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หมวดที ่๑ รายการทั่วไป 
 
๑.๑ ค าจ ากดัความ ค  ำต่ำงๆ ท่ีระบุในรำยกำรละเอียด มีควำมหมำยดงัต่อไปน้ี 

1.1.1 ผู้ว่าจ้าง หมำยถึง หวัหนำ้ส่วนรำชกำรซ่ึงด ำเนินกำรจำ้งในนำมของส่วนรำชกำรนั้นๆ 
1.1.2 ผู้รับจ้าง หมำยถึง บุคคลหน่ึงหรือหลำยคน ห้ำหรือบริษทั ท่ีท ำกำรรับเหมำก่อสร้ำงซ่ึงผูว้ำ่จำ้ง

ยอมรับผลกำรประกวดรำคำ และไดล้งนำมในสัญญำจำ้งน้ีแลว้ นอกจำกน้ียงัรวมถึงตวัแทนท่ีผู ้
รับจำ้งแต่งตั้งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร หรือผูรั้บช่วงสิทธ์ิท่ีไดรั้บควำมยนิยอมจำกผูว้ำ่จำ้งแลว้ 

1.1.3 คณะกรรมการตรวจการจ้าง หมำยถึงคณะบุคคลท่ีผูว้ำ่จำ้งแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนเพื่อท ำหนำ้ท่ี
ตรวจกำรจำ้งใหเ้ป็นไปตำมแบบรูปรำยกำร 

1.1.4 ผู้ควบคุมงาน หมำยถึง บุคคลผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจำก “ผู้ว่าจ้าง” เพื่อท ำหนำ้ท่ีประสำนงำนกบั
หน่วยงำนอ่ืน ๆ และควบคุมกำรก่อสร้ำง ณ สถำนท่ีก่อสร้ำง 

1.1.5 แบบรูป (Drawing) หมำยถึง แบบรำยละเอียดท่ีระบุถึง แผนผงั รูปร่ำง ขนำด ลกัษณะ จ ำนวน 
รวมทั้งรำยกำรของงำนต่ำงๆ ท่ีผูรั้บจำ้งจะตอ้งจดัท ำให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว ้กำรอ่ำนแบบ
รูปจะดูจำกแบบรูปเพียงแผ่นใดแผน่หน่ึงไม่ได ้ ตอ้งดูแบบรูปประกอบกนัทั้งชุดหรือทุกแผ่น  
เพื่อให้กำรก่อสร้ำงสำมำรถบรรลุตำมวตัถุประสงค์แห่งสัญญำเป็นหลัก  ค  ำวินิจฉัยของ
คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งถือเป็นส้ินสุด 

1.1.6 รายการมาตรฐานการก่อสร้าง (Specification) หมำยถึง ขอ้ก ำหนดวิธีกำรก่อสร้ำง ตลอดจน
รำยละเอียดอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่อำจก ำหนดไวใ้ห้หมดไดใ้นแบบรูป รำยกำรมำตรฐำนกำรก่อสร้ำงน้ี
จะตอ้งใชคู้่ไปกบัแบบรูป 

1.1.7 แบบรูปขยายรายละเอยีด (Shop Drawing) หมำยถึง แบบแสดงรำยละเอียดของงำนท่ีจะท ำกำร
ก่อสร้ำงในแต่ละขั้นตอนเพิ่มเติมจำกแบบรูปท่ีได้ท ำกำรออกแบบไว ้ซ่ึงจะตอ้งท ำข้ึนโดยผู ้
รับจำ้ง ผำ่นกำรตรวจสอบและอนุมติัจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งก่อนด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
ในกรณีท่ีมีเน้ืองำนท่ีแบบรูปไม่แสดงรำยละเอียดท่ีระบุถึง ให้เป็นหนำ้ท่ีของผูรั้บจำ้งตอ้งจดัท ำ
แบบรูปและแบบรูปขยำยรำยละเอียดพร้อมกันไป เสนอให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
พิจำรณำอนุมติัก่อนด ำเนินกำรก่อสร้ำงดว้ย ค่ำใชจ่้ำยในกำรน้ี “ผู้รับจ้าง” เป็นผูอ้อกค่ำใชจ่้ำย
เองทั้งส้ินและผูรั้บจำ้งจะใชเ้ป็นเหตุในกำรขอขยำยเวลำไม่ได ้

1.1.8 แบบรูปการก่อสร้างจริง (As-built Drawing) หมำยถึง แบบแสดงรำยละเอียดของงำนท่ี
ก่อสร้ำงจริงในแต่ละขั้นตอนท่ีมีกำรแกไ้ขจำกแบบรูปเดิมซ่ึงไดท้  ำกำรออกแบบไวเ้พื่อเก็บไว้
เป็นหลกัฐำนในดำ้นกำรขยำยงำนและกำรบ ำรุงรักษำในอนำคต จดัท ำโดยผูรั้บจำ้งดว้ยกระดำษ
ไขหรือฟิล์มเขียนแบบหรือส่ืออ่ืนใด และผ่ำนกำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้ง 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรน้ีผูรั้บจำ้งเป็นผูอ้อกค่ำใชจ่้ำยทั้งส้ิน 

 
/๑.๒  รำยละเอียดทัว่ไป... 

 
 



 

 

-๒- 

๑.๒ รายละเอยีดทัว่ไป 
๑.๒.๑ กำรก่อสร้ำงตำมสัญญำตอ้งใหเ้ป็นไปตำมท่ีปรำกฏในแบบรูปและรำยกำรมำตรฐำนกำรก่อสร้ำง

ซ่ึงคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยไดล้งนำมก ำกบัและถือวำ่เป็นส่วนหน่ึงของสัญญำ 
1.2.2 ผูรั้บจำ้งตอ้งตรวจดูแบบรูปและรำยกำรมำตรฐำนกำรก่อสร้ำงโดยถ่ีถว้น รวมทั้งท ำกำรส ำรวจ

สถำนท่ีก่อสร้ำงในวนัช้ีสถำนท่ีให้เขำ้ใจแจ่มแจง้โดยตลอด เพื่อไม่ให้มีกำรผิดพลำดในกำร
เสนอรำคำ  หรือในระหวำ่งกำรก่อสร้ำง ถำ้ปรำกฏวำ่มีกำรขดัแยง้กนั หรือขอ้ควำมในแบบรูป
และรำยกำรมำตรฐำนกำรก่อสร้ำงเกิดมีปัญหำหรือแบบรูปพิมพไ์ม่ชดัเจน ผูรั้บจำ้งจะตอ้งเสนอ
ขอควำมเห็นชอบหรือค ำวินิจฉยัจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งเสียก่อน ถำ้ผูรั้บจำ้งไม่ปฏิบติั
ตำมน้ี หำกมีขอ้ผิดพลำดใด ๆ เกิดข้ึน ผูรั้บจำ้งจะตอ้งรับผิดชอบในกำรท่ีจะแกไ้ขขอ้ผิดพลำด
นั้นๆ ใหถู้กตอ้งตำมค ำสั่งของคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งโดยไม่เพิ่มเงินและไม่เพิ่มเวลำ 

1.2.3 ส่ิงใดท่ีไม่ไดก้ล่ำวไวใ้นแบบรูปหรือรำยกำรมำตรฐำนกำรก่อสร้ำง แต่ส่ิงนั้นเป็นส่วนจ ำเป็นท่ี
ตอ้งกระท ำเพื่อให้งำนเสร็จสมบูรณ์ด้วยดีและถูกตอ้งตำมหลกัวิชำช่ำงแล้ว ผูรั้บจำ้งจะตอ้ง
ท ำงำนนั้นๆ โดยไม่เพิ่มเงินและไม่เพิ่มเวลำ 

1.2.4 ส่ิงใดท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นแบบรูปหรือรำยกำรมำตรฐำนกำรก่อสร้ำง แต่ในทำงปฏิบติังำนช่ำงไม่
อำจระบุไวไ้ดค้รบถว้น เช่น ควำมอ่อนแก่ของสี กำรติดตั้ง รูปร่ำงลกัษณะ และส่ิงปลีกย่อย
ต่ำงๆ ตลอดจนแบบรูปขยำยรำยละเอียดท่ีผูว้ำ่จำ้งเห็นชอบแลว้ เป็นตน้ ผูว้ำ่จำ้งจะช้ีแจงอธิบำย
รำยละเอียดให้เป็นลำยลักษณ์อักษรขณะช้ีสถำนท่ี หรือขณะท ำกำรก่อสร้ำง กำรช้ีแจง
รำยละเอียดน้ีถือเป็นส่วนประกอบของแบบรูปและเป็นเอกสำรส่วนหน่ึงในสัญญำกำรก่อสร้ำง
คร้ังน้ีดว้ย 

1.2.5 กำรอ่ำนแบบรูปและกำรก ำหนดขนำดท่ีระบุเป็นตวัเลข ให้ถือเอำระยะต่ำงๆ ท่ีก ำหนดไวเ้ป็น
มำตรำเมตริก ยกเวน้ส่วนท่ีระบุไวเ้ป็นอย่ำงอ่ืนชัดเจน และในกรณีท่ีมีควำมขดัแยง้ในเชิง
ตวัเลข เช่น ควำมยำวรวมไม่เท่ำกบัผลบวกควำมยำวช่วงยอ่ย ผูรั้บจำ้งตอ้งเสนอค ำขอวินิจฉัย
จำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งก่อนด ำเนินกำร 

1.2.6 ค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ในระหว่ำงด ำเนินกำร เช่น ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำน ้ ำประปำ ค่ำกระแสไฟฟ้ำ และ
กำรทดสอบทุกชนิด ตลอดจนกำรเคล่ือนยำ้ยงำนสำธำรณูปโภค เป็นหนำ้ท่ีของผูรั้บจำ้งจะตอ้ง
ติดต่อและออกค่ำใชจ่้ำยเองทั้งส้ิน 

1.2.7 ผูรั้บจำ้งจะตอ้งจดัหำและใชค้นงำน หรือช่ำงฝีมือท่ีมีควำมรู้ควำมช ำนำญโดยผำ่นกำรทดสอบ
มำตรฐำนฝีมือช่ำงจำกคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน หรือผูท่ี้มี
วุฒิบตัรระดบั ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่ำ จำกสถำบนักำรศึกษำท่ีคณะกรรมกำร
ขำ้รำชกำรพลเรือนรับรองใหเ้ขำ้รับรำชกำรได ้มำด ำเนินกำรนั้นๆ โดยเฉพำะ และตอ้งจดัหำมำ
ใหเ้พียงพอเพื่อใหด้ ำเนินกำรไดท้นัเวลำ  ถำ้คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งเห็นวำ่ลูกจำ้งหรือช่ำง 

 

/ใดของผูรั้บจำ้งไม่... 



 

 

-๓- 

  ใดของผูรั้บจำ้งไม่เขำ้ใจงำน ประพฤติตนไม่เหมำะสม  ฝีมือไม่ดี  ท ำงำนหยำบ  สะเพร่ำ    
                    คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งมีอ ำนำจขอใหเ้ปล่ียนลูกจำ้งหรือช่ำงคนนั้นไดท้นัที ผูรั้บจำ้งจะ 

ตอ้งจดัหำคนใหม่มำแทนโดยเร็ว ส่วนกำรแกไ้ขหรือเวลำท่ีเสียไปเพรำะกำรน้ีผูรั้บจำ้งจะถือ     
เป็นขอ้อำ้งส ำหรับเรียกร้องค่ำเสียหำยหรือขยำยก ำหนดเวลำเพิ่มอีกไม่ได ้

1.2.8 ผูรั้บจ้ำงจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้กำร
ปฏิบติังำนเป็นไปอย่ำงถูกต้อง หำกมีควำมเสียหำยเกิดข้ึนจำกกำรปฏิบติังำนนั้น ผูรั้บจ้ำง
จะตอ้งเป็นผูอ้อกค่ำใชจ่้ำยชดเชยค่ำเสียหำยนั้นๆ 

1.2.9 ผูรั้บจำ้งจะตอ้งป้องกนัควำมเสียหำยมิให้เกิดข้ึนแก่ทรัพยสิ์นและสำธำรณูปโภคใกลเ้คียง ตอ้ง
ด ำเนินกำรโดยวิธีท่ีถูกตอ้งและปลอดภยั ป้องกนัอุบติัเหตุต่ำงๆ ผูรั้บจำ้งจะตอ้งรับผิดชอบต่อ
อนัตรำยท่ีจะเกิดข้ึนแก่คนงำนเน่ืองจำกกำรปฏิบติัตำมหนำ้ท่ี โดยจ่ำยเงินค่ำรักษำพยำบำลและ
ค่ำเสียหำยแก่คนงำนนั้นๆ 

1.2.10 ใหผู้รั้บจำ้งจดัหำ Master key ส ำหรับอำคำรท่ีมีจ ำนวนกุญแจลูกบิดตั้งแต่ ๒๐ ชุดข้ึนไป 
1.2.11 ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัยในกำรปฏิบติังำนตำมสัญญำ ผูรั้บจำ้งจะตอ้งรำยงำนถึงเหตุสุดวิสัยนั้น

ต่อผูว้ำ่จำ้งโดยพลนั 
1.2.12 ให้ผูรั้บจำ้งจดัท ำแบบรูปท่ีก่อสร้ำงจริงและส่งมอบให้ผูว้ำ่จำ้งตำมเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีระบุไว ้ผูว้่ำ

จำ้งจะถือวำ่งำนก่อสร้ำงไดแ้ลว้เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดนบัแต่วนัท่ีส่งมอบงำนงวดสุดทำ้ย แต่จะ
ยงัไม่คืนเงินค ้ำประกนัสัญญำใหจ้นกวำ่ผูรั้บจำ้งจะส่งมอบแบบรูปท่ีก่อสร้ำงจริงใหผู้ว้ำ่จำ้ง 

๑.๓ ข้อก าหนดเกีย่วกบัการเคล่ือนย้ายงานสาธารณูปโภค 
๑.๓.๑ หำกผูรั้บจำ้งจ ำเป็นตอ้งยำ้ยออกหรือยำ้ยกลบัท่ีเดิม ของงำนสำธำรณูปโภคท่ีมีอยูใ่นแนวเขต

ทำงหรืออยูใ่นพื้นท่ีท่ีจะท ำกำรก่อสร้ำง ผูรั้บจำ้งจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกผูค้วบคุมงำนก่อนท่ี
จะเร่ิมงำนใดๆ เก่ียวกบักำรร้ือถอน หรือท ำงำนใดท่ีจะเก่ียวขอ้งกบังำนสำธำรณูปโภคมี 

            อยูเ่ดิม   ผูรั้บจำ้งจะตอ้งแจง้ใหห้น่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริกำรสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ทรำบล่วง 
            หนำ้ก่อนท ำกำรก่อสร้ำงส่วนของงำนท่ีจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัระบบสำธำรณูปโภคเดิม หน่วยงำน     
            ท่ีจะตอ้งแจง้ใหท้รำบมีดงัน้ี 

                                  ก. ผูค้วบคุมงำน 
                                  ข.  เจำ้ของและผูอ้ยูอ่ำศยัในบริเวณท่ีจะเกิดควำมเดือดร้อน 
   ค. หน่วยงำนทำงรำชกำร รัฐวสิำหกิจท่ีมีหนำ้ท่ีดูแลสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.3.2 ขั้นตอนกำรปฏิบติังำนของผูรั้บจำ้งใหเ้ป็นไปตำมกฎและระเบียบของหน่วยงำนผูรั้บผิดชอบใน
แต่ละส่วน งำนท่ีเก่ียวกบักำรตดักระแสไฟฟ้ำ สำยโทรศพัท ์ หรือท่อประปำ จะตอ้งใหด้ ำเนิน 
กำรโดยเจำ้หนำ้ท่ีของหน่วยงำนผูรั้บผิดชอบโดยผูรั้บจำ้งจะตอ้งเป็นผูอ้อกค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดใน 

              อตัรำท่ีไดท้  ำกำรตกลงเห็นชอบกนัทั้งสองฝ่ำยระหวำ่งผูรั้บจำ้งกบัหน่วยงำนนั้น ๆ 
 

/๑.๓.๓ กำรซ่อมแซม... 



 

 

-๔- 

๑.๓.๓ กำรซ่อมแซมและท ำควำมสะอำด ผูรั้บจำ้งจะต้องท ำกำรซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพเดิม หรือ
จดัหำมำชดใชส้ำธำรณูปโภคส่วนบุคคล หรือส่วนสำธำรณะใดๆ ก็ตำมท่ีเสียหำยเน่ืองจำกกำร 

            ท ำงำนของผูรั้บจำ้ง 
 

๑.๔ การเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ 
๑.๔.๑ ผูรั้บจ้ำงจะต้องจัดหำและใช้วสัดุก่อสร้ำงท่ีมีคุณภำพดีให้ครบตำมแบบรูปและรำยกำร

มำตรฐำนกำรก่อสร้ำงทุกประกำรและจะตอ้งจดัหำมำให้ครบถว้นทนัเวลำ วสัดุท่ีจ  ำเป็นตอ้งสั่ง
จำกต่ำงประเทศหรือท ำข้ึนใหม่เป็นพิเศษ หรือส่ิงของท่ีมีจ ำหน่ำยในทอ้งตลำดจ ำนวนจ ำกดั 
ผูรั้บจำ้งจะตอ้งสั่งทนัทีเพื่อให้ทนักบัระยะเวลำท่ีใช้ในกำรก่อสร้ำง ในกรณีท่ีจ ำเป็นจะตอ้งมี
กำรเปล่ียนแปลงวสัดุ หรือลดปริมำณงำนอนัเน่ืองมำจำกไม่อำจจดัหำวสัดุดงักล่ำวแลว้ได ้ให้
อยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้ง 

๑.๔.๒ วสัดุและอุปกรณ์ท่ีน ำมำใช้ในกำรก่อสร้ำงคร้ังน้ี จะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งำนมำก่อน
ยกเวน้กรณีท่ีระบุไวเ้ป็นอย่ำงอ่ืน มีคุณภำพดีถูกตอ้งตำมแบบรูปและรำยกำรมำตรฐำนกำร
ก่อสร้ำงและเป็นไปตำมสัญญำ วสัดุอุปกรณ์ท่ีจะน ำมำใชต้ลอดจนตวัอย่ำงของวสัดุท่ีน ำมำใช้
ในงำนก่อสร้ำง จะต้องน ำตวัอย่ำงหรือแคตตำล๊อควสัดุมำให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
พิจำรณำรับรองวำ่ถูกตอ้งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  ก่อนท่ีจะท ำกำรติดตั้งจริงไม่นอ้ยกวำ่ ๒๐ วนั 

๑.๔.๓ วสัดุและเคร่ืองมือท่ีน ำมำใช้ในกำรก่อสร้ำงน้ี เช่น  เคร่ืองผสมคอนกรีต  เคร่ืองสั่นคอนกรีต  
ค  ้ำยนั นัง่ร้ำน เป็นตน้ จะตอ้งใช้ชนิดท่ีมีคุณภำพและใช้กำรได้ดี ซ่ึงผูรั้บจำ้งจะตอ้งหำมำให้
ทนัเวลำและมีจ ำนวนเพียงพอ เหมำะสมกบัขนำดของงำนก่อสร้ำง 

๑.๔.๔ วสัดุต่ำงๆ ท่ีระบุช่ือโดยเฉพำะเจำะจงไว ้หรือท่ีก ำหนดคุณภำพเทียบเท่ำในแบบรูปหรือรำยกำร
มำตรฐำนกำรก่อสร้ำง หำกผูรั้บจำ้งประสงค์จะใช้วสัดุท่ีมีคุณภำพเทียบเท่ำให้ผูรั้บจำ้งจดัท ำ
รำยละเอียดแสดงควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งใช้วสัดุคุณภำพเทียบเท่ำแทน และแสดงหลกัฐำนในกำร
เปรียบเทียบคุณภำพและรำคำให้เห็นชดัเจน เสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งเพื่อวินิจฉัย
และใหค้วำมเห็นชอบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเสียก่อน จึงจะสำมำรถน ำไปใชใ้นกำรก่อสร้ำงตำม
สัญญำได ้ทั้งน้ีหำกวสัดุท่ีขอใชเ้ทียบเท่ำมีรำคำสูงกวำ่ ผูรั้บจำ้งจะไม่คิดเพิ่มเงินและไม่เพิ่มเวลำ
หำกจ ำเป็นจะตอ้งมีกำรทดสอบคุณสมบติั จะตอ้งท ำกำรทดสอบโดยสถำบนัท่ีเช่ือถือได ้โดย
ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งเสียก่อน ทั้งน้ีผูรั้บจำ้งจะตอ้งเป็นผูติ้ดต่อ
และออกค่ำใชจ่้ำยเองทั้งส้ิน 

 
 
 
 

/๑.๔.๕ วสัดุก่อสร้ำง... 
 



 

 

-๕- 

๑.๔.๕ วสัดุก่อสร้ำง เคร่ืองอุปกรณ์ในกำรก่อสร้ำง ตอ้งอยูใ่นควำมดูแลรักษำของผูรั้บจำ้งและตอ้งเก็บ
ไวใ้นท่ีซ่ึงมีเคร่ืองป้องกนัท่ีดีมิให้เกิดกำรเสียหำยข้ึน ส่ิงใดท่ีเสียหำยมีคุณภำพไม่ดีหรือไม่
ถูกตอ้งตำมแบบรูปและรำยกำรมำตรฐำนกำรก่อสร้ำงให้น ำออกไปจำกบริเวณก่อสร้ำงทนัที
หรือห้ำมมิให้ผูรั้บจ้ำงน ำเข้ำมำในบริเวณก่อสร้ำง มิฉะนั้นจะถือว่ำผูรั้บจ้ำงมีเจตนำท่ีจะ
หลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัตำมแบบรูปและรำยกำรมำตรฐำนกำรก่อสร้ำงท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำ 

  
๑.๕ ข้อปฏิบัติในการก่อสร้าง 

๑.๕.๑ การก่อสร้างโรงงานและที่พักคนงานช่ัวคราว ถำ้ผูรั้บจำ้งประสงคจ์ะท ำกำรปลูกสร้ำงโรงงำน
หรือท่ีพกัคนงำนชัว่ครำวในบริเวณท่ีก่อสร้ำง จะตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจกำรจ้ำงเสียก่อน สถำนท่ีและขนำดพื้นท่ีจะก ำหนดให้ตำมควำมเหมำะสม ส่วนท่ีพกั
คนงำนจะตอ้งจดัสร้ำงท่ีพกั ท่ีปรุงอำหำร ส้วมและห้องน ้ ำให้มิดชิดและถูกสุขลกัษณะ วสัดุท่ี
ใชส้ร้ำงจะตอ้งไม่ติดไฟง่ำยไม่สกปรกหรือรกรุงรัง คนงำนท่ีอำศยัจะอยูไ่ดเ้ฉพำะผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบักำรก่อสร้ำงน้ี และตอ้งอยูใ่นบริเวณท่ีก่อสร้ำงน้ีเท่ำนั้น หำ้มเขำ้ไปเก่ียวขอ้งในบริเวณอ่ืน ๆ 

  ผูรั้บจ้ำงจะต้องจดัห้องท ำงำนให้กับผูค้วบคุมงำนขนำดของห้องต้องพอเหมำะท่ีจะ
ปฏิบติังำนโดยมีกระดำนไวทบ์อร์ดสั่งงำน ท่ีติดแบบรูป โต๊ะท ำงำนพร้อมเกำ้อ้ี ห้องสุขำ โดย
จะจดัรวมอยูใ่กลก้บัท่ีท ำงำนของผูรั้บจำ้งก็ได ้เพื่อใชป้ระโยชน์ร่วมกนั 

๑.๕.๒ การร้ือถอนส่ิงก่อสร้างเดิม ถำ้กำรก่อสร้ำงน้ีจ ำเป็นตอ้งร้ือถอนส่ิงก่อสร้ำงเดิมของผูว้ำ่จำ้ง และ
ในรำยกำรมิไดก้ ำหนดไว ้ให้ผูรั้บจำ้งเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งก่อน และ
เม่ืออนุมติัแล้วจึงจะท ำกำรร้ือถอนได้ กำรร้ือถอนส่ิงต่ำงๆ เป็นหน้ำท่ีของผูรั้บจ้ำงจะต้อง
ด ำเนินกำรและออกค่ำใชจ่้ำยเองทั้งส้ิน ส่วนวสัดุต่ำงๆ ของผูว้ำ่จำ้งท่ีร้ือถอนออกน้ีถือเป็นของ 
ผูว้ำ่จำ้งทั้งหมด ผูรั้บจำ้งจะตอ้งน ำไปเก็บไว ้ณ ท่ีอนัสมควรซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งจะ
ก ำหนดให้ ทั้งน้ีโดยทุนทรัพยข์องผูรั้บจำ้งเองทั้งส้ิน เวน้แต่สัญญำจะระบุไวอ้ย่ำงชดัเจนเป็น
อยำ่งอ่ืน 

๑.๕.๓ การปักผังและวางระดับ ผูรั้บจำ้งจะตอ้งท ำกำรปักผงัและวำงระดบัท่ีก ำหนดไวใ้ห้ถูกตอ้งตำม
แบบรูปหรือรำยกำรมำตรฐำนกำรก่อสร้ำง เม่ือผูรั้บจำ้งปักผงัเรียบร้อยแลว้ให้แจง้ผูว้ำ่จำ้งเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อแจง้คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งให้ไปตรวจสอบผงัช่วงระยะเวลำในกำร
ตรวจสอบผงัของคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้ง ผูรั้บจำ้งจะอำ้งเป็นเหตุในกำรขอต่ออำยุสัญญำ
จ้ำงไม่ได้  ในกำรน้ีผูรั้บจ้ำงต้องท ำกำรส ำรวจโดยรอบสถำนท่ีก่อสร้ำงและจดัให้มีระบบ
ป้องกนัควำมเสียหำยท่ีจะเกิดแก่ส่ิงก่อสร้ำงท่ีอยูข่ำ้งเคียงดว้ย 

 
 

 
/๑.๕.๔  แบบขยำย… 

 



 

 

-๖- 

๑.๕.๔ แบบขยายรายละเอียดขณะก่อสร้าง  ไดแ้ก่ แบบขยำยต่ำงๆ ท่ีจดัท ำขณะก่อสร้ำง เช่น ผงัฝ้ำ
เพดำน ผงักำรเดินท่อต่ำงๆ เป็นต้น ให้ถือเป็นหน้ำท่ีของผู ้รับจ้ำงจะต้องท ำแบบขยำย
รำยละเอียดข้ึนและเสนอใหค้ณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งตรวจแกไ้ขและเห็นชอบเสียก่อนจึงจะ
น ำไปใชท้  ำกำรก่อสร้ำงในส่วนนั้นๆ ได ้

๑.๕.๕ ให้ผูรั้บจำ้งท ำป้ำยแสดงรำยกำรก่อสร้ำง จ ำนวนเงินงบประมำณค่ำก่อสร้ำง ระยะเวลำกำร
ก่อสร้ำง ส่วนรำชกำรผูรั้บผดิชอบและขอ้ควำมอ่ืนท่ีจ ำเป็นใหเ้ห็นอยำ่งชดัเจนในบริเวณท่ีท ำ 

             กำรก่อสร้ำงดว้ย 
๑.๕.๖ ให้ผูรั้บจำ้งลงลำยมือช่ือรับทรำบในสมุดบนัทึกกำรควบคุมงำนก่อสร้ำงประจ ำวนัของผูว้ำ่จำ้ง

ดว้ย 
 

๑.๖ การตรวจรับงานเพ่ือจ่ายเงินงวด 

1.6.1 การส ารวจเพื่อการตรวจรับงาน ผูรั้บจ้ำงจะต้องแจ้งให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงทรำบ
หลงัจำกท่ีท ำงำนเสร็จพร้อมทั้งส่งรูปถ่ำยแสดงผลงำนแต่ละขั้นตอน และคณะกรรมกำรตรวจ
กำรจำ้งจะยอมรับงำนจำกผูรั้บจำ้งก็ต่อเม่ือเห็นวำ่ผลกำรตรวจสอบนั้นถูกตอ้งตรงกบัท่ีแสดงไว้
ในแบบรูปและรำยกำรมำตรฐำนกำรก่อสร้ำง 

1.6.2 กำรท่ีคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งได้ตรวจรับหรือยอมรับว่ำผูรั้บจำ้งไดท้  ำงำนเสร็จบำงส่วน
เพื่อจ่ำยเงินแต่ละงวดนั้นมิใช่กำรยอมรับงำนบำงส่วนนั้นหรือทั้งหมดวำ่ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ 
ผูรั้บจำ้งยงัคงตอ้งรับผดิชอบต่องำนนั้นๆ และบ ำรุงรักษำใหอ้ยูใ่นสภำพสมบูรณ์ตลอดไปโดยผู ้
รับจ้ำงเป็นผูอ้อกค่ำใช้จ่ำยเองทั้ งส้ินจนกว่ำจะมีกำรส่งมอบและตรวจรับงำนงวดสุดท้ำย
ครบถว้นบริบูรณ์แลว้ 

๑.๗ การส่งมอบงาน 

1.7.1 การท าความสะอาดสถานที่ ผูรั้บจำ้งจะตอ้งท ำควำมสะอำดสถำนท่ีใหเ้รียบร้อย และผูว้ำ่จำ้ง 
                    สำมำรถใชง้ำนไดท้นัทีท่ีตรวจรับและส่งมอบงำน 

1.7.2 การตกแต่งบริเวณ ผูรั้บจำ้งจะตอ้งกลบเกล่ียบริเวณให้เรียบร้อย หรือตำมท่ีไดก้ ำหนดไว ้เศษ
วสัดุก่อสร้ำงต่ำงๆ เช่น ขยะ เศษอิฐ ไม ้ปูน ทรำย โรงงำน และส้วมชัว่ครำว เป็นตน้ จะตอ้งขน
ยำ้ยไปให้พน้บริเวณภำยใน ๗ วนั นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งไดต้รวจรับงำนงวด
สุดทำ้ยเรียบร้อยแลว้ 

1.7.3 เอกสำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบ ำรุงรักษำ คู่มือกำรใช้อุปกรณ์ต่ำงๆ ใบเสร็จหรือใบมดัจ ำ
มิเตอร์ไฟฟ้ำ ประปำ เป็นตน้ ตอ้งส่งมอบใหค้ณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งเพื่อท ำกำรส่งมอบงำน
โดยจดัใส่แฟ้มใหเ้รียบร้อย 

 
 

                                                                                                                           /๑.๗.๔  กุญแจต่ำง ๆ… 
 



 

 

-๗- 

1.7.4 กุญแจต่ำงๆ ผูรั้บจำ้งตอ้งจดัท ำป้ำยถำวรแจง้รำยละเอียดไวก้บัลูกกุญแจให้ตรงกบัแม่กุญแจทุก
ชนิด และตอ้งส่งมอบใหผู้ว้ำ่จำ้งทั้งหมดทนัทีเม่ือผูว้ำ่จำ้งรับมอบงำนแลว้ อน่ึง ในระหวำ่งท่ียงั
มิไดท้  ำกำรรับมอบงำน ลูกกุญแจเหล่ำน้ีจะตอ้งอยู่ในควำมดูแลรักษำของผูรั้บจำ้งอยำ่งดี และ
ห้ำมจ ำลองกุญแจเหล่ำน้ีโดยเด็ดขำดไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งส้ิน หำกผูรั้บจำ้งท ำลูกกุญแจหำย ผูรั้บ
จำ้งจะตอ้งเปล่ียนกุญแจชุดใหม่โดยจะคิดเงินและเวลำเพิ่มอีกไม่ได ้

๑.๘ การตรวจการจ้างและการควบคุมงาน 
 ใหเ้ป็นไปตำมระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีวำ่ดว้ยกำรพสัดุฉบบัล่ำสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ หมวดท่ี ๒ รำยกำรสถำปัตยกรรม... 
 

 
 



 

 

หมวดที ่๒ รายการสถาปัตยกรรม 
 
๒.๑ งานก่ออฐิและฉาบปูน 
 ๒.๑.๑ วสัดุ 

 ๒.๑.๑.๑ อิฐก่อสร้างสามัญ มี ๒ ประเภท คือ 
 ประเภทท่ี ๑ อิฐขนาดเล็ก  (อิฐมอญ) ใช้อิฐท่ีผลิตข้ึนตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ ์

อุตสำหกรรม มอก .๗๗-๒๕๑๗ ท ำด้วยมือหรือเคร่ืองจักร เหมำะ
ส ำหรับใชก่้อผนงัหรือก ำแพงท่ีมีกำรฉำบปูนปิดผวิ 

 ประเภทท่ี ๒ อิฐขนาดใหญ่ เป็นอิฐท่ีมีลักษณะเป็นก้อนส่ีเหลี่ยมขนาดใหญ่กว่าอิฐ
มอญ ผิวหน้าเรียบ มีร่องส าหรับยึดปูนก่อ เช่น อิฐ บ .ป.ก. ท าด้วย
เคร่ืองจักร เหมาะส าหรับใช้ก่อผนังหรือก าแพงชนิดโชว์ผิวอิฐ 

 ในกรณีท่ีแบบรูปและรำยกำรละเอียด  มิไดก้ ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน    ใหใ้ชอิ้ฐ   
ประเภทท่ี ๑ 

2.1.1.2 คอนกรีตบล็อกรับน ้าหนัก ใช้คอนกรีตบล็อกท่ีผลิตข้ึนตำมมำตรฐำนผลิตภณัฑ ์
อุตสำหกรรม มอก. ๕๗-๒๕๑๖ 

2.1.1.3 คอนกรีตบล็อกไม่รับน ้าหนัก เป็นคอนกรีตบล็อกท่ีไม่รับน ้ำหนกัทำงโครงสร้ำง 
2.1.1.4 อิฐคอนกรีต ใชท่ี้ผลิตข้ึนตำมมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม มอก.๕๙-๒๕๑๖ คือ

อิฐก่อสร้ำงท่ีท ำข้ึนจำกคอนกรีต รวมทั้งสปลิตบล็อกดว้ย 
2.1.1.5 ปูนซีเมนต์ ใช้ปูนซีเมนต์ผสมตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก .๓๐-

๒๕๑๗ เช่น ปูนตรำเสือ ตรำนกอินทรี เป็นตน้ 
2.1.1.6 ปูนซีเมนต์ขาว ใชปู้นซีเมนตข์ำวตำมมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม มอก .๑๓๓-

๒๕๑๘ 
2.1.1.7 ปูนขาว ใชปู้นขำวท่ีเผำสุกบดละเอียดดีแลว้ปรำศจำกดินและส่ิงสกปรกอยำ่งอ่ืนเจือ

ปน 
๒.๑.๑.๘ ทราย ใชท้รำยน ้ำจืดท่ีสะอำด มีควำมคม ปรำศจำกดินหรือส่ิงสกปรกอยำ่งอ่ืนเจือปน 

ขนำดของเมด็ทรำยจะตอ้งมีขนำดใกลเ้คียงกนั โดยร่อนผำ่นตะแกรงก่อนน ำมำใช ้
2.1.1.8 น ้า ตอ้งสะอำดและปรำศจำก น ้ำมนั กรด ด่ำง เกลือ อินทรียวตัถุ หรือสำรอ่ืนใดท่ีเป็น

อนัตรำยต่อปูนก่อและปูนฉำบ 
2.1.1.9 น ้ายาผสมปูนฉาบ ในกรณีท่ีแบบรูประบุใหใ้ชน้ ้ำยำแทนปูนขำวเพื่อผสมปูนฉำบได ้

 
 

 
/ ๒.๑.๒ กำรก่อ…. 

 



 

 

-๙- 
 ๒.๑.๒ การก่อ 

2.1.2.1 จะตอ้งก่อให้ไดแ้นวทั้งทำงตั้งและทำงนอนและตอ้งเรียบ ตอ้งใส่ปูนก่อให้เต็มรอยต่อ
รอบแผ่น ส่วนท่ีต่อชนกบัเสำหรือเสำเอ็นคอนกรีตตอ้งเสียบเหล็กเส้นขนำดเส้นผ่ำน
ศูนยก์ลำง ๖ ม.ม. ไวท่ี้เสำขณะหล่อทุกระยะไม่เกิน ๐.๔๐ เมตร และจะตอ้งรดน ้ำให ้

            ควำมช้ืนเสำคอนกรีตก่อนท ำกำรก่อ 
2.1.2.2 ในกรณีท่ีก ำแพงหรือผนังยำวหรือสูงกว่ำ ๒.๐๐ เมตร จะตอ้งมีเสำเอ็น และ/หรือ ทบั

หลงั ค.ส.ล. ตลอดควำมสูงและควำมยำวของก ำแพงหรือผนงันั้น ระยะห่ำงของเสำเอ็น
กบัเสำเอน็และทบัหลงักบัทบัหลงัตอ้งไม่เกิน ๒.๐๐ เมตร ขนำดของเสำเอ็นและทบัหลงั
ให้มีควำมหนำเท่ำกบัควำมหนำของก ำแพงหรือผนงั ส่วนควำมลึกหรือควำมกวำ้งตอ้ง
ไม่นอ้ยกวำ่ ๐.๑๐ เมตร เสริมเหล็กตำมยำวขนำดเส้นผำ่นศูนยก์ลำง ๖ ม.ม. ๒ เส้น และ
เหล็กปลอกแบบลูกโซ่ขนำดเส้นผำ่นศูนยก์ลำง ๖ ม.ม. ระยะเรียง ๐.๒๕ เมตร 

2.1.2.3 มุมผนงัหรือก ำแพงทุกมุมและส่วนท่ีอยูล่อยๆ โดยไม่ติดกบัเสำ ค.ส.ล. หรือส่วนท่ีติดกบั
วงกบประตูหนำ้ต่ำงจะตอ้งมีเสำเอ็นและทบัหลงั ค.ส.ล. ในส่วนของประตูให้เสำเอ็น
ประกบขอบนอกของวงกบและยดึจำกพื้นถึงทอ้งคำนดำ้นบน และส่วนของหนำ้ต่ำงนั้น
ใหมี้ทบัหลงัรองใตแ้ละเหนือวงกบยดึกบัเสำและมีเสำเอ็นรอบนอกวงกบยึดระหวำ่งทบั
หลงัทั้งสองนั้น ขนำดของเสำเอน็และทบัหลงัใหใ้ชเ้ช่นเดียวกบัขอ้ ๒.๑.๒.๒ 

2.1.2.4 ผนงัหรือก ำแพงท่ีก่อไม่ชนทอ้งคำนหรือพื้นจะตอ้งมีทบัหลงั ค.ส.ล. ทุกแห่ง ขนำดของ
ทบัหลงัเช่นเดียวกบัขอ้ ๒.๑.๒.๒ 

2.1.2.5 ผนงัหรือก ำแพงท่ีก่อชนทอ้งคำนหรือทอ้งพื้น ค.ส.ล. ทั้งหมด จะก่อเวน้ช่องไวป้ระมำณ
๐.๑๐ เมตร ทิ้งไวเ้ป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ ๓ วนั เพื่อให้ปูนก่อแข็งตวัและปรับเขำ้ท่ีเสียก่อน
จึงจะก่ออิฐใหช้นใตท้อ้งคำนหรือทอ้งพื้นได ้

 ๒.๑.๓ การฉาบปูน 

2.1.3.1 การฉาบปูนทัง้หมด เม่ือฉำบคร้ังสุดทำ้ยเรียบร้อยแลว้ ผิวจะตอ้งเรียบไม่เป็นลูกคล่ืน ได้
ด่ิงไดร้ะดบัทั้งแนวตั้งและแนวนอน มุมทุกมุมตอ้งไดฉ้ำก (เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นพิเศษใน
แบบรูปและรำยกำรประกอบแบบ) ถำ้มิไดร้ะบุลกัษณะกำรฉำบปูนเป็นอยำ่งอ่ืน ให้ถือ
วำ่เป็นฉำบเรียบทั้งหมด 

2.1.3.2 การท าผิวท้องพื้นส าเร็จรูป ในกรณีท่ีใช้พื้นส ำเร็จรูปท่ีมีผิวทอ้งพื้นเรียบและไม่มีฝ้ำ
เพดำนแต่มีกำรใช้งำนเสมือนฝ้ำเพดำนแลว้ ตอ้งท ำผิวทอ้งพื้นให้เรียบร้อยโดยใช้ปูน
ผสมทรำยละเอียดและใส่น ้ำใหเ้หลวทำดว้ยแปรงไมก้วำดเพื่ออุดรอยตำมด แต่ถำ้ผิวทอ้ง
พื้นขรุขระมำกใหใ้ชว้ธีิฉำบเรียบแทนซ่ึงอำจจะท ำร่องตรงรอยต่อของแผน่พื้นดว้ยก็ได ้

 
                                                                                                                        

  / ๒.๑.๓.๓ กำรบ่มผวิ.... 
 

 



 

 

-๑๐- 

2.1.3.3 การบ่มผิว เม่ือฉำบปูนเสร็จใหม่ๆ จะตอ้งบ่มผิวให้มีควำมช้ืนอยู่ตลอดเวลำ พยำยำม
หำทำงป้องกนัและหลีกเล่ียงมิให้ถูกแสงแดดโดยตรงหรือมีลมพดัจดัตอ้งปกคลุมผิว
ป้องกนัไว ้กำรบ่มผวิน้ีใหผู้รั้บจำ้งถือเป็นส่ิงส ำคญัท่ีจะตอ้งใหก้ำรดูแลเป็นพิเศษดว้ย 

2.1.3.4 การซ่อมผิวปูนฉาบ ผวิปูนท่ีแตกร้ำวและผวิปูนท่ีไม่จบักบัผนงัหลงัจำกกำรฉำบปูนแลว้ 
ให้ท ำกำรซ่อมโดยสะกัดปูนฉำบเดิมออกกวำ้งไม่น้อยกว่ำ ๐.๑๐ เมตร ท ำผิวเดิมให้
ขรุขระ ลำ้งสะอำด แลว้ฉำบปูนใหม่ ผิวปูนท่ีฉำบใหม่น้ีจะตอ้งเรียบเป็นเน้ือเดียวกนักบั
ผวิเดิม 

2.1.3.5 บัวหยดน ้า กำรฉำบปูนใตก้นัสำดหรือชำยคำท่ีเป็น ค.ส.ล.ทั้งหมด ให้เซำะร่องบวัน ้ ำ
หยดกวำ้งประมำณ ๑๐ ม.ม.  ลึกประมำณ ๕ ม.ม. ห่ำงจำกขอบดำ้นนอกโดยรอบ ๕๐ ม.
ม. ถึงแมใ้นแบบรูปและรำยกำรประกอบแบบจะไม่ระบุไวก้็ตำม 

๒.๒ งานหินขัดและหินล้าง 
 ๒.๒.๑ วสัดุ 

2.2.1.1 หิน ให้ใช้ชนิด ขนำดและส่วนผสมตำมท่ีก ำหนดให้เฉพำะแห่ง ในกรณีท่ีไม่ได้ระบุ
เจำะจงขนำดไวใ้ห้ใชหิ้นเกล็ดเบอร์ ๓ หินตอ้งสะอำด ปรำศจำกเศษดิน หินผุ ฝุ่ น หรือ
วสัดุชนิดอ่ืนเจือปน 

2.2.1.2 ปูนซีเมนต์ขาว ตำมมำตรฐำนผลิตภณัฑอุ์ตสำหกรรม มอก.๑๓๓-๒๕๑๘ 
2.2.1.3 สีผสม ใช้สีฝุ่ นอย่ำงดีส ำหรับผสมกบัปูนซีเมนต์โดยเฉพำะ ส่วนควำมอ่อนแก่ของสี

คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งจะก ำหนดให ้
2.2.1.4 น ้า น ้ำท่ีผสมตอ้งใสสะอำดใชด่ื้มได ้ปรำศจำกน ้ำมนั กรด ด่ำง เกลือ และส่ิงสกปรกหรือ

สำรท่ีเป็นอนัตรำยต่อซีเมนตเ์จือปน 
2.2.1.5 เส้นแบ่งหินขัด ให้ใช้ชนิด ขนำด และแผนผงัรูปตำมท่ีก ำหนดให้เฉพำะแห่ง ในกรณีท่ี

ไม่ไดร้ะบุเจำะจงไวใ้ห้ใชเ้ส้นทองเหลืองขนำด 
16

3  น้ิว และแบ่งหินขดัไม่เกิน ๔ ตำรำง

เมตร โดยให้ผู ้รับจ้ำงจัดท ำแบบขยำยรำยละเอียดกำรแบ่งพื้ นหินขัดเสนอให้
คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งเห็นชอบก่อน 

2.2.1.6 เส้นแบ่งหินล้าง โดยให้ใช้ชนิด ขนำดและแผนผงัรูปตำมท่ีก ำหนดให้ใชเ้ฉพำะแห่งใน
กรณีท่ีไม่ได้ระบุเจำะจงไวใ้ห้เวน้ร่องกวำ้งและลึก ๑๐ ม.ม. โดยใช้ไมร้ะแนงขนำด
ดงักล่ำวเป็นตวัชกัร่อง 

 ๒.๒.๒ วธีิการก่อสร้าง 
2.2.2.1 ให้ผูรั้บจ้ำงจดัท ำแผ่นตัวอย่ำงหินขัด หินล้ำง ตำมรำยละเอียดท่ีก ำหนดไวใ้นแบบ

ก่อสร้ำง เสนอใหค้ณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบแลว้จึงจะ 
            ด ำเนินกำรในสถำนท่ีก่อสร้ำงจริงได ้

                                                                                                                 / ๒.๒.๒.๒ ในกรณีท่ีหินขดั… 



 

 

-๑๑- 

2.2.2.2 ในกรณีท่ีหินขัดหินล้ำงท่ีท ำเสร็จแล้วเกิดด่ำง แตกร้ำวหรือเม็ดหินกระจำยตัวไม่
สม ่ำเสมอกนั ใหผู้รั้บจำ้งท ำกำรแกไ้ขโดยทุบออกแลว้ท ำใหม่ทั้งแผน่ 

2.2.2.3 กำรเตรียมพื้นผิว ให้ติดตั้งเส้นแบ่งหินขดัตำมแผนผงัรูปและระดบัท่ีก ำหนดให้ กำรต่อ
เส้นแบ่งให้ต่อชนกนั ณ จุดท่ีตดักนัระหว่ำงเส้นขวำงกบัเส้นยำว โดยต่อชนกนัอย่ำง
ประณีต ห้ำมต่อกลำงเส้นโดยเด็ดขำด กำรเทปูนทรำยรองพื้นจะแข็งตวัให้ขีดบน
ผิวหน้ำให้เป็นร่องทั้งตำมแนวยำวและแนวขวำง แล้วจึงท ำหินขดัทบัหน้ำ กำรเทปูน
ทรำยรองพื้นน้ีให้เผื่อควำมหนำของเน้ือหินขดัไม่น้อยกว่ำ ๕ เท่ำของเม็ดหินหรือไม่
นอ้ยกวำ่ ๑๕ ม.ม. โดยเลือกใชค้่ำท่ีมำกกวำ่ 

2.2.2.4 หินขดัท่ีท ำเรียบร้อยแลว้จะตอ้งเรียบเป็นมนั ไดร้ะดบั  เม็ดหินกระจำยอยำ่งสม ่ำเสมอ สี
ไม่ด่ำง ผวิหนำ้ไม่แตกลำยงำ กะเทำะ หรือแตกร้ำว 

 

๒.๓ งานปูกระเบื้อง 

2.3.1 การเตรียมผิว กำรเตรียมพื้นท่ีคอนกรีตและผนงัท่ีจะปูกระเบ้ือง จะตอ้งปรับผิวพื้นให้ไดร้ะดบั
หรือด่ิงเรียบอยำ่งสม ่ำเสมอ หรือเอียงลำดตำมแบบรูปท่ีก ำหนดให ้

2.3.2 การควบคุมความช้ืนของปูนทราย ขณะท่ีท ำกำรปูหรือปูเสร็จแลว้ จะตอ้งมีวสัดุคลุมปกปิดเพื่อมิ
ใหผ้นงัแหง้ตวัเร็วเกินไป วสัดุคลุมปกปิดจะเอำออกไดเ้ม่ือผนงัท่ีบุกระเบ้ืองแหง้สนิทดีแลว้ 

2.3.3 แนวรอยต่อ ใหเ้ป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นแบบรูป ตอ้งท ำแนวรอยต่อใหเ้สมอกนัหมด 
2.3.4 การท าความสะอาด หำกไม่ไดร้ะบุไวใ้นแบบรูป ห้ำมใชก้รดในกำรท ำควำมสะอำดผิวกระเบ้ือง

เคลือบ ส่วนผวิกระเบ้ืองดินเผำทั้งหมดก่อนติดตั้งให้ทำน ้ ำมนัพืชเสียก่อนป้องกนัปูนซึมเขำ้ไป
ในเน้ือกระเบ้ือง 

 

๒.๔ งานปูนทรายขัดมันและปูนทรายผสมสีขัดมัน 
 ก่อนท ำผิวขดัมนัจะตอ้งสะกดัผิวพื้นคอนกรีตหรือผนังให้ขรุขระและท ำควำมสะอำดเสียก่อน เทน ้ ำ
ปูนซีเมนตใ์ห้ทัว่แลว้จึงเทปูนทรำยปรับระดบัให้ไดแ้นวหรือระดบัเอียงลำดตำมท่ีก ำหนดในแบบรูป ควำม
หนำของปูนทรำยดงักล่ำวตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ ๒ เซนติเมตร ก่อนท่ีพื้นปูนทรำยจะแข็งตวัให้โรยผงปูนซีเมนต์
ทบัหนำ้ใหท้ัว่แลว้ขดัแต่งดว้ยเกรียงเหล็กหรือเคร่ืองขดัผวิจนมนัและเรียบสม ่ำเสมอกนั 
 ส ำหรับปูนทรำยผสมสี ให้ผสมแห้งพร้อมกับปูนซีเมนต์และทรำยคลุกเคล้ำให้ทั่ว ผสมน ้ ำและ
ด ำเนินกำรตำมกรรมวิธีในกำรท ำปูนทรำยขดัมนั กำรตีเส้นบนผิวให้ใช ้พี .วี.ซี.กลมขนำดเส้นผำ่นศูนยก์ลำง 
1

4
 น้ิว ผวิเรียบ ดึงเส้นใหตึ้งตำมแนว กดใหเ้ป็นรอยแนบติดเสมอผวิ เม่ือดึงเส้นออกใหแ้ต่งแนวจนเรียบร้อย 

 
 

                                                                                                                 
   / ๒.๕ งำนปูกระเบ้ืองไวนีล... 

 
 



 

 

-๑๒- 

๒.๕ งานปูกระเบื้องไวนีล 

2.5.1 กระเบื้องไวนีล ชนิดและขนำด ถำ้ไม่ไดร้ะบุไวใ้นแบบรูป กระเบ้ืองไวนีลจะตอ้งมีควำมหนำ
ไม่นอ้ยกวำ่ ๒ ม.ม. และจะตอ้งมีขนำดและควำมหนำสม ่ำเสมอ ทนทำนต่อกำรเสียดสีไดดี้ 

2.5.2 น ้ายารองพื้น กำวหรือน ้ ำยำปูกระเบ้ืองไวนีล ถ้ำไม่เจำะจงในแบบรูปให้ใช้น ้ ำยำของผูผ้ลิต
กระเบ้ืองไวนีลนั้น ๆ 

2.5.3 ให้เตรียมผิวพื้นและเทปูนทรำยปรับระดบัตำมขอ้ ๒.๔ ถ้ำเป็นพื้นชั้นล่ำงวำงบนดินให้ผสม
น ้ำยำกนัซึมในคอนกรีตและปูนทรำย หลงัจำกปูกระเบ้ืองไวนีลเสร็จท ำควำมสะอำดผิวหนำ้ลง 
WAX ชนิดน ้ำและใชเ้คร่ืองขดัใหท้ัว่ 

2.5.4 ถำ้ปรำกฏวำ่ฝีมือกำรปูกระเบ้ืองไม่เรียบร้อย เช่น ไม่ตรงแนว รอยต่อไม่สนิท สีหรือควำมหนำ
ของแผน่ไม่สม ่ำเสมอ มีกำรช ำรุดหลุดร่อนออกมำ ผูรั้บจำ้งจะตอ้งรีบจดักำรแกไ้ขให้เรียบร้อย
ทนัที 

2.5.5 พื้นท่ีท่ีเปล่ียนระดบัหรือเปล่ียนวสัดุผวิหนำ้ใหม่ทุกแห่ง    จะตอ้งใส่จมูกกนัล่ืนหรือขอบไวนีล 
กวำ้ง ๑ น้ิว หนำประมำณ ๒.๕ ม.ม. 

2.5.6 พื้นหรือขั้นบนัไดท่ีระบุให้ปูกระเบ้ืองไวนีล ให้ท ำจมูกไวนีลทุกขั้นและขำ้งบนัไดจะตอ้งใส่
ขอบไวนีลโดยตลอด 

 

๒.๖ งานบัวเชิงผนัง 
 ถำ้ไม่ระบุไวใ้นแบบรูป ส่วนท่ีจรดกนัระหวำ่งพื้นกบัผนงัใหมี้บวัเชิงผนงัตำมรำยกำรดงัน้ี 

2.6.1 บวัเชิงผนังของผนังไม ้ไมอ้ดั หรือแผ่นใยไม้ ให้ใช้บวัไม้เน้ือแข็งตำมบญัชีท่ี ๑ ขนำดระบุ 
(Nominal size) ๔ น้ิว  ๑ น้ิว ยอ้มสีเขม้ 

2.6.2 บวัเชิงผนงัของพื้นหินขดั ใหใ้ชหิ้นขดัสีเดียวกบัพื้นหรือสีอ่ืนตำมท่ีก ำหนดใหสู้ง ๐.๑๐ เมตร 
2.6.3 บวัเชิงผนงัของพื้นกระเบ้ืองไวนีล ให้ใช้บวัไวนีลสูง ๔ น้ิว และหนำไม่นอ้ยกวำ่ ๒ ม.ม. สีด ำ

หรือสีอ่ืนตำมท่ีก ำหนดให ้
2.6.4 บวัเชิงผนงันอกจำกตำมขอ้ ๒.๖.๑ , ๒.๖.๒ และขอ้ ๒.๖.๓ แลว้ ก ำหนดให้ท ำตำมวสัดุของผิว

พื้น สูง ๔ น้ิว 
๒.๗ ไม้ 

๒.๗.๑ ไมท่ี้ใช้ในกำรก่อสร้ำงติดอยู่ในโครงสร้ำงอำคำรอย่ำงถำวร ให้ใช้ไมต้ำมชนิดและคุณภำพ
ถูกตอ้งตำมท่ีก ำหนดไวใ้นแบบรูปและรำยกำรมำตรฐำนกำรก่อสร้ำง ตอ้งเป็นไมท่ี้ไม่มีรู ตำ 
มำกผดิปกติ ไม่แตกร้ำว คดโก่ง เป็นกระพี้หรือช ำรุด และไม่มีกำรยืดหรือหดตวัอีกต่อไป หำก
มีกำรยืดหรือหดตัวภำยหลัง ผูรั้บจ้ำงต้องแก้ไขและรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึน                 
ทั้งหมดชนิดของไมถ้ำ้มิไดร้ะบุในรำยละเอียดเฉพำะแห่งของแบบ ให้ถือรำยกำรบญัชีต่ำง ๆ 
ถดัไปน้ี ถำ้ระบุเฉพำะแห่งก็ใหเ้ป็นไปตำมแบบรูปรำยกำรเฉพำะแห่งนั้นๆ ในกรณีท่ีผูรั้บจำ้ง 

 
/น ำไมม้ำก่อสร้ำง... 



 

 

-๑๓- 

                น ำไมม้ำก่อสร้ำงไม่แน่ใจว่ำเป็นไมช้นิดใดในบญัชี ผูรั้บจำ้งจะตอ้งส่งผลกำรตรวจสอบของ
กรมป่ำไมโ้ดยผูรั้บจำ้งเป็นผูอ้อกค่ำใช้จ่ำยหรือถำ้จะใช้ไมท่ี้แตกต่ำงจำกบญัชีท่ีระบุให้ส่งผล
กำรทดสอบโดยค่ำใช้จ่ำยของผูรั้บจำ้งว่ำไมน้ั้นๆ ตอ้งมีควำมแข็งแรงและควำมทนทำนตำม
ธรรมชำติมำกกวำ่ค่ำต ่ำสุดของแต่ละบญัชีมำแสดงจึงจะเสนอเทียบเท่ำได ้
 ไมเ้น้ือแข็ง ค  ำวำ่ไมเ้น้ือแข็งท่ีไม่ไดร้ะบุชนิดไวใ้นแบบรูปและรำยกำรนั้น ให้ใชไ้มเ้น้ือ
แขง็ตำมรำยกำรขำ้งล่ำงน้ี 

 

บัญชีที ่๑ 
 

เลขท่ี ช่ือไม ้ ก ำลงั 
kg/cm๒ 

ควำมทนทำน 
ตำมธรรมชำติ 

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

ไมแ้ดง Xylia Kerril Craib & Hutch 
ไมป้ระดู่ Pterocarpus spp. 
ไมเ้ตง็ Shorea obtuss wall 
ไมรั้ง Pentacme suavis A.DC. 
ไมเ้ค่ียม Cotylelobium Lanceolatum Graib 
ไมเ้ค่ียมคะนอง Shorea Serioci Flora, Fisch & Hutohin 
ไมห้ลุมพอ Intsia bakeri Prain 
ไมก้นัเกรำ Fragrea fragrans Berb 
ไมบุ้นนำค Measua ferrea Linn 
ไมต้ะเคียนทอง Hopea odatara Roxb. 
ไมต้ะเคียนชนั Balanocappus heimii 
ไมต้ะเคียนหิน Lopee ferrea Pierre 
ไมช้นั เตง็ตำนี Shoc thorelii Pierre 
ไมร้กฟ้ำ Terminalia alata Heyne 
ไมซ้ำกหรือพนัซำก Erythrophloeum tsysmaii Kur 
ไมต้ะแบกเลือดหรือมะเกลือเลือด 
ไมก้ระพี้ เขำควำย 
ไมเ้ขล็ง Dialium cooninchinense Pierre 
ไมตี้นนก Vitex sp. 
ไมเ้ลียงมนั Berrya mollis wall 

๑๑๑ 
๑๑๔ 
๑๔๘ 
๑๑๕ 
๑๒๗ 
๑๒๓ 
๑๓๙ 
๑๒๓ 
๑๙๖ 
๑๐๐ 

 
๑๓๗ 
๑๑๔ 
๑๐๕ 
๑๖๕ 
๑๕๔ 
๑๕๓ 
๑๔๔ 
๑๓๙ 
๑๒๕ 

A 
A 
A 
A 
A 

B+ 
A 
B 
A 
B 
 

B+ 
B 
B 
B 
B 
B 
A 
A 
A 

                                                                                                                              
 

   /บญัชีท่ี ๑ (ต่อ)… 
 



 

 

-๑๔- 

บัญชีที ่๑ (ต่อ) 
เลขท่ี ช่ือไม ้ ก ำลงั 

kg/cm๒ 
ควำมทนทำน 
ตำมธรรมชำติ 

๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 
๒๖ 
๒๗ 
๒๘ 
๒๙ 
๓๐ 

ไมก้ระถินพิมำน Acacia tomentosa willa datia Pimarn 
ไมข้ำนำง Homalium sp. 
ไมแ้คทรำย Stercospermum neuranthum Kur 
ไมพ้ลวง 
ไมม้ะค่ำแต ้Sindora sp. 
ไมต้ะแบกใหญ่ Legerstroemia onlyculata Kur 
ไมต้ะเคียนรำก Hopea avallanea Heim 
ไมเ้หียง Depterocarpas obyusifolius teijem 
ไมส้ะพิด Phoebc sp. 
ไมเ้ฉียงพร้ำนำงแอ Carallia brachiata merr 

๑๒๒ 
๑๑๗ 
๑๑๒ 
๑๑๑ 
๑๐๔ 
๑๐๔ 
๑๐๓ 
๑๐๒ 
๑๐๒ 
๑๐๑ 

A 
B 
 
 

A 
B 
A 
B 

B+ 
B+ 

 

บัญชีที ่๒ 
 

เลขท่ี ช่ือไม ้ ก ำลงั 
kg/cm๒ 

ควำมทนทำน 
ตำมธรรมชำติ 

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

ไมท้องป้อง Doompassia malaceeneis Bentn. 
ไมโ้อบ Homalium sp. 
ไมต้ะคร้อ Schleionera olesca Merr. 
ไมช้ะเจำ๊ะ Millottis Loucantha Kurr. 
ไมก้ะบก Irvingia malayana Oliver 
ไมก้ะเลียน Polyathia sp. 
ไมต้งัหน Calopnyilum pulegerrimun call 
ไมย้วน Doompassia exselsa Taub. 
ไมปู่้เจำ้ Terminalia triteroides Craib. 
ไมห้ำมกรำย Terminalia sp. 
ไมห้ลงัค ำ Blospyoa sp. 
ไมก้ำลอ Shorea parvifelia Dyer 

๑๖๕ 
๑๔๖ 
๑๔๒ 
๑๒๙ 
๑๒๘ 
๑๒๗ 
๑๒๕ 
๑๒๔ 
๑๒๓ 
๑๒๐ 
๑๒๐ 
๑๑๒ 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

 
                                                                                                                    

   /บญัชีท่ี ๒ (ต่อ)… 



 

 

-๑๕- 

บัญชีที ่๒ (ต่อ) 
 

เลขท่ี ช่ือไม ้ ก ำลงั 
kg/cm๒ 

ควำมทนทำน 
ตำมธรรมชำติ 

๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 

ไมต้ะบูนด ำ Xylocarpus nolnoeansis Roem 
ไมม้ะปริง Boues oppositifelia Adelb 
ไมม้ะม่วงไข่แลน Bucnenania sp. 
ไมม้ะแฟน Protium serratum Engi 
ไมน้ะวำ Carcinia corea Linn 
ไมย้งู Dipterocarpus sp. 
ไมก้ะทงัหนั Calophyilum sp. 
ไมต้ะเคียนหนู Anogeissus acuminata Wall. 

๑๑๒ 
๑๑๐ 
๑๐๙ 
๑๐๘ 
๑๐๕ 
๑๐๓ 
๑๐๓ 
๑๐๐ 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

 
 ไมเ้น้ือแข็งตำมบญัชีท่ี ๒ รวม ๒๐ ชนิด เป็นไมเ้น้ือแข็งท่ีมีก ำลงัสูง แต่มีควำมทนทำนตำม
ธรรมชำตินอ้ย ใหใ้ชเ้ป็นส่วนประกอบของอำคำรต่ำงๆ ไดเ้พียงบำงรำยกำรเฉพำะส่วนท่ีอยูใ่นร่มไม่ถูกแดด
ฝนและไม่อยูใ่นน ้ำ ปลวกไม่สำมำรถท ำลำยไดคื้อ 

1. โครงหลงัคำ ยกเวน้เชิงชำย 
2. โครงพื้นบำงส่วนท่ีไม่ถูกแดดและถูกฝน 
3. โครงฝำบำงส่วนท่ีไม่ถูกแดดและฝน 
4. โครงบนัได ยกเวน้ส่วนท่ีอยูภ่ำยนอกท่ีถูกแดดและฝน 

 

บัญชีที ่๓ 
 

เลขท่ี ช่ือไม ้ ก ำลงั 
kg/cm๒ 

ควำมทนทำน 
ตำมธรรมชำติ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 

ไมม้ะซำง Madhuca grandiflora Fletch. 
ไมย้มหิน สะเดำชำ้ง Chadrasia Velutina Wight & Ann. 
ไมก้ะโดน Caroya arborea Roxb. 
ไมก้รวด Dipterocarper intricatus Dyer. 
ไมอิ้นทนิลน ้ำ Lageratroemia flos Roginae Retz 
ไมพ้ยอม Shorea talura Roxb. 
ไมไ้ฉน Artocarpus sp. 

๙๗ 
๙๕ 
๙๔ 
๘๓ 
๗๕ 
๗๕ 
๘๑ 

B+ 
B+ 
B 
B 
A 
B 
A 

 
/ไมเ้น้ือแขง็ในบญัชี... 

 



 

 

-๑๖- 

 ไมเ้น้ือแขง็ในบญัชีท่ี ๓ รวม ๗ ชนิด เป็นไมท่ี้มีก ำลงันอ้ย แต่มีควำมทนทำนตำมธรรมชำติมำก  
ใหใ้ชเ้ป็นส่วนประกอบของอำคำรบำงส่วนคือ 

1. โครงพื้นใหใ้ชเ้ฉพำะบวัเชิงผนงั 
2. โครงฝำ ยกเวน้เสำ 
3. โครงบนัได ยกเวน้แม่บนัได 

 

บัญชีที ่๔ 
 

เลขท่ี ช่ือไม ้ ก ำลงั 
kg/cm๒ 

ควำมทนทำน 
ตำมธรรมชำติ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
๑๐ 

ไมด้ ำกำ้ง Vaticacoinerea King 
ไมค้อแลน Nephelium hypoleucm Kurz. 
ไมแ้อก็ Shorea alauce King 
ไมพู้ด Carcinea sp. 
ไมสี้รำมนั Littohi chinensis Sonn. 
ไมย้ำงเลียน Diptorcoarpus costatus Greertn.f. 
ไมห้ลัน่ตนั Shorea guso Blume z. 
ไมสุ้กรม Shorea rogosiana Raiz. & Smit. 
ไมท้ ำโจร ท ำชำ้ง Platymitra siamensis Graib 
ไมต้ะเคียนทรำย Shorea gratissima Dyer 

๑๖๗ 
๑๔๔ 
๑๒๓ 
๑๒๗ 
๑๒๕ 
๑๒๓ 
๑๐๙ 
๑๐๗ 
๑๐๖ 
๑๐๖ 

 

 

บัญชีที ่๔ (ต่อ) 
 

เลขท่ี ช่ือไม ้ ก ำลงั 
kg/cm๒ 

ควำมทนทำน 
ตำมธรรมชำติ 

๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 

ไมข้วำกเหลือง Carcinia therelii Pierre 
ไมท้ะโล ้พนัตนั Sohima wallichii Dorth. 
ไมต้ิ้ว Crataxyion sp. 
ไมพ้นัจ ำ Vatica sp. 
ไมส้ ำรอง Soapphium sp. 

๑๐๖ 
๑๐๔ 
๑๐๓ 
๑๐๒ 
๑๐๒ 

 

 
 

/ไมเ้น้ือแขง็ในบญัชี... 
 



 

 

-๑๗- 

 ไม้เน้ือแข็งในบญัชีท่ี ๔ รวม ๑๕ ชนิด เป็นไม้ท่ีมีควำมแข็งแรงมำก แต่ควำมทนทำนตำม
ธรรมชำติยงัไม่มีสถิติ ใหใ้ชส้ร้ำงอำคำรประเภท ส้วม อำคำรชัว่ครำว โรงรถ 
 ในกรณีท่ีโครงสร้ำงบำงส่วนระบุชนิดไมไ้วโ้ดยเฉพำะ และไมเ้หล่ำนั้นมีขำยในทอ้งตลำด ผูรั้บ
จำ้งจะตอ้งใชไ้มต้ำมท่ีระบุไวน้ั้น จะขออนุญำตใชไ้มอ่ื้นแทนไม่ได ้ยกเว้นมกีฎหมายก าหนดเป็นไม้หวงห้าม 
 ถำ้เป็นไมพ้ื้นเขำ้ล้ิน ตอ้งมีกำรตีตรำหรือหนงัสือรับรองวำ่ไมพ้ื้นมีควำมช้ืนสมดุลประมำณ ๑๐ 
ถึง๑๔ % มำแสดง จึงจะน ำไปประกอบติดตั้งได ้และไมพ้ื้นแต่ละแผน่ตอ้งยำวไม่นอ้ยกว่ำ ๖ ช่วงตวั หรือ 
๓.๐๐ เมตร 
 
 ๒.๗.๒ ไม้ใช้ส าหรับพืน้ภายใน บันไดภายใน วงกบประตูหน้าต่าง (เวน้แต่จะระบุไวใ้นแบบรูปหรือ
รำยละเอียด) 
 
ล ำดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือพฤกษศำสตร์ วงกบ พื้น บนัได 

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

มะค่ำโมง 
มะค่ำแต ้
ตะแบก 
ประดู่ 
แดง 
บุนนำค 
ตะเคียนทอง 
เค่ียม 
ตำเสือ 
จ ำปำ 
ขนุนป่ำ 
เฉียงพร้ำ 
ยมหอม 
ยมหิน 
ล้ินควำย 
ก่อเดือย ก่อแหลม 
กนัเกรำ 
เขล็ง นำด ำ 
สำขำ 

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. 

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... 
 



 

 

-๑๘- 
 
ล ำดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือพฤกษศำสตร์ วงกบ พื้น บนัได 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 

นนทรี 
ตองจิง 
พะยอม 
ตะเคียนชยั 

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

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

 
 หมายเหตุ X อนุญำตให้ใช้ได้ ไม้เ น้ืออ่อนและไม้เน้ือแข็งนอกจำกน้ีให้ส่งตัวอย่ำงให้

คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งตรวจสอบคุณภำพและตอ้งได้รับอนุญำตเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรก่อนน ำออกไปใช ้

 
2.7.3 ส่วนท่ีระบุให้ใช้ไม้สักในแบบรูปรำยกำร ให้ใช้ไม้สักตำมมำตรฐำนกระทรวงพำณิชย์ท่ีมี

สมบติัไม่ต ่ำกวำ่ไมส้ักชั้นสองอยำ่งดี (Second class Europe) 
2.7.4 ส ำหรับไม้ส่วนประกอบอำคำรท่ีใช้ไมเ้น้ืออ่อน หรือท่ีในแบบรูปรำยละเอียดระบุให้ใช้ไม้

เน้ืออ่อนโดยมิไดร้ะบุชนิด เช่น คร่ำว ฝำ ฝ้ำ ไมม้อบฝ้ำ ให้ใช้ไมย้ำง ไมย้มหอม หรือไมท่ี้มี
คุณภำพเทียบเท่ำ ถำ้ส่วนอำคำรท่ีไม่ทำสีตอ้งเลือกไมฝ้ำหรือฝ้ำให้สีกลมกลืนกนั และตอ้งไม่
บิดโก่งงอ ซ่ึงอำจท ำใหแ้ตกร้ำวภำยหลงั 

2.7.5 ไมแ้บบ ตอ้งเป็นไมท่ี้มีกำรยดืหดตวัไม่เกิน ๐.๒ % ไม่ดูดน ้ ำมำกเกินไป หนำไม่นอ้ยกวำ่ ๑ น้ิว 
ไม่บิดเบ้ียวโคง้งอ และไม่มียำงออกเม่ือถูกน ้ำซ่ึงอำจจะเป็นอนัตรำยต่อเน้ือคอนกรีตได ้ส ำหรับ
กำรก่อสร้ำงท่ีตอ้งกำรควำมประณีตบำงส่วนจ ำเป็นตอ้งใชไ้มอ้ดัจะไดก้ ำหนดให้เม่ือถึงขั้นของ
งำน ไมเ้คร่ำค ้ำยนัส ำหรับยดึแบบตอ้งมีขนำดไม่เล็กกวำ่ ๒ น้ิว  ๔ น้ิว ยดึประกบกบัแบบตำม
หลกักำรช่ำงท่ีดี    โดยตอ้งแข็งแรงรับน ้ ำหนกัของคอนกรีต   และทำนแรงกระทุง้ของเคร่ือง
สั่นคอนกรีตไดโ้ดยไม่แตกร้ำวหรือเคล่ือนไปจำกท่ีเดิมในขณะท ำกำรเทคอนกรีต ส่วนไมค้  ้ำ
ยนัแบบให้เป็นไปตำมหลกักำรประกอบค ้ำยนัไมแ้บบท่ีดี ในกรณีท่ีตอ้งใช้วสัดุอ่ืนท ำไมแ้บบ 
หำกวสัดุนั้นมีควำมเหมำะสมกับงำนด้ำนสถำปัตยกรรมแต่มีผลในด้ำนกำรเสียก ำลังของ
คอนกรีต เช่นดูดซึมน ้ ำมำกเกินไป คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งอำจสั่งให้เปล่ียนแปลงโดยใช้
วสัดุอ่ืนแทนได ้

2.7.6 เสำเขม็ไม ้เสำเข็มตอ้งเป็นไมเ้บญจพรรณท่ีไดข้นำดตำมระบุแบบรูป ขนำดเส้นผำ่นศูนยก์ลำง
ตำมแบบให้วดัท่ีก่ึงกลำงควำมยำวเสำเข็ม หรือจะวดัเฉล่ียระหว่ำงโคนกบัปลำยเสำเข็มก็ได ้
เสำเข็มตอ้งไม่คดงอจนเกินไป ไม่มีรอยแตก ตอ้งทุบเปลือกออกทั้งหมดก่อนจึงจะน ำไปตอก
ได ้

 
๒.๗.๗  หลกัเกณฑท์ัว่ไป... 

 
 



 

 

-๑๙- 
 

2.7.7 หลกัเกณฑท์ัว่ไปส ำหรับเน้ือไม ้
๒.๗.๗.๑ ขนาด ไมท่ี้เล่ือยและไสแลว้ ยอมให้เสียไมเ้ป็นคลองเล่ือยและไสกบเล็กกว่ำขนำด

ระบุ (Nominal size) ได ้แต่หลงัจำกตกแต่งพร้อมท่ีจะประกอบเขำ้เป็นส่วนของ
ส่ิงก่อสร้ำงแลว้จะตอ้งมีขนำดไม่เล็กกวำ่ค่ำต่อไปน้ี 

 

ขนำดระบุ (น้ิว) 1

2
 ๑ 1

1

4
 1

1

2
 ๒ 2

1

2
 ๓ ๔ 

ขนำดท่ีตกแต่งแลว้ (น้ิว) 3

8
 13

16
 1

1

16
 1

5

16
 1

3

4
 2

1

4
 2

11

16
 3

5

8
 

 

 ถำ้ไมข้นำดใหญ่กวำ่ ๔ น้ิว ให้ไสกบออกไดเ้พียง 1

4
 น้ิวเป็นอยำ่งมำก ส ำหรับไมพ้ื้นและฝำไม้

ขนำดกวำ้งใหเ้ล็กลงจำกขนำดท่ีก ำหนดให ้ 1

2
 น้ิวเป็นอยำ่งมำก 

2.7.7.2 น า้หนัก ห้ำมใช้ไม้ท่ีมีน ้ ำหนักเบำกว่ำปกติเม่ือเทียบกบัไม้ชนิดเดียวกันท่ีมีขนำด
เท่ำกนัท ำกำรก่อสร้ำง 

2.7.7.3 เนือ้ไม้ท่ีไม่อนุญาตให้ใช้ท าการก่อสร้าง ไมท้่อนใดเล็กกวำ่ขนำดท่ีอนุโลมให้หรือผุ
เพรำะเหตุใดๆ ก็ตำม หรือมีกระพี้  หำ้มใชใ้นกำรก่อสร้ำง 

2.7.7.4 ความชื้นและการยืดหด ไมท่ี้น ำมำติดตั้งทุกท่อนจะตอ้งมีควำมช้ืนไม่เกินร้อยละ ๒๐ 
 

๒.๘ ประตูและหน้าต่าง 
 ๒.๘.๑ งานวงกบไม้ 

๒.๘.๑.๑ วัสดุ  ไมท่ี้จะใชท้  ำวงกบประตูและหนำ้ต่ำง ใหใ้ชไ้มต้ำมชนิดและขนำดท่ีก ำหนดให้
ในแบบรูป ถ้ำมิได้ก ำหนดไวใ้นแบบรูปให้ใช้ไม้ตะเคียนทอง ไม้ประดู่ ไม้เต็ง 
ไมแ้ดง หรือจะตอ้งเป็นไมเ้น้ือแข็งตำมขอ้ก ำหนดของกรมป่ำไม ้ขนำดไม่ต ่ำกว่ำ ๒ 
น้ิว  ๔ น้ิว และตอ้งเป็นไมต้ำมบญัชีท่ี ๑ ตำมรำยกำรงำนไม ้

๒.๘.๑.๒ การติดต้ัง วงกบไมทุ้กชุดก่อนน ำไปติดตั้งให้ทำดว้ยน ้ ำมนัหรือแลกเกอร์กนัเป้ือน
ก่อน ๑ คร้ัง เม่ือติดตั้งแลว้ตอ้งไดด่ิ้งไดฉ้ำกแน่นและตรงตำมท่ีก ำหนดให้ ถำ้ติดตั้งวง
กบไมก้บัส่วนท่ีเป็นอิฐหรือคอนกรีตบล็อก จะตอ้งเทเสำเอ็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระหวำ่งอิฐหรือคอนกรีตบล็อกกบัวงกบไมทุ้กแห่ง 

 ๒.๘.๒ งานประตูและหน้าต่างไม้ 

๒.๘.๒.๑ วัสดุ 
1) ประตูไม้อัดพื้นเรียบ ชนิดใช้ภำยนอก ผลิตจำกโรงงำน มีควำมหนำ ๓๕ ม.ม. 

และเป็นไปตำมมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม มอก . ๑๙๒ กำรตกแต่งผิว
ตำมท่ีระบุไวใ้นตำรำงประตูในแบบรูป 

 

2) หนำ้ต่ำงไม.้.. 
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3) หน้าต่างไม้  ต้องเป็นหน้ำต่ำงไม้สักบำนทึบ ผลิตภัณฑ์มำตรฐำนท้องตลำด 
คุณภำพดี ยกเวน้จะระบุในแบบรูปเป็นอยำ่งอ่ืน 

๒.๘.๒.๒ การประกอบและฝีมือ กำรเวน้ช่อง ให้เวน้ช่องว่ำงเป็นระยะประมำณ ๕ ม.ม. 
ระหว่ำงขอบล่ำงบำนประตูกับพื้นท่ีแต่งผิวแล้ว ส ำหรับประตูท่ีใช้บำนพบั ส่วน
ช่องว่ำงระหว่ำงบำนประตูกบัวงกบขำ้งๆ และขอบอ่ืนไม่ให้เกิน ๓ ม.ม. ส ำหรับ
ประตูและหนำ้ต่ำงทั้งหมด 

 ๒.๘.๓ งานประตูและหน้าต่างเหลก็ 

2.8.3.1 วัสดุ เหล็ก ใชเ้หล็กเหนียวผลิตร้อน 
2.8.3.2 การติดตั้ง ผูป้ระกอบตอ้งติดตั้งประตูหนำ้ต่ำงทั้งหมดให้เสร็จเรียบร้อย ตำมช่องเปิด

ท่ีเตรียมไว ้และตอ้งรับผดิชอบกำรเขำ้ส่วนประกอบต่ำงๆ ติดมือจบัท่ีกรอบบำนปรับ
ระดับด้วยปูนฉำบทั้ งภำยในและภำยนอกท่ีเสำเอ็น คำนทบัหลังและธรณีประตู
ภำยหลงักำรติดตั้งประตูหนำ้ต่ำงและอุปกรณ์ทั้งหมด จะตอ้งอยูใ่นลกัษณะท่ีเปิดและ
ปิดไดส้ะดวก เม่ือปิดจะตอ้งสนิทเรียบร้อยป้องกนัลมและฝุ่ นได ้อุปกรณ์ท่ีเป็นท่ียึด
จะตอ้งไดรั้บกำรหล่อล่ืนตำมควำมจ ำเป็น 

2.8.3.3 การท าความสะอาด  ผูรั้บจ้ำงท ำควำมสะอำดผิวของงำนประตูหน้ำต่ำง รวมทั้ ง
อุปกรณ์ทั้งด้ำนนอกและด้ำนในให้สะอำดปรำศจำกครำบปูนฉำบ สี หรือส่ิงอ่ืนๆ 
เพื่อให้ดูเรียบร้อยไม่กีดขวำงกำรยำแนวยำงกนัน ้ ำและกำรท ำงำนของอุปกรณ์ประตู 
ผูรั้บจำ้งตอ้งไม่ใช้เคร่ืองมือท ำควำมสะอำดท่ีอำจก่อควำมเสียหำยแก่ส่ิงตกแต่งผิว
บำนได ้

       ๒.๘.๔ อุปกรณ์ประกอบประตูและหน้าต่างไม้ 
 ๒.๘.๔.๑ ประตูไม้ ถำ้ในแบบรูปมิไดร้ะบุใหช้ดัเจนใหถื้อตำมรำยกำรดงัน้ี 

1) กุญแจลูกบิด เป็นกุญแจลูกบิดแบบมีล้ินคู่ ตวักุญแจเป็นโครเมียมด้ำน (Satin 
chrome) หรือชนิดเคลือบสี แต่ละชุดจะตอ้งมีลูกกุญแจไม่นอ้ยกวำ่ ๓ ดอกหรือ
อยำ่งอ่ืนท่ีมีคุณภำพเทียบเท่ำหรือดีกวำ่ 

2) กุญแจลูกบิดส ำหรับประตูห้องน ้ ำ-ส้วม ชนิดโครเมียมมนั ล๊อกไดโ้ดยวิธีหมุน
สลกัดำ้นใน หรือ 

3) กุญแจหอ้งน ้ำแบบวำ่ง-ไม่วำ่ง ชนิดรูปส่ีเหล่ียมโครเมียมมนั 
4) กุญแจมือแบบเขำควำย (Lever hand lock) ใหใ้ชช้นิดโครเมียมมนั และแต่ละชุด

มีลูกกุญแจไม่นอ้ยกวำ่ ๒ ดอก 
5) Door closer ให้ใช้ชนิดกระบอกส่ีเหล่ียมเคลือบสีบรอนซ์อลูมิเนียมสำมำรถ

ปรับและติดตั้งได้ทั้งด้ำนซ้ำยและด้ำนขวำของบำนประตู ตำมค ำแนะน ำของ
บริษทัผูผ้ลิต 

6) บำนพบัส ำหรับประตู... 
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7) บำนพบัส ำหรับประตู ให้ใช้ชนิดเคลือบสีบรอนซ์เงินหรือทองมีแหวนไนล่อน
ทุกรอยต่อ แกน หรือบำนพบั Stainless steel ขนำด ๔ น้ิว  ๔ น้ิว บำนประตู
ทัว่ไปติดบำนละ ๓ อนั เฉพำะบำนประตูกวำ้งเกิน ๘๐ ซม. ให้ติดบำนละ ๔ อนั 
โดย ๒ อนัใหอ้ยูใ่กลก้บัตอนบนของบำนประตู 

 ๒.๘.๔.๒ หน้าต่างไม้ 
1) บำนพบัปรับมุมส ำหรับหนำ้ต่ำง (Adjustable hinge) ใหใ้ชข้นำด ๑๒ น้ิวส ำหรับ

หนำ้ต่ำงกวำ้งน้อยกวำ่ ๗๐ ซม. ขนำด ๑๔ น้ิว ส ำหรับหนำ้ต่ำงกวำ้งตั้งแต่ ๗๐ 
ซม.ข้ึนไปแต่นอ้ยกวำ่ ๘๐ ซม. ขนำด ๑๖ น้ิวหรือตำมค ำแนะน ำของผูผ้ลิต เม่ือ
หนำ้ต่ำงขนำด ๘๐ – ๑๐๐ ซม. 

2) มือจบั เป็นทองเหลืองชุบโครเมียมมนัอย่ำงหนำ หรือเป็น Aluminum alloy 
ขนำด ๔ น้ิว 

3) กลอนสลกัสปริง เป็นทองเหลืองชุบโครเมียมอยำ่งหนำ 
4) กลอนเล่ือน (Barrel bolt) เป็นทองเหลืองชุบโครเมียมมนัอย่ำงหนำหรือ 

Aluminum alloy ขนำด ๖ น้ิวและ ๔ น้ิว ส ำหรับตอนบนและตอนล่ำงของบำน
หน้ำต่ำง ขนำด ๘ น้ิวและ ๖ น้ิวส ำหรับตอนบนและตอนล่ำงของประตู ขนำด 
๓ น้ิวส ำหรับยดึกลำงหนำ้ต่ำงบำนเปิด หนำ้ต่ำงบำนกระทุง้ หรือช่วงกลำงบำน
ประตู 

๕) สลกัยึดบำนประตู (Door stop) ให้ใช้ชนิดทองเหลืองชุบโครเมียมอย่ำงหนำ
แบบกำ้มปูหนีบ ๒ ขำ ติดระดบัเหนือพื้น ๑๕ ซม. หรือจะใช้เป็นปุ่มยำงกนั
กระแทกและใหมี้ขอสับล๊อกไว ้

  
๒.๘.๕  ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม 

2.8.5.1 คุณสมบติัของอลูมิเนียม จะตอ้งมีเน้ือเป็น Alloy มีควำมแข็งแกร่ง ทนน ้ ำหนกัไดดี้ 
ควำมหนำของตวัโครงอลูมิเนียมรับน ้ำหนกัท่ีใชเ้ป็นวงกบกรอบบำนหนำ้ต่ำงตอ้งไม่
นอ้ยกวำ่ ๑.๒ ม.ม. วงกบกรอบบำนประตูตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ ๑.๕ ม.ม. 

2.8.5.2 กำรประกอบและติดตั้ง จะตอ้งไดแ้นวด่ิงและแนวระดบั มุมของบำนประตูหนำ้ต่ำง
จะตอ้งไดฉ้ำกทุกมุม ยกเวน้จะระบุให้ท ำเป็นอยำ่งอ่ืน และให้ผูรั้บจำ้งเสนอแคตตำล็
อกและตวัอยำ่งอลูมิเนียมใหค้ณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งพิจำรณำอนุมติัเสียก่อน 

 ๒.๘.๖ ประตูเหล็กม้วน ทัว่ไปให้ใช้ประตูเหล็กบำนทึบ นอกจำกระบุในแบบรูปหรือก ำหนดใน
รำยกำรใหเ้ป็นอยำ่งอ่ืน 
2.8.6.1 ระบบปิด-เปิด ใหใ้ชร้ะบบโซ่ดึงหรือระบบมือหมุนหรือมอเตอร์ไฟฟ้ำหรือตำมระบุ 
2.8.6.2 ประตูทุกบำนจะตอ้งมีกลอนล๊อกดำ้นในพร้อมสำยยสู ำหรับคลอ้งกุญแจ 

2.8.6.3 กำรติดตั้งประตู... 
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2.8.6.4 กำรติดตั้ งประตูเหล็กม้วนต้องกระท ำโดยช่ำงท่ีช ำนำญงำนโดยเฉพำะอุปกรณ์
ประกอบกำรติดตั้งสมบูรณ์ตำมแบบมำตรฐำน เม่ือเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องมัน่คง
แขง็แรงกนัลมกนัฝนไดดี้ 

2.8.6.5 ให้น ำตวัอยำ่งและแคตตำล็อกเสนอคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งพิจำรณำอนุมติัก่อน
ลงมือท ำกำรติดตั้ง 

 ๒.๘.๗ หน้าต่างกระจกเกลด็พลกิได้กรอบโลหะ ถำ้ไม่ไดร้ะบุไวใ้นแบบรูปหรือรำยกำรเป็นอยำ่งอ่ืนให้
ใชต้ำมรำยกำรดงัน้ี 
2.8.7.1 กรอบเป็นเหล็กเคลือบสีอลูมิเนียมอบมนั ขนำดเกล็ดกวำ้ง ๖ น้ิว ควำมหนำกระจก ¼  

น้ิว แนวขอบและกรอบทุกเกล็ดเม่ือปิดบำนเกล็ดสนิทแลว้จะตอ้งกนัฝนสำดเขำ้ได้
อยำ่งดี (Water proof) เฉพำะบำนเกล็ดนอกอำคำรตอนบนและตอนล่ำงของช่องบำน
เกล็ดจะตอ้งมีแผน่เหล็กเคลือบสีหรือแผน่อลูมิเนียมติดเพื่อกนัฝนสำดเขำ้ 

2.8.7.2 ใหใ้ชบ้งัคบับำนเกล็ดดว้ยระบบมือหมุน และถำ้จุดท่ีติดมือหมุนอยูสู่งจำกพื้นเกินกวำ่ 
๑.๕๐ เมตร ใหติ้ดกำ้นต่อเพื่อบงัคบับำนเกล็ดลงมำถึงท่ีติดมือหมุน 

2.8.7.3 กรอบบำนเกล็ดทุกชุดจะตอ้งมีเหล็กกนัขโมย 
2.8.7.4 เกล็ดกระจกทุกช้ินจะต้องลบมุมจนไม่บำดมือ และจะต้องมีควำมยำวของแผ่น

พอเหมำะกบัช่อง 
 
๒.๙ งานฝ้าเพดาน 

2.9.1 การติดตั้งฝ้าเพดาน ผูรั้บจำ้งจะตอ้งท ำควำมเขำ้ใจเร่ืองทำงเดินต่ำงๆ ของท่อ กำรตีฝ้ำเพดำนทุก
ชนิดตอ้งกระท ำภำยหลงักำรเดินท่อต่ำงๆ รวมทั้งสำยไฟฟ้ำ กำรปฏิบติัเป็นไปตำมล ำดบัขั้น
เพื่อให้ไดผ้ลงำนท่ีไดม้ำตรฐำน ไมเ้คร่ำยึดฝ้ำเพดำนจะตอ้งมีขนำด ระยะ ถูกตอ้งตำมแบบรูป
และรำยกำรก่อสร้ำง เม่ือติดตั้งวสัดุ ฝ้ำเพดำนจะตอ้งอยู่ในต ำแหน่งท่ีพอดีไม่หม่ินจนเกินไป 
เคร่ำท่ียึดก่อนตีผูรั้บจำ้งจะตอ้งปรับแนวให้มีระดบัเรียบเสมอกนัตลอด ฝ้ำเพดำนเม่ือติดตั้ง
แล้วจะต้องได้ระดับเรียบสม ่ ำเสมอ กำรแบ่งว ัสดุฝ้ำเพดำนให้เป็นไปตำมแบบ หำก
นอกเหนือไปจำกแบบใหเ้สนอคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งเพื่อวนิิจฉยั 

2.9.2 การเปิดช่องตรวจในฝ้าเพดาน ฝ้ำเพดำนส่วนใดท่ีมีช่องวำ่งกวำ้งพอท่ีคนจะเขำ้ไปได ้ตอ้งจดัท ำ
ช่องท่ีฝ้ำเพดำนให้ปิดเปิดไดอ้ย่ำงนอ้ย ๑ แห่ง โดยมีขนำดท่ีเหมำะสม ติดบำนพบัมือจบัและ
กลอน ส่วนต ำแหน่งให้ถือตำมท่ีก ำหนดไวห้รือท่ีคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งจะก ำหนดให้
ขณะท ำกำรก่อสร้ำง ยกเวน้ฝ้ำเพดำนชนิดท่ีถอดเขำ้ออกไดอ้ยูแ่ลว้ 

 
 

 
/ส่วนฝ้ำเพดำนท่ีมีท่อ... 
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 ส่วนฝ้ำเพดำนท่ีมีท่อต่ำงๆ ซ่อนอยู่ ให้จดัช่องเขำ้ตรวจเช่นกนั แต่ถ้ำไม่มีช่องว่ำง
กวำ้งพอให้คนเขำ้ไปตรวจได ้ให้ยึดแผ่นฝ้ำเพดำนดว้ยตะปูเกลียวเพื่อสำมำรถถอดฝ้ำเพดำน
ออกตรวจช่องท่อเหล่ำนั้นได้ในภำยหลงั ทั้งน้ีให้ปฏิบติัเฉพำะฝ้ำเพดำนแผ่นแผ่นท่ีตรงกับ
รอยต่อหรือยเูนียนท่อเท่ำนั้น 
 

2.9.3 ระดับฝ้าเพดานและช่องแสง อำจเปล่ียนแปลงระดบัควำมสูงต ่ำเพื่อให้เหมำะสมกบัประโยชน์
ใชส้อยและควำมเรียบร้อยมำกท่ีสุด ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจกำร
จำ้งแลว้ 

2.9.4 การรับรองความเสียหาย  ฝ้ำเพดำนทุกส่วนท่ีติดตั้ งแล้วจะต้องได้ระดับและเส้นแนวตรง
เรียบร้อย ไม่มีรอยขูดขีดหรือบ่ินกะเทำะ ตอ้งไม่เปรอะเป้ือน หำกมีส่วนเสียใดๆ ดงักล่ำว
เกิดข้ึนจะตอ้งแกไ้ขหรือเปล่ียนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่ำใดๆ ทั้งส้ิน กำรเจำะฝ้ำเพื่อกำรเดินท่อ
ต่ำงๆ ผูรั้บจำ้งจะตอ้งท ำดว้ยควำมประณีตระวงัควำมเสียหำยท่ีจะเกิดข้ึน 

 

๒.๑๐ งานหลงัคา 
๒.๑๐.๑ กำรก่อสร้ำงใชก้ระเบ้ืองใยหินแผน่ลอนชนิดต่ำงๆ ใหมุ้งซอ้นกนัไม่นอ้ยกวำ่ ๒๐ ซม.บนลอนจะตอ้งยดึดว้ยตะปู
เกลียวอำบสงักะสีท่ีผลิตข้ึนส ำหรับมุงกระเบ้ืองชนิดน้ีโดยเฉพำะแผน่ละ ๒ จุด หำ้มมุงดว้ยขอยดึโดยเด็ดขำด ตะปูเกลียวท่ี
ยดึกระเบ้ืองตอ้งไม่แน่นจนเกินไปเพ่ือใหก้ระเบ้ืองขยบัตวัไดเ้ลก็นอ้ยเม่ือไดรั้บควำมร้อนจำกแสงแดด กระเบ้ืองท่ีมุงซอ้น
กนัจะตอ้งตดัมุมดว้ยเล่ือยหรือเคร่ืองมืออยำ่งคม กำรมุงกระเบ้ืองในระดบัและแถวเดียวกนั ใหล้อนคว ่ำของกระเบ้ือง
ดำ้นขำ้งครอบบนลอนหงำยตำมทิศทำงท่ีฝนสำดเพ่ือป้องกนัลมพดัเอำน ้ ำฝนยอ้น        เขำ้ตำมแนวรอยต่อระหวำ่งกระเบ้ือง
ดำ้นขำ้ง   ครอบสนักระเบ้ือง  และตะเฆ่สนั    ใหใ้ชค้รอบ  

มำตรฐำนท่ีเหมำะสมกบัควำมลำดชนัของหลงัคำนั้น กรณีท่ีหลงัคำชนกบัก ำแพง ให้หล่อคำน
ทบัหลงัคอนกรีตเสริมเหล็กยื่นคลุมกระเบ้ืองจนน ้ ำฝนไม่อำจไหลยอ้นเกิดร่ัวซึมได ้ถำ้ชนกบั
ผนงัไมใ้ห้ใช้แผ่นเหล็กอำบสังกะสีหนำ ๐.๖ ม.ม. (เบอร์ ๒๔) สอดเขำ้ในผนังยื่นปิดลอน
กระเบ้ืองใหเ้รียบร้อย 

2.10.2 หลงัคำชนิดอ่ืนๆ ให้ปฏิบติัตำมแบบรูปรำยกำร จะระบุเพิ่มเติมไวเ้ฉพำะงำนหรือเป็นพิเศษ
เฉพำะแห่ง 

2.10.3 รำงน ้ ำ ให้ด ำเนินกำรตำมแบบรูปและแบบขยำย หรือโดยมีขนำดใหญ่พอจะรับปริมำณน ้ ำฝน
ได้ตำมขนำดของหลงัคำ ถำ้ท ำด้วยแผ่นเหล็กอำบสังกะสีขนำดตอ้งไม่บำงกว่ำ ๐.๖ ม.ม. 
(เบอร์ ๒๔) กำรต่อระหวำ่งแผน่ให้งอแผน่ทบักนัแลว้เช่ือมหรือบดักรีให้เรียบร้อย ควำมลำด
ของรำงน ้ ำประมำณ ๑ ต่อ ๒๐๐ ลำดลงสู่ท่อระบำยน ้ ำ เหล็กยึดรำงน ้ ำตอ้งแข็งแรงและถ่ีห่ำง
เหมำะสม 

 
 

 
/ถำ้เป็นรำงน ้ำชนิด... 



 

 

 
-๒๔- 

 ถำ้เป็นรำงน ้ ำชนิดติดลอยตวั เหล็กยึดตอ้งเป็นเหล็กอำบสังกะสีดว้ย รำงน ้ ำท่ีมีควำมยำวเกิน
กวำ่ ๑๘ เมตรข้ึนไปให้จดัท ำรอยต่อป้องกนักำรยืดหดของรำงน ้ ำเน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลง
อุณหภูมิดว้ย กำรจดัท ำรอยต่อน้ีควรจดัท ำบริเวณท่ีสูงสุดของรำงน ้ำ 
 ในกรณีท่ีใช้รำงน ้ ำส ำเร็จรูปพีวีซีให้ปฏิบติัตำมวิธีกำรของผูผ้ลิต กรณีท่ีเป็นรำงน ้ ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กใหฉ้ำบปูนซีเมนตข์ดัมนัภำยในใหเ้รียบร้อยตำมท่ีแสดงในแบบรูป 

2.10.4 เชิงชำยและป้ันลม กรณีท่ีก ำหนดให้ท ำดว้ยไม ้ให้ใชไ้มท่ี้มีคุณภำพไม่ต ่ำกวำ่ไมเ้น้ือแข็งท่ีระบุ
ตำมรำยกำรไม ้รวมทั้งไมปิ้ดลอนกระเบ้ืองดว้ย ส่วนรำยละเอียดอ่ืนๆ ตำมแบบขยำย 

2.10.5 ช่องระบำยอำกำศ ช่องระบำยควำมร้อนและอำกำศใตห้ลงัคำให้จดัท ำตำมแบบรูปและแบบ
ขยำย กรณีท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นแบบรูป ภำยในใหก้รุดว้ยลวดตำข่ำยเหล็กอำบสังกะสีชนิดตำถ่ี 

 

๒.๑๑ งานเคร่ืองสุขภัณฑ์ 
 ๒.๑๑.๑ วสัดุ 

2.11.1.1 เคร่ืองสุขภัณฑ์ ตอ้งเป็นชนิดดินขำวเคลือบแกว้ผลิตในประเทศไทย ชนิดวิเทรียสไช
น่ำ ตำมมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม มอก.๑๕๗ และ มอก.๒๕๐ ยกเวน้ท่ีระบุ
ในแบบรูปเป็นตรำ แบบ และสีอ่ืน 

2.11.1.2 อุปกรณ์ก๊อก ให้ผูรั้บจำ้งจดัหำเคร่ืองสุขภณัฑ์ท่ีมีอุปกรณ์ก๊อกพร้อมสต๊อปวำล์วครบ
ชุด ซ่ึงเป็นชนิดท่ีระบุไวใ้นแบบรูป 

2.11.1.3 อุปกรณ์ประกอบห้องน ้า ผูรั้บจำ้งตอ้งจดัหำและติดตั้งอุปกรณ์อ่ืนๆ ให้ครบตำมท่ีระบุ
ไวใ้นแบบรูป ส่ิงของทั้งหมดตอ้งอยู่ในสภำพใหม่และผลิตดว้ยวสัดุท่ีมีคุณภำพและ
ฝีมือดี 

  
          ๒.๑๑.๒   วธีิการรักษา 

2.11.2.1 การรักษา ภำยหลังกำรติดตั้งแล้ว เคร่ืองสุขภัณฑ์จะต้องได้รับกำรป้องกันควำม
เสียหำยเน่ืองจำกดินฟ้ำอำกำศ กำรก่อสร้ำงและกำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ ในระยะต่อมำ
และท ำควำมสะอำดก่อนกำรส่งมอบ 

2.11.2.2 เคร่ืองสุขภัณฑ์ช ารุด คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งจะไม่ยอมรับงำนสุขภณัฑ์ท่ีช ำรุด 
ผูรั้บจำ้งจะตอ้งหำเคร่ืองสุขภณัฑใ์หม่ทดแทนให ้โดยค่ำใชจ่้ำยเป็นภำระของผูรั้บจำ้ง
ทั้งส้ิน 

 

๒.๑๒ งานทาสี 
 งำนทำสีน้ีหมำยถึง กำรพน่ ทำ ลงข้ีผึ้ง เชลแล็ก แลกเกอร์ ลงน ้ำมนั ตลอดจนงำนตกแต่งอ่ืนๆ ท่ี
มีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนัดว้ย กำรทำสีส่วนท่ีมองเห็นดว้ยสำยตำทั้งหมด ยกเวน้ส่วนท่ีก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่ง
อ่ืนหรือท่ีเป็นวสัดุประดบัต่ำง ๆ 



 

 

๒.๑๒.๑  วธีิกำรท ำงำน... 
-๒๕- 

 ๒.๑๒.๑ วธีิการท างาน 

2.12.1.1 ข้อปฏิบัติทัว่ไป 
1) ในกรณีท่ีผูรั้บจำ้งไม่ปฏิบติัตำมรำยกำรงำนทำสีอย่ำงเคร่งครัด ถือวำ่มีเจตนำท่ี

จะพยำยำมปลอมแปลง ผูค้วบคุมงำนมีสิทธิท่ีจะสั่งให้ลำ้งหรือขูดสีออกแลว้ทำ
ใหม่ใหถู้กตอ้งตำมรำยกำรโดยไม่คิดค่ำใชจ่้ำยเพิ่ม ส่วนเวลำท่ีล่ำชำ้เพรำะกำรน้ี
จะใชเ้ป็นขอ้อำ้งในกำรขอต่อสัญญำไม่ได ้

2) หำ้มทำสีในขณะท่ีมีควำมช้ืนสูง และผวิพื้นท่ีจะทำสีไดต้อ้งแหง้สนิท 
3) ให้ผูรั้บจำ้งจดัเตรียมตวัอย่ำงสีจริงท่ีจะใช้ทำ หรือพ่นกบัวสัดุท่ีมีผิวเหมือนผิว

จริงของอำคำรขนำดประมำณ ๓๐  ๓๐ ซม. เป็นอย่ำงน้อย เพื่อให้
คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งเห็นชอบก่อนน ำไปใชง้ำน 

4) ใหน้ ำสีและภำชนะบรรจุสีท่ีก ำหนดใหใ้ชเ้ท่ำนั้นเขำ้มำในบริเวณก่อสร้ำง สีและ
ภำชนะบรรจุอ่ืนๆ หำ้มน ำเขำ้มำในบริเวณก่อสร้ำงโดยเด็ดขำด 

5) กำรน ำสีมำใช้แต่ละงวด จะต้องให้ผูค้วบคุมงำนตรวจสอบก่อนว่ำเป็นสีท่ี
ก ำหนดใหใ้ช ้

6) รำยละเอียดอ่ืนๆ เช่น ควำมอ่อนแก่ของสี สีของสี ให้ผูรั้บจ้ำงเสนอขอรับ
รำยละเอียดต่อคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งในเวลำอนัสมควร 

7) ในกำรทำสี ผู ้รับจ้ำงจะต้องยึดถือปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของผู ้ผลิตสีอย่ำง
เคร่งครัด เช่นกำรผสมสีพลำสติกอีมัลชัน น ้ ำท่ีผสมจะต้องสะอำดและได้
สัดส่วนตำมท่ีผูผ้ลิตก ำหนดไว ้

๘) เม่ือผูรั้บจำ้งไดท้  ำกำรทำสีอำคำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะตอ้งขอใบรับรองจำก
ผูผ้ลิตมำแสดงต่อคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงในวนัส่งมอบงำน โดยจะตอ้ง
รับรองคุณภำพสีและประกนัควำมเสียหำยจำกกำรทำสีเป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ ๑ ปี 
ถำ้มีขอ้บกพร่องเสียหำยผูรั้บจำ้งจะตอ้งรีบจดักำรซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อย
ภำยใน ๓๐ วนั นับแต่วนัท่ีได้รับหนังสือแจ้งเร่ืองจำกผู ้ว่ำจ้ำงโดยไม่คิด
ค่ำใชจ่้ำยใดๆ เพิ่มเติมทั้งส้ิน 

๒.๑๒.๑.๒ การเตรียมงานและรองพืน้ 
๑) ปูนฉำบ อิฐ คอนกรีต ฯลฯ 

(ก) ผวิพื้นใหม่ 
- ท ำควำมสะอำดผวิท่ีจะทำสีโดยปัดฝุ่ นออกให้หมด และใชผ้ำ้สะอำดชุบน ้ ำ

เช็ดใหท้ัว่ 
- ปล่อยทิ้งไวใ้หแ้หง้สนิท 
- ทำสีรองพื้น 

/(ข) ผวิพื้นท่ีทิ้งไวน้ำน... 



 

 

 
-๒๖- 

(ข) ผวิพื้นท่ีทิ้งไวน้ำนและยงัไม่ไดท้ำสี 
- ท ำควำมสะอำดโดยใช้ผำ้สะอำดชุบน ้ ำเช็ดหรือขดัดว้ยแปรงลวดแล้วแต่

ควำมเหมำะสมกบัผวิ 
- ปล่อยทิ้งไวใ้หแ้หง้ 
- ซ่อมแซมรอยช ำรุดต่ำงๆ 
- รองพื้นดว้ยสีรองพื้น 
- บนพื้นท่ีค่อนขำ้งหยำบให้ใชสี้พลำสติกค่อนขำ้งขน้ทำเป็นสีชั้นแรก เพื่อ

ปิดรอยหยำบต่ำงๆ ท่ีมีอยู ่
(ค) ผวิพื้นท่ีเคยทำสีแลว้จะทำสีทบัใหม่ 

- ในกรณีท่ีสีเก่ำนั้นอยูใ่นสภำพช ำรุดมำก ก็ให้ขูดสีเก่ำนั้นออกให้หมด และ
ใชว้ธีิเช่นเดียวกนักบักำรทำสีบนผวิพื้นท่ีใหม่ 

๒) ไม ้
(ก) ตรวจใหแ้น่ใจวำ่ไมท่ี้จะทำนั้นแหง้สนิท 
(ข) ซ่อมและอุดรูต่ำงๆ 
(ค) ขดัเรียบดว้ยกระดำษทรำย 
(ง) ปัดฝุ่ นต่ำงๆ ออกใหห้มด 
(จ) ถำ้ไมน้ั้นเปรอะน ้ ำมนัหรือมีควำมดูดซึมมำกเป็นพิเศษ ให้ทำทบัหน้ำดว้ย

เชลแล็กก่อน ๑ คร้ัง ทั้งน้ีใหป้ฏิบติัเฉพำะส่วนท่ีอยูภ่ำยในเท่ำนั้น 
๓) โลหะ เหล็กหรือโลหะท่ีมีส่วนผสมของเหล็ก 

(ก) ขจดัสนิมหรือเศษผงออกโดยขดัถูดว้ยกระดำษทรำย หรือแปรงลวด 
(ข) ขจัดรอยเปรอะน ้ ำมันด้วยน ้ ำยำไตรคลอโรเอธิลีนหรือน ้ ำยำประเภท

เดียวกนั 
(ค) ลำ้งดว้ยน ้ ำยำกนัสนิม โดยผสมน ้ ำสะอำดสองเท่ำตวั ระหว่ำงลำ้งห้ำมท ำ

ใหน้ ้ำมนัไปถูกเน้ือไมป้ระกอบโลหะ 
(ง) ลำ้งน ้ำยำลำ้งสนิมออกดว้ยน ้ำสะอำดและเช็ดใหแ้หง้ดว้ยผำ้สะอำด 

๒.๑๒.๑.๓ การทาสี 
1) กำรทำสีรองพื้น ใหท้ำดว้ยสีชนิดเดียวกบัสีทำทบัหนำ้ 
2) กำรทำสีทำทบัหนำ้ ใหท้ำดว้ยสีท่ีก ำหนดให้ โดยตอ้งยึดถือขอ้ปฏิบติัให้ถูกตอ้ง

ตำมค ำแนะน ำของผูผ้ลิตสีนั้นๆ โดยเคร่งครัด กำรทำทบัหนำ้ให้ทำไม่นอ้ยกว่ำ
สองคร้ังโดยไม่นับสีรองพื้น กำรทำสีเสร็จเรียบร้อยแล้วจะตอ้งมองไม่เห็นสี
ของผวิพื้นเดิม รอยด่ำง รอยแปรง หรือไม่เรียบร้อยเลอะเทอะ กำรทำสีอำจจะใช ้

 

/วธีิพน่ลูกกล้ิงแทน... 



 

 

 
-๒๗- 

วิธีพ่นลูกกล้ิงแทนกำรทำดว้ยแปรงก็ได ้แต่เม่ือเสร็จแลว้จะตอ้งเรียบร้อยตำมท่ี
ก ำหนดให ้

3) กำรทำภำยใน ให้ทำด้วยสีชนิดท่ีผลิตข้ึนส ำหรับทำภำยในอำคำรหรือจะใช้สี
ภำยนอกทำแทนก็ได ้

4) กำรทำภำยนอก ให้ทำด้วยสีท่ีผลิตข้ึนส ำหรับทำภำยนอก โดยเฉพำะภำยใน
หอ้งน ้ำหอ้งส้วม ใหถื้อเป็นส่วนท่ีตอ้งทำสีภำยนอกดว้ย 

5) กำรเก็บสี ตอ้งแยกสีส ำหรับชนิดทำภำยในและส ำหรับทำภำยนอกออกจำกกนั 
มิใหป้ะปนกนัโดยเด็ดขำด มิฉะนั้นจะถือวำ่พยำยำมหลีกเล่ียง หำกปรำกฏวำ่น ำ
สีทำภำยในไปทำภำยนอกแล้ว จะอำ้งภำยหลงัว่ำเกิดจำกควำมเลินเล่อสับสน
มิได ้และตอ้งทำสีใหม่โดยค่ำใชจ่้ำยตกเป็นของผูรั้บจำ้งทั้งส้ิน 

6) สีน ้ำมนั 
(ก) กำรทำสีรองพื้น 

- ถำ้เป็นวสัดุประเภทไม ้ให้รองพื้นดว้ยสีน ้ ำมนัชนิดเดียวกบัสีทบัหน้ำทุก
ประกำร หำ้มน ำสีอ่ืนมำรองพื้นโดยเด็ดขำด 

- ถำ้เป็นโลหะประเภทส่วนผสมของเหล็กใหป้ฏิบติัตำมขอ้ ๓) 
- ถำ้ระบุให้ทำบนผิวปูนหรือคอนกรีต ให้ทำรองพื้นดว้ยสีชนิดเดียวกบัสีท่ี

จะทำทบัหนำ้ 
(ข) กำรทำสีทบัหน้ำ ให้ทำด้วยสีท่ีก ำหนดให้ โดยถือปฏิบติัให้ถูกต้องตำม

ค ำแนะน ำของผูผ้ลิตสีนั้นๆ โดยเคร่งครัด กำรทำทบัหนำ้ให้ทำไม่นอ้ยกวำ่
สองคร้ังโดยไม่นับสีรองพื้น กำรทำแต่ละคร้ังจะตอ้งรอให้คร้ังก่อนแห้ง
เสียก่อนจึงจะทำทบัหน้ำต่อไปได้ เม่ือทำสีเสร็จเรียบร้อยแล้วจะตอ้งไม่
เห็นสีของผิวพื้นเดิม รอยด่ำง รอยแปรง หรือไม่เรียบร้อยเลอะเทอะ และ
ตอ้งมีสีเรียบสม ่ำเสมอกนั 

๗) น ้ำมนัวำนิช 
(ก) กำรทำบนผิวพื้นไมใ้หม่ เพื่อควำมคงทนให้ทำน ้ ำมนัวำนิชสำมคร้ัง คร้ัง

แรกผสมทินเนอร์ร้อยละสิบ คร้ังต่อไปไม่ตอ้งผสม 
(ข) กำรทำบนพื้นท่ีทำวำนิชเก่ำมำแลว้ ส ำหรับพื้นเก่ำท่ีอยู่ในสภำพเรียบร้อย 

ใหท้ำน ้ำมนัวำนิชไม่ผสมทินเนอร์ทบัสองคร้ัง 
(ค) ขอ้พึงระวงั 

- ระยะเวลำสีแหง้ แห้งทัว่ไปทำทบัได ้๔-๖ ชัว่โมง แห้งสนิททำทบัไดอ้ยำ่ง
นอ้ย ๑๖ ชัว่โมง 

- ถำ้จะใชน้ ้ำมนัวำนิชน้ีทำพื้นเก่ำท่ีมีน ้ำมนัวำนิชอยูแ่ลว้ ใหล้ำ้งดว้ยน ้ำยำ 

/ซกัฟอกอยำ่งอ่อน... 



 

 

-๒๘- 

     ซกัฟอกอยำ่งอ่อน ผึ่งให้แห้งสนิท จำกนั้นใชก้ระดำษทรำยขดัเรียบแลว้จึง
ทำดว้ยน ้ ำมนัวำนิช ถำ้น ้ ำมนัวำนิชเก่ำอยู่ในสภำพไม่ดี ให้ขูดน ้ ำมนัวำนิช
เก่ำออกใหห้มด ท ำควำมสะอำดแลว้ทำทบั 

๘) สีอ่ืนๆ ซ่ึงไดก้ ำหนดเป็นพิเศษ ใหเ้ป็นไปตำมท่ีแสดงไวใ้นแบบรูป 
๙) ส่วนท่ีไม่ทำสี ถำ้มิไดร้ะบุไวเ้ป็นอยำ่งหน่ึงอยำ่งใด ส่วนท่ีไม่ตอ้งทำสีคือส่วนท่ี

ใช้ประดบัตกแต่งสีผิวของวสัดุ เช่น กระเบ้ืองเคลือบ หิน กรวดลำ้ง กระเบ้ือง
ดินเผำ ซีเมนต์ขัดมัน เป็นต้น โดยให้ขัดล้ำงจนสะอำดและเห็นควำมงำม
ธรรมชำติ 

 ๒.๑๒.๒ การส่งมอบงาน 
 นอกจำกจะตอ้งปฏิบติัตำมรำยละเอียดข้ำงต้นแล้ว ผูรั้บจ้ำงจะตอ้งส่งใบรับรองของ
ผูผ้ลิตสีหรือผูแ้ทนจ ำหน่ำยในประเทศไทยต่อคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งแสดงวำ่ 

1) สีท่ีน ำมำใช้คร้ังน้ีเป็นสีแทข้องผูผ้ลิตสี ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งไดย้ินยอมหรือ
ก ำหนดใหใ้ช ้

2) ปริมำณของสีท่ีใช้ถูกตอ้งตำมเน้ือท่ีท่ีทำ โดยให้แจง้ปริมำณสีแต่ละชนิดท่ีใช้ดว้ย กำร
นบัปริมำณของสีท่ีใช ้ใหถื้อจำกรำยละเอียดของสีแต่ละตรำ ซ่ึงสำมำรถพิสูจน์ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ หมวดท่ี ๓ รำยกำรวศิวกรรม….. 
 

 



 

 

หมวดที ่๓ รายการวิศวกรรม 
 
๓.๑ งานเกบ็วสัดุ 

3.1.1 การเกบ็ซีเมนต์ ผูรั้บจำ้งจะตอ้งสร้ำงยุง่ส ำหรับเก็บซีเมนต ์ณ บริเวณก่อสร้ำง หรือใชถ้งัส ำหรับ
เก็บซีเมนต์โดยเฉพำะ ซ่ึงสำมำรถกนัน ้ ำ ฝน และควำมช้ืนได้เป็นอย่ำงดี ทั้งน้ีตอ้งให้เสร็จ
พร้อมท่ีจะเก็บซีเมนต์ไดท้นัทีท่ีซีเมนต์มำถึงบริเวณก่อสร้ำง ห้ำมใช้ซีเมนต์ท่ีเก็บไวน้ำนเกิน
กวำ่ ๑ เดือน นบัอำยตุั้งแต่ขนออกจำกโรงงำน 

3.1.2 การเกบ็ทราย ใหก้องไวบ้นท่ีสะอำดเป็นระเบียบ ไม่มีส่ิงสกปรกปะปนไดง่้ำย ไม่มีน ้ ำโสโครก
ไหลผำ่น ถำ้กองไวบ้นดินตอ้งเก็บกวำดบริเวณท่ีจะกองให้เรียบร้อยและห้ำมใชท้รำยบริเวณผิว
ดินหรือท่ีมีดินปะปน 

3.1.3 การเกบ็หิน ใหก้องไวบ้นท่ีสะอำดเป็นระเบียบ แยกออกเป็นขนำดไม่ปะปนกนั 
3.1.4 การเก็บอิฐและคอนกรีตบล็อก  ให้ปลูกโรงเก็บ โดยปูพื้นแล้ววำงเรียงให้เป็นระเบียบอย่ำง

มั่นคง หรือจะวำงในท่ีไม่ถูกส่ิงสกปรกหรือน ้ ำท่ีจะก่อให้เกิดตะไคร่หรือรำได้ อิฐหรือ
คอนกรีตบล็อกท่ีมีส่ิงสกปรกจบัแน่นหรือมีอินทรียว์ตัถุ เช่น รำหรือตะไคร่น ้ ำ จะน ำไปใชใ้น
กำรก่อสร้ำงไม่ได ้

3.1.5 การเกบ็ปูนขาว ใหเ้ก็บในลกัษณะเดียวกบักำรเก็บปูนซีเมนต ์
3.1.6 การเกบ็เหลก็ ใหป้ลูกโรงเก็บท่ีสำมำรถป้องกนัเหล็กไม่ใหถู้กน ้ำฝน น ้ำโสโครก กรด ด่ำง เกลือ 

รวมทั้งเศษดินและส่ิงสกปรกไดเ้ป็นอย่ำงดี และใช้เก็บเหล็กไดท้นัทีท่ีขนเหล็กมำถึงบริเวณ
ก่อสร้ำง 

3.1.7 การเก็บไม้ ให้สร้ำงโรงเก็บไมห้รือจดัหำสถำนท่ีเก็บซ่ึงป้องกันแดด น ้ ำ ฝน ควำมช้ืน และ
ปลวกไดเ้ป็นอยำ่งดี ควรอยูใ่นท่ีโปร่งลมพดัผำ่นไดแ้ละใชเ้ก็บไมไ้ดท้นัทีท่ีขนไมม้ำถึงบริเวณ
ก่อสร้ำง 

3.1.8 การเก็บแผ่นพื้นส าเร็จรูป ให้จดัวำงกองในลกัษณะท่ีสำมำรถน ำไปปูไดง่้ำย กำรหนุนตอ้งให้
ถูกวธีิท่ีจะไม่ท ำใหเ้กิดโมเมนตล์บจนแผน่พื้นหกั ควำมสูงในกำรเก็บกองตอ้งไม่มำกเกินไปซ่ึง
ควรจะท ำตำมค ำแนะน ำของผูผ้ลิต 

3.1.9 สารผสมเพิ่ม (Admixtures) สำรผสมเพิ่มท่ีบรรจุใส่ถงั กระป๋อง หรือขวด ตอ้งป้องกนักำร
ระเหย แดดเผำ น ้ำ ฝน หรือสำรอ่ืนเจือปน และหำ้มอยูใ่กลไ้ฟ 

 
 
 

 
 

/ ๓.๒ งำนปรับพื้นท่ี.... 
 
 



 

 

-๓๐- 

๓.๒ งานปรับพืน้ที ่
 หมำยถึง งำนขุด ถม บดอดั ขนยำ้ยดิน เพื่อให้ไดผ้ลงำนและลกัษณะงำนท่ีถูกตอ้งตำมแบบรูป
และวชิำช่ำงท่ีดี ผูรั้บจำ้งตอ้งจดัหำวธีิกำรป้องกนักำรกระทบกระเทือน หรือผลเสียหำยอนัอำจจะเกิดข้ึน
แก่อำคำร ส่ิงปลูกสร้ำงหรือทรัพย์สินใดๆ ภำยใน และ/หรือ ข้ำงเคียงสถำนท่ีก่อสร้ำง หำกเกิดผล
เสียหำย และ/หรือ คดีใดๆ ผูรั้บจำ้งตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบทุกกรณี 

 ๓.๒.๑ งานขุดดิน 

3.2.1.1 การขุดลอกดินเดิม ในกรณีท่ีตอ้งโค่นตน้ไมท่ี้มีขนำดเส้นผำ่นศูนยก์ลำงตั้งแต่ ๐.๑๕ 
เมตรข้ึนไปตอ้งขออนุญำตจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งก่อน และหลงัจำกโค่น
แลว้ให้ท ำกำรขุดตอและถอนรำกไมอ้อกให้หมด ขุดลอกหน้ำดินออกให้ลึกอย่ำง
นอ้ย ๐.๓๐ เมตร หรือตำมรำยกำรประกอบแบบ ส่วนท่ีเป็นหนองน ้ ำ คูน ้ ำ หรือบ่อ
น ้ำ ใหข้ดุลอกจนหมดดินเลน 

3.2.1.2 การขุดหลุมฐานรากและห้องใต้ดิน ตอ้งขุดให้ไดต้  ำแหน่ง ขนำด และระดบัตำมแบบ
รูป และให้กวำ้งสะดวกพอแก่กำรท ำงำน กน้หลุมตอ้งไดร้ะดบัและเรียบ ในกรณีท่ี
แบบรูปไม่ได้ก ำหนดควำมลึกมำให้โดยเฉพำะฐำนรำกนั้นถ้ำเป็นฐำนรำกบนดิน
แข็งตอ้งขุดให้ถึงชั้นดินแข็ง และถำ้เป็นฐำนรำกบนเสำเข็มตอ้งขุดให้ถึงหวัเสำเข็ม 
แต่ทั้งน้ีเม่ือท ำฐำนรำกแลว้ตอ้งให้ขอบบนฐำนรำกลึกจำกระดบัดินเดิมอย่ำงน้อย 
๐.๓๐ เมตร หรือในกรณีท่ีมีกำรก ำหนดระดบัของคำนคอดินท ำให้ตอ้งกดระดบัฐำน
รำกลงไปอีกก็ได ้ในสถำนท่ีก่อสร้ำงท่ีมีน ้ ำใตดิ้นมำกตอ้งขุดหลุมไวท่ี้มุมเพื่อสูบ
ถ่ำยน ้ ำออกไปได้ หำกเป็นฐำนรำกบนดินแข็งและมีบริเวณบำงส่วนเป็นดินอ่อน
มำกให้ขุดลอกออกให้หมด แล้วแทนช่องว่ำงนั้นด้วยทรำยหยำบทับหน้ำด้วย
คอนกรีตหยำบหนำประมำณ ๕ ซม. 

3.2.1.3 การขุดอ่ืนๆ กำรขุดดินเพื่อวำงท่อร้อยสำย ท่อน ้ ำ ท่อประปำ และอ่ืนๆ ตอ้งขุดให้ได้
แนว (Line) และเชิงลำด (Grade) ตำมแบบรูป และต้องกระท ำในช่องว่ำงท่ี
สอดคลอ้งประสำนกบังำนก่อสร้ำงอ่ืนๆ 

 ๓.๒.๒ การถมดิน 

3.2.2.1 การถมดินเพื่อท าถนน ถนนภำยในบริเวณก่อสร้ำงให้ถมดว้ยทรำยหยำบหรือลูกรัง
นบัจำกดินเดิมท่ีขุดออกแลว้จนถึงระดบัดินเดิม (Subgrade) ท่ีก ำหนดในแบบรูป
รำยกำร กำรถมทรำยหรือลูกรังให้ถมตำมแนวถนน และให้กวำ้งออกเป็นไหล่ถนน
นบัจำกขอบถนนเป็นระยะไม่นอ้ยกวำ่ ๑.๐๐ เมตรทั้งสองขำ้ง รดน ้ ำและบดอดัเป็น
ชั้นๆ ควำมหนำแต่ละชั้นไม่เกิน ๐.๒๐ เมตร ขนำดรถบดไม่ต ่ำกวำ่ ๑๐ ตนั หรือดว้ย
อุปกรณ์หรือกรรมวิธีอ่ืนท่ีท ำให้พลงังำนในกำรบดอดัทดัเทียมกนัซ่ึงไดรั้บอนุมติั
จำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งแลว้ 

 
/๓.๒.๒.๒ กำรถมดิน… 



 

 

-๓๑- 

3.2.2.2 การถมดินปรับพื้นบริเวณทั่วๆ ไป ให้ถมดว้ยทรำยข้ีเป็นหรือลูกรังหรือวสัดุอ่ืนท่ีได้
ก ำหนดไวใ้นแบบรูปรำยกำร โดยท ำกำรถมเป็นชั้นๆ หนำชั้นละไม่เกิน ๐.๕๐ เมตร 
รดน ้ำและบดอดัดว้ยวธีิกำรเช่นเดียวกบัขอ้ ๓.๒.๒.๑ บริเวณใดท่ีแบบรูปก ำหนดให้
เป็นท่ีจดัสวนให้ทบัหน้ำดว้ยดินส ำหรับปลูกพืชหนำ ๐.๕๐ เมตร แต่ถำ้เป็นสนำม
หญำ้เช่นสนำมกีฬำ ควำมหนำดินทบัหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ ๐.๑๕ เมตร 

3.2.2.3 การถมดินหลุมฐานรากและรอบห้องใต้ดิน ใหถ้มดว้ยทรำยข้ีเป็ด ถำ้จะใชดิ้นท่ีขุดข้ึน
เม่ือจะท ำฐำนรำกนั้นตอ้งได้รับอนุมติัจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงแล้ว ผนัง
คอนกรีตท่ีป้องกนักำรซึมนั้นตอ้งระวงัระหวำ่งกำรถมจะท ำใหช้ ำรุดเสียหำย 

3.2.2.4 การถมรอบบ่อซึม ให้ถมดว้ยอิฐหกัหรือกรวดผสมกบัถ่ำนไมใ้นอตัรำส่วน ๓ : ๑ 
รอบบ่อซึม ห่ำงจำกขอบบ่อประมำณ ๐.๕๐ เมตร 

3.2.2.5 การถมด้านในก าแพงกนัดิน ในกรณีท่ีมีรูระบำยน ้ำในก ำแพงกนัดินนั้นตอ้งให้ส่วนท่ี
สัมผสักบัก ำแพงเป็นอิฐหกัหรือกรวดหรือหินคลุกหนำอยำ่งนอ้ย ๐.๑๕ เมตร ถดัเขำ้
มำเป็นทรำยหยำบหรือทรำยข้ีเป็นก็ได ้

3.2.2.6 การถมบ่อบ าบัดน ้าเสีย ในกรณีท่ีเป็นบ่อบ ำบดัส ำเร็จรูป ให้ถมรอบบ่อด้วยทรำย
หยำบหรือทรำยข้ีเป็ด 

3.2.2.7 การถมอ่ืนๆ ทอ้งร่อง บ่อ หรือหลุมท่ีขดุข้ึนเพื่อกำรวำงท่อ กำรสร้ำงบ่อเกรอะหรือบ่อ
พกั เม่ือไดรั้บกำรตรวจสอบและอนุมติัให้กลบไดแ้ลว้ให้ถมดว้ยทรำยและบดอดัให้
แน่น 

3.2.2.8 หลังจากเสร็จงานถม ในพื้นท่ีก่อสร้ำงอำคำร โดยเฉพำะในกรณีท่ีโครงสร้ำงส่วน
ใหญ่เป็นไม ้ก่อนจะท ำกำรเทคอนกรีตพื้นตอ้งรำดดว้ยน ้ ำยำกนัปลวกให้ทัว่ภำยใต้
อำคำรท่ีจะท ำกำรก่อสร้ำงและโดยรอบอำคำรเป็นระยะไม่นอ้ยกวำ่ ๑.๐๐ เมตร ตำม
กรรมวิธีของผูใ้ห้บริกำรก ำจดัปลวกนั้นๆ โดยตอ้งมีกำรรับประกนัผลภำยใน ๕ ปี 
น ้ ำยำกนัปลวกท่ีใช้ตอ้งเป็นสำรเคมีท่ีมีควำมปลอดภยัต่อคน สัตวเ์ล้ียงและพืช โดย
ตอ้งส่งรำยละเอียดใหค้ณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งพิจำรณำอนุมติัก่อนด ำเนินกำร 

 

๓.๓ งานฐานราก 
 ๓.๓.๑ ฐานรากแผ่บนดินแน่น (ไม่ใช้เสาเข็ม) 

3.3.1.1 ฐำนรำกจะตอ้งวำงอยูบ่นดินเดิมเสมอ ควำมลึกของฐำนรำก ขนำด และรำยละเอียด
กำรเสริมเหล็กจะตอ้งเป็นไปตำมแบบรูปและรำยกำรประกอบแบบท่ีก ำหนดให ้

 
 
 

                                                                                                           /๓.๓.๑.๒ กำรก่อสร้ำงฐำนรำก… 
 



 

 

-๓๒- 

3.3.1.2 กำรก่อสร้ำงฐำนรำกท่ีมีระดบัลึกต่ำงกนั จะตอ้งท ำฐำนรำกท่ีมีระดบัลึกมำกท่ีสุดก่อน
เสมอไป แล้วจึงท ำฐำนรำกท่ีลึกรองลงไป ทั้ งน้ีเพื่อป้องกันฐำนรำกท่ีต้ืนกว่ำ
พงัทลำย แต่ทั้งน้ีถำ้ฐำนรำกท่ีลึกต่ำงกนัอยูห่่ำงกนัมำกพอท่ีจะไม่พงัทลำย (ขอบท่ี
ใกลก้นัท่ีสุดห่ำงกนัมำกกวำ่ควำมลึกของฐำนรำกท่ีลึกกวำ่) ก็สำมำรถท ำพร้อมกนั
ได ้

3.3.1.3 ในกำรก่อสร้ำงฐำนรำกบนพื้นท่ีลำดเอียง ฐำนรำกตวัริมท่ีติดกบัพื้นเอียงลำดจะตอ้งมี
ควำมลึกจำกขอบนอกสุดส่วนบนของฐำนถึงพื้นท่ีลำดเอียงนั้นไม่นอ้ยกวำ่ ๑ เมตร
ส ำหรับฐำนรำกวำงบนดิน และไม่นอ้ยกวำ่ ๐.๗๕ เมตร ส ำหรับฐำนรำกวำงบนหิน 
เพื่อป้องกนัไม่ให้ฐำนรำกโผล่จำกกำรสึกกร่อนของดิน หำกแบบรูปและรำยกำร
ก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืนก็ให้ปฏิบติัตำมแบบรูปและรำยกำรนั้น และตอ้งไม่นอ้ยกวำ่
ระยะท่ีก ำหนดขำ้งตน้ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญำตจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้ง 

3.3.1.4 ในกรณีเม่ือขดุดินเพื่อท ำฐำนรำกลึกไม่ไดร้ะดบัตำมแบบรูปและรำยกำร เน่ืองจำกขุด
ถึงชั้นลูกรังหรือชั้นหินพืดแลว้ ผูรั้บจำ้งตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

1) รีบแจง้รำยละเอียดให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งทรำบผำ่นผูค้วบคุมงำนเพื่อ
ตรวจสอบและวินิจฉัยว่ำจะต้องปฏิบติัอย่ำงไร ค ำวินิจฉัยดังกล่ำวถือเป็น
เด็ดขำด ผูรั้บจำ้งตอ้งปฏิบติัตำมโดยเคร่งครัด 

2) หำกเป็นชั้นหินพืด ฐำนรำกตอ้งฝังลงในเน้ือหินพืดนั้นลึกไม่น้อยกว่ำ ๐.๕๐ 
เมตร โดยวดัตรงส่วนท่ีต้ืนท่ีสุด และเพื่อให้ทรำบว่ำเป็นหินพืดจริงหรือไม่ 
ผูรั้บจำ้งตอ้งเจำะรูมีขนำดเส้นผ่ำนศูนยก์ลำงไม่เล็กกว่ำ ๒.๕๐ ซม. ลึกไม่
นอ้ยกวำ่ ๒.๐๐ เมตร ฐำนรำกหน่ึงไม่นอ้ยกวำ่ ๒ รู เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 
ค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ในกำรน้ีเป็นภำระของผูรั้บจำ้งทั้งส้ิน 

3) หำกเป็นชั้นลูกรัง ใหถื้อปฏิบติัเช่นเดียวกบัขอ้ ๒) ทุกประกำร 
4) ในกรณีท่ีเจำะชั้นหินพืดหรือชั้นลูกรังแลว้ ปรำกฏวำ่มีควำมลึกนอ้ยกวำ่ ๒.๐๐ 

เมตร ผูรั้บจำ้งตอ้งท ำกำรทดสอบก ำลงัรับน ้ ำหนกัของพื้นนั้นๆ ถำ้ก ำลงัไม่
เพียงพอรับน ้ ำหนกัตอ้งเสนอวิธีแกไ้ขปัญหำต่อคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้ง
เพื่อวนิิจฉยัต่อไป 

                   ๓.๓.๑.๕  ในกรณีท่ีขุดดินจนถึงระดบักน้ของฐำนรำกตำมท่ีแบบรูปและรำยกำรก ำหนดไวใ้ห้
แลว้ ปรำกฏวำ่ ดินใตฐ้ำนรำกนั้นเป็นดินถมหรือมีคุณภำพไม่ดีพอท่ีจะรับน ้ ำหนกัได ้ผูรั้บจำ้งตอ้งขุดดินให้
ลึกลงไปอีกจนถึงชั้นดินแข็งและผูรั้บจำ้งจะตอ้งท ำกำรทดสอบหำก ำลงัรับน ้ ำหนกัของดินนั้น ทั้งน้ีข้ึนกบั
ดุลพินิจและค ำวนิิจฉยัของคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้ง ซ่ึงในกำรน้ีอำจมีผลท ำให้ตอ้งเพิ่มขนำดหนำ้ตดัและ
ปริมำณเหล็กเสริมของเสำตอม่อหรือท ำคำนรัดเพื่อลดควำมชะลูดของเสำตอม่อ ผูรั้บจำ้งตอ้งรับท ำโดยไม่
เพิ่มเงินและไม่เพิ่มเวลำ 

                                                                                                              /๓.๓.๓ งำนเสำเข็ม..... 
 



 

 

-๓๓- 

         ๓.๓.๓  งานเสาเข็ม 
 เสำเข็มไมแ้ละเสำเข็มคอนกรีตตอ้งเป็นไปตำมแบบรูปและรำยกำร ก่อนตอกตอ้งจดัให้
เสำเข็มอยู่ในแนวด่ิงก่อนจึงจะตอกได ้ถำ้ตอกแลว้หนีศูนยก์ลำงตอ้งรำยงำน และ/หรือ เสนอ
แนวทำงแกไ้ขต่อคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งผ่ำนผูค้วบคุมงำนเพื่อวินิจฉัยสั่งกำรแกไ้ข และ
กำรแกไ้ขปัญหำดงักล่ำวผูรั้บจำ้งจะตอ้งปฏิบติัโดยไม่เพิ่มเงินและเวลำ ในกำรตอกเสำเข็มนั้น
แต่ละตน้ตอ้งตอกต่อเน่ืองให้เสร็จ เสำเข็มคอนกรีตอนุญำตให้ใช้หลำยท่อนต่อแต่ละท่อนไม่
จ  ำเป็นต้องยำวเท่ำกนัโดยให้ได้ควำมยำวรวมไม่น้อยกว่ำท่ีระบุในแบบรูป ระยะเวำลท่ีใช้
เช่ือมต่อเสำเขม็ใหถื้อวำ่อยูใ่นระหวำ่งกำรตอกเสำเข็มมิใช่กำรหยุดตอก ห้ำมหยุดตอกแลว้ตอก
ซ ้ ำโดยเด็ดขำด ระยะเวลำหยุดถำ้นำนเกิน ๔๕ นำทีถือวำ่เป็นกำรหยุดตอกแลว้ตอกซ ้ ำ หำกมี
ปัญหำใดๆ ให้ผูรั้บจำ้งเสนอคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งผ่ำนผูค้วบคุมงำนเพื่อวินิจฉัยก่อน
ด ำเนินกำรต่อไปในจุดนั้น ส่วนจุดอ่ืนๆ ให้ปฏิบติังำนต่อไปได้ตำมปกติ กำรก ำหนดให้ตอก
เสำเข็มเสร็จสมบูรณ์ในแต่ละตน้นั้นมิได้หมำยถึงกำรตอกเสร็จทั้งฐำนรำก ถ้ำฐำนรำกใดมี
เสำเขม็หลำยตน้ จะตอกเสำเขม็เสร็จเพียงบำงตน้ก็ได ้
๓.๓.๓.๑ เสาเข็มไม้ ตอ้งเป็นไมเ้น้ือแข็ง กลม ตรง ปรำศจำกเปลือกไม ้รอยแตกร้ำว ผุ รูพรุน 

อนัเน่ืองจำกแมลงและสำเหตุอ่ืนๆ เสำเข็มทุกตน้ตอ้งมีขนำดเส้นผ่ำนศูนยก์ลำงโดย
เฉล่ีย (วดัท่ีโคนตน้ กลำงตน้ และปลำยตน้) และควำมยำวเสำเข็มตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ท่ี
ก ำหนดไวใ้นแบบรูป เสำเขม็ทุกตน้ตอ้งมีปลำยตดัตรงไม่เส้ียมปลำย กำรตอกตอ้งให้
ถูกตอ้งตำมต ำแหน่งในแบบขยำย กำรตอกเสำเข็มด้วยเคร่ืองจกัรให้ใช้ขนำดของ
ลูกตุม้ตอกดงัน้ี 

 

 ขนำดเสำเขม็ ใชลู้กตุม้หนกัไม่เกิน 
 เส้นผำ่นศูนยก์ลำง ๕ น้ิว ยำว ๕.๐๐ เมตร 

เส้นผำ่นศูนยก์ลำง ๕ น้ิว ยำว ๖.๐๐ เมตร 
เส้นผำ่นศูนยก์ลำง ๖ น้ิว ยำว ๖.๐๐ เมตร 
เส้นผำ่นศูนยก์ลำง ๗ น้ิว ยำว ๘.๐๐ เมตร 
เส้นผำ่นศูนยก์ลำง ๙ น้ิว ยำว ๘.๐๐ เมตร 

700 กิโลกรัม 
๗๐๐ กิโลกรัม 
๗๐๐ กิโลกรัม 
๑๐๐๐ กิโลกรัม 
๑๐๐๐ กิโลกรัม 

 
กำรตอกเสำเขม็ส ำหรับอำคำรขนำดเล็กๆ เช่นบำ้นพกั ป้อมยำม อนุญำตใหต้อกดว้ย
สำมเกลอและเส้ียมปลำยได ้กำรเส้ียมปลำยตอ้งไม่เกิน ๐.๓๐ เมตร 

  
 
                                                                                                                

                                                                                                               /๓.๓.๓.๒ เสำเข็มคอนกรีต.... 
 
 



 

 

-๓๔- 
                         ๓.๓.๓.๒ เสาเข็มคอนกรีต 

1) กำรตอกเสำเข็ม จะตอ้งมีกำรด ำเนินกำรป้องกนัหัวเสำเข็มแตกเน่ืองจำกกำร
กระแทกของลูกตุม้ ถำ้ใชห้มวกเหล็กครอบหวัเสำเขม็ในกำรตอกเสำเข็ม หมวก
จะตอ้งมีขนำดพอเหมำะกบัหวัเสำเข็ม และภำยในหมวกให้ใชไ้มเ้น้ืออ่อนหรือ
กระสอบรองหวัเสำเข็ม และเม่ือไมร้องหรือกระสอบในหมวกแตกยุย่จนท ำให้
ประสิทธิภำพกำรตอกลดลงจะตอ้งเปล่ียนใหม่ 

2) ห้ำมตอกเสำเข็มท่ีมีอำยุคอนกรีตน้อยกว่ำ  ๒๘ ว ัน ยกเว้นในกรณีท่ีใช้
ปูนซีเมนตพ์ิเศษท่ีแขง็ตวัและมีก ำลงัเร็วแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ ๗ วนั 

3) ลูกตุม้ตอกเสำเข็มตอ้งหนกัไม่น้อยกว่ำผลรวมของน ้ ำหนกัเสำเข็ม เสำส่ง และ
หมวกครอบหวัเสำเขม็ หรือหนกั ๓ ตนัข้ึนไป 

4) ระยะยกลูกตุม้ตอ้งไม่สูงเกินไปจนท ำให้เกิดผลเสียหำยแก่เสำเข็มท่ีจะตอก กำร
ตอกโดยใชป้ั้นจัน่หำ้มยกลูกตุม้สูงเกิน ๑.๐๐ เมตร 

5) กำรตอกเสำเข็มต้นหน่ึงๆ ต้องตอกติดต่อกันตั้ งแต่เร่ิมตอกจนกระทั่งถึง
ต ำแหน่งสุดทำ้ยของเสำเข็มตน้นั้นๆ ห้ำมพกัในระหวำ่งกำรตอกเวน้แต่กำรต่อ
เสำเขม็ดว้ยกำรเช่ือมไฟฟ้ำ 

6) เสำเข็มทุกต้นต้องตอกให้ได้ก ำลังไม่ต ่ำกว่ำท่ีก ำหนดในแบบรูป ในกรณีท่ี
ควบคุมกำรตอกดว้ย Blowcount ใหท้ ำกำรตรวจสอบทุกตน้ 

7) เสำเข็มทุกตน้ตอ้งตอกให้ไดต้  ำแหน่งและไดด่ิ้งตำมแบบรูป ระยะผิดศูนยต์อ้ง
ไม่เกิน L/๖ เม่ือ L เป็นขนำดเสำเข็ม หรือไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร เสำเข็มผิดด่ิง
ไดไ้ม่เกิน ๒ % ของควำมยำวเสำเข็ม ถำ้ผิดไปจำกน้ีให้เสนอกรรมกำรตรวจ
กำรจำ้งวนิิจฉยัโดยเร็ว 

8) ในกรณีท่ีตอกเสำเข็มไม่ลง ห้ำมตอกโหมหรือเข่นเด็ดขำด ผูรั้บจ้ำงต้องแจ้ง
กรรมกำรตรวจกำรจำ้งทรำบทนัที 

9) ถำ้เสำเข็มท่ีตอกไปแลว้เกิดปูดข้ึนเน่ืองจำกกำรตอกเสำเข็มขำ้งเคียงหรือสำเหตุ
อ่ืนใดก็ตำม ผูรั้บจำ้งจะตอ้งตอกเสำเข็มใหม่ให้ได ้Blowcount เท่ำกบัค่ำสุดทำ้ย
ของเสำเขม็ตน้นั้นเม่ือแรกตอก และ/หรือ ใหร้ะดบัปลำยเสำเข็มอยูใ่นระดบัเดิม
เหมือนเม่ือแรกตอก 

10) ผูรั้บจำ้งตอ้งรำยงำนกำรตอกเสำเข็มทุกตน้ต่อคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้ง ตอ้ง
ส่งรำยงำนภำยใน ๒๔ ชัว่โมงหลงัจำกเสร็จส้ินงำนตอกเสำเขม็ประจ ำวนัทุกวนั 

 

 

/๑๑) กำรตดัหวัเสำเขม็… 

 



 

 

-๓๕- 

 กำรตดัหวัเสำเขม็ หำ้มท ำกำรตดัหวัเสำเขม็จนกวำ่คอนกรีตหยำบกน้หลุมฐำน    
 รำกจะแหง้ตวัภำยหลงักำรเทคอนกรีตแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ ๒๔ ชัว่โมง  กำรตดัหวั 

                                  เสำเขม็ตอ้งกระท ำดว้ยควำมระมดัระวงัและประณีต และตอ้งหำวธีิป้องกนักำร   
                                  แตกร้ำวของเสำเขม็ใตร้อยตดั ในกรณีเสำเขม็โผล่พน้ดินเป็นอุปสรรคต่องำน   
                                  ตอกเสำเขม็ตน้อ่ืนๆ ใหต้ดัเสำเขม็ส่วนท่ีอยูเ่หนือระดบัดินออกไป 

11) เสำเข็มเสีย เสำเข็มใดๆ ท่ีคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งเห็นว่ำเป็นเสำเข็มเสีย 
ผูรั้บจำ้งจะน ำมำใชง้ำนไม่ได ้
๑๒.๑) เสาเขม็เสียก่อนท าการตอก ตอ้งขนยำ้ยออกไปพน้บริเวณก่อสร้ำง 

 ก) เสำเข็มไม ้เสำเข็มไมท่ี้ผิดขนำด คดงอ แตกร้ำว ผุ รูพรุนเน่ืองจำก
แมลงหรืออ่ืนใดก็ตำม ซ่ึงมีผลกระทบต่อก ำลงักำรบรรทุกน ้ ำหนกั
ของเสำเขม็ 

 ข) เสำเข็มคอนกรีต เสำเข็มท่ีมีรอยร้ำว มีรูพรุน เน่ืองจำกกำรแยกตวั
ของปูนทรำยกับ หินขณะผลิต  ห รือลักษณะ อ่ืนใดก็ ตำม ท่ี
คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งเห็นว่ำมีผลกระทบกระเทือนต่อก ำลงั
บรรทุกน ้ำหนกัของเสำเขม็ตน้นั้น ๆ 

 ๑๒.๒) เสาเขม็เสียเน่ืองจากการตอก  เสำเข็มท่ีตอกผิดศูนยผ์ิดด่ิงเกินกวำ่
ท่ียอมให้ และ/หรือ ไม่ได ้Blowcount  ตำมท่ีก ำหนดอนัเน่ืองจำกเหตุใด 
ๆ ก็ตำม ซ่ึงท ำให้จ  ำเป็นตอ้งมีกำรแกไ้ขแบบฐำนรำกเพื่อให้รับน ้ ำหนกั
ไดต้ำมก ำหนด ผูรั้บจำ้งตอ้งท ำกำรแกไ้ขโดย 
ก) ถอนเสำเขม็ตน้นั้นออกแลว้ตอกตน้ใหม่แทนท่ี หรือ 
ข) แซมเสำเข็มในต ำแหน่งท่ีคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งก ำหนดให ้

หรือ 
ค) ในกรณีท่ีตอกไม่ได้ Blowcount และเป็นเสำเข็มต่อทั้งมีส่วนตอ

เหลืออยูใ่นลกัษณะท่ีท ำงำนกำรต่อไดส้ะดวก ให้ต่อเสำเข็มอีกท่อน
แลว้ท ำกำรตอกส่งลงไปจนได ้Blowcount ท่ีก ำหนด 

12) เสำเข็มเจำะ ให้ด ำเนินกำรตำมกรรมวิธีของผู ้ผลิต ซ่ึงได้รับอนุญำตจำก
คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งแลว้ 

13) เสำเข็มแรงเหวี่ยง ให้ด ำเนินกำรตำมกรรมวิธีของผูผ้ลิต ซ่ึงได้รับอนุญำตจำก
คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งแลว้ 

 
 
 

/๓.๔ งำนคอนกรีตเสริมเหล็ก... 
 



 

 

-๓๖- 
๓.๔ งานคอนกรีตเสริมเหลก็ 
 ๓.๔.๑ ปูนซีเมนต์ 

๓.๔.๑.๑ ปูนซีเมนตท่ี์ใช้ในงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงทั้งหมด ให้ใช้ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ตำม
มำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม มอก . ๑๕ เล่ม ๑ เช่นปูนตรำช้ำงของบริษทั
ปูนซีเมนต์ไทยจ ำกดั ปูนตรำพญำนำคสีเขียวของบริษทัชลประทำนซีเมนต์จ  ำกัด 
ปูนซีเมนตต์รำเพชรของบริษทัปูนซีเมนตน์ครหลวงจ ำกดั หรือตรำอ่ืนๆ 

๓.๔.๑.๒ ปูนซีเมนต์ซิลิกำ เช่น ปูนซีเมนต์ตรำเสือของบริษทัปูนซีเมนตไ์ทยจ ำกดั ปูนซีเมนต์
ตรำงูเห่ำของบริษทัชลประทำนซีเมนต์จ  ำกดั ปูนซีเมนต์ตรำนกอินทรีของบริษทั
ปูนซีเมนตน์ครหลวงจ ำกดั ใหใ้ชเ้ฉพำะเป็นปูนก่อ ปูนฉำบ ปูนตกแต่งทัว่ไป และพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็กชนิดท่ีไม่ได้ถ่ำยน ้ ำหนักจำกพื้นลงคำน เช่นพื้นทำงเท้ำรอบ
อำคำร พื้นชั้นล่ำงท่ีเทบนดินถมอดัแน่นหรือทรำยถมอดัแน่น เป็นตน้ 

๓.๔.๑.๓ หำ้มใชปู้นซีเมนตเ์ส่ือมคุณภำพโดยควำมช้ืนจบัตวัแข็งเป็นกอ้นแลว้หรือโดยเหตุอ่ืน
ใด 

๓.๔.๑.๔ ห้ำมใช้ปูนซีเมนต์ต่ำงประเภทผสมคอนกรีตปนกนั หรือเทติดต่อกนัในขณะท่ีส่วน
ซ่ึงเทไวก่้อนและเป็นปูนต่ำงประเภทนั้นยงัไม่แขง็ตวั 

 ๓.๔.๒ ทราย ตอ้งเป็นทรำยน ้ ำจืดท่ีหยำบ คม แข็งแกร่ง มีเม็ดสม ่ำเสมอ และสะอำดปรำศจำกวสัดุอ่ืน
เจือปน เช่น เปลือกหอย ดิน เถ้ำถ่ำน และสำรเคมีต่ำงๆ ท่ีจะท ำให้คอนกรีตเสียควำมมัน่คง
แขง็แรงไป 
๓.๔.๒.๑ ทรำยหยำบ ส ำหรับผสมคอนกรีต ปูนก่อ และอ่ืนๆ มีขนำดระหวำ่ง ๑.๕๕-๓.๐๐ ม.

ม. 
๓.๔.๒.๒ ทรำยละเอียด ส ำหรับปูนฉำบและอ่ืนๆ มีขนำดระหวำ่ง ๐.๕๐-๑.๕๐ ม.ม. และก่อน

น ำมำใชต้อ้งร่อนผำ่นตะแกรงใหมี้เมด็สม ่ำเสมอก่อนทุกคร้ัง 
 ๓.๔.๓ หินหรือกรวด 

 หิน กรวด ท่ีใช้ต้องแข็งแกร่ง เหนียว ไม่ผุ และสะอำดปรำศจำกวสัดุอ่ืนเจือปน 
จะตอ้งมีกอ้นชนิดท่ีมีขนำดดำ้นหน่ึงใหญ่เกิน ๓ เท่ำของอีกดำ้นหน่ึงปะปนไดไ้ม่เกิน ๒๐ % 
โดยน ้ ำหนกั และเม่ือทดสอบควำมสึกกร่อนโดยวิธี Los Angeles Abrasion Test แลว้สูญเสีย
น ้ำหนกัไม่เกิน ๔๐ % 
 หินท่ีใชผ้สมคอนกรีตทัว่ไปมี ๒ เบอร์ ดงัน้ี 

 หินเบอร์ ๑ ขนำดกอ้นระหวำ่ง 
16

3  น้ิว (๓ ม.ม.) ถึง  
4

3  น้ิว (๑๙ ม.ม.) 

 หินเบอร์ ๒ ขนำดกอ้นระหวำ่ง 
4

3  น้ิว (๑๙ ม.ม.) ถึง  
2

1
1  น้ิว (๓๘ ม.ม.) 

 
 

 
/๓.๔.๔ น ้ำ… 



 

 

 
-๓๗- 

 ๓.๔.๔ น า้ 
๓.๔.๔.๑ น ้ำท่ีใชผ้สมคอนกรีตตอ้งเป็นน ้ ำจืด ปรำศจำกน ้ ำมนั กรด ด่ำง เกลือ และสำรอินทรีย์

ต่ำงๆ ท่ีจะท ำใหก้ ำลงัคอนกรีตลดลง ในกรณีท่ีบริเวณนั้นมีน ้ำประปำใหใ้ชน้ ้ำประปำ
ในกำรผสมคอนกรีต 

๓.๔.๔.๒ ถำ้น ้ ำในท่ีก่อสร้ำงไม่ดีพอ เช่น น ้ ำท่ีมีน ้ ำทิ้งจำกโรงงำนอุตสำหกรรมเจือปน ให้น ำ
น ้ำสะอำดจำกท่ีอ่ืนมำใชแ้ทน 

๓.๔.๔.๓ ถำ้จ ำเป็นตอ้งใชน้ ้ำท่ีขุ่นมำผสมคอนกรีต จะตอ้งท ำน ้ำใหใ้สเสียก่อนจึงจะน ำมำใชไ้ด ้
3.4.5 สารผสมเพิ่ม (Admixtures) กำรใชส้ำรผสมเพิ่มเพื่อปรุงแต่งคุณภำพของคอนกรีต ตอ้งแจง้ให้

คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งทรำบล่วงหนำ้ก่อนจะเร่ิมงำนคอนกรีตเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสม
เป็นงำนๆ ไป ในทุกกรณีหำ้มใชส้ำรผสมเพิ่มเกินกวำ่หน่ึงชนิดในกำรผสมคอนกรีตคร้ังหน่ึงๆ 

 ๓.๔.๖ คอนกรีต 

๓.๔.๖.๑ ส่วนผสมและก าลังคอนกรีต คอนกรีตท่ีใช้ในงำนคอนกรีตเสริมเหล็กตอ้งมีสมบติั
ตำมชนิด ค.๑, ค.๒, ค.๓, และ ค.๔ โดยผูรั้บจำ้งตอ้งจดัท ำรำยกำรค ำนวณออกแบบ
ส่วนผสมคอนกรีตและอตัรำส่วนผสมจำกกำรทดลองจริงเสนอคณะกรรมกำรตรวจ
กำรจำ้งผำ่นผูค้วบคุมงำน เพื่อพิจำรณำ และในกำรน้ีไม่เป็นเหตุให้ผูรั้บจำ้งพน้ภำระ
ควำมรับผิดชอบในเร่ืองก ำลงัคอนกรีตไม่ไดต้ำมท่ีตอ้งกำร และหำกไม่ไดก้  ำหนด
เป็นอยำ่งอ่ืนคอนกรีตท่ีใชใ้นโครงสร้ำงทัว่ไปใหใ้ชช้นิด ค.๑ 

 

  
 

ชนิดของคอนกรีต 

ปริมำณปูนซีเมนตท่ี์ใช ้
ต่อคอนกรีต ๑ ลบ.ม. 
ตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ 

kg. 

แรงอดัประลยัต ่ำสุดของ 
ตวัอยำ่งทรงกระบอก 

มำตรฐำน ขนำดเส้นผำ่น
ศูนยก์ลำง ๑๕ ซม. สูง  

๓๐ ซม. อำย ุ๒๘ วนั , ksc. 
 ค.๑ 

ค.๒ 
ค.๓ 
ค.๔ 

๒๙๐ 
๓๒๐ 
๓๕๐ 
๔๐๐ 

๑๘๐ 
๒๔๐ 
๓๐๐ 
๓๕๐ 

 
 

 
 
 

/๓.๔.๖.๒ คอนกรีตผสมเสร็จ… 



 

 

 
-๓๘- 

๓.๔.๖.๒ คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready mixed concrete) ส่วนผสมของคอนกรีตยอมให้
เปล่ียนแปลงไดบ้ำ้งข้ึนอยูก่บับริษทัผูผ้ลิต แต่หน่วยแรงอดัประลยัต ่ำสุดของตวัอยำ่ง
ทรงกระบอกมำตรฐำนจะตอ้งมีค่ำไม่นอ้ยกวำ่ท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ ๓.๔.๖.๑ ก่อนท่ีจะ
น ำมำใช้ไดต้อ้งส่วนรำยกำรค ำนวณออกแบบส่วนผสมและผลทดสอบจำกกำรผสม
จริงใหค้ณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งพิจำรณำเห็นชอบก่อน 

๓.๔.๖.๓ การยุบตัว (Slump) เฉพำะคอนกรีตประเภทก ำหนดแรงอดัประลยั เม่ือผสมแล้ว
ทดสอบกำรยุบตวัดว้ยวิธี Method of Test for Slump of Portland Cement Concrete 
ASTM C-๑๔๓ จะตอ้งมีกำรยุบตวัตำมตำรำงท่ีก ำหนดให้ต่อไป คอนกรีตประเภท
อ่ืนนั้น คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งอำจสั่งใหท้ดสอบกำรยบุตวัแลว้แต่จะเห็นสมควร 

 

 ตารางการยุบตัวของคอนกรีตส าหรับโครงสร้างประเภทต่างๆ 
 ชนิดของโครงสร้ำง กำรยบุตวั (Slump) 
  สูงสุด (ซม.) ต ่ำสุด (ซม.) 
 ฐำนรำก 

พื้น คำน และผนงั 
เสำ 
พื้นทำงเทำ้ 

๑๐ 
๑๕ 
๑๕ 
๘ 

๕ 
๗ 
๗ 
๕ 

 

๓.๔.๖.๔ ส่วนผสมคอนกรีต ในกรณีท่ีไม่ได้ก ำหนดแรงอดัประลยัหรือไม่ได้ก ำหนดอตัรำ
ส่วนผสมคอนกรีต ใหใ้ชอ้ตัรำส่วน ซีเมนต ์: ทรำย : หิน โดยปริมำตรดงัน้ี 

 ๑) คอนกรีตส ำหรับฐำนรำกและเสำ ๒ : ๓ : ๖ 
 ๒) คอนกรีตส ำหรับพื้น คำน และอ่ืนๆ ๑ : ๒ : ๔ 
 ๓) คอนกรีตหยำบใตฐ้ำนรำก ๑ : ๓ : ๕ 
๓.๔.๖.๕ การเตรียมงานก่อเทคอนกรีต 

๑) ผูรั้บจำ้งตอ้งแจง้คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรผำ่นผูค้วบคุม
งำนก่อนกำรเทคอนกรีตไม่นอ้ยกวำ่ ๒๔ ชัว่โมง 

๒) แบบหล่อคอนกรีตต้องพร้อมท่ีจะรับกำรเทคอนกรีตได้ เหล็กเสริมจะต้อง
ประกอบให้ถูกตอ้งและมัน่คง วสัดุท่ีจ  ำเป็นตอ้งฝังในเน้ือคอนกรีต (Embed 
Items) เช่น ท่อเดินสำยไฟ อุปกรณ์ยึดเหน่ียวฝ้ำ ฯลฯ ตอ้งติดตั้งอยำ่งมัน่คงและ
ครบถว้น ไดรั้บกำรตรวจสอบและอนุมติัจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้ง หรือผู ้
ควบคุมงำนก่อนเทคอนกรีตทุกคร้ัง 

 

/๓) ผูรั้บจำ้งตอ้งเตรียม… 



 

 

 

-๓๙- 

๓) ผูรั้บจำ้งตอ้งเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์และแรงงำนท่ีจ ำเป็นและเพียงพอส ำหรับ
งำนคอนกรีต เพื่อใหง้ำนคอนกรีตเสร็จส้ินโดยเร็วไม่ล่ำชำ้ คณะกรรมกำรตรวจ
กำรจำ้งหรือผูค้วบคุมงำนมีสิทธิยบัย ั้งกำรเทคอนกรีตได ้หำกพิจำรณำเห็นวำ่ผู ้
รับจำ้งยงัไม่พร้อมท่ีจะท ำงำนคอนกรีตหรือมีแรงงำนและอุปกรณ์ท่ีใช้ได้ไม่
เพียงพอ อนัจะท ำให้งำนคอนกรีตล่ำช้ำ ทั้งน้ีผูรั้บจำ้งจะถือเป็นขอ้อำ้งเพื่อต่อ
อำยสุัญญำก่อสร้ำงหรือเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ไม่ได ้

 ๓.๔.๖.๖ การเทคอนกรีต 
๑) กำรล ำเลียงและกำรเทคอนกรีตจะตอ้งท ำด้วยควำมระมดัระวัง ไม่ให้เกิดกำร

แยกตวัของคอนกรีต ส ำหรับกำรท ำให้คอนกรีตแน่นให้ใช้เคร่ืองสั่นคอนกรีต 
(Vibrator) 

๒) คอนกรีตท่ีผสมแลว้ ตอ้งรีบน ำไปเทลงในแบบโดยเร็วก่อนท่ีคอนกรีตนั้นจะ
แข็งตวั (ไม่ควรเกิน ๓๐ นำทีส ำหรับคอนกรีตท่ีไม่ผสมตวัหน่วง) และตอ้ง
ระมดัระวงัไม่ใหเ้หล็กเสริมเคล่ือนหรือเปล่ียนไปจำกต ำแหน่งเดิม 

3) ถำ้หำกเทคอนกรีตส่วนหน่ึงส่วนใดไม่เสร็จในรวดเดียว แล้วจ ำเป็นตอ้งหยุด
กำรเทคอนกรีต ให้หยุดกำรเทคอนกรีตไดใ้นต ำแหน่งท่ีก ำหนดในตำรำง หรือ
ไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งเป็นครำวๆ ไป 

 

ตารางแสดงต าแหน่งทีอ่นุญาตให้มีรอยต่อการเทคอนกรีต 
 

 ชนิดของโครงสร้ำง ต ำแหน่งของรอยต่อ 
 ฐำนรำก หำ้มหยดุเทคอนกรีต หำ้มมีรอยต่อ 
 เสำ ระดบัทอ้งคำนท่ีเสำรองรับ รอยต่อตอ้งตั้งฉำกกบัเสำ 
 คำนยืน่ หำ้มหยดุเทคอนกรีต หำ้มมีรอยต่อ 
 คำนทัว่ไป ตอ้งหล่อพร้อมกบัพื้น (ยกเวน้พื้นส ำเร็จรูป) หยดุท่ีก่ึงกลำง 

คำน รอยต่อตั้งฉำกกบัแนวคำน 
 พื้นยืน่ หำ้มหยดุเทคอนกรีต หำ้มมีรอยต่อ 
 พื้นทัว่ไป หยดุไดท่ี้ก่ึงกลำงพื้น รอยต่อตั้งฉำกกบัผวิพื้น 
 ผนงั ค.ส.ล. แนวตั้งหยดุไดเ้ม่ือรอยต่อเป็นแนวด่ิง แนวนอนหยดุไดทุ้ก 

ระดบั แต่รอยต่อตอ้งเป็นแนวระดบัตลอดแนว 
 บนัได, พื้นหนำ้บนัได, ชำนพกั 

บนัได, คำนบนัได 
หำ้มหยดุเทคอนกรีต 

 

/เม่ือจะเทคอนกรีตต่อ… 



 

 

 

-๔๐- 

 เม่ือจะเทคอนกรีตต่อจำกท่ีหยุดไว ้ให้กะเทำะหนำ้คอนกรีตเก่ำออกท ำให้หยำบ 
เป็นกำรเอำน ้ ำปูนท่ีแข็งตวัส่วนผิวหน้ำออก ท ำควำมสะอำดแลว้รำดน ้ ำให้ชุ่ม 
รำดซ ้ ำดว้ยน ้ำปูนขน้ๆ (ผสมน ้ำต่อซีเมนต ์๑ : ๑ ) แลว้รีบเทคอนกรีตต่อไปทนัที 
หำ้มรำดทิ้งไวจ้นแหง้ 

๔) ในกำรเทคอนกรีตตอ้งตรวจสอบกำรยุบตวั (Slump) ทุกคร้ังท่ีเปล่ียนอตัรำ
ส่วนผสมของน ้ ำกบัปูนซีเมนต์หรือผูค้วบคุมงำนเห็นว่ำคอนกรีตขน้หรือเหลว
เกินไป กำรทดสอบตอ้งเป็นไปตำมหมวดท่ี ๔ ขอ้ ๔.๒ วิธีทดสอบควำมขน้
เหลวของคอนกรีต 

๕) หำ้มเทคอนกรีตในขณะท่ีมีฝนตก เวน้แต่จะมีท่ีป้องกนั 
 ๓.๔.๖.๗ การซ่อมผิวคอนกรีต 

๑) ห้ำมท ำกำรซ่อมผิวคอนกรีตท่ีถอดแบบแลว้จนกว่ำจะไดรั้บกำรตรวจสอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งหรือผูค้วบคุมงำนก่อน หำกพบว่ำผูรั้บจำ้งท ำกำร
ซ่อมผิวคอนกรีตท่ีไม่เรียบร้อยก่อนไดรั้บอนุมติั คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งมี
สิทธิสั่งให้ผูรั้บจำ้งท ำกำรร้ือถอนเฉพำะส่วนท่ีท ำกำรซ่อมหรือโครงสร้ำงส่วน
นั้นทั้ งหมดออกและจัดท ำใหม่แทน โดยท่ีผูรั้บจ้ำงจะขัดขืนหรือเรียกร้อง
สินจำ้งเพิ่มเติมหรือขยำยอำยสุัญญำไม่ได ้

๒) ผิวคอนกรีตท่ีมีรูพรุนหรือส่วนบกพร่องเล็กน้อยไม่กระทบต่อควำมมัน่คง
แข็งแรงของโครงสร้ำง และได้รับอนุมติัจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงให้
ซ่อมไดแ้ลว้ ใหท้  ำกำรสะกดัคอนกรีตท่ีเกำะกนัอยำ่งหลวมๆ บริเวณนั้นออกให้
หมดและอุดฉำบดว้ยปูนทรำย อตัรำส่วนผสม ปูนซีเมนต ์: ทรำย = ๑ : ๒ หรือ
วสัดุอุดยำแนวท่ีมีคุณภำพและก ำลังไม่น้อยกว่ำคอนกรีตส่วนนั้ นหรือท่ี
คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งเห็นสมควร 

๓) คอนกรีตท่ีมีรูพรุนมำกจนแลเห็นเหล็กเสริมภำยใน หรือมีส่วนบกพร่องอนัอำจ
เ ป็นเหตุ ก่อให้ เ กิดควำมเสียหำยต่อควำมมั่นคงถำวรของโครงสร้ำง 
คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งมีสิทธิสั่งกำรให้ผูรั้บจำ้งท ำกำรร้ือถอนและก่อสร้ำง
ข้ึนใหม่แทนโดยท่ีผูรั้บจำ้งจะขดัขืนหรือเรียกร้องสินจำ้งเพิ่มเติมหรือขยำยอำยุ
สัญญำไม่ได ้

                      ๓.๔.๖.๘  การบ่มคอนกรีต คอนกรีตเม่ือเทลงแบบใหม่ๆ   และสั่นดว้ยเคร่ืองสั่นจนแน่นแลว้        
                                   ตอ้งป้องกนัไม่ใหถู้กกระทบกระเทือนหรือแหง้เร็วเกินไปจำกถูกแดดหรือลมหรือไม่    
                                   ใหรั้บน ้ำเพิ่มข้ึนจำกฝนหรือน ้ำอ่ืนๆ เม่ือแขง็ตวัแลว้จึงฉีดน ้ำท่ีไมแ้บบ (ถำ้เป็นแบบ  
                                   เหล็กฉีดเฉพำะผวิคอนกรีตท่ีพน้แบบ)  เม่ือถอดไมแ้บบแลว้ใหค้ลุมดว้ยกระสอบ 

                                                                                                                         
       /และฉีดน ้ำ.... 



 

 

-๔๑- 

                                  และฉีดน ้ำใหชุ่้มตลอด  หรือใชส้ำรบ่มคอนกรีตชนิดพน่หุม้ผวิคอนกรีตหรือวธีิอ่ืนใด     
                                  แต่ตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งก่อน ในระหวำ่งน้ีหำ้มกองวสัดุ  
                                  ใด ๆ บนคอนกรีตเด็ดขำด 

๓.๔.๖.๙ ส่วนหุ้มของคอนกรีต ถ้ำมิได้แสดงไว้ในแบบรำยละเอียดแล้ว ให้ใช้ส่วนหุ้ม
คอนกรีตจำกผวิไมแ้บบถึงผวินอกเหล็กเสริม ดงัต่อไปน้ี 

 
 โครงสร้ำง ระยะหุม้ , ซม. 
 พื้น 

คำน เสำ 
เสำตอม่อ 
ฐำนรำก 

๑.๕ 
๒.๕ 
๔.๐ 
๕.๐ 

 
 ในกรณีโครงสร้ำงอยู่ในบริเวณกดักร่อนสูงเช่น ชำยทะเล ให้ใช้ซีเมนต์ทนซัลเฟต 

และระยะหุม้ตำมมำตรฐำนส ำหรับอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็กของ ว.ส.ท. 
๓.๔.๖.๑๐ แบบหล่อ 

๑) ไมท่ี้ใชท้  ำแบบหล่อตอ้งเป็นไมท่ี้แข็ง ไม่ผุ ไม่คดงอ มีผิวหนำ้เรียบ พยำยำมใช้
ไมน้อ้ยช้ินท่ีสุด หรือจะใชแ้ผน่เหล็กท ำแบบหล่อก็ได ้

2) แบบหล่อตอ้งเขำ้ใหส้นิทเพื่อป้องกนัน ้ ำปูนร่ัว และผิวดำ้นในของแบบท่ีสัมผสั
กบัคอนกรีตตอ้งเรียบและตอ้งลำ้งให้สะอำดก่อนเทคอนกรีต ก่อนเขำ้แบบให้
ทำผิวท่ีสัมผสัคอนกรีตดว้ย Non-crete, Reebol, หรือ Febstrike หรือวสัดุอ่ืนท่ี
คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งอนุญำตให้ใช้ได้ และตอ้งระวงัไม่ให้เป้ือนเหล็ก
เสริมเป็นอนัขำด หำ้มใชน้ ้ำมนัเคร่ืองหรือจำรบีทำไมแ้บบเป็นอนัขำด 

                                  ๓)    แบบหล่อส่วนอ่ืนๆ 
๓.๑) ฐานราก ให้ใช้คอนกรีตหยำบ ๑:๓:๕ เทปิดหน้ำดินตำมแบบท่ีระดับ

เสมอหัวเสำเข็ม ห้ำมเททบับนหัวเสำเข็ม ถ้ำหัวเสำเข็มบำงต้นต ่ำกว่ำ
ระดับหัวเสำเข็มทัว่ไปแต่ต่ำงกันไม่มำกให้ปำดคอนกรีตหยำบน้ีพอดี
ระดบัหัวเสำเข็มทุกตน้เพื่อให้เน้ือคอนกรีตจริงของฐำนรำกวำงบนหัว
เสำเข็มทุกตน้แต่ถำ้ระดบัต่ำงกนัมำกให้ปำดคอนกรีตหยำบเสมอเสำเข็ม
ตน้ต ่ำท่ีสุดเม่ือแข็งตวัดีแลว้จึงตดัเสำเข็มท่ีสูงกว่ำออกไปเสมอกบัตน้ท่ี
ต ่ำสุดนั้น                                                                                  

3.2 คานคอดิน ใตท้อ้งคำนคอนดินถำ้จะใชดิ้นถมหรือทรำยถมท ำแบบ ตอ้งปู   
                                พลำสติกก่อนเทคอนกรีต หรือใชค้อนกรีตหยำบ ๑:๓:๕ หนำ ๕ ซม. แทน     

                                                ทอ้งแบบก็ได ้
๓.๓ พื้นชั้นล่ำง... 



 

 

-๔๒- 

๓.๓) พืน้ช้ันล่าง พื้นคอนกรีตชั้นล่ำงไม่ว่ำจะวำงบนดินหรือวำงบนคำนซ่ึงมี
ระดบัต ่ำมำก ไม่อำจจะท ำไมแ้บบไดห้รือท ำไดแ้ต่ร้ือยำก ให้ใชดิ้นถมจน
เกือบไดร้ะดบัแลว้ปิดดว้ยทรำยประมำณ ๑๐ ซม. หรือมำกกวำ่ ฉีดน ้ ำอดั
ใหแ้น่นไม่ยบุตวัขณะเทคอนกรีต ท ำร่องโดยรอบแผน่พื้น วำงเหล็กเสริม 
หนุนใหไ้ดร้ะดบั แลว้ท ำควำมสะอำดและเทคอนกรีตได ้

๔) ภำยในเวลำ ๔๘ ชัว่โมงหลงัจำกเทคอนกรีตเสร็จส้ิน ห้ำมข้ึนไปท ำกำรก่อสร้ำง
ใดๆ บนส่วนนั้น 

๕) การถอดแบบ แบบหล่อคอนกรีตทุกแบบทุกชนิดตอ้งไม่ร้ือถอนออกจนกวำ่จะ
ผำ่นเวลำท่ีก ำหนดต่อไปน้ี 

 

 ชนิดแบบหล่อคอนกรีต เม่ือเทเสร็จแลว้ครบไม่นอ้ยกวำ่,วนั 
 ก ำแพง เสำ ขำ้งคำน 

รองรับพื้น 
รองรับใตค้ำน 

๑ 
๗ 
๑๔ 

 

  กำรนับเวลำให้เร่ิมนบัจำกเทคอนกรีตเต็มแล้วเสร็จครบ ๒๔ ชั่วโมง
เต็มเป็น ๑ วนั และในกรณีท่ีจะถอดแบบก่อนเวลำท่ีก ำหนดไวน้ี้ จะตอ้งเสนอ
ให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำอนุมัติ เป็นกรณีพิเศษก่อนท่ีจะ
ด ำเนินกำรต่อไป 

  หลงัจำกถอดแบบแลว้ตอ้งบ่มคอนกรีตใหเ้ปียกชุ่มอยูเ่สมอ หำ้ม
ปรับแต่งผิวคอนกรีตดว้ยวธีิกำรใดๆ ทั้งส้ินก่อนไดรั้บอนุญำตจำก
คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งหรือผูค้วบคุมงำน 

                                 ๖)  แบบหล่อท่ีร้ือถอนออกแลว้ ก่อนจะน ำมำใชใ้หม่ใหท้  ำควำมสะอำดตกแต่ง          
                                      ใหเ้รียบร้อยเสียก่อนจึงจะน ำไปใชไ้ดอี้ก 
                   ๓.๔.๖.๑๑ ค ้ายนั 

๑) ค า้ยันไม้ ให้ใชไ้มท้่อนเดียวตลอด กำรใชไ้มต่้อตอ้งไม่เกินหน่ึงในสำมของไมค้  ้ำ
ยนัทั้งหมด และไมค้  ้ำยนัตน้หน่ึงๆ จะมีรอยต่อเกินหน่ึงแห่งไม่ได ้ไมค้  ้ำยนัตอ้งมี
ไมย้ึดขวำงและทแยงเฉียงให้แข็งแรงมัน่คง และตอ้งจดัหำวิธีส ำหรับแก้ระดบั     
ของแบบอนัอำจตกเน่ืองจำกกำรทรุดตวัของไมค้  ้ำยนั  ในกำรน้ีถำ้เป็นกำรใชล่ิ้มก็     
ให้ใช้เฉพำะปลำยขำ้งใดขำ้งหน่ึงเท่ำนั้น ห้ำมใชท้ั้งสองปลำยไม่วำ่กรณีใดๆ ใน      
ระหวำ่งกำรเทคอนกรีตหรือภำยหลงักำรเทคอนกรีตแลว้ หำกมีกำรเคล่ือนตวัของ
แบบอันอำจท ำให้เสียรูปหรือเกิดผลเสียหรือกระทบกระเทือนต่อก ำลังของ
คอนกรีตในแบบ คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งอำจสั่งใหผู้รั้บจำ้งร้ือถอนคอนกรีต 

 
/และแบบส่วนนั้นๆ... 



 

 

-๔๓- 

     และแบบส่วนนั้นๆ ออกแล้วจดัท ำข้ึนใหม่ โดยผูรั้บจำ้งจะขดัขืนหรือเรียกร้อง
สินจำ้งเพิ่มเติมหรือขอต่ออำยสุัญญำมิได ้

๒) ค า้ยนัเหลก็ ตอ้งมีอุปกรณ์ปรับระดบัหรือระยะของค ้ำยนัไดใ้นตวัและตอ้งใชต้ำม
ค ำแนะน ำของบริษทัผูผ้ลิตโดยเคร่งครัด 

 

๓.๕ งานเหลก็ 
 ๓.๕.๑ เหล็กเสริมคอนกรีต  ต้องเป็นเหล็กใหม่  ปรำศจำกสนิมขุม มีคุณภำพตำมมำตรฐำน

ผลิตภณัฑอุ์ตสำหกรรม วำ่ดว้ยเหล็กเสริมคอนกรีต ของกระทรวงอุตสำหกรรม 
๓.๕.๑.๑ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ   (Round Bar) ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ ์

อุตสำหกรรม มอก. ๒๐ 
๓.๕.๑.๒ เหล็กเส้นข้ออ้อย   (Deformed Bar) ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ ์

อุตสำหกรรม มอก.๒๔ 
๓.๕.๑.๓ ลวดผูกเหล็ก (Tie-wire) ท่ีจุดตดักนัของเหล็กเสริมจะตอ้งผูกดว้ยลวดผูกเหล็กเพื่อ

ป้องกนัไม่ให้เหล็กเสริมเคล่ือนตวัออกจำกกนัในขณะท่ีเทคอนกรีต และปลำยลวด
ผกูเหล็กจะตอ้งมว้นเขำ้ไปอยูด่ำ้นในของโครงสร้ำงนั้นๆ ลวดผูเ้หล็กตอ้งมีขนำดเส้น
ผำ่นศูนยก์ลำงไม่นอ้ยกว่ำ ๑.๒๕ ม.ม. ตำมมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม มอก .
๑๓๘ 

๓.๕.๑.๔ การดัดเหล็กเสริม 
๑) เหล็กเสริมใหด้ดัและงอโดยวธีิดดัเยน็ หำ้มใชว้ธีิเผำใหร้้อน 
2) กำรดดัเหล็กเส้นให้เป็นไปตำมรำยละเอียดของแบบแสดงกำรดดัและงอเหล็ก

ตำมมำตรฐำนส ำหรับอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ ว.ส.ท. 
3) กำรงอปลำยเหล็กเสริมหลกัท่ีเป็นเหล็กเส้นกลมผิวเรียบให้งอเป็นรูปคร่ึงวงกลม

โดยมีส่วนยื่นต่อออกไปอย่ำงน้อย ๔ เท่ำ ของขนำดเส้นผ่ำนศูนยก์ลำงเหล็ก     
กำรงอปลำยเหล็กเสริมน้ีใหใ้ชก้บัทุก ๆ  ส่วนของคอนกรีตเสริเหล็ก ยกเวน้เหล็ก
เสริมในเสำไม่ตอ้งงอขอ ขนำดควำมโคง้งอใหว้ดัดำ้นในของของอ 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                    
  /ตำรำงขนำด... 

 



 

 

-๔๔- 

ตารางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทีเ่ลก็ทีสุ่ด 
ส าหรับงอขอเหลก็เส้นกลมผิวเรียบ 

 

 เส้นผำ่นศูนยก์ลำงเหล็กเสริม 
(ม.ม.) 

เส้นผำ่นศูนยก์ลำงงอขอเป็นจ ำนวนเท่ำ 
ของเส้นผำ่นศูนยก์ลำงเหล็ก 

 ๖ – ๑๕ 
๑๙ - ๒๕ 

๔ 
๕ 

 

๔) เหล็กเส้นขอ้ออ้ย ปลำยเหล็กทุกเส้นให้ดดัเป็นมุมฉำกหรือเรียกวำ่งอฉำก โดยมี
ส่วนยืน่ออกไปอยำ่งนอ้ย ๑๒ เท่ำของขนำดเส้นผำ่นศูนยก์ลำงเหล็กนั้น 

๕) เหล็กเสริมท่ีงอของอฉำกแลว้มีรอยแตก ปริ หรือครำก ทำงดำ้นนอกของงอหรือ
ฉำก หำ้มน ำมำใชโ้ดยเด็ดขำด 

๖) เหล็กปลอกหรือเหล็กลูกตั้ง ให้งอปลำย ๑๓๕ องศำ ส ำหรับเหล็กเส้นกลมผิว
เรียบ และ ๙๐ องศำส ำหรับเหล็กขอ้ออ้ย โดยมีส่วนยื่นปลำยไม่นอ้ยกวำ่ ๖ เท่ำ
ของขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงเหล็กและไม่น้อยกว่ำ ๖ ซม. ขนำดเส้นผ่ำน
ศูนยก์ลำงของของอใหใ้ช ้๔ เท่ำของขนำดเส้นผำ่นศูนยก์ลำงเหล็กปลอก 

๓.๕.๑.๕ การจัดวางเหล็กเสริม เหล็กเสริมต้องวำงในต ำแหน่งท่ีถูกต้องและมีท่ีรองรับท่ี
แข็งแรง อำจจะเป็นแท่นคอนกรีต ขำตั้งโลหะ หรือเหล็กปลอกแล้วแต่กรณี ทุกๆ 
รอยตดัหรือรอยต่อของเหล็กเสริมให้ใชล้วดผูกเหล็กเบอร์ ๑๖ หรือเบอร์ ๑๘ สอง
เส้นพนักนัเป็นสำแหรกไม่นอ้ยกวำ่ ๒ รอบ ไม่ตดัปลำยลวด หรือจะใชว้ิธีเช่ือมก็ได ้
ในกรณีท่ีมีเหล็กเสริมหลำยชั้นในคำนหรือเสำ ระยะระหวำ่งชั้นเหล็กเสริมให้คัน่ดว้ย 
Bar spacer ซ่ึงเป็นขำตั้งโลหะหรือเหล็กขนำด ๒๕ ม.ม. เป็นระยะไม่เกินช่วงละ 
๑.๕๐ เมตร เพื่อบงัคบัให้เหล็กเสริมอยูใ่นต ำแหน่งท่ีถูกตอ้ง ให้ท ำลูกปูนหนุนเหล็ก
เสริมออกจำกแบบหล่อโดยเป็นปูนซีเมนต ์: ทรำยหยำบ = ๑ : ๒ และมีควำมหนำ
ดงัน้ี 
 พื้น ๒.๐๐ ซม. จำกผวิคอนกรีต 
 กนัสำด ๒.๐๐ ซม. จำกผวิบนของคอนกรีต 
 คำน ๒.๕๐ ซม. จำกผวิคอนกรีต 
 เสำ ๒.๕๐ ซม. จำกผวิคอนกรีต 
 ฐำนรำก ๕.๐๐ ซม. จำกผวิคอนกรีตทุกดำ้น 

 

3.5.1.6 การต่อเหล็กเสริม ให้ต่อเหล็กเสริมโดยวธีิทำบหรือวธีิเช่ือม รอยต่อทุกรอยตอ้ง ไดรั้บ
กำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งก่อนเสมอ  กำรต่อเหล็กเสริมใน 

                                                                                                      

  /โครงสร้ำงท่ีมี... 



 

 

-๔๕- 

                               โครงสร้ำงท่ีมีควำมยำวเกิน ๘.๐๐ เมตร  หรือโครงสร้ำงยำวติดต่อกนัหลำยช่วงใหต่้อ 
                               เหล็กเสริมตำมขอ้ก ำหนดต่อไปน้ี 

๑) การต่อเหลก็เสริมโดยวิธีทาบ ให้ต่อเหล็กเสริมซ้อนกนัยำวไม่นอ้ยกวำ่ ๔๐ เท่ำ
ของเส้นผำ่นศูนยก์ลำงของเหล็กท่ีทำบและในกรณีท่ีทำบเหล็กต่ำงขนำดกนัให้
ใชเ้ส้นผำ่นศูนยก์ลำงท่ีใหญ่กวำ่ ให้มีลวดผูกเหล็กทุกระยะ ๑๕ ซม. หรือถ่ีกวำ่ 
ใหต่้อไดเ้ฉพำะบริเวณท่ีก ำหนดไวใ้นตำรำงเท่ำนั้น 

 

ตารางต าแหน่งต่อเหลก็เสริมโดยวธีิทาบ 
 

 ชนิดของโครงสร้ำง ต ำแหน่งท่ีต่อได ้
 พื้น บริเวณใตเ้หล็กคอมำ้ของพื้น 
 ผนงั และก ำแพง ค.ส.ล. เหนือระดบัหลงัคำนไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร 
 กนัสำดยืน่ เหล็กบนหำ้มต่อ 
 คำนยืน่ เหล็กบนหำ้มต่อ 
 คำนทัว่ๆ ไป เหล็กบนบริเวณกลำงคำน 

เหล็กล่ำงบริเวณขอบเสำถึง L/๕ 
 เสำ เหนือพื้นไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร 
 ฐำนรำก หำ้มต่อทั้งวธีิทำบและวธีิเช่ือม 
 อ่ืนๆ ตำมแบบรูป 

 

หมายเหตุ - L หมำยถึงช่วงคำนระหวำ่งจุดรองรับ 
  - หำ้มต่อเหล็กคอมำ้เป็นอนัขำด 
 

๒) การต่อแบบเช่ือม ให้เส้ียมหรือเหลำปลำยเหล็กแบบเหลำดินสอเอำปลำยชนกนั
แล้วเช่ือมพอกให้เต็ม รอยต่อเช่ือมจะตอ้งมีก ำลงัเท่ำกบัหรือสูงกว่ำก ำลงัของ
เหล็กเสริมท่ีไม่ไดเ้ช่ือม ผูรั้บจำ้งตอ้งส่งตวัอย่ำงรอยเช่ือมและผลกำรทดสอบ
ก ำลงัประลยัของรอยเช่ือมจำกหน่วยงำนท่ีเช่ือถือไดต่้อคณะกรรมกำรตรวจกำร
จำ้งไวเ้ป็นหลกัฐำนอำ้งอิงเปรียบเทียบและตรวจควบคุมงำน รอยเช่ือมใดๆ ท่ี
เป็นท่ีสงสัยคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งอำจสั่งให้ท ำกำรแก้ไขด้วยกำรเช่ือม
ใหม่หรือร้ือถอนออก โดยท่ีผูรั้บจำ้งจะขดัขืนหรือเรียกร้องสินจำ้งเพิ่มเติม หรือ
ขอต่ออำยสุัญญำไม่ได ้

                                 ๓)    การห้ามต่อเหลก็เสริม 
๓.๑) ในโครงสร้ำงช่วงเดียวท่ีมีควำมยำวนอ้ยกวำ่ ๘.๐๐ เมตร                                                                                                                          

๓.๒) ในองคอ์ำคำร...    

 



 

 

-๔๖-              

๓.๒) ในองคอ์ำคำรหน่ึงๆ หรือต ำแหน่งหรือแนวเดียวกนัเกินกวำ่หน่ึงในสำม
ของปริมำณเหล็กเสริมทั้งหมด 

๓.๓) หำ้มมีรอยต่อขำ้งเคียงในระยะห่ำงกนัต ่ำกวำ่ ๐.๕๐ เมตร 
๔) การเปลี่ยนขนาดเหลก็เสริม เหล็กเสริมขนำดใดท่ีขำดตลำดชัว่ครำวและผูรั้บจำ้ง

จ ำตอ้งใช้เหล็กเสริมขนำดอ่ืนทดแทน ให้ผูรั้บจำ้งแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรต่อ
คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งเพื่อท่ีคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งจะไดก้ ำหนดกำร
เปล่ียนแปลงระยะและจ ำนวนเหล็กเสริมให้ใหม่ หำกปรำกฏว่ำผู ้รับจ้ำง
เปล่ียนแปลงขนำดเหล็กเสริมโดยพลกำร คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งจะสั่งให้
ร้ือเหล็กเสริมส่วนนั้นๆ โดยท่ีผูรั้บจำ้งจะขดัขืนหรือเรียกร้องสินจำ้งเพิ่มเติม
หรือขอต่ออำยสุัญญำไม่ได ้

๓.๕.๑.๗ การเกบ็เหล็กเส้นตัวอย่างเพือ่การทดสอบ 
๑) ผูรั้บจำ้งจะตอ้งตดัเหล็กเส้นทุกๆ ขนำดท่ีมีใช้ในงำนก่อสร้ำงทั้งสัญญำ แต่ละ

ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ ๕ ท่อน ยำวท่อนละไม่นอ้ยกวำ่ ๑.๐๐ เมตร กำรตดัตอ้งท ำใน
ลกัษณะสุ่ม 

๒) กำรเก็บเหล็กเส้นตวัอยำ่ง จะตอ้งเก็บจำกกองเหล็กท่ีอยูใ่นสถำนท่ีก่อสร้ำง และ
จะตอ้งเก็บเหล็กเส้นตวัอยำ่งต่อหนำ้ผูค้วบคุมงำน 

๓) กำรเก็บเหล็กเส้นตวัอย่ำง ให้เก็บจำกเหล็กเส้นหน่ึงต่อจ ำนวนเหล็กทุกๆ ๑๐๐ 
เส้น และ/หรือ เศษของ ๑๐๐ เส้น หรือทุกคร้ังท่ีน ำเหล็กเขำ้สถำนท่ีก่อสร้ำง 

๔) เม่ือเก็บเหล็กเส้นตวัอย่ำงได้แล้ว ผูรั้บจ้ำงจะต้องส่งตัวอย่ำงไปทดสอบใน
สถำนท่ีท่ีเช่ือถือได ้และผูค้วบคุมงำนสำมำรถร่วมท ำกำรทดสอบได ้ค่ำใชจ่้ำย
ในกำรน้ีเป็นของผูรั้บจำ้งทั้งส้ิน 

๕) ถ้ำปรำกฏว่ำเหล็กเส้นตวัอย่ำงท่ีน ำไปทดสอบนั้นมีคุณภำพต ่ำกว่ำท่ีระบุไว ้
เหล็กเส้นในชุดท่ีเก็บตัวอย่ำงมำนั้ นจะใช้ได้หรือไม่ ข้ึนกับดุลพินิจของ
คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้ง ซ่ึงอำจจะให้ผูรั้บจำ้งจดัหำเหล็กเส้นท่ีมีคุณภำพได้
ตำมก ำหนดมำเปล่ียนให้ใหม่พร้อมท ำกำรทดสอบใหม่ดว้ย หรืออำจจะให้ใช้
โดยเพิ่มจ ำนวนเหล็กเสริมให้มำกข้ึน ซ่ึงไม่ว่ำจะเป็นกรณีใดก็ตำมผูรั้บจ้ำง
จะตอ้งไม่เพิ่มเงินไม่เพิ่มเวลำ 

๓.๕.๑.๘ การใส่เหล็กแทนกนั กำรใชเ้หล็กเสริมต่ำงขนำดเพื่อทดแทนขนำดของเหล็กท่ีระบุใน
แบบรูป ตอ้งได้รับอนุมติัจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งก่อนจึงจะด ำเนินกำรได ้
กำรแทนนั้นถำ้เป็นเหล็กแกนเช่นเหล็กแกนเสำแกนคำนแกนผนัง ให้พื้นท่ีหน้ำตดั
รวมของเหล็กชุดใหม่ไม่นอ้ยกวำ่พื้นท่ีหนำ้ตดัรวมตำมแบบรูปเดิมในคำนตอ้งคิด 

                                                                                                     
  /เหล็กบนกบัเหล็ก...  
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เหล็กบนกับเหล็กล่ำงเป็นคนละชุดกัน ส ำหรับเหล็กปลอกในเสำให้เป็นไปตำม
มำตรฐำน ว.ส.ท. แต่ปริมำตรต่อควำมยำวตอ้งไม่นอ้ยกวำ่เดิม ส ำหรับเหล็ก  ปลอก                
หรือเหล็กลูกตั้งในคำน จะตอ้งตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรรับหน่วยแรงเฉือนทั้ง
จำกแรงเฉือนโดยตรงและโมเมนตบิ์ดดว้ย 

 

 ๓.๕.๒ งานโครงสร้างเหลก็รูปพรรณ 

๓.๕.๒.๑ วัสดุ วสัดุท่ีจะน ำมำใชใ้นงำนก่อสร้ำงตอ้งเป็นของใหม่ มีมำตรฐำน ขนำดและรูปร่ำง
ถูกตอ้งตำมแบบรูปและรำยกำรขอ้ก ำหนดทุกประกำร วสัดุท่ีน ำมำใชใ้นงำนก่อสร้ำง
ตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนและมีส ำเนำใบรับรองคุณภำพของส ำนักงำนมำตรฐำน
อุตสำหกรรมแนบมำดว้ย ตำรำงต่อไปน้ีเป็นมำตรฐำนวสัดุก่อสร้ำง 

 

 ชนิดของวสัดุ มำตรฐำน 
 1) เหล็กรูปพรรณ เหล็กแผน่ เหล็กแท่ง 

หรือวสัดุคลำ้ยๆ กนั 
2) เหล็กกลวง 
3) ท่อเหล็กกลำ้ 
4) ลวดเช่ือมเหล็ก 
5) สลกัเกลียว แป้นเกลียว และแหวน 
6) สลกัเกลียวฝังในคอนกรีตชนิดติดดว้ย 
 Epoxy 

มอก. ๑๑๖ 
 

มอก.๑๐๗ 
มอก. ๒๗๗ 
มอก. ๔๙ 

มอก. ๒๙๑, ๑๗๑ และ ๒๕๘ 
มำตรฐำนของบริษทัผูผ้ลิตท่ีมีผลกำร 

     ทดสอบจำกสถำบนัท่ีเช่ือถือได ้
 

๓.๕.๒.๒ การก่อสร้าง วสัดุท่ีน ำมำใช้ตอ้งไม่มีสนิมขุม มีพื้นท่ีตดัขวำงคงท่ีตลอด ไม่มี
ต ำหนิยกเวน้รอยพบั วสัดุท่ีประกอบเสร็จแลว้ตอ้งไม่มีรอยหักเป็นมุมหรือรอยโคง้ 
กำรตดัเหล็กให้ตดัดว้ยควำมประณีตไดฉ้ำกกบัแนวแกนกลำงของเหล็ก ยกเวน้รอย
เวำ้ท่ีไม่เป็นเส้นตรงตอ้งตดัดว้ยเคร่ืองตดัท่ีมีรูปแบบแน่นอนสอดคลอ้งกนั เม่ือตอ้ง
ตดัหรือดดัโดยใช้ควำมร้อนเขำ้ช่วยตอ้งลนด้วยควำมร้อนพอเหมำะและท ำให้เย็น
โดยวิธีท่ีไม่ท ำให้เหล็กนั้นเสียคุณภำพ เหล็กท่ีผ่ำนกำรเช่ือมมำแลว้ห้ำมน ำมำใช้ใน
กำรก่อสร้ำง ยกเวน้ตำมท่ีระบุในแบบรูปหรือได้รับอนุมติัจำกคณะกรรมกำรตรวจ
กำรจำ้ง สลกัเกลียวตอ้งหมุนให้แน่นตำมมำตรฐำน ปลำยของท่อกลวงตอ้งปิดดว้ย
เหล็กแผ ่                                                                                

                                            ๑)     ระยะโก่ง ในโครงสร้ำงเหล็กท่ีประกอบเขำ้ท่ีและรับน ้ ำหนกัเรียบร้อยแลว้                                      
จะผิดจำกท่ีแสดงในแบบรูปไม่เกิน ๑ ใน ๑๐๐๐ ของระยะควำมยำว กำรเผื่อ
ระยะโก่งให้สอดคลอ้งกบัแบบรูป โดยปกติจะยกเผื่อให้รับน ้ ำหนกัจำก Dead 
load แลว้สูงกวำ่หรือเสมอกบัท่ีระบุในแบบรูป 

๒)  กำรต่อเหล็ก... 
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๒) การต่อเหลก็ ใหใ้ชว้ธีิเช่ือมไฟฟ้ำหรือใชส้ลกัเกลียวตำมก ำหนดในแบบรูป 
๓) การตัดเหลก็ เหล็กกลำ้คำร์บอนต ่ำ (Low-carbon steel) ให้ตดัดว้ยเคร่ืองมือตดั

เหล็กหรือไฟก๊ำซ (torches) กำรตกแต่งดว้ยลูกหมู (Grinder) ท ำเพื่อกำรลบคม
และครีบส่วนเกิน หรือเวำ้ใหเ้ขำ้รูป หรือแต่งปลำยใหเ้รียบ 

๔) การต่อโดยวิธีเช่ือม ให้กระท ำดว้ยควำมระมดัระวงัและสอดคลอ้งกบัมำตรฐำน
กำรเช่ือมเหล็ก American Welding Society (AWS) 

๕) การต่อด้วยสลักเกลียว 
ก) รูส าหรับสลักเกลียว จะตอ้งมีขนำดโตกวำ่เส้นผำ่นศูนยก์ลำงขอบนอกของ

สลกัเกลียวไม่เกิน ๐.๕ ม.ม. เม่ือควำมหนำของเหล็กท่ีจะเจำะนั้นมำกกวำ่
เส้นผ่ำนศูนยก์ลำงของสลกัเกลียวให้เจำะน ำก่อนดว้ยสวำ่นขนำดเล็กตรง
จุดศูนยก์ลำงรูท่ีจะเจำะ แล้วจึงควำ้นรูให้โตข้ึนตำมล ำดบัจนได้ขนำดท่ี
ตอ้งกำร แต่งขอบรูให้เรียบร้อย ในกรณีท่ีเจำะรูแล้วไม่ตรงตำมก ำหนด
หรือรูเจำะไม่ตรงกนั นิยมใช ้C-Clamp ยดึเหล็กทั้งสองแผน่เขำ้ดว้ยกนัแลว้
เจำะรูพร้อมกนัในครำวเดียว จำกนั้นยึดดว้ยสลกัเกลียวและเจำะรูต่อไป ถำ้
ตอ้งเจำะหลำยรูใหย้ดึเพียง ๒ รูก่อน ก็จะท ำใหรู้เจำะทั้งหมดตรงกนัได ้

ข) สลักเกลียวและแป้นเกลียว  (Bolt & Nut) ให้ใช้ตำมมำตรฐำน
ผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม มอก.๒๙๑ และ มอก.๑๗๑ ตำมล ำดบัหรือตำม
ระบุในแบบรูป ส ำหรับเหล็กสมอ (Anchor bolt) ท่ีใชฝั้งในคอนกรีตตอ้ง
ท ำดว้ยเหล็กกลำ้ละมุน (Mild steel) แลว้ท ำเกลียวและมีแป้นเกลียวเป็นรูป
หกเหล่ียมด้ำนเท่ำ ชนิดของเกลียวท่ีจัดท ำข้ึนจะต้องสอดคล้องกับ
มำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม มอก.๒๙๑ กำรติดตั้งเหล็กเสมอตอ้งท ำ
ใหต้รงต ำแหน่ง ยดึใหแ้น่นก่อนกำรเทคอนกรีต 

ค) แหวนรอง (Washer) แหวนรองแป้นเกลียวให้ใช้แบบเรียบประเภทกลม
เล็กผิวมันหรือกลมผิวมันแล้วแต่ขนำดของสลักเกลียว ตำมมำตรฐำน
ผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม มอก .๒๕๘ หรือตำมท่ีระบุในแบบรูป ในกำร
ติดตั้งสลกัเกลียวและแป้นเกลียวทุกแห่งตอ้งรองแป้นเกลียวด้วยแหวน 
แหวนท่ีใชร้องตอ้งอำบสังกะสีเหมือนกบัสลกัเกลียวและแป้นเกลียว 

                                 ๖)    เหลก็แผ่นและเหลก็ฉาก  ท่ีใชส้ ำหรับปิดมุมคอนกรีตตอ้งท ำกำรติดตั้งใหไ้ดแ้นว  
                                        ระดบั 
 
 
 

7) กำรประกอบ..... 
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๗) การประกอบโครงสร้างจากโรงงาน โครงสร้ำงบำงชนิดท่ีท ำส ำเร็จรูปได้ให้
กระท ำท่ีโรงงำนตำมควำมตอ้งกำรดงัระบุในแบบรูป กำรประกอบและถอดควร
กระท ำต่อหน้ำผูค้วบคุมงำนเพื่อเป็นกำรยืนยนัควำมเรียบร้อย ก่อนท ำกำรถอด
ช้ินส่วนออกตอ้งท ำเคร่ืองหมำยและหมำยเลยไวด้ว้ยทุกแห่ง กำรท ำเคร่ืองหมำย
น้ีใหท้  ำหลงัจำกทำสีรองพื้นกนัสนิมเรียบร้อยแลว้ 

๘) การประกอบโครงสร้างท่ีสถานท่ีก่อสร้าง  ทุกช้ินส่วนของโครงสร้ำงตอ้งท ำ
ควำมสะอำด ปรำศจำกสนิม ฝุ่ น ผง หรือส่ิงสกปรกอยำ่งอ่ืน ช้ินส่วนท่ีถอดจำก
โครงสร้ำงท่ีเคยท ำกำรประกอบไวจ้ำกโรงงำน กำรประกอบและติดตั้งต้อง
ได้รับกำรตรวจสอบจำกผูค้วบคุมงำน เพื่อตรวจสอบกำรขนัสลกัเกลียวหรือ
ตะปูเกลียวใหแ้น่นหนำโดยตอ้งท ำดว้ยควำมระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดแรงดึงในสลกั
เกลียวหรือตะปูเกลียวมำกเกินไปจนเส่ือมคุณภำพ 

๙) การติดตั้ง เหล็กโครงสร้าง  ต้องปฏิบัติตำมแบบรูปรำยกำร และ Design 
Fabrication and Erection of Structural Steel for Building ของ American 
Institute of Steel Construction (AISC) โดยเคร่งครัด 

 ๓.๕.๓ เหล็กรูปพรรณอ่ืนๆ และอุปกรณ์ประกอบ เหล็กรูปพรรณต่ำงๆ เช่นเหล็กหล่อ เหล็กดดั เหล็ก
ตะแกรง สลกัเกลียว แป้นเกลียว แหวน สกรู ฯลฯ ตอ้งจดัหำและติดตั้งตำมแบบรูปรำยกำรทุก
แห่งท่ีจ ำเป็นตอ้งใชแ้มไ้ม่ปรำกฏในแบบรูปก็ตำม สลกัเกลียว แป้นเกลียว แหวน สกรู ถำ้ไม่ได้
ก ำหนดในแบบรูปเป็นอย่ำงอ่ืนแลว้ให้ใชแ้บบ Heavy Duty Type ส่วนเหล็กสมอแป้นเกลียว 
ตอ้งเป็นแบบ RSWL หรือ Expansion Shield หรือตำมแบบรูปรำยกำรโดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจำก
คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งก่อนน ำไปติดตั้ง 

 ๓.๕.๔ การป้องกนังานเหลก็จากการผุกร่อน 
3.5.4.1 กำรท ำควำมสะอำดผิวเหล็ก งำนเหล็กทุกชนิดเม่ือติดตั้งแลว้ตอ้งท ำควำมสะอำดผิว

เหล็กก่อน เศษสะเก็ดและ Slag ท่ีเกิดจำกกำรเช่ือมและอ่ืนๆ ตอ้งสะกดัออกให้หมด 
ขดัถูดว้ยแปรงลวดหรือ Carborundum Grinding Disc หรือกระดำษทรำยหรือวิธีกำร
ใดท่ีเหมำะสมจนเกล้ียงเกลำปรำศจำกสนิม ส่ิงเปรอะเป้ือนหรือน ้ำมนั 

3.5.4.2 กำรทำสีกนัสนิม นอกจำกจะก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืนในแบบรูป ผิวของงำนเหล็กทุก
ชนิดท่ีท ำควำมสะอำดตำมขอ้ ๓.๕.๔.๑ แลว้ ให้ทำสีกนัสนิม (Red lead) หรือ Rust 
Olium หรือสีอ่ืนท่ีผลิตส ำหรับกนัสนิมโดยเฉพำะ กำรทำให้ทำ ๒ ชั้น จำกนั้นทำสี
น ้ ำมนัตำมก ำหนดในหมวด ๒ ส ำหรับผิวเหล็กส่วนท่ีตอ้งสัมผสักบัคอนกรีตเม่ือท ำ
ควำมสะอำดตำมขอ้ ๓.๕.๔.๑ หำ้มกระท ำกำรใดๆ จนกวำ่จะเทคอนกรีตหุม้ 

                                                                                                                         
                                                                                                                       

     /๓.๕.๕ กำรทดสอบ… 
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         ๓.๕.๕ การทดสอบ เม่ือเกิดขอ้สงสัยเก่ียวกบัควำมมัน่คงแข็งแรงของช้ินส่วนหรือรอยเช่ือมต่ำงๆ ของ
โครงสร้ำงเหล็ก คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งอำจสั่งให้ผูรั้บจำ้งท ำกำรทดสอบแบบไม่ท ำลำย 
(Non-destructive) เช่น X-ray, Gamma ray หรือวิธีอ่ืนใดท่ีเห็นสมควร รวมทั้งให้เปล่ียน
ช้ินส่วนท่ีไม่แขง็แรงนั้นใหม่ ค่ำใชจ่้ำยเป็นของผูรั้บจำ้งทั้งส้ิน 

 

๓.๖ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า 
 ผูรั้บจ้ำงต้องจัดหำวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้อ่ืนๆ เพื่อท ำกำรติดตั้งและด ำเนินงำน
ทั้งหมดตำมแบบรูป รวมถึงกำรติดตั้งสำยป้อนเขำ้กบัแผงสวิตช์รวมของอำคำรเพื่อให้งำนไฟฟ้ำใชก้ำร
ได ้โดยถือปฏิบติัตำมกฎและมำตรฐำนบงัคบัตำมขอ้ ๓.๖.๑ และผูรั้บจำ้งจะตอ้งเป็นผูช้  ำระค่ำใช้จ่ำย
ตลอดจนค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ในกำรตรวจสอบกำรติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ 
๓.๖.๑ มาตรฐานบังคับ ผูรั้บจำ้งตอ้งถือปฏิบติัตำมกฎและมำตรฐำนล่ำสุดฉบบัใดฉบบัหน่ึง ในเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
๓.๖.๑.๑ กำรไฟฟ้ำส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ (กำรไฟฟ้ำนครหลวงหรือกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค) 
๓.๖.๑.๒ วศิวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) 
๓.๖.๑.๓ มำตรฐำนผลิตภณัฑอุ์ตสำหกรรม (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 ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ ตอ้งเป็นของใหม่ ไม่เส่ือมคุณภำพและไม่เคยใช้งำนมำก่อน ผูรั้บ
จำ้งตอ้งน ำตวัอย่ำง และ/หรือ รำยละเอียดของวสัดุและอุปกรณ์ไปให้คณะกรรมกำรตรวจกำร
จำ้งตรวจสอบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เม่ือไดรั้บกำรตรวจสอบและอนุมติัแลว้จึงน ำมำติดตั้งได ้
ตวัอย่ำงของวสัดุอุปกรณ์ และ/หรือ รำยละเอียดท่ีจะตอ้งน ำไปเก็บแสดงไวเ้ป็นหลกัฐำนท่ี
หน่วยงำนก่อสร้ำง มีดงัน้ีคือ 
๓.๖.๒.๑ ดวงโคมและอุปกรณ์ประกอบดวงโคม 
๓.๖.๒.๒ สำยไฟฟ้ำและหำงปลำเขำ้สำยไฟ 
๓.๖.๒.๓ ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ 
๓.๖.๒.๔ รำยละเอียดทำงเทคนิคของเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
๓.๖.๒.๕ อ่ืนๆ นอกเหนือจำกน้ีท่ีคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งก ำหนด 

 
 

/๓.๖.๓ แบบไฟฟ้ำประกอบ... 
 

 



 

 

-๕๑- 

๓.๖.๓ แบบไฟฟ้าประกอบการติดตั้ง (Shop Drawing) 
๓.๖.๓.๑ กรณีท่ีแบบรูปและรำยกำรแสดงกำรค ำนวณไว ้และในแบบรูประบุวำ่ “ผูรั้บจำ้งตอ้ง

เขียน Shop drawing” ให้ผูรั้บจำ้งจดัท ำแบบไฟฟ้ำประกอบกำรติดตั้ง ๒ ชุด โดย
จะตอ้งมีวิศวกรไฟฟ้ำท่ีมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรม (ก.ว.) สำขำไฟฟ้ำ
ก ำลงั ประเภทสำมญัวศิวกรข้ึนไป พร้อมส ำเนำใบอนุญำตดงักล่ำว ลงนำมรับรองใน
แบบ ให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งพิจำรณำตรวจสอบก่อนกำรติดตั้งไม่น้อยกว่ำ 
๓๐ วนั เพื่อใชใ้นระหวำ่งกำรตรวจงำน 

๓.๖.๓.๒ กรณีท่ีแบบรูปและรำยกำรไม่ไดแ้สดงกำรออกแบบรำยกำรค ำนวณไว ้และอำคำร
หลงันั้นมีจ ำนวนดวงโคมและเตำ้รับไฟฟ้ำรวมกนัมำกกวำ่ ๑๐๐ จุด ให้ผูรั้บจำ้งจดัท ำ
แบบไฟฟ้ำประกอบกำรติดตั้งพร้อมแสดงแบบกำรค ำนวณกำรสมดุลของก ำลงัไฟฟ้ำ
แต่ละเฟส โดยมีวิศวกรไฟฟ้ำท่ีมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรม (ก.ว.) สำขำ
ไฟฟ้ำก ำลงั ประเภทสำมญัวิศวกรข้ึนไป พร้อมส ำเนำใบอนุญำต ลงนำมรับรองใน
แบบ ให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งพิจำรณำตรวจสอบก่อนกำรติดตั้งไม่น้อยกว่ำ 
๓๐ วนั และจะติดตั้งไดเ้ม่ือไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งแลว้ และใน
แผง Load Center ของแต่ละแผงตอ้งส ำรองเซอร์กิตเบรกเกอร์ไม่น้อยกว่ำ ๔ ตวั 
ขนำด ๑๐A, ๑๕A, ๒๐A, และ ๓๐A หรือขนำดอ่ืนท่ีเห็นวำ่จ ำเป็น 

๓.๖.๔ การติดตั้งป้ายช่ือ ใหผู้รั้บจำ้งท ำกำรติดป้ำยช่ือ และ/หรือ ไดอะแกรมแสดงกำรควบคุมวงจรใน
ลกัษณะท่ีเหมำะสมบนแผงสวติช์ทุกตวั และอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น 

๓.๖.๕ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้ำท่ีก ำหนดขนำดไวใ้นแบบรูป ได้ออกแบบโดยถือขนำดช่วง
กระแสของอุปกรณ์เป็นบรรทดัฐำน ซ่ึงสำมำรถใชข้นำดท่ีใหญ่กวำ่หรือดีกวำ่หรือช่วงระหวำ่ง
ตำมผลิตภณัฑ์ของผูผ้ลิตระบุไวใ้นแบบรูปโดยไม่เกิดควำมเสียหำยต่อระบบ ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บ
อนุมติัจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้ง 
๓.๖.๕.๑ สายไฟฟ้า ใหใ้ชส้ำยไฟฟ้ำตำมมำตรฐำนผลิตภณัฑอุ์ตสำหกรรม มอก.๑๑-๒๕๓๑ 
๓.๖.๕.๒ โคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ มีอุปกรณ์ประกอบดว้ย 

๑) หลอดฟลูออเรสเซนต์      ให้ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ตำมมำตรฐำนผลิตภณัฑ ์
อุตสำหกรรม มอก.๒๓๖-๒๕๒๐ 

๒) บัลลาสต์ ใหใ้ชบ้ลัลำสตต์ำมมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม มอก.๒๓-๒๕๒๑ 
ถำ้บลัลำสต์ท่ีใช้มีค่ำเพำเวอร์แฟกเตอร์ต ่ำกว่ำ ๐.๘๕ ให้ติดตั้งคำปำซิเตอร์เพื่อ
ปรับค่ำเพำเวอร์แฟกเตอร์ให้ได้ตำมค่ำท่ีก ำหนดข้ำงต้น หรือใช้บัลลำสต์
อิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงมีประสิทธิภำพสูงกวำ่ได ้

๓) สตาร์ตเตอร์ ให้ใชส้ตำร์ตเตอร์ตำมมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม มอก .๑๘๓-
๒๕๒๘ 

 
/๔) ตวัโคม ใหใ้ชต้ำม... 



 

 

-๕๒- 

๔) ตัวโคม ให้ใช้ตำมท่ีก ำหนดในแบบรูปและรำยกำร โลหะท่ีใชเ้ป็นเหล็กตอ้งหนำ
อยำ่งนอ้ย ๐.๖๐ ม.ม. ผำ่นกรรมวิธีเคลือบอบสี (Baked-enamel) อยำ่งดี ทั้งน้ีตอ้ง
ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้ง 

๕) ขาหลอด (Lamp holder) ส ำหรับหลอดฟลูออเรสเซนตใ์ห้ใชแ้บบ Spring lock 
type หรือ Rotary spring lock type เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภำพดีเช่ือถือได ้ถำ้
ผลิตภณัฑ์ใดได้มำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม มอก .๓๔๔-๒๕๒๓ ให้ใช้
ผลิตภณัฑน์ั้นถึงแมแ้บบรูปรำยกำรจะระบุเป็นอยำ่งอ่ืน 

๓.๖.๕.๓ โคมไฟชนิดอ่ืน ใหใ้ชต้ำมท่ีระบุในแบบรูปและรำยละเอียดประกอบแบบ 
๓.๖.๕.๔ สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า ใหใ้ชส้วติช์และเตำ้รับท่ีทนกระแสไดไ้ม่ต ่ำกวำ่ ๑๐A ๒๕๐V 

แผน่กรอบปิดหนำ้ของสวิตช์และเตำ้รับตอ้งเป็นแบบเดียวกนั เตำ้รับจะตอ้งสำมำรถ
ใช้กบัเตำ้เสียบทั้งชนิดขำกลมและขำแบน ยกเวน้แบบรูปและรำยกำรจะระบุเป็น
อยำ่งอ่ืน และอุปกรณ์ขำ้งตน้ตอ้งมีมำตรฐำนตำม VDE, IEC, NEMA หรือมำตรฐำน
เทียบเท่ำท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้ง 

๓.๖.๕.๕ ท่อร้อยสายไฟ ตอ้งเป็นท่อชนิดท่ีใช้เดินสำยไฟฟ้ำเท่ำนั้น เช่น ท่อโลหะชนิดบำง 
(EMT) ท่อโลหะชนิดกลำง (IMC) หรือท่อโลหะชนิดหนำ (RSC) หรืออ่ืนๆ ตำมท่ี
ระบุในแบบรูปรำบกำร ขนำดของท่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรไฟฟ้ำส่วนทอ้งถ่ิน 

๓.๖.๕.๖ ตู้แผงสวิตช์รวม (Main Distribution Board – MDB) แผงสวิตช์รวมของอำคำรให้มี
รำยละเอียดดงัต่อไปน้ี ยกเวน้แบบรูปและรำยกำรจะก ำหนดเป็นอยำ่งอ่ืน 
๑) ตัวตู้  เป็นแบบใช้งำนภำยในอำคำรมีโครงภำยใน แผ่นเหล็กท่ีใช้ตอ้งหนำไม่

นอ้ยกว่ำ ๑.๕ ม.ม. ตอ้งผ่ำนกรรมวิธีป้องกนักำรผุกร่อนและสนิมอย่ำงดีและ
เคลือบอบสีอยำ่งนอ้ยสองชั้น ประกอบดว้ย ๓ Compartments ในลกัษณะ Front 
connected คือ 

  - Cable compartment 
  - Main breaker compartment 
  - Vertical and horizontal bus compartment 
 แต่ละ Compartment ตอ้งมีฝำติดบำนพบัพร้อมกุญแจแบบกดล็อกแยกอิสระ

จำกกนั ตวัตูต้ ั้งอยูบ่นฐำนคอนกรีตหนำไม่นอ้ยกวำ่ ๘๐ ม.ม. ควำมกวำ้งยำวของ
ฐำนตอ้งมำกกวำ่ตวัตูด้ำ้นละประมำณ ๓๐ ม.ม. 

                                            ๒)     พิกัดแผงสวิตช์รวม ตอ้งมีสมบติัดงัน้ี 
  - System wiring ๓ phases ๔ wires 
  - Rated nominal voltage ๓๘๐/๒๒๐ Volt 

 
/- Rated frequency 

 



 

 

-๕๓- 

                         - Rated frequency ๕๐ Hz 
  - Rated continuous current ตำมระบุในแบบรูปรำยกำร 
  - Rated short circuit current ตำมขอ้ ๓) และ ๔) 
๓) บัสบาร์ ตอ้งเป็นทองแดงบริสุทธ์ิไม่นอ้ยกวำ่ ๙๘ % มีขนำดใหญ่พอท่ีจะไม่ท ำ

ใหอุ้ณหภูมิเพิ่มข้ึนเกิน ๕๐ องศำเซลเซียสเทียบกบัอุณหภูมิโดยรอบห้องเม่ือรับ
กระแส Full load ขนำด Volted frames และ Insulation blocks ตอ้งแข็งแรง
พอท่ีจะรับแรง Short circuit stress 

๔) เซอร์กิตเบรกเกอร์ เป็นชนิด Molded case circuit breaker ๓ poles ๕๐ Hz เป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตตำมมำตรฐำนของ VDE, IEC, NEMA หรือเทียบเท่ำท่ีรับ
อนุมติัจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้ง ขนำดให้เป็นไปตำมแบบรูปรำยกำร แต่
ถำ้ไม่ไดก้  ำหนดขนำดไวใ้หถื้อปฏิบติัดงัน้ี 
- Main circuit breaker ตอ้งมี Interrupting capacity ไม่นอ้ยกวำ่ ๓๕ kA ท่ี 

๔๑๕ VAC หรือท่ี ๓๘๐ VAC 
- Branch circuit breaker ท่ีมีขนำด Ampere trip ตั้งแต่ ๒๐๐A ข้ึนไปให้มี 

Interrupting capacity ไม่นอ้ยกวำ่ ๓๐ kA ท่ี ๔๑๕ VAC หรือท่ี ๓๘๐ VAC 
- Branch circuit breaker ท่ีมีขนำด Ampere trip ตั้งแต่ ๑๐๐A ข้ึนไปถึงนอ้ย

กวำ่ ๒๐๐A ให้มี Interrupting capacity ไม่นอ้ยกวำ่ ๒๒ kA ท่ี ๔๑๕ VAC 
หรือท่ี ๓๘๐ VAC 

- Branch circuit breaker ท่ีมีขนำด Ampere trip ตั้งแต่ ๑๐๐A ลงมำ ให้มี 
Interrupting capacity ไม่นอ้ยกวำ่ ๑๐ kA ท่ี ๔๑๕ VAC หรือท่ี ๓๘๐ VAC 
หรือตำมแบบรูปรำยกำรท่ีระบุใหใ้ช ้

๕) อุปกรณ์ประกอบ ถ้ำในแบบรูปรำยกำรมิได้ระบุเป็นอย่ำงอ่ืน ให้ตูแ้ผงสวิตช์
รวมตอ้งมีอุปกรณ์ประกอบ ดงัต่อไปน้ี 
- โวลต์มิเตอร์ชนิดติดตั้งกบัแผงสวิตช์ ๑ ตวั ขนำดประมำณ ๙๖  ๙๖ ม.ม. 

Accuracy class ๑.๕ ข้ึนไป พร้อมสวิตช์เลือกวดัแรงดนัระหว่ำงเฟสและ
ระหวำ่งแต่ละเฟสกบั Neutral 

- แอมมิเตอร์ชนิดติดตั้งกบัแผงสวิตช์ ๑ ตวั ขนำดประมำณ ๙๖  ๙๖ ม.ม. 
Accuracy class ๑.๕ ข้ึนไป ใชห้มอ้แปลงกระแส (Current transformer) ท่ีมี
กระแสทำงดำ้น Secondary ๕A พร้อมสวติช์เลือกวดักระแสในแต่ละเฟส 

- กิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์ แบบวดัพลงังำนไฟฟ้ำ ๓ เฟส ๔ สำย ๕๐ Hz มีพิกดั
กระแสและแรงดนัเหมำะสมกบัก ำลงัไฟฟ้ำรวมของตูแ้ผงสวติช์รวม 

 
/- หลอดไฟสัญญำณ... 

 



 

 

-๕๔- 

- หลอดไฟสัญญาณ (Pilot lamp) แสดงสถำนะแต่ละเฟส ประกอบดว้ยดวงไฟ
สีแดง (Phase A) เหลือง (Phase B) และน ้ ำเงินหรือเขียว (Phase C) 
ตำมล ำดบั 

- ฟิวส์ป้องกันเคร่ืองมือวดั ใชข้นำดตำมควำมเหมำะสมของเคร่ืองวดัแต่ละตวั 
6) สายดินและรากสายดิน (Ground wire and ground rod) สำยดินตอ้งเป็นสำย

ทองแดงเปลือยตีเกลียวเส้นเดียวกนัตลอดและมีขนำดดงัน้ี 
 

 ขนำดสำยประธำน (Main feeder) 
mm๒ 

ขนำดสำยดิน 
mm๒ 

 ๕๐ และเล็กกวำ่ ๑๐ 
 ๗๐ ๑๖ 
 ๙๕ – ๑๒๐ ๒๕ 
 ๑๕๐ ๓๕ 
 ๑๘๕ – ๒๔๐ ๕๐ 
 ๓๐๐ ๗๐ 
 ๔๐๐ ข้ึนไป ๙๕ 

 

 รำกสำยดิน ตอ้งเป็นแท่งเหล็กหุ้มทองแดง (Copper claded steel) ขนำดเส้นผำ่น
ศูนยก์ลำงไม่นอ้ยกวำ่ ๑๕ ม.ม. ยำวไม่นอ้ยกวำ่ ๒๔๐ ซม. 

  กำรต่อลงดินของระบบไฟฟ้ำตอ้งเป็นไปตำมกฎของกำรไฟฟ้ำส่วน
ทอ้งถ่ิน ว.ส.ท. และ NEC โดยผูรั้บจำ้งตอ้งจดัหำและติดตั้งระบบกำรต่อลงดิน
ของระบบไฟฟ้ำ และกำรต่อลงดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้ำ ดงัน้ี 

  ๑. เคร่ืองห่อหุม้หรือเคร่ืองก ำบงัสำยตอ้งต่อลงดิน 
  ๒. ตู ้MDB แผง PBA ตอ้งต่อลงดิน 
  ๓. สำยท่ีต่อจำกอุปกรณ์หรือส่วนท่ีประสงคจ์ะต่อลงดินถึงหลกัสำยดินตอ้งเป็น

เส้นเดียวกนัตลอด 
  ๔. หำ้มใชต้วัน ำศูนย ์(Neutral) เป็นสำยดิน และสำยดินไม่ใหถื้อเป็นตวัน ำศูนย ์
                       ๕.   สำยน ำลงดินต่อกบัแท่งสำยใชว้ธีิต่อเช่ือม (Exothermic Welding) 

๓.๖.๕.๗ ตู้แผงสวิตช์รวมย่อย (Subdistribution board) ถำ้จ ำเป็นตอ้งมีตูแ้ผงสวิตช์รวมยอ่ยท่ี
แยกจำกตูแ้ผงสวิตช์รวม ซ่ึงในแบบรูปและรำยกำรประกอบไม่ได้ก ำหนดเป็นอย่ำงอ่ืน ให้ตู้
แผงสวติช์รวมยอ่ยมีรำยละเอียดตำมขอ้ ๓.๖.๕.๖ ยกเวน้ 

๑) ตัวตู้ ใหเ้ป็นชนิดติดลอยกบัผนงัสูงจำกพื้นโดยเฉล่ีย ๑๒๐ ซม. 
 

/๒) เซอร์กิตเบรกเกอร์... 
 



 

 

-๕๕- 

๒) เซอร์กิตเบรกเกอร์ 
- Main circuit breaker ตอ้งมี Interrupting capacity ไม่นอ้ยกวำ่ ๑๕ kA ท่ี 

๔๑๕ VAC หรือท่ี ๓๘๐ VAC 
- Branch circuit breaker ท่ีมีขนำด Ampere trip ตั้งแต่ ๑๐๐ A ลงมำ ให้มี 

Interrupting capacity ไม่นอ้ยกวำ่ ๘ kA ท่ี ๔๑๕ VAC หรือท่ี ๓๘๐ VAC 
๓) อุปกรณ์ประกอบ ไม่ตอ้งมีกิโลวตัตอ์ำวร์มิเตอร์ 

๓.๖.๕.๘ ตู้แผงสวิตช์ย่อย (Load Center – LC) ถ้ำแบบรูปรำยกำรไม่ได้ระบุไว ้ให้มี
รำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
๑) ตัวตู้  เป็นชนิด Dead-front ติดลอย มีฝำเปิด-ปิด ติดบำนพบั แผน่เหล็กท่ีใชต้อ้ง

หนำไม่นอ้ยกวำ่ ๑ ม.ม. เคลือบอบสีอยำ่งดี 
๒) พิกัดแผงสวิตช์ย่อย ตอ้งมีสมบติัดงัน้ี 

- System wiring ๓ phases ๔ wires 
- Rated nominal voltage ๓๘๐/๒๒๐ V 
- Rated frequency ๕๐ Hz 
- Rated continuous current ตำมระบุในแบบรูป 

๓) บัสบาร์พร้อมฉนวน ตอ้งทนแรงดนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ ๔๑๕ VAC ตวับสับำร์ท ำ
ดว้ยทองแดงบริสุทธ์ิไม่นอ้ยกวำ่ ๙๘ % แผงต่อสำน Neutral ตอ้งทนกระแสได้
เท่ำกบับสับำร์ท่ีอุณหภูมิ ๔๐ องศำเซลเซียส 

๔) เซอร์กิตเบรกเกอร์ เป็นชนิด ๑ P, ๒๔๐ V, ๕๐ AF หรือ ๔๕ AF มี Interrupting 
capacity ไม่ต ่ำกวำ่ ๓ kA ท่ี ๒๔๐ VAC มี Instantaneous magnetic short circuit 
trip และ Thermal over current trip ตอ้งเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตตำมมำตรฐำนของ 
IEC, NEMA หรือเทียบเท่ำท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้ง ขนำด
ใหเ้ป็นไปตำมแบบรูปและรำยกำร 

 
๓.๖.๖ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 

๓.๖.๖.๑ การติดตั้งสายไฟฟ้าแบบตีคลิปรัดสาย ใหด้ ำเนินกำรดงัน้ี 
๑) ในกรณีท่ีฝ้ำเพดำนเป็นวสัดุท่ีไม่สำมำรถยึดสำยไฟฟ้ำให้คงทนอยู่ได ้ให้ผูรั้บ

จำ้งติดตั้งกล่องต่อสำยโลหะ (Junction box) เหนือฝ้ำเพดำนแลว้ร้อยสำยในท่อ
โลหะชนิดบำง (EMT) ใชท้่อโลหะอ่อน (Flexible conduit) ต่อจำกกล่องต่อสำย
เขำ้ดวงโคมโดยใช้สำยไฟฟ้ำชนิด ๗๕๐ V ๗๐oC ตำมขนำดท่ีระบุในขอ้ 
๓.๕.๖.๓ ส่วนสำยท่ีลงเขำ้สวิตช์หรือเตำ้รับหรือดวงโคมติดผนงัท่ีอยูใ่ตร้ะดบั
ฝ้ำเพดำนใหใ้ชส้ำย ๒-core  

 
/ flat pvc insulated... 



 

 

-๕๖- 

        flat pvc insulated and shield (VAF) ทั้งหมด ยกเวน้จะก ำหนดเป็นอยำ่งอ่ืน โดย
ต่อกบัสำยใตฝ้้ำภำยในกล่องต่อสำย กำรต่อสำยใหใ้ช ้wire nut เท่ำนั้น 

๒) ในกรณีท่ีฝ้ำเพดำนเป็นวสัดุท่ีสำมำรถตีคลิปรัดสำยไฟฟ้ำได้ ให้ผูรั้บจำ้งตีคลิ
บรัดสำยไฟฟ้ำใตฝ้้ำเพดำนทุกๆ ระยะประมำณ ๑๐ ซม. 

๓) Junction box, Square box, หรือ Octagon box ของเตำ้รับ สวิตช์ และดวงโคม 
ใหใ้ชช้นิดพลำสติกหรือโลหะ 

๓.๖.๖.๒ การติดต้ังสายไฟฟ้าโดยใช้ท่อร้อยสาย ถำ้แบบรูปและรำยกำรก ำหนดให้ใช้ท่อร้อย
สำย ใหใ้ชท้่อร้อยสำยไฟฟ้ำตำมขอ้ ๓.๕.๖.๕ หรือท่ีระบุในแบบรูปรำยกำร แนวท่อ
ร้อยสำยไฟฟ้ำท่ีแสดงในแบบรูปเป็นเพียงแนวทำงของวงจรเท่ำนั้น กำรติดตั้งจริง
ตอ้งเหมำะสมกบัสภำพของอำคำร ตำมขอ้ก ำหนดดงัน้ี 
๑) กำรเดินท่อร้อยสำยไฟฟ้ำในอำคำรให้ใชท้่อโลหะชนิดบำง (EMT) หรืออย่ำง

อ่ืนตำมท่ีก ำหนดในแบบรูปรำยกำร ถำ้เดินฝังคอนกรีตให้ใช้ Connector และ 
Coupling ชนิดกนัน ้ ำ ถ้ำเดินสำยลอยภำยในอำคำรอนุญำตให้ใช้ Connector 
และ Coupling ชนิด set screw ได ้

๒) กำรเดินท่อฝังพื้น ถ้ำไม่ได้ระบุเป็นอย่ำงอ่ืนให้ใช้ท่อโลหะชนิดกลำง (IMC) 
เกลียวของ Coupling และ Fitting ตอ้งทำดว้ยน ้ำยำกนัน ้ำ 

๓) ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำท่ีเดินซ่อนอยูบ่นฝ้ำเพดำนตอ้งยึดแนบอยู่ใตพ้ื้น ค.ส.ล. หรือ
ห้อยจำกพื้น ค.ส.ล. ห้ำมวำงอยูบ่นโครงฝ้ำเพดำน ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำท่ีเดินลอย
กบัผนงัตอ้งมี Conduit strap ยดึท่อทุกระยะ ๑๐๐ ซม. 

๔) กำรต่อท่อร้อยสำยไฟฟ้ำเข้ำกับอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองจักรต่ำงๆ ให้ใช ้
Flexible conduit ท่ีมีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ ๓๐ ซม. แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ซม. ถำ้
อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรเหล่ำนั้นอยู่ใกล้น ้ ำหรือควำมช้ืนหรืออยู่ภำยนอก
อำคำร ใหใ้ช ้Flexible conduit ชนิดกนัน ้ำได ้

๕) กำรยึดท่อเขำ้กบักล่องต่อสำยหรือตูแ้ผงสวิตช์ตอ้งใช ้Bushing พร้อม Locknut 
ขนัให้แน่น ถำ้รู Locknut ใหญ่กว่ำท่อตอ้งใช ้Reducing washer เพื่อไม่ให้มี
ช่องวำ่งระหวำ่งท่อและรู ส่วนรูท่ีไม่ไดใ้ชง้ำนตอ้งใช ้Plug ปิดดว้ย 

๖) ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำท่ีติดตั้งเสร็จแล้วเพื่อรอกำรร้อยสำยไฟฟ้ำ ตอ้งอุดปลำยท่อ
ดว้ยจุกพลำสติกหรือยำงท่ีมีขนำดพอดีกบัท่อ ห้ำมใช้กระดำษหรือเศษไมท้ั้งน้ี
เพื่อป้องกนัส่ิงแปลกปลอมเขำ้ไปอยู่ภำยในท่อซ่ึงอำจท ำให้เกิดปัญหำในกำร
ร้อยสำยไฟฟ้ำภำยหลงั 

๗) กำรเดินสำยไฟฟ้ำท่ีมีขนำดไม่เท่ำกนัในท่อร้อยสำยเดียวกนั พื้นท่ีหน้ำตดัของ
สำยไฟฟ้ำทั้งหมดรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของพื้นท่ีหน้ำตดัท่อร้อย
สำย 

/๘)  สำยไฟฟ้ำตอ้งอยู.่.. 



 

 

-๕๗- 

๘) สำยไฟฟ้ำตอ้งอยูใ่นท่อร้อยสำยทั้งหมด จะมีส่วนหน่ึงส่วนใดปรำกฏอยูน่อกท่อ
ร้อยสำยหรืออุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสำยไม่ได ้

๙) สำยป้อน (Feeder) ใน Pull box ต่ำงๆ ให้แสดงหมำยเลขวงจรไวด้ว้ย Wire 
marker และใชร้หสัสี (Color code) เพื่อแสดงเฟสต่ำงๆ ดงัน้ี 

- สีแดง ( R ) Phase A 
- สีเหลือง ( Y ) Phase B 
- สีน ้ำเงิน ( B ) Phase C 
- สีขำว ( W ) Neutral 
- สีเขียว ( G ) Ground 

๑๐) Handy box, Pull box, Junction box, Square box หรือ Octagon box ของเตำ้รับ
และสวติช์ ใหใ้ชช้นิดท่ีเป็นโลหะเท่ำนั้น 

๓.๖.๖.๓ ขนาดของสายไฟฟ้าทีใ่ช้ ในกรณีท่ีแบบรูปและรำยกำรไม่ไดแ้สดงรำยกำรจ ำนวนไว ้
ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
๑) สายเดินลอยตีคลิปรัดสาย ขนำดของสำยท่ียินยอมให้ใช้เป็นสำยควบคุมวงจร 

(Branch circuit) ใหใ้ชก้บั Bran circuit breaker ดงัน้ี 
 

 ขนำดสำยไฟฟ้ำ 
mm๒ 

Branch Circuit 
(AT) 

 ๒  ๒.๕ ๑๐ – ๑๕ 
 ๒  ๔.๐ ๒๐ 
 ๒  ๖.๐ ๒๕ – ๓๐ 

 
- ขนำดสำยไฟฟ้ำท่ีอนุญำตใหต่้อแยกจำกสวติช์ไปยงัดวงโคม 
 สำยขนำด ๒  ๑.๕ mm๒ ใหใ้ชต่้อแยกไปยงัดวงโคมได ้๑ – ๔ จุด 
 สำยขนำด ๒  ๒.๕ mm๒ ใหใ้ชต่้อแยกไปยงัดวงโคมได ้๑ – ๖ จุด 
- สำยเตำ้รับไม่อนุญำตให้ลดขนำดสำยลงตลอดทั้งวงจรโดยเด็ดขำด และ

หำ้มใชส้ำยไฟฟ้ำขนำดเล็กกวำ่ ๒.๕ mm๒ 
- สำยไฟฟ้ำขนำด ๒  ๐.๕ mm๒ และ ๒  ๑.๐ mm๒ หำ้มใชใ้นทุกกรณี 

๒) สำยไฟฟ้ำท่ีใชเ้ดินในท่อร้อยสำย ตอ้งเป็นไปตำมน้ี 
- ขนำดของสำยตอ้งเป็นไปตำมแบบรูปและรำยกำรหรือตำมขอ้ ๓.๕.๗ 
- ฉนวนหุม้สำยตอ้งเป็นชนิด ๗๕๐ V ๗๐oC เท่ำนั้น 
- ไม่อนุญำตใหใ้ชส้ำยไฟฟ้ำขนำดเล็กกวำ่ ๒.๕ mm๒ โดยเด็ดขำด 

/๓.๖.๖.๔ กำรต่อเช่ือมสำยไฟฟ้ำ... 
 



 

 

-๕๘- 

๓.๖.๖.๔ การต่อเช่ือมสายไฟฟ้า ใหด้ ำเนินกำรดงัน้ี 
๑) กำรต่อสำยให้ต่อไดเ้ฉพำะใน Junction box หรือกล่องของสวิตช์และเตำ้รับ

เท่ำนั้น ห้ำมต่อในท่อร้อยสำยไฟฟ้ำโดยเด็ดขำด ยกเวน้ให้ต่อสำยภำยในดวง
โคมไดถ้ำ้ติดตั้งสำยไฟฟ้ำโดยตีคลิปรัดสำย 

๒) กำรต่อสำยไฟฟ้ำใหใ้ช ้wire nut, split bolt หรือ copper sleeve บีบดว้ยเคร่ืองบีบ 
ทั้งน้ีตำมควำมเหมำะสม หำ้มกำรต่อแบบ Twisted wire splice 

๓) กำรต่อสำยป้อนวงจรยอ่ยเขำ้กบัเซอร์กิตเบรกเกอร์ในแผงสวิตช์รวม หรือแผง
สวิตช์รวมย่อย ถ้ำขนำดสำยโตกว่ำ ๖ mm๒ ให้ใช้หำงปลำหัวสำย (Wire 
terminal) บีบดว้ยเคร่ืองบีบ 

๓.๖.๖.๕ ต าแหน่งของอุปกรณ์ ต  ำแหน่งของอุปกรณ์ต่ำงๆ ใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 
๑) สวิตช์ ให้ติดตั้งสูงจำกพื้นประมำณ ๑๒๐-๑๕๐ ซม. โดยมีกล่องต่อสำยส ำหรับ

สวติช์ฝังไวด้ว้ย 
๒) เต้ารับ ให้ติดตั้งสูงจำกพื้นประมำณ ๓๐ ซม. ยกเวน้บริเวณท่ีมีเฟอร์นิเจอร์ เช่น 

เคำน์เตอร์ ห้ิง ฯลฯ ใหติ้ดตั้งเหนือเฟอร์นิเจอร์นั้น ๕-๑๐ ซม. หรือในต ำแหน่งท่ี
เหมำะสม ทั้งน้ีดว้ยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้ง 

๓) โคมไฟฟ้าชนิดหอ้ยจำกเพดำนใหสู้งจำกพื้นประมำณ ๒๘๐ ซม. 
4) ตู้แผงสวิตช์รวมย่อย ตูแ้ผงสวิตช์ยอ่ย และตูส้วิตช์นิรภยั (Safety switch) ให้สูง

จำกพื้นประมำณ ๒๐๐ ซม. 
หมายเหตุ    ต  ำแหน่งสวติช์ เตำ้รับ โคมไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้ำ สำมำรถเปล่ียนต ำแหน่งไดต้ำม

ควำมเหมำะสมเพื่อหลีกเล่ียงส่ิงกีดขวำง ควำมไม่เหมำะสม ควำมไม่สะดวกต่อกำรใชง้ำน 
       หรือดว้ยสำเหตุอ่ืนใด โดยขนำดและชนิดของอุปกรณ์นั้นยงัอยูค่รบบริบูรณ์และใชง้ำนได้

ดีเหมือนเดิม โดยถือวำ่ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงแบบรูปรำยกำร 
๓.๖.๖.๖ การต่อลงดิน (Grounding System) 

๑) ตูโ้ลหะท่ีล้อมอุปกรณ์ไฟฟ้ำหรือส่วนท่ีน ำกระแสไฟฟ้ำท่ีมิได้หุ้มฉนวนอย่ำง
มิดชิดตอ้งต่อลงดิน และห้ำมน ำสำยดินอนัน้ีไปต่อเช่ือมร่วมกับสำยดินของ
ระบบสำยล่อฟ้ำ รำกสำยดินของระบบปกติกบัรำกสำยดินของระบบสำยล่อฟ้ำ
ตอ้งอยูห่่ำงกนัไม่นอ้ยกวำ่ ๓ เมตร 

๒) ขนำดของรำกสำยดิน (Ground rod) และสำยดินให้เป็นไปตำมขอ้ ๓.๕.๕.๖ 
รำกสำยดินตอ้งใหจ้มลงไปจำกระดบัผิวดินปกติอยำ่งนอ้ย ๖๐ ซม. กำรเช่ือมต่อ
สำยดินกบัรำกสำยดินใหใ้ชว้ธีิ Exothermic welding 

 
 

/๓) ควำมตำ้นทำนของดิน.. 
 



 

 

-๕๙- 

๓) ควำมตำ้นทำนของดิน (Earthing resistance) ตอ้งไม่เกิน ๔ โอห์ม ถำ้เกินจำกน้ี
ตอ้งตอกรำกสำยดินเพิ่มจนกว่ำจะได้ค่ำตำมตอ้งกำร รำกสำยดินท่ีตอกเพิ่ม
จะตอ้งห่ำงกนัไม่นอ้ยกวำ่ ๓ เมตร และประสำนเขำ้ดว้ยกนั 

๔) สำยดินท่ีต่อลงดิน ถำ้อยู่ในบริเวณท่ีอำจมีบุคคลสัมผสัถึงได ้ให้หุ้มดว้ย PVC 
จำกพื้นข้ึนไปถึงระยะควำมสูงไม่นอ้ยกวำ่ ๒.๕๐ เมตร เพื่อป้องกนัอนัตรำย 

๓.๖.๖.๗ สายป้อน (Main feeder) ถำ้มิไดก้ ำหนดเป็นอยำ่งอ่ืนใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 
๑) สำยป้อนท่ีจะจ่ำยไฟให้กบัตูแ้ผงสวิตช์รวมของอำคำรให้ใชส้ำย NYY ๗๕๐ V 

๗๐oC ขนำดตำมระบุในแบบรูปและรำยกำร แต่ถำ้ไม่ไดร้ะบุไวใ้ห้ใชข้นำดตำม
ควำมเหมำะสมของก ำลงัไฟฟ้ำแผงสวติช์รวมและตอ้งเป็นเส้นเดียวกนัตลอดไม่
มีกำรต่อ ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนขอ้ ๓.๕.๑ 

๒) กำรติดตั้งให้ใชว้ิธีฝังดินโดยตรงลึกลงไปไม่นอ้ยกวำ่ ๖๐ ซม. รองกน้หลุมดว้ย
ทรำยอดัแน่นไม่นอ้ยกวำ่ ๑๐ ซม. และกลบทบัดว้ยทรำยไม่นอ้ยกวำ่ ๑๐ ซม. ปิด
ทบัดว้ยแผน่คอนกรีตหนำไม่นอ้ยกวำ่ ๕ ซม. แลว้กลบทบัดว้ยดินจนเต็ม แลว้
ปัก Concrete pole ขนำดประมำณ ๑๐  ๑๐  ๓๐ ซม. มีอกัษรนูนต ่ำแสดง
ขนำดของแรงดนัแสดงแนวเคเบิลทุกๆ ระยะประมำณ ๔ เมตร และทุกๆ มุม
เล้ียว สูงจำกระดบัดินปกติเฉล่ีย ๕ ซม. 

๓) ถำ้ผ่ำนถนนให้ร้อยในท่อโลหะชนิดหนำ (RSC) ถำ้ผ่ำนพื้นคอนกรีตท่ีไม่ใช่
ถนนให้ร้อยในท่อโลหะชนิดกลำง (IMC) ควำมลึกให้เป็นเช่นเดียวกบัข้อ 
๓.๖.๖.๗ (๒) ขนำดของสำยใหเ้ป็นไปตำมตำรำง ๓๐๑-๓ ของมำตรฐำน ว.ส.ท. 
๒๐๐๑-๒๔ 

 
 ๓.๖.๗ ระบบป้องกนัฟ้าผ่า 
 ๓.๖.๗.๑ ล่อฟ้ำท ำดว้ยทองแดง มีควำมบริสุทธ์ิไม่ต ่ำกว่ำ ๙๕ % เป็นแท่งตนัปลำยแหลม มี
คุณภำพตำม มอก. หรือ วสท. โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

1) เสน้ผำ่นศูนยก์ลำงไม่นอ้ยกวำ่ ๑๕ ม.ม. 

2) ควำมสูงล่อฟ้ำอยำ่งต ่ำ ๖๐ ซ.ม. เหนืออำคำร 
3) ล่อฟ้ำตอ้งมีฐำนยดึกบัตวัอำคำรใหแ้น่นหนำ 
4) หำ้มติดตั้งล่อฟ้ำเหนือหลงัคำหรือผวิใดท่ีท ำดว้ยอลูมิเนียม 

 ๓.๖.๗.๒ ตวัน ำเช่ือมล่อฟ้ำและตวัยดึ 
1) ตวัน ำท่ียดึกบัล่อฟ้ำใช ้Clamp เฉพำะ หรือยดึสกรูอดัแน่น 
2) ตวัน ำท่ีเดินโคง้หักมุม ตอ้งไม่ต ่ำกว่ำ ๙๐ องศำ และรัศมีโคง้ตอ้งไม่ต ่ำกว่ำ ๒๐ 

ซม. 
 

/๓)  ตวัน ำท่ีบนหลงัคำ… 



 

 

 

-๖๐- 

3) ตวัน ำท่ีบนหลงัคำ ตอ้งยึดให้แน่นกบัหลงัคำทุกๆ ระยะ ๑ เมตร และตวัยึดท่ีใกล้
กบัจุดติดตั้งล่อฟ้ำ ตอ้งไม่ห่ำงจุดติดตั้งล่อฟ้ำเกิน ๐.๓๐ เมตร 

4) ตวัน ำท่ีหกัโคง้ตอ้งมีตวัยึดทั้งสองขำ้งของมุมหกัโคง้ และห่ำงไม่เกิน ๐.๓๐ เมตร 
จำกมุมหกัโคง้ 

 ๓.๖.๗.๓ สำยน ำลงดินและตวัยดึ 

1) สำยน ำลงดินร้อยท่อ PVC อยำ่งหนำขนำดเส้นผำ่นศูนยก์ลำง ๑ 1

4
 น้ิว ฝังซ่อนใน

เสำซ่ึงจะตอ้งด ำเนินกำรตั้งแต่เร่ิมกำรก่อสร้ำง 
2) สำยน ำลงดินตอ้งเป็นสำยทองแดงเปลือยขนำด ๗๐ mm๒ 
3) สำยน ำลงดินในส่วนท่ีไม่ไดร้้อยสำยตอ้งมีตวัยดึทุกๆ ระยะ ๑ เมตร 
4) สำยน ำลงดินต่อกบัแท่งสำยดินให้ใชว้ิธีต่อเช่ือม ไม่อนุญำตให้ใช ้Clamp ในกำร

ต่อ 
5) แท่งสำยดินเป็นเหล็กหุ้มทองแดง ขนำดเส้นผำ่นศูนยก์ลำงไม่นอ้ยกวำ่ ๑๕ ม.ม. 

ยำวไม่นอ้ยกวำ่ ๓.๐๐ เมตร ตอกแนวด่ิง 
6) หัวแท่งสำยดินตอ้งฝังลึกจำกผิวดินไม่น้อยกว่ำ ๐.๖๐ เมตร ห่ำงจำกโครงสร้ำง

ของอำคำรไม่นอ้ยกวำ่ ๒.๐๐ เมตร (วดัจำกขอบฐำนรำกท่ีอยูใ่กลท่ี้สุด) 
7) ควำมตำ้นทำนของดินส ำหรับแท่งสำยดิน ตอ้งไม่สูงกว่ำ ๕ โอห์ม ถำ้สูงกว่ำให้

ตอกแท่งสำยดินเพิ่มห่ำงออกไปไม่น้อยกว่ำ ๒.๐๐ เมตรแลว้วดัใหม่จนกว่ำไม่
เกิน ๕ โอห์ม 

 ๓.๖.๗.๔ ท่อโลหะใดๆ ท่ีเขำ้มำภำยในอำคำรใตดิ้น เช่นท่อน ้ ำ ท่อไฟฟ้ำ ท่อโทรศพัท ์เป็นตน้ 
ถำ้ห่ำงจำกระบบป้องกนัฟ้ำผำ่ไม่เกิน ๒.๐๐ เมตร ตอ้งเช่ือมโยงใหแ้น่นเขำ้กบัระบบล่อฟ้ำดว้ยทองแดงขนำด
พื้นท่ีหนำ้ตดัไม่นอ้ยกวำ่ ๒๕ mm 
                          ๓.๖.๗.๕ สำยล่อฟ้ำตอ้งไม่วำงขนำนกบัสำยไฟฟ้ำ ถำ้จะวำงขนำนจะตอ้งห่ำงกนั
เกิน ๒.๐๐ เมตร ถำ้ขำ้มผำ่นตอ้งตั้งฉำกกนั    
                  

3.6.8 ระบบลฟิท์โดยสาร 
ผูรั้บจำ้ง  ตอ้งจดัหำวสัดุ  อุปกรณ์  ส ำหรับน ำมำติดตั้งทั้งหมด  ตำมแบบรูปรำยกำรและในทุก
กรณีลิฟทโ์ดยสำรตอ้งมีระบบและอุปกรณ์กำรท ำงำนท่ีให้ควำมปลอดภยัดำ้นสวสัดิภำพและ
สุขภำพของผูโ้ดยสำรครบถว้น  ตำมขอ้ก ำหนดของกฎกระทรวงมหำดไทยฉบบัท่ี ๓๓ (พ.ศ. 
๒๕๓๕) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติัควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยผูรั้บจำ้งตอ้งส่ง
เอกสำรของระบบลิฟทโ์ดยสำรทั้งหมด  ใหค้ณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งพิจำรณำอนุมติัเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรก่อน  จึงด ำเนินกำรสั่งซ้ือและติดตั้งได ้

 
/๓.๗ งำนสุขำภิบำล... 



 

 

-๖๑- 

๓.๗ งานสุขาภิบาล 
๓.๗.๑ ระบบประปารวมทั้งมาตรวัดน ้า ค่ำใช้จ่ำยในกำรประสำนท่อกบัท่อประธำนของกำรประปำ

ท้องถ่ินหรือท่อประธำนท่ีก ำหนด ให้อยู่ในควำมรับผิดชอบของผู ้รับจ้ำงทั้ งส้ิน โดยใช้
มำตรฐำนกำรเดินท่อภำยในอำคำรตำมมำตรฐำน ว.ส.ท. สำยไฟฟ้ำ ระบบก ำลงัและระบบ
ควบคุมส ำหรับเคร่ืองสูบน ้ ำ กำรต่อท่อประปำและมำตรวดัน ้ ำเขำ้กบัท่อประปำประธำน ให้ถือ
ตำมขอ้ก ำหนดของกำรไฟฟ้ำหรือกำรประปำในทอ้งท่ีท่ีมีกำรก่อสร้ำงนั้นๆ แลว้แต่กรณี 
๓.๗.๑.๑ ข้อก าหนดทัว่ไป 

1) หำกในแบบรูปและรำยกำรประกอบแบบไม่ไดก้ ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอ่ืน ให้ถือ
ปฏิบติัดงัน้ีคือ กำรเดินท่อให้เดินท่อใตพ้ื้นหรือในกล่องซ่อนท่อหรือฝังในผนงั 
ให้พยำยำมหลีกเล่ียงกำรฝังในพื้นหรือคำน ท่อท่ีเดินใต้พื้นให้ใช้เคร่ืองยึด
เหน่ียวและเคร่ืองรองรับ กำรเดินท่อจะตอ้งจดัเรียงแนวท่อให้เรียบร้อยพร้อม
ทั้งกำรหุม้ซ่อนท่อ และกำรเปิดช่องส ำหรับตรวจซ่อมได ้กบัให้มีบำนประตูติด
บำนพบัปิดเปิดไดต้ำมควำมเหมำะสมถึงแมใ้นแบบรูปรำยกำรจะไม่ไดร้ะบุไว ้
อุปกรณ์ท่ีบกพร่องหรือเสียหำยในขณะติดตั้งหรือทดสอบจะตอ้งเปล่ียนใหม่ 
และ/หรือ แกไ้ขซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพท่ีดี ทั้งน้ีตอ้งได้รับกำรเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้ง 

๒) ถำ้ไม่สำมำรถเดินท่อต่ำงๆ ตำมแบบรูป เน่ืองจำกเกิดอุปสรรคดำ้นต่ำงๆ ให้ผูรั้บ
จำ้งจดัท ำ 
๒.๑) ส่ง Shop Drawing กำรเดินท่อท่ีเปล่ียนแปลงให้คณะกรรมกำรตรวจกำร

จำ้งผำ่นผูค้วบคุมงำนเพื่อพิจำรณำอนุมติั 
๒.๒) เม่ือเปรียบเทียบกบัแบบรูปและรำยกำรเดิมแล้ว ผูว้่ำจำ้งจะตอ้งไม่เสีย

ประโยชน ์
๓) ถำ้แบบรูปและรำยกำรประกอบแบบเดินท่อไม่แสดงแนวท่อและขนำดท่อของ

สุขภัณฑ์ใดหรือแนวท่อและขนำดท่อไม่ชัดเจน ให้ถือว่ำกำรเดินท่อของ
สุขภัณฑ์นั้ นรวมอยู่ในสัญญำกำรก่อสร้ำงน้ีด้วย และให้ผู ้รับจ้ำงส่ง Shop 
drawing กำรเดินท่อท่ีสมบูรณ์ใหค้ณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งพิจำรณำอนุมติั 

๔) อุปกรณ์อ่ืนๆ เช่นประตูน ้ ำ ขอ้ต่อ ขอ้งอ ประตูน ้ ำกนัน ้ ำยอ้นกลบั หรืออ่ืนๆ ท่ี
จ  ำเป็นตอ้งใช้ในกำรติดตั้งเพื่อใช้งำนดีข้ึนและถูกตอ้งตำมหลกัวิชำกำร แมจ้ะ
ไม่ไดร้ะบุไวใ้นแบบรูปผูรั้บจำ้งจะตอ้งจดัหำและท ำกำรติดตั้งให้โดยไม่เพิ่มเงิน
ไม่เพิ่มเวลำ 

๕) ผูรั้บจำ้งจะต้องท ำแบบรูปท่ีแสดงรำยละเอียดกำรวำงท่อ กำรรองรับท่อ และ
ขนำดของท่อท่ีติดตั้งไปจริง ซ่ึงแบบรูปตอ้งไดรั้บกำรตรวจสอบจำก 

 
/คณะกรรมกำร... 



 

 

-๖๒- 

       คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งก่อนท่ีผูรั้บจำ้งตีฝ้ำเพดำนหรือกระท ำกำรใดๆ ท่ี
ปิดบงัท่อ เม่ือกำรติดตั้งเรียบร้อยแลว้ ผูรั้บจำ้งจะตอ้งท ำเป็นแบบรูปเดินท่อจริง 
(Asbuilt drawing) โดยเขียนให้ไดม้ำตรฐำนและส่งตน้ฉบบั ๑ ชุด พร้อมกบั
แบบพิมพเ์ขียวอีก ๓ ชุด ใหแ้ก่คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งก่อนรับมอบงำนงวด
สุดทำ้ย ๗ วนั 

๓.๗.๑.๒ คุณภาพมาตรฐานวัสดุภัณฑ์ที่ใช้ วสัดุท่ีใชติ้ดตั้งทุกอย่ำงตอ้งเป็นของใหม่ไม่ช ำรุด
หรือเส่ือมคุณภำพ และตอ้งมีคุณภำพไม่ต ่ำกว่ำท่ีก ำหนดไวใ้นแบบรูป โดยตอ้งมี
สัญลกัษณ์แสดงว่ำเป็นของผลิตจำกท่ีใด และสำมำรถตรวจสอบได้จำกมำตรฐำน
กำรคำ้ของประเทศผูผ้ลิต ทั้งตอ้งมี Catalog หรือ Specification ประกอบไวด้ว้ย 
๑) ท่อส้วม ท่อปัสสำวะ ใชท้่อเหล็กหล่อชนิดหนำเคลือบผิวดว้ยวสัดุป้องกนัสนิม 

ก ร ณี ท่ี ก ำ ห น ด ใ ห้ ใ ช้ ท่ อ ซี เ ม น ต์ ใ ย หิ น ใ ห้ ใ ช้ ต ำ ม ม ำ ต ร ฐ ำ น
ผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม มอก.๑๐๖-๒๕๑๗ กรณีท่ีก ำหนดให้ใชท้่อ พี.วี.ซี. ให้
ใช้ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก .๑๗-๒๕๒๓ และ มอก.๙๔-
๒๕๑๗ 

๒) ท่อทุกชนิดซ่ึงไดแ้ก่ ท่อน ้ ำทิ้ง ท่อประปำ ท่อระบำยน ้ ำฝน ให้ใช้ท่อเหล็กอำบ
สังกะสีตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก .๒๗๗-๒๕๒๑ กรณีท่ี
ก ำหนดให้ใชท้่อ พี.วี.ซี. ให้ใชท้่อตำมมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม มอก.
๑๗-๒๕๒๓ และ มอก.๙๔-๒๕๑๗ โดยท่อน ้ ำทิ้งและท่อระบำยน ้ ำฝนใช ้พี.วี.
ซี. ๘.๕ (สีเทำ) ส่วนท่อประปำใช ้พ.ีว.ีซี. ๑๓.๕ (สีฟ้ำ) 

๓) ท่ อ ร ะ บ ำ ย อ ำ ก ำ ศ ใ ห้ ใ ช้ ท่ อ เ ห ล็ ก อ ำ บ สั ง ก ะ สี ต ำ ม ม ำ ต ร ฐ ำ น
ผลิตภณัฑอุ์ตสำหกรรม มอก.๒๗๗-๒๕๒๑ กรณีท่ีก ำหนดให้ใชท้่อ พี.วี.ซี. ให้
ใชท้่อ พี.วี.ซี. ๕ ตำมมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม มอก.๑๗-๒๕๒๓ และ 
มอก.๙๔-๒๕๑๗ 

๔) ข้อต่อเหล็กอำบสังกะสี มีข้อต่อตรง ข้องอ ข้อโค้ง สำมทำง ข้อลด นิบเบิล 
ยูเนียน เป็นตน้ ให้ใช้ชนิดเหล็กหล่อหรือเหล็กเหนียวท ำเกลียวส ำหรับใช้งำน 
นอกจำกจะระบุไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน 

๕) ประตูน ้ ำกนัน ้ ำกลบั ท ำด้วยทองเหลือง Class ๑๒๕ หรือสูงกว่ำ และตอ้งมี
สัญลักษณ์เคร่ืองหมำยของโรงงำนผู ้ผลิตติดมำกับอุปกรณ์ หำกมิได้ระบุ
ประเทศผูผ้ลิตโดยเฉพำะใหใ้ชข้องท่ีผลิตภำยในประเทศ 

๖) ประตูน ้ ำ ท ำด้วยทองเหลืองและสำมำรถทนแรงดันน ้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ ๑๒๕ 
ปอนดต่์อตำรำงน้ิวหรือมำกกวำ่ 

๗) ท่อระบำยน ้ำพื้นหอ้งน ้ำและจำกเคร่ืองสุขภณัฑทุ์กชนิด ตอ้งมีท่ีดกักล่ินทุกแห่ง 
 

/๘) ท่อดกักล่ินท่ีมองเห็น... 



 

 

-๖๓- 

๘) ท่อดกักล่ินท่ีมองเห็นไดต้อ้งเป็นท่อชุบโครเมียม ท่อดกักล่ินตอ้งมีขนำดไม่เล็ก
กวำ่ท่อต่อเช่ือม มีท่ีส ำหรับเปิดระบำยตะกอนได ้

๙) เคร่ืองสุขภณัฑ์ทุกชนิดต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ต่ำงๆ ครบชุดจำกโรงงำน
ผูผ้ลิต ท่อต่ำงๆ ท่ีเห็นได้ภำยในห้องน ้ ำตอ้งเป็นท่อชุบโครเมียมนอกจำกท่อ
ส้วม 

๑๐) ตะแกรงกรองผงของท่อระบำยน ้ำพื้นหอ้งน ้ำเป็นชนิดทองเหลืองชุบโครเมียม 
๓.๗.๑.๓ รายละเอียดการเดินท่อ 

๑) กำรวำงท่อและต่อท่อทุกชนิด ตอ้งกระท ำโดยไม่ให้เกิดควำมเครียดข้ึนกบัท่อ
หรือท ำใหเ้กิดควำมมัน่คงแขง็แรงของส่วนหน่ึงส่วนใดของอำคำรลดลง 

๒) ท่อทุกชนิดทุกแบบจะต้องมีกำรยึดโดยกำรแขวน หรือรำงรับอย่ำงปลอดภยั 
และสำมำรถป้องกนักำรสั่นสะเทือนของท่อได ้

๓) กำรยดึรัดท่อในแนวด่ิงใหมี้กำรยดึทุกชั้น 
๔) กำรยดึและแขวนท่อในแนวระดบั 

๔.๑) ท่อเหล็กอำบสังกะสีจะตอ้งมีท่ียดึหรือแขวนทุกระยะไม่เกิน ๑๕๐ ซม. 
๔.๒) ท่อ พ.ีว.ีซี. แขง็ จะตอ้งมีท่ียดึหรือแขวนทุกระยะไม่เกิน ๑๐๐ ซม. 

๕) กำรต่อท่อเหล็กอำบสังกะสีแบบขอ้ต่อเกลียว ให้ใช ้Permatex หรือวสัดุประเภท
เดียวกนั ทำรอบเฉพำะเกลียวตวัผูแ้ลว้หมุนเกลียวเขำ้ไปในเกลียวตวัเมียอย่ำง
น้อย ๕ เกลียว ท่อเหล็กอำบสังกะสีหรือท่อเหล็กเหนียวท่ีมีขนำดเส้นผ่ำน
ศูนยก์ลำง ๓ น้ิวข้ึนไป ใหต่้อกนัดว้ยเกลียวทุกๆ ระยะคร่ึงหน่ึงของควำมยำวท่อ
แต่ละท่อน 

๖) กำรต่อท่อ พี.ว.ีซี. ใหป้ฏิบติัตำมค ำแนะน ำของบริษทัผูผ้ลิต 
๗) ท่อน ้ ำโสโครก ท่อน ้ ำทิ้ง และท่อน ้ ำฝน ในแนวนอน เม่ือเปล่ียนทิศทำงของท่อ

ให้ใช้ขอ้ต่อเป็นสำมทำง “วำย” หรือขอ้โคง้รัศมีกวำ้ง ห้ำมใช้ขอ้งอฉำกโดย
เด็ดขำด 

๘) ในกรณีท่ีระบุหรือมีควำมจ ำเป็นตอ้งเดินท่อผำ่นคำน เสำ หรือพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก จะตอ้งเดินท่อเหล่ำนั้นให้เรียบร้อยก่อนเทคอนกรีต หรืออำจจะใส่ปลอก
ท่อเหล็กฝังไวก่้อนก็ได้  โดยท่ีปลอกท่อเหล็กท่ีฝังไวก่้อนน้ีจะตอ้งมีเส้นผ่ำน
ศูนยก์ลำง 

        ภำยในของท่อโตกวำ่เส้นผำ่นศูนยก์ลำงภำยนอกของท่อท่ีจะลอดผำ่นประมำณ
ไม่นอ้ยกวำ่ ๑ ซม. และก่อนเทคอนกรีตจะตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคุมงำนทรำบ
ล่วงหนำ้เพื่อตรวจสอบใหถู้กตอ้ง 

 
/๙)  ผูรั้บจำ้งสำมำรถ... 

 



 

 

-๖๔- 

๙) ผูรั้บจำ้งสำมำรถจะสะกดัหรือตกแต่งส่วนใดๆ เพื่อให้เหมำะสมต่อกำรติดตั้ง
วำงท่อได ้แต่กำรสะกดัหรือตกแต่งส่วนต่ำงๆ ท่ีเป็นโครงสร้ำงตวัอำคำรจะ
กระท ำไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุญำตจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้ง 

๑๐) กำรยดึเหน่ียวและกำรรองรับ 
๑๐.๑) เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรแขวน รองรับ และรัดท่อ จะต้องมี

ขนำดเหมำะสม และมีควำมแขง็แรงเพียงพอในกำรรับน ้ำหนกัท่อ 
๑๐.๒) ท่อท่ีวำงในแนวรำบหรือในแนวระดับ จะต้องมีท่ียึดหรือแขวนหรือ

รองรับกบัแผน่พื้นดำ้นบน ท่อท่ีอยูติ่ดก ำแพงหรือพื้นให้ใชเ้ข็มขดัโลหะ
รัดท่อเข้ำกับก ำแพงหรือพื้นทุกๆ ระยะตำม ๓.๗.๑.๓ ข้อ ๓) และ 
๓.๗.๑.๓ ขอ้ ๔) 

๑๐.๓) ท่อหลำยๆ ท่อในแนวเดียวกนัให้วำงบนเหล็กฉำกและยึดท่อกบัเหล็ก
ฉำกใหแ้ขง็แรง 

๓.๗.๑.๔ ระบบระบายน ้าทิง้ หมำยถึงกำรระบำยน ้ำทิ้งจำกสุขภณัฑต่์ำงๆ และกำรระบำยน ้ำฝน 
๑) ท่อระบำยน ้ ำในแนวระดบัจะตอ้งวำงโดยมีควำมลำดเอียงไม่นอ้ยกวำ่ ๑ : ๒๕ 

ส ำหรับท่อท่ีมีขนำดเส้นผำ่นศูนยก์ลำงไม่เกิน ๓ น้ิว ควำมลำดเอียงไม่นอ้ยกว่ำ 
๑ : ๕๐ ส ำหรับท่อท่ีมีขนำดเส้นผำ่นศูนยก์ลำงใหญ่กวำ่ ๓ น้ิว ในกรณีท่ีไม่อำจ
ปฏิบติัดงักล่ำวไดจ้ะตอ้งวำงท่อโดยใหมี้ควำมลำดเอียงพอท่ีน ้ำจะไหลได ้

๒) ท่อส้วม ท่อน ้ ำทิ้ง และท่อระบำยอำกำศ หำกแบบรูปและรำยกำรไม่ไดร้ะบุไว้
เป็นอยำ่งอ่ืน ใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 
๒.๑) ท่อส้วม ท่อขนำดเส้นผำ่นศูนยก์ลำง ๑๐๐ ม.ม. หรือ ๔ น้ิว รับส้วมไดไ้ม่

เกิน ๖ ท่ีนัง่ ถำ้รับส้วมเกินกวำ่ ๖ ท่ีนัง่ให้ใช้ท่อขนำดเส้นผำ่นศูนยก์ลำง 
๑๕๐ ม.ม. หรือ ๖ น้ิว 

๒.๒) ท่อปัสสำวะ ท่อขนำดเส้นผ่ำนศูนยก์ลำง ๖๕ ม.ม. (๒ 1

2
 น้ิว) รับท่ี

ปัสสำวะไดไ้ม่เกิน ๔ ท่ี ถำ้รับปัสสำวะเกิน ๔ ท่ี ให้ใชท้่อขนำดเส้นผำ่น
ศูนยก์ลำง ๘๐ ม.ม. (๓ น้ิว) 

2.3) ท่อน ้ ำทิ้ง ท่อทัว่ไป แต่ละจุดใช้ท่อขนำดเส้นผ่ำนศูนยก์ลำง ๔๐ ม.ม. 

(๑ 1

2
 น้ิว) ต่อไปรวมกบัท่อน ้ ำทิ้งประธำน ท่อน ้ ำทิ้งประธำนมีขนำด

ดงัน้ี 
 
 

 
/ขนำดของท่อ... 

 
 



 

 

-๖๕- 
 

 ขนำดของท่อ รับอ่ำงน ้ำทิ้งไดไ้ม่เกิน 

 
๕๐ มิลลิเมตร ( ๒ น้ิว ) 

๖๕ มิลลิเมตร (๒ 1

2
 น้ิว) 

๘๐ มิลลิเมตร (๓ น้ิว) 

๒ ท่ี 
๖ ท่ี 
๑๐ ท่ี 

 

 
๒.๔) ท่อระบำยอำกำศแนวด่ิงช่วงสั้นๆ ท่ีต่อจำกสุขภณัฑ์อ่ำงลำ้งหนำ้ อ่ำงลำ้ง

มือ หรือท่ีปัสสำวะ ข้ึนไปบรรจบท่อเมนระบำยอำกำศแนวรำบ ตอ้งมี
ขนำดเส้นผ่ำนศูนยก์ลำงไม่เล็กกว่ำ ๑ น้ิว ส ำหรับท่อระบำยอำกำศท่ีต่อ

จำกส้วมขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่เล็กกว่ำ ๑ 1

4
 น้ิว ส่วนท่อระบำย

อำกำศเมนแนวด่ิงตอ้งไม่เล็กกวำ่ ๒ น้ิว 
๒.๕) ท่อระบำยอำกำศท่ีต่อกบัท่อส้วมหรือท่อน ้ ำทิ้ง จะตอ้งต่อเขำ้กบัส่วนบน

ของท่อเหนือระดับน ้ ำสูงสุดของเคร่ืองสุขภัณฑ์ท่ีระบำยน ้ ำลงสู่ท่อ

ดงักล่ำวเป็นท่อแนวด่ิงเส้นผ่ำนศูนยก์ลำงไม่เล็กกว่ำ 1

2
 น้ิว ก่อนท่ีจะ

เปล่ียนทิศทำงของท่อเป็นแนวระดบัหรือก่อนท่ีจะต่อเขำ้กบัท่อระบำย
อำกำศร่วม 

๒.๖) ในกรณีท่ีหลงัคำนั้นตอ้งกำรใช้เพื่อวตัถุประสงคอ์ย่ำงอ่ืนดว้ย ท่อระบำย
อำกำศจะตอ้งโผล่เหนือหลงัคำไม่นอ้ยกวำ่ ๒ เมตร 

๒.๗) ท่อระบำยอำกำศท่ีโผล่เหนือหลงัคำนั้น จะตอ้งไม่ท ำให้หลงัคำร่ัวซึมได้
และปลำยท่อจะตอ้งไม่ระบำยอำกำศเขำ้สู่หรือใกลป้ระตู หน้ำต่ำง หรือ
ช่องลม ของอำคำรนั้นหรืออำคำรอ่ืน 

๒.๘) ท่อระบำยอำกำศต้องต่อให้ออกไปนอกอำคำร ปลำยโผล่พ้นชำยคำ
ลกัษณะเป็นขอ้ต่อสำมทำงและมีขอ้งอคว  ่ำเพื่อกนัฝนและติดตะแกรงกนั
แมลง 

๓) ท่อระบำยน ้ ำฝน หำกแบบรูปและรำยกำรไม่ไดร้ะบุไวเ้ป็นอย่ำงอ่ืน ให้ต่อท่อ
ระบำยน ้ำฝนจำกรำงระบำยน ้ำฝนของอำคำรมำยงัชั้นพื้นดิน แลว้ระบำยออกไป
ยงัท่ีระบำยน ้ำภำยนอกอำคำร 

๔) กำรต่อท่อ ท่อทุกชนิดท่ีต่อเขำ้ดว้ยกนั รอยต่อจะตอ้งมีควำมแน่นหนำ แข็งแรง
พอท่ีจะรับน ้ ำหนกัหรือแรงดนัของน ้ ำ หรือก๊ำซภำยในท่อไดโ้ดยปลอดภยัและ
ไม่ร่ัวไหล 

 

/หมวดท่ี ๔ กำรทดสอบควบคุม… 



 

 

หมวดที ่๔ การทดสอบควบคุมคุณภาพ 
 
 เพื่อให้กำรก่อสร้ำงได้ผลดีตำมจุดประสงค์ จ  ำเป็นต้องมีกำรทดสอบในขณะก่อสร้ำง เพื่อ
ตรวจสอบคุณภำพของวสัดุท่ีใช้ว่ำมีสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ตำมแบบรูปหรือมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือไม่ โดยผูรั้บจำ้งตอ้งจดัหำเคร่ืองมือและจดัให้มีกำรทดสอบโดยค่ำใชจ่้ำยในกำรน้ีเป็นภำระของผูรั้บจำ้ง
ทั้งส้ิน คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งจะเป็นผูใ้หค้  ำแนะน ำและก ำหนดใหมี้กำรทดสอบต่ำงๆ ตำมท่ีเห็นสมควร 
โดยผูรั้บจำ้งจะตอ้งด ำเนินกำรโดยเร็ว และถำ้ปรำกฏวำ่ผลกำรทดสอบวสัดุหรือตวัอยำ่งใดไม่ไดคุ้ณภำพหรือ
ต ่ำกว่ำท่ีระบุไวใ้นแบบรูปรำยกำร คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งมีอ ำนำจสั่งไม่ให้ใช้วสัดุก่อสร้ำงนั้นๆ หรือ
ท ำลำยโครงสร้ำงท่ีใช้วสัดุนั้นท่ีท ำไปแล้ว และท ำใหม่ให้ถูกตอ้ง โดยผูรั้บจำ้งตอ้งปฏิบติัตำมค ำสั่งโดย
เร่งด่วนทั้งจะน ำมำเป็นขอ้อำ้งในกำรเพิ่มเงิน  และ/หรือ  เพิ่มเวลำไม่ได ้
 

๔.๑ วธีิทดสอบหาอนิทรีย์วตัถุในทรายและสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีต 

 เคร่ืองมือ หลอดแกว้ ขวดแกว้ ขนำด ๕๐๐ ซม๓ 
   สำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด ์๓ % ปริมำตร ๑๐๐ ซม๓ 
 วิธีทดสอบ ๑. ใส่ทรำยในถว้ยจนเตม็ถึงขีด ๑๐๐ ซม๓ 
 ๒. เติมน ้ำสะอำดจนถึง ๑๕๐ ซม๓ 
 ๓. เขยำ่แรงๆ แลว้ทิ้งใหน้อนกน้เสีย ๑ ชัว่โมง 
 ๔. ตรวจดูวำ่มีดินหนำทบัอยูเ่ท่ำใด    แลว้เทียบเป็นเปอร์เซ็นตข์องทรำย  ถำ้เกิน ๖ 

% ทรำยนั้นสกปรกเกินไปใชใ้นกำรก่อสร้ำงไม่ได ้
 

๔.๒ วธีิทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต 

 เคร่ืองมือ ๑. กรวยมำตรฐำนสูง ๓๐ ซม. เส้นผำ่นศูนยก์ลำงท่ีฐำน ๒๐ ซม. ท่ีปลำย ๑๐ ซม. 
 ๒. เหล็กกระทุง้กลมขนำดเส้นผำ่นศูนยก์ลำง ๑๕ ม.ม.ยำว ๖๐ ซม. ปลำยมน 
 วิธีทดสอบ ๑. ลำ้งกรวยใหส้ะอำด เช็ดใหแ้หง้แลว้วำงบนพื้นรำบท่ีไม่ดูดน ้ำ 

 ๒. ตกัคอนกรีตท่ีจะทดสอบมำเทลงในกรวยชั้นหน่ึงๆ สูงประมำณ 1
4
 ของควำมสูง

กรวย กระทุง้ดว้ยเหล็กกระจำยใหท้ัว่ชั้นละ ๒๕ คร้ัง รวม ๔ ชั้น 
 ๓. ปำดหนำ้คอนกรีตใหเ้รียบเสมอยอดกรวยพอดี ยกกรวยข้ึนตรงๆ ในแนวด่ิง ตั้ง

กรวยขำ้งๆ เอำเหล็กกระทุง้พำดบนปำกกรวย 
 ๔. วดัระยะท่ียอดคอนกรีตยบุตวัเทียบจำกเหล็กกระทุง้ท่ีพำดบนกรวยเป็น ซม. 

เรียกวำ่ ระยะยบุตัว หรือ Slump ซ่ึงตอ้งอยูใ่นช่วงท่ีก ำหนดตำมขอ้ ๓.๓ 
                    ในกรณีท่ีระยะยบุตวันอ้ยกวำ่ค่ำนอ้ยในขอ้ ๓.๓ แสดงวำ่คอนกรีตขน้เกินไป เม่ือน ำไปเทใน
แบบจะเกิดโพรงไดง่้ำย  จะตอ้งเพิ่มปริมำณน ้ำ  และปูนซีเมนตใ์นสัดส่วนท่ีท ำให้อตัรำส่วนน ้ำต่อซีเมนตค์ง 
 

                                                                                                                              /เดิม แต่ถำ้ระยะ.... 
 



 

 

-๖๗- 

เดิม แต่ถำ้ระยะยบุตวัมำกกวำ่ค่ำมำกในขอ้๓.๓ แสดงวำ่คอนกรีตเหลวเกินไปเม่ือน ำไปเทในแบบโดยเฉพำะ                     
ควำมหนำมำกๆ เช่น เสำ ฐำนรำก คำนลึก จะเกิดกำรแยกตวัของวสัดุผสมกบัปูนทรำย ควำมแข็งแรงของ
คอนกรีตลดลง ตอ้งลดปริมำณน ้ำลงแต่ไม่ลดปริมำณซีเมนต ์
 

๔.๓ วธีิทดสอบก าลงัอดัประลยัของคอนกรีต 

 เคร่ืองมือ แบบเหล็กรูปทรงกระบอกเส้นผำ่นศูนยก์ลำง ๑๕ ซม. สูง ๓๐ ซม. 
 เหล็กกระทุง้เส้นผำ่นศูนยก์ลำง ๑๕ ม.ม.ยำว ๖๐ ซม. ปลำยกลมมน 
 วิธีทดสอบ ๑.  น ำคอนกรีตท่ีผสมครำวเดียวกนักบัคอนกรีตท่ีใชท้ดสอบในขอ้ ๔.๒ มำเทลง

ในแบบ ๓ ชั้นๆ ละประมำณ ๑๐ ซม. ใชเ้หล็กกระทุง้ๆ ให้ทัว่ชั้นละ ๒๕ คร้ัง 
เม่ือครบ ๓ ชั้นแลว้ปำดให้เรียบ ใชล้วดหรือตะปูเขียนเวลำ สถำนท่ี งำน ท ำ ๓ 
ตวัอยำ่งเป็นอยำ่งนอ้ยต่อกำรผสมคร้ังหรือชุดหน่ึงๆ 

 ๒. หลังจำกเทคอนกรีตแล้ว ๒๔ ชั่วโมงให้ถอดแบบตัวอย่ำงแล้วน ำตัวอย่ำง
คอนกรีตไปแช่ไวใ้นน ้ำอยำ่งนอ้ย ๗ วนั 

 ๓. น ำแท่งตวัอย่ำงคอนกรีตไปทดสอบโดยกำรอดัให้แตกดว้ยเคร่ืองทดสอบเม่ือ
ตวัอยำ่งมีอำยคุรบ ๗ วนั ๑๔ วนั และ ๒๘ วนั 

 ๔. ผลกำรทดสอบก ำลงัอดัท่ีอำยุ ๗ วนัตอ้งไม่น้อยกวำ่ ๑๗๐ ksc. และท่ีอำยุ ๒๘ 
วนั ไม่นอ้ยกว่ำ ๒๑๐ ksc. เวน้แต่ในกรณีท่ีก ำหนดหน่วยแรงอดัประลยัไวใ้น
แบบรูปรำยกำรแลว้ให้ผลทดสอบเม่ืออำยุ ๗ วนัไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๕ และ
อำย ุ๒๘ วนัไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ ๑๐๐ ของก ำลงัอดัประลยัท่ีก ำหนดนั้น 

 

๔.๔ วธีิทดสอบเหลก็ 
  ให้ส่งเหล็กขนำดต่ำงๆ ไปทดสอบยังห้องทดลองของสถำบันท่ี เช่ือถือได้ เ ช่น คณะ

วิศวกรรมศำสตร์ของมหำวิทยำลยัต่ำงๆ ส ำนกังำนโยธำธิกำรจงัหวดั หรือสถำบนัของทำงรำชกำรเพื่อ
ท ำกำรทดสอบตำมมำตรฐำน ASTM โดยเหล็กทุกชนิดตอ้งมีสมบติัตรงตำมหรือไม่ต ่ำกว่ำมำตรฐำน
ดงักล่ำว จึงจะอนุญำตให้น ำมำใชใ้นงำนก่อสร้ำง ผลกำรทดสอบตอ้งมีวิศวกรท่ีมีใบอนุญำตประกอบ
วชิำชีพวศิวกรรมเป็นผูรั้บรองผล 

 

๔.๕ วธีิทดสอบหิน 
  ถำ้ปรำกฏวำ่หินท่ีน ำมำใชไ้ม่น่ำจะแขง็แกร่งพอ ใหน้ ำตวัอยำ่งมำทดสอบควำมสึกกร่อนโดยวิธี 

Los Angeles Abrasion Test แลว้ตอ้งสูญเสียน ้ำหนกัไม่เกิน ๔๐ % จึงจะใหใ้ชไ้ด ้
 
๔.๖ วธีิทดสอบไม้เน้ือแข็ง 

 ถำ้ปรำกฏวำ่ ไมท่ี้น ำมำใชไ้ม่ใช่ไมเ้น้ือแขง็ตำมรำยกำรระบุ ตอ้งมีหนงัสือรับรองจำกกรมป่ำไม ้

                                                                                                                   /วำ่มีสมบติั...... 



 

 

-๖๘- 

วำ่มีสมบติัทำงโครงสร้ำงไม่ต ่ำกวำ่ไมท่ี้ระบุ แลว้เสนอคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งพิจำรณำเพื่ออนุญำต
ก่อน หรือจะส่งตัวอย่ำงไปทดสอบกับสถำบันของทำงรำชกำรแล้วเสนอผลกำรทดสอบต่อ
คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งเพื่อพิจำรณำอนุญำต 

 

๔.๗ วธีิทดสอบรอยเช่ือม 
 ให้ท ำตวัอย่ำงรอยเช่ือมทดสอบดว้ยแรงดึงจนขำด รอยขำดตอ้งไม่เกิดท่ีรอยเช่ือม แต่เกิดท่ีตวั
ช้ินส่วนเองท่ีในแนวห่ำงจำกขอบรอยเช่ือมไม่นอ้ยกวำ่ ๑.๕ ซม. กำรทดสอบตอ้งท ำท่ีสถำบนัของทำง
รำชกำร 

 

๔.๘ วธีิทดสอบก าลงัในการรับน า้หนักบรรทุกของดินฐานราก 
 ในกรณีท่ีดินแข็ง ฐำนรำกไม่ใชเ้สำเข็ม จะตอ้งทดสอบก ำลงัในกำรรับน ้ ำหนกับรรทุกของดิน 
ถ้ำไม่ได้ท  ำกำรทดสอบก ำลังด้วยวิธีอ่ืนท่ีเช่ือถือได้ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงอนุมติัให้ท ำกำร
ทดสอบแลว้ ใหผู้รั้บจำ้งด ำเนินกำรทดสอบดงัวธีิกำรต่อไปน้ี 
๔.๘.๑ ก ำลงัในกำรรับน ้ ำหนกับรรทุกท่ียอมให้ของดินฐำนรำก (Bearing Capacity of Soil) จะตอ้งไม่

เกิน ๑ ใน ๒ ของค่ำก ำลงัในกำรรับน ้ ำหนกับรรทุกของดินท่ีค ำนวณไดจ้ำกกำรทดสอบในขอ้ 
๔.๘.๒ ถึง ๔.๘.๗ 

๔.๘.๒ กำรทดสอบน้ีตอ้งท ำกำรทดสอบส ำหรับพื้นดินใตฐ้ำนรำกทุกฐำนท่ีคำดวำ่จะมีปัญหำ และใน
กำรทดสอบครำวหน่ึงๆ ตอ้งใหพ้ื้นท่ีท่ีถูกกดดว้ยน ้ำหนกับรรทุกไม่นอ้ยกวำ่ ๐.๒๕ ตำรำงเมตร 

๔.๘.๓ ให้ใชจ้  ำนวนน ้ ำหนกับรรทุกเท่ำกบัแรงกดบนพื้นอนัแทจ้ริง (Actual soil pressure) ตำมผลกำร
ค ำนวณออกแบบหรือท่ีได้ก ำหนดในแผนผงับรรทุกน ้ ำหนัก    และให้น ้ ำหนักน้ีกดอยู่ ๔๘ 
ชัว่โมง โดยไม่ถูกเคล่ือนไหวอยำ่งใด และให้วดักำรทรุดตวั (settlement) ทุกๆ ระยะเวลำ ๑๒ 
ชัว่โมง 

๔.๘.๔ เม่ือไดบ้รรทุกน ้ำหนกัเป็นเวลำ ๔๘ ชัว่โมงแลว้ อำกำรทรุดตวัไม่เร็วเกินสมควรหรือไม่ทรุดตวั
ต่อไปภำยใน ๔๘ ชัว่โมง หรือมีกำรทรุดตวัทั้งหมดไม่เกิน ๒ เซนติเมตร ก็ให้เพิ่มน ้ ำหนกัอีก
ร้อยละ ๕๐ ของน ้ ำหนกับรรทุกในขอ้ ๔.๘.๓ และรักษำไวไ้ม่ให้ถูกควำมเคล่ือนไหวเป็นเวลำ 
๔ วนั ในระหวำ่งน้ีใหว้ดักำรทรุดตวัทุกๆ ระยะเวลำ ๑๒ ชัว่โมง 

๔.๘.๕ ถำ้กำรทรุดตวัทั้งหมดตั้งแต่เร่ิมทดสอบรวมไม่เกิน ๒ เซนติเมตร ก็ให้เพิ่มน ้ ำหนกัอีกร้อยละ 
๕๐ ของน ้ ำหนกับรรทุกในขอ้ ๔.๘.๓ และรักษำไวอี้ก ๖ วนั โดยวดักำรทรุดตวัทุกระยะเวลำ 
๑๒ ชัว่โมงเช่นเดียวกนั 

๔.๘.๖ เม่ือท ำกำรบรรทุกน ้ ำหนกัตำมขอ้ ๔.๘.๓, ๔.๘.๔, และ ๔.๘.๕ แลว้กำรทรุดตวัทั้งหมดไม่เกิน 
๒ เซนติเมตรและไม่ทรุดตวัอีกต่อไปเป็นเวลำไม่น้อยกวำ่ ๔ วนั ให้ถือวำ่กำรทดสอบน้ีพอแก่
ควำมตอ้งกำรแลว้                                                            

 
                                                                                                          / ๔.๘.๗ ในระหวำ่งกำร … 

 



 

 

-๖๙- 

๔.๘.๗ ในระหว่ำงกำรทดสอบ ถำ้ปรำกฏว่ำกำรทรุดตวัเกินกว่ำ ๒ เซนติเมตร หรืออำกำรทรุดตวัเร็ว
เกินสมควร หรือไม่ส้ินสุดลงในเวลำอนัสมควรแลว้ คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งอำจจะสั่งให้
เลิกกำรทดสอบคร้ังน้ีและให้ทดสอบใหม่ในชั้นดินท่ีลึกกวำ่ หรือใชน้ ้ ำหนกับรรทุกต ่ำลง หรือ
ตดัสินว่ำน ้ ำหนกัท่ีบรรทุกไวใ้นขณะนั้นเป็นน ้ ำหนกัท่ีใช้ค  ำนวณก ำลงัรับน ้ ำหนกัของดินเพื่อ
เทียบส่วนค ำนวณเพิ่มขนำดฐำนรำกก็ได ้

๔.๘.๘ ค่ำใชจ่้ำยในกำรทดสอบและกำรเพิ่มเติมส่วนฐำนรำก ตอ้งเป็นภำระของผูรั้บจำ้งทั้งส้ิน 
 

๔.๙ การบันทกึรายงานการตอกเสาเข็ม 
๔.๙.๑ ส ำหรับกำรตอกเสำเข็มท่ีจมถึงระดบัไดห้รือจ ำนวนคร้ังในกำรตอกเสำเข็มสูงพอท่ีจะรับก ำลงั

ไดต้ำมก ำหนด โดยไม่ตอ้งใชเ้สำส่ง ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
๔.๙.๑.๑ ใหขี้ดเคร่ืองหมำยทุกระยะ ๓๐ ซม. ในช่วง ๓ เมตรสุดทำ้ยของโคนเสำเขม็ 
๔.๙.๑.๒ เม่ือยกเสำเข็มตั้งเขำ้ท่ีแลว้ ให้บนัทึกระยะท่ีเสำเข็มลงไปในดินดว้ยน ้ ำหนกัของตวั

เสำเขม็เอง 
๔.๙.๑.๓ ใหบ้นัทึกระยะท่ีเสำเขม้จมลงในดินเม่ือเร่ิมวำงตุม้น ้ำหนกัลงบนหวัเสำเขม็ 
๔.๙.๑.๔ เม่ือตอกเสำเข็มจนเหลือระยะ ๓ เมตรสุดท้ำยก่อนท่ีจะถึงระดับท่ีก ำหนดให้ เร่ิม

บนัทึกจ ำนวนคร้ังท่ีตอกต่อกำรจมตวัของเสำเข็มทุกๆ ระยะ ๓๐ ซม. โดยให้ระยะยก
ตุม้น ้ำหนกัเป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งก ำหนดให ้

๔.๙.๒ ส ำหรับกำรตอกเสำเขม็ท่ีจมลงจนถึงระดบัโดยตอ้งใชเ้สำส่ง ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
๔.๙.๒.๑ ใหขี้ดเคร่ืองหมำยทุกระยะ ๓๐ ซม. ในช่วง ๑.๕ เมตรสุดทำ้ยของโคนเสำเข็มหรือสุด

แทแ้ต่ระยะท่ีตอ้งใชเ้สำส่ง 
๔.๙.๒.๒ ให้ขีดเคร่ืองหมำยทุกระยะ ๓๐ ซม. ท่ีส่วนล่ำงของตะเกียบป้ันจัน่เป็นระยะเท่ำกบั

ระยะท่ีจะตอ้งส่งเสำเขม็ลงไปในชั้นดินจนถึงระดบัท่ีก ำหนด 
๔.๙.๒.๓ ใหบ้นัทึกกำรจมตวัของเสำเขม็ เช่นเดียวกบัท่ีปฏิบติัตำมขอ้ ๔.๙.๑.๒, ๔.๙.๑.๓ และ 

๔.๙.๑.๔ 
 

๔.๑๐ วธีิทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ 
 เสำเขม็เจำะท่ีน่ำสงสัยวำ่จะไม่สมบูรณ์หรือขำดตอน หรือเสำเขม็แรงเหวีย่งท่ีมีกำรต่อเช่ือมและ
มีแนวโน้มว่ำจะเสียหำยเช่น เอียงโยไ้ปจำกแนวจนอำจจะหัก จะตอ้งมีกำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์
ของเสำเขม็โดยวธีิไม่ท ำลำย เช่น Seismic Test ค่ำใชจ่้ำยเป็นภำระของผูรั้บจำ้ง 

 

๔.๑๑ วธีิทดสอบก าลงัของเสาเข็ม 
 เสำเขม็เจำะหรือเสำเขม็แรงเหวีย่งท่ีใชร้ะบบเจำะเสียบหรือ Non-Vibration Pile (NVP)  
 

                                                                                                          
     /จะตอ้งทดสอบ...... 

 



 

 

-๗๐- 

จะตอ้งทดสอบก ำลงัของเสำเข็มตำมวิธีมำตรฐำนหรือตำมหลกัวิชำกำรท่ียอมรับได ้ทั้งน้ีให้ใช้ส่วน
ปลอดภยัไม่นอ้ยกวำ่ ๒.๐                                                                                     

 
แผ่นลงนาม               กองคลงั  ส ำนกังำนอธิกำรบดี 
 มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 
 
รำยกำรมำตรฐำนกำรก่อสร้ำง มีทั้งหมด         ๑         เล่ม 
 เล่มท่ี ๑ มีจ ำนวน ๗๐ หนำ้ 
 เล่มท่ี  มีจ ำนวน  หนำ้ 
 เล่มท่ี  มีจ ำนวน  หนำ้ 
 
งำนก่อสร้ำง   
ของ   
 

 จึงไดล้งนำมไวเ้ป็นหลกัฐำน 
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