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ข้อกาํหนดทั่วไป 
โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง 
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 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยาโดยผู้ รับจ้างต้องเตรียมพืน้ท่ีสําหรับก่อสร้างอาคารใหม่ และจะต้อง
ทําการก่อสร้างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้า-ส่ือสารและระบบปรับอากาศ งานระบบ
สขุาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยั และงานโครงสร้างสําหรับงานระบบ และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องของ โครงการปรับปรุงสนาม
กีฬากลางแจ้ง มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

2.2   งานท่ีจะต้องทํา 
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
ช้าหรือเร็วก็ตาม มิได้หมายความว่าสถาปนิก/วิศวกร หรือผู้ควบคมุงานบกพร่องในหน้าท่ี และหากมีการผิดพลาดเกิดขึน้
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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 และมหาวิทยาลยั
ราชภฏัพระนครศรีอยุธยาจะสงวนสิทธ์ิท่ีจะเพิ่ม 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 
ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือสถานการณ์อ่ืนใดอนัอาจจะเกิดขึน้แต่เพียง 
ผู้ เดียว 
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3.3.2 ผู้ รับจ้าง ต้องเตรียมพืน้ท่ีก่อสร้างโดยการรือ้ถอนอาคารเดิมออกตามความจําเป็น ก่อนเร่ิมทํางาน
ต้องขออนญุาตตอ่คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนทกุครัง้ไป อปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีรือ้ถอนออกมา หากนําไปใช้ใหม่ได้ต้องนําไป
เก็บไว้ ณ สถานท่ีท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยากําหนด 

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

กวา่ 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 
ดังกล่าวตามกฎหมายควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม โดยเซ็นใบควบคุมงาน และใบอนุญาตวิชาชีพควบคุม ส่งให้คณะ 
กรรมการตรวจการจ้างก่อนเร่ิมทํางาน เพ่ือใช้เป็นใบรับรองการควบคมุงานตามกฎหมาย  
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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 

3) ผู้ รับจ้างอาจขอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างแก้ไขบนัทึกการประชุมท่ีกล่าวข้างต้นได้ และ
ให้มีการบนัทกึข้อโต้แย้งดงักลา่วไว้ในบนัทกึการประชมุครัง้ถดัไป  

4)  ผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีจดัให้มีสถานท่ีห้องประชมุ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการประชมุดงักลา่ว
ตลอดระยะเวลาก่อสร้างอาคาร 
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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 

 
3.5   ข้อกาํหนดของผู้รับจ้างในการก่อสร้าง 
 งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้า-ส่ือสารและระบบปรับอากาศ งานระบบ

สขุาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยั และงานโครงสร้างสําหรับงานระบบ และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวกบัความปลอดภยัใน
การทํางานซึง่ต้องปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
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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 

3.6.2   ระยะเวลาประกนัการซอ่มแซม 
ในระยะเวลา 2 ปี ท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างรับงานก่อสร้างแล้วในระหว่างนี ้ถ้ามีความบกพร่อง 

ความเสียหาย ความทรุดโทรมท่ีเกิดขึน้แก่อาคารอนัเน่ืองมาจากความผิดพลาดความไม่รอบคอบละเลยของผู้ รับจ้างใน 
ขณะทําการก่อสร้าง ผู้ รับจ้างจะต้องทําการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยหรือใช้งานได้ดีดงัเดิมโดยทนัทีท่ีได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้าง และจะเรียกร้องคา่ใช้จ่ายตา่งๆ เพิ่มเติมไมไ่ด้ทัง้สิน้ 
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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 

 
3.8 วธีิการทาํงาน 

3.8.1 ให้ผู้ เสนอราคาเสนอวิธีการก่อสร้างระบบกนัดินและระบบไม้แบบท่ีจะใช้ในการทํางาน ระบบคอนกรีต
ผิวเปลือย อยา่งละเอียด และเสนอวิธีการทํางานทกุๆ อย่างท่ีมีในโครงการ เพ่ือให้ได้งานมีคณุภาพดีท่ีสดุและทํางานสําเร็จ
ได้ตามจดุประสงค์ของคณะกรรมการตรวจการจ้างสงูสดุ 

3.8.2 ผู้ รับจ้าง ต้องเสนอวิธีการทํางานทัง้ระบบ เพ่ือให้ได้งานท่ีสมบรูณ์ 
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3.9   สถาบันตรวจสอบ 
ในกรณีท่ีต้องทดสอบคณุภาพ วสัด-ุอปุกรณ์ ท่ีใช้งานตามสญัญานี ้อนมุติัให้ทดสอบสถาบนัดงัตอ่ไปนี ้
ก. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ข. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ค. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ง. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
จ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ฉ. กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ช. สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
ซ.  การไฟฟ้าท้องถ่ินท่ีกําหนด (สําหรับงานระบบไฟฟ้าฯ) 
ฌ. สถาบนัอ่ืนๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป และได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

 



โครงการออกแบบปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 20/DS/ARU24-09 

Doc. No.   :  FEC/ARU24/SP-G/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  ข้อกําหนดทัว่ไป Page        10/29  

 

           บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์  จํากดั 

เงื่อนไขประกอบสัญญาการก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
ในการปฏิบัตงิานการก่อสร้าง หากข้อความของเงื่อนไขสัญญาการก่อสร้างขัดแย้งกับสัญญาหลักให้ถือ

ปฏบัิตติามสัญญาการก่อสร้างหลักเป็นสาํคัญ  
        
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 รับจ้างไมป่ฏิบติัตามท่ีกลา่วไว้นี ้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
ตามท่ี มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยากําหนด 

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 ท่ีเก่ียวข้องต่อไปได้หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเหน็สมควร 
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 

เก่ียวข้องให้ผู้ปฏิบติังานได้ศกึษา และตรวจสอบได้ทกุเวลาเพ่ือให้งานเป็นไปอย่างถกูต้องและไม่ชกัช้า อนัเป็นผลเสียหาย
แก่การปฏิบติังานและการก่อสร้าง 
 
3.   ระเบียบข้อปฏบัิตแิละสทิธิต่างๆ 



โครงการออกแบบปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 20/DS/ARU24-09 

Doc. No.   :  FEC/ARU24/SP-G/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  ข้อกําหนดทัว่ไป Page        13/29  

 

           บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์  จํากดั 

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
ของ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยาตามสญัญา และการตกลงต่างๆ รวมทัง้ทรัพย์สินถนนและสาธารณปูโภคต่างๆ 
มิให้เกิดอนัตรายเสียหาย ตลอดระยะเวลาทําการก่อสร้าง จนคณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับมอบงานก่อสร้างนัน้ๆ ไว้
เรียบร้อยแล้ว หากมีความเสียหายหรืออนัตรายใดๆ เกิดขึน้ กบัสิ่งปลกูสร้างถนนสิ่งสาธารณปูโภคหรือทรัพย์สินต่างๆ ผู้ รับ
จ้างจะต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายของสิ่งนัน้ๆ ทัง้หมดให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หรือตามท่ี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ได้กําหนดตกลงไว้โดยไมมี่ข้อโต้แย้งใดๆ 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 
3.2.1 วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้จะต้องเป็นของใหม่อยู่ในสภาพเรียบร้อย และได้มาตรฐานไม่เคยผ่านการใช้งานท่ี

ใดมาก่อน มีคณุภาพท่ีดีถกูต้องตามข้อกําหนดในแบบและข้อกําหนดประกอบแบบ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําประกอบติดตัง้ 
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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
ทรัพย์สนิข้างเคียง ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายอนัอาจเกิดขึน้ได้นอกเหนือจากสว่นท่ีได้รับการชดใช้จาก
ประกนัภยั  
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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 
ช่างและคนงานตลอดจนบุคคลต่างๆ ท่ีปฏิบัติงานในงานก่อสร้างนีข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา              
และผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้หากมีเหตอุนัตรายเสียหายใดๆ เกิดขึน้เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว โดยไม่มีข้อแม้
ใดๆ 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 
3.5.4   ผู้ รับจ้างจะต้องจัดทําตารางปฏิบติังาน พร้อมทัง้แจ้งกําหนดเวลาในการควบคมุงานของสถาปนิก 

และวิศวกรควบคมุงานของผู้ รับจ้าง เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนมุติั 
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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 ุ
3.6.1 คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิท่ีจะเข้าตรวจ และควบคุมการก่อสร้างในบริเวณงานก่อสร้าง 

อาคารโรงงานหรือสถานท่ีอ่ืนๆ ของผู้ รับจ้างซึง่มีการเตรียมการและดําเนินการต่างๆ สําหรับการ    ก่อสร้างตามสญัญานีไ้ด้
ในทกุเวลาท่ีเห็นสมควร โดยผู้ รับจ้างและผู้ รับจ้างช่วงจะต้องรับผิดชอบจดัอํานวยความสะดวกให้ความปลอดภยัรวมทัง้ 
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จดัหาเคร่ืองใช้อปุกรณ์ท่ีจําเป็นเหมาะสมให้พร้อม เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ใช้สิทธิทําการดงักล่าวข้างต้นนัน้
ได้โดยสมบรูณ์ 

3.6.2 ในกรณีท่ีระบไุว้ในรายการ หรือตามคําสัง่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือตามกฎเทศบญัญัติ
หรือระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีกําหนดให้ต้องทําการตรวจหรือทดสอบวสัดหุรืองานใดๆ เก่ียวกบัคณุภาพความเหมาะสมหรือ
ความมัน่คงผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้คณะกรรมการตรวจการจ้างให้ทราบลว่งหน้าเป็นเวลา 15 วนั เพ่ือ
ตรวจหรือทดสอบวสัดหุรืองานนัน้ๆ 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 
 ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้จดัหาและจดัทําประกนัภยัพร้อมชําระเบีย้ประกนัในลกัษณะ Contractor’s all Risks  

เต็มมูลค่าโครงการโดยให้ความคุ้ มครองถึงผู้ รับจ้างรายอ่ืนๆ ในโครงการด้วย กรมธรรม์นีใ้ห้ระบุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยธุยาเป็นผู้ รับผลประโยชน์ กรมธรรม์ประกนัภยันีต้้องมีระยะเวลาการเอาประกนัภยัตัง้แต่เร่ิมงานก่อสร้างจนถึง
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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  

การจัดแก้ไขปรับปรุงแผนงานนัน้ๆ ผู้ รับจ้างต้องดําเนินการเช่นเดียวกบัการจดัวางแผนงานดงักล่าวไว้ข้างต้น 
หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นเหมาะสมจึงจะทํางานก่อสร้างต่อไปได้และผู้ รับจ้างจะต้องแก้ไขปรับปรุงการ
ทํางานและปริมาณงานตามข้อกําหนดตา่งๆ สอดคล้องเหมาะสมกบัแผนงานท่ีแก้ไขเหน็ชอบนัน้ 

4.2   การแจ้งผลงานและหลกัฐาน 



โครงการออกแบบปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 20/DS/ARU24-09 

Doc. No.   :  FEC/ARU24/SP-G/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  ข้อกําหนดทัว่ไป Page        19/29  

 

           บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์  จํากดั 

ในระยะการทํางานก่อสร้างจนแล้วเสร็จตามข้อกําหนดสัญญาและการตกลงต่างๆเป็นหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําและแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบในรูปของรายงานประจําเดือนคือ 

4.2.1 การจัดเตรียมงาน การใช้วสัดุแรงงานแต่ละขัน้ตอนแต่ละแขนงในแต่ละสปัดาห์ 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)  แจ้งขอการทํางานแตล่ะวนัโดยแจ้งลว่งหน้าก่อนการทํางานปกติอย่างน้อย 1 วนั ประกอบด้วย 
ขอบเขต ตําแหน่ง ชนิดลกัษณะ ระยะเวลา ปริมาณงาน จํานวน ช่าง คนงาน เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ท่ีสําคญัผงัสงัเขปปริมาณ
งานท่ีกะจะทําเสร็จในแตล่ะวนั พร้อมทัง้แจ้งการจดัการป้องกนัอนัตรายความเสียหายให้เหมาะสมตามความจําเป็นกบัสภาพ
ของงาน โดยจะต้องแยกแยะจดัทําให้สอดคล้องกับแผนงานละเอียดและแผนงานทัง้โครงการท่ีได้กําหนดหรือได้รับการ
เหน็ชอบไว้นัน้ๆให้คณะกรรมการตรวจการจ้างแตล่ะกรณีงาน พิจารณาเหน็ชอบเสียก่อนจงึจะทํางานนัน้ได้ 

 หากผู้ รับจ้าง ทํางานไม่เสร็จตามท่ีแจ้งขอไว้ในแต่ละวนัและมีงานแก้ข้อบกพร่องต่างๆ (หรือ
งานตรวจสอบตา่งๆ) ซึง่จะต้องทําควบคูไ่ปกบังานในแตล่ะวนัถดัไปเป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งขอทํางานดงักลา่วนัน้ 
กับงานท่ีกําหนดจะทําในวันถัดไปด้วยวิธีการแจ้งขอทํางานแต่ละวัน ท่ีกล่าวไว้ข้างต้นต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง
แล้วแตก่รณีงาน ให้พิจารณาตรวจสอบเหน็ชอบอนมุติัแล้วจงึดําเนินการได้ 
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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) 
ช่วงเวลาการทํางานปกติ หมายถึง ช่วงเวลา 8.00 - 17.00 น. ของวนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ ของแต่ละสปัดาห์ (ยกเว้นเฉพาะ
วนัหยดุประจําปีของผู้บริหารก่อสร้าง ซึง่ประกาศตามกฎหมายแรงงาน 

3) แบบฟอร์มเก่ียวกับการแจ้งขอทํางานแต่ละวนั (ทัง้ในเวลาปกติและนอกเวลาปกติ) การ
ตรวจสอบการประกอบติดตัง้ส่วนงานก่อสร้างต่างๆ การขอทํางานคอนกรีต การตรวจสอบทดสอบ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
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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)  มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไม่อนุญาตให้ผู้ รับจ้างปลกูสร้างท่ีพกัคนงานอยู่ใน
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 

4)   ในกรณีท่ีต้องการสถานท่ีและบริเวณสําหรับปฏิบติังานเป็นพิเศษ นอกเหนือไปจากการก่อสร้าง
ธรรมดา หรือในกรณีท่ีจะต้องใช้สถานท่ีและบริเวณสําหรับปฏิบติังานในเวลากลางคืน ผู้ รับจ้างจะต้องทําหนงัสือขออนญุาต
เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาทกุกรณีและเม่ือได้รับพิจารณาเห็นชอบแล้ว ผู้ รับจ้างจึงเข้าไปใช้สถานท่ีบริเวณ
งานนัน้และปฏิบติังานนัน้ได้ 
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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 

4.6.2   การสขุาภิบาล 
1)   ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําท่อระบายนํา้จากสขุภณัฑ์ จากการก่อสร้างและการใช้งานทัว่ไป ออกไป

ให้พ้นบริเวณท่ีทําการก่อสร้างโดยไมเ่สียหายเดือดร้อนกบัสิง่แวดล้อมข้างเคียงตา่งๆ  
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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 รับจ้างมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการสั่ง และทํางานก่อสร้างต่างๆ เพิ่มเติมจากระเบียบกฎเกณฑ์ 

ข้อกําหนดท่ีกลา่วไว้ข้างต้นดงัตอ่ไปนี ้
4.7.1   การตรวจสอบจดัทําตําแหน่งแนว ระยะ ระดบัตา่งๆ กลา่วคือ 

1)  ผู้ รับจ้างจะต้องทําการตรวจสอบตําแหน่งหมุดหลกัเขตท่ีดินแนวระดับ 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 
เก่ียวข้องท่ีจะทําการสัง่วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ต่างๆ หรือปฏิบัติงานก่อสร้างส่วนใดๆ ของอาคาร สิ่งปลกูสร้างหรือการ 
ติดตัง้นัน้ๆ หากวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ ท่ีจะสัง่หรือนํามาใช้ เพ่ือให้พอดีช่วงระยะตรงตามตําแหน่งได้ แนว ระดบั ขนาด 
ลกัษณะ ทัง้ในเฉพาะส่วนและส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองของอาคารสิ่งปลกูสร้างส่วนต่างๆ คลาดเคล่ือนไปจากระยะ ตําแหน่ง แนว 
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ระดบั และอ่ืนๆ ท่ีระบุไว้ในรูปแบบรายการ ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งความคลาดเคล่ือนต่างๆ พร้อมหลกัฐานอย่างชัดเจนให้
คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือพิจารณาทนัที และให้ผู้ รับจ้างปฏิบติัไปตามการพิจารณาไว้เท่านัน้การแจ้งส่งหลกัฐาน 
ดงักล่าว ผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีและรับผิดชอบดําเนินการดงักล่าวไว้ข้างต้นนัน้ๆ ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างต้องสัง่หรือทําการประกอบ 
ติดตัง้วสัดท่ีุมีขนาดหรือระยะตําแหน่ง ระดบั แนว ลกัษณะแตกต่างไปจากรูปแบบรายการรายละเอียดข้อกําหนดต่างๆ แต่
ให้พอดีและเหมาะสมกบัชว่งระยะ ตําแหน่ง แนว ระดบั ลกัษณะ ขนาดของงานก่อสร้างต่างๆ รวมทัง้สมัพนัธ์สอดคล้องกบั
งานก่อสร้างสว่นตอ่เน่ืองใดๆ ตามสภาพความเป็นจริงนัน้ๆ เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างท่ีจะต้องปฏิบติังาน
ดงักลา่วเหลา่นัน้ให้ถกูต้องเรียบร้อยเหมาะสม ตรงตามพิจารณากําหนดไว้โดยจะเรียกร้องค่าชดใช้หรือโต้แย้งเก่ียงงอนใดๆ 
มิได้ทัง้สิน้ 

4.7.3   การเตรียมงานเพ่ือการก่อสร้างอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมการและจดัทําช่อง รู คร่าว พกุ 
สว่นยดึเช่ือมโยง คํา้ยนัตา่งๆ หรือสว่นท่ีจําเป็นต้องจดัทําในสว่นตา่งๆ และงานสว่นต่อเน่ืองท่ีเก่ียวข้องงานก่อสร้างนัน้ๆ ให้
ได้ขนาด  ระยะ  ระดับ  แนว  ด่ิง  ฉาบด้วยวิ ธีการจัดทําอย่างถูกต้องเหมาะสม  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 

4.7.5   ผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจดัดําเนินการเก่ียวกบัวสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
ตา่งๆ ในงานก่อสร้างเพิ่มเติมจากท่ีกําหนดไว้ดงันี ้
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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 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ ท่ีระบไุว้ใน
รูปแบบ รายละเอียดและข้อกําหนดประกอบแบบต่างๆ ซึ่งผ่านการตรวจสอบทดสอบ เห็นชอบให้นําเข้าใช้ประกอบ 
ติดตัง้ในงานก่อสร้างตา่งๆ ท่ีระบไุว้ตลอดระยะการก่อสร้างจนงานแล้วเสร็จและผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานไว้เรียบร้อยแล้วหาก
ปรากฏว่าก่อนการใช้ระหว่างการใช้งาน หรือหลงัการใช้งานก่อสร้างต่างๆ รูปลกัษณะ คณุสมบติั ของวสัดกุ่อสร้างต่างๆ 
เหล่านัน้เปล่ียนแปลงไปไม่ถกูต้องเหมาะสมตามข้อกําหนดต่างๆ และหรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควรไม่
เหมาะสมต่างๆ  ผู้ รับจ้างจะต้องรื อ้ถอนขนย้าย  แก้ไข  จัดหาใช้ประกอบติดตัง้ใ ห้คงสภาพ  คุณภาพถูกต้อง 
เรียบร้อยเหมาะสม ตามข้อกําหนดตามต้องการ และตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควรโดยไม่เกิดความล่าช้า 
และไมก่่อให้เกิดความกระทบกระเทือนเสียหายใดๆกบัการก่อสร้าง 
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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 หากมีความล่าช้าเสียหายใดๆเกิดขึน้กับงานก่อสร้างสืบเน่ืองจากการทํางานต่างๆ ดังกล่าวไว้ในบท 
ทัว่ไปข้อ 4.2 และท่ีกลา่วไว้ข้างต้นเหลา่นี ้ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจดัทําและชดใช้ทัง้สิน้โดยไมมี่ข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ  

6)  สถาบันต่างๆ ท่ีผู้ รับจ้างจะใช้เป็นท่ีทําการทดสอบ ตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้าง 
กําหนด ไว้ดงันี ้

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

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

4.8   การเบิกเงินคา่ก่อสร้าง  
4.8.1 ผู้วา่จ้างจะจ่ายเงินคา่ก่อสร้างตามสญัญานีใ้ห้แก่ผู้ รับจ้างเป็นงวดๆ ตามงวดงานท่ีได้ทําสญัญา 
4.8.2   การคิดปริมาณงานท่ีจะขอเบิกเงินแตล่ะงวดให้คิดถงึวนัสดุท้ายของแตล่ะงวด 
4.8.3   ในการย่ืนเสนอขออนมุติัเบิกเงินค่าก่อสร้างรายงวด ผู้ รับจ้างจะต้องทําหนงัสือขอเบิกเงินพร้อมทัง้

รายละเอียดปริมาณงานท่ีได้ทําไปแล้วงวดนัน้ๆ ย่ืนเสนอต่อประธานกรรมการตรวจการจ้าง โดยจะต้องแนบเอกสาร 
ดงัตอ่ไปนีพ้ร้อมกบัหนงัสือขอเบิกเงินแตล่ะงวดด้วย จงึจะถือวา่หนงัสือขอเบิกเงินงวดนัน้ๆ ถกูต้องสมบรูณ์  

1) รายงานความก้าวหน้าและภาพถ่ายของผลงานท่ีได้กระทําแล้ว 
2) ปริมาณงานและจํานวนเงินท่ีขอเบิกในแตล่ะงวดนัน้ๆ 
3) รายการยอดเงินท่ีจะต้องหกัออกจากยอดเงินรวมของแตล่ะงวด 

4.8.4   ภายใน 3 วนัทําการ นบัแต่ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้รับทราบหนังสือขอเบิกค่าก่อสร้าง 
รายงวดจากผู้ รับจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจสอบผลงานของผู้ รับจ้างในงวดนัน้ๆ ว่าได้กระทําไปถูกต้อง
ครบถ้วนแล้วตามรายการท่ีขอเบิกมาหรือไม่ หากยงัมีข้อบกพร่องใดๆ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องทําหนงัสือแจ้ง
ให้แก่ผู้ รับจ้างทราบถึงข้อบกพร่องนัน้ๆ ซึ่งผู้ รับจ้างจะต้องทําการแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้ถกูต้องครบถ้วนตามรายการท่ีได้รับ
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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

การป้องกนัสทิธิและรักษาผลประโยชน์ของ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ตามสญัญาในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
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
ตรวจการจ้างตรวจสอบหรือพบเห็นว่าวสัดหุรืองานและการดําเนินการต่างๆ ยงัมีข้อผิดพลาดบกพร่องใดๆ อีก เป็นหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างจะต้องรีบปฏิบติัและแก้ไขให้เสร็จถกูต้องเรียบร้อยครบถ้วน  ตามข้อกําหนดต่างๆ ทนัที
และจนกวา่คณะกรรมการตรวจการจ้างเหน็เหมาะสม ผู้ รับจ้างจงึจะแจ้งการสง่มอบงานแก่ผู้ว่าจ้างได้ การพิจารณาวินิจฉยั
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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 รับจ้างชดใช้ค่าใช้จ่ายนัน้คืนให้ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จน
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 ตรวจสอบคุณภาพและการใช้วัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณ์เคร่ืองใช้
ต่างๆ ของงานระบบประปา สุขาภิบาล การกําจัดนํา้เสีย ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบวิศวกรรมโครงสร้าง งาน
สถาปัตยกรรม และงานโยธาต่างๆ รวมทัง้หนังสือรับประกันคุณภาพ วัสดุเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีติดตัง้และใช้กับ 
สิง่ปลกูสร้างตามข้อกําหนดสญัญาตามตกลงหรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเหน็เหมาะสม 
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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 ของราคาค่าก่อสร้างแต่ละส่วนให้แก่ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
รวมทัง้ยงัคงต้องมีพนัธะผกูพนัรับผิดชอบต่ออาคารสิ่งปลกูสร้างต่างๆ ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายระบไุว้ด้วย โดยนบัเร่ิมวนั
รับผิดชอบดงักล่าวข้างต้นจากวนัท่ีผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานงวดสดุท้ายของงานหรือตามการตกลงรับมอบของงานนัน้ๆ และ
ถ้าหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้กบัวสัด ุอปุกรณ์ฝีมือ การปฏิบติังานของสิ่งปลกูสร้างต่างๆ เหล่านัน้อนัสืบเน่ืองมาจาก
การทํางานของผู้ รับจ้าง ไม่ว่าจะด้วยเหตกุรณีใดๆ ภายในระยะเวลาแห่งความรับผิดชอบดงักล่าวเป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้าง
จะต้องรีบจดัการซ่อมแซมแก้ไข หรือเปล่ียนแปลงให้อยู่ในสภาพดีเหมาะสมภายใน 10 วนั หรือตามความจําเป็นรีบด่วน
ของความเสียหายนัน้ๆ หลงัจากท่ีได้รับแจ้งจาก มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา หากผู้ รับจ้างไม่มาจดัการซ่อมแซม
แก้ไขหรือเปล่ียนแปลงสิ่งชํารุดหรือบกพร่องเสียหายนัน้ๆ ภายในระยะเวลา 10 วนั หลงัจากท่ีได้รับแจ้งให้ทราบแล้ว หรือ
ตามเวลาจําเป็นรีบด่วนท่ีแจ้งให้ทราบความเสียหายนัน้ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีสิทธิท่ีจะดําเนินการ
ซ่อมแซมแก้ไข หรือจดัทําไปได้เองจนเหมาะสมกบัความต้องการโดยคิดค่าใช้จ่ายทัง้สิน้จากผู้ รับจ้าง และผู้ รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายทัง้หมดนัน้ จากหนงัสือรับประกนัความรับผิดชอบงานของผู้ รับจ้างได้ตามแต่คณะกรรมการตรวจ
การจ้างจะเหน็สมควร โดยผู้ รับจ้างจะมีข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ไมไ่ด้ทัง้สิน้ 
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1. งานพืน้ 
ให้ผู้ รับจ้างจัดหาตัวอย่างต่างๆของวัสดุให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเม่ืออนุมัติเห็นชอบแล้วจึงจะ

ดําเนินงานกรณีมีข้อปฏิบติัของผู้ผลติ หรือตวัแทนจําหน่ายให้ปฏิบติัตามข้อปฏิบติันัน้ 
 

1.1   งานพืน้คอนกรีตผิวขัดมัน 
1) พืน้ปนูทรายขดัมนัและปนูทรายผสมสีขดัมนั 

เตรียมผิวพืน้และปรับระดับให้เรียบร้อยตามแบบท่ีกําหนดให้ด้วยปูนทรายความหนาไม่ต่ํากว่า  
2 ซม. ก่อนท่ีพืน้ปนูทรายจะแข็งตวัให้โรยผงปนูซีเมนต์ทบัหน้าให้ทัว่ขดัแต่งผิวด้วยเกรียงเหลก็หรือเคร่ืองขดัผิวจนมนัและ
เรียบสม่ําเสมอกนั 

สําหรับปูนทรายผสมสีให้ผสมแห้งพร้อมกับปูนซีเมนต์ และทรายคลกุเคล้ากันจนทัว่ผสมนํา้และ
ดําเนินการเทตามกรรมวิธีในการทําปนูทรายขดัมนั 

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

2) พืน้ปนูทรายผสมนํา้ยากนัซมึ 
กรณีท่ีระบุให้ผสมนํา้ยากนัซึมในพืน้ท่ีส่วนท่ีถกูนํา้ เช่น ภายในถงัเก็บนํา้ ห้องนํา้หรือ ระเบียงเป็น

ต้น ให้เสนอชนิดของนํา้ยากนัซมึและข้อมลูทางเทคนิคเพ่ือขออนมุติัจากผู้ควบคมุงานก่อนดําเนินงาน 
ให้ผสมนํา้ยาไปพร้อมกบัการผสมปูนซีเมนต์ และหินหรือทรายคลกุเคล้าให้เข้ากนั ตามสดัส่วนท่ี

บริษัทผู้ผลติกําหนดให้ ห้ามผสมนํา้ยากนัซมึในปนูฉาบหรือคอนกรีตท่ีผสมเสร็จแล้ว 
 

1.2   งานพืน้คอนกรีตผิวปาดเรียบ 
การทําผิวปาดเรียบหลงัจากเทพืน้ คสล. แล้วผิวยงัหมาดๆ อยูใ่ห้ใช้เกรียงไม้ปาดผิวให้เรียบ ห้ามผู้ รับจ้างแยก

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

1.3 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 
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   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
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) บล็อกปพืูน้ทางเท้าสําหรับปพืูน้ภายนอก ให้ใช้คอนกรีตบล็อกชนิดความหนาของชัน้ผิวไม่น้อย
กว่า 4 มม. ชนิดตามระบใุนแบบ หรือ ขนาด 22.5x11.25x6 ซม. (รูปคดกริช) และ ขนาด 11.25x11.25x6 ซม. (รูปคร่ึงคด
กริช) หรือ ขนาด 30x30x6 ซม. (เลือกสีภายหลงั) หรือตามแบบระบุ โดยมีความต้านแรงอดัเฉล่ียไม่น้อยกว่า 35 MPa. 
(ประมาณ 350 กก./ตร.ซม.) สีตามระบใุนแบบ ตามมาตรฐาน มอก.827-2531 
   2.4) บล็อกสนามหญ้า ให้ใช้คอนกรีตบล็อกสนามหญ้า 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 
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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 
   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 ่
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2.  งานทาสี 
  

2.1 ขอบเขตของงาน และข้อกาํหนดทั่วไป 
2.1.1 ผู้ รับจ้างต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์เคร่ืองใช้และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือดําเนินการทาสีให้

สัมพันธ์กับงานในส่วนอ่ืนๆ  ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ จัดเตรียมสีท่ีจะใช้จะต้องทํางานด้วยความระมัดระวังและ 
ถูกต้องตามหลกัวิชาช่างต้องเก็บไว้ในสถานท่ีก่อสร้างท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างกําหนดให้เม่ือจะนําไปใช้ให้แจ้ง
คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทกุครัง้ 

2.1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดและแจ้งปริมาณของสีแต่ละชนิดท่ีจะใช้ทาอาคารโครงการ
นีใ้ห้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบและคณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิเข้าตรวจสอบคณุภาพและจํานวนของสีได้
ตลอดเวลาการก่อสร้าง 

2.1.3 ห้ามนําสีเก่าท่ีเหลือจากงานอ่ืน หรือชนิดและหมายเลขนอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไว้มาใช้หรือ
นํามาผสมเป็นอนัขาด 

2.1.4 ผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมการป้องกันมิให้สีเปรอะเปื้อนวัสดุอ่ืนๆท่ีติดตัง้ไว้แล้วหรืออยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงซึง่อาจเกิดขึน้จากการทาสี 

2.1.5 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาช่างท่ีมีฝีมือดีมีประสบการณ์และชํานาญงานโดยเฉพาะมาทํางานสี สีท่ีทา 
แล้วจะต้องเรียบสม่ําเสมอกนัตลอดปราศจากรอยต่อหรือรอยแปรง ไม่ไหลเยิม้ ไม่มีรอยหยดของสีหากมีส่วนใดท่ีสงสยั
หรือไมส่ามารถทาสีได้ตามข้อกําหนดผู้ รับจ้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทนัที 

2.1.6 ห้ามทาสีในขณะท่ีฝนตก ความชืน้ในอากาศสงู และห้ามทาสีภายนอกอาคารหลงัฝนหยุดใหม่ๆ 
จะต้องทิง้ไว้อยา่งน้อย 72 ชัว่โมง 

 
2.2 วัสดุ 

2.2.1 สีท่ีใช้ในการก่อสร้างให้ใช้สี Acrylic ชนิดกนัเชือ้ราและปลอดจากสารตะกัว่และปรอท ท่ีมีคณุภาพ
เทียบเท่า  หรือดีกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ี  272-2531สีทั ง้หมดจะต้อง เ ป็นสี ท่ีผลิตขึ น้ โดยมี 
ตวัยาป้องกันการขึน้ราของสีกันสนิม อนัเกิดจากโลหะป้องกันด่างอนัเกิดจากคอนกรีตและกําแพงอิฐจะต้องเป็นสีท่ีมี
ความคงทนถาวรไม่ร่อนหลดุง่ายสีท่ีนํามาใช้ในงานจะต้องบรรจกุระป๋องหรือภาชนะ ซึ่งออกมาจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง
ภาชนะท่ีใสสี่นัน้จะต้องเรียบร้อย ไม่ชํารุด มีช่ือบริษัทผู้ผลิต และหมายเลขต่างๆ ติดอยู่อย่างสมบรูณ์ การทาสีให้ใช้สีชนิด
ท่ีระบไุว้ในรายการก่อสร้าง และ 

 ตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างระบุให้ใช้อย่างเคร่งครัด ห้ามนําสีชนิดท่ีนอกเหนือไปจากท่ี
กําหนดไว้มาใช้ผสม หรือทาเป็นอนัขาดผู้ รับจ้างจะต้องส่งแผ่นสีตวัอย่างให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจเลือกชนิด
และสีก่อนลงมือดําเนินการ และต้องสง่ลว่งหน้าในเวลาพอสมควรเพ่ือการออกแบบสีตอ่ไป 

2.2.2 ผู้ รับจ้างจะต้องสัง่ซือ้สีโดยตรงจากบริษัทผู้ผลติ  หรือจากตวัแทนของบริษัทผู้ผลิต ปริมาณสีท่ีได้สัง่
มาเพ่ืองานนีจ้ริงสีจะต้องซือ้ใหม่ทัง้หมดห้ามนําสีของเก่าท่ีเหลือจากงานอ่ืนมาใช้โดยเด็ดขาดทกุครัง้ท่ีจะนําสีเข้ามายงั
บริเวณก่อสร้างสําหรับทาตวัอาคารจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างรับทราบและตรวจสอบให้เรียบร้อยเสียก่อนจึง
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จะนําไปดําเนินการได้กระป๋องสีท่ีใช้แล้วห้ามนําออกนอกบริเวณก่อสร้างจะต้องเก็บกระป๋องสีเหล่านีร้วบรวมไว้ให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบอีกครัง้หนึง่ก่อน 

2.2.3 ห้ามนําสีอ่ืนนอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างได้กําหนดให้ใช้เข้ามาในบริเวณ 
ก่อสร้างเป็นอนัขาด 

2.2.4 สิ่งอ่ืนๆ ท่ีใช้ประกอบในการทาสีท่ีไม่ได้ระบไุว้ เช่น นํา้มนัสนหรือสารละลายต่างๆ ซึง่ต้องใช้ควบคู่
กนัไปในระบบการทาสี ให้ใช้ผลติภณัฑ์ของผู้ผลติสีนัน้ๆ 

 
2.3 การเตรียมพืน้ผิว 

2.3.1 ผิวปนูฉาบผิวคอนกรีต จะทาสีจะต้องแห้งสนิทสะอาดปราศจากฝุ่ นผงคราบสกปรกรอยแตกร้าวและ
คราบไขมนัตา่งๆ ร่อง รูพรุน ทัง้หมดต้องอดุให้เรียบร้อยด้วย Cement Filler  

2.3.2 ผิวไม้จะต้องแห้งมีความชืน้ไม่เกิน 18% ไสแต่งเรียบร้อย ซ่อมอุดรูรอยแตกต่างๆ ของผิวไม้ให้
เรียบร้อยด้วย Wood Sealer แล้วทําการขดัให้เรียบร้อยด้วยกระดาษทราย ทําความสะอาดให้เรียบร้อย 

2.3.3 ผิวโลหะให้ขดัรอยต่อเช่ือม ตําหนิต่างๆ ให้เรียบและปราศจากสนิม ทําความสะอาดผิวหน้าไม่ให้มี
ไขมนัหรือนํา้มนัจบั   แล้วจงึทาสีรองพืน้กนัสนิมสว่นท่ีเป็นรูให้อดุด้วย Caulking Compound 

 
2.4 การทาสี 

ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน ให้ปฏิบติัดงัรายละเอียด ตอ่ไปนี ้
2.4.1 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 

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

(ตามระบใุนแบบ) 2 เท่ียว 
3) เป็นสี Acrylic  

2.4.3 งานโลหะเหลก็ 
1) ทารองพืน้ด้วยสีประเภท Red Lead 1 เท่ียว และประเภท Red Lead Iron Oxide อีก 1 เท่ียว 
2) ทาทบัหน้าด้วยสีนํา้มนั 2 เท่ียว 

2.4.4 งานโลหะสงักะสีหรือกลัวาไนซ์ 
1) ทารองพืน้เท่ียวแรกด้วยสีรองพืน้ประเภท Wash Primer 1 เท่ียว และ รองพืน้เท่ียวท่ีสองด้วย

สีรองพืน้ประเภท Zinc Chromate 1 เท่ียว 
2) ทาทบัหน้าด้วยสีนํา้มนั 2 เท่ียว 
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2.4.5 งานหินล้าง, กรวดล้าง หรือทรายล้าง 
1) ทาเคลือบด้วยนํา้ยาเคลือบใสประเภท Silicone Water Repellent 3 เท่ียว (ในอตัรา 8-10 

ตร.ม. ตอ่แกลลอน) 
2.4.6 งานพืน้ไม้ปาร์เก้ หรือไม้เนือ้แข็ง 

1) ทาเคลือบด้วยนํา้ยาเคลือบแข็งประเภท Polyurethane 3 เท่ียว 
2.4.7 งานไม้ภายนอกและภายใน 

1) ทารองพืน้ด้วยสีประเภท Aluminium Wood Primer ท่ีมีคณุภาพในการป้องกนัยางไม้ 1 
เท่ียว 

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

 2.4.8 งานคอนกรีตปนูฉาบภายนอก สีชนิดมี Texture ให้เสนอตวัอยา่งสีก่อนดําเนินการ 
  

2.5 การฝีมือ 
การทาสี ให้เป็นไปตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิตสีหรือตามแต่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะกําหนดให้

ก่อนทาสีต้องทําความสะอาดผิวหน้าให้เรียบร้อยปราศจากรอยแปรงและรอยชํารุด ขรุขระหากจําเป็นให้ใช้กระดาษทราย
ขัด ต้องใช้ช่างฝีมือดี  ประณีต  มีความชํานาญ ส่วนท่ีทาทัว่ทุกซอกทุกมมุและ สม่ําเสมอ ปราศจากรอยแปรงลกูกลิง้ 
แปรงท่ีใช้ต้องสะอาด การทาสีแต่ละชัน้จะต้องให้หนาพอและเป็นไปตามคําแนะนําของบริษัทผู้ ผลิตสีหรือตามแต่
คณะกรรมการตรวจการจ้างจะกําหนดให้ ภายหลงัจากทาสีแล้ว  ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดไม่ทําให้สีท่ีทาไว้เดิม
เสียหายหากมีรอยชํารุดเสียหายต้องตกแตง่แก้ไขให้เรียบร้อยก่อนสง่มอบงาน 

 
2.6 การรับรองความเสียหาย 

2.6.1 สีชนิดใดท่ีนํามาใช้จะต้องมีคณุภาพเป็นของใหม่และเป็นสีชนิดท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐานไม่หลดุ
หรือลอกหรือแตกภายในกําหนดเวลาอันสมควรผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ ว่าจ้างตามสญัญานีด้้วยและผู้ รับจ้าง
จะต้องทําการตกแตง่ซอ่มแซมให้เรียบร้อยตามสญัญาวา่ด้วยการรับรองคณุภาพวสัดแุละฝีมือปฏิบติังานเป็นระยะเวลา 2 
ปี ภายหลงัสง่มอบงาน 

2.6.2 ผู้ รับจ้างจะต้องนําหลกัฐานใบรับรองการใช้สีจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดงกบัคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง 

2.6.3 หากผู้ รับจ้างไม่ปฏิบตัิตามรายการก่อสร้างงานทาสีข้อ 1 - 6 คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิท่ี
จะสัง่ให้ผู้ รับจ้างขูดล้างสีท่ีทาไว้แล้วออกหมดแล้วทาสีใหม่ให้เรียบร้อยโดยผู้ รับจ้างจะเรียกร้องเงินค่าจ้างเพิ่มเติมไม่ได้ 
หรือผู้ รับจ้างจะต้องถกูปรับคา่เสียหายทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวินิจฉยัของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
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3. งานภมิูสถาปัตยกรรม 
 
3.1 รายละเอียดทั่วไป 

3.1.1  การติดตัง้และกรรมวิธีของการใช้วสัดตุ่างๆจะต้องสอดคล้องกบัระเบียบกฏเกณฑ์ของสมาคมหรือรัฐ 
(ถ้ามี) 

3.1.2  ข้อกําหนดต่างๆ ในผังหรือแบบหรือรายละเอียดของแบบถือเป็นข้อผูกมัดร่วมกันในกรณีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงหรือผิดไปจากแบบตวัแทนของเจ้าของโครงการจะได้รับการแจ้งให้ทราบ 

3.1.3  ก่อนการลงมือขุดหน้าดินและลงมือก่อสร้างผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรในกรณีท่ีมีท่อ
สายไฟ หรือทอ่ประปาหรือต้นไม้อยูท่ี่สถานท่ีก่อสร้างท่ีตา่งไปจากแบบ 
 3.1.4  การขุดร่องใดๆก็ตามในบริเวณใต้กลุ่มของต้นไม้เดิมท่ีมีอยู่ในสถานท่ีก่อสร้างท่ีจําเป็นต้องรักษาไว้
จะต้องขดุด้วยความระมดัระวงัเพ่ือจะไมทํ่าลายรากต้นไม้ท่ีมีลําต้นขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางเกินกวา่ 2.5 ซม. (ถ้ามี) 
 3.1.5  ห้ามการใช้เคร่ืองจกัรหรือปรับระดบัดินใดๆภายใต้ต้นไม้ใหญ่เดิมท่ีจําเป็นต้องรักษาไว้ (ถ้ามี) 
 3.1.6  ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบระดบัดินท่ีสถานท่ีก่อสร้างเปรียบเทียบกบัผงัการปรับระดบัดิน เพ่ือให้เกิดการ
ระบายนํา้ท่ีดีและปราศจากบริเวณนํา้ขงัใดๆ ในสถานท่ีก่อสร้างอยา่งเดด็ขาด 
 3.1.7   ผู้ รับจ้างต้องแจ้งให้ตวัแทนของเจ้าของโครงการทราบก่อนการลงมือก่อสร้างและตลอดระยะเวลาในการ
ก่อสร้างถงึความก้าวหน้าและปัญหาในการก่อสร้างอยา่งน้อยสปัดาห์ละ 1  ครัง้ 
 

3.2   ดนิและเคร่ืองปลูก 
3.2.1   ทัว่ไป 

         ดินท่ีใช้แบง่เป็น  2  ชนิด   
ก.  “ดินผสม” ใช้ปรับหน้าดินและใสก่ระบะต้นไม้ ให้ใช้อตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้

- หน้าดิน PH 5 - 6.5 5 สว่น 
- ปุ๋ ยหมกัหรือปุ๋ ยคอก 1 สว่น 
- เปลือกถัว่หรือแกลบ 1 สว่น 

ข.   “ดินปลกู” ใช้ใสห่ลมุปลกูต้นไม้พุม่และไม้คลมุดินให้ใช้อตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้
- หน้าดิน  PH 5 - 6.5 3 สว่น 
- ปุ๋ ยหมกัหรือปุ๋ ยคอกสลายตวัแล้ว 1 สว่น  
- เปลือกถัว่หรือแกลบ,ขยุมะพร้าวและใบไม้ผ ุ 1 สว่น 

  ค.   “ดินปลกู” ไม้พุม่ ไม้คลมุดิน บริเวณดาดฟ้าให้ใช้อตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้
- หน้าดิน 3 สว่น   
- ปุ๋ ยคอกสลายตวัแล้วหรือปุ๋ ย  กทม.  เบอร์ 902  ร่วนละเอียด  1 สว่น 
- เปลือกถัว่ 0.5 สว่น 
- เมด็โฟม 0.5 สว่น 
 

ง.   “ดินปลกู” สนามหญ้า บริเวณดาดฟ้าให้ใช้อตัราสว่น ดงัตอ่ไปนี ้
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 - หน้าดิน 1.5 สว่น 
 - ทรายละเอียดร่อน 1.5 สว่น 
 - ปุ๋ ยคอกหรือปุ๋ ย  กทม. 1 สว่น 
 - เปลือกถัว่บด 1 สว่น 

จ.   “ดินปลกู” เฟ่ืองฟ้า ให้ใช้อตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้
 - หน้าดิน 2 สว่น 
 - กาบมะพร้าวสบัก้อนโต  5  ซม.   3 สว่น 
 - ปุ๋ ยคอกสลายตวัแล้วหรือมลูเป็ดไก่  1 สว่น 
 - หญ้าคา หัน่ชิน้ยาว  3  ซม. 2 สว่น 
 - แกลบดิบ 1 สว่น 

 ฉ.  เคร่ืองปรุงดินผิวหน้าก่อนปหูญ้า ให้ใช้อตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้
 - ทรายหยาบร่อนละเอียด 1 สว่น 
 - ปุ๋ ยหมกัร่อนละเอียด 2 สว่น 
 - ขีเ้ถ้าแกลบร่อนละเอียด 1 สว่น  
 -  ละอองข้าวร่อนละเอียด 1 สว่น 
 - เปลือกถัว่, ขยุมะพร้าวและใบไม้ผ ุ 1 สว่น 

3.2.2   หน้าดิน (Top soil) 
          หมายถึงดินดีท่ีนํามาจากแหล่งภายนอกบริเวณ โดยจะต้องเป็นหน้าดินจากท้องนา สวน หรือเชิงเขา 
ต้องเป็นดินร่วนไม่เหนียวจดั ไม่มีเกลือหรือเคมีอ่ืนใดเจือปนปราศจากเศษวชัพืช เศษอิฐ หิน คอนกรีต เหล็ก ไม้ แก้วแตก 
พลาสติก ถงุพลาสติก โลหะ ตลอดจนวชัพืชใดๆเจือปน มีความชืน้พอเหมาะไมเ่หลวเละหรือแห้งสนิทหรือป่นเป็นผง 

3.2.3   แหล่งดิน ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งแหล่งดินว่าได้มาจากท่ีใดเป็นลายลกัษณ์อกัษรและต้องได้รับการอนมุติั
จากผู้ควบคมุงานเสียก่อนจงึจะนําดินเข้ามาในบริเวณได้ 

3.2.4   การทดสอบดินและการปรับปรุง ก่อนการตกลงซือ้ดิน ผู้ รับจ้างควรตรวจสอบคณุสมบติัของดินท่ีบ่อดิน
เสียก่อน โดยดินท่ีนําเข้ามาใช้ปลกูต้นไม้ในบริเวณจะต้องมีคณุสมบติัดงันี ้  
               คา่ไฮโดรเจนไอออน  (pH)      5.5 - 7.5 
 คา่อินทรีย์วตัถโุดยนํา้หนกั      3 %   (110 C)   ขึน้ไป 
 คา่ของเกลือไมเ่กิน  (EC1 : 5  ท่ี  25 C)  0.75  มิลลโิมห์ 
 ฟอสฟอรัส     15  ppm. 
 โปแตสเซ่ียม      60  ppm. 

3.2.5   ปุ๋ ยและเคร่ืองปรุงดิน 
1)   ปุ๋ ยเคมี 

- ปุ๋ ยยูเรีย  ใช้ปุ๋ ยชนิดเกล็ดผงสีขาวท่ีสะอาด แห้ง บรรจุในถุง หรือภาชนะท่ีมีสภาพดี มี
ไนโตรเจนไมน้่อยกวา่ ร้อยละ  46   

- ปุ๋ ยเมลด็ ใช้ปุ๋ ยเมลด็สีนวลหรือสีเทาตามท้องตลาดทัว่ไป สตูร N-P-K  15  -15-15  เมลด็ปุ๋ ย
จะต้องแห้ง  ปราศจากสิง่เจือปนอ่ืนๆและบรรจใุนถงุหรือภาชนะท่ีเหมาะสม  
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- ปุ๋ ยละลายนํา้ ใช้ปุ๋ ยเมลด็เคลือบสารละลายช้า (slow  release)  สตูร N-P-K  15-15-15  ของ
ออสโม-โค๊ตหรือเทียบเทา่ท่ีได้รับการอนมุติั จากภมิูสถาปนิก 

2)   ปุ๋ ยคอก  ปุ๋ ยอินทรีย์ และปุ๋ ยหมกั 
- ปุ๋ ยคอก  มลูสตัว์  เช่น โค กระบือ สกุร เป็ด ไก่  ต้องเป็นปุ๋ ยท่ีเก่ากองหมกัทิง้ไว้แล้วไม่น้อยกว่า  

3  เดือน สะอาดปราศจากเศษอิฐ หิน ไม้ ดิน แก้ว โลหะ ฯลฯ  ตลอดจนเศษถงุพลาสติก หญ้า ฟางมลูโค กระบือ อนญุาต
ให้มีเศษฟางเจือปนได้ไม่เกินร้อยละ 10  โดยปริมาตร มลูสกุร เป็ด- ไก่ มีแกลบละเอียดเจือปนได้ ไม่เกิน ร้อยละ 20  โดย
ปริมาตรปุ๋ ยอินทรีย์ ใช้ปุ๋ ย กทม. เบอร์ 902  

- ปุ๋ ยหมัก ใช้ปุ๋ ยหมักจากเศษอินทรีย์วัตถุใดๆ ก็ได้ท่ีหมักโดยวิธีแอโรบิค (aerobic) โดยมี
อตัราสว่น C/N  ไมเ่กินกวา่ 30 /1  

- อินทรีย์วตัถอ่ืุนๆ ต้องเป็นชนิดท่ีได้รับการอนมุติัจากภมิูสถาปนิกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
3)    วสัดปุรุงดินอ่ืนๆ 

- เปลือกถัว่ ใช้เปลือกถัว่ลิสงเก่าท่ีกองหมกัไว้แล้วไม่น้อยกว่า 90 วนัการตากแดดแห้งสนิทแล้ว 
ปราศจากเชือ้รา โรค และแมลง 

- แกลบดําใช้แกลบดําจากเปลือกข้าวเผาใหม ่สะอาดหยาบไมป่่นจนเป็นผงละเอียด 
- ขยุมะพร้าว  ใช้ขยุมะพร้าวท่ีสะอาดใหม ่
- กาบมะพร้าวสบั ใช้กาบมะพร้าวติดเปลือกผิวนอกท่ีแห้งและสะอาดสบัเป็นชิน้ 
- วสัดอ่ืุนๆ ต้องเป็นวสัดท่ีุได้รับการอนมุติัจากภมูสถาปนิกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
3.3   การเตรียมปลูก 

3.3.1  การเตรียมปรับระดบัดิน 

1) การปรับหน้าดิน  จะต้องเป็นไปตามรายละเอียดท่ีได้ระบุไว้ในแบบ  และรายละเอียดประกอบ
แบบ 

2)  ชนิดของดินท่ีจะนํามาใช้ปรับระดบัให้ใช้ “ดินผสม” ตามสตูรในข้อ 2.1 ก.  โดยก่อนการทําการใส่
ดินผสมผู้ รับจ้างจะต้องได้รับการอนมุติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ควบคมุงานว่าได้ตรวจสอบเคร่ืองและระบบการระบาย
นํา้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

3)  ขนาดของดินท่ีเป็นก้อน  จะต้องได้รับการย่อยเป็นขนาดเลก็กว่า  1-2  ซม.  ผิวหน้าดินท่ีปรับแล้ว
จะต้องเรียบ  และนุ่มนวลไมส่ะดดุเป็นลกูคล่ืน  เม่ือมีการปรับเปล่ียนเนิน 

4)  ความชนัสงูสดุทัว่ไป  ยกเว้นการอนมุติัพิเศษจากผู้ออกแบบ เป็นลายลกัษณ์อกัษร  จะต้องไม่เกิน 
3 : 1 ในสว่นท่ีไมเ่ป็นสนามหญ้า และจะต้องไมเ่กิน 4 : 1  ในบริเวณสนามหญ้า สว่นแปลงปลกูพืชพนัธุ์จะมีความชนัต่ําสดุ  
2%  ยกเว้นแปลงท่ีอยู่ในระยะ 1.00 ม.  จากลานปพืูน้แข็งจะมีความชนัเท่ากบั  2% ความชนัช่วงลานปพืูน้แข็งจะต้องไม่
น้อยกวา่ 1%  

5)  หน้าดินท่ีจะต้องจดันําเข้าในแปลงปลกูวสัดพืุชพนัธุ์  จะต้องลกึไม่น้อยกว่า 15 ซม.  จะต้องเป็น
ดินท่ีมีคณุภาพเทา่กบัท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดประกอบแบบหมวดดินและเคร่ืองปลกู 

6)  การระบายนํา้  จะต้องมีทิศทางไหลออกจากตวัอาคารหรือสิง่ก่อสร้างเสมอ 
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7)  ร่องรอยของการถูกกัดกร่อนเซาะพังของหน้าดิน จะต้องได้รับการซ่อมแซมกลบถมหน้าดินให้
เรียบร้อย 

8)  มมุเปล่ียนในการปรับดิน จําเป็นต้องได้รับการปรับลบมมุให้โค้งเรียบสวยงาม รวมทัง้ทางลาด 
สว่นยอด และปลายเนิน 

9)  แปลงปลกูวสัดพืุชพนัธุ์ และสนามหญ้า จะต้องได้รับการบดอดัดินเทา่ 80 %   
10)  หน้าดินท่ีได้ระดบัแล้ว จะต้องต่ํากวา่ผิวของสว่นลาดปพืูน้แข็งใกล้เคียง เทา่กบั 2.5  ซม.  เสมอ 
11)  เม่ือปรับระดบัเสร็จแล้ว จะต้องให้ทางภมิูสถาปนิกหรือผู้ควบคมุงานได้ตรวจสอบถึงความถกูต้อง

และเหมาะสมก่อนดําเนินการขัน้ตอ่ไป  และบริเวณใกล้เคียงจะต้องสะอาดปราศจากร่องรอยดิน 
12)  เม่ือภูมิสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบและอนุมัติแล้ว  จึงทําให้การปักหมุดตําแหน่ง

ต้นไม้ใหญ่ตามแบบและโรยปูนขาวแสดงตําแหน่งและรูปร่างของแปลงปลกูตามแบบปลกูไม้พุ่มและคลมุดินเพ่ือให้ภูมิ
สถาปนิกหรือผู้ควบคมุงานตรวจสอบก่อนการดําเนินงานขัน้ตอ่ไป 

3.3.2  การเตรียมดินปลกู 
1)  การเตรียมแปลงปลกู 
 ส่วนของแปลงปลูกท่ีติดกับสนามหญ้าจะต้องทําร่องดินสบั“รูปตวัวี”เพ่ือเป็นการแยกสนามกับ

แปลงปลกูเพ่ือความสะดวกในการตดัหญ้าและรักษาแนวไม้คลมุดินให้เรียบร้อยอยู่เสมอร่องดินสบัควรกว้างประมาณ 10 
ซม.   

และลกึ  10  ซม. ยกเว้นบริเวณท่ีกําหนดไว้เป็นวสัดอ่ืุนตามแบบ 
 2)  การเตรียมดินปลกูนอกสถานท่ี  
      ผู้ รับจ้างอาจเตรียมดินปลกูจากนอกสถานท่ีได้หากสะดวกกว่าโดยเฉพาะกรณีท่ีมีฝนตกหนกั หรือ

ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างมีอปุกรณ์การผสมดินพร้อมอยูน่อกสถานท่ี 
 ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างจะเตรียมดินปลกูนอกสถานท่ี ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งแก่ภมิูสถาปนิกหรือผู้ควบคมุ

งานเป็นลายลกัษณ์อักษร พร้อมทัง้ส่งตัวอย่างดินท่ีผสมแล้วตามสูตรท่ีกําหนดให้ 3 ถุงๆละ 500 กรัม หากปรากฎใน
ภายหลังว่าการผสมดินดังกล่าวไม่เป็นไปตามสูตร ผู้ รับจ้างจะต้องขนดินออกจากบริเวณโดยค่าใช้จ่ายของผู้ รับจ้าง
สว่นผสมพิเศษ  ในกรณีท่ีต้นไม้แต่ละชนิดต้องการเคร่ืองปลกูท่ีแตกต่างกนัการเพิ่มส่วนของอินทรีย์วตัถ ุปุ๋ ย วสัดปุรับปรุง
ดิน ให้ผู้ รับจ้างทําเฉพาะดินปลกูชัน้บน โดยการควยคมุของผู้ควบคมุงาน 
 
3.4   การปลูกพืชพันธ์ุ 

3.4.1   การปลกูหญ้า 
1)  การเตรียมหญ้าและการปลกูหญ้า   

- ชนิดของหญ้าหญ้าท่ีใช้ปลกูในบริเวณให้เป็นไปตามกําหนดในแบบรูปรายการตามสญัญาจ้าง  
- การป ูใช้วิธีปเูป็นแผ่น  แผ่นหญ้าจะต้องมีขนาด 50 x 50  ซม. หญ้ามีความเขียวสดชุ่มช่ืน แผ่

สมบรูณ์ ดินท่ีติดมากบัหญ้าจะต้องมีความสม่ําเสมอหญ้าท่ีเหลือง แห้ง หรือไม่สมบูรณ์ ขาดแหว่งจะถกูคดัออกผู้ รับจ้าง
ควรเตรียมดินสนามให้พร้อมท่ีจะปไูด้จึงนําหญ้าเข้ามาในบริเวณหญ้าท่ีนํามากองไว้เกิน 3 วนั จะถกูคดัออกก่อนทําการป ู
จะต้องปรับทรายแล้วจึงใส่เคร่ืองปรับปรุงดินพร้อมทัง้ปรับละบดอัดอีกครัง้หนึ่งให้เรียบและรดนํา้ให้ชุ่มช่ืนการปูหญ้า 
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จะต้องปูให้รอยขอบต่อแผ่นชิดสนิทและเรียบเสมอกันขอบเข้ามุมหรือโค้งจะต้องตัดให้เรียบคมด้วยมีดหรือกรรไกรท่ี
เหมาะสมเม่ือปเูสร็จแล้วให้รดนํา้ให้ชุ่มแล้วใช้ลกูกลิง้บดให้แผน่หญ้าแนบแน่นกบัผิวดิน 

2)  การดแูลรักษาสามหญ้าในระหว่างความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง ระยะการดแูลรักษาตามสญัญา  
ผู้ รับจ้างจะต้องดแูลรักษาสนามหญ้าท่ีจดัทําเสร็จแล้วให้อยู่ในสภาพท่ีดีตลอดเวลาจนถึงวนัส่งมอบงานและหลงัส่งมอบ
งานแล้วการรดนํา้หลงัจากทําการปหูญ้าไปแล้วผู้ รับจ้างจะต้องรดนํา้สนามในปริมาณท่ีเหมาะสม วนัละ 2 เวลา เป็นเวลา  
1  สปัดาห์  หลงัจากหนึ่งสปัดาห์ไปแล้วให้รดนํา้ในเวลาเช้าหรือเย็นให้ชุ่ม วนัละ 1 ครัง้ เป็นเวลาอีก 1 สปัดาห์  เม่ือครบ
กําหนดแล้วให้หยดุรดนํา้สองวนั ทําการตดัหญ้าใสปุ่๋ ยแล้วจึงเร่ิมทําการรดนํา้ต่อไปในสปัดาห์ท่ี 3  ให้รดนํา้ให้ชุ่มโชก 2 วนั 
ตอ่ ครัง้ จนถงึวนัสง่งานการรดนํา้จะต้องรดนํา้ด้วยหวัฉีดฝอยไมร่ดนํา้มากและเร็วจนนํา้ไหลไปตามผิวดิน ปริมาณนํา้ให้อยู่
ในดลุยพินิจของผู้ รับจ้างให้หญ้าเจริญเติบโตได้ดีโดยไมแ่ฉะเกินไปในวนัฝนตกมากผู้ รับจ้างอาจงดรดนํา้ได้การถอนวชัพืชผู้
รับจ้างจะต้องทําการถอนวชัพืชออกทนัทีตลอดเวลาท่ีทําการดแูลรักษาท่ีกําหนดไว้ในสญัญา 
การบดสนามหลงัจากการบดด้วยลกูกลิง้ครัง้แรกแล้วเป็นเวลา 2 สปัดาห์ ผู้ รับจ้างต้องนําลกูกลิง้มากลิง้บดสนามท่ีไม่เรียบ
ให้เรียบร้อยอีกครัง้หลงัจากนัน้ให้ทําการบดสนามทกุๆ 30 วนั  จนกว่าจะหมดสญัญาการดแูลรักษาการบดควรรดนํา้ให้ดิน
ฟเูสียก่อนการแตง่ผิวหน้าในกรณีท่ีมีการยบุของดินเกิดขึน้และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการบดลกูกลิง้ ผู้ รับจ้างจะต้องใช้ปุ๋ ย 
กทม. 902  ผสมกบัทรายละเอียดอตัราสว่น 1 : 1 ร่อนผ่านตะแกรงมุ้งลวด แล้วนํามาโรยตามรอยยบุของสนามทกุครัง้ท่ีทํา
การตดัหญ้าและบดลกูกลิง้   

3.4.2  การปลกูต้นไม้ใหญ่  ปาล์ม  และต้นไม้เลก็ 
1)  หลมุปลกู 
 ผู้ รับจ้างต้องทําการขุดหลมุปลกูต้นไม้ใหญ่ให้ได้ขนาดหลมุตามกําหนดในแบบแปลน โดยให้ทํา

การขดุหลมุหลงัจากปรับระดบัดินได้แล้ว ขนาดหลมุปลกูให้ได้ตามแบบ 
2)  ดินปลกูและการปลกู  

- ดินปลกู  ให้ใช้ดินปลกูตามอตัราสว่นในข้อ 2.1. ข  ถงึ ฉ  ตามชนิดพนัธุ์ไม้ท่ีได้ระบไุว้ 
- การปลกู  ผู้ รับจ้างจะต้องระมดัระวงัอย่างสงูในการยกต้นไม้ออกจากกระถาง ภาชนะหรือท่ี

ปลกูชนิดอ่ืนๆ  เช่น เข่ง ลงัไม้ เพ่ือไม่ให้ระบบรากของต้นไม้เสียหาย   การแกะกระสอบหุ้มตุ้มดิน จะต้องกระทําด้วยความ
ระมดัระวงัอยา่งย่ิง  และป้องกนัมิให้ดินหลดุจากตุ้ม  การปลกูต้นไม้ต้องให้ได้ระยะตามแบบกําหนดไว้  จึงทําการยกต้นไม้
ลงหลมุ ตัง้ให้ต้นไม้ตรงได้แนวใช้มือหรือเท้ากดพอแน่น  แล้วจงึเติมดินลงไปอีก  ครัง้ละ  15  ซม. เม่ือถงึระดบัท่ีกําหนดแล้ว
ให้รดนํา้ให้ชุ่มโชก และทิง้ไว้ไมร่ดนํา้เป็นเวลา  3  วนั 

- การแตง่ผิวหน้าหลมุปลกู หลงัจากการปลกูแล้วผู้ รับจ้างจะต้องทําการเก็บกวาดสิ่งสกปรก ดิน
ปลูก เศษวัสดุหุ้มตุ้มดิน เชือกกระทง ฯลฯ ออกไปให้หมด เม่ือรดนํา้ทิง้ไว้ครบ 3 วันแล้ว ให้ทําการแต่งพรวนหรือเสริม
ผิวหน้าของหลมุปลกู 

3)  การคํา้ยนัต้นไม้ 
 จะต้องกระทําทนัทีหลงัการปลกูและหลงัจากการใสไ่ม้คํา้ยนั (หรือยดึด้วยลวดสลิงตามแบบแล้ว) 

ต้นไม้จะต้องตัง้ตรงแผก่ิ่งก้านได้ตามปกติ ไม้คํา้ยนัจะต้องเรียบแข็งไมผ่กุร่อน ขนาดของไม้และกรรมวิธีในการยดึต้นไม้และ
การจดัปักไม้คํา้ยนัต้องป็นไปตามท่ีกําหนดในแบบ 
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3.5 วัสดุพืชพันธ์ุ 
3.5.1  ปริมาณและขนาด   

1)  ปริมาณ  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาต้นไม้ให้ได้ครบพอเพียงแก่งาน  ปริมาณของต้นไม้ท่ีแสดงในตาราง
ต้นไม้เป็นแต่เพียงตวัเลขสงัเขปท่ีเตรียมขึน้เพ่ือความสะดวกของผู้ รับจ้างเท่านัน้ จํานวนต้นไม้ในแบบต้นไม้ถือว่ามีความ
ถกูต้องเหนือกวา่จํานวนท่ีบอกไว้ในตารางต้นไม้(ในกรณีท่ีมีความคลาดเคล่ือนไม่ตรงกนั) สว่นบริเวณไม้พุ่มและไม้คลมุดิน 
เจ้าของโครงการมีความประสงค์ท่ีจะเร่งเสริมในกรณีท่ีให้พนัธุ์ไม้แน่นโดยเร็วสามารถกระทําได้โดยเพ่ิมปริมาณพนัธุ์ไม้ได้
อีกไมเ่กินร้อยละ 10  และแจ้งผู้ รับจ้างทราบก่อนการดําเนินการ   

2)  ขนาดต้นไม้  ต้นไม้ใหญ่ถือขนาดของเส้นผา่ศนูย์กลางลําต้นเป็นสําคญั ขนาดความสงูอาจผนัแปร
ได้ตามความเหมาะสม แตไ่มน้่อยกวา่ท่ีกําหนดไว้ในตารางต้นไม้และไมเ่กินกวา่ท่ีกําหนดไว้ร้อยละ 10 

3)  ขนาดของไม้พุ่มถือความสงูและระยะแผ่ รวมทัง้จํานวนต่ําสดุของก่ิงสาขาและจํานวนต่ําสดุของ
ใบ(บางชนิด) ไม้เลือ้ยต้องมีความยาวเม่ือยืดแล้วไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร  หรือตามท่ีระบใุนรายการต้นไม้ ขนาดของต้นไม้
ต่ําสดุจะวดัหลงัจากทําการตดัแตง่ก่อนทําการปลกู 

3.5.2  ช่ือของต้นไม้ 
  ถือตามช่ือทางวิทยาศาสตร์เป็นสําคญัช่ือสามญัถือตามทะเบียนพรรณไม้ประดบัของสมาคมไม้ประดบั

แหง่ประเทศไทย และ/หรือ ช่ือพรรณไม้ในเมืองไทย พ.ศ.  2525  โดย ดร. สะอาด  บญุเกิด  และคณะ 
 การค้านกบัช่ือ หากมีขึน้  ผู้ รับจ้างจะต้องปรึกษาหารือกบัภมิูสถาปนิกจนได้ข้อยติุเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ก่อนจึงนํามาปลกูได้ การตรวจชนิดของพรรณไม้  อาจทําภายหลงัการปลกูและก่อนการตรวจรับงานหากตรวจพบว่าผู้ รับ
จ้างนําต้นไม้ผิดชนิดมาปลกูจะต้องขนย้ายออก  และนําชนิดท่ีถกูต้องมาปลกูใหมโ่ดยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้าง 

3.5.3  เง่ือนไขอ่ืนๆ 
1)  ต้นไม้ใหญ่  ไม้พุ่ม ไม้เลือ้ย และไม้คลุมดินทุกชนิด จะต้องงาม แข็งแรงและขึน้ตามสภาวะ

ธรรมชาติ ปราศจากแมลงและโรค  
2) การวดัเส้นผา่ศนูย์กลางของต้นไม้ จะวดัสงูจากโคนหรือระดบัดินธรรมชาติ  30  ซม. 
3)  ต้นไม้ท่ีวดัได้ขนาดตามกําหนด แต่มีรูปร่างไม่สมดลุย์ ระหว่างระยะแผ่และความสงู หรือบิดงอน่า

เกลียดหรือแตกก่ิงเป็นมมุแหลม จะถกูคดัออก 
4)  ต้นไม้ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่กําหนดในแบบอาจนํามาใช้ได้  แต่ผู้ รับจ้างจะคิดราคาเพิ่มขึน้จากท่ีเสนอ

ไว้เดิมไมไ่ด้ 
5)  ผู้ รับจ้างจะถือเอาความสงูท่ีเกินกําหนด มาชดเชยกบัขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางท่ีเลก็กวา่ไมไ่ด้ 
6)  ต้นไม้ท่ีนํามาปลกูจะต้องเจริญงอกงามในกระถางหรือภาชนะ ขนาดเท่าท่ีกําหนดไว้ในแบบ โดยมี

ระบบรากเจริญเตม็กระถางแล้ว ห้ามมิให้ใช้ต้นไม้ขนาดเลก็เปล่ียนใสก่ระถางใหญ่ โดยท่ีรากยงัไมเ่จริญเตม็ในดินใหม ่
7)  ขนาดของตุ้มดินของต้นไม้ท่ีนํามาปลกูจะต้องมีขนาดส้นผ่าศนูย์กลางกว้างอย่างน้อยเป็น 6 (หก) 

เท่า ของขนดเส้นผ่าศนูย์กลางลําต้น (ซึ่งวดัจากโคลนต้นสงู 30  ซม.) และความสงูของตุ้มดิน จะต้องสงูประมาณ 2 ใน 3 
ของความกว้างพุม่ใบของต้นไม้ท่ีย้ายมา ขนาดตุ้มดินท่ีเลก็กวา่กําหนด หรือตุ้มดินแตก ระบบรากได้รับความเสียหายจะถกู
คดัออก 

8)  สําหรับต้นไม้ท่ีขดุย้ายตุ้มดินจะต้องห่อหุ้มด้วยกระสอบป่านและผกูมดัอย่างแน่นหนาป้องกนัตุ้ม
ดินแตก 
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9)  ต้นไม้หรือไม้พุม่ท่ีไมแ่ข็งแรง โอนเอนยืนต้นเอง โดยปราศจากไม้คํา้ยนัไมไ่ด้ จะถกูคดัออก 
10)  ต้นไม้ใหญ่จะต้องมีลําต้นตรง มีรูปทรงงาม ปราศจากความเสียหายจากการหกัของก่ิงก้าน ยอด 

(Leader) ต้องไมห่กั ยอดท่ีมีอยูต้่องเป็นยอดเด่ียว เว้นแตจ่ะกําหนดให้มีหลายยอดได้ 
11)  ต้นไม้ท่ีเปลือกฉีกขาด เป็นปุ่ มปม มีรอยถกูเสียดสีหรือมีก่ิงหกัท่ีไมไ่ด้รับการตดัแตง่และทาสี หรือมี

เปลือกหุ้มมิดแล้วจะถกูคดัออก 
12)  ต้นไม้ท่ีขยายพนัธุ์โดยการปักชําจะต้องสมบรูณ์และมีรากเจริญงอกงามดีแล้ว 
13)  ต้นไม้ท่ีนํามาปลกูทกุชนิดต้องได้รับการ “ฝึก” ให้คุ้นกบัสภาวะของแสงมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 (หก) 

สปัดาห์ ต้นไม้ท่ีนํามาปลกูในร่มหากทิง้ใบหรือต้นไม้ท่ีนําไปปลกูกลางแจ้งแล้วใบแห้งเฉาจะถกูคดัออก 
14)  การเปล่ียนแปลงต้นไม้ท่ีไม่ได้ขนาดหรือรูปทรงตามท่ีระบุในแบบแปลนควรกระทําใน 15 วัน 

หลงัจากท่ีผู้ รับจ้างได้รับแจ้งจากภูมิสถาปนิกหรือผู้ควบคมุงาน ไม้พุ่มและไม้คลมุดินควรเปล่ียนภายใน 7 วนั  หลงัจาก
ได้รับแจ้ง 
 
3.6  การปลูกพืชพันธ์ุชัน้ดาดฟ้า  ( ถ้ามี ) 

3.6.1  ก่อนการใส่กรวดหรือหินก่อสร้างเบอร์  2  และทรายผู้ รับจ้างจะต้องได้รับการอนมุติัจากผู้ควบคมุงาน
เสีย     ก่อนว่าได้ตรวจสอบการต่อท่อเพ่ือการระบายนํา้เรียบร้อยแล้ว จากนัน้ให้ทําตามกรรมวิธี ดงัแสดงในแบบ เม่ือใส่
ทรายหยาบแล้วให้ทําการบดอดัร้อยละ  80   

3.6.2  การวางวัสดุลดนํา้หนักเคร่ืองปลูกได้แก่ กระถางพลาสติก ควรจัดวางให้กระจายเป็นระเบียบ วาง
กระถางคว่ําแนบกบัพืน้ดาดฟ้า โดยไมมี่กรวดหรือหินก่อสร้างเบอร์ 2 เลด็ลอดเข้าภายในกระถางได้ 

3.6.3  การผสมเม็ดโฟมกับดินปลูก ในอตัราส่วนโดยปริมาตรของเม็ดโฟมต่อดินปลกูเป็นอัตราส่วนตามข้อ  
10.1 ค  คลกุเคล้าสว่นผสมให้ทัว่โดยไม่มีปริมาณของเม็ดโฟมเป็นกระจกุ กลุ่มเกินกว่า 5 ซม. โดยเด็ดขาด หากพบว่าเกิด
กรณีดงักลา่ว ผู้ รับจ้างจําเป็นต้องทําการผสมดินใหม ่และขจดัปัญหาดงักลา่วให้หมดสิน้ไป 

3.6.4  ดินปลกู สนามหญ้าให้ใช้อตัราสว่นตามข้อ 3.1 ง  และดินปลกูเฟ่ืองฟ้าให้ใช้อตัราสว่นตามข้อ  3.1 จ   
3.6.5  เม่ือเรียบร้อยแล้วใส่เคร่ืองปรุงดิน โดยมีอตัราส่วนตามข้อ  3.1 ฉ  หนา  5 ซม. ปรับให้เรียบ บดด้วย

ลกูกลิง้ให้ได้ความลาดเอียงตามแบบแล้วปดู้วยหญ้านวลน้อยรดนํา้ให้ชุ่มและบดด้วยลกูกลิง้อีกครัง้หนึ่ง ตามรายละเอียด
การปลกูหญ้าหมวดท่ี 3.1 

 
3.7   การดูแลรักษางานภูมทิัศน์ 

3.7.1  ขอบเขตงานและความรับผิดชอบ 
 ผู้ รับจ้างจะต้องรับชอบในการดแูลรักษางานภมิูทศัน์ตามสญัญาต่อไป เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  120  

วัน(หนึ่งร้อยย่ีสิบวัน)  หลังจากคณะกรรมการได้ตรวจรับงานงวดสุดท้าย ในระหว่างเวลาแห่งสัญญานี ้ผู้ รับจ้างต้อง
รับผิดชอบในงานตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

3.7.2  การดแูลสนามหญ้า 
 การปฏิบติัถือตามข้อ 2.4.1   
3.7.3  การดแูลต้นไม้พุม่และไม้คลมุดิน 
 1)  รดนํา้ตามระยะเวลาท่ีสมควรตามขนาดและชนิดของพนัธุ์ไม้ 
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 2)  ตดัแตง่ให้ปุ๋ ยตามหลกัปฏิบติัท่ีดีของวิชาพืชสวนหรือโดยคําสัง่ของผู้ควบคมุงาน 
 3)  บําบดัรักษาให้ยากําจดัแมลงและโรคท่ีเกิดแก่พนัธ์ไม้ 
 4)  เปล่ียนพนัธุ์ไม้ท่ีตายหรือไมเ่จริญ 
 5)  ปรับปรุงซอ่มแซมการคํา้ยนัพนัธุ์ไม้ท่ีหลวมหรือคลอน ถอนวชัพืชโคนพนัธุ์ไม้ตา่งๆ 
3.7.4 การดแูลต้นไม้ใหญ่ 
 1)  รดนํา้และให้ปุ๋ ยตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 2)  ตดัแตง่และรักษาโรคแมลงตามความจําเป็น 
3.7.5  เปล่ียนต้นไม้ท่ีตายหรือไมเ่จริญ 
3.7.6  ปรับปรุงซอ่มแซมการคํา้จนุต้นไม้ท่ีหลวมหรือคอน พรวนดิน ถอนวชัพืชและแตง่ขอบ 
3.7.7  การทําความสะอาดบริเวณทัว่ไป 
 ผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีรับผิดชอบตอ่เศษหญ้า ใบไม้ ก่ิงไม้ ถงุพลาสติก หรือภาชนะเศษดิน ฯลฯ ท่ีเกิดจากงาน

ดแูลรักษาดงักลา่วตลอดเวลาท่ียงัไมไ่ด้สง่มอบงานและเฉพาะในวนัท่ีผู้ รับจ้างทําการ การทําความสะอาดถนนลานบ่อนํา้พ ุ
(ถ้ามี) และสนามประจําวนั ไมอ่ยูใ่นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง 

 
3.8   อุปกรณ์และการดูแลรักษา 

ผู้ รับจ้างเป็นผู้จดัหาอปุกรณ์และกําลงัคนมาดแูลรักษาบริเวณ และภูมิทศัน์ให้เหมาะสมกบัข้อกําหนดในสญัญา 
เจ้าของงานและภมิูสถาปนิกหรือผู้ควบคมุงานมีสิทธิสัง่ให้ผู้ รับจ้างเพ่ิมอปุกรณ์และคนงานได้และหากเห็นว่าผู้ รับจ้างขาด
ประสิทธิภาพในการทํางาน ทําการละเลยไม่ปฏิบติัตามสญัญาเจ้าของงานมีสิทธิในการริบเงินงวดสดุท้ายของผู้ รับจ้าง  
และนําไปวา่จ้างบคุคลอ่ืนมาทําการแทนได้ 
 เคร่ืองมือท่ีผู้ รับจ้างควรมีนอกเหนือไปจากเคร่ืองมือและวสัดธุรรมดา  มีดงันี ้
      1) รถตดัหญ้าแบบโรตาร่ีท่ีมีใบมีดคม   เสียงคอ่ย 
            2)  เคร่ืองพน่ปุ๋ ยและยาขนาด  18  ลติร   เคร่ืองยนต์เบนซิน 
        3)  เคร่ืองตดัหญ้าชนิดด้ามยาวสะพายบา่ 
    4) เคร่ืองมือตดัแตง่ต้นไม้ครบชดุพร้อมสีทาแผลต้นไม้ 
 3.8.1 ตารางปฏิบติัการดแูลรักษา 
            ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําตารางเวลาและรายการดแูลรักษาท่ีแน่นอนชดัเจนเสนอผู้ว่าจ้างก่อนวนัส่งมอบ
งานไมน้่อยกวา่  2  สปัดาห์   และจะต้องได้รับการอนมุติัจากผู้วา่จ้างและผู้ควบคมุงานก่อนจงึจะนําไปปฏิบติัได้ 
   การดแูลรักษาหลงัจากสง่มอบงานแล้ว   ผู้ รับจ้างไม่ต้องจ่ายค่านํา้และค่าไฟฟ้า สว่นค่านํา้มนัเชือ้เพลิง
รถตดัหญ้า   และเคร่ืองพ่นยาเป็นของผู้ รับจ้าง   ผู้ รับจ้างพึงกําชบัคนในบงัคบัของผู้ รับจ้างมิให้ส่งเสียงดงั   แต่งกายไม่
สุภาพหรือแสดงกริยาไม่ดีในระหว่างปฏิบัติงาน   อนึ่งในการจัดตารางดูแลรักษา  ผู้ รับจ้างพึงตรวจสอบศึกษาเวลา
ปฏิบติังานของพนกังานและต้องจดัตารางเวลาให้เกิดผลกระทบตอ่การทํางานน้อยท่ีสดุ 
 
3.9   การส่งตัวอย่างวัสดุ 

ผู้ รับจ้างต้องสง่ตวัอยา่งวสัดใุนหมวดท่ี 2 ภายในเวลา 15 วนั   หลงัจากวนัเซน็สญัญา 
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3.9.1  ตวัอยา่งดินผสมและดินปลกูถงุละ  1  กก.  จํานวน 3 ถงุ เม่ือได้รับอนมุติัแล้วจงึนําดินเข้าบริเวณได้  ภมิู
สถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานจะทําการตรวจสอบดินอีกครัง้หนึ่ง  หากไม่เป็นไปตามตวัอย่างท่ีอนุมติั  ผู้ รับจ้างต้องขนดิน
ออกไปด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้าง   

3.9.2  ปุ๋ ย ถงุละ 250 กรัม   ชนิดละ  3  ถงุ 
3.9.3  ปุ๋ ยคอกปุ๋ ยอินทรีย์และปุ๋ ยหมกัถงุละ 100 กรัม  ชนิดละ  3  ถงุ 
3.9.4  วสัดปุรุงดิน   ถงุละ100 กรัม  สําหรับเปลือกถัว่ถงุละ 500 กรัมสําหรับอิฐหกัและทราย หยาบอย่างละ  

2  กก. 
3.9.5  การติดช่ือ  ผู้ รับจ้างต้องติดช่ือของวสัดแุละแหลง่ท่ีมาและวนัท่ีท่ีได้รับมาโดยชดัเจนทัง้ในถงุ            

และในรายการสง่วสัดตุวัอยา่งถงุควรใช้ถงุพลาสติกใสชนิดหนา        
 
3.10  ระบบรดนํา้ต้นไม้ 

3.10.1 การจดัหาผู้ รับจ้างเป็นผู้จดัหาวสัด ุ อปุกรณ์ แรงงานอ่ืนๆ มาทําการให้เรียบร้อยตามแบบ 
3.10.2  หวัก๊อกนํา้รดนํา้ต้นไม้ ขนาดหวัก๊อกนํา้ ขนาดป๊ัมนํา้ ขนาดของท่อนํา้ และระบบควบคมุให้เป็นไปตาม

ขนาดผู้ควบคมุงานกําหนด 
 

3.11  ระบบดวงโคม  (ถ้ามี) 
3.11.1  การจดัหา  ผู้ รับจ้างเป็นผู้จดัหาวสัด ุ อปุกรณ์  แรงงาน และอ่ืนๆ มาทําการก่อสร้างและเดินสายระบบ 

ควบคมุ  และติดตัง้ดวงโคมตามแบบไฟฟ้า 
3.11.2  วสัดุและกรรมวิธีการก่อสร้าง  ขนาดสาย  การเดินสาย  ระบบควบคุม  ให้ดูแบบไฟฟ้า ส่วนรูปแบบ

ลกัษณะและตําแหน่งดวงโคมให้เป็นไปตามแบบดวงโคมของงานภมิูทศัน์ 
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4. งานก่อสร้าง ลู่ – ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์ 
 มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ มีความประสงค์จะจ้างเหมาทําการก่อสร้าง  ลู่ – ลาน กรีฑาวสัดสุงัเคราะห์ โดย
ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือดีตรงตามลกัษณะของงานมาทําการก่อสร้างให้ถูกต้องสมบูรณ์ ครบถ้วน ตามรูปแบบ
รายการก่อสร้าง และตามสญัญา ทกุประการ รายละเอียดและเง่ือนไขต่างๆในการดําเนินการให้ยดึตามรายการประกอบ
แบบมาตรฐาน 
 
4.1   การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง 
 4.1.1  งานก่อสร้างนี ้รวมถึง การรักษาความสะอาดบริเวณสถานท่ี  การล้อมย้ายต้นไม้  การโยกย้ายระบบ
สาธารณปูโภค  ตลอดงานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัสถานท่ีก่อสร้างเพ่ือให้งานในสญัญาดําเนินการตอ่ไปโดยเรียบร้อย 
 4.1.2  ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการโยกย้าย รือ้ถอนสิ่งปลกูสร้างเดิม ตลอดจนระบบสาธารณปูโภคทกุชนิด
ท่ีมีอยู่เดิมและเป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง  โดยผู้ รับจ้างเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเอง ทัง้นีจ้ะต้องขอ
ความเหน็ชอบและได้รับอนมุติัจากผู้วา่จ้างก่อนถงึจะดําเนินการได้ 
 4.1.3   ผู้ รับจ้างจะต้องระมดัระวงัรักษาสภาพสนาม  ต้นไม้  ถนน  อาคารต่างๆ  ท่ีอยู่ในบริเวณก่อสร้าง ท่ีไม่กีด
ขวางงานก่อสร้างให้อยูใ่นสภาพท่ีเรียบร้อย 

4.1.4   ในกรณีการดําเนินงานท่ีกีดขวางการจราจร ทางระบบระบายนํา้ตลอดงานอ่ืนๆท่ีจะก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่ชมุชนนัน้ๆ  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัการป้องกนัและหาทางแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามเดิมทนัที 

4.1.5   ผู้ รับจ้างจะต้องจัดสร้างรัว้ชั่วคราวรอบบริเวณก่อสร้างอาคาร ท่ีมีความมั่นคงแข็งแรง  เพ่ือป้องกัน
ภยันตรายต่างๆ  อันอาจเกิดขึน้แก่บุคคลและทรัพย์สินในบริเวณหน่วยงานและบริเวณข้างเคียง   ซึ่งมีผลมาจากการ
ดําเนินงานนีผู้้ รับจ้างจะต้องซ่อมแซม  ชดใช้  หรือเปล่ียนใหม่ให้เหมาะสมคงสภาพใช้งานได้ตามเดิม โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ  
เป็นของผู้ รับจ้างทัง้สิน้ 

4.1.6   ผู้ รับจ้างจะต้องทําการสํารวจตรวจสอบพืน้ท่ีก่อสร้างก่อนการวางผงั  เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องแผนผงั
ในการดําเนินงาน  หากมีปัญหาเร่ืองขอบเขตจะต้องเสนอการปรับเปล่ียนแบบก่อสร้าง  เพ่ือขอความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง
ให้อนมุติัก่อนดําเนินการ 

4.1.7   ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสร้างสํานกังานชัว่คราวในบริเวณก่อสร้าง  สําหรับเป็นท่ีทํางานของฝ่ายผู้ รับจ้างและ
ของฝ่ายผู้วา่จ้าง  และจดัทําป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40  ม. ให้แล้วเสร็จ  ภายใน 15 วนั  หลงัจากลงนามสญัญาจ้าง 

 
4.2   ขอบเขตของงาน 

เพ่ือให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ตามรูปแบบมาตรฐานและรายการให้ดําเนินการตาม
วิธีการท่ีกําหนด  ตามขอบเขตของงาน ดงัตอ่ไปนี ้

4.2.1   ลู-่ลานกรีฑา 
 
 
 

4.3    ลู่-ลานกรีฑา  ดําเนินการดงันี ้
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 4.3.1   ให้ปรับบดอดัพืน้เดิมให้แน่นเรียบ  ให้ได้ระดบัแนวตามท่ีกําหนดจากนัน้จึงเร่ิมทําพืน้ฐาน ตามท่ีแสดงใน
แบบขยาย  ซึง่กําหนดขัน้ตอนต่อจากระดบัดินเป็นชัน้รองพืน้ฐาน (SUBBASE COURSE) ชัน้พืน้ฐาน  (BASE COURSE)  
และพืน้แอสฟัลต์ตามลําดบั 

4.3.2   วสัดุท่ีใช้จะต้องมีคุณสมบติัทางวิศวกรรม  ตามท่ีกําหนดไว้ในแบบรายการสญัญา  หรือ ตามรายการ
มาตรฐานของวสัดพืุน้ฐานท่ีกําหนดให้ในรายการนีเ้ทา่นัน้ 

4.3.3   ในกรณีท่ีวสัดท่ีุจะใช้เป็นพืน้ฐาน  จะต้องใช้วสัดหุลายประเภทผสมกนัตามอตัราสว่นท่ีกําหนด ให้จากผล
การทดลอง  เพ่ือให้คณุสมบติัทางวิศวกรรมเป็นไปตามกําหนด  ให้เกล่ียใสแ่ละผสมวสัดตุ่าง ๆ ตามอตัราสว่นท่ีกําหนดให้
ด้วยเคร่ืองมือกล  และวิธีการอนัเหมาะสม พร้อมได้รับความเหน็ชอบจากผู้ควบคมุงาน 

4.3.4   วสัดท่ีุอนญุาตให้ใช้แล้ว  ต้องนํามาเกล่ียเป็นชัน้ๆ  ตามท่ีแสดงไว้ในแบบรายการสญัญา การเกล่ียต้องทํา
เป็นแนวและเป็นชัน้สม่ําเสมอกนั  แต่ละชัน้ต้องหนาไม่เกิน 0.15 ม. (ความหนาหลงัการบดอดัแล้ว)  บดอดัให้แน่นตาม
กําหนดท่ีชัน้  และผา่นการทดสอบจากหน่วยงานราชการท่ีสามารถทดสอบและรับรองผลการบดอดัแน่นพืน้ดงักลา่วได้ 

4.3.5   ให้ผู้ รับจ้างบดอดัพืน้ฐาน ซึ่งได้เกล่ียใส่ไว้แต่ละชัน้ด้วยเคร่ืองมือกลท่ีเหมาะสมตามประเภทของวัสด ุ
พร้อมได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคมุงาน  ในระหว่างการบดอดัวสัดคุวรจะมีความชืน้ใกล้เคียงตามความชืน้สมัพทัธ์ 
(OPTIMUM MOISTURE CONTENT) ท่ีได้จากผลการทดลองการบดอดัดินด้วยวิธีการมาตรฐานในห้องทดลองพืน้ฐานแต่
ละชัน้ต้องบดอดัแน่น ให้มีความแน่นสมัพทัธ์ไม่ต่ํากว่าท่ีกําหนดไว้ในแบบและรายการหากไม่ได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนให้
ถือเกณฑ์ท่ี 95% MODIFIED STANDARD การบดอดัให้กระทําจากริมทัง้สองข้างของขอบลูแ่ละกําแพงกนัดินเล่ือนเข้าหา
ศนูย์กลาง และจากระดบัต่ําไปหาท่ีระดบัสงู 

4.3.6  เม่ือปรับระดบัพืน้ฐานชัน้รองพืน้ฐาน (SUBBASE COURSE) เรียบร้อยแล้วให้เทคนั ค.ส.ล. ขอบนอก
ของลูว่ิ่งตามท่ีกําหนดในรูปแบบ (SUBBASE COURSE) นี ้เม่ือเทคนัเรียบร้อยแล้วจะต้องได้ระดบัตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ
ทกุจดุ (SUBBASE COURSE) จะต้องแข็งแรงไม่มีการทรุดตวัภายหลงัการเทคนัเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้จะต้องปรับระดบัหลงั
คนัให้เรียบเสมอกนัตลอดก่อนดําเนินการในขัน้ตอ่ไป 

4.3.7   ผิวหน้าพืน้ฐานลู่และลาน ซึ่งได้รับการปรับระดับด้วยรถเกล่ียดินเรียบร้อยแล้ว  จะต้องตบแต่ง ให้มี
รูปลกัษณะตามท่ีปรากฏในแบบแปลนด้วยรถบดล้อเรียบอีกครัง้หนึง่ และระดบัลาดเอียงจะต้องได้ตามท่ีกําหนด 

4.3.8   พืน้ฐานท่ีบดอัดแน่นถึงระดับท่ีต้องการพร้อมตบแต่งได้รูปร่างตามท่ีกําหนดแล้ว  จะต้องได้รับการ
ตรวจสอบระดบัให้แน่นอนอีกครัง้หนึง่ก่อนท่ีจะดําเนินการในขัน้ตอนต่อไป  ระดบัท่ีตรวจสอบขัน้สดุท้ายได้อนโุลมให้มีการ
คลาดเคล่ือนได้ไมเ่กิน + 4 มม. 

4.3.9   ในกรณีการทดสอบความแน่นของสนามครัง้แรกไม่ได้เกณฑ์ตามท่ีกําหนด  และเม่ือได้ทํา RE - 
COMPACT ครัง้หนึ่งแล้วให้ทดสอบใหม่ ถ้ายงัไม่ได้ความแน่นตามเกณฑ์ให้ตรวจสอบดวู่าวสัดซุึ่งทําพืน้ฐานนัน้ได้เสีย
คณุสมบติัไปหรือไม ่ผู้ รับจ้างจะต้องแก้ไขโดยรือ้สว่นท่ีเสียคณุสมบติันัน้ออกไป แล้วนําวสัดท่ีุดีมาใสแ่ทน 

4.3.10  ในการทํางานให้ทําติดต่อกนัเป็นช่วงๆ นอกจากกรณีท่ีผู้ รับจ้างมีเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือในงานมากกว่า 1 
ชดุ  หรือกรณีจําเป็นทัง้นีจ้ะต้องได้ความเหน็ชอบจากผู้ควบคมุงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรเสียก่อน 

4.3.11  สําหรับวสัดพืุน้ฐาน (หินคลกุ) จะต้องมีคณุสมบติั  ดงันี ้
 1)   ปราศจากอินทรียวตัถ ุ เช่น  ใบไม้ รากไม้  หญ้า  ขยะ  และสิง่ปฏิกลูอ่ืนๆ 
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 2)   เป็นวสัดเุลือกสรรประกอบด้วย  เมด็แข็งแรงและทนทาน  มีขนาดคละกนัสม่ําเสมอจาก ใหญ่มาหา
เล็ก  โดยจะต้องมีส่วนคละของขนาดเม็ดตามตารางหนึ่งตารางใด  ท่ีแสดงไว้นี ้(ตาราง A-D สําหรับชัน้รองพืน้ฐานและ
ตาราง A-E สําหรับชัน้พืน้ฐาน) และต้องแสดงผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการท่ีสามารถเช่ือถือได้ขนาดของตะแกรง
ร่อน ร้อยละเป็นนํา้หนกัของเมด็ท่ีผา่นตะแกรง 

ขนาดของตะแกรงร่อน 
ร้อยละเป็นนํา้หนักของเมด็ที่ผ่านตะแกรง 

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

3/8” 20-65 40-70 50-85 60-100 - 
No 4 25-50 30-60 35-65 50-85 55-100 
No 10 15-40 20-45 25-50 40-70 40-100 
No 40 8-20 15-30 25-40 25-45 2-50 
No 200 2-8 5-20 5-15 4-20 6-20 

 
 3)   จะต้องมีจดุความเหลวตวั  (LIQUID LIMIT)  ไม่เกิน 25% สําหรับวสัดชุัน้พืน้ฐานหรือ  ไม่เกิน 36%  

สําหรับวสัดชุัน้รองพืน้ 
 4)  จะต้องมีดรรชนีของความเหนียว  (PLASTICITY INDEX) ไม่เกิน 6% สําหรับวสัดพืุน้ฐานไม่เกิน 

11% สําหรับวสัดชุัน้รองพืน้ฐาน 
 5)   จะต้องมีคา่ C.B.R.  ไมต่ํ่ากวา่มาตรฐานท่ีกําหนดของกรมทางหลวง 
 6)   มีเปอร์เซ็นต์ความสึกหรอไม่เกิน 40  สําหรับวสัดุชัน้พืน้ฐาน  หรือไม่เกิน 60 สําหรับวสัดุรองชัน้

พืน้ฐาน 
4.3.12  ก่อนเร่ิมทําผิวบนพืน้ฐานซึ่งจะปดู้วยแอสฟัลท์ผสมร้อนตามขัน้ตอนตามรูปแบบ และจะต้องได้รับการ

ตรวจสอบจากผู้ควบคมุงานเสียก่อนจึงให้เร่ิมดําเนินการได้  ลกัษณะของพืน้ฐานจะต้องสะอาดและปราศจากสิ่งสกปรก 
พร้อมได้ทํา PRIME COAT ไว้แล้ว อากาศจะต้องไมมี่หมอกและไมมี่ฝนตก  PRIME COAT  ให้ใช้ MC-30 (ท่ีอณุหภมิู 80° 
F - 190° F) MC-70  SC-70 (ท่ีอณุหภมิู 120° F - 215° F) หรือ SS-K  (ท่ีอณุหภมิู 75° F - 130° F)  ในอตัรา 0.8-1.4 ลิตร/
ตารางเมตร  TACK COAT  ให้ใช้   RC-70  (ท่ีอณุหภมิู 120° F-215°F)  ในอตัรา 0.1-0.3 ลิตร/ตารางเมตร  หรือ  RS-2K  
ท่ีอณุหภมิูปกติผสมนํา้เทา่ตวั  อตัรา  0.6 ลติร/ตารางเมตร 

4.3.13  การปลูาดและการบดอดั  ให้กระทําเป็น 2 ชัน้  คือ  ชัน้  LEVELING  COURSE  และ WEARING 
COURSE  ภายหลงัจาก  PAVER  ได้ลงวสัดผิุวถนนแล้วให้บดอดัครัง้แรกด้วยรถบดอดัเรียบนํา้หนกัประมาณ 8-10 ตนั  
อณุหภมิูของแอสฟัลท์ผสมร้อน  ขณะท่ีเร่ิมบดอดันีไ้ม่ต่ํากว่า 250° F  หลงัจากนัน้ให้บดอดัด้วยรถบดอดัล้อยางนํา้หนกั
ประมาณ 10-20 ตนั อณุหภมิูขณะบดอดัด้วยล้อยางนีจ้ะต้องอยูร่ะหว่าง 170° F + 15° F เม่ือรถบดอดัล้อยางได้บดอดัจน
ได้ท่ีแล้ว  ให้ใช้รถบดอดัล้อเรียบอดัเป็นครัง้สดุท้าย  เพ่ือลบรอยล้อของรถบดอดัล้อยางอีกครัง้หนึ่ง อณุหภูมิขณะบดอดั
ครัง้สดุท้ายควรอยู่ระหว่าง 140° F + 15°F  การบดอดัทกุขัน้ตอนให้กระทําจากริมเล่ือนเข้าสูจ่ดุศนูย์กลางและให้รถบดวิ่ง
ทบัแนวเดิมประมาณครัง้หนึง่  การบดอดัจะต้องได้ความแน่นไมน้่อยกวา่ 98%  MARSHALL  TEST  SAMPLE 
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4.3.14  การปใูห้ใช้  PAVER ท่ีขบัเคล่ือนได้ด้วยตนเอง สามารถปลูาดและแต่งให้มีระดบัความหนาความลาดโค้ง 
และความกว้างตามท่ีต้องการได้ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน ผู้ควบคุม PAVER จะต้องมี
ความรู้ความชํานาญ และคุ้นเคยกบัการใช้ระบบบงัคบัต่างๆ ขณะปจูะต้องมีการตรวจสอบความหนาอยู่ตลอดเวลา ถ้ามี
สิ่งผิดปกติหรือเกิดการแยกตวัของแอสฟัลท์เกิดขึน้ในขณะทําการปจูะต้องหยดุการทํางานทนัที และตรวจสอบว่าเกิดจาก
สาเหตใุดพร้อมแก้ไขอปุสรรคนัน้ให้เรียบร้อยก่อนทําขัน้ตอ่ไป 

4.3.15  แอสฟัลท์ผสมร้อนท่ีกําหนดให้ใช้ในการทําผิวบน (หนา 3 ซม.) นัน้ ให้ใช้ตามมาตรฐานกรมทางหลวง  
และต้องปราศจากคราบ  หรือหยดนํา้มนับนผิวแอสฟัลท์ก่อนเท (SINTHETIC) 

 
4.3.16  การทาํผิวลู่วิ่ง  และลานกรีฑายางสังเคราะห์  (SYNTHETIC) 
 เพ่ือให้การก่อสร้างพืน้ยางสงัเคราะห์ (SYNTHETIC) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถกูต้องตามรูปแบบ

และรายการ ให้ก่อสร้างและดําเนินการตามขัน้ตอนตา่งๆ ตามรายละเอียดของแตล่ะรายการ ดงัตอ่ไปนี ้
 1)  ผิวลูว่ิ่งและลานกรีฑาจะต้องเป็นยางสงัเคราะห์  (SYNTHETIC)  ท่ีมีความหนาไม่น้อยกว่า 13.7 

มม.  โดยตลอด ลงพืน้แอสฟัลท์ เนือ้ยางส่วนล่างเป็นยางเม็ดดําตามสดัส่วนผสมนํา้ยาเทกบัท่ี  ส่วนบนเป็นเม็ดยางแดง 
(EPDM)  ขนาด 1-4  มม.  พืน้ผิว SYNTHETIC เป็นสีแดงอิฐ  (TERRACOTTA  RED) หรือสีอ่ืนตามผู้ว่าจ้างกําหนด  มี
คณุสมบติัเป็น UV-RESISTANT ทําจากสว่นผสมของสารโพล่ียริูเทน  2 สว่น  คือ  REPOLYMER  และ POLYOL มีฐาน
สว่นผสมเป็น MDI  100% (Methylene Diphonyl Isocynate) ห้ามใช้สาร TDI  (Tolylene Di-Isocyanate)  ทัง้ทางตรง
และทางอ้อม  รวมทัง้สว่นผสมใดๆ  ท่ีเป็นตวัสง่หรือตวัเร่ง รายละเอียดมีดงันี ้

  -   สว่นผสมท่ีห้าม ได้แก่  PCB  S. Polychlorbiphenyl, PCB S  Pentachlorphenol  Chlorinate  
Dhydrocarbons , Heavy Metals, Dioxin  และสารพิษอ่ืนท่ีไมไ่ด้ทดสอบเฉพาะ 

  -   ห้ามใช้สารละลายใดๆ ในสว่นผสม  Polyurythane (PUR) อนัมีผลกระทบตอ่ยางแอสฟัลท์ 
  -  ห้ามใช้สารหลอมเหลวพลาสติกท่ีไมร่วมตวัตอ่โครงสร้างภายในของสารเคมีท่ีใช้ 
  -   มีคณุสมบติัไมจํ่ากดัความยาวตะปรูองเท้านกักีฬา  หรือรองเท้ากีฬาอ่ืนๆ 
  -   กรรมวิธีการติดตัง้  ตามกรรมวิธีของผู้ผลติ 
  -   ลักษณะทางเทคนิค  ผู้ รับจ้างต้องส่งรายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุหลักของ

ผลติภัณฑ์ที่เสนอตลอดจนกรรมวธีิและขัน้ตอนการก่อสร้างโดยละเอียดชัดเจน  พร้อมทัง้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างอนุมัตก่ิอนการเทผิวโดยจัดส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน 

  -   ในการขออนุมัตใิช้ผลิตภัณฑ์วัสดุยางสังเคราะห์  จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่า
ผลติภัณฑ์ไม่มีส่วนผสมสารพษิและสารต้องห้ามต่างๆ  เพ่ือประกอบการพจิารณา 

  -   คุณภาพและความคงทน  ผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือรับประกันคุณภาพของพืน้ยาง  
SYNTHETIC ว่ามีคุณภาพใช้งานได้ดีครบตามคุณสมบัติและมีความคงทนทานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
มากกว่านัน้  พร้อมทัง้จัดทําคู่มือการบํารุงรักษา  และวิธีการซ่อมแซมความเสียหายเล็กๆ น้อยๆ  ท่ีผู้ ว่าจ้างสามารถ
ดําเนินการเองได้ (ภาษาไทย) โดยสง่มอบพร้อมการสง่งานงวดสดุท้าย 

  -   ผู้ รับจ้างต้องดําเนินการจัดทําลู่ยางสงัเคราะห์ตามความหนาของยางสังเคราะห์ท่ีได้รับการ
รับรองจากสหพนัธ์กรีฑานานาชาติ  IAAF โดยมีความหนา ไมน้่อยกวา่ 13.7  มม.  ซึง่เป็นผลติภณัฑ์จากยโุรปหรืออเมริกา  
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  - การตีเส้นกรีฑาทัง้ประเภทลู่และลาน จะต้องถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานของ IAAF  
กําหนดทกุประการ  เช่น  ขนาดเส้น, สีของเส้น, ระยะช่องวิ่ง  กําหนดจดุเร่ิมต้น  จดุหยดุวิ่งผลดั  เป็นต้น สีท่ีใช้ต้องเป็นสีท่ี
ใช้ตีเส้นบนลูย่างโดยเฉพาะ มีความทนทาน มีคณุสมบติัเป็น UV-RESISTANT  และตีเส้นสนามทัง้หมดให้ถกูต้องตรงตาม
ข้อกําหนด IAAF 

  -   ทําการรังวัดลู่และออกผังแสดงการตีเส้นของสนามตามการรังวัดว่าเป็นสนามท่ีใช้แข่งขัน
ระดบัชาติ  และระดบันานาชาติ  ได้อยา่งถกูต้อง 

  -   เส้นต้องมีความคมและชดัเจน  ขอบสีจะต้องเป็นแนวตรงหรือโค้งอยา่งสม่ําเสมอ ไมเ่ลอะเลือน 
  -   การตีเส้นกรีฑาประเภทลู่และลาน  ต้องได้การรับรองจากสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระ

บรมราชปูถมัภ์  และต้องนําเอกสารการรับรองดงักลา่วมาสง่มอบในการสง่มอบงานงวดสดุท้าย 
 

4.4   รายการทั่วไป 
 4.4.1   ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบ  รวมทัง้รายการก่อสร้างอย่างละเอียด  
พร้อมสํารวจสถานท่ีให้เข้าใจกระจ่างแจ้งโดยตลอด  เพ่ือมิให้การผิดพลาดในระหวา่งการก่อสร้าง 
 4.4.2   ในกรณีท่ีแบบก่อสร้างไม่ชัดเจน ขัดแย้งกัน หรือไม่ตรงกับรายการก่อสร้างให้แจ้งผู้ควบคุมงานของผู้
ว่าจ้าง สถาปนิก วิศวกรผู้ออกแบบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง  เพ่ือพิจารณาสัง่การแก้ไขอย่างหนึ่งอย่างใดก่อน
หน้าท่ีจะปฏิบติังาน  ถ้าผู้ รับจ้างไมป่ฏิบติัตามนีห้ากมีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึน้  ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในข้อผิดพลาดนัน้ๆ  
ให้ถกูต้องตามคําสัง่  โดยจะเรียกร้องคา่จ้างเพิ่มเติม  หรือขอตอ่อายสุญัญาจ้างไมไ่ด้ 

 4.4.3   การแก้ไขหรือขอแก้ส่วนหนึ่งส่วนใดในระหว่างการก่อสร้างท่ีนอกเหนือไปจากแบบ  และรายการตาม
สญัญาให้ผู้วา่จ้างแก้ไข  หรือทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรทกุครัง้ 
 4.4.4   การอา่นแบบให้ถือตวัอกัษรและตวัเลขเป็นสําคญั  (ห้ามวดัระยะจากแบบ) 
 4.4.5   เม่ือแบบก่อสร้างไมส่มบรูณ์หรือไมช่ดัเจน  ผู้ รับจ้างจะเป็นผู้ เสนอแบบขยาย หรือรายการเพิ่มเติม  SHOP  
DRAWING  พิจารณาตรวจสอบก่อนการดําเนินการและให้ถือว่าแบบและรายการท่ีเพิ่มเติมนัน้  เป็นส่วนหนึ่งของแบบ
และรายการตามสญัญา 
 4.4.6   งานสิ่งใดก็ตาม ถ้าผู้ รับจ้างไม่ปฏิบติัตามรูปแบบการก่อสร้าง  รายการกําหนด  หรือรายการท่ีสัง่แก้ไข  
โดยคําสัง่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง  หรือตามหลกัวิชาช่างท่ีดี  ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายหรือผลงาน
ท่ีไมถ่กูต้องท่ีเกิดขึน้  และจะต้องรีบจดัการแก้ไขเพิ่มเติม ให้ถกูต้องตามรายการดงักลา่วข้างต้น  โดยจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย
เพิ่ม  หรือถือเป็นข้ออ้างในการขอตอ่อายสุญัญาจ้างไมไ่ด้ 

 4.4.7   ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัด ุอปุกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  และแรงงาน  เพ่ือให้งานก่อสร้างดําเนินไปตาม
สญัญา  และได้ผลงานท่ีถกูต้องสมบรูณ์ตามแบบและรายการก่อสร้างทกุประการ 
 4.4.8   วสัดท่ีุจะนํามาใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นของใหม่ท่ีมีคณุภาพ  และตรงตามท่ีระบไุว้ในแบบ และรายการ
กําหนด  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดทํา  ประกอบ  ตกแต่ง  และติดตัง้วสัดุท่ีนํามาใช้ด้วยฝีมือประณีตมีคุณภาพ  ถูกต้องตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีบ่งไว้ในแบบ  หรือรายการก่อสร้าง  และตามหลกัวิชาช่างท่ีดี  เม่ือเกิดการเสียหายในระหว่างการก่อสร้าง  
หรือในระยะประกนัตามสญัญา  ผู้ รับจ้างจะต้องแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงใหม่  โดยจะเรียกร้องค่าสินค้าเพิ่มเติมและถือเป็น
ข้ออ้างในการขอตอ่อายสุญัญาจ้างไมไ่ด้ 
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 4.4.9   ห้ามนําวสัดแุละอปุกรณ์ทกุชนิดท่ีนอกเหนือจากท่ีระบไุว้ในรายการนําเข้ามาในบริเวณงานโดยเด็ดขาด  
ถ้าปรากฏวา่มีการนําเข้ามาให้ถือวา่สอ่เจตนาทจุริต  ผู้วา่จ้างมีสทิธิพิจารณาตดัสินให้ชดใช้และทําใหม่ทัง้หมด  โดยจะคิด
คา่จ้างเพิ่มเติมและถือเป็นข้ออ้างขอตอ่อายสุญัญาจ้างไมไ่ด้ 

4.4.10  วสัดทุกุชนิดท่ีระบใุนรายการก่อสร้าง  ผู้ว่าจ้างควรจดัหาตวัอย่างหรือแคตตาล็อค นําเสนอผู้ควบคมุงาน
ของผู้วา่จ้างพิจารณาอนมุติัก่อนใช้งานไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

4.4.11  วสัดชุนิดท่ีไม่มีจําหน่ายในท้องตลาด  และไม่อาจใช้วสัดชุนิดอ่ืนแทนได้  หรือวสัดบุางอย่างท่ีระบใุห้ใช้
เฉพาะเจาะจง  และจําเป็นต้องสัง่ซือ้  หรือสัง่ทําจากต่างประเทศ ให้ผู้ รับจ้างออกใบสัง่ซือ้วสัดุดงักล่าวภายใน 30 วัน  
นบัตัง้แตว่นัลงนามในสญัญาจ้าง 

4.4.12  การอนุมติัให้ใช้วสัดตุ่าง ๆ  ในงานต้องกระทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีลายมือช่ือของผู้ควบคมุงาน
ของผู้วา่จ้าง  สถาปนิก วิศวกรผู้ออกแบบ  กํากบัไว้ทกุรายการ  จงึจะนําวสัดชุนิดนัน้ๆ ไปใช้ได้ 

4.4.13  ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างมีความจําเป็นท่ีต้องใช้วสัดชุนิดอ่ืน  ท่ีมีขนาด  ลกัษณะและคณุภาพท่ีเทียบเท่าวสัดท่ีุ
บ่งไว้ในแบบหรือรายการกําหนด  ให้ผู้ รับจ้างจัดทํารายละเอียดแสดงความจําเป็นท่ีต้องใช้วสัดุชนิดนัน้ๆ  แทน  และให้
แสดงหลักฐานเปรียบเทียบคุณภาพและราคาให้ชัดเจน  เสนอต่อผู้ ควบคุมงานสถาปนิก วิศวกรผู้ ออกแบบ  และ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง  พิจารณาก่อนท่ีจะจดัทํา  หรือจดัซือ้วสัดนุัน้ๆ  มาใช้แทน 

4.4.14  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  มีสิทธิท่ีจะไม่อนุญาตให้ใช้วสัดอ่ืุนใดท่ีมีขนาดหรือคณุภาพท่ีไม่ตรงตาม
ระบุไว้ในรายการ  หรือเห็นว่าไม่มีเหตผุลท่ีเพียงพอ  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดท่ีุมีคณุภาพตรงตามท่ีระบุไว้ในแบบและ
รายการ  มาใช้โดยไมมี่ข้อโต้แย้งใด ๆ 

4.4.15  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาผู้ ชํานาญงาน  หรือช่างฝีมือดีท่ีมีความรู้ความชํานาญการเฉพาะแต่ละประเภทมา
ปฏิบติังาน  ถ้าปรากฏวา่ผู้ ชํานาญงานหรือช่างฝีมือดงักลา่วปฏิบติังานโดยไมเ่ข้าขัน้มาตรฐานท่ีดีพอ  คณะกรรมการตรวจ
การจ้างมีสทิธิท่ีจะสัง่เปล่ียนผู้ ชํานาญงาน  หรือช่างฝีมือได้  เพ่ือให้ได้ผลงานท่ีมีคณุภาพท่ีดี 

4.4.16 เม่ืองานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องเก็บกวาดเศษวสัด ุพร้อมทัง้ทําความสะอาดอาคารบริเวณ  ให้
เรียบร้อยก่อนท่ีจะสง่งานงวดสดุท้าย 

 
4.5   ข้อกาํหนดในการใช้วัสดุ และอุปกรณ์ 
 4.5.1  การจัดส่งตัวอย่าง 
  4.5.1.1   ผู้ รับจ้างจะต้องจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ท่ีระบุในแบบรูป  รายการละเอียดประกอบแบบ ให้ผู้
ควบคมุงานเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างอนมุติัก่อนจงึจะทําการสัง่ซือ้หรือนําเข้าไปในบริเวณงานก่อสร้างได้  ผู้ รับจ้าง
จะต้องจดัสง่ตวัอยา่งเหลา่นัน้ขออนมุติัก่อนการใช้งานจริง 30 วนั 
  4.5.1.2   วสัดอุปุกรณ์ตวัอย่างท่ีจดัส่งขออนมุติัจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย  ได้คณุภาพมาตรฐาน ตรง
ตามท่ีระบไุว้ในแบบรูป  และรายการละเอียดประกอบแบบ 
  4.5.1.3   ผู้ รับจ้างจะต้องสง่ตวัอย่างเพ่ือขออนมุติัในเวลาอนัสมควร  จะอ้างเหตผุลในการอนมุติัตวัอย่าง
ในการตอ่สญัญาก่อสร้างไมไ่ด้ 
  4.5.1.4   ตวัอย่างวสัดอุปุกรณ์ทกุชนิด  ต้องติดแผ่นป้ายบอกช่ือวสัดแุละอปุกรณ์  วนัเดือนปี ท่ีส่ง และ
ข้อมลูตา่งๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 
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  4.5.1.5   ในกรณีท่ีรายการละเอียดระบวุิธีใช้และกรรมวิธีในการปฏิบติั ตลอดจนคณุสมบติัของวสัดจุาก
บริษัทผู้ผลติ  ผู้ รับจ้างจะต้องแนบรายละเอียดวสัดอุปุกรณ์  และบริษัทผู้ผลติไปด้วยทกุครัง้ 
  4.5.1.6   ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายในการจดัสง่ตวัอยา่งเพ่ือขออนมุติั 
  4.5.1.7   วสัดแุละอปุกรณ์ท่ีไม่ได้กําหนดไว้  แต่ระบไุว้ในแบบรูปหรือในรายการละเอียด ประกอบแบบ  
ให้ผู้ รับจ้างจดัสง่ตวัอยา่งเพ่ือขออนมุติัด้วย  หรือเม่ือผู้ควบคมุงาน  สถาปนิก หรือวิศวกร  หรือร้องขอผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่
ตวัอยา่งให้พิจารณาอนมุติัทกุรายการ 
  4.5.1.8   วัสดุและอุปกรณ์ตัวอย่างท่ีได้รับการอนุมัติ  ผู้ ควบคุมงานควรจะเก็บไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน
เปรียบเทียบกบัวสัดแุละอปุกรณ์ท่ีติดตัง้ใช้งานจริง 
  4.5.1.9   การตรวจสอบวัสดุท่ีขออนุมัตินัน้  ผู้ควบคุมงาน  สถาปนิก หรือวิศวกร  จะตรวจสอบ หรือ
ทดสอบเฉพาะเทา่ท่ีจําเป็น สว่นท่ีเหลือซึง่ไมส่ามารถตรวจสอบได้ให้ถือวา่ผู้ รับจ้างรับผิดชอบวา่เสนอสิง่ท่ีถกูต้องเหมาะสม  
หากปรากฏภายหลงัวา่รายละเอียดดงักลา่วมีปัญหาในการใช้งานผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ 
 
 4.5.2  การเทียบเท่าวัสดุ/อุปกรณ์ 
  4.5.2.1   การขอเทียบเท่าวัสดุ 

  ผู้ รับจ้างมีสิทธิขอเทียบเท่าเพ่ืออนมุติัเลือกใช้วสัดท่ีุมีช่ือแตกต่างจากท่ีระบไุว้ในแบบรูป หรือ
รายการละเอียดประกอบแบบได้ในหลกัการคณุภาพเทา่กนัหรือดีกวา่ ราคาเทา่กนัหรือแพงกวา่  ผู้ รับจ้างจะขอเทียบเท่าได้
ในกรณี  ดงันี ้  

  1)   มีระบใุนรายการละเอียดประกอบแบบ  “หรือคณุภาพเทียบเทา่”  “หรือเทียบเทา่” 
  2)   วสัดท่ีุได้ระบุช่ือผลิตภณัฑ์  ไว้ในท้องตลาดมีไม่พอหรือขาดตลาด  หรือบริษัทผู้ผลิตเลิก

ผลิต  หรือผลิตไม่ทนั  โดยผู้ รับจ้างต้องแสดงเอกสารประกอบให้ชดัเจน  เช่น  หนงัสือยืนยนัการเลิกผลิตหรือผลิตไม่ทนั  
และเอกสารเปรียบเทียบคณุสมบติัทางเทคนิคและเปรียบเทียบราคา ทัง้นี ้ ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธ์ิในการอนมุติัวสัดรุายการ
เทียบเทา่ 

 4.5.2.2   การจัดส่งตัวอย่างเทียบเท่า 
  1)   ผู้ รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบของการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือขออนุมัติตามหัว  ข้อ  

5.2.1 
  2)   ผู้ รับจ้าง  จะต้องจดัส่งแค๊ตตาล๊อกพร้อมทัง้รายการละเอียดรับรองคณุภาพหลกัฐานจาก

หน่วยงานตรวจสอบท่ีได้รับอนมุติั 
  3)   หากจําเป็น  ผู้ รับจ้างจะต้องอํานวยความสะดวกต่อผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้าง หรือผู้

ควบคมุงาน  สถาปนิก หรือวิศวกร ในการตรวจสอบโรงงานผู้ผลติวสัดอุปุกรณ์ขอเทียบเทา่  โดยคา่ใช้จ่ายเป็นของผู้ รับจ้าง 
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5. รายการมาตรฐานผลิตภณัฑ์แนะนําให้ใช้ 
รายละเอียดในหมวดนีไ้ด้แจ้งถึงรายช่ือผู้ผลิตและผลิตภณัฑ์ วสัดอุปุกรณ์ท่ีถือว่าได้รับการยอมรับ ทัง้นีค้ณุสมบติั

ของอปุกรณ์นัน้ๆ ต้องไม่ขดัต่อรายละเอียดเฉพาะท่ีได้กําหนดไว้ และการพิจารณาของผู้ว่าจ้างท่ีจะอนมุติัหรือไม่ถือเป็นท่ี
สิน้สดุ อย่างไรก็ดีหากว่าผู้ว่าจ้างเป็นว่าจําเป็นต้องมีการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคณุภาพกบัวสัดแุละอปุกรณ์ท่ีกําหนด 
ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ ชําระคา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการนีท้ัง้สิน้ 

 งานพืน้ลู่วิ่ง  
-  ลูย่างสงัเคราะห์ มาตรฐาน IAAF ของบริษัท  Vista Inno จํากดั 
-  ลูย่างสงัเคราะห์ มาตรฐาน IAAF ของบริษัท Civil Master Construction จํากดั 
-  ลูย่างสงัเคราะห์ มาตรฐาน IAAF ของบริษัท ที.เอน็.จี. (ไทนนั) จํากดั 

 งานวัสดุกันซมึโพลียูรีเทน  
 -  LANKO 453 ของบริษัท ParexGroup Co.,Ltd. 

-  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 

 งานวัสดุกันซมึชนิด CEMENT BASED 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 

 วัสดุแผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ (มอก.1427-2540) 
 -   Smartboard  
 -   Shera (เฌอร่า)  
 -   Conwood 
 -   หรือเทียบเทา่ 

 สีนํา้อะคริลิคแท้ ชนิดทาภายนอกเกรด 10 ปี / ชนิดทาภายใน / สีนํา้มัน / สีทาฝ้าเพดาน 
 -  CAPTAIN (Studio (Semi-Gloss) / Shield plus / High gloss enamel / Shield Pus for Ceiling) 

-  TOA (Shield 1 NANO (Semi-gloss) / Shield 1 NANO (Semi-gloss) / GLIPTON Enamel / Shield 1 
NANO for Ceiling (Matt) )  
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- BEGER (Begershield Weather Guard (Semi-gloss), Begershield Weather Guard (Semi-gloss), 
BEGER Shield super gloss enamel / Synotex for Ceiling) 

-  หรือเทียบเทา่ 

 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)+ 
-  CAPTAIN (EasyGuard, PU SuperGuard) 
-  หรือเทียบเทา่ 

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

 
 
 

 



งานงานโครงสรา้งโครงสรา้ง  
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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. มาตรฐานงานฐานราก         
 2.1  ฐานรากท่ีต้องใช้เสาเข็ม  2-1/2 
 2.2  การขดุดินเพ่ือทําฐานราก   2-1/2 
3. งานเสาเข็มตอก          
 3.1  ขอบเขตของงานเสาเข็มตอก 3-1/9 
 3.2  ข้อกําหนดวสัดเุสาเข็มคอนกรีตเสริมเหลก็อดัแรงหลอ่สําเร็จ 3-1/9 
 3.3  การเตรียมการ 3-5/9 
 3.4  การตอกเสาเข็ม 3-5/9 
 3.5  คณุภาพของงาน 3-8/9 
 3.6  การตรวจสอบการรับนํา้หนกัของเสาเข็มในสนาม (ถ้ามี) 3-8/9 
 3.7  การเสร็จสิน้งานเสาเข็ม 3-8/9 
4. มาตรฐานการทดสอบการรับนํา้หนกัเสาเข็ม       
 4.1  วิธีการทดสอบเสาเข็มแบบ Static Load Test 4-1/9 
 4.2  วิธีการทดสอบเสาเข็มวิธี Dynamic Load Test     4-4/9 
 4.3  วิธีการทดสอบเสาเข็มวิธี Seismic Test 4-5/9 
5. มาตรฐานงานไม้           
 5.1  ชนิดและประเภทของไม้ 5-1/4 
 5.2  ขนาดของไม้ 5-1/4 
 5.3  เกณฑ์กําจดัข้อบกพร่องในเนือ้ไม้ 5-2/4 
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เร่ือง หน้า 
  
 5.4  การเก็บและสง่ตวัอยา่งไม้เพ่ือทดสอบคณุภาพ (สําหรับงานโครงสร้างอาคารท่ีเป็นไม้) 5-3/4 
6. มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหลก็       
 6.1  ปนูซีเมนต์ 6-1/7 
 6.2  ทราย 6-1/7 
 6.3  หิน หรือ กรวด 6-1/7 
 6.4  นํา้ 6-1/7 
 6.5  คอนกรีต 6-2/7 
 6.6  การป้องกนัการซมึ 6-5/7 
 6.7  แบบหลอ่ 6-7/7 
7. มาตรฐานงานเหลก็เสริมคอนกรีต        
 7.1  เหลก็เส้นเสริมคอนกรีต 7-1/4 
 7.2  ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ 7-2/4 
 7.3  การเก็บวสัด ุ 7-2/4 
 7.4  การดดัเหลก็เส้น 7-3/4 
 7.5  การตอ่เหลก็เสริม 7-3/4 
 7.6  การเก็บเหลก็เส้นตวัอยา่งเพ่ือการทดลอง 7-4/4 
8. การดดัและการตอ่เหลก็เส้น         
 8.1  การงอปลายเหลก็ 8-1/3 
 8.2  การวางเหลก็คาน 8-2/3 
 8.3  การตอ่เหลก็เสา 8-2/3 
9.  การเช่ือมตอ่เหลก็ด้วยไฟฟ้า  
 9.1  ลวดเช่ือมและกระแสไฟฟ้าท่ีใช้ 9-1/4 
 9.2  การวางเหลก็เพ่ือเช่ือมสําหรับเหลก็แผน่และเหลก็รูปตา่งๆ 9-1/4 
 9.3  การตอ่เหลก็เส้นกลมและเหลก็ข้ออ้อย 9-4/4 
 9.4  การดําเนินการเช่ือม 9-4/4 
10.  งานโลหะ  
 10.1  ทัว่ไป 10-1/4 
 10.2  วสัด ุ 10-1/4 
 10.3  การกองเก็บวสัด ุ 10-1/4 
 10.4  การตอ่ 10-1/4 
 10.5  รูและช่องเปิด 10-1/4 
 10.6  การประกอบและการยกติดตัง้ 10-1/4 
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 เร่ือง หน้า 
 
 10.7  งานสลกัเกลียว 10-2/4 
 10.8  การตอ่และประกอบในสนาม 10-3/4 
 10.9  การป้องกนัเหลก็มิให้ผกุร่อน 10-3/4  
 10.10 การป้องกนัโครงสร้างเหลก็เน่ืองจากไฟไหม้ 10-4/4 
11 รายการมาตรฐานผลติภณัฑ์ 11-1/1 
12 ภาคผนวกงานโครงสร้าง ก 12-1/2 
 ภาคผนวกงานโครงสร้าง ข 12-2/2 
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        บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

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  โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
กลางแจ้ง  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 จะต้องขุดและปรับพืน้บริเวณท่ีจะก่อสร้างให้ได้ระดับตามท่ีกําหนดในแบบแปลนในกรณีท่ีต้องรือ้ถอน
อาคารเดิม รวมทัง้สาธารณูปโภคและสิ่งกีดขวางอ่ืนๆ ท่ีอยู่ใต้ดินในบริเวณก่อสร้างสิ่งของท่ีรือ้ถอน และไม่ใช้ในการ
ก่อสร้าง ให้ทําการขนย้ายออกให้เรียบร้อยทนัที มิให้เกะกะทางสญัจรไปมาและบริเวณใกล้เคียง หากดินท่ีได้จากการขุด
ฐานรากไมเ่พียงพอในการปรับพืน้ท่ี ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ไปจดัหาดินสว่นท่ีขาดมาทัง้สิน้ 

 
1.1 การขุดดนิฐานราก 

1.1.1  ให้ขดุดินฐานรากมีความลกึ และกว้างตามท่ีกําหนดในแบบให้มีเนือ้ท่ีโดยรอบกว้างพอท่ีจะทําคํา้
ยนัและประกอบไม้แบบหรือถอดแบบและเทคอนกรีตได้สะดวก การขดุดินให้ใช้เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัร และให้ทําการสบู
นํา้ออกจากก้นบอ่และให้ตอนบนและก้นบอ่แห้งอยูต่ลอดเวลา 

1.1.2 เคร่ืองมือ อุปกรณ์ แรงงาน ต้องเหมาะกับสภาพก่อสร้าง และได้รับความเห็นชอบจากผู้ แทนผู้
วา่จ้าง 

1.1.3 สําหรับพืน้ท่ีดินอ่อน การขุดดินท่ีอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างข้างเคียงหรือท่ีมีอยู่
จะต้องทําการป้องกนัดิน ให้ถกูต้องตามความเหมาะสม 

1.1.4 โดยทั่วไป การขุดดินโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันดินพังทลาย และไม่มีเคร่ืองมือกลหนักหรือวัสดุ
ก่อสร้างกองใกล้บริเวณนัน้ ความลาดของการขดุไม่ควรเกิน 1:3 สําหรับพืน้ท่ีมีการใช้เคร่ืองมือกลหนกั หรือกองวสัดใุกล้
อาคารข้างเคียง หรือสิง่ก่อสร้างท่ีมีความลาดท่ีขดุไมค่วรเกิน 1:4 ทัง้นี ้ความลกึของการขดุไมเ่กิน 3.00 ม. 

1.1.5 สําหรับการขุดดินท่ีมากกว่า 3.00 ม. โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันดินพงัทลายจะต้องทําการคํานวณ
ออกแบบโดยใช้คุณสมบัติดินตามท่ีเจาะสํารวจ ประเมินค่ามีความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 1 ให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างเสนอ
รายการคํานวณ ท่ีได้รับการรับรองโดยสามญัวิศวกร เสนอตอ่ผู้แทนวา่จ้าง เพ่ือพิจารณาอนมุติั 

1.1.6 ดินท่ีขุดขึน้มาได้ จะต้องนําออกไปกองให้ห่างจากจุดปากหลมุท่ีทําการขุดไม่น้อยกว่า 3 เท่าของ
ความลกึ ยกเว้นมีการป้องกนัดินพงัทลาย 

 
1.2 คานระดับดนิ 

ให้ปรับระดบัดินให้เรียบ และสม่ําเสมอ ด้วยทรายหยาบและคอนกรีตหยาบ  ก่อนเทพืน้และคานท่ีอยู่ระดบั
ดิน และหนนุด้วยลกูปนูให้เหล็กเสริมลอยจากคอนกรีตหยาบ ปรับระดบัตามระยะท่ีกําหนดให้หรืออาจใช้ไม้แบบรองใต้
คานตามวิธีประกอบไม้แบบมาตรฐาน และให้ถอดไม้แบบออกเม่ือเกล่ียปรับระดบัดิน 

 
1.3 การปรับระดับดนิ 

1.3.1 การปรับระดบัดินใต้พืน้และสว่นอาคารท่ีอยู่ติดดิน ให้ปรับระดบัดินปนทรายได้ระดบัพืน้ด้วยการใช้
เคร่ืองกระทุ้งดินอดัแน่นหนาไม่น้อยกว่า 6" ใต้ท้องพืน้และส่วนอาคารท่ีอยู่ติดดิน และปรับระดบัเรียบด้วยลกูกลิง้ เรียบ
สม่ําเสมอตามระดบัท่ีกําหนด 
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1.3.2 การปรับระดบัดินถมและบริเวณท่ีจอดรถ ให้ปรับระดบัด้วยดินปนทรายหรือทรายอดัแน่นบดด้วยรถ
บดถนนมีขนาดหนกัไม่น้อยกว่า 8 ตนั อดัดินแน่นหนาไม่น้อยกว่า 15 ซม. และปรับระดบัเรียบสม่ําเสมอและมีความเอียง
ลาดตามระดบัท่ีกําหนด 

1.3.3 การอดัและปรับระดบัดิน ให้ราดนํา้บนดินและทรายท่ีจะปรับระดบัให้ชุ่มมาก และรอจนดิน และ
ทรายท่ีปรับระดบัเร่ิมหมาดแล้วจึงกระทุ้งให้แน่น และจะต้องทําให้ดินเปียกหมาดๆ อยู่ตลอดเวลาท่ีบดหรือกระทุ้ งดินอดั
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 การป้องกันดนิพังทลาย 
 1.5.1 ผู้ รับจ้าง ต้องเลือกใช้ระบบหรือวิธีการท่ีเหมาะสมกบัสภาพงาน และความปลอดภยัในกรณีท่ีงานนี ้

จําเป็นต้องทําระบบป้องกนัดินพงัทลาย 
 1.5.2 กรณีท่ีเลือกใช้ระบบเสาเข็มไม้ เข็มเหล็กพืด มีการคํา้ยนัในแนวระดบัหรือทแยง ผู้ รับจ้างจะต้อง

เสนอรายการคํานวณ เพ่ือยืนยนัความมัน่คงแข็งแรงในการเลือกใช้ขนาดความยาวของระบบกนัดินทะลายนัน้ 
 1.5.3 การป้องกันดินพงัทลายด้วยระบบ หรือวิธีการพิเศษจากข้างต้น ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอข้อมลูทาง

เทคนิค ให้ผู้แทนผู้วา่จ้างพิจารณาก่อน 
 1.5.4 การฝากหรือยดึกบัโครงสร้างของระบบป้องกนัดิน จะต้องได้รับการอนมุติัจากผู้แทนผู้วา่จ้าง 
 1.5.5 ผู้ รับจ้าง จะต้องจัดหาเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมสําหรับการระบายนํา้มาประจํา ณ 

หน่วยงานก่อสร้าง 
 1.5.6 ผลกระทบของโครงสร้างอ่ืนๆจากการผิดพลาดของระบบป้องกันดิน หรือวิธีการขุดดินเป็นความ

รับผิดชอบของผู้ รับจ้างก่อสร้าง ท่ีจะต้องแก้ไขทําขึน้มาใหม ่หรือสร้างทดแทนด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเอง 
 
1.6 การระบายนํา้ 
 1.6.1 จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแล และควบคุมการระบายนํา้ภายในสถานท่ีก่อสร้างตลอดเวลาท่ีมี

ปัญหาเก่ียวกบันํา้ โดยเฉพาะพืน้ท่ีท่ีจะต้องเทคอนกรีต 
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 1.6.2 การระบายนํา้ออกจากสถานท่ีก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัการให้เหมาะสมกบัสภาพงานโดยไม่ทํา
ความเดือดร้อน หรือทําให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและบคุคลอ่ืน เหตท่ีุเกิดขึน้จากเหตขุ้างต้น ผู้ รับจ้างจะต้องชดใช้
และแก้ไข โดยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเอง 

 
1.7 การถมดนิบ่อนํา้เดมิ (คูนํา้เดมิ) 
 1.7.1 ผู้ รับจ้างจะต้องทําการสบูนํา้ออกจากบ่อ หรือคนํูา้เดิม และทําการลอกผิวดินเลนออกไม่น้อยกว่า 

15 ซม. 
 1.7.2 ทําการถมดินด้วยดินคณุภาพตามท่ีได้รับการอนมุติัจากผู้แทนผู้วา่จ้าง 
 
1.8 การป้องกันแมลง มด และปลวก 
 1.8.1 ผู้ รับจ้างจะต้องทําการทําลายแหลง่มด ปลวก หรือแมลงอ่ืนๆท่ีอยูใ่นบริเวณก่อสร้าง 
 1.8.2 ก่อนเทพืน้ชัน้ล่าง ผู้ รับจ้างจะต้องทําการป้องกนัแมลง มด ปลวก ด้วยสารเคมีและกรรมวิธีท่ีผู้ผลิต

แนะนํา ภายใต้การควบคมุของผู้ เช่ียวชาญกําจดัแมลง มด ปลวด ในระบบ PREVENTIVE SOIL TREATMENT โดยใช้
สารเคมี CHLORDANE เทา่นัน้ 

 1.8.3 ผู้ รับจ้างจะต้องป้องกนัผลกระทบจากการใช้สารเคมีข้างต้นต่อทรัพย์สิน หรือบุคคลภายนอกท่ีอยู่
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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10.  งานโลหะ 
 
 10.1    ทั่วไป 
 10.1.1 บทกําหนดสว่นนีค้ลมุถงึเหลก็รูปพรรณทกุชนิด 
 10.1.2 รายละเอียดเก่ียวกบัเหล็กรูปพรรณ ซึ่งมิได้ระบุในแบบและบทกําหนดนีใ้ห้ถือปฏิบติัตามมาตร-
ฐานสําหรับอาคารเหลก็รูปพรรณ ของวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ ทกุประการ 
 
 10.2    วัสดุ 

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

การเก็บเหล็กรูปพรรณทัง้ท่ีประกอบแล้วและยงัไม่ได้ประกอบ จะต้องเก็บไว้บนยกพืน้เหนือพืน้ดินจะต้อง  
รักษาเหลก็ให้ปราศจากฝุ่ น  ไขมนั หรือสิง่แปลกปลอมอ่ืนๆ และต้องระวงัรักษาอยา่ให้เหลก็เป็นสนิม 
 
 10.4    การต่อ 
  รายละเอียดในการตอ่ให้เป็นไปตามท่ีระบใุนแบบทกุประการ 
 
 10.5    รูและช่องเปิด 
  การเจาะหรือตดัหรือกดทะลใุห้เป็นรู  ต้องกระทําตัง้ฉากกบัผิวของเหลก็และห้ามขยายรูด้วยความร้อนเป็น   
อนัขาด  ในเสาท่ีเป็นเหลก็รูปพรรณซึง่ต่อกบัคาน  ค.ส.ล. จะต้องเจาะรูไว้เพ่ือให้เหลก็เสริมในคานคอนกรีต สามารถลอด
ได้ รูจะต้องเรียบร้อยปราศจากรอยขาดหรือแหว่งขอบรูซึง่คมและย่ืนเลก็น้อยอดัเกิดจากการ เจาะด้วยสว่านให้ขจดัออกให้
หมดด้วยเคร่ืองมือ โดยลบมมุ 2 มิลลิเมตร ช่องเปิดอ่ืน ๆ เหนือจากรูสลกัเกลียวจะต้องเสริมแหวนเหล็กซึง่มีความหนาไม่
น้อยกว่าความหนาขององค์อาคารท่ีเสริมนัน้ รูหรือช่องเปิดภายในช่องแหวนจะต้องเท่ากบัช่องเปิดขององค์อาคารท่ีเสริม
นัน้ 
 
 10.6    การประกอบและการยกตดิตัง้ 

10.6.1 แบบขยาย ก่อนจะทําการประกอบเหล็กรูปพรรณทุกชิน้ ผู้ รับจ้างจะต้องส่งแบบขยายต่อคณะ 
กรรมการตรวจการจ้างเพ่ือรับความเหน็ชอบ 

1) จะต้องจดัทําแบบท่ีสมบูรณ์แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัการตดัต่อประกอบ และการติดตัง้รู
สลกัเกลียว รอยเช่ือม และรอยตอ่ท่ีจะกระทําในโรงงาน 

2) สญัลกัษณ์ตา่งๆ ท่ีใช้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
3) จะต้องมีสําเนาเอกสารแสดงบญัชีวสัด ุและวิธีการยกติดตัง้ ตลอดจนการยดึโยงชัว่คราว 
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 10.6.2  การประกอบและยกติดตัง้ 
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 ให้พยายามเช่ือมในตําแหนง่ราบ 
8.5) ให้วางลําดบัเช่ือมให้ดี เพ่ือหลีกเล่ียงการบิดเบีย้ว และหน่วยแรงตกค้างในระหว่าง

กระบวนการเช่ือม 
8.6) ในการเช่ือมแบบชน จะต้องเช่ือมในลกัษณะท่ีจะให้ได้การ Penetration โดยสมบรูณ์ 

โดยมิให้มีกระเปาะตะกรันขงัอยู ่  ในกรณีนีอ้าจใช้วิธีลบมมุตามขอบ หรือ Backing Plates ก็ได้ 
8.7) ชิน้ส่วนท่ีจะต้องเช่ือมแบบทาบ จะต้องวางให้ชิดกนัท่ีสดุเท่าท่ีจะมากได้ และไม่ว่า

กรณีใด จะต้องหา่งกนัไมเ่กิน 6 มิลลเิมตร 
8.8) ช่างเช่ือม จะต้องใช้ช่างเช่ือมท่ีมีความชํานาญเท่านัน้ และเพ่ือเป็นการพิสูจน์ถึง

ความสามารถจะมีการทดสอบความชํานาญของช่างเช่ือมทกุๆ คน 
 
 10.7 งานสลักเกลียว 

 10.7.1 การตอกสลกัเกลียวจะต้องกระทําด้วยความประณีต โดยไมทํ่าให้เกลียวเสียหาย 
 10.7.2 ต้องแน่ใจวา่ผิวรอยตอ่เรียบ และผิวท่ีรองรับจะต้องสมัผสักนัเตม็หน้าก่อนจะทําการขนัเกลียว 
 10.7.3 ขนัรอยตอ่ด้วยสลกัเกลียวทกุแหง่ให้แน่นโดยใช้กญุแจปากตายท่ีถกูขนาด 
 10.7.4 เม่ือขนัสลกัเกลียวแน่นแล้วให้ทบุปลายเกลียวเพ่ือมิให้แป้นสลกัเกลียวคลายตวั 
 10.7.5 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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 10.8 การต่อและประกอบในสนาม 
 10.8.1 ให้ปฏิบติัตามท่ีระบใุนแบบขยาย และคําแนะนําในการยกติดตัง้โดยเคร่งครัด 
 10.8.2 คา่ผิดพลาดท่ียอมให้ ให้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานสากล 
 10.8.3 จะต้องทํานั่งร้านคํา้ยันยึดโยง ฯลฯ ให้พอเพียงเพ่ือยึดโครงสร้างให้แน่นหนาอยู่ในแนว และ
ตําแหน่งท่ีต้องการ เพ่ือความปลอดภยัตอ่ผู้ปฏิบติังาน จนกวา่งานประกอบจะเสร็จเรียบร้อยและแข็งแรงดีแล้ว 
 10.8.4 หมดุให้ใช้สําหรับยดึชิน้สว่นตา่งๆ เข้าหากนัโดยไมใ่ห้เหลก็ (โลหะ) เกิดการบิดเบีย้วชํารุดเทา่นัน้ 
 10.8.5 ห้ามใช้วิธีตดัด้วยแก๊สเป็นอนัขาด นอกจากจะได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 10.8.6 สลกัเกลียวยดึและสมอ ให้ตัง้โดยใช้แบบนําเทา่นัน้ 
 10.8.7 แผน่รองรับ 

 1)  ใช้ตามท่ีกําหนดในแบบขยาย 
 2)  ให้รองรับและปรับแนวด้วยลิม่เหลก็ 
 3) หลงัจากได้ยกติดตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้อดัมอร์ต้าชนิดท่ีไม่หดตวัและใช้ผงเหลก็เป็นมวล

รวมใต้แผน่รองรับให้แน่น แล้วติดขอบลิม่ให้เสมอกบัขอบของแผน่รองรับ โดยทิง้สว่นท่ีเหลือไว้ในท่ี 

 
 10.9 การป้องกันเหล็กมิให้ผุกร่อน 
 10.9.1 เกณฑ์กําหนดทัว่ไป 

  งานนีห้มายรวมถึงการทาสีและการป้องกนัการผกุร่อนของงานเหล็ก ให้ตรงตามบทกําหนดและ
แบบ และให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสญัญานีท้กุประการ 

 10.9.2 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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 10.10 การป้องกันโครงสร้างเหลก็เน่ืองจากไฟไหม้ 
  สําหรับโครงสร้างหลงัคาท่ีเป็นโครงสร้างเหล็กรูปพรรณท่ีมีความสงูจากพืน้น้อยกว่า 8 เมตรหรือเสา
เหลก็รูปพรรณ จะต้องป้องกนัการพงัทลายเน่ืองจากไฟไหม้ด้วยวสัดกุนัไฟ ตามมาตรฐาน ASTM E119 ตามตําแหน่งท่ีระบุ
โดยวิศวกร และต้องได้รับการรับรองจากวฒิุวิศวกร 
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11. รายการมาตรฐานผลิตภณัฑ์แนะนําให้ใช้ 
 

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

-   ซีแพค 

- ทีพีไอ 
- นครหลวง 
-  หรือเทียบเทา่ 

 
11.2   ปูนซีเมนต์ผสม 
 - เสือ 
 - ทีพีไอ (สีเขียว) 
 - นกอินทรีย์แดง 
 - หรือเทียบเทา่ 
 
11.3   เหลก็เสริมคอนกรีต 
 - บลส. 
 - BSI 
 - บกส. 
 - หรือเทียบเทา่ 
 
11.4 เหลก็รูปพรรณ 

- เหลก็สยามยามาโตะ 
 - บกส. 

- หรือเทียบเทา่ 
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12. 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 = ระยะท่ีเสาเขม็จมเป็นเซนติเมตร 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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2. มาตรฐานงานฐานราก 
 

ขอบข่าย 
มาตรฐานงานนีใ้ช้สําหรับงานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กทัว่ไป (นอกจากรายการประกอบแบบเฉพาะท่ีระบุเป็น

อยา่งอ่ืน) 
 
2.1 ฐานรากที่ต้องใช้เสาเขม็ 

2.1.1 ความลกึของฐานราก ขนาดและรายละเอียดการเสริมเหลก็ จะต้องเป็นไปตามแบบรายละเอียดท่ีได้
กําหนดให้ 

2.1.2 เสาเข็มท่ีใช้จะต้องมีคณุภาพและคณุสมบติัเป็นไปตามมาตรฐานเสาเข็ม ข้อ 3 ทกุประการ 
2.1.3 การยก การตอก ให้เป็นไปตามมาตรฐานเสาเข็ม การทดสอบความสามารถในการรับนํา้หนัก

บรรทกุของเสาเข็มให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบการรับนํา้หนกับรรทกุของเสาเข็ม 
2.1.4 ฐานรากท่ีใช้เสาเข็มยาว การตอกเสาเข็มจะต้องตอกด้วยความระมดัระวงัมิให้เกิดความเสียหายแก่

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

2.1.5 ในกรณีท่ีเสาเข็มจมลงเร็วผิดปกติในขณะตอกสําหรับอาคารเดียวกนั ผู้ รับจ้างจะต้องรายงานให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคมุงานทราบทนัที  เพ่ือจะได้พิจารณาว่าควรจะแก้ไขอย่างไร คําวินิจฉยัดงักลา่วถือ
เป็นเดด็ขาด 

2.1.6 หากมีความจําเป็นจะต้องถมดินหรือทรายในบริเวณท่ีได้ตอกเสาเข็มไว้แล้วการถมจะต้องถมด้วยความ
ระมดัระวงัมิให้เสาเข็มชํารุด  เอน  เอียง  หรือหนีศนูย์กลาง และเพ่ือมิให้เกิดปัญหาดงักล่าว ผู้ รับจ้างจะต้องถมดินหรือ
ทรายรอบเสาเข็มแต่ละต้นให้สงูกว่าระดบัอ่ืนๆ หากเกิดการชํารุดของเสาเข็มขึน้ไม่ว่ากรณีใด ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ
คา่เสียหายทัง้หมดแตเ่พียงผู้ เดียว 

 
2.2 การขุดดนิเพ่ือทาํฐานราก 

2.2.1 การขดุบอ่ทําฐานราก   ผู้ รับจ้างจะต้องขดุให้ได้ขนาด  และระดบัตามแบบและรายละเอียดพร้อม
ทัง้ป้องกนัมิให้ดินทลายเกิดความเสียหายใดๆ   ซึง่อาจจะทําได้ด้วยการกัน้คอก หรือขดุดินลดเป็นชัน้ๆ ลงไป 

2.2.2 ดินท่ีขดุขึน้จะต้องนําไปกองไว้ให้เรียบร้อยตามคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจการจ้าง เม่ือทํา
ฐานรากเสร็จเรียบร้อยตามแบบและรายละเอียด แล้วผู้ รับจ้างจะต้องกลบบ่อดินท่ีได้ขดุขึน้ให้คงสภาพเดิม สว่นดินท่ีเหลือ
จะต้องทําการเกล่ียให้เรียบร้อยในพืน้ท่ีท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างกําหนด 

2.2.3 ก่อนท่ีจะทําการกลบบ่อดิน ผู้ รับจ้าง จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ เพ่ือตรวจดู
ความเรียบร้อยของฐานรากท่ีเสร็จเรียบร้อยแล้วเสียก่อนจงึจะทําการกลบดินได้ 

2.2.4 การกลบดินจะต้องถมเป็นชัน้ๆ  ชัน้หนึ่งๆ หนาไม่เกิน 15 ซม. แล้วกระทุ้งให้แน่นทกุๆ ชัน้หาก
รายละเอียดได้ระบุความหนาแน่นของชัน้ดินท่ีถมแต่ละชัน้ไว้แล้ว การกระทุ้ งดินจะต้องทําด้วยเคร่ืองกล และค่าความ
หนาแน่นของชัน้ดินแตล่ะชัน้จะต้องมีคา่ไมน้่อยกวา่คา่ท่ีได้กําหนดให้ 
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2.2.5 ก่อนท่ีจะเทคอนกรีตฐานราก ผู้ รับจ้างจะต้องสูบนํา้ก้นบ่อออกให้หมด ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการเทคอนกรีต   หากปรากฏว่าในบริเวณท่ีก่อสร้างนัน้ เป็นลุ่มนํา้มีนํา้มากและไม่สามารถจะสบูนํา้ในบ่อฐานราก
ให้แห้งทนัแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องทําบ่อดกันํา้ท่ีก้นบ่อมีความลกึมากกว่าระดบัก้นฐานรากจํานวนมากพอในบริเวณข้างเคียง 
พร้อมทัง้ใช้เคร่ืองสบูนํา้สบูนํา้ทิง้จากบอ่นํา้ทัง้นีเ้พ่ือให้ก้นบอ่ฐานรากปราศจากนํา้ 

2.2.6 ในการเทคอนกรีตฐานรากแตล่ะฐาน ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบเพ่ือ
ตรวจสอบความถกูต้องเรียบร้อยเสียก่อนเม่ือได้รับความเหน็ชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้วจงึจะดําเนินการตอ่ไปได้ 
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3. งานเสาเข็มตอก 
 

3.1   ขอบเขตของงานเสาเขม็ตอก 
งานเสาเข็มรวมถึงการผลิต การจัดส่ง การทดสอบ และการตอกวัสดุรองรับฐานราก อาคารต่างๆ ตามท่ี

กําหนดไว้ในแบบก่อสร้างตลอดจนการท่ีผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความเสียหาท่ีเกิดขึน้ต่อบุคคลหรือทรัพย์สินหรือ
สาธารณปูการตา่งๆ อนัเน่ืองมาจากการทํางานเสาเข็ม 

ผู้ รับจ้างจะต้องตอกเสาเข็ม ท่ีสามารถรับนํา้หนกัปลอดภยัตามท่ีกําหนดไว้ในแบบก่อสร้าง (Safty Factor = 
2.5) จํานวนตามแบบผงัฐานราก และความยาวของเสาเข็มขึน้อยูก่บัข้อมลูผลเจาะสํารวจดิน ณ สถานท่ีก่อสร้างจริงโดยใช้ 
Pilot Test จํานวน 4 จดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้ กําหนดจดุในสนาม 

 
3.2   ข้อกาํหนดวัสดุเสาเขม็คอนกรีตเสริมเหลก็อัดแรงหล่อสาํเร็จ 

เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอดัแรงหล่อสําเร็จท่ีจะนํามาใช้ในงานก่อสร้างจะต้องผลิตจากโรงงานท่ีมีอปุกรณ์
พร้อมเพรียงสําหรับงานคอนกรีตอดัแรงและมีบคุลากรซึ่งได้รับอนญุาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ (สาขา
วิศวกรรมโยธา) ทําหน้าท่ีควบคมุการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งแก่คณะกรรมการตรวจการจ้างให้ทราบ
ถงึช่ือผู้ผลติพร้อมด้วยรายละเอียดของเสาเข็มท่ีเสนอขอใช้ 

เสาเข็มทกุต้นจะต้องมีเลข อกัษร หรือเคร่ืองหมายระบุช่ือผู้ผลิต วนัเดือนปีท่ีผลิต ตําแหน่งของจุดยก พืน้ท่ี
ภาคตดัขวางหรือเส้นผา่นศนูย์กลาง หรือเส้นรอบรูป และความยาวแสดงไว้ชดัเจน  

ข้อกําหนดในภาคนี ้ให้ใช้บงัคบัแก่เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอดัแรงหล่อสําเร็จ ซึ่งมีวตัถปุระสงค์ใช้รับรอง
โครงสร้างท่ีตวัเสาเข็มรับแรงอดัเป็นสว่นใหญ่ 

3.2.1 ข้อกําหนดสําหรับวสัด ุ
1) ปนูซีเมนต์   
 ปูนซีเมนต์ท่ีใช้ผสมคอนกรีตเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง (Portland Cement 

Type I) หรือปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดเกิดแรงสงูเร็ว (Portland Cement Type III) ซึง่มีสว่นผสม คณุภาพและกรรมวิธี
การผลติเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM   หรือ มอก. สว่นผสมของปนูซีเมนต์ในคอนกรีตจะต้องไมน้่อยกวา่ท่ีระบดุงันี ้

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

280 375 
320 425 
350 450 

 
2) คอนกรีต 
 คอนกรีตท่ีใช้ในการผลติต้องวดัปริมาณสว่นผสมโดยวิธีชัง่นํา้หนกั ท่ีมีคณุภาพดีและสามารถ

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนือ้คอนกรีตต้องสม่ําเสมอและต้องหล่อต่อเน่ืองกันตลอดทัง้ต้น กําลังอัดต่างๆ ของ
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คอนกรีตเม่ือทดสอบจากแท่งตวัอย่างรูปทรงกระบอกขนาด เส้นผ่านศนูย์กลาง 15 ซม. สงู 30 ซม. ซึง่หลอ่ขึน้ตามมาตร-
ฐาน ว.ส.ท. ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดดงันี ้

2.1) กําลงัอดัประลยัของคอนกรีตทัว่ไปท่ีอาย ุ28 วนั fc ไมน้่อยกวา่ 320 กก./ตร.ซม. 
2.2) กําลงัอดัประลยัของคอนกรีตอดัแรงท่ีอาย ุ28 วนั fc’ ไมน้่อยกวา่ 350 กก./ตร.ซม. 

2.3) กําลงัอดัของคอนกรีตอดัแรงก่อนจะตดัหรือปล่อยลวดเหล็กอดัแรง fci ไม่น้อยกว่า 
250 กก./ตร.ซม. 

2.4) กําลงัอดัท่ียอมให้คอนกรีตได้มากท่ีสดุขณะลอยตดัลวดหรือปลอ่ยลวดอดัแรง fci ไม่
มากกวา่    0.45 fc’ 

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

หรือ มากกวา่ 35 องศาเซลเซียส จะต้องจดบนัทกึอณุหภมิูขณะเทคอนกรีตหรือระหว่างบ่มคอนกรีต และเก็บผลการบนัทกึ
ไว้ไมต่ํ่ากวา่ 2 ปี 

3) เหลก็เสริม 
3.1) ลวดอดัแรง ไม่ว่าจะเป็นลวดเหล็กสําหรับงานคอนกรีตอดัแรง หรือลวดเหล็กตีเกลียว

จะต้องมีคณุสมบติัเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ใน ตารางท่ี 1  
3.2) เหล็กเสริม ไม่ว่าจะเป็นเหล็กปลอกหรือเหล็กเสริมพิเศษ จะต้องมีคณุสมบติัเป็นไป

ตามท่ีกําหนดไว้ในตารางท่ี 2 
สําหรับลวดเหลก็ท่ีใช้กบังานคอนกรีตอดัแรงชนิดลวดเหลก็ตีเกลียว (Strand) ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมหรือมาตรฐานสากลอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบ อย่างไรก็ตามลวดเหลก็
ตีเกลียวท่ีใช้จะต้องมีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง (3/8) นิว้ เกรด 250 ขึน้ไปและมี Breaking Strength ไม่น้อยกว่า 9070 กก.  
จํานวนของลวดเหล็กตีเกลียวให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้าง แต่จะต้องไม่น้อยกว่าค่า
กําหนดตอ่ไปนี ้
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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) 

 
หมายเหตุ  ลวดอัดแรงกําลงัส่งนี ้ถูกดึงด้วยแรงระหว่าง 70-75% ของกําลงัประลยัสงูสดุ 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 
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ตารางที่ 3 จาํนวนอย่างน้อยที่ต้องมีของลวดเหลก็ตีเกลียว 
 
  ภาคตัดขวางของเสาเขม็ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดอัดแรง (มม.)    จาํนวนเส้น 

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

 
3.2.2 ข้อกําหนดสําหรับคณุสมบติัทางกายภาพ 

1) รูปร่าง เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอดัแรงหล่อสําเร็จจะต้องมีรูปร่างของภาคตดัขวางเป็นไป
ตามท่ีระบไุว้ในแบบหรือรายการก่อสร้างจดุศนูย์ถ่วงของภาคตดัขวางและจดุศนูย์กลางของเสาเข็ม จะต้องทบักนัเป็นจดุ
เดียว 

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

2 เทา่ของระยะตามข้อ 2.1) บวกด้วยเส้นผา่นศนูย์กลางของเหลก็เสริมโดยใช้คา่ท่ีมากกวา่เป็นเกณฑ์  
2.3) ความยาวของเสาเข็มต้องเพียงพอท่ีจะทําให้เสาเข็มสามารถรับนํา้หนักบรรทุก 

ปลอดภยัได้ตามท่ีกําหนด 
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 โดยไม่ได้รับโมเมนต์ดัดจร

ระยะความงอท่ีสว่นใดๆ ของเสาเข็มนีถ้้าวดัระหว่างเส้นตรงท่ีต่อปลายทัง้สองข้างของสว่นงอกบัผิวด้านใดก็ตามต้องไม่เกิน 
1/360 เทา่ของความยาวของสว่นท่ีงอนัน้ 

3.2.3 ข้อกําหนดสําหรับจดุยกและการออกแบบ 
เสาเข็มทกุต้นจะต้องแสดงตําแหน่งจดุยกไว้ให้ชดัเจนถ้าออกแบบให้ยกเป็นจดุให้ทําเคร่ืองหมายทํา

เป็นรูร้อย หรือท่ีจบัยดึสําหรับยกไว้ โดยทัว่ไปการออกแบบจะต้องออกแบบให้เสาเข็มทกุต้นสามารถรับโมเมนต์ดดัได้ไม่ต่ํา
กวา่ 1.3 เทา่ ของโมเมนต์ดดัท่ีเกิดขึน้จากนํา้หนกัของตวัเสาเข็ม ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัในขณะขนสง่ 

3.2.4 การทดสอบการรับแรงท่ีเกิดขึน้จากการยกและการกระแทก 
1) เสาเข็มท่ีมีจดุยก 2 จดุให้นําเสาเข็มวางบนหมอนรองรับท่ีจดุยก รอยร้าวท่ีเกิดขึน้ ณ ตําแหน่ง

ใดๆ จะต้องกว้างไมเ่กิน 0.2 มม.  
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2) เสาเข็มท่ีมีจดุยกจดุเดียวอยู่ตรงกึ่งกลางเสา ให้นําเสาเข็มวางบนหมอนรองรับท่ีปลายทัง้สอง
ข้างของเสาเข็ม รอยร้าวท่ีเกิดขึน้ ณ ตําแหน่งใดๆ จะต้องกว้างไมเ่กิน 0.2 มม.  

3) เสาเข็มท่ีมีจดุยกจดุเดียวซึง่ไมอ่ยูต่รงกลางของเสาเข็ม ให้นําเสาเข็มวางบนหมอนรองรับท่ีจดุ
ยกกบัปลายด้านท่ีหา่งจากจดุยกมากกวา่ รอยร้าวท่ีเกิดขึน้ ณ ตําแหน่งใด จะต้องกว้างไมเ่กิน 0.2 มม.  

4) เสาเข็มท่ีมีจดุยกตัง้แต ่2 จดุขึน้ไปให้นําเสาเข็มวางบนหมอนรองรับท่ีจดุยกตามจํานวนจดุยก
รอยร้าวท่ีเกิดขึน้ ณ ตําแหน่งใดๆ จะต้องกว้างไมเ่กิน 0.2 มม. 

 
3.3 การเตรียมการ 

ผู้ รับจ้างต้องทํารายการแสดงชนิดและปริมาณของวสัดท่ีุใช้ผลติเสาเข็มรวมทัง้รายการคํานวณและแบบแสดง
รายละเอียดเสาเข็มแก่คณะกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือพิจารณาเป็นลําดับแรกก่อนการดําเนินงานตอกเสาเข็ม 
ผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมแบบแปลนแสดงตําแหน่งของเสาเข็มท่ีจะตอก แผนลําดับการตอกเพ่ือเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้างผู้ รับจ้างจะต้องทําการรังวดั ปักผงัอาคาร และปักหมดุตําแหน่งท่ีจะตอกเสาเข็มแต่ละต้นให้
ชดัเจนทัง้อาคารหรือเฉพาะสว่นของอาคารตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเหน็ชอบเสียก่อนจงึจะเร่ิมงานตอกเสาเข็มได้ 

ผู้ รับจ้างจะต้องจัดช่างสํารวจพร้อมอปุกรณ์ท่ีจะใช้รังวดักําหนดตําแหน่งเสาเข็มอย่างน้อย 1 ชุดไว้ประจํา                  
ณ สถานท่ีก่อสร้าง เพ่ือตรวจสอบปักหมดุเสาเข็มตลอดเวลา จนกวา่งานตอกเสาเข็มจะแล้วเสร็จ 

ระดบัอ้างอิงให้ถือตามท่ีระบุในแบบสําหรับระดบัหวัเข็มถ้ามิได้กําหนดไว้เฉพาะสถานท่ีแต่ละแห่งให้คณะ 
กรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้พิจารณากําหนดระดบัการตอกสง่หวัเสาเข็มให้กบัผู้ รับจ้าง 

ผู้ รับจ้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบตําแหน่งเสาเข็มถ้ามิได้กําหนดไว้ก่อนท่ีจะทําการ
ตอกเสาเข็มต้นนัน้ๆ หรือในบริเวณเฉพาะแห่งนัน้ ไม่น้อยกว่า 24 ชัว่โมง เม่ือได้รับอนมุติัแล้วจึงทําการตอกเสาเข็ม 
ดงักลา่วได้ 

 
3.4 การตอกเสาเขม็ 

3.4.1 เคร่ืองมือตอก 
การตอกเสาเข็มให้ใช้ปัน้จัน่ชนิด  Drop Hammer ซึ่งเป็นการตอกเสาเข็มโดยใช้ลกูตุ้มชนิดตอก

ปัน้จัน่ท่ีนํามาใช้ในการตอกเสาเข็มต้องอยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ดี รางสําหรับนําลกูตุ้มจะต้องได้ศนูย์และไม่คดงอ การ
เลือกลกูตุ้มท่ีใช้ตอกต้องพิจารณาให้สมัพนัธ์กบัเสาเข็ม และสภาพดินบริเวณก่อสร้างนํา้หนกัของลกูตุ้มไม่เบาเกินไปและ
ไม่หนกัเกินไป เกณฑ์การเลือกนํา้หนกัของลกูตุ้มให้พิจารณาสมัพนัธ์กบันํา้หนกัของเสาเข็มท่ีจะตอกตามตารางท่ี 4 แต่ไม่
วา่กรณีใดๆ นํา้หนกัของลกูตุ้มจะต้องไมน้่อยกวา่คร่ึงหนึง่ของนํา้หนกัของเสาเข็ม 
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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 รับจ้างจะต้องเอาใจใสต่่อความกระทบกระเทือนซึ่งเกิดแก่อาคาร

ข้างเคียง รวมทัง้ต้องระมดัระวงัในเร่ืองกลิ่น เสียง และการฟุ้ งกระจายของควนัเสียไม่ให้สร้างความเดือดร้อนกบัประชาชน
ผู้อาศยัอยูใ่กล้เคียงจนเกินควรคณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิขอให้ระงบัการตอกเสาเข็มไว้ก่อนหากปรากฏว่าผู้ รับจ้าง
ไมไ่ด้เตรียมการเพ่ือป้องกนัความเดือดร้อนไว้หรือการตอกเสาเข็มได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนจนเกินควรแก่ประชาชน  

อปุกรณ์อ่ืนท่ีจําเป็นเพ่ือให้งานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จสมบรูณ์ผู้ รับจ้างต้องจดัหามาประจําไว้ใช้งาน 
เช่น รถยก อปุกรณ์ยกเสาเข็ม เคร่ืองจกัรปรับระดบัดิน เป็นต้น 

 3.4.2 ข้อกําหนดอ่ืน ๆ  
1) ในการเลือกใช้ลกูตุ้มสําหรับปัน้จัน่ตามข้อ (1) หากเกิดกรณีท่ีสงสยัว่านํา้หนกัของลกูตุ้มท่ีใช้

จะไม่เป็นจริงตามท่ีคํานวณได้ตามขนาดของลกูตุ้มคณะกรรมกาตรวจการจ้างมีอํานาจจะสัง่ให้ทําการทดสอบโดยวิธีอ่ืน
ใหม ่นอกเหนือจากวิธีคํานวณดงักลา่วแล้ว 

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

3)  เสาเข็มท่ีนําเข้ามาเพ่ือใช้งานหากปรากฏว่ามีรอยร้าวเกิดขึน้ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะ
เป็นผู้วินิจฉยัว่า เสาเข็มต้นนัน้ๆ จะอนญุาตให้นําไปใช้งานได้หรือไม่ หรือจะต้องดําเนินการซ่อมแซมด้วยวิธีอย่างใดก่อน
นําไปใช้ซึง่ผู้ รับจ้างจะต้องยอมปฏิบติัตามคําแนะนําวินิจฉยันัน้ๆโดยไมบ่ิดพริว้ 

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

3.4.3 วิธีการทํางาน 
1)  การตอกเสาเข็มทุกต้น จะต้องมีคณะกรรมการตรวจการจ้างรับรู้การทํางานของผู้ รับจ้างอยู่

ตลอดเวลา จงึจะถือวา่ใช้งานได้ตามต้องการ 
2) การตอกเสาเข็ม จะต้องอยู่ห่างจากสิ่งก่อสร้างท่ีเป็น Structural Concreteไม่น้อยกว่า  

30 เมตร เว้นเสียแตว่า่สิง่ก่อสร้างนัน้ๆ มีอายเุกินกวา่ 7 วนั หลงัจากเทหลอ่แล้ว 
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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) รายละเอียดอ่ืนๆท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างจะกําหนดให้จดบนัทึกตวัอย่างแบบ 

ฟอร์มบนัทกึการตอกเสาเข็มคอนกรีตอดัแรงได้เสนอในภาคผนวก ก.  
อนึ่ง ผู้ รับจ้างจะต้องส่งบันทึกการตอกเสาเข็มนีใ้ห้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างทุกวัน

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

ภาคผนวก ก. ผลเฉล่ียจากการตอกครัง้สดุท้าย จะต้องมีระยะจมไม่มากกว่าตามภาคผนวก ข. จึงจะถือว่าเข็มนัน้รับ
นํา้หนกัได้ตามกําหนดในกรณีท่ีมีการหยดุตอกเม่ือยงัไม่ถึงระดบัท่ีต้องการด้วยเหตใุดก็ตาม เม่ือเร่ิมตอกใหม่จะต้องตอก
ให้จมมากกว่า 15 ซม.  ก่อนเร่ิมนบัการตอกเพ่ือคํานวณการรับนํา้หนกั หากตอกจากหวัเข็มถึงระดบัรากฐาน ระยะจมต่อ
การตอกแตล่ะครัง้ยงัไมไ่ด้ตามท่ีระบ ุให้ใช้เสาสง่ตอกจนมีระยะจมได้ตามท่ีกําหนด 

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

8)  ในกรณีท่ีเสาเข็มตอกลงไม่หมด ให้ผู้ รับจ้างส่งผลบันทึกการตอกเสาเข็มให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างวินิจฉยัวา่เหน็สมควรให้ตดัเสาเข็มต้นใด ณ ตําแหน่งใด ผู้ รับจ้างจงึจะทําการตดัเสาเข็มตามคําวินิจฉยันัน้ได้  

9) ในกรณีท่ีต้องตดัหรือสกดัแต่งหวัเสาเข็ม ก่อนท่ีดําเนินการจะต้องหล่อคอนกรีตหยาบซึ่งใช้
รองฐานรากเสียก่อนหลงัจากนัน้จึงจะทําการตดัหรือสกดัแต่งเสาเข็มสว่นท่ีเกินทิง้ได้การตดั จะใช้ Pneumatic Tool สกดั 
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เล่ือย หรือหาเคร่ืองมืออ่ืนท่ีได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ห้ามมิให้ตดัเสาเข็มโดยใช้วตัถรุะเบิด หรือ
ใช้ฆ้อนปอนด์ทบุหวัเสาเข็มโดยเดด็ขาด  

 หากมีความเสียหายเกิดขึน้จากการสกดั หรือตดัหวัเข็ม ผู้ รับจ้างต้องทําการซอ่มแซมด้วยวสัดุ
และวิธีการท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเหน็ชอบโดยเร็ว  

 
3.5 คุณภาพของงาน 

ผู้ รับจ้าง จะต้องตอกเสาเข็มให้ตรงตามตําแหน่งท่ีกําหนดในแบบ ตําแหน่งของเสาเข็มจะผิดพลาดได้ไม่เกิน 
7.5 ซม. ระดบัของหวัเสาเข็มท่ีตอกจะต้องได้ตามท่ีระบไุว้ในแบบ หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างกําหนด ผู้ รับจ้าง
จะต้องทํางานด้วยความระมดัระวงั มิให้เสาเข็มท่ีตอกเสร็จแล้วเอนเอียง หรือเสียศนูย์  

หากเกิดความเสียหายประการใด แก่เสาเข็มตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะเป็น 
ผู้วินิจฉยัร่วมกนัเพ่ือทําการแก้ปัญหาตามวิธีการดงันีคื้อ 

3.5.1 ปฏิเสธไม่รับรองเสาท่ีว่านัน้ แล้วดําเนินการตอกเสาเข็มซึ่งเป็นขนาด ชนิดและคุณภาพเดียวกัน 
เพิ่มเติมตามจํานวนท่ีจําเป็น เพ่ือความมัน่คงแข็งแรง และ/หรือ   

3.5.2 เปล่ียนแปลงขนาด รูปทรง และ/หรือ เหล็กเสริมของโครงสร้างส่วนท่ีต่อเน่ืองเพ่ือความมั่นคง
แข็งแรง ค่าใช้จ่ายท่ีต้องเพิ่มขึน้เน่ืองจากการดําเนินการตามข้อ (1)  และ  (2)  ให้เป็นภาระของผู้ รับจ้างเพียงฝ่ายเดียว
นอกจากนีภ้ายหลงัการตอกเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วทัง้หมด หากทําการขดุดินเพ่ือทําฐานราก ปรากฏว่าเสาเข็มของฐาน
รากไมค่รบจํานวน หรือ ศนูย์เสาผิดมากจนไม่อาจจะแก้ไขได้ ผู้ รับจ้างต้องรีบดําเนินการตอกเสาเข็มให้ใหม่จนครบถกูต้อง
ตามแบบแปลน และให้ถือว่าคําวินิจฉัยของคณะกรรมกาาตรวจการจ้างเป็นเด็ดขาด ผู้ รับจ้างต้องปฏิบัติตามและ
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องทัง้สิน้เพียงฝ่ายเดียว 

 
3.6 การตรวจสอบการรับนํา้หนักของเสาเขม็ในสนาม (ถ้ามี) 

ผู้ รับจ้าง จะต้องดําเนินการทดสอบการรับนํา้หนกัของเสาเข็มในสนาม (Pile Loading Test ) ตําแหน่งของ
เสาเข็มทดสอบ (Test  pile) ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างกําหนด สว่นระเบียบวิธีการทดสอบให้ดําเนินการ
ตามท่ีระบรุายละเอียดในแบบรูป ผู้ รับจ้างจะต้องมีวิศวกรซึง่ได้รับการอนญุาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ 
(สาขาวิศวกรรมโยธา) ทําหน้าท่ีควบคุมการทดสอบตลอดเวลา อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการทดสอบจะต้องได้รับการ
ตรวจสอบว่ามีความถูกต้อง และให้ถืออตัราของระยะจมของเข็มนัน้ เป็นบรรทดัฐานของเข็มชนิดนัน้ๆ ทัว่ทัง้บริเวณได้ 
ภายหลงัจากท่ีได้ผลการทดสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจการจ้างจัดทําผลการทดสอบส่งวิศวกรจํานวน 3 ชุด ให้
ผู้ออกแบบและวิศวกรพิจารณา และหากคณะกรรมการตรวจการจ้างจะมีคําวินิจฉยัหรือสัง่การใดๆ ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติั
ตามโดยมิได้ชกัช้า  

 
3.7 การเสร็จสิน้งานเสาเขม็ 

3.7.1 การรือ้ถอนและเคล่ือนย้าย 
 ภายหลงัจากผู้ รับจ้างได้ทําการตอกเสาเข็มและปฏิบติัอ่ืนๆ ครบถ้วนตามสญัญาจ้างแล้วให้ผู้ รับจ้าง

รือ้ถอนและเคล่ือนย้ายอปุกรณ์และสมัภาระของผู้ รับจ้างออกจากหน่วยงานภายในระยะเวลาอนัสมควร  
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3.7.2 การทําความสะอาด 
 เศษวสัดท่ีุเกิดจากการทํางานเสาเข็ม เช่น เศษวสัดจุากการตดัเสาเข็ม ผู้ รับจ้างจะต้องนําไปทิง้นอก

สถานท่ีก่อสร้าง เว้นแตค่ณะกรรมการตรวจการจ้างจะกําหนดเป็นอยา่งอ่ืน 
อนึ่ง  หากเป็นท่ีปรากฏว่าผู้ รับจ้างบิดพลิว้ไม่ปฏิบติัตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 5 และ/หรือ 6 ให้คณะกรรมการ

ตรวจการจ้างมีอํานาจท่ีจะสัง่และดําเนินการเช่นว่านัน้ให้ลลุ่วงด้วยวิธีการใดๆ โดยท่ีค่าใช้จ่ายในการดงักล่าวทัง้ปวงตก
เป็นภาระของผู้ รับจ้างทัง้สิน้ 
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4. มาตรฐานการทดสอบการรับนํา้หนักเสาเข็ม 
 ขอบข่าย 
 มาตรฐานนีใ้ช้บงัคบัสําหรับการทดสอบความสามารถในการรับนํา้หนักเสาเข็มในแนวด่ิงประกอบด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบ Static Load Test, Dynamic Load Test และ Seismic Load Test เม่ือรายการก่อสร้างไม่ได้ระบรุายละเอียด
วิธีการทดสอบการรับนํา้หนกัไว้แล้ว ให้ดําเนินการทดสอบตามข้อ 4 มาตรฐานการทดสอบการรับนํา้หนกัเสาเข็ม 

 
4.1 วธีิการทดสอบเสาเขม็แบบ Static Load Test 
 4.1.1 ข้อกําหนดของเสาเข็มต้นท่ีจะทดสอบ (Driving Test Piles) 
  1) ลักษณะขนาดและความยาวของเสาเข็มจะต้องเหมือนกับเสาเข็มท่ีใช้ตอกจริงทุกอย่าง
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีใช้ตอกจะต้องเหมือนกบัท่ีใช้จริงด้วย 
  2) ถ้าตําแหน่งของเสาเข็มต้นท่ีจะทดสอบอยู่นอกผงั การตอกควรอยู่ใกล้กบัตําแหน่งของหลมุ
เจาะสํารวจดินซึง่ทราบคณุสมบติัของดินแล้วหรือต้องเป็นตําแหน่งท่ีคาดวา่ชัน้ดินตรงจดุนัน้จะเลวท่ีสดุ 
  3) ถ้าจะทําการทดสอบเสาเข็มต้นท่ีจะตอกไปแล้วในผงัจะต้องทดสอบต้นท่ี 
 3.1)  อยูใ่นบริเวณท่ีคาดวา่มีชัน้ดินเลวท่ีสดุ หรือ 
 3.2)  เสาเข็มหนีศนูย์มากท่ีสดุ หรือ 
 3.3)  มีคา่ Blow Count ต่ําหรือน่าสงสยั 

4)  เสาเข็มต้นทดสอบท่ีตอกใน Clay หรือ Silts ต้องรออย่างน้อย 7 วนั จึงจะเร่ิมการทดสอบ
นํา้หนกัแตถ้่าตอกในทรายให้รออยา่งน้อย 3 วนั 

5)  บนัทึกการตอกเสาเข็มพร้อมทัง้ค่าทรุดตวัสําหรับการตอก 10 ครัง้สดุท้าย กราฟแสดงการ
ทรุดตวัและคืนตวัของเสาเข็ม ถ้าใช้เสาเข็มสมอก็ให้บนัทึกค่าการทรุดตวัสําหรับการตอก 10 ครัง้สดุท้ายของการตอก
เสาเข็มสมอทัง้หมดด้วย 
 4.1.2 อปุกรณ์และเคร่ืองมือในการเพิ่มนํา้หนกั 

 1)  ชดุเพิ่มนํา้หนกั  (Hydraulic Jack, Pressure Gauge) ต้องมีใบรับรองแสดงผลทดสอบการ
เพิ่ม หรือลดนํา้หนกั (Calibrated and Tested Report) มาแสดงก่อนใช้เคร่ืองมือชดุนีใ้นการปฏิบติังานใบรับรองต้องมี
อายไุม่เกิน 6 เดือน และจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้ จะต้องสามารถควบคมุการเพ่ิมนํา้หนกัเม่ือทําการทดสอบได้ โดยยอมให้
ผิดพลาดได้ไมเ่กิน 5% ของนํา้หนกัท่ีกระทําตอ่เสาเข็ม 

 2) การเพิ่มนํา้หนกั โดยใช้ Hydraulic Jack ตวัเดียวหรือหลายตวัดนัโครงสร้างเหลก็ท่ีติดตายไว้
กับเสาเข็มสมอจํานวนเสาเข็มสมอต้องมากพอท่ีจะไม่ถอนเม่ือรับแรงดึงตลอดการทดสอบและต้องมีระยะห่าง (Clear 
Distance) จากเสาเข็มทดสอบไม่น้อยกว่า 5 เท่า ของเส้นผ่าศนูย์กลางท่ีใหญ่ท่ีสดุของเสาเข็มสมอ แต่ต้องไม่น้อยกว่า  
2 เมตร 

 3) การเพิ่มนํา้หนกั โดยใช้ Hydraulic Jack ตวัเดียวหรือหลายตวัดนัโครงสร้างเหล็กท่ีเทิน
นํา้หนกัไว้นํา้หนกัท่ีวางไว้ทัง้หมดบนโครงสร้างเหล็กต้องมากกว่านํา้หนกัท่ีจะใช้ในการทดสอบไม่น้อยกว่า 10% จุดท่ี
รองรับนํา้หนกั (Supports) จะต้องให้หา่งจากผิวเสาเข็มทดสอบไมน้่อยกวา่ 1.5 เมตร (Clear Distance) 

4) การเพิ่มนํา้หนกัของ Hydraulic Jack ต้องกระทําได้อยา่งสม่ําเสมอ 
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 4.1.3 การวดัการทรุดตวัของเสาเข็ม 
 1) ทัว่ไป 

 1.1) มาตรวดัการทรุดตวั (Dial Gauge) ท่ีใช้ในการทดสอบต้องมีระบบและความ
ละเอียดในการวดัค่า (Division) เหมือนกนัหมดเพ่ือป้องกนัการผิดพลาดและสะดวกในการอ่านค่าต้องสามารถวดัค่าการ
ทรุดตวัได้ไมน้่อยกวา่ 50 มม.   และอา่นได้ละเอียดถงึ 0.25 ม.ม. หรือ 0.01 นิว้ 

 1.2) คานท่ีใช้รับมาตรต้องเป็นคานเหล็ก และติดตัง้แยกอิสระ โดยให้ยึดกบัเสาเข็มหรือ
เสาคอนกรีตท่ี ตอกลกึลงในดินไม่น้อยกว่า 1.00 ม.  โดยห่างจากเสาเข็มทดสอบเป็นระยะไม่น้อยกว่า 2.50 ม. (Clear 
Distance) และต้องมีความแข็งแรงเพียงพอท่ีจะไม่เกิดการโก่งตวั   และขยบัไปทางด้าน ข้างได้โดยท่ีปลายด้านหนึ่งของ
คานต้องยืดขยายตวัได้ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอณุหภมิู 

 1.3) ต้องมีการป้องกนัการกระทบ กระแทก เคร่ืองมือทัง้หมดท่ีติดตัง้ไว้รวมทัง้มีอปุกรณ์
ป้องกนัการเปล่ียนแปลง อณุหภมิูท่ีมากระทบตอ่อปุกรณ์และเคร่ืองมือท่ีติดตัง้ไว้ 

 1.4) จดุท่ีรับขามาตรวดัการทรุดตวั (Dial Gauge) ทกุจดุต้องมีผิวหนาเรียบ เช่น แผ่น
กระจก 

 1.5) หวัเสาเข็มทดสอบ หรือคอนกรีตท่ีหลอ่หุ้มหวัเสาเข็มทดสอบต้องมีหน้าท่ีเรียบได้ฉาก
กบัแนวด่ิง 

 2)  การติดตัง้อปุกรณ์และเคร่ืองมือในการวดัการทรุดตวัของเสาเข็มทดสอบ 
 2.1)  ติดตัง้มาตรวดัการทรุดตวั (Dial Gauge) อย่างน้อย 1 ตวั ไว้บนคานรับมาตรท่ีอยู่

คนละด้านของหวัเสาเข็มทดสอบหรือ Pile Cap มาตรวดัการทรุดตวั (Dial Gauge) เหลา่นีต้้องให้ห่างจากจดุศนูย์กลาง
ของหวัเสาเข็มทดสอบเท่ากนัทัง้สองด้านและอยู่ตรงข้ามในแนวเดียวกนัด้วยต้องปรับให้ขอของมาตรวดัการทรุดตวั (Dial 
Gauge) ทกุตวัขนานกบัทิศทางของนํา้หนกัท่ีกระทําตอ่หวัเสาเข็ม 

 2.2)  ขึงเชือกเอ็นให้ตงึ (โดยถ่วงด้วยนํา้หนกั) ไว้ข้างหวัเสาเข็มทดสอบด้านละเส้นอยู่ใน
แนวท่ีตัง้ได้ฉากกบัแนวด่ิงและให้ผา่นไม้บรรทดัเหลก็ (Scale) ท่ีแนบไว้บนกระจกเงาซึง่ติดแน่นไว้กบัหวัเสาเข็มทดสอบ 

 2.3)  ติดตัง้เคร่ืองมือ หรืออปุกรณ์เพ่ือวดัการเคล่ือนท่ีของเสาเข็มสมอทกุจดุตลอดเวลา
การทดสอบถ้าเสาเข็มสมอขยบัตวัให้เลิกการทดสอบ พร้อมบนัทึกการคืนตวัคงท่ีไว้ด้วย แล้วให้ทําการทดสอบใหม่ตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 4.1.4 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 ของนํา้หนกัท่ี 
ออกแบบ 
  4) แต่ละขัน้ตอนให้รักษานํา้หนกัไว้จนครบ 2 ชม. หรือในชัว่โมงแรก อตัราการทรุดตวัไม่เกิน 
0.25 มม./ชม. แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึน้ก่อนจึงจะเพิ่มนํา้หนกัขัน้ต่อไปและต้องอ่านค่าการทรุดตวัท่ี 1, 5, 10, 15, 20, 30, 
40, 60 นาที และทกุๆ 20 นาที ตอ่จากนัน้ 
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  5) เม่ือเพิ่มนํา้หนักถึง 2 เท่า ของนํา้หนักท่ีออกแบบและเสาเข็มทดสอบไม่ถึงจุดวิบติัให้คง
นํา้หนกัไว้ 24 ชม. หรือ 48 ชม. ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการทรุดตวัของเสาเข็มทดสอบแล้วให้ทําการอ่านและบนัทกึค่าการทรุดตวั
ดงันี ้
 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 บนัทึก
การคืนตวัทกุๆ 10 นาที และเม่ือลดนํา้หนกัหมดแล้วให้อา่นตอ่ไปทกุๆ ชัว่โมง จนครบ 24 ชัว่โมง หรือการคืนตวัคงท่ี 
  7) ต้องอ่านค่าจากมาตรวดัการทรุดตวั (Dial Gauge) ทกุตวัและทกุครัง้ก่อนและหลงัท่ีมีการ
เปล่ียนนํา้หนกั 
 4.1.5 การทดสอบเป็นวงจร (Cyclic Loading) 
  1) วงจรท่ีหนึ่งให้เพิ่มนํา้หนกัเป็นขัน้ตอนดงันี ้ร้อยละ 25 และ 50 ของนํา้หนกัท่ีออกแบบไว้ แต่
ละขัน้ตอนการเพ่ิมนํา้หนกัให้ดําเนินการตามข้อ 4.4 และเม่ือครบ 2 ชัว่โมงแล้วจึงลดนํา้หนกัลงทกุๆ ชัว่โมง เป็นขัน้ตอน
ดงันี ้ร้อยละ 50 และ 0 
  2) วงจรท่ีสอง ให้เพิ่มนํา้หนกัเป็นขัน้ตอนดงันี ้ร้อยละ 25, 50, 75 และ 100 ของนํา้หนกัท่ี
ออกแบบไว้แต่ละขัน้ตอนการเพ่ิมนํา้หนกัให้ดําเนินการตามข้อ 4.4 และเม่ือรักษานํา้หนกัไว้ครบ 24 ชัว่โมงแล้ว ให้ทําการ
ลดนํา้หนกัทกุๆ ชัว่โมงเป็นขัน้ตอนดงันี ้ร้อยละ 50, 25 และ 0 
  3) วงจรท่ีสาม ให้เพิ่มนํา้หนกัเป็นขัน้ตอนดงันีร้้อยละ 25, 50, 75 และ 100,125,175 และ 200 
ของนํา้หนกัท่ีออกแบบแต่ละขัน้ตอนของการเพ่ิมนํา้หนกั ให้ดําเนินการตามข้อ 4.4 และ เม่ือรักษานํา้หนักไว้ครบ 24 
ชัว่โมงแล้วให้ทําการลดนํา้หนกัทกุๆ ชัว่โมง เป็นขัน้ตอนดงันี ้ร้อยละ 150,100, 50 และ 0 
  4) การเพิ่มนํา้หนกัแต่ละขัน้ตอนให้รักษานํา้หนกัไว้จนครบ 2 ชัว่โมง หรือในชัว่โมงแรกอตัราการ
ทรุดตวัไมเ่กิน 0.25 มม./ชม. แล้วแตก่รณีใดจะเกิดขึน้ก่อนจงึจะเพิ่มนํา้หนกัขัน้ตอ่ไป 
  5) บนัทกึค่าทรุดตวัทกุครัง้ก่อนหรือหลงัการเปล่ียนนํา้หนกัให้อ่านค่าท่ี 1, 5, 10, 15, 20, 30, 
40, 60 นาที และทกุๆ 20 นาที 
  6) เม่ือเพิ่มนํา้หนกัตามข้อ 6.2 หรือ 6.3 จนถึงร้อยละ 100 หรือ 200 แล้วเสาเข็มไม่ถึงจดุวิบติั
ในขณะรักษานํา้หนกัไว้ให้บนัทกึคา่การทรุดตวัของเสาเข็ม 

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

 4.1.6 การรายงาน 
ผลการทดสอบจะต้องสง่มาให้คณะกรรมการตรวจการจ้างภายใน 7 วนั หลงัการทดสอบนํา้หนกัแล้ว

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

Hydraulic Jack) 
3) แบบแปลนรายละเอียดการติดตัง้เคร่ืองมือและอปุกรณ์การทดสอบท่ีใช้ 
4) บนัทกึคา่การทรุดตวัและการคืนตวั 
5) กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง 

5.1) การทรุดตวัและเวลา 
5.2) นํา้หนกัและเวลา 
5.3) นํา้หนกัและการทรุดตวั 
5.4) การคืนตวัและเวลา 
5.5) นํา้หนกัและการคืนตวั 

 4.1.7 เกณฑ์การตดัสนิ 
  1) ในระหวา่งการทดสอบ ถ้าปรากฏวา่การทรุดตวัตา่งๆ เกิดขึน้เร็วหรือเกินกว่าท่ีกําหนด หรือไม่
สิน้สดุลงภายในเวลาท่ีกําหนดไว้ ให้ถือวา่การทดสอบล้มเหลวหรือถงึจดุวิบติัแล้ว 
  2) ค่าการทรุดตวัสทุธิทัง้หมด (Total Net Settlement) ของการทดสอบจะต้องไม่มากกว่า 25 
มม. 
  3) ในกรณีท่ีทําการทดสอบเสาเข็มหลายๆ ต้น ค่าความแตกต่างของการทรุดตัวจะต้องไม่เกิน
ข้อกําหนดตอ่ไปนี ้(มิติเป็นมิลลเิมตร) 
 

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

 
4.2 วธีิการทดสอบเสาเขม็วธีิ Dynamic Load Test 

4.2.1  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) และสายสญัญาณซึง่ใช้ต่อเช่ือมระหว่าง
เคร่ืองมือวิเคราะห์ PDA และตวั Transducers  

 3)  ปัน้จัน่และลกูตุ้มนํา้หนกั สามารถใช้ป่ันจัน่และลกูตุ้มนํา้หนกัท่ีใช้ในการตอกเสาเข็มได้ กรณี
ท่ีไมมี่ปัน้จัน่สามารถประยกุต์ใช้รถเครนและลกูตุ้มได้ 
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 4) กรณีท่ีเป็นเสาเข็มเจาะต้องมีการปรับแต่งหวัเสาเข็มให้เรียบ หรือทํา Pile cap เพ่ือให้หวั
เสาเข็มมีความแข็งแรงเพียงพอท่ีจะรับแรงกระแทกท่ีเกิดจากการปลอ่ยเสาเข็มลกูตุ้ม 

 5) ข้อมลูเบือ้งต้นของเสาเข็มท่ีทําการทดสอบ อาทิ เช่น ชนิด ขนาด ความยาวของเสาเข็มท่ีจะ
ทดสอบ เพ่ือใช้ประกอบในการวิเคราะห์ 

4.2.2 วิธีการทดสอบ 
1)  การทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน มาตรฐาน ASTM D-4945-89 และมาตรฐาน AASHTO 

T298-93  
2) ผู้ว่าจ้างจะต้องจดัเตรียมทางเข้าให้ถึงจดุทดสอบเสาเข็ม หลงัจากนัน้วิศวกรของทางบริษัทฯ 

ผู้ทดสอบจะทําการเจาะรูท่ีด้านข้างของตัวเสา 2 ด้านตรงข้ามกัน เพ่ือทําการติดตัง้ตัว Transducers ประกอบไปด้วย 
Strain Gauges และ Accelerometers 

3) ทําการติดตัง้ลกูตุ้มนํา้หนกัเพ่ือทําการทดสอบ 
4) วิศวกรทางบริษัทฯ ผู้ทดสอบ จะควบคมุและกํากบัระยะยกของลกูตุ้มนํา้หนกัในระหว่างการ

ทดสอบเพ่ือทําการเก็บสญัญาณท่ีได้จากภาคสนามมาวิเคราะห์ในขัน้ตอนตอ่ไป 
 การยกลกูตุ้มกระแทกลงบนหวัเสาเข็มนัน้อาจจะยกจํานวน 2-4 ครัง้ โดยในระยะยกต่างๆ กนั 

เพ่ือเป็นการ Apply พลงังาน ซึง่ในระยะต่างๆ ตวั Transducers ท่ีติดตัง้ด้านข้างตวัเสาเข็มจะทําการรับสญัญาณแล้วส่ง
ต่อไปยงัเคร่ืองวิเคราะห์ PDA (Pile Driving Analyzer) เพ่ือจดัเก็บสญัญาณเก็บสญัญาณและปรากฏค่าต่างๆท่ีต้องการ 
เช่น ค่ากําลงัการรับนํา้หนกับรรทกุ ค่าการทรุดตวั ค่า Stress ท่ีเกิดขึน้ ค่าความสมบรูณ์ของเสาเข็ม ฯลฯ บนจอภาพท่ี
เคร่ืองวิเคราะห์ PDA 

5) นําสญัญาณทา่ได้จากภาคสนามมาวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้ผลสรุปของการทดสอบ 
4.2.3 ผลการทดสอบและรายงาน 

1) ผลการทดสอบและรายงานผลเก่ียวกบัการรับนํา้หนกับรรทกุของเสาเข็มและค่าการทรุดตวั
ของเสาเข็ม ความสมบรูณ์ของเสาเข็ม คา่ Stress ท่ืเกิดขึน้ ฯลฯ 

2) ผลการทดสอบเบือ้งต้น การรับนํา้หนักและความสมบูรณ์ของเสาเข็ม จะรายงานผลให้
ภายหลงัจากทําการทดสอบเสร็จสิน้แล้วภายใน 2 วนัทําการ 

3) รายงานฉบับสมบูรณ์จะทําการส่งให้ภายใน 15 วันทําการหลังจากเสร็จสิน้การทดสอบ
เสาเข็มในภาคสนาม 

 
4.3 วธีิการทดสอบเสาเขม็วธีิ Seismic Test 

4.3.1  เคร่ืองมือทดสอบ 
 เคร่ืองมือท่ีนํามาใช้งานเป็นเคร่ืองทดสอบรุ่นลา่สดุท่ีเรียกว่า “PIT COLLECTOR” ในปัจจบุนัได้รับการ

ออกแบบให้มีขนาดเลก็และมีนํา้หนกัเบา เพ่ือความสะดวกในการทดสอบอยา่งตอ่เน่ืองในหน่วยงานก่อสร้าง 
  เคร่ืองมือทดสอบดงักลา่วมีสว่นประกอบท่ีสําคญัตา่งๆ ดงันี ้

Hand Held Hammer : ฆ้อนขนาด 1-2 กก. ทําหน้าท่ีเป็นอุปกรณ์กําเนิดคล่ืนความเค้น 
(Impact Device) 
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Collector : เ ป็นอุปกรณ์บันทึกสัญญาณทดสอบ  ควบคุมการทํางานด้วย 
Microprocessor ขนาด 16 Bit สามารถบนัทกึสญัญาณสะท้อนกลบั
ด้วยความละเอียดสงูมาก 

Accelerometer : หวัวดัสญัญาณคล่ืนความเค้นท่ีมีความไวสงูมาก 
 4.3.2  การเตรียมเสาเข็มเพ่ือการทดสอบ 

ผลการทดสอบจะมีประสิทธิภาพดีมากน้อยเพียงใด ส่วนหนึ่งมาจากสภาพของหวัเสาเข็มทดสอบเอง
การเตรียมเสาเข็มดงัตอ่ไปนี ้จะมีสว่นช่วยอยา่งย่ิงท่ีจะทําให้สญัญาณทดสอบมีคณุภาพดี 

- หวัเสาเข็มต้องสะอาดและปราศจากตะกอนดิน, ฝุ่ นผงจากการสกัดแต่งเสาเข็มและพืน้ผิวควร
เรียบเพียงพอท่ีจะติดตัง้หวัวดัสญัญาณให้แนบสนิท 

- คอนกรีต้องมีคณุภาพดีเพียงพอและมีอายไุม่น้อยกว่า 5 วนั โดยประมาณก่อนทดสอบได้อย่าง
สะดวก 

- ควรกําหนดตําแหน่งเสาเข็มทดสอบให้ชดัเจน เพ่ือสามารถอ้างอิงได้สะดวกในการรายงานผล 
- ไมมี่สิง่กีดขวางบนหวัเสาเข็ม ท่ีอาจเป็นอปุสรรคในการทดสอบ 

 4.3.3  การทดสอบ 
  หวัวดัสญัญาณ (Accelerometer) จะได้รับการติดตัง้บนหวัเสาเข็ม ซึ่งได้รับการเตรียมพืน้ผิวให้เรียบ
แห้งและคอนกรีตมีคณุภาพดีเพียงพอ 
  เสาเข็มทดสอบจะต้องถกูตอกด้วยฆ้อนทดสอบ แรงกระแทกท่ีเกิดขึน้จะทําให้เกิดคล่ืนความเค้นอดั 
(Compression Wave) วิ่งผ่านลงไปในตวัเสาเข็มหากเกิดความไม่ต่อเน่ืองขึน้ในหน้าตดัของเสาเข็ม เกิดรอยแตกร้าวหรือ
คอนกรีตสภาพไม่ดี หรือพบปลายเสาเข็มคล่ืนสญัญาณดงักล่าวจะเกิดการสะท้อนกลบัและถบูนัทึกไว้โดยละเอียดและ
แปลงสญัญาณให้อยูใ่นรูปของความเร็ว (Velocity) กบัเวลา (Time) ด้วยเคร่ืองมือ PIT Collector เพ่ือนํามาแปรผลตอ่ไป 
  ในการทดสอบเสาเข็มขนาดใหญ่ หรือเสาเข็มขนาดกลาง (Spun) การติดตัง้หัวรับสัญญาณ 
(Accelerometer) เพียงตําแหน่งเดียวอาจทําให้การตรวจสอบคลาดเคล่ือนไป ควรเปล่ียนตําแหน่งหวัรับสญัญาณให้
กระจายทัว่หวัเสาเข็ม จํานวนตําแหน่งท่ีเหมาะสมอาจพิจารณาได้ตามตารางข้างท้ายนี ้ 

 
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 

4.3.4  การแปรผลข้อมลู 
 สภาพความสมบูรณ์ของเสาเข็ม สมารถแปรผลได้โดยตรงจากสญัญาณสะท้อนกลบัท่ีอยู่ในรูปของ

ความเร็วกบัเวลา โดยอาศยัหลกัการท่ีว่าคณุสมบติัของหน้าตดัเสาเข็มทาง พลศาสตร์ Dynamic Pile Stiffness), หรือท่ี
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เรียกว่า อิมพีแดนท์ (Impedance), Z ท่ีเปล่ียนแปลงไปจะมีผลทําให้คล่ืนความเค้นเกิดการสะท้อนกลบัในรูปแบบของ
ความเค้นอดั (Compression Wave) หรือคล่ืนความเค้นดงึ (Tension Wave) คล่ืน 

  ค่าอิมพีแดนท์, Z ดงักล่าวประกอบด้วยผลคูณของพืน้ท่ีหน้าตดักับค่าโมดูลสัยืดหยุ่นหารด้วยค่า
ความเร็วคล่ืน ดงันี ้

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

  เม่ือเสาเข็มทดสอบมีขนาดพืน้ท่ีหน้าตดัลดลง หรือมีค่าโมดลูสัลดลง เม่ือเทียบกบัหวัเสาเข็ม 
สญัญาณคลื่นความเค้นอดัจากการทดสอบจะเกิดการสะท้อนกลบั ณ จดุนีใ้นรูปของคล่ืนความเค้นดงึ (Tension Wave) 
แสดงผลในรูปสญัญาณ “บวก” ในกราฟระหวา่งความเร็วกบัเวลา 

  ในทํานองเดียวกนัหากพืน้ท่ีหน้าตดัเพิ่มขึน้หรือค่าโมดลูสัเพิ่มขึน้สญัญาณสะท้อนกลบัจะอยู่
ในรูปของคล่ืนความเค้นอดั (Compression Wave) แสดงผลในรูปสญัญาณ “ลบ” 

 
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 
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แผนภมิูตอ่ไปนีแ้สดงให้เหน็ลกัษณะการสะท้อนกลบัของคล่ืนและการแปรผล 

                                       
สําหรับเกณฑ์ในการยอมรับพิจารณาจากค่าดชันีความสมบรูณ์ (Integrity Factor) หรือ ค่า

เบต้า,  ซึง่มีคา่เทา่กบัอตัราการเปล่ียนแปลงของคา่อิมพีแดนท์ ณ จดุท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงหรือมีคา่เทา่กบั 
 
         =    Z2                                                             …………………………….  (3) 
                                            Z1 
 
เม่ือ   Z2 : คา่อิมพีแดนท์ ณ จดุท่ีพบการเปล่ียนแปลง 
   Z1 : คา่อิมพีแดนท์อ้างอิง ณ จดุท่ีติดตัง้เคร่ืองมือทดสอบ 

ตารางต่อไปนีแ้สดงสภาพความเสียหายท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในเสาเข็มทดสอบ ท่ีค่าดงันี ้ความ
สมบรูณ์ตา่งๆ อ้างอิงตามคําแนะนําของ F. Rahsche และ G.G. Goble 1986 

 
 

ค่าเบต้า,  
 

 
สภาพของเสาเขม็ 

0.90 – 1.0 สมบรูณ์ 
0.80 – 0.90 เสียหายเลก็น้อย 
0.60 – 0.80 เสียหาย 
ต่ํากวา่ 0.60 เสาเข็มหกั 
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อย่างไรก็ตามการประเมินขนาดความเสียหายและเกณฑ์ในการยอมรับข้างต้น เพ่ือเป็น
ข้อแนะนําเบือ้งต้น ควรนําข้อมลูอ่ืนๆ อาทิเช่น ประวติัในการก่อสร้างเสาเข็มดงักล่าว, ลกัษณะการออกแบบฐานราก, 
ลกัษณะอาคารและนํา้หนกับรรทกุ, การเคล่ือนตวัของเสาเข็มภายหลงัการก่อสร้างและการเอียงของเสาเข็มประกอบการ
พิจารณาด้วย 
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5 มาตรฐานงานไม้ 
 

ขอบข่าย 
มาตรฐานนีค้รอบคลมุถงึไม้ท่ีใช้ในโครงสร้างของงานก่อสร้างทกุชนิด ยกเว้นไม้แบบและไม้อดัประเภทตา่ง ๆ  

 
5.1  ชนิดและประเภทของไม้ 

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

5.1.2 ถ้าหากว่าแบบแผนผงัรายละเอียดไม่ได้ระบุประเภทไม้เนือ้แข็งให้ใช้แล้ว ไม้เนือ้แข็งท่ีนํามาใช้จะ 
ต้องมีคณุภาพไมต่ํ่ากวา่ไม้ตะเคียนทอง 

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

5.1.4 ไม้เนือ้อ่อนท่ีนํามาใช้ในงานก่อสร้างทัง้หมด จะต้องทาด้วยนํา้มนักนัแมลงหรืออบด้วยนํา้ยาอย่าง
ใดอยา่งหนึง่ นอกจากแบบและรายการละเอียดจะได้ระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืน 

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

 
5.2  ขนาดของไม้ 

5.2.1 ขนาดของไม้ต่างๆ ท่ีได้ระบไุว้ในแบบรายละเอียดหรือในรายการเป็นขนาดของไม้ท่ียงัมิได้ไสเรียบ 
ท่ีใช้เรียกกนัอยูใ่นตลาด 

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

5.2.3 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. 
 

5.3  เกณฑ์กาํจัดข้อบกพร่องในเนือ้ไม้ 
ไม้ต่างๆ  ท่ีนํามาใช้งานนอกจากจะมีคณุภาพและได้มาตรฐานตามข้อกําหนดต่างๆ  ดงักลา่วมาแล้วจะต้อง

มี  คณุภาพเป็นไปตามเกณฑ์กําหนด ดงัตอ่ไปนี ้
ไมก่้อสร้างชัน้มาตรฐาน (ชัน้ 2) 
5.3.1 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 

5.3.2 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 

 
5.3.3 เนือ้ไม้แหวง่ท่ีขอบไม้ 
 ยอมให้เนือ้ไม้แหวง่ได้ไมเ่กินขนาดหน้าแคบดงันี ้
 1/8” สําหรับไม้ก่อสร้างชัน้หนึง่ 
 1/5” สําหรับไม้ก่อสร้างชัน้สอง 
 1/4” สําหรับไม้ก่อสร้างชัน้สาม 
5.3.4 มมุเสีย้น 
 มมุเสีย้นจะต้องมีความลาดชนัไมเ่กิน 1 ใน 15 
5.3.5 กะพี ้
 กะพีย้อมให้มีได้สําหรับงานก่อสร้างชั่วคราว ถ้าเป็นงานก่อสร้างถาวรหน้าทัง้ส่ีของไม้แต่ละหน้า

จะต้องมีสว่นท่ีเป็นแก่นให้เหน็ได้อยา่งน้อย 85% ถ้ามิฉะนัน้ ก็ต้องทําการอาบนํา้ยาท่ีเช่ือถือได้เสียก่อน 
5.3.6 ไม้ทอ่นใดท่ีมีนํา้หนกัเบาผิดปกติ หรือมีเนือ้ผดุ้วยเหตใุดก็ตาม ให้คดัออกห้ามนํามาใช้ 

 
  5.4  การเกบ็และส่งตัวอย่างไม้เพ่ือทดสอบคุณภาพ (สาํหรับงานโครงสร้างอาคารที่เป็นไม้) 

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

5.4.2    การส่งตวัอย่างไม้เพ่ือทดสอบคณุภาพนัน้ ผู้ รับจ้างจะต้องส่งมาให้ผู้ออกแบบแต่เน่ินๆ ก่อนเร่ิมงาน
ไม้นัน้ๆ  เม่ือได้รับความเหน็ชอบอนญุาตให้ใช้ไม้นัน้ๆ ได้แล้วจงึดําเนินงานตอ่ไปได้หากผู้ รับจ้างได้ดําเนินการไปก่อนท่ีจะรู้
ผลการทดสอบคณุภาพไม้และปรากฏผลการทดสอบคณุภาพไม้ภายหลงัวา่ไมไ่ด้คณุภาพตามกําหนดแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้อง
รือ้ไม้ส่วนนัน้ๆ ท่ีได้ทํางานไปแล้วออกทัง้หมด และใช้ไม้ท่ีมีคุณภาพถูกต้องตามข้อกําหนดมาดําเนินการใหม่ ค่า 
เสียหายตา่งๆ ท่ีบงัเกิดขึน้เน่ืองจากเหตดุงักลา่วนัน้ ผู้ รับจ้างจะเรียกร้องเอาจากคณะกรรมการตรวจการจ้างไมไ่ด้ 
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5.4.3 ไม้ตา่งๆ ท่ีจะนํามาใช้งานได้นัน้จะต้องมีขนาดได้ตามเกณฑ์ท่ีระบแุละมีคณุภาพถกูต้องตามมาตร-
ฐานการทดสอบคณุภาพไม้ของ ASTM 

5.4.4 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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6. มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 

ขอบขา่ย 
มาตรฐานนีค้รอบคลมุสําหรับโครงสร้างของสิ่งก่อสร้าง นอกจากรายการประกอบแบบเฉพาะท่ีระบุเป็นอย่างอ่ืน 

ดงัตอ่ไปนี ้
 

6.1  ปูนซีเมนต์ 
6.1.1    ปนูซีเมนต์ท่ีใช้ในการก่อสร้างของโครงสร้างให้ใช้ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ีผลิตในประเทศไทย  

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

ผลติออกจากโรงงานใหม่ๆ  (ถ้าสงสยัวา่ผลติมานานต้องให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบก่อนนํามาใช้) 
6.1.3 ปนูซีเมนต์บรรจถุงุ จะต้องเก็บไว้บนพืน้สงูกว่าพืน้ดินอย่างน้อย 20 ซม. ในโรงท่ีมีหลงัคาคลมุมีฝา

กัน้ฝนได้ดี 
6.1.4 ห้ามใช้ปนูซีเมนต์ท่ีเส่ือมคณุภาพโดนความชืน้ แข็งตวัจบักนัเป็นก้อนแล้ว หรือเหตอ่ืุน 
6.1.5  เม่ือจําเป็นจะต้องใช้ปนูซีเมนต์ชนิดแข็งตวัเร็วแล้ว ให้ใช้ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 ซึ่งมี 

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

คณุภาพถกูต้องตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ท่ี มอก.15 เลม่ 1-2547 
 

6.2  ทราย 
6.2.1 ต้องเป็นทรายนํา้จืดท่ีหยาบ คม แข็งแกร่งและสะอาดปราศจากวตัถอ่ืุนเจือปน เช่น เปลือกหอย ดิน 

เถ้าถ่าน และผกัหญ้าตา่งๆ 
 6.2.2  ต้องผา่นการทดสอบคณุสมบติัตามมาตรฐานการทดสอบคอนกรีตของ ASTM C 33-82 

 
6.3  หนิ หรือ กรวด 

6.3.1 หิน กรวด ท่ีใช้ต้องแข็งแกร่ง ไมผ่ ุและสะอาดปราศจากวตัถอ่ืุนเจือปน 
6.3.2 ก่อนนําไปใช้ผสมคอนกรีตต้องร่อนเมล็ดใหญ่กว่ากําหนดออกและล้างนํา้ให้ปราศจากสิ่งสกปรก

ก่อนใช้ผสม 
6.3.3 ต้องผา่นการตรวจสอบคณุสมบติัมาตรฐานการทดสอบหินและกรวด ASTM C 136-82 
 

6.4  นํา้ 
6.4.1 นํา้ท่ีใช้ผสมคอนกรีตต้องเป็นนํา้จืด ปราศจากนํา้มนั กรด ดา่ง เกลือ และสารอินทรีย์ตา่งๆ 
6.4.2 ถ้านํา้ในท่ีก่อสร้างไมดี่พอ เช่น นํา้ท่ีมีนํา้ทิง้จากโรงงานอตุสาหกรรมเจือปนอยู่ คณะกรรมการตรวจ

การจ้างอาจสัง่ให้นํานํา้สะอาดท่ีอ่ืนมาใช้ได้ 
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6.5 คอนกรีต 
6.5.1 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 3 450 40 350 

 
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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6.5.2 การผสมคอนกรีต 
การผสมคอนกรีตต้องผสมด้วยเคร่ืองเสมอไป การผสมคอนกรีตแต่ละครัง้ให้ผสมด้วยวสัดุตามท่ี

กําหนดให้ในข้อ 1, 2, 3 และ 4 โดยใช้อตัราสว่นปนูซีเมนต์เป็นกิโลกรัมสว่นผสมอ่ืน ใช้เป็นลิตร การผสมด้วยเคร่ืองในครัง้
หนึง่ๆ ต้องให้เคร่ืองผสมคอนกรีตหมนุอยา่งน้อย 2 นาที เพ่ือให้วสัดไุด้เคล้ากนัเป็นเนือ้เดียวกนั 

6.5.3 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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6.5.4 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 

6.5.5 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 

6.5.6 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 



โครงการออกแบบปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 20/DS/ARU24-09 

Doc. No.   :  FEC/ARU24/SP-S/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  งานโครงสร้าง Page   6-5/7 

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

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 

 
        6.6  การป้องกันการซมึ 
                  6.6.1    คอนกรีตกนัซมึ 
 ในส่วนของโครงสร้างท่ีต้องการป้องกนัความชืน้ซึมผ่าน อาทิเช่น  ถงัเก็บนํา้คอนกรีตเสริมเหล็ก ถงั
บําบดันํา้เสียคอนกรีตเสริมเหลก็  สระวา่ยนํา้ พืน้ดาดฟ้าคอนกรีตเสริมเหลก็ อาคารชัน้ใต้ดิน   เป็นต้น คอนกรีตกนัซมึต้อง
ได้รับการตรวจสอบคณุภาพ จากกรรมการตรวจการจ้างก่อนนํามาใช้ 
                  6.6.2    วสัดกุนัซมึ 

  ในการก่อสร้างอาคารชัน้ใต้ดิน  ถงัเก็บนํา้ใต้ดิน หรือ พืน้ชัน้ดาดฟ้าท่ีระบใุห้มีวสัดกุนัซมึ  ทางผู้ รับจ้าง
ต้องจดัหาและทําการปแูผ่นวสัดสุงัเคราะห์ปกูนัซึมประเภท Polyvinyl Chloride Waterproof Membrane ในบริเวณท่ี
ต้องการป้องกนันํา้ซมึผา่น 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 6.6.1 แสดงการปวูสัดกุนัซมึสําหรับถงัเก็บนํา้ใต้ดิน, สระวา่ยนํา้ , อาคารใต้ดิน 
 
 

                           
 
                                                    รูปท่ี 6.6.2 แสดงการปวูสัดกุนัซมึสําหรับพืน้ชัน้ดาดฟ้า 
 
 
 

คอนกรีตบลอ็กหนา 7 cm. 

วสัดุกนัซึม 
ภายในฉาบเรียบ 

คอนกรีตกนัซึม 

คอนกรีตหยาบ 

คอนกรีตเททบัหนา้ 
วสัดุกนัซึม 
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6.6.3  แผน่ยางกนันํา้ (Water Stop) 
 รูปร่างและขนาดของแผ่นยางกันนํา้ต้องเป็นไปตามท่ีกําหนดในแบบ วัสดุท่ีใช้ต้องผลิตจากยาง

ธรรมชาติ หรือยางสงัเคราะห์ท่ีมีความเหมาะสม จะต้องมีใบรับรองการทดสอบความสามารถในการกนันํา้ได้จากสถาบนัท่ี
เช่ือถือได้   
 

6.7 แบบหล่อ 
6.7.1) 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 

 6.7.2)  แบบหลอ่ต้องประกอบแบบให้แน่นหนา และต้องยดึคํา้ยนัแบบ มิให้เคล่ือนท่ีได้ต้องเข้าแบบให้สนิท
เพ่ือกนัมิให้นํา้ปนูร่ัวและผิวด้านในของแบบท่ีถกูกบัคอนกรีตต้องเรียบล้างให้สะอาดแล้วทานํา้มนัก่อนลงมือเทคอนกรีต
เสมอ 

6.7.3)  แบบหลอ่จะถอดออกไม่ได้จนกวา่จะได้กําหนด การถอดแบบต้องไม่ให้คอนกรีตได้รับความกระทบ 
กระเทือน และให้ถือกําหนดเวลาการถอดแบบ ดงัตอ่ไปนี ้

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

ทัง้นีใ้ห้ยกเว้นในกรณีท่ี ใช้ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดแข็งตวัเร็ว ซึง่ให้ถือกําหนดถอดแบบได้ทัง้หมด 
เม่ือคอนกรีตมีอายคุรบ 7 วนั 

6.7.4) ห้ามขึน้ไปทําการก่อสร้าง บนแบบหลอ่ของสว่นก่อสร้างท่ีเทคอนกรีตแล้ว จนกว่าจะพ้น 48 ชัว่โมง 
หลงัจากเทคอนกรีตครัง้สดุท้ายในแบบหลอ่สว่นนัน้ 

6.7.5) แบบหลอ่ท่ีรือ้ออกแล้ว ก่อนท่ีจะนํามาใช้ใหม่ จะต้องทําความสะอาดและตกแต่งพร้อมทัง้ทานํา้มนั
ให้เรียบร้อยเสียก่อน จงึจะนําไปใช้อีกได้ 
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7.  มาตรฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีต 
 

ขอบขา่ย 
มาตรฐานงานเหลก็เสริมคอนกรีตนี ้ครอบคลมุสําหรับงานคอนกรีตทัว่ไปทัง้หมด ยกเว้นงานคอนกรีตอดัแรง 

 
7.1  เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 

เหลก็เส้นเสริมคอนกรีตต้องเป็นเหล็กเส้นใหม่ท่ีไม่เคยใช้งานมาก่อน ต้องมีผิวสะอาดไม่มีสนิมกร่อนไม่เปือ้น  
นํา้มนั ไมมี่รอยแตกร้าว และต้องมีคณุสมบติั ดงัตอ่ไปนี ้

7.1.1 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) ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 21% ในช่วงความยาว 5 เท่าของขนาดเส้นผ่า 

ศนูย์กลางของเหลก็เส้นนัน้ 
4) คณุสมบติัอ่ืน ๆ ตรงตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก.20-2543 

7.1.2   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 
 

7.2 ความคลาดเคล่ือนที่ยอมให้ 
 7.2.1 สําหรับเหลก็เส้นกลม 

 
ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้สําหรับเหลก็เส้นกลมเส้นผา่ศนูย์กลางของเหลก็เส้นกลม 
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หมายเลขขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 
(มลิลเิมตร) 

ความคลาดเคล่ือนที่ยอม
ให้ไม่เกนิกว่า (มลิลเิมตร) 

ผลต่างของเส้นผ่าศูนย์กลาง
วัด ณ ตําแหน่งเดียวกันไม่
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 
 

7.2.2 สําหรับเหลก็เส้นข้ออ้อย 
1) ขนาดระบขุองเส้นผา่ศนูย์กลางของเหลก็เส้นข้ออ้อย หาได้จากสตูร 

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

2) ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ สําหรับเส้นผา่ศนูย์กลางของเหลก็เส้นข้ออ้อย 
 
หมายเลขขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง (มลิลเิมตร) ความคลาดเคล่ือนที่ ยอมให้ไม่

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) 
 
 7.3 การเกบ็วัสดุ 

7.3.1 เหลก็เส้นท่ีนํามาใช้ในงานก่อสร้างจะต้องเก็บไว้ในท่ีมีหลงัคาคลมุ และมีฝากําบงัฝนทัง้หมดจะต้อง
เก็บไว้เหนือพืน้ดินไมน้่อยกวา่ 20 ซม. 

7.3.2 เหลก็เส้นท่ีนําใช้งานจะต้องแยกเก็บไว้เป็นพวกๆ โดยมีป้ายบอกชนิดและขนาดไว้อยา่งชดัเจน 
 

7.4 การดัดเหล็กเส้น 
7.4.1 ห้ามดดัเหลก็เส้น โดยวิธีเผาให้ร้อน 
7.4.2 การดดัเหลก็เส้น เป็นไปตามมาตรฐานของ ASTM 
7.4.3 การดดัเหลก็กล้า ความลาดเอียงของเหลก็คอม้า  นอกจากระบไุว้ในแบบรูปรายละเอียด จะต้องดดั

เอียงเป็นมมุ 45 องศา ทัง้หมด การดดัโค้งตรงมมุ ต้องใช้รัศมีภายในเท่ากบั 6 เท่า   ของขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางของ
เหลก็เส้นนัน้ 
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7.5 การต่อเหล็กเสริม 
7.5.1 เหลก็เสริมของคาน – พืน้ นอกจากท่ีเป็นคานย่ืน หรือพืน้ท่ีระบไุว้ในแบบแปลนจะต้องต่อในตําแหน่ง

ดงัตอ่ไปนี ้
เหลก็ลา่งของคาน - พืน้ ให้ตอ่ตรงบริเวณหวัเสาหรือหวัคาน 
เหลก็บนของคาน - พืน้ ให้ตอ่ตรงบริเวณกลางคาน - พืน้ 
สําหรับเหลก็เสาให้ตอ่ตรงจดุหลงัพืน้ เป็นไปตามแบบมาตรฐานการดดัและการตอ่เหลก็เส้น 

7.5.2 รอยตอ่ของเหลก็เสริมแตล่ะเส้นท่ีอยูข้่างเคียงต้องไม่อยู่ในแนวเดียวกนัและควรเหล่ือมกนัประมาณ 
1.00 เมตร หากไมจํ่าเป็นจริงๆ แล้วห้ามตอ่เหลก็ 

7.5.3 การตอ่เหลก็อาจทําได้หลายวิธี คือ 
1) ในการต่อเหลก็แบบวางทางเหลื่อมกนั ให้วางทาบโดยเหล่ือมกนัมีระยะยาวเท่ากบั 40 เท่า

ของเส้นผา่ศนูย์กลางของเส้นเหลก็นัน้  
2) การตอ่โดยวิธีการเช่ือมด้วยไฟฟ้า 

2.1) ไฟฟ้าท่ีใช้เช่ือมต้องมีกําลงัแรงสงูพอ การต่อให้เช่ือมแบบชน (Butt Weld) และจะต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานของการเช่ือมเหล็กทกุประการ เม่ือเช่ือมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วรอยต่อจะต้องรับแรงเค้นดึง (Tensile 
Stress) จะได้ไมน้่อยกวา่ 1.25   เทา่ของแรงเค้นดงึของเหลก็เส้น ตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อ 1 

2.2) การเช่ือมตอ่เหลก็เส้นให้ปฏิบติัดงันี ้
2.2.1) ตดัปลายเหล็กทัง้สองท่อนท่ีจะนํามาเช่ือมให้เอียงลาดตามแบบการเช่ือม 

ตอ่เหลก็ด้วยไฟฟ้า 
2.2.2) ทําความสะอาดปลายเหล็กท่ีตดัแล้วนํามาวางให้ได้แนวหรือได้ศูนย์และมี

ระยะหา่งได้ตามแบบมาตรฐานการเช่ือมตอ่เหลก็ด้วยไฟฟ้า 
2.2.3) ทําการเช่ือมเป็นขัน้หรือแนวภายหลงัการเช่ือมแนวหนึ่งหรือชัน้หนึ่งๆแล้ว

จะต้องเคาะเอาขีเ้หลก็หุ้มแนวหรือชัน้นัน้ๆ ออกทกุครัง้ไปปฏิบติัดงันีเ้ร่ือยไปจนเช่ือมได้ความหนาเตม็ตามกําหนด 
2.2.4) สําหรับเหล็กขนาดเล็กตัง้แต่เส้นผ่าศนูย์กลาง 9 มิลลิเมตร ลงมาให้เช่ือม

โดยการตดัปลายเหลก็ตรง 
 

7.6 การเกบ็เหล็กเส้นตัวอย่างเพ่ือการทดลอง 
7.6.1 ผู้ รับจ้างจะต้องตัดเหล็กเส้นทุกๆ ขนาด ขนาดหนึ่งไม่น้อยกว่า 5 ท่อนยาวท่อนละไม่น้อยกว่า  

1.00 เมตร 
7.6.2 การเก็บเหล็กเส้นตัวอย่างจะต้องเก็บจากกองเหล็กท่ีอยู่ในสถานท่ีก่อสร้าง และจะต้องเก็บ

เหลก็เส้นตวัอยา่งตอ่หน้าคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
7.6.3 เม่ือเก็บเหล็กเส้นตวัอย่างได้เรียบร้อยแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องนําส่งมายงัคณะกรรมการตรวจการจ้าง

เพ่ือทําการทดสอบคณุภาพ ซึ่งวิศวกรจะเป็นผู้ กําหนดให้ว่าจะให้ส่วนราชการหรือบริษัทเอกชนใดเป็นผู้ทดสอบ โดยท่ีค่า 
ใช้จ่ายในการทดสอบผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกเองทัง้สิน้ 
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7.6.4 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการนําส่ง และทดสอบคุณภาพของเหล็กเส้นตวัอย่าง ตลอดจนค่าธรรมเนียม
ตา่งๆ  ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกเองทัง้สิน้ 

7.6.5 ถ้าปรากฏว่าเหล็กเส้นตวัอย่างท่ีนําไปทดสอบนัน้ มีคณุภาพต่ํากว่าคณุภาพของเหล็กเส้นท่ีได้ระบุ
ไว้ในข้อ 1 แล้ว การท่ีจะนําเหล็กเส้นกองท่ีเก็บเหล็กตวัอย่างนัน้มาใช้งานได้หรือไม่อย่างไร ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ท่ีจะให้ผู้ รับจ้างจัดหาเหล็กเส้นท่ีมีคุณภาพได้ตามข้อท่ีกําหนดมาเปล่ียนให้ใหม่ หรือเพิ่ม
จํานวนเหลก็เสริมให้มากขึน้ โดยท่ีผู้ รับจ้างจะคิดเงินเพิ่มไมไ่ด้ 
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8. การดดัและการต่อเหล็กเส้น 
 

8.1 การงอปลายเหล็ก  
8.1.1 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 

8.2.2 การงอขอเหลก็ข้ออ้อยขนาดตัง้แต ่Dia 16 มม. ขึน้ไป ให้งอ 90 องศา ดงัในข้อ 8.1.1 
8.2.3 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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8.2 การวางเหลก็คาน 
ถ้าไมร่ะบไุว้ในแบบรายละเอียดให้ปฏิบติัดงันี ้

 
 
 

 

หมายเหตุ 
 

ก.  ในกรณีท่ีคานมีความลกึมากกวา่ 1/10 ของความยาวช่วง ตําแหน่งตา่ง ๆ 
     ของเหลก็ให้เป็นไปตามท่ีผู้ออกแบบระบ ุ

8.3 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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9. การเช่ือมต่อเหล็กด้วยไฟฟ้า 
 

9.1    ลวดเช่ือมและกระแสไฟฟ้าที่ใช้ 
 9.1.1 ลวดเช่ือมท่ีนํามาใช้เช่ือมให้ใช้ลวดเช่ือมท่ีมีคณุสมบติัเป็นไปตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 
มอก.49 
 

9.2    การวางเหลก็เพ่ือเช่ือมสาํหรับเหลก็แผ่นและเหลก็รูปต่าง ๆ 
 9.2.1 การตอ่เหลก็แบบชน (Butt Weld) ให้ตอ่ด้วยวิธีดงันี ้คือ 
 1) Square-butt joint welded both sides ใช้สําหรับตอ่เหลก็ท่ีมีความหนา (T) ไมเ่กิน 1/4”  
(6.35 มม.) 

 

 
 

2) Open Square-butt joint welded both sides ใช้สําหรับต่อเหลก็ท่ีความหนา (T) ระหว่าง 
1/4”-5/16” (6.35-8 มม.) 
 

 
  

1/32”-1/8” หรือ 0.8-3.2 มม. 

1/32”-1/8” หรือ 0.8-3.2 มม. 

T 

0-1/6” หรือ 0-4.2 มม. 

1/32”-1/8” หรือ 0.8-3.2 มม. 

1/32”-1/8” หรือ 0.8-3.2 มม. 

ปลายเหลก็ตดัตรง 

อย่างน้อย T/2 

T 

ปลายเหลก็ตดัตรง 
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3) Single - V butt joint welded both sides ใช้สําหรับต่อเหลก็ท่ีมีความหนาเกินกว่า 5/16”  
(8 มม) 

    ความยาว L อยา่งน้อย 5 เทา่ของ T1 แตไ่มน้่อยกวา่ 1” (2.54 ซม.) 

1/32”-1/8” หรือ 0.8-3.2 มม. 

1/32”-1/8” หรือ 0.8-3.2 มม. 

1/32”-1/8” หรือ 0.8-3.2 มม. 

1/32”-1/8” หรือ 0.8-3.2 มม. 

อย่างน้อย 1/8” หรือ 3.2 มม. 

อย่างน้อย 1/16” หรือ 1.6 มม. 

0-1/16” หรือ 0-1.6 มม. 

0-1/8” หรือ 0-32 มม. 

T 

T 

60 

60 

T หนากวา่ T1 
L 

W W 

T1 

T 

4) Double-V butt joint ใช้สําหรับตอ่เหลก็ท่ีมีความหนา (T) เกิน 5/16” (8 มม.) 

 9.2.2 การตอ่เหลก็แบบทาบกนั (Fillet Welds) ใช้ตอ่ด้วยวิธีดงันี ้

 1) Double Fillet-Welded Lap Joint 
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   ความยาว W ให้เป็นไปตามแบบรายละเอียดแตไ่มน้่อยกวา่คา่ท่ีกําหนดไว้ในตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ขนาดรอยเช่ือม (Minimum weld sizes for thick plates) 
 

ความหนาของแผ่นเหลก็ แผ่นที่หนากว่า (T) ขนาดขาของรอยเช่ือม 
(W) อย่างน้อย 

หมายเหตุ 

 0- ½”  12.7 มม.  3/16” (4.76 มม.) ทัง้นีข้นาดขาของ 

เกินกวา่ 1/2” - 3/4”  12.7 - 19.05 มม.  1/4” (6.35 มม.) รอยเช่ือมตอ่ (W) ต้อง 

เกินกวา่ 3/4” - 1 1/2”  19.05 - 38.01 มม.  5/16” (7.94 มม.) ไมม่ากกวา่ความหนา 

เกินกวา่ 1 1/2” - 2 1/4”  38.1 - 57.15 มม.  3/8” (9.53 มม.) ของแผน่เหลก็แผน่ท่ี 

เกินกวา่ 2 1/4” - 6”  57.15 - 152.04 มม.  1/2” (12.07 มม.) บางกวา่ 

เกินกวา่  6”  152.04 มม.  5/8” (15.88 มม.)  

 
 2) Fillet - reinforced butt - welded T joint 

 
ความยาว W ประมาณ T/4 แตต้่องไมต่ํ่ากวา่ 3/8” (9.35 มม.) 

   Max.effictive fillet  =  T - 1/16” 
   

3) ความหนาของรอยเช่ือม (Throat thickness = 0.707 w) จะต้องเป็นไปตามแบบหรือรายการ
ท่ีได้ระบไุว้ 

T W W 
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4) ในกรณีท่ีแบบรายละอียดไม่ได้ระบขุนาดของรอยเช่ือมหรือได้ระบขุนาดน้อยกว่าค่าท่ีระบไุว้
ใน   ตารางท่ี 2 แล้ว ขนาดของรอยเช่ือมจะต้องเป็นไปตามตารางท่ี 2 
 
9.3 การต่อเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย 

9.3.1 การเช่ือมตอ่จะต้องเป็นไปตามแบบท่ีกําหนดให้แบบใดแบบหนึง่ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 9.2 
9.3.2 ตําแหน่งการต่อเหล็กจะต้องไม่ต่อ ณ จดุท่ีเหลก็งอ รอยต่อจะต้องอยู่ห่างจากจดุท่ีเหลก็งออย่างน้อย 

50 เทา่ของเส้นผา่ศนูย์กลางของเหลก็เส้นนัน้ 
9.3.3 การตอ่เหลก็ให้ตอ่ ณ ตําแหน่งท่ีเหลก็รับแรงน้อยท่ีสดุ ในกรณีท่ีไมส่ามารถตอ่เหลก็ ณ จดุท่ีกําหนด

ดงักลา่วได้ให้เสริมเหลก็ปลอกมากขึน้จากเดิมเป็นสองเทา่ในระยะหา่งจากปลายของเหลก็ท่ีเช่ือมแต่ละปลายออกไปอย่าง
น้อย 15 เทา่ ของเส้นผา่ศนูย์กลางของเหลก็เส้นนัน้ 

 
9.4 การดาํเนินการเช่ือม 

9.4.1 เหลก็ท่ีจะนํามาเช่ือมจะต้องตดัปลายแล้ววางให้ได้รูปตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อ 9.2 
9.4.2 บริเวณปลายเหลก็ท่ีตดัก่อนท่ีจะนํามาเช่ือมจะต้องขดัให้เรียบและสะอาดปราศจาก ฝุ่ น สี นํา้มนั 
9.4.3 เหลก็เส้นท่ีจะนํามาเช่ีอมต่อกนัจะต้องวางให้ได้แนวเส้นผ่าศนูย์กลางของกนัและกนั ขณะท่ีทําการ

เช่ือมควรวางอยูท่ี่รองรับยาวประมาณข้างละ 1 เมตร หา่งจากจดุท่ีจะเช่ือมตอ่ 
9.4.4 การเช่ือมจะต้องเช่ือมเป็นชัน้ๆ หรือเป็นแนวๆ ตามลําดบัดงัตวัอยา่งท่ีได้แสดงไว้ในรูป 
9.4.5 ระหว่างการเช่ือมแต่ละแนวให้ปลอ่ยทิง้ไว้ในอากาศน่ิงจนอณุหภมิูลดลงต่ํากว่า 250 องศาเซลเซียส 

โดยการวดัท่ีผิวตรงจดุกึง่กลางความยาวของแนวเช่ือม ห้ามกระทําการใดๆ เพ่ือจะเร่งให้อณุภมิูลดลง 
เม่ือเช่ือมเสร็จแต่ละชัน้หรือแต่ละแนวการเช่ือมขัน้ต่อไปจะต้องเคาะเอาขีเ้หลก็ออกให้หมดทกุครัง้ แล้วแปรง

ให้สะอาดเสียก่อน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานระบบไฟฟ้าและงานระบบไฟฟ้าและสือ่สารสือ่สาร  
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1. ความต้องการและข้อกาํหนดทั่วไป 
 
1.1   บทนํา 

เจ้าของโครงการมีความประสงค์จะจดัหาพร้อมติดตัง้เคร่ือง วสัดแุละอปุกรณ์ ในระบบไฟฟ้า ระบบส่ือสาร ระบบ
สญัญาณ ตลอดจนอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ สําหรับใช้งานในโครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง อย่างสมบูรณ์ ตาม
รายละเอียดท่ีระบไุว้ในแบบ และข้อกําหนดท่ีจะได้กล่าวถึงต่อไป โดยท่ี วสัดแุละอปุกรณ์ ตลอดจนการติดตัง้ระบบต่างๆ 
ต้องมีความเหมาะสมกบัการใช้งาน ภายใต้สภาพภมิูอากาศแวดล้อม ดงัตอ่ไปนี ้

ก. ความสงูใกล้เคียงระดบันํา้ทะเลปานกลาง 
ข. อณุหภมิูสงูสดุเฉล่ีย 35.6 องศาเซลเซียส (96 องศาฟาเรนไฮท์) 
ค. อณุหภมิูเฉล่ียตลอดปี 30 องศาเซลเซียส (86 องศาฟาเรนไฮท์) 
ง. ความชืน้สมัพทัธ์สงูสดุเฉล่ีย 79% 
จ. ความชืน้สมัพทัธ์เฉล่ียตลอดปี 55% 

 
1.2   ขอบเขตของงาน 

1) ผู้ รับจ้างต้องจดัเตรียมแผนงาน กรรมวิธีดําเนินการ ตลอดจนบุคลากร ให้เป็นไปตามข้อกําหนดทกุประการ 
เพ่ือให้งานในความรับผิดชอบ บรรลผุลและประโยชน์สงูสดุแก่ผู้วา่จ้าง 

2) ผู้ รับจ้างต้องจดัหา ติดตัง้และทดสอบเคร่ือง วสัด-ุอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบส่ือสาร ระบบสญัญาณ และ
อ่ืนๆ ซึ่งติดตัง้ทัง้ภายนอกและภายในอาคารดงัแสดงไว้ในแบบ และข้อกําหนด เพ่ือให้ใช้งานได้สมบรูณ์และถกูต้องตาม
ความประสงค์ของผู้วา่จ้าง 

4) เคร่ืองและอปุกรณ์ทกุชิน้ ต้องเป็นของใหม่ได้มาตรฐานสากล ไม่เคยผ่านการใช้ท่ีใดมาก่อนและอยู่ในสภาพ
เรียบร้อยสมบรูณ์จนถงึวนัทําการติดตัง้ 

5) ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในการจดัเก่ียวกบัการขนส่งเคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ถึงบริเวณสถานท่ีติดตัง้ รวมทัง้
การเก็บรักษาและป้องกนัความเสียหายใดอนัจะเกิดขึน้ระหวา่งการก่อสร้างจนถงึวนัสง่มอบงาน 

6) การติดตัง้การขนสง่ การใช้แรงงาน การเก็บรักษา และการปฏิบติัการต่างๆซึง่จําเป็นในการดําเนินการติดตัง้
ให้เป็นไปโดยเรีบยร้อย ถกูต้องตามข้อกําหนดและหลกัวิชาการทางวิศวกรรม 

7) งานของผู้ รับจ้างเร่ิมจากการจัดหาและติดตัง้สายไฟแรงสูงและแรงต่ํา จากเคร่ืองวดัหน่วยไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าฯ จนถึงจุดตําแหน่งดวงโคม, เต้ารับไฟฟ้า, เต้ารับโทรศพัท์, และอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆตามระบุไว้ในแบบให้ถูกต้อง
ตามท่ีกําหนด และสามารถใช้งานได้ดี 

8) วสัดแุละอปุกรณ์อ่ืนๆท่ีจําเป็นสําหรับช่วยให้ระบบใช้งานได้ดี แม้ว่าจะไม่ได้ระบไุว้ในแบบรูปและรายการ แต่
หากมีความจําเป็นตามหลกัวิชาชีพวิศวกรรมก็เป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างต้องจดัหามาติดตัง้ในงานเพ่ือให้ได้ระบบท่ีสมบรูณ์
และมีประสทิธิภาพ ทัง้นีโ้ดยความพิจารณาเหน็ชอบของผู้วา่จ้างโดยจะคิดคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมไมไ่ด้ 

9) ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและติดตัง้งานทางไฟฟ้าทัง้หมดท่ีกําหนดในรายละเอียด และแบบแปลนให้ถกูต้องตาม
มาตรฐานหรือกฎของการไฟฟ้าฯ ตามมาตรฐานเพ่ือความปลอดภยัทางไฟฟ้าของสํานกังานพลงังานแห่งชาติ ผู้ รับจ้าง
จะต้องรับแก้ไขงานท่ีติดตัง้แล้วผิดจากกฎดงักลา่วให้ถกูต้องโดยเร็ว และไมคิ่ดคา่ใช้จ่ายใดๆทัง้สิน้ 
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10) ในกรณีท่ีรายละเอียดขดักับแบบแปลน หรือผู้ รับจ้างมีความจําเป็นต้องเปล่ียนแปลงรายละเอียดจากแบบ
แปลนและรายละเอียดประการใด ให้ผู้ รับจ้างแจ้งต่อผู้ ว่าจ้างทราบทันทีและให้ได้รับความเห็นชอบอนุมัติจากวิศวกร
ผู้ออกแบบ หรือตวัแทนผู้ว่าจ้างก่อนจึงดําเนินการได้ หากผู้ รับจ้างดําเนินการไปโดยพละการ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิท่ีจะสัง่ให้
ผู้ รับจ้างแก้ไขใหมต่ามความเหน็ของผู้วา่จ้างโดยผู้ รับจ้างเป็นผู้ เสียคา่ใช้จ่ายในการนีเ้องทัง้หมด 

11) แบบท่ีแสดงไว้เป็นแบบทัว่ไป TYPICAL DIAGRAM ท่ีแสดงไว้เพ่ือให้ผู้ รับจ้างทราบถึงแนวทางและหลกัการ
ของระบบ รวมทัง้ความต้องการของผู้ว่าจ้าง แบบรูปดงักล่าวได้แสดงแนวทางการเดินท่อต่างๆและตําแหน่งท่ีติดตัง้และ
อปุกรณ์ใกล้เคียงกบัความจริง อย่างไรก็ตามในการติดตัง้ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบแบบสถาปนิก แบบโครงสร้างและแบบ
งานระบบอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดพร้อมทัง้จดัทําแบบงานใช้งานติดตัง้ SHOP DRAWING เสนอให้ผู้วา่จ้างทําการพิจารณา
เห็นชอบก่อนทําการติดตัง้จริงทุกครัง้ เพ่ือให้งานติดตัง้ดําเนินไปโดยสะดวก ไม่ขดัแย้งกบัระบบงานอ่ืน มีความถูกต้อง
ทางด้านเทคนิคในทกุๆทางและสามารถทํางานในภายหลงัได้เป็นอยา่งดี 

12) ผู้ รับจ้างจะต้องติดตอ่กบัการไฟฟ้าฯ เพ่ือให้มาติดตัง้เคร่ืองวดัหน่วยไฟฟ้า ตามขนาดและจํานวนท่ีกําหนดไว้
ในแบบ ตรวจแและทดสอบอปุกรณ์และติดตัง้งานผู้ รับจ้างจะต้องให้ความสะดวกและร่วมมือกบัการไฟฟ้าฯจนกวา่ติดตัง้
ไฟฟ้าทัง้หมดแล้วเสร็จผา่นการเหน็ชอบจากการไฟฟ้าฯจนกระทัง่การไฟฟ้าฯอนมุติัจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ใช้ในอาคารได้ 

13) ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเตรียมเอกสารหรือข้อมลูตา่งๆตามท่ีการไฟฟ้าฯต้องการเพ่ือประกอบการพิจารณาอนมุติั
มิเตอร์ไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าในอาคาร 

14) คา่ใช้จ่าย คา่ธรรมเนียม คา่ตรวจการเดินสายไฟฟ้า ตรวจการติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีต้อง
ชําระให้การไฟฟ้าฯ ตามระเบียบของการไฟฟ้าฯ ผู้ รับจ้างจะเป็นผู้ ชําระให้กบัการไฟฟ้าฯ โดยผู้ รับจ้างเป็นผู้ ทําการติดตอ่
ประสานงานเร่ืองท่ีเก่ียวข้องในการนีท้ัง้หมดแทนผู้วา่จ้าง จนกระทัง่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในอาคาร 

15) ระบบไฟฟ้า ระบบส่ือสาร ระบบสญัญาณ และอปุกรณ์อํานวยความสะดวกประกอบด้วยรายการดงัตอ่ไปนี ้
ก. ระบบจ่ายและควบคมุการจ่ายพลงังานไฟฟ้า 
ข. ระบบไฟฟ้ากําลงัและไฟฟ้าแสงสวา่ง 
ค. ระบบควบคมุ 
ง. ระบบโทรศพัท์ 
จ. ระบบการตอ่ลงดิน 
ฉ. ระบบป้องกนัฟ้าผา่ 
ช. ระบบสญัญาณแจ้งเหตเุพลงิไหม้  
ซ. ระบบคอมพิวเตอร์ 
ฌ. ระบบสญัญาณวิทยแุละโทรทศัน์รวม 
ญ.ระบบเสียง 

 
1.3   สถาบันมาตรฐาน 

ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน มาตรฐานทัว่ไปของ วสัด-ุอปุกรณ์ การประกอบและการติดตัง้ท่ีระบไุว้ในแบบ และ
รายละเอียดประกอบแบบ เพ่ือใช้อ้างอิงสําหรับงานตามสญัญาในโครงการนี ้ ให้ถือตามมาตรฐานของสถาบนัท่ีเก่ียวข้อง
ดงัตอ่ไปนี ้

 



โครงการออกแบบปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 20/DS/ARU24-09 

Doc. No.   :  FEC/ARU24/SP-E/0001 Rev. 0 
Doc. Title :  งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร Page        1-3/3 

 

 บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

ก. กฎและระเบียบกระทรวงอตุสาหกรรม (ไทย) 
ข. สํานกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก., ไทย) 
ค. กฎและประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ง. มาตรฐานวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย (ในพระบรมราชปูถมัภ์) (วสท., ไทย) 
จ. มาตรฐานการพลงังานแหง่ชาติ (ไทย) 
ฉ. กฎและระเบียบการไฟฟ้าท้องถ่ินท่ีกําหนด คือ การไฟฟ้านครหลวง (ไทย) 
 หรือ การไฟฟ้าภมิูภาค 
ช. American National Standards Institute (ANSI, สหรัฐอเมริกา) 
ซ. American Society of Testing Materials (ASTM, สหรัฐอเมริกา) 
ฌ. Underwriter Laboratory, Inc. (UL, สหรัฐอเมริกา) 
ญ. Factory Mutual Standards (FM, สหรัฐอเมริกา) 
ฎ. British Standards (BS, องักฤษ) 
ฏ. Deutsche Industrials Norms (DIN, เยอรมนั) 
ฐ. International Electrotechnical Commission (IEC) 
ฑ. Japanese Industrial Standard (JIS, ญ่ีปุ่ น) 
ฒ. National Electrical Code (NEC, สหรัฐอเมริกา) 
ณ. National Electrical Manufacturers Association (NEMA, สหรัฐอเมริกา) 
ด. National Electrical Safety Code (NESC, สหรัฐอเมริกา) 
ต. National Fire Protection Association (NFPA, สหรัฐอเมริกา) 
ถ. Verband Deutscher Electrotechniker (VDE, เยอรมนั) 

 
1.4   สถาบันตรวจสอบ 

ในกรณีท่ีต้องทดสอบคณุภาพ วสัด-ุอปุกรณ์ ท่ีใช้งานตามสญัญานี ้อนมุติัให้ทดสอบสถาบนัดงัตอ่ไปนี ้
ก. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ข. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ค. กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ง. สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
จ. การไฟฟ้าท้องถ่ินท่ีกําหนด 
ฉ. สถาบนัอ่ืนๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป และได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 
2.1    พนักงาน 

1) ผู้ รับจ้างต้องจดัหาวิศวกร หวัหน้าช่าง และช่างชํานาญงานท่ีมีประสบการณ์ ความสามารถเหมาะสมกบังาน
ท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีจํานวนเพียงพอสําหรับการปฏิบติังานได้ทนัที เพ่ือให้งานแล้วเสร็จทนัตามกําหนดการของผู้วา่จ้าง 

2) วิศวกรผู้ รับผิดชอบโครงการของผู้ รับจ้าง ต้องได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคมุ ตามพระราช-
บญัญติัควบคมุวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ รับผิดชอบในการดําเนินงาน และควบคมุการติดตัง้ให้เป็นไปตามแบบ รายละเอียด 
และข้อกําหนด ให้ถูกต้องตามหลกัวิชาและวิธีปฏิบติัซึ่งเป็นท่ียอมรับ การลงนามในเอกสารขณะปฏิบติังาน จะถือเป็น
ความผกูพนัของผู้ รับจ้างไมว่า่กรณีใดๆ ผู้ รับจ้างจะยกข้ออ้างถงึการท่ีตนไมท่ราบข้อเทจ็จริงตา่งๆ เพ่ือประโยชน์ของตนมิได้ 

3) ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาเหน็วา่พนกังานของผู้ รับจ้างมีคณุสมบติัไมเ่หมาะสม ผู้ว่าจ้าง
สงวนสทิธิท่ีจะสัง่การให้ผู้ รับจ้างจดัหาบคุคลท่ีเหมาะสมกวา่มาทดแทนได้ 
 
2.2    เคร่ืองมือ-เคร่ืองใช้ 

ผู้ รับจ้างต้องมีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และเคร่ืองผ่อนแรง ท่ีมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย สําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เป็นชนิดท่ีเหมาะสม อีกทัง้จํานวนเพียงพอกับปริมาณงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธ์ิท่ีจะขอให้ผู้
รับจ้างเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มจํานวนให้เหมาะสมกบัการใช้งาน 
 
2.3    การสาํรวจบริเวณก่อสร้าง 

ผู้ รับจ้าง ต้องสํารวจ ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างก่อนการติดตัง้วสัด-ุอปุกรณ์ ต่างๆ เพ่ือศกึษาถึงลกัษณะและสภาพ
ทัว่ไป ขอบเขตสิง่ก่อสร้างท่ีมีอยู ่สาธารณปูโภคตา่งๆ มีความเข้าใจเป็นอย่างดี ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ รับจ้างจะยกข้ออ้างถึงการ
ท่ีตนไมท่ราบข้อเทจ็จริง และ/หรือ ข้อมลูท่ีกลา่วข้างต้น เพ่ือประโยชน์ของตนมิได้ 

 
2.4   การตรวจสอบแบบ รายการ และข้อกาํหนด 

1) ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบสถาปัตยกรรม และโครงสร้างพร้อมไปกับแบบทางวิศวกรรม
สาขาอ่ืนๆ ท่ีปรากฎในโครงการนีก่้อนการติดตัง้ วสัด-ุอปุกรณ์ เสมอ เพ่ือขจดัข้อขดัแย้ง 

2) ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบแบบ รายการ และข้อกําหนดต่างๆ จนเข้าใจถึงเง่ือนไขต่างๆ โดยละเอียด เม่ือมี 
ข้อสงสยัหรือพบข้อผิดพลาดให้สอบถามจากคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยตรง 

3) ในกรณีท่ีเกิดมีความคลาดเคล่ือน ขดัแย้ง หรือไมช่ดัเจนในแบบประกอบสญัญา รายการเคร่ือง วสัด-ุอปุกรณ์ 
และเอกสารสญัญาอ่ืนๆ ผู้ รับจ้างต้องรีบแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบเพ่ือขอคําวินิจฉัยทนัที คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง จะพิจารณาตดัสนิโดยถือเอาสว่นท่ีดีกวา่ ถกูต้องกวา่เป็นเกณฑ์ 

4) ระยะ ขนาด และตําแหน่งท่ีปรากฎในแบบประกอบสญัญา ให้ถือตวัเลขเป็นสําคญั ห้ามใช้วิธีวดัจากแบบ
โดยตรง ในส่วนท่ีไม่ได้ระบตุวัเลขไว้เป็นการแสดงให้ทราบเป็นแนวทางท่ีควรจะเป็นไปได้เท่านัน้ ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบ
จากเคร่ือง วสัด-ุอปุกรณ์ ท่ีได้รับอนมุติัให้ใช้ในโครงการและสถานท่ีติดตัง้จริง 
 
 



โครงการออกแบบปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 20/DS/ARU24-09 

Doc. No.   :  FEC/ARU24/SP-E/0001 Rev. 0 
Doc. Title :  งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร Page        2-2/4 

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

 
2.5     การจัดทาํตารางแผนงาน 

ผู้ รับจ้าง ต้องจดัทําตารางแผนงานแสดงรายละเอียดพนกังาน การขนส่งเคร่ือง และอปุกรณ์เข้าสถานท่ีติดตัง้ การ
ติดตัง้ และการแล้วเสร็จของงานแต่ละขัน้ตอน เพ่ือประกอบการประสานงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็น
ระยะๆ เพ่ือปรับปรุงให้สอดคล้องกบัแผนงานก่อสร้างอยูเ่สมอ 
 
2.6     การจัดทาํรายงานผลความคืบหน้าของงาน 

ผู้ รับจ้าง ต้องจดัทํารายงานการปฏิบติังานประจําวนั และสรุปผลเป็นรายเดือนส่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
จํานวน 2 ชุด สําหรับรายงานประจําวนั และ 4 ชุด สําหรับรายงานประจําเดือนทกุสปัดาห์แรกของเดือน ตัง้แต่เร่ิมเข้า
ปฏิบติังานจนถงึวนัสง่มอบงาน 
 
2.7     การทาํงานนอกเวลาทาํการปกต ิ

หากผู้ รับจ้าง มีความประสงค์ท่ีจะทํางานในช่วงเวลาทํางานท่ีเกินเวลา 8 ชัว่โมง ในวนัทํางานปกติ และทํางาน
ล่วงเวลาในวันอาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ หรือวันท่ีทางราชการกําหนดให้เป็นวันหยุดราชการ ผู้ รับจ้างต้องแจ้งให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 1 วนั เพ่ือขออนมุติัทํางานลว่งเวลา โดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง
จะพิจารณาอนมุติัตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีการทํางานนัน้จําเป็นต้องมีคณะกรรมการตรวจการจ้างอยู่ควบคมุ ผู้ รับ
จ้างต้องเป็นผู้ รับภาระออกคา่ใช้จา่ยในการทํางานลว่งเวลาของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 
2.8     การเสนอรายละเอียด วัสดุ-อุปกรณ์ เพ่ือขออนุมัต ิ

1) ผู้ รับจ้างต้องจดัทํารายละเอียด (Submital Data) ของวสัด-ุอปุกรณ์ เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือ
อนมุติัก่อนดําเนินการใดๆ อยา่งน้อย 30 วนั รายการใดท่ียงัไมอ่นมุติั ห้ามนําเข้ามายงับริเวณหน่วยงานโดยเดด็ขาด 

2) รายละเอียด วสัด-ุอปุกรณ์ แต่ละอย่างให้เสนอแยกกนั โดยรวบรวมข้อมลูเรียงลําดบัให้เข้าใจง่าย พร้อมทัง้
แนบเอกสารสนบัสนนุ เช่น แค็ตตาล็อก และมีเคร่ืองหมายชีบ้อกรุ่น ขนาด และความสามารถเพ่ือประกอบการพิจารณา 
จํานวน 4 ชดุ 

 
2.9     การตดิตัง้ วัสดุ-อุปกรณ์ 

ทนัทีท่ีได้รับการว่าจ้าง ผู้ รับจ้างต้องจดัทําแบบใช้งาน (Shop Drawing) ซึง่แสดงรายละเอียดของเคร่ือง อปุกรณ์ 
ทัง้ขนาด ตําแหน่ง และวิธีการติดตัง้ ย่ืนขออนมุติัดําเนินการตอ่คณะกรรมการตรวจการจ้างลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อน
การดําเนินการเพ่ือติดตัง้ โดยเสนอจํานวนทัง้สิน้ 4 ชดุ 
 
2.10   การแก้ไข-ซ่อมแซม 

1) ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างละเลย เพิกเฉย ในการดําเนินการ และ/หรือเตรียมการใดๆ จนมีผลทําให้ต้องมีการ
เปล่ียนแปลง วสัด-ุอปุกรณ์ ตลอดจนวิธีการติดตัง้ ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ทัง้หมดในทกุกรณี 

2) ผู้ รับจ้าง ต้องยอมรับและดําเนินการโดยมิชกัช้า เม่ือได้รับรายการให้แก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบติังานจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดในสญัญา และถูกต้องตามหลกัวิชาโดยต้องรับผิดชอบต่อค่า 
ใช้จ่ายในการแก้ไข เน่ืองจากความบกพร่องตา่งๆ ทัง้สิน้ 
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2.11   การทดสอบเคร่ืองและระบบ 

1) ผู้ รับจ้าง ต้องจัดทําตารางแผนงานแสดงกําหนดการทดสอบเคร่ือง และระบบรวมทัง้จัดเตรียมเอกสาร 
แนะนําจากผู้ผลติในการทดสอบ (Operation Manual) เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนทําการทดสอบอย่างน้อย 14 
วนั 

2) ผู้ รับจ้างต้องทําการทดสอบเคร่ืองและระบบ ตามหลกัวิชาและข้อกําหนด โดยมีตวัแทนผู้ว่าจ้างอยู่ร่วมขณะ
ทดสอบด้วย 

3) รายงานข้อมลูในการทดสอบ (Test Report) ให้ทําเป็นแบบฟอร์มเสนออนมุติัต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ก่อนทําการทดสอบ หลงัการทดสอบผู้ รับจ้าง ต้องกรอกข้อมลูตามท่ีได้จากการทดสอบจริง ส่งให้คณะกรรมการตรวจ 
การจ้างจํานวน 4 ชดุ 

4) ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า นํา้ประปา แรงงาน ฯลฯ ในระหว่างการทดสอบเคร่ือง และระบบอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง 
 
2.12   การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 

ผู้ รับจ้าง ต้องดําเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี ท่ีควบคมุและบํารุงรักษาเคร่ืองของผู้ว่าจ้าง ให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการใช้งาน และการบํารุงรักษาเคร่ืองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วนั ติดต่อกนั ภายหลงัส่งมอบงาน หรือจนกว่า
เจ้าหน้าท่ีควบคมุเคร่ืองของผู้วา่จ้าง สามารถใช้เคร่ืองได้ด้วยตนเอง 
 
2.13   การส่งมอบงาน 

1) ผู้ รับจ้างต้องเปิดใช้งานเคร่ืองและอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ หรือ
พร้อมท่ีจะใช้งานได้เตม็ความสามารถในช่วงเวลา 24 ชัว่โมงติดตอ่กนั โดยค่าใช้จ่ายท่ีมีทัง้หมด อยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้ รับจ้างทัง้สิน้ 

2) ผู้ รับจ้างต้องทําการทดสอบเคร่ือง อปุกรณ์และระบบตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างจะกําหนดให้ทดสอบ 
จนกวา่จะได้ผลเป็นท่ีพอใจ และแน่ใจวา่การทํางานของระบบท่ีทําการทดสอบถกูต้อง ตามความประสงค์ของผู้วา่จ้าง 

3) รายการสิ่งของต่างๆ ท่ีผู้ รับจ้างต้องส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างในวนัส่งมอบงาน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
ตรวจรับมอบงานด้วยคือ 

ก.  แบบสร้างจริงกระดาษไข จํานวน 1 ชดุ 
ข.  แบบสร้างจริงพิมพ์เขียว จํานวน 4 ชดุ 
ค.  หนงัสือคูมื่อการใช้และบํารุงรักษาเคร่ือง อปุกรณ์ จํานวน 4 ชดุ 
ง.  เคร่ืองมือพิเศษสําหรับใช้ในการปรับแตง่ ซอ่มบํารุงเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ ซึง่โรงงานผู้ผลติสง่มาให้ 
จ.  อะไหลต่า่งๆ ตามข้อกําหนด 

 
2.14 การรับประกัน 

1) หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้ รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพ ความสามารถการใช้งานของเคร่ือง วัสดุ-
อปุกรณ์ และการติดตัง้เป็นเวลา 365 วนั นบัจากวนัลงนามในเอกสารรับมอบงานแล้ว 
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2) ระหว่างเวลารับประกนั หากผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้ รับจ้างจดันํา วสัด-ุอปุกรณ์ ท่ีไม่ถกูต้องหรือคณุภาพต่ํากว่า
ข้อกําหนดมาติดตัง้ ตลอดจนงานติดตัง้ไมถ่กูต้องหรือไมเ่รียบร้อย ผู้ รับจ้างต้องดําเนินการเปล่ียนหรือแก้ไขให้ถกูต้อง 

3) ในกรณีท่ีเคร่ือง วสัดุ-อปุกรณ์ ต่างๆ เกิดชํารุดเสียหายหรือเส่ือมคณุภาพ อนัเน่ืองมาจากข้อผิดพลาดของ 
ผู้ผลิต หรือการติดตัง้ในระหว่างเวลารับประกนั ผู้ รับจ้างต้องดําเนินการเปล่ียนหรือแก้ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเช่นเดิม
โดยมิชกัช้า 

4) ผู้ รับจ้าง ต้องดําเนินการโดยทันทีท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ว่าจ้างให้เปล่ียน หรือแก้ไขเคร่ืองอุปกรณ์ตามสญัญา 
รับประกนั มิฉะนัน้ผู้วา่จ้างสงวนสทิธ์ิท่ีจะจดัหาผู้ อ่ืนมาดําเนินการ โดยคา่ใช้จ่ายทัง้สิน้ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ 
 
2.15   การบริการ 

ผู้ รับจ้าง ต้องจัดเตรียมช่างผู้ ชํานาญในแต่ละระบบไว้สําหรับตรวจสอบ ซ่อมแซม และบํารุงรักษาเคร่ือง และ
อปุกรณ์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเป็นประจําทกุเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยผู้ รับจ้างต้องจดัทํารายงานผลการตรวจสอบ
เคร่ือง อปุกรณ์ระบบและการบํารุงรักษา เสนอผู้วา่จ้างภายใน 7 วนันบัจากวนัตรวจสอบทกุครัง้ 



โครงการออกแบบปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 20/DS/ARU24-09 

Doc. No.   :  FEC/ARU24/SP-E/0001 Rev. 0 
Doc. Title :  งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร Page        3-1/2 

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

3.    การดาํเนินงานที่เก่ียวข้องกับงานสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง 
  
3.1    การทาํช่องเปิด และการตัด-เจาะ  

1) ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบช่องเปิดตา่งๆ สําหรับติดตัง้งานระบบในความรับผิดชอบ จากแบบสถาปัตยกรรมและ
โครงสร้าง เพ่ือยืนยนัความต้องการและความถกูต้อง 

2) ในกรณีท่ีมีความต้องการแก้ไข ขนาด-ตําแหน่ง ของช่องเปิด หรือต้องการช่องเปิดเพิ่มจากท่ีได้จดัเตรียมการ
ให้ตามแบบสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง ผู้ รับจ้างต้องเสนอขอพร้อมจดัทําแบบ และ/หรือ รายละเอียดแสดงการติดตัง้ต่อ
คณะกรรมการตรวจการจ้างลว่งหน้าอยา่งน้อย 45 วนั ก่อนท่ีผู้ รับจ้างงานก่อสร้าง จะดําเนินการในช่วงงานท่ีเก่ียวข้องนัน้ๆ 

3) การสกดั ตดั หรือ เจาะ ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร ผู้ รับจ้างต้องจดัทํารายละเอียดของกรรมวิธีดําเนินงาน 
เพ่ือป้องกนัผลกระทบท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนอ่ืนๆ ได้ เสนอขออนมุติัจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน
การดําเนินการอยา่งน้อย 7 วนั 
 
3.2    การอุดปิดช่องว่าง 

1) ภายหลงัการติดตัง้ วสัด-ุอปุกรณ์ ผา่นช่องเปิดหรือ ช่องเจาะใดๆ ก็ตามผู้ รับจ้างต้องดําเนินการอดุปิดช่องว่าง
ท่ีเหลือ ด้วยวสัดแุละกรรมวิธีท่ีเหมาะสม โดยต้องได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

2) การเลือกใช้วสัดแุละกรรมวิธีในการอดุช่องว่างท่ีกลา่วข้างต้น นอกจากต้องคํานึงถึงการตรวจซ่อมในอนาคต
แล้ว ยงัต้องคํานงึถงึการป้องกนัไฟและควนัลาม ตลอดจนการป้องกนัเสียงเลด็ลอดโดยตรงอีกด้วย 

3) การอดุช่องว่างในส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร ท่ีเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและส่วนท่ีเป็นโครงสร้าง
เพ่ือกนัไฟ ต้องใช้วสัดแุละกรรมวิธีท่ีสามารถทนไฟได้ไมน้่อยกวา่ 2 ชัว่โมง เว้นแตจ่ะได้ระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืน 
 
3.3    ช่องเปิดเพ่ือการซ่อมบาํรุง 

ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบ และ/หรือแสดงความต้องการ ช่องเปิดท่ีใช้เพ่ือการตรวจซ่อม (Service Panel) เคร่ือง วสัด-ุ
อุปกรณ์ ภายหลงัการติดตัง้งานแล้วเสร็จ โดยต้องเสนอขนาดและตําแหน่งตามความจําเป็นต่อคณะกรรมการตรวจ 
การจ้าง เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม 
 
3.4   การจัดทาํแท่นเคร่ือง 

ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้จดัทํา แท่น ฐาน และอปุกรณ์รองรับนํา้หนกัเคร่ืองและอปุกรณ์ต่างๆ ให้มีความแข็งแรงสามารถ
ทนการสัน่สะเทือนของ เคร่ือง/อปุกรณ์ ขณะใช้งานได้เป็นอย่างดี โดยข้อมลูรายละเอียดขนาด และตําแหน่ง ท่ีจะจดัทํา 
ต้องเสนอขออนมุติัจากคณะกรรมการตรวจการจ้างอยา่งน้อย 15 วนั ก่อนดําเนินการ 
 
3.5   การยดึท่อและอุปกรณ์กับโครงสร้างอาคาร 

1) ผู้ รับจ้างต้องจดัหาอปุกรณ์ยึด แขวนท่อ เคร่ืองและอุปกรณ์ ท่ีเหมาะสมกบัโครงสร้างอาคาร การประกอบ
โครงเหล็กต้องทําด้วยความประณีตไม่มีเหล่ียมคมอันอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ผู้ รับจ้างต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนดําเนินการยดึ แขวนใดๆ 
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2) Expansion Shield ท่ีใช้เจาะยดึในคอนกรีตต้องเป็นโลหะ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต และต้องได้รับอนมุติัจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

3) ขนาดและชนิดของอปุกรณ์ยดึ แขวน จะต้องเป็นท่ีรับรองวา่สามารถรับนํา้หนกัได้ โดยมีค่าความปลอดภยัไม่
ต่ํากวา่ 3 เทา่ของนํา้หนกัใช้งาน (Safety Factor = 3) 

4) การยดึแขวนกบัโครงสร้างอาคาร ต้องแน่ใจวา่จะไมก่่อให้เกิดความเสียหาย หรือกีดขวางงานระบบอ่ืนๆ 
 
3.6    งานตดิตัง้ในห้องเคร่ือง 

1) ผู้ รับจ้างต้องวางแผนการติดตัง้เคร่ืองและอปุกรณ์ต่างๆ รวมทัง้แท่นเคร่ืองต่างๆ โดยไม่เป็นอปุสรรคต่อการ
ดําเนินงานของผู้ รับจ้างอ่ืน โดยเฉพาะอยา่งย่ิงผู้ รับจ้างก่อสร้างอาคาร 

2) แผนงาน ข้อมลู และความต้องการตามความจําเป็น ต้องแจ้งให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างอาคารทราบล่วงหน้าเป็น
เวลานานพอ เพ่ือเตรียมการก่อนการติดตัง้เคร่ืองและอุปกรณ์ หากผู้ รับจ้างละเลยหน้าท่ีดงักล่าว โดยมิได้แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า หรือแจ้งให้ทราบลา่ช้าเกินควร ผลเสียหายท่ีเกิดขึน้ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ รับผิดชอบทัง้สิน้ 
 
3.7    การป้องกันนํา้เข้าอาคาร 

การติดตัง้ วสัด-ุอปุกรณ์ ท่ีใกล้ชิดกบับริเวณท่ีมีความชืน้สงู หรือเช่ือมโยงกบัภายนอกอาคาร ผู้ รับจ้างต้องจดัทํา
รายละเอียด แสดงวิธีการติดตัง้และเสริมเพิ่มเติม วัสดุ-อุปกรณ์ ต่างๆ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างอนุมัติก่อน
ดําเนินการใดๆ เพ่ือให้การป้องกนันํา้เข้าอาคารเป็นไปอยา่งสมบรูณ์ 
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4.    การประสานงาน 
 
4.1    การให้ความร่วมมือต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง  

ผู้ รับจ้าง ต้องให้ความร่วมมือต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างในการทํางานตรวจสอบ วดั เทียบ จดัทําตวัอย่างและ
อ่ืนๆ ตามสมควรแก่กรณี 
 
4.2   การประชุมโครงการ 

ผู้ รับจ้าง ต้องเข้าร่วมประชมุโครงการและประชมุในหน่วยงานซึง่จดัให้มีขึน้เป็นระยะๆ โดยผู้ รับจ้างงานอาคารหรือ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ เข้าร่วมประชมุต้องมีอํานาจในการตดัสินใจสัง่การ และทราบรายละเอียดของโครงการเป็น
อยา่งดี 
 
4.3   การประสานงานในด้านมัณฑนาการ 

หากพืน้ท่ีใดของอาคารท่ีเก่ียวข้องกบัการตกแต่ง ทัง้ท่ีระบไุว้ในแบบก่อสร้างหรือทราบว่าจะมีการตกแต่งในภายหลงั 
ผู้ รับจ้างต้องประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยใกล้ชิด ตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างร้องขอ 
 
4.4   การตดิต่อประสานงานกับผู้รับจ้างรายอ่ืน ๆ 

ผู้ รับจ้าง ต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานกบัผู้ รับจ้างอ่ืนๆ เพ่ือให้สอดคล้องกบัแผนงาน และความคืบหน้า
ของโครงการ หากเป็นการจงใจละเลยต่อความร่วมมือดงักล่าวท่ีทําให้มีผลเสียหายต่อโครงการ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิท่ีจะ
เรียกร้องความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากผู้ รับจ้าง 
 
4.5   สาธารณูปโภค เพ่ือใช้ระหว่างการก่อสร้าง 

1) ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ จัดหานํา้ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ฯลฯ ซึ่งเก่ียวพันกับ
ระบบงานในความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง สําหรับใช้ในการก่อสร้างตามโครงการ 

2) ผู้ รับจ้าง ต้องประสานงานกับผู้ รับจ้างงานอาคารเก่ียวกับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง 

3) ผู้ รับจ้าง ต้องให้ข้อมูลกับผู้ รับจ้างงานอาคารเก่ียวกับปริมาณ ขนาด และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น เพ่ือ 
รวบรวมและดําเนินการติดตอ่กบัหน่วยงานตา่งๆ ของรัฐ หรือเอกชน ในการขออนมุติัใช้บริการดงักลา่ว 
 
4.6    การรักษาความสะอาด 

1) ผู้ รับจ้าง ต้องขนขยะมลูฝอย เศษวสัด ุและสิ่งของเหลือใช้ออกจากพืน้ท่ีปฏิบติังานทกุวนั โดยนําไปทิง้รวมกนั
ในบริเวณสว่นกลางท่ีจดัไว้ให้ 

2) ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้ รับจ้างต้องร่วมเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการกําจดัขยะมลูฝอยต่างๆ ออกจาก
บริเวณโครงการ 
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4.7    การรักษาความปลอดภัย 
ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภยัด้านต่างๆ ภายในสถานท่ีก่อสร้าง โดยถ้ามิได้กําหนดไว้เป็น

อยา่งอ่ืน ผู้ รับจ้างต้องเฉล่ียคา่ใช้จ่ายท่ีมีขึน้ร่วมกบัผู้ รับจ้างงานอ่ืนๆ 
 
4.8   การตดิต่อหน่วยงานรัฐและค่าธรรมเนียม 

ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้ รับจ้างต้องมีหน้าท่ีเป็นผู้ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ    (และ/หรือ 
เอกชน) ในระบบท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ รับจ้าง เพ่ือให้ได้มาซึง่ความสมบรูณ์ของระบบประกอบอาคารนัน้ สําหรับใช้ในโครงการ 
โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดต่อดําเนินงานรวมถึงค่าธรรมเนียม และค่าดําเนินการท่ีเรียกเก็บโดยหน่วยงานของรัฐ ผู้ว่า
จ้างจะเป็นผู้จ่ายให้ตามหลกัฐานการรับเงินของหน่วยงานนัน้ๆ 
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5.    แบบและเอกสาร 
 
5.1    แบบประกอบสัญญา 

แบบประกอบสญัญาจ้างเหมาเป็นเพียงแผนผัง เพ่ือให้ผู้ รับจ้างทราบเป็นแนวทางและหลกัการของระบบตาม
ความต้องการของผู้ว่าจ้างเท่านัน้ ในการติดตัง้จริง ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบกบัแบบสถาปัตยกรรมแบบโครงสร้าง และงาน
ระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องประกอบกนัไปด้วย ทัง้นีห้ากจะต้องทําการปรับปรุงงานบางสว่นจากแบบท่ีได้แสดงไว้ โดยท่ีเห็นว่า
เป็นความจําเป็นท่ีจะทําให้การติดตัง้งานระบบถกูต้องได้คณุภาพตามความต้องการแล้ว ผู้ รับจ้างต้องดําเนินการโดยไม่คิด
คา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม 
 
5.2    แบบใช้งาน (Shop Drawings) 

1) วิศวกรผู้ รับผิดชอบของผู้ รับจ้าง ต้องตรวจสอบแบบใช้งานให้ถกูต้องตามความต้องการใช้งานและการติดตัง้ 
พร้อมทัง้ลงนามรับรอง และลงวนัท่ีกํากบับนแบบท่ีเสนอขออนมุติัทกุแผน่ 

2) ในกรณีท่ีแบบใช้งานของผู้ รับจ้าง แตกต่างไปจากแบบประกอบสญัญา ผู้ รับจ้างต้องจดัทําสารบญัรายการท่ี
แตกตา่ง และใสเ่คร่ืองหมายแสดงการเปล่ียนแปลงกํากบั 

3) ผู้ รับจ้างต้องศกึษาทําความเข้าใจแบบสถาปัตยกรรม แบบโครงสร้าง แบบตกแต่งภายใน และงานระบบอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้องประกอบกัน รวมทัง้ตรวจสอบสถานท่ีติดตัง้จริง เพ่ือให้การจัดทําแบบใช้งานเป็นไปโดยถูกต้อง และไม่เกิด
อปุสรรคกบัผู้ รับจ้างอ่ืนๆ จนเป็นสาเหตใุห้หมายกําหนดงานโครงการต้องลา่ช้า 

4) แบบใช้งานต้องมีขนาดและมาตราสว่นเท่ากบัแบบประกอบสญัญา นอกจากแบบขยายเพ่ือแสดงรายละเอียด
ท่ีชดัเจนและทําความเข้าใจได้ถกูต้อง ให้ใช้ขนาดและมาตราส่วนท่ีเหมาะสมตามสากลนิยม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัดลุยพินิจของ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

5) คณะกรรมการตรวจการจ้างมีอํานาจ และหน้าท่ีสัง่การให้ผู้ รับจ้างจดัเตรียมแบบขยาย แสดงการติดตัง้ส่วน
หนึง่สว่นใดของงานระบบท่ีเหน็วา่จําเป็น 

6) ผู้ รับจ้างต้องไมดํ่าเนินการใดๆ ก่อนท่ีแบบใช้งานจะได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง มิฉะนัน้
แล้ว หากคณะกรรมการตรวจการจ้างมีความเหน็ให้แก้ไขเพ่ือความเหมาะสม ซึง่แตกตา่งไปจากแบบ และ/หรือการติดตัง้ท่ี
ได้ขออนมุติัไว้ ผู้ รับจ้างต้องดําเนินการแก้ไขให้ โดยไมมี่เง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ 

7) แบบใช้งานท่ีได้รับอนมุติัแล้ว มิได้หมายความวา่เป็นการพ้นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง หากคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างตรวจพบข้อผิดพลาดในภายหลงั ผู้ รับจ้างต้องดําเนินการแก้ไขใหมใ่ห้ถกูต้อง 

8) แบบใช้งานท่ีไม่มีรายละเอียดเพียงพอ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะแจ้งให้ผู้ รับจ้างทราบ และอาจส่งคืน
โดยไมมี่การพิจารณาแตป่ระการใด 
 
5.3    แบบก่อสร้างจริง (As Built Drawings) 

1) ในระหว่างดําเนินการติดตัง้ ผู้ รับจ้างต้องจดัทําแบบตามท่ีติดตัง้จริง แสดงตําแหน่งของเคร่ืองอปุกรณ์ รวมทัง้
การแก้ไขอ่ืนๆ ท่ีปรากฏในงานระหวา่งการติดตัง้สง่ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบเป็นระยะๆ 
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2) แบบสร้างจริงต้องมี ขนาดและมาตราส่วนเท่ากบัแบบประกอบสญัญา และ/หรือแบบใช้งาน นอกจากแบบ
ขยาย ให้ใช้มาตราสว่นตามแบบใช้งานท่ีได้รับอนมุติั 

3) แบบสร้างจริงต้องจดัสารบญัแบบ โดยอาจจําแนกเป็นสว่นๆ เพ่ือสะดวกในการค้นหาเม่ือต้องการใช้งาน 
4) แบบสร้างจริงทัง้หมด ต้องลงนามรับรองความถกูต้องโดยวิศวกรของผู้ รับจ้าง และสง่ให้คณะกรรมการตรวจ

การจ้าง 1 ชดุ เพ่ือตรวจสอบก่อนกําหนดการทดสอบเคร่ือง และการใช้งานของระบบ อยา่งน้อย 30 วนั 
 
5.4    หนังสือคู่มือการใช้งานและบาํรุงรักษาเคร่ือง อุปกรณ์ 

1) หนงัสือคู่มือการใช้งานและบํารุงรักษาเคร่ือง และอปุกรณ์เป็นเอกสารประกอบการส่งมอบงาน ผู้ รับจ้างต้อง
จดัเตรียมเข้าเลม่เรียบร้อย สง่มอบให้ผู้วา่จ้างในวนัสง่มอบงาน 

2) หนงัสือคูมื่อ ควรแบง่ออกเป็น 4 ภาค คือ 
ภาคท่ี 1 ประกอบด้วยเอกสารรายละเอียด ข้อมลูของเคร่ือง อปุกรณ์ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนเสนอ และได้รับการ

อนมุติัให้ใช้ในโครงการ (Submittal Data) ประกอบด้วยแค็ตตาล็อก เคร่ืองอปุกรณ์ แยกเป็น
หมวดหมู่ พร้อมทัง้เอกสารแนะนําวิธีการติดตัง้ ซ่อมบํารุงแนบมาด้วย (Installation, Operation 
And Maintenance Manual) รวมทัง้รายช่ือบริษัทผู้แทนจําหน่ายเคร่ืองและอปุกรณ์ 

ภาคท่ี 2  ประกอบด้วยรายงานการทดสอบเคร่ือง และระบบตามความเป็นจริง (Test Report) 
ภาคท่ี 3 ประกอบด้วยรายการเคร่ืองอะไหล่และข้อแนะนําชิน้ส่วนอะไหล่ท่ีควรมีสํารองไว้ขณะใช้งาน 

(Recommend Spare Parts List) 
ภาคท่ี 4  ประกอบด้วยรายการตรวจสอบ และบํารุงรักษาเคร่ืองอปุกรณ์แตล่ะชนิด 

3) หนงัสือคูมื่อนี ้ควรแบง่เลม่เฉพาะสําหรับเคร่ืองจกัร และ/หรืออปุกรณ์ แตล่ะชนิด/ประเภท 
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6.    เคร่ือง วัสดุและอุปกรณ์ 
 
6.1    เคร่ือง วัสดุและอุปกรณ์ ที่นํามาใช้งาน 

1) เคร่ืองวสัดแุละอปุกรณ์ท่ีนํามาติดตัง้ต้องเป็นของใหม ่และไมเ่คยถกูนําไปใช้งานมาก่อน คณะกรรมการตรวจ
การจ้างมีสิทธ์ิท่ีจะไม่รับสิ่งท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติและคุณภาพไม่ดีพอ หรือไม่เทียบเท่าตามท่ีอนุมัติให้นํามาใช้ใน 
โครงการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างต้องการให้สถาบนัท่ีเช่ือถือได้เป็นผู้ตรวจสอบ ผู้ รับจ้างต้องดําเนินการโดย
ออกคา่ใช้เอง 

2) หากมีความจําเป็นอนักระทําให้ผู้ รับจ้าง ไม่สามารถจดัหา วสัด-ุอปุกรณ์ ตามท่ีได้แจ้งไว้ในรายละเอียด หรือ
แสดงตวัอย่างไว้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างผู้ รับจ้างต้องจดัหาผลิตภณัฑ์อ่ืนมาทดแทน พร้อมทัง้ชีแ้จงเปรียบเทียบ
รายละเอียดตา่งๆ ของผลติภณัฑ์ดงักลา่วเพ่ือประกอบการขออนมุติัตอ่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

3) ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ระหวา่งการขนสง่ ติดตัง้ หรือการทดสอบ ต้องดําเนินการซ่อมแซม หรือเปล่ียนให้ใหม่
ตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 
6.2    การขนส่งและการนําเคร่ือง อุปกรณ์ เข้ายังหน่วยงาน 

1) ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่าย และความเสียหายท่ีเกิดขึน้ในการขนสง่เคร่ืองอปุกรณ์ มายงัหน่วยงานและ
สถานท่ีติดตัง้ 

2) ผู้ รับจ้างต้องจัดทําหมายกําหนดการนําเคร่ือง อุปกรณ์เข้ายังหน่วยงาน และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจ 
การจ้างทราบลว่งหน้า พร้อมทัง้จดัเตรียมสถานท่ีสําหรับเก็บรักษาโดยประสานงานกบัผู้ รับจ้างอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

3) เม่ือเคร่ืองอปุกรณ์มาถึงหน่วยงาน ผู้ รับจ้างต้องนําเอกสารการส่งของให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ 
เพ่ือท่ีจะได้ตรวจสอบให้ถกูต้องตามท่ีได้อนมุติัไว้ 
 
6.3    การจัดเตรียมสถานที่เกบ็พัสดุ 

ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้จัดเตรียมสถานท่ีเก็บ เคร่ือง วสัด-ุอุปกรณ์ ต่างๆ ในบริเวณท่ีเหมาะสมแก่วสัด-ุอุปกรณ์ นัน้ๆ 
และกว้างขวางพอท่ีจะสามารถทําการตรวจสอบ เคล่ือนย้ายได้โดยสะดวก หากมิได้มีการเตรียมการล่วงหน้าเม่ือ วสัด-ุ
อปุกรณ์ มาถงึหน่วยงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างอาจไมอ่นญุาตให้ทําการขนสง่เข้ายงับริเวณสถานท่ีเก็บ 
 
6.4     การเกบ็รักษาเคร่ือง วัสดุและอุปกรณ์ 

ผู้ รับจ้างต้องเก็บรักษาเคร่ือง วสัด ุและอปุกรณ์ ทัง้ในท่ีเก็บพสัดเุพ่ือรอการติดตัง้และท่ีติดตัง้แล้วให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อย ทัง้นีเ้คร่ือง วัสดุ และอุปกรณ์ ทัง้หมดยังเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ รับจ้าง ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อการสูญหาย 
เส่ือมสภาพหรือชํารุด จนกวา่จะได้สง่มอบงานแล้ว 

 
6.5    ตัวอย่าง วัสดุ-อุปกรณ์ และการตดิตัง้ 

1) ผู้ รับจ้างต้องจดัหาตวัอยา่ง วสัด-ุอปุกรณ์ รวมทัง้เอกสารท่ีเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษของผู้ผลิตท่ีแสดง
รายละเอียดทางเทคนิค ขนาด และรูปร่างท่ีชดัเจนของ วสัด-ุอปุกรณ์ แตล่ะชิน้ตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างต้องการ 
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2) ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างมีความประสงค์ให้ผู้ รับจ้างแสดงวิธีการติดตัง้ เพ่ือเป็นตวัอย่างหรือ
ความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ผู้ รับจ้างต้องแสดงการติดตัง้ ณ สถานท่ีติดตัง้จริงตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างกําหนด 
เม่ือวิธีและการติดตัง้นัน้ๆ ได้รับอนมุติัแล้ว ให้ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบติัตอ่ไป 

 
6.6    การแก้ไข เปล่ียนแปลงแบบ รายการ วัสดุและอุปกรณ์ 

1) การเปล่ียนแปลงแบบ รายการ วสัดแุละอุปกรณ์ ท่ีผิดไปจากข้อกําหนดและเง่ือนไขตามสญัญาด้วยความ 
จําเป็น หรือความเหมาะสมก็ดี ผู้ รับจ้างต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือขออนมุติัเป็น
เวลาอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนดําเนินการจดัซือ้หรือทําการติดตัง้ 

2) ในกรณีท่ีผลิตภณัฑ์ของผู้ รับจ้าง มีคณุสมบติัอนัเป็นเหตใุห้อปุกรณ์ตามรายการท่ีผู้ออกแบบกําหนดไว้เกิด
ความไม่เหมาะสม หรือไม่ทํางานโดยถกูต้อง ผู้ รับจ้างต้องไม่เพิกเฉยละเลยท่ีจะแจ้งขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างในการแก้ไข เปล่ียนแปลงให้ถกูต้องตามความประสงค์ โดยชีแ้จงแสดงเหตผุล และหลกัฐานจากบริษัทผู้ผลติ 

3) คา่ใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ในกรณีดงักลา่วข้างต้น ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ รับผิดชอบเองทัง้สิน้ 
 

6.7     รหัส ป้ายช่ือ และเคร่ืองหมายของวัสดุ อุปกรณ์ 
ผู้ รับจ้างต้องจดัทํารหสั ป้ายช่ือ และ/หรือลกูศรแสดงทิศทางของเคร่ืองและอปุกรณ์ต่างๆ ท่ีนํามาติดตัง้ในโครงการ 

เพ่ืออํานวยความสะดวกในการตรวจสอบและซอ่มแซมบํารุง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในบริเวณท่ีปิดมิดชิดซึง่เข้าถึงได้ จะต้องมี
เคร่ืองหมายท่ีมองเหน็ได้ง่าย 

 
6.8     การป้องกันการผุกร่อน 

ผิวงานเหล็กทัง้หมดต้องผ่านกรรมวิธีป้องกันการผุกร่อน หรือการทาสีก่อนนําไปใช้งาน เคร่ือง วสัดแุละอปุกรณ์
ต่างๆ ท่ีผ่านการป้องกนัการผกุร่อนและการทาสีมาแล้วจากโรงงานผู้ผลิต หากตรวจพบว่าการทาสีไม่เรียบร้อย ผู้ รับจ้าง
ต้องทําการซอ่มแซมให้เรียบร้อยจนเป็นท่ียอมรับของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
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7.    การทาสีและการป้องกันการผุกร่อน 
 
7.1    ความต้องการทั่วไป 

1) วสัด-ุอปุกรณ์ ทกุชนิด ต้องผา่นกรรมวิธีป้องกนัการผกุร่อน และ/หรือการทาสี ตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดนี ้ซึง่
เป็นกรรมวิธีท่ีแนะนําวิธีหนึง่ อาจมีวิธีท่ีดีและเหมาะสมกวา่ตามข้อแนะนําของผู้ผลิตวสัด ุและ/หรือสีท่ีใช้นัน้ โดยได้รับการ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

2) การป้องกนัการผกุร่อน และการทาสี ต้องดําเนินการก่อนนํา วสัด-ุอปุกรณ์ นัน้ๆ เข้าติดตัง้ยงัสถานท่ีใช้งาน 
เพ่ือป้องกนัปัญหาการกีดขวางในภายหลงั เว้นแตค่ณะกรรมการตรวจการจ้างจะพิจารณาความเหมาะสม 

3) เม่ือติดตัง้ วสัด-ุอปุกรณ์ ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว หากพบว่ามีการชํารุดเสียหายของผิวงาน ผู้ รับจ้างต้องทําการ
ซอ่มแซมให้ดีดงัเดิม  
 
7.2     การเตรียมและทาํความสะอาดผิวงาน 

1) พืน้ผิวโลหะท่ีเป็นเหลก็ หรือโลหะท่ีมีสว่นผสมของเหลก็ ให้ใช้เคร่ืองขดัสนิมตามรอยต่อเช่ือมและตําหนิต่างๆ 
จากนัน้ใช้แปรงลวด หรือกระดาษทรายขดัผิวงานให้ปราศจากสนิม หรืออาจใช้วิธีพ่นทราย เพ่ือกําจดัคราบสนิมและเศษ
วตัถแุปลกปลอมออก จากนัน้จึงทําความสะอาดผิวงานให้ปราศจากคราบไขมนั โดยใช้นํา้มนัประเภทระเหยไว (Volatile 
Solavent) เช่น ทินเนอร์หรือนํา้มนัก๊าดเช็ดถหูลายๆ ครัง้ ใช้นํา้สะอาดล้างอีกครัง้หนึ่งจนผิวงานสะอาด แล้วจึงเช็ดหรือเป่า
ลมให้แห้งสนิท 

2) พืน้ผิวโลหะท่ีไม่มีสว่นผสมของเหลก็ ให้ทําความสะอาดโดยใช้กระดาษทราย (ห้ามใช้เคร่ืองขดั หรือแปรงลวด
โดยเดด็ขาด) แล้วเช็ดด้วยนํา้มนัสน 

3) พืน้ผิวสงักะสีและเหลก็ท่ีเคลือบสงักะสี ให้ใช้นํา้ยาเช็ดถเูพ่ือขจดัคราบไขมนัและฝุ่ นจนสะอาด 
4) พืน้ผิวทองแดง ตะกัว่ พลาสติก ทองเหลือง ให้ขดัด้วยกระดาษทราย แล้วใช้นํา้ยาเช็ดถทํูาความสะอาด 

 
7.3     การทดสอบ 

1) การทาหรือพน่สีแตล่ะขัน้ ต้องให้สีท่ีทาหรือพน่ไปแล้วแห้งสนิทก่อน 
2) สีท่ีใช้ทาหรือพน่ ประกอบด้วยสี 2 สว่น คือ 

ก.   สีรองพืน้ใช้สําหรับป้องกนัสนิม และ/หรือเพ่ือให้ยดึเกาะระหวา่งสีทบัหน้ากบัผิวงาน 
ข.   สีทบัหน้าใช้สําหรับเป็นสีเคลือบขัน้สดุท้าย เพ่ือใช้เป็นการแสดงรหสัของระบบต่างๆ ชนิดสีท่ีใช้ขึน้อยู่กบั

สภาวะแวดล้อม 
3) ประเภทหรือชนิดของสีท่ีใช้ขึน้กบัผิวงานและสภาวะแวดล้อม โดยมีกรรมวิธีตามกําหนดในตาราง 
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ชนิดของผิววัสดุ บริเวณทั่วไป บริเวณที่มีความชืน้สูง 
  บริเวณที่มีการผุกร่อนสูง 

Black Steel ชัน้ท่ี 1 Red Lead Primer ชัน้ท่ี 1 Epoxy Red Lead Primer 
 ชัน้ท่ี 2 Red Lead Primer ชัน้ท่ี 2 Epoxy Red Lead Primer 
 ชัน้ท่ี 3 สีทบัหน้า Alkyd ชัน้ท่ี 3 สีทบัหน้า Epoxy 
 ชัน้ท่ี 4 สีทบัหน้า Alkyd ชัน้ท่ี 4 สีทบัหน้า Epoxy 
   

Galvanized Steel Pipe ชัน้ท่ี 1 Wash Primer ชัน้ท่ี 1 Wash Primer 
 ชัน้ท่ี 2 Zinc Chromate Primer ชัน้ท่ี 2 Epoxy Red Lead Primer 
 ชัน้ท่ี 3 สีทบัหน้า Alkyd ชัน้ท่ี 3 สีทบัหน้า Epoxy 
 ชัน้ท่ี 4 สีทบัหน้า Alkyd ชัน้ท่ี 4 สีทบัหน้า Epoxy 
   

Stainless Steel ชัน้ท่ี 1 Wash Primer ชัน้ท่ี 1 Wash Primer 
Aluminium ชัน้ท่ี 2 สีทบัหน้า Alkyd ชัน้ท่ี 2 สีทบัหน้า Epoxy 
Light Alloy Copper ชัน้ท่ี 3 สีทบัหน้า Alkyd ชัน้ท่ี 3 สีทบัหน้า Epoxy 
   

PVC ชัน้ท่ี 1 Wash Primer  ชัน้ท่ี 1 Wash Primer  
Plastic ชัน้ท่ี 2 สีทบัหน้า Chlorinated Rubber ชัน้ท่ี 2 สีทบัหน้า Chlorinated Rubber 
 ชัน้ท่ี 3 สีทบัหน้า Chlorinated Rubber ชัน้ท่ี 3 สีทบัหน้า Chlorinated Rubber 
   

Cast Iron ใช้แถบสีแสดงรหสัสี ชัน้ท่ี 1 Coal tar Epoxy ชัน้ท่ี 1 Coal tar Epoxy 
 ชัน้ท่ี 2 Coal tar Epoxy ชัน้ท่ี 2 Coal tar Epoxy 
   

 
4) วสัดท่ีุเป็นโลหะและใช้งานฝังดินให้เคลือบด้วย Coal Tar Epoxy อยา่งน้อย 2 ชัน้ 
5) ในกรณีท่ีมีการซอ่มหรือทาสีใหม ่ อนัเป็นผลมาจากการเช่ือม การตดั-เจาะ และการทําเกลียว ให้ใช้สีรองพืน้

จําพวก Zinc Rich Primer ก่อนลงสีทบัหน้า 
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8.    รหสั สัญลักษณ์ และ ป้ายช่ือ 
 
8.1     ความต้องการทั่วไป 

ผู้ รับจ้างต้องจดัทํารหสั สญัลกัษณ์ ตลอดจนป้ายช่ือบน วสัด-ุอปุกรณ์ และท่อร้อยสาย/รางวางสายต่างๆ ในระบบ
ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือความสะดวกในการตรวจซอ่มบํารุงในภายหลงั ซึง่ต้องจดัทําให้เรียบร้อยสมบรูณ์ก่อนการสง่มอบงาน 
 
8.2    รหัส 

1) ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน กําหนดให้ ท่อร้อยสาย/รางวางสาย ท่ีติดตัง้ภายในห้องไฟฟ้า และ/หรือห้อง
เคร่ือง ต้องทา หรือ พ่น สีทับหน้า ตามรหสัสีท่ีกําหนดโดยตลอดแนวท่ีอยู่ในสายตา ส่วนในบริเวณอ่ืนๆ รวมทัง้ส่วนท่ี
คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเหน็วา่ การทา หรือพน่ สีทบัหน้าตลอดแนวตามกําหนด ไม่สามารถกระทําได้ หรือไม่
เหมาะสมด้วยประการใดก็ตาม ต้องกําหนดรหสัไว้ท่ีอุปกรณ์ยึดจับ ท่อร้อยสาย/รางวางสาย และให้ทํารหัสเป็นแถบสี
โดยรอบทกุๆ ระยะไมเ่กิน 3.00 เมตร มีความกว้างท่ีเหมาะสมตามขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางทอ่ร้อยสาย และ/หรือ ตามขนาด
ความหนาของรางวางสาย 

2) ท่ีฝา และภายใน กล่องต่อ-แยกสาย/กล่องดึงสาย ให้ทา หรือ พ่น สีรหสั ตามกําหนด ยกเว้นกล่องสําหรับ
สวิตช์และเต้ารับ ให้ทาหรือพน่สีเฉพาะภายในกลอ่งเทา่นัน้ 
 
8.3    สัญลักษณ์ 

1) ให้มีอกัษรสญัลกัษณ์บนฝา กล่องต่อ-แยกสาย/กล่องดึงสาย ทัง้หมด (ยกเว้น กล่องสําหรับติดตัง้สวิตช์และ
เต้ารับ) โดยขนาดความสงูของตวัอกัษรสญัลกัษณ์ ต้องเหมาะสมกับขนาดของฝากล่องเหล่านัน้ แต่ต้องไม่เล็กกว่า  
25 มิลลเิมตร (1 นิว้) หรือตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

2) ทอ่ร้อยสายไฟฟ้าตลอดจนรางวางสายไฟฟ้าต่างๆ ให้กํากบัเฉพาะอกัษรสญัลกัษณ์ โดยมีขนาดความสงูของ
ตวัอกัษรตามความเหมาะสมกบัเส้นผา่ศนูย์กลางทอ่/ความหนาของรางวางสาย 

3) ให้มีลกูศรสญัลกัษณ์ แสดงทิศทางสําหรับสายประธาน และ/หรือสายป้อน ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
 
8.4     ป้ายช่ือ 

นอกจากต้องมีป้ายช่ือประจําสําหรับแผงสวิตช์ไฟฟ้าทัง้หมดแล้ว ให้พิจารณามีป้าย ช่ือ/หมายเลข วงจรไฟฟ้าของ
สายประธานและสายป้อนเป็นอยา่งน้อย โดยให้ติดไว้บนสายไฟฟ้า ภายในกลอ่งตอ่-แยก/กลอ่งดงึสายทกุแหง่ 
 
8.5    ตาํแหน่งของ รหัส และสัญลักษณ์ 

รหสัท่ีเป็นแถบสีและสญัลกัษณ์ซึง่โดยทัว่ไปจะอยูคู่ก่นั ต้องอยูใ่นตําแหน่งท่ีสามารถสงัเกตเห็นได้ง่ายโดยนอกจาก
มีตามตําแหน่งข้างต้นแล้ว ยงัต้องพิจารณาให้มีในตําแหน่งท่ีมีการติดตัง้ทอ่ ผ่านทะลผุนงั และ/หรือพืน้ รวมทัง้บริเวณช่อง
เปิดบริการ (Service Door and Service Panel) ท่ีสามารถมองเหน็ได้ 
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8.6    ขนาดของแถบรหัส และสัญลักษณ์ 
ขนาดความกว้างของแถบสี รหสั ความยาวของลกูศรสญัลกัษณ์ ความหนาของเส้นลกูศร และความสงูของอกัษร

สญัลกัษณ์ ต้องเป็นไปตามกําหนดดงันี ้
 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ ความกว้างแถบสี ความสูงตัวอักษร 
และ และ และ 

ความหนารางวางสายไฟฟ้า ความยาวลูกศร ความหนาเส้นลูกศร 

20 มม. (3/4") - 32 มม. (1 1/4") 200 มม. (8") 15 มม. (1/2") 

40 มม. (1 1/2") - 50 มม. (2") 200 มม. (8") 20 มม. (3/4") 

65 มม. (2 1/2") - 150 มม. (6") 300 มม. (12") 32 มม. (1 1/4") 

 
8.7     สี และอักษรสัญลักษณ์ 

สีท่ีใช้ทาหรือพน่ สําหรับเป็นรหสัและทําสญัลกัษณ์ตา่งๆ รวมทัง้อกัษรสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในระบบตา่งๆ ให้เป็นไปตาม
กําหนดดงันี ้

 

ลําดบัท่ี รายละเอียด ตวัอกัษร รหสัสี สีสญัลกัษณ์ 

1.  Fuel oil (diesel) FOS เหลือง ดํา 

2.  ทอ่-ราง สายไฟฟ้ากําลงัปกติ N แดง ดํา 

3.  ทอ่-ราง สายไฟฟ้าฉกุเฉิน E เหลือง แดง 

4.  ทอ่-ราง สายสญัญาณระบบสญัญานเตือนเพลงิไหม้ FA ส้ม แดง 

5.  ทอ่-ราง สายไฟฟ้าควบคมุ/ไฟฟ้ากําลงั AC ฟ้า แดง 

  สําหรับระบบปรับอากาศ    

6.  ทอ่-ราง สายไฟฟ้าควบคมุ/ไฟฟ้ากําลงั SAN ฟ้า แดง 

  สําหรับระบบสขุาภิบาล    

7.  ทอ่-ราง สายไฟฟ้าควบคมุ/ไฟฟ้ากําลงั FP ฟ้า แดง 

  สําหรับระบบป้องกนัเพลงิไหม้    

8.  ทอ่-ราง สายสญัญาณระบบเสียง S ขาว ดํา 

9.  ทอ่-ราง สายสญัญาณ วิทย-ุโทรทศัน์รวม MA ขาว ดํา 

10.  ทอ่-ราง สายสญัญาณระบบโทรทศัน์วงจรปิด CC นํา้เงิน ดํา 

11.  ทอ่-ราง สายสญัญาณระบบรักษาความปลอดภยั SEC นํา้เงิน ดํา 

12.  ทอ่-ราง สายสญัญาณนาฬิกาไฟฟ้า CL นํา้ตาล นํา้ตาล 
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ลําดบัท่ี รายละเอียด ตวัอกัษร รหสัสี สีสญัลกัษณ์ 

13.  ทอ่-ราง สายสญัญาณระบบการจดัพลงังาน (BAS) BAS ฟ้า ฟ้า 

14.  ทอ่-ราง สายสญัญาณโทรศพัท์ TEL เขียว เขียว 

15.  ทอ่-ราง สายสญัญาณคอมพิวเตอร์ COMP. ดํา ดํา 

16.  BUSBAR และสายไฟฟ้า เฟส A (R) A แดง --- 

17.  BUSBAR และสายไฟฟ้า เฟส B (S) B เหลือง --- 

18.  BUSBAR และสายไฟฟ้า เฟส C (T) C นํา้เงิน --- 

19.  BUSBAR และสายไฟฟ้าสายศนูย์ N ขาว --- 

20.  BUSBAR และสายไฟฟ้าสายดิน GR เขียว --- 

 
กรณีท่ีมิได้กําหนดไว้ในรายการข้างต้น ให้ผู้ รับจ้างเสนอขอความเหน็จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
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9. แผงไฟฟ้าแรงตํ่า 
 

9.1 ความต้องการทั่วไป 
 1)   ข้อกําหนดนีค้รอบคลมุถึงความต้องการด้านออกแบบและสร้างแผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงต่ําซึง่ประกอบด้วยแผงสวิตซ์ 
ไฟฟ้าประธานปกติ (Main Distribution Board, MDB), แผงสวิตซ์ไฟฟ้าฉกุเฉิน (Emergency Distribution Panel, EDP) 
และแผงสวิตซ์ไฟฟ้ารองทัว่ไป (Sub Distribution Panel, SUP or Feeder Board) 
 2)   ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและติดตัง้แผงสวิตซ์ฯพร้อมอปุกรณ์ตา่งๆไว้ในห้องและ/หรือ สถานท่ีท่ีจดัเตรียมไว้ 
 3)  การจดัสร้างแผงสวิตซ์ฯ ท่ีประกอบในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีมาตรฐานการรับรองโดย มาตรฐานสากล ISO 
9001: 2000 มาตรฐานอตุสาหกรรมหรือ มอก. 1436–2540 โดยผู้ผลิตจะต้องมีสามญัวิศวกรไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากําลงัเป็นผู้
ควบคมุรับผิดชอบการผลติ และการติดตัง้แผงสวิตซ์ ฯ 
 4)   การจัดสร้างแผงสวิตซ์ ฯ ต้องทําด้วยฝีมือช่างท่ีดี วัสดุท่ีใช้ต้องมีคุณสมบติัเท่ากับหรือดีกว่า คุณสมบติัท่ีจะ
กลา่วในข้อกําหนดนี ้อปุกรณ์ท่ีใช้ในแผงสวิตซ์ต้องมีคณุสมบติัใช้ได้ตามมาตรฐานนัน้ๆ ท่ีระบใุห้เลือกใช้ในข้อกําหนด 
 5)   สวิตซ์ตดัตอนอตัโนมติัหรือ Molded Case Circuit Breaker ทกุตวัท่ีใช้ในแผงสวิตซ์ ฯ จะต้องผลิตโดยผู้ผลิต
รายเดียวกนั ยกเว้น Main Circuit Breaker Tie Circuit Breaker และ  Automatic Transfer Switch (ATS) ให้ใช้จากผู้ผลิต
รายอ่ืนได้ แตต้่องได้รับความยินยอมจากผู้วา่จ้าง 
 6) ก่อนสัง่ซือ้หรือจดัสร้างแผงสวิตซ์ ฯ ผู้ รับจ้างต้องสง่ Shop Drawing และรายละเอียดของวสัดอุปุกรณ์ท่ีจะใช้ทกุ
ชนิดตามรายการ ให้ผู้วา่จ้างพิจารณาให้ความยินยอมก่อน 
 7)   ขนาดของแผงสวิตซ์ ฯ ให้ใช้ตามท่ีกําหนดในแบบ และ / หรือ ในรายการ ให้ถือเป็นขนาดขัน้ต่ํา แต่ถ้าหากสวิตซ์
ตดัตอน และอปุกรณ์อ่ืนท่ีใช้มีขนาดใหญ่กว่าขนาดของแผงสวิตซ์ให้ใหญ่ขึน้ โดยถือรวมอยู่ในงานเป็นราคาเหมาะสมท่ีจะไม่

มีการเพิ่มราคาจากราคาท่ีเสนอไว้ 
 

9.2  พกัิดของแผงสวติซ์ ฯ 
 ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้แผงสวิตซ์ ฯ ท่ีกล่าวถึงรวมทัง้วสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องมีการออกแบบสร้างตาม 

NEMA, IEC และมาตรฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างกําหนดไว้แต่ต้องไม่ขดัต่อระเบียบและมาตรฐานการไฟฟ้าท่ีกําหนดไว้แผง
สวิตซ์ ฯ ต้องมีคณุสมบติัใช้ได้ตามความต้องการของ NEC CODE ข้อ 384 โดยมีคณุสมบติัทางเทคนิคอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้
           RATED SYSTEM VOLTAGE                 :    416 / 240 VOLT. 
            SYSTEM WIRING                                :    3 PHASES , 4 WIRES SOLIDLY GROUNDED. 
           RATED FREQUENCY                           :    50 HZ. 
           RATED CURRENT                                :     ตามระบใุนแบบ 
           RATED SHORT- TIME                          :     ไมน้่อยกวา่ 75 kA 1 S (Main Circuit) 
            WITHSTAND ICW 
           RATED PEAK WITHSTAND                  :    1,000 VOLT. 
            CONTROL VOLTAGE                           :     220 – 240 VAC. 
           TEMPERATURE RISE                           :     ตาม IEC 60439 - 1 
            FINISHING OF CABINET                    :     ELECTRO PLATED ZINC TO BS 1706 and  
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                                                                             EPOXY–POLYESTER POWDER PAINT COATING 
            FORMS OF INTERNAL                         :     FORM 2b                                            
           TYPE OF CABINET                              :     Dead Front with Rotary Handles. 
            DEGREE OF PROTECTION                 :    IP 41 สําหรับงานภายในอาคาร 
                                                                       :     IP 43 สําหรับงานภายนอกอาคาร 
 

9.3 ลักษณะโครงสร้างและการจัดสร้างแผงสวติซ์ ฯ 
  1)   แผงสวิตซ์ท่ีใช้เป็นแบบตัง้พืน้ (Floor Standing) ชนิด Dead – Front โครงสร้างของแผงสวิตซ์ ฯ ต้องเป็นแบบ 
Modularized Design System, Self – Standing Metal Structure โดยโครงสร้างรอบนอกท่ีเป็นสว่นเสริมความแข็งแรงทํา
ด้วยเหลก็หนาอยา่งน้อย 2.0มม. เช่ือมติดกนัหรือยดึติดกนัด้วยสลกัและแป้นเกลียวถ้าแผงสวิตซ์ ฯ มีหลายสว่น 
 2)   ลกัษณะของแผงสวิตซ์ ฯต้องจดัแบ่งออกเป็นสว่น ๆ(Verticle Section) อย่างสมบรูณ์ สามารถแยกจากกนัเป็น
อิสระได้โดยง่าย แตล่ะสว่นต้องมีขนาดอยูใ่นช่วงท่ีกําหนดดงันี ้
                         ความสงู                       :   ไมเ่กิน 2,200  มม. 
                         ความกว้าง                    :   ระหวา่ง300 – 1,000  มม. 
                         ความลกึ                       :   ระหวา่ง 600 – 1,000 มม. 
 3)  ภายในของแผงสวิตซ์ฯ แตล่ะสว่นต้องจดัแบง่ภายในออกเป็นช่อง ๆ(Compartment) อยา่งน้อย 4 ช่องดงันี ้
    3.1)  Circuit Breaker Compartment สําหรับติดตัง้อปุกรณ์ตดัวงจรไฟฟ้าตา่ง ๆ 
         3.2)  Metering & Control Compartment สําหรับติดตัง้อปุกรณ์เคร่ืองวดั, อปุกรณ์ป้องกนัรวมทัง้Terminal 
Block สําหรับตอ่สายระบบควบคมุและสญัญาณเตือน โดยปกติช่องนีใ้ห้จดัไว้ท่ีสว่นบนของแผงสวิตซ์ 
           3.3)  Busbars Compartment เป็นช่องสําหรับติดตัง้ Busbars ทัง้ Horizontal และ Busbars ปกติให้จดัอยู่ใน
สว่นหลงัของแผงสวิตซ์ 
 3.4) Cable Compartment จดัไว้สําหรับเป็นช่องวางสายไฟฟ้ากําลงั (power-Cable) เข้า – ออกจากแผง
สวิตซ์ ฯ แต่ละช่องท่ีกลา่วแล้ว ต้องมีแผ่นวสัดกุัน้แยกกนัไว้เพ่ือไม่ให้มีการสมัผสัถึงจากช่องหนึ่งไปยงัอีกช่องหนึ่งได้โดยง่าย
แตล่ะสว่นของแผงสวิตซ์ ฯ มีแผ่นโลหะกัน้แยกสว่นภายในออกจากกนั (Sheet Metal Safety Partition) แผ่นกัน้ช่องและแยก
สว่นของแผงสวิตซ์ ฯ ต้องเป็นแผน่เหลก็หนาไมน้่อยกวา่ 2 มม. 
 4)   ฝาด้านหน้าเป็นแผน่เหลก็พบัขึน้ขอบ โดยมีด้านหนึง่ยดึด้วยRemovable Pin Hidden Hinges สว่นอีกด้านหนึ่ง
ให้เป็น Screw Lock หรือ Key Lock เพ่ือความสะดวกในการเปิด / ปิด ถอดฝาได้ง่าย บานประตตู้องแข็งแรงไม่บิดงอฝา
สําหรับ Metering and Control Compartment ให้แยกเป็นอีกฝาหนึง่ 
 5)  ฝาปิดด้านหลงัทัง้หมด ให้ใช้แบบถอดได้ ยดึด้วยสปริง (Snap–On Lid) หรือแบบอ่ืนท่ีสามารถถอดฝาเปิด/ปิด
ได้ง่ายโดยต้องได้รับการพิจารณาไห้ความยินยอมจากวิศวกรก่อน และให้เจาะรูระบายอากาศ (Drip–Proof Louver) โดยมี
แผน่เหลก็ชนิดรูพรุน (Pertorated Sheet Metal) ติดด้านในท่ีฝาปิดด้านข้างและท่ีฝาปิดด้านหลงั 
            6)   ฝาด้านข้างริมนอกทัง้ 2 ด้าน ให้เป็นแผ่นเหล็กเรียบหรือพบัขึน้ขอบรูปด้านละ 1 ชิน้ ยึดติดกับโครงสร้างแผง
สวิตซ์ ฯด้วยสกรูหรือสลกั และแป้นเกลียว ขนาดและจํานวนท่ีเหมาะสมให้มีความแข็งแรงแต่ในกรณีท่ีต้องใช้แผงสวิตซ์ ฯ
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หลายสว่น (Verticle Section) เรียงต่อกนัให้ใช้ฝากัน้ระหว่างสว่น (Sheet Metal Safety Partition) ต้องเป็นแผ่นเหลก็เรียบ
หนาไมน้่อยกวา่1.6 มม. โดยมีช่องเจาะทะลถุงึกนัเพียงพอตามต้องการ 
 7)  ฝาด้านบน ให้เป็นแผ่นเหล็กพบัขึน้ขอบ แบ่งอย่างน้อยเป็น 2 ชิน้ โดยชิน้หนึ่งเป็นฝาปิดเฉพาะส่วน Cable – 
Compartment ยึดติดกบัโครงสร้างแผงสวิตซ์ ฯ ด้วยสกรูหรือสลกั และแป้นเกลียว ขนาดและจํานวนเหมาะสม ให้มีความ
แข็งแรง 
           8)  สว่นฝาทกุด้าน รวมทัง้แผ่นกัน้ช่องต้องเป็นแผ่นเหลก็หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. และฝาของแผงสวิตซ์ฯ ทกุด้าน
ต้องมีสายดินบริภณัฑ์ โดยใช้ทองแดงชบุแบบถกัตอ่ลงดินท่ีโครงของแผงสวิตซ์ 
           9)   การประกอบแผงสวิตซ์ ต้องคํานึงถึงกรรมวิธีระบายความร้อนท่ีเกิดขึน้จากอปุกรณ์ภายในโดยวิธีไหลเวียนของ
อากาศตามธรรมชาติทัง้นีใ้ห้เจาะเกร็ดระบายอากาศท่ีฝาอยา่งเพียงพอพร้อมติดตัง้ตะแกรงกนัแมลง (Insect Screen) 
 10)   การป้องกนัสนิมและการทาสีให้เหลก็และแผน่เหลก็ทกุชิน้ท่ีใช้เป็นเหลก็ชบุ (Electrogalvanized Steel) หรือชบุ
ป้องกนัสนิมด้วยวิธีอ่ืน ท่ีเทียบเทา่หรือดีกวา่ 
 11)   กรรมวิธีป้องกนัสนิมและการพน่สีโลหะชิน้สว่นท่ีเป็นเหลก็ทกุชิน้ ต้องผ่านกรรมวิธีป้องกนัสนิมแล้วพ่นสีทบัตาม
วิธีข้างลา่ง 
 12)   ชิน้สว่นท่ีเป็นอลมิูเนียมและโลหะไมเ่ป็นสนิมชนิดอ่ืน ถ้ากําหนดไว้ให้พ่นสีก็ให้ใช้วิธีการเดียวกนักบัท่ีกําหนดแต่
ไมต้่องล้างด้วยนํา้ยากนัสนิม 
 13)  วิธีทําความสะอาดโลหะ 
 - ทําการขดัผิวโลหะให้เรียบและสะอาด 
 - ทําการล้างแผน่โลหะเพ่ือล้างไขมนั หรือนํา้มนัออกจากแผน่โลหะสะอาด(Degreasing) 
 - เฉพาะแผ่นเหลก็ ถ้ามีร่องรอยของการเกิดสนิม และไม่ใช่แผ่นเหลก็ใหม่ ต้องล้างด้วยนํา้ยาล้างสนิมเพ่ือให้
สนิมเหลืออยูห่ลงัการขดัหลดุออกทัง้หมด นํา้ยาล้างสนิมให้ใช้ของICI หรือเทียบเทา่ 
 14)   การเคลือบผิวชัน้แรก ให้ใช้วิธีชบุสงักะสี โดยวิธีชบุสงักะสี โดยวิธีชบุไฟฟ้า หรือELECTROPLATED ZINC ตาม
มาตรฐาน BS 1706 
 15)  การพ่นสีชัน้นอกให้ใช้สีผงอีพ็อกซ่ี / โพลีเอสเตอร์อย่างดีพ่นให้ทัว่อย่างน้อยความหนาสี 60 ไมครอน แล้วอบ
ด้วยความร้อน 200 องศาเซลเซียส 
 

9.4  บัสบาร์และการตดิตัง้แผงสวติซ์ ฯ 
 1)   บสับาร์ต้องเป็นทองแดงท่ีมีความบริสทุธ์ิไมน้่อยกวา่ 98% ท่ีผลิตขึน้สําหรับใช้กบังานไฟฟ้าโดยเฉพาะ โดยผลิต
ตามมาตรฐานท่ีผู้วา่จ้างยอมรับ 
 2) บสับาร์มีขนาดตามท่ีกําหนดในแบบ และมีความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าตามมาตรฐาน DIN43671หรือ 
IEC 60439 – 1 โดยให้คิดแบบ พ่นสี / ทาสี (Coated / Painted) หรือหุ้มด้วย HEAT SHRINK และได้รับการบยอมรับตาม
มาตรฐานท่ีการไฟฟ้านครหลวงกําหนดตวันํา (Conductor) ทําด้วยทองแดงทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าขนาดCIRCUIT 
BREAKER ท่ีกําหนดในแบบ โดยทาสีแสดงเฟสเป็นช่วง ๆ ช่วงละประมาณ 10 ซม. โดยกําหนดสีดงันี ้
 PHASE A                     :   สีแดง 
                                 PHASE B                     :  สีเหลือง 
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 PHASE C                     :   นํา้เงิน 
 NEUTRAL                   :   ขาว 
                                 GROUND                     :   สีเขียว 
 3) ขนาดของบสับาร์ เส้นศนูย์ให้มีขนาดเท่ากบัเส้นเฟสหรือตามท่ีกําหนด ขนาดบสับาร์เส้นดิน (Ground Bus) ให้
ใช้ทองแดงท่ีมีความสามารถรับกระแสได้ไม่น้อยกว่า 25% ของเส้นเฟสแต่ทัง้นี ้MAIN BUSBARSทัง้เส้นเฟส, เส้นศนูย์และ
เส้นดินต้องมีขนาดไม่เลก็กว่า95 ตารางมิลลิเมตร สําหรับแผงสวิตซ์ ฯ ท่ีใช้ Main Breaker มีขนาดไม่เกิน800แอมแปร์เส้น
ศนูย์และเส้นดินต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า120 ตารางมิลลิเมตร สําหรับแผงสวิตซ์ ฯ ท่ีใช้ Main Breaker มีขนาดเกิน800
แอมแปร์ 
 4) การติดตัง้เมนบสับาร์ให้ใช้แนวนอนและฟีดเดอร์บสับาร์ให้ใช้แบบตัง้การจดั BUSBAR ทัง้ PHASE to PHASE 
และ PHASE to GROUND ต้องจดัให้สว่นท่ีเป็นตวันําไฟฟ้า (Live Part) มีระยะห่างกนัได้ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตรในกรณีท่ี
ไม่สามารถจดัระยะตามท่ีกําหนดนีไ้ด้ให้หุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าท่ีถกูออกแบบให้ใช้หุ้มบสับาร์โดยเฉพาะ และมีสีของฉนวนตรง
ตามรหสัสีของบสับาร์ท่ีกําหนด ทัง้นีต้้องคํานงึถงึความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าของบสับาร์ท่ีอาจลดลง 
 5) การจดัเรียงบสับาร์ในแผงสวิตซ์ ฯ ให้จดัเรียงตาม LINE 1,2,3 โดยเม่ือมองเข้ามาด้านหน้าของสวิตซ์ ฯ ให้มี
ลกัษณะเรียงจากหน้าไปหลงัหรือจากด้านบนลงมาด้านลา่ง หรือ จากซ้ายมือไปขวามือ อยา่งใดอยา่งหนึง่ 
 6)   บสับาร์ท่ีติดตัง้ตามแนวนอน (รวมทัง้ Neutral Bus และ Ground Bus) ต้องมีความยาวตลอดเท่าความกว้าง
ของแผงสวิตซ์ ฯ ทัง้ชดุ 
 7) บสับาร์เส้นดินต้องต่อกบัโครงของแผงสวิตซ์ทกุ ๆส่วน และต้องมีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้าท่ีมัน่คงถาวร บสับาร์
เส้นดินและเส้นศนูย์ต้องมีพืน้ท่ีและสิง่อํานวยความสะดวกเตรียมไว้สําหรับตอ่สายดินของบริภณัฑ์ 
 8) BUSBAR HOLDERSต้องเป็นวสัดปุระเภท FIBERGLASS REINFORCED POLYESTER หรือ EPOXY – 
RESIN แบบสองชิน้ประกบ BUSBAR โดยยดึด้วย BOLT และ NUT หุ้มSPACER ท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้า  
 9) BUSBAR และ HOLDERS ต้องมีข้อมลูทางเทคนิค และผลการคํานวณเพ่ือแสดงว่าสามารถทนต่อแรงใดๆท่ี
เกิดจากกระแสไฟฟ้าลดัวงจรได้ไมน้่อยกวา่กระแสไฟฟ้าลดัวงจรด้านแรงต่ําของหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ต้องไม่ต่ํากว่าท่ีการไฟฟ้า
นครหลวงกําหนด โดยไมเ่กิดการเสียหายใดๆ รวมทัง้BOLTS และ NUTS ต้องทนตอ่แรงเหลา่นัน้ได้ด้วยเช่นกนั 
 

9.5   สายไฟฟ้าสาํหรับภายในแผงสวติซ์ ฯ 
           1) สายไฟฟ้าสําหรับระบบควบคมุและเคร่ืองวดั ซึ่งเดินเช่ือมระหว่างอปุกรณ์ไฟฟ้ากนัอปุกรณ์ไฟฟ้า และอปุกรณ์
ไฟฟ้ากบั TERMINAL BLOCK ให้ใช้สายชนิด FLEXIBLE ANNEALED ให้ใช้ชนิดทนแรงดนัไฟฟ้าได้ 750 โวลท์ฉนวน ทน
ความร้อนได้ 70 องศาเซลเซียส สายไฟฟ้าหลายเส้นท่ีเดินไปด้วยกนัให้สีต่างกนัเพ่ือความสะดวกในการบํารุงรักษาโดยต้อง
ระบไุว้ในแบบ (Asbuilt Drawing) ขนาดของสายไฟฟ้าต้องสามารถนํากระแสไฟฟ้าได้ตามต้องการ แต่ไม่เล็กกว่ากําหนด
ดงันี ้  
                        CURRENT CIRCUIT         :   4.0   ตารางมิลลเิมตร 
             VOLTAGE CIRCUIT           :   2.5   ตารางมิลลเิมตร 
 CONTROL CIRCUIT           :  1.5   ตารางมิลลเิมตร 
                        GROUND   สําหรับบานประต ู :  10    ตารางมิลลเิมตร 
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           2)  การต่อวงจรเพ่ือการกําลงั การต่อวงจรเพ่ือการกําลงัในแผงจ่ายไฟ เช่นระหว่างบสับาร์กบัสวิตซ์ตดัตอนเป็นต้น 
ให้ต่อด้วยสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนชนิดทนแรงดนัได้750โวลท์ และทนความร้อนได้ไม่นอยกว่า 70 องศาเซลเซียส หรือต่อด้วยบสั
บาร์ทองแดงหุ้มฉนวนแบบหดตวัด้วยความร้อน (Heat  Shrinkable Tubing) ท่ี40 องศาเซลเซียส ของอปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีต่อเข้า
หา หรือขนาดตามท่ีกําหนดในแบบ 
 3)  การเดินสายไฟฟ้าภายในแผงสวิตซ์ฯ ให้เดินในท่อร้อยสาย หรือรางพลาสติกช่วงท่ีต่อเข้าอุปกรณ์ให้ร้อยในท่อ
พลาสติกอ่อน การต่อสายไฟฟ้าเข้าอปุกรณ์ให้ต่อผ่านขัว้ต่อสายชนิดสองด้านห้ามต่อตรงกบัอปุกรณ์ ถ้ามีสายไฟฟ้าส่วนท่ี
ต้องเดินอยูน่อกให้ใช้สายไฟฟ้าชนิดหลายแกนมีฉนวนและเปลือกนอก 
 4)  สายไฟฟ้าทกุเส้นท่ีปลายทัง้2ด้านต้องมีหมายเลขกํากบั (Wire Mark) เป็นแบบปลอกสวมยากแก่การลอกหลดุ
หาย 
 5) ขัว้ตอ่สาย (Terminal) ให้ใช้แบบใช้เคร่ืองมือกลบีบ ขัว้ตอ่สายไฟฟ้าเป็นชนิดท่ีใช้กบัสายทองแดง 
 6)  สลกัเกลียว แป้นเกลียวและแหวน (Bolts, Nuts & Washers) สําหรับต่อบสับาร์ให้ใช้ชนิด High–Tensile, 
Electro–Galvanized or Chrome – Plated ให้ใช้จํานวนสลกัและแป้นเกลียวให้เพียงพอแล้วขนัด้วยTorque Wrench ให้
เพียงพอตามท่ีกําหนดไว้ 
 7) การต่อสายไฟเข้ากบับสับาร์ต้องต่อผ่านขัว้ต่อสาย การต่อขัว้ต่อสายกบับสับาร์หรือต่อบสับาร์กบับสับาร์ให้ใช้
สลกัและแป้นเกลียวพร้อมแหวนสปริงก่อนตอ่ต้องทําความสะอาดบริเวณ ผิวสมัผสัด้วยแปรงโลหะ 
 

9.6 MIMIC BUS และ NAMEPLATE 
 แผงสวิตซ์ต้องมีข้อมลูขัน้ต้นแสดงไว้เพ่ือความสะดวกในการใช้งานและบํารุงรักษาอยา่งน้อยดงันี ้
 1)  ท่ีหน้าแผงสวิตซ์ฯ ต้องมี Mimic Busเพ่ือแสดงการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าและออกทําด้วยแผ่นพลาสติกสีดํา
สําหรับแผงสวิตซ์ ฯ ระบบไฟฟ้าปกติ และสีแดงสําหรับแผงสวติซ์ ฯ ระบบไฟฟ้าฉกุเฉิน หรือสิ่งท่ีผู้ว่าจ้างเห็นชอบมีความหนา
ไมน้่อยกวา่ 3 มิลลเิมตร และกว้างไมน้่อยกวา่ 10 มิลลเิมตร ยดึแน่นกบัแผงสวิตซ์ ฯ 
 2)   ให้มีNameplateเพ่ือแสดงว่าอปุกรณ์ตดัวงจรไฟฟ้าใด จ่ายหรือควบคมุอปุกรณ์ไฟฟ้าใด หรือกลุ่มใดเป็นแผ่น
พลาสติกพืน้สีเช่นเดียวกนั MIMIC BUS แกะเป็นตวัอกัษรสีขาวโดยความสงูของตวัอกัษรต้องไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร(ถ้า
เป็นงาน กฟน. จดัทํา) หรือตามท่ีผู้วา่จ้างเหน็ชอบ 
 3) ป้ายแสดงช่ือและสถานท่ีติดต่อของผู้ลิต เป็นป้ายท่ีทนทานไม่ลบเลือนได้ง่ายติดไว้ท่ีแผงสวิตซ์ด้านนอกตรงท่ีๆ
เหน็ได้ง่ายหลงัการติดตัง้แล้ว 
 4)  Circuit Breaker 
 - Circuit Breaker ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน NEMA หรือ IEC เป็นชนิด Molded Case หรือตามระบใุนแบบ 

โดยมีพิกดักระแสและค่า Interupting Capacity ท่ีอณุหภมิูใช้งาน 40C ตามท่ีระบใุนแบบ Circuit breaker ทัง้หมด ต้องมี 
Instandtaneous magnetic short circuit trip และ Thermal Overload current trip ทกุๆ Pole 
 5) Terminals ขัว้ตอ่สายสวิทซ์ตดัตอนอตัโนมติัใช้สองแบบนี ้
 - สําหรับขนาดเฟรมขึน้ไปถงึ 250 อมัแปร์ ใช้ขัว้ชนิดตอ่สายไฟเข้าโดยตรงหรือแบบตอ่บสับาร์เข้าได้ 
 - สําหรับขนาดเฟรม 320 อมัแปร์ และใหญ่กวา่ให้ใช้ขัว้ชนิดตอ่บสับาร์ 
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 - ขัว้ต่อสายไฟต้องเป็นแบบใช้ได้ทัง้ทองแดงและอลมิูเนียม ถ้าหากใช้กบัอลมิูเนียมโดยตรงไม่ได้ต้องมีแผ่น
รอง (Cupal Insert) ให้มาด้วยหรือทําสายทองแดงตอ่ออกมาพร้อมขัว้ตอ่สายสําหรับสายอลมิูเนียมและทองแดง 
 6) Releases สวิทซ์ตดัตอนอตัโนมติัต้องมี Releases สําหรับตดัไฟโดยอตัโนมติั ดงันี ้
 - Overcurrent Releaes ต้องเป็นชนิด Adjustable thermal overload releases, Ambient temperature 
compensated ให้ตัง้กระแสไฟสําหรับโอเวอร์โหลดตามท่ีกําหนดในแบบ (นอกจากอนญุาตไว้เป็นพิเศษในแบบ จึงใช้ชนิด 
Fixed type overload release ได้) 
 - Short-Circuit Release ต้องเป็นชนิด Adjustable or fixed instantaneous magnetic short circuit 
release 
 7) Interrupting Capacity (IC) สวิทซ์ตดัตอนอตัโนมติัสามารถป้องกนักระแสไฟลดัวงจรได้ไม่น้อยกว่า 10 KA ท่ี 
380 โวลต์ และตามท่ีกําหนดในแบบ แตต้่องไมต่ํ่ากวา่ท่ีการไฟฟ้าท้องถ่ินกําหนด 
 8) Accessorie ให้ติดตัง้ตามท่ีกําหนดในแบบ 
 - Undervoltage Relase เป็นคอยล์สําหรับตดัสวิทซ์ เม่ือแรงดนัไฟฟ้าตกและจะป้องกนัไม่ให้สบัสวิทซ์เข้าได้ 
ถ้าแรงดนัไฟฟ้ายงัสงูไม่พอ สามารถใช้สําหรับ Interlocks, remote releae เป็นต้น คอยล์ใช้ชนิด 380 หรือ 220 โวลต์ ตามท่ี
กําหนด 
 - Shut Trip เป็นคอยล์สําหรับตดัสวิทซ์ โดยใช้กระแสไฟฟ้าจากระบบคอนโทรลคอยล์ใช้ชนิดกระแสไฟฟ้า
สลบัหรือกระแสไฟฟ้าตรงตามชนิดและแรงดนัไฟฟ้าของระบบคอนโทรล 
 - Auxiliary Switches เป็นสวิทซ์ท่ีจะสบัเข้าออกตามสวิทซ์อตัโนมติั สําหรับใช้ในการ Interlock, Signalling 
และอ่ืนๆ สามารถทนกระแสไฟฟ้าได้ไมน้่อยกวา่ 10 อมัแปร์ ท่ี 380 โวลต์ เอซี ติดตัง้ตามท่ีจําเป็นและตามท่ีกําหนดในแบบ 
 - Alarm Switch เป็นสวิตซ์ท่ีจะทํางานเม่ือสวิทซ์ตกัตอนอตัโนมติัตก เพราะกระแสไฟเกินกระแสไฟฟ้า
ลดัวงจร แรงดนัไฟฟ้าตก หรือถกูบงัคบัให้ตกโดยผ่าน Undervoltage releae Trip สวิทซ์นีต้้องสามารถทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่
น้อยกวา่ 10 อมัแปร์ ท่ี 300 โวลต์ เอซี 
 Electrical TrippingTime-Lag Device ประกอบด้วยความต้านทาน (Resistor) และคะแปซิเตอร์สําหรับถ่วง
ระยะเวลาการทํางานของ Undervoltage release ต้องสามารถถ่วงระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่า 1.5 วินาที หรืออาจใช้แบบ 
Machanical Delay ก็ได้ 
 

9.7 ASYMMETRICAL RELAY 
เป็นรีเลย์ชนิด Solid State สําหรับใช้กบัไฟฟ้าระบบ 380/220 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย 50 แฮรตซ์ ซึ่งจะทํางานเม่ือ

แรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟสต่างกัน โดยสามารถตัง้จุดท่ีทํางานได้ระหว่าง 5% ถึง 15% Asymmetry มีคอนเทคชนิด 
Changeover จํานวนอยา่งน้อย 2 อนั ทนแรงดนัไฟฟ้าได้ไมเ่กินน้อยกว่า 380 โวลต์ และทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 6 อมั
แปร์ รีเลย์ต้องเป็น Tropicalized ชนิด Plug-in พร้อม Socket หรือตอ่สายออกมามี Plug and Socket ให้พร้อมทัง้ชดุ 

 

9.8 UNDERVOLTAGE RELAY 
เป็นรีเลย์ชนิด Soild State Controlled สําหรับใช้กบัไฟฟ้า 380 โวลต์ หรือ 220 โวลต์ 50 เฮร์ตซ์ สามารถตัง้ Cut-in 

Point จะเปล่ียนแปลงไปตามด้วย แต่ต้องสามารถตัง้ให้ Cut-out Point อยู่ท่ี 342 โวลต์ ได้มีคอนเทคชนิด Changeover 
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จํานวนอยา่งน้อย 2 อนั ทนแรงดนัไฟฟ้าได้ไมน้่อยกวา่ 380 โวลต์ และทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 6 อมัแปร์ รีเลย์ต้องเป็น
แบบ Tropicalized ชนิด Plug-in พร้อม Socket หรือตอ่สายออกมามี Plug and Socket ให้พร้อมชดุ 

 

9.9 GROUND FAULT PROTECTION SYSTEM 
สวิทซ์ตดัตอนอตัโนมติัขนาดเฟรม 1,000 อมัแปร์และใหญ่กว่าต้องมี Ground Fault Sensor ท่ีจะตดัสวิทซ์ออกโดย

อตัโนมติั เม่ือมีการลดัวงจรลงดิน (Ground Fault) ซึง่ต้องมีอปุกรณ์ท่ีสามารถทํางานได้ดงันี ้
 1) Ground Fault Clearing Time ของเมนสวิทซ์ตดัตอนอตัโนมติัต้องช้ากว่าของสวิทซ์ตดัตอนอตัโนมติัของสาย
ป้อน (Feeder) 
 2) Ground Fault Current Pickup อย่างต่ําไม่น้อยกว่า 200 อมัแปร์ สามารถปรับได้ง่ายขึน้ไปถึงไม่น้อย 1,200 
อมัแปร์ 
 3) ต้องสามารถเลือกตัง้ระยะเวลาถ่วง (Time Delay) ได้ท่ี 0.1, 0.2, 00.3, 0.5 วินาที 
 4) อปุกรณ์ท่ีเสนอต้องเป็นไปตาม NE Code ART.011-10, 230-95 
 

9.10 ฟิวส์และฐาน 
 1) ฟิวส์สําหรับป้องกนัสวิทซ์ตดัตอนอตัโนมติัและสวิทซ์อ่ืนๆ ให้ใช้ฟิวส์ชนิด HRC ตามมาตรฐาน DIN 43620 และ 
VDE 0660 ซึง่สามารถป้องกนักระแสไฟฟ้าลดัวงจรได้ไม่น้อยกว่า 100 KA ท่ี 380 โวลต์ ฐานฟิวส์ให้ใช้ชนิด Triple-Pole ติด
ชนิดกนั 3 อนั โดยมี Phase Barriers สําหรับฟิวส์ขนาด 224 อมัแปร์ขึน้ไป 
 2) ฟิวส์สําหรับคอนโทรลและสําหรับป้องกนัเคร่ืองวดัต่างๆ ให้ใช้ฟิวส์ชนิด Cartridge ตามมาตรฐาน DIN 49360 
และ 49515ม VDE 0635 ซึง่สามารถป้องกนักระแสไฟลดัวงจรได้ไม่น้อยกว่า 50 KA ท่ี 380 โวลต์ ฐานฟิวส์ใช้ชนิด Flush-
Mounting สําหรับฟิวส์ท่ีติดกบัฝาตู้และชนิดธรรมดาสําหรับฟิวส์ท่ีติดในตู้ 

 

9.11 Measuring Instrument 
 - แอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ เป็นชนิดใช้ติดตัง้กบัตู้แผงสวิตซ์ (Flush Mounted Switchboard type) มีจดุต่อสาย
ด้านหลงั สามารถกนัฝุ่ นและความชืน้ได้ Accuracy Class 1 หรือดีกวา่ 
 - Selector Switch เป็นชนิดแบบหมนุ สําหรับ Voltmeter Selector Switch ให้มีตําแหน่ง R-S , S-T T-R, OFF, R-
N, S-N และ T-N หรือตามท่ีระบใุนแบบ 
 - หม้อแปลงกระแส (C.T) เป็นชนิด Ring Type Cast Resin Insulation มีพิกดัตามท่ีระบใุนแบบ 
 

9.12 CIRRENT TRANSFORMER (CT) 
Secondary rated current : 5 A, Primary Rating ตามท่ีกําหนดในแบบ Accuracy Class : 1.0 หรือดีกว่า Tropical 

Proof, ทนแรงดนัไฟฟ้าได้ไมน้่อยกวา่ 500 โวลต์ Rated Burden ตามท่ีจําเป็นต้องเป็นใช้ 
 

9.13 VOLTMETER 
เป็นชนิดตอ่แรงมีสเกลอา่นได้ 0-500 โวลต์ หรือตามแบบ Accuracy Class 1.5 หรือดีกวา่ 
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9.14 VOLTMETER SWITCH (VS) 
เป็นชนิดเลือกได้ 7 จงัหวะ (RS-ST-TR-O-RO-SO-TO) สําหรับไฟ 3 เฟส 4 สาย เพ่ือวดัได้ทัง้ 3 เฟส และกบัเส้นศนูย์ 

ทัง้มีจงัหวะ ปิดด้วยหรือใช้ชนิดเลือกได้ 4 จงัหวะ (RS-ST-TR-O) สําหรับเฉพาะไฟ 3 เฟส 3 สาย 
 

9.15 AMMETER ใช้ 2 ชนิด ตามที่กาํหนดในแบบ ดังนี ้
Direct Connection Ammeter ขนาดและจํานวนตามท่ีกําหนดในแบบ Accuracy Class 1.5 หรือดีกวา่ 

 

9.16 CT. TYPE AMMETER  
เป็นชนิดมีสเกลอ่านได้ตามขนาด Primaty Current Rating เป็นแบบใช้ต่อกบั Current Transformer ชนิด 5 อมัแปร์ 

Secondary Rated Current, Accuracy Class 1.5 หรือดีกวา่ 
 

9.17 AMMETER SWITCH (AS) 
เป็นชนิดเลือกได้ 4 จงัหวะ เพ่ือวดักระแสไฟฟ้าทัง้ 3 เฟส และมีจงัหวะปิดด้วย (O-R-S-T) ทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่ต่ํา

กวา่ 10 อมัแปร์ สําหรับใช้กบัอมัมิเตอร์แบบใช้ CT 
 

9.18 FREQUENCY METER 
เป็นชนิด Vibrating Reed Type (13 Reeds) สําหรับตอ่เข้ากบัระบบไฟ 380 โวลต์ หรือ 220 โวลต์ วดัได้ระหว่าง 47-

53 Hz, Accuracy Calss 0.5) 
 

9.19 KILOWATTHOUR METER (KWH) 
เป็นชนิด 1 เฟส หรือ 3 เฟส แบบธรรมดา หรือ Maximum Demand Type ตามท่ีกําหนดสําหรับต่อตรงหรือใช้กบั CT 

ระบบไฟฟ้า 380/220 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย หรือตามท่ีกําหนด Accuracy 2.5% หรือดีกว่าผ่านการทดสอบโดยการไฟฟ้า
ท้องถ่ิน 
 

9.20 INDICATOR LAMPS 
 ใช้ชนิดท่ีผลติตามมาตรฐาน DIN มีเลนส์สีด้านหน้าใช้ 2 ชนิด ตามแรงดนัไฟฟ้า ดงันี ้ 
 1) สําหรับ 220 โวลต์ ใช้ฐานหลอดแบบ E14 และหลอดนีออน 
 2) สําหรับกระแสไฟ 24 โวลต์ ใช้ฐานหลอดแบบ BA 9 S หลอด 24 โวลต์ 3 วตัต์ 
 3) สําหรับกระแสไฟตรงเกิน 24 โวลต์ ใช้แบบเดียวกบัข้อ 21.2 แต่มีความต้านทาน (Fropping Resistor) ลด
แรงดนัไฟฟ้าลงมาเป็น 24 โวลต์ 
 

9.21 Automatic Main Capacitor Bank 
 1) Automatic Capacitor Bank สําหรับปรับค่า Power Factor ของระบบไฟฟ้า โดย Capacitor ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานของ IEC 831 
 2) พิกดัของ Automatic Main Capacitor Bank ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ IEC 831 
  - TYPE    : INDOOR (DRY METALLIZED FILM) 
  - NUMBER OF PHASE  : 3 
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  - RATED VOLTAGE  : 415 V 
  - RATED FREQUENCY  : 50 HZ. 
  - RATED OUTPUT   ; ตามท่ีระบไุว้ในแบบ 
  - SWITCHING STEP  : ตามท่ีระบไุว้ในแบบ 
  - POWER LOSS   : < 1W/KVAR 
  - CONTROL VOLTAGE  : 200V 
 3) ความต้องการด้านการออกแบบและการสร้าง CAPACITOR BANK ต้องเป็นชนิดท่ีประกอบด้วย CAPACITOR 
ย่อย หลายๆ ตวั ยึดรวมกนัเข้าบนแผ่นโลหะ พร้อมด้วยอปุกรณ์ควบคมุและประกอบกนัเป็นชดุติดตัง้ภายในตู้ เหล็กกนัสนิม 
มีการระบายอากาศและการตอ่ลงดินเป็นอยา่งดี อปุกรณ์ควบคมุประกอบด้วย 
  1) FUSE PROTECTION ทกุ STEPS ของ CAPACITOR BANK 
  2) MAGNETIC CONTACTOR 
  3) DISCHARGE COIL (หรือเป็นแบบ BUILT IN ใน CAPACITOR) 
  4) KVAR CONTROLLER 
  5) POWER FACTOR METER 
  6) INDICATION LAMP 
  7) AUTOMATIC AND MANUAL SWITCHING DEVICE 
 4) อปุกรณ์ควบคมุต้องติดตัง้อยู่ส่วนบนของแต่ละ UNIT, CAPACITOR BANK ต้องเป็นแบบท่ีสามารถดดัแปลง 
และต่อเติมได้โดยไม่มีผลต่อการทํางานของตวัอ่ืนๆ AUTOMATIC CAPACITOR BANK  ต้องประกอบสําเร็จและทดสอบ
คณุสมบติัและการทํางานมาแล้วจากโรงงานก่อนนํามาติดตัง้ CAPACITOR BANK จะต้องได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน 
IEC 831 
 

9.22  อุปกรณ์ป้องกันแม่เหลก็ไฟฟ้าจากฟ้าผ่า Surge Protective Device (SPD) 
1) ข้อกําหนดทัว่ไป 

อปุกรณ์ Surge Protective Device (SPD) มีจดุประสงค์เพ่ือปกป้องบริภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์จากแม่เหลก็ไฟฟ้า
อนัเป็นผลของการเกิดฟ้าผ่าจากภายนอกอาคาร รวมทัง้ Surge ต่าง ๆ ท่ีผ่านเข้ามาทางสายไฟฟ้ากําลงัและสายสญัญาณ
โทรศพัท์และส่ือสาร; และหรือจากการเหน่ียวนําไฟฟ้า 

2) มาตรฐาน 
อปุกรณ์ฯ จะต้องเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีเทคโนโลยี Isolating Spark gap ชนิดปกปิดท่ีไม่ปลดปลอ่ยไอร้อนออกมา

และไม่มีวงจรอิเลก็ทรอนิกส์เป็นสว่นประกอบภายใน ได้รับการออกแบบ และรับรองตามมาตรฐาน ครอบคลมุ ถึงการติดตัง้
เพ่ือให้ได้การปกป้องสงูสดุ โดยมีข้อกําหนดตามมาตรฐาน ดงันี;้ 

- มาตรฐานการป้องกนัแม่เหลก็ไฟฟ้าจากฟ้าผ่า (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย)    : E.I.T Standard 2005-
50 

- มาตรฐานการป้องกนัฟ้าผ่าสําหรับสิ่งปลกูสร้าง (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย) : E.I.T Standard 2003-
43 
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- International Electro technical Commission: IEC 61643-1  และ IEC 62305 
3) ความต้องการทัว่ไป 

3.1)   SPD1 (Combined Lightning Current and Surge Voltage Arrester : Class B+ Class C) 
เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้ป้องกนัชัน้ต้น และ ชัน้กลาง (Coarse and medium Protection) ใช้ติดตัง้ท่ี Main 

Distribution Board(MDB) มีลกัษณะอปุกรณ์ประกอบด้วย 2 สว่น คือ  1. Arc Quenching spark gap Arrester (Class 
I/B) และ 2. Metal Oxide Varistor  ( Class II/C ) โดยอปุกรณ์ทัง้สองสว่น  สามารถถอด-เปล่ียนแยกออกจากกนัได้เม่ือเกิด
ความเสียหาย  ทําหน้าท่ีดกัและกําจดักระแสฟ้าผ่า ( Lightning Current ) และ แรงดนัเสิร์จ ( Surge Voltage ) ซึง่มีการ
ออกแบบเพ่ือให้สามารถทนและสามารถดบักระแสไหลตาม ( Line-follow Current ) ซึง่เกิดหลงัจากการทํางานได้     โดย
อปุกรณ์ มีรายละเอียดดงันี ้ 
 Technical Data 
  Arrester Class       I/B + II/C 

  Arrester Voltage Uc        350 Vac / 50 Hz 
  Nominal Voltage Un      230 Vac / 50 Hz 

  Lightning Impulse current (Class B,10/350 s)   50 kA per phase ( L-N ) 

  Lightning Impulse current (Class B,10/350 s)   100 kA ( N-PE ) 

  Max discharge Surge Current Imax (Class C,8/20 s)  40 kA per phase  
  Quenching Short Circuit at Un (without backup fuse)   50 kArms 

  Response Time Tc       25 ns 

  Protection level        1.5  kV 
การตดิตัง้ 
ให้ติดตัง้ Lightning Current  Arrester และ Surge Voltage Arrester ขนานระหว่าง L-N , N-PE สําหรับระบบ 

TN-S และ/หรือติดตัง้ขนานระหว่าง L-PEN  สําหรับระบบ TN-C  ท่ี Main Distribution Board ( MDB )  และให้มี Back up 
fuse ขนาดเทา่กบัขนาดกระแสของ Main CB/1.6 แตไ่มเ่กิน 125 Amax gL (หรือขนาดระบตุามแบบ)  

3.2)   SPD2 (Surge Voltage Arrester ) 
เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้ป้องกนัระดบักลาง (Medium Protection: LPZ 1- LPZ 2) ใช้ติดตัง้ท่ี Sub Distribution 

Board ลกัษณะของอปุกรณ์ ทําจาก Metal Oxide Varister( MOV ) ทําหน้าท่ีดกัแรงดนัเสิร์จท่ีหลงเหลือจาก SPD1  โดย
อปุกรณ์จะถกูแบง่ออกเป็น 2 สว่น 

1. สว่น Base Element 
2. สว่น Plug Unit 
สว่น Base Element เป็นส่วนท่ีใช้เป็นฐานเพ่ือติดตัง้สายและเป็นฐานเพ่ือติดตัง้ ชดุ Plug Unit และ

จะต้องมีการ Code อปุกรณ์เพ่ือป้องกนัการใส ่Plug Unit ท่ีเป็นระดบัแรงดนัอ่ืน 
สว่น Plug Unit  เป็นสว่นท่ีใช้เป็น Surge Voltage Arrester มีองค์ประกอบหลกัเป็น MOV  และ/หรือ  

Spark Gap,  ชดุ Plug Unit จะต้องมี Indicator แสดงสี " เขียว " หมายถึงอปุกรณ์ยงัอยู่ในสภาพใช้การได้และกรณีท่ี Plug 
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Unit มี Indicator แสดงเป็นสี " แดง "  หมายความว่า Plug Unit นัน้ ไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้แล้ว ในขณะเดียวกนั Arrester 
จะต้องตดัตวัเองออกจากระบบโดยอตัโนมติัเพ่ือป้องกนัการลดัวงจร 

Technical Data 

  Arrester Class      II / C 

  Arrester Voltage Uc       350 Vac / 50 Hz 
  Nominal Voltage Un     230 Vac / 50 Hz 

  Nominal discharge Surge Current Isn   (8/20 s)  20 kA per phase 

  Max discharge Surge Current   Imax   (8/20 s)  40 kA per phase 

  Protection level       1.5  kV 

  Response Time Ta      25 ns 
  Remote Alarm Contract     1 NO + 1 NC 

การตดิตัง้ 
ให้ติดตัง้ Surge Voltage Arrester 4 Pole ขนานระหว่าง L-N และ N-PE ท่ี Sub Distribution board ให้มี Back 

up fuse ขนาด 125 A gL  ในกรณีท่ี Main CB มีขนาดมากกวา่ 125 A ระหวา่งสายเฟส(L) และ Arrester  
 

9.23 การตดิตัง้  
 1)   แผงสวิตซ์ ฯ ท่ีติดตัง้ในสถานท่ีใช้งานจริงต้องยดึติดกบัฐานท่ีตัง้ด้วยน๊อตจํานวนไม่น้อยกว่า 4 จดุตามมมุทัง้ส่ี
อยา่งแน่นหนา 
 2)  ในกรณีท่ีเป็นพืน้คอนกรีต น๊อตท่ีใช้ต้องเป็นแบบ EXPANSION BOLT 
 

9.24 การทดสอบ 
 1)  การทดสอบประจําโรงงานผู้ผลิต (Routine Test) ตามมาตรฐาน IEC 60439 – 1 จะต้องทําการทดสอบ
ดงัตอ่ไปนี ้
 1.1)  ตรวจสอบการทํางานตามวงจรควบคมุทางด้านไฟฟ้า(Wiring,Electrical-Operation) 
 1.2) ตรวจสอบคา่ความเป็นฉนวนไฟฟ้า ( Dielectric Test) 
 1.3)  ตรวจสอบการป้องกนัทางด้านไฟฟ้า (Protective Measures) 
 1.4) ตรวจสอบคา่ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (Insulation Resistance) 
 2)  นอกจากการทดสอบท่ีโรงงานผู้ผลิตตามความเห็นชอบของผู้ว่าจ้างเม่ือมีการติดตัง้ในสถานท่ีใช้งานแล้ว ต้อง
ตรวจทดสอบอยา่งน้อยดงันี ้
 2.1)  ตรวจสอบคา่ความเป็นฉนวนไฟฟ้าของอปุกรณ์ภายในแผงสวิตซ์ ทัง้หมด 
 2.2)  ตรวจสอบคา่ความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายป้อน(Feeder)ตา่งๆท่ีออกจากแผงสวิตซ์ฯ 
 2.3)  ตรวจสอบระบบการทํางานของอปุกรณ์ตา่ง ๆ เพ่ือทดสอบความถกูต้อง 
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9.25 เคร่ืองมือบาํรุงรักษา 
 1)  ท่ีข้างแผงสวิตซ์ฯแต่ละชุด ให้ติดตัง้เคร่ืองมือสําหรับเปิดบานประตดู้านหน้าหนึ่งอนั โดยมีประกบติดรัดไว้กบั
แผงสวิตซ์ ให้สงูประมาณ 1,800 มม. 
 2) ให้จดัชดุเคร่ืองมือบํารุงรักษาประกอบด้วยเคร่ืองเปิดบานประตดู้านหน้าหนึ่งอนั, ไขควงสําหรับถอดสกรูยดึยดึ
แผ่นโลหะหนึ่งอนั,Torque Wrench ขนาดท่ีเหมาะสมหนึ่งอนัพร้อมหวัสําหรับขนัสลกัและแป้นเกลียวท่ีใช้ยดึ ยดึบสับาร์และ
สวิตซ์ตดัตอนฯ ครบทกุขนาดท่ีต้องใช้หนึ่งชดุ พร้อมกล่องโลหะ สําหรับใสเคร่ืองมือทัง้หมด ชดุเคร่ืองมือบํารุงรักษานีใ้ห้จดั
ให้ตามจํานวนท่ีกําหนดในรายการ 
 

9.26 แผงสวติช์ย่อย (Panelboard) 
1) แผงสวิตช์ย่อย เป็นแผงสวิตช์ท่ีใช้ควบคุมการจ่ายกําลงัไฟฟ้าให้แก่ Load ต่างๆ โดยมี Branch Circuit 

Breaker เป็นตวัควบคมุ Load แตล่ะกลุม่หรือแตล่ะตวั ตามกําหนดในแบบหรือตาม Panelboard Schedule 
2) ความต้องการทางด้านการออกแบบและการสร้าง 

 2.1) Panelboard ต้องออกแบบขึน้ตามมาตรฐานของ NEMA หรือ IEC โดยสร้างสําเร็จจากผู้ผลิต Circuit 
Breaker ท่ีใช้สําหรับ Panelboard นี ้ใช้กบัระบบไฟฟ้า 400 Y/230 โวลท์ 3 เฟส 4 สาย 50 เฮิร์ท หรือ 230 โวลท์ 1 เฟส 2 
สาย 50 เฮิร์ท ตามกําหนดในแบบ และ Panelboard Schedule 
 2.2) Cabinet ต้องเป็นแบบติดลอย ตวัตู้ ทําด้วย Galvanized Code Gauge Sheet Steel with Gray Baked 
Enamel Finish หรือเคลือบด้วยฟอสเฟส แล้วพน่ด้วยสีฝุ่ นอีพอ็กซ่ี (Epoxy Power paint) มีประต ูปิด-เปิด ด้านหน้าเป็นแบบ 
Flush Lock 
 2.3) Busbar ท่ีต่อกนักบั Breaker ต้องเป็น Phase Sequency Type และเป็นแบบท่ีใช้กบั PLUG-ON หรือ 
BOLT-ON Circuit Breaker 
 2.4) Main Circuit Breaker ต้องเป็น Molded Case Circuit Breaker  มี AMP Trip และ AMP Frame 
ตามท่ีกําหนดให้ในแบบ ประกอบด้วย Instantaneous Magnetic Short Circuit Trip และ Thermal Overcurrent ควรเป็น
ผลติภณัฑ์เดียวกบั Feeder Circuit Breaker ต้นทาง เพ่ือการทํางานท่ีสมัพนัธ์กนั (Coordination) 
 2.5) Branch Circuit Breaker ต้องเป็นแบบ Quick-Make, Quick-Break, Thermal Magnetic and Trip 
Indicating และเป็นแบบ PLUG-ON หรือ BOLT-ON Type มีขนาดตามท่ีระบไุว้ใน Panelboard Schedule โดย Circuit 
Breaker ต้องเป็นผลติภณัฑ์เดียวกบั Main Circuit Breaker  ของ Panelboard 
 2.6) Nameplate แผงสวิตช์ยอ่ยต้องบง่บอกด้วย Nameplate, Nameplate ต้องทําด้วยแผ่นพลาสติกสองชัน้ 
ชัน้นอกเป็นสีดํา และชัน้ในเป็นสีขาว การแกะสลักตัวหนังสือ กระทําบนแผ่นพลาสติกสีดํา เพ่ือว่าเม่ือประกอบกันแล้ว 
ตวัหนงัสือจะปรากฏสีขาว ตวัหนงัสือบน Nameplate เป็นไปดงัแสดงไว้ในแบบ 
 2.7) ผงัวงจร ตู้ย่อยทกุตู้  ต้องมีผงัวงจรท่ีอยู่กบัตู้ดงักลา่วติดไว้ในฝาตู้  ซึง่จะบ่งบอกถึงหมายเลขวงจร ขนาด
สาย ขนาดของ Circuit Breaker และ Load ชนิดใดท่ีบริเวณใดไว้เพ่ือสะดวกในการบํารุงรักษา 
 3) การติดตัง้ ให้ติดตัง้กบัผนงัด้วย Expansion Bolt ท่ีเหมาะสม หรือติดตัง้บน Supporting ท่ีเหมาะสม โดย
ระดบัสงู 1.80 เมตร จากพืน้ถงึระดบับนของแผงสวิตช์ ตามตําแหน่งท่ีแสดงในแบบ 
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10.   สายไฟฟ้าแรงตํ่า 
 
10.1   ความต้องการทั่วไป 

สายไฟฟ้าแรงต่ําท่ีใช้สําหรับแรงดนัไฟฟ้าระบบ (System Voltage) ไม่เกิน 400 Y/230 โวลต์ ต้องมีคณุสมบติั
เหมาะสมกบักรรมวิธีและสถานท่ีติดตัง้ใช้งานตามกําหนดในหมวดนี ้เว้นแต่จะมี กฎ ระเบียบ หรือข้อบงัคบัของการไฟฟ้า
ท้องถ่ินให้เป็นอยา่งอ่ืน 
 
10.2    ชนิดของสายไฟฟ้า 

1) ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน สายไฟฟ้าทัง้ชนิดแกนเดียว (Single Core) และหลายแกน (Multi Core) ต้อง
เป็นชนิดตวันําทองแดงหุ้มด้วยฉนวน Polyvinyl chloride (PVC) และถ้ามีเปลือก (Sheathed) ต้องเป็น พี.วี.ซี.เช่นกนั ทน
แรงดนัไฟฟ้าได้ 750 โวลต์ และทนอณุหภมิูของตวันําได้ 70 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก. 
11-2531 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1.1) สายไฟฟ้าท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ 4 ตารางมิลลเิมตร ต้องเป็นชนิดลวดทองแดงตีเกลียว (Stranded Wire) 
1.2) สายไฟฟ้าท่ีใช้ร้อยในท่อ (Conduit) หรือวางในรางวางสาย (Wireway) ติดตัง้ในสถานท่ีแห้งและ

สถานท่ีเปียกท่ีไม่มีโอกาสทําให้สายไฟฟ้าแช่นํา้โดยทัว่ไปกําหนดให้ใช้สายไฟฟ้าชนิดแกนเดียว (Single Core) ตาม มอก. 
11-2531 ตารางท่ี 4 (ชนิด THW) 

1.3) สายไฟฟ้าท่ีใช้วางฝังดินโดยตรง (Direct Burial) หรือเดินร้อยในท่อฝังดิน (Under Ground Duct) 
หรือในสถานท่ีมีโอกาสทําให้สายไฟฟ้าแช่นํา้ ให้ใช้สายชนิดมีเปลือกหุ้ม (Sheathed Cable) ทัง้แกนเดียว และหลายแกน
ตาม มอก. 11-2531 ตาราง ท่ี 6, 7, 8 หรือ 14 (ชนิด NYY, NYY-N หรือ NYY-GRD) แล้วแตก่รณี 

1.4) สายไฟฟ้าท่ีใช้กบัเคร่ืองจักรถาวรท่ีมีการเคล่ือนท่ีเป็นประจํา เช่น รอกไฟฟ้าหรือเคร่ืองจักรท่ีมีการ 
สัน่สะเทือนหรืออุปกรณ์ท่ีอาจมีการเคล่ือนย้ายตําแหน่ง ตามคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบให้ใช้สายไฟฟ้าชนิด 
Flexible Cable มีเปลือกหุ้มตาม มอก. 11-2531 ตารางท่ี 9 หรือ ตารางท่ี 15 แล้วแตก่รณี 

2) สายไฟฟ้าท่ีใช้ภายในดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างท่ีก่อให้เกิดความร้อนสูง เช่น หลอดไส้ (Incan Descent 
Lamp), Gas Discharge Lamp เป็นต้น ให้ใช้สายไฟฟ้าชนิดทนความร้อนสงู ตวันําทองแดง หุ้มด้วยฉนวนยางท่ีทน
อณุหภมิูของตวันําได้ไม่น้อยกว่า 105 องศาเซลเซียส และทนแรงดนัไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 250 โวลต์ แล้วหุ้มด้วยฉนวนใย
หิน (Asbestos) ก่อนหุ้มด้วยเปลือกนอกด้วยวสัดท่ีุเหมาะสมอีกชัน้หนึง่ 

3)   สายไฟฟ้าท่ีใช้ในสถานท่ีอนัตราย ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดตัง้สายไฟในสถานท่ีอนัตรายของ วสท. 
 

10.3    การตดิตัง้ 
1) การติดตัง้สายไฟฟ้าซึง่เดินร้อยในทอ่โลหะต้องกระทําดงัตอ่ไปนี ้

ก. ให้ร้อยสายไฟฟ้าเข้าท่อได้ เม่ือมีการติดตัง้ท่อเรียบร้อยแล้ว ในแต่ละช่วงโดยปลายท่อทัง้สองด้านต้อง
เป็นกลอ่งพกัสาย กลอ่งดงึสาย หรือกลอ่งตอ่สายสําหรับอปุกรณ์ไฟฟ้า 

ข. การดึงสายไฟฟ้าเข้าท่อต้องใช้อปุกรณ์ช่วย ซึ่งออกแบบให้ใช้เฉพาะงานดึงสายไฟฟ้า โดยปฏิบติัตาม
คําแนะนําของผู้ผลติ 
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ค. การดึงสายไฟฟ้าเข้าท่ออาจจําเป็นต้องใช้สารช่วยหล่อล่ืน โดยสารนัน้จะต้องเป็นสารพิเศษท่ีไม่ทํา 
ปฏิกริยากบัฉนวนของสายไฟฟ้า 

ง. การดดัโค้งหรืองอสายไฟฟ้าไม่ว่าในกรณีใดๆ ต้องมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่าข้อกําหนดใน NEC และ
ไมน้่อยกวา่คําแนะนําของผู้ผลติสายไฟฟ้า (ถ้ามี) 

จ. การต่อสายใต้ดินหรือบริเวณท่ีเปียกชืน้ หรือโดนนํา้ได้ต้องหุ้มด้วยสารกนัความชืน้มิให้เข้าไปในหวัต่อ
ได้ เช่น สารประเภทซิลโิคน หรือ Epoxy 

2) การตอ่เช่ือมและการตอ่แยกสายไฟฟ้า 
ก. การต่อเช่ือมและการต่อแยกสายไฟฟ้า ให้กระทําได้ภายในกล่องต่อแยกสายไฟฟ้าเท่านัน้ ห้ามต่อใน

ช่องทอ่โดยเดด็ขาด หรือให้ตอ่สายได้ในช่วงท่ีสามารถเข้าตรวจสอบได้โดยง่าย สําหรับการเดินสายในรางวางสายชนิดต่าง 
ๆ 

ข. การต่อเช่ือมหรือต่อแยกสายไฟฟ้าท่ีมีขนาดของตวันําไม่เกิน 10 ตารางมิลลิเมตร ให้ใช้ Insulated 
Wire Connector, Pressure Type ทนแรงดนัไฟฟ้าได้ไมน้่อยกวา่ 600 โวลต์ 

ค. การต่อเช่ือมหรือต่อแยกสายไฟฟ้า ท่ีมีขนาดตวันําใหญ่กว่า 10 ตารางมิลลิเมตร และไม่เกิน 240  
ตารางมิลลิเมตร ให้ใช้ปลอกทองแดงชนิดใช้แรงกลอดั (Splice or Sleeve) และพนัด้วยฉนวนไฟฟ้าชนิดละลายและเทป 
พี.วี.ซี. อีกชัน้หนึง่ 

ง. การต่อเช่ือมหรือต่อแยกสายไฟฟ้าท่ีมีขนาดตวันําใหญ่กว่าท่ีกําหนดข้างต้น ให้ต่อโดยใช้ Split Bolt 
Connector ซึง่ผลติจาก Bronze Alloy หรือวสัดอ่ืุนท่ียอมรับให้ใช้งานตอ่เช่ือมสายไฟฟ้าแตล่ะชนิด 

จ. ปลายสายไฟฟ้าท่ีสิน้สดุภายในกล่องต่อสายต้องมี Terminal Block เพ่ือการต่อสายไฟฟ้าแยกไปยงั 
จดุอ่ืนได้สะดวก และการเปล่ียนชนิดของสายไฟฟ้า ให้กระทําได้โดยตอ่ผา่น Terminal Block นี ้

ฉ. การตอ่สายไฟฟ้าชนิดพิเศษท่ีมีข้อกําหนดเฉพาะ ให้เป็นไปตามข้อแนะนําของผู้ผลติสายไฟฟ้านัน้ๆ 
 
10.4   การทดสอบ 

ให้ทดสอบคา่ความต้านทานของฉนวนสายไฟฟ้าดงันี ้
1) สําหรับวงจรแสงสว่างและเต้ารับ ให้ปลดสายออกจากอปุกรณ์ตดัวงจรและสวิทช์ต่างๆ อยู่ในตําแหน่งเปิด 

ต้องวดัคา่ความต้านทานของฉนวนได้ไมน้่อยกวา่ 0.5 เมกะโอห์ม ในทกุ ๆ กรณี 
2) สําหรับ Feeder และ Sub Feeder ให้ปลดสายออกจากอปุกรณ์ต่างๆ ทัง้สองทาง แล้ววดัค่าความต้านทาน

ของฉนวน ต้องไมน้่อยกวา่ 0.5 เมกะโอห์ม ในทกุๆ กรณี 
3) การวดัค่าของฉนวนท่ีกล่าว ต้องใช้เคร่ืองมือท่ีจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 500 โวลต์ และวดัเป็นเวลา 30 วินาที 

ตอ่เน่ืองกนั 
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11.   โคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
 
11.1   ความต้องการทั่วไป  

1) โคมไฟฟ้าแสงสว่าง ท่ีกําหนดในรายละเอียดหมวดนี ้โดยทัว่ไปเป็นชนิดใช้กบัระบบไฟฟ้าแรงดนั 220 โวลต์        
1 เฟส 50 เฮิร์ต 

2) วสัด-ุอปุกรณ์ ต้องมีกรรมวิธีการผลติ และ/หรือมีคณุสมบติัไมน้่อยกวา่ข้อกําหนดในรายละเอียดหมวดนี ้และ
ไมข่ดัตอ่มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ท่ีเก่ียวข้องดงันี ้

ก.  มอก. 23-2521 บลัลาสต์สําหรับหลอดฟลอูอเรสเซนต์ 
ข.  มอก. 673-2530 บลัลาสต์สําหรับหลอดไอปรอทความดนัสงู 
ค.  มอก. 885-2532   บลัลาสต์อิเลก็ทรอนิกส์ใช้กบัไฟฟ้ากระแสสลบัสําหรับหลอดฟลอูอเรสเซนต์เฉพาะ

ด้านความปลอดภยั 
ง.  มอก. 344-2530 ขัว้รับหลอดฟลอูอเรสเซนต์และขัว้รับสตาร์เตอร์ 
จ.  มอก. 819-2531 ขัว้รับหลอดไฟฟ้าแบบเกลียว 
ฉ.  มอก. 183-2528 สตาร์เตอร์สําหรับหลอดฟลอูอเรสเซนต์ 
ช.  มอก. 191-2531    ตวัเก็บประจสํุาหรับใช้ในวงจร หลอดฟลอูอเรสเซนต์ และหลอดปลอ่ยประจอ่ืุน 
ซ.  มอก. 4 เลม่ 1-2522    หลอดไฟฟ้า 
ฌ. มอก. 236-2520 หลอดฟลอูอเรสเซนต์ 
ญ. มอก. 902-2532 ดวงโคมไฟฟ้าติดประจําท่ีสําหรับจดุประสงค์ทัว่ไป 
ฎ.  มอก. 903-2532 ดวงโคมไฟฟ้าฝัง 
ฏ.  มอก. 904-2532 ดวงโคมไฟฟ้าสําหรับให้แสงสวา่งบนถนน 
ฐ.  มอก. 906-2532 ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง 
 

11.2   รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์ประกอบ 
1) ขัว้หลอด (Lamp Holder) และ ขัว้ยดึสตาร์เตอร์ (Starter Holder) สําหรับหลอดฟลอูอเรสเซนต์ ต้องมีขัว้

สมัผสัทางไฟฟ้าทําด้วยทองแดง หรือทองแดงชบุโลหะอ่ืน เช่น เงิน ดีบกุ เป็นต้น เพ่ือผลทางด้านการสมัผสัทางไฟฟ้าและ
การป้องกนัสนิมทองแดงสว่นฉนวนไฟฟ้าท่ีหุ้มรอบนอก (Body) และ/หรือสว่นท่ีเป็นฉนวนอ่ืนๆ ต้องเป็นสาร Polycarbonate 
หรือสารอ่ืนท่ีมีความทนทานไมก่รอบหรือเปราะง่าย และควรได้รับการรับรองคณุภาพจาก "UL" (UL Listed) 

2) ขัว้หลอดสําหรับหลอดชนิดท่ีเกิดความร้อนสงูขณะใช้งาน เช่น หลอดไส้ (Incandescent Lamp) หลอดความ
ดนัไอ (Gas Discharge Lamp) เป็นต้น ให้ขัว้สมัผสัทางไฟฟ้าทําด้วยทองแดง หรือทองแดงชบุโลหะอ่ืนท่ีเหมาะสม เพ่ือ
ผลทางไฟฟ้าและป้องกนัสนิมทองแดง สว่นตวัฉนวนหุ้ม (Body) ต้องเป็นวสัดกุระเบือ้งเคลือบ (Porcelain) หรือวสัดอ่ืุนท่ี
ทนความร้อนสงู (ทนไฟ) 

3) บลัลาสต์ (Ballast) สําหรับหลอดฟลอูอเรสเซนต์ขนาดตัง้แต่ 18 วตัต์ ขึน้ไป จะเป็นชนิดพลงังานสญูเสียต่ํา 
(Low Loss) โดยมีการสญูเสียกําลงัไฟฟ้าไม่เกิน 6 วตัต์ในขณะใช้งานปกติสว่นบลัลาสต์ของหลอดฟลอูอเรสเซนต์ขนาด
อ่ืนและหลอดไฟชนิดอ่ืนต้องมีแกนเหลก็ (Core) ทําด้วย High Crade Silicon Steel Laminated สว่นขดลวดเป็นทองแดง
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หุ้มฉนวน (Enamelled Copper Wire) สามารถทนอณุหภมิูขณะใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 130 oC (Insulation Class "H") เม่ือ
ประกอบสําเร็จ ให้พ่นเคลือบด้วยสีทนความร้อน นอกจากนัน้คณุสมบติัทางไฟฟ้าต้องให้ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์สงู (High 
Power Factor Ballast) คา่เพาเวอร์แฟคเตอร์ได้ไม่น้อยกว่า 0.9 หรือกรณีท่ีเป็นชนิดเพาเวอร์แฟคเตอร์ต่ํา การประกอบใช้
งานต้องมีคาปาซิเตอร์ เพ่ือปรับคา่เพาเวอร์แฟคเตอร์ได้ไมน้่อยกวา่ 0.9  

4) สตาร์เตอร์ (Starter) สําหรับหลอดฟลอูอเรสเซนต์ท่ีจําเป็นต้องเป็นแบบ Switch Start พร้อมด้วยตวัเก็บประจุ
เพ่ือป้องกนัการรบกวนคล่ืนวิทย ุ(Radio-Interference Suppression Capacitor) โดยทัง้หมดบรรจอุยู่ภายในหลอดท่ีทํา
ด้วยสาร Polycabonate หรือวสัดท่ีุมีคณุสมบติัเทา่เทียมกนัหรือดีกวา่ 

5) สายไฟฟ้าภายใน และ/หรือสายไฟฟ้าท่ีติดมากบัดวงโคมไฟฟ้า โดยปกติต้องการให้มีขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 
ตารางมิลลิเมตร เว้นแต่กรณีมีข้อจํากัดในการยึดสายไฟฟ้า ให้ใช้สายท่ีมีขนาดเล็กกว่ากําหนดนีไ้ด้ แต่ต้องไม่เล็กกว่า  
1.0 ตารางมิลลิเมตร โดยชนิดของสายต้องมีฉนวนทนแรงดนัไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 250 โวลต์ และทนอณุหภมิูใช้งานของ
ตวันําไมน้่อยกวา่ 

ก. 70oC สําหรับดวงโคมไฟฟ้าท่ีใช้หลอดฟลอูอเรสเซนต์ 
ข. 105oC หรือ สายทนความร้อนสําหรับดวงโคมไฟฟ้าท่ีใช้หลอดไส้ และหลอดท่ีมีความร้อนสงู เช่น GAS 

Disdischarge Lamp เป็นต้น 
6) ขัว้ต่อสาย (Terminal Block) ซึ่งใช้สําหรับต่อสายไฟฟ้าจากภายนอกเข้าดวงโคม ต้องมีตวันําเป็นทองแดง 

หุ้มด้วยฉนวน Polythene หรือ Polymid สําหรับโคมไฟฟ้าทัว่ไปและหุ้มด้วยฉนวนกระเบือ้งเคลือบ (Porcelain) Block 
Type สําหรับโคมไฟฟ้าท่ีใช้หลอดมีความร้อนสงู ขัว้ตอ่สายนีต้้องยดึติดกบัตวัโคม 

7) เสาสําหรับติดตัง้โคมไฟถนน หรือ Floodlight จะต้องผลิตตามมาตรฐาน DIN EN 40 ทําจาก Tapered 
Tubular Steel ป้องกนัสนิมด้วยวิธี Hot Dipped Galvanized ทัง้ภายในและภายนอก ต้องมี Service Door ซึง่ยดึด้วย 
Stainless Screw และมีช่องสําหรับเดินสายไฟเข้าท่ีใต้พืน้ 
 11.3 ดวงโคมและอุปกรณ์  
  5.5.1 ความต้องการทัว่ไป 
   (1) โคมไฟฟ้าแสงสว่าง ท่ีกําหนดในรายละเอียดหมวดนี ้โดยทัว่ไปเป็นชนิดใช้กับระบบไฟฟ้า
แรงดนั 220 V 1-Phase, 50-Hz 
   (2) วัสดุ-อุปกรณ์ ต้องมีกรรมวิธีการผลิต และ/หรือ มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าข้อกําหนดใน
รายละเอียดหมวดนี ้และไม่ขดัตอ่มาตรฐานอตุสาหกรรม  
  5.5.2 รายละเอียดวสัด-ุอปุกรณ์ประกอบ 
   (1) ขัว้หลอด (Lamp Holder) และ ขัว้ยดึสตาร์เตอร์ (Starter Holder) สําหรับหลอดฟลอูอเรส
เซนต์ ต้องมีขัว้สมัผสัทางไฟฟ้าทําด้วยทองแดง หรือ ทองแดงชบุโลหะอ่ืน เช่น เงิน ดีบกุ เป็นต้น เพ่ือผลทางด้าน
การสมัผสัทางไฟฟ้าและการป้องกันสนิมทองแดงส่วนฉนวนไฟฟ้าท่ีหุ้มรอบนอก (Body) และ/หรือ ส่วนท่ีเป็น
ฉนวน อ่ืน ๆ ต้องเป็นสาร Polycarbonate หรือสารอ่ืนท่ีมีความทนทานไม่กรอบหรือเปราะง่าย และควรได้รับการ
รับรองคณุภาพจาก "UL" (UL Listed) 
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   (2) ขัว้หลอด สําหรับหลอดชนิดท่ีเกิดความร้อนสงูขณะใช้งาน เช่น หลอดไส้ (Incandescent ) 
หลอดความดนัไอ (Gas Discharge Lamp) เป็นต้น ให้ขัว้สมัผสัทางไฟฟ้าทําด้วยทองแดง หรือทองแดงชบุโลหะ
อ่ืนท่ีเหมาะสม เพ่ือผลทางไฟฟ้า และป้องกันสนิมทองแดง  ส่วนตวัฉนวนหุ้ม (Body) ต้องเป็นวสัดกุระเบือ้ง
เคลือบ (Porcelain) หรือวสัดอ่ืุนท่ีทนความร้อนสงู (ทนไฟ) 
   (3) บลัลาสต์ (Ballast) สําหรับหลอดฟลอูอเรสเซนต์ขนาดตัง้แต่ 18 วตัต์ ขึน้ไป จะเป็นชนิด  
พลงังานสญูเสียต่ํา (Low Loss) โดยมีการสญูเสียกําลงัไฟฟ้าไม่เกิน 6 วตัต์ในขณะใช้งานปกติสว่นบลัลาสต์ของ
หลอดฟลอูอเรสเซนต์ขนาดอ่ืน และหลอดไฟชนิดอ่ืน ต้องมีแกนเหล็ก (Core) ทําด้วย High Crade Silicon Steel 
Laminated สว่นขดลวดเป็นทองแดงหุ้มฉนวน (Enamelled Copper Wire) สามารถทนอณุหภมิูขณะใช้งานได้ไม่
น้อยกว่า 130 oC (Insulation Class "H") เม่ือประกอบสําเร็จ ให้พ่นเคลือบด้วยสีทนความร้อน นอกจากนัน้
คณุสมบตัิทางไฟฟ้าต้องให้คา่เพาเวอร์แฟคเตอร์สงู (High Power Factor Ballast) คา่เพาเวอร์แฟคเตอร์ได้ไม่
น้อยกวา่ 0.9 หรือกรณีท่ีเป็นชนิดเพาเวอร์แฟคเตอร์ต่ํา การประกอบใช้งานต้องมี Capacitor เพ่ือปรับคา่เพาเวอร์
แฟคเตอร์ได้ไม่น้อยกว่า 0.9  บลัลาสต์สําหรับหลอดใช้ก๊าซความดนัสงู (HID.) ให้ใช้บลัลาสต์ Power Factor ต่ํา 
มีสถาบนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเช่ือถือรับรอง ผลติตามมาตรฐานเดียวกบัหลอดท่ีเลือกใช้ โดยผู้ผลิตหลอด
ออกแบบให้ด้วยกนั ปรับ Power Factor ให้อยูใ่นช่วง 0.9 ถึง 0.95 
   (4) สตาร์เตอร์ (Starter) สําหรับหลอดฟลอูอเรสเซนต์ท่ีจําเป็น ต้องเป็นแบบ Glow-Switch 
พร้อมด้วยตวัเก็บประจเุพ่ือป้องกนัการรบกวนคล่ืนวิทย(ุRadio-Interference Suppression Capacitor) โดย
ทัง้หมดบรรจอุยูภ่ายในหลอดท่ีทําด้วยสาร  Polycabonate  หรือวสัดท่ีุมีคณุสมบตัเิทา่เทียมกนั หรือดีกวา่ 
   (5) สายไฟฟ้าภายใน และ/หรือ สายไฟฟ้าท่ีติดมากับดวงโคมไฟฟ้า โดยปกติต้องการให้มี
ขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 ตร.มม. เว้นแต่กรณีมีข้อจํากดัในการยึดสายไฟฟ้า ให้ใช้สายท่ีมีขนาดเล็กกว่ากําหนดนีไ้ด้ 
แต่ต้องไม่เล็กกว่า 1.0 ตร.มม. โดยชนิดของสายต้องมีฉนวนทนแรงดนัไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 250 โวลท์ และทน
อณุหภมิูใช้งานของตวันําไม่น้อยกวา่ 
    ก. 70oC สําหรับดวงโคมไฟฟ้าท่ีใช้หลอดฟลอูอเรสเซนต์ 
    ข. 105oC หรือ สายทนความร้อน สําหรับดวงโคมไฟฟ้าท่ีใช้หลอดไส้ และหลอดท่ีมีความ

ร้อนสงู เช่น GAS Disdischarge Lamp เป็นต้น 
           (6)  ขัว้ตอ่สาย (Terminal Block) ซึ่งใช้สําหรับตอ่สายไฟฟ้าจากภายนอกเข้าดวงโคม ต้องมี
ตวันําเป็นทองแดง หุ้มด้วยฉนวน Polythene หรือ Polymid สําหรับโคมไฟฟ้าทัว่ไปและหุ้มด้วยฉนวนกระเบือ้ง
เคลือบ (Porcelain) Block Type สําหรับโคมไฟฟ้าท่ีใช้หลอดมีความร้อนสงู ขัว้ตอ่สายนีต้้องยดึตดิกบัตวัโคม 
   (7) เสาสําหรับติดตัง้โคมไฟถนน หรือ Floodlight จะต้องผลิตตามมาตรฐาน DIN EN 40 ทํา
จาก tapered tubular steel ป้องกนัสนิมด้วยวิธี hot dipped galvanized ทัง้ภายในและภายนอก ต้องมี service 
door ซึง่ยดึด้วย stainless screw และมีช่องสําหรับเดนิสายไฟเข้าท่ีใต้พืน้ 
  5.5.3 วสัด ุและการสร้างโคมไฟฟ้า 
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   โคมไฟฟ้าท่ีติดตัง้เพ่ือให้แสงสว่างทั่วไป ต้องใช้วสัด ุและกรรมวิธีการผลิต ตามข้อกําหนดใน
รายละเอียดนี ้เว้นแตจ่ะมีข้อกําหนดในแบบให้เป็นอยา่งอ่ืน 
   (1) โคมไฟฟ้าภายในอาคารท่ีใช้หลอดฟลอูอเรสเซนต์ ให้เป็นไปตามกําหนดดงันี.้- 
    ก. ตวัโคมต้องพบัขึน้รูปจากแผน่เหลก็ชนิด Electrogalvanized หรือแผน่เหลก็ท่ีผา่นการ
ชุบผิวป้องกันสนิมด้วยกรรมวิธีทางเคมีท่ีเหมาะสมเคลือบด้วยฟอสเฟต แล้วพ่นด้วยสีฝุ่ นอีพ็อกซ่ี หรือพ่นด้วย 
Stove Enamel Paint ปกตใิห้เป็นสีขาว     
    ข.  แผ่นเหล็กท่ีใช้ทําโคมต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มิลลิเมตร สําหรับโคมท่ีติดตัง้
หลอดไฟฟ้า ได้ไม่เกิน 2 หลอด นอกนัน้ให้ใช้เหลก็หนาไม่น้อยกวา่ 1.0 มิลลเิมตร 
    ค. รูปทรงของโคม ต้องได้รับการออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ือให้ได้
ประสทิธิภาพทางแสงสงูสดุ และตวัโคมมีความแข็งแรงเพียงพอในการตดิตัง้ 
    ง. โคมชนิดท่ีกําหนดให้มีแผ่นกรองแสง (Diffuser) ต้องเป็นชนิด Prismatic ขึน้รูปเป็น
ขนาดท่ีเหมาะสม และยดึตดิกบัตวัโคม 
    จ. โคมไฟท่ีใช้หน้ากากตะแกรง (Louver) กําหนดให้แผ่นสะท้อนแสงด้านหลงัซึง่ยึดติด
กบัโคมทําด้วยแผ่น อลมิูเนียมผิดขดัเงาดดัโค้งพาราบอลิค (Parabolic Mirror Aluminium Reflector) ตลอด
ความยาวหลอด สว่นตวัหน้ากากให้มีครีบตามความยาวหลอด ทําด้วยแผ่นอลมิูเนียมผิวขดัเงาดดัโค้งพาราบอลิค 
(Parabolic Mirror Aluminum Louvre) และครีบตามขวางทําด้วยแผ่นอลมิูเนียมมีลายเส้น (Profiled Lamellae) 
เพ่ือลด Glare 
    ฉ. หลอด LED ชนิด T8 จะต้องมี Rated Lamp Wattage ตามท่ีระบุในแบบและมี
คณุสมบตัใินการให้ความสวา่งเป็นพิเศษท่ี wattage เทา่กนัตามรายละเอียดดงันี ้
 
 
WATTAGE LUMENS WATTAGE LUMENS 
8-12 (DAYLIGHT) ไม่น้อยกวา่ 1100 16-23 (DAYLIGHT) ไม่น้อยกวา่ 2500 
8-12 (COOLWHITE) ไม่น้อยกวา่ 1100 16-23 (COOLWHITE) ไม่น้อยกวา่ 2500 
8-12 (WARMWHITE) ไม่น้อยกวา่ 1100 16-23 (WARMWHITE) ไม่น้อยกวา่ 2500 
 
   ช.  โคมไฟ FLOODLIGHT สําหรับหลอดเมทลัฮาไลด์ 2000W  
   Easily taking care of the element. 

  Housing have an IP 65 ingress protection, the lamp, reflector and electrical 
gear well protected against entry of water, dirt or dust. 

  A Class I flood-light (earthing required) supplied with integrated control gear 
and lamp. 
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             The robust and high-grade aluminum housing is also designed for a 
trouble-free life. And the front-glass is toughened to give added protection. 
                                  
    ซ. ดวงโคม หรืออุปกรณ์ประกอบจากต่างประเทศให้ใช้ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต 
โดยผู้ รับจ้างต้องส่งแบบแคตตาล็อก รายละเอียดในการให้แสงของดวงโคม (Photometric Data) ให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบก่อนดําเนินการจดัซือ้ 
    ฌ. ดวงโคมท่ีผลติภายในประเทศ ต้องสง่ตวัอย่าง ผลการทดสอบการให้แสงของดวงโคม 
(Photometric Data) และทดลองตดิตัง้ใช้งานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบก่อนสัง่ซือ้ หรือสัง่ทํา 
    ญ. หลอด, บลัลาสต์, สาร์ทเตอร์, อิกนิเตอร์ ท่ีจําเป็นต้องทํางานร่วมกนัในการใช้งาน ให้
ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ ผลิตเดียวกัน และต้องเป็นรุ่นท่ีผู้ ผลิตออกแบบสําหรับให้ใช้งานร่วมกัน หรือผลิตภายใต้
มาตรฐานเดียวกนั และตามท่ีกําหนดในแบบหรือรายการประกอบแบบ 

    ฎ. ดวงโคมและอปุกรณ์ประกอบทกุชนิด ต้องส่งตวัอย่าง หรือ
แบบ หรือแคตตาล็อกและข้อมูลทางเทคนิค ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบทุกราย ก่อน
ดําเนินการจดัซือ้, จดัทํา หรือตดิตัง้ 

11.4  การขออนุมัต ิ
ก่อนการจัดหา หรือสั่งซือ้โคมไฟฟ้าทุกชนิด ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยต้องส่ง

รายละเอียดประกอบการพิจารณาดงันี ้
1) รายละเอียดของ วสัด-ุอปุกรณ์ ท่ีใช้ รวมทัง้กรรมวิธีการป้องกนัสนิม หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

เรียกขอ 
2) สง่รายละเอียดวิธีการติดตัง้ เพ่ือประกอบการพิจารณาความเหมาะสมกบัสภาพท่ีติดตัง้ใช้งาน 
3) ต้องสง่ตวัอยา่ง วสัด/ุอปุกรณ์ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเรียกขอทัง้นีเ้ม่ือได้รับการอนมุติั และได้ติดตัง้

เรียบร้อย หากคณะกรรมการตรวจการจ้างพบว่าโคมไฟฟ้าท่ีได้นําเข้าติดตัง้นัน้ไม่ตรงตามท่ีได้ขออนมุติัไว้ หรือไม่ตรงตาม
ข้อกําหนด ต้องนํามาเปล่ียนหรือทดแทนให้ถกูต้อง 
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12.   อุปกรณ์เดนิสายไฟฟ้า 
 
12.1   ความต้องการทั่วไป 

เพ่ือให้การใช้งานและการติดตัง้อปุกรณ์เดินสายไฟฟ้า (สายไฟฟ้า ให้รวมถึงสายสญัญาณทางไฟฟ้า-ส่ือสาร อ่ืนๆ 
เช่น สายโทรศพัท์ สายสญัญาณ วิทย-ุโทรทศัน์ สายสญัญาณแจ้งเตือน เป็นต้น) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถกูต้อง
ตามมาตรฐาน จงึกําหนดให้การจดัหาวสัด ุอปุกรณ์และการติดตัง้เป็นไปตามข้อกําหนดดงัรายละเอียดนี ้
 
12.2   ท่อร้อยสายไฟฟ้า 

13.2.1) ทอ่ร้อยสายไฟฟ้าชนิดโลหะทอ่โลหะต้องเป็นท่อโลหะตามมาตรฐาน มอก. 770 - 2533 และ/หรือ ANSI 
ชบุป้องกนัสนิมโดยวิธี HOT-DIP Galvanized ซึง่ผลติขึน้เพ่ือใช้งานร้อยสายไฟฟ้าโดยเฉพาะดงัตอ่ไปนี ้

1) ท่อโลหะชนิดบาง (Electrical Metallic Tubing : EMT) มีเส้นผ่าศนูย์กลางไม่น้อยกว่า 1/2 นิว้ 
ติดตัง้ใช้งานในกรณีท่ีติดตัง้ลอย หรือซ่อนในฝ้าเพดาน ซึง่ไม่มีสาเหตใุดๆ ท่ีจะทําให้ท่อเสียรูปทรงได้ การติดตัง้ใช้งานให้
เป็นไปตามกําหนดใน NEC Article 348 

2) ทอ่โลหะชนิดหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit : IMC) มีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางไม่
เลก็กว่า 1/2 นิว้ ติดตัง้ใช้งานได้เช่นเดียวกบัท่อโลหะบางและติดตัง้ฝังในคอนกรีตได้ แต่ห้ามใช้ฝังดินโดยตรงและห้ามใช้
ในสถานท่ีอนัตรายตามกําหนดใน NEC Article 345 

3) ท่อโลหะชนิดหนา (Rigid Steel Conduit : RSC) สามารถใช้งานแทนท่อ EMT และ IMC ได้ทกุ
ประการ และให้ใช้ในสถานท่ีอนัตรายและฝังดินได้โดยตรง ตามกําหนดใน NEC Article 346 

4) ท่ออ่อน (Flexible Metal Conduit) เป็นท่อโลหะอ่อนท่ีใช้ร้อยสายไฟฟ้าเข้าอปุกรณ์ หรือเคร่ือง
ไฟฟ้าท่ีมี หรืออาจมีการสัน่สะเทือนได้ หรืออปุกรณ์ท่ีอาจมีการเคล่ือนย้ายได้บ้าง เช่น มอเตอร์ โคมไฟฟ้าแสงสวา่ง เป็นต้น 
ท่ออ่อนท่ีใช้ในสถานท่ีชืน้แฉะและนอกอาคารต้องใช้ท่ออ่อนชนิดกนันํา้ การติดตัง้ใช้งานโดยทัว่ไปให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ใน NEC Article 350 

5) อปุกรณ์ประกอบการเดินท่อ ได้แก่ Coupling, Connector, Lock NUT, Bushing และ Service 
Entrance Cap ตา่งๆ ต้องเหมาะสมกบัสภาพและสถานท่ีใช้งาน Connector 

13.2.2) ทอ่ พี.วี.ซี. (PVC Conduit) 
1) ทอ่ พี.วี.ซี. ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. และ/หรือ BS 6099 คงทนต่อการกดักร่อนจากนํา้มนั, 

ไขมนั, เกลือ และ Inorganic Acid ซึง่ผลติขึน้เพ่ือใช้งานร้อยสายไฟฟ้าโดยเฉพาะ 
2) ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางไมน้่อยกวา่ 20 มิลลิเมตร และไม่เกิน 50 มิลลิเมตร ความหนาของผนงัท่อ

ต้องไมน้่อยกวา่ 1.8 มิลลเิมตร 
3) ติดตัง้ใช้งานในกรณีท่ีติดตัง้ลอย, ซอ่นในฝ้าเพดาน, ฝังในคอนกรีต และบริเวณท่ีจะไม่ได้รับความ

เสียหายเชิงกล (Mechanical Damage) 
4) อปุกรณ์ประกอบการเดินท่อ เช่น Coupling, Bushing, Junction Box และ Connector ต้อง

เหมาะสมกบัสภาพการติดตัง้และการใช้งานสีจะต้องเป็นสีเดียวกนักบัทอ่ 
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5) ท่ออ่อน (Flexible Conduit) เป็นท่ออ่อนท่ีใช้ร้อยสายไฟฟ้าเข้าอปุกรณ์ หรือเคร่ืองไฟฟ้าท่ีมี หรือ
อาจมีการสัน่สะเทือนได้ หรืออปุกรณ์ท่ีอาจมีการเคล่ือนย้ายได้บ้าง เช่น โคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น ท่ออ่อนท่ีใช้ในสถานท่ี
ชืน้แฉะและนอกอาคารต้องใช้ทอ่ออ่นชนิดกนันํา้ 

6) การติดตัง้ทอ่ พี.วี.ซี. ให้เป็นไปตามคําแนะนําของผู้ผลติ 
13.2.3) การติดตัง้ทอ่ร้อยสายไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดงันี ้

1) ให้ทําความสะอาดทัง้ภายในและภายนอกทอ่ก่อนทําการติดตัง้ 
2) การดดังอทอ่ ต้องไมทํ่าให้เสียรูปทรง และรัศมีมีความโค้งของการดดังอ ต้องเป็นไปตามข้อกําหนด

ของ NEC 
3) ทอ่ต้องยดึกบัโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างถาวรอ่ืนๆ ทกุๆ ระยะไมเ่กิน 1.50 เมตร 
4) ท่อแต่ละส่วนหรือแต่ละระยะต้องติดตัง้เป็นท่ีเรียบร้อยก่อน จึงสามารถร้อยสายไฟฟ้าเข้าท่อได้

ห้ามร้อยสายเข้าทอ่ในขณะกําลงัติดตัง้ทอ่ในสว่นนัน้ 
5) การเดินท่อในสถานท่ีอนัตรายตามข้อกําหนดใน NEC Article 500 ต้องมีอปุกรณ์ประกอบพิเศษ 

เหมาะสมกบัแตล่ะสภาพและสถานท่ี 
6) การใช้ทอ่ออ่น ต้องใช้ความยาวไมน้่อยกวา่ 0.30 เมตร 
7) แนวการติดตัง้ท่อ ต้องเป็นแนวขนานหรือตัง้ฉากกบัตวัอาคารเสมอ หากมีอุปสรรคจนทําให้ไม่

สามารถติดตัง้ทอ่ตามแนวดงักลา่วได้ ให้ปรึกษากบัคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นแตล่ะกรณีไป 
13.2.4) การเดินสายบนผิวหรือเดินสายเกาะผนงั (Surface Wiring) 

อนญุาตให้ใช้ได้กบัการเดินสายภายในอาคารทัว่ไป ยกเว้น ท่ีได้ระบวุ่าห้ามใช้ในเร่ืองนัน้ๆ โดยสายไฟฟ้า
ท่ีใช้จะต้องเหมาะสมกบัสภาพท่ีติดตัง้ด้วย 

1) การเดินสายผ่านผนงัหรือสิ่งก่อสร้างต้องมีการป้องกนัความเสียหาย เน่ืองจากฉนวนหรือเปลือก
นอกถกูบาดด้วยสิง่ท่ีแหลมคม 

2) สิ่งจบัยึดเพ่ือติดตัง้ต้องทําด้วยวสัดท่ีุไม่ทําให้ฉนวนของสายชํารุด ระยะห่างระหว่างจดุจบัยดึ ไม่
เกิน 20 เซนติเมตร 

3) การตอ่และการตอ่แยกให้ทําได้เฉพาะในกลอ่งสําหรับงานไฟฟ้าตามท่ีได้อนญุาต 
4) ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อกําหนดการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค 
5) การเดินสายให้ติดตัง้เรียงเป็นชัน้เดียว ห้ามติดตัง้ซ้อนกนั 
6) ไมอ่นญุาตให้ใช้การเดินสายบนผิวในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

6.1) ในบริเวณท่ีอาจเกิดความเสียหายทางกายภาพ 
6.2) ในสถานท่ีอนัตราย นอกจากระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืนในเร่ืองนัน้ 
6.3) ในระบบแรงสงู 

 
12.3   Wireway 

1) รางเดินสายโลหะ (Metal Wireways) 
 1.1) รางเดินสายโลหะมีลกัษณะเป็นรางทําจากแผ่นโลหะพบัมีฝาปิด-เปิดได้เพ่ือใช้สําหรับเดินสายไฟฟ้า 

อาจจะมีช่องระบายอากาศด้วยก็ได้ 
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 1.2) วสัดท่ีุใช้ทํารางเดินสายมี 4 ชนิด คือ 
  1.2.1) แผ่นเหล็กผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม และพ่นสีทับ เช่นแผ่นเหล็กผ่านกรรมวิธีล้างทําความ

สะอาดด้วยนํา้ยาล้างไขมนั และเคลือบฟอตเฟตด้วยนํา้ยา Zinc Phosphate หลงัจากนัน้จึงพ่นทบัด้วยสีฝุ่ น (Power 
Paint) หรือใช้กรรมวิธีอ่ืนท่ีเทียบเทา่ 

  1.2.2) แผน่เหลก็ชบุสงักะสีโดยวิธีทางไฟฟ้า 
  1.2.3) แผน่เหลก็ชบุสงักะสีแบบจุ่มร้อน 
  1.2.4) แผน่เหลก็ชบุอะลซูิงก์ (Aluzinc) 
  หมายเหต ุ  กรณีท่ีติดตัง้ในสถานท่ีเปียกหรือชืน้ ให้ใช้วสัดตุามข้อ 1.2.3) หรือ 1.2.4) 
 1.3) ความยาวแนะนําในการผลติของรางเดินสายมีขนาด 2.4 หรือ 3.0 เมตร 
 1.4) ขนาดรางเดินสายโลหะท่ีแนะนําในการผลติมีขนาดตามตารางดงันี ้
 
ตาราง ขนาดรางเดินสายโลหะท่ีแนะนําในการผลติ 

ขนาดความสูง x กว้าง (มม.) ความหนาตํ่าสุด (มม.) 
50 x 50 1.00 
50 x 75 1.00 
50 x 100 1.00 
100 x 100 1.20 
100 x 150 1.20 
100 x 200 หรือ 150 x 200 1.60 
100 x 300 หรือ 150 x 300 1.60 
100 x 400 หรือ 150 x 400 1.60 

 
2) การติดตัง้ใช้งาน Wireway ต้องเป็นไปตาม NEC Article 300 และ Article 362 และต้องยดึกบัโครงสร้าง

อาคารทกุ ๆ ระยะไมเ่กิน 1.50 เมตร 
3) Wireway ท่ีติดตัง้ในแนวดิ่ง (Vertical) จะต้องมี Supporting Bar อยู่ภายใน Wireway เพ่ือยึดสายเคเบิล

ทกุๆ ระยะ 40 เซนติเมตร 
 

12.4 รางเคเบลิ (Cable Tray) 
1) รางเคเบิลแบบด้านลา่งทบึและแบบมีช่องระบายอากาศ 
2) รางเคเบิลมีลกัษณะเป็นรางเปิด แผน่เหลก็พืน้ พบัเป็นลกูฟกู 
 2.1) วสัดท่ีุใช้ทํารางเคเบิลมี 4 ชนิด คือ 
  2.1.1) แผ่นเหล็กผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม และพ่นสีทบั เช่น แผ่นเหล็กผ่านกรรมวิธีล้างทําความ

สะอาดด้วยนํา้ยาล้างไขมนั และเคลือบฟอตเฟตด้วยนํา้ยา Zinc Phosphate หลงัจากนัน้จึงพ่นทบัด้วยสีฝุ่ น (Powder 
Paint) หรือใช้กรรมวิธีอ่ืนท่ีเทียบเทา่ 
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  2.1.2) แผน่เหลก็ชบุสงักะสีโดยวิธีทางไฟฟ้า 
  2.1.3) แผน่เหลก็ชบุสงักะสีแบบจุ่มร้อน 
  2.1.4) แผน่เหลก็ชบุอะลซูิงก์ (Aluzinc) 
  หมายเหต ุ กรณีท่ีติดตัง้ภายนอกอาคารหรือสถานท่ีเปียกชืน้ให้ใช้วสัดตุามข้อ 2.1.2) 
3) ความยาวแนะนําในการผลติของรางเคเบิลมีขนาด 2.4 หรือ 3.0 เมตร และความสงูขนาด 150 มม. 
4) กรณีติดตัง้ภายนอกอาคารให้มีฝาครอบรางด้วย 
5) การติดตัง้ ใช้งานรางเคเบิล (Cable Tray) ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน วสท. หวัข้อ 5.15 การเดินสายในราง

เคเบิล (Cable Tray)  
 
12.5  รางเคเบลิแบบบันได (Cable Ladders) 
 1) รางเคเบิลแบบบนัไดมีลกัษณะเป็นรางเปิด โดยมีบนัได (Rung) ขอบมนไม่คมทกุๆ ระยะ 30 ซม. หรือน้อย
กวา่ 
 2) วสัดท่ีุใช้ทํารางเคเบิลเป็นแผน่เหลก็ชบุสงักะสีแบบจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanized) 
 3) ความยาวแนะนําในการผลิตของรางเคเบิลแบบบนัไดมีขนาด 2.40 หรือ 3.0 เมตร และความสงูรางมีขนาด 
100 หรือ 150 มม. 
  
12.6   กล่องต่อสาย 

กลอ่งต่อสายในท่ีนี ้ให้รวมถึงกลอ่งสวิตช์ กลอ่งเต้ารับ กลอ่งต่อสาย (Junction Box) กล่องพกัสายหรือกลอ่งดึง
สาย (Pull Box) ตามกําหนดใน NEC Article 370 รายละเอียดของกลอ่งตอ่สาย ต้องเป็นไปตามกําหนดดงัตอ่ไปนี ้

1) กลอ่งต่อสายมาตรฐานโดยทัว่ไป ต้องเป็นเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร ผ่านกรรมวิธีป้องกนั
สนิมด้วยการชบุ Galvanized และกล่องต่อสายชนิดกนันํา้ ต้องผลิตจากเหล็กหล่อหรืออะลมิูเนียมหล่อท่ีมีความหนาไม่
น้อยกวา่ 2.4 มิลลเิมตร 

2) กล่องต่อสายท่ีมีปริมาณใหญ่กว่า 100 ลกูบาศก์นิว้ ต้องพบัขึน้จากแผ่นเหล็กท่ีมีความหนาไม่น้อยกว่า  
1.5 มิลลิเมตร ทัง้นีต้้องคํานึงถึงความแข็งแรงของกลอ่งต่อการใช้งาน ผ่านกรรมวิธีป้องกนัสนิมด้วยการชบุ Galvanized 
และกลอ่งแบบกนันํา้ต้องมีกรรมวิธีท่ีดี 

3) กลอ่งต่อสายชนิดกนัระเบิด ซึง่ใช้ในสถานท่ีอาจเกิดอนัตรายต่างๆ ได้ตามท่ีระบใุน NEC Article 500 ต้อง
เป็นผลติภณัฑ์ท่ีได้รับการรับรองคณุภาพจาก UL (UL Listed) 

4) ขนาดของกล่องต่อสายขึน้อยู่กบัขนาด จํานวนของสายไฟฟ้าท่ีผ่านเข้าและออกกลอ่งนัน้ๆ และขึน้กบัขนาด 
จํานวนทอ่ร้อยสายหรืออปุกรณ์เดินสายอ่ืนๆ ทัง้นีต้้องคํานงึถงึรัศมีการโค้งงอของสายตามกําหนดใน NEC Article 373 

5) กลอ่งตอ่สายทกุชนิดและทกุขนาด ต้องมีฝาปิดท่ีเหมาะสม 
6) การติดตัง้กลอ่งตอ่สาย ต้องยดึแน่นกบัโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างถาวรอ่ืนๆ และกลอ่งต่อสายสําหรับแต่

ละระบบ ให้มีรหสัสีทาภายในและท่ีฝากล่องให้เห็นได้ชดัเจน ตําแหน่งของกล่องต่อสายต้องติดตัง้อยู่ในท่ีซึ่งเข้าถึงและ
ทํางานได้สะดวก 

7) กลอ่งต่อสายสําหรับสวิตช์ และเต้ารับแบบกนันํา้ฝนได้ท่ีใช้ติดเกาะผนงัใช้ชนิดโลหะหลอ่ (DIB Cost) พ่นสี
และอบ 
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12.7   การตดิตัง้ 
ถึงแม้ว่าข้อกําหนดจะระบใุห้ใช้อปุกรณ์เดินสายไฟฟ้าเป็นตวันํา สําหรับการต่อลงดินหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องทําการ

ติดตัง้อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าเหล่านีทุ้กๆ ช่วง ให้มีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้าโดยตลอด เพ่ือเสริมระบบการต่อลงดินให้มี
ความแน่นอนและสมบรูณ์ 
 
12.8   การทดสอบ 

ให้ทดสอบเพ่ือให้เช่ือมัน่ได้ว่ามีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้าในทกุๆ ช่วง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง 
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13.   รายการมาตรฐานผลิตภณัฑ์แนะนําให้ใช้ 
 

รายละเอียดในหมวดนีไ้ด้แจ้งถึงรายช่ือผู้ผลิตและผลิตภณัฑ์ วสัดอุปุกรณ์ท่ีถือว่าได้รับการยอมรับ ทัง้นีค้ณุสมบติั
ของอปุกรณ์นัน้ๆ ต้องไม่ขดัต่อรายละเอียดเฉพาะท่ีได้กําหนดไว้ และการพิจารณาของผู้ว่าจ้างท่ีจะอนมุติัหรือไม่ถือเป็นท่ี
สิน้สดุ อย่างไรก็ดีหากว่าผู้ว่าจ้างเป็นว่าจําเป็นต้องมีการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคณุภาพกบัวสัดแุละอปุกรณ์ท่ีกําหนด 
ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ ชําระคา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการนีท้ัง้สิน้ 
 
13.1   หม้อแปลงไฟฟ้า 

- CHAROEN CHAI TRANSFORMER, LOCAL 
- TIRATHAI TRANSFORMER, LOCAL 
-    EKARAT ENGINEERING, LOCAL 
- THAI MAXWELL ELECTRIC, LOCAL 
- หรือเทียบเทา่ 

 
13.2   อุปกรณ์ตัดตอนอัตโนมัต ิ

- SQUARE D 
- MERLIN GERIN 
- ABB 
- MEM 
- หรือเทียบเทา่ 

 
13.3 แผงสวติช์ย่อย 

- SQUARE D 
- MEM 
- ABB 
- หรือเทียบเทา่ 

 
13.4 สายไฟฟ้า 

- THAI YAZAKI, LOCAL 
- BANGKOK CABLE, LOCAL 
- PHELPS DODGE, LOCAL 
- หรือเทียบเทา่ 
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13.5 ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ 
- PANASONIC 
- TAS, LOCAL 
- TSP 
- RSI 
- PAT 
- CDC 
- หรือเทียบเทา่ 
 

13.6 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ 
1) โคมไฟฟ้าภายในอาคาร 
        -     DELIGHT 
 - PHILIPS 
 - L & E 
 - X-TRA BRITE 

- หรือเทียบเทา่ 
2) โคมไฟฟ้าภายนอกอาคาร 
 - PHILIPS 
 - DELIGHT 
 - L & E 
 - X-TRA BRITE 
        - หรือเทียบเทา่ 
3) หลอดไฟฟ้า 

- OSRAM 
- PHILIPS 
- SYLVANIA 
- TOSHIBA 
- หรือเทียบเทา่ 

4) บลัลาสต์ 
- PHILIPS 
- BOVO, LOCAL 
- MK, LOCAL 
- SCHWABE 
- DELIGHT 
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- หรือเทียบเทา่ 
5) สตาร์ทเตอร์ 

- PHILIPS 
- OSRAM 
- SYLVANIA 
- TOSHIBA 
- หรือเทียบเทา่ 

6) ขาหลอด 
- PHILIPS 
- BJB 
- G.E. 
- NATIONAL 
- VOSSLOH 
- หรือเทียบเทา่ 

7) Lamps Capacitor 
- PHILIPS 
- THORN EMI 
- RFT, W. 
- ASEA 
- NOKIA 
- หรือเทียบเทา่ 
 

13.7 Main distribution Board & Panel Board 
           -     ASEFA 

 - Square-D 
 -  TIC 
 - C & T 
 - SCI 
 - หรือเทียบเทา่ 
 
13.8 Power Capacitor, Capacitor and Control Relay 
 - NATIOINAL 
 - AEG 
 - ABB 
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 - MELIN GERIN 
- หรือเทียบเทา่ 
 

 



งานระบบสขุาภบิาลและงานระบบสขุาภบิาลและดบัเพลงิดบัเพลงิ  
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สารบญั 
 

เร่ือง หน้า 
 

1. ข้อกําหนดทัว่ไปงานระบบสขุาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยั   
 1.1  ความต้องการทัว่ไป 1-1/8 
 1.2  มาตรฐาน 1-1/8 
 1.3  ขอบเขตของงาน 1-1/8
 1.4  วสัดแุละอปุกรณ์ 1-2/8
 1.5  การติดตัง้ 1-3/8 
 1.6  เคร่ืองมือ 1-3/8 
 1.7  การประสานงาน 1-3/8 
 1.8  การตรวจสอบแบบและรายการ 1-3/8 
 1.9  การแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบรายการและวสัดอุปุกรณ์ 1-3/8 
 1.10  การขนสง่และการนําวสัดเุข้ายงัหน้างาน 1-4/8 
 1.11  การเก็บรักษาเคร่ืองมือ วสัดแุละอปุกรณ์ 1-4/8 
 1.12  แบบใช้งาน (Shop Drawing)  1-4/8 
 1.13  ป้ายช่ือและเคร่ืองหมายของวสัดแุละอปุกรณ์ 1-4/8 
 1.14  การทดสอบเคร่ืองและระบบ 1-5/8 
 1.15  การป้องกนัการผกุร่อน 1-5/8 
 1.16  การเจาะตดั 1-5/8 
 1.17  การจดัทําแทน่เคร่ืองโดยงานอาคาร 1-5/8 
 1.18 การเตรียมการในการซอ่มบํารุงเคร่ืองและอปุกรณ์ 1-5/8 
 1.19  การยดึทอ่และอปุกรณ์กบัโครงสร้างอาคาร 1-5/8 
 1.20  ความปลอดภยัในการทํางาน 1-6/8 
 1.21  การทาสี 1-6/8 
 1.22  แบบก่อสร้างจริง (As Built Drawings)  1-6/8 
 1.23  การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีรักษาเคร่ือง 1-6/8 
 1.24  หนงัสือคูมื่อการใช้และบํารุงรักษาเคร่ืองและอปุกรณ์ 1-6/8 
 1.25  การประกนั 1-6/8 
 1.26  การบริการ 1-7/8 
 1.27  การสง่มอบงาน 1-7/8
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1. ข้อกาํหนดทั่วไปงานระบบสุขาภบิาลและป้องกันอัคคีภยั 
 BASIC SANITARY MATERIALS AND METHODS  
 
1.1  ความต้องการทั่วไป 
 ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและดําเนินการจัดหาและติดตัง้ระบบสขุาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยัพร้อมอปุกรณ์อํานวย
ความสะดวกอ่ืนๆ ให้แล้วเสร็จตามข้อกําหนดเง่ือนไขและเพ่ือให้ได้ผลงานก่อสร้างทัง้หมดท่ีมีมาตรฐานมีสภาพพร้อมท่ีจะใช้
งานได้ทนัทีเม่ือการก่อสร้างแล้วเสร็จมีฝีมือการทํางานท่ีประณีตละเอียดและมีความถกูต้องตามหลกัวิชาช่างท่ีดี 

 
1.2  มาตรฐาน 
 ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนวัสดุและอุปกรณ์การประกอบและการติดตัง้จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อกําหนด
มาตรฐานตอ่ไปนี ้
 1.2.1  งานระบบปรับปรุงคณุภาพนํา้และสขุาภิบาล 
  MWA Metropolitan Waterworks Authority (กปน)  
  PWA Provincial Waterworks Authority (กปภ)  
  AWWA American Water Works Association  
  ASSE American Society of Sanitary Engineers  
  ASPE American Society of Plumbing Engineers  
  AGA American Gas Association  
  Hydraulic Institute  
  International Plumbing Code  
  มาตรฐานนํา้ด่ืมของการประปานครหลวง 
 1.2.2  งานระบบป้องกนัอคัคีภยั 
  NFPA National Fire Protection Association  
  NFC National Fire Code  
  UL Underwriter’s Laboratories, Inc.  
  FM Factory Mutual  
  FOC Fire Office Committee  
  หมายเหตุ มาตรฐานและข้อบงัคบัต่างๆท่ีอ้างถึงครอบคลมุถึงฉบบัล่าสดุท่ีปรากฏให้มีผลบงัคบัใช้จนถึงวนั
ทําการติดตัง้ด้วยโดยผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาเอกสารนัน้ๆประกอบเพ่ือเสนอเร่ืองให้พิจารณาตอ่ผู้ผู้วา่จ้าง 
 
1.3  ขอบเขตของงาน 
 1.3.1  ผู้ รับจ้างต้องจดัหาติดตัง้และทดสอบอปุกรณ์ระบบสขุาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยัดงัแสดงไว้ในรูปแบบและ
รายละเอียดเพ่ือให้ใช้งานได้สมบรูณ์และถกูต้องตามความประสงค์ของการใช้งาน 
 1.3.2  เคร่ืองและอุปกรณ์ทุกชิน้ต้องเป็นของใหม่ได้มาตรฐานสากลไม่เคยผ่านการใช้งานท่ีใดมาก่อนและอยู่ใน
สภาพเรียบร้อยสมบรูณ์จนถงึวนัทําการติดตัง้ 
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 1.3.3  ผู้ รับจ้างรับผิดชอบในการจดัการเก่ียวกบัการขนส่งเคร่ืองและอปุกรณ์ถึงบริเวณสถานท่ีติดตัง้รวมทัง้การเก็บ
รักษาและป้องกนัความเสียหายใดๆอนัอาจจะเกิดขึน้เช่นจากดินฟ้าอากาศภยัธรรมชาติจากมนษุย์หรือสตัว์เป็นต้นจนถึงวนัสง่
มอบงาน 
 1.3.4  การติดตัง้การขนสง่การใช้แรงงานการเก็บรักษาและการปฏิบติัการต่างๆซึง่จําเป็นในการดําเนินการติดตัง้ให้
เป็นไปโดยเรียบร้อยถูกต้องตามข้อกําหนดและหลกัวิชาการทางวิศวกรรมจนกระทั่งระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
สามารถใช้งานได้ดี 
 1.3.5  วสัดแุละอปุกรณ์อ่ืนๆท่ีจําเป็นสําหรับช่วยให้ระบบสขุาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยัใช้งานได้ดีแม้ว่าจะไม่ได้ระบุ
ไว้ในแบบรูปและรายการแต่หากเป็นตรรกแห่งวิชาชีพวิศวกรรมก็เป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างต้องจดัหามาติดตัง้ในงานเพ่ือให้ได้
ระบบท่ีสมบรูณ์และมีประสทิธิภาพทัง้นีโ้ดยการพิจารณาเหน็ชอบของผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้าง 
 1.3.6  ในกรณีท่ีมีการขดัแย้งระหว่างแบบรูปและรายการผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างทราบ
ทนัทีและให้ผู้ ออกแบบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นเบือ้งต้นเสนอต่อผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างเพ่ือวินิจฉัยและถือเอาคํา
วินิจฉยันัน้เป็นท่ีสิน้สดุ 
 1.3.7  ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อสมรรถนะและความสามารถของเคร่ืองและอปุกรณ์ท่ีนํามาใช้โครงการนีท้ัง้หมด
เพ่ือให้ได้จุดประสงค์ตามความต้องการของผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างหากจะมีการเปล่ียนแปลงใดๆจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง
หรือตวัแทนผู้วา่จ้างทราบและให้ผู้ออกแบบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นเบือ้งต้นเสนอต่อผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างเพ่ือวินิฉยั
และถือเอาคําวินิจฉยันัน้เป็นท่ีสิน้สดุ 
 1.3.8  แบบรูปท่ีแสดงเป็นแบบไดอะแกรมแสดงไว้เพ่ือให้ผู้ รับจ้างทราบถึงแนวทางและหลกัการของระบบรวมทัง้
ความต้องการของผู้ว่าจ้างแบบรูปดงักล่าวได้แสดงแนวการเดินท่อต่างๆและตําแหน่งท่ีติดตัง้เคร่ืองและอปุกรณ์ใกล้เคียงกบั
ความเป็นจริงอย่างไรก็ตามในการติดตัง้ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบสถาปนิกแบบโครงสร้างและแบบระบบงานอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้องทัง้หมดพร้อมทัง้จดัทําแบบ Shop Drawing ให้พิจารณาเหน็ชอบก่อนทําการติดตัง้จริงทกุครัง้เพ่ือให้งานติดตัง้ดําเนิน
ไปได้โดยสะดวกไมข่ดัแย้งกบังานระบบอ่ืน 
 1.3.9  ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ ดําเนินการติดต่อประสานงานการขอมิเตอร์นํา้ประปากับหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องท่ี
อาจจะพงึมีและจะต้องจดัเอกสารท่ีจําเป็นหากมีการเรียกขอจากหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องเหลา่นัน้ด้วย 
  ในส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าธรรมเนียมท่ีมีใบแจ้งหนีใ้ห้ผู้ รับจ้างแจ้งต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือชําระค่าใช้จ่ายทัง้หมด
เหลา่นัน้ 
 
1.4  วัสดุและอุปกรณ์ 
 1.4.1  ผู้ รับจ้างต้องส่งเอกสารรายละเอียดวสัดแุละอปุกรณ์ท่ีจะนํามาใช้ติดตัง้พร้อมด้วยข้อมลูทางด้านเทคนิคให้
ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างได้พิจารณาอนมุติัลว่งหน้าก่อนท่ีจะทําการจดัหาอยา่งน้อย 15 วนัก่อนท่ีจะนําไปทําการติดตัง้ 
 1.4.2  วสัดอุปุกรณ์ใดซึง่เสียหายในระหว่างการขนสง่การติดตัง้หรือการทดสอบผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินการซ่อมแซม
วสัดอุปุกรณ์นัน้ให้อยูใ่นสภาพดีหรือเปล่ียนให้ใหมต่ามความเหน็ชอบของผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้าง 
 1.4.3  ถ้าผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างเห็นว่าวสัดแุละอปุกรณ์ท่ีนํามาใช้มีคณุสมบติัไม่เท่าท่ีกําหนดไว้ในรายการผู้
ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ยอมให้นํามาใช้ในงานนีใ้นกรณีผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างมีความเห็นว่าควรส่งให้
สถาบนัท่ีผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างเช่ือถือทําการทดสอบคณุสมบติัเพ่ือเปรียบเทียบกบัข้อกําหนดก่อนท่ีจะอนมุติัให้นํามาใช้
ได้ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ ดําเนินการให้โดยมิชกัช้า 
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 1.4.4  วสัดแุละอปุกรณ์ท่ีนํามาติดตัง้จะต้องเป็นของใหมแ่ละไมเ่คยถกูนําไปใช้งานมาก่อน 
 1.4.5  หากมีความจําเป็นเกิดขึน้อนักระทําให้ผู้ รับจ้างไม่สามารถจดัหาวสัดหุรืออปุกรณ์ตามท่ีได้แจ้งในข้อกําหนด
และ/หรือแบบรูปแก่ผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างและจะต้องจัดหาวสัดุหรืออุปกรณ์อ่ืนมาทดแทนแล้วผู้ รับจ้างจะต้องชีแ้จง
เปรียบเทียบรายการละเอียดของสิ่งดังกล่าวพร้อมทัง้แสดงหลกัฐานข้อพิสจูน์แก่ผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างเพ่ือรับความ
เหน็ชอบจากผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างโดยเร็ว 

 
1.5 การตดิตัง้ 
 1.5.1  ผู้ รับจ้างต้องจัดหาวิศวกรท่ีมีประสบการณ์ความสามารถหัวหน้าช่างและช่างท่ีมีฝีมือสูงเท่านัน้เข้ามา
ปฏิบติังานโดยมีวิธีการจดังานและทํางานท่ีถกูต้องตามหลกัวิชาการและมีจํานวนเพียงพอท่ีปฏิบติังานให้เสร็จทนัตามความ
ประสงค์ของผู้วา่จ้าง 
 1.5.2  วิศวกรผู้ รับผิดชอบของผู้ รับจ้างจะต้องเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมหรือวิศวกรสาขาอ่ืนท่ีมีประสบการณ์ตามท่ีระบุ
ในข้อกําหนดของผู้ว่าจ้าง (TOR) และได้ขึน้ทะเบียนเป็นวิศวกรควบคมุตามพ.ร.บ.วิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้ รับผิดชอบในการ
ควบคมุการติดตัง้งานในระบบทัง้หมด 
 1.5.3  ผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิจะสัง่ให้ผู้ รับจ้างเปล่ียนคนงานท่ีผู้ว่าจ้างเห็นว่าปฏิบติังานด้วยฝีมือท่ีไม่ดีพอหรืออาจเกิดการ
เสียหายหรืออนัตรายผู้ รับจ้างต้องจัดหาคนงานใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพดีพอมาทํางานแทนท่ีโดยทนัทีและค่าใช้จ่ายใดๆท่ีเกิด
ขึน้อยูใ่นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างทัง้สิน้ 
 
1.6  เคร่ืองมือ 
 ผู้ รับจ้างต้องมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เคร่ืองผอ่นแรงท่ีมีประสทิธิภาพและความปลอดภยัสําหรับใช้ในการปฏิบติังานและต้อง
เป็นชนิดท่ีถกูต้องเหมาะสมกบัประเภทของงานท่ีทําในจํานวนท่ีเพียงพอ 
 
1.7 การประสานงาน 
 ผู้ รับจ้างจะต้องให้ความสําคญัเก่ียวกบัการประสานงานอย่างจริงจงัโดยจะต้องพยายามปรึกษาการติดตัง้ระบบในสว่น
ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ ก่อสร้างรายอ่ืนๆเช่นงานโครงสร้างอาคารงานระบบสขุาภิบาลหมวดอ่ืนๆงานระบบไฟฟ้าเป็นต้นเพ่ือให้งาน
ดําเนินไปโดยสะดวก 
 
1.8  การตรวจสอบแบบและรายการ 
 1.8.1  ผู้ รับจ้างต้องจัดหาวิศวกรท่ีมีประสบการณ์ความสามารถหัวหน้าช่างและช่างท่ีมีฝีมือสูงเท่านัน้เข้ามา
ปฏิบติังานโดยมีวิธีการจดังานและทํางานท่ีถกูต้องตามหลกัวิชาการและมีจํานวนเพียงพอท่ีปฏิบติังานให้เสร็จทนัตามความ
ประสงค์ของผู้วา่จ้าง 
 1.8.2  ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบรายการข้อกําหนดตา่งๆจนแน่ใจวา่เข้าใจถงึข้อกําหนดเง่ือนไขตา่งๆโดยแจ้งชดั 
 1.8.3  เม่ือมีข้อขดัแย้งระหว่างแบบและรายการหรือข้อสงสยัหรือข้อผิดพลาดเก่ียวกบัแบบและรายการให้สอบถาม
จากผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างโดยตรง 
 
1.9  การแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบรายการและวัสดุอุปกรณ์ 
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 1.9.1  การเปล่ียนแปลงการปฏิบติังานท่ีผิดไปจากแบบและรายการอนัเน่ืองมาจากแบบและรายการขดักนัหรือความ
จําเป็นอ่ืนใดก็ดีผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งแก่ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างเพ่ืออนมุติัขอความเหน็ชอบเสียก่อนจึงจะดําเนินการได้ 
 1.9.2  ในกรณีท่ีผลิตภณัฑ์ของผู้ รับจ้างมีลกัษณะสมบติัอนัเป็นเหตใุห้อปุกรณ์ตามรายการท่ีกําหนดไว้เกิดความไม่
เหมาะสมหรือไม่ทํางานโดยถกูต้องผู้ รับจ้างจะต้องไม่เพิกเฉยละเลยท่ีจะแจ้งขอความเห็นจากผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างใน
การแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ถูกต้องโดยชีแ้จงแสดงหลกัฐานจากบริษัทผู้ผลิตมิฉะนัน้ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบต่อความ
เสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้แตเ่พียงผู้ เดียว 
 
1.10  การขนส่งและการนําวัสดุเข้ายังหน้างาน 
 1.10.1  ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการขนส่งเคร่ืองวสัดุและอุปกรณ์มายงัสถานท่ีติดตัง้รวมทัง้การยกเข้าไปยงัท่ี
ติดตัง้คา่ใช้จ่ายทัง้หมดเป็นของผู้ รับจ้างทัง้สิน้ 
 1.10.2  ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตอ่ความเสียหายอนัเกิดจากการขนสง่วสัดอุปุกรณ์หรือเคร่ืองมือต่างๆมายงัสถานท่ี
ติดตัง้ 
 1.10.3  ผู้ รับจ้างจะต้องมีกําหนดการในการนําวสัดแุละอุปกรณ์เข้ามายงัหน้างานและแจ้งให้ผู้ เก่ียวข้องทราบก่อน
ลว่งหน้าพร้อมทัง้จดัเตรียมสถานท่ีสําหรับเก็บรักษาวสัดแุละอปุกรณ์อย่างถกูต้องลว่งหน้าโดยประสานงานกบัผู้ รับจ้างอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้อง 
 1.10.4  เม่ือวสัดุและอุปกรณ์เข้าถึงหน้างานผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ เก่ียวข้องทราบเพ่ือท่ีจะได้ตรวจสอบวสัดุและ
อปุกรณ์เหล่านัน้ให้ถกูต้องตามท่ีผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างได้อนมุติัไว้ก่อนท่ีจะนําวสัดแุละอปุกรณ์เข้ายงัสถานท่ีเก็บรักษา
ตอ่ไป 
 
1.11  การเกบ็รักษาเคร่ืองมือวัสดุและอุปกรณ์ 
 1.11.1  ผู้ รับจ้างเป็นผู้จดัสถานท่ีเก็บรักษาเคร่ืองมือวสัดอุปุกรณ์ท่ีนํามาใช้ในการติดตัง้ภายในบริเวณก่อสร้างอาคาร
เองเคร่ืองมือวสัดแุละอปุกรณ์ดงักล่าวจะยงัคงเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ รับจ้างเองทัง้หมดซึ่งผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการสญู
หายเส่ือมสภาพหรือถกูทําลายจนกวา่จะได้ติดตัง้โดยสมบรูณ์และสง่มอบงานแล้ว 
 1.11.2  หากจะเก็บรักษาวสัดแุละอปุกรณ์ภายในอาคารท่ีก่อสร้างแล้วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือ
ตวัแทนผู้ว่าจ้างเสียก่อนผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในส่วนท่ีจะใช้ในการเก็บรักษาวดัสแุละ
อปุกรณ์และในสว่นท่ีจะต้องขนวสัดผุา่นเพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัโครงสร้างอาคาร 

 
1.12  แบบใช้งาน (Shop Drawing)  
 ผู้ รับจ้างจะต้องทําแบบใช้งานแสดงรายละเอียดการติดตัง้ของระบบต่างๆตามท่ีได้ตรวจสอบสภาพท่ีติดตัง้ตามความ
เป็นจริงและจากการประสานงานกบังานระบบอ่ืนๆแล้วแบบจะต้องจดัทําในมาตราส่วนท่ีเหมาะสมแต่ไม่เล็กกว่า 1 : 100 
เสนอต่อผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณาอนมุติัอย่างน้อย 2 ชดุก่อนดําเนินการติดตัง้ในเวลาอนัสมควรแต่จะไม่น้อย
กวา่ 15 วนั 
 
1.13 ป้ายช่ือและเคร่ืองหมายของวัสดุและอุปกรณ์ 
 1.13.1  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาหรือจัดทําป้ายช่ือเป็นตัวหนังสือและเคร่ืองหมายต่างๆเพ่ือแสดงช่ือและขนาดของ
อปุกรณ์และการใช้งานโดยใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาองักฤษ 
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 1.13.2  ป้ายช่ือให้ทําด้วยวสัดุท่ีคงทนต่อสภาพแวดล้อมป้ายต้องยึดติดให้มัน่คงถาวรป้ายช่ือดงักล่าวจะต้องจดัหา
ให้กบัอปุกรณ์ตอ่ไปนีคื้อ 
  ก.  แผงควบคมุไฟฟ้าทัง้หมด 
  ข.  เคร่ืองสบูนํา้และเคร่ืองจกัรหลกั (Main Equipment) ทัง้หมด 
 1.13.3  สีท่ีใช้พน่เป็นตวัหนงัสือและเคร่ืองหมายให้ใช้สีสเปรย์กระป๋องได้ 
 
1.14  การทดสอบเคร่ืองและระบบ 
 1.14.1  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําแผนงานแสดงกําหนดการทดสอบเคร่ืองจกัรหลกัต่างๆเสนอต่อผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้
วา่จ้างรวมทัง้จดัเตรียมเอกสารข้อแนะนําจากผู้ผลติในการทดสอบเคร่ืองเสนอตอ่ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างจํานวน 2 ชดุ 
 1.14.2  ผู้ รับจ้างจะต้องทําการทดสอบเคร่ืองจกัรหลกัการใช้งานทัง้ระบบตามหลกัวิชาเพ่ือแสดงให้เห็นว่างานท่ีทํา
ถกูต้องตามแบบและรายการท่ีกําหนดทกุประการโดยมีผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างร่วมในการทดสอบด้วย 
 1.14.3  อปุกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดสอบผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้จดัหามาทัง้หมด 
 
1.15  การป้องกันการผุกร่อน 
 วสัดท่ีุเป็นโลหะท่ีนํามาใช้ในโครงการนีท้กุชนิดจะต้องผ่านกรรมวิธีการป้องกนัสนิมและการผกุร่อนท่ีเหมาะสมมาแล้ว
ทัง้สิน้เช่นการพ่นอบสีจากโรงงานการทําความสะอาดผิวโลหะและทาด้วยสีกนัสนิมหรือสงักะสีตามความเหมาะสมหรือตามท่ี
ได้ระบไุว้หรือตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต (Manufacturer’s Standard) หากใช้สีกนัสนิมจะต้องเป็นสีกนัสนิมชนิด Red 
Iron Oxide โดยจะต้องสง่สีดงักลา่วให้ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างพิจารณาอนมุติัก่อนการดําเนินการ 
 
1.16  การเจาะตัด 
 ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการประสานงานตําแหน่งและขนาดเพ่ือการตดัเจาะท่ีจําเป็นต่อการติดตัง้ระบบสขุาภิบาล
เช่นการเจาะผนงัพืน้การเจาะตดัฝ้าเพดานเป็นต้นการตดัเจาะต่างๆจะต้องทําอย่างระมดัระวงัและรอบคอบเพ่ือไม่ให้เกิดผล
เสียหายตอ่โครงสร้างอาคารและไมทํ่าให้ความเรียบร้อยของอาคารต้องเสียไปรวมทัง้จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้าง
ทราบก่อนท่ีจะดําเนินการตดัเจาะด้วย 
 
1.17  การจัดทาํแท่นเคร่ืองโดยงานอาคาร 
 ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในการประสานงานแสดงขนาดระยะตําแหน่งและนํา้หนักเคร่ืองจักรอุปกรณ์ในการทําแท่น
เคร่ืองแท่นแผงไฟฟ้าต่างๆเป็นต้นแก่ผู้ รับจ้างงานอาคารตามความเหมาะสมและมีความแข็งแรงแท่นคอนกรีตจะต้องมีการ
เสริมเหลก็ให้ถกูต้องทางวิชาการพร้อมทัง้มีอปุกรณ์ป้องกนัการสัน่สะเทือนติดตัง้อยูด้่วย (ถ้าจําเป็น)  
 
1.18  การเตรียมการในการซ่อมบาํรุงเคร่ืองและอุปกรณ์ 
 ในการติดตัง้เคร่ืองและอปุกรณ์ทกุชิน้ผู้ รับจ้างจะต้องพิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบเพ่ือให้แน่ใจว่าได้ติดตัง้เคร่ืองและ
อปุกรณ์อย่างถกูต้องสามารถทําการซ่อมบํารุงและสามารถเปล่ียนทดแทนได้โดยสะดวกระหว่างการก่อสร้างผู้ รับจ้างจะต้อง
เตรียมการและเตรียมช่องทางตา่งๆในการนําเคร่ืองและอปุกรณ์เข้ายงัสถานท่ีติดตัง้เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาขดัข้องกบัการก่อสร้าง
อาคาร 
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1.19  การยดึท่อและอุปกรณ์กับโครงสร้างอาคาร 
 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาอปุกรณ์ท่ีเหมาะสมในการยึดท่อและอปุกรณ์กบัโครงสร้างอาคารเช่นโครงเหลก็ยดึท่ีถกูต้องตาม
หลกัวิชาการหากจะใช้ Expansion Bolt จะต้องเป็น Expansion Bolt ท่ีผา่นการรับรองแล้ววา่สามารถรับนํา้หนกัตามท่ีต้องการ
ได้โดยมีคา่ความปลอดภยัไมต่ํ่ากวา่ 1.5 เทา่ (Safety Factor = 1.5)  
1.20 ความปลอดภัยในการทาํงาน 
 ผู้ รับจ้างจะต้องให้ความสําคญัต่อความปลอดภยัระหว่างการปฏิบติังานติดตัง้เพ่ือให้เกิดอนัตรายน้อยท่ีสดุและจะต้อง
รับผิดชอบตอ่อนัตรายต่างๆท่ีอาจจะเกิดขึน้ในสว่นท่ีตวัเองรับผิดชอบทัง้สิน้นอกจากนีจ้ะต้องจดัหาเคร่ืองดบัเพลิงไว้ในบริเวณ
ท่ีมีการเช่ือมอยูเ่สมอ 
 
1.21  การทาสี 
 ผู้ รับจ้างจะต้องทาสีวสัดแุละอปุกรณ์ตามท่ีระบกุารทาสีให้ยึดถือการปฏิบติัตามคําแนะนําของผู้ผลิตสีคณุภาพของสี
จะต้องเทียบเท่ากบัคณุภาพของสีตามท่ีระบุใช้ในข้อกําหนดงานเคร่ืองกลก่อนทาสีจะต้องเตรียมผิวโลหะให้สะอาดและก่อน
ทาสีจริงจะต้องมีสีรองพืน้เพ่ือป้องกนัการผกุร่อนเสมอสีกนัสนิมจะต้องทาอยา่งน้อย 1 ชัน้ 
 
1.22  แบบก่อสร้างจริง (As Built Drawings)  
 1.22.1  ในระหว่างดําเนินการติดตัง้ผู้ รับจ้างจะต้องทําแผนผงัและแบบตามท่ีสร้างจริง (As built drawing) แสดง
ตําแหน่งของอปุกรณ์การติดตัง้อปุกรณ์ตามท่ีเป็นจริงรวมทัง้การแก้ไขอ่ืนๆท่ีปรากฏในงานระหว่างการติดตัง้โดยการแก้ไขแบบ
ใช้งาน (Shop Drawing) ให้ถกูต้องตามการติดตัง้จริงภายใน 15 วนัหลงัจากการติดตัง้เรียบร้อยแล้วเพ่ือสง่มอบให้กบัผู้ว่าจ้าง
หรือตวัแทนผู้วา่จ้างตรวจสอบความถกูต้องตอ่ไปทนัที 
 1.22.2  แบบสร้างจริงจะต้องสง่มอบให้แก่ผู้ว่าจ้างในวนัสง่มอบงานรวมจํานวน 3 ชดุและแผ่น CD อีก 2 ชดุมีขนาด
และมาตราสว่นเดียวกนักบัแบบก่อสร้างหรือแบบใช้งาน 
 
1.23  การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาเคร่ือง 
 1.23.1  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีควบคมุเคร่ืองและรักษาเคร่ืองของผู้วา่จ้างให้มีความรู้ความสามารถ
ในการใช้และการบํารุงรักษาก่อนสง่มอบงาน 
 1.23.2  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาช่างผู้ ชํานาญในระบบตา่งๆมาช่วยเดินเคร่ืองและควบคมุเคร่ืองเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 
30 วนัติดตอ่กนัภายหลงัจากสง่มอบงาน 
 
1.24  หนังสือคู่มือการใช้และบาํรุงรักษาเคร่ืองและอุปกรณ์ 
 ผู้ รับจ้างจดัทํารายละเอียดของอปุกรณ์ท่ีใช้ประกอบด้วยวิธีใช้และระยะเวลาของการบํารุงรักษาเป็นภาษาไทยและ/หรือ
ภาษาองักฤษสําหรับเคร่ืองและอปุกรณ์ทกุชิน้ท่ีผู้ รับจ้างนํามาใช้จํานวน 3 ชดุมอบให้แก่ผู้วา่จ้างในวนัสง่มอบงาน 
 
1.25  การประกัน 
 1.25.1  ผู้ รับจ้างต้องรับประกนัคณุภาพและสมรรถนะของเคร่ืองภายในระยะเวลา 2 ปีนบัจากวนัท่ีเคร่ืองติดตัง้แล้ว
เสร็จและสง่มอบงาน 
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 1.25.2  ภายในช่วงเวลาดังกล่าวหากเคร่ืองและอุปกรณ์เสียหายหรือเส่ือมคุณภาพอันเน่ืองมาจากโรงงานผลิตผู้
รับจ้างต้องดําเนินการเปล่ียนหรือแก้ไขซอ่มแซมให้อยูใ่นสภาพดีเช่นเดิมโดยไมช่กัช้าและรับผิดชอบในคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
 1.25.3  ผู้ รับจ้างต้องรับประกันเปล่ียนและ/หรือแก้ไขวัสดุอุปกรณ์และงานตามข้อกําหนดรวมทัง้ข้อผิดพลาดซึ่งผู้
วา่จ้างตรวจพบก่อนการตรวจรับงาน 
 1.25.4  ผู้ รับจ้างต้องรับประกันอุปกรณ์ของระบบต่างๆดังกล่าวข้างต้นทําการแก้ไขท่ีไม่ถูกต้องเปล่ียนวัสดุและ
อุปกรณ์ท่ีเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพรวมทัง้การบริการตามแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance 
Schedule) และในกรณีฉกุเฉินภายในระยะเวลา 2 ปีนบัจากวนัส่งมอบงานหากผู้ รับจ้างไม่เร่ิมแก้ไขและดําเนินการให้เสร็จ
เรียบร้อยผู้วา่จ้างสงวนสทิธ์ิจะดําเนินการเองแล้วคิดคา่ใช้จ่ายทัง้หมดจากผู้ รับจ้าง 
 
1.26  การบริการ 
 1.26.1  ผู้ รับจ้างต้องเตรียมช่างผู้ ชํานาญงานในแตล่ะระบบไว้สําหรับการตรวจซ่อมและบํารุงรักษาเคร่ืองและอปุกรณ์
ให้อยูใ่นสภาพท่ีใช้งานได้ดีเป็นประจําตามแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกนัภายในระยะเวลา 2 ปี 
 1.26.2  ผู้ รับจ้างต้องจดัทํารายงานผลการตรวจสอบอปุกรณ์ทุกชิน้และการบํารุงรักษาทกุครัง้เสนอต่อผู้ว่าจ้างหรือ
ตวัแทนผู้วา่จ้างภายใน 7 วนันบัจากวนัท่ีบริการ 
 
1.27  การส่งมอบงาน 
 1.27.1  ผู้ รับจ้างต้องทําการทดสอบเคร่ืองจกัรหลกัตามท่ีผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างจะกําหนดให้ทดสอบจนได้ผลว่า
เคร่ืองจกัรหลกัและอปุกรณ์เหลา่นัน้สามารถทํางานได้ดีถกูต้องตามวตัถปุระสงค์ของการใช้งาน 
 1.27.2  รายการสิ่งของต่างๆต่อไปนีผู้้ รับจ้างจะต้องส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างในวนัส่งมอบงานถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การตรวจรับมอบงานด้วยคือ 
  -  แบบก่อสร้างจริง 
  -  หนงัสือคูมื่อการใช้และบํารุงรักษาเคร่ืองและอปุกรณ์ซึง่โรงงานผู้ผลติสง่มาให้ด้วย 
  -  อะไหลต่า่งๆตามข้อกําหนด (ถ้ามี) หรือตามท่ีผู้ผลติแนะนําให้จดัหาสํารองไว้ 
  -  รายงานผลการทดสอบเดินเคร่ืองเคร่ืองจกัรหลกัขนาดใหญ่ 
  -  ตารางแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกนั 
 
1.28  ข้อกาํหนดเพิ่มเตมิของระบบบาํบัดนํา้เสีย 
 1.28.1  คณุสมบติัของผู้ รับจ้าง/ผู้ รับจ้างช่วงของระบบบําบดันํา้เสียมีดงันี ้
  -  จะต้องจดทะเบียนและทํางานในด้านระบบบําบดันํา้เสียเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 ปี 
  -  จะต้องมีประสบการณ์ในด้านการออกแบบ,ก่อสร้าง, ติดตัง้เคร่ืองอปุกรณ์ตลอดจนเดินเคร่ืองระบบ
บําบดันํา้เสียแบบ Sequencing Batch Reactor (SBR) ไม่น้อยกว่า 5 แห่งในระยะเวลา 10 ปีและผลงานระบบบําบดันํา้เสีย
ของโรงครัวอยา่งน้อย 1 แหง่ 28.2 ความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง/ผู้ รับจ้างช่วงของงานระบบบําบดันํา้เสียมีดงันี ้
  -  จะต้องทํางานก่อสร้าง, ติดตัง้เคร่ืองอปุกรณ์ให้แล้วเสร็จสมบรูณ์และหากต้องมีงานเพิ่มเติมตามหลกั
วิชาการเพ่ือให้ระบบบําบดันํา้เสียสมบูรณ์ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง/ผู้ รับจ้างช่วงโดยท่ีจะคิดค่าใช้จ่ายเป็นงาน
เพิ่มเติมไมไ่ด้ 
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  -  จะต้องเสนอรายละเอียดของการ Start-up & Control ของระบบบําบดันํา้เสียทัง้ระบบ SBR และอ่ืนๆ
โดยวิศวกรสขุาภิบาลหรือวิศวกรสาขาอ่ืนๆท่ีมีประสบการณ์ไมน้่อยกวา่ 10 ปีเพ่ืออนมุติัก่อนดําเนินการ 
  -  จะต้องจดัเตรียม Seed ในการ Start-up ระบบบําบดันํา้เสียจนกระทัง่ระบบบําบดันํา้เสียเข้าสู ่Steady 
State โดยท่ีจะคิดคา่ใช้จ่ายเป็นงานเพิ่มเติมไมไ่ด้ 
  -  จะต้องทําการเดินเคร่ืองระบบบําบดันํา้เสียจนกระทัง่นํา้ท่ีผ่านการบําบดั (Effluent) ได้ตามมาตรฐาน
ของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องและต้องแสดงผลวิเคราะห์นํา้เพ่ือการตรวจรับขัน้สุดท้ายโดยท่ีจะคิดค่าใช้จ่ายเป็นงาน
เพิ่มเติมไมไ่ด้ 
  -  จะต้องทําการอบรมผู้แทนผู้ว่าจ้างในการดแูลและบํารุงรักษา (Operation &Maintenance) ระบบ
บําบดันํา้เสียโดยวิศวกรท่ีเก่ียวข้อง  
  -  จะต้องรับประกนัคณุภาพเคร่ืองอปุกรณ์และระบบเป็นเวลา 24 เดือนนบัจากวนัท่ีตรวจรับงานขัน้
สดุท้ายหากเกิดปัญหาขึน้ในช่วงเวลารับประกนัดงักลา่วผู้ รับจ้าง/ผู้ รับจ้างช่วงจะต้องเข้ามาทําการแก้ไขปัญหาให้ภายใน 3 วนั
ทําการนบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งถงึปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
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2. เคร่ืองสูบนํา้ระบายนํา้ฝนและนํา้เสีย DRAINAGE & SEWAGE PUMP  
 
2.1  เคร่ืองสูบนํา้ระบายนํา้ฝนและนํา้เสีย 
 2.1.1  เป็นเคร่ืองสบูใต้นํา้แบบ Submersible Cutter Pump ขบัเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดแช่อยู่ในนํา้ได้
ตลอดเวลาความเป็นฉนวนมีคณุสมบติัไม่ต่ํากว่า Class F ฉนวนของขดลวดทนอณุหภมิูได้ถึง 155 OC ความเร็วรอบไม่
เกิน 3,000 รอบต่อนาทีใช้กบัระบบไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิรทซ์หรือ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิรทซ์สว่นของมอเตอร์
จะต้องประกอบเป็นหน่วยเดียวกนักบัสว่นสบูนํา้โดยมีอปุกรณ์ป้องกนัการซมึของนํา้ท่ีจะผ่านเข้ามอเตอร์คือ Oil Chamber 
กบั Silicon Carbide Double Mechanical Seal ใบพดั (Impeller) เป็นชนิด Non-Clog โดยเคร่ืองสบูจะต้องสามารถให้
ของแข็งท่ีมีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางไม่น้อยกว่า 35 มม. หรือไม่น้อยกว่า 60% ของท่อด้านจ่ายของเคร่ืองสบูนํา้ (Solid 
Passage > 60% of Pump Discharge) ไหลผ่านได้โดยไม่อดุตนัและมีอตัราการสบูนํา้เป็นไปตามท่ีกําหนดในแบบพร้อม
อปุกรณ์พิเศษเพ่ือติดตัง้หรือยกเคร่ืองสบูนํา้ขึน้จากบ่อโดยไม่ต้องถอดหรือประกอบท่อสง่นํา้ (Guide Rail Fitting & Duck 
Foot Bend)  
 2.1.2  วสัดท่ีุใช้ในการทําชิน้สว่นของเคร่ืองสบูนํา้จะต้องทําด้วยวสัดหุรือมีคณุภาพเทียบเทา่ดงันี ้
  -  ใบพดั (Impeller) เป็นแบบ Non-Clog Type ทําด้วย Gray Iron Casting ใบพดัจะต้องได้รับการ
ถ่วงทัง้สถิตย์ศาสตร์และจลศาสตร์ (Static and Dynamic Balance) มาจากโรงงานผู้ผลติ 
  -  Suction Cover ทําด้วย Gray Iron Casting หรือ Ductile Iron Casting ผิวหน้าร่องและชบุแข็ง
สําหรับตดัขยะและเศษผ้าได้  
  -  Mechanical Seal ทําด้วย Silicon Carbide หลอ่ล่ืนด้วย Turbine Oil ภายใน Oil Chamber  
  -  เพลา (Shaft) จะต้องเป็นเพลาเดียวยาวตลอดทําด้วย Stainless Steel  
  -  ลกูปืน (Bearing) เป็นชนิด Ball Bearing  
  -  มอเตอร์จะต้องติดตัง้อปุกรณ์ป้องกนัความร้อน (Over Heat) ด้วย Motor Protector ชนิดสามารถ
หยดุการทํางานของมอเตอร์ได้เม่ือมอเตอร์มีความร้อนสงูและเม่ือมอเตอร์เยน็ลงจะสามารถ Reset ได้เอง 
  -     สกรู (Screw) ทกุตวัต้องเป็น Stainless Steel 1.3 อปุกรณ์ประกอบ (Accessories)  
  -  Duct Foot Bend ทําด้วย Gray Iron Casting พร้อมด้วย Discharge Flange, Anchor Bolts, น๊อต
และสกรู 
  -  Guide Hook ทําด้วย Ductile Iron Casting ยดึติดกบั Discharge Bore ของตวัเคร่ืองสบูนํา้ใช้
สําหรับเกาะยดึ Buck Foot Bend  
  -  Guide Support ทําด้วย Ductile Iron Casting หรือ Structural Steel สําหรับยดึ Guide Pipe  
  -  Guide Pipe ทําด้วย Galvanized Steel Pipe, ASTM A53 SCH.40 ทาสีรองพืน้และสีทบัหน้า 2 
ชัน้ 
  -  โซ ่(Lifting Chain) ทําด้วย Stainless Steel มีความยาวไมน้่อยกวา่ 6 เมตร 
  -  การควบคมุการทํางานของเคร่ืองสบูนํา้เสียจะควบคมุโดยอปุกรณ์ควบคมุระดบันํา้แบบ Mercury 
Float Switch เคร่ืองสบูนํา้ทํางานสลบักนัในเวลาปกติและจะทํางานร่วมกนัในเวลานํา้มากกว่าปกติโดยอตัโนมติัระดบัของ
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ลกูลอยประกอบด้วยระดบัหยดุระดบัปกติและระดบันํา้มากกว่าปกติโดยท่ีระดบัดงักล่าวจะกําหนดให้ใช้ในแบบหรือใน
สนาม 
2.2 เคร่ืองสูบนํา้เสีย (Submersible Cutter Pump)  
 2.2.1  เป็นเคร่ืองสบูใต้นํา้ติดตัง้ในบ่อรวมนํา้เสีย (Equalizing Tank) ออกแบบเหมาะสมสําหรับสบูนํา้เสีย
โดยเฉพาะขบัเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดแช่อยู่ในนํา้ได้ตลอดเวลาความเป็นฉนวนมีคณุสมบติัไม่ต่ํากว่า Class F 

ฉนวนของขดลวดทนอณุหภมิูได้ถงึ 155 
ฐ
C ความเร็วรอบไมเ่กิน 3,000 รอบต่อนาทีใช้กบัระบบไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 เฟส 50 

เฮิรทซ์ส่วนของมอเตอร์จะต้องประกอบเป็นหน่วยเดียวกนักบัส่วนสบูนํา้โดยมีอปุกรณ์ป้องกนัการซึมของนํา้ท่ีจะผ่านเข้า
มอเตอร์คือ Oil Chamber กบั Silicon Carbide Double Mechanical Seal ใบพดั (Impeller) และ Suction Cover 
จะต้องออกแบบให้สามารถตดัขยะและเศษผ้าต่างๆได้โดยเคร่ืองสบูจะต้องสามารถให้ของแข็งท่ีมีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 35 มม. หรือไม่น้อยกว่า 60% ของท่อด้านจ่ายของเคร่ืองสบูนํา้ (Solid Passage > 60% of Pump 
Discharge) ไหลผ่านได้โดยไม่อดุตนัและมีอตัราการสบูนํา้เป็นไปตามท่ีกําหนดในตารางพร้อมอปุกรณ์พิเศษเพ่ือติดตัง้
หรือยกเคร่ืองสบูนํา้ขึน้จากบอ่โดยไมต้่องถอดหรือประกอบทอ่สง่นํา้ (Guide Rail Fitting & Duck Foot Bend)  
 2.2.2  วสัดท่ีุใช้ในการทําชิน้สว่นของเคร่ืองสบูนํา้เสียจะต้องทําด้วยวสัดหุรือมีคณุภาพเทียบเทา่ดงันี ้
  1) ใบพดั (Impeller) เป็นแบบ Single Vane Open Type ทําด้วย Gray Iron Casting ปลายใบพดั
ติดตัง้ใบมีดทําด้วย Tungsten Carbide สําหรับตดัเศษผ้าเศษขยะตา่งๆใบพดัจะต้องได้รับการถ่วงทัง้สถิตย์ศาสตร์และจล
ศาสตร์ (Static and Dynamic Balance) มาจากโรงงานผู้ผลติ 
  2) Suction Cover ทําด้วย Gray Iron Casting หรือ Ductile Iron Casting ผิวหน้าร่องและชบุแข็ง
สําหรับตดัขยะและเศษผ้าได้ 
  3) Mechanical Seal ทําด้วย Silicon Carbide หลอ่ล่ืนด้วย Turbine Oil ภายใน Oil Chamber  
  4) เพลา (Shaft) จะต้องเป็นเพลาเดียวยาวตลอดทําด้วย Stainless Steel  
  5) ลกูปืน (Bearing) เป็นชนิด Ball Bearing  
  6) มอเตอร์จะต้องติดตัง้อปุกรณ์ป้องกนัความร้อน (Over Heat) ด้วย Motor Protector ชนิดสามารถ
หยดุการทํางานของมอเตอร์ได้เม่ือมอเตอร์มีความร้อนสงูและเม่ือมอเตอร์เยน็ลงจะสามารถ Reset ได้เอง 
  7) สกรู (Screw) ทกุตวัต้องเป็น Stainless Steel  
 2.2.3  อปุกรณ์ประกอบ (Accessories)  
  1) Duct Foot Bend ทําด้วย Gray Iron Casting พร้อมด้วย Discharge Flange, Anchor Bolts, น๊อต
และสกรู 
  2) Guide Hook ทําด้วย Ductile Iron Casting ยดึติดกบั Discharge Bore ของตวัเคร่ืองสบูนํา้ใช้
สําหรับเกาะยดึ Buck Foot Bend  
  3) Guide Support ทําด้วย Ductile Iron Casting หรือ Structural Steel สําหรับยดึ Guide Pipe  
  4) Guide Pipe ทําด้วย Galvanized Steel Pipe, ASTM A53} SCH.40 ทาสีรองพืน้และสีทบัหน้า 2 
ชัน้ 
  5) โซ ่(Lifting Chain) ทําด้วย Stainless Steel ความยาวไมน้่อยกวา่ 6 เมตร 
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  การควบคมุการทํางานของเคร่ืองสบูนํา้เสียจะควบคมุโดยอปุกรณ์ควบคมุระดบันํา้แบบ Mercury Float 
Switch เคร่ืองสบูนํา้ทํางานสลบักนัในเวลาปกติและจะทํางานร่วมกนัในเวลานํา้มากกว่าปกติโดยอตัโนมติัระดบัของลกู
ลอยประกอบด้วยระดบัหยดุระดบัปกติและระดบันํา้มากกวา่ปกติโดยท่ีระดบัดงักลา่วจะกําหนดให้ในสนาม 
 
2.3 การควบคุมการทาํงานของเคร่ืองสูบนํา้ 
 เคร่ืองสบูนํา้จะถกูควบคมุให้ทํางานโดยอตัโนมติัโดยใช้ชดุเคร่ืองควบคมุระดบันํา้ซึ่งประกอบด้วย Float Switch 
แบบ Mercury Free Switch หรือ Micro Switch และตู้ควบคมุการทํางานของเคร่ืองสบูนํา้ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ใน
แบบ 

 
2.4 รายช่ือผลติภัณฑ์หรือผู้ผลติวัสดุอุปกรณ์ (MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT)  
 รายละเอียดในหมวดนีไ้ด้ระบุถึงรายช่ือผู้ผลิตวสัดอุปุกรณ์ท่ีถือว่าได้รับการยอมรับโดยทัว่ไปการเสนอผลิตภณัฑ์
นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้นีจ้ะต้องแสดงรายละเอียดและหลกัฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอแต่ทัง้นีต้้องได้รับการอนมุติัจาก
วิศวกรผู้ออกแบบก่อนการนําเข้าใช้งาน 
 2.2.1  Self Priming Pump  :  GORMAN-RUPP,FAIRBANKSNIJHUIS, CORNELL, 

SELWOOD,HYDROMATICหรือเทียบเทา่ 
 2.2.2  Air Blower  :  UNOMACH, ITO, ANLET, TSURUMI, SHINMAYWAหรือเทียบเทา่ 
 2.2.3  Self Priming Pump  : GORMAN-RUPP,FAIRBANKSNIJHUIS, CORNELL, 

SELWOOD,HYDROMATICหรือเทียบเทา่ 
 2.2.4  Submersible Drainage   :  TSURUMI, SHINMAYWA, FLYGT, GRUNDFOS, SARLIN, WILO, 

SEWAGE, EBARA, HYDROMATIC หรือเทียบเทา่ 
 2.2.5  Submersible Aerator  :  TSURUMI, SHINMAYWA, FLYGT, EBARA หรือเทียบเทา่ 
 
หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ใหใ้ชต้ามเคร่ืองหมายการคา้ทีร่ะบ ุ ยกเวน้มีหลกัฐานพิสูจน์ไดว่้าไม่มีจําหน่ายใน

ทอ้งตลาด จึงสามารถใหใ้ชเ้ทียบเท่าได ้
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3.  ระบบท่อนํา้ประปาและสุขาภบิาล PLUMBING PIPING  
 
3.1  ท่อและการตดิตัง้  
 3.1.1  ทอ่นํา้ประปาและทอ่นํา้ด่ืม  
  1)  ท่อเมนรับนํา้ประปารอบโครงการ ฯ และระบบท่อรดนํา้ต้นไม้โดยการฝังดินให้ใช้ ท่อ PB 
(Polybutylene Pipe) ชัน้คณุภาพ SDR 11 ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเลขท่ี มอก. 910-2532 การต่อท่อ 
สําหรับขนาดตัง้แต ่15-50 มม. ใช้การต่อท่อแบบ Grab Lock และท่อขนาดตัง้แต่ 65 – 200 มม. การต่อท่อเป็นแบบระบบ
เช่ือมสอด (Socket Fusion) หรือตามคําแนะนําของผู้ผลติ และให้ใช้ทอ่และข้อตอ่จากผู้ผลิตรายเดียวกนั ทัง้นีช้่างท่ีทําการ
ติดตัง้ทอ่จะต้องผา่นการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลติ และมีหนงัสือรับรองผา่นการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลติ 
  2)  ท่อนํา้ประปาภายในอาคาร และท่อนํา้ด่ืมภายในอาคาร ใช้ท่อ PP-R (80) (Polypropylene 
Random Polymer) ชัน้ SDR 11 (PN10) ผลิตอ้างอิงตามมาตรฐาน DIN 8077 / DIN 8078 หรือได้รับการรับรองจาก
สถาบนั DVGW การต่อท่อสําหรับขนาดตัง้แต่ 20-160 มม. เป็นแบบ ระบบเช่ือมสอด (Socket Fusion) หรือตาม
คําแนะนําของผู้ผลิต และให้ใช้ท่อและข้อต่อจากผู้ผลิตรายเดียวกนั ทัง้นีช้่างท่ีทําการติดตัง้ท่อจะต้องผ่านการฝึกอบรม
จากบริษัทผู้ผลติ และมีหนงัสือรับรองผา่นการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลติ 
 3.1.2  ทอ่ส้วม, ทอ่นํา้ทิง้, ทอ่ระบายอากาศ, ทอ่ระบายนํา้ฝน 
  1)  ท่อระบายอากาศใช้ท่อพีวีซี ชัน้คณุภาพ 8.5 ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมท่ี มอก.  
17-2532  
  2)  ท่อระบายนํา้ทิง้, ท่อส้วมใช้ท่อพีวีซี ชัน้คณุภาพ 8.5 ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมท่ี มอก. 
17-2532  
  3)  ท่อระบายนํา้ฝนใช้ท่อพีวีซี ชัน้คณุภาพ 8.5 ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมท่ี มอก.  
17-2532  
 3.1.3  ทอ่นํา้เสียท่ีมีสารเคมีปนเปือ้น 
  เป็นวสัดทุนต่อสารเคมี นํา้ร้อนได้ โดยใช้ท่อ ให้ใช้เป็น Polypropylene (PP) Class B ตามมาตรฐาน BS 
4991 สามารถทนตอ่อณุหภมิูขณะใช้งานตอ่เน่ืองได้สงูถงึ 70°C การตอ่เช่ือมตามมาตรฐานผู้ผลติ 
 3.1.4  ทอ่ระบายนํา้ฝนจากเคร่ืองสบูระบายนํา้ฝน  
  ท่อระบายนํา้ฝนจากเคร่ืองสบูระบายนํา้ฝนใช้ท่อพี.พี. (Polypropylene Pipe) ชัน้คณุภาพ Class B ผลิต
ตามมาตรฐาน BS4991 สว่นของท่อท่ีต้องฝังอยู่ในคอนกรีต เช่น การฝังพืน้ชัน้ดาดฟ้าหรือเสาคอนกรีตเสริมเหลก็ให้ใช้ท่อ
เหล็กอาบสงักะสีเช่นเดียวกับท่อนํา้ประปาถ้าต้องฝังพืน้ชัน้ดาดฟ้าก่อนต่อเช่ือมกับท่อพีวีซีจะต้องติดตัง้ Flashing  
ความกว้างไมน้่อยกวา่ 0.20 ม. รอบทอ่เพ่ือป้องกนัการร่ัวซมึระหวา่งคอนกรีตกบัผิวนอกท่อก่อนแล้วจึงเช่ือมต่อกบัท่อพีวีซี
ด้วยหน้าแปลน  
 3.1.5  ทอ่ระบายนํา้ฝนรอบบริเวณ  
  ให้ใช้ท่อระบายนํา้คอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิน้ราง ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก. 
128-2549 ชัน้คณุภาพท่ี 2 สําหรับทอ่ผา่นใต้ถนนสว่นทอ่ฝังใต้ดินบริเวณอ่ืนให้ใช้ทอ่ชัน้คณุภาพท่ี 3  
 3.1.6  ทอ่ระบบกรองนํา้และระบบนํา้ล้น สระนํา้ตกแตง่ของโครงการ  
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  ให้ใช้ท่อ HDPE High Density Polyethylene มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
มอก.982 
 3.1.7 ทอ่ระบายนํา้ใต้ดิน, ระบายนํา้จากสนามหญ้า 
  1) คณุสมบติัทอ่เจาะรูรับนํา้ 
   1.1)   ทําจากวสัด ุHDPE โดยต้องมีสว่นท่ีเจาะรู 70 % และสว่นผิวเรียบระบายนํา้ 30 % มีขนาด
เส้นผา่นศนูย์กลางภายในไมน้่อยกวา่ท่ีกําหนดไว้ในแบบ 
   1.2)   ความแข็งแรงของท่อต้องสามารถรับนํา้หนกัหรือแรงกดจากภายนอกได้มากกว่า 10 ตนั / 
ตารางเมตร มีการเปล่ียนรูปไมเ่กิน 8 % ตามมาตรฐานการใช้ทอ่ในงานดิน ASTM D 2412-87 
   1.3)   ท่อจะต้องมีพืน้ท่ีรูรับนํา้ไม่น้อยกว่า 5 % ของพืน้ท่ีผิวทัง้หมดและมีขนาดรูเจาะไม่น้อยกว่า 
2.5 x 5 มม. หรือเส้นผา่นศนูย์กลาง 15 มม. ทกุระยะหา่งไมเ่กิน  50 มม. 
   1.4)   ผู้ รับจ้างต้องเสนอโบชัวร์, ผลการทดสอบจากผลิตภัณฑ์จากสถาบันท่ีได้รับการยอมรับ, 
รายการคํานวณพืน้ท่ีเจาะรูรับนํา้และหนงัสือรับรองจากผู้ผลิตว่าเป็นไปตามข้อกําหนดผลิตภณัฑ์เข้ามาอนมุติัก่อนการใช้
งานอยา่งน้อย 15 วนั 
   1.5)  ตารางคณุสมบติัของผลติภณัฑ์ 

 
เส้นผา่นศนูย์กลาง
ภายใน (มม.) 

นํา้หนกั 
กรัม / เมตร 

พืน้ท่ีเจาะรูรับนํา้ ตร.
ซม. / เมตร 

> 65 ≥ 300 ≥ 102 
> 100 ≥ 690 ≥ 157 
> 125 ≥ 950 ≥ 196 
> 150 ≥ 1170 ≥ 235 
> 200 ≥ 1630 ≥ 314 

 
  2)  แผน่ใยสงัเคราะห์ (GEOTEXTILE) 
   ผลิตจากเส้นใยพลาสติก POLYESTER 100 % มีกําลงัต้านทางแรงดงึ ASTM D4595 ไม่น้อยกว่า 
9.5 kN/m และความต้านทานแรงดนัประลยั ASTM D3786 ไม่น้อยกว่า 900 kPa ขนาดช่องเปิด (Opening Size < 150 
μm. โดยแสดงผลการทดสอบจากสถาบนัท่ีได้รับการยอรับและหนงัสือรับรองผู้ผลติหรือตวัแทนจําหน่ายขออนญุาตก่อน
การใช้งาน 
 3.1.8  อปุกรณ์ท่ีใช้ประกอบ  
  อปุกรณ์ท่ีใช้ประกอบท่อ ตวัอย่างเช่น ข้องอ สามทาง เป็นต้น จะต้องใช้ตามชนิดของท่อและผลิตจาก
โรงงานท่ีผลติทอ่หรือโรงงานท่ีผลติอปุกรณ์ประกอบทอ่ท่ีได้มาตรฐานสากลเท่านัน้ ห้ามใช้อปุกรณ์ท่ีใช้ประกอบท่อท่ีทําขึน้
เอง 
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3.2  การตดิตัง้ท่อระบบต่าง ๆ  
 โดยทั่วไปการติดตัง้ท่อระบบสุขาภิบาลจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานท่อในอาคารของมาตรฐาน 
ว.ส.ท. ฉบบัลา่สดุและข้อกําหนดอ่ืน ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 3.2.1  การตอ่ทอ่นํา้ประปา  
  1)  ให้ใช้ทอ่และข้อตอ่ตามท่ีได้กําหนดไว้ภายใต้หวัข้อมาตรฐานของคณุภาพวสัดแุละผลติภณัฑ์  
  2)  ให้ติดตัง้วาล์วนํา้ไว้ท่ีท่อนํา้ก่อนเข้าเคร่ืองสขุภณัฑ์และอปุกรณ์ทกุแห่ง ณ ตําแหน่งท่ีได้แสดงไว้ใน
แผนผงัโดยกําหนดชนิดของวาล์วไว้ดงันี ้ 
   -  วาล์วประต ูวาล์วตดัตอนนํา้ให้ใช้วาล์วประตทูกุแห่ง วาล์วประตขูนาด 2” หรือเลก็กว่าให้ใช้
วาล์วทองเหลืองชนิดเกลียว  
   -  โกลบวาล์วในระบบท่อท่ีต้องการปรับความดนั และอตัราการไหลของนํา้ให้ติดตัง้โกลบวาล์ว
ไว้ทกุแหง่และให้ใช้วาล์วทองเหลืองชนิดเกลียว  
   -  วาล์วกนันํา้กลบัในระบบท่อท่ีจําเป็น และไม่ต้องให้นํา้ไหลกลบัจะต้องติดตัง้วาล์วกนันํา้กลบั
ไว้ทกุแหง่  
   -  ยเูน่ียน ถ้ามีความจําเป็นต้องใช้ให้ติดตัง้ยเูน่ียนไว้ทางด้านใต้ของวาล์วประตทูกุตวั และก่อน
ท่อจะเข้าเคร่ืองสขุภณัฑ์และอปุกรณ์ทัง้หมดเว้นไว้แต่กรณีท่ีเคร่ืองสขุภณัฑ์และอปุกรณ์นัน้ ๆ ได้มีข้อต่อชนิดท่ีสามารถ
ถอดทอ่ออกได้ง่ายติดมาด้วยแล้ว ห้ามติดตัง้ ยเูน่ียนฝังไว้ในกําแพง เพดาน หรือฝากัน้  
  3)  ตําแหน่งและชนิดของวาล์วนํา้มีข้อกําหนดในการติดตัง้ดงันี ้ 
   -  วาล์วนํา้จะต้องติดตัง้ตามตําแหน่งท่ีแสดงไว้ในแบบและ/หรือระบใุนข้อกําหนดนีท้กุประการ  
   -  ทอ่นํา้ท่ีแยกหรือตรงเข้าอาคารทกุ ๆ ทอ่ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหา และติดตัง้วาล์วประตนํูา้ให้ ณ 
บริเวณจดุท่ีทอ่จะเข้าอาคารแหง่ละตวั ทัง้นีไ้มว่า่จะแสดงไว้ในแผนผงัหรือไมก็่ตาม  
   -  วาล์วทกุตวัจะต้องติดตัง้ในตําแหน่งท่ีสะดวกแก่การตรวจหรือถอด เพ่ือซ่อมหรือเปล่ียน หรือ
มิฉะนัน้ก็จะต้องจดัให้มีช่องทางท่ีจะจดัการถอดออกเพ่ือซอ่ม หรือเปล่ียนได้  
   -  การติดตัง้วาล์วทกุตวับนท่อท่ีเดินในระดบัดินนัน้ จะต้องไม่ให้ก้านวาล์วอยู่ต่ํากว่าระดบัดิน
หรือตามท่ีแสดงไว้ในแบบ  
  4) ความลาดเอียงของท่อระบายนํา้ ท่อนํา้จะต้องเดินให้มีความลาดเอียงลงสู่ทางระบายนํา้ทิง้ ถ้ามี
ท่อสาขาแยกออกจากท่อเมนซึง่ติดตัง้ไว้ในแนวด่ิง ให้ต่อท่อสาขานีเ้อียงลงสูท่่อเมน และ ณ จดุท่ีมีระดบัต่ําท่ีสดุในระบบ
ทอ่นํา้นีใ้ห้ติดตัง้วาล์วสําหรับเปิดระบายนํา้ทิง้ เพ่ือจะได้ระบายนํา้จากระบบได้หมดสิน้  
  5)  ทอ่สาขาท่ีแยกจากทอ่เมนนัน้ จะแยกจากสว่นบน ตอนกลางหรือใต้ของท่อเมนก็ได้ทัง้ โดยใช้ข้อต่อ
ประกอบให้เหมาะสม  
  6)  ข้อต่อ (แบบเกลียว) การต่อแบบเกลียวให้ใช้สําหรับท่อประปาเท่านัน้ โดยตดัฟันเฉพาะเกลียวตวัผู้
เทา่นัน้ แล้วสวมข้อตอ่เกลียวเข้าไป เม่ืออดัแน่นแล้วเกลียวจะต้องเหลือไมเ่กิน 2 เกลียว 
   เต็ม เกลียวท่อนีจ้ะต้องตดัฟันให้คมเรียวไปทางปลายท่อ และทกุท่อเม่ือตดัและทําเกลียวเสร็จแล้ว 
จะต้องคว้านปากในปาดเอาเศษท่ีติดอยูร่อบ ๆ ทิง้ให้หมด  
  7)  Water Hammer Arrestor ผู้ รับจ้างจะต้องติดตัง้ไว้ท่ีปลายสดุของท่อเมนท่ีต่อกบัเคร่ืองสขุภณัฑ์
ของห้องนํา้ทกุห้องตามแบบ Water Hammer Arrestor จะต้องมีขนาดเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตท่ีจะใช้กบัจํานวน
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ของสขุภณัฑ์ ท่ีท่อเมนนัน้รองรับมีขนาดไม่เล็กกว่า 1/2” และจะต้องมีวาล์วประตนํูา้ขนาดเท่ากบัขนาดของ Water 
Hammer Arrestor ติดตัง้ไว้ก่อนเพ่ือใช้สําหรับการเปล่ียนหรือตรวจซอ่ม Water Hammer Arrestor ได้ในภายหลงั  
  8)  ทอ่ทางด้านดดูของเคร่ืองสบูนํา้ท่ีอยูต่ํ่ากวา่ระดบันํา้ซึง่จําเป็นต้องฝังอยู่ในพืน้หรือผนงัคอนกรีตของ
ถงัเก็บนํา้จะต้องติดตัง้ Flashing ทําด้วยแผ่นเหลก็หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. และกว้างออกจากผิวนอกท่อไม่น้อยกว่า 0.20 
ม. โดยรอบท่อเช่ือมติดกบัผิวนอกท่อก่อนแล้วจึงไปติดตัง้ให้อยู่กึ่งกลางระหว่างความหนาของพืน้หรือผนงัคอนกรีตของถงั
เก็บนํา้ก่อนเทคอนกรีตเพ่ือป้องกนัการร่ัวซมึ  
 3.2.2 การติดตัง้ทอ่โสโครก และทอ่ระบายนํา้  
  1)  ทอ่ใต้ดินและข้อตอ่ตา่ง ๆ ท่ีฝังใต้ดินให้ใช้วิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อตอ่ไปนี ้ 
   -  ก้นร่องต้องกระทุ้งดินให้แน่นโดยตลอด วิธีการท่ีใช้จะต้องได้รับการอนมุติัจากผู้ควบคมุงาน 
ถ้าดินเดิมไมดี่ต้องขดุออกให้หมดแล้วนําวสัดอ่ืุนซึง่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ควบคมุงานมาใสแ่ทน แล้วกระทุ้งให้แน่น  
   -  รองก้นร่องด้วยคอนกรีตหนาประมาณ 0.10 ม.และกว้างเท่ากบัเส้นผ่าศนูย์กลางท่อเป็น
อยา่งน้อยและจะต้องมีระดบัและความลาดเอียงถกูต้องตาม Shop Drawing ท่ีขออนมุติัจากผู้ควบคมุงานแล้ว  
   -  แนวตอ่ต้องตรงไปไมค่ดไปมาความลาดต้องถกูต้องตามแบบ  
   -  รอยตอ่ทกุอนัจะต้องแน่นสนิทนํา้ซมึไมไ่ด้ เม่ือหยดุพกังานจะต้องปิดปากท่อเพ่ือป้องกนัไม่ให้
นํา้ ทราย ดินเข้าไปในทอ่  
   -  สําหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิน้รางให้ยาแนวรอยต่อระหว่างท่อให้เรียบร้อย
สวยงามด้วยปนูทรายหนา 0.05 ม. และกว้างไมน้่อยกวา่ 0.30 ม.  
   -  ท่อลอดถนนท่ีไม่ใช่ท่อคอนกรีตเสริมเหลก็ จะต้องเทหุ้มด้วยคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า 0.10 
ม. หรือทบัเหนือท่อด้วยแผ่นคอนกรีตเสริมเหลก็ตลอดความยาวท่ีลอดท่อถนนท่ีมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.1 ม. หลงัจากท่ี
กลบท่อด้วยทราย 0.10 ม. แล้ว และดินหรือทรายท่ีใช้กลบฝังท่อท่ีอยู่ใต้และเหนือท่ีสว่นนีจ้ะต้องกระทุ้งให้แน่นเป็นชัน้ๆ 
ไป แตล่ะชัน้จะต้องมีความหนาไมเ่กิน 0.30 ม. 
  2)  ท่อเหนือพืน้ดินสําหรับท่อระบายนํา้, ท่อโสโครกให้ใช้ท่อและอปุกรณ์ตามท่ีกําหนดในข้อ 1.3, 1.4, 
1.5, และ 1.6 การใช้ข้อตอ่และอปุกรณ์ตา่ง ๆ ให้เป็นตามท่ีผู้ผลติทอ่แตล่ะชนิดแนะนํา  
  3)  ความลาดเอียง ท่อโสโครกและท่อระบายนํา้จะต้องติดตัง้ให้มีความลาดเอียงลงไปสูป่ลายท่อ 1:50 
สําหรับขนาดท่อตัง้แต่ 2” ลงในสว่นท่อตัง้แต่ 3” ขึน้ไป ให้มีความลาดเอียง 1 : 100 เว้นไว้แต่จะแสดงไว้ในแบบเป็นอย่าง
อ่ืน  
  4)  การประกอบทอ่ ให้กระทําตามข้อกําหนดดงันี ้ 
   -  การลดขนาดของทอ่ให้ใช้ข้อลดด้วยขนาดและข้อกําหนดดงันี ้ 
   -  การหกัเลีย้ว ให้ใช้ข้อตอ่รูป TY ประกอบกบัข้อโค้งเพ่ือให้ได้แนวตามต้องการเว้นไว้แต่การหกั
เลีย้วในแนวด่ิงให้ใช้สามตา TY  
   -  ในกรณีท่ีนํา้โสโครกไหลจากแนวราบขึน้สูแ่นวด่ิง จะใช้ข้อโค้งสัน้ 90 องศาก็ได้หรือ การหกั
เลีย้วของทอ่สง่นํา้โสโครกจากโถส้วม จะใช้ข้อโค้งสัน้ 90 องศาก็ได้  
  5)  การติดตัง้ท่ีดกัผง ซึง่รวมถงึคอหา่นและถ้วยสําหรับทอ่ระบายนํา้มีข้อกําหนดดงันี ้ 
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   -  ท่อทกุท่อท่ีเดินจากเคร่ืองสขุภณัฑ์ หรืออปุกรณ์ทกุชิน้ลงสู่ท่อระบายผู้ รับจ้างจะต้องจดัหา 
และติดตัง้ท่ีดกัผงให้ด้วย ยกเว้นในกรณีทีสขุภณัฑ์หรืออปุกรณ์นัน้ ๆ มีท่ีดกัผงหรืออปุกรณ์อ่ืน อนัมีความมุ่งหมายทํานอง
เดียวกบัประกอบติดอยูใ่นตวัแล้ว  
   -  ท่ีดกัผงจะต้องติดตัง้ใกล้เคียงกบัเคร่ืองสขุภณัฑ์ และอปุกรณ์ให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้  
   -  เคร่ืองสขุภณัฑ์และอปุกรณ์แตล่ะชดุ ห้ามมิให้ติดเคร่ืองดกัผงมากกวา่ 1 ท่ี  
   -  ท่ีดกัผงซึ่งติดตัง้อยู่ในตําแหน่งท่ีเข้าถึงได้ง่ายนัน้จะต้องติดปลัก๊หรืออปุกรณ์อ่ืนใดท่ีผู้ว่าจ้าง
เหน็เหมาะสมในการถอดออก เพ่ือถ่ายผงทิง้ และทําความสะอาดภายในได้สะดวก  
   -  ข้อตอ่แบบสวมจะนํามาใช้ตอ่เข้ากบัท่ีดกัผงได้ก็เฉพาะเม่ือตอ่เหนือท่ีดกัผงขึน้มาเทา่นัน้  
  6)  ช่องทําความสะอาด (Pipe Cleanout) ผู้ รับจ้างจะต้องติดตัง้ช่องทําความสะอาดสําหรับท่อส้วม 
หรือทอ่ระบายนํา้ตามจดุตา่ง ๆ และขนาดตา่ง ๆ ดงันี ้ 
   -  ช่องท่ีทําความสะอาดท่ีพืน้ทกุ ๆ ระยะ 15 เมตร สําหรับท่อส้วม หรือท่อนํา้ทิง้ในแนวนอนท่ีมี
ขนาด 4” หรือเลก็กว่าและติดตัง้ทกุ ๆ ระยะ 20 เมตร สําหรับท่อส้วม ท่อนํา้ทิง้และท่อระบายนํา้ฝนในแนวนอนท่ีมีขนาด
ใหญ่กวา่ 4” ขึน้ไป  
   -  ในตําแหน่งท่ีทอ่ส้วมหรือทอ่นํา้ทิง้เปล่ียนทิศทางเกินกวา่ 45 องศา  
   -  ท่ีฐานของทอ่ส้วมหรือทอ่นํา้ทิง้ในแนวด่ิง (Base of Stack)  
   -  ในสว่นท่ีใกล้สว่นตอ่ระหวา่งทอ่ส้วม ทอ่นํา้ทิง้ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร  
   -  ทอ่ส้วมหรือทอ่นํา้ทิง้ท่ีฝังดิน จะต้องมีช่องทําความสะอาดตอ่ขึน้มาจนถงึระดบัดิน  
   -  ช่องทําความสะอาดจะต้องมีขนาด เท่ากบัท่อและมีขนาดไม่ใหญ่กว่า 8” สําหรับท่อท่ีมี
เส้นผา่ศนูย์กลางขนาดใหญ่เกินกวา่ 8”  
 3.2.3  การติดตัง้ทอ่ระบายอากาศ  
  การจดัระบบทอ่ระบายอากาศ ได้อาศยัหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
  1)  หากกระทําได้ ถ้ามีท่อระบายอากาศจากท่อโสโครกมากกว่าท่อเดียว ให้รวมเป็นท่อเดียวกนั แล้ว
ตอ่ทอ่นีใ้ห้สงูพ้นระดบัหลงัคาอาคาร  
  2)  ท่อระบายอากาศท่ีติดตัง้ตามแนวด่ิงเหนือเคร่ืองสุขภัณฑ์ทัง้หลาย อาจต่อรวมเข้าเป็นท่อ 
เดียวกนัได้  
  3)  ท่อรับนํา้โสโครกซึ่งรับนํา้โสโครกจากเคร่ืองสขุภณัฑ์ตัง้แต่ 2 เคร่ืองขึน้ไป จะต้องต่อท่อระบาย
อากาศออกทางปลายข้างของทอ่ เว้นไว้แตจ่ะปรากฎวา่เคร่ืองสขุภณัฑ์แตล่ะเคร่ืองมีทอ่ระบายอากาศของตนเองแล้ว  
  4)  การตอ่ทอ่อากาศเข้ากบัทอ่ระบายท่ีวางตามแนวนอนนัน้ ให้ตอ่ท่ีด้านบนของทอ่ระบายนัน้  
  5)  ปลายลา่งของท่ออากาศ ให้ต่อในลกัษณะท่ีว่าหากเกิดสนิมหรือคราบเกาะติดข้างในท่อแล้วจะถกู
นํา้ชะให้ไหลออกไปทางทอ่ระบายได้  
  6)  ท่อระบายนํา้ฝนแนวนอนท่ีอาศยัความลาดเอียงของท่อในการระบายนํา้มีความยาวท่อจากการ
เปล่ียนทิศทางจากแนวด่ิงเป็นแนวนอน และแนวนอนเป็นแนวด่ิงเกินกว่า 50 เมตรให้ใส่ท่อระบายอากาศขขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง 4” ทกุ ๆ ระยะ 40 เมตร โดยมีปลายท่อระบายอากาศอยู่สงูกว่าหลงัท่อ 0.30 เมตรพร้อมติดตัง้ตะแกรง 
Stainless ไว้ท่ีปลายทอ่  
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 3.2.4 การติดตัง้ทอ่ฝังพืน้และผนงัคอนกรีต  
  ห้ามใช้ท่ออโลหะผงัพืน้และผนงัคอนกรีตรวมทัง้เสาคอนกรีตด้วย ให้ใช้ท่อเหล็กอาบสงักะสี Class B 
หรือท่อเหลก็ดําแบบมีตะเข็บ SCH40, ASTM A53 GRADE A แทนเป็นอย่างน้อย ในกรณีท่ีต้องฝังในพืน้คอนกรีตชัน้
หลงัคา พืน้และผนงัถงัเก็บนํา้จะต้องติดตัง้ Flashing โดยการเช่ือมด้วยเหลก็แผ่นท่ีมีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. และ
กว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร โดยรอบท่อเพ่ือป้องกนัการร่ัวซมึระหว่างคอนกรีตกบัผิวนอกท่อ และให้ใช้หน้าแปลนแทน
การเช่ือมตอ่ทอ่ท่ีตอ่จากทอ่ท่ีฝังนี ้ 

 
3.3  ปลอกท่อลอดและแผ่นปิด (Sleeve and Escutcheon)  
 3.3.1  ผู้ รับจ้างต้องติดตัง้ปลอกท่อลอด (Sleeve) ก่อนการเทพืน้ คานและผนงัคอนกรีตเสริมเหลก็รวมทัง้ผนงั
ก่ออิฐ ก่อนการติดตัง้ให้ทํา Shop Drawing แสดงผงัและระดบัของปลอกทอ่ลอดเพ่ือขออนมุติัด้วยทกุครัง้  
 3.3.2  ท่อท่ีติดตัง้ก่อนหรือภายหลงัทําผนงัหรือเทพืน้อาคารต้องสวม Sleeve ท่ีทาสีกนัสนิมภายใน Sleeve ไว้
ก่อนเสมอ  
 3.3.3  ปลอกท่อลอดจะต้องทําด้วยท่อเหลก็หรือแผ่นเหลก็ม้วนเท่านัน้ และต้องติดตัง้ Flashing ท่ีทําจากเหลก็
แผน่หนาไมน้่อยกวา่ 3 มิลลเิมตรและกว้างไมน้่อยกวา่ 100 มิลลเิมตร (4 นิว้) สําหรับพืน้หรือผนงัท่ีต้องการป้องกนัการซมึ  
 3.3.4  ขนาดภายในของ Sleeve ต้องโตกว่าขนาดท่อ และฉนวนหุ้มท่อท่ีลอดผ่านไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร (1 
นิว้) ปลายทัง้สองด้านต้องตดัขอบเรียบได้ฉากกบัผนงัและความยาวเท่ากบัความหนาของผนงั หรือสงูกว่าระดบัพืน้อาคาร
ท่ียงัไม่ได้ตบแต่งอย่างน้อย 50 มิลลิเมตร (2 นิว้) หรือสงูเท่ากบัความหนาของวสัดตุกแต่งท่ีจะต้องใช้สําหรับพืน้ท่ีบริเวณ
นัน้ ๆ  
 3.3.5  ช่องว่างระหว่าง Sleeve กบัท่อ และฉนวนท่ีติดตัง้ภายในอาคาร ต้องอดุให้แน่นด้วยสารทนไฟอย่างน้อย 
2 ชัว่โมงหรืออดุด้วยสารกนัซมึสําหรับทอ่ท่ีผา่นผนงัออกสูภ่ายนอกอาคาร  
 3.3.6  แผ่นปิด (Escutcheon) ใช้ปิดท่ีด้านของ Sleeve ท่ีปรากฏแก่สายตาทําด้วยแผ่นอลมิูเนียม ซึง่ได้รับการ
อนมุติัรูปแบบและวิธีการติดตัง้จากผู้ออกแบบแล้ว ขนาดของแผน่ปิดมีดงันี ้ 
  -  ทอ่ขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิว้) ถึง 100 มิลลิเมตร (4 นิว้) ความหนาของแผ่นปิดไม่น้อยกว่า 0.50 
มิลลเิมตร ความกว้างโดยรอบทอ่ 10 เซนติเมตร (4 นิว้) 
  -  ท่อขนาด 125 มิลลิเมตร (5 นิว้) และใหญ่กว่า ความหนาของแผ่นปิดไม่น้อยกว่า 0.70 มิลลิเมตร 
ความกว้างโดยรอบทอ่ 10 เซนติเมตร (4 นิว้)  
 3.3.7  ในกรณีท่ีท่อลอดผ่านผนงั พืน้ เพดาน ซึง่จะปรากฏแก่สายตาท่ีต้องการความสวยงามจะต้องใช้ท่อสวม
ลอดท่ีเป็นทอ่เหลก็ดําทาสี หรือทอ่เหลก็ชบุสงักะสี หรือเหลก็แผน่ม้วนทาสี ตามท่ีได้รับการอนมุติัจากวิศวกรผู้ออกแบบ  

 
3.4  การทดสอบ ตรวจสอบ และทาํความสะอาดท่อนํา้  
 3.4.1  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาแรงงาน วสัด ุเคร่ืองมือ อปุกรณ์ เคร่ืองใช้ท่ีจําเป็น เพ่ือการทดสอบท่ีแสดงในแบบ
แปลนและระบไุว้ในท่ีนีจ้นงานเสร็จเรียบร้อยใช้งานได้  
 3.4.2  ระบบทัง้หมดท่ีเป็นส่วนของระบบสขุาภิบาลจะต้องทําการทดสอบ โดยมีท่ีปรึกษาผู้ควบคมุงานร่วมอยู่
ด้วย ก่อนท่ีจะทําการกลบ ถม หรือสร้างสิง่อ่ืนทบัหรือปิดบงัได้  
 3.4.3     ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตอ่ความเสียหายหรือข้อบกพร่องเน่ืองจากการทดสอบ    



โครงการออกแบบปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 20/DS/ARU24-09 

Doc. No.   :FEC/ARU24/SP-P/0001 Rev. No.  0 

Doc. Title :  งานระบบสขุาภิบาลและดบัเพลิง Page   3-7/10  

 

   บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

 3.4.4     ท่อนํา้ฝน ท่อส้วม ท่อนํา้ทิง้ ท่ออากาศ และท่อระบายนํา้ในแนวนอน ตลอดจนท่อแยกต่างๆ ทําการ
ทดสอบ โดยเติมนํา้ให้ล้นจากระดบัหลงัคาหรือให้เติมนํา้จนล้นตรงจดุท่ีสงูกวา่สว่นท่ีทดสอบ 10 ฟตุ 
 3.4.5      ทอ่นํา้ประปาทัง้หมดจะต้องทําการทดสอบภายใต้แรงดนันํา้ไม่ต่ํากว่า 1.5 เท่าของความดนัใช้งาน แต่ไม่
ต่ํากวา่ 100 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้ 
 3.4.6    ท่อของระบบป้องกนัอคัคีภยั ท่อนํา้มนั จะต้องทดสอบภายใต้แรงดนันํา้ไม่ต่ํากว่า 1.5 เท่าของความดนั
ใช้งาน แตไ่มต่ํ่ากวา่ 100 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้ 

6.4.7 ทอ่ความดนัท่ีตอ่จากเคร่ืองสบูนํา้เสีย จะต้องทดสอบแรงดนันํา้ไมต่ํ่ากวา่ 50 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้ 
 3.4.8 การทดสอบท่อของทกุระบบรวมทัง้ข้อต่อต่างๆ จะต้องไม่มีการร่ัวและแรงดนัจะต้องไม่ตกเป็นระยะเวลา
ต่อเน่ืองกนัตลอด 6 ชัว่โมงของการทดสอบ ในกรณีท่ีมีการร่ัวซึมของท่อ และข้อต่อในขณะทดสอบจะต้องทําการเปล่ียน
ใหม่ หรือซ่อมไม่ให้เกิดรอยร่ัวซึมตามคําแนะนําของวิศวกรผู้ ควบคุมงานแล้วจึงทําการทดสอบใหม่จนสามารถใช้ได้
สมบรูณ์ 
 3.4.9 เคร่ืองสูบนํา้ต่างๆ ตลอดจนเคร่ืองเติมอากาศ จะต้องทําการทดสอบจนถูกต้องตามรายละเอียด
ข้อกําหนดท่ีระบไุว้ 
 3.4.10  เคร่ืองมืออุปกรณ์อ่ืนๆ อุปกรณ์ควบคุม และท่อจะต้องทําการทดสอบตามโค๊ดและมาตรฐานท่ีได้
ออกแบบไว้ 
 3.4.11    เม่ือทําการทดสอบจนเป็นท่ีพอใจของเจ้าของงานแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดท่อ เคร่ืองมือ
อปุกรณ์ตา่งๆ ทัง้หมดตามคําแนะนําของวิศวกรท่ีปรึกษาผู้ควบคมุงาน 

 3.4.12    การตรวจและทดสอบระบบท่อทัง้หมดมีท่อนํา้ประปา ท่อโสโครก ท่อระบายนํา้และท่อระบายอากาศ
จะต้องได้รับการตรวจสอบ และทดสอบการร่ัวซมึให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการปิดฝ้าเพดาน ท่อโสโครก หรือท่อระบายท่ีฝังไว้
ใต้ดินนัน้จะต้องทําการทดสอบการร่ัวซมึก่อนกลบดิน  
 3.4.13  ท่อร่ัวหรือชํารุด หากผลของการทดสอบ หรือตรวจสอบปรากฏว่าท่อร่ัว หรือชํารุดไม่ว่าจะเป็นด้วยความ
บกพร่องในคณุภาพของวสัด ุ หรือฝีมือการติดตัง้ก็ดี ผู้ รับจ้างจะต้องแก้ไขหรือเปล่ียนใหม่ให้ทนัที และจะต้องทําการ
ทดสอบใหม่อีกครัง้หนึ่ง จนปรากฎผลว่าระบบท่อท่ีติดตัง้นัน้เรียบร้อยใช้งานได้ถกูต้องกบัความประสงค์ทกุประการ การ
ซ่อมท่อร่ัวซมึนัน้ให้ซ่อมโดยวิธีถอดออกต่อใหม่ หรือเปล่ียนของใหม่ให้เท่านัน้ห้ามใช้ค้อนยํา้ท่ีรูร่ัวซมึ หรือท่ีข้อต่อเป็นอนั
ขาด  
 3.4.14 หลงัจากงานติดตัง้ได้เสร็จเรียบร้อยทกุประการแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดระบบท่อทัง้หมด 
รวมทัง้เคร่ืองสขุภณัฑ์บริภณัฑ์ และอปุกรณ์ทกุชิน้ท่ีติดตัง้ในระบบนัน้อย่างทัว่ถึงทัง้ภายใน และภายนอก โดยเช็คถกูขดั
ล้างนํา้มนัจารบี เศษโลหะ และสิง่สกปรกตา่ง ๆ ออกให้หมด หากการติดตัง้หรือทําความสะอาดระบบท่อนีไ้ด้กระทําความ
ชํารุดเสียหายเกิดขึน้แก่สว่นหนึ่งสว่นใดของอาคารหรืองานตกแต่งอาคารแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องซ่อมแซมสว่นนัน้ ๆ ให้ดี
ดงัเดิมด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเองทัง้สิน้  
 3.4.15 การทําลายเชือ้ (Sterilization) ก่อนสง่มอบงานผู้ รับจ้างจะต้องทําการฆา่เชือ้โรค 
  1)   ทอ่นํา้ประปาท่ีผา่นการทดสอบแล้วพบว่าไม่มีการร่ัวซมึ ในเส้นท่อให้บริสทุธ์ิปราศจากเชือ้จลุินทรีย์ 
โดยใช้นํา้ยาท่ีมีสว่นผสมของคลอรีนไม่ต่ํากว่า 50 สว่นในล้านสว่น (50 PPM.) ซึง่ Chlorine ท่ีใช้อาจเป็นโซเดียมไฮโปครอ
ไรด์ หรือแคลเซ่ียมไฮโปคลอไรด์  โดยให้บรรจนํุา้ยาดงักลา่วเข้าไปในระบบท่อ ทิง้ไว้เป็นเวลาไม่ต่ํากว่า 24 ชัว่โมง และใน
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ระหว่างระยะเวลานีใ้ห้เปิด-ปิด วาล์วทัง้หมดท่ีมีอยู่ในระบบเป็นครัง้คราวให้นํา้ยาไหลผ่านลงท่อระบายไปหลาย ๆ ครัง้ 
เม่ือครบกําหนดแล้วให้เปิดวาล์วทกุวาล์ว รวมทัง้วาล์วระบายนํา้ทิง้ด้วย แล้วใช้นํา้สะอาดไลนํ่า้ยาให้ออกจากระบบจน
ปรากฏวา่นํา้ยาท่ีออกมามีคลอรีนเหลืออยูไ่มถ่งึ 0.2 PPM. จงึหยดุได้และถือวา่งานทําลายเชือ้ในระบบได้เสร็จสิน้แล้ว  
  2)   ถังเก็บนํา้ประปาทุกถังจะต้องทําการฆ่าเชือ้โรคด้วยสารละลายคลอรีน โดยใช้ความเข้มข้น 
(Concentration) 100 สว่นในล้านสว่น (100 PPM.) แล้วทิง้ไว้ 24 ชัว่โมง จนเหลือ Free Residual Chlorine 0.3 PPM. 
แล้วล้างด้วยนํา้จนได้ความเข้มข้นตามต้องการ 
 
3.5  การป้องกันการผุกร่อน  
 วสัดท่ีุเป็นโลหะท่ีนํามาใช้ในโครงการนีท้กุชนิด จะต้องผ่านกรรมวิธีการป้องกนัสนิมและการผกุร่อนท่ีเหมาะสม
แล้วทัง้สิน้ เช่น การพ่นอบสีจากโรงงาน การทําความสะอาดผิวโลหะและทาด้วยสีกนัสนิม หรือการชบุสงักะสีตามความ
เหมาะสมหรือตามท่ีระบไุว้ หากใช้สีกนัสนิมจะต้องเป็นชนิด Red Iron Oxide และในกรณีท่ีมีการซ่อมสีเน่ืองจากการเช่ือม 
การตดั การเจาะ การขดัหรือการทําเกลียวให้ใช้สีรองพืน้จําพวก Zinc Chromate Primer ก่อนลงสีทบัหน้าด้วยสีนํา้มนั
ชนิด Alkyd Resin Gloss Enamel ด้วยสีหรือรหสัสีท่ีต้องการ โดยจะต้องสง่รายละเอียดสีท่ีต้องการใช้ดงักลา่วให้ผู้ว่าจ้าง
พิจารณาอนมุติัก่อนการดําเนินการทาสี  

 
3.6   การขุดกลบร่องที่วางท่อ (EXCAVATION & BACKFILLING) 
 3.3.1  ร่อง Trench ท่ีวางท่อต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 ม. และต้องมีขนาดเท่ากบัเส้นผ่าศนูย์กลางท่อ
บวก ความกว้าง 0.60 ม.  
 3.3.2  ให้ทําการขดุรากต้นไม้ เศษไม้ เศษขยะออกให้หมดก่อนทําการวางทอ่  
 3.3.3     วสัดตุา่งๆ ท่ีขดุขึน้มาต้องขนไปทิง้นอกหน่วยงาน และ/หรือตามแตท่ี่ผู้ควบคมุงานจะกําหนด   
 3.3.4     จดัให้มีการป้องกนัไมใ่ห้ดินท่ีขดุพงัทลาย โดยการจดัหาวสัดอุปุกรณ์ท่ีเหมาะสมมาป้องกนัดินทลาย เพ่ือ
ความปลอดภยัและให้ปิดร่องไว้ถ้ายงัไมก่ลบร่อง 
 3.3.5     ให้ระบายนํา้ในร่องให้แห้ง โดยใช้เคร่ืองสบูนํา้ท่ีผู้ รับจ้างจดัหามาเอง เพ่ือระบายนํา้ไปยงัจดุระบายท่ีผู้
ควบคมุงานจะกําหนดให้ 
 3.3.6     ในการวางทอ่ประปาและทอ่ระบายนํา้ทิง้ในหลมุเดียวกนั ให้วางทอ่ประปาเหนือทอ่นํา้ทิง้อยา่งน้อย 0.30 
ม. ถ้าเป็นไปได้ให้วางทอ่ประปาและทอ่ระบายนํา้ทิง้คนละร่องห่างากนัไมน้่อยกวา่ 2 เมตร 
 3.3.7  ทอ่ท่ีฝังดินจะต้องรองรับด้วยทรายบดอดัหรือหินหนาไมน้่อยกวา่ 0.20 ม. 
 3.3.8  การกลบ (Backfilling) ทอ่ท่ีฝังให้กลบด้วยทรายสะอาดเหนือทอ่ฝังและบดอดัให้แน่นทกุๆ ช่วงความสงู 
0.30 ม. และเหลือไว้ 0.20 ม. จากผิวบนเพ่ือท่ีจะตบแตง่ผิวบนด้วยวสัดตุามท่ีสถาปนิกระบ ุ 
 
3.7  ตารางแสดงรหัสสี และสีสัญลักษณ์  
 3.7.1  โดยการทาสีท่อให้ทาตลอดทัง้ท่อเฉพาะท่อท่ีเดินลอย (ยกเว้นท่อท่ีเดินฝังในคอนกรีตหรือเดินในฝ้า
เพดานไม่ต้องทาสีชัน้สดุท้าย) การทาสีท่อเหล็กอาบสงักะสีให้ทาสีประเภท Wash Primer ก่อนทกุครัง้ และสําหรับท่อ
เหลก็หลอ่ให้ทาสีประเภทบิทเูมน โดยขนาดของตวัหนงัสือและลกูศรให้ใช้ขนาดดงันี ้ 
 3.7.2  ขนาดแถวรหสัสีและตวัอกัษรกําหนดดงันี ้
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ขนาดทอ่ (Dia.) หรือทอ่รวมฉนวน ความกว้างของแถบรหสัสี ขนาดตวัอกัษร 

20 มม.(3/4”) – 32 มม. (1 1/4") 150 มม. (8”) 15 มม. (1/2”) 
40 มม.(1 1/2”) – 65 มม. (2 1/2") 150 มม. (8”) 25 มม. (1”) 
80 มม.(3”) – 150 มม. (6") 250 มม. (10”) 40 มม. (1 1/2”) 
200 มม.(8”) – 250 มม. (10") 300 มม. (12”) 65 มม. (2 1/2”) 
300 มม.(12”) – มากกวา่ 500 มม. (20”) 90 มม. (3 1/2”) 
  

 3.7.3  ระยะของแถวรหสัสี อกัษรสญัลกัษณ์ และสญัลกัษณ์ลกูศรแสดงทิศทางให้ใช้กบัทัง้ท่อท่ีปรากฏและไม่
ปรากฏแก่สายตาทัว่ไปโดยกําหนดเป็นดงันี ้ 
  -  ทกุ ๆ ระยะไมเ่กิน 6 เมตร ของทอ่ในแนวตรง  
  -  ใกล้ตําแหน่งวาล์วทกุตวั  
  -  เม่ือมีการเปล่ียนทิศทาง และ/หรือมีทอ่แยก  
  -  เม่ือทอ่ผา่นกําแพงหรือทะลพืุน้  
  -  บริเวณช่องเปิดบริการ  

กําหนดสีของรหสั และสีสญัลกัษณ์ตา่ง ๆ ตามตารางดงัตอ่ไปนี ้

 
  หมายเหต ุ  ท่อท่ีปรากฏแก่สายตาทัว่ไปถ้ามีการระบใุห้ใช้สีทบัหน้าท่ีแตกต่างจากรหสัสี จากท่ีทาสีทบั
หน้าเสร็จทอ่นัน้จะต้องคาดทบัด้วยแถบรหสัสีของทอ่นัน้พร้อมกบัรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามข้อกําหนดในข้อ 3.7.3 ด้วย 
 
3.8  รายช่ือผลติภัณฑ์หรือผู้ผลติวัสดุอุปกรณ์ (MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT)  
 รายละเอียดในหมวดนีไ้ด้ระบถุึงรายช่ือผู้ผลิตวสัดอุปุกรณ์ท่ีถือว่าได้รับการยอมรับโดยทัว่ไป การเสนอผลิตภณัฑ์
นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้นี ้จะต้องแสดงรายละเอียด และหลกัฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอ แต่ทัง้นีต้้องได้รับการอนมุติัจาก
วิศวกรผู้ออกแบบก่อนการนําเข้าใช้งาน  
 3.8.1   ทอ่ประปาภายในอาคาร  
  -  Polypropylene Random Copolymer Pipe (PP-R)  : Fusiotherm, Wefatherm, Thai PP-R   
 3.8.2   ทอ่ประปาภายนอกอาคาร  

 -  Polybutylene (PB) : PBP, Georg Fischer หรือเทียบเทา่  

ชนิดของทอ่ อกัษรสญัลกัษณ์ รหสัสี ตวัหนงัสือและหรือลกูศร 
ทอ่นํา้ประปา CW ฟ้า ขาว 
ทอ่ส้วม S ดํา ขาว 
ทอ่นํา้ทิง้ W นํา้ตาล ขาว 
ทอ่ระบายอากาศ V ขาว ขาว 
ทอ่นํา้ฝน RL เขียว ขาว 
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  -  High Density Polyethylene Pipe (HDPE)  : TAP, TPP, PBP, TGG หรือเทียบเทา่  
 3.8.3   ทอ่นํา้ร้อน  
  -  Polypropylene Random Copolymer Pipe (PP-R) :  Fusiotherm, Wefatherm, Thai PP-R    
  -  Copper Pipe :  Kembla, Valor, Cambridge หรือเทียบเทา่ 
 3.8.4   ทอ่นํา้ด่ืม  
  -  Polypropylene Random Copolymer Pipe (PP-R) : Fusiotherm, Wefatherm, Thai PP-R 
  -  Stainless Steel ASTM A-312  :  Thai - German Products, Toyo Melinium หรือเทียบเทา่  
 3.8.5   ทอ่ส้วม ทอ่นํา้ทิง้ และทอ่อากาศ  
  -  Polyvinyl Chloride Pipe (PVC) : ตราช้าง, Thai Pipe, Siam Pipe, Paiboon Pipe  
 3.8.6   ทอ่นํา้ฝนภายในอาคาร  
  -  Polyvinyl Chloride Pipe (PVC) : ตราช้าง, Thai Pipe, Siam Pipe, Paiboon Pipe 
  3.8.7 ทอ่ระบายนํา้จากห้องแลป็ปฏิบติัการเคมี   

  -  พีพี (PP) BS. 4991-1974 :  พีบีไพพ์ (PBP), SIAM PIPE, SUPER TUBE, REHAU, XYLENT 
 3.8.8  ทอ่ระบายนํา้ฝนภายนอกอาคาร  
  -  High Density Polyethylene Pipe (HDPE)  : TAP, TPP, PBP, TGG     
  -  Reinforce Concrete Pipe TIS.128-2549 : CCP, MCON, CCM, LOCAL หรือเทียบเทา่  

3.8.9 ROOF DRAIN, FLOOR DRAIN, FLOOR CLEAN OUT, CLEAN OUT 
-  KNACK, TCP หรือเทียบเทา่   

 3.8.10 ฝาบอ่พกันํา้เสีย  
  - CAST IRON : KNACK, SKC หรือเทียบเทา่ 
     
หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ใหใ้ชต้ามเคร่ืองหมายการคา้ทีร่ะบ ุ ยกเวน้มีหลกัฐานพิสูจน์ไดว่้าไม่มีจําหน่ายใน

ทอ้งตลาด จึงสามารถใหใ้ชเ้ทียบเท่าได ้
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4. วาล์วและอุปกรณ์ประกอบท่อนํา้ VALVES & ACCESSORIES  
 
4.1 ข้อกาํหนดทั่วไป 
 4.1.1   วาล์วทกุชนิด (ยกเว้น Flow Control or Pressure Control Valve) สเทรนเนอร์และข้อต่ออ่อนต้องมีขนาด
เทา่กบัทอ่นํา้ท่ีอปุกรณ์ดงักลา่วติดตัง้อยู ่
 4.1.2 โดยทัว่ไปวาล์วท่ีติดตัง้บนทอ่นํา้ในแนวนอน (Horizontal Pipe) ต้องให้ก้านวาล์วอยูใ่นแนวด่ิงเว้นแต่จะมีสาเหตุ
จําเป็นหรืออปุสรรคในการติดตัง้หรือใช้งานจงึอนญุาตให้ก้านวาล์วติดตัง้อยูใ่นแนวเอียงได้ 
 4.1.3  วาล์วท่ีปิด-เปิดขณะใช้งานบ่อยหรือใช้ปิด-เปิดในกรณีฉกุเฉินหากสามารถทําได้ต้องติดตัง้ให้ตวัวาล์วไม่สงูกว่า 
1.80 เมตรจากพืน้ 
 4.1.4  วาล์วขนาด 100 มิลลิเมตร (4 นิว้) และใหญ่กว่าท่ีจําเป็นต้องติดตัง้อยู่สงูเกิน 2.50 เมตรจากพืน้และต้องใช้ปิด-
เปิดขณะใช้งานบอ่ยต้องติดตัง้ Chain Wheel และโซทํ่าด้วยเหลก็ไมเ่ป็นสนิมห้อยลงมาสงูจากพืน้ประมาณ 1.00 เมตร 
 4.1.5  วาล์วและอปุกรณ์ประกอบท่อนํา้ทัง้หมดของงานระบบต่างๆถ้าไม่ได้ระบไุว้ในแบบจะต้องสามารถทนความดนั
ใช้งานได้ตามข้อกําหนดดงันี ้
  1) สําหรับระบบประปาและระบบรดนํา้ต้นไม้จะต้องทนความดนัใช้งานได้ไมน้่อยกวา่ Class 150 
  2) สําหรับระบบระบายนํา้ระบบนํา้ทิง้และระบบบําบดันํา้เสียจะต้องทนแรงดนัใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Class 
125 
 4.1.6  ผู้ รับจ้างจะต้องใสว่าล์วปิด-เปิดตามท่ีแสดงไว้ในแบบและตามตําแหน่งดงัตอ่ไปนีซ้ึง่อาจไมแ่สดงในแบบ 
  1) ณจดุท่ีทอ่แยกออกจาก Risers และ Main Branches ออกจากทอ่ Supply หรือ Return Main  
  2) ท่อนํา้เข้าและออกของเคร่ืองจักรแต่ละเคร่ืองเพ่ือให้สามารถถอดย้ายเคร่ืองทําการซ่อมแซมได้โดยไม่
กระทบกระเทือนสว่นอ่ืนๆท่ีเหลือของระบบ  
  3) ข้อตอ่เคร่ืองจกัรท่ีซึง่ผู้ผลติระบไุว้วา่วาล์วจะต้องจดัหา "By Customer"  
  4) จดุสงูและจดุต่ําในแตล่ะวงจรท่ีซึง่จะติดตัง้วาล์วนํา้ทิง้หรือ Automatic Air Vent พร้อมวาล์วปิด-เปิดวาล์ว
ทัง้หมดจะต้องติดตัง้ให้แกนหมนุอยูใ่นแนวระนาบหรือตําแหน่งตัง้ฉากกบัทอ่ในแนวด่ิง 
 4.1.7   วาล์วแต่ละประเภทท่ีใช้ต้องเป็นย่ีห้อใดย่ีห้อหนึ่งเท่านัน้ตามรายช่ือผู้ผลิตซึ่งได้ระบุไว้ในรายช่ือผลิตภัณฑ์ฯ
วาล์วต้องมี Structure and working pressure ถกูต้องได้รับการเหน็ชอบและอนมุติัจากผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้าง 

 
4.2 วาล์วและอุปกรณ์ประกอบท่อนํา้ 
 4.2.1 Check Valve  
  1) สําหรับระบบประปา 
   -  Check Valve สําหรับติดตัง้ด้านจ่ายของเคร่ืองสบูนํา้ท่ีสบูสง่นํา้ขึน้ถงัเก็บนํา้ชัน้ดาดฟ้าให้ใช้ Pump 
Control Valve เพ่ือไปควบคมุป๊ัมไม่ให้เกิดแรงกระแทกขณะเปิด-ปิดป๊ัมโดยเม่ือสวิทซ์สตาร์ทป๊ัมป๊ัมกบัวาล์วจะเปิดพร้อมกนัโดย
ท่ีวาล์วจะค่อยๆเปิดเพ่ือค่อยๆเพิ่ม Head ในระบบไม่ให้กระแทกและปิดสวิทซ์เพ่ือหยดุป๊ัมวาล์วจะค่อยๆปิดเพ่ือลด Head 
ในขณะท่ีป๊ัมยงัทํางานอยู่เม่ือวาล์วปิดสนิทแล้ว Limit Switch ท่ีวาล์วจะสัง่ให้ป๊ัมหยดุท่ีวาล์วจะมี 3 ways Solenoid Valve, 220 
VAC, 50 Hz คอยควบคมุการทํางานของวาล์ว, Booster Pump Control Valve ประกอบด้วย Main Valve, Check Valve, 3 
way Solenoid Valve, Limit Switch, Strainer และ Isolation Valve, Main Valve เป็นแบบ Hydraulically Operated, Pilot 
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Controlled, Globe Pattern, Single Chamber, Vertical Stem Mount, Top and Bottom Guide, Have Stem Cap วสัด ุMain 
Valve ทําด้วย Ductile Iron ASTM A536 and Blue Fusion Bonded Epoxy Coating Inside and Outside, Seat Ring ทําด้วย 
AISI 316 Stainless Steel, Stem ทําด้วย AISI 316 Stainless Steel, Spring ทําด้วย 316 Stainless Steel, Diaphragm ทําด้วย 
EPDM, Resilient Disc ทําด้วย EPDM, Fasteners ทําด้วย AISI 18-8 Stainless Steel, ขนาดตัง้แต่ 50 มิลลิเมตร (2 นิว้) และ
เลก็กวา่ตอ่แบบเกลียวสว่นขนาดตัง้แต ่65 มิลลเิมตร ( 2 ½ นิว้) และใหญ่กวา่ตอ่แบบหน้าแปลนมาตรฐาน ANSI  
   -  Check Valve สําหรับติดตัง้ทางด้านจ่ายของเคร่ืองสบูนํา้เพิ่มความดนั (Pressure Booster Pump) 
ให้ใช้แบบ Spring Loaded Silent Check Valve เหมือนกบัระบบนํา้พแุละนํา้ล้น 
  2) สําหรับระบบนํา้พแุละนํา้ล้นของบอ่ตกแตง่และบอ่บวั 
   Check Valve สําหรับติดตัง้ด้านจ่ายของเคร่ืองสบูนํา้ให้ใช้แบบ Spring Loaded Silent Check Valve 
ขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิว้) ถึง 50 มิลลิเมตร (2 นิว้) ตวัวาล์วทําด้วย Bronze หรือ Brass มี Disc ทําด้วย Bronze,Brass หรือ 
Cast Iron และมี Spring ทําด้วย Stainless Steel วาล์วขนาด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิว้) และใหญ่กว่าทําด้วย Cast-Iron หรือ 
Steel เป็นแบบ Wafer หรือ Flanged Ends มี Seat ทําด้วย Buna-N หรือ EPDM Disc และ Stem ทําด้วย Bronze หรือ 
Stainless Steel  
  3) สําหรับระบบระบายนํา้ระบบนํา้ทิง้ระบบนํา้เสียและระบบบําบดันํา้เสีย 
   Check Valve เป็นแบบ Swing วาล์วทําด้วย Cast-Iron ท่ีออกแบบมาใช้สําหรับระบบระบายนํา้ระบบนํา้
ทิง้ระบบนํา้เสียและระบบบําบดันํา้เสียเทา่นัน้ถ้าสามารถหลีกเล่ียงได้ให้ติดตัง้ Check Valve อยูใ่นแนวระดบัเสมอ 
 4.2.2  Gate Valve  
  1) สําหรับระบบประปา 
   วาล์วขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิว้) ถึง 50 มิลลิเมตร (2 นิว้) ตวัวาล์วทําด้วย Bronze หรือBrass แบบ 
Screw Ends, Non Rising Stem สําหรับวาล์วขนาด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิว้) และใหญ่กว่าตวัวาล์วทําด้วย Cast Iron เป็นแบบ 
Bolted Bonnet, Bronze Trimmed, Outside Screw and Yoke, Rising Stem, Solid Wedge, Flanged Ends  
  2) สําหรับระบบระบายนํา้ระบบนํา้ทิง้ระบบนํา้เสียและระบบบําบดันํา้เสีย 
   วาล์วขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิว้) ถึง 40 มิลลิเมตร (1 1/2 นิว้) ตวัวาล์วทําด้วย Bronze หรือ Brass 
แบบ Screw Ends, Non Rising Stem สําหรับวาล์วขนาด 50 มิลลิเมตร (2 นิว้) และใหญ่กว่าตวัวาล์วทําด้วย Cast Iron เป็น
แบบ Bolted Bonnet, Bronze Trimmed, Outside Screw and Yoke, Rising Stem, Solid Wedge, Flanged Ends 
 4.2.3  Butterfly Valve  
  1) สําหรับระบบประปาและระบบรดนํา้ต้นไม้ 
   ใช้กบัท่อขนาด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิว้) และใหญ่กว่าหรือตามท่ีกําหนดในแบบตวัวาล์ว (Body) เป็น
แบบ Full Lug Type ทําด้วย Cast Iron หรือAluminium DIE-CASTING มี Alignment Holes สําหรับการยดึหน้าแปลน, Seat 
ทําด้วย EPDM, BUNA-N, หรือ Rubber อ่ืนๆ DISC ทําด้วย Stainless Steel, Shaft ทําด้วย Stainless Steel ออกแบบเป็นชิน้
เดียววาล์วขนาดตัง้แต่ 200 มม. (8 นิว้) ให้ใช้เป็นชนิด Hand Wheel Gear Operated วสัดขุองตวัวาล์ว Shaft และ Seat ให้เป็น
รุ่นท่ีได้รับการรับรองจาก UL หรือ FM  
 4.2.4 Globe Valve  
  1) สําหรับระบบประปา 
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   วาล์วขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิว้) ถึง 50 มิลลิเมตร (2 นิว้) ตวัวาล์วทําด้วย Bronze หรือ Brass แบบ 
Screw Ends, Non-Rising Stem ปลายเป็นแบบขนัเกลียวลกัษณะเกลียวเป็นชนิดมาตรฐาน Renewable Disc, Bonnet แบบมี
เกลียว 
 4.2.5 Ball Valve  
  1) สําหรับระบบประปาและระบบรดนํา้ต้นไม้ 
   วาล์วขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิว้) ถึง 80 มิลลิเมตร (3 นิว้) ตวัวาล์วทําด้วย Bronze หรือ Brass หรือ 
Steel Iron แบบ Screw Ends หรือ Flange ends  
  2) สําหรับระบบบําบดันํา้เสีย 
   วาล์วขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิว้) ถึง 50 มิลลิเมตร (2 นิว้) ตวัวาล์วทําด้วย PVC หลอ่สําเร็จรูปเป็นชิน้
เดียวกนัมี EPDM "0" Ring Seals และ Screw Ends, Seat เป็น PTFE  
 4.2.6 Water Strainer  
  1) สําหรับระบบประปา 
   สเทรนเนอร์ใช้สําหรับต่อด้านนํา้เข้าเคร่ืองสบูนํา้และท่ีอ่ืนๆตามท่ีแสดงไว้ในแบบตวัสเทรนเนอร์เป็นแบบ 
Y-Pattern แผ่นตะแกรงดกัผงทําด้วย Stainless Steel สามารถถอดออกล้างได้โดยไม่ต้องถอดสเทรนเนอร์ทัง้ตวัออกจากระบบ
ทอ่นํา้ 
  2) ขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิว้) ถึง 50 มิลลิเมตร (2 นิว้) ตวัเรือนทําด้วย Bronze หรือ Brass แบบ Screw 
Ends รูตะแกรงไมโ่ตกวา่ 1.6 มิลลเิมตร 
  3) แผ่นตะแกรงดกัขยะเป็นแผ่นตะแกรงประมาณ 50 รู/ตารางนิว้สําหรับขนาด 4 นิว้ – 6 นิว้หรือตาม
มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตซึง่มีการทดสอบคํานวณค่าความดนัตกคร่อมไว้เหมาะสมต่อการใช้งานทัว่ไปดีแล้วสว่น Disk Filter 
สําหรับระบบกรองนํา้จากแมนํ่า้ให้เป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในแบบ 
 4.2.7 Automatic Air Vent  
  1) สําหรับระบบประปา 
   เป็นแบบ Direct Acting Float Type ขนาดของท่อต่อเข้า 20 มิลลิเมตร (3/4 นิว้) หรือตามท่ีกําหนดใน
แบบ Casing ทําด้วย Cast Iron ลกูลอยและสว่นประกอบภายในทําด้วย Stainless Steel  
  2) การติดตัง้ให้ใส ่Gate Valve หรือ Ball Valve ไว้ก่อนถึง Automatic Air Vent และให้ต่อท่อระบายนํา้จาก 
Automatic Air Vent ไปทิง้ยงัทอ่ระบายนํา้ Floor Drain, Roof Drain หรือ Gutter ท่ีเหมาะสมและอยูใ่กล้ท่ีสดุ 
 4.2.8 Flexible Pipe Connection  
  1) สําหรับระบบประปาระบบรดนํา้ต้นไม้ระบบระบายนํา้ระบบนํา้ทิง้และระบบบําบดันํา้เสีย 
   ข้อต่ออ่อนสําหรับต่อด้านนํา้เข้า-ออกจากเคร่ืองสบูนํา้และเคร่ืองทํานํา้เย็นและอปุกรณ์ท่ีแสดงไว้ในแบบ
เป็นแบบ Reinforced Neoprene Rubber (Bellow Type Double Sphere)  
   ยกเว้นข้อต่ออ่อนท่ีใช้ต่อระหว่างท่อนํา้ทิง้ท่อระบายนํา้กบับ่อพกัหรือถงับําบดันํา้เสียสําเร็จรูปซึ่งะต้องใช้
ข้อตอ่ออ่นท่ีผลติขึน้มาเฉพาะแบบ Reinforce Rubber และรัดให้แน่นด้วย Stainless Steel Clamp ท่ีปลายทัง้ 2 ด้านท่ีตอ่กบัทอ่ 
  2) ขนาดข้อต่ออ่อนตัง้แต่ 50 มิลลิเมตร (2 นิว้) และเลก็กว่าต่อแบบเกลียวสว่นขนาดตัง้แต่ 65 มิลลิเมตร (2 
1/2 นิว้) และใหญ่กวา่ตอ่แบบหน้าแปลน 
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  3) การติดตัง้แบบต่อด้วยหน้าแปลนต้องมี Guide และ Stopper เพ่ือป้องกนัการเสียหายอนัเน่ืองมาจากการ
ยืดตวัของข้อตอ่ออ่นมากเกินกําหนด 
 4.2.9  Float Valve  
  1) สําหรับระบบประปา 
   เป็นแบบ Non-Modulating Controlled ใช้สําหรับควบคมุระดบันํา้ในถงัเก็บนํา้ชดุลกูลอยควบคมุระดบั
นํา้ได้ 2 ระดบั (Two Level Remote Float Control) คือระดบัปิดไม่ให้นํา้เข้าและเปิดให้นํา้เข้าถงัเก็บนํา้ประกอบด้วย Main 
Valve และ Non-Modulating Float Control, ส่วนของ Non-Modulating Float Control ประกอบด้วยลกูลอยซึง่ทําด้วย 
Copper, Counter Weight และ Vertical Rod สว่นของ Main Valve เป็นแบบ Hydraulically Operated, Pilot Controlled, 
Globe Pattern, Single Chamber, Vertical Stem Mount, Top and Bottom Guide, Have Stem Cap วสัด ุMain Valve ทํา
ด้วย Ductile lron ASTM A536 and Blue Fusion Bonded Epoxy Coating Inside and Outside, Seat Ring ทําด้วย AISI 316 
Stainless Steel, Stem ทําด้วย EPDM, Resilient Disc ทําด้วย EPDM, Fasteners ทําด้วย AISI 18-8 Stainless Steel, ขนาด
ตัง้แต่ 50 มิลลิเมตร (2 นิว้) และเลก็กว่าต่อแบบเกลียวสว่นขนาดตัง้แต่ 65 มิลลิเมตร (2 ½ นิว้) และใหญ่กว่าต่อแบบหน้าแปลน
มาตรฐาน ANSI  
 4.2.10  การรับประกนั 
  อปุกรณ์ทกุชนิด (มาตรวดันํา้, อปุกรณ์ส่งสญัญาณ, อปุกรณ์อ่านสญัญาณและเคร่ืองคอมพิวเตอร์) จะต้อง
รับประกนัคณุภาพสนิค้าและการใช้งานไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
  1) Pressure Gauge  
   ก.  สําหรับระบบประปา 
    เป็นแบบ Bourdon Tube, Bronze or Stainless Steel Movement สําหรับวดัความดนัเข้าออกของ
เคร่ืองและอปุกรณ์ท่ีแสดงไว้ในแบบตวัเรือนทําด้วย Stainless Steel หน้าปัทม์กลมเส้นผ่าศนูย์กลางไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร 
(4 นิว้) มีสเกลหน้าปัทม์อยู่ในช่วง 150 % ถึง 200 % ของความดนัท่ีใช้งานปกติ Accuracy With-In 1% ของสเกลบนหน้าปัทม์
สเกลมีหน่วยอา่นคา่เป็น PSIG หรือ kPa หรือมิลลเิมตรปรอทหรือนิว้ปรอทสําหรับวดัความดนัท่ีต่ํากวา่บรรยากาศ 
   ข. เกจ์ความดนัแตล่ะชดุจะต้องมี Shut Off Needle Valve ทําด้วย Brass และ Snubber  
   ค.  เกจ์วดัความดนัท่ีทางด้านทอ่ดดู (Suction Side) อาจเป็น Compound Gauge หากเคร่ืองสบูนํา้อยู่
สงูกวา่ถงัเก็บนํา้ตําแหน่งท่ีจะต้องติดตัง้เกจ์วดัความดนัคือทางนํา้เข้าและนํา้ออกของเคร่ืองสบูนํา้สําหรับระบบประปาระบบนํา้พุ
และนํา้ล้นระบบกรองนํา้ระบบจ่ายนํา้ประปาผ่าน Pressure Reducing Valve รวมทัง้จดุอ่ืนๆท่ีจําเป็นต้องมีการตรวจสอบความ
ดนันํา้ในทอ่ 
   ง.  Pressure Guagesจะต้องสํารองไว้เป็นอะไหลสํ่าหรับใช้ในงานบํารุงรักษาจํานวน 10 ชดุ 
 4.2.11  Hose Bibb  
  เป็นวาล์วเปิด-ปิดนํา้ให้ใช้เป็น Ball Valve Casing ทําด้วย Nickel Plated Brass  
 4.2.12 Floor Drain  
  สําหรับระบบระบายนํา้ระบบนํา้ทิง้และระบบบําบดันํา้เสีย 
  ตวัเรือนทําด้วย Cast Iron มีปีกโดยรอบเพ่ือป้องกนันํา้ร่ัวจากพืน้ตวัตะแกรงปิดทําด้วยทองเหลืองชบุโครเม่ียม
สามารถเปิดทําความสะอาดได้ง่ายส่วนภายในมีตะแกรงดกัผงและจะต้องติดตัง้ให้เรียบร้อยได้ตําแหน่งและระดบัถกูต้องก่อน
การเทคอนกรีตของพืน้ 
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 4.2.13  Roof Drain  
  สําหรับระบบระบายนํา้ 
  ตวัเรือนทําด้วย Cast Iron มีปีกโดยรอบป้องกนันํา้ร่ัวจากพืน้มีช่องระบายนํา้ฝนทําด้วย Cast Iron และจะต้อง
ทําการติดตัง้ให้เรียบร้อยได้ตําแหน่งและระดบัถกูต้องก่อนการเทคอนกรีต 
 4.2.14  Floor Cleanout  
  สําหรับระบบระบายนํา้ระบบนํา้ทิง้และระบบบําบดันํา้เสีย 
  ตวัเรือนทําด้วย Cast Iron มีปีกโดยรอบป้องกนันํา้ร่ัวจากพืน้มีฝาปิดทบึแบบเกลียวทําด้วยทองเหลืองขดัมนั
หรือทองเหลืองชบุโครเม่ียมฝาปิดสําหรับช่องทําความสะอาดท่อจะต้องมี 2 รูตืน้ๆแบบไม่ทะลหุรือแบบส่ีเหล่ียมนนูไว้สําหรับใช้
ในการใช้เคร่ืองมือเปิด-ปิดฝาหรือขนัสกรูได้ 
 4.2.15  Trap Primer Valve  
  ก.  ความต้องการทัว่ไป 
   -  Trap Primer Valve เป็นอปุกรณ์ประกอบท่อนํา้ท่ีใช้สําหรับเติมนํา้ให้กบั Floor Drain Trap โดย
อตัโนมติัเพ่ือรักษาระดบันํา้ใน Floor Drain Trap ให้เตม็อยูต่ลอดเวลาเพ่ือประสทิธิภาพในการดกักลิน่จากระบบทอ่ระบายนํา้ 
   -  ให้ติดตัง้อปุกรณ์เติมนํา้ในแทรปอตัโนมติั( Trap Primer Valve ) พร้อมอปุกรณ์ในระบบท่อทกุแห่ง
ตามท่ีกําหนดในแบบหรือในบริเวณท่ีมีกลิน่รบกวนจาก Floor Drain  
   - Trap Primer Valve ให้ติดตัง้กบัท่อนํา้ประปาในบริเวณใกล้เคียงเป็นชนิดท่ีทํางานโดยแผ่นไดอะแฟร
มท่ีอยู่ภายในอปุกรณ์ทําหน้าท่ีเปิด-ปิดช่องจ่ายนํา้เพ่ือปลอ่ยนํา้ออกสําหรับจ่ายนํา้เพ่ือเติมให้กบั Floor Drain Trap ไปตามท่อท่ี
ติดตัง้ไว้การจ่ายนํา้ต้องเกิดขึน้โดยอัตโนมัติทุกครัง้ท่ีความดันในระบบท่อนํา้ประปาท่ีท่อต่ออยู่มีการปล่ียนแปลงความดัน
เน่ืองจากการใช้งานนํา้ประปาในเส้นทอ่ตัง้แต ่10 ปอนด์/ตร.นิว้ขึน้ไป 
   - Trap Primer Valve ต้องผลิตตามมาตรฐาน ASSE 1018 ( Trap Seal primer valves-Potable water 
supplied)  
  ข.  รายละเอียดอปุกรณ์ 
   1)  Trap Primer Valve  
    - Body ทําด้วย PVC M-1000 Type 1 (Poly Vinyl Chloride) หรือ Bronze  
    -  Check Valve Ball ทําด้วย 316 Stainless Steel  
    -  Internal Strainer ทําด้วย Stainless Steel Wire, 40 Mesh  
    -  Operating Pressure อยูร่ะหวา่ง 20-80 ปอนด์ / ตร.นิว้ 
    -  Activated Pressure ตัง้แต ่10 ปอนด์ / ตร.นิว้ขึน้ไป 
   2)  Distribution Unit  
    -  Body ทําด้วย PVC พร้อมฝาปิดพร้อมเกลียวข้อตอ่ขนาด 1/2 นิว้ 
    -  Discharge Fitting จํานวน 4 จดุตอ่ด้วยเกลียวขนาด 3/8 นิว้ 
 4.2.16   Rain Gun 
  -   หวัฉีดนํา้สําหรับการรดนํา้ปริมาณมากครอบคลมุพืน้ท่ีบริเวณสนามฟุตบอล แรงดนัไม่น้อยกว่า 5 Bar 
ขนาดหวัฉีด (Nozzle) 20 มม. รัศมีการฉีดกระจายนํา้อยู่ระหว่าง30 - 45 เมตร อตัราการไหล 33 ลบ.ม.ต่อ ชม.จํานวน 1 ชุด 
สําหรับตอ่เข้ากบัวาล์วสวมเร็วในการรดนํา้สนามฟตุบอล    
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  -   Body & Arm cast aluminum and spring absorbs excess shock from the arm which allows for a 
much smoother arm stroke and the removal of excess. 
 4.2.17   วาล์วสวมเร็วสําหรับสปริงเกลอร์ ทําด้วยวสัดทุองเหลืองขนาด 2 นิว้จํานวน 6 ชดุ ตามตําแหน่งระบไุว้ในแบบ 

 
4.3 รายช่ือผลติภัณฑ์หรือผู้ผลติวัสดุอุปกรณ์ 
 รายละเอียดในหมวดนีไ้ด้ระบุถึงรายช่ือผู้ ผลิตวัสดุอุปกรณ์ท่ีถือว่าได้รับการยอมรับโดยทั่วไปการเสนอผลิตภัณฑ์
นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้นีจ้ะต้องแสดงรายละเอียดและหลกัฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอแต่ทัง้นีต้้องได้รับการอนมุติัจากวิศวกร
ผู้ออกแบบก่อนการนําเข้าใช้งาน 
 4.3.1 Gate Valve, Globe Valve, Ball Valve  :  Kitz, Crane, Toyo, Kennedy, Crane,Tozen, Achema Valor, 

Hattersleyหรือเทียบเทา่ 
 4.3.2  Check Valve (Non-Slam)  : Bermad, Muesco, Clayton, Crane, Tozen, Valmatic, 

Metraflex, Achema, OCV หรือเทียบเทา่ 
 4.3.3  Check Valve (Silent Type)  :  Amri, Duo-check, Val-Matic, Crane, KennedyNibco, Kitz, 

Toyo, Metraflex, Valor, Hattersley หรือเทียบเทา่ 
 4.3.4  Check Valve (Swing Type) :  Watts, Siam Cast Iron Works,Kitz, Toyo, Crane, Valor, 

Hattersleyหรือเทียบเทา่ 
 4.3.5  Strainer  : Toyo, Metraflex, Kitz,Watts.,Tozen,Crane, Mueller,Achema, 

Valor, Hattersleyหรือเทียบเทา่ 
 4.3.6  Pressure Reducing Valve & :  Bermad, Muesco, Watts,OCV, Wilkins, Claval Pressure 

Relief Valve หรือเทียบเทา่ 
 4.3.7  Butterfly Valve : Kitz, Tomoe, Toyo, Kennedy, BV,EBRO, Crane, Achema, 

Valor, Hattersleyหรือเทียบเทา่ 
 4.3.8  Float Valve :  Bermad, Singer, Muesco, Watts, Claval, OCV, Valor หรือ

เทียบเทา่ 
 4.3.9  Flexible Connection : Tozen, Mason, Mazterflex, Metraflexหรือเทียบเทา่ 
 4.3.10  Foot Valve : Socla, Val-Matic, Kitzl, Crispin หรือเทียบเทา่ 
 4.3.11  Automatic Air Vent :  Metraflex, Armstrong, Val-Matic., B & G, Crispin หรือ

เทียบเทา่ 
 4.3.12  Vibration Isolator :  Mason, Tozen, Vibration Mounting USA. หรือเทียบเทา่ 
 4.3.13  Float Switch :  Omron, National, Tsurumi., Flygt. หรือเทียบเทา่ 
  
 4.3.14  Grooved Coupling :  Victualic, SPT, Shurejointหรือเทียบเทา่ 
 4.3.15  Water Meter  :  Itron, Zenner, Hydrometer, Asahi, Hydrometer, Thai Aichi, 

หรือเทียบเทา่ 
 4.3.16  Weir Sluice Gate : Siam Syndicate หรือเทียบเทา่ 
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 4.3.17 ประตนํูา้บานเล่ือน :  MACMAT,PASSAVANT,TYCO,SCI  
 4.3.18   Rain Gun : Rain Bird, หรืออ่ืน ๆ เทียบเทา่ 

 
หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ใหใ้ชต้ามเคร่ืองหมายการคา้ทีร่ะบ ุยกเวน้มีหลกัฐานพิสูจน์ไดว่้าไม่มีจําหน่ายในทอ้งตลาด จึง

สามารถใหใ้ชเ้ทียบเท่าได ้
 


	00
	00_สารบัญ
	01_ข้อกำหนดทั่วไป
	00
	00_content-ข้อกำหนดทั่วไป
	01_ข้อกำหนดทั่วไป.
	02_เงื่อนไขสัญญา

	02_สถาปัตยกรรม
	00
	00_สารบัญ-งานสถาปัตยกรรม
	01_งานพื้น
	02_งานทาสี
	03_งานภูมิสถาปัตยกรรม
	04_งานลู่วิ่ง
	05_รายการมาตรฐานผลิตภัณฑ์

	03_โครงสร้าง
	00
	01 สารบัญ-โครงสร้าง
	02
	St01_งานดิน
	st10_งานโลหะ
	St11_รายการมาตรฐานผลิตภัณฑ์
	St12_ภาคผนวก ก และ ข
	st2_งานฐานราก
	st3_งานเสาเข็มตอก
	St4_งานมาตรฐานการทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็ม
	st5_งานไม้
	st6-มาตราฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก
	st7-มาตราฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีต
	St8-การดัดและการต่อเส้นเหล็ก
	St9_งานเชื่อมต่อเหล็กด้วยไฟฟ้า

	04_ไฟฟ้า
	00
	00_สารบัญ-ไฟฟ้า
	Ee01_ความต้องการและข้อกำหนดทั่วไป
	Ee02_หน้าที่และความรับผิดชอบ
	EE03_การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง
	Ee04_การประสานงาน
	Ee05_แบบ และเอกสาร
	Ee06_เครื่อง วัสดุและอุปกรณ์
	Ee07_การทาสีและการป้องกันการผุกร่อน
	Ee08_รหัส สัญลักษณ์และป้ายชื่อ
	Ee09_แผงไฟฟ้าแรงต่ำ
	Ee10_สายไฟฟ้าแรงต่ำ
	Ee11_โคมไฟฟ้าและอุปกรณ์
	Ee12_อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า
	Ee13_อุปกรณ์มาตรฐาน

	05_สุขาภิบาล
	00
	00_สารบัญ
	01_ข้อกำหนดทั่วไปงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
	02_เครื่องสูบระบายน้ำเสีย
	03_ระบบท่อน้ำประปาและสุขาภิบาล
	04_วาล์วและอุปกรณ์ประกอบท่อน้ำ




