระหว่างการเกลี่ยใส่วัสดุและบดอัดชัน้รองพืน้ฐานของถนนแต่ละชัน้ดังกล่าวแล้วอาจมี
อปุสรรคเกิดขัน้และทําให้งานชะงกัเป็นการชัว่คราว ผู้ รับจ้างจะต้องแต่งดินเป็นพืน้ลาด เพ่ือจดัเตรียมไว้ให้สะดวกต่อการ
ระบายนํา้ตลอดเวลา 
  2.3.7 ผิวหน้าของพืน้ฐานของถนน จะต้องได้รับการตกแต่งให้มีรูปลกัษณ์ตามลกัษณะท่ีปรากฏในแบบ
ด้วย รถบดล้อเรียบ (Smooth – Steel Roller) ขนาด 8-10 ตนั ในแนวยาวของถนน ผิวหน้าต้องได้ระดบัลาดโค้งตามท่ี
กําหนดตลอด โดยอนโุลมให้ผิดได้ไมเ่กิน 1 ซม.      
  2.3.8 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเตรียมการสร้างชัน้พืน้ฐานของถนนให้แล้วเสร็จเป็นการล่วงหน้า มีความยาว
พอสมควรก่อนท่ีจะสร้างผิวถนน ซึ่งวิศวกรอาจสัง่ให้หยุดงานได้หากเห็นว่าผู้ รับจ้างมิได้เตรียมการไว้เป็นการล่วงหน้า
ดงักลา่วแล้ว 
  2.3.9 ในการทดสอบ ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ จัดเตรียมแรงงาน อุปกรณ์เคร่ืองใช้และอ่ืนๆ ท่ีใช้ในการ
ทดสอบท่ีวิศวกรเหน็ว่าจําเป็น และการทดสอบความแน่นสมัพทัธ์ 1 จดุ ต่อ 300 ตารางเมตร หรือ 1 จดุ ต่อระยะ 50 เมตร 
ของความยาวถนน โดยถือจํานวนจุดซึ่งจะต้องทดสอบท่ีให้ค่ามากกว่าเป็นเกณฑ์ของการบดอัดแต่ละชัน้ ถ้าผลการ
ทดสอบไม่ได้ความแน่นสมัพัทธ์ตามท่ีกําหนดไว้ ผู้ รับจ้างจะต้องทําการบดอดัจนกระทัง่ได้ความแน่นสมัพัทธ์ตามท่ีได้
กําหนดไว้ในแบบ 
  2.3.10 Prime Coat สําหรับพืน้ฐานของถนนแอสฟัลต์ เม่ือทําการบดอดัและตรวจสอบความแน่น ความ
เรียบร้อย ความสม่ําเสมอ และระดบัลาดโค้ง ได้ตามแบบแล้ว ต้องทําความสะอาดโดยการกวาดหรือวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสม ถ้า
หากวิศวกรเห็นเป็นความจําเป็นอาจจะให้พรมนํา้บางๆ บนผิวหน้าก่อนท่ีจะทําการพ่นยางได้ การพ่นยางให้ใช้ Medium 
Curing Cut Black Asphalt Type MC-1 อตัราระหว่าง 0.50  ถึง 1.5 ลติรต่อตารางเมตร และท่ีอณุหภมิูระหว่าง 135°F 
ถึง 160°F (50°C ถึง 71°C) หรือวิศวกรอาจเปล่ียนแปลงเกรดของยางตามความหยาบของผิวพืน้บนพืน้ฐานท่ีสะอาดด้วย
เคร่ืองพ่นท่ีเหมาะสมโดยสม่ําเสมอภายใต้ความดนัท่ีต้องการ  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาเคร่ืองมือท่ีจําเป็นในการวดัอณุหภมิู
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ของยางทัง้ในเตาและในรถต้มยาง การหาอตัราของยางท่ีใช้เคร่ืองพน่จะต้องผา่นการเหน็ชอบของวิศวกรเสียก่อน หลงัจาก
การพน่ยางครัง้แรกแล้ว หากปรากฏวา่ปริมาณยางท่ีพน่มายงัมีข้อผิดพลาดจะต้องแก้ไขเคร่ืองพ่นยางให้เรียบร้อยเสียก่อน 
จึงดําเนินการต่อไปได้ ถ้าไม่มีทางสํารองสําหรับการจราจรให้ลาดยางทีละคร่ึงของความกว้างของถนนตามท่ีวิศวกร
กําหนดให้ เม่ือพ่นยางแล้วจะต้องทิง้ไว้ให้บ่มตวัไมน้อยกว่ากําหนดของประเภทยางนัน้หรือจนกว่าจะแห้ง และในระหว่าง
การบม่ต้องคอยระวงัรักษาตลอดแนวท่ีพนยางไว้ห้ามรถผา่นด้วย ในกรณีท่ีจําเป็นให้รถผ่านให้ใช้ทรายสะอาดลาดทบัหน้า
ก่อน 
 
 2.4 การสร้างผิวถนนคอนกรีต และลานจอดรถ 
  ผิวถนน หมายถงึ สว่นท่ีถดัจากชัน้รองพืน้ฐานขึน้มาของถนนคอนกรีต ลานจอดรถ และคนัหิน 
  2.4.1 วสัด ุ
   คอนกรีตและเหล็กเสริมจะต้องเป็นไปตามหมวดงานคอนกรีต และหมวดเหล็กเสริม การก่อสร้าง
งานคอนกรีตเสริมเหลก็กําลงัต้านทานแรงอดัคอนกรีตจะต้องเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ 
  2.4.2 การก่อสร้าง 

1) ชัน้รองพืน้ฐานซึ่งมีความหนา การบดอดั และคณุภาพวสัดถุกูต้องตามแบบและข้อกําหนด
นีโ้ดยมีความลาด ความโค้ง ระดบัถูกต้องตามแบบ ถ้าทิง้ไว้นานหรือฝนตก หรือเปิดให้รถวิ่งผ่านจะต้องแต่งหรือบดอดั
ก่อนเทคอนกรีตให้เรียบได้ระดบัตามแบบอีกครัง้ 

2) Formwork ให้ใช้ Formwork ทําด้วยเหลก็หรือแบบไม้ท่ีหนาไมน้่อยกว่า 1/4.” และได้รีบการ
เสริให้แข็งแรง ไม่คดงอ ก่อนนําเข้าท่ีจะต้องขูดผิวหน้าแบบให้สะอาดทานํา้มนัแล้วยึดตรึงเข้าท่ีมิให้ขยบัเขยือ้นได้ง่าย 
ระดบัผิวบนของแบบจะผิดได้ไมเ่กิน 0.5 ซม. ในระยะ 10 เมตร สวนแนวด้านข้างจะคดงอได้ไมเ่กิน 1 ซม. ใน 6 เมตร 

3) การเสริมเหล็ก เหล็กเสริมจะต้องได้ขนาดและระยะตามปรากฏในแบบแผงเหล็กเสริม
จะต้องผกูแน่น มีเหล็กหรือก้อนคอนกรีตหนนุไว้ให้ถกูระดบัท่ีกําหนดไว้ในแบบเหล็กเส้นริมสดุ จะห่างจากขอบคอนกรีต
หรือรอยตอ่ได้ไมเ่กิน 7.5 ซม. และปลายทัง้สองข้างของเหลก็เสริมจะหา่งจากขอบคอนกรีตหรือรอยตอ่ได้ไมเ่กิน 5 ซม.  

4) เหลก็เดือยระหว่างแผ่น (Dowel Bars หรือ Tie Bare) จะต้องยดึให้มนัคงมิให้เคล่ือนท่ีได้ 
ในขณะเทคอนกรีต มีระดบัแนวและตําแหน่งถกูต้องตามกําหนดในแบบ ถ้าหากว่าในแบบระบุให้ทาแอสฟัลต์หรือวสัดุ
อยา่งอ่ืนท่ีป้องกนัมิให้คอนกรีตจบัผิวเหลก็ก็ต้องทาให้ทัว่อยา่งบางท่ีสดุ เหลก็ Tie Bars ท่ีเช่ือมระหวา่งแผงเม่ือเทคอนกรีต
แล้วห้ามถอดออกโดยเดด็ขาด 

5) ก่อนการเทคอนกรีต ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งให้วิศวกรทราบล่วงหน้าเสียก่อนท่ีจะได้ตรวจ 
Formwork เหลก็เสริมและเคร่ืองอปุกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการเทคอนกรีตว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยและสามารถใช้งานได้ดี การ
เทคอนกรีตควรเทให้เสร็จแผงหนึ่งๆ ภายใน 15 นาที การเกล่ียการกระทุ้ง แตงหน้าคอนกรีตให้กระทําด้วยเร่ืองมือกลและ
วิศวกรอาจจะให้ใช้บรรทัดไม้ หรือเหล็กซึ่งมีเคร่ืองสัน่สะเทือนจังหวะไมน้อยกว่า 3,000 ครัง้ต่อนาที ในการปาดหน้า
คอนกรีตก็ได้ทัง้นีข้ึน้อยูก่บความเหมาะสมของงาน 

6) การแต่งผิวหน้าคอนกรีต เม่ือเทคอนกรีตได้ระดบัแล้ว จะต้องแตงให้เรียบร้อยอีกครัง้เพ่ือ
ปาดเอาปนูทรายท่ีติดผิวหน้าคอนกรีตออกและลบรอยคล่ืนท่ีเกิดจากการเทคอนกรีตด้วย และเม่ือคอนกรีตเร่ิมแข็งตวัแล้ว
จะต้องใช้ไม้กวาด (Broom) กวาดผิวคอนกรีต ไม้กวาดนีต้้องเป็นท่ีวิศวกรเห็นชอบให้ใช้แล้ว การกวาดให้กวาดจากริมหนึ่ง 
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ไปยงัริมหนึง่ในแนวตัง้ฉากกบัศนูย์กลางของถนน การกวาดแตล่ะครัง้ให้กวาดทบัแนวรอยกวาดครัง้ก่อนสว่นหนึ่งด้วย และ
จะต้องระมดัระวงัมิให้รอยกวาดลกึกว่า ¼ ซม. เพียงแต่ให้ผิวหยาบเท่านัน้ ผิวคอนกรีตเม่ือเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องไม่มีรู
หรือโพรงขรุขระเป็นหลมุหรือเป็นก้อนหรือมีกรวดหินหยาบโผลอ่ยูท่ี่ผิว 

7) การบ่มคอนกรีต คอนกรีตเม่ือได้รับการแต่งผิวหน้าเรียบร้อยแล้ว 24 ชม. ต้องได้รับการบ่ม
เพ่ือให้มีความแข็งแรงเป็นเวลาไมน้อยกวา่ 7 วนั ด้วยวิธีการอยา่งหนงอยา่งใดฃตอ่ไปนี ้

- ใช้กระสอบคลมุสลบักนัเป็นสองชัน้ โดยให้เหล่ือมกนัอย่างน้อย 15 ซม. แล้วรดนํา้ให้ชุ่ม
อยูต่ลอดเวลา 

- ใช้ดินเหนียวกัน้เป็นขอบโดยรอบแล้วใช้นํา้แข็งขงัให้เตม็ผิวหน้าคอนกรีต 
- ใช้ทรายเทคลมุผิวหน้าคอนกรีต แล้วรดนํา้ให้ชุ่มอยูต่ลอดเวลา 
- ใช้นํา้ยาบ่มคอนกรีตตามกรรมวิธีท่ีผู้ผลิตกําหนดไว้ แต่จะต้องได้รบความเห็นชอบจาก

วิศวกรเสียก่อน 
8) การถอดแบบ แบบจะถอดได้เม่ือเทคอนกรีตเรียบร้อยแล้วไม่น้อยกว่า 24 ชม.และได้รบ

ความเห็นชอบจากวิศวกรเสียก่อน การถอดแบบจะต้องทําด้วยความระมดัระวงัมิให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของคอนกรีตชํารุด
เสียหาย ถ้าหากว่าการถอดแบบทําให้เกิดการเสียหายขึน้  ผู้ รับจ้างจะต้องทําการแก้ไขให้ดีเหมือนเดิม ทัง้นีใ้ห้อยู่ในดลุย
พินิจของวิศวกร 

9) รอยต่อต่างๆ ต้องสร้างให้ได้รูปลกัษณะ การเสริมเหลก็ Dowel Bars และ Tie Bars ถกูต้อง
ตามแบบ การยาแนวต้องทําด้วยความประณีต ใช้วสัดตุามท่ีกําหนดไว้ในแบบโดยจะต้องดําเนินการ 

- รอยตอ่จะต้องทําให้แห้ง ปราศจากฝุ่ นลอออง สิง่สกปรกและนํา้มนัเสียก่อน 
- ในการยาแนวอาจจะต้องทารองพืน้ด้วย โดยใช้วสัดท่ีุเหมาะสมกบัวสัดท่ีุใช้ยาแล้ว ตาม

กําหนดในแบบ และดําเนินตามกรรมวิธีของผู้ผลติ 
- วสัดท่ีุใช้ยาแนวจะต้อองต้มด้วยเคร่ืองต้มท่ีเหมาะสม สามารถควบคมุอณุหภมิูได้ตาม

กรรมวิธีท่ีผู้ผลติกําหนดไว้ 
- อณุหภมิูของวสัดยุาแนวท่ีเทรอยต่อจะต้องอยู่ในระหว่าง 338-374ºF หรือตามวิธีการใช้

วสัดนุัน้ๆ 
- การตดัแนวรอยตอ่ด้วยเคร่ืองตดั (Joint Cutter) ให้ตดัเม่ือคอนกรีตมีอายไุม่น้อยกว่า 6 

ชัว่โมง 
 
 2.5 ความต้องการอ่ืนๆ 
  2.5.1 ความหนาของพืน้ถนนคอนกรีตท่ีหลอ่เรียบร้อยแล้ว จะมีความหนาน้อยกว่าในแบบได้ไม่เกิน 0.5 
ซม. แตเ่ม่ือถวัเฉล่ียกนัแล้วจาก 10 จดุ จะต้องหนาไมน้่อยกวา่ท่ีกําหนดไว้ในแบบ 

  2.5.2 การเปิดการจราจร การเปิดการจราจรของถนนคอนกรีต จะต้องเปิดหลงัจาหลอ่พืน้ถนนเสร็จแล้ว
เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 21 วนั ยกเว้นในกรณีพิเศษ ซึง่จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากวิศวกรเสียก่อน 
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  2.5.3 ในกรณีท่ีถนนคอนกรีตถูกสร้างอยู่ในท่ีแคบ หรือในบริเวณท่ีไม่มีทางเหลือให้เดินได้ ผู้ รับจ้าง
จะต้องปูแผ่นไม้เป็นทางเดินชั่วคราวให้บุคคลเดินได้สะดวก เพ่ือป้องกันมิให้คอนกรีตท่ียังไม่ได้อายุได้รับความ
กระทบกระเทือน 
  2.5.4 การเช่ือมต่อกบัถนนเดิม เม่ือผู้ รับจ้างสร้างพืน้ถนนคอนกรีตเสร็จแล้วจะต้องดําเนินการปรับพืน้
ถนนใหมก่บัถนนเดิมให้กลมกลืนกนัโดยให้แอสฟัลต์ผสมรวมบนถนนเดิมบริเวณตอ่เช่ือมทัง้นีใ้ห้อยูใ่นดลุยพินิจของวิศวกร 
 
 2.6 การสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ผสมร้อน 
  2.6.1 วัสดุท่ีใช้ในการสร้างผิวจราจรประกอบด้วย หินย่อย (Crushed Stone) และวัสดุแอสฟัลต์ 
(Bituminous Material) มีลกัษณะขนาดและคณุภาพกําหนดไว้ดงันี ้

1) หินย่อย ประกอบด้วยสว่นหยาบท่ีค้างตะแกรงเบอร์ 4 และสว่นละเอียดท่ีผ่านตะแกรงเบอร์ 
200 คละกนัอยูใ่นสดัสว่นท่ีพอเหมาะ 

2) หินยอ่ยสว่นหยาบจะต้องสะอาด เหนียว ผิวหน้าขรุขระ ทนทาน และไม่มีชิน้สว่นท่ีแบนยาว 
และผมุากเกินไป และเปอร์เซ็นต์ความสกึหรอ (Percentage of wear) เม่ือทดลองด้วยวิธี Los Angeles Abrasion Test 
แล้วจะต้องไมเ่กิน 40 

3) หินย่อยส่วนท่ีหยาบจะต้องเป็นหินท่ีได้จากการย่อยหินใหญ่ (Crushed Stone) หากจะใช้
กรวดจะต้องเป็นกรวดยอ่ย (Crushed Gravel) หรืออ่ืนใดท่ีทําการทดลองให้ใช้ได้ 

4) หินย่อยส่วนท่ีละเอียดต้องเป็นหินฝุ่ น (Lime Stone Dust) หรือปนูซีเมนต์หรือปนูขาว 
(Hydrated Lime) ในกรณีท่ีไมส่ามารถหาหินสว่นละเอียดได้จะใช้ทรายก็ได้ แตต้่องทําการทดลองให้ใช้ได้แล้ว 

5) วสัดแุอสฟัลต์ (Bituminous Material) ให้ใช้แอสฟัลต์ซีเมนต์ (AC) 80-100 Penetration 
และแอสฟัลต์ซีเมนต์ท่ีจะใช้จะต้องได้มาจากการกลัน่นํา้มนัปิโตรเลียม มีเนือ้สม่ําเสมอไม่มีนํา้เจอปนและไม่เป็นฟอง เม่ือ
ได้รับความร้อนถงึ 350ºF และต้องมีคณุสมบติัดงันี ้

 Min Max 
Penetration 80 100 
Flash Pont Cleaveland Open Cut,ºF 450 - 
Ductility at 77 ºF 5CM   
Per minute,cm 100 - 

Loss on heating,325 ºF, 5 hrs,% - 1.0 

Solubility in Carbon Tetrachloride % 99.5 - 

 
2.6.2  ส่วนผสมผิวทาง นีป้ระกอบด้วยหินย่อย ตามขนาดและชนิดของผิวและอัตราส่วนผสมของ

แอสฟัลต์ ดงัตอ่ไปนี ้
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ขนาดตะแกรงร่อน 
% ผา่นตะแกรง 

Dense Grade Coarse Grade 
3/4” 100 100 
½” 80-100 75-100 
3/8” 70-90 60-85 

4 50-70 35-55 
8 35-50 20-35 

30 18-29 10-22 
50 13-23 6-16 
100 8-16 4-12 
200 4-10 2-8 

จํานวนแอสฟัลต์เป็น % โดยนําหนกั 3.5-7.0 3.0-6.5 
 
  โดยชัน้ Levelling Coarse ให้ใช้ Coarse Grade และชัน้ Wearing Course ให้ใช้ Dense Grade 
  2.6.3 วิธีการผสม การผสม Bitumen Macadam นี ้ใช้วิธีผสมแอสฟัลต์กบัหินแล้วจึงนําไปลาดบนพืน้
ทางท่ี Prime ไว้แล้ว การผสมให้ใช้ Hot-Mixed Plant. 
  2.6.4 อณุหภมิูของวสัดใุนการผสมอณุหภมิูของวสัดท่ีุใช้ในการผสมให้เป็นดงันีคื้อ 
   แอสฟัลต์ซีเมนต์ 300 ºF + 15 ºF 
   อณุหภมิูของกินออ่น 325 ºF + 15 ºF 
  2.6.5 คณุสมบติัของแอสฟัลต์ ผสมหลงัจากผสมเสร็จแล้ว ต้องมีคณุสมบติัดงันีคื้อ 
   เม่ือทดสอบด้วยวิธีการของแชลล์ท่ีอณุภมิู 140 ºF และอดัด้วย Rammer มาตรฐานข้างละ 75 
ครัง้จะต้องมีค่า Stadility ไม่ต่ํากว่า 750 ปอนด์ ค่า Flow อยู่ระหว่าง (8-16)x10-2 นิว้ Void in total Mixer 3-5% มีค่า 
Aggregate void Filled 75-85% การทดสอบ เพ่ือให้สว่นผสมมีคณุภาพดีและให้ปริมาณแอสฟัลต์ได้ถกูต้องวิศวกรจะให้
ผู้ รับจ้างสง่วสัดตุา่งๆ ไปทําการทดสอบเสียก่อนท่ีจะอนญุาตให้ใช้งานได้ 
 
 2.7 การก่อสร้าง 
  2.7.1  สภาพอากาศ การจะลาดแอสฟัลต์ผสมร้อนจะต้องลาดในขณะท่ีผิวพืน้ฐานท่ีทํา Prime Coat ไว้
แล้ว และอยูใ่นสภาพเรียบร้อย แห้งสนิท อากาศจะต้องแจ่มใสไมมี่ฝนตกหรือหมอก 

  2.7.2 รถบรรทุก รถสําหรับบรรทุกแอสฟัลต์ผสมจะต้องมัน่คง สะอาดและผิวภายใน กะบะเป็นโลหะ
เรียบและผิวภายในกะบะต้องพ่นบางๆ ด้วยนํา้สบู่ หรือนํา้มนัโซล่าเพ่ือป้องกนัแอสฟัลต์ผสมร้อนติดกบัพืน้รถกะบะแต่ละ
คันเม่ือบรรทุกแอสฟัลต์ผสมร้อนต้องคลุมด้วยผ้าใบสูญเสียความร้อน หรือถูกนํา้ฝน รถทุกคันจะต้องสามารถรักษา
อณุหภมิูของแอสฟัลต์ผสมตามท่ีต้องการขณะใช้งานได้ 
  2.7.3 เคร่ืองปแูละเคร่ืองแต่ง เคร่ืองมือสําหรับปลูาด และแต่งจะต้องขบัเคล่ือนด้วยตวัเองได้สามารถปู
ลาด และแตง่ให้ได้ระดบัความหนา ความหนา ความลาด 
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  2.7.4 การปลูาดและการแตง่ เม่ือได้ขนแอสฟัลต์ผสมร้อนมาถึงสถานท่ีก่อสร้าง แล้วให้ปลูาดด้วยเคร่ือง 
Spreader และ Finisher ปรับให้ได้ระดบั ความหนา ความลาดความโค้ง ตามรูปตดัในแบบในสถานท่ีท่ีไม่สามารถใช้
เคร่ือง Spredader and Finisher ได้ให้ใช้คนสาดเกล่ียปรับแตง่ระดบัความหนา ความลาด ความโค้ง ตามรูปตดัในแบบ 
  2.7.5 การบดอดั ให้กระทําเป็น 2 ชัน้ คือ ชัน้ Levelling Course และ Wearing Course ภายหลงัจาก
เคร่ืองปไูด้ลงวสัดเุป็นผิวทางแล้วให้ทําการบดอดัครัง้แรกด้วยรถบดล้อเรียบท่ีมีนํา้หนกั 8-10 ตนั อณุหภมิูของแอสฟัลต์
ผสมร้อนขณะท่ีเร่ิมทําการบดอดันีจ้ะต้องไม่ต่ํากว่า 250 ºF หลงัจากนัน้ให้อดอดัตามด้วยรถบดอดัยางขนาด 10-12 ตนั 
อณุหภมิูขณะบดอดัด้วยรถบดล้อยางนีต้้องอยู่ระหว่าง 170 ºF + 15 ºF เม่ือรถบดล้อยางได้บดอดัจนได้ท่ีแล้ว ให้ใช้รถบด
ล้อเรียบบดอดัเป็นครัง้สดุท้าย เพ่ือลบรอยล้อของรถบดล้อยางอีกครัง้หนึ่ง อณุหภมิูขณะทําการบดอดัครัง้สดุท้ายควรอยู่
ระหวา่ง 140 ºF + 15 ºF การบดอดัทกุขัน้ตอนให้กระทําจากริมเล่ือนเข้าหาศนูย์กลางและให้รถบดวิ่งทบัแนวเดิมประมาณ
คร่ึงหนึง่ 
  2.7.6 ความหนาแน่นของแอสฟัลต์ผสมร้อน หลงัจากการบดอดัแล้วจะต้องไม่น้อยกว่า 98% ของ 
Marshall Density ของตวัอยา่งท่ีได้จาก Plant 
  2.7.7 การตรวจสอบการบดอัด เม่ือบดอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทําการทดสอบความหนาแน่นของ
แอสฟัลต์ผสมร้อนให้ได้ตามท่ีกําหนดไว้ ถ้าความหนาแน่นไม่ได้ตามท่ีกําหนดให้แก้ไขจนกว่าจะได้ตามกําหนด ถ้าหากไม่
สามารถจะทําให้แน่นตามกําหนดได้ ให้รือ้ออกทําใหม ่

 
 งานทางเท้า 
 
 2.8 วัสดุ 
  2.8.1  วสัดรุองพืน้ทางเท้าจะต้องเป็นทราย หรือหินฝุ่ น หรือหินฝุ่ น หรือ Porous Materials อ่ืนๆโดยมี
ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางท่ีใหญ่ท่ีสดุ ไมเ่กิน 1 ซม. และได้รับการอนมุติัจากวิศวกร 
  2.8.2 คอนกรีต จะต้องมีกําลงัต้านทานแรงอดัคอนกรีตตามท่ีระบใุนแบบ วสัดสุว่นผสมคอนกรีตและ
การก่อสร้างจะต้องเป็นไปตาม หมวดท่ี 4 คอนกรีต 
  2.8.3  เหลก็เสริม จะต้องเป็นไปตาม หมวดท่ี 3 เหลก็เสริมคอนกรีต 
  2.8.4 วสัดแุผน่ปทูางเท้า จะต้องเป็นไปตามท่ีระบใุนแบบสถาปัตยกรรม 
 
 2.9 การก่อสร้าง 
  2.9.1  ผู้ รับจ้างจะต้องขดุดิน ถมดิน และปรับแตง่พืน้ในเขตทางเท้าให้ได้ระดบั ทางลาดรูปตดั และ
ความหนาแน่น ตามท่ีกําหนดในแบบ และในข้อกําหนด งานขดุและงานถม วสัดท่ีุไมเ่หมาะสมหรือไมมี่เสถียรภาพเพียง
พอท่ีจะใช้เป็นพืน้ชัน้ลา่ง (Subgrade) ของทางเท้าจะต้องขดุออกและนําวสัดท่ีุเหมาะสมมาใสแ่ทน 
  2.9.2 วสัดรุองพืน้ทางเท้าจะต้องมีความหนาและได้รับการบดอดัให้ได้ความแน่นตามท่ีระบใุนแบบ 
  2.9.3 ผู้ รับจ้างจะต้องทําการหลอ่แผน่พืน้คอนกรีตเสริมเหลก็ โดยการหลอ่กบัท่ีบนชัน้รองพืน้ทางเท้า
พร้อมด้วยรอยต่อ และรอยตอ่แยกระหวา่งแผน่พืน้ตามท่ีกําหนดในแบบ 
  2.9.4  ในกรณีท่ีแบบสถาปัตยกรรมระบไุว้ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหา และติดตัง้วสัดปุพืูน้เหนือแผน่พืน้
คอนกรีตเสรีมเหลก็ ตามท่ีระบ ุ
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3. มาตรฐานงานฐานราก 
 

3.1 ขอบเขตของงาน 
 3.1.1 ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ สํารวจวางแนว และสํารวจระดบัอ้างอิงของโครงอาคารแนวถนนอาคารประกอบ

ท่ีเก่ียวข้อง แนวรัว้รอบบริเวณ และจดัทําแบบผงัโครงอาคารข้างต้น เพ่ือเสนอผู้แทนผู้ว่าจ้างพิจารณา และดําเนินการใน
ขัน้ตอ่ไป 

 3.1.2 ในกรณีท่ีมีการแยกงานระหว่างส่วนโครงสร้างอาคาร และงานเสาเข็มอาคารผู้ รับจ้างจะต้อง
ตรวจสอบแนวและระดบัอ้างอิงต่างๆ ร่วมกบัผู้ รับจ้างตอกเสาเข็มอาคารและสํารวจตําแหน่งเสาเข็มจากสภาพจริง โดย
จดัทําเป็นแบบก่อสร้างเสนอให้ผู้แทนผู้วา่จ้างพิจารณาอนมุติัพร้อมกบังานเปิดฐานรากอาคาร 

 3.1.3 ผู้ รับจ้างจ้างจะต้องจัดหาวสัด ุอปุกรณ์ ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะงาน ตลอดจนแรงงาน และสิ่งอ่ืนใด ท่ี
จําเป็นสําหรับงานเตรียมฐานราก พร้อมการป้องกนั รัว้ชัว่คราวหรือตาข่ายป้องกนับคุคลภายนอกเข้ามาในบริเวณก่อสร้าง 
หรือสิ่งวสัดกุ่อสร้างท่ีจะตกออกมานอกบริเวณก่อสร้างอนัเป็นอนัตรายต่อบคุคลท่ี 3 พร้อมปิดป้ายประกาศแสดงขอบเขต
พืน้ท่ีสําหรับการทํางานก่อสร้าง 

 3.1.4 ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่องานขุดดิน การป้องกันดิน ป้องกนันํา้ การปรับพืน้ท่ีการตดัต้นไม้ใน
บริเวณก่อสร้าง และนําไปทิง้ ณ ตําแหน่งท่ีผู้แทนผู้วา่จ้างเหน็ชอบ โบราณวตัถ ุและสิ่งของอญัมณีท่ีมีค่าท่ีขดุได้เป็นสมบติั
ของผู้วา่จ้าง 
 

3.2 ฐานรากที่ต้องใช้เสาเขม็ 
 3.2.1 ผู้ รับจ้างจะต้องระมดัระวงัในการทํางาน การทํา SHEET PILE ท่ีติดกบัอาคารข้างเคียง การขดุเปิด

งานดินท่ีมีผลตอ่ตําแหน่งเสาเข็ม ความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากเหตท่ีุผู้ รับจ้างขาดความพร้อมในการทํางาน หรือใช้อปุกรณ์ท่ี
ไมเ่หมาะสมทํางาน ผู้ รับจ้างจะต้องทําการแก้ไข เพ่ือให้ได้ความแข็งแรงตามท่ีออกแบบไว้ 

3.2.2 ความลกึของฐานรากขนาดและรายละเอียดการเสริมเหลก็จะต้องเป็นไปตามแบบรายละเอียดท่ีได้
กําหนดให้ 

3.2.3 เสาเข็มท่ีใช้จะต้องมีคณุภาพและคณุสมบติัเป็นไปตามมาตรฐานเสาเข็ม ข้อ 3 ทกุประการ 
3.2.4 การยกการตอกให้เป็นไปตามมาตรฐานเสาเข็ม การทดสอบความสามารถในการรับนํา้หนกับรรทกุ

ของเสาเข็มให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบการรับนํา้หนกับรรทกุของเสาเข็ม 
3.2.5 ฐานรากท่ีใช้เสาเข็มยาวการตอกเสาเข็มจะต้องตอกด้วยความระมดัระวงัมิให้เกิดความเสียหายแก่

อาคารข้างเคียง ความเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายนัน้ๆ แต่ผู้ เดียว การตอก
เสาเข็มจะต้องตอกให้เป็นระเบียบ โดยตอกเสาเข็มเป็นแนวๆ หรือเสร็จเป็นฐานๆ ไปห้ามตอกสลบัไปสลบัมา 

3.2.6 ในกรณีท่ีเสาเข็มจมลงเร็วผิดปกติในขณะตอกสําหรับอาคารเดียวกนั ผู้ รับจ้างจะต้องรายงานให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคมุงานทราบทนัที  เพ่ือจะได้พิจารณาว่าควรจะแก้ไขอย่างไร คําวินิจฉยัดงักลา่วถือ
เป็นเดด็ขาด 

3.2.7  หากมีความจําเป็นจะต้องถมดินหรือทรายในบริเวณท่ีได้ตอกเสาเข็มไว้แล้วการถมจะต้องถมด้วย
ความระมดัระวงัมิให้เสาเข็มชํารุด  เอน  เอียง  หรือหนีศนูย์กลาง และเพ่ือมิให้เกิดปัญหาดงักลา่ว ผู้ รับจ้างจะต้องถมดิน
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หรือทรายรอบเสาเข็มแต่ละต้นให้สูงกว่าระดับอ่ืนๆ หากเกิดการชํารุดของเสาเข็มขึน้ไม่ว่ากรณีใด ผู้ รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบคา่เสียหายทัง้หมดแตเ่พียงผู้ เดียว 

3.2.8 การเตรียมงานดินในระดับหัวเสาเข็ม การเทคอนกรีตหยาบ การทํางานคอนกรีตเสริมเหล็กต้อง
เสนอแผนงานให้ผู้แทนผู้วา่จ้างหรือผู้ควบคมุงานเหน็ชอบก่อนการดําเนินการจริง 

 
3.3 ฐานรากแผ่ 
 3.3.1    ใช้กบัดินท่ีมีความแข็งมาก (คา่ SPT ตัง้แต ่50 ขึน้ไป) หรือ บริเวณท่ีเป็นชัน้หิน 
 3.3.2    ก่อนทําฐานรากจะต้องทําการบดอดัดินให้ได้ตามมาตรฐานท่ีระบใุนแบบ หากไม่ได้ระบใุนแบบ 

จะต้องทําการทดสอบคา่ CBR ไมน้่อยกวา่ 15% และคา่ modify standard proctor ไมน้่อยกวา่ 95% 
 

3.4 การขุดดนิเพ่ือทาํฐานราก 
3.4.1 การขดุบ่อทําฐานราก  ผู้ รับจ้างจะต้องขดุให้ได้ขนาด และระดบัตามแบบและรายละเอียดพร้อม

ทัง้ป้องกนัมิให้ดินทลายเกิดความเสียหายใดๆ   ซึง่อาจจะทําได้ด้วยการกัน้คอก หรือขดุดินลดเป็นชัน้ๆ ลงไป 
3.4.2 ดินท่ีขดุขึน้จะต้องนําไปกองไว้ให้เรียบร้อยตามคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจการจ้าง เม่ือทํา

ฐานรากเสร็จเรียบร้อยตามแบบและรายละเอียด แล้วผู้ รับจ้างจะต้องกลบบ่อดินท่ีได้ขดุขึน้ให้คงสภาพเดิม สว่นดินท่ีเหลือ
จะต้องทําการเกล่ียให้เรียบร้อยในพืน้ท่ีท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างกําหนด 

3.4.3 ก่อนท่ีจะทําการกลบบ่อดิน ผู้ รับจ้าง จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ เพ่ือตรวจดู
ความเรียบร้อยของฐานรากท่ีเสร็จเรียบร้อยแล้วเสียก่อนจงึจะทําการกลบดินได้ 

3.4.4 การกลบดินจะต้องถมเป็นชัน้ๆ ชัน้หนึ่งๆ หนาไม่เกิน 15 ซม. แล้วกระทุ้งให้แน่นทกุๆ ชัน้หาก
รายละเอียดได้ระบุความหนาแน่นของชัน้ดินท่ีถมแต่ละชัน้ไว้แล้ว การกระทุ้ งดินจะต้องทําด้วยเคร่ืองกล และค่าความ
หนาแน่นของชัน้ดินแตล่ะชัน้จะต้องมีคา่ไมน้่อยกวา่คา่ท่ีได้กําหนดให้ 

3.4.5 ก่อนท่ีจะเทคอนกรีตฐานราก ผู้ รับจ้างจะต้องสูบนํา้ก้นบ่อออกให้หมด ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการเทคอนกรีต   หากปรากฏว่าในบริเวณท่ีก่อสร้างนัน้ เป็นลุ่มนํา้มีนํา้มากและไม่สามารถจะสบูนํา้ในบ่อฐานราก
ให้แห้งทนัแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องทําบ่อดกันํา้ท่ีก้นบ่อมีความลกึมากกว่าระดบัก้นฐานรากจํานวนมากพอในบริเวณข้างเคียง 
พร้อมทัง้ใช้เคร่ืองสบูนํา้สบูนํา้ทิง้จากบอ่นํา้ทัง้นีเ้พ่ือให้ก้นบอ่ฐานรากปราศจากนํา้ 

3.4.6 ในการเทคอนกรีตฐานรากแตล่ะฐาน ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบเพ่ือ
ตรวจสอบความถกูต้องเรียบร้อยเสียก่อนเม่ือได้รับความเหน็ชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้วจงึจะดําเนินการตอ่ไปได้ 
 
 
  
 



โครงการอาคารหอประชมุ จํานวน 1 หลงั มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 19/DS/ARU14-12 

Doc. No.   :  FEC/ARU14/SP-S/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  งานโครงสร้าง Page  4-1/8        

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

4. งานเสาเข็มตอก 
 

4.1   ขอบเขตของงานเสาเขม็ตอก 
4.1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้จดัหาวสัด ุแรงงาน และอปุกรณ์ทกุชนิด รวมทัง้สิ่งอ่ืนใดท่ีจําเป็นสําหรับการตอก

เสาเข็มในตําแหน่ง และจํานวนท่ีระบใุนแบบ 
4.1.2 งานเสาเข็มรวมถึงการผลิต การจัดส่ง การทดสอบ และการตอกวัสดุรองรับฐานราก อาคารต่างๆ 

ตามท่ีกําหนดไว้ในแบบก่อสร้างตลอดจนการท่ีผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้ต่อบคุคลหรือทรัพย์สินหรือ
สาธารณปูการตา่งๆ อนัเน่ืองมาจากการทํางานเสาเข็ม 

4.1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องตอกเสาเข็ม ท่ีสามารถรับนํา้หนกัปลอดภยัตามท่ีกําหนดไว้ในแบบก่อสร้าง (Safety 
Factor = 3.0) จํานวนตามแบบผงัฐานราก และความยาวของเสาเข็มขึน้อยู่กบัข้อมลูผลเจาะสํารวจดิน ณ สถานท่ีก่อสร้าง
จริงโดยใช้ Pilot Test จํานวน 4 จดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้ กําหนดจดุในสนาม 

 
4.2   ข้อกาํหนดวัสดุเสาเขม็คอนกรีตเสริมเหลก็อัดแรงหล่อสาํเร็จ 

เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอดัแรงหล่อสําเร็จท่ีจะนํามาใช้ในงานก่อสร้างจะต้องผลิตจากโรงงานท่ีมีอปุกรณ์
พร้อมเพรียงสําหรับงานคอนกรีตอดัแรงและมีบุคลากรซึ่งได้รับอนญุาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ (สาขา
วิศวกรรมโยธา) ทําหน้าท่ีควบคมุการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งแก่คณะกรรมการตรวจการจ้างให้ทราบ
ถงึช่ือผู้ผลติพร้อมด้วยรายละเอียดของเสาเข็มท่ีเสนอขอใช้ 

เสาเข็มทกุต้นจะต้องมีเลข อกัษร หรือเคร่ืองหมายระบุช่ือผู้ผลิต วนัเดือนปีท่ีผลิต ตําแหน่งของจุดยก พืน้ท่ี
ภาคตดัขวางหรือเส้นผา่นศนูย์กลาง หรือเส้นรอบรูป และความยาวแสดงไว้ชดัเจน  

ข้อกําหนดในภาคนี ้ให้ใช้บงัคบัแก่เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอดัแรงหล่อสําเร็จ ซึ่งมีวตัถปุระสงค์ใช้รับรอง
โครงสร้างท่ีตวัเสาเข็มรับแรงอดัเป็นสว่นใหญ่ 

4.2.1 ข้อกําหนดสําหรับวสัด ุ
1) ปนูซีเมนต์   
 ปูนซีเมนต์ท่ีใช้ผสมคอนกรีตเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง (Portland Cement 

Type) หรือปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดเกิดแรงสงูเร็ว (Portland Cement Type III) ซึง่มีสว่นผสม คณุภาพและกรรมวิธีการ
ผลติเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM หรือ มอก. สว่นผสมของปนูซีเมนต์ในคอนกรีตจะต้องไมน้่อยกวา่ท่ีระบดุงันี ้

 
กําลงัอดัคอนกรีตทรงกระบอก ท่ีอาย ุ28 วนั ปนูซีเมนต์  (กก./ลบ.ม.) 

280 375 

320 425 
350 450 
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2) คอนกรีต 
 คอนกรีตท่ีใช้ในการผลิตต้องวดัปริมาณส่วนผสมโดยวิธีชัง่นํา้หนกั ท่ีมีคณุภาพดีและสามารถ

ใช้งานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เนือ้คอนกรีตต้องสม่ําเสมอและต้องหลอ่ตอ่เน่ืองกนัตลอดทัง้ต้น กําลงัอดัต่างๆ ของคอนกรีต
เม่ือทดสอบจากแทง่ตวัอยา่งรูปทรงกระบอกขนาด เส้นผ่านศนูย์กลาง 15 ซม. สงู 30 ซม. ซึง่หลอ่ขึน้ตามมาตร-ฐาน ว.ส.ท. 
ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดดงันี ้

2.1) กําลงัอดัประลยัของคอนกรีตอดัแรงท่ีอาย ุ28 วนั fc’ ไมน้่อยกวา่ 350 กก./ตร.ซม. 

2.2) กําลงัอัดของคอนกรีตอดัแรงก่อนจะตัดหรือปล่อยลวดเหล็กอดัแรง fci ไม่น้อยกว่า 
250 กก./ตร.ซม. 

2.3) กําลงัอดัท่ียอมให้คอนกรีตได้มากท่ีสดุขณะลอยตดัลวดหรือปลอ่ยลวดอดัแรง fci ไม่
มากกวา่    0.45 fc’ 

2.4) Effective Prestress อยา่งต่ํา 35 กก./ตร.ซม. และไมเ่กิน 0.20 fc 
2.5) ในระหว่างการเทคอนกรีตหรือการบ่มคอนกรีต ถ้าอณุหภูมิต่ํากว่า 4 องศาเซลเซียส 

หรือ มากกว่า 35 องศาเซลเซียส จะต้องจดบนัทกึอณุหภมิูขณะเทคอนกรีตหรือระหว่างบ่มคอนกรีต และเก็บผลการบนัทึก
ไว้ไมต่ํ่ากวา่ 2 ปี 

3) เหลก็เสริม 
3.1) ลวดอดัแรง ไม่ว่าจะเป็นลวดเหล็กสําหรับงานคอนกรีตอดัแรง หรือลวดเหล็กตีเกลียว

จะต้องมีคณุสมบติัเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ใน ตารางท่ี 1  
3.2) เหล็กเสริม ไม่ว่าจะเป็นเหล็กปลอกหรือเหล็กเสริมพิเศษ จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไป

ตามท่ีกําหนดไว้ในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 1 คุณสมบัตทิางกลของลวดอัดแรง 
 เส้นผ่านศูนย์กลาง        Tensile Strength      Proof Stress  ที่ 0.2% 
ช่ือขนาด    (มลิลเิมตร)  (กโิลกรัม/ตารางมลิลเิมตร)   (กโิลกรัม/ตารางมลิลเิมตร) 
  ไม่น้อยกว่า ไม่มากกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่มากกว่า 

PC 4 4.00 175 200 135 150 
PC 4A 4.00 175 200 150 170 

PC 5 5.00 175 200 130 150 
PC 5A 5.00 175 200 150 170 

PC 7 7.00 160 185 120 140 
PC 7A 7.00 160 185 135 160 

PC 9A 9.00 145 170 125 150 
      

A  หมายถงึ  ลวดเหลก็ประเภทคลายแรง   (Stress-Relieved) 
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หมายเหตุ  ลวดอัดแรงกําลงัส่งนี ้ถูกดึงด้วยแรงระหว่าง 70-75% ของกําลงัประลยัสูงสุด เพ่ือใช้เป็นกําลงัอดัแรงใน 
ขัน้แรก 
 

ตารางที่ 2 คุณสมบัตทิางกลของเหลก็เสริม 
  ความดงึเค้น  การทดสอบหาแรงเค้นดงึ  การทดสอบการดัดโค้งเยน็ 
สัญลักษณ์     สูงสุด ความเค้นดงึ ความยืด 

(ร้อยละ) 
มุมดัดโค้งเยน็ เส้นผ่าน 

  ที่จุดคลาก  ศูนย์กลางภาย 
   (กก./ตร.ซม.) (กก./ตร.ซม.)  ในส่วนโค้ง 

SR 24 3900 (Min.) 2400 (Min.) > 21 180 องศา 3 เทา่ของเส้น 
     ผา่นศนูย์กลาง 

SD 30 4900 3000 18 180 องศา 4 เทา่ของเส้น 
     ผา่นศนูย์กลาง 

SD 40 5700 4000 18 180 องศา 5 เทา่ของเส้น 
     ผา่นศนูย์กลาง 

 
สําหรับลวดเหล็กท่ีใช้กับงานคอนกรีตอัดแรงชนิดลวดเหล็กตีเกลียว (Strand) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมหรือมาตรฐานสากลอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบ อย่างไรก็ตามลวดเหลก็ตีเกลียวท่ี
ใช้จะต้องมีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง (3/8) นิว้ เกรด 250 ขึน้ไปและมี Breaking Strength ไม่น้อยกว่า 9070 กก.  จํานวน
ของลวดเหลก็ตีเกลียวให้เป็นไปตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้าง แตจ่ะต้องไมน้่อยกวา่คา่กําหนดตอ่ไปนี ้

 
ตารางที่ 3 จาํนวนอย่างน้อยที่ต้องมีของลวดเหลก็ตีเกลียว 

  ภาคตัดขวางของเสาเขม็ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดอัดแรง (มม.)    จาํนวนเส้น 

<  0.30 x 0.30 ม. 5 14 
>  0.30 x 0.30 ม. 5 16 

 
4.2.2 ข้อกําหนดสําหรับคณุสมบติัทางกายภาพ 

1) รูปร่าง เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอดัแรงหล่อสําเร็จจะต้องมีรูปร่างของภาคตดัขวางเป็นไป
ตามท่ีระบไุว้ในแบบหรือรายการก่อสร้างจุดศนูย์ถ่วงของภาคตดัขวางและจดุศนูย์กลางของเสาเข็ม จะต้องทบักนัเป็นจุด
เดียว 

2) มิติ 
2.1) ระยะสัน้ท่ีสดุระหวา่งผิวเหลก็เสริมกบัผิวคอนกรีตจะต้องไมน้่อยกวา่ 2.5 ซม.  
2.2) ความกว้างท่ีน้อยท่ีสดุของภาคตดัขวางของเสาเข็มจะต้องไม่น้อยกว่า 5.0 ซม. หรือ  

2 เทา่ของระยะตามข้อ 2.1) บวกด้วยเส้นผา่นศนูย์กลางของเหลก็เสริมโดยใช้คา่ท่ีมากกวา่เป็นเกณฑ์  
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2.3) ความยาวของเสาเข็มต้องเพียงพอท่ีจะทําให้เสาเข็มสามารถรับนํา้หนกับรรทกุปลอดภยั 
ได้ตามท่ีกําหนด 

3) เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ 
3.1) มิติของภาคตดัขวางแต่ละด้าน ณ ตําแหน่งใดท่ีวดัได้จะคลาดเคล่ือนจากท่ีกําหนดได้

ไมเ่กิน (+ 5.0)% หรือ (- 2.5)%  
3.2) มิติของเส้นรอบรูป ณ ตําแหน่งใดท่ีวัดได้ จะคลาดเคล่ือนจากท่ีกําหนดได้ไม่เกิน          

(+ 5.0) % หรือ (- 1.0)%  
3.3) ความยาวของเสาเข็มท่ีวดัได้จะคลาดเคล่ือนจากท่ีกําหนดได้ไมเ่กิน + 5 ซม.  
3.4) ปลายด้านตดัของเสาเข็มต้องมีผิวหน้าเรียบและตัง้ฉากกบัแนวแกนสะเทิน (Neutral 

Axis)   ของเสาเข็มโดยยอมให้มีความคลาดเคล่ือนไมเ่กิน + 2 องศา 
3.5) ความคดงอของเสาเข็มตามยาวขณะวางในภาวะปกติ โดยไม่ได้รับโมเมนต์ดดัจรระยะ

ความงอท่ีสว่นใดๆ ของเสาเข็มนีถ้้าวดัระหว่างเส้นตรงท่ีต่อปลายทัง้สองข้างของสว่นงอกบัผิวด้านใดก็ตามต้องไม่เกิน 1/360 
เทา่ของความยาวของสว่นท่ีงอนัน้ 

4.2.3 ข้อกําหนดสําหรับจดุยกและการออกแบบ 
เสาเข็มทกุต้นจะต้องแสดงตําแหน่งจดุยกไว้ให้ชดัเจนถ้าออกแบบให้ยกเป็นจดุให้ทําเคร่ืองหมายทํา

เป็นรูร้อย หรือท่ีจบัยดึสําหรับยกไว้ โดยทัว่ไปการออกแบบจะต้องออกแบบให้เสาเข็มทกุต้นสามารถรับโมเมนต์ดดัได้ไม่ต่ํา
กวา่ 1.3 เทา่ ของโมเมนต์ดดัท่ีเกิดขึน้จากนํา้หนกัของตวัเสาเข็ม ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัในขณะขนสง่ 

4.2.4 การทดสอบการรับแรงท่ีเกิดขึน้จากการยกและการกระแทก 
1) เสาเข็มท่ีมีจุดยก 2 จุดให้นําเสาเข็มวางบนหมอนรองรับท่ีจุดยก รอยร้าวท่ีเกิดขึน้ ณ ตําแหน่ง

ใดๆ จะต้องกว้างไมเ่กิน 0.2 มม.  
2) เสาเข็มท่ีมีจดุยกจดุเดียวอยู่ตรงกึ่งกลางเสา ให้นําเสาเข็มวางบนหมอนรองรับท่ีปลายทัง้สอง

ข้างของเสาเข็ม รอยร้าวท่ีเกิดขึน้ ณ ตําแหน่งใดๆ จะต้องกว้างไมเ่กิน 0.2 มม.  
3) เสาเข็มท่ีมีจดุยกจดุเดียวซึ่งไม่อยู่ตรงกลางของเสาเข็ม ให้นําเสาเข็มวางบนหมอนรองรับท่ีจดุ

ยกกบัปลายด้านท่ีหา่งจากจดุยกมากกวา่ รอยร้าวท่ีเกิดขึน้ ณ ตําแหน่งใด จะต้องกว้างไมเ่กิน 0.2 มม.  
4) เสาเข็มท่ีมีจดุยกตัง้แต่ 2 จดุขึน้ไปให้นําเสาเข็มวางบนหมอนรองรับท่ีจดุยกตามจํานวนจดุยก

รอยร้าวท่ีเกิดขึน้ ณ ตําแหน่งใดๆ จะต้องกว้างไมเ่กิน 0.2 มม. 
 

4.3 การเตรียมการ 
ผู้ รับจ้างต้องทํารายการแสดงชนิดและปริมาณของวสัดท่ีุใช้ผลิตเสาเข็มรวมทัง้รายการคํานวณและแบบแสดง

รายละเอียดเสาเข็มแก่คณะกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือพิจารณาเป็นลําดับแรกก่อนการดําเนินงานตอกเสาเข็ม 
ผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมแบบแปลนแสดงตําแหน่งของเสาเข็มท่ีจะตอก แผนลําดับการตอกเพ่ือเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้างผู้ รับจ้างจะต้องทําการรังวดั ปักผงัอาคาร และปักหมดุตําแหน่งท่ีจะตอกเสาเข็มแต่ละต้นให้
ชดัเจนทัง้อาคารหรือเฉพาะสว่นของอาคารตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเหน็ชอบเสียก่อนจงึจะเร่ิมงานตอกเสาเข็มได้ 
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ผู้ รับจ้างจะต้องจัดช่างสํารวจพร้อมอุปกรณ์ท่ีจะใช้รังวดักําหนดตําแหน่งเสาเข็มอย่างน้อย 1 ชุดไว้ประจํา                  
ณ สถานท่ีก่อสร้าง เพ่ือตรวจสอบปักหมดุเสาเข็มตลอดเวลา จนกวา่งานตอกเสาเข็มจะแล้วเสร็จ 

ระดบัอ้างอิงให้ถือตามท่ีระบุในแบบสําหรับระดบัหวัเข็มถ้ามิได้กําหนดไว้เฉพาะสถานท่ีแต่ละแห่งให้คณะ 
กรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้พิจารณากําหนดระดบัการตอกสง่หวัเสาเข็มให้กบัผู้ รับจ้าง 

ผู้ รับจ้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบตําแหน่งเสาเข็มถ้ามิได้กําหนดไว้ก่อนท่ีจะทําการ
ตอกเสาเข็มต้นนัน้ๆ หรือในบริเวณเฉพาะแห่งนัน้ ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เม่ือได้รับอนมุติัแล้วจึงทําการตอกเสาเข็ม 
ดงักลา่วได้ 

 
4.4 การตอกเสาเขม็ 

4.4.1 เคร่ืองมือตอก 
การตอกเสาเข็มให้ใช้ปัน้จัน่ชนิด  Drop Hammer ซึ่งเป็นการตอกเสาเข็มโดยใช้ลกูตุ้มชนิดตอก

ปัน้จัน่ท่ีนํามาใช้ในการตอกเสาเข็มต้องอยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ดี รางสําหรับนําลกูตุ้มจะต้องได้ศนูย์และไม่คดงอ การ
เลือกลกูตุ้มท่ีใช้ตอกต้องพิจารณาให้สมัพนัธ์กบัเสาเข็ม และสภาพดินบริเวณก่อสร้างนํา้หนกัของลกูตุ้มไมเ่บาเกินไปและไม่
หนกัเกินไป เกณฑ์การเลือกนํา้หนกัของลกูตุ้มให้พิจารณาสมัพนัธ์กบันํา้หนกัของเสาเข็มท่ีจะตอกตามตารางท่ี 4 แต่ไม่ว่า
กรณีใดๆ นํา้หนกัของลกูตุ้มจะต้องไมน้่อยกวา่คร่ึงหนึง่ของนํา้หนกัของเสาเข็ม 

 
ตารางที่ 4 แสดงนํา้หนักของลูกตุ้มตามขนาดความยาวเสาเขม็ 

               ความยาวของเสาเขม็              นํา้หนักตํ่าสุดของลูกตุ้ม 
                       (เมตร)                    (หน่วยตาม P)  

                   0 – 15                            P 
                   15 – 18                          3/4 (P) 
                   18 ขึน้ไป                          2/3 (P) 

                                                  P = นํา้หนกัของเสาเข็ม 

 
การเลือกใช้ปัน้จัน่ไม่ว่าชนิดใด ผู้ รับจ้างจะต้องเอาใจใส่ต่อความกระทบกระเทือนซึ่งเกิดแก่อาคาร

ข้างเคียง รวมทัง้ต้องระมดัระวงัในเร่ืองกลิน่ เสียง และการฟุ้ งกระจายของควนัเสียไม่ให้สร้างความเดือดร้อนกบัประชาชนผู้
อาศยัอยู่ใกล้เคียงจนเกินควร คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิขอให้ระงบัการตอกเสาเข็มไว้ก่อนหากปรากฏว่าผู้ รับจ้าง
ไมไ่ด้เตรียมการเพ่ือป้องกนัความเดือดร้อนไว้หรือการตอกเสาเข็มได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนจนเกินควรแก่ประชาชน  

อปุกรณ์อ่ืนท่ีจําเป็นเพ่ือให้งานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จสมบรูณ์ผู้ รับจ้างต้องจดัหามาประจําไว้ใช้งาน 
เช่น รถยก อปุกรณ์ยกเสาเข็ม เคร่ืองจกัรปรับระดบัดิน เป็นต้น 

4.4.2 ข้อกําหนดอ่ืน ๆ  
1) ในการเลือกใช้ลกูตุ้มสําหรับปัน้จัน่ตามข้อ (1) หากเกิดกรณีท่ีสงสยัว่านํา้หนกัของลกูตุ้มท่ีใช้

จะไม่เป็นจริงตามท่ีคํานวณได้ตามขนาดของลกูตุ้มคณะกรรมการตรวจการจ้างมีอํานาจจะสัง่ให้ทําการทดสอบโดยวิธีอ่ืน
ใหม ่นอกเหนือจากวิธีคํานวณดงักลา่วแล้ว 
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2)  หากเป็นท่ีปรากฏว่าเสาเข็มท่ีนํามาใช้ มีขนาดไม่ตรงตามกําหนดก็ดี หรือมีคุณภาพไม ่
เหมาะสมประการใดๆ ดงัท่ีได้กล่าวไว้ในข้อ 2 ก็ดี คณะกรรมการตรวจการจ้างมีอํานาจท่ีจะปฏิเสธไม่ยอมรับ (Reject) 
เสาเข็มเช่นวา่นัน้  

3)  เสาเข็มท่ีนําเข้ามาเพ่ือใช้งานหากปรากฏว่ามีรอยร้าวเกิดขึน้ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะ
เป็นผู้วินิจฉัยว่า เสาเข็มต้นนัน้ๆ จะอนญุาตให้นําไปใช้งานได้หรือไม่ หรือจะต้องดําเนินการซ่อมแซมด้วยวิธีอย่างใดก่อน
นําไปใช้ซึง่ผู้ รับจ้างจะต้องยอมปฏิบติัตามคําแนะนําวินิจฉยันัน้ๆ โดยไมบ่ิดพริว้ 

4)  เสาเข็มท่ีถกูปฏิเสธไม่ยอมรับ (Reject) ตามข้อ 2.2) และ/หรือ 2.3) ผู้ รับจ้างจะต้องรีบขนย้าย
เสาเข็มเช่นวา่นัน้ออกไปเสียจากสถานท่ีก่อสร้างโดยมิชกัช้า 

4.4.3 วิธีการทํางาน 
1)  การตอกเสาเข็มทุกต้น จะต้องมีคณะกรรมการตรวจการจ้างรับรู้การทํางานของผู้ รับจ้างอยู่

ตลอดเวลา จงึจะถือวา่ใช้งานได้ตามต้องการ 
2) การตอกเสาเข็ม จะต้องอยู่ห่างจากสิ่งก่อสร้างท่ีเป็น Structural Concrete ไม่น้อยกว่า 30 เมตร 

เว้นเสียแตว่า่สิง่ก่อสร้างนัน้ๆ มีอายเุกินกวา่ 7 วนั หลงัจากเทหลอ่แล้ว และถ้าหา่งจากสิง่ก่อสร้างน้อยกว่า 30 เมตร จะต้อง
ใช้วิธีเจาะนําร่องบางสว่นหรือทัง้หมด (Prebored) โดยให้กระทบกระเทือนตอ่สิง่ก่อสร้างด้านข้างน้อยท่ีสดุ 

3) การตอกเสาเข็ม จะต้องตอกเป็นลําดบัตามแผนการตอกเสาเข็มท่ีผู้ รับจ้างได้เสนอมาจะได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้างเว้นแต่มีเหตุจําเป็นหรือเหตุอันสมควรอ่ืนใดซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะ 
กรรมการตรวจการจ้างแล้ว 

4) ผู้ รับจ้าง จะต้องบนัทกึการตอกเสาเข็มโดยจะต้องประกอบข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
4.1)   วนั เวลา ท่ีตอกเสาเข็ม 
4.2)   ตําแหน่งของเสาเข็ม หรือเลขหมายของเสาเข็มท่ีตอก 
4.3)   ชนิดของเสาเข็ม ขนาดภาคตดัขวาง ความยาว 
4.4)   นํา้หนกัของตุ้มท่ีต้องตอก และระยะยก 
4.5) เวลาเร่ิมตอก และเวลาแล้วเสร็จ 
4.6) สภาพอากาศ  
4.7)   ผลการตอก (Blow Count) จํานวนครัง้ท่ีตอกสําหรับทกุ 30 ซม. ของช่วง 3 เมตร 

สดุท้าย และระยะท่ีเสาเข็มจมลงไป สําหรับการตอก 10 ครัง้สดุท้าย 
4.8)   ระดบัความลกึของปลาย และ/หรือหวัเสาเข็ม 
4.9)   ตําแหน่งของเสาเข็ม ภายหลงัการตอก 
4.10)  ลายมือช่ือผู้จดบนัทกึ และวิศวกรของผู้ รับจ้าง 
4.11) รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างจะกําหนดให้จดบนัทึกตวัอย่างแบบ 

ฟอร์มบนัทกึการตอกเสาเข็มคอนกรีตอดัแรงได้เสนอในภาคผนวก ก.  
อนึ่ง ผู้ รับจ้างจะต้องส่งบันทึกการตอกเสาเข็มนีใ้ห้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างทุกวัน

หลงัจากการตอกเสาเข็ม 
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5) การตอกเสาเข็มทกุต้นจะต้องมีปลอกเหลก็ (Driving Cap) รองรับหวัเสาเข็ม  
6) เข็มทกุต้นจะต้องตรวจสอบสภาพการรับนํา้หนกัโดยการบนัทกึข้อมลูการตอกตามแบบฟอร์ม

ภาคผนวก ก. ผลเฉล่ียจากการตอกครัง้สดุท้าย จะต้องมีระยะจมไม่มากกว่าตามภาคผนวก ข. จึงจะถือว่าเข็มนัน้รับ
นํา้หนกัได้ตามกําหนดในกรณีท่ีมีการหยดุตอกเม่ือยงัไมถ่งึระดบัท่ีต้องการด้วยเหตใุดก็ตาม เม่ือเร่ิมตอกใหม่จะต้องตอกให้
จมมากกว่า 15 ซม. ก่อนเร่ิมนบัการตอกเพ่ือคํานวณการรับนํา้หนกั หากตอกจากหวัเข็มถึงระดบัรากฐาน ระยะจมต่อการ
ตอกแตล่ะครัง้ยงัไมไ่ด้ตามท่ีระบ ุให้ใช้เสาสง่ตอกจนมีระยะจมได้ตามท่ีกําหนด 

7)   การตอกเสาเข็มต้นหนึ่งๆ จะต้องตอกโดยต่อเน่ืองให้เสร็จโดยไม่มีการหยดุชะงกัหากมีอปุสรรค 
เกิดขึน้ ทําให้ต้องหยดุพกัการตอก หรือเกิดเหตผิุดปกติ เช่น เสาเข็มท่ีตอกลงไปจมผิดปกติผู้ รับจ้างต้องรีบรายงานเพ่ือขอ
คําวินิจฉยัจากคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว และต้องรีบแก้ไขอปุสรรคนัน้ให้ลลุว่งแล้วทนัการตอกเสาเข็มต่อไปตาม
คําวินิจฉยัของคณะกรรมการตรวจจ้าง 

8)  ในกรณีท่ีเสาเข็มตอกลงไมห่มด ให้ผู้ รับจ้างสง่ผลบนัทกึการตอกเสาเข็มให้คณะกรรมการตรวจ
การจ้างวินิจฉยัวา่เหน็สมควรให้ตดัเสาเข็มต้นใด ณ ตําแหน่งใด ผู้ รับจ้างจงึจะทําการตดัเสาเข็มตามคําวินิจฉยันัน้ได้  

9) ในกรณีท่ีต้องตดัหรือสกดัแตง่หวัเสาเข็ม ก่อนท่ีดําเนินการจะต้องหลอ่คอนกรีตหยาบซึง่ใช้รอง
ฐานรากเสียก่อนหลงัจากนัน้จงึจะทําการตดัหรือสกดัแต่งเสาเข็มสว่นท่ีเกินทิง้ได้การตดั จะใช้ Pneumatic Tool สกดั เล่ือย 
หรือหาเคร่ืองมืออ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ห้ามมิให้ตดัเสาเข็มโดยใช้วตัถรุะเบิด หรือใช้
ฆ้อนปอนด์ทบุหวัเสาเข็มโดยเดด็ขาด  

 หากมีความเสียหายเกิดขึน้จากการสกดั หรือตดัหวัเข็ม ผู้ รับจ้างต้องทําการซ่อมแซมด้วยวสัดุ
และวิธีการท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเหน็ชอบโดยเร็ว  

 
4.5 คุณภาพของงาน 

ผู้ รับจ้าง จะต้องตอกเสาเข็มให้ตรงตามตําแหน่งท่ีกําหนดในแบบ ตําแหน่งของเสาเข็มจะผิดพลาดได้ไม่เกิน 
5.0 ซม. หรือเอียงได้ไม่เกิน 1:75 สําหรับเสาเข็มเด่ียวและตําแหน่งศนูย์ถ่วงของเสาเข็มกลุม่จะผิดพลาดได้ไม่เกิน 7.5 ซม.  
ระดบัของหวัเสาเข็มท่ีตอกจะต้องได้ตามท่ีระบุไว้ในแบบ หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างกําหนด ผู้ รับจ้างจะต้อง
ทํางานด้วยความระมดัระวงั มิให้เสาเข็มท่ีตอกเสร็จแล้วเอนเอียง หรือเสียศนูย์  

หากเกิดความเสียหายประการใด แก่เสาเข็มตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะเป็น 
ผู้วินิจฉยัร่วมกนัเพ่ือทําการแก้ปัญหาตามวิธีการดงันีคื้อ 

4.5.1 ปฏิเสธไม่รับรองเสาท่ีว่านัน้ แล้วดําเนินการตอกเสาเข็มซึ่งเป็นขนาด ชนิดและคุณภาพเดียวกัน 
เพิ่มเติมตามจํานวนท่ีจําเป็น เพ่ือความมัน่คงแข็งแรง และ/หรือ   

4.5.2 เปล่ียนแปลงขนาด รูปทรง และ/หรือ เหลก็เสริมของโครงสร้างสว่นท่ีต่อเน่ืองเพ่ือความมัน่คงแข็งแรง 
ค่าใช้จ่ายท่ีต้องเพิ่มขึน้เน่ืองจากการดําเนินการตามข้อ (1) และ (2) ให้เป็นภาระของผู้ รับจ้างเพียงฝ่ายเดียวนอกจากนี ้
ภายหลงัการตอกเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วทัง้หมด หากทําการขดุดินเพ่ือทําฐานราก ปรากฏว่าเสาเข็มของฐานรากไม่ครบ
จํานวน หรือ ศนูย์เสาผิดมากจนไม่อาจจะแก้ไขได้ ผู้ รับจ้างต้องรีบดําเนินการตอกเสาเข็มให้ใหม่จนครบถกูต้องตามแบบ
แปลน และให้ถือว่าคําวินิจฉัยของคณะกรรมกาาตรวจการจ้างเป็นเด็ดขาด ผู้ รับจ้างต้องปฏิบัติตามและรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องทัง้สิน้เพียงฝ่ายเดียว 
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4.6 การตรวจสอบการรับนํา้หนักของเสาเขม็ในสนาม (ถ้ามี) 
ผู้ รับจ้าง จะต้องดําเนินการทดสอบการรับนํา้หนกัของเสาเข็มในสนาม (Pile Loading Test) ตําแหน่งของ

เสาเข็มทดสอบ (Test  pile) ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างกําหนด สว่นระเบียบวิธีการทดสอบให้ดําเนินการ
ตามท่ีระบรุายละเอียดในแบบรูป ผู้ รับจ้างจะต้องมีวิศวกรซึ่งได้รับการอนญุาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ 
(สาขาวิศวกรรมโยธา) ทําหน้าท่ีควบคมุการทดสอบตลอดเวลา อปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีใช้ในการทดสอบจะต้องได้รับการตรวจสอบ
วา่มีความถกูต้อง และให้ถืออตัราของระยะจมของเข็มนัน้ เป็นบรรทดัฐานของเข็มชนิดนัน้ๆ ทัว่ทัง้บริเวณได้ ภายหลงัจากท่ี
ได้ผลการทดสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจการจ้างจดัทําผลการทดสอบสง่วิศวกรจํานวน 3 ชดุ ให้ผู้ออกแบบและวิศวกร
พิจารณา และหากคณะกรรมการตรวจการจ้างจะมีคําวินิจฉยัหรือสัง่การใดๆ ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัตามโดยมิได้ชกัช้า  

 
4.7 การเสร็จสิน้งานเสาเขม็ 

4.7.1 การรือ้ถอนและเคล่ือนย้าย 
 ภายหลงัจากผู้ รับจ้างได้ทําการตอกเสาเข็มและปฏิบติัอ่ืนๆ ครบถ้วนตามสญัญาจ้างแล้วให้ผู้ รับจ้าง

รือ้ถอนและเคล่ือนย้ายอปุกรณ์และสมัภาระของผู้ รับจ้างออกจากหน่วยงานภายในระยะเวลาอนัสมควร  
4.7.2 การทําความสะอาด 
 เศษวสัดท่ีุเกิดจากการทํางานเสาเข็ม เช่น เศษวสัดจุากการตดัเสาเข็ม ผู้ รับจ้างจะต้องนําไปทิง้นอก

สถานท่ีก่อสร้าง เว้นแตค่ณะกรรมการตรวจการจ้างจะกําหนดเป็นอยา่งอ่ืน 
อนึ่ง  หากเป็นท่ีปรากฏว่าผู้ รับจ้างบิดพลิว้ไม่ปฏิบติัตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 5 และ/หรือ 6 ให้คณะกรรมการ

ตรวจการจ้างมีอํานาจท่ีจะสัง่และดําเนินการเช่นวา่นัน้ให้ลลุว่งด้วยวิธีการใดๆ โดยท่ีคา่ใช้จ่ายในการดงักลา่วทัง้ปวงตกเป็น
ภาระของผู้ รับจ้างทัง้สิน้ 
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5. มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 

ขอบข่าย 
มาตรฐานนีค้รอบคลมุสําหรับโครงสร้างของสิ่งก่อสร้าง นอกจากรายการประกอบแบบเฉพาะท่ีระบุเป็นอย่างอ่ืน 

ดงัตอ่ไปนี ้
 

5.1  ปูนซีเมนต์ 
5.1.1    ปนูซีเมนต์ท่ีใช้ในการก่อสร้างของโครงสร้างให้ใช้ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ีผลิตในประเทศไทย 

และจะต้องมีคณุภาพได้ตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ท่ี มอก.15 เลม่ท่ี 1-2547 
5.1.2 ต้องเป็นปูนซีเมนต์ท่ีบรรจุถุงเรียบร้อย หรือเป็นปูนซีเมนต์ท่ีเก็บในภาชนะบรรจุของ บริษัทผู้ผลิต 

ผลติออกจากโรงงานใหม่ๆ  (ถ้าสงสยัวา่ผลติมานานต้องให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบก่อนนํามาใช้) 
5.1.3 ปนูซีเมนต์บรรจถุงุ จะต้องเก็บไว้บนพืน้สงูกว่าพืน้ดินอย่างน้อย 20 ซม. ในโรงท่ีมีหลงัคาคลมุมีฝา

กัน้ฝนได้ดี 
5.1.4 ห้ามใช้ปนูซีเมนต์ท่ีเส่ือมคณุภาพโดนความชืน้ แข็งตวัจบักนัเป็นก้อนแล้ว หรือเหตอ่ืุน 
5.1.5  เม่ือจําเป็นจะต้องใช้ปนูซีเมนต์ชนิดแข็งตวัเร็วแล้ว ให้ใช้ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 ซึ่งมี 

คณุภาพถกูต้องตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ท่ี มอก.15 เลม่ 1-2547 
5.1.6 สําหรับงานก่อสร้างในบริเวณท่ีดินเค็มและอยู่ริมทะเล ให้ใช้ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 5 ซึง่มี

คณุภาพถกูต้องตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ท่ี มอก.15 เลม่ 1-2547 
 

5.2  ทราย 
5.2.1 ต้องเป็นทรายนํา้จืดท่ีหยาบ คม แข็งแกร่งและสะอาดปราศจากวตัถอ่ืุนเจือปน เช่น เปลือกหอย ดิน 

เถ้าถ่าน และผกัหญ้าตา่งๆ 
5.2.2  ต้องผา่นการทดสอบคณุสมบติัตามมาตรฐานการทดสอบคอนกรีตของ ASTM C 33-82 

 
5.3  หนิ หรือ กรวด 

5.3.1 หิน กรวด ท่ีใช้ต้องแข็งแกร่ง ไมผ่ ุและสะอาดปราศจากวตัถอ่ืุนเจือปน 
5.3.2 ก่อนนําไปใช้ผสมคอนกรีตต้องร่อนเมล็ดใหญ่กว่ากําหนดออกและล้างนํา้ให้ปราศจากสิ่งสกปรก

ก่อนใช้ผสม 
5.3.3 ต้องผา่นการตรวจสอบคณุสมบติัมาตรฐานการทดสอบหินและกรวด ASTM C 136-82 
 

5.4  นํา้ 
5.4.1 นํา้ท่ีใช้ผสมคอนกรีตต้องเป็นนํา้จืด ปราศจากนํา้มนั กรด ดา่ง เกลือ และสารอินทรีย์ตา่งๆ 
5.4.2 ถ้านํา้ในท่ีก่อสร้างไมดี่พอ เช่น นํา้ท่ีมีนํา้ทิง้จากโรงงานอตุสาหกรรมเจือปนอยู่ คณะกรรมการตรวจ

การจ้างอาจสัง่ให้นํานํา้สะอาดท่ีอ่ืนมาใช้ได้ 
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5.5 คอนกรีต 
5.5.1 สว่นผสมและกําลงัคอนกรีต 

 คอนกรีตท่ีใช้ในงานคอนกรีตเสริมเหลก็มี 4 ชนิด คือ 
1) ค 0 คอนกรีตชนิดทนแรงอดัต่ํามาก 
2) ค 1 คอนกรีตชนิดทนแรงอดัต่ํา 
3) ค 2 คอนกรีตชนิดทนแรงอดัปานกลาง 
4) ค 3 คอนกรีตชนิดแรงอดัสงู 
สว่นผสมของคอนกรีตทัง้ส่ีชนิดนี ้ ขึน้อยู่กบัคณุภาพของหินและทรายท่ีนํามาใช้  ในการนีผู้้ รับจ้าง

จะต้องเป็นฝ่ายทดลองทําส่วนผสมขึน้มาเอง   โดยร่วมปรึกษากับคณะกรรมการตรวจการจ้างถึงส่วนผสมท่ีเหมาะกับ 
คณุภาพของวสัดเุป็นคราวๆ ไป การทดลองหาส่วนผสมจะต้องทําล่วงหน้า ก่อนงานใช้คอนกรีตจริงๆ  ในระยะเวลาอนั 
สมควร และจะต้องแจ้งถึงอัตราส่วนผสมท่ีผ่านการทดลองและตัดสินใจใช้ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบก่อน  
อย่างไรก็ดีการแจ้งส่วนผสมให้ทราบนีไ้ม่เป็นการทําให้ผู้ รับจ้างพ้นภาระความรับผิดชอบในเร่ืองคอนกรีตไม่ได้กําลงัตาม
ต้องการ 
คอนกรีตทัง้ 4 ชนิดนีจ้ะต้องมีคุณสมบัตติามตารางข้างล่างนี ้
 
ชนิดคอนกรีต จาํนวนซีเมนต์ที่ใช้ต่อคอนกรีต 1 

ลบ.ม.เป็น กก.จะต้องไม่น้อยกว่า 
ขนาดหินใหญ่ที่ สุด 
(มม.) 

แรงอัดประลัยตํ่ าสุดของแท่ง
คอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาด 
Dia15 ซ.ม.สูง 30 อายุ 28 วัน 
(กก./ตร.ซม.) 

ค 0 300 40 180 
ค 1 350 40 240 
ค 2 375 40 280 
ค 3 400 40 320 

 
การเลือกสว่นผสมให้ถือหลกัดงันี ้
ปริมาณซีเมนต์ให้มีเพียงให้ได้กําลังตามต้องการ และมีความคล่องตัวในการเท (Workability) 

เพียงพอปริมาณนํา้ให้มีน้อยท่ีสดุเพียงเพ่ือให้คอนกรีตมีความข้นพอเหมาะไม่เหลวเกินไป ส่วนผสมต้องสม่ําเสมอเพ่ือให้
ได้กําลงัท่ีแนน่อนโดยตลอดและการผสมนีใ้ห้ใช้ผสมโดยเทียบนํา้หนกั 

ในกรณีท่ีจะใช้คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) ส่วนผสมของคอนกรีตยอมให้ 
เปล่ียนแปลงได้บ้างทัง้นีข้ึน้อยู่กบับริษัทผู้ผลิต แต่ค่าแรงอดัต่ําสดุของแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก ขนาด Dia15 ซม. สงู 
30 ซม.  จะต้องมีค่าไม่น้อยกว่าค่าท่ีกําหนดก่อนท่ีจะนํามาใช้ จะต้องสง่รายการคํานวณสว่นผสม และการทดสอบค่า
แรงอดัต่ําสดุ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเหน็ชอบอีกทัง้คอนกรีตผสมเสร็จท่ีจะใช้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมท่ี มอก.213-2520 
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5.5.2 การผสมคอนกรีต 
การผสมคอนกรีตต้องผสมด้วยเคร่ืองเสมอไป การผสมคอนกรีตแต่ละครัง้ให้ผสมด้วยวสัดุตามท่ี

กําหนดให้ในข้อ 1, 2, 3 และ 4  โดยใช้อตัราสว่นปนูซีเมนต์เป็นกิโลกรัมสว่นผสมอ่ืน ใช้เป็นลิตร  การผสมด้วยเคร่ืองใน
ครัง้หนึง่ๆ  ต้องให้เคร่ืองผสมคอนกรีตหมนุอยา่งน้อย 2 นาที เพ่ือให้วสัดไุด้เคล้ากนัเป็นเนือ้เดียวกนั 

5.5.3 การเทคอนกรีต 
1) ผู้ รับจ้างต้องตรวจดแูบบหล่อ และการวางเหลก็เสริมมัน่คงและถกูต้องตามแบบรายละเอียด 

พร้อมทัง้ทําความสะอาด ให้ปราศจากเศษวสัดท่ีุอยู่ในแบบท่ีจะเทและอดุรอยร่ัวต่างๆ เพ่ือมิให้นํา้ปนูหนีออก เม่ือเสร็จ
เรียบร้อยแล้วและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคมุงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
แล้วจงึจะทําการเทคอนกรีตได้  

2)  การเทคอนกรีตทัว่ไป ต้องเทเป็นชัน้ๆ หนาไม่เกิน 15 ซม. สําหรับผนงั และเสาท่ีสงูให้เทเป็น
ชัน้ๆ ชัน้หนึ่งๆ หนาไม่เกิน 45 ซม.  และระยะท่ีสงูจะเทคอนกรีตแต่ละครัง้ต้องไม่เกิน 2.50 เมตร แต่ละชัน้ให้ใช้หวั
สัน่สะเทือนแหย่ทุกครัง้ไป เพ่ือให้คอนกรีตแน่นตวัปราศจากโพรง การใช้เคร่ืองสัน่สะเทือน ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ ท่ีมี
ความรู้ความชํานาญในการใช้หวัสัน่สะเทือนโดยเฉพาะมาปฏิบติังานทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัการแยกตวัของคอนกรีตอนัจะทําให้
คอนกรีตได้กําลงัไมเ่ทา่ท่ีกําหนดไว้ 

3) คอนกรีตท่ีผสมแล้วต้องรีบนําไปเทลงในแบบโดยเร็วก่อนท่ีคอนกรีตนัน้จะแข็งตวั (ไม่ควรเกิน 
45 นาที) และต้องระมดัระวงัมิให้เหลก็เสริมเคล่ือนหรือเปล่ียนไปจากตําแหน่งเดิม 

4) ถ้าหากเทคอนกรีตส่วนหนึ่งส่วนใดไม่เสร็จในเวลาท่ีกําหนด แล้วต้องหยดุเทคอนกรีตตามท่ี
คณะกรรมการตรวจการจ้างกําหนดหรือตามตําแหน่ง ดงันี ้

4.1) สําหรับเสาให้หยดุเทท่ีระดบัไมเ่กิน 5 ซม. ต่ําจากท้องคานหวัเสา 
4.2) สําหรับคานให้หยุดเทท่ีกลางคาน โดยใช้ไม้กัน้ตัง้ฉากในกรณีท่ีคานซอยตดักับคาน

หลกัตรงบริเวณกึง่กลางช่วงให้เล่ือนรอยตอ่ในคานออกไปอีกระยะ 1 เทา่ของความลกึของคานหลกั 
4.3) สําหรับพืน้ให้หยดุเทท่ีกลางแผน่โดยใช้ไม้กัน้ตัง้ฉาก เม่ือจะเทคอนกรีตต่อให้กระเทาะ

หน้าคอนกรีตเก่าแล้วแปรงด้วยแปรงลวดราดนํา้ให้เปียกแต่ไม่ให้มีนํา้ขงั แล้วราดด้วยนํา้ปนูซีเมนต์ ก่อนเทคอนกรีตใหม่
ทนัที ในกรณีท่ีเป็นการเทพืน้กนัสาดหลงัคา คสล. หรือสว่นท่ีต้องการป้องกนัการร่ัวซมึผู้ รับจ้างควรใช้แผ่นยางต่อคอนกรีต 
(Water Stop) ในการป้องกนัการร่ัวซึมแต่ต้องเสนอตวัอย่างวสัด ุและวิธีการต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือการ 
ตรวจสอบก่อนใช้งาน 

5) ในการเทคอนกรีตจะต้องทํา Slump Test ทกุครัง้ท่ีเปล่ียนอตัราสว่นผสมของนํา้กบัปนูซีเมนต์ 
หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่าคอนกรีตข้นหรือเหลวเกินไป วิธีทํา Slump Test 
และระยะการยบุตวัของคอนกรีตจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ท่ี มอก.  213-2520 

6) ในการเทคอนกรีต ถ้ามีการเทคอนกรีตต่อเน่ืองน้อยกว่า 30 ลกูบาศก์เมตร/ครัง้ ให้เทโดยใช้
เครน หรือ pumpcrete แตถ้่าเกิน 30 ลกูบาศก์เมตร/ครัง้ ให้เทด้วย pump crete เทา่นัน้ 

7) ในระหว่างการเทคอนกรีต ถ้าอุณหภูมิต่ํากว่า 4 องศาเซลเซียส หรือมากกว่า 35 องศา
เซลเซียส จะต้องจดบนัทกึอณุหภมิู ขณะเทคอนกรีต และเก็บผลการบนัทกึไว้ไมต่ํ่ากวา่ 2 ปี 
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5.5.4 การบม่คอนกรีต 
 เม่ือเทคอนกรีตเสร็จแล้ว  ในระหว่างท่ีคอนกรีตยงัไม่แข็งตวั   ต้องปกคลมุมิให้ถกูแสงแดด  กระแส

ลมร้อน  ต้องป้องกนัมิให้คอนกรีตได้รับความกระทบกระเทือน และเม่ือพ้นระยะเวลา 24 ชัว่โมง หรือเม่ือคอนกรีตแข็งตวั
แล้ว ต้องจดัการบ่มให้คอนกรีตชุ่มนํา้อยู่ตลอดเวลาต่อเน่ืองกนัไม่น้อยกว่า 7 วนั ด้วยการให้กระสอบชุ่มนํา้คลมุหรือด้วย
การขังนํา้ในระหว่างการบ่มคอนกรีต ถ้าอุณหภูมิต่ํากว่า 4 องศาเซลเซียส หรือมากกว่า 35 องศาเซลเซียส จะต้องจด
บนัทกึอณุหภมิูขณะบม่คอนกรีตและเก็บผลการบนัทกึไว้ไมต่ํ่ากวา่ 2 ปี 

5.5.5 การแตง่ผิวคอนกรีต 
1) เม่ือถอดแบบออกแล้ว ถ้ามีรูหรือผิวหน้าคอนกรีตขรุขระให้แต่งผิวให้เรียบเสมอผิวทัว่ไปสว่นท่ี

เป็นรู ใช้ปนูซีเมนต์กบัทรายผสมนํา้ตามอตัราสว่นท่ีใช้ผสมคอนกรีต แต่งให้ผิวหน้าเรียบแต่ถ้าปรากฏว่าเนือ้คอนกรีตสว่น
ใดมีลกัษณะเป็นรูพรุนด้วยรังผึง้หรือเป็นโพรงลกึจะต้องสกดัเนือ้นัน้ออกแล้วเทคอนกรีตส่วนนัน้ใหม่แต่ถ้าปรากฏว่าเนือ้
คอนกรีตส่วนนัน้เป็นส่วนหนึ่งท่ีสําคญัของโครงสร้าง ผู้ รับจ้างจะต้องทบุส่วนของโครงสร้างนัน้ทิง้ทัง้หมด หรือทบุเฉพาะ
สว่นนัน้ทิง้แล้วทําการเทคอนกรีตท่ีผสมด้วยตวัประสานใหม ่ทัง้นีใ้ห้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

2) เม่ือต้องการจะฉาบปนูทบัผิวหน้าคอนกรีต ให้กะเทาะผิวคอนกรีตให้ขรุขระตลอดโดยทัว่ ราด
นํา้ให้ชืน้แล้วจงึฉาบปนู เม่ือฉาบปนูเสร็จแล้วให้ดําเนินการบม่ผิวดงัท่ี กําหนดไว้ในข้อ 6.5.4 

3) การฉาบปนูภายในของผิวคอนกรีตท่ีจะใช้ขงันํา้ ต้องฉาบปนูผสมนํา้ยากนัซมึแล้วขดัมนัผิวให้
เรียบ แต่ถ้าผู้ รับจ้างไม่ขดัมนัผิวจะต้องทาทบัด้วยนํา้ยากนัซึมอีกชัน้หนึ่งส่วนผิวคอนกรีตภายนอกให้ฉาบปนูตกแต่งให้
เรียบร้อย หรือตามท่ีได้ระบไุว้ในแบบรายละเอียด 

5.5.6 การหลอ่ตวัอยา่งคอนกรีตและการทดสอบ 
1) เพ่ือเป็นการตรวจคณุภาพของคอนกรีตว่าดีพอหรือไม่ ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้จดัหาแบบเหล็ก

มาตรฐานมาหลอ่ตวัอย่างคอนกรีตขนาด Dia 15 ซม.สงู 30 ซม. ต่อหน้าคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยเก็บตวัอย่าง
คอนกรีตในหน้างานนัน้ 

2) แท่งคอนกรีตทดสอบแต่ละตวัอย่างให้ลงวนัท่ี เดือน ปี และส่วนผสมคอนกรีต ขณะท่ีการเก็บ
ไว้ให้ชัดเจน เม่ือตวัอย่างคอนกรีตมีอายุ 24 ชั่วโมงแล้ว ให้เปิดแบบนําตัวอย่างคอนกรีตไปบํารุงรักษา การทดสอบ
คอนกรีตตวัอยา่ง จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ท่ี มอก.409-2525 

3) การเก็บตวัอย่างคอนกรีตท่ีจะทดสอบให้เก็บทกุวนั เม่ือมีการเทคอนกรีตและอย่างน้อยต้อง
เก็บ 3 ก้อน โดยให้ทําการเก็บดงันี ้

3.1) เก็บเม่ือหลอ่คอนกรีตแตล่ะสว่นของโครงสร้าง เช่น เสา คาน และพืน้ ฯลฯ 
3.2) เก็บทกุครัง้ท่ีมีการเทคอนกรีตทกุๆ 50 ลกูบาศก์เมตรและเศษของ 50 ลกูบาศก์เมตร 
3.3) เก็บทกุครัง้เม่ือมีการเปล่ียนแปลงแหลง่ทราย หิน หรือกรวด 
3.4)   สําหรับคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) การเก็บให้เก็บท่ีปาก กลาง 

และก้นโม ่
4) ผลเฉล่ียของค่าแรงอดัประลยัของแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก 3 ก้อน จะต้องมีค่าไม่ต่ํากว่า

ค่าแรงอดัประลยัท่ีได้กําหนดไว้ในแบบรายละเอียดและค่าแรงอดัประลยัของตวัอย่างคอนกรีตทดสอบท่ีมีค่าน้อยท่ีสุด 
จะต้องมีคา่ไมต่ํ่ากวา่ 85% ของคา่แรงอดัสงูสดุท่ีได้กําหนดไว้ 
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5) หากปรากฏว่า ค่าแรงอัดประลยัของผลการทดลองดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว มีค่าแรงอัดสูงสุด 
ต่ํากว่าท่ีได้กําหนดไว้ในข้อ (4) ผู้ รับจ้างต้องสกดัหรือรือ้สว่นท่ีเทคอนกรีตไปแล้วนัน้ออกเสียทนัทีแล้วจดัการหลอ่ใหม่โดย
ใช้คอนกรีตซึ่งมีคณุภาพได้แรงอดัประลยัไม่ต่ํากว่าท่ีกําหนดไว้ในแบบรายละเอียด หรือมิฉะนัน้ ผู้ รับจ้างจะต้องทดสอบ
การรับนํา้หนกัของโครงสร้างสว่นนัน้โดยใช้นํา้หนกับรรทกุไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของนํา้หนกับรรทกุท่ีได้ออกแบบไว้ แต่อย่างไร 
ก็ตามทัง้หมดนีใ้ห้อยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้างความเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากการหลอ่คอนกรีต
ใหม่หรือการทดสอบการรับนํา้หนักของโครงสร้างนี ้ผู้ รับจ้างเป็นผู้ รับผิดชอบเองทัง้สิน้จะคิดมลูค่าเพิ่มเติมแต่อย่างใด
อยา่งหนึง่จากคณะกรรมการตรวจการจ้างไมไ่ด้ 

6) การทดสอบหาค่าแรงอัดประลยัของตวัอย่างคอนกรีตทดสอบนัน้ ผู้ รับจ้างจะต้องส่งมาให้
วิศวกรของคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้ กําหนดว่าจะให้สว่นราชการหรือบริษัทใดเป็นผู้ ทําการทดสอบโดยค่าใช้จ่าย
ในการนีผู้้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกเองทัง้สิน้ 

 
        5.6  การป้องกันการซมึ 
                   5.6.1     คอนกรีตกนัซมึ 
  ในสว่นของโครงสร้างท่ีต้องการป้องกนัความชืน้ซมึผ่าน อาทิเช่น  ถงัเก็บนํา้คอนกรีตเสริมเหลก็ ถงั
บําบดันํา้เสียคอนกรีตเสริมเหลก็  สระวา่ยนํา้ พืน้ดาดฟ้าคอนกรีตเสริมเหลก็ อาคารชัน้ใต้ดิน   เป็นต้น คอนกรีตกนัซมึต้อง
ได้รับการตรวจสอบคณุภาพ จากกรรมการตรวจการจ้างก่อนนํามาใช้ 
 5.6.2     วสัดกุนัซมึ 

   ในการก่อสร้างอาคารชัน้ใต้ดิน  ถงัเก็บนํา้ใต้ดิน หรือ พืน้ชัน้ดาดฟ้าท่ีระบุให้มีวสัดกุนัซึม  หากไม่
กําหนดในแบบ ทางผู้ รับจ้างต้องจดัหาและทําการปแูผ่นวสัดสุงัเคราะห์ปกูนัซมึประเภท Polyvinyl Chloride Waterproof 
Membrane ในบริเวณท่ีต้องการป้องกนันํา้ซมึผา่น โดยมีขัน้ตอนการติดตัง้ดงัตอ่ไปนี ้

ก. ทําความสะอาดเตรียมพืน้ผิวท่ีทําการติดตัง้ให้สะอาดและเรียบ ปราศจากขีป้นู หลมุ หากพบ
สภาพดงักลา่วให้ทําการซอ่มแซมให้เรียบร้อย ก่อนทําการติดตัง้ให้ทําความสะอาดพืน้ผิวไมใ่ห้มีก้อนกรวด เมด็ทราย 

ข. จะต้องทําการปรับระดบัและแต่งพืน้ ค.ส.ล. ไม่ให้มีนํา้ขังและดูราบเรียบสวยงามตามความ
เหมาะสม เม่ือปแูผน่วสัดกุนัซมึแล้วต้องแนบสนิทกบัพืน้ ค.ส.ล. หากจําเป็นต้องปรับระดบัให้ใช้วสัดท่ีุมีคณุสมบติัประเภท
ซีเมนต์พิเศษปรับระดบัสําเร็จรูป (Pre-Bag Leveling Mortar) ท่ีมีแรงยึดเกาะและรับกําลงัได้ดี ไม่มีส่วนผสมของแคล 
เซ่ียมคลอไรด์ โดยมีคณุสมบติัดงันี ้

  Compressive Strength   250 ksc. ท่ี 7 วนั 

  Walk on time    16 ชัว่โมง 
โดยใช้นํา้ยาประสานคอนกรีตประเภท Acrylic Bonding Agent ทาท่ีผิวคอนกรีตให้ทัว่บริเวณก่อนการ

เทปนูปรับระดบั 
ค. หากตรวจพบพืน้ ค.ส.ล. มีรอยแตกร้าวขนาดความกว้างน้อยกวา่ 0.20 มม. ให้ทําความสะอาดจน

ปราศจากคราบสกปรก ฝุ่ นละออง คราบไขมนัหรือตะไคร่นํา้อ่ืนๆ ท่ีจะไม่กระทบต่อคณุสมบติัของแผ่นกนัซึมท่ีใช้ ให้ทําการ
ซีลรอยแตกร้าวทัง้หมดด้วยวสัดกุนัร่ัวซมึประเภท Elastic Polyurethane Sealant ปรับระดบันํา้ให้มีการไหลและระบายนํา้ได้ดี 
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ง. หากมีอปุกรณ์ติดตัง้ตา่งๆ บนพืน้ดาดฟ้าอาคาร เช่น เคร่ืองทําความเย็น เสาอปุกรณ์ไฟฟ้าและ
ส่ือสาร แท่นรองท่อนํา้หรืออ่ืนๆ ให้ทําการหล่อฐานคอนกรีตของอปุกรณ์ดงักล่าว โดยขนาดขึน้อยู่กับขนาดของอปุกรณ์ 
ความหนาแทน่คอนกรีตประมาณ 10 – 15 ซม. 

หมายเหต ุ การหล่อฐานคอนกรีตหรือปรับระดับพืน้คอนกรีตนัน้ จําเป็นจะต้องใช้สารเคมี 
Acrylic Bonding Agent ผสมในปนูทรายเพ่ือช่วยให้การยดึตวัระหวา่งเนือ้คอนกรีตเก่าและคอนกรีตใหม ่

จ. ผู้ รับจ้าง ต้องทําความสะอาดหน้างาน ขนย้ายเศษวสัดุออกจากบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ก่อนสง่มอบงาน 

ฉ. ผู้ รับจ้างจะต้องรับประกนัผลงานในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นบัจากวนัส่งมอบงานและหาก
ปรากฏในภายหลงัว่าบกพร่องอนัเน่ืองมาจากวสัดหุรือฝีมือในการดําเนินการ ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ี
ปรากฏทกุประการโดยไมมี่ข้อแม้ใด 
 
 
 

                 
 
                     รูปท่ี 5.6.1 แสดงการปวูสัดกุนัซมึสําหรับถงัเก็บนํา้ใต้ดิน, สระวา่ยนํา้, อาคารใต้ดิน 
 
 
 

                           
                                                    รูปท่ี 5.6.2 แสดงการปวูสัดกุนัซมึสําหรับพืน้ชัน้ดาดฟ้า 
 
 

คอนกรีตบลอ็กหนา 7 cm. 

วสัดุกนัซึม 
ภายในฉาบเรียบ 

คอนกรีตกนัซึม 

คอนกรีตหยาบ 

คอนกรีตเททบัหนา้ 
วสัดุกนัซึม 



โครงการอาคารหอประชมุ จํานวน 1 หลงั มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 19/DS/ARU14-12 

Doc. No.   :  FEC/ARU14/SP-S/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  งานโครงสร้าง Page  5-7/7        

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

 5.6.3  แผน่ยางกนันํา้ (Water Stop) 
  รูปร่างและขนาดของแผ่นยางกันนํา้ต้องเป็นไปตามท่ีกําหนดในแบบ วัสดุท่ีใช้ต้องผลิตจากยาง
ธรรมชาติ หรือยางสงัเคราะห์ท่ีมีความเหมาะสม จะต้องมีใบรับรองการทดสอบความสามารถในการกนันํา้ได้จากสถาบนัท่ี
เช่ือถือได้   
 

5.7 แบบหล่อ 
5.7.1) แบบหล่อต้องทําจากวสัดแุข็งแรง ไม่ผ ุไม่คดงอเช่น เหล็ก ไม้ เป็นต้นแบบหล่อและนัง่ร้านรองรับ

คอนกรีตเหลวจะต้องมัน่คงแข็งแรงเพียงพอสามารถรับนํา้หนกัและแรงสัน่สะเทือน เม่ือใช้เคร่ืองเขย่าคอนกรีตได้โดยไม่
ทรุดตวัหรือแอ่นตวัจนเสียระดบัหรือ แนวหากเกิดการเสียระดบัหรือแนวผิดขนาดจนเห็นว่าจะเกิดผลเสียหาย ผู้ รับจ้าง
จะต้องทบุทําลายชิน้สว่นนัน้ทัง้ชัน้  แล้วหลอ่ใหมใ่ห้ถกูต้อง    โดยจะคิดมลูคา่เพิ่มเติมอยา่งใด อ ย่ า ง ห นึ่ ง จ า ก
คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ ทัง้นีไ้ม่ได้ทําให้ผู้ รับจ้างพ้นความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีอาจจะเกิดจากการ
ทบุทําลายชิน้สว่นนัน้ๆ 

5.7.2)  แบบหลอ่ต้องประกอบแบบให้แน่นหนา และต้องยดึคํา้ยนัแบบ มิให้เคล่ือนท่ีได้ต้องเข้าแบบให้สนิท
เพ่ือกนัมิให้นํา้ปนูร่ัวและผิวด้านในของแบบท่ีถกูกบัคอนกรีตต้องเรียบล้างให้สะอาดแล้วทานํา้มนัก่อนลงมือเทคอนกรีต
เสมอ 

5.7.3)  แบบหลอ่จะถอดออกไม่ได้จนกว่าจะได้กําหนด การถอดแบบต้องไม่ให้คอนกรีตได้รับความกระทบ 
กระเทือน และให้ถือกําหนดเวลาการถอดแบบ ดงัตอ่ไปนี ้

 แบบข้างเสา คาน  กําแพง ฐานราก     2   วนั 
 แบบหลอ่ท้องพืน้  14  วนั 
 แบบหลอ่ท้องคาน   21   วนั 

ทัง้นีใ้ห้ยกเว้นในกรณีท่ี ใช้ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดแข็งตวัเร็ว ซึง่ให้ถือกําหนดถอดแบบได้ทัง้หมด 
เม่ือคอนกรีตมีอายคุรบ 7 วนั 

5.7.4) ห้ามขึน้ไปทําการก่อสร้าง บนแบบหลอ่ของสว่นก่อสร้างท่ีเทคอนกรีตแล้ว จนกว่าจะพ้น 48 ชัว่โมง 
หลงัจากเทคอนกรีตครัง้สดุท้ายในแบบหลอ่สว่นนัน้ 

5.7.5) แบบหลอ่ท่ีรือ้ออกแล้ว ก่อนท่ีจะนํามาใช้ใหม่ จะต้องทําความสะอาดและตกแต่งพร้อมทัง้ทานํา้มนั
ให้เรียบร้อยเสียก่อน จงึจะนําไปใช้อีกได้ 
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6. คอนกรีตมวลเบา AUTOCLAVED AERATFD CONCRETE 
 

6.1 วัสดุ  
6.1.1 คอนกรีตมวลเบาเป็นวสัดกุ่อผนงัมวลเบา  ท่ีมีฟองอากาศขนาดเล็กกระจายอย่างสม่ําเสมอใน

เนือ้คอนกรีต ก้อนตนัไม่มีรูกลวง และทําให้แข็งด้วยการอบไอนํา้ ใช้งานด้วยวิธีก่อบางร่วมกบัปนูก่อบาง 2-3 มม. มีช่ือ
ทางการว่า “ชิน้สว่นคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ – อบไอนํา้”   (AAC: AUTOCLAVED AERATFD CONCRETE) 
ผลิตภัณฑ์ได้รับอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขท่ี มอก.1505-2541 จากสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ใบอนุญาตเลขท่ี (1) 3421-2/1505 ขนาดตามกําหนด
รายละเอียดของผลติภณัฑ์ท่ีได้รับอนญุาตชัน้คณุภาพ 2 ชนิด 0.5 และมี คณุสมบติัท่ีสําคญัดงัตอ่ไปนี ้ 

1) ความหนาแน่นแห้ง (DRY DENSITY ) ไมเ่กิน 500 กิโลกรัม/ลกูบาศก์เมตร 
2) คา่กําลงัรับแรงอดั (COMPRESSIVE STRENGTH, F’C) ไมน้่อยกวา่ 30 กก./ตร.ซม. 
3) คา่โมดลูสัยืดหยุน่ (MODULUS OF ELASTICITY, E) ไมน้่อยกวา่ 15.00 กก./ตร.ซม. 
4) อตัราการทนไฟ (FIRE RATING) ตามมาตรฐาน BS 476 ไม่ต่ํากว่า 4 ชัว่โมงท่ีความหนา 7.5 

ซม. 
5) อตัราการดดูกลืนนํา้ (WATER ABSORPTION) ไมเ่กิน 31 % โดยปริมาตร 
6) คา่การนําความร้อน (THERMAL CONDUCTIVITY) ไมเ่กิน 0.10 วตัต์/เมตร-เคลวิน 

6.1.2 ปนูก่อบางสําเร็จรูป (THIN BEN MORTAR) เป็นปนูก่อหรือปนูกาว สําหรับงานก่อบางคอนกรีต
มวลเบาโดยเฉพาะ ใช้งานได้ทนัทีเม่ือผสมนํา้ตามสดัส่วนท่ีกําหนด โดยไม่ต้องผสมสารเคมีใดๆ อีก (ปนูก่อ 1 ถงุ นํา้หนกั 
40 กก. BLOCK หนา 10 ซม.   ได้พืน้ท่ีประมาณ 20 ตารางเมตรด้วยความหนา 2-3 มม. มีค่ากําลงัรับแรงอดัท่ี 28 วนั ไม่
ต่ํากวา่ 100 กก. /ตร.ซม. คา่แรงยดึเหน่ียวไม่น้อยกว่า 1.37 กก/ตร/ซม. ปนูก่อต้องมีแรงยดึเหน่ียวสงูรับแรงได้เร็วไม่ร่วน มี
ช่วงเวลาในการแต่งแนวก่อก้อนแข็งตวัไม่น้อยกว่า 7 นาที  ใช้งานได้โดยไม่ต้องราดนํา้  BLOCK ก่อนก่อ  ตามมาตรฐาน 
DIN 18555 ปนูก่อต้องมีความเหมาะสมกบัอิฐมวลเบาในการยดึเกาะและต้องเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผู้ผลิตอิฐมวลเบาให้การ
รับรอง 

6.1.3 ปนูฉาบสําเร็จรูป (RENDERING MORTAR) เป็นปนูฉาบท่ีผลิตขึน้สําหรับงานคอนกรีตมวลเบา
โดยเฉพาะ ใช้งานได้ทันทีเม่ือผสมนํา้ โยไม่ต้องผสมส่วนผสมใดอีก มีค่ากําลงัรับแรงอดัไม่เกิน 50 กก./ตร.ซม. และมี
ค่าแรงยดึเหน่ียวไม่น้อยกว่า 0.67 กก.ตร/ซม. ได้มาตรฐาน DIN 18555 เนือ้ละเอียด เหนียวล่ืน ฉาบง่าย สามารถฉาบได้
บางท่ีความหนา 0.5-1.0 ซม. หลงัจากราดนํา้ท่ีผนงัได้โดยไม่แตกร้าว (ปนูฉาบ 1 ถุง นํา้หนัก 40 กิโลกรัม ฉาบได้พืน้ท่ี
ประมาณ 2.25 ตารางเมตร มีความหนา 1.0 ซม.)  ปนูฉาบต้องมีความเหมาะสมกบัอิฐมวลเบาในการยึดเกาะและต้อง
เป็นผลติภณัฑ์ท่ีผู้ผลติอิฐมวลเบาให้การรับรอง 

6.1.4 คานทบัหลงัสําเร็จรูป (LINTEL) ใช้วางลงบนผนงั BLOCK เหนือช่องประต ูหรือหน้าต่าง ทดแทน
การหล่อเสาเอ็น หรือทบัหลงั ค.ส.ล. โดยระยะนัง่ของปลายคานทัง้สองข้างไม่น้อยกว่า 15 ซม. มีความหนาเท่ากบัผนัง 
ใช้ได้สําหรับกรณีท่ีใช้ผนงั BLOCK หนา 10 ซม. ขึน้ไป และต้องมีความแข็งแรงเพียงพอต่อการใช้งานร่วมกบัชนิดของผนงั
Block 
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6.1.5 ให้ใช้ผลติภณัฑ์ 
ตรา Q-CON  ของ บริษัท ควอลตีิค้อนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จํากดั (มหาชน)  หรือ 
ตรา CPAC     ของ บรัษัท สยามซีแพคบลอ็ค  จํากดั    หรือ 
ตรา SUPERBLOCK   ของ  SUPERBLOCK LTD.       หรือเทียบเทา่ 

 
6.2 การผสมปูนเพ่ือใช้งาน (MORTAR MIXING) 

6.2.1 ผสมปนูก่อในสดัส่วน 1 ถงุ ต่อนํา้ประมาณ 12 ลิตร ผสมให้เข้ากนัด้วยเหล็กกวนปนูท่ีต่อเข้ากบั 
สวา่นไฟฟ้าเวลา 3-4 นาที ให้สว่นผสมเข้ากนัได้ดี ก่อนนําไปใช้งาน 

6.2.2 ผสมปนูฉาบสําเร็จรูปในสดัสว่น 1 ถงุ ต่อนํา้ประมาณ 9 ลิตร ผสมให้เข้ากนัด้วยเหลก็กวนปนู จน
เนือ้เข้ากนัดี 

6.2.3 ปนูปกูระเบือ้ง ให้ใช้ปนูก่อสําเร็จรูป (THIN BED  MORTAR) ป้ายลงบนผนงัโดยตรงด้วยเกรียงปู
กระเบือ้ง แล้วกดติดกระเบือ้งทบัลงไป เคาะให้ได้แนวและระดบั  โดยไมจํ่าเป็นต้องฉาบก่อน 

6.2.4 ปนูท่ีผสมไว้เม่ือเร่ิมแข็งตวัหรือทิง้ไว้เกิน 3 ชัว่โมง แล้วไมค่วรนํามาใช้ 
 

6.3 วธีิการก่อผนังคอนกรีตมวลเบา 
6.3.1 ทําความสะอาดบริเวณท่ีจะทําการก่อผนังคอนกรีตมวลเบาแล้วกําหนดระยะตีเส้นแนวก่อให้

ถกูต้อง 
6.3.2 เร่ิมก่อโดยการใช้ปูนทรายทั่วไปวางลงไปตามแนวท่ีจะก่อเพ่ือช่วยปรับระดบัพืน้ให้ได้แนวราบ

เดียวกนั แล้ววางก้อนบลอ็คก้อนแรกลงไปบนปนูทราย ใช้ค้อนยางและระดบันํา้ช่วยจดัให้ได้แนวและระดบัท่ีถกูต้อง 
6.3.3 เร่ิมก่อ BLOCK ก้อนท่ี 2 โดยการป้ายปูนก่อบริเวณด้านข้างของก้อนแรกด้วยเกรียงก่อ จะได้

ความหนาของปูนก่อประมาณ 2-3 มม.  แล้ววางบล็อกก้อนท่ี 2 ลงไปให้ชิดกับก้อนแรก ใช้ค้อนยางเคาะให้ชิดกัน  
ตรวจเช็คแนวระดบัด้วยระดบันํา้ ทําเช่นนีไ้ปจนก่อจบชัน้นี ้

6.3.4 บล็อคชัน้ท่ี 2  ให้ก่อด้วยวิธีสลบัแนวระหว่างแถวชัน้สงูขึน้ไป โดยให้แนวเหล่ือมกนัคร่ึงก้อน หรือ
อย่างน้อย 10 ซม. ก่อให้ได้แนวตัง้และแนวนอน โดยป้ายปนูก่อบางท่ีด้านข้างของก้อนแถวนัน้และด้านบนของก้อนแถว
ล่าง ด้วยเกรียงก่อ ปนูก่อจะไม่หกล้นออกด้านข้าง และจะต้องป้ายปนู ก่อให้เต็มต่อเน่ืองตลอดแนว ไม่มีรูโพรง  โดยไม่
ต้องตอกแผน่เหลก็ใด ๆ เพ่ือยดึก้อน BLOCK อีก 

6.3.5 ปลายก้อนท่ีก่อชนเสาโครงสร้างหรือเสาเอ็นจะต้องยึดด้วยแผ่นเหล็ก METRAL  STRAP ยาว
ประมาณ 20 ซม. เข้ากบัเสาด้วยประตคูอนกรีต หรือพกุสกรูทกุระยะ 2 ชัน้ ของ BLOCK   

6.3.6 หากพืน้ท่ีของผนงัมีขนาดใหญ่เกินมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ในตาราง จะต้องมีเสาเอ็น หรือคานเอ็น 
คสล. โดยใช้เหลก็เสริม 

6.3.7 มมุกําแพงทกุมมุกรณีไม่ทําเสาเอ็น คสล. ให้ก่อประสานเข้ามมุ (INTERLOCKING) ทัง้นี ้ผนงั
ต้องมีระยะไมเ่กินตารางและปลายกําแพงท่ีย่ืนออกมาจากเสาเกินกว่า 1.50 ม. (ยกเว้นกรณีใช้ผนงั BLOCK หนา 7.5 ซม. 
ต้องทําเสาเอน็ และหรือ คานเอน็ คสล. ทกุขนาดพืน้ท่ีก่อไมเ่กิน 10 ตร.ม.) 
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6.3.8 การยดึวงกบเข้ากบัผนงั ให้ใช้แผ่นเหล็ก METAL STRAP ยดึด้วยตะปเูข้ากบัวงกบไม้ทกุชัน้ของ
รอยต่อระหว่างชัน้ BLOCK แล้วป้ายทบัด้วยปนูก่อ ก่อนวาง BLOCK ลงไป แล้วอดุแนวรอยต่อข้างวงกบให้แน่นด้วยปนู
ก่อ (ยกเว้นกรณีใช้ผนงั BLOCK หนา 7.5 ซม.  ต้องทําเสา/ คานเอน็ คสล.โดยรอบ) 

6.3.9 สําหรับผนงัความหนาตัง้แต ่10 ซม. ขึน้ไป เหนือช่องประตหูน้าตา่งหรือช่องเปิดอ่ืนๆ ทกุแห่งให้ใช้
ทบัหลงัสําเร็จรูป (LINTEL) วางลงบนช่องเปิด ให้มีระยะนัง่ทัง้ 2 ด้าน ไม่น้อยกว่า 15 ซม. แทนการหล่อเสา /คานเอ็น 
คสล. 

6.3.10  การก่อผนงัให้ก่อชนท้องคานหรือท้องพืน้ทกุแห่ง โดยเว้นช่องวางประมาณ 1-2 ซม.  แล้วอดุด้วย
ปนูทรายตลอดแนว  และจะต้องยดึแผ่นเหลก็  MATAL STRAP ท่ีท้องพืน้หรือท้องคานไว้ทดุระยะไม่เกิน 120 ซม. ผนงัก่อ
สงูไมช่นท้องคานหรือพืน้ (ก่อลอย) จะต้องทําทบัหลงั คสล.  ขนาดไมเ่ลก็กวา่เสาเอน็ตามข้อ 3.5 ตลอดแนว 

6.3.11 การก่อผนังท่ีชนกับท้องพืน้โครงสร้างอาคารซึ่งอาจมีการแอ่นตัวลงได้ เช่น พืน้ระบบ POST 
TENSION หรือ โครงสร้างเหล็ก จะต้องเว้นช่องว่างด้านบนไว้ประมาณ 2-4 ซม.  แล้วเสริมวสัดท่ีุมีความยดึหยุ่นตวั  เช่น   
โฟม หรือ FIBER GLASS  และหลีกเล่ียงการฉาบชนท้องพืน้   แตห่ากจําเป็นใฝห้เซาะร่องไว้ตามแนวรอยตอ่  

6.3.12 การวางผงัท่อสายไฟและท่อนํา้ไว้กบัผนงัสามารถใช้เหล็กเซาะร่องขดุออกตามแนว  หรือเคร่ือง
ตดัไฟฟ้า  เป็นร่องแนวลกึ 2 แนว สกดัออก ทัง้นีไ้ม่ควรลกึเกิน 1 ใน 3 ของความหนาของผนงัจากนัน้อดุปนูทรายให้แน่น
เตม็  แล้วปิดทบัด้วยตาข่ายกว้าง  20  ซม.  ตลอดแนวก่อนฉาบทบั 

6.3.13 กรณีท่ีทําการติดตัง้ท่อร้อยสายไฟและท่อนํา้ไว้ก่อน  ให้ก่อผนงัห่างจากแนวท่อเล็กน้อย แล้วอดุ
ด้วยปนูทราย, กรณีท่ีช่องใหญ่ 2 นิว้ ให้เทคอนกรีตตลอดแนวท่อ หากเป็นท่ีขนาดเล็กให้ใช้วิธีบากก้อน แล้วติดทบัด้วย
ลวดตาข่าย ขนาดกว้างไมน้่อยกวา่ 20 ซม.  ตลอดแนวก่อนทําการฉาบ 

 
6.4 การฉาบปูน 

6.4.1   การเตรียมพืน้ผิว 
-    ใช้แปรงตีนํา้หรือไม้กวาดปาดเศษผงท่ีติดอยูบ่นผนงัออกให้หมด 
-     หากมีรอยแตกบ่ินของผนังให้อุดซ่อนก่อนด้วยปูนซ่อม  โดยผสมเศษผงคอนกรีตมวลเบา  

จากการตดัเข้ากบัปนูก่อ  คนให้เข้ากนักบันํา้   แล้วนําไปป้ายอดุจดุท่ีต้องซ่อมแซม ทิง้ไว้ให้
แห้งก่อนฉาบ  1 วนั 

- ราดนํา้ท่ีผนงัก่อนฉาบ เช่นเดียวกบัผนงัก่อทัว่ไป  แตไ่มถ่งึกบัเปียกโชก 
- รอให้ผิวหนงัดดูซบันํา้จนแห้งเลก็น้อย  จงึเร่ิมลงมือฉาบ 

6.4.2    วิธีฉาบปนู 
-     ความหนาปนูฉาบท่ีแนะนํา  0.5 -1.0 ซม.  โดยทําการฉาบเป็น 2 ชัน้ ชัน้ละประมาณคร่ึงหนึ่ง

ของความ    หนาทัง้หมด 
-     เม่ือฉาบชัน้แรกแล้วทิง้ไว้ให้ผิวหน้าแห้งหมาด บางส่วนจะเกิดรอยแตกเป็นปกติ จาการหด

ของตวัปนู ปนูท่ีฉาบต้องไมเ่หลวจนเกินไป เพราะจะทําให้เกิดการย้อยตวัของปนู  เสียเวลารอ
ให้หมาดนาน และเป็นสาเหตขุองการแตกร้าว 
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-     ฉาบปนูชัน้ท่ี 2 ให้ได้ความหนาท่ีต้องการปาดหน้าให้เรียบร้อยแล้วทิง้ไว้ให้ผิวหน้าแห้งหมาด
มากๆ 

-     ตีนํา้ด้วยแปรงให้ทัว่ พอดีกบัการป่ันหน้า กดเกรียงแรงๆ แล้วขดัผิวให้เรียบก่อนลงฟอง 
-    การฉาบปนูโดยฉาบเป็นชัน้เดียวแล้วตีนํา้เลยนัน้ ทําได้เฉพาะกรณีฉาบหนาไม่เกิน 1.5 ซม.  

เทา่นัน้ 
-    การฉาบปนูหนากว่า 2 ซม.  ต้องแบ่งฉาบเป็นชัน้ๆ ละประมาณ 1-2 ซม. และติดลวดตาข่าย

ระหวา่งชัน้ปนู เพ่ือป้องกนัการแตกร้าว กรณีหนากวา่ 4 ซม. ขึน้ไป 
6.4.3     ข้อนะนําอ่ืนๆ 

-  หากผนงัเปียกชุ่มนํา้มากเน่ืองจากฝนตก ควรทิง้ไว้ให้แห้งไมน้่อยกวา่ 1 สปัดาห์ 
-   ก่อนฉาบให้ทําการติดลวดตาข่าย ตามคําแนะนํา เช่น มมุวงกบประต ูหน้าต่าง  รอยต่อเสา

คาน 
-   ปนูฉาบ  สามารถใช้ร่วมกบัเคร่ืองผสม และเคร่ืองพน่ปนูแบได้ 
-    ไม่ควรใช้ปูนฉาบชนิดอ่ืน  ฉาบบนผนังคอนกรีตมวลเบา  โดยเฉพาะปูนทรายผสมเองหน้า

งานเพราะมีโอกาสหลดุร่อนและแตกร้าวสงู  เพราะไม่มีคณุสมบติัยึดเหน่ียวและสารอุ้มนํา้
เพียงพอ 

-    บริเวณมมุหรือขอบผนงั  สามารถใช้เซีย้มสําเร็จรูปได้ ซึ่งจะทําให้งานเสร็จเร็วและคณุภาพดี
ขึน้ ประหยดัมากกวา่  การจบัเซีย้มด้วยวิธีปกติ 

 
 6.5    การทาํความสะอาด 
    ผู้ รับจ้างต้องทําความสะอาดทุกแห่งท่ีเก่ียวข้องหลังจากการติดตัง้ด้วยความประณีตสะอาดเรียบร้อย 
ปราศจากคราบนํา้ ปนู  คราบไคล  หรือรอยเปรอะเปือ้นตา่งๆ  ก่อนขออนมุติัตรวจสอบจากผู้ออกแบบและสง่มอบงาน 
 
 6.6 การรับประกันผลงาน 
        ผู้ รับจ้างต้องรับประกนัคณุภาพของวสัดแุละการก่อ  หากเกิดชํารุดเสียหายอนัเน่ืองมาจากคณุสมบติัของ

วสัด ุและการก่อ  ผู้ รับจ้างจะต้องเปล่ียนให้ใหม่หรือซ่อมแซม  ให้อยู่ในสภาพสมบรูณ์ตามจดุประสงค์ของผู้ออกแบบ 
โดยไมคิ่ดมลูคา่ใดๆ ทัง้สิน้  
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7. มาตรฐานการทดสอบการรับนํา้หนักเสาเข็ม 
 
 ขอบข่าย 
 มาตรฐานนีใ้ช้บงัคบัสําหรับการทดสอบความสามารถในการรับนํา้หนกัเสาเข็มในแนวด่ิงประกอบด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบ Static Load Test, Dynamic Load Test และ Seismic Load Test เม่ือรายการก่อสร้างไมไ่ด้ระบรุายละเอียด
วิธีการทดสอบการรับนํา้หนกัไว้แล้ว ให้ดําเนินการทดสอบตามข้อ 4 มาตรฐานการทดสอบการรับนํา้หนกัเสาเข็ม 

 
7.1 วธีิการทดสอบเสาเขม็แบบ Static Load Test 
 7.1.1 ข้อกําหนดของเสาเข็มต้นท่ีจะทดสอบ (Driving Test Piles) 
   1) ลกัษณะขนาดและความยาวของเสาเข็มจะต้องเหมือนกบัเสาเข็มท่ีใช้ตอกจริงทกุอยา่ง
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีใช้ตอกจะต้องเหมือนกบัท่ีใช้จริงด้วย 
   2) ถ้าตําแหน่งของเสาเข็มต้นท่ีจะทดสอบอยูน่อกผงั การตอกควรอยูใ่กล้กบัตําแหน่งของหลมุ
เจาะสํารวจดินซึง่ทราบคณุสมบติัของดินแล้วหรือต้องเป็นตําแหน่งท่ีคาดวา่ชัน้ดินตรงจดุนัน้จะเลวท่ีสดุ 
   3) ถ้าจะทําการทดสอบเสาเข็มต้นท่ีจะตอกไปแล้วในผงัจะต้องทดสอบต้นท่ี 
 3.1)  อยูใ่นบริเวณท่ีคาดวา่มีชัน้ดินเลวท่ีสดุ หรือ 
 3.2)  เสาเข็มหนีศนูย์มากท่ีสดุ หรือ 
 3.3)  มีคา่ Blow Count ต่ําหรือน่าสงสยั 
 4)  เสาเข็มต้นทดสอบท่ีตอกใน Clay หรือ Silts ต้องรออยา่งน้อย 7 วนั จงึจะเร่ิมการทดสอบ
นํา้หนกัแตถ้่าตอกในทรายให้รออยา่งน้อย 3 วนั 

 5)  บนัทกึการตอกเสาเข็มพร้อมทัง้คา่ทรุดตวัสําหรับการตอก 10 ครัง้สดุท้าย กราฟแสดงการทรุด
ตวัและคืนตวัของเสาเข็ม ถ้าใช้เสาเข็มสมอก็ให้บนัทกึคา่การทรุดตวัสําหรับการตอก 10 ครัง้สดุท้ายของการตอกเสาเข็ม
สมอทัง้หมดด้วย 
 7.1.2 อปุกรณ์และเคร่ืองมือในการเพิ่มนํา้หนกั 

1)  ชดุเพิ่มนํา้หนกั  (Hydraulic Jack, Pressure Gauge) ต้องมีใบรับรองแสดงผลทดสอบการเพ่ิม หรือลด
นํา้หนกั (Calibrated and Tested Report) มาแสดงก่อนใช้เคร่ืองมือชดุนีใ้นการปฏิบติังานใบรับรองต้องมีอายไุมเ่กิน 6 
เดือน และจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้ จะต้องสามารถควบคมุการเพิ่มนํา้หนกัเม่ือทําการทดสอบได้ โดยยอมให้ผิดพลาดได้ไม่
เกิน 5% ของนํา้หนกัท่ีกระทําตอ่เสาเข็ม 

2) การเพิ่มนํา้หนกั โดยใช้ Hydraulic Jack ตวัเดียวหรือหลายตวัดนัโครงสร้างเหลก็ท่ีติดตายไว้กบัเสาเข็ม
สมอจํานวนเสาเข็มสมอต้องมากพอท่ีจะไมถ่อนเม่ือรับแรงดงึตลอดการทดสอบและต้องมีระยะหา่ง (Clear Distance) จาก
เสาเข็มทดสอบไมน้่อยกวา่ 5 เทา่ ของเส้นผา่ศนูย์กลางท่ีใหญ่ท่ีสดุของเสาเข็มสมอ แตต้่องไมน้่อยกวา่  
2 เมตร 

3) การเพิ่มนํา้หนกั โดยใช้ Hydraulic Jack ตวัเดียวหรือหลายตวัดนัโครงสร้างเหลก็ท่ีเทินนํา้หนกัไว้นํา้หนกัท่ี
วางไว้ทัง้หมดบนโครงสร้างเหลก็ต้องมากกวา่นํา้หนกัท่ีจะใช้ในการทดสอบไมน้่อยกวา่ 10% จดุท่ีรองรับนํา้หนกั 
(Supports) จะต้องให้หา่งจากผิวเสาเข็มทดสอบไมน้่อยกวา่ 1.5 เมตร (Clear Distance) 
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4) การเพิ่มนํา้หนกัของ Hydraulic Jack ต้องกระทําได้อยา่งสม่ําเสมอ 
 7.1.3 การวดัการทรุดตวัของเสาเข็ม 

1) ทัว่ไป 
1.1) มาตรวดัการทรุดตวั (Dial Gauge) ท่ีใช้ในการทดสอบต้องมีระบบและความละเอียดในการ

วดัคา่ (Division) เหมือนกนัหมดเพ่ือป้องกนัการผิดพลาดและสะดวกในการอา่นคา่ต้องสามารถวดัคา่การทรุดตวัได้ไมน้่อย
กวา่ 50 มม. และอา่นได้ละเอียดถงึ 0.25 ม.ม. หรือ 0.01 นิว้ 

1.2) คานท่ีใช้รับมาตรต้องเป็นคานเหลก็ และติดตัง้แยกอิสระ โดยให้ยดึกบัเสาเข็มหรือเสา
คอนกรีตท่ี ตอกลกึลงในดินไมน้่อยกวา่ 1.00 ม. โดยหา่งจากเสาเข็มทดสอบเป็นระยะไมน้่อยกวา่ 2.50 ม. (Clear 
Distance) และต้องมีความแข็งแรงเพียงพอท่ีจะไมเ่กิดการโก่งตวั และขยบัไปทางด้าน ข้างได้โดยท่ีปลายด้านหนึง่ของคาน
ต้องยืดขยายตวัได้ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอณุหภมิู 

1.3) ต้องมีการป้องกนัการกระทบ กระแทก เคร่ืองมือทัง้หมดท่ีติดตัง้ไว้รวมทัง้มีอปุกรณ์ป้องกนั
การเปล่ียนแปลง อณุหภมิูท่ีมากระทบตอ่อปุกรณ์และเคร่ืองมือท่ีติดตัง้ไว้ 

1.4) จดุท่ีรับขามาตรวดัการทรุดตวั (Dial Gauge) ทกุจดุต้องมีผิวหนาเรียบ เช่น แผน่กระจก 
1.5) หวัเสาเข็มทดสอบ หรือคอนกรีตท่ีหลอ่หุ้มหวัเสาเข็มทดสอบต้องมีหน้าท่ีเรียบได้ฉากกบั

แนวด่ิง 
2)  การติดตัง้อปุกรณ์และเคร่ืองมือในการวดัการทรุดตวัของเสาเข็มทดสอบ 

2.1)  ติดตัง้มาตรวดัการทรุดตวั (Dial Gauge) อยา่งน้อย 1 ตวั ไว้บนคานรับมาตรท่ีอยูค่นละด้านของหวั
เสาเข็มทดสอบหรือ Pile Cap มาตรวดัการทรุดตวั (Dial Gauge) เหลา่นีต้้องให้หา่งจากจดุศนูย์กลางของหวัเสาเข็ม
ทดสอบเทา่กนัทัง้สองด้านและอยูต่รงข้ามในแนวเดียวกนัด้วยต้องปรับให้ขอของมาตรวดัการทรุดตวั (Dial Gauge) ทกุตวั
ขนานกบัทิศทางของนํา้หนกัท่ีกระทําตอ่หวัเสาเข็ม 

2.2)  ขงึเชือกเอน็ให้ตงึ (โดยถ่วงด้วยนํา้หนกั) ไว้ข้างหวัเสาเข็มทดสอบด้านละเส้นอยูใ่นแนวท่ีตัง้ได้ฉาก
กบัแนวด่ิงและให้ผา่นไม้บรรทดัเหลก็ (Scale) ท่ีแนบไว้บนกระจกเงาซึง่ติดแน่นไว้กบัหวัเสาเข็มทดสอบ 

2.3)  ติดตัง้เคร่ืองมือ หรืออปุกรณ์เพ่ือวดัการเคล่ือนท่ีของเสาเข็มสมอทกุจดุตลอดเวลาการทดสอบถ้า
เสาเข็มสมอขยบัตวัให้เลกิการทดสอบ พร้อมบนัทกึการคืนตวัคงท่ีไว้ด้วย แล้วให้ทําการทดสอบใหมต่ามคําแนะนําของ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 7.1.4 การทดสอบแบบมาตรฐาน (Standard Loading) ตามมาตรฐาน ASTM D1143 
 1) นํา้หนกัท่ีกระทําลงบนหน้าตดัของเสาเข็มทดสอบต้องตัง้ฉากและอยูใ่นแนวด่ิง 
 2) นํา้หนกัทดสอบสงูสดุเป็น 2 เทา่ของนํา้หนกัท่ีออกแบบเสาเข็มแตล่ะต้น (Design Load) 
 3) เพิ่มนํา้หนกัทดสอบเป็นขัน้ตอนดงันี ้ร้อยละ 25, 50, 75,100,125,175 และ 200 ของนํา้หนกัท่ีออกแบบ 
 4) แตล่ะขัน้ตอนให้รักษานํา้หนกัไว้จนครบ 2 ชม. หรือในชัว่โมงแรก อตัราการทรุดตวัไมเ่กิน 0.25 มม./ชม. 
แล้วแตก่รณีใดจะเกิดขึน้ก่อนจงึจะเพิ่มนํา้หนกัขัน้ตอ่ไปและต้องอา่นคา่การทรุดตวัท่ี 1, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 นาที 
และทกุๆ 20 นาที ตอ่จากนัน้ 
 5) เม่ือเพิ่มนํา้หนกัถงึ 2 เทา่ ของนํา้หนกัท่ีออกแบบและเสาเข็มทดสอบไมถ่งึจดุวิบติัให้คงนํา้หนกัไว้ 24 ชม. 
หรือ 48 ชม. ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการทรุดตวัของเสาเข็มทดสอบแล้วให้ทําการอา่นและบนัทกึคา่การทรุดตวัดงันี ้
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 ทกุๆ 20 นาที  สําหรับช่วงเวลา 2 ชม. แรก 
 ทกุๆ  1 ชม. สําหรับช่วงเวลา 10 ชม. ตอ่มา 
 ทกุๆ  2 ชม. สําหรับช่วงเวลาท่ีเหลือ 
 6) ทําการลดนํา้หนกัทกุๆ ชัว่โมงให้เหลือเป็นขัน้ตอนดงันี ้ร้อยละ 150,100, 50 และ 0 บนัทกึการคืนตวัทกุๆ 
10 นาที และเม่ือลดนํา้หนกัหมดแล้วให้อา่นตอ่ไปทกุๆ ชัว่โมง จนครบ 24 ชัว่โมง หรือการคืนตวัคงท่ี 

7) ต้องอา่นคา่จากมาตรวดัการทรุดตวั (Dial Gauge) ทกุตวัและทกุครัง้ก่อนและหลงัท่ีมีการเปล่ียนนํา้หนกั 
 7.1.5 การทดสอบเป็นวงจร (Cyclic Loading) 
 1) วงจรท่ีหนึง่ให้เพิ่มนํา้หนกัเป็นขัน้ตอนดงันี ้ร้อยละ 25 และ 50 ของนํา้หนกัท่ีออกแบบไว้ แตล่ะขัน้ตอนการ
เพิ่มนํา้หนกัให้ดําเนินการตามข้อ 4.4 และเม่ือครบ 2 ชัว่โมงแล้วจงึลดนํา้หนกัลงทกุๆ ชัว่โมง เป็นขัน้ตอนดงันี ้ร้อยละ 50 
และ 0 
 2) วงจรท่ีสอง ให้เพิ่มนํา้หนกัเป็นขัน้ตอนดงันี ้ร้อยละ 25, 50, 75 และ 100 ของนํา้หนกัท่ีออกแบบไว้แตล่ะ
ขัน้ตอนการเพิ่มนํา้หนกัให้ดําเนินการตามข้อ 4.4 และเม่ือรักษานํา้หนกัไว้ครบ 24 ชัว่โมงแล้ว ให้ทําการลดนํา้หนกัทกุๆ 
ชัว่โมงเป็นขัน้ตอนดงันี ้ร้อยละ 50, 25 และ 0 
 3) วงจรท่ีสาม ให้เพิ่มนํา้หนกัเป็นขัน้ตอนดงันีร้้อยละ 25, 50, 75 และ 100,125,175 และ 200 ของนํา้หนกัท่ี
ออกแบบแตล่ะขัน้ตอนของการเพิ่มนํา้หนกั ให้ดําเนินการตามข้อ 4.4 และ เม่ือรักษานํา้หนกัไว้ครบ 24 ชัว่โมงแล้วให้ทําการ
ลดนํา้หนกัทกุๆ ชัว่โมง เป็นขัน้ตอนดงันี ้ร้อยละ 150,100, 50 และ 0 
 4) การเพิ่มนํา้หนกัแตล่ะขัน้ตอนให้รักษานํา้หนกัไว้จนครบ 2 ชัว่โมง หรือในชัว่โมงแรกอตัราการทรุดตวัไมเ่กิน 
0.25 มม./ชม. แล้วแตก่รณีใดจะเกิดขึน้ก่อนจงึจะเพิ่มนํา้หนกัขัน้ตอ่ไป 
 5) บนัทกึคา่ทรุดตวัทกุครัง้ก่อนหรือหลงัการเปล่ียนนํา้หนกัให้อา่นคา่ท่ี 1, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 นาที 
และทกุๆ 20 นาที 
 6) เม่ือเพิ่มนํา้หนกัตามข้อ 6.2 หรือ 6.3 จนถงึร้อยละ 100 หรือ 200 แล้วเสาเข็มไมถ่งึจดุวิบติัในขณะรักษา
นํา้หนกัไว้ให้บนัทกึคา่การทรุดตวัของเสาเข็ม 

ทกุๆ  20 นาที  สําหรับช่วงเวลา 2 ชัว่โมงแรก 
ทกุๆ   1 ชัว่โมง  สําหรับช่วงเวลา 10 ชัว่โมงตอ่มา 
ทกุๆ   2 ชัว่โมง  สําหรับช่วงเวลาท่ีเหลือ 

 7.1.6 การรายงาน 
ผลการทดสอบจะต้องสง่มาให้คณะกรรมการตรวจการจ้างภายใน 7 วนั หลงัการทดสอบนํา้หนกัแล้วเสร็จ

ซึง่ประกอบด้วย 
1) บนัทกึการตอกเสาเข็มทดสอบและเสาเข็มสมอ 
2) ใบรับรองแสดงผลการทดสอบการเพ่ิมหรือลดนํา้หนกั (Calibrated and Tested Reports 

Hydraulic Jack) 
3) แบบแปลนรายละเอียดการติดตัง้เคร่ืองมือและอปุกรณ์การทดสอบท่ีใช้ 
4) บนัทกึคา่การทรุดตวัและการคืนตวั 
5) กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
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5.1) การทรุดตวัและเวลา 
5.2) นํา้หนกัและเวลา 
5.3) นํา้หนกัและการทรุดตวั 
5.4) การคืนตวัและเวลา 
5.5) นํา้หนกัและการคืนตวั 

 7.1.7 เกณฑ์การตดัสนิ 
 1) ในระหวา่งการทดสอบ ถ้าปรากฏวา่การทรุดตวัตา่งๆ เกิดขึน้เร็วหรือเกินกวา่ท่ีกําหนด หรือไมส่ิน้สดุลง
ภายในเวลาท่ีกําหนดไว้ ให้ถือวา่การทดสอบล้มเหลวหรือถงึจดุวิบติัแล้ว 
 2) คา่การทรุดตวัสทุธิทัง้หมด (Total Net Settlement) ของการทดสอบจะต้องไมม่ากกวา่ 25 มม. 
 3) ในกรณีท่ีทําการทดสอบเสาเข็มหลายๆ ต้น คา่ความแตกตา่งของการทรุดตวัจะต้องไมเ่กินข้อกําหนด
ตอ่ไปนี ้(มิติเป็นมิลลเิมตร) 

ชนิดของดนิ  ฐานรากกลุ่ม, ฐานรากเดี่ยว ฐานรากแพ 
Isolated    Rafts 
ดินเหนียว  44.45    38.10 
ทราย   31.75    25.40 

 
7.2 วธีิการทดสอบเสาเขม็วธีิ Dynamic Load Test 

7.2.1  วสัดอุปุกรณ์ในการทดสอบ 
1) วสัดแุละเคร่ืองมือเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM D-4945-89 และมาตรฐาน AASHTO T298-93 
2) เคร่ืองมือทดสอบเสาเข็มประกอบด้วย เคร่ืองมือวิเคราะห์ PDA (Pile Driving Analyzer) รุ่น GCPC หรือ 

PAK ตวั Transducers (Accelerometer และ Strain Gauges) และสายสญัญาณซึง่ใช้ตอ่เช่ือมระหวา่งเคร่ืองมือวิเคราะห์ 
PDA และตวั Transducers 

3)  ปัน้จัน่และลกูตุ้มนํา้หนกั สามารถใช้ป่ันจัน่และลกูตุ้มนํา้หนกัท่ีใช้ในการตอกเสาเข็มได้ กรณีท่ีไมมี่ปัน้จัน่
สามารถประยกุต์ใช้รถเครนและลกูตุ้มได้ 

4) กรณีท่ีเป็นเสาเข็มเจาะต้องมีการปรับแตง่หวัเสาเข็มให้เรียบ หรือทํา Pile cap เพ่ือให้หวัเสาเข็มมีความ
แข็งแรงเพียงพอท่ีจะรับแรงกระแทกท่ีเกิดจากการปลอ่ยเสาเข็มลกูตุ้ม 

5) ข้อมลูเบือ้งต้นของเสาเข็มท่ีทําการทดสอบ อาทิ เช่น ชนิด ขนาด ความยาวของเสาเข็มท่ีจะทดสอบ เพ่ือ
ใช้ประกอบในการวิเคราะห์ 

7.2.2 วิธีการทดสอบ 
1)  การทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน มาตรฐาน ASTM D-4945-89 และมาตรฐาน AASHTO T298-93 
2) ผู้วา่จ้างจะต้องจดัเตรียมทางเข้าให้ถงึจดุทดสอบเสาเข็ม หลงัจากนัน้วิศวกรของทางบริษัทฯ ผู้

ทดสอบจะทําการเจาะรูท่ีด้านข้างของตวัเสา 2 ด้านตรงข้ามกนั เพ่ือทําการติดตัง้ตวั Transducers ประกอบไปด้วย Strain 
Gauges และ Accelerometers 

3) ทําการติดตัง้ลกูตุ้มนํา้หนกัเพ่ือทําการทดสอบ 
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4) วิศวกรทางบริษัทฯ ผู้ทดสอบ จะควบคมุและกํากบัระยะยกของลกูตุ้มนํา้หนกัในระหวา่งการทดสอบ
เพ่ือทําการเก็บสญัญาณท่ีได้จากภาคสนามมาวิเคราะห์ในขัน้ตอนตอ่ไป 

การยกลกูตุ้มกระแทกลงบนหวัเสาเข็มนัน้อาจจะยกจํานวน 2-4 ครัง้ โดยในระยะยกตา่งๆ กนั เพ่ือเป็นการ 
Apply พลงังาน ซึง่ในระยะตา่งๆ ตวั Transducers ท่ีติดตัง้ด้านข้างตวัเสาเข็มจะทําการรับสญัญาณแล้วสง่ตอ่ไปยงัเคร่ือง
วิเคราะห์ PDA (Pile Driving Analyzer) เพ่ือจดัเก็บสญัญาณเก็บสญัญาณและปรากฏคา่ตา่งๆ ท่ีต้องการ เช่น คา่กําลงั
การรับนํา้หนกับรรทกุ คา่การทรุดตวั คา่ Stress ท่ีเกิดขึน้ คา่ความสมบรูณ์ของเสาเข็ม ฯลฯ บนจอภาพท่ีเคร่ืองวิเคราะห์ 
PDA 

5) นําสญัญาณทา่ได้จากภาคสนามมาวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้ผลสรุปของการทดสอบ 
7.2.3 ผลการทดสอบและรายงาน 

1) ผลการทดสอบและรายงานผลเก่ียวกบัการรับนํา้หนกับรรทกุของเสาเข็มและคา่การทรุดตวัของ
เสาเข็ม ความสมบรูณ์ของเสาเข็ม คา่ Stress ท่ืเกิดขึน้ ฯลฯ 

2) ผลการทดสอบเบือ้งต้น การรับนํา้หนกัและความสมบรูณ์ของเสาเข็ม จะรายงานผลให้ภายหลงัจาก
ทําการทดสอบเสร็จสิน้แล้วภายใน 2 วนัทําการ 

3) รายงานฉบบัสมบรูณ์จะทําการสง่ให้ภายใน 15 วนัทําการหลงัจากเสร็จสิน้การทดสอบเสาเข็มใน
ภาคสนาม 

 
7.3 วธีิการทดสอบเสาเขม็วธีิ Seismic Test 

7.3.1  เคร่ืองมือทดสอบ 
เคร่ืองมือท่ีนํามาใช้งานเป็นเคร่ืองทดสอบรุ่นลา่สดุท่ีเรียกวา่ “PIT COLLECTOR” ในปัจจบุนัได้รับการออกแบบ

ให้มีขนาดเลก็และมีนํา้หนกัเบา เพ่ือความสะดวกในการทดสอบอยา่งตอ่เน่ืองในหน่วยงานก่อสร้าง 
เคร่ืองมือทดสอบดงักลา่วมีสว่นประกอบท่ีสําคญัตา่งๆ ดงันี ้

Hand Held Hammer : ฆ้อนขนาด 1-2 กก. ทําหน้าท่ีเป็นอปุกรณ์กําเนิดคล่ืนความเค้น 
(Impact Device) 

Collector : เป็นอปุกรณ์บนัทกึสญัญาณทดสอบ ควบคมุการทํางานด้วย 
Microprocessor ขนาด 16 Bit สามารถบนัทกึสญัญาณสะท้อนกลบั
ด้วยความละเอียดสงูมาก 

Accelerometer : หวัวดัสญัญาณคล่ืนความเค้นท่ีมีความไวสงูมาก 
7.3.2  การเตรียมเสาเข็มเพ่ือการทดสอบ 

ผลการทดสอบจะมีประสทิธิภาพดีมากน้อยเพียงใด สว่นหนึง่มาจากสภาพของหวัเสาเข็มทดสอบเองการ
เตรียมเสาเข็มดงัตอ่ไปนี ้จะมีสว่นช่วยอยา่งย่ิงท่ีจะทําให้สญัญาณทดสอบมีคณุภาพดี 

- หวัเสาเข็มต้องสะอาดและปราศจากตะกอนดิน, ฝุ่ นผงจากการสกดัแตง่เสาเข็มและพืน้ผิวควรเรียบ
เพียงพอท่ีจะติดตัง้หวัวดัสญัญาณให้แนบสนิท 

- คอนกรีต้องมีคณุภาพดีเพียงพอและมีอายไุมน้่อยกวา่ 5 วนั โดยประมาณก่อนทดสอบได้อยา่งสะดวก 
- ควรกําหนดตําแหน่งเสาเข็มทดสอบให้ชดัเจน เพ่ือสามารถอ้างอิงได้สะดวกในการรายงานผล 
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- ไมมี่สิง่กีดขวางบนหวัเสาเข็ม ท่ีอาจเป็นอปุสรรคในการทดสอบ 
7.3.3  การทดสอบ 
หวัวดัสญัญาณ (Accelerometer) จะได้รับการติดตัง้บนหวัเสาเข็ม ซึง่ได้รับการเตรียมพืน้ผิวให้เรียบแห้งและคอนกรีตมี
คณุภาพดีเพียงพอ 
เสาเข็มทดสอบจะต้องถกูตอกด้วยฆ้อนทดสอบ แรงกระแทกท่ีเกิดขึน้จะทําให้เกิดคล่ืนความเค้นอดั (Compression Wave) 
วิ่งผา่นลงไปในตวัเสาเข็มหากเกิดความไมต่อ่เน่ืองขึน้ในหน้าตดัของเสาเข็ม เกิดรอยแตกร้าวหรือคอนกรีตสภาพไมดี่ หรือ
พบปลายเสาเข็มคล่ืนสญัญาณดงักลา่วจะเกิดการสะท้อนกลบัและถบูนัทกึไว้โดยละเอียดและแปลงสญัญาณให้อยูใ่นรูป
ของความเร็ว (Velocity) กบัเวลา (Time) ด้วยเคร่ืองมือ PIT Collector เพ่ือนํามาแปรผลตอ่ไป 
ในการทดสอบเสาเข็มขนาดใหญ่ หรือเสาเข็มขนาดกลาง (Spun) การติดตัง้หวัรับสญัญาณ (Accelerometer) เพียงตําแหน่ง
เดียวอาจทําให้การตรวจสอบคลาดเคล่ือนไป ควรเปล่ียนตําแหน่งหวัรับสญัญาณให้กระจายทัว่หวัเสาเข็ม จํานวนตําแหน่ง
ท่ีเหมาะสมอาจพิจารณาได้ตามตารางข้างท้ายนี ้

 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง, ม. จาํนวนทดสอบ 

(จุด) ทั่วไป Spun 
0.6 หรือ น้อยกวา่ 0.4 หรือ น้อยกวา่ 1 

0.80 0.50 2 
1.00 0.60 3 
1.20 0.80 3 
1.50 1.00 4 

 
7.3.4  การแปรผลข้อมลู 
สภาพความสมบรูณ์ของเสาเข็ม สมารถแปรผลได้โดยตรงจากสญัญาณสะท้อนกลบัท่ีอยูใ่นรูปของความเร็วกบั

เวลา โดยอาศยัหลกัการท่ีวา่คณุสมบติัของหน้าตดัเสาเข็มทาง พลศาสตร์ Dynamic Pile Stiffness), หรือท่ีเรียกวา่ 
อิมพีแดนท์ (Impedance), Z ท่ีเปล่ียนแปลงไปจะมีผลทําให้คล่ืนความเค้นเกิดการสะท้อนกลบัในรูปแบบของความเค้นอดั 
(Compression Wave) หรือคล่ืนความเค้นดงึ (Tension Wave) คล่ืน 

คา่อิมพีแดนท์, Z ดงักลา่วประกอบด้วยผลคณูของพืน้ท่ีหน้าตดักบัคา่โมดลูสัยืดหยุน่หารด้วยคา่ความเร็วคล่ืน ดงันี ้
 

Z   = EA                                   …………………………………… (1) 
C 

เม่ือเสาเข็มทดสอบมีขนาดพืน้ท่ีหน้าตดัลดลง หรือมีคา่โมดลูสัลดลง เม่ือเทียบกบัหวัเสาเข็ม สญัญาณคล่ืนความ
เค้นอดัจากการทดสอบจะเกิดการสะท้อนกลบั ณ จดุนีใ้นรูปของคล่ืนความเค้นดงึ (Tension Wave) แสดงผลในรูป
สญัญาณ “บวก” ในกราฟระหวา่งความเร็วกบัเวลา 

ในทํานองเดียวกนัหากพืน้ท่ีหน้าตดัเพิ่มขึน้หรือคา่โมดลูสัเพิ่มขึน้สญัญาณสะท้อนกลบัจะอยูใ่นรูปของคล่ืนความ
เค้นอดั (Compression Wave) แสดงผลในรูปสญัญาณ “ลบ” 
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ตารางข้างท้ายนี ้จะช่วยทําความเข้าใจในความสมัพนัธ์ข้างต้นได้ดีขึน้ 
 

พืน้ท่ีหน้าตดั 
A 

โมดลูสั 
E 

อิมพีแดนท์ 
Z 

สญัญาณสะท้อนกลบั การแสดงผลในกราฟ 
ความเร็ว - เวลา 

 คงท่ี  Comp. Wave ลบ 
 คงท่ี  Tension Wave บวก 

คงท่ี   Comp. Wave ลบ 
คงท่ี   Tension Wave บวก 

 
แผนภมิูตอ่ไปนีแ้สดงให้เหน็ลกัษณะการสะท้อนกลบัของคล่ืนและการแปรผล 

 
สําหรับเกณฑ์ในการยอมรับพิจารณาจากคา่ดชันีความสมบรูณ์ (Integrity Factor) หรือ คา่เบต้า,  ซึง่มี

คา่เทา่กบัอตัราการเปล่ียนแปลงของคา่อิมพีแดนท์ ณ จดุท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงหรือมีคา่เทา่กบั 
 

 

 =    Z2                                                             …………………………….  (3) 
Z1 
เม่ือ   Z2 : คา่อิมพีแดนท์ ณ จดุท่ีพบการเปล่ียนแปลง 
Z1  : คา่อิมพีแดนท์อ้างอิง ณ จดุท่ีติดตัง้เคร่ืองมือทดสอบ 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงสภาพความเสียหายท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ในเสาเข็มทดสอบ ท่ีคา่ดงันี ้ความสมบรูณ์
ตา่งๆ อ้างอิงตามคําแนะนําของ F. Rahsche และ G.G. Goble 1986 
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ค่าเบต้า,  
 

 
สภาพของเสาเขม็ 

0.90 – 1.0 สมบรูณ์ 
0.80 – 0.90 เสียหายเลก็น้อย 
0.60 – 0.80 เสียหาย 
ต่ํากวา่ 0.60 เสาเข็มหกั 
 

อยา่งไรก็ตามการประเมินขนาดความเสียหายและเกณฑ์ในการยอมรับข้างต้น เพ่ือเป็นข้อแนะนําเบือ้งต้น 
ควรนําข้อมลูอ่ืนๆ อาทิเช่น ประวติัในการก่อสร้างเสาเข็มดงักลา่ว, ลกัษณะการออกแบบฐานราก, ลกัษณะอาคารและ
นํา้หนกับรรทกุ, การเคล่ือนตวัของเสาเข็มภายหลงัการก่อสร้างและการเอียงของเสาเข็มประกอบการพิจารณาด้วย 
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8.  มาตรฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีต 
 

ขอบข่าย 
มาตรฐานงานเหลก็เสริมคอนกรีตนี ้ครอบคลมุสําหรับงานคอนกรีตทัว่ไปทัง้หมด ยกเว้นงานคอนกรีตอดัแรง 

 
8.1  เหลก็เส้นเสริมคอนกรีต 

เหลก็เส้นเสริมคอนกรีตต้องเป็นเหลก็เส้นใหมท่ี่ไมเ่คยใช้งานมาก่อน ต้องมีผิวสะอาดไมมี่สนิมกร่อนไมเ่ปือ้น  
นํา้มนั ไมมี่รอยแตกร้าว และต้องมีคณุสมบติั ดงัตอ่ไปนี ้

8.1.1 เหลก็เส้นกลม (Plain Round Bar) 

1) แรงเค้นดงึสงูสดุ (Maximum Tensile Stress) ต้องมีคา่ไมน้่อยกวา่ 3,900 กก./  ซม.2 

2) แรงเค้นท่ีจดุยืน (Yield Stress) ต้องมีคา่ไมน้่อยกวา่ 2,400 กก./ซม2 
3) ความยืด (Elongation) ต้องมีค่าไมน้่อยกวา่ 21% ในช่วงความยาว 5 เทา่ของขนาดเส้นผา่ 

ศนูย์กลางของเหลก็เส้นนัน้ 
4) คณุสมบติัอ่ืน ๆ ตรงตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก.20-2543 

8.1.2   เหลก็เส้นข้ออ้อย (Deformed Bar) 
  
Grade  Yield 

Stress 
(MPa) 

Tensile Stress 
(MPa) 

Elongation 
5D% (min.) 

Cold Bend Test 
 

    Bending Angle Diameter of bends 

SD 30   295 480 17 180 4 เทา่ของ Nominal Dia. 
SD 40   390 560 15 180 4 เทา่ของ Nominal Dia. 
 
หมายเหตุ D    = เส้นผา่ศนูย์กลาง 
   คณุสมบติัอ่ืนๆ ตรงตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก. 24-2548 
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8.2 ความคลาดเคล่ือนที่ยอมให้ 
 8.2.1 สําหรับเหลก็เส้นกลม 

ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้สําหรับเหลก็เส้นกลมเส้นผา่ศนูย์กลางของเหลก็เส้นกลม 
 
หมายเลขขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 

(มลิลเิมตร) 
ความคลาดเคล่ือนที่ยอม
ให้ไม่เกนิกว่า (มลิลเิมตร) 

ผลต่างของเส้นผ่าศูนย์กลาง
วัด ณ ตาํแหน่งเดียวกันไม่

เกนิกว่า(มลิลเิมตร) 

RB 6 - RB 15 6 - 15 + , - 0.4 0.64 
RB 19 - RB 25 19 - 15 + , - 0.5 0.80 
RB 28 - RB 34 28 - 34 + , - 0.6 0.96 

หมายเหตุ RB = Round Bar 
 

8.2.2 สําหรับเหลก็เส้นข้ออ้อย 
1) ขนาดระบขุองเส้นผา่ศนูย์กลางของเหลก็เส้นข้ออ้อย หาได้จากสตูร 

D = 12.73 (w)1/2 
D = คือเส้นผา่ศนูย์กลาง เป็นมิลลิเมตร 
w = คือ นํา้หนกัของเหลก็เป็นกิโลกรัมตอ่ความยาว 1 เมตร 

2) ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ สําหรับเส้นผา่ศนูย์กลางของเหลก็เส้นข้ออ้อย 
 

หมายเลขขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง (มลิลเิมตร) ความคลาดเคล่ือนที่ยอมให้ไม่
เกนิกว่า (มลิลเิมตร) 

DB 10 -   16 10 - 16 0.4 
DB 20 -   25 20 - 25 0.5 
DB 28 -   32 28 - 32 0.6 

หมายเหต ุ DB = Deformed Bar (เหลก็เส้นข้ออ้อย) 
 
 8.3 การเกบ็วัสดุ 

8.3.1 เหลก็เส้นท่ีนํามาใช้ในงานก่อสร้างจะต้องเก็บไว้ในท่ีมีหลงัคาคลมุ และมีฝากําบงัฝนทัง้หมดจะต้อง
เก็บไว้เหนือพืน้ดินไมน้่อยกวา่ 20 ซม. 

8.3.2 เหลก็เส้นท่ีนําใช้งานจะต้องแยกเก็บไว้เป็นพวกๆ โดยมีป้ายบอกชนิดและขนาดไว้อยา่งชดัเจน 
 

8.4 การดัดเหลก็เส้น 
8.4.1 ห้ามดดัเหลก็เส้น โดยวิธีเผาให้ร้อน 
8.4.2 การดดัเหลก็เส้น เป็นไปตามมาตรฐานของ ASTM 
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8.4.3 การดดัเหลก็กล้า ความลาดเอียงของเหลก็คอม้า นอกจากระบไุว้ในแบบรูปรายละเอียด จะต้องดดั
เอียงเป็นมมุ 45 องศา ทัง้หมด การดดัโค้งตรงมมุ ต้องใช้รัศมีภายในเทา่กบั 6 เทา่   ของขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางของ
เหลก็เส้นนัน้ 

 
8.5 การต่อเหลก็เสริม 

8.5.1 เหลก็เสริมของคาน – พืน้ นอกจากท่ีเป็นคานย่ืน หรือพืน้ท่ีระบไุว้ในแบบแปลนจะต้องตอ่ในตําแหน่ง
ดงัตอ่ไปนี ้

เหลก็ลา่งของคาน - พืน้ ให้ตอ่ตรงบริเวณหวัเสาหรือหวัคาน 
เหลก็บนของคาน - พืน้ ให้ตอ่ตรงบริเวณกลางคาน - พืน้ 
สําหรับเหลก็เสาให้ตอ่ตรงจดุหลงัพืน้ เป็นไปตามแบบมาตรฐานการดดัและการต่อเหลก็เส้น 

8.5.2 รอยตอ่ของเหลก็เสริมแต่ละเส้นท่ีอยูข้่างเคียงต้องไมอ่ยูใ่นแนวเดียวกนัและควรเหล่ือมกนัประมาณ 
1.00 เมตร หากไมจํ่าเป็นจริงๆ แล้วห้ามตอ่เหลก็ 

8.5.3 การตอ่เหลก็อาจทําได้หลายวิธี คือ 
1) ในการตอ่เหลก็แบบวางทางเหล่ือมกนั ให้วางทาบโดยเหล่ือมกนัมีระยะยาวเทา่กบั 40 เทา่

ของเส้นผา่ศนูย์กลางของเส้นเหลก็นัน้  
2) การตอ่โดยวิธีการเช่ือมด้วยไฟฟ้า 

2.1) ไฟฟ้าท่ีใช้เช่ือมต้องมีกําลงัแรงสงูพอ การตอ่ให้เช่ือมแบบชน (Butt Weld) และจะต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานของการเช่ือมเหลก็ทกุประการ เม่ือเช่ือมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วรอยตอ่จะต้องรับแรงเค้นดงึ (Tensile 
Stress) จะได้ไมน้่อยกวา่ 1.25   เทา่ของแรงเค้นดงึของเหลก็เส้น ตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อ 1 

2.2) การเช่ือมตอ่เหลก็เส้นให้ปฏิบติัดงันี ้
2.2.1) ตดัปลายเหลก็ทัง้สองทอ่นท่ีจะนํามาเช่ือมให้เอียงลาดตามแบบ    การเช่ือม 

ตอ่เหลก็ด้วยไฟฟ้า 
2.2.2) ทําความสะอาดปลายเหลก็ท่ีตดัแล้วนํามาวางให้ได้แนวหรือได้ ศนูย์และมี

ระยะหา่งได้ตามแบบมาตรฐานการเช่ือมตอ่เหลก็ด้วยไฟฟ้า 
2.2.3) ทําการเช่ือมเป็นขัน้หรือแนวภายหลงัการเช่ือมแนวหนึง่หรือชัน้หนึง่ๆ แล้ว

จะต้องเคาะเอาขีเ้หลก็หุ้มแนวหรือชัน้นัน้ๆ ออกทกุครัง้ไปปฏิบติัดงันีเ้ร่ือยไปจนเช่ือมได้ความหนาเตม็ตามกําหนด 
2.2.4) สําหรับเหลก็ขนาดเลก็ตัง้แตเ่ส้นผา่ศนูย์กลาง 9 มิลลเิมตร ลงมาให้เช่ือม

โดยการตดัปลายเหลก็ตรง 
 

8.6 การเกบ็เหลก็เส้นตัวอย่างเพ่ือการทดลอง 
8.6.1 ผู้ รับจ้างจะต้องตดัเหลก็เส้นทกุๆ ขนาด ขนาดหนึง่ไมน้่อยกว่า 5 ทอ่นยาวทอ่นละไมน้่อยกวา่  

1.00 เมตร 
8.6.2 การเก็บเหล็กเส้นตัวอย่างจะต้องเก็บจากกองเหล็กท่ีอยู่ในสถานท่ีก่อสร้าง และจะต้องเก็บ

เหลก็เส้นตวัอยา่งตอ่หน้าคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
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8.6.3 เม่ือเก็บเหลก็เส้นตวัอยา่งได้เรียบร้อยแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องนําสง่มายงัคณะกรรมการตรวจการจ้าง
เพ่ือทําการทดสอบคณุภาพ ซึง่วิศวกรจะเป็นผู้ กําหนดให้วา่จะให้สว่นราชการหรือบริษัทเอกชนใดเป็นผู้ทดสอบ โดยท่ีคา่ 
ใช้จ่ายในการทดสอบผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกเองทัง้สิน้ 

8.6.4 คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการนําสง่ และทดสอบคณุภาพของเหลก็เส้นตวัอยา่ง ตลอดจนคา่ธรรมเนียม
ตา่งๆ ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกเองทัง้สิน้ 

8.6.5 ถ้าปรากฏว่าเหล็กเส้นตวัอย่างท่ีนําไปทดสอบนัน้ มีคณุภาพต่ํากว่าคณุภาพของเหล็กเส้นท่ีได้ระบุ
ไว้ในข้อ 1 แล้ว การท่ีจะนําเหล็กเส้นกองท่ีเก็บเหล็กตวัอย่างนัน้มาใช้งานได้หรือไม่อย่างไร ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ท่ีจะให้ผู้ รับจ้างจัดหาเหล็กเส้นท่ีมีคุณภาพได้ตามข้อท่ีกําหนดมาเปล่ียนให้ใหม่ หรือเพิ่ม
จํานวนเหลก็เสริมให้มากขึน้ โดยท่ีผู้ รับจ้างจะคิดเงินเพิ่มไมไ่ด้ 
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9.  งานแบบหล่อและคํา้ยัน CONCRETE FORMWORK 
 
 9.1 ทั่วไป 
  9.1.1 “กรณีทัว่ไปและกรณีพิเศษ” ท่ีระบไุว้ในภาคอ่ืน (ถ้ามี) ให้นํามาใช้กบัหมวดนีด้้วย 
 
 9.2 การคาํนวณออกแบบ 
  9.2.1 การวิเคราะห์ 
   ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นฝ่ายคํานวณออกแบบงานแบบหล่อ โดยต้องคํานึงถึงการโก่งตัวขององค์
อาคารตา่งๆ อยา่งระมดัระวงั และต้องได้รับอนมุติัจากวิศวกรผู้ควบคมุงานก่อน จงึจะนําไปใช้ก่อสร้างได้ 
  9.2.2 คํา้ยนั 
   1) เม่ือใช้คํา้ยนั การต่อ หรือวิธีการคํา้ยันซึ่งมีการจดทะเบียนสิทธิบตัรไว้จะต้องปฏิบติัตาม
ข้อแนะนําของผู้ผลิตเก่ียวกบัความสามารถในการรับนํา้หนกัอย่างเคร่งครัด และผู้ คําผู้ คํานวณออกแบบก็จะต้องปฏิบติั
ตามคําแนะนําของผู้ผลติในเร่ืองการยดึโยงและนํา้หนกับรรทกุปลอดภยัสําหรับช่วงความยาวตา่งๆ ระหวา่งท่ียดึของคํา้ยนั 
   2) ห้ามการใช้ต่อคํา้ยนัแบบทาบในสนามเกินกว่าอนัสลบัอนัสําหรับคํา้ยนัใต้แผ่นพืน้หรือไม่
เกินทกุๆสามอนัสําหรับคํา้ยนัใต้คาน และไม่ควรต่อคํา้ยนัเกินกว่าหนึ่งแห่ง นอกจากจะมีการยึดทแยงท่ีจุดต่อทกุๆ แห่ง 
การต่อคํา้ยนัดงักล่าว จะต้องกระจายให้สม่ําเสมอทัว่ไปเท่าท่ีจะทําได้ รอยต่อจะต้องไม่อยู่ใกล้กบักึ่งกลางของตวัคํา้ยนั
โดยไมมี่ท่ียดึด้านข้าง หรือกึง่กลางระหวา่งจดุยดึด้านข้าง ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัการโก่ง 
   3) จะต้องคํานวณออกแบบรอยต่อให้สามารถต้านทานการโก่ง และการตดัเช่นเดียวกบัองค์
อาคารท่ีรับแรงอดัอ่ืนๆ สําหรับคํา้ยนัท่ีทําด้วยไม้ วสัดท่ีุใช้ตอ่คํา้ยนัจะต้องไมส่ัน้กวา่หนึง่เมตร 
  9.2.3 การยดึทแยง 
    ระบบแบบหล่อจะต้องคํานวณออกแบบให้ถ่ายแรงทางข้างลงพืน้ดินในลักษณะท่ีปลอดภัย
ตลอดเวลาจะต้องมีการจดัให้ยึดทแยงทัง้ในระนาบด่ิง และระนาบราบตามต้องการ เพ่ือให้มีสติฟเนสสงู และเพ่ือป้องกนั
การโก่งไมใ่ห้มากเกินไป  
  9.2.4 ฐานสําหรับงานแบบหลอ่ 
   จะต้องคํานวณนํา้หนกับรรทกุจากแบบหลอ่ถ่ายผ่านนัง่ร้านหรือคํา้ยนั ลงสู่ฐานท่ีรองรับข้างล่าง
ไมวา่จะเป็นดิน หรือสว่นหนึง่สว่นใดของโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับนํา้หนกับรรทกุตา่งๆ ได้อยา่งปลอดภยั 
  9.2.5 การทรุดตวั  
   แบบหลอ่จะต้องสร้างให้สามารถปรับระดบัทางแนวด่ิงได้ เพ่ือให้สามารถชดเชยกบัการทรุดตวัท่ี
อาจเกิดขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดการทรุดตวัน้อยท่ีสดุเม่ือรับนํา้หนกัเต็มท่ี ในกรณีท่ีใช้ไม้ต้องพยายามให้มีจํานวนรอยต่อทาง
แนวราบน้อยท่ีสดุ โดยเฉพาะจํานวนรอยต่อซึง่แนวเสีย้นบรรจบบนแนวเสีย้นด้านข้าง ซึง่อาจใช้ลิ่มสอดท่ียอดหรือก้นของ
คํา้ยนัแหง่ใดแหง่หนึง่ แตจ่ะใช้ทัง้สองปลายไมไ่ด้ ทัง้นีเ้พ่ือให้สามารถปรับการทรุดตวัท่ีไม่สม่ําเสมอทางแนวด่ิงได้ หรือเพ่ือ
สะดวกในการถอดแบบ 
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 9.3 รูปแบบ 
  9.3.1 การอนมุติัโดยวิศวกรผู้ควบคมุงาน 
   ในกรณีท่ีกําหนดไว้ก่อนท่ีจะลงมือสร้างแบบหล่อผู้ รับจ้างจะต้องส่งรูปแบบแสดงราละเอียดของ
งานแบบหล่อเพ่ือให้วิศวกรผู้ ควบคุมงานอนุมัติก่อน หากผู้ควบคุมงานเห็นว่าแบบดังกล่าวยังไม่แข็งแรงพอหรือยังมี
ข้อบกพร่อง ผู้ รับจ้างจะต้องจัดการแก้ไขตามวิศวกรท่ีควบคุมงานแนะนําจนเสร็จก่อนท่ีจะเร่ิมงาน และการท่ีวิศวกรผู้
ควบคมุงานอนมุติัในแบบท่ีเสนอหรือท่ีแก้ไขมาแล้ว มิได้หมายความว่าผู้ รับจ้างจะหมดความรับผิดชอบท่ีจะต้องทําการ
ก่อสร้างให้ดี และดแูลรักษาให้แบบหลอ่อยูใ่นสภาพท่ีใช้งานได้ดีตลอดเวลา 
  9.3.2 สมมติุฐานในการคํานวณออกแบบ 
   ในรูปแบบสําหรับแบบหล่อจะต้องแสดงค่าต่างๆ ท่ีสําคัญ ตลอดจนสภาพการบรรทุกนํา้หนัก
รวมทัง้นํา้หนักบรรทุกจร อตัราการบรรทุก ความสงูของคอนกรีตท่ีจะปล่อยลงมา นํา้หนัก อุปกรณ์เคล่ือนท่ีซึ่งอาจต้อง
ทํางานบนแบบหลอ่ แรงดนัฐาน หน่วยแรงตา่งๆ ท่ีใช้ในการคํานวณออกแบบและข้อมลูท่ีสําคญัอ่ืนๆ 
  9.3.3 รายการตา่งๆ ท่ีต้องปรากฏในรูปแบบ 
   รูปแบบสําหรับงานแบบหลอ่จะต้องมีรายละเอียดตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1) สมอ คํา้ยนั และการยดึโยง 
2) การปรับแบบหลอ่ในระหวา่งเทคอนกรีต 
3) แผน่กัน้นํา้ ร่องลิน้ และสิง่ท่ีจะต้องสอดไว้ 
4) นัง่ร้าน 
5) รูนํา้ตา หรือรูเจาะไว้สําหรับเคร่ืองจี ้
6) ชองสําหรับทําความสะอาด 
7) รอยตอ่ระหวา่งการก่อสร้าง และรอยตอ่เผ่ือการขยายตวั ตามท่ีระบใุนแบบ 
8) แถบมนสําหรับมมุท่ีไมฉ่าบ (เปลือย) 
9) การยกท้องคานและพืน้กนัแอน่ 
10) การเคลือบผิวแบบหลอ่ 
11) รายละเอียดในการคํา้ยนั 

 
 9.4 การก่อสร้าง 
  9.4.1 ทัว่ไป 

1) แบบหลอจะต้องได้รับการตรวจและอนมุติัก่อนจงึจะเรียงเหลก็เสริมได้ 
2) แบบหลอ่จะต้องแน่นเพียงพอท่ีจะป้องกดนัไมใ่ห้มอร์ต้าจากคอนกรีตไหลออกมา 
3) แบบหลอ่จะต้องสะอาดปราศจากฝุ่ น มอร์ต้า และสิ่งแปลกปลอมอ่ืนๆ ในกรณีท่ีไม่สามารถ

เข้าถงึก้นแบบจากภายในได้จะต้องจดัช่องเปิดไว้เพ่ือให้สามารถขจดัสิง่ท่ีไมต้่องการตา่งๆ ออกก่อนเทคอนกรีต 
4) ห้ามนําแบบหล่อท่ีชํารุดจากการใช้งานครัง้หลังสุด จนถึงขัน้ท่ีอาจทําลายผิวหน้า หรือ

คณุภาพคอนกรีตได้มาใช้อีก 
5) ให้หลีกเล่ียงการบรรทุกนํา้หนัก เช่น การกองวัสดุ ห้ามโยนของหนักๆ เช่น มวลรวมไม้

กระดาน เหลก็เสริม หรืออ่ืนๆ ลงบนคอนกรีตท่ีเทใหม่ๆ  และยงัไมมี่กําลงัสงูพอ 
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6) ห้ามโยนหรือกองวสัดกุ่อสร้างแบบหล่อ ในขณะท่ีจะทําให้แบบหล่อนัน้ชํารุด หรือเป็นการ
เพิ่มนําหนกัมากเกินไป 
  9.4.2 ฝีมือ  
   ให้ระมดัระวงัเป็นพิเศษในข้อตอ่ไปนี ้เพ่ือให้แน่ใจวา่จะได้งานท่ีฝีมือดี 

1) รอยตอ่ของคํา้ยนั 
2) การสลบัรอยตอ่ในแผน่ไม้อดั และการยดึโยง 
3) การรองรับคํา้ยนัท่ีถกูต้อง 
4) จํานวนเหลก็เส้นสําหรับยดึ หรือท่ีจบัและตําแหน่งท่ีเหมาะสม 
5) การขนัเหลก็เส้นสําหรับยดึ หรือท่ีจบัให้ตงึพอดี 
6) ในกรณีท่ีวางคํา้ยนับนดินออ่น แรงแบกทานใต้ชัน้ดินออ่นนัน้จะต้องสงูพอ 
7) การตอ่คํา้ยนักบัจดุร่วมจะต้องแข็งแรงพอท่ีจะต้านแรงยกหรือแรงบิด ณ จดุร่วมนัน้ๆ ได้ 
8) การเคลือบผิวแบบหล่อจะต้องกระทําก่อนเรียงเหล็กเสริมและจะต้องไม่ใช้ในปริมาณมาก

เกินไปจนทําให้เหลก็เปรอะเปือ้น 
9) รายละเอียดของรอยตอ่สําหรับควบคมุ และรอยตอ่ระหวา่งก่อสร้าง 

9.4.3 ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ 
1) ความคลาดเคล่ือนจากแนวสายด่ิง                                                                  

ในแตล่ะชัน้_________________________________________ 10 มม. 
2) ความคลาดเคล่ือนจากระดบัหรือจากความลาดท่ีระบใุนแบบ                      

ในช่วง 10 เมตร_____________________________________ 15 มม. 
3) ความคลาดเคล่ือนของแนวอาคารจากแนวท่ีกําหนดในแบและตําแหน่งเสาผนัง และฝา

ประจนัท่ีเก่ียวข้อง              
ในช่วง 10 เมตร_____________________________________ 20 มม. 

4) ความคลาดเคล่ือนของขนาดของหน้าตดัเสา และคาน และความหนาของแผ่นพืน้ และผนงั 
ลด________________________________________________ 5 มม.  
เพิ่ม_______________________________________________10 มม. 

5) ฐานราก 
(ก) ความคลาดเคล่ือนจากขนาดในแบบ 

 ลด________________________________________________ 20 มม.  
 เพิ่ม_______________________________________________ 50 มม. 
(ข) ตําแหน่งผิด หรือระยะเฉศนูย์ ___________________________50 มม. 
(ค) ความคลาดเคล่ือนในความหนา     

 ลด________________________________________________ 25 มม.  
 เพิ่ม______________________________________________100 มม. 

6) ความคลาดเคล่ือนของขัน้บนัได 
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ลกูตัง้___________________________________________________2.5 มม. 
ลกูนอน __________________________________________________ 5 มม. 

   
9.5 งานปรับแบบหล่อ 

9.5.1 ก่อนเทคอนกรีต 
1) จะต้องติดตัง้อปุกรณ์สําหรับใช้ในการปรับการเคล่ือนตวัของแบบหล่อขณะเทคอนกรีตไว้ท่ี

แบบสว่นท่ีมีท่ีรองรับ 
2) หลงัจากตรวจสอบขัน้สดุท้ายก่อนเทคอนกรีต จะต้องยดึลิ่มท่ีใช้ในการจดัแบบหลอ่ให้ได้ท่ี

แน่นหนา 
3) จะต้องยดึแบบหลอ่กบัคํา้ยนัข้างใต้ให้แน่นหนาพอท่ีจะไม่เกิดการเคล่ือนตวัทัง้ทางด้านข้าง

และด้านขึน้ลงของสว่นหนึง่สว่นใดของแบบหลอ่ทัง้หมดขณะเทคอนกรีต 
4) จะต้องเผ่ือระดบัและมมุมนไว้สําหรับรอยต่อต่างๆ ของแบบหลอ่ การทรุดตวั การหดตวัของ

ไม้  การแอ่นเน่ืองจากนํา้หนกับรรทกุคงท่ีและการหดตวัของอีลาสติคขององค์อาคารในแบบหล่อ ตลอดการยกท้องคาน
และพืน้ ซึง่กําหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 

5) จะต้องจดัเตรียมวิธีปรับระดบั หรือแนวของคํา้ยนัในกรณีท่ีเกิดการทรุดตวัมากเกินไป เช่น 
ใช้ลิม่หรือแมแ่รง 

6) ควรจดัทําทางเดินสําหรับเคล่ือนย้ายอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีเคล่ือนท่ีได้ โดยทําขารองรับตามแต่จะ
ต้องการ และต้องวางบนแบบหลอ่หรือองค์อาคารท่ีเป็นโครงสร้างโดยตรง ไม่ควรวางบนเหลก็เสริม นอกจากจะทําท่ีรองรับ
เหล็กนัน้เป็นพิเศษ แบบหล่อจะต้องแข็งแรงพอเหมาะกับท่ีรองรับของทางเดินดังกล่าว โดยยอมให้เกิดการแอ่น 
ความคลาดเคล่ือนหรือกราเคล่ือนตวัทางข้างไมเ่กินคา่ยอมให้ 
  9.5.2 ระหวา่งและหลงัการเทคอนกรีต 

1) ในระหวา่งและหลงัการเทคอนกรีต จะต้องตรวจสอบการยกท้องคาน พืน้ และการได้ด่ิงของ
ระบบแบบหลอ่โดยใช้อปุกรณ์ตามข้อ (6.5.1) 1) หากจําเป็นให้รีบดําเนินการแก้ไขทนัที ในระหวา่งการก่อสร้างหากปรากฏ
ว่า แบบหลอเร่ิมไม่แข็งแรง และแสดงให้เห็นว่าเกิดการทรุดตวัมากเกินไป หรือเกิดการบิดเบีย้วแล้วให้หยดุงานทนัทีหาก
เหน็วา่สว่นใดจะชํารุดตลอดไปก็ให้รือ้ออกและเสริมแบบหลอ่ให้แข็งแรงย่ิงขึน้ 

2) จะต้องมีคนเฝ้าสงัเกตแบบหลอ่อยู่ตลอดเวลา เพ่ือท่ีเม่ือเห็นว่าสมควรจะแก้ไขสว่นใดจะได้
ดําเนินการได้ทนัที ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีนีต้้องปฏิบติังานโดยถือความปลอดภยัเป็นหลกัสําคญั 

3) การถอดแบบหล่อและท่ีรองรับจะต้องคงท่ีรองรับไว้กับท่ีเป็นเวลาไม่น้อยกว่าท่ีกําหนด
ข้างล่างนี ้โดยนับจากเวลาท่ีเทคอนกรีตแล้วเสร็จ ในกรณีท่ีใช้ปูนซีเมนต์ชนิดให้กําลงัสงูเร็ว หรือใช้วิธีบ่มพิเศษอาจลด
ระยะเวลาดงักลา่วลงได้ตามความเหน็ชอบของวิศวกรผู้ออกแบบ  

  คํา้ยนัใต้คาน  21 วนั    
  คํา้ยนัใต้แผน่พืน้  21 วนั    
  ผนงั   24 ชัว่โมง    
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  เสา   24 ชัว่โมง    
  ข้างคานและสว่นอ่ืนๆ 24 ชัว่โมง     

ในกรณีท่ีผู้ รับเหมาใช้คอนกรีตท่ีให้กําลงัสงูเร็ว (High-Early Strength Concrete) หรือโดย
วิธีบ่มพิเศษหรืออย่างอ่ืน และต้องการท่ีจะถอดแบบก่อนท่ีกําหนดไว้ ให้ทําข้อเสนอต่อวิศวกรผู้ออกแบบอนมุติั โดยการ
หลอ่ลกูปืนเพิ่มขึน้จากเดิม และทดสอบหากําลงัอดัก่อนท่ีจะถอดแบบ 

อย่างไรก็ดี วิศวกรผู้ ควบคุมงานอาจสั่งให้เวลาการออกแบบออกไปอีกได้หากเป็นการ
สมควร ถ้าปรากฏว่ามีส่วนหนึ่งส่วนใดของงานเกิดชํารุดเน่ืองจากถอดแบบเร็วกว่ากําหนด ผู้ รับเหมาอาจต้องทบุส่วนนัน้
ทิง้ และสร้างขึน้ใหมแ่ทนท้งหมด 
  

9.6 วัสดุสาํหรับงานแบบหล่อ 
  ผู้ รับเหมาอาจเลือกใช้วสัดใุดก็ได้ท่ีเหมาะสมในการทําแบบหลอ่ แต่ผิวคอนกรีตท่ีได้จะต้องตรงตามข้อ 6.7 
วา่ด้วยการแตง่ผิวคอนกรีตทกุประการ 

 
9.7 การแต่งผิวคอนกรีต 

9.7.1 คอนกรีตสําหรับอาคาร 
1) การสร้างแบบหล่อจะต้องมั่นคงพอท่ีเม่ือคอนกรีตแข็งตัวแล้วจะอยู่ในตําแหน่งท่ีถูกต้อง 

และต้องมีขนาดและลกัษณะผิวตรงตามท่ีระบ ุทัง้ในข้อกําหนดและรูปแบบทางวิศวกรรมและหรือสถาปัตยกรรม 
2) สําหรับแผ่นพืน้หลงัคารวมทัง้กนัสาด และดาดฟ้า ห้ามขัดมนัผิวเป็นอนัขาด นอกจากใน

แบบจะระบไุว้ 
9.7.2 การแตง่ผิวถนนในบริเวณอาคาร 
 การแต่งผิวถนนคอนกรีตอาจใช้เร่ืองมือ หรือเคร่ืองจกัรกลก็ได้ในทนัทีท่ีแต่งผิวเสร็จ ให้ตรวจสอบ

ระดบัด้วยไม้ตรงยาวประมาณ 3 เมตร สว่นท่ีเว้าให้เติมด้วยคอนกรีตท่ีมีสว่นผสมเดียวกนั สําหรับสว่นท่ีโค้งนนูให้ตดัออก
แล้วแตง่ผิวใหมใ่นขณะท่ีคอนกรีตยงัไมแ่ข็งตวั 
 

9.8 การแก้ไขผิวที่ไม่เรียบ 
9.8.1 ทนัทีท่ีถอดแบบหล่อจะต้องทําการตรวจสอบ หากพบว่าผิวคอนกรีตไม่เรียบร้อยจะต้องแจ้งให้

วิศวกรควบคมุงานทราบทนัที พร้อมทัง้เสนิวิธีแก้ไขเม่ือวิศวกรควบคมุงานให้ความเห็นชอบวิธีการแก้ไขแล้วผู้ รับเหมาต้อง
ดําเนินการซอ่มทนัที 

9.8.2 หากพบว่ามีการซ่อมแซมผิวคอนกรีตก่อนได้รับการตรวจสอบโดยวิศวกรผู้ควบคมุงานคอนกรีต
สว่นนัน้อาจถือเป็นคอนกรีตเสียก็ได้ 
  

9.9 งานน่ังร้าน 
เพ่ือความปลอดภยัผู้ รับเหมาควรปฏิบติัตาม “ข้อกําหนดนั่งร้านงานก่อสร้างอาคาร” ในมาตรฐานความ

ปลอดภยัของวิศวกรรมสถานของประเทศไทยฯ และต้องปฏิบติัตามประกาศกระทรวงมหาดไทยในเร่ืองความปลอดภยัใน
การทํางานก่อสร้างโดยเคร่งครัด 
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10. การดดัและการต่อเหล็กเส้น 
 

10.1 การงอปลายเหล็ก  
10.1.1 การงอขอให้ใช้วิธีดดัเยน็ ดงัรูป 

 
 

 
  D  =  4  ซม. สําหรับเหลก็แกนขนาดใหญ่กวา่ Dia.25 มม. 
  D  =  3  ซม. สําหรับเหลก็แกนขนาด  Dia.19 มม. - Dia.25 มม 
  D  =  2  ซม. สําหรับเหลก็ขนาด   Dia.12 มม. - Dia.10 มม. 
 

d 

d 

D 

d 

d 

D ไมน้่อยกวา่ 4d สําหรับเหลก็เส้นกลม 
D ไมน้่อยกวา่ 5d สําหรับเหลก็ข้ออ้อย SD-30, DD-35 และ SD-40 

10.1.2 การงอขอเหลก็ข้ออ้อยขนาดตัง้แต ่Dia 16 มม. ขึน้ไป ให้งอ 90 องศา ดงัในข้อ 8.1.1 
10.1.3 การงอขอเหลก็ปลอก คานและเสา ใช้เหลก็ขนาด 6 มม. หรือ 9 มม. ให้ปฏิบติัดงันี ้

6d แตต้่องไม่น้อยกวา่ 3 ซม. 

6d แตต้่องไม่น้อยกวา่ 4 ซม. 

6d แตต้่องไม่น้อยกวา่ 4 ซม. 

D 

d d 

D 
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  10.2 การวางเหลก็คาน 
ถ้าไมร่ะบไุว้ในแบบรายละเอียดให้ปฏิบติัดงันี ้

 
 
 

 

หมายเหตุ 
 

ก.  ในกรณีท่ีคานมีความลกึมากกวา่ 1/10 ของความยาวช่วง ตําแหน่งตา่ง ๆ 
     ของเหลก็ให้เป็นไปตามท่ีผู้ออกแบบระบ ุ

10.3 การต่อเหลก็เสา 

ถ้าไมร่ะบใุนแบบรายละเอียดให้ปฏิบติัดงันี ้

ก  ก 

ความเอียงสงูสดุ 1: 6 

เหลก็เสาบน 
เหลก็เสา

รูปตดั ก-ก 

ระยะทาบตอ่เหลก็ D = 40d      

  รูปตดั ข-ข 

ข ข 

 

เสริมพิเศษ 4-7.5 ซม. 
ศนูย์กลางถึงศนูย์กลาง 
(ขนาดเหลก็ปลอกต้อง 
ไม่เลก็กวา่ท่ีใช้อยู่เดิม 

1/3 ช่วงความยาวท่ียาวกวา่ 
 

L1/7 

0.125  L1 L1 
ช่วงนอกสุด ช่วงใน 

L2 

 

D 

0.125  L1 0.125  L1
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เหลก็เสาบน 
เหลก็เดือย 

รูปตดั ก-ก รูปตดั ค-ค 

ระยะทาบตอ่เหลก็ เดือย D=40d  

ก ก 

ข ข 

รูปตดั ข-ข 
 

เหลก็เสาบน 
เหลก็เสา

ค ค 

ความเอียงสงูสดุ 1:6 

เสริมพิเศษ 4 - 7.5 ซม. 
ศนูย์กลางถึงศนูย์กลาง 
(ขนาดเหลก็ปลอกต้อง 
ไม่เลก็กวา่ท่ีใช้อยู่เดิม) 

D 

D 
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12. มาตรฐานงานไม้ 
 
ขอบข่าย 
มาตรฐานนีค้รอบคลมุถงึไม้ท่ีใช้ในโครงสร้างของงานก่อสร้างทกุชนิด ยกเว้นไม้แบบและไม้อดัประเภทตา่ง ๆ  

 
12.1  ชนิดและประเภทของไม้ 

12.1.1 ไม้ท่ีใช้เป็นโครงสร้างหลักของอาคาร จะต้องเป็นไม้เนือ้แข็ง เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ตะเคียนทอง 
ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้มะค่า และไม้หลมุพอ เป็นต้น   Modulus of Rupture ไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
Proportional Limit ไม่น้อยกว่า 600 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ปริมาณความชืน้ร้อยละ 10-14 และมีความทนไม่น้อย
กวา่ 6 ปี 

12.1.2 ถ้าหากว่าแบบแผนผงัรายละเอียดไม่ได้ระบุประเภทไม้เนือ้แข็งให้ใช้แล้ว ไม้เนือ้แข็งท่ีนํามาใช้จะ 
ต้องมีคณุภาพไมต่ํ่ากวา่ไม้ตะเคียนทอง 

12.1.3 ไม้ท่ีใช้เป็นสว่นประกอบทัว่ไปซึง่มิใช่ไม้สําหรับโครงสร้างหลกั อาทิ เช่น ไม้สําหรับทําเคร่า ฝา เคร่า
เพดาน ถ้าแบบและรายการมิได้ระบไุว้เป็นอย่างอ่ืนแล้วใช้ไม้เนือ้อ่อน ซึง่ได้แก่ ไม้ยาง ไม้เหียง กระบาก พลวง กราด และ
ไม้ตะเคียนทราย เฉพาะเคร่าเพดานถ้าแบบและรายการมิได้ระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืนแล้วให้ใช้ไม้ตะเคียนทรายแทน 

12.1.4 ไม้เนือ้อ่อนท่ีนํามาใช้ในงานก่อสร้างทัง้หมด จะต้องทาด้วยนํา้มนักนัแมลงหรืออบด้วยนํา้ยาอย่าง
ใดอยา่งหนึง่ นอกจากแบบและรายการละเอียดจะได้ระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืน 

12.1.5 ในกรณีท่ีไม้ต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้ในแบบ หรือรายการไม่มีจําหน่ายในจังหวัดหรือบริเวณจังหวัด
ใกล้เคียงท่ีงานก่อสร้างดําเนินอยูแ่ล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องรีบแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดย
ดว่น พร้อมทัง้หลกัฐานและรายช่ือไม้ตา่งๆ ท่ีมีจําหน่ายอยู ่ณ ท่ีนัน้หรือบริเวณใกล้เคียงเพ่ือคณะกรรมการตรวจการจ้างจะ
ได้พิจารณาแก้ไขข้อวินิจฉยัของคณะกรรมการตรวจการจ้างจะให้ใช้ชนิดใดแทนนัน้ถือเป็นเด็ดขาด ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติั
ตามอยา่งเคร่งครัด 

 
12.2  ขนาดของไม้ 

12.2.1 ขนาดของไม้ต่างๆ ท่ีได้ระบไุว้ในแบบรายละเอียดหรือในรายการเป็นขนาดของไม้ท่ียงัมิได้ไสเรียบ 
ท่ีใช้เรียกกนัอยูใ่นตลาด 

12.2.2  ไม้ตา่งๆ ท่ียงัไมไ่ด้ไสเรียบท่ีจะนํามาใช้นัน้ ยอมให้เสียไม้เป็นคลองเล่ือยเลก็กว่าขนาดท่ีเรียกกนัใน
ตลาดท่ีระบใุห้ใช้ได้ไม่เกิน 6 มม. สําหรับไม้ท่ีหนา 2 นิว้ (50.8 มม.) หรือหนากว่าและไม่เกิน 4 มม. สําหรับไม้ท่ีหนาน้อย
กวา่ 2 นิว้ (50.8 มม.) 

12.2.3 ไม้ท่ีไสเรียบยอมให้มีความหนา หรือความลึกเม่ือไสแล้วไม่น้อยกว่าขนาดระบดุงันีค้วามหนาหรือ
ความลกึของขนาดระบ ุความหนาหรือความลกึท่ียอมให้น้อยกวา่ขนาดระบไุมเ่กิน 

เกินกวา่ 6 นิว้ (150.4 มม.) ขึน้ไป 12.0   มม. 
เกินกวา่ 2 นิว้ (50.8 มม.) แตไ่มเ่กิน 6 นิว้ 9.0   มม. 
ระหวา่ง 1 นิว้ - 2 นิว้ (25.4 มม. - 50.8 มม) 7.5   มม. 
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1 นิว้ (25.4 มม.) 6.5   มม. 
 

12.3  เกณฑ์กาํจัดข้อบกพร่องในเนือ้ไม้ 
ไม้ต่างๆ  ท่ีนํามาใช้งานนอกจากจะมีคณุภาพและได้มาตรฐานตามข้อกําหนดต่างๆ  ดงักลา่วมาแล้วจะต้อง

มี  คณุภาพเป็นไปตามเกณฑ์กําหนด ดงัตอ่ไปนี ้
ไมก่้อสร้างชัน้มาตรฐาน (ชัน้ 2) 
12.3.1 ตา 

ขนาดตาถือเอาคา่เฉล่ียของเส้นผา่ศนูย์กลางของสว่นท่ีกว้างท่ีสดุและแคบท่ีสดุ 
1) ผลบวกของเส้นผ่าศูนย์กลางของตาทัง้หมดในระหว่างกึ่งกลางของความยาวของคาน ตา

จะต้องไมถ่งึขนาดความกว้างของหน้าไม้ท่ีมีตานัน้ ๆ 
2) ขนาดสงูสดุของตาท่ียอมให้ มีดงันี ้

 
หน้าไม้ ขนาดสูงสุดของตา (นิว้) 

(นิว้) บนหน้าแคบและ 1/4 ของหน้า
กว้างตอนบนและล่าง 

บนกึ่งกลางของหน้ากว้าง 

1 1/4 1/4 
1 1/2 3/8 3/8 

2 1/2 1/2 
3 3/4 3/4 
4 1 1 
6 1 1/2 1 1/2 
8 1 3/4 2 
10 2 2 1/2 
12 2 1/8 3 
14 2 1/4 3 1/4 
16 2 1/2 3 1/2 

 
3) ตาหลดุ ตาผ ุหรือรูมอด ยอมให้มีได้ในขนาดเดียวกบัตาดี 

12.3.2 รอยแตกร้าว 
ความกว้างของรอยแตกร้าววดัตามแนวด่ิงท่ีปลายหนึ่งปลายใด ของไม้ความกว้างสงูสดุของรอย

แตกร้าว กําหนดให้มีดงันี ้
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หน้าไม้ (นิว้) 
ความกว้างสูงสุดของรอยแตกร้าว (นิว้) 

ไม้เปียก 
ไม้แห้ง 

ไมเ่กิน 3 3/4 1 

ไมเ่กิน 4 1 1-1/2 

ไมเ่กิน 6 1 1/2 2 

ไมเ่กิน 8 2 2-5/8 

ไมเ่กิน 10 2 1/2 3 1/4 

ไมเ่กิน 12 3 4 

ไมเ่กิน 14 3 1/2 4 1/4 

ไมเ่กิน 16 4 4 5/8 

 
12.3.3 เนือ้ไม้แหวง่ท่ีขอบไม้ 
 ยอมให้เนือ้ไม้แหวง่ได้ไมเ่กินขนาดหน้าแคบดงันี ้
 1/8” สําหรับไม้ก่อสร้างชัน้หนึง่ 
 1/5” สําหรับไม้ก่อสร้างชัน้สอง 
 1/4” สําหรับไม้ก่อสร้างชัน้สาม 
12.3.4 มมุเสีย้น 
 มมุเสีย้นจะต้องมีความลาดชนัไมเ่กิน 1 ใน 15 
12.3.5 กะพี ้
 กะพีย้อมให้มีได้สําหรับงานก่อสร้างชั่วคราว ถ้าเป็นงานก่อสร้างถาวรหน้าทัง้ส่ีของไม้แต่ละหน้า

จะต้องมีสว่นท่ีเป็นแก่นให้เหน็ได้อยา่งน้อย 85% ถ้ามิฉะนัน้ ก็ต้องทําการอาบนํา้ยาท่ีเช่ือถือได้เสียก่อน 
12.3.6 ไม้ทอ่นใดท่ีมีนํา้หนกัเบาผิดปกติ หรือมีเนือ้ผดุ้วยเหตใุดก็ตาม ให้คดัออกห้ามนํามาใช้ 

 
12.4  การเกบ็และส่งตัวอย่างไม้เพ่ือทดสอบคุณภาพ (สาํหรับงานโครงสร้างอาคารที่เป็นไม้) 

12.4.1  คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะต้องสง่ตวัอยา่งไม้แตล่ะชนิดท่ีจะนํามาใช้งานจํานวนอยา่งน้อยชนิด
ละ 3 ทอ่น แตล่ะทอ่นยาวไมน้่อยกวา่ 50 ซม. การเก็บตวัอยา่งไม้จะต้องเก็บต่อหน้าคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้วนํามา
สง่ให้ผู้ออกแบบ เพ่ือทดสอบคณุภาพของตวัอยา่งไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบคณุภาพไม้ของ ASTM ค่าใช้จ่าย
การนีท้ัง้หมด ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายเองทัง้สิน้ 

12.4.2    การสง่ตวัอย่างไม้เพ่ือทดสอบคณุภาพนัน้ ผู้ รับจ้างจะต้องสง่มาให้ผู้ออกแบบแต่เน่ินๆ ก่อนเร่ิมงาน
ไม้นัน้ๆ  เม่ือได้รับความเหน็ชอบอนญุาตให้ใช้ไม้นัน้ๆ ได้แล้วจงึดําเนินงานตอ่ไปได้หากผู้ รับจ้างได้ดําเนินการไปก่อนท่ีจะรู้
ผลการทดสอบคณุภาพไม้และปรากฏผลการทดสอบคณุภาพไม้ภายหลงัวา่ไมไ่ด้คณุภาพตามกําหนดแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้อง
รือ้ไม้ส่วนนัน้ๆ ท่ีได้ทํางานไปแล้วออกทัง้หมด และใช้ไม้ท่ีมีคุณภาพถูกต้องตามข้อกําหนดมาดําเนินการใหม่ ค่า 
เสียหายตา่งๆ ท่ีบงัเกิดขึน้เน่ืองจากเหตดุงักลา่วนัน้ ผู้ รับจ้างจะเรียกร้องเอาจากคณะกรรมการตรวจการจ้างไมไ่ด้ 
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12.4.3 ไม้ตา่งๆ ท่ีจะนํามาใช้งานได้นัน้จะต้องมีขนาดได้ตามเกณฑ์ท่ีระบแุละมีคณุภาพถกูต้องตามมาตร-
ฐานการทดสอบคณุภาพไม้ของ ASTM 

12.4.4 การนําไม้ไปใช้ในงานตา่งๆ ให้จําแนกดงันีคื้อ 
ไม้ก่อสร้างชัน้ 1 ได้แก่ ไม้ใช้สําหรับโครงสร้างของอาคารพิเศษตามพระราชบญัญัติควบคมุการ

ก่อสร้าง เช่น โรงมหรสพ อฒัจนัทร์ หอประชมุ อูเ่รือหรืออาคารท่ีสงูกวา่ 15 เมตร เป็นต้น 
ไม้ก่อสร้างชัน้ 2 ได้แก่ ไม้ใช้สําหรับโครงสร้างของอาคารสาธารณะตามพระราชบญัญัติควบคมุ

การก่อสร้างอาคาร เช่น โรงแรม โรงเรียน ภตัตาคาร หรือโรงพยาบาล เป็นต้น 
ไม้ก่อสร้างชัน้ 3    ได้แก่ ไม้ใช้สําหรับโครงสร้างของบ้านพกัอาศยัตามพระราชบญัญัติควบคมุการ

ก่อสร้างอาคาร เช่น ตกึ บ้าน เรือน โรงแพ ซึง่โดยปกติบคุคลอาศยัอยูท่ัง้กลางวนัและกลางคืน 
หมายเหต ุ:  
ไม้ก่อสร้างชัน้ 1 ยอมให้มีตําหนิต่างๆ ได้เพียงคร่ึงหนึ่งของไม้ชัน้ 2 เว้นแต่ตาหลดุ ตาผ ุซึ่งไม ่

อนญุาติให้มีและมมุเสีย้นจะต้องไมช่นัถงึ 1 ใน 20 
ไม้ก่อสร้างชัน้ 3 ยอมให้มีตําหนิตา่งๆ ได้เป็นเทา่คร่ึงของไม้ชัน้ 2 มมุเสีย้นยอมให้มีได้ถงึ 1 ใน 12 
ไม้ท่ีด้อยคณุภาพ ไม้ท่ีมีคณุภาพต่ํากว่าไม้ก่อสร้างชัน้ 3 ถือเป็นไม้ด้อยคณุภาพทัง้สิน้ไม้ชัน้นีห้าก

ไมผ่ก็ุอาจใช้กบังานก่อสร้างขนาดเบาได้ 
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13.  งานโลหะ 
 
 13.1    ทั่วไป 
 13.1.1 บทกําหนดสว่นนีค้ลมุถงึเหลก็รูปพรรณทกุชนิด 
 13.1.2 รายละเอียดเก่ียวกบัเหล็กรูปพรรณ ซึ่งมิได้ระบุในแบบและบทกําหนดนีใ้ห้ถือปฏิบติัตามมาตร-
ฐานสําหรับอาคารเหลก็รูปพรรณ ของวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ ทกุประการ 
 
 13.2    วัสดุ 

เหล็กรูปพรรณทัง้หมดจะต้องมีคณุสมบติัสอดคล้องกบั มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม สําหรับเหล็กรีด
ร้อน มอก. 1227-2537 สําหรับเหลก็รีดเย็น มอก. 1228-2549 สําหรับเหลก็แผ่น มอก. 1479-2540 หรือ ASTM หรือ JIS ท่ี
เหมาะสม 
 
 13.3    การกองเกบ็วัสดุ 

การเก็บเหล็กรูปพรรณทัง้ท่ีประกอบแล้วและยงัไม่ได้ประกอบ จะต้องเก็บไว้บนยกพืน้เหนือพืน้ดินจะต้อง  
รักษาเหลก็ให้ปราศจากฝุ่ น  ไขมนั หรือสิง่แปลกปลอมอ่ืนๆ และต้องระวงัรักษาอยา่ให้เหลก็เป็นสนิม 
 
 13.4    การต่อ 
  รายละเอียดในการตอ่ให้เป็นไปตามท่ีระบใุนแบบทกุประการ 
 
 13.5    รูและช่องเปิด 
  การเจาะหรือตดัหรือกดทะลใุห้เป็นรู  ต้องกระทําตัง้ฉากกบัผิวของเหล็ก   และห้ามขยายรูด้วยความร้อน
เป็น   อนัขาด  ในเสาท่ีเป็นเหลก็รูปพรรณซึง่ต่อกบัคาน  ค.ส.ล. จะต้องเจาะรูไว้เพ่ือให้เหลก็เสริมในคานคอนกรีต สามารถ
ลอดได้ รูจะต้องเรียบร้อยปราศจากรอยขาดหรือแหว่ง    ขอบรูซึง่คมและย่ืนเลก็น้อยอดัเกิดจากการ เจาะด้วยสว่านให้ขจดั
ออกให้หมดด้วยเคร่ืองมือ โดยลบมมุ 2 มิลลิเมตร ช่องเปิดอ่ืน ๆ เหนือจากรูสลกัเกลียวจะต้องเสริมแหวนเหลก็ซึ่งมีความ
หนาไมน้่อยกวา่ความหนาขององค์อาคารท่ีเสริมนัน้ รูหรือช่องเปิดภายในช่องแหวนจะต้องเท่ากบัช่องเปิดขององค์อาคารท่ี
เสริมนัน้ 
 
 13.6    การประกอบและการยกตดิตัง้ 

13.6.1 แบบขยาย ก่อนจะทําการประกอบเหล็กรูปพรรณทุกชิน้ ผู้ รับจ้างจะต้องส่งแบบขยายต่อคณะ 
กรรมการตรวจการจ้างเพ่ือรับความเหน็ชอบ 

1) จะต้องจดัทําแบบท่ีสมบูรณ์แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัการตดัต่อประกอบ และการติดตัง้รู
สลกัเกลียว รอยเช่ือม และรอยตอ่ท่ีจะกระทําในโรงงาน 

2) สญัลกัษณ์ตา่งๆ ท่ีใช้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
3) จะต้องมีสําเนาเอกสารแสดงบญัชีวสัด ุและวิธีการยกติดตัง้ ตลอดจนการยดึโยงชัว่คราว 

 13.6.2   การประกอบและยกติดตัง้ 
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1) ให้พยายามประกอบท่ีโรงงานให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้ 
2) การตดัเฉือน ตดัด้วยไฟ สกดั และกดทะล ุต้องกระทําอยา่งละเอียดประณีต 
3) องค์อาคารท่ีวางทาบกนัจะต้องวางให้แนบสนิทเตม็หน้า 
4)    การติดตวัเสริมกําลงัและองค์อาคารยึดโยงให้กระทําอย่างประณีต สําหรับตวัเสริมกําลงัท่ี

ติดแบบอดัแน่นต้องอดัให้สนิทจริงๆ 
5) รายละเอียดให้เป็นไปตามมาตรฐานสําหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ"ของวิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทยฯ ท่ี 1003-18 ทกุประการ 
6) ห้ามใช้วิธีเจาะรูด้วยไฟ จะต้องแก้แนวตา่งๆ ให้ตรงตามแบบ รูท่ีเจาะไว้ไม่ถกูต้อง จะต้องอดุ

ให้เตม็ด้วยวิธีเช่ือมและเจาะรูใหมใ่ห้ถกูตําแหน่ง 
7) ไฟท่ีใช้ตดัควรมีเคร่ืองมือกลเป็นตวันํา 
8) การเช่ือม 

8.1) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน AWS สําหรับการเช่ือมในงานก่อสร้างอาคาร 
8.2) ผิวหน้าท่ีจะทําการเช่ือมจะต้องสะอาดปราศจาก สะเก็ดร่อน ตะกรันสนิมไขมันสี

และวสัดแุปลกปลอมอ่ืนๆ ท่ีจะทําให้เกิดผลเสียตอ่การเช่ือมได้ 
8.3)   ในระหว่างการเช่ือมจะต้องยึดชิน้ส่วนท่ีจะเช่ือมติดกันให้แน่น เพ่ือให้ผิวแนบสนิท

สามารถทาสีอดุได้โดยง่าย 
8.4) หากสามารถปฏิบติัได้ ให้พยายามเช่ือมในตําแหน่งราบ 
8.5) ให้วางลําดบัเช่ือมให้ดี เพ่ือหลีกเล่ียงการบิดเบีย้ว และหน่วยแรงตกค้างในระหว่าง

กระบวนการเช่ือม 
8.6) ในการเช่ือมแบบชน จะต้องเช่ือมในลกัษณะท่ีจะให้ได้การ Penetration โดยสมบรูณ์ 

โดยมิให้มีกระเปาะตะกรันขงัอยู ่  ในกรณีนีอ้าจใช้วิธีลบมมุตามขอบ หรือ Backing Plates ก็ได้ 
8.7) ชิน้ส่วนท่ีจะต้องเช่ือมแบบทาบ จะต้องวางให้ชิดกนัท่ีสดุเทา่ท่ีจะมากได้ และไม่ว่า

กรณีใด จะต้องหา่งกนัไมเ่กิน 6 มิลลเิมตร 
8.8) ช่างเช่ือม จะต้องใช้ช่างเช่ือมท่ีมีความชํานาญเท่านัน้ และเพ่ือเป็นการพิสูจน์ถึง

ความสามารถจะมีการทดสอบความชํานาญของช่างเช่ือมทกุๆ คน 
 
 13.7 งานสลักเกลียว 

 13.7.1 การตอกสลกัเกลียวจะต้องกระทําด้วยความประณีต โดยไมทํ่าให้เกลียวเสียหาย 
 13.7.2 ต้องแน่ใจวา่ผิวรอยตอ่เรียบ และผิวท่ีรองรับจะต้องสมัผสักนัเตม็หน้าก่อนจะทําการขนัเกลียว 
 13.7.3 ขนัรอยตอ่ด้วยสลกัเกลียวทกุแหง่ให้แน่นโดยใช้กญุแจปากตายท่ีถกูขนาด 
 13.7.4 เม่ือขนัสลกัเกลียวแน่นแล้วให้ทบุปลายเกลียวเพ่ือมิให้แป้นสลกัเกลียวคลายตวั 
 13.7.5 สลกัเกลียวจะต้องเป็น Steel strength grade 5.8 สําหรับขนาด M8-M14 และ Steel strength 

grade 8.8 สําหรับขนาด M27-M39 และชบุ Galvanized อยา่งน้อย 5 μm 
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 13.8 การต่อและประกอบในสนาม 
 13.8.1 ให้ปฏิบติัตามท่ีระบใุนแบบขยาย และคําแนะนําในการยกติดตัง้โดยเคร่งครัด 
 13.8.2 คา่ผิดพลาดท่ียอมให้ ให้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานสากล 
 13.8.3 จะต้องทํานั่งร้านคํา้ยันยึดโยง ฯลฯ ให้พอเพียงเพ่ือยึดโครงสร้างให้แน่นหนาอยู่ในแนว และ
ตําแหน่งท่ีต้องการ เพ่ือความปลอดภยัตอ่ผู้ปฏิบติังาน จนกวา่งานประกอบจะเสร็จเรียบร้อยและแข็งแรงดีแล้ว 
 13.8.4 หมดุให้ใช้สําหรับยดึชิน้สว่นตา่งๆ เข้าหากนัโดยไมใ่ห้เหลก็ (โลหะ) เกิดการบิดเบีย้วชํารุดเทา่นัน้ 
 13.8.5 ห้ามใช้วิธีตดัด้วยแก๊สเป็นอนัขาด นอกจากจะได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 13.8.6 สลกัเกลียวยดึและสมอ ให้ตัง้โดยใช้แบบนําเทา่นัน้ 
 13.8.7 แผน่รองรับ 

 1)  ใช้ตามท่ีกําหนดในแบบขยาย 
 2)  ให้รองรับและปรับแนวด้วยลิม่เหลก็ 
 3) หลงัจากได้ยกติดตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้อดัมอร์ต้าชนิดท่ีไม่หดตวัและใช้ผงเหลก็เป็นมวล

รวมใต้แผน่รองรับให้แน่น แล้วติดขอบลิม่ให้เสมอกบัขอบของแผน่รองรับ โดยทิง้สว่นท่ีเหลือไว้ในท่ี 
 
 13.9 การป้องกันเหลก็มใิห้ผุกร่อน 
 13.9.1 เกณฑ์กําหนดทัว่ไป 

  งานนีห้มายรวมถึงการทาสีและการป้องกนัการผกุร่อนของงานเหล็ก ให้ตรงตามบทกําหนดและ
แบบ และให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสญัญานีท้กุประการ 

 13.9.2 ผิวท่ีจะทาสี 
 1) การทําความสะอาด 

 1.1) ก่อนจะทาสีบนผิวใดๆ ยกเว้นผิวท่ีอาบโลหะจะต้องขดัผิวให้สะอาดโดยใช้เคร่ืองมือ
ขดั เช่น จานคาร์บอรันดมั หรือเคร่ืองมือชนิดอ่ืนท่ีเหมาะสม จากนัน้ให้ขดัด้วยแปรงลวดเหล็ก และกระดาษทราย เพ่ือจดั
เศษโลหะท่ีหลดุร่อนออกให้หมด แต่ต้องพยายามหลีกเล่ียงการใช้เคร่ืองมือขดัด้วยลวดเป็นระยะเวลานานเพราะอาจทําให้
เนือ้โลหะไหม้ได้ 

 1.2) สําหรับรอยเช่ือม และผิวเหล็กท่ีได้รับความกระทบกระเทือนจากการเช่ือม จะต้อง
เตรียมผิวสําหรับทาสีใหมเ่ช่นเดียวกบัผิวทัว่ไปตามวิธีในข้อ 1.1) 

 1.3) ทนัทีก่อนท่ีจะทาสีครัง้ต่อไป ให้ทําความสะอาดผิวซึ่งทาสีไว้ก่อนหรือผิวท่ีฉาบไว้
จะต้องขจดัสีท่ีร่อนหลดุและสนิมออกให้หมด และจะต้องทําความสะอาดพืน้ท่ีสว่นท่ีถกูนํา้มนัและไขมนัต่าง ๆ แล้วปล่อย
ให้แห้งสนิทก่อนจะทาสีทบั 
 2) สีรองพืน้ 

หากมิได้ระบุเป็นอย่างอ่ืน งานเหล็กรูปพรรณทัง้หมดให้ทาสีรองพืน้ด้วยสีกันสนิมสองชัน้
แล้วทาด้วยสีทบัหน้าอีกสองชัน้ ในกรณีท่ีเหลก็รูปพรรณฝังในคอนกรีตไม่ต้องทาสีทัง้หมด  แต่จะต้องขดัผิวให้สะอาดก่อน
เทคอนกรีต 
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13.10 การป้องกันโครงสร้างเหลก็เน่ืองจากไฟไหม้ 
 สําหรับโครงสร้างหลงัคาท่ีเป็นโครงสร้างเหล็กรูปพรรณท่ีมีความสงูจากพืน้น้อยกว่า 8 เมตรหรือเสาเหล็ก
รูปพรรณ จะต้องป้องกนัการพงัทลายเน่ืองจากไฟไหม้ด้วยวสัดกุนัไฟ ตามมาตรฐาน ASTM E119 ตามตําแหน่งท่ีระบโุดย
วิศวกร และต้องได้รับการรับรองจากวฒิุวิศวกร 
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14.  พืน้โพสเทนช่ัน (Post-tension) 
 

14.1  ข้อกาํหนดสาํหรับพืน้ Post-tension ส่วนประกอบของ Hardwares และ Stressing service 
14.1.1 คอนกรีตมีกําลงัอดัประลยัของตวัอย่างรูปทรงกระบอก Ø 15 x 30 ซม. เม่ืออาย ุ28 วนั ไม่น้อยกว่า 

320 กก./ตร.ซม. และ/หรือไม่น้อยกว่ากําลงัอดัประลยัท่ีวิศวกรผู้ออกแบบได้กําหนดไว้ โดยจะเร่ิมดึงลวดเม่ือคอนกรีตมี
กําลงัอดัประลยัท่ีวิศวกรผู้ออกแบบได้กําหนดไว้โดยจะเร่ิมดงึลวดเม่ือคอนกรีตมีกําลงัอดัประลยัไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.
ซม.  

14.1.2 Anchorage (สมอยึด) ด้าน Stressing end สําหรับยึด Strand ตามระบบของผู้ผลิตและด้าน 
dead end จะใช้ชนิดหวัตะกร้อ (onion dead end) 

14.1.3 ทอ่ Sheath เป็นชนิด Galvanized Corrugated Sheath 
14.1.4 ลวด Strand ขนาด Ø ½ นิว้ ตามมาตรฐาน ASTM A416-A2001 Grade 270 K (Low 

Relaxation) 
14.1.5 Stressing Service ได้แก่ การจดัหาขนสง่และติดตัง้ Supporting Chairs, จดัวางท่อ Sheath และ

ติดตัง้ Anchorage ตามแบบ Shop Drawing พร้อมทัง้การร้อยลวดเข้าไปในท่อ Sheath การดงึลวด และการอดันํา้ปนู 
โดยรวมวสัดอุดันํา้ปนูด้วย 
 

14.2 การตดิตัง้พืน้โพสเทนช่ัน 
 14.2.1 พนกังานท่ีเข้าทํางานการติดตัง้พืน้โพสเทนชัน่ จะต้องแตง่กายให้เหมาะสมกบัการทํางาน 
 14.2.2 ไม่ควรเดินบนลวดอดัแรงท่ีได้ทําการติดตัง้แล้ว เน่ืองจากทําให้เหล็ก Bar-Chair ท่ีรองรับลวดอดั

แรงเกิดการแอน่ตวั และ Profile ของลวดอดัแรงเกิดความคลาดเคล่ือนไป 
 14.2.3 ระวงัมิให้ประกายไฟจากการเช่ือมเหลก็มาถกูลวดอดัแรง 
 14.2.4 ไม่ควรนําเหลก็เสริมอ่ืนใดผกูติดกบัแนวลวดอดัแรง นอกจากท่ีระบไุว้ตามแบบ Shop Drawing ท่ี

จดัทําขึน้มา เน่ืองจากจะทําให้พฤติกรรมการรับนํา้หนกัเปล่ียนไป 
 14.2.5 ตรวจสอบรายละเอียดการติดตัง้ลวดอดัแรงและเหลก็เสริมให้เป็นไปตามแบบ Shop Drawing 
 14.2.6 ตรวจสอบรอยต่อของท่อชีทสงักะสีให้เรียบร้อย ต้องพนัเทปกาวให้มิดชิด เพ่ือป้องกนัการร่ัวของนํา้

ปนูขณะทําการอดันํา้ปนู 
 14.2.7 ตรวจสอบความมัน่คงของนัง่ร้านก่อนการเทคอนกรีต 
 14.2.8 ควรให้ความสําคญั ในสว่นของการเทคอนกรีตและจีค้อนกรีต เพ่ือให้ส่วนผสมของคอนกรีตเป็นไป

ตามมาตรฐานการทํางาน โดยเฉพาะจดุท่ีเป็นขอบพืน้ท่ีจะทําการดงึลวดอดัแรง 
 14.2.9 ควรให้ความสําคญัในส่วนการบ่มคอนกรีต เพ่ือป้องกันการเกิดรอยร้าว เน่ืองจากการหดตวัของ

คอนกรีต (Shrinkage) 
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14.3 การดงึลวดอัดแรง 
 14.3.1 พนกังานท่ีเข้าทํางานการดงึลวดอดัแรง จะต้องแตง่กายให้เหมาะสมกบัการทํางาน 
 14.3.2 ตรวจสอบบริเวณขอบพืน้ส่วนท่ีจะทําการดึงลวดอัดแรงว่ามีโพรงท่ีคอนกรีตหรือไม่ เพ่ือป้องกัน

ความเสียหายในขณะดงึลวดอดัแรง 
 14.3.3 ตรวจสอบผลการทดสอบกําลงัอดัของคอนกรีตตวัอย่าง โดยมิให้ต่ํากว่า 240 ksc, cylinder โดยผล

การทดสอบจะต้องผา่นเกณฑ์ทกุตวัอยา่งคอนกรีต มิใช่นําคา่เฉล่ียมาใช้ 
 14.3.4 ในสว่นของช่องเปิดควรมี Plat Form ปิดหรือมีราวกนัตกแสดงให้ทราบ 
 14.3.5 ให้ทางหน่วยงานดําเนินการติดตัง้แบบย่ืนโดยรอบอาคารอยา่งน้อย 80 เซนติเมตร 
 14.3.6 ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการดึงลวดอดัแรง ทัง้จากโรงงานและก่อนการทํางาน รวมถึงสภาพของ

อปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้ภายในโครงการ 
 14.3.7 ทําการดงึลวดอดัแรงตามมาตรฐานท่ีทาง CPAC กําหนด 
 14.3.8 ตรวจสอบผลการดงึลวดอดัแรงให้เป็นไปตามคา่ท่ีคํานวณได้ทางทฤษฎี 
 14.3.9 คํา้ยันกลับ 50% ในส่วนของพืน้ทั่วไป และให้คงค้างนั่งร้านให้เพียงพอกับนํา้หนักบรรทุกขณะ

ก่อสร้าง รวมถงึให้ตรวจสอบการถ่ายแรงของนัง่ร้านและคํา้ยนัท่ีรองรับสว่น Drop ให้เพียงพอ 
 
14.4 การอัดนํา้ปูน 
 14.4.1 พนกังานท่ีเข้าทํางานการอดันํา้ปนู จะต้องแต่กายให้เหมาะสมกบัการทํางาน โดยคนท่ีผสมเคร่ือง

ผสมนํา้ปนูต้องสวมใสแ่วน่ตาและผ้าปิดจมกู เพ่ือกนัฝุ่ นและนํา้ปนูกระเดน็เข้าตา 
 14.4.2 อดุปิด Anchorage ด้วยปนูทรายให้เต็มและแน่น เพ่ือป้องกนัการเกิดโพรง ซึง่อาจส่งผลให้นํา้ปนู

กระเดน็ออกสูภ่ายนอกได้ 
 14.4.3 ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการดึงลวดอดัแรง ทัง้จากโรงงานและก่อนการทํางาน รวมถึงสภาพของ

อปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้ภายในโครงการ การอดันํา้ปนูจะต้องใช้ไฟฟ้า 30 เฟส 380 โวลต์ 
 14.4.4 ควรมีผ้าใบหรือตาข่ายคลมุรอบอาคาร เพ่ือป้องกนันํา้ปนูกระเดน็ออกสูภ่ายนอกอีกชัน้หนึง่ 
 14.4.5 ไลล่มสูท่อ่อดันํา้ปนู ก่อนการอดันํา้ปนู เพ่ือไลเ่อาเศษฝุ่ นหรือสิง่อดุตนัออกจากทอ่อดันํา้ปนู 
 
14.5 ส่วนการใช้งานพืน้โพสเทนช่ัน 
 14.5.1 โปรดตรวจสอบนํา้หนกับรรทกุปลอดภยัใช้งานซึง่ระบไุว้ในแบบโครงสร้างพืน้โพสเทนชัน่ก่อนใช้งาน

จริง 
 14.5.2 การเจาะรูเปิดใดๆ ภายหลงัการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องปรึกษาทางวิศวกรออกแบบก่อน 
 14.5.3 การปรับปรุงและเปล่ียนแปลงลกัษณะการใช้สอยพืน้ท่ีของอาคาร โปรดปรึกษาวิศวกรออกแบบ

ก่อน 
 14.5.4 ในกรณีท่ีจะมีการเปล่ียนรูปแบบการใช้งานของอาคาร ให้ทําการปรึกษาทางวิศวกรผู้ ออกแบบ

โครงสร้างพืน้โพสเทนชัน่ก่อน 
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 14.5.5 ในกรณีท่ีจะมีการเจาะท่อหรือช่องเปิดภายหลงั ต้องมีการเปรียบเทียบแบบ Shop Drawing ของ
โครงสร้างพืน้โพสเทนชัน่เสมอ เพ่ือตรวจสอบตําแหน่งท่อหรือช่องเปิดว่าตรงกบัแนวลวดอดัแรงหรือไม่ ในกรณีท่ีตําแหน่ง
ใกล้เคียงกนั ให้ทําการสแกนแนวลวดอดัแรงก่อนการเจาะทอ่หรือช่องเปิดเสมอเพ่ือความปลอดภยั 

 14.5.6 ในกรณีท่ีจะมีการเจาะทอ่หรือช่องเปิดภายหลงั ให้มีผู้ควบคมุงานคอยควบคมุดแูลเสมอ 
 14.5.7 ในการตดัลวดอดัแรงห้ามมิให้แก๊สตดั ควรใช้ใบตดัไฟเบอร์ในการตดัลวดอดัแรง 
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15. รายการมาตรฐานผลิตภณัฑ์แนะนําให้ใช้ 
 

รายละเอียดในหมวดนีไ้ด้แจ้งถึงรายช่ือผู้ผลิตและผลิตภณัฑ์ วสัดอุปุกรณ์ท่ีถือว่าได้รับการยอมรับ ทัง้นีค้ณุสมบติั
ของอปุกรณ์นัน้ๆ ต้องไม่ขดัต่อรายละเอียดเฉพาะท่ีได้กําหนดไว้ และการพิจารณาของผู้ว่าจ้างท่ีจะอนมุติัหรือไม่ถือเป็นท่ี
สิน้สดุ อย่างไรก็ดีหากว่าผู้ว่าจ้างเป็นว่าจําเป็นต้องมีการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคณุภาพกบัวสัดแุละอปุกรณ์ท่ีกําหนด 
ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ ชําระคา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการนีท้ัง้สิน้ 
  
15.1 งานคอนกรีตผสมเสร็จ 

-   ซีแพค 

- ทีพีไอ 
- นครหลวง 
-  หรือเทียบเทา่ 
 

15.2   ปูนซีเมนต์ผสม 
 - เสือ 
 - ทีพีไอ (สีเขียว) 
 - นกอินทรีย์แดง 
 - หรือเทียบเทา่ 
 
15.3   เหลก็เสริมคอนกรีต 
 - บลส. 
 - BSI 
 - บกส. 
 - หรือเทียบเทา่ 
 
15.4 เหลก็รูปพรรณ 

- เหลก็สยามยามาโตะ 
 - บกส. 

- หรือเทียบเทา่ 
-  

15.5   สีทากันไฟ 
- FIREKOTE S99           BITEC HOLDING CO., LTD. 
- STARFIRE   STARTEX (THAILAND) CO., LTD. 
- PROTHERM STEEL  L’A QUATECH CO., LTD. 
- หรือเทียบเทา่ 
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15.6 วัสดุป้องกันปลวก 
วสัดปุ้องกนัปลวกจะต้องเป็นชนิดท่ีเป็นสารประกอบเคมีนํา้เข้มหรือชนิดของเหลวข้น หรือสารประกอบเคมีชนิดผง

ใช้นํา้เจือจาง สารประกอบก่อนการใช้งานวสัดดุงักลา่วจะต้องไมเ่ป็นอนัตรายตอ่พืชพรรณ 
 - เลนเทร์ค 400 อีซี (LENTREE 400 EC.) อย.วพส. 380/2536 
 - สเตคฟาส 8 เอสซี (STEADFAST 8 SC) อย.วพส. 476/2535 
 - ลคิเทน ทีซี (LYCTANE TC) อย.วพส. 423/2536 
 - เดมอน ทีซี (DEMON TC) อย.วพส. 165/2538 
 - หรือวสัดเุทียบเทา่ย่ิงต้องขึน้ทะเบียนผลติภณัฑ์จากสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
 
15.7 พืน้โพสเทน็ช่ัน 
 -   C-PAC 
 -  POSTEN 
 -  C-POST 
 -  หรือเทียบเทา่ 
 
15.8 Water Proof Coating 
 - ไฮโดร ซีล  บริษัทดรูากรีตจํากดั 
 - MASTERSEAL 530 BITEC HOLDING CO., LTD. 
 - PENTENS T-100 PROBUILD DEVELOPMENT CO.,LTD. 
 - หรือเทียบเทา่ 
 
 
หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ให้ใช้ตามเคร่ืองหมายการค้าที่ระบุ ยกเว้นมีหลกัฐานพิสูจน์ได้ว่าไม่มีจําหน่ายใน
ทอ้งตลาด จึงสามารถใหใ้ชเ้ทียบเท่าได ้
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16. ภาคผนวก ก  
  

ภาคผนวก ก  แบบฟอร์มบันทกึการตอกเสาเขม็คอนกรีตอัดแรง 
 

ตําแหน่งเสาเข็มท่ีตอก________________________________________________________________________________ 
ขนาดเสาเข็ม_________________เส้นรอบรูป____________________ความยาว________________เมตร 
นํา้หนกัเสาเข็ม__________________ตนั นํา้หนกัลกูตุ้ม_________ตนั ระยะยก_______________เมตร 
ผู้ผลิตเสาเข็ม__________________________วนัท่ีทําการผลติ___________________________________ 
เร่ิมตอกวนัท่ี________________เวลา_______________________น. 
ตอกเสร็จวนัท่ี______________________เวลา___________น. รวมเวลตอก__________ชัว่โมง__________นาที 
ระดบั PILE TIP___________________(    ) สงูกวา่ระดบัท่ีกําหนด___________________เมตร (    ) ต่ํา 
 
ลําดบั จํานวนครัง้ของการตอกตอ่การจมของเสาเข็ม 0.30 เมตร 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
หมายเหต ุ เร่ิมนบัท่ีระยะ________________________________________เมตรสดุท้าย 
  การตอก 10 ครัง้สดุท้าย ระยะยก_______________เมตร  ระยะจม____________เมตร 
 

การหนีศนูย์ของเสาเข็ม 
 

N______________ซม. 
S______________ซม. 
E______________ซม. 
W_____________ซม. 
 

 
ผู้จดบนัทกึ_______________________________________________________________________ 
วิศวกรของผู้ รับจ้าง________________________________________________________________ 
วิศวกรควบคมุงาน_________________________________________________________________ 
* ให้เขียนแปลนแสดงตําแหน่งเสาเข็มท่ีตอกบนด้านหลงัของบนัทกึนี ้
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ภาคผนวก ข  สูตรคาํนวณระยะจมต่อการตอก 1 ครัง้ เฉล่ียจากการตอกครัง้สุดท้าย 
Hiley’s Formula (แนะนําให้ใช้ F.S. = 4) 

Qu = (eWhZ)/ (S+C/2) 

Qu = Ultimate bearing capacity เป็นตนั 

E = Efficiency factor = (W+Pr2)/(W+P) 

W = นํา้หนกัของลกูตุ้มเป็น ตนั 
P = นํา้หนกัของเสาเข็มเป็น ตนัr  
r = Coefficient of restitution = 0.25, ในกรณีท่ีเสาเข็มคอนกรีตถกูตอกด้วยลกูตุ้มปลอ่ยรองด้วยกระสอบ 
h = ระยะยกลกูตุ้มสงูจากหวัเสาเข็มเป็น ชม. 
Z = Equipment loss Factor 
 = 1.00 สําหรับ Falling hammer 
 = 0.80 Drop Hammer with Friction winch 
S = ระยะท่ีเสาเข็มจมเป็นเซนติเมตร โดยคิดเฉล่ียจาก 10 ครัง้สดุท้าย 
C = Temporary Compression = C1+C2+C3 
C1 = การยบุตวัของกระสอบรองหวัเสาเข็มหนา L2 (ม.) = (1.8 QuL2)/A ซม. 
C2 = การยบุตวัของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหลก็ท่ียาว L (ม.) = (0.72 QuL)/A ซม. 
C3 = การยบุตวัของดินใต้และรองเสาเข็ม = 3.60 (Qu)/A ซม. 
A = เนือ้ท่ีหน้าตดัของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหลก็เป็น ตร.ซม. 
 
ตัวอย่างการคาํนวณ 

W = 3.5  ตนั,   h    =   60  ซม., Qa    =   20 (Working load),  L   =   21  ม. 

P = 2.0 ตนั,          A   =   650 ซม2.,    L2   =   10            S   =   ? 
ถ้าใช้สว่นปลอดภยั  (F.S)  =  4,   Q  =  20.0x4.0   =  80.0   ตนั 

จากสตูร Qu =  (eWhZ)/(S+C/2) 

  e =  (W+Pr2)/(W+P)  =  (3.5+2.0(0.25)2)/(3.5+2.0)  =  0.659 

  C2 =  (0.72x80x0.1)/650  =  1.86  ซม. 

  C1 =  (1.8x80x0.1)/650  =  0.022  ซม. 

  C3 =  (3.60x80)/650  =  0.443 

แทนคา่ 80  =  (0.659 (3.5) (60) (0.8))/S+(1.86+0.022+0.443)/2 
         S =  1.3839-1.1625  =  0.2214  ซม. 
คา่เฉล่ียจาก 10 ครัง้สดุท้ายได้ไมม่ากกวา่ 0.2214 ซม. หรือคา่การทรุด 10 ครัง้สดุท้ายต้องได้ไม่มากกวา่ 2.2 ซม. 
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