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หมวดงานเตรียมสถานทีก่่อสร้าง 
 

1. ขอบเขตของงาน 
 งานในหมวดน้ีรวมถึงการท าความสะอาดสถานท่ี การตดัตน้ไม ้ การโยกยา้ยระบบสาธารณูปโภค
และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีก่อสร้าง เพื่อใหง้านในสัญญาด าเนินต่อไปโดยเรียบร้อย  

 
2. การโยกย้ายระบบสาธารณูปโภค  
 ผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในการโยกยา้ยระบบสาธารณูปโภคทุกชนิดท่ีมีอยู่เดิม และเป็น
อุปสรรคในการก่อสร้าง ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้าย และด าเนินการติดต่อหน่วยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวขอ้งมาด าเนินการเคล่ือนยา้ยหรือโยกยา้ย การโยกยา้ยระบบดงักล่าวจะตอ้งกระท าดว้ย
ความประณีตเรียบร้อย และถูกตอ้งตามหลักวิชา และจะต้องได้รับอนุมติัจากผูว้่าจ้างก่อน จึงจะท าการ
โยกยา้ยได ้ 

 
3. การป้องกนัความเสียหาย  

3.1 ผูรั้บจา้งจะตอ้งระวงัรักษาสนาม ตน้ไม ้ถนนและอาคารต่างๆ ท่ีอยู่ในบริเวณก่อสร้างท่ีไม่กีดขวาง
งานก่อสร้าง ใหอ้ยูใ่นสภาพเรียบร้อย 

3.2 ในกรณีท่ีจะตอ้งท าการก่อสร้างกีดขวางการจราจร ทางระบายน ้ าหรืองานอ่ืนๆ ท่ีจะก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่ชุมชนนั้นๆ ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัการป้องกนั และแกไ้ขใหส้ามารถใชง้านไดต้ามเดิมทนัที 

3.3 ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัการป้องกนั ท าประกนัเพื่อป้องกนัภยนัตรายต่างๆ อนัอาจเกิดข้ึนแก่บุคคลและ
ทรัพยสิ์นในบริเวณก่อสร้างและบริเวณขา้งเคียง ซ่ึงมีผลมาจากการก่อสร้างอาคารหลงัน้ี 

3.4 ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการก่อสร้างอาคารดงักล่าว ผูรั้บจา้งจะตอ้งชดใช้ ซ่อมแซมหรือเปล่ียน
ใหม่ใหเ้หมาะสมคงสภาพใชง้านไดต้ามเดิม โดยค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการน้ีเป็นของผูรั้บจา้งทั้งส้ิน  
 

4.  การวางผงั วางแนว และระดับ  

 ผูว้่าจา้งจะเป็นผูก้  าหนดระดบัมาตรฐานและหมุดอา้งอิงดงักล่าวในบริเวณใกล้เคียงกบัสถานท่ี
ก่อสร้าง ผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูว้างแนว ถ่ายระดบัและวางผงัอาคาร ภายใตก้ารควบคุมของผูค้วบคุมงาน หลกั
หมุดต่างๆ ท่ีก าหนดและไดจ้ดัท าข้ึน ผูรั้บจา้งจะตอ้งรักษาให้อยู่ในสภาพดี เรียบร้อย สามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา หา้มมิใหถ้อดถอนไปจนกวา่จะไดรั้บอนุมติัจากผูว้า่จา้ง ความผิดพลาดทั้งหมดอนัอาจเกิดจากการ
น้ี ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิชอบและแกไ้ขใหถู้กตอ้ง โดยปราศจากขอ้แมแ้ละเรียกร้องใดๆ ทั้งส้ิน 
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5. มาตรการว่าด้วยความปลอดภัย  
 ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดับริเวณก่อสร้างแยกสัดส่วนชดัเจนส าหรับส านกังาน ท่ีขนถ่ายวสัดุ ท่ีกองวสัดุ 
ห้องพสัดุ โรงงานและหน้างานปฏิบติัการ การจดัพื้นท่ีเพื่อพกัอาศยัของคนงาน หรือเจา้หน้าท่ีของผูรั้บจา้ง 
จะตอ้งแยกออกจากพื้นท่ีก่อสร้างอยา่งชดัเจน และไม่อนุญาตให้พกัอาศยัในพื้นท่ีก่อสร้างอยา่งเด็ดขาด ผูรั้บ
จา้งจะตอ้งจดัใหมี้มาตรการความปลอดภยัสอดคลอ้งตามเกณฑข์องวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท) 
และจะตอ้งครอบคลุมตามขอ้กฏหมายและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัท าร้ัวรอบขอบชิดท่ีสามารถประกนัความปลอดภยัได้ทั้งการกระแทก การท่ิม
แทงและการร่วงหล่นจากท่ีสูงได ้หากส่วนใดต่อเน่ืองกบัทางเทา้ ถนนหรือส่วนสาธารณะจะตอ้งจดัให้ยงัคง
ใช้ไดต้ามปกติ โดยมีมาตรการความปลอดภยัอย่างพอเพียง และจะตอ้งจดัระบบการติดต่อและการขนถ่าย
ส่ิงของทั้งแนวราบและแนวด่ิงให้เกิดความปลอดภยัอย่างพอเพียงทั้งท่ีเก่ียวกบับุคคลผูป้ฏิบติัในสถานท่ี
ก่อสร้างหรือประชาชนท่ีสัญจรขา้งเคียงสถานท่ีก่อสร้าง 

 ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบความปลอดภยัก่อนการปฏิบติังานของผูท่ี้จะปฏิบติังานในแต่
ละวนั แผนการด าเนินการและมาตรการดา้นความปลอดภยัในการท างาน จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผู ้
ควบคุมงานหรือตวัแทนของผูว้า่จา้งก่อนเขา้ด าเนินการก่อสร้าง 

 
6. การขจัดฝุ่นละออง การรักษาความสะอาดและสภาวะแวดล้อม 

 ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัอาณาเขตสถานท่ีก่อสร้างให้ชดัเจน รองรับสภาพการท างานไดค้รบทุกกิจกรรม
ในหน่วยงานประกอบดว้ยร้ัวโดยรอบพร้อมประตูเขา้ออก ทางเขา้ออก พื้นท่ีขนถ่ายวสัดุ พื้นท่ีกองของและ
วสัดุ ก าหนดต าแหน่งเคร่ืองจกัรกล ฯลฯ และควบคุมบริเวณงานก่อสร้างให้แยกโดยอิสระจากภายนอก เวน้
เฉพาะทางเข้าออกท่ีจะต้องมีการควบคุม โดยผูรั้บจ้างจะต้องเสนอผงับริเวณแสดงการใช้สอยพื้นท่ีใน
โครงการใหผู้ว้า่จา้ง หรือตวัแทนของผูว้า่จา้งเพื่อพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบก่อนการด าเนินการ 
 ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัพื้นท่ีและส่ิงเอ้ืออ านวยให้การท างานเป็นไปไดโ้ดยประสิทธิผล โดยปราศจาก
ฝุ่ น และเศษวสัดุ ขยะมูลฝอย หรือท าให้ส่วนหน่ึงส่วนใดเกิดตกหล่นหรือปลิววอ่นออกนอกบริเวณก่อสร้าง
เป็นเหตุให้ขาดความสะอาด เกิดความเดือนร้อนร าคาญต่อสาธารณะและท าลายสภาวะแวดล้อม ผูรั้บจา้ง
จะตอ้งจดัระบบป้องกนัด้วยผา้ใบ หรือวสัดุอ่ืนใดปกคลุมให้ได้ผลอย่างจริงจงั และจะตอ้งมีความมัน่คง
ปลอดภยัในการปฏิบติังานดว้ย 

ในบริเวณก่อสร้าง ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัการใหมี้ความสะอาดปราศจากหลุมบ่อและสามารถใชง้านได้
อย่างดีตลอดเวลา ทั้งน้ีจะตอ้งป้องกนัไม่ให้มีฝุ่ นหรือของร่วงหล่นออกนอกบริเวณโดยเด็ดขาด ไม่ว่าดว้ย
ลกัษณะใดๆ ทั้งคนและยวดยานท่ีเขา้ออกหรือลมท่ีพดัผา่น หามาตรการบริหารการก่อสร้างให้ใชร้ะบบแห้ง
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ในการก่อสร้างมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้อาจใชร้ะบบส าเร็จรูปหรือก่ึงส าเร็จรูปท่ีสามารถขจดัเศษวสัดุหรือส่ิง
ฟุ้งกระจายออกจากหน่วยงาน 

 ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัระบบการตรวจสอบความสะอาด ฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีและบุคคลากรทุกระดบั เกิด
จิตส านึกในการรักษาความสะอาดและความปลอดภยัในบริเวณก่อสร้างจะตอ้งเสนอระบบวิธีการและแนว
ทางการฝึกอบรม ใหผู้ว้า่จา้งอนุมติัและมีการตรวจสอบเป็นประจ าทุก ๆ เดือน 
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หมวดงานเสาเขม็เจาะ 
 

1. ขอบเขตของงาน  
1.1 ผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูจ้ดัหา วสัดุ แรงงาน และอุปกรณ์ทุกชนิด รวมทั้งส่ิงอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรับ

การเจาะดินและหล่อเสาเข็มคอนกรีตกบัท่ี เพื่อรับรองรากฐานของอาคารโครงการน้ีในต าแหน่ง
และจ านวนท่ีระบุในแบบ รวมทั้งท าการทดสอบการรับน ้ าหนกัของเสาเข็มเจาะตามค าแนะน า
ของผูอ้อกแบบ การทดสอบให้ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM 1143-81 ภายใตเ้ง่ือนไขและ
ขอ้ก าหนด เสาเขม็เจาะใหใ้ชแ้บบกลม (Round Shape)   

1.2 ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัท าเสาเขม็ ซ่ึงสามารถรับน ้าหนกัปลอดภยัตามจ านวนท่ีระบุในแบบ  
 

2. การด าเนินงานทัว่ไป  
2.1 ผูรั้บจา้งอาจจดัท าการส ารวจสถานท่ีก่อสร้างเพิ่มเติมเองก็ได ้ เพื่อให้ไดข้อ้มูลเพิ่มข้ึน แต่ทั้งน้ี 

จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูว้า่จา้งเสียก่อนและจะตอ้งไปดูสถานท่ีก่อนจนเป็นท่ีแน่ใจวา่รู้ต าแหน่ง
แน่นอนของสถานท่ีก่อสร้าง ตลอดจนขนาด และลกัษณะของงานแลว้ และจะเรียกร้องให้จ่ายเงิน
เพิ่มโดยอา้งวา่ไดรั้บขอ้มูลไม่เพียงพอ หรือไม่ละเอียดพอไม่ได ้ 

2.2 ระดบัพื้นท่ีก่อสร้าง ก่อนการเร่ิมงานใดๆ ผูรั้บจา้งจะตอ้งมีความแน่ใจว่า ระดบัดินในบริเวณ
ก่อสร้างถูกตอ้งตามแบบก่อสร้างหรือไม่ประการใด  พร้อมทั้งแจง้ผลการตรวจเช็คให้ผูค้วบคุม
งานทราบก่อนด าเนินการ 

2.3 การร้ือถอนส่ิงกีดขวางต่างๆ ท่ีอยูใ่ตดิ้นซ่ึงเกิดข้ึนระหวา่งปฏิบติังาน (เช่น เสาเข็มหกั เป็นตน้) 
อนัเป็นเหตุให้ท างานเสาเข็มไม่ได ้ หรือเป็นอุปสรรคต่อการวางแนวเสาเข็ม งานไม ้ งานดินถม 
การกลบดินรอบเสาเข็ม และงานอ่ืนๆ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งท าเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ ตอ้งเป็นหนา้ท่ี
ของผูรั้บจา้งท่ีจะตอ้งด าเนินการโดยเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายเองทั้งส้ิน  

2.4 ความเสียหาย และอุบติัเหตุ ผูรั้บจ้างจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบโดยตรงต่ออุบติัเหตุท่ีเกิดแก่
ทรัพยสิ์นหรือบุคคลใด ๆ เน่ืองจากการด าเนินงานหรือเป็นผลจากการท างานเสาเขม็น้ีทั้งส้ิน  

2.5 จะไม่มีการคิดค่าเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆจากผูว้า่จา้งในกรณีท่ีเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรตอ้งตั้งทิ้งไว้
จากอุปสรรคใดๆ  

 
3. การรับประกนัเสาเข็ม 

การรับประกนัเสาเขม็ของอาคารไดต้ามแบบ โดยไม่มีขอ้แมใ้ด ๆ ตลอดเวลา 5 ปี  นบัจากวนัท่ีส่ง
มอบงาน  
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4. รายการละเอยีดประกอบแบบเฉพาะการท าเสาเข็มเจาะ 
4.1 วสัดุเสาเขม็เจาะ 

( 1 ) คอนกรีต 
- ตามหมวดงานคอนกรีต 
- คอนกรีตท่ีใชใ้นงานเสาเขม็เจาะตอ้งใส่สารเคมี  เพื่อหน่วงเวลาการแข็งตวัของคอนกรีต  

โดยคอนกรีตจะตอ้งไม่แขง็ตวัก่อน  4 ชม.  และตอ้งเหมาะสมกบัระยะเวลาเทคอนกรีต 
- สารเคมีผสมในคอนกรีตเพื่อหน่วงเวลาการแข็งตวัของคอนกรีต  ตอ้งเสนอผลทดสอบ

ใหว้ศิวกรผูค้วบคุมงานพิจารณาและอนุมติัก่อนน ามาใช ้
( 2 ) เหล็กเสริม 

- ตามหมวดงานเหล็กเสริมคอนกรีต 
 
4.2 ระบบท่ีใชท้  าเสาเขม็เจาะ 

กรรมวธีิท่ีใชใ้นการท าเสาเข็มเจาะของโครงการน้ีให้ใชร้ะบบ Slurry Method และ Slurry ท่ี
ใชใ้หใ้ช ้Bentonite โดย Bentonite Slurry ท่ีใชจ้ะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
( 1 )  Density อยูร่ะหวา่ง 1.04 - 1.2 ตนั/ลูกบาศกเ์มตร ทดสอบโดยวธีิ Mud Density Balance 
( 2 ) Viscosity อยูร่ะหวา่ง 30-50 วนิาที ทดสอบโดยวธีิ Cone Fannviscos meter  
( 3 ) pH ไม่นอ้ยกวา่ 7 ทดสอบโดยวธีิ  pH  indicator paper strips 
( 4 ) Sand content ไม่เกิน 6% ทดสอบโดย No.200 seive H.S. Mesh  

ค่าท่ีก าหนดขา้งตน้ทั้ง 4 ขอ้ เป็นค่าท่ีอุณหภูมิ 20°C และค่าเหล่าน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดถ้า้
ไดรั้บความเห็นชอบจากวศิวกรผูอ้อกแบบ 

 
4.3 การเทคอนกรีตเสาเขม็เจาะ 

การเทคอนกรีตหล่อเสาเข็มเจาะจะตอ้งเทโดยวิธี Tremie Method ในระหวา่งการเทเสาเข็ม
แต่ละตน้ ปลาย Tremie จะตอ้งจมอยูใ่นคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 2.00 ม. ยกเวน้การเทคอนกรีต Batch 
แรกอาจจมนอ้ยกวา่ 2.00 ม. ได ้ขนาดของท่อ Tremie ตอ้งมีขนาดพอเหมาะและสะดวกในการตดั
ต่อ 

 
4.4 ค่าผดิพลาดท่ียอมใหใ้นระหวา่งการท าเสาเขม็เจาะ 

( 1 ) ระยะคลาดเคล่ือนในแนวราบท่ีระดบัหัวเสาเข็มใชง้าน (Pile cut-off) ตอ้งไม่เกิน 5.0 ซม. 
โดยวดัขนานกบัแนวแกนทั้งสองแกน 

( 2 ) ความผดิพลาดในแนวด่ิงตอ้งไม่เกิน 1:100 ของความยาวเสาเขม็  
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( 3 ) ในกรณีใดก็ตามความคลาดเคล่ือนของกลุ่มเขม็ในฐานรากท่ีมีเข็มตั้งแต่ 2 ตน้ จะตอ้งไม่เกิน 
5.0 ซม. วดัท่ีระดบัหวัเสาเขม็ใชง้าน (Pile cut-off) 

 
4.5 ความถูกตอ้งสมบูรณ์ของงานเสาเขม็แต่ละตน้ 

เสาเขม็เจาะแต่ละตน้ท่ีเจาะและหล่อคอนกรีตแลว้จะถือวา่ถูกตอ้งสมบูรณ์ต่อเม่ือ 
( 1 ) ก าลงัอดัของคอนกรีตท่ีเก็บตวัอยา่งไวก่้อนเทมีก าลงัอดัไม่ต ่ากวา่ขอ้ก าหนด 
( 2 ) ความผดิพลาดของต าแหน่งไม่เกินกวา่ท่ีระบุไว ้ 
( 3 ) ความลึกของปลายเสาเขม็ไดร้ะดบัตามแบบ หรือตามความตอ้งการของวศิวกรผูอ้อกแบบ 
( 4 ) ผ่านการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มตามข้อ 4.6 (2) และรับรองโดยวิศวกรของผู ้

รับจา้ง 
( 5 ) น ้าหนกับรรทุกของเสาเขม็ไม่ต ่ากวา่น ้าหนกับรรทุกท่ีก าหนด 

หากเสาเข็มตน้ใดเสีย ผูรั้บจ้างจะตอ้งรับผิดชอบเพื่อแก้ไขโดยอาจท าเสาเข็มข้ึนมาใหม่ 
ขยายฐานราก หรือใส่คานเสริมเพื่อให้ฐานรากอาคารสามารถรับน ้ าหนักได้โดยปลอดภยัโดย
วศิวกรของผูรั้บจา้ง และจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากวศิวกรผูอ้อกแบบ     โดยค่าใชจ่้ายเป็นของ
ผูรั้บจา้งเอง 

 
4.6 การตรวจสอบเสาเขม็ระหวา่งท าและท าเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

( 1 ) ระหว่างการท าเสาเข็มเจาะ เม่ือรูเจาะได้ระดบัตามตอ้งการแล้ว ให้ผูรั้บจา้งทดสอบความ
กวา้งความด่ิงของรูเจาะ โดยเคร่ือง Drilling Monitor  

( 2 ) หลงัจากท าเสาเข็มเสร็จแลว้ และผูรั้บเหมาตวัอาคารไดขุ้ดดินเพื่อเตรียมงานฐานราก  ผูรั้บ
จา้งท าเสาเข็มจะตอ้งท าการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มทุกตน้ท่ีระดบัเสาเข็มใชง้าน 
(Pile cut-off)  และจะตอ้งส่งผลทดสอบใหว้ศิวกรผูค้วบคุมงานพิจารณาภายใน 3 วนั 

 
4.7 ระยะช่วงเวลาหรือระยะห่างของเสาเขม็เจาะตน้ท่ีถดัไป 

ระยะช่วงเวลาหรือระยะห่างของเสาเขม็เจาะตน้ท่ีถดัไป  จะตอ้งมีระยะห่างไม่นอ้ยกวา่ 6 เท่า
ของเส้นผ่าศูนยก์ลางเสาเข็มตน้ท่ีเจาะเสร็จแล้ว หากตอ้งการเจาะตน้ท่ีถดัไปในระยะใกล้กว่าน้ี
จะตอ้งใหเ้สาเขม็ตน้ท่ีเจาะเสร็จแลว้เวลาผา่นไปไม่นอ้ยกวา่ 24  ชัว่โมง 
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4.8 วธีิการท าเสาเขม็เจาะแบบ Slurry method 
ในเอกสารเสนอราคาใหผู้เ้สนอราคาเสนอตวัอยา่งวิธีการท าเสาเข็มเจาะแบบ Slurry Method 

ตามท่ีผูเ้สนอราคาไดเ้คยท ามาก่อนพร้อมทั้งระบุช่ือโครงการท่ีผูเ้สนอราคาเคยท าโดยวิธีน้ีมาแลว้ 
เพื่อใหว้ศิวกรผูค้วบคุมงานพิจารณา 

 
4.9 รายงานส าหรับเสาเขม็ 

ผูรั้บจ้างจะตอ้งส่งรายงานเก่ียวกบัเสาเข็มเจาะแต่ละตน้ให้ตวัแทนผูว้่าจา้งหรือวิศวกรผู ้
ควบคุมงานภายใน 24 ชม. หลงัจากหล่อเสร็จ ขอ้มูลในการหล่อจะตอ้งมี 
( 1 ) วนั  เดือน  ปี  ท่ีเจาะ  หล่อคอนกรีต 
( 2 )  หมายเลขก ากบัเสาเขม็, ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางเสาเขม็ 
( 3 ) ระยะดินเดิม 
( 4 ) ระดบัตดัเสาเขม็ 
( 5 ) ระดบัปลายเสาเขม็ 
( 6 ) ระดบัชั้นทราย 
( 7 ) ความเอียงจากแนวด่ิงโดยประมาณ 
( 8 ) ความคลาดเคล่ือนในแนวราบท่ีระดบัท างานโดยประมาณ 
( 9 ) ความยาวปลอกเหล็กชัว่คราว 
( 10 ) รายละเอียดเหล็กเสริมตวัเสาเขม็ 
( 11 ) รายละเอียดอุปสรรค และความล่าชา้ของงาน 
( 12 ) แผนภูมิแสดงปริมาณคอนกรีตและระดบัความลึก 
( 13 ) เวลาท่ีใชเ้ทคอนกรีต 
( 14 ) เวลาท่ีใชใ้นการใส่โครงเหล็กเสริม 
( 15 ) เวลาท่ีใชใ้นการเจาะ 

 
4.10 การทดสอบการรับน ้าหนกัของเสาเขม็ 

การทดสอบให้ใช้เสาเข็มในกลุ่มฐานรากเป็นตวัทดสอบได ้การทดสอบให้ทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM 1143-81 โดยผูรั้บจา้งตอ้งจดัส่งเอกสารแบบการติดตั้งเคร่ืองมือการทดสอบมา
ใหว้ศิวกรผูค้วบคุมงานพิจารณาอนุมติัก่อน 

การรายงานผลการทดสอบการรับน ้าหนกัของเสาเข็ม หลงัจากท่ีการทดสอบฯ ไดเ้สร็จส้ิน
ลงแลว้ ผูรั้บจา้งจะตอ้งส่งรายงานผลการทดสอบเสาเข็มนั้นต่อตวัแทนผูว้่าจา้งหรือผูค้วบคุมงาน
ภายใน 5 วนั  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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( 1 ) ตารางแสดงค่าน ้าหนกับรรทุกและการทรุดตวั 
( 2 ) กราฟแสดงผลการทดสอบในรูปของเวลา-น ้าหนกั-การทรุดตวั 
( 3 ) หมายเหตุเก่ียวกบัส่ิงผดิปกติท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการทดสอบการบรรทุกน ้าหนกัของเสาเขม็ 
( 4 ) สรุปรายงานผลการทดสอบฯ จะตอ้งไดรั้บการลงนามรับรองโดยวศิวกรของผูรั้บจา้ง  

 
5. การรับรองต าแหน่งของเสาเข็ม  

5.1 ผูรั้บจา้งจะพน้ภาระรับผิดชอบต าแหน่งของเสาเข็มว่าถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญา เม่ือผูรั้บจา้ง
ก่อสร้างอาคารออกใบรับรองวา่ถูกตอ้งตามแบบหรือเม่ือไม่มีการแจง้โดยลายลกัษณ์อกัษรจากผู ้
วา่จา้ง วา่มีความบกพร่องของต าแหน่งเป็นระยะเวลา 360 วนั หลงัจากรับมอบงานเป็นทางการ 

5.2 ความสะดวกในการตรวจสอบงาน ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาเคร่ืองมือท่ีจ าเป็น ส าหรับการตรวจสอบ
คุณภาพของงาน ตามท่ีผูค้วบคุมงานตอ้งการโดยมิชกัชา้ พร้อมท่ีจะอ านวยความสะดวกในการ
ตรวจสอบนั้นทนัที การท่ีผูรั้บจา้งจดัเตรียม หรือจดัหาเคร่ืองมือส าหรับการตรวจไม่ทนัแลว้จะ
อา้งเป็นสาเหตุท างานล่าชา้ไม่ได ้

5.3 ผูรั้บจา้งจะตอ้งด าเนินการท าแบบก่อสร้างจริง (As Built Drawing) ของงานเสาเข็มท่ีท าไปแลว้
ทั้งหมด ส่งมอบให้แก่ผูค้วบคุมงานของผูว้า่จา้งภายใน 15 วนั ภายหลงังานเสาเข็มแลว้เสร็จและ
ตอ้งก่อนเร่ิมการขดุดินท าฐานราก 

 
6. ความรับผดิชอบของผู้รับจ้างต่อผลงานทีท่ า  

6.1 ผูรั้บจา้งยงัคงตอ้งรับผิดชอบต่อผลการท าเสาเข็มอยา่งเต็มท่ี ถา้ผูรั้บจา้งส่วนก่อสร้างอาคารยงัไม่
ออกใบรับรองต าแหน่งของเสาเข็ม หรือภายใน 360 วนัหลงัจากการรับมอบงานเป็นทางการโดย
ผูค้วบคุมงาน  

6.2 การตดัเสาเข็มให้อยู่ในระดบัและการขนเสาเข็มท่ีตดัแลว้ไปทิ้ง ให้เป็นความรับผิดชอบของผู ้
รับจา้งส่วนก่อสร้างอาคาร ทั้งน้ี ยกเวน้การตดัเสาเข็มซ่ึงผูรั้บจา้งตอ้งท าเพื่อประโยชน์ของผู ้
รับจา้งเอง  

 
7. เสาเข็มทดสอบ  

 จ านวนเสาเข็มทดสอบจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1 ตน้ ซ่ึงผูอ้อกแบบอาจจะก าหนดให้ท าการทดสอบ
เสาเข็มในผงัตามท่ีระบุไวใ้นแบบ โดยใชเ้สาเข็มในผงัเป็นเสาเข็มสมอ (ซ่ึงจะก าหนดต าแหน่ง
ให้ก่อนท าการทดสอบ และการเสนอราคาให้แยกหมวดน้ีไวต่้างหาก) เสาเข็มทดสอบจะตอ้ง
สอดคลอ้งกบับทก าหนดเก่ียวกบัการท างานเสาเข็มน้ีทุกประการดว้ยอุปกรณ์อยา่งเดียวกบัท่ีใช้
ท างานเสาเขม็ตน้อ่ืน ๆ ในงานเดียวกนัน้ี  
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ก. การทดสอบการบรรทุกน ้ าหนกัของเสาเข็ม หลงัจากท่ีท างานเสาเข็มทดสอบเสร็จแลว้ ผูรั้บจา้ง
จะตอ้งจดัท าการทดสอบการบรรทุกน ้ าหนกัของเสาเข็ม โดยตอ้งเสนอรายละเอียดของเคร่ืองมือ
ท่ีจะใชใ้นการทดสอบต่อผูค้วบคุมงาน เคร่ืองมือท่ีใชจ้ะตอ้งสามารถเพิ่มน ้ าหนกับรรทุกได ้โดย
ไม่ท าใหเ้กิดความสั่นสะเทือนต่อเสาเขม็ทดสอบ ผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูจ้ดัหาเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม 
ส าหรับใช้อ่านค่าน ้ าหนกับรรทุกท่ีกดลงบนเสาเข็ม และอ่านค่าการทรุดตวัของเสาเข็มเม่ือเพิ่ม
น ้ าหนกับรรทุกแต่ละคร้ังไดอ้ยา่งละเอียด ทั้งน้ี ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบเสียก่อน เคร่ืองมือท่ีใช ้
จะตอ้งมีสมรรถนะใชง้านอยา่งนอ้ยสามเท่าของค่าน ้ าหนกับรรทุกท่ีออกแบบไวส้ าหรับเสาเข็มท่ี
จะทดสอบท่ีระบุ จุดท่ีใชเ้ทียบในการวดัการทรุดตวัของเสาเขม็ จะตอ้งอยูห่่างจากเสาเข็มทดสอบ
ให้เพียงพอท่ีจะไม่มีโอกาสเกิดการกระทบกระเทือนใด ๆ ได ้ (ควรใชเ้สาเข็มถาวร ซ่ึงมีขนาด 
และชนิดเดียวกบัเสาเข็มทดสอบ ถา้ท าได)้ การวดัการทรุดตวัของเสาเข็ม เม่ือรับน ้ าหนกับรรทุก
จะตอ้งกระท าโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีมีความละเอียดสูง เช่นมาตรคู่ตรึงติดกบัคานและตรวจสอบระดบั 
โดยผูค้วบคุมงาน ผูรั้บจา้งจะตอ้งท าหัวเสาเข็มทดสอบให้ได้ระดบัหรือหล่อคอนกรีตครอบ 
เพื่อให้พื้นท่ีท่ีจะรองรับน ้ าหนกักดอยูใ่นระนาบราบ จากนั้น จะตอ้งวางแผน่เหล็กบนหวัเสาเข็ม
อีกทีหน่ึง และจะตอ้งทดสอบการบรรทุกน ้ าหนกัของเสาเข็มทดสอบ หลงัจากไดท้  างานเสาเข็ม
แลว้เสร็จไม่นอ้ยกวา่ 10 วนั 

ข. วิธีการทดสอบการบรรทุกน ้ าหนกัของเสาเข็ม การทดสอบให้ด าเนินการตามล าดบัขั้น โดยผูรั้บ
จ้างจะต้องเสนอรายละเอียดของวิธีการทดสอบ ให้ผูอ้อกแบบพิจารณาและขออนุมัติก่อน
ด าเนินการ 
ขั้นแรก ใหบ้รรทุกน ้าหนกัถึงค่าท่ีก าหนดไวใ้นแบบแลว้ลดลงเหลือศูนย ์
ขั้นท่ีสอง ให้บรรทุกน ้ าหนกัใหม่จากศูนยจ์นถึง 2.5 เท่าของน ้ าหนกับรรทุกท่ีก าหนด แลว้

ลดลงเหลือศูนย ์

 ดงัรายละเอียดการทดสอบต่อไปน้ี  
(1) จดบนัทึกลกัษณะรายละเอียดของเสาเขม็ท่ีทดสอบ  
(2) ในชุดแรกใหเ้พิ่มน ้าหนกัทดสอบเป็นจ านวนหน่ึงเท่าท่ีออกแบบไวโ้ดยให้เพิ่มน ้ าหนกัเป็น

ขั้น ๆ ดงัน้ี 25%, 50%, 75%, 100%  
(3) ในแต่ละขั้นของน ้ าหนกัท่ีเพิ่มให้ใชอ้ตัราการเพิ่มประมาณ 1 มม. ต่อนาที อ่านค่าทรุดตวั

ของเสาเขม็ท่ี 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240 นาทีและทุก ๆ 2 ชัว่โมง  
(4) การเพิ่มน ้ าหนกัแต่ละขั้นกระท าไดต่้อเม่ืออตัราการทรุดตวัลดลงถึง 0.30 มม. ต่อชัว่โมง 

แต่ตอ้งมีเวลาของการบรรทุกน ้าหนกัในขั้นนั้น ๆ ไม่นอ้ยกวา่ 60 นาที  
(5) ท่ีน ้าหนกั 100% ตอ้งรักษาน ้าหนกัทดสอบไวเ้ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 24 ชม.  
(6) ใหล้ดน ้าหนกัทดสอบทุก ๆ ชัว่โมง และเป็นขั้น ๆ ดงัน้ี 50%, 25%, 0%  
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(7) บนัทึกค่าคืนตวั (REBOUND) ของเสาเขม็ในขอ้ 6 ท่ี 1, 2, 4, 8, 15, 30, 45 และ 60 นาที แต่
ท่ีน ้าหนกั 0% ใหบ้นัทึกต่อไปทุก ๆ ชม. จนกระทัง่ค่าของการคืนตวัคงท่ี  

(8) ชุดสองใหเ้พิ่มน ้าหนกัทดสอบใหเ้ป็นจ านวน 2.5 เท่าท่ีออกแบบไวโ้ดยให้เพิ่มน ้ าหนกัเป็น
ขั้น ๆ ดงัน้ี 25%, 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 175%, 200%, 225%, 250%  

(9) อ่านค่าทรุดตวัของเสาเข็มท่ี 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240 นาที และทุก ๆ 2 
ชัว่โมง  

(10) การเพิ่มน ้าหนกัแต่ละขั้นกระท าไดต่้อเม่ืออตัราการทรุดตวัลดลงถึง 0.30 มม.ต่อชัว่โมง แต่
ตอ้งมีเวลาของการบรรทุกน ้าหนกัไม่นอ้ยกวา่ 60 นาที  

(11) ท่ีน ้าหนกั 250% ตอ้งรักษาน ้าหนกัทดสอบไวเ้ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 24 ชม.  
(12) ให้ลดน ้ าหนกัทดสอบทุก ๆ ชัว่โมง และเป็นขั้น ๆ ดงัน้ี 200%, 150%, 100%, 50%  และ 

0%  
(13) บนัทึกค่าคืนตวัของเสาเข็มในขอ้ (12) ท่ี 1, 2, 4, 8, 15, 30, 45 และ 60 นาที แต่ท่ีน ้ าหนกั 

0% ใหอ่้านต่อไปทุกๆ ชัว่โมง จนกระทัง่ค่าของการคืนตวัคงท่ี 
(14) การทดสอบในแต่ละชุดจะตอ้งท าหลงัจากการคืนตวัของเข็มคงท่ีแลว้ ไม่น้อยกว่า 12 

ชัว่โมง 
(15) การทดสอบซ ้ า ถา้หากวา่ผลการทดสอบไม่เป็นท่ีพอใจ และผูว้า่จา้งตอ้งการให้ท าซ ้ า (โดย

ใชเ้สาเขม็ Test และ Anchor pile ชุดเดิม) ทางผูรั้บจา้งจะตอ้งท าให ้โดยไม่คิดเงินเพิ่ม  
 

ค. การรายงาน หลงัจากท่ีท าการทดสอบการบรรทุกน ้ าหนกัไดเ้สร็จส้ินแลว้ ผูรั้บจา้งจะตอ้งส่งรายงาน
ผลการทดสอบเสาเขม็นั้นจ านวน 5 ชุด ต่อผูค้วบคุมงาน โดยลงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

(1) รายละเอียดของเสาเขม็  ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นขอ้ 4.9  
(2) ตารางแสดงค่าน ้ าหนกับรรทุกและการทรุดตวัท่ีอ่านไดใ้นระหวา่งการบรรทุกและการลด

น ้าหนกัท่ีกระท าบนเสาเขม็  
(3) กราฟแสดงผลการทดสอบในรูปของเวลา-น ้าหนกับรรทุก-การทรุดตวั  
(4) หมายเหตุเก่ียวกบัส่ิงผดิปกติท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการบรรทุกน ้าหนกัของเสาเขม็  
(5) รายงานผลการทดสอบเสาเข็ม จะตอ้งไดรั้บการลงนามรับรองโดยวิศวกรของผูรั้บจา้งผูมี้

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพตั้งแต่ระดบัสามญัวศิวกรข้ึนไป 
ง. การยกเลิกการทดสอบเสาเขม็ ในกรณีท่ีมีการทดสอบเสาเขม็จ าเป็นตอ้งหยดุชะงกัดว้ยเหตุผลดงัน้ี  

(1) แม่แรงหรือมาตรวดัช ารุด  
(2) การยดึกบัเสาเขม็สมอไม่เพียงพอหรือไม่มัน่คงพอ  
(3) หวัเสาเขม็ร้าวหรือช ารุด หรือ  
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(4) การตั้งระดบัพื้นฐานไม่ถูกตอ้ง หรือมีการกระทบกระเทือนต่อระดบัและมาตรวดั ให้
ยกเลิกการทดสอบและผลการทดสอบนั้น และด าเนินการทดสอบการบรรทุกน ้ าหนกัอีก
ชุดหน่ึง ตามค าแนะน าของผูค้วบคุมงาน โดยผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย 
รวมถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตามมา  

จ. ความประลยัของเสาเขม็ เสาเขม็จะถือวา่ประลยัเม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
(1) ส่วนหน่ึงส่วนใดของเสาเขม็โก่ง แตก หรือบิดเบ้ียวจากรูปเดิมหรือแนว หรือต าแหน่งเดิม  
(2) ระยะทรุดตวัสูงสุดท่ีหัวเสาเข็มเกิน 12 มิลลิเมตร เม่ือรับน ้ าหนกั 2.5 เท่าของน ้ าหนกั

บรรทุกใชง้าน เป็นเวลา 24 ชัว่โมง หรือระยะทรุดคงตวั หลงัจากการคืนตวัเม่ือลดน ้ าหนกั
บรรทุกออกหมดแลว้มีค่าเกิน 6 มิลลิเมตร  

(3) ค่าการทรุดตวัท่ีน ้าหนกัประลยั จะตอ้งไม่เกิน 25 มิลลิเมตร  

ฉ. ความสามารถในการรับน ้ าหนักปลอดภยัของเสาเข็ม ค่าน ้ าหนักบรรทุกปลอดภยัท่ียอมให้ของ
เสาเขม็ทดสอบใหคิ้ดตามเกณฑ์ ค่าท่ีนอ้ยกวา่ของ  

(1) ร้อยละ 40 ของน ้ าหนกับรรทุกซ่ึงท าให้เกิดการทรุดตวัเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ โดยท่ีน ้ าหนกั
บรรทุกไม่เปล่ียนแปลง หรือ ณ จุดท่ีน ้ าหนกับรรทุกทดสอบค่อย ๆลดลงหรืออยู่คงท่ี 
ในขณะท่ีเสาเขม็ทรุดตวัในอตัราสม ่าเสมอ  

(2) ร้อยละ 40 ของน ้าหนกับรรทุก ณ จุดท่ีท าการทรุดตวัทั้งหมดมีค่าเท่ากบั 0.25 มิลลิเมตรต่อ
ตนั (1000 กิโลกรัม) ของน ้าหนกับรรทุกท่ีกระท าอยู ่ 

(3) ร้อยละ 40 ของน ้ าหนกับรรทุกท่ีจุดตดักนัระหวา่งเส้นสัมผสัสองเส้น ซ่ึงลากจาก ส่วนท่ี
เป็นเส้นตรงของกราฟระหวา่งน ้าหนกับรรทุกกบัระยะทรุดตวั  
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หมวดงานดิน 
  

1. ขอบเขตของงาน 

1.1 ผูรั้บจา้งจะตอ้งท าการวางผงั ก าหนดแนวและระดบัของอาคารโดยถูกตอ้ง  
1.2 ผูรั้บจา้งจะตอ้งท าการรังวดับริเวณและส่งผลการรังวดัมาให้ผูค้วบคุมงานพิจารณาเพื่อให้ความ

เห็นชอบก่อน จึงจะลงมือท าการก่อสร้างได ้
 

2. ข้อก าหนดทัว่ไป 
2.1 การขุดดินเพื่อท าการก่อสร้างฐานรากและส่วนก่อสร้างใตดิ้นอ่ืนๆ ผูรั้บจา้งจะตอ้งศึกษาวางแผน

และจดัเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม ส าหรับการด าเนินการขุดดินน้ี ทั้งน้ี ผูรั้บจา้งจะตอ้ง
จดัท าแผนการขุดดิน รายการจ านวนและรายละเอียดประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ี ใช ้
ส าหรับงานขดุดิน พร้อมทั้งกรรมวธีิในการป้องกนัการพงัทลายของดินอนัเน่ืองมาจากบริเวณท่ีขุด 
และการถมดินกลบั จนถึงการบดอดัแน่นอย่างละเอียดให้ผูค้วบคุมงานพิจารณาอนุมติัก่อนลงมือ
ท าการขดุดิน 

2.2 ผูรั้บจา้งจะตอ้งขดุดินออกให้ไดต้ามขนาดท่ีตอ้งการ เช่น ความกวา้ง ความยาว ความลึก โคง้ต่างๆ 
และความเอียงลาด ซ่ึงได้แสดงไวใ้นแบบการก่อสร้าง โดยจะต้องให้ขนาดในมิติต่างๆ ท่ีขุด
เหมาะสมและสะดวกแก่การด าเนินงาน ทั้งน้ีผูรั้บจา้งจะตอ้งด าเนินการดว้ยความประณีต เรียบร้อย
พอสมควร ก่อนลงมือปฏิบติังานจะตอ้งจดัเตรียมแนวระยะและระดบัต่างๆ ให้เรียบร้อย โดยก่อน
การขดุดิน จะตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคุมงานท าการตรวจสอบต่างๆ ก่อนด าเนินงาน 

2.3 ในกรณีท่ีผูค้วบคุมงานพิจารณาเห็นวา่ดินท่ีขุดข้ึนมาไดน้ี้มีคุณสมบติัสามารถใชเ้ป็นดินถมกลบัได ้
ผูรั้บจา้งจะตอ้งขนยา้ยน าดินไปทิ้งกองไวใ้นบริเวณท่ีท่ีผูค้วบคุมงานอนุมติั โดยจะตอ้งจดักองให้
อยูใ่นสภาพเรียบร้อย ไม่กีดขวางการท างานหรือทางระบายน ้าใดๆ และตอ้งไม่กองในลกัษณะท่ีจะ
ท าใหโ้ครงสร้างเสียหาย 

2.4 ผูรั้บจา้งจะตอ้งขนงานดินท่ีไม่ตอ้งการ วสัดุอ่ืนๆ ขยะและส่ิงปฏิกูลต่างๆ ออกจากสถานท่ีก่อสร้าง
ทนัที 

2.5 ผูรั้บจา้งตอ้งควบคุมให้งานขุดดินทั้งหมดอยู่ในสภาพท่ีไม่มีน ้ าขงั เน่ืองจากฝนตก น ้ าท่วม น ้ าเสีย
จากท่ีต่างๆ หรือปัญหาเร่ืองน ้ าจากเหตุใดๆ ผูรั้บจา้งตอ้งแจง้ให้ผูค้วบคุมงานทราบก่อนงานขุดดิน
ทุกคร้ังวา่ไดมี้การเตรียมอุปกรณ์ซ่ึงมีคุณภาพและประสิทธิภาพจ านวนเพียงพอ ส าหรับการแกไ้ข
ปัญหาเร่ืองน ้าไวป้ระจ าสถานท่ีก่อสร้างแลว้ 
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2.6 การตรวจสอบงานขดุดิน ผูรั้บจา้งตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคุมงานท าการตรวจสอบและอนุมติังานขุดดินท่ี
เสร็จก่อนงานคอนกรีต โดยก าหนดระยะเวลาให้พอเพียงกบัการตรวจงานของผูค้วบคุมงาน และ
ลู่ทางท่ีสะดวกในการเขา้ตรวจสอบ 

2.7 การขุดดินต ่ากว่าระดบัท่ีตอ้งการ ในกรณีท่ีผูรั้บจา้งขุดดินต ่ากว่าระดบัท่ีตอ้งการ ผูค้วบคุมงาน
สามารถสั่งการใหผู้รั้บจา้งท าการถมกลบัใหไ้ดร้ะดบัท่ีตอ้งการดว้ยคอนกรีตหยาบ (1:3:6) โดยผูรั้บ
จา้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายและรับผดิชอบงานทั้งส้ิน 

 
3. การป้องกนั 

ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัใหมี้มาตรการในการเตรียมการ ป้องกนัอุบติัเหตุต่างๆ และความเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนไดก้บับุคคล ทรัพยสิ์น และงานก่อสร้าง ทั้งในเวลากลางวนัและกลางคืน อนัเน่ืองมาจากงานขุดดิน 
โดยเฉพาะในยามกลางคืนจะตอ้งจดัเตรียมให้มีไฟแสงสว่างแก่บริเวณก่อสร้างให้ทัว่ทุกจุด ทั้งน้ี ผูรั้บจา้ง
จะตอ้งรับผิดชอบโดยตรงในการจดัเตรียมการป้องกนั และค่าใชจ่้ายในการชดเชยการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
จากอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจากการขุดดินน้ี ผูรั้บจา้งตอ้งรับผิดชอบในการจดัเตรียมการป้องกนัการพงัทลายของ
ดิน เน่ืองจากการขุดดิน งานคอนกรีตหรือวสัดุอ่ืนๆ หรือปริมาณคนงานท่ีเพิ่มข้ึน ผูรั้บจา้งตอ้งรับผิดชอบ
เตม็ท่ีในความเสียหายต่อโครงสร้าง อาคาร และอ่ืนๆ ท่ีอยูข่า้งเคียงเน่ืองจากการพงัทลายของการขุดดินหรือ
ถมดิน วิธีการป้องกนัการพงัทลายของดิน ผูรั้บจา้งเป็นผูเ้สนอต่อผูค้วบคุมงาน เพื่อขอความเห็นชอบ ความ
เห็นชอบของผูค้วบคุมงานมิไดห้มายความว่าผูรั้บจา้งจะพน้ภาระความรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
และเวลาท่ีเสียไปในการแกไ้ข 

 
4. การขุดดินรอบหัวเสาเข็ม และหลุมฐานราก 

4.1 การขดุดินรอบหวัเสาเขม็ ผูรั้บจา้งจะตอ้งขดุดว้ยความระมดัระวงัและจะตอ้งคอยตรวจสอบระยะ 
แนว ต าแหน่งของเสาเข็มต่างๆ เพื่อมิให้การขุดดินน้ีเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหาย ช ารุด หรือ
เคล่ือนตวัหนีห่างผดิศูนยไ์ป ผูรั้บจา้งจะเป็นผูรั้บผดิชอบโดยตรงต่อค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน ใน
อนัท่ีจะแกไ้ข ซ่อมแซม หรือเพิ่มเสาเข็มใหม่ ส าหรับเสาเข็มตน้ท่ีไดรั้บความเสียหาย ทั้งน้ีการ
ซ่อมแซมแกไ้ขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีผูค้วบคุมงานเห็นชอบ 

4.2 ผูรั้บจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงท่ีไม่คาดว่าจะมีอยู่ รวมถึงระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ อนัเน่ืองมาจากการขุดดิน ผูรั้บจา้งจะตอ้งรีบด าเนินการซ่อมแซม แกไ้ขส่ิง
ดงักล่าวให้ดีเรียบร้อย พร้อมทั้งรับผิดชอบในการป้องกนั แกไ้ขและโยกยา้ย เพื่อมิให้เกิดปัญหา
ข้ึนอีกในระหวา่งการก่อสร้าง 

4.3 ในกรณีดินฐานรากท่ีขุดเป็นดินอ่อน ดินร่วน ผูรั้บจา้งจะตอ้งท าผนงักนัดินชัว่คราว เพื่อป้องกนั
ดินพงัในระหว่างการขุดดิน ส่วนดินอ่อนกน้หลุมฐานรากผูรั้บจา้งจะตอ้งขุดลอกออกให้หมด 
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โดยอยู่ในดุลยพินิจของผูค้วบคุมงาน พร้อมทั้งให้ใช้ทรายหยาบถมแทนท่ีดินอ่อนนั้น จนได้
ระดับท่ีต้องการก่อนท าการเทคอนกรีตหยาบตามท่ีก าหนดในแบบรูปหรือรายละเอียด
ประกอบการก่อสร้าง 

4.4 ส าหรับงานโครงสร้างทั้งหมดซ่ึงสัมผสักบัดินชั้นล่าง ผูรั้บจา้งตอ้งรองดว้ยชั้นทรายหนาไม่นอ้ย
กวา่ 10 ซม กระจายให้ทัว่พร้อมกบับดอดัก่อนเทคอนกรีตหยาบ ทรายท่ีใชต้อ้งเป็นทรายแม่น ้ าท่ี
สะอาด โดยมีปริมาณของกรวดเพียงเล็กนอ้ย 

4.5 การขุดดินฐานราก จะตอ้งขุดให้ไดข้นาดและไดร้ะดบัในกรณีท่ีขุดลึกกวา่ระดบัท่ีก าหนด ซ่ึงได้
ก าหนดไวใ้นแบบรูป ผูรั้บจา้งจะตอ้งท าการเทคอนกรีตหยาบ ให้ไดร้ะดบัตามท่ีก าหนดไวแ้ทน
ดินส่วนท่ีขดุเกินออกไป 

4.6 การเพิ่มเติมในการขดุดิน ในกรณีท่ีผูค้วบคุมงานมีความเห็นวา่จ าเป็นจะตอ้งขุดดินเพิ่มอีก เพื่อให้
สะดวกต่อการวางและถอดไมแ้บบ ผูรั้บจา้งจะตอ้งด าเนินการโดยจะคิดค่าใชจ่้ายใด ๆ เพิ่มมิได ้

 
5. การถมดินกลบั 

5.1 การตรวจสอบก่อนถมดินไม่ว่ากรณีใด ผูรั้บจา้งจะท าการถมดินกลบัก่อนท่ีผูค้วบคุมงานจะท า
การตรวจสอบสภาพของคอนกรีตงานฐานราก ก าแพงบ่อเก็บน ้าและอ่ืนๆ ไม่ได ้

5.2 การถมรอบๆ โครงสร้าง ผูรั้บจา้งตอ้งถมในลกัษณะพร้อมกนัทนัทีดว้ยวสัดุ ซ่ึงผูค้วบคุมงานเห็น
ควร ไม่อนุญาตให้ถมเพียงบางส่วน อยา่งไรก็ตามผูค้วบคุมงานมีสิทธิสั่งการตามแต่เห็นสมควร 
เพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัเสาเขม็ได ้

5.3 การถมภายในอาคารดว้ยดิน ซ่ึงผูค้วบคุมงานเห็นชอบ ผู ้รับจา้งตอ้งถมไม่เกินชั้นละ 25 ซม. แต่
ละชั้นต้องบดอดัจนกระทัง่สภาพดินแน่น โดยบดอดัแต่ละชั้นให้ได้ 95% Modified Proctor 
Density Test โดยผูรั้บจา้งเป็นผูด้  าเนินการ และออกค่าใชจ่้ายในการทดสอบ หากผลการทดสอบ
ไม่ไดต้ามก าหนด ผูรั้บจา้งตอ้งท าการบดอดัและทดสอบใหม่ โดยผูรั้บจา้งจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย
และเวลาท่ีเพิ่มข้ึนไม่ได ้

5.4 การทดสอบเพื่อใหไ้ดค้วามหนาแน่นของการถมดิน เพื่อใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี ผูค้วบคุมงานจะเป็นผู ้
เลือกต าแหน่งท่ีจะท าการทดสอบ หากส่วนใดไม่ไดค้วามแน่นตามท่ีก าหนด ผูรั้บจา้งจะตอ้งท า
การบดอดัใหม่  
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หมวดงานฐานรากอาคาร 
 

1. หลกัการทัว่ไป 
 งานในหมวดน้ี รวมถึงงานฐานรากอาคาร และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบังานฐานรากเพื่อให้การก่อสร้าง
เป็นไปตามระบุในแบบรูปและรายการละเอียด 

 
2. ขอบเขตของงาน 
 ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดุ แรงงาน และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นไปในการก่อสร้างงานฐานรากท่ีระบุใน
รูปแบบรายละเอียดและในขอ้ก าหนดน้ี 

 
3. งานเกีย่วกบัฐานราก 

3.1 การขุดหลุม หากเป็นดินร่วนปนทราย ดินอ่อนหรือชิดกบัส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ จะตอ้งจดัท าผนงักนั
ดินชัว่คราวท่ีมีความมัน่คงแข็งแรงพอเพื่อป้องกนัดินพงั หากมีน ้ าใตดิ้นมาก จะตอ้งขุดบ่อพกัน ้ า
ใกลบ้ริเวณหลุมฐานรากให้ลึกกว่าระดบัฐานรากเพื่อให้น ้ าจากบริเวณกน้หลุมฐานรากไหลมา
รวมกนัแลว้สูบน ้าออกต่อไป 

3.2 งานคอนกรีตกน้หลุม ก่อนเทคอนกรีตจะตอ้งสูบน ้ ากน้หลุมออกจนหลุมสามารถปฏิบติังานได ้
ให้ขุดปรับแต่งดินก้นหลุมแล้วปรับด้วยทรายหยาบหรือหินเกล็ดจนแน่นได้ระดับ แล้วจึงเท
คอนกรีตก้นหลุมโดยใช้ส่วนผสม 1:3:5 ความหนาและรายละเอียดตามแบบรูป ระหว่างเท
คอนกรีตกน้หลุมจะตอ้งสูบน ้าออกอยูเ่สมอ 

3.3 การวางเหล็ก เม่ือเทคอนกรีตกน้หลุมแข็งตวัแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมง จึงวางเหล็กตะแกรงโดย
หนุนใหเ้หล็กสูง จากคอนกรีตกน้หลุม 75 มม.ดว้ยลูกปูน แลว้จึงตั้งเหล็กแกนเสาหรือก าแพงถ่าง
ออกมุม เหล็กทุกเส้นตอ้งงอปลาย แลว้จึงยึดให้แน่นดว้ยลวดผูกเหล็ก ทั้งน้ีเหล็กตอม่อน้ีตอ้งได้
ด่ิง ไดฉ้าก ไดแ้นว ตรงตามแบบรูป และรายละเอียด ก่อนเทคอนกรีตตอ้งตั้งไมแ้บบดา้นขา้ง และ
ใหผู้ค้วบคุมงานตรวจสอบใหถู้กตอ้งก่อน จึงจะด าเนินการเทคอนกรีตได ้

3.4 ไมแ้บบ การเทฐานรากจะตอ้งตั้งไมแ้บบดา้นขา้งทุกคร้ัง โดยให้ความสูงของไมแ้บบสูงเท่าความ
หนาของฐานรากนั้นๆ การวางไมแ้บบให้วางบนผิวคอนกรีตกน้หลุมทุกดา้น ส่วนการถอดไม้
แบบใหป้ฏิบติัตามรายการคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กทัว่ไปส าหรับงานก่อสร้างอาคาร 

3.5 คอนกรีต ปฏิบติัตามรายการคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กทัว่ไปส าหรับงานก่อสร้างอาคาร 
การเทคอนกรีตใหเ้ทจนเตม็ไมแ้บบ ส่วนการถมดินกลบคอนกรีตจะตอ้งภายหลงัการเทคอนกรีต
แลว้เสร็จ ไม่นอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมง จึงจะถมดินกลบได ้
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หมวดงานแบบหล่อคอนกรีต 
 

1. ขอบเขตของงาน  
ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดุ แรงงาน และอุปกรณ์ ท่ีจ  าเป็นในการท าแบบหล่อ และค ้ายนัให้ถูกตอ้ง มี

ความมัน่คงแข็งแรงเพียงพอตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง และมีขนาด มิติ ท่ีสอดคลอ้งกบัช้ินส่วนท่ีจะท าการ
หล่อคอนกรีต 
 
2. การค านวณออกแบบ  

2.1 การวเิคราะห์ ผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นฝ่ายค านวณออกแบบงานแบบหล่อ โดยตอ้งค านึงถึง การโก่งตวั
ขององคอ์าคารต่างๆ อยา่งระมดัระวงั และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูค้วบคุมงานก่อน จึงจะน าไปใช้
ก่อสร้างได ้ 

2.2 ค ้ายนั 
2.2.1 เม่ือใช้ค  ้ายนั การต่อหรือวิธีการค ้ ายนัซ่ึงไดจ้ดทะเบียนสิทธิบตัรไว ้จะตอ้งปฏิบติัตาม

ขอ้แนะน าของผูผ้ลิตเก่ียวกบัความสามารถในการรับน ้ าหนกัอย่างเคร่งครัด ผูค้  านวณ
ออกแบบจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้แนะน าของผูผ้ลิตอย่างเคร่งครัด ในเร่ืองการยึดโยง และ
น ้าหนกับรรทุกปลอดภยั ส าหรับความยาวระหวา่งท่ียดึของค ้ายนั 

2.2.2 หา้มใชก้ารต่อแบบทาบในสนามเกินกวา่อนัสลบัอนัส าหรับค ้ายนัใตแ้ผน่พื้นหรือไม่เกิน
ทุกๆ สามอนัส าหรับค ้ายนัใตค้าน และไม่ควรต่อค ้ายนัเกินกว่าหน่ึงแห่ง นอกจากจะมี
การยึดทะแยงท่ีจุดต่อทุกๆ แห่ง การต่อค ้ายนัดงักล่าวจะตอ้งกระจายให้สม ่าเสมอทัว่ไป
เท่าท่ีจะท าได้ รอยต่อจะตอ้งไม่อยู่ใกล้กบัก่ึงกลางของตวัค ้ายนั โดยไม่มีท่ียึดดา้นขา้ง
หรือก่ึงกลางระหวา่งจุดยดึดา้นขา้ง ทั้งน้ี เพื่อป้องกนัการโก่ง 

2.2.3 จะตอ้งค านวณออกแบบรอยต่อให้ตา้นทางการโก่ง และการดดัเช่นเดียวกบัองคอ์าคารท่ี
รับแรงดดัอ่ืนๆ วสัดุท่ีใชต่้อค ้ายนัจะตอ้งไม่สั้นกวา่หน่ึงเมตร  

2.3 การยึดทะแยง ระบบแบบหล่อจะต้องค านวณออกแบบให้ถ่ายแรงทางขา้งล่างลงสู่พื้นดินใน
ลกัษณะปลอดภยัตลอดเวลาจะตอ้งจดัให้มีการยึดทะแยงทั้งในระนาบด่ิงและระนาบราบตาม
ตอ้งการ เพื่อใหมี้สติฟเนสสูง และเพื่อป้องกนัการโก่งขององคอ์าคารเด่ียวๆ 

2.4 ฐานรากส าหรับงานแบบหล่อ จะตอ้งค านวณออกแบบฐานรากซ่ึงจะเป็นแบบวางบนดิน ฐานแผ่
หรือเสาเขม็ใหถู้กตอ้งเหมาะสม 
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2.5 การทรุดตวั แบบหล่อจะตอ้งสร้างใหส้ามารถปรับระดบัทางแนวด่ิงได ้เพื่อเป็นการชดเชยกบัการ
ทรุดตวัท่ีอาจเกิดข้ึน เพื่อให้เกิดการทรุดตวัน้อยท่ีสุดเม่ือรับน ้ าหนกัเต็มท่ี ในกรณีท่ีใช้ไม ้ตอ้ง
พยายามใหมี้จ านวนรอยต่อทางแนวราบนอ้ยท่ีสุด โดยเฉพาะจ านวนรอยต่อซ่ึงแนวเส้ียนบรรจบ
บนแนวเส้ียนดา้นขา้ง ซ่ึงอาจใช้ล่ิมสอดท่ียอดหรือกน้ของค ้ายนัอย่างใดอย่างหน่ึง แต่จะใช้ทั้ง
สองปลายไม่ได ้ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถปรับแกก้ารทรุดตวัท่ีไม่สม ่าเสมอทางแนวด่ิงได ้หรือเพื่อ
สะดวกในการถอดแบบ  

 
3. รูปแบบ  

3.1 ก่อนจะด าเนินการสร้างแบบหล่อ ผู ้รับจ้างจะต้องส่งรายการค านวณและรูปแบบแสดง
รายละเอียดของงานแบบหล่อเพื่อให้ผูค้วบคุมงานพิจารณาและให้ความเห็นชอบ การให้ความ
เห็นชอบโดยผูค้วบคุมงานตามแบบท่ีเสนอหรือแกไ้ขมา มิไดห้มายความวา่ ผูรั้บจา้งจะหมดความ
รับผิดชอบท่ีจะตอ้งท าการก่อสร้างให้ดี และดูแลรักษาให้แบบหล่ออยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี
ตลอดเวลา 

3.2 สมมติฐานในการค านวณออกแบบ ในแบบรายละเอียดส าหรับแบบหล่อจะตอ้งแสดงค่าต่างๆ ท่ี
ส าคญัตลอดจนสภาพการบรรทุกน ้ าหนกั รวมทั้งน ้ าหนกับรรทุกจร อตัราการบรรทุก ความสูง
ของคอนกรีตท่ีจะปล่อยลงมาก อตัราการเทคอนกรีต น ้ าหนกัอุปกรณ์เคล่ือนท่ีซ่ึงอาจตอ้งท างาน
บนแบบหล่อ แรงดนัฐาน หน่วยแรงต่างๆ ท่ีใชใ้นการค านวณออกแบบและขอ้มูลท่ีส าคญัอ่ืนๆ 

3.3 รายการต่างๆ ท่ีตอ้งปรากฎในรูปแบบส าหรับงานแบบหล่อ จะตอ้งมีรายละเอียดต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  
ก. สมอ ค ้ายนัและการยดึโยง 
ข. การปรับแบบหล่อในท่ีระหวา่งเทคอนกรีต 
ค. แผน่กั้นน ้า ร่องล้ิน และส่ิงท่ีจะตอ้งสอดไว ้
ง. นัง่ร้าน 
จ. รูน ้าตา หรือรูท่ีเจาะไวส้ าหรับเคร่ืองจ้ี (ถา้ก าหนด) 
ฉ. ช่องส าหรับท าความสะอาด 
ช. รอยต่อในขณะก่อสร้าง รอยต่อส าหรับควบคุม และรอยต่อขยายตวั ตามท่ีระบุไวใ้นแบบ 
ซ. แถบมนส าหรับมุมท่ีไม่ฉาบ (เปลือย) 
ฌ. การยกทอ้งคาน และพื้นกนัแอ่น 
ญ. การเคลือบผวิแบบหล่อ 
ฎ. รายละเอียดในการค ้ ายนั ปกติจะไม่ยอมให้มีการค ้ ายนัซ้อน นอกจากผูค้วบคุมงานจะ

อนุญาต  
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4. การก่อสร้าง 
4.1 บททัว่ไป 

4.1.1 แบบหล่อจะตอ้งไดรั้บการตรวจก่อน จึงจะเรียงเหล็กเสริมได ้
4.1.2 แบบหล่อจะตอ้งแน่นและทึบพอควร โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อของระนาบแบบหล่อ เพื่อ

ป้องกนัไม่ใหม้อร์ตา้ไหลออกระหวา่งการเทคอนกรีต 
4.1.3 แบบหล่อจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่ น มอร์ต้าและส่ิงแปลกปลอมอ่ืนๆ ในกรณีท่ีไม่

สามารถเขา้ถึงก้นแบบจากภายในได้จะตอ้งจดัช่องไวส้ าหรับให้สามารถขจดัส่ิงท่ีไม่
ตอ้งการต่างๆ ออกก่อนเทคอนกรีต 

4.1.4 ห้ามน าแบบหล่อซ่ึงช ารุดจากการใชง้านคร้ังหลงัสุด จนถึงขั้นท่ีอาจท าลายผิวหนา้ หรือ
คุณภาพคอนกรีตไดม้าใชอี้ก 

4.1.5 ให้หลีกเล่ียงการบรรทุกน ้ าหนักบนคอนกรีตซ่ึงเทได้เพียงหน่ึงสัปดาห์ห้ามโยนของ
หนักๆ เช่น มวลรวม ไม้กระดาน เหล็กเสริม หรืออ่ืนๆ ลงบนคอนกรีตใหม่ๆ หรือ
แมก้ระทัง่การกองวสัดุ 

4.1.6 ห้ามโยนหรือกองวสัดุก่อสร้างบนแบบหล่อ ในลกัษณะท่ีจะท าให้แบบหล่อนั้นช ารุด 
หรือเป็นการเพิ่มน ้าหนกัมากเกินไป  

 
4.2 ฝีมือ ใหร้ะมดัระวงัเป็นพิเศษในขอ้ต่อไปน้ี เพื่อใหแ้น่ใจวา่จะไดง้านท่ีมีฝีมือดี 

4.2.1 รอยต่อของค ้ายนั 
4.2.2 การสลบัจุดร่วมหรือรอยต่อในแผน่ไมอ้ดั การยดึโยง 
4.2.3 การรองรับค ้ายนัท่ีถูกตอ้ง 
4.2.4 จ านวนเหล็กเส้นส าหรับยดึหรือท่ีจบัและต าแหน่งท่ีเหมาะสม 
4.2.5 การขนัเหล็กเส้นส าหรับยดึ หรือท่ีจบัใหดึ้งพอดี 
4.2.6 ก าลงัแบกทานใตดิ้นชั้นโคลนจะตอ้งมีอยา่งเพียงพอ 
4.2.7 การต่อค ้ายนักบัจุดร่วมจะตอ้งแขง็แรงพอท่ีจะตา้นแรงยกหรือแรงบิด ณ จุดร่วมนั้นๆ ได ้
4.2.8 การเคลือบผิวแบบหล่อจะตอ้งกระท าก่อนเรียงเหล็กเสริมและจะตอ้งไม่ใช้ในปริมาณ

มากเกินไปจนเป้ือนเหล็ก 
4.2.9 รายละเอียดของรอยต่อส าหรับควบคุม และรอยต่อขณะก่อสร้าง 

 
4.3 ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให ้

4.3.1 ความคลาดเคล่ือนจากแนวสายด่ิงในแต่ละชั้น 0.2 มม./ม. แต่ไม่เกิน 2.0 มม. 
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4.3.2 ความคลาดเคล่ือนจากระดบัหรือจากความลาดท่ีระบุในแบบในช่วง 10 เมตรไม่เกิน 15 
มม. 

4.3.3 ความคลาดเคล่ือนของแนวอาคารจากแนวท่ีก าหนดในแบบ และต าแหน่งเสา ผนงัและ
ประจนัท่ีเก่ียวขอ้งในช่วง 10 เมตรไม่เกิน 2.0 มม. 

4.3.4 เสา คาน พื้นและผนงั ความคลาดเคล่ือนของขนาดของหน้าตดัเสา คาน  และความหนา
ของแผน่พื้นและผนงั ลด 5 มม. เพิ่ม 10 มม. 

4.3.5 ฐานราก ความคลาดเคล่ือนจากขนาดในแบบ ลด 20 มม. เพิ่ม 50 มม. ความคลาดเคล่ือน
ในความหนา ลด 50 มม. เพิ่ม 100 มม. 

4.3.6 บนัได ความคลาดเคล่ือนของขั้นลูกตั้ง 2.5 มม. ลูกนอน 5.0 มม.  
 

4.4 งานปรับแบบหล่อ 
4.4.1 ก่อนเทคอนกรีต 

4.4.1.1 จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ ส าหรับให้ความสะดวก ในการจดัการเคล่ือนตวัของ
แบบหล่อขณะเทคอนกรีตไวท่ี้แบบส่วนท่ีมีท่ีรองรับ 

4.4.1.2 หลงัจากตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนเทคอนกรีต จะต้องยึดล่ิมท่ีใช้ในการจดั
แบบใหไ้ดท่ี้แน่นหนา 

4.4.1.3 จะตอ้งยึดแบบหล่อกบัค ้ายนัขา้งใตใ้ห้แน่นหนา พอท่ีจะไม่เกิดการเคล่ือนตวั
ทั้งทางด้านขา้ง และดา้นข้ึนลงของส่วนหน่ึงส่วนใดของระบบหล่อทั้งหมด
ขณะเทคอนกรีต 

4.4.1.4 จะตอ้งเผื่อระดบั และมุมมนไว ้ส าหรับรอยต่อต่าง ๆ ของแบบหล่อ การทรุด
ตวั การหดตวัของไม ้การแอ่นเน่ืองจากน ้ าหนกับรรทุกคงท่ีและการหดตวัทาง
อีลาสติคขององค์อาคารในแบบหล่อ ตลอดจน การยกทอ้งคานและพื้นซ่ึง
ก าหนดไวใ้นแบบก่อสร้าง 

4.4.1.5 จะตอ้งจดัเตรียมวธีิปรับระดบั หรือแนวของค ้ายนัในกรณีท่ีเกิดการทรุดตวัมาก
เกินไป เช่น ใชล่ิ้มหรือแม่แรง 

4.4.1.6 ควรจัดท าทางเดินส าหรับอุปกรณ์ท่ีเคล่ือนท่ีได้โดยท าเสาหรือขารองรับ
ตามแต่จะตอ้งการ และตอ้งวางบนแบบหล่อหรือองค์อาคารท่ีเป็นโครงสร้าง
โดยตรงไม่ควรวางบนเหล็กเสริม นอกจากจะท าท่ีรองรับเหล็กนั้นเป็นพิเศษ 
แบบหล่อจะตอ้งพอเหมาะกบัท่ีรองรับของทางเดินดงักล่าว โดยยอมให้เกิด
การแอ่น ความคลาดเคล่ือนหรือการเคล่ือนตวัทางขา้งไม่เกินค่าท่ียอมให ้ 
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4.4.2 ระหวา่งและหลงัการเทคอนกรีต 
4.4.2.1 ในระหว่างและภายหลงัการเทคอนกรีต จะตอ้งตรวจสอบระดบัการยกทอ้ง

คานพื้นและการไดด่ิ้งของระบบแบบหล่อโดยใช้อุปกรณ์ตามขอ้ 4.4.1.1 หาก
จ าเป็นใหรี้บด าเนินการแกไ้ขทนัทีในระหวา่งการก่อสร้าง หากปรากฏวา่แบบ
หล่อเร่ิมไม่แขง็แรงและแสดงใหเ้ห็นวา่เกิดการทรุดตวัมากเกินไปหรือเกิดการ
โก่งบิดเบ้ียวแลว้ ใหห้ยดุงานทนัที หากเห็นวา่ส่วนใดจะช ารุดตลอดไปก็ให้ร้ือ
ออก และเสริมแบบหล่อใหแ้ขง็แรงยิง่ข้ึน 

4.4.2.2 จะตอ้งมีผูค้อยเฝ้าสังเกตุแบบหล่ออยู่ตลอดเวลา เพื่อท่ีเม่ือเห็นว่าสมควรจะ
แก้ไขส่วนใดจะได้ด าเนินการไดท้นัที ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีน้ีตอ้งปฏิบติังานโดยถือ
ความปลอดภยัเป็นหลกัส าคญั 

4.4.2.3 การถอดแบบหล่อและท่ีรองรับ หลงัจากเทคอนกรีตแลว้จะตอ้งคงท่ีรองรับไว้
กบัท่ีเป็นเวลาไม่น้อยกว่าท่ีก าหนดขา้งล่างน้ี ในกรณีท่ีใช้ปูนซีเมนต์ชนิดให้
ก าลงัสูงเร็วอาจลดระยะเวลาดงักล่าวลงไดต้ามความเห็นชอบของผูค้วบคุม
งาน 
ค ้ายนัใตค้าน   21 วนั 
ค ้ายนัใตแ้ผน่พื้น   21 วนั 
ผนงั    48 ชัว่โมง  
เสา     48 ชัว่โมง 
ขา้งคานและส่วนอ่ืน ๆ  48 ชัว่โมง 

ถา้ผูรั้บจา้งตอ้งการท่ีจะถอดแบบก่อนท่ีก าหนดไว ้ให้ท าขอ้เสนอต่อผู ้
ควบคุมงานเพื่ออนุมติัโดยการหล่อลูกปูนเพิ่มข้ึนจากเดิม และให้ทดสอบหา
ก าลงัอดัก่อนท่ีจะถอดแบบ  

อย่างไรก็ดี ผูค้วบคุมงานอาจสั่งให้ยืดเวลาการถอดแบบออกไปอีกได ้
หากเห็นเป็นการสมควร ถ้าปรากฏว่ามีส่วนหน่ึงส่วนใดของงานเกิดช ารุด
เน่ืองจากถอดแบบเร็วเกินกวา่ก าหนด ผูรั้บจา้งจะตอ้งทุบส่วนนั้นทิ้ง และสร้าง
ข้ึนใหม่แทนทั้งหมด โดยเป็นค่าใชจ่้ายของผูรั้บจา้งเองทั้งส้ิน 

 
5. วสัดุส าหรับงานแบบหล่อ 

ผูรั้บจา้งอาจเลือกใชว้สัดุใดก็ไดท่ี้เหมาะสมในการท าแบบหล่อ แต่ผิวคอนกรีตท่ีไดจ้ะตอ้งตรงตาม
ขอ้ 6  "การแต่งผวิคอนกรีต" ทุกประการ  
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6. การแต่งผวิคอนกรีต  
6.1 คอนกรีตส าหรับอาคาร 

6.1.1 การแต่งผิว จะกระท าได้ต่อเม่ือคอนกรีตแข็งตวัแลว้ และอยู่ในต าแหน่งท่ีถูกตอ้งและ
ตอ้งมีขนาดและชนิดของผิวตรงตามท่ีก าหนดทั้งในบทก าหนด และ/หรือรูปแบบทาง
วศิวกรรม และ/หรือทางสถาปัตยกรรม 

6.1.2 ส าหรับแผน่พื้นหลงัคา รวมทั้งกนัสาดและดาดฟ้า หา้มขดัมนัผิวเป็นอนัขาด นอกจากใน
แบบจะระบุไว ้ 

6.2 การแต่งผิวถนนในบริเวณอาคาร การแต่งผิวถนนอาจใชมื้อหรือเคร่ืองจกัรกลก็ได ้ในทนัทีท่ีแต่ง
ผิวเสร็จให้ตรวจสอบระดบัด้วยไมต้รงยาว 3 เมตร ส่วนท่ีเวา้ให้เติมด้วยคอนกรีตท่ีมีส่วนผสม
เดียวกนั ส าหรับส่วนท่ีโคง้นูนใหต้ดัออกแลว้แต่งผวิใหม่  

 
7. การแก้ไขผวิทีไ่ม่เรียบร้อย  

7.1 ทนัทีท่ีถอดแบบจะตอ้งท าการตรวจสอบหากพบวา่ผิวคอนกรีตไม่เรียบร้อย ผูรั้บจา้งจะตอ้งแจง้ให้
ผูค้วบคุมงานทราบทนัที และจะตอ้งเสนอวิธีการแกไ้ขให้ผูค้วบคุมให้ความเห็นชอบ เม่ือผูค้วบคุม
งานใหค้วามเห็นชอบวธีิการแกไ้ขแลว้ ผูรั้บจา้งตอ้งด าเนินการซ่อมในทนัที 

7.2 หากปรากฏว่ามีการซ่อมแซมผิวคอนกรีตก่อนได้รับการตรวจสอบและให้ความเห็นชอบโดยผู ้
ควบคุมงาน คอนกรีตส่วนนั้นอาจถือเป็นคอนกรีตเสียได ้

 
8. งานน่ังร้าน 

เพื่อความปลอดภยัผูรั้บจา้งควรปฏิบติัตาม "ขอ้ก าหนดนัง่ร้านงานก่อสร้างอาคาร" ในมาตรฐาน
ความปลอดภยัของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
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หมวดงานเหลก็เสริมคอนกรีต 
 

1. ขอบเขตของงาน  
 ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดุ แรงงาน และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในงานก่อสร้างงานเหล็กเสริมคอนกรีตให้
ถูกตอ้งตามระบุในแบบ และรายการก่อสร้าง ถา้ไม่ระบุไวใ้นแบบรายละเอียดให้ยดึถือตามมาตรฐานของ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  

 
2. เหลก็เสริมคอนกรีต  
 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตตอ้งเป็นเหล็กเส้นใหม่ท่ีไม่เคยใชง้านมาก่อนมีผวิสะอาด ไม่มีสนิมขุมเกาะ
ไม่เป้ือนน ้ ามนั ไม่มีรอยแตกร้าว มีใบรับรองและแสดงคุณภาพจากโรงงานผูผ้ลิต (Mill Sheet) และตอ้งมี
คุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี  

2.1  เหล็กเส้นกลม ( Plain Bar) ผวิเรียบ ชั้นคุณภาพ SR-24 (มอก.20-2543) 
ก. มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางเล็กกวา่ หรือเท่ากบั 9 มม. 
ข. แรงเคน้ถึงสูงสุด (Maximum Tensile Stress) ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3,900 กก./ตร.ซม. 
ค. แรงเคน้ถึงจุดยดื ไม่นอ้ยกวา่ 2,400 กก./ตร.ซม 
ง. ความยืด (Elongation) ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 21% ในช่วงความยาว 5 เท่าของขนาด

เส้นผา่ศูนยก์ลางของเหล็กเส้นนั้น 
จ. คุณสมบติัอ่ืน ๆ ตรงตาม มอก.20-2543 

2.2 เหล็กเส้นขอ้ออ้ย (Deformed Bar) ชั้นคุณภาพ SD-40 (มอก. 24-2548) 
ก. มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางโตกวา่ หรือเท่ากบั 10 มม. 
ข. แรงเคน้ถึงสูงสุดตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 5,700 กก./ตร.ซม. 
ค. แรงเคน้ถึงจุดยดื ไม่นอ้ยกวา่ 4,000 กก./ตร.ซม. 
ง. ความยืดตอ้งมีค่าไม่น้อยกว่า 15% ในช่วงความยาว 5 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง

ของเหล็กเส้นนั้น 
จ. คุณสมบติัอ่ืน ๆ ตรงตาม มอก. 24-2548 

ในกรณีท่ีผูรั้บจา้งตอ้งการใช้เหล็กเสริมเส้นกลม และ/หรือขอ้ออ้ยท่ีมีคุณสมบติันอกเหนือจากท่ี
ระบุไวข้า้งตน้ จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูค้วบคุมงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

คุณภาพของเหล็กท่ีใช้เสริมคอนกรีตจะต้องตรงตามเกณฑ์ก าหนดของส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม ทั้งขนาด น ้าหนกั และคุณสมบติัอ่ืน ๆ  
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ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัส่งตวัอย่างเหล็กเสริมไปทดสอบยงัสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้โดยผูรั้บจา้งตอ้งเป็นผู ้
ออกค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการทดสอบและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  รายงานผลการทดสอบให้จดัส่งส าเนารวม 3 ชุด 
ใหผู้ค้วบคุมงานภายใน 1 สัปดาห์ 

  
3. ความคลาดเคล่ือนทีย่อมให้ 

3.1 ส าหรับเหล็กเส้นกลม ใหเ้ป็นไปตามระบุใน มอก. 20-2543    
3.2 ส าหรับเหล็กขอ้ออ้ย  ใหเ้ป็นไปตามระบุใน มอก. 24-2548 

 
4. การเกบ็วสัดุ 

4.1 เหล็กเส้นท่ีน ามาใชใ้นงานก่อสร้างน้ี จะตอ้งเก็บไวใ้นท่ีมีหลงัคาคลุม และมีฝากั้น ก าบงัแดด ฝน 
และความช้ืนได ้และจะตอ้งวางไวบ้นยกพื้นสูงอยา่งนอ้ย 25 ซม. หา้มวางบนพื้นดินโดยเด็ดขาด 

4.2 เหล็กเส้นท่ีน ามาใช ้จะตอ้งเก็บวางไว ้โดยมิใหเ้กิดการบิดงอเสียรูปทรงได ้
4.3 เม่ือน าเหล็กเส้นไปใชง้าน เหล็กเส้นนั้นจะตอ้งปราศจากฝุ่ น สี น ้ามนั หรือสนิม 
4.4 เหล็กเส้นท่ีน ามาใชง้าน จะตอ้งแยกเก็บไวต้ามขนาดต่างๆ โดยมีป้ายบอกขนาดไวอ้ยา่งชดัเจน  

 
5. การตัดและดัดเหลก็เส้น  

5.1 หา้มตดัเหล็กเส้นโดยวธีิเผาใหร้้อน นอกจากไดรั้บการยนิยอมจากผูค้วบคุมงาน 
5.2 ผูรั้บจา้ง จะตอ้งตดัและดดัเหล็กตามขนาด รูปร่าง และความยาวท่ีแสดงไวใ้นแบบ และตามตาราง

การตดัและดดัเหล็ก (Bar Bending Schedule) ซ่ึงผูค้วบคุมงานพิจารณาอนุมติัแลว้ ตารางการตดั
และดดัเหล็ก ผูรั้บจา้งจะตอ้งยื่นขออนุมติัจากผูค้วบคุมงานอย่างน้อย 7 วนั ก่อนท่ีจะท าการตดั
และดดัเหล็ก 

5.3 การดดัเหล็กคอมา้ความลาดเอียงของคอมา้ จะตอ้งดดัเอียงเป็นมุม 45 ทั้งหมด นอกจากระบุไวใ้น
รูปแบบรายละเอียดใหเ้ป็นอยา่งอ่ืน การดดัโคง้ตามมุมตอ้งใชรั้ศมีภายในเท่ากบั 6 เท่า ของขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลางของเหล็กเส้นนั้น  
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6. การต่อเหลก็เสริม  

6.1 ตารางรอยต่อในเหล็กเสริม 

ชนิดขององคอ์าคาร ชนิดของรอยต่อ ต าแหน่งของรอยต่อ 

คาน แผน่พื้น และผนงั ต่อทาบ ต่อเช่ือม (ส าหรับเหล็ก
ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางมากกวา่ 
250 มม. 

 

มาตรฐานประกอบการออกแบบ
อาคาร  เพื่อตา้นทานการ
สั่นสะเทือนของแแผน่ดินไหว 
(มยผ. 1301-50 กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย 

เสา ต่อทาบ ต่อเช่ือม (ส าหรับเหล็ก
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางมากกว่า 25 
มม.) 

ฐานราก ควรหลีกเล่ียง 

 
6.2 รอยต่อของเหล็กเสริมแต่ละเส้นท่ีอยู่ขา้งเคียง ต้องไม่อยู่ในแนวเดียวกัน  และควรเหล่ือมกัน

ประมาณ 1.0 เมตร หากไม่จ  าเป็นจริง ๆ แลว้ห้ามต่อเหล็ก การต่อเหล็กนอกเหนือจากท่ีระบุและ
แสดงไวใ้นแบบ จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูค้วบคุมงานก่อน และปริมาณเหล็กท่ีทาบกนัเกินกวา่
ท่ีจ  าเป็นหรือท่ีแสดงไวใ้นแบบ เป็นความรับผดิชอบของผูรั้บจา้ง 

6.3 การต่อเหล็ก อาจท าไดห้ลายวธีิ คือ 
ก. ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งต่อเหล็กเสริมนอกจุดท่ีก าหนดในแบบ หรือท่ีระบุในตาราง ทั้ง

ต าแหน่งและวธีิต่อจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูค้วบคุมงาน 
ข. ในรอยต่อแบบทาบ ระยะทาบตอ้งไม่น้อยกว่า 48 เท่าของเส้นผ่าศูนยก์ลางของเหล็กเส้นใน

กรณีของเหล็กเสริมกลมธรรมดา และ 40 เท่า ส าหรับเหล็กขอ้ออ้ย แลว้ให้ผูกมดัดว้ยลวดผูก
เหล็กเบอร์ 16 S.W.G. 

ค. ส าหรับเหล็กเสริมท่ีโผล่ทิ้งไว ้เพื่อจะเช่ือมต่อกบัเหล็กของส่วนท่ีจะต่อเติมภายหลงัจะตอ้ง
หาทางป้องกนัมิใหเ้สียหายและผกุร่อน 

ง. การต่อเหล็กเสริมโดยวธีิเช่ือม จะตอ้งให้ก าลงัของรอยเช่ือมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 125 ของก าลงั
ของเหล็กเสริมนั้น ก่อนเร่ิมงานเหล็กจะตอ้งท าการทดสอบก าลงัของรอยต่อเช่ือมโดยสถาบนั
ท่ีเช่ือถือได ้โดยผูรั้บจา้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย ผูรั้บจา้งจะตอ้งส่งส าเนาผลการทดสอบอยา่งนอ้ย 
3 ชุดใหผู้ค้วบคุมงาน 

จ. ณ หนา้ตดัใด ๆ จะมีรอยต่อของเหล็กเสริมเกินร้อยละ 25 ของจ านวนเหล็กเสริมทั้งหมดไม่ได ้
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ฉ. รอยต่อทุกแห่งจะตอ้งไดรั้บการตรวจและอนุมติัโดยผูค้วบคุมงานก่อนเทคอนกรีต รอยต่อซ่ึง
ไม่ไดรั้บการอนุมติัใหถื้อวา่เป็นรอยต่อเสีย อาจถูกหา้มใชไ้ด ้

 
7. การใช้เหลก็ขนาดอ่ืน  
 การใช้เหล็กขนาดอ่ืนท่ีผิดจากท่ีแสดงไวใ้นแบบ จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูค้วบคุมงาน และ
เหล็กเสริมท่ีน ามาใชแ้ทนน้ี จะตอ้งมีพื้นท่ีหนา้ตดัเทียบเท่า หรือมากกวา่ท่ีแสดงไวใ้นแบบ  
 
8. การจัดยดึเหลก็เข้าที่ 

8.1 เหล็กเสริมจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบ และอนุมติัโดยผูค้วบคุมงาน ท่ีจะไม่ท าให้เหล็กเสริมนั้น
เคล่ือนออกไปจากต าแหน่งท่ีถูกตอ้ง ขณะท่ีท าการเทคอนกรีตได ้

8.2 เหล็กเสริมจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบ และอนุมติัโดยผูค้วบคุมงานก่อนท่ีจะเร่ิมเทคอนกรีตได ้
8.3 เหล็กเสริมแนวนอนจะตอ้งมีวตัถุรองรับ เช่น  เหล็ก หรือลูกปูน (ห้ามใช้ไมห้รือหิน) และจะตอ้ง

ท าให้เหล็กเสริมดงักล่าว ติดแน่นอยูก่บัท่ีถูกตอ้งตามแบบ ไม่เคล่ือนยา้ยขณะเทคอนกรีต โดยการ
ใชล้วดผกูเหล็กเบอร์ 16 SWG ใหผ้กู 2 ทบท่ีจุดตดักนัของเหล็กเสริมทุกจุด 

 
9. ลวดผูกเหลก็ 

ทุกๆ จุดตดัของเหล็กเสริม จะตอ้งผูกให้ติดกนัดว้ยลวดผูกเหล็กเบอร์ 16 SWG โดยให้ปลายลวด
ซ่อนอยูภ่ายในเน้ือของส่วนของโครงสร้างนั้น 

 
10. การเกบ็ตัวอย่างเหลก็เส้นเพ่ือการทดสอบ 

10.1 ผูรั้บจา้งจะตอ้งตดัเหล็กเส้นทุกขนาด แต่ละขนาดไม่นอ้ยกวา่ 5 ท่อน ยาวท่อนละ 1.20 เมตร 
10.2 การเก็บตวัอยา่งเหล็กเส้น จะตอ้งเก็บจากกองเหล็กท่ีอยูใ่นพื้นท่ีท่ีก่อสร้างต่อหนา้ผูค้วบคุมงาน 
10.3 การเก็บเหล็กเส้นตวัอยา่ง ให้เก็บตวัอยา่งหน่ึงเส้นต่อจ านวนเหล็กเส้นทุก ๆ 100 เส้น เศษของร้อย

เส้นใหถื้อเป็นร้อยเส้น หรืออยูใ่นดุลยพ์ินิจของผูค้วบคุมงาน 
10.4 เหล็กเส้นตวัอยา่งจะตอ้งทดสอบโดยสถาบนัท่ีผูค้วบคุมงานเห็นชอบ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อยูใ่นความ

รับผดิชอบของผูรั้บจา้ง 
10.5 ถา้ปรากฏวา่ เหล็กเส้นตวัอยา่งท่ีน าไปทดสอบนั้น มีคุณภาพไม่ตรงตามขอ้ก าหนดท่ีไดร้ะบุ การท่ี

จะน าเหล็กเส้นจากกองท่ีเก็บตวัอย่างมาใช้งานได้หรือไม่อย่างไรนั้น ข้ึนอยู่กบัดุลยพ์ินิจของผู ้
ควบคุมงานท่ีจะให้ผูรั้บจา้งจดัหาเหล็กท่ีมีคุณภาพได้ตามขอ้ก าหนดมาเปล่ียนให้ใหม่ หรือเพิ่ม
จ านวนเหล็กเสริมใหม้ากข้ึน โดยท่ีผูรั้บจา้งจะคิดเงินเพิ่มมิได ้
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หมวดงานคอนกรีต 
  
1. ขอบเขตของงาน  

ผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูจ้ดัหาวสัดุ อุปกรณ์ และแรงงานในการก่อสร้างงานคอนกรีตหล่อกบัท่ี ให้
เป็นไปตามระบุในแบบรูปและรายการละเอียด  

ในกรณีท่ีไม่ไดร้ะบุในแบบรูป หรือรายการละเอียด รายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบั องคอ์าคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก และงานคอนกรีตทั้งหมด ให้เป็นไปตาม "มาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก" 
ฉบบัท่ี 1008-38 ของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ทุกประการ  
 
2. วสัดุ  

วสัดุต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี จะตอ้งเป็นไปตามบทก าหนด และเกณฑก์ าหนดต่างๆ ดงัน้ีคือ 
2.1 ปูนซีเมนต ์ จะตอ้งเป็นปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์ ตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมท่ี มอก.15-

2514 ชนิดท่ีเหมาะสมกบังาน และตอ้งเป็นปูนซีเมนตท่ี์แห้งไม่จบัตวัเป็นกอ้น 
2.2 น ้า น ้าท่ีใชผ้สมคอนกรีต   จะตอ้งเป็นน ้าท่ีสะอาดและสามารถน าไปด่ืมได ้   ยกเวน้น ้าท่ีมีเกลือ

โซเดียม  หรือเกลือโปแตสเซียม หรือน ้าตาลละลายอยู ่ และจะตอ้งปราศจากไขมนั น ้ามนัและ
ตะกอนแขวนลอยปนอยู ่

2.3 มวลรวม มวลรวมท่ีใชส้ าหรับคอนกรีตจะตอ้งแขง็แกร่ง มีความคงตวั เฉ่ือย ไม่ท าปฏิกิริยา
กบัด่างในปูนซีเมนต ์ มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียด ใหถื้อเป็นวสัดุคนละอยา่ง มวลรวม
หยาบแต่ละขนาด หรือหลายขนาดผสมกนัจะตอ้งมีส่วนขนาดคละตามเกณฑก์ าหนดของ
ขอ้ก าหนด ASTM ท่ีเหมาะสม 

2.4 สารผสมเพิ่ม ส าหรับคอนกรีตใหใ้ชส้ารผสมเพิ่มชนิดช่วยในการไหล หรือลดการหดตวั โดยใช้
ตามค าแนะน าของผูผ้ลิตอยา่งเคร่งครัด นอกจากท่ีกล่าวน้ี หา้มใชส้ารผสมเพิ่มชนิดอ่ืนหรือ
ปูนซีเมนตท่ี์ผสมสารเหล่านั้น นอกจากจะไดรั้บอนุญาตจากผูค้วบคุมงาน การใชส้ารผสมเพิ่มทุก
ชนิด ผูรั้บจา้งจะตอ้งส่งรายละเอียดและผลทดสอบใหผู้ค้วบคุมงานพิจารณา และใหค้วามเห็นชอบ
ก่อนน าไปใชง้าน 

2.5 การเก็บวสัดุ ให้เก็บปูนซีเมนตไ์วใ้นอาคาร ถงั หรือไซโลท่ีป้องกนัความช้ืน และความสกปรกได ้
และในการส่งใหส่้งในปริมาณเพียงพอท่ีจะไม่ท าใหง้านคอนกรีตตอ้งชะงกั หรือล่าชา้ ไม่วา่กรณี
ใดจะตอ้งแยกวสัดุท่ีส่งมาแต่ละคร้ังใหเ้ป็นสัดส่วนไม่ปะปนกนั  
2.5.1. การส่งมวลรวมหยาบใหส่้งแยกขนาดไปยงัสถานท่ีก่อสร้าง นอกจากจะไดรั้บอนุมติัจากผู ้

ควบคุมงานใหเ้ป็นไปอยา่งอ่ืน  
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2.5.2. การกองมวลรวม จะตอ้งกองในลกัษณะท่ีจะป้องกนัมิใหป้ะปนกบัมวลรวมกองอ่ืน ซ่ึงมี
ขนาดต่างกนั เพื่อใหเ้ป็นไปตามน้ี อาจจะตอ้งท าการทดสอบวา่ ส่วนขนาดคละ ตลอดจน 
ความสะอาดของมวลรวมตรงตามเกณฑก์ าหนดหรือไม่ โดยเก็บตวัอยา่ง ณ ท่ีท่ีท าการ
ผสมคอนกรีต  

2.5.3. ในการเก็บสารผสมเพิ่มตอ้งระวงัอยา่ใหเ้กิดการปนเป้ือน การระเหย หรือเส่ือมคุณภาพ
ส าหรับสารผสมเพิ่มชนิดท่ีอยูใ่นรูปสารลอยตวั หรือสารละลายท่ีไม่คงตวัจะตอ้งจดัหา
อุปกรณ์ ส าหรับกวน เพื่อใหต้วัยากระจายโดยสม ่าเสมอ ถา้เป็นสารผสมเพิ่มชนิดเหลว
จะตอ้งป้องกนัมิใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิมากนกั เพราะจะท าใหคุ้ณสมบติัของสาร
นั้นเปล่ียนแปลงไป  

 

3. คุณสมบัติของคอนกรีต  
3.1. องคป์ระกอบ คอนกรีต ตอ้งประกอบดว้ย ปูนซีเมนต ์ ทราย มวลรวมหยาบ น ้าและสารผสมเพิ่ม 

ตามแต่จะก าหนด ผสมใหเ้ขา้กนัเป็นอยา่งดี โดยมีความขน้เหลวท่ีพอเหมาะ  
3.2. ความขน้เหลว คอนกรีตท่ีจะใชก้บัทุกส่วนของงานจะตอ้งผสมใหเ้ขา้เป็นเน้ือเดียวกนั โดยมีความ

ขน้เหลวท่ีพอเหมาะท่ีสามารถท าใหแ้น่นไดภ้ายในแบบหล่อและรอบเหล็กเสริม และหลงัจากอดั
แน่นโดยการกระทุง้ดว้ยมือ หรือโดยวธีิสั่นท่ีไดรั้บความเห็นชอบแลว้ จะตอ้งไม่มีน ้าท่ีผวิคอนกรีต
มากเกินไป และจะตอ้งมีผิวหนา้เรียบ ปราศจากโพรง การแยกแยะรูพรุน และเม่ือแขง็ตวัแลว้
จะตอ้งมีก าลงัตามท่ีตอ้งการ ตลอดจนความทนทานต่อการแตกสลาย ความคงทนต่อการขดัสี 
ความสามารถในการกนัน ้า รูปลกัษณะและคุณสมบติัอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนด  

3.3. ก าลงัอดั คอนกรีตส าหรับแต่ละส่วนของอาคาร จะตอ้งมีก าลงัอดัไม่นอ้ยกวา่ค่าท่ีแสดงไวใ้นตาราง
ท่ี 3.1 ก าลงัอดัของแท่งตวัอยา่งใหคิ้ดท่ีอาย ุ28 วนัเป็นหลกัส าหรับปูนซีเมนตช์นิดท่ี 1 ธรรมดา แต่
ถา้ใชปู้นซีเมนตช์นิดท่ี 3 ซ่ึงใหก้ าลงัสูงเร็วใหคิ้ดท่ีอายุ 7 วนั    ทั้งน้ี ใหใ้ชแ้ท่งกระบอกคอนกรีต
ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 15 เซนติเมตร และสูง 30 เซนติเมตร ยกเวน้จะระบุในแบบไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
และผูรั้บจา้งสามารถใชต้วัอยา่งชนิดลูกบาศกข์นาด 15x15x15 เซนติเมตร แทนได ้ โดยให้
เปรียบเทียบค่าก าลงัอดัตามมาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กของวสท. 
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ตารางที ่3.1  การแบ่งประเภทคอนกรีตและเกณฑ์ก าหนดเกีย่วกบัก าลงัอดัของคอนกรีต  
 

 
ชนิดของการก่อสร้าง 

ค่าต ่าสุดของก าลงัอดัแท่งกระบอก 
คอนกรีตมาตรฐานหลงัเทแลว้ 28 วนั  

(กก./ตร.ซม.)  
 ฐานรากและเสาเขม็เจาะ 350 
 เสา ผนงั 350 
 คาน พ้ืน บนัได 350 
 คอนกรีตทบัหนา้ 350 
  

 
 

3.4. การยบุตวั การยบุของคอนกรีต ซ่ึงมีน ้าหนกัปกติ ซ่ึงหาโดย “วธีิทดสอบค่าการยบุของคอนกรีต" 
ซ่ึงใชปู้นซีเมนตป์อร์ตแลนด ์(ASTM C-143) จะตอ้งเป็นไปตามค่าท่ีใหไ้วใ้นตารางท่ี 3.2 ขา้งล่างน้ี 
หรือผูรั้บจา้งอาจเสนอค่าการยบุตวัของคอนกรีต เพื่อการท างานท่ีเหมาะสมใหผู้ค้วบคุมงาน
พิจารณาเป็นกรณีไป 

 
ตารางที ่3.2  ค่าการยุบส าหรับงานก่อสร้าง 
 

ชนิดของการก่อสร้าง 
สูงสุด 
(มม.) 

ต ่าสุด 
(มม.)  

 ฐานราก 10.0 5.0 
 เสา 15.0 10.0 
 คาน พ้ืน บนัได 10.0 5.0 
 ผนงัคอนกรีตเสริมเหลก็ 15.0 10.0 
 ครีบ ค.ส.ล. 15.0 10.0    
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3.5. ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบ ขนาดระบุใหญ่สุดของมวลรวมหยาบ จะตอ้งเป็นไป 
 ตามตารางท่ี 3.3 

 
ตารางที ่3.3  ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบทีใ่ช้กบัคอนกรีต 
 

ชนิดของการก่อสรา้ง 
ขนาดใหญ่สดุ  

(ซม.)  
 ฐานราก 4 

 เสา คาน 4 

 พืน้ บนัได 2 

 ผนงัคอนกรตีเสรมิเหลก็ 2 

 ครบี ค.ส.ล. 2   
 
4. การค านวณการออกแบบส่วนผสม  

4.1. หา้มมิใหน้ าคอนกรีตมาเทส่วนท่ีเป็นโครงสร้างใดๆ จนกวา่ส่วนผสมของคอนกรีตท่ีจะน ามาใช้
นั้นไดรั้บความเห็นชอบจากผูค้วบคุมงาน 

4.2. ก่อนเทคอนกรีตอยา่งนอ้ย 7 วนั ผูรั้บจา้งจะตอ้งเตรียมส่วนผสมคอนกรีตต่างๆ ในห้องปฏิบติัการ 
เพื่อใหผู้ค้วบคุมงานตรวจสอบและใหค้วามเห็นชอบก่อน 

4.3. การจดัสัดส่วนการผสม 
4.3.1. จะตอ้งหาอตัราส่วน น ้า : ปูนซีเมนตท่ี์เหมาะสม โดยการทดลองขั้นตน้ตามวธีิการ

ต่อไปน้ี 
4.3.1.1 ทดลองท าอตัราส่วนผสมคอนกรีตท่ีมีอตัราส่วน และความขน้เหลวท่ี

เหมาะสมกบังาน โดยเปล่ียนอตัราส่วน น ้า : ปูนซีเมนตอ์ยา่งนอ้ย 3 ค่า ซ่ึงจะ
ใหก้ าลงัต่าง ๆ กนั โดยอยูใ่นขอบข่ายของค่าท่ีก าหนดส าหรับงานน้ี และ
จะตอ้งค านวณออกแบบส าหรับค่าการยบุสูงสุดเท่าท่ียอมให ้

4.3.1.2 จากนั้นใหห้าปฏิภาคของวสัดุผสม แลว้ท าการทดสอบตามหลกัและวธีิการท่ี
ใหไ้วใ้นเร่ือง "ขอ้แนะน าวธีิการเลือกปฏิภาคส่วนผสมส าหรับคอนกรีต" 

4.3.1.3 ในอตัราส่วนน ้า : ปูนซีเมนตแ์ต่ละค่า ใหห้ล่อช้ินตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 3 ช้ิน 
ส าหรับแต่ละอาย ุเพื่อน าไปทดสอบโดยเตรียมและบ่มตวัอยา่งตาม "วธีิท าและ
บ่มช้ินตวัอยา่งคอนกรีตส าหรับใชท้ดสอบแรงอดั" (ASTM C192) และ
ทดสอบท่ีอาย ุ 7 และ 28 วนั การทดสอบใหป้ฏิบติัตาม "วธีิทดสอบก าลงัอดั
แท่งกระบอกคอนกรีต" (ASTM C-39) 
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4.3.1.4 ใหน้ าผลท่ีไดจ้ากการทดสอบ ไปเขียนเป็นกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
อตัราส่วนน ้า : ปูนซีเมนตแ์ละก าลงัของคอนกรีต โดยใหห้าค่าสูงสุดของ
อตัราส่วนน ้า : ปูนซีเมนตท่ี์จะใชจ้ะตอ้งไดม้าจากค่าท่ีแสดง โดยกราฟท่ีใหค้่า
ก าลงัต ่าสุดเกินร้อยละ 10 ของก าลงัท่ีก าหนดให ้ 

4.3.2. ใหใ้ชอ้ตัราส่วน น ้า : ปูนซีเมนตค์่าท่ีต ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ ในกรณีท่ีใชม้วลรวมหยาบ
ชนิดเมด็เล็ก เช่น ในผนงับาง ๆ หรือในท่ีท่ีเหล็กแน่นมาก จะตอ้งพยายามรักษาค่า
อตัราส่วนน ้า : ปูนซีเมนตใ์ห้คงท่ี เม่ือเลือกอตัราส่วน น ้า : ปูนซีเมนตท่ี์เหมาะสมไดแ้ลว้  
ใหห้าปฏิบติัภาคส่วนผสมของคอนกรีต ตามวธีิในขอ้ 4 ดงัอธิบายขา้งตน้  

  
5. การผสมคอนกรีต 

5.1. คอนกรีตผสมเสร็จ การผสมและการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ ใหป้ฏิบติัตาม “บทก าหนดส าหรับ
คอนกรีตผสมเสร็จ” (ASTM C-94) 

5.2. การผสมดว้ยเคร่ือง ณ สถานท่ีก่อสร้าง 
5.2.1 การผสมคอนกรีต ตอ้งใชเ้คร่ืองผสมชนิด ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากผูค้วบคุมงานแลว้  

ท่ีเคร่ืองผสม จะตอ้งมีแผน่ป้ายแสดงความจุและจ านวนรอบต่อนาทีท่ีเหมาะสม และผูรั้บ
จา้งจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้แนะน าเหล่าน้ีทุกประการ เคร่ืองผสมจะตอ้งสามารถผสมมวล
รวมปูนซีเมนตแ์ละน ้าใหเ้ขา้กนัโดยทัว่ถึง ภายในเวลาท่ีก าหนด และตอ้งสามารถปล่อย
คอนกรีตออกไดโ้ดยไม่เกิดการแยกแยะ 

5.2.2 ในการบรรจุวสัดุผสมเขา้เคร่ือง จะตอ้งบรรจุน ้าส่วนหน่ึงเขา้เคร่ืองก่อนแลว้จึงบรรจุ
ปูนซีเมนตแ์ละมวลรวมแลว้ค่อยๆ เติมน ้าส่วนท่ีเหลือ เม่ือผสมไปแลว้ประมาณหน่ึงในส่ี
ของเวลาผสมท่ีก าหนดจะตอ้งมีท่ีควบคุมมิใหป้ล่อยคอนกรีตก่อนจะถึงเวลาท่ีก าหนด 
และจะตอ้งปล่อยคอนกรีตออกใหห้มดก่อนท่ีจะบรรจุวสัดุใหม่ 

5.2.3 เวลาท่ีใชใ้นการผสมคอนกรีต ซ่ึงมีปริมาณตั้งแต่ 1 ลูกบาศกเ์มตรลงมาจะตอ้งไม่นอ้ย
กวา่ 2 นาที และใหเ้พิ่มอีก 20 วนิาที ส าหรับทุก ๆ 1 ลูกบาศกเ์มตร หรือส่วนของ
ลูกบาศกเ์มตรท่ีเพิ่มข้ึน  

 
6. การผสมต่อ  

6.1. ใหผ้สมคอนกรีตเฉพาะเท่าท่ีตอ้งการใชเ้ท่านั้นหา้มน าคอนกรีตท่ีก่อตวัแลว้มาผสมต่อเป็นอนั
ขาด แต่ใหทิ้้งไป 

6.2. หา้มมิใหเ้ติมน ้าเพื่อเพิ่มค่าการยบุเป็นอนัขาด การเติมน ้าจะกระท าได ้ ณ สถานท่ีก่อสร้างหรือท่ี
โรงผสมคอนกรีตกลาง โดยความเห็นชอบของผูค้วบคุมงานเท่านั้น   และไม่วา่ในกรณีใดจะเติม
น ้าในระหวา่งการขนส่งไม่ได ้ 
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7. การขนส่งและการเท 
7.1. การเตรียมการก่อนเท 

7.1.1 จะตอ้งขจดัคอนกรีตท่ีแขง็ตวัแลว้ และวสัดุแปลกปลอมอ่ืนๆ ออกจากดา้นในของอุปกรณ์
ท่ีใชใ้นการล าเลียงออกใหห้มด 

7.1.2 แบบหล่อจะตอ้งเสร็จเรียบร้อย จะตอ้งขจดัน ้าส่วนท่ีเกิน และวสัดุแปลกปลอมใดๆ ออก
ใหห้มด เหล็กเสริมผกูเขา้ท่ีเสร็จเรียบร้อย วสัดุต่างๆ ท่ีจะฝังในคอนกรีต ตอ้งยดึเขา้ท่ี
เรียบร้อยแลว้และการเตรียมการต่างๆ ทั้งหมดไดรั้บความเห็นชอบจากผูค้วบคุมงานแลว้ 
จึงจะด าเนินการเทคอนกรีตได ้

7.2 การล าเลียง วธีิการขนส่งและเทคอนกรีต  จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูค้วบคุมงานก่อน ใน
การขนส่งคอนกรีตจากเคร่ืองผสมจะตอ้งระมดัระวงัมิให้เกิดการแยกแยะหรือการสูญเปล่าของ
วสัดุผสม และตอ้งกระท าในลกัษณะท่ีจะท าใหไ้ดค้อนกรีตท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนด  

 
8. การเท 

8.1. ผูรั้บจา้งจะเทคอนกรีตส่วนหน่ึงส่วนใดของโครงสร้างยงัมิได ้ จนกวา่จะไดรั้บอนุมติัจากผู ้
ควบคุมงานเรียบร้อยแลว้และเม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้ ผูรั้บจา้งยงัไม่เร่ิมเทคอนกรีตภายใน 24 
ชัว่โมง จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูค้วบคุมงานอีกคร้ังหน่ึงจึงจะเทได ้

8.2. การเทคอนกรีตจะตอ้งกระท าต่อเน่ืองกนัตลอดทั้งพื้นท่ี รอยต่อขณะก่อสร้างจะตอ้งอยูท่ี่ต  าแหน่ง
ซ่ึงก าหนดไวใ้นแบบ หรือไดรั้บความเห็นชอบแลว้ การเทคอนกรีตจะตอ้งกระท าในอตัราท่ี
คอนกรีตซ่ึงเทไปแลว้ จะต่อกบัคอนกรีตท่ีจะเทใหม่ยงัคงสภาพเหลวพอท่ีจะเทต่อกนัได ้ หรือ
กล่าวอีกนยัหน่ึง หา้มมิใหเ้ทคอนกรีตต่อกบัคอนกรีต ซ่ึงเทไวแ้ลว้เกิน 60 นาที แต่จะตอ้งทิ้งไว้
ประมาณ 20 ชัว่โมงจึงจะเทต่อได ้

8.3. หา้มมิใหน้ าคอนกรีตท่ีแขง็ตวับา้งแลว้บางส่วนหรือแขง็ตวัทั้งหมด หรือท่ีมีวสัดุแปลกปลอมมา
เทปะปนกนัเป็นอนัขาด 

8.4. เม่ือเทคอนกรีตลงในแบบหล่อแลว้ จะตอ้งอดัคอนกรีตนั้นใหแ้น่นภายในเวลา 30 นาที นบัตั้งแต่
ปล่อยคอนกรีตออกจากเคร่ืองผสม นอกจากจะมีเคร่ืองกวนพิเศษส าหรับการน้ีโดยเฉพาะ หรือมี
เคร่ืองผสมติดรถซ่ึงจะกวนอยูต่ลอดเวลา ในกรณีเช่นนั้น ใหเ้พิ่มเวลาไดเ้ป็น 1 ชัว่โมงนบัตั้งแต่
บรรจุซีเมนตเ์ขา้เคร่ืองผสมและตอ้งเทภายใน 30 นาที นบัตั้งแต่ปล่อยคอนกรีตออกจากเคร่ือง
กวน นอกจากจะใชส้ารหน่วง (Retarder) ซ่ึงจะตอ้งขออนุมติัเป็นกรณี ๆ ไป 

8.5. จะตอ้งเทคอนกรีตใหใ้กลต้  าแหน่งสุดทา้ยมากท่ีสุด เพื่อหลีกเล่ียงการเกิดการแยกแยะอนั
เน่ืองมาจากการโยกยา้ย และการไหลตวัของคอนกรีต ตอ้งระวงัอยา่ใชว้ธีิการใดๆ ท่ีจะท าให้
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คอนกรีตเกิดการแยกแยะ หา้มปล่อยคอนกรีตเขา้ท่ีจากระยะสูงเกินกวา่ 2 เมตร นอกจากจะไดรั้บ
อนุมติัจากผูค้วบคุมงาน 

8.6. ในกรณีท่ีใชค้อนกรีตเปลือยโดยมีมอร์ตา้เป็นผวิ จะตอ้งใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมดนัหินให้ออก
จากขา้งแบบเพื่อใหม้อร์ตา้ออกมาอยูท่ี่ผวิใหเ้ตม็โดยไม่เป็นโพรงเม่ือถอดแบบ การท าให้
คอนกรีตแน่นใหใ้ชว้ธีิสั่นดว้ยเคร่ืองสั่น (Vibrator) เพื่อใหค้อนกรีตหุม้เหล็กเสริม และส่ิงท่ีฝังจม
ทัว่และเขา้ไปอดัตามมุมต่างๆ จนเตม็โดยขจดักระเปาะอากาศและกระเปาะหิน อนัจะท าให้
คอนกรีตเป็นโพรง เป็นหลุมบ่อหรือเกิดระนาบท่ีไม่แขง็แรงออกใหห้มดส้ิน เคร่ืองสั่นจะตอ้งมี
ความถ่ีอยา่งนอ้ย 7000 รอบต่อนาที และผูท่ี้ใชง้านจะตอ้งมีความช านาญเพียงพอ หา้มมิใหท้  าการ
สั่นคอนกรีตเกินขนาดและใชเ้คร่ืองสั่นเป็นตวัยา้ยคอนกรีตให้เคล่ือนท่ีจากต าแหน่งหน่ึงไปยงัอีก
ต าแหน่งหน่ึง ภายในแบบหล่อเป็นอนัขาด ใหจุ่้มและถอนเคร่ืองสั่นข้ึนลงตรงๆ ท่ีหลายๆ จุด 
ห่างกนัประมาณ 50 เซนติเมตร ในการจุ่มแต่ละคร้ังจะตอ้งทิ้งระยะเวลาใหเ้พียงพอท่ีจะท าให้
คอนกรีตแน่นตวั แต่ตอ้งไม่เกินไปจนเป็นเหตุใหเ้กิดการแยกแยะ โดยปกติจุดหน่ึงๆ ควรจุ่มอยู่
ระหวา่ง  5 ถึง 15 วนิาที ในกรณีท่ีหนา้ตดัของคอนกรีตบางเกินไปจนไม่อาจแหยเ่คร่ืองสั่นลงไป
ได ้ ก็ใหใ้ชเ้คร่ืองสั่นนั้นแนบกบัขา้งแบบ หรือใชว้ธีิอ่ืนท่ีไดรั้บการเห็นชอบแลว้ ส าหรับองค์
อาคารสูงๆ และหนา้ตดักวา้ง เช่น เสาขนาดใหญ่ควรใชเ้คร่ืองสั่นชนิดเกาะติดกบัขา้งแบบ แต่
ทั้งน้ี แบบหล่อตอ้งแขง็แรงพอท่ีจะสามารถรับความสั่นไดโ้ดยไม่ท าใหรู้ปร่างขององคอ์าคารผิด
ไปจากท่ีก าหนด และจะตอ้งมีเคร่ืองสั่นคอนกรีตส ารองอยา่งนอ้ยหน่ึงเคร่ืองประจ า ณ สถานท่ี
ก่อสร้างเสมอในขณะเทคอนกรีต  

 

9. รอยต่อและส่ิงทีฝั่งในคอนกรีต 
9.1. รอยต่อขณะก่อสร้างอาคาร 

9.1.1 ในกรณีมิไดร้ะบุต าแหน่งและรายละเอียดของรอยต่อน้ีในแบบ จะตอ้งจดัท าและวางใน
ต าแหน่งซ่ึงจะท าให้โครงสร้างเสียความแขง็แรงนอ้ยท่ีสุดและใหเ้กิดรอยร้าวเน่ืองจาก
การหดตวันอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้และจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบก่อน 

9.1.2 ผวิบนของผนงัและเสาคอนกรีตจะตอ้งอยูใ่นแนวราบ คอนกรีตซ่ึงเททบัเหนือรอยต่อ
ขณะก่อสร้างท่ีอยูใ่นแนวราบจะตอ้งไม่ใช่คอนกรีตส่วนแรกท่ีออกจากเคร่ืองผสม และ
จะตอ้งอดัแน่นใหท้ัว่ โดยอดัใหเ้ท่ากบัคอนกรีตซ่ึงเทไวก่้อนแลว้ 

9.1.3 ใหเ้ดินเหล็กเสริมต่อเน่ืองผา่นรอยต่อ และจะตอ้งใส่สลกัและเดือยตามแต่ผูค้วบคุมงาน
จะเห็นสมควรจะตอ้งจดัใหมี้สลกัตามยาวลึกอยา่งนอ้ย 50 ซม.ส าหรับรอยต่อในผนงั
ทั้งหมด และระหวา่งผนงักบัแผน่พื้นหรือฐานราก 

9.1.4 ในกรณีของผิวทางตั้ง ใหใ้ชปู้นทรายในอตัราส่วน 1:1 ผสมน ้าขน้ไลผ้วิใหท้ัว่ก่อนท่ีจะ
เทคอนกรีตใหม่ลงไป 
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9.1.5 ในกรณีท่ีเทคอนกรีตเป็นชั้นๆ จะตอ้งยดึเหล็กท่ีโผล่เหนือแต่ละชั้นใหแ้น่นหนา เพื่อ
ป้องกนัการเคล่ือนตวัของเหล็กเสริมขณะเทคอนกรีตและในขณะคอนกรีตก าลงัก่อตวั 

9.1.6 ในขณะคอนกรีตยงัไม่ก่อตวั ใหข้จดัฝ้าน ้าปูนและวสัดุท่ีหลุดร่วงออกให้หมดโดยไม่
จ  าเป็นตอ้งท าใหผ้วิหยาบอีก แต่หากไม่สามารถปฏิบติัตามน้ีได ้ ก็ใหข้จดัออกโดยใช้
เคร่ืองมือหลงัจากเทคอนกรีตแลว้ 24 ชัว่โมงข้ึนไปแลว้ ใหล้า้งผวิท่ีท าใหห้ยาบนั้นดว้ย
น ้าสะอาดทนัที ก่อนท่ีจะเทคอนกรีตใหม่ใหพ้รมน ้าผวิคอนกรีตท่ีรอยต่อทุกแห่งให้ช้ืน
แต่ไม่ใหเ้ปียกโชก 

9.1.7 ใหเ้พิ่มการยดึหน่วงวธีิใดวธีิหน่ึง หรือหลายวธีิตามแต่ผูค้วบคุมงานจะก าหนดให้
ดงัต่อไปน้ี 
ก. ใชส้ารผสมเพิ่มท่ีไดรั้บความเห็นชอบแลว้ 
ข. ใชส้ารหน่วงซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบแลว้ เพื่อท าใหก้ารก่อตวัของมอร์ตา้ท่ีผิวชา้ลง

แต่หา้มใส่มากจนไม่ก่อตวัเลย 
ค. ท าผวิคอนกรีตใหห้ยาบตามวิธีท่ีไดรั้บรองแลว้ โดยวธีิน้ีจะท าใหม้วลรวมโผล่โดย

สม ่าเสมอ ปราศจากฝ้าน ้าปูนหรือเมด็มวลรวมท่ีหลุดร่วงหรือผิวคอนกรีตท่ีช ารุด 
9.2 วสัดุฝังในคอนกรีต 

9.2.1 ก่อนเทคอนกรีตจะตอ้งฝังปลอก ไส้ สมอ และวสัดุฝังอ่ืน ๆ ท่ีจะตอ้งท างานต่อไปใน
ภายหลงัใหเ้รียบร้อย 

9.2.2 ผูรั้บจา้งช่วงซ่ึงท างานเก่ียวขอ้งกบังานคอนกรีต จะตอ้งไดรั้บแจง้ล่วงหนา้เพื่อใหมี้
โอกาสท่ีจะจดัวางส่ิงซ่ึงจะฝังไดท้นัก่อนการเทคอนกรีต 

9.2.3 จะตอ้งจดัวางแผน่กนัน ้า ท่อประปา ท่อร้อยสายไฟ และส่ิงซ่ึงจะฝังอ่ืนๆ เขา้ท่ีให้ถูก
ต าแหน่งอยา่งแน่นอนและยดึใหดี้ เพื่อมิให้เกิดการเคล่ือนตวัส าหรับช่องวา่งในปลอก 
ไส้และร่องสมอจะตอ้งอุดดว้ยวสัดุท่ีจะเอาออกไดง่้ายเป็นการชัว่คราว เพื่อป้องกนัมิให้
คอนกรีตไหลเขา้ไปในช่องวา่งนั้น 

9.3 รอยต่อส าหรับพื้นถนน รอยต่อทางยาวตลอดจนรอยต่อส าหรับกนัการหดและยดืตวัจะตอ้งอยูใ่น
ต าแหน่งท่ีก าหนดไวใ้นแบบ ในกรณีท่ีไม่สามารถเทคอนกรีตไดเ้ตม็ช่วง จะตอ้งท ารอยต่อขณะ
ก่อสร้างข้ึนใหม่ ในช่วงหน่ึงๆ จะมีรอยต่อขณะก่อสร้างเกินหน่ึงรอยไม่ได ้ และรอยต่อดงักล่าว 
จะตอ้งอยูภ่ายในช่วงกลางแบ่งสามส่วนของช่วงความคลาดเคล่ือนท่ียอมให ้ ส าหรับรอยต่อต่างๆ 
จะยอมใหมี้ความผดิพลาดมากท่ีสุดไดไ้ม่เกินค่าต่อไปน้ี 
9.3.1. ระยะทางแนวราบ 6  มิลลิเมตร 
9.3.2. ระยะทางแนวด่ิง 3  มิลลิเมตร  
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10. การซ่อมผวิทีช่ ารุด 
10.1 หา้มปะซ่อมรูร้อยเหล็กยดึและเน้ือคอนกรีตท่ีช ารุด ก่อนท่ีผูค้วบคุมงานจะไดต้รวจสอบและให้

ความเห็นชอบในวธีิการและวสัดุท่ีจะใชซ่้อม 
10.2 ส าหรับคอนกรีตท่ีเป็นรูพรุนเล็กๆ  และช ารุดเล็กนอ้ย   หากผูค้วบคุมงานลงความเห็นวา่พอท่ีจะ

ซ่อมแซมใหไ้ดดี้จะตอ้งสกดัคอนกรีตท่ีช ารุดออกใหห้มดจนถึงคอนกรีตดี  เพื่อป้องกนัมิใหน้ ้า
ในมอร์ตา้ท่ีจะปะซ่อมถูกดูดซึมไป และจะตอ้งสกดัคอนกรีตบริเวณท่ีจะปะซ่อมและเน้ือท่ี
บริเวณโดยรอบเป็นระยะออกมาอยา่งนอ้ย 15 เซนติเมตร มอร์ตา้ท่ีใชเ้ป็นตวัประสาน จะตอ้ง
ประกอบดว้ย ส่วนผสมของซีเมนตห์น่ึงส่วนต่อทรายละเอียดซ่ึงผา่นตะแกรงเบอร์ 30 หน่ึงส่วน 
ใหล้ะเลงมอร์ตา้น้ีใหท้ัว่พื้นท่ีผวิ 

10.3 ส่วนผสมส าหรับใชอุ้ดใหป้ระกอบดว้ยปูนซีเมนต ์ 1 ส่วนต่อทรายท่ีใชผ้สมคอนกรีต 1.5 ส่วน
โดยปริมาตร ส าหรับคอนกรีตเปลือยภายนอกใหผ้สมปูนซีเมนตข์าวเขา้กบัปูนซีเมนตธ์รรมดา
บา้ง เพื่อใหส่้วนผสมท่ีปะซ่อมมีสีกลมกลืนกบัสีของคอนกรีตขา้งเคียง ทั้งน้ีโดยใชว้ธีิทดลองหา
ส่วนผสม 

10.4 ใหจ้  ากดัปริมาณของน ้าใหพ้อดีเท่าท่ีจ  าเป็น ในการยกยา้ยและการปะซ่อมเท่านั้น 
10.5 หลงัจากท่ีน ้าซ่ึงคา้งบนผวิไดร้ะเหยออกจากพื้นท่ีท่ีจะปะซ่อมหมดแลว้ ใหล้ะเลงชั้นยดึหน่วงลง

บนผวินั้นใหท้ัว่ เม่ือชั้นยึดหน่วงน้ีเร่ิมเสียน ้าใหฉ้าบมอร์ตา้ท่ีใชป้ะซ่อมทนัทีโดยอดัมอร์ตา้ให้
แน่นโดยทัว่ถึง และปาดออกให้เน้ือนูนกวา่คอนกรีตโดยรอบเล็กนอ้ยและจะตอ้งทิ้งไวเ้ฉยๆ 
อยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง เพื่อใหเ้กิดการหดตวัขั้นตน้ก่อนท่ีจะตกแต่งขั้นสุดทา้ย 

10.6 ในกรณีท่ีรูพรุนนั้นกวา้งมากหรือลึกจนมองเห็นเหล็ก และหากผูค้วบคุมงานลงความเห็นวา่อยูใ่น
วสิัยท่ีจะซ่อมแซมไดโ้ดยใชม้อร์ตา้ชนิดท่ีผสมดว้ยตวัยากนัหดตวัแทนปูนทรายธรรมดา โดยให้
ปฏิบติัตามขอ้แนะน าของผูผ้ลิตโดยเคร่งครัด 

10.7 ในกรณีท่ีเป็นโพรงใหญ่ และลึกมาก หรือเกิดขอ้เสียหายใด ๆ เช่น คอนกรีตมีก าลงัต ่ากวา่ก าหนด 
และผูค้วบคุมงานมีความเห็นวา่อาจท าให้เกิดอนัตรายต่อผูใ้ชอ้าคารได ้ ผูรั้บจา้งจะตอ้งด าเนินการ
แกไ้ขขอ้บกพร่องเหล่าน้ี ตามวธีิท่ีผูค้วบคุมงานไดเ้ห็นชอบดว้ยแลว้ หรือหากผูค้วบคุมงานเห็น
วา่การช ารุดมากจนไม่อาจแกไ้ขใหดี้ไดอ้าจสั่งใหทุ้บทิ้งแลว้สร้างข้ึนใหม่ โดยผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็น
ผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการน้ีทั้งส้ิน 

10.8 ผวิของคอนกรีตไม่ฉาบปูน เม่ือถอดแบบแลว้จะตอ้งเรียบร้อยไดแ้นว ไดด่ิ้ง ไดร้ะดบั มีลวดลาย
ของแบบหล่อและแนวหยดุคอนกรีตถูกตอ้งและเรียบร้อย การซ่อมแซมผวิคอนกรีตไม่ฉาบปูน
จะตอ้งกระท าดว้ยความประณีตเป็นพิเศษ ภายหลงัจากซ่อมเสร็จแลว้จะตอ้งเรียบร้อย คอนกรีต
ไม่ฉาบปูนส่วนท่ีผูค้วบคุมงานเห็นวา่ ไม่สามารถซ่อมแซมไดจ้ะตอ้งทุบออกและท าการหล่อใหม่ 
โดยไม่คิดราคาเพิ่มแต่อยา่งใด 
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10.9 การซ่อมผวิท่ีช ารุด ผูรั้บจา้งจะตอ้งเสนอวธีิการและวสัดุท่ีใชใ้นการซ่อมใหผู้ค้วบคุมงานพิจารณา
และใหค้วามเห็นชอบก่อนการท างานทุกคร้ัง  

 
11. การบ่มและการป้องกนั 

หลงัจากไดเ้ทคอนกรีตแลว้และอยูใ่นระยะก าลงัแขง็ตวั จะตอ้งป้องกนัคอนกรีตนั้นจากอนัตราย
ท่ีอาจเกิดจากแสงแดด ลมแห้ง ฝน น ้าไหล การสั่นสะเทือน การเสียดสีและการบรรทุกน ้าหนกัเกินสมควร 

ส าหรับคอนกรีตซ่ึงใชปู้นซีเมนตช์นิดท่ี 1 จะตอ้งรักษาใหช้ื้นต่อเน่ืองกนัเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 7 วนั 
โดยวธีิคลุมดว้ยกระสอบ หรือผา้ใบเปียกหรือขงั หรือพ่นน ้า หรือโดยวธีิท่ีเหมาะสมอ่ืน ๆ ตามท่ีผูค้วบคุม
งานเห็นชอบ ส าหรับผวิคอนกรีตในแนวตั้ง เช่น เสา ผนงั และดา้นขา้งของคานใหหุ้ม้กระสอบหรือผา้ใบให้
เหล่ือมซอ้นกนัและรักษาใหช้ื้น โดยใหส่ิ้งท่ีคลุมน้ีแนบติดกบัคอนกรีต ในกรณีท่ีใชปู้นซีเมนตช์นิดใหก้ าลงั
สูงเร็วระยะเวลาการบ่มช้ืน ใหอ้ยูใ่นวนิิจฉยัของผูค้วบคุมงาน  
 

12. การทดสอบ 
12.1 การทดสอบแท่งกระบอกคอนกรีต ช้ินตวัอยา่งส าหรับการทดสอบอาจน ามาจากทุกๆ รถหรือ

ตามแต่ผูค้วบคุมงานจะก าหนดทุกวนัท่ีมีการเทคอนกรีต จะตอ้งเก็บช้ินตวัอยา่งไม่นอ้ยกวา่ 6 ช้ิน 
ส าหรับทดสอบ 7 วนั 3 กอ้น และ 28 วนั 3 กอ้น หรือ 28 วนั ทั้ง 6 กอ้น วธีิเก็บ เตรียม บ่ม และ
ทดสอบช้ินตวัอยา่งใหเ้ป็นไปตาม (ASTM C-31) และ (ASTM C-39) ตามล าดบั 

12.2 รายงาน ผูรั้บจา้งจะตอ้งส่งรายการและผลการทดสอบก าลงัอดัคอนกรีตรวม 3 ชุด ส าหรับผู ้
ควบคุมงาน 2 ชุด และส าหรับผูว้า่จา้ง 1 ชุด รายงานจะตอ้งรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ดงัน้ี 
ก. วนัท่ีหล่อ 
ข. วนัท่ีทดสอบ 
ค. ประเภทของคอนกรีต ชนิด และต าแหน่งของโครงสร้างท่ีเท 
ง. ค่าการยบุและการไหล 
จ. ส่วนผสม 
ฉ. หน่วยน ้าหนกั 
ช. ก าลงัอดัประลยัและแรงอดั 

12.3 การทดสอบแนว ระดบัความลาด และความไม่สม ่าเสมอของพื้นถนนคอนกรีตในบริเวณอาคาร 
เม่ือคอนกรีตพื้นถนนแขง็ตวัแลว้ จะตอ้งท าการตรวจสอบแนวระดบั ความลาด ตลอดจน ความ
ไม่สม ่าเสมอต่าง ๆ อีกคร้ังหน่ึง หาก ณ จุดใดผวิถนนสูงกวา่บริเวณขา้งเคียง 3 มิลลิเมตร จะตอ้ง
ขดัออกแต่ถา้สูงมากกวา่นั้น ผูรั้บจา้งจะตอ้งทุบพื้นช่วงนั้นออก แลว้หล่อใหม่โดยตอ้งออก
ค่าใชจ่้ายเองทั้งหมด 
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12.4 การทดสอบความหนาของพื้นถนนคอนกรีตในบริเวณอาคาร ผูค้วบคุมงานอาจก าหนดใหมี้การ
ทดสอบความหนาของพื้นถนนคอนกรีต โดยวธีิเจาะเอาแก่นไปตรวจตามวธีิของ ASTM C-174 
ก็ได ้ หากปรากฏวา่ ความหนาเฉล่ียนอ้ยกวา่ท่ีก าหนดเกิน 3 มิลลิเมตร ผูค้วบคุมงาน จะเป็นผู ้
ตดัสินวา่ ถนนนั้นมีก าลงัพอจะรับน ้าหนกับรรทุกท่ีค านวณออกแบบไวไ้ด ้  ผูรั้บจา้งจะตอ้งทุบ
ออกแลว้เทคอนกรีตใหม่ โดยจะเรียกเงินเพิ่มจากผูว้า่จา้งมิได ้ 

 
13. การประเมินผลการทดสอบก าลงัอดั 

13.1 ค่าเฉล่ียของผลการทดสอบช้ินตวัอยา่งสามช้ินหรือมากกวา่ ซ่ึงบ่มในหอ้งปฏิบติัการจะตอ้งไม่ต ่า
กวา่ค่าท่ีก าหนด และจะตอ้งไม่มีค่าใดต ่ากวา่ร้อยละ 80 ของค่าก าลงัอดัท่ีก าหนด 

13.2 หากก าลงัอดัมีค่าต ่ากวา่ท่ีก าหนด ก็อาจจ าเป็นตอ้งเจาะเอาแก่นคอนกรีตไปท าการทดสอบ 
13.3 การทดสอบแก่นคอนกรีต จะตอ้งปฏิบติัตาม "วธีิเจาะและทดสอบแก่นคอนกรีตท่ีเจาะ และคาน

คอนกรีตท่ีเล่ือยตดัมา" (ASTM C-24) การทดสอบแก่นคอนกรีตตอ้งกระท าในสภาพผึ่งแหง้ใน
อากาศ 

13.4 องคอ์าคารหรือพื้นท่ีคอนกรีตส่วนใดท่ีผูค้วบคุมงานเห็นวา่ไม่แขง็แรงพอ ให้เจาะแก่นอยา่งนอ้ย
สองกอ้นจากแต่ละองคอ์าคารหรือพื้นท่ีนั้น ๆ ต าแหน่งท่ีจะเจาะแก่นใหผู้ค้วบคุมงานเป็นผู ้
ก  าหนด 

13.5 ก าลงัของแก่นท่ีไดจ้ากแต่ละองคอ์าคารหรือพื้นท่ีจะตอ้งมีค่าเฉล่ียเท่ากบัหรือสูงกวา่ร้อยละ 90 
ของก าลงัท่ีก าหนด จึงจะถือวา่ใชไ้ด ้

13.6 จะตอ้งอุดรูซ่ึงเจาะเอาแก่นออกมาตามวธีิในขอ้ 10 
13.7 หากผลการทดสอบก าลงัของแก่นคอนกรีตแสดงใหเ้ห็นวา่ คอนกรีตมีความแขง็แรงไม่พอ 

จะตอ้งทุบคอนกรีตนั้นทิ้งแลว้หล่อใหม่ โดยผูรั้บจา้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 
13.8 ช้ินตวัอยา่งแท่งกระบอกคอนกรีตอาจใชลู้กบาศกข์นาด 15 x 15 x 15 เซนติเมตรแทนไดโ้ดยให้

เปรียบเทียบค่าก าลงัอดัตามมาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กของ วสท. 
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หมวดงานโครงสร้างเหลก็ 
 
1. ขอบเขตของงาน  

ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดุ แรงงาน และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น และการขนส่ง ส าหรับการก่อสร้างงาน
โครงสร้างเหล็ก ตามระบุในรูปแบบและรายการละเอียด  
 
2. แบบขยาย 

 ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัท าแบบขยาย และแบบ SHOP DRAWINGS ของโครงสร้างเหล็กทั้งหมดโดย
ละเอียด ใหผู้ค้วบคุมงานพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบก่อน จึงท าการก่อสร้างได ้ 
 
3. วสัดุ 

เหล็กโครงสร้างส าเร็จรูปทั้งหมดท่ีน ามาใช ้จะตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดดงัน้ี 

Steel Type 

Minimum 
Yield 

Strength, 
MPa 

Minimum 
Tensile 

Strength, 
MPa 

Minimum 
Elongation, 

% 
Note 

Hot Roll Steel 
Thickness, t   

  t <  5 มม. 
 5 < t < 16 มม. 

 t > 16 มม. 
 

 
245 
245 
235 

400 - 510 

 
23% 
18% 
22% 

 
 
TIS 1227-2539  
 

Cold-Formed Steel  
Thickness, t   

  t <  5 มม. 
  t > 5 มม. 

 

 
245 
245 

400 - 540 

 
 

21% 
17% 

 

 
 
TIS 1228-2549  
 

Structural Steel Pipe 235 400 23% TIS 107-2533 

Structural Steel Tube 235 400 23% 
TIS 107-2533,  
JIS 3466-1998 

Deformed Bar   SD 40 390 560 15% TIS 24-2548 
Round Bar   RB 24 235 385 21% TIS 20-2543 
Steel Sheet   SS400 235 410 - 510 21% TIS 1479-2541 
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4. การกองเกบ็วสัดุ 

การเก็บเหล็กโครงสร้างทั้งท่ีประกอบแลว้ และยงัไม่ไดป้ระกอบ จะตอ้งเก็บไวบ้นพื้นท่ียกเหนือ
พื้นดิน จะตอ้งรักษาเหล็กใหป้ราศจากฝุ่ น ไขมนั หรือส่ิงแปลกปลอมอ่ืนๆ และตอ้งระวงัรักษาอยา่ใหเ้หล็ก
เป็นสนิม  

 
5. การต่อ 

หากไม่มีระบุไวใ้นแบบใหผู้รั้บจา้งเสนอแบบ และรายละเอียดของจุดต่อรวมถึงต าแหน่งให้ผู ้
ควบคุมงานพิจารณาและเห็นชอบ ทั้งน้ี ก าลงัและคุณสมบติัต่าง ๆ ของรอยต่อทั้งหมดจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่
ก าลงัของช้ินส่วนปกติ 

    
6. รูและช่องเปิด  

การเจาะ หรือตดั หรือกดทะลุใหเ้ป็นรู ตอ้งกระท าตั้งฉากกบัผวิของเหล็ก และหา้มขยายรูดว้ยความ
ร้อน รูจะตอ้งเรียบร้อยปราศจากรอยขาด หรือแหวง่ ขอบรูซ่ึงคมและยืน่เล็กนอ้ยอนัเกิดจากการเจาะดว้ย
สวา่น ใหข้จดัออกใหห้มดดว้ยเคร่ืองมือ โดยลบมุม 2 มม. ช่องเปิดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรูสลกัเกลียว จะตอ้ง
เสริมแหวนเหล็ก ซ่ึงมีความหนาไม่นอ้ยกวา่ความหนาขององคอ์าคารท่ีเสริมนั้น รูหรือช่องเปิดภายในของ
แหวน จะตอ้งเท่ากบัช่องเปิดขององคอ์าคารท่ีเสริมนั้น  
 
7. การประกอบและยกติดตั้ง  

ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัแบบ SHOP DRAWING แบบขยายและรายละเอียดท่ีจ าเป็น ตลอดจนวธีิการ
ท างาน การประกอบและการยกติดตั้งใหผู้ค้วบคุมงานพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบก่อนการท างาน 

7.1 แบบขยาย ก่อนจะท าการประกอบเหล็กทุกช้ิน ผูรั้บจา้งจะตอ้งส่งแบบขยายต่อผูค้วบคุมงานเพื่อขอ
ความเห็นชอบ ซ่ึงแบบขยายดงักล่าวประกอบดว้ย 

ก. แบบท่ีสมบูรณ์แสดงรายละเอียด เก่ียวกบั การตดัต่อประกอบ และการติดตั้งรูสลกั
เกลียว รอยเช่ือม และรอยต่อท่ีจะกระท าในโรงงาน 

ข. สัญญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีใชจ้ะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
ค. มีส าเนาเอกสารแสดงบญัชีวสัดุและวธีิการยกติดตั้งตลอดจนการยดึโยงชัว่คราว  

7.2 การประกอบและยกติดตั้ง 
ก. ใหพ้ยายามประกอบท่ีโรงงานใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
ข. การตดัเฉือน ตดัดว้ยไฟ สกดั และกดทะลุ ตอ้งกระท าอยา่งละเอียดประณีต 
ค. องคอ์าคารท่ีวางทาบกนัจะตอ้งวางใหแ้นบสนิทเตม็หนา้ 
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ง. การติดตวัเสริมก าลงั และองคอ์าคารยดึโยงกระท าอยา่งประณีต ส าหรับตวัเสริมก าลงัท่ี
ติดแบบอดัแน่นตอ้งอดัใหส้นิทจริงๆ 

จ. รายละเอียดใหเ้ป็นไปตาม "มาตรฐานส าหรับอาคารเหล็ก" ของ วศิวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยฯ ท่ี 1003-18 ทุกประการ 

ฉ. หา้มใชว้ธีิเจาะรูดว้ยไฟ จะตอ้งแกแ้นวต่าง ๆ ใหต้รงตามแบบ  รูท่ีเจาะไวไ้ม่ถูกตอ้ง 
ฯลฯ จะตอ้งอุดให้เตม็ดว้ยวธีิเช่ือม และเจาะรูใหม่ใหถู้กต าแหน่ง 

ช. การเช่ือม 
- ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน AWS ส าหรับการเช่ือมในงานก่อสร้างอาคาร 
- ผวิหนา้ท่ีจะท าการเช่ือมจะตอ้งสะอาดปราศจากสะเก็ดร่อน ตะกรันสนิม 

ไขมนั สี และวสัดุแปลกปลอมอ่ืน ๆ ท่ีท าใหเ้กิดผลเสียต่อการเช่ือมได ้
- ในระหวา่งการเช่ือมจะตอ้งยึดช้ินส่วนท่ีจะเช่ือมติดกนัให้แน่น เพื่อใหผ้ิวแนบ

สนิทสามารถทาสีอุดไดโ้ดยง่าย 
- หากสามารถปฏิบติัได ้ใหพ้ยายามเช่ือมในต าแหน่งราบ 
- ใหว้างล าดบัการเช่ือมใหดี้ เพื่อหลีกเล่ียงการบิดเบ้ียวในระหวา่งกระบวนการ

เช่ือม 
- ในการเช่ือมแบบชนจะตอ้งเช่ือมในลกัษณะท่ีใหไ้ดก้าร Penetration  โดย

สมบูรณ์ โดยมิใหมี้กระเปาะตะกรันขงัอยู ่ ในกรณีน้ีอาจใชว้ธีิลบมุมตามขอบ 
หรือ Backing Plates ก็ได ้

- ช้ินส่วนท่ีจะต่อเช่ือมแบบทาบ จะตอ้งวางให้ชิดกนัมากท่ีสุดท่ีจะท าไดแ้ละไม่
วา่กรณีใดจะตอ้งห่างกนัไม่เกิน 6 มิลลิเมตร 

- ช่างเช่ือม จะตอ้งใชช่้างเช่ือมท่ีมีความช านาญเท่านั้น และเพื่อเป็นการพิสูจน์ถึง
ความสามารถ จะมีการทดสอบความช านาญของช่างเช่ือมทุกๆ คน  

  
8. งานสลกัเกลยีว 

การตอกสลกัเกลียวจะตอ้งกระท าดว้ยความประณีต โดยไม่ท าใหเ้กลียวเสียหาย ตอ้งแน่ใจวา่ผวิ
รอยต่อเรียบและผวิท่ีรองรับจะตอ้งสัมผสักนัเตม็หนา้ก่อนจะท าการขนัเกลียว ขนัรอยต่อสลกัเกลียวทุกแห่ง
ใหแ้น่น โดยใชกุ้ญแจปากตายท่ีถูกขนาด เม่ือขนัสลกัเกลียวแน่นแลว้ ใหทุ้บปลายเกลียวเพื่อมิใหแ้ป้นสลกั
เกลียวคลายตวั  
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9. การต่อและประกอบในสนาม 

9.1 ใหป้ฏิบติัตามท่ีระบุในแบบขยาย และค าแนะน าในการยกติดตั้งโดยเคร่งครัด 
9.2 ค่าผดิพลาดท่ียอมใหใ้หถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานสากล 
9.3 จะตอ้งท านัง่ร้านค ้ายนั ยดึโยง ฯลฯ ใหพ้อเพียง เพื่อยดึโครงสร้างใหแ้น่นหนาอยูใ่นแนวและ 

ต าแหน่งท่ีตอ้งการเพื่อความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังาน จนกวา่งานประกอบจะเสร็จเรียบร้อยและ
แขง็แรงดีแลว้ 

9.4 หมุด ใหใ้ชส้ าหรับยดึช้ินส่วนต่าง ๆ เขา้หากนั โดยไม่ใหเ้หล็ก (โลหะ) เกิดการบิดเบ้ียวช ารุด

เท่านั้น 

9.5 หา้มใชว้ธีิตดัดว้ยแก๊สเป็นอนัขาด นอกจากจะไดรั้บการอนุมติัจากผูค้วบคุมงาน 
9.6 สลกัเกลียวยดึและสมอ ใหต้ั้งโดยใชแ้บบน าเท่านั้น 
9.7 แผน่รองรับ 

ก. ใชต้ามท่ีก าหนดในแบบขยาย 
ข. ใหร้องรับและปรับแนวดว้ยล่ิมเหล็ก 
ค. หลงัจากไดย้กติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแลว้ ให้อดัมอร์ตา้ชนิดท่ีไม่หดตวัและใชผ้งเหล็กเป็น

มวลรวมใตแ้ผน่รองรับให้แน่น แลว้ตดัขอบล่ิมใหเ้สมอกบัขอบของแผน่รองรับ โดยทิ้ง
ส่วนท่ีเหลือไวใ้นท่ี  

 
10. การป้องกนัเหลก็มิให้ผุกร่อน  

10.1 เกณฑก์ าหนดทัว่ไป งานน้ีหมายถึง การเตรียมพื้นผวิ และการทาสี โครงสร้างเหล็กทั้งหมด รวมถึง
เสาเหล็กโครงสร้างเดิมทั้งภายในและภายนอกทั้งหมด โดยมีวตัถุประสงคใ์หมี้อายุการใชง้านปลอด
การซ่อมแซมขั้นต ่า 10 ปี ตามมาตรฐาน มยผ. 1333-61 มาตรฐานความคงทนของอาคารเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณ และก าหนดระดบัความรุนแรงของสภาพแวดลอ้มของท่ีตั้งโครงการเป็นระดบั 
C3 ผูรั้บจา้งจะตอ้งเสนอวสัดุ รายละเอียด และขั้นตอนการท างาน ตามท่ีเจา้ของผลิตภณัฑแ์นะน า 
ใหผู้ค้วบคุมงานพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบก่อนการท างาน 

10.2 ผวิท่ีจะทาสี 
10.2.1. การเตรียมพื้นผวิ 

ก. ใหเ้ตรียมพื้นผวิในชั้นคุณภาพ Sa 2½ หรือ St 3 ตามตารางท่ี 4.ชั้นคุณภาพของการ
เตรียมพื้นผวิทั้งองคอ์าคาร ของมาตรฐาน มยผ. 1333-61 มาตรฐานความคงทนของ
อาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 
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ข. ส าหรับรอยเช่ือม และผวิเหล็ก ท่ีไดรั้บความกระทบกระเทือนจากการเช่ือม จะตอ้ง
เตรียมผิวส าหรับทาสีใหม่ เช่นเดียวกบัผวิทัว่ไปตามวธีิในขั้นตน้ 

10.2.2. สีรองพื้นและสีทบัหนา้ ให้เป็นระบบสีหมายเลข A3.08  ตามตารางท่ี 8 ระบบสีป้องกนั
การกดักร่อนส าหรับสภาพแวดลอ้ม C3 ของมาตรฐาน มยผ. 1333-61 มาตรฐานความ
คงทนของอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ โดยก าหนดชนิดสีทบัหนา้เป็นสีอิพอ็กซ่ี 
(EP)   ในกรณีท่ีโครงสร้างเหล็กฝังในคอนกรีตไม่ตอ้งทาสีทั้งหมด แต่จะตอ้งขดัผวิให้
สะอาดก่อนเทคอนกรีต 
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หมวดงานพืน้คอนกรีตส าเร็จรูป  
 

1. ข้อก าหนดทัว่ไป  
งานพื้นคอนกรีตส าเร็จรูปในหมวดน้ี ใหค้รอบคลุมไปถึงพื้นคอนกรีตส าเร็จรูปชนิดเสริมเหล็ก

ธรรมดา และ/หรือเสริมเหล็กแรงดึงสูงชนิดอดัแรงก่อน (Pretension) รวมถึงวธีิการผลิตการขนส่ง การติดตั้ง 
และการออกแบบ ขอ้ก าหนด หรือรายละเอียดท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดน้ี หรือในแบบใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฉบบัท่ี 1007-34 ทุก
ประการ 
 
2. วสัดุ  

ก. คอนกรีต ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของผูผ้ลิต การใชส้ารผสมเพิ่มชนิดใดก็ตามจะตอ้งไม่เป็น
ผลเสียต่อเหล็กเสริมหรือลวดเหล็กแรงดึงสูง ทั้งน้ี ผูรั้บจา้งจะตอ้งส่งเอกสาร พร้อมรายละเอียด
เก่ียวกบัสารผสมเพิ่มท่ีจะใชใ้หก้บัผูค้วบคุมงานเพื่อพิจารณาอนุมติัก่อนการใชง้าน  

ข. เหล็กเสริมธรรมดา ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในหมวดเหล็กเสริมคอนกรีต ส าหรับเหล็กเสริมแรง
ดึงสูง ชนิด Single Wire ใหเ้ป็นชนิด Uncoated Stress Relieved Steel Wire Indented Round Type 
ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 4 มม. และ 5 มม. มีค่าก าลงัดึงประลยัไม่ต ่ากวา่ 17,500 ksc และขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 7 มม. และ 9 มม. มีค่าก าลงัดึงประลยัไมต่  ่ากวา่ 16,500 ksc ส่วนเหล็กเสริมแรงดึง
สูงชนิดขวั้นเกลียว ใหเ้ป็นชนิด Uncoated Seven Wire-Stress Relieved Strand (Normal 
Relaxation) มีค่าก าลงัดึงประลยัไม่ต ่ากวา่ 17,500 ksc และมีคุณสมบติัเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM 
A416-74 หรือเทียบเท่า 

 
3. วธีิการผลติ  

ผูรั้บจา้งจะตอ้งเสนอเอกสาร พร้อมรายละเอียดเก่ียวกบักรรมวธีิการผลิตพื้นส าเร็จรูปต่อผูค้วบคุม
งาน เพื่อพิจารณาอนุมติัก่อนการผลิต 
 
4. การขนส่งและล าเลยีง  

การขนส่งและล าเลียงแผน่พื้นส าเร็จรูป จะตอ้งท าดว้ยความระมดัระวงัและอยูใ่นความรับผดิชอบ
ของผูผ้ลิต ผูรั้บจา้งจะตอ้งเสนอวธีิการขนส่งและล าเลียงพร้อมรายการค านวณประกอบแบบต่อผูค้วบคุมงาน 
เพื่อพิจารณาอนุมติัก่อนการผลิตแผน่พื้นนั้น 
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5. การประกอบและการติดตั้ง 

การประกอบและการติดตั้งแผน่พื้นส าเร็จรูป จะตอ้งเป็นไปตามท่ีระบุไวโ้ดยผูผ้ลิตโดยเคร่งครัด 
แผน่พื้นท่ีเสียหาย หรือเสียก าลงั หา้มน ามาใชโ้ดยเด็ดขาด ทั้งน้ี ผูรั้บจา้งจะตอ้งใหผู้ท่ี้ท  าการประกอบและ
ติดตั้ง เสนอวธีิประกอบและติดตั้ง พร้อมรายการค านวณประกอบแบบต่อผูค้วบคุมงาน เพื่อพิจารณาอนุมติั
ก่อนการประกอบและการติดตั้ง 
 
6. การค านวณและออกแบบแผ่นพืน้ส าเร็จรูป 

ผูรั้บจา้งจะตอ้งใหผู้ผ้ลิตเสนอเอกสาร พร้อมรายการค านวณประกอบแบบของพื้นส าเร็จรูปท่ีจะ
น ามาใชต่้อผูค้วบคุมงาน เพื่อพิจารณาอนุมติัก่อนการผลิตแผน่พื้นนั้น 
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หมวดงานคอนกรีตอดัแรง 
 
1. หลกัการทัว่ไป 

ขอ้ก าหนดในหมวดน้ีครอบคลุมงานก่อสร้างส่วนพื้นและคาน  ซ่ึงท าดว้ยคอนกรีตโดยท่ีมีการ
เสริมดว้ยลวดตีเกลียวและ/หรือเหล็กเสริมธรรมดา  และมีการดึงลวดตีเกลียวภายหลงัเพื่ออดัแรงคอนกรีต  
หลงัจากนั้น จึงท าการอดัฉีดน ้าปูนเขา้ในท่อร้อยลวดตีเกลียว  เพื่อใหเ้กิดแรงยดึเหน่ียวระหวา่งลวดตีเกลียว
และพื้นคอนกรีต และป้องกนัการกดักร่อนของลวดตีเกลียว 
 
2. วสัดุ 

2.1 คอนกรีต 
2.1.1 วสัดุ 

 วสัดุท่ีใชใ้นการผสมคอนกรีตโดยทัว่ ๆ ไปใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในหมวดงาน
คอนกรีต  นอกจากน้ีจะตอ้งไดต้ามขอ้ก าหนดต่อไปน้ี 

 น ้ายาผสมคอนกรีต (Admixture)   น ้ายาผสมคอนกรีตท่ีจะใชต้อ้งมีคุณสมบติัตาม
ขอ้ก าหนดของมาตรฐาน ASTM C 260-73 และ ASTM C 494-71  และตอ้งไม่มี 
Clorides, Nittrates, Sulphates หรือสารอ่ืนท่ีมีผลเสียต่อลวดตีเกลียว นอกจากน้ีจะตอ้งไม่
มีผลเสียต่อคุณสมบติัระยะยาวของคอนกรีตทั้งดา้นก าลงัการหดตวั (Shrinkage) และการ
คืบ (Creep)  ใหส่้งเอกสารแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัวธีิใชน้ ้ายาผสมคอนกรีต  ตลอดจน
คุณสมบติัต่าง ๆ พร้อมทั้งระยะผลการใชง้านส าคญัท่ีผา่นมา 

2.1.2 ส่วนผสม 
ผูรั้บจา้งตอ้งแสดง Mix Design พร้อมผลการทดลองยนืยนัวา่ไดก้ าลงัตามท่ีระบุในแบบ  
นอกจากน้ีส่วนผสมท่ีใชต้อ้งอยูใ่นเกณฑต่์อไปน้ี 
ปริมาณซีเมนตต์อ้งไม่ต ่ากวา่ 350 กิโลกรัม/ลูกบาศกเ์มตร แต่ไม่เกิน 430 กิโลกรัม/
ลูกบาศกเ์มตร  ขนาดใหญ่ท่ีสุดของมวลหยาบตอ้งไม่มากกวา่ 20 มม. หากใชป้ั้มคอนกรีต 
ตอ้งเสนอรายละเอียดอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

2.1.3 ก าลงัของคอนกรีต 
ก าลงัอดัประลยัของแท่งคอนกรีตทรงกระบอกท่ีอาย ุ 28 วนั ใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุในแบบ  
ก าลงัอดัประลยัของแท่งคอนกรีตขณะดึงลวดตอ้งไม่ต ่ากวา่ 75% ของก าลงัอดัประลยัท่ี 
28 วนั แต่ไม่ต ่ากวา่ 240 กก./ซม.2 

2.1.4 การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในหมวดงานคอนกรีต 
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2.1.5 การทดสอบคุณภาพ 
การสุ่มตวัอยา่งและทดสอบ ผูรั้บจา้งตอ้งเก็บตวัอยา่งแท่งคอนกรีตไวเ้พื่อท าการทดสอบ
ก าลงัอดัประลยั โดยเก็บจากคอนกรีตท่ีน ามาเทหล่ออยา่งนอ้ย 1 ตวัอยา่งต่อปริมาตร
คอนกรีต 6 ลูกบาศกเ์มตร หรือเป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 10 ตวัอยา่งต่อการเทคอนกรีตเป็น
พื้นท่ี 300 ตารางเมตร  การนบัอายขุองคอนกรีตใหน้บัจากวนัสุดทา้ยของการเทคอนกรีต
ในแต่ละบริเวณพื้นท่ีซ่ึงจะท าการดึงลวดอดัแรง 
 

2.2 ลวดตีเกลยีว 
ลวดตีเกลียวตอ้งเป็นชนิด Seven Wire-Stress Relieved Uncoated Strand เกรด 270 ksi  Normal 
Relaxation  มีคุณสมบติัเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM A416-74 หรือเทียบเท่า ขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลางระบุเป็น 0.5 น้ิว (12.7 มม.)  เน้ือท่ีหนา้ตดั 98.71 ตร.มม. รับแรงดึงประลยัไม่ต ่า
กวา่เส้นละ 18,760 กิโลกรัม  ผูรั้บจา้งจะตอ้งทดสอบตวัอยา่งลวดตีเกลียวทางดา้นก าลงั  โดย
ทดสอบตามท่ีผูค้วบคุมงานเห็นสมควร  แต่ตอ้งทดสอบไม่นอ้ยกวา่ 3 ตวัอยา่ง  ต่อพื้นแต่ละชั้นท่ี
มีพื้นท่ีนอ้ยกวา่ 2000 ตารางเมตร  ส าหรับพื้นท่ีท่ีมากกวา่ใหเ้ทียบตามส่วน  ค่าใชจ่้ายทั้งหมดใน
การน้ีเป็นภาระของผูรั้บจา้งแต่ผูเ้ดียว ส าหรับคุณสมบติั  Modulus of Elasticity และ Relaxation 
นั้น ใหผู้รั้บจา้งเสนอผลรับรองคุณภาพจากผูผ้ลิต  อยา่งไรก็ตาม ผูค้วบคุมงานสงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ขอใหผู้รั้บจา้งท าการทดสอบคุณสมบติัในกรณีท่ีจ าเป็น โดยค่าใชจ่้ายของผูรั้บจา้ง 

 
2.3  ท่อร้อยลวดตีเกลยีว 

เป็นท่อท่ีท าจากวสัดุท่ีไม่ท าปฏิกิริยาหรือเป็นอนัตรายต่อคุณสมบติัของเหล็กเสริมแรงดึงสูง  หรือ
คุณสมบติัของคอนกรีต ลกัษณะหนา้ตดัและความหนาของท่อจะตอ้งเพียงพอท่ีจะถ่ายแรงยดึ
เหน่ียวระหวา่งลวดตีเกลียวและคอนกรีตได ้  และตอ้งมีเส้นผา่ศูนยก์ลางภายในโตกวา่ขนาดหรือ
กลุ่มของลวดตีเกลียวไม่นอ้ยกวา่ 6 มิลลิเมตร  ผูรั้บจา้งจะตอ้งเสนอแบบรายละเอียดและคุณสมบติั
ต่าง ๆ  ใหผู้ค้วบคุมงานตรวจสอบและอนุมติัก่อนเร่ิมท างาน  ทั้งน้ี ผูค้วบคุมงานสงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ใหผู้รั้บจา้งท าการทดสอบคุณสมบติัของท่อท่ีจะน ามาใชก่้อน  โดยผูรั้บจา้งเป็นผูรั้บผดิชอบใน
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด  
 

2.4  สมอยดึ (Anchorage) 
สมอยดึตอ้งท าดว้ยวสัดุคุณภาพดี  มีมิติต่างๆ ตรงตามมิติท่ีก าหนดไวใ้นแบบรายละเอียดของ
ผูผ้ลิตภายใตค้วามคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% สมอยดึตอ้งสามารถถ่ายแรงไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 95%  ของ
แรงดึงประลยัระบุของลวดตีเกลียว  และตอ้งสามารถยดึลวดตีเกลียวไวด้ว้ยแรงดงักล่าวไดอ้ยา่งมี
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ประสิทธิผลตลอดอายกุารใชง้านของโครงสร้าง  นอกจากน้ีจะตอ้งมีคุณสมบติัก าลงัลา้เพียงพอ  
โดยท่ีสามารถรับแรงกระท าครบวงจรจาก  60%-60%-60%  ของก าลงัดึงประลยัของลวดตีเกลียว
จ านวน  500,000  รอบโดยไม่วบิติั และสามารถรับแรงกระท าครบวงจรจาก 40%-80%-40%  ของ
ก าลงัดึงประลยัของลวดตีเกลียวจ านวน 50 รอบโดยไม่วบิติั  การทดสอบดงักล่าวน้ีอาจใชเ้กณฑ์
มาตรฐานท่ีเช่ือถือไดแ้ละเทียบเท่า  ผูรั้บจา้งตอ้งเสนอแบบพร้อมรายละเอียด  (ส่วนผสมทางเคมี 
คุณสมบติัต่าง ๆ)  ของสมอยดึตลอดจนแสดงผลการทดสอบคุณภาพของสมอยดึ ซ่ึงผลิตจาก
แหล่งและดว้ยกรรมวธีิเดียวกนักบัของท่ีใชใ้นการก่อสร้างน้ี  ในกรณีท่ีมีปัญหาผูค้วบคุมงาน
สงวนไวซ่ึ้งสิทธ์ิท่ีจะใหมี้การทดสอบสมอยดึ  โดยค่าใชจ่้ายต่างๆ นั้น  ผูรั้บจา้งตอ้งรับผดิชอบแต่
เพียงผูเ้ดียว 
 

2.5  เหลก็เสริมธรรมดา 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในหมวดงานเหล็กเสริมคอนกรีต 
 

2.6  เหลก็รูปพรรณ 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในหมวดงานเหล็กเสริมรูปพรรณ 

 
2.7  การกองเกบ็วสัดุ 

ส าหรับลวดตีเกลียว  ใหก้องเก็บบนพื้นท่ียกสูงเพียงพอท่ีปลอดภยัจากความเปียกช้ืนและมีหลงัคา
ปกคลุม  ตอ้งแยกกองลวดตีเกลียวจากกองวสัดุอ่ืน ๆ โดยเด็ดขาด 

 
ส าหรับวสัดุอ่ืนๆ  ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  วสัดุทั้งหมดผูรั้บจา้งตอ้งส่งตวัอยา่งมาให้

วศิวกร หรือผูค้วบคุมงานอนุมติัก่อน  จึงจะด าเนินการได ้
 

3. ระบบอดัแรง 
ระบบอดัแรงท่ีใชต้อ้งไดคุ้ณภาพมาตรฐาน  ตอ้งมีป้ัมไฮดรอลิกซ์ท่ีสามารถใหค้วามดนัสม ่าเสมอ  

มีระบบตั้งความดนัสุดทา้ย  และมีมาตรวดัความดนัท่ีละเอียดพอและใชง้านไดดี้  ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากผู ้
ควบคุมงานแลว้ 

 
4. ระบบอดัฉีดน า้ปูน 

ผูรั้บจา้งจะตอ้งอดัฉีดน ้าปูนเขา้ไปในท่อร้อยลวดตีเกลียว เพื่อใหเ้กิดความยดึเหน่ียวระหวา่งลวดตี
เกลียว และคอนกรีตท่ีอดัแรงแลว้เสร็จ และป้องกนัการกดักร่อนของลวดตีเกลียว 
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4.1 น า้ปูน 

ใชป้อร์ตแลนดซี์เมนตช์นิดท่ี 1 หรือชนิดท่ี 3 (High Early Strength Cement)  ผสมกบัน ้าสะอาดให้
มีก าลงัเพียงพอท่ีจะถ่ายแรงระหวา่งลวดตีเกลียวและคอนกรีตได ้  และจะตอ้งมีความขน้เหลวเพียง
พอท่ีจะอดัฉีดเขา้ไปในท่อร้อยลวดตีเกลียวนั้นจนสามารถแทนท่ีช่องวา่งทั้งหมดในท่อได ้  ทั้งน้ี
อาจใชส้ารผสมเพิ่มในน ้าปูน  เพื่อลดการหดตวัของน ้ าปูนเม่ือแขง็ตวัและสามารถไหลล่ืนไดดี้  
การผสมน ้าปูนจะตอ้งผสมในถงัซ่ึงมีเพลาติดใบพดัขบัดว้ยมอเตอร์  ส าหรับกวน หรือป่ันให้
ส่วนผสมเขา้กนัดี  โดยใชเ้วลาในการผสมไม่เกิน 2 นาที  โดยไม่หยดุถงัผสม น ้าปูน ควรจะอยูสู่ง
กวา่เคร่ืองอดัฉีดน ้าปูน  และน ้าปูนท่ีใชจ้ะตอ้งผา่นตะแกรงขนาด 2 มม.  เพื่อกรองส่วนผสมท่ีมี
ขนาดใหญ่ออก  ผูรั้บจา้งจะตอ้งส่งรายการวสัดุสารผสมเพิ่ม และอตัราส่วนท่ีจะใชใ้หผู้ค้วบคุม
งานตรวจสอบและอนุมติัก่อน 
 

4.2 การทดสอบคุณสมบัติของน า้ปูน 
( 1 ) การทดสอบความหนืด  (Fluidity) ทุก ๆ 1 ชัว่โมง 
( 2 ) การทดสอบการลอยตวัของน ้ าปูน (Bleeding)  ทุก ๆ 3 ชัว่โมง 
( 3 ) การทดสอบอุณหภูมิของน ้าปูน  จะตอ้งไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส 
 

4.3 เคร่ืองอดัฉีดน า้ปูน 
จะตอ้งเป็นเคร่ืองอดัฉีดท่ีมีความดนัไม่นอ้ยกวา่ 80 psi และไม่มากกวา่ 250 psi  และจะตอ้ง
ตรวจสอบแรงดนัไม่ใหม้ากเกินจนท าใหค้อนกรีตท่ีหุม้ท่อเกิดการปริแตก 
 

4.4 การอดัฉีดน า้ปูน 
ก่อนการอดัฉีดน ้าปูน  จะตอ้งท าความสะอาดท่อร้อยลวดตีเกลียว  โดยใชเ้คร่ืองอดัอากาศ (Air 
Compressor)  และตรวจสอบการอุดตนัของท่อให้เรียบร้อยก่อนการอดัฉีดน ้าปูน  จะตอ้งใหน้ ้าปูน
ไหลเขา้จนเตม็ท่อ  แลว้อุดปลายท่ออีกดา้นหน่ึงไว ้  แลว้ท าการอดัฉีดน ้าปูนต่อจนความดนัคงท่ีท่ี 
80 psi  แลว้จึงอุดปลายท่อท่ีเหลือไว ้
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5. การก่อสร้าง  
 

5.1 แผนงาน ขั้นตอนการก่อสร้าง และ Shop Drawing  
 ใหผู้รั้บจา้งเสนอแผนงาน  ขั้นตอนการก่อสร้าง และ Shop Drawing ส าหรับพื้นและคานคอนกรีต

อดัแรงทุกชั้น  ท่ีไม่ซ ้ าแบบกนัเพื่อใหผู้ค้วบคุมงานพิจารณาและเห็นชอบก่อนด าเนินงาน ทั้งน้ีตอ้ง
เสนอก่อนเร่ิมลงมือก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั 

 
5.2 แบบและค า้ยนั 

แบบและค ้ายนัใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด ในหมวดงานแบบหล่อคอนกรีต 
ขั้นตอนการถอดแบบและค ้ายนักลบั ตอ้งเสนอในแผนงานขั้นตอนการก่อสร้าง 
 

5.3 การวางลวดตีเกลยีว  และการติดตั้งสมอยดึ (Anchorage) 
การวางลวดตีเกลียวตอ้งใหไ้ดต้  าแหน่งถูกตอ้งทั้งระดบัและระยะในระนาบตามแบบ  โดยใหมี้
ความคลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกินค่าต่อไปน้ี 
 ระดบั  ไม่เกิน +  4 มม. 
 ระยะในระนาบ ไม่เกิน + 20 มม. 
ใหย้ดึลวดตีเกลียว (Tendon) อยา่งมัน่คงดว้ย Bar Chair  ซ่ึงวางระยะห่างไม่เกิน 1.00 เมตร  
ตะแกรงโดยทัว่ไป  และไม่เกิน 0.50 เมตร  ตะแกรงท่ีบริเวณใกลห้วัเสา  เหล็ก Bar Chair ใหใ้ช้
ขนาดไม่เล็กกวา่ 9 มม. (หรือเทียบเท่าดา้นสติฟเนส) 
ในการขยายหรือลู่เปล่ียนต าแหน่งของลวดตีเกลียวในระนาบใหก้ระท าโดยใหมุ้มท่ีเปล่ียนไป
เกิดข้ึนนอ้ยๆ  ทั้งน้ีตอ้งไม่ใหเ้กิด Friction Loss  เพิ่มข้ึนมากอนัจะเป็นผลเสียหายต่อโครงสร้างได ้ 
โดยทัว่ไปไม่ใหมุ้มเปล่ียนไปเกิน 10 องศา  แนวลวดตีเกลียวตรงสมอยดึตอ้งท ามุมฉากกบัระนาบ
ของแป้นสมอยดึ 
หมายเหตุ :  ใหผู้รั้บจา้งเสนอวธีิการท างานต่อผูค้วบคุมงาน เพื่อใหมี้ขอ้มูลของแนวลวดภายในพื้น 

ภายหลงัการถอดแบบพื้น  ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ต่อการบ ารุงรักษาในภายหนา้ 
 
5.4 คอนกรีตหุ้มป้องกนัไฟ 

ใหมี้คอนกรีตหุม้ลวดตีเกลียวไม่นอ้ยกวา่ 3.0 เซนติเมตร ส าหรับสมอยดึใหมี้คอนกรีตหุม้ไม่นอ้ย
กวา่ 4 ซม. เวน้แต่จะระบุเป็นอยา่งอ่ืน 
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5.5 รอยต่อการก่อสร้าง (Construction Joint) 
ใหเ้สนอรายละเอียดรอยต่อระหวา่งการก่อสร้างเพื่อพิจารณาอนุมติัในกรณีท่ีมีรอยต่อการก่อสร้าง
ส่วนของพื้นซ่ึงหล่อในเวลาต่างกนัเกิน 1 เดือน ใหใ้ชม้าตรการท่ีเหมาะสมป้องกนัความเสียหาย 
อนัอาจเกิดแก่วสัดุหุม้และจากการเกิดสนิมของลวดตีเกลียวได ้หากใชช้นิดกระดาษพนั จะตอ้งเอา
พลาสติกพนัทบัลวดตีเกลียวได ้ ส่วนท่ียงัไม่มีคอนกรีตหุ้ม เพื่อป้องกนัความเสียหายจากความช้ืน
จากฝน หรือจากสาเหตุอ่ืน ๆ 
 

5.6 การป้องกนัอันตรายจากการเช่ือม 
ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งท าการเช่ือมในท่ีใหใ้ชม้าตรการท่ีเหมาะสม ป้องกนัไม่ใหลู้กไฟกระเด็นไป
ถูก Tendon หรือสมอยดึไดเ้ป็นอนัขาด หา้มใชล้วดตีเกลียวเป็นวสัดุส าหรับ Ground เป็นอนัขาด 

 
5.7 งานคอนกรีต 

งานต่าง ๆ เก่ียวกบัคอนกรีต เช่น การผสม การล าเลียงคอนกรีต การเทคอนกรีต การเขยา่คอนกรีต 
ตลอดจนการบ่มให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดในหมวดงานคอนกรีต ในการเทคอนกรีตใหพ้ยายาม
หลีกเล่ียงการเหยยีบลวดตีเกลียวจมลง โดยเฉพาะบริเวณรัศมี 1 เมตร รอบหวัเสา 
คอนกรีตบริเวณสมอยดึและบริเวณหวัเสาตอ้งมีคุณภาพดีเป็นพิเศษ จึงควรใหค้วามเอาใจใส่ให้
มากในการเทคอนกรีตและการเขยา่ใหแ้น่นในบริเวณเหล่านั้น 

 
5.8  การอดัแรง 
 5.8.1 การ Calibrate เคร่ืองดึง  

เคร่ืองดึงพร้อมอุปกรณ์ตอ้งไดรั้บการ Calibrate จากสถาบนัท่ีเช่ือถือไดอ้ยา่งนอ้ยทุก 4 
เดือน หรือเม่ือผูค้วบคุมงานเห็นสมควร 

5.8.2 ผูรั้บจา้งตอ้งเสนอแผนการอดัแรง  (เช่น ล าดบัการดึงลวด การดึงจากปลายเดียวหรือสอง
ปลาย เป็นตน้) รวมทั้งระยะยดืของ Tendon แต่ละชุดท่ีต่างกนั เพื่อใหผู้ค้วบคุมงาน
ตรวจสอบและอนุมติั 

5.8.3 ใหค้  านึงถึงผลของการเหน่ียวร้ังขององคอ์าคาร เช่น เสา ผนงัฯ ท่ีมีต่อการหดตวัของแผน่
พื้นในวธีิการก่อสร้าง หากผลดงักล่าวอาจท าใหเ้กิดความเสียหายต่อองคอ์าคารส่วนใดส่วน
หน่ึงในระยะยาวได ้ ผูรั้บจา้งตอ้งใชม้าตรการท่ีเหมาะสมป้องกนัเสียก่อนในระหวา่ง
ก่อสร้าง เช่น การท า Column Pocket หรือ Column Hinge หรือใชข้ั้นตอนการก่อสร้างท่ี
เหมาะสม เป็นตน้  โดยตอ้งเสนอรายละเอียดใหผู้ค้วบคุมงานเพื่อพิจารณาและเห็นชอบ  
ค่าใชจ่้ายอนัอาจเพิ่มข้ึนจากผลดงักล่าวเป็นภาระรับผดิชอบของผูรั้บจา้งแต่ผูเ้ดียว 



  
รายการประกอบแบบ (Specification)                             หมวดงานคอนกรีตอัดแรง 
โครงการ อาคารเรียนสาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมัธยม  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร                            หน้าที่ 50 ของ 50 

 

 
 

 

 

5.8.4 ใหท้ าเคร่ืองหมายเพื่อตรวจสอบระยะยดึของลวดตีเกลียวไดล้ะเอียดถูกตอ้ง 
5.8.5 ก่อนท าการดึงใหท้  าความสะอาดสมอยดึ โดยเฉพาะบริเวณท่ีจบัล่ิม และใหใ้ส่ล่ิมยดึลวดตี

เกลียวใหก้ระชบั โดยใชท้่อกลวง (หรืออุปกรณ์อ่ืนท่ีเหมาะสม) ตอกอดั  พึงระมดัระวงัให้
ล่ิมฝังเขา้ไปในสมอยดึเท่า ๆ กนั 

5.8.6 ตอ้งใชม้าตรการเพื่อป้องกนัอนัตรายอนัอาจเกิดระหวา่งการอดัแรง 
5.8.7 ใหดึ้งลวดตีเกลียวเส้นละ 75% ของก าลงัดึงประลยั นอกจากจะระบุเป็นอยา่งอ่ืนในแบบ 
5.8.8 แรงดึงท่ีไดซ่ึ้งเทียบจากมาตรวดัความดนัใหผ้ดิพลาดไดไ้ม่เกิด + 5%  และระยะยดืให้

ผดิพลาดไดไ้ม่เกิน + 5% จากค่าท่ีก าหนดในขอ้ 5.8.2 
5.8.9 ใหบ้นัทึกรายละเอียดการดึงลวดตีเกลียวรวมทั้งความผดิปกติท่ีเกิดข้ึน (ถา้มี) และใหเ้สนอผู ้

ควบคุมงานภายใน 3 วนั หลงัจากการอดัแรง 
5.8.10 ภายหลงัเสร็จส้ินการอดัแรงแลว้ ล่ิมแต่ละตวัท่ียดึลวดตีเกลียวตอ้งมีผวิหนา้ห่างจากระนาบ

ของแป้นสมอยดึเท่า ๆ กนั  
 

5.9  การต่อช้ินส่วนคอนกรีตอดัแรงและคอนกรีตธรรมดา 
ส าหรับพื้นคอนกรีตอดัแรงท่ีต่อเน่ืองกบัพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กธรรมดา ใหท้  าการก่อสร้างพื้น
คอนกรีตอดัแรงก่อน แลว้จึงหล่อส่วนท่ีเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กธรรมดาภายหลงั 
 

5.10 การตัดปลายเหลก็เสริมอดัแรงและการอุดปูนหุ้มสมอยดึ 
ภายหลงัจากการอดัแรงไดรั้บการอนุมติัจากผูค้วบคุมงานแลว้ ใหต้ดัปลายเหล็กเสริมอดัแรงดว้ย
ไฟเบอร์ โดยใหมี้ปลายเหล็กเสริมอดัแรงโผล่ออกมาราว  1 ซม.  หา้มใชก้๊าซตดัเป็นอนัขาด   ให้
ท าการอุดปูนทรายหุม้สมอยึด 
 
โดยเร็วท่ีสุดท่ีจะท าได ้ ในกรณีท่ียงัท าไม่ได ้ ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ใหท้ าการทาสมอยดึดว้ย 
ฟล้ินทโ์คทหรือวสัดุอ่ืนท่ีเหมาะสม  โดยจะตอ้งเสนอเพื่อพิจารณาอนุมติัเสียก่อน ปูนทราย (หรือ
วสัดุอ่ืน)  ท่ีใชหุ้ม้ปลายสมอยดึตอ้งไม่เกิดรอยร้าว และสามารถกนัความช้ืนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ตลอด
อายกุารใชง้าน  ทั้งน้ี ผูรั้บจา้งจะตอ้งเสนอส่วนผสมท่ีจะใชใ้หผู้ค้วบคุมงานพิจารณาและอนุมติั
ก่อนน าไปใชง้าน    
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