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บทที่ 1  
1.1 ขอบเขตของงานทั่วไป  

Summary of Work 
 

1. นิยาม 
คำนาม คำสรรพนาม ที่ปรากฏในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง แบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบ

ก่อสร้างและเอกสารอ่ืนๆ ที่แนบสัญญาทุกฉบับ ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในหมวดนี้ นอกจากจะระบุ
เป็นอย่างอ่ืน หรือระบุเพ่ิมเติมไว้ในสัญญา 
ผู้ว่าจ้าง   หมายถึง  เจ้าของโครงการที่ลงนามในสัญญาหรือตัวแทนที่ได้รับการ 

     แต่งตั้งจากเจ้าของโครงการ 
ผู้ควบคุมงาน หมายถึง  ตัวแทนของผู้ว่าจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งให้ควบคุมงาน 
ผู้ออกแบบ หมายถึง สถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ 
ผู้รับจ้าง   หมายถึง  บุคคลหรือนิติบุคคลที่ลงนามเป็นคู่สัญญากับผู้ว่าจ้างรวมถึงตัว 

แทนที่ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับจ้างช่วงหรือลูกจ้างที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้างตามสัญญา 

งานก่อสร้าง หมายถึง งานต่างๆ ที่ระบุในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง แบบก่อสร้างรายการ 
ประกอบแบบก่อสร้างและเอกสารแนบสัญญา 

แบบก่อสร้าง หมายถึง  แบบก่อสร้างทั้งหมดที่แนบสัญญาและแบบก่อสร้างที่มีการ 
 เปลี่ยนแปลงแก้ไขและเพ่ิมเติมภายหลังตามสัญญา 

รายการประกอบแบบก่อสร้าง หรือ 
รายการประกอบแบบ หมายถงึ เอกสารฉบับนี้ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง 

การควบคุมคุณภาพของวัสดุอุปกรณ ์เทคนิคและขั้นตอนต่างๆ 
ที่เก่ียวกับงานก่อสร้างทั้งที่ระบุหรือไม่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง 

การอนุมัติ หมายถึง การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ที่มีอำนาจในการอนุมัติ 
ตามท่ีระบุไว้ในรายการประกอบแบบก่อสร้างฉบับนี้ 

การแต่งตั้ง หมายถึง การแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทำหน้าที่ต่างๆ ตามนิยาม 
ที่กำหนดไว้ข้างต้น 

สัญญา   หมายถึง เอกสารต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างได้แก่ 
1. สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 
2. เอกสารประกวดราคา (ถ้ามี) 
3. รายการประกอบแบบก่อสร้าง 
4. แบบก่อสร้างและแบบก่อสร้างเพ่ิมเติม 
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5. รายละเอียดราคาก่อสร้าง (B.O.Q.) 
   6. เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

2. วัตถุประสงค์ 
ผู้ว่าจ้าง โดยสถาบันการพลศึกษา มีความประสงค์จะปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 4 หลัง ซึ่งตั้งอยู่ที่

ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โครงสร้างทั่วไปเป็น คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรูปแบบ
และรายการประกอบแบบ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือต้องการได้ผลงานการก่อสร้างทั้งหมดที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน มีสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ มีความมั่นคงแข็งแรง มีฝีมือการ
ก่อสร้างที่ประณีต เรียบร้อย สวยงาม มีความถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและถูกต้องตามหลักวิชาช่าง
ที่ด ี

3. ข้อกำหนดทั่วไป 
ให้ผู้รับจ้างทุกราย ผู้รับเหมาช่วง และผู้รับจ้างอ่ืนที่ผู้ว่าจ้างจัดหาที่ทำงานก่อสร้างนี้ จะต้องปฏิบัติ

ตามหมวด 01 01 เงื่อนไขทั่วไป ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในรายการประกอบแบบก่อสร้างฉบับนี้  
หากมีข้อความขัดแย้งกับสัญญาหรือเอกสารแนบสัญญาฉบับอ่ืน ให้ถือเอาส่วนที่มีเนื้อหาครอบคลุมการ
ปฏิบัติงานที่ดีกว่า โดยคำนึงถึงคุณภาพเป็นหลักและถือการพิจารณาอนุมัติของผู้ว่าจ้างและผู้ออกแบบ
เป็นที่สิ้นสุด 

4. ขอบเขตของงานและราคาค่าก่อสร้าง 
4.1    งานก่อสร้างตามแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้าง มีขอบเขตของงานและราคาค่า 

ก่อสร้างเหมารวมไว้แล้วดังต่อไปนี้ นอกจากจะระบุเป็นอย่างอ่ืนหรือระบุเพ่ิมเติมไว้ในสัญญา 
4.2 งานเตรียมการ เตรียมสถานที่ก่อสร้างและวางผัง เพ่ือให้พร้อมสำหรับการเริ่มงานก่อสร้าง 
4.3 งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายไปเก็บในที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้หรือขนไปทิ้ง งานตัดต้นไม้หรือ

ล้อมต้นไม ้งานโยกย้ายระบบสาธารณูปโภค งานขนดินไปทิ้งหรือถมดินเพ่ิม 
4.4 ค่าที่พักคนงาน ห้องน้ำ-ส้วม ทางเข้าสถานที่ก่อสร้างชั่วคราว รั้วชั่วคราว การทำความสะอาด และ

เก็บขนขยะเศษวัสดุไปทิ้งนอกสถานทีต่ลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
4.5 ค่าก่อสร้างสำนักงานสนามพร้อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์สื่อสารของผู้รับจ้างและของผู้ควบคุมงาน 
4.6 ค่าขอมิเตอร์ไฟฟ้าและประปาชั่วคราวหรือค่าเจาะน้ำบาดาล ค่าเครื่องปั่นไฟ ค่าน้ำ ค่าไฟและค่า

ระบบสื่อสารต่างๆ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง งานต่อเชื่อมระบบสาธารณูปโภคเดิมกับระบบ
สาธารณูปโภคใหม่ เพ่ือให้อาคารใช้งานได้ทันทีเม่ือการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

4.7 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่าเครื่องมือและเครื่องจักร ค่าขนส่ง ค่าล่วงเวลา 
4.8 ค่าประสานงานกับส่วนอื่นๆ หรือหน่วยราชการต่างๆ 
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4.9 ค่าดำเนินการเกี่ยวกับเทคนิคการก่อสร้าง การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันความเสียหายที่
จะเกิดแก่บุคคลและทรัพย์สินทั้งในและนอกสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนค่าสิ่งอำนวยความสะดวก
ชั่วคราวต่างๆ 

4.10 ค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร เช่น การจัดทำ Shop drawing, As-built drawing, เอกสารขออนุมัติ และ
เอกสารรายงาน 

4.11 ค่าทดสอบและตัวอย่างวัสดุต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง 
4.12 ค่าประกันภัยสำหรับความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สิน 
4.13 ค่ากำไร 
4.14 ค่าภาษีอากรต่างๆ ที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

5. สิ่งท่ีไม่รวมในรายการเสนอราคาค่าก่อสร้าง 
5.1 งานที่ระบุเป็นอย่างอ่ืนหรือระบุเพ่ิมเติมไว้ในสัญญาว่าไม่รวมในการเสนอราคาตามวัตถุประสงค์

ของผู้ว่าจ้าง 

6. การตรวจสอบเอกสารประกวดราคาและสถานที่ก่อสร้าง 
6.1 ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษาเอกสารประกวดราคาทั้งหมดอย่างละเอียด  ซึ่งจะประกอบด้วยหนังสือ

เชิญเข้าร่วมการเสนอราคา, เงื่อนไขการเสนอราคา, แบบ, รายการประกอบแบบ, รายการกรอก
ราคาค่าก่อสร้าง,ร่างสัญญา เป็นต้น ผู้เสนอราคาจะต้องไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง
หรือแต่งตั้งตัวแทน เพ่ือให้ทราบถึงสภาพของสถานที่ก่อสร้าง ทางเข้าออก ระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ ฯลฯ และจะต้องศึกษารูปแบบรายละเอียดทั้งหมดให้เข้าใจชัดเจน ในกรณีที่เกิดอุปสรรค 
ปัญหา จากสถานที่ก่อสร้างและเอกสารประกวดราคา ผู้รับจ้างจะนำมาเป็นข้ออ้างในการเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างมิได้ 

6.2  การชี้แจงเอกสารประกวดราคา ทางผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดวัน เวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบตาม
รายละเอียดในเอกสารประกวดราคา 

6.3 ข้อชี้แจงและข้อแนะนำเกี่ยวกับแบบและรายการประกอบแบบ  เงื่อนไข ข้อตกลงใดๆ ซึ่งผู้ว่าจ้าง
หรือตัวแทนผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ทราบในการประกวดราคา การต่อรองราคาและก่อนการทำสัญญา 
จะต้องมีการบันทึกไว้และนำมาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย 

7. การชี้แจงและคำแนะนำเกี่ยวกับแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง 
7.1 ก่อนเริ่มงานก่อสร้างส่วนใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบ และรายการประกอบแบบให้เข้าใจ

ชัดเจนรวมถึงเอกสารแนบสัญญาทั้งหมด หากมีข้อสงสัยให้สอบถามเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
ตัวแทนผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อน 
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7.2 ในระหว่างการก่อสร้างมิให้ผู้รับจ้างทำงานโดยปราศจากแบบและรายการประกอบแบบ  ผู้รับจ้าง
จะต้องรับผิดชอบต่องานทั้งหมด รวมทั้งแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญา หากตัวแทนผู้รับจ้างหรือผู้
รับจ้างช่วงหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างกระทำไปโดยพลการ 

8. การอ่านแบบ ให้ถือความสำคัญตามลำดับต่อไปนี้ 
8.1 แบบก่อสร้าง 
8.2 ระยะที่เป็นตัวเลข 
8.3 อักษรที่ปรากฏอยู่ในแบบก่อสร้าง 
8.4 แบบขยายหรือแบบขยายเพ่ิมเติม 
หากผู้รับจ้างยังมีข้อสงสัย ห้ามก่อสร้างไปโดยพลการ จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนทำการ
ก่อสรา้ง 

9. ลำดับความสำคัญของเอกสารสัญญา 
ให้ถือตามรายการที่กำหนดดังต่อไปนี้ นอกจากจะระบุเป็นอย่างอ่ืนหรือระบุเพ่ิมเติมไว้ในสัญญา 

 9.1 สัญญา ซึ่งได้ลงนามระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง โดยมีพยานรับรู้    
 9.2 รายการประกอบแบบก่อสร้าง 
 9.3 แบบก่อสร้าง 
 9.4 รายละเอียดราคาค่าก่อสร้างที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างยอมรับ 
 9.5 ข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างเพ่ิมเติมในภายหลัง (ถ้าม)ี 
 9.6 คำสั่งของตัวแทนผู้ว่าจ้างซึ่งถูกต้องตามสัญญาที่สั่งให้ผู้รับจ้างปฏิบัติ 

10. การเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างหรืองานเพิ่ม-ลด 
10.1 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพ่ิมหรือลดงาน ส่วนหนึ่งส่วนใดนอกเหนือไปจากแบบก่อสร้าง

หรือรายการประกอบแบบตามสัญญาได้โดยตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องค่าใช้จ่ายและ
ระยะเวลาก่อสร้างที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากสัญญา โดยยึดถือหลักการคิดราคาดังต่อไปนี้ 

 10.1.1 คิดราคาเป็นหน่วย ตามรายละเอียดราคาคา่ก่อสร้าง (B.O.Q.) ในเอกสารแนบสัญญา 
  10.1.2 ถ้ารายการที่เปลี่ยนแปลงไม่มีแสดงในรายละเอียดราคาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะทำการตกลง

ราคากับผู้รับจ้าง โดยยึดถือการประเมินราคาที่ยุติธรรมของผู้ออกแบบ  ตามราคาใน
ท้องตลาดที่เป็นจริงขณะนั้น 

10.2 หากผู้รับจ้างเห็นว่าแบบหรือคำสั่งใดๆ ของผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างนอกเหนือไปจากแบบ
และรายการประกอบแบบก่อสร้างตามสัญญา ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องแจ้ง
ให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือผู้ว่าจ้างได้ทำการตกลงราคางานเพ่ิม-ลดและระยะเวลา
ก่อน จึงจะเริ่มดำเนินงานเพ่ิม-ลดดังกล่าวได้ ยกเว้นในกรณีที่การปฏิบัติงานนั้นๆ อยู่ในขอบเขต
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามสัญญาหรืออยู่ในขั้นตอนของแผนการปฏิบัติงานที่วิกฤต  ให้ถือ
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เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแผน  และตามแบบงานเพ่ิม-ลดที่ผู้
ว่าจ้างอนุมัต ิโดยจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายได้เฉพาะงานเพ่ิม-ลด แต่จะขอขยายระยะเวลาก่อสร้างไม่ได้ 
ยกเว้นงานเพ่ิม-ลดดังกล่าวได้รับการอนุมัติล่าช้ากว่าแผนการปฏิบัติงานที่วิกฤตตามคำวินิจฉัยของ
ผู้ควบคุมงานและผู้ออกแบบ 

11. อำนาจและหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน 
11.1 ตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้างตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้างและเอกสาร

แนบสัญญาทั้งหมด เพ่ือให้งานก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาทุกประการ 
11.2 หากพบว่าแบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบก่อสร้างและรายละเอียดในสัญญาขัดแย้งกันหรือ

คาดหมายว่างานก่อสร้างตามสัญญาจะไม่มั่นคง แข็งแรงหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลักวิชา
ช่างที่ดีให้สั่งหยุดงานไว้ก่อน แล้วแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ออกแบบและผู้ว่าจ้างพิจารณาทันที 

 11.3 จดบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เหตุการณ์ต่างๆ ในสถานที่ก่อสร้าง ปัญหาอุปสรรคของงาน
ก่อสร้าง และภูมิอากาศเป็นรายวัน เพ่ือประเมินผลการทำงานของผู้รับจ้าง 

11.4 ผู้ควบคุมงานไม่มีอำนาจที่จะยกเว้นความรับผิดชอบใดๆ  ของผู้รับจ้างตามสัญญา ไม่มีอำนาจ
เกี่ยวกับการเพ่ิม-ลดราคาค่าก่อสร้างและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยไม่ได้รับการอนุมัติจาก
ผู้ออกแบบและผู้ว่าจ้าง 
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บทที่ 1  
1.2 งานระบบความปลอดภัย  

Security Procedures 
 

1. การป้องกันการบุกรุกที่ข้างเคียง 
ผู้รับจ้างต้องจำกัดขอบเขตการก่อสร้างและต้องป้องกันดูแลมิให้ลูกจ้างของตนบุกรุกที่ข้างเคียงของ

ผู้อ่ืนโดยเด็ดขาด ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ค่าชดเชย รวมทั้งการแก้ไขให้คืนดีในเมื่อเกิดการ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการกระทำของลูกจ้างของตนในกรณีท่ีไปบุกรุกท่ีข้างเคียง 

2.  การป้องกันบุคคลภายนอกและอาคารข้างเคียง 
ผู้รับจ้างต้องป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานเข้าไปในบริเวณ

ก่อสร้างตลอดระยะเวลาก่อสร้างทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน  ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามข้อนี้อย่าง
เคร่งครัด เมื่อถึงเวลาเลิกงานก่อสร้างในแต่ละวัน ให้ตัวแทนผู้รับจ้างตรวจตราให้ทุกคนออกไปจากอาคาร
ที่ก่อสร้าง ยกเว้นยามรักษาการ หรือการทำงานล่วงเวลาของบุคคลที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นผู้รับจ้าง
จะต้องติดตั้งเครื่องป้องกันวัสดุตกหล่นที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือสร้างความเสียหายต่อทรัพย์และ
อาคารข้างเคียง โดยไม่กีดขวางทางสัญจรสาธารณะ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ขอ
อนุญาต ค่าบำรุงรักษา ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง รวมถึงค่ารื้อถอนเมื่อแล้วเสร็จงาน 

3.  การป้องกันสิ่งก่อสร้างท่ีมีอยู่เดิม 
3.1 สิ่งปลูกสร้างข้างเคียง 

ผู้รับจ้างต้องป้องกันมิให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่สิ่งปลูกสร้างข้างเคียงในระหว่างทำการก่อสร้าง 
หากเกิดความเสียหายขึ้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไข ซ่อมแซม ให้คืนอยู่ในสภาพเดิมโดยเร็ว 
ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่าการป้องกันหรือการแก้ไขที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เพียงพอ หรือไม่ปลอดภัย 
อาจออกคำสั่งให้ผู้รับจ้างแก้ไขหรือเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 

3.2 สิ่งก่อสร้างใต้ดิน 
ผู้รับจ้างต้องสำรวจจนทราบแน่ชัดแล้วว่ามีสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ ใต้ดินในบริเวณก่อสร้างหรือบริเวณ
ใกล้เคียง เช่น ท่อน้ำประปา ท่อระบายน้ำ สายโทรศัพท์ ฯลฯ ซึ่งผู้รับจ้างต้องระวังรักษาให้อยู่ใน
สภาพที่ดีตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากเกิดความเสียหายขึ้นผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบแก้ไข ซ่อมแซม
ให้อยู่ในสภาพเดิมโดยเร็ว ในกรณีที่กีดขวางการก่อสร้าง จำเป็นต้องขออนุญาตเคลื่อนย้าย จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบดำเนินการเองทั้งหมด โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
ทั้งสิ้น 
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4.  การป้องกัน รักษางานก่อสร้างและป้องกันเพลิงไหม้ 
4.1 การป้องกันและรักษางานก่อสร้าง 

ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกันและรักษางานก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาติดตั้ง
หรือเก็บไว้ในบริเวณก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มงานจนกระทั่งผู้ว่าจ้างรับมอบงานงวดสุดท้าย ในกรณี
จำเป็นผู้รับจ้างต้องจัดทำเครื่องป้องกันความเสียหาย ที่อาจเกิดข้ึนกับวัสดุอุปกรณ์และงานก่อสร้าง 
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างที่กำบัง การป้องกันการขีดข่วน การตั้งเครื่องสูบน้ำป้องกันน้ำท่วม และการ
ป้องกันอ่ืนๆ ที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่าเหมาะสม รวมทั้งวิธีการป้องกันวัสดุอุปกรณ์สูญหาย เช่น การ
ตรวจค้นอย่างละเอียดและเคร่งครัดกับทุกคนที่เข้า-ออกบริเวณหรืออาคารที่ก่อสร้างตลอดเวลา 

4.2 การป้องกันเพลิงไหม้ 
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ ประจำอาคารที่ก่อสร้างทุกชั้น 
รวมทั้งในสำนักงานชั่วคราว โรงเก็บวัสดุ และในที่ต่างๆ ที่จำเป็น มีการป้องกันอย่างเคร่งครัดต่อ
แหล่งเก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟ โดยจัดให้มีป้ายเตือนที่เห็นเด่นชัด ห้ามนำไฟหรือวัสดุที่ทำให้เกิด
ไฟ เข้าใกล้แหล่งเก็บวัสดุไวไฟ ห้ามสูบบุหรี่หรือจุดไฟในอาคารที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด 

4.3 ความรับผิดชอบ 
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดูแล ป้องกัน และรักษางานก่อสร้างดังกล่าวและต้อง
รบัผิดชอบต่อความเสียหาย และการสูญหาย ที่อาจเกิดขึ้นกับวัสดุอุปกรณ์และงานก่อสร้างทั้งหมด 
จนกว่าผู้ว่าจ้างรับมอบงานงวดสุดท้าย 

5. การหลีกเลี่ยงเหตุเดือดร้อนรำคาญ 
งานก่อสร้างหรือการกระทำใดๆ ของลูกจ้างที่น่าจะเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่บุคคลในที่ข้างเคียง 

ผู้ควบคุมงานอาจออกคำสั่งให้ผู้รับจ้าง ทำงานก่อสร้างนั้นตามวิธีและเวลาที่เหมาะสมหรือแจ้งให้ผู้รับจ้าง
หาวิธีป้องกันเหตุเดือดร้อนดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องเร่งดำเนินการในทันที 

6. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 
ผู้รับจ้างต้องจัดสถานที่ก่อสร้างให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด ไม่มีสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

และชีวิตของลูกจ้าง จัดให้มีป้ายเตือนที่เห็นเด่นชัด ในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุทุกแห่งใน
บริเวณก่อสร้างจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ เช่น หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย รั้วกันตกจากที่สูง 
เป็นต้น ผู้ควบคุมงานอาจออกคำสั่งให้ผู้รับจ้างปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม  ให้ผู้รับจ้างมีการ
จัดการเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

7.     การปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิต 
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มียาและเวชภัณฑ์สำหรับการปฐมพยาบาล อุปกรณ์ช่วยชีวิตที่จำเป็นตามความ

เหมาะสมหรือตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องจัดการให้มีเพ่ิมเติมเพียงพออยู่เสมอ 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
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8. การประกันภัย 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการประกันภัยสำหรับความเสียหายต่อบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องและไม่

เกี่ยวข้องโดยตรงกับการก่อสร้างนี้ตามกฎหมาย อีกทั้งประกันภัยสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินใน
บริเวณก่อสร้างและข้างเคียง รวมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุอ่ืนๆ ตามระบุใน
สัญญาหรือตามกฎหมายตามมูลค่าของงานก่อสร้างและตามระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา โดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้างก่อน 

9. การรายงานอุบัติเหตุ 
เมื่อมีอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นในบริเวณก่อสร้าง ไม่ว่าเหตุนั้นๆ จะมีผลกระทบต่องานก่อสร้างหรือไม่ก็

ตาม ให้ตัวแทนผู้ว่าจ้างรีบรายงานเหตุที่เกิดนั้นๆ ให้ผู้ควบคุมงานทราบในทันที แล้วทำรายงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขเหตุการณ์นั้นๆ และการป้องกันไม่ให้เกิดข้ึนอีก 
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บทที่ 1  
1.3 มาตรฐานอ้างอิง 

Reference Standards 

 
1. สถาบันมาตรฐาน (STANDARD INSTITUTE) 

มาตรฐานทั่วไปที่ระบุในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้าง  เพ่ือใช้อ้างอิงหรือ
เปรียบเทียบคุณภาพ หรือทดสอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ตลอดจนกรรมวิธีการปฏิบัติ วิธีการติดตั้งวัสดุ
อุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างนี้ หากไม่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างหรือรายการประกอบแบบก่อสร้าง ให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานซึ่งมีชื่อเรียกย่อและของสถาบัน ดังต่อไปนี้ 
1.1 มอก. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
1.2 วสท. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
1.3  AASHTO American Association of State Highway Transportation Officials 
1.4  ACI American Concrete Institute 
1.5  AISC American Institute of Steel Construction 
1.6  ANSI American National Standards Institute 
1.7  ASTM American Society for Testing and Materials 
1.8  AWS American Welding Society 
1.9  BS BSI British Standards 
1.10  DIN Deutsches Institut für Normung 
1.11  IEC International Electrotechnical Commission 
1.12  JIS Japanese Standards Association 
1.13  NEC National Fire Protection Association 
1.14  NEMA National Electrical Manufacturers Association 
1.15  UL Underwriter Laboratories Inc. 
1.16  VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik 

2. สถาบันตรวจสอบ (TESTING INSTITUTE) 
ในกรณีที่ต้องทดสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้างให้ทดสอบในสถาบันดังต่อไปนี ้
2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU) 
2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) 
2.3 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
2.4 กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
2.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) 
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2.6 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) 
2.7 สถาบันอื่นๆ ที่อนุมัติโดยผู้ว่าจ้างและผู้ออกแบบ 
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บทที่ 1  
1.4 การควบคุมคุณภาพ  

Quality Control 
 

1. เอกสารสัญญา 
สัญญา แบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบก่อสร้างและเอกสารแนบสัญญาทั้งหมด  ผู้รับจ้าง

จะต้องจัดทำสำเนาจากคู่สัญญาต้นฉบับ เก็บรักษาไว้ในสถานที่ก่อสร้างอย่างละ 1 ชุด โดยให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา และทำสำเนาคู่สัญญาดังกล่าวให้ผู้ควบคุมงานไว้ใช้งานอีกอย่างละ 1 
ชุด 

2. ความคลาดเคลื่อนหรือขาดตกบกพร่อง 
2.1 หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดของแบบและรายการประกอบแบบมีความคลาดเคลื่อนหรือขาดตกบกพร่อง 

ผู้รับจ้างจะต้องรีบแจ้งแก่ผู้ควบคุมงาน เพ่ือพิจารณาแก้ไขในทันทีที่พบ โดยให้ถือคำวินิจฉัยของ
ผู้ออกแบบเป็นข้อยุติ 

2.2 หากพบส่วนใดที่ระบุไว้ในแบบ แต่มิได้ระบุไว้ในรายการประกอบแบบหรือระบุไว้ในรายการ
ประกอบแบบ แต่มิได้ระบุไว้ในแบบ ให้ถือว่าได้ระบุไว้ทั้งสองที่ หากมิได้ระบุไว้ทั้งสองที่ แต่เพ่ือ
ความมั่นคงแข็งแรงหรือให้ถูกต้องตามมาตรฐานและตามหลักวิชาช่างที่ดี  ผู้รับจ้างจะต้อง
ดำเนินการตามคำวินิจฉัยของผู้ออกแบบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาเพ่ิมเติม 

3. การวางผัง แนว ระยะและระดับต่างๆ 
3.1 ระยะสำหรับการก่อสร้างให้ถือตัวเลขที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้างเป็นสำคัญ การใช้ระยะที่วัดจากแบบ

โดยตรง อาจเกิดความผิดพลาดได้ หากมีข้อสงสัยในเรื่องระยะให้สอบถามผู้ควบคุมงาน  เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติก่อนที่จะดำเนินการในส่วนนั้นๆ 

3.2 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักเขตที่ดินให้ถูกต้องตามโฉนดที่ดิน  ก่อนจะทำการ
วางผังอาคาร วางแนวเสา วางระดับ ขนาดและระยะต่างๆ ให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง โดยจัดหา
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและแรงงานที่มีความสามารถในการวางผังและระดับ  รวมถึงการดูแล
รักษาหมุดอ้างอิงต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีและถูกต้องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

4. การจัดทำแบบขยาย 
4.1 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบงานก่อสร้างกับแบบและรายการประกอบแบบในทุกขั้นตอนอย่าง

ละเอียดหากไม่ชัดเจน ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบขยาย แบบรายละเอียดหรือ Shop drawing ใน
ส่วนนั้นเสนอต่อผู้ควบคุมงาน เพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนทำการก่อสร้าง 
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4.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายการและแผนงานจัดส่ง Shop drawing เพ่ือขออนุมัติ โดยจะต้องมี
ระยะเวลาล่วงหน้าเพียงพอต่อการพิจารณา ควรทยอยส่ง Shop drawing ตามลำดับขั้นตอนของ
งานก่อสร้าง การที่ผู้รับจ้างจัดทำ Shop drawing ล่าช้าหรือมีระยะเวลาตรวจสอบไม่เพียงพอ จะ
ถือเป็นสาเหตุในการขอขยายระยะเวลาไม่ได้ 

4.3 การที่ผู้ควบคุมงานได้อนุมัติ Shop drawing ให้ผู้รับจ้างแล้ว มิได้หมายความว่า ผู้รับจ้างจะได้รับ
การยกเว้นความรับผิดชอบในการก่อสร้างส่วนนั้นๆ  ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้
ถูกต้อง ในกรณีที่ตรวจพบว่างานก่อสร้างส่วนนั้นไม่ถูกต้องตามสัญญาในภายหลัง  โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาเพิ่มเติม 

5. แผนการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ และการรายงาน 
5.1 แผนการปฏิบัติงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติ งานในรูป  Bar chart และตารางดำเนินงาน  (Work 
schedule) แสดงระยะเวลาและลำดับการดำเนินงานแต่ละประเภท  ขณะเดียวกันต้องแสดง
แผนการปฏิบัติงานร่วมกับผู้รับจ้างช่วงและผู้รับจ้างอ่ืนที่ผู้ว่าจ้างจัดหา อย่างน้อยจะต้องมีแผนงาน
ดังต่อไปนี้ 
5.1.1 แผนกำหนดวันเริ่มงานและวันสิ้นสุดงานแต่ละส่วนของงานก่อสร้างโดยละเอียด  เป็นราย

สัปดาห์, รายเดือนและแผนงานหลัก (Master schedule) 
5.1.2 แผนกำหนดวันจัดส่ง Shop drawing และแผนกำหนดการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์เพ่ือขออนุมัต ิ
5.1.3 แผนกำหนดวันสั่งซื้อและวันส่งเข้าสถานที่ก่อสร้างของวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ต้องใช้ในการ

ก่อสร้าง ทั้งของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วงและผู้รับจ้างอื่น 
5.1.4 แผนกำหนดจำนวนของพนักงาน ช่างแต่ละประเภท คนงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วงและผู้

รบัจ้างอื่น 
5.2 การรวบรวมข้อมูลเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงาน 

ในการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ จากผู้รับจ้างช่วง
และผู้รับจ้างอ่ืน เพ่ือวางแผนงานและประสานงานกันให้รัดกุมที่สุด ผู้ควบคุมงานอาจออกคำสั่งให้
ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติงานบางส่วน เพ่ือให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้ 

5.3 การยื่นขออนุมัติแผนงานหลัก 
การจัดทำแผนงานหลักจะต้องยื่นขออนุมัติต่อผู้ควบคุมงานภายใน  7 วัน นับแต่วันที่เซ็นสัญญา 
พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด ทั้งนี้ผู้รับจ้างหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง จะต้องเซ็นชื่อรับรอง
แผนงานหลักนี้และการที่ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติแผนงานหลักหรือออกคำสั่งเพ่ิมเติม  มิได้
หมายความว่าผู้รับจ้างได้รับการยกเว้นความรับผิดชอบในแผนงานหลักดังกล่าว 
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5.4 การบันทึกการทำงานจริงเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องทำแผนการปฏิบัติงานแสดงให้ทุกฝ่ายเห็นชัดเจนในหน่วยงานก่อสร้างและผู้รับจ้าง
จะต้องบันทึกการทำงานที่เป็นจริงเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ เพ่ือความสะดวกใน
การตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานได้ถูกต้องหรือใกล้เคียง โดย
ต้องจัดทำทุกสัปดาห์ ต้ังแตเ่ริ่มตน้งานจนงานแล้วเสร็จสมบูรณ์    

5.5 ความรับผิดชอบ 
ถ้างานบางส่วนที่ผู้รับจ้างปฏิบัติอยู่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงและผู้รับจ้าง
อ่ืน ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมงานให้สัมพันธ์กัน ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงและผู้
รับจ้างอ่ืนอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่ผู้รับจ้างพบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน 
จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที หากผู้รับจ้างไม่สนใจติดตาม ผู้รับ
จ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไขความเสียหายใดๆ  ที่อาจเกิดขึ้น เว้นแต่งานที่เสียหายนั้นเป็น
หน้าทีโ่ดยตรงของผู้รับจ้างอื่นที่ผู้ว่าจ้างจัดหา 

5.6 การปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน 
หากผู้ควบคุมงานเห็นว่าจะต้องปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานใหม่ ส่งให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ
ทันท ี

5.7 การรายงาน 
เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานและติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง  ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่ง
เอกสารเพื่อเป็นหลักฐานแสดงการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ส่งให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ ดังนี้ 
5.7.1 บัญชีแสดงแรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร สำหรับการก่อสร้างในแต่ละวัน แยกเป็นงานแต่ละ

ประเภท 
5.7.2 สำเนาใบส่งของทั้งหมดที่เข้ามายังหน่วยงานในแต่ละวัน ระบุปริมาณ ชนิด ประเภท ผู้ผลิต 

ผู้จำหน่าย ผู้ส่งและผู้รับ ฯลฯ 
5.7.3 แผนการปฏิบัติงานทุกเดือนและการทำงานจริงเทียบกับแผนการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ 
5.7.4 รายงานความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของงานก่อสร้างทุกสัปดาห์ 
5.7.5 รูปถ่ายงานก่อสร้าง แสดงให้เห็นผลงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างทุกส่วนของอาคาร

ทุก 15 วัน 
5.7.6 อ่ืนๆ ที่ผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานร้องขอ 
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6. การประสานงานระหว่างผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับจ้างอ่ืนทีผู้่ว่าจ้างจัดหา 
6.1 การให้สิ่งอำนวยความสะดวก 

ผู้รับจ้างต้องคิดเผื่อไว้แล้วในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  ในการทำงานของผู้รับจ้างช่วง 
และผู้รับจ้างอ่ืน เพ่ือให้งานก่อสร้างนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ผู้รับจ้างต้องอนุญาตให้ใช้สิ่งอำนวยความ
สะดวกต่างๆ เช่น นั่งร้าน บันได รอกส่งของ ลิฟต์ขนส่ง เครน ฯลฯ โดยต้องวางแผนและ
ประสานงานไม่ให้เกิดการติดขัดในการใช้งานดังกล่าว โดยคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมและ
ยุติธรรม 

6.2 การติดต่อประสานงานก่อสร้าง 
ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า งานก่อสร้างของผู้รับจ้างช่วงและผู้รับจ้างรายอ่ืนไม่เป็นเหตุทำ
ให้แผนการปฏิบัติงานล่าช้า ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและจัดให้มีการประสานงานและประชุม
ระหว่างผู้รับจ้างกับผู้รับจ้างช่วงและผู้รับจ้างอ่ืน โดยจัดให้มีแผนงานแสดงขั้นตอนการทำงานโดย
ละเอียดของงานทุกระบบให้สอดคล้องกันและเป็นไปด้วยดีทุกระบบ เพ่ือให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จ
สมบูรณ ์สามารถใช้งานได้ทันทีตามสัญญา 

6.3 การประชุมระหว่างการก่อสร้าง (Site meeting) 
6.3.1 การประชุมที่ผู้ควบคุมงานได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำในระหว่างการก่อสร้าง  ผู้รับจ้างต้องให้

ตัวแทนผู้รับจ้างหรือผู้จัดการโครงการของผู้รับจ้างร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง  พร้อมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ การประชุมดังกล่าวผู้จัดการโครงการฝ่ายผู้ควบคุมงานจะเป็นประธาน
ในที่ประชุม และฝ่ายผู้ควบคุมงานเป็นผู้บันทึกการประชุม ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อตกลง
ที่มีขึ้นในระหว่างการประชุมนั้น ตามที่มีในบันทึกการประชุม ซึ่งจะเสนอให้ผู้รับจ้างรับรอง
ในการประชุมครั้งถัดไปโดยผู้รับจ้างอาจขอให้ผู้ควบคุมงานแก้ไขบันทึกการประชุมดังกล่าว
ข้างต้นได้และให้มีการบันทึกข้อโต้แย้งดังกล่าวไว้ในบันทึกการประชุมด้วย 

6.3.2 ให้มีการประชุมในระหว่างการก่อสร้างสัปดาห์ละหนึ่งครั้งทุกสัปดาห์ ผู้ควบคุมงานอาจเรียก
ประชุมเพ่ิมหรือเลื่อนการประชุมได้ตามสถานการณ์และความจำเป็น 

7. ตัวอย่างงานตกแต่งและการเตรียมผิวเพื่องานตกแต่งภายหลัง 
7.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำตัวอย่างที่แสดงให้เห็นความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นแผง

ตัวอย่าง หรือห้องตัวอย่าง ตามคำสั่งของผู้ควบคุมงานหรือผู้ออกแบบ เพ่ือแสดงให้เห็นสีหรือ
ลวดลายของวัสดุที่จะใช้ติดตั้งจริง เช่น พ้ืนปูกระเบื้อง หิน ไม้ ผนังฉาบปูนเรียบทาสี บุกระเบื้อง บุ 
Wallpaper ฝ้ายิบซั่ม ไม้ระแนง สวิทซ์ ปลั๊ก ดวงโคม เป็นต้น เพ่ือแสดงให้เห็นฝีมือการติดตั้งวัสดุ
ดังกล่าว เป็นการอนุมัติตัวอย่าง ความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรม ที่จะใช้เป็นมาตรฐานในการ
ตรวจรับงานที่ก่อสร้างจริงต่อไป 
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7.2 ในกรณีที่มีการกำหนดพื้นที่บางส่วนให้เตรียมผิวไว้สำหรับงานตกแต่งภายหลัง เช่น ผิวพ้ืน ผู้รับจ้าง
จะต้องลดระดับและทำการเตรียมผิวพ้ืนไว้ให้ถูกต้องพอดีกับวัสดุที่จะนำมาตกแต่งผิวภายหลัง การ
เตรียมผิวจะต้องทำด้วยความประณีตและต้องใช้ช่างที่มีฝีมือดี ในกรณีที่ผู้ออกแบบลงความเห็นว่า
การเตรียมผิวที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่ถูกต้อง และสั่งให้ผู้รับจ้างแก้ไข ผู้รับจ้างจะต้องทำให้ใหม่จนถูกต้อง 
โดยจะเรียกร้องค่าเสียหายและขอขยายระยะเวลาไม่ได้ ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมผิวเพ่ือตกแต่งให้
ถูกต้องทั้งตำแหน่งและระดับ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ วัสดุตกแต่งใดที่ไม่ได้กำหนดไว้
ชัดเจนในแบบก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งต่อผู้ควบคุมงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือขอทราบ
รายละเอียดการติดตั้ง ขนาด ชนิดและสีของวัสดุตกแต่งดังกล่าวจากผู้ออกแบบ โดยถือว่าเป็น
หน้าที่ที่ผู้รับจ้างจะต้องวางแผนและประสานงานการเตรียมผิวให้พอดีกับการติดตั้งวัสดุตกแต่งใน
ภายหลัง 

8. ตัวแทนของผู้รับจ้าง ช่างฝีมือ และความรับผิดชอบ 
8.1 ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งตัวแทนของผู้รับจ้างหรือผู้จัดการโครงการฝ่ายผู้รับจ้าง ที่มีความสามารถ มี

ประสบการณ์ และเหมาะสมกับงานก่อสร้างนี้ เป็นผู้มีอำนาจเต็มประจำอยู่ในสถานที่ก่อสร้าง
ตลอดเวลา คำสั่งใดที่ผู้ควบคุมงานได้สั่งแก่ตัวแทนของผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นไปตามสัญญา ให้ถือเสมือน
ว่าได้สั่งแก่ผู้รับจ้างโดยตรง ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนตัวแทนของผู้รับจ้างได้ หากเห็นว่าไม่
เหมาะสม   

8.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาสถาปนิก วิศวกร ที่มีประสบการณ์และช่างฝีมือทุกประเภทมาปฏิบัติงาน
ก่อสร้างนี้ ผู้ควบคุมงานอาจออกคำสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้หนึ่งผู้ใดได้ หากผู้นั้นประพฤติผิดมิ
ชอบ หรือไม่มีความสามารถหรือไม่เหมาะสม โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ที่เหมาะสมเข้าปฏิบัติงาน
แทนโดยทันท ี

8.3 ให้ถือว่าผู้รับจ้างเป็นผู้มีความสามารถ มีฝีมือและมีความชำนาญในงานก่อสร้างนี้ โดยมีสถาปนิก
วิศวกร ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน การที่ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ
วัสดุอุปกรณ์หรืองานก่อสร้างใดๆ ไปแล้ว มิได้หมายความว่าผู้รับจ้างจะพ้นความรับผิดชอบ หากมี
การตรวจพบความผิดพลาดของงานก่อสร้างในภายหลัง ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์
ตามสัญญา โดยจะเรียกร้องค่าเสียหายและขอขยายระยะเวลาไม่ได้ 

8.4 ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งสถาปนิก และ/หรือวิศวกร เพ่ือลงชื่อเป็นผู้ควบคุมงานตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารในเอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารสำหรับงานก่อสร้างนี้ 

9. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการตรวจงานก่อสร้าง 
ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงาน มีสิทธิเข้าไปตรวจงานก่อสร้างได้

ตลอดเวลา และตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดสิ่งอำนวยความสะดวกชั่วคราวให้  เช่น 
บันได ทางเดิน ไฟฟ้าส่องสว่าง และอ่ืนๆ ให้แข็งแรงและปลอดภัยหรือตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน 
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10.    การสั่งหยุดงาน 

การก่อสร้างส่วนใดที่ผิดจากรูปแบบหรือไม่ได้คุณภาพงานที่ดีหรือไม่ถูกต้องตามมาตรฐานและวิชา
ช่างที่ด ีผู้ควบคุมงานมีสิทธิสั่งหยุดงานบางส่วนหรือทั้งหมดได้ จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการแก้ไขงานส่วน
นั้นให้เรียบร้อยตามความเห็นชอบของผู้ออกแบบ โดยจะเรียกร้องค่าเสียหายและขอขยายระยะเวลาไม่ได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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บทที่ 1  
1.5 สิ่งอำนวยความสะดวกชั่วคราว 

Temporary Facilities and Controls 

 
1. สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 

1.1 โรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ 
ผู้รับจ้างจะต้องสร้างโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือเก็บและป้องกันความเสียหายของวัสดุอุปกรณ์ทุก
ชนิดที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง โดยมีขนาดตามความเหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการ ทั้งนี้
ห้ามผู้รับจ้างนำวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในงานก่อสร้างนี้มาเก็บไว้ในโรงเก็บดังกล่าว 

1.2 สำนักงานชั่วคราว 
ผู้รับจ้างจะต้องสร้างสำนักงานชั่วคราวสำหรับเป็นที่ทำงานของผู้รับจ้างและตัวแทนผู้ว่าจ้าง และ/
หรือ ผู้ควบคุมงาน ประกอบด้วย สำนักงาน, ห้องประชุม, ห้องเก็บวัสดุตัวอย่าง, ห้องน้ำ, ห้องส้วม
และอุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็น เช่น โต๊ะทำงาน, เก้าอ้ี, โต๊ะวางแบบ, ตู้เอกสาร, เครื่องโทรศัพท์
และโทรสาร เป็นต้น 

1.3 บ้านพักคนงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องสร้างบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม และสิ่งสาธารณูปโภคที่จำเป็น โดยมีการ
ดูแลให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มีการขจัดขยะมูลฝอยเป็นประจำ ห้ามผู้รับจ้างหรือ
ลูกจ้างปลูกสร้างร้านค้า ร้านอาหารภายในที่ดินของผู้ว่าจ้างเป็นอันขาด นอกจากจะได้รับอนุมัติ
จากผู้ว่าจ้าง หากสถานที่สร้างบ้านพักคนงานไม่เพียงพอหรือผู้ว่าจ้างไม่อนุมัติให้สร้าง ผู้รับจ้าง
จะต้องจัดหาที่อื่นเอง 

1.4 ห้องประชุม 
ผู้รับจ้างต้องจัดสร้างห้องประชุมในสำนักงานชั่วคราว ขนาดที่เพียงพอสำหรับเป็นที่ประชุมใน
หน่วยงานก่อสร้าง ประกอบด้วย โต๊ะ เก้าอ้ี กระดานพร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียนและสิ่งจำเป็นต่างๆ 
ตามความเหมาะสม 

1.5 ป้ายชื่อโครงการ 
ห้ามจัดตั้งแผ่นโฆษณาใดๆ ในบริเวณก่อสร้าง นอกจากจะได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร

จากผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้าง แต่ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายบอกชื่องาน (PROJECT) ชื่อผู้รับจ้าง 

(MAIN CONTRACTOR) และผู้รับจ้างอ่ืนๆ ชื่อบริษัทผู้ออกแบบ รวมทั้งข้อความอ่ืนๆ ซึ่งเกี่ยวข้อง

กับงานนี้ โดยมีข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมาย ขนาดไม่ต่ำกว่า 4.8  6.0 

เมตร จำนวน 2 ป้าย พร้อมไฟส่องป้ายที่เหมาะสม ป้ายดังกล่าวจะต้องมั่นคงแข็งแรงตลอด

ระยะเวลาก่อสร้าง  
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1.6 แบบรายละเอียดและผังแสดงสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว 
ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบผังแสดงการจัดวางตำแหน่งสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณา
เพ่ือเสนอผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อน และต้องเริ่มก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวทันทีที่ได้รับการอนุมัติ ใน
กรณีท่ีต้องมีถนนชั่วคราวควรจัดวางตำแหน่งให้ตรงกับถนนที่จะก่อสร้างจริงตามแบบก่อสร้าง และ
จะต้องจัดลำดับตำแหน่งสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวให้สัมพันธ์กับงานก่อสร้าง รวมทัง้จัดระบบการจราจร
ทั้งภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดการกีดขวางต่องานก่อสร้างและการจราจร
ส่วนรวมภายนอกบริเวณก่อสร้าง 

1.7 เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ประกอบงานก่อสร้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งนั่งร้านที่แข็งแรง มั่นคง ถูกต้องตามข้อกำหนดนั่งร้านสำหรับงาน
ก่อสร้างอาคาร ติดตั้งลิฟต์ส่งของหรืออุปกรณ์เครื่องยกต่างๆ หรือ TOWER CRANE ถูกต้องตาม
มาตรฐานความปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การ
ติดต้ัง เคลื่อนย้าย รื้อถอน จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน 

1.8 การดูแลรักษา 
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีคนงานประจำ เพ่ือดูแลความสะอาดสำหรับสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว มีช่างประจำ
สำหรับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ ให้อยู่ในสภาพปลอดภัยและใช้งานได้ดี 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

1.9 ค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  การขออนุญาต การดูแล
รักษาความสะอาดและซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงการรื้อถอนและทำความสะอาด
เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

2. รั้วชั่วคราวและยามรักษาการ 
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีรั้วชั่วคราวรอบบริเวณก่อสร้างตามแนวเขตที่ดินที่ระบุในแบบ  และต้อง

ตรวจสอบให้ถูกต้องตามหลักหมุดที่ระบุไว้ในโฉนด โดยทำด้วยโครงไม้หรือเหล็กและบุด้วยแผ่นสังกะสีสี
เขียว หรือแผ่นเหล็กเคลือบสี สูงไม่ต่ำกว่า 2.40 เมตร จากพ้ืนดิน มีความมั่นคงแข็งแรง มีประตูปิด-เปิด 
มีป้อมยามและยามคอยควบคุมการเข้าออกตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน  ส่วนที่ติดกับที่สาธารณะ
และอาคารข้างเคียง จะต้องมีการป้องกันวัสดุตกลงมาเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือสร้างความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินที่อยู่ข้างเคียง ถือเป็นหน้าที่ที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และผู้รับจ้างต้องรักษา
ซ่อมแซมให้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาก่อสร้างผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ติดตั้ง การขอ
อนุญาต ค่าธรรมเนียม ค่าบำรงุรกัษา ค่ารื้อถอนรวมถึงค่ายามรักษาการ 
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3. ถนน ที่จอดรถ และทางเดินชั่วคราว 
3.1 ถนนและท่ีจอดรถชั่วคราว 

ในระหว่างการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องจัดให้มีทางเข้าออกบริเวณท่ีก่อสร้างและที่จอดรถชั่วคราว โดย
ใช้แอสฟัลต์หรือคอนกรีตที่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกของรถขนส่งได้  โดยไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อระบบระบายน้ำหรือกีดขวางทางสัญจรและทางน้ำสาธารณะ  ผู้รับจ้างต้องดูแลรักษา
ทางเข้าออกดังกล่าว ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ให้ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม  

3.2 ทางเดินชั่วคราว 
ผู้รบัจ้างต้องจัดให้มีทางเดินและบันไดชั่วคราวในบริเวณก่อสร้างตามความจำเป็น และตามขั้นตอน
ของงานก่อสร้าง เพ่ือให้สามารถเข้าถึงบริเวณต่างๆ ของงานก่อสร้างได้ทุกแห่ง มีสภาพที่แข็งแรง 
ปลอดภัยและเมื่อหมดความจำเป็น ให้รื้อถอนออกไป พร้อมทั้งซ่อมแซมส่วนก่อสร้างที่เสียหายให้
เรียบร้อย โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

4. การตัดทางเท้าและต่อเชื่อมท่อระบายน้ำ 
ในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัดทางเท้า ต่อเชื่อมท่อระบายน้ำกับท่อระบาย

น้ำสาธารณะผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบดำเนินการขออนุญาตต่อทางราชการให้ถูกต้อง โดยเป็นค่าใช้จ่ายของ
ผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

5. ไฟฟ้าที่ใช้ในงานก่อสร้าง 
5.1 ระบบไฟฟ้าชั่วคราว 

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าชั่วคราวเพ่ือใช้ในงานก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จ โดย
ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายตั้งแต่การขออนุญาตติดตั้งระบบไฟฟ้าชั่วคราวจากการไฟฟ้าฯ รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ทั้งหลาย ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษา ค่ารื้อถอน รวมถึงส่วนที่เป็นงานของผู้
รับจ้างช่วงและผู้รับจ้างอ่ืนที่ผู้ว่าจ้างจัดหาด้วย โดยผู้รับจ้างช่วงและผู้รับจ้างอ่ืนเป็นผู้จ่ายเฉพาะค่า
ไฟฟ้าและค่าอุปกรณ์ในส่วนที่ตนใช้งานเท่านั้น 

5.2 ความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าชั่วคราว 
ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าชั่วคราวที่ใช้ในงานก่อสร้าง  ให้มี
ความปลอดภัยโดยทั้งมีระบบการป้องกันการลัดวงจรและการตัดตอนไฟฟ้าได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
และเป็นไปตามกฎข้อบังคับของการไฟฟ้าฯหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

5.3 ขนาดของกระแสไฟฟ้าชั่วคราว 
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ขนาดของกระแสไฟฟ้าชั่วคราวที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่ต้องจัดให้
มีเพียงพอกับการใช้งานดังกล่าว ตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จ รวมถึงการทดสอบระบบไฟฟ้า
ทั้งหมดก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้ควบคุมงานอาจออกคำสั่งให้ผู้รับจ้างแก้ไขเพ่ิมเติมขนาด
กระแสไฟฟ้าชั่วคราวให้เหมาะสมได้ โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 
 

6. น้ำประปาที่ใช้ในงานก่อสร้าง 
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีระบบน้ำประปาชั่วคราว เพ่ือใช้ในงานก่อสร้างตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จ 

รวมถึงการทดสอบระบบน้ำใช้และระบบสุขาภิบาลทั้งหมดก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย โดยผู้รับจ้างเป็นผู้
ออกค่าใช้จ่ายตั้งแต่การขออนุญาตติดตั้งระบบน้ำประปาชั่วคราวจากการประปาฯ  รวมทั้งค่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าน้ำประปา ค่าบำรุงรักษา ค่ารื้อถอน รวมถึงส่วนที่เป็นงานของผู้รับจ้างช่วงและผู้รับจ้างรายอ่ืนที่
ผู้ว่าจ้างจัดหามาด้วย โดยผู้รับจ้างช่วงและผู้รับจ้างอ่ืนเป็นผู้จ่ายเฉพาะค่าน้ำและอุปกรณ์ในส่วนที่ตนใช้
งานเท่านั้น 

7. การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 
7.1 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม “ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการก่อสร้าง

อาคารและสาธารณูปโภค” ลงวันที่ 23 กันยายน 2539 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียง กรณีงานก่อสร้างนอกเหนือจากในกรุงเทพมหานคร 
ให้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานครฉบับดังกล่าวโดยอนุโลม 

7.2 ผู้รับจ้างต้องจัดทำระบบบำบัดและระบายน้ำทิ้งของห้องน้ำชั่วคราวให้ถูกสุขลักษณะและถูกต้อง
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบระบายน้ำที่เกิดจากการก่อสร้างและจากฝนตก โดยจะต้อง
ไม่ให้มีน้ำขังหรือส่งกลิ่นเหม็นในบริเวณก่อสร้างและที่ข้างเคียง 

7.3 ผู้รับจ้างต้องขนขยะมูลฝอย เศษวัสดุ สิ่งของเหลือใช้ต่างๆ ที่ทำความสกปรกหรือกีดขวางการ
ทำงานออกจากบริเวณก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอทุกวัน โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพ่ือ
ความปลอดภัย ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารและบริเวณก่อสร้าง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง รวมถึงต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุกส่วนของอาคารและทั่วบริเวณ
ก่อสร้างก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย 
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บทที่ 1  
1.6 วัสดุและอุปกรณ ์

Product Requirements 
 

1. ขอบเขตของงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความชำนาญ มีระบบควบคุม

คุณภาพในการปฏิบัติงานที่ดี มีเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สำหรับการก่อสร้างงาน
ต่างๆ ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ 

2. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
2.1 วัสดุอุปกรณ์ที่ปรากฏอยู่ในแบบและรายการประกอบแบบหรือที่มิได้อยู่ในแบบและรายการ

ประกอบแบบก็ดี แต่เป็นส่วนประกอบของการก่อสร้าง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการก่อสร้าง และ
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาเพ่ือใช้ในงานก่อสร้างนี้ทั้งสิ้น 

2.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนการจัดซื้อ และ
จัดส่งเข้ามาให้ทันกับการก่อสร้างตามแผนปฏิบัติงาน 

2.3 ในกรณีวัสดุอุปกรณ์บางอย่างซึ่งระบุให้ใช้ของต่างประเทศหรือต้องใช้ระยะเวลาในการผลิต ผู้รับ
จ้างจะต้องจัดการสั่งซื้อล่วงหน้าเพื่อให้ทันการใช้งานตามแผนปฏิบัติงาน 

2.4 ห้ามผู้รับจ้างนำวัสดุอุปกรณ์ท่ีไม่ได้รับการอนุมัติเข้ามาในสถานที่ก่อสร้าง 

3. คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ 
วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการก่อสร้างนี้จะต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน จะต้อง

มีคุณภาพดี ไม่มีรอยชำรุด เสียหายและถูกต้องตรงตามที่ระบุในแบบและรายการประกอบแบบ  หรือ
ตามท่ีได้รับอนุมัต ิ

4. การตรวจสอบและทดสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ 
4.1 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบ และมีผลการตรวจสอบคุณภาพวัสดุ อุปกรณ์ทุกชนิดที่จะ

นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนที่จะออกจากโรงงานผู้ผลิต ผู้รับจ้างต้องแสดงใบรับรองผลการ
ตรวจสอบดังกล่าวให้ผู้ควบคุมงานพิจารณา เพ่ือแสดงว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ ได้รับการตรวจสอบ
ถูกต้องตามมาตรฐานที่ดีแล้ว 

4.2 ในกรณีที่มีข้อกำหนดให้ทดสอบ ให้ผู้รับจ้างนำวัสดุอุปกรณ์นั้น ไปทดสอบตามสถาบันที่กำหนดไว้ 
ในการทดสอบผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้า เพ่ือจะได้อยู่ร่วมในการทดสอบด้วย 
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้มีหนังสืออนุญาตให้ตัวแทนของบริษัทผู้ทดสอบหรือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์รายใด
เข้าไปในบริเวณก่อสร้าง เพ่ือตรวจสอบหรือทดสอบในบริเวณก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องให้ความสะดวก
กับตัวแทนดังกล่าว 
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5. การเสนอตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ 
5.1 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ

พิจารณาอนุมัติ โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนงานแสดงระยะเวลาจัดส่งตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ
การพิจารณาอนุมัติ โดยจะต้องมีระยะเวลาล่วงหน้าเพียงพอต่อการพิจารณา ก่อนการสั่งซื้อและ
ติดตั้งตามลำดับขั้นตอนในแผนปฏิบัติงาน 

5.2  วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนการติดตั้ง  โดยเมื่อได้รับการ
อนุมัติแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์นั้นทันที เพ่ือให้ทันกับแผนงานการติดตั้ง หากผู้
รับจ้างดำเนินการติดตั้งโดยมิได้รับการอนุมัติ ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่ทันทีตามคำสั่งของผู้
ควบคุมงาน โดยจะขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง หรือคิดราคาเพ่ิมมิได้ วัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการ
อนุมัติแล้ว ยังไม่พ้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ได้คุณภาพหรือการ
ติดตั้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตหรือตามหลักวิชาช่างที่ดี 

5.3 เมื่อมีการอนุมัติวัสดุอุปกรณ์ใดๆ แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดซื้อโดยไม่ชักช้า โดยถ้าผู้ว่าจ้าง
ขอดูใบสั่งซื้อสินค้า ผู้รับจ้างจะต้องยินดีให้ตรวจสอบตลอดเวลา 

6. การขอเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์ 
6.1 ผู้ออกแบบจะรับพิจารณาการขอเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์ภายใน 90 วัน หลังจากวันทำสัญญาจ้าง

เหมาก่อสร้าง 
6.2 ผู้ออกแบบสามารถยืนยันให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ หากผู้รับจ้างไม่มีเหตุผลเพียงพอในการขอ

เทียบเท่า 
6.3 กรณีที่มีการระบุวัสดุอุปกรณ์ 1 ยี่ห้อหรือมากกว่า และระบุว่าเทียบเท่า ผู้ควบคุมงานสามารถ

ยืนยันให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ การพิจารณาเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์จะกระทำต่อเมื่อไม่
สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามท่ีระบุไว้ ทั้งนี้จะต้องไม่ใช่เหตุผลที่เกิดจากการทำงานล่าช้าหรือการ
ทำงานบกพร่องของผู้รับจ้าง เช่น การสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติแล้วล่าช้า เป็นต้น 

6.4 ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ ผลการทดสอบ ราคา การรับประกันที่สามารถยืนยัน
คุณภาพมาตรฐานและอ่ืนๆ ตามที่ผู้ออกแบบต้องการ เพ่ือประกอบการพิจารณา นอกจากการใช้
งานแล้ว ผู้ออกแบบจะพิจารณาเรื่องความสวยงาม ความแข็งแรง ความปลอดภัย เป็นหลัก ให้ถือ
คำวินิจฉัยของผู้ออกแบบเป็นข้อยุติ ผู้ออกแบบสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีเห็น
ว่า มีคุณภาพดีกว่าและราคาสูงกว่าที่ระบุไว้ได้ 

6.5 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับผลกระทบหรืองานต้องเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเทียบเท่า 
6.6 ผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นหรือเวลาที่สูญเสียไป เนื่องจากการเทียบเท่า 
6.7 ผู้รับจ้างจะต้องเผื่อระยะเวลาในการพิจารณาการเทียบเท่าที่ต้องออกแบบใหม่หรือต้องขออนุญาต

ส่วนราชการที่เก่ียวข้องใหม่ด้วย โดยจะขอขยายระยะเวลามิได้ 
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บทที่ 2  
2.1 การสำรวจรังวัด 

Surveys 
 

1. การสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง 
1.1 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตรวจสอบสำรวจพ้ืนที่ที่จะทำการก่อสร้าง เพ่ือให้รู้สภาพต่างๆ ของ

สถานที่ก่อสร้างหรือบริเวณก่อสร้าง จะได้เป็นแนวทางในการพิจารณาทำงาน Site work ต่างๆ 
เช่น ทางเข้า-ออก สภาพพ้ืนที่ที่จะก่อสร้าง สภาพรั้วเดิมโดยรอบและสภาพอาคารข้างเคียง เป็นต้น 

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำการรังวัดสถานที่ก่อสร้าง วางผังอาคาร จัดทำระดับอ้างอิง ตรวจสอบแนวและ
ระยะต่างๆ ตามแบบก่อสร้าง ตรวจสอบหลักเขตที่ดินให้ถูกต้องตามโฉนดที่ดิน  พร้อมจัดทำ
รายงานความถูกต้องหรือความคลาดเคลื่อนต่างๆ ที่แตกต่างไปจากแบบก่อสร้างเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ผู้ควบคุมงานและผู้ออกแบบพิจารณาตรวจสอบและอนุมัติก่อนดำเนินงานขั้นต่อไป 

1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ทันสมัย ช่างฝีมือดีและแรงงานที่เหมาะสม
เพียงพอ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน เพ่ือการปฏิบัติงานสำรวจรังวัด วางผัง วาง
ระดับตรวจสอบแนวดิ่ ง แนวฉากและระยะต่างๆ  ของงานก่อสร้าง ด้วยความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพและได้ผลงานที่ถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานที่ดี ตั้งแต่เริ่มต้นงานก่อสร้างจนงานแล้ว
เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงการดูแลรักษาหมุดอ้างอิงต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีและถูกต้องตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

1.4 ผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจอาคารข้างเคียงโดยรอบบริเวณก่อสร้าง  โดยทำการถ่ายรูปสภาพ
ปัจจุบันทั้งภายนอกและภายในของอาคารข้างเคียงทุกหลัง พร้อมทำบันทึกไว้เป็นหลักฐาน โดยมี
พยานก่อนลงมือทำการก่อสร้าง 
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บทที่ 2  
2.2 การร้ือถอน 
Demolition 

 
1. การรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างเดิม 

ในทันทีที่ผู้รับจ้างได้รับมอบสถานที่ก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างหรือได้รับอนุมัติให้เข้าเริ่มทำการก่อสร้าง  
ในบริเวณสถานที่ก่อสร้างตามสัญญา ให้ผู้รับจ้างดำเนินการรื้อถอนอาคารเดิม ต้นไม้ และอ่ืนๆ ที่มีอยู่ใน
บริเวณนั้นทันที ตามระบุในแบบและสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างต้องใช้ความระมัดระวังต่อสิ่งปลูกสร้างข้างเคียง 
ต้นไม้เดิมและระบบสาธารณูปโภคเดิม เช่น ท่อประปา สายไฟฟ้าใต้ดิน เป็นต้น ไม่ให้กระทบกระเทือน
หรือเกิดความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างเดิม หากจำเป็นต้องรื้อ
ถอนสิ่งปลูกสร้างข้างเคียง หรือตัดต้นไม้ หรือโยกย้ายระบบสาธารณูปโภคเดิม ผู้รับจ้างจะต้องขออนุมัติ
จากผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการ 

2. วิธีการรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้างเดิม 
ห้ามผู้รับจ้างใช้วิธีการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างเดิมหรือต้นไม้ โดยวิธีที่จะก่อให้เกิดอันตราย

ใดๆ หรือเป็นเหตุให้เกิดความตระหนกตกใจจากการกระทำดังกล่าวแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง  ผู้รับจ้าง
จะต้องดำเนินการขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อน  โดยถือเป็นภาระและเป็น
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจา้งทั้งสิ้นยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในแบบและสัญญา 

3. กรรมสิทธิ์ในวัสดุสิ่งของ 
วัสดุสิ่งของที่ได้จากการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดให้ตกเป็นของผู้รับจ้าง  ยกเว้นวัสดุ

สิ่งของที่ได้ระบุไว้เป็นพิเศษให้ส่งมอบแก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องทำการรื้อถอนด้วยความ
ประณีต ไม่ให้วัสดุสิ่งของดังกล่าวเสียหายและส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างตามสถานที่ ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ 

4. การขนย้ายและถมกลับ 
ผู้รับจ้างต้องขนย้ายวัสดุสิ่งของที่รื้อถอนทั้งหมดออกไปจากบริเวณก่อสร้าง รวมถึงส่วนของอาคาร

ที่อยู่ใต้ดินเช่น ฐานราก เสาเข็ม บ่อน้ำ สระน้ำ แท่นคอนกรีต รากต้นไม้และสิ่งกีดขวางงานก่อสร้าง
ทั้งหลาย ทั้งที่อยู่บนดินและใต้ดิน พร้อมทั้งถมดินกลับให้เรียบร้อยตามระดับดินเดิม  เพ่ือสามารถ
ดำเนินการก่อสร้างขั้นต่อไป โดยถือเป็นภาระและค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้นค่าใช้จ่ายในส่วนที่มองไม่
เห็น และผู้รับจ้างไม่ได้เสนอค่าราคาเหมารวมไว้ในสัญญา ให้คิดเป็นงานเพ่ิมตามความเป็นจริงหรือตาม
การพิจารณาอนุมัติของผู้ออกแบบ โดยผู้รับจ้างจะต้องมีภาพถ่ายหรือหลักฐานอ่ืนที่เชื่อถือได้ และมีพยาน
จากฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานตรวจสอบดูแลอยู่ตลอดเวลา  
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บทที่ 3 
3.1 งานไม้แบบ 

Concrete Forming 
 

1. ขอบเขตของงาน 
1.1 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้คำนวณออกแบบงานไม้ โดยต้องคำนึงถึงการโก่งตัวขององค์อาคารอย่าง

ระมัดระวัง และจะต้องใช้แรงงานที่มีฝีมือและความชำนาญในการติดตั้งงานไม้แบบ เพ่ือให้ได้ผิว
คอนกรีตที่ดี มีขนาดตามระบุในแบบ 

1.2 ค้ำยัน 
1.2.1 เมื่อใช้ค้ำยัน การต่อหรือวิธีการค้ำยันซึ่งได้จดทะเบียนสิทธิบัตรไว้  จะต้องปฏิบัติตาม

ข้อแนะนำของผู้ผลิตเกี่ยวกับความสามารถในการรับน้ำหนักอย่างเคร่งครัดในเรื่องการยึด
โยง และน้ำหนักบรรทุกความปลอดภัยสำหรับความยาวระหว่างที่ยึดของค้ำยัน 

1.2.2 ห้ามใช้การต่อแบบทาบมากกว่า 3 อันสลับกันสำหรับค้ำยันใต้แผ่นพ้ืน หรือไม่เกินทุกๆ 3 
อันสำหรับค้ำยันใต้คาน และห้ามต่อค้ำยันเกินกว่าหนึ่งแห่ง นอกจากจะมีการยึดทแยงที่จุด
ต่อทุกๆแห่ง การต่อค้ำยันดังกล่าวจะต้องกระจายให้สม่ำเสมอทั่วไปเท่าที่จะทำได้  รอยต่อ
จะต้องไม่อยู่ใกล้กับกึ่งกลางของตัวค้ำยันโดยไม่มีที่ยึดด้านข้าง ทั้งนี ้เพ่ือป้องกันการโก่ง 

1.2.3 จะต้องคำนวณ ออกแบบรอยให้ต้านทานการโก่งและการดัด เช่นเดียวกับองค์อาคารที่รับ
แรงอัดอ่ืนๆ วัสดุที่ใช้ต่อค้ำยันไม้จะต้องไม่สั้นกว่าหนึ่งเมตร 

1.3  การยึดทแยง ระบบไม้แบบจะต้องคำนวณการออกแบบให้ถ่ายแรงทางข้างลงสู่ พ้ืนดินในลักษณะ
ปลอดภัยตลอดเวลา จะต้องจัดให้มีการยึดทแยงทั้งในระนาบดิ่งและระนาบตามต้องการ เพ่ือให้มี
สติฟเนส (Stiffness) สูง และเพ่ือป้องกันการโก่งขององค์อาคารเดี่ยวๆ 

1.4 งานไม้แบบสำหรับฐานราก จะต้องสร้างให้สามารถปรับระดับทางแนวดิ่งได้ เพ่ือเป็นการชดเชยกับ
การทรุดตัวที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือให้เกิดการทรุดตัวน้อยที่สุดเมื่อรับน้ำหนักเต็มที่ ในกรณีที่ใช้ไม้ต้อง
พยายามให้มีจำนวนรอยต่อทางแนวราบน้อยที่สุดโดยเฉพาะจำนวนรอยต่อ  ซึ่งแนวเสี้ยนบรรจบ
บนแนวเสี้ยนด้านข้างอาจใช้ลิ่มสอดที่ยอดหรือก้นของค้ำยันอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะใช้สองปลาย
ไม่ได้ เพ่ือให้สามารถปรับแก้การทรุดตัวที่ไม่สม่ำเสมอทางแนวดิ่งได้ หรือเพ่ือสะดวกในการถอด
แบบ 

1.5 ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบแสดงรายละเอียดของงานแบบหล่อ เพ่ือให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อน หาก
แบบดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้รับจ้างจะต้องจัดการแก้ไขตามที่กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนที่จะเริ่ม
งาน การที่ผู้ควบคุมงานอนุมัติในแบบที่จะเสนอแก้ไขมาแล้ว มิได้หมายความว่าผู้รับจ้างจะหมด
ความรับผิดชอบที่จะต้องทำการก่อสร้างให้ดีและดูแลรักษาให้แบบหล่ออยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
ตลอดเวลา 
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1.6 สมมติฐานในการคำนวณออกแบบสำหรับแบบหล่อจะต้องแสดงค่าต่างๆ ที่สำคัญ ตลอดจนสภาพ
การบรรทุกน้ำหนัก รวมทั้งน้ำหนักบรรทุกจร อัตราการบรรทุก ความสูงของคอนกรีตที่จะปล่อยลง
มา น้ำหนักอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งอาจต้องทำงานบนแบบหล่อ แรงดันฐาน หน่วยแรงต่างๆ และ
ข้อมูลที่สำคัญอ่ืนๆ 

1.7 รายการต่างๆ ที่ต้องปรากฏในแบบสำหรับงานแบบหล่อ มีดังนี้ 
1.7.1 สมอ ค้ำยันการยึดโยง 
1.7.2 การปรับแบบหล่อในระหว่างเทคอนกรีต 
1.7.3 แผ่นกั้นน้ำ ร่องลิ้น และสิ่งที่จะต้องสอดไว้ 
1.7.4 นั่งร้าน 
1.7.5 รูน้ำตา หรือรูที่เจาะไว้สำหรับเครื่องจี้ ถ้ากำหนด 
1.7.6 ช่องสำหรับทำความสะอาด 
1.7.7 รอยต่อในขณะก่อสร้าง รอยต่อสำหรับควบคุมและรอยต่อขยายตัวตามท่ีระบุในแบบ 
1.7.8 แถบมนสำหรับมุมที่ไม่ฉาบ (เปลือย) 
1.7.9 การยกท้องคาน และพ้ืนกันแอ่น 
1.7.10 การเคลือบผิวแบบหล่อ 
1.7.11 รายละเอียดในการค้ำยัน ปกติจะไม่ยอมให้มีการค้ำยันซ้อน นอกจากผู้ควบคุมงานจะ

อนุมัติ 

2. วัสดุ 
ผู้รับจ้างอาจใช้วัสดุใดทำแบบหล่อก็ได้ การทำแบบหล่อจะต้องให้พอดี เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้วจะ

อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง มีขนาดและผิวตรงตามที่กำหนดในแบบ 

3. การติดตั้ง 
3.1 ทั่วไป 

3.1.1 แบบหล่อจะต้องได้รับการตรวจก่อนที่จะเรียงเหล็กเสริมได้ 
3.1.2 แบบหล่อจะต้องแน่นสนิท เพ่ือป้องกันไม่ให้น้ำปูนไหลออกจากคอนกรีต 
3.1.3 แบบหล่อจะต้องสะอาด ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าถึงก้นแบบจากภายในได้ จะต้องจัดช่องไว้ 

สำหรับขจัดสิ่งที่ไม่ต้องการต่างๆ ออกก่อนเทคอนกรีต 
3.1.4 ห้ามนำแบบหล่อที่ชำรุดจนถึงขั้นที่จะทำลายผิวหน้าหรือคุณภาพคอนกรีตได้มาใช้อีก 
3.1.5 ให้หลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ำหนักบนคอนกรีตซึ่งเทได้เพียงหนึ่งสัปดาห์  ห้ามโยนของหนักๆ 

เช่น มวลรวมไม้ กระดาน เหล็กเสริมหรืออ่ืนๆ ลงบนคอนกรีตใหม่ หรือแม้กระทั่งการกอง
วัสดุ 

3.1.6 ห้ามโยนหรือกองวัสดุก่อสร้างบนแบบหล่อ ในลักษณะที่จะทำให้แบบหล่อนั้นชำรุดหรือเป็น
การเพ่ิมน้ำหนักเกินไป 
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3.2 งานปรับแบบหล่อ 
3.2.1 ก่อนเทคอนกรีต 

3.2.1.1  จะต้องติดตั้งอุปกรณ์สำหรับให้ความสะดวกในการจัดการเคลื่อนตัวของแบบหล่อ
ขณะเทคอนกรีตไว้ที่แบบส่วนที่มีท่ีรองรับ 

3.2.1.2  หลังจากตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนเทคอนกรีต จะต้องใช้ลิ่มที่ใช้ในการจัดแบบ
หล่อให้ได้ที่ให้แน่นหนา 

3.2.1.3  จะต้องยึดแบบหล่อกับค้ำยันข้างใต้ให้แน่นหนาพอที่จะไม่เกิดการเคลื่อนตัวทั้ง
ทางด้านข้างและด้านขึ้นลงของส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบแบบหล่อทั้งหมดขณะ
เทคอนกรีต 

3.2.1.4  จะต้องเผื่อระดับมุมไว้สำหรับรอยต่อต่างๆ ของแบบหล่อ การทรุดการหดตัวของ
ไม้ การแอ่นเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกคงที่และการหดตัวทางอีลาสติกขององค์
อาคารในแบบหล่อ ตลอดจนการยกท้องคานและพ้ืน  ซึ่งกำหนดไว้ในแบบ
ก่อสร้าง 

3.2.1.5  จะต้องจัดเตรียมวิธีปรับระดับของค้ำยัน ในกรณีที่เกิดการทรุดตัวมากเกินไป เช่น 
ใช้ลิ่มหรือแม่แรง 

3.2.1.6  ควรจัดทำทางเดินสำหรับอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้ โดยทำเสาหรือขารองรับตามแต่
ต้องการ และต้องวางบนแบบหล่อหรือองค์อาคารที่เป็นโครงสร้างโดยตรง ไม่ควร
วางบนเหล็กเสริม นอกจากจะทำที่รองรับเหล็กนั้นเป็นพิเศษ แบบหล่อจะต้อง
พอเหมาะกับที่ รองรับของบนทางเดินดังกล่าว  โดยยอมให้ เกิดการแอ่น 
ความคลาดเคลื่อนหรือการเคลื่อนตัวทางข้างไม่เกินค่าท่ียอมให้ 

3.2.2 ระหว่างและหลังการเทคอนกรีต 
3.2.2.1  ในระหว่างและหลังการเทคอนกรีต จะต้องตรวจสอบระดับการยกท้องคานและ

พ้ืน และการได้ดิ่งของระบบแบบหล่อ หากจำเป็นต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันทีใน
ระหว่างการก่อสร้างหากปรากฏว่าแบบหล่อเริ่มไม่แข็งแรง และแสดงให้เห็นว่า
เกิดการทรุดตัวมากเกินไปหรือเกิดการโก่งบิดเบี้ยวแล้ว ให้หยุดงานทันที หากเห็น
ว่าส่วนใดชำรุดมาก ให้รื้อออกแล้วเสริมแบบหล่อให้แข็งแรงยิ่งขึ้น 

3.2.2.2  จะต้องมีผู้เฝ้าคอยสังเกตแบบหล่ออยู่ตลอดเวลา เพ่ือที่ว่าเมื่อเห็นว่าสมควรจะ
แก้ไขส่วนใดจะได้ดำเนินการได้ทันที ผู้ที่ทำหน้าที่นี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย
เป็นหลักสำคัญ 

 
3.2.2.3  การถอดแบบหล่อและที่รองรับ หลังจากการเทคอนกรีตแล้วจะต้องคงที่รองรับไว้

กับที่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าที่กำหนดข้างล่างนี้ ในกรณีที่ใช้คอนกรีตชนิดที่ให้กำลัง
สูงเร็ว อาจลดระยะเวลาดังกล่าวลงได้ตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน 



โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนกังานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่) 
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

28 บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอรไ์พรส์ จำกัด 

• ค้ำยันใต้คาน 21 วัน 
• ค้ำยันใต้แผ่นพ้ืน 21 วัน 
• ผนัง 48 ชั่วโมง 
• เสา 48 ชั่วโมง 

ผู้ควบคุมงานอาจสั่งให้ยืดเวลาการถอดแบบออกไปอีกได้หากเห็นสมควร 

4. การแก้ไขผิวที่ไม่เรียบร้อย 
4.1 ทันทีที่ถอดแบบจะต้องทำการตรวจสอบ หากพบว่าคอนกรีตไม่เรียบร้อยจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุม

งานทราบทันที เมื่อผู้ควบคุมงานให้ความเห็นชอบวิธีการแก้ไขแล้ว ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อม
ในทันท ี

4.2 หากปรากฏว่ามีการซ่อมแซมผิวคอนกรีตก่อนได้รับการตรวจสอบจากผู้ควบคุมงาน คอนกรีตส่วน
นั้นอาจถือเป็นคอนกรีตเสียได้ 
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บทที่ 3 
3.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต 
Concrete Reinforcing 

 
1. ขอบเขตของงาน 

1.1 ข้อกำหนดในหมวดนี้ให้รวมถึงการจัดหา การตัด การดัดและการเรียงเหล็กเสริม ตามชนิดและชั้น
ที่ระบุไว้ในแบบและรายการประกอบแบบ งานที่ทำจะต้องตรงตามแบบและตามคำแนะนำของผู้
ควบคุมงานอย่างเคร่งครัด รายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กเสริมคอนกรีตซึ่งมิได้ระบุในแบบและรายการ
ประกอบแบบนี้ให้ปฏิบัติตาม “มาตรฐานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน” ของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

1.2 รายการอ้างอิง 
1.2.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.20 - 2559 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กเส้นกลม 
1.2.2  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.24 – 2559 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กข้ออ้อย 
1.2.3  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.138 - 2562 ลวดผูกเหล็ก 

2. วัสดุ 
2.1 เหล็กเสริมคอนกรีต หมายถึง เหล็กเส้นกลมเกลี้ยงธรรมดาหรือเหล็กข้ออ้อย เป็นเหล็กที่มีขนาดโต

เสมอต้นเสมอปลาย มีพ้ืนที่หน้าตัดไม่น้อยกว่าการคำนวณจากเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กตามระบุ
ในแบบเป็นเหล็กใหม่ผิวสะอาด ปราศจากสนิมขุมหรือน้ำมัน ไม่มีรอยแตกร้าว และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.ทั้งขนาด น้ำหนัก และคุณสมบัติอ่ืนๆ 

2.2 ปริมาณและขนาดทั้งหมดของเหล็กเสริมคอนกรีต ให้ถือตามท่ีกำหนดไว้ในแบบโครงสร้าง ผู้รับจ้าง
จะต้องเตรียมเหล็กเสริมตามตำแหน่ง ปริมาณและขนาด ให้ถูกต้องตามแบบและรายการประกอบ
แบบโดยเคร่งครัด 

2.3 คุณสมบัติของเหล็กเสริมคอนกรีต 
ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในแบบให้ใช้คุณสมบัติของเหล็กเสริมคอนกรีตดังต่อไปนี้ 
2.3.1  เหล็กเส้นกลม (SR-24) ใช้สำหรับเหล็กที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ถึง 9 มิลลิเมตร

คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.20 - 2559 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: 
เหล็กเส้นกลม 

2.3.2 เหล็กข้ออ้อย (SD-40) ใช้สำหรับเหล็กที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้ งแต่ 12 ถึง 32 
มิลลิเมตร คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.24 - 2559 เหล็กเส้น
เสริมคอนกรีต: เหล็กข้ออ้อย 
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3. วิธีการดำเนินงาน 
3.1 การทดสอบ 

3.1.1 ผู้ควบคุมงานมีสิทธิสั่งให้ผู้รับจ้างสุ่มนำตัวอย่างเหล็กแต่ละขนาดจากเหล็กกองใดๆ ก็ได้ ที่
นำมาใช้ไปทำการทดสอบคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ณ สถาบันที่เชื่อถือได้ และต้องเสนอ
ผลการทดสอบเหล็กตัวอย่างต่อผู้ควบคุมงานเป็นจำนวน 3 ชุด ทุกครั้งที่มีการเก็บตัวอย่าง 
โดยผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบเองทั้งสิ้น การสุ่มเก็บตัวอย่างให้ทำทุกครั้ง
เมื่อมีการส่งเหล็กเส้นเข้าสู่หน่วยงานก่อสร้าง 

3.1.2 เหล็กเสริมที่ผ่านการทดสอบคุณภาพแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถนำมาใช้ในงานก่อสร้างได้ 
ส่วนเหล็กเสริมที่รอผลการทดสอบห้ามนำมาใช้ และห้ามนำเหล็กรีดซ้ำ (SRR) มาใช้ใน
งานก่อสร้างโครงการนี้ เหล็กเสริมที่มีคุณภาพต่ำกว่าข้อกำหนดให้ผู้รับจ้างนำออกไปให้
พ้นบริเวณก่อสร้างโดยทันที 

3.2 การเก็บรักษาเหล็กเสริมคอนกรีต 
3.2.1 จะต้องเก็บเหล็กเสริมคอนกรีตไว้เหนือพ้ืนดินอย่างน้อย 300 มิลลิเมตร และต้องมีหลังคา

ป้องกันน้ำค้าง น้ำฝน และเก็บรักษาให้พ้นสิ่งสกปรก ดิน สี น้ำมัน ฯลฯ 
3.2.2  เหล็กเสริมคอนกรีตที่ส่งเข้าหน่วยงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดกองเก็บแยกกอง

ก่อนหลัง ที่นำเข้ามาตามลำดับ เหล็กที่นำเข้ามาก่อนซึ่งได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ
จากผู้ควบคุมงานแล้วให้นำไปใช้ก่อน โดยไม่ปะปนกับเหล็กที่นำเข้ามาใหม่ ซึ่งยังไม่ได้รับ
การอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน 

3.3 วิธีการก่อสรา้ง 
3.3.1  การตัดและประกอบเหล็กเสริม จะต้องมีขนาดตรงตามที่กำหนดในแบบ การตัดและดัด

จะต้องไม่ทำให้เหล็กเสริมชำรุดเสียหาย 
3.3.2  การงอเหล็กเสริมจะต้องใช้วิธีดัดงอเย็นสำหรับของอ หากในแบบไม่ได้ระบุถึงรัศมีของการ

งอเหล็กให้งอตามกำหนดต่อไปนี้ 
-  ส่วนที่งอเป็นครึ่งวงกลม โดยมีส่วนที่ยื่นต่อออกไปอย่างน้อย 4 เท่าของขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น แต่ระยะยื่นนี้ต้องไม่น้อยกว่า 60 มิลลิเมตร 
-  ส่วนที่งอเป็นมุมฉาก โดยมีส่วนที่ยื่นต่อออกไปถึงปลายสุดของเหล็กอีกอย่างน้อย 12 

เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กนั้น 
-  เฉพาะเหล็กลูกตั้งและเหล็กปลอก ให้งอ 90 องศา หรือ 135 องศา โดยมีส่วนที่ยื่น

ถึงปลายขออีกอย่างน้อย 6 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็ก แต่ต้องไม่น้อยกว่า 
60 มิลลิเมตร 

3.4 การเรียงเหล็กเสริม 
3.4.1 ก่อนเรียงเหล็กเสริมเข้าที่จะต้องทำความสะอาดเหล็กมิให้เป็นสนิมขุมและวัสดุเคลือบ

ต่างๆ ที่จะทำให้การยึดเหนียวเสียไป 
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3.4.2  จะต้องเรียงเหล็กเสริมอย่างประณีต ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องพอดีและผูกยึดให้แน่นหนา
ระหว่างเทคอนกรีต หากจำเป็นอาจใช้เหล็กเสริมพิเศษช่วยในการยึดได้ ซึ่งในแต่ละจุด
ของโครงสร้าง ผู้รับจ้างต้องจัดยึดให้เหมาะสม 

3.4.3  ที่จุดตัดกันของเหล็กเสริมทุกแห่ง จะต้องผูกให้แน่นด้วยลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 SWG 
(AnnealedIron Wire) โดยผูกแบบพันสาแหรกและพับปลายลวดเข้าในส่วนที่จะเป็นเนื้อ
คอนกรีตภายใน 

3.4.4  ให้รักษาระยะห่างระหว่างแบบกับเหล็กเสริมให้ถูกต้อง โดยใช้เหล็กแขวนก้อนมอร์ต้ายึด
กับเหล็กเสริม หรือวิธีที่ผู้ควบคุมงานอนุมัติ ก้อนมอร์ต้าให้ใช้ส่วนผสมซีเมนต์ 1 ส่วนต่อ
ทราย 1 ส่วน  

3.4.5  ในกรณีที่มีเหล็กเสริมหลายๆ ชั้น จะต้องเสริมโดยมีช่องว่างระหว่างผิวเหล็ก  (Clear 
Distance) ไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร 

3.4.6 หลังจากผูกเหล็กเสริมแล้วจะต้องให้ผู้ควบคุมงานตรวจก่อนเทคอนกรีตทุกครั้ง หากผูกทิ้ง
ไว้นานเกินควร จะต้องทำความสะอาดและให้ผู้ควบคุมงานตรวจอีกครั้งก่อนเทคอนกรีต
เหล็กพ้ืนเมื่อผูกเสร็จแล้วให้ทำทางเดินเหนือเหล็ก โดยมีที่รองรับวางตรงช่องว่างระหว่าง
เหล็กห้ามเหยียบย่ำบนเหล็กเสริมเป็นอันขาดและต้องตรวจสอบให้ไม้แบบแข็งแรงพอที่จะ
รับน้ำหนักของทางเดินและน้ำหนักบรรทุกบนทางเดินด้วย 

3.5 การต่อเหล็กเสริม 
3.5.1 การต่อแบบทาบ ให้ทาบเหล็กเสริมซ้อนกันโดยระยะทาบไม่น้อยกว่า  48 เท่า ของ

เส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้นกลมธรรมดา และ 36 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กข้อ
อ้อย แต่ต้องไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร แล้วให้มัดด้วยลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 SWG. เป็น
ระยะๆ ทุก 100 มิลลิเมตร การต่อเหล็กเสริมด้วยวิธีทาบในกรณีที่ต่อเหล็กต่างขนาดกัน 
ให้ใช้ความยาวที่ทาบซ้อนกันตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อนเหล็กท่ีใหญ่กว่าเป็นหลัก 

3.5.2 การต่อแบบเชื่อม ให้ใช้สำหรับเหล็กเสริมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตรขึ้นไป และ
เชื่อมด้วยวิธีเหลาปลายเหล็กแบบเหลาดินสอ ชนปลายและต่อเชื่อมด้วยไฟฟ้า (Electric 
Arc Welding) โดยจะต้องให้กำลังของรอยเชื่อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 125 ของกำลังของ
เหล็กเสริมนั้น ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบส่งตัวอย่างรอยเชื่อม และสำเนาผลการทดสอบ
กำลังประลัยของรอยเชื่อมจากสถาบันที่กำหนดให้ผู้ควบคุมงานไว้ตรวจสอบ โดยค่าใช้จ่าย
ของผู้รับจ้าง 

3.6 รอยต่อเหล็กเสริม 
3.6.1  ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องต่อเหล็กเสริม ให้ต่อตามตำแหน่งต่อไปนี้ 

3.6.1.1 พ้ืน ผนัง คสล. ให้ต่อที่บริเวณคานใต้เหล็กเสริมพิเศษ 
3.6.1.2 คานทั่วไป เหล็กบนต่อที่ประมาณกลางคาน เหล็กล่างต่อที่หน้าเสาถึงระยะ L/5 

จากศูนย์กลางเสา 
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3.6.1.3 เสา ต่อบริเวณเหนือระดับพื้น 1.00 เมตร จนถึงระดับก่ึงกลางของความสูง 
3.6.2 รอยต่อทุกแห่งจะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้ควบคุมงานก่อนเทคอนกรีต 

หน้าตัดใดๆ ของคาน-พ้ืน จะมีรอยต่อของเหล็กเสริมเกิน 25% ของจำนวนเหล็กเสริมคาน
ทั้งหมดไม่ได้ 

3.6.3 หน้าตัดๆ ของเสา, ผนัง จะมีรอยต่อของเหล็กเสริมเกิน 50% ของจำนวนเหล็กเสริม
ทัง้หมดไม่ได้ 

3.6.4 คานยื่น และฐานราก ห้ามต่อเหล็กเสริมโดยเด็ดขาด         
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บทที่ 3 
3.3 งานเทคอนกรีตในที ่

Cast-In Place Concrete 
 

1. ขอบเขตของงาน 
1.1 งานคอนกรีตในที่นี้หมายถึง งานคอนกรีตสำหรับโครงสร้างซึ่งต้องเสร็จสมบูรณ์ และเป็นไปตาแบบ

และรายการประกอบแบบอย่างเคร่งครัด 
1.2 ส่วนที่มิได้ระบุ รายละเอียดเกี่ยวกับองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตให้เป็นไปตาม 

“มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
1.3 การเก็บวัสดุ 

1.3.1 ให้เก็บปูนซีเมนต์ไว้ในตัวอาคาร ถังเก็บหรือไซโล ที่ป้องกันความชื้นและความสกปรกได้ 
และในการส่งให้ส่งไปในปริมาณเพียงพอที่จะไม่ทำให้งานคอนกรีตต้องชะงักหรือล่าช้าไม่
ว่ากรณีใดจะต้องแยกวัสดุที่ส่งมาแต่ละครั้งให้ชัดเจนไม่ปะปนกัน 

1.3.2 การส่งมวลรวมหยาบ ให้ส่งแยกขนาดไปยังสถานที่ก่อสร้าง นอกจากจะได้รับอนุมัติจากผู้
ควบคุมงานให้เป็นอย่างอ่ืน 

1.3.3 การกองมวลรวม จะต้องกองในลักษณะที่มีการป้องกันมิให้ปะปนกับมวลรวมกองอ่ืนซึ่งมี
ขนาดต่างกัน อาจจะต้องทำการทดสอบว่าส่วนขนาดคละ ตลอดจนความสะอาดของมวล
รวมตรงตามกำหนดหรือไม่ โดยเก็บตัวอย่าง ณ ที่ๆ ทำการผสมคอนกรีต 

1.3.4 ในการเก็บสารผสมเพ่ิม ต้องระวังอย่าให้เกิดการปนเปื้อน การระเหยหรือเสื่อมคุณภาพ 
สำหรับสารผสมเพ่ิมชนิดที่อยู่ในรูปสารลอยตัวหรือสารละลายที่ไม่คงตัว จะต้องจัด
อุปกรณ์สำหรับกวนเพื่อให้ตัวสารกระจายโดยสม่ำเสมอ 

1.4 การทดสอบ 
1.4.1 ผู้รับจ้างจะต้องหล่อแท่งทดสอบทุกครั้งเมื่อมีการเทคอนกรีตโครงสร้างหลักของอาคาร 

เช่น ฐานราก เสา คาน พ้ืน เป็นต้น เพ่ือนำมาทดสอบหากำลังอัด วิธีเก็บเตรียมบ่ม และ
ทดสอบชิ้นตัวอย่างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.409-2562 วิธี
ทดสอบความต้านแรงอัดของแท่งคอนกรีต หรือ ASTM C 42 “วิธีเจาะและทดสอบแก่น
คอนกรีตที่เจาะและคานคอนกรีตที่เลื่อยตัดมา” 

1.4.2 รายงาน ผู้รับจ้างจะต้องรายงานผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตรวม 3 ชุด สำหรับผู้
ควบคุมงาน1 ชุด และวิศวกรผู้ออกแบบ 1 ชุด รายงานจะต้องมีข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
1.4.2.1  วันที่หล่อ 
1.4.2.2  วันที่ทดสอบ 
1.4.2.3  ประเภทของคอนกรีต 
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1.4.2.4  ค่าการยุบ 
1.4.2.5  ส่วนผสม       
1.4.2.6  หน่วยน้ำหนัก 
1.4.2.7  กำลังอัด 

1.5 การประเมินผลการทดสอบกำลังอัด 
1.5.1 ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบชิ้นตัวอย่าง 3 ชิ้น หรือมากกว่าซึ่งบ่มในห้องปฏิบัติการจะต้อง

ไม่ต่ำกว่าค่าท่ีกำหนด และจะต้องไม่มีค่าใดต่ำกว่าร้อยละ 80 ของค่ากำลังอัดที่กำหนด 
1.5.2 หากกำลังอัดมีค่าต่ำกว่าที่กำหนด ก็อาจจำเป็นต้องเจาะเอาแก่นคอนกรีตไปทำการ

ทดสอบ 
1.5.3 การทดสอบแก่นคอนกรีตจะต้องปฏิบัติตาม มอก.409-2562 หรือ ASTM C 42 การ

ทดสอบแก่นคอนกรีตต้องกระทำในสภาพผึ่งแห้งในอากาศ 
1.5.4 องค์อาคารหรือพ้ืนที่คอนกรีตส่วนใดที่วิศวกรพิจารณาเห็นว่าไม่แข็งแรงพอ ให้เจาะแก่น

อย่างน้อยสองก้อนจากแต่ละองค์อาคาร 
1.5.5 หากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า คอนกรีตมีความแข็งแรงไม่พอ จะต้องทุบทิ้งและหล่อ

ใหม่โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง 

2. วัสดุ 
2.1 ปูนซีเมนต์จะต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.15 เล่ม 1-2555) และต้องเป็นปูนซีเมนต์ที่แห้งสนิทไม่จับตัวเป็นก้อน 
2.2 น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องสะอาดปราศจากสิ่งเจือปนและไม่มีความเป็นกรด ด่าง มากเกินไป 
2.3 มวลรวม 

2.3.1 มวลรวมที่ใช้สำหรับคอนกรีตจะต้องแข็งแกร่ง มีความคงตัว เฉื่อย ไม่ทำปฏิกริยากับด่าง
ในปูนซีเมนต์ 

2.3.2 มวลรวมหยาบและมวลละเอียดให้ถือเป็นวัสดุคนละอย่าง มวลรวมหยาบแต่ละขนาดผสม
กันจะต้องมีส่วนขนาดคละตรงตามข้อกำหนด มอก. 566-2562 มวลผสมคอนกรีต 

2.4 สารผสมเพ่ิมสำหรับคอนกรีตส่วนที่ไม่ใช่ฐานราก ให้ใช้สารชนิดเพื่อเพ่ิมความสามารถได้ ส่วนที่เป็น
โครงสร้างห้องใต้ดินให้ผสมน้ำยากันซึมชนิดทนแรงดันน้ำได้ โดยใช้ตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่าง
เคร่งครัด นอกจากที่กล่าวนี้ ห้ามใช้สารผสมชนิดอื่น นอกจากจะได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน 

3. คุณสมบัติของคอนกรีต 
3.1 องค์ประกอบ คอนกรีตต้องประกอบด้วยปูนซีเมนต์ ทราย มวลรวมหยาบ น้ำและสารผสม เพ่ิม

ตามแต่จะกำหนดโดยการชั่งน้ำหนัก ผสมให้เข้ากันเป็นอย่างดีด้วยเครื่องผสมคอนกรีต โดยมีความ
ข้นเหลวที่พอเหมาะ 
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3.2 ความข้นเหลว คอนกรีตที่จะใช้กับทุกส่วนของงานจะต้องผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน โดยมี
ความข้นเหลวที่พอเหมาะที่จะสามารถทำให้แน่นได้ภายในแบบหล่อ และรอบเหล็กเสริม และ
หลังจากอัดแน่นโดยการกระทุ้งด้วยมือ หรือโดยวิธีสั่นที่ได้รับการอนุมัติ จะต้องไม่มีน้ำที่ผิว
คอนกรีตมากเกินไป จะต้องมีผิวเรียบปราศจากโพรง รูพรุนและเมื่อแข็งตัวแล้วจะมีกำลัง มีความ
ทนทานต่อการแตกสลาย ความคงทนต่อการขัดสี ความสามารถในการกันน้ำ และคุณสมบัติอ่ืนๆ 
ตามท่ีกำหนด 

3.3 กำลังอัดคอนกรีตจะต้องมีกำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 ksc. สำหรับโครงสร้าง คสล.ที่อายุ 28 วัน โดย
ใช้ตัวอย่างทดสอบทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร สูง 300 มิลลิเมตร และ
ทดสอบตาม มอก.409-2562 วิธีทดสอบความต้านแรงอัดของแท่งคอนกรีต 

3.4 การยุบของคอนกรีตซึ่งหาโดย “วิธีทดสอบค่าการยุบของคอนกรีตซึ่งใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์” 
(ASTM C 143 Standard Test Method for Slump of Hydraulic Cement Concrete) 
จะต้องเป็นไปตามค่าท่ีให้ไว้ในตาราง ดังนี้ 

ชนิดของงานก่อสร้าง 
ค่าการยุบ (มม.) 

สูงสุด ต่ำสุด 

แผ่นพื้น คาน ผนัง คสล. ฐานราก 100 40 
เสา 100 50 

ครีบ คสล. และผนังเบาๆ 100 50 
พ้ืนอัดแรง 130 50 

 
3.5 ขนาดใหญ่สุดของมวลหยาบ จะต้องเป็นไปตามตาราง ดังนี้ 

ชนิดของงานก่อสร้าง ขนาดใหญ่สุด (มม.) 
ฐานราก เสาและคาน 40 

ผนัง คสล. หนาตั้งแต่ 150 มิลลิเมตร ขึ้นไป 40 
ผนัง คสล. หนาตั้งแต่ 100 มิลลิเมตร ลงมา 20 

แผ่นพื้น ครีบและผนังก้ันห้อง คสล. 20 

 
4. การคำนวณออกแบบส่วนผสม 

4.1 ห้ามนำคอนกรีตมาเทส่วนที่เป็นโครงสร้าง จนกว่าส่วนผสมของคอนกรีตที่จะนำมาใช้ได้รับอนุมัติ
จากผู้ควบคุมงาน 

4.2 ก่อนเทคอนกรีตอย่างน้อย 30 วัน ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมส่วนผสมคอนกรีตต่างๆ และทำแท่ง
คอนกรีตตัวอย่างเพ่ือให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อน 
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4.3 การที่ผู้ควบคุมงานให้ความเห็นชอบต่อส่วนผสมที่เสนอมาหรือที่แก้ไข (ถ้าม)ี มิได้หมายความว่าจะ
พ้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่มีต่อคุณสมบัติของคอนกรีตที่ได้รับอนุมัติส่วนผสมนั้น 

5. การผสมคอนกรีต 
5.1 คอนกรีตผสมเสร็จ การผสมและการขนส่ งคอนกรีตผสมเสร็จให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ มอก.213-2552 คอนกรีตผสมเสร็จ 
5.2 การผสมด้วยเครื่อง ณ สถานที่ก่อสร้าง 

5.2.1  การผสมคอนกรีตต้องใช้เครื่องผสมชนิดซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน ที่เครื่องผสม
จะต้องมีแผ่นป้ายแสดงความจุ และจำนวนรอบต่อทีที่เหมาะสม และผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำเหล่านี้ทุกประการ เครื่องผสมจะต้องสามารถผสมมวลรวมซีเมนต์
และน้ำให้เข้ากันโดยทั่วถึงภายในเวลาที่กำหนดและต้องสามารถปล่อยคอนกรีตออกได้
โดยไม่เกิดการแยกตัว  

5.2.2 ในการบรรจุวัสดุผสมเข้าเครื่อง จะต้องบรรจุน้ำส่วนหนึ่งเข้าเครื่องก่อนซีเมนต์และมวล
รวม แล้วคุมมิให้ปล่อยคอนกรีตก่อนถึงเวลาที่กำหนดและปล่อยคอนกรีตออกให้หมด
ก่อนที่จะบรรจุวัสดุใหม่ 

5.2.3 เวลาที่ใช้ในการผสมคอนกรีตซึ่งมีปริมาณตั้งแต่ 1 ลูกบาศก์เมตรลงมา จะต้องไม่น้อยกว่า 
2 นาที และให้เพ่ิมอีก 20 วินาที สำหรับทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร หรือส่วนของลูกบาศก์
เมตรที่เพ่ิมข้ึน 

5.2.4 ให้ผสมคอนกรีตเฉพาะเท่าที่ต้องการใช้เท่านั้น ห้ามนำคอนกรีตที่ก่อตัวแล้วมาผสมต่อเป็น
อันขาด 

5.2.5 ห้ามมิให้เติมน้ำเพ่ือการยุบตัวเป็นอันขาด การเติมน้ำจะกระทำได้ ณ โรงงานผสมคอนกรีต
กลางโดยได้รับอนุมัติผู้ควบคุมงานแล้วเท่านั้น 

6. การเทคอนกรีต 
6.1 การเตรียมการก่อนเท 

6.1.1 จะต้องขจัดคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วและวัสดุอ่ืนๆ ออกจากอุปกรณ์ท่ีใช้ในการลำเลียง 
6.1.2 แบบหล่อจะต้องเสร็จเรียบร้อย ต้องขจัดน้ำส่วนที่เกินและวัสดุอ่ืนใดออกให้หมดเหล็ก

เสริมผูกเข้าที่เรียบร้อยวัสดุต่างๆ ที่จะฝังในคอนกรีตเข้าที่เรียบร้อย การเตรียมการต่างๆ 
จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานแล้วจึงจะดำเนินการเทคอนกรีตได้ 

6.2 การลำเลียง 
วิธีการขนส่งและเทคอนกรีตจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน ในการขนส่งคอนกรีตจาก
เครื่องผสมจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดการแยกตัว หรือการสูญเสียของส่วนผสม และต้องกระทำใน
ลักษณะที่จะทำให้ได้รับคอนกรีตที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด 
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6.3 การเท 
6.3.1 ผู้รับจ้างจะเทคอนกรีตยังมิได้ จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน และเมื่อได้รับ

อนุมัติแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่เริ่มเทคอนกรีตภายใน  24 ชั่วโมง จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้
ควบคุมงานใหม่อีกครั้งจึงจะเทคอนกรีตได้ 

6.3.2 การเทคอนกรีตจะต้องกระทำต่อเนื่องกันตลอดทั้งพ้ืนที่ รอยต่อขณะก่อสร้างจะต้องอยู่ที่
ตำแหน่งซึ่งกำหนดไว้ในแบบหรือได้รับการอนุมัติแล้ว การเทคอนกรีตจะต้องกระทำใน
อัตราที่คอนกรีตซึ่งเทไปแล้วจะต่อกับคอนกรีตที่จะเทใหม่ยังคงสภาพเหลวพอที่จะต่อกัน
ได ้

6.3.3 ห้ามมิให้นำคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วหรือมีวัสดุอ่ืนใดเทปะปนเป็นอันขาด 
6.3.4 เมื่อเทคอนกรีตลงในแบบหล่อแล้ว จะต้องแต่งคอนกรีตนั้นให้แน่นภายในเวลา 30 นาที 

นับตั้งแต่ปล่อยคอนกรีตออกจากเครื่องผสม นอกจากจะมีเครื่องกวน หรือมีเครื่องผสมติด
รถ ซึ่งเครื่องผสมจะกวนคอนกรีตอยู่ตลอดเวลา ในกรณีนี้ให้เพิ่มเวลาเป็น 1 ชั่วโมง 

6.3.5 จะต้องเทคอนกรีตให้ใกล้ตำแหน่งสุดท้ายมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิด
การแยกตัวเนื่องจากการเท และการไหลตัวของคอนกรีต ห้ามปล่อยคอนกรีตเข้าที่จาก
ระยะสูงเกินกว่า 2 เมตร นอกจากจะได้รับอนุมัติจากวิศวกรผู้ออกแบบ 

6.3.6 การทำให้คอนกรีตแน่นให้ใช้วิธีสั่นด้วยเครื่องหรือกระทุ้งเพ่ือให้คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม
และสิ่งที่ฝังจนทั่ว และเข้าไปอัดตามมุมต่างๆ จนเต็ม โดยขจัดกระเปาะอากาศและ
กระเปาะหินอันจะทำให้คอนกรีตเป็นโพรง หรือเกิดระนาบที่ไม่แข็งแรงออกให้หมดสิ้น 
เครื่องสั่นจะต้องมีความถี่ที่เหมาะสม และผู้ที่ใช้งานจะต้องมีความชำนาญเพียงพอ ห้ามมิ
ให้ใช้เครื่องสั่นเป็นตัวเคลื่อนที่คอนกรีตจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งภายในแบบ
หล่อ ให้จุ่มและถอนเครื่องสั่นขึ้นลงตรงๆ ที่หลายๆ จุดห่างกันประมาณ 500 มิลลิเมตร 
ในการจุ่มแต่ละครั้งจะต้องทิ้งระยะเวลาให้เพียงพอที่จะทำให้คอนกรีตแน่นตัว โดยปกติจุด
หนึ่งๆ ควรจุ่มอยู่ระหว่าง 5 ถึง15 วินาที ในกรณีที่หน้าตัดของคอนกรีตบางเกินไปจนไม่
อาจแหย่เครื่องสั่นลงไปได้ก็ให้ใช้เครื่องสั่นชนิดเกาะติดข้างแบบ หรือใช้วิธีอ่ืนที่ได้รับการ
อนุมัติ สำหรับองค์อาคารสูงๆ และหน้าตัดกว้าง เช่น เสาขนาดใหญ่ ควรใช้เครื่องสั่นชนิด
เกาะติดกับข้างแบบ แต่ทั้งนี้แบบหล่อต้องแข็งแรงพอที่จะสามารถรับความสั่นได้โดยไม่ทำ
ให้รูปร่างขององค์อาคารผิดไป จะต้องมีเครื่องสั่นคอนกรีตสำรองอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง
ประจำ ณ สถานที่ก่อสร้างเสมอในขณะเทคอนกรีต พร้อมเครื่องปั่นไฟ 

7. รอยต่อและสิ่งที่ฝังในคอนกรีต 
7.1 รอยต่อขณะก่อสร้างของอาคาร 

7.1.1 ในกรณีที่มิได้ระบุตำแหน่งและรายละเอียดของรอยต่อนี้ในแบบ จะต้องจัดทำและวางใน
ตำแหน่งซึ่งจะทำให้โครงสร้างเสียความแข็งแรงน้อยที่สุดและให้เกิดรอยร้าวเนื่องจากการ
หดตัวน้อยที่สุดเท่าท่ีจะทำได้และจะต้องได้รับการอนุมัติก่อน 
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7.1.2 ผิวบนผนังและเสาคอนกรีตจะต้องอยู่ในแนวราบ คอนกรีตซึ่งเททับเหนือรอยต่อขณะ
ก่อสร้างที่อยู่ในแนวราบ จะต้องไม่ใช่คอนกรีตส่วนแรกที่ออกจากเครื่องผสมและจะต้อง
อัดแน่นให้ทั่วโดยอัดให้เข้ากับคอนกรีตซึ่งเทไว้ก่อนแล้ว 

7.1.3 ในกรณีของผิวทางแนวตั้ง ให้ใช้ปูนทรายในอัตราส่วน 1:1 ผสมน้ำข้นๆ ไล้ที่ผิวให้ทั่ว
ก่อนที่จะเทคอนกรีตใหม่ลงไป 

7.1.4 ให้เดินเหล็กเสริมต่อเนื่องผ่านรอยต่อไป และจะต้องใส่สลักและเดือยตามที่วิศวกร
ผู้ออกแบบให้ความเห็นชอบ จัดให้มีสลักตามยาวลึกอย่างน้อย 50 มิลลิเมตร สำหรับ
รอยต่อในผนังและผนังกับพ้ืนหรือฐานราก 

7.1.5 ในกรณีที่เทคอนกรีตเป็นชั้นๆ จะต้องยึดเหล็กที่โผล่เหนือแต่ละชั้นให้แน่นหนา เพ่ือ
ป้องกันการเคลื่อนตัวของเหล็กเสริมขณะเทคอนกรีตและในขณะคอนกรีตกำลังก่อตัว 

7.1.6 ในขณะคอนกรีตยังไม่ก่อตัวให้ขจัดฝ้า น้ำปูนและวัสดุที่หลุดร่วงออกให้หมดโดยไม่
จำเป็นต้องทำให้ผิวหยาบอีก แต่หากไม่สามารถปฏิบัติตามนี้ได้ก็ให้ขจัดออกโดยใช้
เครื่องมือหลังจากเทคอนกรีตแล้ว 24 ชั่วโมงขึ้นไป ให้ล้างผิวที่ทำให้หยาบนั้นด้วยน้ำ
สะอาดทันทีก่อนที่จะเทคอนกรีตใหม่ ให้พรมน้ำผิวคอนกรีตที่รอยต่อทุกแห่งให้ชื้นแต่
ไม่ให้เปียกโชก 

7.1.7 ถ้าหากได้รับการอนุมัติ อาจเพิ่มความยึดหน่วงได้ตามวิธีต่อไปนี้ 
7.1.7.1 ใช้สารผสมเพิ่มที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
7.1.7.2 ใช้สารหน่วงซึ่งได้รับอนุมัติแล้ว เพ่ือทำให้การก่อตัวของมอรต้าที่ผิวช้าลง แต่

ห้ามใส่มากจนไม่ก่อตัว 
7.1.7.3 ทำผิวคอนกรีตให้หยาบตามวิธีที่ได้รับการอนุมัติ โดยวิธีนี้จะทำให้มวลรวมโผล่

โดยสม่ำเสมอปราศจากฝ้าน้ำปูนหรือเม็ดมวลรวมที่หลุดร่วงหรือผิวคอนกรีตที่
ชำรุด  

7.1.8 รอยต่อของผนังและเสาคอนกรีตจะต้องอยู่ในแนวราบ ให้ใช้ปูนทรายในอัตราส่วน  1:1
ผสมน้ำข้นๆ เทลงไปก่อน แล้วจึงเทคอนกรีตทับ 

7.2 วัสดุฝังในคอนกรีต 
7.2.1 ก่อนเทคอนกรีตจะต้องฝังปลอก ไส้ สมอ และวัสดุฝังอ่ืนๆ ที่จะต้องทำงานต่อในภายหลัง

ให้เรียบร้อย 
7.2.2 ผู้รับเหมาช่วงงานระบบสุขาภิบาล ไฟฟ้า และอ่ืนๆ ซึ่งทำงานเกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต 

จะต้องได้รับแจ้งล่วงหน้า เพ่ือที่จะจัดวางสิ่งซึ่งจะฝังได้ทันก่อนเทคอนกรีต 
7.2.3 จะต้องจัดวางแผ่นกันน้ำ ท่อประปา ท่อร้อยสายไฟ และสิ่งซึ่งจะฝังอ่ืนๆ เข้าที่ให้ถูกตำแหน่ง

อย่างแน่นอนและยึดให้แข็งแรง เพ่ือมิให้เกิดการเคลื่อนตัว สำหรับช่องว่างในท่อ ปลอก
และร่องต่างๆ จะต้องอุดด้วยวัสดุที่จะเอาออกได้ง่ายเป็นการชั่วคราว เพ่ือป้องกันมิให้
คอนกรีตไหลเข้าไปในช่องว่างนั้น 
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8. การซ่อมผิวที่ชำรุด 
8.1 ห้ามปะซ่อมคอนกรีตที่ชำรุดทั้งหมดก่อนที่ผู้ควบคุมงานจะได้ตรวจสอบ 
8.2 สำหรับคอนกรีตที่เป็นรูพรุนเล็กๆ และชำรุดเล็กน้อย หากผู้ควบคุมงานอนุมัติให้ซ่อมแซมได้จะต้อง

สกัดคอนกรีตที่ชำรุดออกให้หมดจนถึงคอนกรีตดี เพ่ือป้องกันมิให้น้ำในมอร์ต้าที่จะไปปะซ่อมนั้น
ถูกดูดซึมไปจะต้องทำคอนกรีตบริเวณที่จะปะซ่อมและเนื้อที่บริเวณโดยรอบเป็นระยะออกมาอย่าง
น้อย 150 มิลลิเมตร ให้เปียกชื้น มอร์ต้าที่จะใช้เป็นตัวประสานประกอบด้วยส่วนผสมของซีเมนต์  
1 ส่วน ต่อทรายละเอียดซึ่งผ่านตะแกรงเบอร์ 30 หนึ่งส่วน ให้ละเลงมอร์ต้านี้ให้ทั่วพ้ืนที่ผิว 

8.3 ส่วนผสมสำหรับใช้อุดให้ประกอบด้วยซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทรายที่ใช้ผสมคอนกรีต 2.5 ส่วน โดย
ปริมาตรสำหรับคอนกรีตเปลือยภายนอกให้ผสมซีเมนต์ขาวกับซีเมนต์ธรรมดา เพ่ือให้ส่วนผสมที่
ปะซ่อมมีสีกลมกลืนกับสีของคอนกรีตข้างเคียง 

8.4 หลังจากท่ีน้ำซึ่งค้างบนผิวได้ระเหยออกจากพ้ืนที่ที่จะปะซ่อมหมดแล้ว ให้ละเลงชั้นยึดหน่วงลงบน
ผิวนั้นให้ทั่ว เมื่อชั้นยึดหน่วงนี้เริ่มเสียน้ำ ให้ฉาบมอร์ต้าที่ใช้ปะซ่อมทันที ให้อัดมอร์ต้าให้แน่นโดย
ทั่วถึงและปาดออกให้เหลือเนื้อนูนกว่าคอนกรีตโดยรอบเล็กน้อย และจะต้องทิ้งไว้เฉยๆอย่างน้อย 
1 ชั่วโมง เพ่ือให้เกิดการหดตัวขั้นต้นก่อนที่จะตกแต่งขั้นสุดท้าย บริเวณที่ปะซ่อมแล้วให้รักษาให้
ชื้นอย่างน้อย 7 วัน 

8.5 ในกรณีที่รูพรุนนั้นกว้างมากหรือลึกจนมองเห็นเหล็กและหากวิศวกรผู้ออกแบบเห็นว่าอยู่ในวิสัยที่
จะซ่อมแซมได้ ก็ให้ปะซ่อมได้โดยใช้มอร์ต้าชนิดที่ผสมตัวยากันการหดตัว โดยให้ปฏิบัติตาม
ข้อแนะนำของผู้ผลิตโดยได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน 

8.6 ในกรณีที่โพรงใหญ่และลึกมากหรืออาจเกิดความเสียหาย เช่น คอนกรีตมีกำลังต่ำกว่ากำหนดและ
วิศวกรผู้ออกแบบเห็นว่า อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้อาคาร ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไข โดยค่าใช้จ่าย
ของผู้รับจ้าง    
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บทที่ 3 
3.4 การบ่มคอนกรีต 
Concrete Curing 

 
1. ขอบเขตของงาน 

หลังจากเทคอนกรีตแล้วเสร็จและอยู่ในระยะกำลังแข็งตัว จะต้องป้องกันคอนกรีตนั้นจากอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นจากแสงแดด ลมแรง ฝนตก น้ำไหล น้ำเซาะ การเสียดสีต่างๆ และการบรรทุกน้ำหนักเกิน
สมควร 

2. การบ่มคอนกรีต 
2.1 สำหรับคอนกรีตซึ่งใช้ปูนซีเมนต์ชนิดที ่1 จะต้องรักษาให้ชื้นต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน 
2.2 สำหรับพ้ืนให้ใช้วิธีคลุมด้วยกระสอบหรือผ้าใบเปียกหรือขังหรือพ่นน้ำ  โดยวิธีที่เหมาะสมอ่ืนๆ 

ตามท่ีผู้ควบคุมงานอนุมัติ 
2.3 สำหรับผิวคอนกรีตในแนวตั้ง เช่น เสา ผนัง และด้านข้างของคาน ให้หุ้มกระสอบหรือผ้าใบให้

เหลื่อมซ้อนกันและรักษาให้ชื้น โดยให้สิ่งที่คลุมนี้แนบกับคอนกรีตเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน 
2.4 ในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดให้กำลังสูงเร็ว ระยะเวลาการบ่มชื้นตามการพิจารณาอนุมัติของผู้

ควบคุมงาน 
2.5 การบ่มคอนกรีตด้วยวิธีอ่ืนๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบ 
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บทที่ 3 
3.5 งานพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป 

Precast Concrete Hollow Core Planks 
 

1.  ขอบเขตของงาน 
1.1  หากระบุในแบบให้ใช้พ้ืนสำเร็จรูปแบบตันหรือท้องเรียบ  (Planks) จะต้องมีคุณภาพมาตรฐาน

อุตสาหกรรม มอก.576-2546 (แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพ้ืน
คอนกรีต) หากระบุในแบบให้ใช้พ้ืนสำเร็จรูปแบบ Hollow Core จะต้องมีคุณภาพตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม มอก.828-2546 (ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพ้ืน
ประกอบ) สามารถรับน้ำหนักจรได้ไม่น้อยกว่าตามท่ีระบุในแบบ และเมื่อปูเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้อง
มีลักษณะท้องเรียบโดยสม่ำเสมอไม่โก่งแตกต่างกันระหว่างแผ่นจนปรากฏเห็นชัดเจน 

1.2  การเก็บกองแผ่นพื้นสำเร็จรูป ควรใช้ไม้หมอนหนุนตรงจุดหูยกของแผ่นพื้นสำเร็จรูป 

2.  วัสดุ 
2.1  แผ่นพ้ืนสำเร็จรูปท้องเรียบ ขนาดและลักษณะการรับน้ำหนัก ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในแบบ

ก่อสร้าง 
2.2  แผ่นพ้ืนสำเร็จรูปท้องเรียบที่มีความยาวพ้ืนที่ตั้งแต่ 3.00 เมตรขึ้นไป ต้องมีแผ่นเหล็กเชื่อมข้าง 

(ShearKey) 
2.3 คอนกรีตทับหน้า (Topping) หนา 50 มิลลิเมตร เสริมเหล็กตะแกรงให้ยึดตามที่แบบกำหนด หาก

ไม่ระบุในแบบ คอนกรีตทับหน้าให้ใช้อัตราส่วนของปูนซิเมนต์ : ทราย : หิน 1:2:4 และกำลังอัด
ของคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 240 ksc 

2.4  ก่อนการเทคอนกรีตทับหน้าต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานทุกครั้ง 
2.5  หลังจากเทคอนกรีตทับหน้าแล้วต้องบ่มคอนกรีตด้วยน้ำติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน 
2.6  การถอดค้ำยัน ถอดได้เมื่อคอนกรีตมีอายุครบ 7 วัน หรือตามท่ีวิศวกรผู้ออกแบบกำหนด 
2.7  คานรับพ้ืนสำเร็จรูปที่ระดับหลังคานต่ำเกินไป ไม่ควรใช้อิฐก่อเสริมปรับระดับ ควรปรับระดับด้วย

ปูนทรายหรือเทคอนกรีตเสริมหลังคานโดยต้องเสริมเหล็กด้วย 

3. การติดตั้ง 
3.1 การเรียงพ้ืนสำเร็จรูปท้องเรียบบนคานทิศทางการวางต้องเป็นไปตามแบบ โดยให้ส่วนปลายวางบน

คานอย่างน้อย 50 มิลลิเมตร หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน 
3.2  ความยาวแผ่นพ้ืนไม่เกิน 1.00 เมตร ไม่ต้องค้ำยัน ความยาวแผ่นพ้ืน 1.00 – 3.00 เมตร ค้ำยัน 1 

จุด ที่ก่ึงกลาง ความยาวแผ่นพ้ืนตั้งแต่ 3.00 เมตรขึ้นไป ค้ำยัน 2 จุด ที่ระยะ1/3 ของความยาวพ้ืน
และสามารถใช้ค้ำยันในการปรับระดับแผ่นพื้นให้เสมอกัน โดยต้องค้ำยันทั้งพ้ืนชั้นล่างและชั้นบน 

3.3 กรณีท่ีต้องมีการตัดแผ่นพ้ืนให้ใช้ไฟเบอร์ในการตัดเท่านั้น ห้ามใช้วิธีสกัดทุบโดยเด็ดขาด 
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บทที่ 4 
4.1 งานผนงัก่ออิฐ 
Brick Masonry 

 
1. ขอบเขตของงาน 

1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความชำนาญ มีระบบควบคุม
คุณภาพ ในการก่อสร้างงานผนังก่ออิฐ ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ 

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างอิฐไปทดสอบตามมาตรฐาน มอก.โดยมีผู้ควบคุมงานเป็นผู้รับรองผล
การทดสอบหรือพิจารณาจากผลทดสอบท่ีเชื่อถือได้ของผู้ผลิต ตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน 

1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างอิฐที่ใช้ตามระบุในแบบ ไม่น้อยกว่า 2 ก้อน พร้อมรายละเอียดของอิฐ
และปูนก่อ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัต ิ

1.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผงตัวอย่างผนังก่ออิฐให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติวิธีการและฝีมือการก่อ
อิฐ 

1.5 ผนังก่ออิฐทั้งหมด หากไม่ระบุความสูงไว้ในแบบ ให้ก่อชนท้องคานหรือท้องพ้ืนหรือชนใต้หลังคา 
เพ่ือป้องกันเสียงระหว่างห้องและเสียงเหนือฝ้าเพดาน เช่น หอ้งเครื่อง ห้องน้ำและช่องท่อต่างๆ 

2. วัสดุ 
2.1 อิฐที่ใช้สำหรับงานผนังก่ออิฐทั่วไปหรือตามระบุในแบบ จะต้องเป็นอิฐที่มีคุณภาพดี เผาไฟสุกทั่ว 

เนื้อแข็งแกร่ง ไม่มีโพรงไม่แตกร้าว รูปร่างได้มาตรฐาน ไม่แอ่นบิดงอ จะต้องดูดน้ำไม่เกิน25% และ
จะต้องต้านทานแรงอัดต่ำสุด ไม่น้อยกว่า 35 กก./ ตร.ซม. และต้านทานแรงอัดสูงสุดไม่น้อยกว่า 
100 กก./ ตร.ซม. หรือมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าตามมาตรฐาน มอก. 77-2545  

2.2 ปูนก่อ 
2.2.1  ปูนก่อให้ใช้ปูนก่อสำเร็จรูป 
2.2.2 น้ำ จะต้องใช้น้ำสะอาดปราศจากน้ำมัน กรด ด่าง เกลือและพฤกษชาติต่างๆ ในกรณีที่น้ำ

บริเวณก่อสร้างมีคุณภาพไม่ดีพอ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาน้ำจากที่อ่ืนมาใช้ 
2.2.3 ส่วนผสมของปูนก่อ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตปูนก่อ โดยได้รับอนุมัติจากผู้

ควบคุมงาน 
2.3 เสาเอ็น คานทับหลังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนผสมที่เป็นหินให้ใช้หินเกล็ดได้ 
 

3.     วิธีการก่อ 
3.1 การก่ออิฐ 

3.1.1 ทำความสะอาดบริเวณที่จะก่ออิฐ ตีเส้นแนวก่อให้ถูกต้องตามแบบ ทำความสะอาดก้อน
อิฐ 
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3.1.2 เริ่มก่อโดยใช้ปูนก่อ ก่อไปตามแนวที่จะก่ออิฐ แล้ววางอิฐแถวแรกบนปูนก่อให้ได้แนว
ระดับและแนวดิ่ง และก่ออิฐแถวต่อไป 

3.1.3 ที่มุมผนังก่ออิฐ หรือผนังก่ออิฐที่หยุดลอยๆ โดยไม่ติดเสา ค.ส.ล.ไม่ชนท้องคานหรือพ้ืน 
หรือตรงที่ผนังก่ออิฐติดกับวงกบประตู-หน้าต่าง จะต้องมีเสาเอ็นและคานทับหลัง เสาเอ็น
และคานทับหลังต้องไม่เล็กกว่า 0.15 เมตร และมีความกว้างเท่ากับแผ่นอิฐ เสริมด้วย
เหล็ก 2 เส้น Dia. 6 มิลลิเมตร และมีเหล็กปลอกลูกโซ่ Dia. 6 มิลลิเมตร ทุกระยะ 0.20 
เมตร เหล็กเสริมเสาเอ็น และคานทับหลังจะต้องฝังลึกลงในพ้ืน หรือคาน หรือเสา ค.ส.ล. 
ทั้งสองด้าน หรือต่อเชื่อมกับเหล็กท่ีเสียบเตรียมเอาไว้ 

3.1.4 ผนังก่ออิฐทุกความยาวไม่เกิน 2.50 เมตร จะต้องมีเสาเอ็น และทุกความสูงไม่เกิน 2.00 
เมตร จะต้องมีคานทับหลัง 

3.1.5 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้ง Sleeve เตรียมไว้ในผนังก่ออิฐ สำหรับงานเดินท่อของระบบต่างๆ 
ตามระบุในแบบของงานระบบนั้น เช่น งานระบบสุขาภิบาล, ไฟฟ้า, ปรับอากาศ เป็นต้น 
การติดตั้งต้องทำด้วยความประณีตและมั่นคงแข็งแรง ไม่มีช่องว่างของผนังอิฐโดยรอบ 
Sleeve ดังกล่าว โดยอุดแต่งด้วยปูนก่อให้เรียบร้อย 

3.1.6 ผู้รับจ้างจะต้องเสียบเหล็ก Dia. 6 มิลลิเมตร ขณะเทคอนกรีตโครงสร้างสำหรับงานผนัง
ก่ออิฐเช่น ข้างเสาที่จะก่ออิฐชนทุกระยะตามดิ่งไม่เกิน 0.40 เมตร ปลายเหล็กในเสา ค.
ส.ล.จะต้องงอขอ ส่วนของเหล็กที่ยื่นนอกเสายาวไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร หรือจะใช้วิธี
ติดตั้งด้วย Expansion Bolts ในภายหลัง ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน 

3.1.7 การก่ออิฐ จะต้องได้แนวระดับและแนวดิ่ง โดยการถ่ายระดับน้ำขึงเอ็นและใช้ลูกดิ่งอย่าง
น้อยทุกความสูง 0.50 เมตร การก่ออิฐแต่ละครั้งจะต้องมีความสูงไม่เกินกว่า 1.00 เมตร 
และจะต้องทิ้งไว้อย่างน้อย 3 ชั่วโมง จึงก่อเสริมต่อไปได้อีก 1.00 เมตร แล้วทำคานทับ
หลัง 

3.1.8 ระยะของปูนก่อจะต้องหนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ปูนก่อจะต้องเต็มหน้าแผ่นอิฐ และ
แต่งแนวให้เรียบ 

3.1.9 การก่ออิฐชนท้องคาน ค.ส.ล. จะต้องก่ออิฐเว้นไว้ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ตลอดแนว ทิ้งไว้
อย่างน้อย 24 ชั่วโมง จึงทำการก่อเสริมชนท้องคาน โดยการก่ออิฐตามเฉียงได้ 

3.1.10 การก่ออิฐชนโครงสร้างอาคาร ซึ่งอาจมีการแอ่นตัว เช่น พ้ืน Post-tension พ้ืนสำเร็จรูป
หรือโครงสร้างเหล็ก จะต้องเว้นด้านบนไว้ประมาณ 25 มิลลิเมตร แล้วเสริมด้วยโฟม หนา 
1 นิ้ว กว้างเท่ากับแผ่นอิฐ สอดไว้ด้านบนตลอดแนวผนัง 

3.1.11 การฝังท่อสายไฟหรือท่อน้ำขนาดเล็กไม่เกิน 1 ใน 3 ของความกว้างอิฐ ให้ฝังไว้ในผนังอิฐ
ได้ โดยใช้เครื่องตัดไฟฟ้า เป็นร่องลึก 2 แนว แล้วสกัดอิฐส่วนที่จะฝังท่อออก อุดด้วยปูน
ก่อให้แน่นเต็มแล้วปิดทับด้วยตะแกรงลวดกว้าง 0.20 เมตร ตลอดแนวท่อ ก่อนทำการ
ฉาบปูน 
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3.1.12 กรณีที่ทำการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ หรือท่อน้ำ หรือท่อน้ำยาแอร์หุ้มฉนวนขนาดใหญ่ไม่เกิน 
2 ใน 3 ของความกว้างอิฐ ให้ติดตั้งท่อไว้ก่อน แล้วก่ออิฐห่างจากแนวท่อประมาณ 50 
มิลลิเมตร เทคอนกรีตหรือเสาเอ็นทับตลอดแนวท่อโดยรอบให้ได้ความหนาเท่ากัน โดยท่อ
อยู่กลางเสาเอ็นแล้วปิดทับด้วยตะแกรงลวด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ต่อท่อ
ตลอดแนวท่อท้ัง 2 ข้างก่อนทำการฉาบปูน 

3.2 การก่อคอนกรีตบล็อค 
การก่อให้ยึดถือตามข้อ 3.1.1, 3.1.2, 3.1.6 และ 3.1.7 โดยการก่อคอนกรีตบล็อคโชว์แนว

ตรงกันตามแนวดิ่งและแนวนอน ทุกๆ 5 ก้อนจะต้องเสียบเหล็ก 2 เส้น Dia. 9 มิลลิเมตร ตลอด
ความสูงผนังไม่เกิน 2.00 เมตร และยาวไม่เกิน 3.00 เมตร หรือก่อคอนกรีตบล็อคตามคำแนะนำ
ของผู้ผลิต โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน ช่องที่เสียบเหล็กจะต้องเทคอนกรีตให้เต็มช่อง 
การตัดคอนกรีตบล็อคจะต้องกระทำด้วยความประณีต โดยการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม แต่งแนว
ร่องปูนก่อให้สวยงาม โดยใช้ปูนฉาบชนิดละเอียด 

4. การทำความสะอาด 
เศษปูน เศษอิฐ ทุกแห่งจะต้องเก็บและทำความสะอาดให้เรียบร้อย ก่อนที่ปูนก่อจะแห้งกรังจนทำ

ความสะอาดยาก การตกแต่งร่องหรือยาแนวร่องผนังก่ออิฐจะต้องประณีตและสวยงาม  ผู้รับจ้างจะต้อง
รักษาผนังก่ออิฐให้สะอาด ปราศจากรอยขีดเขียนหรือสกปรกตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
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บทที่ 4 
4.2 งานผนังก่อคอนกรีตมวลเบา 

Autoclaved Aerated Concrete Masonry 
 

1. ขอบเขตของงาน 
1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความชำนาญ มีระบบควบคุม

คุณภาพในการก่อสร้างงานผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ 
1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างคอนกรีตมวลเบาไปทดสอบตามมาตรฐาน  มอก.โดยมีผู้ควบคุมงาน

เป็นผู้รับรองผลการทดสอบ หรือพิจารณาจากผลทดสอบที่เชื่อถือได้ของผู้ผลิต ตามความเห็นชอบ
ของผู้ควบคุมงาน 

1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างคอนกรีตมวลเบาที่ใช้ตามระบุในแบบ  ไม่น้อยกว่า 2 ก้อน พร้อม
รายละเอียดของคอนกรีตมวลเบาและปูนก่อให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ 

1.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผงตัวอย่างงานผนังก่อคอนกรีตมวลเบาให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ
วิธีการและฝีมือการก่อคอนกรีตมวลเบา 

1.5 ผนังก่ออิฐมวลเบาทั้งหมด หากไม่ระบุความสูงไว้ในแบบ ให้ก่อชนท้องคานหรือท้องพ้ืนหรือชนใต้
หลังคา เพ่ือป้องกันเสียงระหว่างห้องและเสียงเหนือฝ้าเพดาน เช่น ห้องเครื่อง ห้องน้ำ และช่องท่อ
ต่างๆ 

2. วัสดุ 
2.1 คอนกรีตมวลเบา (AAC) สำหรับผนังก่ออิฐที่ระบุให้ใช้คอนกรีตมวลเบาขนาด  200x600x75

มิลลิเมตรหรือ 200x600x100 มิลลิ เมตร ตามระบุในแบบ  ตามมาตรฐาน มอก .1505-2541 
ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ (แบบไม่เสริมเหล็ก)  

2.2 ปูนก่อสำเร็จรูป (Glue Mortar) เป็นปูนก่อหรือปูนกาวสำหรับงานก่อคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ 
ใช้งานได้ทันทีเมื่อผสมน้ำตามสัดส่วนที่ผู้ผลิตกำหนด โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน ความ
หนาของปูนก่อประมาณ 3 มิลลิเมตร ปูนก่อต้องมีแรงยึดเหนี่ยวสูง รับแรงได้เร็ว  

2.3 เสาเอ็นคานทับหลัง เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนผสมที่เป็นหินให้ใช้หินเกล็ดได้ 

3. วิธีการก่อผนังคอนกรีตมวลเบา 
3.1 ทำความสะอาดบริเวณที่จะก่อผนังคอนกรีตมวลเบา ตีเส้นแนวก่อให้ถูกต้องตามแบบ รดน้ำที่สัน

ก้อนคอนกรีตมวลเบา เพ่ือทำความสะอาด 
3.2 เริ่มก่อโดยการใช้ปูนทรายหรือปูนก่ออิฐมอญ ก่อไปตามแนวที่จะก่อผนังเพ่ือช่วยปรับระดับพ้ืนให้

ได้แนวระนาบเดียวกัน แล้ววางบล็อคก้อนแรกลงไปบนปูนทราย ใช้ค้อนยางและระดับน้ำช่วยใน
การเช็คแนวระดับแนวดิ่ง 
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3.3 เริ่มก่อก้อนที่ 2 โดยป้ายปูนก่อบริเวณด้านข้างของบล็อคก้อนแรกด้วยเกรียงก่อ ความหนาของปูน
ก่อประมาณ 3 มิลลิเมตร แล้ววางบล็อคก้อนที่ 2 ลงไปให้ชิดกับก้อนแรก ใช้ค้อนยางเคาะให้ชิดกัน 
ตรวจเช็คแนวระดับแนวดิ่งด้วยระดับน้ำ ทำเช่นนี้ไปจนก่อชั้นแรกเสร็จ 

3.4 บล็อคชั้นที่ 2 ให้ก่อด้วยวิธีสลับแนวและสลับแนวในทุกชั้นขึ้นไป โดยให้แนวเหลื่อมกันครึ่งก้อน 
หรืออย่างน้อย 100 มิลลิเมตร ก่อให้ได้แนวระดับแนวดิ่ง โดยการถ่ายระดับน้ำขึงเอ็นและใช้ลูกดิ่ง
อย่างน้อยทุกความสูง 400 มิลลิเมตร ป้ายปูนก่อที่ด้านข้างของก้อนแถวนั้น และด้านบนของก้อน
แถวล่าง ด้วยเกรียงก่อ ปูนก่อจะต้องไม่หกล้นออกด้านข้าง และจะต้องป้ายปูนก่อให้เต็มต่อเนื่อง
ตลอดแนว ก่อโดยไม่มีโพรง 

3.5 ปลายก้อนที่ก่อชนเสาโครงสร้างหรือเสาเอ็นจะต้องยึดด้วยปูนก่อและเสริมด้วยด้วยแผ่นเหล็ก  
METAL STRAP ยาวประมาณ 200 มิลลิเมตร เข้ากับเสาด้วยพุกสกรูทุกระยะ 2 ชั้น ของก้อน
บล็อค 

3.6 จะต้องมีเสาเอ็นหรือคานทับหลัง ขนาดกว้างเท่าบล็อคและหนา 150 มิลลิเมตร โดยใช้เหล็กเสริม 
2 เส้น Dia. 6 มิลลิเมตร และมีเหล็กปลอกลูกโซ่ Dia. 6 มิลลิเมตร ทุกระยะ 200 มิลลิเมตร ทุก
ความยาวผนัง 2.40 เมตร และทุกความสูงของผนัง 2.00 เมตร ทุกมุมผนัง ทุกปลายผนังหยุดลอย 
และโดยรอบวงกบประตู-หน้าต่างทุกช่อง 

3.7 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้ง Sleeve เตรียมไว้ในผนัง สำหรับงานเดินท่อของระบบต่างๆ ตามระบุในแบบ
ของงานระบบนั้น เช่น งานระบบสุขาภิบาล, ไฟฟ้า, ปรับอากาศ เป็นต้น การติดตั้งต้องทำด้วย
ความประณีตและมั่งคงแข็งแรง ไม่มีช่องว่างของผนังก่อคอนกรีตบล็อคโดยรอบ Sleeve ดังกล่าว 
โดยอุดแต่งด้วยปูนทรายให้เรียบร้อย 

3.8 การก่อผนังชนท้องคาน ค.ส.ล. ต้องเว้นช่องไว้ประมาณ 15 มิลลิเมตร แล้วอุดด้วยปูนทรายตลอด
แนวและจะต้องยึดเสริมด้วยแผ่นเหล็ก Metal Strap ที่ท้องคานทุกระยะไม่เกิน 1.20 เมตร ผนังที่
สูงไม่ชนท้องคานหรือพ้ืน (ก่อลอย) จะต้องทำทับหลัง ค.ส.ล. ตลอดแนวผนัง 

3.9 การก่อผนังที่ชนโครงสร้างอาคาร ซึ่งอาจมีการแอ่นตัว เช่น พ้ืน Post-tension, พ้ืนสำเร็จรูปหรือ
โครงสร้างเหล็ก จะต้องเว้นช่องว่างด้านบนไว้ประมาณ 25 มิลลิเมตร แล้วเสริมด้วยโฟมหนา 25 
มิลลิเมตรกว้างเท่าบล็อคสอดไว้ด้านบนตลอดแนวผนัง 

3.10 การฝังท่อสายไฟหรือท่อน้ำขนาดเล็กไม่เกิน  1 ใน 3 ของความกว้างบล็อค ให้ฝังไว้ในผนังก่อ
คอนกรีตมวลเบาได้ โดยใช้เหล็กเซาะร่องขุดออกตามแนว หรือเครื่องตัดไฟฟ้า เป็นร่องลึก 2 แนว 
แล้วสกัดบล็อคส่วนที่จะฝังท่อออก อุดด้วยปูนทรายให้แน่นเต็ม แล้วปิดทับด้วยตะแกรงลวดกว้าง 
200 มิลลิเมตร ต่อ 1 ท่อ ตลอดแนวก่อนทำการฉาบปูน 
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3.11 กรณีที่ทำการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ หรือท่อน้ำ หรือท่อน้ำยาแอร์หุ้มฉนวนขนาดใหญ่ไม่เกิน 2 ใน 3 
ของความกว้างบล็อค ให้ติดตั้งท่อไว้ก่อน แล้วก่อบล็อคห่างจากแนวท่อประมาณ 50 มิลลิเมตร เท
คอนกรีตหรือเสาเอ็นทับตลอดแนวท่อโดยรอบให้ได้ความหนาเท่ากัน โดยท่ออยู่กลางเสาเอ็น แล้ว
ปิดทับด้วยตะแกรงลวด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร ตลอดแนวท่อทั้ง 2 ข้าง ก่อนทำ
การฉาบปูน 

4. การทำความสะอาด 
เศษปูน เศษบล็อค ทุกแห่งจะต้องเก็บและทำความสะอาดให้เรียบร้อย ก่อนที่ปูนก่อจะแห้งกรังจน

ทำความสะอาดยาก ผู้รับจ้างจะต้องรักษาผนังก่อคอนกรีตมวลเบาให้สะอาด ปราศจากรอยขีดเขียนหรือ
สกปรกตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
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บทที่ 5 
5.1 งานโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปและโลหะ 

Structural Steel Framing & Metal Fabrications 
 

1. ขอบเขตของงาน 
1.1  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพแรงงานที่มีฝีมือและความชำนาญ  มีระบบควบคุม

คุณภาพ ในการก่อสร้างงานโครงสร้างเหล็กและงานโลหะ ตามทีร่ะบุในแบบและ รายการประกอบ
แบบ 

1.2  งานโลหะที่ระบุในแบบสถาปัตยกรรม ปรับอากาศ ไฟฟ้า สุขาภิบาล ภูมิสถาปัตยกรรมและงาน
ตกแต่งภายใน จะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามหมวดนี้ สำหรับงานโครงสร้างเหล็กให้ยึดถือตาม
ระบุในหมวดงานโครงสร้างเป็นหลัก หากไม่ระบุให้ยึดตามหมวดนี้ 

1.3  งานโครงสร้างเหล็ก ให้รวมถึงการจัดหาโรงงานที่ได้มาตรฐานและได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุม
งาน 

1.4  การกองหรือเก็บวัสดุจะต้องกระทำด้วยความระมัดระวังและเอาใจใส่ต่อการป้องกันสนิมที่จะ
เกิดข้ึน 

1.5  การประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก เพ่ือให้ได้ตามที่ระบุในแบบ จะต้องมีการเผื่อความโก่งของ 
โครงสร้างนั้นๆ ด้วยกรรมวิธีหรือการคำนวณของผู้รับจ้างเองและภายในการควบคุมดูแลของ
ผู้เชี่ยวชาญของผู้รับจ้าง 

1.6   ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างเหล็ก โลหะและวัสดุประกอบอ่ืนๆ พร้อมทั้งข้อมูลทางเทคนิคและ
ผลทดสอบจากสถาบันที่กำหนดไว้ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนุมัติก่อนการสั่งซื้อ 

1.7 ผู้ควบคุมงานอาจจัดส่งตัวอย่างเหล็กรูปพรรณที่ส่งเข้าหน่วยงานก่อสร้างแล้ว ไปทดสอบที่สถาบัน
ที่กำหนดไว้ เพ่ือเป็นการตรวจสอบ โดยถือเป็นภาระและค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 

1.8 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบขยายและรายละเอียดต่างๆ วิธีการติดตั้ง ขั้นตอนการทำงานให้ผู้
ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการตัดและประกอบ 

1.9 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพงาน พร้อมเสนอวิธีการทดสอบ หากพบภายหลังว่า
งานก่อสร้างโครงสร้างเหล็กไม่มั่นคง แข็งแรงหรือมีข้อบกพร่อง โดยจะต้องจัดหาทีมงานหรือที่
ปรึกษาท่ีมีประสบการณ์เปน็ที่ยอมรับของผู้ว่าจ้าง 

1.10 อ่ืนๆตามระบุในแบบ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานและตามวัตถุประสงค์ขอผู้ออกแบบ 

2.  วัสดุงานโครงสร้างเหล็กและงานโลหะ 
2.1  เหล็กรูปตัวซี เป็นเหล็กรูปพรรณผลิตเย็น ผลิตตามมาตรฐาน มอก.1288-2549 
2.2  เหล็กกลมกลวง เป็นเหล็กรูปพรรณผลิตเย็น ชนิดท่อเหล็กผสมคาร์บอน ผลิตตามมาตรฐาน 

มอก.107-2561 HS41 
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2.3  เหล็กสี่ เหลี่ยมจัตุรัส , เหลี่ยมผืนผ้ากลวง เป็นเหล็กรูปพรรณผลิตเย็น  ผลิตตามมาตรฐาน 
มอก.107-2561 HS41 

2.4  เหล็กฉาก, เหล็กรางน้ำ, เหล็กรูปตัวไอ, เหล็กรูปตัว H เป็นเหล็กรูปพรรณผลิตร้อน ผลิตตาม
มาตรฐานมอก.1227-2558 SM400 

2.5  เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย เป็นเหล็กแผ่นผลิตร้อน ผลิตตามมาตรฐาน JIS G3101 SS400 
2.6 เหล็กไร้สนิมหรือสแตนเลส (Stainless steel) สำหรับงานราวบันไดหรือราวระเบียง ขนาดตามที่

ระบุในแบบ ให้ใช้สเแตนเลส ผลิตตามมาตรฐาน JIS G3459 GRADE 316 รวมถึงลวดเชื่อม ให้ใช้
เกรดเดียวกัน 

2.7  ลวดตาข่าย หากไม่ระบุขนาดในแบบ ให้ใช้ลวดตาข่ายถักสำเร็จรูปชุบสังกะสีตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1-
1/2x1-1/2 นิ้ว ขนาดลวด 3.2 มิลลิเมตร หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ เชื่อมติดกับโครง
เหล็กกลมกลวง Dia. 50 มิลลิเมตร หนา 3.2 มิลลิเมตร ระยะ 1.50x1.50 เมตร หรือตามระบุใน
แบบ 

2.8 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ หากไม่ระบุในแบบ ให้ใช้ตะแกรงสำเร็จรูปชุบสังกะสี ขนาดตามระบุ
ในแบบงานสุขาภิบาล หรือตามวัตถุประสงค์ของวิศวกรผู้ออกแบบ 

2.9  สีป้องกันสนิม ให้ใช้สีรองพ้ืนเหล็ก Red lead primer หรือสีรองพ้ืนเหล็กชุบสังกะสี  Zinc 
chromateหรือตามระบุในหมวดงานทาสี 

3.    การตัดและต่องานโครงสร้างเหล็กและงานโลหะ 
3.1  วิธีการตัดต้องใช้เครื่องกลมือที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของเหล็ก หากใช้ความร้อน การทำให้เหล็ก 

เย็นตัวจะต้องปล่อยเหล็กเย็นตัวลงตามธรรมชาติหรือใช้น้ำยาพิเศษเพ่ือป้องกันมิให้เหล็กบริเวณที่
ถูกความร้อนเสียคุณภาพและเสียรูป 

3.2  การต่อเหล็ก ให้ใช้วิธีการเชื่อมด้วยลวดไฟฟ้า หรือก๊าซ หรือสลักเกลียว ตามที่ระบุในแบบหรือที่ได้
อนุมัติจากผู้ควบคุมงาน 

3.3  การต่อเหล็กความยาวที่ยอมให้คลาดเคลื่อนได้ วัดโดยเทปเหล็กไม่เกิน 2 มิลลิเมตร  
3.4 การเชื่อมเหล็กต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง ช่างเชื่อมมีประสบการณ์ในวิชาชีพ ปฏิบัติถูกต้อง

ตามมาตรฐานวิชาช่างและวิธีการเชื่อมสอดคล้องกับมาตรฐาน  AWS 3.5 การต่อเหล็กด้วยสลัก
เกลียว ขนาดของรูเจาะต้องเหมาะสม ระยะขอบ ต้องได้ตามมาตรฐาน AISC 

4.  การประกอบและติดตั้งงานโครงสร้างเหล็ก 
4.1  การประกอบโครงสร้างจากโรงงาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน โดยพิจารณาจาก

มาตรฐานฝีมือ ประสบการณ ์เครื่องมือ เครื่องจักรและวิธีการขนย้าย 
4.2  การประกอบโครงสร้าง ณ สถานทีก่่อสร้าง จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ควบคุมงาน โดยผู้รับ

จ้างจะมีเครื่องมือ เครื่องจักรที่เหมาะสม มีช่างและแรงงานที่มีฝีมือและความชำนาญ มีอุปกรณ์
ความปลอดภัย มีเครื่องยกท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
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4.3 เหล็กโครงสร้างที่ประกอบติดตั้งแล้ว จะต้องมีความโก่งไม่เกิน 1 มิลลิเมตร ในความยาว 1 เมตร 
ระยะโก่งของ โครงสร้างที่จำเป็นต้องเผื่อไว้สำหรับการก่อสร้างหรือตามวัตถุประสงค์ของวิศวกร
ผู้ออกแบบ 

5.   ฐานรองรับหรือจุดยึดงานโครงสร้างเหล็ก 
5.1 การยึดและรายละเอียดการยึดโครงเหล็ก จะต้องจัดทำแบบขยายและแสดงรายละเอียดวัสดุที่ใช้ 

เพ่ือให้เหมาะสมกับการติดต้ังจริง 
5.2  ฐานรองแผ่นเหล็ก จะต้องปรับให้ได้ระดับ ด้วยซีเมนต์พิเศษ ไม่เป็นสนิมและไม่หดตัว 
5.3 การฝังสลักเกลียวหรือขอยึดสำหรับแผ่นเหล็ก หากใช้สลักเกลียวชนิดฝังในคอนกรีต จะต้องกระทำ

พร้อมการเทคอนกรีต หากใช้วิธีการเจาะ ฝัง จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน 

6. การป้องกันสนิมงานโครงสร้างเหล็กและงานโลหะ 
6.1 ชิ้นส่วนของโครงสร้างเหล็กและโลหะ ยกเว้นสแตนเลส จะต้องทาสีป้องกันสนิมตามวิธีที่   ผู้ผลิตสี

แนะนำโดยได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน 
6.2 ส่วนของรอยต่อโดยการเชื่อม จะต้องลอกคราบตะกรันออก โดยขัดด้วยแปรงลวดให้เห็นเนื้อเหล็ก

และทำความสะอาด ก่อนทาสีป้องกันสนิม 
6.3  ส่วนของสลักเกลียว ให้ขันเกลียวให้ได้ตามที่กำหนด ทำความสะอาดคราบน้ำมันและส่วนสกปรก

ต่างๆขัดด้วยแปรงเหล็กก่อนทาสีป้องกันสนิม 
6.4  ทาสีรองพ้ืนเหล็กหรือสีป้องกันสนิมตามท่ีระบุไว้ในหมวดงานทาสี 

7.  การป้องกนัไฟงานโครงสร้างเหล็ก 
งานโครงสร้างเหล็กท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการป้องกันไฟ ให้ใช้สีทาหรือพ่นกันไฟของ Fire 

Kote 99 หรือ Unique หรือ Right System หรือเทียบเท่า โดยมีเอกสารรับรองการทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 
3 ชั่วโมง จากสถาบันที่เชื่อถือได้ 
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บทที่ 6 
6.1 งานไมส้ำหรับงานสถาปัตยกรรม 

Architectural Woodwork 
 

1. ขอบเขตของงาน 
1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความชำนาญ มีระบบควบคุม

คุณภาพ ในการก่อสร้างงานไม้ทั้งหมดที่ระบุในแบบและรายการประกอบ 
1.2 งานไม ้ให้รวมถึงการเตรียมไม้และเก็บรักษาไม้ให้มีคุณภาพดีก่อนนำมาใช้ในงานก่อสร้าง 
1.3 ผู้ควบคุมงานอาจจัดส่งตัวอย่างไม้ที่ส่งเข้าหน่วยงานก่อสร้างแล้ว ไปทดสอบยังกรมป่าไม้ เพ่ือเป็น

การตรวจสอบชนิดของไม้ โดยถือเป็นภาระและค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 
1.4 ขนาดของไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมด ยอมให้เสียเนื้อไม้เป็นคลองเลื่อย โดยให้มีขนาดเล็กกว่าที่

ระบุในแบบได ้แต่เมื่อตกแต่งพร้อมที่จะประกอบเข้าเป็นส่วนของอาคารจะต้องมีขนาดดังต่อไปนี้ 
ไม้ขนาด    ไสตกแต่งแล้วเหลือไม่เล็กกว่า 
1/2 นิ้ว            3/8 นิ้ว (- 1/8 นิ้ว) 
 1 นิ้ว            7/8 นิ้ว (- 1/8 นิ้ว) 

           1-1/2 นิ้ว        1-5/16 นิ้ว (- 3/16 นิ้ว) 
           2 นิ้ว ขึ้นไป     (- 3/16 นิ้ว) 

1.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างไม้ตามระบุในแบบไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น พร้อมรายละเอียดชนิดของไม้ 
ขั้นตอนการทำสีและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการสั่งซื้อ 

1.6 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ Shop drawing แบบขยายการติดตั้งงานไม้ต่างๆ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณา
อนุมัติก่อนการติดตั้ง 

2. วัสดุ 
ไม้จะต้องเป็นไม้ในประเทศ เป็นไม้ใหม่ปราศจากรอยตำหนิที่ทำให้การรับกำลังของไม้เสียไป 

จะต้องแห้งสนิทไม่เป็นกระพ้ี ไม่มีรอยแตกร้าว จะต้องตรงไม่คดงอ 
2.1 ไม้เนื้อแข็ง หากระบุในแบบเป็นไม้เนื้อแข็ง ให้ใช้ไม้เต็ง หรือเทียบเท่า ทาด้วยน้ำยารักษาเนื้อไม้

และกันปลวกชนิดใสสำหรับส่วนที่มองไม่เห็นและให้ใช้ไม้แดงหรือเทียบเท่าสำหรับส่วนที่มองเห็น  
พร้อมการตกแต่งข้ันต่อไป 

2.2 ไม้เนื้ออ่อน ให้ใช้สำหรับโครงเคร่าผนังหรือฝ้าเพดาน โดยใช้ไม้ยางที่ผ่านการอัดน้ำยาจากโรงงานที่
มีคุณภาพเทียบเท่าโรงงานอัดน้ำยาไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้การอัดน้ำยาไม้ขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ คือก่อนอัดน้ำยาจะต้องอบไม้ให้แห้งเหลือปริมาณไอน้ำในเนื้อไม้ประมาณ 30% 
แล้วจึงทำการอัดน้ำยา โดยใช้น้ำยาแห้งครึ่งปอนด์ต่อไม้ 1 ลูกบาศก์ฟุต ไม้โครงเคร่าผนังและฝ้า
เพดานจะต้องไสเรียบมาจากโรงงานเท่านั้น 
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2.3 ไม้วงกบ ให้ใช้ไม้เนื้อแข็งที่ยืดหดตัวน้อย ตามระบุในแบบ หากไม่ระบุให้ใช้ไม้แดงขนาดไม่เล็กกว่า 
2 x 4 นิ้ว สำหรับประตูทั่วไป และขนาด 2 x 5 นิ้ว สำหรับประตูห้องน้ำหรือระบุเป็นอย่างอ่ืนใน
แบบ 

2.4 ไม้อัด ให้ใช้ไม้อัดเกรด เอ    
2.5 ไม้แบบของส่วนโครงสร้าง ให้ใช้ไม้เนื้ออ่อนได้ หรือตามระบุในหมวดงานโครงสร้าง สำหรับ

คอนกรีตเปลือย คอนกรีตโชว์ผิว ผู้รับจ้างจะต้องใช้ไม้แบบที่ดี โดยได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน
ก่อนการติดตั้งเพ่ือให้ได้ผิวคอนกรีตที่เรียบร้อยสวยงาม ตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 

2.6 อ่ืนๆ ตามระบุในแบบ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานและตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 

3. งานฝีมือ 
3.1 การก่อสร้างงานไม้ทั้งหมดที่จะประกอบเข้าเป็นส่วนของอาคาร จะต้องใช้ช่างฝีมือที่ดี มีความ

ชำนาญและมีประสบการณ์ในงานไม้โดยเฉพาะ 
3.2 กรอบไม้ แนวตะปู พุกหรืออ่ืนๆ ที่จะต้องมีและจำเป็นต้องทำสำหรับการยึด การประกอบหรือการ

ติดตั้งงานไม้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำตามมาตรฐานของช่างฝีมือที่ดี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ควบคุมงาน 

4. การประกอบและการติดตั้ง 
4.1 การบากไม้ การประกอบเข้าไม้ จะต้องขีดเส้นและวัดมุมให้ถูกต้อง แล้วจึงเลื่อย เจาะ ไส เมื่อ

ประกอบเข้าไม้จะต้องสนิทเต็มหน้าที่ประกบกันอย่างแข็งแรงและเรียบร้อยสวยงาม 
4.2 การต่อไม้ โดยทั่วไปจะไม่ให้ต่อไม้โดยเด็ดขาด ยกเว้นมีความจำเป็นและต้องได้รับการอนุมัติจากผู้

ควบคุมงานเท่านั้น 
4.3 การติดตั้งไม้กับโครงสร้างของอาคาร จะต้องติดตั้งอย่างระมัดระวัง และใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 

โดยมิให้โครงสร้างนั้นๆ ชำรุดเสียหายได้ หากเกิดการชำรุดเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไข โดย
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 

4.4 อุปกรณ์ประกอบงานไม้รวมทั้งการตอกตะปู เดือย ตะปูควง สลักเกลียว เครื่องหนีบ วงแหวน LAG 
SCREW EXPANSION BOLTS และ ANCHOR BOLTS และอ่ืนๆ  ที่ ไม่ ได้ระบุ ไว้ ในแบบและ
รายการ แต่จำเป็นต้องยึดหรือเสริมเพ่ือทำให้งานไม้แข็งแรงอย่างถาวร ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดทำ
ทั้งสิ้น 

4.5 ตะปูหรือตะปูเกลียวทุกตัวที่ใช้ยึดไม้ จะต้องใช้วิธีซ่อนหัวในเนื้อไม้ และสำหรับส่วนที่อยู่ภายนอก
อาคารจะต้องใช้ตะปูหรือตะปูเกลียวสเตนเลสเท่านั้น รวมถึงน็อตที่มองเห็นทุกตัว หรือตามที่ผู้
ควบคุมงานอนุมัติ 
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4.6 การติดตั้งวงกบโดยทั่วไปให้ใช้วิธีติดตั้งพร้อมเทเสาเอ็น และคานทับหลัง โดยวงกบด้านที่ติดกับเสา
เอ็นและคานทับหลัง ต้องเซาะร่องขนาดกว้างประมาณ 20 มิลลิเมตร ลึก 10 มิลลิเมตร ตลอด
ความยาววงกบ ก่อนการติดตั้งจะต้องทาชแล็คขาวให้ทั่วทั้งวง เพ่ือป้องกันน้ำปูนซึมเข้าเนื้อไม้ เมื่อ
ติดตั้งวงกบแล้วต้องใช้ไม้อัดตีด้วยตะปูเข็มหุ้มรอบ เพ่ือกันเหลี่ยมวงกบเสียหาย จนกว่าจะติดตั้ง
บานประตู-หน้าต่าง 

4.7 การติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งบานและอุปกรณ์ตามระบุในแบบและรายการ 
โดยมีช่องว่างรอบบานประมาณด้านละ 2 มิลลิเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอ่ืนในแบบ การติดตั้ง
ลูกบิดจะต้องติดในระดับความสูงเดียวกัน โดยมือจับลูกบิดจะต้องอยู่สูงจากพ้ืนที่ตกแต่งแล้ว 1.00 
เมตร ถึงก่ึงกลางลูกบิด 

4.8 การติดตั้งบัวเชิงผนังและบัวฝ้าเพดานไม้ ให้ใช้วิธียึดด้วยตะปูเกลียวฝังพุกและซ่อนหัว มุมทุกมุม
จะต้องเข้ามุม 45 องศา ได้อย่างสนิทเรียบร้อยสวยงาม 

5. งานไม้ตกแต่งภายใน 
ให้ยึดถือตามแบบงานตกแต่งภายในเป็นหลัก หากไม่ระบุให้ยึดถือตามนี้ 
5.1 งานไม้ตกแต่งจะต้องมีการขัดแต่งลงกระดาษทราย จนกระทั่งรอยอันเกิดจากเครื่องจักร เครื่องมือ

หมดไป ไม่มีส่วนเสียหายใดๆ ปรากฏให้เห็นด้วยสายตาในงานแต่งผิวไมต้กแต่งภายในก่อนการทำสี 
5.2 งานไม้ตกแต่งภายในจะต้องทำด้วยโครงไม้สัก Finger-Joint อย่างดีที่สามารถป้องกันปลวกได้ 

มั่นคงแข็งแรง ได้แนวและระดับ ประณีตสวยงาม ได้รูปร่างตามแบบ 
5.3 ตัวเคาน์เตอร์ หรือเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ จะต้องทำให้ถูกต้องครบถ้วนตามระบุในแบบและรายการ และ

สามารถปรับให้พอดีกับสถานที่จริง ตามการอนุมัติของผู้ควบคุมงาน 
5.4 อุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ ให้ใช้ชนิดสแตนเลสของ HAFELE หรือ VVP หรือ COLT หรือ MAX 

STAR หรือเทียบเท่า 

6. การตกแต่ง 
งานไม้ที่ประกอบติดตั้งเสร็จแล้ว จะต้องแข็งแรง ส่วนที่มองเห็นจะต้องได้รับการอุด แต่ง และขัด

ด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อยและสวยงาม แล้วจึงทำการทาสีตามระบุในแบบ หากไม่ระบุให้ทำสีย้อม
เนื้อไม้ตามสีไม้ธรรมชาติ หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ การทาสีไม้ให้ปฏิบัติตามระบุในหัวข้องาน
ทาสี ด้วยช่างที่มีฝีมือและความชำนาญในการทาสีไม้โดยเฉพาะ 
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บทที่ 7 
 7.1 งานป้องกันความชื้นและการกันซึม  

Damp Proofing and Waterproofing 
 

1. ขอบเขตของงาน 
1.1  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความชำนาญ มีระบบควบคุม

คุณภาพที่ดีในการก่อสร้างงานป้องกันความชื้นและการกันซึมตามแบบและรายการประกอบแบบ
พร้อมการทดสอบและการรับประกันคุณภาพ 

1.2  งานคอนกรีตผสมน้ำยากันซึมและงานระบบกันซึมให้ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในส่วนของงานโครงสร้าง
เป็นหลัก ส่วนที่ไม่ระบุหรือส่วนเพ่ิมเติมในหมวดนี้ให้ปฏิบัติตามที่ระบุไว้นี้หรือตามวัตถุประสงค์
ของผู้ออกแบบ 

1.3 รอยต่อปูนกับวงกบ วงกบกับกระจกหรือบานกรอบกับกระจก การป้องกันความชื้นและการกันซึม
ให้ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในหมวดงานประตู-หน้าต่างและกระจก 

1.4  ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่าง วิธีการติดตั้ง และ Shop drawing เสนอผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ
ก่อนการสั่งซื้อ 

1.5 การรับประกัน ผู้รับจ้างจะต้องเลือกใช้วัสดุและวิธีการป้องกันความชื้นและการกันซึมได้ดี สามารถ
รับประกันคุณภาพได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

2. วัสดุ 
2.1  การป้องกันความชื้นและการกันซึมของหลังคา ค.ส.ล. พ้ืนดาดฟ้าและรางน้ำ ค.ส.ล. ให้ใช้วัสดุทา

กันซึม ประเภทสารโพลียูริเทน(Polyurethane Waterproof) ชนิดยืดหยุ่นสูง ความหนารวมไม่
น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ของ DURACRET หรือ ASIA หรือ MEMBRANE SERVCES หรือเทียบเท่า 
สีเทาหรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ สำหรับหลังคา ค.ส.ล. ซึ่งเป็นพ้ืนที่ใช้สอยให้เททับด้วย
คอนกรีต (Topping) หนาไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตรพร้อมการเสริมเหล็กกันแตกและมีร่อง 
Expansion Joint ทุกระยะไม่เกิน 3.00 x 3.00 เมตร อุดด้วยวัสดุยาแนวชนิดทนแสงยูวีและกัน
น้ำ และทาสีทับได้ ของ LANKO หรือ FOSROC หรือ SIKA หรือเทียบเท่า 

2.2  การป้องกันความชื้นและกันซึมของพ้ืนห้องน้ำและพ้ืนระเบียงให้ทาด้วยซีเมนต์พิเศษสำหรับกันซมึ 
ตามข้อ 2.1 ก่อนการปูกระเบื้องพ้ืนด้วยกาวซิเมนต์ 

2.3 การป้องกันความชื้นของประตูไม้อัดในห้องน้ำให้ใช้ชนิดใช้ภายนอก หรือประตูไฟเบอร์, ประตูท่ี
เปิดออกภายนอกอาคารให้ใช้ประตูเหล็กหรือประตูที่แข็งแรงและทนความชื้นได้ดี หรือตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 

2.4  การป้องกันความชื้นของฝ้าเพดานยิบซั่มในห้องน้ำให้ใช้แผ่นยิบซั่มชนิดกันชื้น 
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3. การติดตั้ง 
ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน เช่น การทำ
มุมเอียงขนาด 50 x 50 มิลลิเมตร ตลอดแนวพ้ืนและผนังก่อนทำระบบกันซึม การทำระบบกันซึมให้สูง
ตลอดแนวผนังอย่างน้อย 150 มิลลิเมตร เป็นต้น และจะต้องประสานงานกับงานส่วนอ่ืนๆ ก่อนการติดตั้ง 
เช่น งานขอบ ค.ส.ล.และหลังคา ค.ส.ล. งานขัดมันหรือขัดเรียบผิวพ้ืนหลังคา ค.ส.ล.และรางน้ำ ค.ส.ล. 
งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศบนหลังคา ค.ส.ล. งานติดตั้ง Sleeve และรูระบายน้ำต่างๆ ของระบบ
สุขาภิบาล เป็นต้น จะต้องจัดทำขั้นตอนและแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกันกับงานอ่ืนๆ หากมีปัญหาหรือ
ข้อขัดแย้งในการติดตั้ง จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ เพ่ือพิจารณาแก้ไขในทันที 

4. การทดสอบ 
เมื่อติดตั้งวัสดุป้องกันความชื้นและการกันซึมเสร็จแล้ว จะต้องมีการทดสอบว่าสามารถป้องกันการรั่วซึม
ของน้ำได้ดี โดยการขังน้ำเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน เช่น ทดสอบการรั่วซึมของถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. ทั้งใต้ดิน
และบนหลังคา ทดสอบการรั่วซึมของหลังคา ค.ส.ล. และ รางน้ำ ค.ส.ล. ก่อนเท Topping ทดสอบการ
รั่วซึมของพืน้ห้องน้ำก่อนปูกระเบื้อง เป็นต้น หากมีการรั่วซึม ผู้รับจ้างจะต้องทำการแก้ไขให้เรียบร้อยโดย
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 

5. การทำความสะอาด 
ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง หลังจากการติดตั้งงานป้องกันความชื้นและการกันซึม
แล้วเสร็จและต้องป้องกันไม่ให้ไดร้บัความเสียหายหรือสกปรกตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
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บทที่ 7 
 7.2 งานป้องกันความร้อน  

Thermal Protection 
1. ขอบเขตของงาน 

1.1 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายพร้อมจัดหาวัสดุ แรงงานที่ชำนาญงานโดยเฉพาะและอุปกรณ์ที่
จำเป็นในการทำระบบกันซึมของส่วนต่างๆของอาคาร ส่วนประกอบหรือโครงสร้างตามที่ระบุใน
รายการประกอบแบบ นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในแบบทั้งนี้  ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ และ
Subcontractor ผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งที่มีประสบการณ์ และผลงาน ภายในประเทศไทย ในเรื่อง
การกันซึมชนิดนั้นๆ มาไม่ต่ำกว่า 10 ปี 

1.2  ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุ รายละเอียด ข้อกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ข้อมูลทาง
เทคนิค ข้อแนะนำการติดตั้ง และข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนสั่งซื้อ 

1.3 ผู้รับจ้างต้องจัดทำ ShopDrawing เพ่ือให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
ให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อน 
1.3.1  แบบขยายการติดตั้งบริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ จุดจบของระบบกันซึมแต่ละส่วน 
1.3.2  การติดตั้งบริเวณรอยต่อของอาคาร (ถ้ามี) 
1.3.3  การทำ Flashing ในแต่ละแห่ง 
1.3.4  แบบขยายอ่ืน ที่เก่ียวข้องหรือจำเป็นตามที่ผู้ควบคุมงานต้องการ 

1.4    งานคอนกรีตผสมน้ำยากันซึมและงานระบบกันซึม ให้ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในส่วนของงานโครงสร้าง
เป็นหลัก ส่วนที่ไม่ระบุหรือส่วนเพ่ิมเติมในหมวดนี้ ให้ปฏิบัติตามที่ระบุไว้นี้หรือตามวัตถุประสงค์
ของผู้ออกแบบ 

1.5  รอยต่อปูนกับวงกบ วงกบกับกระจก หรือบานกรอบกับกระจก การป้องกันความชื้นและการกันซึม 
ให้ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในหมวดงานประต-ูหน้าต่างและกระจก 

1.6  การรับประกัน ผู้รับจ้างจะต้องเลือกใช้ระบบการป้องกันความชื้นและการกันซึมอย่างดี โดยผู้รับ
จ้างต้องมีประสบการณ์ติดตั้งมาไม่น้อยกว่า 10 ปีโดยต้องแนบอ้างอิงเอกสารโครงการที่เคยติดตั้ง
หรือกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 5 โครงการ     

2. วัสดุ 
ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาค.ส.ล ให้ใช้ฉนวนหินภูเขาไฟ เป็นวัสดุไม่ติดไฟตามมาตรฐาน EN 

13501-1 Class A1 ชนิดมีค่าการดูดซับน้ำ 1 กก./ตร.ม ตามมาตรฐาน  EN 1609.97 และไม่ก่อให้เกิด

เชื้อรา ตามมาตรฐาน  ASTM C1338 ที่ ได้ผ่านการรับรองฉลากลดคาร์บอน ประเภทพิจารณ า

กระบวนการผลิต  จาก มูลนิ ธิสถาบันสิ่ งแวด ล้อมไทย  (TEI) และได้รับการรับรอง MiT จาก 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท) ความหนา 50 มม. ความหนาแน่น 40 กก./ลบ.ม. ค่าการนำ

ความร้อน (k) ไม่เกิน 0.036 วัตต์/เมตร-เคลวิน ตามมาตรฐาน ASTM C518 ปิดผิวหน้าด้วยอะลูมิเนียม
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ฟอยล์อย่างน้อย 1 ด้าน ติดตั้งโดยใช้หมุดยึดฉนวน(หมุดหนามเตย) จำนวน 5-6 ตัวต่อแผ่นฉนวนขนาด 

600x1200มม. ยึดเข้ากับใต้ท้องพ้ืน ค.ส.ล ด้วยกาวตะปู (หมายเหตุ: สามารถขึงตะแกรงหลังจากการติด

ยึดฉนวนหรือตามคำแนะนำของผู้ติดตั้ง) ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ร็อควูล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ 

MICROFIBER หรือ SCG หรือ 3D INTERPRODUCTS หรือเทียบเท่า 

3. การติดตั้ง 
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตวัสดุป้องกันความร้อน โดยได้รับการอนุมัติจากผู้

ควบคุมงานก่อน ขั้นตอนในการติดตั้งจะต้องประสานงานกับงานส่วนอ่ืนๆ เช่น งานติดตั้งแป,งานติดตั้ง
ท่อร้อยสายไฟ, โคมไฟเพดาน, งานติดตั้งท่อน้ำยา และเครื่องปรับอากาศใต้หลังคา ค .ส.ล, งานติดตั้ง 
Sleeveและรูระบายน้ำต่างๆ ของงานระบบสุขาภิบาล เป็นต้น การติดตั้งวัสดุกันความร้อน ผู้รับจ้าง
จะตอ้งทำการป้องกันงานส่วนอ่ืนของอาคาร ไม่ให้เกิดความสกปรกหรือเสียหาย จะต้องจัดทำข้ันตอนและ
แผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกันกับงานส่วนอ่ืนๆ หากมีปัญหาในการติดตั้ง จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน
ทราบเพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาในทันที 

4. การทำความสะอาด 
เมื่อทำการติดตั้งงานป้องกันความร้อนแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้น

จากการติดตั้งงานป้องกันความร้อนให้เรียบร้อย และต้องป้องกันไม่ให้สกปรก หรือเสียหายต ลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 
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บทที่ 7 
7.3 งานหลงัคาเหล็กเคลือบ 

Metal Steel Roofs 
 

1. ขอบเขตของงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย พร้อมจัดหาวัสดุ แรงงานที่ชำนาญงานโดยเฉพาะและอุปกรณ์

ประกอบที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งหลังคาโลหะ ผนังโลหะ พร้อม FLASHING ต่างๆ ให้เสร็จเรียบร้อย
สมบูรณ์ และป้องกันการรั่วซึมได้ดี  
1.1 ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียดข้อกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ข้อมูลทางเทคนิค ข้อแนะนำ

การติดตั้ง รายการคำนวณปริมาณน้ำฝน โดยใช้สถิติย้อนหลังไม่น้อยกว่า 30 ปี และข้อมูล
ประกอบอ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างงานหลังคาโลหะ ผนังโลหะตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการเพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบ 

 1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ SHOP DRAWINGS เพ่ือให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนทำงานหลังคาโลหะ, 
ผนังโลหะ โดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.2.1 ตำแหน่งการติดตั้งในแต่ละส่วนของงาน 
1.2.2 แบบขยายการติดตั้งในแต่ละส่วนของงาน 
1.2.3 แบบขยายแสดงการติดตั้งส่วนประกอบต่างๆ เช่น FLASHING FASTENER SET, EAVES 

FLASHING, END CLOSER, FILLER STRIP และอุปกรณ์อ่ืนๆ ตามลักษณะของหลังคา 
ช่องแสงฝ้าเพดานและผนัง แบบขยายการใช้วัสดุอุดยาแนว ฯลฯ 

1.2.4 แบบขยายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือจำเป็นตามที่ผู้ควบคุมงานต้องการ 

2. วัสดุ 
หากไม่ได้ระบุเป็นอย่างอ่ืนในแบบรูป ให้มีรายละเอียดดังนี้ 
2.1 แผ่นโลหะสำหรับติดตั้งหลังคาทั้งหมด ให้ใช้ความหนาตามรายการคำนวณการรับแรงลมตามเทศ

บัญญัติและรับน้ำหนักจรที่กระทำต่อหลังคา แต่ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุให้ในรายการประกอบแบบนี้ 
และต้องผ่านระบบการผลิตและเคลือบผิวสำเร็จมาจากโรงงาน เป็นไปตามมาตรฐาน AS หรือ 
มอก.โดยชั้นเคลือบสีด้านบนประกอบด้วยชั้นสี 2 ชั้น ดั้งนี้  
-  ชั้นสีรองพ้ืนด้านบนเป็นชนิดโพลีเอสเตอร์ (POLYESTER) หนา 5 ไมครอน  
-  ชั้นสีเคลือบผิวด้านเป็นชนิดโพลีเอสเตอร์  (POLYESTER) หนา 20 ไมครอน   
ชั้นสีเคลือบด้านล่างประกอบด้วยชั้นสี 2 ชั้นดังนี้ 
-  ชั้นสีรองพ้ืนด้านล่างเป็นชนิดโพลีเอสเตอร์ (POLYESTER) หนา 5 ไมครอน  
-  ชั้นสีเคลือบผิวด้านล่างเป็นชนิดโพลีเอสเตอร์ (POLYESTER) หนา 5 ไมครอน  
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2.1.1 เป็นแผ่นเหล็กเคลือบโลหะผสม อลูมิเนียมและสังกะสี มีปริมาณโลหะผสมเคลือบทั้งสอง
ด้านรวมกันไม่น้อยกว่า 150 กรัมต่อตารางเมตร หรือ AZ150 

2.1.2 ความหนาและรูปลอนของหลังคาโลหะ: แผ่นเหล็กต้องมีความหนาไม่รวมชั้นเคลือบ 
(BMT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม.หรือความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (TCT) ไม่น้อยกว่า 
0.60 มม.และให้รูปลอนเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.และบริษัทผู้ผลิตแผ่นหลังคาเหล็กรีด
ลอนต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 ชื่อที่ได้รับการรับรอง (Product and 
Installation of Metal sheet Roof) ขึ้นรูปพร้อมสกรูตามมาตรฐาน AS3566 CLASS 3 
และอุปกรณ์การยึดติดตั้งครบชุด แบ่งแยกตำแหน่งการใช้งานตามที่แสดงในแบบให้ใช้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ไทยซิ
นคอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด , บริษัท ที ไอ พี เมทรูฟ , บริษัท เอส เจ เจ เพอร์เฟค รูฟ 
จำกัด หรือ บริษัท ไทย อาจีย่า จำกัด หรือเทียบเท่า  

 

3. การดำเนินการ 
 3.1 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งให้เป็นไปตามแบบรูปและ Shop Drawing ที่ได้รับอนุมัติ การติดตั้งส่วนอ่ืนที่

 เกี่ยวข้องกับงานหลังคาเหล็กรีดลอน เช่น หลังคาโปร่งแสง ผนังเหล็ก และเกล็ดระบายอากาศ 
 จะต้องถูกต้องตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต และได้รับการอนุมัติจากเจา้หน้าที่ของผู้ว่าจ้าง  

  3.1.1 การติดตั้งด้วยระบบตะเข็บ (Standing Seam System) (ความหนาเหล็กก่อนเคลือบไม่
  น้อยกว่า 0.55 มม.)  

  - เหมาะสำหรับหลังคาที่ความเอียง 1° (1ต่อ60) ขึ้นไป 
  - ระยะแปกลางที่แนะนำ 0.90-2.00 ม. หรือเป็นไปตามผู้ออกแบบ 
 3.2 ในกรณีต้องการดัดโค้งแผ่น 
  3.2.1 รัศมีดัดแผ่นโค้งท่ีสุดที่ทำได้คือ 450 มม. โดยจะต้องเข้าเครื่องดัดโค้งซึ่งเรียกว่า แผ่น  

  Crimp Curve 
  3.2.2 การดัดแผ่นโค้งแผ่นตรงตามโครงสร้าง โดยไม่ต้องเข้าเครื่องดัดโค้งซึ่งเรียกว่า แผ่น Sprung 

  Curve รัศมีต่ำสุดที่ทำได้คือ 600 มม. โดยจะต้องวางแปกลาง 1.20-1.50 ม. ให้ปรึกษากับ
  ผู้ผลิตก่อนทำการติดตั้ง 

 

4. การติดตั้ง 
4.1 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างหลังคา ความลาดเอียง ระดับแป แนวและ

ระยะโครงคร่าวของผนังโลหะ เกล็ดโปร่งแสงและฝ้าเพดานโลหะ ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของสีพ่น
โครงคร่าว หากพบปัญหาที่คาดว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการติดตั้งให้แจ้งผู้ควบคุมงานทราบทันที 

4.2 แผ่นโลหะลอน ที่จะนำมาใช้ติดตั้งบริษัทผู้ติดตั้งจะต้องได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ASTM E 
1646-95 (Reapproved 2011) การประเมินการซึมผ่านน้ำ (Water Penetration Test) โดยตรง
ของบริษัทผู้ติดตั้งแผ่นโลหะเหล็กรีดลอนเท่านั้น   
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4.3 แผ่นโลหะที่จะนำมาใช้ติดตั้งจะต้องมีขนาดและรูปลอนถูกต้องตามที่ระบุในแบบรูปหรือโดย
ผู้ออกแบบเห็นชอบและอนุมัติเท่านั้น และจะต้องทำความสะอาดให้ปราศจากคราบน้ำมัน ไขมัน 
และคราบสกปรกต่างๆ 

4.4 การติดตั้งจะต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญงานด้านนี้โดยเฉพาะ มีความแน่นหนามั่นคง แข็งแรง 
สามารถรับแรงลมได้โดยไม่สั่นคลอนหรือหลุดร่วง 

4.5 การติดตั้งแผ่นหลังคา, ผนัง, SKYLIGHT, เกล็ดโปร่งแสง, FLASHING, END CLOSER, FILLER 
STRIP และอุปกรณ์ทั้ งหมดจะต้องทำการติดตั้งตามคู่มือของผู้ผลิตอย่างถูกต้องครบถ้วน 
ดำเนินการอุดยาแนวในส่วนที่จำเป็นเพื่อป้องกันการรั่วซึม 

4.6 ความยาวของแผ่นโลหะ ให้ใช้ความยาวสูงสุดตามที่ขนส่งได้ ในกรณีจำเป็นต้องมีรอยต่อ (ตามการ
พิจารณาของผู้ควบคุมงาน) ให้ใช้ระยะซ้อนทับระหว่างแผ่น 20 ซม. เสริมวัสดุอุดยาแนวในส่วนที่
ซ้อนทับ 

4.7 ให้ทำความสะอาดหลังคา โดยการกวาดเศษโลหะออกจากผิวหน้าหลังคาที่มุงเสร็จแล้วในแต่ละวัน 
เพ่ือป้องกันมิให้คราบสนิมจับผิวหน้าสีหลังคาโลหะ 

4.8 ดำเนินการติดตั้งฉนวนป้องกันความร้อน โดยวางบนโครงคร่าวฝ้าเพดานโลหะเต็มตลอดพ้ืนที่ ปิด
รอยต่อและซ่อมรอยต่อฉีกขาดด้วยเทปอลูมินั่มฟอล์ย 

4.9 ดำเนินการติดตั้งฝ้าโลหะพร้อมอุปกรณ์ประกอบตามคู่มือการติดตั้งของผู้ผลิต 
4.10 ห้ามใช้วัสดุที่ทำจากตะกั่วและทองแดงร่วมกับแผ่นหลังคา ผนังโลหะ และฝ้าเพดานโลหะ 
4.11 ความเสียหายของผิวเคลือบแผ่นโลหะที่เกิดจากการติดตั้ง จะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ทันที โดย

เป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 
4.12 การติดตั้งให้ติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิตโดยเคร่งครัดและส่งตัวอย่างแผ่น, เฉดสี และ Shop 

Drawing ให้กบัผู้ออกแบบทำการอนุมัติก่อนทำการติดตั้ง 
 

5. การทดสอบ 
เมื่อมุงหลังคาเสร็จแล้ว จะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดว่าหลังคามีความเสียหายหรือไม่ แล้ว

จึงทำการทดสอบว่าหลังคาที่ติดตั้งแล้ว ไม่มีการรั่วซึมและสามารถระบายน้ำได้ดี โดยการฉีดน้ำรดให้ทั่ว
ทั้งหลังคาด้วยความแรงของน้ำ และระยะเวลาที่เหมาะสมหรือวิธีอ่ืนตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน 

6.  การบำรุงรักษาและทำความสะอาด 
เมื่อมุงหลังคาเสร็จเรียบร้อย ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดหลังคาให้ปราศจากเศษวัสดุต่างๆ ทั้ง

บนหลังคาและรางน้ำ แล้วตรวจตราความเรียบร้อยของหลังคาอีกครั้ง หากมีการเสียหายจะต้องแก้ไขหรือ
เปลี่ยนใหม่ตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน และต้องป้องกันไม่ให้สกปรกหรือเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

7.  การรับประกัน 
งานติดตั้งหลังคาและผนังโลหะทั้งหมด จะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ควบคุมงานของผู้

รับจ้าง และต้องออกใบรับประกันคุณภาพของวัสดุและผลงานการติดตั้งว่าไม่รั่ วซึม เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 1 
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ปี ในกรณีมีปัญหาเกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ซ่อมแซมข้อบกพร่องต่างๆ โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
เอง 
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บทที่ 7 
7.4 งานฉนวนกั้นเสียงกนัความร้อนสำหรับงานฝ้า/ผนังดูดซับเสียง 
Sound Insulation for Ceiling and Sound Absorbing Walls 

 
1. ขอบเขตของงาน 

1.1  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความชำนาญ มีระบบควบคุม
คุณภาพที่ดใีนการติดตั้งฉนวนตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ 

1.2  ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างพร้อมรายละเอียดและขั้นตอนการติดตั้งฉนวน เช่น แผ่นฉนวน พร้อม
อุปกรณ์ต่างๆให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการสั่งซื้อ 

2. วัสดุ 
ฉนวนกันความร้อน เสียงและป้องกันไฟให้ใช้ฉนวน  ROCKWOOL สำหรับงานผนังและฝ้าดูดซับ

เสียง Safe and Silent Pro 330 ความหนาแน่น 40 กก./ ลบ.ม. ความหนา 50 มม. ขนาด 1.2 x 0.6 ม. 
ค่าการนำความร้อน (k) ไม่เกิน 0.036 วัตต์/เมตร-เคลวิน ตามมาตรฐาน ASTM C518 และค่าการดูดซับ
เสียง (NRC) 1.0 ตามมาตรฐาน EN ISO 354 / ASTM C423-01 เป็นวัสดุไม่ ติดไฟตามาตรฐาน EN 
13501-1 Class A1 ค่าการดูดซับน้ำ 1.0 กก./ ตร.ม ตามมาตรฐาน EN 1609.97 ค่าการดูดซับความชื้น
น้อยกว่า 0.04 % โดยปริมาตร ตามมาตรฐาน  ASTM C1104/C1104M ได้รับฉลากเขียว (Green 
Label) จากสภาอาคารสีเขียวประเทศสิงคโปร์ (SGBC) ผ่านการประเมินค่าอาคารเขียวของสหรัฐอเมริกา 
(LEED)  ให้ใช้ของที่ผลิตโดย บริษัท ร็อควูล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ MICROFIBER หรือ SCG หรือ  
3D INTERPRODUCTS หรือเทียบเท่า 

3. การดำเนินการ 
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตวัสดุป้องกันความร้อน  โดยได้รับการอนุมัติจากผู้

ควบคุมงานก่อน  
3.1  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและทำการติดตั้งฉนวนบริเวณผนังและฝ้าทั้งหมด โดยใช้ฉนวนหินภูเขาไฟกัน

ความร้อนตามรายละเอียดของวัสดุที่ระบุ โดยจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตอย่าง
เคร่งครัด 

3.2  ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้าง และประสานงานกับผู้ติดตั้ งเพ่ือกำหนดตำแหน่งของงาน
ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับงาน เพ่ือให้งานฉนวนติดตั้งได้อย่าง
เรียบร้อยสวยงาม 

3.3  ก่อนปฏิบัติงานบริเวณที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ต้องมั่นใจว่าไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลและทำการตัด
ไฟฟ้าก่อนทุกครั้ง 
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4.  การติดตั้งวัสดุกันเสียง 
4.1 สำหรับงานดูดซับเสียง 

4.1.1  สำรวจพื้นที่ทำงาน ลักษณะของผนังที่จะติดตั้ง วัดขนาดความกว้างความยาวของผนังที่จะ
ติดตั้ง และเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม                                                            

4.1.2  กำหนดระยะการวางฉนวน   
4.1.3  ทาปูนกาวบนฉนวนแล้วติดบนผนังอิฐ เพ่ือไม่ให้ฉนวนขยับในระหว่างการเจาะ   
4.1.4  เจาะรูขนาด 8 มม. แล้วยึดด้วยหมุดตามตำแหน่งที่ระบุ          
4.1.5  ยึด 5 จุดต่อแผ่น                                                                                              

4.2  สำหรับงานดูดซับเสียง 
4.2.1  สำรวจพื้นที่ทำงาน ลักษณะของผนังที่จะติดตั้ง วัดขนาดความกว้างความยาวของผนังที่จะ

ติดตั้ง และเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม 
4.2.2  กำหนดจุดที่จะติดพุก ระยะห่างระหว่างพุกแต่ละตัวประมาณ 30 ซม. (แล้วแต่ความ

เหมาะสมของหน้างาน) 
4.2.3  ใช้สว่านเจาะตรงจุดที่กำหนดไว้ ดอกสว่านที่ใช้ควรมีขนาดเดียวกับขนาดพุกพลาสติก 

สอดพุกพลาสติกเข้าไปในรูที่เจาะไว้ 
4.2.4  ตอกตะปูเกลียวหรือตะปูคอนกรีตเข้าไปในพุกให้แน่นทุกตัว (ตะปูเกลียวหรือตะปู

คอนกรีตควรมีความยาวที่โผล่มาจากเนื้อฉนวนประมาณ ½ ซม.) 
4.2.5  ตัดฉนวนตามขนาดที่วัดไว้ แล้วนำฉนวนเสียบกับตะปูโดยให้หัวตะปูโผล่ออกมาจากแผ่น

ฉนวน 
4.2.6  สวม Washer ซึ่งทำด้วยแผ่นสังกะสีขนาด 1x1 นิ้ว ที่หัวตะปู จากนั้นใช้ลวดพันหัวตะปู

แล้วขึงไขว้กันเป็นรูปกากบาทกับตะปูทุกตัวเพ่ือยึดฉนวนให้ติดกับระบบผนังและงานฝ้า 

5. การทำความสะอาด 
เมื่อทำการติดตั้งงานป้องกันความร้อนแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้น

จากการติดตั้งงานป้องกันความร้อนให้เรียบร้อย  และต้องป้องกันไม่ให้สกปรกหรือเสียหายตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 
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บทที่ 8 
8.1 งานประตูและวงกบเหล็ก 
Metal Doors and Frames 

 
1. ขอบเขตของงาน 

1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความชำนาญมีระบบควบคุม
คุณภาพที่ด ีในการติดตั้งประตูเหล็ก ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ พร้อมการทดสอบ 

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องส่งชิ้นส่วนตัวอย่างบานประตูเหล็ก วงกบเหล็กและอุปกรณ์ประกอบให้ผู้ควบคุม
งานพิจารณาอนุมัติก่อนการสั่งซื้อ 

1.3  ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ  Shop drawing แสดงการติดตั้ งวงกบและบานประตู เหล็ก  พร้อม
รายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้ง 

2. วัสดุ 
2.1  ประตูหนีไฟให้ใช้ประตูเหล็ก ซึ่งบานผลิตจากแผ่นเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร เคลือบ 

Zinc Phosphate และพ่นด้วยสีผงอบ Polyester Powder จากโรงงาน พร้อมวงกบเหล็ก หนา
ไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตร พับขึ้นรูปผลิตจากแผ่นเหล็กและเคลือบสีเช่นเดียวกับตัวบาน  พร้อม
อุปกรณ์สำหรับประตูเหล็ก ดังนี้ 

 บานพับชนิดสวม ขนาด 100 x 125 x 3 มิลลิเมตร (4 x 5 นิ้ว) กุญแจลูกบิดชนิด 6 PINS ของ 
สีสเตนเลสพร้อมด้วยระบบ Master key ตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบและผู้ว่าจ้าง Door 
Closer ชนิดเปิดค้างได้ 
2.1.1  ประตูเหล็กทั่วไป ใช้วงกบแบบ 3 ขา 
2.1.2  ประตูกันไฟชนิดกันไฟและกันควันได้ 3 ชั่วโมง บานผลิตจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.6 

มิลลิเมตรภายในบุด้วย Rockwool โดยใช้วงกบชนิด 4 ขา และมียางกันควันโดยรอบบาน
ประตู พร้อมอุปกรณ ์Panic Exit Device  

2.1.3  ให้ใช้ของ บริษัท วิษญุพรโลหะการ จำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจัด ไอ ที วินโด้ หรือ บริษัท ธี
ชวิน คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือเทียบเท่า 

3. การติดตั้ง 
3.1 การติดตั้งวงกบเหล็กจะต้องมั่นคง แข็งแรง ได้ดิ่งและฉาก การติดตั้งบานประตูเหล็กจะต้อง

แข็งแรงเปิด-ปิดได้สะดวก พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ครบชุด ตามระบุในแบบ วิธีการติดตั้งให้ปฏิบัติ
ตามคำแนะนำของผู้ผลิต โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน 

3.2  รอยต่อรอบวงกบท้ังภายนอกและภายใน ส่วนที่แนบติดกับผนังปูนฉาบหรือวัสดุอ่ืนใด จะต้องเซาะ
ร่องกว้าง 60 มิลลิเมตร ลึก 3 มิลลิเมตร อุดด้วยวัสดุยาแนวชนิดทาสีทับได้ของ Weber หรือ 
Lanko หรอื จระเข้ ให้เรียบร้อยสวยงาม 
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4. การบำรุงรักษาและทำความสะอาด 
ประตูเหล็กที่ติดตั้งเสร็จแล้วจะต้องมั่นคง แข็งแรง สวยงาม พร้อมสีที่มาจากโรงงาน และอาจจะ

ต้องพ่นสีทับหน้าอีก 2 ชั้น ด้วยสีน้ำมันตามระบุในหมวดงานทาสีหรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 
เมื่อทำสีเสร็จแล้วจะต้องทำการทดลองให้ใช้งานได้ดีก่อนส่งมอบงาน 
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บทที่ 8 
8.2 งานประตู-หน้าต่างและวงกบอลมูิเนียม 

Aluminium Doors-Windows and Frames 
 
1. ขอบเขตของงาน 

1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความชำนาญมีระบบควบคุม
คุณภาพที่ดี ในการติดตั้งงานประตู-หน้าต่าง ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ พร้อมการ
ทดสอบ 

1.2 ผู้รับจ้างติดตั้งงานอลูมิเนียมจะต้องเป็นบริษัทที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยและมีช่างที่มีฝีมือและความ
ชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี มีประวัติและผลงานการติดตั้งที่ดี โดยเสนอผู้ควบคุมงาน
พิจารณาอนุมัติก่อนที่ผู้รับจ้างจะว่าจ้างให้เป็นผู้ติดตั้ง 

1.3 ผู้รับจ้างจะต้องคำนวณแรงลมตามกฎหมาย จัดหาวัสดุซึ่งมีหน้าตัดและความหนาที่เหมาะสมและ
แข็งแรง และสามารถป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนได้เป็นอย่างดี โดยเสนอผู้ควบคุมงานพิจารณา
อนุมัติก่อนการสั่งซื้อ 

1.4 ผู้รับจ้างจะต้องวัดขนาดที่แน่นอนของประตู-หน้าต่างจากสถานที่ก่อสร้างจริงทันทีที่สามารถจัดทำ
ได้และจัดทำ Shop drawing พร้อมรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการ
ประกอบและติดตั้ง 

2. วัสดุ 
  เนื้ออลูมิเนียม ต้องเป็น ALLOY ชนิด 6063 T5 ชนิดที่ใช้กับงานสถาปัตยกรรมที่มีความแข็งแรง 

ทนทาน ULTIMATE TENSILE STRENGTH ไม่น้อยกว่า 22,000 PSI/ ตารางนิ้ว ตาม มอก.284-2530 
และมาตรฐาน ISO9001 ให้ใช้ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของ ALLOY ASIA หรือ ALUINCH หรือ ALUZAT หรือ
เทียบเท่า 

  การประกอบผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมกับกระจก ให้ใช้บริษัท ลักษณ์อลูมิเนียม จำกัด หรือ บริษัท นาโน 
1 ลิงค ์จำกัด หรือ บริษัท อินเดอะกลาซ จำกัด หรือเทียบเท่า 
2.1 การเคลือบผิว และความหนาฟิล์ม มีดังนี้ 

2.1.1 ชนิด ANODIZE ความหนาฟิล์มผิวต้องไม่น้อยกว่า 12 MICRON ความคลาดเคลื่อน ที่ยอม
 ให้ +- 2 MICRON   
2.1.2 ชนิด POWDER COATING ผิวอลูมิเนียมส่วนที่มองเห็นต้องเป็นสี COLOR COAT PE-F 
 SERIES ของ AKZO NOBEL หรือ JOTUN หรือ TOA หรือเทียบเท่า การเคลือบและการ
 เตรียมผิวก่อนการเคลือบสี ให้ดำเนินไปตามวิธีการของผู้ผลิตสี ความหนาฟิล์มจะต้องไม่
 น้อยกว่า 60-80 MICRON  ผู้เคลือบสีต้องมีเอกสารรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ผลิต
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 สีรับประกันคุณภาพฟิล์ม POWDER COATING ต้องไม่หลุดล่อน แตกร้าว ซีด ภายใน
 ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันเคลือบ  
2.1.3 ชนิด WOOD GRAIN TEXTURE เคลือบผิวด้วยผิวฟิล์มลายไม้ เคลือบบนผิวอลูมิเนียมที่

รองพ้ืน POWDER COATING ด้วย COLOR COAT PE-F SERIES ของ AKZO NOBEL  
หรือ JOTUN หรือ TOA หรือเทียบเท่า ความหนาฟิล์มจะต้องไม่น้อยกว่า 60 -80 
MICRON ผิวสัมผัสที่ได้จะต้องมีเนื้อหยาบ 

2.1.4 ขนาดหน้าตัดและความหนาอลูมิเนยีม มีดังนี้ 
2.1.5 ขนาดวงกบหน้าต่าง บานเลื่อน และบานเปิด ขนาด 25 x 100 มม. และ ขนาด 25 x 45 
มม. ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.3 มม. ตลอดทั้งเส้น 
2.1.6 กรอบบานหน้าต่าง บานเลื่อน          ความหนาไมต่่ำกว่า 1.2 มม. 
2.1.7 กรอบบานหน้าต่าง บานเปิด กรอบบานกว้าง 84 มม.      ความหนาไม่ตำ่กว่า 1.2 มม. 
2.1.8 กรอบบานหน้าต่าง บานตาย ขนาด 1” x 4”       ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.2 มม.  
 - ขนาดความหนาของชิ้นส่วนต่างๆ ที่นำมาประกอบเป็นประตู ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบ 
  ให้ใช้ความหนาตั้งแต่ 1.0 – 1.5 มม. และมีความคลาดเคลื่อนได้ -+0.15 มม. 

2.2 กรอบวงกบ ด้านที่ประชิดขอบปูนหรือหรือโครงสร้าง ต้องมีระบบ Spider Seal คือออกแบบให้มี
ร่องใส่ยางทั้งด้านที่วางนอกอาคาร และในอาคาร เพื่อป้องกันน้ำเข้าระหว่างขอบวงกบและขอบปูน
หรือโครงสร้าง ก่อนยาแนวด้วยซิลิโคนกันน้ำ 

2.3 กรณีที่ติดตั้งภายนอก ต้องออกแบบหน้าตัดชุดรางด้านล่างทั้งบานเลื่อนและบานเปิด ให้เป็นหน้า
ตัดที่มีรางรับน้ำและระบายน้ำออกได้ 

2.4 กรณีเป็นบานภายนอกจะต้องมีระบบการระบายน้ำ และอากาศ และการป้องกันแรงลม ซึ่งจะต้อง
ได้ผลทดสอบ ดังนี้ 
2.4.1 ชุดบานเลื่อน  

  2.4.1.1 ผ่านการทดสอบ WINDLOAD 1600 PA 
  2.4.1.2 ผ่านการทดสอบ WATER TIGHTNESS 150 PA 
  2.4.1.3 ผ่านการทดสอบ AIR TIGHTNESS 500 PA 

2.4.2 ชุดบานเปิด 
  2.4.2.1 ผ่านการทดสอบ WINDLOAD 1200 PA 
  2.4.2.2 ผ่านการทดสอบ WATER TIGHTNESS 300 PA 
  2.4.2.3 ผ่านการทดสอบ AIR TIGHTNESS 200 PA 
2.5   โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับรองมาตรฐาน Green Industry ตั้งแต่ Level 2 ขึ้นไป 
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3. การติดตั้ง 
3.1 การประกอบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม จะต้องติดตั้งตามแบบและรายละเอียดที่ได้รับอนุมัติด้วย

ฝีมือประณีต 
3.2 การเคลื่อนย้ายประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมระหว่างการขนส่งและในสถานที่ก่อสร้าง ต้องกระทำด้วย

ความระมัดระวังต้องห่อหุ้มให้เรียบร้อย การวางพิงหรือเก็บกองต้องมีค้ำยันหรือวัสดุรองรับที่
เหมาะสม ต้องมีหลังคาคลุม และไม่โดนน้ำหรือฝนสาด กุญแจ มือจับและอุปกรณ์อ่ืนๆ ต้องห่อหุ้ม
ไว้เพ่ือป้องกันความเสียหายจนกว่าจะส่งมอบงาน หากเกิดความเสียหายใดๆ ผู้รับจ้างต้องแก้ไข
หรือเปลี่ยนให้ใหม่ทันท ีโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 

3.3 การติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม จะต้องติดตั้งให้ถูกต้องครบถ้วนตามช่องเปิดที่เตรียมไว้ และ
ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและประสานงานการปรับระดับเสาเอ็นและคานทับหลังโดยรอบ
ช่องวงกบ เพ่ือให้วงกบขนานกับผิวของเสาเอ็นและคานทับหลัง และมีระยะเว้นโดยรอบด้านละ
ประมาณ 5 มิลลิเมตรได้ดิ่งและได้ฉากทุกมุม 

3.4 การยึดวงกบอลูมิเนียมกับโครงสร้าง หรือเสาเอ็นและคานทับหลังให้ติดตั้งชิ้นส่วนสำหรับยึดไว้
อย่างมั่นคงก่อน การยึดจะต้องเว้นช่วงห่างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร การยึดวงกบทุกจุดทุกด้าน 
จะต้องมัน่คงแข็งแรง 

3.5 ผู้รับจ้างจะต้องไม่พยายามใส่บานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมเข้ากับช่องวงกบที่ไม่ได้ฉากหรือขนาด
เล็กเกินไป ช่องวงกบจะต้องมีระยะเว้นโดยรอบบานประมาณ ด้านละ 2 มิลลิเมตร 

3.6 การติดตั้งโดยการขันสกรู ต้องระมัดระวังมิให้วงกบและบานประตู-หน้าต่างอลูมิเนยีมเสียรูปได้ 
3.7 ผู้รับจ้างจะต้องยาแนวระหว่างวงกบอลูมิเนียมกับผิวปูนฉาบให้เรียบร้อยสวยงามทั้งภายในและ

ภายนอก 
3.8 ภายหลังการติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม รวมทั้งกระจก และอุปกรณ์ทั้งหมดแล้ว จะต้องทำ

การทดสอบบานเปิดทุกบานให้เปิด-ปิดได้สะดวก และจะต้องมีการหล่อลื่นตามความจำเป็น 

4. การบำรุงรักษาและทำความสะอาด 
4.1 เมื่อติดตั้งวงกบและหรือประตูอลูมิเนียมเสร็จแล้วแต่งานก่อสร้างส่วนอ่ืนหรือชั้นบนยังดำเนินการ

อยู่ เช่น งานก่ออิฐฉาบปูน, งานเทพ้ืนปูนทราย เป็นต้น ผู้รับจ้างจะต้องพ่น Strippable PVC 
Coatings เพ่ือป้องกนัผิวของอลูมิเนียมไม่ให้เกิดความเสียหายจากน้ำปูนหรือจากสิ่งอ่ืนใด 

4.2 เมื่อติดตั้งงานอลูมิเนียมแล้วเสร็จ ข้อบกพร่องใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการรั่วซึมของน้ำฝน 
จะต้องได้รับการแก้ไขจนใช้การได้ดี และไม่มีการรั่วซึม ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 

4.3 ก่อนส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของอาคารที่ชำรุดอันเนื่องจากการติดตั้ง
อลูมิเนียมพร้อมทำการทดลองเปิด-ปิดประตูและทดลองอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้การได้ดี 

4.4 ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้ติดตั้งจะต้องทำความสะอาดผิวอลูมิเนียมและกระจกทั้งด้านนอก
และด้านในให้สะอาด ปราศจากคราบฝุ่น คราบสีหรือสิ่งอ่ืนใด เพ่ือให้ดูสวยงาม ผู้รับจ้างต้องไม่ใช้
เครื่องมือและน้ำยาทำความสะอาดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผิวอลูมิเนียม และกระจกได ้
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