
งานโครงสร้าง 
โครงการ งานปรับปรุงสาธารณูปโภค 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ์

 
1. วิเคราะห์ศพัท์  
     1.1 ผู้ว่าจ้าง (OWNER)  

หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์และ/หรือ ตัวแทนผู้ว่าจ้าง ผู้ได้รับมอบหมายจาก  
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์เป็นลายลักษณ์อักษร   

1.2 ผู้รับจ้าง (CONTRACTOR)  
หมายถึง บริษทั ...............................................จํากัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างที่ทําสัญญา งานก่อสร้าง  

งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร  งานระบบปรับอากาศ  งานระบบ
สุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย และงานโครงสร้างสําหรับงานระบบ และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องโครงการ 
ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  

1.3 สถานที่ก่อสร้าง  
หมายถึง ที่ดินซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์กําหนดให้ตามแบบสถาปัตยกรรม   
1.4 วิศวกรผู้ออกแบบงานโครงสร้าง (Structural Engineer)  
หมายถึง ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  
1.5 สถาปนิกผูอ้อกแบบ (Architect)    
หมายถึง ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
1.6 ผู้บริหารโครงการ (Construction Management)  

  หมายถึง ..................................... แต่งต้ังขึ้นให้เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือให้ดําเนินไป
ตามเง่ือนไขสัญญา และถูกต้องตามหลักวิชาช่าง แทน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  

1.7 คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
  หมายถึง คณะกรรมการที่ผู้ว่าจ้าง แต่งต้ังขึ้นในคราวเดียวให้เป็นผู้แทนควบคุมดูแล ในขณะ
ระหว่างการก่อสร้างให้การก่อสร้างดําเนินไปตามเง่ือนไขแห่งสัญญา แทน มหาวิทยาลยัราชภัฎนครสวรรค์  
    1.8 ตัวแทนผู้ว่าจ้าง   

หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ให้ควบคุมดูแลงานก่อสร้างงานน้ี 
1.9 งานก่อสรา้ง  
หมายถึง งานก่อสร้างตามขอบเขตของงานตามสัญญาซึ่งรวมถึงแรงงานหรือวัสดุหรือทั้งสองอย่าง 

อุปกรณ์เครื่องมือ การขนส่ง และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ที่จําเป็นสาํหรับการดําเนินงานให้เสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญา   
     1.10. ผู้ควบคมุงาน   

หมายถึง  ผูแ้ทนเจ้าของโครงการที่ได้รับการแต่งต้ังให้ควบคุมงาน  
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1.11 ผู้รับจ้าง   
หมายถึง  นิติบุคคลและตัวแทน หรือลูกจ้างของนิติบุคคลที่ลงนามเป็นคู่สัญญากับเจ้าของโครงการ  
1.12 แบบประกอบสัญญา  
หมายถึง  แบบก่อสร้างทั้งหมด ที่มีประกอบในการทําสัญญาจ้างเหมาและแบบก่อสร้างที่มีการ

เปลี่ยนแปลงแก้ไข และเพ่ิมเติมโดยความเห็นชอบของผู้คุมงานแล้ว  
1.13 รายละเอียดประกอบแบบ   
หมายถึง  ข้อความและรายละเอียดที่กําหนด และควบคุมคุณภาพ หรือ  ข้อกําหนด”ของ  

วัสดุ-อุปกรณ์ เทคนิค และข้อตกลงต่างๆ ที่เก่ียวกับงานก่อสร้างที่มีปรากฏ หรือไม่มีปรากฏในแบบก่อสร้าง
ตามสัญญาน้ี  

1.14 การอนุมติั  
  หมายถึง  การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้มีอํานาจหน้าที่ในการอนุมัติ  
     1.15 ระบบประกอบอาคาร  
  หมายถึง  ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และ ระบบอ่ืนๆ ที่นอกเหนืองาน
สถาปัตยกรรมและ ก่อสร้าง  
   “มอก.” หมายถึง   มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
  “ว.ส.ท” หมายถึง   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  
  “ACI”    หมายถึง   American Concrete Institute  
  “ASCE”  หมายถึง   American Society of Civil Engineers  
  “ASTM” หมายถึง   American Society for Testing and Materials  
  
1. งานดิน  

ผู้รับจ้าง จะต้องขุดและปรับพ้ืนบริเวณที่จะก่อสร้างให้ได้ระดับตามที่กําหนดในแบบแปลนในกรณี
ที่ต้องรื้อถอนอาคารเดิม รวมทั้งสาธารณูปโภคและสิ่งกีดขวางอ่ืนๆ ที่อยู่ใต้ดินในบริเวณก่อสร้างสิ่งของที่รื้อ
ถอน และไมใ่ช้ในการก่อสร้าง ให้ทําการขนย้ายออกให้เรียบร้อยทันที มใิห้เกะกะทางสัญจรไปมาและ
บริเวณใกล้เคียง หากดินที่ได้จากการขุดฐานรากไม่เพียงพอในการปรับพ้ืนที่ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ไปจัดหาดิน
ส่วนที่ขาดมาทัง้สิ้น  
     1.1 การขุดดินฐานราก  

     1.1.1  ใหขุ้ดดินฐานรากมีความลึก และกว้างตามที่กําหนดในแบบให้มีเน้ือที่โดยรอบกว้างพอที่ 
จะทําคํ้ายันและประกอบไม้แบบหรือถอดแบบและเทคอนกรีตได้สะดวก การขุดดินให้ใช้เครื่องมือหรือ
เครื่องจักร และให้ทําการสูบน้ําออกจากก้นบ่อและให้ตอนบนและก้นบ่อแห้งอยู่ตลอดเวลา  

     1.1.2 เครือ่งมือ อุปกรณ์ แรงงาน ต้องเหมาะกับสภาพก่อสรา้ง และได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้แทนผู้ว่าจ้าง  
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     1.1.3 สําหรับพ้ืนที่ดินอ่อน การขุดดินที่อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างข้างเคียงหรือ
ที่มีอยู่จะต้องทําการป้องกันดิน ให้ถูกต้องตามความเหมาะสม  

     1.1.4 โดยทั่วไป การขุดดินโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันดินพังทลาย และไม่มีเครื่องมือกลหนักหรือ
วัสดุก่อสร้างกองใกล้บริเวณน้ัน ความลาดของการขุดไม่ควรเกิน 1:3 สาํหรับพ้ืนที่มีการใช้เครื่องมือกลหนัก 
หรือกองวัสดุใกล้อาคารข้างเคียง หรือสิ่งก่อสร้างที่มีความลาดที่ขุดไม่ควรเกิน 1:4 ทั้งน้ี ความลึกของการขุด
ไม่เกิน 3.00 ม.  

    1.1.5 สําหรับการขุดดินที่มากกว่า 3.00 ม. โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันดินพังทลายจะต้องทําการ
คํานวณออกแบบโดยใช้คุณสมบัติดินตามที่เจาะสํารวจ ประเมินค่ามีความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 1 ใหผู้้รับ
จ้างก่อสร้างเสนอรายการคํานวณ ที่ได้รับการรับรองโดยสามัญวิศวกร เสนอต่อผู้แทนว่าจ้าง เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ  

   1.1.6 ดินทีขุ่ดขึ้นมาได้ จะต้องนําออกไปกองให้ห่างจากจุดปากหลุมที่ทําการขุดไมน้่อยกว่า 3 
เท่าของความลึก ยกเว้นมีการป้องกันดินพังทลาย  
     1.2 คานระดับดิน  

ให้ปรับระดับดินให้เรียบ และสมํ่าเสมอ ด้วยทรายหยาบและคอนกรีตหยาบ  ก่อนเทพ้ืนและคานที่
อยู่ระดับดิน และหนุนด้วยลูกปูนให้เหล็กเสริมลอยจากคอนกรีตหยาบ ปรับระดับตามระยะที่กําหนดให้หรือ
อาจใช้ไม้แบบรองใต้คานตามวิธีประกอบไม้แบบมาตรฐาน และให้ถอดไม้แบบออกเมื่อเกลี่ยปรับระดับดิน   

1.3 การปรบัระดับดิน  
    1.3.1 การปรับระดับดินใต้พ้ืนและส่วนอาคารท่ีอยู่ติดดิน ให้ปรับระดับดินปนทรายได้ระดับพ้ืน

ด้วยการใช้เครื่องกระทุ้งดินอัดแน่นหนาไม่น้อยกว่า 6" ใต้ท้องพ้ืนและส่วนอาคารท่ีอยู่ติดดิน และปรับระดับ
เรียบด้วยลูกกลิ้ง เรียบสมํ่าเสมอตามระดับที่กําหนด  

   1.3.2 การปรับระดับดินถมและบริเวณที่จอดรถ ให้ปรับระดับด้วยดินปนทรายหรือทรายอัดแน่น
บดด้วยรถบดถนนมีขนาดหนักไม่น้อยกว่า 8 ตัน อัดดินแน่นหนาไม่น้อยกว่า 15 ซม. และปรับระดับ
เรียบสมํ่าเสมอและมีความเอียงลาดตามระดับที่กําหนด  

   1.3.3 การอัดและปรับระดับดิน ให้ราดนํ้าบนดินและทรายที่จะปรับระดับให้ชุ่มมาก และรอจน
ดิน และทรายที่ปรับระดับเริ่มหมาดแล้วจึงกระทุ้งให้แน่น และจะต้องทาํให้ดินเปียกหมาดๆ อยู่ตลอดเวลาที่
บดหรือกระทุ้งดินอัดแน่นน้ัน  
    1.4 การถมดิน  

เมื่อจะทําการถมดินลงไปในแบบฐานราก กําแพงหรือการก่อสร้างใดๆ จะต้องทําการถอดไม้แบบ
เก็บกวาดเศษไม้ ใบไมแ้ละสิ่งของต่างๆ ที่ไม่ต้องการออกให้หมดก่อนที่จะทําการถมดินการถมดินต้องถม
ครั้งละไม่เกิน 15 ซม. และบดให้แน่นด้วยเครื่องกระทุ้งดิน  การถมดินทับคอนกรีตกําแพงหรือท่อระบายน้ํา
จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานเสียก่อนจึงจะลงมือถมดินได้ ผิวหน้าของดินที่ถมแน่นเพ่ือรองรับส่วน
ก่อสร้างอ่ืนๆน้ันจะต้องมีผิวหน้าเรียบสมํ่าเสมอได้แนวและได้ระดับ จะต้องมีการระบายน้ําอย่างดีอยู่ 
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ตลอดเวลาหากมีรอยชํารุดเกิดขึ้นผู้รับจ้างจะต้องจัดการแก้ไขให้เรียบรอ้ยก่อนที่จะทําการก่อสร้างสิ่งอ่ืนใด
ทับลงไปในบริเวณก่อสร้างนอกจากที่ต้ังอาคารแล้วจะต้องจัดให้มีผิวหน้าของดินถม แน่นมีทางลาดเอียง
ให้น้ําไหลได้สะดวกตลอดเวลา 

 
1.5 การป้องกันดินพังทะลาย  
   1.5.1 ผู้รับจา้ง ต้องเลือกใช้ระบบหรือวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพงาน และความปลอดภัยใน

กรณีที่งานน้ีจําเป็นต้องทําระบบป้องกันดินพังทะลาย  
   1.5.2 กรณทีี่เลือกใช้ระบบเสาเขม็ไม้ เขม็เหล็กพืด มีการค้ํายันในแนวระดับหรือทะแยง ผู้รับจ้าง

จะต้องเสนอรายการคํานวณ เพ่ือยืนยันความมั่นคงแข็งแรงในการเลือกใช้ขนาดความยาวของระบบกันดิน
ทะลายน้ัน  

   1.5.3 การป้องกันดินพังทะลายด้วยระบบ หรือวิธีการพิเศษจากข้างต้น ผู้รับจ้างจะต้องเสนอ
ข้อมูลทางเทคนิค ใหผู้้แทนผูว่้าจ้างพิจารณาก่อน  
     1.5.4 การฝากหรือยึดกับโครงสร้างของระบบป้องกันดิน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้แทน                 
ผู้ว่าจ้าง  

  1.5.5 ผู้รับจา้ง จะต้องจัดหาเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมสําหรับการระบายน้ํามาประจํา  
ณ หน่วยงานก่อสร้าง  
    1.5.6 ผลกระทบของโครงสร้างอ่ืนๆจากการผิดพลาดของระบบป้องกันดิน หรือวิธีการขุดดิน 
เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างก่อสร้าง ที่จะต้องแก้ไขทําขึ้นมาใหม่ หรือสร้างทดแทนด้วยค่าใช้จ่ายของ 
ผู้รับจ้างเอง  
 
      1.6 การระบายนํ้า  

     1.6.1 จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล และควบคุมการระบายน้ําภายในสถานที่ก่อสร้าง
ตลอดเวลาที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ํา โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่จะต้องเทคอนกรีต  
       1.6.2 การระบายน้ําออกจากสถานที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้าง จะต้องจัดการให้เหมาะสมกับสภาพงาน
โดยไม่ทําความเดือดร้อน หรือทําให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและบุคคลอ่ืน เหตุทีเ่กิดขึ้นจากเหตุ
ข้างต้น ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้และแก้ไข โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง  
 
     1.7 การถมดินบ่อนํา้เดิม (คูนํ้าเดิม)  

     1.7.1 ผู้รับจ้างจะต้องทําการสูบน้ําออกจากบ่อ หรือคูน้ําเดิม และทําการลอกผิวดินเลนออกไม่
น้อยกว่า 15 ซม.  

     1.7.2 ทําการถมดินด้วยดินคุณภาพตามท่ีได้รับการอนุมัติจากผู้แทนผู้ว่าจ้าง    
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2.งานถนน (PAVEMENT) 
         2.1 การขุดเพื่อการสร้างถนน 

ผู้รับจ้างจะต้องทําการขุดดินแต่งพ้ืนในเขตถนน เพ่ือให้ได้แนวทางและระดับตามกําหนดในแบบ
และทําการ เคลื่อนย้ายวัสดุต่างๆ ที่ไม่พึงประสงค์จากบริเวณก่อสร้าง โดยจะต้องดําเนินการตาม
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

    2.1.1 วัสดุต่างๆ ที่ขุดออกและอยู่ในเกณฑ์ที่จะใช้ในงานต่อไปได้ ให้นําไปกองไว้ ณ ที่ๆ 
กําหนดให้เพ่ือ บริเวณที่จะทาํการถมดิน 

    2.1.2 การขุดดินจะต้องใหไ้ด้รูปร่างตามรูปดัดและได้ตามแนวทางตามกําหนดในแบบถนน 
    2.1.3 ในระหว่างการดําเนินงานการขุดดินพ้ืนช้ันล่าง (Subgrade) ของถนนต้องตกแต่งลาดให้

อยู่ใน ลักษณะที่ระบายนําได้ตลอดเวลา หรืออาจขุดเป็นรางนําหรอร่องนําก็ได้ 
    2.1.4 การขุดดินจะต้องอยู่ในเขตซึ่งกําหนดในแบบ ห้ามขุดเกินกว่าที่กําหนดนอกจากจะได้รับ

อนุญาต จากวิศวกรและการตกแต่งทางลาดต้องดําเนินการให้ได้รูปร่างตามรูปดัด 
    2.1.5 เมื่อขุดดินถึงระดับที่กําหนดให้ในแบบแล้วปรากฏว่าดินช้ันน้ันๆ ไม่เหมาะสมหรือไม่มี

เสถียรภาพ เพียงพอที่จะเป็นพ้ืนช้ันล่าง (Subgrade) ของถนน ให้ขุดออกไม่น้อยกว่า 50 ซม. และนําวัสดุที่
เหมาะสมมาใส1แทน 

    2.1.6 เมื่อขุดดินถึงระดับที่กําหนดให้แลว้ จึงจะดําเนินการตกแต่งและสร้างพ้ืนช้ันล่างของถนน
ต่อไปได้ 
       2.2 การถมดินเพื่อสร้างถนน 

ผู้รับจ้างจะต้องทําการถมดินซึ่งใช้วัสดุที่มีคณุสมปติตามกําหนด บดอัดแน่นให้ได้ระดับแนวทางที่
กําหนด ไว้ในแบบโดยดําเนินการดังต่อไปน้ี 

  2.2.1 ในบริเวณท่ีทําการถมดินจะต้องได้รับการตรวจสอบจากวิศวกรเสียก่อนว่าได้ทําการ
ตระเตรียมไว้ อย่างเรียบร้อยแล้วหรือไม่ในเร่ืองการปรับพ้ืน 

  2.2.2 ในกรณีที่จะทําการถมดินจะต้องขุดผิวถนนเดิมน้ันออกย่อยเป็นก้อนเล็กเพ่ือให้มีการยึด
เหน่ียว วัสดุเดิมและวัสดุใหม ่

  2.2.3 วัสดุทีใ่ช้ถมต้องเป็นวัสดุที่เหมาะสมจากบริเวณที่ก่อสร้างหรือบริเวณอ่ืนที่ได้รับการอนุมัติ
จาก วิศวกร ตามหลักเกณฑ์เปอร์เซ็นต์มากที่สุดของวัสดุผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ได้ 20 เปอร์เซ็นต์และวัสดุ
ต้องปราศจากวัชพืช เศษขยะ หินอิฐ กรวด หรอสารเคมีเจือปน 

  2.2.4 การถมดินจะต้องเกลี่ยเป็นช้ันๆ ให้กว้างเติมบริเวณที่จะทําการถมแต่ละช้ันหนาไม1เกิน 
15 ชม. (ความหนาหลวมตัวก่อนบดอัด) นอกจากในกรณีทีถ่มในคลองเดิมให้ถมเป็นช้ันๆ แต่ละช้ันหนา
เพียงให้พยุงเครื่องมือที่ใช้ บดอัดได้ และบดอัดแน่นตามเกณฑ์ที่กําหนดแต่ละช้ัน แล้วจึงเกลี่ยใส่วัสดุและ
บดอัดช้ันต่อๆ ไปได้ ดังน้ีวิศวกรอาจจะ อนุญาตให้ทําการถมบดอัดดินแต่ละช้ันหนากว่ากําหนดดังกล่าวได้  
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หากผู้รับจ้างใช้เครื่องมือบดอัดที่มี Compactive Effort สูงกว่าปกติ โดยให้วินิจฉัยด้วยการทดสอบเป็น
หลักการ 

  2.2.5 การถมดินแต่ละช้ัน จะต้องแต่งพ้ืนลาดให้อยู่ในลกัษณะที่จะระบายนําได้ตลอดเวลา 
  2.2.6 แต่ละช้ันของดินถมจะต้องบดอัดให้มีความแน่น และควบคุมความชุ่มช้ืนให้สม่ําเสมอกัน

โดย เครื่องมือที่วิศวกรเหินว่าเหมาะสมกับประเภทของดินน้ันๆ ในระหว่างการบดอัดดินจะต้องมีความช้ืน
ใกล้เคียงกับผลการทดลองการบดอัดดินในห้องปฏิบัติการทดลอง ดินแต่ละช้ันต้องบดอัดดินให้แน่นได้ความ
แน่นของดินในสนามไม่น้อยกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ตามมาตรฐาน (95% Standard Proctor) หรอตามที่
กําหนดไว้ในแบบ 

 2.2.7 ในบริเวณซึ่งรถบดไม่สามารถเข้าทําการบดอัดได้ให้ถมดินบออัดด้วยเครื่องกระทุ้งเป็นช้ันๆ 
แต่ละ ช้ันหนาไมเกิน 10 ซม. (ความหนาหลวมตัวก่อนบดอัด) และจะต้องบดอัดให้ได้ความแน่นสัมพัทธ์ของ
ดินในสนามไมตา กว่าในข้อ 2.2.6 

 2.2.8 ในการถมดินและบดอัด ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในข้อเสียหายต่างๆ อันเกิดจากการใช้ 
เครื่องมือ'ในการ,ขนย้าย เกลี่ยใส่วัตถุและเคร่ืองบดอัด ต่อทรัพย์สินต่างๆในบริเวณทีท่าํการก่อสร้างแล
บริเวณใกล้เคียง 

2.2.9 เมื่อถมดินพ้ืนช้ันล่างของถนน (Subgrade) จะต้องแต่งให้ได้รูปร่างโค้งลาดตามที่กําหนดใน
แบบ ยอมใหม้กีารคลาดเคลือ่นได้ไม่เกิน 1 ซม. 

2.2.10 ในการทดสอบ ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดเตรียมแรงงาน อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และอ่ืนๆที่ใช้
ในการ ทดสอบความแน่น 1 จุดต่อพ้ืนที่ 300 ตารางเมตร หรือ 1 จุดต่อระยะ 50 เมตร ตามความยาวของ
ถนน โดยถือจํานวนจุด ซึ่งจะต้องทดสอบท่ีให้ค่ามากกว่าเป็นเกณฑ์การบดอัดจนกระทั่งได้ความแน่น
สัมพัทธ์ตามท่ีกําหนดไว้ในแบบเพ่ือตาม ข้อกําหนดน้ี 

2.3 การสร้างชั้นพืน้ฐานของถนน 
ผู้รับจ้างจะต้องสร้างช้ันพ้ืนฐาน (Base Course) และ ช้ันรองพ้ืนฐาน (Subbase Course) ของ

ถนน คอนก'รีต ที่จอดรถ ถนนแอสฟัลต์ผสมร้อน คันหิน และอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดในแบบพ้ืนช้ันล่างของถนน 
(Subgrade) ที่ไค้ เตรียมไว้แล้ว โดยดําเนินการดังต่อไปน้ี 

    2.3.1 ก่อนที่จะลงมือทําการสร้างช้ันรองพ้ืนฐานของถนนพ้ืนช้ันล่างที่ได้เตรียมไว้แล้ว จะต้อง
ได้รับการตรวจว่าอยู่ภายในสภาพเรียบร้อย โดยได้บดอัดแน่นด้วยวัสดุที่กําหนดให้ไค้ระดับแนวทางตาม
กําหนดในแบบและรายการ มาตรฐานว่าด้วยงานดิน และได้รับความเหินชอบจากวิศวกรก่อน 

   2.3.2 วัสดุทีใ่ช้เป็นช้ันพ้ืนฐานและรองพ้ืนฐานของถนนจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ 
          1) ปราศจากอินทรียวัตถุ เซ่น ใบไม้ รากไม ้หญ้า ขยะ และสิ่งปฏิกูลอ่ืน 
          2) จะต้องเป็นวัสดุธรรมชาติ หรอวัสดุผสมที่ส่วนคละของขนาดเมล็ดดังน้ีคือ 
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ขนาดตะแกรงร่อน
% ของขนาดเมล็ดที่ผ่านตะแกรงขนาดต่างๆ 
A B C อ 

2” 100 100 - - 
1” - 75-95 100 100 

3/8” 30-65 40-75 50-85    60-100 
No. 4 25-55 30-60 35-65 50-85 
No. 10 15-40 20-45 25-50 40-70 
No. 40 8-20 15-30 15-30 25-40 
No. 200 2-8 5-20 5-15 5-20 

 
        3) จะต้องมุจุดเหลวตัว (Liquid Limit) ไม่เกิน 25% ดัชนีของความเหนียว (Plasticity 

Index) ไม่เกิน 6% 
       4) จะต้องมีค่าความต้านทานรับนําหนัก โดยมีค่า CBR ไม่ตํ่ากว่าที่กําหนดไว้ในแบบ 
2.3.3 วัสดุที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นช้ันพ้ืนฐาน และรองพ้ืนฐานของถนนจะต้องนํามาเทบนพ้ืนช้ัน

ล่างซึ่งเตรียมไว้แล้วเกลี่ยเป็นช้ันๆ ตามความหนาที่แสดงไว้ในแบบ การเกลี่ยต้องเกลี่ยเป็นแนวและเป็นช้ัน
สม่ําเสมอกัน แต่ละ ช้ันต้องหนาไม่เกิน 15 ซม. และบดอัดให้แน่นตามกําหนดทีละช้ันให้เรียบร้อยก่อนจึง
เกลี่ยวัสดุและบดอัดช้ันต่อๆไป ตามลําตับ 

2.3.4 ให้บดอัดช้ันพ้ืนฐานและรองพ้ืนฐานของถนนซึ่งเกลี่ยใส่ไว้เรียบรอ้ย และบดอัดแต่ละช้ันด้วย
เครื่องมือกลท่ีเหมาะสมและได้รับความเห็นชอบจากวิศวกร ถ้าใช้รถบดจะต้องว่ิงด้วยอัตราไม่เกิน 10 ก.ม. 
ต่อช้ัวโมง ใน ระหว่างบดอัดจะต้องมีความช้ืนถูกต้องตามที่กําหนดให้จากลการทดลองการบดอัดดินด้วย
วิธีการมาตรฐานใน ห้องปฏิบัติการทดลองดินช้ันพ้ืนฐานและรองพ้ืนฐานของถนนแต่ละช้ันต้องบดอัดแน่น
ให้มีความแน่นสัมพัทธ์ไม่ตํ่ากว่าที่กําหนดไว้ในแบบ 

2.3.5 ในบริเวณซึ่งรถบดไม1สามารถเช้าบดอัดได้ให้เกลี่ยใส่วัสดุช้ันพ้ืนฐานและรองพ้ืนฐานของ
ถนนและ บดอัดเป็นช้ันๆ แต่ละช้ันหนาไม่เกิน 10 ซม. และจะต้องได้ความแน่นสัมพัทธ์ไม่ตํ่ากว่าที่กําหนด
ไว้ในแบบ 

2.3.6 ในระหว่างการเกลี่ยใสวั่สดุและบดอัดช้ันรองพ้ืนฐานของถนนแต่ละช้ันดังกล่าวแล้วอาจมี 
อุปสรรคเกิดช้ันและทําให้งานชะงักเป็นการช่ัวคราว ผู้รับจ้างจะต้องแต่งดินเป็นพ้ืนลาด เพ่ืออัดเตรียมไว้ให้
สะดวกต่อการ ระบายนํ้าตลอดเวลา 

2.3.7 ผิวหน้าของพ้ืนฐานของถนน จะต้องได้รับการตกแต่งให้มีรูปลักษณ์ตามลักษณะที่ปรากฏใน
แบบ ด้วย รถบดล้อเรียบ (Smooth - Steel Roller) ขนาด 8-10 ตัน ในแนวยาวของถนน ผิวหน้าต้องได้
ระตับลาดโค้งตามที่ กําหนดตลอด โดยอนุโลมให้ผิดได้ไม่เกิน 1 ซม. 
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2.3.8 ผู้รับจ้างจะต้องอัดเตรียมการสร้างช้ันพ้ืนฐานของถนนให้แล้วเสรจ็เป็นการล่วงหน้า มีความ
ยาว พอสมควรก่อนที่จะสร้างผิวถนน ซึ่งวิศวกรอาจสั่งให้หยุดงานได้หากเห็นว่าผู้รับจ้างมีได้เตรียมการไว้
เป็นการล่วงหน้า ดังกล่าวแล้ว 

2.3.9 ในการทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดเตรียมแรงงาน อุปกรณ์เครื่องใช้และอ่ืนๆ ทีใ่ช้ในการ 
ทดสอบที่วิศวกรเห็นว่าจําเป็น และการทดสอบความแน่นสัมพัทธ์ 1 จดุ ต่อ 300 ตารางเมตร หรอ 1 จุด 
ต่อระยะ 50 เมตร ของความยาวถนน โดยถือจํานวนจุดซึ่งจะต้องทดสอบที่ให้ค่ามากกว่าเป็นเกณฑ์ของการ
บดอัดแต่ละช้ัน ถ้าผลการ ทดสอบไม่ได้ความแน่นสัมพัทธ์ตามท่ีกําหนดไว้ ผู้รับจ้างจะต้องทําการบดอัด
จนกระทั่งได้ความแน่นสัมพัทธ์ตามท่ีได้ กําหนดไว้ในแบบ 

2.4 การสร้างผิวถนนคอนกรีต และลานจอดรถ 
ผิวถนน หมายถึง ส่วนที่ถัดจากช้ันรองพ้ืนฐานข้ึนมาของถนนคอนกรีต ลานจอดรถ และคันหิน 
     2.4.1 วัสดุ 
คอนกรีตและเหล็กเสรีมจะต้องเป็นไปตามหมวดงานคอนกรีต และหมวดเหล็กเสรีม การก่อสร้าง 

งานคอนกรีตเสรีมเหล็กกําลงัต้านทานแรงอัดคอนกรีตจะต้องเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในแบบ 
     2.4.2 การก่อสร้าง 
           1) ช้ันรองพ้ืนฐานซึ่งมีความหนา การบดอัด และคุณภาพวัสดุถูกต้องตามแบบและ

ข้อกําหนด นิโดยมีความลาด ความโค้ง ระคับถูกต้องตามแบบ ถ้าทิ้งไว้นานหรือฝนตก หรือเป็ดให้รถว่ิงผ่าน
จะต้องแต่งหรือบดอัด ก่อนเทคอนกรีตให้เรียบได้ระดับตามแบบอีกครั้ง 
                     2) Formwork ให้ใช้ Formwork ทําด้วยเหล็กหรือแบบไม้ที่หนาไม่น้อยกว่า 1/4.” และ
ได้ริบการ เสรีให้แข็งแรง ไม1คดงอ ก่อนน้าเข้าที่จะต้องขูดผิวหน้าแบบให้สะอาดทาน้ํามันแล้วยึดตรึงเข้าที่
มีให้ขยับเขย้ือนได้ง่าย ระดับผิวบนของแบบจะผิดได้ไม่เกิน 0.5 ซม. ในระยะ 10 เมตร ส่วนแนวด้านข้างจะ
คดงอได้ไม่เกิน 1 ซม. ใน 6 เมตร 

          3) การเสริมเหล็ก เหล็กเสริมจะต้องได้ขนาดและระยะตามปรากฏในแบบแผงเหล็กเสริม 
จะต้องผูกแน่น มีเหล็กหรือก้อนคอนกรีตหนุนไว้ให้ถูกระคับที่กําหนดไว้ในแบบเหล็กเส้นริมสุด จะหา่งจาก
ขอบคอนกรีต หรือรอยต่อได้ไม1เกิน 7.5 ซม. และปลายทัง้สองข้างของเหล็กเสรีมจะห่างจากขอบคอนกรีต
หรือรอยต่อได้ไม่เกิน 5 ซม. 

         4) เหลก็เดือยระหว่างแผ่น (Dowel Bars หรือ Tie Bare) จะต้องยึดให้มันคงมีให้เคลื่อนที่
ได้ ในขณะเทคอนกรีต มีระคบัแนวและตําแหน่งถูกต้องตามกําหนดในแบบ ถ้าหากว่าในแบบระบุให้ทา
แอสฟัลต์หรือวัสดุ อย่างอ่ืนที่ปองถันมีให้คอนกรีตกับผิวเหล็กก็ต้องทาให้ทั่วอย่างบางที่สุด เหล็ก Tie Bars 
ที่เช่ือมระหว่างแผงเมื่อเทคอนกรีต แล้วห้ามถอดออกโดยเด็ดขาด 
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       5) ก่อนการเทคอนกรีต ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้วิศวกรทราบล่วงหน้าเสียก่อนที่จะได้ตรวจ 

Formwork เหล็กเสรีมและเคร่ืองอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเทคอนกรีตว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยและสามารถ
ใช้งานได้ดี การ เทคอนกรีตควรเทให้เสร็จแผงหน่ึงๆ ภายใน 15 นาท ีการเกลี่ยการกระทุ้ง แตงหน้า
คอนกรีตให้กระทําด้วยเรื่องมือกลและ วิศวกรอาจจะให้ใช้บรรทัดไม้ หรอืเหล็กซึ่งมีเครือ่งสั่นสะเทือน
จังหวะไม่น้อยกว่า 3,000 ครัง้ต่อนาที ในการปาดหน้า คอนกรีตก็ได้ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบความเหมาะสมของงาน 

      6) การแต่งผิวหน้าคอนกรีต เมื่อเทคอนกรีตได้ระดับแล้ว จะต้องแต่งให้เรียบร้อยอีกคร้ังเพ่ือ 
ปาดเอาปูนทรายที่ติดผิวหน้าคอนกรีตออกและลบรอยคลื่นที่เกิดจากการเทคอนกรีตด้วย และเมื่อคอนกรีต
เริ่มแข็งตัวแล้ว จะต้องใช้ไม้กวาด (Broom) กวาดผิวคอนกรีต ไม้กวาดน้ีต้องเป็นที่วิศวกรเห็นชอบให้ใช้แล้ว 
การกวาดให้กวาดจากริมหน่ึงไปยังริมหน่ึงในแนวต้ังฉากกับศูนย์กลางของถนน การกวาดแต่ละคร้ังใหก้วาด
ทับแนวรอยกวาดครั้งก่อนส่วนหน่ึงด้วย และ จะต้องระมัดระวังมิให้รอยกวาดลึกกว่า 1/2 ซม. เพียงแต่ให้
ผิวหยาบเท่าน้ัน ผิวคอนกรีตเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องไม่มีรู หรือโพรงขรุขระเป็นหลุมหรือเป็นก้อนหรอ
มิกรวดหินหยาบโผล่อยู่ที่ผิว 

     7) การบ่มคอนกรีต คอนกรีตเมื่อไต้รับการแต่งผิวหน้าเรียบร้อยแล้ว 24 ซม. ต้องได้รับการบ่ม 
เพ่ือให้มิความแข็งแรงเป็นเวลาไมน้อยกว่า 7 วัน ด้วยวิธีการอย่างหนงอย่างใดต่อไปน้ี 

- ใช้กระสอบคลุมสลับกันเป็นสองช้ัน โดยให้เหลื่อมกันอย่างน้อย 15 ซม. แล้วรดนําให้ชุ่ม 
อยู่ตลอดเวลา 
- ใช้ดินเหนียวช้ันเป็นขอบโดยรอบแล้วใช้นําแข็งขังให้เต็มผิวหน้าคอนกรีต 
- ใช้ทรายเทคลุมผิวหน้าคอนกรีต แล้วรดนําให้ชุ่มอยู่ตลอดเวลา 
- ใช้นํายาบ่มคอนกรีตตามกรรมวิธีที่ผู้ผลิตกําหนดไว้ แต่จะต้องได้รบความเหินชอบจาก 
วิศวกรเสียก่อน 
    8) การถอดแบบ แบบจะถอดได้เมื่อเทคอนกรีตเรียบร้อยแล้วไม่น้อยกว่า 24 ซม.และได้รับ 

ความเหินชอบจากวิศวกรเสียก่อน การถอดแบบจะต้องทําด้วยความระมัดระวังมิให้ส่วนใดส่วนหน่ึงของ
คอนกรีตชํารุด เสียหาย ถ้าหากว่าการถอดแบบทําให้เกิดการเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องทําการแก้ไขให้ดี
เหมือนเดิม ทั้งน้ีให้อยู่ในดุลย พินิจของวิศวกร 

   9) รอยต่อต่างๆ ต้องสร้างให้ได้รูปลักษณะ การเสรมเหล็ก Dowel Bars และ Tie Bars ถูกต้อง 
ตามแบบ การยาแนวต้องทําด้วยความประณีต ใช้วัสดุตามท่ีกําหนดไว้ในแบบโดยจะต้องดําเนินการ 

- รอยต่อจะต้องทําให้แห้ง ปราศจากฝุ่นลอออง สิ่งสกปรกและนํามันเสียก่อน 
- ในการยาแนวอาจจะต้องทารองพ้ืนด้วย โดยใช้วัสดุที่เหมาะสมกับวัสดุที่ใช้ยาแล้ว ตาม กําหนด

ในแบบ และดําเนินตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 
- วัสดุที่ใช้ยาแนวจะต้อองต้มด้วยเครื่องต้มที่เหมาะสม สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตามกรรมวิธี                  

ที่ผู้ผลิตกําหนดไว้ 
- อุณหภูมิของวัสดุยาแนวที่เทรอยต่อจะต้องอยู่ในระหว่าง 338-374°F หรือตามวิธีการใช้วัสดุน้ันๆ 

           - การตัดแนวรอยต่อด้วยเครื่องตัด (Joint Cutter) ให้ตัดเมื่อคอนกรีตมิอายุไม1น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง  
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2.5 ความต้องการอ่ืนๆ 
2.5.1 ความหนาของพ้ืนถนนคอนกรีตที่หล่อเรียบร้อยแล้ว จะมิความหนาน้อยกว่าในแบบได้ไม่เกิน 

0.5 ซม. แต่เมือ่ถัวเฉล่ียกันแล้วจาก 10 จุด จะต้องหนาไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในแบบ 
2.5.2 การเป็ดการจราจร การเป็ดการจราจรของถนนคอนกรีต จะต้องเป็ดหลังจากหล่อพ้ืนถนน

เสร็จแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน ยกเว้นในกรณีพิเศษ ซึ่งจะต้องได้รับความเหินชอบจากวิศวกร
เสียก่อน 

2.5.3 ในกรณทีี่ถนนคอนกรีตถูกสร้างอยู่ในที่แคบ หรือในบริเวณที่ไม่มทีางเหลือให้เดินได้ ผู้รับจ้าง 
จะต้องปูแผ่นไม้เป็นทางเดินช่ัวคราวให้บุคคลเดินได้สะดวก เพ่ือ!]องกันมีให้คอนกรีตทียั่งไม่ได้อายุได้รับ
ความ กระทบกระเทือน 

2.5.4 การเช่ือมต่อกับถนนเดิม เมื่อผู้รับจ้างสร้างพ้ืนถนนคอนกรีตเสร็จแล้วจะต้องดําเนินการปรับ
พ้ืน ถนนใหม่กับถนนเดิมให้กลมกลืนกันโดยให้แอสฟัลต์ผสมรวมบนถนนเดิมบริเวณต่อเช่ือมทั้งน้ีให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของวิศวกร 
3. มาตรฐานงานฐานราก  

ขอบข่าย มาตรฐานงานน้ีใช้สําหรับงานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป (นอกจากรายการ
ประกอบแบบเฉพาะที่ระบุเป็นอย่างอ่ืน) 
     3.1 ฐานรากทีต้่องใช้เสาเข็ม  

     3.1.1 ความลึกของฐานราก ขนาดและรายละเอียดการเสริมเหล็ก จะต้องเป็นไปตามแบบ
รายละเอียดที่ได้กําหนดให้  

     3.1.2 เสาเข็มที่ใช้จะต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานเสาเข็ม ข้อ 3 ทุก
ประการ  

     3.1.3 การยก การตอก ให้เป็นไปตามมาตรฐานเสาเข็ม การทดสอบความสามารถในการรับน้ํา
หนักบรรทุกของเสาเข็มให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบการรับน้ําหนักบรรทุกของเสาเข็ม  

     3.1.4 ฐานรากที่ใช้เสาเขม็ยาว การตอกเสาเข็มจะต้องตอกด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดความ
เสียหายแก่อาคารข้างเคียง ความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหาย
น้ันๆ แต่ผู้เดียว การตอกเสาเข็มจะต้องตอกให้เป็นระเบียบ โดยตอกเสาเข็มเป็นแนวๆ หรือเสร็จเป็นฐานๆ 
ไปห้ามตอกสลับไปสลับมา  

     3.1.5 ในกรณีที่เสาเข็มจมลงเร็วผิดปกติในขณะตอกสําหรับอาคารเดียวกัน ผู้รับจ้างจะต้อง
รายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานทราบทันที  เพ่ือจะได้พิจารณาว่าควรจะแก้ไข
อย่างไร คําวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นเด็ดขาด  

     3.1.6 หากมีความจําเป็นจะต้องถมดินหรือทรายในบริเวณท่ีได้ตอกเสาเข็มไว้แล้วการถม
จะต้องถมด้วยความระมัดระวังมิให้เสาเข็มชํารุด  เอน  เอียง  หรือหนีศูนย์กลาง และเพ่ือมิให้เกิดปัญหา 
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ดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องถมดินหรือทรายรอบเสาเข็มแต่ละต้นให้สูงกว่าระดับอ่ืนๆ หากเกิดการชํารุดของ
เสาเข็มขึ้นไม่ว่ากรณีใด ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว 
     3.2 การขุดดินเพื่อทําฐานราก  

      3.2.1 การขุดบ่อทําฐานราก   ผู้รับจ้างจะต้องขุดให้ได้ขนาด  และระดับตามแบบและ
รายละเอียดพร้อมทั้งป้องกันมิให้ดินทลายเกิดความเสียหายใดๆ   ซึ่งอาจจะทําได้ด้วยการก้ันคอก หรือขุด
ดินลดเป็นช้ันๆ ลงไป  

     3.2.2 ดินที่ขุดขึ้นจะต้องนําไปกองไว้ให้เรียบร้อยตามคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง เมื่อทําฐานรากเสร็จเรียบร้อยตามแบบและรายละเอียด แล้วผู้รับจ้างจะต้องกลบบ่อดินที่ได้ขุดขึ้นให้คง
สภาพเดิม ส่วนดินที่เหลือจะต้องทําการเกลี่ยให้เรียบร้อยในพ้ืนที่ที่คณะกรรมการตรวจการจ้างกําหนด  

    3.2.3 ก่อนที่จะทําการกลบบ่อดิน ผู้รับจ้าง จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ 
เพ่ือตรวจดูความเรียบร้อยของฐานรากท่ีเสร็จเรียบร้อยแล้วเสียก่อนจึงจะทําการกลบดินได้  

    3.2.4 การกลบดินจะต้องถมเป็นช้ันๆ  ช้ันหน่ึงๆ หนาไม่เกิน 15 ซม. แล้วกระทุ้งใหแ้น่นทุกๆ 
ช้ันหากรายละเอียดได้ระบุความหนาแน่นของช้ันดินที่ถมแต่ละช้ันไว้แลว้ การกระทุ้งดินจะต้องทําด้วย
เครื่องกล และค่าความหนาแน่นของช้ันดินแต่ละช้ันจะต้องมีค่าไม่น้อยกว่าค่าที่ได้กําหนดให้  

    3.2.5 ก่อนที่จะเทคอนกรตีฐานราก ผู้รบัจ้างจะต้องสูบน้ําก้นบ่อออกให้หมด ตลอดระยะเวลา 
ดําเนินการเทคอนกรีต   หากปรากฏว่าในบริเวณที่ก่อสร้างน้ัน เป็นลุ่มน้ํามีน้ํามากและไม่สามารถจะสูบน้ํา
ในบ่อฐานรากให้แห้งทันแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องทําบ่อดักน้ําที่ก้นบ่อมีความลึกมากกว่าระดับก้นฐานราก
จํานวนมากพอในบริเวณข้างเคียง พร้อมทั้งใช้เครื่องสูบน้ําสูบน้ําทิ้งจากบ่อน้ําทั้งน้ีเพ่ือให้ก้นบ่อฐานราก
ปราศจากน้ํา  

   3.2.6 ในการเทคอนกรีตฐานรากแต่ละฐาน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ทราบเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยเสียก่อนเมื่อได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วจึงจะ
ดําเนินการต่อไปได้  

 
4. มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก    

ขอบข่าย มาตรฐานน้ีครอบคลุมสําหรับโครงสร้างของสิ่งก่อสร้าง นอกจากรายการประกอบแบบ
เฉพาะที่ระบุเป็นอย่างอ่ืน ดังต่อไปน้ี   
     4.1 ปูนซีเมนต์  

      4.1.1 ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการก่อสร้างของโครงสร้างให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ผลิต
ในประเทศไทยและจะต้องมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม ที ่มอก.15 เล่มที ่1-2547  
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      4.1.2 ต้องเป็นปูนซีเมนต์ที่บรรจุถุงเรียบร้อย หรือเป็นปูนซีเมนต์ที่เก็บในภาชนะบรรจุของ 
บริษัทผู้ผลิต ผลิตออกจากโรงงานใหม่ๆ (ถา้สงสัยว่าผลิตมานานต้องให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ตรวจสอบก่อนนํามาใช้)  

      4.1.3 ปูนซีเมนต์บรรจุถงุ จะต้องเก็บไว้บนพ้ืนสูงกว่าพ้ืนดินอย่างน้อย 20 ซม. ในโรงที่มี
หลังคาคลุมมฝีาก้ันฝนได้ดี  

      4.1.4 ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ที่เสื่อมคุณภาพโดนความช้ืน แข็งตัวจับกันเป็นก้อนแล้ว หรือเหตุอ่ืน  
       4.1.5  เมื่อจําเป็นจะต้องใช้ปูนซีเมนต์ชนิดแข็งตัวเร็วแล้ว ใหใ้ช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 

ประเภท 3 ซึ่งมี คุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ มอก.15 เลม่ 1-2547  
      4.1.6 สําหรับงานก่อสร้างในบริเวณที่ดินเค็มและอยูร่ิมทะเล ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 

ประเภท 5 ซึ่งมีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที ่มอก.15 เล่ม 1-2547 
 4.2 ทราย  
     4.2.1 ต้องเป็นทรายน้ําจืดที่หยาบ คม แข็งแกร่งและสะอาดปราศจากวัตถุอ่ืนเจือปน เช่น 

เปลือกหอย ดิน เถ้าถ่าน และผักหญ้าต่างๆ  
       4.2.2  ต้องผ่านการทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานการทดสอบคอนกรีตของ ASTM C 33-82  

4.3 หิน หรือ กรวด  
     4.3.1 หิน กรวด ที่ใช้ต้องแข็งแกร่ง ไมผ่ ุและสะอาดปราศจากวัตถุอ่ืนเจือปน  
     4.3.2 ก่อนนําไปใช้ผสมคอนกรีตต้องร่อนเมล็ดใหญ่กว่ากําหนดออกและล้างน้ําใหป้ราศจากสิ่ง

สกปรกก่อนใช้ผสม  
     4.3.3 ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมาตรฐานการทดสอบหินและกรวด ASTM C 136-82  
4.4 นํ้า  
    4.4.1 น้ําทีใ่ช้ผสมคอนกรตีต้องเป็นน้ําจืด ปราศจากน้ํามัน กรด ด่าง เกลือ และสารอินทรีย์

ต่างๆ  
    4.4.2 ถ้าน้ําในที่ก่อสร้างไม่ดีพอ เช่น น้ําที่มีน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเจือปนอยู่ 

คณะกรรมการตรวจการจ้างอาจสั่งให้นําน้ําสะอาดที่อ่ืนมาใช้ได้  
 
4.5 คอนกรีต  
    4.5.1 ส่วนผสมและกําลังคอนกรีต  
คอนกรตีที่ใช้ในงานคอนกรีตเสริมเหล็กมี 4 ชนิด คือ  

1) ค 0 คอนกรีตชนิดทนแรงอัดต่ํามาก  
2) ค 1 คอนกรีตชนิดทนแรงอัดต่ํา  
3) ค 2 คอนกรีตชนิดทนแรงอัดปานกลาง  
4) ค 3 คอนกรีตชนิดแรงอัดสูง  
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ส่วนผสมของคอนกรีตทั้งสี่ชนิดน้ี  ขึ้นอยู่กับคุณภาพของหินและทรายที่นํามาใช้  ในการนี้ผู้รับจ้าง 
จะต้องเป็นฝ่ายทดลองทําส่วนผสมขึ้นมาเอง   โดยร่วมปรกึษากับคณะกรรมการตรวจการจ้างถึงส่วนผสมที่
เหมาะกับ คุณภาพของวัสดุเป็นคราวๆ ไป การทดลองหาส่วนผสมจะต้องทําล่วงหน้า ก่อนงานใช้คอนกรีต
จริงๆ  ในระยะเวลาอัน สมควร และจะต้องแจ้งถึงอัตราส่วนผสมทีผ่่านการทดลองและตัดสินใจใช้ให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบก่อน  อย่างไรก็ดีการแจ้งส่วนผสมใหท้ราบน้ีไม่เป็นการทําให้ผู้รับจ้างพ้น
ภาระความรับผิดชอบในเรื่องคอนกรีตไม่ได้กําลังตามต้องการ  
 

ชนิดคอนกรีต จํานวนซีเมนต์ท่ีใช้ต่อคอนกรีต  
1 ลบ.ม.เป็น กก.จะต้องไม่น้อยกว่า 

ขนาดหินใหญ่ท่ีสุด (มม.) แรงอัดประลัยตํ่าสุดของแท่ง คอนกรีต
รูปทรงกระบอกขนาด  

Dia15 ซ.ม.สูง 30 อายุ 28 วน  
(กก./ตร.ซม.)

ค 0 300 40 180 
ค 1 350 40 240 

ค 2 375 40 280 

ค 3 400 40 320 

 
การเลือกส่วนผสมให้ถือหลกัดังนี้  
ปริมาณซีเมนต์ให้มีเพียงให้ได้กําลังตามต้องการ และมคีวามคล่องตัวในการเท (Workability)  

เพียงพอปริมาณนํ้าให้มีน้อยที่สุดเพียงเพ่ือให้คอนกรีตมีความข้นพอเหมาะไม่เหลวเกินไป ส่วนผสมต้อง 
สมํ่าเสมอเพ่ือให้ได้กําลังที่แน่นอนโดยตลอดและการผสมน้ีให้ใช้ผสมโดยเทียบน้ําหนัก  

ในกรณีที่จะใช้คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) ส่วนผสมของคอนกรีตยอมให้ 
เปลี่ยนแปลงได้บ้างทั้งน้ีขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต แต่ค่าแรงอัดต่ําสุดของแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก ขนาด 
Dia15 ซม. สูง 30 ซม.  จะต้องมีค่าไม่น้อยกว่าค่าที่กําหนดก่อนที่จะนํามาใช้ จะต้องส่งรายการคํานวณ
ส่วนผสม และการทดสอบค่าแรงอัดต่ําสุด ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นชอบอีกทั้งคอนกรีต
ผสมเสร็จที่จะใช้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที ่มอก.213-2520  
  4.5.2 การผสมคอนกรีต  

การผสมคอนกรีตต้องผสมด้วยเครื่องเสมอไป การผสมคอนกรีตแต่ละคร้ังให้ผสมด้วยวัสดุตาม 
ที่กําหนดให้ในข้อ 1, 2, 3 และ 4 โดยใช้อัตราส่วนปูนซีเมนต์เป็นกิโลกรัมส่วนผสมอ่ืน ใช้เป็นลิตร การผสม
ด้วยเครื่องในคร้ังหน่ึงๆ ต้องให้เครื่องผสมคอนกรีตหมุนอย่างน้อย 2 นาที เพ่ือให้วัสดุได้เคล้ากันเป็นเน้ือ
เดียวกัน 
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4.5.3 การเทคอนกรีต  
       1) ผูร้ับจา้งต้องตรวจดูแบบหล่อ และการวางเหล็กเสริมมั่นคงและถูกต้องตามแบบ

รายละเอียด พร้อมทั้งทําความสะอาด ให้ปราศจากเศษวัสดุที่อยู่ในแบบที่จะเทและอดุรอยรั่วต่างๆ เพ่ือมิ
ให้น้ําปูนหนีออก เมื่อเสร็จเรยีบร้อยแล้วและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้
ควบคุมงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้วจึงจะทําการเทคอนกรีตได้   

       2) การเทคอนกรีตทั่วไป ต้องเทเป็นช้ันๆ หนาไม่เกิน 15 ซม. สําหรับผนัง และเสาที่สูงให้เท
เป็นช้ันๆ ช้ันหน่ึงๆ หนาไม่เกิน 45 ซม.   และระยะที่สูงจะเทคอนกรีตแต่ละคร้ังต้องไม่เกิน 2.50 เมตร แต่
ละช้ันให้ใช้หัวสั่นสะเทือนแหย่ทุกคร้ังไป เพ่ือให้คอนกรีตแน่นตัวปราศจากโพรง การใช้เครื่องสั่นสะเทอืน  
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ที่มีความรู้ความชํานาญในการใช้หวัสั่นสะเทือนโดยเฉพาะมาปฏิบัติงานทั้งน้ีเพ่ือ
ป้องกันการแยกตัวของคอนกรีตอันจะทําให้คอนกรีตได้กําลังไม่เท่าที่กําหนดไว้  

      3) คอนกรีตที่ผสมแล้วต้องรีบนําไปเทลงในแบบโดยเร็วก่อนที่คอนกรีตน้ันจะแข็งตัว (ไม่ควร
เกิน 45 นาที) และต้องระมัดระวังมิให้เหล็กเสริมเคลื่อนหรือเปลี่ยนไปจากตําแหน่งเดิม  

     4) ถ้าหากเทคอนกรีตส่วนหน่ึงส่วนใดไม่เสร็จในเวลาที่กําหนด แล้วต้องหยุดเทคอนกรีตตามท่ี 
คณะกรรมการตรวจการจ้างกําหนดหรือตามตําแหน่ง ดังน้ี  

        4.1) สําหรับเสาให้หยุดเทท่ีระดับไม่เกิน 5 ซม. ต่ําจากท้องคานหัวเสา  
        4.2) สําหรับคานให้หยุดเทท่ีกลางคาน โดยใช้ไม้ก้ันต้ังฉากในกรณทีี่คานซอยตัดกับคาน 

หลักตรงบริเวณก่ึงกลางช่วงให้เลื่อนรอยต่อในคานออกไปอีกระยะ 1 เท่าของความลึกของคานหลัก  
        4.3) สําหรับพ้ืนให้หยุดเทท่ีกลางแผ่นโดยใช้ไม้ก้ันต้ังฉาก เมื่อจะเทคอนกรีตต่อให้กระเทาะ 

หน้าคอนกรีตเก่าแล้วแปรงด้วยแปรงลวดราดน้ําให้เปียกแต่ไม่ให้มีน้ําขงั แล้วราดด้วยน้ําปูนซีเมนต์  
ก่อนเทคอนกรีตใหม่ทันท ีในกรณีที่เป็นการเทพ้ืนกันสาดหลังคา คสล. หรือส่วนที่ต้องการป้องกันการรั่วซึม
ผู้รับจ้างควรใช้แผ่นยางต่อคอนกรีต (Water Stop) ในการป้องกันการร่ัวซึมแต่ต้องเสนอตัวอย่างวัสดุ และ
วิธีการต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือการ ตรวจสอบก่อนใช้งาน  

  5) ในการเทคอนกรีตจะต้องทํา Slump Test ทุกคร้ังที่เปลี่ยนอัตราส่วนผสมของนํ้ากับ
ปูนซีเมนต์ หรอืคณะกรรมการตรวจการจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่าคอนกรีตข้นหรือเหลว
เกินไป วิธีทํา Slump Test และระยะการยุบตัวของคอนกรีตจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที ่มอก.  213-2520  

 6) ในการเทคอนกรีต ถ้ามีการเทคอนกรีตต่อเน่ืองน้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร/ครั้ง ให้เทโดยใช้ 
เครน หรือ pumpcrete แต่ถ้าเกิน 30 ลูกบาศก์เมตร/ครั้ง ให้เทด้วย pump crete เท่าน้ัน  

7) ในระหว่างการเทคอนกรีต ถ้าอุณหภูมิต่ํากว่า 4 องศาเซลเซียส หรอืมากกว่า 35 องศา 
เซลเซียส จะต้องจดบันทึกอุณหภูมิ ขณะเทคอนกรีต และเก็บผลการบันทึกไว้ไม่ต่ํากว่า 2 ปี  
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4.5.4 การบ่มคอนกรีต  
 เมื่อเทคอนกรีตเสร็จแล้ว  ในระหว่างที่คอนกรีตยังไม่แขง็ตัว   ต้องปกคลุมมใิห้ถูกแสงแดด  

กระแสลมร้อน  ต้องป้องกันมิให้คอนกรีตได้รับความกระทบกระเทือน และเมื่อพ้นระยะเวลา 24 ช่ัวโมง 
หรือเมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว ต้องจัดการบ่มให้คอนกรีตชุ่มน้ําอยู่ตลอดเวลาต่อเน่ืองกันไม่น้อยกว่า 7 วัน 
ด้วยการให้กระสอบชุ่มน้ําคลุมหรือด้วยการขังน้ําในระหว่างการบ่มคอนกรีต ถ้าอุณหภูมิต่ํากว่า 4 องศา
เซลเซียส หรือมากกว่า 35 องศาเซลเซียส จะต้องจดบันทึกอุณหภูมิขณะบ่มคอนกรีตและเก็บผลการบันทึก
ไว้ไม่ต่ํากว่า 2 ปี  

4.5.5 การแต่งผิวคอนกรีต  
      1) เมื่อถอดแบบออกแล้ว ถ้ามีรูหรือผิวหน้าคอนกรีตขรุขระให้แต่งผิวให้เรียบเสมอผิวทั่วไป

ส่วนที่เป็นรู ใช้ปูนซีเมนต์กับทรายผสมน้ําตามอัตราส่วนที่ใช้ผสมคอนกรตี แต่งให้ผิวหน้าเรียบแต่ถ้าปรากฏ
ว่าเน้ือคอนกรีตส่วนใดมีลักษณะเป็นรูพรุนด้วยรังผึ้งหรือเป็นโพรงลึกจะต้องสกัดเน้ือน้ันออกแล้วเทคอนกรีต
ส่วนน้ันใหมแ่ต่ถ้าปรากฏว่าเน้ือคอนกรีตส่วนน้ันเป็นส่วนหน่ึงที่สําคัญของโครงสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องทุบส่วน
ของโครงสร้างน้ันทิ้งทั้งหมด หรือทุบเฉพาะส่วนน้ันทิ้งแล้วทําการเทคอนกรีตที่ผสมด้วยตัวประสานใหม่ 
ทั้งน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง  

      2) เมื่อต้องการจะฉาบปูนทับผิวหน้าคอนกรีต ให้กะเทาะผิวคอนกรีตให้ขรุขระตลอดโดยทั่ว 
ราดนํ้าให้ช้ืนแล้วจึงฉาบปูน เมื่อฉาบปูนเสร็จแล้วให้ดําเนินการบ่มผิวดังที่ กําหนดไว้ในข้อ 6.5.4  

      3) การฉาบปูนภายในของผิวคอนกรีตที่จะใช้ขังน้ํา ต้องฉาบปูนผสมน้ํายากันซึมแลว้ขัดมันผิว
ให้เรียบ แต่ถ้าผู้รับจ้างไม่ขัดมันผิวจะต้องทาทับด้วยน้ํายากันซึมอีกช้ันหน่ึงส่วนผิวคอนกรีตภายนอกให้ฉาบ
ปูนตกแต่งให้เรียบร้อย หรือตามที่ได้ระบุไว้ในแบบรายละเอียด  

4.5.6 การหลอ่ตัวอย่างคอนกรีตและการทดสอบ  
     1) เพ่ือเป็นการตรวจคุณภาพของคอนกรีตว่าดีพอหรือไม่ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาแบบเหล็ก 

มาตรฐานมาหล่อตัวอย่างคอนกรีตขนาด Dia 15 ซม.สูง 30 ซม. ต่อหน้าคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดย
เก็บตัวอย่างคอนกรีตในหน้างานน้ัน  

     2) แท่งคอนกรีตทดสอบแต่ละตัวอย่างให้ลงวันที่ เดือน ปี และส่วนผสมคอนกรีต ขณะที่การ
เก็บไว้ให้ชัดเจน เมื่อตัวอย่างคอนกรีตมีอายุ 24 ช่ัวโมงแล้ว ให้เปิดแบบนําตัวอย่างคอนกรีตไปบํารุงรักษา 
การทดสอบคอนกรีตตัวอย่าง จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที ่มอก.409-2525  

    3) การเก็บตัวอย่างคอนกรีตที่จะทดสอบให้เก็บทุกวัน เมื่อมีการเทคอนกรีตและอย่างน้อยต้อง 
เก็บ 3 ก้อน โดยให้ทําการเก็บดังน้ี  

       3.1) เก็บเมื่อหล่อคอนกรีตแต่ละส่วนของโครงสร้าง เช่น เสา คาน และพ้ืน ฯลฯ  
       3.2) เก็บทุกคร้ังที่มีการเทคอนกรีตทุกๆ 50 ลูกบาศก์เมตรและเศษของ 50 ลูกบาศก์เมตร  
      3.3) เก็บทุกคร้ังเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งทราย หิน หรือกรวด  
      3.4) สําหรับคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) การเก็บให้เก็บที่ปาก กลาง  

และก้นโม่  
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  4) ผลเฉลี่ยของค่าแรงอัดประลัยของแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก 3 ก้อน จะต้องมีค่าไม่ต่ํากว่า 
ค่าแรงอัดประลัยที่ได้กําหนดไว้ในแบบรายละเอียดและคา่แรงอัดประลัยของตัวอย่างคอนกรีตทดสอบที่มี 
ค่าน้อยที่สุด จะต้องมีค่าไม่ต่ํากว่า 85% ของค่าแรงอัดสูงสุดที่ได้กําหนดไว้  

 5) หากปรากฏว่า ค่าแรงอัดประลัยของผลการทดลองดังที่ได้กล่าวมาแล้ว มีค่าแรงอัดสูงสุด  
ต่ํากว่าที่ได้กําหนดไว้ในข้อ (4) ผู้รับจ้างต้องสกัดหรือรื้อส่วนที่เทคอนกรีตไปแล้วน้ันออกเสียทันทแีล้ว
จัดการหล่อใหม่โดยใช้คอนกรีตซึ่งมีคุณภาพได้แรงอัดประลัยไม่ต่ํากว่าที่กําหนดไว้ในแบบรายละเอียด หรือ
มิฉะน้ัน ผูร้ับจา้งจะต้องทดสอบการรับน้ําหนักของโครงสร้างส่วนน้ันโดยใช้น้ําหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 2 
เท่า ของนํ้าหนักบรรทุกที่ได้ออกแบบไว้ แต่อย่างไร ก็ตามท้ังหมดน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการหล่อคอนกรีตใหมห่รือการทดสอบการรับน้ําหนัก
ของโครงสร้างน้ี ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้นจะคิดมูลค่าเพ่ิมเติมแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้  

6) การทดสอบหาค่าแรงอัดประลัยของตัวอย่างคอนกรีตทดสอบน้ัน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมาให้ 
วิศวกรของคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้กําหนดว่าจะให้ส่วนราชการหรือบริษัทใดเป็นผู้ทําการทดสอบ
โดยค่าใช้จ่ายในการน้ีผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกเองทั้งสิ้น  
      4.6 แบบหล่อ  

  4.6.1) แบบหล่อต้องทําจากวัสดุแข็งแรง ไม่ผุ ไมค่ดงอเช่น เหล็ก ไม ้เป็นต้นแบบหล่อและน่ังร้าน
รองรับคอนกรีตเหลวจะต้องมั่นคงแข็งแรงเพียงพอสามารถรับน้ําหนักและแรงสั่นสะเทือน เมื่อใช้เครื่อง
เขย่าคอนกรีตได้โดยไม่ทรุดตัวหรือแอ่นตัวจนเสียระดับหรือ แนวหากเกิดการเสียระดับหรือแนวผิดขนาดจน
เห็นว่าจะเกิดผลเสียหาย ผูร้ับจ้างจะต้องทุบทําลายช้ินส่วนน้ันทั้งช้ัน  แลว้หล่อใหม่ให้ถกูต้อง    โดยจะคิด
มูลค่าเพ่ิมเติมอย่างใด อย่างหน่ึงจากคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ ทั้งน้ีไม่ได้ทําให้ผู้รับจ้างพ้นความ
รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกดิจากการทุบทําลายช้ินส่วนน้ันๆ  

4.6.2) แบบหล่อต้องประกอบแบบให้แน่นหนา และต้องยึดคํ้ายันแบบ มิให้เคลื่อนที่ได้ต้องเข้าแบบ
ให้สนิทเพ่ือกันมิให้น้ําปูนรั่วและผิวด้านในของแบบที่ถูกกับคอนกรีตต้องเรียบล้างให้สะอาดแล้วทานํ้ามัน
ก่อนลงมือเทคอนกรีตเสมอ  

4.6.3)  แบบหล่อจะถอดออกไม่ได้จนกว่าจะได้กําหนด การถอดแบบต้องไม่ให้คอนกรีตได้รับความ
กระทบ กระเทอืน และให้ถือกําหนดเวลาการถอดแบบ ดังต่อไปน้ี  

แบบข้างเสา คาน  กําแพง ฐานราก     2   วัน  
แบบหล่อท้องพ้ืน                         14  วัน  
แบบหล่อท้องคาน                        21   วัน  
ทั้งน้ีให้ยกเว้นในกรณีที่ ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดแข็งตัวเร็ว ซึ่งให้ถือกําหนดถอดแบบได้

ทั้งหมด เมื่อคอนกรีตมีอายุครบ 7 วัน  
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4.6.4) ห้ามขึ้นไปทําการก่อสร้าง บนแบบหล่อของส่วนก่อสร้างที่เทคอนกรีตแล้ว จนกว่าจะพ้น  
48 ช่ัวโมง หลงัจากเทคอนกรีตครั้งสุดท้ายในแบบหล่อส่วนน้ัน  

4.6.5) แบบหล่อที่รื้อออกแล้ว ก่อนที่จะนํามาใช้ใหม ่จะต้องทําความสะอาดและตกแต่งพร้อมทั้ง
ทาน้ํามันให้เรยีบร้อยเสียก่อน จึงจะนําไปใช้อีกได้  

 
5. มาตรฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีต   

ขอบข่าย  
มาตรฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีตน้ี ครอบคลุมสําหรับงานคอนกรีตทั่วไปทั้งหมด ยกเว้นงาน

คอนกรีตอัดแรง  
5.1  เหล็กเสน้เสริมคอนกรตี  
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตต้องเป็นเหล็กเส้นใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ต้องมีผิวสะอาดไม่มีสนิมกร่อน

ไม่เป้ือน  น้ํามนั ไม่มีรอยแตกร้าว และต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี  
      5.1.1 เหล็กเส้นกลม (Plain Round Bar)  
             1) แรงเค้นดึงสูงสุด (Maximum Tensile Stress) ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า  

3,900 กก./  ซม.2  
  2) แรงเค้นทีจุ่ดยืน (Yield Stress) ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 2,400 กก./ซม2  
  3) ความยืด (Elongation) ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 21% ในช่วงความยาว 5 เท่าของขนาด 

เส้นผ่า ศูนย์กลางของเหล็กเส้นน้ัน  
  4) คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.20-2543  

 
5.1.2 เหล็กเลน็ข้ออ้อย (Deformed Bar 

 
Grade Yield 

Stress 
(MPa) 

Tensile Stress 
(MPa) 

Elongation 
5D% (min.) 

Cold Bend Test 

   Bending Angle Diameter of bends

รอ 30 295 480 17 180 4 เท่าของ Nominal Dia.

รอ 40 390 560 15 180 4 เท่าของ Nominal Dia.

 
หมายเหตุ D = เล็นผ่าศูนย์กลาง 

         คุณสมบัติอ่ืนๆ ตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 24-2548 
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5.2 ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ 
     5.2.1 สําหรับเหล็กเล็นกลม 
        ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้สําหรับเหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้นกลม 
 

หมายเลขขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) ความคลาดเคลื่อนท่ียอม 
ให้โม่เกินกว่า (มิลลิเมตร) 

ผลต่างของเส้นฝ่าศูนย์กลาง  
วัด ณ ตําแหน่งเดียวกันไม่ 

 เกินกว่า(มิลลิเมตร)
RB 6 - RB 15 6-15 + , - 0.4 0.64 
RB 19 - RB 25 19-15 + , - 0.5 0.80 

RB 28 - RB 34 28-34 + , - 0.6 0.96 
หมายเหตุ RB = Round Bar 

 
     5.2.2 สําหรับเหล็กเล็นขอ้อ้อย 

1) ขนาดระบุของเล็นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเล็นข้ออ้อย หาได้จากสูตร 
D = 12.73 (w)1/2 
D = คือเส้นผ่าศูนย์กลาง เป็นมิลลเิมตร 
W        = คือ นําหนักของเหล็กเป็นกิโลกรัมต่อความยาว 1 เมตร 

2) ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ สําหรับเล็นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้นข้ออ้อย 
 

หมายเลขขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) ความคลาดเคลื่อนท่ียอมให้ไม่ 
 เกินกว่า (มิลลิเมตร)

DB 10- 16 10-16 0.4 
DB20- 25 20-25 0.5 

DB28- 32 28-32 0.6 
 
หมายเหตุ DB = Deformed Bar (เหล็กเล็นข้ออ้อย) 
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5.3 การเก็บวัสดุ  
      5.3.1 เหล็กเส้นที่นํามาใช้ในงานก่อสร้างจะต้องเก็บไว้ในที่มีหลังคาคลุม และมฝีากําบังฝน

ทั้งหมดจะต้องเก็บไว้เหนือพ้ืนดินไม่น้อยกว่า 20 ซม.  
      5.3.2 เหล็กเส้นที่นําใช้งานจะต้องแยกเก็บไว้เป็นพวกๆ โดยมีป้ายบอกชนิดและขนาดไว้อย่าง

ชัดเจน  
5.2 การดัดเหล็กเสน้  
     5.2.1 ห้ามดัดเหล็กเส้น โดยวิธีเผาให้ร้อน  
     5.2.2 การดัดเหล็กเส้น เป็นไปตามมาตรฐานของ ASTM  
     5.2.3 การดัดเหล็กกล้า ความลาดเอียงของเหล็กคอม้า  นอกจากระบุไว้ในแบบรูปรายละเอียด 

จะต้องดัดเอียงเป็นมุม 45 องศา ทั้งหมด การดัดโค้งตรงมุม ต้องใช้รัศมีภายในเท่ากับ 6 เท่า   ของขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้นน้ัน 

 
         5.3 การต่อเหล็กเสริม  

    5.3.1 เหลก็เสริมของคาน – พ้ืน นอกจากที่เป็นคานย่ืน หรือพ้ืนที่ระบุไว้ในแบบแปลนจะต้อง
ต่อในตําแหน่งดังต่อไปน้ี  

เหล็กล่างของคาน - พ้ืน ใหต่้อตรงบริเวณหัวเสาหรือหัวคาน  
เหล็กบนของคาน - พ้ืน ให้ต่อตรงบริเวณกลางคาน - พ้ืน  
สําหรับเหล็กเสาให้ต่อตรงจุดหลังพ้ืน เป็นไปตามแบบมาตรฐานการดัดและการต่อเหล็กเส้น  
   5.3.2 รอยต่อของเหล็กเสริมแต่ละเส้นที่อยู่ข้างเคียงต้องไม่อยู่ในแนวเดียวกันและควรเหลื่อมกัน

ประมาณ 1.00 เมตร หากไมจ่ําเป็นจริงๆ แล้วห้ามต่อเหล็ก  
   5.3.3 การต่อเหล็กอาจทําได้หลายวิธี คือ  
          1) ในการต่อเหล็กแบบวางทางเหล่ือมกัน ให้วางทาบโดยเหลื่อมกันมีระยะยาวเท่ากับ 40 

เท่าของเส้นผ่าศนูย์กลางของเส้นเหล็กน้ัน   
          2) การต่อโดยวิธีการเช่ือมด้วยไฟฟ้า  
             2.1) ไฟฟ้าที่ใช้เช่ือมต้องมีกําลังแรงสูงพอ การต่อให้เช่ือมแบบชน (Butt Weld) และ

จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของการเช่ือมเหล็กทุกประการ เมื่อเช่ือมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วรอยต่อจะต้อง
รับแรงเค้นดึง (Tensile Stress) จะได้ไม่น้อยกว่า 1.25 เทา่ของแรงเค้นดึงของ  

            2.2) การเช่ือมต่อเหล็กเส้นให้ปฏิบัติดังน้ี  
                 2.2.1) ตัดปลายเหล็กทั้งสองท่อนที่จะนํามาเช่ือมให้เอียงลาดตามแบบ    การเช่ือม  

ต่อเหล็กด้วยไฟฟ้า  
                 2.2.2) ทําความสะอาดปลายเหล็กที่ตัดแล้วนํามาวางให้ได้แนวหรือได้ ศนูย์และม ี

ระยะห่างได้ตามแบบมาตรฐานการเช่ือมต่อเหล็กด้วยไฟฟ้า  
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                 2.2.3) ทําการเชื่อมเป็นขั้นหรือแนวภายหลังการเช่ือมแนวหน่ึงหรือช้ันหน่ึงๆ แล้ว 
จะต้องเคาะเอาขี้เหล็กหุ้มแนวหรือช้ันน้ันๆ ออกทุกคร้ังไปปฏิบัติดังน้ีเรื่อยไปจนเช่ือมได้ความหนาเต็มตาม
กําหนด  

                 2.2.4) สําหรับเหล็กขนาดเล็กต้ังแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มลิลิเมตร ลงมาให้เช่ือม 
โดยการตัดปลายเหล็กตรง  

5.4 การเก็บเหล็กเส้นตัวอย่างเพื่อการทดลอง  
     5.4.1 ผู้รับจ้างจะต้องตัดเหล็กเส้นทุกๆ ขนาด ขนาดหน่ึงไม่น้อยกว่า 5 ท่อนยาวท่อนละไม่

น้อยกว่า 1.00 เมตร  
     5.4.2 การเก็บเหล็กเส้นตัวอย่างจะต้องเก็บจากกองเหล็กที่อยู่ในสถานท่ีก่อสร้าง และจะต้อง

เก็บเหล็กเส้นตัวอย่างต่อหน้าคณะกรรมการตรวจการจ้าง  
     5.4.3 เมื่อเก็บเหล็กเส้นตัวอย่างได้เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องนําส่งมายังคณะกรรมการ

ตรวจการจ้างเพ่ือทําการทดสอบคุณภาพ ซึ่งวิศวกรจะเป็นผู้กําหนดให้ว่าจะให้ส่วนราชการหรือ
บริษัทเอกชนใดเป็นผู้ทดสอบ โดยที่ค่า ใช้จ่ายในการทดสอบผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกเองทั้งสิ้น  

     5.4.4 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการนําส่ง และทดสอบคุณภาพของเหล็กเส้นตัวอย่าง ตลอดจน
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกเองทั้งสิ้น  

     5.4.5 ถ้าปรากฏว่าเหล็กเส้นตัวอย่างที่นําไปทดสอบน้ัน มีคุณภาพต่ํากว่าคุณภาพของเหล็กเส้น
ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1 แล้ว การที่จะนําเหล็กเส้นกองที่เก็บเหล็กตัวอย่างน้ันมาใช้งานได้หรือไม่อย่างไร ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ที่จะให้ผู้รบัจา้งจัดหาเหล็กเส้นที่มีคณุภาพได้ตามข้อที่กําหนด
มาเปลี่ยนให้ใหม่ หรือเพ่ิมจาํนวนเหล็กเสริมให้มากขึ้น โดยที่ผู้รับจ้างจะคิดเงินเพ่ิมไม่ได้  

 
6.งานแบบหลอ่และคํายัน CONCRETE FORMWORK 

6.1 ทั่วโป 
     6.1.1 “กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ” ที่ระบุไว้ในภาคอ่ืน (ถ้ามี) ให้นํามาใช้กับหมวดนี้ด้วย 
6.2 การคํานวณออกแบบ 
     6.2.1 การวิเคราะห์ 
ผู้รับจ้างจะต้องเป็นฝ่ายคํานวณออกแบบงานแบบหล่อ โดยต้องคํานึงถึงการโก่งตัวขององค์ อาคาร

ต่างๆ อย่างระมัดระวัง และต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อน จึงจะนําไปใช้ก่อสร้างได้ 
     6.2.2 คํายัน 
            1) เมื่อใช้คํายัน การต่อ หรือวิธีการคํายันซึ่งมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรไว้จะต้องปฏิบัติ

ตาม ข้อแนะนําของผู้ผลิตเก่ียวกับความสามารถในการรบันํ้าหนักอย่างเคร่งครัด และผู้คําผู้คํานวณ
ออกแบบก็จะต้องปฏิบัติ ตามคําแนะนําของผู้ผลิตในเรื่องการยึดโยงและนําหนักบรรทุกปลอดภัยสําหรับ
ช่วงความยาวต่างๆ ระหว่างที่ยึดของคํายัน 
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           2) หา้มการใช้ต่อคํายันแบบทาบในสนามเกินกว่าอันสลับอันสําหรับคํายันใต้แผ่นพ้ืน
หรือไม่เกินทุกๆสามอันสําหรบัคํายันใต้คาน และไมค่วรต่อคํายันเกินกว่าหน่ึงแห่ง นอกจากจะมีการยึด
ทแยงที่จุดต่อทุกๆ แห่ง การต่อคํายันดังกล่าว จะต้องกระจายให้สมํ่าเสมอทั่วไปเท่าที่จะทําได้ รอยต่อ
จะต้องไม่อยู่ใกล้กับก่ึงกลางของตัวคํายัน โดยไม่มีที่ยึดด้านข้าง หรือก่ึงกลางระหว่างจุดยึดด้านข้าง ทั่งน้ีเพ่ือ
ปองกันการโก่ง 

          3) จะต้องคํานวณออกแบบรอยต่อให้สามารถต้านทานการโก่ง และการตัดเช่นเดียวกับ
องค์ อาคารที่รับแรงอัดอ่ืนๆ สําหรับคํายันทีท่ําด้วยไม้ วัสดุที่ใช้ต่อคํายันจะต้องไม่สั้นกว่าหน่ึงเมตร 

    6.2.3 การยึดทแยง 
ระบบแบบหล่อจะต้องคํานวณออกแบบให้ถ่ายแรงทางข้างลงพ้ืนดินในลักษณะที่ปลอดภัย 

ตลอดเวลาจะต้องมีการอัดให้ยึดทแยงทั่งในระนาบด่ิง และระนาบราบตามต้องการ เพ่ือให้มีสติฟเนสสูง 
และเพ่ือปองกัน การโก่งไม่ให้มากเกินไป 

     6.2.4 ฐานสําหรับงานแบบหล่อ 
จะต้องคํานวณนํ้าหนักบรรทุกจากแบบหลอ่ถ่ายผ่านทั่งร้านหรือคํายัน ลงสู่ฐานที่รองรับข้างล่าง ไม่

ว่าจะเป็นดิน หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับนําหนักบรรทุกต่างๆ ได้อย่าง
ปลอดภัย 

     6.2.5 การทรุดตัว 
แบบหล่อจะต้องสร้างให้สามารถปรับระดับทางแนวด่ิงได้ เพ่ือให้สามารถซดเชยกับการทรุดตัวที่ 

อาจเกิดขึ้น ทั่งน้ีเพ่ือให้เกิดการทรุดตัวน้อยที่สุดเมื่อรับนํ้าหนักเต็มที่ ในกรณีที่ใช้ไม้ต้องพยายามให้มีจํานวน
รอยต่อทาง แนวราบน้อยที่สุด โดยเฉพาะจํานวนรอยต่อซึ่งแนวเสี้ยนบรรจบบนแนวเสี้ยนด้านข้าง ซึ่งอาจใช้
ลิ่มสอดที่ยอดหรือก้นของ คํายันแห่งใดแหง่หน่ึง แต่จะใช้ทั่งสองปลายไม่ได้ ทั่งน้ีเพ่ือให้สามารถปรับการ
ทรุดตัวที่ไม่สม่าํเสมอทางแนวดิ่งได้ หรอเพ่ือ สะดวกในการถอดแบบ 

6.3 รูปแบบ 
     6.3.1 การอนุมัติโดยวิศวกรผู้ควบคุมงาน 
ในกรณีที่กําหนดไว้ก่อนที่จะลงมือสร้างแบบหล่อผู้รับจ้างจะต้องส่งรูปแบบแสดงราละเอียดของ 

งานแบบหล่อเพ่ือให้วิศวกรผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อน หากผูค้วบคุมงานเห็นว่าแบบดังกล่าวยังไม่แข็งแรงพอ
หรือยังมี ข้อบกพร่อง ผู้รับจ้างจะต้องจัดการแก้ไขตามวิศวกรที่ควบคุมงานแนะนําจนเสร็จก่อนที่จะเริ่มงาน 
และการที่วิศวกรผู้ ควบคุมงานอนุมัติในแบบที่เสนอหรอทีแ่ก้ไขมาแล้ว มไีด้หมายความว่าผู้รับจ้างจะหมด
ความรับผิดชอบที่จะต้องทําการ ก่อสร้างให้ดี และดูแลรักษาให้แบบหลอ่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 

    6.3.2 สมมติุฐานในการคาํนวณออกแบบ 
ในรูปแบบสําหรับแบบหล่อจะต้องแสดงค่าต่างๆ ที่สําคัญ ตลอดจนสภาพการบรรทุกนํ้าหนัก รวม

ทั่งนํ้าหนักบรรทุกจร อัตราการบรรทุก ความสูงของคอนกรีตที่จะปล่อยลงมา นํ้าหนัก อุปกรณีเคลื่อนที่ซึ่ง 
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อาจต้อง ทํางานบนแบบหล่อ แรงดันฐาน หน่วยแรงต่างๆ ที่ใช้ในการคํานวณออกแบบและข้อมูลที่สําคัญ
อ่ืนๆ 

   6.3.3 รายการต่างๆ ที่ต้องปรากฏในรูปแบบ 
รูปแบบสําหรบังานแบบหล่อจะต้องมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

1) สมอ คํายัน และการยึดโยง 
2) การปรับแบบหล่อในระหว่างเทคอนกรีต 
3) แผ่นก้ันนํ้า ร่องลิ้น และสิ่งที่จะต้องสอดไว้ 
4) น่ังร้าน 
5) รูนํ้าตา หรอรูเจาะไว้สําหรับเคร่ืองจี้ 
6) ชองสําหรับทําความสะอาด 
7) รอยต่อระหว่างการก่อสร้าง และรอยต่อเผื่อการขยายตัว ตามท่ีระบุในแบบ 
8) แถบมนสําหรับมุมที่ไมฉ่าบ (เปลือย) 
9) การยกท้องคานและพ้ืนกันแอ่น 
10) การเคลือบผิวแบบหล่อ 
11) รายละเอียดในการคํ้ายัน 

6.4 การก่อสรา้ง 
     6.4.1 ทั่วไป 

1) แบบหลอจะต้องไต้รับการตรวจและอนุมติัก่อนจึงจะเรียงเหล็กเสรมได้ 
2) แบบหล่อจะต้องแน่นเพียงพอท่ีจะปองกดันไม่ให้มอร์ต้าจากคอนกรีตไหลออกมา 
3) แบบหล่อจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่น มอร์ต้า และสิ่งแปลกปลอมอ่ืนๆ ในกรณีที่ไม1

สามารถ เข้าถงึก้นแบบจากภายในได้จะต้องจัดซ่องเปิดไว้เพ่ือให้สามารถขจัดสิ่งที่ไม1ต้องการต่างๆ 
ออกก่อนเทคอนกรีต 

4) ห้ามนําแบบหล่อที่ชํารุดจากการใช้งานคร้ังหลังสุด จนถึงขั้นที่อาจทําลายผิวหน้า หรือ 
คุณภาพคอนกรีตได้มาใช้อีก 

5) ให้หลีกเลี่ยงการบรรทุกนํ้าหนัก เซ่น การกองวัสดุ ห้ามโยนของหนักๆ เซ่น มวลรวมไม้ 
กระดาน เหล็กเสรม หรืออ่ืนๆ ลงบนคอนกรีตที่เทใหม่ๆ  และยังไม่มีกําลังสูงพอ 

6) ห้ามโยนหรอกองวัสดุก่อสร้างแบบหล่อ ในขณะที่จะทําให้แบบหล่อน้ันชํารุด  
หรือเป็นการเพ่ิมนําหนักมากเกินไป 

   6.4.2 ฝีมือ 
ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในข้อต่อไปน้ีเพ่ือให้แน่ใจว่าจะได้งานที่ฝีเมือดี 

1) รอยต่อของคํายัน 
2) การสลับรอยต่อในแผ่นไมอั้ด และการยึดโยง 
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3) การรองรับคํายันที่ถูกต้อง 
4) จํานวนเหล็กเต้นสําหรับยึด หรือที่อับและตําแหน่งที่เหมาะสม 
5) การขันเหลก็เต้นสําหรับยึด หรือยึดจับให้ตึงพอดี 
6) ในกรณีที่วางคํายันบนดินอ่อน แรงแบกทานใต้ช้ันดินอ่อนน้ันจะต้องสูงพอ 

  7) การต่อคํายันกับจุดร่วมจะต้องแข็งแรงพอที่จะต้านแรงยกหรือแรงบิด ณ จุดร่วมน้ันๆ 
ได้ 
  8) การเคลือบผิวแบบหล่อจะต้องกระทําก่อนเรียงเหล็กเสริมและจะต้องไม่ใช้ในปริมาณ
มาก เกินไปจนทําให้เหล็กเปรอะเป้ือน 

9) รายละเอียดของรอยต่อสําหรับควบคุม และรอยต่อระหว่างก่อสร้าง 
6.4.3 ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ 

1) ความคลาดเคลื่อนจากแนวสายด่ิง 
ในแต่ละช้ัน                                                                 10 มม. 

2) ความคลาดเคลื่อนจากระดับห้ริอจากความลาดที่ระบุในแบบ 
ในช่วง 10 เมตร                                                            15 มม. 

3) ความคลาดเคลื่อนของแนวอาคารจากแนวที่กําหนดในแบและตําแหน่งเสาผนัง และฝา 
ประจันที่เก่ียวข้อง 
ในช่วง 10 เมตร                                                            20 มม. 

4) ความคลาดเคลื่อนของขนาดของหน้าดัดเสา และคาน และความหนาของแผ่นพ้ืน และ
ผนัง  ลด                                                                            5 มม. 
 เพ่ิม                                                                           10มม. 

5) ฐานราก 
      (ก) ความคลาดเคลื่อนจากขนาดในแบบ 
          ลด                                                                          20 มม. 
          เพ่ิม                                                                         50 มม. 
     (ข) ตําแหน่งผดิ หรือระยะเฉศูนย์                                           50 มม. 
 (ค) ความคลาดเคลื่อนในความหนา 
          ลด                                                                           25 มม. 
         เพ่ิม                                                                         100 มม. 

6) ความคลาดเคลื่อนของช้ันบันได 
 ลูกต้ัง                                                                       2.5 มม. 
 ลูกนอน                                                                     5 มม. 
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6.5 งานปรับแบบหล่อ 
      6.5.1 ก่อนเทคอนกรีต 
             1) จะต้องติดต้ังอุปกรณ์สําหรับใช้ในการปรับการเคลื่อนตัวของแบบหล่อขณะเท

คอนกรีตไว้ที่แบบส่วน,ที่มีที่รองรับ 
             2) หลังจากตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนเทคอนกรีต จะต้องยึดลิ่มทีใ่ช้ในการจัดแบบหล่อ

ให้ได้ที่แน่นหนา 
             3) จะต้องยึดแบบหล่อกับคํายันข้างใต้ให้แน่นหนาพอที่จะไม่เกิดการเคลื่อนตัวทั้งทาง

ด้านข้าง และด้านขึ้นลงของส่วนหน่ึงส่วนใดของแบบหล่อทั้งหมดขณะเทคอนกรีต 
             4) จะต้องเผื่อระตับและมมุมนไว้สําหรับรอยต่อต่างๆ ของแบบหล่อ การทรดุตัว การหด

ตัวของ ไม้ การแอ่นเน่ืองจากนําหนักบรรทุกคงที่และการหดตัวของอีลาสติคขององค์อาคารในแบบหล่อ 
ตลอดการยกท้องคาน และพ้ืน ซึ่งกําหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 

             5) จะต้องจัดเต‘รียมวิธีปรับระตับ หรือแนวของคํายันในกรณีที่เกิดการทรุดตัวมาก
เกินไป เซ่นใช้ลิ่มหรือแม่แรง 

            6) ควรจัดทําทางเดินสําหรับเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ที่เคลื่อนที่ได้ โดยทําขารองรับ
ตามแต่จะ ต้องการ และต้องวางบนแบบหล่อหรอองค์อาคารท่ีเป็นโครงสร้างโดยตรง ไม่ควรวางบนเหล็ก
เสริม นอกจากจะทําที่รองรับ เหล็กน้ันเป็นพิเศษ แบบหลอ่จะต้องแข็งแรงพอเหมาะกับที่รองรับของ
ทางเดินตังกล่าว โดยยอมให้เกิดการแอ่น ความคลาดเคลื่อนหรือกราเคลื่อนตัวทางข้างไม่เกินค่ายอมให้ 

  6.5.2 ระหว่างและหลังการเทคอนกรีต 
          1) ในระหว่างและหลังการเทคอนกรีต จะต้องตรวจสอบการยกท้องคาน พ้ืน และการได้

ด่ิงของ ระบบแบบหล่อโดยใช้อุปกรณ์ตามข้อ (6.5.1) 1) หากจําเป็นให้รีบดําเนินการแก้ไขทันท ีในระหว่าง
การก่อสร้างหากปรากฏ ว่า แบบหลอเริ่มไม่แข็งแรง และแสดงให้เห็นว่าเกิดการทรุดตัวมากเกินไป หรือเกิด
การบิดเบ้ียวแล้วให้หยุดงานทันทีหาก เห็นว่าส่วนใดจะชํารุดตลอดไปก็ให้รอออกและเสริมแบบหล่อให้
แข็งแรงย่ิงขึ้น 

         2) จะต้องมีคนเฝ้าลังเกตแบบหล่ออยู่ตลอดเวลา เพ่ือที่เมื่อเห็นว่าสมควรจะแก้ไขส่วนใดจะ
ได้ ดําเนินการได้ทันที ผูท้ี่ทําหน้าที่น้ีต้องปฏิบัติงานโดยถือความปลอดภัยเป็นหลักสําคัญ 

         3) การถอดแบบหล่อและที่รองรับจะต้องคงที่รองรับไว้กับที่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าที่กําหนด 
ข้างล่างน้ีโดยนับจากเวลาที่เทคอนกรีตแล้วเสร็จ ในกรณีทีใ่ช้ปูนซีเมนต์ชนิดให้กําลังสูงเร็ว หรอใช้วิธีบ่ม
พิเศษอาจลด ระยะเวลาตังกล่าวลงได้ตามความเห็นชอบของวิศวกรผู้ออกแบบ 

คํายันใต้คาน            21 วัน 
คํายันใต้แผ่นพ้ืน            21 วัน 
ผนัง                      24 ช่ัวโมง 
เสา                      24 ช่ัวโมง 
ข้างคานและสว่นอ่ืนๆ 24 ช่ัวโมง 
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ในกรณีทีผู่้รับเหมาใช้คอนกรตีที่ให้กําลังสูงเร็ว (High-Early strength Concrete) หรอโดย วิธีบ่ม
พิเศษหรืออย่างอ่ืน และต้องการที่จะถอดแบบก่อนที่กําหนดไว้ ให้ทําข้อเสนอต่อวิศวกรผู้ออกแบบอนุมัติ 
โดยการ หล่อลกูปีนเพ่ิมขึ้นจากเดิม และทดสอบหากําลังอัดก่อนที่จะถอดแบบ 

อย่างไรก็ดี วิศวกรผู้ควบคุมงานอาจสั่งให้เวลาการออกแบบออกไปอีกได้หากเป็นการ สมควร ถ้า
ปรากฏว่ามีส่วนหน่ึงส่วนใดของงานเกิดชํารุดเน่ืองจากถอดแบบเร็วกว่ากําหนด ผู้รับเหมาอาจต้องทุบส่วน
น้ัน ทิ้ง และสรา้งขึ้นใหม่แทนทั้งหมด 

 
6.6 วัสดุสาํหรับงานแบบหล่อ 
ผู้รับเหมาอาจเลือกใช้วัสดุใดกิได้ที่เหมาะสมในการทําแบบหล่อ แต่ผิวคอนกรีตที่ได้จะต้องตรงตาม

ข้อ 4.7 ว่าด้วยการแต่งผิวคอนกรีตทุกประการ 
 
6.7 การแต่งผวิคอนกรีต 
     6.7.1 คอนกรีตสําหรับอาคาร 
            1) การสร้างแบบหล่อจะต้องน้ันคงพอที่เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแลว้จะอยู่ในตําแหน่งที่

ถูกต้อง และต้องมีขนาดและลักษณะผิวตรงตามท่ีระบุ น่ังในข้อกําหนดและรูปแบบทางวิศวกรรมและหรือ
สถาปัตยกรรม 

           2) สําหรับแผ่นพ้ืนหลังคารวมทั้งกันสาด และดาดฟ้า  ห้ามขัดมันผิวเป็นอัน,ขาด นอกจาก
ในแบบจะระบุไว้ 

   6.7.2 การแต่งผิวถนนในบริเวณอาคาร 
การแต่งผิวถนนคอนกรีตอาจใช้เรื่องมือ หรือเคร่ืองจักรกลก็ได้ในทันทีทีแ่ต่งผิวเสร็จ ใหต้รวจสอบ 

ระดับด้วยไม้ตรงยาวประมาณ 3 เมตร ส่วนที่เว้าให้เติมด้วยคอนกรีตที่มีส่วนผสมเดียวกัน สําหรับสว่นที่โค้ง
นูนให้ตัดออก แล้ว แต่งผิวใหม่ในขณะทีค่อนกรีตยังไม่แขง็ ตัว 

6.8 การแก้ไขผิวที่ไม่เรียบ 
     6.8.1 ทันทีที่ถอดแบบหล่อจะต้องทําการตรวจสอบ หากพบว่าผิวคอนกรีตไม่เรียบร้อยจะต้อง

แจ้งให้ วิศวกรควบคุมงานทราบทันที พร้อมทั้งเสนอวิธีแก้ไขเมื่อวิศวกรควบคุมงานให้ความเห็นชอบวิธีการ
แก้ไขแล้วผู้รับเหมาต้อง ดําเนินการซ่อมทันที 

      6.8.2 หากพบว่ามีการซ่อมแซมผิวคอนกรีตก่อนได้รับการตรวจสอบโดยวิศวกรผู้ควบคุมงาน
คอนกรีต ส่วนน้ันอาจถือเป็นคอนกรีตเสียก็ได้ 

6.9 งานนั่งรา้น 
เพ่ือความปลอดภัยผู้รับเหมาควรปฏิบัติตาม “ข้อกําหนดน่ังร้านงานก่อสร้างอาคาร” ในมาตรฐาน

ความ ปลอดภัยของวิศวกรรมสถานของประเทศไทยฯ และต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยใน
เรื่องความปลอดภัยใน การทํางานก่อสร้างโดยเคร่งครัด 
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7.การดัดและการต่อเหล็กเส้น--------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 

7.1 การงอปลายเหล็ก 
      7.1.1 การงอขอให้ใช้วิธีดัดเย็นดังรูป 

 

 
 

D  ไม่น้อยกว่า 4d สําหรับเหล็กเล็นกลม 
D ไม่น้อยกว่า 5d สําหรับเหล็กข้ออ้อย SD-30, DD-35 และ SD-40 
 

     7.2.2 การงอขอเหล็กข้ออ้อยขนาดต้ังแต่ Dia 16 มม. ขึ้นไปให้งอ 90 องศา ดังในข้อ 6.1.1 
     7.2.3 การงอขอเหล็กปลอก คานและเสา ใช้เหล็กขนาด 6 มม. หรอ 9 มม. ให้ปฏิบัติดังน้ี 

               
 
 
 



เหล็กเสาบน 
เหลก็เสา 

รูปตัด ก-ก 

รูปตัด ข-ข 
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7.2 การวางเหล็กคาน 
ถ้าไม่ระบุไว้ในแบบรายละเอียดให้ปฏิบัติดังน้ี 

 
 
 

7.3 การต่อเหล็กเสา 

ถ้าไม่ระบุในแบบรายละเอียดให้ปฏิบัติดังน้ี 
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8. การเชื่อมต่อเหล็กด้วยไฟฟ้า  
     8.1 ลวดเชื่อมและกระแสไฟฟ้าที่ใช้  

      8.1.1 ลวดเช่ือมที่นํามาใช้เช่ือมให้ใช้ลวดเช่ือมที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.49  

 
8.2 การต่อเหล็กเสน้กลมและเหล็กข้ออ้อย  
      8.2.1 การเช่ือมต่อจะต้องเป็นไปตามแบบที่กําหนดให้แบบใดแบบหน่ึงที่กําหนดไว้ในข้อ 8.2  
      8.2.2 ตําแหน่งการต่อเหล็กจะต้องไม่ต่อ ณ จุดที่เหล็กงอ รอยต่อจะต้องอยู่ห่างจากจุดที่เหล็ก

งออย่างน้อย 50 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้นน้ัน  
      8.2.3 การต่อเหล็กให้ต่อ ณ ตําแหน่งที่เหล็กรับแรงน้อยที่สุด ในกรณีที่ไม่สามารถต่อเหล็ก ณ 

จุดที่กําหนดดังกล่าวได้ให้เสรมิเหล็กปลอกมากขึ้นจากเดิมเป็นสองเท่าในระยะห่างจากปลายของเหล็กที่
เช่ือมแต่ละปลายออกไปอย่างน้อย 15 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้นน้ัน  

 
     8.3 การดําเนนิการเชื่อม  

      8.3.1 เหล็กที่จะนํามาเช่ือมจะต้องตัดปลายแล้ววางให้ได้รูปตามที่ได้กําหนดไว้ในข้อ 9.2  
      8.3.2 บรเิวณปลายเหล็กที่ตัดก่อนที่จะนํามาเช่ือมจะต้องขัดให้เรียบและสะอาดปราศจาก ฝุ่น 

สี น้ํามัน  
      8.3.3 เหล็กเส้นที่จะนํามาเชี่อมต่อกันจะต้องวางให้ได้แนวเส้นผ่าศนูย์กลางของกันและกัน 

ขณะที่ทําการเช่ือมควรวางอยู่ที่รองรับยาวประมาณข้างละ 1 เมตร ห่างจากจุดที่จะเช่ือมต่อ  
     8.4.4 การเช่ือมจะต้องเช่ือมเป็นช้ันๆ หรือเป็นแนวๆ ตามลําดับดังตัวอย่างที่ได้แสดงไว้ในรูป  
     8.4.5 ระหว่างการเช่ือมแต่ละแนวให้ปลอ่ยทิ้งไว้ในอากาศน่ิงจนอุณหภูมลิดลงต่ํากว่า 250 

องศาเซลเซียส โดยการวัดที่ผิวตรงจุดก่ึงกลางความยาวของแนวเช่ือม ห้ามกระทําการใดๆ เพ่ือจะเร่งให้อุณ
ภูมิลดลง เมื่อเช่ือมเสร็จแต่ละช้ันหรือแต่ละแนวการเช่ือมขั้นต่อไปจะต้องเคาะเอาขี้เหล็กออกให้หมดทุก
ครั้ง แล้วแปรงให้สะอาดเสียก่อน 

 
9. งานโลหะ   
     9.1 ทั่วไป  
       9.1.1 บทกําหนดส่วนน้ีคลุมถึงเหล็กรปูพรรณทุกชนิด  
       9.1.2 รายละเอียดเก่ียวกับเหล็กรูปพรรณ ซึ่งมิได้ระบุในแบบและบทกําหนดน้ีให้ถือปฏิบัติตาม
มาตร-ฐานสําหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ทุกประการ   
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     9.2 วัสดุ  

เหล็กรูปพรรณทั้งหมดจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สําหรับ
เหล็กรีดร้อน มอก. 1227-2537 สําหรับเหล็กรีดเย็น มอก. 1228-2549 สําหรับเหลก็แผ่น มอก. 1479-
2540 หรือ ASTM หรือ JIS ที่เหมาะสม  
     9.3  การกองเก็บวัสดุ  

การเก็บเหล็กรูปพรรณทั้งที่ประกอบแล้วและยังไม่ได้ประกอบ จะต้องเก็บไว้บนยกพ้ืนเหนือพ้ืนดิน
จะต้องรักษาเหล็กให้ปราศจากฝุ่น  ไขมัน หรอืสิ่งแปลกปลอมอ่ืนๆ และต้องระวังรักษาอย่าให้เหล็กเป็น
สนิม  
     9.4 การต่อ  

รายละเอียดในการต่อให้เป็นไปตามที่ระบุในแบบทุกประการ 
  

     9.5 รูและช่องเปิด  
การเจาะหรือตัดหรือกดทะลุให้เป็นรู  ต้องกระทําต้ังฉากกับผิวของเหล็ก   และห้ามขยายรูด้วย

ความร้อนเป็น   อันขาด  ในเสาที่เป็นเหล็กรูปพรรณซึ่งต่อกับคาน  ค.ส.ล. จะต้องเจาะรูไว้เพ่ือให้เหล็กเสริม
ในคานคอนกรตี สามารถลอดได้ รูจะต้องเรียบร้อยปราศจากรอยขาดหรือแหว่ง    ขอบรูซึ่งคมและย่ืน
เล็กน้อยอัดเกิดจากการ เจาะด้วยสว่านให้ขจัดออกให้หมดด้วยเครื่องมือ โดยลบมุม 2 มิลลิเมตร ช่องเปิด
อ่ืน ๆ เหนือจากรูสลักเกลียวจะต้องเสริมแหวนเหล็กซึ่งมคีวามหนาไม่น้อยกว่าความหนาขององค์อาคารที่
เสริมน้ัน รูหรือช่องเปิดภายในช่องแหวนจะต้องเท่ากับช่องเปิดขององค์อาคารที่เสริมน้ัน  

 
     9.6 การประกอบและการยกติดต้ัง  

     9.6.1 แบบขยาย ก่อนจะทําการประกอบเหล็กรูปพรรณทุกช้ิน ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบขยาย
ต่อคณะ กรรมการตรวจการจ้างเพ่ือรับความเห็นชอบ  

     1) จะต้องจัดทําแบบที่สมบูรณ์แสดงรายละเอียดเก่ียวกับการตัดต่อประกอบ และการติดต้ังรู 
สลักเกลียว รอยเช่ือม และรอยต่อที่จะกระทําในโรงงาน  

     2) สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล  
     3) จะต้องมีสําเนาเอกสารแสดงบัญชีวัสดุ และวิธีการยกติดต้ัง ตลอดจนการยึดโยงช่ัวคราว  
    9.6.2  การประกอบและยกติดต้ัง  
     1) ให้พยายามประกอบที่โรงงานให้มากที่สุดเท่าที่จะทาํได้  
     2) การตัดเฉือน ตัดด้วยไฟ สกัด และกดทะลุ ต้องกระทําอย่างละเอียดประณีต  
     3) องค์อาคารที่วางทาบกันจะต้องวางให้แนบสนิทเต็มหน้า  
     4) การติดตัวเสริมกําลังและองค์อาคารยึดโยงให้กระทําอย่างประณีต สําหรับตัวเสริมกําลังที ่

ติดแบบอัดแน่นต้องอัดให้สนิทจริงๆ  
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     5) รายละเอียดให้เป็นไปตามมาตรฐานสําหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ"ของวิศวกรรมสถานแห่ง 
ประเทศไทยฯ ที่ 1003-18 ทกุประการ  

    6) ห้ามใช้วิธีเจาะรูด้วยไฟ จะต้องแก้แนวต่างๆ ให้ตรงตามแบบ รูที่เจาะไว้ไม่ถูกต้อง จะต้องอุด 
ให้เต็มด้วยวิธีเช่ือมและเจาะรูใหมใ่ห้ถูกตําแหน่ง  

    7) ไฟที่ใช้ตัดควรมีเครื่องมือกลเป็นตัวนํา  
    8) การเช่ือม  
       8.1) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน AWS สําหรับการเช่ือมในงานก่อสรา้งอาคาร  
       8.2) ผวิหน้าที่จะทําการเช่ือมจะต้องสะอาดปราศจาก สะเก็ดร่อน ตะกรันสนิมไขมันส ี

และวัสดุแปลกปลอมอ่ืนๆ ที่จะทําให้เกิดผลเสียต่อการเช่ือมได้  
       8.3) ในระหว่างการเช่ือมจะต้องยึดช้ินส่วนที่จะเช่ือมติดกันให้แน่น เพ่ือให้ผิวแนบสนิท 

สามารถทาสีอุดได้โดยง่าย  
       8.4) หากสามารถปฏิบัติได้ ให้พยายามเช่ือมในตําแหน่งราบ  
       8.5) ให้วางลําดับเช่ือมให้ดี เพ่ือหลีกเลี่ยงการบิดเบ้ียว และหน่วยแรงตกค้างในระหว่าง 

กระบวนการเช่ือม  
       8.6) ในการเช่ือมแบบชน จะต้องเช่ือมในลักษณะทีจ่ะให้ได้การ Penetration โดยสมบูรณ์  

โดยมิให้มีกระเปาะตะกรันขังอยู่   ในกรณีน้ีอาจใช้วิธีลบมุมตามขอบ หรอื Backing Plates ก็ได้  
      8.7) ช้ินสว่นที่จะต้องเช่ือมแบบทาบ จะต้องวางให้ชิดกันที่สุดเท่าที่จะมากได้ และไม่ว่า 

กรณีใด จะต้องห่างกันไม่เกิน 6 มิลลิเมตร  
      8.8) ช่างเช่ือม จะต้องใช้ช่างเช่ือมที่มีความชํานาญเท่าน้ัน และเพ่ือเป็นการพิสูจน์ถึง 

ความสามารถจะมีการทดสอบความชํานาญของช่างเช่ือมทุกๆ คน  
 
     9.7 งานสลักเกลียว  
      9.7.1 การตอกสลักเกลียวจะต้องกระทําด้วยความประณีต โดยไม่ทําให้เกลียวเสียหาย  
      9.7.2 ต้องแน่ใจว่าผิวรอยต่อเรียบ และผิวที่รองรับจะต้องสัมผัสกันเต็มหน้าก่อนจะทําการขัน
เกลียว  
     9.7.3 ขันรอยต่อด้วยสลักเกลียวทุกแห่งให้แน่นโดยใช้กุญแจปากตายที่ถูกขนาด  
     9.7.4 เมื่อขนัสลักเกลียวแน่นแล้วใหทุ้บปลายเกลียวเพ่ือมิให้แป้นสลักเกลียวคลายตัว  
     9.7.5 สลกัเกลียวจะต้องเป็น Steel strength grade 5.8 สําหรับขนาด M8-M14 และ Steel 

strength grade 8.8 สําหรบัขนาด M27-M39 และชุบ Galvanized อย่างน้อย 5 μm  
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      9.8 การต่อและประกอบในสนาม  
     9.8.1 ให้ปฏิบัติตามท่ีระบุในแบบขยาย และคําแนะนําในการยกติดต้ังโดยเคร่งครัด  
     9.8.2 ค่าผิดพลาดท่ียอมให ้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล  
     9.8.3 จะต้องทําน่ังร้านคํ้ายันยึดโยง ฯลฯ ให้พอเพียงเพ่ือยึดโครงสร้างให้แน่นหนาอยู่ในแนว 
และตําแหน่งทีต้่องการ เพ่ือความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน จนกว่างานประกอบจะเสร็จเรียบร้อยและ
แข็งแรงดีแล้ว  
    9.8.4 หมุดให้ใช้สําหรับยึดช้ินส่วนต่างๆ เขา้หากันโดยไม่ให้เหล็ก (โลหะ) เกิดการบิดเบ้ียวชํารุด
เท่าน้ัน  
    9.8.5 ห้ามใช้วิธีตัดด้วยแก๊สเป็นอันขาด นอกจากจะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง  
    9.8.6 สลักเกลียวยึดและสมอ ให้ต้ังโดยใช้แบบนําเท่าน้ัน  

  9.8.7 แผ่นรองรับ  
   1)  ใช้ตามท่ีกําหนดในแบบขยาย  
   2)  ใหร้องรับและปรับแนวด้วยลิ่มเหล็ก  
   3) หลังจากได้ยกติดต้ังเสร็จเรียบร้อยแลว้ ให้อัดมอร์ต้าชนิดที่ไม่หดตัวและใช้ผงเหล็กเป็นมวล 

รวมใต้แผ่นรองรับให้แน่น แล้วติดขอบลิ่มให้เสมอกับขอบของแผ่นรองรับ โดยทิ้งส่วนที่เหลือไว้ในที่  
     9.9 การป้องกันเหล็กมิใหผุ้กร่อน  
       9.9.1 เกณฑ์กําหนดทั่วไป  

งานน้ีหมายรวมถึงการทาสีและการป้องกันการผุกร่อนของงานเหล็ก ให้ตรงตามบทกําหนดและ 
แบบ และให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสัญญาน้ีทุกประการ  
       9.9.2 ผิวที่จะทาสี  
              1) การทําความสะอาด  
                 1.1) ก่อนจะทาสบีนผิวใดๆ ยกเว้นผิวที่อาบโลหะจะต้องขัดผิวให้สะอาดโดยใช้
เครื่องมือขัด เช่น จานคาร์บอรันดัม หรือเคร่ืองมือชนิดอ่ืนที่เหมาะสม จากน้ันให้ขัดด้วยแปรงลวดเหล็ก 
และกระดาษทราย เพ่ือจัดเศษโลหะที่หลุดรอ่นออกให้หมด แต่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือขัด
ด้วยลวดเป็นระยะเวลานานเพราะอาจทําให้เน้ือโลหะไหม้ได้  
                1.2) สําหรับรอยเช่ือม และผิวเหล็กที่ได้รับความกระทบกระเทือนจากการเช่ือม 
จะต้องเตรียมผิวสําหรับทาสใีหม่เช่นเดียวกับผิวทั่วไปตามวิธีในข้อ 1.1)  
                1.3) ทันทีก่อนทีจ่ะทาสีครั้งต่อไป ให้ทําความสะอาดผิวซึ่งทาสไีว้ก่อนหรือผิวที่ฉาบไว้ 
จะต้องขจัดสีที่ร่อนหลุดและสนิมออกให้หมด และจะต้องทําความสะอาดพ้ืนที่ส่วนที่ถกูน้ํามันและไขมันต่าง 
ๆ แล้วปล่อยให้แห้งสนิทก่อนจะทาสีทับ  
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            2) สีรองพ้ืน  
หากมิได้ระบุเป็นอย่างอ่ืน งานเหล็กรูปพรรณทั้งหมดให้ทาสีรองพ้ืนด้วยสีกันสนิมสองช้ัน 

แล้วทาด้วยสีทบัหน้าอีกสองช้ัน ในกรณทีี่เหล็กรูปพรรณฝังในคอนกรีตไมต้่องทาสีทั้งหมด  แต่จะต้องขัดผิว
ให้สะอาดก่อนเทคอนกรีต  
 
    9.10 การป้องกันโครงสร้างเหล็กเนื่องจากไฟไหม้  

สําหรับโครงสร้างหลังคาที่เป็นโครงสร้างเหล็กรูปพรรณทีม่ีความสูงจากพ้ืนน้อยกว่า 8 เมตรหรือ
เสาเหล็กรูปพรรณ จะต้องป้องกันการพังทลายเน่ืองจากไฟไหม้ด้วยวัสดุกันไฟ ตามมาตรฐาน ASTM E119 
ตามตําแหน่งที่ระบุโดยวิศวกร และต้องได้รับการรับรองจากวุฒิวิศวกร  

 
10. รายการมาตรฐานผลิตภัณฑ์แนะนําให้ใช้   

รายละเอียดในหมวดน้ีได้แจ้งถึงรายช่ือผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่ถือว่าได้รับการยอมรับ 
ทั้งน้ีคุณสมบัติของอุปกรณ์น้ันๆ ต้องไม่ขัดต่อรายละเอียดเฉพาะที่ได้กําหนดไว้ และการพิจารณาของ 
ผู้ว่าจ้างที่จะอนุมัติหรือไม่ถือเป็นที่สิ้นสุด อย่างไรก็ดีหากว่าผู้ว่าจ้างเป็นว่าจําเป็นต้องมีการทดสอบเพ่ือ
เปรียบเทียบคุณภาพกับวัสดุและอุปกรณ์ทีกํ่าหนด ผู้รับจา้งต้องเป็นผู้ชําระค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการน้ีทั้งสิ้น    

10.1 งานคอนกรีตผสมเสร็จ  
- ซแีพค  
- ทีพีไอ  
- นครหลวง  
-  หรือเทียบเท่า  

10.2 ปูนซีเมนต์ผสม  
  - เสือ  
  - ทีพีไอ (สีเขียว)  

   - นกอินทรีย์แดง  
  - หรือเทียบเทา่  
10.3 เหล็กเสรมิคอนกรีต  

   - บลส.  
   - BSI  
   - บกส.  
   - หรือเทียบเทา่  
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     10.4 เหล็กรูปพรรณ  
- เหล็กสยามยามาโตะ  

   - บกส.  
- หรือเทียบเทา่  

      10.5 สีทา Acrylic แท้ ชนิดทาภายนอกและภายใน 
- CAPTAIN (Shield plus, Shield plus, High gloss enamel) 
- TOA (Supershield Acrysilk, Shield 1, GLIPTON Enamel) 
- BEGER (Synotex Sheild, Nano Pro Shield,  
  BEGER Shield super gloss enamel) 
- หรือคุณภาพเทียบเท่า 

10.6 สีทาโลหะและสีชนิดพิเศษ (EPOXY, POLYURETHANE) 
- JOTUN (PENGUARD FC, HARDTOP XP) 
- TOA-CHUGOKU PAINT (EPICON FINISH, UNY MARINE HS) 
- BEGER (Duraguard Epoxy Top Coat, Durathane Polyurethane Top Coat) 
- หรือเทียบเทา่ 
หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ให้ใช้ตามเคร่ืองหมายการค้าที่ระบุ ยกเว้นมีหลักฐาน

พิสูจน์ได้ว่าไม่มีจําหน่ายในทอ้งตลาด หรือมีเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถจดัหาได้ จึงสามารถให้ใช้
เทียบเท่าได้  

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


