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วิศวกรรมโครงสราง  และสถาปตยกรรม 

(Structural work and Architecture work) 

 

งานทั่วไปในบริเวณกอสราง 

 

บทที่ 1 

การเตรียมพื้นท่ี 

1.1 การปรับพ้ืนที่ 

1.1.1 ในทันทีที่ผูรับจางไดเขาครอบครองสถานที่ที่จะกอสรางใหผูรับจางดําเนินการรื้อ,ถอน,ปรับ

, ถางสิ่งกีดขวาง และวัชพืช ตนไมตางๆ ที่มีอยูในบริเวณนั้นไมวาจะอยูบนดินหรือใตดินซึ่ง

เปนอุปสรรคในการกอสรางออกใหหมด วัสดุ สิ่งของ ที่ไดจากการรื้อถอนดังกลาว ใหผูรับ

จางขนยายออกไปจากบริเวณกอสรางทนัที 

1.1.2 หามผูรับจางใชวิธีการขจัดสิ่งกีดขวางโดยวิธีท่ีจะกอใหเกิดความเดอืดรอนหรืออันตรายใดๆ 

หรอืเปนเหตุใหเกิดความตระหนกตกใจแกผูอยูใกลเคียง เชน การเผาไฟ การสุมไฟ เปนตน 

1.1.3 ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบในการติดตอหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจในการยาย

ระยะสาธารณูปโภคตางๆ (ถามี) ท่ีอาจเปนอุปสรรค หรืออาจเกิดความเสียหายไดในขณะ

กอสราง ทั้งนี้ ผูรับจางจะตองแจงผูควบคุมงานทราบลวงหนาและไดรับการอนุมัติจากผู

ควบคุมงานแลวสวนคาใชจายตางๆ ใหอยูในความรบัผิดชอบของผูรับจาง 

1.1.4 ผูรับจางตองดําเนินการถมปรับระดับพ้ืนท่ีใหเรียบเสนอกันพรอมที่จะดําเนินการกอสราง

ตอไป 

1.1.5 ผูรับจางจะตองปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนตอประชาชนและความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน

ตอวัตถุตางๆ เชน รถยนตที่สัญจรไปมา ฯลฯ ในระหวางการกอสราง คาเสียหายตางๆ ที่ 

เกิดขึ้น ผูรับจางเปนผูออกคาใชจายทั้งสิ้น 

 

1.2 การวางผังและการวัดระดับในงานกอสราง 

1.2.1 ผูรบัจางตองจัดหาผูชํานาญงานวิศวกรรมสํารวจและใหอยูประจําในหนวยงานกอสราง

ต้ังแตเริ่มตนงานกอสรางจนเสร็จงาน พรอมเครื่องมือและอุปกรณสําหรับการวางผัง

กอสรางและการวัดระดับแนวอางอิงในงานกอสราง  

1.2.2 ระดับอางอิง ±0.00 ใหเปนไปตามแบบ 
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1.2.3 ผูรับจางจะตองตรวจสอบระดับของพ้ืนที่ในแบบกอสรางเปรียบเทียบกับสภาพพื้นที่จริง 

เพ่ือจะไดจัดทําระดับใหถูกตองตรงตามที่กําหนดในแบบกอสราง แลวสงรายละเอียดใหผู

ควบคุมงาน เมื่อไดรับการอนุมตัิจากผูควบคุมงานแลวจึงดําเนินการตอไปได 

1.2.4 ผูรับจางตองดําเนินการถายระดับจากที่กําหนดมายังสวนของโครงสรางถาวรที่อยูใกลเคียง

บริเวณกอสราง ทั้งน้ีจะตองไดรบัการอนุมัติจากผูควบคุมงานดวย 

1.2.5 ผูรับจางตองเริ่มตนงานกอสรางจากผังกอสรางอาคาร และแนวอางอิงที่ไดรับการอนุมัติ

จากผูควบคมุงานแลวเทานั้น 

1.2.6 ผูรับจางตองจัดหาแผนผังและแนวอางอิงตางๆ ลงในแบบรายละเอียดผังบริเวณแลวทํา

สาํเนาหาชุดสงใหผูควบคุมงานเก็บไวใชงาน 

1.2.7 ผูรับจางตองรับผิดชอบแกไขการวางผังกอสรางรวมทั้งระดับและแนวอางอิงตางๆในการ

กอสรางใหถูกตอง และพรอมท่ีจะใหผูควบคุมงานตรวจสอบไดตลอดเวลา 

1.2.8 ผูรับจางตองเปนผูรับชอบในการวางแนวอางอิงในอาคารรวมทั้งระดับตางๆ สําหรับใหผู

รับจางรายอื่นๆ ทุกรายที่ผูวาจางไดจางโดยตรงในงานกอสรางโครงการนี้ดวย โดยเปน

คาใชจายของ  ผูรับจางท้ังหมด 
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บทที่ 2 

งานเสาเข็มเจาะ 

 

2.1 หลักการทั่วไป 

2.1.1 ผูรับจางกอสรางจะตองตรวจสอบความเหมาะสมของอุปกรณกอสรางที่จะเลือกใช รวมทั้ง

ขนาดและความยาวของเสาเข็มที่สามารถรบัน้ําหนักปลอดภัยตามที่กําหนด 

2.1.2 ผูรับจางจะตองไปสํารวจและศึกษาขอมูลตางๆ ใหเปนที่เขาใจในพื้นที่บริเวณที่จะกอสราง

และหาแนวทางที่จะขนสงวัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องมือและปฏิบัติตามขอกําหนด หรือ

บทบัญญัติทางกฎหมายของพ้ืนท่ีกอสราง 

2.1.3 ปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนขณะทํางานจากเหตุขางตนจนทําใหไมสามารถดําเนินการ

กอสรางตอไปได ผูรับจางจะนํามาเรียกเก็บคาเสียหายชดเชยไมได 

2.1.4 ผูรับจางจะตองปองกันความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน เสียง และควันที่มีผลตอ

สาธารณชน และสิ่งกอสรางขางเคียงดวยคาใชจายของผูรับจางเอง 

 

2.2 การดําเนินงานทั่วไป 

2.2.1 ผูรับจางจะตองเปนผูจัดหาวัสดุ อุปกรณ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะงานตลอดจนแรงงาน โรงงาน

และสิ่งอ่ืนใดที่จําเปนสําหรับงานเสาเข็ม เพื่อขจัดอุปสรรคและปญหาที่ เกิดขึ้นขณะ

ปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของงานตามที่กําหนด 

2.2.2 ผูรับจางจะตองเปนผูดําเนินการปรับพ้ืนที่ เพ่ือใหเหมาะสมกับข้ันตอนการทํางาน ณ 

ตําแหนงท่ีไดรับแจงหรือสันนิษฐานไดเอง ซากสิ่งกอสรางที่อยูใตดิน ซึ่งอาจจะเปนอุปสรรค

ตอการทํางานเสาเข็ม ผูรับจางจะตองทําการขุดเคลื่อนยายเศษวัสดุดังกลาวใหพนไปจาก

บริเวณท่ีจะทํางาน สําหรับตนไมใหญกอนที่จะเคลื่อนยายหรือตัดบางสวนหรือโคนลง ให

แจงขออนุมัติจากผูควบคุมงานหรอืผูวาจางเสียกอน 

2.2.3 ความยาวของเสาเข็มกําหนดใหปลายของเสาเข็มอยูระดับประมาณ 21 ม. จากระดับดิน

เดิม ความลึกของปลายเสาเข็มจะตองอยูในชั้นทรายแนนมาก (Very clay still to hard 

clay) 

2.2.4 ผูรับจางจะตองเปนผูดําเนินการวางตําแหนงจุดควบคุมตางๆ ของโครงการทางแนวราบ

และแนวดิ่ง โดยกําหนดจุดอางอิงไวกับโครงสรางถาวร และจัดทําแบบวางผังเพื่อกอสราง

สงใหผูวาจาง จํานวน    4 ชุด และรอการอนุมัติเพ่ือดําเนินการกอสรางในข้ันตอไป 
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2.2.5 ผูรับจางจะตองจัดสงรายการคํานวณออกแบบเสาเข็ม ขอมูลทางเทคนิค วิธีการทดสอบ

และควบคุมคุณภาพใหผูวาจางอนุมตัิกอนนําวัสดุเขามาในสถานท่ีกอสราง 

2.2.6 ผูรับจางจะตองจัดสงแผนงานการทํางาน หมายเลขกํากับเสาเข็ม ทิศทางการเคลื่อนที่ 

เครื่องมือในการทําเสาเข็ม ขนาดกระดาษเทากับแบบกอสราง ใหผูวาจางอนุมัติกอน

ทํางาน 

2.2.7 ผูรับจางจะตองมีวิศวกรท่ีมีความชํานาญงานตอกเสาเข็มและงานขุดดินประจําที่หนวยงาน

กอสราง เพ่ือประสานงานและตรวจสอบตําแหนงเสาเข็มจนถึงเทฐานรากแลวเสร็จ 

 

2.3 ขอกําหนดสําหรับเสาเข็ม 

2.3.1 วัสดุ 

(1) คอนกรีต 

กําหนดใหใชคอนกรีตประเภทท่ี 1  โดยมีสวนผสมของซีเมนตไมนอยกวา 350 กก./ ลบ.ม. 

ของคอนกรีต มีคายุบตัว 7.5-12.5 ซม. กําลังอัดประลัยของแทงคอนกรีตมาตรฐานเสน

ผานศูนยกลาง 15x30 ซม. จะตองไมนอยกวา 240 กก./ตร.ซม. ผู รับจางจะตองเก็บ

ตัวอยางคอนกรีตในการเทคอนกรีตแตละครั้ง ไมนอยกวา 3 แทงทดสอบ จํานวนที่มากชิ้น

กวานี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูวาจางที่จะพิจารณาตามสภาพการทํางานจริง และสงสถาบัน

การทดสอบตามท่ีผูวาจางกําหนด การเช็คคาการยุบตัวกอนการเทคอนกรีตเปนมาตรการ

ขั้นตน หากมีการยุบตัวมากกวาหรือนอยกวาที่กําหนด การวินิจฉัยของผูวาจางถือเปนที่

สิ้นสุด ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น โดยคาใชจายของผูรบัจางเอง 

(2) เหล็กเสริมคอนกรีต 

2.1) เหล็กสัญลักษณ RB เปนเหล็กกลม เกรด SR-24 เสนผานศูนยกลางไมเกิน 9  มม. 

มอก.20-2527 

2.2) เหล็กสัญลักษณ DB เปนเหล็กขอออย เกรด SD-40 เสนผานศูนยกลาง 12 มม. 

ขึ้นไป มอก.24-2527 

ผูรับจางจะตองสงตัวอยางเหล็กเสริม ตามที่ผูวาจางสุมตัวอยางจากวัสดุที่ใชไปทดสอบจาก

สถาบันที่ผูวาจางกําหนด จํานวนอยางนอย 1 ขนาดตอ 3 ตัวอยาง หรือตามที่ผูวาจาง

พิจารณาตามสภาพการทํางานจรงิ 

(3) สารผสมเพ่ิม 
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ผูรับจางจะตองเสนอชนิดของสารผสมเพ่ิมที่จะใชและวัตถุประสงค ทั้งนี้จะตองมีเอกสาร

ทางเทคนิคและขอมูลเพียงพอท่ีจะพิจารณา และกอนนํามาใชงานจะตองไดรับความ

เห็นชอบจากผูวาจาง ทั้งนี้ระยะเวลาการแข็งตัวของคอนกรีตไมควรเกิน 24 ชั่วโมง 

2.3.2 การควบคุมคณุภาพ 

ผูรับจางจะตองจัดหาเสาเข็มที่มีคุณสมบัติสอดคลองตามที่กําหนด หรือมีคุณสมบัติที่ดีกวา

ในเชิงวิศวกรรมมาใช 

(1) ระบบเสาเข็ม 

ระบบเวลาเข็มเจาะแบบแหง 

ขนาดเสนผานศูนยกลางไมเล็กกวา 35 ซม. ระดับปลายเสาเข็ม ประมาณ  21 ม. จากระดับดิน

เดิม เสริมเหล็กตลอดความยาวเสาเข็มขนาด DB 12 จํานวน 6 เสน เหล็กปลอกเกลียว 

RB6 @0.20 สามารถรับน้ําหนักปลอดภัยไดไมนอยกวา 35 เมตริกตัน/ตน 

(2) ผูรับจางจะตองสงบทกําหนดรายละเอียดพรอมทั้งวิธีการ และแบบซึ่งแสดงรายละเอียด

ของเสาเข็มพรอมขอมูลดิน รายการแสดงการรับน้ําหนักจากขอมูลดิน หรือการทดสอบ

เสาเข็มใหเพียงพอที่ผูวาจางสามารถพิจารณาอยางนอย 7 วันกอนการดําเนินการเสาเข็ม

เจาะ 

(3) ขอกําหนดซึ่งจะตองเสนอมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1) ชนิด ขนาด และระยะความยาวของเสาเข็มที่จะใช 

3.2) ขอกําหนดสําหรับวัสดุทุกชนิดที่จะนํามาใชเกี่ยวกับสัญญานี้ 

3.3) แบบใชงานแสดงรายละเอียดตางๆ ของเหล็กเสริมและองคประกอบตางๆของ

เสาเข็มที่เสนอ 

3.4) วิธีการปองกันการไหลเขามาของดิน และน้ําในระยะกอนหรือขณะเทคอนกรีต 

และขณะถอดปลอก 

3.5) วิธีการเทคอนกรีต และการปองกันการแยกแยะ 

3.6) การทดสอบในที่ เพื่อหาระยะจมลึกที่ตองการของเสาเข็ม 

3.7) สตูรหรือวิธีประมาณคาความสามารถในการรบัน้ําหนักของเสาเข็มในเรื่องเก่ียวกับ

ระยะตั้ง ระยะจมลึก และคุณสมบัติที่อาศัยกําลังของดิน โดยระบุคาหนวยแรงใช

งานตางๆ ตลอดจนความสามารถในการรับน้ําหนักสูงสุดของเสาเข็ม 

3.8) วิธีการตรวจสอบหาความเบี่ยงเบนจนแนวดิ่งของเสาเข็ม 

2.3.3 วิธีการทําเสาเข็ม 

(1) ตองจัดเครื่องมือใหเขาศูนยกลางเสาเข็ม 
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(2) การตอกปลอกเหล็กชั่วคราว ความยาวของปลอกเหล็กชั่วคราวตองยาวตลอดความลึกของ

เสาเข็ม เพื่อปองกันการพังทลายของดิน และตองควบคุมตําแหนงใหถูกตองและอยูใน

แนวดิ่ง 

(3) ตองตรวจสอบรูเจาะกอนใสเหล็กเสริม เชน ความลึก ระดับน้ําใตดิน 

(4) วิธีใสเหล็กเสริมตองถูกตองตามที่กําหนดในแบบ 

(5) วิธีเทคอนกรีต ตองปองกันการแยกตัวของมวลรวมหยาบและละเอียด และปองกันน้ําใตดิน 

(6) การถอดปลอกเหล็กชั่วคราวตองทําในชวงเวลาที่เหมาะสม 

 

2.4 การทําเสาเข็มตนตอไป 

ผูรบัจางสามารถทําการเจาะดินสําหรับทําเสาเข็มตอไปไดในระยะเวลา หรอืระยะหางที่กําหนด

ตอไปน้ีอยางใดอยางหนึ่ง 

2.4.1 เสาเข็มตนที่ใกลท่ีสุดกับตําแหนงท่ีจะดําเนินการเจาะตอไปมีอายุ 48 ชม. หลังจากถอด

ปลอก (นอยกวา 6 เทาของเสนผานศูนยกลางเสาเข็ม) และมีผลการทดสอบกําลังอัด

คอนกรีตประกอบการพิจารณา 

2.4.2 เสาเข็มตนที่จะดําเนินการตนตอไป จะตองหางจากตนที่ดําเนินการแลวเสร็จเปน 6 เทา

ของเสนผานศูนยกลางเสาเข็ม 

 

2.5 ความคลาดเคล่ือนที่ยอมให 

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหแนวใดแนวหนึ่งเทานั้น ถาเกิดขึ้นทั้งสองแนว ใหนําผลการรวมกันเพื่อ

พิจารณาแกไขตามขอ 6. 

2.5.1 แนวราบ +/-7.5 ซม. สําหรบัเสาเข็มกลุม และ +/-5.0 ซม. สําหรับเสาเข็ม 1,2 ตน 

2.5.2 แนวดิ่ง 1:100 สําหรับเสาเข็มกลุม และ 1:150 สําหรับเสาเข็ม 1,2 ตน 

2.6 การแกไขกรณีตําแหนงเสาเข็มคลาดเคลื่อน 

2.6.1 สาํหรบัเสาเข็มกลุม 3 ตนข้ึนไป 
 

 ความคลาดเคลื่อน  การแกไข 

1. เสาเข็มแตละตนตาํแหนง

คลาดเคลื่อนไปจากศูนยของเสาเข็ม

ไมเกิน 7.5 ซม. 

   ไมตองแกไข 
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2. เสาเข็มตนใดๆตําแหนงคลาดเคล่ือน

ไปจากตําแหนงท่ีระบุ 7.5-10.0 ซม. 

  แกไขจํานวนเหล็กเสริมของฐานรากแตหรือความ

หนาของฐานรากตามท่ีฐานรากไมนอยกวาที่กําหนด

ในแบบ 

3. เสาเข็มตนใดๆตําแหนงคลาดเคล่ือน

ไปจากตําแหนงท่ีระบุระหวาง 10.1-

15.0 ซม. แตศูนยเสาเข็มรวม

คลาดเคลื่อนไปจากศูนยเสาเข็มเดิน

นอยกวา 15.0 ซม. 

  แกไขโครงสราง โดยมีคานยึดตามที่ผูวาจางวิศวกร

ผูออกแบบอนุมัติ ทั้งนี้ระยะระหวางขอบเสาเข็มถึง

ฐานรากไมนอยกวาที่กําหนดในแบบ 

 

4 เสาเข็มตนใดๆตําแหนงคลาดเคล่ือน

ไปจากศูนยเกิน 15.0 ซม. หรือศูนย

เสาเข็มรวมคลาดเคลื่อนไปจากศูนย

เดิมมากกวา 15.0 ซม. 

 ตอกเสาเข็มเพ่ิมเติมตามตําแหนงที่ผูวาจางแนะนํา 

และตามท่ีวิศวกรผูออกแบบเห็นชอบ 

2.6.2 สาํหรบัเสาเข็ม 2 ตน และ 1 ตน 
 

 ความคลาดเคลื่อน  การแกไข 

1. เสาเข็มแตละตนตําแหนง

คลาดเคล่ือนไปจากศนูยเสาเข็ม

ไมเกิน 5.0 ซม. 

 ไมตองแกไข 

2. เสาเข็มตนใดๆตําแหนง

คลาดเคล่ือนไปจากตาํแหนงที่

ระบุไมเกิน 5.1-10.0 ซม. 

 แกไขโครงสรางโดยมีคานยึดตามท่ีผูวาจางแนะนํา

และวิศวรผูออกแบบอนุมัติ ทั้งนี้ระยะระหวางขอ

เสาเข็มถึงขอบฐานรากไมนอยกวาที่กําหนดในแบบ 

3. เสาเข็มตนใดๆตําแหนง

คลาดเคล่ือนไปจากตาํแหนงที่

ระบุเกินกวา 10.0 ซม. 

 ตอกเสาเข็มใหมในตาํแหนงท่ีผูวาจางแนะนําและ

ตามที่วิศวกรผูออกแบบเห็นชอบ 

2.6.3 กรณีที่การสกัดหัวเสาเข็มสวนของคอนกรีตที่ไมมีคุณภาพออกไป หากปรากฏวาระดับ 

PILE CUT OFF ต่ํากวาที่กําหนดไวในแบบกอสราง ทางผูรับจางจะตองดําเนินการแกไขให

สามารถทํางานไดโดยคาใชจายเปนของผูรับจางเอง 

 

2.7 การรายงานประวัติเสาเข็ม 

ผูรบัจางจะตองทํารายงานประวัติเสาเข็มทุกตน และจะตองจัดทําใหผูวาจาง 3 ชุด ภายหลังงาน

เสาเข็มนั้นแลวเสร็จไมเกิน 48 ชั่วโมง ในการทํารายงานประวัติจะตองใชแบบฟอรมที่ไดรบัอนุมัติใหใชได

เทานั้น และจะตองบันทึกขอมลูตางๆ ของเสาเข็มแตละตนดังน้ี 
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(1) วัน เดือน ป 

(2) หมายเลขกํากับเสาเข็ม 

(3) ระดับดิน 

(4) ระดับตัดหัวเสาเข็ม 

(5) ระดับดินทรายแนน หรือปลายเสาเข็มเจาะ 

(6) เสนผานศนูยกลางของรูเจาะ        

(7) ความเบี่ยงเบนที่ระดับตัดเสาเข็มและระดับกนฐานรากของศูนยกลางเสาเข็มจากตําแหนงที่

ถูกตอง 

(8) ความยาวของปลอก 

(9) ระดับดินขางเคียงกอนและหลังการถอนปลอก 

(10) การแสดงระดับน้ําใตดิน และรายละเอียดของชั้นดินที่เจาะลงไป 

(11) รายละเอียดของอุปสรรคและความลาชา 

(12) ผลการทดสอบใดๆ ของดินในรูเจาะ (ถามี) 

(13) รายละเอียดของปรากฏใดๆ ที่ผิดปกติในระหวางงานทําเสาเข็ม 

(14) การเก็บตัวอยางดินในแตละชั้นของระดับดิน ซึ่งแลวแตใหเก็บที่ตําแหนงเสาเข็มใด และทุก

ระยะ   เทาใด 

(15) ขอมูลอ่ืนๆซึ่งทางผูวาจางตองการ 

 

2.8 การทดสอบเสาเข็ม 

 มี 3 กรณีที่ผูรับจางจะตองรับผิดชอบและดําเนินการ คือ 

2.8.1 การทดสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของเสาเข็ม 

(1) ความสม่ําเสมอของเนื้อคอนกรีต การเก็บตัวอยางคอนกรีตทดสอบ 

(2) แนว และขนาดของเสาเข็มจริง ตลอดความยาวเสาเข็ม 

(3) การทํา SEISMIC TEST จํานวน 100% 

2.8.2 การทดสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของเสาเข็ม กรณีมีขอบกพรองจากการเจาะดิน หรือเท

คอนกรีต จากการบันทึกของผูวาจาง 
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(1) จากการผิดข้ันตอนในการทํางาน โดยผูแทนผูรบัจางยอมรบัในการผิดพลาดท่ี

เกิดขึ้น 

(2) ผูรบัจาง ตองเจาะเน้ือคอนกรีตเสาเข็มท่ีมีอายุไมนอยกวา 28 วัน ตลอดความยาว

และนําแทงคอนกรีตไปทดสอบในสถาบันการทดสอบที่ผูวาจางยอมรับ ผลการ

ทดสอบจะตองไดคาเฉลี่ยไมนอยกวา 210 กก./ตร.ซม. และแทงคอนกรีตกําลังอัด

ตํ่าสุดจะตองมากกวาหรือเทากับ 180 กก./ตร.ซม. 

(3) เนื้อคอนกรีตที่เจาะไดตองไมมีสิ่งอ่ืนเจือปน 

(4) ระดับปลายเสาเข็มจะตองไดตามที่กําหนด 

 

2.9 ความปลอดภัย 

หลังจากเทคอนกรีตเสาเข็มเสร็จแตละตน หรือในกรณีที่เจาะดินท้ิงไวโดยไมมีผูดูแล ผูรับจางจะตอง

ใชแผนเหล็กปดรูเจาะทุกรู หรือใชกรงเหล็กครอบไว หรือวิธีอ่ืนใดที่เหมาะสมเพื่อปองกันมิใหคนตกลงไปได 
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บทที่ 3 

การขุด ถม บดอัด และแตงระดับลาดเอียง 

 

3.1 ท่ัวไป 

“กรณทีั่วไป และกรณีพิเศษ” ที่ระบุในภาคอ่ืน (ถามี) ใหนํามาใชในหมวดนี้ดวย 

 

3.2 ขอบเขตของงาน 

งานในหมวดนี้รวมถึงการขุด เจาะ ถม บดอัด เคลื่อนยาย และดําเนินงานอื่นๆ ที่เก่ียวของกับงานดิน

เพื่อใหการกอสรางเปนไปตามระบุในรูปแบบ และรายการ  

 

3.3 ฝมือการทํางาน 

งานท่ีเก่ียวของกับงานดินทั้งหมดจะตองกระทาํดวยความประณีตเรียบรอยพอสมควรกอนลงมือ

ปฏิบัติงานจะตองจัดเตรียมแนวและระดับตางๆ ใหเรียบรอยการใชเคร่ืองมือในการขุดดินฐานรากจะตอง

กระทําดวยความระมัดระวังโดยการตรวจสอบที่ระดับหัวเสาเข็มที่เจาะหรือตกไปแลว เพ่ือตรวจสอบเสาเข็ม

หักหรือผิดศูนย 

 

3.4 การปองกัน 

3.4.1 อาคารขางเคียง 

ผูรับจางจะตองปกปองและระมัดระวังการเคลื่อนยาย และการทรุดตัวของอาคารหรือ

สิ่งกอสรางขางเคียง โดยจัดหาและติดตั้งค้ํายังหรือกรรมวิธีตางๆ เพ่ือปองกันอันตรายซึ่ง

อาจจะเกิดข้ึนกอนลงมือปฏิบัติการเก่ียวกับงานดิน ผูรับจางจะตองเสนอกรรมวิธีในการ

ปองกันใหวิศวกรของผูควบคุมงานตรวจอนุมัติกอนจึงดําเนินการได 

สวนตางๆ ของอาคารและระบบสาธารณูปโภคท่ีมีอยูเดิม เมื่อคนพบจากการขุดเจาะดิน ซึ่งแมมิได

แสดงไวในรูปแบบและรายการ แตเปนอุปสรรคตอการกอสราง ผูรับจางจะตองจัดการโยกยาย โดยคาใชจาย

ทั้งหมดเปนของผูรับจางทั้งสิ้น 

 

3.5 การขุดดิน 

3.5.1 การขุดดินทั่วไป 

ระยะและระดับในการขุดดินตองตรงกับที่ระบุไวในแบบระดับกนหลุมของงานขุดดินตอง

อยูในระดับที่ถูกตองแนนอน 
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(1) งานขุดดินสําหรับการกอสรางอาคาร หมายรวมถึงการขุดมวลวัสดุที่ปะปนอยูใน

ดินตามธรรมชาติของดินทั่วไป 

(2) มวลวัสดุท่ีตองการขุดทั้งหมดสําหรับการแตงชั้นดินรอบอาคารตองตรงตาม

ขอกําหนด 

(3) มวลวัสดุท่ีขุดขึ้นมาถาวิศวกรของผูควบคุมงานพิจารณาแลวเห็นวาไมเหมาะสม

สําหรับการถมดิน ผูรบัจางตองจัดการขนยายออกจากสถานที่กอสราง 

3.5.2 การขุดดินฐานราก 

(1) ตองจัดการหลอฐานทันทีที่การขุดดินสําหรบัฐานรากไดเสร็จเรียบรอยเมื่อหลอ

ฐานรากเรียบรอยแลว การถมดินกลับฐานรากเปนหนาที่โดยตรงของผูรับจาง 

(2) ในกรณีที่ขุดพบโบราณวัตถุ ผูรับจางจะตองใหผูวาจางทราบทันที และ

โบราณวัตถุที่ขุดไดจะตองตกเปนสมบัติของผูวาจางท้ังสิ้น 

(3) ผูรับจางจะตองเตรียมสูบน้ําออกจากบริเวณกอสรางฐานรากตลอดเวลาและไม

ทําใหคอนกรีตท่ีกําลังเทอยูเสียหาย 

3.5.3 การขุดรองหรอืคู 

ในการขุดรองหรือคูระบายน้ําในบริเวณอาคารตองระมัดระวังมิใหมีผลกระทบตอฐานราก

จนเกิดความเสียหาย 

3.5.4 พ้ืนคอนกรีตวางบนดิน 

ชั้นดินที่รองรบัพื้นคอนกรีตวจะตองเปนดินแนนตามท่ีไดระบุและตองอยูในระดับที่แสดงไว

ในรูปแบบ 

 

3.6 การถมดิน  และการกลบเกล่ียดิน 

การถมดินจะตองไดระดับท่ีเหมาะสม เพื่อการทรุด และทรงตัวของมวลดินผูรับจางตองจัดการใหได

ระดับสุดทายตรงตามรูปแบบ 

3.6.1 วัสดุ 

วัสดุท่ีใชถมและกลบเกลี่ยตองประกบดวยดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในกรณีที่ใชดินขุดจาก

บริเวณสถานที่กอสรางจะตองไดรับการอนุมัติจากวิศวกรของผูควบคุมงานกอน และผูรับ

จางตองรับผิดชอบคาใชจายในการนําดินจากที่อ่ืนมาถมแทน 

3.6.2 การจัดปรับระดับ 
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กอนการถมดินและการกลบเกลี่ยดิน พื้นท่ีในบริเวณนั้นตองอยูในสภาพที่เรียบรอยได

ระดับตามแนวนอน และใชเครื่องมืออัดแนนตามท่ีไดระบุ แตตองไมเปนอันตรายตอ

โครงสรางอ่ืนๆ หรือสวนของอาคารที่อยูใกลเคยีง 

 

3.7 การถมดวยหิน กรวด หรือทราย 

3.7.1 การถมประกอบดวยทราย กรวด และหินตามรายละเอียดในหมวดที่วาดวยคอนกรีต 

3.7.2 การถมดินดวยหิน กรวด หรือทราย ตองเตรยีม และจัดทําตามขนาดและความหนาที่ได

ระบุไวในรปูแบบ 

3.7.3 มวลวัสดุท่ีใชถมดินตองมีคุณสมบัติในการควบคุมความชื้นของฐานรากไดพอเหมาะดวย

ตองมีกรรมวิธีตามคําแนะนําของผูออกแบบ โดยคาํนึงถึงความหนา และรูปรางของมวลที่

ใชถม 

 

3.8 การบด อัดแนน 

การถมดิน และกลบเกลี่ยดินทั้งหมดตองมีความชื้นที่พอเหมาะแลวทําการอัดแนนตามจํานวน

เปอรเซนตของความหนาแนนมากท่ีสุดในสภาพความชื้นนั้น และตองไมนอยกวา 2% หรือไมมากกวา 5% 

ของความชื้นที่ดีท่ีสุดตามมาตรฐานของ AASHTO T99 Standard Proctor สําหรับการถมดวยดินเหนียวหรือ

บดอัดดินเดิม และ AASHTO T180 Modified Proctor สําหรับการถมดวยกรวด ทราย หรอืหิน 

 

วัสดุ (Material) เปอรเซ็นตการอัดแนน 

(Percent of Max. Density) 

การถม (Fill) 

การถมฐานราก (Fill Supporting Footing) 

การถมกลับ (Backfill) 

การถมคูและใตทองพ้ืน (Fill and Backfill Top) 

Inches Beneath Slab on Grade) 

การถมดวยกรวด (Granular Fill) 

90% 

90% 

90% 

95% 

 

95% 

 

3.9 การทดสอบ 

การทดสอบเพ่ือใหไดความหนาของการถมและกลบเกลี่ยดิน เพ่ือใหอยูในสภาพที่ดี โดยวิศวกรของผู

ควบคุมงานเปนผูเลือกสถานที่ปฏิบัติการทดสอบ 

3.9.1 ความหนาแนนสูงสุด 
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การทดสอบตองใชตัวอยาง 2 สวนที่แยกกันเพ่ือตัดสินความหนาแนนสูงสุดในสภาพ

ความชื้นที่เหมาะสม วิศวกรของผูควบคุมงานเปนผูจัดเลือกเก็บจากสถานที่ท่ีตองการ 

3.9.2 การทดสอบการอัดแนน 

ผูรบัจางเปนผูออกคาใชจายในการทดสอบอัดแนนทุก 200 ลูกบาศกเมตร และทุกความลึก 

0.30 เมตรของถมดิน 
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บทที่ 4 

งานปองกันปลวก 

 

4.1 ท่ัวไป 

ผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายพรอมจัดหาวัสดุแรงงานที่ชํานาญงานโดยเฉพาะและสิ่งประกบอื่นๆ 

ที่จําเปนสําหรับการทํางานปองกันปลวกตามที่กําหนดในรายการประกอบแบบนี้ใหแลวเสร็จสมบูรณ 

 

4.2 การเสนอรายละเอียด 

4.2.1 ผูรบัจางตองสงรายละเอียดของสารเคมีที่ใช ตราการใช ชื่อทางการคา และไดข้ึนทะเบียน

ตอกระทรวงสาธารณสุขเรียบรอยแลว ขอควรระวังเพ่ือความปลอดภัยในการใชสารเคมี 

และการรักษาพยาบาลเบื้องตน เม่ือถูกพิษของสารเคมีรวมท้ังวัสดุอุปกรณท่ีใชประกอบใน

งานปองกันปลวก เพื่อพิจารณาตรวจสอบ 

4.2.2 ผูรับจางตองสงสําเนาใบอนุญาตเพื่อแสดงวา ผูดําเนินงานปองกันปลวกไดจดทะเบียนโดย

มีใบอนุญาตถูกตองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขในการ

อนุญาตใหใชสารเคมีตามที่ระบุ  

4.2.3 ผูรับจางตองสําเนาตัวอยางใบรับประกันสําหรับงานปองกันปลวกและหนังสือแสดงผลงาน

ท่ีผานมาเพ่ือประกอบพิจารณาคุณสมบัติของผูดําเนินงานปองกันปลวก 

4.2.4 จัดสงรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ผูควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจางขอเพ่ิมเติม 

 

4.3 วัสดุ 

4.3.1 สารเคมีใหใชสารเคมีปองกันปลวกในกลุมไพรีทอยด (Pyrethroid) หรือกลุมออแกโน

ฟอสเฟต (Organophosphate) หรือกลุม เพนนิลไพราโซล (Phenylpyrazole) หรือ

เทียบเทา โดยตองไดรับการอนุญาต และขึ้นทะเบียนไวกับสํานักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา หระทรวงสาธารณสุข อัตราความเขมขนเปนไปตามคูมือการใชของผลิตน้ํายา 

4.3.2 รายชื่อผูดําเนินงานปองกันปลวก เชน บริษัท 12 เพสท คอนโทรล เซอรวิส จํากัด  หรือ 

บริษัท เวล-เพสท คอนโทรล จํากัด หรือ บริษัท แอ็ดวาซ เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด 

หรือ บริษัท บั๊ด บี กอน จํากัด หรือผูดําเนินงานที่ไดรับการพิจารณาคุณสมบัติจากผู

ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจางแลว 

 

4.4 การติดตั้ง 
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4.4.1 ดําเนินการอัดน้ํายาลงดินโดยใชหัวฉีดน้ํายาความดันสูง (แรงดัน 25 ปอนดตอตารางนิ้ว) 

หางจากแนวคาดดานในประมาณ  20  ซม. อัดลึกไมนอยกวา 60 ซม. ท้ิงระยะหางกัน

ประมาณ 1.00 เมตร ตามแนวคาน อัตราการใชน้ํายาไมนอยกวา 5 ลิตรตอ 1 จุด 

4.4.2 ดําเนินการอัดน้ํายาลงดินโดยใชหัวฉีดน้ํายาความดันสูง (แรงดัน 25 ปอนดตอตารางนิ้ว) 

หางจากแนวคานดานนอกประมาณ 20 ซม. อัดลึกไมนอยกวา 60 ซม. ทิ้งระยะหางกัน

ประมาณ 1.00 เมตร ตามแนวคาน อัตราการใชไมนอยกวา 5 ลิตรตอ 1 จุด 

4.4.3 ดําเนินการฉีดสเปรยเคลือบผิวดินภายในอาคารแบบปูพรมครอบครัวทุกตารางเมตร อัตรา

การใชนํ้ายาไมนอยกวา 2 ลิตรตอ 1 ตารางเมตร 

4.4.4 ดําเนินการฉีดสเปรยเคลือบผิวดินภายนอกอาคารหางจากแนวคานคอดิน 1.00 เมตร แบบ

ปูพรมครอบคลุมทุกตารางเมตร อัตราการใชน้ํายาไมนอยกวา 2 ลิตรตอ 1 ตารางเมตร 

4.4.5 การเพ่ิมหนาดินใดๆ จะตองมีการฉีดสารเคมีในสวนท่ีเพ่ิมทุกคร้ัง ไมอนุญาตใหทํางานอัด

ฉีดน้ํายาเคมีปองกันปลวกในสภาพพ้ืนที่ที่เปยกแฉะหรือหลังฝนตก หรือมีการเคลื่อนไหล

ของดิน 

4.4.6 รายละเอียดอื่นๆ ที่ไมไดกลาวถึงใหเปนไปตามคูมือการตดิตั้งของผูผลิต 

 

4.5 การรับประกัน 

ผูรับจางจะตองมอบเอกสารรับประกันพรอมท้ังการเขาดูแลตามระยะเวลาของการรับประกัน ซึ่ง

ออกโดยผูติดตั้งระบบปองกันปลวก เปนเวลา 3 ป นับจากวันสงมอบงานใหแกผูวาจางหากมีปลวกเกิดข้ึนใน

ชวงเวลารับประกัน ผูติดตั้งระบบปองกันปลวกจะตองเขาดําเนินการแกไขและกําจัดปลวกภายใน 7 วัน นับ

จากวันท่ีไดรับแจงจากผูวาจาง 
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บทที่ 5 

งานแบบหลอคอนกรีต 

 

5.1 ท่ัวไป 

5.1.1 “กรณีท่ัวไปและกรณีพิเศษ” ท่ีระบุไวในภาคอื่น (ถามี) ใหนํามาใชกับหมวดนี้ดวย 

5.1.2 รายละเอียดเก่ียวกับงานแบบหลอคอนกรีต ซึ่งมิไดระบุในแบบหรือบทกําหนดนี้ ใหถือ

ปฏิบัติตาม “ขอกําหนดมาตรฐานวัสดุและการกอสราง สําหรับโครงสรางคอนกรีต” ว.ส.ท. 

1014-46 ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 

 

5.2 การคํานวณออกแบบ 

5.2.1 การวิเคราะห 

ผูรบัจางจะตองเปนฝายคํานวณออกแบบงานแบบหลอ โดยตองคํานึงถึงการโกงตัวขององค

อาคารตางๆ อยางระมัดระวัง และตองไดรับอนุมัติจากวิศวกรของผูควบคุมงานกอน จึงจะ

นําไปใชกอสรางได 

5.2.2 คํ้ายัน  

(1) เม่ือใชค้ํายัน การตอ หรือวิธีการค้ํายันซึ่งมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรไวจะตอง

ปฏิบัติตามขอแนะนําของผูผลิตเก่ียวกับความสามารถในการรับน้ําหนักอยาง

เครงครัด และผูคํานวณออกแบบก็จะตองปฏิบัติตามขอแนะนําของผูผลิตในเร่ือง

การยึดโยงและน้ําหนักบรรทุกปลอดภัยสําหรับชวงความยาวตางๆ ระหวางที่ยึด

ของค้ํายัน 

(2) หามใชการตอค้ํายันแบบทาบในสนามเกินกวาอันสลับอันสําหรบัค้ํายันใตแผนพื้น 

หรือไมเกินทุกๆ สามอันสําหรับค้ํายันใตคาน และไมควรตอค้ํายันเกินกวาหนึ่ง

แหง นอกจากจะมีการยึดทแยงที่จุดตอทุกๆ แหง การตอค้ํายันดังกลาวจะตอง

กระจายใหสม่ําเสมอท่ัวไปเทาที่จะทําได รอยตอจะตองไมอยูใกลกับกึ่งกลางของ

ตัวค้ํายันโดยไมมีที่ยึดดานขาง หรือกึ่งกลางระหวางจุดยึดดานขาง ทั้งนี้เพ่ือ

ปองกันการโกง 

(3) จะตองคํานวณออกแบบรอยตอใหสามารถดานทานการโกง และการดัด 

เชนเดียวกับองคอาคารท่ีรับแรงอัดอื่นๆ สําหรับค้ํายันที่ทําดวยไม วัสดุที่ใชตอค้ํา

ยันจะตองไมสั้นกวาหนึ่งเมตร 

5.2.3 การยึดทแยง 
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ระบบแบบหลอจะตองคํานวณออกแบบใหถายแรงทางขางลงสูพื้นดินในลักษณะท่ี

ปลอดภัย ตลอดเวลาจะตองจัดใหมีการยึดทแยงทั้งในระนาบดิ่ง และระนาบราบตาม

ตองการเพื่อใหมีสติฟเนสสูง และเพ่ือปองกันการโกงไมใหมากเกินไป 

 

5.2.4 ฐานสําหรับงานแบบหลอ  

จะตองคํานวณน้ําหนักบรรจุจรจากแบบหลอถายผานน่ังรานหรือค้ํายัน ลงสูฐานที่รองรับ

ขางลางไมวาจะเปนดินหรือสวนหนึ่งสวนใดของโครงสรางอาคาร ใหสามารถรองรับน้ําหนัก

บรรทุกตางๆ ไดอยางปลอดภัย 

5.2.5 การทรุดตัว  

แบบหลอจะตองสรางใหสามารถปรับระดับทางแนวดิ่งได เพื่อใหสามารถชดเชยกับการ

ทรุดตัวที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดการทรุดตัวนอยท่ีสุดเมื่อรับน้ําหนักเต็มท่ี ในกรณีที่ใช

ไมตองพยายามใหมีจํานวนรอยตอทางราบนอยที่สุด โดยเฉพาะจํานวนรอยตอซึ่งแนวเสี้ยน

บรรจบบนแนวเสี้ยนดานขาง ซึ่งอาจใชลิ่มสอดที่ยอดกับกนของค้ํายันแหงใดแหงหนึ่ง แต

จะใชท้ังสองปลายไมได ทั้งนี้เพื่อใหสามารถปรับแกการทรุดตัวที่ไมสม่ําเสมอทางแนวดิ่งได 

หรอืเพ่ือสะดวกในการถอดแบบ 

 

5.3 รูปแบบ 

5.3.1 การอนุมัติโดยวิศวกรของผูควบคุมงาน  

ในกรณีที่ กําหนดไวกอนที่จะลงมือสรางแบบหลอ ผู รับจางจะตองสงรูปแบบแสดง

รายละเอียดของงานแบบหลอเพ่ือใหวิศวกรของผูควบคุมงานอนุมัติกอน หากผูควบคุมงาน

เห็นวาแบบดังกลาวยังไมแข็งแรงพอหรือยังมีขอบกพรอง ผูรับจางจะตองจัดการแกไข

ตามที่วิศวกรของผูควบคุมงานแนะนําจนเสร็จกอนที่จะเร่ิมงาน และการที่วิศวกรของผู

ควบคุมงานอนุมัติในแบบที่เสนอหรือที่แกไขมาแลว มิไดหมายความวาผูรับจางจะหมด

ความรับผิดชอบที่จะตองทําการกอสรางใหดี และดูแลรักษาใหแบบหลออยูในสภาพที่ใช

งานไดดีตลอดเวลา 

5.3.2 สมมติฐานในการคาํนวณออกแบบ 

ในรูปแบบสําหรับแบบหลอจะตองแสดงคาตางๆ ที่สําคัญ ตลอดจนสภาพการบรรทุก

น้ําหนัก รวมทั้งน้ําหนักบรรทุกจร อัตราการบรรทุก ความสูงของคอนกรีตที่จะปลอยลงมา
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น้ําหนักอุปกรณเคลื่อนที่ซึ่งอาจตองทํางานบนแบบหลอ แรงดันฐาน หนวยแรงตางๆ ที่ใช

ในการคํานวณออกแบบและขอมูลที่สําคัญอื่นๆ 

5.3.3 รายการตางๆ ที่ตองปรากฏในรูปแบบ  

รูปแบบสําหรบังานแบบหลอจะตองมีรายละเอียดตางๆ ดังตอไปนี้ 

(1) สมอ ค้ํายัน และการยึดโยง  

(2) การปรับแบบหลอในที่ระหวางเทคอนกรีต  

(3) แผนก้ันน้ํา รองลิ้น และสิ่งที่จะตองสอดไว 

(4) นั่งราน 

(5) รูตาน้ํา หรือรูเจาะไวสําหรับเคร่ืองจ้ี  

(6) ชองสําหรับทําความสะอาด 

(7) รอยตอระหวางการกอสราง และรอยตอเผื่อการขยายตัว ตามท่ีระบุในแบบ  

(8) แถบมนสําหรับมมุที่ไมฉาบ (เปลือย)  

(9) การยกทองคานและพื้นกันแอน 

(10) การเคลือบผิวแบบหลอ 

(11) รายละเอียดในการค้ํายัน 

 

5.4 การกอสราง  

5.4.1 ท่ัวไป 

(1) แบบหลอจะตองไดรับการตรวจและอนุมัติกอนจึงจะเรียงเหล็กเสริมได 

(2) แบบหลอจะตองแนนเพียงพอที่จะปองกันไมใหมอตาจากคอนกรีตไหลออกมา 

(3) แบบหลอจะตองสะอาดปราศจากฝุน มอรตา และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ในกรณีที่

ไมสามารถเขาถึงกนแบบจากภายในได จะตองจัดชองเปดไวเพื่อใหสามารถขจัด

สิ่งท่ีไมตองการตางๆ ออกกอนเทคอนกรีต  

(4) หามนําแบบหลอที่ชํารุดจากการใชงานครั้งหลังสุด จนถึงขั้นที่อาจทําลายผิวหนา

หรอืคุณภาพคอนกรีตไดมาใชอีก  

(5) ใหหลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ําหนัก เชน การกองวัสดุ หามโยนของหนักๆ เชน มวล

รวม ไมกระดาน เหล็กเสริม หรืออื่นๆ ลงบนคอนกรีตที่เทใหมๆ และยังไมมีกําลัง

สูงพอ 

(6) หามโยนหรือกองวัสดุกอสรางแบบหลอในลักษณะที่จะทําใหแบบหลอนั้นชํารุด 

หรอืเปนการเพิ่มน้ําหนักมากเกินไป 
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5.4.2 ฝมอื 

ใหระมัดระวังเปนพิเศษในขอตอไปนี้เพ่ือใหแนใจวาจะไดงานที่ฝมือดี  

(1) รอยตอของค้ํายัน 

(2) การสลับรอยตอในแผนไมอัด และการยึดโยง  

(3) การรองรับค้ํายันที่ถูกตอง 

(4) จํานวนเหล็กเสนสําหรับยึดหรือที่จับ และตําแหนงที่เหมาะสม  

(5) การขันเหล็กเสนสําหรับยึด หรอืท่ีจับใหตึงพอดี 

(6) ในกรณีที่วางค้ํายันบนดินออน แรงแบบทางใตชั้นดินออนนั้นจะตองสูงพอ 

(7) การตอค้ํายันกับจุดรวมจะตองแข็งแรงพอที่จะตานแรงยกหรือแรงบิด ณ จุดรวม

นั้นๆ ได 

(8) การเคลือบผิวแบบหลอจะตองกระทํากอนเรียงเหล็กเสริมและจะตองไมใชใน

ปรมิาณมากเกินไปจนทําใหเหล็กเปรอะเปอน 

(9) รายละเอียดของรอยตอสําหรับควบคุม และรอยตอระหวางกอสราง 

5.4.3 ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให 

 ความคลาดเคลื่อนจากแนวสายดิ่ง  

ในแตละชั้น     10 มม. 

 ความคลาดเคลื่อนจากระดับหรือจากความลาดที่ระบุในแบบ 

ในชวง 10 เมตร    15 มม.  

 ความคลาดเคลื่อนของแนวอาคารจากแนวท่ีกําหนดในแบบ และตําแหนงเสา

ผนัง และฝาประจันที่เก่ียวของ  

ในชวง 10 เมตร    20 มม. 

 ความคลาดเคลื่อนของขนาดของหนาตัดเสา คาน และความหนาของแผนพ้ืน 

แผนผนงั 

ลด      5 มม. 

เพ่ิม      10 มม. 

 ฐานราก 

ความคลาดเคลื่อนจากขนาดในแบบ 

ลด      20 มม. 

เพ่ิม      50 มม. 

ตําแหนงผิด หรือระยะเฉศูนย   50 มม. 
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ความคลาดเคลื่อนในความหนา 

ลด      25 มม. 

เพ่ิม      100 มม. 

 ความคลาดเคลื่อนของข้ันบันได 

ลูกตั้ง     2.5 มม. 

ลูกนอน     5 มม. 

5.4.4 งานปรบัแบบหลอ 

(1) กอนเทคอนกรีต 

 จะตองติดตั้งอุปกรณสําหรับใชในการปรับการเคลื่อนตัวของแบบหลอขณะ

เทคอนกรีตไวที่แบบสวนท่ีมีที่รองรบั 

 หลังจากตรวจสอบขั้นสุดทายกอนเทคอนกรีต จะตองยึดลิ่มที่ใชในการจัด

แบบหลอใหไดที่แนนหนา  

 จะตองยึดแบบหลอกับค้ํายันขางใตใหแนนหนาพอที่จะไมเกิดการเคลื่อนตัว

ทั้งทางดานขางและดานขึ้นลงของสวนหนึ่งสวนใดของแบบหลอท้ังหมด

ขณะเทคอนกรีต  

 จะตองเผื่อระดับและมุมมนนี้ไวสําหรับรอยตอตางๆ ของแบบหลอ การ

ทรุดตัว การหดตัวของไม การแอนเนื่องจากน้ําหนักบรรทุกคงที่และการหด

ตัวทางอีลาสติคขององคอาคารในแบบหลอ ตลอดจนการยกทองคานและ

พ้ืน ซึ่งกําหนดไวในแบบกอสราง 

 จะตองจัดเตรียมวิธีปรับระดับหรือแนวของค้ํายัน ในกรณีที่เกิดการทรุดตัว

มากเกินไป เชน ใชลิ่มหรอืแมแรง 

 ควรจัดทําทางเดินสําหรับเคลื่อนยายอุปกรณตางๆ ที่เคลื่อนท่ีได โดยทําขา

รองรับตามแตจะตองการ และตองวางบนแบบหลอหรือองคอาคารที่เปน

โครงสรางโดยตรง ไมควรวางแบบเหล็กเสริม นอกจากจะทําที่รองรับเหล็ก

นั้นเปนพิเศษ แบบหลอจะตองแข็งแรงพอเหมาะกับที่รองรับของทางเดิน

ดังกลาว โดยยอมใหเกิดการแอน ความคลาดเคลื่อนหรือการเคลื่อนตัวทาง

ขางไมเกินคาที่ยอมให  

(2) ระหวางและหลังการเทคอนกรีต  

 ในระหวางและภายหลังการเทคอนกรีตตองตรวจสอบระดับการยกทองคาน 

พ้ืน และการไดดิ่งของระบบแบบหลอโดยใชอุปกรณตามขอ (2.1.4.4) หาก
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จําเปนใหรีบดําเนินการแกไขทันที ในระหวางการกอสรางหากปรากฏวา

แบบหลอเร่ิมไมแข็งแรง  และแสดงใหเห็นวาเปนการทรุดตัวมากเกินไป 

หรือเกิดการโกงบิดเบี้ยวแลวใหหยุดงานทันทีหากเห็นวาสวนใดจะชํารุด

ตลอดไปก็ใหรื้อออกและเสริมแบบหลอใหแข็งแรงยิ่งข้ึน 

 จะตองมีผูคอยเฝาสังเกตแบบหลออยูตลอดเวลา เพื่อท่ีเม่ือเห็นวาสมควรจะ

แกไขสวนใดจะไดดําเนินการไดทันที ผูท่ีทําหนาที่น้ีตองปฏิบัติงานโดยถือ

ความปลอดภัยเปนหลักสําคัญ  

 การถอดแบบหลอและที่รองรับจะตองคงท่ีรองรับไวกับที่เปนเวลาไมนอย

กวาที่กําหนดขางลางนี้โดยนับจากเวลาที่เทคอนกรีตแลวเสร็จ ในกรณีที่ใช

ปูนซีเมนตชนิดใหกําลังสูงเรว็ หรือใชวิธีบมพิเศษอาจลดระยะเวลาดังกลาว

ไดตามความเห็นชอบของผูออกแบบ 

ค้ํายันใตคาน   21 วัน 

ค้ํายันใตแผนพ้ืน   21 วัน 

ผนัง    48 ชั่วโมง 

เสา    48 ชั่วโมง 

ขางคานและสวนอ่ืนๆ   48 ชั่วโมง 

ในกรณีที่ผูรับจางใชคอนกรีตที่ใหกําลังสูงเร็ว (High-Early Strength Concrete) หรือโดย

วิธีบมพิเศษหรืออยางอื่น และตองการที่จะถอดแบบกอนท่ีกําหนดไว ใหทําขอเสนอตอผูออกแบบ

เพื่ออนุมัติ โดยการหลอลูกปูนเพ่ิมขึ้นจากเดิมและทดสอบหากําลังอัดกอนท่ีจะถอดแบบ ซึ่งกําลัง

ของคอนกรีตที่ทดสอบไดจะตองมีคาไมนอยกวากําลังอัดของคอนกรีตที่ใชในการออกแบบ 

อยางไรก็ดี วิศวกรของผูควบคุมงานอาจสั่งใหยืดเวลาการถอดแบบออกไปอีกไดหากเปน

การสมควร ถาปรากฏวามีสวนหนึ่งสวนใดของงานเกิดชํารุดเนื่องจากการถอดแบบเร็วกวากําหนด 

ผูรบัจางอาจตองทุบสวนน้ําทิ้ง และสรางข้ึนใหมแทนทั้งหมด 

5.4.5 ผูรับจางจะตองเสนอวิธีการและมาตรการปองกันความเสียหายหรือชํารุดตอโครงสราง ใน

กรณีที่ถอดแบบหลอคอนกรีตดวยเครื่องมือกลหรือเครื่องจักรตอผูควบคุมงานใหพิจารณา

และอนุมัติกอนการดําเนินการ 

 

5.5 วัสดุสําหรับงานแบบหลอ 

ผูรับจางอาจเลือกใชวัสดุใดก็ไดที่เหมาะสมในการทําแบบหลอ แตผิวคอนกรีตที่ไดจะตองตรงตามขอ 

2.1.6 วาดวยการแตงผิวคอนกรีตทุกประการ  
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5.6 การแตงผวิคอนกรีต  

2.1.6.1 คอนกรีตสําหรับอาคาร  

(1) การสรางแบบหลอจะตองมั่นคงพอที่เม่ือคอนกรีตแข็งตัวแลวจะอยูในตําแหนงท่ี

ถูกตอง  และตองมีขนาดและลักษณะผิวตรงตามที่ระบุทั้งในขอกําหนดและ

รูปแบบทางวิศวกรรมและหรือสถาปตยกรรม  

(2) สําหรับแผนพ้ืนหลังคารวมทั้งกันสาด และดาดฟา หามขัดมันผิวเปนอันขาด 

นอกจากในแบบจะระบุไว  

2.1.6.2 การแตงผิวถนนในบริเวณอาคาร 

การแตงผิวถนนคอนกรีตอาจใชเคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักรกลก็ไดในทันทีที่แตงผิวเสร็จ ให

ตรวจสอบระดับดวยไมตรงยาวประมาณ 3 เมตร สวนท่ีเวาใหเติมดวยคอนกรีตที่มี

สวนผสมเดียวกัน สําหรับสวนที่โคงนูนใหตัดออกแลวแตงผิวใหมในขณะที่คอนกรีตยังไม

แข็งตัว 

 

5.7 การแกไขผวิท่ีไมเรียบรอย 

2.1.7.1 ทันทีท่ีถอดแบบหลอจะตองทําการตรวจสอบ หากพบวาผิวคอนกรีตไมเรียบรอยจะตอง

แจงใหวิศวกรของผูควยคุมงานทราบทันที พรอมทั้งเสนอวิธีแกไขเมื่อวิศวกรของผูควบคุม

งานใหความเห็นชอบวิธีการแกไขแลว ผูรบัจางตองดําเนินการซอมในทันที 

 

5.8 งานนั่งราน 

เพื่อความปลอดภัยผูรับจางควรปฏิบัติตาม “ขอกําหนดนั่งรานงานกอสรางอาคาร” ในมาตรฐาน

ความปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ และตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ือง

ความปลอดภัยในการทํางานกอสรางโดยเครงครัด 
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บทที่ 6 

งานเหล็กเสริมคอนกรีต 

 

6.1 ท่ัวไป  

6.1.1 “กรณีท่ัวไปและกรณีพิเศษ” ท่ีระบุไวในภาคอื่น (ถามี) ใหนํามาใชกับหมวดนี้ดวย 

6.1.2 ขอกําหนดในหมวดนี้คลุมถึงงานทั่วไปเก่ียวกับการจัดการ การตัด การดัด และการเรียง

เหล็กเสริม ตามชนิดและชั้นท่ีระบุไวในแบบและในบทกําหนดนี้ งานที่ทําจะตองตรงตาม

แบบบทกําหนด และตามคําแนะนําของวิศวกรของผูควบคุมงานอยางเครงครัด  

6.1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กเสริมคอนกรีต ซึ่งมิไดระบุในแบบและบทกําหนดนี้ใหถือปฏิบัติ

ตาม “มาตรฐานสําหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 

 

6.2 วัสดุ  

คุณ ภ าพ ขอ ง เห ล็ ก ที่ ใช เส ริม คอ น ก รีต จะต อ งต รงต าม เก ณ ฑ กํ าห น ด ขอ งม าต รฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไทยทั้งขนาด น้ําหนัก และคุณสมบัติอ่ืนๆ สําหรับพ้ืนที่หนาตัดของเหล็กเสริมโดยเฉลี่ย

แลวจะตองเทากับที่คํานวณไดจากเสนผาศูนยกลางท่ีกําหนดในแบบจริงๆ เชน เสนผาศูนยกลาง 12 มม. 

จะตองมีพ้ืนที่หนาตัดเฉลี่ยไมนอยกวา 113.1 ตร.มม. แตเสนผาศูนยการยอมใหคลาดเคลื่อนไดตามมาตรฐาน 

มอก. ฉะนั้นหากผูรับจางประสงคจะนําเหล็กที่มีพื้นที่หนาตัดที่เล็กกวาที่เปนจริง จะตองเพ่ิมปริมาณจนได

พ้ืนท่ีหนาตัดที่กําหนดโดยจะเรียกเงินเพ่ิมเติมมิได ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยางเหล็กเสริมไปทดสอบยัง

สถาบันที่เชื่อถือได และผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายทั้งหมดในการทดสอบและอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ รายงานผล

การทดสอบและจัดสงตนฉบับพรอมสงสําเนารวม 5 ชุด ใหทําการทดสอบทุกๆ 200 ตัน ของเหล็กแตละขนาด

เปนอยางนอยหรือเมื่อผูควบคมุงานเห็น สมควร 

 

6.3 คุณสมบัติของเหล็กเสริม 

6.3.1 เห ล็ ก เส น ก ล ม ธ รรม ด า ให ใช เห ล็ ก มี ม า ต รฐ าน ต า ม  SR24 ข อ งม าต รฐ า น

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมอก. 20-2543 โดยมีจุดครากไมนอยกวา 24 เมกกาปาสกาล  

6.3.2 เหล็กขอออยใหใชเหล็กท่ีมีมาตรฐานตาม SD50 ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

มอก. 24-2548 โดยมีจุดครากไมนอยกวา 50 เมกกาปาสกาล ไมนอยกวา สําหรับเหล็กที่มี

เสนผาศูนยกลาง 10 มม. ถึง 32 มม. 
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6.3.3 เหล็กขอออยใหใชเหล็กท่ีมีมาตรฐานตาม SD40 ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

มอก. 24-2548 โดยมีจุดครากไมนอยกวา 40 เมกกาปาสกาล สําหรับเหล็กเสริมขอออยใน

สวนของงานเสาเข็ม 

 

6.4 การเก็บรักษาเหล็กเสนเสริมคอนกรีต 

จะตองเก็บเหล็กเสนเสรมิคอนกรีตไวเหนือพื้นดินและอยูในอาคารหรือทําหลังคาคลุมและตองเก็บไว

ในลักษณะที่เหล็กเสนจะไมถูกดัดจนงอไปจากเดิม เมื่อจัดเรียงเหล็กเสนเขาท่ีพรอมจะเทคอนกรีตแลว เหล็ก

นั้นจะตองสะอาดปราศจากฝุน น้ํามัน สี สนิมขุม หรือสะเก็ด หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ  

 

6.5 วิธีการกอสราง  

6.5.1 การดัดและประกอบ  

(1) เหล็กเสริมจะตองมีขนาดและรูปรางทรงตามท่ีกําหนดในแบบ และในการดัด

จะตองไมทําใหเหล็กชํารุดเสียหาย  

(2) ของอ  

หากในแบบไมไดระบุถึงรัศมีของการงอเหล็ก ใหงอตามเกณฑกําหนดตอไปนี้  

 สวนท่ีงอเปนครึ่งวงกลมใหมีสวนท่ียื่นออกไปอีกอยางนอย 4 เทาของขนาด

เสนผาศูนยกลางของเหล็กนั้น แตระยะยื่นนี้ตองไมนอยกวา 6 มม. 

 สิ่งท่ีงอเปนมุมฉากใหมีสวนยื่นตอออกไปถึงปลายสุดของเหล็กอีกอยางนอย 

12 เทาของเสนผาศูนยกลางของเหล็กนั้น  

 เหล็กลูกตั้งและเหล็กปลอก  

o เหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง 16 มม. และเล็กกวาใหงอ 90 องศา 

โด ย มี ส วน ที่ ยื่ น ถึ งป ล ายข อ งอ อี ก อ ย า งน อ ย  6  เท า ข อ ง

เสนผาศูนยกลางของเหล็ก แตตองไมนอยกวา 60 มม. หรือ  

o เหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง 20 มม. และ 25 มม. ใหงอ 90 องศา 

โด ย มี ส วน ที่ ยื่ น ถึ งป ล าย ข อ ง อี ก อ ย า งน อ ย  1 2  เท า ข อ ง

เสนผาศูนยกลางของเหล็ก หรอื  

o เหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง 25 มม. และใหญกวาใหงอ 135 องศา 

โด ย มี ส วน ที่ ยื่ น ถึ งป ล ายข อ งอ อี ก อ ย า งน อ ย  6  เท า ข อ ง

เสนผาศูนยกลางของเหล็ก  
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 ขนาดเสนผาศูนยกลางที่ดีที่สุดสําหรับของอ เสนผาศูนยกลางของการงอ

เหล็ ก ให วัดด าน ใน ของเหล็ กที่ งอ  สํ าห รับของอมาตรฐาน ขนาด

เสนผาศูนยกลางที่ใชตองเล็กกวาคาที่ใหไวในตารางท่ี 2.1 
 

ตารางที่ 2.1 ขนาดเสนผาศูนยกลางท่ีเล็กที่สุดสําหรบัของอเหล็กขอออย 

ขนาดของเหล็ก ขนาดเสนผาศนูยกลางที่เล็กที่สุด สําหรับของอเหล็กขอออย 

9 ถึง 16 มม. 

20 ถึง 25 มม. 

28 ถึง 36 มม. 

5 เทาของเสนผาศนูยกลางของเหล็กน้ัน 

6 เทาของเสนผาศนูยกลางของเหล็กน้ัน 

8 เทาของเสนผาศูนยกลางของเหล็กน้ัน 

 

6.5.2 การเรียงเหล็กเสริม 

(1) กอนเรียงเขาที่จะตองทําความสะอาดเหล็กมิใหมีสนิมขุม สะเก็ดและวัสดุเคลือบ

ตางๆ ที่จะทําใหการยึดเหนี่ยวเสียไป  

(2) จะตองเรียงเหล็กเสริมอยางประณีตใหอยูในตําแหนงที่ถูกตองพอดี และผูกยึดให

แนนหนาระหวางพื้นคอนกรีต หากจําเปนก็อาจใชเหล็กเสริมพิเศษชวยในการ

ติดตั้งได 

(3) ที่ จุดตัดกันของเหล็กเสนทุกแหง จะตองผูกใหแนนดวยลวดเหล็กเบอร 18 

S.W.G. (Annealed-Iron Wire) โดยพันสองรอบและพักปลายลวดเขาในสวนท่ี

จะเปนเนื้อคอนกรตีภายใน  

(4) ใหรักษาระยะหางระหวางแบบกับเหล็กเสริมใหถูกตองโดยใชเหล็กแขวนกอน

มอรตา เหล็กยึด หรือวิธีอ่ืนใด ซึ่งวิศวกรของผูควบคุมงานใหความเห็นชอบแลว 

กอนมอรตา ใหใชสวนผสมปูนซีเมนตปอรตแลนด ชนิดท่ี 1 จํานวน 1 สวน ตอ

ทรายที่ใชผสมคอนกรีต 1 สวน 

(5) หลังจากผูกเหล็กแลวจะตองใหวิศวกรของผูควบคุมงานตรวจกอนเททุกครั้ง หาก

ผูกทิ้งไวนานเกินควรจะตองทําความสะอาดและใหวิศวกรของผูควบคุมงานตรวจ

อีกครั้งกอนเทคอนกรีต 

 

6.6 การตอเหล็กเสริม 

6.6.1 ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองตอเหล็กเสริมนอกจุดที่กําหนดในแบบหรือที่ระบุในตารางที่ 

2.2 ท้ังตําแหนงและวิธีตอจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูออกแบบเสียกอน 

6.6.2 หามมิใหตอเหล็กเสริมดวยการเชื่อม 
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6.6.3 ตําแหนงของรอยตอสําหรับเหล็กเสริมในเสาใหอยูเหนือระดับพ้ืน 1 เมตร จนถึงระดับ 1 

เมตร ใตพื้นชั้นบน โดยจะตองหลีกเลี่ยงการตอทาบเหล็กเสริมบริเวณกลางเสา 

6.6.4 ณ หนาตัดใดๆ จะมีรอยตอของเหล็กเสริมเกินรอยละ 50 ของจํานวนเหล็กเสริมทั้งหมด

ไมได 

6.6.5 หามตอเหล็กเสริม ณ จุดที่เกิดแรงดึงสูงสุดบนโครงสราง เชนกรณี พื้น และคาน สําหรับ

เหล็กลางหามตอเหล็กเสรมิบริเวณกลางชวง และสําหรบัเหล็กบนหามตอเหล็กเสรมิบริเวณ

ท่ีรองรับ หากไมแนใจวาบริเวณใดขององคอาคารเกิดแรงดึงสูงสุดใหสอบถามจาก

ผูออกแบบ (ดูรายละเอียดในตารางที่ 2.2) 
 

ตารางที่ 2.2 รายตอในเหล็กเสริม 

ชนิดขององคอาคาร ชนิดของรอยตอ ตําแหนงของรอยตอ 

คาน แผนพื้น 

 

 

เสา ผนัง 

 

ฐานราก 

ตอทาบ, ตอเชื่อม (สําหรับเหล็กเสนขนาด

เส น ผ า เส น ผ า ศู น ย ก ล า งม ากกว า  3 2 

มิลลิเมตร) 

ตอทาบ หรือตอเชื่อม 

 

สําหรับดานท่ีส่ันกวา ความยาวของเหล็ก 

มาตรฐาน หามตอ 

ตามท่ีไดรับอนุมัติ สําหรับคานเหล็กบนให

ตอท่ีบริเวณกลางคาน เหล็กลางตอท่ีหนา

เสาถึงระยะ L/5 จากศูนยกลางเสา 

เหนือระดับพ้ืน 1 เมตร จนถึงระดับ 1 

เมตร ใตพ้ืนชั้นบน 

 

6.6.6 ระยะทาบ, ระยะฝงของเหล็กเสริม 

(1) ระยะทาบ, ระยะฝงสําหรับเหล็กเสริมในคาน, คาน, เสา, ผนังหนาตั้งแต 200 

มม. ขึ้นไปและฐานราก ใหดูรายละเอียดในตารางที่ 2.3 

(2) ระยะทาบ, ระยะฝงสําหรับเหล็กเสริมในผนังหนาไมเกิน 200 มม. และพื้นใหดู

รายละเอียดในตารางที่ 2.4 
 

ตารางที่ 2.3 ระยะทาบ, ระยะฝงสําหรับเหล็กเสริมในคาน, เสา, ผนังหนาตั้งแต 200 มม. ขึ้นไปและ

ฐานราก 

ชนิดของเหล็กเสริม 
เสนผาศูนยกลางของ

เหล็กเสริม (มม.) 

ระยะทาบ, ระยะฝงของเหล็กเสริม (มม.) 

เหล็กเสริมบน (Top Bars) เหล็กเสริมอื่น (Other Bars) 

เหล็กขอออย (Deformed 

Bars) 

10 

12 

16 

20 

25 

500 

600 

800 

1,000 

1,550 

400 

500 

650 

800 

1,200 
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28 

32 

1,750 

2,150 

1,350 

1,650 

เหล็กผิวเรียบ (Plain Bars) 6 

9 

250 

400 

250 

400 
 

ตารางที่ 2.4 ระยะทาบ, ระยะฝงสําหรับเหล็กเสริมในผนังหนาไมเกิน 200 มม. และพ้ืน 

ชนิดของเหล็กเสริม 
เสนผาศูนยกลางของ

เหล็กเสริม (มม.) 

ระยะทาบ, ระยะฝงของเหล็กเสริม (มม.) 

เหล็กเสริมบน (Top Bars) เหล็กเสริมอื่น (Other Bars) 

เหล็กขอออย (Deformed 

Bars) 

10 

12 

16 

20 

25 

28 

500 

600 

900 

1,300 

2,000 

2,400 

400 

500 

700 

1,000 

1,500 

1,850 

เหล็กผิวเรียบ (Plain Bars) 6 

9 

250 

400 

250 

400 
 

หมายเหตุ 1. เหล็กเสริมบน หมายถึง เหล็กเสริมตามแนวนอนที่มีความหนาของคอนกรีตใต

ระดับเหล็กเสริมนั้น มากกวา 300 มม. 

 2. สําหรับการทาบเหล็กลางกลางชวงขององคอาคาร ไดแก พื้น หรือคานพับ ให

เพ่ิมระยะทาบเปน 1.3 เทา ของคาที่แสดงในตาราง 

 

6.6.7 สําหรับเหล็กเสริมที่โผลท้ิงไวเพ่ือจะเชื่อมตอกับเหล็กของสวนที่จะตอเติมภายหลัง จะตอง

ทําการปองกันมิใหเสียหายและผูกรอน 

6.6.8 รอยตอทุกแหงจะตองไดรับการตรวจและอนุมัติโดยวิศวกรของผูควบคุมงานกอนเท

คอนกรีต  รอยตอซึ่งไมไดรับการอนุมัติใหถือวาเปนรอยตอเสีย อาจถูกหามใชก็ได  

สามารถใชวิธีการตอดวยระบบขอตอเหล็กแบบเชิงกล (Mechanical Splicing Systems) โดยใชวิธี

อุปกรณตอ (Coupler) ตามมาตรฐาน ACI 318 และ 8110 แทนการตอดวยวิธีทาบ หรือตอดวยวิธี

เชื่อมไดทุกกรณี แตทั้งนี้ ณ หนาตัดใดๆ จะมีรอยตอของเหล็กเสริมเกินรอยละ 50 ของจํานวนเหล็ก

เสริมทั้งหมดไมได และจะตองมีกําลังของรอยตอไมนอยกวารอยละ 125 ของกําลังของเหล็กเสริมนั้น 

(Yield Strength) 
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บทที่ 7 

งานคอนกรีต 

 

7.1 ท่ัวไป  

7.1.1 “กรณีท่ัวไป และกรณีพิเศษ” ที่ระบุในภาคอ่ืน (ถามี) ใหนํามาใชในหมวดนี้ดวย 

7.1.2 งานคอนกรีตในที่น้ีหมายถึงงานคอนกรีตสําหรับโครงสราง ซึ่งตองเสร็จสมบูรณและเปนไป

ตามแบบและบทกําหนดอยางเครงครัด และเปนไปตามขอกําหนด และสภาวะตางๆ ของ

สญัญา 

7.1.3 หากมิไดระบุในแบบ และ/หรือบทกําหนดนี้ รายละเอียดตางๆ เก่ียวกับองคอาคาร

คอนกรตีเสริมเหล็กและงานคอนกรีตทั้งหมดใหเปนไปตาม “ขอกําหนดมาตรฐานวัสดุและ

การกอสรางสําหรับโครงสรางคอนกรีต ว.ส.ท.1014-46” ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศ

ไทยฯ  

 

7.2 วัสดุ 

วัสดุตางๆ ที่เปนสวนผสมของคอนกรีต หากมิไดระบุเปนอยางอื่นจะตองมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ

กําหนดของมาตรฐาน ว.ส.ท.1014-46 ดังนี้  

7.2.1 ปูนซีเมนตจะตองเปนปูนซีเมนตปอรตแลนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ มอก. 

15 เลม 1-2547 ชนิดที่เหมาะสมกับงาน และตองเปนปูนซีเมนตที่แหงสนิทไมจับตัวเปน

กอน  

7.2.2 น้ําท่ีใชผสมคอนกรีตจะตองสะอาด ใชดื่มได ในกรณีท่ีสงสัยจะตองทําการทดสอบ  

7.2.3 มวลรวม  

(1) มวลรวมที่ใชสําหรับคอนกรีตจะตองแข็งแกรง มีความคงตัว เฉ่ือย ไมทําปฏิกิริยา

กับดางในปูนซีเมนต  

(2) มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียด ใหถือเปนวัสดุคนละอยาง มวลรวมหยาบแต

ละขนาดหรือหลายขนาดผสมกัน จะตองมีสวนขนาดคละตรงตามเกณฑกําหนด

ของขอกําหนด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 566-2528  

7.2.4 สารผสมเพิ่ม ผูรับจางตองเสนอใชสารเพ่ิมผสมกับคอนกรีตเพ่ือใชกับงานโครงสรางอาคาร

สวนตางๆ จะตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 733-2530 เพ่ือใหสามารถทํางานได

สะดวก ลดการแตกราวในโครงสรางอาคารขนาดใหญ และสามารถปองกันน้ําซึมสําหรับ

โครงสรางใตดินได แตท้ังน้ีจะตองไมมีผลทําใหกําลังอัดของคอนกรีตลดลง โดยจะตอง
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เสนอการออกแบบสวนผสม (Mixed Design) เพ่ือขออนุมัติจากผูออกแบบและจะตองทํา

การทดลองสวนผสม (Trial Mix)  เสนอใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ 

 

7.2.5 การเก็บพัสดุ  

(1) ใหเก็บปูนซีเมนตไวในอาคาร ถังเก็บ หรือไซโลที่ปองกันความชื้น และความ

สกปรกได และในการขนสงใหสงในปริมาณเพียงพอที่จะไมทําใหงานคอนกรีต

ตองชะงักหรือลาชาไมวากรณีใด จะตองแยกวัสดุท่ีสงมาแตละครั้งใหเปนสัดสวน

ไมปะปนกัน  

(2) การสงมวลรวมหยาบใหสงแยกขนาดไปยังสถานท่ีกอสราง นอกจากจะไดรับ

อนุมัติจากวิศวกรของผูควบคุมงานใหเปนไปอยางอื่น  

(3) การกองมวลรวมจะตองกองในลักษณะที่จะปองกันมิใหปะปนกับมวลรวมของอ่ืน 

ซึ่งมีขนาดตางกันเพื่อใหเปนไปตามนี้ อาจจะตองทําการทดสอบวาสวนของขนาด

คละ ตลอดจนความสะอาดของมวลรวมตรงตามเกณฑกําหนดหรือไม โดยเก็บ

ตัวอยาง ณ โรงผสมคอนกรีต  

(4) ในการเก็บสารผสมเพ่ิมตองระวังอยาใหเกิดการแปดเปอน การระเหย หรือเสื่อม

คุณภาพสําหรับสารผสมเพ่ิมชนิดที่อยูในรูปสารลอยตัวหรือสารละลายท่ีไมคงตัว 

จะตองจัดหาอุปกรณสําหรับกวนเพ่ือใหตัวยากระจายโดยสม่ําเสมอ ถาเปนสาร

ผสมเพิ่มชนิดเหลวจะตองปองกันมิใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมากนัก 

เพราะจะทําใหคุณสมบัติของสารนั้นเปลี่ยนแปลงไปได 

(5) ใน ก รณี พิ จ า ร ณ า ใช ค อ น ก รีต ผ ส ม เส ร็ จ ให เป น ไป ต าม ม าต ร ฐ า น 

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 213-2520 

 

7.3 คุณสมบัติของคอนกรีต  

7.3.1 องคประกอบคอนกรีตตองประกอบดวยปูนซีเมนต ทราย มวลรวมหยาบ น้ํา และสารผสม

เพ่ิมตามแตจะกําหนด ผสมใหเขากันอยางดีโดยมีความขนเหลวที่พอเหมาะ  

7.3.2 ความขนเหลว คอนกรีตท่ีจะใชกับทุกสวนของงานจะตองผสมใหเขาเปนเน้ือเดียวกัน โดยมี

ความขนเหลวที่พอเหมาะที่จะสามารถทําใหแนนได ภายในแบบหลอและรอบเหล็กเสริม 

หลังจากอัดแนนโดยการกระทุงดวยมือหรือโดยวิธีสั่นท่ีไดรับการเห็นชอบแลว จะตองไมมี

น้ําที่ผิวคอนกรีตมากเกินไป และจะตองมีผิวหนาเรียบปราศจากโพรง การแยกแยะ รูพรุน 

เมื่อแข็งตัวแลวจะตองมีกําลังตามที่ตองการ ตลอดจนความทนทานตอการแตกสลาย ความ
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คงทนความทนตอการขัดสี ความสามารถในการกันน้ํา รูปลักษณะและคุณสมบัติอ่ืนๆ 

ตามท่ีกําหนด 

7.3.3 กําลังอัดคอนกรีตสําหรบัแตละสวนของอาคารจะตองมีกําลังตามที่แสดงไวในตารางท่ี 2.5 

เนื่องจากจะกําหนดในแบบโครงสรางเปนอยางอื่น กําลังอัดสูงสุดใหคิดที่อายุ 28 วันเปน

หลักสําหรับปูนซีเมนตชนิดท่ี 1 ธรรมดา แตถาเปนปูนซีเมนตชนิดที่ 3 ซึ่งทําใหกําลังสูงเร็ว

ใหคิดท่ีอายุ 7 วัน ทั้งนี้ใหใชแทงกระบอกคอนกรีตขนาดเสนผาศูนยกลาง 150 มิลลิเมตร 

และสูง 300 มิลลิเมตร 

ตารางที่ 2.5 การแบงประเภทคอนกรีตและเกณฑกําหนดเกี่ยวกับกําลังอัด 

ชนิดของการกอสราง ประเภท 

คาตํ่าสุดของกําลังอัดของแทง

กระบอกคอนกรีตหลังเทแลว 28 

วัน เมกกาปาสกาล (กก/ซม2) 

(1) ฐานราก และเสาคาน คานซอยผนัง คอนกรีต

เสริมเหล็กที่ใชรับนํ้าหนักหนาตั้งแต 100 มม. 

ข้ึนไป แผนพ้ืนและถังเก็บนํ้า 

(2) ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีบางกวา 100 มม. ท่ี

ไมไดรับนํ้าหนัก และครีบ ค.ส.ล. 

(3) คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 

ก 

 

 

ข 

 

ค 

24 (240) 

 

 

18 (180) 

 

- 
 

7.3.4 การยุบของคอนกรีตซึ่งมีน้ําหนักปกติ ซึ่งหาโดย “วิธีทดสอบคาการยุบคอนกรีต” ซึ่งใช

ปูนซีเมนตปอรตแลนด (ASTM C 143) จะตองเปนไปตามคาที่ใหไวในตารางที่ 2.6 
 

ตารางที่ 2.6 คาการยุบสําหรับงานกอสรางชนิดตางๆ  

ชนิดของงานกอสราง 
คาการยุบ (มม.) 

สูงสุด ตํ่าสุด 

ฐานราก 125 75 

แผนพ้ืน คาน ผนัง ค.ส.ล. 125 75 

เสา  125 75 

ครีบ ค.ส.ล. และผนังบางๆ 125 75 
 

7.3.5 ขนาดใหญสุดของมวลรวมหยาบ ขนาดระบุใหญสุดของมวลรวมหยาบจะตองเปนไปตาม 

ตารางท่ี 2.7 
 

ตารางที่ 2.7 ขนาดใหญสุดของมวลรวมหยาบที่ใชกับคอนกรีต 

ชนิดของงานกอสราง ขนาดใหญสุด (มม.) 

ฐานราก เสา และคาน 20 
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ผนัง ค.ส.ล. หนาต้ังแต 150 มม. ข้ึนไป 20 

ผนัง ค.ส.ล. หนาต้ังแต 100 มม. ข้ึนไป 20 

แผนพ้ืน ครีบ ค.ส.ล. 20 
 

7.4 การคํานวณออกแบบสวนผสม 

7.4.1 หามมิใหนําคอนกรีตมาเทสวนที่เปนโครงสรางใดๆ จนกวาสวนผสมของคอนกรีตที่จะ

นํามาใชนั้น ไดรับความเห็นชอบจากผูควบคมุงานแลว 

7.4.2 กอนเทคอนกรีตอยางนอย 30 วัน ผูรับจางจะตองเตรียมสวนผสมคอนกรีตตางๆ และ

ทดลองในหองปฏิบัติการเพื่อใหผูควบคุมงานตรวจใหความเห็นชอบกอน 

7.4.3 การที่วิศวกรผูออกแบบใหความเห็นชอบตอสวนผสมที่เสนอมาหรือแกไข (หากมี) นั้น มิได

หมายความวาจะลดความรับผิดชอบของผูรับจางที่มีตอคุณสมบัติของคอนกรีตที่ไดจาก

สวนผสมนั้น 

7.4.4 การจัดปฏิภาคสวนผสม 

(1) จะตองหาอัตราสวน น้ํา : ปูนซีเมนตที่เหมาะสม โดยการทดลองขั้นตอนตาม

วิธีการตอไปนี้ 

 จะตองทดลองทําสวนผสมคอนกรีตท่ีมีอัตราสวนและความขนเหลวท่ี

เหมาะสมกับงานโดยเปลี่ยนอัตราสวน น้ํา : ปูนซีเมนตอยางนอย 3 คา ซึ่ง

จะใหกําลังตางๆ กันโดยอยูในขอบขายของคาที่กําหนดสําหรับงานนี้แล

จะตองคํานวณออกแบบสําหรับคาการยุบสูงสุดเทาที่ยอมให 

 จากนั้นใหหาปฏิภาคของวัสดุผสมแลวทําการทดสอบตามหลักและวิธีการที่

ใหไวในเรื่อง “ขอแนะนําวิธีการเลือกปฏิภาคสวนผสมสําหรับคอนกรีต” 

(ACI 211) 

 สําหรับอัตราสวนผสม น้ํา : ปูนซีเมนตแตละคาใหหลอช้ินตัวอยางอยาง

นอย 3 ชิ้น สําหรับแตละอายุ เพ่ือนําไปทดสอบโดยเตรียมและบมตัวอยาง

ตาม “วิธีทําและบมชิ้นตัวอยางคอนกรีตสําหรับใชทดสอบแรงอัดและแรง

ดัด” (ASTM C 192) และทดสอบที่อายุ 7 และ 28 วัน การทดสอบให

ปฏิบัติตาม “วิธีการทดสอบกําลังอัดแทงกระบอกคอนกรตี” (ASTM C 39)  

 ใหนําผลที่ไดจากการทดสอบไปเขียนเปนกราฟแสดงความสัมพันธระหวาง

อัตราสวน น้ํา : ปูนซีเมนต กับคากําลังอัดของแทงกระบอกคอนกรีต 

อัตราสวน น้ํา : ปูนซีเมนต สูงสุดที่ยอมใหจะตองไดมาจากคาที่แสดงโดย

กราฟที่ใหคากําลังต่ําสุด ซึ่งมีคาเกินรายละ 10 ของกําลังท่ีกําหนด 
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 สําหรบัคอนกรีตโครงสรางท่ัวไป ปริมาณปูนซีเมนตจะตองไมนอยกวา 300 

กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ของคอนกรีต 

(2) การใชอัตราสวน น้ํา : ปูนซีเมนต คาที่ต่ําสุดเทาที่จะทําได ในกรณีที่ใชมวลรวม

หยาบชนิดเม็ดเล็ก เชน ในผนังเบาๆ หรือในท่ีที่เหล็กแนนมากๆ จะตองพยายาม

รักษาคาอัตราสวน น้ํา : ปูนซีเมนตใหคงที่ เม่ือเลือกอัตราสวน น้ํา : ปูนซีเมนตที่

เหมาะสมไดแลวใหหาปฏิภาคสวนผสมของคอนกรีตตามวิธีในขอ 2.3.4.4 เร่ือง 

“การหาปฏิภาคของวัสดุผสม” ดังอธิบายขางตน 

 

7.5 การผสมคอนกรีต 

7.5.1 คอนกรีตผสมสําเร็จ 

การผสมและการขนสงคอนกรีตผสมเสร็จใหปฏิบัติตาม “บทกําหนดสําหรับคอนกรีต

ผสมเสร็จ” (ASTM C 94)  

7.5.2 การผสมดวยเคร่ือง ณ สถานท่ีกอสราง  

(1) คอนกรีตตองใชเครื่องผสมชนิดที่ไดรับความเห็นชอบจากวิศวกรของผูควบคุม

งานแลว ที่เครื่องผสมจะตองมีแผนปายแสดงความจุและจํานวนรอบตอนาทีที่

เหมาะสม และผูรับจางจะตองปฏิบัติตามขอแนะนําเหลานี้ทุกประการ เคร่ือง

ผสมจะตองสามารถผสมมวลรวมปูนซีเมนตและน้ําใหเขากันโดยทั่วถึงภายใน

เวลาที่กําหนด และตองสามารถปลอยคอนกรีตออกไดโดยไมเกิดการแยกตัว  

(2) ในการบรรจุวัสดุผสมเขาเครื่อง จะตองบรรจุน้ํ าสวนหนึ่ งเขาเครื่องกอน

ปูนซีเมนตและมวลรวม แลวคอยๆ เติมน้ําสวนที่เหลือเม่ือผสมไปแลวประมาณ

หนึ่งในสี่ของเวลาผสมกําหนดจะตองมีที่ควบคุมมิใหปลอยคอนกรีตกอนจะถึง

เวลาท่ีกําหนด และจะตองสามารถปลอยคอนกรีตออกใหหมดกอนที่จะบรรจุ

วัสดุใหม  

(3) เวลาที่ใชในการผสมคอนกรีตซึ่งมีปริมาณตั้งแต 1 ลูกบาศกเมตร ลงมาจะตองไม

นอยกวา 2 นาทีและใหเพิ่ม 20 วินาที สําหรับทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตร หรือสวน

ของลูกบาศกเมตรที่เพ่ิมขึ้น 

 

7.6 การผสมตอ 

7.6.1 ใหผสมคอนกรีตเฉพาะเทาที่ตองการใชเทานั้น หามนําคอนกรีตที่กอตัวแลวมาผสมตอเปน

อันขาดแตใหทิ้งไป 
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7.6.2 หามมิใหเติมน้ําเพ่ือเพิ่มคาการยุบเปนอันขาด การเติมน้ําจะกระทําได ณ สถานที่กอสราง 

หรือโรงผสมคอนกรีตกลาง โดยความเห็นชอบของวิศวกรของผูควบคุมงานเทานั้น แตไมวา

กรณีใดจะเติมน้ําในระหวางการขนสงไมได 

 

7.7 การเตรียมการเทคอนกรีตในอากาศรอน 

ในกรณีที่จะเทคอนกรีตในอากาศรอนจัด หรือจะเทองคอาคารขนาดใหญ เชน คานขนาดใหญ ฐาน

รากหนาๆ จะตองหาวิธีลดอุณหภูมิของคอนกรีตลดใหต่ําท่ีสุด โดยจะตองไมเกิน 30 °C อาทิทําหลังคาคลุมโม

ผสมคอนกรีต กองวัสดุ และถังเก็บนํ้า ในบางกรณีอาจจะตองใชนํ้าแข็งหรือสารผสมเพ่ิมชวย ซึ่งหากไมมี

กําหนดเปนอยางอ่ืนวิศวกรของผูควบคุมงานจะเปนผูพิจารณา 

 

7.8 การขนสง และการเท 

7.8.1 การเตรียมการกอเท 

(1) จะตองขจัดคอนกรตีที่แข็งตัวแลวและวัสดุแปลกปลอมอ่ืนๆ ออกจากดานในของ

อุปกรณท่ีใชในการลําเลียงออกใหหมด  

(2) แบบหลอจะตองเสร็จเรียบรอยจะตองขจัดน้ําสวนที่เกิน และวัสดุแปลกปลอม

ใดๆ ออกใหหมด เหล็กเสริมผูกเขาที่เสร็จเรียบรอย แลววัสดุตางๆ ที่จะฝงใน

คอนกรตีตองเขาที่เรียบรอยและการเตรียมการตางๆ ทั้งหมดไดรับความเห็นชอบ

แลวจึงจะดําเนินการเทคอนกรีตได  

7.8.2 การลําเลียง วิธีการขนสงและการเทคอนกรีตจะตองไดรับความเห็นชอบจากวิศวกรของผู

ควบคุมงานกอน ในการขนสงคอนกรีตจากเครื่องผสมจะตองระมัดระวังมิใหเกิดการ

แยกตัวหรือการสูญเสียของวัสดุผสมและตองกระทําในลักษณะที่จะทําใหไดคอนกรีตที่มี

คุณสมบัติตามที่กําหนด  

7.8.3 การเท 

(1) ผูรับจางจะเทคอนกรีตสวนหนึ่งสวนใดของโครงสรางยังไมไดจนกวาจะไดรับ

อนุมัติจากวิศวกรของผูควบคุมงานเรียบรอยแลว และเมื่อไดรับอนุมัติแลวหาก

ผูรับจางยังไมไดเร่ิมเทคอนกรีตภายใน 48 ชั่วโมง จะตองไดรับอนุมัติจากวิศวกร

ของผูควบคุมงานอีกครั้งจึงจะเทได  

(2) การเทคอนกรีตจะตองกระทําตอเนื่องกันตลอดทั้งพื้นที่รอยตอระหวางกอสราง

จะตองอยูที่ตําแหนงที่กําหนดไวในแบบหรือไดรับความเห็นชอบแลว การเท

คอนกรีตตอเนื่องกับ คอนกรีตที่เทไปแลวจะตองยังคงสภาพเหลวพอที่จะเทตอ
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กันได หรือกลาวอีกนัยหนึ่งหามมิใหเทคอนกรีตตอกับคอนกรีตซึ่งเทไวแลวเกิน 

30 นาที มิฉะนั้นตองท้ิงไวประมาณ 20 ชั่วโมง จึงจะเทตอได  

(3) หามมิใหนําคอนกรีตที่กอตัวบางแลวบางสวนหรือแข็งตัวทั้งหมด หรือที่มีวัสดุ

แปลกปลอมมาเทปะปนกันเปนอันขาด  

(4) เมื่อเทคอนกรีตลงในแบบหลอแลวจะตองอัดคอนกรีตนั้นใหแนนภายในเวลา 30 

นาที นับตั้งแตปลอยคอนกรีตออกจากเครื่องผสม นอกจากจะมีเคร่ืองกวนพิเศษ

สําหรับการนี้โดยเฉพาะ หรือมีเครื่องผสมติดรถซึ่งจะกวนอยูตลอดเวลา ในกรณี

เชนนั้นใหเพ่ิมเวลาไดเปน 2 ชั่วโมง นับตั้งแตบรรจุปูนซีเมนตเขาเคร่ืองผสม

ยกเวนในกรณีที่ใชสารหนวง (Retarder) และตองเทภายใน 30 นาที นับตั้งแต

ปลอยคอนกรีตออกจากเคร่ืองกวน 

(5) จะตองเทคอนกรีตใหใกลตําแหนงสุดทายมากที่สุดเทาท่ีจะทําได เพ่ือหลีกเลี่ยง

การเกิดการแยกตัวกันเกิดอันเนื่องจากการโยกยายและการไหลตัวของคอนกรีต 

ตองระวังอยาใช วิธีการใดๆ ท่ีจะทําใหคอนกรีตเกิดการแยกตัวหามปลอย

คอนกรีตเขาที่จากระยะสูงเกินกวา 2 เมตร นอกจากจะไดรับอนุมัติจากวิศวกร

ของผูควบคุมงาน  

(6) ในกรณีที่ใชคอนกรีตเปลือยโดยมีมอรตาเปนผิว จะตองใชเครื่องมือที่เหมาะสม

ดันหินใหออกจากขางแบบเพ่ือใหมอรตาออกมาอยูที่ผิวใหเต็มโดยไมเปนโพรง

เม่ือถอดแบบ การทําใหคอนกรีตแนนใหใชวิธีสั่นดวยเครื่อง หรือกระทุงเพ่ือให

คอนกรีตหุมเหล็กเสริมและสิ่งที่ฝงจนท่ัวและเขาไปอัดตามมุมตางๆ จนเต็ม โดย

ขจัดกระเปาะอากาศและกระเปาะหินอันจะทําใหคอนกรีตเปนโพรง เปนหลุมบอ 

หรือเกิดระนาบท่ีไมแข็งแรงออกใหหมดสิ้น เครื่องสั่นจะตองมีความถ่ีอยางนอย 

7,000 รอบตอนาที และผูใชงานจะตองมีความชํานาญเพียงพอหามมิใหทําการ

สั่นคอนกรีตเกินขนาด หรือใชเครื่องสั่นเปนตัวเขยื้อนคอนกรีตใหเคลื่อนท่ีจาก

ตําแหนงหนึ่งไปยังอีกตําแหนงหนึ่งภายในแบบหลอเปนอันขาด ใหจุมและถอน

เครื่องสั่นข้ึนลงตรงๆ ที่หลายๆจุด หางกันประมาณ 500 มิลิเมตร ในการจุมแต

ละครั้งจะตองใชเวลาใหเพียงพอที่จะทําใหคอนกรีตแนนตัวแตตองไมนานเกินไป 

จนเปนเหตุใหเกิดการแยกตัว โดยปกติจุดหนึ่งๆ ควรจุมอยูระหวาง 5 - 15 

วินาที ในกรณทีี่หนาตัดของคอนกรีตบางเกินไปจนไมอาจแหยเคร่ืองสั่นลงไปไดก็

ใหเครื่องสั่นน้ันแนบกับขางแบบ หรือใชวิธีอ่ืนที่ไดรับความเห็นชอบแลว สําหรับ

องคอาคารสูงๆ และหนาตัดกวาง เชน เสาขนาดใหญควรใชเครื่องสั่นชนิดติดกับ
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ขางแบบแตท้ังนี้แบบหลอตองแข็งแรงพอท่ีจะสามารถรับความสั่นได  โดยไมทํา

ใหรูปรางขององคอาคารผิดไปจากที่กําหนด จะตองมีเครื่องสั่นคอนกรีตสํารอง

อยางนอย 1 เคร่ือง ประจํา ณ สถานที่กอสรางเสมอในระหวางเทคอนกรีต  

(7) การเทคอนกรีตโดยใชเครื่องสูบคอนกรีตจะตองไดรับอนุมัติจากวิศวกรผูควบคุม

งานกอน 

(8) เม่ือกําลังอัดคอนกรีตที่ใชในเสาสูงกวา 1.4 เทา ของกําลังอัดคอนกรีตท่ีใชใน

ระบบพ้ืน การถายน้ําหนักเสาผานทางระบบพ้ืนนั้น จะตองใช วิธีใดวิธีหน่ึง

ดังตอไปนี้ 

 คอนกรีตในเสาซึ่งกําลังอัดสูงกวาจะตองเทบนพ้ืนตามตําแหนงจากนั้น โดย

ที่ผิวของคอนกรีตในเสาจะตองขยายออกไปในพ้ืนจากขอบเสาไมนอยกวา 

600 มม. และคอนกรีตในเสาที่เทนอกขอบเสาออกมานั้นจะตองผสมเขากับ

คอนกรีตในพ้ืนที่อยางทั่วถึง 

 กําลังอัดคอนกรีตในเสาซ่ึงถายผานระบบพ้ืนนั้น สามารถใชตามคากําลังอัด

ของคอนกรตีในระบบพื้นซึ่งนอยกวานี้ได โดยเพิ่มเหล็กเสริมตามคาน้ําหนัก

ที่ตองการ 

 สําหรับเสาซึ่งมีที่รองรับดานขางทั้ง 4 ดาน โดยคานที่มีความลึกใกลเคียง

กันหรือโดยแผนพื้น กําลังอัดของคอนกรีตในเสาใหคิดเทากับ 75% ของ

กําลังอัดคอนกรีตในเสาบวกกับ 35% ของกําลังอัดคอนกรีตในแผนพ้ืนนั้น 

 

7.9 รอยตอและสิ่งที่ฝงในคอนกรีต 

7.9.1 รอยตอระหวางการกอสราง (Construction Joint) ของอาคาร  

(1) ในกรณีมิไดระบุตําแหนงและรายละเอียดของรอยตอนี้ในแบบ ผูรับจางจะตอง

จัดทําและวางรอยตอในตําแหนงซึ่งจะทําใหโครงสรางเสียความแข็งแรงนอยที่สุด 

และปองกันมิใหเกิดรอยราวเนื่องจากการหดตัวและจะตองไดรับความเห็นชอบ

จากวิศวกรของผูควบคุมงานกอน  

(2) ผิวบนของผนังและเสาคอนกรีตจะตองอยูในแนวราบ คอนกรีตซึ่งเททับเหนือ

รอยตอระหวางกอสราง (Construction Joint) ที่อยูในแนวราบจะตองไมใช

คอนกรีตสวนแรกท่ีออกจากเคร่ืองผสม และจะตองอัดแนนใหทั่วโดยอัดใหเขา

กับคอนกรีตที่เทไวกอนแลว  
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(3) ในกรณีของผิวทางแนวตั้งใหใชปูนทรายในอัตราสวน 1 : 1 ผสมน้ําใหขนไลท่ีผิว

ใหทั่วกอนท่ีจะเทคอนกรีตใหมลงไป  

(4) สําหรับรอยตอในผนังทั้งหมดและระหวางผนังกับแผนพื้นหรือฐานราก หากมิได

ระบุในแบบ เปนอยางอ่ืนใหเดินเหล็กเสริมตอเน่ืองผานรอยตอไป และจะตองใส

สลักและเดือยเอียงตามแตวิศวกรของผูควบคุมงานจะเห็นสมควร โดยจะตองมี

สลักตามยาวลึกอยางนอย 50 เซนติเมตร  

(5) ในกรณีที่เทคอนกรีตเปนชั้นๆ จะตองยึดเหล็กที่โผลเหนือแตละชั้นใหแนนหนา

เพ่ือปองกันการเคลื่อนตัวของเหล็กเสริมขณะเทคอนกรีตและในขณะคอนกรีต

กําลังกอตัว  

(6) ในขณะคอนกรีตยังไมกอตัวใหขจัดฝาน้ําปูนและวัสดุท่ีหลุดรวงออกใหหมดโดย

ไมจําเปนตองทําใหผิวหยาบอีก แตหากไมสามารถปฏิบัติตามนี้ไดก็ใหขจัดออก

โดยใชเครื่องมือที่เหมาะสมหลังจากเทคอนกรีตแลว 24 ชั่วโมง แลวใหลางผิวที่

แข็งตัวแลวดวยน้ําสะอาดทันที กอนท่ีจะเทคอนกรีตใหมใหพรมน้ําผิวคอนกรีตท่ี

รอยตอทกุแหงใหชื้นแตไมใหเปยกโชก  

(7) หากไดรบัความเห็นชอบเพ่ิมความยึดเหนี่ยวไดตามวิธีตอไปนี้  

 ใชสารผสมเพิ่มที่ไดรับความเห็นชอบแลว  

 ใชสารหนวงซึ่งไดรับความเห็นชอบแลว เพ่ือทําใหการกอตัวของมอรตาที่ผิว

ชาลงแตหามใสมากจนไมกอตัวเลย  

 ทําผิวคอนกรีตใหอยากตามวิธีที่ไดรับความเห็นชอบแลว โดยวิธีนี้จะทําให

มวลรวมโผลโดยสม่ําเสมอปราศจากฝาน้ําปูนหรือเม็ดมวลรวมท่ีหลุดรวง

หรอืผิวคอนกรตีที่ชํารุด 

7.9.2 วัสดุฝงในคอนกรีต 

(1) กอนเทคอนกรีตจะตองสั่งปลอด ไส สมอ และวัสดุฝงอ่ืนๆ ที่จะตองทํางานตอใน

ภายหลังใหเรียบรอย  

(2) ผูรับจางที่ทํางานเกี่ยวของกับงานคอนกรีตจะตองไดรับแจงลวงหนาเพื่อใหมี

โอกาสที่จะจัดวางและยึดสิ่งที่จะฝงไดทันกอนเทคอนกรตี  

(3) จะตองติดตั้งแผนกันน้ํา ทอรอยสายไฟ และสิ่งที่จะฝงอ่ืนๆ เขาที่ใหถูกตําแหนง

อยางแนนอน และยึดใหแนนเพ่ือมิใหเกิดการเคลื่อนตัว สําหรับชองวางในปลอก 

ไส รอง สมอ  จะตองอุดดวยวัสดุที่จะเอาออกไดงายเปนการชั่วคราว เพ่ือปองกัน

มิใหคอนกรีตไหลเขาไปในชองวางนั้น  
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7.9.3 รอยตอสําหรับพ้ืนถนน 

รอยตอทางยาวตลอดจนรอยตอสําหรับการยืดหดตัว จะตองอยูในตําแหนงที่กําหนดไวใน

แบบ ในกรณีที่ไมสามารถเทคอนกรีตไดเต็มชวง จะตองทํารอยระหวางกอสรางข้ึนในชวงหนึ่งๆ จะมี

รอยตอระหวางกอสรางเกินหน่ึงรอยไมได และรอยตอดังกลาวจะตองอยูภายในชวงกลางแบงสาม

สวนของชวง  

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหสําหรับรอยตอตางๆ จะยอมใหมีความผิดพลาดมากท่ีสุดไมได

ไมเกินคาตอไปนี้  

ระยะทางแนวราบ   6 มิลลิเมตร  

ระยะทางแนวดิ่ง  3 มิลลิเมตร 

 

7.10 การซอมผวิที่ชํารุด 

7.10.1 หามปะซอมรูรอยเหล็กยึดและเนื้อท่ีชํารุดทั้งหมดกอนที่วิศวกรของผูควบคุมงานจะได

ตรวจสอบแลว 

7.10.2 สําหรับคอนกรีตท่ีเปนรูพรุนเล็กๆ และชํารุดเล็กนอย หากวิศวกรของผูควบคุมงานลง

ความเห็นวาพอที่จะซอมแซมใหดีได จะตองสกัดคอนกรีตที่ชํารุดออกใหหมดจนถึง

คอนกรตีดีเพื่อปองกันมิใหน้ําในมอรตาที่จะปะซอมนั้นถูกดูดซึมไป จะตองทําความสะอาด

คอนกรีตบริเวณที่จะปะซอม และเนื้อที่บริเวณโดยรอบเปนระยะออกไปอยางนอย 150 

มิลลิเมตร มอรตาที่ใชเปนตัวประสานจะตองประกอบดวย สวนผสมของปูนซีเมนต 1 สวน

ตอทรายละเอียดซึ่งผานตะแกรงเบอร 30 แลว 1 สวนใหละเลงมอรตานี้ใหทั่วพื้นที่ผิว 

7.10.3 สวนผสมสําหรับใชอุดใหประกอบดวยปูนซีเมนต 1 สวน ตอทรายท่ีใชผสมคอนกรีต 2.5 

สวนโดยปริมาตรชื้นและหลวม สําหรับคอนกรีตเปลือยภายนอกใหผสมกับปูนซีเมนตขาว

เขากับปูนซีเมนตธรรมดา 2 สวน เพ่ือใหสวนผสมท่ีปะซอมมีสีกลมกลืนกับสีของคอนกรีต

ขางเคียง  ทั้งนี้โดยใชวิธีทดลองหาสวนผสมเอาเอง  

7.10.4 ใหจํากัดปริมาณของน้ําใหพอดีเทาที่จําเปนในการยกยายและการปะซอมเทานั้น  

7.10.5 หลังจากที่ นํ้าซึ่งคางบนผิวไดระเหยออกจากพื้นที่ที่จะปะซอมหมดแลว ใหละเลงชั้นยึด

หนวงลงบนผิวนั้นใหทั่ว เม่ือชั้นยึดหนวงนี้เริ่มเสียนํ้าใหฉาบมอรตาท่ีใชปะซอมทันที ใหอัด

มอรตาใหแนนโดยทั่วถึงและปาดออกใหเนื้อนูนกวาคอนกรีตโดยรอบเล็กนอย และจะตอง

ท้ิงไวเฉยๆ อยางนอย 1 ชั่วโมง เพื่อใหเกิดการหดตัวขั้นตนกอนที่จะตกแตงข้ันสุดทาย

บริเวณที่ปะซอมแลวใหรักษาใหชื้นอยางนอย 7 วัน สําหรับกรคอนกรีตเปลือยที่ตองการ

รักษาลายไมแบบหามใชเคร่ืองมือที่เปนโลหะชาเปนอันขาด 
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7.10.6 ในกรณีที่มีรูพรุนน้ันกวางมากหรือลึกจนมองเห็นเหล็ก และหากวิศวกรของผูควบคุมงานลง

ความเห็นวาอยูในวิสัยท่ีจะซอมแซมไดก็ใหปะซอมได โดยใชมอรตาชนิดที่ผสมดวยตัวยา

กันการหดตัว (Non-Shrink Mortar) เปนวัสดุแทนปูนทรายธรรมดาหากคอนกรีตที่เหลือ

เปนคอนกรีตดีแตมี รูพรุนมาก ใหใชการอัดอีพ็อกซี่  (Pressurized Epoxy Grouting) 

ชั้นหนึ่งกอนที่จะปะซอม ทั้งนี้ใหปฏิบัติตามขอแนะนําของผูผลิตโดยเครงครัด  

7.10.7 ในกรณีที่โพรงใหญและลึกมากหรือเกิดขอเสียหายใดๆ เชน คอนกรีตมีกําลังต่ํากวากําหนด

และวิศวกรของผูควบคุมงานมีความเห็นวา อาจทําใหเกิดอันตรายตอผูใชอาคารได ผูรับ

จางจะตองดําเนินการแกไขขอบกพรองเหลานั้นตามวิธีที่วิศวกรผูควบคุมงานไดเห็นชอบ

ดวยแลว หรือหากวิศวกรผูควบคุมงานเห็นวาการชํารุดมากจนไมอาจแกไขใหไดดี อาจสั่ง

ทุบท้ิงแลวสรางขึ้นใหมโดยผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายในการมีทั้งสิ้น 

 

7.11 การบมและการปองกัน 

หลังจากไดเทคอนกรีตแลวและอยูในระยะกําลังกอตัวจะตองปองกันคอนกรีตนั้นจากอันตรายที่อาจ

เกิดจากแสงแดด ลมแหง ฝน น้ําไหล การเสียดสี และจากการบรรทุกน้ําหนักเกินสมควร  สําหรับคอนกรีตซึ่ง

ใชปูนซีเมนตชนิดที่ 1 จะตองรักษาใหชื้นตอเนื่องกันเปนเวลาอยางนอย 7 วัน โดยวิธีคลุมดวยกระสอบหรือ

ผาใบเปยก หรือขัง หรือพนนํ้า หรือโดยวิธีที่เหมาะสมอ่ืนๆ ตามที่วิศวกรของผูควบคุมงานเห็นชอบ สําหรับผิว

คอนกรีตในแนวตั้ง เชน เสา ผนัง และดานขางของคาน ใหหุมกระสอบหรือผาใบใหเหลื่อมซอนกันและรักษา

ใหชื้นโดยใชสิ่งที่คลุมนี้แนบติดกับคอนกรีต ในกรณีที่ใชปูนซีเมนตชนิดใหกําลังสูงเร็ว ระยะเวลาการบมชิ้นให

อยูในวินิจฉัยของวิศวกรของผูควบคมุงาน 

 

7.12 การทดสอบ 

7.12.1 การทดสอบแทงกระบอกคอนกรีต  

ชิ้นตัวอยางสําหรับการทดสอบอาจนํามาจากทุกๆรถ หรือตามที่วิศวกรของผูควบคุมงานจะ

กําหนด ทุกวันจะตองเก็บชิ้นตัวอยางไมนอยกวา 6 ชิ้น สําหรับทดสอบ 7 วัน 3 กอน และ 

28 วัน 3 กอน สําหรับระยะเวลาผูควบคุมงานอาจกําหนดเปนอยางอื่นตามความเหมาะสม 

วิธีเก็บ เตรียม บม และทดสอบชิ้นตัวอยางใหเปนไปตาม “วิธีทดสอบสําหรับกําลังอัดของ

แทงกระบอกคอนกรีต (ASTM C39)” ตามลําดับ 

7.12.2 รายงาน 

ผูรับจางจะตองสงรายงานผลการทดสอบกําลังอัดคอนกรีตรวม 5 ชุด สําหรับผูแทนผู

วาจาง 1 ชุด และวิศวกรของผูควบคุมงานและผูออกแบบรวม 4 ชุด  
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รายหนาจะตองรวบรวมขอมูลตางๆ ดังน้ี 

(1) วันที่หลอ 

(2) วันที่ทดสอบ 

(3) ประเภทของคอนกรตี 

(4) คาการยุบ 

(5) สวนผสม 

(6) หนวยน้ําหนกั 

(7) กําลังอัดสูงสุด 

7.12.3 การทดสอบแนว ระดับ ความลาด และความไมสม่ําเสมอของพ้ืนถนนคอนกรีตในบริเวณ

อาคาร  เม่ือคอนกรีตพ้ืนถนนแข็งตัวแลวจะตองทําการตรวจสอบแนว ความลาด ตลอดจน

ความไมสม่ําเสมอตางๆ อีกครั้งหนึ่ง หาก ณ จุดใดผิวถนนสูงกวาบริเวณขางเคียงเกิน 3 

มิลลิเมตร จะตองขัดออก แตถาสูงมากกวาน้ันผูรับจางจะตองทุบพ้ืนชวงนั้นออกแลวหลอ

ใหม โดยตองออกคาใชจายเองท้ังหมด  

7.12.4 การทดสอบความหนาของพื้นถนนคอนกรตีในบริเวณอาคาร  

วิศวกรของผูควบคุมงานอาจกําหนดใหมีการทดสอบความหนาของพื้นถนนคอนกรีต โดย

วิธีเจาะเอาแกนไปตรวจตามวิธีของ ASTM C174 ก็ได หากปรากฏวาความหนาเฉลี่ยนอย

กวาท่ีกําหนดเกิน 3 มิลลิเมตร ผูออกแบบจะเปนผูตัดสินวาถนนนั้นมีกําลังพอจะรับ

น้ําหนักบรรทุกตามที่คํานวณออกแบบไวไดหรือไม หากผูออกแบบลงความเห็นวาพื้นถนน

นั้นไมแข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักบรรทุกที่คํานวณออกแบบไวได ผูรับจางจะตองทุกออก

แลวเทคอนกรีตใหมโดยจะเรียกเงินเพ่ิมจากผูวาจางมิได 

 

7.13 การประเมินผลการทดสอบกําลังอัด 

7.13.1 คาเฉลี่ยของผลการทดสอบชิ้นตัวอยางสามชิ้นหรือมากกวา ซึ่งบมในหองปฏิบัติการจะตอง

ไมต่ํากวาคาที่กําหนดและจะตองไมมีคาใดต่ํากวารอยละ 80 ของคากําลังอัดที่กําหนด  

7.13.2 หากกําลังอัดมีคาตํ่ากวาที่กําหนดก็อาจจําเปนตองเจาะเอาแกนคอนกรีตไปทําการทดสอบ 

7.13.3 การทดสอบแกนคอนกรีตจะตองปฏิบัติตาม “วิธีเจาะและทดสอบแกนคอนกรีตที่เจาะและ

คานคอนกรีตท่ีเลื่อยตัดมา” (ASTM C 24) การทดสอบแกนคอนกรีตตองกระทําในสภาพ

ผึ่งแหงในอากาศ  
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7.13.4 องคอาคารหรือพื้นที่คอนกรีตสวนใดที่วิศวกรของผูควบคุมงานพิจารณาเห็นวาไมแข็งแรง

พอ ใหเจาะแกนอยางนอยสองกอนจากแตละองคอาคาร หรือพ้ืนที่นั้นๆ ตําแหนงที่จะเจาะ

แกนใหวิศวกรของผูควบคมุงานเปนผูกําหนด  

7.13.5 กําลังขอนแกนท่ีไดจากแตละองคอาคารหรือพื้นที่จะตองมีคาเฉลี่ยเทากับหรือสูงกวารอย

ละ 90 ของกําลังที่กําหนด จึงจะถือวาใชไดและจะตองไมมีคาใดต่ํากวารอยละ 80 ของคา

กําลังอัดที่กําหนด  

7.13.6 จะตองอุดรูซึ่งเจาะเอาแกนออกมาตามวิธีในขอ 2.3.10 ใหเรียบรอยดวยปูนชนิดไมยืดหด

ตัว (Non-Shrink Mortar)  

7.13.7 หากผลการทดสอบแสดงใหเห็นวาคอนกรีตมีความแข็งแรงไมพอจะตองทุบคอนกรีตนั้นทิ้ง

แลวหลอใหม โดยผูรับจางเปนผูออกคาใชจายทั้งสิ้น  

7.13.8 ชิ้นตัวอยางแทงกระบอกคอนกรีตอาจใชลูกบาศกขนาด 150 มม. x 150 มม. x 150 มม. 

แทนได โดยใหเปรียบเทียบคากําลังอัดตามมาตรฐานสําหรบัอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กของ 

ว.ส.ท. 
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บทที่ 8 

งานกอ 

 

8.1 ขอกําหนดทั่วไป 

8.1.1 ผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายทั้งหมด และจัดหาวัสดุ แรงงานฝมือดีที่มีความชํานาญ

งานโดยเฉพาะสําหรับทําการกอสรางงานกอใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ตามรายละเอียดท่ี

ระบุไวในแบบและรายการประกอบแบบ 

8.1.2 งานกอผนัง หมายรวมถึง งานกอวัสดุกอผนังโดยรอบอาคาร กอผนังภายในอาคาร งาน

หลอเสาเอ็นและคานทับหลังคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานอื่นๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือใหงานกอ

ผนังเปนไปตามแบบและรายการประกอบแบบ 

8.1.3 ผูรับจางจะตองตรวจสอบใหแนนอนในการดําเนินการกอผนังใหถูกตองตามชนิดของวัสดุ

กอ ขนาด และความหนา ระยะ และแนวตางๆ ตามท่ีไดกําหนดไวในแบบกอสราง 

8.1.4 การกอผนังจะตองเปนไปตามหลักวิชาชาง ซึ่งจะตองใชชางที่มีความชํานาญและมีฝมือดีมา

ดําเนินการกอผนัง หากผนังกอสวนใดไมไดคุณภาพ ไมไดดิ่ง ไมไดแนว หรือไมเรียบรอย

ตามการพิจารณาของผูควบคุมงาน ผูรับจางจะตองดําเนินการแกไขใหมใหเรียบรอยโดย

เปนคาใชจายของผูวาจางเอง 

8.1.5 วัสดุกอทุกชนิด จะตองจัดวางใหเปนระเบียบเรียบรอย การเก็บเรียงซอนกันไมควรสูงเกิน 

2.00 เมตร บริเวณที่เก็บจะตองไมสกปรก หรือวางโดยตรงกับพ้ืนดิน ไมมีความชื้นท่ีจะ

กอใหเกิดตะไครน้ําหรือเชื้อราได วัสดุกอท่ีมีสิ่งสกปรกจับแนนหรืออินทรียวัตถุ เชน รา 

ตะไครน้ําจับ จะนําไปใชกอไมได 

8.1.6 ผูรับจางจะตองสงรายละเอียดขอมูลคุณสมบัติของวัสดุท่ีระบุแตละชนิด ใบรับรองคุณภาพ

ของวัสดุ พรอมตัวอยางวัสดุที่จะใชจริง เพื่อขออนุมัติจากผูควบคุมงานกอนทําการสั่งซื้อ 

เมื่อไดรับอนุมัติแลว ใหเก็บตัวอยางวัสดุไวที่ชั้นตัวอยางสําหรับเปรียบเทียบกับวัสดุที่สงเขา

หนวยงานกอสราง 

 

8.2 วัสดุ 

8.2.1 ปูนกอ ใหใชปูนกอสําเร็จรูป คุณสมบัติและชนิดของการใชงาน ใหเปนไปตามมาตรฐาน 

มอก. 598-2547 

8.2.2 น้ํา : ตองใสสะอาดปราศจากน้ํามัน กรด ดาง เกลือ และสิ่งสกปรกเจือปน หามใชน้ําจากคู 

คลอง หรือแหลงอ่ืนใด 
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8.2.3 คอนกรีตบล็อก ใหใชชนิดไมรับน้ําหนัก ผลิตไดตามมาตรฐาน มอก. 58-2533 ขนาด 19 x 

39 เซนติเมตร ความหนาตามที่แสดงในแบบ 

8.2.4 อิฐมอญ จะตองมีเนื้ออิฐที่เผาสุกขนาดไมเล็กกวา 140 x 65 x 40 มิลลิเมตร เนื้อแนน ไม

เปนโพรง คุณสมบัติอ่ืนตามมาตรฐาน มอก. 77-2545 ชั้นคุณภาพ ค. กอใหไดความหนา

ของผนังตามท่ีแสดงในแบบ 

 

8.3 การกอสราง 

8.3.1 การผสมปูนกอสําเร็จรูป ใหเปนไปตามกรรมวิธีของผูผลิต ซึ่งไดรับการพิจารณาอนุมัติจาก

ผูควบคุมงานแลว ปูนกอที่ผสมแลวเกินกวา 1 ชม. หามนํามาใช 

8.3.2 แนวปูนกอจะตองหนาประมาณ 1 ซม. และตองใสปูนกอใหเต็มรอยตอโดยรอบกอนวัสดุ

กอ การเรียงกอตองกดกอนวัสดุกอและใชเกรียงโลหะปาดปูนสวนเกินออกโดยรอบกอน

หามใชปูนกอที่เร่ิมแข็งตัวหรือเศษปูนกอที่เหลือรวงจากการกอมาใชกออีก 

8.3.3 ผูรับจางจะตองทําการกอผนังดวยชางฝมือดี มีความชํานาญงานโดยเฉพาะ การกอใหกอ

สลับแนวและใหไดคุณภาพของผนังกอตามมาตรฐานการทนไฟ ถูกตองตามตําแหนงที่

แสดงในแบบหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด ในกรณีมิไดระบุมาตรฐานใดๆ ไวใหยึดถือตาม

มาตรฐานปองกันอัคคีภัย ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ที่ 3002 ฉบับลาสุด 

8.3.4 ผนังกอบนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทุกแหง ผิวหนาของพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กจะตองทําผิว

ใหหยาบ แลวทําความสะอาดและราดนํ้าใหเปยกเสียกอนที่จะกอผนัง และโดยเฉพาะการ

กอผนังริมนอกโดยรอบอาคาร และโดยรองหองน้ําและหองที่มีการใชน้ําจะตองเทคอนกรตี

เสริมเหล็กตอเนื่องเปนเนื้อเดียวกันกับคอนกรีตพื้นกวางเทากับผนังกอและสูงจากพ้ืน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 10 เซนติเมตรกอน จึงกอผนังทับได 

8.3.5 ผนังกอชนเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวหนาของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กจะตองทําผิวใหหยาบ 

แลวทําความสะอาดและราดน้ําใหเปยกเสียกอน กอนที่จะกอผนังและจะตองย่ืนเหล็ก

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร ยาว 60 เซนติเมตร งอปลายดานที่ฝงในคอนกรีตทุก

ระยะไมเกิน 60 เซนติเมตร เสียบเตรียมไวในเสากอนการทคอนกรีตเสา (หากเสียบ

ภายหลังจะตองใชอีพ็อกซี่ ((Epoxy) ชวยในการยึด)  

8.3.6 ใหกอคอนกรีตบล็อกในลักษณะแหงโดยไมจําเปนตองนําไปแชน้ําหรือสาดน้ํากอน เวนแต

วาตองการทําความสะอาดกอนคอนกรีตบล็อกเทานั้น สวนการกอวัสดุกอประเภทอิฐตางๆ 

กอนนําอิฐมากอจะตองนําไปแชน้ําใหเปยกเสียกอน ถาไมไดระบุในแบบกอสรางเปนอยาง

อ่ืนใหทําการกอผนังในลักษณะสลับแนวเสมอ 
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8.3.7 การกอผนังจะตองไดแนว ไดดิ่ง และไดระดับ โดยการทิ้งดิ่ง และใชเชือกดึงจับระดับทั้ง 2 

แนวตลอดเวลา ผนังกอที่กอเปดชองตางๆ เชน ชองทองานระบบ (Duct) สําหรับระบบ

ปรับอากาศ หรือไฟฟา มีขนาดชองตามที่กําหนดไว และจะตองมีเสาเอ็น และคานทับหลัง

โดยรอบ 

8.3.8 การกอผนังในชวงเดียวกันจะตองกอใหมีความสูงใกลเคียงกัน หามกอผนังสวนหนึ่งสวนใด

สูงกวาสวนที่เหลือเกิน 1 เมตร และผนังกอหากกอไมแลวเสร็จในวันนั้น สวนบนของผนัง

กอที่กอคางไวจะตองหาสิ่งปกคลุมเพ่ือปองกันฝน 

8.3.9 ผนังกอคอนกรีตบล็อกเฉพาะแนวกอนลางสุดที่ติดกับพ้ืน เวลากอใหผูรับจางกรอกปูน

ทรายลงในรูหรือในโพรงของกอนคอนกรีตบล็อกใหเต็มและแนนตลอดแนวกอของผนัง 

8.3.10 ผนังท่ีกอชนคานคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กจะตองเวนชองไว

ประมาณ 10 เซนติเมตร เปนเวลาไมนอยกวา 3 วัน เพ่ือใหปูนกอแข็งตัว และทรุดตัวจนได

ท่ีเสียกอน จึงทําการกอใหชนทองคานหรือทองพ้ืนได 

8.3.11 เมื่อกอนผนังเสร็จเรียบรอยแลวจะตองทําความสะอาดผิวผนังและแนวปูนกอทั้ง 2 ดาน ให

ปราศจากเศษปูนกอเกาะติดผนัง เศษปูนที่ตกที่พื้นจะตองเก็บกวาดทิ้งใหหมดทุกครั้งกอน

ปูนแข็งตัว 

8.3.12 ผนังกอที่กอใหมจะตองไมกระทบกระเทือนหรือรับนํ้าหนักเปนเวลาไมนอยกวา 3 วัน 

หลังจากกอผนังเสร็จเรยีบรอยแลว 

 

8.4 เสาเอ็น และคานทับหลัง 

8.4.1 เสาเอ็น 

มุมผนังกอทุกมุมหรือท่ีผนังกอหยุดลอยๆ โดยไมติดเสาคอนกรีตเสริมเหล็กหรือบริเวณท่ี

ผนังกอติดกับวงกบประตู-หนาตาง จะตองมีเอ็น ขนาดของเสาเอ็น ขนาดของสาเอ็น

จะตองไมเล็กกวา 10 เซนติเมตร และมีความกวางเทากับผนังกอ เสาเอ็นจะตองเสริมดวย

เหล็กเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 9 มิลลเิมตร 2 เสน และมีเหล็กปลอดเวนผาศนูยกลาง 6 

มิลลิเมตร ระยะหาง 20 เซนติเมตร เหล็กเสริมเสาเอ็น จะตองฝงลึกลงในพ้ืนและ

โครงสรางดานบน โดยโผลเหล็กเตรียมไว ผนังกอที่กวางเกินกวา 3.00 เมตร จะตองมีเสา

เอ็นแบงครึ่งชวงตลอดความสูงของผนัง คอนกรีตที่ใช เทเสาเอ็นจะตองใชสวนผสม

ปูนซีเมนต 1 สวน ตอทรายหยาบ 2 สวน ตอหินยอย 4 สวน โดยปริมาตร 

(1) คานทับหลัง 
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ผนังกอที่กอสูงไมถึงทองคาน หรือพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือผนังที่กอชนใตวง

กบหนาตาง หรือเหนือวงกบประตู-หนาตาง ที่กอผนังทับดานบน จะตองมีคาน

ทับหลังและขนาดจะตองไมเล็กกวาเสาเอ็นตามที่ระบุมาแลว โดยคานทับหลัง

ตองสามารถรับน้ําหนักผนังที่กอไดโดยไมทําใหวงกบประตู-หนาตางแอนเสียบรูป 

ใหสงรายละเอียดการเสริมเหล็กเพ่ือขออนุมัติจากผูควบคุมงานและผนังกอที่สูง

เกินกวา 2.50 เมตร จะตองมีคานทับหลังตรงกลางชวง เหล็กเสริมคานทับหลัง

จะตองตอกับเหล็กที่เสียบไวลวงหนาในเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(2) การเสริมความแข็งแรงของผนังกอ 

ผนังกอที่กวางตอเนื่องเกินกวา 6.00 เมตร และ/หรือผนังกอที่สูงตอเนื่องเกินกวา 

5.00 เมตร ใหผูรับจางจัดทําแบบเพ่ือการกอสราง (Shop Drawings) และแสดง

รายการคาํนวณในการจัดทําเสาและ/หรือคานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อเสริมความ

แข็งแรงของผนัง โดยคานคอนกรีตเสริมเหล็กดังกลาวจะตองสามารถรับน้ําหนัก

ผนังกอท่ีกอทับดานบนได คาใชจายทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการนี้ใหถือเปนภาระ

ของผูรับจางทั้งสิ้น และจะถือเปนขออางในการขอตออายุสัญญาไมได 

 

8.5 ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให 

8.5.1 ความคลาดเคลื่อนในแนวดิ่งไมเกิน 6 มม. ในแตละชวงผนังกอ 3.00 เมตร 

8.5.2 ความคลาดเคลื่อนในแนวระดับไมเกิน 6 มม. ในแตละชวงผนังกอ 6.00 เมตร 
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บทที่ 9 

งานเหล็กรูปพรรณ 

 

9.1 ท่ัวไป 

9.1.1 “กรณีท่ัวไป และกรณีพิเศษ” ท่ีระบุในภาคอ่ืนๆ (ถามี) ใหนํามาใชในหมวดนี้ดวย 

9.1.2 บทกําหนดหมวดนี้คลุมถึงเหล็กรูปพรรณ ทอกลม ทอเหลี่ยม (Steel Tubing) ทุกชนิด 

9.1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กรูปพรรณ ซึ่งมิไดระบุแบบและขอกําหนดน้ี และใหเปนไปตาม 

“มาตรฐานสําหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ ทุก

ประการ 

 

9.2 วัสดุ 

เหล็กรูปพรรณทั้งหมดจะตองมีคุณสมบัติสอดคลองกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ มอก. 

1227-2539 GRADE SM400 เปนลําดับแรก หากไมมีใหใชตามมาตรฐาน ASTM GRADE A36 เปนลําดับ

ตอไป 

 

9.3 การกองเก็บวัสดุ 

เหล็กรูปพรรณทั้งที่ประกอบแลวและยังไมไดประกอบจะตองเก็บไวบนพื้นยกเหนือพ้ืนดินจะตอง

รักษาเหล็กใหปราศจากฝุน ไขมัน หรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืนๆ และตองระวังรักษาอยาใหเหล็กเปนเสริม ในกรณีที่

ใชเหล็กท่ีมีคุณสมบัติตางกันหลายชนิดตองแยกเก็บและทําเครื่องหมาย เชน โดยการทาสีแบงแยกใหเห็นอยาง

ชัดเจน 

 

9.4 การจัดทําแบบรายละเอียดแสดงการทํางาน (Shop Drawings) 

กอนที่จะทําการประกอบเหล็กรูปพรรณทุกชิ้น ผูรับจางจะตองจัดทําแบบเพ่ือการกอสราง (Shop 

Drawings) สงตอวิศวกรของผูควบคุมงานเพ่ือรับความเห็นชอบโดยแบบเพ่ือการกอสราง (Shop Drawings) 

นั้น จะตองประกอบดวย 

9.4.1 แบบที่สมบูรณแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการตัดตอ การประกอบ และการติดตั้งรูสลัก

เกลียว รอยเชื่อม และรอยตอที่กระทําในโรงงาน 

9.4.2 สญัลักษณตางๆ ที่ใชจะตองเปนไปตามมาตรฐานสากล 

9.4.3 จะตองมีสําเนาเอกสารแสดงบัญชีวัสดุ และวิธีการยกติดตั้ง ตลอดจนการยึดโยงชั่วคราวให      

ผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนดําเนนิงาน 
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9.5 การดัด 

การดดัตองทําดวยความระมัดระวังเพื่อมิใหเกิดดารบิดเบี้ยว หรือเกิดเปนริ้วลูกคลื่นการดัดแผนเหล็ก

ที่อุณหภูมิปกติจะตองใชรัศมีของการดัดไมนอยกวา 2 เทา ของความหนาของแผนเหล็กนั้น ในกรณีที่ทําการ

ดัดที่อุณหภูมิสูงหามทําใหเย็นตัวลงโดยเร็ว สําหรับเหล็กกําลังสูง (High-Strength-Steel) ใหทําการดัดที่

อุณหภูมิสูงเทานั้น 

 

9.6 รู และชองเปด 

การเจาะ หรือตัด หรือกดทะลุใหเปนรูตองกระทําตั้งฉากกับผิวของเหล็กนอกจากจะระบุเปนอยาง

อ่ืน หามใชวิธีเจาะรูดวยไฟ หากรูท่ีเจาะไวไมถูกตองจะตองอุดใหเต็มดวยวิธีเช่ือมและเจาะรูใหมใหถูกตําแหนง

ในเสาที่เปนเหล็กรูปพรรณซึ่งตอกับคาน ค.ส.ล. จะตองเจาะรูไวเพ่ือใหเหล็กเสริมในคานคอนกรีตสามารถลอด

ไดรูจะตองเรยีบรอยปราศจากรอยขาดหรือแหวง ขอบรซูึ่งคมและยื่นเล็กนอยอันเกิดจากการเจาะดวยสวานให

ขจัดออกใหหมดดวยเครื่องมือที่เหมาะสมโดยลบมุม 2 มิลลิเมตร ชองเปดอื่นๆ นอกเหนือจากรูสลักเกลียว

จะตองเสริมแหวนเหล็กซึ่งมีความหนาไมนอยกวาความหนาขององคอาคารท่ีเสริม รูหรือชองเปดภายในของ

แหวนจะตองเทากับชองเปดขององคอาคารที่เสริมนั้น 

 

9.7 การประกอบ และยกติดตั้ง 

9.7.1 ใหพยายามประกอบที่โรงงานใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 

9.7.2 การตัดเฉือน ตัดดวยไฟ สกัด และกดทะลุ ตองกระทําอยางละเอียดประณีต 

9.7.3 องคอาคารที่วางทาบกันจะตองวางใหแนบสนิทเต็มหนา 

9.7.4 การติดตัวเสริมกําลังและองคอาคารยึดโยงใหกระทําอยางประณีต สําหรับตัวเสริมกําลังที่

ติดแบบอัดแนนตองอัดใหสนิทจรงิๆ 

9.7.5 รายละเอียดใหเปนไปตาม “มาตรฐานสําหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถาน

แหงประเทศไทยฯ ที่ 1003-18 ทุกประการ” 

9.7.6 ในกรณทีี่ใชไฟเปนตัวตัดจะตองมีเคร่ืองมือกลเปนตัวนํา 

 

9.8 การเช่ือม 

9.8.1 ใหเปนไปตามมาตรฐาน AISC/AWS สําหรับการเชื่อมในงานกอสรางอาคาร 

9.8.2 ผิวหนาที่จะทําการเชื่อมจะตองสะอาดปราศจากสะเก็ดรอน ตะกรัน สนิม ไขมัน สี และ

วัสดุแปลกปลอมอ่ืนๆ ที่จะทําใหเกิดผลเสียตอการเชื่อมได 
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9.8.3 ในระหวางการเชื่อมจะตองยึดชิ้นสวนที่จะเชื่อมติดกันใหแนนเพ่ือใหผิวแนบสนิทสามารถ

ทาสีอุดไดโดยงาย 

9.8.4 หากสามารปฏิบัติไดใหพยายามเชื่อมในตําแหนงราบ 

9.8.5 ใหวางลําดับการเชื่อมใหดีเพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบี้ยว และหนวยแรงตกคางในระหวาง

กระบวนการเชื่อม 

9.8.6 ในการเชื่อมแบบชนจะตองในลักษณะที่จะใหไดการซึบซาบ (Penetration) โดยสมบูรณ 

โดยมิใหกระเปาะตะกรันขังอยูในกรณีนี้อาจใชวิธีลบมุมตามขอบหรือแผนหนุน (Backing 

Plates) ก็ได 

9.8.7 ชิ้นสวนท่ีจะตองเช่ือมแบบทาบจะตองวางใหชิดกันที่สุดเทาที่จะมากได และไมวากรณีใด

จะตองหางกันไมเกิน 6 มิลลิเมตร 

9.8.8 ชางเชื่อมจะตองมีความชํานาญในเร่ืองการเชื่อมเปนอยางดี โดยชางเชื่อมทุกคนจะตองมี

หนังสือรับรองวาผานการทดสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได เชน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน เปน

ตน 

9.8.9 สําหรับเหล็กหนาตั้งแต 25 มม. ขึ้นไป ตองใหความรอน (Preheat) กอนเชื่อมโดยใหผู

รับจางเสนอวิธีการตอวิศวกรของผูควบคุมงานเพ่ือรับความเห็นชอบ 

9.8.10 สําหรับเหล็กหนา 50 มม. ขึ้นไป ใหเชื่อมแบบซับเมิรจ อารค เวลดิ้ง (Submerged Arc 

Welding) 

 

9.9 การตรวจสอบรอยเชื่อม 

ผูรับจางจะตองทําการตรวจสอบความสมบูรณของรอยเชื่อมในตําแหนงที่ผูออกแบบหรือวิศวกรของ

ผูควบคุมงานเปนผูกําหนดลักษณะของรอยเชื่อมที่ยอมรับไดจะตองมีพ้ืนผิวที่เรียบ ไมมีมุมแหลมคมไดขนาด

ตามที่กําหนดในแบบ และจะตองไมมีรอยแตกราวโดยใชวิธีการตรวจสอบดังตอไปนี้ 

9.9.1 ในกรณกีารเชื่อมแบบทาบ (Fillet Weld) 

ใหทดสอบโดยการใชดาย เพเนทราน (Dye Penetrant) ซึ่งรายละเอียดการทดสอบให

เปนไปตามมาตรฐาน ASTM E 165 หรือทดสอบโดยแมกเนติก พารติเคิล (Magnetic 

Particle) ซึ่งรายละเอียดการทดสอบใหเปนไปตามมาตรฐาน ASTM E 709 

9.9.2 ในกรณกีารเชื่อมแบบตอชน (Butt Weld) 

(1) เม่ือแผนเหล็กที่นํามาตอเชื่อมมีความหนาไมเกิน 40 มม. ใหทําการตรวจสอบ

รอยเชื่อมโดยใชวิธีเอ็กซเรย (X-ray) รายละเอียดการทดสอบใหเปนไปตาม

มาตรฐาน ASTM E 94 และ ASTM E 142 
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(2) เมื่อแผนเหล็กที่นํามาตอเชื่อมมีความหนาเกิน 40 มม. ใหทําการตรวจสอบรอย

เชื่อมโดยใชวิธีรังสีแกมมา (Gamma-ray) หรือทดสอบโดยใชอุลตราโซนิค 

(Ultrasonic) 

ท้ังนี้ ผลการทดสอบจะตองได รับการรับรองจากผู เชี่ยวชาญจากสถาบันที่ เชื่อถือได

รายละเอียดเก่ียวกับการตรวจสอบรอยเชื่อมนอกเหนือจากท่ีกําหนดในขอกําหนดนี้ใหเปนไปตาม

มาตรฐาน AWS  

 

9.10 การซอมแซมรอยเชื่อม 

9.10.1 บริเวณที่ไดรับการตรวจสอบรอยเชื่อมแลวพบวามีปญหาจะตองทําการขจัดทิ้งและทําการ

เชื่อมแลวตรวจสอบใหม 

9.10.2 ในบริเวณโลหะเชื่อมท่ีมีรอยแตกจะตองขจัดรอยเชื่อมออกวัดจากปลายรอยแตกไมนอย

กวา 50 มม. และทําการเชื่อมใหม 

9.10.3 หากองคอาคารเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปรางข้ึนจากการเชื่อมจะตองทําการแกไขใหได

รูปทรงท่ีถูกตองหรือเสริมความแข็งแรงใหมากกวาหรือเทียบเทากับรูปทรงที่เกิดจากการ

เชื่อมที่ถูกตอง 

 

9.11 งานสลักเกลียว 

9.11.1 การตอกสลักเกลียวจะตองกระทําดวยความประณตีโดยไมทําใหเกลียวเสียหาย 

9.11.2 ตองแนใจวาผิวรอยตอเรียบและผิวที่รองรับจะตองสัมผัสกันเต็มหนากอนจะทําการขัน

เกลียว 

9.11.3 ขันรอยตอดวยสลักเกลียวทุกแหงใหแนนโดยใชกุญแจปากตายท่ีถูกขนาด 

9.11.4 ใหขันสลักเกลียวใหแนนโดยมีเกลียวโผลจากสลักเกลียวไมนอยกวา 3 เกลียวหลังจากนั้น

ใหทุบปลายเกลียวเพ่ือปองกันมิใหใหสลักเกลียวคลายตัว 

 

9.12 การตอ และประกอบในสนาม 

9.12.4 ใหปฏิบัติตามที่ระบุในแบบขยายและคําแนะนําในการยกติดตั้งโดยเครงครดั 

9.12.5 คาผิดพลาดที่ยอมให ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานสําหรับอาคารเหล็กรูปพรรณของ

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 
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9.12.6 จะตองทํานั่งราน ค้ํายัง ยึดโยงฯลฯ ใหเพียงพอ เพ่ือยึดโครงสรางใหแนนหนาอยูในแนว 

และตําแหนงที่ตองการเพ่ือความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงานจนกวางานประกอบจะเสร็จ

เรียบรอยและแข็งแรงดีแลว 

9.12.7 หมุด (Rivet) ใหใชสําหรับยึดชิ้นสวนตางๆ เขาหากันโดยไมใหเหล็ก (โลหะ) เกิดการบิด

เบี้ยวชํารุดเทานั้น 

9.12.8 หามใชวิธีตัดดวยแกสเปนอันขาดนอกจากจะไดรับอนุมตัิจากวิศวกรของผูควบคุมงาน 

9.12.9 สลักเกลียวยึด และสมอใหติดตั้งโดยใชแบบนําเทานั้น 

9.12.10 แผนรอง (Base Plate) 

(1) ใชตามที่กําหนดในแบบขยาย 

(2) ใหรองรับ และปรับแนวดวยลิ่มเหล็ก 

(3) หลังจากไดยกติดตั้งเสรจ็เรียบรอยแลวใหอัดมอรตาชนิดที่ไมหดตวั (Non-Shrink 

Mortar) ใตแผนรองใหแนนแลวตัดขอบลิ่มใหเสมอกับขอบแผนรอง โดยท้ิงสวน

ที่เหลือไวในที่ 

(4) ในกรณีที่ใชสมอ (Anchor Bolt) จะตองฝงสมอ (Anchor Bolt) ใหไดตําแหนง

และความสูงท่ีถูกตองและระวังไมใหหัวเกลียวบิด งอ เสียรูป หรือขึ้นสนิม และ

ถาไมมีการระบุในแบบใหยึดขันกับแผนรองโดยใชนัทคู (Double Nuts) 

 

9.13 การปองกันเหล็กมิใหผุกรอน 

9.13.1 เกณฑกําหนดท่ัวไป 

งานนี้หมายถึงรวมถึงการทาสีและการปองกันการผุกรอนของงานเหล็กใหตรงตามบท

กําหนดและแบบ และใหเปนไปตามขอกําหนดของสัญญานี้ทุกประการ 

9.13.2 ผวิที่จะทาสี 

(1) การทําความสะอาด 

 กอนจะทาสีบนผิวใดๆ ยกเวนผิวที่อาบโลหะสําหรับโครงสรางเหล็กที่มี

ความหนาไมเกิน 4 มม. ผูรับจางจะตองขัดผิวใหสะอาดโดยใชเครื่องมือขัด

ที่เหมาะสมตามมาตรฐานการเตรียมพ้ืนผิวของสีทารองพ้ืนนั้นๆ สําหรับ

โครงสรางเหล็กที่มีความหนามากกวา 4 มม. ใหใชเครื่องพนทราย (Sand 

Blast) 

 สําหรับรอยเชื่อมและผิวเหล็กท่ีไดรับความกระทบกระเทือนจากการเชื่อม

จะตองเตรียมผิวสําหรบัทาสีใหมเชนเดียวกับผิวทั่วไปตามวิธีในขอกอนหนา 
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 ทันทีกอนที่จะทาสีครั้งตอไปใหทําความสะอาดผิวซึ่งทาสีไวกอนหรือผิวท่ี

ฉาบไวจะตองขจัดสีที่รอนหลุด และสนิมออกใหหมดและจะตองทําความ

สะอาดพื้นที่สวนที่ถูกน้ํามัน และไขมันตางๆ แลวปลอยใหแหงสนิทกอนจะ

ทาสีทับ 

9.13.3 สรีองพ้ืน 

หากมิไดระบุเปนอยางอ่ืนงานเหล็กรูปพรรณทั้งหมดใหทาสีรองพ้ืนดวยสีกันสนิมระบบแอ

ลคิดชนิดไรสารตะกั่ว และไรสารโครเมต โดยมีสารประกอบซิงคฟอสเฟตเปนสารปองกัน

สนิม 2 ช้ัน ชั้นละ 40 ไมครอน ในกรณีที่เหล็กรูปพรรณฝงในคอนกรีตไมตองการทาสี

ท้ังหมดแตจะตองขัดผิวใหสะอาดกอนเทคอนกรีตหุม 

 

9.14 การปองกันไฟ 

ชิ้ น ส วน เหล็ กรูปพรรณ ซึ่ ง ถูก กํ าหนดให มี การป องกั น ไฟตามแบบนั้ น ให ถือป ฏิ บัติ ต าม 

“พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2549)” โดยการเลือกใชวัสดุ

สําหรับปองกันไฟ ชนิดสีกันไฟและวิธีการติดตั้ง จะตองคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมิใหเกิดมลภาวะ มี

ความคงทนถาวร ตลอดจนการดูแลและบํารุงรักษา จะตองไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัตงิานในระยะยาว โดยมี

ลักษณะโครงสรางเหล็กที่จะตองทําสีกันไฟ ดังน้ี 

9.14.1 เสา, เสาเอียง, เสาค้ํายัน ซึ่งไมมีคอนกรีตหรือฉนวนปองกันไฟหุมจะตองทําสีกันไฟโดยมี

อัตราการทนไฟไดนอยกวาสามชั่วโมง 

9.14.2 คานเหล็ก, โครงเหล็กรูปพรรณ ซึ่งไมมีคอนกรีตหรือฉนวนปองกันไฟหุม (ยกเวนแปและ 

Bracing Rod) ซึ่งอยูภายในอาคารจะตองทําสีกันไฟ โดยมีอัตราการทนไฟไมนอยกวาสาม

ชั่วโมง 

9.14.3 โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ ซึ่งไมมีคอนกรีตหรือฉนวนปองกันไฟหุม (ยกเวนแปและ 

Bracing Rod) ที่อยูสูงจากระดับพื้นใตโครงหลังคาไมเกิน 8 เมตร จะตองทําสีกันไฟ โดยมี

อัตราการทนไฟไดนอยกวาสองชั่วโมง 

9.14.4 โครงเหล็กกันสาด (Canopy) และสวนตกแตงภายนอกอาคารไมตองทําสีกันไฟ 
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บทที่ 10 

งานเหล็กทางสถาปตยกรรม 

 

10.1 ราวบันไดและราวกันตก 

10.1.1 ผูรับจางตองดําเนินการติดตั้งดวยชางฝมือดีมีประสงการณ ซึ่งสามารถแสดงผลงานที่ผาน

มาใหดูได และทํางานดวยความประณีต ใหไดงานที่ปรากฏเรียบรอย สวยงาม มั่นคง 

แข็งแรง มีรูปลักษณะตามที่แสดงในแบบกอสรางใหผูรับจางจัดทําแบบเพ่ือการกอสราง 

(Shop Drawings) แสดงการติดตั้งราวบันไดและราวกันตกในแตละลักษณะเพื่อขออนุมัติ

กอนดําเนินการ ผูรับจางจะตองเตรียมการติดตั้งฝงชิ้นสวนสําหรับยึดโครงบันไดหรือราว

กันตกไวลวงหนาในคอนกรีตใหถูกตองตามวัสดุที่ใชท้ังตําแหนงและจํานวน ความลึกไม

นอยกวา 10 ซม. จากผิวสําเร็จ ความกวางใหญกวาเสาของราวที่ใชโดยรอบ 20 มม. หาม

ผูรับจางทําการเคาะ สกัด โครงสราง เพ่ือการทํางานราวบันไดหรือราวกันตก โดยมิไดรับ

การพิจารณาเห็นชอบจากผูควบคุมงานโดยเด็ดขาด 

10.1.2 ราวบันได/ราวกันตกโลหะ ในสวนที่ติดตั้งคามระบบยึดดวยน็อต (Bolt) ใหปฏิบัติตาม

ขอกําหนดงานเหล็กรูปพรรณ ในสวนที่ติดตั้งโดยวิธีเชื่อมขัดแตงรอยเชื่อมใหเรียบรอยใน

บริเวณท่ีมีการหักมุมใหใชวิธีดัดโคงใหสวยงามใหผูรับจางทําตัวอยางวัสดุแสดงการดัดโคง 

และการแตงรอยเชื่อมใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนดําเนินการ เมื่อเชื่อมเสาของราว

เขากับชิ้นสวนที่ฝงไวลวงหนาและผูควบคุมงานตรวจความถูกตองสมบูรณของรอยเชื่อม

เรียบรอยแลว ใหอุดชองวางรอบเสาราวดวยวัสดุชนิดที่ ไมยืดหดตัว (Nonshrink, 

nonmetallic grout) กรอกกระทุ งให เต็ม แลวจึงทําวัสดุตกแตงผิวตามขอกําหนด 

อุปกรณยึดตางๆ ที่จําเปน เชน เอ็กแพนชั่น โบลท (Expansion Bolt) ตะปูเกลียว, พุก

ตางๆ ใหใชตามความเหมาะสมกับลักษณะงานที่แสดงในแบบเพ่ือการกอสราง (Shop 

Drawings) ปลายทอที่อยูลอยๆ ใหใชแผนวัสดุชนิดเดียวกับทอเชื่อมปดทุกปลายขัดรอย

แตงเช่ือมใหเรียบรอย 

(1) ราวบันได ราวกันตกสเตนเลส บันไดสเตเลส รวมท้ังทอสเตนเลสอ่ืนๆ ท่ีใชใน

โครงการนี้ ถาไมไดระบุไวในแบบเปนอยางอื่นใหใชเกรด 304 ทั้งหมด ผิวขัดลาย

จากโรงงาน (Hair Line) หนาไมต่ํากวา 1 มม. คุณสมบัติตาม มอก. 1006-2535 

แบงแยกลักษณะการใชงานและมีขนาดตามที่แสดงในแบบ 
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(2) ราวบันไดและราวกันตกเหล็กใหใชทอเหล็กกลา ประเภทที่ 2 (คาดเสนสีน้ําเงิน

รอบทอ) มีคุณสมบัติตาม มอก.276-2532 ขนาดตามที่แสดงในแบบ พนสีตาม

ขอกําหนดในหมวดงานสี 

 

10.2 ทอเหล็ก 

ทอเหล็กสําหรับงานสถาปตยกรรมท้ังหมดที่ใชในโครงการนี้ ถาไมไดระบุไวเปนอยางอ่ืนในแบบ

กอสราง ใหใชเปนทอเหล็กอาบสังกะสี ประเภทที่ 2 (คาดเสนสีน้ําเงินรอบทอ) มีคุณสมบัติตาม มอก. 277-

2532 เสนผาศูนยกลางตามที่ระบุในแบบกอสราง ทาสีในสวนที่มองเห็นตามขอกําหนดในหมวดงานสี การ

ประกอบและติดต้ังใหเปนไปตามขอกําหนดในงานเหล็กรูปพรรณ 

 

10.3 งานสเตนเลส 

แผนสเตเลสท้ังหมดสําหรับโครงการนี้ ถาไมไดระบุไวเปนอยางอื่นในแบบกอสรางใหใชสเตเลสชั้น

คุณภาพ 304 ผิวขัดลายจากโรงงาน (Hair Line) ในสวนที่มองเห็นใน สวนท่ีมองไมเห็นใหใชผิวธรรมชาติความ

หนาไมนอยกวา 1.5 มิลลิเมตร ในกรณีทอสเตเลสจะตองมีคุณสมบัติตาม มอก. 1006-2535 การประกอบและ

ติดตั้งใหเปนไปตามขอกําหนดในงานเหล็กรูปพรรณโดยใหสงแบบเพ่ือการกอสราง (Shop Drawings) เพื่อขอ

อนุมัติกอนทําการติดต้ัง 

 

10.4 จมูกบันได 

ถาไมไดระบุในแบบเปนอยางอ่ืนใหใชจมูกบันไดอลูมิเนียมขนาดกวาง 50 มิลลิเมตร ลึกไมต่ํากวา 20 

มิลลิเมตร รองกันลื่นขนาด 6 รอง มีขาสําหรับยึดปูนทรายใหใชผลิตภัณฑ Apace หรือ Infinite หรือ DP หรือ

เทียบเทา การติดตั้งจะตองฝงเดือยยึดของจมูกบันไดเขากับปูนทรายปรับระดับของบันไดและเมื่อติดตั้งเสร็จ

เรียบรอยแลว ระดับผิวบนของจมูกบันไดจะตองเสมอกับระดับผิวสําเร็จของลุกนอนบันได ไมวากรณีใดๆ ไม

อนุญาตใหมีการตอจมูกบันไดโดยเด็ดขาด และจะตองติดแถบพลาสติก หรือวัสดุอื่นใดเพื่อปองกันผิวจมูก

บันไดมิใหเกิดความเสียหายในขณะทําการกอสราง 
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บทที่ 11 

งานฉนวนปองกันความรอน 

 

11.1 ท่ัวไป 

11.1.1 ผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายและจัดหาวัสดุ แรงงาน อุปกรณท่ีจําเปนสําหรับการ

กอสรางงานฉนวนปองกันความรอนตามท่ีระบุในแบบและรายการประกอบแบบ 

11.1.2 ผูรับจางตองสงรายละเอียดของฉนวนปองกันความรอนที่เลือกใชจากผลิตภัณฑท่ีระบุไว 

โดยแสดงคุณสมบัตขิองวัสดุฉนวนแตละชนิด ตัวอยางที่จะใชจรงิสําหรับโครงการนี้ ผลการ

ทดสอบ วิธีการติดตั้ง และขอมูลประกอบอ่ืนๆ ตามท่ีผูควบคุมงานตองการเพ่ือพิจารณา

ตรวจสอบ 

11.1.3 ผูรับจางตองเก็บรักษาวัสดุฉนวนที่สงเขาหนวยงานกอสรางใหพนจากความเสียหาย อัน

อาจจะเกิดขึ้นจากความชื้น สิ่งสกปรก อุณหภูมิ และสิ่งอ่ืนๆ โดยปฏิบัติตามวิธีการเก็บ

รักษาของผูผลิตอยางเครงครัด การกองเก็บใหเก็บในลักษณะหีบหอบรรจุเดิมที่ไดรับมา

จากการขนสง ซอมแซมการบรรจุที่เสียหายและใหกองเก็บในพ้ืนที่แหง 

 

11.2 วัสดุ 

11.2.1 ฉนวนปองกันความรอน 

ฉนวนปองกันความรอนใหใชฉนวนใยแกว ชนิดใสสารปองกันความชื้น หนาไมต่ํากวา 2 นิ้ว หุมดวย

อลูมินั่มฟอลยตามที่ระบุทุกดานเพ่ือปองกันการฟุงกระจาย ขนาดตามความเหมาะสมกับลักษณะงานที่จะ

ติดตั้ง และมีรอยตอนอยที่สุดโดยรอยดังกลาวใหทําเรียบรอยมาจากโรงงาน และมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1) คุณสมบัติ  : ตามมาตรฐาน มอก. 487-2526 

(2) ความหนาแนน : ไมต่ํากวา 32 กิโลกรมัตอลูกบาศกเมตร 

(3) อลูมินั่มฟอลย  : ชนิดตานแรงดึง 3 ทศิทาง ไมลามไฟ, ความหนา 

รวมไมต่ํากวา 0.19 มิลลิเมตร  

(4) เทปอลูมิน่ัมฟอลย : ใหใชชนิดกาวในตัว ขนาดกวาง ไมต่ํากวา 2 นิ้ว 

 

11.2.2 อุปกรณประกอบการตดิตั้ง 

(1) ตะแกรงเหลก็  : ใหใชตะแกรงเหล็กชุบสังกะสี เสนผาศูนยกลางไม 

ต่ํากวาเบอร 18 ขนาดชอง 1”x1”  
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11.3 การติดตั้ง 

11.3.1 การติดตั้งท่ัวไป 

(1) การติดตั้งฉนวนปองกันความรอนจะตองเปนไปตามคูมือการติดตั้งของผูผลิต

ไดรับการพิจารณาอนุมัติจากผูควบคุมงานแลว และเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุ

ใหในรายการประกอบแบบ 

(2) ผูรับจางตองประสานงานกับงานอื่นๆ ที่เก่ียวของจนแนใจวาสําเร็จ และทดสอบ

เรียบรอยแลวจึงจะทําการติดตั้งงานฉนวน ปญหาอ่ืนใดท่ีคาดวาจะเปนอุปสรรค

ตอการติดตั้งใหแจงผูควบคุมงานเปนลายลักษณอักษร 

(3) การตัดแผนฉนวนเพ่ือการติดตั้งจะตองพอดี หรือใหญกวาเพียงเล็กนอยเพ่ือให

เหมาะสมกับขนาดชองที่จะติดตั้ง และเมื่อติดเขาที่แลวจะตองไมมีรองหรือ

ชองวาง หรือเกิดการหลุดหลวมได รอยตัดฉนวนจะตองไดรับการหุมมิใหเกิดการ

ฟุงกระจาย รอยตอแผนฉนวนจะตองปดดวยเทปกาวซึ่งมีผิวชนิดเดียวกับวัสดุที่

หุม 

11.3.2 การติดตั้งฉนวนใตหลังคาโลหะ 

(1) ใหดําเนินการติดตั้งฉนวนปองกันความรอนตามรูปลักษณะที่แสดงในแบบและ

เปนไปตามกรรมวิธีของผูผลิตที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติจากผูควบคุมงานแลว 

11.3.3 การติดตั้งฉนวนโดยวิธีวางบนฝาเพดาน 

(1) ติดตั้งโครงคราวฝาเพดานตามแบบ พรอมตรวจสอบความถูกตองของงานระบบ

ตางๆ  

(2) ปูแผนฉนวนตามที่ระบุจนเต็มพ้ืนที่ เวนพ้ืนที่รอบดวงโคม 3 น้ิว โดยรอบ 

(3) ใชเทปอลูมินั่มฟอลยกวาง 2 นิ้วปดรอบตอระหวางแผนฉนวนทั้งหมด 

(4) ดําเนินการติดตั้งวัสดุผาเพดานตอไป 

11.3.4 การติดตั้งฉนวนในชองผนัง 

(1) ติดตั้งวัสดุผนังดานนอกใหเสร็จเรียบรอย ทําความสะอาดผิวผนังหรือพื้นที่จะ

ติดตั้งฉนวนใหปราศจากฝุนคราบไขมันและสิ่งสกปรกอื่นใด แบงแนวกําหนด

หมุดยึดตามความเห็นชอบของผูควบคมุงาน ติดตั้งหมุดอลูมิเนียมทุกระยะไมเกิน 

40x40 ซม. ยึดหมุดดวยกาวตามชนิดที่เหมาะสมกับพื้นผิวและตามคําแนะนํา

ของผูผลิต 

(2) ตัดฉนวนใหพอดีหรือใหญกวาเล็กนอยเพ่ือใหสามารถตั้งอยูไดโดยไมหลุดหรือ

หลวม นําฉนวนใสในชองผนังดันใหหมุดทะลุแผนแนบสนิทกับผิวที่ติดตั้งฉนวนใช
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แหวนสปริง (Spring Washer) ชนิดล็อคแผนไดในตัวดันยึดแผนฉนวนไวให

เรียบรอย รอยตอแผนฉนวนจะตองชนชิดกันจนมองไมเห็นพ้ืนผิวผนัง 

(3) ใชเทปอลูมินั่มฟอลยกวาง 2 นิ้ว ติดระหวางรอยตอของฉนวนทุกแนวรอยตอ 

(4) ดําเนินการติดตั้งวัสดุผนังดานในตอไป 

 

11.3.5 การติดตั้งฉนวนในพื้นที่อ่ืนๆ 

การติดตั้งวัสดุฉนวนในพ้ืนท่ีอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน ใหผูรับจางสงรายละเอียด

และแบบขยายเพ่ือขออนุมัติจากผูควบคุมงานเปนกรณีๆ ไป 

11.3.6 การปองกัน 

ผูรับจางตองปองกันฉนวนที่ทําการติดตั้งเสร็จแลวใหพนจากดความเสียหายที่อาจจะ

เกิดขึ้นจากความชื้นและการกอสราง ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับฉนวนที่ติดตั้งแลว 

ผูรบัจางตองทําการเปลี่ยนใหใหมโดยถือเปนคาใชจายของผูรับจางเอง 
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บทที่ 12 

หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็กทําระบบกันซึม 

 

12.1 ท่ัวไป 

ผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายพรนอมจัดหาวัสดุ แรงงานที่ชํานาญงานโดยเฉพาะ และสิ่ง

ประกอบท่ีจําเปนสําหรับการทํางานหลังคาและรางน้ําตามที่กําหนด ซึ่งรวมไปถึงงานระบบกันซึมแฟลชชิ่ง 

(Flashing) งานอุดยาแนว และงานตอเนื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวของเพ่ือใหงานหลังคาและรางน้ํา คสล. เสร็จสมบูรณ 

สามารถปองกันการรั่วซึมไดดี 

 

12.2 การเตรียมการ 

หลังคาและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กจะตองผสมน้ํายากันซึมลงไปในสวนผสมคอนกรีต และดําเนินการ

ตามขอกําหนดในหมวดงานคอนกรีตปรับแตงความลาดเอียงเพ่ือการระบายน้ํา ในขณะที่เทคอนกรีตโครงสราง

หลังคา พรอมแตงผิวใหเรียบ ความเอียงลาดของหลังคาถาไมไดระบุไวในแบบเปนอยางอ่ืนใหใช อัตราสวนไม

เกิน 1 : 150 

 

12.3 การเสนอรายละเอียด 

12.3.1 ผูรับจางจะตองสงรายละเอียดขอกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่ใชขอมูลทางเทคนิค 

ขอแนะนํา การติดตั้ง และขอมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับสินคาของตนตามท่ีผูควบคุมงานตองการ

เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 

12.3.2 ผูรับจางตองจัดทําแบบเพ่ือการกอสราง (Shop Drawings) เพ่ือใหผูควบคุมงานตรวจสอบ

โดยแสดงโดยแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1) อัตราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของน้ํา 

(2) แบบขยายการติดตั้งบริเวณติดตั้งบริเวณ ขอบ มุม รอยตอ จุดจบของระบบกัน

ซึมแตละสวน 

(3) การติดตั้งบริเวณรอยตอของอาคาร (ถามี) 

(4) การทําแฟลชชิ่ง (Flashing) ในแตละแหง 

(5) แบบขยายอื่นๆ ที่เก่ียวของหรือจําเปนตามท่ีผูควบคุมงานตองการ 

 

12.4 การทดสอบ 
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ผูรับจางตองทําการทดสอบการรั่วซึมของหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีหลอเสร็จเรียบรอยแลวโดย

การขังน้ําสูงประมาณ 7.5 ซม. ท้ิงไวเปนเวลาไมต่ํากวา 72 ชั่วโมง ถาเกิดการรั่วซึมใหทําการซอมแซมแกไขให

เรียบรอยแลวทําการทดสอบซ้ําจนไมเกิดการร่ัวซึม ทิ้งไวใหแหงสนิท แลวจึงเร่ิมทําระบบกันซึมตอไป 

 

12.5 วัสดุ 

ระบบกันซึมสําหรับผิวคอนกรีตเสริมเหล็กใหใชวัสดุกันซึมชนิดทาประเภทโพลี่ยูรีเทนชนิดใชไดกับ

ภายนอกอาคารปองกันแสง UV ได โดยทาไมต่ํากวา 2 ชั้น ตามอัตราและกรรมวิธีของผูผลิต ความหนาของ

ระบบกันซึมเม่ือแหงทั้งหมด ใหเปนไปตามคูมือการติดตั้งของผูผลิตแตตองไมต่ํากวา 1.3 มิลลิเมตร เชน 

ผลิตภัณฑ PU100/PU120 หรือ Elastoseal HB100 หรือ Lastic Urethane หรือ Sonshield HLM 5000 

หรอืเทียบเทา 

 

12.6 การติดตั้ง 

12.6.1 การทาวัสดุกันซึมใหดําเนินการโดยชางผูชํานาญงานโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถแสดงผลงาน 

และใบรับรองผลงานที่ผานมาได 

12.6.2 การทาวัสดุกันซึมจะตองทําบนผิวที่แหงและสะอาดปราศจากฝุนผง คราบน้ํามันและงาน

ระบบตางๆ (ถามี) ติดต้ังเสร็จเรียบรอยและไดรับการตรวจพิจารณาจากผูควบคุมงานแลว 

12.6.3 บริเวณขอบมุมที่ทาวัสดุกันซึม จะตองไดรับการทาํมุมเอียงขนาด 3 x  3 ซ ม .  ไ ว

ลวงหนาในขณะเทคอนกรีต และใหทําสูงข้ึนตามแนวขอบผนังอยางนอย 15 ซม. ในกรณี

ผนังรางน้ําใหทําสูงขึ้นมากกวาความสูงของรางน้ําอยางนอย 15 ซม. ซอนปลายวัสดุกันซึม

ในรองที่เตรียมไวอุดดวยวัสดุอุดยาแนวประเภทซิลิโคนใหเรยีบรอย 

12.6.4 ในกรณีไมสามารถซอนปลายวัสดุกันซึมได จะตองทําแผนปดครอบมุม (Flashing) ปองกัน

ปลายวัสดุกันซึมโดยใชแผนอลูมิเนียมหรือแผนสเตนเลส หนาไมนอยกวา 1.5 มม. พับตาม

ความเหมาะสมกับการใชงาน ทาสีบิทูมินัส (Bituminous Paint) ในสวนที่สัมผัสกับปูแลว

อุดยาแนวดวยซิลิโคนใหเรียบรอย 

12.6.5 รายละเอียดอื่นๆ ที่ไมไดกลาวถึงใหเปนไปตามกรรมวิธีของผูผลิตและไดรับการพิจารณา

เห็นชอบจากผูควบคุมงานแลว 

 

12.7 การรับประกัน 
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ผูรับจางจะตองใบรับประกันผลงานที่ออกโดยผูติดตั้งหรือผูผลิต ทั้งดานคุณภาพวัสดุและคุณภาพใน

การติดตั้งวาจะไมเกิดการรั่วซึมเปนเวลาไมต่ํากวา 10 ป ถาเกิดปญหาการรั่วซึมขึ้น ผูรับจางจะตองดําเนินการ

แกไข หรือจัดทําใหใหมจนใชงานไดดี โดยเปนคาใชจายของผูรับจางทั้งหมด 
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บทที่ 13 

งานหลังคา ผนัง เกล็ดและฝาเพดานโลหะ 

 

13.1 ท่ัวไป 

13.1.1 ผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจาย พรอมจัดหาวัสดุแรงงานท่ีชํานาญงานโดยเฉพาะและ

อุปกรณประกอบที่จําเปนสําหรับการติดตั้งหลังคาดโลหะ ผนังโลหะ เกล็ดโลหะและฝา

เพดานโลหะ พรอมแผนปดปลาย (End Closer) และแผนปดครอบมุม (Flashing) ตางๆ 

ใหเสร็จเรียบรอยสมบูรณมีความม่ันคงแข็งแรงและปองกันการรั่วซึมไดดี 

13.1.2 มาตรฐานอางอิงท่ีใชสําหรับการออกแบบ ระบบหลังคาและผนังโลหะโครงการนี้ใหเปนไป

ตามมาตรฐาน ว.ส.ท. 1018-46 หรือ AS 1562-1, AS 4040.1, AS 4040.2 หรือมาตรฐาน

อ่ืนๆ ที่เทียบเทา โดยตองไดรบัความเห็นชอบจากผูควบคุมงานและคระกรรมการตรวจการ

จาง 

 

13.2 การเสนอรายละเอียด 

13.2.1 ผูรับจางจะตองจัดทําและสงรายละเอียดดังตอไปนี้ ใหผูควบคุมงานพิจารณาตรวจสอบ

กอนดําเนินการสั่งซื้อวัสดุ ขอกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่ใชขอมูลทางเทคนิค

ขอแนะนําการติดตั้ง 

13.2.2 จัดทํารายการคํานวณแสดงความเหมาะสมของรูปลอนกับปริมาณน้ําฝนโดยใชสถิติ

ยอนหลังไมนอยกวา 30 ป จัดทํารายการคํานวณแสดงการขยายตัวของระบบหลังคาเมื่อ

ไดรับความรอนและจัดทํารายการคํานวณ ความแข็งแรงของระบบหลังคาและผนังโลหะ 

การรับแรงลมทั้งหมดอัดและแรงดูด ตามมาตรฐานที่กําหนด การเสริมแปหรือโครงคราว

เพ่ือรับอุปกรณยึดใหไดตามจํานวนและการเสริมสวนประกอบอ่ืนๆ เพ่ือใหระบบหลังคา

และผนังโลหะ มีความแข็งแรงและปองกันการร่ัวซึมไดดี โดยเปนคาใชจายของผูรับจาง

ท้ังหมด รายการคํานวณดังกลาวจะตองไดรบัการลงชื่อรับรองจากวิศวกรของผูผลิต และ

ตองแนบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคํานวรใหคณะกรรมการตรวจการจางหรือผู

ควบคุมงานตรวจสอบใหความเห็นชอบ 

13.2.3 รูปลักษณของลอนหลังคาโลหะและผนังโลหะและผนังตามที่แสดงในแบบ เปนแนวทาง

และคงความตองการของผูออกแบบเทานั้นในกรณีที่ผูรับจางคํานวณตามรายการที่ระบุใน

ขอ 6.3.2.2 แลว จําเปนตองมี รูปลักษณและลอนกวางใหญกวาท่ีระบุในแบบ หรือ

จําเปนตองเสริมแปหรือโครงคราวเพื่อเพ่ิมความแข็งแรง ผูรับจางจะตองดําเนินการจัดหา
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และกอสรางตามรายละเอียดที่คํานวณเพ่ือใหงานหลังคาโลหะและผนังโลหะมีความ

แข็งแรง สามารถปองกันการร่ัวซึมไดตามวัตถุประสงคของงาน โดยเปนคาใชจายของผู

รับจางทั้งหมด 

13.2.4 จัดทําแบบเพ่ือการกอสราง (Shop Drawings) เพ่ือใหผูควบคุมงานตรวจสอบกอนทํางาน

หลังคาโลหะ ผนังโลหะ เกล็ดโลหะ และฝาเพดานโลหะ โดยแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1) ตําแหนงการติดตั้งในแตละสวนของงาน 

(2) แบบขยายการติดตั้งในแตละสวนของงาน 

(3) แบบขยายรอยตอเผื่อการขยายตัว (ถามี)  

(4) แบบขยายแสดงตําแหนงการเสริมแปหรือโครงคราว ตามรายการคํานวณ 

(5) แบบขยายแสดงการติดตั้งสวนประกอบตางๆ เชน แผนปดครอบมุม (Flashing), 

ชุดอุปกรณยึด (Fastener Set), แผนปดชายคา (Eaves Flashing), แผนปด

ปลาย (End Closer), แผนปดลอน (Filler Strip) และ อุปกรณ อ่ืนๆ ตาม

ลักษณะของหลังคา ชองแสง ฝาเพดาน และผนัง แบบขยายการใชวัสดุอุดยา

แนว ฯลฯ 

(6) แบบขยายอื่นๆ ที่เก่ียวของตามท่ีผูควบคุมงานตองการ 

13.2.5 จัดสงตัวอยางวัสดุและอุปกรณยึดที่จะใชจริงในโครงการ 

13.2.6 จัดทําและจัดสงรายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่ผูควบคุมงานตองการ 

 

13.3 วัสดุ 

13.3.1 แผนโลหะ 

แผนโลหะรีดลอนสําหรับติดตั้งหลังคา ผนัง เกล็ดและฝาเพดานโลหะทั้งหมดใหใชแผน

เหล็กชุบอลูมิเนียม/สังกะสีและเคลือบสี โดยมีคุณสมบัตดิงัตอไปนี้ 

(1) แผนโลหะรีดลอนท่ีใชสําหรับหลังคาระบบ  Standing Seam ตามหมายเลข

อาคารและตําแหนงการใชที่แสดงในแบบใหใชแผนเหล็กชุบอลูมิเนียม/สังกะสี

และเคลือบสีโพลีเอสเตอร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 คุณสมบัติการเคลือบอลูมิเนียม/สังกะสี  : มอก. 2228-2548 ชั้นคุณภาพ 

250/AZ150 

 ระบบสีเคลือบโพลีเอสเตอร ประกอบดวย 

(ก) ชั้นเคลือบดานบน : สีรองพ้ืนโพลีเอสเตอรหนาไมตํ่ากวา 5 ไมครอน 

เคลือบทับดวยสีโพลีเอสเตอร หนาไมต่ํากวา 20 ไมครอน 
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(ข) ชั้นเคลือบดานลาง  : สีรองพื้นโพลีเอสเตอรหนาไมต่ํากวา 5 ไมครอน 

เคลือบทับดวยสีโพลีเอสเตอร หนาไมต่ํากวา 5 ไมครอน 

 ความหนาของแผนเหล็กกอนเคลือบและรูปลักษณะลอน :  ใหเปนไปตามที่

ระบุในแบบ 

(2) แผนโลหะรีดลอนที่ใชสําหรับหลังคาโลหะและฝาเพดานโลหะและมีการติดตั้ง

ตามระบบสกรู (Bolt System) ในบริเวณที่ปองกันการกัดกรอน ตามหมายเลข

อาคารและตําแหนงการใชที่แสดงในแบบใหใชแผนเหล็กชุบอลูมิเนียม/สังกะสี 

และเคลือบสีโพลีเอสเตอร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 คุณสมบัติการเคลือบอลูมิเนียม/สังกะสี  : มอก. 2228-2548 ชั้นคุณภาพ 

250/ AZ200 หรือ 550/AZ200 

 คุณสมบัติรูปลอน  : มอก. 1128-2535 

 ระบบสีเคลือบโพลีเอสเตอร ประกอบดวย 

(ก) ชั้นเคลือบดานบน  : สีรองพื้นโพลีเอสเตอร หนาไมต่ํากวา 5 ไมครอน 

เคลือบทับดวยสีโพลีเอสเตอร หนาไมต่ํากวา 20 ไมครอน 

(ข) ชั้นเคลือบดานลาง  : สีรองพื้นโพลีเอสเตอรหนาไมต่ํากวา 5 ไมครอน 

เคลือบทับดวยสีโพลีเอสเตอร หนาไมต่ํากวา 10 ไมครอน 

 ความหนาแผนเหล็กกอนเคลือบและรูปลักษณะลอน : ใหเปนไปตามท่ีระบุ

ในแบบ 

(3) แผนโลหะรีดลอนที่ใชสําหรับหลังคาโลหะ ฝาเพดานโลหะและผนังโลหะ และมี

การติด ต้ังตามระบบซอนอุปกรณยึด (Boltless System) และระบบสกรู 

(Boltless System) ในบริเวณทั่วไป ตามหมายเลขอาคารและตําแหนงการใชท่ี

แสดงในแบบใหใชแผนเหล็กชุบอลูมิเนียม/สังกะสีและเคลือบสีโพลีเอสเตอร โดย

มีรายละเอียดดังนี้ 

 คุณสมบัติการเคลือบอลูมิเนียม/สังกะสี  : มอก. 2228-2548 ชั้นคุณภาพ 

250/AZ150 หรอื 550/AZ150  

 คุณสมบัติรูปลอน  :  มอก. 1128-2535 

 ระบบสีเคลือบโพลีเอสเตอร ประกอบดวย 

(ก) ชั้นเคลือบดานบน  : สีรองพื้นโพลีเอสเตอร หนาไมต่ํากวา 5 ไมครอน 

เคลือบทับดวยสีโพลีเอสเตอร หนาไมต่ํากวา 20 ไมครอน 
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(ข) ชั้นเคลือบดานลาง  : สีรองพื้นโพลีเอสเตอรหนาไมต่ํากวา 5 ไมครอน 

เคลือบทับดวยสีโพลีเอสเตอร หนาไมต่ํากวา 5 ไมครอน 

 ความหนาแผนเหล็กกอนเคลือบและรูปลักษณะลอน  : ใหเปฝนไปตามที่

ระบุในแบบ 

(4) แผนโลหะรีดลอนที่ใชสําหรับเกล็ดโลหะและมีการติดตั้งตามระบบสกรู (Bolt 

System) ใหใชแผนเหล็กชุบอลูมิเนียม/สังกะสีและเคลือบสีโพลีเอสเตอร โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 คุณสมบัติ  : มอก. 2228-2548 ชั้นคุณภาพ 550/AZ150 

 ระบบสีเคลือบโพลีเอสเตอร ประกอบดวย 

(ก) ชั้นเคลือบดานบน  : สีรองพื้นโพลีเอสเตอร หนาไมต่ํากวา 5 ไมครอน 

เคลือบทับดวยสีโพลีเอสเตอร หนาไมต่ํากวา 20 ไมครอน 

(ข) ชั้นเคลือบดานลาง  : สีรองพื้นโพลีเอสเตอรหนาไมต่ํากวา 5 ไมครอน 

เคลือบทับดวยสีโพลีเอสเตอร หนาไมต่ํากวา 5 ไมครอน 

 ความหนาผานเหล็กกอนเคลือบและรูปลักษณะขนาดเกล็ด : ใหเปนไป

ตามที่ระบุในแบบ 

13.3.2 สกรูใหเปนไปตามมาตรฐาน AS 3566 Class 3 สําหรับบริเวณทั่วไปและ AS 3566 Class 

4 สําหรับบริเวณ ท่ีปองกันการกัดกอน หรือเทียบเทา ระบบสีของหัวสกรูใหผ าน

กระบวนการอบสีตามมาตรฐานของผูผลิต โดยมีสีเชนเดียวกับสีของแผนที่ใชติดตั้ง พรอม

แหวนยางอีพีดีเอ็ม (EPDM) และอุปกรณการยึดติดตั้งครบชุด ขนาดที่ใชในแตละจุดให

เปนไปตามคูมือการติดตั้งของผูผลิต 

13.3.3 อุ ป ก รณ ข ายึ ด ต าม ระ บ บ ซ อ น อุ ป ก รณ ยึ ด ต า งๆ  ให เป น ไป ต าม ม าต รฐาน 

AS1397/G300/Z200 หรือเทียบเทาขนาดใหเปนไปตามมาตรฐานของแตละผลิตภัณฑ 

13.3.4 แผนโปรงแสงใหใชไฟเบอรกลาสชนิดเสริมแรงดวยใยแกว (Glass Fibre) และเรซินเกรดสูง 

คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 612-2549 น้ําหนักไมต่ํากวา 2400 กรัม/ตร.ม. โดยผิวบน

เคลือบดวยเจลปองกันแสง UV ผิวลางเคลือบดวยสารพิเศษชวยยืดอายุการใชงาน สีและ

รูปลักษณะแผนใหเปนไปตามที่แสดงในแบบ ความหนารวมแผนไฟเบอรกลาสไมต่ํากวา 

1.5 มม. พรอมการรับประกันดังตอไปนี้ 

(1) การรับประกันน้ําไมร่ัวซึม (ทะลุแผน) ไมต่ํากวา  25  ป 

(2) การรับประกันปริมาณแสงผาน  ไมต่ํากวา  20  ป 

(3) การรับประกันชั้นผิวเคลือบ  ไมต่ํากวา   7   ป 



-63- 

 

 

 

 

13.4 การติดตั้ง 

13.4.1 ผูรับจางจะตองตรวจสอบความถูกตองของโครงสรางหลังคา ความลาดเอียง ระดับแปแนว

และระยะโครงคราวของผนังโลหะ เกล็ดโลหะ และฝาเพดานโลหะ ความเรียบรอยสมบูรณ

ของสีพนโครงรองรับ หากพบปญหาที่คาดวาจะเปนอุปสรรคตอการติดตั้งใหแจงผูควบคุม

งานทราบทันที  

13.4.2 แผนโลหะรีดลอนและแผนโปรงแสงที่จะนํามาใชติดตั้งจะตองมีรูปลักษณะถูกตองตามแบบ 

และจะตองทําความสะอาดใหปราศจากคราบน้ํามัน ไขมัน และคราบสกปรกตางๆ 

13.4.3 ผูดําเนินการผลิตหรือรีดลอนแผนโลหะของแตละผลิตภัณฑ จะตองเปนผูดําเนินการติดตั้ง

ในผลิตภัณฑของตนเอง การติดตั้งจะตองดําเนินการโดยชางผูชํานาญงานดานนี้โดยเฉพาะ

และเปนไปตามคูมิการติดตั้งของผูผลิต มีความหนาแนน มั่นคง แข็งแรง สามารถรับแรงลม

ไดโดยไมสั่นคลอน หรือหลุดรวง ระบบการติดตั้งสําหรับโครงการนี้ มีทั้งระบบ Standing 

Seam ระบบสก รู (Bolt System) และระบบซอน อุปกรณ ยึด  (Boltless System) 

ตําแหนงแสดงการติดตั้งของแตละระบบใหดูในแบบ 

13.4.4 การติดตั้งแผนหลังคา, ผนัง, เกล็ดโลหะ, แผนปดมุม (Flashing), แผนปดปลาย (End 

Closer), แผนปดลอน (Filler Strip) และอุปกรณทั้งหมดจะตองทําการติดตั้งตามคูมือของ

ผูผลิตอยางถูกตองครบถวน ดําเนินการอุดยาแนวเพ่ือปองกันการรั่วซึม 

13.4.5 ความยาวของแผนโลหะใหใชความยาวสูงสุดตามแบบ (ไรรอยตอ) โดยใหนําเครื่องจักรมา

ขึ้นรูปลอนที่หนวยงานกอสรางในตําแหนงที่สะดวกตอการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ใหเพิ่มความ

แข็งแรงในการติดตั้งระบบหลังคา โดยการเสริมแปหรือโครงคราวเพื่อรองรับอุปกรณยึด 

ใหไดครบตามจํานวนที่คํานวณไว โดยเปนคาใชจายของผูรบัจางเอง 

13.4.6 ในกรณีที่มีอุปสรรค หรือเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ อันเปนเหตุใหไมสามารถกอสรางหลังคาแบบ

ไรรอยตอแผนตามรูปแบบไดใหผูรับจางจัดทํารายละเอียดปญหาดังกลาว พรอมแนวทาง

การแกไข นําเสนอตอผูออกแบบหรือผูควบคุมงานและคระกรรมการตรวจการจางเพ่ือทํา

การวินิจฉัย เมื่อผูออกแบบหรือผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจางใหความ

เห็นชอบแลวใหผูรับจางดําเนินการกอสรางตามขอเสนอแนะนํา โดยเปนคาใชจายของผู

รับจางทั้งหมด 

13.4.7 ใหทําความสะอาดหลังคา โดยการกวาดเศษโลหะออกจากผิวหนังหลังคาที่มุงเสร็จแลวใน

แตละวัน เพื่อปองกันมิใหคราบสนิมจับผิวหนาหลังคาโลหะ 

13.4.8 การติดตั้งเกล็ดโลหะ 
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(1) ผูรับจางตองตรวจสอบความถูกตองเรยีบรอยของพื้นที่ที่จะทําการติดตั้งผนังบาน

เกล็ด หากปญหาที่คาดวาจะเปนอุปสรรคตอการติดตั้งใหแจงผูควบคมุงานทราบ

ทันที 

(2) ดําเนินการติดตั้งโครงคราวเหล็กขนาดและความหนาตามแบบ ทาสีใหเรียบรอย 

(3) ติดตั้งชุดโลหะรองรับเกล็ด (Louver Strap) โดยกําหนดระยะเหลื่อมของแผน

เกล็ดโลหะตามระยะที่แสดงในแบบขยาย ดําเนินการติดตั้งแผนเกล็ดโลหะแผน

ปดมุมตางๆ (Flashing Cover), แผนปดปลาย (End Closer) และอุดยาแนว

ตามคูมือการติดตั้งของผูผลิต 

13.4.9 ดําเนินการติดตั้งฝาเพดานโลหะและแผนโปรงแสงพรอมอุปกรณประกอบตามคูมือการ

ติดตั้งของผูผลิต 

13.4.10 หามใชวัสดุท่ีทําจากตะกั่วและทองแดงรวมกับแผนหลังคา ผนังโลหะ และฝาเพดานโลหะ 

13.4.11 ความเสียหายของผิวเคลือบแผนโลหะที่เกิดจากการติดตั้ง จะตองไดรับการเปลี่ยนใหม

ทันทีโดยเปนคาใชจายของผูรับจางเอง 

13.4.12 รายละเอียดอื่นๆ ที่ไมไดกลาวถึงใหเปนไปตามคูมือการติดตั้งของผูผลิต ซึ่งไดรับการ

พิจารณาอนุมัติจากผูควบคุมงานแลว 

 

 

13.5 การรับประกัน 

งานหลังคาโลหะและผนังโลหะ รวมถึงแผนครอบโลหะทั้งหมดจะตองไดรับการดูแลอยางใกลชิดจาก

ผูติดตั้งและผูควบคุมของผูรับจาง และผูรับจางตองสงใบรับประกันคุณภาพของวัสดุและผลงานการติดตั้ง

ดังตอไปนี้ ใหผูวาจางในวันสงมอบงาน 

(1) การรับประกันแผนไมทะลุจากการกัดกรอนของสนิม   30 ป 

(2) การรับประกันสีไมหลุดลอกเปนแผน    15 ป 

(3) การรับประกันสีไมซีดจาง      10 ป 

(4) การรับประกันวาไมเกิดปญหาร่ัวซึมจากการตดิตั้งเปนเวลา   2 ป  

ในกรณีมีปญหาดังกลาวเกิดขึ้น และเปนไปตามเงื่อนไขของการรับประกัน ผูรับจางจะตองเปนผู

ซอมแซมขอบกพรองตางๆ ใหดีเชนเดมิ โดยเปนคาใชจายของผูรับจางเอง 
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บทที่ 14 

งานปองกันความช้ืนและระบบกันซึม 

 

14.1 ท่ัวไป 

ผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจาย พรอมจัดหาวัสดุ แรงงานที่ชํานาญงานโดยเฉพาะ และสิ่ง

ประกอบอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการกอสรางงานระบบปองกันความชื้นตามที่กําหนดในแบบและรายการ

ประกอบแบบใหแลวเสร็จสมบูรณ อีกทั้งทดสอบจนสามารถปองกันความชื้นและปองกันนํ้ารวมซึมไดดี 

 

14.2 การเสนอรายละเอียด 

14.2.1 ผูรับจางจะตองสงรายละเอียด ขอกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่ใชขอมูลทางเทคนิค 

ขอแนะนําการติดตั้ง และขอมูลประกอบอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการกอสรางงานระบบ

ปองกันความชื้นตามท่ีผูควบคมุงานตองการเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 

14.2.2 ผูรับจางตองจัดทําแบบเพ่ือการกอสราง (Shop Drawings) เพ่ือใหผูควบคุมงานตรวจสอบ

กอนทํางานระบบปองกันความชื้น โดยแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1) ตําแหนงการติดตั้งระบบกันซึมในแตละสวนของงาน 

(2) แบบขยายการติดต้ังระบบกันซึมในแตละสวน เชน ขอบ มุม รอยตอจุดสิ้นสุด

ระบบกันซึม การซอนทับฯลฯ 

(3) การทําแผนปดมุม (Flashing) และการอุดยาแนว ในแตละสวนของงาน 

(4) แบบขยายอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือจําเปนตามที่ผูควบคุมงานตองการ 

 

14.3 วัสดุ 

14.3.1 น้ํายาผสมคอนกรีตกันซึม ใหใชผลิตภัณฑ Vitacrete WT. หรือ Colemanoid No. 1 หรือ 

Vipro หรือ Plastocrete-N หรือเทียบเทา 

14.3.2 แถบยางกันนํ้า (Waterstop) ใหเปนไปตามขอกําหนดของแบบวิศวกรรมโครงสราง 

14.3.3 งานซอมสําหรับรอยรั่วซึมของงานคอนกรีต ใหใชวัสดุประเภทซีเมนตชนิดแข็งแรงเร็ว 

(Quick Hydraulic Cement) โดยใหขออนุมัติเปนกรณีๆ ไป 

14.3.4 ระบบกันซึม 

(1) ประเภทซีเมนตพิเศษชนิดทาผิวคอนกรีตและมีคุณสมบัติในการปองกันน้ําซึมได

ทั้ง 2 ดานและไมเปนพิษตอน้ําดื่ม ใหใชผลิตภัณฑ Tegraproof หรือ Viaplas 

หรือ Vandex หรือ Formdex Plus หรือ Crystalseal หรือ Masterseal 540 
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หรือเทียบเทากําหนดใหทาภายใน ในอัตราไมต่ํากวา 1 กิโลกรัมตอตารางเมตร

ตอ 1 ชั้น โดยใหทา 2 ชั้น 

(2) ประเภทแผนเมมเบรน (Membrane) สําหรับติดตั้งภายนอก ใหเปนไปตาม

ขอกําหนดของแบบวิศวกรรมโครงสราง 

(3) แผนปองกันความชื้นสําหรับปูใตพื้นคอนกรีตใหใชแผนพลาสติกโพลิไวนิลคลอ

ไรด หนาไมตํ่ากวา 0.25 มิลลิเมตร คุณสมบัติตาม มอก. 575-2535 

 

14.4 สวนที่ตองปองกันการซึมของน้ํา 

14.4.1 น้ํายากันซึม 

งานคอนกรีตและปูนทราบท่ีใชในสวนตอไปนี้ จะตองผสมนํ้ายากันซึมในอัตราสวนที่ผูผลิต

กําหนดและไดรับการพิจารณาอนุมัติจากผูควบคุมงานแลว 

(1) พื้นและผนังสวนที่สัมผัสดินทั้งหมด (ยกเวนถนนและฐานราก) 

(2) กะบะปลูกตนไมคอนกรีต 

(3) คอนกรีตและปูนทรายที่ทําหนาท่ีปองกันน้ําและกักเก็บน้ํา เชน ถังเก็บน้ํา พื้น 

ผนังหองนํ้า บอบําบัดทั้งหมด หลังคา รางคา ฯลฯ 

(4) สวน คสล. อื่นๆ ที่ระบุในแบบกอสราง 

14.4.2 ระบบกันซึม 

งานสวนตางๆ ตอไปน้ี จะตองทําระบบกันซึมตามที่กําหนดให 

(1) ระบบกันซึมประเภทซีเมนตพิเศษ 

 ภายในถังเก็บน้ําคอนกรีต 

 ภายในกะบะคอนกรีตสําหรับปลูกตนไม 

(2) ระบบกันซึมประเภทเมมเบรน (Membrane) 

 รอบนอกของพ้ืนและผนังถังเก็บนํ้าใตดิน, บอกําจัดน้ําเสียและ/ หรือบอ

บําบัดใตดินทั้งหมด 

 ตามที่ระบุในแบบ 

14.4.3 แผนปองกันความชื้นใหปูใตแผนพื้นคอนกรีตชั้นลางท่ีสัมผัสดินท้ังหมด (ยกเวนถนน) โดย

ใหปูภายหลังจากทํางานปองกันปลวกแลว รอยตอใหซอนทับกันอยางนอย 30 ซม.  

 

14.5 การติดตั้ง 

14.5.1 การติดตั้งระบบกันซมึประเภทซีเมนตพิเศษ 
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(1) ในกรณีพ้ืนคอนกรีต : เมื่อเทพื้นคอนกรีตในขณะท่ีผิวคอนกรีตยังเปยกอยูใหไล

น้ําที่ผิวหนาออกแลวโรยดวยผงซีเมนตกันซึมประเภทซีเมนตพิเศษในอัตราไมต่ํา

กวา 2 กิโลกรมัตอตารางเมตร ใหท่ัวพ้ืน จากนั้นจึงแตงผิวใหเรียบตามขอกําหนด

ตอไป 

(2) ในกรณีผนังคอนกรีต  : ใหดําเนินการตามขอกําหนดดังตอไปนี ้

 เมื่อถอดแบบหลอคอนกรีตเรียบรอยแลวใหทําความสะอาดผิวคอนกรีตโดย

การใชแปรงลวดขัดผิวหรือพนทราย แลวลางดวยน้ําสะอาด 

 ดําเนินการผสมผงซีเมนตกันซึมตามกรรมวิธีของผูผลิต กวนสวนผสมใหเขา

กันจนมีลักษณะขนเหลวคลายครีม 

 พรมนํ้าที่ผิวคอนกรีตใหเปยกชื้นจากนั้นทาสวนผสมซีเมนตกันซึมดวยแปรง

ขนหยาบ ในอัตรา 1 กิโลกรัมตอตารางเมตร กดขยี้แปรงแรงๆ เพ่ือการยึด

เกาะที่ดีและใหทาลากแปรงในทิศทางเดียวกันทิ้งไวใหแข็งตัวแลวพรมน้ํา

เพื่อรักษาความชื้นประมาณ 12-24 ชั่วโมง 

 ดําเนินการผสมผงซีเมนตกันซึมกับทรายซิลิกาและน้ํากวนสวนผสมใหเขา

กันจนมีลักษณะคลายปูนทรายฉาบจากนั้นดําเนินการฉาบสวนผสมทับผิว

กันซึมที่ทาไวในครั้งแรกในอัตราไมนอยกวา 3 กิโลกรัมตอตารางเมตร ปาด

และแตงผิวใหเรียบ จากนั้น ท้ิงไวใหแข็งตัวแลวดําเนินการบมผิวตาม

กรรมวิธีของผูผลิต 

(3) รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีมิไดกลาวถึงใหปฏิบัติตามกรรมวิธีของผูผลิตแตละผลิตภัณฑ 

ซึ่งไดรับการพิจารณาตรวจสอบจากผูควบคุมงานแลว 

 

14.6 การรับประกัน 

การติดตั้งระบบกันซึมทุกชนิดใหดําเนินการติดตั้งโดยชางผูชํานาญงานโดยเฉพาะซึ่งสามารถแสดง

ผลงานและใบรบัรองผลงานท่ีผานมาได สําหรบัระบบกันซึมท้ังหมด ผูรับจางตองออกใบรับประกันผลงานวาไม

รั่วซึมเปนเวลาไมตํ่ากวา 5 ป หากเกิดปญหาการรั่วซึมขึ้น ผูรับจางจะตองดําเนินการติดตามซอมแซมแกไขให

เรียบรอย โดยเปนคาใชจายของผูรับจางเอง 
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บทที่ 15 

รอยตอเผื่อการขยายตัว (Expansion Joint) 

 

15.1 ท่ัวไป 

ผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายและจัดหาวัสดุ แรงงาน เครื่องมือ และอุปกรณทุกชนิดที่จําเปน

สําหรับการติดตั้งงานชุดรอยตอเผื่อการขยายตัว (Expansion Joint Cover) ใหสําเร็จเรียบรอยตามที่ระบุใน

แบบและรายการประกอบแบบ โดยมีรูปแบบที่สามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคโครงการ 

 

15.2 การเสนอรายละเอียด 

ผูรบัจางจะตองจัดเตรียมรายละเอียดตางๆ ดังตอไปนี้ เพื่อสงขออนุมัติจากผูควบคุมงานตาม

แบบฟอรมเอกสารการขออนุมัติ 

15.2.1 รายละเอียดวัสดุขอกําหนดของผลิตภัณฑ ใบรับรองผลการทดสอบของผลิตภัณฑจาก

สถาบันที่เชื่อถือไดหรือที่ผูควบคุมงานยอมรับ ขอมูลทางเทคนิคและการติดตั้งวิธีการ

บํารุงรักษา และขอมูลอ่ืนๆ ตามท่ีผูควบคมุงานตองการ 

15.2.2 แบบเพื่อการกอสราง (Shop Drawings) แบบขยายแสดงวิธีการติดตั้งในแตละสวนของ

งาน พรอมตัวอยางวัสดุและรายละเอียดอ่ืนๆ ที่ผูควบคุมงานตองการ 

 

15.3 วัสดุ 

รอยตอเผื่อการขยายตัว (Expansion Joint) ใหใชชนิดผลิตสําเร็จรูปตัวกรอบ (Frame) ทํามาจาก

อลูมิเนียมรีด (Continuous Extruded Aluminum) ที่ไดรับการออกแบบใหสามารถขยับตัวไมต่ํากวา 50% 

(+25%) ของความกวางของรอยตอ ผิวอลูมิเนียมเปนชนิดไมทําผิว (Mill Finish) ใหใชตามความเหมาะสมใน

แตละพ้ืนที่ เชน พ้ืนท่ีพื้น พื้นตอผนัง ผนังตอผนัง ฝาตอฝา หรือในสวนหลังคาซึ่งจะตองสามารถปองกันน้ําได 

ในสวนที่ตองปองกันไฟ ใหใชรุนที่สามารถทนไฟไดตามอัตราพ้ืนท่ีใกลเคียง ทั้งหมดใหใชผลิตภัณฑ C/S หรือ 

React หรือ Wabo หรือ Joint Master หรือเทียบเทา 

 

15.4 การติดตั้ง 

15.4.1 การติดตั้งชุดรอยตอเผื่อการขยายตัว (Expansion Joint Cover) ทั้งหมดใหเปนไปตาม

กรรมวิธีของผูผลิตที่ไดรบัการพิจารณาอนุมัติจากผูควบคุมงานแลว 

15.4.2 อุปกรณสําหรบัยึดประกอบการติดตั้งจะตองเปนชนิดไมเปนสนิม และไดรับการรับรองจาก

ผูผลิตเปนลายลักษณอักษร 
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บทที่ 16 

วัสดุอุดยาแนว 

 

16.1 ท่ัวไป 

ผูรบัจางจะตองเปนผูออกคาใชจายและจัดหาวัสดุ อุปกรณ แรงงานฝมือดีที่มีความชํานาญโดยเฉพาะ

ในการติดตั้งวัสดุอุดยาแนว รวมท้ังอุปกรณประกอบตางๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือใหงานสําเร็จลุลวงและไมเกิดการ

รั่วซึมตามรายละเอียดที่กําหนดในแบบและรายการประกอบแบบ 

 

16.2 วัสดุ 

วัสดุอุดยาแนวทั้งหมดที่ใชในโครงการนี้ใหใชวัสดุอุดยาแนวชนิดที่ไมเปนอันตรายหรือสรางความ

เสียหายแกผิววัสดุที่จะอุด (Non-Staining) รอยตอสําหรับอุดเพื่อปองกันการรั่วซึมกําหนดใหไมเล็กกวา 6 มม. 

แตไมเกิน 10 มม. (เวนแตจะกําหนดขนาดไวเปนอยางอื่น) โดยมีวัสดุหนุนรองชนิดโพลี่เอ็ทที ลีนโฟม (Closed 

Cell Polyethylene Foam Backer Rod) หนุนรองเสมอ สวนรอยตอสําหรับงานผนังกระจก (Curtain 

Wall) และสวนท่ีตองการความแข็งแรงในการจับยึดใหเปนไปตามรายการคํานวณ มาตรฐานสําหรับวัสดุอุดยา

แนว ใหเปนไปดังตอไปนี้หรือเทียบเทา 

16.2.1 ซลิโิคนชนิดโครงสราง (Structural Silicone Sealant) : ASTM C1184  

16.2.2 ซลิโิคนชนิดธรรมดา (Non- Structural Silicone Sealant) : ASTM C920 

16.2.3 วัสดุอุดยาแนวให ใชผลิตภัณฑ  Dow Corning หรือ GE หรือเทียบเทา โดยใช รุน ท่ี

เหมาะสมกับผิววัสดุที่จะอุดดังตอไปนี้ สวนสีจะเลือกภายหลังโดยผูออกแบบ 

(1) ซิลิโคนที่ทําหนาที่ในการยึดกระจก เชน ใชในสวนผนังกระจก (Curtain Wall) 

ฯลฯ ใหใชซิลิโคนประเภทโครงสราง (Structural Glazing Sealant) โดยคาแรง

ดึง (Tensile Strength) ตองไมต่ํากวา 100 PSI (689.5 Kpa) ผลิตภัณฑ Dow 

Corning No.983 หรอื GE No.SSG4400 หรือเทียบเทา 

(2) ซิลิโคนสําหรับอุดยาแนวผิวอลูมิเนียมกับผิวปูนเพ่ือปองกันน้ําซึม ใหใชผลิตภัณฑ 

Dow Corning No.791 หรือ GE รุน 2900 หรือเทียบเทา 

(3) ซิลิโคนสําหรับอุดยาแนวกระจกโฟลทกับกระจกโฟลท ใหใชผลิตภัณฑ Dow 

Corning No.999 A หรือ GE รุน 1200 หรือเทียบเทา 
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(4) ซิลิโคนสําหรับอุดยาแนวผนังอลูมิเนียมเคลือบสีหรือผนังหินธรรมชาติใหใชรุนที่

ไมกอใหเกิดคราบน้ํามัน ผลิตภัณฑ Dow Corning No.991 หรือ GE รุน 9000 

หรอืเทียบเทา โดยตองผานการทดสอบตามที่ระบุไวเสมอ 

(5) วัสดุอุดยาแนวสําหรับผิวปูนหรือผิวคอนกรีตหรือวัสดุที่คลายคลึง ใหใชประเภท

โพลี่ยูรีเทน ผลิตภัณฑ Sonneborn รุนNP1 หรือ Tremco หรือ Sikaflex หรือ 

Arbothane รุน 1215 หรือเทียบเทา 

(6) วัสดุอุดยาแนวชนิดปองกันไฟ ใหใชประเภทซิลิโคนปองกันไฟ ผานการรับรอง

จ าก ส ถ าบั น  UL (Underwriters Laboratories, Inc.) แ ล ะ  FM (Factory 

Mutual) ประสิทธิภาพการปองกันไฟไมนอยกวาวัสดุที่ ถูกอุดยาแนว ใหใช

ผลิตภัณฑ 3M Fire Barrier 3000 WT หรือ Hilti CP 601S หรือ Pensil Pen 

300 หรือเทียบเทา  

(7) ผิววัสดุอื่นๆ ที่ไมไดกลาวถึง ใหผูรับจางขออนุมัติผูควบคุมงานกอนดําเนินการ

ใดๆ 

 

16.3 การทดสอบ 

ผูรับจางตองสงผลการทดสอบระหวางวัสดุอุดยาแนวกับวัสดุทุกชนิดที่จะยาแนวจากหองปฏิบัติการ

ของผูผลิตวัสดุอุดยาแนวที่ผูควบคุมงานรบัรองกอนที่จะเริ่มดําเนินการ ผลการทดสอบข้ันตํ่าตองประกอบดวย 

(1) การตรวจสอบการเขากันได (Compatability Test) ของวัสดุทั้งหมดท่ีใชรวมกันโดยไมเกิด

ความเสียหาย ไดแก กระจก อลูมิเนียม โฟมหนุน (Backer Rod) ยางหมุน (Setting 

Block) เทปโฟม (Spacer) กับวัสดุอุดยาแนวที่ใช 

(2) การทดสอบการยึดเกาะ (Adhesion-In-Peel Test) ตามมาตรฐาน ASTM C794 บนผิว

กระจกและอลูมิเนียมที่ใชงานจริงสาํหรับโครงการนี้  

(3) ขอแนะนําจากหองปฏิบัติการเก่ียวกับความจําเปนในการใชสารรองพ้ืน (Primer) ชนิดของ

สารรองพ้ืนและขอแนะนําชนิดของสารละลายในการทําความสะอาด  

 

16.4 การเก็บรักษา 

วัสดุอุดยาแนวที่ใชจะตองเปนของใหมผลิตมาแลวไมเกิน 6 เดือน บรรจุในกลองที่แข็งแรงเพียงพอ

ตอการขนสง มีปายบอกชื่อผูผลิต ชนิดของผลิตภัณฑ และหมายเลขการผลิต จะตองจัดเก็บวัสดุอุดยาแนวตาม

คําแนะนําของผูผลิต  

16.5 การยาแนว 
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(1) ผิวงานที่จะยาแนวจะตองทําความสะอาด แหง ปราศจากฝุน ไขมัน แลคเกอร และ

ความชื้น 

(2) ตองเช็ดทําความสะอาดผิวงานดวยสารละลายที่ผูผลิตแนะนํา ผาที่ใชจะตองเปนผาฝาย 

100% สีขาว ใชผาผืนแรกชุบสารละลายเช็ดที่ผิวงานแลวใชผาใบที่สองเช็ดตาม เพ่ือเปน

การดูดซับสิ่งสกปรกและไขมันทันทีกอนที่สารละลายจะระเหย 

(3) ทาสารรองพ้ืน (ถาจําเปน) เพียงบางๆ ดวยผาฝาย 100% สีขาว หากสารรองพื้นมาก

เกินไปจนเห็นเปนฝาขาวใหใชผาสะอาดเช็ดออกใหหมดรอยฝา  

(4) ติ ด เท ป โฟ ม  (Spacer) ย างหนุ น  (Setting Block) โฟ ม หนุ น  (Backer Rod) แล ะ

สวนประกอบสวนอ่ืนๆ ตามแบบรายละเอียดแสดงการทํางาน (Shop Drawings) 

(5) ฉีดวัสดุอุดยาแนวโดยใชชางท่ีมีประสบการณเพียงพอ สามารถฉีดวัสดุอุดยาแนวไดอยาง

ประณีต และไมมีฟองอากาศ การฉีดวัสดุอุดยาแนวอาจฉีดแบบมือบีบหรือแบบใชแรงอัด

ลมก็ได และปาดตกแตงวัสดุอุดยาแนวดวยแทงปาดกอนวัสดุอุดยาแนวเริ่มแข็งตวั หลังจาก

ฉีดวัสดุอุดยาแนวแลวลอกเทปกระดาษท่ีปองกันการเปรอะเปอนออกทันที  

(6) ไมใหกระจกไดรับความกระทบกระเทือนจนกวาวัสดุอุดยาแนวไดรับการบมตัวเต็มที่ 

ระยะเวลาขึ้นอยูกับคําแนะนําของผูผลิตวัสดุอุดยาแนวที่ใช 

(7) งานประตู หนาตาง ที่อยูภายในอาคาร จะตองรับลม ฝน โดยตรง จะตองยาแนวดวยระบบ

เปยกและแหง (Dual Defence Wet & Dry Glazing System) ซึ่งเปนการยาแนวรอยตอ

กระจกกับขอบอลูมิเนียม หรือโลหะอ่ืนๆ ในสวนดานนอกดวยซิลิโคน สวนดานในใชยางอัด

ชนิด อีพีดีเอ็ม (EPDM) ขนาดตามความเหมาะสม รองกระจกกับขอบอลูมิเนียมที่จะยา

แนวจะตองกวางไมนอยกวา 1/6 นิ้ว และจะตองมีวัสดุประเภทโพลี่เอ็ททีลีนโฟม (Closed 

Cell Polyethelene Foam Rod/Tape) รองรบัเสมอ  

(8) รายละเอียดการติดตั้งวัสดุอุดยาแนวที่ไมไดกลาวถึงใหเปนไปตามคูมือการใชของผูผลิตซึ่ง

ไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากผูควบคุมงาน  

 

16.6 การปองกันผวิวัสดุ   

งานอลูมิเนียมและกระจกทั้งหมดเมื่อทําการติดตั้งเรียบรอยแลว ผูรับจางจะตองปองกันผิวของวัสดุ

ใหปลอดภัยจากน้ําปูน หรือสิ่งสกปรกอ่ืนใดท่ีอาจทําความเสียหายใหกับงานอลูมิเนียมและกระจก  

 

16.7 การทําความสะอาด  
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ผูรับจางตองทําความสะอาดผิวของงานอลูมิเนียมและกระจกท้ังดานนอกและดานในใหสะอาด

ปราศจากคราบน้ํามัน คราบน้ําปูน สี รอยดินสอ หรือสิ่งสกปรกอ่ืนใดกอนสงมอบงาน โดยผูรบัจางจะตองไมใช

เครื่องมือและสารละลายใดๆ ทําความสะอาด อันอาจเกิดความเสียหายแกงานอลูมิเนียมและกระจกได 
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บทที่ 17 

ประตูเหล็ก 

 

17.1 ท่ัวไป  

ผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายและจัดหาวัสดุ แรงงาน เครื่องมือ และอุปกรณทุกชนิดที่จําเปน

สําหรับการติดตั้งประตูเหล็ก ประตูเหล็กทนไฟ ประตูสเตนเลสพรอมวงกบและอุปกรณประกอบประตูตามที่

ระบุทั้งหมด ใหสําเร็จเรียบรอยและทดสอบจนใชงานไดดี 

 

17.2 การเสนอรายละเอียด 

ผูรับจางจะตองจัดเตรียมรายละเอียดตางๆ ดังตอไปนี้ เพ่ือสงขออนุมัติจากผูควบคุมงานตาม

แบบฟอรมเอกสารการขออนุมัติ 

(1) รายละเอียดวัสดุ ขอกําหนดของผลิตภัณฑ ใบรับรองผลการทดสอบของผลิตภัณฑจาก

สถาบันที่เชื่อถือไดหรือท่ีผูควบคุมงานยอมรับ ขอมูลทางเทคนิคและการติดตั้ง วิธีการ

บํารุงรักษา และขอมูลอ่ืนๆ ตามท่ีผูควบคมุงานตองการ  

(2) แบบเพ่ือการกอสราง (Shop drawings) แสดงรายละเอียดภายในประตูและวงกบ แบบ

ขยายแสดงวิธีการติดตั้งและผนังและโครงสรางตอเนื่องแตละแบบ แบบขยายแสดง

ตําแหนงประตูแตละชนิด ลักษณะการเกิด ลักษณะวงกบ ตําแหนงการติดตั้งอุปกรณประตู 

พรอมโลหะเสริมความแข็งแรง รายละเอียดอ่ืนๆ ที่ผูควบคุมงานตองการ 

(3) ผูรับจางจะตองจัดทําตัวอยางชุดประตูเหล็กและวงกบแตละชนิด เพื่อขออนุมัติจาก

ผูออกแบบและผูควบคุมงานกอนดําเนินการสั่งผลิตและติดตั้ง 

 

17.3 วัสดุ 

(1) วงกบ 

 วงกบเหล็กสําหรับประตูท่ัวไปใหใชเหล็กชุบสังกะสีหนาไมต่ํากวา 1.6 มิลลิเมตร 

พับขึ้นรูปในลักษณะบังใบหรือตามที่แสดงในแบบ มีปุมยางปองกันการกระแทก 

จุดรับบานพับและอุปกรณประกอบประตู อ่ืนๆ ตองเสริมดวยแผนเหล็กชุบ

สังกะสีหนาไมตํ่ากวา 3.2 มิลลิเมตร ทุกจุด  

 วงกบเหล็กสําหรับประตูทนไฟใหใชเหล็กชุบสังกะสีหนาไมต่ํากวา 1.6 มิลลิเมตร 

พรอมข้ึนรูปในลักษณะบังใบหรือตามท่ีแสดงในแบบ มีแถบยางหรือวัสดุปองกัน
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ควันยึดติดในรองวงกบเรียบรอยพรอมธรณี จุดรับบานพับและอุปกรณประกอบ

ประตูอ่ืนๆ ใหเสริมดวยแผนเหล็กหนาไมต่ํากวา 3.2 มิลลิเมตร เชนเดียวกับบาง

ตัวบานประตู  

 วงกบสเตนเลสใหใชแผนสเตนเลสเกรด 304 ผิวขัดลายจากโรงงาน (Hair Line) 

หนาไมต่ํากวา 1.5 มม. พับขึ้นรูปในลักษณะบังใบหรือตามที่แสดงในแบบ มีปุม

ยางปองกันการกระแทกยึดติดเรียบรอยมาจากผูผลิต จุดรับบานพับและอุปกรณ

อ่ืนๆ ใหเสรมิดวยแผนสเตนเลสเชนเดียวกับตัวบานประตู 

(2) บานประตูเหล็ก 

 ประตูเหล็กทั่วไป 

กําหนดใหความหนาของตัวบานประตูไมต่ํากวา 40 มิลลิเมตร โดยแผนเหล็กที่ใช

ทําตัวบานประตูใหใชแผนเหล็กชุบสังกะสีหนาไมต่ํากวา 1.6 มิลลิเมตร การ

ประกอบตัวบานประตูจะตองใชวิธีขึ้นรูปประกบเชื่อมติดกัน ภายในอีกดวย

ฉนวนโพลียูรีเทนโฟม คุณสมบัติประตูเหล็กใหเปนไปตาม มอก. 1288-2538 จุด

ที่รองรับอุปกรณประตูท้ังหมดตองเสริมดวยแผนเหล็กชุบสังกะสีหนาไมต่ํากวา 

3.2 มิลลิเมตร ผิวบานประตูใหเปนไปตามที่ผูออกแบบกําหนด  

 ประตูเหล็กทนไฟ  

กําหนดใหความหนาของบานประตูไมต่ํากวา 40 มิลลิเมตร โดยแผนเหล็กที่ใชทํา

บานประตูใหใชแผนเหล็กชุบสังกะสีหนาไมต่ํากวา 1.6 มิลลิเมตร การประกอบ

ตัวบานประตูเปนแบบไมเห็นรอยเชื่อมจากภายนอก ภายในบานประตูบรรจุอัด

แนนดวยฉนวนกันไฟร็อควูล ความหนาแนน 110 กก/ม3  มีคุณสมบัติทนความ

รอนได 1,000 °C เพื่อเพิ่มความแข็งแรงไมใหประตูเสียรูป และปองกันการ

สงผานความรอนคุณสมบัติประตูทนไฟใหเปนไปตามมาตรฐาน มอก. 1220-

2541 หรือ BS 476 ประตูตองสามารถทนไฟไดไมต่ํากวา 2 ชั่วโมงโดยตองมี

ใบรับรองผลการทดสอบการทนไฟของประตู และอุปกรณที่ใชประกอบ จุด

รองรับอุปกรณประตูทั้งหมดตองเสริมแผนเหล็กชุบสังกะสีหนาไมต่ํากวา 3.2 

มิลลิเมตร ใหแข็งแรง ธรณีประตูใหติดตั้งเรียบเสมอระดับผิวสําเร็จภายใน ขอบ

บังใบธรณีดานนอกเสริมยางกันควันเชนกัน รวมทั้งใหติดตั้งอุปกรณดึงประตู 

(Door Closer) โดยปรับใหสามารถผลักบานประตูใหปดไดสนิทตามผลิตภัณฑที่

ผูออกแบบระบุใหที่ประตูทุกบานดวย ในกรณีที่เปนบางคูจะตองเพ่ิมอุปกรณ

จัดลําดับการปด (Delay Action) เพ่ือลําดับการปดบานประตูไดถูกตอง  
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 ประตูสเตนเลส 

กําหนดใหความหนาของบานประตูไมต่ํากวา 40 มิลลิเมตร โดยแผนสเตนเลสท่ี

ใชทําตัวบานประตูใหใชแผนสเตนเลสเกรด 304 หนาไมต่ํากวา 1.5 มิลลิเมตร 

พับหุมโครงภายใน การประกอบตัวบานประตูใหใชวิธีพับขึ้นรูปประกบเชื่อม

ติดกันภายในชองวางอีกดวยโพลี่ยูรีเทนโฟมจนเต็มพื้นที่ รองรับอุปกรณประตู

ทั้งหมดตองเสริมดวยแผนสเตนเลสหนาไมตํ่ากวา 3.2 มิลลิเมตร ผิวประตูเปนผิว

ขัดลายจากโรงงาน (Hair Line) เชนเดียวกับวงกบ ชุดประตูสเตนเลสใหใช

ผลิตภัณ ฑ  Abec หรือ Diamond Door หรือ SCL หรือ Sun Metal หรือ

เทียบเทา 

(3) ผวิสําเร็จ 

ประตูเหล็กและวงกบเหล็กทั้งหมด ใหพนสีตามรายละเอียดที่กําหนดใหในบทงานสี หรือใช

สอีบสําเร็จของผูผลิต โดยผูออกแบบจะเปนผูเลือกสีใหในระหวางกอสราง 

 

17.4 การติดตั้ง 

(1) การติดตั้งชุดประตูและวงกบ ใหเปนไปตามแบบเพื่อการกอสราง (Shop Drawings) ท่ี

ผานการอนุมัติจากผูควบคุมงานแลว 

(2) การติดตั้งอุปกรณประตู ใหปฏิบัติตามขอกําหนดในรายละเอียดอุปกรณกระตูหนาตาง 
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บทที่ 18 

ประตูเหล็กมวนและมวนซีพี (Strip Curtain) 

 

18.1 ประตูเหล็กมวนระบบมือดึง 

ประตูเหล็กบานมวนระบบมือดึงใชสําหรับขนาดประตูท่ีกวางและสูงไมเกิน 3.00 เมตร ถาไมไดระบุ

เปนอยางอื่นในแบบกอสราง ใหใชชนิดเหล็กชุบสังกะสีแบบทึบ ลอนเดี่ยว ความหนาของแผนเหล็กไมตํ่ากวา 

0.7 มิลลิเมตร ประตูปดเปดดวยระบบมือดึง มีกลองเก็บใบประตูเหนือบานประตู ตัวบานประตูและกลองเก็บ

ใหใชสีอบสําเร็จเรียบรอยมาจากโรงงาน อุปกรณประกอบประตูอื่นๆ เชน กุญแจ มือดึง สายยู รางประตู ขอบ

ยางกันนํ้า ฯลฯ ใหเปนไปตามมาตรฐานผูผลิต คุณสมบัติอื่นๆ ตาม มอก. 593-2530 เชน ผลิตภัณฑ Sun 

Metal หรือ เซฟตี้ชัตเตอร หรือ BSP หรือ Raja หรืออินเตอรชัตเตอร หรือเทียบเทา ในกรณีประตูอยูติด

ภายนอกอาคารใหใชใบประตูและขอบรางประตูตามระบบปองกันลม (Wind Lock) โดยใหผูรับจางสงแบบ

เพื่อการกอสราง (Shop Drawings) และรายละเอียดผลิตภัณฑใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนดําเนินการ

สั่งซื้อ  

 

18.2 ประตูเหล็กมวนระบบไฟฟาควบรอกโซ  

ประตูเหล็กบานมวนระบบไฟฟาใชกับประตูเหล็กมวนท่ีกวางประมาณ 3.00 เมตร ถาไมไดระบุเปน

อยางอ่ืนในแบบกอสรางใหใชชนิดเหล็กชุบสังกะสีแบบทึบ ลอนเดี่ยว ความหนาของแผนเหล็กไมตํ่ากวา 1.6 

มิลลิเมตร ประตูปด-เปดดวยระบบมอเตอรไฟฟา ในกรณีไฟฟาขัดของสามารถใชระบบโซในการปด-เปดได มี

กลองเก็บใบประตูเหนือประตู ตัวบานประตูและกลองเก็บใหพนดวยระบบสีปองกันสนิม 2 ชั้น และทับหนา

ดวยสีน้ํามันอีก 2 ชั้น ตามรายละเอียดท่ีระบุในหมวดงานสี ตัวมอเตอรไฟฟาใหใชขนาดที่เหมาะสมกับน้ําหนัก

ประตูแตตองไมนอยกวา 1 แรงมา (0.75 kw.) โดยตองสามารถยกเปดบานประตูไดอยางสะดวกปลอดภัย ให

ใชผลิตภัณฑ Hitachi หรือ Shinsei US-1000D หรือ Sugiyama TU-10 (SF-10) หรือเทียบเทา กลองสวิทช

ตองมีปุมควบคุมซึ่งขั้นต่ําตองประกอบดวยปุมหยุด ปุมทํางาน ปุมหยุดฉุกเฉิน พรอมอุปกรณประกอบอ่ืนๆ 

โดยใหเปนไปตามมาตรฐานของผูผลิต เชน ผลิตภัณฑ Sun Metal หรือ BSP หรือ อินเตอรชัตเตอร หรือ

เทียบเทา ในกรณีประตูอยูติดภายนอกอาคารใหใชใบประตูและขอบรางประตูตามระบบปองกันลม (Wind 

Lock) โดยใหผูรับจางสงแบบเพื่อการกอสราง (Shop drawings)  ตัวอยางวัสดุและรายละเอียดผลิตภัณฑใหผู

ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนดําเนินการส่ังซื้อ  

 

18.3 มานพีวีซี (Strip Curtain) 
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มานพีวีซี (Strip Curtain) กําหนดใหใชเปนพีวีซีชนิดรีด (Extruded PVC) ชนิดใสขนาดของใบ พีวีซี

กวาง 300 มิลลิเมตร หนาไมต่ํากวา 3.0 มิลลิเมตร ระยะซอนทับของมานพีวีซี 100 มิลลิเมตร แผนพีวีซีถูกยึด

ดวยโครงแขวนเหล็กชุบสังกะสีทั้งชุดขนาดของชุดมานพีวีซีใหตรวจสอบจากสถานีที่จริงเพ่ือใหไดขนาดที่

แทจริง ความกวางของชุดมานพีวีซี (PVC) จะตองยื่นออกดานขางของเสาหรือผนังอีกขางละไมนอยกวาหนึ่ง

แผนใบ ชุดมานพีวีซีใหยึดติดโครงสรางคานคอนกรีตดานบนที่เตรียมเผื่อไวแลวดวยเอ็กซแปนชั่นโบลท 

(Expansion Bolts) ใหแนนหนาแข็งแรง ใหผูรับจางสงแบบเพื่อการกอสราง (Shop drawings) แสดงการ

ติดต้ังจริงพรอมรายละเอียดวัสดุและตัวอยาง เพ่ือขออนุมัติจากผูควบคุมงานมานพีวีซี (Strip Curtain) ใหใช

ผลิตภัณฑของ Berli Jucker Co., Ltd. หรือ Goldvest Trading (Thailand) Co., Ltd. หรือ High Project 

1990 Co., Ltd. หรอื บรษิัท ออลลา จํากัด หรือเทียบเทา 
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บทที่ 19 

งานตกแตงผิว 

 

19.1 ขอกําหนดทั่วไป 

19.1.1 การปูวัสดุพื้นผูรับจางตองรองพ้ืนเพื่อปรับผิว  

จึงตองลดระดับพ้ืนโครงสรางใหต่ํากวาระดับผิวสําเร็จตามที่กําหนดไว ความหนาปูนทราย

รองพ้ืนตองไมนอยกวา 30 มม. และเม่ือติดตั้งวัสดุบุผิวพ้ืนแลวจะตองไดระดับตามแบบ ผิว

คอนกรีตโครงสรางใหขูดขีดเปนรองลึกประมาณ 5-6 มม. ในขณะที่คอนกรีตยังหมาดๆ อยู

แลวบมพื้นตลอด 7 วัน จากนั้นใหชโลมดวยน้ํายาชวยกันยึดเกาะ (Bonding Agent) ใหท่ัว 

แลวจึงเทปูนทรายอัตราสวน ปูนซีเมนต 1 สวน ตอทรายหยาบ 3 สวน ปรับแตงผิวให

เหมาะสมสําหรับวัสดุวัสดุบุผิวตามที่ผูผลิตแนะนํา ในพ้ืนท่ีผืนใหญภายในอาคาร ถาไมได

ระบุไวในแบบเปนอยางอื่นใหแบงแนวรอยตอไมเกิน 30 ม2 ฝงเสนแบง PVC ชนิดควบคุม

รอยแตกราว ( Control Joint) สวนภายนอกอาคารใหแบงแนวรอยตอไมเกิน 15 ม2 และ

ใหขออนุมัติเปนกรณีๆ ไป ในบริเวณที่วัสดุปูพื้น 2 ชนิดมาบรรจบกันและอยูในระดับ

เดียวกัน จะตองฝงเสนแบง PVC ขนาด 10 มม. ไว โดยแนวการวางเสนแบงใหอยูในดุลย

พินิจของผูควบคุมงาน 

 

19.1.2 ผูรบัจางตองจัดสงตัวอยางวัสดุที่จะใชในงานตกแตงผิวทั้งหมดใหผูออกแบบตรวจสอบ  

หรือคัดเลือกตัวอยางกอนใชงานไมนอยกวา 14 วัน ตัวอยางทุกชิ้นตองมีแผนปายแสดง

รายละเอียดวัสดุ ผูผลิต และตําแหนงที่จะใชงาน การทํางานพ้ืนผิวใดท่ีไมไดผานการ

ตรวจสอบตัวอยางวัสดุหรือยังไมไดรับอนุมัติจากผูออกแบบ ผูควบคุมงานมีสิทธิสั่งใหรื้อ

ถอนออกไดโดยผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาใชจายสวนนี้  

 

19.1.3 การติดตั้งวัสดุตกแตงผิวจะตองใชชางฝมือดีมีความชํานาญงานโดยเฉพาะ  

ติดตั้งอยางถูกตองตามหลักวิชาชางตามกรรมวิธีของผูผลิต มีความเรียบรอยสวยงามรอง

แนวตางๆ จะตองสงถูกตองตามลักษณะที่กําหนดในแบบ ผูควบคมุงานมีสิทธิสั่งใหแกไขให

สวยงามไดถาผลงานท่ีผูรับจางติดตั้งแลวไดผลไมเปนท่ีพอใจ โดยเปนคาใชจายของผูรับจาง

ท้ังหมดและจะถือเปนขออางในการตอสัญญาไมได  

 

19.1.4 งานติดตั้งฝาเพดานท้ังหมดผูรับจางจะตองตรวจสอบแบบกอสรางงานระบบตางๆ 
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ทุกระบบที่ตองติดตั้ งเกี่ยวของกับงานฝาเพดานใหละเอียดและรอบคอบ เพ่ือการ

เตรียมการประสานงานและการเตรียมโครงสรางสําหรับการยึดโครงฝาเพดานตางๆ ให

เปนไปโดยราบรื่นและเรียบรอยทุกๆระบบงาน สําหรับความสูงของฝาเพดานใหผีตาม

ระดับท่ีกําหนดในแบบกอสราง ฝาเพดานทุกชั้นใหผูรับจางจัดทําชองเปดขนาดและจํานวน

ตามความเหมาะสม ซึ่งจะกําหนดใหในขณะทําการกอสราง ในกรณีฝาเพดานยิปซั่มใหใช

ชองเปดสําเร็จรูป ผลิตภัณฑตราชาง หรือไทยยิปซั่ม หรือเทียบเทา ขนาด 60 x 60 ซม. 

ตําแหนงที่จะติดตั้งจะกําหนดใหในขณะทําการกอสราง โดยคาใชจายเปนภาระของผู

รับจาง 

 

19.1.5 โครงคราวโลหะชนิดแขวนปรับระดับสําหรับฝาเพดานทั่วไป จะตองไดรับการปรับระดับ

แตงเสริมโครงใหเรียบรอยกอนทําการติดตั้งแผน  

สําหรับโครงคราวโลหะทั้งหมดในกรณีท่ีฝาเพดานอยูต่ํากวาระดับทองพ้ืน ทองคาน โครง

หลังคา หรือจุดท่ีจะยึดโครงเกินกวา 80 ซม. ใหผูรับจางจัดทํารายการคํานวณการเสริม

โครงสรางเหล็กรูปพรรณ (Sub-Frame) เพื่อยึดโครงแขวนของฝาเพดานพรอมแบบเพื่อ

การกอสราง (Shop drawings) แสดงหนาตัดและระยะของโครงเหล็กที่เสริม การยึดโยง 

และอ่ืนๆ ตามที่ผูควบคุมงานตองการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติแลวดําเนินการกอสรางตามแบบ

เพ่ือกอเพ่ือการกอสราง (Shop drawings) ท่ีผูควบคุมงานอนุมัติแลวโดยเปนคาใชจายของ

ผูรบัจางท้ังสิ้น โครงเหล็กเสริมจะตองไดรับพนสีตามขอกําหนดที่ระบุในงานสี 

 

19.1.6 ไมอนุญาตใหใชโครงฝาเพดานชนิดแขวนปรบัระดับสําหรบัฝาเพดานภายนอกอาคาร  

ในกรณีนี้ใหออกแบบโครงฝาเพดานเปนโลหะชนิดยึดและค้ํายันอยางแข็งแรง เชน ใชเหล็ก

ฉาก หรือเหล็กรปูพรรณตางๆ ทาสีกันสนิม และสีทบัหนา ตามขอกําหนดในหมวดงานสีให

เรียบรอย สามารถรับแรงดึงและแรงยกหรือดันข้ึนไดโดยไมทําใหระบบฝาเพดานเสียรูป  

 

19.1.7 งานเจาะวัสดุฝาเพดานทุกชนิดเพ่ือติดตั้งอุปกรณงานระบบตางๆ  

เชน โคมไฟ ลําโพง สปริงเกอร (Sprinkler) ปายสัญลักษณตางๆ อุปกรณดักจับควันและ

ความรอน (Heat Detector) หัวจายแอร และอ่ืนๆ ผูรับจางงานระบบจะเปนผูกําหนด

ตําแหนงและขนาดใหบนฝาเพดาน สวนผูรบัจางงานอาคารหรอืผูรับจางงานตกแตงภายใน

จะเปนผูเจาะวัสดุและเสริมโครงสรางเพ่ือรับอุปกรณงานระบบน้ันๆ โดยเปนคาใชจายของ

ผูรบัจางงานอาคารหรือผูรับจางงานตกแตงภายในตามความเก่ียวของของงาน  
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19.1.8 งานเจาะวัสดุผนังทุกชนิดเพ่ือติดตั้งอุปกรณและระบบตางๆ  

เชน อุปกรณไฟฟาปายสัญลักษณตางๆ และอื่นๆ ตามแบบ ผูรับจางงานระบบจะเปนผู

กําหนดตําแหนงและขนาดใหบนผนัง สวนผูรับจางงานอาคารหรือผูรับจางงานตกแตง

ภายในจะตองเปนที่เจาะวัสดุและเสริมโครงสรางเพื่อรับอุปกรณงานระบบนั้นๆ โดยเปน

คาใชจายของผูรับจางงานอาคารหรือผูรับจางงานตกแตงภายในตามความเก่ียวของของ

งาน 

 

19.1.9 งานวัสดุตกแตงพ้ืน ผนัง ฝาเพดาน (ในกรณทีี่ผูควบคุมงานตองการ) ใหจัดทําแผงตัวอยาง 

(Mock-up Sample)  

ขนาดและตําแหนงตามที่ผูควบคุมงานกําหนดให ในกรณีทํานอกพ้ืนท่ีใชงานการร้ือถอน

เคลื่อนยายออกไปเปนภาระและคาใชจายของผูรับจางทั้งหมด  

 

19.1.10 คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหสําหรับงานตกแตงผิว  

ถาไมไดระบุไวในที่ใดเปนอยางอื่นคาความคลาดเคลื่อนท่ียอมใหสําหรับงานตกแตงผิวให

เปนไปดังตอไปนี้  

(1) ความเรียบของผิวพื้นสําเร็จวัดโดยการใชไมบรรทัดตรงยาว 3.00 เมตร ทาบกับ

ผิวพ้ืนจะตองไมมีบริเวณใดที่เวาหรือนูนเกินกวา 1.5 มิลลิเมตร  

(2) ความคลาดเคลื่อนจากระดับที่ระบุในแบบในชวง 10.00 เมตร ไมเกิน 3 

มิลลิเมตร ความคลาดเคลื่อนใดๆ ที่เกิดข้ึนเกินกวาคาที่กําหนดไวผูรับจางตอง

ดําเนินการแกไขตามคําสั่งของผูควบคุมงาน โดยเปนคาใชจายของผูรับจางเอง  

 

19.1.11 ผูรบัจางตองจัดใหมีการปองกันผิววัสดุตกแตงตางๆ ที่ติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลวใหปลอดภัย

จากการทํางานกอสราง 

วัสดุตกแตงสวนใดที่เสียหายหรือเกิดรอยขูดขีด หรือสกปรกจนไมสามารถทําความสะอาด

ได ผูรับจางตองดําเนินการเปลี่ยนใหใหมโดยเปนคาใชจายของผูรับจางเองและถือเปน

ขออางในการตอสัญญาไมได 

 

19.2 งานฉาบปูน 

19.2.1 ท่ัวไป  
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(1) งานฉาบปูนหมายรวมถึง การฉาบปูนผนังวัสดุกอ ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก และ

งานจากปูนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก เชน เสา คาน และทองพื้น ตลอดจน

ฉาบปูนในสวนที่ตอเนื่องจากที่ไดระบุในแบบกอสราง  

(2) การฉาบปูนทั้งหมดเมื่อฉาบเสร็จเรียบรอยแลว ผนังจะตองเรียบสะอาดสม่ําเสมอ

ไมเปนรอยคลื่น และรอยเกรียง ไดดิ่ง ไดระดับทั้งแนวนอนและแนวตั้ง มุมทุกมุม

จะตองตรงไดดิ่งและฉาก (เวนแตที่ระบุไวเปนพิเศษในการในแบบกอสราง)  

(3) หากมิไดระบุลักษณะการฉาบปูนเปนอยางใดอยางหนึ่ง ใหถือวาเปนลักษณะการ

ฉาบปูนเรียบทั้งหมด  

 

19.2.2 วัสดุ  

(1) ปูนฉาบ ใหใชปูนฉาบสําเร็จรูปคุณสมบัติใหเปนไปตาม มอก. 1776-2542  

(2) น้ํา ตองใสสะอาดปราศจากน้ํามัน กรดตางๆ ดาง เกลือ พฤกษธาตุ และสิ่ง

สกปรกเจือปน หามใชน้ําจากคู คลอง หรือแหลงอ่ืนใดกอนไดรับอนุญาตเปนลาย

ลักษณอักษรจากผูควบคุมงาน 

(3) ปูนฉาบผิวบางพิเศษ (Skim Coat) ใหใชชนิดฉาบไดท้ังภายในและภายนอก

ความหนาผิวปูนฉาบเฉลี่ยประมาณ 2 มม. ตามลักษณะผิวผนังใหใชผลิตภัณฑ

ตราผึ้ง No.124 หรือตราเสือ หรือทีพีไอโพลีน หรือ Superbond หรือ Lanko 

No.101 หรือเทียบเทา ใหใชฉาบเสริมความเรียบของผนังที่ตองบุวอลเปเปอร 

(Wall Paper) และแตงผิวผนังคอนกรีตเปลือยผิว สวนที่ไมเรียบรอยในกรณีท่ีใช

ฉาบผนังภายนอกตามที่ระบุในแบบ ใหใชชนิดสีผสมสําเร็จรูปมาจากโรงงาน  

 

19.2.3 การผสมปูนฉาบ  

การผสมปูนฉาบจะตองเติมน้ําใหพอเหมาะสําหรับการฉาบปูนไมเปยกหรือแหงเกินไป อัน

จะทําใหปูนฉาบไมยึดเกาะผนังและใหผสมตามกรรมวิธีของผูผลิตที่ไดรับความเห็นชอบ

จากผูควบคมุงานแลว ปูนฉาบที่ผสมแลวนานเกินกวา 1 ชั่วโมง ไมอนุญาตใหนํามาใช  

 

19.2.4 การเตรียมผิว 

(1) ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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ผิวที่จะฉาบจะตองไดรับการทําความสะอาดโดยใชทรายพนขัดหรือใชแปรงลวด

ขัด ลางขจัดเศษวัสดุและน้ํายาทาไมแบบออกใหหมด และไดรับการพิจารณา

เห็นชอบจากผูควบคุมงานแลว 

(2) ผิววัสดุกอ  

ผนังกอวัสดุกอตางๆ จะตองทิ้งไวใหแหงและทรุดตัวจนคงท่ีแลวเสียกอน อยาง

นอยหลังจากกอผนังเสร็จแลว 7 วัน จึงทําการสกัดเศษปูนออกแลวทําความ

สะอาดผิวใหปราศจากคราบไขมันและสิ่งสกปรกตางๆ  

 

19.2.5 การฉาบปูน  

(1) ผูรับจางจะตองตั้งเซ้ียมทําระดับ จับเหลี่ยม เสา คาน ขอบคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตางๆ ใหเรียบรอย ไดแนวด่ิง และแนวระดับ ผนังและฝาเพดานใหทําระดับไว

เปนจุดๆ ใหท่ัว เพื่อใหการฉาบปูนรวดเร็วและเรียบรอย ภายหลังปูนท่ีตั้งเซี้ยม

ทําระดับแหงดีแลว ใหราดน้ําสวนที่จะฉาบปูนใหเปยกทั่วกันแลวจึงทําการฉาบ

ปูน โดยใชเกรียงไมฉาบกดอัดใหปูนฉาบเกาะติดแนนกับผิว พื้นที่ฉาบปูนจนได

ระดับกับแนวที่ทําไว ความหนาโดยเฉลี่ยของปูนฉาบใหเปนไปตามคูมือการติดตั้ง

ของผูผลิต ทิ้งใหผิวปูนฉาบหมาดตัวจึงทําการขัดแตงผิวใหเรียบ พรมน้ําใน

บริเวณที่ จําเป น เพ่ือความสะดวกในการขัดแตง เม่ือผิ วปูนฉาบแข็งตัว

พอประมาณใหลูกแตงเบาๆ ดวยฟองน้ํา(หามขัดดวยฟองน้ํานานเกินไปจนเปน

จนเปนเหตุใหดูดน้ําออกจากปูนฉาบจะทําใหเกิดการแตกราวได) แลวใชไมกวาด

ดอกหญากวาดทรายออกจากผิวหนาปูนฉาบ  

(2) การฉาบปูนบริเวณผนังวัสดุกอตอกับโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ใหปองกัน

การแตกราวโดยใชแผนตะแกรงเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized Expanded 

Metal-Lath Stripmesh) ผลิตภัณฑ  V & P หรือ Dragon หรือ MEP หรือ

เทียบเทากวางไมนอยกวา 20 ซม. ติดยาวตลอดแนวรอยตอแลวจึงทําการฉาบ

ปูน  

(3) การฉาบปูนในลักษณะพื้นที่กวางหรือมีขนาดพื้นท่ีเกิน 12 ตารางเมตร หากใน

แบบกอสรางมิไดระบุใหมีแนวเสนแบงไว ผูรับจางตองขอคําแนะนําจากผูควบคุม

งานในการแบงแนวเสนปูนฉาบ  หากผูรับจางมิไดปฏิบัติตามท่ีกลาวขางตนผู

ควบคุมงานอาจสั่งใหรื้อปูนฉาบออกแลวทําการฉาบมันตามที่ผูควบคุมงาน

แนะนํา โดยเปนคาใชจายของผูรับจางท้ังหมด  
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(4) ในกรณีที่ระบุใหฉาบปูนผิวขัดมัน ใหฉาบปูนตกแตงปรับใหไดระดับผิวจน

เรียบรอยแลว ใหใชน้ําปูนขนๆ ทาโบกทับใหทั่วกอนท่ีปูนฉาบแข็งตัว แลวทําการ

ขัดผิวใหเรียบมันดวยเกรยีงเหล็ก 

(5) ในสวนที่ระบุใหฉาบผิวบางพิเศษ (Skim Coat) เมื่อทําการฉาบปูนจนไดระดับ

แลวใหผูรับจางดําเนินการฉาบสวนผสมปูนฉาบผิวบางพิเศษ (Skim Coat) ทับ

ผิวหนาปูนฉาบตามกรรมวิธีของผูผลิต ใหไดความหนาเฉลี่ย 2 มิลลิเมตร แลว

แตงผิวใหเรียบ ในสวนผนังภายนอกเม่ือปูนฉาบแหงสนิทแลวตองทาทับดวย

น้ํายาปองกันเชื้อราและตะไครน้ํา (Water Repellent) ตามผลิตภัณฑท่ีระบุไว

ในขอ 8.22.2.2 ของรายการประกอบแบบนี้อยางนอย 2 ครั้ง ตามอัตราและ

กรรมวิธีของผูผลิต 

 

19.2.6 การซอมผิวปูนฉาบ  

ผิวปูนฉาบที่แตกราว หลุดรอน หรือผิวปูนที่ไมจับกับผิวพื้นที่ท่ีฉาบไว จะตองทําการซอม

โดยการเคาะสกัดปูนฉาบเดิมออกเปนบริเวณกวางไมนอยกวา 10 เซนติเมตร ฉีดลางดวย

น้ําสะอาดทาดวยน้ํายาชวยการยึดเกาะ (Bonding Agent) ผลิตภัณฑ Vitaflex หรือ 

Durabond S หรือ Masterbond หรือ Uniflex หรือเทียบเทา แลวจึงทําการฉาบปูนที่มี

สวนผสมของนํ้ายาชวยการยึดเกาะ ตามคําแนะนําของผูผลิตซึ่งไดรับการพิจารณาอนุมัติ

จากผูควบคมุงานแลว โดยใหผิวที่ฉาบใหมเรยีบสนิทเปนเนื้อเดียวกันกับผิวปูนฉาบเดิม  

19.2.7 การปองกันปูนฉาบ 

ผูรับจางจะตองทําการบมผิวปูนฉาบที่ฉาบเสร็จใหมๆ ใหมีความชื้นอยูตลอดเวลา 3 วัน 

โดยใชน้ําพนเปนละอองหรือวิธีอื่นที่เหมาะสม และปองกันมิใหสีปูนฉาบถูกแสงแดด

โดยตรง การบมผิวปูนฉาบนี้ใหผูรบัจางถือเปนสิ่งสําคัญที่จะตองใหการดูแลเปนพิเศษดวย 

 

19.3 การแตงผวิคอนกรีต 

19.7.7 พ้ืนผิวขัดมัน 

(1) ดําเนินการเทคอนกรีตตามรายละเอียดที่กลาวในหมวดงานคอนกรีต ขูดขีด

ผิวหนาใหหยาบเปนรองลึกประมาณ 5-6 มม. ในขณะที่คอนกรีตยังหมาดๆ อยู 

โดยตองเผื่อระดับใหต่ํากวาระดับพื้นสําเร็จ 30 มม. แลวทําการบมคืนตลอด 7 

วัน  
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(2) ดําเนินการทําความสะอาดพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแลว ชโลมดวยนํ้ายาชวยการ

ยึด เกาะ (Bonding Agent) ใหทั่ ว  จาก น้ันเท ปูนทรายรองพื้ น อัตราสวน

ปูนซีเมนต 1 สวนตอทราบหยาบรอน 3 สวน ใหไดระดับตามที่ระบุในแบบ

กอสราง แตงผิวพื้นปูนทรายใหเรียบโรยผงปูนซีเมนตหรือผงปูนซีเมนตผสมสีฝุน

ใหทั่วถึงแลวขัดผิวมันใหเรยีบรอย โดยเฉพาะตามมุมพ้ืนและขอบตางๆ พื้นผิวขัด

มันเม่ือทําเสร็จแลวจะตองไมเปนคลื่นหรือเปนแอง หรือพองตัวใดๆ ทั้งสิ้น 

 

19.7.8 พ้ืนผิวขัดหยาบ 

(1) ดําเนินการเทคอนกรีตตามรายละเอียดที่กลาวในหมวดงานคอนกรีต ขูดขีด

ผิวหนาใหหยาบเปนรองประมาณ 5-6 มม. ในขณะที่คอนกรีตยังหมาดๆ อยู โดย

ตองเผื่อระดับใหต่ํากวาระดับพ้ืนสําเร็จ 30 มม. แลวทําการบมพ้ืนตลอด 7 วัน  

(2) ดําเนินการทําความสะอาดพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กแลวชโลมดวยน้ํายาชวยยึด

เกาะ (Bonding Agent) ให ท่ัว จากนั้นเทปูนทรายปรับระดับในอัตราสวน

ปูนซีเมนต 1 สวนตอทรายหยาบรอน 3 สวน ใหไดระดับตามที่ระบุในแบบ

กอสราง แตงผิวพื้นปูนทรายใหเรียบทิ้งไวใหหมาดๆ แลวจึงเร่ิมขัดแตงผิวหนา

ดวยเกรียงไมจนทั่วพื้นผิว ใชไมกวาดดอกหญากวาดเม็ดทรายออกจากผิวหนาให

เรียบรอย 

 

19.7.9 ทางลาดคอนกรตี 

ดําเนินการเทคอนกรีตเสริมเหล็กตามรายละเอียดที่กําหนดในหมวดงานคอนกรีต โดยใหมี

ความลาดเอียงตามที่แสดงในแบบ ในขณะที่คอนกรีตยังเปยกอยูใหโรยสวนผสมปูนทราย

แหงอัตราสวนปูนซีเมนต 1 สวน ตอทรายหยาบรอน 3 สวน ใหทั่วผิวพื้นผิว และทําการขัด

แตงใหเรียบรอยดวยเกรียงไม จากนั้นใหเซาะรองผิวคอนกรีตใหเปนรูปตัวยู (U) ระยะหาง

ประมาณ 15 เซนติเมตร แตงแนวใหเรียบรอยแลวจึงทําการบมอยางนอย 7 วัน  

 

19.7.10 การแตงผิวถนนและที่จอดรถ  

ผิวถนนทั่วไปภายในอาคารและที่จอดรถ ถาไมไดระบุไวเปนอยางอ่ืนในแบบกอสราง ให

ผูรับจางแตงผิวในลักษณะขัดหยาบ โดยอนุญาตใหใชเครื่องมือหรือเคร่ืองจักรกลได และในทันทีที่

แตงสีเสร็จใหตรวจสอบโดยทาบระดับไมตรงยาว 3.00 เมตร สวนที่เปนแองใหเติมดวยคอนกรีตที่มี

สวนผสมเดียวกัน สําหรับสวนที่โคงนูนใหตัดออกแลวแตงผวิใหมในขณะที่คอนกรีตยังไมแข็งตัว 
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งานถนนคอนกรีตภายในและที่จอดรถโดยทั่วไป ไมอนุญาตใหเทปูนทรายเพ่ือปรับผิว แต

ใหแตงผิวบนพ้ืนโครงสรางคอนกรีตเมื่อคอนกรีตหมาๆ อยู 

 

19.7.11 รายละเอียดวัสดุ 

น้ํายาชวยการยึดเกาะ (Bonding Agent) ใหใชผลิตภัณฑ Vitaflex หรือ Durabond S 

หรือ Master Bond หรอื Uniflex หรือเทียบเทา การใชปฏิบัติตามคูมือการใชงานของผูผลิตที่ไดรับ

การพิจารณาอนุมัติจากผูควบคุมงานแลว 

 

19.4 พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กทําผิวแกรง (Floor Hardener) 

19.4.1 ท่ัวไป 

(1) รายละเอียดท่ีกําหนดไวในแบบกอสราง บทกําหนดตางๆ ของรายการประกอบ

แบบ และเอกสารสัญญาตางๆ ของโครงการนี้  ใหนํามาใชกับรายละเอียดที่

กําหนดไวในบทกําหนดนี้ดวย 

(2) ผู รับจางตองเปนผูออกคาใชจาย พรอมจัดหาวัสดุ แรงงานที่ชํานาญงาน

โดยเฉพาะและสิ่งประกอบอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการกอสรางงานคอนกรัตทําผิว

แกรง (Floor Hardener) ตามที่กําหนดในแบบและรายการประกอบแบบใหแลว

เสร็จสมบูรณ 

 

19.4.2 วัสด ุ

(1) วัสดุคอนกรตีเสริมเหล็กใหเปนไปตามขอกําหนดในบทงานคอนกรีต 

(2) วัสดุทํ าผิวแกรง (Floor Hardener) : ให ใชชนิดไมมีส วนผสมโลหะ (Non 

Metallic Floor Hardener) ชนิดผสมเรียบรอยมาจากโรงงาน (Premixed) สี

ตามที่ผูออกแบบกําหนด คาความแกรง (Hardener) ไมต่ํากวาระดับ 7 Mohs 

Scale อัตราการใชงานหนัก (Heavy Traffic) ของแตละผลิตภัณฑ แตตองไม

เกิน 7 กิโลกรัม ตอตารางเมตร เชน ผลิตภัณฑ Floortuf-RM หรือ Nitoflor 

Hardtop หรือ Sikafloor-3 หรือ C-Top หรือ Master Floor หรือ Tycontop 

Mineral หรือ Sak-Top หรือเทียบเทา น้ํายาสําหรับบมผิวใหใชตามผลิตภัณฑ

ของผูผลิตวัสดุ 

 

19.4.3 การทดสอบ 
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ผูรับจางจะตองจัดทําแผนคอนกรีตทําผิวแกรงเปนชิ้นตัวอยาง ขนาดไมนอยกวา 30  x 30 

ซม. โดยจัดทําตามวิธีการกอสรางจริงสําหรับโครงการน้ี แลวนําไปทดสอบยังสถาบันที่ผู

ควบคุมงานอนุมัติ ผู รับจางตองนําผลการทดสอบใหคณะกรรมการและผูควบคุมงาน

พิจารณา ดังตอไปนี้ 

(1) - เอกสารตามแสดงผลการทําสอบ Abrasion Resistance Test ตามมาตรฐาน 

ASTM C418 คา Abrasion Coefficent Loss โดยเฉลี่ยจากชิ้นตัวอยาง 9 ชิ้น 

ตองไมเกิน 0.12 ซม3 / ซม2 

- เอกสารแสดง Mohs Hardness Test ตองไมนอยกวาระดับ 7 

(2) ผู รับจางตองเปนผู รับผิดชอบคาใชจายในการทดสอบนี้ทั้งหมด พรอมทั้ ง

รับผิดชอบในการประมาณระยะเวลาใหทันตอการใชงาน 

 

19.4.4 การติดตั้ง 

(1) ดําเนินการเทพื้นโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กตามรายละเอียดท่ีระบุไวในหวด

งานคอนกรีต โดยแบงเปนชวงการทํางานที่เหมาะสมในแตละวัน ปาดแตงผิว

คอนกรีตใหเรียบในขณะที่คอนกรีตยังเปยกละหมาดๆ อยู ใหปาดนํ้าสวนเกินบน

ผิวหน าคอนกรีตทิ้ ง จากนั้ น ให โรยสวนผสมของวัสดุทําผิวแกรง (Floor 

Hardener) อยางสม่ําเสมอตลอดท้ังพื้นที่ในอัตราที่กําหนด  โดยแบงการโรยเปน 

2-3 ครั้ง ตามกรรมวิธีของผูผลิต ใชเครื่องขัดคอนกรีตในการอัดผงวัสดุทําผิว

แกรง ใหฝงตัวที่ผิวหนาคอนกรีตใหแนนในแตละชั้น พื้นที่ท่ัวไปใหใชเครื่องขัดใน

การขัดแตงผิว ขอบมุมตางๆ ใหใชเกรียงโลหะขัดแตงผิวใหเรียบ โดยตอง

ระมัดระวังมิใหเปนแองหรือเปนคลื่นเกินกวาคาความคาดเคลื่อนที่กําหนดให  

(2) รอยตอตางๆ ใหเปนไปตามรอยตอของงานโครงสรางพ้ืน  

(3) ดําเนินการบมผิวทันทีที่คอนกรีตเร่ิมแข็งตัวตามกรรมวิธีของผูผลิต และคลุมดวย

แผนพลาสติกใหทั่วพื้นผิวไมต่ํากวา 7 วัน เพ่ือปองกันการสูญเสียน้ําในคอนกรีต

รวดเร็วเกินไป  

(4) รายละเอียดอ่ืนๆ ที่ไมไดกลาวถึงใหเปนไปตามคูมือการติดตั้งของผูผลิตที่ไดรับ

การพิจารณาอนุมัติจากผูควบคุมงานแลว  

 

19.4.5 คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหสําหรับงานทําผิวแกรง  
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(1) ความเรียบของผิวพื้นสําเร็จวัดโดยการใชไมบรรทัดตรงยาว 3.00 เมตร ทาบกับ

ผิวพ้ืนจะตองไมมีบริเวณใดที่เวาหรือนูนเกินกวา 3 มิลลิเมตร  

(2) ความคลาดเคลื่อนจากระดับที่ระบุในแบบชวง 10.00 เมตรไมเกิน 3 มิลลิเมตร 

ความคลาดเคลื่อนใดๆ ท่ีเกินข้ึนเกินกวาคาที่กําหนดไวผูรับจางตองดําเนินการ

แกไขตามคําสั่งของผูควบคุมงาน โดยเปนคาใชจายของผูรับจางเองและจะถือ

เปนขออางในการตอสัญญาไมได  

 

19.4.6 การปองกัน 

ผูรับจางจะตองปองกันผิวพื้นผิวแกรงที่ทําเสร็จเรียบรอยแลว ใหปลอดภัยจากการทํางาน

กอสราง โดยการปูดวยแผนไมอัดครอบคลุมตลอดพ้ืนที่เพื่อปองกันรอยขูดขีดหรือแรง

กระแทกที่เกิดจากการทาํงานกอสราง โดยเปนคาใชจายของผูรับจางทั้งหมด 

 

19.5 ผนงัลวดตาขาย 

19.5.1 ท่ัวไป 

(1) รายละเอียดท่ีกําหนดไวในแบบกอสราง บทกําหนดตางๆ ของรายการประกอบ

แบบ และเอกสารสัญญาตางๆ ของโครงการนี้  ใหนํามาใชกับรายละเอียดที่

กําหนดไวในบทกําหนดนี้ดวย 

(2) ผู รับจางตองเปนผูออกคาใชจ ายพรอมจัดหาวัสดุ  แรงงานที่ชํานาญงาน

โดยเฉพาะและสิ่งประกอบอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการกอสรางงานผนังลวดตาขาย 

ตามที่กําหนดในแบบและรายการประกอบแบบใหแลวเสร็จสมบูรณ 

 

19.5.2 วัสดุ 

(1) ทอเหล็กสําหรับผนังลวดตาขายใหใชทอเหล็กชุบสังกะสีประเภท 2 ท้ังหมด มี

คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 277-2532  

(2) ลวดตาขายใหใชชนิดชุบสังกะสีเบอร 11 ตาม มอก. 71-2517 ประเภท ข. ถัก

เปนตารางรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนขนาดชอง 2” x 2” ผลิตภายในประเทศ 

คุณสมบัติของลวดตาขายใหเปนไปตาม มอก. 208-2521 ใหผูรบัจางสงตัวอยาง

และรายละเอียดผลิตภัณฑเพื่อขออนุมัติจากผูควบคุมงาน  

 

19.5.3 การติดตั้ง 
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(1) ดําเนินการติดตั้งโครงผนังทอเหล็กชุบสังกะสีขนาดและระยะตามที่แสดงในแบบ 

โดยการเชื่อมยึดติดกับโลหะที่ฝงเตรียมไวลวงหนาในโครงสรางคอนกรีต การ

เชื่อมใหใชวิธีเชื่อมตอเนื่องพรอมแตงรอยเชื่อมใหเรียบรอย ตามขอกําหนดงาน

เหล็กรูปพรรณ  

(2) ดําเนินการติดตั้งลวดตาขายโดยตัดใหพอดีกับขนาดของสถานท่ีเตรียมไว เชื่อม

ลวดตาขายติดทอเหล็กชุบสังกะสีทุกจุด การประกอบใหดําเนินการท่ีโรงงานให

มากที่สุดแลวจึงนํามาประกอบติดตั้งตามแบบ  

(3) ดําเนินการทาสีโครงผนังทอทั้งหมดตามขอกําหนดในหมวดงานสี ซอมผิวชุบของ

ลวดตาขายที่เกิดจากการเชื่อมใหเรียบรอย  

(4) ผนังลวดตาขายเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลวจะตองมีความแนนหนาแข็งแรง ได

ดิ่ง ไดแนว ลวดตาขายตึง และไดรูปลักษณะตามท่ีแสดงในแบบ 

 

19.6 งานสี 

19.6.1 ขอบเขตของงาน 

ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองใช และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือ

ดําเนินการทาสีใหลุลวงดังที่กําหนดในแบบ และรายการประกอบแบบ และใหสัมพันธกับ

งานในสวนอื่นๆ ดวย การทาสี หมายถึง การทาสีอาคารท้ังภายนอก ภายใน และสวนตางๆ 

ท่ีมองเห็นดวยตาทั้งหมดยกเวนสวนที่กําหนดไวเปนอยางอื่นหรือสวนที่กําหนดใหบุดวย

วัสดุระดับตางๆ ทั้งน้ีหากมีสวนใดที่ผูรับจางสงสัยหรือไมแนใจ ใหขอคําแนะนําจากผู

ควบคุมงานทันที การทาสีใหรวมถึงตกแตงอุดยาแนวผิวพ้ืน และการทําความสะอาดพื้น

ตางๆ กอนที่จะทําการทาสี  

 

19.6.2 ขอกําหนดทั่วไป  

(1) ผูรับจางจะตองตรวจสอบอยางละเอียดและแจงปริมาณสีที่จะใชกับโครงการนี้ให

ผูควบคุมงานทราบ  

(2) ผูรับจางจะตองสั่งซื้อสีโดยตรงจากบริษัทผูผลิต หรือจากตัวแทนจําหนายของ

บริษัทผูผลิต โดยมีใบรับรองจากบริษัทแจงปริมาณสีท่ีสั่งมาเพื่องานนี้จริง สีที่ใช

จะตองเปนของใหมหามนําสีเกาที่เหลือจากงานอื่นมาใชหรือสะสมเปนอันขาด  

(3) สีที่นํามาใชจะตองบรรจุและผนึกในกระปองหรือภาชนะโดยตรงจากโรงงานของ

ผูผลิต และประทับตราเครื่องหมายการคา หมายเลขตางๆ ชนิดที่ ใชและ
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คําแนะนําในการทาสีติดอยูบนภาชนะอยางสมบูรณ กระปองหรือภาชนะที่ใสสี

นั้นจะตองอยูในสภาพเรียบรอยไมบุบชํารุด ฝาปดตองไมมีรอยถูกเปดมากอน 

(4) สีทุกกระปองจะตองนํามาเก็บไวในสถานท่ีที่จัดไว หรือในหองเฉพาะที่มิดชิด 

มั่นคงสามารถใชกุญแจปดได ภายในหองมีการระบายอากาศดีไมอับชื้น มีการทํา

ความสะอาดใหเปนระเบียบเรียบรอยเปนประจําทุกวัน และจะตองมีการปองกัน

อัคคีภัยเปนอยางดี เปนที่เก็บสีและอุปกรณในการทาสี การมอบรับสีจากโรงงาน

หรือการเปดกระปองสีตลอดจนการผสมสี ใหทําในหองนี้เทานั้น สําหรับกระปอง

ที่ใชแลวหามนําออกนอกบริเวณกอสราง จะตองเก็บรวบรวมไวใหผูควบคุมงาน

ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง  

(5) การตรวจสอบระหวางการกอสราง ผูวาจาง ผูออกแบบ ผูควบคุมงาน หรือผูแทน

ของบริษัทผูผลิต ผูจําหนายมีสิทธิเขาตรวจสอบคุณภาพและจํานวนของสีได

ตลอดเวลาการกอสราง 

(6) ผูรับจางจะตองไมทําการทาสีในขณะที่มีความชื้นในอากาศสูง หรือมีฝนตก และ

หามทาสีภายนอกอาคารหลังจากฝนหยุดตกแลวทันที ตองปลอยท้ิงไวอยางนอย 

72 ชั่วโมง หรือจนกวาผูควบคุมงานเห็นสมควรใหเร่ิมทาสีได และการทาสี

ภายนอกอาคารหลังจากฝนตกจะตองขออนมุตัิจากผูควบคุมงานทุกครั้ง 

(7) สวนท่ีไมสามารถทาสีไดถาหากมีสวนหนึ่งสวนใดที่สงสัยหรือไมสามารถทาสีได

ตามขอกําหนด ผูรับจางจะตองรีบแจงใหผูควบคุมงานทราบทันท ี 

(8) การนําสีมาใชแตละงวดจะตองใหผูควบคุมงานตรวจสอบกอนวาเปนสี ท่ี

กําหนดใหใชได 

(9) ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามรายการประกอบแบบงานสีนี้อยางเครงครัด หากสอ

เจตนาที่จะพยายามบิดพลิ้วปลอมแปลง ผูควบคุมงานมีสิทธิจะใหลางหรือขูดสี

ออกแลวทาใหมใหถูกตองตามกําหนด โดยเปนคาใชจายของผูรับจางเอง สวน

เวลาที่ลาชาตามการนี้จะยกเปนขออางในการตอสัญญาไมได  

(10) สิ่งอ่ืนๆที่ใชประกอบในการทาสีที่ไมไดระบุไว เชน น้ํามันสน หรือสารละลาย

ตางๆ ใหใชผลิตภัณฑของผูผลิตสีนั้นๆ  

(11) ผูรับจางจะตองจัดหาชางสีที่มีฝมือดีมีประสบการณและชํานาญงานมาทํางาน 

โดยการทํางานของชางสีจะตองอยูในความควบคมุดูแลอยางใกลชิดของผูควบคุม

งานหรือหัวหนาชางสี ชางสีจะตองเปนผูเห็นชอบและปฏิบัติตามคําแนะนําใน

การใชสีหรือผสมสีของบริษัทผูผลิต ในการทาสีชางสีจะตองทาใหสีมีความเรียบ
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สม่ําเสมอกันตลอดปราศจากรอยตอ ชองวาง หรือเปนรอยแปรงปรากฏอยู ไมมี

รอยหยดของสี มีความแนใจวาสีแตละชั้นจะตองแหงสนิทดีแลว จึงจะลงมือทาสี

ชั้นตอไป ควรจะพิจารณาความเรียบรอยในการทาสีแตละชั้น 

(12) การตัดเสนตามขอบตางๆ และการทาระหวางรอยตอของสีตางกัน จะตองมี

ความระมัดระวัง เปนอยางดี ปราศจากรอยทับกันระหวางสี และจะตองระวัง

อยาใหมีสีสกปรกเลอะเทอะตามอุปกรณประตู-หนาตาง  

(13) ผูรับจางจะตองเปนผูจัดหาอุปกรณตางๆ รวมทั้งบันไดหรือนั่งรานสําหรับทาสีท่ี

เหมาะสมหรือตามความจําเปนและผาหรือวัสดุอื่นใดที่ใชปกคลุมพ้ืนท่ีหรือสวน

อ่ืนของอาคาร เปนการปองกันการสกปรกเปรอะเปอนเลอะเทอะ ซึ่งอาจเกิดข้ึน

ไดในงานทาสี 

(14) การทาสีกระทําไดโดยการใชแปรงหรือโดยวิธีพน สีที่ทาแตละชั้นจะตองมีความ

หนาไมต่ํากวาที่ผูผลิตกําหนดไวและตองมีผิวราบเรียบ และมีความสม่ําเสมอไม

หยดยอยหรือเยิ้มไหล หากการทาสีดวยมือใหผลไมเปนท่ีพอใจผูควบคุมงานมี

สิทธิสั่งใหผูรับจางเปลี่ยนไปใชวิธีการพนแทนได โดยไมถือเปนคาใชจายเพิ่ม 

นอกจากนี้ในบริเวณซอกมุมของชิ้นสวนโครงสรางซึ่งไมอาจใชแปลงทาไดใหทาสี

ในบริเวณดังกลาวดวยการพนแทน โดยผูรับจางตองไมคดิคาใชจายเพ่ิมเติม  

(15) สําหรับแผงสวิตชไฟฟา (Electrical Panel Box) จะตองถอดเอาฝาที่ปดแผง

ออกแลวทาหรือพนสีตางหาก หลังจากการทาสีของผนังเรียบรอยและแหงสนิทดี

แลว จึงนําไปติดตั้งตามเดิมโดยเปนคาใชจายของผูรับจางงานอาคาร 

(16) ฝาครอบสวิทซและปลั๊กไฟฟา (ซึ่งไดติดตั้งสวิทซและปลั๊กเรียบรอยแลว) จะตอง

เอาออกกอน เมื่อทําการทาสีเสร็จและแหงดีแลว จึงทําการติดตั้งตามเดิมให

เรียบรอยโดยเปนคาใชจายของผูรับจางงานอาคาร 

 

19.6.3 การเตรียมพ้ืนผิว 

(1) ผิวปูนฉาบผิวคอนกรีตที่จะทาสีจะตองแหงสนิท และจะตองทําความสะอาดให

ปราศจากเศษฝุนละออง คราบฝุน คราบสกปรก คราบไขมัน น้ํามันตางๆ รองรู

พรุนท้ังหมดจะตองอุดใหเรียบรอยดวยหมันโปวปูน (Cement Filler) 

(2) ผิวไมจะตองแหงไสแตงเรียบรอย ซอมอุดรูรอยแตกตางๆ ของผิวไมใหเรียบรอย

ดวยหมันโปว (Wood Sealer) แลวทําการขัดใหเรียบดวยการดาษทราย ทํา

ความสะอาดใหปราศจากฝุนและคราบไขมันตางๆ แลวจึงทาสีรองพ้ืนไม 
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(3) ผิวโลหะทั่วไปที่ไมไดชุบสังกะสีใหใชเคร่ืองขัดขัดรอยตอเชื่อม ตําหนิตางๆ แลว

ใชกระดาษทรายขัดผิวจนเรียบและปราศจากสนิม ผิวโลหะที่พนดวยระบบสีอีพ็

อกซี่ (Epoxy) หรือผิวโลหะที่เปนเหล็กรูปพรรณใหทําการเตรียมผิวดวยการพน

ทรายจนไดระดับ SA2.5 หรือตามคูมือการเตรยีมผิวของผูผลิตสี 

(4) ผิวโลหะชุบสังกะสีใหใชน้ํายาลางขจัดไขมัน หรือนํ้ามัน เช็ดลางออกใหหมดแลว

ลางดวยน้ําสะอาด ใชผาสะอาดเช็ดหรือลมเปาใหแหงสนิท แลวจึงดําเนินการพน

สีรองพ้ืน 

 

19.6.4 วัสดุ 

(1) สีสําหรับทาอาคารทั้งหมดใหใชผลิตภัณฑดังตอไปนี้ หรือเทียบเทา 

 สีประเภทอะคริลิค : คุณสมบัติไมต่ํากวา มอก. 2321-2549 เชน ผลิตภัณฑ 

Dulux Weathershield ห รื อ  Jotashield ห รื อ  Begershield ห รื อ 

Supershield ห รื อ  Pammastic Dirtshield ห รื อ  Colorshield ห รื อ

เทียบเทา 

 สีน้ํามัน (Alkyd Enamel) : คุณสมบัติไมต่ํากวา มอก. 327-2538 เชน 

ผลิตภัณฑ Dulux Gloss Finish หรือ Gardex หรือ Begershield Super 

Gloss Enamel หรือ Glipton หรือ Super Gloss หรือ Bodelac 1000 

หรอืเทียบเทา 

 สีระบบอีพ็อกซี่สําหรับงานเหล็กทั่วไป เชน ผลิตภัณฑ  Rust-Oleum 

No.9373S/9300 ห รื อ  Penguard ข อ ง  Jotun ห รื อ  Epicon ข อ ง 

Chugoku หรือ Duragaurd ของ Beger หรือ Epoguard Enamel ของ 

TOA หรอื Epoxy EA-4 ของ Nippon หรือเทียบเทา 

 สีระบบโพลี่ยูรีเทน เชน ผลิตภัณฑ Rust-Oleum No.9400 หรือ Hardtop 

AS ของ Jotun หรือ Uny Marine 100 ของ Chugoku หรือ Durathane 

ของ Beger หรือ Topguard ของ TOA หรือเทียบเทา 

 สียอมไม เชน ผลิตภัณฑ Woodshield Exterior หรือ Cuprinol Decking 

Stain หรือ TOA Decking Stain หรอื Aqua Stain หรือเทียบเทา 

ผูรับจางตองสงรายละเอียดของระบบสีแตละระบบและรุนของสีแตละรุนตามขอ 

8.21.5 ใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนดําเนินการทาสี สวนระยะเวลาใน

การทาหรือพนแตละชั้นใหปฏิบัติตามกรรมวิธีของผูผลิต 
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19.6.5 การทาสี 

ถาไมไดระบุในแบบกอสรางเปนอยางอื่น ใหทาสีตามอัตราการใชและตามกรรมวิธีของ

ผูผลิตแตไมนอยกวาที่ระบุไว ดังตอไปนี้ 

(1) ผิวปูนฉาบ ผิวยิปซั่ม และผิวอื่นๆ ท่ีคลายคลึงกัน ทั้งภายนอกและภายใน ใหทาสี

รองพื้นประเภทอะคริลิค (Acrylic) จํานวน 1 คร้ัง และทาทับหนาดวยสีประเภท

อะคริลิค (Acrylic) จํานวน 2 คร้ัง ในอัตราปกคลุมพื้นผิวไมเกิน 35 ม2 ตอ 1 ยู

เอสแกลลอนตอ 1 ครั้ง  

(2) ผิวไมใหทาสีรองพื้นประเภทอลูมินั่มวูดไพรเมอร (Aluminum Wood Primer) 

จํานวน 1 ครั้ง ทารองพ้ืนเสริมชั้นกลาง (Under Coat) อีก 1 ครั้ง และทาทับ

หนาดวยสีนํ้ามัน (Alkyd Enamel) จํานวน 2 ครั้ง ในอัตราปกคลุมพ้ืนผิวไมเกิน 

40 ม2 ตอ 1 ยูเอสแกลลอนตอ 1 คร้ัง ผิวไมที่ทําการยอมสีโชวลายไมใหผูรับจาง

ทําตัวอยางสงใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนดําเนินการ  

(3) ผิวโลหะทั่วไปใหพนสีรองพ้ืนปองกันสนิม จํานวน 2 ครั้ง ทาทับหนาดวยสีน้ํามัน 

(Alkyd Enamel) จํานวน 2 ครั้ง ความหนาของฟลมสีเมื่อแหงแตละชั้นไมต่ํา

กวา 40 ไมครอน ยกเวนผิวโลหะในสวนที่ทนการกัดกรอนหรือแบบระบุใหพนสี

อีพ็อกซี่ (Epoxy) ใหพนสีรองพ้ืนที่เหมาะสมกับผิวอีพ็อกซี่ (Epoxy) จํานวน 2 

ครั้ง ทับหนาดวยสีอีพ็อกซี่ (Epoxy) อีก 2 คร้ังความหนาของฟลมสีเมื่อแหงแต

ละชั้นไมต่ํากวา 60 ไมครอน ในสวนภายนอกอาคารใหทับดวยสีโพลียูรีเทนเพิ่ม

อีก 1 คร้ัง ความหนาฟลมสีเมื่อแหงแตละชั้นไมต่ํากวา 60 ไมครอน  

(4) ผิวโลหะชุบสังกะสีในสวนที่แบบระบุใหทาสีใหทาดวยวอชไพรเมอร (Wash 

Primer) จํานวน 1 ครั้ง ทารองพ้ืนดวยสีประเภทซิงคโครเมท (Zinc Chromate) 

อีก 1 ครั้ง แลวทาทับหนาดวยสีน้ํามัน (Alkyd Enamel) จํานวน 2 ครั้ง ความ

หนาของฟลมสีเมื่อแหงแตละชั้นไมต่ํากวา 40 ไมครอน  

(5) สีทาถนน (Traffic Paint) ไมใชสีชนิดคลอรีเน็ตเต็ดรับเบอรผสมลูกแกวสะทอน

แสงมี คุณสมบัติตาม มอก. 415-2551 ผลิตภัณฑ Jotun หรือ CIC หรือ Akzo 

Nobel หรือ TOA หรือ Pammastic หรือเทียบเทา  

(6) การทาสีพื้นผิวนอกเหนือจากที่กลาวขางตน ใหขอคําแนะนําจากผูควบคุมงานทุก

ครั้ง หรือเปนไปตามคูมือการติดตั้งของผูผลิต ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากผู

ควบคุมงานแลว 
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19.6.6 การทําความสะอาด 

การทําความสะอาดช้ันสุดทาย ผูรับจางจะตองทําความสะอาดเช็ดลางสีสวนเกิน และรอย

เปรอะเปอนตามท่ีตางๆ จนสะอาดเรียบรอย ผลเสียหายอ่ืนๆ อันเน่ืองมาจากการทาสีใหอยูในความ

รับผิดชอบของผูรับจางเองท้ังสิ้น 

 

19.7 พ้ืนปูแผนทางเดินเทา 

19.7.1 ท่ัวไป 

(1) รายละเอียดท่ีกําหนดไวในแบบกอสราง บทกําหนดตางๆ ของรายการประกอบ

แบบ และเอกสารสัญญาตางๆ ของโครงการนี้  ใหนํามาใชกับรายละเอียดที่

กําหนดไวในบทกําหนดนี้ดวย 

(2) ผู รับจางตองเปนผูออกคาใชจ ายพรอมจัดหาวัสดุ  แรงงานที่ชํานาญงาน

โดยเฉพาะและสิ่งประกอบอ่ืนๆ ที่จําเปนสําหรับการกอสรางงานพื้นปูแผน

ทางเดินเทา ตามท่ีกําหนดในแบบและรายการประกอบแบบใหแลวเสร็จสมบูรณ 

 

19.7.2 วัสดุ 

แผนปูทางเดินเทาทั่วไปและสําหรับคนพิการ ใหใชขนาดตามที่แสดงในแบบคุณสมบัติให

เปนไปตาม มอก. 378-2531 และ มอก. 826-2531 

 

19.7.3 การติดตั้ง 

(1) ดําเนินการกอสรางชั้นรองพ้ืนทางและอัดแนนตามขอกําหนดในแบบงาน

โครงสรางและรายการประกอบแบบ 

(2) ดําเนินการติดตั้งขอบคันหินตามคูมือการติดตั้งของผูผลิต 

(3) เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แตงผิวใหเรยีบ โดยลดระดับเผื่อความหนาของแผนปู

ทางเดินเทาและปูนทรายไว ขูดขีดผิวคอนกรีตใหเปนรอยหยาบ 

(4) ดําเนินการกําหนดจํานวนแผน เศษแผน ตามความเห็นชอบของผูควบคุมงาน 

(5) เริ่มทําการปูแผนทางเดินเทาตามแนวที่แบงไว โดยใชปูนทรายอัตราสวน 

ปูนซีเมนต 1 สวน ตอทรายหยาบรอน 3 สวน เปนตัวยึด กดแผนใหเรียบแนน

สม่ําเสมอไมเปนโพรงใตแผน ปูจนเต็มพ้ืนที่ใหไดแนวเปนเสนตรง หรือตามท่ี

แสดงในแบบ เศษแผนใหทําการตัดดวยเคร่ืองตัดไฟฟาใหเรียบรอย ปลอยทิ้งไว
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ใหแหงอยางนอย 3 วัน ในระหวางนี้หามมีการสัญจรหรือบรรทุกน้ําหนักใดๆ บน

พื้น 

(6) รายละเอียดอื่นๆ ที่ไมไดกลาวถึง ใหเปนไปตามคูมือการติดตั้งของผูผลิตที่ไดรับ

ความเห็นชอบจากผูควบคุมงานแลว 
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บทที่ 20 

รายละเอียดอุปกรณประตู-หนาตาง 

 

20.1 ขอกําหนดทั่วไป 

(1) ผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายทั้งหมดในการจัดหา วัสดุ อุปกรณตางๆ แรงงานฝมือดี

ท่ีมีประสบการณและมีความชํานาญงานโดยเฉพาะสําหรับการติดตั้งอุปกรณประตู 

หนาตางทั้งหมด พรอมทดสอบจนใชงานไดดี หลังจากนั้นใหถอดอุปกรณตางๆ ออกใหหมด 

ยกเวนบานพับแลวนําเก็บลงในกลองบรรจุเดิม ทั้งนี้เพื่อใหชางสีทํางานไดโดยสะดวก และ

เมื่องานสแีหงสนิทดีแลวจึงทําการตดิตั้งอุปกรณเหลานั้นใหม และทดสอบใชงานไดดดีังเดิม 

(2) ผูรับจางจะตองสงรายละเอียดตางๆ เอกสารการทดสอบตามมาตรฐานที่กําหนดของ

อุปกรณประตู หนาตาง แตละชนิดพรอมตัวอยางที่จะใชจริง ใหผูควบคุมงานพิจารณา

อนุมัติกอนทําการสั่งซื้อ โดยใหสงพรอมกันทั้งหมดคราวเดียวกัน และจะตองเผื่อระยะเวลา

ในการใชงานของสั่งของลวงหนา เพื่อใหทันตอเวลาใชงานโดยเปนคาใชจายของผูรับจาง

ท้ังหมด และจะถือเปนขออางในการสั่งของไมทัน เพื่อประโยชนใดๆ ของตนไมได 

(3) อุปกรณประตู หนาตาง หมายถึงชิ้นสวนประกอบการติดตั้งที่มีผิวเชนเดียวกับอุปกรณที่ใช

ครบชุดจนสามารถใชงานไดดี และอุปกรณประตู หนาตาง รายการใดที่มิไดระบุผิวสําเร็จไว 

ใหใชผิวสําเร็จเชนเดียวกับอุปกรณประตู หนาตางสวนใกลเคียง หรือตามที่ผูออกแบบเลือก

ให โดยไมถือเปนคาใชจายเพิ่ม 

(4) อุปกรณประตู หนาตาง รายการใดก็ตาม ถาผูควบคุมงานพิจารณาแลวเห็นวาเม่ือติดตั้ง

แลวจะไมสะดวกตอการใชงาน เชน กลอนอยูสูงเกินกวาจะเอ้ือมถึง เปนตน ใหผูรับจาง

รับผิดชอบในการดัดแปลงเพ่ือใหเหมาะสมกับการใชงาน โดยใหปรึกษาผูควบคุมงานกอน

ดําเนินการติดตั้ง การดัดแปลงอุปกรณประตู หนาตาง ใหยึดหลักความแข็งแรง สวยงาม 

และเปนคาใชจายของผูรับจางทั้งหมด 

(5) รายละเอียดที่ระบุไวท้ังหมดในงานอุปกรณประตู หนาตางน้ี นับเปนงานของผูรับจางท่ี

จะตองปฏิบัติจนใชงานไดดี โดยถือวาผูรับจางไดคิดราคารวมอยูในงานโครงการนี้แลว หาก

มีขอสงสัย หรอืไมชัดเจนในรายการใด ใหสอบถามผูออกแบบเปนลายลักษณอักษร เมื่อได

รับคําชี้แจงแลวใหดําเนินการตามคําชี้แจงเหลาน้ัน โดยไมถือเปนคาใชจายเพ่ิม และไมถือ

เปนขออางในการตออายุสัญญาของงาน 

(6) อุปกรณสําหรับประตูหนีไฟตองไดรับการรับรองผลการทดสอบการทนไฟไดไมนอยกวา 2 

ชั่วโมง 
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20.2 ระบบกุญแจ 

(1) กุญแจล็อคทั้งหมดใหจัดทํามาสเตอรคีย (Master Keys,) แกรนดมาสเตอรคีย (Grand 

Master Keys) และ เกรทแกรนดมาสเตอรคีย (Great Grand Master Keys) โดยใหผู

รับจางประสานงานกับผูออกแบบ/ผูควบคุมงานเพ่ือทราบถึงลักษณะการใชงานของอาคาร

แลวจัดแบงโซนกุญแจทั้งหมดสงผูออกแบบ/ผูควบคุมงาน เพ่ือขอความเห็นชอบ 

(2) ในกรณีผูควบคุมงานรองขอใหผูรับจางติดกุญแจสํารอง (Construction Keys) ในขณะทํา

การกอสรางแทนการติดตั้งกุญแจจริงเพ่ือปองกันมิใหกุญแจจริงเสียหาย ผูรับจางจะตองทํา

ตาม โดยเปนคาใชจายของผูรับจางทั้งหมด ตั้งแตการจัดหากุญแจสํารอง การติดตั้ง การ

ถอด กุญแจสํารอง และการติดตั้งกุญแจจริง โดยกุญแจสํารองที่ใชจะตองติดตั้งไดโดยไม

ตองเจาะสวนใดของประตูเพิ่มเติม 

(3) ผูรับจางตองจัดทําปายโลหะถาวรชนิดและขนาดตามความเหมาะสม โดยแสดงหมายเลข

ลูกกุญแจใหตรงกับแมกุญแจทุกชุด และจะตองสงมอบลูกกุญแจใหผูวาจางทั้งหมดทันที

เมื่อสงมอบงานกอสราง 

 

20.3 การติดตั้ง 

(1) การติดตั้ งวงกบ บานประตู หนาตาง และอุปกรณทั้ งหมดจะตองใชชางท่ีฝมือดี มี

ประสบการณ และชํานาญงานดานนี้โดยเฉพาะ การติดตั้งอุปกรณประตู หนาตางทั้งหมด

จะตองใชเทมเพลส (Template) กําหนดตําแหนงที่จะเจาะเสียกอน เพื่อปองกันความ

ผดิพลาด ในกรณีเกิดความผิดพลาดข้ึน ผูรับจางจะตองเปลี่ยนบานประตูหรือหนาตางใหม

โดยเปนคาใชจายของผูรับจางเองจะไมอนุญาตใหใชวิธีอุดซอมทุกวิธี 

(2) ในกรณีประตู หนาตางโลหะ หรือประตู หนาตางที่ตองสั่งผลิต ผูรับจางจะตองประสานงาน

กับโรงงานผูผลิต เพ่ือใหทราบถึงขอมูลผลิตภัณฑ รุน ขอกําหนดของอุปกรณท่ีจะใชเพื่อ

เตรียมเสริมแผนโลหะยึดอุปกรณใหแข็งแรง โดยใหถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

(3) การติดตั้งอุปกรณทั้งหมดจะตองใชเครื่องมือที่ถูกตองเหมาะสม และใหใชอุปกรณเคร่ืองยึด

ท่ีผูผลิตอุปกรณใหมาอยางครบถวน โดยปฏิบัติตามวิธีของผูผลิตอุปกรณแตละชนิด และ

เมื่อติดตั้งอุปกรณประตู หนาตางเสร็จสิ้นแลว อุปกรณทุกตัวจะตองไดรับการปรับแตงให

ปดเปดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

20.4 รายการอุปกรณประตู-หนาตาง 
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รายการอุปกรณประตุ หนาตางทังหมด ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในแบบกอสรางและจะตองมี

คุณสมบัติไมต่ํากวา มอก. ตามชนิดของแตละประเภทวัสดุ 
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