
งานโครงสราง 
โครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนยประชุม (ศูนยการศึกษายานมัทรี) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 
----------------------------- 

1. วิเคราะหศัพท  
1.1 ผูวาจาง (OWNER)   
หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคและ/หรือ ตัวแทนผูวาจาง ผูไดรับมอบหมายจาก 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคเปนลายลักษณอักษร   
1.2 ผูรับจาง (CONTRACTOR)  
หมายถึง บริษัท ...............................................จํากัด ซึ่งเปนผูรับจางที่ทําสัญญา งานกอสราง  

งานโครงสราง สถาปตยกรรม งานโยธา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ งานถมดินบริเวณศูนยประชุม และงานรื้อ
ยายทางเทา Cover Way ยานมัทร ีณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค  

1.3 สถานที่กอสราง  
หมายถึง ที่ดินซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคกําหนดใหตามแบบสถาปตยกรรม   
1.4 วิศวกรผูออกแบบงานโครงสราง (Structural Engineer)  
หมายถึง ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค  
1.5 สถาปนิกผูออกแบบ (Architect)  
หมายถึง ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 
1.6 ผูบริหารโครงการ (Construction Management)  
หมายถึง ..................................... แตงตั้งขึ้นใหเปนคณะกรรมการตรวจการจางเพื่อใหดําเนินไป

ตามเงื่อนไขสัญญา และถูกตองตามหลักวิชาชาง แทน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค  
1.7 คณะกรรมการตรวจการจาง  
หมายถึง คณะกรรมการที่ผูวาจาง แตงตั้งขึ้นในคราวเดียวใหเปนผูแทนควบคุมดูแล ในขณะ

ระหวางการกอสรางใหการกอสรางดําเนินไปตามเงื่อนไขแหงสัญญา แทน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค  
1.8 ตัวแทนผูวาจาง  
หมายถึง ผูที่ไดรับมอบหมายจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคใหควบคุมดูแลงานกอสรางงานนี้ 
1.9 งานกอสราง  
หมายถึง งานกอสรางตามขอบเขตของงานตามสัญญาซึ่งรวมถึงแรงงานหรือวัสดุหรือทั้งสองอยาง 

อุปกรณเครื่องมือ การขนสง และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานใหเสร็จ
เรียบรอยตามสัญญา   

1.10. ผูควบคุมงาน   
หมายถึง  ผูแทนเจาของโครงการที่ไดรับการแตงตั้งใหควบคุมงาน  
1.11 ผูรับจาง   
หมายถึง  นิติบุคคลและตัวแทน หรือลูกจางของนิติบุคคลที่ลงนามเปนคูสัญญากับเจาของโครงการ  
1.12 แบบประกอบสัญญา  
หมายถึง  แบบกอสรางทั้งหมด ที่มีประกอบในการทําสัญญาจางเหมาและแบบกอสรางที่มีการ

เปลี่ยนแปลงแกไข และเพิ่มเติมโดยความเห็นชอบของผูคุมงานแลว 
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1.13 รายละเอียดประกอบแบบ   

  หมายถึง  ขอความและรายละเอยีดที่กําหนด และควบคุมคุณภาพ หรือ  ขอกําหนด”ของ วัสดุ-
อุปกรณ เทคนิค และขอตกลงตางๆ ที่เกี่ยวกับงานกอสรางที่มีปรากฏ หรือไมมีปรากฏในแบบกอสรางตาม
สัญญานี้ 
  1.14 การอนุมัติ  

หมายถึง  การอนุมัติเปนลายลักษณอักษร จากผูมีอํานาจหนาที่ในการอนุมัติ  
1.15 ระบบประกอบอาคาร  

  หมายถึง  ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และ ระบบอื่นๆ ที่นอกเหนืองาน
สถาปตยกรรมและ กอสราง  

“มอก.”  หมายถึง   มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
  “ว.ส.ท”  หมายถึง   วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  

“ACI”     หมายถึง   American Concrete Institute  
“ASCE”   หมายถึง   American Society of Civil Engineers  

  “ASTM”  หมายถึง   American Society for Testing and Materials  
  

1. งานดิน  
ผูรับจาง จะตองขุดและปรับพื้นบริเวณที่จะกอสรางใหไดระดับตามที่กําหนดในแบบแปลนในกรณี

ที่ตองรื้อถอนอาคารเดิม รวมทั้งสาธารณูปโภคและสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อยูใตดินในบริเวณกอสรางสิ่งของที่รื้อ
ถอน และไมใชในการกอสราง ใหทําการขนยายออกใหเรียบรอยทันที มิใหเกะกะทางสัญจรไปมาและ
บริเวณใกลเคียง หากดินที่ไดจากการขุดฐานรากไมเพียงพอในการปรับพื้นที่ ผูรับจางตองเปนผูไปจัดหาดิน
สวนที่ขาดมาทั้งสิ้น  
     1.1 การขุดดินฐานราก  

1.1.1  ใหขุดดินฐานรากมีความลึก และกวางตามที่กําหนดในแบบใหมีเนื้อที่โดยรอบกวางพอที่จะ
ทําคํ้ายันและประกอบไมแบบหรือถอดแบบและเทคอนกรีตไดสะดวก การขุดดินใหใชเครื่องมือหรือ
เครื่องจักร และใหทําการสบู 
นํ้าออกจากกนบอและใหตอนบนและกนบอแหงอยูตลอดเวลา  

1.1.2 เครื่องมือ อุปกรณ แรงงาน ตองเหมาะกับสภาพกอสราง และไดรับความเห็นชอบจากผูแทน
ผูวาจาง  

1.1.3 สําหรับพื้นที่ดินออน การขุดดินที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอสิ่งกอสรางขางเคียงหรือที่มี
อยูจะตองทําการปองกันดิน ใหถูกตองตามความเหมาะสม  

1.1.4 โดยทั่วไป การขุดดินโดยไมมีอุปกรณปองกันดินพังทลาย และไมมีเครื่องมือกลหนักหรือวัสดุ 
กอสรางกองใกลบริเวณนั้น ความลาดของการขุดไมควรเกิน 1:3 สําหรับพื้นที่มีการใชเครื่องมือกลหนัก หรือ
กองวัสดุใกลอาคารขางเคียง หรือสิ่งกอสรางที่มีความลาดที่ขุดไมควรเกิน 1:4 ทั้งนี้ ความลึกของการขุดไม
เกิน 3.00 ม.  
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1.1.5 สําหรับการขุดดินที่มากกวา 3.00 ม. โดยไมมีอุปกรณปองกันดินพังทลายจะตองทําการ

คํานวณออกแบบโดยใชคุณสมบัติดินตามที่เจาะสํารวจ ประเมินคามีความปลอดภัยไมนอยกวา 1 ใหผูรับ
จางกอสรางเสนอรายการคํานวณ ที่ไดรับการรับรองโดยสามัญวิศวกร เสนอตอผูแทนวาจาง เพื่อพิจารณา
อนุมัติ  

1.1.6 ดินที่ขุดขึ้นมาได จะตองนําออกไปกองใหหางจากจุดปากหลุมที่ทําการขุดไมนอยกวา 3 เทา
ของความลึก ยกเวนมีการปองกนัดินพังทลาย  

 
     1.2 คานระดับดิน  

ใหปรับระดับดินใหเรียบ และสมํ่าเสมอ ดวยทรายหยาบและคอนกรีตหยาบ กอนเทพื้นและคาน 
ที่อยูระดับดิน และหนุนดวยลูกปูนใหเหล็กเสริมลอยจากคอนกรีตหยาบ ปรับระดับตามระยะที่กําหนดให
หรืออาจใชไมแบบรองใตคานตามวิธีประกอบไมแบบมาตรฐาน และใหถอดไมแบบออกเมื่อเกลี่ยปรับระดับ
ดิน   
 

1.3 การปรับระดับดิน  
1.3.1 การปรับระดับดินใตพื้นและสวนอาคารที่อยูติดดิน ใหปรับระดับดินปนทรายไดระดับพื้นดวย

การใชเครื่องกระทุงดินอัดแนนหนาไมนอยกวา 6" ใตทองพื้นและสวนอาคารที่อยูติดดิน และปรับระดับ
เรียบดวยลูกกลิ้ง เรียบสมํ่าเสมอตามระดับที่กําหนด  

1.3.2 การปรับระดับดินถมและบริเวณที่จอดรถ ใหปรับระดับดวยดินปนทรายหรือทรายอัดแนน
บดดวยรถบดถนนมีขนาดหนักไมนอยกวา  8 ตัน อัดดินแนนหนาไมนอยกวา 15 ซม. และปรับระดับ
เรียบสมํ่าเสมอและมีความเอียงลาดตามระดับที่กําหนด  

1.3.3 การอัดและปรับระดับดิน ใหราดนํ้าบนดินและทรายที่จะปรับระดับใหชุมมาก และรอจนดิน 
และทรายที่ปรับระดับเริ่มหมาดแลวจึงกระทุงใหแนน และจะตองทําใหดินเปยกหมาดๆ อยูตลอดเวลาที่บด
หรือกระทุงดินอัดแนนนั้น  

 
  1.4 การถมดิน  

เมื่อจะทําการถมดินลงไปในแบบฐานราก กําแพงหรือการกอสรางใดๆ จะตองทําการถอดไมแบบ
เก็บกวาดเศษไม ใบไมและสิ่งของตางๆ ที่ไมตองการออกใหหมดกอนที่จะทําการถมดินการถมดินตองถม
ครั้งละไมเกิน 15 ซม. และบดใหแนนดวยเครื่องกระทุงดิน  การถมดินทับคอนกรีตกําแพงหรือทอระบายนํ้า
จะตองไดรับอนุญาตจากผูควบคุมงานเสียกอนจึงจะลงมือถมดินได ผิวหนาของดินที่ถมแนนเพื่อรองรับสวน
กอสรางอื่นๆนั้นจะตองมีผิวหนาเรียบสมํ่าเสมอไดแนวและไดระดับ จะตองมีการระบายนํ้าอยางดีอยู
ตลอดเวลาหากมีรอยชํารุดเกิดขึ้นผูรับจางจะตองจัดการแกไขใหเรียบรอยกอนที่จะทําการกอสรางสิ่งอื่นใด
ทับลงไปในบริเวณกอสรางนอกจากที่ตั้งอาคารแลวจะตองจัดใหมีผิวหนาของดินถม แนนมีทางลาดเอียง
ใหนํ้าไหลไดสะดวกตลอดเวลา   
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     1.5 การปองกันดินพังทะลาย  
1.5.1 ผูรับจาง ตองเลือกใชระบบหรือวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพงาน และความปลอดภัยในกรณีที่

งานนี้จําเปนตองทําระบบปองกันดินพังทะลาย  
1.5.2 กรณีที่เลือกใชระบบเสาเข็มไม เข็มเหล็กพืด มีการคํ้ายันในแนวระดับหรือทะแยง ผูรับจาง

จะตองเสนอรายการคํานวณ เพื่อยืนยันความมั่นคงแข็งแรงในการเลือกใชขนาดความยาวของระบบกันดิน
ทะลายนั้น  

1.5.3 การปองกันดินพังทะลายดวยระบบ หรือวิธีการพิเศษจากขางตน ผูรับจางจะตองเสนอขอมูล
ทางเทคนิค ใหผูแทนผูวาจางพิจารณากอน  

1.5.4 การฝากหรือยึดกับโครงสรางของระบบปองกันดิน จะตองไดรับการอนุมัติจากผูแทนผูวาจาง 
1.5.5 ผูรับจาง จะตองจดัหาเครื่องมือ และอุปกรณที่เหมาะสมสําหรับการระบายนํ้ามาประจํา ณ  

หนวยงานกอสราง  
  1.5.6 ผลกระทบของโครงสรางอื่นๆจากการผิดพลาดของระบบปองกันดิน หรือวิธีการขุดดินเปน
ความรับผิดชอบของผูรับจางกอสราง ที่จะตองแกไขทําขึ้นมาใหม หรือสรางทดแทนดวยคาใชจายของผู
รับจางเอง  
 

1.6 การระบายนํ้า  
1.6.1 จะตองจัดใหมีเจาหนาที่ดูแล และควบคุมการระบายนํ้าภายในสถานที่กอสรางตลอดเวลาที่มี 

ปญหาเกี่ยวกับนํ้า โดยเฉพาะพื้นที่ที่จะตองเทคอนกรีต  
  1.6.2 การระบายนํ้าออกจากสถานที่กอสราง ผูรับจาง จะตองจัดการใหเหมาะสมกับสภาพงานโดย
ไมทําความเดือดรอน หรือทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินและบุคคลอื่น เหตุที่เกิดขึ้นจากเหตุขางตน 
ผูรับจางจะตองชดใชและแกไข โดยคาใชจายของผูรับจางเอง  
 
     1.7 การถมดินบอนํ้าเดิม (คูนํ้าเดิม)  

1.7.1 ผูรับจางจะตองทําการสูบนํ้าออกจากบอ หรือคูนํ้าเดิม และทําการลอกผิวดินเลนออกไมนอย
กวา 15 ซม.  

1.7.2 ทําการถมดินดวยดินคุณภาพตามที่ไดรับการอนุมัติจากผูแทนผูวาจาง   
 
1.8 การปองกันแมลง มด และปลวก  

  1.8.1 ผูรับจางจะตองทําการทําลายแหลงมด ปลวก หรือแมลงอื่นๆที่อยูในบริเวณกอสราง  
  1.8.2 กอนเทพื้นชั้นลาง ผูรับจางจะตองทําการปองกันแมลง มด ปลวก ดวยสารเคมีและกรรมวิธีที่
ผูผลิตแนะนํา ภายใตการควบคุมของผูเชี่ยวชาญกําจัดแมลง มด ปลวก โดยใชสารเคมีตามประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เทานั้น  

1.8.3 ผูรับจางจะตองปองกันผลกระทบจากการใชสารเคมีขางตนตอทรัพยสิน หรือบุคคลภายนอก
ที่อยูใกลเคียง  
     1.9 การเตรียมดินสําหรับปลูกตนไม  
  1.9.1  ดินที่นํามาใช จะตองเปนดินคุณภาพดี มีแรธาตุที่เหมาะสม (N.P.K.) สําหรับตนไมที่จะปลูก  
  1.9.2 ความหนาของชั้นดินนี้ ตองไมนอยกวา 15 ซม. จากดินถม และปราศจากวัชพืชหรือแมลง  
  1.9.3 มีความชื้นที่เหมาะสม  
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2. มาตรฐานงานฐานราก  
ขอบขาย มาตรฐานงานนี้ใชสําหรับงานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป (นอกจากรายการ

ประกอบแบบเฉพาะที่ระบุเปนอยางอื่น)  
2.1 ฐานรากที่ตองใชเสาเข็ม  
2.1.1 ความลึกของฐานราก ขนาดและรายละเอียดการเสริมเหล็ก จะตองเปนไปตามแบบ

รายละเอียดที่ไดกําหนดให  
2.1.2 เสาเข็มที่ใชจะตองมีคุณภาพและคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานเสาเข็ม ขอ 3 ทุกประการ  
2.1.3 การยก การตอก ใหเปนไปตามมาตรฐานเสาเข็ม การทดสอบความสามารถในการรับนํ้าหนัก 

บรรทุกของเสาเข็มใหเปนไปตามมาตรฐานการทดสอบการรับนํ้าหนักบรรทุกของเสาเข็ม  
2.1.4 ฐานรากที่ใชเสาเข็มยาว การตอกเสาเข็มจะตองตอกดวยความระมัดระวังมิใหเกิดความ

เสียหายแกอาคารขางเคียง ความเสียหายตางๆ ที่เกิดขึ้น ผูรับจางจะตองรับผิดชอบและชดใชคาเสียหาย
นั้นๆ แตผูเดียว การตอกเสาเข็มจะตองตอกใหเปนระเบียบ โดยตอกเสาเข็มเปนแนวๆ หรือเสร็จเปนฐานๆ 
ไปหามตอกสลับไปสลับมา  

2.1.5 ในกรณีที่เสาเข็มจมลงเร็วผิดปกติในขณะตอกสําหรับอาคารเดียวกัน ผูรับจางจะตองรายงาน
ใหคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานทราบทนัที  เพื่อจะไดพิจารณาวาควรจะแกไขอยางไร คํา
วินิจฉัยดังกลาวถือเปนเด็ดขาด  

2.1.6 หากมีความจําเปนจะตองถมดินหรือทรายในบริเวณที่ไดตอกเสาเข็มไวแลวการถมจะตองถม
ดวยความระมัดระวังมิใหเสาเข็มชํารุด  เอน  เอียง  หรือหนีศูนยกลาง และเพื่อมิใหเกิดปญหาดังกลาว ผูรับ
จางจะตองถมดินหรือทรายรอบเสาเข็มแตละตนใหสูงกวาระดับอื่นๆ หากเกิดการชํารุดของเสาเข็มขึ้นไมวา
กรณีใด ผูรับจางจะตองรับผิดชอบคาเสียหายทั้งหมดแตเพียงผูเดียว  

2.2 การขุดดินเพื่อทําฐานราก  
2.2.1 การขุดบอทําฐานราก   ผูรับจางจะตองขุดใหไดขนาด  และระดับตามแบบและรายละเอียด

พรอมทั้งปองกันมิใหดินทลายเกิดความเสียหายใดๆ   ซึ่งอาจจะทําไดดวยการกั้นคอก หรือขุดดินลดเปน
ชั้นๆ ลงไป  

2.2.2 ดินที่ขุดขึ้นจะตองนําไปกองไวใหเรียบรอยตามคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจการจาง 
เมื่อทําฐานรากเสร็จเรียบรอยตามแบบและรายละเอียด แลวผูรับจางจะตองกลบบอดินที่ไดขุดขึ้นใหคง
สภาพเดิม สวนดินที่เหลือ 
จะตองทําการเกลี่ยใหเรียบรอยในพื้นที่ที่คณะกรรมการตรวจการจางกําหนด  

2.2.3 กอนที่จะทําการกลบบอดิน ผูรับจาง จะตองแจงใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบ เพื่อ
ตรวจดูความเรียบรอยของฐานรากที่เสร็จเรียบรอยแลวเสียกอนจึงจะทําการกลบดินได  

2.2.4 การกลบดินจะตองถมเปนชั้นๆ  ชั้นหนึ่งๆ หนาไมเกิน 15 ซม. แลวกระทุงใหแนนทุกๆ ชั้น
หากรายละเอียดไดระบุความหนาแนนของชั้นดินที่ถมแตละชั้นไวแลว การกระทุงดินจะตองทําดวย
เครื่องกล และคาความหนาแนนของชั้นดินแตละชั้นจะตองมีคาไมนอยกวาคาที่ไดกําหนดให  

2.2.5 กอนที่จะเทคอนกรีตฐานราก ผูรับจางจะตองสูบนํ้ากนบอออกใหหมด ตลอดระยะเวลา 
ดําเนินการเทคอนกรีต   หากปรากฏวาในบริเวณที่กอสรางนั้น เปนลุมนํ้ามีนํ้ามากและไมสามารถจะสูบนํ้า
ในบอฐานรากใหแหงทันแลว ผูรับจางจะตองทําบอดักนํ้าที่กนบอมีความลึกมากกวาระดับกนฐานราก
จํานวนมากพอในบริเวณขางเคียง พรอมทั้งใชเครื่องสูบนํ้าสูบนํ้าทิ้งจากบอนํ้าทั้งนี้เพื่อใหกนบอฐานราก
ปราศจากนํ้า  
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2.2.6 ในการเทคอนกรีตฐานรากแตละฐาน ผูรับจางจะตองแจงใหคณะกรรมการตรวจการจาง
ทราบเพื่อตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยเสียกอนเมื่อไดรับความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรแลวจึงจะ
ดําเนินการตอไปได  
 

3. มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก    
ขอบขาย มาตรฐานนี้ครอบคลุมสําหรับโครงสรางของสิ่งกอสราง นอกจากรายการประกอบแบบ

เฉพาะที่ระบุเปนอยางอื่น ดังตอไปนี้   
3.1  ปูนซีเมนต  
3.1.1 ปูนซีเมนตที่ใชในการกอสรางของโครงสรางใหใชปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ผลิตใน

ประเทศไทย   
และจะตองมีคุณภาพไดตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ที่ มอก.15 เลมที่ 1-2547  

3.1.2 ตองเปนปูนซีเมนตที่บรรจุถุงเรียบรอย หรือเปนปูนซีเมนตที่เก็บในภาชนะบรรจุของ 
บริษัทผูผลิต ผลิตออกจากโรงงานใหมๆ (ถาสงสัยวาผลิตมานานตองใหคณะกรรมการตรวจการจาง
ตรวจสอบกอนนํามาใช)  

3.1.3 ปูนซีเมนตบรรจุถุง จะตองเก็บไวบนพื้นสูงกวาพื้นดินอยางนอย 20 ซม. ในโรงที่มีหลังคา
คลุมมีฝากั้นฝนไดดี  

3.1.4 หามใชปูนซีเมนตที่เสื่อมคุณภาพโดนความชื้น แข็งตัวจับกันเปนกอนแลว หรือเหตุอื่น  
3.1.5  เมื่อจําเปนจะตองใชปูนซีเมนตชนิดแข็งตัวเร็วแลว ใหใชปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภท 3 

ซึ่งมี คุณภาพถูกตองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ที่ มอก.15 เลม 1-2547  
3.1.6 สําหรับงานกอสรางในบริเวณที่ดินเค็มและอยูริมทะเล ใหใชปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภท 

5 ซึ่งมีคุณภาพถูกตองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ที่ มอก.15 เลม 1-2547  
     3.2  ทราย  

3.2.1 ตองเปนทรายนํ้าจืดที่หยาบ คม แข็งแกรงและสะอาดปราศจากวัตถุอื่นเจือปน เชน เปลือก
หอย ดิน เถาถาน และผักหญาตางๆ  
  3.2.2  ตองผานการทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานการทดสอบคอนกรีตของ ASTM C 33-82  

3.3  หิน หรือ กรวด  
3.3.1 หิน กรวด ที่ใชตองแข็งแกรง ไมผุ และสะอาดปราศจากวัตถุอื่นเจือปน  
3.3.2 กอนนําไปใชผสมคอนกรีตตองรอนเมล็ดใหญกวากําหนดออกและลางนํ้าใหปราศจากสิ่ง

สกปรกกอนใชผสม  
3.3.3 ตองผานการตรวจสอบคุณสมบัติมาตรฐานการทดสอบหินและกรวด ASTM C 136-82  
3.4  นํ้า  
3.4.1 นํ้าที่ใชผสมคอนกรีตตองเปนนํ้าจืด ปราศจากนํ้ามนั กรด ดาง เกลือ และสารอินทรียตางๆ  
3.4.2 ถานํ้าในที่กอสรางไมดีพอ เชน นํ้าที่มีนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเจือปนอยู 

คณะกรรมการตรวจการจางอาจสั่งใหนํานํ้าสะอาดที่อื่นมาใชได  
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3.5 คอนกรีต  
3.5.1 สวนผสมและกําลังคอนกรีต  
คอนกรีตที่ใชในงานคอนกรีตเสริมเหล็กมี 4 ชนิด คือ  
1) ค 0 คอนกรีตชนิดทนแรงอัดตํ่ามาก  
2) ค 1 คอนกรีตชนิดทนแรงอัดตํ่า  
3) ค 2 คอนกรีตชนิดทนแรงอัดปานกลาง  
4) ค 3 คอนกรีตชนิดแรงอัดสูง  
สวนผสมของคอนกรีตทั้งสี่ชนิดนี้  ขึ้นอยูกับคุณภาพของหินและทรายที่นํามาใช  ในการนี้ผูรับจาง 

จะตองเปนฝายทดลองทําสวนผสมขึ้นมาเอง   โดยรวมปรึกษากับคณะกรรมการตรวจการจางถึงสวนผสมที่
เหมาะกับ คุณภาพของวัสดุเปนคราวๆ ไป การทดลองหาสวนผสมจะตองทําลวงหนา กอนงานใชคอนกรีต
จริงๆ  ในระยะเวลาอัน สมควร และจะตองแจงถึงอัตราสวนผสมที่ผานการทดลองและตัดสินใจใชให
คณะกรรมการตรวจการจางทราบกอน  อยางไรก็ดีการแจงสวนผสมใหทราบนี้ไมเปนการทําใหผูรับจางพน
ภาระความรับผิดชอบในเรื่องคอนกรีตไมไดกําลังตามตองการ คอนกรีตทั้ง 4 ชนิดนี้จะตองมีคุณสมบัติตาม
มาตรฐาน  

การเลือกสวนผสมใหถือหลักดังนี้  
ปริมาณซเีมนตใหมีเพียงใหไดกําลังตามตองการ และมีความคลองตัวในการเท (Workability)  

เพียงพอปริมาณนํ้าใหมีนอยที่สุดเพียงเพื่อใหคอนกรีตมีความขนพอเหมาะไมเหลวเกินไป สวนผสมตอง 
สม่ําเสมอเพื่อใหไดกําลังที่แนนอนโดยตลอดและการผสมนี้ใหใชผสมโดยเทียบนํ้าหนัก ในกรณทีี่จะใช
คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) สวนผสมของคอนกรีตยอมให เปลี่ยนแปลงไดบางทั้งนี้
ขึ้นอยูกับบริษัทผูผลิต แตคาแรงอัดตํ่าสุดของแทงคอนกรีตรูปทรงกระบอก ขนาด Dia15 ซม. สูง 30 ซม.  
จะตองมีคาไมนอยกวาคาที่กําหนดกอนที่จะนํามาใช จะตองสงรายการคํานวณสวนผสม และการทดสอบ 
คาแรงอัดตํ่าสุด ใหคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาเห็นชอบอีกทั้งคอนกรีตผสมเสร็จที่จะใชจะตอง
เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ มอก.213-2520  

3.5.2 การผสมคอนกรีต  
การผสมคอนกรีตตองผสมดวยเครื่องเสมอไป การผสมคอนกรีตแตละครั้งใหผสมดวยวัสดุตาม 

ที่กําหนดใหในขอ 1, 2, 3 และ 4 โดยใชอัตราสวนปูนซีเมนตเปนกิโลกรัมสวนผสมอื่น ใชเปนลิตร การผสม
ดวยเครื่องในครั้งหนึ่งๆ ตองใหเครื่องผสมคอนกรีตหมุนอยางนอย 2 นาที เพื่อใหวัสดุไดเคลากันเปนเนื้อ
เดียวกัน  

3.5.3 การเทคอนกรีต  
1) ผูรับจางตองตรวจดูแบบหลอ และการวางเหล็กเสริมมั่นคงและถูกตองตามแบบรายละเอียด  

พรอมทั้งทําความสะอาด ใหปราศจากเศษวัสดุที่อยูในแบบที่จะเทและอุดรอยรั่วตางๆ เพื่อมิใหนํ้าปูนหนี
ออก เมื่อเสร็จเรียบรอยแลวและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานของ
คณะกรรมการตรวจการจางแลวจึงจะทําการเทคอนกรีตได   

2) การเทคอนกรีตทั่วไป ตองเทเปนชั้นๆ หนาไมเกิน 15 ซม. สําหรับผนัง และเสาที่สูงใหเทเปน 
ชั้นๆ ชั้นหนึ่งๆ หนาไมเกิน 45 ซม.   และระยะที่สูงจะเทคอนกรีตแตละครั้งตองไมเกิน 2.50 เมตร แตละ
ชั้นใหใชหัวสั่นสะเทือนแหยทุกครั้งไป เพื่อใหคอนกรีตแนนตัวปราศจากโพรง การใชเครื่องสั่นสะเทือน  
ผูรับจางจะตองจัดหาผูที่มีความรูความชํานาญในการใชหัวสั่นสะเทือนโดยเฉพาะมาปฏิบัติงานทั้งนี้เพื่อ
ปองกันการแยกตัวของคอนกรีตอันจะทําใหคอนกรีตไดกําลังไมเทาที่กําหนดไว  
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3) คอนกรีตที่ผสมแลวตองรีบนําไปเทลงในแบบโดยเร็วกอนที่คอนกรีตนั้นจะแข็งตัว (ไมควรเกิน  
45 นาที) และตองระมัดระวังมิใหเหล็กเสริมเคลื่อนหรือเปลี่ยนไปจากตําแหนงเดิม  

4) ถาหากเทคอนกรีตสวนหนึ่งสวนใดไมเสร็จในเวลาที่กําหนด แลวตองหยุดเทคอนกรีตตามที่ 
คณะกรรมการตรวจการจางกําหนดหรือตามตําแหนง ดังนี้  

   4.1) สําหรับเสาใหหยุดเทที่ระดับไมเกิน 5 ซม. ตํ่าจากทองคานหัวเสา  
   4.2) สําหรับคานใหหยุดเทที่กลางคาน โดยใชไมกั้นตั้งฉากในกรณีที่คานซอยตัดกับคาน 

หลักตรงบริเวณกึ่งกลางชวงใหเลื่อนรอยตอในคานออกไปอีกระยะ 1 เทาของความลึกของคานหลัก  
   4.3) สําหรับพื้นใหหยุดเทที่กลางแผนโดยใชไมกั้นตั้งฉาก เมื่อจะเทคอนกรีตตอใหกระเทาะ 

หนาคอนกรีตเกาแลวแปรงดวยแปรงลวดราดนํ้าใหเปยกแตไมใหมีนํ้าขัง แลวราดดวยนํ้าปูนซีเมนต กอนเท
คอนกรีตใหมทันที ในกรณีที่เปนการเทพื้นกันสาดหลังคา คสล. หรือสวนที่ตองการปองกันการรั่วซึมผูรับ
จางควรใชแผนยางตอคอนกรีต (Water Stop) ในการปองกันการรั่วซึมแตตองเสนอตัวอยางวัสดุ และ
วิธีการตอคณะกรรมการตรวจการจางเพื่อการ ตรวจสอบกอนใชงาน  

5) ในการเทคอนกรีตจะตองทํา Slump Test ทุกครั้งที่เปลี่ยนอัตราสวนผสมของนํ้ากับปูนซีเมนต  
หรือคณะกรรมการตรวจการจางของคณะกรรมการตรวจการจางเห็นวาคอนกรีตขนหรือเหลวเกินไป วิธีทํา 
Slump Test และระยะการยุบตัวของคอนกรีตจะตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ที่ มอก.  
213-2520  

6) ในการเทคอนกรีต ถามีการเทคอนกรีตตอเนื่องนอยกวา 30 ลูกบาศกเมตร/ครั้ง ใหเทโดยใช 
เครน หรือ pumpcrete แตถาเกิน 30 ลูกบาศกเมตร/ครั้ง ใหเทดวย pump crete เทานั้น  

7) ในระหวางการเทคอนกรีต ถาอุณหภูมิตํ่ากวา 4 องศาเซลเซียส หรือมากกวา 35 องศา 
เซลเซียส จะตองจดบันทึกอุณหภูมิ ขณะเทคอนกรีต และเก็บผลการบันทึกไวไมตํ่ากวา 2 ป  
  3.5.4 การบมคอนกรีต  
 เมื่อเทคอนกรีตเสร็จแลว  ในระหวางที่คอนกรีตยังไมแข็งตัว   ตองปกคลุมมิใหถูกแสงแดด  กระแส 
ลมรอน  ตองปองกันมิใหคอนกรีตไดรับความกระทบกระเทือน และเมื่อพนระยะเวลา 24 ชั่วโมง หรือเมื่อ
คอนกรีตแข็งตัวแลว ตองจัดการบมใหคอนกรีตชุมนํ้าอยูตลอดเวลาตอเนื่องกันไมนอยกวา 7 วัน ดวยการให
กระสอบชุมนํ้าคลุมหรือดวยการขังนํ้าในระหวางการบมคอนกรีต ถาอุณหภูมิตํ่ากวา 4 องศาเซลเซียส หรือ
มากกวา 35 องศาเซลเซียส จะตองจดบันทึกอุณหภูมิขณะบมคอนกรีตและเก็บผลการบันทึกไว 
ไมตํ่ากวา 2 ป  

3.5.5 การแตงผิวคอนกรีต  
1) เมื่อถอดแบบออกแลว ถามีรูหรือผิวหนาคอนกรีตขรุขระใหแตงผิวใหเรียบเสมอผิวทั่วไปสวนที ่

เปนรู ใชปูนซีเมนตกับทรายผสมนํ้าตามอัตราสวนที่ใชผสมคอนกรีต แตงใหผิวหนาเรียบแตถาปรากฏวาเนื้อ
คอนกรีตสวนใดมีลักษณะเปนรูพรุนดวยรังผึ้งหรือเปนโพรงลึกจะตองสกัดเนื้อนั้นออกแลวเทคอนกรีตสวน
นั้นใหมแตถาปรากฏวาเนื้อคอนกรีตสวนนั้นเปนสวนหนึ่งที่สําคัญของโครงสราง ผูรับจางจะตองทุบสวนของ
โครงสรางนั้นทิ้งทั้งหมด หรือทุบเฉพาะสวนนั้นทิ้งแลวทําการเทคอนกรีตที่ผสมดวยตัวประสานใหม ทั้งนี้ให
อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจาง  

2) เมื่อตองการจะฉาบปูนทับผิวหนาคอนกรีต ใหกะเทาะผิวคอนกรีตใหขรุขระตลอดโดยทั่ว ราด 
นํ้าใหชื้นแลวจึงฉาบปูน เมื่อฉาบปูนเสร็จแลวใหดําเนินการบมผิวดังที่ กําหนดไวในขอ 6.5.4  
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3) การฉาบปูนภายในของผิวคอนกรีตที่จะใชขังนํ้า ตองฉาบปูนผสมนํ้ายากันซึมแลวขัดมันผิวให 
เรียบ แตถาผูรับจางไมขัดมันผิวจะตองทาทับดวยนํ้ายากันซึมอีกชั้นหนึ่งสวนผิวคอนกรีตภายนอกใหฉาบปูน
ตกแตงใหเรียบรอย หรือตามที่ไดระบุไวในแบบรายละเอียด  

3.5.6 การหลอตัวอยางคอนกรีตและการทดสอบ  
1) เพื่อเปนการตรวจคุณภาพของคอนกรีตวาดีพอหรือไม ผูรับจางจะตองเปนผูจัดหาแบบเหล็ก 

มาตรฐานมาหลอตัวอยางคอนกรีตขนาด Dia 15 ซม.สูง 30 ซม. ตอหนาคณะกรรมการตรวจการจาง โดย
เก็บตัวอยางคอนกรีตในหนางานนั้น  

2) แทงคอนกรีตทดสอบแตละตัวอยางใหลงวันที่ เดือน ป และสวนผสมคอนกรีต ขณะที่การเก็บ 
ไวใหชัดเจน เมื่อตัวอยางคอนกรีตมีอายุ 24 ชั่วโมงแลว ใหเปดแบบนําตัวอยางคอนกรีตไปบํารุงรักษา การ
ทดสอบคอนกรีตตัวอยาง จะตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ที่ มอก.409-2525  

3) การเก็บตัวอยางคอนกรีตที่จะทดสอบใหเก็บทุกวัน เมื่อมีการเทคอนกรีตและอยางนอยตอง 
เก็บ 3 กอน โดยใหทําการเก็บดังนี้  

3.1) เก็บเมื่อหลอคอนกรีตแตละสวนของโครงสราง เชน เสา คาน และพื้น ฯลฯ  
3.2) เก็บทุกครั้งที่มีการเทคอนกรีตทุกๆ 50 ลูกบาศกเมตรและเศษของ 50 ลูกบาศกเมตร  
3.3) เก็บทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแหลงทราย หิน หรือกรวด  
3.4)   สําหรับคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) การเก็บใหเก็บที่ปาก กลาง  

และกนโม  
4) ผลเฉลี่ยของคาแรงอัดประลัยของแทงคอนกรีตรูปทรงกระบอก 3 กอน จะตองมีคาไมตํ่ากวา 

คาแรงอัดประลัยที่ไดกําหนดไวในแบบรายละเอียดและคาแรงอัดประลัยของตัวอยางคอนกรีตทดสอบที่มีคา
นอยที่สุด จะตองมีคาไมตํ่ากวา 85% ของคาแรงอัดสูงสุดที่ไดกําหนดไว  

5) หากปรากฏวา คาแรงอัดประลัยของผลการทดลองดังที่ไดกลาวมาแลว มีคาแรงอัดสูงสุด  
ตํ่ากวาที่ไดกําหนดไวในขอ (4) ผูรับจางตองสกัดหรือรื้อสวนที่เทคอนกรีตไปแลวนั้นออกเสียทันทีแลว
จัดการหลอใหมโดยใชคอนกรีตซึ่งมีคุณภาพไดแรงอัดประลัยไมตํ่ากวาที่กําหนดไวในแบบรายละเอียด หรือ
มิฉะนั้น ผูรับจางจะตองทดสอบการรับนํ้าหนักของโครงสรางสวนนั้นโดยใชนํ้าหนักบรรทุกไมนอยกวา 2 
เทา ของนํ้าหนักบรรทุกที่ไดออกแบบไว แตอยางไร ก็ตามทั้งหมดนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ตรวจการจางความเสียหายตางๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการหลอคอนกรีตใหมหรือการทดสอบการรับนํ้าหนัก
ของโครงสรางนี้ ผูรับจางเปนผูรับผิดชอบเองท้ังสิ้นจะคิดมูลคาเพิ่มเติมแตอยางใดอยางหนึ่งจาก
คณะกรรมการตรวจการจางไมได  

6) การทดสอบหาคาแรงอัดประลัยของตัวอยางคอนกรีตทดสอบนั้น ผูรับจางจะตองสงมาให 
วิศวกรของคณะกรรมการตรวจการจางเปนผูกําหนดวาจะใหสวนราชการหรือบริษัทใดเปนผูทําการทดสอบ
โดยคาใชจายในการนี้ผูรับจางจะตองเปนผูออกเองทั้งสิ้น  

3.6 การปองกันการซึม  
           3.6.1  คอนกรีตกันซึม  

ในสวนของโครงสรางที่ตองการปองกันความชื้นซึมผาน อาทิเชน  ถังเก็บนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถัง 
บําบัดนํ้าเสียคอนกรีตเสริมเหล็ก  สระวายนํ้า พื้นดาดฟาคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารชั้นใตดิน   เปนตน 
คอนกรีตกันซึมตองไดรับการตรวจสอบคุณภาพ จากกรรมการตรวจการจางกอนนํามาใช  
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         3.6.2  วัสดุกันซึม  
ในการกอสรางอาคารชั้นใตดิน  ถังเก็บนํ้าใตดิน หรือ พื้นชั้นดาดฟาที่ระบุใหมีวัสดุกันซึม  ทางผูรับ

จางตองจัดหาและทําการปูแผนวัสดุสังเคราะหปูกันซึมประเภท Polyvinyl Chloride Waterproof 
Membrane ในบริเวณที่ตองการปองกันนํ้าซึมผาน โดยมีขั้นตอนการติดตั้งดังตอไปนี้  

ก. ทําความสะอาดเตรียมพื้นผิวที่ทําการติดตั้งใหสะอาดและเรียบ ปราศจากขี้ปูน หลุม หากพบ 
สภาพดังกลาวใหทําการซอมแซมใหเรียบรอย กอนทําการติดตั้งใหทําความสะอาดพื้นผิวไมใหมีกอนกรวด 
เม็ดทราย  

ข. จะตองทําการปรับระดับและแตงพื้น ค.ส.ล. ไมใหมีนํ้าขังและดูราบเรียบสวยงามตามความ 
เหมาะสม เมื่อปูแผนวัสดุกันซึมแลวตองแนบสนิทกับพื้น ค.ส.ล. หากจําเปนตองปรับระดับใหใชวัสดุที่มี
คุณสมบัติประเภทซีเมนตพิเศษปรับระดับสําเร็จรูป (Pre-Bag Leveling Mortar) ที่มีแรงยึดเกาะและรับ
กําลังไดดี ไมมีสวนผสมของแคล เซี่ยมคลอไรด โดยมีคุณสมบัติดังนี้  

Compressive Strength   250 ksc. ที่ 7 วัน  
Walk on time    16 ชั่วโมง  

โดยใชนํ้ายาประสานคอนกรีตประเภท Acrylic Bonding Agent ทาที่ผิวคอนกรีตใหทั่วบริเวณกอนการ 
เทปูนปรับระดับ  

ค. หากตรวจพบพื้น ค.ส.ล. มีรอยแตกราวขนาดความกวางนอยกวา 0.20 มม. ใหทําความสะอาด
จนปราศจากคราบสกปรก ฝุนละออง คราบไขมันหรือตะไครนํ้าอื่นๆ ที่จะไมกระทบตอคุณสมบัติของแผน
กันซึมที่ใช ใหทําการซีลรอยแตกราวทั้งหมดดวยวัสดุกันรั่วซึมประเภท Elastic Polyurethane Sealant 
ปรับระดับนํ้าใหมีการไหลและระบายนํ้าไดดี  

ง. หากมีอุปกรณติดตั้งตางๆ บนพื้นดาดฟาอาคาร เชน เครื่องทําความเย็น เสาอุปกรณไฟฟาและ 
สื่อสาร แทนรองทอนํ้าหรืออื่นๆ ใหทําการหลอฐานคอนกรีตของอุปกรณดังกลาว โดยขนาดขึ้นอยูกับขนาด
ของอุปกรณ ความหนาแทนคอนกรีตประมาณ 10 – 15 ซม.  
หมายเหตุ การหลอฐานคอนกรีตหรือปรับระดับพื้นคอนกรีตนั้น จําเปนจะตองใชสารเคมี  
Acrylic Bonding Agent ผสมในปูนทรายเพื่อชวยใหการยึดตัวระหวางเนื้อคอนกรีตเกาและคอนกรีตใหม  

จ. ผูรับจาง ตองทําความสะอาดหนางาน ขนยายเศษวัสดุออกจากบริเวณกอสรางใหเรียบรอย 
กอนสงมอบงาน  

ฉ. ผูรับจางจะตองรับประกันผลงานในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป นับจากวันสงมอบงานและหาก 
ปรากฏในภายหลังวาบกพรองอันเนื่องมาจากวัสดุหรือฝมือในการดําเนินการ ผูรับจางตองรับผิดชอบตอ
ความเสียหายที่ปรากฏทุกประการโดยไมมีขอแมใด  

6.6.3  แผนยางกันนํ้า (Water Stop)  
 รูปรางและขนาดของแผนยางกันนํ้าตองเปนไปตามที่กําหนดในแบบ วัสดุที่ใชตองผลิตจากยาง 
ธรรมชาติ หรือยางสังเคราะหที่มีความเหมาะสม จะตองมีใบรับรองการทดสอบความสามารถในการกันนํ้า
ไดจากสถาบันที่ 
เชื่อถือได 
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     3.7 แบบหลอ  
3.7.1) แบบหลอตองทําจากวัสดุแข็งแรง ไมผุ ไมคดงอเชน เหล็ก ไม เปนตนแบบหลอและนั่งราน

รองรับคอนกรีตเหลวจะตองมั่นคงแข็งแรงเพียงพอสามารถรับนํ้าหนักและแรงสั่นสะเทือน เมื่อใชเครื่อง
เขยาคอนกรีตไดโดยไมทรุดตัวหรือแอนตัวจนเสียระดับหรือ แนวหากเกิดการเสียระดับหรือแนวผิดขนาดจน
เห็นวาจะเกิดผลเสียหาย ผูรับจางจะตองทุบทําลายชิ้นสวนนั้นทั้งชั้น  แลวหลอใหมใหถูกตอง    โดยจะคิด
มูลคาเพิ่มเติมอยางใด อยางหนึ่งจากคณะกรรมการตรวจการจางไมได ทั้งนี้ไมไดทําใหผูรับจางพนความ
รับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดจากการ 
ทุบทําลายชิ้นสวนนั้นๆ  

3.7.2) แบบหลอตองประกอบแบบใหแนนหนา และตองยึดคํ้ายันแบบ มิใหเคลื่อนที่ไดตองเขาแบบ
ใหสนิทเพื่อกันมิใหนํ้าปูนรั่วและผิวดานในของแบบที่ถูกกับคอนกรีตตองเรียบลางใหสะอาดแลวทานํ้ามัน
กอนลงมือเทคอนกรีตเสมอ  

3.7.3)  แบบหลอจะถอดออกไมไดจนกวาจะไดกําหนด การถอดแบบตองไมใหคอนกรีตไดรับความ
กระทบ กระเทือน และใหถือกําหนดเวลาการถอดแบบ ดังตอไปนี้  

แบบขางเสา คาน  กําแพง ฐานราก     2   วัน  
แบบหลอทองพ้ืน  14  วัน  
แบบหลอทองคาน   21   วัน  

ทั้งนี้ใหยกเวนในกรณีที่ ใชปูนซีเมนตปอรตแลนดชนิดแข็งตัวเร็ว ซึ่งใหถือกําหนดถอดแบบไดทั้งหมด  
เมื่อคอนกรีตมีอายุครบ 7 วัน  

3.7.4) หามขึ้นไปทําการกอสราง บนแบบหลอของสวนกอสรางที่เทคอนกรีตแลว จนกวาจะพน   
48 ชั่วโมง หลังจากเทคอนกรีตครั้งสุดทายในแบบหลอสวนนั้น  

3.7.5) แบบหลอที่รื้อออกแลว กอนที่จะนํามาใชใหม จะตองทําความสะอาดและตกแตงพรอมทั้ง
ทานํ้ามันใหเรียบรอยเสียกอน จึงจะนําไปใชอีกได  

 
4. มาตรฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีต   

ขอบขาย มาตรฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีตนี้ ครอบคลุมสําหรับงานคอนกรีตทั่วไปทั้งหมด ยกเวน
งานคอนกรีตอัดแรง  
     4.1  เหล็กเสนเสริมคอนกรีต  
เหล็กเสนเสริมคอนกรีตตองเปนเหล็กเสนใหมที่ไมเคยใชงานมากอน ตองมีผิวสะอาดไมมีสนิมกรอนไมเปอน   
นํ้ามัน ไมมีรอยแตกราว และตองมีคุณสมบตัิ ดังตอไปนี้  

4.1.1 เหล็กเสนกลม (Plain Round Bar)  
1) แรงเคนดึงสูงสุด (Maximum Tensile Stress) ตองมีคาไมนอยกวา 3,900 กก./  ซม.2  
2) แรงเคนที่จุดยืน (Yield Stress) ตองมีคาไมนอยกวา 2,400 กก./ซม2  
3) ความยืด (Elongation) ตองมีคาไมนอยกวา 21% ในชวงความยาว 5 เทาของขนาด 

เสนผา ศูนยกลางของเหล็กเสนนั้น  
4) คุณสมบัติอื่น ๆ ตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.20-2543  
4.3 การเก็บวัสดุ  
4.3.1 เหล็กเสนที่นํามาใชในงานกอสรางจะตองเก็บไวในที่มีหลังคาคลุม และมีฝากําบังฝนทั้งหมด

จะตองเก็บไวเหนือพื้นดินไมนอยกวา 20 ซม.  
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4.3.2 เหล็กเสนที่นําใชงานจะตองแยกเก็บไวเปนพวกๆ โดยมีปายบอกชนิดและขนาดไวอยาง
ชัดเจน  
      4.2 การดัดเหล็กเสน  

4.2.1 หามดัดเหล็กเสน โดยวิธีเผาใหรอน  
4.2.2 การดัดเหล็กเสน เปนไปตามมาตรฐานของ ASTM  
4.2.3 การดัดเหล็กกลา ความลาดเอียงของเหล็กคอมา  นอกจากระบุไวในแบบรูปรายละเอียด 

จะตองดัดเอียงเปนมุม 45 องศา ทั้งหมด การดัดโคงตรงมุม ตองใชรัศมีภายในเทากับ 6 เทา   ของขนาด
เสนผาศูนยกลางของเหล็กเสนนั้น 

4.3 การตอเหล็กเสริม  
4.3.1 เหล็กเสริมของคาน – พื้น นอกจากที่เปนคานยื่น หรือพื้นที่ระบุไวในแบบแปลนจะตองตอใน

ตําแหนงดังตอไปนี้  
เหล็กลางของคาน - พื้น ใหตอตรงบริเวณหัวเสาหรือหัวคาน  
เหล็กบนของคาน - พื้น ใหตอตรงบริเวณกลางคาน - พื้น  
สําหรับเหล็กเสาใหตอตรงจุดหลังพื้น เปนไปตามแบบมาตรฐานการดัดและการตอเหล็กเสน  

4.3.2 รอยตอของเหล็กเสริมแตละเสนที่อยูขางเคียงตองไมอยูในแนวเดียวกันและควรเหลื่อมกัน
ประมาณ 1.00 เมตร หากไมจําเปนจริงๆ แลวหามตอเหล็ก  

4.3.3 การตอเหล็กอาจทําไดหลายวิธี คือ  
1) ในการตอเหล็กแบบวางทางเหลื่อมกัน ใหวางทาบโดยเหลื่อมกันมีระยะยาวเทากับ 40 เทา 

ของเสนผาศูนยกลางของเสนเหล็กนั้น   
2) การตอโดยวิธีการเชื่อมดวยไฟฟา  
2.1) ไฟฟาที่ใชเชื่อมตองมีกําลังแรงสูงพอ การตอใหเชื่อมแบบชน (Butt Weld) และจะตอง 

เปนไปตามมาตรฐานของการเชื่อมเหล็กทุกประการ เมื่อเชื่อมตอเสร็จเรียบรอยแลวรอยตอจะตองรับแรง
เคนดึง (Tensile Stress) จะไดไมนอยกวา 1.25 เทาของแรงเคนดึงของ  

2.2) การเชื่อมตอเหล็กเสนใหปฏิบัติดังนี้  
2.2.1) ตัดปลายเหล็กทั้งสองทอนที่จะนํามาเชื่อมใหเอียงลาดตามแบบ    การเชื่อม  

ตอเหล็กดวยไฟฟา  
2.2.2) ทําความสะอาดปลายเหล็กที่ตัดแลวนํามาวางใหไดแนวหรือได ศูนยและมี 

ระยะหางไดตามแบบมาตรฐานการเชื่อมตอเหล็กดวยไฟฟา  
2.2.3) ทําการเชื่อมเปนขั้นหรือแนวภายหลังการเชื่อมแนวหนึ่งหรือชั้นหนึ่งๆ แลว 

จะตองเคาะเอาขี้เหล็กหุมแนวหรือชั้นนั้นๆ ออกทุกครั้งไปปฏิบัติดังนี้เรื่อยไปจนเชื่อมไดความหนาเต็มตาม
กําหนด  

2.2.4) สําหรับเหล็กขนาดเล็กตั้งแตเสนผาศูนยกลาง 9 มิลลิเมตร ลงมาใหเชื่อม 
โดยการตัดปลายเหล็กตรง  
  4.4 การเก็บเหล็กเสนตัวอยางเพื่อการทดลอง  

4.4.1 ผูรับจางจะตองตัดเหล็กเสนทุกๆ ขนาด ขนาดหนึ่งไมนอยกวา 5 ทอนยาวทอนละไมนอย
กวา 1.00 เมตร  

4.4.2 การเก็บเหล็กเสนตัวอยางจะตองเก็บจากกองเหล็กที่อยูในสถานที่กอสราง และจะตองเก็บ 
เหล็กเสนตัวอยางตอหนาคณะกรรมการตรวจการจาง  
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4.4.3 เมื่อเก็บเหล็กเสนตัวอยางไดเรียบรอยแลว ผูรับจางจะตองนําสงมายังคณะกรรมการตรวจ
การจางเพื่อทําการทดสอบคุณภาพ ซึ่งวิศวกรจะเปนผูกําหนดใหวาจะใหสวนราชการหรือบริษัทเอกชนใด
เปนผูทดสอบ โดยที่คา ใชจายในการทดสอบผูรับจางจะตองเปนผูออกเองทั้งสิ้น  

4.4.4 คาใชจายตางๆ ในการนําสง และทดสอบคุณภาพของเหล็กเสนตัวอยาง ตลอดจน
คาธรรมเนียมตางๆ  ผูรับจางจะตองเปนผูออกเองทั้งสิ้น  

4.4.5 ถาปรากฏวาเหล็กเสนตัวอยางที่นําไปทดสอบนั้น มีคุณภาพตํ่ากวาคุณภาพของเหล็กเสนที่ได
ระบุไวในขอ 1 แลว การที่จะนําเหล็กเสนกองที่เก็บเหล็กตัวอยางนั้นมาใชงานไดหรือไมอยางไร ขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจาง ที่จะใหผูรับจางจัดหาเหล็กเสนที่มีคุณภาพไดตามขอที่กําหนดมา
เปลี่ยนใหใหม หรือเพิ่มจํานวนเหล็กเสริมใหมากขึ้น โดยที่ผูรับจางจะคิดเงินเพิ่มไมได  
 
5. การเชื่อมตอเหล็กดวยไฟฟา  

5.1 ลวดเชื่อมและกระแสไฟฟาที่ใช  
5.1.1 ลวดเชื่อมที่นํามาใชเชื่อมใหใชลวดเชื่อมที่มีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม มอก.49  
5.2 การตอเหล็กเสนกลมและเหล็กขอออย  
5.2.1 การเชื่อมตอจะตองเปนไปตามแบบที่กําหนดใหแบบใดแบบหนึ่งที่กําหนดไวในขอ 9.2  
5.2.2 ตําแหนงการตอเหล็กจะตองไมตอ ณ จุดที่เหล็กงอ รอยตอจะตองอยูหางจากจุดที่เหล็กงอ

อยางนอย 50 เทาของเสนผาศูนยกลางของเหล็กเสนนั้น  
5.2.3 การตอเหล็กใหตอ ณ ตําแหนงที่เหล็กรับแรงนอยที่สุด ในกรณีที่ไมสามารถตอเหล็ก ณ จุดที่

กําหนดดังกลาวไดใหเสริมเหล็กปลอกมากขึ้นจากเดิมเปนสองเทาในระยะหางจากปลายของเหล็กที่เชื่อมแต
ละปลายออกไปอยางนอย 15 เทา ของเสนผาศูนยกลางของเหล็กเสนนั้น  

5.3 การดําเนินการเชื่อม  
5.3.1 เหล็กที่จะนํามาเชื่อมจะตองตัดปลายแลววางใหไดรูปตามที่ไดกําหนดไวในขอ 9.2  
5.3.2 บริเวณปลายเหล็กที่ตัดกอนทีจ่ะนํามาเชื่อมจะตองขัดใหเรียบและสะอาดปราศจาก ฝุน  

สีนํ้ามัน  
5.3.3 เหล็กเสนที่จะนํามาเชี่อมตอกันจะตองวางใหไดแนวเสนผาศูนยกลางของกันและกัน ขณะ 

ที่ทําการเชื่อมควรวางอยูที่รองรับยาวประมาณขางละ 1 เมตร หางจากจุดที่จะเชื่อมตอ  
5.3.4 การเชื่อมจะตองเชื่อมเปนชั้นๆ หรือเปนแนวๆ ตามลําดับดังตัวอยางที่ไดแสดงไวในรูป  
5.3.5 ระหวางการเชื่อมแตละแนวใหปลอยทิ้งไวในอากาศนิ่งจนอุณหภูมิลดลงตํ่ากวา 250 องศา

เซลเซียส โดยการวัดที่ผิวตรงจุดกึ่งกลางความยาวของแนวเชื่อม หามกระทําการใดๆ เพื่อจะเรงใหอุณภูมิ
ลดลง เมื่อเชื่อมเสร็จแตละชั้นหรือแตละแนวการเชื่อมขั้นตอไปจะตองเคาะเอาขี้เหล็กออกใหหมดทุกครั้ง 
แลวแปรงใหสะอาดเสียกอน 
 
6. งานโลหะ   

6.1 ทั่วไป  
  6.1.1 บทกําหนดสวนนี้คลุมถึงเหล็กรูปพรรณทุกชนิด  
  6.1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กรูปพรรณ ซึ่งมิไดระบุในแบบและบทกําหนดนี้ใหถือปฏิบัติตาม
มาตร-ฐานสําหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ ทุกประการ   
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     6.2 วัสดุ  
เหล็กรูปพรรณทั้งหมดจะตองมีคุณสมบัติสอดคลองกับ มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สําหรับ

เหล็กรีดรอน มอก. 1227-2537 สําหรับเหล็กรีดเย็น มอก. 1228-2549 สําหรับเหล็กแผน มอก. 1479-
2540 หรือ ASTM หรือ JIS ที่เหมาะสม  

6.3  การกองเก็บวัสดุ  
การเก็บเหล็กรูปพรรณทั้งที่ประกอบแลวและยังไมไดประกอบ จะตองเก็บไวบนยกพื้นเหนือพื้นดิน

จะตองรักษาเหล็กใหปราศจากฝุน ไขมัน หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ และตองระวังรักษาอยาใหเหล็กเปนสนิม  
6.4 การตอ  

รายละเอียดในการตอใหเปนไปตามที่ระบุในแบบทุกประการ  
6.5 รูและชองเปด  
การเจาะหรือตัดหรือกดทะลุใหเปนรู  ตองกระทําตั้งฉากกับผิวของเหล็ก   และหามขยายรูดวย

ความรอนเปน   อันขาด  ในเสาที่เปนเหล็กรูปพรรณซึ่งตอกับคาน  ค.ส.ล. จะตองเจาะรูไวเพื่อใหเหล็กเสริม
ในคานคอนกรีต สามารถลอดได รูจะตองเรียบรอยปราศจากรอยขาดหรือแหวง    ขอบรูซึ่งคมและยื่น
เล็กนอยอัดเกิดจากการ เจาะดวยสวานใหขจัดออกใหหมดดวยเครื่องมือ โดยลบมุม 2 มิลลิเมตร ชองเปด
อื่น ๆ เหนือจากรูสลักเกลียวจะตองเสริมแหวนเหล็กซึ่งมีความหนาไมนอยกวาความหนาขององคอาคารที่
เสริมนั้น รูหรือชองเปดภายในชองแหวนจะตองเทากับชองเปดขององคอาคารที่เสริมนั้น  
     6.6 การประกอบและการยกติดตั้ง  

6.6.1 แบบขยาย กอนจะทําการประกอบเหล็กรูปพรรณทุกชิ้น ผูรับจางจะตองสงแบบขยาย 
ตอคณะกรรมการตรวจการจางเพื่อรับความเห็นชอบ  

1) จะตองจัดทําแบบที่สมบูรณแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดตอประกอบ และการติดตั้ง 
รูสลักเกลียว รอยเชื่อม และรอยตอที่จะกระทําในโรงงาน  

2) สัญลักษณตางๆ ที่ใชจะตองเปนไปตามมาตรฐานสากล  
3) จะตองมีสําเนาเอกสารแสดงบัญชีวัสดุ และวิธีการยกติดตั้ง ตลอดจนการยึดโยงชั่วคราว  
6.6.2   การประกอบและยกติดตั้ง  
1)  ใหพยายามประกอบที่โรงงานใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  
2) การตัดเฉือน ตัดดวยไฟ สกัด และกดทะลุ ตองกระทําอยางละเอียดประณีต  
3) องคอาคารที่วางทาบกันจะตองวางใหแนบสนิทเต็มหนา  
4) การติดตัวเสริมกําลังและองคอาคารยึดโยงใหกระทําอยางประณีต สําหรับตัวเสริมกําลังที่ 

ติดแบบอัดแนนตองอัดใหสนิทจริงๆ  
5) รายละเอียดใหเปนไปตามมาตรฐานสําหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ"ของวิศวกรรมสถานแหง 

ประเทศไทยฯ ที ่1003-18 ทุกประการ  
6) หามใชวิธีเจาะรูดวยไฟ จะตองแกแนวตางๆ ใหตรงตามแบบ รูที่เจาะไวไมถูกตอง จะตองอุด 

ใหเต็มดวยวิธีเชื่อมและเจาะรูใหมใหถูกตําแหนง  
7) ไฟที่ใชตัดควรมีเครื่องมือกลเปนตัวนํา  
8) การเชื่อม  
    8.1) ใหเปนไปตามมาตรฐาน AWS สําหรับการเชื่อมในงานกอสรางอาคาร  
    8.2) ผิวหนาที่จะทําการเชื่อมจะตองสะอาดปราศจาก สะเก็ดรอน ตะกรันสนิมไขมันสี 

และวัสดุแปลกปลอมอื่นๆ ที่จะทําใหเกิดผลเสียตอการเชื่อมได  
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    8.3) ในระหวางการเชื่อมจะตองยึดชิ้นสวนที่จะเชื่อมติดกันใหแนน เพื่อใหผิวแนบสนิท 
สามารถทาสีอุดไดโดยงาย  

    8.4) หากสามารถปฏิบัติได ใหพยายามเชื่อมในตําแหนงราบ  
    8.5) ใหวางลําดับเชื่อมใหดี เพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบี้ยว และหนวยแรงตกคางในระหวาง 

กระบวนการเชื่อม  
    8.6) ในการเชื่อมแบบชน จะตองเชื่อมในลักษณะที่จะใหไดการ Penetration โดยสมบูรณ  

โดยมิใหมีกระเปาะตะกรันขังอยู   ในกรณีนี้อาจใชวิธีลบมุมตามขอบ หรือ Backing Plates ก็ได  
    8.7) ชิ้นสวนที่จะตองเชื่อมแบบทาบ จะตองวางใหชิดกันที่สุดเทาที่จะมากได และไมวา 

กรณีใด จะตองหางกันไมเกิน 6 มิลลิเมตร  
    8.8) ชางเชื่อม จะตองใชชางเชื่อมที่มีความชํานาญเทานั้น และเพื่อเปนการพิสูจนถึง 

ความสามารถจะมีการทดสอบความชํานาญของชางเชื่อมทุกๆ คน  
     6.7 งานสลักเกลียว  
  6.7.1 การตอกสลักเกลียวจะตองกระทําดวยความประณีต โดยไมทําใหเกลียวเสียหาย  
  6.7.2 ตองแนใจวาผิวรอยตอเรียบ และผิวที่รองรับจะตองสัมผัสกันเต็มหนากอนจะทําการ 
ขันเกลียว  
  6.7.3 ขันรอยตอดวยสลักเกลียวทุกแหงใหแนนโดยใชกุญแจปากตายที่ถูกขนาด  
  6.7.4 เมื่อขันสลักเกลียวแนนแลวใหทุบปลายเกลียวเพื่อมิใหแปนสลักเกลียวคลายตัว  
  6.7.5 สลักเกลียวจะตองเปน Steel strength grade 5.8 สําหรับขนาด M8-M14 และ Steel 
strength grade 8.8 สําหรับขนาด M27-M39 และชุบ Galvanized อยางนอย 5 μm  
      6.8 การตอและประกอบในสนาม  
  6.8.1 ใหปฏิบัติตามที่ระบุในแบบขยาย และคําแนะนําในการยกติดตั้งโดยเครงครัด  
  6.8.2 คาผิดพลาดที่ยอมให ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล  
  6.8.3 จะตองทํานั่งรานคํ้ายันยึดโยง ฯลฯ ใหพอเพียงเพื่อยึดโครงสรางใหแนนหนาอยูในแนว และ 
ตําแหนงที่ตองการ เพื่อความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน จนกวางานประกอบจะเสร็จเรียบรอยและแข็งแรงดี
แลว  
  6.8.4 หมุดใหใชสําหรับยึดชิ้นสวนตางๆ เขาหากันโดยไมใหเหล็ก (โลหะ) เกิดการบิดเบี้ยวชํารุด
เทานั้น  
  6.8.5 หามใชวิธีตัดดวยแกสเปนอันขาด นอกจากจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจาง  
  6.8.6 สลักเกลียวยึดและสมอ ใหตั้งโดยใชแบบนําเทานั้น  

6.8.7 แผนรองรับ  
 1)  ใชตามที่กําหนดในแบบขยาย  
 2)  ใหรองรับและปรับแนวดวยลิ่มเหล็ก  
 3) หลังจากไดยกติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลว ใหอัดมอรตาชนิดที่ไมหดตัวและใชผงเหล็กเปนมวล 

รวมใตแผนรองรับใหแนน แลวติดขอบลิ่มใหเสมอกับขอบของแผนรองรับ โดยทิ้งสวนที่เหลือไวในที่  
     6.9 การปองกันเหล็กมิใหผุกรอน  
  6.9.1 เกณฑกําหนดทั่วไป  

งานนี้หมายรวมถึงการทาสีและการปองกันการผุกรอนของงานเหล็ก ใหตรงตามบทกําหนดและ 
แบบ และใหเปนไปตามขอกําหนดของสัญญานี้ทุกประการ  
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  6.9.2 ผิวที่จะทาสี  
  1) การทําความสะอาด  
     1.1) กอนจะทาสีบนผิวใดๆ ยกเวนผิวที่อาบโลหะจะตองขัดผิวใหสะอาดโดยใชเครื่องมือ 
ขัด เชน จานคารบอรันดัม หรือเครื่องมือชนิดอื่นที่เหมาะสม จากนั้นใหขัดดวยแปรงลวดเหล็ก และ
กระดาษทราย เพื่อจัดเศษโลหะที่หลุดรอนออกใหหมด แตตองพยายามหลีกเลี่ยงการใชเครื่องมือขัดดวย
ลวดเปนระยะเวลานานเพราะอาจทําใหเนื้อโลหะไหมได  
    1.2) สําหรับรอยเชื่อม และผิวเหล็กที่ไดรับความกระทบกระเทือนจากการเชื่อม จะตอง 
เตรียมผิวสําหรับทาสีใหมเชนเดียวกับผิวทั่วไปตามวิธีในขอ 1.1)  
    1.3) ทันทีกอนที่จะทาสีครั้งตอไป ใหทําความสะอาดผิวซึ่งทาสีไวกอนหรือผิวที่ฉาบไว 
จะตองขจัดสีที่รอนหลุดและสนิมออกใหหมด และจะตองทําความสะอาดพื้นที่สวนที่ถูกนํ้ามันและไขมันตาง 
ๆ แลวปลอยใหแหงสนิทกอนจะทาสีทับ  
  2) สีรองพื้น  

หากมิไดระบุเปนอยางอื่น งานเหล็กรูปพรรณทั้งหมดใหทาสีรองพื้นดวยสีกันสนิมสองชั้น 
แลวทาดวยสีทับหนาอีกสองชั้น ในกรณีที่เหล็กรูปพรรณฝงในคอนกรีตไมตองทาสีทั้งหมด  แตจะตองขัดผิว
ใหสะอาดกอนเทคอนกรีต  
 
7. รายการมาตรฐานผลิตภัณฑแนะนําใหใช   

รายละเอียดในหมวดนี้ไดแจงถึงรายชื่อผูผลิตและผลิตภัณฑ วัสดุอุปกรณที่ถือวาไดรับการยอมรับ 
ทั้งนี้คุณสมบัติของอุปกรณนั้นๆ ตองไมขัดตอรายละเอียดเฉพาะที่ไดกําหนดไว และการพิจารณาของ 
ผูวาจางที่จะอนุมัติหรือไมถือเปนที่สิ้นสุด อยางไรก็ดีหากวาผูวาจางเปนวาจําเปนตองมีการทดสอบเพื่อ
เปรียบเทียบคุณภาพกับวัสดุและอุปกรณที่กําหนด  

ผูรับจางตองเปนผูชําระคาใชจายที่จําเปนในการนี้ทั้งสิ้น    
7.1 งานคอนกรีตผสมเสร็จ  
- ซีแพค  
- ทีพีไอ  
- นครหลวง  
- หรือเทียบเทา  
7.2 ปูนซีเมนตผสม  
 - เสือ  
 - ทีพีไอ (สีเขียว)  

  - นกอินทรียแดง  
 - หรือเทียบเทา  
7.3 เหล็กเสริมคอนกรีต  

  - บลส.  
  - BSI  
  - บกส.  
  - หรือเทียบเทา  
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     7.4 เหล็กรูปพรรณ  
- เหล็กสยามยามาโตะ  

  - บกส.  
- หรือเทียบเทา  

      
หมายเหต ุ 

“เทียบเทา” หมายถึง ใหใชตามเครื่องหมายการคาที่ระบุ ยกเวนมีหลักฐานพิสูจนไดวาไมมี
จําหนายในทองตลาด หรือมีเหตุขัดของที่ไมสามารถจัดหาได จึงสามารถใหใชเทียบเทาได  
 

-------------------------------------------------------------------------------- 


