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ที่มา วัตถุประสงค์ 
 คู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบกและภาคผนวกคู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของ
กองทัพบก โดยกรมยุทธโยธาทหารบก (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2562) จัดทําขึ้นโดยบุคลากรผู้มี
คุณวุฒิและใบประกอบวิชาชีพเฉพาะตามกฎหมายทางด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมใน
หลากหลายสาขา โดยมี วัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์แก่กองทัพบกและผู้ที่ เก่ียวข้องใน
กระบวนการงานก่อสร้างของกองทัพบกและทางราชการมากที่สุด ต้ังแต่การเร่ิมต้นการก่อสร้าง 
ระหว่างก่อสร้าง การส่งมอบงาน ตลอดจนกําหนดการรับประกันและการดูแลรักษาอาคารและ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบอาคาร ให้มีอายุการใช้งานอย่างย่ังยืน ยาวนาน ตามข้อกําหนดอายุการใช้
งานและหลักเกณฑ์การตีราคาทรัพย์สินของหน่วยในกองทัพบก 

หลักการและเหตุผล 
 งานก่อสร้างเป็นงานสายการส่งกําลังบํารุงเป็นงานที่มีความยากมีรายละเอียดมากมี
องค์ประกอบที่ซับซ้อน เฉพาะทาง ทั้งด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างประกอบอาคาร กรม
ยุทธโยธาทหารบกจึงมีความประสงค์จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบกและ
ภาคผนวกคู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบกทั้ง 2 เล่ม ดังกล่าวน้ี เพ่ือเป็นเอกสารในการ
ช่วยสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือการรักษามาตรฐานงานก่อสร้างที่ดีให้กับกองทัพบก 
ตลอดจนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และหน่วยรับประโยชน์สามารถร่วมตรวจสอบความ
เหมาะสมได้อย่างมีขั้นตอนชัดเจน 
 1) คําจํากัด ขอบเขตการปฏิบัติ 
 2) แนวทางการปฏิบัติก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง การส่งมอบงานและหลังก่อสร้าง 
 3) ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ประกอบงานก่อสร้างที่มีการตรวจสอบ ทดสอบ และรับรอง
มาตรฐานการผลิตและคุณลักษณะเฉพาะที่มีความเหมาะสมกับการใช้งาน รวมถึงที่ต้ังของหน่วย
ตามการพิจารณาตามหลักวิชาชีพด้านงานก่อสร้าง ได้แก่  



 
 

     3.1 ตําราจากองค์กรที่ใช้เป็นข้อกําหนดในการออกแบบและการก่อสร้าง เช่น สภา
วิศวกร สภาสถาปนิก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาสถาปนิก
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
     3.2 กฎหมายข้อกําหนดงานก่อสร้าง เช่น พรบ.ควบคุมอาคาร กฎหมายควบคุม
อาคารและผังเมือง ข้อกําหนด กทม. 
     3.3 มาตรฐานรับรอง เช่น 
  3.3.1 มาตรฐานรับรองการผลิต : ISO 9001, ISO 14001 
  3.3.2 มาตรฐานรับรองคุณลักษณะ และความปลอดภัย 
   - ระดับในประเทศ เช่น มอก., การไฟฟ้าฯ, การประปาฯ, พพ., อย. 
   - ระดับสากล เช่น ASTM, DIN, EN, IE, BIS, JIS, AZ 
     3.4 มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง  โดยกรมบัญชีกลาง  
 ทั้งน้ีวิธีการก่อสร้างและตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ประกอบงานก่อสร้างตามที่ระบุทั้งหมดน้ัน 
เป็นเพียงแนวทางตามการพิจารณาตามหลักการวิชาการ เพ่ือรักษาระดับมาตรฐานงานก่อสร้างที่
ดีของกองทัพบก โดยผู้จัดทําที่มีวิชาชีพเฉพาะด้านงานก่อสร้างตามกฎหมายเพียงกลุ่มหน่ึงเท่าน้ัน 
มิใช่เป็นข้อบังคับในการปฏิบัติงานก่อสร้างแต่อย่างใด จึงสามารถใช้วิธีการก่อสร้างและผลิตภัณฑ์
อ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุไว้ได้ โดยดําเนินการส่งขอความเห็นชอบและขออนุมัติใช้ทดแทนหรือ
เทียบเท่าได้ โดยกองทัพบกต้องได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านคุณภาพ การใช้งาน อายุการใช้งาน 
และราคา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

       

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 1 

การดําเนินการทัว่ไป 
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การปฏิบัติก่อนการดาํเนินงานก่อสร้าง 
 

1. นิยามศัพท์ 
 ศัพท์ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ในสัญญาจ้างเหมารวมถึงเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ให้ถือว่ามี
ความหมายดังต่อไปน้ี 
 “ผู้ว่าจ้าง” หมายถึง กองทัพบก กระทรวงกลาโหม 
 “ผู้รับจ้าง” หมายถึง บุคคล หรือ นิติบุคคล ที่ได้ทําสัญญาจ้างเหมากับกองทัพบก 
 “เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง” หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการที่ได้ดําเนินการจ้างคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ และผู้ควบคุมงานที่รับการแต่งต้ังจากผู้ว่าจ้าง 
 “การให้ความเห็นชอบ” หมายถึง การแสดงความเห็นชอบเป็นหนังสือของผู้ว่าจ้าง หรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่ได้ดําเนินการจ้าง 
 “การขอความเห็นชอบ” หมายถึง การขอความเห็นชอบเป็นหนังสือของผู้รับจ้างต่อเจ้าหน้าที่
ของผู้ว่าจ้าง หรือผู้ว่าจ้าง หรือกรมยุทธโยธาทหารบกหรือผู้บังคับหน่วยที่รับผิดชอบ พ้ืนที่ 
 “งานก่อสร้าง” หมายถึง สิ่งปลูกสร้าง สิ่งอํานวยความสะดวกที่ได้แสดงหรือระบุไว้ในแบบรูป 
และรายการประกอบสัญญา 

 “แบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing)” หมายถึง แบบรูปขยายรายละเอียดงานเพ่ือแสดง

แบบรูปและรายการก่อสร้างให้ชัดเจน หรือเพ่ือแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมแบบรูปรายการ
ก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2. การตรวจสอบแบบรูปรายการ 
 2.1 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบรูปรายการทันทีที่ได้รับแบบรูปรายการไป ตัวเลขที่เขียน
กํากับไว้ในแบบรูปโดยทั่วไปน้ัน จะต้องตรงกับขนาดที่วัดได้ในแบบรูปตามมาตราส่วน หากมีการ
ขัดแย้งในระหว่างแบบรูปและรายการ ผู้รับจ้างจะต้องรีบแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เจ้าหน้าที่
ของผู้ว่าจ้างทราบเพ่ือวินิจฉัยให้ความเห็นชอบก่อนการดําเนินงานแต่ละขั้นตอนของงาน 
 2.2 ผู้ว่าจ้างจะมอบแบบรูปและรายการที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งตรงกับแบบรูปและรายการที่ใช้
ในการทําสัญญาเป็นจํานวน 2 ชุด ในวันที่ลงนามในสัญญาให้กับผู้รับจ้าง โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่าย
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ใด ๆ ผู้รับจ้างจะต้องเก็บรักษาแบบรูปและรายการก่อสร้างจํานวน 1 ชุด ไว้เป็นอย่างดี ณ 
สถานที่ก่อสร้างและพร้อมที่จะนําออกมาใช้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
 2.3 แบบรูปและรายการ ถ้าต้องการจํานวนเพ่ิมเติม ให้ขอได้จากผู้ว่าจ้างตามความจําเป็น  
ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าใจในส่วนใดของแบบรูปและรายการ ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เจ้าหน้าที่
ของผู้ว่าจ้างทราบทันที เพ่ือช้ีแจงจนเป็นที่เข้าใจถูกต้อง 

 2.4 ผู้รับจ้างต้องจัดทําแบบรูปขยายรายละเอียด (Shop Drawing) เพ่ิมเติมเท่าที่จําเป็น 

ในระหว่างการดําเนินการก่อสร้าง เพ่ือให้การทํางานเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
โดยเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนดําเนินการ ซึ่งจะต้องถือเป็นเอกสารสําคัญเช่นเดียวกัน 
 2.5 กรณีที่มีรายละเอียดขัดแย้งกันระหว่างวัตถุประสงค์ แบบรูปและคู่มือการปฏิบัติงาน
ก่อสร้างของกองทัพบก ให้ยึดถือคําวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยให้ถือคําวินิจฉัยน้ันเป็นที่สุด 

3. การขอเข้าดําเนินการ และขอใช้สาธารณูปโภค 
 3.1 ผู้รับจ้างจะต้องทําหนังสือขอเข้าดําเนินการต่อผู้ว่าจ้าง 
 3.2 การใช้สิ่งสาธารณูปโภคของทางราชการ ผู้รับจ้างจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้บังคับ
หน่วยที่รับผิดชอบพ้ืนที่ที่จะทําการก่อสร้างก่อน กับทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และ
คําสั่งของหน่วยเจ้าของพ้ืนที่น้ันอย่างเคร่งครัด 
 3.3 ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิที่จะไม่ยอมให้ผู้รับจ้างใช้สิ่งสาธารณูปโภคของทางราชการ หาก 
เกิดกรณีขาดแคลน และความไม่ปลอดภัยของทางราชการ 
 3.4 การใช้สิ่งสาธารณูปโภคของทางราชการ หากเกิดการชํารุดอันเน่ืองจากการใช้งานหรือ
การกระทําของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมให้อยู่ในสภาพดี หรือดีกว่าตลอดเวลาการทํางาน
ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย 
 3.5 ผู้รับจ้างจะต้องหาสถานที่พักอาศัยของผู้รับจ้าง, สถานที่เก็บของวัสดุอุปกรณ์และการจัด
ที่สําหรับ ห้องนํ้า – ห้องส้วม ดังน้ี 
 3.5.1  สถานที่พักอาศัยคนงานของผู้รับจ้าง ต้องประสานหน่วยเกี่ยวข้อง และเจ้าของ
พ้ืนที่ว่าจะมีคนงานก่อสร้างเข้าพักอาศัยจํานวนเท่าใด มีรายช่ือ จํานวนเป็นบัญชีรายละเอียด 
พร้อมระบุเก่ียวกับ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ (ชาย/หญิง) อายุ เพ่ือทําบัตรผ่าน เข้า – ออก 
สถานที่ราชการให้ถูกต้องตามระเบียบคําสั่งของหน่วยเจ้าของพ้ืนที่เสียก่อน จึงเข้าพักอาศัยได้ 
โดยรับรองว่าจะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน และทําความเสียหายต่อทางราชการแต่อย่างใด 



3 
 

 3.5.2 สถานที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ การก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีคลัง สําหรับเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ในการก่อสร้าง เพ่ือป้องกันวัสดุเสื่อมสภาพก่อนกําหนด และขาดความแข็งแรง เช่น คลัง
เก็บเหล็กเสริม คลังเก็บปูน คลังไม้ หินและที่กองทราย เป็นต้น โดยต้องเก็บกองไว้เป็นสัดส่วนให้
มีความสะดวก และสามารถนําไปใช้งานรวดเร็ว 
 3.5.3 การจัดที่สําหรับห้องนํ้า – ห้องส้วม จะต้องให้เพียงพอกับคนงาน ต้องคํานึงความ
สะอาดในเขตสุขาภิบาล รวมท้ังที่ทิ้งขยะมูลฝอยอันเกิดจากการพักอาศัยของคนงานด้วย ทั้งน้ีเพ่ือ
ป้องกันและรับประกันความปลอดภัยว่าเช้ือโรค จะไม่เกิดการแพร่ระบาดได้จากความสกปรก 
และการนําพาโดยแมลงและสัตว์เป็นพาหะที่เป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆ 
 3.5.4 ผู้รับจ้างต้องทําแผนที่เส้นทางการขนย้ายวัสดุ จะต้องมีแผนท่ีเส้นทางแสดงการ 
เข้า – ออก บริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างให้เป็นที่แน่นอน และเสนอขออนุมัติต่อผู้บังคับหน่วยเจ้าของพ้ืนที่ 
โดยมีรายละเอียดจํานวนพนักงาน คนงานและจํานวนยานพาหนะที่จะ เข้า – ออก พ้ืนที่ก่อน
สร้างน้ัน กําหนดวิธี เข้า – ออก เป็นกรณีพิเศษเป็นครั้งคราวในยามวิกาล 

4. การก่อสร้างสํานักงานช่ัวคราวของผู้รับจ้าง 
 4.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาหรือก่อสร้างสํานักงานช่ัวคราว สําหรับงานก่อสร้าง ที่มีวงเงินต้ังแต่ 
5 ล้านบาทขึ้นไป และระยะเวลาดําเนินงานต้ังแต่ 120 วันขึ้นไป เพ่ือใช้ในการก่อสร้างและ
จัดแบ่งให้เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ใช้ในระหว่างการก่อสร้าง สํานักงานน้ีต้องเป็น ห้องมีผนังทั้ง 4 
ด้าน เป็นสัดส่วน  มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ไฟฟ้า ประปา ผู้รับจ้างจะต้องดูแลและทํา
ความสะอาดให้เรียบร้อยตลอดเวลา โดยต้องสร้างให้เสร็จก่อนตรวจรับงานในคร้ังแรก 
 4.2 สํานักงานจะต้องมี พ้ืนที่ ใช้สอยขนาดเหมาะสม และมีที่ ต้ัง(บอร์ด)แผนภูมิแสดง
ความก้าวหน้างาน ผลงานก่อสร้างขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 ม. x 2.40 ม. และที่วางของตัวอย่าง
ของวัสดุก่อสร้างที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 
 4.2.1 สํานักงานช่ัวคราว มีรายละเอียดดังน้ี 
  4.2.1.1 สํานักงานสนามของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีสํานักงานช่ัวคราว 
พร้อมครุภัณฑ์ประจําสํานักงานสําหรับใช้ทํางาน โรงเก็บของ ห้องครัว ห้องนํ้า และห้องส้วม โดย
ให้มีจํานวนพอเพียงสําหรับคนงานของผู้รับจ้างเอง ซึ่งเมื่องานแล้วเสร็จจะต้องรื้อถอนออกไป 
กรณีจําเป็นต้องมีแบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing) ก็ต้องจัดทําไว้ถูกต้องและมีสถานที่
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สําหรับติดแบบรูปรายการไว้ในสํานักงานพร้อมแผนภูมิแสดงความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 
(Progress Chart) 
  4.2.1.2 สํานักงานสนามของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมสํานักงานช่ัวคราว 
พร้อมครุภัณฑ์ประจําสํานักงานสําหรับเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง พร้อมครุภัณฑ์ที่จําเป็น พร้อมห้องพัก 
ผู้ควบคุมงาน และห้องทํางานของผู้ควบคุมงาน ห้องประชุมของเจ้าหน้าที่ ห้องนํ้า – ห้องส้วม และ
ห้องเก็บของตามเหมาะสม โดยขนาดของสํานักงานต้องมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 13 ตารางเมตร 
 4.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําป้ายโครงการก่อสร้างขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 ม. x 2.40 ม . 
แสดงรายการก่อสร้าง  จํานวนเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง ส่วนราชการ
ผู้รับผิดชอบ ผู้รับจ้างและข้อความอ่ืนที่จําเป็นให้เห็นอย่างชัดเจนในบริเวณที่ทําการก่อสร้างด้วย 
 4.4 ก่อนการดําเนินการจัดหาหรือก่อสร้างสํานักงาน ให้ผู้รับจ้างขอความเห็นชอบจาก 
ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างเสียก่อน 

5. เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง 
 5.1 ผู้จัดการสนาม (Field manager) 
  ผู้รับจ้างต้องแต่งต้ังบุคคลท่ีผู้ว่าจ้างเห็นชอบแล้ว เป็นผู้จัดการสนามโดยทําหน้าที่แทนผู้
รับจ้าง ซึ่งมีอํานาจเต็มที่ในการตัดสินใจหรือสั่งงาน เมื่อได้รับคําสั่ง และหรือคําแนะนําต่าง ๆ จาก
ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง 
 5.2 วิศวกรสนาม  (Field engineer) 
  5.2.1 ผู้รับจ้างต้องมีวิศวกรสนามเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการก่อสร้าง ให้
เป็นไปตามแบบรูปและรายการที่กําหนด 
  5.2.2 วิศวกรสนามของผู้รับจ้างต้องเป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 หรือตามพระราชบัญญัติฉบับปัจจุบัน 
 5.3 ช่างสนาม (Foreman) 
  มีอํานาจในการสั่งงานและควบคุมงานก่อสร้างและจะต้องประจําอยู่ที่หน่วยงานก่อสร้าง
ตลอดเวลาการทํางาน อย่างน้อย 1 นาย 
 5.4 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายช่ือ ผู้จัดการสนาม, วิศวกรสนาม และช่างสนามพร้อมหลักฐาน
ต่างๆ เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน 
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 5.5 หากผู้ ว่าจ้างตรวจสอบแล้วเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างไม่สามารถควบคุมงาน 
ก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง หรือมีการกระทําที่ประพฤติส่อไป
ในทางไม่สุจริต ผู้ ว่าจ้างสามารถแจ้งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างได้ โดย 
สั่งระงับการทํางานจนกว่าผู้รับจ้างจะหาเจ้าหน้าที่สนามได้ ซึ่งความล่าช้าอันเกิดจากการ 
สั่งระงับการทํางานน้ี ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลางดหรือลดค่าปรับตามสัญญามิได้ 
 5.6 ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างร่วมตรวจสอบและจดบันทึกรายงานการก่อสร้างตามแบบพิมพ์
ของทางราชการกําหนดโดยรายงานการก่อสร้างทุกวันและรายงานต่อผู้ควบคุมงานทุกสัปดาห์
พร้อมลงนามรับรองโดยผู้รับจ้างหรือตัวแทน “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ข้อ 176 ข้อย่อย 2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
  5.7  ผู้รับจ้างต้องลงลายมือช่ือในเอกสารท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติงานที่ทางราชการกําหนด 
เช่น แผ่นภูมิการปฏิบัติงาน, แผ่นงานการข้ออนุมัติใช้วัสดุ, เอกสารขออนุมัติใช้วัสดุและ SHOP 
DRAWING ฯลฯ 

6. เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างในการควบคุมงาน 
 ผู้ว่าจ้างจะแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายช่างควบคุม
การก่อสร้าง และผู้ควบคุมงาน เพ่ือควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาและแนวทางที่ทาง
ราชการกําหนด ทั้งน้ีหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง มีดังน้ี 
 6.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ เป็นไปตาม ระเบียบการทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 6.2 ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที ่ เป็นไปตาม ระเบียบการทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  6.2.1 ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กํานดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทํางานจ้าง
น้ันๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อกําหนดในสัญญาทุกประการ 
 6.2.2 ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการและข้อกําหนดในสัญญามีข้อความขัดแย้งกัน 
หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานน้ันจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อกําหนดใน
สัญญา แต่เมื่อสําเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดีหรือไม่ปลอดภัย 
ให้สั่งพักงานน้ันไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยเร็ว 
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 6.2.3 จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน 
พร้อมทั้งบันทึกผลการปฏิบัติงานหรือการหยุด และสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เพ่ือ
รายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพ่ือมอบให้แก่เจ้าหน้าที่
พัสดุเมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสําคัญของทางราชการ เพ่ือประกอบการ
ตรวจสอบของผู้มีหน้าที่ 
 6.2.4 ในวันกําหนดลงมือทําการของผู้รับจ้างตามสัญญา และในวันถึงกําหนดส่งมอบงาน
แต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันกําหนดน้ันๆ  

7. การวางผัง และการกําหนดระดับ 
 7.1 เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กําหนดจุดสร้างหรือซ่อมแซมและระดับให้ โดยผู้รับจ้างเป็น
ผู้ดําเนินการทําผังบริเวณโดยรอบของอาคารที่จะก่อสร้าง และกําหนดค่าระดับของดินถมและ
อาคารไว้กับสิ่งปลูกสร้างถาวรตรงอาคารที่ใกล้เคียง กําหนดตําแหน่งระบบสาธารณูปโภคและ
ขอบเขตพ้ืนที่จริง  กําหนดหมุดอ้างอิงแสดงระยะข้างเคียง เสนอให้เจ้าหน้าที่ของผู้ ว่าจ้าง
พิจารณาและตรวจสอบ  ผู้รับจ้างจะต้องรักษาหมุดอ้างอิงน้ันให้คงสภาพอยู่เสมอ จนกระทั่งได้รับ
การยินยอมให้รื้อถอนจากเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง 
 7.2 เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง (ผู้ควบคุมงาน) จัดการประชุมในวันช้ีจุดปักผังเพ่ือช้ีแจงข้อกําหนด
รายละเอียดข้อควรปฏิบัติต่างๆ พร้อมจัดทําบันทึกรายงานการประชุมให้คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุทราบ และจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าของงานทุกเดือน อย่างน้อยประกอบด้วย 
รายละเอียดของงาน กรอบเวลาเน้ืองาน วัสดุที่ต้องขออนุมัติใช้ ปัญหาข้อขัดข้อง เป็นต้น 
 7.3 การรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ถ้าการก่อสร้างนี้จําเป็นต้องรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมของ
ผู้ว่าจ้าง  และในรายการมิได้กําหนดไว้ ให้ผู ้รับจ้างเสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าจ้างก่อน และเมื ่อ
อนุมัติแล้วจึงจะทําการรื้อถอนได้ การร้ือถอนสิ่งต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง ส่วนวัสดุต่าง ๆ 
ของผู้ว่าจ้างที่รื้อถอนออกน้ีถือว่าเป็นของผู้ว่าจ้างทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้องนําไปเก็บไว้ ณ ที่อันสมควร 
ซึ่งผู้ว่าจ้างจะกําหนดให้ ทั้งน้ีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้นเว้นแต่สัญญาจะ
ระบุไว้อย่างชัดเจนเป็นอย่างอ่ืน 
 7.4 การตัดต้นไม้ ถ้าการก่อสร้างน้ีจําเป็นต้องตัดต้นไม้ในบริเวณที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะตัด
ต้นไม้ได้เฉพาะต้นที่สิ่งก่อสร้างตามสัญญาจะสร้างทับเท่าน้ัน ส่วนต้นอ่ืนๆ ที่กีดขวางการก่อสร้าง
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จะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของสถานที่เสียก่อนจึงจะตัดได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดทําให้
เรียบร้อยและขนย้ายให้พ้นสถานที่ก่อสร้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 
 7.5 ในกรณีที่กําหนดจุดสร้างในสถานที่จริงแล้วมีเหตุอันควรที่ไม่สามารถกําหนดจุดก่อสร้าง
ตามแบบรูปได้ จําเป็นต้องปรับผังไปในระยะเหมาะสมใกล้เคียงจุดเดิม ผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิจะแจ้งให้ 
ผู้รับจ้างดําเนินการได้ ทั้งน้ีจะนําไปเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา งด หรือลดค่าปรับ และขอค่า
ก่อสร้างเพ่ิมมิได้ 

8. แผนภูมิการดําเนินงาน 
 งานก่อสร้างตามสัญญาที่มีราคาค่าก่อสร้างเกินกว่า 5 ล้านบาท ให้ผู้รับจ้างจัดทําแผนงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน ต้ังแต่เริ่มงานจนถึงงานแล้วเสร็จ จํานวน 3 ชุด เสนอขอความเห็นชอบ
จากเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างภายใน 10 วันเป็นอย่างช้านับต้ังแต่วันลงนามในสัญญา 
 เมื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างเห็นชอบแล้ว จะส่งคืนให้ผู้รับจา้ง 1 ชุด ผู้รบัจ้างจะต้องนําไปเขียน
ขยายให้มีขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่าขนาด 0.80 ม. x 1.20 ม. หรือประมาณกระดาษ A0 ไว้ 
ณ สถานที่ก่อสร้าง และต้องมีรายนามของเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างแสดงอยู่ด้วย 

9. แผนงานการขออนุมัติใช้วัสด ุ  

     ให้ผู้รับจ้างดําเนินการทําสรุปรายการใช้วัสดุอุปกรณ์ รายละเอียด ชนิดรุ่น ย่ีห้อผู้ผลิตจํานวน 
2 ชุด เสนอขอความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ภายใน 30 วันนับต้ังแต่วันเริ่มสัญญา 
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การปฏิบัติในระหว่างการก่อสร้าง 
 

1. การป้องกันและความรับผิดชอบ  

 1.1 ในการดําเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและป้องกันดูแลความปลอดภัยและ
ความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อบุคคล และทรัพย์สินทั้งของผู้รับจ้างเอง และของบุคคลอ่ืนๆ 
หรือของสาธารณะ ความเสียหายที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างน้ีอาจเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ เหตุฉุกเฉิน 
เหตุสุดวิสัย หรือเหตุอ่ืน ๆ อันเกิดจากการกระทําของผู้รับจ้าง หรือบริวารของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้าง
จะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นน้ันๆ ทั้งสิ้น 
 1.2 ในระหว่างการดําเนินการก่อสร้าง หากผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างพิจารณา 
เห็นว่าการกระทําของผู้รับจ้าง หรือบริวารของผู้รับจ้างอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็น
อันตราย ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างทันที 
 1.3 ในระยะเวลาของการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนที่เก่ียวข้อง ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นหนังสือมีสิทธ์ิจะเข้าไปตรวจสอบงานก่อสร้าง หรือการตรวจสอบอ่ืนๆ ในบริเวณ
พ้ืนที่การก่อสร้างได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้างและเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างต้องอํานวยความสะดวกให้ตาม
สมควร 

2. กําหนดฝีมือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

 2.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างที่มีฝีมือดี ได้มาตรฐานของงานแต่ละชนิดเป็นผู้ดําเนินงาน 
งานส่วนใดไม่ว่าจะแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์หรือไม่ก็ตาม หากปรากฏว่าไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างจะต้อง
แก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยตามหลักการช่างที่ดี 
 2.2 ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างสามารถแจ้งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนช่างที่เห็นว่ามีฝีมือ 
ไม่ดีพอ ผู้รับจ้างจะต้องรีบดําเนินการในทันที 
 2.3 การดําเนินงานทุกขั้นตอน ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนของงานแต่ละชนิด 
ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบกฉบับน้ีทุกประการ 

3. แบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing) ในระหว่างการก่อสร้าง  

 การติดต้ังส่วนหน่ึงส่วนใดหรือรายละเอียดการทํางานส่วนหน่ึงส่วนใดที่ไม่สามารถกําหนดก่อน
เริ่มงานตามสัญญา หรือมีอุปสรรค ข้อขัดแย้งในการก่อสร้างจนไม่สามารถดําเนินการตามที่
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กําหนดไว้แต่เดิมได้ ผู้รับจ้างจะต้องทํา Shop Drawing ของส่วนก่อสร้างน้ันเพ่ือแสดงรายการ
ก่อสร้าง ที่ชัดเจน หรือที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เสนอให้ผู้ว่าจ้าง
พิจารณาก่อนการดําเนินการ 

4. วัสดุก่อสร้าง  

 4.1 การใช้วัสดุก่อสร้าง  ผู้รบัจ้างจะต้องยึดถือเง่ือนไขดังน้ี 
  4.1.1  เป็นวัสดุที่ กําหนดไว้ในแบบรูป แต่หากแบบรูปไม่ได้กําหนดไว้ให้ถือตาม 
ภาคผนวกคู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบก โดยผู้รับจ้างต้องมีหนังสือแจ้งผู้ว่าจ้างพร้อม
เอกสารแสดงรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ ก่อนทําการติดต้ังอย่างน้อย 15 วัน พร้อมระบุวันที่จะ
ทําการติดต้ัง เพ่ือให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนทราบก่อนทําการติดต้ัง และเมื่อผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนลงนาม
ทราบแล้วจึงติดต้ังได้ 
  4.1.2 เป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 4.2 นอกจากกรณีตามข้อ 4.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างที่จะใช้วัสดุ
เทียบเท่าหรือทดแทนก่อน 
  4.2.1 เทียบเท่า คือ การใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ชนิดหรือประเภทเดียวกัน มีคุณภาพเดียวกัน
หรือดีกว่าที่กําหนดไว้ในรูปแบบ หรือภาคผนวกคู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบก โดย
ผู้รับจ้างจะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากกรมยุทธโยธาทหารบก ความเห็นของกรมยุทธ
โยธาทหารบก ให้ถือเป็นที่สิ้นสุดเฉพาะคราวน้ัน 
  4.2.2 ทดแทน คือ การใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ในการก่อสร้างนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ใน
แบบรูป หรือภาคผนวกคู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบก เน่ืองจากวัสดุหรืออุปกรณ์
ดังกล่าวที่ระบุไว้ในรูปแบบ หรือภาคผนวกคู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบกไม่สามารถ
นํามาใช้ในการก่อสร้างได้ ทั้งน้ี ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมยุทธโยธาทหารบก ความเห็นของ
กรมยุทธโยธาทหารบกให้ถือเป็นที่สิ้นสุดเฉพาะคราวน้ัน 
  4.2.3 ในการขอใช้วัสดุเทียบเท่าหรือทดแทน ผู้รับจ้างจะนํามาอ้างเพ่ือเป็นเหตุ 
ในการขอขยายระยะเวลา งด หรือลดค่าปรับตามสัญญามิได้ 
 4.3 วัสดุก่อสร้างที่นํามาใช้ ผู้รับจ้างจะต้องทําตัวอย่างให้เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจและ
เก็บไว้ที่สํานักงานช่ัวคราวเพ่ือใช้เปรียบเทียบกับวัสดุที่จะใช้จริง 
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5. การทดสอบต่างๆ  

 การทดสอบระบบต่าง ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในแบบรูป และคู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบก 
แต่มีความจําเป็นต้องทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องกระทํา โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผู้ว่าจ้าง หรือ
เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง การทดสอบต่าง ๆ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดําเนินการเอง โดยอยู่ในความ
ควบคุมของเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ส่วนค่าใช้จ่ายในการทดสอบต่าง ๆ ผู้รับจ้างจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น และการทดสอบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยทดสอบจากสถาบัน   
ที่ได้รับการยอมรับหรือที่เช่ือถือได้ 
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ลําดับ 
 

ขั้นตอน ผู้ว่าจ้าง 
ผู้รับจ้าง/
ผู้เก่ียวข้อง 

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 
 
1 
 
 
 

 

จัดทําเอกสารเพ่ือขอ
อนุมัติใช้ 
วัสดุอุปกรณ์สําหรับ
โครงการ 

ผู้รับจ้าง  
(บริษัท/หจก.) 

1.แบบรูปรายการ (กรณีระบุ    
  คุณสมบัติในแบบรูปรายการ) 
2. สําเนาสัญญาจ้าง 
3. สําเนาความมุ่งหมาย/ 
   วัตถุประสงค์ 
4. เอกสารแสดงคุณสมบัติวัสดุ เช่น  
   แคตตาล็อก ผลการทดสอบต่างๆ 
5. ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติวัสดุ 
6. หนงัสือรับรองผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) 
**เอกสารทุกแผ่นต้องมีตราประทับ 
   ของบริษัท 

 
 
2 
 
 
 

 

พิจารณาอนุมัติใช้งาน 
วัสดุอุปกรณ์ 

ผู้ควบคุมงาน 
คณะกรรมการ
พิจารวัสดุ 
(คพว.) 
ผู้ว่าจ้าง 
(จก.ยย.ทบ.) 
 

1. หนังสือบริษัท พร้อมเอกสารท่ี 
    แนบ 
2. หนังสือการพิจารณาให้ความ    
    เห็นชอบสิ่งอุปกรณ์ 

 
 
3 
 
 
 

 
 
 
 

1. จัดส่งเอกสารท่ี 
   อนุมัติให้ผู้รับจ้าง 
2.จัดเก็บสําเนาท่ีได้รับ 
   อนุมัติ โดยแยกเป็น 
   หมวดหมู่งาน 
3. รวบรวมและ  
   รายงานให้ 
   คณะกรรมการตรวจ 
   รับพัสดุทราบ 

ผู้รับจ้าง 
(บริษัท/หจก.) 
เจ้าหน้าท่ี
ธุรการของผู้
ว่าจ้าง 
ผู้ควบคุมงาน 

1. หนังสือท่ีได้รับการอนุมัติ 

จัดส่งเอกสารให้ผู้รับจ้าง
และจัดเก็บสําเนาท่ีได้รับ

อนุมัติ 

จัดทําเอกสารขอความ
เห็นชอบและอนุมัติ 

พิจารณาอนุมัติ 

อนุมัติ 

ไม่อนุมตัิ 

ตารางแสดงขั้นตอนปฏบิตั ิ
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การปฏิบัติในการส่งมอบงาน 
 
1. การทําความสะอาดพื้นท่ี 
 1.1 เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องทําความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อย เพ่ือ 
ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยสามารถใช้งานได้ทันทีที่ตรวจรับและส่งมอบงาน  

 1.2 การตกแต่งบริเวณ ผู้รับจ้างจะต้องกลบเกลี่ยพ้ืนดินให้เรียบร้อย หรือตามที่ได้กําหนดไว้ 
เศษวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น เศษอิฐ ไม้ ปูน ทราย โรงงาน และส้วมช่ัวคราว เป็นต้น จะต้องขน
ย้ายไปให้พ้นบริเวณก่อนการส่งมอบงานงวดสุดท้าย ในกรณีที่อาคารข้างเคียงเลอะเทอะสกปรก 
หรือชํารุดเน่ืองจากการก่อสร้างในคร้ังน้ี ผู้รับจ้างจะต้องจัดการทําความสะอาดและตกแต่ง หรือ
ซ่อมแซมให้เรียบร้อยในสภาพเดิม 

2. คู่มืออุปกรณ์ และแบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing) 
 2.1 ในกรณีที่มีการติดต้ังอุปกรณ์ประกอบอาคาร ผู้รับจ้างจะต้องส่งคู่มือหรือคําแนะนําในการ
ใช้งาน ให้ผู้ว่าจ้าง ประกอบด้วย คู่มือภาษาอังกฤษ 1 ชุด และคู่มือภาษาไทย จํานวน 3 ชุด ในวัน
ส่งมอบงานงวดสุดท้าย 
 2.2 ผู้รับจ้างจะต้องรวบรวมแบบขยายรายละเอียด (ShopDrawing) ที่ได้รับอนุมัติจัดทําเป็น
แบบก่อสร้างจริง (As-buit Drawing) ทั้งหมดจํานวน 3 ชุด ส่งให้ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงานงวด
สุดท้าย รวมทั้งแบบงานระบบสาธารณูปโภคภายนอกอาคารด้วย 
 2.3 ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประสานเจ้าของ หรือตัวแทนจําหน่ายวัสดุอุปกรณ์ประกอบ
อาคารทุกชนิดที่ระบุในคู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบกและภาคผนวกคู่มือการ
ปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบก ที่ระบุการรับประกันเกิน 2 ปี ให้ออกเอกสารรับประกันวัสดุ
อุปกรณ์น้ันๆ ไว้ให้กับหน่วยเจ้าของอาคารในวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย 

3. ความสมบูรณ์ของงานท่ีส่งมอบ 
 3.1 งานที่ส่งมอบจะต้องมีความสมบูรณ์ ครบถ้วนตามสัญญาที่กําหนด ในกรณีที่ต้องมี 
การทดสอบหรือสาธิตการใช้งานเช่น งานระบบต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการจนคณะ 
กรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าไม่มีข้อบกพร่องในระบบต่างๆ 
 3.2 อุปกรณ์ประกอบในการใช้งานที่ ต้องส่งมอบ เช่น กุญแจ ฯลฯ ผู้รับจ้างต้องจัดทํา 
บัญชีส่งมอบให้กับหน่วยที่จะใช้ประโยชน์อาคารด้วย 
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 3.3 ภายหลังการส่งมอบ หน่วยเข้าใช้ประโยชน์แล้วพบข้อบกพร่องส่วนใดที่ไม่สามารถ 
ใช้งานได้หรือชํารุด จะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบและผู้รับจ้างจะต้องเข้าแก้ไขภายใน 15 วันหลังจากที่
ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยใช้ประโยชน์หรือผู้ว่าจ้าง 

4. การรับรองสภาพงาน, วัสดุและอุปกรณ์ 
 4.1 การรับรองสภาพงานทั่วไปเป็นไปตามที่สัญญากําหนด 
  4.1.1 การตรวจรับรองสภาพงาน โดยปกติงานก่อสร้าง และซ่อมแซมอาคารจะรับรอง
สภาพงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ยกเว้นงานซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องสูบนํ้า  
จะรับรองสภาพงาน 1 ปี โดยก่อนครบกําหนดการรับรองสภาพงานอย่างน้อย 45 วัน จะต้องมี
การตรวจสภาพความชํารุดเสียหายว่ามีหรือไม่ แล้วจึงคืนหลักประกันสัญญา โดยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ของหน่วยจะต้องรายงานขออนุมัติผู้ว่าจ้าง หรือผู้เก่ียวข้องดําเนินการ ดังน้ี.- 

4.1.1.1 แต่งต้ังกรรมการตรวจสภาพงาน จํานวน 1 นาย คัดเลือกจากคณะ 
กรรมการตรวจรับพัสดุ 

4.1.1.2 แจ้งผู้ควบคุมงานตรวจสภาพงานและรายงานผลถึงเจ้าหน้าที่พัสดุ ก่อนหมด 
วันรับรองสภาพงานอย่างน้อย 30 วัน 

4.1.1.3 มีหนังสือแจ้งหน่วยรับประโยชน์จัดเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสภาพงาน 
4.1.1.4 มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างจัดผู้แทนร่วมตรวจสภาพงาน 

4.1.2 กรณีไม่เกิดความชํารุดเสียหายหลังจากตรวจรับรองสภาพงานแล้วไม่ปรากฏ
ความชํารุดบกพร่องให้รายงานผู้ว่าจ้างเพ่ืออนุมัติถอนหลักประกันสัญญาให้กับผู้รับจ้างต่อไป 

4.2 การแก้ไขสิ่งชํารุดบกพร่องในระหว่างรับรองสภาพงาน 
 เมื ่อได้รับแจ้งจากหน่วยรับประโยชน์ว่าอาคารที่ได้รับการซ่อมแซมตามสัญญาเกิด
ความชํารุด ให้เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยดําเนินการนําเรียนผู้ว่าจ้างให้สั่งการผู้เก่ียวข้องดําเนินการ
ดังน้ี.- 

4.2.1 แจ้งผู้รับจ้างให้เข้าไปดําเนินการซ่อมแซมแก้ไขสิ่งบกพร่องภายใน 15 วัน หลังจาก
ที่แจ้ง 

4.2.2 แจ้งหน่วยรับประโยชน์ทราบ 
4.2.3 ให้ผู้ควบคุมงานติดตามการแก้ไขสิ่งชํารุดแล้วนําเรียนผลให้ผู้ว่าจ้างทราบผ่าน

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
4.3 เจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้อง 
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4.3.1 กรรมการตรวจรับรองสภาพงาน 
4.3.2 ผู้แทนหน่วยรับประโยชน์ 
4.3.3 นายช่างควบคุมงาน 
4.3.4 ผู้ควบคมุงาน 
4.3.5 ผู้รับจ้าง 
4.3.6 เจ้าหน้าที่พัสดุ 

4.4 เอกสารที่เก่ียวข้อง 
4.4.1 เอกสารการตรวจรับรองสภาพงานให้ผู้แทนหน่วย กรรมการตรวจรับพัสดุและผู้

ควบคุมงาน ร่วมตรวจสอบรายการชํารุด แล้วรายงานผู้ว่าจ้าง  
4.4.2 เอกสารการติดตามการซ่อมแซมแก้ไขสิ่งชํารุดบกพร่อง จํานวน 2 ครั้ง (หลังจากมี

หนังสือแจ้งผู้รับจ้างแก้ไขภายใน 15 วัน จากผู้ว่าจ้าง) 
4.5 วิธีปฏิบัติในการซ่อมแซมอาคารกรณีผู้รับจ้างไม่ดําเนินการแก้ไขรายการชํารุดโดยใช้เงิน

ฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สินที่ได้จากการริบหลักประกันสัญญา 
ระหว่างการรับรองสภาพงาน 2 ปี มีรายการชํารุดบกพร่องหน่วยได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้า

ดําเนินการครบ จํานวน 2 ครั้งผู้รับจ้างไม่เข้าดําเนินการให้มีการดําเนินการ ดังน้ี.-  
4.5.1 หน่วยแจ้งสงวนสิทธ์ิ และให้ส่งรายละเอียดรายการชํารุดให้ ยย.ทบ. ประมาณการ

งานในส่วนที่จะต้องซ่อมคืนสภาพให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน 
4.5.2 เมื่อหน่วยได้รับประมาณการงานดังกล่าวแล้วให้แจ้ง ผู้รับจ้าง และ ธนาคาร เพ่ือ

ริบหลักประกันสัญญาจํานวนเงินตามประมาณการ ของ ยย.ทบ. หรือ ฝ่ายยุทธโยธาของหน่วย 
โดยระบุยืนราคาดังกล่าวภายใน 30 วัน 

4.5.3 เมื่อหน่วยได้รับเงินริบหลักประกันสัญญา (ตามวงเงินที่ ยย.ทบ. หรือ ฝ่ายยุทธ
โยธาของหน่วยได้ประมาณการ) ให้ นําส่ง กง.ทบ. ภายใน 7 วัน พร้อมจัดทําทะเบียนคุมเงินรายรับ
เพ่ือบูรณะทรัพย์สิน 

4.5.4 หน่วยรายงานขออนุมัติใช้เงินริบหลักประกันสัญญาเพ่ือซ่อมแซมอาคารพร้อมแนบ
สําเนาใบนําส่งเงินริบหลักประกันสัญญา (ไป กง.ทบ.) และบัญชีรายละเอียดราคากลางงานดังกล่าว
ด้วย ภายใน  15 วัน  กรณี วงเงินริบหลักประกันสัญญาที่ ใช้ในการซ่อมแซมอาคารเกิน  
1 ล้านบาท ให้รายงานขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง ผ่านสํานักปลัดบัญชีกองทัพบก  
(สปช.ทบ.) และเมื่อได้รับการอนุญาตจากกรมบัญชีกลางแล้วให้ดําเนินการในขั้นตอนต่อไป 
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4.5.5 หน่วยมีหนังสือแจ้ง กง.ทบ. เพ่ือตรวจสอบยืนยันยอดเงินริบหลักประกันสัญญา 
4.5.6 เมื่อ กง.ทบ. แจ้งยืนยันยอดเงินดังกล่าวแล้วให้หน่วยรายงานขออนุมัติหลักการต่อ

ผู้บังคับหน่วย โดยใช้บัญชีรายละเอียดราคากลางเป็นแผนจัดหา(ดําเนินการเช่นเดียวกับงบบริหาร
หน่วย) 

4.5.7 ให้หน่วยดําเนินกรรมวิธีจัดหาเพ่ือหาผู้รับจ้างแล้วรายงานขออนุมัติจ้างต่อผู้บังคับ
หน่วย 

4.5.8 หน่วยรายงานขออนุมัติจ้างและผูกพันงบประมาณต่อผู้บังคับหน่วย พร้อมแจ้งผล
การดําเนินกรรมวิธีจัดหาให้ กง.ทบ. และ สปช.ทบ. ทราบ 

4.5.9 เมื่อหน่วยผูกพันงบประมาณและลงนามในสัญญาแล้ว ให้เบิกจ่ายงบประมาณให้
แล้วเสร็จก่อนวันทําการสุดท้ายของปีงบประมาณที่มีเลขคู่ กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
ทัน ให้ขอทําความตกลงขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ไป สปช.ทบ. ภายในเดือน มิ.ย. ของ 
ปีงบประมาณที่เป็นเลขคู่ต่อไป กรณีได้รับเงินริบหลักประกันสัญญา หลังจากวันที่ 15 มิ.ย. ของ
ปีงบประมาณที่เป็นเลขคู่ให้แจ้งขอทําความตกลงขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ไป สปช.ทบ. โดย
ด่วน หากคาดว่าไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามกําหนดข้างต้น 

4.6 การรับประกันวัสดุและอุปกรณ์ที่กําหนดเป็นพิเศษ ให้ยึดถือตามสัญญา แบบรูปรายการ คู่มือ
การปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบกในฉบับน้ี หรือเอกสารการรับประกันจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัด
จําหน่าย โดยถือเวลาที่มากกว่าเป็นเกณฑ์ 
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งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโครงสร้าง 
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งานปรับพืน้ที ่
 

1. การเตรียมพื้นท่ี 
ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการถากถาง รื้อถอนและขนย้ายวัสดุที่ไม่เก่ียวข้องกับการก่อสร้างออกไปไว้ 

ณ บริเวณที่กําหนดให้ เว้นแต่สิ่งที่ให้สงวนไว้ ผู้รับจ้างจะต้องระวังอย่าให้เกิดเสียหายได้ วัสดุที่ได้
จากการถากถางหรือขุด ซึ่งเหมาะจะใช้เป็นดินผิวให้แยกเก็บไว้เพ่ือนําไปใช้เป็นดินผิวในการปลูก
ต้นไม้หรือปลูกหญ้าต่อไป รากไม้หรือตอไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 5 ซม. จะต้องเอา
ออกไป ต้นไม้ที่อยู่นอกเขตอาคารท่ีจะก่อสร้างห้ามตัด ถ้าพ้ืนที่เป็นหลุม บ่อ ผู้รับจ้างจะต้องเกลี่ย
และปรับพ้ืนที่น้ันให้ราบและให้นานเสมอกับเฉพาะบริเวณที่จะทําการก่อสร้างน้ัน 

2. งานปรับพื้นท่ี  
 2.1 ขอบเขตของงาน งานที่จะต้องทําในหมวดนี้คือ การขุดดิน ถมดิน บดอัดดิน เกลี่ยดิน ปรับ
ระดับดินเพ่ือให้ได้ระดับ ขนาด ความแน่น ตามความต้องการของแบบรูปและรายการ เพ่ือการทํางาน
ฐานราก งานสาธารณูปโภค และทางเท้า งานตกแต่งบริเวณโดยรอบอาคาร เพ่ือความเรียบร้อย
สมบูรณ์ของการก่อสร้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการ หลังจากที่ได้เตรียมพ้ืนที่เสร็จเรียบร้อย โดย
การปรับระดับพ้ืนที่ด้วยวัสดุที่ได้กําหนดไว้จนถึงระดับที่ได้กําหนดไว้ในแบบรูปและรายการ 
 2.2 วัสดุที่ใช้ในการถม 
  2.2.1 การถมดิน 
   2.2.1.1 ดินที่ใช้ถมกลบไปในบริเวณก่อสร้างเพ่ืองานโครงสร้าง ต้องเป็นดิน 
ที่ปราศจากเศษพืช และวัสดุที่ไม่พึงประสงค์ทั้งปวง 
   2.2.1.2 ดินที่ใช้ถมผิวดินรอบๆ อาคาร ต้องเป็นดินที่มีคุณสมบัติเป็นดินเพาะปลูก
ได้ 
   2.2.1.3 ดินที่ไม่พึงประสงค์ให้นําไปถมบริเวณลุ่ม ตามท่ีผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
กําหนดให้ 
   2.2.1.4 การถมดินในท้องถิ่นที่สถานที่ก่อสร้างต้ังอยู่ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยราชการท้องถิ่น น้ันๆรวมทั้ งค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น 
ค่าธรรมเนียม และ ค่าปรับที่อาจมีขึ้น เป็นต้น อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
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   - กรณีเป็นพ้ืนที่บังคับใช้ พ.ร.บ. และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้ผู้รับจ้างขออนุมัติ
ถมดินก่อนดําเนินการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย แผนผังแสดงที่ต้ังบ่อดิน,ใบ รง.4 และ 
ระยะทางในการขนส่ง 
   - กรณีพ้ืนที่อยู่นอกข้อบังคับใช้ ฯลฯ ให้ผู้รับจ้างขออนุมัติถมดินก่อนดําเนินการ 
โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย แผนผังแสดงที่ต้ังบ่อดิน และ ระยะทางในการขนส่ง 
  2.2.2 การถมทราย 
   2.2.2.1 ทรายที่นํามาใช้ต้องปราศจากก่ิงไม้ รากไม้ และวัชพืชอ่ืนๆ ที่จะทําให้เกิด
โพรงภายหลัง 
   2.2.2.2 ให้ใช้ทรายปรับผิวเพ่ือให้มีความแน่นก่อนการเทคอนกรีตบนผิวดิน 
ทุกแห่ง 
 2.3 การขุดดิน 
  2.3.1 ต้องขุดดินให้ถูกต้องตามตําแหน่ง ขนาด (กว้าง,ยาว,ลึก) ระดับและแนวตลอดจน
การปรับแต่งความลาดเอียงให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ 
  2.3.2 การขุดดินต้องป้องกันมิให้ดินพังทลายเน่ืองจากเหตุต่างๆ ซึ่งจะต้องจัดการป้องกัน
ให้ถูกต้องตลอดเวลาของการก่อสร้างน้ันๆ 
  2.3.3 ถ้าผู้รับจ้างขุดดินลึกเกินกว่าที่ กําหนดไว้ให้ถมด้วยทรายหรือวัสดุที่ผู้ควบคุม 
งานก่อสร้างกําหนดให้แล้วบดอัดแน่นให้ได้ระดับตามที่ต้องการ 
 2.4 วิธีการถมดิน 
  2.4.1 ในกรณีที่ต้องถมดินก่อสร้างอาคาร ให้แบ่งถมเป็นช้ันๆ ช้ันละไม่เกิน 50 ซม. แล้วบด
อัดแน่น หากเครื่องมือบดอัดดินขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าดําเนินการได้ ให้แบ่งถมเป็นช้ันๆ ช้ันละไม่
เกิน 25 ซม. แล้วบดอัดแน่น 
  2.4.2 ถ้าไม่ได้ระบุเป็นอย่างอ่ืน ให้แต่งแนวดินถมเป็นแนวตรง และมีความเอียงลาดตามที่
กําหนดไว้ และในกรณีที่ถมดินลงในบ่อลึก ในคูที่มีนํ้าขัง ผู้รับจ้างจะต้องสูบนํ้าออกให้หมดเสียก่อน
พร้อมกําจัดวัชพืชและลอกดินโคลนจนถึงผิวดินเดิมก้นบ่อออกก่อน จึงทําการถมดินได้ 
  2.4.3 การถมทราย จะต้องทําคันดินโดยรอบทุกด้าน สูงไม่น้อยกว่าระดับที่กําหนด ความ
กว้างของสันดินไม่น้อยกว่า 1.00 ม. เอียงลาดด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 : 1 1/2  การถมให้ถมหนาช้ัน
ละไม่เกิน 30 ซม. 
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 2.5 การปรับผิวด้วยดินเพ่ือปลูกพืช ในที่ซึ่งระบุไว้เป็นสนามหรือบริเวณปลูกพืช ต้องใส่ดินที่
เหมาะสมแก่การปลูกพืชหนาไม่น้อยกว่า 30 ซม. ทับหน้าโดยต้องคัดเลือกสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ที่
ปะปนอยู่ในดินที่จะใช้ออกให้หมด เกลี่ยปรับระดับให้เรียบร้อยแล้วปลูกพืชตามที่กําหนดไว้ 
 2.6 ระดับของการถมดินอาคารและสิ่งปลูกสร้าง หากแบบรูปรายการมิได้กําหนดเป็นอย่างอ่ืน
ให้ถมดินอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างสูงกว่าระดับดินถมของถนนหน้าอาคาร 20 ซม. 
 
  2.6.1 กรณีพ้ืนราบ ให้ถือระดับก่ึงกลางอาคาร 
  2.6.2 กรณีพ้ืนลาดเอียง ให้ถือระดับอาคารด้านที่อยู่ระดับถนนด้านที่สูงกว่า 
  2.6.3 ค่า BM. +- 0.00 อยู่กลางถนนในผังจุดก่อสร้าง เป็นจุดอ้างอิงของค่าระดับแนวดิน
ถมเท่าน้ัน 
  2.6.4 ค่าระดับในแบบมาตรฐาน ให้อ้างอิงค่าระดับพ้ืนแข็งหน้าอาคารเป็น ค่า BM. 0.00 
 2.7 การถมดินถนน  หากแบบรูปรายการมิได้กําหนดเป็นอย่างอ่ืน ให้ถมสูงเฉล่ียตามที่ได้กําหนด
ไว้ในผังบริเวณ โดยถมตามความลาดเอียงของภูมิประเทศ 
 2.8 การบดอัดแน่นของดินถม ให้ถือเกณฑ์ดังน้ี 
  2.8.1 งานสนามฝึก, สนามกีฬา และงานก่อสร้างอาคาร บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 85 % 
Standard AASHTO และถมเป็นช้ันไม่เกินช้ันละ 50 ซม. 
  2.8.2 งานถนน, สนามบิน, ลานจอดรถ และลานจอดเคร่ืองบิน  
   2.8.2.1 ถมดิน ให้บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 90 %  Modified AASHTO   หรือ 
เป็นไปตามแบบและถมเป็นช้ันไม่เกินช้ันละ 20 ซม. 
   2.8.2.2 ช้ันลูกรังและหินคลุกงานถนนและลานพ้ืนแข็ง ให้บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 
95 % Modified AASHTO 
   2.8.2.3 ช้ันหินคลุกของงานถนน Asphaltic Concrete ให้บดอัดแน่นไม่น้อย 
กว่า 98 % Modified AASHTO 
  2.8.3 การบดอัดแน่นดินถม ให้ทําการทดสอบความแน่นของดินให้ได้ตามเกณฑ์ ขณะทํา
การบดอัด โดยทําการทดสอบความแน่นของดินทุกช้ันของการถมดิน ผลการทดสอบความแน่นของ
ดินจะต้องผ่านเกณฑ์ทุกจุด และให้ส่งผลการทดสอบที่รับรองโดยผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง
ให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและอนุมัติ โดยมีข้อกําหนดจุดทดสอบดังต่อไปน้ี 
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   2.8.3.1 งานก่อสร้างอาคารจะต้องทําการทดสอบความแน่นของดินถมอย่างน้อย
อาคารละ 1 จุด หรือต่อพ้ืนที่ 400 ตร.ม. 
   2.8.3.2 งานสนามฝึก สนามกีฬาจะต้องทําการทดสอบความแน่นของดินถมอย่าง
น้อย 1 จุด หรือต่อพ้ืนที่ 400 ตร.ม. 
   2.8.3.3 งานถนนและสนามบิน ทําการทดสอบความแน่นของดินถมอย่างน้อย 1 
จุดหรือทุกระยะความยาว 25 ม. หรือตามที่กําหนดไว้ในแบบรูป 
   2.8.3.4 ลานจอดรถและลานพ้ืนแข็ง จะต้องทําการทดสอบความแน่นของดินถม
อย่างน้อย 1 จุด หรือต่อพ้ืนที่ 400 ตร.ม. 
   2.8.3.5 ลานจอดเครื่องบิน จะต้องทําการทดสอบความแน่นของดินถมอย่างน้อย 1 
จุด หรือต่อพ้ืนที่ 250 ตร.ม. 
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งานอาคาร 
 

1. งานฐานราก  
 ผู้รับจ้างจะต้องพิสูจน์ทราบความสามารถรับนํ้าหนักของช้ันดินโดยการเจาะทดสอบ (Boring Test) 

ณ  จุดก่อสร้างและขอความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ของผู้ ว่าจ้างในกรณีที่ผู้ ว่าจ้างระบุไว้ใน
วัตถุประสงค์ของรายการก่อสร้าง หรือเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าสภาพดิน ณ บริเวณ
ก่อสร้างไม่มีความมั่นคงแข็งแรง 
 1.1 ประเภทของฐานราก 
  1.1.1 ฐานรากแผ่ (Spread Foundation) ซึ่งมีพ้ืนที่ฐานรากแผ่กว้างพอให้ดินสามารถรับ
นํ้าหนักบรรทุกได้โดยปลอดภัย 
  1.1.2 ฐานรากเสาเข็ม (Pile Foundation) ใช้เสาเข็มให้ความยาวและจํานวนเพียงพอจน
สามารถรับนํ้าหนักบรรทุกได้โดยปลอดภัย 
  1.1.3 ฐานรากแบบแท่งตอม่อ (Pier Foundation) เป็นฐานรากขนาดใหญ่ และทํา 
ลึกลงทั้งแท่งจนน่ังบนช้ันดินที่มีความแข็งแรงมากพอกับการรับนํ้าหนักได้ 
 1.2 การทําฐานราก เมื่อปรับพ้ืนที่ ก่อสร้างและตีผังอาคารเสร็จแล้วก็กําหนดจุดที่จะทํา 
ฐานรากขุดดินให้มีความลึกตามที่กําหนดไว้ในแบบหรือวัตถุประสงค์กําหนด กระทุ้งดินก้นหลุมให้
เรียบและแน่น, ปรับระดับด้วยทราย, เทคอนกรีตหยาบให้ได้ระดับ, วางเหล็กตะแกรงฐานรากโดย
มีลูกปูนหนุน ข้อสําคัญต้องตรวจสอบศูนย์กลางขนาดของฐานรากและระดับให้ถูกต้องอีกครั้ง
ก่อนที่จะวางเหล็กตะแกรง และเมื่อต้ังเหล็กเสาเรียบร้อยแล้วต้องไม่ให้เหล็กเสาขยับหรือเลื่อนตัว
ได้ จึงเทคอนกรีตฐานรากต่อไป สําหรับการก่อสร้างบนพ้ืนที่ที่ถมดินสูงมากจนฐานรากลึกไม่ถึงดิน
เดิมก่อนถม (กรณีฐานแผ่) จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือพิจารณาหาหนทางแก้ไข
ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมต่อไป 
 1.3 ฐานรากแผ่ หากในแบบรูปและวัตถุประสงค์ไม่ได้กําหนดความสามารถในการรับนํ้าหนัก
บรรทุกปลอดภัยของดิน (Soil Bearing Capacity) ไว้ก็ให้ใช้ค่าไม่น้อยกว่า 8 ตัน/ตร.ม. และก้น
หลุมฐานรากแผ่น้ีจะต้องอยู่ลึกจากดินเดิมอย่างน้อย 50 ซม. 
 1.4 ฐานรากเสาเข็ม เสาเข็มจําแนกตามชนิดและวิธีการทําได้หลายประเภท เช่น เสาเข็มคอนกรีต
อัดแรง เสาเข็มเจาะ เป็นต้น 
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  1.4.1 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ก่อนจะนําเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงมาใช้ในงานก่อสร้าง ผู้รับ
จ้างจะต้องเสนอรายละเอียด, ขนาดรูปร่าง, เหล็กเสริมความแข็งแรก, ลวดเหล็ก อัตราการจมตัวของ
เสาเข็มต่อการตอก (Blow Counts) ตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย โดยมีสามัญ
วิศวกร (โยธา) ลงนามรับรองในเอกสาร โดยมีข้อกําหนดดังน้ี :- 
   1.4.1.1 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงทุกต้น จะต้องผลิตได้ตาม มอก. โดยระบุ 
เดือนปีที่ผลิตแสดงไว้อย่างชัดเจนทุกต้น และขณะที่นําเสาเข็มมาตอกนั้นจะต้องมีอายุคอนกรีต
ครบกําหนดตามประเภทของปูนซีเมนต์ที่ใช้ผลิตเสาเข็ม 
   1.4.1.2 ห้ามตอกเสาเข็มที่มีความยาวเกิน 10 ม . ภายในรัศมี 30 ม . ของ
สิ่งก่อสร้างที่เป็นโครงสร้างคอนกรีตที่อายุไม่ครบ 14 วัน 
   1.4.1.3 การตอกเสาเข็ม เมื่ อตอกจนได้ระดับที่ ต้องการแล้ วแ ต่ ยังไม่ ได้  
Blow Counts ตามที่ กําหนด ผู้รับจ้างจะต้องส่งเข็มลงไปจนกระทั่ งได้ Blow Counts โดย
ค่าใช้จ่ายในการต่อเสาเข็มหรือต้องใช้ความยาวเสาเข็มมากขึ้น จะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
ทั้งน้ีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างด้วย 
   1.4.1.4 การตอกเสาเข็ม ศูนย์กลางเสาเข็มจะผิดพลาดได้ไม่เกินค่าต่อไปน้ี 
    - เสาเข็มเด่ียวค่าเย้ืองศูนย์ไม่เกิน 5 ซม. 
    - เสาเข็มกลุ่มค่าเย้ืองศูนย์ไม่เกิน 10 ซม. 
    หากศูนย์เข็มเกินไปกว่าน้ี ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบฐานรากใหม่  
และส่งแบบฐานรากใหม่, รายการคํานวณ (โดยมีสามัญวิศวกรโยธาลงนามรับรอง) มาให้เจ้าหน้าที่
ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบอนุมัติก่อนจึงจะนําแบบไปก่อสร้างได้ 
   1.4.1.5 การตอกเสาเข็มที่ได้ค่า Blow Counts ที่ต้องการก่อนที่จะถึงระดับที่
กําหนดต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างทราบและอนุมัติก่อนตัดเสาเข็ม และการตัดเสาเข็มจะต้อง
ตัดให้มีผิวเรียบไม่เกิดการเสียหายแก่เสาเข็ม และได้ค่าระดับหัวเสาเข็มตามที่ระบุไว้ในแบบรูป 
   1.4.1.6 ให้ผู้รับจ้างจัดทําระเบียนการตอกเสาเข็ม และผลการตอกเสาเข็ม 
ซึ่งประกอบด้วย ผังการตอกเสาเข็ม ขนาด ตําแหน่ง วันและเวลาที่ตอกเสาเข็ม ระดับปลายเสาเข็ม 
และค่า Blow Counts ทุกต้น โดยมีวิศวกรของบริษัทและผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างลงนามแล้วส่ง
ให้เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบและพิจารณาเห็นชอบด้วย 
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   1.4.1.7 หากเสาเข็มหักเสียหาย หรือไม่สามารถรับนํ้าหนักได้ ให้ผู้รับจ้าง 
แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง พร้อมเสนอแบบวิธีแก้ไขและรายการคํานวณให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ
ก่อนดําเนินการต่อไป 

   1.4.1.8 เสาเข็มที่มีหน้าตัด 15 x 15 ตร.ซม.  หรือ   15 ซม.  หรือเสาเข็มที่ 
รับนํ้าหนักบรรทุกปลอดภัยไม่เกิน 5 ตัน/ต้น สามารถนําไปใช้ได้เลยไม่ต้องส่งรายการตามข้อ 1.4.1.6 
มาให้ตรวจสอบ 
   1.4.1.9 หากมีเหตุขัดข้องหรือจําเป็นใด ๆ ที่จะต้องใช้เสาเข็ม 2 ท่อนต่อหรือ
มากกว่า ให้ผู้รับจ้างขออนุมัติจากผู้ว่าจ้าง โดยแจ้งเหตุผลพร้อมเสนอรายละเอียดการต่อเสาเข็มด้วย 
  1.4.2 เสาเข็มเจาะ เสาเข็มชนิดน้ีมีหลักการคือ การเจาะเอาดินออกให้เป็นรู ได้ขนาดและ
ความลึกตามที่กําหนด ใส่เหล็กเสริมที่ผูกเตรียมไว้แล้วลงไปในรูเจาะแล้วเทคอนกรีตให้เต็ม ซึ่งจะแบ่ง
ตามกรรมวิธีการทําได้ดังน้ี 
   - เสาเข็มเจาะระบบแห้ง (Dry Process) 
   - เสาเข็มเจาะระบบเปียก (Wet Process) 
   การทําเข็มเจาะเมื่อเสร็จแล้ว จะต้องทําการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ
ด้วยวิธี  “Seismic Test”  หากในวัตถุประสงค์ไม่กําหนดจํานวนต้น การทดสอบก็ให้ทดสอบเสาเข็ม
ทุกต้น 
  1.4.3 เสาเข็มสปันไมโครไพล์ การตอกเสาเข็ม จะต้องใช้ตุ้มตอกที่มีขนาด 1-2 ตัน ซึ่งเป็น
วิธีที่เหมาะสมกับการติดต้ังเสาเข็มสปันไมโครไพล์ที่มีพ้ืนที่ในการทํางานเพียงพอ โดยมีความกว้าง
ของพื้นที่อย่างน้อย 120 เซนติเมตร ยาวประมาณ 300 เซนติเมตร และมีพ้ืนที่ความสูงของหลังคา
มากกว่า 320 เซนติเมตร มี 2 วิธี ดังน้ี 
  1.4.3.1 การตอกเสาเข็มลงไปทีละท่อน พร้อมกับเช่ือมต่อเสาแต่ละท่อนให้เข้ากัน
ด้วยการเช่ือมไฟฟ้า และจะต้องทําการตรวจคุณภาพบริเวณรอยเชื่อมต่อด้วยวิธี Penetrant test 
ซึ่งทําการจดบันทึกตามจํานวนครั้งที่ทําการตอก (Blow Count) โดยเมื่อทําการตอกเสาเข็ม 10 
ครั้งสุดท้าย (Last Ten Blows) จะต้องทําการตรวจสอบเร่ืองความสมบูรณ์ของเสาสปันไมโครไพล์
และการรับนํ้าหนัก ซึ่งตามปกติจะต้องใช้ Danish’s Formula เพราะสามารถบอกค่าของการ
ทดสอบนํ้าหนักได้ใกล้เคียงมากท่ีสุด ในบางกรณีอาจจะใช้การทดสอบความสามารถในการรับ
นํ้าหนักของเสาเข็ม ด้วยวิธี Dynamic Load Test ได้เช่นเดียวกันกับเสาเข็มขนาดใหญ่ทั่วไป  
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  1.4.3.2 การกดอัดเสาเข็มสปันไมโครไพล์ โดยใช้แม่แรงไฮดรอลิคเพ่ือทําการกด
อัดเสา การติดต้ังเสาเข็มด้วยวิธีน้ีเหมาะสําหรับในกรณีที่ การทํางานน้ันไม่สามารถทําได้ตามวิธีจาก
ข้อ 1.4.3.1 ซึ่งตามปกติจะต้องใช้สําหรับงานเสริมฐานราก เพราะว่าต้องเข้าไปทํางานบริเวณใต้
อาคารในพ้ืนที่ที่คับแคบมากๆ ประกอบกับพ้ืนที่มีระยะความสูงจํากัด เมื่อทํางานเสร็จสิ้นจําต้องทํา
การตรวจสอบรอยต่อเช่ือม เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 1.4.3.1 เพียงแต่การตรวจสอบค่าความสามารถ
ในการรับนํ้าหนักน้ัน จะต้องทําการตรวจสอบด้วยมาตรวัดแรงดันจากแม่แรงไฮดรอลิคที่ผ่านการ
สอบเทียบ (Calibration) มาแล้ว 

 1.5 เสาเข็มที่รับนํ้าหนักบรรทุกปลอดภัยต้ังแต่ ๓๐ ตัน/ต้นขึ้นไป ผู้รับจ้างจะต้องทําการทดสอบ
การบรรทุกนํ้าหนักของเสาเข็มอย่างน้อย 1 จุด  และถ้าในอาคารหลังเดียวกันมีเข็มหลายขนาด ให้ทํา
การทดสอบเสาเข็มที่ มีขนาดใหญ่สุดอย่างน้อย 1 จุด    โดยให้ ยึดถือตามมาตรฐานของ   
ASTM D 1143-81  หรือวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และทําการทดสอบด้วยวิธี  Standard 
Loading Procedure  เสาเข็มต้นที่ทําการทดสอบควรเป็นต้นที่มีค่า Blow Counts น้อยที่สุด หรือ
อนุโลมตามความจําเป็น ให้ใช้นํ้าหนักบรรทุกทดสอบ 2.5 เท่าของน้ําหนักบรรทุกปลอดภัยที่กําหนด
ในแบบ 
  - รายงานผลการทดสอบจะต้องประกอบด้วย 
  1.5.1 ตารางแสดงน้ําหนักบรรทุกและการทรุดตัวที่อ่านได้ในระหว่างการบรรทุกและการ
ลดนํ้าหนักที่กระทําบนเสาเข็ม 
  1.5.2 กราฟแสดงผลการทดลองในรูปของเวลา – นํ้าหนักบรรทุกการทรุดตัว 
  1.5.3 รายงานผลการทดสอบเสาเข็ม จะต้องได้รับการลงนามโดยวิศวกร แล้วส่งให้
เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบ 
 1.6 ความประลัยของเสาเข็ม 
  เสาเข็มจะถือว่าประลัยเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
  1.6.1 ส่วนหน่ึงส่วนใดของเสาเข็มโก่ง แตก หรือบิดเบ้ียวจากรูปเดิมหรือแนวตําแหน่งเดิม 
  1.6.2 ระยะการทรุดตัวสูงสุดที่หัวเสาเข็มเกิน 25 มม. หรืออัตราการทรุดตัวเฉลี่ยเกิน 
0.25 มม. ต่อตัน เมื่อทิ้งไว้ 24 ซม. ที่นํ้าหนักบรรทุกสูงสุด หรือระยะทรุดคงตัวหลังจากการคืนตัว 
เมื่อลดน้ําหนักบรรทุกออกหมดแล้วมีค่าเกิน 6 มม. 
  1.6.3  เมื่อมีการกระทบกระเทือนต่อระดับมาตรวัด หรือระดับพ้ืนฐาน 
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 1.7 การเปรียบเทียบราคาฐานรากและเสาเข็ม 
  เมื่อการเปลี่ยนแปลงแบบฐานรากหรือขนาด และความยาวเสาเข็มซึ่งเกิดจากการสํารวจ
พ้ืนที่, การเจาะสํารวจช้ันดิน เป็นต้น จะต้องทําการเปรียบเทียบราคาค่าฐานรากและเสาเข็ม โดย
ยึดถือเกณฑ์ดังน้ี.- 
  1.7.1 การเปรียบเทียบราคาให้ถือราคากลางของกรมยุทธโยธาทหารบกเป็นหลัก 
  1.7.2 หากราคาของฐานรากหรือเสาเข็มที่ผู้รับจ้างเสนอขออนุมัติใช้ตํ่ากว่าราคากลางของ
กรมยุทธโยธาทหารบก ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินคืนแก่ทางราชการ ในงวดงานที่ทํา
ฐานรากและเสาเข็ม (หากราคาที่ผู้รับจ้างเสนอขอใช้ราคาสูงกว่าราคากลาง ผู้รับจ้างไม่สามารถ
คิดเงินเพ่ิมในส่วนที่เพ่ิมได้ และไม่สามารถนําไปเป็นเหตุที่จะขอขยายระยะเวลา งด หรือลดค่าปรับ
ตามสัญญา) 
  1.7.3 การเปรียบเทียบราคาดังกล่าว ดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของกรมยุทธโยธาทหารบก
ถือเป็นที่สุด 
 1.8 การตอกเสาเข็ม, การทําเข็มเจาะ หรือการทําฐานราก หากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นจนไม่สามารถ
ดําเนินการก่อสร้างได้ผู้รับจ้างจะต้องรีบติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณา
หาทางแก้ไขและผู้รับจ้างจะต้องยินยอมแก้ไขตามข้อพิจารณาโดยไม่มีเง่ือนไขแต่ประการใด 
 1.9 รายละเอียดปลีกย่อยอ่ืนๆ และกรรมวิธีในการก่อสร้างอ่ืนๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในบทกําหนดน้ี 
ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสําหรับการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กของวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย 

2. งานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 2.1 การทําแบบคอนกรีต 
  แบบหล่อคอนกรีตจะต้องทําให้ดีพอที่เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว จะต้องอยู่ในตําแหน่ง 
ที่ถูกต้อง และมีขนาดและผิวตรงตามที่ กําหนด โดยต้องให้ผิวที่สัมผัสเน้ือคอนกรีตเรียบ เว้น 
แต่แบบสําหรับคอนกรีตที่จะต้องมีการฉาบปูน แบบหล่อต้องทนต่อนํ้าหนัก ความดันของ 
เน้ือคอนกรีตและแรงกระแทกกระทุ้งของเครื่องสั่นคอนกรีตได้เป็นอย่างดี ขนาดและระดับถูก 
ต้องตามแบบ แบบหล่อต้องทําให้ถอดง่ายและแข็งแรงเพียงพอที่จะรับนํ้าหนักได้อย่างปลอดภัย 
ระหว่างที่ทํางานก่อสร้าง ทําช่องไว้สําหรับล้างแบบก่อนเทคอนกรีต โครงสร้างที่สัมผัสดิน เช่นพ้ืน, 
คานคอดิน, ฐานราก ก็ให้ทําแบบด้วยเช่นกัน ทั้งน้ี เพ่ือต้องการไม่ให้คอนกรีตสัมผัสดินโดยตรง วัสดุ
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ที่นํามาใช้เป็นแบบให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน ห้ามใช้ดินยาภายในและห้ามใช้นํ้ามันหรือสิ่ง
อ่ืนใดที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีต หรือทําให้เปรอะภายในแบบ 
 2.2 คอนกรีต 

2.2.1 ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready-Mixed) ในการก่อสร้าง, การขนส่งและส่วนผสมให้
ปฏิบัติตาม “บทกําหนดสําหรับคอนกรีตผสมเสร็จ” (ASTM C94) 

2.2.2 หน่วยแรงที่ยอมให้ของคอนกรีต  ( )  ถ้าในแบบรูปไม่ ไ ด้ กําหนด ใ ห้ใ ช้  

 =  173 กก./ตร.ซม. เมื่อทดสอบด้วยตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน รูปทรงกระบอกที่อายุ 28 วัน 

หรือ  =  210 กก./ตร.ซม. เมื่อทดสอบด้วยตัวอย่างคอนกรีตรูปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด  

15 x 15 x 15 ลบ.ซม. 
2.2.3 ในกรณีที่จําเป็นจะต้องผสมคอนกรีตในพ้ืนที่ก่อสร้างจะทําได้เมื่อใช้คอนกรีต 

  = 173 กก./ตร.ซม. เท่าน้ัน (ถ้าสูงกว่าน้ีให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จเท่าน้ัน) และต้องดําเนินการ ดังน้ี.- 

2.2.3.1 เครื่องผสมโดยทั่วไปให้ใช้เครื่องแบบถังหมุนด้วยเครื่องยนต์ 
2.2.3.2 ทราย, หินและนํ้า ต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดและสะอาด 
2.2.3.3 อัตราส่วนผสมคอนกรีตโดยปริมาตรคือ 

- ซีเมนต์ 1 ส่วน, ทราย 2 ส่วน, หิน 4 ส่วน 
- อัตราส่วนของน้ําต่อซีเมนต์โดยนํ้าหนัก 2 ต่อ 1 
- ทราย ให้ใช้ทรายหยาบล้วน 
- หิน ให้ใช้ขนาดคละดังน้ี 

     ฐานราก ให้ใช้หินเบอร์สองล้วนตอม่อ เสา คานให้ใช้หินเบอร์
สอง 3 ส่วน, หินเบอร์หน่ึง 1 ส่วน  

พ้ืน บันได กันสาด ให้ใช้หินเบอร์สอง 2 ส่วน, หินเบอร์หน่ึง  
2 ส่วน 

ครีบต้ัง ครีบนอน หรือโครงสร้างที่มีความหนาน้อยกว่า 8 ซม.
ให้ใช้หินเบอร์สอง 1 ส่วน, หินเบอร์หน่ึง 3 ส่วน 

โครงสร้างอ่ืนๆ วิศวกรผู้ออกแบบและคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุจะพิจารณาให้ตามความเหมาะสม 
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  2.2.4 การตวงส่วนผสมคอนกรีต 
   2.2.4.1 ซีเมนต์ให้ใช้ผสมทีละถุงหรือตวงด้วยกะบะ ถ้าใช้ซีเมนต์ผง 
   2.2.4.2 หินและทรายให้ทํากะบะตวงให้ได้อัตราส่วนตามลําดับ กะบะที่ต่อ 
มีขนาดพอที่จะใส่ปูนซีเมนต์ให้ 1 ถุงพอดี ห้ามตวงซีเมนต์ ทราย หิน ด้วยวิธีการอ่ืนๆ เด็ดขาด 
   2.2.4.3 นํ้าใช้ตามอัตราส่วนดังกล่าวข้างบน (หากข้นไปให้ลดส่วนผสมคอนกรีต) 
คอนกรีตผสมด้วยหินจาก 1 : 2 : 4 เป็น 1 : 2 : 3 คอนกรีตผสมด้วยกรวด จาก 1 : 2 : 3 เป็น  
1 : 1 1/2 : 3 เมื่อผสมคอนกรีตเสร็จแล้วห้ามเติมนํ้าลงไปอีกโดยเด็ดขาด 
 2.3 การเตรียมงานก่อนเทคอนกรีต 
  2.3.1 เตรียมวัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ หิน ทราย นํ้า ให้พร้อม และมีปริมาณเพียง 
พอสําหรับการเทคอนกรีตในคราวหน่ึง ๆ รวมทั้งแรงงานที่จะเทคอนกรีต โดยไม่ขาดตอนด้วย 
  2.3.2 ตรวจเครื่องมือผสมคอนกรีต เครื่องเขย่าคอนกรีต ฯลฯ ให้อยูในสภาพที่พร้อมจะใช้
งานได้ตลอดเวลา หากสามารถเตรียมเครื่องสํารองได้ด้วยจะเป็นการดี เพ่ือไม่ให้การเทคอนกรีต
ต้องหยุดชะงัก 
  2.3.3 ตรวจแบบหล่อคอนกรีตให้ถูกต้อง แข็งแรง สะอาด หากเทคอนกรีตในบริเวณที่มีนํ้า
ขังต้องสูบนํ้าให้แห้งจึงจะเทได้ 
  2.3.4 ตรวจขนาดและการผูกเหล็กให้เรียบร้อย ถูกต้องตามแบบ 
  2.3.5 การเทคอนกรีตต่อจากที่ได้เทไว้แล้ว ต้องเตรียมทําผิวคอนกรีตของเดิมตรงรอยต่อ
ให้เรียบร้อย โดยทําผิวให้ขรุขระ ล้างนํ้าให้สะอาด และราดนํ้าปูนซีเมนต์ข้น ๆ ให้ทั่วบริเวณก่อนเท
คอนกรีต 
  2.3.6 เตรียมการนําคอนกรีตจากท่ีผสมคอนกรีตไปยังที่ต้องการเทคอนกรีตให้สะดวก
รวดเร็ว ถูกวิธี และต้องจัดเตรียมที่รองรับ มิให้คนงานเทคอนกรีตเหยียบไปบนโครงเหล็กได้  
ตลอดจนเตรียมการป้องกันไม่ให้คอนกรีตที่เทใหม่ถูกนํ้า หรือแสงแดดที่ร้อนจัด 
  2.3.7 เมื่อผู้รับจ้างเตรียมการเทคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งให้ผู้ควบคุมการก่อสร้าง 
หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบล่วงหน้า เพ่ือทําการตรวจสอบเสียก่อน เมื่อได้รับความ
เห็นชอบแล้วจึงจะทําการเทคอนกรีตได้ 
  2.3.8 คอนกรีตที่ขนส่งจากเคร่ืองผสมไปยังจุดที่จะเทน้ัน จะต้องขนด้วยวิธีซึ่งจะป้องกันมิ
ให้คอนกรีตแยกตัวหรือรั่วไป เครื่องมือที่ใช้ขนส่งจะต้องมีประสิทธิภาพดีโดยไม่ทําให้ส่วนผสมของ
คอนกรีตแยกตัวและเสียจังหวะในการเทจนกระท่ังเสียแรงเกาะกันระหว่างคอนกรีตที่เทต่อเน่ืองกัน 
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  2.3.9 งานน่ังร้านเพ่ือความปลอดภัย ผู้รับจ้างควรปฏิบัติตาม “ข้อกําหนดน่ังร้าน  
งานก่อสร้างอาคาร” ในมาตรฐานความปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย หรือประกาศ 
กฎกระทรวงต่างๆ ที่เก่ียวข้อง กรณีไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดแบบน่ังร้านมาตรฐาน ต้องจัดให้มี
วิศวกรเป็นผู้ออกแบบและกําหนดรายละเอียดน่ังร้าน 
 2.4 การเทคอนกรีต 
  2.4.1 ก่อนเทคอนกรีตผู้รับจ้างต้องจัดหาเคร่ืองสั่นคอนกรีต และวัสดุอุปกรณ์บ่มคอนกรีต 
กะบะตวงส่วนผสมมาให้พร้อมก่อน หากไม่มีห้ามเทคอนกรีต 
  2.4.2 คอนกรีตต้องผสมเสร็จไว้ใหม่ ห้ามใช้คอนกรีตที่ผสมไว้นานเกิน 30 นาที 
  2.4.3 ก่อนเทลงในแบบต้องตรวจสอบแบบให้ถูกต้องและสมบูรณ์ และให้ผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างตรวจดูแบบ ขนาดของเหล็ก การผูกเหล็ก และการวางเหล็กให้ถูกต้องเสียก่อน  
เมื่อเรียบร้อยแล้วให้ล้างแบบให้สะอาดและชุ่มนํ้าจึงลงมือเทได้ 
  2.4.4 ต้องใช้เครื่องสั่นคอนกรีตในการเทคอนกรีตทุกครั้ง ยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาต   
จากผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ขณะเทคอนกรีตต้องใช้เหล็กกระทุ้งและใช้เครื่องมือสั่นให้เน้ือคอนกรีต
ประสานกันแน่น ป้องกันรูพรุนที่จะเกิดขึ้น การใช้เครื่องสั่นคอนกรีตต้องใช้ให้ถูกวิธี ไม่เร็วหรือช้า
เกินไป ระวังอย่าให้เครื่องสั่นไปกระทบเหล็กเสริมจนหลวมหรือหลุดจากตําแหน่งที่อยู่ 
  2.4.5 เมื่อเทคอนกรีตส่วนใดรวดเดียวตลอดไม่ได้ ก็ให้หยุดเทคอนกรีตตามตําแหน่งดังน้ี 
   - สําหรับเสาให้เทถึงระดับ 2.5 ซม. ตํ่าจากท้องคานหัวเสา 
   - สําหรับคานให้เทถึงกลางคานและทํามุม 90 องศา คานที่มีความยาวเกินกว่า 
5.00  ม. และฐานรากให้เทเสร็จในครั้งเดียว 
   - สําหรับพ้ืนถึงกลางแผ่น 
   - สําหรับบันไดให้เทพร้อมกันทั้งแม่บันได และขั้นบันไดจนเสร็จ พร้อมส่วนคาน
รับช่วงบนของบันได 
   - วิศวกรผู้ออกแบบ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะกําหนดให้เป็นแห่ง ๆ 
แล้วแต่ความจําเป็น 
   เมื่อเทคอนกรีตต่อใหม่ ให้กระเทาะหน้าคอนกรีตเก่าออก แล้วแปรงด้วย 
แปรงลวดราดน้ําเปียกแล้วให้นําปูนราดให้ทั่วหน้าแล้วจึงเทคอนกรีตต่อไปได้ 
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 2.5 งานถอดแบบหล่อและค้ํายัน 
  2.5.1 จะถอดแบบหล่อและค้ํายันออกได้ก็ต่อเมื่อคอนกรีตมีกําลังอัดเพียงพอที่จะสามารถ
รับนํ้าหนักของคอนกรีตและนํ้าหนักอ่ืนๆ ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างต่อไป 
  2.5.2 ขั้นตอนและระยะเวลาในการถอดแบบหล่อและค้ํายัน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของ
ปูนซีเมนต์ ส่วนผสมของคอนกรีต ความสําคัญของโครงสร้าง ชนิดและขนาดของโครงสร้างนํ้าหนัก
ที่กระทําต่อโครงสร้าง อุณหภูมิ และอ่ืนๆ 
  2.5.3 กรณีโครงสร้างทั่วไปซึ่งมิได้มีข้อกําหนดระบุไว้ สามารถถอดแบบหล่อและค้ํายันโดย
มีค่ากําลังอัดของคอนกรีตขั้นตํ่าดังแสดงในตาราง 

ตาราง  กําลังอัดขั้นตํ่าของคอนกรีตสําหรับการถอดแบบหล่อและค้าํยันของโครงสร้างทั่วไป 

ชนิดแบบหล่อของโครงสร้าง กําลังอัดขั้นตํ่าของคอนกรีต (กก./ตร.ซม.) 

  แบบหล่อด้านข้างของเสา คาน       
  กําแพงและฐานราก 

50 

  แบบหล่อท้องพ้ืนและคาน 140 

 
  2.5.4 กรณีโครงสร้างทั่วไปซึ่งมิได้มีข้อกําหนดระบุไว้ และไม่มีผลทดสอบกําลังอัดของ
คอนกรีต ให้ใช้ระยะเวลาถอดแบบหล่อและค้ํายันเร็วที่สุดดังตาราง 

ตาราง  อายุขัน้ตํ่าของคอนกรีตสําหรับการถอดแบบหลอ่และค้ํายันของโครงสร้างทัว่ไป 

ชนิดแบบหล่อของโครงสร้าง อายุขั้นตํ่าของคอนกรีต (วัน) 

  แบบหล่อด้านข้างของเสา คาน       
  กําแพงและฐานราก 

2 

  แบบหล่อท้องพ้ืน 14 

  แบบหล่อท้องคาน 21 
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ข้อแนะนํา 
(1) ขั้นตอนและลําดับการถอดแบบหล่อและค้ํายัน ควรคํานึงว่าโครงสร้างซึ่งมีค้ํายันค้าง

อยู่บางส่วนจะสามารถรับแรงหรือโมเมนต์ที่จะเกิดขึ้นได้โดยไม่แตกร้าว 
(2) การกองวัสดุบนโครงสร้างคอนกรีต หลังจากถอดค้ํายันแล้ว ต้องตรวจสอบว่าไม่เป็น

อันตรายต่อโครงสร้าง เน่ืองจากโครงสร้างขณะน้ันอาจจะยังไม่สามารถรับนํ้าหนักบรรทุกได้ตามท่ี
ออกแบบไว้ นอกจากน้ี อาจจะต้องเคลื่อนย้ายวัสดุที่กองไว้บนโครงสร้างต้ังแต่ก่อนการถอดค้ํายัน
ออกไป หากตรวจพบว่าอาจเกิดอันตรายต่อโครงสร้างเมื่อถอดค้ํายันออก 

โครงสร้างบางส่วนที่จําเป็นจะต้องถอดแบบตามเวลาที่แตกต่างกว่าน้ี ให้ผู้รับจ้างสอบถาม
จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อน เมื่อถอดไม้แบบออกแล้วผู้รับจ้างจะต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้
ควบคุมงานก่อสร้างตรวจ ถ้าปรากฏว่ามีสิ่งบกพร่อง เช่น มีโพรง หรือเหล็กผิดลักษณะ จะต้อง
แก้ไขส่วนที่เก่ียวกับโครงสร้างน้ันให้ถูกต้องเสียก่อน 
  การซ่อมโพรงคอนกรีตให้ใช้ซีเมนต์ผสมนํ้าเหลวพอควร (อัตราส่วน 1 : 1) อุดให้เรียบเป็น
ผิวเดียวกัน ก่อนอุดต้องราดนํ้าปูนที่โพรงให้ชุ่ม 
 2.6 การบ่มคอนกรีต 
  2.6.1 เมื่อเทคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องป้องกันคอนกรีตไม่ให้โดนแดด นํ้าหรือนํ้าฝน 
และหลังจากเทคอนกรีตแล้ว 24 ชม. จะต้องบ่มคอนกรีตให้ชุ่มนํ้าอยู่ตลอดเวลาอย่าน้อย 7 วัน โดยใช้
นํ้าหล่อหรือกระสอบป่านคลุมให้ทั่วแล้วใช้นํ้าราดให้ชุ่ม หรือใช้วัสดุอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับประเภท
ของงานก่อสร้าง ทําการบ่มคอนกรีต ทั้งน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  หรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสียก่อน ในกรณีที่เป็นงานพิเศษ การบ่มคอนกรีตจะกําหนดระยะเวลาให้
ตามประเภทของาน 
  2.6.2 วิธีต่าง ๆ ของการบ่มคอนกรีต 
   - โดยการใช้นํ้าฉีดหรือพรมนํ้าให้ชุ่มอยู่เสมอ 
   - โดยการใช้กระสอบคลุมแล้วราดนํ้าให้ชุ่มอยู่เสมอ 
   - โดยการใช้สารประกอบเคมี สําหรับพ่นคลุมเป็นเย่ือบาง ๆ 
   - โดยการใช้แผงวัสดุกันนํ้าซึม ปิดคลุมให้มิดชิดโดยตลอด 
   - โดยการใช้ดินเหนียวก้ันขอบขังนํ้าไว้ 
   - โดยการใช้ทราย ขี้เลื่อย หรือดินคลุม แล้วราดนํ้าให้ชุ่มอยู่เสมอ 
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   ถ้าบ่มคอนกรีตไม่ถูกต้องตามที่ กําหนดไว้และเป็นเหตุให้คอนกรีตเสียกําลัง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีอํานาจสั่งให้ทุบทิ้งแล้วหล่อใหม่ได้ 
 2.7 การแต่งผิวคอนกรีต 
  2.7.1 คอนกรีตที่จะแต่งผิวด้วยการฉาบปูนหรือวิธีต่างๆ ให้ทําผิวให้หยาบ เพ่ือความยึดตัว
ของวัสดุแต่งผิว 
  2.7.2 ในกรณีที่ต้องการความประณีตทางสถาปัตยกรรม ผิวคอนกรีตส่วนใดที่ต้องการ  ให้
เรียบ แต่ปรากฏว่าเมื่อถอดแบบออกแล้วขรุขระ ผู้รับจ้างจะต้องตกแต่งให้ตรงตามความ 
ประสงค์ของงาน 
  2.7.3 คอนกรีตที่แต่งผิวก็ดี ที่ไม่ฉาบปูนก็ดี ที่ฉาบปูนก็ดี ต้องเตรียมผิวให้เป็นไปตาม
ลักษณะงานน้ันๆ 
  2.7.4 คอนกรีตไม่ฉาบปูน ให้แต่งผิวเรียบตามวิธีที่เหมาะสม แล้วล้างสะอาด ทั้งน้ีต้องให้
เป็นคอนกรีตที่มีแนวระยะผิวที่ถูกต้องตามขนาดทุกส่วน 
 2.8 รอยต่อในการก่อสร้าง 
  2.8.1 ในกรณีที่มิได้ระบุตําแหน่งและรายละเอียดของรอยต่อไว้ในแบบ จะต้องจัดทําและ
เลือกวางในตําแหน่งที่จะไม่ทําให้โครงสร้างเสียความแข็งแรงมากเกินไป ผิวคอนกรีตตรงรอยต่อ
จะต้องสะอาดและกําจัดฝ้านํ้าปูนออกให้หมด และต้องพรมนํ้าให้เปียกทั่ว ราดด้วยนํ้าปูนซีเมนต์ 
ข้น ๆ ก่อนเทคอนกรีตทับรอยต่อกัน 
  2.8.2 ก่อนที่จะเทคอนกรีต คานหรือแผ่นพ้ืนซึ่งรองรับด้วยเสาหรือผนัง จะต้องรอให้
คอนกรีต เสา หรือผนังน้ันแข็งตัวเสียก่อน และให้ถือว่า คาน แป้นหูช้าง หัวเสา และส่วนของคาน
ขยายปลายเป็นส่วนหน่ึงของระบบพ้ืนทั้งหมดฉะน้ันจะต้องหล่อให้เป็นเน้ือเดียวกัน 
  2.8.3 รอยต่อในการก่อสร้างระบบพ้ืน อาจจะอยู่บริเวณก่ึงกลางของช่วงแผ่นพ้ืน 
หรือคานขอบได้ ในกรณีคานขอบติดกับคานหลักตรงบริเวณก่ึงกลางช่วง ให้เลื่อนรอยต่อในคาน
ออกไปอีกเป็นระยะสองเท่าของความกว้างของคาน 
 2.9 วัสดุที่ฝังในคอนกรีตและช่องเปิดในแผ่นพ้ืนคอนกรีต 
  2.9.1 ก่อนเทคอนกรีต จะต้องฝังปลอก ไส้ สมอ และวัสดุอ่ืนๆ ที่จะต้องทํางานต่อไป
ภายหลังให้เรียบร้อย 
  2.9.2 จะต้องจัดวางแผ่นก้ันนํ้า ท่อประปา ท่อร้อยเสาไฟ และสิ่งซึ่งจะฝังอ่ืนๆ เข้า 
ที่ให้ถูกตําแหน่งอย่างแน่นอน และยึดให้ดีเพ่ือมิให้เกิดการเคลื่อนตัว สําหรับช่องว่างในปลอกไส้
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และร่องสมอ จะต้องอุดด้วยวัสดุที่จะเอาออกได้ง่ายเป็นการช่ัวคราว เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้
คอนกรีตไหลเข้าไปในช่องว่างน้ัน 
  2.9.3 ให้ส่งแบบขยายรายละเอียดการฝังวัสดุในคอนกรีต และช่องเปิดในแผ่นพ้ืน (Shop 
Drawing) ให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนดําเนินการ 
 2.10 การซ่อมปะผิวคอนกรีตที่ชํารุด 
  2.10.1 ห้ามปะซ่อมรูร้อยเหล็กยึดและเนื้อที่ที่ชํารุดทั้งหมด ก่อนที่วิศวกรหรือผู้แทน  ผู้ว่า
จ้างจะได้ตรวจสอบแล้ว 
    2.10.2 สําหรับคอนกรีตที่เป็นรูพรุนเล็ก ๆ และชํารุดเล็กน้อย หากวิศวกรลงความเห็นว่า
พอที่จะซ่อมแซมให้ดีได้ จะต้องสะกัดคอนกรีตที่ชํารุดออกให้หมดจนถึงคอนกรีตดี เพ่ือป้องกันมิให้
นํ้าในมอร์ต้าที่จะปะซ่อมน้ันถูกดูดซึมไป จะต้องราดนํ้าบริเวณคอนกรีตที่จะปะซ่อมและเนื้อที่
บริเวณโดยรอบเป็นระยะออกมาอย่างน้อย 14 ซม . มอร์ต้าที่จะใช้เป็นตัวประสานจะต้อง
ประกอบด้วย ส่วนผสมของซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทรายละเอียดซึ่งผ่านตะแกรงเบอร์ 30 หน่ึงส่วน ให้
ละเลงมอร์ต้าน้ีให้ทั่วพ้ืนที่ผิว 
  2.10.3 ส่วนผสมสําหรับใช้อุด ให้ประกอบด้วยซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทรายที่ใช้ผสมคอนกรีต  2 
1/2 ส่วน โดยปริมาตรช้ืนหลวม สําหรับคอนกรีตเปลือยภายนอกให้ผสมซีเมนต์ขาวเข้ากับซีเมนต์
ธรรมดาบ้าง เพ่ือให้ส่วนผสมท่ีปะซ่อมมีสีกลมกลืนกับสีของคอนกรีตข้างเคียง ทั้งน้ีโดยใช้วิธีทดลอง
หาส่วนผสมเอาเอง 
 2.11 การเก็บวัสดุ 
  2.11.1 ปูนซีเมนต์ถุง จะต้องเก็บในเรือนที่มีหลังคาและผนังปิดโดยรอบและยกพ้ืนหรือ
กรณีปูนซีเมนต์ผงให้ใช้ถังเก็บหรือไซโลท่ีป้องกันความช้ืนและความสกปรกได้ ในการจัดส่งให้ส่งใน
ปริมาณเพียงพอที่จะไม่ทําให้งานคอนกรีตชะงักหรือล่าช้า และจะต้องแยกวัสดุที่ส่งมาแต่ละครั้งให้
เป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกัน 
  2.11.2 การกองมวลรวมจะต้องป้องกันมิให้เกิดการปะปนกันระหว่างมวลรวมซึ่งมีขนาด
และชนิดต่างกัน และมิให้เกิดการสกปรกจากดินโคลนหรือสิ่งไม่พึงประสงค์ใดๆ  
  2.11.3 การเก็บสารผสมเพ่ิม จะต้องระวังมิให้เกิดการเปรอะเปื้อน การระเหยหรือเสื่อม
คุณภาพตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิต 
  2.11.4 ปูนซีเมนต์ที่เปียกนํ้าหรือช้ืนจนจับตัวแข็งเป็นก้อน แม้เป็นบางส่วน ห้ามนํามาใช้
โดยเด็ดขาด 
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 2.12 เหล็กเสริมคอนกรีต ระบุไว้ในภาคผนวกคู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบก 
 2.13 การต่อเหล็กเสริม 
  2.13.1 ต่อโดยวิธีทาบ ระยะทาบต้องไม่น้อยกว่า 48 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของ
เหล็กเส้น ในกรณีของเหล็กเส้นกลมธรรมดา และ 36 เท่าสําหรับเหล็กข้ออ้อย แล้วให้ผูกมัดด้วย
ลวดผูกเหล็กเบอร์ 16 SWG. 
  2.13.2 ต่อโดยวิธีเช่ือม จะต้องให้กําลังของรอยเช่ือมไม่น้อยกว่า 1.25 เท่าของกําลังเหล็ก
เสริมน้ัน 
  2.13.3 สําหรับเหล็กเสริมที่โผล่ทิ้งไว้ เพ่ือจะต่อกับเหล็กของส่วนที่จะต่อเติมภายหลัง 
จะต้องหาทางป้องกันมิให้เสียหายและผุกร่อน 

รอยต่อในเหลก็เสริม 
ชนิดขององค์อาคาร ชนิดรอยต่อ ตําแหน่งของรอยต่อ 

คาน, พื้น, ผนัง 
 
เสา 
 
ฐานราก 

ต่อทาบ , ต่อเชื่อม (สําหรับขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 19 มม.) 
ต่อทาบ ,ต่อเชื่อม (สําหรับขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 19 มม.) 
ห้ามต่อ 

เหล็กบนต่อที่กลางคาน เหล็กล่างต่อที่หน้า
เสาถึงระยะ 1/5 จากศูนย์กลางเสาเหนือ
ระดับพื้น 1 ม. จนถึงระดับกึ่งกลางความสูง 

 2.14 ความหนาของคอนกรีตที่หุ้มเหล็ก วัดจากผิวเหล็กหากไม่ได้กําหนดไว้ในแบบ ให้คอนกรีต ที่
ห่อหุ้มเหล็กเสริมต้องมีความหนาอย่างน้อยดังน้ี.- 
    - ฐานราก หนา  5 ซม. 
    - คานและเสา หนา 3  ซม. 
      - แผ่นพ้ืน หนา  2 ซม. 
    - ในพ้ืนที่ที่ดินมีความเป็นกรด, ด่างมาก หรือใกล้ทะเล หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. หรือตาม
แบบกําหนด 
 2.15 งานคอนกรีตมาตรฐานที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษ 
    2.15.1 อัตราส่วนผสมคอนกรีต 1:2:4 โดยปริมาตรใช้นํ้าประมาณ 29 ลิตร ต่อนํ้าหนัก
ซีเมนต์ 1 ถุง ระยะยุบตัว (Slump) ไม่เกิน 7 ซม. สําหรับตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ  ขนาด 15 x 15 x 15 
ลบ.ซม. เมื่อคอนกรีตอายุ 28 วัน จะต้องรับแรงอัดประลัยไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ซม. 
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  2.15.2 หากผู้รับจ้างจะใช้อัตราส่วนผสมที่นอกเหนือไปจากน้ี จะต้องส่งรายการคํานวณ
พร้อมทั้งแสดงผลการทดสอบแรงอัดประลัยต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณา และจะต้องไม่น้อยกว่าที่
กําหนดไว้ในข้อ 2.15.1 

  2.15.3 ส่วนผสมที่นอกเหนือไปจากที่ได้กําหนด เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งรายการคํานวณแล้ว
จะต้องทําตัวอย่างการทดสอบ 6 ตัวอย่าง ซึ่ง 3 ตัวอย่าง จะนําไปทดสอบหาค่าแรงอัดประลัย 
ในระยะ 7 วัน และอีก 3 ตัวอย่าง หาแรงอัดประลัยในระยะ 28 วัน ผลของการทดสอบหาแรงอัด
ประลัยน้ีผู้รับจ้างจะต้องเสนอผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนทําการก่อสร้าง 

2.15.4 ถ้าผลของการทดสอบหาแรงอัดประลัย เมื่อคอนกรีตมีอายุ 28 วัน ตํ่ากว่า 
ค่าแรงอัดประลัยที่กําหนดไว้ตามข้อ 2.15.1 หรือถ้าแรงอัดประลัยในระยะ 7 วัน ตํ่ากว่าที่ควรจะเป็น 
จะต้องส่งผลการคํานวณใหม่ และเสนอผลการทดสอบใหม่จนกว่าจะได้แรงอัดประลัยตามกําหนด 
  2.15.5 ส่วนผสมใดเมื่อนําไปใช้งานก่อสร้างแล้ว ภายหลังจากการทดสอบแล้ว ปรากฏว่า
กําลังของคอนกรีตที่ได้ตํ่ากว่าข้อกําหนดของคอนกรีตส่วนที่นําไปใช้งานก่อสร้างน้ัน จะต้องทดสอบ
โดยผู้ว่าจ้างอีกคร้ัง หากใช้ไม่ได้ผู้รับจ้างต้องทุบคอนกรีตส่วนน้ัน ๆ ออก เพ่ือทําการหล่อใหม่ 
 2.16 พ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูป พ้ืนคอนกรีตอัดแรง และโครงสร้างสําเร็จรูปอ่ืน ๆ 
     - หากผู้รับจ้างจะใช้พ้ืนสําเร็จรูปตามที่ กําหนดไว้ในแบบ ให้ใช้ค่าความปลอดภัย 
(Factor Of Safety) ไม่น้อยกว่า 2.0 
    - ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบรูปรายละเอียด รายการคํานวณและอ่ืน ๆ ที่จําเป็นรวมทั้ง  
แคตตาล็อคซึ่งมีสามัญวิศวกร (โยธา) รับรองมาให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและอนุมัติก่อนนําไปใช้ 
    - ในกรณที่จะขออนุมัติใช้แบบที่แตกต่างไปจากแบบรูปที่กําหนดไว้ ให้ผู้รับจ้างส่ง
รายละเอียดของพ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูป หรือโครงสร้างสําเร็จรูปมาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาตรวจสอบ
และเห็นชอบก่อนจึงจะนําไปใช้ในการก่อสร้างได้ 

3. งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ 
 3.1 ขอบเขตของงาน งานที่ต้องทําตามความต้องการในหมวดนี้คืองานทําโครงสร้างเหล็กและ
สิ่งก่อสร้างเหล็กทุกชนิดที่เป็นเหล็กตามแบบรูปรายการกําหนด 
 3.2 วัสดุ เหล็กรูปพรรณทั้งหมดจะต้องมีคุณสมบัติตาม มอก.1227 – 2558 หรือ AISC หรือ 
JIS หรือ BS 
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 3.3 การกองเก็บวัสดุ การเก็บเหล็กรูปพรรณทั้งที่ประกอบแล้วและยังไม่ได้ประกอบ จะต้องเก็บ
ไว้บนพ้ืนยกเหนือพ้ืนดิน จะต้องรักษาเหล็กให้ปราศจากฝุ่น ไขมันหรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ และ
ต้องระวังรักษาอย่าให้เหล็กเป็นสนิม ในกรณีที่ไม่มีโรงเก็บให้คลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิด 
 3.4 รูและช่องเปิด การเจาะหรือตัดหรือกดทะลุให้เป็นรู ต้องกระทําต้ังฉากกับผิวของเหล็กและ
ห้ามขยายรูด้วยความร้อนเป็นอันขาด ในเสาที่เป็นเหล็กรูปพรรณซึ่งต่อกับคาน ค.ส.ล.จะต้องเจาะรู
ไว้เพ่ือให้เหล็กเสริมในคานคอนกรีตสามารถล็อคได้ รูจะต้องเรียบร้อยปราศจากรายขาดหรือแหว่ง 
ขอบซึ่ งคมอันเกิดจากการเจาะด้วยสว่าน  ให้ขจัดออกให้หมดด้วยเครื่องมือ โดยลบมุม 
2 มม. ช่องเปิดอ่ืน ๆ เหนือ จากรูสลักเกลียวจะต้องเสริมแหวนเหล็ก ซึ่งมีความหนาไม่น้อยกว่า
ความหนาขององค์อาคารที่เสริมน้ัน รูหรือช่องเปิดภายในของแหวนจะต้องเท่ากับช่องเปิดขององค์
อาคารที่เสริมน้ัน 
 3.5 การประกอบและการยกติดต้ัง 
  3.5.1 แบบขยาย ก่อนจะทําการประกอบเหล็กรูปพรรณทุกช้ินถ้าในแบบมิได้กําหนดไว้ 
ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบขยายต่อผู้แทนของผู้ว่าจ้างเพ่ือรับความเห็นชอบ 
   3.5.1.1 จะต้องจัดทําแบบที่สมบูรณ์ แสดงรายละเอียดเก่ียวกับการตัดต่อ
ประกอบและการติดต้ังสลักเกลียว, รอยเช่ือมและรอยต่อที่จะกระทําในโรงงาน 
   3.5.1.2 สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
   3.5.1.3 จะต้องมีสําเนาเอกสารแสดงบัญชีวัสดุ และวิธีการยกติดต้ัง ตลอดจนการ
ยึดโยงช่ัวคราว 
  3.5.2 การประกอบและยกติดต้ัง 
   3.5.2.1 ให้พยายามประกอบที่โรงงานให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ 
   3.5.2.2 การตัดเฉือน ตัดด้วยไฟ สกัดและกดทะลุ ต้องกระทําอย่างละเอียดประณีต 
   3.5.2.3 องค์อาคารที่วางทาบกันจะต้องวางให้แนบสนิทเต็มหน้า 
   3.5.2.4 การติดตัวเสริมกําลังและองค์อาคารยึดโยงให้กระทําอย่างประณีต 
สําหรับตัวเสริมกําลังที่ติดแบบอัดแน่นต้องให้สนิทจริง ๆ 
   3.5.2.5 รายละเอียดให้เป็นไปตาม “มาตรฐานสําหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” 
ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ที่ 1003 – 18 ทุกประการ 
   3.5.2.6 ห้ามใช้วิธีเจาะรูด้วยไฟ จะต้องแก้แนวต่างๆ ให้ตรงตามแบบรูปที่เจาะรู
ไว้ไม่ถูกต้องจะต้องอุดให้เต็มด้วยวิธีเช่ือมและเจาะรูใหม่ให้ถูกตําแหน่ง 
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   3.5.2.7 ไฟที่ใช้ตัดควรมีเคร่ืองมือกลเป็นตัวนํา 
 3.6 การเช่ือม 
  3.6.1 ให้เป็นไปตามมาตรฐาน AWS. สําหรับการเช่ือมในงานก่อสร้างอาคาร AWS.  
  3.6.2 ผิวหน้าที่จะทําการเช่ือมจะต้องสะอาดปราศจากสะเก็ดร่อน, ตะกรันสนิม ไขมัน    
สีและวัสดุแปลกปลอมอ่ืน ๆ ที่จะทําให้เกิดผลเสียต่อการเช่ือมได้ 
  3.6.3 ในระหว่างการเช่ือมจะต้องยึดช้ินส่วนที่จะเช่ือมติดกันให้แน่นเพ่ือให้ผิวแนบสนิท
สามารถทาสีอุดได้โดยง่าย 
  3.6.4 หากสามารถปฎิบัติได้ ให้พยายามเช่ือมในตําแหน่งราบ 
  3.6.5 ให้วางลําดับการเช่ือมให้ดี เพ่ือหลีกเลี่ยงการบิดเบ้ียวแรงตกค้าง ในระหว่าง
กระบวนการเช่ือม 
  3.6.6 ในการเช่ือมแบบชน จะต้องเช่ือมในลักษณะที่จะให้ได้การจมเข้า (Penetration) โดย
สมบูรณ์ โดยไม่ให้มีกระเปาะตะกรันขังอยู่ ในกรณีน้ีอาจใช้วิธีลบมุมตามขอบหรือ Backing Plates 
ก็ได้ 
  3.6.7 ช้ินส่วนที่จะต่อเช่ือมแบบทาบ จะต้องวางให้ชิดกันที่สุดเท่าที่จะมากได้ และไม่ว่า
กรณีใดจะต้องห่างกันไม่เกิน 6 มิลลิเมตร 
 3.7 งานสลักเกลียว 
  3.7.1 การตอกสลักเกลียวจะต้องกระทําด้วยความประณีต โดยไม่ทําให้เกลียวเสียหาย 
  3.7.2 ต้องแน่ใจว่าผิวรอยต่อเรียบและผิวที่รองรับจะต้องสัมผัสกันเต็มหน้าก่อนจะทําการ
ขันเกลียว 
  3.7.3 ขันรอยต่อด้วยสลักเกลียวทุกแห่งให้แน่น โดยใช้กุญแจปากตายที่ถูกขนาด 
  3.7.4 เมื่อขันสลักเกลียวแน่นแล้ว ให้ทุบปลายเกลียวเพ่ือมิให้แป้นสลักเกลียวคลายตัว 
 3.8 การต่อและประกอบในสนาม 
  3.8.1 ให้ปฏิบัติตามท่ีระบุในแบบขยายและคําแนะนําในการยกติดต้ังโดยเคร่งครัด 
  3.8.2 ค่าผิดพลาดที่ยอมให้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 
  3.8.3 จะต้องทําน่ังร้านค้ํายัน ยึดโยง ฯลฯ ให้พอเพียง เพ่ือยึดโครงสร้างให้แน่นหนา 
และอยู่ในแนวและตําแหน่งที่ต้องการ และเพ่ือความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานจนกว่างานประกอบ
จะเสร็จเรียบร้อย และแข็งแรงดีแล้ว 
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  3.8.4 หมุด ให้ใช้สําหรับยึดช้ินส่วนต่าง ๆ เข้าหากันโดยไม่ให้เหล็ก (โลหะ) เกิดการบิด
เบ้ียวหรือชํารุดเท่าน้ัน 
  3.8.5 ห้ามใช้วิธีตัดด้วยแก๊ส นอกจากจะได้รับอนุญาตจากวิศวกร 
  3.8.6 สลักเกลียวยึดและสมอ ให้ต้ังโดยใช้แบบนําเท่าน้ัน 
 3.9 แผ่นรองรับ 
  3.9.1 ใช้ตามท่ีกําหนดในแบบขยาย 
  3.9.2 ให้รองรับและปรับแนวด้วยลิ่มเหล็ก 
  3.9.3 หลังจากได้ยกติดต้ังเสร็จเรียบร้อย ให้อัดมอร์ต้าชนิดไม่หดตัว และใช้ผงเหล็กเป็นมวล
รวมใต้แผ่นรองรับให้แน่นแล้วติดขอบลิ่มให้เสมอกับขอบของแผ่นรองรับ โดยทิ้งส่วนที่เหลือไว้ในที่ 
 3.10 การป้องกันเหล็กมิให้ผุกร่อน หมายถึง การทาสีและการป้องกันการผุกร่อนของงานเหล็ก
ตามกําหนดไว้ในรายการงานทาสี 

4. งานมุงหลังคา  
 4.1 การมุงหลังคากระเบ้ืองคอนกรีต 
  4.1.1 ให้ติดต้ังตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต และอุปกรณ์หลังคาต่าง ๆ เช่น 
อุปกรณ์ที่ ใช้ ยึดกระเบ้ือง (ตะปูเกลียวยึดกระเบ้ือง, ขอยึดกระเบ้ืองและขอยึดเชิงชาย )  
แผ่นปิดรอยต่อสําเร็จรูป แผ่นปิดเชิงชาย สีทาปูนใต้ครอบ ฯลฯ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตราสินค้าเดียวกับ
กระเบ้ืองมุงหลังคา 
  4.1.2 การจัดระยะแป ให้จัดระยะแปท่ีแถวแรกบริเวณเชิงชาย แถวอ่ืน ๆ ในผืนหลังคา
และแถวคู่บนสุดบริเวณสันหลังคาให้ถูกต้องตามข้อกําหนดการใช้กระเบ้ืองของตราสินค้าน้ันๆ  
  4.1.3 การมุงกระเบ้ือง ให้มุงสลับแผ่นเพ่ือป้องกันการรั่วซึมบริเวณลิ้นรางด้านข้าง 
กระเบ้ือง โดยให้แนวลอนกระเบ้ืองได้แนวตรงกัน สวยงาม ไม่คดงอ 
  4.1.4 การยึดกระเบื้อง หากในแบบรูปไม่ได้ระบุรายละเอียดวิธีการยึดกระเบื้องเอาไว้ ให้
ถือว่าต้องทําการยึดกระเบื้องด้วยตะปูเกลียวยึดกระเบื้องทุกแผ่น พร้อมยึดกระเบื้องแถวแรกตลอด
แนวเชิงชายทุกแผ่นให้ติดกับแปแถวสุดท้ายที่ติดกับไม้เชิงชายด้วยตะปูเกลียว 

4.1.5 การเลือกใช้ตะปูเกลียวยึดกระเบ้ืองให้เหมาะสมกับแป ให้ถือเกณฑ์ดังน้ี 
 - ตะปูเกลียวยึดกระเบ้ืองขนาด 2 1/4 น้ิว ชนิดปลายแหลมธรรมดา ใช้สําหรับ

ยึดกระเบ้ืองติดกับแปไม้ หรือแปเหล็กเคลือบสังกะสีสําเร็จรูป ที่มีความหนาของเน้ือเหล็กไม่เกิน  
0.55 มม.  
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 - ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องขนาด 2 1/2 น้ิว ชนิดปลายสว่าน ที่สามารถเจาะทะลุแป
เหล็กที่มีความหนาของเน้ือเหล็กไม่เกิน 3.2 มม. ได้โดยไม่ต้องเจาะรูนํา ใช้สําหรับยึดกระเบ้ืองติดกับ
แปเหล็กเคลือบสังกะสีสําเร็จรูป ที่มีความหนาของเนื้อเหล็กอยู่ระหว่าง 0.70 – 1.00 มม.หรือแป
เหล็กรูปพรรณ ที่มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม รูปตัวซี หรือรูปตัวยู และมีความหนาของเนื้อเหล็กไม่เกิน 
3.2 มม. 

 - ตะปูเกลียวยึดกระเบ้ืองขนาด 4 น้ิว ชนิดปลายสว่าน ที่สามารถเจาะทะลุ 
แปเหล็ก ที่มีความหนาของเน้ือเหล็กไม่เกิน 3.2 มม. ได้โดยไม่ต้องเจาะรูนํา ใช้สําหรับยึดกระเบ้ือง
ติดกับแปเหล็กรูปพรรณ ที่มีหน้าตัดรูปฉาก ขนาดใหญ่สุดไม่เกิน 40 มม. และมีความหนาของ เน้ือ
เหล็กไม่เกิน 3.2 มม. 
  4.1.6 กระเบ้ืองส่วนที่จําเป็นต้องตัด เช่น กระเบ้ืองบริเวณตะเข้สัน ตะเข้ราง เป็นต้น ให้
ตัดกระเบ้ืองด้วยมอเตอร์ไฟเบอร์อย่างประณีต พร้อมยึดเศษกระเบ้ืองให้แน่น ไม่ไหลหลุดออกมา 
  4.1.7 การติดต้ังครอบสันและตะเข้สัน 
   - ในกรณีที่ติดต้ังโดยระบบเปียกด้วยการวางปูนทรายใต้ครอบ ให้ใช้ส่วนผสม ของ
ปูนทรายตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกําหนด และปฏิบัติตามกรรมวิธีของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด 
   - ในกรณีที่ต้องติดต้ังครอบโดยระบบแห้ง ด้วยการใช้ชุดอุปกรณ์ยึดครอบ แบบ  
Dry Tech System (การยึดครอบเชิงกล โดยยึดครอบด้วยตะปูเกลียวติดกับชุดเหล็กรองรับครอบ
และติดต้ังแผ่นกันรั่วคลุมกระเบ้ืองตลอดแนวสันหลังคาและตะเข้สัน โดยซ้อนอยู่ใต้ครอบ) ให้
เลือกใช้ชุดอุปกรณ์ติดต้ังครอบแบบ Dry Tech System ตราสินค้าเดียวกับ กระเบ้ืองมุงหลังคา
และติดต้ังตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
  4.1.8 ในบริเวณที่ เป็นจุดต่อในผืนหลังคา เช่น บริเวณป้ันลมชนตะเข้สัน บริเวณ 
สันหลังคาชนหัวตะเข้รางนํ้า บริเวณตะเข้สันชนปีก ค.ส.ล. เป็นต้น ให้ติดต้ังแผ่นปิดรอยต่อ
สําเร็จรูปเพ่ือป้องกันการรั่วซึม ห้ามใช้วิธีการยารอยต่อในบริเวณดังกล่าวด้วยปูนทรายเพียงอย่างเดียว 
โดยไม่ได้ติดต้ังแผ่นปิดรอยต่อสําเร็จรูปร่วมด้วย 
  4.1.9 ให้แต่งสีบริเวณส่วนที่เป็นรอยตัดกระเบ้ืองบริเวณตะเข้ราง ตามแนวปูนทราย 
ใต้ครอบ และบริเวณที่ยาปูนทรายเสริมแผ่นปิดรอยต่อสําเร็จรูปกันรั่ว เป็นต้น โดยเลือกใช้สี
เดียวกับกระเบ้ือง ทาให้กลมกลืนกัน ห้ามใช้สีทาทับบนกระเบ้ืองและครอบหลังคาที่เลอะคราบ
สกปรกต่าง ๆ โดยเด็ดขาด 
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  4.1.10 รางน้ําตะเข้ 
   - วัสดุที่ใช้ทํารางนํ้าตะเข้ให้ใช้เป็นแผ่นเหล็กอาบสังกะสี แผ่นเหล็กอาบสังกะสี
เคลือบสี หรือแผ่นเหล็กไร้สนิม ขนาดไม่บางกว่า 0.30 มม. พับขึ้นรูปตามที่กําหนด หรือใช้
ผลิตภัณฑ์รางน้ําตะเข้สําเร็จรูปตราเดียวกับกระเบ้ืองมุงหลังคาโดยติดต้ังตามมาตรฐานและกรรมวิธี
ของผู้ผลิต 
   - ลักษณะของรางนํ้าตะเข้ ต้องพับขึ้นรูปในลักษณะที่มีร่องรางน้ําเป็นรูปตัวยู โดย
ขนาดของร่องรางและความกว้างของปีกรางที่สอดใต้แผ่นกระเบ้ืองต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะรับ
ปริมาณนํ้าฝนบนผืนหลังคาน้ัน ๆ ได้ บริเวณปลายปีกรางนํ้าตะเข้ทั้งสองข้างให้พับทําขอบเพ่ือ
เสริมความแข็งแรง ตามมาตรฐานข้อกําหนดของบริษัทผู้ผลิต 
   - การติดต้ัง ให้สอดใต้แผ่นกระเบื้อง การต่อระหว่างท่อนรางน้ําตะเข้ให้วางท่อน
บนทับท่อนล่าง ซ้อนไม่น้อยกว่า 20 ซม. พร้อมยึดรั้งรางนํ้าตะเข้ที่บริเวณปลายขอบปีก รางทั้งสอง
ข้างให้ติดกับโครงสร้างหลังคาให้แน่น ห้ามตอก หรือเจาะรูบริเวณร่องรางน้ําตะเข้ หรือกระทําการ
อย่างหน่ึงอย่างใดอันเป็นเหตุให้รางน้ําตะเข้เกิดการรั่วซึมโดยเด็ดขาด 
 4.1.11 รางน้ําฝนไวนิล 
  - การติดต้ังรางนํ้าฝนไวนิลเข้ากับเชิงชาย 
   1. กรณีเชิงชายตรงสามารถติดต้ังตะขอแขวนรางเข้ากับเชิงชาย โดยใช้ตะขอ
แขวนราง 90 องศา  
   2. กรณีเชิงชายเอียงสามารถติดต้ังตะขอแขวนรางเข้ากับเชิงชาย โดยใช้ตะขอ
แขวนราง 30 องศา  
   3. กรณีเชิงชายมุมอ่ืนๆ หรือมีความไม่สม่ําเสมอ สามารถใช้แผ่นปรับองศา ใน
การปรับมุมตะขอแขวนรางโดย( 1 แผ่นปรับได้ 2 องศา ) 
  - หาเส้นทางลงท่อระบายนํ้าฝน เพ่ือให้นํ้าระบายได้อย่างดีที่สุด โดยคํานึงถึง
ปัจจัย ต่อไปน้ี 
   1. ทุกความยาว 12 เมตร หรือ ทุกๆ 50 ตรม.ของพ้ืนที่หลังคา ต้องมีท่อระบาย
นํ้าอย่างน้อย 1 จุด 
   2. ทางลงของท่อระบายนํ้า ควรติดใกล้กับท่อระบายนํ้าของบ้าน หรือลงบนพ้ืน
แข็ง เช่น คอนกรีต ฯ เป็นต้น หากลงในสวนควรใช้ก้อนหินเล็กๆ วางบริเวณจุดลงของนํ้า และไม่ควร
ปล่อยนํ้าลงระเบียง เพราะนํ้าอาจซึมเข้าภายในบ้านได้ 
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   3. คํานวณรายการอุปกรณ์ต่างๆ ให้เพียงพอกับการใช้งาน  
  - ขั้นตอนการติดต้ัง 
   1. หาระดับบนเชิงชาย เพ่ือติดต้ังรางนํ้า โดยใช้สายวัดระดับนํ้า 
   2. ดีดเต๊าเพ่ือกําหนดความลาดเอียงของรางน้ําฝน  
    ** ข้อกําหนดความลาดเอียงของรางนํ้า คือ 1 เมตร เอียง 2 มิลลิเมตร  
(2 เซนติเมตร : 10 เมตร) เพ่ือให้ระบายนํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
   3. ติดตะขอแขวนรางเข้ากับเชิงชายบ้าน โดยให้ระยะตะขอแขวนรางตัวแรก 
ห่างจากมุมเชิงชาย 30 เซนติเมตร และตะขอแขวนรางตัวต่อไปห่างกันเฉลี่ยไม่เกิน 60 เซนติเมตร
และยึดด้วยสกรูให้ครบท้ัง 4 ตัว จากนั้นขึงเอ็นที่ปลายของตะขอแขวนรางทั้ง 2 ตัว เพ่ือใช้เป็นแนว
วัดมุมควํ่า มุมเงย และระยะยื่นของตะขอแขวนรางตัวอ่ืนๆ ต่อไป 
   4. ประกอบช้ินส่วนต่างๆ ของรางนํ้าฝนเข้าด้วยกันโดยใช้นํ้ายาประสานท่อ 
เบ้ืองต้นต้องเจียรปลายรางให้ระยะลึกจากขอบราง 3 เซนติเมตร และมีมุมประมาณ 30 องศาก่อน
ทุกครั้ง เพ่ือให้ง่ายต่อการประกอบ จากน้ันทาน้ํายาประสานท่อ ทั้งด้านนอกและด้านในทุกแนวที่มี
การเช่ือมต่อ  
    ** ห้าม ทานํ้ายาประสานท่อที่ครอบเช่ือมราง 
   5. นํารางนํ้าฝนทีประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วไปติดกับตะขอแขวนราง (ที่ติดอยู่
กับเชิงชาย) โดยเก่ียวรางนํ้าฝน ที่ปลายตะขอแขวนรางด้านนอกก่อน จากน้ันดันขอบรางอีกข้าง
เข้าไปยังจุดล็อคด้านในของตะขอแขวนราง 
   6. ติดครอบเช่ือมรางเข้ากับรางนํ้าฝน  โดยเลื่อนรางเข้ามาในครอบเช่ือมราง
ข้างละ 6 เซนติเมตร ทั้ง 2 ข้าง โดยให้ครอบเชื่อมรางอยู่ก่ึงกลางของตะขอแขวนรางที่มีระยะห่าง
ไม่เกิน 35 เซนติเมตร 
   7. กรณีใช้ตะขอแขวนรางแบบกลม สามารถติดกับครอบเช่ือมรางได้เลย กรณีที่
ใช้ท่อระบายนํ้าแบบเหลี่ยม ต้องใช้ตัวแปลงท่อระบายนํ้าฝน ต่อที่ครอบเช่ือมรางก่อน จึงจะ
สามารถใส่ท่อระบายนํ้าฝนได้ และ ใช้นํ้ายาประสานท่อ ในการเช่ือมต่อประกอบท่อบายนํ้าฝนทั้ง 
2 กรณี  
   8. ต่อข้องอ 30 / 90 องศา เข้ากับท่อระบายน้ําฝน ด้วยนํ้ายาประสานท่อ 
จากน้ันนําท่อระบายนํ้าฝนและข้อต่อที่ประกอบกันแล้วไปวัดระยะตัด โดยเผื่อระยะสวมเข้ากับข้อ
งออีก 1 เซนติเมตร 
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   ** ระยะตัด = ระยะวัด + 1 
   9. ติดคลิปรัดท่อเข้ากับผนังบ้านโดยใช้สกรูเบอร์ 8 โดยติดต้ังคลิปตัวแรกห่าง
จากข้องอไม่เกิน 10 เซนติเมตร และ ตัวต่อไปห่างกันไม่เกิน 1.20 เมตร แล้วจึงติดต้ังท่อระบาย
นํ้าฝนเข้ากับคลิปรัดท่อ  
   ** ถ้าเป็นผนังคอนกรีตให้ฝังพุกก่อน 
   10. หลังจากติดต้ังเสร็จ ควรทดสอบการระบายนํ้า พร้อมทั้งเช็ดทําความสะอาด 
ด้วยนํ้าสบู่  
 4.2 การมุงหลังคากระเบ้ืองลอนคู่หรือลูกฟูก 
  4.2.1 ต้องมุงให้กระเบ้ืองทุกแผ่นทับกันสนิท แนวชายกระเบ้ืองต้องตรงได้ระเบียบ ก่อน
เริ่มมุงจะต้องพิจารณาทิศทางลมว่ามีมากทางใด เมื่อทราบทิศทางแล้วต้องต้ังต้นมุงสวน 
กับทิศทางลม วิธีการมุงให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของโรงงานผู้ผลิต และให้ชายกระเบ้ืองส่วนที่ 
ซ้อนกันมีความยาว 20 ซม. ทุกแผ่น 
  4.2.2 การยึดกระเบ้ืองกับแปชนิดต่าง ๆ 
    4.2.2.1 ต้องเจาะรูกระเบ้ืองด้วยสว่านโดยให้รูโตกว่าสลักเกลียวหรือตะปูเกลียว
อีก 1/16 น้ิว การขันหัวตะปูเกลียวหรือสลักเกลียว อย่าขันให้แน่นจนเกินไปจะทําให้กระเบ้ืองแตก
ได้ 
   4.2.2.2 หากกระเบ้ืองขนาดยาว 1.20 ม. ไม่พอดี ต้องใช้ขนาดยาว 1.50 ม.  
หรือ 1.80 ม. สําหรับแนวสุดท้ายของกระเบื้องห้ามเอากระเบื้องขนาด 1.20 ม. มาตัดใช้ และต้อง
ทําหลังคาให้มีความลาดไม่น้อยกว่า 10 องศา เพราะเมื่อฝนตกมากนํ้าฝนไหลไม่ทัน ระดับนํ้าจะ
สูงขึ้นที่ร่องลอนไหลย้อนเข้าใต้กระเบ้ืองตอนท่ีซ้อนทับกันตามแนวนอนไหลเข้าใต้หลังคาได้ 
   4.2.2.3 ตะปูเกลียวหรือสลักเกลียวยึดกระเบ้ือง ต้องเจาะรูกระเบ้ืองด้วยดอกสว่าน
ขนาดโตกว่าตะปูเกลียว หรือสลักเกลียวที่ยึดประมาณ 1/16 น้ิว การเจาะรูต้องทะลุทั้ง 2 แผ่น 
และอยู่ห่างจากปลายชายข้างกระเบ้ืองไม่น้อยกว่า 5 ซม. 
   4.2.2.4 ตะปูเกลียวยึดกระเบ้ืองลอนคู่ ให้ยึดที่ลอนตัวกลางแผ่นละ 1 ตัว โดย
ชายข้างกระเบ้ืองซ้อนทับกันคร่ึงลอน (5 ซม.) 
   4.2.2.5 ตะปูเกลียวยึดกระเบ้ืองลูกฟูกลอนเล็ก ให้ยึดที่ลอนที่สอง แผ่นละ  
1 ตัว โดยชายข้างกระเบ้ืองซ้อนทับกันลอนคร่ึง (9 ซม.) 
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   4.2.2.6 ตะปูเกลียวยึดกระเบ้ืองลูกฟูกลอนใหญ่ ให้ยึด 2 ตัวที่ลอนท่ีสอง และ
ลอนที่ห้า โดยชายข้างกระเบ้ืองซ้อนทับกันหน่ึงลอน (7 ซม.) 
   4.2.2.7 สลักเกลียวยึดกระเบ้ืองกับแปเหล็ก ให้ยึดเช่นเดียวกับการมุงด้วยตะปู
เกลียว แต่เมื่อยึดกับแปเหล็กแล้ว จะต้องยึดให้กันเคลื่อนตัว (รวน) เมื่อถูกลม 
 4.3 การมุงหลังคากระเบ้ืองโปร่งแสง 
  4.3.1 ตะปูเกลียวยึดกระเบ้ืองโปร่งแสงลอนคู่ ให้ยึดที่ ตัวลอนกลางและลอนที่ทับ 
กันที่ชายข้างทั้ง ๒ ข้าง (ทุกลอน) 
  4.3.2 ตะปูเกลียวยึดกระเบ้ืองโปร่งแสงลูกฟูกลอนเล็ก ให้ยึดที่ตัวลอนกลางและลอนที่ทับ
กันที่ชายทั้ง 2 ข้าง 
  4.3.3 ตะปูเกลียวยึดกระเบ้ืองโปร่งแสงลูกฟูกลอนใหญ่ ให้ยึดที่ตัวลอนกลางและลอนที่ทับ
กันที่ชายทั้ง  2 ข้าง 
  4.3.4 การยึดกระเบื้องโปร่งแสงด้วยสลักเกลียวกับแปเหล็ก หรือแปไม้จุดยึดก็ให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการยึดของกระเบื้องโปร่งแสงลอนคู่, การยึดของกระเบ้ืองโปร่งแสงลูกฟูกลอนเล็กและ
การยึดของกระเบ้ืองโปร่งแสงลูกฟูกลอนใหญ่ ขนาดและชนิดของสลักเกลียวก็ให้เหมาะเสมกับ
รูปร่างของแป 
 4.4 การกรุสังกะสีลูกฟูก ต้องกรุซ้อนกันลอนคร่ึงสําหรับลอนใหญ่ สองลอนคร่ึงสําหรับลอนเล็ก
ทุกแผ่นทับกันสนิทได้แนวตรง ยึดตรึงด้วยตะปูตอกสังกะสี 
 4.5 การติดต้ังหลังคาเหล็กรีดขึ้นรูป 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดี มีความชํานาญในการติดต้ังตามหลักวิชาที่ถูกต้อง หรือ  
โดยยึดถือตามมาตรฐาน  AS 1562 1992   “Design and installation of roof and wall 
cladding” และให้เป็นไปตามแบบขยาย (Shop Drawing) ทั้งน้ี การติดต้ังอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับ
งานหลังคาและผนัง ต้องถูกต้องสมบูรณ์ตามกรรมวิธี และคําแนะนําของบริษัทผู้ ผลิตแผ่นหลังคา
และผนัง และได้รับการอนุมัติความเห็นชอบจากผู้ออกแบบก่อนการติดต้ัง นอกจากน้ีให้ปฏิบัติตาม
ข้อแนะนําดังต่อไปน้ี 
  4.5.1 ผู้รับจ้างจะต้องมีการประสานงานกับผู้รับจ้างหลัก เพ่ือกําหนดตําแหน่งของโครงสร้าง
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการติดต้ังทุกส่วนให้สมบูรณ์เรียบร้อย ถ้ามีข้อบกพร่องใด ๆ ให้แก้ไขให้ถูกต้อง 
ก่อนที่จะทําการติดต้ัง 
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  4.5.2 ในกรณีที่บริษัทผู้ผลิตแผ่นหลังคาและผนังมิได้เป็นผู้ติดต้ังเอง ผู้ว่าจ้างอาจร้องขอให้
ทางบริษัทผู้ผลิต ฯ จัดส่งผู้ชํานาญการติดต้ังมาช่วยควบคุมการติดต้ังให้ถูกต้องและเป็นไปตาม
ความต้องการของผู้ออกแบบ 
  4.5.3 กรณีนําแผ่นเหล็กม้วนมารีดที่สถานที่ก่อสร้าง เหล็กที่นํามารีดจะต้องอยู่ในหีบห่อ
เรียบร้อย และมีเครื่องหมายแสดงถึงบริษัทผู้ผลิต วัน-เดือน-ปีที่ผลิต ข้อมูลเฉพาะของวัสดุที่ตรง
ตามกําหนดไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนทั้งบนหีบห่อและผิวด้านล่างของแผ่นเหล็ก 
  4.5.4 กรณีที่แผ่นเหล็กรีดลอนมาแล้ว ต้องมีการจัดวางและกองเก็บที่ดี มีสิ่งปกคลุมเพ่ือ
ป้องกันความเปียกช้ืนและสิ่งสกปรกต่าง ๆ 
  4.5.5 ห้ามมิให้ลากหรือเลื่อนแผ่นเหล็กกับผิวขรุขะ หรือระหว่างแผ่นด้วยกันเอง เพ่ือ
ป้องกันรอยขีดข่วน และควรสวมถุงมือที่แห้งและสะอาดในการทํางาน 
  4.5.6 ให้เก็บแผ่นเหล็กไว้ในสถานที่ปราศจากความเปียกช้ืน และสิ่งสกปรกเปรอะเป้ือน 
ต่าง ๆ และการกองเก็บไม่ควรนานเกิน 7 วัน 
  4.5.7 การตัดแผ่นเหล็ก ให้กระทําในแนวพ้ืนราบ และให้ทําการปัดฝุ่นและเศษเหล็กออก
จากพ้ืนผิวของแผ่นเหล็กทันทีภายหลังการตัด เครื่องมือที่ใช้ตัดแผ่นต้องเป็นอุปกรณ์ประเภทที่มีใบ
ตัดเป็นโลหะ และไม่ทําให้เกิดความเสียหายต่อผิวเคลือบและรอยตัดของแผ่นเหล็ก 
  4.5.8 การเช่ือมต่อแผ่นให้ใช้สกรูหรือยึดด้วย Rivet แบบอลูมิเนียม หรือใช้กาวซิลิโคน 
(Silicone Sealant) ประเภท Neutral Silicone โดยผู้ติดต้ังต้องส่งแบบแสดงรายละเอียดเพ่ือ
อนุมัติก่อนติดต้ัง  
  4.5.9 ต้องมีใบรับประกันคุณภาพสําหรับผลิตภัณฑ์เหล็กซิงคาลุม ไม่น้อยกว่า 20 ปี 
สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเคลือบสีแบบต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 30 ปี 
  4.5.10 หลังคาและบานเกล็ดไฟเบอร์กลาสโปร่งแสง ผลิตจากเรซินเกรดสูง เสริมกําลัง
ด้วยใยแก้ว เคลือบผิวทั้งสองด้านด้วยแผ่นฟิล์มเมเลเนกซ์ทั้งบนและล่าง หรือเทียบเท่า นํ้าหนักไม่
เกิน 2,400 กรัม/ตร.ม. มีลักษณะรูปลอนเข้ากับหลังคาเหล็กเคลือบ และต้องมีใบรับประกัน
คุณภาพของวัสดุรับประกัน 10 ปี จากบริษัทผู้ผลิต 
   วิธีติดต้ังหลังคา แบบยิงสกรู 
   (1) ติดต้ังแผ่นหลังคาแผ่นแรกโดยใช้ลอนตัวเมียอยู่หน้าจั่ว ตรวจสอบปลายแผ่น 
ของหลังคาให้ย่ืนล้ําอย่างเหมาะสม 
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   (2) ยึดสกรูทุกๆ สันลอนบริเวณปลายและแปเด่ียว ส่วนแปกลางให้ยึดสกรูลอน
เว้นลอน 
   (3) นําแผ่นหลังคาแผ่นที่สองวางซ้อนทับแผ่นแรกโดยให้ยึดลอน ตัวเมียทับลอน
ตัวผู้ของแผ่นแรก 

 (4) ทําการยึดสกรูบริเวณซ้อนทับทุกสันลอน 
   (5) หลังติดต้ังหลังคาไปประมาณ 5 แผ่น ควรตรวจสอบแนวระดับ ทุกๆ ระยะว่า
ได้ฉากหรือไม่ 

  วิธีการติดต้ังหลังคา แบบล็อค  
   (1) ติดต้ังแผ่นหลังคาแผ่นแรกโดยให้หันลอนตัวเมียของแผ่นไปยังชายที่ติดต้ังเริ่ม
เจาะยึด Connector แถวแรก (Connector 1 ช้ิน บนแต่ละแป) ทั้งหัวและท้ายแถวเพ่ือเป็นหลัก
ในการขึงเชือกกําหนดเส้นตรงของแถว Connector และ ยึด Connector สําหรับแปที่เหลือ
ทั้งหมดของแถวน้ันโดยขา Connector ด้านสั้นอยู่ด้านใกล้เชิงชาย  
   (2) วางแผ่นหลังคาแผ่นแรกลงบน Connector ที่ยึดไว้แล้ว จัดระยะโดยให้ปลาย
แผ่นย่ืนล้ําอย่างเหมาะสม หรือ 1 ใน 3 ของความกว้างรางนํ้าแล้วกดล็อคลอนหลังคากับ 
Connector ให้ใช้เท้าเหยียบบนสันลอนกลางท่อน 
   (3) เจาะยึด Connector แถวถัดไปโดยให้ขาด้านสั้นของ Connector ทับบน
ลอนของแผ่นแรกที่เพิ่งติดตั้งไป หากตําแหน่ง ของ Connector ตรงกับรอยปุ่มนูนให้เรียบ 
เพ่ือ Connector จะได้สวมทับลอนได้สนิท 
   (4) วางแผ่นที ่ 2 ลงบน Connector แถวที ่ 2 จัดให้ปลายแผ่นเสมอกันเป็น
เส้นตรงอาจใช้เชือกขึงเพ่ือช่วยจัดระยะของแผ่นแรกโดยเดินไปตามความยาวแผ่นและทับสลับ
ลอนตัวเมีย และลอนตัวกลางสลับกันไปติดต้ังแผ่นถัดไปโดยปฏิบัติตามขั้นตอน ที่ 3 และ 4 ควร
ตรวจสอบแผ่นเป็นระยะว่าติดต้ังได้แนวตามโครงสร้างหลังคาหรือไม่   
   (5) การติดต้ังแผ่นสุดท้าย หากเกิดช่องว่างที่เหลือของโครงสร้างมีขนาดไม่พอดี
กับความกว้างของแผ่นหลังคา  หรือกว่าครึ่งของแผ่น  ให้ติดตามความยาวถัดจากลอน
ตัวกลางพอประมาณ  แล้วติดตั้งลงบน Connector แถวสุดท้าย ถ้าหากช่องว่างที ่เหลือมี
ขนาดแคบกว่าครึ่งหน่ึงของความกว้างให้ใช้ขา Connector ที่ตัดเอาด้านสั้นยึดลอนสุดท้ายได้เลย 
จากน้ันจึงใช้แผ่นครอบ เชิงชายปิดทับอีกคร้ังหน่ึง                                                                        
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 4.6 การทํา Hood และปล่องไฟ รอยต่อตะเข็บต่าง ๆ ต้องบัดกรีให้เรียบร้อย ส่วนที่ปล่องไฟยึด
กับฝาอาคารใช้เหล็กขนาด 1/16 นิ้ว x 1 นิ้ว รัดยึดระยะห่าง 50 ซม. ยอดปล่องมีฝาชีทําด้วย
สังกะสีเรียบเบอร์ 28 ครอบบน โดยยึดฝาชีปล่องด้วยเหล็กขนาด 1/8 นิ้ว x 1 นิ้ว รวม  
3 จุด โดยวิธียํ้าด้วยหมุด 
 
 4.7 หลังคาโพลีคาร์บอเนต 
  วิธีการติดต้ัง  
  ให้ติดต้ังบนโครงสร้างที่มีความแข็งแรงตามหลักวิศวกรรม ซึ่งความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 5° 
และโครงสร้างสามารถปรับลดได้ตามความเหมาะสมของหน้างาน โดยให้จัดทํา Shop Drawing 
เพ่ือขออนุมัติการเปล่ียนแปลงจากผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อน  การติดต้ังแผ่น จะติดต้ังบน
แป โดยการยึด จะไม่มีการเจาะและยึดน็อตลงบนแผ่นโดยตรง  เพ่ือประโยชน์ในการขยายและหด
ตัวของวัสดุเมื่ออุณหภูมิ เปลี่ยนแปลง โดยระยะห่างของแปขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่น 
Polycarbonate 

5. งานก่อผนังและฉาบปูน  
 5.1 วัสดุที่ใช้ก่อ 
  5.1.1 อิฐ อิฐก่อใช้อิฐพ้ืนเมือง หรืออิฐมอญ ซึ่งเผาสุกดีแล้ว แข็งแกร่ง ไม่บิดเบ้ียว  
มีขนาดสมํ่าเสมอ 
  5.1.2 คอนกรีตบล็อก เป็นวัสดุที่ทําจากส่วนผสมซีเมนต์ นํ้า และวัสดุผสมท่ีเหมาะสมชนิด
ต่าง ๆ จะมีสารอ่ืนผสมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ได้ 
  5.1.3 อิฐประดับ เป็นอิฐที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษเพ่ือใช้ประดับ ทําจากดินเหนียวที่ได้คัดเลือก
แล้วมีขนาดและสีต่าง ๆ การทําผิวอาจทําผิวเรียบ หยาบ หรือหยาบปานกลาง และละเอียด 
  5.1.4 ปูนขาว ต้องเป็นปูนที่เผาสุก เน้ือปูนละเอียดน่ิม ไม่เป็นก้อน 
  5.1.5 คอนกรีตมวลเบา เป็นวัสดุก่อก้อนตัน ไม่มีรูกลวง มีนํ้าหนักเบา มีส่วนผสมของ
ปูนซีเมนต์ (Cement Base) นํ้าและวัสดุผสมท่ีเหมาะสม ทําให้แข็งด้วยการอบไอนํ้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมมีขนาดมาตรฐาน กว้าง 20 ซม. ยาว 60 ซม. 
ความหนา 7.5, 10, 12.5, 15, 20 และ 25 ซม. 
  5.1.6 คอนกรีตมวลกลาง วัสดุเป็นก้อนตัน นํ้าหนักเบา ดูดซึมนํ้าน้อย ทําจาก Cement Base 
ขนาดกว้าง 13.5 ซม. ยาว 39 ซม. หนา 6.8 ซม. 
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 5.2 การผสมของปูนก่อและปูนฉาบโดยปริมาตร ให้ใช้ดังต่อไปน้ี 
  5.2.1 ปูนก่อ 
   5.2.1.1 ปูนก่อผนังที่อยู่ตํ่ากว่าระดับดิน:ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน, ทรายหยาบ 4 ส่วน 
   5.2.1.2 ปูนก่อผนังโดยทั่วไป : ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน, ปูนขาว 1 ส่วน, ทรายหยาบ 4 
ส่วน 
   5.2.1.3 ปูนสําหรับเทแทรกในแนวก่ออิฐ : ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน, ทรายละเอียด 1 ส่วน 
  5.2.2 ปูนฉาบ 
   5.2.2.1 ปูนฉาบผนังภายนอก : ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน, ปูนขาว 1 ส่วน, ทรายหยาบ
หรือละเอียด 5 ส่วน 
   5.2.2.2 ปูนฉาบผนังภายใน : ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน, ปูนขาว 2 ส่วน, ทรายหยาบ
หรือละเอียด 6 ส่วน 
  5.2.3 ปูนก่อและปูนฉาบ สามารถใช้ปูนซีเมนต์สําเร็จรูปที่มี มอก. แทนได้ 
 5.3 วิธีการก่อฉาบปูน 
  5.3.1 การก่อ วัสดุที่นํามาก่อต้องสะอาด การก่อต้องวางเรียงซ้อนกันได้ด่ิงฉาก ระดับปูน
ก่อต้องใส่เต็มหน้าและซอกอิฐ การก่อเช่ือมคอนกรีตทุกแห่งต้องกระเทาะผิวคอนกรีตเพ่ือให้ปูนก่อ
จับสนิทไม่แยกตัวแตกร้าวได้ 
  5.3.2 การฉาบผิว ต้องทําความสะอาดผิวและราดนํ้าให้เปียก ถ้าตอนใดเป็นคอนกรีตต้อง
กระเทาะผิวให้หยาบและราดนํ้าให้เปียก เมื่อฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้วระดับผิวปูนจะต้องเรียบ ได้ด่ิง 
ได้ระดับ ไม่เป็นคลื่น 
  5.3.3 วัสดุก้อนกลวงให้ เรียงโดยยาส่วนที่ เป็นเปลือกด้วยมอร์ต้าให้ทั่ วทั้ งทางด่ิง 
และทางราบ  นอกจากส่วนที่เป็นตอม่อ เสา และส่วนที่เป็นช้ันแรกที่วางบนฐานราก และผนังตันที่
ทําเป็นฐาน ตลอดจนส่วนที่ติดกับช่องหรือส่วนเว้าซึ่งจะต้องเสริมเหล็กและอัดให้เต็มด้วยคอนกรีต 
  5.3.4 สําหรับวัสดุก้อนตันให้เรียงโดยยาด้วยมอร์ต้าเต็มหน้าทั้งรอยต่อทางหัวและทางราบ 
  5.3.5 รอยต่อทางราบและทางต้ังจะต้องหนาไม่น้อยกว่า 9 มม . นอกจากระบุเป็น 
อย่างอ่ืน รอยต่อทางต้ังจะต้องอัดให้แน่น สําหรับรอยต่อที่ใช้มอร์ต้าที่ผิวด้านนอกให้ปาดให้เรียบ
หลังจากอัดมอร์ต้าให้แน่นด้วยเครื่องมือรูปวีหรือกลม สําหรับรอยต่อที่ผิวด้านในจะปาดมอร์ต้าให้
เรียบร้อยหรือกําหนดให้เป็นอย่างอ่ืนก็ได้ รอยที่อัดมอร์ต้า ซึ่งจะฉาบปูน หินล้าง หรือปะด้วยวัสดุ
ชนิดอ่ืน ให้เซาะเป็นร่อง  มอร์ต้าที่ล้นเข้าไปในช่องหรือส่วนเว้าซึ่งจะเสริมเหล็กต้องขจัดออกให้หมด 
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  5.3.6 รอยต่อ Collar (ทางตั้งและทางยาว) ระหว่างผนังหน้าและหลังของผนังสองชั้น  
ซึ่งอยู่ภายนอก ยกเว้นตรงส่วนเว้าจะต้องอัดมอร์ต้าให้เต็ม 
  5.3.7 จะต้องเซาะร่องรอยต่อ เพ่ือที่จะอัดมอร์ต้าตรงผิวนอกของรอยต่อควบคุม 
ปลายธรณีโดยรอบวงกบประตูหน้าต่างและตําแหน่งอ่ืนที่ระบุว่าจะต้องอุดด้วยมอร์ต้า รอยต่อ
ดังกล่าวจะต้องขูดเอามอร์ต้าออก และใช้เครื่องมือปาดให้เรียบให้มีความลึกประมาณ 2 ซม. โดย
สม่ําเสมอ 
  5.3.8 ก่อนก่อต้องชุบนํ้าให้อิฐเปียกทั่ว เพ่ือมิใหซ้ับนํ้าจากปูนก่อมากเกินไปจนปูนร่วน 
  5.3.9 ต้องก่อให้ถูกต้องตามแบบ แนวก่อต้องตรงระดับของแต่ละช้ันต้องได้แนว ได้ระดับ 
รอยต่อต้องมีปูนก่อเต็มหน้า 
  5.3.10 ต้องใช้วัสดุก่อที่เป็นแผ่นเรียบร้อยทุกแผ่นห้ามใช้วัสดุก่อที่หัก 
  5.3.11 หากจําเป็นจะต้องก่อบางแห่งในแนวผนังเดียวกันซึ่งสูงกว่าแห่งอ่ืน ๆ ก็ห้ามมิให้
ก่อสูงกว่ากันเกิน 1.00 ม. 
  5.3.12 ส่วนที่ติดโครงสร้างต้องก่อให้ติดและยาแนวให้แน่น โดยกระเทาะหน้าคอนกรีตให้
ขรุขระตลอดหน้า (ให้แง่หินโผล่แต่ไม่ถึงโครงเหล็ก) และต้องราดน้ําหน้าคอนกรีตน้ันให้เปียกก่อนที่
จะทําการก่อ เพ่ือให้ปูนก่อจับสนิทไม่มีการแยกได้ 
  5.3.13 กําแพงทุกส่วนต้องมีทับหลังและเสาเอ็น ค.ส.ล. ตามความหนาของกําแพง 
  5.3.14 ก่อนก่อเหนือคานระดับดินทุกแห่ง ต้องเทแนวกันความช้ืนบนคานระดับ 
ดินด้วยยางแอสฟัลท์ หนาอย่างน้อย 1 ซม. กว้างเท่าผนัง 
  5.3.15 ขณะก่อหรือเสร็จแล้วภายใน 48 ชม. ห้ามเปียกนํ้า ห้ามบรรทุกนํ้าหนักและไม่ให้
ได้รับความกระทบกระเทือนเด็ดขาด 
  5.3.16 ผนังที่ก่อมีเน้ือที่กว้างกว่า 9 ตร.ม. จะต้องทําเสาเอ็นขนาบ (เว้นแต่ในกรณีที่
สถาปนิกสั่งเป็นอย่างอ่ืน) 
   5.3.17 ผนังช้ันสุดท้ายอยู่หนุนติดกับระดับท้องคานต้องเว้นไว้ไม่ตํ่ากว่า 3 วัน หลังจาก
การก่อผนังไว้เสร็จสิ้นแล้ว และปูนก่อได้แข็งตัว แล้วจึงจะก่อหนุนท้องคานได้ 
  5.3.18 เมื่อก่อผนังเสร็จแล้วต้องทําความสะอาดฝาผนังทุกแห่งให้เรียบร้อย 
  5.3.19 วัสดุที่ต้องก่อชนท้องคานหรือท้องพ้ืนที่เป็นหลังคาคอนกรีตให้อัดด้วยโฟม หนา
ประมาณ 1 ซม. ระหว่างวัสดุก่อกับท้องคานหรือท้องพ้ืนตลอดแนวที่ก่อ 
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 5.4 การก่อฉาบคอนกรีตมวลเบา 
  5.4.1 ปูนก่อและปูนฉาบ 
   5.4.1.1 ปูนก่อ ใช้ปูนก่อสําเร็จรูปหรือปูนกาวสําหรับก่อโดยเฉพาะที่ความหนา  
2-3  มม. ผสมนํ้าตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
   5.4.1.2 ปูนฉาบ ใช้ปูนฉาบที่ผลิตขึ้นสําหรับงานฉาบคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ  
ผสมนํ้าตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
  5.4.2 วิธีการก่อและการฉาบ 
   5.4.2.1 การก่อใช้ปูนทรายทั่วไปวางไปตามแนวที่จะก่อเพ่ือปรับระดับให้สูง
ประมาณ 4-5  ซม. จากน้ันป้ายปูนก่อด้วยเกรียงก่อหน้าประมาณ 2-3  มม. ตลอดก้อนและยกวาง
บนปูนทราย ใช้ค้อนยางจัดแนวให้ได้ระดับ การก่อก้อนที่ 2 โดยป้ายปูนก้อนแรกและวางก้อนที่  2 
ลงไป และใช้ค้อนยางเคาะให้ชิดสนิทกัน ไปจนจบในแถว โดยสลับแนวและที่ชนโครงสร้างจะต้อง
ยึดด้วยเหล็กเส้น 6 มม. หรือใช้แผ่นเหล็กยึดสําเร็จรูป (Metal Strap) ทุก 2 ช้ัน 
   5.4.2.2 การฉาบ ให้ราดนํ้าที่ผนังก่อก่อนฉาบ โดยทําการฉาบเป็น 2 ช้ัน ฉาบช้ัน
แรกแล้วทิ้งไว้ให้ผิวหน้าแห้งหมาด แล้วจึงฉาบช้ันที่ 2 ให้มีความหนาตามต้องการ และขัดผิวหน้า
ให้เรียบ เช่นเดียวกับการฉาบปูนทั่วไป 
 5.5 การก่อฉาบคอนกรีตมวลกลาง 
  5.5.1 การก่อ ก่อได้ทันทีโดยไม่ต้องแช่นํ้า ใช้อุปกรณ์ก่อปกติ เหมือนอิฐมอญทั่วไป  
  5.5.2 การฉาบ ทิ้งผนังให้แห้งไม่เกิน 1 วัน แล้วฉาบปกติเหมือนอิญมอญทั่วไป 
 5.6 การทําเอ็น ค.ส.ล. 
  ผนังก่ออิฐหรือซีเมนต์บล็อกที่ฉาบปูนตอนใดมีเน้ือที่เกินกว่า 9 ตร.ม. และผนังก่ออิฐหรือ
ซีเมนต์บล็อกตอนใดท่ีก่อติดวงกบประตูหน้าต่างต้องมีเอ็น ค.ส.ล. โดยใช้เหล็กยืน 2 - ø 9 มม. 
เหล็กปลอก ø 6 มม. ทุกระยะ 20 ซม.  รัดรอบเหล็กยืนความหนาของเอ็น ค.ส.ล. ต้องมีความหนา
เท่าผนังก่ออิฐหรือซีเมนต์บล็อก  และเสา ค.ส.ล.  ทุกต้นที่ กําแพงมาก่อชนต้องเสียบเหล็ก  
ø 6 มม . ฝังย่ืนข้างละ 25 ซม . ทุกระยะ 30 ซม . สําหรับผนังที่ ก่อด้วยอิฐ และทุกระยะ  
20 ซม. สําหรับผนังที่ต่อซีเมนต์บล็อก เสาเอ็น ค.ส.ล. ที่วงกบประตูหน้าต่างต้องฝังพุกไม้ เว้นช่อง
ให้พอเพียงสําหรับการยึดตรึง 
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6. งานไม้ 
 6.1 งานไม้โครงสร้าง ตามแบบรูปกําหนด 
  6.1.1 ต้องใช้ช่างไม้ฝีมือดีทํางาน 
  6.1.2 เครื่องมือและเครื่องจักรช่างไม้ต้องมีประสิทธิภาพ คือ คมและมีความเที่ยงและ
สามารถทํางานเรียบร้อยประณีตทุกส่วน 
  6.1.3 ตกแต่งไม้ต่างๆ ที่โชว์ผิวต้องเรียบร้อย ไม่มีเสี้ยน รอยแตก บิดงอใด ๆ 
  6.1.4 ผิวที่มองเห็นทุกส่วนต้องพร้อมที่จะทํางานสีต่อไป 
  6.1.5 ไม้ที่ต้องประกอบเข้าด้วยกัน เมื่อประกอบแล้ว อุปกรณ์ที่ใช้ยึดจะต้องไม่ทําให้ 
ตัวไม้น้ันแตกเสียหาย จุดใดที่ต้องใช้ตะปูหรือตะปูเกลียว ให้ใช้สว่านเจาะนําก่อนเสมอ พร้อมทั้ง
ต้องส่งให้มิดชิดเรียบร้อยได้แนวสวยงาม 
  6.1.6 ส่วนใดที่ติดต้ังแล้ว ต้องระวังไม่ให้ชํารุดเสียหาย 
  6.1.7 ในที่ที่มีการใช้วัสดุแผ่น ซึ่งมีความจําเป็นต้องใช้คร่าวเป็นที่ยึด แม้จะไม่แสดง 
ในแบบ โครงสร้างของคร่าวต้องทําขึ้นอย่างแข็งแรงได้แนวระดับอย่างถูกต้องตรงตามชนิดของวัสดุ
แผ่นน้ัน ๆ 
  6.1.8 การต่อตัวไม้ จะต้องกระทําด้วยเหตุจําเป็น 
 6.2 งานไม้ตกแต่ง ตามแบบรูปกําหนด 
  6.2.1 ต้องใช้ช่างไม้ฝีมือดีทํางาน 
  6.2.2 เครื่องมือและเครื่องจักรช่างไม้ต้องมีประสิทธิภาพ คือ คมและมีความเที่ยง สามารถ
ทํางานได้เรียบร้อยประณีตทุกส่วน 
  6.2.3 ต้องตกแต่งตัวไม้ต่าง ๆ ที่เห็นได้ผิวที่เกลี้ยง สะอาด เรียบร้อยไม่มีตําหนิและต้อง
ประกอบเข้าด้วยกันให้แนบสนิท ไม่มีรอยห่างหรือแตกหรือบิดงอใด ๆ  
  6.2.4 ผิวที่มองเห็นทุกส่วนต้องเรียบ พร้อมที่จะทํางานสีต่อไป 
  6.2.5 ที่ใดที่ต้องใช้ตะปูหรือตะปูเกลียว ต้องส่งให้หัวตะปูมิดชิดเรียบร้อยให้เป็นแนวตรง 
  6.2.6 ส่วนใดที่ติดต้ังเข้าที่แล้วต้องระมัดระวังตลอดเวลา ไม่ให้ผิวชํารุดเสียหาย 
  6.2.7 ต้องคํานึงถึงการจัดลายไม้ที่มองเห็นให้สวยงาม สีไม้กลมกลืนเป็นอย่างดี 
  6.2.8 การเข้าลิ้น เข้าเดือย และเข้าไม้ส่วนต่าง ๆ ต้องทําด้วยความประณีต 
  6.2.9 ในที่ที่มีการเข้าเดือยหรือการยึดไม้เข้าด้วยกันให้ใช้กาวประเภทลาเทกซ์ชนิด 
ใช้กับงานไม้ ช่วยในการยึดเหน่ียวเสมอ 
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  6.2.10 การประกอบประตูหน้าต่าง การต่อยึดตรึงทุกจุด ต้องต่อด้วยการเข้าเดือย  
และเข้าปากไม้เป็นวิธีที่ดีที่สุดและยึดตรึงด้วยตะปูอย่างเดียวเท่าน้ัน 
  6.2.11 การต่อยึดตรึงส่วนต่าง ๆ ต้องไม่แตกร้าว ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการไม่มั่นคง 
  6.2.12 การต่อยึดตรึงส่วนย่อยต่าง ๆ ใช้ตะปูขนาดที่เหมาะสมได้ 
 6.3 งานตกแต่งผิวงานไม้ 
  6.3.1 จะต้องทําความสะอาดของผิวของไม้จนปราศจากละอองฝุ่นก่อนทาสีหรือทํา 
สี สําหรับงานครุภัณฑ์ กรอบบาน, บานประตูหน้าต่างจะต้องขัดด้วยกระดาษทรายกลางหรือ
กระดาษทรายละเอียดเป็นครั้งสุดท้ายให้เรียบสะอาดไม่มีเสี้ยน ปุ่มตาใหญ่ หรือที่หลุดออกมา ได้
จะต้องตัดออกและอุดเสียด้วยไม้ดีหรือจะต้องอุดให้ เรียบร้อยด้วยฟิลเลอร์ ถ้าเป็นปุ่มตา 
เล็ก ๆ อาจจะทาด้วยแชลแล็คผสมแอลกอฮอล์บาง ๆ 2 ครั้งก็ได้ ถ้าทารองพ้ืนหรือทาสีย้อม 
ไม้รองพ้ืนแล้ว  รอยแตกรูตะปูหรืออ่ืนใดจะต้องอุดเสียด้วยไม้หรือพุตต้ี จะต้องผสมสีพุตต้ี สําหรับ
งานไม้ขัดสีธรรมชาติให้เป็นสีเดียวกับไม้น้ัน 
  6.3.2 ไม้ที่จะทาสี จะต้องลงพ้ืนด้วยสีลงพ้ืนตามที่ระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้าง
ของกองทัพบก และให้ดําเนินการตามหนังสือคู่มือของบริษัทผู้ผลิตสีที่ใช้ทุกประการ 
  6.3.3 งานไม้ที่จะต้องลงขี้ผึ้ง จะต้องขัดกระดาษทรายนํ้าอย่างละเอียดด้วยฝีมือหรือเคร่ือง
ขัดให้ เรียบร้อย แล้วจึงใช้ ฟิลเลอร์ทาซึมลงไปในเส้ียนไม้ ให้ เป็นสีแก่กว่าสีของผิวไม้ ให้ 
ถูกลับไปกับมาจนได้ผิวมันเหมือนเปลือกไข่ 
  6.3.4 งานไม้ที่จะต้องขัดแล็คเกอร์ จะต้องเตรียมดังต่อไปน้ี 
   - ให้เตรียมเช่นเดียวกับไม้ที่จะลงขี้ผึ้ง 
   - ให้ย้อมสีตามท่ีเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างเห็นชอบเป็นตัวอย่างก่อนงานจริง 
   - ให้ทาแล็คเกอร์ 2 ครั้ง แต่ละคร้ังให้ขัดด้วยกระดาษทรายนํ้า 
   - ให้ขัดจนขึ้นเงาเป็นมันมากหรือมันเหมือนเปลือกไข่ 
   - งานไม้ที่ต้องทานํ้ามันชักเงาจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันน้ี 

7. งานฝ้าเพดานและฝาผนัง  
 7.1 การปฏิบัติทั่วไป 
  7.1.1 ฝ้าเพดานและฝาผนังวัสดุแผ่นทุกแห่งต้องมีคร่าวรับ  ชนิดและขนาดของ 
คร่าวเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือตามแบบรูปรายการท่ีกําหนดและต้องยึดกันอย่างแข็งแรง 
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  7.1.2 ฝาผนังอาคารภายในทุกแห่ง ถ้ามิ ได้ระบุ วัสดุบัวเชิงผนังไว้ ก็ให้มีการทํา 
โดยใช้วัสดุที่กลมกลืนหรือเหมาะสมกับวัสดุที่ใช้เป็นผนังและปูพ้ืน 
  7.1.3 การยึดวัสดุแผ่นติดกับผิวคร่าว ต้องแต่งผิววัสดุให้เรียบร้อย กับทั้งต้องยึดไม่ 
ให้ปรากฏรอยเคลื่อน 
 
 7.2 การกรุฝาไม้อัดซีเมนต์ และฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ 
  7.2.1 การติดต้ังโครงคร่าวฝาให้วางโครงนอนโดยยึดติดกับพ้ืนหรือโครงสร้างทั้งด้านบนและ
ด้านล่าง แล้วจึงวางโครงในแนวต้ังโดยกําหนดระยะห่างไว้ไม่เกิน 60 x 40 ซม. หรือใช้ตามแบบรูป
รายการที่กําหนด 
  7.2.2 การติดต้ังแผ่นฝาโดยระยะห่างของตะปูเกลียว 20 ซม. และบริเวณขอบแผ่นให้
ติดต้ังห่างจากขอบประมาณ 1.2 ซม. และห่างจากมุมแผ่นประมาณ 5.0 ซม.ต้องเริ่มกรุโดยการวาง
แผ่นจากก่ึงกลางห้อง เศษของแผ่นที่เหลืออยู่ตอนริม และตอนล่างของผนัง รอยต่อแผ่นติดต้ังแบบ
เว้นร่องประมาณ 10 มม. แล้วยาแนวรอยต่อแผ่นด้วยกาวโพลียูรีเทน 
 7.3 การกรุฝาผนังกระเบ้ือง Facing Tile, กระเบ้ืองเคลือบ, กระเบ้ืองเซรามิค, หินแกรนิต, หินอ่อน 
  7.3.1 ก่อนทําการกรุจะต้องมีการฉาบปูนผิวช้ันแรกของกําแพง โดยทําความสะอาด รดนํ้า
ผนังก่อน ฉาบปูนผิวช้ันแรกให้ผิวเรียบได้ฉาก ได้ด่ิง โดยให้ขูดผิวปูนฉาบในแนวนอน ระยะห่าง
ประมาณ 15 ซม. ตลอดแนวก่อนที่จะแห้ง โดยเมื่อกรุกระเบ้ืองแล้ว ให้ได้ผิวหน้าเสมอตามความ
ประสงค์ 
  7.3.2 ก่อนกรุกระเบ้ือง ให้รดนํ้าผิวปูนฉาบ และให้แช่กระเบ้ืองในนํ้าก่อนกรุ แล้วให้ใช้ปูน
หรือปูนกาว ฉาบหลังกระเบื้องทันทีที่จะทําการกรุ การกรุจะต้องให้รอยต่อระหว่างแผ่นเป็นแนว
เดียวกัน  และรอยต่อจะต้องไม่ก ว้างเกิน  3  มม . ยาแนวอุดรอยต่อเมื่ อแล้ ว เสร็จ ด้วย 
วัสดุยาแนวให้แนวเรียบ ตรง และไม่ล้นออกจากแนวกระเบ้ือง ระวังอย่าให้เคลือบกระเบ้ือง
เสียหาย ปูนที่เปรอะเป้ือนต้องรีบล้างออกก่อนแข็งตัว เมื่อกรุเสร็จแล้ว ต้องล้างและเช็ดผิวหน้า
กระเบ้ืองให้เรีบบร้อยอีกคร้ัง 
  7.3.3 ตามข้อ 7.3.1 – 7.3.2 ผู้รับจ้างสามารถใช้กาวผงสําเร็จรูปผสมกับซีเมนต์ ทราย นํ้า 
แทนได้ ทั้งน้ีต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของบริษัทผู้ผลิต 
  7.3.4 ก่อนกรุหินแกรนิต หรือหินอ่อน ให้ระยะต่างๆ ของผนังให้ได้ด่ิงและระดับ 
อีกครั้ง เพ่ือให้แน่ใจว่าเป็นไปตามแบบรูปที่กําหนด ก่อนการกรุให้ทําการแยกคัดลายและสีของหิน



51 
 

ให้ดูดีและกลมกลีนสวยงามก่อน โดยนํามาเรียงและตรวจสอบจํานวนหินให้เพียงพอกับผนัง น้ันๆ 
แล้วจึงทําการกรุ ก่อนการกรุต้องกรีดแผ่นหลังของหินและยึดขอโลหะให้ติดแน่นกับแผ่นหินด้วย
วิธีการท่ีเหมาะสม แล้วจึงนําขึ้นกรุ ด้านหลังของหินที่มีช่องว่าง ให้อุดด้วยปูนทรายให้เต็ม รอยต่อ
ของแผ่นต้องสนิท และยาแนวด้วยปูนผสมสีให้ใกล้เคียงหิน เมื่อกรุหินเสร็จเป็นครั้ง ๆ ไป และเช็ดผิวหน้า
ให้เรียบร้อยสวยงาม 
 7.4 การกรุฝาผนังยิบซั่ม 
  7.4.1 วางโครงตัวยูที่ พ้ืนและเพดาน (ท้องพ้ืน) ตามแนวเส้นและยึดโครงคร่าวตัวยู 
กับพ้ืนและเพดาน (ท้องพ้ืน) ด้วยพุกเหล็ก 6 มม. ทุกระยะ 60 ซม. หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต 
  7.4.2 ติดต้ังโครงคร่าวตัวซี เข้าในร่องตัวยูให้มีระยะห่าง 60 ซม. โดยยึดโครงคร่าวด้วยรีเวท 
การติด ต้ั งแผ่น ยิบซั่ ม ให้ เริ่ ม จาก ด้ านล่ างของผ นั งก่อน  โดยสามารถ ติด ต้ั งได้ทั้ งแนว 
ต้ังและแนวนอน 
  7 .4 .3 นํ าแผ่น ยิบซั่ มหนาไม่ น้อยกว่า 12 มม . ยึด กับโครงคร่าวโลหะด้วยสกรู 
เกลียวปล่อย การยึดสกรูให้ยึดสกรูผ่านแผ่นยิบซั่มยึดเข้ากับโครงคร่าวโลหะ โดยให้มีระยะห่าง
ระหว่างสกรูประมาณ 30 ซม. และห่างจากขอบแผ่นประมาณ 1 ซม. 
 7.5 การกรุฝ้าเพดานกระเบ้ืองแผ่นเรียบ 
  7.5.1 วิธีปฏิบัติถือตามมาตรฐานผู้ผลิต ก่อนทําการตีฝ้าเพดานหรือผนังต้องตรวจ 
สอบระดับของคร่าวให้เรียบร้อยเสียก่อน 

  7.5.2 ถ้าแบบรูปรายการไม่ได้ระบุไว้ ให้ใช้คร่าวไม้ทุกระยะ 60 ซม. x 60 ซม. ไม้ขนาด 1 

1/2 x 3 น้ิว 

  7.5.3 ติดกระเบ้ืองให้ได้ระดับและได้แนวเป็นเส้นตรงโดยให้ผิวด้านเรียบอยู่ภายนอก 
  7.5.4 รอยต่อประเภทเว้นช่องตามแนวคร่าว 1 ซม. หรือเซาะร่องรูปตัววี ให้ลบมุมโดยการ
ไสกบ หรือตามแบบรูปกําหนดให้เป็นอย่างอ่ืน 
  7.5.5 การตอกตะปูยึด ไม่ต้องตอกยึดติดแน่นเกินไปจะทําให้กระเบ้ืองร้าวได้ และต้องใช้
ตะปูชนิดหัวโต 
  7.5.6 ตรงปลายกระเบ้ืองชนกับปูนฉาบกําแพง ให้ฉาบปูนชนกระเบ้ืองและขุดเป็นร่อง
เรียบร้อย 
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  7.5.7 การตอกตะปูให้ตอกจากก่ึงกลางแผ่นกระเบ้ืองด้านยาวก่อนแล้วจึงตอกไล่ออก ไป
สองข้างเท่า ๆ กัน และเว้นตะปูห่างจากมุมกระเบ้ืองไม่น้อยกว่า 1 ซม. 
  7.5.8 การติดแผ่นกระเบ้ือง ให้ต้ังต้นจากก่ึงกลางห้องเรียงออกไปสองข้างทางเท่า ๆ กัน 
โดยให้เศษของกระเบ้ืองตอนริมมีขนาดเท่ากันโดยประมาณ 
  7.5.9 การกองและเก็บกระเบ้ือง 
   - ควรกองในพ้ืนที่ที่เรียบและแข็งแรงพอที่จะรองรับนํ้าหนักกระเบื้อง โดยใช้ไม้
หน้ากว้างไม่น้อยกว่า 4 น้ิว วางให้ได้ระดับ 3 แผ่น วางรับกระเบ้ือง 
   - ควรยกโดยการต้ังกระเบ้ืองแผ่นเรียบทางขวางขึ้น 
 7.6 การกรุฝ้าเพดานแผ่นไม้อัดซีเมนต์/ไฟเบอร์ซีเมนต์ 

  7.6.1 คร่าวฝ้าเพดานมีระยะ 40 ซม. x 80 ซม. ศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง ชนิดการติดต้ัง

โครงคร่าว ขนาดโครงคร่าวเหล็กชุปสังกะสี, โครงคร่าวเหล็ก, ไม้คร่าว 1 1/2 น้ิว x 3 น้ิว, ตาม

มาตรฐานผู้ผลิต หรือตามแบบรูปรายการกําหนด 
  7.6.2 ติดแผ่นฝ้าให้ได้แนวระดับเส้นตรงเรียบร้อย 
   7.6.2.1 รอยต่อลบมุมรูปตัว วี. การติดฝ้าต้องต้ังต้นจากก่ึงกลางห้องเรียงออกไป  
2 ข้างเท่า ๆ กัน โดยให้เศษของฝ้าตอนริมมีขนาดเท่ากันโดยประมาณ 
   7.6.2.2 ฝ้าแต่ละแผ่นต้องยึดติดกับไม้คร่าวด้วยตะปูเกลียวปลายแหลม ต้องปรับให้ชิด
กันอย่างเรียบร้อย 
   7.6.2.3 ทับแนวให้มีเฉพาะรอบห้องเท่าน้ัน ใช้ไม้เน้ือแข็งเว้นแต่แบบรูปรายการ
จะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 7.7 การกรุฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดบนโครงทีบาร์ 
  7.7.1 กําหนดระดับรอบห้องและติดโครงคร่าวริมเข้ากับผนัง แขวนโครงคร่าวหลัก 
กับชุดปรับระดับทุกระยะห่าง 1.20 ม. ตามแนวโครง และทุกระยะ 60 ซม. ในระหว่างแนวโครง 

  7.7.2 กรณีทําฝ้าทีบาร์ 60 ซม. x 120 ซม.  ติดต้ังโครงคร่าวซอยสั้น 60.5 ซม. เข้ากับ

โครงคร่าวเหล็กทุกระยะ 121 ซม.  กรณีทําฝ้าทีบาร์ 60 ซม. x 60 ซม.  ติดต้ัง โครงคร่าวซอยส้ัน 

60.5 ซม. เข้ากับโครงเหล็กทุกระยะ 60.5 ซม. 
  7.7.3 ตัดแผ่นยิปซั่มตามขนาดที่ต้องการ ทาสี รอให้แห้ง แล้วจึงนํามาวางบนโครงคร่าว 
 7.8 การกรุฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบทาสี 
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  ให้ยึดปลายด้านหน่ึงของชุดปรับระดับกับโครงสร้างด้านบนของอาคารด้วยพุกเหล็กให้
แน่นเว้นระยะห่างกันไม่เกิน 1.00 ม. – 1.20 ม. ให้ได้แนว ปลายอีกด้านยึดกับคร่าวบนให้ 
แน่น และให้ได้ระดับที่ต้องการ ยึดคร่าวล่างให้ติดกับคร่าวบนด้วยขอยึดโครง ให้แนวต้ังฉาก กับ
คร่าวบน โดยคร่าวล่างห่างกันทุกระยะ 40 ซม. โดยมีคร่าวบนห้ิวเอาไว้ทุกระยะ 1.00 ม. – 1.20 ม. จน
รอบห้อง ปรับระดับโครงฝ้าเพดานที่ชุดปรับระดับจนรอบห้อง จากน้ันติดต้ังแผ่นยิปซั่มโดยยึดติด
กับคร่าวล่างด้วยสกรู ทั้งน้ีต้องติดต้ังแผ่นในแนวต้ังฉากกับคร่าวล่างเสมอ 
 7.9 การกรุฝ้าเพดานอะคูสติคบอร์ดบนโครงทีบาร์ 
  กําหนดระดับรอบห้องและติดโครงคร่าวริมเข้ากับผนัง แขวนโครงคร่าวหลักกับชุด 
ปรับระดับทุกระยะ 120 ซม. (โดยประมาณแล้วแต่ระบบ) ประกอบกับโครงคร่าวซอย 120 ซม. 

เข้ากับโครงคร่าวหลักทุกระยะประมาณ 60 ซม. วางแผ่นอะคูสติคขนาด 60 ซม. x 120 ซม.  

หากเป็นแผ่นฝ้าขนาด 60 ซม. x 60 ซม. ให้ประกอบโครงคร่าวซอยสั้น 60 ซม. เข้ากับโครงคร่าว

ซอยยาวอีกคร้ัง จากน้ันจึงวางแผ่นอะคูสติคขนาด 60 ซม. x 60 ซม. 
 7.10 การกรุฝ้าเพดานและฝาผนังโดยใช้วัสดุอ่ืน ๆ หากมิได้กําหนดไว้ในแบบรูป ให้ผู้รับจ้าง
ปฏิบัติตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
    7.11 การติดต้ังแผ่นสะท้อนความร้อน 
  - การติดต้ังแผ่นสะท้อนความร้อนมี 2 วิธี ดังน้ี 
  วิธีที่ 1 ติดต้ังแผ่นสะท้อนความร้อนบนหลังจันทันใต้แป  
  - ติดต้ังแผ่นสะท้อนความร้อน ตามแนวขนานกับเชิงชายตลอดแนว ให้ติดต้ังจากขวาไป
ซ้าย  
  - ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนระหว่างจันทันให้หย่อนหรือตกท้องช้างประมาณ  1 น้ิว 
ให้ติดต้ังแปทับบนแผ่นสะท้อนความร้อน และยึดแปกับจันทันด้วยตะปูเกลียวยึดแป ขณะติดต้ัง
ต้องระวังอย่าให้แผ่นสะท้อนความร้อนเกิดการฉีกขาด หรือเสียหาย  
  - ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนแถวถัดไปด้านบน ให้ซ้อนทับ 15 ซม. ยาวตลอดแนว
ติดต้ังจนเต็มผืนหลังคา บริเวณสันหลังคาให้คลุมด้านละ 20 ซม. บริเวณตะเฆ่สันและตะเฆ่รางน้ํา ให้
ใช้แผ่นปิดตะเฆ่คลุมตลอดแนว หากแผ่นสะท้อนความร้อนเกิดฉีกขาดหรือเสียหาย ควรรื้อออก 
และเปลี่ยนใหม่เพ่ือประสิทธิภาพในการสะท้อนความร้อน 
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  วิธีที่ 2 ติดต้ังแผ่นสะท้อนความร้อนบนแป 
  - ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนบนหลังแป  ให้ติดตั้งจากเชิงชายขึ ้นไปจนถึงสัน
หลังคา  
  - ติดต้ังแผ่นสะท้อนความร้อนระหว่างช่องแป ให้หย่อนเป็นรูปตัว U อย่าติดต้ังให้ตึงเวลา
มุงกระเบ้ืองจะทําให้แผ่นสะท้อนความร้อนเกิดการฉีกขาดจากขอเกาะกระเบ้ือง 
  - ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนแถวถัดไป ให้ซ้อนทับด้านข้าง 15 ซม. ตลอดแนว ติดต้ัง
จนเต็มพ้ืนหลังคา บริเวณสันหลังคาให้คลุมด้านละ 20 ซม. ส่วนบริเวณตะเฆ่สันและตะเฆ่รางนํ้าให้
ใช้แผ่นปิดตะเฆ่คลุมตลอดแนว หากแผ่นสะท้อนความร้อนเกิดการฉีกขาดหรือเสียหายควรรื้อออก 
และเปลี่ยนใหม่เพ่ือประสิทธิภาพในการสะท้อนความร้อน 
 7.12 การติดต้ังผนังอลูมิเนียมทุกชนิด ให้ติดต้ังตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือแบบรูปที่กําหนดและ
ให้ผู้รับจ้างส่งแบบและวิธีการติดต้ังให้กรมยุทธโยธาทหารบกอนุมัติก่อนการดําเนินการ 
 7.13 ผนังก้ันห้องนํ้าสําเร็จรูป 
  วัสดุที่ ใช้จะต้องเป็นวัสดุใหม่ต้องห่อหุ้มเรียบร้อยจากบริษัทผู้ผลิต มีเครื่องหมาย
รายละเอียดต่างๆ แสดงรุ่น และช่ือผู้ผลิตอย่างสมบูรณ์ชัดเจน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
  - การติดต้ังทุกๆ ส่วนที่ติดต้ังแล้วจะต้องมั่นคงแข็งแรงได้ระดับในแนวต้ังและแนวนอน
ด้วยความประณีตเรียบร้อย จะต้องปฎิบัติตามแบบและมาตรฐานกรรมวิธีการติดต้ังของ
บริษัทผู้ผลิต และต้องได้รับการอนุมัติก่อนการติดต้ัง 

8. งานประตูและหน้าต่าง   
 8.1 ประตูและหน้าต่างไม้ และอุปกรณ์ประตูหน้าต่าง 
  8.1.1 ต้องทําประตูและหน้าต่างตามรายการ ให้ตรงตามขนาดวัสดุและเป็นไปตาม
รายละเอียดที่กําหนดในแบบ หรือที่จะกําหนดให้เพ่ิมเติม 
  8.1.2 ประตูและหน้าต่างไม้อัดแผ่นเรียบ ต้องเป็นแผ่นที่เลือกผิวที่ดี ไมม่ีตําหนิมาใช้ 
  8.1.3 ประตูและหน้าต่างที่ติดบานพับ ต้องเปิดปิดได้สะดวก 
  8.1.4 บานพับและลูกบิดกุญแจในตัว ต้องเป็นไปตามรายการ รายละเอียด หรือที่จะ
กําหนดให้เพ่ิมเติม 
  8.1.5 การเจาะฝังลูกบิดและกุญแจ ต้องทําให้ถูกต้องตามระยะและเรียบร้อย 
  8.1.6 ประตูและหน้าต่างแต่ละบาน จะต้องมีอุปกรณ์พร้อม 
  8.1.7 วงกบและกรอบประตูหน้าต่าง 
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   8.1.7.1 ขนาดวงกบประตูหน้าต่างซึ่งแต่งแล้ว ยอมให้มีอัตราผิดได้หน้าละ 
ไม่เกิน 1/8 น้ิว จากที่ระบุในแบบ 
   8.1.7.2 ถ้าวงกบติดกับงานปูน ต้องยึดวงกบกับงานปูนด้วยเคร่ืองยึดเหน่ียว 
มีระยะห่างไม่เกิน ๖๐ ซม. แล้วอุดรูให้เรียบร้อย 
   8.1.7.3 การประกอบและการติดต้ังต้องยึดกับโครงสร้างอย่างแข็งแรง และต้อง
ต้ังได้ฉาก 
   8.1.7.4 การเข้าไม้ของวงกบ และกรอบ ต้องเข้าเดือยและเข้าปากไม้อย่างสนิท
และแข็งแรงและต้องใช้กาวประเภท Latex ช่วยยึดเหน่ียวทุกแห่ง  
 8.2 วิธีติดต้ัง 
  8.2.1 ทุกบานต้องติดต้ังด้วยฝีมือที่ ดี เปิด – ปิด ได้สะดวกและเงียบ ไม่มี เสียงดัง  
ไม่มีช่องโหว่หรือแอ่น หรือห่างเกินขนาดที่พอดี และต้องได้ระยะตําแหน่งตามแบบ 
  8.2.2 ที่ใดที่มีการใช้ตะปู ตะปูเกลียว ต้องฝังให้ลึก และอุดรูให้สนิท 
  8.2.3 ต้องติดอุปกรณ์ที่ควรอยู่ในแนวเดียวกันให้ได้ระดับเดียวกัน 
  8.2.4 การเจาะไม้เพ่ือติดต้ังอุปกรณ์ต้องให้ได้ขนาดพอดี และเมื่อเปิด – ปิด ต้องเป็น ไป
อย่างสะดวก มีความแข็งแรง ไม่มีการสั่นคลอนแต่อย่างใด 
 8.3 ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม, ประตูหน้าต่างเหล็กรีดขึ้นรูปและประตูเหล็กม้วน :  
ดูในภาคผนวกคู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบก 
 8.4 ประตู-หน้าต่างไวนิล (UPVC) 
     ประกอบเช่ือมเป็นวงสําเร็จโดยวิธีเข้ามุม 45 องศา พร้อมฐานบานพับสําเร็จในตัว ตาม
มาตรฐานโรงงาน ผ่านกระบวนการพ่นสีผงอบความร้อน 200 องศาเซลเซียส (POLYESTER 
POWDER COATING) ไม่มีการตัดต่อหรือไปประกอบที่หน้างาน 
  วิธีติดต้ัง การติดต้ังระบบประตู - หน้าต่างไวนิล เข้ากับช่องเปิดจะต้องมีช่องว่างระหว่าง
ช่องเปิดประตู - หน้าต่างไวนิล ประมาณ 3 - 10 มม. ทุกด้าน เพ่ือสามารถยิง Acrylic ได้ สกรูและ
พุกต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 2.5 น้ิว ทุกระยะการยิงไม่เกิน 0.60 ม. ต้องมีโฟมเส้นขนาด
เหมาะสมใส่ทั้งด้านนอกและด้านในเพื่อป้องกันนํ้า Acrylic ที่ใช้ต้องมีคุณภาพดีตามมาตรฐานของ
ผู้ผลิต ในการตรวจสอบคุณภาพ เมื่อติดต้ังเสร็จแล้วผู้ผลิตต้องตรวจสอบคุณภาพและการใช้งานให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ดี 
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9. งานปูพื้น   
 9.1 พ้ืนไม้ 
  พ้ืนไม้ทุกแผ่นต้องเข้าลิ้นอัดสนิท เว้นแต่ในแบบรูป จะได้กําหนดไว้เป็นวิธีอ่ืน ๆ การปรับ
พ้ืนต้องเป็นแนวตรง การไสปรับต้องเรียบเสมอไม่เป็นคลื่นเป็นลอน 
 9.2 พ้ืนกระเบ้ืองยาง 
  วัสดุที่ใช้ต้องเป็นกระเบื้องที่มีคุณภาพดี กระเบ้ืองทุกแผ่นต้องไม่มีรอยตําหนิเลย ต้อง ใส่
ภาชนะที่เรียบร้อย มีตราของบริษัทผู้ผลิต และวิธีปฏิบัติตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิตแนบมา
เรียบร้อย ภาชนะที่ใส่ต้องไม่ฉีกขาดหรือชํารุดแต่ประการใด 
  9.2.1 วิธีติดต้ัง 
   9.2.1.1 ต้องเตรียมผิวที่จะปูกระเบื้องยางน้ีด้วยการแต่งผิวให้ได้ระดับเรียบร้อย
เสียก่อน พ้ืนคอนกรีตต้องแห้งสนิท สะอาดปราศจากฝุ่นละอองและเม็ดทราย 
   9.2.1.2 การทากาวหรือสิ่งรองพ้ืนต้องทําตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิต  
โดยเกล่ียกาวให้สม่ําเสมอ โดยใช้เกรียงซึ่งมีขอบเป็นฟันปลาและมีความหนาไม่เกินกว่า 0.80 ซม. 
ร่องรูปตัว “วี” ที่เกรียงมีความลึก 0.16 ซม. และห่างกัน 0.25 ซม. จากศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง    
มีความลึก 0.16 ซม. และห่างกัน 0.25 ซม. จากศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง 
   9.2.1.3 จะเริ่มปูกระเบ้ืองได้ เมื่อปูนแต่งผิวมีอายุไม่น้อยกว่า 21 วัน 
   9.2.1.4 ต้องปูให้ได้แนวตรงระดับสม่ําเสมอ และมีรอยชิดกัน โดยใช้ช่างผู้ชํานาญ 
ด้านน้ีโดยเฉพาะ หรือตัวแทนของบริษัทผูจ้ําหน่าย เป็นผู้ทํางานปูกระเบ้ืองน้ีโดยตลอด เมื่อปูเสร็จ
ต้องเรียบร้อยสม่ําเสมอ แน่น แข็งแรง ให้ใช้ลูกกลิ้งมีนํ้าหนักไม่ตํ่ากว่า 50 กก. บดทับ 
   9.2.1.5 ห้ามเดินผ่านหรือทํางานในบริเวณที่ปูเสร็จใหม่ ไม่น้อยกว่า 3 วัน และ
ห้ามเปียกนํ้าหรือขดัในระหว่างน้ี 
   9.2.1.6 บัวเชิงผนังให้ใช้ตามแบบรูปรายการกําหนด ถ้าไม่ได้กําหนดให้ใช้ไวนิลสี
ดําหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. กว้าง 4 น้ิว 
   9.2.1.7 เมื่อกระเบ้ืองติดพ้ืนสนิทแน่นดีแล้ว ให้ขัดด้วยนํ้ามนัขัดพ้ืนสําหรับกระเบ้ือง
ยาง โดยใช้เครื่องขัดให้สะอาดเรียบร้อยจนทั่ว 
   9.2.1.8 การขจัดรอยด่างให้ใช้เกรียงพุตต้ีหรือฝอยเหล็ก หรือผ้าชุดสบู่ที่เป็นกลาง 
ชนิดที่ผู้ผลิตรบัรอง ห้ามมิให้ใช้นํ้ายาอ่ืน ผ้าซับนํ้า และล้างนํ้าโดยเด็ดขาด 
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 9.3 กระเบ้ืองพ้ืนชนิดผิวแข็ง 
  9.3.1 ขอบเขตของงาน งานที่ ต้องทําคืองานวัสดุผิวพ้ืน ที่ทางผู้ออกแบบกําหนด 
ไว้ในแบบให้เป็นวัสดุชนิดผิวแข็ง ได้แก่ กระเบ้ืองโมเสค, เซรามิค, หินอ่อน, หินแกรนิต, กระเบ้ือง
เคลือบ, กระเบ้ืองดินเผาความร้อนสูง, กระเบ้ืองหินขัด เป็นต้น 
  9.3.2 การใช้วัสดุ วัสดุที่ ใช้ทั้ งหมดจะต้องมีคุณภาพ  ขนาด สี และลักษณะตาม 
ตัวอย่างที่เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างอนุมัติแล้ว ทุกแผ่นต้องไม่มีรอยตําหนิเลย ต้องใส่ภาชนะบรรจุ 
ที่เรียบร้อย มีตราของบริษัทผู้ผลิต และวิธีปฏิบัติตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิต 
  9.3.3 การเตรียมงาน 
   9.3.3.1 ไม่เริ่มงานจนกว่าแนวปูน สมอยึด พุก งานไฟฟ้า เคร่ืองกลไก งานเดินท่อ 
ของระบบต่าง ๆ หรืองานใด ๆ ที่อยู่ล่างงานกระเบ้ืองฯ จะเสร็จเรียบร้อย 
   9.3.3.2 ไม่เริ่มงานจนกว่าจะปกปิดป้องกันงานที่ใกล้เคียงเสียก่อน 
   9.3.3.3 ก่อนจะปูพ้ืนที่เตรียมไว้ต้องสะอาด ปราศจากผงเศษวัสดุต่างๆ พ้ืนผิว
ต้องได้ระดับและความลาดตามต้องการ ตัวพ้ืนที่เตรียมต้องตํ่ากว่าระดับตามขนาดความหนาของ
แผ่นรวมปูนประสาน ซึ่งเมื่อปูเสร็จแล้วต้องให้ได้ระดับความสูงตามกําหนด 
   9.3.3.4 ต้องเตรียมผิวด้วยการปรับระดับพ้ืนและผนัง ให้ได้ฉาก มุม ขนาด อย่าง
ถูกต้อง 
   9.3.3.5 ก่อนปูกระเบ้ืองต้องล้างผิวที่จะทํางานให้สะอาด ทําให้ผิวชุ่มและต้องไม่มี 
นํ้าขัง 
   9.3.3.6 ห้ามปูกระเบ้ืองบนแผ่นพ้ืนคอนกรีตที่อายุไม่ครบ 28 วัน หรอืคอนกรีต
ยกระดับที่อายุไม่ครบ 14 วัน 
   9.3.3.7 ปูนรองพ้ืนประกอบด้วยซีเมนต์ 1 ส่วน และทราย 4 ส่วน โดยปริมาตร
ผสมเคล้ากันให้ทั่ว ผสมกับนํ้าเพียงพอให้เหลว 
  9.3.4 วิธีติดต้ัง 
   9.3.4.1 โรยผงปูนซีเมนต์แห้งลงให้ทั่วปูนรองพ้ืน โดยหนาไม่เกิน 1.6 มม. แล้วไล้
ด้วยเกรียงเหล็กบาง ๆ เสร็จแล้วเริ่มเรียงกระเบ้ือง เมื่อโรยปูนแล้วนํ้าไม่ผุดขึ้นมาบนเน้ือปูน 
   9.3.4.2 วางแผ่นกระเบื้องโมเสค (ถ้าเป็นกระเบื้องเคลือบให้เรียงห่างกัน 1 มม.) 
ลงบนปูนที่เพ่ิงเท และยังไม่แข็งตัวถ้าปูนเทแล้วเกิน  1  ชม. หรือถ้าลงช้ันยึดประสานแล้วเกิน 15 นาที 
หรือถ้าปูนมีเย่ือลอยปิดหน้าให้โกยปูนออกแล้วเทปูนรองพ้ืนและช้ันยึดประสานใหม่ 
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   9.3.4.3 กดและเคาะกระเบ้ืองลงไปบนปูนให้แน่น 
   9.3.4.4 ปรับระดับของหน้ากระเบ้ืองด้วยฟองน้ํา โดยใช้นํ้าแต่พอให้กระดาษ
เปียก ทันทีหลังจากลอกกระดาษออกแล้ว ให้ใช้ฟองน้ําลบล้างกาวออกให้หมดและปรับแนวที่เฉ 
ต้องทําการวาง กด ปรับระดับ ลอกกระดาษกาว และปรับแนวให้เสร็จภายใน 1 ชม. หลังจากการ
วางแผ่น 
   9.3.4.5 ยาแนวโดยใช้ผงซเีมนต์ยาแนวโดยเฉพาะ ให้สีคล้ายคลึงกับกระเบ้ืองหรือ
สีขาว และทําความสะอาดให้เรียบร้อย 
   9.3.4.6 แต่งแนวกระเบ้ืองให้เสมอกัน 
   9.3.4.7 ให้ทําการยาแนวเร็วที่สุดหลังจากปูกระเบ้ืองและต้องเสร็จภายใน 1 1/2 ชม. 
ภายหลังจากการวางแผ่นกระเบื้องหรือหินแกรนิต และเช็ดให้ได้ระดับเสมอแผ่นกระเบ้ืองหรือแผ่น
หิน ทุกคร้ัง 
   9.3.4.8 ให้ทําการขัดผิวหน้าหินขัดสําเร็จรูปทุกครั้ง เพ่ือปรับผิวหน้าให้เรียบร้อย
สวยงาม 
  9.3.5 การดูแลและการป้องกัน 
   9.3.5.1 ห้ามเดินหรือทํางานในบริเวณน้ีระหว่างการบํารุงเป็นเวลา 7 วัน 
   9.3.5.2 ห้ามผ่านหรือทํางานอ่ืนใด บริเวณที่เพ่ิงปูเสร็จใหม่ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 
7 วัน 
   9.3.5.3 ในระหว่างการทํางานให้ใช้กระดานหรือแผ่นไม้อัดปูรองก่อนทํางานบน
พ้ืนปูเสร็จใหม่ๆ  
   9.3.5.4 ในระหว่างการทํางานหรือหลังการทํางาน หากมีเศษทรายหรือวัสดุ 
ที่จะทําให้เกิดการเสียหายต่อผิวหน้าของกระเบ้ืองหรือผิวกระเบ้ือง ต้องกวาดให้เรียบร้อย 
   9.3.5.5 การทําความสะอาดคร้ังสุดท้าย ใช้ฟองนํ้าล้างกระเบ้ืองแล้วจึงขัดและทํา
ความสะอาดด้วยผ้าแห้ง 
 9.4 พ้ืนหินขัดในที่ พ้ืนหินล้าง พ้ืนกรวดล้าง พ้ืนทรายล้าง และบันไดหินขัด 
  9.4.1 ห้ามลงมือก่อนจะตรวจว่างานที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ที่อยู่ภายในและตอนล่างของ 
งานหินขัดได้ติดเสร็จเรียบร้อย 
  9.4.2 เตรียมป้องกันบริเวณใกล้เคียง 
  9.4.3 ผิวพ้ืนต้องทําความสะอาด ปรับระดับหรือความลาดให้สม่ําเสมอ 
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  9.4.4 ห้ามทําหินขัดลงพ้ืนคอนกรีตที่อายุไม่ครบ 28 วัน หรือคอนกรีตยกระดับที่อายุ 
ไม่ครบ 14 วัน 
  9.4.5 ห้ามผ่านหรือทํางานอ่ืนใด บริเวณที่เพ่ิงปูเสร็จใหม่ ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน 
  9.4.6 ส่วนผสมของหินขัด หินขัดหนา 1 ซม. ในพ้ืนที่ 1 ตร.ม. ใช้ปูนซีเมนต์ขาว 6 กก. หิน
เกล็ ด  20  กก . โดย วิ ธีผสมแ ห้ งแล้ ว เติ ม นํ้ าล งไป  คลุ กผสม กันพยายาม ให้ ส่ วนผสม 
แห้งที่สุดแล้วจึงใส่สีที่ ต้องการ สําหรับส่วนผสมของหินล้างหนา 1 ซม. ในพ้ืนที่ 1 ตร.ม. ใช้
ปูนซีเมนต์ธรรมดาหรือซีเมนต์ขาว 8 กก. หินเกล็ด 20 กก. 
  9.4.7 การเตรียมผิวพ้ืน จะต้องพรมนํ้าให้ ช้ืนเสียก่อนโดยไม่ให้ มี นํ้าขัง หลังจาก 
ได้ฉาบปูนผิวข้างใต้และวางเส้นแบ่งอย่างน้อย 1 วัน ก่อนหน้าจะดําเนินการทําหินขัด  และเมื่อ
พรมนํ้าแล้วใช้ซีเมนต์เปล่าผสมสีตามต้องการฉาบลงไปทันที  ส่วนผสมของหินขัดในกรอบระหว่าง
เส้นแบ่ง  แล้วโรยด้วยเศษหินอ่อนตามอัตราส่วนที่ได้ระบุไว้แล้วลงไปบดส่วนบนจนแน่นด้วยเกรียง
เหล็กหรือลูกกลิ้งโลหะจนซีเมนต์ และนํ้าทะลักออกมาใช้เกรียงมือปาดหน้าจนเป็นผิวของเส้นแบ่ง
ได้ระดับพอดีกับหินขัด 
  9.4.8 ต้องบ่มพ้ืนอย่างน้อย 6 วัน  โดยเอานํ้าราดกระสอบสําหรับบ่ม 
  9.4.9 การขัดเมื่อบ่มแล้ว ให้ขัดด้วยมือหรือเครื่อง ทันที่ที่ขัดแล้วจะต้องล้างหินขัด 
ให้สะอาด ให้ใช้เน้ือซีเมนต์ตามท่ีระบุไว้แล้วเป็นส่วนช่วยอุดรู รอยต่างๆ โดยวิธีการไล้บาง ๆ 
  9.4.10 การตบแต่ง ห้ามล้างหรือขัดก่อนอุดรูร่องต่าง ๆ แล้วเป็นเวลา 72 ชม. โดย 
ใช้หินขัดชนิดละเอียดขัดเมื่อเสร็จแล้วพ้ืนจะต้องมีเศษหินอ่อนให้มองเห็นได้ง่ายอย่างน้อย 70%  
  9.4.11 การปิดและแต่งหน้า ห้ามใช้กรดทําความสะอาด เมื่อหินขัดครั้งสุดท้ายแล้ว 
ให้ทําความสะอาด และเมื่อแห้งแล้ว จึงใช้ขี้ผึ้งสําหรับขัดพ้ืน  ขัดตามคําแนะนําของผู้ผลิตและ 
ขัดด้วยเครื่องจักร 
 9.5 พ้ืนหินแกรนิต หินอ่อน หินขัดสําเร็จรูป 
  9.5.1 ต้องตรวจว่างานที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ที่อยู่ตอนล่างของหินได้ติดต้ังแล้ว 
  9.5.2 ปรับพ้ืนผิวทําความสะอาด พร้อมทั้งปรับระดับให้ได้ตามแบบที่กําหนด รวมท้ัง
ความลาดเอียง ในกรณีที่เป็นพ้ืนภายนอกอาคาร ค่าระดับต้องไม่น้อยกว่า 1 : 200 
  9.5.3 ทําการคัดแยกลายและสีให้ดูดี กลมกลืนสวยงามก่อน โดยการนํามาเรียงเป็นผืน
ก่อน แล้วจึงทําการปูจริง 
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  9.5.4 ห้ามทําการปูหินลงพ้ืนคอนกรีต ที่อายุไม่ครบ 28 วัน หรือคอนกรีตยกระดับที่อายุ
ไม่ครบ 14 วัน 
  9.5.5 ส่วนผสมของปูนทรายต้องรับนํ้าหนักของแผ่นหินได้ และรักษาระดับของหินได้
ตลอดเวลาจนกว่าจะแข็งตัว 
  9.5.6 ผิวหน้าของหินที่ปูจะต้องเรียบ ได้ระดับเสมอกันตลอดแนว 
  9.5.7 ห้ามผ่านหรือทํางานอ่ืนใด บริเวณที่เพ่ิงปูเสร็จใหม่ๆ  เป็นเวลาอย่างน้อย  7  วัน 
  9.5.8 ให้ทําการยาแนวเร็วที่สุดหลังจากพ้ืนแข็งตัวแล้วโดยให้สีใกล้เคียงกับหินให้ 
มากที่สุด 
  9.5.9 ภายหลังจากการยาแนวแล้ว ให้กวาดเศษทรายให้สะอาด หากต้องมีการผ่านบริเวณ
ที่ปูหินแล้ว จะต้องมีการปกคลุมบริเวณน้ันให้เรียบร้อย เพ่ือป้องกันการชํารุดเสียหาย 
  9.5.10 สําหรับหินขัดสําเร็จรูปหลังจากปูเสร็จแล้วก่อนการส่งงานจะต้องทําการขัดผิวหน้า 
1 ครั้ง เพ่ือให้ผิวหน้าเรียบสม่ําเสมอ และทําการแต่งแนวรอยต่อให้เรียบร้อย 
 9.6 เชิงผนัง 
  9.6.1 เชิงผนังทั่ วไป ให้มีการทําเชิงผนัง แม้แบบจะมิได้ระบุให้มีการทําก็โดยให้ 
ใช้วัสดุที่กลมกลืน หรือเหมาะสมกับวัสดุที่ใช้ปูพ้ืนและวัสดุที่ เป็นผนัง โดยให้เจ้าหน้าที่ของ 
ผู้ว่าจ้างเป็นผู้พิจารณาและเห็นชอบก่อน ทั้งน้ี ให้ยกเว้น 
   - ห้องหรือบริเวณที่ พ้ืนเป็นซีเมนต์ ไม่มีการปูด้วยวัสดุใด ๆ ให้ทาสี นํ้ามัน 
แทนเชิงผนัง มีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 10 ซม. 
   - ห้องที่มีผนังกรุด้วยกระเบ้ืองชนิดผิวแข็ง 
  9.6.2 เชิงผนังหินขัด 
   - หากแบบรูปหรือรายการไม่ ได้ กําหนดไว้ เชิงผนังหินขัดจะต้องมีความ 
สูงไม่น้อยกว่า 10 ซม. จากขอบบนถึงระดับพ้ืนผิว 
   - ให้ รองพ้ืน ก่อนทํ าผิ วหินขัด  โดยใช้ซี เมนต์ขาว  1 ส่วน  ทราย  3  ส่วน  
ผสมนํ้าพอเหมาะ 
   - หินขัดต้องหนาอย่างน้อย 10 มม. และมีส่วนผสมเหมือนพ้ืน 
   - ให้ลงหินขัดและแต่งด้วยเกรียงให้ได้ด่ิงเรียบตรงบ่มบํารุงอย่างน้อย 6 วัน  
จึงขัดให้เหลือหน้าเรียบและมัน 
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10. งานติดตั้งกระจก   
    10.1 การติดกระจกกับไม้ทับแนว ให้ทําความสะอาดบานก่อนติดต้ังและจะต้องให้กรอบบาน
แห้ง ฉาบพุตต้ีบาง ๆ ลงในร่องของกรอบบาน แล้วกดกระจกลงไปบนพ้ืนพุตต้ีไม่ต้องแต่งผิว  ตอก
ตะปู ไม้ ทั บ แนวเข้ าที่ แ ต่ งผิ ว พุ ต ต้ีที่ ล้ น ออกมาให้ เรี ยบ  อ ย่าให้ ถู ก นํ้ าจนก ว่าพุ ต ต้ีจะ 
แห้งแล้วจึงทาสีได้ 
    10.2 การติดต้ังกระจกกับอลูมิเนียมและเหล็ก การติดต้ังกระจกกับเหล็กให้ดําเนินการ 
ตามคําแนะนําของผู้ผลิตพุตต้ี หรือตามแบบรูปรายการกําหนดการติดต้ังกระจกกับอลูมิเนียม  
ใช้ยางอัดกระจกชนิดไวนิลหรือยางเส้น 

11. งานติดตั้งอ่ืน ๆ  
   11.1 งานติดต้ังช่องระบายอากาศ  ตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ 
   11.2 งานติดต้ังราวบันไดและราวระเบียง 
      - ต้องตกแต่งให้ได้ขนาดและรูปร่างตามแบบรอยต่อตอนมุมเลี้ยวต้องแต่งให้ต่อเน่ืองกัน
อย่างเรียบร้อย 
      - ต้องยึดราวบันไดให้มั่นคงแข็งแรง 
   11.3 การกรุขึงลวดถัก การกรุและการขึงต้องเหยียดลวดถักให้ตรง แล้วจึงขึงให้ ตึง 
ตามแบบที่ระบุไว้ เมื่อกรุหรือขึงยึดแล้วจะต้องไม่หย่อนโย้ช่วงตาของลวดถักจะต้องได้แนวไม่โย้เอียง 
ต้องเป็นทางเดียวกันตลอดเมื่อติดกับกรอบเหล็กแล้ว ต้องแต่งรอยต่อเช่ือมน้ันให้เรียบร้อยทุกจุด
พร้อมทั้งทําความสะอาดรอยเช่ือมทาสีกันสนิมและทาสีทับหน้า 
   11.4 การขึงลวดหนาม  การขึงลวดหนามจะต้องขึงให้ตึง ไม่ให้ตกท้องช้าง การขึงลวดหนาม
กับเสา ค.ส.ล. จะต้องยึดตรึงให้แน่นชิดกับร่องที่บากแล้วอุดด้วยปูนทรายให้เรียบร้อย ถ้าขึงกับ
โครงเหล็กจะต้องยึดตรึงให้แน่นทุก ๆ เส้นด้วยการเช่ือม การสร้างเสาคํ้ายันรั้งทุก ๆ ระยะ 10 ช่วง
เสาจะต้องมีเสาค้ํายัน 1 ต้นรั้วทุกแบบจะต้องมีค้ํายันทุกจุดที่รั้วเปลี่ยนแนวต้ังแต่ 30 องศาขึ้นไป 
   11.5 การกรุเหล็กตาข่าย ตะแกรงเหล็กยึด (Expanded Metal) การกรุจะต้องเหยียดเหล็กตา
ข่ายให้ตรง แล้วจึงขึงให้ตึงตามแบบได้กําหนดไว้ในกรอบที่ต้องการ  โดยมีไม้ทับแนว เมื่อกรุแล้วจะต้อง
ได้แนวไม่โย้เอียงและเป็นแนวเดียวกันตลอด โดยใช้ตะปูเกลียว 
   11.6 การก่อสร้างเตา ก่อนก่ออิฐทนไฟต้องล้างนํ้าจนหมดฝุ่นที่ เปรอะเป้ือนและดูดนํ้า 
จนอ่ิมตัว การก่อสร้างต้องวางเรียงซ้อนสลับกันให้เป็นไปตามหลักวิชาการช่าง จะต้องถูกลักษณะ  
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รัศมีส่วนโค้งของเตา และการผายออกของปากเตาและระดับปูนก่อใช้ปูนทนไฟผสม ต้องใส่เต็ม
หน้าอิฐและซอกอิฐ พ้ืนคอนกรีตทุกแห่งที่จะก่ออิฐทนไฟทับ ต้องกระเทาะผิวคอนกรีตให้แง่หินโผล่
เพ่ือให้ปูนก่อจับแน่น 
  เมื่อสร้างเตาแล้วต้องรอปูนฉาบและคอนกรีตให้แห้งสนิทก่อนและให้สุมไฟในเตา 
ทุก ๆ เตา โดยสุมไฟรุม ๆ เพ่ือให้เตาได้รับความร้อนน้อย ๆ จึงค่อยเพ่ิมความร้อนทีละน้อย ๆ  
ในระยะ 48 ชม. ขณะที่กําลังก่ออิฐหรือได้ก่อแล้วห้ามเปียกนํ้า ราดนํ้าและห้ามบรรทุกหนักไม่ให้
ได้รับความกระทบกระเทือนโดยเด็ดขาดภายใน 48 ชม. 
   11.7 การติดต้ังแผ่นกันซึม (Water Stop) ในแนวรอยต่อคอนกรีต เพ่ือป้องกันปัญหา 
การร่ัวซึมในโครงสร้างคอนกรีตที่มีการเทหล่อต่างเวลากัน เป็นผลมาจากเน้ือคอนกรีตที่แข็งตัวต่าง
เวลากัน  จะไม่สามารถสมานเป็นเน้ือเดียวกันได้ ทําให้เกิดแนวต่อคอนกรีต (Constraction Joint)  ซึ่ง
เป็นช่องว่างที่นํ้าซึมผ่านได้ และการยืดหดตัวของโครงสร้างคอนกรีตที่เกิดจากการเปล่ียนอุณหภูมิ  
การบิดหรือการเคลื่อนตัวของโครงสร้าง (Expension and Constraction Joint) เป็นสาเหตุให้
เกิดการแตกร้าวได้ 
  การป้องกันโดยให้ทําการติดต้ังแผ่นยางกันซึม มอก. 1135 – 2536 หรือ แผ่นกันซึมชนิด 

PVC. มอก. 1239 – 2537   เพ่ือป้องกันการรั่วซึมของนํ้าบริเวณรอยต่อ เช่น ห้องใต้ดิน, สระว่าย

นํ้า, ผนัง, ดาดฟ้าอาคาร  และบริเวณที่มีการก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่สั่นสะเทือนใน
โครงสร้าง หรือมีการหดตัวและขยายตัวของคอนกรีตสูง เช่น เขื่อน, อุโมงค์ใต้ดิน 

12. วิธีการในการปูกระเบื้อง 
   12.1 การเตรียมผิว 
      - ทําความสะอาดพื้นผิวที่จะปูกระเบ้ืองให้สะอาด ปราศจากฝุ่นผงคราบไขมัน และ 
สกัดเศษปูนทรายที่เกาะอยู่ออกให้หมด  ล้างทําความสะอาดด้วยนํ้า 
      - เทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพ้ืน เพ่ือปรับระดับให้ได้ด่ิง ได้ฉาก ได้แนว ได้ความลาด
เอียงตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในงานฉาบปูน ขูดขีดผิวให้เป็นรอยหยาบตลอดพ้ืนที่ขณะที่ปูนทรายยัง
หมาดๆ อยู่ 
     - หลังจากเทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพ้ืนแล้ว 24 ช่ัวโมง ให้ทําการบ่มตลอด 3 วัน  
แล้วจึงเริ่มดําเนินการปูกระเบ้ือง 
     - การเตรียมแผ่นกระเบ้ือง กระเบ้ืองที่ใช้ปูด้วยกาวซีเมนต์ไม่จําเป็นต้องนําไปแช่นํ้า 
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   12.2 การเตรียมกาวซีเมนต์ 
      - ใส่ นํ้ า 5 ลิตร (สําหรับกาวซี เมนต์ 20 กก .) หรือ ใส่ นํ้า 6.25 ลิตร (สําหรับ 
กาวซีเมต์ 25 กก.) อุณหภูมิของน้ําปกติ (ไม่ใช้นํ้าอุ่นหรือนํ้าร้อน) ลงในถังที่เตรียมไว้ 
      - ค่อย ๆ ใส่กาวซีเมนต์ในอัตราส่วน คือ นํ้า 1 ส่วน : กาวซีเมนต์ 4 ส่วน โดยนํ้าหนัก 
หรือ นํ้า 1 ส่วน : กาวซีเมนต์ 3 ส่วนโดยปริมาตรลงในนํ้า  ขณะเดียวกันใช้เครื่องป่ัน  ป่ันให้ทั่วจน
เป็นเน้ือเดียวกัน 
      - หลังจากผสมกาวซีเมนต์ให้เข้ากันได้แล้ว ควรทิ้งไว้ 3-4 นาที ก่อนใช้งานเพ่ือให้
สารเคมีในกาวซีเมนต์ทําปฏิกิริยากับนํ้า 
   12.3 การปูกระเบ้ือง 
      - ปาดกาวซีเมนต์บางส่วนลงบนพ้ืนผิว และใช้เกรียงหวีที่มีขนาดเหมาะสม ตามขนาด
กระเบ้ืองตามที่ผู้ผลิตแนะนํา ปาดกาวซีเมนต์ให้เป็นทางยาวบนพ้ืนผิว 1 ถึง 2 ตร.ม. แล้วเกลี่ยให้ทั่ว 
ความหนาตามร่องของเกรียงหวีที่ ใช้เป็นการควบคุมปริมาณกาวซีเมนต์ที่ ใช้ให้สม่ําเสมอ  
(ไม่มากหรือน้อยเกินไป) 

      - ในกรณีปูกระเบ้ืองขนาดใหญ่กว่า 25 x 25 ซม. (10 x 10 น้ิว) ควรปาดกาวซีเมนต์

ลงบนหลังกระเบ้ือง ให้ทั่วเล็กน้อย เพ่ือแน่ใจว่าได้ปาดกาวซีเมนต์ลงพ้ืนผิวอย่างทั่วถึง และไม่มีช่อง
อากาศว่างเหลืออยู่เมื่อปูกระเบ้ืองเสร็จ 
      - ปูกระเบ้ืองลงบนกาวซีเมนต์และกดให้แน่น หรือใช้ค้อนยางเคาะบนกระเบ้ือง 
ให้ทั่ว เพ่ือให้ร่องของกาวซีเมนต์ที่แผ่นกระเบ้ืองกดทับประสานกันอย่างทั่วถึง เว้นช่องว่างระหว่าง
กระเบ้ืองแต่ละแผ่น เพ่ือให้เป็นร่องยาแนว (อย่างน้อย 2 มม.) 
      - หากต้องการจัด  หรือ  ปรับตําแหน่งกระเบื้องเมื่อปูเสร็จด้วยกาวซีเมนต์ สามารถ 
ปรับตกแต่งกระเบ้ืองแต่ละแผ่นภายใน 15 นาที ก่อนกาวซีเมนต์จะแห้ง 
      - ทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งประมาณ 24 ช่ัวโมง ก่อนการยาแนว 
   12.4 การเตรียมยาแนว 
      - ใส่นํ้าสะอาด อุณหภูมิของนํ้าปกติ (ไม่ใช้นํ้าอุ่นหรือนํ้าร้อน) ลงในถังนํ้าที่เตรียมไว้ 
(กรณีใช้ยาแนวคุณภาพสูงที่มีส่วนผสมอีพ๊อกซี่ ให้ผสมส่วนผสม 2 ส่วนเข้าด้วยกัน อัตราส่วน 
ด้านบน : ด้านล่าง เป็น 1 : 3 โดยไม่ต้องผสมนํ้าคนให้ทั่วจนเข้ากันเป็นเน้ือเดียวกัน) 
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      - ค่อย ๆ เทยาแนวลงในน้ํา ขณะเดียวกันคนให้ทั่วจนเข้าเป็นเน้ือเดียวกัน โดยสัดส่วน
การผสม คือ 1 : 3  โดยนํ้าหนัก (นํ้า 1 ส่วน ยาแนว 3 ส่วน  หรือ นํ้า 1 ส่วน ยาแนว 2.5 ส่วนโดย
ปริมาตร) 
      - หลังจากผสมยาแนวให้ เข้ากันดีแล้ว ควรทิ้ งไว้ 3 ถึง 4 นาที ก่อนใช้งานเพ่ือ 
ให้สารเคมีในยาแนวทําปฏิกิริยากับนํ้า 
   12.5 การยาแนว 
     - สําหรับผนัง ใช้เกรียงยาง หรือ แผ่นยางตักยาแนวท่ีผสมได้ที่แล้ว ปาดยาแนว 
ให้เฉียงกับร่องกระเบ้ือง เพ่ือให้ยาแนวเต็มร่องที่เตรียมไว้ 
     - สําหรับพ้ืน เพ่ือความรวดเร็ว ป้ายยาแนวที่ผสมได้ที่แล้ว ลงบนพ้ืนที่ประมาณ  
1 ตร.ม. แล้วใช้เกรียงปาดยาแนวให้เฉียงกับร่องกระเบ้ือง เพ่ือให้ยาแนวเต็มร่องที่เตรียมไว้ 
     - เช็ดยาแนวส่วนที่เกินออกจากแผ่นกระเบ้ืองด้วยฟองนํ้าหมาดๆ ก่อนที่ยาแนวจะแห้งสนิท 
    กรณีใช้ยาแนวคุณภาพสูงที่มีส่วนผสมของอีพ็อกซี่ ควรเช็ดยาแนวส่วนที่ เกินออก 
จากแผ่นกระเบ้ืองด้วยฟองนํ้าเส้นใยแข็งที่ชุบนํ้าอุ่นหมาด ๆ หลังยาแนวเสร็จประมาณ 15 ถึง 20 
นาที (พ้ืนที่ประมาณ 1 ตร.ม.) 
    - ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 2 ชม. แล้วทําความสะอาดกระเบ้ืองด้วยผ้าสะอาด 
    - เพ่ือการยึดเกาะที่ ดีของยาแนว ควรทิ้งเอาไว้ให้แห้งประมาณ 24 ชม. ก่อนการ 
ใช้งาน 
   12.6 การทําความสะอาด 
     ผู้รับจ้างต้องทําความสะอาดทุกแห่งที่เก่ียวข้องหลังจากการปูกระเบ้ืองด้วยความ 
ประณีตสะอาดเรียบร้อยปราศจากคราบนํ้าปูน คราบไคล หรือ รอยเป้ือนต่าง ๆ ก่อนขออนุมัติ
ตรวจสอบจากผู้ออกแบบและส่งมอบงาน 
 12.7 การซ่อมแซม 
  พ้ืนผิวกระเบื้องให้ทําการใช้เหรียญหรือโลหะเคาะที่กระเบ้ือง เพ่ือตรวจสอบว่ามีเสียง
เคาะดังโปร่งหรือไม่ หากมีเสียงดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องทําการรื้อโดยสกัดกาวซีเมนต์บางส่วนออก
และทําความสะอาดปราศจาก  ฝุ่นผง  จากน้ันทําการปูกระเบ้ืองอีกคร้ัง โดยปาดกาวซีเมนต์ด้าน 
หลังกระเบ้ือง และใช้เกรียงหวีปูกาวซีเมนต์ที่ผิวตามปกติ รอให้แห้งและยาแนวอีกครั้ง ผู้ควบคุมงาน 
หรือ ผู้ออกแบบจะต้องเป็นผู้กําหนดกรรมวิธีตลอดจนการเลือกใช้วัสดุ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งหมด 
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13. สี 
 ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการตามข้อกําหนดต่างๆ ดังน้ี.- 
 13.1 ขอบเขต 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือ
ดําเนินการทาสีให้ลุล่วงดังที่กําหนดในแบบและรายการก่อสร้างโดยให้สัมพันธ์กับงานในส่วนอ่ืนๆ 
ด้วย 
 13.2 ข้อกําหนดทั่วไป 
  สีที่ใช้ให้หมายถึง สีรองพ้ืน สีทับหน้าและตัวทําละลาย จะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของ
บริษัทผู้ผลิตโดยเคร่งครัด ภายใต้การแนะนําและตรวจสอบของผู้ชํานาญงานจากบริษัทผู้ผลิต โดย
ให้ผู้รับจ้างจัดส่งข้อมูลทางวิชาการ (Technical Data) ผลิตภัณฑ์สีที่จะใช้ในโครงการทั้งหมดแก่
คณะกรรมการปรับปรุงแบบรูป รายการก่อสร้าง คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างและ สป. สาย 
ยย. ประจําอาคารมาตรฐานของ ทบ. (คปบ.ยย.ทบ.) พิจารณาก่อนหรือให้ดําเนินการทาสีโดย
บริษัทผู้ผลิตโดยตรง 
  13.2.1 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดและแจ้งปริมาณของสีแต่ละประเภทที่จะ
ใช้ทาอาคารในโครงการน้ีให้ผู้ควบคุมงานทราบ 
  13.2.2 สีที่นํามาใช้ในโครงการจะต้องบรรจุและผนึกในกระป๋องหรือภาชนะโดยตรงจาก
โรงงานของผู้ผลิตประทับตราเครื่องหมายการค้า เลขหมายต่างๆ ชนิดที่ใช้ วันที่ผลิตและคําแนะนํา
ในการใช้ติดบนภาชนะอย่างสมบูรณ์ กระป๋องหรือภาชนะที่ใส่สีจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่บุบ 
ชํารุด ฝาปิดต้องไม่มีรอยปิด - เปิดมาก่อนและห้ามนําสีที่เหลือใช้จากโครงการอ่ืนและกระป๋องสี
ย่ีห้อที่ไม่ได้รับอนุมัติใช้เข้ามาในโครงการ 
  13.2.3 สีและอุปกรณ์ประกอบจะต้องนํามาเก็บไว้ในสถานที่ที่จัดไว้ในห้องเฉพาะ ที่
มิดชิดมั่นคงสามารถล็อกโดยกุญแจได้ ภายในห้องให้มีการระบายอากาศดีไม่อับช้ืน มีการทําความ
สะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจัดกองกระป๋องถังประเภทสีอย่างมีระเบียบไม่ปะปนกันและจะต้อง
มีการป้องกันอัคคีภัยเป็นอย่างดีและการมอบรับสีจากผู้ผลิตหรือการเปิดกระป๋อง ตลอดจนการ
ผสมสีให้ทําเฉพาะในห้องน้ีเท่าน้ัน 
  13.2.4 ผู้รับจ้างจะต้องไม่ทําการทาสีในขณะที่มีฝนตก ความช้ืนในอากาศสูงและห้าม
ทาสีภายนอกอาคารทันที หลังจากฝนหยุดตก จะต้องทิ้งไว้อย่างน้อย 72 ช่ัวโมง หรือจนกว่าผู้
ควบคุมงานจะเห็นสมควรให้เริ่มทาสีได้ 
  13.2.5 การนําสีมาใช้แต่ละงวดจะต้องให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนว่าเป็นสีที่ถูกต้อง
ตามท่ีกําหนดให้ใช้ 
  13.2.6 ถ้าหากมีส่วนหน่ึงส่วนใดที่สงสัย หรือไม่สามารถทาสีได้ตามข้อกําหนด ผู้รับจ้าง
จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบทันที สําหรับพ้ืนผิวที่ไม่ต้องการทาสีน้ันมีข้อกําหนดดังน้ีคือ 
   ก. พ้ืนคอนกรีตขัดมัน 
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   ข. ผิวบันไดคอนกรีตทั้งลูกต้ังและลูกนอน 
   ค. ผิววัสดุที่มีสใีนตัว เช่น Acoustical Material, กระเบ้ืองมุงหลังคา 
   ง. อุปกรณ์สําเร็จรูป เช่น ทองเหลือง สเตนเลสสตีล อลูมิเนียม 
   จ. โคมไฟ และปลั๊กไฟ 
  13.2.7 งานทาสีทั้งหมดจะต้องเรียบร้อยสม่ําเสมอ ไม่มีรอยแปรง รอยต่อ รอยหยดสี 
และข้อบกพร่องอ่ืนใด และต้องทําความสะอาดรอยเป้ือนต่างๆ บริเวณข้างเคียง อันเน่ืองจากการ
ทาสีทันที งานทาสีจะต้องได้รับการตรวจตราและรับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน 
  13.2.8 ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามรายการงานสีน้ีอย่างเคร่งครัด หรือว่ามีเจตนา ที่จะ
พยายามบิดพลิ้ว ปลอมแปลง ผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างล้างหรือขูดสีออกแล้วทาใหม่  ให้
ถูกต้องตามรายการ และผู้รับจ้างจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มมิได้ ส่วนเวลาที่ล้าช้าเพราะการนี้จะยกเป็น
ข้ออ้างในการขอขยายเวลาทําการตามสัญญามิได้ 
  13.2.9 รายละเอียดอ่ืนๆ เช่น ความอ่อนแก่ของสี ให้ผู้รับจ้างเสนอขอรับรายละเอียดต่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในเวลาอันสมควร 
  ข้อกําหนดเฉพาะ 
  13.2.10 สีทุกชนิดจะต้องมีตัวยาป้องกันราและตะไคร่ผสมอยู่ในปริมาณที่เพียงพอ
สามารถจะป้องกันราและตะไคร่ได้ 
  13.2.11 สีผสมเสร็จ จะต้องใช้สีผสมเสร็จตามเอกสารวิธีใช้ของบริษัทผู้ผลิต ห้ามใช้ 
ทินเนอร์ผสมเพ่ือทําให้สีจางลง เว้นแต่บริษัทจะระบุไว้ให้ทํา ในกรณีเช่นน้ีจะต้องใช้ทินเนอร์ชนิดที่
เหมาะสมและเป็นจํานวนที่พอเหมาะการใช้สีจะต้องให้มีปริมาณมากพอจนสามารถปกคลุมเน้ือที่
ทั้งหมด และคลุมเข้าไปในรอยต่อรอยบุบหรือเน้ือที่ๆ เปิดทุกแห่ง 
  13.2.12 สีรองพ้ืน จะต้องเป็นชนิดเหมาะสม สามารถให้ใช้คู่กันได้กับสีทับหน้าและ
เหมาะสมกับลักษณะพ้ืนผิวที่จะถูกทาด้วย 
  13.2.13 สีช้ันแรกจะต้องเป็นสีชนิดเดียวกับสีช้ันสุดท้าย และเป็นสีย่ีห้อเดียวกัน 
  13.2.14 นํ้ามันชักเงา ฯลฯ จะต้องมีคุณภาพและการผลิตเหมือนกับตัวอย่างที่ได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว และเมื่อส่งถึงที่ก่อสร้างจะต้องบรรจุอยู่ในภาชนะที่ผนึกเรียบร้อยมีตราของ
ผู้ผลิตแสดงอยู่ 
 13.3 การเตรียมการทั่วๆ ไป 
  13.3.1 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งน่ังร้าน บันไดสําหรับทาสีที่
เหมาะสมหรือตามความจําเป็นพร้อมผ้าหรือวัสดุอ่ืนใด ที่ใช้ปกคลุมพ้ืนที่ส่วนอ่ืนของอาคารเป็นการ
ป้องกันความสกปรกเปรอะเป้ือน เลอะเทอะ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากงานทาสี 
  13.3.2 ผู้รับจ้างต้องตรวจดูอุปกรณ์ - หน้าต่าง และอุปกรณ์ส่วนอ่ืนๆ ที่สามารถจะติดต้ัง
ภายหลังได้ แต่ติดต้ังไปแล้วให้ถอดออกและทําการติดต้ังภายหลังเมื่อทาสีเรียบร้อยแล้ว 
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  13.3.3 ฝาครอบสวิทซ์และปลั๊กไฟฟ้า ซึ่งได้ติดต้ังเรียบร้อยแล้ว จะต้องเอาออกก่อนทํา
การทาสีเมื่อทาสีเสร็จและสีแห้งดีแล้ว จึงทําการติดต้ังตามเดิมให้เรียบร้อย 
  13.3.4 การตัดเส้นตามขอบต่างๆ และการทาระหว่างรอยต่อของสีต่างกันจะต้อง
ระมัดระวังอย่างดีอย่าให้มีรอยทับกันระหว่างสี 
  13.3.5 วัสดุอุดยาแนว  
   ก. ส่วนที่เป็นไม้ให้ใช้ Wood Sealer หรือ Wood Filler 
   ข. ส่วนที่เป็นคอนกรีต ปูนฉาบให้ใช้ Cement Filler 
   ค. ส่วนที่เป็นเหล็กหรือโลหะอ่ืน เมื่อทาสีรองพ้ืนกันสนิมแล้วให้อุดรูวัสดุ 
Caulking Compound 
 13.4 การเตรียมพ้ืนผิว 
  13.4.1 พ้ืนผิวคอนกรีตและปูนฉาบ 
   - ต้องแน่ใจว่าพ้ืนผิวแห้งสนิท โดยเฉพาะปูนฉาบภายนอกและภายใน ควรทิ้ง
ไว้ให้แห้ง ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ หากมีกรณีที่ปูนฉาบมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ 4 สัปดาห์ และมีความ
จําเป็นต้องเร่งทาสีรองพ้ืนปูน ให้เลือกใช้สีรองพื้นปูนที่มีคุณสมบัติทาบนปูนฉาบใหม่ได้   หลังอายุ
ปูนฉาบ 2 วันโดยเฉพาะ โดยให้เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ย่ีห้อเดียวกันกับสีทับหน้าที่อนุมัติให้ใช้ อาทิ 
CAPTAIN / Perfex Primer หรือ ICI / Weather shield Power Plus Primer หรือ BEGER / Ultra 
Hide Primer 2100 หรือ TOA / Quick Primer หรือเทียบเท่า 
   - รอยแตกร้าวปูนฉาบ หากเป็นรอยแตกร้าวลายงาขนาดเล็กไม่เกิน 1 มม. ให้
อุดโป๊วด้วยวัสดุประเภท ACRYLIC FILLER และหากเป็นรอยแตกร้าวมากกว่า 1 มม. ให้อุดโป๊ว
ด้วยวัสดุประเภท ACRYLIC SEALANT โดยให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ย่ีห้อเดียวกับสีทับหน้าที่อนุมัติให้
ใช้ 
   - ทําความสะอาดพ้ืนผิวให้ปราศจากฝุ่นละอองและคราบเป้ือนต่างๆ ด้วยผ้า
แห้งเน้ือหยาบๆ 1 ครั้ง แล้วเช็ดด้วยผ้าช้ืนอีกคร้ัง 
   - ถ้ามีคราบไขมัน นํ้ามันทาไม้แบบติดอยู่ ให้ล้างออกด้วยนํ้ายาขจัดไขมัน แล้ว
ล้างออกด้วยนํ้าสะอาดอีกครั้ง ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งสนิท และให้ทานํ้ายาป้องกันความช้ืนบนผนังปูน 
ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันความช้ืนบริเวณชายล่างผนังอาคาร ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาสีลอก
ล่อน โดยทาสูงขึ้นมาจากระดับดิน 1.00 ม. โดยให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ย่ีห้อเดียวกับสีทับหน้าที่อนุมัติ
ให้ใช้ แล้วจึงทาสีรองพ้ืนต่อไป อาทิ CAPTAIN / Damp Guard หรือ BEGER / Water Block W-
010 หรือ TOA / MOISTURE Guard หรือเทียบเท่า 
  13.4.2 พ้ืนผิวโลหะเหล็กหรือโลหะที่มีส่วนผสมของเหล็ก 
   - ส่วนที่มีรอยเช่ือมในส่วนที่มองเห็นได้ ให้ใช้เครื่องขัด ขัดรอยเช่ือมแล้วใช้
แปรงลวดหรือกระดาษทรายขัดผิวจนเรียบ และปราศจากสนิมหรืออาจใช้วิธีพ่นทราย Sand Blass 
ในส่วนที่จําเป็น 
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   - เมื่อขจัดสนิมและเศษผงออกแล้ว ใช้นํ้ายาขจัดคราบไขมันโดยเฉพาะเสร็จ
แล้วเช็ดด้วยผ้าสะอาดออกให้หมดและปล่อยไว้ให้แห้ง 
  13.4.3 พ้ืนผิวไม้ 
   - ผิวไม้ที่นํามาใช้ต้องแห้งสนิท โดยมีความช้ืนไม่เกิน 18%  
   - รอยต่อระหว่างแผ่นไม้ พ้ืนผิวไม่เรียบมีรอยแตก ขรุขระ ให้ทําการซ่อมโป๊ว
อุดด้วยวัสดุยาแนวไม้ Wood Sealer หรือ Wood Filler โดยเฉพาะ 
   - เฉพาะส่วนที่ย้อมสีธรรมชาติด้วยประเภท Varnish Enamel ให้อุดแนวและ
รองพ้ืนด้วยดินสอพองผสมสีและกาวประสาน หรือสีย้อมเน้ือไม้โดยเฉพาะ 
   - ทําความสะอาดพ้ืนผิว โดยการเช็ดฝุ่นผงอีกคร้ังก่อนทาสีรองพ้ืนหรือย้อมสี
ธรรมชาติ 
  13.4.4 พ้ืนผิวสังกะสีและเหล็กเคลือบสังกะสี 
   - ขจัดคราบไขมันและฝุ่นด้วยนํ้ายาขจัดคราบไขมัน แล้วเช็ดทําความสะอาด
ด้วยผ้าสะอาดและทิ้งให้แห้งสนิท 
 13.5 ระบบการทาสี 
  13.5.1 งานคอนกรีต ปูนฉาบภายนอก 
   - ทารองพ้ืนปูนใหม่ด้วยสีประเภท Acrylic Water Base Primer 1 เที่ยว 
   - ทาทับหน้าด้วยสีนํ้าก่ึงเงาประเภท 100% Acrylic Emulsion 2 เที่ยว 
  13.5.2 งานคอนกรีต ปูนฉาบผนังภายใน  
   - ทารองพ้ืนปูนใหม่ด้วยสีประเภท Acrylic Water Base Primer 1 เที่ยว 
   - ทาทับหน้าด้วยสีนํ้าชนิดด้านประเภท 100% Acrylic Emulsion 2 เที่ยว 
  13.5.3  งานเพดานคอนกรีต ปูนฉาบภายใน และงานเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดภายใน 
   - กรณีพ้ืนผิวเป็นคอนกรีต ปูนฉาบ ให้ทารองพื้นปูนเก่าด้วยสีประเภท Acrylic 
Water Base Primer 1 เที่ยว 
   - กรณีพ้ืนผิวเป็นแผ่นยิบซั่มบอร์ด ให้ทารองพ้ืนปูนเก่าด้วยสีประเภท Acrylic 
Solvent Base Primer 1 เที่ยว 
   - ทาทับหน้าด้วยสีนํ้าชนิดด้านสนิทสําหรับงานเพดาน โดยเฉพาะประเภท 
100%  Acrylic Emulsion 2 เที่ยว 
  13.5.4 งานไม้ภายนอกและภายใน 
   - ทารองพ้ืนเที่ยวแรกด้วยสีรองพ้ืนประเภท Aluminium Wood Primer ที่มี
คุณสมบัติในการป้องกันยางไม้ 1 เที่ยว และทารองพ้ืนเที่ยวที่สองด้วยสีรองพ้ืนประเภท Wood 
Undercoat White หรือ Universal Undercoat ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันเช้ือราและทําให้ผิว
ไม้เรียบเนียน 
   - ทาทับหน้าด้วยสีเคลือบเงา ประเภท Alkyd Enamel จํานวน 2 เที่ยว 
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   - ยกเว้นส่วนที่ระบุให้ย้อมสีธรรมชาติ งานภายในให้ย้อมสีด้วย Vanish หรือ 
Lacquer งานภายนอกให้ย้อมสีด้วย Wood Stain  
  13.5.5 งานไม้เทียม (ไฟเบอร์ซีเมนต์) ภายนอก 
   - ทารองพ้ืนปูนเก่าด้วยสีประเภท Acrylic Solvent Base Primer 2 เที่ยว 
   - ทาทับหน้าด้วยสีนํ้าก่ึงเงาประเภท 100% Acrylic Emulsion 2 เที่ยว 
  13.5.6 งานไม้เทียม (ไฟเบอร์ซีเมนต์) ภายใน (ใช้สีทับหน้าสําหรับภายนอกเท่าน้ัน) 
   - ทารองพ้ืนปูนเก่าด้วยสีประเภท Acrylic Solvent Base Primer 2 เที่ยว 
   - ทาทับหน้าด้วยสีนํ้าชนิดด้านประเภท 100% Acrylic Emulsion 2 เที่ยว 
  13.5.7 งานโลหะเหล็ก 
   - ทารองพื ้นด้วยสีประเภท  Red Lead Primer หรือ Zinc Chromate 
Primer 2 เที่ยว 
   - ทาทับหน้าด้วยสีเคลือบเงา ประเภท Alkyd Enamel 2 เที่ยว 
  13.5.8 งานโลหะสังกะสีและกัลวาไนซ์ 
   - ทารองพื้นเที่ยวแรกด้วยสีรองพื้นประเภท Wash Primer พื้นเที่ยวที่สอง
ด้วยสีรองพ้ืน ประเภท Zinc Phosphate 
   - ทาทับด้วยสีเคลือบเงาประเภท Alkyd Enamel 2 เที่ยว 
  13.5.9 งานหินล้าง กรวดล้าง หรือทรายล้าง 
   - ทาเคลือบด้วยนํ้ายาเคลือบใสประเภท Silicone Water Repellent  3 เที่ยว 
  13.5.10 งานพ้ืนไม้ปาร์เก้ หรือ ไม้เน้ือแข็ง 
   - ทาเคลือบด้วยนํ้ามันเคลือบแข็งประเภท Polyurethane 3 เที่ยว 
  13.5.11 งานสีจราจรและช่องจอดรถ 
   - ให้ใช้สีประเภท Traffic Paint โดยเฉพาะตามมาตรฐาน มอก.415 - 2551 
และมีใบรับรองคุณภาพจากกรมทางหลวง เป็นสีที่สามารถแห้งได้ภายใน 10 นาที มีความทนทาน 
ไม่หลุดร่อน สะท้อนแสงในเวลากลางวันและกลางคืน โดยมีค่าสะท้อนแสง สีขาว ไม่ตํ่ากว่า 500 
mcd/sqm และสีเหลืองไม่ตํ่ากว่า 300 mcd/sqm ทั้งขณะเปียกและแห้ง เมื่อระยะเวลาผ่านไป 
360 วัน ค่าสะท้อนแสงไม่ตํ่าลงกว่า 60% ตามมาตรฐาน EN 1436 การตีเส้นให้ใช้เครื่องตีเส้นที่ 
ขับเคลื ่อนได้ด ้วยตัวเองหรือติดตั ้งบนรถ มีห ัวพ่นเป็นชนิด  airless spray ตีเส ้นตรงคม
สวยงาม   ความหนาไม่น้อยกว่า 200 ไมครอน มีการรับประกันการหลุดร่อนและสะท้อนแสง 
ระยะเวลา 2 ปี 
  13.5.12 งานสีพ่นเท็กซ์เจอร์ผสมเนื้อหิน-ทราย ใช้สําหรับงานตกแต่งผิวผนังภายใน-นอก 
รูปแบบชนิดหิน ความขรุขระ สี ตามแบบรูปกําหนด 
   - สีพ่นเท็กซ์เจอร์เน้ือทรายเม็ดผิวหยาบผสมด้วยเซรามิกไทน์ สีชนิดอะคริลิก
สูตรนํ้า 
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   - สีพ่นเท็กเจอร์เน้ือหินทรายขรุขระผสมด้วยเซรามิกผงสีชนิดอะคริลิกสูตรนํ้า 
   - สีพ่นเท็กเจอร์เนื้อทรายสังเคราะห์ เป็นสีชนิดอะคริลิกซิลิโคน สามารถทํา
ลวดลายหลากหลายและทับหน้าด้วยสีนํ้าเกรดอะคริลิกหรือซิลิโคนได้ 
  13.5.13 สีนํ้าเท็กซ์เจอร์ชนิดยืดหยุ่นเกรดเซรามิกหรือซิลิโคน ตามแบบรูปกําหนด 
   - สีนํ้าเท็กซ์เจอร์ ชนิดยืดหยุ่นสูตรนํ้า เกรดเซรามิกซิลิโคน ใช้สําหรับงานปิด
รอยแตกร้าว (Hair Line Crack) และป้องกันคราบสกปรกฝังแน่น (Super Durable Dirt 
Resistance) เน้ือผิวด้านหรือเงาหรือมีลวดลายตามแบบรูปกําหนด 
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รายละเอียดการเตรยีมพื้นผวิและการทํากันซึม 

ลําดับ วัสดุ การเตรียมพื้นผิว การทํากันซึม 

1. โพลิยูรีเทน 

ส่วนประกอบเดียว 

- พื้นผิวจะต้องสะอาด ปราศจากเศษวัสดุที่หลุดล่อน,  

  เศษขี้ปูน, คราบไขมัน 

- รอยแตกพื้นปูนฉาบ สกัดซ่อมตัว V กว้าง 2 ซม. 

   ลึก 2 ซม.  อุดด้วยซีเมนต์ชนิดไม่หดตัวประสาน 

   ด้วยน้ํายาประสานคอนกรีต 

- พื้นผิวที่เป็นแอ่งน้ําขัง 2-3 มม. ให้เสริมด้วยซีเมนต์ 

   ชนิดไม่หดตัวประสานด้วยน้ํายาประสานคอนกรีต 

1. ทาน้ํายารองพื้นอะคริลิคไพร์มเมอร์ ทิ้งไว้ให้แห้ง 

    2-3 ชม. 

2. ชั้นที่ 2 ทาวัสดุกันซึมประเภทโพลียูรีเทนส่วนประกอบ 

    เดียว อัตราส่วนใช้งาน 0.5 กิโลกรัม / ตารางเมตร 

3. ชั้นที่ 3 ทาวัสดุกันซึมประเภทโพลียูรีเทนส่วนประกอบ 

    เดียวอัตราส่วนใช้งาน 0.5 กิโลกรัม / ตารางเมตร 

    * โดยแต่ละชั้นทิ้งไว้ให้แห้ง อย่างน้อย 4 ชั่วโมง 

       จะได้ ความหนาเฉลี่ย 1 มม. 

2. อะคริลิคผสม 

เซรามิคกันความร้อน 

ใช้สําหรับกันซึมผนัง 

 - ขัดลอกสีเดิมออก 

 - รอยแตกผนัง  ทําการเซาะร่องและอุดด้วย 

   อะคริลิค  ซีลเล้นท์ 

1. ชั้นที่ 1 ทารองพื้นด้วยน้ํายาอะคริลิค รองพื้นปูน 

    เก่าทิ้งให้แห้ง 1-2 ชม. 

2. ชั้นที่ 2 ทาน้ํายากันซึมอะคริลิคผสมเซรามิค 

    ป้องกันความร้อน  อัตราส่วน 0.25 ลิตร / ตร.ม. 

    ทิ้งให้แห้ง 1-2 ชม. 

3. ชั้นที่ 3 ทาน้ํายากันซึมอะคริลิคผสมเซรามิค 

    ป้องกันความร้อน  อัตราส่วน 0.25 ลิตร / ตร.ม. 

    ทิ้งให้แห้ง 1-2 ชม. 

    * เมื่อแห้งตัวแล้ว จะให้ความหนาเฉลี่ย 800  

      ไมครอน และมีสีขาว 
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14. การเตรียมพื้นผิวและการทํากันซึม  



๗๐ 
 

ลําดับ วัสดุ การเตรียมพื้นผิว การทํากันซึม 

3. ซีเมนต์ยืดหยุ่น 

 

- พื้นผิวจะต้องสะอาด ปราศจากเศษวัสดุที่หลุดล่อน,  

  เศษขี้ปูน, คราบไขมัน 

- รอยแตกพื้นปูนฉาบ สกัดซ่อมตัว V กว้าง 2 ซม. 

   ลึก 2 ซม.  อุดด้วยซีเมนต์ชนิดไม่หดตัวประสาน 

   ด้วยน้ํายาประสานคอนกรีต 

- พื้นผิวที่เป็นแอ่งน้ําขัง 2-3 มม. ให้เสริมด้วยซีเมนต์ 

   ชนิดไม่หดตัวประสานด้วยน้ํายาประสานคอนกรีต 

1. ทําการผสมซีเมนต์ยืดหยุ่นด้วยน้ํายาตามสัดส่วน 

    และ  ทําการทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง 

2. ชั้นที่ 1 ทําการทาซีเมนต์ยืดหยุ่นด้วยน้ํายาตาม 

    สัดส่วนอัตราส่วน 1 กก. / ตร.ม.  ทิ้งให้แห้ง 24 ชม. 

3. ชั้นที่ 2 ทําการทาซีเมนต์ยืดหยุ่นด้วยน้ํายาตาม 

    สัดส่วนอัตราส่วน 1 กก. / ตร.ม.  รวมอัตราการใช้  

    2 กก. / ตร.ม. จะได้ความหนา 1 มม. 

4. บิทูเมน - พื้นผิวจะต้องสะอาด ปราศจากเศษวัสดุที่หลุดล่อน,  

  เศษขี้ปูน, คราบไขมัน 

- รอยแตกพื้นปูนฉาบ สกัดซ่อมตัว V กว้าง 2 ซม. 

   ลึก 2 ซม.  อุดด้วยซีเมนต์ชนิดไม่หดตัว ประสาน 

   ด้วยน้ํายาประสานคอนกรีต 

 

1. ทาวัสดุประเภทบิทูเมนอิมัลชั่น ที่ไม่มีไฟเบอร์ 

    ผสมน้ํา 1:1 เป็นชั้นรองพื้น 

2. ทาวัสดุประเภทบิทูเมนอิมัลชั่น  ที่ซึ่งมีไฟเบอร์ 

    ชนิดสั้นผสม  จํานวน 2 ชั้น เป็นชั้นกันซึมชั้นล่าง 

3. ปูทับด้วยผ้าโพลีเอสเธอร์ 1 ชั้น เสริมแรงของชั้น 

    กันซึม 

4. ทาวัสดุประเภทบิทูเมนอิมัลชั่น  ที่ซึ่งมีไฟเบอร์ชนิด 

    สั้นผสมจํานวน 2 ชั้น เป็นชั้นกันซึมชั้นบนที่แข็งแรง 

5. ฉาบทับด้วยชั้นมาสติก หนา 6 มม.  เป็นชั้นป้องกัน 

   มิให้ระบบกันซึมฉีกขาด ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 10 วัน 

   จึงสามารถใช้งานได้ 
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งานถนนและลานพ้ืนแข็ง 
 
1. วัสดุท่ีใช้   :  ตามแบบข้อกําหนดงานสร้างถนน หมายเลข 8015 
2. วิธีการก่อสร้าง   :  ตามแบบข้อกําหนดงานสร้างถนน หมายเลข 8015 
3. งานอ่ืนๆ   
 ผู้รับจ้างจะต้องทําความสะอาดถนนลาดจอด ตลอดจนบริเวณที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยก่อนส่ง
มอบงาน  ถ้าแบบรูปรายการระบุให้ตีเส้นสําหรับถนน  และลานจอด  หรือทําเครื่องหมายจราจร 
ต่างๆ ด้วย ผู้รับจ้างจะต้องทําโดยการยึดกฎของตํารวจจราจรและของกรมทางหลวง 
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งานป้องกันและกําจัดศัตรูทําลายไม้ 
 
1. กล่าวท่ัวไป 
 1.1 อาคารทุกหลังที่ ก่อสร้างต้องทําการป้องกันและกําจัดศัตรูทําลายไม้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    1.2 คุณลักษณะของน้ํายาป้องกันและกําจัดศัตรูทําลายไม้ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐานความปลอดภัยและได้รับการขึ้นทะเบียน จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข 

2. วิธีดําเนินการ 
    อาคาร สิ่งปลูกสร้างท่ีทําการก่อสร้างและปรับปรุงต่อเติมใหม่ 
        2.1 การทําให้พ้ืนดินใต้อาคารเกิดสภาพเป็นพิษ  มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังน้ี 
                2.1.1 ฉีดพ่นนํ้ายาเคมีบนผิวดินบริเวณก่อสร้างก่อนถมทราย หรือดิน ใช้นํ้ายาที่ผสม
แล้วทําการฉีดพ่นอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกําหนด 
                2.1.2 ฉีดพ่น หรืออัดนํ้ายาเคมีลงดินตามแนวคานด้านในด้านนอก ดินถมหรือทราย
ถมเต็มพ้ืนที่ภายในอาคารและบดอัดก่อนเทคอนกรีต เป็นแนวกว้างด้านละประมาณ 8 น้ิว  ลึก
ประมาณ 12 -18 น้ิว แล้วใช้นํ้ายาเคมีที่ผสมแล้วในปริมาณตามที่ผู้ผลิตกําหนด ทําการฉีดพ่นหรือ
อัดในปริมาณ 5 - 7 ลิตรต่อตารางเมตร 
                2.1.3 บริเวณรอบอาคารให้ฉีดพ่น โดยฉีดห่างจากตัวอาคาร ประมาณ 1.00 เมตร 
โดยรอบอาคารทุก ๆ 1.00 เมตร 

ตารางสารออกฤทธ์ิและอัตราการผสมของน้ํายาป้องกันและกําจัดศัตรูทําลายไม้ 
สารออกฤทธิ ์ ความเข้มข้น อัตราส่วนผสมของนํ้ายา : น้ํา  
ไบเฟนทริน 

 
10 % 
20 % 

1 : 200 
1 : 400 

   สารออกฤทธ์ิสําคัญ ไบเฟนทริน ความเข้มข้นหลังจากผสมนํ้าแล้ว ณ จุดใช้งาน 0.050 %  
(ฉีดพ่นราดส่วนผสมนํ้ายา 5 ลิตร/พ้ืน 1 ตร.ม.) 
      2.1.4 ส่วนประกอบของอาคารหรือเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้ ให้ทําการขัดผิวขจัดสิ่ง
สกปรกหรือคราบนํ้ามันออกให้หมด และทําการทาด้วยนํ้ายาป้องกันและกําจัดศัตรูทําลายไม้  
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ทุกด้านของไม้ จํานวนหกด้าน ทําการทาไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง แต่ละครั้งในการทาให้ห่างกันครั้งละ 
3 ชม./ครั้ง ก่อนทําการทาทับหน้าด้วยสีจริง 

    อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ท่ีทําการก่อสร้างแล้วเสร็จ ( อาคารเดิม ) 
 2.2 การป้องกัน กําจัดปลวกและศัตรูทําลายไม้  มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังน้ี 
                2.2.1 ตรวจสอบบริเวณรอยแตกของเสา ไม้ ผนังหรือพ้ืนคอนกรีต จําเป็นต้องใช้
เครื่องมือฉีดอัดนํ้ายาป้องกันและกําจัดเข้าไปในแต่ละจุด เพ่ือไม่ให้ปลวกแทรกตัวผ่านเข้ามาได้ 
                2.2.2 บริเวณคร่าวฝ้าเพดานและฝาผนังสองช้ัน จําเป็นต้องใช้สว่านเจาะไม้ เจาะเป็น
รู ทุก ๆ ระยะห่างประมาณ 0.30 เมตร ตามแนวคร่าวเพ่ือฉีดพ่นนํ้ายาเคมีเข้าไปให้ทั่วถึงกัน 
                2.2.3 พ้ืนล่างของอาคารที่เป็นคอนกรีต จําเป็นต้องใช้สว่านเจาะคอนกรีต ขนาด 2.5 - 3 
หุน เจาะพ้ืนอาคารให้ทะลุถึงพ้ืนดิน โดยเฉพาะตามบริเวณแนวคานคอดินทั้งด้านนอกและด้านใน
และรอบ ๆ   เสา โดยเว้นระยะห่างทุก ๆ 1.00 เมตร และพ้ืนที่ภายใต้อาคารทั้งหมดทุก ๆ 1.00 
ตารางเมตร เพ่ือฉีดพ่นหรืออัดนํ้ายาเคมีลงไปในดิน โดยใช้นํ้ายาที่ผสมแล้วปริมาณตามที่ผู้ผลิต
กําหนด ทําการฉีดพ่นหรือฉีดอัดประมาณ 5 ลิตรต่อทุก ๆ 1.00 ตารางเมตร หลังจากดําเนินการ
แล้วเสร็จให้ทําการอุดกลับให้อยู่ในสภาพเดิม 

ตารางสารออกฤทธ์ิและอัตราการผสมของน้ํายาป้องกันและกําจัดศัตรูทําลายไม้ 
 

สารออกฤทธิ ์ ความเข้มข้น อัตราส่วนผสมของนํ้ายา : น้ํา 
 

ฟิโปรนิล 
 
 

2.5 % 
5 %                  
10 % 

1 : 100 
1 : 200 
1 : 400 

 

สารออกฤทธ์ิสําคัญ ฟิโปรนิล ความเข้มข้นหลังจากผสมนํ้าแล้ว ณ จุดใช้งาน 0.025 % (ฉีดพ่นราด
ส่วนผสมนํ้ายา 5 ลิตร/พ้ืน 1 ตร.ม.) 

     การป้องกันและกําจัดศัตรูทําลายไม้ด้วยวิธีการวางเหยื่อล่อ 
         2.3 การป้องกันกําจัดศัตรูทําลายไม้ ด้วยวิธีการวางเหยื่อล่อปลวก มีขั้นตอนการปฏิบัติ 
ดังน้ี 
                2.3.1 ผู้รับจ้างจะต้องมีผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายในการ
กําจัดแมลงและสัตว์พาหนะนําโรคในบ้านเรือน จากสํานักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
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สาธารณสุข สารเคมีที่นํามากําจัดปลวกต้องมีวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีอันล้ําสมัยของผลิตภัณฑ์
เคมีผลิตใหม่และมีประสิทธิภาพ พร้อมกับความปลอดภัยสําหรับมนุษย์ สัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อม 
สารเคมีที่นํามาใช้ต้องได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข 
               2.3.2 ผู้รับจ้างต้องส่งเจ้าหน้าที่มาทําการสํารวจสถานที่ก่อนลงมือปฏิบัติงาน หาก
พบว่ามีปลวกในอาคารให้กําจัดโดยติดต้ังสถานีบนดินวางเหยื่อล่อผสมสารเคมี จนกว่าปลวกหมด
ไป  และตรวจสอบปัญหาตรงจุดใดต่างๆ  เช่น ตามท่อนํ้าทิ้ง รอยแตกร้าวของตัวอาคาร รอย
แตกร้าวของพื้นปูน วงกบประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน บริเวณที่มีความช้ืนสูง และบริเวณใกล้เคียง 
พร้อมรายงานเป็นรูปภาพและ ลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
               2.3.3 ผู้รับจ้างต้องทําการสํารวจรอบนอกอาคารเพ่ือกําหนดจุดติดต้ังสถานีวางเหย่ือ
ล่อรอบอาคาร กรณีรอบอาคารเป็นพ้ืนดินต้องติดต้ังสถานีฝังดิน (In ground station) กรณีรอบ
อาคารเป็นพ้ืนคอนกรีตต้องเจาะพ้ืนด้วยสว่าน Coring เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 น้ิว เพ่ือติดต้ัง
สถานีฝังคอนกรีต  
                2.3.4 ผู้รับจ้างต้องเข้าตรวจสอบสถานีใต้ดินอย่างน้อย 2 เดือน ต่อ 1 ครั้ง หากพบ
ปลวกในสถานีให้เติมเหย่ือกําจัดปลวกจนหมดจากสถานีน้ัน โดยรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
หน่วยเจ้าของอาคารและผู้ว่าจ้าง 
                2.3.5 กรณีที่ได้รับแจ้งพบปลวกจากผู้ว่าจ้างหรือสํารวจแล้วพบปลวกภายในสถานที่
รับบริการ ผู้รับจ้างต้องเข้ามาตรวจสอบบริเวณที่แจ้ง หากพบปลวกผู้รับจ้างต้องติดต้ังสถานีเหย่ือ
ล่อสารเคมีภายในอาคาร (above ground station) จนกว่าปลวกหมดจากสถานีน้ัน 
               2.3.6 การป้องกันและกําจัดศัตรูทําลายไม้ด้วยวิธีการเหย่ือล่อ ผู้รับจ้างจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบก่อนการติดต้ังทุกกรณี จากผู้ว่าจ้าง  

3. หลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
    3.1 ผู้รับจ้าง ต้องทําการป้องกันกําจัดปลวกและศัตรูทําลายไม้ ทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ          
    3.2 ผู้รับจ้างต้องมีใบอนุญาตขึ้นทะเบียนการมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ซึ่งออกให้
โดยสํานักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข 
    3.3 ต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายที่ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ โดย
ได้รับหนังสือรับรองผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายจากคณะกรรมการอาหารและยา หรือหน่วยงานท่ี
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับรอง อย่างน้อย 1 คน 
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    3.4 มีผู้ที่ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) ในระดับหัวหน้างาน
และระดับบริหาร อย่างน้อยระดับละ 1 คน โดยต้องได้รับหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือบริษัท
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
     3.5 ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการวัตถุที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ออกให้โดย
กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้รับจ้างต้ังอยู่ 
    3.6 ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับผ่านการอบรมการบริการป้องกันกําจัดแมลง จากสมาคมผู้
ประกอบกิจการกําจัดแมลง 
     3.7 เหย่ือล่อและสารเคมีกําจัดศัตรูทําลายไม้ที่ผู้รับจ้างใช้ ต้องได้รับการจดทะเบียนกับ
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข อย่างถูกต้อง โดยต้องนํามาแสดงต่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

4. การรับประกัน 
 4.1 ผู้รับจ้างต้องทําเอกสารหนังสือสัญญาการให้บริการหรือหนังสือรับรองประกันผลงาน
ว่าสามารถป้องกันกําจัดปลวกและศัตรูทําลายไม้ได้ โดยผู้ประกอบการต้องได้รับอนุญาตมีไว้ใน
ครอบครองวัตถุอันตรายไว้เพ่ือใช้รับจ้างการให้บริการกําจัดแมลงและสัตว์อ่ืน  เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 4 ปี ต่อผู้ว่าจ้าง ซึ่งเอกสารหรือหนังสือดังกล่าวต้องระบุรายละเอียดของสารเคมีวัตถุ
อันตรายที่ใช้ เช่น ช่ือตัวยา สารออกฤทธ์ิ วัตถุประสงค์การใช้ คําเตือนอาการเกิดพิษ  วิธีแก้พิษ
เบ้ืองต้น  เอกสารคําแนะนําความปลอดภัยและอ่ืนๆ ที่จําเป็นต้องทราบ 
    4.2 ผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญากับกองทัพบก หากได้รับแจ้งจากหน่วยครอบครองอาคารที่รับ
บริการการป้องกันกําจัดปลวกและศัตรูทําลายไม้ตามสัญญาว่าผู้ประกอบการไม่ได้ปฏิบัติตาม
สัญญา ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบด่ังว่าเป็นผู้ประกอบการฯ โดยต้องรีบติดต่อผู้ประกอบการฯ ให้มา
ดําเนินการแก้ไขและปฏิบัติตามข้อกําหนดดังกล่าวโดยพลัน หรือจัดผู้ประกอบการฯ รายอ่ืนเข้า
ดําเนินการแก้ไขแทน เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายจากการเข้าทําลายอาคารของปลวกหรือศัตรู
ทําลายไม้โดยเร็ว และต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างจากการเข้าดําเนินการแก้ไขน้ันตลอด
ระยะเวลาแห่งการรับประกันตามสัญญา 
   4.3 ผู้รับจ้างต้องรายงานผลการตรวจสอบตามวงรอบของระยะเวลาประกัน ตาม
ข้อกําหนดในการกําจัดปลวก เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ว่าจ้างและหน่วยครอบครองอาคาร 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 3 
งานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาล 
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งานระบบประปา 
 

1. ข้อกําหนดท่ัวไป  
 ท่อและอุปกรณ์ท่อที่ใช้ประกอบเข้ากับเคร่ืองจักรกลต่าง ๆ ในระบบประปา และระบบระบาย
นํ้าจะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีจะได้กล่าวต่อไปในบทน้ี 
 1.1 สภาพ   ท่อและอุปกรณ์ต่อท่อทุกชนิด  ทุกขนาด  จะต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งาน 
มาก่อน และต้องไม่เก่าเน่ืองจากการเก็บไว้จนทําให้เสื่อมคุณสมบัติ 
 1.2 ขนาดท่อและอุปกรณ์  ขนาดของท่อ อุปกรณ์ต่อท่อ  และประตูนํ้า  หากมิได้ระบุใน 
แบบ  หรือรายละเอียดข้อกําหนดหรือมีการระบุขนาดที่ขัดแย้งกัน  ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเพ่ือขอคําวินิจฉัยเป็นลายลักษณ์อักษร 
 1.3 การวางท่อ ประกอบท่อ และการขนย้าย   การวางท่อและการขนย้ายท่อทุกชนิดต้อง 
ทําด้วยความระมัดระวัง และต้องกระทําให้ถูกต้องตามวิธีการของท่อชนิดน้ันๆ และต้องเป็นไป
ตามคําแนะนําของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด  เช่น  ต้องไม่ให้ผิวที่เคลือบท่อไว้ถลอก  หรือต้องระวัง
ไม่ให้ท่อกระทบกัน  ท่อทุกชนิดรวมทั้งอุปกรณ์ หากพบว่าผิวที่เคลือบไว้ถลอก  หรือมีการ
แตกร้าว  ต้องได้รับการซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่สุดแต่ชนิดของท่อ  ทั้งน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้
ควบคุมงานก่อสร้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 1.4 การตรวจสอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง 
  1.4.1 ท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อทุกชนิด  เมื่อส่งถึงสถานที่ก่อสร้างจะต้องได้รับ 
การตรวจสอบโดยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  ท่อและอุปกรณ์ท่อทุกชนิด  เมื่อผ่านการตรวจสอบ 
แล้วจะต้องเก็บรักษาเป็นอย่างดีเพ่ือมิให้คุณภาพเปลี่ยนไป  ถ้าท่อและอุปกรณ์ท่อที่มีคุณภาพ
เปลี่ยนไป  หรือที่ไม่ได้คุณภาพตามท่ีกําหนด  จะต้องนําออกจากบริเวณสถานที่ก่อสร้างโดยทันที 
  1.4.2 ท่อทุกชนิดรวมทั้งอุปกรณ์ประกอบท่อ  ต้องได้รับการตรวจสอบอีกครั้งหน่ึง ก่อน
จะวางท่อหรือประกอบท่อ 
  1.4.3 ท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อทุกชนิด  เมื่อวางเข้าที่แล้วต้องทําความสะอาด 
หากจําเป็นจะต้องใช้ลมเป่าเพ่ือทําการตรวจสอบอีกครั้งหน่ึง ให้อยู่ในความควบคุมของผู้ควบคุม
งานก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
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  1.4.4 การตรวจสอบตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  ผู้รับจ้างต้องดําเนินการด้วยทุน 
ทรัพย์ของผู้รับจ้าง 
 1.5 การวางท่อ  ท่อแต่ละชนิดต้องวางให้ถูกต้องตามวิธีการของท่อชนิดน้ัน ๆ  และไม่ว่า 
จะเป็นการวางท่อชนิดใดจะต้องใช้ท่อที่ถูกต้องตรงตามขนาด  ได้ระดับและทิศทางตามที่ปรากฏ
ในแบบ 
  การวางท่อทุกชนิด  จะต้องจัดให้มีค้ํายันหรือเคร่ืองรองรับทั้งชนิดถาวรและช่ัวคราว 
หากต้องการคอนกรีตรองรับ (Thrust Block) จะต้องจัดการหล่อให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะถอด 
ค้ํายัน หรือเคร่ืองรองรับช่ัวคราวนั้น ๆ ออกได้ 
  ในการประสานท่อผู้รับจ้างจะต้องติดต้ังยูเน่ียนหรือข้อต่อหน้าจาน  โดยขึ้นอยู่กับชนิด
และขนาดของท่อที่ใช้ให้เพียงพอและเหมาะสม  เพ่ือให้สามารถถอดร้ือท่อน้ันออกเพ่ือการ
ซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาได้โดยสะดวก 
 1.6 การรักษาความสะอาดท่อที่วาง 
  ท่อที่วางในแนวร่องจะต้องปิดปลายท่อด้วยการอุดปลั๊กกันนํ้าไว้ตลอดเวลา  การเปิด
ปลายท่อที่ปิดไว้น้ีจะกระทําได้ต่อเมื่อผู้รับจ้างพร้อมที่จะประกอบท่อท่อนต่อไปเข้าด้วยกันและได้
ทําการสูบนํ้าออกจากแนวร่องจนแห้งแล้ว  ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบแปลนรายละเอียดวิธีการปิด
ปลายท่อให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนเริ่มงานก่อสร้าง หากผู้รับจ้างไม่ดําเนินการปิดปลาย 
ท่อช่วงใดผู้ควบคุมงานมีสิทธ์ิสั่งรื้อท่อช่วงน้ันออก เพ่ือให้ผู้รับจ้างนําไปทําความสะอาด 

2. วิธีการติดตั้งท่อ 
 2.1 ผู้รับจ้างต้องวางและบรรจบติดต้ังอุปกรณ์ตามกําหนดในแผนผังและรายละเอียดใน 
แบบรูปหรือรายการให้ถูกต้องครบถ้วน การติดต้ังอุปกรณ์อ่ืน ๆ เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างอาจจะให้
ติดต้ังเพ่ิมเติมเพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักวิชาการและตามวัตถุประสงค์ของงาน  
ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 
 2.2 แนวท่อและตําแหน่งอุปกรณ์ที่ กําหนดไว้ในแผนผังถ้าไม่สามารถวางตามที่ กําหนด 
น้ันได้โดยความจําเป็น เน่ืองจากสถานที่หรือภูมิประเทศไม่อํานวย ผู้รับจ้างต้องรีบปรึกษาเจ้าหน้าที่
ของผู้ว่าจ้างในอันที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้งานดําเนินการไปได้ถูกต้องตามหลักวิชา 
ทั้งนี้  โดยปริมาณงานไม่น้อยลงกว่าเดิม และต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างก่อน จึงจะลงมือ
ดําเนินการได้ 
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 2.3 ต้องวางท่อให้ลึกตามกําหนดในแบบ 
 2.4 ต้องทําความสะอาดในท่อและอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปต่อหรือติดต้ังเข้าที่ทุกคร้ัง 
 2.5 เมื่อมีการตัดต่อจะต้องแต่งปากท่อให้เรียบร้อย 
 2.6 ท่อเหล็กอาบสังกะสีที่ใช้เกลียวท่อต้องไม่ชํารุด  ห้ามใช้หมันอุด  หรือวัสดุอ่ืนใดพันเกลียว
ท่อ  และไม่ใช้สีทาเกลียวท่อ  ให้ใช้ Pipe Joint Compound ทาเกลียวท่อด้านนอกโดย รอบ  
หรือใช้แถบ  พี.วี.ซี พันเกลียวท่อขันยึดให้แน่นไม่ให้มีนํ้ารั่วซึมได้ เกลียวท่อที่เหลืออยู่นอกข้อต่อ 
และรอยที่ ถู ก เค รื่ อ งมื อ ขู ด ผิ วถลอก ต้ อ งท าสี กั น ส นิ มทั บ ให้ ทั่ วอ ย่ าง น้ อย  2  ครั้ ง  
และใช้อุปกรณ์เพ่ือการน้ันโดยเฉพาะให้ถูกต้องเหมาะสมตามลักษณะของงาน ห้ามใช้วิธีตัดหรือ
ตัดเช่ือมดัดแปลงท่อเพ่ือใช้แทนอุปกรณ์ ห้ามใช้ท่อทําเกลียวยาวประกอบแป้นเกลียว (Ling 
Screw And – Nut) แทนยูเน่ียน 
  ยูเน่ียนหน้าแปลนยีโบลท์และเหล็กรัดท่อต้องมีปะเก็นยางกันนํ้ารั่วอย่างดี อัดให้แน่น
สม่ําเสมอ 
 2.7 การเจาะท่อเมน  เพ่ือต่อท่อแยก  รูที่เจาะต้องมีขนาดเท่ากับท่อที่จะต่อท่อแยก  ถ้า 
เจาะหลายรูระยะระหว่างรูต้องไม่น้อยกว่า 1 เมตร  ตามความยาวของท่อเมนและแนวเยื้องกัน 
 2.8 ข้อโค้ง ทางแยกประตูนํ้าทุกแห่งที่ใช้กับท่อซีเมนต์ใยหินขนาดตั้งแต่ ø 100 มม. ขึ้นไป  
ต้องทําแท่นคอนกรีตรองรับท่อตามแบบ หากแบบรูปมิได้กําหนดให้ทําแผ่นหนาไม่น้อยกว่า     
15 ซม. หน้ากว้างรับเต็มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อและยาวเต็มขนาดของ Fitting นั้น     
สามทางให้หล่อคอนกรีตรับเต็มความยาวของสามทาง  และด้านหน้าอีก 2 จุด สี่ทางให้หล่อรับ  
4 จุด ส่วนที่วางหักเหออกไปจากแนวตรง (Deflection Angle) เกิน 5 องศา ให้หล่อคอนกรีตรับ
ท่อยาวไม่น้อยกว่า 30 ซม. ตรงข้อต่อ ส่วนผสมคอนกรีตใช้ 1:2:4 โดยปริมาตร 
 2.9 แนวที่วางท่อถ้าผ่านคูคลองหรือที่ลุ่มซึ่งไม่สามารถฝังท่อลึกได้ตามกําหนด  ให้ผู้รับจ้าง
เสนอแบบ  ชนิด  ขนาดของเสาและการยึดตรงเพ่ือขอรับความเห็นชอบจากกรมยุทธโยธา 
ทหารบกก่อน 
 2.10 การเปลี่ยนแนวที่มี Deflection angle เกิน 5 องศา ห้ามเบนแนวท่อให้ใช้อุปกรณ์ 
ข้อโค้งให้ถูกต้องเหมาะสม 
 2.11 การหยุดพักงานที่ยังไม่เสร็จ  ต้องอุดปลายท่อด้วยปลั๊กหรือฝาครอบทุกคร้ัง  เพ่ือ 
ไม่ให้สิ่งใดเข้าไปในท่อ  ถ้าไม่ปฏิบัติดังกล่าวเมื่อตรวจพบ  ผู้รับจ้างต้องรื้อท่อที่ฝังไว้แล้วออก
อย่างน้อย  2  ท่อนจึงจะยอมให้ต่อใหม่ต่อไปได้ 
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 2.12 การต่อแยกเข้าอาคารให้ดําเนินการตามแผนผังกําหนดไว้ 
 2.13 การวางท่อเมนผ่านถนน  ทางเท้า  ต้องมีแผ่นวัสดุปูทับร่องดินที่ขุดเพ่ือให้ใช้ถนน หรือ
ทางเท้าน้ันได้ 
 2.14 หากแบบรูปรายการกําหนดให้ติดตั้ง Air relief valve การติดตั้งต้องประกอบด้วย 
Double straps with saddle ต่อท่อขนาดไม่เล็กกว่า ø 20 มม. แล้วแยกเป็นท่อขนาดไม่เล็ก
กว่า ø 15 มม . 2 ท่อ ติด globe valve ขนาด ø 15 มม .  ท่อละ 1 ตัว ตอนบนต่อกับ 
Automatic air vent valve ในกรณีที่การติดต้ัง Air relief valve อยู่ใต้ระดับดิน ให้ทํา valve 
box ตามแบบรูป  ในกรณีที่การติดต้ัง Air relief valve ลอยอยู่บนพ้ืนดิน ให้ทํากล่องล้อมให้
แข็งแรงตามแบบรูป 
 2.15 หากแบบรูปรายการกําหนดให้ติดต้ัง  Drain valve  ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการตามแบบรูป 
 2.16 การทดสอบความดันนํ้าในท่อ 
  ผู้รับจ้างจะต้องทําการทดสอบความดันนํ้าในท่อ (Hydrostatic Pressure Test)  
สําหรับท่อประปาท่อสูบส่งนํ้าโสโครก และท่อที่รับแรงดันที่ใช้งานในระบบทุกชนิดทุกประเภท 
การทดสอบความดันนํ้าในท่อ  และการทดสอบการรั่วซึมของท่อ  ให้กระทําเป็นช่วง  หลังจาก
ผู้รับจ้างได้วางท่อช่วงน้ันแล้วเสร็จ  การทดสอบท่อให้กระทําในเวลากลางวัน  ท่อช่วงที่ทําการ
ทดสอบขังนํ้าไว้ให้เต็มล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  24  ช่ัวโมง  แต่ผู้รับจ้างอาจทําการทดสอบท่อเร็วกว่า
น้ีก็ได้ 
  ในการทดสอบความดันนํ้าในท่อ  ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งกําหนดการทดสอบท่อ  ให้ผู้
ควบคุมงานก่อสร้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  3  วัน  และการทดสอบจะต้องอยู่ภายในความ
ควบคุมของผู้ควบคุมงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด  แรงดันที่ใช้ทดสอบจะต้องไม่น้อยกว่า  6  กก./ตร.ซม. 
และต้องคงความดันน้ี ไว้ ให้ คงที่ ไม่ น้ อยกว่า  2  ช่ั วโมง หากการทดสอบในระยะเวลา 2 
ช่ัวโมงแรก  ได้ผลไม่เป็นที่พอใจ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีสิทธิที่จะสั่งการให้ทําการทดสอบต่อไปได้ 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาตรวัดความดันที่เป็นชนิดและขนาดเดียวกับที่ผู้รับจ้างจะใช้ 
ในการทดสอบท่อจํานวน  1  ชุด  ให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างไว้ใช้ตรวจสอบผลการทดสอบความดัน
นํ้าของผู้รับจ้างด้วย 
  ค่าใช้จ่ายในการจัดหา  แรงงาน  เครื่องอุปกรณ์  เครื่องสูบนํ้า  มาตรวัดความดัน  ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายในการแก้ไขรอยรั่ว  ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกเองทั้งสิ้น 
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 2.17 ก่อนกลบท่อ  ผู้รับจ้างจะต้องทําการทดลองตรวจสอบว่ามั่นคง  แข็งแรง  ไม่รั่วไหลและ
ถูกต้องทุกประการ 
  สําหรับการทดสอบรวมครั้งสุดท้ายของงาน โดยไม่มีการรั่วไหลและแรงดันลดลง  ใน
กรณีที่จําเป็นต้องกลบท่อก่อนการทดสอบ  อนุญาตให้กลบได้เฉพาะตอนกลางท่อเท่าน้ัน ส่วนข้อ
ต่อให้เปิดไว้ตรวจสอบการรั่วได้ 
 2.18 การกลบดินหลังท่อต้องย่อยดินที่กลบเป็นก้อนเล็ก ๆ และต้องกลบเป็นช้ัน ๆ หนา 
ไม่เกินช้ันละ  20  ซม.  กระทุ้งให้แน่นไม่ยุบตัวภายหลังได้  สําหรับท่อซีเมนต์ใยหินช้ันแรก  
ให้กลบด้วยทรายก่อนอย่างน้อย  10  ซม. สําหรับท่อเดินผ่านถนน  หรือทางเท้าต้องซ่อมผิวให้ 
มีสภาพเหมือนเดิม 

3. สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ 
 3.1 วัสดุและอุปกรณ์  ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียดของสุขภัณฑ์ที่เลือกใช้ในข้อกําหนด ตาม
รายการด้านล่างน้ีเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุผ่านผู้ควบคุมงานทราบก่อนที่จะนํา 
มาติดต้ัง 
 3.2 วิธีการติดต้ัง   
  3.2.1 ในการเดินท่อและติดต้ังเครื่องสุขภัณฑ์หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องมีการเตรียม  
การล่วงหน้าไว้อย่างรอบคอบ ส่วนของอาคารที่เป็นคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็กหรือก่ออิฐซึ่งจะ
ใช้เป็นที่ ติดต้ัง  เครื่องสุขภัณฑ์อุปกรณ์หรือท่อเดินผ่าน  ต้องจัดทําช่องรูฝังท่อหรือฝังพุก 
ต่าง ๆ ไว้ก่อน  ขณะทําการก่อสร้างอาคารส่วนน้ัน ห้ามเจาะหรือสกัดภายหลังจะเจาะได้เฉพาะ 
เพ่ือฝังพุกอัดจําเป็นเพียงจุดเล็กที่ไม่ได้รับนํ้าหนักมากและต้องเจาะด้วยสว่านเท่าน้ัน 
  3.2.2 ท่อนํ้าที่ ต้องผ่านคอนกรีตของถังหรือที่ ขังนํ้าส่วนที่ฝั งในคอนกรีตต้องมี 
แผ่นเหล็กหนา 15 มม. กว้าง 40 มม.  เช่ือมติดโดยรอบท่อเป็นหน้าแปลนฝังในคอนกรีต  
(เพ่ือกันไม่ให้นํ้ารั่วซึมตามรอยต่อได้ง่าย และยึดท่อกับคอนกรีตให้แน่น) 
  3.2.3 ท่อต่างๆ และอุปกรณ์ทุกช้ินต้องตรวจและทําความสะอาดภายในไม่ให้มีสิ่ง 
ใดติดหรือค้างอยู่ก่อนต่อท่อหรือติดต้ัง 
  3.2.4 การเดินท่อและอุปกรณ์ต่อท่อทุกชนิด  จะต้องกระทําให้สามารถเปล่ียนหรือ
ซ่อมแซมในภายหลังได้โดยสะดวกด้วย 
  3.2.5 การตัดท่อให้ใช้ Pipe cutter และต้องลบมุมปากท่อก่อนทําเกลียวท่อทุกครั้งด้วย 
Pipe reamer 



83 
 

  3.2.6 การทําเกลียวท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาดต่าง ๆ ต้องให้ได้มาตรฐาน  โดยเกลียวท่อ
ต้องคมเรียบมีความลาดเอียง (Slope) ไม่บ่ินชํารุด 
  3.2.7 การต่อท่อเหล็กอาบสังกะสี ห้ามใช้หมันหรือสีทาเกลียว ให้ใช้ Pipe joint 
compound หากเกลียวหรือเทปพันเกลียวท่อด้านนอกก่อนต่อ และต้องขันอัดให้แน่น ยอมให้มี 
ส่วนเหลือเป็นเกลียวพันข้อต่อได้ไม่เกิน 3 เกลียว 
  3.2.8 การต่อท่อแยกหรือเปลี่ยนแนวท่อต่าง ๆ  ทุกแห่ง  ให้ใช้ข้อต่อหรืออุปกรณ์ 
เพ่ือการน้ันโดยเฉพาะห้ามใช้วิธีตัดท่อ, เช่ือมต่อหรือดัดแปลงท่อใช้แทนอุปกรณ์น้ันๆ 
  3.2.9 การต่อท่อเหล็กหล่อด้วยข้อต่อแบบ Bell and Spigot Joint ก่อนต่อต้องใช้แปรง
ลวดแปรงข้อต่อให้สะอาดเสียก่อน เมื่อวางท่อได้แนวและระดับดีแล้ว ให้ใช้หมัน (Pipe Jute 
Caulking) ชุบด้วย Creosote หรือนํ้ามันดินก่อน  โดยหนาไม่เกิน 25 มม. แล้วจึงเท หรืออัด
ตะก่ัวด้วยเครื่องมือ  สําหรับยํ้าให้แน่น  ถ้าใช้ พีทีโฟร์ (PT.4) ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําแนะนํา
ของผู้ผลิต  และต้องจัดหาคําอธิบายและแนะนําการใช้ให้เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อนใช้งาน 
  3.2.10 การยึดตรึงท่อต้องมั่นคงแข็งแรงและไม่ให้เกิดการหย่อนตัวของท่อสําหรับ 
ท่อเหล็กอาบสังกะสี ระยะที่ห่างที่สุดของจุดยึดท่อไม่เกิน 2.00 ม. ส่วนท่อ PVC ระยะห่าง 
ไม่เกิน 1.00 ม.  และต้องยึดตรึงหรือรองรับทุกระยะหัวต่อท่อทุก ๆ แห่ง ที่ต่อคร่อมหรือแยกและ
ทุก ๆ จุดที่เปลี่ยนแนวท่อที่วางบนดิน  ต้องก่ออิฐหรือฐานคอนกรีตรองรับตามระยะและท่อ จุดที่
กล่าวข้างต้นโดยเฉพาะที่โค้งหรือสามทางตรงจุดบรรจบท่อต่อลงมาตามแนวต้ังให้ใช้อุปกรณ์แบบ
มีฐานในตัวและหล่อแท่นคอนกรีตรองรับ 
  3.2.11 การเดินท่อต่าง ๆ  ให้ฝังผนังหรือซ่อนให้มิดชิดและต้องทําที่ปิดพร้อมตกแต่งให้มี
ลักษณะเรียบร้อยกลมกลืนกับอาคารสถานที่ 
  3.2.12 ส่วนของท่อที่เดินแล้ว  ถ้าต้องฉาบปูนหรือมีส่วนใดปิด  ก่อนปิดท่อต้องทดลอง
ว่าไม่รั่วไหลเสียก่อนจึงจะปิดทับได้  (การทดสอบดูข้อ 3.2.25) 
  3.2.13 การต่อท่อนํ้าประปาเป็นท่อเมนภายในของห้องต่าง ๆ  หรือแยกจากท่อเมน
ภายนอกเป็นท่อเมนภายในของอาคารให้ติดประตูนํ้าประจําทุกแห่ง 
  3.2.14 การเดินท่อระบายต่าง ๆ  ต้องระมัดระวังความลาดเอียงเป็นพิเศษ  โดยต้อง 
ให้สม่ําเสมอไม่มีตอนใดโค้งขึ้น  รักษาความลาดเอียงให้ได้ตามแบบที่กําหนด  ถ้าในแบบมิได้
กําหนดไว้  ต้องวางให้มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า  1  ซม. ต่อความยาว 1 ม. สําหรับท่อขนาด 
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ไม่ใหญ่กว่า ø 80 มม. และให้มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1 ซม.  ต่อความยาว  2  ม. สําหรับท่อ
ขนาดใหญ่กว่า ø 80 ซม. 
  3.2.15 การต่อท่อระบายต่าง ๆ รวมกัน ห้ามใช้สามทางแบบตรง (Tee Branch) ให้ใช้

สามทาง 45 หรือสามทาง Y (Y – Branch) ประกอบข้อโค้งและในการเปลี่ยนแนวต่าง ๆ ห้าม
ใช้ข้องอให้ใช้ข้อโค้งทุก ๆ แห่ง 
  3.2.16 ท่อระบายต่าง ๆ ที่แบบกําหนดให้มีที่สําหรับทําความสะอาด (Clean out) ต้อง
มีฝาหรือจุกเกลียวปิด (Clean out Plug)โดยต้องต่อขึ้นมาเสมอระดับพ้ืนหรือที่ซึ่งสามารถเปิดทํา
ความสะอาด 
  3.2.17 ท่อระบายนํ้าทิ้งจากเครื่องสุขภัณฑ์ต่าง ๆ และจากห้องนํ้าให้ต่อรวมกันได้นอกจาก
ท่อระบายจากโถส้วมและโถปัสสาวะให้เดินแยกต่างหาก 
  3.2.18 ท่อระบายนํ้าทิ้ง  ให้ต่อลงรางระบายน้ําอาคาร  หากไม่มีรางระบายนํ้าให้สร้าง
บ่อซึมสําหรับระบายนํ้าทิ้ง  ส่วนท่อส้วมและท่อปัสสาวะให้ต่อลง  Septic tank ท่อระบายจาก 
Septic tank ให้ต่อลงบ่อซึมต่างหาก  ห้ามต่อรวมกับบ่อซึมของนํ้าทิ้ง 
  3.2.19 ข้อต่อต่าง ๆ ห้ามใช้วัสดุอ่ืนมาทาหรือปิดทับก่อนที่จะได้มีการทดลองว่า 
ไม่มีการร่ัวไหลเสียก่อน (การทดสอบดูข้อ 3.2.25) 
  3.2.20 การต่อท่อระบายอากาศให้ต่อตามตําแหน่งในแบบ หรือท่อดักกลิ่นของเคร่ือง
สุขภัณฑ์ โดยต่อตามแนวราบให้มีความลาดเอียงเข้าหาเคร่ืองสุขภัณฑ์เล็กน้อย  การเปล่ียนแนว
ท่อตามแนวราบเพ่ือร่วมกับท่อระบายอากาศยืน  ต้องสูงพ้นระดับช้ันไม่น้อยกว่า 1.20 ม. ในการ
ต่อร่วมเช่นเดียวกับท่อระบายนํ้าทิ้ง  ตอนปลายใช้ข้อโค้งควํ่าลงหรือใส่สามทาง  ปากท่อต้องมี
ตะแกรงทองเหลืองกันตัวแมลงเช่ือมติดไว้ 2 ช้ัน 
  3.2.21 การต่อยึดตรึงที่รัดท่อกับท่อที่มีความสั่นสะเทือนมาก ให้ใช้สักหลาด (Felt) 
รองรับทุก ๆ แห่ง เพ่ือให้แน่นและไม่ให้เกิดเสียงดัง เมื่อมีการสั่นสะเทือนได้ 
  3.2.22 การต่อท่อทุกแห่งที่ยังไม่เสร็จ  ปลายท่อให้อุดหรือปิดไว้ทุกแห่งด้วย Cap หรือ Plug 
  3.2.23 เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ต้องติดต้ังให้ถูกหลักวิชาการและตรงตาม
รายละเอียดของเคร่ืองสุขภัณฑ์น้ัน ๆ (ตาม Catalog ของผู้ผลิต)  หรือตามแบบรูปรายการกําหนดไว้ 
  3.2.24 ขนาดของท่อต่าง ๆ ได้แสดงไว้ในแบบแล้ว  ส่วนที่ไม่แสดงไว้หรือไม่ชัดเจน ให้
ถือเกณฑ์ดังต่อไปน้ีเป็นขนาดเล็กที่สุดที่จะใช้สําหรับสุขภัณฑ์ 1 ที่  ถ้ามากกว่า 1 ที่ให้เพ่ิมขนาด
ขึ้นตามหลักวิชาการ  หากมิได้ระบุชนิดของท่อ ให้ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี 
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ชนิดเครื่องสุขภัณฑ์ ท่อน้ําส่งเข้า ท่อระบายออก ท่ออากาศ 
ที่ถ่ายอุจจาระ Flush Valve ø 25 มม. ø 100 มม. ø 50 มม. 
                 Flush Tank ø 15 มม. ø 100 มม. ø 50 มม. 
ที่ปัสสาวะ      Flush Valve ø 20 มม. ø 50 มม. ø 25 มม. 
                 Flush Tank ø 15 มม. ø 50 มม. ø 25 มม. 
อ่างล้างมือ ø 15 มม. ø 40 มม. ø 25 มม. 
ฝักบัว ø 15 มม. ø 80 มม.          ø 25 มม. 

(ตะแกรง) 
  ø 50 มม. 

(ท่อระบาย) 
 

อ่าง SINK ø 20 มม. ø 50 มม. ø 25 มม. 
 
  3.2.25 ท่อต่าง ๆ ที่วางแล้ว  ผู้รับจ้างจะต้องทําการทดลองตรวจสอบว่ามั่นคง แข็งแรง
ไม่รั่วไหล และถูกต้องทุกประการ 
   3.2.25.1 การทดลองท่อนํ้าประปาให้อัดนํ้าไว้ในท่อด้วยแรงดันไม่น้อยกว่า  
100 ปอนด์/ตร.น้ิว ปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อย 1 ชม. สําหรับการทดลองตามช่วงตอนของงาน ต้องทิ้ง
ไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชม. 
    - สําหรับการทดลองรวมคร้ังสุดท้ายของงาน  โดยไม่มีการรั่วไหลและ
แรงดันไม่ลดลง 
   3.2.25.2 การทดลองท่อระบายต่าง ๆ รวมทั้งท่อส้วมและท่อปัสสาวะ ให้อุด
ปลายท่อทั้งหมดแล้วปล่อยนํ้าขังให้เต็มท่อนํ้า ทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง จะต้องไม่มีการรั่วไหล
และระดับต้องไม่ลดลง 
    - การทดลองต่าง ๆ ดังกล่าว ถ้ามีการรั่วไหล ผู้รับจ้างจะต้องจัดการ
แก้ไขและปรับปรุงให้เรียบร้อยก่อน 
  3.2.26 การสร้างบ่อเกรอะ (Septic Tank) ต้องไม่มีนํ้ารั่วซึมเข้าออกตามผนังหรือรอยต่อ
ระหว่างท่อกับคอนกรีตได้  ถ้าในที่มีระดับนํ้าใต้ดินสูงให้เพ่ิมระยะห่างจากท่อเข้าสู่ฝาถังให้สูงขึ้น
พ้นระดับอย่างน้อย 30 ซม. 
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  3.2.27 การดําเนินงานที่ ต้องสัมพันธ์กับงานอ่ืน ๆ  ผู้รับจ้างต้องรู้ขั้นตอนของงาน 
และหากเกิดข้อเสียหายหรือขัดแย้ง ผู้รับจ้างต้องดําเนินการให้ลุล่วงไปโดยเรียบร้อยทุกประการ 
  3.2.28 ท่อนํ้าเข้าเคร่ืองสุขภัณฑ์ทุกชนิด จะต้องประกอบด้วย Angle Valve ก่อนต่อเข้า
กับสุขภัณฑ์น้ัน ๆ  
  3.2.29 ประตูนํ้าที่ฝังใต้ดิน  ต้องมีหลอดหรือกล่องพร้อมฝาปิด (Valve Box) ทําด้วย
เหล็กหล่ออย่างดี สําหรับป้องกันประตูนํ้า 
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งานระบบระบายน้ํา 
 

1. วัสดุท่ีใช ้ ตามแบบกําหนด 

2. วิธีการก่อสร้าง 
 2.1 ผู้รับจ้างจะต้องทําการตอกเสาเข็มและทําฐานรากรับท่อระบายนํ้าให้ได้ระดับตามระดับที่
กําหนด  ในกรณีที่ไม่ตอกเสาเข็มแต่ผิวดินบริเวณก่อสร้างน้ันเป็นโคลน  หรือดินอ่อนจะต้องขุด
ลอกจนถึงดินแข็งแล้วใช้ทรายปรับระดับโดยต้องบดอัดแน่น 
 2.2 ผู้รับจ้างจะต้องวางท่อให้ได้แนวและระดับตามที่ระบุไว้ในแบบ  ทุก ๆ  รอยต่อของท่อ
ต้องยาแนวด้วยปูนทราย (1 : 3) และบ่มให้ช้ืนอย่างน้อย 3 วัน 
 2.3 ก่อนกลบท่อ  ผู้รับจ้างจะต้องให้เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจเสียก่อน  การกลบท่อจะใช้
ทรายหรือวัสดุอ่ืน ๆ  ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วและต้องกระทุ้งข้างๆ  ท่อให้แน่นเป็นช้ัน ๆ หนา
ไม่เกินช้ันละ 15 ซม.  ขึ้นมาจนสูงพ้นท่อ 30 ซม. แล้วจึงใช้เครื่องมือหนักทําการบดทับได้ 
 2.4 ในกรณีที่วางท่อลอดถนน  ให้ดําเนินการหลังจากที่ได้ทําช้ันรองราก (Sub Base) เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 
 2.5 ถ้าถนนหรือลานจอดมีคันหินรางต้ืน  หรือรางระบายนํ้า  ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินงานให้
สอดคล้องกับงานเทผิวถนน  และงานฝังท่อ 
 2.6 ผู้รับจ้างจะต้องขุดคูหรือร่องนํ้าปากท่อ  เพ่ือชักนํ้าให้ไหลเข้าท่อและไหลออกจากท่อ 
ได้สะดวก 
 2.7 ท่อต่าง ๆ ที่ทําเสร็จแล้วจะต้องทําการรักษาให้สะอาดและใช้การได้ดีก่อนส่งมอบงาน 
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งานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
 

1. วัสดุท่ีใช้และวิธีการติดตั้ง   ให้ยึดถือตามแบบกําหนด 

2. เง่ือนไขสญัญาการดําเนินการเก่ียวกับถังบําบดัน้ําเสียระหวา่งผู้รับจา้งกับบริษัท 
    ผู้ผลติ 

 เมื่อผู้รับจ้างตกลงสั่งซื้อถังบําบัดนํ้าเสียแล้วต้องทําสัญญากับบริษัทผู้ผลิตขายถังบําบัดนํ้าเสีย
ดังน้ี.- 
 2.1 บริษัทผู้ผลิตขายถังบําบัดนํ้าเสียจะส่งเจ้าหน้าที่ไปพิจารณาจุดติดต้ังในพ้ืนที่ก่อสร้างพร้อม
จัดอบรมแนะนําช่างของผู้รับจ้างให้เข้าใจในวิธีการติดต้ังให้ถูกต้อง  โดยเฉพาะการตรวจ สอบค่า
ระดับลาดเอียงท่อผ่านโครงสร้างเข้าถังบําบัดออกสู่รางระบายนํ้า 
 2.2 เมื่อผู้รับจ้างติดต้ังถังบําบัดเรียบร้อยแล้ว  บริษัทผู้ผลิตขายถังบําบัดนํ้าเสียจะส่ง 
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบความถูกต้องเป็นครั้งสุดท้าย พร้อมออกใบรับประกันรับรองการติดต้ังให้ 
กับผู้รับจ้างเพ่ือนําไปแสดงกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต่อไป 
 2.3 ในระยะรับประกันงานก่อสร้างเป็นเวลา  2  ปี บริษัทผู้ผลิตขายถังบําบัดนํ้าเสียจะส่ง
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบระบบการทํางานและให้คําแนะนําปรึกษากับผู้ใช้อาคาร  รวมท้ังทําการ
เก็บตัวอย่างนํ้าเสียจากปลายท่อที่ออกจากถังบําบัดลงสู่รางระบายนํ้าของอาคารนําไปตรวจ
วิเคราะห์หาค่า BOD5 ปีละ 1 ครั้ง ของการประกันงานก่อสร้าง โดยบ้านพักเป็นหลังใช้ 1 
ตัวอย่าง  บ้านพักเป็นเรือนแถวใช้  1  ตัวอย่าง บ้านพักเป็นแฟลตใช้  1  ตัวอย่าง  และอาคาร 
อื่น ๆ หลังละ  1  ตัวอย่าง หากวัดแล้วได้ค่า BOD5 เกิน 60 มก./ลิตร  บริษัทผู้ผลิตขายถัง 
บําบัดนํ้าเสียจะทําการแก้ไขให้เรียบร้อยจนกว่าจะได้ค่า BOD5 ไม่เกิน 60 มก./ลิตร โดยไม่คิด
มูลค่า  ทั้งน้ีการแก้ไขดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  และเป็นส่วนหน่ึงของการรับรอง
สภาพงาน ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องแสดงหลักฐานประกอบยืนยันการดําเนินการดังกล่าว 
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งานระบบดับเพลิงภายในอาคาร 
 

1. ขอบเขตของงาน 

 งานระบบดับเพลิงภายในอาคารนี้  ครอบคลุมถึงการจัดหาและติดต้ังอุปกรณ์และเครื่อง

ประกอบที่ใช้ในการฉีดนํ้าดับเพลิง  ต้ังแต่เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง (Fire Pump), ข้อต่อเช่ือมรับนํ้า

จากแหล่งนํ้าภายนอก (Siamese Connection), ท่อส่งนํ้าและตู้อุปกรณ์ดับเพลิง (Fire 
Hose Station)  ตามท่ีปรากฏในแบบก่อสร้าง 

2. วิธีการเดินท่อ 
 2.1 การปฏิบัติงานให้ยึดถือตามข้อกําหนดที่ระบุในรายการ  ระบบท่อประปาของอาคาร 
ที่พักอาศัย  “รายละเอียดการเดินท่อ”  ที่เก่ียวข้องเฉพาะท่อเหล็กอาบสังกะสี 
 2.2 การเดินท่อดับเพลิง  จะต้องเป็นไปตามกฎและข้อบังคับของ กองบังคับการตํารวจ
ดับเพลิง 
 2.3 ท่อส่งนํ้าดับเพลิง  ให้ทาด้วยสีนํ้ามันสีแดง 
 2.4 เมื่อติดต้ังอุปกรณ์และเครื่องประกอบเรียบร้อยแล้วผู้รับจ้างจะต้องทําแผ่นป้ายคําแนะนํา 
วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเป็นภาษาไทย ติดไว้ข้างตู้อุปกรณ์ดับเพลิง 

3. การทดสอบ 
 3.1 ทดสอบความม่ันคงแข็งแรงของอุปกรณ์และเคร่ืองประกอบที่ติดต้ัง 
 3.2 ทดสอบเส้นท่อที่ความดันไม่น้อยกว่า 200 psi หรือเพ่ิมความดันขึ้นอีก 50 psi  ในกรณีที่
ความดันสถิตย์ในท่อนํ้าดับเพลิงมากกว่า 150 psi เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง ติดต่อกัน ซึ่งท่อนํ้าดับเพลิง
จะต้องไม่มีการร่ัวของนํ้าปรากฎให้เห็น 
 3.3 ตรวจสอบการเดินท่อ  การต่อท่อเข้าอุปกรณ์และเคร่ืองประกอบ 
 3.4 ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์แต่ละช้ินและทั้งระบบ 
 



 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 4 

งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า 
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งานระบบไฟฟ้ากําลัง 
 
1. ขอบเขตของงาน 
 1.1 งานระบบไฟฟ้าภายใน : ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ไฟฟ้า  แรงงาน ฯลฯ  พร้อม 
ทั้งดําเนินการติดต้ังระบบไฟฟ้า  โดยเริ่มจากหลังมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้า  ให้เป็น 
ไปตามแบบรูปและรายการที่กําหนด  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่เห็นว่าจําเป็น  แม้จะไม่ได้แสดง
รายละเอียดไว้ก็ตาม  ทั้งน้ีเพ่ือให้งานติดต้ังระบบไฟฟ้า  เสร็จสมบูรณ์ใช้งานได้เป็นอย่างดี 
 1.2 ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการต่อไปน้ี 
  1.2.1  ติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารตามแบบรูปและรายการที่ กําหนดจนถึง 
แผงสวิตช์เมนแล้วเผื่อสายไฟไปจนถึงตําแหน่งที่ติดต้ังมาตรวัดฯ ของการไฟฟ้าฯ พร้อมทั้ง  
จัดหาอุปกรณ์รองรับมาตรวัดและอ่ืนๆ  ตามความประสงค์ของการไฟฟ้าฯ  เพ่ือให้การไฟฟ้าฯ  
สามารถดําเนินการติดต้ังมาตรวัดได้ทันทีหลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ  ในการขอติดต้ัง
มาตรวัดฯ แล้ว 
  1.2.2  ขออนุญาตใช้กระแสไฟฟ้าช่ัวคราวและดําเนินการใช้ไฟฟ้าช่ัวคราวอย่างปลอดภัย 
โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง โดยมีข้อกําหนดการใช้ไฟฟ้าช่ัวคราวคือ 
   - แผงสวิตช์รวมต้องติดต้ังภายในห้องที่จัดไว้เฉพาะเท่าน้ัน  โดยสร้างด้วย 
วัตถุไม่ติดไฟ  เช่น  คอนกรีตเสริมเหล็ก  อิฐคอนกรีตบล็อกหรือโลหะและมีขนาดใหญ่พอที่จะเข้า
ไปปฏิบัติงานได้โดยสะดวก 
   - วงจรย่อยที่แบ่งจ่ายให้ส่วนต่างๆ ต้องมีเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า  เมื่อมีการลัด 
วงจรหรือการใช้ไฟฟ้าเกินขนาด เช่น เซฟต้ีสวิตช์หรือตัดตอนอัตโนมัติที่เหมาะสม 
   - ฟิวส์ที่ ใช้กับเซฟต้ีสวิตช์ ต้องเป็นแบบคาร์ทริตซ์ทั้ งหมด โดยขนาดของ 
ฟิวส์ที่ใช้ป้องกันวงจรใดวงจรหน่ึง  ต้องมีขนาดไม่เกินกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ยอมให้ใช้สําหรับสายขนาด
เล็กที่สุดในวงจรนั้น  ถ้าสายที่ใช้เล็กที่สุดในวงจรใช้กระแสได้ไม่ถึง 10 แอมแปร์  ขนาดของฟิวส์
ขนาดใหญ่ที่สุดยอมให้ใช้ได้ต้องไม่เกิน 10 แอมแปร์ 
 
   - สายไฟฟ้าภายในอาคารเส้นที่ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นสายศูนย์  ต้องต่อลง 
ดินที่แผงสวิตช์ทุกแห่ง 
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 1.3  งานระบบไฟฟ้าภายนอก : ผู้รับจ้างจะต้องว่าจ้างการไฟฟ้าฯ  ให้เป็นผู้ดําเนินการ 
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะรับงานงวดสุดท้ายได้ก็ต่อเมื่อการไฟฟ้าฯ ได้ต่อเช่ือม 
และจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว อน่ึงสําหรับงานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร เช่น 
การปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูง แรงตํ่า  หม้อแปลงไฟฟ้า  ไฟฟ้าส่องถนน  มาตรวัดฯ  พร้อม
อุปกรณ์มาตรฐานอ่ืนๆ  รวมทั้งการจัดหาและติดต้ัง  ซึ่งดําเนินการโดยการไฟฟ้าฯ  ทั้งน้ีผู้รับจ้าง
จะเป็นผู้ติดต่อให้การไฟฟ้าฯ เป็นผู้ออกแบบ จัดหา และติดต้ัง โดยค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าฯ ในส่วนน้ีเป็นของผู้รับจ้าง 

2. ข้อปฏิบัติท่ัวไป 
 2.1 ผู้รับจ้างต้องศึกษาแบบและรายละเอียดของงานด้านสถาปัตยกรรม โครงสร้างอาคาร 
ระบบปรับอากาศ  ระบบสุขาภิบาล และงานระบบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุและอุปกรณ์ 
สามารถติดต้ังได้ในแนวหรือพ้ืนที่ที่กําหนดไว้  โดยสอดคล้องกับงานทางสาขาอ่ืน ซึ่งตําแหน่งของ
วัสดุและอุปกรณ์ที่ปรากฏในแบบ  เป็นตําแหน่งโดยประมาณ  สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 
 2.2 ผู้รับจ้างต้องใช้ช่างฝีมือที่มีความชํานาญในสาขาน้ีโดยเฉพาะ เป็นผู้ทําการติดต้ัง 
 2.3 มาตรฐานการติดต้ัง  การติดต้ังเป็นไปตามกฎการไฟฟ้าฯ ประกาศของกระทรวงมหาด 
ไทย  “เรื่องความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟ้า”  มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าของสํานักงาน
พลังงานแห่งชาติ  มาตรฐานการติดต้ังของกรมยุทธโยธาทหารบก  ในกรณีที่กฎและมาตรฐาน
ดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึง ให้เป็นไปตามกฎหรือมาตรฐานฉบับใดฉบับหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
   ว.ส.ท.   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

   NFPA  National Fire Protection Association 
     (มาตรฐานสมาคมป้องกันอัคคีภัยสหรัฐอเมริกา) 

   IEC  International Electrotechnical Commission 
     (คณะกรรมการมาตรฐานไฟฟ้าสากล) 

   NEC  National Electrical Code 
     (มาตรฐานไฟฟ้าสหรัฐอเมริกา) 

 2.4 แบบทํางาน (Shop Drawing) 
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  ก่อนการดําเนินการ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแบบทํางานแสดงรายละเอียดการติดตั้ง  
เสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบเสียก่อน  หากผู้รับจ้างไม่จัดทําผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ 
แก้ไขงานในส่วนที่ได้ดําเนินการไปแล้วซึ่งไม่ถูกต้อง  ให้เป็นไปตามการวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 
 2.5 แบบแสดงการติดต้ังจริง (As - built Drawing) 
  ผู้รับจ้างต้องจัดทําแบบแสดงการติดต้ังจริง เสนอผู้ว่าจ้างในการส่งมอบงานงวดสุดท้าย 
 2.6 การตรวจสอบและการทดสอบ 
  2.6.1  เมื่องานติดตั้งเสร็จเรียบร้อย  ผู้รับจ้างต้องทดสอบการทํางานของระบบตาม
มาตรฐานท่ีระบุ  จากกรมยุทธโยธาทหารบก  โดยมีผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนเข้าร่วมการทดสอบด้วย 
และเห็นชอบก่อนส่งมอบงาน  ซึ่งผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิที่จะทําการทดสอบวัสดุอุปกรณ์และงานที่ทํา
เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพกับข้อกําหนด  โดยให้สถาบันหรือหน่วยงานที่ผู้ว่าจ้างเช่ือถือเป็นผู้
ทดสอบ  ในการน้ีผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
  2.6.2 การทดสอบการใช้งาน  ผู้รับจ้างต้องทําการทดสอบการใช้งานระบบดังกล่าว 
ตามท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด  ผลเสียหายซึ่งอาจจะเกิดแก่อุปกรณ์ของระบบขณะทดสอบผู้รับจ้างเป็น 
ผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น 
 2.7 ป้ายช่ือวัสดุและอุปกรณ์ 
  ผู้รับจ้างต้องจัดทําป้ายช่ือเป็นแผ่นพลาสติกแกะตัวอักษรติดที่ ตู้แผงควบคุม  และ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ  เพ่ือแสดงการใช้งาน ขนาด และอื่น ๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างเห็นว่าจําเป็น 
 2.8 การฝึกอบรม 
  ผู้รับจ้างต้องจัดการฝึกอบรมพนักงานของผู้ว่าจ้าง  ให้มีความเข้าใจ และสามารถใช้ 
งานและปรนนิบัติบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ของระบบได้เป็นอย่างดี 
 2.9 การรับประกัน 
  ผู้รับจ้างต้องรับประกันการใช้งานของวัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นเวลา 2 ปี  (นอกจาก
วัสดุอุปกรณ์ที่มีระยะเวลากําหนด)  นับต้ังแต่วันรับมอบงานครั้งสุดท้าย ในระยะเวลาประกันน้ี 
หากวัสดุหรืออุปกรณ์ใดชํารุดใช้งานไม่ได้  ผู้รับจ้างต้องทําการซ่อมหรือแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว
ให้ใช้งานได้โดยผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายในการน้ีทั้งหมด  ในกรณีที่ผู้รับจ้างเพิกเฉย  ไม่ทําการ
แก้ไขซ่อมแซม หลังจากได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างแล้ว  ถ้าผู้ว่าจ้างซ่อมแซมเอง  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะ
คิดจากผู้รับจ้าง 
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3. วิธีการเดินสายและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ํา 
 3.1 ข้อกําหนดการเดินสายและการติดต้ังระบบไฟฟ้าแรงตํ่า 
  3.1.1 ไฟฟ้าแรงตํ่าทั้งระบบ AC และ DC อนุญาตให้ติดต้ังสายไฟรวมกันอยู่ภายในท่อ 
หรือเคร่ืองห่อหุ้มเดียวกันได้  ถ้าฉนวนของสายท้ังหมดที่ติดต้ังน้ันเหมาะสมกับระบบแรงดันสูงสุด
ที่ใช้ 
  3.1.2 การเดินสายผ่านผนังหรือโครงสร้าง  ต้องมีปลอกที่เป็นฉนวนไฟฟ้าสวมหรือจัดทํา
รูให้เรียบร้อยเพ่ือป้องกันฉนวนที่หุ้มสายชํารุดเสียหาย 
  3.1.3 การติดต้ังสายใต้ดินต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ความลึกในการติดต้ังใต้ดิน สาํหรับระบบไฟฟ้าแรงตํ่า 

วิธีการเดินสาย ความลึกน้อยสุด   (ซม.) 

เคเบิ้ลฝังดินโดยตรง 
ท่อโลหะหนา 
ท่อโลหะหนาปานกลาง 
ท่อท่ีไม่ใช่โลหะซ่ึงได้รับการรับรองให้ฝังดินโดยตรงได้ 
โดยไม่ต้องมีคอนกรีตหุ้ม 
ท่อสายอ่ืน ๆ ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าฯ 

60 
15 
15 
 

45 
45 

หมายเหตุ    1. ท่อสายท่ีได้รับการรับรองให้ฝังดินได้โดยมีคอนกรีตหุ้มต้องหุ้มด้วยคอนกรีต 
หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. 

2. ข้อยกเว้น 
- ถ้าไม่ใช่ท่อชนิดโลหะอย่างหนาหรือโลหะอย่างหนาปานกลางแล้ว หากมีแผ่น 

คอนกรีตหนา 5 ซม.  วางอยู่เหนือสาย  อนุญาตให้ลดความลึกลงได้อีก 15 ซม. 
- ข้อกําหนดสําหรับความลึกนี้ไม่ใช้บังคับสาํหรับการติดต้ังใต้อาคารหรือใต้พ้ืน 

คอนกรีตซ่ึงหนาไม่น้อยกว่า 10 ซม. และย่ืนเลยออกไปจากแนวติดต้ังไม่น้อยกว่า 15 ซม. 
- บริเวณท่ีมีรถยนต์ว่ิงผ่าน ความลกึต้องไม่น้อยกว่า 60 ซม. 

 
  3.1.4  เคเบ้ิลใต้ดินติดต้ังใต้อาคาร  ต้องติดต้ังอยู่ในท่อร้อยสายไฟฟ้าและต้องยาว 
เลยผนังด้านนอกของอาคารออกไป  โดยส่วนที่โผล่ขึ้นจากดินต้องมีการป้องกันด้วยสิ่งห่อหุ้ม 
หรือท่อร้อยสายโดยเครื่องป้องกันดังกล่าวต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1.80 ม. 
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  3.1.5 สายไฟแกนเดียวทุกเส้นของวงจรเดียวกัน  รวมทั้งสายสําหรับต่อลงดินต้องติดต้ังใน
ท่อร้อยสายเดียวกัน หากติดต้ังในรางเดินสายให้วางเป็นกลุ่มเดียวกัน 
  3.1.6 สายไฟในท่อร้อยสายแนวด่ิงต้องมีการจับยึดที่ปลายบนของท่อ  และต้องมี 
การจับยึดเป็นช่วงๆ ซึ่งหากระยะตามแนวดิ่งน้อยกว่า 25%  ของระยะที่กําหนดในตารางที่ 2  
ไม่ต้องใช้ที่จับยึด 

ตารางที่ 2  ระยะยึดสายไฟฟ้าในท่อ 

ขนาดสายไฟฟ้า (ตร.มม.) ระยะจับยึดไม่เกิน (ม.) 

ไม่เกิน 50 
70 – 120 
150 – 185 

240 
300 

เกินกว่า 300 

30 
24 
18 
15 
12 
10 

 
  3.1.7  จุดเปลี่ยนการเดินสายจากวิธีใช้ท่อร้อยสายหรือการเดินสายในที่โล่งหรือการ

เดินสายซ่อน ต้องใช้กล่องหรือเครื่องประกอบการเดินท่อที่เหมาะสม  เช่น  Service entrance 
connector ตรงปลายท่อที่มีรูเป็นบุชช่ิงแยกกัน 1 รู  สําหรับ 1 ท่อ  อนุญาตให้ใช้บุชช่ิงแทน

การใช้กล่องหรือ terminal fitting ที่ปลายท่อ  ในเมื่อปลายของท่อร้อยสายเดินเข้าไปในแผง

สวิตช์หรือแผงควบคุมแบบปิดได้ 
  3.1.8  ต้องมีการป้องกันไม่ให้เกิดกระแสเหน่ียวนําในเครื่องห่อหุ้มหรือท่อร้อยสายที่เป็น
โลหะโดยรวมสายไฟทุกเส้นและเส้นศูนย์  (ถ้ามี)  รวมทั้งสายดินของเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ไว้ใน
ท่อร้อยสายเดียวกัน  และเมื่อสายเดี่ยวของวงจรเดินผ่านโลหะที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก จะต้อง
จัดให้มีผลจากการเหนี่ ยวนําน้อยที่สุดโดยตัดร่องให้ถึงกันระหว่างรูแต่ละรูที่ ร้อยสาย 
แต่ละเส้น  หรือโดยการร้อยสายทุกเส้นผ่านช่องเดียวกัน 
  3.1.9  จํานวนสายไฟฟ้าสูงสุดในท่อร้อยสาย  หากมิได้กําหนดไว้ในแบบให้เป็นไป 
ตามตารางขนาดท่อร้อยสายไฟฟ้าต่อท้ายรายการหมวดน้ี 
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4. วิธีการเดินสายและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร   
 4.1 การเดินสายลอย (Surface wiring) 

  ให้ใช้สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน PVC ชนิด VAF.  (ตาม มอก. ปัจจุบัน ตารางที่ 2)  

สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า  300  โวลท์  70  องศาเซลเซียส  เดินใต้ฝ้าเพดานหรือเกาะ
ผนังยึดด้วยเข็มขัดรัดสาย  (เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน)  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  4.1.1 ระยะระหว่างเข็มขัดรัดสายไม่มากกว่า 10 ซม. 
  4.1.2 การเดินสายต้องตรงและตรึง  เมื่อหักเลี้ยวต้องตัดโค้งเป็นมุมฉากให้เรียบร้อยและ
ต้องติดต้ังเรียงเป็นช้ันเดียวห้ามติดต้ังซ้อนกัน 
  4.1.3 การต่อสายให้กระทําได้ที่สวิตช์  เต้ารับ  หรือดวงโคมเท่าน้ัน  หากจําเป็นให้ 
ใช้กล่องต่อสายและต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างก่อน 
  4.1.4 สายไฟฟ้าที่ เดินผ่านผนัง  หรือสิ่งก่อสร้างต้องสวมด้วยท่อพีวีซีหรือปลอก 
ขนาดที่เหมาะสมกับสาย โดยมีความยาวเท่ากับความหนาของสิ่งก่อสร้างน้ันๆ 
 4.2 การเดินสายในฝ้าเพดานฝังในผนังและพ้ืน 

  ให้ใช้สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน PVC ชนิด THW  (ตาม มอก. ปัจจุบัน ตารางที่ 4)  

ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า  750  วัตต์   70  องศาเซลเซียส  แกนเด่ียวเดินในท่อร้อยสาย ไฟฟ้า 
(เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน)  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  4.2.1 ในกรณีที่แบบมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้ท่อดังน้ี 

   - ท่อ EMT : เป็นท่อร้อยสายไฟฟ้าเดินในฝ้าเพดานหรือผนังที่ไม่ใช่คอนกรีต 

หรืออิฐก่อ 

   - ท่อ IMC หรือ RSC : เป็นท่อร้อยสายไฟฟ้าเดินฝังในผนังคอนกรีตหรือพ้ืน

คอนกรีตหรือฝังดิน 

   - ในกรณีที่กําหนดให้ใช้ท่อ EMT เป็นท่อร้อยสายไฟฟ้าหากท่อที่ใช้มีขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางโตกว่า 2 น้ิว ให้ใช้ท่อ IMC หรือ RSC แทนท่อ EMT ที่กําหนด 

   - ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ต่อกับอุปกรณ์ที่สั่นสะเทือน  ขณะใช้งานปกติต้องใช้ท่อ 

FMC ในกรณีที่อยู่นอกอาคารหรือบริเวณที่เปียกช้ืนให้ใช้ท่อ FMC ชนิดกันนํ้า 
   - ท่อทุกชนิดที่ใช้ร้อยสายไฟฟ้าต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าตามท่ีการไฟฟ้าฯ กําหนด 
และก่อนนํามาติดต้ังต้องทําความสะอาดทั้งภายในและภายนอกก่อน 
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  4.2.2  การเดินท่อร้อยสายไฟ  ซ่อนในฝ้าเพดาน  ผนังกําแพง  หรือพ้ืนคอนกรีตของ
อาคารจะต้องมีกล่องดึงสายทุก ๆ ระยะไม่มากกว่า  20  เมตร  เพ่ือใช้สําหรับดึงสายไฟฟ้า 
  4.2.3 การตัดงอท่อต้องใช้เครื่องมือสําหรับตัดท่อโดยเฉพาะเท่าน้ัน และต้องไม่ 
ทําให้ท่อชํารุด โดยมีรัศมีความโค้งของท่อไม่น้อยกว่า 6 เทา่ของเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 
  4.2.4 การยึดท่อ 
   - การยึดท่อโลหะแข็งติดกับโครงสร้าง ต้องยึดทุกระยะไม่เกิน 1.50 ม. และ 
ต้องยึดท่อในระยะไม่เกิน 90 ซม.  จากกล่องต่อสาย กล่องดึงสายและแผงสวิตช์ 
   - การยึดท่ออ่อนติดกับโครงสร้าง  ต้องยึดทุกระยะไม่เกิน 1.30 ม . และ 
ต้องยึดท่อในระยะไม่เกิน 30 ซม. จากกล่องต่อสาย กล่องดึงสายและแผงสวิตช์ 

  4.2.5 ปลายท่อต้องลบคมออกให้หมดโดยใช้ Reamer หรือเคร่ืองมืออ่ืนที่เหมาะสม 

  4.2.6 ท่อโลหะที่ฝังดิน ต้องทาฟลิ้นโค๊ตภายนอกอย่างน้อย 2 ช้ัน 
  4.2.7 ท่อโลหะทุกชนิดที่ ยึดกับกล่องต่อสาย กล่องดึงสายหรือ แผงสวิตช์ ต้องใช้ 

Connector, Bushing และ Lock nut ประกอบปลายท่อ 

  4.2.8 กล่องต่อสาย กล่องดึงสาย ให้ทาสี 
    ระบบไฟฟ้า   สีส้ม 
    ระบบโทรศัพท์   สีเขียว 
    ระบบสัญญาอัคคีภัย  สีแดง 
    ระบบอ่ืน ๆ    ตามความเหมาะสม 
  4.2.9  การร้อยสายในท่อต้องทําหลังจากการติดต้ังท่อเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
  4.2.10 การตัดต่อสาย  ต้องทําในกล่องต่อสาย  กล่องสวิตช์  กล่องเต้าหรือกล่อง 
ดวงโคมเท่าน้ัน  ตําแหน่งที่ทําการตัดต่อสายต้องอยู่ในตําแหน่งที่สามารถทําการตรวจสอบหรือ
ซ่อมบํารุงได้โดยง่าย 

  4.2.11 การเช่ือมต่อสายขนาด  6  ตร.มม.  หรือเล็กกว่าให้ใช้ wire nut. หรือ scott 
lock ถ้าขนาด  10  ตร.มม. หรือโตกว่าให้ใช้  split bolt  หรือ  sleeve พันด้วยเทปพัน

สายไฟฟ้าให้มีฉนวนเทียบเท่าฉนวนของสายไฟฟ้า 
  4.2.12 การดึงสาย หากมีความจําเป็นอาจใช้สารบางชนิดช่วยลดความฝืดของท่อได้ แต่
สารน้ันต้องไม่ทําปฏิกิริยากับฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า 
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  4.2.13 อุปกรณ์และเคร่ืองประกอบรวมทั้งท่อร้อยสายเมื่อติดต้ังเรียบร้อยแล้ว  จะ    
ต้องยึดติดกับพ้ืนผนัง กําแพง โครงสร้างอาคารหรือก่อสร้างสําหรับยึดอุปกรณ์เหล่าน้ันอย่าง 
แข็งแรง และไม่หลุดโดยง่าย 
  4.2.14 สายเด่ียวฉนวนช้ันเดียว  จะต้องเดินในท่อร้อยสายเสมอ  นอกจากจะกําหนด
เป็นอย่างอ่ืนไว้ในแบบ  ส่วนสายที่ฝังดินโดยตรงจะต้องมีฉนวนและเปลือกนอกอีกอย่างน้อยหน่ึง
ช้ัน และเป็นสายที่เหมาะสมสําหรับใช้ในการฝังดินเท่าน้ัน 
  4.2.15 มุมตัดโค้งระหว่างจุดดึงสายรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 360 องศา 
  4.2.16 สายและฉนวน รวมท้ังหัวต่อสายเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ  75  ของปริมาตร  
ภายในกล่องต่อสาย หรือกล่องจุดต่อไฟฟ้า 
  4.2.17 ห้ามใช้ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่เป็นโลหะหรือตัวนําสําหรับต่อลงดิน 
  4.2.18 การเดินท่อร้อยสายไฟฟ้านอกฝ้าเพดานหรือผนังให้กระทําได้เมื่อแบบรูปรายการ
กําหนดให้กระทําหรือได้รับการยินยอมและอนุมัติจากผู้ว่าจ้างแล้วเท่าน้ัน  โดยชนิดของท่อร้อย
สายไฟฟ้า  ให้เปลี่ยนเป็นท่อร้อยสายไฟฟ้าโลหะอย่างหนาแทน 
  4.2.19 สายแยกเข้าดวงโคมหรือสวิตช์ปิด-เปิด  ให้ใช้ขนาด  1.5  ตร.มม.  ต่อ  1  จุด  
ต่อ  100  วัตต์ และสายแยกเข้าเต้ารับไฟฟ้าให้ใช้สายขนาด 2.5 ตร.มม.  ต่อ 1 จุด  เว้นแต่ใน
แบบระบุเป็นอย่างอ่ืน 
  4.2.20 ความสูงของการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ดังน้ี 
   - ดวงโคมสําหรับห้องพักอาศัย ติดสูงจากพ้ืนประมาณ 2.50 ม. 
   - สวิตช์เปิด-ปิด ติดสูงจากพ้ืนประมาณ 1.30 ม. 
   - เต้ารับไฟฟ้าติดสูงจากพ้ืนประมาณ  30  ซม.  หรือแนวระดับของบัวเชิงผนัง  
แต่ถ้าเป็นที่เปียกช้ืน เช่น ห้องนํ้า ห้องใต้ดิน ให้ติดสูงระดับเดียวกับสวิตช์ปิด-เปิด 
   - แผงควบคุมไฟฟ้าประจําอาคาร ให้ติดสูงจากพ้ืนประมาณ 2.00 ม. 
   - มิเตอร์วัดจํานวนหน่วยไฟฟ้า  หากแบบระบุให้มีการดําเนินการจะต้องติด 
สูงจากพ้ืนประมาณ 2.00 ม. 
  4.2.21 สายที่แยกเข้าดวงโคม  ให้เดินสายดินเข้าดวงโคมและสายไฟฟ้าผ่านสวิตช์ 
ปิด - เปิด เท่าน้ัน 
  4.2.22 ต้องจัดให้มีสายเมนรอการเช่ือมโยงกับเมนภายนอกท่ีเสาไฟฟ้าด้วยสาย  
ขนาดและชนิดเดียวกันกับสายแนวรวมของอาคารตามที่ระบุไว้ในแบบ  โดยปลายสายเชื่อมโยง 
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จะต้องยึดกับลูกถ้วยด้วย  เว้นแต่แบบกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  และถ้าหากอาคารห่างจากเสาเมน 
ไฟฟ้าภายนอกเกินกว่า  30  ม. จะต้องปักเสาคอนกรีตอัดแรงตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ เพ่ิมให้ด้วย 
  4.2.23 ช้ินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นโลหะ ซึ่งไม่ใช่เป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้า และ อยู่
สูงจากระดับพ้ืนอาคารแต่ละช้ันตํ่ากว่า  2.50  ม.  ซึ่งคนสัมผัสได้ต้องต่อลงดินทั้งหมด ยกเว้น
ช้ินส่วนโลหะดังกล่าว  อยู่ในตําแหน่งที่สัมผัสไม่ถึง (ระยะห่างไม่น้อยกว่า  1.50  ม. โดย
แนวราบ) รายละเอียดอ่ืนให้เป็นไปตามมาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยทางไฟฟ้า  เรื่องการต่อลง

ดินของสํานักงานพลังงานแห่งชาติ หรือ NEC 

  4.2.24 หลักดินต้องใช้แท่งทองแดง  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  5/8 น้ิว 
(16  มม.) ยาวไม่น้อยกว่า  2.40  ม.  ปลายข้างหน่ึงปักลึกลงดินไม่น้อยกว่า  2.40  ม. โดยให้ทํา
การทดสอบค่าความต้านทานระหว่างหลักดินกับดินต้องไม่เกิน  5  โอห์ม  สําหรับอาคารชุด  อาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ หลักดินที่ฝังลงในพ้ืนดินต้องอยู่ห่างจากผนังกําแพงหรือฐานรากของ
อาคารในรัศมีไม่น้อยกว่า 60 ซม. และปลายบนของหลักดินต้องอยู่ตํ่าจากผิวดินไม่น้อยกว่า 30 ซม. 
  4.2.25 สายต่อหลักดิน  ต้องใช้ชนิดสายทองแดงเป็นเส้นเดียวกันตลอดความยาวไม่มี
การต่อหากมิได้กําหนดไว้ในแบบ  ขนาดของสายต่อหลักดินให้เป็นไปตามตารางขนาดตัวนําของ
สายต่อหลักดิน (ตารางที่ 3) 
  4.2.26 การต่อสายต่อหลักดินเข้ากับหลักดิน  ให้ใช้วิธีเผาให้หลอมให้ละลายในเบ้าหลอม 

Exothermic Welding 

  4.2.27 กรณีแบบระบุการเดินสายด้วยวิธีอ่ืนๆ ให้ปฏิบัติตามกฎ  และระเบียบของ 
การไฟฟ้าฯ ว่าด้วยกฎการเดินสายและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าฯ ฉบับปัจจุบัน 
  4.2.28 กรณีที่กระทําให้อาคารหรือส่วนประกอบของอาคารเกิดการชํารุดหรือบุบสลาย  
ผู้รับจ้างต้องจัดการซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ให้คงสภาพเหมือนของเดิม 
  4.2.29 การเดินสายและการติดต้ังระบบไฟฟ้าภายใน  นอกจากจะเป็นไปตามแบบรูป
และรายการที่กําหนดแล้ว  จะต้องเป็นไปตามกฎและมาตรฐานของการไฟฟ้าฯ ฉบับปัจจุบันที่กําหนด
ไว้ด้วย 
  4.2.30 หากต้องมีการประสานงานกับการไฟฟ้าฯ หรือให้ตรวจสอบผู้รับจ้างจะต้อง
ดําเนินการเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
  4.2.31 การตรวจสอบไฟฟ้าภายใน ให้เป็นไปตามกฎของการไฟฟ้าฯ ท้องถิ่นน้ัน ๆ 



99 
 

  ตารางที่ 1  จํานวนสูงสุดของสายไฟฟ้า TYPE-A (THW)  ในท่อร้อยสาย 
 จํานวนสูงสุดของสายไฟฟ้าในท่อร้อยสาย 

12.7 
1/2” 

19 
3/4” 

25 
1” 

32 
 

38 
 

50 
2” 

60 
 

75 
3” 

90 
 

100 
4” 

1 
1.5 
2.5 
4 
6 
10 
16 
25 
35 
50 
70 
95 
120 
150 
185 
240 
300 
400 
500 

6 
5 
3 
3 
2 
1 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

10 
10 
5 
5 
4 
3 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

18 
14 
9 
7 
5 
4 
3 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

31 
25 
16 
13 
10 
6 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
- 
- 
- 

45 
35 
22 
18 
14 
9 
5 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
- 
- 

- 
- 

38 
30 
23 
15 
9 
7 
5 
4 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

- 
- 
- 

47 
36 
22 
14 
11 
8 
6 
5 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 

- 
- 
- 
- 

48 
32 
21 
16 
13 
9 
8 
6 
6 
5 
4 
3 
3 
1 
1 

- 
- 
- 
- 
- 

44 
28 
22 
18 
13 
10 
8 
8 
7 
5 
4 
4 
3 
2 

- 
- 
- 
- 
- 

50 
37 
28 
23 
16 
13 
10 
10 
9 
7 
6 
5 
4 
3  

 
 
 
 
 
 

1 1/4” 1 1/2” 2 1/2” 3 1/2” 

ท่อขนาด 

มม.  
นิ้ว 

ขนาด 
ระบุของ 
สายไฟ 
ตร.มม. 
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ตารางที่  2  ขนาดของสายดินของเครื่องอุปกรณ์ไฟฟา้ 
พิกัดหรือขนาดปรับต้ังของอุปกรณ์ป้องกัน 
กระแสเกินอัตโนมัติ ด้านต้นทางของอุปกรณ์ 

(แอมแปร์) 

ขนาดสายดินของเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า 
(ตัวนําทองแดง) 

(ตร.มม.) 

6 – 16 
20 – 25 
30 – 63 
80 – 100 
125 – 200 
225 – 400 

500 
600 – 800 

1,000 
1,200 – 1,250 
1,600 – 2,000 

2,500 
3,000 – 4,000 
5,000 – 6,000 

1.5 
4 
6 
10 
16 
25 
35 
50 
70 
95 
120 
185 
240 
300 

 
ตารางที่ 3  ขนาดตัวนาํของสายต่อหลักดิน 

ขนาดของตัวนํา  (ทองแดง)  ประธานเข้าอาคาร 
ใหญ่สุดหรือพ้ืนท่ีรวมของตัวนําต่อขนานกัน 

(ตร.มม.) 

ขนาดสายต่อหลักดิน 
(ตัวนําทองแดง) 

(ตร.มม.) 

ไม่เกิน 35 
เกิน 35 แต่ไม่เกิน 50 
เกิน 50 แต่ไม่เกิน 95 
เกิน 95 แต่ไม่เกิน 185 
เกิน 185 แต่ไม่เกิน 300 
เกิน 300 แต่ไม่เกิน 500 
เกิน 500 

10 
16 
25 
35 
50 
70 
95 
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งานระบบไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ 
 
 

รายละเอียดให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ 
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งานระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์
 
1. ข้อกําหนดทั่วไป 
 1.1 วัตถุประสงค์ 
  งานติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วยชุดแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ ทําหน้าที่แปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เข้ากล่อง String 
Combiner  เพ่ือจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงผ่านอินเวอร์เตอร์ชนิดต่อร่วมกับโครงข่ายระบบไฟฟ้า 
(Grid connected inverter)  เพ่ือเปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นระบบไฟฟ้ากระแสสลับ
ชนิด 3 Phase 4 Wire 230/400 V. 50 Hz. เพ่ือนําไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้ภายในอาคารของหน่วย 
ร่วมกับระบบไฟฟ้าภายในหน่วยที่ติดต้ัง  พร้อมระบบป้องกันโดยมีระบบการตรวจวัดบันทึกและ
แสดงผลการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์  ติดต้ังในห้องควบคุม (Control Room) ในพ้ืนที่ที่ 
หน่วยงานกําหนดไว้ 
 1.2 ขอบเขตของงาน 
  1.2.1  จัดหาและติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดติดต้ังเป็นไปตามแบบ
และรายการที่กําหนด 
  1.2.2  จัดหาและติดต้ังระบบไฟฟ้าที่เก่ียวข้องกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
  1.2.3  การเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าใหม่เข้ากับระบบเดิมรวมถึงการทดสอบงานระบบทั้งหมด 
  1.2.4  ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการดังต่อไปน้ี 
          1.2.4.1 ทดสอบการใช้งานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
  1.2.4.1.1 ดําเนินการตรวจเช็คอุปกรณ์ของระบบให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน 
  1.2.4.1.2 ดําเนินการทดสอบการใช้งานของระบบว่าสามารถ ใช้งานได้จริง 
          1.2.4.2 จัดทําคู่มือและแผนการบํารุงรักษาเพ่ือให้ใช้งานระบบได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวพร้อมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วย 
          1.2.4.3 จัดทําแผนติดตามและรายงานผลการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์ 
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    1.2.4.3.1 ประเมินและวิเคราะห์การใช้พลังงานก่อนใช้งานระบบผลิต
ไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 
    1.2.4.3.2 ประเมินผลการผลิตพลังงานทดแทน 
    1.2.4.3.3 ประเมินผลปริมาณพลังงานที่ผลิตได้จริงรวมถึงประสิทธิภาพ
ของระบบ 
    1.2.4.3.4 รายงานปัญหาอุปสรรค และสรุปผลของโครงการในภาพรวม 
   1.2.4.4 งานระบบไฟฟ้าภายนอก เช่น การปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูง  ติดต้ัง
หม้อแปลงไฟฟ้า ติดต้ังอุปกรณ์ด้านแรงสูงการเช่ือมต่อระบบจําหน่าย ผู้รับจ้างจะต้องว่าจ้างการ
ไฟฟ้าฯ ให้เป็นผู้ออกแบบ จัดหาและติดต้ัง หรือกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้ดําเนินการเองจะต้องได้รับ
การตรวจสอบและรับรองจากการไฟฟ้าฯ โดยค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง   
 1.3  มาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ การประกอบ และการติดต้ังต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์  มาตรฐาน
ที่ใช้อ้างอิง มีดังต่อไปน้ี 
 1.3.1  PEA PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY หรือ 
 1.3.2  MEA METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY หรือ 
 1.3.3  EIT THE ENGINEERING INSTITUTE OF THAILAND หรือ 
 1.3.4  TISI THAI INDUSTRIAL STANDARD INSTITUTE หรือ 
 1.3.5  ANSI AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE หรือ 
 1.3.6  NEC NATIONAL ELECTRICAL CODE หรือ 
 1.3.7  IEEE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING หรือ 
 1.3.8  CE CONFORMITY EUROPEAN MARK หรือ 
 1.3.9  IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION หรือ 
 1.3.10  UL UNDERWRITERS’ LABORATORIES INC. หรือ 
 1.3.11  NEMA NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURES ASSOCIATION หรือ 
 1.3.12  NFPA NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION หรือ 
 1.3.13  ASTM AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIALS หรือ 
 1.3.14  VDE  VERBAND DEUTSCHER ELEKTROTECHNIKER(ASSOCIATION OF  
GERMAN  ELECTROTECHNICIANS) หรือ 
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 1.3.15  DIN DEUTSCHE INDUSTRIE-NORM (GERMAN INDUSTRIAL STANDARDS) 
หรือ 
 1.3.16  BS BRITISH STANDARDS หรือ 
 1.3.17  มอก. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม   
2. ข้อปฎิบัติทัว่ไป 
 2.1  การติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ควรให้ด้านรับแสงอาทิตย์ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์หันไปทาง
ทิศใต้หรือทิศใกล้เคียงทิศใต้ที่สามารถยอมรับได้ และวางเอียงทํามุมกับแนวระนาบทิศเหนือ - ใต้ 
ประมาณ 10 - 20 องศา หรือตามแนวลาดเอียงของหลังคาอาคารเป้าหมาย ตําแหน่งติดต้ังแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ ควรอยู่ในพ้ืนที่โล่งและไม่เกิดการบังเงาบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่อาจก่อให้เกิด 
Hot spot และการติดต้ังชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ควรมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถดูแล
บํารุงรักษาได้ 
 2.2 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่นําเสนอทุกชุดและติดต้ัง ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้า
เดียวกัน และรุ่นเดียวกันทั้งหมด 
 2.3 การต่อวงจรชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ควรเป็นไปตามหลักวิชาการและให้มีการป้องกันเพ่ือ
ความปลอดภัยที่ดี โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน มอก. 2572-2555 การติดต้ังทางไฟฟ้า - ระบบจ่าย
กําลังไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์หรือตามมาตรฐาน IEC 60364-7- 712 Requirements for special 
installations or locations - Solar photovoltaic (PV) power supply systems หรือตามคู่มือ
แนะนําการติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ของผู้ผลิต (ถ้ามี) 
 2.4 การเดินสายไฟฟ้าระหว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ให้ใช้สายไฟฟ้าที่ติดต้ังมาพร้อมกับ 
Terminal box ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และต่อวงจรให้ถูกต้อง แข็งแรง หรือใช้สายไฟฟ้าชนิด 
Photovoltaic wire หรือเป็นสายไฟฟ้าชนิด  CV. 0.6/1 kV. หรือดีกว่า ขนาดควรไม่น้อยกว่า 2.5 
ตร.มม. หรือขนาดสายตามคู่มือแนะนํา  ของผู้ผลิต (ถ้ามี) และการต่อสายไฟฟ้าควรใช้ขั้วต่อสาย
ชนิด PV connector   หรือ แบบอ่ืนที่มั่นคงแข็งแรง   
 2.5 ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และอุปกรณ์ของระบบ ทุกรายการที่มีโครงสร้างเป็นโลหะและ
อุปกรณ์ที่ระบุให้มีการต่อสายดินจะต้องต่อวงจรสายดินให้ครบถ้วน โดยให้ดําเนินการตามหลัก
วิชาการ หรืออ้างอิงตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 ของ 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย   
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 2.6 การกําหนดขนาดสายไฟฟ้า ต้องมีพิกัดทนกระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1.25 เท่าของ กระแส
สูงสุดผ่านวงจร และมีค่าแรงดันสูญเสียในสายไฟฟ้า (Voltage drop) ไม่เกินข้อกําหนดดังน้ี 
  2.6.1 ด้านระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC Side)  กําหนดให้ขนาดสายไฟฟ้าจากชุดแผง
เซลล์แสงอาทิตย์แต่ละสาขา (PV string) ถึงอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า (Inverter) มีค่าแรงดันไฟฟ้า  
สูญเสียในสายไม่เกินร้อยละ 3 ที่พิกัดจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงสุด (Imp) ของชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
โดยเทียบกับค่าแรงดันสูงสุด (Vmp) ของชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่สภาวะ STC.  
  2.6.2 ด้านระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Side) กําหนดให้ขนาดสายไฟฟ้าจาก Output
ของอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้าถึงจุดเช่ือมต่อกับสายระบบจําหน่ายของการไฟฟ้าฯ  มีแรงดันไฟฟ้า
สูญเสียในสายไม่เกิน ร้อยละ 3 โดยเทียบกับค่าแรงดันไฟฟ้ากับค่าแรงดันไฟฟ้าด้าน Output  
ตามพิกัดที่ Unity power factor ของอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า 
 2.7  สายไฟฟ้าของระบบเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.11 - 2553 การใช้สายไฟฟ้าและลักษณะการ
เดินสายไฟฟ้าให้เป็นไปตามระเบียบ/ข้อกําหนดที่เก่ียวข้องของการ ไฟฟ้าฯ ลักษณะการเดินสายต้อง
เป็นระเบียบและถูกต้องตามหลักวิชาการโดยอ้างอิงตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย 
พ.ศ. 2556 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย หรือ ตามระเบียบ/ข้อกําหนดที่การไฟฟ้าฯ ยอมรับ   
 2.8 กรณีเดินสายภายในท่อร้อยสายไฟฟ้า ให้ใช้ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE. หรือดีกว่าสําหรับ
สายไฟฟ้าภายนอกอาคาร และใช้ท่อโลหะชนิด EMT. หรือดีกว่า สําหรับสายไฟฟ้าภายในอาคาร  
 2.9 การติดต้ังอุปกรณ์ประกอบระบบทุกรายการควรเป็นระเบียบ สวยงาม สามารถใช้งาน
หรือตรวจสอบได้สะดวก การต่อสายไฟฟ้าของระบบต้องยึดด้วยขั้วต่อสายทางไฟฟ้าที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 
 2.10 กรณีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีกําลังไฟฟ้าจ่ายออก (Output Power) อยู่
ในพิกัดที่ต้องเช่ือมต่อกับระบบแรงสูง ตามระเบียบของการไฟฟ้าฯ ว่าด้วยข้อกําหนดการเช่ือมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2551 และหรือระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องผู้ดําเนินการติดต้ังต้องจัดหา
อุปกรณ์ประกอบระบบให้ครบถ้วนและมีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไขในการเช่ือมต่อกับระบบ
แรงสูงที่การไฟฟ้าฯ ยอมรับ และดําเนินการติดต้ังให้ถูกต้องตามระเบียบ/ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง 
 2.11 เมื่อติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วเสร็จ ผู้ดําเนินการติดต้ังต้องให้มี
วิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ดําเนินการตรวจสอบ
การติดต้ังระบบให้ถูกต้อง ปลอดภัยตามหลักวิชาการและการใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตรงตามข้อกําหนดและให้มีเอกสารลงนามรับรองผลการตรวจสอบโดยวิศวกรดังกล่าว 
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 2.12 ผู้รับจ้างต้องประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการอนุญาตเช่ือมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์กับระบบจําหน่ายของการไฟฟ้าฯให้แล้วเสร็จ และให้มีวิศวกรไฟฟ้าผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาไฟฟ้างานไฟฟ้ากําลังจากสภาวิศวกรดําเนินการ
ทดสอบการทํางานของระบบให้เป็นไปตามเง่ือนไข ข้อกําหนด/ระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือแสดงให้
เห็นว่าระบบสามารถทํางานผลิตไฟฟ้าได้ 
 2.13 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีคู่มือแนะนําการใช้งานและการดูแลบํารุงรักษาระบบเบ้ืองต้นพร้อม
ทั้งดําเนินการแนะนําการติดต้ัง ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการเดินเคร่ืองระบบ การตรวจสอบระบบ
เบ้ืองต้น และให้มีรายละเอียดสําหรับการติดต่อกับผู้ดําเนินการติดต้ังเพ่ือการแจ้งตรวจซ่อมระบบ 
กรณีเกิดความผิดปกติหรือชํารุด 
 2.14 แบบทํางาน 
 2.14.1 ก่อนดําเนินการ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแบบทํางานแสดงรายละเอียดการติดต้ัง
โดยให้มีรายละเอียด แสดง ประกอบด้วย Shop drawing บัญชีแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ที่
ระบบ ย่ีห้อ รุ่น พร้อม Catalog  ของวัสดุ อุปกรณ์ที่แสดงคุณสมบัติตามเง่ือนไขกําหนดรวมทั้ง 
เอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและรายการคํานวณที่เก่ียวข้อง ต้องดําเนินการและลงนามรับรองความ
ถูกต้องโดยวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร เสนอให้
ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบเสียก่อน หากผู้รับจ้างไม่จัดทําผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ แก้ไขงานใน
ส่วนที่ได้ดําเนินการไปแล้วซึ่งไม่ถูกต้อง ให้เป็นไปตามการวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 
 2.15 แบบใช้งาน  (SHOP DRAWING) 
 2.15.1 ผู้รับจ้างต้องส่งแบบที่จะใช้ติดต้ังและรายการคํานวณประกอบแบบอย่างน้อย 
3 ชุด  ให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนการติดต้ังอย่างน้อย 15 วัน 
 2.15.2 แบบทีใ่ช้ติดต้ัง ต้องใช้มาตรฐานกระดาษและการเขียนสัญลักษณ์แบบเดียวกับ
ต้นฉบับ 
 2.15.3 แบบท่ีใช้ติดต้ัง ต้องแสดงรายละเอียดต่างๆ  ที่จําเป็นสําหรับระบบไฟฟ้าและ
รายละเอียดอ่ืนๆ อันอาจจะเก่ียวกับงานก่อสร้าง 

2.15.4 แบบใช้งานมีดังน้ี 
2.15.4.1 แบบไฟฟ้าทั้งหมดที่ประกอบขึ้นและการติดต้ัง 
2.15.4.2 แบบโครงสร้างที่เก่ียวข้อง 
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2.15.4.3 การติดต้ังสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า WIRE WAY และแนวการ
เดิน 

2.15.4.4 รายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการติดต้ัง เช่น ขนาด ความหนา
หรือคุณสมบัติอ่ืนๆ รวมถึงแสดงตําแหน่งของการติดต้ัง 
 2.16 วัสดุและอุปกรณ์ 
 2.16.1 ผู้รับจ้างต้องส่งข้อมูลทางด้านเทคนิคให้ผู้ควบคุมได้ตรวจอุปกรณ์เพ่ืออนุมัติ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนนําไปทําการติดต้ัง 
 2.16.2 วัสดุ อุปกรณ์ ซึ่งเสียหายในระหว่างการขนส่งการติดต้ังหรือการทดสอบต้อง
ดําเนินการซ่อมแซมจัดเปลี่ยนให้ใหม่ ตามสภาพและความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน 
 2.16.3 วัสดุและอุปกรณ์ที่นํามาติดต้ังต้องเป็นของใหม่และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
 2.16.4 หากมีความจําเป็นเกิดขึ้น อันกระทําให้ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาวัสดุ หรือ   
อุปกรณ์ ตามที่ได้แจ้งในรายละเอียด  และ/หรือ แสดงตัวอย่างแก่ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้างต้องจัดหา
วัสดุหรืออุปกรณ์อ่ืนมาทดแทน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือกรมยุทธโยธา
ทหารบก 
 2.17 การตรวจสอบแบบและรายการ 
 2.17.1 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบและรายการข้อกําหนดต่างๆ จนแน่ใจว่าเข้าใจถึง
ข้อกําหนด และเง่ือนไขต่าง ๆ โดยแจ้งชัด 
 2.17.2 เมื่อมีข้อสงสัย ข้อขัดแย้งระหว่างแบบและรายการ หรือข้อสงสัย หรือ  
ข้อผิดพลาดเก่ียวกับแบบและรายการ  ให้สอบถามจากผู้ควบคุมงานโดยตรงและการตีความในข้อ
ขัดแย้งใด ให้ตีความในทางที่ดีกว่า ถูกต้องกว่า ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีกว่าทั้งสิ้น 
 2.17.3 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบรายละเอียดการติดต้ังจากแบบสถาปัตยกรรมและแบบ
วิศวกรรมโครงสร้างพร้อม ๆ ไปกับแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้า และสุขาภิบาล ก่อน
ดําเนินการติดต้ังเสมอ 
 2.17.4 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ได้แจ้งรายการของวัสดุหรืออุปกรณ์ที่คิดว่าไม่ถูกต้องไม่
เหมาะสม  ผิดกฎบังคับหรือระเบียบใดๆ ก็ตาม เป็นลายลักษณ์อักษรตอนเสนอราคา เพ่ือรับจ้าง 
ให้ถือว่าผู้รับจ้าง รับผิดชอบเพ่ือให้ได้งานสําเร็จสมบูรณ์ในราคาที่ได้เสนอรับจ้างโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในภายหลังอีก 
 2.18 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรายการและวัสดุอุปกรณ์ 
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 2.18.1 การเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงาน ที่ผิดไปจากแบบและรายการ อันเน่ืองจาก
แบบและรายการขัดกัน หรือความจําเป็นอ่ืนใดก็ดี ผู้รับจ้างต้องแจ้งแก่ทางผู้ควบคุมงานเพ่ือขอ
ความเห็นชอบเสียก่อนจึงดําเนินการได้ 
 2.18.2 ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ของผู้รับจ้างมีลักษณะคุณสมบัติ  อันเป็นเหตุให้อุปกรณ์
รายการที่ผู้ออกแบบกําหนดไว้ เกิดความไม่เหมาะสมหรือไม่ทํางานโดยถูกต้องผู้รับจ้างต้องไม่
เพิกเฉยละเลย ที่จะแจ้งขอความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง
โดยช้ีแจงแสดงหลักฐานจากบริษัทผู้ผลิตมิฉะน้ันผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว 
 2.18.3 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีช่องทางเข้าถึงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ โดยมีขนาดเท่าที่จําเป็นและ
เหมาะสมกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ทีผู่้รับจ้างจัดหามา ให้สะดวกสําหรับการเข้าไปซ่อมแซมบํารุงรักษา 
 2.18.4 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบ รายการวัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นให้
ผู้รับจ้างทําหนังสือขออนุมัติก่อนการติดต้ังอย่างน้อย 15 วัน 
 2.19 การขนส่ง 
 2.19.1 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการขนส่งเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ มายังสถานที่ติดต้ัง
รวมทั้งการยกเข้าไปยังที่ติดต้ัง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 
 2.19.2 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย อันเกิดจากการขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ 
หรือเคร่ืองมือต่างๆ มายังสถานที่ติดต้ัง 
 2.19.3 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้าในการขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือ
ต่างๆ มายังสถานที่ติดต้ัง 
 2.20 การเก็บรักษาเคร่ืองมือ วัสดุและอุปกรณ์ 

2.20.1 ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสถานที่เก็บรักษาเคร่ืองมือ  วัสดุ  และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ติดต้ังภายในบริเวณสถานที่ ก่อสร้างเอง เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ ดังกล่าวจะยังคงเป็น
กรรมสิทธ์ิของผู้รับจ้างเองทั้งหมด  ซึ่งผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อการสูญหาย เสื่อมสภาพ หรือถูก
ทําลาย จนกว่าจะได้ติดต้ังได้สมบูรณ์และส่งมอบงานแล้ว 
 2.21 การใช้พลังงานไฟฟ้าและอ่ืนๆ ระหว่างการติดต้ัง 
 2.21.1 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการต่อสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ท่อ
นํ้าประปาและท่อนํ้าอ่ืนๆ 
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 2.21.2 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต้ังแต่วันเริ่มเตรียมการระหว่างการใช้
งานจนกระทั่งวันส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว 
 2.21.3 การร้ือถอนวัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องใช้งานช่ัวคราว  และกระทําให้อยู่ในสภาพดี
เช่นเดิมภายหลังการส่งมอบงานแล้ว ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเช่นกัน 
 2.21.4 ผู้รับจ้างต้องดําเนินการติดต้ังระบบไฟฟ้าช่ัวคราวสําหรับแสงสว่างตามจุดต่างๆ 
ภายใน/ภายนอกอาคาร ซึ่งจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานหรือตรวจสอบงานของผู้ว่าจ้าง ค่าใช้จ่าย
ในการติดโคมไฟสําหรับแสงสว่างช่ัวคราวนี้ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
 2.22 ความรับผิดชอบ ณ สถานที่ติดต้ัง 
 2.22.1 ผู้รบัจ้างต้องระมัดระวังรักษาความปลอดภัยรวมทั้งอัคคีภัยเก่ียวกับทรัพย์สนิทั้งปวง 
 2.22.2 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเก่ียวกับเหตุเสียหายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานการติดต้ังและทดลองเคร่ือง 
 2.22.3 ผู้รับจ้างต้องดูแลสถานที่ปฏิบัติงานที่พักช่ัวคราว ที่เก็บของต่างๆ  ให้สะอาด
เรียบร้อย และอยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดเวลา 
 2.22.4 ผู้รับจ้างต้องพยายามทํางานให้เงียบและสั่นสะเทือนน้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถ
ทําได้ เพ่ือมิให้เกิดความเดือดร้อนและมีผลกระทบกระเทือนต่อคนหรืองานอ่ืน ๆ ที่อยู่ใกล้
สถานที่ติดต้ัง 
 2.23 การประสานงาน 
 2.23.1 ผู้รับจ้างต้องกําหนดตารางและรายละเอียดประกอบการประสานงานทั้ง
ทางด้านช่างการส่งของ การติดต้ังและการแล้วเสร็จของงานแต่ละขั้นตอนเพ่ือป้องกันอุปสรรค
และความล่าช้าต่างๆ อันอาจเป็นผลกระทบกระเทือนต่อการแล้วเสร็จสมบูรณ์ของงานทั้งหมด 
 2.24 การรายงานผลและความคืบหน้าของงาน 
 2.24.1 ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานสรุปความคืบหน้าของการปฏิบัติงานติดต้ังเป็นลาย
ลักษณ์อักษร จํานวน 3 ชุด ให้แก่ผู้ควบคุมงานโดยสมํ่าเสมอทุก 7 วัน (WEEKLY REPORT) และ 
30 วัน (MONTHLY REPORT) 
 2.24.2 รายงานดังกล่าวต้องเริ่มทําแล้วจากวันที่ลงนามสัญญาว่าจ้างและสิ้นสุดลงเมื่อ
ส่งมอบงานให้แก่ผู้ควบคุมงานเรียบร้อยแล้ว 
 2.24.3 นอกจากน้ี ผู้รับจ้างต้องจัดส่งแผนงานประจําเดือน (MONTHLY SCHEDULE)  
ที่จะดําเนินงานต่อไปทุกเดือน หลังจากส่งรายงานผลงานประจํา 30 วันแล้ว 
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 2.25 ป้ายและเคร่ืองหมายของวัสดุและอุปกรณ์ 
 2.25.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทําป้ายช่ือ สีพ่นเป็นตัวหนังสือและเครื่องหมายแสดงต่างๆ  
เพ่ือแสดงช่ือและอุปกรณ์และขนาดการใช้งาน โดยใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษตามที่ผู้ว่าจ้าง
เห็นว่าจําเป็น 
 2.25.2 ป้ายช่ือทําด้วยแผ่นพลาสติกพ้ืนสีดําแกะสลักตัวอักษรสีขาวขนาดโตอย่างน้อย 
1 น้ิว และเคลือบพลาสติกอีกขั้นหน่ึง ป้ายต้องยึดติดให้มั่นคงถาวร โดยสกรูหรือหมุดยํ้า 
 2.25.3 วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เมื่อติดต้ังแล้ว สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน  จะต้องแสดง
เครื่องหมายและอักษรย่อหรือข้อความท่ีสั้นกะทัดรัดง่ายต่อการเข้าใจ 
 2.26 การทดสอบเครื่องและระบบ 
 2.26.1 ผู้รับจ้างต้องทําการทดสอบเครื่องและอุปกรณ์การใช้งานท้ังระบบตามหลัก
วิชาการ เพ่ือแสดงให้เห็นว่างานที่ทําถูกต้องตามแบบและรายการที่กําหนดทุกประการ โดยมีผู้
ควบคุมงานร่วมในการทดสอบด้วยและผู้รับจ้างต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการน้ีทั้งสิ้น 
 2.26.2 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดสอบ ผู้รับจ้างเป็นผู้ดําเนินการจัดหา 
 2.27 แบบสร้างจริง (AS - BUILT DRAWINGS) 
 2.27.1 ระหว่างดําเนินการติดต้ังผู้รับจ้างต้องจัดทําแผนผัง และแบบงานที่สร้างจริง
แสดงตําแหน่งของอุปกรณ์และการเช่ือมต่ออุปกรณ์ รวมท้ังการแก้ไขอ่ืนๆ ที่ปรากฏในงาน
ระหว่างการติดต้ัง 
 2.27.2 แบบสร้างจริงน้ีต้องส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง 3 ชุด โดยเป็นแบบที่ประกอบด้วย
แบบต้นฉบับ เขียนในกระดาษไข สามารถพิมพ์ได้ 1 ชุด และแบบพิมพ์เขียวอีก 2 ชุด มีขนาด
และมาตรฐานเดียวกันกับของผู้ออกแบบ พร้อม CD ไฟล์ จํานวน 1 แผ่น ทั้งหมดส่งให้กับผู้ว่า
จ้างใน วันส่งมอบงานงวดสุดท้าย 
 2.28 หนังสือคูม่ือการใช้และบํารุงรักษาเคร่ืองและอุปกรณ์ 
 2.28.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทํารายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ วิธีใช้และรายละเอียด
ของการบํารุงรักษา รายการอะไหล่และอ่ืนๆ  เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ สําหรับเครื่องและ
อุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างนํามาใช้จํานวน 3 ชุด มอบให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงาน 
 2.28.2 หนังสือคู่มือทั้งหมดผู้รับจ้างต้องส่งร่างเสนอผู้ว่าจ้าง 1 ชุด  เพ่ือตรวจสอบและ
อนุมัติก่อนการส่งมอบฉบับจริง 
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 2.28.3 บทความโฆษณาของผู้ผลิตหรือ Catalog ไม่ถือว่าเป็นหนังสือคู่มือการใช้และ
บํารุงรักษา 
 2.28.4 หนังสือคู่มือการใช้และบํารุงรักษาเคร่ืองและอุปกรณ์  ต้องจัดเป็นรูปเล่ม ดังน้ี:- 
 2.28.4.1 เอกสาร รายละเอียด ข้อมูลของเครื่อง อุปกรณ์ทั้งหมดที่ได้ ย่ืน
เสนอและได้รับการอนุมัติให้ใช้ในโครงการ (SUBMITTAL DATA) จํานวน  3 ชุด 
 2.28.4.2 Catalog เครื่องมือ อุปกรณ์ แยกเป็นหมวดหมู่  พร้อมทั้งเอกสาร
แนะนํ าวิ ธีการติด ต้ั งซ่ อม บํ ารุ งแนบมาด้วย  (INSTALLATION , OPERATION AND 
MAINTENANCE MANUAL) จํานวน 3 ชุด 
 2.28.4.3 รายงานการทดสอบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และระบบตามความเป็นจริง 
(TEST REPORT) จํานวน 3 ชุด 
 2.28.4.4 รายการเคร่ือง อะไหล่ และข้อแนะนําช้ินส่วนอะไหล่ที่ควรมีสํารอง
ไว้ขณะใช้งาน (RECOMMEND SPARE PARTS LIST) จํานวน 3 ชุด 
 2.28.4.5 รายการตรวจสอบ และบํารุงรักษาเคร่ือง  อุปกรณ์แต่ละชนิด   เช่น 
รายเดือน, ทุก 3 เดือน, ทุก 6 เดือน และรายปี 
 2.28.4.6 คู่มือการใช้งานระบบ (SYSTEM OPERATION) จํานวน 3 ชุด 
 2.28.4.7 หนังสือคู่มือทั้งหมด ผู้รับจ้างต้องส่งต้นฉบับเสนอผู้ควบคุมงาน 1 ชุด 
เพ่ือตรวจสอบและอนุมัติก่อนการส่งฉบับจริง จํานวน 3 ชุด 
 2.29 การรับประกัน 
 2.29.1 ผู้รับจ้างต้องรับประกันเปล่ียน และ/หรือ แก้ไขวัสดุ และงานตามข้อกําหนด
รวมท้ังข้อผิดพลาดและสิ่งตกหล่นที่เกิดขึ้นในการเสนอราคาของผู้รับจ้างซึ่งผู้ว่าจ้างตรวจพบไม่ว่า
ก่อน หรือหลังจากการตรวจรับ 
 2.29.2 ผู้รับจ้างต้องรับประกันอุปกรณ์ของระบบต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
 2.29.2.1 คุณภาพงานติดต้ัง เป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันส่งมอบงาน โดย
ผู้รับจ้างต้องทําการแก้ไขงานที่ไม่ถูกต้อง เปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์เสียหรือเสื่อมคุณภาพรวมทั้ง
การบริการรายเดือน การบํารุงรักษาและในกรณีฉุกเฉิน หากผู้รับจ้างไม่เริ่มแก้ไขและดําเนินการ
ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิที่จะดําเนินการเองแล้วคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากผู้รับจ้าง 
 2.29.2.2 แผงโซล่าเซลล์ เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันส่งมอบงาน โดย
ผู้รับจ้างต้องทําการแก้ไขงานที่ไม่ถูกต้อง เปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์เสียหรือเสื่อมคุณภาพรวมทั้ง



112 
 

การบริการรายเดือน และในกรณีฉุกเฉิน  หากผู้รับจ้างไม่เริ่มแก้ไขและดําเนินการให้เสร็จ
เรียบร้อยแล้วผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิที่จะดําเนินการเองแล้วคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากผู้รับจ้าง 
 2.29.2.3 Solar Inverter เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันส่งมอบงาน โดย
ผู้รับจ้างต้องทําการแก้ไขงานท่ีไม่ถูกต้อง เปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์เสีย หรือเสื่อมคุณภาพ รวมท้ัง
การบริการรายเดือน และในกรณีฉุกเฉิน หากผู้รับจ้างไม่เริ่มแก้ไขและดําเนินการให้เสร็จ
เรียบร้อยแล้วผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิที่จะดําเนินการเองแล้วคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากผู้รับจ้าง 
 2.29.2.4 Solar PV Mounting เป็นระยะเวลา 15 ปี นับจากวันส่งมอบงาน 
โดยผู้รับจ้างต้องทําการแก้ไขงานที่ไม่ถูกต้อง เปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์เสียหรือเสื่อมคุณภาพ
รวมทั้งการบริการรายเดือน และในกรณีฉุกเฉิน หากผู้รับจ้างไม่เริ่มแก้ไขและดําเนินการให้เสร็จ
เรียบร้อยแล้วผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิที่จะดําเนินการเองแล้วคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากผู้รับจ้าง 
 2.30 การส่งมอบงาน 
 2.30.1  ผู้รับจ้างต้องเปิดเดินเครื่องและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานเต็มที่ 
หรือ  พร้อมที่จะใช้งานได้เต็มที่ เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ติดต่อกัน 
 2.30.2  ผู้รับจ้างต้องเริ่มทําการทดสอบเครื่องวัสดุและอุปกรณ์ตามที่ผู้ควบคุมงานจะ
กําหนดให้ทดสอบจนกว่าจะได้ผลเป็นที่พอใจและแน่ใจของผู้ควบคุมงานว่าเครื่องวัสดุและ
อุปกรณ์เหล่าน้ันสามารถทํางานได้ดีถูกต้องตามข้อกําหนดทุกประการ 
 2.30.3  รายการสิ่งของต่าง ๆ ต่อไปน้ี ที่ผู้รับจ้างต้องส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันที่ส่งมอบ
งาน  ถือเป็นส่วนหน่ึงของการตรวจรับมอบงานด้วยคือ 
 2.30.3.1 แบบสร้างจริง 
 2.30.3.2 หนังสือคู่มือการใช้งานและบํารุงรักษาเคร่ืองและอุปกรณ์ 
 2.30.3.3 เครื่องมือพิเศษสําหรับใช้ในการปรับแต่ง  ซ่อมบํารุงเครื่องจักร
และอุปกรณ์ซึ่งโรงงานผู้ผลิตส่งมาให้ด้วย (ถ้ามี) 
 2.30.3.4 อะไหล่ต่าง ๆ ตามข้อกําหนด 
 2.31 การตรวจสอบ 
 2.31.1 เมื่องานติดต้ังเสร็จเรียบร้อย ผู้รับจ้างต้องทดสอบการทํางานของระบบตาม
มาตรฐานที่ระบุจากกรมยุทธโยธาทหารบก โดยมีผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนเข้าร่วมการทดสอบด้วยและ
เห็นชอบก่อนส่งมอบงาน ซึ่งผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิที่จะทําการทดสอบวัสดุอุปกรณ์และงานที่ทําเพ่ือ
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เปรียบเทียบคุณภาพกับข้อกําหนด โดยให้สถาบันหรือหน่วยงานท่ีผู้ว่าจ้างเช่ือถือเป็นผู้ทดสอบใน
การน้ี โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
 2.31.2 การทดสอบการใช้งาน ผู้รับจ้างต้องทําการทดสอบการใช้งานระบบดังกล่าว 
ตามท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด ผลเสียหายซึ่งอาจจะเกิดแก่อุปกรณ์ของระบบขณะทดสอบผู้รับจ้างเป็น
ผู้รับผิดสอบทั้งสิ้น 
 2.32 การฝึกอบรม 
 2.32.1 ผู้รับจ้างต้องจัดการฝึกอบรมพนักงานของผู้ว่าจ้าง ให้มีความเข้าใจ และ
สามารถใช้งานและปรนนิบัติบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ของระบบได้เป็นอย่างดี 
3. แผนการดูแลบํารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 

3.1 การบํารุงรักษาประจําวัน (แต่งต้ังเจ้าหน้าที่เทคนิคของหน่วยเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ) 
 3.1.1 ตรวจสอบสภาพโดยท่ัวไปของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ การแตกร้าวของกระจก 
หน้าแผงการยึดแผงกับโครงสร้าง ซีลกันนํ้าเข้าแผงการเชื่อมต่อของสายไฟฟ้าและการทํางานของ
อุปกรณ์อ่ืนในระบบผลิตไฟฟ้า 
 3.1.2 ทําความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
 3.1.3 ดูแลกําจัดวัชพืชและสภาพแวดล้อมโดยรอบบริเวณ 
 3.1.4 จัดทําบันทึกการตรวจสอบและบํารุงรักษา 
 3.2 การบํารุงรักษาประจําเดือน (ดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่เทคนิคและวิศวกรโครงการ) 
 3.2.1 ตรวจสอบสภาพการติดต้ังอุปกรณ์ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์, โครงสร้างรับแผง, ชุด 
String Monitoring Box, อินเวอร์เตอร์, ระบบแสดงผลข้อมูล (Monitoring System), หม้อแปลง
ไฟฟ้า, ระบบสายไฟฟ้า และระบบอ่ืนที่ติดต้ังภายในโครงการ 
 3.2.2 ทดสอบการทํางานของระบบผลิตไฟฟ้าและระบบการส่งจ่ายไฟฟ้าไปยังจุดใช้งาน 
 3.2.3 จัดทําบันทึกและรายงานผลการทํางานของระบบ 
 3.3 การบํารุงรักษาตามวงรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน (ดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่เทคนิคและ
วิศวกรโครงการ) 
 3.3.1 ทดสอบระบบการทํางานโดยรวม 
 3.3.2 เปลี่ยนอุปกรณ์/ช้ินส่วนที่มีอายุการใช้งานตามวงรอบระยะเวลาที่กําหนดหรือตาม
สภาพความสมบูรณ์ 
 3.3.3 จัดทําบันทึกและรายงานผลการทํางานของระบบ 



 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 5 

งานระบบวิศวกรรมเคร่ืองกล 
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งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
 

1. ขอบเขตของงาน 

 1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหา  ติดต้ัง  และทดสอบอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ  
ซึ่งติดต้ังทั้งภายนอกและภายใน  ดังแสดงไว้ในแบบรูปและรายละเอียด เพ่ือให้ใช้งานได้สมบูรณ์ 
และถูกต้องตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 
 1.2 เครื่องและอุปกรณ์ทุกช้ินต้องเป็นของใหม่ได้มาตรฐาน  ไม่เคยผ่านการใช้งานที่ใดมา 
ก่อน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ค้างทิ้งไว้เกิน  2  ปี  และอยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์จนถึงวัน 
ส่งมอบงาน 
 1.3 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการจัดเก่ียวกับการขนส่งเครื่องและอุปกรณ์  ถึงบริเวณ 
สถานที่ติดต้ังและเข้าในที่ติดต้ัง  รวมท้ังการเก็บรักษาและป้องกันความเสียหายใด ๆ  อันอาจจะ
เกิดขึ้นจากดินฟ้าอากาศ ภัยธรรมชาติ  จากมนุษย์หรือสัตว์ เป็นต้น  จนถึงวันส่งมอบงาน 

2. ข้อกําหนดในการปฏิบัติท่ัวไป 
 2.1 ผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดเพ่ือขอความเห็นชอบต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ ว่าจ้างก่อน 
ดําเนินการติดต้ัง ดังน้ี 

  2.1.1 แบบขยายรายละเอียดที่จะใช้ในการติดต้ัง (Shop Drawing) จํานวน  3  ชุด   

โดยอาจจัดส่งทั้งหมด  หรือบางส่วนก่อนขั้นตอนของงานติดต้ังเป็นส่วนๆ ไปก็ได้  โดยต้องจัด ส่ง
ล่วงหน้าก่อนการติดต้ังในส่วนน้ันๆ 
  2.1.2 ใบรับรองจากผู้ผลิตเคร่ืองปรับอากาศ 
  2.1.3 ถ้าผู้รับจ้างไม่ดําเนินการตามที่ กําหนดน้ี  ผู้ ว่าจ้างมีสิทธ์ิสั่งห้ามและ/หรือ  
ระงับการติดต้ังส่วนน้ันๆ และ/หรือทุกส่วนของงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  ซึ่งรวม 
ถึงระบบอุปกรณ์ปลีกย่อยทั้งหมด  และผู้รับจ้างจะนําไปเป็นข้ออ้างในการขอขยายระยะเวลา  
งด หรือลดค่าปรับตามสัญญามิได้  เมื่อดําเนินงานติดต้ังแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างต้องจัดทําแบบสร้าง

จริง (As-Built Drawing)  แสดงตําแหน่งอุปกรณ์และการเช่ือมต่ออุปกรณ์ตามท่ีเป็นจริงในการ

ติดต้ัง จํานวน 3 ชุดส่งต่อผู้ว่าจ้างในการส่งมอบงานงวดสุดท้าย 
 2.2 รายละเอียดที่ต้องติดต้ัง 
  หากมิได้กําหนดรายละเอียดไว้ในแบบรูปรายการอย่างน้อยผู้รับจ้างจะต้องติดต้ังดังน้ี 
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  2.2.1 เครื่องปรับอากาศตามจํานวนและขนาดที่กําหนดในแบบรูปรายการ 

  2.2.2 ชุดเป่าลมเย็น (Fan coin unit) 
  2.2.3 ชุดเป่าร้อน (Air cooled condensing unit) 
  2.2.4 ระบบควบคุมจะต้องมีอุปกรณ์อย่างน้อยที่สุดดังน้ี : Magnetic Contactor; 
Overload Relay Protection;  Timer Relay;  Service Valve;  Circuit Breaker; 
Thermostat  ชนิดติดที่เครื่องหรือชนิดแยกติดต้ัง 
  2.2.5 ท่อสารทําความเย็น ท่อนํ้าทิ้งและอุปกรณ์ 

  2.2.6 พัดลมระบายอากาศ  ชนิดติดผนังหรือติดกระจกเป็นแบบใบพัดแฉก  มี  Grille  
หรือ Shutters ตาม มอก.934-2533 ขนาดและจํานวนตามแบบ 

  2.2.7  ระบบไฟฟ้า 
   - ติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศตามแบบ    
และรายการอ่ืนๆ  ที่จําเป็นที่อาจมิได้กําหนดไว้โดยการติดต้ังทั้งหมดเป็นไปตามรายการติดต้ัง 
ระบบไฟฟ้าหรือตามมาตรฐานของการไฟฟ้า 

   - เมนไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศแต่ละเคร่ืองให้ควบคุมด้วย Circuit Breaker 
ขนาดตามมาตรฐาน 

   - ติดต้ัง Automatic Switch ควบคุมการปิดเปิดเคร่ือง 

 2.3  การทดสอบ 
  ให้กระทําโดยการตรวจวัดข้อมูลต่างๆ  ทางด้านวิศวกรรมที่สําคัญ  เช่น  ความดันของ
สารทําความเย็น ปริมาณลมที่ชุดเป่าลมเย็นจ่ายลม  อุณหภูมิอากาศภายในห้อง  การทํางานของ 

Thermostat และ Switch Control ต่าง ๆ   เป็นต้น  โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการทดสอบดังกล่าว

ให้เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างรับรอง  ค่าใช้จ่ายในการทดสอบเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 
 2.4 การรับประกันและการบํารุงรักษา 
  ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันงานตามท่ีสัญญากําหนด  นับจากวันรับมอบงานงวดสุดท้าย 
ในระหว่างการรับประกันผู้รับจ้างจะต้องทําการตรวจและทําความสะอาดอุปกรณ์ที่จําเป็น  เช่น 

แผ่น Filter  ถาดน้ําทิ้ง  คอยล์ ฯลฯ  พร้อมส่งรายการตรวจและทําความสะอาดให้แก่ผู้ใช้งาน  

ทุกเดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าหากพบอุปกรณ์ ใดชํารุดเน่ืองจากการใช้งาน  
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ตามปกติจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่  เพ่ือให้ใช้การได้ดีตามเดิมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดในช่วง 
เวลารับประกันน้ี  ทั้งน้ีผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแผ่นป้ายระบุวันเดือนปีบันทึกการตรวจ (ต้ังแต่  
วันเริ่มต้นจนถึงวันสิ้นสุดรับประกันติดไว้ที่เครื่องปรับอากาศเพ่ือให้ผู้ใช้งานทราบ) 
 2.5 วัสดุที่ใช้ 
  หากกําหนดไว้ในแบบรูป ให้ใช้ตามตัวอย่างวัสดุที่กําหนดไว้ในแบบรูปเท่าน้ัน หากมิได้ 
กําหนดไว้ในแบบรูป  ให้ใช้ตัวอย่างวัสดุที่กําหนดไว้ในภาคผนวกคู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างของ
กองทัพบก 

3. วิธีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดติดช่องหน้าต่าง (Window Type)  
 เครื่องปรับอากาศแบบติดหน้าต่าง  ควรติดต้ังบนหน้าต่าง  หรือกําแพงที่ติดกับอากาศภาย 
นอก และขณะเดียวกันมีความแข็งแรงพอที่จะรับนํ้าหนักของเครื่องและการสั่นสะเทือนได้ 
 3.1 การติดต้ังเข้าช่องหน้าต่าง   ผู้รับจ้างจะต้องจัดทํากรอบด้วยวัสดุชนิดและขนาด  
เดียวกันกับวงกบของหน้าต่างน้ัน  ให้มีขนาดพอดีกับขนาดของเครื่อง   เว้นแต่ในกรณีที่ช่อง  
ที่ติดต้ังมีขนาดพอเหมาะกับขนาดของเคร่ืองอยู่แล้ว 
 3.2 การติดต้ังเครื่องกับวงกบซึ่งเป็นโลหะ  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหายางสําหรับป้องกันการ 
สั่นสะเทือนจากเคร่ือง  โดยใส่ไว้โดยรอบ 
 3.3 ผู้รับจ้างจะต้องเดินท่อระบายนํ้าจากเครื่องปรับอากาศลงสู่พ้ืนในตําแหน่งที่เหมาะสม 
ด้วยความเรียบร้อยและสวยงาม 
 3.4 สวิตช์เปิด-ปิด  จะต้องติดต้ังไว้ในตําแหน่งที่เหมาะสม  และสะดวกกับการใช้งาน 
 3.5 รายละเอียดการติดต้ัง  การเดินสายไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานงานไฟฟ้า 

4. วิธีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (Split Type)   
 4.1 การติดต้ังระบบปรับอากาศให้เป็นไปตามแบบ  สําหรับเคร่ืองเป่าลมเย็น  การติดต้ัง  
อาจเคลื่อนย้ายจุดติดต้ังได้ตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของวิศวกร  การติดต้ังเครื่อง 
ระบายความร้อนให้รองรับเคร่ืองด้วยขาเหล็กมีลูกยางกันกระเทือนรองรับช้ินส่วนที่เป็นเหล็กให้
ทาสีกันสนิมและสีทาภายนอกอีกช้ันหน่ึง 

 4.2 การติดต้ังเครื่องเป่าลมเย็นให้มี Vibration Isolators รองรับเพ่ือป้องกันการสั่น 

สะเทือน การติดต้ังระบบปรับอากาศ ให้คํานึงถึงเรื่องเสียงเป็นสําคัญด้วย 
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 4.3 การติดต้ัง สวิตช์ เปิด-ปิด  และเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) ในที่เหมาะสม 

กับการใช้งาน 
 4.4 ให้ติดต้ังตามจุดที่กําหนดให้ในแบบหรือรายการ  ในกรณีที่มีอุปสรรคเก่ียวกับโครงสร้าง

ของอาคาร ทําให้ไม่สามารถติดต้ังได้ตามจุดที่กําหนดในแบบ  ให้ทํา  Shop Drawing เสนอ

ขอรับความเห็นชอบจากกรมยุทธโยธาหารบก 

5. วิธีการติดตั้งชุดเป่าลมร้อน  (Condensing Unit)   
 5.1 เครื่องจะต้องติดต้ังอยู่บนฐานที่มั่นคงแข็งแรง  ไม่ให้มีการสั่นสะเทือนหรือเสียงเกิดขึ้น  
 5.2 ตําแหน่งทีต้ั่งจะต้องไม่ทําให้เสียงจากเคร่ืองรบกวนบริเวณรอบๆ  โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่  
มีคนอยู่หนาแน่น 
 5.3 ในกรณีที่สถานที่ติดต้ังเป็นพ้ืนดิน  ผู้รับจ้างจะต้องทําแท่นคอนกรีตรองรับตัวเคร่ือง เพ่ือ
ยกระดับให้ตัวเคร่ืองพ้นจากความช้ืน  ความสูงประมาณ 20 - 30 ซม.  และมีการยึดตรึงตัวเคร่ืองกับ
แท่นให้มั่นคงแข็งแรง  หากสถานที่ติดต้ังเป็นพ้ืนคอนกรีตอยู่แล้ว  ผู้รับจ้างจะต้องติดต้ังเครื่องโดยใช้
เหล็ก  ซึ่งมีขนาดเหมาะสมรองรับตัวเครื่อง  พร้อมแป้นยางกันการสั่นสะเทือนและยึดตรึงกับพ้ืนคอนกรีต
ให้มั่นคงแข็งแรง  และควรดูทิศทางการระบายลมร้อน เพ่ือหลีกเลี่ยงการกีดขวางทางระบายลมร้อน 

 5.4 Condensing Unit  จะต้องประกอบสําเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ในกรณีที่ประกอบจาก

โรงงานผู้ผลิตภายในประเทศ จะต้องอยู่ภายใต้การรับรอง  และได้รับอนุญาตจากโรงงานผู้ผลิต 

Condensing Unit มีความสามารถในการทําความเย็น ไม่น้อยกว่ากําหนดไว้ในแบบ และติด  

ต้ังในตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในแบบ 

6. วิธีการติดตั้งชุดเป่าลมเย็น (Fan Coil Unit,  Air Handling Unit)   
 6.1 สถานที่ต้ังจะต้องสามารถรับนํ้าหนักตัวเครื่องได้  และไมท่ําให้มีการสั่นสะเทือนและ เสียงรบกวน 
 6.2 สถานที่ต้ังจะต้องสะดวกสําหรับการดูแล  บํารุงรักษา  โดยเฉพาะการล้างแผ่นกรอง
อากาศขดท่อทําความเย็น  และการบํารุงรักษาช้ินส่วนเครื่องจักรกลต่างๆ 
 6.3 สถานที่ติดต้ังจะต้องสามารถให้ท่อระบายนํ้าลาดเอียงระบายนํ้าออกไปได้หมดจด 
 6.4 สถานที่ติดต้ัง  สามารถทําให้การจ่ายลมออก  และดูดลมกลับเหมาะสมการกับการกระจาย
ของอากาศในห้องดีและอากาศภายนอก  หรืออากาศสกปรกไม่ถูกดูดเข้าไปในเคร่ืองมากเกินไป 
 6.5 ผู้รับจ้างจะต้องยึดตรึงด้วยวัสดุที่เหมาะสม  ตามหลักการช่างให้มั่นคงแข็งแรง  และเคร่ืองส่ง

ลมเย็น  จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับผู้ผลิต Condensing Unit และประกอบสําเร็จจากโรงงาน
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ผู้ผลิตหรือโรงงานท่ีได้รับอนุญาตและรับรองจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องโดยตรง  เครื่องส่งลมเย็นแต่ละชุด
สามารถส่งลมเย็นได้ไม่น้อยกว่าจํานวนลมที่ระบุไว้ในแบบและรายการอุปกรณ์ 
 6.6 รายละเอียดการติดต้ังให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการช่าง 

7. วิธีการติดตั้งอุปกรณ์อ่ืนๆ ของเครื่องปรับอากาศ 
 7.1 ระบบท่อนํ้ายา (Refrigerant piping system)   

  7.1.1 ระบบท่อนํ้ายาใช้ท่อทองแดง (Copper hard drawn type L) ท่อ Suction หุ้มฉนวน 

Elastomeric closed cell insulation หนาไม่ตํ่ากว่า 20 มม. หรือ 3/4 น้ิว  หรือตามที่ระบุในแบบ 

ท่อนํ้ายา Suction และ Liquid ให้เดินแยกจากกันโดยมี Clamp รัดทุกๆ ระยะที่ห่างกันไม่เกิน 2.5 ม. 

ฉนวนหุ้มห่อส่วนที่รัด Clamp ให้สอดแผ่นสังกะสีกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. (4 น้ิว)  หุ้มรอบฉนวน

ก่อนรัด Clamp 

  7.1.2 การเดินท่อนํ้ายาจะต้องเดินขนานหรือต้ังฉากกับอาคาร  ท่อส่วนที่จะเจาะทะลุตัว

อาคารให้ใส่  Pipe Sleeves  ทุกแห่งและอุดช่องว่างด้วยวัสดุกันนํ้า  ท่อนํ้ายาและท่อสายไฟที่

เดินทะลุขึ้นไปบนดาดฟ้า  ให้ทําฝาครอบหรือก่ออิฐช่องที่ทะลุขึ้นไปเพ่ือกันฝน ท่อทั้งหมดที่เดิน
บนดาดฟ้าให้รองรับด้วยเหล็กตัว C ขนาด 75 มม. x 40 มม. x 5 มม.  โดยเหล็กรับดังกล่าวต้อง

อยู่ห่างกันไม่เกิน  2.5  ม.  ความยาวของเหล็กรองรับต้องมากพอที่จะรับ Clamp ยึดท่อทั้งหมดได้ 

  7.1.3 การเดินท่อนํ้ายา  จะต้องหุ้มฉนวนใหเ้รียบร้อยและมีการยึดตรึงด้วยอุปกรณ์
มาตรฐานในตําแหน่งที่เหมาะสม และในสว่นที่มองเห็นได้ ท่อนํ้ายาจะต้องเดินแนบกับผนังหรือ
สิ่งก่อสร้างให้ได้ด่ิงระดับ และเป็นมุมฉากเรยีบร้อย 

  7.1.4 ให้ผู้รับจ้างติดต้ัง Filter, Drier และ Sight glass ที่ท่อนํ้ายาก่อนเข้าเครื่อง 

เป่าลมเย็นทุกชนิด 

  7.1.5 ท่อนํ้าทิ้ง (Condensate drain pipe)  ให้ท่อ PVC. ช้ัน  13.5  หุ้มด้วยฉนวน

ชนิด Elastomeric closed cell insulation หนา 1/2 น้ิว โดยท่อนํ้าทิ้งต้องมีขนาดพอเหมาะ

กับการระบายน้ําทิ้ง  และการติดต้ังต้องไม่มีโอกาสเกิดการขังของนํ้าทิ้งในระบบท่อและมีการยึด
แขวนที่มันคง ในส่วนของท่อนํ้าทิ้งภายนอกอาคารไม่ต้องหุ้มฉนวน 

 7.2 ท่อลม (Rectangular Duct)   
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  7.2.1 ท่อลมทําด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี  ผลิตสําเร็จรูปจากโรงงานท่ีได้มาตรฐาน 
อุสาหกรรมภายในประเทศ ขนาดและความหนาต้องเป็นไปตามแบบ และมาตรฐานดังน้ี 

 DIMENSION 
(LONGES SIDE) 

 SHEET METAL THICKNESS 

(U.S. GAUGE) (APPROX. mn.) 

 

 UP to 12 inch.  NO. 26 0.5  
 13-30 inch.  NO. 24 0.7  
 31-54 inch.  NO. 22 0.9  
 55-84 inch.  NO. 20 1.1  
   84 and Over  NO. 24 1.3  

  7.2.2 ท่อลมทุกขนาด  ต้องเสริมโดยการพับขึ้นรูป  หรือเสริมเหล็กฉากให้แข็งแรง ตาม

รายละเอียดที่กําหนดในแบบ  ทุกทางแยกจะต้องมี Splitter damper ปรับบังคับปริมาณลมได้  

ข้อโค้งจะต้องเป็นแบบ  Full radius  กรณีมีที่จํากัดให้ใช้ Guide vane ตามรายละเอียดที่กําหนด

ในแบบ  ท่อลมที่ว่ิงผ่านพ้ืน  หรือผนังกําแพงจะต้องมี Sleeve ทําด้วยเหล็กอาบสังกะสีอย่างแข็งแรง 

  - จะต้องมีช่องเปิดบริการ (Access door) ติดต้ังที่ด้านข้างหรือด้านใต้ท่อลมขนาด

ประมาณ  300 มม. x 300 มม.  ตําแหน่งตามความเหมาะสมสําหรับเปิดบริการ  Fire damper ทุกชุด, 

Splitter damper และ Volume damper ที่มีขนาดใบโตกว่า 0.1 ตร.ม. ทุกชุด Access door  
จะต้องเป็นแบบบานพับ (Hinge) มี Sash lock อย่างน้อย 2 ตัว  มีขอบเป็นรูปหน้าแปลนและมี

ประเก็น Neoperene ติดที่ขอบโดยรอบกันอากาศรั่ว  และ Access door  ที่ติดต้ังบนท่อลมที่

มีฉนวนหุ้มต้องทําเป็น 2 ช้ัน ระหว่างช้ันบุด้วยฉนวนกันความร้อนชนิดเดียวกับที่ใช้กับท่อลม 

   - ท่อลมแบบกลมชนิด Flexible duct จะต้องทําด้วยวัสดุอลูมิเนียมหรือ 

โพลีเอสเตอร์คุณภาพสูงเสริมโครงสร้างด้วยขดลวดสปริงชุบสังกะสี  สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อย

กว่า 12 น้ิวนํ้า  (WG) และทนความร้อนได้ถึง 120 องศาเซลเซียส 

   - การแขวน  และยึดท่อลม ให้ใช้เหล็กเส้น และเหล็กฉากชุบสีกันสนิม  Red lead 
oxide primer แล้วทาสีนํ้ามัน (สีเทา) แขวนยึดท่อลมกับโครงสร้างคอนกรีตด้วย Ex - pansion bolt 
   - ท่อลมจะต้องมีการยึดตรึงให้มั่นคงด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสมทุกระยะ 1.50 ม.  
ท่อลมจะต้องมีตะเข็บตามมาตรฐาน เว้นแต่แบบรูปรายการจะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน 
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 7.3 Damper  ประกอบด้วยชนิดต่างๆ  ดังน้ี 

  - Splitter damper ติดต้ังตามทางแยกท่อลม  สามารถปรับแต่งควบคุมปริมาณลมได้ 

โดยใช้ Lock nut แผ่น Splitter จะต้องขึ้นรูปอย่างแข็งแรงตามท่ีแสดงไว้ในแบบ 

  - Volume damper ติดต้ังเพ่ือปรับควบคุมการจ่ายลมของหัวจ่ายต่างๆ ให้มีปริมาณ 

ตามกําหนด 

  - Gravity damper ติดต้ังเพ่ือให้ลมผ่านทางเดียว โดยใช้นํ้าหนักของ Damper blade 
จะปิดเมื่อพัดลมไม่ทํางาน 

  - Fire damper  จะต้องทําขึ้นโดยมีรายละเอียดดังแสดงในแบบ ที่แนวกําแพง ชาฟท์ 

ต่างๆ ต่อกับท่อลมที่เดินทะลุผ่าน รวมทั้งที่พ้ืนคอนกรีตที่ต่อลมผ่านทุก ๆ จุด ไม่ว่าจะมีระบุ 
แสดงตําแหน่งไว้ในแบบหรือไม่ก็ตาม  ตัวเรือน  ทําด้วยเหล็กแผ่นความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. 

ทาสีป้องกันการผุกร่อน Fusible line ของ Fire damper เป็นชนิดหลอมละลายที่อุณหภูมิ  

160 องศาฟาเรนไฮต์ 

 7.4 ฉนวนหุ้มท่อลม (Duct Insulation) 

  ท่อส่งลมเย็น และท่อลมกลับ  เครื่องจะต้องหุ้มฉนวนแบบ  Fiberglass หนา 1 น้ิว  

ความหนาแน่น  1.5  ปอนด์/ลบ.ฟุต  มี Facing แบบ Aluminum foil แบบมี  Reinforce  

ชนิดไม่ติดไฟยึดด้วย Fire resistant adhesive  อย่างน้อย 2 ทาง  รอยต่อจะต้องปิดด้วย

เทปอลูมิเนียม  (ห้ามใช้เทปผ้า) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 6 ซม.  การยึดแผ่นฉนวนเข้ากับท่อลมให้ 

ใช้ Adhesive ชนิดเดียวกับที่ติด Aluminum foil ห้ามใช้  Flinkote  กรณีที่ท่อมีขนาด 

กว้างกว่า 30 ซม.  จะต้องมี Mechanical clip และ Washer ระยะห่างระหว่าง Clip ทุกๆ  

30 ซม.  ช่วยยึดให้ฉนวนติดแนบกับท่อลมและมีเข็มขัดรัดท่อลม  สําหรับระบายอากาศทั่วไป 
ไม่ต้องหุ้มฉนวน 

 7.5 Air Plenum 

  เครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่แบบต้ังพ้ืน  จะต้องมี  Air plenum outlet  ของเครื่อง
ขนาดตามกําหนดในแบบ  ทําด้วยแผ่นสังกะสีอย่างหนาไม่บางกว่าเบอร์ 18  (U.S. Grade)  บุ
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ภายในด้วย Rigid fiberglass  หนา 1 นิ้ว  ความหนาแน่น 3 ปอนด์/ลบ.ฟุต พ่นเคลือบด้วย 

neoprene 

8. เครื่องปรับอากาศท่ีมีขนาดมากกว่า 44,000 BTU/Hr   
ให้ดูรายละเอียดและข้อกําหนดตามท่ีระบุไว้ในแบบรูปรายการ 
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งานระบบลิฟต์ 
การตรวจสอบและการทดสอบลิฟท์ที่ตดิตั้งเสร็จก่อนส่งมอบงาน 

(Acceptance Test of lift ) 
 

 การตรวจสอบเพ่ือรับงานและทดสอบลิฟท์ติดต้ังใหม่ และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  
(Acceptance  Inspection  and  Test of new Installation  and  Modernization)  
เพ่ือให้มั่นใจในความปลอดภัยจากการทํางานของลิฟท์ใหม่  และเพ่ือให้ทุก ๆ ช้ินส่วนที่ติดต้ังแล้ว
จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ ว.ส.ท.  หรือมาตรฐานของผู้ผลิต 
 การทดสอบเช่นเดียวกันน้ีจะต้องทําอีกครั้งหน่ึง เมื่อ ลิฟท์ ที่ติดต้ังอยู่แล้วได้รับการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทุก ๆ ครั้ง 

ขั้นตอนการตรวจสอบและทดสอบ 
1. การตรวจสอบห้องเครื่อง (Machine  Room  Inspection) 
 1.1  ตรวจสอบความสะอาดของห้องเครื่องและระบบป้องกันนํ้าเข้า 
 1.2  ตรวจแสงสว่าง  และการระบายอากาศของห้องเครื่อง 
 1.3  ตรวจตําแหน่งของสวิตซ์หลัก  หรือตัวตัดวงจร 
 1.4  ตรวจและเน้นให้มีกุญแจประตูห้องเครื่องที่ล็อคห้องเพ่ือป้องกันผู้ไม่เก่ียวข้องเข้าไปได้ 
2. ตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในห้องเครื่อง 
 2.1 กําลังไฟฟ้า “ในสภาวะที่ยังไม่จ่ายกําลังไฟฟ้าให้ระบบ”  (OFF) 
 2.1.1 เครื่องลิฟท์ 
 - บันทึก และตรวจแผ่นข้อมูลของเครื่องลิฟท์ (Name  Plate) 
 - ตรวจแท่นรองรับ  และสลักเกลียวยึดฐานราก 
 - ตรวจมาตรวัดนํ้ามันและระดับนํ้ามัน 
 - ตรวจรอกขับและเส้นผ่าศูนย์กลางของรอกขับ (Driving  Sheave) 
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 2.1.2 เชือกลวดแขวน 
 - บันทึก ชนิด หมายเลข และขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของเชือกลวดแขวน  
ให้ถูกต้องตามแบบผู้ผลิต 
 2.1.3  อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว (Governor) 
 - ตรวจสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ควบคุมความเร็ว 
 - ตรวจสลิงของอุปกรณ์ควบคุมความเร็ว  และวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
 - ตรวจกลไก ทริป  และสวิตซ์ต่าง ๆ ของอุปกรณ์ควบคุมความเร็ว (Tripping  
Mechanism)    
 2.1.4  เบรก (Brake) 
 - ตรวจความสะอาดของก้ามเบรก  และจานเบรก 
 - ตรวจการหล่อลื่นของพินเบรก 
 - ตรวจสภาพของหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าของเบรก 
 2.1.5 ชุดควบคุม (Controller  Mechanism) 
 - ตรวจละเอียด รีเลย์ทุกตัว สวิตซ์ คอนแทคเตอร์ หม้อแปลงเร็กติไฟเออร์ 
ตัวต้านทาน  คาปาซิเตอร์  รีแอกเตอร์  สายไฟต่าง ๆ 
 - ตรวจดูให้มั่นใจได้ว่าฟิวส์ทุกตัวที่อยู่ในกระบอกฟิวส์มีขนาดถูกต้องตามที่
กําหนดไว้ในวงจร 
 2.1.6 การเดินสายไฟ (Wiring) 
 - ตรวจการเดินสายไฟและการต่อลงดินทุก ๆ จุดในห้องเครื่อง 
 2.2 กําลังไฟฟ้า  “ในสภาวะที่กําลังจ่ายไฟ”  (ON) 
 2.2.1 เครื่องลิฟท์ 
 - สังเกตสภาพการหมุนของมอเตอร์ขับลาก และชุดเกียร์ 
 2.2.2 เชือกลวดแขวน (Hoisting  Rope) 
 - ตรวจเชือกลวดแขวน  เพ่ือหาความเสียหายที่สามารถมองเห็นได้ 
 2.2.3 อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว 
 - ตรวจสภาพต่าง ๆ ของอุปกรณ์ควบคุมความเร็วในขณะที่ลิฟท์เคลื่อนที่ 
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 2.2.4 เบรก (Brake) 
 - สังเกตการณ์ทํางานของเบรกว่าเรียบและเงียบหรือไม่  ตั้งระยะให้แน่ใจว่า
ระยะระหว่างผิวหน้าของผ้าเบรกและจานเบรกใกล้กันที่สุดเท่าที่จะทําได้ หรือตามมาตรฐานของ
ผู้ผลิต จะต้องไม่ปรากฏว่าอุณหภูมิของผิวหน้าของจานเบรกข้ึนสูงผิดปกติ เมื่อลิฟท์ทํางานไปได้
สักพักหน่ึง 
 2.2.5  ชุดควบคุม (Controller) 
 - ตรวจเพ่ือให้มั่นใจว่ารีเลย์และคอนแทกเตอร์ทุกตัวทํางานอย่างปกติ  ไม่มี
ประกายไฟ  และเสียงดังที่ผิดปกติ 
3. การทดสอบวงจรนิภัยต่าง ๆ (Testing  of Safety  Circuits) 
 3.1 ดับสวิตช์ไฟหลัก  แล้วตรวจให้แน่ใจอีกคร้ังหน่ึงโดยใช้โวลต์มิเตอร์  หรือไขควงตรวจไฟว่า
ไม่มีแรงดันใด ๆ หลงเหลืออยู่ในวงจรกําลังหลัก  และวงจรควบคุมใด ๆ 
 3.2 ให้ทดสอบว่าการทํางานใด ๆ ของลิฟท์รีเลย์  หรือระหว่างดังต่อไปน้ี  จะทําให้ลิฟต์ไม่
ทํางาน  และทําให้เบรกจับโดยสปริง 
 - รีเลย์ป้องกันเฟสไม่ครบ  (ถ้ามี) 
 - รีเลย์กระแสเกินของมอเตอร์ (ถ้ามี) 
 - สวิตซ์ของอุปกรณ์ควบคุมความเร็ว 
 - รีเลย์ป้องกันกระแสสนามแม่เหล็กไม่มี (Motor field inimum current)  (ลิฟท์ไฟตรง
เท่าน้ัน) 
 - สวิตซ์ M-G (มอเตอร์ - เจนเตอร์เรเตอร์) 
 - อินเตอร์ล็อคของประตูปล่องลิฟท์ หรือ หน้าสัมผัสของประตูลิฟท์  (ถ้ามี) 
 - ลิมิตสวิตซ์ลิฟท์ว่ิงเกินช้ันทั้งด้านบนและด้านล่าง (ขาขึ้นและขาลง) 
 - กลอุปกรณ์หยุดลิฟท์ที่ช้ันจอดทั้งขาขึ้น  และขาลง 
 - สวิตซ์ฉุกเฉินที่ตัวลิฟท์และหลังคา (ในปล่องลิฟท์  หลังคาและบ่อลิฟท์) 
 - สวิตซ์ของเคร่ืองนิรภัยที่ห้องโดยสาร 
 - สวิตซ์ของรอกของเชือกลวดชดเชย   (ถ้ามี) 
 - สวิตซ์ที่บ่อลิฟต์ 
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4. การทดสอบเชือกลวดแขวน  ขณะที่ลิฟท์เคลื่อนที่ด้วยความเร็วช้า 
 ตรวจสอบเชือกลวดแขวนทุกเส้นอย่างละเอียด  เพ่ือหาความเสียหาย  ตรวจสอบความแน่น
ของเชือก ลวดแขวน  และหัวจับสลิง   ที่หลังคาลิฟท์  และนํ้าหนักถ่วง  หรือแผ่นยึดตาม
ตําแหน่งที่ผู้ผลิตกําหนด 
5. วัดระยะโล่งเหนือศีรษะ (Over-head)  และระยะที่กําหนดต่าง ๆ เพ่ือให้แน่ใจว่าตรงตาม
ข้อกําหนดของผู้ผลิต 
6. วัดระยะระหว่างประกับรางสูงสุด และตรวจการยึดประกับราง (Rail  Clip) 
7. ตรวจสอบว่าจุดต่อต่าง ๆ เรียบหรือไม่  และแผ่นประกับหลังที่ใส่น้ันเหมาะสมหรือไม่ 
8. ตรวจขนาดของตัวนําร่อง (Guide Shoe) ทั้งของตัวลิฟท์ และของนํ้าหนักถ่วง 
9. ตรวจสอบการเดินสายไฟในปล่องลิฟท์ และที่กล่องกลางปล่องลิฟท์ (Junction  Box) 
10. ตรวจดูว่าที่แขวนเคเบ้ิลใต้ลิฟท์ได้รับการติดต้ังถูกต้องและยึดอย่างแน่นหนา 
11. ตรวจให้มั่นใจได้ว่าเคเบ้ิลใต้ลิฟท์ไม่ชนกับส่วนที่ย่ืนออกมาส่วนใด ๆ ภายในปล่องลิฟท์ขณที่
ลิฟท์เคลื่อนที่ 
12. ตรวจให้ตัวนําร่องของลิฟท์  และน้ําหนักถ่วงชนิดเลื่อนทุกอันได้รับการหล่อลื่นอย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ 
13. ตรวจการเดินสายไฟในตัวลิฟท์เป็นไปตามมาตรฐานน้ี 
14. ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือวัดความตึง  เพ่ือวัดให้แน่ใจว่าเชือกลวดแขวนทุกเส้นมีแรงดึง 
(ความตึง) เท่ากันตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
15. ตรวจให้มั่นใจได้ระยะห่างด้านข้างระหว่างตัวลิฟท์กับนํ้าหนักถ่วงได้ระยะถ่วงตามมาตรฐานน้ี 
16. ตรวจพินิจนํ้าหนักถ่วง  และนํ้าหนักย่อยเพ่ือให้มั่นใจได้ว่ามีการยึดติดแน่นที่มั่นคง  
มีน๊อตล๊อก และพินอยู่ในตําแหน่งอย่างถูกต้องทุก ๆ จุด 
17. ตรวจประตูปล่องลิฟท์ทุก ๆ บาน  ธรณีประตู  และชุดแขวนประตู  เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าทุก
ช้ินส่วน ได้รับการติดต้ังอย่างถูกต้อง 
18. ตรวจให้มั่นใจว่าได้มีการติดต้ังฉากป้องกันนํ้าหนักถ่วงที่บ่อลิฟท์แล้ว 
19. การทดสอบนํ้าหนักบรรทุก เริ่มต้นด้วยไม่มีภาระ และเพ่ิมที่ละขั้น ขั้นละ 25 % ของนํ้าหนัก
บรรทุกเต็มที่ บันทึกค่าความเร็ว และกระแสไฟฟ้าเข้ามอเตอร์ในทิศทางลิฟท์เคลื่อนที่ทั้งขึ้นและ
ลง ค่ากระแสของมอเตอร์ (หลักการสตาร์ท) จะต้องไม่เกินค่าพิกัด เขียนกราฟแสดงกระแสขาขึ้น 
และกระแสขาลงและความเร็ว  เพ่ือหาจุดสมดุล (จุดสมดุลคร่าว ๆ อาจหาได้จากการคํานวณ  
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แล้วนํานํ้าหนักค่าน้ันใส่ในลิฟท์  และตรวจความสมดุลโดยดับไฟแล้วใช้อุปกรณ์ง้างเบรก   
จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างย่ิงถ้าทําการทดสอบน้ี) 
20. ใส่นํ้าหนัก 125 % ของพิกัดเข้าในลิฟท์ ณ ตําแหน่งช้ันล่างสุด ต้องมั่นใจว่าลิฟท์ไม่ได้เคลื่อนที่ลง 
21. หาค่าอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นของมอเตอร์หลังจากได้ทํางานตลอดเวลา  โดยให้ทํางานตามท่ี
กําหนดไว้ข้างล่างตลอดเวลาคร่ึงช่ัวโมง 
      2 เที่ยวหยุดทุกช้ัน 
                                          ขาขึ้น             1 เที่ยวหยุดทุก 2 ช้ัน (ช้ันเว้นช้ัน) 
      1 เที่ยวล่างสุดถึงบนสุดโดยไม่หยุดว่ิง 
 
      2 เที่ยวหยุดทุกช้ัน 
                                          ขาลง             1 เที่ยวหยุดทุก 2 ช้ัน (ช้ันเว้นช้ัน) 
      1 เที่ยวล่างสุดถึงบนสุดโดยไม่หยุดว่ิง 

ประตูจะต้องทํางานทุกช้ันที่จอด วิธีการวัดอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นน้ันอาจทําได้โดย 
 - เทอร์โมมิเตอร์ที่เหมาะสมใส่เข้าไปยังส่วนที่ร้อนที่สุดที่เข้าถึงได้ที่ผิวของส่วนอยู่กับที่
ระหว่างการทดสอบและใช้เทอร์โมมิเตอร์อีกอันหน่ึงใส่เข้าไปท่ีผิวที่ร้อนที่สุดที่เข้าถึงได้ของส่วน
หมุนทันทีที่หยุด 
 - วัดค่าความต้านทานของขดลวดหรือ 
 - ฝังเครื่องตรวจจับอุณหภูมิ  เช่น เทอร์โมคัปเป้ิล  หรือเทอร์โมมิเตอร์ชนิด ความต้านทาน 
ชนิดฝังเข้าไปติดมากับเคร่ือง 
22. ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมความเร็ว  โดยถอดเชือกลวดแขวนอุปกรณ์ควบคุมความเร็วออก
จากตัวลิฟท์  แล้วถ่วงนํ้าหนักเข้าที่เชือกลวดนั้น  ความเร็วทริปป้ิงของส่วนไฟฟ้า  และกลไก
จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานน้ี 
23. การทดสอบเครื่องนิรภัย จะต้องทําได้โดยใส่นํ้าหนักเต็มพิกัด (ภาระ) เข้าไปในห้องลิฟท์แล้วท
ริปอุปกรณ์ควบคุมความเร็วด้วยมือ  ขณะที่ลิฟท์เคลื่อนลงด้วยความเร็วปกติ 
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รายละเอียดลิฟท์โดยสารแบบไม่มีห้องเครื่อง 
1. ระบบลิฟท ์        
 ใช้  PM.  GEARLESS  TRACTION  MACHINE. (ไม่มีชุดเกียร์ทดรอบ)  ขับเคล่ือนลิฟท์  โดย
ผ่านวงจร Solid  State Power Inverter และ Pulse Width Modulation ซึ่งทั้งหมดจะถูก
ควบคุมความแน่นอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 32 Bit. หรือสูงกว่า ซึ่งทําหน้าที่เป็นวงจร Digital 
Regulator พร้อมเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบ เป็นชุดเดียวกันติดต้ังอยู่บนคานเหล็ก มีแผ่นยาง
รองรับแท่นเคร่ืองป้องกันเสียงและการสั่นสะเทือน  ติดต้ังที่ช้ันบนสุดของอาคาร 
จํานวน (UNIT) จํานวน ................. ชุด 
น้ําหนักบรรทกุ ................ กิโลกรัม   สําหรับผู้โดยสาร .................คน 
จํานวนชั้นที่หยุดรับ – ส่ง จากช้ัน .............. ถึงช้ัน ............... รวม ............ ช้ัน .............. ประตู   
 ตรงกันตามแนวด่ิงด้านเดียวกัน 
ความเร็ว 60 เมตร/นาท ี ปรับความเรว็โดยอัตโนมัติ 
ระบบการทํางาน SIMPLEX  Full  Selective  Collective  Control 
ระบบการขับเคลื่อน VVVF -  Controlled Inverter Elevators With Data 

Network System 
2. ระบบควบคุมการทํางานของเคร่ืองกลไก 
 ใช้ระบบ Micro Processors  Control System With Data Network and Fuzzy Logic   
Basics  ควบคุมการทํางานถึง 3 หน่วย คือ 
 - ในตู้  Control 
 - ที่ตัวลิฟท์และแผงปุ่มกด 
 - ประตูชานพักทุกช้ัน (แผงปุ่มกด) 
3. ระบบไฟฟา้ 
 ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 380 โวลท์ 3 เฟส 5 สาย  50 เฮิร์ตซ์ ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220  โวลท์  
1 เฟส  50 เฮิรต์ซ์ สําหรับไฟแสงสว่างและกําลังไฟเปลี่ยนได้ไม่เกิน + 5%  - 10% 
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4. ระบบควบคุมลิฟท ์
 เป็นระบบอัตโนมัติทั ้งหมดควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (System “3BC” Selective 
Collective Control) สามารถควบคุมการหยุด รับ - ส่ง ผู้โดยสารได้ทุกช้ันจากภายในและ 
ภายนอกลิฟท์  ทั้งขาขึ้นและขาลงตามลําดับ ช้ันที่ลิฟต์ผ่าน โดยไม่ต้องมีพนักงานประจําลิฟท์ 
5. ระบบ A.R.D. ไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน 
6. ขนาดของช่องลฟิท ์ กว้าง  ............... มม. ลึก ............... มม. 
7. ขนาดของตัวลิฟท์ (วัดภายใน) กว้าง  ...............  มม. ลึก ............... มม.  สูง ............ มม. 
8. ขนาดของประตูลิฟท ์ กว้าง  ...............  มม. ลึก ............... มม. 
9. ขนาดของห้องเครื่อง กว้าง  ................ มม. ลึก ............... มม.  สูง ........... มม. 
10. ความลึกของบ่อลฟิท์ (PIT) ................ มม. 
11. ความสูง (OVERHEAD) ................ มม.  
12. ระบบเปิด - ปิดประตูลฟิท ์
 ระบบเปิด - ปิด ประตูลิฟท์ได้พัฒนามาใช้ระบบ AC-Motor  ขับเคลื่อน  (Intelligent  Door  
System) ชุดประตูด้วยระบบ VVVF Inverter Control และควบคุมการทํางานด้วย Intelligent 
Microprocessor System And Fuzzy logic Basics ที่ใช้ข้อมูลจากสภาพการใช้งานจริงแต่ละ
ช้ัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  และประหยัดพลังงาน 
13. ตู้ลิฟท์และประตูใน 
 ผนังลิฟท์  3 ด้าน  Stainless  Steel  Hairline  รอยต่อทุกแห่งของผนังจะตกแต่งเข้ามุม
อย่างสวยงาม ภายในตัวลิฟท์จะมีไฟแสงสว่างแบบ Fluorescent, ช่องระบายอากาศ, พัดลม
ระบายอากาศ, พ้ืนลิฟท์ปูด้วยกระเบื้องยางไวนีล หนา 2 มิลลิเมตร, ไฟแสดงตําแหน่งลิฟท์อยู่
ด้านข้างของประตูลิฟท์ แบบตัวเลข Dot Matrix Digital Display, ประตูเป็นแบบ 2 บานเล่ือน 
เปิด - ปิด ตรงจุดก่ึงกลาง (2 Panel Center Opening) โดยอัตโนมัติ ขอบประตู ประกอบด้วย 
Micro Scan ติดต้ังด้านข้างของประตูเพ่ือป้องกันหนีบผู้โดยสาร  บานประตูในตู้ลิฟท์ Stainless 
Steel Hairline 
14. CEILING มาตรฐานผู้ผลติ 
15. FRONT  RETURN PANEL ผนังด้านหน้าประตูลิฟท์ Stainless Stainless Steel Hairline 
16. ประตูชานพัก บานประตูชานพักช้ัน  Stainless  Steel  Hairline 
17. วงกบประตูลิฟท์ (JAMB) แบบแคบ  (Narrow Jamb) 
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18. แผงควบคุมภายในตัวลิฟท ์
 ตัวแผงควบคุมทํามุมฉากกับตัวลิฟท์ประกอบด้วยปุ่มกดแบบ Micro Stroke Touch 
Clickresponse มีอุปกรณ์ดังน้ี 
 - ปุ่มกดไปตามช้ันต่าง ๆ พร้อมเลข  และไฟแสดงการบันทึกตามจํานวนช้ัน 
 - ปุ่มควบคุมอ่ืน ๆ 
 1. ปุ่มโทรศัพท์    จํานวน  1 ปุ่ม 
 2. ปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Emergency  Alarm) จํานวน  1 ปุ่ม 
 3. ปุ่มกดปิดประตู  (Door  Close)  จํานวน  1 ปุ่ม 
 4. ปุ่มกดเปิดประตู (DOOR Open)  จํานวน  1 ปุ่ม 
 5. โทรศัพท์ติดต่อภายใน  ติดต้ังภายในลิฟท์  1 ชุด และบริเวณหน้าประตูลิฟท์ช้ันล่างสุด 
1 ชุด  รวม 2 ชุด 
 - ส่วนล่างสุดของแผงควบคุมมีกุญแจปิดซึ่งภายในประกอบด้วย 
 ON/OFF Lighting 
 ON/OFF Fan 
 Maintenance  Switch  (Auto / Hand) 
 Run/Stop  Switch 
19. แผงควบคุมที่ประตูชานพัก 
 แผงแสดงตําแหน่งลิฟท์  และทิศทางด้วย Plastic In Dark Gray และแผงปุ่มกดช้ันบนสุด  
และ ช้ันล่างสุดจะ มีปุ่มกดเรียกลิฟท์ 1 ปุ่ม  ช้ันระหว่างกลางจะมี  2 ปุ่ม  ปุ่มเหล่าน้ีจะมีแสงไฟ
เมื่อถูกกดเพ่ือยืนยันการรับข้อมูลตัวปุ่มเป็นแบบ Micro  stroke  touch  click  response 
20. ไฟแสดงตําแหน่งลิฟท ์
 ที่ประตูชานพักทุกช้ันจะมีไฟ Indicator เพ่ือแสดงบอกตําแหน่งของตัวลิฟท์อยู่บนแผง 
Plastic In Dark Gray ติดต้ังอยู่ในแนวข้างประตูทางเข้า - ออก ทุกช้ัน 
21. ระบบการควบคุมทางไฟ 
 มีอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันทางไฟฟ้า  Fuse  Free  Breaker ป้องกันการลัดวงจรภายใน
วงจรลิฟท์ Reverse  Phase Open Phase ป้องกันการกลับเฟสของไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าไม่
ครบเฟส อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ไหม้ วงจรระบบประตูจะมีระบบป้องกันประตูหนีบผู้โดยสาร  
(Micro Scan) ติดอยู่ด้านข้างของบานประตู ที่บานประตูลิฟท์และที่บานประตูชาน พักทุกช้ันจะ
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มี  Door  Interlock  Contracl  ลิฟท์จะทํางานได้ต่อเมื่อประตู ทุกบานปิดสนิท แล้ว  ถ้าประตู
บานใดปิดไม่สนิทลิฟท์จะไม่ว่ิง   หรือถ้าลิฟท์กําลังว่ิงอยู่จะหยุดว่ิงทันที  สําหรับบานประตูชาน
พักเมื่อลิฟท์ว่ิงเลยไปแล้วจะเปิดไม่ออก แต่มีกุญแจพิเศษสําหรับใช้เปิดประตูในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
22. ระบบปิดไฟแสงสว่างและพัดลมอัตโนมัติ 
 ในกรณีที่ไม่มีการเรียกใช้ลิฟท์เป็นเวลานานประมาณ 3 นาที  ขึ้นไป ระบบจะสั่งให้ทําการ
ปิด ไฟแสงสว่างและพัดลมระบายอากาศภายในตัวลิฟท์โดยอัตโนมัติ และจะสั่งเปิดไฟแสงสว่าง
และพัดลมระบายอากาศอีกคร้ัง เมื่อมีคําสั่งเรียกใช้ลิฟท์ ทั้งน้ีเพ่ือประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
23. ระบบความปลอดภัย 
 23.1. ระบบป้องกันไฟกลับเฟส  หรือแรงดันไฟแต่ละเฟสไม่เท่ากัน 
 23.2. ระบบป้องกันมอเตอรห์มุนเกินกําลัง 
 23.3. ระบบป้องกันมอเตอรร์้อนเกินกว่ากําหนด 
 23.4. ระบบโทรศัพท์ติดต้ังภายในตัวลิฟท์  ซึ่งสามารถติดต่อกับภายนอกลิฟท์ได้ในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน 
 23.5. อุปกรณ์นิรภัยและควบคุมความเร็ว (Governor)  ซึ่งควบคุมความเร็วของลิฟท์  
ที่ว่ิงเกินความเร็วที่กําหนดหรือลวดสลิงขาดตัว Safety Gear จะทํางานโดยหนีบตัวลิฟท์ให้ติด
แน่นอยู่กับราง พร้อมทั้งตัดกระแสไฟที่เข้ามอเตอร์ขับเคลื่อนทําให้ลิฟท์หยุดทํางานทันที 
 23.6. ระบบ Interlock  ของประตูชานพักซึ่งจะกําหนดให้ระยะห่างของประตูชานพัก  
ห่างออกจากกันได้ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร  หากเกินกว่าน้ีลิฟท์จะไม่ทํางาน 
 23.7. Overload  Holding Stop  มีอุปกรณ์ตรวจรับนํ้าหนักในตัวลิฟท์  เมื่อลิฟท์
บรรทุกเกินนํ้าหนักลิฟท์จะจอดพร้อมประตูเปิดและมีสัญญาณเสียงเตือน 
 23.8. Low Speed  Automatic Rescue Operation (Safety  Landing) เมื่อระบบ
วงจรของลิฟท์เกิดขัดข้องในขณะที่ลิฟท์กําลังว่ิงอยู่ ลิฟท์จะไม่ติดค้างอยู่ระหว่างช้ัน โดยลิฟท์จะ
ว่ิงมาอย่างช้า ๆ และไปจอดในช้ันที่ใกล้ที่สุด และประตูเปิดแบบอัตโนมัติให้ผู้โดยสารออก แล้ว
ลิฟท์จะไม่ทํางานอีก จนกว่าจะได้รับการแก้ไขระบบวงจรที่เกิดการขัดข้องขึ้น ในกรณีไฟฟ้า
ภายในอาคารขัดข้องลิฟท์จะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ 
 23.9. Next Landing  ในกรณีที่ประตูชานพักลิฟท์เกิดขัดข้อง  หรือติดขัดเปิดไม่ได้  ลิฟท์
จะว่ิงไปจอดช้ันอ่ืนที่มีคําสั่งไว้ก่อนแล้ว และประตูเปิดแบบอัตโนมัติให้ผู้โดยสารออก  ทําให้
ทราบปัญหาโดยทันทีว่าประตูน้ันเสีย 
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 23.10. Door Load Detector ในกรณีที ่ประตูลิฟท์ไม่สามารถเปิดหรือปิดได้สนิท
เน่ืองจากมีเศษวัสดุ หรือสิ่งกีดขวางอยู่ที่รางประตู  ระบบน้ีจะปรับให้ประตูลิฟท์เปลี่ยนทิศทาง
ทันที เพ่ือป้องกันการเสียหายของประตูในขณะที่กําลังเปิดหรือปิด 
 23.11. Automatic Door Opentime Adjustment ระบบน้ีช่วยให้การเปิดประตู
สามารถปรับตามสภาพของการใช้งานได้อย่างอัตโนมัติช่วยให้การรับส่งลิฟท์คล่องตัวขึ้น 
 23.12. Door Nudging Feature - Without  Buzzer ในกรณีที่มีผู้โดยสารยืนขวางกั้น
ประตู โดยการสัมผัสระบบปิด ประตูน้ีจะเร่งปิดเพ่ือให้ระบบการใช้ลิฟท์คล่องตัวขึ้น 
 23.13. Car Call  Canceling  ระบบนี้จะทํางานในกรณีผู้ใช้ลิฟท์ กดลิฟท์สวนทิศทาง  
เช่น  เดิมกดลง เมื่อเข้ามาในลิฟท์แล้วกดขึ้น  คําสั่งเดิมจะถูกยกเลิกไปและจะรับคําสั่งสุดท้าย
แทน 
 23.14. Car Fan off  Automatic - Car Light Off Automatic เพ่ือการประหยัด
พลังงาน  เมื่อไม่มีการใช้ลิฟท์  แสงสว่างพัดลมระบายอากาศในตัวลิฟท์จะปิดอัตโนมัติ  และจะ
เปิดใหม่อีกคร้ังเมื่อมีการใช้ลิฟท์ 
 23.15. เบรคของลิฟท์ที่เป็นแบบ Electro - Magnetic type มีอุปกรณ์คลาย เบรกได้
ด้วยมือ และมีที่หมุนสําหรับเลื่อนตัวลิฟท์  ให้มาจอดตรงช้ันได้ในกรณีกระแสไฟฟ้าดับ 
 23.16. ระบบป้องกันการว่ิงเลยชั้น 
 23.16.1  Up/Down  Limited  Switch จะหยุดทันทีในกรณืระบบจอดชั้น
อัตโนมัติเกิดขัดข้อง 
 23.16.2  Final Up /Down  Limited  Switch ติดต้ังอยู่ช่วงบนสุด และล่างสุด
ของช่องลิฟท์ ระบบน้ีจะทํางานทันทีเมื่อลิฟท์ว่ิงเลยช้ันบนและช้ันล่างสุดของอาคาร 
 23.16.3 อุปกรณ์รองรับการกระแทกของตัวลิฟท์ Spring - BuFFer ติดต้ังส่วน
ล่างสุดของบ่อลิฟท์ 
24. อุปกรณ์ควบคุมการจอดชั้น จะมีอุปกรณ์ควบคุมระดับการจอดของลิฟท์ให้ตรงระดับช้ัน
เสมอ โดยไม่คํานึงถึงนํ้าหนักบรรทุกที่เปลี่ยนแปลงไป 
25. ลูกถ่วงน้ําหนัก (Counterweight) ทําด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในแบบเหล็กเป็นก้อน 
ใส่เรียงกันเป็นช้ัน ๆ ในซอง CounterWeight ที่ทําด้วยโครงเหล็กแข็งแรง และมีนํ้าหนัก
พอเหมาะตามมาตรฐานเพ่ือให้ตัว ลิฟท์ทํางานได้อย่างน่ิมนวลปลอดภัย 
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26. รางลิฟท์ เป็นรางเหล็กแบบ “T Section  Rail” ผิวหน้ารางเรียบมีขนดมาตรฐานที่จะรับ
ความเร็วและน้ําหนัก ของตัวลิฟท์  เมื่อบรรทุกนํ้าหนักเต็มที่ได้โดยปลอดภัยและมีที่เก็บนํ้ามันติด
อยู่กับตัวลิฟท์ และโครงนํ้าหนักถ่วง เพ่ือให้การหล่อลื่นแก่รางว่ิงตลอดเวลาอย่างเพียงพอโดย
สม่ําเสมอ 
27. ลวดสลิง เป็นลวดสลิงชนิดพิเศษที่ใช้สําหรับลิฟท์โดยเฉพาะ (Elevator  Ropes) ได้
มาตรฐานตามข้อกําหนดสากล 
28. การป้องกันสนิม   ส่วนที่เป็นเหล็กที่ไม่ได้รับการพ่นสี  หรือชุบสี  จะทาด้วยสีป้องกันสนิม
อย่างดี 
29. อุปกรณ์ฉุกเฉิน   มีปุ่มกดเรียกฉุกเฉิน  (Emergency  Alarm)  สําหรับกดเรียกในกรณีที่มี
เหตุฉุกเฉิน และมีหลอดไฟสํารองฉุกเฉิน (Emergency  Light)  ติดอยู่ในตัวลิฟท์กรณีไฟฟ้า
ภายในอาคารดับ ไฟฉุกเฉินจะติดขึ้นโดยอัตโนมัติเพ่ือให้แสงสว่างภายในตัวลิฟท์  โทรศัพท์ติดต่อ
กับภายนอก สัญญาณฉุกเฉินไฟฉุกเฉิน ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่สํารองที่สามารถอัดไฟได้
โดยอัตโนมัติ (Automatically Chargeable Battery) 
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