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หมวดที่ ๑ รายการทั่วไป
๑.๑ คาจากัดความ คำต่ำงๆ ที่ระบุในรำยกำรละเอียด มีควำมหมำยดังต่อไปนี้
1.1.1 ผู้ว่าจ้ าง หมำยถึง หัวหน้ำส่ วนรำชกำรซึ่ งดำเนินกำรจ้ำงในนำมของส่ วนรำชกำรนั้นๆ
1.1.2 ผู้รับจ้ าง หมำยถึง บุคคลหนึ่ งหรื อหลำยคน ห้ำหรื อบริ ษทั ที่ทำกำรรับเหมำก่อสร้ำงซึ่ งผูว้ ำ่ จ้ำง
ยอมรับผลกำรประกวดรำคำ และได้ลงนำมในสัญญำจ้ำงนี้ แล้ว นอกจำกนี้ยงั รวมถึงตัวแทนที่ผู ้
รับจ้ำงแต่งตั้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร หรื อผูร้ ับช่วงสิ ทธิ์ ที่ได้รับควำมยินยอมจำกผูว้ ำ่ จ้ำงแล้ว
1.1.3 คณะกรรมการตรวจการจ้ าง หมำยถึ งคณะบุคคลที่ผวู ้ ่ำจ้ำงแต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนเพื่อทำหน้ำที่
ตรวจกำรจ้ำงให้เป็ นไปตำมแบบรู ปรำยกำร
1.1.4 ผู้ควบคุมงาน หมำยถึง บุคคลผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยจำก “ผู้ว่าจ้ าง” เพื่อทำหน้ำที่ประสำนงำนกับ
หน่วยงำนอื่น ๆ และควบคุมกำรก่อสร้ำง ณ สถำนที่ก่อสร้ำง
1.1.5 แบบรู ป (Drawing) หมำยถึ ง แบบรำยละเอียดที่ระบุถึง แผนผัง รู ปร่ ำง ขนำด ลักษณะ จำนวน
รวมทั้งรำยกำรของงำนต่ำงๆ ที่ผูร้ ับจ้ำงจะต้องจัดทำให้เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ กำรอ่ำนแบบ
รู ปจะดูจำกแบบรู ปเพียงแผ่นใดแผ่นหนึ่ งไม่ได้ ต้องดู แบบรู ปประกอบกันทั้งชุ ดหรื อทุกแผ่น
เพื่ อ ให้ ก ำรก่ อ สร้ ำ งสำมำรถบรรลุ ต ำมวัต ถุ ป ระสงค์ แ ห่ ง สั ญ ญำเป็ นหลัก ค ำวินิ จฉั ย ของ
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงถือเป็ นสิ้ นสุ ด
1.1.6 รายการมาตรฐานการก่ อสร้ าง (Specification) หมำยถึ ง ข้อกำหนดวิธีกำรก่ อสร้ ำง ตลอดจน
รำยละเอียดอื่น ๆ ซึ่ งไม่อำจกำหนดไว้ให้หมดได้ในแบบรู ป รำยกำรมำตรฐำนกำรก่อสร้ำงนี้
จะต้องใช้คู่ไปกับแบบรู ป
1.1.7 แบบรู ปขยายรายละเอียด (Shop Drawing) หมำยถึง แบบแสดงรำยละเอียดของงำนที่จะทำกำร
ก่อสร้ ำงในแต่ละขั้นตอนเพิ่มเติ มจำกแบบรู ปที่ ได้ทำกำรออกแบบไว้ ซึ่ งจะต้องทำขึ้ นโดยผู ้
รับจ้ำง ผ่ำนกำรตรวจสอบและอนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงก่อนดำเนิ นกำรก่อสร้ำง
ในกรณี ที่มีเนื้องำนที่แบบรู ปไม่แสดงรำยละเอียดที่ระบุถึง ให้เป็ นหน้ำที่ของผูร้ ับจ้ำงต้องจัดทำ
แบบรู ป และแบบรู ป ขยำยรำยละเอี ย ดพร้ อ มกัน ไป เสนอให้ ค ณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำ ง
พิจำรณำอนุ มตั ิก่อนดำเนิ นกำรก่อสร้ ำงด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรนี้ “ผู้รับจ้ าง” เป็ นผูอ้ อกค่ำใช้จ่ำย
เองทั้งสิ้ นและผูร้ ับจ้ำงจะใช้เป็ นเหตุในกำรขอขยำยเวลำไม่ได้
1.1.8 แบบรู ป การก่ อ สร้ างจริ ง (As-built Drawing) หมำยถึ ง แบบแสดงรำยละเอี ย ดของงำนที่
ก่อสร้ำงจริ งในแต่ละขั้นตอนที่มีกำรแก้ไขจำกแบบรู ปเดิมซึ่ งได้ทำกำรออกแบบไว้เพื่อเก็บไว้
เป็ นหลักฐำนในด้ำนกำรขยำยงำนและกำรบำรุ งรักษำในอนำคต จัดทำโดยผูร้ ับจ้ำงด้วยกระดำษ
ไขหรื อฟิ ล์มเขียนแบบหรื อสื่ ออื่นใด และผ่ำนกำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรนี้ผรู ้ ับจ้ำงเป็ นผูอ้ อกค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้ น
/๑.๒ รำยละเอียดทัว่ ไป...

-๒๑.๒ รายละเอียดทัว่ ไป
๑.๒.๑ กำรก่อสร้ำงตำมสัญญำต้องให้เป็ นไปตำมที่ปรำกฏในแบบรู ปและรำยกำรมำตรฐำนกำรก่อสร้ำง
ซึ่ งคู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยได้ลงนำมกำกับและถือว่ำเป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญำ
1.2.2 ผูร้ ับจ้ำงต้องตรวจดูแบบรู ปและรำยกำรมำตรฐำนกำรก่อสร้ำงโดยถี่ ถว้ น รวมทั้งทำกำรสำรวจ
สถำนที่ ก่อสร้ ำงในวันชี้ สถำนที่ ให้เข้ำใจแจ่มแจ้งโดยตลอด เพื่อไม่ให้มีกำรผิดพลำดในกำร
เสนอรำคำ หรื อในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง ถ้ำปรำกฏว่ำมีกำรขัดแย้งกัน หรื อข้อควำมในแบบรู ป
และรำยกำรมำตรฐำนกำรก่อสร้ำงเกิดมีปัญหำหรื อแบบรู ปพิมพ์ไม่ชดั เจน ผูร้ ับจ้ำงจะต้องเสนอ
ขอควำมเห็นชอบหรื อคำวินิจฉัยจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเสี ยก่อน ถ้ำผูร้ ับจ้ำงไม่ปฏิบตั ิ
ตำมนี้ หำกมีขอ้ ผิดพลำดใด ๆ เกิดขึ้น ผูร้ ับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบในกำรที่จะแก้ไขข้อผิดพลำด
นั้นๆ ให้ถูกต้องตำมคำสั่งของคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงโดยไม่เพิ่มเงินและไม่เพิ่มเวลำ
1.2.3 สิ่ งใดที่ไม่ได้กล่ำวไว้ในแบบรู ปหรื อรำยกำรมำตรฐำนกำรก่อสร้ำง แต่สิ่งนั้นเป็ นส่ วนจำเป็ นที่
ต้องกระทำเพื่ อให้งำนเสร็ จสมบู รณ์ ด้วยดี และถู กต้องตำมหลักวิชำช่ ำงแล้ว ผูร้ ั บจ้ำงจะต้อง
ทำงำนนั้นๆ โดยไม่เพิ่มเงินและไม่เพิ่มเวลำ
1.2.4 สิ่ งใดที่ได้กำหนดไว้ในแบบรู ปหรื อรำยกำรมำตรฐำนกำรก่อสร้ำง แต่ในทำงปฏิบตั ิงำนช่ำงไม่
อำจระบุ ไว้ได้ครบถ้วน เช่ น ควำมอ่อนแก่ ของสี กำรติ ดตั้ง รู ป ร่ ำงลักษณะ และสิ่ งปลี กย่อย
ต่ำงๆ ตลอดจนแบบรู ปขยำยรำยละเอียดที่ผวู ้ ำ่ จ้ำงเห็นชอบแล้ว เป็ นต้น ผูว้ ำ่ จ้ำงจะชี้แจงอธิ บำย
รำยละเอี ย ดให้ เป็ นลำยลัก ษณ์ อ ัก ษรขณะชี้ สถำนที่ หรื อ ขณะท ำกำรก่ อ สร้ ำ ง กำรชี้ แจง
รำยละเอียดนี้ ถือเป็ นส่ วนประกอบของแบบรู ปและเป็ นเอกสำรส่ วนหนึ่งในสัญญำกำรก่อสร้ำง
ครั้งนี้ดว้ ย
1.2.5 กำรอ่ำนแบบรู ปและกำรกำหนดขนำดที่ระบุเป็ นตัวเลข ให้ถือเอำระยะต่ำงๆ ที่กำหนดไว้เป็ น
มำตรำเมตริ ก ยกเว้น ส่ วนที่ ระบุ ไ ว้เป็ นอย่ำงอื่ น ชัดเจน และในกรณี ที่ มี ค วำมขัดแย้ง ในเชิ ง
ตัวเลข เช่ น ควำมยำวรวมไม่เท่ำกับผลบวกควำมยำวช่ วงย่อย ผูร้ ับจ้ำงต้องเสนอคำขอวินิจฉัย
จำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงก่อนดำเนินกำร
1.2.6 ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในระหว่ำงดำเนิ นกำร เช่ น ค่ำป้ ำยโครงกำร ค่ำน้ ำประปำ ค่ำกระแสไฟฟ้ ำ และ
กำรทดสอบทุกชนิด ตลอดจนกำรเคลื่อนย้ำยงำนสำธำรณู ปโภค เป็ นหน้ำ ที่ของผูร้ ับจ้ำงจะต้อง
ติดต่อและออกค่ำใช้จ่ำยเองทั้งสิ้ น
1.2.7 ผูร้ ับจ้ำงจะต้องจัดหำและใช้คนงำน หรื อช่ำงฝี มือที่มีควำมรู ้ควำมชำนำญโดยผ่ำนกำรทดสอบ
มำตรฐำนฝี มื อช่ ำงจำกคณะกรรมกำรกำหนดมำตรฐำนและทดสอบฝี มื อแรงงำน หรื อผูท้ ี่ มี
วุฒิบ ตั รระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรื อเที ยบเท่ ำ จำกสถำบันกำรศึ ก ษำที่ คณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรื อนรับรองให้เข้ำรับรำชกำรได้ มำดำเนิ นกำรนั้นๆ โดยเฉพำะ และต้องจัดหำมำ
ให้เพียงพอเพื่อให้ดำเนินกำรได้ทนั เวลำ ถ้ำคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเห็นว่ำลูกจ้ำงหรื อช่ำง
/ใดของผูร้ ับจ้ำงไม่...

-๓ใดของผูร้ ับจ้ำงไม่เข้ำใจงำน ประพฤติตนไม่เหมำะสม ฝี มือไม่ดี ทำงำนหยำบ สะเพร่ ำ
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงมีอำนำจขอให้เปลี่ยนลูกจ้ำงหรื อช่ำงคนนั้นได้ทนั ที ผูร้ ับจ้ำงจะ
ต้องจัดหำคนใหม่มำแทนโดยเร็ ว ส่ วนกำรแก้ไขหรื อเวลำที่เสี ยไปเพรำะกำรนี้ ผูร้ ับจ้ำงจะถื อ
เป็ นข้ออ้ำงสำหรับเรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยหรื อขยำยกำหนดเวลำเพิ่มอีกไม่ได้
1.2.8 ผู ร้ ั บ จ้ำ งจะต้อ งปฏิ บ ัติ ใ ห้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและระเบี ย บต่ ำ งๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ให้ ก ำร
ปฏิ บ ัติงำนเป็ นไปอย่ำงถู ก ต้อ ง หำกมี ค วำมเสี ยหำยเกิ ดขึ้ น จำกกำรปฏิ บ ัติง ำนนั้น ผูร้ ั บ จ้ำ ง
จะต้องเป็ นผูอ้ อกค่ำใช้จ่ำยชดเชยค่ำเสี ยหำยนั้นๆ
1.2.9 ผูร้ ับจ้ำงจะต้องป้ องกันควำมเสี ยหำยมิให้เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินและสำธำรณู ปโภคใกล้เคียง ต้อง
ดำเนิ นกำรโดยวิธีที่ถูกต้องและปลอดภัย ป้ องกันอุบตั ิเหตุต่ำงๆ ผูร้ ับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบต่อ
อันตรำยที่จะเกิดขึ้นแก่คนงำนเนื่ องจำกกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ โดยจ่ำยเงินค่ำรักษำพยำบำลและ
ค่ำเสี ยหำยแก่คนงำนนั้นๆ
1.2.10 ให้ผรู ้ ับจ้ำงจัดหำ Master key สำหรับอำคำรที่มีจำนวนกุญแจลูกบิดตั้งแต่ ๒๐ ชุดขึ้นไป
1.2.11 ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัยในกำรปฏิบตั ิงำนตำมสัญญำ ผูร้ ับจ้ำงจะต้องรำยงำนถึงเหตุสุดวิสัยนั้น
ต่อผูว้ ำ่ จ้ำงโดยพลัน
1.2.12 ให้ผรู ้ ับจ้ำงจัดทำแบบรู ปที่ก่อสร้ำงจริ งและส่ งมอบให้ผวู ้ ำ่ จ้ำงตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ระบุไว้ ผูว้ ่ำ
จ้ำงจะถือว่ำงำนก่อสร้ำงได้แล้วเสร็ จสมบูรณ์ท้ งั หมดนับแต่วนั ที่ส่งมอบงำนงวดสุ ดท้ำย แต่จะ
ยังไม่คืนเงินค้ ำประกันสัญญำให้จนกว่ำผูร้ ับจ้ำงจะส่ งมอบแบบรู ปที่ก่อสร้ำงจริ งให้ผวู ้ ำ่ จ้ำง
๑.๓ ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการเคลื่อนย้ ายงานสาธารณูปโภค
๑.๓.๑ หำกผูร้ ับจ้ำงจำเป็ นต้องย้ำยออกหรื อย้ำยกลับที่เดิม ของงำนสำธำรณู ปโภคที่มีอยูใ่ นแนวเขต
ทำงหรื ออยูใ่ นพื้นที่ที่จะทำกำรก่อสร้ำง ผูร้ ับจ้ำงจะต้องได้รับกำรอนุมตั ิจำกผูค้ วบคุมงำนก่อนที่
จะเริ่ มงำนใดๆ เกี่ยวกับกำรรื้ อถอน หรื อทำงำนใดที่จะเกี่ยวข้องกับงำนสำธำรณู ปโภคมี
อยูเ่ ดิม ผูร้ ับจ้ำงจะต้องแจ้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับบริ กำรสำธำรณู ปโภคต่ำงๆ ทรำบล่วง
หน้ำก่อนทำกำรก่อสร้ำงส่ วนของงำนที่จะต้องเกี่ยวข้องกับระบบสำธำรณู ปโภคเดิม หน่วยงำน
ที่จะต้องแจ้งให้ทรำบมีดงั นี้
ก. ผูค้ วบคุมงำน
ข. เจ้ำของและผูอ้ ยูอ่ ำศัยในบริ เวณที่จะเกิดควำมเดือดร้อน
ค. หน่วยงำนทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจที่มีหน้ำที่ดูแลสำธำรณู ปโภคต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.3.2 ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนของผูร้ ับจ้ำงให้เป็ นไปตำมกฎและระเบียบของหน่วยงำนผูร้ ับผิดชอบใน
แต่ละส่ วน งำนที่เกี่ยวกับกำรตัดกระแสไฟฟ้ำ สำยโทรศัพท์ หรื อท่อประปำ จะต้องให้ดำเนิ น
กำรโดยเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนผูร้ ับผิดชอบโดยผูร้ ับจ้ำงจะต้องเป็ นผูอ้ อกค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดใน
อัตรำที่ได้ทำกำรตกลงเห็นชอบกันทั้งสองฝ่ ำยระหว่ำงผูร้ ับจ้ำงกับหน่วยงำนนั้น ๆ
/๑.๓.๓ กำรซ่อมแซม...

-๔๑.๓.๓ กำรซ่ อมแซมและท ำควำมสะอำด ผูร้ ั บ จ้ำงจะต้องท ำกำรซ่ อมแซมให้อยู่ในสภำพเดิ ม หรื อ
จัดหำมำชดใช้สำธำรณู ปโภคส่ วนบุคคล หรื อส่ วนสำธำรณะใดๆ ก็ตำมที่เสี ยหำยเนื่องจำกกำร
ทำงำนของผูร้ ับจ้ำง
๑.๔ การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
๑.๔.๑ ผู ้รั บ จ้ำ งจะต้อ งจัด หำและใช้ ว สั ดุ ก่ อ สร้ ำ งที่ มี คุ ณ ภำพดี ใ ห้ ค รบตำมแบบรู ป และรำยกำร
มำตรฐำนกำรก่อสร้ำงทุกประกำรและจะต้องจัดหำมำให้ครบถ้วนทันเวลำ วัสดุที่จำเป็ นต้องสั่ง
จำกต่ำงประเทศหรื อทำขึ้นใหม่เป็ นพิเศษ หรื อสิ่ งของที่มีจำหน่ ำยในท้องตลำดจำนวนจำกัด
ผูร้ ับจ้ำงจะต้องสั่งทันทีเพื่อให้ทนั กับระยะเวลำที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง ในกรณี ที่จำเป็ นจะต้องมี
กำรเปลี่ยนแปลงวัสดุ หรื อลดปริ มำณงำนอันเนื่ องมำจำกไม่อำจจัดหำวัสดุดงั กล่ำวแล้วได้ ให้
อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
๑.๔.๒ วัส ดุ และอุ ป กรณ์ ที่ นำมำใช้ในกำรก่ อสร้ ำงครั้ งนี้ จะต้องเป็ นของใหม่ไ ม่เคยใช้งำนมำก่ อน
ยกเว้นกรณี ที่ ระบุ ไว้เป็ นอย่ำงอื่ น มี คุณ ภำพดี ถูกต้องตำมแบบรู ป และรำยกำรมำตรฐำนกำร
ก่อสร้ำงและเป็ นไปตำมสัญญำ วัสดุอุปกรณ์ ที่จะนำมำใช้ตลอดจนตัวอย่ำงของวัสดุที่นำมำใช้
ในงำนก่ อ สร้ ำง จะต้อ งน ำตัวอย่ำงหรื อแคตตำล๊ อควัส ดุ ม ำให้ ค ณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำ ง
พิจำรณำรับรองว่ำถูกต้องเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ก่อนที่จะทำกำรติดตั้งจริ งไม่นอ้ ยกว่ำ ๒๐ วัน
๑.๔.๓ วัสดุ และเครื่ องมือที่นำมำใช้ในกำรก่ อสร้ ำงนี้ เช่ น เครื่ องผสมคอนกรี ต เครื่ องสั่นคอนกรี ต
ค้ ำยัน นัง่ ร้ ำน เป็ นต้น จะต้องใช้ชนิ ดที่ มีคุณภำพและใช้กำรได้ดี ซึ่ งผูร้ ับจ้ำงจะต้องหำมำให้
ทันเวลำและมีจำนวนเพียงพอ เหมำะสมกับขนำดของงำนก่อสร้ำง
๑.๔.๔ วัสดุต่ำงๆ ที่ระบุชื่อโดยเฉพำะเจำะจงไว้ หรื อที่กำหนดคุณภำพเทียบเท่ำในแบบรู ปหรื อรำยกำร
มำตรฐำนกำรก่อสร้ ำง หำกผูร้ ับจ้ำงประสงค์จะใช้วสั ดุ ที่มีคุณภำพเทียบเท่ำให้ผูร้ ับจ้ำงจัดทำ
รำยละเอียดแสดงควำมจำเป็ นที่ ตอ้ งใช้วสั ดุ คุณภำพเทียบเท่ำแทน และแสดงหลักฐำนในกำร
เปรี ยบเที ยบคุ ณภำพและรำคำให้เห็ นชัดเจน เสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเพื่อวินิจฉัย
และให้ควำมเห็ นชอบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเสี ยก่อน จึงจะสำมำรถนำไปใช้ในกำรก่อสร้ำงตำม
สัญญำได้ ทั้งนี้หำกวัสดุที่ขอใช้เทียบเท่ำมีรำคำสู งกว่ำ ผูร้ ับจ้ำงจะไม่คิดเพิ่มเงินและไม่เพิ่มเวลำ
หำกจำเป็ นจะต้องมีกำรทดสอบคุณสมบัติ จะต้องทำกำรทดสอบโดยสถำบันที่เชื่อถือได้ โดย
ได้รับควำมเห็ นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเสี ยก่อน ทั้งนี้ ผรู ้ ับจ้ำงจะต้องเป็ นผูต้ ิดต่อ
และออกค่ำใช้จ่ำยเองทั้งสิ้ น

/๑.๔.๕ วัสดุก่อสร้ำง...

-๕๑.๔.๕ วัสดุก่อสร้ำง เครื่ องอุปกรณ์ในกำรก่อสร้ำง ต้องอยูใ่ นควำมดูแลรักษำของผูร้ ับจ้ำงและต้องเก็บ
ไว้ในที่ซ่ ึ งมี เครื่ องป้ อ งกันที่ ดีมิให้เกิ ดกำรเสี ยหำยขึ้ น สิ่ งใดที่ เสี ยหำยมี คุณ ภำพไม่ ดีหรื อไม่
ถู กต้องตำมแบบรู ปและรำยกำรมำตรฐำนกำรก่อสร้ ำงให้นำออกไปจำกบริ เวณก่อสร้ ำงทันที
หรื อ ห้ ำ มมิ ใ ห้ ผู ร้ ั บ จ้ำ งน ำเข้ำ มำในบริ เวณก่ อ สร้ ำ ง มิ ฉ ะนั้น จะถื อ ว่ำ ผู ร้ ั บ จ้ำ งมี เจตนำที่ จ ะ
หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบตั ิตำมแบบรู ปและรำยกำรมำตรฐำนกำรก่อสร้ำงที่กำหนดไว้ในสัญญำ
๑.๕ ข้ อปฏิบัติในการก่อสร้ าง
๑.๕.๑ การก่ อสร้ างโรงงานและที่พักคนงานชั่ วคราว ถ้ำผูร้ ับจ้ำงประสงค์จะทำกำรปลูกสร้ำงโรงงำน
หรื อที่พกั คนงำนชัว่ ครำวในบริ เวณที่ก่อสร้ำง จะต้องได้รับควำมเห็ นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจกำรจ้ำ งเสี ยก่ อน สถำนที่ และขนำดพื้ น ที่ จะกำหนดให้ ตำมควำมเหมำะสม ส่ วนที่ พ กั
คนงำนจะต้องจัดสร้ำงที่พกั ที่ปรุ งอำหำร ส้วมและห้องน้ ำให้มิดชิ ดและถู กสุ ขลักษณะ วัสดุ ที่
ใช้สร้ำงจะต้องไม่ติดไฟง่ำยไม่สกปรกหรื อรกรุ งรัง คนงำนที่อำศัยจะอยูไ่ ด้เฉพำะผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับกำรก่อสร้ำงนี้ และต้องอยูใ่ นบริ เวณที่ก่อสร้ำงนี้เท่ำนั้น ห้ำมเข้ำไปเกี่ยวข้องในบริ เวณอื่น ๆ
ผูร้ ั บ จ้ำงจะต้องจัดห้ องท ำงำนให้ ก ับ ผูค้ วบคุ ม งำนขนำดของห้ องต้องพอเหมำะที่ จะ
ปฏิ บตั ิงำนโดยมีกระดำนไวท์บอร์ ดสั่งงำน ที่ติดแบบรู ป โต๊ะทำงำนพร้อมเก้ำอี้ ห้องสุ ขำ โดย
จะจัดรวมอยูใ่ กล้กบั ที่ทำงำนของผูร้ ับจ้ำงก็ได้ เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน
๑.๕.๒ การรื้อถอนสิ่ งก่ อสร้ างเดิม ถ้ำกำรก่อสร้ำงนี้ จำเป็ นต้องรื้ อถอนสิ่ งก่อสร้ำงเดิมของผูว้ ำ่ จ้ำง และ
ในรำยกำรมิได้กำหนดไว้ ให้ผรู ้ ับจ้ำงเสนอขออนุ มตั ิต่อคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงก่อน และ
เมื่ ออนุ ม ัติแล้วจึ งจะท ำกำรรื้ อถอนได้ กำรรื้ อถอนสิ่ ง ต่ ำงๆ เป็ นหน้ำที่ ข องผูร้ ั บ จ้ำงจะต้อ ง
ดำเนิ นกำรและออกค่ำใช้จ่ำยเองทั้งสิ้ น ส่ วนวัสดุต่ำงๆ ของผูว้ ำ่ จ้ำงที่ร้ื อถอนออกนี้ ถือเป็ นของ
ผูว้ ำ่ จ้ำงทั้งหมด ผูร้ ับจ้ำงจะต้องนำไปเก็บไว้ ณ ที่อนั สมควรซึ่ งคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงจะ
กำหนดให้ ทั้งนี้ โดยทุ นทรัพย์ของผูร้ ับจ้ำงเองทั้งสิ้ น เว้นแต่สัญญำจะระบุ ไว้อย่ำงชัดเจนเป็ น
อย่ำงอื่น
๑.๕.๓ การปักผังและวางระดับ ผูร้ ับจ้ำงจะต้องทำกำรปั กผังและวำงระดับที่กำหนดไว้ให้ถูกต้องตำม
แบบรู ปหรื อรำยกำรมำตรฐำนกำรก่อสร้ำง เมื่อผูร้ ับจ้ำงปั กผังเรี ยบร้อยแล้วให้แจ้งผูว้ ำ่ จ้ำงเป็ น
ลำยลักษณ์ อกั ษร เพื่อแจ้งคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงให้ไปตรวจสอบผังช่วงระยะเวลำในกำร
ตรวจสอบผังของคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ผูร้ ับจ้ำงจะอ้ำงเป็ นเหตุในกำรขอต่ออำยุสัญญำ
จ้ำ งไม่ ไ ด้ ในกำรนี้ ผูร้ ั บ จ้ำงต้องท ำกำรส ำรวจโดยรอบสถำนที่ ก่ อสร้ ำงและจัดให้ มี ระบบ
ป้ องกันควำมเสี ยหำยที่จะเกิดแก่สิ่งก่อสร้ำงที่อยูข่ ำ้ งเคียงด้วย

/๑.๕.๔ แบบขยำย…

-๖๑.๕.๔ แบบขยายรายละเอียดขณะก่ อสร้ าง ได้แก่ แบบขยำยต่ำงๆ ที่ จดั ท ำขณะก่ อสร้ ำง เช่ น ผังฝ้ ำ
เพดำน ผัง กำรเดิ น ท่ อ ต่ ำ งๆ เป็ นต้น ให้ ถื อ เป็ นหน้ ำ ที่ ข องผู ้รั บ จ้ำ งจะต้อ งท ำแบบขยำย
รำยละเอียดขึ้นและเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงตรวจแก้ไขและเห็นชอบเสี ยก่อนจึงจะ
นำไปใช้ทำกำรก่อสร้ำงในส่ วนนั้นๆ ได้
๑.๕.๕ ให้ ผูร้ ั บ จ้ำงท ำป้ ำยแสดงรำยกำรก่ อสร้ ำง จำนวนเงิ นงบประมำณค่ำก่ อสร้ ำง ระยะเวลำกำร
ก่อสร้ำง ส่ วนรำชกำรผูร้ ับผิดชอบและข้อควำมอื่นที่จำเป็ นให้เห็นอย่ำงชัดเจนในบริ เวณที่ทำ
กำรก่อสร้ำงด้วย
๑.๕.๖ ให้ผรู ้ ับจ้ำงลงลำยมือชื่ อรับทรำบในสมุดบันทึกกำรควบคุมงำนก่อสร้ำงประจำวันของผูว้ ำ่ จ้ำง
ด้วย
๑.๖ การตรวจรับงานเพื่อจ่ ายเงินงวด
1.6.1 การส ารวจเพื่ อ การตรวจรั บ งาน ผูร้ ั บ จ้ำงจะต้องแจ้งให้ค ณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงทรำบ
หลังจำกที่ทำงำนเสร็ จพร้อมทั้งส่ งรู ปถ่ำยแสดงผลงำนแต่ละขั้นตอน และคณะกรรมกำรตรวจ
กำรจ้ำงจะยอมรับงำนจำกผูร้ ับจ้ำงก็ต่อเมื่อเห็นว่ำผลกำรตรวจสอบนั้นถูกต้องตรงกับที่แสดงไว้
ในแบบรู ปและรำยกำรมำตรฐำนกำรก่อสร้ำง
1.6.2 กำรที่ คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ตรวจรับหรื อยอมรับว่ำผูร้ ับจ้ำงได้ทำงำนเสร็ จบำงส่ วน
เพื่อจ่ำยเงินแต่ละงวดนั้นมิใช่ กำรยอมรับงำนบำงส่ วนนั้นหรื อทั้งหมดว่ำถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ผูร้ ับจ้ำงยังคงต้องรับผิดชอบต่องำนนั้นๆ และบำรุ งรักษำให้อยูใ่ นสภำพสมบูรณ์ตลอดไปโดยผู ้
รั บ จ้ำงเป็ นผูอ้ อกค่ ำ ใช้ จ่ำยเองทั้ง สิ้ น จนกว่ำจะมี ก ำรส่ ง มอบและตรวจรั บ งำนงวดสุ ด ท้ำย
ครบถ้วนบริ บูรณ์แล้ว
๑.๗ การส่ งมอบงาน
1.7.1 การทาความสะอาดสถานที่ ผูร้ ับจ้ำงจะต้องทำควำมสะอำดสถำนที่ให้เรี ยบร้อย และผูว้ ำ่ จ้ำง
สำมำรถใช้งำนได้ทนั ทีที่ตรวจรับและส่ งมอบงำน
1.7.2 การตกแต่ งบริ เวณ ผูร้ ับจ้ำงจะต้องกลบเกลี่ยบริ เวณให้เรี ยบร้อย หรื อตำมที่ได้กำหนดไว้ เศษ
วัสดุก่อสร้ำงต่ำงๆ เช่น ขยะ เศษอิฐ ไม้ ปูน ทรำย โรงงำน และส้วมชัว่ ครำว เป็ นต้น จะต้องขน
ย้ำยไปให้พน้ บริ เวณภำยใน ๗ วัน นับแต่วนั ที่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ตรวจรับงำนงวด
สุ ดท้ำยเรี ยบร้อยแล้ว
1.7.3 เอกสำรต่ำงๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับกำรบำรุ งรั กษำ คู่มื อกำรใช้อุป กรณ์ ต่ำงๆ ใบเสร็ จหรื อใบมัดจำ
มิเตอร์ ไฟฟ้ ำ ประปำ เป็ นต้น ต้องส่ งมอบให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเพื่อทำกำรส่ งมอบงำน
โดยจัดใส่ แฟ้มให้เรี ยบร้อย

/๑.๗.๔ กุญแจต่ำง ๆ…

-๗1.7.4 กุญแจต่ำงๆ ผูร้ ับจ้ำงต้องจัดทำป้ ำยถำวรแจ้งรำยละเอียดไว้กบั ลูกกุญแจให้ตรงกับแม่กุญแจทุก
ชนิ ด และต้องส่ งมอบให้ผวู ้ ำ่ จ้ำงทั้งหมดทันทีเมื่อผูว้ ำ่ จ้ำงรับมอบงำนแล้ว อนึ่ ง ในระหว่ำงที่ยงั
มิได้ทำกำรรับมอบงำน ลู กกุญแจเหล่ำนี้ จะต้องอยู่ในควำมดู แลรักษำของผูร้ ับจ้ำงอย่ำงดี และ
ห้ำมจำลองกุญแจเหล่ำนี้ โดยเด็ดขำดไม่ว่ำกรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น หำกผูร้ ับจ้ำงทำลูกกุญแจหำย ผูร้ ับ
จ้ำงจะต้องเปลี่ยนกุญแจชุดใหม่โดยจะคิดเงินและเวลำเพิ่มอีกไม่ได้
๑.๘ การตรวจการจ้ างและการควบคุมงาน
ให้เป็ นไปตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี วำ่ ด้วยกำรพัสดุฉบับล่ำสุ ด

/ หมวดที่ ๒ รำยกำรสถำปัตยกรรม...

หมวดที่ ๒ รายการสถาปัตยกรรม
๒.๑ งานก่ ออิฐและฉาบปูน
๒.๑.๑ วัสดุ
๒.๑.๑.๑ อิฐก่อสร้ างสามัญ มี ๒ ประเภท คือ
ประเภทที่ ๑ อิ ฐ ขนาดเล็ ก (อิ ฐ มอญ) ใช้ อิ ฐ ที่ ผ ลิ ต ขึ้ นตำมมำตรฐำนผลิ ต ภัณ ฑ์
อุ ต สำหกรรม มอก.๗๗-๒๕๑๗ ท ำด้ว ยมื อ หรื อ เครื่ อ งจัก ร เหมำะ
สำหรับใช้ก่อผนังหรื อกำแพงที่มีกำรฉำบปูนปิ ดผิว
ประเภทที่ ๒ อิ ฐขนาดใหญ่ เป็ นอิ ฐที่มีลักษณะเป็ นก้ อนสี่ เหลี่ยมขนาดใหญ่ กว่ าอิ ฐ
มอญ ผิ ว หน้ าเรี ย บ มี ร่ องส าหรั บ ยึ ด ปู น ก่ อ เช่ น อิ ฐ บ.ป.ก. ท าด้ ว ย
เครื่ องจักร เหมาะสาหรั บใช้ ก่อผนังหรื อกาแพงชนิดโชว์ ผิวอิ ฐ
ในกรณี ที่แบบรู ปและรำยกำรละเอียด มิได้กำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น ให้ใช้อิฐ
ประเภทที่ ๑
2.1.1.2 คอนกรี ต บล็ อ กรั บ น้ าหนั ก ใช้ค อนกรี ตบล็ อกที่ ผ ลิ ตขึ้ น ตำมมำตรฐำนผลิ ตภัณ ฑ์
อุตสำหกรรม มอก. ๕๗-๒๕๑๖
2.1.1.3 คอนกรีตบล็อกไม่ รับน้าหนัก เป็ นคอนกรี ตบล็อกที่ไม่รับน้ ำหนักทำงโครงสร้ำง
2.1.1.4 อิฐคอนกรีต ใช้ที่ผลิตขึ้นตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.๕๙-๒๕๑๖ คือ
อิฐก่อสร้ำงที่ทำขึ้นจำกคอนกรี ต รวมทั้งสปลิตบล็อกด้วย
2.1.1.5 ปู น ซี เมนต์ ใช้ปู น ซี เมนต์ผ สมตำมมำตรฐำนผลิ ต ภัณ ฑ์ อุ ต สำหกรรม มอก.๓๐๒๕๑๗ เช่น ปูนตรำเสื อ ตรำนกอินทรี เป็ นต้น
2.1.1.6 ปูนซี เมนต์ ขาว ใช้ปูนซี เมนต์ขำวตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.๑๓๓๒๕๑๘
2.1.1.7 ปูนขาว ใช้ปูนขำวที่เผำสุ กบดละเอียดดีแล้วปรำศจำกดิ นและสิ่ งสกปรกอย่ำงอื่นเจือ
ปน
๒.๑.๑.๘ ทราย ใช้ทรำยน้ ำจืดที่สะอำด มีควำมคม ปรำศจำกดินหรื อสิ่ งสกปรกอย่ำงอื่นเจือปน
ขนำดของเม็ดทรำยจะต้องมีขนำดใกล้เคียงกัน โดยร่ อนผ่ำนตะแกรงก่อนนำมำใช้
2.1.1.8 น้า ต้องสะอำดและปรำศจำก น้ ำมัน กรด ด่ำง เกลือ อินทรี ยวัตถุ หรื อสำรอื่นใดที่เป็ น
อันตรำยต่อปูนก่อและปูนฉำบ
2.1.1.9 น้ายาผสมปูนฉาบ ในกรณี ที่แบบรู ประบุให้ใช้น้ ำยำแทนปูนขำวเพื่อผสมปูนฉำบได้

/ ๒.๑.๒ กำรก่อ….

-๙๒.๑.๒การก่อ
2.1.2.1 จะต้องก่อให้ได้แนวทั้งทำงตั้งและทำงนอนและต้องเรี ยบ ต้องใส่ ปูนก่อให้เต็มรอยต่อ
รอบแผ่น ส่ วนที่ ต่อชนกับเสำหรื อเสำเอ็นคอนกรี ตต้องเสี ยบเหล็กเส้ นขนำดเส้ นผ่ำน
ศูนย์กลำง ๖ ม.ม. ไว้ที่เสำขณะหล่อทุกระยะไม่เกิน ๐.๔๐ เมตร และจะต้องรดน้ ำให้
ควำมชื้นเสำคอนกรี ตก่อนทำกำรก่อ
2.1.2.2 ในกรณี ที่ กำแพงหรื อผนังยำวหรื อสู งกว่ำ ๒.๐๐ เมตร จะต้องมีเสำเอ็น และ/หรื อ ทับ
หลัง ค.ส.ล. ตลอดควำมสู งและควำมยำวของกำแพงหรื อผนังนั้น ระยะห่ ำงของเสำเอ็น
กับเสำเอ็นและทับหลังกับทับหลังต้องไม่เกิน ๒.๐๐ เมตร ขนำดของเสำเอ็นและทับหลัง
ให้มีควำมหนำเท่ำกับควำมหนำของกำแพงหรื อผนัง ส่ วนควำมลึ กหรื อควำมกว้ำงต้อง
ไม่นอ้ ยกว่ำ ๐.๑๐ เมตร เสริ มเหล็กตำมยำวขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๖ ม.ม. ๒ เส้น และ
เหล็กปลอกแบบลูกโซ่ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๖ ม.ม. ระยะเรี ยง ๐.๒๕ เมตร
2.1.2.3 มุมผนังหรื อกำแพงทุกมุมและส่ วนที่อยูล่ อยๆ โดยไม่ติดกับเสำ ค.ส.ล. หรื อส่ วนที่ติดกับ
วงกบประตู หน้ำต่ำงจะต้องมีเสำเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล. ในส่ วนของประตูให้เสำเอ็น
ประกบขอบนอกของวงกบและยึดจำกพื้นถึงท้องคำนด้ำนบน และส่ วนของหน้ำต่ำงนั้น
ให้มีทบั หลังรองใต้และเหนือวงกบยึดกับเสำและมีเสำเอ็นรอบนอกวงกบยึดระหว่ำงทับ
หลังทั้งสองนั้น ขนำดของเสำเอ็นและทับหลังให้ใช้เช่นเดียวกับข้อ ๒.๑.๒.๒
2.1.2.4 ผนังหรื อกำแพงที่ก่อไม่ชนท้องคำนหรื อพื้นจะต้องมีทบั หลัง ค.ส.ล. ทุกแห่ ง ขนำดของ
ทับหลังเช่นเดียวกับข้อ ๒.๑.๒.๒
2.1.2.5 ผนังหรื อกำแพงที่ก่อชนท้องคำนหรื อท้องพื้น ค.ส.ล. ทั้งหมด จะก่อเว้นช่องไว้ประมำณ
๐.๑๐ เมตร ทิ้งไว้เป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ ๓ วัน เพื่อให้ปูนก่อแข็งตัวและปรับเข้ำที่เสี ยก่อน
จึงจะก่ออิฐให้ชนใต้ทอ้ งคำนหรื อท้องพื้นได้
๒.๑.๓ การฉาบปูน
2.1.3.1 การฉาบปูนทัง้ หมด เมื่อฉำบครั้งสุ ดท้ำยเรี ยบร้อยแล้ว ผิวจะต้องเรี ยบไม่เป็ นลูกคลื่น ได้
ดิ่งได้ระดับทั้งแนวตั้งและแนวนอน มุมทุกมุมต้องได้ฉำก (เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็ นพิเศษใน
แบบรู ปและรำยกำรประกอบแบบ) ถ้ำมิได้ระบุลกั ษณะกำรฉำบปูนเป็ นอย่ำงอื่น ให้ถือ
ว่ำเป็ นฉำบเรี ยบทั้งหมด
2.1.3.2 การทาผิ วท้ องพื้นสาเร็ จรู ป ในกรณี ที่ใช้พ้ื นส ำเร็ จรู ป ที่ มี ผิวท้องพื้ นเรี ยบและไม่ มีฝ้ ำ
เพดำนแต่มีกำรใช้งำนเสมื อนฝ้ ำเพดำนแล้ว ต้องท ำผิวท้องพื้นให้เรี ยบร้ อยโดยใช้ปู น
ผสมทรำยละเอียดและใส่ น้ ำให้เหลวทำด้วยแปรงไม้กวำดเพื่ออุดรอยตำมด แต่ถำ้ ผิวท้อง
พื้นขรุ ขระมำกให้ใช้วธิ ี ฉำบเรี ยบแทนซึ่ งอำจจะทำร่ องตรงรอยต่อของแผ่นพื้นด้วยก็ได้

/ ๒.๑.๓.๓ กำรบ่มผิว....

-๑๐2.1.3.3 การบ่ ม ผิว เมื่ อฉำบปู นเสร็ จใหม่ๆ จะต้องบ่ มผิวให้มี ควำมชื้ นอยู่ตลอดเวลำ พยำยำม
หำทำงป้ องกันและหลี กเลี่ ยงมิ ให้ถูกแสงแดดโดยตรงหรื อมี ลมพัดจัดต้องปกคลุ ม ผิว
ป้ องกันไว้ กำรบ่มผิวนี้ให้ผรู ้ ับจ้ำงถือเป็ นสิ่ งสำคัญที่จะต้องให้กำรดูแลเป็ นพิเศษด้วย
2.1.3.4 การซ่ อมผิวปูนฉาบ ผิวปูนที่แตกร้ำวและผิวปูนที่ไม่จบั กับผนังหลังจำกกำรฉำบปูนแล้ว
ให้ท ำกำรซ่ อมโดยสะกัดปู น ฉำบเดิ ม ออกกว้ำงไม่ น้อยกว่ำ ๐.๑๐ เมตร ท ำผิวเดิ มให้
ขรุ ขระ ล้ำงสะอำด แล้วฉำบปูนใหม่ ผิวปูนที่ฉำบใหม่น้ ี จะต้องเรี ยบเป็ นเนื้ อเดียวกันกับ
ผิวเดิม
2.1.3.5 บัวหยดน้า กำรฉำบปู นใต้กนั สำดหรื อชำยคำที่ เป็ น ค.ส.ล.ทั้งหมด ให้เซำะร่ องบัวน้ ำ
หยดกว้ำงประมำณ ๑๐ ม.ม. ลึกประมำณ ๕ ม.ม. ห่ ำงจำกขอบด้ำนนอกโดยรอบ ๕๐ ม.
ม. ถึงแม้ในแบบรู ปและรำยกำรประกอบแบบจะไม่ระบุไว้ก็ตำม
๒.๒ งานหินขัดและหินล้าง
๒.๒.๑ วัสดุ
2.2.1.1 หิน ให้ใช้ชนิ ด ขนำดและส่ วนผสมตำมที่ กำหนดให้เฉพำะแห่ ง ในกรณี ที่ไม่ ได้ระบุ
เจำะจงขนำดไว้ให้ใช้หินเกล็ดเบอร์ ๓ หิ นต้องสะอำด ปรำศจำกเศษดิน หิ นผุ ฝุ่ น หรื อ
วัสดุชนิดอื่นเจือปน
2.2.1.2 ปูนซีเมนต์ ขาว ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.๑๓๓-๒๕๑๘
2.2.1.3 สี ผสม ใช้สี ฝุ่นอย่ำงดี ส ำหรั บ ผสมกับ ปู นซี เมนต์โดยเฉพำะ ส่ วนควำมอ่อนแก่ ของสี
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงจะกำหนดให้
2.2.1.4 น้า น้ ำที่ผสมต้องใสสะอำดใช้ดื่มได้ ปรำศจำกน้ ำมัน กรด ด่ำง เกลือ และสิ่ งสกปรกหรื อ
สำรที่เป็ นอันตรำยต่อซี เมนต์เจือปน
2.2.1.5 เส้ นแบ่ งหินขัด ให้ใช้ชนิ ด ขนำด และแผนผังรู ปตำมที่กำหนดให้เฉพำะแห่ ง ในกรณี ที่
ไม่ได้ระบุเจำะจงไว้ให้ใช้เส้นทองเหลืองขนำด
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นิ้ว และแบ่งหิ นขัดไม่เกิน ๔ ตำรำง

เมตร โดยให้ ผู ้รั บ จ้ ำ งจัด ท ำแบบขยำยรำยละเอี ย ดกำรแบ่ ง พื้ น หิ นขั ด เสนอให้
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเห็นชอบก่อน
2.2.1.6 เส้ นแบ่ งหินล้ าง โดยให้ใช้ชนิ ด ขนำดและแผนผังรู ปตำมที่กำหนดให้ใช้เฉพำะแห่ งใน
กรณี ที่ ไม่ ไ ด้ระบุ เจำะจงไว้ให้ เว้น ร่ องกว้ำงและลึ ก ๑๐ ม.ม. โดยใช้ไม้ระแนงขนำด
ดังกล่ำวเป็ นตัวชักร่ อง
๒.๒.๒ วิธีการก่อสร้ าง
2.2.2.1 ให้ ผู ร้ ั บ จ้ำ งจัด ท ำแผ่น ตัว อย่ำ งหิ น ขัด หิ น ล้ำ ง ตำมรำยละเอี ย ดที่ ก ำหนดไว้ใ นแบบ
ก่อสร้ำง เสนอให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแล้วจึงจะ
ดำเนินกำรในสถำนที่ก่อสร้ำงจริ งได้
/ ๒.๒.๒.๒ ในกรณี ที่หินขัด…

-๑๑2.2.2.2 ในกรณี ที่ หิ น ขัด หิ น ล้ำ งที่ ท ำเสร็ จ แล้ว เกิ ด ด่ ำ ง แตกร้ ำ วหรื อ เม็ ด หิ น กระจำยตัว ไม่
สม่ำเสมอกัน ให้ผรู ้ ับจ้ำงทำกำรแก้ไขโดยทุบออกแล้วทำใหม่ท้ งั แผ่น
2.2.2.3 กำรเตรี ยมพื้นผิว ให้ติดตั้งเส้นแบ่งหิ นขัดตำมแผนผังรู ปและระดับที่กำหนดให้ กำรต่อ
เส้ นแบ่งให้ต่อชนกัน ณ จุ ดที่ ตดั กันระหว่ำงเส้ นขวำงกับเส้ นยำว โดยต่อชนกันอย่ำง
ประณี ต ห้ ำ มต่ อ กลำงเส้ น โดยเด็ ด ขำด กำรเทปู น ทรำยรองพื้ น จะแข็ ง ตัว ให้ ขี ด บน
ผิวหน้ำให้เป็ นร่ องทั้งตำมแนวยำวและแนวขวำง แล้วจึ งทำหิ นขัดทับหน้ำ กำรเทปู น
ทรำยรองพื้ นนี้ ให้เผื่อควำมหนำของเนื้ อหิ นขัดไม่น้อยกว่ำ ๕ เท่ำของเม็ดหิ นหรื อไม่
น้อยกว่ำ ๑๕ ม.ม. โดยเลือกใช้ค่ำที่มำกกว่ำ
2.2.2.4 หิ นขัดที่ทำเรี ยบร้อยแล้วจะต้องเรี ยบเป็ นมัน ได้ระดับ เม็ดหิ นกระจำยอย่ำงสม่ำเสมอ สี
ไม่ด่ำง ผิวหน้ำไม่แตกลำยงำ กะเทำะ หรื อแตกร้ำว
๒.๓ งานปูกระเบื้อง
2.3.1 การเตรี ยมผิว กำรเตรี ยมพื้นที่คอนกรี ตและผนังที่จะปูกระเบื้อง จะต้องปรับผิวพื้นให้ได้ระดับ
หรื อดิ่งเรี ยบอย่ำงสม่ำเสมอ หรื อเอียงลำดตำมแบบรู ปที่กำหนดให้
2.3.2 การควบคุมความชื้ นของปูนทราย ขณะที่ทำกำรปูหรื อปูเสร็ จแล้ว จะต้องมีวสั ดุคลุมปกปิ ดเพื่อมิ
ให้ผนังแห้งตัวเร็ วเกินไป วัสดุคลุมปกปิ ดจะเอำออกได้เมื่อผนังที่บุกระเบื้องแห้งสนิทดีแล้ว
2.3.3 แนวรอยต่ อ ให้เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในแบบรู ป ต้องทำแนวรอยต่อให้เสมอกันหมด
2.3.4 การทาความสะอาด หำกไม่ได้ระบุไว้ในแบบรู ป ห้ำมใช้กรดในกำรทำควำมสะอำดผิวกระเบื้อง
เคลือบ ส่ วนผิวกระเบื้องดินเผำทั้งหมดก่อนติดตั้งให้ทำน้ ำมันพืชเสี ยก่อนป้ องกันปูนซึ มเข้ำไป
ในเนื้อกระเบื้อง
๒.๔ งานปูนทรายขัดมันและปูนทรายผสมสี ขัดมัน
ก่อนทำผิวขัดมันจะต้องสะกัดผิวพื้นคอนกรี ตหรื อผนังให้ขรุ ขระและทำควำมสะอำดเสี ยก่อน เทน้ ำ
ปูนซี เมนต์ให้ทวั่ แล้วจึงเทปูนทรำยปรับระดับให้ได้แนวหรื อระดับเอียงลำดตำมที่กำหนดในแบบรู ป ควำม
หนำของปูนทรำยดังกล่ำวต้องไม่น้อยกว่ำ ๒ เซนติเมตร ก่อนที่พ้ืนปูนทรำยจะแข็งตัวให้โรยผงปูนซี เมนต์
ทับหน้ำให้ทวั่ แล้วขัดแต่งด้วยเกรี ยงเหล็กหรื อเครื่ องขัดผิวจนมันและเรี ยบสม่ำเสมอกัน
ส ำหรั บ ปู น ทรำยผสมสี ให้ ผ สมแห้ ง พร้ อ มกับ ปู น ซี เมนต์ แ ละทรำยคลุ ก เคล้ำ ให้ ท ั่ว ผสมน้ ำและ
ดำเนิ นกำรตำมกรรมวิธีในกำรทำปูนทรำยขัดมัน กำรตีเส้นบนผิวให้ใช้ พี .วี.ซี .กลมขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
1
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/ ๒.๕ งำนปูกระเบื้องไวนี ล...

-๑๒๒.๕ งานปูกระเบื้องไวนีล
2.5.1 กระเบื้องไวนีล ชนิ ดและขนำด ถ้ำไม่ได้ระบุไว้ในแบบรู ป กระเบื้องไวนี ลจะต้องมีควำมหนำ
ไม่นอ้ ยกว่ำ ๒ ม.ม. และจะต้องมีขนำดและควำมหนำสม่ำเสมอ ทนทำนต่อกำรเสี ยดสี ได้ดี
2.5.2 น้ายารองพื้น กำวหรื อน้ ำยำปู กระเบื้ องไวนี ล ถ้ำไม่เจำะจงในแบบรู ป ให้ใช้น้ ำยำของผูผ้ ลิ ต
กระเบื้องไวนีลนั้น ๆ
2.5.3 ให้เตรี ยมผิวพื้นและเทปู นทรำยปรับระดับตำมข้อ ๒.๔ ถ้ำเป็ นพื้นชั้นล่ ำงวำงบนดิ นให้ผสม
น้ ำยำกันซึ มในคอนกรี ตและปูนทรำย หลังจำกปูกระเบื้องไวนีลเสร็ จทำควำมสะอำดผิวหน้ำลง
WAX ชนิดน้ ำและใช้เครื่ องขัดให้ทวั่
2.5.4 ถ้ำปรำกฏว่ำฝี มือกำรปูกระเบื้องไม่เรี ยบร้อย เช่น ไม่ตรงแนว รอยต่อไม่สนิ ท สี หรื อควำมหนำ
ของแผ่นไม่สม่ำเสมอ มีกำรชำรุ ดหลุดร่ อนออกมำ ผูร้ ับจ้ำงจะต้องรี บจัดกำรแก้ไขให้เรี ยบร้อย
ทันที
2.5.5 พื้นที่ที่เปลี่ยนระดับหรื อเปลี่ยนวัสดุผวิ หน้ำใหม่ทุกแห่ง จะต้องใส่ จมูกกันลื่นหรื อขอบไวนี ล
กว้ำง ๑ นิ้ว หนำประมำณ ๒.๕ ม.ม.
2.5.6 พื้นหรื อขั้นบันไดที่ระบุให้ปูกระเบื้องไวนี ล ให้ทำจมูกไวนี ลทุ กขั้นและข้ำงบันไดจะต้องใส่
ขอบไวนีลโดยตลอด
๒.๖ งานบัวเชิงผนัง
ถ้ำไม่ระบุไว้ในแบบรู ป ส่ วนที่จรดกันระหว่ำงพื้นกับผนังให้มีบวั เชิงผนังตำมรำยกำรดังนี้
2.6.1 บัวเชิ งผนังของผนังไม้ ไม้อดั หรื อแผ่นใยไม้ ให้ใช้บ วั ไม้เนื้ อแข็งตำมบัญชี ที่ ๑ ขนำดระบุ
(Nominal size) ๔ นิ้ว  ๑ นิ้ว ย้อมสี เข้ม
2.6.2 บัวเชิงผนังของพื้นหิ นขัด ให้ใช้หินขัดสี เดียวกับพื้นหรื อสี อื่นตำมที่กำหนดให้สูง ๐.๑๐ เมตร
2.6.3 บัวเชิ งผนังของพื้นกระเบื้องไวนี ล ให้ใช้บวั ไวนี ลสู ง ๔ นิ้ ว และหนำไม่นอ้ ยกว่ำ ๒ ม.ม. สี ดำ
หรื อสี อื่นตำมที่กำหนดให้
2.6.4 บัวเชิงผนังนอกจำกตำมข้อ ๒.๖.๑ , ๒.๖.๒ และข้อ ๒.๖.๓ แล้ว กำหนดให้ทำตำมวัสดุของผิว
พื้น สู ง ๔ นิ้ว
๒.๗ ไม้
๒.๗.๑ ไม้ที่ ใช้ในกำรก่ อสร้ ำงติ ดอยู่ในโครงสร้ ำงอำคำรอย่ำงถำวร ให้ใช้ไม้ตำมชนิ ดและคุ ณ ภำพ
ถู กต้องตำมที่ กำหนดไว้ในแบบรู ปและรำยกำรมำตรฐำนกำรก่อสร้ ำง ต้องเป็ นไม้ที่ไม่มีรู ตำ
มำกผิดปกติ ไม่แตกร้ำว คดโก่ง เป็ นกระพี้หรื อชำรุ ด และไม่มีกำรยืดหรื อหดตัวอีกต่อไป หำก
มี ก ำรยื ด หรื อ หดตัว ภำยหลัง ผู ร้ ั บ จ้ำ งต้อ งแก้ไ ขและรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ควำมเสี ย หำยที่ เกิ ด ขึ้ น
ทั้งหมดชนิ ดของไม้ถำ้ มิได้ระบุในรำยละเอียดเฉพำะแห่ งของแบบ ให้ถือรำยกำรบัญชี ต่ำง ๆ
ถัดไปนี้ ถ้ำระบุเฉพำะแห่งก็ให้เป็ นไปตำมแบบรู ปรำยกำรเฉพำะแห่งนั้นๆ ในกรณี ที่ผรู ้ ับจ้ำง
/นำไม้มำก่อสร้ำง...

-๑๓นำไม้มำก่อสร้ ำงไม่แน่ ใจว่ำเป็ นไม้ชนิ ดใดในบัญชี ผูร้ ับจ้ำงจะต้องส่ งผลกำรตรวจสอบของ
กรมป่ ำไม้โดยผูร้ ับจ้ำงเป็ นผูอ้ อกค่ำใช้จ่ำยหรื อถ้ำจะใช้ไม้ที่แตกต่ำงจำกบัญชี ที่ระบุ ให้ส่งผล
กำรทดสอบโดยค่ำใช้จ่ำยของผูร้ ับจ้ำงว่ำไม้น้ นั ๆ ต้องมีควำมแข็งแรงและควำมทนทำนตำม
ธรรมชำติมำกกว่ำค่ำต่ำสุ ดของแต่ละบัญชีมำแสดงจึงจะเสนอเทียบเท่ำได้
ไม้เนื้ อแข็ง คำว่ำไม้เนื้ อแข็งที่ไม่ได้ระบุชนิ ดไว้ในแบบรู ปและรำยกำรนั้น ให้ใช้ไม้เนื้ อ
แข็งตำมรำยกำรข้ำงล่ำงนี้

บัญชีที่ ๑
เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ชื่อไม้
ไม้แดง Xylia Kerril Craib & Hutch
ไม้ประดู่ Pterocarpus spp.
ไม้เต็ง Shorea obtuss wall
ไม้รัง Pentacme suavis A.DC.
ไม้เคี่ยม Cotylelobium Lanceolatum Graib
ไม้เคี่ยมคะนอง Shorea Serioci Flora, Fisch & Hutohin
ไม้หลุมพอ Intsia bakeri Prain
ไม้กนั เกรำ Fragrea fragrans Berb
ไม้บุนนำค Measua ferrea Linn
ไม้ตะเคียนทอง Hopea odatara Roxb.
ไม้ตะเคียนชัน Balanocappus heimii
ไม้ตะเคียนหิน Lopee ferrea Pierre
ไม้ชนั เต็งตำนี Shoc thorelii Pierre
ไม้รกฟ้ำ Terminalia alata Heyne
ไม้ซำกหรื อพันซำก Erythrophloeum tsysmaii Kur
ไม้ตะแบกเลือดหรื อมะเกลือเลือด
ไม้กระพี้เขำควำย
ไม้เขล็ง Dialium cooninchinense Pierre
ไม้ตีนนก Vitex sp.
ไม้เลียงมัน Berrya mollis wall

กำลัง
kg/cm๒
๑๑๑
๑๑๔
๑๔๘
๑๑๕
๑๒๗
๑๒๓
๑๓๙
๑๒๓
๑๙๖
๑๐๐

ควำมทนทำน
ตำมธรรมชำติ
A
A
A
A
A
B+
A
B
A
B

๑๓๗
๑๑๔
๑๐๕
๑๖๕
๑๕๔
๑๕๓
๑๔๔
๑๓๙
๑๒๕

B+
B
B
B
B
B
A
A
A

/บัญชีที่ ๑ (ต่อ)…

-๑๔-

บัญชีที่ ๑ (ต่ อ)
เลขที่
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

ชื่อไม้
ไม้กระถินพิมำน Acacia tomentosa willa datia Pimarn
ไม้ขำนำง Homalium sp.
ไม้แคทรำย Stercospermum neuranthum Kur
ไม้พลวง
ไม้มะค่ำแต้ Sindora sp.
ไม้ตะแบกใหญ่ Legerstroemia onlyculata Kur
ไม้ตะเคียนรำก Hopea avallanea Heim
ไม้เหียง Depterocarpas obyusifolius teijem
ไม้สะพิด Phoebc sp.
ไม้เฉียงพร้ำนำงแอ Carallia brachiata merr

กำลัง
kg/cm๒
๑๒๒
๑๑๗
๑๑๒
๑๑๑
๑๐๔
๑๐๔
๑๐๓
๑๐๒
๑๐๒
๑๐๑

ควำมทนทำน
ตำมธรรมชำติ
A
B

กำลัง
kg/cm๒
๑๖๕
๑๔๖
๑๔๒
๑๒๙
๑๒๘
๑๒๗
๑๒๕
๑๒๔
๑๒๓
๑๒๐
๑๒๐
๑๑๒

ควำมทนทำน
ตำมธรรมชำติ
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

A
B
A
B
B+
B+

บัญชีที่ ๒
เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ชื่อไม้
ไม้ทองป้อง Doompassia malaceeneis Bentn.
ไม้โอบ Homalium sp.
ไม้ตะคร้อ Schleionera olesca Merr.
ไม้ชะเจ๊ำะ Millottis Loucantha Kurr.
ไม้กะบก Irvingia malayana Oliver
ไม้กะเลียน Polyathia sp.
ไม้ตงั หน Calopnyilum pulegerrimun call
ไม้ยวน Doompassia exselsa Taub.
ไม้ปู่เจ้ำ Terminalia triteroides Craib.
ไม้หำมกรำย Terminalia sp.
ไม้หลังคำ Blospyoa sp.
ไม้กำลอ Shorea parvifelia Dyer

/บัญชีที่ ๒ (ต่อ)…

-๑๕-

บัญชีที่ ๒ (ต่ อ)
เลขที่
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ชื่อไม้
ไม้ตะบูนดำ Xylocarpus nolnoeansis Roem
ไม้มะปริ ง Boues oppositifelia Adelb
ไม้มะม่วงไข่แลน Bucnenania sp.
ไม้มะแฟน Protium serratum Engi
ไม้นะวำ Carcinia corea Linn
ไม้ยงู Dipterocarpus sp.
ไม้กะทังหัน Calophyilum sp.
ไม้ตะเคียนหนู Anogeissus acuminata Wall.

กำลัง
kg/cm๒
๑๑๒
๑๑๐
๑๐๙
๑๐๘
๑๐๕
๑๐๓
๑๐๓
๑๐๐

ควำมทนทำน
ตำมธรรมชำติ
C
C
C
C
C
C
C
C

ไม้เนื้ อแข็งตำมบัญชี ที่ ๒ รวม ๒๐ ชนิ ด เป็ นไม้เนื้ อแข็งที่ มีกำลังสู ง แต่มี ควำมทนทำนตำม
ธรรมชำตินอ้ ย ให้ใช้เป็ นส่ วนประกอบของอำคำรต่ำงๆ ได้เพียงบำงรำยกำรเฉพำะส่ วนที่อยูใ่ นร่ มไม่ถูกแดด
ฝนและไม่อยูใ่ นน้ ำ ปลวกไม่สำมำรถทำลำยได้คือ
1. โครงหลังคำ ยกเว้นเชิงชำย
2. โครงพื้นบำงส่ วนที่ไม่ถูกแดดและถูกฝน
3. โครงฝำบำงส่ วนที่ไม่ถูกแดดและฝน
4. โครงบันได ยกเว้นส่ วนที่อยูภ่ ำยนอกที่ถูกแดดและฝน

บัญชีที่ ๓
เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ชื่อไม้
ไม้มะซำง Madhuca grandiflora Fletch.
ไม้ยมหิน สะเดำช้ำง Chadrasia Velutina Wight & Ann.
ไม้กะโดน Caroya arborea Roxb.
ไม้กรวด Dipterocarper intricatus Dyer.
ไม้อินทนิลน้ ำ Lageratroemia flos Roginae Retz
ไม้พยอม Shorea talura Roxb.
ไม้ไฉน Artocarpus sp.

กำลัง
kg/cm๒
๙๗
๙๕
๙๔
๘๓
๗๕
๗๕
๘๑

ควำมทนทำน
ตำมธรรมชำติ
B+
B+
B
B
A
B
A

/ไม้เนื้ อแข็งในบัญชี...

-๑๖ไม้เนื้อแข็งในบัญชีที่ ๓ รวม ๗ ชนิด เป็ นไม้ที่มีกำลังน้อย แต่มีควำมทนทำนตำมธรรมชำติมำก
ให้ใช้เป็ นส่ วนประกอบของอำคำรบำงส่ วนคือ
1. โครงพื้นให้ใช้เฉพำะบัวเชิงผนัง
2. โครงฝำ ยกเว้นเสำ
3. โครงบันได ยกเว้นแม่บนั ได

บัญชีที่ ๔
เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อไม้
ไม้ดำก้ำง Vaticacoinerea King
ไม้คอแลน Nephelium hypoleucm Kurz.
ไม้แอ็ก Shorea alauce King
ไม้พูด Carcinea sp.
ไม้สีรำมัน Littohi chinensis Sonn.
ไม้ยำงเลียน Diptorcoarpus costatus Greertn.f.
ไม้หลัน่ ตัน Shorea guso Blume z.
ไม้สุกรม Shorea rogosiana Raiz. & Smit.
ไม้ทำโจร ทำช้ำง Platymitra siamensis Graib
ไม้ตะเคียนทรำย Shorea gratissima Dyer

กำลัง
kg/cm๒
๑๖๗
๑๔๔
๑๒๓
๑๒๗
๑๒๕
๑๒๓
๑๐๙
๑๐๗
๑๐๖
๑๐๖

ควำมทนทำน
ตำมธรรมชำติ

กำลัง
kg/cm๒
๑๐๖
๑๐๔
๑๐๓
๑๐๒
๑๐๒

ควำมทนทำน
ตำมธรรมชำติ

บัญชีที่ ๔ (ต่ อ)
เลขที่
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ชื่อไม้
ไม้ขวำกเหลือง Carcinia therelii Pierre
ไม้ทะโล้ พันตัน Sohima wallichii Dorth.
ไม้ติ้ว Crataxyion sp.
ไม้พนั จำ Vatica sp.
ไม้สำรอง Soapphium sp.

/ไม้เนื้ อแข็งในบัญชี...

-๑๗ไม้เนื้ อแข็งในบัญ ชี ที่ ๔ รวม ๑๕ ชนิ ด เป็ นไม้ที่ มี ค วำมแข็ง แรงมำก แต่ ค วำมทนทำนตำม
ธรรมชำติยงั ไม่มีสถิติ ให้ใช้สร้ำงอำคำรประเภท ส้วม อำคำรชัว่ ครำว โรงรถ
ในกรณี ที่โครงสร้ำงบำงส่ วนระบุชนิดไม้ไว้โดยเฉพำะ และไม้เหล่ำนั้นมีขำยในท้องตลำด ผูร้ ับ
จ้ำงจะต้องใช้ไม้ตำมที่ระบุไว้น้ นั จะขออนุญำตใช้ไม้อื่นแทนไม่ได้ ยกเว้ นมีกฎหมายกาหนดเป็ นไม้ หวงห้ าม
ถ้ำเป็ นไม้พ้ืนเข้ำลิ้น ต้องมีกำรตีตรำหรื อหนังสื อรับรองว่ำไม้พ้ืนมีควำมชื้ นสมดุลประมำณ ๑๐
ถึง๑๔ % มำแสดง จึงจะนำไปประกอบติดตั้งได้ และไม้พ้ืนแต่ละแผ่นต้องยำวไม่น้อยกว่ำ ๖ ช่ วงตัว หรื อ
๓.๐๐ เมตร
๒.๗.๒
รำยละเอียด)
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

ไม้ ใช้ สาหรับพืน้ ภายใน บันไดภายใน วงกบประตูหน้ าต่ าง (เว้นแต่จะระบุไว้ในแบบรู ปหรื อ

ชื่อไทย
มะค่ำโมง
มะค่ำแต้
ตะแบก
ประดู่
แดง
บุนนำค
ตะเคียนทอง
เคี่ยม
ตำเสื อ
จำปำ
ขนุนป่ ำ
เฉียงพร้ำ
ยมหอม
ยมหิน
ลิ้นควำย
ก่อเดือย ก่อแหลม
กันเกรำ
เขล็ง นำดำ
สำขำ

ชื่อพฤกษศำสตร์
Afzalia xylocarpa Craib
Sindora sp.
Lagerstroemia calyculata Kurz
Pterocapus sp.
Xylia Kerrii Craib & Hutch.
Mesua Ferrea Linn.
Hopea odorata Roxb.
Cotylelobium lancesatum Craib
Amoora polystachy HK.f.X.
Aeomadendron Spongocarpum
Artocarpus lanceifolia Roxb
Carailia brachiata Mwrr
Cedrela toona Roxb.
Chukrasia velutina W.& A.
Duabanga sonneratioids Ham.
Castanopsis sp.
Fagraea Fragrans Roxb.
Dialium cochinchinense Pierre
Pometia sp.

วงกบ พื้น บันได
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
/๒๐ นนทรี ...

-๑๘ลำดับที่
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

ชื่อไทย
นนทรี
ตองจิง
พะยอม
ตะเคียนชัย

หมายเหตุ

ชื่อพฤกษศำสตร์
Peltophorum dasyrachid
Sterculia alata Roxb.
Shorea talura Roxb.
Balanocarpur hemii king

วงกบ พื้น บันได
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X อนุ ญ ำตให้ ใ ช้ ไ ด้ ไม้ เนื้ ออ่ อ นและไม้ เ นื้ อแข็ ง นอกจำกนี้ ให้ ส่ งตั ว อย่ ำ งให้
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงตรวจสอบคุ ณภำพและต้องได้รับอนุ ญำตเป็ นลำยลักษณ์
อักษรก่อนนำออกไปใช้

2.7.3 ส่ วนที่ ระบุ ให้ใช้ไม้สั ก ในแบบรู ป รำยกำร ให้ ใช้ไม้สั ก ตำมมำตรฐำนกระทรวงพำณิ ช ย์ที่ มี
สมบัติไม่ต่ำกว่ำไม้สักชั้นสองอย่ำงดี (Second class Europe)
2.7.4 สำหรับ ไม้ส่วนประกอบอำคำรที่ ใช้ไม้เนื้ ออ่ อน หรื อที่ ในแบบรู ป รำยละเอี ยดระบุ ให้ใช้ไม้
เนื้ ออ่อนโดยมิ ได้ระบุ ชนิ ด เช่ น คร่ ำว ฝำ ฝ้ ำ ไม้มอบฝ้ ำ ให้ใช้ไม้ยำง ไม้ยมหอม หรื อไม้ที่ มี
คุณภำพเทียบเท่ำ ถ้ำส่ วนอำคำรที่ไม่ทำสี ตอ้ งเลือกไม้ฝำหรื อฝ้ำให้สีกลมกลืนกัน และต้องไม่
บิดโก่งงอ ซึ่ งอำจทำให้แตกร้ำวภำยหลัง
2.7.5 ไม้แบบ ต้องเป็ นไม้ที่มีกำรยืดหดตัวไม่เกิน ๐.๒ % ไม่ดูดน้ ำมำกเกินไป หนำไม่นอ้ ยกว่ำ ๑ นิ้ว
ไม่บิดเบี้ยวโค้งงอ และไม่มียำงออกเมื่อถูกน้ ำซึ่ งอำจจะเป็ นอันตรำยต่อเนื้อคอนกรี ตได้ สำหรับ
กำรก่อสร้ำงที่ตอ้ งกำรควำมประณี ตบำงส่ วนจำเป็ นต้องใช้ไม้อดั จะได้กำหนดให้เมื่อถึงขั้นของ
งำน ไม้เคร่ ำค้ ำยันสำหรับยึดแบบต้องมีขนำดไม่เล็กกว่ำ ๒ นิ้ว  ๔ นิ้ว ยึดประกบกับแบบตำม
หลักกำรช่ ำงที่ดี โดยต้องแข็งแรงรับน้ ำหนักของคอนกรี ต และทำนแรงกระทุง้ ของเครื่ อง
สั่นคอนกรี ตได้โดยไม่แตกร้ำวหรื อเคลื่ อนไปจำกที่เดิ มในขณะทำกำรเทคอนกรี ต ส่ วนไม้ค้ ำ
ยันแบบให้เป็ นไปตำมหลักกำรประกอบค้ ำยันไม้แบบที่ดี ในกรณี ที่ตอ้ งใช้วสั ดุอื่นทำไม้แบบ
หำกวัส ดุ น้ ัน มี ค วำมเหมำะสมกับ งำนด้ำนสถำปั ตยกรรมแต่ มี ผ ลในด้ำนกำรเสี ย ก ำลัง ของ
คอนกรี ต เช่นดู ดซึ มน้ ำมำกเกิ นไป คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงอำจสั่งให้เปลี่ ยนแปลงโดยใช้
วัสดุอื่นแทนได้
2.7.6 เสำเข็มไม้ เสำเข็มต้องเป็ นไม้เบญจพรรณที่ได้ขนำดตำมระบุแบบรู ป ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
ตำมแบบให้วดั ที่ ก่ ึ งกลำงควำมยำวเสำเข็ม หรื อจะวัดเฉลี่ ยระหว่ำงโคนกับปลำยเสำเข็มก็ได้
เสำเข็มต้องไม่คดงอจนเกิ นไป ไม่มีรอยแตก ต้องทุบเปลื อกออกทั้งหมดก่อนจึงจะนำไปตอก
ได้
๒.๗.๗ หลักเกณฑ์ทวั่ ไป...

-๑๙2.7.7 หลักเกณฑ์ทวั่ ไปสำหรับเนื้อไม้
๒.๗.๗.๑ ขนาด ไม้ที่เลื่ อยและไสแล้ว ยอมให้เสี ยไม้เป็ นคลองเลื่ อยและไสกบเล็กกว่ำขนำด
ระบุ (Nominal size) ได้ แต่ ห ลัง จำกตกแต่ งพร้ อ มที่ จะประกอบเข้ำ เป็ นส่ วนของ
สิ่ งก่อสร้ำงแล้วจะต้องมีขนำดไม่เล็กกว่ำค่ำต่อไปนี้
ขนำดระบุ (นิ้ว)
ขนำดที่ตกแต่งแล้ว (นิ้ว)

1

๑

2
3

13

8

16

1
1

1
4
1

16

1
1

๒

1
2
5

1

16

3
4

2
2

1
2
1
4

๓
2

11
16

๔
3

5
8

1

ถ้ำไม้ขนำดใหญ่กว่ำ ๔ นิ้ว ให้ไสกบออกได้เพียง นิ้ วเป็ นอย่ำงมำก สำหรับไม้พ้ืนและฝำไม้
4

1

ขนำดกว้ำงให้เล็กลงจำกขนำดที่กำหนดให้ นิ้วเป็ นอย่ำงมำก
2

2.7.7.2 น้าหนัก ห้ำมใช้ไ ม้ที่ มี น้ ำหนัก เบำกว่ำปกติ เมื่ อเที ยบกับ ไม้ช นิ ดเดี ยวกันที่ มี ข นำด
เท่ำกันทำกำรก่อสร้ำง
2.7.7.3 เนือ้ ไม้ ที่ไม่ อนุญาตให้ ใช้ ทาการก่ อสร้ าง ไม้ท่อนใดเล็กกว่ำขนำดที่อนุ โลมให้หรื อผุ
เพรำะเหตุใดๆ ก็ตำม หรื อมีกระพี้ ห้ำมใช้ในกำรก่อสร้ำง
2.7.7.4 ความชื ้นและการยืดหด ไม้ที่นำมำติดตั้งทุกท่อนจะต้องมีควำมชื้นไม่เกินร้อยละ ๒๐

๒.๘ ประตูและหน้ าต่ าง
๒.๘.๑ งานวงกบไม้
๒.๘.๑.๑ วัสดุ ไม้ที่จะใช้ทำวงกบประตูและหน้ำต่ำง ให้ใช้ไม้ตำมชนิดและขนำดที่กำหนดให้
ในแบบรู ป ถ้ำ มิ ไ ด้ก ำหนดไว้ใ นแบบรู ป ให้ ใ ช้ ไ ม้ต ะเคี ย นทอง ไม้ป ระดู่ ไม้เต็ ง
ไม้แดง หรื อจะต้องเป็ นไม้เนื้ อแข็งตำมข้อกำหนดของกรมป่ ำไม้ ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ ๒
นิ้ว  ๔ นิ้ว และต้องเป็ นไม้ตำมบัญชีที่ ๑ ตำมรำยกำรงำนไม้
๒.๘.๑.๒ การติดตั้ง วงกบไม้ทุกชุ ดก่ อนนำไปติดตั้งให้ทำด้วยน้ ำมันหรื อแลกเกอร์ กนั เปื้ อน
ก่อน ๑ ครั้ง เมื่อติดตั้งแล้วต้องได้ดิ่งได้ฉำกแน่นและตรงตำมที่กำหนดให้ ถ้ำติดตั้งวง
กบไม้กบั ส่ วนที่ เป็ นอิ ฐหรื อคอนกรี ตบล็อก จะต้องเทเสำเอ็นคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก
ระหว่ำงอิฐหรื อคอนกรี ตบล็อกกับวงกบไม้ทุกแห่ง
๒.๘.๒ งานประตูและหน้ าต่ างไม้
๒.๘.๒.๑ วัสดุ
1) ประตูไม้ อัด พื ้นเรี ยบ ชนิ ดใช้ภำยนอก ผลิ ตจำกโรงงำน มี ควำมหนำ ๓๕ ม.ม.
และเป็ นไปตำมมำตรฐำนผลิ ตภัณ ฑ์อุตสำหกรรม มอก. ๑๙๒ กำรตกแต่ งผิว
ตำมที่ระบุไว้ในตำรำงประตูในแบบรู ป
2) หน้ำต่ำงไม้...
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คุณภำพดี ยกเว้นจะระบุในแบบรู ปเป็ นอย่ำงอื่น
๒.๘.๒.๒ การประกอบและฝี มื อ กำรเว้น ช่ อ ง ให้ เว้น ช่ อ งว่ำ งเป็ นระยะประมำณ ๕ ม.ม.
ระหว่ำงขอบล่ ำงบำนประตู ก ับ พื้ นที่ แต่ ง ผิวแล้ว ส ำหรั บ ประตู ที่ ใช้บ ำนพับ ส่ วน
ช่ องว่ำงระหว่ำงบำนประตู ก ับ วงกบข้ำงๆ และขอบอื่ นไม่ให้เกิ น ๓ ม.ม. ส ำหรั บ
ประตูและหน้ำต่ำงทั้งหมด
๒.๘.๓ งานประตูและหน้ าต่ างเหล็ก
2.8.3.1 วัสดุ เหล็ก ใช้เหล็กเหนียวผลิตร้อน
2.8.3.2 การติดตั้ง ผูป้ ระกอบต้องติดตั้งประตูหน้ำต่ำงทั้งหมดให้เสร็ จเรี ยบร้อย ตำมช่องเปิ ด
ที่เตรี ยมไว้ และต้องรับผิดชอบกำรเข้ำส่ วนประกอบต่ำงๆ ติดมือจับที่กรอบบำนปรับ
ระดับ ด้วยปู น ฉำบทั้ง ภำยในและภำยนอกที่ เสำเอ็น คำนทับ หลังและธรณี ป ระตู
ภำยหลังกำรติดตั้งประตูหน้ำต่ำงและอุปกรณ์ท้ งั หมด จะต้องอยูใ่ นลักษณะที่เปิ ดและ
ปิ ดได้สะดวก เมื่อปิ ดจะต้องสนิ ทเรี ยบร้อยป้ องกันลมและฝุ่ นได้ อุปกรณ์ ที่เป็ นที่ยึด
จะต้องได้รับกำรหล่อลื่นตำมควำมจำเป็ น
2.8.3.3 การท าความสะอาด ผู ้รับ จ้ำ งท ำควำมสะอำดผิ ว ของงำนประตู ห น้ ำ ต่ ำ ง รวมทั้ง
อุ ปกรณ์ ท้ งั ด้ำนนอกและด้ำนในให้ส ะอำดปรำศจำกครำบปู นฉำบ สี หรื อสิ่ งอื่ นๆ
เพื่อให้ดูเรี ยบร้ อยไม่กีดขวำงกำรยำแนวยำงกันน้ ำและกำรทำงำนของอุปกรณ์ ประตู
ผูร้ ับ จ้ำงต้องไม่ใช้เครื่ องมื อทำควำมสะอำดที่ อำจก่ อควำมเสี ยหำยแก่ สิ่งตกแต่งผิว
บำนได้
๒.๘.๔ อุปกรณ์ ประกอบประตูและหน้ าต่ างไม้
๒.๘.๔.๑ ประตูไม้ ถ้ำในแบบรู ปมิได้ระบุให้ชดั เจนให้ถือตำมรำยกำรดังนี้
1) กุญแจลู กบิ ด เป็ นกุญ แจลู กบิ ดแบบมี ลิ้นคู่ ตัวกุญ แจเป็ นโครเมี ยมด้ำน (Satin
chrome) หรื อชนิ ดเคลือบสี แต่ละชุ ดจะต้องมีลูกกุญแจไม่นอ้ ยกว่ำ ๓ ดอกหรื อ
อย่ำงอื่นที่มีคุณภำพเทียบเท่ำหรื อดีกว่ำ
2) กุญแจลู กบิดสำหรับประตูห้องน้ ำ-ส้วม ชนิ ดโครเมียมมัน ล๊อกได้โดยวิธีหมุน
สลักด้ำนใน หรื อ
3) กุญแจห้องน้ ำแบบว่ำง-ไม่วำ่ ง ชนิดรู ปสี่ เหลี่ยมโครเมียมมัน
4) กุญแจมือแบบเขำควำย (Lever hand lock) ให้ใช้ชนิดโครเมียมมัน และแต่ละชุ ด
มีลูกกุญแจไม่นอ้ ยกว่ำ ๒ ดอก
5) Door closer ให้ใช้ชนิ ดกระบอกสี่ เหลี่ ย มเคลื อบสี บรอนซ์ อลู มิ เนี ย มสำมำรถ
ปรับและติดตั้งได้ท้ งั ด้ำนซ้ำยและด้ำนขวำของบำนประตู ตำมคำแนะนำของ
บริ ษทั ผูผ้ ลิต
6) บำนพับสำหรับประตู...
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ทุ ก รอยต่ อ แกน หรื อบำนพับ Stainless steel ขนำด ๔ นิ้ ว ๔ นิ้ ว บำนประตู
ทัว่ ไปติดบำนละ ๓ อัน เฉพำะบำนประตูกว้ำงเกิน ๘๐ ซม. ให้ติดบำนละ ๔ อัน
โดย ๒ อันให้อยูใ่ กล้กบั ตอนบนของบำนประตู
๒.๘.๔.๒หน้ าต่ างไม้
1) บำนพับปรับมุมสำหรับหน้ำต่ำง (Adjustable hinge) ให้ใช้ขนำด ๑๒ นิ้วสำหรับ
หน้ำต่ำงกว้ำงน้อยกว่ำ ๗๐ ซม. ขนำด ๑๔ นิ้ ว สำหรับหน้ำต่ำงกว้ำงตั้งแต่ ๗๐
ซม.ขึ้นไปแต่น้อยกว่ำ ๘๐ ซม. ขนำด ๑๖ นิ้วหรื อตำมคำแนะนำของผูผ้ ลิต เมื่อ
หน้ำต่ำงขนำด ๘๐ – ๑๐๐ ซม.
2) มื อ จับ เป็ นทองเหลื อ งชุ บ โครเมี ย มมัน อย่ำ งหนำ หรื อ เป็ น Aluminum alloy
ขนำด ๔ นิ้ว
3) กลอนสลักสปริ ง เป็ นทองเหลืองชุบโครเมียมอย่ำงหนำ
4) กลอนเลื่ อ น (Barrel bolt) เป็ นทองเหลื อ งชุ บ โครเมี ย มมัน อย่ ำ งหนำหรื อ
Aluminum alloy ขนำด ๖ นิ้ วและ ๔ นิ้ ว สำหรับตอนบนและตอนล่ำงของบำน
หน้ำต่ำง ขนำด ๘ นิ้ วและ ๖ นิ้ วสำหรับตอนบนและตอนล่ำงของประตู ขนำด
๓ นิ้วสำหรับยึดกลำงหน้ำต่ำงบำนเปิ ด หน้ำต่ำงบำนกระทุง้ หรื อช่วงกลำงบำน
ประตู
๕) สลัก ยึดบำนประตู (Door stop) ให้ ใช้ช นิ ดทองเหลื องชุ บ โครเมี ย มอย่ำงหนำ
แบบก้ำมปู หนี บ ๒ ขำ ติ ดระดับ เหนื อพื้ น ๑๕ ซม. หรื อจะใช้เป็ นปุ่ มยำงกัน
กระแทกและให้มีขอสับล๊อกไว้
๒.๘.๕

ประตูและหน้ าต่ างอลูมิเนียม
2.8.5.1 คุ ณสมบัติของอลู มิเนี ยม จะต้องมี เนื้ อเป็ น Alloy มี ควำมแข็งแกร่ ง ทนน้ ำหนักได้ดี
ควำมหนำของตัวโครงอลูมิเนี ยมรับน้ ำหนักที่ใช้เป็ นวงกบกรอบบำนหน้ำต่ำงต้องไม่
น้อยกว่ำ ๑.๒ ม.ม. วงกบกรอบบำนประตูตอ้ งไม่นอ้ ยกว่ำ ๑.๕ ม.ม.
2.8.5.2 กำรประกอบและติดตั้ง จะต้องได้แนวดิ่งและแนวระดับ มุมของบำนประตูหน้ำต่ำง
จะต้องได้ฉำกทุกมุม ยกเว้นจะระบุให้ทำเป็ นอย่ำงอื่น และให้ผรู ้ ับจ้ำงเสนอแคตตำล็
อกและตัวอย่ำงอลูมิเนียมให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำอนุมตั ิเสี ยก่อน
๒.๘.๖ ประตู เหล็ ก ม้ ว น ทั่วไปให้ ใช้ป ระตู เหล็ ก บำนทึ บ นอกจำกระบุ ในแบบรู ป หรื อก ำหนดใน
รำยกำรให้เป็ นอย่ำงอื่น
2.8.6.1 ระบบปิ ด-เปิ ด ให้ใช้ระบบโซ่ดึงหรื อระบบมือหมุนหรื อมอเตอร์ ไฟฟ้ำหรื อตำมระบุ
2.8.6.2 ประตูทุกบำนจะต้องมีกลอนล๊อกด้ำนในพร้อมสำยยูสำหรับคล้องกุญแจ
2.8.6.3 กำรติดตั้งประตู...
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ประกอบกำรติ ดตั้ง สมบู รณ์ ตำมแบบมำตรฐำน เมื่ อเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้วต้องมัน่ คง
แข็งแรงกันลมกันฝนได้ดี
2.8.6.5 ให้นำตัวอย่ำงและแคตตำล็อกเสนอคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำอนุ มตั ิก่อน
ลงมือทำกำรติดตั้ง
๒.๘.๗ หน้ าต่ างกระจกเกล็ดพลิกได้ กรอบโลหะ ถ้ำไม่ได้ระบุไว้ในแบบรู ปหรื อรำยกำรเป็ นอย่ำงอื่นให้
ใช้ตำมรำยกำรดังนี้
2.8.7.1 กรอบเป็ นเหล็กเคลือบสี อลูมิเนียมอบมัน ขนำดเกล็ดกว้ำง ๖ นิ้ว ควำมหนำกระจก ¼
นิ้ ว แนวขอบและกรอบทุกเกล็ดเมื่อปิ ดบำนเกล็ดสนิ ทแล้วจะต้องกันฝนสำดเข้ำได้
อย่ำงดี (Water proof) เฉพำะบำนเกล็ดนอกอำคำรตอนบนและตอนล่ำงของช่องบำน
เกล็ดจะต้องมีแผ่นเหล็กเคลือบสี หรื อแผ่นอลูมิเนียมติดเพื่อกันฝนสำดเข้ำ
2.8.7.2 ให้ใช้บงั คับบำนเกล็ดด้วยระบบมือหมุน และถ้ำจุดที่ติดมือหมุนอยูส่ ู งจำกพื้นเกินกว่ำ
๑.๕๐ เมตร ให้ติดก้ำนต่อเพื่อบังคับบำนเกล็ดลงมำถึงที่ติดมือหมุน
2.8.7.3 กรอบบำนเกล็ดทุกชุดจะต้องมีเหล็กกันขโมย
2.8.7.4 เกล็ ด กระจกทุ ก ชิ้ น จะต้อ งลบมุ ม จนไม่ บ ำดมื อ และจะต้อ งมี ค วำมยำวของแผ่ น
พอเหมำะกับช่อง
๒.๙ งานฝ้าเพดาน
2.9.1 การติดตั้งฝ้ าเพดาน ผูร้ ับจ้ำงจะต้องทำควำมเข้ำใจเรื่ องทำงเดินต่ำงๆ ของท่อ กำรตีฝ้ำเพดำนทุก
ชนิ ดต้องกระทำภำยหลังกำรเดิ นท่อต่ำงๆ รวมทั้งสำยไฟฟ้ ำ กำรปฏิ บตั ิเป็ นไปตำมลำดับขั้น
เพื่อให้ได้ผลงำนที่ได้มำตรฐำน ไม้เคร่ ำยึดฝ้ำเพดำนจะต้องมีขนำด ระยะ ถูกต้องตำมแบบรู ป
และรำยกำรก่อสร้ำง เมื่อติดตั้งวัสดุ ฝ้ ำเพดำนจะต้องอยู่ในตำแหน่ งที่พอดี ไม่หมิ่นจนเกิ นไป
เคร่ ำที่ ยึดก่อนตี ผูร้ ับจ้ำงจะต้องปรับแนวให้มีระดับเรี ยบเสมอกันตลอด ฝ้ ำเพดำนเมื่ อติ ดตั้ง
แล้ ว จะต้ อ งได้ ร ะดั บ เรี ยบสม่ ำ เสมอ กำรแบ่ ง วัส ดุ ฝ้ ำ เพดำนให้ เป็ นไปตำมแบบ หำก
นอกเหนือไปจำกแบบให้เสนอคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเพื่อวินิจฉัย
2.9.2 การเปิ ดช่ องตรวจในฝ้าเพดาน ฝ้ำเพดำนส่ วนใดที่มีช่องว่ำงกว้ำงพอที่คนจะเข้ำไปได้ ต้องจัดทำ
ช่องที่ฝ้ำเพดำนให้ปิดเปิ ดได้อย่ำงน้อย ๑ แห่ ง โดยมีขนำดที่เหมำะสม ติดบำนพับมือจับและ
กลอน ส่ วนตำแหน่ งให้ถือตำมที่กำหนดไว้หรื อที่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงจะกำหนดให้
ขณะทำกำรก่อสร้ำง ยกเว้นฝ้ำเพดำนชนิดที่ถอดเข้ำออกได้อยูแ่ ล้ว

/ส่ วนฝ้ำเพดำนที่มีท่อ...

-๒๓ส่ วนฝ้ ำเพดำนที่ มี ท่อต่ำงๆ ซ่ อนอยู่ ให้จดั ช่ องเข้ำตรวจเช่ นกัน แต่ถ้ำไม่มี ช่องว่ำง
กว้ำงพอให้คนเข้ำไปตรวจได้ ให้ยึดแผ่นฝ้ ำเพดำนด้วยตะปู เกลี ยวเพื่อสำมำรถถอดฝ้ ำเพดำน
ออกตรวจช่ องท่ อเหล่ ำนั้นได้ในภำยหลัง ทั้งนี้ ให้ป ฏิ บ ตั ิ เฉพำะฝ้ ำเพดำนแผ่นแผ่นที่ ตรงกับ
รอยต่อหรื อยูเนียนท่อเท่ำนั้น
2.9.3 ระดับฝ้ าเพดานและช่ องแสง อำจเปลี่ ยนแปลงระดับควำมสู งต่ำเพื่อให้เหมำะสมกับประโยชน์
ใช้สอยและควำมเรี ยบร้อยมำกที่สุด ทั้งนี้ตอ้ งได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจกำร
จ้ำงแล้ว
2.9.4 การรั บ รองความเสี ย หาย ฝ้ ำ เพดำนทุ ก ส่ ว นที่ ติ ด ตั้งแล้วจะต้อ งได้ระดับ และเส้ น แนวตรง
เรี ยบร้ อย ไม่ มี รอยขูดขี ดหรื อบิ่ นกะเทำะ ต้องไม่ เปรอะเปื้ อน หำกมี ส่ วนเสี ยใดๆ ดังกล่ ำว
เกิดขึ้นจะต้องแก้ไขหรื อเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่ำใดๆ ทั้งสิ้ น กำรเจำะฝ้ำเพื่อกำรเดินท่อ
ต่ำงๆ ผูร้ ับจ้ำงจะต้องทำด้วยควำมประณี ตระวังควำมเสี ยหำยที่จะเกิดขึ้น
๒.๑๐ งานหลังคา
๒.๑๐.๑ กำรก่อสร้ำงใช้กระเบื้องใยหินแผ่นลอนชนิดต่ำงๆ ให้มุงซ้อนกันไม่นอ้ ยกว่ำ ๒๐ ซม.บนลอนจะต้องยึดด้วยตะปู
เกลียวอำบสังกะสี ที่ผลิตขึ้นสำหรับมุงกระเบื้องชนิดนี้โดยเฉพำะแผ่นละ ๒ จุด ห้ำมมุงด้วยขอยึดโดยเด็ดขำด ตะปูเกลียวที่
ยึดกระเบื้องต้องไม่แน่นจนเกินไปเพื่อให้กระเบื้องขยับตัวได้เล็กน้อยเมื่อได้รับควำมร้อนจำกแสงแดด กระเบื้องที่มุงซ้อน
กันจะต้องตัดมุมด้วยเลื่อยหรื อเครื่ องมืออย่ำงคม กำรมุงกระเบื้องในระดับและแถวเดียวกัน ให้ลอนคว่ำของกระเบื้อง
ด้ำนข้ำงครอบบนลอนหงำยตำมทิศทำงที่ฝนสำดเพื่อป้ องกันลมพัดเอำน้ ำฝนย้อน เข้ำตำมแนวรอยต่อระหว่ำงกระเบื้อง
ด้ำนข้ำง ครอบสันกระเบื้อง และตะเฆ่สนั ให้ใช้ครอบ

มำตรฐำนที่เหมำะสมกับควำมลำดชันของหลังคำนั้น กรณี ที่หลังคำชนกับกำแพง ให้หล่อคำน
ทับหลังคอนกรี ตเสริ มเหล็กยื่นคลุมกระเบื้องจนน้ ำฝนไม่อำจไหลย้อนเกิ ดรั่วซึ มได้ ถ้ำชนกับ
ผนัง ไม้ให้ ใช้แผ่น เหล็ ก อำบสั งกะสี ห นำ ๐.๖ ม.ม. (เบอร์ ๒๔) สอดเข้ำในผนังยื่นปิ ดลอน
กระเบื้องให้เรี ยบร้อย
2.10.2 หลังคำชนิ ดอื่ นๆ ให้ป ฏิ บ ตั ิ ตำมแบบรู ปรำยกำร จะระบุ เพิ่ มเติ ม ไว้เฉพำะงำนหรื อเป็ นพิเศษ
เฉพำะแห่ง
2.10.3 รำงน้ ำ ให้ดำเนิ นกำรตำมแบบรู ปและแบบขยำย หรื อโดยมีขนำดใหญ่พอจะรับปริ มำณน้ ำฝน
ได้ตำมขนำดของหลังคำ ถ้ำ ท ำด้วยแผ่น เหล็ ก อำบสั ง กะสี ข นำดต้องไม่ บ ำงกว่ำ ๐.๖ ม.ม.
(เบอร์ ๒๔) กำรต่อระหว่ำงแผ่นให้งอแผ่นทับกันแล้วเชื่ อมหรื อบัดกรี ให้เรี ยบร้อย ควำมลำด
ของรำงน้ ำประมำณ ๑ ต่อ ๒๐๐ ลำดลงสู่ ท่อระบำยน้ ำ เหล็กยึดรำงน้ ำต้องแข็งแรงและถี่ ห่ำง
เหมำะสม

/ถ้ำเป็ นรำงน้ ำชนิด...

-๒๔ถ้ำเป็ นรำงน้ ำชนิ ดติดลอยตัว เหล็กยึดต้องเป็ นเหล็กอำบสังกะสี ดว้ ย รำงน้ ำที่มีควำมยำวเกิ น
กว่ำ ๑๘ เมตรขึ้นไปให้จดั ทำรอยต่อป้ องกันกำรยืดหดของรำงน้ ำเนื่ องจำกกำรเปลี่ ยนแปลง
อุณหภูมิดว้ ย กำรจัดทำรอยต่อนี้ควรจัดทำบริ เวณที่สูงสุ ดของรำงน้ ำ
ในกรณี ที่ใช้รำงน้ ำสำเร็ จรู ปพีวีซีให้ปฏิ บตั ิตำมวิธีกำรของผูผ้ ลิ ต กรณี ที่เป็ นรำงน้ ำ
คอนกรี ตเสริ มเหล็กให้ฉำบปูนซีเมนต์ขดั มันภำยในให้เรี ยบร้อยตำมที่แสดงในแบบรู ป
2.10.4 เชิ งชำยและปั้ นลม กรณี ที่กำหนดให้ทำด้วยไม้ ให้ใช้ไม้ที่มีคุณภำพไม่ต่ำกว่ำไม้เนื้ อแข็งที่ระบุ
ตำมรำยกำรไม้ รวมทั้งไม้ปิดลอนกระเบื้องด้วย ส่ วนรำยละเอียดอื่นๆ ตำมแบบขยำย
2.10.5 ช่ องระบำยอำกำศ ช่ องระบำยควำมร้ อนและอำกำศใต้หลังคำให้จดั ทำตำมแบบรู ปและแบบ
ขยำย กรณี ที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบรู ป ภำยในให้กรุ ดว้ ยลวดตำข่ำยเหล็กอำบสังกะสี ชนิดตำถี่
๒.๑๑ งานเครื่ องสุ ขภัณฑ์
๒.๑๑.๑ วัสดุ
2.11.1.1 เครื่ องสุ ขภัณฑ์ ต้องเป็ นชนิ ดดินขำวเคลือบแก้วผลิตในประเทศไทย ชนิดวิเทรี ยสไช
น่ำ ตำมมำตรฐำนผลิ ตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.๑๕๗ และ มอก.๒๕๐ ยกเว้นที่ระบุ
ในแบบรู ปเป็ นตรำ แบบ และสี อื่น
2.11.1.2 อุปกรณ์ ก๊อก ให้ผรู ้ ับจ้ำงจัดหำเครื่ องสุ ขภัณฑ์ที่มีอุปกรณ์ ก๊อกพร้อมสต๊อปวำล์วครบ
ชุด ซึ่งเป็ นชนิดที่ระบุไว้ในแบบรู ป
2.11.1.3 อุปกรณ์ ประกอบห้ องน้า ผูร้ ับจ้ำงต้องจัดหำและติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ให้ครบตำมที่ระบุ
ไว้ในแบบรู ป สิ่ งของทั้งหมดต้องอยูใ่ นสภำพใหม่และผลิตด้วยวัสดุที่มีคุณภำพและ
ฝี มือดี
๒.๑๑.๒ วิธีการรักษา
2.11.2.1 การรั ก ษา ภำยหลัง กำรติ ด ตั้งแล้ว เครื่ อ งสุ ข ภัณ ฑ์ จ ะต้อ งได้รับ กำรป้ อ งกัน ควำม
เสี ยหำยเนื่ องจำกดิ นฟ้ ำอำกำศ กำรก่ อสร้ ำงและกำรดำเนิ นกำรอื่นๆ ในระยะต่อมำ
และทำควำมสะอำดก่อนกำรส่ งมอบ
2.11.2.2 เครื่ องสุ ขภัณฑ์ ชารุ ด คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงจะไม่ยอมรับงำนสุ ขภัณฑ์ที่ชำรุ ด
ผูร้ ับจ้ำงจะต้องหำเครื่ องสุ ขภัณฑ์ใหม่ทดแทนให้ โดยค่ำใช้จ่ำยเป็ นภำระของผูร้ ับจ้ำง
ทั้งสิ้ น
๒.๑๒ งานทาสี
งำนทำสี น้ ีหมำยถึง กำรพ่น ทำ ลงขี้ผ้ งึ เชลแล็ก แลกเกอร์ ลงน้ ำมัน ตลอดจนงำนตกแต่งอื่นๆ ที่
มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกันด้วย กำรทำสี ส่วนที่มองเห็นด้วยสำยตำทั้งหมด ยกเว้นส่ วนที่กำหนดไว้เป็ นอย่ำง
อื่นหรื อที่เป็ นวัสดุประดับต่ำง ๆ

๒.๑๒.๑ วิธีกำรทำงำน...
-๒๕๒.๑๒.๑ วิธีการทางาน
2.12.1.1 ข้ อปฏิบัติทวั่ ไป
1) ในกรณี ที่ผรู ้ ับจ้ำงไม่ปฏิ บตั ิตำมรำยกำรงำนทำสี อย่ำงเคร่ งครัด ถื อว่ำมีเจตนำที่
จะพยำยำมปลอมแปลง ผูค้ วบคุมงำนมีสิทธิ ที่จะสั่งให้ลำ้ งหรื อขูดสี ออกแล้วทำ
ใหม่ให้ถูกต้องตำมรำยกำรโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม ส่ วนเวลำที่ล่ำช้ำเพรำะกำรนี้
จะใช้เป็ นข้ออ้ำงในกำรขอต่อสัญญำไม่ได้
2) ห้ำมทำสี ในขณะที่มีควำมชื้นสู ง และผิวพื้นที่จะทำสี ได้ตอ้ งแห้งสนิท
3) ให้ผูร้ ับจ้ำงจัดเตรี ยมตัวอย่ำงสี จริ งที่ จะใช้ทำ หรื อพ่นกับวัสดุ ที่มีผิวเหมือนผิว
จริ งของอำคำรขนำดประมำณ ๓ ๐  ๓ ๐ ซม. เป็ นอย่ ำ งน้ อ ย เพื่ อ ให้
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเห็นชอบก่อนนำไปใช้งำน
4) ให้นำสี และภำชนะบรรจุสีที่กำหนดให้ใช้เท่ำนั้นเข้ำมำในบริ เวณก่อสร้ำง สี และ
ภำชนะบรรจุอื่นๆ ห้ำมนำเข้ำมำในบริ เวณก่อสร้ำงโดยเด็ดขำด
5) กำรน ำสี ม ำใช้แ ต่ ล ะงวด จะต้อ งให้ ผู ค้ วบคุ ม งำนตรวจสอบก่ อ นว่ำเป็ นสี ที่
กำหนดให้ใช้
6) รำยละเอี ย ดอื่ น ๆ เช่ น ควำมอ่ อ นแก่ ข องสี สี ข องสี ให้ ผู ร้ ั บ จ้ำงเสนอขอรั บ
รำยละเอียดต่อคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงในเวลำอันสมควร
7) ในกำรทำสี ผู ้รั บ จ้ำ งจะต้อ งยึ ด ถื อ ปฏิ บ ัติ ต ำมค ำแนะน ำของผู ้ผ ลิ ต สี อ ย่ ำ ง
เคร่ ง ครั ด เช่ น กำรผสมสี พ ลำสติ ก อี ม ัล ชัน น้ ำที่ ผ สมจะต้อ งสะอำดและได้
สัดส่ วนตำมที่ผผู ้ ลิตกำหนดไว้
๘) เมื่อผูร้ ับ จ้ำงได้ท ำกำรทำสี อำคำรเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว จะต้องขอใบรับรองจำก
ผูผ้ ลิ ตมำแสดงต่อคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงในวันส่ งมอบงำน โดยจะต้อง
รับรองคุณภำพสี และประกันควำมเสี ยหำยจำกกำรทำสี เป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ ๑ ปี
ถ้ำมีขอ้ บกพร่ องเสี ยหำยผูร้ ับจ้ำงจะต้องรี บจัดกำรซ่ อมแซมแก้ไขให้เรี ยบร้ อย
ภำยใน ๓๐ วัน นั บ แต่ ว นั ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อแจ้ง เรื่ อ งจำกผู ้ว่ ำ จ้ำ งโดยไม่ คิ ด
ค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้ น
๒.๑๒.๑.๒ การเตรียมงานและรองพืน้
๑) ปูนฉำบ อิฐ คอนกรี ต ฯลฯ
(ก) ผิวพื้นใหม่
- ทำควำมสะอำดผิวที่จะทำสี โดยปั ดฝุ่ นออกให้หมด และใช้ผำ้ สะอำดชุบน้ ำ
เช็ดให้ทวั่
- ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
- ทำสี รองพื้น
/(ข)ผิวพื้นที่ทิ้งไว้นำน...

-๒๖(ข) ผิวพื้นที่ทิ้งไว้นำนและยังไม่ได้ทำสี
- ทำควำมสะอำดโดยใช้ผำ้ สะอำดชุ บน้ ำเช็ ดหรื อขัดด้วยแปรงลวดแล้วแต่
ควำมเหมำะสมกับผิว
- ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง
- ซ่อมแซมรอยชำรุ ดต่ำงๆ
- รองพื้นด้วยสี รองพื้น
- บนพื้นที่ค่อนข้ำงหยำบให้ใช้สีพลำสติกค่อนข้ำงข้นทำเป็ นสี ช้ นั แรก เพื่อ
ปิ ดรอยหยำบต่ำงๆ ที่มีอยู่
(ค) ผิวพื้นที่เคยทำสี แล้วจะทำสี ทบั ใหม่
- ในกรณี ที่สีเก่ำนั้นอยูใ่ นสภำพชำรุ ดมำก ก็ให้ขูดสี เก่ำนั้นออกให้หมด และ
ใช้วธิ ี เช่นเดียวกันกับกำรทำสี บนผิวพื้นที่ใหม่
๒) ไม้
(ก) ตรวจให้แน่ใจว่ำไม้ที่จะทำนั้นแห้งสนิท
(ข) ซ่อมและอุดรู ต่ำงๆ
(ค) ขัดเรี ยบด้วยกระดำษทรำย
(ง) ปั ดฝุ่ นต่ำงๆ ออกให้หมด
(จ) ถ้ำไม้น้ นั เปรอะน้ ำมันหรื อมีควำมดูดซึ มมำกเป็ นพิเศษ ให้ทำทับหน้ำด้วย
เชลแล็กก่อน ๑ ครั้ง ทั้งนี้ให้ปฏิบตั ิเฉพำะส่ วนที่อยูภ่ ำยในเท่ำนั้น
๓) โลหะ เหล็กหรื อโลหะที่มีส่วนผสมของเหล็ก
(ก) ขจัดสนิมหรื อเศษผงออกโดยขัดถูดว้ ยกระดำษทรำย หรื อแปรงลวด
(ข) ขจัด รอยเปรอะน้ ำมัน ด้ว ยน้ ำยำไตรคลอโรเอธิ ลี น หรื อ น้ ำยำประเภท
เดียวกัน
(ค) ล้ำงด้วยน้ ำยำกันสนิ ม โดยผสมน้ ำสะอำดสองเท่ำตัว ระหว่ำงล้ำงห้ำมทำ
ให้น้ ำมันไปถูกเนื้อไม้ประกอบโลหะ
(ง) ล้ำงน้ ำยำล้ำงสนิมออกด้วยน้ ำสะอำดและเช็ดให้แห้งด้วยผ้ำสะอำด
๒.๑๒.๑.๓ การทาสี
1) กำรทำสี รองพื้น ให้ทำด้วยสี ชนิดเดียวกับสี ทำทับหน้ำ
2) กำรทำสี ทำทับหน้ำ ให้ทำด้วยสี ที่กำหนดให้ โดยต้องยึดถือข้อปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
ตำมคำแนะนำของผูผ้ ลิ ตสี น้ นั ๆ โดยเคร่ งครัด กำรทำทับหน้ำให้ทำไม่น้อยกว่ำ
สองครั้งโดยไม่นับสี รองพื้น กำรทำสี เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้วจะต้องมองไม่เห็ นสี
ของผิวพื้นเดิม รอยด่ำง รอยแปรง หรื อไม่เรี ยบร้อยเลอะเทอะ กำรทำสี อำจจะใช้
/วิธีพน่ ลูกกลิ้งแทน...

-๒๗-

3)
4)
5)

6)

๗)

วิธีพ่นลูกกลิ้งแทนกำรทำด้วยแปรงก็ได้ แต่เมื่อเสร็ จแล้วจะต้องเรี ยบร้อยตำมที่
กำหนดให้
กำรทำภำยใน ให้ทำด้วยสี ชนิ ดที่ ผลิ ตขึ้ นสำหรับทำภำยในอำคำรหรื อจะใช้สี
ภำยนอกทำแทนก็ได้
กำรทำภำยนอก ให้ท ำด้วยสี ที่ ผลิ ตขึ้ นส ำหรั บ ทำภำยนอก โดยเฉพำะภำยใน
ห้องน้ ำห้องส้วม ให้ถือเป็ นส่ วนที่ตอ้ งทำสี ภำยนอกด้วย
กำรเก็บสี ต้องแยกสี สำหรับชนิ ดทำภำยในและสำหรับทำภำยนอกออกจำกกัน
มิให้ปะปนกันโดยเด็ดขำด มิฉะนั้นจะถือว่ำพยำยำมหลีกเลี่ยง หำกปรำกฏว่ำนำ
สี ทำภำยในไปทำภำยนอกแล้ว จะอ้ำงภำยหลังว่ำเกิ ดจำกควำมเลิ นเล่ อสับสน
มิได้ และต้องทำสี ใหม่โดยค่ำใช้จ่ำยตกเป็ นของผูร้ ับจ้ำงทั้งสิ้ น
สี น้ ำมัน
(ก) กำรทำสี รองพื้น
- ถ้ำเป็ นวัสดุ ประเภทไม้ ให้รองพื้นด้วยสี น้ ำมันชนิ ดเดี ยวกับสี ทบั หน้ำทุ ก
ประกำร ห้ำมนำสี อื่นมำรองพื้นโดยเด็ดขำด
- ถ้ำเป็ นโลหะประเภทส่ วนผสมของเหล็กให้ปฏิบตั ิตำมข้อ ๓)
- ถ้ำระบุให้ทำบนผิวปูนหรื อคอนกรี ต ให้ทำรองพื้นด้วยสี ชนิ ดเดี ยวกับสี ที่
จะทำทับหน้ำ
(ข) กำรทำสี ท ับ หน้ำ ให้ท ำด้วยสี ที่ กำหนดให้ โดยถื อปฏิ บ ตั ิ ให้ถู กต้องตำม
คำแนะนำของผูผ้ ลิตสี น้ นั ๆ โดยเคร่ งครัด กำรทำทับหน้ำให้ทำไม่นอ้ ยกว่ำ
สองครั้งโดยไม่นับสี รองพื้น กำรทำแต่ละครั้งจะต้องรอให้ครั้งก่ อนแห้ง
เสี ยก่ อนจึงจะทำทับหน้ำต่อไปได้ เมื่ อทำสี เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้วจะต้องไม่
เห็ นสี ของผิวพื้นเดิ ม รอยด่ำง รอยแปรง หรื อไม่เรี ยบร้ อยเลอะเทอะ และ
ต้องมีสีเรี ยบสม่ำเสมอกัน
น้ ำมันวำนิช
(ก) กำรทำบนผิวพื้นไม้ใหม่ เพื่อควำมคงทนให้ทำน้ ำมันวำนิ ชสำมครั้ง ครั้ ง
แรกผสมทินเนอร์ ร้อยละสิ บ ครั้งต่อไปไม่ตอ้ งผสม
(ข) กำรทำบนพื้นที่ทำวำนิ ชเก่ำมำแล้ว สำหรับพื้นเก่ำที่อยูใ่ นสภำพเรี ยบร้ อย
ให้ทำน้ ำมันวำนิชไม่ผสมทินเนอร์ ทบั สองครั้ง
(ค) ข้อพึงระวัง
- ระยะเวลำสี แห้ง แห้งทัว่ ไปทำทับได้ ๔-๖ ชัว่ โมง แห้งสนิททำทับได้อย่ำง
น้อย ๑๖ ชัว่ โมง
- ถ้ำจะใช้น้ ำมันวำนิชนี้ทำพื้นเก่ำที่มีน้ ำมันวำนิชอยูแ่ ล้ว ให้ลำ้ งด้วยน้ ำยำ
/ซักฟอกอย่ำงอ่อน...

-๒๘ซักฟอกอย่ำงอ่อน ผึ่งให้แห้งสนิ ท จำกนั้นใช้กระดำษทรำยขัดเรี ยบแล้วจึง
ทำด้วยน้ ำมันวำนิ ช ถ้ำน้ ำมันวำนิ ชเก่ำอยู่ในสภำพไม่ดี ให้ขูดน้ ำมันวำนิ ช
เก่ำออกให้หมด ทำควำมสะอำดแล้วทำทับ
๘) สี อื่นๆ ซึ่ งได้กำหนดเป็ นพิเศษ ให้เป็ นไปตำมที่แสดงไว้ในแบบรู ป
๙) ส่ วนที่ไม่ทำสี ถ้ำมิได้ระบุไว้เป็ นอย่ำงหนึ่ งอย่ำงใด ส่ วนที่ไม่ตอ้ งทำสี คือส่ วนที่
ใช้ประดับตกแต่งสี ผิวของวัสดุ เช่ น กระเบื้องเคลื อบ หิ น กรวดล้ำง กระเบื้อง
ดิ น เผำ ซี เมนต์ข ัด มัน เป็ นต้น โดยให้ ข ัด ล้ำงจนสะอำดและเห็ น ควำมงำม
ธรรมชำติ
๒.๑๒.๒ การส่ งมอบงาน
นอกจำกจะต้องปฏิ บ ตั ิ ตำมรำยละเอี ยดข้ำงต้นแล้ว ผูร้ ั บ จ้ำงจะต้องส่ งใบรั บ รองของ
ผูผ้ ลิตสี หรื อผูแ้ ทนจำหน่ำยในประเทศไทยต่อคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงแสดงว่ำ
1) สี ที่นำมำใช้ครั้งนี้ เป็ นสี แท้ของผูผ้ ลิ ตสี ซึ่ งคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ยินยอมหรื อ
กำหนดให้ใช้
2) ปริ มำณของสี ที่ใช้ถูกต้องตำมเนื้ อที่ที่ทำ โดยให้แจ้งปริ มำณสี แต่ละชนิ ดที่ใช้ดว้ ย กำร
นับปริ มำณของสี ที่ใช้ ให้ถือจำกรำยละเอียดของสี แต่ละตรำ ซึ่ งสำมำรถพิสูจน์ได้

/ หมวดที่ ๓ รำยกำรวิศวกรรม…..

หมวดที่ ๓ รายการวิศวกรรม
๓.๑ งานเก็บวัสดุ
3.1.1 การเก็บซีเมนต์ ผูร้ ับจ้ำงจะต้องสร้ำงยุง่ สำหรับเก็บซี เมนต์ ณ บริ เวณก่อสร้ำง หรื อใช้ถงั สำหรับ
เก็ บ ซี เมนต์โดยเฉพำะ ซึ่ งสำมำรถกันน้ ำ ฝน และควำมชื้ นได้เป็ นอย่ำงดี ทั้งนี้ ต้องให้เสร็ จ
พร้ อมที่จะเก็บซี เมนต์ได้ทนั ทีที่ซีเมนต์มำถึ งบริ เวณก่อสร้ ำง ห้ำมใช้ซีเมนต์ที่เก็บไว้นำนเกิ น
กว่ำ ๑ เดือน นับอำยุต้ งั แต่ขนออกจำกโรงงำน
3.1.2 การเก็บทราย ให้กองไว้บนที่สะอำดเป็ นระเบียบ ไม่มีสิ่งสกปรกปะปนได้ง่ำย ไม่มีน้ ำโสโครก
ไหลผ่ำน ถ้ำกองไว้บนดินต้องเก็บกวำดบริ เวณที่จะกองให้เรี ยบร้อยและห้ำมใช้ทรำยบริ เวณผิว
ดินหรื อที่มีดินปะปน
3.1.3 การเก็บหิน ให้กองไว้บนที่สะอำดเป็ นระเบียบ แยกออกเป็ นขนำดไม่ปะปนกัน
3.1.4 การเก็บ อิฐและคอนกรี ต บล็อก ให้ ป ลู ก โรงเก็บ โดยปู พ้ื น แล้ววำงเรี ยงให้ เป็ นระเบี ยบอย่ำง
มั่น คง หรื อ จะวำงในที่ ไ ม่ ถู ก สิ่ ง สกปรกหรื อ น้ ำที่ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด ตะไคร่ ห รื อ รำได้ อิ ฐ หรื อ
คอนกรี ตบล็อกที่มีสิ่งสกปรกจับแน่ นหรื อมีอินทรี ยว์ ตั ถุ เช่น รำหรื อตะไคร่ น้ ำ จะนำไปใช้ใน
กำรก่อสร้ำงไม่ได้
3.1.5 การเก็บปูนขาว ให้เก็บในลักษณะเดียวกับกำรเก็บปูนซี เมนต์
3.1.6 การเก็บเหล็ก ให้ปลูกโรงเก็บที่สำมำรถป้ องกันเหล็กไม่ให้ถูกน้ ำฝน น้ ำโสโครก กรด ด่ำง เกลือ
รวมทั้งเศษดิ นและสิ่ งสกปรกได้เป็ นอย่ำงดี และใช้เก็บเหล็กได้ทนั ที ที่ขนเหล็กมำถึ งบริ เวณ
ก่อสร้ำง
3.1.7 การเก็บ ไม้ ให้ส ร้ ำงโรงเก็ บ ไม้หรื อจัดหำสถำนที่ เก็ บ ซึ่ งป้ องกันแดด น้ ำ ฝน ควำมชื้ น และ
ปลวกได้เป็ นอย่ำงดี ควรอยูใ่ นที่โปร่ งลมพัดผ่ำนได้และใช้เก็บไม้ได้ทนั ทีที่ขนไม้มำถึงบริ เวณ
ก่อสร้ำง
3.1.8 การเก็บแผ่ นพื้นสาเร็ จรู ป ให้จดั วำงกองในลักษณะที่สำมำรถนำไปปูได้ง่ำย กำรหนุ นต้องให้
ถูกวิธีที่จะไม่ทำให้เกิดโมเมนต์ลบจนแผ่นพื้นหัก ควำมสู งในกำรเก็บกองต้องไม่มำกเกินไปซึ่ ง
ควรจะทำตำมคำแนะนำของผูผ้ ลิต
3.1.9 สารผสมเพิ่ม (Admixtures) สำรผสมเพิ่ ม ที่ บ รรจุ ใส่ ถ ัง กระป๋ อง หรื อขวด ต้องป้ องกันกำร
ระเหย แดดเผำ น้ ำ ฝน หรื อสำรอื่นเจือปน และห้ำมอยูใ่ กล้ไฟ

/ ๓.๒ งำนปรับพื้นที่....

-๓๐๓.๒ งานปรับพืน้ ที่
หมำยถึง งำนขุด ถม บดอัด ขนย้ำยดิน เพื่อให้ได้ผลงำนและลักษณะงำนที่ถูกต้องตำมแบบรู ป
และวิชำช่ำงที่ดี ผูร้ ับจ้ำงต้องจัดหำวิธีกำรป้ องกันกำรกระทบกระเทือน หรื อผลเสี ยหำยอันอำจจะเกิดขึ้น
แก่ อำคำร สิ่ งปลู ก สร้ ำงหรื อทรัพ ย์สิ น ใดๆ ภำยใน และ/หรื อ ข้ำงเคี ยงสถำนที่ ก่ อสร้ ำง หำกเกิ ด ผล
เสี ยหำย และ/หรื อ คดีใดๆ ผูร้ ับจ้ำงต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบทุกกรณี
๓.๒.๑ งานขุดดิน
3.2.1.1 การขุดลอกดินเดิม ในกรณี ที่ตอ้ งโค่นต้นไม้ที่มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงตั้งแต่ ๐.๑๕
เมตรขึ้นไปต้องขออนุ ญำตจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงก่อน และหลังจำกโค่น
แล้วให้ทำกำรขุดตอและถอนรำกไม้ออกให้หมด ขุดลอกหน้ำดิ นออกให้ลึกอย่ำง
น้อย ๐.๓๐ เมตร หรื อตำมรำยกำรประกอบแบบ ส่ วนที่เป็ นหนองน้ ำ คูน้ ำ หรื อบ่อ
น้ ำ ให้ขดุ ลอกจนหมดดินเลน
3.2.1.2 การขุดหลุมฐานรากและห้ องใต้ ดิน ต้องขุดให้ได้ตำแหน่ง ขนำด และระดับตำมแบบ
รู ป และให้กว้ำงสะดวกพอแก่กำรทำงำน ก้นหลุ มต้องได้ระดับและเรี ยบ ในกรณี ที่
แบบรู ปไม่ได้กำหนดควำมลึ กมำให้โดยเฉพำะฐำนรำกนั้นถ้ำเป็ นฐำนรำกบนดิ น
แข็งต้องขุดให้ถึงชั้นดิ นแข็ง และถ้ำเป็ นฐำนรำกบนเสำเข็มต้องขุดให้ถึงหัวเสำเข็ม
แต่ท้ งั นี้ เมื่ อทำฐำนรำกแล้วต้องให้ขอบบนฐำนรำกลึ กจำกระดับดิ นเดิ มอย่ำงน้อย
๐.๓๐ เมตร หรื อในกรณี ที่มีกำรกำหนดระดับของคำนคอดินทำให้ตอ้ งกดระดับฐำน
รำกลงไปอี กก็ได้ ในสถำนที่ก่อสร้ ำงที่ มีน้ ำใต้ดินมำกต้องขุดหลุ มไว้ที่มุมเพื่อสู บ
ถ่ำยน้ ำออกไปได้ หำกเป็ นฐำนรำกบนดิ นแข็งและมี บ ริ เวณบำงส่ วนเป็ นดิ นอ่อน
มำกให้ ขุ ด ลอกออกให้ ห มด แล้ว แทนช่ อ งว่ำ งนั้น ด้ว ยทรำยหยำบทับ หน้ ำ ด้ว ย
คอนกรี ตหยำบหนำประมำณ ๕ ซม.
3.2.1.3 การขุดอื่นๆ กำรขุดดินเพื่อวำงท่อร้อยสำย ท่อน้ ำ ท่อประปำ และอื่นๆ ต้องขุดให้ได้
แนว (Line) และเชิ ง ลำด (Grade) ตำมแบบรู ป และต้ อ งกระท ำในช่ อ งว่ ำ งที่
สอดคล้องประสำนกับงำนก่อสร้ำงอื่นๆ
๓.๒.๒ การถมดิน
3.2.2.1 การถมดินเพื่อทาถนน ถนนภำยในบริ เวณก่อสร้ำงให้ถมด้วยทรำยหยำบหรื อลู กรัง
นับ จำกดิ น เดิ ม ที่ ขุดออกแล้วจนถึ งระดับดิ นเดิ ม (Subgrade) ที่ ก ำหนดในแบบรู ป
รำยกำร กำรถมทรำยหรื อลู กรังให้ถมตำมแนวถนน และให้กว้ำงออกเป็ นไหล่ถนน
นับจำกขอบถนนเป็ นระยะไม่น้อยกว่ำ ๑.๐๐ เมตรทั้งสองข้ำง รดน้ ำและบดอัดเป็ น
ชั้นๆ ควำมหนำแต่ละชั้นไม่เกิน ๐.๒๐ เมตร ขนำดรถบดไม่ต่ำกว่ำ ๑๐ ตัน หรื อด้วย
อุปกรณ์ หรื อกรรมวิธีอื่นที่ ทำให้พลังงำนในกำรบดอัดทัดเที ยมกันซึ่ งได้รับอนุ มตั ิ
จำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงแล้ว
/๓.๒.๒.๒ กำรถมดิน…

-๓๑3.2.2.2 การถมดินปรั บพื้นบริ เวณทั่วๆ ไป ให้ถมด้วยทรำยขี้เป็ นหรื อลูกรังหรื อวัสดุอื่นที่ได้
กำหนดไว้ในแบบรู ปรำยกำร โดยทำกำรถมเป็ นชั้นๆ หนำชั้นละไม่เกิน ๐.๕๐ เมตร
รดน้ ำและบดอัดด้วยวิธีกำรเช่นเดียวกับข้อ ๓.๒.๒.๑ บริ เวณใดที่แบบรู ปกำหนดให้
เป็ นที่จดั สวนให้ทบั หน้ำด้วยดิ นสำหรับปลูกพืชหนำ ๐.๕๐ เมตร แต่ถ้ำเป็ นสนำม
หญ้ำเช่นสนำมกีฬำ ควำมหนำดินทับหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ ๐.๑๕ เมตร
3.2.2.3 การถมดินหลุมฐานรากและรอบห้ องใต้ ดิน ให้ถมด้วยทรำยขี้เป็ ด ถ้ำจะใช้ดินที่ขุดขึ้น
เมื่ อจะท ำฐำนรำกนั้นต้องได้รับ อนุ ม ตั ิ จำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงแล้ว ผนัง
คอนกรี ตที่ป้องกันกำรซึ มนั้นต้องระวังระหว่ำงกำรถมจะทำให้ชำรุ ดเสี ยหำย
3.2.2.4 การถมรอบบ่ อซึ ม ให้ถมด้วยอิ ฐหักหรื อกรวดผสมกับ ถ่ ำนไม้ในอัตรำส่ วน ๓ : ๑
รอบบ่อซึ ม ห่ำงจำกขอบบ่อประมำณ ๐.๕๐ เมตร
3.2.2.5 การถมด้ านในกาแพงกันดิน ในกรณี ที่มีรูระบำยน้ ำในกำแพงกันดินนั้นต้องให้ส่วนที่
สัมผัสกับกำแพงเป็ นอิฐหักหรื อกรวดหรื อหิ นคลุกหนำอย่ำงน้อย ๐.๑๕ เมตร ถัดเข้ำ
มำเป็ นทรำยหยำบหรื อทรำยขี้เป็ นก็ได้
3.2.2.6 การถมบ่ อ บ าบั ด น้ าเสี ย ในกรณี ที่ เป็ นบ่ อบ ำบัดส ำเร็ จรู ป ให้ถ มรอบบ่ อด้วยทรำย
หยำบหรื อทรำยขี้เป็ ด
3.2.2.7 การถมอื่นๆ ท้องร่ อง บ่อ หรื อหลุมที่ขดุ ขึ้นเพื่อกำรวำงท่อ กำรสร้ำงบ่อเกรอะหรื อบ่อ
พัก เมื่อได้รับกำรตรวจสอบและอนุมตั ิให้กลบได้แล้วให้ถมด้วยทรำยและบดอัดให้
แน่น
3.2.2.8 หลังจากเสร็ จงานถม ในพื้นที่ ก่อสร้ ำงอำคำร โดยเฉพำะในกรณี ที่โครงสร้ ำงส่ วน
ใหญ่เป็ นไม้ ก่อนจะทำกำรเทคอนกรี ตพื้นต้องรำดด้วยน้ ำยำกันปลวกให้ทวั่ ภำยใต้
อำคำรที่จะทำกำรก่อสร้ำงและโดยรอบอำคำรเป็ นระยะไม่น้อยกว่ำ ๑.๐๐ เมตร ตำม
กรรมวิธีของผูใ้ ห้บริ กำรกำจัดปลวกนั้นๆ โดยต้องมีกำรรับประกันผลภำยใน ๕ ปี
น้ ำยำกันปลวกที่ใช้ตอ้ งเป็ นสำรเคมีที่มีควำมปลอดภัยต่อคน สัตว์เลี้ยงและพืช โดย
ต้องส่ งรำยละเอียดให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำอนุมตั ิก่อนดำเนิ นกำร
๓.๓ งานฐานราก
๓.๓.๑ ฐานรากแผ่บนดินแน่ น (ไม่ ใช้ เสาเข็ม)
3.3.1.1 ฐำนรำกจะต้องวำงอยูบ่ นดินเดิ มเสมอ ควำมลึ กของฐำนรำก ขนำด และรำยละเอียด
กำรเสริ มเหล็กจะต้องเป็ นไปตำมแบบรู ปและรำยกำรประกอบแบบที่กำหนดให้

/๓.๓.๑.๒ กำรก่อสร้ำงฐำนรำก…

-๓๒3.3.1.2 กำรก่อสร้ำงฐำนรำกที่มีระดับลึกต่ำงกัน จะต้องทำฐำนรำกที่มีระดับลึกมำกที่สุดก่อน
เสมอไป แล้ว จึ ง ท ำฐำนรำกที่ ลึ ก รองลงไป ทั้ง นี้ เพื่ อ ป้ อ งกัน ฐำนรำกที่ ต้ื น กว่ ำ
พังทลำย แต่ท้ งั นี้ ถำ้ ฐำนรำกที่ลึกต่ำงกันอยู่ห่ำงกันมำกพอที่จะไม่พงั ทลำย (ขอบที่
ใกล้กนั ที่สุดห่ ำงกันมำกกว่ำควำมลึกของฐำนรำกที่ลึกกว่ำ) ก็สำมำรถทำพร้ อมกัน
ได้
3.3.1.3 ในกำรก่อสร้ำงฐำนรำกบนพื้นที่ลำดเอียง ฐำนรำกตัวริ มที่ติดกับพื้นเอียงลำดจะต้องมี
ควำมลึ กจำกขอบนอกสุ ดส่ วนบนของฐำนถึงพื้นที่ลำดเอียงนั้นไม่นอ้ ยกว่ำ ๑ เมตร
สำหรับฐำนรำกวำงบนดิน และไม่นอ้ ยกว่ำ ๐.๗๕ เมตร สำหรับฐำนรำกวำงบนหิ น
เพื่อป้ องกันไม่ให้ฐำนรำกโผล่ จำกกำรสึ กกร่ อนของดิ น หำกแบบรู ปและรำยกำร
กำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่นก็ให้ปฏิบตั ิตำมแบบรู ปและรำยกำรนั้น และต้องไม่นอ้ ยกว่ำ
ระยะที่กำหนดข้ำงต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
3.3.1.4 ในกรณี เมื่อขุดดินเพื่อทำฐำนรำกลึกไม่ได้ระดับตำมแบบรู ปและรำยกำร เนื่ องจำกขุด
ถึงชั้นลูกรังหรื อชั้นหิ นพืดแล้ว ผูร้ ับจ้ำงต้องปฏิบตั ิดงั นี้
1) รี บแจ้งรำยละเอียดให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงทรำบผ่ำนผูค้ วบคุมงำนเพื่อ
ตรวจสอบและวินิ จฉัย ว่ำจะต้องปฏิ บ ตั ิ อย่ำงไร ค ำวินิจฉัยดังกล่ ำวถื อเป็ น
เด็ดขำด ผูร้ ับจ้ำงต้องปฏิบตั ิตำมโดยเคร่ งครัด
2) หำกเป็ นชั้นหิ นพืด ฐำนรำกต้องฝั งลงในเนื้ อหิ นพืดนั้นลึ กไม่น้อยกว่ำ ๐.๕๐
เมตร โดยวัดตรงส่ วนที่ ต้ืนที่ สุด และเพื่อให้ทรำบว่ำเป็ นหิ นพืดจริ งหรื อไม่
ผูร้ ับจ้ำงต้องเจำะรู มี ขนำดเส้ นผ่ำนศู นย์กลำงไม่ เล็ กกว่ำ ๒.๕๐ ซม. ลึ ก ไม่
น้อยกว่ำ ๒.๐๐ เมตร ฐำนรำกหนึ่ งไม่นอ้ ยกว่ำ ๒ รู เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรนี้เป็ นภำระของผูร้ ับจ้ำงทั้งสิ้ น
3) หำกเป็ นชั้นลูกรัง ให้ถือปฏิบตั ิเช่นเดียวกับข้อ ๒) ทุกประกำร
4) ในกรณี ที่เจำะชั้นหิ นพืดหรื อชั้นลูกรังแล้ว ปรำกฏว่ำมีควำมลึกน้อยกว่ำ ๒.๐๐
เมตร ผูร้ ับจ้ำงต้องทำกำรทดสอบกำลังรับน้ ำหนักของพื้นนั้นๆ ถ้ำกำลังไม่
เพียงพอรับน้ ำหนักต้องเสนอวิธีแก้ไขปั ญหำต่อคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
เพื่อวินิจฉัยต่อไป
๓.๓.๑.๕ ในกรณี ที่ขุดดิ นจนถึ งระดับก้นของฐำนรำกตำมที่แบบรู ปและรำยกำรกำหนดไว้ให้
แล้ว ปรำกฏว่ำ ดิ นใต้ฐำนรำกนั้นเป็ นดินถมหรื อมีคุณภำพไม่ดีพอที่จะรับน้ ำหนักได้ ผูร้ ับจ้ำงต้องขุดดินให้
ลึกลงไปอีกจนถึ งชั้นดิ นแข็งและผูร้ ับจ้ำงจะต้องทำกำรทดสอบหำกำลังรับน้ ำหนักของดิ นนั้น ทั้งนี้ ข้ ึนกับ
ดุลพินิจและคำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ซึ่ งในกำรนี้ อำจมีผลทำให้ตอ้ งเพิ่มขนำดหน้ำตัดและ
ปริ มำณเหล็กเสริ มของเสำตอม่อหรื อทำคำนรัดเพื่อลดควำมชะลู ดของเสำตอม่อ ผูร้ ับจ้ำงต้องรับทำโดยไม่
เพิ่มเงินและไม่เพิ่มเวลำ
/๓.๓.๓ งำนเสำเข็ม.....

-๓๓๓.๓.๓ งานเสาเข็ม
เสำเข็มไม้และเสำเข็มคอนกรี ตต้องเป็ นไปตำมแบบรู ปและรำยกำร ก่อนตอกต้องจัดให้
เสำเข็มอยู่ในแนวดิ่ งก่อนจึงจะตอกได้ ถ้ำตอกแล้วหนี ศูนย์กลำงต้องรำยงำน และ/หรื อ เสนอ
แนวทำงแก้ไขต่อคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงผ่ำนผูค้ วบคุ มงำนเพื่อวินิจฉัยสั่งกำรแก้ไข และ
กำรแก้ไขปั ญหำดังกล่ำวผูร้ ับจ้ำงจะต้องปฏิบตั ิโดยไม่เพิ่มเงิ นและเวลำ ในกำรตอกเสำเข็มนั้น
แต่ละต้นต้องตอกต่อเนื่ องให้เสร็ จ เสำเข็มคอนกรี ตอนุ ญำตให้ใช้หลำยท่อนต่อแต่ละท่อนไม่
จำเป็ นต้องยำวเท่ ำกัน โดยให้ไ ด้ค วำมยำวรวมไม่ น้อยกว่ำที่ ระบุ ในแบบรู ป ระยะเวำลที่ ใ ช้
เชื่อมต่อเสำเข็มให้ถือว่ำอยูใ่ นระหว่ำงกำรตอกเสำเข็มมิใช่กำรหยุดตอก ห้ำมหยุดตอกแล้วตอก
ซ้ ำโดยเด็ดขำด ระยะเวลำหยุดถ้ำนำนเกิ น ๔๕ นำทีถือว่ำเป็ นกำรหยุดตอกแล้วตอกซ้ ำ หำกมี
ปั ญหำใดๆ ให้ผูร้ ับจ้ำงเสนอคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงผ่ำนผูค้ วบคุ ม งำนเพื่ อวินิจฉัยก่ อน
ดำเนิ นกำรต่อไปในจุดนั้น ส่ วนจุดอื่นๆ ให้ปฏิ บตั ิงำนต่อไปได้ตำมปกติ กำรกำหนดให้ตอก
เสำเข็ม เสร็ จสมบู รณ์ ในแต่ ละต้นนั้นมิ ได้หมำยถึ งกำรตอกเสร็ จทั้งฐำนรำก ถ้ำฐำนรำกใดมี
เสำเข็มหลำยต้น จะตอกเสำเข็มเสร็ จเพียงบำงต้นก็ได้
๓.๓.๓.๑ เสาเข็มไม้ ต้องเป็ นไม้เนื้ อแข็ง กลม ตรง ปรำศจำกเปลื อกไม้ รอยแตกร้ ำว ผุ รู พรุ น
อันเนื่ องจำกแมลงและสำเหตุอื่นๆ เสำเข็มทุกต้นต้องมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงโดย
เฉลี่ย (วัดที่โคนต้น กลำงต้น และปลำยต้น ) และควำมยำวเสำเข็มต้องไม่น้อยกว่ำที่
กำหนดไว้ในแบบรู ป เสำเข็มทุกต้นต้องมีปลำยตัดตรงไม่เสี้ ยมปลำย กำรตอกต้องให้
ถู กต้องตำมตำแหน่ งในแบบขยำย กำรตอกเสำเข็ม ด้วยเครื่ องจักรให้ใช้ข นำดของ
ลูกตุม้ ตอกดังนี้
ขนำดเสำเข็ม
เส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๕ นิ้ว ยำว ๕.๐๐ เมตร
เส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๕ นิ้ว ยำว ๖.๐๐ เมตร
เส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๖ นิ้ว ยำว ๖.๐๐ เมตร
เส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๗ นิ้ว ยำว ๘.๐๐ เมตร
เส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๙ นิ้ว ยำว ๘.๐๐ เมตร

ใช้ลูกตุม้ หนักไม่เกิน
700 กิโลกรัม
๗๐๐ กิโลกรัม
๗๐๐ กิโลกรัม
๑๐๐๐ กิโลกรัม
๑๐๐๐ กิโลกรัม

กำรตอกเสำเข็มสำหรับอำคำรขนำดเล็กๆ เช่นบ้ำนพัก ป้ อมยำม อนุญำตให้ตอกด้วย
สำมเกลอและเสี้ ยมปลำยได้ กำรเสี้ ยมปลำยต้องไม่เกิน ๐.๓๐ เมตร

/๓.๓.๓.๒ เสำเข็มคอนกรี ต....

-๓๔๓.๓.๓.๒ เสาเข็มคอนกรีต
1) กำรตอกเสำเข็ม จะต้องมี กำรดำเนิ น กำรป้ องกันหัวเสำเข็ม แตกเนื่ องจำกกำร
กระแทกของลูกตุม้ ถ้ำใช้หมวกเหล็กครอบหัวเสำเข็มในกำรตอกเสำเข็ม หมวก
จะต้องมีขนำดพอเหมำะกับหัวเสำเข็ม และภำยในหมวกให้ใช้ไม้เนื้ ออ่อนหรื อ
กระสอบรองหัวเสำเข็ม และเมื่อไม้รองหรื อกระสอบในหมวกแตกยุย่ จนทำให้
ประสิ ทธิ ภำพกำรตอกลดลงจะต้องเปลี่ยนใหม่
2) ห้ ำ มตอกเสำเข็ ม ที่ มี อ ำยุ ค อนกรี ตน้ อ ยกว่ ำ ๒๘ วัน ยกเว้น ในกรณี ที่ ใ ช้
ปูนซีเมนต์พิเศษที่แข็งตัวและมีกำลังเร็ วแต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่ำ ๗ วัน
3) ลูกตุม้ ตอกเสำเข็มต้องหนักไม่น้อยกว่ำผลรวมของน้ ำหนักเสำเข็ม เสำส่ ง และ
หมวกครอบหัวเสำเข็ม หรื อหนัก ๓ ตันขึ้นไป
4) ระยะยกลูกตุม้ ต้องไม่สูงเกินไปจนทำให้เกิดผลเสี ยหำยแก่เสำเข็มที่จะตอก กำร
ตอกโดยใช้ป้ ั นจัน่ ห้ำมยกลูกตุม้ สู งเกิน ๑.๐๐ เมตร
5) กำรตอกเสำเข็ ม ต้น หนึ่ งๆ ต้อ งตอกติ ด ต่ อ กัน ตั้ง แต่ เริ่ ม ตอกจนกระทั่ง ถึ ง
ตำแหน่ งสุ ดท้ำยของเสำเข็มต้นนั้นๆ ห้ำมพักในระหว่ำงกำรตอกเว้นแต่กำรต่อ
เสำเข็มด้วยกำรเชื่อมไฟฟ้ำ
6) เสำเข็ม ทุ ก ต้น ต้องตอกให้ ไ ด้ก ำลัง ไม่ ต่ ำกว่ำที่ ก ำหนดในแบบรู ป ในกรณี ที่
ควบคุมกำรตอกด้วย Blowcount ให้ทำกำรตรวจสอบทุกต้น
7) เสำเข็มทุกต้นต้องตอกให้ได้ตำแหน่ งและได้ดิ่งตำมแบบรู ป ระยะผิดศูนย์ตอ้ ง
ไม่เกิ น L/๖ เมื่อ L เป็ นขนำดเสำเข็ม หรื อไม่เกิ น ๑๐ เซนติ เมตร เสำเข็มผิดดิ่ ง
ได้ไม่ เกิ น ๒ % ของควำมยำวเสำเข็ม ถ้ำผิดไปจำกนี้ ให้เสนอกรรมกำรตรวจ
กำรจ้ำงวินิจฉัยโดยเร็ ว
8) ในกรณี ที่ ตอกเสำเข็ม ไม่ ล ง ห้ ำมตอกโหมหรื อเข่ นเด็ ดขำด ผูร้ ั บ จ้ำงต้องแจ้ง
กรรมกำรตรวจกำรจ้ำงทรำบทันที
9) ถ้ำเสำเข็มที่ตอกไปแล้วเกิ ดปูดขึ้นเนื่ องจำกกำรตอกเสำเข็มข้ำงเคียงหรื อสำเหตุ
อื่นใดก็ตำม ผูร้ ับจ้ำงจะต้องตอกเสำเข็มใหม่ให้ได้ Blowcount เท่ำกับค่ำสุ ดท้ำย
ของเสำเข็มต้นนั้นเมื่อแรกตอก และ/หรื อ ให้ระดับปลำยเสำเข็มอยูใ่ นระดับเดิม
เหมือนเมื่อแรกตอก
10) ผูร้ ับจ้ำงต้องรำยงำนกำรตอกเสำเข็มทุกต้นต่อคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ต้อง
ส่ งรำยงำนภำยใน ๒๔ ชัว่ โมงหลังจำกเสร็ จสิ้ นงำนตอกเสำเข็มประจำวันทุกวัน

/๑๑) กำรตัดหัวเสำเข็ม…

-๓๕กำรตัดหัวเสำเข็ม ห้ำมทำกำรตัดหัวเสำเข็มจนกว่ำคอนกรี ตหยำบก้นหลุมฐำน
รำกจะแห้งตัวภำยหลังกำรเทคอนกรี ตแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ ๒๔ ชัว่ โมง กำรตัดหัว
เสำเข็มต้องกระทำด้วยควำมระมัดระวังและประณี ต และต้องหำวิธีป้องกันกำร
แตกร้ำวของเสำเข็มใต้รอยตัด ในกรณี เสำเข็มโผล่พน้ ดินเป็ นอุปสรรคต่องำน
ตอกเสำเข็มต้นอื่นๆ ให้ตดั เสำเข็มส่ วนที่อยูเ่ หนือระดับดินออกไป
11) เสำเข็ม เสี ย เสำเข็ม ใดๆ ที่ ค ณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเห็ น ว่ำเป็ นเสำเข็ม เสี ย
ผูร้ ับจ้ำงจะนำมำใช้งำนไม่ได้
๑๒.๑)
เสาเข็มเสียก่ อนทาการตอก ต้องขนย้ำยออกไปพ้นบริ เวณก่อสร้ำง
ก) เสำเข็มไม้ เสำเข็มไม้ที่ผิดขนำด คดงอ แตกร้ำว ผุ รู พรุ นเนื่ องจำก
แมลงหรื ออื่นใดก็ตำม ซึ่ งมีผลกระทบต่อกำลังกำรบรรทุกน้ ำหนัก
ของเสำเข็ม
ข) เสำเข็มคอนกรี ต เสำเข็มที่ มี รอยร้ำว มีรูพ รุ น เนื่ องจำกกำรแยกตัว
ของปู นทรำยกั บ หิ นขณ ะผลิ ต ห รื อลั ก ษ ณ ะอื่ น ใดก็ ต ำมที่
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเห็ นว่ำมี ผลกระทบกระเทื อนต่อกำลัง
บรรทุกน้ ำหนักของเสำเข็มต้นนั้น ๆ
๑๒.๒)
เสาเข็มเสี ยเนื่องจากการตอก เสำเข็มที่ตอกผิดศูนย์ผิดดิ่งเกินกว่ำ
ที่ยอมให้ และ/หรื อ ไม่ได้ Blowcount ตำมที่กำหนดอันเนื่ องจำกเหตุใด
ๆ ก็ตำม ซึ่ งทำให้จำเป็ นต้องมีกำรแก้ไขแบบฐำนรำกเพื่อให้รับน้ ำหนัก
ได้ตำมกำหนด ผูร้ ับจ้ำงต้องทำกำรแก้ไขโดย
ก) ถอนเสำเข็มต้นนั้นออกแล้วตอกต้นใหม่แทนที่ หรื อ
ข) แซมเสำเข็ม ในตำแหน่ งที่ ค ณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงกำหนดให้
หรื อ
ค) ในกรณี ที่ ต อกไม่ ไ ด้ Blowcount และเป็ นเสำเข็ ม ต่ อ ทั้ง มี ส่ วนตอ
เหลืออยูใ่ นลักษณะที่ทำงำนกำรต่อได้สะดวก ให้ต่อเสำเข็มอีกท่อน
แล้วทำกำรตอกส่ งลงไปจนได้ Blowcount ที่กำหนด
12) เสำเข็ ม เจำะ ให้ ด ำเนิ น กำรตำมกรรมวิ ธี ข องผู ้ผ ลิ ต ซึ่ งได้ รั บ อนุ ญ ำตจำก
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงแล้ว
13) เสำเข็มแรงเหวี่ยง ให้ดำเนิ นกำรตำมกรรมวิธีของผูผ้ ลิต ซึ่ งได้รับอนุ ญำตจำก
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงแล้ว

/๓.๔ งำนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก...

-๓๖๓.๔ งานคอนกรีตเสริมเหล็ก
๓.๔.๑ ปูนซีเมนต์
๓.๔.๑.๑ ปูนซี เมนต์ที่ใช้ในงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงทั้งหมด ให้ใช้ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ตำม
มำตรฐำนผลิ ต ภัณ ฑ์ อุ ต สำหกรรม มอก. ๑๕ เล่ ม ๑ เช่ น ปู น ตรำช้ ำ งของบริ ษ ัท
ปู นซี เมนต์ไทยจำกัด ปู นตรำพญำนำคสี เขี ยวของบริ ษ ทั ชลประทำนซี เมนต์จำกัด
ปูนซีเมนต์ตรำเพชรของบริ ษทั ปูนซี เมนต์นครหลวงจำกัด หรื อตรำอื่นๆ
๓.๔.๑.๒ ปูนซี เมนต์ซิลิกำ เช่น ปูนซี เมนต์ตรำเสื อของบริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทยจำกัด ปูนซี เมนต์
ตรำงู เห่ ำของบริ ษ ทั ชลประทำนซี เมนต์จำกัด ปู นซี เมนต์ตรำนกอิ นทรี ข องบริ ษ ัท
ปูนซี เมนต์นครหลวงจำกัด ให้ใช้เฉพำะเป็ นปูนก่อ ปูนฉำบ ปูนตกแต่งทัว่ ไป และพื้น
คอนกรี ตเสริ ม เหล็ ก ชนิ ดที่ ไ ม่ ไ ด้ถ่ ำยน้ ำหนัก จำกพื้ น ลงคำน เช่ น พื้ น ทำงเท้ำรอบ
อำคำร พื้นชั้นล่ำงที่เทบนดินถมอัดแน่นหรื อทรำยถมอัดแน่น เป็ นต้น
๓.๔.๑.๓ ห้ำมใช้ปูนซี เมนต์เสื่ อมคุณภำพโดยควำมชื้นจับตัวแข็งเป็ นก้อนแล้วหรื อโดยเหตุอื่น
ใด
๓.๔.๑.๔ ห้ำมใช้ปูนซี เมนต์ต่ำงประเภทผสมคอนกรี ตปนกัน หรื อเทติดต่อกันในขณะที่ส่วน
ซึ่ งเทไว้ก่อนและเป็ นปูนต่ำงประเภทนั้นยังไม่แข็งตัว
๓.๔.๒ ทราย ต้องเป็ นทรำยน้ ำจืดที่หยำบ คม แข็งแกร่ ง มีเม็ดสม่ ำเสมอ และสะอำดปรำศจำกวัสดุอื่น
เจื อปน เช่ น เปลื อกหอย ดิ น เถ้ำถ่ ำน และสำรเคมี ต่ำงๆ ที่ จะท ำให้คอนกรี ตเสี ยควำมมัน่ คง
แข็งแรงไป
๓.๔.๒.๑ ทรำยหยำบ สำหรับผสมคอนกรี ต ปูนก่อ และอื่นๆ มีขนำดระหว่ำง ๑.๕๕-๓.๐๐ ม.
ม.
๓.๔.๒.๒ทรำยละเอียด สำหรับปูนฉำบและอื่นๆ มีขนำดระหว่ำง ๐.๕๐-๑.๕๐ ม.ม. และก่อน
นำมำใช้ตอ้ งร่ อนผ่ำนตะแกรงให้มีเม็ดสม่ำเสมอก่อนทุกครั้ง
๓.๔.๓ หินหรื อกรวด
หิ น กรวด ที่ ใช้ต้อ งแข็ง แกร่ ง เหนี ย ว ไม่ ผุ และสะอำดปรำศจำกวัส ดุ อื่ น เจื อ ปน
จะต้องมีกอ้ นชนิ ดที่มีขนำดด้ำนหนึ่ งใหญ่เกิ น ๓ เท่ำของอีกด้ำนหนึ่ งปะปนได้ไม่เกิ น ๒๐ %
โดยน้ ำหนัก และเมื่ อทดสอบควำมสึ กกร่ อนโดยวิธี Los Angeles Abrasion Test แล้วสู ญ เสี ย
น้ ำหนักไม่เกิน ๔๐ %
หิ นที่ใช้ผสมคอนกรี ตทัว่ ไปมี ๒ เบอร์ ดังนี้
3
16
หินเบอร์ ๒ ขนำดก้อนระหว่ำง 3
4

หินเบอร์ ๑ ขนำดก้อนระหว่ำง

นิ้ว (๓ ม.ม.) ถึง

3
4

นิ้ว (๑๙ ม.ม.)

นิ้ว (๑๙ ม.ม.) ถึง

1

1
2

นิ้ว (๓๘ ม.ม.)

/๓.๔.๔ น้ ำ…

-๓๗๓.๔.๔ นา้
๓.๔.๔.๑ น้ ำที่ใช้ผสมคอนกรี ตต้องเป็ นน้ ำจืด ปรำศจำกน้ ำมัน กรด ด่ำง เกลือ และสำรอินทรี ย ์
ต่ำงๆ ที่จะทำให้กำลังคอนกรี ตลดลง ในกรณี ที่บริ เวณนั้นมีน้ ำประปำให้ใช้น้ ำประปำ
ในกำรผสมคอนกรี ต
๓.๔.๔.๒ ถ้ำน้ ำในที่ ก่อสร้ำงไม่ดีพอ เช่ น น้ ำที่มีน้ ำทิ้งจำกโรงงำนอุตสำหกรรมเจือปน ให้นำ
น้ ำสะอำดจำกที่อื่นมำใช้แทน
๓.๔.๔.๓ ถ้ำจำเป็ นต้องใช้น้ ำที่ข่นุ มำผสมคอนกรี ต จะต้องทำน้ ำให้ใสเสี ยก่อนจึงจะนำมำใช้ได้
3.4.5 สารผสมเพิ่ม (Admixtures) กำรใช้สำรผสมเพิ่มเพื่อปรุ งแต่งคุณภำพของคอนกรี ต ต้องแจ้งให้
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงทรำบล่วงหน้ำก่อนจะเริ่ มงำนคอนกรี ตเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสม
เป็ นงำนๆ ไป ในทุกกรณี หำ้ มใช้สำรผสมเพิ่มเกินกว่ำหนึ่งชนิดในกำรผสมคอนกรี ตครั้งหนึ่งๆ
๓.๔.๖ คอนกรีต
๓.๔.๖.๑ ส่ วนผสมและกาลังคอนกรี ต คอนกรี ตที่ใช้ในงำนคอนกรี ตเสริ มเหล็กต้องมีสมบัติ
ตำมชนิ ด ค.๑, ค.๒, ค.๓, และ ค.๔ โดยผูร้ ับจ้ำงต้องจัดทำรำยกำรคำนวณออกแบบ
ส่ วนผสมคอนกรี ตและอัตรำส่ วนผสมจำกกำรทดลองจริ งเสนอคณะกรรมกำรตรวจ
กำรจ้ำงผ่ำนผูค้ วบคุ มงำน เพื่อพิจำรณำ และในกำรนี้ ไม่เป็ นเหตุให้ผรู ้ ับจ้ำงพ้นภำระ
ควำมรับผิดชอบในเรื่ องกำลังคอนกรี ตไม่ได้ตำมที่ ตอ้ งกำร และหำกไม่ได้กำหนด
เป็ นอย่ำงอื่นคอนกรี ตที่ใช้ในโครงสร้ำงทัว่ ไปให้ใช้ชนิ ด ค.๑

ชนิดของคอนกรี ต

ค.๑
ค.๒
ค.๓
ค.๔

ปริ มำณปูนซีเมนต์ที่ใช้
ต่อคอนกรี ต ๑ ลบ.ม.
ต้องไม่นอ้ ยกว่ำ
kg.
๒๙๐
๓๒๐
๓๕๐
๔๐๐

แรงอัดประลัยต่ำสุ ดของ
ตัวอย่ำงทรงกระบอก
มำตรฐำน ขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง ๑๕ ซม. สู ง
๓๐ ซม. อำยุ ๒๘ วัน , ksc.
๑๘๐
๒๔๐
๓๐๐
๓๕๐

/๓.๔.๖.๒ คอนกรี ตผสมเสร็ จ…

-๓๘๓.๔.๖.๒ คอนกรี ต ผสมเสร็ จ (Ready mixed concrete) ส่ วนผสมของคอนกรี ตยอมให้
เปลี่ยนแปลงได้บำ้ งขึ้นอยูก่ บั บริ ษทั ผูผ้ ลิต แต่หน่วยแรงอัดประลัยต่ำสุ ดของตัวอย่ำง
ทรงกระบอกมำตรฐำนจะต้องมีค่ำไม่น้อยกว่ำที่กำหนดไว้ในข้อ ๓.๔.๖.๑ ก่อนที่จะ
นำมำใช้ได้ตอ้ งส่ วนรำยกำรคำนวณออกแบบส่ วนผสมและผลทดสอบจำกกำรผสม
จริ งให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำเห็นชอบก่อน
๓.๔.๖.๓ การยุ บ ตั ว (Slump) เฉพำะคอนกรี ต ประเภทก ำหนดแรงอัด ประลัย เมื่ อ ผสมแล้ว
ทดสอบกำรยุบ ตัวด้วยวิธี Method of Test for Slump of Portland Cement Concrete
ASTM C-๑๔๓ จะต้องมีกำรยุบตัวตำมตำรำงที่กำหนดให้ต่อไป คอนกรี ตประเภท
อื่นนั้น คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงอำจสัง่ ให้ทดสอบกำรยุบตัวแล้วแต่จะเห็นสมควร
ตารางการยุบตัวของคอนกรีตสาหรับโครงสร้ างประเภทต่ างๆ
ชนิดของโครงสร้ำง
กำรยุบตัว (Slump)
สู งสุ ด (ซม.)
ต่ำสุ ด (ซม.)
ฐำนรำก
๑๐
๕
พื้น คำน และผนัง
๑๕
๗
เสำ
๑๕
๗
พื้นทำงเท้ำ
๘
๕
๓.๔.๖.๔ ส่ วนผสมคอนกรี ต ในกรณี ที่ไม่ ได้กำหนดแรงอัดประลัยหรื อไม่ ได้กำหนดอัตรำ
ส่ วนผสมคอนกรี ต ให้ใช้อตั รำส่ วน ซี เมนต์ : ทรำย : หิ น โดยปริ มำตรดังนี้
๑) คอนกรี ตสำหรับฐำนรำกและเสำ
๒:๓:๖
๒) คอนกรี ตสำหรับพื้น คำน และอื่นๆ
๑:๒:๔
๓) คอนกรี ตหยำบใต้ฐำนรำก
๑:๓:๕
๓.๔.๖.๕ การเตรียมงานก่อเทคอนกรีต
๑) ผูร้ ับจ้ำงต้องแจ้งคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรผ่ำนผูค้ วบคุม
งำนก่อนกำรเทคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่ำ ๒๔ ชัว่ โมง
๒) แบบหล่ อคอนกรี ต ต้อ งพร้ อมที่ จะรั บ กำรเทคอนกรี ต ได้ เหล็ ก เสริ ม จะต้อ ง
ประกอบให้ ถู ก ต้องและมัน่ คง วัส ดุ ที่ จำเป็ นต้องฝั งในเนื้ อคอนกรี ต (Embed
Items) เช่น ท่อเดินสำยไฟ อุปกรณ์ ยดึ เหนี่ ยวฝ้ำ ฯลฯ ต้องติดตั้งอย่ำงมัน่ คงและ
ครบถ้วน ได้รับกำรตรวจสอบและอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง หรื อผู ้
ควบคุมงำนก่อนเทคอนกรี ตทุกครั้ง
/๓) ผูร้ ับจ้ำงต้องเตรี ยม…

-๓๙๓) ผูร้ ับจ้ำงต้องเตรี ยมเครื่ องมือ อุปกรณ์และแรงงำนที่จำเป็ นและเพียงพอสำหรับ
งำนคอนกรี ต เพื่อให้งำนคอนกรี ตเสร็ จสิ้ นโดยเร็ วไม่ล่ำช้ำ คณะกรรมกำรตรวจ
กำรจ้ำงหรื อผูค้ วบคุ มงำนมีสิทธิ ยบั ยั้งกำรเทคอนกรี ตได้ หำกพิจำรณำเห็ นว่ำผู ้
รับจ้ำงยังไม่พ ร้ อมที่ จะท ำงำนคอนกรี ตหรื อมี แรงงำนและอุป กรณ์ ที่ ใช้ได้ไม่
เพียงพอ อันจะทำให้งำนคอนกรี ตล่ ำช้ำ ทั้งนี้ ผูร้ ับจ้ำงจะถื อเป็ นข้ออ้ำงเพื่อต่อ
อำยุสัญญำก่อสร้ำงหรื อเรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยใดๆ ไม่ได้
๓.๔.๖.๖ การเทคอนกรีต
๑) กำรลำเลี ยงและกำรเทคอนกรี ตจะต้องทำด้วยควำมระมัดระวัง ไม่ ให้เกิ ดกำร
แยกตัวของคอนกรี ต สำหรับกำรทำให้คอนกรี ตแน่ นให้ใช้เครื่ องสั่นคอนกรี ต
(Vibrator)
๒) คอนกรี ตที่ ผสมแล้ว ต้องรี บนำไปเทลงในแบบโดยเร็ วก่ อนที่ คอนกรี ตนั้นจะ
แข็งตัว (ไม่ ค วรเกิ น ๓๐ นำที ส ำหรั บ คอนกรี ตที่ ไม่ ผ สมตัวหน่ วง) และต้อ ง
ระมัดระวังไม่ให้เหล็กเสริ มเคลื่อนหรื อเปลี่ยนไปจำกตำแหน่งเดิม
3) ถ้ำหำกเทคอนกรี ตส่ วนหนึ่ งส่ วนใดไม่เสร็ จในรวดเดี ยว แล้วจำเป็ นต้องหยุด
กำรเทคอนกรี ต ให้หยุดกำรเทคอนกรี ตได้ในตำแหน่ งที่กำหนดในตำรำง หรื อ
ได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเป็ นครำวๆ ไป
ตารางแสดงตาแหน่ งทีอ่ นุญาตให้ มีรอยต่ อการเทคอนกรีต
ชนิดของโครงสร้ำง
ฐำนรำก
เสำ
คำนยืน่
คำนทัว่ ไป

ตำแหน่งของรอยต่อ
ห้ำมหยุดเทคอนกรี ต ห้ำมมีรอยต่อ
ระดับท้องคำนที่เสำรองรับ รอยต่อต้องตั้งฉำกกับเสำ
ห้ำมหยุดเทคอนกรี ต ห้ำมมีรอยต่อ
ต้องหล่อพร้อมกับพื้น (ยกเว้นพื้นสำเร็ จรู ป) หยุดที่ก่ ึงกลำง
คำน รอยต่อตั้งฉำกกับแนวคำน
พื้นยืน่
ห้ำมหยุดเทคอนกรี ต ห้ำมมีรอยต่อ
พื้นทัว่ ไป
หยุดได้ที่ก่ ึงกลำงพื้น รอยต่อตั้งฉำกกับผิวพื้น
ผนัง ค.ส.ล.
แนวตั้งหยุดได้เมื่อรอยต่อเป็ นแนวดิ่ง แนวนอนหยุดได้ทุก
ระดับ แต่รอยต่อต้องเป็ นแนวระดับตลอดแนว
บันได, พื้นหน้ำบันได, ชำนพัก ห้ำมหยุดเทคอนกรี ต
บันได, คำนบันได
/เมื่อจะเทคอนกรี ตต่อ…

-๔๐เมื่อจะเทคอนกรี ตต่อจำกที่หยุดไว้ ให้กะเทำะหน้ำคอนกรี ตเก่ำออกทำให้หยำบ
เป็ นกำรเอำน้ ำปูนที่ แข็งตัวส่ วนผิวหน้ำออก ทำควำมสะอำดแล้วรำดน้ ำให้ชุ่ม
รำดซ้ ำด้วยน้ ำปูนข้นๆ (ผสมน้ ำต่อซี เมนต์ ๑ : ๑ ) แล้วรี บเทคอนกรี ตต่อไปทันที
ห้ำมรำดทิ้งไว้จนแห้ง
๔) ในกำรเทคอนกรี ต ต้อ งตรวจสอบกำรยุบ ตัว (Slump) ทุ ก ครั้ งที่ เปลี่ ย นอัต รำ
ส่ วนผสมของน้ ำกับปูนซี เมนต์หรื อผูค้ วบคุมงำนเห็ นว่ำคอนกรี ตข้นหรื อเหลว
เกิ นไป กำรทดสอบต้องเป็ นไปตำมหมวดที่ ๔ ข้อ ๔.๒ วิธี ทดสอบควำมข้น
เหลวของคอนกรี ต
๕) ห้ำมเทคอนกรี ตในขณะที่มีฝนตก เว้นแต่จะมีที่ป้องกัน
๓.๔.๖.๗ การซ่ อมผิวคอนกรีต
๑) ห้ำมทำกำรซ่ อมผิวคอนกรี ตที่ถอดแบบแล้วจนกว่ำจะได้รับกำรตรวจสอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงหรื อผูค้ วบคุ มงำนก่ อน หำกพบว่ำผูร้ ับจ้ำงทำกำร
ซ่ อมผิวคอนกรี ตที่ไม่เรี ยบร้อยก่อนได้รับอนุ มตั ิ คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงมี
สิ ทธิ สั่งให้ผูร้ ับจ้ำงทำกำรรื้ อถอนเฉพำะส่ วนที่ทำกำรซ่ อมหรื อโครงสร้ ำงส่ วน
นั้น ทั้ง หมดออกและจัด ท ำใหม่ แ ทน โดยที่ ผู ้รับ จ้ำ งจะขัด ขื น หรื อ เรี ย กร้ อ ง
สิ นจ้ำงเพิ่มเติมหรื อขยำยอำยุสัญญำไม่ได้
๒) ผิวคอนกรี ต ที่ มี รูพ รุ น หรื อส่ ว นบกพร่ องเล็ ก น้อ ยไม่ ก ระทบต่ อ ควำมมัน่ คง
แข็งแรงของโครงสร้ ำง และได้รับ อนุ มตั ิ จำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงให้
ซ่อมได้แล้ว ให้ทำกำรสะกัดคอนกรี ตที่เกำะกันอย่ำงหลวมๆ บริ เวณนั้นออกให้
หมดและอุดฉำบด้วยปูนทรำย อัตรำส่ วนผสม ปูนซี เมนต์ : ทรำย = ๑ : ๒ หรื อ
วัส ดุ อุ ด ยำแนวที่ มี คุ ณ ภำพและก ำลัง ไม่ น้ อ ยกว่ ำ คอนกรี ต ส่ ว นนั้ นหรื อ ที่
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเห็นสมควร
๓) คอนกรี ตที่มีรูพรุ นมำกจนแลเห็นเหล็กเสริ มภำยใน หรื อมีส่วนบกพร่ องอันอำจ
เป็ นเหตุ ก่ อ ให้ เ กิ ด ควำมเสี ยหำยต่ อ ควำมมั่ น คงถำวรของโครงส ร้ ำ ง
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงมีสิทธิ สั่งกำรให้ผรู ้ ับจ้ำงทำกำรรื้ อถอนและก่อสร้ำง
ขึ้นใหม่แทนโดยที่ผรู ้ ับจ้ำงจะขัดขืนหรื อเรี ยกร้องสิ นจ้ำงเพิ่มเติมหรื อขยำยอำยุ
สัญญำไม่ได้
๓.๔.๖.๘ การบ่ มคอนกรีต คอนกรี ตเมื่อเทลงแบบใหม่ๆ และสั่นด้วยเครื่ องสั่นจนแน่นแล้ว
ต้องป้ องกันไม่ให้ถูกกระทบกระเทือนหรื อแห้งเร็ วเกินไปจำกถูกแดดหรื อลมหรื อไม่
ให้รับน้ ำเพิ่มขึ้นจำกฝนหรื อน้ ำอื่นๆ เมื่อแข็งตัวแล้วจึงฉี ดน้ ำที่ไม้แบบ (ถ้ำเป็ นแบบ
เหล็กฉีดเฉพำะผิวคอนกรี ตที่พน้ แบบ) เมื่อถอดไม้แบบแล้วให้คลุมด้วยกระสอบ
/และฉี ดน้ ำ....

-๔๑และฉี ดน้ ำให้ชุ่มตลอด หรื อใช้สำรบ่มคอนกรี ตชนิดพ่นหุ ม้ ผิวคอนกรี ตหรื อวิธีอื่นใด
แต่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงก่อน ในระหว่ำงนี้หำ้ มกองวัสดุ
ใด ๆ บนคอนกรี ตเด็ดขำด
๓.๔.๖.๙ ส่ วนหุ้ ม ของคอนกรี ต ถ้ำมิ ไ ด้แ สดงไว้ใ นแบบรำยละเอี ย ดแล้ว ให้ ใ ช้ ส่ ว นหุ ้ ม
คอนกรี ตจำกผิวไม้แบบถึงผิวนอกเหล็กเสริ ม ดังต่อไปนี้
โครงสร้ำง
พื้น
คำน เสำ
เสำตอม่อ
ฐำนรำก

ระยะหุม้ , ซม.
๑.๕
๒.๕
๔.๐
๕.๐

ในกรณี โครงสร้ ำงอยู่ในบริ เวณกัดกร่ อนสู งเช่ น ชำยทะเล ให้ใช้ซีเมนต์ทนซัลเฟต
และระยะหุม้ ตำมมำตรฐำนสำหรับอำคำรคอนกรี ตเสริ มเหล็กของ ว.ส.ท.
๓.๔.๖.๑๐ แบบหล่ อ
๑) ไม้ที่ใช้ทำแบบหล่อต้องเป็ นไม้ที่แข็ง ไม่ผุ ไม่คดงอ มีผิวหน้ำเรี ยบ พยำยำมใช้
ไม้นอ้ ยชิ้นที่สุด หรื อจะใช้แผ่นเหล็กทำแบบหล่อก็ได้
2) แบบหล่อต้องเข้ำให้สนิ ทเพื่อป้ องกันน้ ำปูนรั่ว และผิวด้ำนในของแบบที่สัมผัส
กับคอนกรี ตต้องเรี ยบและต้องล้ำงให้สะอำดก่อนเทคอนกรี ต ก่อนเข้ำแบบให้
ทำผิวที่สัมผัสคอนกรี ตด้วย Non-crete, Reebol, หรื อ Febstrike หรื อวัสดุ อื่นที่
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงอนุ ญำตให้ใช้ได้ และต้องระวังไม่ให้เปื้ อนเหล็ก
เสริ มเป็ นอันขำด ห้ำมใช้น้ ำมันเครื่ องหรื อจำรบีทำไม้แบบเป็ นอันขำด
๓) แบบหล่อส่ วนอื่นๆ
๓.๑) ฐานราก ให้ใช้ค อนกรี ตหยำบ ๑:๓:๕ เทปิ ดหน้ำดิ น ตำมแบบที่ ระดับ
เสมอหัวเสำเข็ม ห้ำมเททับ บนหัวเสำเข็ม ถ้ำหัวเสำเข็ม บำงต้น ต่ ำกว่ำ
ระดับ หัวเสำเข็ม ทัว่ ไปแต่ ต่ำงกัน ไม่ม ำกให้ป ำดคอนกรี ตหยำบนี้ พ อดี
ระดับหัวเสำเข็มทุ กต้นเพื่ อให้เนื้ อคอนกรี ตจริ งของฐำนรำกวำงบนหัว
เสำเข็มทุกต้นแต่ถำ้ ระดับต่ำงกันมำกให้ปำดคอนกรี ตหยำบเสมอเสำเข็ม
ต้นต่ ำที่ สุดเมื่ อแข็งตัวดี แล้วจึงตัดเสำเข็มที่ สูงกว่ำออกไปเสมอกับต้นที่
ต่ำสุ ดนั้น
3.2 คานคอดิน ใต้ทอ้ งคำนคอนดินถ้ำจะใช้ดินถมหรื อทรำยถมทำแบบ ต้องปู
พลำสติกก่อนเทคอนกรี ต หรื อใช้คอนกรี ตหยำบ ๑:๓:๕ หนำ ๕ ซม. แทน
ท้องแบบก็ได้
๓.๓ พื้นชั้นล่ำง...

-๔๒๓.๓) พื น้ ชั้ นล่ าง พื้นคอนกรี ตชั้นล่ ำงไม่ว่ำจะวำงบนดิ นหรื อวำงบนคำนซึ่ งมี
ระดับต่ำมำก ไม่อำจจะทำไม้แบบได้หรื อทำได้แต่ร้ื อยำก ให้ใช้ดินถมจน
เกือบได้ระดับแล้วปิ ดด้วยทรำยประมำณ ๑๐ ซม. หรื อมำกกว่ำ ฉี ดน้ ำอัด
ให้แน่นไม่ยุบตัวขณะเทคอนกรี ต ทำร่ องโดยรอบแผ่นพื้น วำงเหล็กเสริ ม
หนุนให้ได้ระดับ แล้วทำควำมสะอำดและเทคอนกรี ตได้
๔) ภำยในเวลำ ๔๘ ชัว่ โมงหลังจำกเทคอนกรี ตเสร็ จสิ้ น ห้ำมขึ้นไปทำกำรก่อสร้ำง
ใดๆ บนส่ วนนั้น
๕) การถอดแบบ แบบหล่อคอนกรี ตทุกแบบทุกชนิ ดต้องไม่ร้ื อถอนออกจนกว่ำจะ
ผ่ำนเวลำที่กำหนดต่อไปนี้
ชนิดแบบหล่อคอนกรี ต
กำแพง เสำ ข้ำงคำน
รองรับพื้น
รองรับใต้คำน

เมื่อเทเสร็ จแล้วครบไม่นอ้ ยกว่ำ,วัน
๑
๗
๑๔

กำรนับเวลำให้เริ่ มนับ จำกเทคอนกรี ตเต็มแล้วเสร็ จครบ ๒๔ ชัว่ โมง
เต็มเป็ น ๑ วัน และในกรณี ที่จะถอดแบบก่อนเวลำที่กำหนดไว้น้ ี จะต้องเสนอ
ให้ ค ณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำ งพิ จ ำรณำอนุ ม ัติ เป็ นกรณี พิ เศษก่ อ นที่ จ ะ
ดำเนินกำรต่อไป
หลังจำกถอดแบบแล้วต้องบ่มคอนกรี ตให้เปี ยกชุ่มอยูเ่ สมอ ห้ำม
ปรับแต่งผิวคอนกรี ตด้วยวิธีกำรใดๆ ทั้งสิ้ นก่อนได้รับอนุ ญำตจำก
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงหรื อผูค้ วบคุมงำน
๖) แบบหล่อที่ร้ื อถอนออกแล้ว ก่อนจะนำมำใช้ใหม่ให้ทำควำมสะอำดตกแต่ง
ให้เรี ยบร้อยเสี ยก่อนจึงจะนำไปใช้ได้อีก
๓.๔.๖.๑๑ ค้ายัน
๑) คา้ ยันไม้ ให้ใช้ไม้ท่อนเดียวตลอด กำรใช้ไม้ต่อต้องไม่เกินหนึ่ งในสำมของไม้ค้ ำ
ยันทั้งหมด และไม้ค้ ำยันต้นหนึ่ งๆ จะมีรอยต่อเกินหนึ่ งแห่ งไม่ได้ ไม้ค้ ำยันต้องมี
ไม้ยึดขวำงและทแยงเฉี ยงให้แข็งแรงมัน่ คง และต้องจัดหำวิธีส ำหรั บแก้ระดับ
ของแบบอันอำจตกเนื่ องจำกกำรทรุ ดตัวของไม้ค้ ำยัน ในกำรนี้ ถำ้ เป็ นกำรใช้ลิ่มก็
ให้ใช้เฉพำะปลำยข้ำงใดข้ำงหนึ่ งเท่ำนั้น ห้ำมใช้ท้ งั สองปลำยไม่ว่ำกรณี ใดๆ ใน
ระหว่ำงกำรเทคอนกรี ตหรื อภำยหลังกำรเทคอนกรี ตแล้ว หำกมีกำรเคลื่อนตัวของ
แบบอัน อำจท ำให้ เสี ย รู ป หรื อ เกิ ด ผลเสี ย หรื อ กระทบกระเทื อ นต่ อ ก ำลัง ของ
คอนกรี ตในแบบ คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงอำจสัง่ ให้ผรู ้ ับจ้ำงรื้ อถอนคอนกรี ต
/และแบบส่ วนนั้นๆ...

-๔๓และแบบส่ วนนั้นๆ ออกแล้วจัดทำขึ้ นใหม่ โดยผูร้ ั บจ้ำงจะขัดขื นหรื อเรี ยกร้ อง
สิ นจ้ำงเพิ่มเติมหรื อขอต่ออำยุสัญญำมิได้
๒) คา้ ยันเหล็ก ต้องมีอุปกรณ์ปรับระดับหรื อระยะของค้ ำยันได้ในตัวและต้องใช้ตำม
คำแนะนำของบริ ษทั ผูผ้ ลิตโดยเคร่ งครัด
๓.๕ งานเหล็ก
๓.๕.๑ เหล็ ก เสริ ม คอนกรี ต ต้ อ งเป็ นเหล็ ก ใหม่ ปรำศจำกสนิ มขุ ม มี คุ ณ ภำพตำมมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ว่ำด้วยเหล็กเสริ มคอนกรี ต ของกระทรวงอุตสำหกรรม
๓.๕.๑.๑ เหล็ ก เส้ นกลมผิ ว เรี ย บ (Round Bar) ต้ อ งเป็ นไปตำมมำตรฐำนผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสำหกรรม มอก. ๒๐
๓.๕.๑.๒ เห ล็ ก เส้ น ข้ ออ้ อ ย (Deformed Bar) ต้ อ งเป็ น ไป ต ำม ม ำต รฐำน ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสำหกรรม มอก.๒๔
๓.๕.๑.๓ ลวดผูกเหล็ก (Tie-wire) ที่ จุดตัดกันของเหล็กเสริ มจะต้องผูกด้วยลวดผูกเหล็กเพื่ อ
ป้ องกันไม่ให้เหล็กเสริ มเคลื่ อนตัวออกจำกกันในขณะที่เทคอนกรี ต และปลำยลวด
ผูกเหล็กจะต้องม้วนเข้ำไปอยูด่ ำ้ นในของโครงสร้ำงนั้นๆ ลวดผูเ้ หล็กต้องมีขนำดเส้น
ผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ ๑.๒๕ ม.ม. ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.
๑๓๘
๓.๕.๑.๔ การดัดเหล็กเสริม
๑) เหล็กเสริ มให้ดดั และงอโดยวิธีดดั เย็น ห้ำมใช้วธิ ีเผำให้ร้อน
2) กำรดัดเหล็กเส้นให้เป็ นไปตำมรำยละเอียดของแบบแสดงกำรดัดและงอเหล็ก
ตำมมำตรฐำนสำหรับอำคำรคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ของ ว.ส.ท.
3) กำรงอปลำยเหล็กเสริ มหลักที่เป็ นเหล็กเส้นกลมผิวเรี ยบให้งอเป็ นรู ปครึ่ งวงกลม
โดยมี ส่ วนยื่นต่ อออกไปอย่ำงน้อย ๔ เท่ ำ ของขนำดเส้ น ผ่ำนศู นย์ก ลำงเหล็ ก
กำรงอปลำยเหล็กเสริ มนี้ให้ใช้กบั ทุก ๆ ส่ วนของคอนกรี ตเสริ เหล็ก ยกเว้นเหล็ก
เสริ มในเสำไม่ตอ้ งงอขอ ขนำดควำมโค้งงอให้วดั ด้ำนในของของอ

/ตำรำงขนำด...

-๔๔ตารางขนาดเส้ นผ่ านศูนย์ กลางทีเ่ ล็กทีส่ ุ ด
สาหรับงอขอเหล็กเส้ นกลมผิวเรียบ
เส้นผ่ำนศูนย์กลำงเหล็กเสริ ม
(ม.ม.)
๖ – ๑๕
๑๙ - ๒๕

เส้นผ่ำนศูนย์กลำงงอขอเป็ นจำนวนเท่ำ
ของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงเหล็ก
๔
๕

๔) เหล็กเส้นข้ออ้อย ปลำยเหล็กทุกเส้นให้ดดั เป็ นมุมฉำกหรื อเรี ยกว่ำงอฉำก โดยมี
ส่ วนยืน่ ออกไปอย่ำงน้อย ๑๒ เท่ำของขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงเหล็กนั้น
๕) เหล็กเสริ มที่งอของอฉำกแล้วมีรอยแตก ปริ หรื อครำก ทำงด้ำนนอกของงอหรื อ
ฉำก ห้ำมนำมำใช้โดยเด็ดขำด
๖) เหล็กปลอกหรื อเหล็กลู กตั้ง ให้งอปลำย ๑๓๕ องศำ สำหรับเหล็กเส้นกลมผิว
เรี ยบ และ ๙๐ องศำสำหรับเหล็กข้ออ้อย โดยมีส่วนยื่นปลำยไม่นอ้ ยกว่ำ ๖ เท่ำ
ของขนำดเส้ น ผ่ ำ นศู น ย์ก ลำงเหล็ ก และไม่ น้ อ ยกว่ำ ๖ ซม. ขนำดเส้ น ผ่ ำ น
ศูนย์กลำงของของอให้ใช้ ๔ เท่ำของขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงเหล็กปลอก
๓.๕.๑.๕ การจั ด วางเหล็ ก เสริ ม เหล็ ก เสริ ม ต้อ งวำงในต ำแหน่ ง ที่ ถู ก ต้อ งและมี ที่ รองรั บ ที่
แข็งแรง อำจจะเป็ นแท่นคอนกรี ต ขำตั้งโลหะ หรื อเหล็กปลอกแล้วแต่กรณี ทุ ก ๆ
รอยตัดหรื อรอยต่อของเหล็กเสริ มให้ใช้ลวดผูกเหล็กเบอร์ ๑๖ หรื อเบอร์ ๑๘ สอง
เส้นพันกันเป็ นสำแหรกไม่นอ้ ยกว่ำ ๒ รอบ ไม่ตดั ปลำยลวด หรื อจะใช้วิธีเชื่ อมก็ได้
ในกรณี ที่มีเหล็กเสริ มหลำยชั้นในคำนหรื อเสำ ระยะระหว่ำงชั้นเหล็กเสริ มให้คนั่ ด้วย
Bar spacer ซึ่ งเป็ นขำตั้งโลหะหรื อเหล็ ก ขนำด ๒๕ ม.ม. เป็ นระยะไม่ เกิ น ช่ วงละ
๑.๕๐ เมตร เพื่อบังคับให้เหล็กเสริ มอยูใ่ นตำแหน่ งที่ถูกต้อง ให้ทำลูกปูนหนุ นเหล็ก
เสริ มออกจำกแบบหล่อโดยเป็ นปู นซี เมนต์ : ทรำยหยำบ = ๑ : ๒ และมีควำมหนำ
ดังนี้
พื้น
๒.๐๐ ซม. จำกผิวคอนกรี ต
กันสำด
๒.๐๐ ซม. จำกผิวบนของคอนกรี ต
คำน
๒.๕๐ ซม. จำกผิวคอนกรี ต
เสำ
๒.๕๐ ซม. จำกผิวคอนกรี ต
ฐำนรำก
๕.๐๐ ซม. จำกผิวคอนกรี ตทุกด้ำน
3.5.1.6 การต่ อเหล็กเสริม ให้ต่อเหล็กเสริ มโดยวิธีทำบหรื อวิธีเชื่อม รอยต่อทุกรอยต้อง ได้รับ
กำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงก่อนเสมอ กำรต่อเหล็กเสริ มใน
/โครงสร้ำงที่มี...

-๔๕โครงสร้ำงที่มีควำมยำวเกิน ๘.๐๐ เมตร หรื อโครงสร้ำงยำวติดต่อกันหลำยช่วงให้ต่อ
เหล็กเสริ มตำมข้อกำหนดต่อไปนี้
๑) การต่ อเหล็กเสริ มโดยวิธีทาบ ให้ต่อเหล็กเสริ มซ้อนกันยำวไม่นอ้ ยกว่ำ ๔๐ เท่ำ
ของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของเหล็กที่ทำบและในกรณี ที่ทำบเหล็กต่ำงขนำดกันให้
ใช้เส้นผ่ำนศูนย์กลำงที่ใหญ่กว่ำ ให้มีลวดผูกเหล็กทุกระยะ ๑๕ ซม. หรื อถี่กว่ำ
ให้ต่อได้เฉพำะบริ เวณที่กำหนดไว้ในตำรำงเท่ำนั้น
ตารางตาแหน่ งต่ อเหล็กเสริมโดยวิธีทาบ
ชนิดของโครงสร้ำง
พื้น
ผนัง และกำแพง ค.ส.ล.
กันสำดยืน่
คำนยืน่
คำนทัว่ ๆ ไป
เสำ
ฐำนรำก
อื่นๆ

ตำแหน่งที่ต่อได้
บริ เวณใต้เหล็กคอม้ำของพื้น
เหนือระดับหลังคำนไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร
เหล็กบนห้ำมต่อ
เหล็กบนห้ำมต่อ
เหล็กบนบริ เวณกลำงคำน
เหล็กล่ำงบริ เวณขอบเสำถึง L/๕
เหนือพื้นไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร
ห้ำมต่อทั้งวิธีทำบและวิธีเชื่อม
ตำมแบบรู ป

หมายเหตุ - L หมำยถึงช่วงคำนระหว่ำงจุดรองรับ
- ห้ำมต่อเหล็กคอม้ำเป็ นอันขำด
๒) การต่ อแบบเชื่ อม ให้เสี้ ยมหรื อเหลำปลำยเหล็กแบบเหลำดินสอเอำปลำยชนกัน
แล้วเชื่ อมพอกให้เต็ม รอยต่อเชื่ อมจะต้องมี กำลังเท่ำกับหรื อสู งกว่ำกำลังของ
เหล็กเสริ มที่ ไม่ได้เชื่ อม ผูร้ ับจ้ำงต้องส่ งตัวอย่ำงรอยเชื่ อมและผลกำรทดสอบ
กำลังประลัยของรอยเชื่อมจำกหน่วยงำนที่เชื่ อถือได้ต่อคณะกรรมกำรตรวจกำร
จ้ำงไว้เป็ นหลักฐำนอ้ำงอิงเปรี ยบเทียบและตรวจควบคุมงำน รอยเชื่ อมใดๆ ที่
เป็ นที่ ส งสัยคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงอำจสั่ งให้ท ำกำรแก้ไขด้วยกำรเชื่ อม
ใหม่หรื อรื้ อถอนออก โดยที่ผรู ้ ับจ้ำงจะขัดขืนหรื อเรี ยกร้องสิ นจ้ำงเพิ่มเติม หรื อ
ขอต่ออำยุสัญญำไม่ได้
๓) การห้ ามต่ อเหล็กเสริ ม
๓.๑) ในโครงสร้ำงช่วงเดียวที่มีควำมยำวน้อยกว่ำ ๘.๐๐ เมตร
๓.๒) ในองค์อำคำร...

-๔๖๓.๒) ในองค์อำคำรหนึ่ งๆ หรื อตำแหน่ งหรื อแนวเดียวกันเกินกว่ำหนึ่ งในสำม
ของปริ มำณเหล็กเสริ มทั้งหมด
๓.๓) ห้ำมมีรอยต่อข้ำงเคียงในระยะห่ำงกันต่ำกว่ำ ๐.๕๐ เมตร
๔) การเปลี่ยนขนาดเหล็กเสริ ม เหล็กเสริ มขนำดใดที่ขำดตลำดชัว่ ครำวและผูร้ ับจ้ำง
จำต้องใช้เหล็กเสริ มขนำดอื่นทดแทน ให้ผูร้ ับจ้ำงแจ้งเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรต่อ
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเพื่อที่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงจะได้กำหนดกำร
เปลี่ ย นแปลงระยะและจ ำนวนเหล็ ก เสริ ม ให้ ใ หม่ หำกปรำกฏว่ ำ ผู ้รั บ จ้ำ ง
เปลี่ยนแปลงขนำดเหล็กเสริ มโดยพลกำร คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงจะสั่งให้
รื้ อเหล็ก เสริ มส่ วนนั้นๆ โดยที่ ผูร้ ับ จ้ำงจะขัดขื นหรื อเรี ยกร้ องสิ นจ้ำงเพิ่ มเติ ม
หรื อขอต่ออำยุสัญญำไม่ได้
๓.๕.๑.๗ การเก็บเหล็กเส้ นตัวอย่างเพือ่ การทดสอบ
๑) ผูร้ ับจ้ำงจะต้องตัดเหล็กเส้ นทุ กๆ ขนำดที่มีใช้ในงำนก่ อสร้ ำงทั้งสัญญำ แต่ละ
ขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ ๕ ท่อน ยำวท่อนละไม่นอ้ ยกว่ำ ๑.๐๐ เมตร กำรตัดต้องทำใน
ลักษณะสุ่ ม
๒) กำรเก็บเหล็กเส้นตัวอย่ำง จะต้องเก็บจำกกองเหล็กที่อยูใ่ นสถำนที่ก่อสร้ำง และ
จะต้องเก็บเหล็กเส้นตัวอย่ำงต่อหน้ำผูค้ วบคุมงำน
๓) กำรเก็บเหล็กเส้นตัวอย่ำง ให้เก็บจำกเหล็กเส้นหนึ่ งต่อจำนวนเหล็กทุ กๆ ๑๐๐
เส้น และ/หรื อ เศษของ ๑๐๐ เส้น หรื อทุกครั้งที่นำเหล็กเข้ำสถำนที่ก่อสร้ำง
๔) เมื่ อ เก็ บ เหล็ ก เส้ น ตัว อย่ำงได้แล้ว ผูร้ ั บ จ้ำงจะต้อ งส่ ง ตัว อย่ำงไปทดสอบใน
สถำนที่ที่เชื่ อถื อได้ และผูค้ วบคุมงำนสำมำรถร่ วมทำกำรทดสอบได้ ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรนี้เป็ นของผูร้ ับจ้ำงทั้งสิ้ น
๕) ถ้ำปรำกฏว่ำเหล็ ก เส้ น ตัวอย่ำงที่ น ำไปทดสอบนั้น มี คุ ณ ภำพต่ ำกว่ำที่ ระบุ ไ ว้
เหล็ ก เส้ น ในชุ ด ที่ เก็ บ ตัว อย่ ำ งมำนั้ นจะใช้ ไ ด้ ห รื อ ไม่ ข้ ึ นกั บ ดุ ล พิ นิ จ ของ
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ซึ่ งอำจจะให้ผรู ้ ับจ้ำงจัดหำเหล็กเส้นที่มีคุณภำพได้
ตำมกำหนดมำเปลี่ ยนให้ใหม่พร้ อมทำกำรทดสอบใหม่ดว้ ย หรื ออำจจะให้ใช้
โดยเพิ่ ม จำนวนเหล็ ก เสริ ม ให้ ม ำกขึ้ น ซึ่ งไม่ ว่ำจะเป็ นกรณี ใดก็ ตำมผูร้ ั บ จ้ำ ง
จะต้องไม่เพิ่มเงินไม่เพิ่มเวลำ
๓.๕.๑.๘ การใส่ เหล็กแทนกัน กำรใช้เหล็กเสริ มต่ำงขนำดเพื่อทดแทนขนำดของเหล็กที่ระบุใน
แบบรู ป ต้องได้รับ อนุ มตั ิ จำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงก่ อนจึ งจะดำเนิ นกำรได้
กำรแทนนั้นถ้ำเป็ นเหล็กแกนเช่ นเหล็กแกนเสำแกนคำนแกนผนัง ให้พ้ืนที่ หน้ำตัด
รวมของเหล็กชุดใหม่ไม่นอ้ ยกว่ำพื้นที่หน้ำตัดรวมตำมแบบรู ปเดิมในคำนต้องคิด
/เหล็กบนกับเหล็ก...

-๔๗เหล็ ก บนกับ เหล็ ก ล่ ำงเป็ นคนละชุ ดกัน ส ำหรั บ เหล็ ก ปลอกในเสำให้ เป็ นไปตำม
มำตรฐำน ว.ส.ท. แต่ปริ มำตรต่อควำมยำวต้องไม่น้อยกว่ำเดิ ม สำหรับเหล็ก ปลอก
หรื อเหล็กลูกตั้งในคำน จะต้องตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรรับหน่วยแรงเฉื อนทั้ง
จำกแรงเฉือนโดยตรงและโมเมนต์บิดด้วย
๓.๕.๒ งานโครงสร้ างเหล็กรู ปพรรณ
๓.๕.๒.๑ วัสดุ วัสดุที่จะนำมำใช้ในงำนก่อสร้ำงต้องเป็ นของใหม่ มีมำตรฐำน ขนำดและรู ปร่ ำง
ถูกต้องตำมแบบรู ปและรำยกำรข้อกำหนดทุกประกำร วัสดุที่นำมำใช้ในงำนก่อสร้ำง
ต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำนและมี สำเนำใบรับรองคุ ณ ภำพของส ำนัก งำนมำตรฐำน
อุตสำหกรรมแนบมำด้วย ตำรำงต่อไปนี้เป็ นมำตรฐำนวัสดุก่อสร้ำง
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ชนิดของวัสดุ
เหล็กรู ปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กแท่ง
หรื อวัสดุคล้ำยๆ กัน
เหล็กกลวง
ท่อเหล็กกล้ำ
ลวดเชื่อมเหล็ก
สลักเกลียว แป้นเกลียว และแหวน
สลักเกลียวฝังในคอนกรี ตชนิดติดด้วย
Epoxy

มำตรฐำน
มอก. ๑๑๖
มอก.๑๐๗
มอก. ๒๗๗
มอก. ๔๙
มอก. ๒๙๑, ๑๗๑ และ ๒๕๘
มำตรฐำนของบริ ษทั ผูผ้ ลิตที่มีผลกำร
ทดสอบจำกสถำบันที่เชื่อถือได้

๓.๕.๒.๒ การก่ อสร้ าง วัสดุ ที่นำมำใช้ตอ้ งไม่มีสนิ มขุม มี พ้ื นที่ ตดั ขวำงคงที่ ตลอด ไม่ มี
ตำหนิ ยกเว้นรอยพับ วัสดุ ที่ประกอบเสร็ จแล้วต้องไม่มีรอยหักเป็ นมุมหรื อรอยโค้ง
กำรตัดเหล็กให้ตดั ด้วยควำมประณี ตได้ฉำกกับแนวแกนกลำงของเหล็ก ยกเว้นรอย
เว้ำที่ไม่เป็ นเส้นตรงต้องตัดด้วยเครื่ องตัดที่มีรูปแบบแน่ นอนสอดคล้องกัน เมื่อต้อง
ตัดหรื อดัดโดยใช้ควำมร้ อนเข้ำช่ วยต้องลนด้วยควำมร้ อนพอเหมำะและทำให้เย็น
โดยวิธีที่ไม่ทำให้เหล็กนั้นเสี ยคุ ณภำพ เหล็กที่ผ่ำนกำรเชื่ อมมำแล้วห้ำมนำมำใช้ใน
กำรก่อสร้ ำง ยกเว้นตำมที่ ระบุ ในแบบรู ปหรื อได้รับอนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำรตรวจ
กำรจ้ำง สลักเกลี ยวต้องหมุนให้แน่ นตำมมำตรฐำน ปลำยของท่อกลวงต้องปิ ดด้วย
เหล็กแผ่
๑) ระยะโก่ ง ในโครงสร้ำงเหล็กที่ประกอบเข้ำที่และรับน้ ำหนักเรี ยบร้อยแล้ว
จะผิดจำกที่ แสดงในแบบรู ป ไม่เกิ น ๑ ใน ๑๐๐๐ ของระยะควำมยำว กำรเผื่อ
ระยะโก่ งให้สอดคล้องกับแบบรู ป โดยปกติ จะยกเผื่อให้รับน้ ำหนักจำก Dead
load แล้วสู งกว่ำหรื อเสมอกับที่ระบุในแบบรู ป
๒) กำรต่อเหล็ก...

-๔๘๒) การต่ อเหล็ก ให้ใช้วธิ ี เชื่อมไฟฟ้ำหรื อใช้สลักเกลียวตำมกำหนดในแบบรู ป
๓) การตัดเหล็ก เหล็กกล้ำคำร์ บอนต่ำ (Low-carbon steel) ให้ตดั ด้วยเครื่ องมื อตัด
เหล็กหรื อไฟก๊ำซ (torches) กำรตกแต่งด้วยลู กหมู (Grinder) ทำเพื่อกำรลบคม
และครี บส่ วนเกิน หรื อเว้ำให้เข้ำรู ป หรื อแต่งปลำยให้เรี ยบ
๔) การต่ อโดยวิธีเชื่ อม ให้กระทำด้วยควำมระมัดระวังและสอดคล้องกับมำตรฐำน
กำรเชื่อมเหล็ก American Welding Society (AWS)
๕) การต่ อด้ วยสลักเกลียว
ก) รู สาหรั บสลักเกลียว จะต้องมีขนำดโตกว่ำเส้นผ่ำนศูนย์กลำงขอบนอกของ
สลักเกลี ยวไม่เกิน ๐.๕ ม.ม. เมื่อควำมหนำของเหล็กที่จะเจำะนั้นมำกกว่ำ
เส้นผ่ำนศูนย์กลำงของสลักเกลียวให้เจำะนำก่อนด้วยสว่ำนขนำดเล็กตรง
จุ ดศู นย์ก ลำงรู ที่ จะเจำะ แล้วจึ งคว้ำนรู ให้โตขึ้ นตำมล ำดับจนได้ขนำดที่
ต้องกำร แต่ งขอบรู ให้เรี ยบร้ อย ในกรณี ที่ เจำะรู แล้วไม่ ตรงตำมก ำหนด
หรื อรู เจำะไม่ตรงกัน นิยมใช้ C-Clamp ยึดเหล็กทั้งสองแผ่นเข้ำด้วยกันแล้ว
เจำะรู พร้อมกันในครำวเดียว จำกนั้นยึดด้วยสลักเกลียวและเจำะรู ต่อไป ถ้ำ
ต้องเจำะหลำยรู ให้ยดึ เพียง ๒ รู ก่อน ก็จะทำให้รูเจำะทั้งหมดตรงกันได้
ข) ส ลั ก เก ลี ย ว แ ล ะ แ ป้ น เก ลี ย ว (Bolt & Nut) ให้ ใช้ ต ำม ม ำต รฐ ำน
ผลิ ตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.๒๙๑ และ มอก.๑๗๑ ตำมล ำดับหรื อตำม
ระบุในแบบรู ป สำหรับเหล็กสมอ (Anchor bolt) ที่ใช้ฝังในคอนกรี ตต้อง
ทำด้วยเหล็กกล้ำละมุน (Mild steel) แล้วทำเกลียวและมีแป้ นเกลียวเป็ นรู ป
หกเหลี่ ย มด้ ำ นเท่ ำ ชนิ ด ของเกลี ย วที่ จ ัด ท ำขึ้ นจะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.๒๙๑ กำรติดตั้งเหล็กเสมอต้องทำ
ให้ตรงตำแหน่ง ยึดให้แน่นก่อนกำรเทคอนกรี ต
ค) แหวนรอง (Washer) แหวนรองแป้ นเกลี ยวให้ใช้แบบเรี ยบประเภทกลม
เล็ก ผิว มัน หรื อ กลมผิ ว มัน แล้วแต่ ข นำดของสลัก เกลี ย ว ตำมมำตรฐำน
ผลิ ตภัณ ฑ์อุ ตสำหกรรม มอก.๒๕๘ หรื อตำมที่ ระบุ ในแบบรู ป ในกำร
ติ ดตั้งสลัก เกลี ยวและแป้ นเกลี ยวทุ กแห่ งต้องรองแป้ นเกลี ยวด้วยแหวน
แหวนที่ใช้รองต้องอำบสังกะสี เหมือนกับสลักเกลียวและแป้ นเกลียว
๖) เหล็กแผ่ นและเหล็กฉาก ที่ใช้สำหรับปิ ดมุมคอนกรี ตต้องทำกำรติดตั้งให้ได้แนว
ระดับ

7) กำรประกอบ.....

-๔๙๗) การประกอบโครงสร้ างจากโรงงาน โครงสร้ ำงบำงชนิ ดที่ ท ำส ำเร็ จรู ปได้ให้
กระทำที่โรงงำนตำมควำมต้องกำรดังระบุในแบบรู ป กำรประกอบและถอดควร
กระทำต่อหน้ำผูค้ วบคุ มงำนเพื่อเป็ นกำรยืนยันควำมเรี ยบร้ อย ก่อนทำกำรถอด
ชิ้นส่ วนออกต้องทำเครื่ องหมำยและหมำยเลยไว้ดว้ ยทุกแห่ ง กำรทำเครื่ องหมำย
นี้ให้ทำหลังจำกทำสี รองพื้นกันสนิมเรี ยบร้อยแล้ว
๘) การประกอบโครงสร้ างที่ สถานที่ ก่อสร้ าง ทุ กชิ้ นส่ วนของโครงสร้ำงต้องทำ
ควำมสะอำด ปรำศจำกสนิ ม ฝุ่ น ผง หรื อสิ่ งสกปรกอย่ำงอื่น ชิ้นส่ วนที่ถอดจำก
โครงสร้ ำงที่ เคยท ำกำรประกอบไว้จำกโรงงำน กำรประกอบและติ ดตั้งต้อง
ได้รับ กำรตรวจสอบจำกผูค้ วบคุ มงำน เพื่ อตรวจสอบกำรขันสลัก เกลี ยวหรื อ
ตะปูเกลียวให้แน่นหนำโดยต้องทำด้วยควำมระมัดระวังไม่ให้เกิดแรงดึงในสลัก
เกลียวหรื อตะปูเกลียวมำกเกินไปจนเสื่ อมคุณภำพ
๙) การติ ด ตั้ ง เหล็ ก โครงสร้ าง ต้ อ งปฏิ บ ัติ ต ำมแบบรู ปรำยกำร และ Design
Fabrication and Erection of Structural Steel for Building ข อ ง American
Institute of Steel Construction (AISC) โดยเคร่ งครัด
๓.๕.๓ เหล็กรู ปพรรณอื่นๆ และอุปกรณ์ ประกอบ เหล็กรู ปพรรณต่ำงๆ เช่ นเหล็กหล่อ เหล็กดัด เหล็ก
ตะแกรง สลักเกลียว แป้ นเกลียว แหวน สกรู ฯลฯ ต้องจัดหำและติดตั้งตำมแบบรู ปรำยกำรทุก
แห่งที่จำเป็ นต้องใช้แม้ไม่ปรำกฏในแบบรู ปก็ตำม สลักเกลียว แป้ นเกลียว แหวน สกรู ถ้ำไม่ได้
กำหนดในแบบรู ปเป็ นอย่ำงอื่นแล้วให้ใช้แบบ Heavy Duty Type ส่ วนเหล็กสมอแป้ นเกลี ยว
ต้องเป็ นแบบ RSWL หรื อ Expansion Shield หรื อตำมแบบรู ปรำยกำรโดยต้องได้รับอนุมตั ิจำก
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงก่อนนำไปติดตั้ง
๓.๕.๔ การป้ องกันงานเหล็กจากการผุกร่ อน
3.5.4.1 กำรทำควำมสะอำดผิวเหล็ก งำนเหล็กทุกชนิ ดเมื่อติดตั้งแล้วต้องทำควำมสะอำดผิว
เหล็กก่อน เศษสะเก็ดและ Slag ที่เกิ ดจำกกำรเชื่ อมและอื่นๆ ต้องสะกัดออกให้หมด
ขัดถูดว้ ยแปรงลวดหรื อ Carborundum Grinding Disc หรื อกระดำษทรำยหรื อวิธีกำร
ใดที่เหมำะสมจนเกลี้ยงเกลำปรำศจำกสนิม สิ่ งเปรอะเปื้ อนหรื อน้ ำมัน
3.5.4.2 กำรทำสี กนั สนิ ม นอกจำกจะกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่นในแบบรู ป ผิวของงำนเหล็กทุก
ชนิ ดที่ทำควำมสะอำดตำมข้อ ๓.๕.๔.๑ แล้ว ให้ทำสี กนั สนิ ม (Red lead) หรื อ Rust
Olium หรื อสี อื่นที่ ผลิ ตสำหรับกันสนิ มโดยเฉพำะ กำรทำให้ทำ ๒ ชั้น จำกนั้นทำสี
น้ ำมันตำมกำหนดในหมวด ๒ สำหรับผิวเหล็กส่ วนที่ตอ้ งสัมผัสกับคอนกรี ตเมื่อทำ
ควำมสะอำดตำมข้อ ๓.๕.๔.๑ ห้ำมกระทำกำรใดๆ จนกว่ำจะเทคอนกรี ตหุ ม้

/๓.๕.๕ กำรทดสอบ…

-๕๐๓.๕.๕ การทดสอบ เมื่อเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับควำมมัน่ คงแข็งแรงของชิ้นส่ วนหรื อรอยเชื่ อมต่ำงๆ ของ
โครงสร้ำงเหล็ก คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงอำจสั่งให้ผูร้ ับจ้ำงทำกำรทดสอบแบบไม่ทำลำย
(Non-destructive) เช่ น X-ray, Gamma ray หรื อวิ ธี อื่ น ใดที่ เห็ น สมควร รวมทั้ ง ให้ เปลี่ ย น
ชิ้นส่ วนที่ไม่แข็งแรงนั้นใหม่ ค่ำใช้จ่ำยเป็ นของผูร้ ับจ้ำงทั้งสิ้ น
๓.๖ งานติดตั้งระบบไฟฟ้ า
ผูร้ ั บ จ้ำ งต้อ งจัด หำวัส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อเครื่ อ งใช้อื่น ๆ เพื่ อท ำกำรติ ดตั้ง และด ำเนิ น งำน
ทั้งหมดตำมแบบรู ป รวมถึงกำรติดตั้งสำยป้ อนเข้ำกับแผงสวิตช์รวมของอำคำรเพื่อให้งำนไฟฟ้ ำใช้กำร
ได้ โดยถือปฏิบตั ิตำมกฎและมำตรฐำนบังคับตำมข้อ ๓.๖.๑ และผูร้ ับจ้ำงจะต้องเป็ นผูช้ ำระค่ำใช้จ่ำย
ตลอดจนค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ในกำรตรวจสอบกำรติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำส่ วนท้องถิ่นนั้นๆ
๓.๖.๑ มาตรฐานบังคับ ผูร้ ับจ้ำงต้องถือปฏิบตั ิตำมกฎและมำตรฐำนล่ำสุ ดฉบับใดฉบับหนึ่ ง ในเรื่ องที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
๓.๖.๑.๑ กำรไฟฟ้ำส่ วนท้องถิ่นนั้นๆ (กำรไฟฟ้ำนครหลวงหรื อกำรไฟฟ้ำส่ วนภูมิภำค)
๓.๖.๑.๒ วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.)
๓.๖.๑.๓ มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (ม.อ.ก.)
๓.๖.๑.๔ Natioanal Electric Code (NEC)
๓.๖.๑.๕ National Electric Manufacturers Association (NEMA)
๓.๖.๑.๖ Underwriter & Laboratories (UL)
๓.๖.๑.๗ International Electro-technical Commission (IEC)
๓.๖.๑.๘ Verband Deutscher Electrotechniker (VDE)
๓.๖.๒ ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ ที่ใช้ ต้องเป็ นของใหม่ ไม่เสื่ อมคุ ณภำพและไม่เคยใช้งำนมำก่อน ผูร้ ับ
จ้ำงต้องนำตัวอย่ำง และ/หรื อ รำยละเอียดของวัสดุและอุปกรณ์ไปให้คณะกรรมกำรตรวจกำร
จ้ำงตรวจสอบเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร เมื่อได้รับกำรตรวจสอบและอนุ มตั ิแล้วจึงนำมำติดตั้งได้
ตัวอย่ำงของวัส ดุ อุป กรณ์ และ/หรื อ รำยละเอี ยดที่ จะต้องนำไปเก็ บ แสดงไว้เป็ นหลัก ฐำนที่
หน่วยงำนก่อสร้ำง มีดงั นี้คือ
๓.๖.๒.๑ ดวงโคมและอุปกรณ์ประกอบดวงโคม
๓.๖.๒.๒ สำยไฟฟ้ำและหำงปลำเข้ำสำยไฟ
๓.๖.๒.๓ ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์
๓.๖.๒.๔ รำยละเอียดทำงเทคนิคของเซอร์ กิตเบรกเกอร์
๓.๖.๒.๕ อื่นๆ นอกเหนือจำกนี้ที่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงกำหนด

/๓.๖.๓ แบบไฟฟ้ำประกอบ...

-๕๑๓.๖.๓ แบบไฟฟ้ าประกอบการติดตั้ง (Shop Drawing)
๓.๖.๓.๑ กรณี ที่แบบรู ปและรำยกำรแสดงกำรคำนวณไว้ และในแบบรู ประบุวำ่ “ผูร้ ับจ้ำงต้อง
เขี ย น Shop drawing” ให้ ผูร้ ั บ จ้ำงจัดท ำแบบไฟฟ้ ำประกอบกำรติ ดตั้ง ๒ ชุ ด โดย
จะต้องมี วิศวกรไฟฟ้ ำที่ มีใบอนุ ญำตประกอบวิชำชี พวิศวกรรม (ก.ว.) สำขำไฟฟ้ ำ
กำลัง ประเภทสำมัญวิศวกรขึ้นไป พร้อมสำเนำใบอนุ ญำตดังกล่ำว ลงนำมรับรองใน
แบบ ให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำตรวจสอบก่ อนกำรติ ดตั้งไม่น้อยกว่ำ
๓๐ วัน เพื่อใช้ในระหว่ำงกำรตรวจงำน
๓.๖.๓.๒ กรณี ที่แบบรู ปและรำยกำรไม่ได้แสดงกำรออกแบบรำยกำรคำนวณไว้ และอำคำร
หลังนั้นมีจำนวนดวงโคมและเต้ำรับไฟฟ้ำรวมกันมำกกว่ำ ๑๐๐ จุด ให้ผรู ้ ับจ้ำงจัดทำ
แบบไฟฟ้ำประกอบกำรติดตั้งพร้อมแสดงแบบกำรคำนวณกำรสมดุลของกำลังไฟฟ้ ำ
แต่ละเฟส โดยมีวิศวกรไฟฟ้ ำที่มีใบอนุ ญำตประกอบวิชำชี พวิศวกรรม (ก.ว.) สำขำ
ไฟฟ้ ำกำลัง ประเภทสำมัญวิศวกรขึ้นไป พร้อมสำเนำใบอนุ ญำต ลงนำมรับรองใน
แบบ ให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำตรวจสอบก่ อนกำรติ ดตั้งไม่น้อยกว่ำ
๓๐ วัน และจะติดตั้งได้เมื่อได้รับอนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงแล้ว และใน
แผง Load Center ของแต่ ล ะแผงต้อ งส ำรองเซอร์ กิ ต เบรกเกอร์ ไ ม่ น้อ ยกว่ำ ๔ ตัว
ขนำด ๑๐A, ๑๕A, ๒๐A, และ ๓๐A หรื อขนำดอื่นที่เห็นว่ำจำเป็ น
๓.๖.๔ การติดตั้งป้ ายชื่ อ ให้ผรู ้ ับจ้ำงทำกำรติดป้ ำยชื่อ และ/หรื อ ไดอะแกรมแสดงกำรควบคุมวงจรใน
ลักษณะที่เหมำะสมบนแผงสวิตช์ทุกตัว และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็ น
๓.๖.๕ อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ ำที่ ก ำหนดขนำดไว้ในแบบรู ป ได้ออกแบบโดยถื อ ขนำดช่ ว ง
กระแสของอุปกรณ์เป็ นบรรทัดฐำน ซึ่ งสำมำรถใช้ขนำดที่ใหญ่กว่ำหรื อดีกว่ำหรื อช่วงระหว่ำง
ตำมผลิ ตภัณฑ์ของผูผ้ ลิ ตระบุ ไว้ในแบบรู ปโดยไม่เกิ ดควำมเสี ยหำยต่อระบบ ทั้งนี้ ตอ้ งได้รับ
อนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
๓.๖.๕.๑ สายไฟฟ้า ให้ใช้สำยไฟฟ้ำตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.๑๑-๒๕๓๑
๓.๖.๕.๒ โคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ มีอุปกรณ์ประกอบด้วย
๑) หลอดฟลูออเรสเซนต์ ให้ใช้หลอดฟลู ออเรสเซนต์ตำมมำตรฐำนผลิ ตภัณฑ์
อุตสำหกรรม มอก.๒๓๖-๒๕๒๐
๒) บัลลาสต์ ให้ใช้บลั ลำสต์ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.๒๓-๒๕๒๑
ถ้ำบัล ลำสต์ที่ใช้มีค่ำเพำเวอร์ แฟกเตอร์ ต่ ำกว่ำ ๐.๘๕ ให้ติดตั้งคำปำซิ เตอร์ เพื่ อ
ปรั บ ค่ ำ เพำเวอร์ แ ฟกเตอร์ ใ ห้ ไ ด้ ต ำมค่ ำ ที่ ก ำหนดข้ำ งต้น หรื อ ใช้ บ ัล ลำสต์
อิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึ งมีประสิ ทธิ ภำพสู งกว่ำได้
๓) สตาร์ ตเตอร์ ให้ใช้สตำร์ ตเตอร์ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.๑๘๓๒๕๒๘
/๔)

ตัวโคม ให้ใช้ตำม...

-๕๒๔) ตัวโคม ให้ใช้ตำมที่กำหนดในแบบรู ปและรำยกำร โลหะที่ใช้เป็ นเหล็กต้องหนำ
อย่ำงน้อย ๐.๖๐ ม.ม. ผ่ำนกรรมวิธีเคลื อบอบสี (Baked-enamel) อย่ำงดี ทั้งนี้ ตอ้ ง
ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
๕) ขาหลอด (Lamp holder) ส ำหรับ หลอดฟลู ออเรสเซนต์ให้ใช้แบบ Spring lock
type หรื อ Rotary spring lock type เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภำพดี เชื่ อ ถื อ ได้ ถ้ ำ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ใดได้มำตรฐำนผลิ ตภัณ ฑ์อุตสำหกรรม มอก.๓๔๔-๒๕๒๓ ให้ใช้
ผลิตภัณฑ์น้ นั ถึงแม้แบบรู ปรำยกำรจะระบุเป็ นอย่ำงอื่น
๓.๖.๕.๓ โคมไฟชนิดอื่น ให้ใช้ตำมที่ระบุในแบบรู ปและรำยละเอียดประกอบแบบ
๓.๖.๕.๔ สวิตช์ และเต้ ารับไฟฟ้ า ให้ใช้สวิตช์และเต้ำรับที่ทนกระแสได้ไม่ต่ำกว่ำ ๑๐A ๒๕๐V
แผ่นกรอบปิ ดหน้ำของสวิตช์และเต้ำรับต้องเป็ นแบบเดียวกัน เต้ำรับจะต้องสำมำรถ
ใช้กบั เต้ำเสี ยบทั้งชนิ ดขำกลมและขำแบน ยกเว้นแบบรู ปและรำยกำรจะระบุ เป็ น
อย่ำงอื่น และอุปกรณ์ ขำ้ งต้นต้องมีมำตรฐำนตำม VDE, IEC, NEMA หรื อมำตรฐำน
เทียบเท่ำที่ได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
๓.๖.๕.๕ ท่ อร้ อยสายไฟ ต้องเป็ นท่ อชนิ ดที่ ใช้เดิ นสำยไฟฟ้ ำเท่ำนั้น เช่ น ท่อโลหะชนิ ดบำง
(EMT) ท่อโลหะชนิ ดกลำง (IMC) หรื อท่ อโลหะชนิ ดหนำ (RSC) หรื ออื่นๆ ตำมที่
ระบุในแบบรู ปรำบกำร ขนำดของท่อให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรไฟฟ้ำส่ วนท้องถิ่น
๓.๖.๕.๖ ตู้ แผงสวิตช์ รวม (Main Distribution Board – MDB) แผงสวิตช์รวมของอำคำรให้มี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้ ยกเว้นแบบรู ปและรำยกำรจะกำหนดเป็ นอย่ำงอื่น
๑) ตัวตู้ เป็ นแบบใช้งำนภำยในอำคำรมี โครงภำยใน แผ่นเหล็กที่ ใช้ตอ้ งหนำไม่
น้อยกว่ำ ๑.๕ ม.ม. ต้องผ่ำนกรรมวิธีป้ องกันกำรผุกร่ อนและสนิ มอย่ำงดี และ
เคลือบอบสี อย่ำงน้อยสองชั้น ประกอบด้วย ๓ Compartments ในลักษณะ Front
connected คือ
- Cable compartment
- Main breaker compartment
- Vertical and horizontal bus compartment
แต่ ละ Compartment ต้องมีฝำติดบำนพับพร้ อมกุญ แจแบบกดล็อกแยกอิส ระ
จำกกัน ตัวตูต้ ้ งั อยูบ่ นฐำนคอนกรี ตหนำไม่นอ้ ยกว่ำ ๘๐ ม.ม. ควำมกว้ำงยำวของ
ฐำนต้องมำกกว่ำตัวตูด้ ำ้ นละประมำณ ๓๐ ม.ม.
๒) พิกัดแผงสวิตช์ รวม ต้องมีสมบัติดงั นี้
- System wiring ๓ phases ๔ wires
- Rated nominal voltage ๓๘๐/๒๒๐ Volt
/- Rated frequency

-๕๓- Rated frequency ๕๐ Hz
- Rated continuous current ตำมระบุในแบบรู ปรำยกำร
- Rated short circuit current ตำมข้อ ๓) และ ๔)
๓) บัสบาร์ ต้องเป็ นทองแดงบริ สุทธิ์ ไม่น้อยกว่ำ ๙๘ % มีขนำดใหญ่พอที่จะไม่ทำ
ให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเกิน ๕๐ องศำเซลเซี ยสเทียบกับอุณหภูมิโดยรอบห้องเมื่อรับ
กระแส Full load ขนำด Volted frames และ Insulation blocks ต้อ งแข็ ง แรง
พอที่จะรับแรง Short circuit stress
๔) เซอร์ กิ ตเบรกเกอร์ เป็ นชนิ ด Molded case circuit breaker ๓ poles ๕๐ Hz เป็ น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต ตำมมำตรฐำนของ VDE, IEC, NEMA หรื อ เที ย บเท่ ำ ที่ รั บ
อนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ขนำดให้เป็ นไปตำมแบบรู ปรำยกำร แต่
ถ้ำไม่ได้กำหนดขนำดไว้ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
- Main circuit breaker ต้ อ งมี Interrupting capacity ไม่ น้ อ ยกว่ ำ ๓๕ kA ที่
๔๑๕ VAC หรื อที่ ๓๘๐ VAC
- Branch circuit breaker ที่ มี ข นำด Ampere trip ตั้ ง แต่ ๒๐๐A ขึ้ นไปให้ มี
Interrupting capacity ไม่นอ้ ยกว่ำ ๓๐ kA ที่ ๔๑๕ VAC หรื อที่ ๓๘๐ VAC
- Branch circuit breaker ที่ มี ข นำด Ampere trip ตั้ง แต่ ๑๐๐A ขึ้ น ไปถึ ง น้ อ ย
กว่ำ ๒๐๐A ให้มี Interrupting capacity ไม่น้อยกว่ำ ๒๒ kA ที่ ๔๑๕ VAC
หรื อที่ ๓๘๐ VAC
- Branch circuit breaker ที่ มี ข นำด Ampere trip ตั้ งแต่ ๑๐๐A ลงมำ ให้ มี
Interrupting capacity ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ kA ที่ ๔๑๕ VAC หรื อที่ ๓๘๐ VAC
หรื อตำมแบบรู ปรำยกำรที่ระบุให้ใช้
๕) อุป กรณ์ ประกอบ ถ้ำในแบบรู ปรำยกำรมิได้ระบุ เป็ นอย่ำงอื่ น ให้ตูแ้ ผงสวิตช์
รวมต้องมีอุปกรณ์ประกอบ ดังต่อไปนี้
- โวลต์ มิเตอร์ ชนิ ดติ ดตั้งกับแผงสวิตช์ ๑ ตัว ขนำดประมำณ ๙๖  ๙๖ ม.ม.
Accuracy class ๑.๕ ขึ้ น ไป พร้ อมสวิต ช์ เลื อ กวัด แรงดัน ระหว่ำงเฟสและ
ระหว่ำงแต่ละเฟสกับ Neutral
- แอมมิ เตอร์ ชนิ ดติ ดตั้งกับ แผงสวิตช์ ๑ ตัว ขนำดประมำณ ๙๖  ๙๖ ม.ม.
Accuracy class ๑.๕ ขึ้นไป ใช้หม้อแปลงกระแส (Current transformer) ที่มี
กระแสทำงด้ำน Secondary ๕A พร้อมสวิตช์เลือกวัดกระแสในแต่ละเฟส
- กิ โลวัตต์ อาวร์ มิ เตอร์ แบบวัดพลังงำนไฟฟ้ ำ ๓ เฟส ๔ สำย ๕๐ Hz มี พิกดั
กระแสและแรงดันเหมำะสมกับกำลังไฟฟ้ำรวมของตูแ้ ผงสวิตช์รวม
/- หลอดไฟสัญญำณ...

-๕๔- หลอดไฟสั ญญาณ (Pilot lamp) แสดงสถำนะแต่ละเฟส ประกอบด้วยดวงไฟ
สี แ ด ง (Phase A) เห ลื อ ง (Phase B) แ ล ะ น้ ำเงิ น ห รื อ เขี ย ว (Phase C)
ตำมลำดับ
- ฟิ วส์ ป้องกันเครื่ องมือวัด ใช้ขนำดตำมควำมเหมำะสมของเครื่ องวัดแต่ละตัว
6) สายดิ น และรากสายดิ น (Ground wire and ground rod) สำยดิ น ต้อ งเป็ นสำย
ทองแดงเปลือยตีเกลียวเส้นเดียวกันตลอดและมีขนำดดังนี้
ขนำดสำยประธำน (Main feeder)
mm๒
๕๐ และเล็กกว่ำ
๗๐
๙๕ – ๑๒๐
๑๕๐
๑๘๕ – ๒๔๐
๓๐๐
๔๐๐ ขึ้นไป

ขนำดสำยดิน
mm๒
๑๐
๑๖
๒๕
๓๕
๕๐
๗๐
๙๕

รำกสำยดิน ต้องเป็ นแท่งเหล็กหุ ม้ ทองแดง (Copper claded steel) ขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำงไม่นอ้ ยกว่ำ ๑๕ ม.ม. ยำวไม่นอ้ ยกว่ำ ๒๔๐ ซม.
กำรต่อลงดิ นของระบบไฟฟ้ ำต้องเป็ นไปตำมกฎของกำรไฟฟ้ ำส่ วน
ท้องถิ่ น ว.ส.ท. และ NEC โดยผูร้ ับจ้ำงต้องจัดหำและติดตั้งระบบกำรต่อลงดิ น
ของระบบไฟฟ้ำ และกำรต่อลงดินของบริ ภณั ฑ์ไฟฟ้ำ ดังนี้
๑. เครื่ องห่อหุ ม้ หรื อเครื่ องกำบังสำยต้องต่อลงดิน
๒. ตู ้ MDB แผง PBA ต้องต่อลงดิน
๓. สำยที่ต่อจำกอุปกรณ์หรื อส่ วนที่ประสงค์จะต่อลงดินถึงหลักสำยดินต้องเป็ น
เส้นเดียวกันตลอด
๔. ห้ำมใช้ตวั นำศูนย์ (Neutral) เป็ นสำยดิน และสำยดินไม่ให้ถือเป็ นตัวนำศูนย์
๕. สำยนำลงดินต่อกับแท่งสำยใช้วธิ ี ต่อเชื่อม (Exothermic Welding)
๓.๖.๕.๗ ตู้แผงสวิตช์ รวมย่ อย (Subdistribution board) ถ้ำจำเป็ นต้องมีตูแ้ ผงสวิตช์รวมย่อยที่
แยกจำกตูแ้ ผงสวิตช์รวม ซึ่ งในแบบรู ปและรำยกำรประกอบไม่ได้กำหนดเป็ นอย่ำงอื่ น ให้ตู้
แผงสวิตช์รวมย่อยมีรำยละเอียดตำมข้อ ๓.๖.๕.๖ ยกเว้น
๑) ตัวตู้ ให้เป็ นชนิดติดลอยกับผนังสู งจำกพื้นโดยเฉลี่ย ๑๒๐ ซม.
/๒) เซอร์ กิตเบรกเกอร์ ...

-๕๕๒) เซอร์ กิตเบรกเกอร์
- Main circuit breaker ต้ อ งมี Interrupting capacity ไม่ น้ อ ยกว่ ำ ๑๕ kA ที่
๔๑๕ VAC หรื อที่ ๓๘๐ VAC
- Branch circuit breaker ที่ มี ข นำด Ampere trip ตั้ ง แต่ ๑๐๐ A ลงมำ ให้ มี
Interrupting capacity ไม่นอ้ ยกว่ำ ๘ kA ที่ ๔๑๕ VAC หรื อที่ ๓๘๐ VAC
๓) อุปกรณ์ ประกอบ ไม่ตอ้ งมีกิโลวัตต์อำวร์ มิเตอร์
๓.๖.๕.๘ ตู้ แผงสวิ ต ช์ ย่ อย (Load Center – LC) ถ้ ำ แบบรู ปรำยกำรไม่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ให้ มี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
๑) ตัวตู้ เป็ นชนิ ด Dead-front ติดลอย มีฝำเปิ ด-ปิ ด ติดบำนพับ แผ่นเหล็กที่ใช้ตอ้ ง
หนำไม่นอ้ ยกว่ำ ๑ ม.ม. เคลือบอบสี อย่ำงดี
๒) พิกัดแผงสวิตช์ ย่อย ต้องมีสมบัติดงั นี้
- System wiring ๓ phases ๔ wires
- Rated nominal voltage ๓๘๐/๒๒๐ V
- Rated frequency ๕๐ Hz
- Rated continuous current ตำมระบุในแบบรู ป
๓) บัสบาร์ พร้ อมฉนวน ต้องทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่ำ ๔๑๕ VAC ตัวบัส บำร์ ทำ
ด้วยทองแดงบริ สุทธิ์ ไม่น้อยกว่ำ ๙๘ % แผงต่อสำน Neutral ต้องทนกระแสได้
เท่ำกับบัสบำร์ ที่อุณหภูมิ ๔๐ องศำเซลเซียส
๔) เซอร์ กิตเบรกเกอร์ เป็ นชนิ ด ๑ P, ๒๔๐ V, ๕๐ AF หรื อ ๔๕ AF มี Interrupting
capacity ไม่ต่ ำกว่ำ ๓ kA ที่ ๒๔๐ VAC มี Instantaneous magnetic short circuit
trip และ Thermal over current trip ต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตำมมำตรฐำนของ
IEC, NEMA หรื อเทียบเท่ำที่ได้รับอนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ขนำด
ให้เป็ นไปตำมแบบรู ปและรำยกำร
๓.๖.๖ การติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้ า
๓.๖.๖.๑ การติดตั้งสายไฟฟ้าแบบตีคลิปรัดสาย ให้ดำเนินกำรดังนี้
๑) ในกรณี ที่ฝ้ำเพดำนเป็ นวัสดุ ที่ไม่สำมำรถยึดสำยไฟฟ้ ำให้คงทนอยู่ได้ ให้ผูร้ ั บ
จ้ำงติดตั้งกล่องต่อสำยโลหะ (Junction box) เหนื อฝ้ำเพดำนแล้วร้อยสำยในท่อ
โลหะชนิดบำง (EMT) ใช้ท่อโลหะอ่อน (Flexible conduit) ต่อจำกกล่องต่อสำย
เข้ำ ดวงโคมโดยใช้ส ำยไฟฟ้ ำชนิ ด ๗๕๐ V ๗๐ oC ตำมขนำดที่ ร ะบุ ใ นข้อ
๓.๕.๖.๓ ส่ วนสำยที่ลงเข้ำสวิตช์หรื อเต้ำรับหรื อดวงโคมติดผนังที่อยู่ใต้ระดับ
ฝ้ำเพดำนให้ใช้สำย ๒-core
/ flat pvc insulated...

-๕๖flat pvc insulated and shield (VAF) ทั้งหมด ยกเว้นจะกำหนดเป็ นอย่ำงอื่น โดย
ต่อกับสำยใต้ฝ้ำภำยในกล่องต่อสำย กำรต่อสำยให้ใช้ wire nut เท่ำนั้น
๒) ในกรณี ที่ฝ้ำเพดำนเป็ นวัสดุที่สำมำรถตีคลิปรัดสำยไฟฟ้ ำได้ ให้ผูร้ ับจ้ำงตีคลิ
บรัดสำยไฟฟ้ำใต้ฝ้ำเพดำนทุกๆ ระยะประมำณ ๑๐ ซม.
๓) Junction box, Square box, หรื อ Octagon box ของเต้ำรั บ สวิต ช์ และดวงโคม
ให้ใช้ชนิดพลำสติกหรื อโลหะ
๓.๖.๖.๒ การติดตั้งสายไฟฟ้ าโดยใช้ ท่อร้ อ ยสาย ถ้ำแบบรู ปและรำยกำรกำหนดให้ใช้ท่อร้อย
สำย ให้ใช้ท่อร้อยสำยไฟฟ้ ำตำมข้อ ๓.๕.๖.๕ หรื อที่ระบุในแบบรู ปรำยกำร แนวท่อ
ร้ อยสำยไฟฟ้ ำที่ แสดงในแบบรู ปเป็ นเพียงแนวทำงของวงจรเท่ำนั้น กำรติดตั้งจริ ง
ต้องเหมำะสมกับสภำพของอำคำร ตำมข้อกำหนดดังนี้
๑) กำรเดิ นท่อร้ อยสำยไฟฟ้ ำในอำคำรให้ใช้ท่อโลหะชนิ ดบำง (EMT) หรื ออย่ำง
อื่นตำมที่ กำหนดในแบบรู ปรำยกำร ถ้ำเดิ นฝั งคอนกรี ตให้ใช้ Connector และ
Coupling ชนิ ด กัน น้ ำ ถ้ำเดิ น สำยลอยภำยในอำคำรอนุ ญ ำตให้ ใช้ Connector
และ Coupling ชนิด set screw ได้
๒) กำรเดิ นท่ อฝั งพื้ น ถ้ำไม่ได้ระบุ เป็ นอย่ำงอื่ นให้ใช้ท่ อโลหะชนิ ดกลำง (IMC)
เกลียวของ Coupling และ Fitting ต้องทำด้วยน้ ำยำกันน้ ำ
๓) ท่อร้ อยสำยไฟฟ้ ำที่เดินซ่ อนอยู่บนฝ้ ำเพดำนต้องยึดแนบอยู่ใต้พ้ืน ค.ส.ล. หรื อ
ห้อยจำกพื้น ค.ส.ล. ห้ำมวำงอยูบ่ นโครงฝ้ ำเพดำน ท่อร้ อยสำยไฟฟ้ ำที่เดิ นลอย
กับผนังต้องมี Conduit strap ยึดท่อทุกระยะ ๑๐๐ ซม.
๔) กำรต่ อ ท่ อ ร้ อ ยสำยไฟฟ้ ำ เข้ำ กับ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจัก รต่ ำ งๆ ให้ ใ ช้
Flexible conduit ที่ มี ค วำมยำวไม่ น้ อ ยกว่ำ ๓๐ ซม. แต่ ไ ม่ เกิ น ๑๐๐ ซม. ถ้ำ
อุป กรณ์ เครื่ องมื อเครื่ องจักรเหล่ ำนั้นอยู่ใกล้น้ ำหรื อควำมชื้ นหรื ออยู่ภำยนอก
อำคำร ให้ใช้ Flexible conduit ชนิดกันน้ ำได้
๕) กำรยึดท่อเข้ำกับกล่องต่อสำยหรื อตูแ้ ผงสวิตช์ตอ้ งใช้ Bushing พร้อม Locknut
ขัน ให้ แ น่ น ถ้ำ รู Locknut ใหญ่ ก ว่ำ ท่ อ ต้อ งใช้ Reducing washer เพื่ อ ไม่ ใ ห้ มี
ช่องว่ำงระหว่ำงท่อและรู ส่ วนรู ที่ไม่ได้ใช้งำนต้องใช้ Plug ปิ ดด้วย
๖) ท่อร้ อยสำยไฟฟ้ ำที่ ติดตั้งเสร็ จแล้วเพื่อรอกำรร้ อยสำยไฟฟ้ ำ ต้องอุ ดปลำยท่ อ
ด้วยจุกพลำสติกหรื อยำงที่มีขนำดพอดี กบั ท่อ ห้ำมใช้กระดำษหรื อเศษไม้ท้ งั นี้
เพื่อป้ องกันสิ่ งแปลกปลอมเข้ำไปอยู่ภำยในท่อซึ่ งอำจทำให้เกิ ดปั ญหำในกำร
ร้อยสำยไฟฟ้ำภำยหลัง
๗) กำรเดิ นสำยไฟฟ้ ำที่มีขนำดไม่เท่ำกันในท่อร้อยสำยเดี ยวกัน พื้นที่หน้ำตัดของ
สำยไฟฟ้ ำทั้งหมดรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่หน้ำตัดท่อร้ อย
สำย
/๘) สำยไฟฟ้ำต้องอยู.่ ..

-๕๗๘) สำยไฟฟ้ำต้องอยูใ่ นท่อร้อยสำยทั้งหมด จะมีส่วนหนึ่งส่ วนใดปรำกฏอยูน่ อกท่อ
ร้อยสำยหรื ออุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสำยไม่ได้
๙) สำยป้ อ น (Feeder) ใน Pull box ต่ ำ งๆ ให้ แ สดงหมำยเลขวงจรไว้ด้ว ย Wire
marker และใช้รหัสสี (Color code) เพื่อแสดงเฟสต่ำงๆ ดังนี้
- สี แดง
(R)
Phase A
- สี เหลือง ( Y )
Phase B
- สี น้ ำเงิน ( B )
Phase C
- สี ขำว
(W)
Neutral
- สี เขียว ( G )
Ground
๑๐) Handy box, Pull box, Junction box, Square box หรื อ Octagon box ของเต้ำรั บ
และสวิตช์ ให้ใช้ชนิดที่เป็ นโลหะเท่ำนั้น
๓.๖.๖.๓ ขนาดของสายไฟฟ้ าที่ใช้ ในกรณี ที่แบบรู ปและรำยกำรไม่ได้แสดงรำยกำรจำนวนไว้
ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
๑) สายเดิ นลอยตีคลิ ปรั ดสาย ขนำดของสำยที่ยินยอมให้ใช้เป็ นสำยควบคุมวงจร
(Branch circuit) ให้ใช้กบั Bran circuit breaker ดังนี้
ขนำดสำยไฟฟ้ำ
mm๒
๒  ๒.๕
๒  ๔.๐
๒  ๖.๐

Branch Circuit
(AT)
๑๐ – ๑๕
๒๐
๒๕ – ๓๐

ขนำดสำยไฟฟ้ำที่อนุญำตให้ต่อแยกจำกสวิตช์ไปยังดวงโคม
สำยขนำด ๒  ๑.๕ mm๒ ให้ใช้ต่อแยกไปยังดวงโคมได้ ๑ – ๔ จุด
สำยขนำด ๒  ๒.๕ mm๒ ให้ใช้ต่อแยกไปยังดวงโคมได้ ๑ – ๖ จุด
- สำยเต้ำรับไม่อนุ ญำตให้ลดขนำดสำยลงตลอดทั้งวงจรโดยเด็ดขำด และ
ห้ำมใช้สำยไฟฟ้ำขนำดเล็กกว่ำ ๒.๕ mm๒
- สำยไฟฟ้ำขนำด ๒  ๐.๕ mm๒ และ ๒  ๑.๐ mm๒ ห้ำมใช้ในทุกกรณี
๒) สำยไฟฟ้ำที่ใช้เดินในท่อร้อยสำย ต้องเป็ นไปตำมนี้
- ขนำดของสำยต้องเป็ นไปตำมแบบรู ปและรำยกำรหรื อตำมข้อ ๓.๕.๗
- ฉนวนหุม้ สำยต้องเป็ นชนิด ๗๕๐ V ๗๐oC เท่ำนั้น
- ไม่อนุญำตให้ใช้สำยไฟฟ้ำขนำดเล็กกว่ำ ๒.๕ mm๒ โดยเด็ดขำด
/๓.๖.๖.๔ กำรต่อเชื่ อมสำยไฟฟ้ำ...
-

-๕๘๓.๖.๖.๔ การต่ อเชื่อมสายไฟฟ้า ให้ดำเนินกำรดังนี้
๑) กำรต่ อสำยให้ ต่อ ได้เฉพำะใน Junction box หรื อกล่ อ งของสวิตช์ และเต้ำรั บ
เท่ำนั้น ห้ำมต่อในท่อร้ อยสำยไฟฟ้ ำโดยเด็ดขำด ยกเว้นให้ต่อสำยภำยในดวง
โคมได้ถำ้ ติดตั้งสำยไฟฟ้ำโดยตีคลิปรัดสำย
๒) กำรต่อสำยไฟฟ้ำให้ใช้ wire nut, split bolt หรื อ copper sleeve บีบด้วยเครื่ องบีบ
ทั้งนี้ตำมควำมเหมำะสม ห้ำมกำรต่อแบบ Twisted wire splice
๓) กำรต่อสำยป้ อนวงจรย่อยเข้ำกับเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ในแผงสวิตช์รวม หรื อแผง
สวิ ต ช์ ร วมย่ อ ย ถ้ ำ ขนำดสำยโตกว่ ำ ๖ mm๒ ให้ ใ ช้ ห ำงปลำหั ว สำย (Wire
terminal) บีบด้วยเครื่ องบีบ
๓.๖.๖.๕ ตาแหน่ งของอุปกรณ์ ตำแหน่งของอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
๑) สวิตช์ ให้ติดตั้งสู งจำกพื้นประมำณ ๑๒๐-๑๕๐ ซม. โดยมีกล่องต่อสำยสำหรับ
สวิตช์ฝังไว้ดว้ ย
๒) เต้ ารั บ ให้ติดตั้งสู งจำกพื้นประมำณ ๓๐ ซม. ยกเว้นบริ เวณที่มีเฟอร์ นิเจอร์ เช่ น
เคำน์เตอร์ หิ้ ง ฯลฯ ให้ติดตั้งเหนื อเฟอร์ นิเจอร์ น้ นั ๕-๑๐ ซม. หรื อในตำแหน่งที่
เหมำะสม ทั้งนี้ดว้ ยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
๓) โคมไฟฟ้าชนิดห้อยจำกเพดำนให้สูงจำกพื้นประมำณ ๒๘๐ ซม.
4) ตู้แผงสวิตช์ รวมย่ อย ตูแ้ ผงสวิตช์ยอ่ ย และตูส้ วิตช์นิรภัย (Safety switch) ให้สูง
จำกพื้นประมำณ ๒๐๐ ซม.
หมายเหตุ ตำแหน่งสวิตช์ เต้ำรับ โคมไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้ำ สำมำรถเปลี่ยนตำแหน่งได้ตำม
ควำมเหมำะสมเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่ งกีดขวำง ควำมไม่เหมำะสม ควำมไม่สะดวกต่อกำรใช้งำน
หรื อด้วยสำเหตุอื่นใด โดยขนำดและชนิดของอุปกรณ์น้ นั ยังอยูค่ รบบริ บูรณ์และใช้งำนได้
ดีเหมือนเดิม โดยถือว่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงแบบรู ปรำยกำร
๓.๖.๖.๖ การต่ อลงดิน (Grounding System)
๑) ตูโ้ ลหะที่ ล้อมอุ ปกรณ์ ไฟฟ้ ำหรื อส่ วนที่นำกระแสไฟฟ้ ำที่ มิได้หุ้มฉนวนอย่ำง
มิ ดชิ ดต้องต่ อลงดิ น และห้ำมนำสำยดิ นอันนี้ ไปต่อเชื่ อมร่ วมกับ สำยดิ นของ
ระบบสำยล่อฟ้ ำ รำกสำยดิ นของระบบปกติกบั รำกสำยดินของระบบสำยล่อฟ้ ำ
ต้องอยูห่ ่ำงกันไม่นอ้ ยกว่ำ ๓ เมตร
๒) ขนำดของรำกสำยดิ น (Ground rod) และสำยดิ น ให้เป็ นไปตำมข้อ ๓.๕.๕.๖
รำกสำยดินต้องให้จมลงไปจำกระดับผิวดินปกติอย่ำงน้อย ๖๐ ซม. กำรเชื่ อมต่อ
สำยดินกับรำกสำยดินให้ใช้วธิ ี Exothermic welding

/๓) ควำมต้ำนทำนของดิน..

-๕๙๓) ควำมต้ำนทำนของดิน (Earthing resistance) ต้องไม่เกิ น ๔ โอห์ ม ถ้ำเกิ นจำกนี้
ต้องตอกรำกสำยดิ น เพิ่ ม จนกว่ำจะได้ค่ ำตำมต้องกำร รำกสำยดิ น ที่ ตอกเพิ่ ม
จะต้องห่ำงกันไม่นอ้ ยกว่ำ ๓ เมตร และประสำนเข้ำด้วยกัน
๔) สำยดิ นที่ ต่อลงดิ น ถ้ำอยู่ในบริ เวณที่ อำจมีบุคคลสัมผัสถึ งได้ ให้หุ้มด้วย PVC
จำกพื้นขึ้นไปถึงระยะควำมสู งไม่นอ้ ยกว่ำ ๒.๕๐ เมตร เพื่อป้ องกันอันตรำย
๓.๖.๖.๗ สายป้ อน (Main feeder) ถ้ำมิได้กำหนดเป็ นอย่ำงอื่นให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
๑) สำยป้ อนที่จะจ่ำยไฟให้กบั ตูแ้ ผงสวิตช์รวมของอำคำรให้ใช้สำย NYY ๗๕๐ V
๗๐oC ขนำดตำมระบุในแบบรู ปและรำยกำร แต่ถำ้ ไม่ได้ระบุไว้ให้ใช้ขนำดตำม
ควำมเหมำะสมของกำลังไฟฟ้ ำแผงสวิตช์รวมและต้องเป็ นเส้นเดียวกันตลอดไม่
มีกำรต่อ ทั้งนี้ตอ้ งเป็ นไปตำมมำตรฐำนข้อ ๓.๕.๑
๒) กำรติดตั้งให้ใช้วิธีฝังดินโดยตรงลึ กลงไปไม่นอ้ ยกว่ำ ๖๐ ซม. รองก้นหลุมด้วย
ทรำยอัดแน่นไม่นอ้ ยกว่ำ ๑๐ ซม. และกลบทับด้วยทรำยไม่นอ้ ยกว่ำ ๑๐ ซม. ปิ ด
ทับด้วยแผ่นคอนกรี ตหนำไม่น้อยกว่ำ ๕ ซม. แล้วกลบทับด้วยดินจนเต็ม แล้ว
ปั ก Concrete pole ขนำดประมำณ ๑๐  ๑๐  ๓๐ ซม. มี อกั ษรนู น ต่ ำแสดง
ขนำดของแรงดันแสดงแนวเคเบิลทุ กๆ ระยะประมำณ ๔ เมตร และทุกๆ มุม
เลี้ยว สู งจำกระดับดินปกติเฉลี่ย ๕ ซม.
๓) ถ้ำผ่ำนถนนให้ร้อยในท่ อโลหะชนิ ดหนำ (RSC) ถ้ำผ่ำนพื้ นคอนกรี ตที่ ไม่ ใช่
ถนนให้ ร้ อ ยในท่ อ โลหะชนิ ด กลำง (IMC) ควำมลึ ก ให้ เป็ นเช่ น เดี ย วกับ ข้อ
๓.๖.๖.๗ (๒) ขนำดของสำยให้เป็ นไปตำมตำรำง ๓๐๑-๓ ของมำตรฐำน ว.ส.ท.
๒๐๐๑-๒๔
๓.๖.๗ ระบบป้ องกันฟ้ าผ่า
๓.๖.๗.๑ ล่ อฟ้ ำทำด้วยทองแดง มี ค วำมบริ สุ ทธิ์ ไม่ต่ ำกว่ำ ๙๕ % เป็ นแท่งตันปลำยแหลม มี
คุณภำพตำม มอก. หรื อ วสท. โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1) เส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่นอ้ ยกว่ำ ๑๕ ม.ม.

2) ควำมสู งล่อฟ้ำอย่ำงต่ำ ๖๐ ซ.ม. เหนืออำคำร
3) ล่อฟ้ำต้องมีฐำนยึดกับตัวอำคำรให้แน่นหนำ
4) ห้ำมติดตั้งล่อฟ้ำเหนือหลังคำหรื อผิวใดที่ทำด้วยอลูมิเนียม
๓.๖.๗.๒ ตัวนำเชื่อมล่อฟ้ำและตัวยึด
1) ตัวนำที่ยดึ กับล่อฟ้ำใช้ Clamp เฉพำะ หรื อยึดสกรู อดั แน่น
2) ตัวนำที่ เดิ นโค้งหักมุ ม ต้องไม่ต่ ำกว่ำ ๙๐ องศำ และรัศมี โค้งต้องไม่ต่ ำกว่ำ ๒๐
ซม.
/๓) ตัวนำที่บนหลังคำ…

-๖๐3) ตัวนำที่บนหลังคำ ต้องยึดให้แน่นกับหลังคำทุกๆ ระยะ ๑ เมตร และตัวยึดที่ใกล้
กับจุดติดตั้งล่อฟ้ำ ต้องไม่ห่ำงจุดติดตั้งล่อฟ้ำเกิน ๐.๓๐ เมตร
4) ตัวนำที่หกั โค้งต้องมีตวั ยึดทั้งสองข้ำงของมุมหักโค้ง และห่ ำงไม่เกิน ๐.๓๐ เมตร
จำกมุมหักโค้ง
๓.๖.๗.๓ สำยนำลงดินและตัวยึด
1
1) สำยนำลงดิ นร้ อยท่อ PVC อย่ำงหนำขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๑ นิ้ว ฝังซ่ อนใน
4

เสำซึ่ งจะต้องดำเนินกำรตั้งแต่เริ่ มกำรก่อสร้ำง
2) สำยนำลงดินต้องเป็ นสำยทองแดงเปลือยขนำด ๗๐ mm๒
3) สำยนำลงดินในส่ วนที่ไม่ได้ร้อยสำยต้องมีตวั ยึดทุกๆ ระยะ ๑ เมตร
4) สำยนำลงดินต่อกับแท่งสำยดินให้ใช้วิธีต่อเชื่ อม ไม่อนุ ญำตให้ใช้ Clamp ในกำร
ต่อ
5) แท่งสำยดิ นเป็ นเหล็กหุ ้มทองแดง ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ ๑๕ ม.ม.
ยำวไม่นอ้ ยกว่ำ ๓.๐๐ เมตร ตอกแนวดิ่ง
6) หัวแท่งสำยดิ นต้องฝั งลึ กจำกผิวดิ นไม่น้อยกว่ำ ๐.๖๐ เมตร ห่ ำงจำกโครงสร้ ำง
ของอำคำรไม่นอ้ ยกว่ำ ๒.๐๐ เมตร (วัดจำกขอบฐำนรำกที่อยูใ่ กล้ที่สุด)
7) ควำมต้ำนทำนของดิ นสำหรับแท่งสำยดิ น ต้องไม่สูงกว่ำ ๕ โอห์ ม ถ้ำสู งกว่ำให้
ตอกแท่งสำยดิ นเพิ่มห่ ำงออกไปไม่น้อยกว่ำ ๒.๐๐ เมตรแล้ววัดใหม่จนกว่ำไม่
เกิน ๕ โอห์ม
๓.๖.๗.๔ ท่อโลหะใดๆ ที่เข้ำมำภำยในอำคำรใต้ดิน เช่นท่อน้ ำ ท่อไฟฟ้ ำ ท่อโทรศัพท์ เป็ นต้น
ถ้ำห่ำงจำกระบบป้ องกันฟ้ำผ่ำไม่เกิน ๒.๐๐ เมตร ต้องเชื่อมโยงให้แน่นเข้ำกับระบบล่อฟ้ำด้วยทองแดงขนำด
พื้นที่หน้ำตัดไม่นอ้ ยกว่ำ ๒๕ mm
๓.๖.๗.๕
สำยล่ อฟ้ ำต้องไม่ วำงขนำนกับ สำยไฟฟ้ ำ ถ้ำจะวำงขนำนจะต้องห่ ำงกัน
เกิน ๒.๐๐ เมตร ถ้ำข้ำมผ่ำนต้องตั้งฉำกกัน
3.6.8 ระบบลิฟท์โดยสาร
ผูร้ ับจ้ำง ต้องจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับนำมำติดตั้งทั้งหมด ตำมแบบรู ปรำยกำรและในทุก
กรณี ลิฟท์โดยสำรต้องมีระบบและอุปกรณ์กำรทำงำนที่ให้ควำมปลอดภัยด้ำนสวัสดิภำพและ
สุ ขภำพของผูโ้ ดยสำรครบถ้วน ตำมข้อกำหนดของกฎกระทรวงมหำดไทยฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ.
๒๕๓๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยผูร้ ับจ้ำงต้องส่ ง
เอกสำรของระบบลิฟท์โดยสำรทั้งหมด ให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำอนุมตั ิเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรก่อน จึงดำเนินกำรสั่งซื้ อและติดตั้งได้
/๓.๗

งำนสุ ขำภิบำล...

-๖๑๓.๗ งานสุ ขาภิบาล
๓.๗.๑ ระบบประปารวมทั้งมาตรวัดน้า ค่ำใช้จ่ำยในกำรประสำนท่อกับท่อประธำนของกำรประปำ
ท้อ งถิ่ น หรื อ ท่ อ ประธำนที่ ก ำหนด ให้ อ ยู่ใ นควำมรั บ ผิ ด ชอบของผู ้รั บ จ้ำ งทั้ง สิ้ น โดยใช้
มำตรฐำนกำรเดิ นท่ อภำยในอำคำรตำมมำตรฐำน ว.ส.ท. สำยไฟฟ้ ำ ระบบก ำลังและระบบ
ควบคุมสำหรับเครื่ องสู บน้ ำ กำรต่อท่อประปำและมำตรวัดน้ ำเข้ำกับท่อประปำประธำน ให้ถือ
ตำมข้อกำหนดของกำรไฟฟ้ำหรื อกำรประปำในท้องที่ที่มีกำรก่อสร้ำงนั้นๆ แล้วแต่กรณี
๓.๗.๑.๑ ข้ อกาหนดทัว่ ไป
1) หำกในแบบรู ปและรำยกำรประกอบแบบไม่ได้กำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น ให้ถือ
ปฏิบตั ิดงั นี้ คือ กำรเดินท่อให้เดินท่อใต้พ้นื หรื อในกล่องซ่ อนท่อหรื อฝังในผนัง
ให้ พ ยำยำมหลี ก เลี่ ย งกำรฝั งในพื้ น หรื อคำน ท่ อ ที่ เดิ น ใต้พ้ื น ให้ ใ ช้เครื่ อ งยึด
เหนี่ ยวและเครื่ องรองรับ กำรเดิ นท่อจะต้องจัดเรี ยงแนวท่อให้เรี ยบร้ อยพร้อม
ทั้งกำรหุ ้มซ่ อนท่อ และกำรเปิ ดช่องสำหรับตรวจซ่ อมได้ กับให้มีบำนประตูติด
บำนพับปิ ดเปิ ดได้ตำมควำมเหมำะสมถึงแม้ในแบบรู ปรำยกำรจะไม่ได้ระบุไว้
อุปกรณ์ ที่บกพร่ องหรื อเสี ยหำยในขณะติ ดตั้งหรื อทดสอบจะต้องเปลี่ ยนใหม่
และ/หรื อ แก้ไขซ่ อมแซมให้อยู่ในสภำพที่ดี ทั้งนี้ ตอ้ งได้รับกำรเห็ นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
๒) ถ้ำไม่สำมำรถเดินท่อต่ำงๆ ตำมแบบรู ป เนื่องจำกเกิดอุปสรรคด้ำนต่ำงๆ ให้ผรู ้ ับ
จ้ำงจัดทำ
๒.๑) ส่ ง Shop Drawing กำรเดินท่อที่เปลี่ ยนแปลงให้คณะกรรมกำรตรวจกำร
จ้ำงผ่ำนผูค้ วบคุมงำนเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
๒.๒) เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ แบบรู ป และรำยกำรเดิ ม แล้ว ผูว้ ่ำจ้ำงจะต้องไม่เสี ย
ประโยชน์
๓) ถ้ำแบบรู ปและรำยกำรประกอบแบบเดิ นท่อไม่แสดงแนวท่อและขนำดท่อของ
สุ ข ภัณ ฑ์ ใ ดหรื อ แนวท่ อ และขนำดท่ อ ไม่ ชั ด เจน ให้ ถื อ ว่ ำ กำรเดิ น ท่ อ ของ
สุ ข ภัณ ฑ์ น้ ั น รวมอยู่ ใ นสั ญ ญำกำรก่ อ สร้ ำ งนี้ ด้ว ย และให้ ผู ้รั บ จ้ำ งส่ ง Shop
drawing กำรเดินท่อที่สมบูรณ์ให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำอนุมตั ิ
๔) อุปกรณ์ อื่นๆ เช่ นประตู น้ ำ ข้อต่อ ข้องอ ประตูน้ ำกันน้ ำย้อนกลับ หรื ออื่ นๆ ที่
จำเป็ นต้องใช้ในกำรติดตั้งเพื่อใช้งำนดี ข้ ึนและถู กต้องตำมหลักวิชำกำร แม้จะ
ไม่ได้ระบุไว้ในแบบรู ปผูร้ ับจ้ำงจะต้องจัดหำและทำกำรติดตั้งให้โดยไม่เพิ่มเงิน
ไม่เพิ่มเวลำ
๕) ผูร้ ับจ้ำงจะต้องท ำแบบรู ป ที่ แสดงรำยละเอี ยดกำรวำงท่อ กำรรองรั บท่อ และ
ขนำดของท่อที่ติดตั้งไปจริ ง ซึ่ งแบบรู ปต้องได้รับกำรตรวจสอบจำก
/คณะกรรมกำร...

-๖๒คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงก่ อนที่ ผูร้ ั บ จ้ำงตี ฝ้ำเพดำนหรื อกระท ำกำรใดๆ ที่
ปิ ดบังท่อ เมื่อกำรติดตั้งเรี ยบร้อยแล้ว ผูร้ ับจ้ำงจะต้องทำเป็ นแบบรู ปเดินท่อจริ ง
(Asbuilt drawing) โดยเขี ย นให้ ไ ด้ม ำตรฐำนและส่ งต้น ฉบับ ๑ ชุ ด พร้ อมกับ
แบบพิมพ์เขียวอีก ๓ ชุ ด ให้แก่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงก่อนรับมอบงำนงวด
สุ ดท้ำย ๗ วัน
๓.๗.๑.๒ คุณภาพมาตรฐานวัสดุภัณฑ์ ที่ใช้ วัสดุ ที่ใช้ติดตั้งทุกอย่ำงต้องเป็ นของใหม่ไม่ชำรุ ด
หรื อเสื่ อมคุ ณภำพ และต้องมี คุ ณภำพไม่ต่ ำกว่ำที่ กำหนดไว้ในแบบรู ป โดยต้องมี
สัญลักษณ์ แสดงว่ำเป็ นของผลิ ตจำกที่ ใด และสำมำรถตรวจสอบได้จำกมำตรฐำน
กำรค้ำของประเทศผูผ้ ลิต ทั้งต้องมี Catalog หรื อ Specification ประกอบไว้ดว้ ย
๑) ท่อส้วม ท่อปั สสำวะ ใช้ท่อเหล็กหล่อชนิ ดหนำเคลื อบผิวด้วยวัสดุป้องกันสนิ ม
ก ร ณี ที่ ก ำ ห น ด ใ ห้ ใ ช้ ท่ อ ซี เม น ต์ ใ ย หิ น ใ ห้ ใ ช้ ต ำ ม ม ำ ต ร ฐ ำ น
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.๑๐๖-๒๕๑๗ กรณี ที่กำหนดให้ใช้ท่อ พี.วี.ซี . ให้
ใช้ตำมมำตรฐำนผลิ ตภัณ ฑ์ อุตสำหกรรม มอก.๑๗-๒๕๒๓ และ มอก.๙๔๒๕๑๗
๒) ท่อทุกชนิ ดซึ่ งได้แก่ ท่อน้ ำทิ้ง ท่อประปำ ท่อระบำยน้ ำฝน ให้ใช้ท่อเหล็กอำบ
สั ง กะสี ต ำมมำตรฐำนผลิ ต ภัณ ฑ์ อุ ต สำหกรรม มอก.๒๗๗-๒๕๒๑ กรณี ที่
กำหนดให้ใช้ท่อ พี.วี.ซี . ให้ใช้ท่อตำมมำตรฐำนผลิ ตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.
๑๗-๒๕๒๓ และ มอก.๙๔-๒๕๑๗ โดยท่อน้ ำทิ้งและท่อระบำยน้ ำฝนใช้ พี.วี.
ซี . ๘.๕ (สี เทำ) ส่ วนท่อประปำใช้ พี.วี.ซี . ๑๓.๕ (สี ฟ้ำ)
๓) ท่ อ ร ะ บ ำ ย อ ำ ก ำ ศ ใ ห้ ใ ช้ ท่ อ เห ล็ ก อ ำ บ สั ง ก ะ สี ต ำ ม ม ำ ต ร ฐ ำ น
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.๒๗๗-๒๕๒๑ กรณี ที่กำหนดให้ใช้ท่อ พี.วี.ซี . ให้
ใช้ท่อ พี.วี.ซี . ๕ ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.๑๗-๒๕๒๓ และ
มอก.๙๔-๒๕๑๗
๔) ข้อ ต่ อเหล็ ก อำบสั งกะสี มี ข ้อ ต่ อ ตรง ข้อ งอ ข้อโค้ง สำมทำง ข้อ ลด นิ บ เบิ ล
ยูเนี ยน เป็ นต้น ให้ใช้ชนิ ดเหล็กหล่อหรื อเหล็กเหนี ยวทำเกลี ยวสำหรับใช้งำน
นอกจำกจะระบุไว้เป็ นอย่ำงอื่น
๕) ประตู น้ ำกัน น้ ำกลับ ท ำด้วยทองเหลื อ ง Class ๑๒๕ หรื อ สู ง กว่ำ และต้อ งมี
สั ญ ลัก ษณ์ เครื่ อ งหมำยของโรงงำนผู ้ผ ลิ ต ติ ด มำกับ อุ ป กรณ์ หำกมิ ไ ด้ร ะบุ
ประเทศผูผ้ ลิตโดยเฉพำะให้ใช้ของที่ผลิตภำยในประเทศ
๖) ประตู น้ ำ ท ำด้วยทองเหลื องและสำมำรถทนแรงดัน น้ ำได้ไ ม่ น้อยกว่ำ ๑๒๕
ปอนด์ต่อตำรำงนิ้วหรื อมำกกว่ำ
๗) ท่อระบำยน้ ำพื้นห้องน้ ำและจำกเครื่ องสุ ขภัณฑ์ทุกชนิด ต้องมีที่ดกั กลิ่นทุกแห่ง
/๘) ท่อดักกลิ่นที่มองเห็น...

-๖๓๘) ท่อดักกลิ่นที่มองเห็นได้ตอ้ งเป็ นท่อชุ บโครเมียม ท่อดักกลิ่นต้องมีขนำดไม่เล็ก
กว่ำท่อต่อเชื่อม มีที่สำหรับเปิ ดระบำยตะกอนได้
๙) เครื่ องสุ ข ภัณ ฑ์ ทุ ก ชนิ ดต้องประกอบด้วยอุ ป กรณ์ ต่ำงๆ ครบชุ ดจำกโรงงำน
ผูผ้ ลิ ต ท่ อต่ำงๆ ที่ เห็ นได้ภำยในห้องน้ ำต้องเป็ นท่ อชุ บโครเมี ยมนอกจำกท่ อ
ส้วม
๑๐) ตะแกรงกรองผงของท่อระบำยน้ ำพื้นห้องน้ ำเป็ นชนิดทองเหลืองชุบโครเมียม
๓.๗.๑.๓ รายละเอียดการเดินท่อ
๑) กำรวำงท่อและต่อท่อทุ กชนิ ด ต้องกระทำโดยไม่ให้เกิ ดควำมเครี ยดขึ้นกับท่อ
หรื อทำให้เกิดควำมมัน่ คงแข็งแรงของส่ วนหนึ่งส่ วนใดของอำคำรลดลง
๒) ท่อทุ กชนิ ดทุ กแบบจะต้องมี กำรยึดโดยกำรแขวน หรื อรำงรั บ อย่ำงปลอดภัย
และสำมำรถป้ องกันกำรสั่นสะเทือนของท่อได้
๓) กำรยึดรัดท่อในแนวดิ่งให้มีกำรยึดทุกชั้น
๔) กำรยึดและแขวนท่อในแนวระดับ
๔.๑) ท่อเหล็กอำบสังกะสี จะต้องมีที่ยดึ หรื อแขวนทุกระยะไม่เกิน ๑๕๐ ซม.
๔.๒) ท่อ พี.วี.ซี . แข็ง จะต้องมีที่ยดึ หรื อแขวนทุกระยะไม่เกิน ๑๐๐ ซม.
๕) กำรต่อท่อเหล็กอำบสังกะสี แบบข้อต่อเกลียว ให้ใช้ Permatex หรื อวัสดุประเภท
เดี ยวกัน ทำรอบเฉพำะเกลี ยวตัวผูแ้ ล้วหมุนเกลี ยวเข้ำไปในเกลี ยวตัวเมี ยอย่ำง
น้อ ย ๕ เกลี ย ว ท่ อเหล็ ก อำบสั ง กะสี ห รื อ ท่ อ เหล็ ก เหนี ย วที่ มี ข นำดเส้ น ผ่ำ น
ศูนย์กลำง ๓ นิ้วขึ้นไป ให้ต่อกันด้วยเกลียวทุกๆ ระยะครึ่ งหนึ่งของควำมยำวท่อ
แต่ละท่อน
๖) กำรต่อท่อ พี.วี.ซี . ให้ปฏิบตั ิตำมคำแนะนำของบริ ษทั ผูผ้ ลิต
๗) ท่อน้ ำโสโครก ท่อน้ ำทิ้ง และท่อน้ ำฝน ในแนวนอน เมื่อเปลี่ยนทิศทำงของท่อ
ให้ ใช้ขอ้ ต่ อเป็ นสำมทำง “วำย” หรื อข้อโค้งรั ศมี ก ว้ำง ห้ำมใช้ขอ้ งอฉำกโดย
เด็ดขำด
๘) ในกรณี ที่ระบุหรื อมีควำมจำเป็ นต้องเดินท่อผ่ำนคำน เสำ หรื อพื้นคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก จะต้องเดิ นท่อเหล่ำนั้นให้เรี ยบร้อยก่อนเทคอนกรี ต หรื ออำจจะใส่ ปลอก
ท่อเหล็กฝั งไว้ก่อนก็ได้ โดยที่ ปลอกท่อเหล็กที่ ฝังไว้ก่อนนี้ จะต้องมี เส้ นผ่ำน
ศูนย์กลำง
ภำยในของท่อโตกว่ำเส้นผ่ำนศูนย์กลำงภำยนอกของท่อที่จะลอดผ่ำนประมำณ
ไม่นอ้ ยกว่ำ ๑ ซม. และก่อนเทคอนกรี ตจะต้องแจ้งให้ผคู ้ วบคุมงำนทรำบ
ล่วงหน้ำเพื่อตรวจสอบให้ถูกต้อง
/๙) ผูร้ ับจ้ำงสำมำรถ...

-๖๔๙) ผูร้ ับจ้ำงสำมำรถจะสะกัดหรื อตกแต่งส่ วนใดๆ เพื่อให้เหมำะสมต่อกำรติดตั้ง
วำงท่อได้ แต่กำรสะกัดหรื อตกแต่งส่ วนต่ำงๆ ที่เป็ นโครงสร้ำงตัวอำคำรจะ
กระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุ ญำตจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
๑๐) กำรยึดเหนี่ยวและกำรรองรับ
๑๐.๑) เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ใ นกำรแขวน รองรั บ และรั ด ท่ อ จะต้อ งมี
ขนำดเหมำะสม และมีควำมแข็งแรงเพียงพอในกำรรับน้ ำหนักท่อ
๑๐.๒)ท่ อ ที่ วำงในแนวรำบหรื อในแนวระดับ จะต้อ งมี ที่ ยึด หรื อ แขวนหรื อ
รองรับกับแผ่นพื้นด้ำนบน ท่อที่อยูต่ ิดกำแพงหรื อพื้นให้ใช้เข็มขัดโลหะ
รั ด ท่ อ เข้ ำ กับ ก ำแพงหรื อ พื้ น ทุ ก ๆ ระยะตำม ๓.๗.๑.๓ ข้อ ๓) และ
๓.๗.๑.๓ ข้อ ๔)
๑๐.๓) ท่อหลำยๆ ท่ อในแนวเดี ยวกันให้วำงบนเหล็ กฉำกและยึดท่อกับเหล็ ก
ฉำกให้แข็งแรง
๓.๗.๑.๔ ระบบระบายน้าทิง้ หมำยถึงกำรระบำยน้ ำทิง้ จำกสุ ขภัณฑ์ต่ำงๆ และกำรระบำยน้ ำฝน
๑) ท่อระบำยน้ ำในแนวระดับจะต้องวำงโดยมีควำมลำดเอียงไม่น้อยกว่ำ ๑ : ๒๕
สำหรับท่อที่มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่เกิน ๓ นิ้ว ควำมลำดเอียงไม่นอ้ ยกว่ำ
๑ : ๕๐ สำหรับท่อที่มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงใหญ่กว่ำ ๓ นิ้ว ในกรณี ที่ไม่อำจ
ปฏิบตั ิดงั กล่ำวได้จะต้องวำงท่อโดยให้มีควำมลำดเอียงพอที่น้ ำจะไหลได้
๒) ท่อส้วม ท่อน้ ำทิ้ง และท่อระบำยอำกำศ หำกแบบรู ปและรำยกำรไม่ได้ระบุไว้
เป็ นอย่ำงอื่น ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
๒.๑) ท่อส้วม ท่อขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๑๐๐ ม.ม. หรื อ ๔ นิ้ว รับส้วมได้ไม่
เกิ น ๖ ที่นงั่ ถ้ำรับส้วมเกินกว่ำ ๖ ที่นงั่ ให้ใช้ท่อขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
๑๕๐ ม.ม. หรื อ ๖ นิ้ว
1
๒.๒) ท่ อ ปั ส สำวะ ท่ อ ขนำดเส้ น ผ่ ำ นศู น ย์ก ลำง ๖๕ ม.ม. (๒ นิ้ ว ) รั บ ที่
2

ปั สสำวะได้ไม่เกิน ๔ ที่ ถ้ำรับปั สสำวะเกิน ๔ ที่ ให้ใช้ท่อขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง ๘๐ ม.ม. (๓ นิ้ว)
2.3) ท่อน้ ำทิ้ง ท่อทัว่ ไป แต่ละจุดใช้ท่อขนำดเส้ นผ่ำนศูนย์กลำง ๔๐ ม.ม.
1
(๑ นิ้ ว) ต่ อไปรวมกับ ท่ อน้ ำทิ้ งประธำน ท่ อน้ ำทิ้ งประธำนมี ข นำด
2

ดังนี้

/ขนำดของท่อ...

-๖๕ขนำดของท่อ
๕๐ มิลลิเมตร ( ๒ นิ้ว )
1
๖๕ มิลลิเมตร (๒ นิ้ว)
2

๘๐ มิลลิเมตร (๓ นิ้ว)

รับอ่ำงน้ ำทิ้งได้ไม่เกิน
๒ ที่
๖ ที่
๑๐ ที่

๒.๔) ท่อระบำยอำกำศแนวดิ่งช่วงสั้นๆ ที่ต่อจำกสุ ขภัณฑ์อ่ำงล้ำงหน้ำ อ่ำงล้ำง
มื อ หรื อที่ ปั สสำวะ ขึ้ นไปบรรจบท่อเมนระบำยอำกำศแนวรำบ ต้องมี
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่เล็กกว่ำ ๑ นิ้ ว สำหรับท่อระบำยอำกำศที่ ต่อ
1
จำกส้ ว มขนำดเส้ น ผ่ำนศู น ย์ก ลำงไม่ เล็ ก กว่ำ ๑ นิ้ ว ส่ วนท่ อระบำย
4

อำกำศเมนแนวดิ่งต้องไม่เล็กกว่ำ ๒ นิ้ว
๒.๕) ท่อระบำยอำกำศที่ต่อกับท่อส้วมหรื อท่อน้ ำทิ้ง จะต้องต่อเข้ำกับส่ วนบน
ของท่ อ เหนื อ ระดับ น้ ำสู ง สุ ด ของเครื่ อ งสุ ข ภัณ ฑ์ ที่ ร ะบำยน้ ำ ลงสู่ ท่ อ
1
ดัง กล่ ำวเป็ นท่ อแนวดิ่ งเส้ น ผ่ำนศู น ย์ก ลำงไม่ เล็ ก กว่ำ นิ้ ว ก่ อนที่ จะ
2

เปลี่ ยนทิ ศทำงของท่อเป็ นแนวระดับหรื อก่อนที่ จะต่อเข้ำกับท่อระบำย
อำกำศร่ วม
๒.๖) ในกรณี ที่หลังคำนั้นต้องกำรใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่ำงอื่นด้วย ท่อระบำย
อำกำศจะต้องโผล่เหนือหลังคำไม่นอ้ ยกว่ำ ๒ เมตร
๒.๗) ท่อระบำยอำกำศที่โผล่เหนื อหลังคำนั้น จะต้องไม่ทำให้หลังคำรั่วซึ มได้
และปลำยท่อจะต้องไม่ระบำยอำกำศเข้ำสู่ หรื อใกล้ประตู หน้ำต่ำง หรื อ
ช่องลม ของอำคำรนั้นหรื ออำคำรอื่น
๒.๘) ท่ อ ระบำยอำกำศต้อ งต่ อ ให้ อ อกไปนอกอำคำร ปลำยโผล่ พ ้น ชำยคำ
ลักษณะเป็ นข้อต่อสำมทำงและมีขอ้ งอคว่ำเพื่อกันฝนและติดตะแกรงกัน
แมลง
๓) ท่อระบำยน้ ำฝน หำกแบบรู ปและรำยกำรไม่ได้ระบุ ไว้เป็ นอย่ำงอื่ น ให้ต่อท่อ
ระบำยน้ ำฝนจำกรำงระบำยน้ ำฝนของอำคำรมำยังชั้นพื้นดิน แล้วระบำยออกไป
ยังที่ระบำยน้ ำภำยนอกอำคำร
๔) กำรต่อท่อ ท่อทุกชนิ ดที่ต่อเข้ำด้วยกัน รอยต่อจะต้องมีควำมแน่ นหนำ แข็งแรง
พอที่จะรับน้ ำหนักหรื อแรงดันของน้ ำ หรื อก๊ำซภำยในท่อได้โดยปลอดภัยและ
ไม่รั่วไหล
/หมวดที่ ๔ กำรทดสอบควบคุม…

หมวดที่ ๔ การทดสอบควบคุมคุณภาพ
เพื่ อให้ ก ำรก่ อสร้ ำงได้ผ ลดี ตำมจุ ด ประสงค์ จำเป็ นต้องมี ก ำรทดสอบในขณะก่ อสร้ ำง เพื่ อ
ตรวจสอบคุ ณภำพของวัสดุ ที่ใช้ว่ำมี สมบัติตรงตำมข้อกำหนดต่ำงๆ ตำมแบบรู ปหรื อมำตรฐำนที่เกี่ ยวข้อง
หรื อไม่ โดยผูร้ ับจ้ำงต้องจัดหำเครื่ องมือและจัดให้มีกำรทดสอบโดยค่ำใช้จ่ำยในกำรนี้ เป็ นภำระของผูร้ ับจ้ำง
ทั้งสิ้ น คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงจะเป็ นผูใ้ ห้คำแนะนำและกำหนดให้มีกำรทดสอบต่ำงๆ ตำมที่เห็นสมควร
โดยผูร้ ับจ้ำงจะต้องดำเนินกำรโดยเร็ ว และถ้ำปรำกฏว่ำผลกำรทดสอบวัสดุหรื อตัวอย่ำงใดไม่ได้คุณภำพหรื อ
ต่ำกว่ำที่ระบุไว้ในแบบรู ปรำยกำร คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงมีอำนำจสั่งไม่ให้ใช้วสั ดุ ก่อสร้ ำงนั้นๆ หรื อ
ทำลำยโครงสร้ ำงที่ ใช้วสั ดุ น้ ันที่ ท ำไปแล้ว และท ำใหม่ ให้ถู กต้อง โดยผูร้ ั บ จ้ำงต้องปฏิ บตั ิ ตำมคำสั่ งโดย
เร่ งด่วนทั้งจะนำมำเป็ นข้ออ้ำงในกำรเพิ่มเงิน และ/หรื อ เพิ่มเวลำไม่ได้
๔.๑ วิธีทดสอบหาอินทรีย์วตั ถุในทรายและสารเคมีที่เป็ นอันตรายต่ อคอนกรีต
เครื่องมือ
หลอดแก้ว ขวดแก้ว ขนำด ๕๐๐ ซม๓
สำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์ ๓ % ปริ มำตร ๑๐๐ ซม๓
วิธีทดสอบ
๑. ใส่ ทรำยในถ้วยจนเต็มถึงขีด ๑๐๐ ซม๓
๒. เติมน้ ำสะอำดจนถึง ๑๕๐ ซม๓
๓. เขย่ำแรงๆ แล้วทิ้งให้นอนก้นเสี ย ๑ ชัว่ โมง
๔. ตรวจดูวำ่ มีดินหนำทับอยูเ่ ท่ำใด แล้วเทียบเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของทรำย ถ้ำเกิน ๖
% ทรำยนั้นสกปรกเกินไปใช้ในกำรก่อสร้ำงไม่ได้
๔.๒ วิธีทดสอบความข้ นเหลวของคอนกรีต
เครื่องมือ
๑. กรวยมำตรฐำนสู ง ๓๐ ซม. เส้นผ่ำนศูนย์กลำงที่ฐำน ๒๐ ซม. ที่ปลำย ๑๐ ซม.
๒. เหล็กกระทุง้ กลมขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๑๕ ม.ม.ยำว ๖๐ ซม. ปลำยมน
วิธีทดสอบ
๑. ล้ำงกรวยให้สะอำด เช็ดให้แห้งแล้ววำงบนพื้นรำบที่ไม่ดูดน้ ำ
1
๒. ตักคอนกรี ตที่จะทดสอบมำเทลงในกรวยชั้นหนึ่งๆ สู งประมำณ ของควำมสู ง
4

กรวย กระทุง้ ด้วยเหล็กกระจำยให้ทวั่ ชั้นละ ๒๕ ครั้ง รวม ๔ ชั้น
๓. ปำดหน้ำคอนกรี ตให้เรี ยบเสมอยอดกรวยพอดี ยกกรวยขึ้นตรงๆ ในแนวดิ่ง ตั้ง
กรวยข้ำงๆ เอำเหล็กกระทุง้ พำดบนปำกกรวย
๔. วัดระยะที่ยอดคอนกรี ตยุบตัวเทียบจำกเหล็กกระทุง้ ที่พำดบนกรวยเป็ น ซม.
เรี ยกว่ำ ระยะยุบตัว หรื อ Slump ซึ่ งต้องอยูใ่ นช่วงที่กำหนดตำมข้อ ๓.๓
ในกรณี ที่ระยะยุบตัวน้อยกว่ำค่ำน้อยในข้อ ๓.๓ แสดงว่ำคอนกรี ตข้นเกินไป เมื่อนำไปเทใน
แบบจะเกิดโพรงได้ง่ำย จะต้องเพิ่มปริ มำณน้ ำ และปูนซี เมนต์ในสัดส่ วนที่ทำให้อตั รำส่ วนน้ ำต่อซี เมนต์คง
/เดิม แต่ถำ้ ระยะ....

-๖๗เดิม แต่ถำ้ ระยะยุบตัวมำกกว่ำค่ำมำกในข้อ๓.๓ แสดงว่ำคอนกรี ตเหลวเกินไปเมื่อนำไปเทในแบบโดยเฉพำะ
ควำมหนำมำกๆ เช่ น เสำ ฐำนรำก คำนลึ ก จะเกิ ดกำรแยกตัวของวัสดุ ผสมกับปู นทรำย ควำมแข็งแรงของ
คอนกรี ตลดลง ต้องลดปริ มำณน้ ำลงแต่ไม่ลดปริ มำณซี เมนต์
๔.๓ วิธีทดสอบกาลังอัดประลัยของคอนกรีต
เครื่องมือ
แบบเหล็กรู ปทรงกระบอกเส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๑๕ ซม. สู ง ๓๐ ซม.
เหล็กกระทุง้ เส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๑๕ ม.ม.ยำว ๖๐ ซม. ปลำยกลมมน
วิธีทดสอบ
๑. นำคอนกรี ตที่ผสมครำวเดี ยวกันกับคอนกรี ตที่ใช้ทดสอบในข้อ ๔.๒ มำเทลง
ในแบบ ๓ ชั้นๆ ละประมำณ ๑๐ ซม. ใช้เหล็กกระทุ ง้ ๆ ให้ทวั่ ชั้นละ ๒๕ ครั้ง
เมื่อครบ ๓ ชั้นแล้วปำดให้เรี ยบ ใช้ลวดหรื อตะปูเขียนเวลำ สถำนที่ งำน ทำ ๓
ตัวอย่ำงเป็ นอย่ำงน้อยต่อกำรผสมครั้งหรื อชุดหนึ่งๆ
๒. หลัง จำกเทคอนกรี ต แล้ว ๒๔ ชั่ว โมงให้ ถ อดแบบตัว อย่ำ งแล้ว น ำตัว อย่ำ ง
คอนกรี ตไปแช่ไว้ในน้ ำอย่ำงน้อย ๗ วัน
๓. นำแท่งตัวอย่ำงคอนกรี ตไปทดสอบโดยกำรอัดให้แตกด้วยเครื่ องทดสอบเมื่ อ
ตัวอย่ำงมีอำยุครบ ๗ วัน ๑๔ วัน และ ๒๘ วัน
๔. ผลกำรทดสอบกำลังอัดที่ อำยุ ๗ วันต้องไม่น้อยกว่ำ ๑๗๐ ksc. และที่อำยุ ๒๘
วัน ไม่น้อยกว่ำ ๒๑๐ ksc. เว้นแต่ในกรณี ที่กำหนดหน่ วยแรงอัดประลัยไว้ใน
แบบรู ปรำยกำรแล้วให้ผลทดสอบเมื่ออำยุ ๗ วันไม่น้อยกว่ำร้ อยละ ๗๕ และ
อำยุ ๒๘ วันไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ ๑๐๐ ของกำลังอัดประลัยที่กำหนดนั้น
๔.๔ วิธีทดสอบเหล็ก
ให้ ส่ งเหล็ ก ขนำดต่ ำ งๆ ไปทดสอบยัง ห้ อ งทดลองของสถำบั น ที่ เชื่ อ ถื อ ได้ เช่ น คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ ของมหำวิทยำลัยต่ำงๆ สำนักงำนโยธำธิ กำรจังหวัด หรื อสถำบันของทำงรำชกำรเพื่อ
ทำกำรทดสอบตำมมำตรฐำน ASTM โดยเหล็กทุ กชนิ ดต้องมีสมบัติตรงตำมหรื อไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำน
ดังกล่ำว จึงจะอนุ ญำตให้นำมำใช้ในงำนก่อสร้ ำง ผลกำรทดสอบต้องมีวิศวกรที่มีใบอนุ ญำตประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรมเป็ นผูร้ ับรองผล
๔.๕ วิธีทดสอบหิน
ถ้ำปรำกฏว่ำหิ นที่นำมำใช้ไม่น่ำจะแข็งแกร่ งพอ ให้นำตัวอย่ำงมำทดสอบควำมสึ กกร่ อนโดยวิธี
Los Angeles Abrasion Test แล้วต้องสู ญเสี ยน้ ำหนักไม่เกิน ๔๐ % จึงจะให้ใช้ได้
๔.๖ วิธีทดสอบไม้ เนื้อแข็ง
ถ้ำปรำกฏว่ำ ไม้ที่นำมำใช้ไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งตำมรำยกำรระบุ ต้องมีหนังสื อรับรองจำกกรมป่ ำไม้
/ว่ำมีสมบัติ......

-๖๘ว่ำมีสมบัติทำงโครงสร้ำงไม่ต่ำกว่ำไม้ที่ระบุ แล้วเสนอคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำเพื่ออนุญำต
ก่ อ น หรื อจะส่ งตัว อย่ ำ งไปทดสอบกั บ สถำบั น ของทำงรำชกำรแล้ ว เสนอผลกำรทดสอบต่ อ
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเพื่อพิจำรณำอนุญำต
๔.๗ วิธีทดสอบรอยเชื่ อม
ให้ทำตัวอย่ำงรอยเชื่ อมทดสอบด้วยแรงดึ งจนขำด รอยขำดต้องไม่เกิ ดที่รอยเชื่ อม แต่เกิ ดที่ตวั
ชิ้นส่ วนเองที่ในแนวห่ ำงจำกขอบรอยเชื่ อมไม่นอ้ ยกว่ำ ๑.๕ ซม. กำรทดสอบต้องทำที่สถำบันของทำง
รำชกำร
๔.๘ วิธีทดสอบกาลังในการรับนา้ หนักบรรทุกของดินฐานราก
ในกรณี ที่ดินแข็ง ฐำนรำกไม่ใช้เสำเข็ม จะต้องทดสอบกำลังในกำรรับน้ ำหนักบรรทุกของดิ น
ถ้ำไม่ ได้ท ำกำรทดสอบกำลังด้วยวิธี อื่นที่ เชื่ อถื อได้ซ่ ึ งคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงอนุ ม ตั ิ ให้ท ำกำร
ทดสอบแล้ว ให้ผรู ้ ับจ้ำงดำเนินกำรทดสอบดังวิธีกำรต่อไปนี้
๔.๘.๑ กำลังในกำรรับน้ ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ของดินฐำนรำก (Bearing Capacity of Soil) จะต้องไม่
เกิ น ๑ ใน ๒ ของค่ำกำลังในกำรรับน้ ำหนักบรรทุกของดิ นที่คำนวณได้จำกกำรทดสอบในข้อ
๔.๘.๒ ถึง ๔.๘.๗
๔.๘.๒ กำรทดสอบนี้ ตอ้ งทำกำรทดสอบสำหรับพื้นดินใต้ฐำนรำกทุกฐำนที่คำดว่ำจะมีปัญหำ และใน
กำรทดสอบครำวหนึ่งๆ ต้องให้พ้นื ที่ที่ถูกกดด้วยน้ ำหนักบรรทุกไม่นอ้ ยกว่ำ ๐.๒๕ ตำรำงเมตร
๔.๘.๓ ให้ใช้จำนวนน้ ำหนักบรรทุกเท่ำกับแรงกดบนพื้นอันแท้จริ ง (Actual soil pressure) ตำมผลกำร
คำนวณออกแบบหรื อที่ ได้กำหนดในแผนผังบรรทุ กน้ ำหนัก และให้น้ ำหนัก นี้ ก ดอยู่ ๔๘
ชัว่ โมง โดยไม่ถูกเคลื่ อนไหวอย่ำงใด และให้วดั กำรทรุ ดตัว (settlement) ทุกๆ ระยะเวลำ ๑๒
ชัว่ โมง
๔.๘.๔ เมื่อได้บรรทุกน้ ำหนักเป็ นเวลำ ๔๘ ชัว่ โมงแล้ว อำกำรทรุ ดตัวไม่เร็ วเกินสมควรหรื อไม่ทรุ ดตัว
ต่อไปภำยใน ๔๘ ชัว่ โมง หรื อมีกำรทรุ ดตัวทั้งหมดไม่เกิ น ๒ เซนติเมตร ก็ให้เพิ่มน้ ำหนักอีก
ร้อยละ ๕๐ ของน้ ำหนักบรรทุกในข้อ ๔.๘.๓ และรักษำไว้ไม่ให้ถูกควำมเคลื่ อนไหวเป็ นเวลำ
๔ วัน ในระหว่ำงนี้ให้วดั กำรทรุ ดตัวทุกๆ ระยะเวลำ ๑๒ ชัว่ โมง
๔.๘.๕ ถ้ำกำรทรุ ดตัวทั้งหมดตั้งแต่เริ่ มทดสอบรวมไม่เกิ น ๒ เซนติเมตร ก็ให้เพิ่มน้ ำหนักอี กร้อยละ
๕๐ ของน้ ำหนักบรรทุกในข้อ ๔.๘.๓ และรักษำไว้อีก ๖ วัน โดยวัดกำรทรุ ดตัวทุกระยะเวลำ
๑๒ ชัว่ โมงเช่นเดียวกัน
๔.๘.๖ เมื่อทำกำรบรรทุกน้ ำหนักตำมข้อ ๔.๘.๓, ๔.๘.๔, และ ๔.๘.๕ แล้วกำรทรุ ดตัวทั้งหมดไม่เกิน
๒ เซนติเมตรและไม่ทรุ ดตัวอีกต่อไปเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๔ วัน ให้ถือว่ำกำรทดสอบนี้ พอแก่
ควำมต้องกำรแล้ว
/ ๔.๘.๗ ในระหว่ำงกำร …

-๖๙๔.๘.๗ ในระหว่ำงกำรทดสอบ ถ้ำปรำกฏว่ำกำรทรุ ดตัวเกิ นกว่ำ ๒ เซนติเมตร หรื ออำกำรทรุ ดตัวเร็ ว
เกิ นสมควร หรื อไม่สิ้นสุ ดลงในเวลำอันสมควรแล้ว คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงอำจจะสั่งให้
เลิกกำรทดสอบครั้งนี้ และให้ทดสอบใหม่ในชั้นดินที่ลึกกว่ำ หรื อใช้น้ ำหนักบรรทุกต่ำลง หรื อ
ตัดสิ นว่ำน้ ำหนักที่บรรทุกไว้ในขณะนั้นเป็ นน้ ำหนักที่ใช้คำนวณกำลังรับน้ ำหนักของดิ นเพื่อ
เทียบส่ วนคำนวณเพิ่มขนำดฐำนรำกก็ได้
๔.๘.๘ ค่ำใช้จ่ำยในกำรทดสอบและกำรเพิ่มเติมส่ วนฐำนรำก ต้องเป็ นภำระของผูร้ ับจ้ำงทั้งสิ้ น
๔.๙ การบันทึกรายงานการตอกเสาเข็ม
๔.๙.๑ สำหรับกำรตอกเสำเข็มที่จมถึงระดับได้หรื อจำนวนครั้งในกำรตอกเสำเข็มสู งพอที่จะรับกำลัง
ได้ตำมกำหนด โดยไม่ตอ้ งใช้เสำส่ ง ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
๔.๙.๑.๑ ให้ขีดเครื่ องหมำยทุกระยะ ๓๐ ซม. ในช่วง ๓ เมตรสุ ดท้ำยของโคนเสำเข็ม
๔.๙.๑.๒ เมื่ อยกเสำเข็มตั้งเข้ำที่แล้ว ให้บนั ทึ กระยะที่ เสำเข็มลงไปในดิ นด้วยน้ ำหนักของตัว
เสำเข็มเอง
๔.๙.๑.๓ ให้บนั ทึกระยะที่เสำเข้มจมลงในดินเมื่อเริ่ มวำงตุม้ น้ ำหนักลงบนหัวเสำเข็ม
๔.๙.๑.๔ เมื่ อตอกเสำเข็ม จนเหลื อระยะ ๓ เมตรสุ ดท้ำยก่ อนที่ จะถึ งระดับ ที่ ก ำหนดให้ เริ่ ม
บันทึกจำนวนครั้งที่ตอกต่อกำรจมตัวของเสำเข็มทุกๆ ระยะ ๓๐ ซม. โดยให้ระยะยก
ตุม้ น้ ำหนักเป็ นไปตำมที่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงกำหนดให้
๔.๙.๒ สำหรับกำรตอกเสำเข็มที่จมลงจนถึงระดับโดยต้องใช้เสำส่ ง ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
๔.๙.๒.๑ ให้ขีดเครื่ องหมำยทุกระยะ ๓๐ ซม. ในช่วง ๑.๕ เมตรสุ ดท้ำยของโคนเสำเข็มหรื อสุ ด
แท้แต่ระยะที่ตอ้ งใช้เสำส่ ง
๔.๙.๒.๒ ให้ขีดเครื่ องหมำยทุกระยะ ๓๐ ซม. ที่ ส่วนล่ำงของตะเกี ยบปั้ นจัน่ เป็ นระยะเท่ำกับ
ระยะที่จะต้องส่ งเสำเข็มลงไปในชั้นดินจนถึงระดับที่กำหนด
๔.๙.๒.๓ ให้บนั ทึกกำรจมตัวของเสำเข็ม เช่นเดียวกับที่ปฏิบตั ิตำมข้อ ๔.๙.๑.๒, ๔.๙.๑.๓ และ
๔.๙.๑.๔
๔.๑๐ วิธีทดสอบความสมบูรณ์ ของเสาเข็มเจาะ
เสำเข็มเจำะที่น่ำสงสัยว่ำจะไม่สมบูรณ์หรื อขำดตอน หรื อเสำเข็มแรงเหวีย่ งที่มีกำรต่อเชื่อมและ
มีแนวโน้มว่ำจะเสี ยหำยเช่ น เอียงโย้ไปจำกแนวจนอำจจะหัก จะต้องมีกำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์
ของเสำเข็มโดยวิธีไม่ทำลำย เช่น Seismic Test ค่ำใช้จ่ำยเป็ นภำระของผูร้ ับจ้ำง
๔.๑๑ วิธีทดสอบกาลังของเสาเข็ม
เสำเข็มเจำะหรื อเสำเข็มแรงเหวีย่ งที่ใช้ระบบเจำะเสี ยบหรื อ Non-Vibration Pile (NVP)

/จะต้องทดสอบ......

-๗๐จะต้องทดสอบกำลังของเสำเข็มตำมวิธีมำตรฐำนหรื อตำมหลักวิชำกำรที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ให้ใช้ส่วน
ปลอดภัยไม่นอ้ ยกว่ำ ๒.๐
กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสิ นทร์
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