รายการประกอบแบบก่อสร้าง
ขอบเขตของงานทั่วไป
Summary of Work
1. นิยาม
คํานาม คําสรรพนาม ที่ปรากฏในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง แบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบก่อสร้าง และ
เอกสารอื่นๆ ที่แนบสัญญาทุกฉบับ ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในหมวดนี้ นอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น หรือระบุ
เพิ่มเติมไว้ในสัญญา
ผู้ว่าจ้าง หมายถึง เจ้าของโครงการที่ลงนามในสัญญาหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของโครงการ
ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ตัวแทนของผู้ว่าจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งให้ควบคุมงาน
ผู้ออกแบบ หมายถึง สถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ
ผู้รับจ้าง หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ลงนามเป็นคู่สัญญากับผู้ว่าจ้างรวมถึงตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือผู้รับ
จ้างช่วง หรือลูกจ้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ตามสัญญา
งานก่อสร้าง หมายถึง งานต่างๆ ที่ระบุในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง แบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบก่อสร้าง
และเอกสารแนบสัญญา
แบบก่อสร้าง หมายถึง แบบก่อสร้างทั้งหมดที่แนบสัญญา และแบบก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ
เพิ่มเติมภายหลัง ตามสัญญา
รายการประกอบแบบก่อสร้าง หรือ
รายการประกอบแบบ หมายถึง เอกสารฉบับนี้ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างการควบคุมคุณภาพ
ของวัสดุอุปกรณ์ เทคนิคและขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างทั้งที่ระบุหรือไม่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง
การอนุมัติ หมายถึง การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ที่มีอํานาจในการอนุมัติตามที่ระบุไว้ในรายการประกอบ
แบบก่อสร้างฉบับนี้
การแต่งตั้ง หมายถึง การแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทําหน้าที่ต่างๆ ตามนิยามที่กําหนดไว้ข้างต้น
สัญญา หมายถึง เอกสารต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง ได้แก่
1. สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
2. เอกสารประกวดราคา (ถ้ามี)
3. รายการประกอบแบบก่อสร้าง
4. แบบก่อสร้างและแบบก่อสร้างเพิ่มเติม
5. รายละเอียดราคาก่อสร้าง (B.O.Q.)
6. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี)

2. วัตถุประสงค์
ผู้ว่าจ้าง โดย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีความประสงค์จะก่อสร้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถ ซึ่งตั้งอยู่ที่ อู่
สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2 โครงสร้างทั่วไปเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรูปแบบและรายการประกอบแบบ
โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือต้องการได้ผลงานการก่อสร้างทั้งหมดที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ มีสภาพพร้อมที่จะใช้งาน
ได้ทั นที เมื่ อการก่อสร้างแล้วเสร็จ มีความมั่นคงแข็งแรง มีฝี มือการก่อสร้ างที่ประณีต เรียบร้อย สวยงาม มี
ความถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี

3. ข้อกําหนดทั่วไป
ให้ผู้รับจ้างทุกราย, ผู้รับเหมาช่วง และผู้รับจ้างอื่นที่ผู้ว่าจ้างจัดหา ที่ทํางานก่อสร้างนี้ จะต้องปฏิบัติตามหมวด
เงื่อนไขทั่วไป ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในรายการประกอบแบบก่อสร้างฉบับนี้ หากมีข้อความขัดแย้งกับ
สัญญาหรือเอกสารแนบสัญญาฉบับอื่น ให้ถือเอาส่วนที่มีเนื้อหาครอบคลุมการปฏิบัติงานที่ดีกว่า โดยคํานึงถึง
คุณภาพเป็นหลัก และถือการพิจารณาอนุมัติของผู้ว่าจ้างและผู้ออกแบบ เป็นที่สิ้นสุด

4. ขอบเขตของงานและราคาค่าก่อสร้าง
4.1 งานก่อสร้างตามแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้าง มีขอบเขตของงานและราคาค่าก่อสร้างเหมา
รวมไว้แล้ว ดังต่อไปนี้ นอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น หรือระบุเพิ่มเติมไว้ในสัญญา
4.2 งานเตรียมการ เตรียมสถานที่ก่อสร้างและวางผัง เพื่อให้พร้อมสําหรับการเริ่มงานก่อสร้าง
4.3 งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และขนย้ายไปเก็บในที่ที่ผู้ว่าจ้างกําหนดให้ หรือขนไปทิ้ง งานตัดต้นไม้หรือล้อมต้นไม้
งานโยกย้ายระบบสาธารณูปโภค งานขนดินไปทิ้งหรือถมดินเพิ่ม
4.4 ค่าที่พักคนงาน ห้องน้ํา-ส้วม ทางเข้าสถานที่ก่อสร้างชั่วคราว รั้วชั่วคราว การทําความสะอาด และเก็บขนขยะ
เศษวัสดุไปทิ้งนอกสถานที่ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
4.5 ค่าก่อสร้างสํานักงานสนามพร้อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์สื่อสารของผู้รับจ้าง และของผู้ควบคุมงาน
4.6 ค่าขอมิ เตอร์ไฟฟ้ าและประปาชั่วคราว หรื อค่าเจาะน้ํ าบาดาล หรือค่าเครื่องปั่นไฟ ค่าน้ํา ค่าไฟ และค่า
ระบบสื่อสารต่างๆ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง งานต่อเชื่อมระบบสาธารณูปโภคเดิมกับระบบสาธารณูปโภคใหม่
เพื่อให้อาคารใช้งานได้ทันทีเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ
4.7 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่าเครื่องมือและเครื่องจักร ค่าขนส่ง ค่าล่วงเวลา
4.8 ค่าประสานงานกับส่วนอื่นๆ หรือหน่วยราชการต่างๆ
4.9 ค่าดําเนินการเกี่ยวกับเทคนิคการก่อสร้าง การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันความเสียหายที่จะ
เกิดแก่บุคคลและทรัพย์สินทั้งในและนอกสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนค่าสิ่งอํานวยความสะดวกชั่วคราวต่างๆ
4.10 ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นเอกสาร เช่ น การจั ด ทํ า Shop drawing, As-built drawing, เอกสารขออนุ มั ติ และ
เอกสารรายงาน
4.11 ค่าทดสอบและตัวอย่างวัสดุต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง
4.12 ค่าประกันภัยสําหรับความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สิน
4.13 ค่ากําไร
4.14 ค่าภาษีอากรต่างๆ ที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

5. สิ่งที่ไม่รวมในรายการเสนอราคาค่าก่อสร้าง
5.1 งานภูมิสถาปัตยกรรม
5.2 งานตกแต่งภายใน
5.3 งานที่ระบุเป็นอย่างอื่น หรือระบุเพิ่มเติมไว้ในสัญญาว่าไม่รวมในการเสนอราคา ตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง

6. การตรวจสอบเอกสารประกวดราคาและสถานที่ก่อสร้าง
6.1 ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษาเอกสารประกวดราคาทั้งหมดอย่างละเอียด ซึ่งจะประกอบด้วยหนังสือเชิญเข้าร่วม
การเสนอราคา, เงื่อนไขการเสนอราคา, แบบ, รายการประกอบแบบ, รายการกรอกราคาค่าก่อสร้าง,ร่างสัญญา
เป็นต้น ผู้เสนอราคาจะต้องไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองหรือแต่งตั้งตัวแทน เพื่อให้ทราบถึงสภาพของ
สถานที่ก่อสร้าง ทางเข้าออก ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ฯลฯ และจะต้องศึกษารูปแบบรายละเอียดทั้งหมดให้

เข้าใจชัดเจน ในกรณีที่เกิดอุปสรรค ปัญหา จากสถานที่ก่อสร้างและเอกสารประกวดราคา ผู้รับจ้างจะนํามาเป็น
ข้ออ้างในการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างมิได้
6.2 การชี้ แ จงเอกสารประกวดราคา ทางผู้ ว่ า จ้ า งจะเป็ น ผู้ กํ า หนดวั น เวลา สถานที่ และผู้ รั บ ผิ ด ชอบตาม
รายละเอียดในเอกสารประกวดราคา
6.3 ข้อชี้แจงและข้อแนะนําเกี่ยวกับแบบและรายการประกอบแบบ เงื่อนไข ข้อตกลงใดๆ ซึ่งผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้
ว่าจ้างได้แจ้งให้ทราบในการประกวดราคา การต่อรองราคา และก่อนการทําสัญญา จะต้องมีการบันทึกไว้ และ
นํามาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

7. การชี้แจงและคําแนะนําเกี่ยวกับแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง
7.1 ก่อนเริ่มงานก่อสร้างส่วนใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบ และรายการประกอบแบบให้เข้าใจชัดเจนรวมถึง
เอกสารแนบสัญญาทั้งหมด หากมีข้อสงสัยให้สอบถามเป็นลายลักษณ์อักษรจากตัวแทนผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงาน
ก่อน
7.2 ในระหว่างการก่อสร้างมิให้ผู้รับจ้างทํางานโดยปราศจากแบบและรายการประกอบแบบ ผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบต่องานทั้งหมด รวมทั้งแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญา หากตัวแทนผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงหรือลูกจ้างของ
ผู้รับจ้างกระทําไปโดยพลการ
8. การอ่านแบบ ให้ถือความสําคัญตามลําดับต่อไปนี้
8.1 แบบก่อสร้าง
8.2 ระยะที่เป็นตัวเลข
8.3 อักษรที่ปรากฏอยู่ในแบบก่อสร้าง
8.4 แบบขยายหรือแบบขยายเพิ่มเติม หากผู้รับจ้างยังมีข้อสงสัย ห้ามก่อสร้างไปโดยพลการ จะต้องแจ้งให้ผู้
ควบคุมงานอนุมัติก่อนทําการก่อสร้าง

9. ลําดับความสําคัญของเอกสารสัญญา
ให้ถือตามรายการที่กําหนดดังต่อไปนี้ นอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น หรือระบุเพิ่มเติมไว้ในสัญญา
9.1 สัญญา ซึ่งได้ลงนามระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง โดยมีพยานรับรู้
9.2 รายการประกอบแบบก่อสร้าง
9.3 แบบก่อสร้าง
9.4 รายละเอียดราคาค่าก่อสร้างที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างยอมรับ
9.5 ข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ามี)
9.6 คําสั่งของตัวแทนผู้ว่าจ้างซึ่งถูกต้องตามสัญญาที่สั่งให้ผู้รับจ้างปฏิบัติ

10. การเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างหรืองานเพิ่ม-ลด
10.1 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มหรือลดงาน ส่วนหนึ่งส่วนใดนอกเหนือไปจากแบบก่อสร้างหรือ
รายการประกอบแบบตามสัญญาได้ โดยตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องค่าใช้จ่ายและระยะเวลาก่อสร้างที่
เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากสัญญา โดยยึดถือหลักการคิดราคาดังต่อไปนี้
10.1.1 คิดราคาเป็นหน่วย ตามรายละเอียดราคาค่าก่อสร้าง (B.O.Q.) ในเอกสารแนบสัญญา
10.1.2 ถ้ารายการที่เปลี่ยนแปลงไม่มีแสดงในรายละเอียดราคาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะทําการตกลงราคากับผู้รับจ้าง
โดยยึดถือการประเมินราคาที่ยุติธรรมของผู้ออกแบบ ตามราคาในท้องตลาดที่เป็นจริงขณะนั้น
10.2 หากผู้รับจ้างเห็นว่าแบบหรือคําสั่งใดๆ ของผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างนอกเหนือไปจากแบบและ
รายการประกอบแบบก่อสร้างตามสัญญา ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็น

ลายลักษณ์อักษร เพื่อผู้ว่าจ้างได้ทําการตกลงราคางานเพิ่ม-ลดและระยะเวลาก่อน จึงจะเริ่มดําเนินงานเพิ่ม-ลด
ดังกล่าวได้ ยกเว้นในกรณีที่การปฏิบัติงานนั้นๆ อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามสัญญา หรืออยู่ใน
ขั้นตอนของแผนการปฏิบัติงานที่วิกฤต ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแผน และ
ตามแบบงานเพิ่ม-ลดที่ผู้ว่าจ้างอนุมัติ โดยจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายได้เฉพาะงานเพิ่ม-ลด แต่จะขอขยายระยะเวลา
ก่อสร้างไม่ได้ ยกเว้นงานเพิ่ม-ลดดังกล่าวได้รับการอนุมัติล่าช้ากว่าแผนการปฏิบัติงานที่วิกฤต ตามคําวินิจฉัยของผู้
ควบคุมงานและผู้ออกแบบ

11. อํานาจและหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน
11.1 ตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้างและเอกสารแนบ
สัญญาทั้งหมด เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาทุกประการ
11.2 หากพบว่าแบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบก่อสร้าง และรายละเอียดในสัญญาขัดแย้งกัน หรือคาดหมาย
ว่างานก่อสร้างตามสัญญาจะไม่มั่นคง แข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลักวิชาช่างที่ดีให้สั่งหยุดงานไว้
ก่อน แล้วแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ออกแบบและผู้ว่าจ้างพิจารณาทันที
11.3 จดบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เหตุการณ์ต่างๆ ในสถานที่ก่อสร้าง ปัญหาอุปสรรคของงานก่อสร้าง
และภูมิอากาศเป็นรายวัน เพื่อประเมินผลการทํางานของผู้รับจ้าง
11.4 ผู้ควบคุมงานไม่มีอํานาจที่จะยกเว้นความรับผิดชอบใดๆ ของผู้รับจ้างตามสัญญา ไม่มีอํานาจเกี่ยวกับการ
เพิ่ม-ลดราคาค่าก่อสร้าง และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ออกแบบและผู้ว่าจ้าง

ระบบความปลอดภัย
Security Procedures
1. การป้องกันการบุกรุกที่ข้างเคียง
ผู้รับจ้างต้องจํากัดขอบเขตการก่อสร้าง และต้องป้องกันดูแลมิให้ลูกจ้างของตนบุกรุกที่ข้างเคียงของผู้อื่นโดย
เด็ดขาด ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ค่าชดเชย รวมทั้งการแก้ไขให้คืนดีในเมื่อเกิดการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
ที่เกิดจากการกระทําของลูกจ้างของตนในกรณีที่ไปบุกรุกที่ข้างเคียง

2. การป้องกันบุคคลภายนอกและอาคารข้างเคียง
ผู้รับจ้างต้องป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานเข้าไปในบริเวณก่อสร้างตลอด
ระยะเวลาก่อสร้างทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามข้อนี้อย่างเคร่งครัด เมื่อถึงเวลาเลิกงาน
ก่อสร้างในแต่ละวัน ให้ตัวแทนผู้รับจ้างตรวจตราให้ทุกคนออกไปจากอาคารที่ก่อสร้าง ยกเว้นยามรักษาการ หรือ
การทํางานล่วงเวลาของบุคคลที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งเครื่องป้องกันวัสดุตกหล่นที่จะ
เป็นอันตรายต่อชีวิต หรือสร้างความเสียหายต่อทรัพย์และอาคารข้างเคียง โดยไม่กีดขวางทางสัญจรสาธารณะ
ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ขออนุญาต ค่าบํารุงรักษา ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง รวมถึงค่ารื้อ
ถอนเมื่อแล้วเสร็จงาน

3. การป้องกันสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่เดิม
3.1 สิ่งปลูกสร้างข้างเคียง
ผู้รับจ้างต้องป้องกันมิให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่สิ่งปลูกสร้างข้างเคียงในระหว่างทําการก่อสร้าง หากเกิดความ
เสียหายขึ้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไข ซ่อมแซม ให้คืนอยู่ในสภาพเดิมโดยเร็ว ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่า
การป้องกันหรือการแก้ไขที่ผู้รับจ้างทําไว้ไม่เพียงพอ หรือไม่ปลอดภัย อาจออกคําสั่งให้ผู้รับจ้างแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ได้ตามความเหมาะสม
3.2 สิ่งก่อสร้างใต้ดิน
ผู้รับจ้างต้องสํารวจจนทราบแน่ชัดแล้วว่ามีสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใต้ดินในบริเวณก่อสร้าง หรือบริเวณใกล้เคียง เช่น ท่อ
น้ําประปา ท่อระบายน้ํา สายโทรศัพท์ ฯลฯ ซึ่งผู้รับจ้างต้องระวังรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
หากเกิดความเสียหายขึ้นผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบแก้ไข ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมโดยเร็ว ในกรณีที่กีดขวางการ
ก่อสร้าง จําเป็นต้องขออนุญาตเคลื่อนย้าย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบดําเนินการเองทั้งหมด
โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

4. การป้องกัน รักษางานก่อสร้างและป้องกันเพลิงไหม้
4.1 การป้องกันและรักษางานก่อสร้าง
ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกันและรักษางานก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่นํามาติดตั้งหรือเก็บไว้ใน
บริเวณก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มงานจนกระทั่งผู้ว่าจ้างรับมอบงานงวดสุดท้าย ในกรณีจําเป็นผู้รับจ้างต้องจัดทําเครื่อง
ป้องกันความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นกับวัสดุอุปกรณ์และงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างที่กําบัง การป้องกันการ
ขีดข่วน การตั้งเครื่องสูบน้ําป้องกันน้ําท่วม และการป้องกันอื่นๆ ที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่าเหมาะสม รวมทั้งวิธีการ
ป้องกันวัสดุอุปกรณ์สูญหาย เช่น การตรวจค้นอย่างละเอียดและเคร่งครัดกับทุกคนที่เข้า-ออกบริเวณหรืออาคารที่
ก่อสร้างตลอดเวลา

4.2 การป้องกันเพลิงไหม้
ผู้รั บจ้ า งต้ อ งจั ด ให้มี เ ครื่ อ งดับ เพลิ งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเพี ย งพอ ประจํ า อาคารที่ ก่ อสร้ า งทุ ก ชั้น รวมทั้ง ใน
สํานักงานชั่วคราว โรงเก็บวัสดุ และในที่ต่างๆ ที่จําเป็น มีการป้องกันอย่างเคร่งครัดต่อแหล่งเก็บเชื้อเพลิงและวัสดุ
ไวไฟ โดยจัดให้มีป้ายเตือนที่เห็นเด่นชัด ห้ามนําไฟหรือวัสดุที่ทําให้เกิดไฟ เข้าใกล้แหล่งเก็บวัสดุไวไฟ ห้ามสูบบุหรี่
หรือจุดไฟในอาคารที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด
4.3 ความรับผิดชอบ
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดูแล ป้องกัน และรักษางานก่อสร้างดังกล่าว และต้องรับผิดชอบต่อ
ความเสียหาย และการสูญหาย ที่อาจเกิดขึ้นกับวัสดุอุปกรณ์และงานก่อสร้างทั้งหมด จนกว่าผู้ว่าจ้างรับมอบงาน
งวดสุดท้าย

5. การหลีกเลี่ยงเหตุเดือดร้อนรําคาญ
งานก่อสร้างหรือการกระทําใดๆ ของลูกจ้างที่น่าจะเป็นเหตุเดือดร้อนรําคาญแก่บุคคลในที่ข้างเคียง ผู้ควบคุมงาน
อาจออกคําสั่งให้ผู้รับจ้าง ทํางานก่อสร้างนั้นตามวิธีและเวลาที่เหมาะสม หรือแจ้งให้ผู้รับจ้างหาวิธีป้องกันเหตุ
เดือดร้อนดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องเร่งดําเนินการในทันที

6. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน
ผู้รับจ้างต้องจัดสถานที่ก่อสร้างให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด ไม่มีสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของ
ลูกจ้าง จัดให้มีป้ายเตือนที่เห็นเด่นชัด ในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุทุกแห่งในบริเวณก่อสร้างจัดให้มี
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ เช่น หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย รั้วกันตกจากที่สูง เป็นต้น ผู้ควบคุมงานอาจออก
คําสั่งให้ผู้รับจ้างปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม ให้ผู้รับจ้างมีการจัดการเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
และถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

7. การปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิต
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มียาและเวชภัณฑ์สําหรับการปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่จําเป็นตามความเหมาะสม
หรือตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดการให้มีเพิ่มเติมเพียงพออยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

8. การประกันภัย
ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการประกันภัยสําหรับความเสียหายต่อบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้อง และไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การก่อสร้างนี้ตามกฎหมาย และประกันภัยสําหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินในบริเวณก่อสร้างและข้างเคียง รวม
ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และอุบัติเหตุอื่นๆ ตามระบุในสัญญา หรือตามกฎหมายตามมูลค่าของงาน
ก่อสร้าง และตามระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้างก่อน

9. การรายงานอุบัติเหตุ
เมื่อมีอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นในบริเวณก่อสร้าง ไม่ว่าเหตุนั้นๆ จะมีผลกระทบต่องานก่อสร้างหรือไม่ก็ตาม ให้ตัวแทน
ผู้ว่ า จ้ า งรี บ รายงานเหตุ ที่ เ กิ ด นั้ น ๆ ให้ ผู้ค วบคุ ม งานทราบในทั น ที แล้ ว ทํ า รายงานเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรระบุ
รายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขเหตุการณ์นั้นๆ และการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก

มาตรฐานอ้างอิง
Reference Standards
1. สถาบันมาตรฐาน (STANDARD INSTITUTE)
มาตรฐานทั่วไปที่ระบุในแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง เพื่อใช้อ้างอิงหรือเปรียบเทียบคุณภาพ
หรือทดสอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ตลอดจนกรรมวิธีการปฏิบัติ วิธีการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์สําหรับงานก่อสร้างนี้ หาก
ไม่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างหรือรายการประกอบแบบก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานซึ่งมีชื่อเรียกย่อและของ
สถาบันดังต่อไปนี้
1.1 มอก. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1.2 วสท. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1.3 AASHTO American Association Of State Highway Transportation Officials
1.4 ACI American Concrete Institute
1.5 AISC American Institute Of Steel Construction
1.6 ANSI American National Standards Institute
1.7 ASTM American Society For Testing And Materials
1.8 AWS American Welding Society
1.9 BS BSI British Standards
1.10 DIN Deutsches Institut für Normung
1.11 IEC International Electrotechnical Commission
1.12 JIS Japanese Standards Association
1.13 NEC National Fire Protection Association
1.14 NEMA National Electrical Manufacturers Association
1.15 UL Underwriter Laboratories Inc.
1.16 VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik

2. สถาบันตรวจสอบ (TESTING INSTITUTE)
ในกรณีที่ต้องทดสอบคุณภาพวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้างให้ทดสอบในสถาบันดังต่อไปนี้
2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU)
2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU)
2.3 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
2.4 กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม
2.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)
2.6 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)
2.7 สถาบันอื่นๆ ที่อนุมัติโดยผู้ว่าจ้างและผู้ออกแบบ

การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
1. เอกสารสัญญา
สัญญา แบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบก่อสร้าง และเอกสารแนบสัญญาทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําสําเนา
จากคู่สัญญาต้นฉบับ เก็บรักษาไว้ในสถานที่ก่อสร้างอย่างละ 1 ชุด โดยให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา และทําสําเนาคู่สัญญาดังกล่าวให้ผู้ควบคุมงานไว้ใช้งานอีกอย่างละ 1 ชุด

2. ความคลาดเคลื่อนหรือขาดตกบกพร่อง
2.1 หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดของแบบและรายการประกอบแบบมีความคลาดเคลื่อนหรือขาดตกบกพร่อง ผู้รับจ้าง
จะต้องรีบแจ้งแก่ผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาแก้ไขในทันทีที่พบ โดยให้ถือคําวินิจฉัยของผู้ออกแบบเป็นข้อยุติ
2.2 หากพบส่วนใดที่ระบุไว้ในแบบ แต่มิได้ระบุไว้ในรายการประกอบแบบ หรือระบุไว้ในรายการประกอบแบบ แต่
มิได้ระบุไว้ในแบบ ให้ถือว่าได้ระบุไว้ทั้งสองที่ หากมิได้ระบุไว้ทั้งสองที่ แต่เพื่อความมั่นคงแข็งแรง หรือให้ถูกต้อง
ตามมาตรฐานและตามหลั กวิ ชาช่ างที่ ดี ผู้ รั บจ้ างจะต้ องดํ าเนินการตามคํ าวินิจฉั ย ของผู้ออกแบบ โดยไม่คิ ด
ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาเพิ่มเติม

3. การวางผัง แนว ระยะและระดับต่างๆ
3.1 ระยะสําหรับการก่อสร้างให้ถือตัวเลขที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้างเป็นสําคัญ การใช้ระยะที่วัดจากแบบโดยตรง
อาจเกิดความผิดพลาดได้ หากมีข้อสงสัยในเรื่องระยะให้สอบถามผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะ
ดําเนินการในส่วนนั้นๆ
3.2 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักเขตที่ดินให้ถูกต้องตามโฉนดที่ดิน ก่อนจะทําการวางผังอาคาร
วางแนวเสา วางระดับ ขนาดและระยะต่างๆ ให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง โดยจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย
และแรงงานที่มีความสามารถในการวางผังและระดับ รวมถึงการดูแลรักษาหมุดอ้างอิงต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีและ
ถูกต้องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

4. การจัดทําแบบขยาย
4.1 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบงานก่อสร้างกับแบบและรายการประกอบแบบในทุกขั้นตอนอย่างละเอียดหากไม่
ชัดเจน ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแบบขยาย หรือแบบรายละเอียด หรือ Shop drawing ในส่วนนั้นเสนอต่อผู้ควบคุม
งานเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนทําการก่อสร้าง
4.2 ผู้ รั บ จ้า งจะต้ อ งจั ดทํ า รายการและแผนงานจั ดส่ ง Shop drawing เพื่อขออนุ มั ติ โดยจะต้ อ งมีร ะยะเวลา
ล่วงหน้าเพียงพอต่อการพิจารณา ควรทยอยส่ง Shop drawing ตามลําดับขั้นตอนของงานก่อสร้าง การที่ผู้รับจ้าง
จัดทํา Shop drawing ล่าช้า หรือมีระยะเวลาตรวจสอบไม่เพียงพอ จะถือเป็นสาเหตุในการขอขยายระยะเวลา
ไม่ได้
4.3 การที่ผู้ควบคุมงานได้อนุมัติ Shop drawing ให้ผู้รับจ้างแล้ว มิได้หมายความว่า ผู้รับจ้างได้จะรับการยกเว้น
ความรับผิดชอบในการก่อสร้างส่วนนั้นๆ ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้ถูกต้อง ในกรณีที่ตรวจพบว่า
งานก่อสร้างส่วนนั้นไม่ถูกต้องตามสัญญาในภายหลัง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาเพิ่มเติม

5. แผนการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ และการรายงาน
5.1 แผนการปฏิบัติงาน
ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งจั ด ทํ า แผนการปฏิ บั ติ ง านในรู ป Bar chart และตารางดํ า เนิ น งาน (Work schedule)แสดง
ระยะเวลาและลําดับการดําเนินงานแต่ละประเภท ขณะเดียวกันต้องแสดงแผนการปฏิบัติงานร่วมกับผู้รับจ้างช่วง
และผู้รับจ้างอื่นที่ผู้ว่าจ้างจัดหา อย่างน้อยจะต้องมีแผนงานดังต่อไปนี้
5.1.1 แผนกําหนดวันเริ่มงานและวันสิ้นสุดงานแต่ละส่วนของงานก่อสร้างโดยละเอียด เป็นรายสัปดาห์, รายเดือน
และแผนงานหลัก (Master schedule)
5.1.2 แผนกําหนดวันจัดส่ง Shop drawing และแผนกําหนดการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์เพื่อขออนุมัติ
5.1.3 แผนกําหนดวันสั่งซื้อ และวันส่งเข้าสถานที่ก่อสร้างของวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง ทั้งของผู้
รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง และผู้รับจ้างอื่น
5.1.4 แผนกําหนดจํานวนของพนักงาน ช่างแต่ละประเภท คนงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง และผู้รับจ้างอื่น
5.2 การรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน
ในการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่จําเป็นต่างๆ จากผู้รับจ้างช่วงและผู้รับจ้างอื่น
เพื่อวางแผนงานและประสานงานกันให้รัดกุมที่สุด ผู้ควบคุมงานอาจออกคําสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงแผนการ
ปฏิบัติงานบางส่วน เพื่อให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้
5.3 การยื่นขออนุมัติแผนงานหลัก
การจัดทําแผนงานหลักจะต้องยื่นขออนุมัติต่อผู้ควบคุมงานภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เซ็นสัญญา พร้อมทั้งชี้แจง
รายละเอียด ทั้งนี้ผู้รับจ้างหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง จะต้องเซ็นชื่อรับรองแผนงานหลักนี้และการที่ผู้ควบคุม
งานพิ จ ารณาอนุ มั ติแ ผนงานหลั ก หรื อ ออกคํา สั่ ง เพิ่ม เติ ม มิไ ด้ห มายความว่ าผู้ รับ จ้ างได้ รั บ การยกเว้ น ความ
รับผิดชอบในแผนงานหลักดังกล่าว
5.4 การบันทึกการทํางานจริงเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน
ผู้รับจ้างจะต้องทําแผนการปฏิบัติงานแสดงให้ทุกฝ่ายเห็นชัดเจนในหน่วยงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างจะต้องบันทึก
การทํางานที่เป็นจริงเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานได้ถูกต้องหรือใกล้เคียง โดยต้องจัดทําทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เริ่มต้นงานจน
งานแล้วเสร็จสมบูรณ์
5.5 ความรับผิดชอบ
ถ้างานบางส่วนที่ผู้รับจ้างปฏิบัติอยู่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงและผู้รับจ้างอื่น ผู้รับจ้าง
จะต้องจัดเตรียมงานให้สัมพันธ์กัน ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงและผู้รับจ้างอื่นอย่างสม่ําเสมอ ใน
กรณีที่ผู้รับจ้างพบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรในทันที หากผู้รับจ้างไม่สนใจติดตาม ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไขความเสียหายใดๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น เว้นแต่งานที่เสียหายนั้นเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้รับจ้างอื่นที่ผู้ว่าจ้างจัดหา
5.6 การปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน
หากผู้ควบคุมงานเห็นว่าจะต้องปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแผนการปฏิบัติงานใหม่ ส่งให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติทันที
5.7 การรายงาน
เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานและติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งเอกสารเพื่อเป็น
หลักฐานแสดงการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ส่งให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ ดังนี้
5.7.1 บัญชีแสดงแรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร สําหรับการก่อสร้างในแต่ละวัน แยกเป็นงานแต่ละประเภท
5.7.2 สําเนาใบส่งของทั้งหมดที่เข้ามายังหน่วยงานในแต่ละวัน ระบุปริมาณ ชนิด ประเภท ผู้ผลิต ผู้จําหน่าย ผู้ส่ง
และผู้รับ ฯลฯ

5.7.3 แผนการปฏิบัติงานทุกเดือน และการทํางานจริงเทียบกับแผนการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์
5.7.4 รายงานความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของงานก่อสร้างทุกสัปดาห์
5.7.5 รูปถ่ายงานก่อสร้าง แสดงให้เห็นผลงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างทุกส่วนของอาคารทุก 15 วัน
5.7.6 อื่นๆ ที่ผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานร้องขอ

6. การประสานงานระหว่างผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับจ้างอื่นที่ผู้ว่าจ้างจัดหา
6.1 การให้สิ่งอํานวยความสะดวก
ผู้รับจ้างต้องคิดเผื่อไว้แล้วในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ในการทํางานของผู้รับจ้างช่วง และผู้รับจ้างอื่น
เพื่อให้งานก่อสร้างนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ผู้รับจ้างต้องอนุญาตให้ใช้สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น นั่งร้าน บันได
รอกส่งของ ลิฟต์ขนส่ง เครน ฯลฯ โดยต้องวางแผนและประสานงานไม่ให้เกิดการติดขัดในการใช้งานดังกล่าว โดย
คิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมและยุติธรรม
6.2 การติดต่อประสานงานก่อสร้าง
ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า งานก่อสร้างของผู้รับจ้างช่วงและผู้รับจ้างรายอื่นไม่เป็นเหตุทําให้แผนการ
ปฏิบัติงานล่าช้า ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและจัดให้มีการประสานงานและประชุมระหว่างผู้รับจ้างกับผู้รับจ้างช่วง
และผู้รับจ้างอื่น โดยจัดให้มีแผนงานแสดงขั้นตอนการทํางานโดยละเอียดของงานทุกระบบให้สอดคล้องกันและ
เป็นไปด้วยดีทุกระบบ เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ทันทีตามสัญญา
6.3 การประชุมระหว่างการก่อสร้าง (Site meeting)
6.3.1 การประชุมที่ผู้ควบคุมงานได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจําในระหว่างการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องให้ตัวแทนผู้รับจ้าง
หรือผู้จัดการโครงการของผู้รับจ้างร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง พร้อมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ การประชุมดังกล่าว
ผู้จัดการโครงการฝ่ายผู้ควบคุมงานจะเป็นประธานในที่ประชุม และฝ่ายผู้ควบคุมงานเป็นผู้บันทึกการประชุม ผู้รับ
จ้างต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีขึ้นในระหว่างการประชุมนั้น ตามที่มีในบันทึกการประชุม ซึ่งจะเสนอให้ผู้รับจ้าง
รับรองในการประชุมครั้งถัดไปโดยผู้รับจ้างอาจขอให้ผู้ควบคุมงานแก้ไขบันทึกการประชุมดังกล่าวข้างต้นได้ และ
ให้มีการบันทึกข้อโต้แย้งดังกล่าวไว้ในบันทึกการประชุมด้วย
6.3.2 ให้มีการประชุมในระหว่างการก่อสร้างสัปดาห์ละหนึ่งครั้งทุกสัปดาห์ ผู้ควบคุมงานอาจเรียกประชุมเพิ่ม
หรือเลื่อนการประชุมได้ตามสถานการณ์ และความจําเป็น

7. ตัวอย่างงานตกแต่งและการเตรียมผิวเพื่องานตกแต่งภายหลัง
7.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําตัวอย่างที่แสดงให้เห็นความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นแผงตัวอย่าง
หรือห้องตัวอย่าง ตามคําสั่งของผู้ควบคุมงานหรือผู้ออกแบบ เพื่อแสดงให้เห็นสีหรือลวดลายของวัสดุที่จะใช้ติดตั้ง
จริง เช่น พื้นปูกระเบื้อง หิน ไม้ ผนังฉาบปูนเรียบทาสี บุกระเบื้อง บุ Wallpaper ฝ้ายิบซั่ม ไม้ระแนง สวิทซ์ ปลั๊ก
ดวงโคม เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นฝีมือการติดตั้งวัสดุดังกล่าว เป็นการอนุมัติตัวอย่าง ความสวยงามทางด้าน
สถาปัตยกรรม ที่จะใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจรับงานที่ก่อสร้างจริงต่อไป
7.2 ในกรณีที่มีการกําหนดพื้นที่บางส่วนให้เตรียมผิวไว้สําหรับงานตกแต่งภายหลัง เช่น ผิวพื้น ผู้รับจ้างจะต้องลด
ระดับและทําการเตรียมผิวพื้นไว้ให้ถูกต้องพอดีกับวัสดุที่จะนํามาตกแต่งผิวภายหลัง การเตรียมผิวจะต้องทําด้วย
ความประณีตและต้องใช้ช่างที่มีฝีมือดี ในกรณีที่ผู้ออกแบบลงความเห็นว่าการเตรียมผิวที่ผู้รับจ้างทําไว้ไม่ถูกต้อง
และสั่งให้ผู้รับจ้างแก้ไข ผู้รับจ้างจะต้องทําให้ใหม่จนถูกต้อง โดยจะเรียกร้องค่าเสียหายและขอขยายระยะเวลา
ไม่ได้ ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมผิวเพื่อตกแต่งให้ถูกต้องทั้งตําแหน่งและระดับ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ วัสดุ
ตกแต่งใดที่ไม่ได้กําหนดไว้ชัดเจนในแบบก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งต่อผู้ควบคุมงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อ
ขอทราบรายละเอียดการติดตั้ง ขนาด ชนิดและสีของวัสดุตกแต่งดังกล่าวจากผู้ออกแบบ โดยถือว่าเป็นหน้าที่ที่ผู้
รับจ้างจะต้องวางแผนและประสานงานการเตรียมผิวให้พอดีกับการติดตั้งวัสดุตกแต่งในภายหลัง

8. ตัวแทนของผู้รับจ้าง ช่างฝีมือ และความรับผิดชอบ
8.1 ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งแต่ ง ตั้ ง ตั ว แทนของผู้ รั บ จ้ า งหรื อ ผู้ จั ด การโครงการฝ่ า ยผู้ รั บ จ้ า ง ที่ มี ค วามสามารถ มี
ประสบการณ์ และเหมาะสมกับงานก่อสร้างนี้ เป็นผู้มีอํานาจเต็มประจําอยู่ในสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลา คําสั่งใด
ที่ผู้ควบคุมงานได้สั่งแก่ตัวแทนของผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นไปตามสัญญา ให้ถือเสมือนว่าได้สั่งแก่ผู้รับจ้างโดยตรง ผู้ว่าจ้าง
สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนตัวแทนของผู้รับจ้างได้ หากเห็นว่าไม่เหมาะสม
8.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาสถาปนิก วิศวกร ที่มีประสบการณ์ และช่างฝีมือทุกประเภทมาปฏิบัติงานก่อสร้างนี้ ผู้
ควบคุมงานอาจออกคําสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้หนึ่งผู้ใดได้ หากผู้นั้นประพฤติผิดมิชอบ หรือไม่มีความสามารถ
หรือไม่เหมาะสม โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ที่เหมาะสมเข้าปฏิบัติงานแทนโดยทันที
8.3 ให้ถือว่าผู้รับจ้างเป็นผู้มีความสามารถ มีฝีมือ และมีความชํานาญในงานก่อสร้างนี้ โดยมีสถาปนิกวิศวกร
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน การที่ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติวัสดุอุปกรณ์หรืองาน
ก่อสร้างใดๆ ไปแล้ว มิได้หมายความว่าผู้รับจ้างจะพ้นความรับผิดชอบ หากมีการตรวจพบความผิดพลาดของงาน
ก่อสร้างในภายหลัง ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามสัญญา โดยจะเรียกร้องค่าเสียหายและขอขยาย
ระยะเวลาไม่ได้
8.4 ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งสถาปนิก และ/หรือ วิศวกร เพื่อลงชื่อเป็นผู้ควบคุมงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร ในเอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร สําหรับงานก่อสร้างนี้
9. สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการตรวจงานก่อสร้าง
ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงาน มีสิทธิเข้าไปตรวจงานก่อสร้างได้ตลอดเวลา และตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดสิ่งอํานวยความสะดวกชั่วคราวให้ เช่น บันได ทางเดิน ไฟฟ้าส่องสว่าง
และอื่นๆ ให้แข็งแรงและปลอดภัย หรือตามคําสั่งของผู้ควบคุมงาน
10. การสั่งหยุดงาน
การก่อสร้างส่วนใดที่ผิดจากรูปแบบหรือไม่ได้คุณภาพงานที่ดี หรือไม่ถูกต้องตามมาตรฐานและวิชาช่างที่ดี ผู้
ควบคุมงานมีสิทธิสั่งหยุดงานบางส่วนหรือทั้งหมดได้ จนกว่าผู้รับจ้างจะดําเนินการแก้ไขงานส่วนนั้นให้เรียบร้อย
ตามความเห็นชอบของผู้ออกแบบ โดยจะเรียกร้องค่าเสียหายและขอขยายระยะเวลาไม่ได้

สิ่งอํานวยความสะดวกชั่วคราว
Temporary Facilities and Controls
1. สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ
1.1 โรงเก็บวัสดุอุปกรณ์
ผู้รับจ้างจะต้องสร้างโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ เพื่อเก็บและป้องกันความเสียหายของวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่นํามาใช้ใน
งานก่อสร้าง โดยมีขนาดตามความเหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการ ทั้งนี้ห้ามผู้รับจ้างนําวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้
ใช้ในงานก่อสร้างนี้มาเก็บไว้ในโรงเก็บดังกล่าว
1.2 สํานักงานชั่วคราว
ผู้รับจ้างจะต้องสร้างสํานักงานชั่วคราวสําหรับเป็นที่ทํางานของผู้รับจ้างและตัวแทนผู้ว่าจ้าง และ/หรือ ผู้ควบคุม
งาน ประกอบด้วย สํานักงาน, ห้องประชุม, ห้องเก็บวัสดุตัวอย่าง, ห้องน้ํา, ห้องส้วม และอุปกรณ์สํานักงานที่
จําเป็น เช่น โต๊ะทํางาน, เก้าอี้, โต๊ะวางแบบ, ตู้เอกสาร, เครื่องโทรศัพท์และโทรสาร เป็นต้น
1.3 บ้านพักคนงาน
ผู้รับจ้างจะต้องสร้างบ้านพักคนงาน ห้องน้ํา ห้องส้วม และสิ่งสาธารณูปโภคที่จําเป็น โดยมีการดูแลให้อยู่ในสภาพ
ที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มีการขจัดขยะมูลฝอยเป็นประจํา ห้ามผู้รับจ้างหรือลูกจ้างปลูกสร้างร้านค้า ร้านอาหาร
ภายในที่ดินของผู้ว่าจ้างเป็นอันขาด นอกจากจะได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง หากสถานที่สร้างบ้านพักคนงานไม่
เพียงพอ หรือผู้ว่าจ้างไม่อนุมัติให้สร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาที่อื่นเอง
1.4 ห้องประชุม
ผู้รับจ้างต้องจัดสร้างห้องประชุมในสํานักงานชั่วคราว ขนาดที่เพียงพอสําหรับเป็นที่ประชุมในหน่วยงานก่อสร้าง
ประกอบด้วย โต๊ะ เก้าอี้ กระดานพร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน และสิ่งจําเป็นต่างๆ ตามความเหมาะสม
1.5 ป้ายชื่อโครงการ
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําป้ายชื่อโครงการขนาดไม่เล็กกว่า 1.20x2.40 เมตร หน้าบริเวณที่ก่อสร้าง พร้อมไฟส่องป้ายที่
เหมาะสม โดยมีข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกําหนดของกฎหมาย ป้ายดังกล่าวจะต้องมั่นคงแข็งแรงตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง
1.6 แบบรายละเอียดและผังแสดงสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว
ผู้รับจ้างต้องจัดทําแบบผังแสดงการจัดวางตําแหน่งสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาเพื่อเสนอผู้
ว่าจ้างอนุมัติก่อน และต้องเริ่มก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวทันทีที่ได้รับการอนุมัติ ในกรณีที่ต้องมีถนนชั่วคราว
ควรจัดวางตําแหน่งให้ตรงกับถนนที่จะก่อสร้างจริงตามแบบก่อสร้าง และจะต้องจัดลําดับตําแหน่งสิ่งปลูกสร้าง
ชั่ วคราวให้สัม พั นธ์ กับงานก่อสร้าง รวมทั้งจั ดระบบการจราจรทั้งภายในและภายนอกให้ มีประสิ ท ธิภาพ ไม่
ก่อให้เกิดการกีดขวางต่องานก่อสร้างและการจราจรส่วนรวมภายนอกบริเวณก่อสร้าง
1.7 เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ประกอบงานก่อสร้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งนั่งร้านที่แข็งแรง มั่นคง ถูกต้องตามข้อกําหนดนั่งร้านสําหรับงานก่อสร้างอาคาร
ติดตั้งลิฟต์ส่งของหรืออุปกรณ์เครื่องยกต่างๆ หรือ TOWER CRANE ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การติดตั้ง เคลื่อนย้าย รื้อถอน จะต้องได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน
1.8 การดูแลรักษา
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีคนงานประจํา เพื่อดูแลความสะอาดสําหรับสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว มีช่างประจําสําหรับการ
บํารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ ให้อยู่ในสภาพปลอดภัยและใช้งานได้ดี ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

1.9 ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ การขออนุญาต การดูแลรักษาความสะอาด
และซ่อมบํารุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงการรื้อถอนและทําความสะอาดเมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็น
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
2. รั้วชั่วคราวและยามรักษาการ
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีรั้วชั่วคราวรอบบริเวณก่อสร้าง ตามแนวเขตที่ดินที่ระบุในแบบ และต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง
ตามหลักหมุดที่ระบุไว้ในโฉนด โดยทําด้วยโครงไม้หรือเหล็กและบุด้วยแผ่นสังกะสีสีเขียว หรือแผ่นเหล็กเคลือบสี
สูงไม่ต่ํากว่า 2.40 เมตร จากพื้นดิน มีความมั่นคงแข็งแรง มีประตูปิด-เปิด มีป้อมยามและยามคอยควบคุมการเข้า
ออกตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน ส่วนที่ติดกับที่สาธารณะและอาคารข้างเคียง จะต้องมีการป้องกันวัสดุตก
ลงมาเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อยู่ข้างเคียง ถือเป็นหน้าที่ที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด และผู้รับจ้างต้องรักษาซ่อมแซมให้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาก่อสร้างผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ติดตั้ง การขออนุญาต ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุงรักษา ค่ารื้อถอนรวมถึงค่ายามรักษาการ

3. ถนน ที่จอดรถ และทางเดินชั่วคราว
3.1 ถนนและที่จอดรถชั่วคราว
ในระหว่างการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องจัดให้มีทางเข้าออกบริเวณที่ก่อสร้างและที่จอดรถชั่วคราว โดยใช้แอสฟัลต์หรือ
คอนกรีตที่สามารถรับน้ําหนักบรรทุกของรถขนส่งได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบระบายน้ําหรือกีด
ขวางทางสัญจรและทางน้ําสาธารณะ ผู้รับจ้างต้องดูแลรักษาทางเข้าออกดังกล่าว ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม
3.2 ทางเดินชั่วคราว
ผู้รับจ้ างต้องจัดให้มีท างเดินและบันไดชั่วคราวในบริเวณก่อสร้างตามความจําเป็น และตามขั้นตอนของงาน
ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริเวณต่างๆ ของงานก่อสร้างได้ทุกแห่ง มีสภาพที่แข็งแรง ปลอดภัยและเมื่อหมด
ความจําเป็น ให้รื้อถอนออกไป พร้อมทั้งซ่อมแซมส่วนก่อสร้างที่เสียหายให้เรียบร้อย โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้
รับจ้างทั้งสิ้น

4. การตัดทางเท้าและต่อเชื่อมท่อระบายน้ํา
ในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัดทางเท้า ต่อเชื่อมท่อระบายน้ํากับท่อระบายน้ําสาธารณะผู้
รับจ้างต้องรับผิดชอบดําเนินการขออนุญาตต่อทางราชการให้ถูกต้อง โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

5. ไฟฟ้าที่ใช้ในงานก่อสร้าง
5.1 ระบบไฟฟ้าชั่วคราว
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้
ออกค่าใช้จ่ายตั้งแต่การขออนุญาตติดตั้งระบบไฟฟ้าชั่วคราวจากการไฟฟ้าฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ทั้งหลาย ค่า
กระแสไฟฟ้า ค่าบํารุงรักษา ค่ารื้อถอน รวมถึงส่วนที่เป็นงานของผู้รับจ้างช่วงและผู้รับจ้างอื่นที่ผู้ว่าจ้างจัดหาด้วย
โดยผู้รับจ้างช่วงและผู้รับจ้างอื่นเป็นผู้จ่ายเฉพาะค่าไฟฟ้าและค่าอุปกรณ์ในส่วนที่ตนใช้งานเท่านั้น
5.2 ความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าชั่วคราว
ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์และดําเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าชั่วคราวที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้มีความปลอดภัย
โดยทั้งมีระบบการป้องกันการลัดวงจรและการตัดตอนไฟฟ้าได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ และเป็นไปตามกฎข้อบังคับของ
การไฟฟ้าฯ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.3 ขนาดของกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
ขนาดของกระแสไฟฟ้าชั่วคราวที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่ต้องจัดให้มีเพียงพอกับ
การใช้งานดังกล่าว ตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จ รวมถึงการทดสอบระบบไฟฟ้าทั้งหมดก่อนส่งมอบงานงวด
สุดท้าย ผู้ควบคุมงานอาจออกคําสั่งให้ผู้รับจ้างแก้ไขเพิ่มเติมขนาดกระแสไฟฟ้าชั่วคราวให้เหมาะสมได้ โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

6. น้ําประปาที่ใช้ในงานก่อสร้าง
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีระบบน้ําประปาชั่วคราว เพื่อใช้ในงานก่อสร้างตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จ รวมถึงการ
ทดสอบระบบน้ําใช้และระบบสุขาภิบาลทั้งหมดก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่การขออนุญาตติดตั้งระบบน้ําประปาชั่วคราวจากการประปาฯ รวมทั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าน้ําประปา ค่า
บํารุงรักษา ค่ารื้อถอน รวมถึงส่วนที่เป็นงานของผู้รับจ้างช่วงและผู้รับจ้างรายอื่นที่ผู้ว่าจ้างจัดหามาด้วย โดยผู้
รับจ้างช่วงและผู้รับจ้างอื่นเป็นผู้จ่ายเฉพาะค่าน้ําและอุปกรณ์ในส่วนที่ตนใช้งานเท่านั้น

7. การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
7.1 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม “ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคาร
และสาธารณูปโภค” ลงวันที่ 23 กันยายน 2539 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ก่อให้เกิดความเดือด
ร้อนรําคาญต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียง กรณีงานก่อสร้างนอกเหนือจากในกรุงเทพมหานคร ให้ปฏิบัติตาม
ประกาศกรุงเทพมหานครฉบับดังกล่าวโดยอนุโลม
7.2 ผู้รับจ้างต้องจัดทําระบบบําบัดและระบายน้ําทิ้งของห้องน้ําชั่วคราวให้ถูกสุขลักษณะและถูกต้องตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบระบายน้ําที่เกิดจากการก่อสร้างและจากฝนตก โดยจะต้องไม่ให้มีน้ํา
ขังหรือส่งกลิ่นเหม็นในบริเวณก่อสร้าง และที่ข้างเคียง
7.3 ผู้รับจ้างต้องขนขยะมูลฝอย เศษวัสดุ สิ่งของเหลือใช้ต่างๆ ที่ทําความสกปรกหรือกีดขวางการทํางาน
ออกจากบริเวณก่อสร้างอย่างสม่ําเสมอทุกวัน โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอด
ภัย ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารและบริเวณก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อ
สร้าง รวมถึงต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยทุกส่วนของอาคารและทั่วบริเวณก่อสร้างก่อนส่งมอบงาน
งวดสุดท้าย

วัสดุและอุปกรณ์
Product Requirements
1. ขอบเขตของงาน
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานที่ดี มีเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สําหรับการก่อสร้างงานต่างๆ ตามระบุในแบบ
และรายการประกอบแบบ

2. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์
2.1 วัสดุอุปกรณ์ที่ปรากฏอยู่ในแบบและรายการประกอบแบบ หรือที่มิได้อยู่ในแบบและรายการประกอบแบบก็ดี
แต่เป็นส่วนประกอบของการก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อสร้าง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาเพื่อใช้ในงานก่อสร้างนี้ทั้งสิ้น
2.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนการจัดซื้อ และจัดส่งเข้ามา
ให้ทันกับการก่อสร้างตามแผนปฏิบัติงาน
2.3 ในกรณีวัสดุอุปกรณ์บางอย่างซึ่งระบุให้ใช้ของต่างประเทศ หรือต้องใช้ระยะเวลาในการผลิต ผู้รับจ้างจะต้อง
จัดการสั่งซื้อล่วงหน้าเพื่อให้ทันการใช้งานตามแผนปฏิบัติงาน
2.4 ห้ามผู้รับจ้างนําวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการอนุมัติเข้ามาในสถานที่ก่อสร้าง

3. คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์
วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการก่อสร้างนี้จะต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน จะต้องมีคุณภาพดี ไม่
มีรอยชํารุด เสียหาย และถูกต้องตรงตามที่ระบุในแบบและรายการประกอบแบบ หรือตามที่ได้รับอนุมัติ

4. การตรวจสอบและทดสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ์
4.1 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบ และมีผลการตรวจสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่จะนํามาใช้ในงาน
ก่อสร้าง ก่อนที่จะออกจากโรงงานผู้ผลิต ผู้รับจ้างต้องแสดงใบรับรองผลการตรวจสอบดังกล่าวให้ผู้ควบคุมงาน
พิจารณา เพื่อแสดงว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ ได้รับการตรวจสอบถูกต้องตามมาตรฐานที่ดีแล้ว
4.2 ในกรณีที่มีข้อกําหนดให้ทดสอบ ให้ผู้รับจ้างนําวัสดุอุปกรณ์นั้น ไปทดสอบตามสถาบันที่กําหนดไว้ ในการ
ทดสอบผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้อยู่ร่วมในการทดสอบด้วย ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้มี
หนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ ตั ว แทนของบริ ษั ท ผู้ ท ดสอบ หรื อ ผู้ ผ ลิ ต วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ร ายใดเข้ า ไปในบริ เ วณก่ อ สร้ า ง เพื่ อ
ตรวจสอบหรือทดสอบในบริเวณก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องให้ความสะดวกกับตัวแทนดังกล่าว

5. การเสนอตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์
5.1 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบพิจารณาอนุมัติ
โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแผนงานแสดงระยะเวลาจัดส่งตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์เพื่อการพิจารณาอนุมัติ โดยจะต้องมี
ระยะเวลาล่วงหน้าเพียงพอต่อการพิจารณา ก่อนการสั่งซื้อและติดตั้งตามลําดับขั้นตอนในแผนปฏิบัติงาน
5.2 วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนการติดตั้ง โดยเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้รับ
จ้างจะต้องสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์นั้นทันที เพื่อให้ทันกับแผนงานการติดตั้ง หากผู้รับจ้างดําเนินการติดตั้งโดยมิได้รับ
การอนุมัติ ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่ทันทีตามคําสั่งของผู้ควบคุมงาน โดยจะขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง หรือ

คิดราคาเพิ่มมิได้ วัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ยังไม่พ้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์
นั้นไม่ได้คุณภาพ หรือการติดตั้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตหรือตามหลักวิชาช่างที่ดี
5.3 เมื่อมีการอนุมัติวัสดุอุปกรณ์ใดๆ แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการจัดซื้อโดยไม่ชักช้า โดยถ้าผู้ว่าจ้างขอดูใบสั่ง
ซื้อสินค้า ผู้รับจ้างจะต้องยินดีให้ตรวจสอบตลอดเวลา

6. การขอเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์
6.1 ผู้ออกแบบจะรับพิจารณาการขอเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์ภายใน 90 วัน หลังจากวันทําสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
6.2 ผู้ออกแบบสามารถยืนยันให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ หากผู้รับจ้างไม่มีเหตุผลเพียงพอในการขอเทียบเท่า
6.3 กรณีที่มีการระบุวัสดุอุปกรณ์ 1 ยี่ห้อ หรือมากกว่า และระบุว่าเทียบเท่า ผู้ควบคุมงานสามารถยืนยันให้ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ การพิจารณาเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์จะกระทําต่อเมื่อไม่สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามที่ระบุ
ไว้ ทั้งนี้จะต้องไม่ใช่เหตุผลที่เกิดจากการทํางานล่าช้าหรือการทํางานบกพร่องของผู้รับจ้าง เช่น การสั่งซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติแล้วล่าช้า เป็นต้น
6.4 ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ ผลการทดสอบ ราคา การรับประกันที่สามารถยืนยันคุณภาพ
มาตรฐาน และอื่นๆ ตามที่ผู้ออกแบบต้องการ เพื่อประกอบการพิจารณา นอกจากการใช้งานแล้ว ผู้ออกแบบจะ
พิจารณาเรื่องความสวยงาม ความแข็งแรง ความปลอดภัย เป็นหลัก ให้ถือคําวินิจฉัยของผู้ออกแบบเป็นข้อยุติ
ผู้ออกแบบสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์ที่เห็นว่า มีคุณภาพดีกว่าและราคาสูงกว่าที่ระบุไว้ได้
6.5 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับผลกระทบหรืองานต้องเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเทียบเท่า
6.6 ผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หรือเวลาที่สูญเสียไป เนื่องจากการเทียบเท่า
6.7 ผู้รับจ้างจะต้องเผื่อระยะเวลาในการพิจารณาการเทียบเท่า ที่ต้องออกแบบใหม่หรือต้องขออนุญาตส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องใหม่ด้วย โดยจะขอขยายระยะเวลามิได้

การส่งมอบงาน
Closeout Procedures
1. การส่งมอบงาน
1.1 การส่งมอบงานแต่ละงวด ให้เป็นไปตามการแบ่งงวดงานและงวดเงิน ตามที่ระบุในสัญญาผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะไม่
จ่ายเงินงวดในเมื่อเห็นว่า
1.1.1 ปริมาณงานและมูลค่างานไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในงวดงาน หรือเงื่อนไขสัญญา
1.1.2 คุณภาพของงานและฝีมือการทํางาน ไม่ได้ตามมาตรฐานหรือตามหลักวิชาช่างที่ดี
1.2 หลักฐานต่าง ๆ ที่ผู้รับจ้างจะต้องแนบมาพร้อมกับการส่งมอบงานแต่ละงวด
1.2.1 หนังสือรับรองการตรวจสอบและอนุมัติงวดงานและงวดเงินจากผู้ควบคุมงาน
1.2.2 รายละเอียดการเบิกเงินงวดระบุงวดงานและงวดเงินตามสัญญา พร้อมตารางสรุปเงินที่เบิกไปแล้ว เงินที่ขอ
เบิกงวดนี้ เงินที่คงเหลือ และงานเพิ่ม-ลด (ถ้ามี)
1.2.3 รูปแบบ เช่น แปลน รูปด้าน รูปตัด และภาพถ่าย แสดงผลงานก่อสร้างของงวดนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย
1.2.4 ผลการทดสอบต่างๆ ของงานงวดนี้ แผนปฏิบัติงาน และอื่นๆ ตามที่ผู้ควบคุมงานหรือผู้ว่าจ้างร้องขอ

2. การส่งมอบงานงวดสุดท้าย
2.1 ขั้นตอนการส่งมอบงานงวดสุดท้าย
2.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งผู้ควบคุมงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อส่งมอบงานขั้นต้น (Substantialcompletion)
อย่างน้อย 30 วันก่อนครบกําหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญา
2.1.2 ผู้ควบคุมงานจะทําบัญชีงานที่ต้องแล้วเสร็จ (Punch List) ตรวจสอบและทดสอบงานตามบัญชีดังกล่าวจน
แล้วเสร็จครบถ้วน แล้วจึงออกหนังสือรับรองงานขั้นต้น พร้อมการจัดทําบัญชีงานที่ต้องแก้ไข (List of defect
work) แจ้งให้ผู้รับจ้างดําเนินการแก้ไข เพื่อส่งมอบงานขั้นสุดท้ายให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ (Final completion) ซึ่ง
ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญา
2.1.3 เมื่อผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบงานขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว จึงจะแจ้งให้ผู้ว่าจ้างและผู้ออกแบบร่วมกันตรวจ
รับมอบงานงวดสุดท้ายต่อไป
2.1.4 ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิในการไม่รับมอบงาน ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่างานบางส่วน จะต้องมีการแก้ไขให้แล้ว
เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาตามสัญญา และหากระยะเวลาดังกล่าวเกินจากสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องเสีย
ค่าปรับเนื่องจากงานก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา
2.2 การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์และเอกสาร
2.2.1 กุญแจทั้งหมดที่ใช้ในอาคาร ชุดละ 3 ดอก พร้อม Master keys และ Grand master keys โดยผู้ว่าจ้างจะ
เป็นผู้กําหนดระบบ Master keys ให้เป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนการสั่งซื้อ การส่งมอบกุญแจ ให้จัดเก็บในตู้เหล็กที่
ได้มาตรฐาน และแยกเป็นชุดเป็นระบบที่ชัดเจนสะดวกต่อการใช้งาน
2.2.2 เอกสารคู่มือสําหรับการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์หลักของระบบต่างๆ ของบริษัทผู้ผลิตและติดตั้ง
ตามที่ผู้ออกแบบกําหนด จํานวนระบบละ 3 ชุด ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําเป็นรูปเล่มใส่แฟ้มปกแข็งที่ได้มาตรฐาน โดย
แต่ละระบบจัดเรียงเป็นหมวด ตามตัวอย่างดังนี้
หมวด 1 : การใช้งานของระบบ (System Operation)
หมวด 2 : อุปกรณ์หลัก
หมวด 3 : ท่อน้ํา, วาล์ว และอื่นๆ
หมวด 4 : อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ

หมวด 5 : งานไฟฟ้าและเครื่องกลที่เกี่ยวข้อง
2.2.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวิทยากรผู้ชํานาญงานของบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์หลักแต่ละระบบ มาอบรมและแนะนํา
ให้บุคลากรของผู้ว่าจ้างรับทราบเกี่ยวกับการใช้งาน การดูแลรักษา และอื่นๆ ตามระบุในคู่มือข้างต้น จนมีความ
เข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้
2.2.4 ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบเครื่องมือและชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีมากับอุปกรณ์ หรือตามระบุในสัญญา ให้ผู้ว่าจ้าง
ทั้งหมด
2.2.5 แบบก่อสร้างจริง (As-built drawing) จัดเป็นรูปเล่มแยกแต่ละระบบ ประกอบด้วย ต้นฉบับกระดาษไข
จํานวน 1 ชุด สําเนา (พิมพ์เขียว) จํานวน 5 ชุด และข้อมูลของแบบดังกล่าวเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์รูปแบบ DWG
และ PDF จัดเก็บไว้ในแผ่น CD จํานวน 1 ชุดแบบก่อสร้างจริงจะต้องมีมาตราส่วนและขนาดเท่ากับแบบคู่สัญญา
แสดงระยะการติดตั้งวัสดุในผนัง พื้น หรือกลบฝังใต้ดิน ให้ถูกต้องตามที่ก่อสร้างจริง แสดงส่วนที่เปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่ม-ลดจากแบบคู่สัญญาอย่างชัดเจน
2.2.6 หนังสือรับประกันคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ติดตั้งสําหรับวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดตามสัญญาโดยระบุ
รายชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และกําหนดระยะเวลารับประกันตามสัญญา
2.2.7 รายการวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในงานก่อสร้างนี้ ระบุชื่อบริษัท ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และชื่อผู้ที่ติดต่อ
ได้ เพื่อสะดวกในการซ่อมบํารุงหรือสั่งซื้อเพิ่มเติม
2.2.8 หากระบุไว้ในแบบหรือรายการประกอบแบบ ให้ผู้รับจ้างจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์งานตกแต่งสถาปัตยกรรม
อุปกรณ์ซ่อมบํารุงงานระบบต่างๆ เพื่อสํารองในการซ่อมบํารุงรักษาอาคารในปริมาณที่กําหนดตามสัญญา หรือ
ตามความจําเป็น ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย
2.3 การทดสอบระบบต่างๆ
ในการทดสอบในระหว่าง หรือก่อนการรับมอบงาน ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าน้ําที่ใช้ในการทดสอบ และล้างทําความ
สะอาดระบบท่อ ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการทดสอบการเดินเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ การทดสอบดวงโคมไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายใน
การทดสอบอื่นๆ เพื่อแสดงว่าการทํางานของระบบเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา อยู่ในสภาพที่สามารถ
ใช้งานได้ทันทีเมื่อรับมอบงาน ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาน้ํา และไฟฟ้าชั่วคราว โดยจะต้องทําการทดสอบการ
ทํางานของระบบไฟฟ้าและเครื่องกลทั้งหมดพร้อมกันอย่างน้อย 24 ชั่วโมงเต็ม เพื่อทดสอบความสามารถของ
ระบบต่างๆ ทั้งหมดก่อนการรับมอบงาน ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.4 การซ่อมแซมบริเวณโดยรอบสถานที่ก่อสร้างที่เกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากการทํางาน ผู้รับจ้างจะ
ต้องดําเนินการซ่อมแซมให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนการส่งมอบงานงวดสุดท้าย
2.5 การทําความสะอาดอาคาร ผู้รับจ้างจะต้องทําความสะอาดอาคารทุกส่วนให้เรียบร้อย โดยผู้ว่าจ้างสามารถใช้
งานได้ทันทีหลังจากการรับมอบงานแล้ว ส่วนการทําความสะอาดบริเวณ ผู้รับจ้างจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้
เรียบร้อย เศษวัสดุก่อสร้างต่างๆ และสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวทั้งหมด จะต้องเก็บขนย้ายออกไปให้พ้นบริเวณ ภายใน
7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้าง รับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

3. การรับประกันผลงานก่อสร้าง
3.1 ภายในระยะเวลา 365 วัน หรือตามระบุในสัญญา นับถัดจากวันที่ผู้ควบคุมงานออกหนังสือรับรองงานงวด
สุดท้าย และผู้ว่าจ้างรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว หากมีความชํารุดบกพร่องเกิดขึ้นแก่อาคาร อันเนื่องมาจากความ
ผิดพลาด ไม่รอบคอบ หรือการละเลยของผู้รับจ้างในขณะที่ทําการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องทําการซ่อมแซม ให้อยู่

ในสภาพเรียบร้อย หรือใช้งานได้ดีดังเดิม ในทันทีที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ
เพิ่มเติมไม่ได้ทั้งสิ้น
3.2 ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ ที่จะทําการว่าจ้างผู้อื่นมาดําเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไขงาน ในส่วนที่บกพร่องหากผู้รับจ้าง
ไม่เข้ามาดําเนินการแก้ไขภายในเวลาที่เหมาะสม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด หรือผู้ว่า
จ้างสามารถเรียกเก็บเงินจากหนังสือค้ําประกันผลงานได้
3.3 ในวันที่ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างจะต้องนําหนังสือค้ําประกันผลงานของธนาคารพาณิชย์ มูลค่าร้อย
ละ 5 ของค่าก่อสร้างตามสัญญา ระยะเวลาค้ําประกัน 365 วัน หรือตามระบุในสัญญา มาส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างหรือ
ตามระบุในสัญญา

การสํารวจรังวัด
Surveys
1. การสํารวจพื้นที่ก่อสร้าง
1.1 ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการตรวจสอบสํารวจพื้นที่จะทําการก่อสร้าง เพื่อให้รู้สภาพต่างๆ ของสถานที่ก่อสร้าง หรือ
บริเวณก่อสร้าง จะได้เป็นแนวทางในการพิจารณาทํางาน Site work ต่างๆ เช่น ทางเข้า-ออกสภาพพื้นที่ที่จะก่อสร้าง
สภาพรั้วเดิมโดยรอบ และสภาพอาคารข้างเคียง เป็นต้น
1.2 ผู้รับจ้างจะต้องทําการรังวัดสถานที่ก่อสร้าง วางผังอาคาร จัดทําระดับอ้างอิง ตรวจสอบแนวและระยะต่างๆ ตาม
แบบก่อสร้าง ตรวจสอบหลักเขตที่ดินให้ถูกต้องตามโฉนดที่ดิน พร้อมจัดทํารายงานความถูกต้องหรือความคลาดเคลื่อน
ต่างๆ ที่แตกต่างไปจากแบบก่อสร้างเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้ควบคุมงานและผู้ออกแบบพิจารณาตรวจสอบและอนุมัติ
ก่อนดําเนินงานขั้นต่อไป
1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ทันสมัย ช่างฝีมือดี และแรงงานที่เหมาะสมเพียงพอ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน เพื่อการปฏิบัติงานสํารวจรังวัด วางผัง วางระดับตรวจสอบแนวดิ่ง แนวฉาก
และระยะต่างๆ ของงานก่อสร้าง ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และได้ผลงานที่ถูกต้องแม่นยําตามมาตรฐานที่ดี ตั้งแต่
เริ่มต้นงานก่อสร้างจนงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงการดูแลรักษาหมุดอ้างอิงต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีและถูกต้องตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง
1.4 ผู้รับจ้างจะต้องทําการสํารวจอาคารข้างเคียงโดยรอบบริเวณก่อสร้าง โดยทําการถ่ายรูปสภาพปัจจุบันทั้งภายนอก
และภายในของอาคารข้างเคียงทุกหลัง พร้อมทําบันทึกไว้เป็นหลักฐาน โดยมีพยาน ก่อนลงมือทําการก่อสร้าง

การรื้อถอน
Demolition
1 การรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างเดิม
ในทันทีที่ผู้รับจ้างได้รับมอบสถานที่ก่อสร้างจากผู้ว่าจ้าง หรือได้รับอนุมัติให้เข้าเริ่มทําการก่อสร้าง ในบริเวณสถานที่
ก่อสร้างตามสัญญา ให้ผู้รับจ้างดําเนินการรื้อถอนอาคารเดิม ต้นไม้ และอื่นๆ ที่มีอยู่ในบริเวณนั้นทันที ตามระบุในแบบ
และสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างต้องใช้ความระมัดระวังต่อสิ่งปลูกสร้างข้างเคียง ต้นไม้เดิม และระบบสาธารณูปโภคเดิม เช่น ท่อ
ประปา สายไฟฟ้าใต้ดิน เป็นต้น ไม่ให้กระทบกระเทือน หรือเกิดความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการรื้อถอนอาคาร
และสิ่งปลูกสร้างเดิม หากจําเป็นต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างข้างเคียง หรือตัดต้นไม้ หรือโยกย้ายระบบสาธารณูปโภคเดิม
ผู้รับจ้างจะต้องขออนุมัติจากผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้างก่อนดําเนินการ

2 วิธีการรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้างเดิม
ห้ามผู้รับจ้างใช้วิธีการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างเดิม หรือต้นไม้ โดยวิธีที่จะก่อให้เกิดอันตรายใดๆ หรือเป็นเหตุให้
เกิดความตระหนกตกใจจากการกระทําดังกล่าวแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อน โดยถือเป็นภาระและเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้นยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแบบและ
สัญญา

3. กรรมสิทธิ์ในวัสดุสิ่งของ
วัสดุสิ่งของที่ได้จากการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดให้ตกเป็นของผู้รับจ้าง ยกเว้นวัสดุสิ่งของที่ได้

งานไม้แบบ
Concrete Forming
1. ขอบเขตของงาน
1.1 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้คํานวณออกแบบงานไม้ โดยต้องคํานึงถึงการโก่งตัวขององค์อาคารอย่างระมัดระวัง และจะต้อง
ใช้แรงงานที่มีฝีมือและความชํานาญในการติดตั้งงานไม้แบบ เพื่อให้ได้ผิวคอนกรีตที่ดี มีขนาดตามระบุในแบบ
1.2 ค้ํายัน
1.2.1 เมื่อใช้ค้ํายัน การต่อ หรือวิธีการค้ํายันซึ่งได้จดทะเบียนสิทธิบัตรไว้ จะต้องปฏิบัติตามข้อแนะนําของผู้ผลิตเกี่ยวกับ
ความสามารถในการรับน้ําหนักอย่างเคร่งครัดในเรื่องการยึดโยง และน้ําหนักบรรทุกความปลอดภัยสําหรับความยาว
ระหว่างที่ยึดของค้ํายัน
1.2.2 ห้ามใช้การต่อแบบทาบมากกว่า 3 อันสลับกันสําหรับค้ํายันใต้แผ่นพื้น หรือไม่เกินทุกๆ 3 อันสําหรับค้ํายันใต้คาน
และห้ามต่อค้ํายันเกินกว่าหนึ่งแห่ง นอกจากจะมีการยึดทแยงที่จุดต่อทุกๆแห่ง การต่อค้ํายันดังกล่าวจะต้องกระจายให้
สม่ําเสมอทั่วไปเท่าที่จะทําได้ รอยต่อจะต้องไม่อยู่ใกล้กับกึ่งกลางของตัวค้ํายันโดยไม่มีที่ยึดด้านข้าง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการ
โก่ง
1.2.3 จะต้องคํานวณ ออกแบบรอยให้ต้านทานการโก่งและการดัด เช่นเดียวกับองค์อาคารที่รับแรงอัดอื่นๆ วัสดุที่ใช้ต่อ
ค้ํายันไม้จะต้องไม่สั้นกว่าหนึ่งเมตร
1.3 การยึดทแยง ระบบไม้แบบจะต้องคํานวณการออกแบบให้ถ่ายแรงทางข้างลงสู่พื้นดินในลักษณะปลอดภัยตลอดเวลา
จะต้องจัดให้มีการยึดทแยงทั้งในระนาบดิ่งและระนาบตามต้องการ เพื่อให้มีสติฟเนส (Stiffness) สูง และเพื่อป้องกันการ
โก่งขององค์อาคารเดี่ยวๆ
1.4 งานไม้แบบสําหรับฐานราก จะต้องสร้างให้สามารถปรับระดับทางแนวดิ่งได้ เพื่อเป็นการชดเชยกับการทรุดตัวที่อาจ
เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการทรุดตัวน้อยที่สุดเมื่อรับน้ําหนักเต็มที่ ในกรณีที่ใช้ไม้ต้องพยายามให้มีจํานวนรอยต่อทางแนวราบ
น้อยที่สุดโดยเฉพาะจํานวนรอยต่อ ซึ่งแนวเสี้ยนบรรจบบนแนวเสี้ยนด้านข้างอาจใช้ลิ่มสอดที่ยอดหรือก้นของค้ํายันอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง แต่จะใช้สองปลายไม่ได้ เพื่อให้สามารถปรับแก้การทรุดตัวที่ไม่สม่ําเสมอทางแนวดิ่งได้ หรือเพื่อสะดวกใน
การถอดแบบ
1.5 ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบแสดงรายละเอียดของงานแบบหล่อ เพื่อให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อน หากแบบดังกล่าวไม่
ถูกต้องครบถ้วน ผู้รับจ้างจะต้องจัดการแก้ไขตามที่กําหนดให้แล้วเสร็จก่อนที่จะเริ่มงาน การที่ผู้ควบคุมงานอนุมัติในแบบ
ที่จะเสนอแก้ไขมาแล้ว มิได้หมายความว่าผู้รับจ้างจะหมดความรับผิดชอบที่จะต้องทําการก่อสร้างให้ดี และดูแลรักษาให้
แบบหล่ออยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา
1.6 สมมติฐานในการคํานวณออกแบบสําหรับแบบหล่อจะต้องแสดงค่าต่างๆ ที่สําคัญ ตลอดจนสภาพการบรรทุกน้ําหนัก
รวมทั้งน้ําหนักบรรทุกจร อัตราการบรรทุก ความสูงของคอนกรีตที่จะปล่อยลงมา น้ําหนักอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งอาจต้อง
ทํางานบนแบบหล่อ แรงดันฐาน หน่วยแรงต่างๆ และข้อมูลที่สําคัญอื่นๆ
1.7 รายการต่างๆ ที่ต้องปรากฏในแบบสําหรับงานแบบหล่อ มีดังนี้
1.7.1 สมอ ค้ํายันการยึดโยง
1.7.2 การปรับแบบหล่อในระหว่างเทคอนกรีต
1.7.3 แผ่นกั้นน้ํา ร่องลิ้น และสิ่งที่จะต้องสอดไว้
1.7.4 นั่งร้าน
1.7.5 รูน้ําตา หรือรูที่เจาะไว้สําหรับเครื่องจี้ ถ้ากําหนด
1.7.6 ช่องสําหรับทําความสะอาด
1.7.7 รอยต่อในขณะก่อสร้าง รอยต่อสําหรับควบคุม และรอยต่อขยายตัวตามที่ระบุในแบบ
1.7.8 แถบมนสําหรับมุมที่ไม่ฉาบ (เปลือย)

1.7.9 การยกท้องคาน และพื้นกันแอ่น
1.7.10 การเคลือบผิวแบบหล่อ
1.7.11 รายละเอียดในการค้ํายัน ปกติจะไม่ยอมให้มีการค้ํายันซ้อน นอกจากผู้ควบคุมงานจะอนุมัติ

2. วัสดุ
ผู้รับจ้างอาจใช้วัสดุใดทําแบบหล่อก็ได้ การทําแบบหล่อจะต้องให้พอดี เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้วจะอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้อง
มีขนาดและผิวตรงตามที่กําหนดในแบบ

3. การติดตั้ง
3.1 ทั่วไป
- แบบหล่อจะต้องได้รับการตรวจก่อนที่จะเรียงเหล็กเสริมได้
- แบบหล่อจะต้องแน่นสนิท เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําปูนไหลออกจากคอนกรีต
- แบบหล่อจะต้องสะอาด ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าถึงก้นแบบจากภายในได้ จะต้องจัดช่องไว้สําหรับขจัดสิ่งที่ไม่
ต้องการต่างๆ ออกก่อนเทคอนกรีต
- ห้ามนําแบบหล่อที่ชํารุดจนถึงขั้นที่จะทําลายผิวหน้า หรือคุณภาพคอนกรีตได้มาใช้อีก
- ให้หลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ําหนักบนคอนกรีตซึ่งเทได้เพียงหนึ่งสัปดาห์ ห้ามโยนของหนักๆ เช่น มวลรวมไม้
กระดาน เหล็กเสริม หรืออื่นๆ ลงบนคอนกรีตใหม่ หรือแม้กระทั่งการกองวัสดุ
- ห้ามโยนหรือกองวัสดุก่อสร้างบนแบบหล่อในลักษณะที่จะทําให้แบบหล่อนั้นชํารุด หรือเป็นการเพิ่มน้ําหนัก
เกินไป
3.2 งานปรับแบบหล่อ
3.2.1 ก่อนเทคอนกรีต
- จะต้องติดตั้งอุปกรณ์สําหรับให้ความสะดวกในการจัดการเคลื่อนตัวของแบบหล่อขณะเทคอนกรีตไว้ที่แบบส่วนที่
มีที่รองรับ
- หลังจากตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนเทคอนกรีต จะต้องใช้ลิ่มที่ใช้ในการจัดแบบหล่อให้ได้ที่ให้แน่นหนา
- จะต้องยึดแบบหล่อกับค้ํายันข้างใต้ให้แน่นหนาพอที่จะไม่เกิดการเคลื่อนตัวทั้งทางด้านข้างและด้านขึ้นลงของ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบแบบหล่อทั้งหมดขณะเทคอนกรีต
- จะต้องเผื่อระดับมุมไว้สําหรับรอยต่อต่างๆ ของแบบหล่อ การทรุดการหดตัวของไม้ การแอ่นเนื่องจากน้ําหนัก
บรรทุกคงที่ และการหดตัวทางอีลาสติกขององค์อาคารในแบบหล่อ ตลอดจนการยกท้องคานและพื้น ซึ่งกําหนดไว้
ในแบบก่อสร้าง
- จะต้องจัดเตรียมวิธีปรับระดับของค้ํายัน ในกรณีที่เกิดการทรุดตัวมากเกินไป เช่น ใช้ลิ่มหรือแม่แรง
- ควรจัดทําทางเดินสําหรับอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้ โดยทําเสาหรือขารองรับตามแต่ต้องการ และต้องวางบนแบบ
หล่อ หรือองค์อาคารที่เป็นโครงสร้างโดยตรง ไม่ควรวางบนเหล็กเสริม นอกจากจะทําที่รองรับเหล็กนั้นเป็นพิเศษ
แบบหล่อจะต้องพอเหมาะกับที่รองรับของบนทางเดินดังกล่าว โดยยอมให้เกิดการแอ่น ความคลาดเคลื่อน หรือ
การเคลื่อนตัวทางข้างไม่เกินค่าที่ยอมให้
3.2.2 ระหว่างและหลังการเทคอนกรีต
- ในระหว่างและหลังการเทคอนกรีต จะต้องตรวจสอบระดับการยกท้องคานและพื้น และการได้ดิ่งของระบบแบบ
หล่อ หากจําเป็นต้องรีบดําเนินการแก้ไขทันทีในระหว่างการก่อสร้างหากปรากฏว่าแบบหล่อเริ่มไม่แข็งแรง และ
แสดงให้เห็นว่าเกิดการทรุดตัวมากเกินไปหรือเกิดการโก่งบิดเบี้ยวแล้ว ให้หยุดงานทันที หากเห็นว่าส่วนใดชํารุด
มาก ให้รื้อออกแล้วเสริมแบบหล่อให้แข็งแรงยิ่งขึ้น

- จะต้องมีผู้เฝ้าคอยสังเกตแบบหล่ออยู่ตลอดเวลา เพื่อที่ว่าเมื่อเห็นว่าสมควรจะแก้ไขส่วนใดจะได้ดําเนินการได้
ทันที ผู้ที่ทําหน้าที่นี้ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักสําคัญ
- การถอดแบบหล่อและที่รองรับ หลังจากการเทคอนกรีตแล้วจะต้องคงที่รองรับไว้กับที่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าที่
กําหนดข้างล่างนี้ ในกรณีที่ใช้คอนกรีตชนิดที่ให้กําลังสูงเร็ว อาจลดระยะเวลาดังกล่าวลงได้ตามความเห็นชอบของ
ผู้ควบคุมงาน
ค้ํายันใต้คาน 21 วัน
ค้ํายันใต้แผ่นพืน้ 21 วัน
ผนัง 48 ชั่วโมง
เสา 48 ชั่วโมง
ผู้ควบคุมงานอาจสั่งให้ยืดเวลาการถอดแบบออกไปอีกได้หากเห็นสมควร

4. การแก้ไขผิวที่ไม่เรียบร้อย
4.1 ทันทีที่ถอดแบบจะต้องทําการตรวจสอบ หากพบว่าคอนกรีตไม่เรียบร้อยจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ
ทันที เมื่อผู้ควบคุมงานให้ความเห็นชอบวิธีการแก้ไขแล้ว ผู้รับจ้างต้องดําเนินการซ่อมในทันที
4.2 หากปรากฏว่ามีการซ่อมแซมผิวคอนกรีตก่อนได้รับการตรวจสอบจากผู้ควบคุมงาน คอนกรีตส่วนนั้นอาจถือ
เป็นคอนกรีตเสียได้

งานเหล็กเสริมคอนกรีต
Concrete Reinforcing
1. ขอบเขตของงาน
1.1 ข้อกําหนดในหมวดนี้ให้รวมถึงการจัดหา การตัด การดัด และการเรียงเหล็กเสริม ตามชนิดและชั้นที่ระบุไว้ในแบบ
และรายการประกอบแบบ งานที่ทําจะต้องตรงตามแบบและตามคําแนะนําของผู้ควบคุมงานอย่างเคร่งครัด รายละเอียด
เกี่ยวกับเหล็กเสริมคอนกรีตซึ่งมิได้ระบุในแบบและรายการประกอบแบบนี้
ให้ปฏิบัติตาม “มาตรฐานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
1.2 รายการอ้างอิง
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20 - 2543 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กเส้นกลม

- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 24 – 2548 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กข้ออ้อย
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 138 - 2535 ลวดผูกเหล็ก

2. วัสดุ
2.1 เหล็กเสริมคอนกรีต หมายถึง เหล็กเส้นกลมเกลี้ยงธรรมดาหรือเหล็กข้ออ้อย เป็นเหล็กที่มีขนาดโตเสมอต้นเสมอ
ปลาย มีพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่าการคํานวณจากเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กตามระบุในแบบเป็นเหล็กใหม่ผิวสะอาด
ปราศจากสนิมขุม หรือน้ํามัน ไม่มีรอยแตกร้าว และมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ทั้งขนาด
น้ําหนัก และคุณสมบัติอื่นๆ
2.2 ปริมาณและขนาดทั้งหมดของเหล็กเสริมคอนกรีต ให้ถือตามที่กําหนดไว้ในแบบโครงสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเตรียม
เหล็กเสริมตามตําแหน่ง ปริมาณและขนาด ให้ถูกต้องตามแบบและรายการประกอบแบบโดยเคร่งครัด
2.3 คุณสมบัติของเหล็กเสริมคอนกรีต
ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในแบบ ให้ใช้คุณสมบัติของเหล็กเสริมคอนกรีตดังต่อไปนี้
ก. เหล็กเส้นกลม (SR-24) ใช้สําหรับเหล็กที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ถึง 9 มิลลิเมตร คุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20 - 2543 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กเส้นกลม
ข. เหล็กข้ออ้อย (SD-40) ใช้สําหรับเหล็กที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 12 ถึง 32 มิลลิเมตร คุณ
สมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 24 - 2548 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กข้ออ้อย

3. วิธีการดําเนินงาน
3.1 การทดสอบ
3.1.1 ผู้ควบคุมงานมีสิทธิสั่งให้ผู้รับจ้างสุ่มนําตัวอย่างเหล็กแต่ละขนาดจากเหล็กกองใดๆ ก็ได้ ที่นํามาใช้ไปทําการ
ทดสอบคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ณ สถาบันที่เชื่อถือได้ และต้องเสนอผลการทดสอบเหล็กตัวอย่างต่อผู้ควบคุม
งานเป็นจํานวน 3 ชุด ทุกครั้งที่มีการเก็บตัวอย่าง โดยผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบเองทั้งสิ้น การ
สุ่มเก็บตัวอย่างให้ทําทุกครั้งเมื่อมีการส่งเหล็กเส้นเข้าสู่หน่วยงานก่อสร้าง
3.1.2 เหล็กเสริมที่ผ่านการทดสอบคุณภาพแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถนํามาใช้ในงานก่อสร้างได้ ส่วนเหล็กเสริมที่
รอผลการทดสอบห้ามนํามาใช้ และห้ามนําเหล็กรีดซ้ํา (SRR) มาใช้ในงานก่อสร้างโครงการนี้เหล็กเสริมที่มีคุณภาพ
ต่ํากว่าข้อกําหนดให้ผู้รับจ้างนําออกไปให้พ้นบริเวณก่อสร้างโดยทันที
3.2 การเก็บรักษาเหล็กเสริมคอนกรีต

3.2.1 จะต้องเก็บเหล็กเสริมคอนกรีตไว้เหนือพื้นดินอย่างน้อย 300 มิลลิเมตร และต้องมีหลังคาป้องกันน้ําค้าง
น้ําฝน และเก็บรักษาให้พ้นสิ่งสกปรก ดิน สี น้ํามัน ฯลฯ
3.2.2 เหล็กเสริมคอนกรีตที่ส่งเข้าหน่วยงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดกองเก็บแยกกองก่อนหลัง ที่นําเข้ามาตามลําดับ
เหล็กที่นําเข้ามาก่อนซึ่งได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากผู้ควบคุมงานแล้วให้นําไปใช้ก่อน โดยไม่ปะปนกับเหล็กที่นําเข้า
มาใหม่ ซึ่งยังไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน
3.3 วิธีการก่อสร้าง
3.3.1 การตัดและประกอบเหล็กเสริม จะต้องมีขนาดตรงตามที่กําหนดในแบบ การตัดและดัดจะต้องไม่ทําให้เหล็กเสริม
ชํารุดเสียหาย
3.3.2 การงอเหล็กเสริมจะต้องใช้วิธีดัดงอเย็นสําหรับของอ หากในแบบไม่ได้ระบุถึงรัศมีของการงอเหล็ก ให้งอตาม
กําหนดต่อไปนี้
- ส่วนที่งอเป็นครึ่งวงกลม โดยมีส่วนที่ยื่นต่อออกไปอย่างน้อย 4 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น แต่ระยะยื่น
นี้ต้องไม่น้อยกว่า 60 มิลลิเมตร
- ส่วนที่งอเป็นมุมฉาก โดยมีส่วนที่ยื่นต่อออกไปถึงปลายสุดของเหล็กอีกอย่างน้อย 12 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
เหล็กนั้น
- เฉพาะเหล็กลูกตั้งและเหล็กปลอก ให้งอ 90 องศา หรือ 135 องศา โดยมีส่วนที่ยื่นถึงปลายขออีกอย่างน้อย 6 เท่า ของ
เส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็ก แต่ต้องไม่น้อยกว่า 60 มิลลิเมตร
3.4 การเรียงเหล็กเสริม
3.4.1 ก่อนเรียงเหล็กเสริมเข้าที่จะต้องทําความสะอาดเหล็กมิให้เป็นสนิมขุม และวัสดุเคลือบต่างๆ ที่จะทําให้การยึด
เหนียวเสียไป
3.4.2 จะต้องเรียงเหล็กเสริมอย่างประณีต ให้อยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องพอดีและผูกยึดให้แน่นหนาระหว่างเทคอนกรีต หาก
จําเป็นอาจใช้เหล็กเสริมพิเศษช่วยในการยึดได้ ซึ่งในแต่ละจุดของโครงสร้าง ผู้รับจ้างต้องจัดยึดให้เหมาะสม
3.4.3 ที่จุดตัดกันของเหล็กเสริมทุกแห่ง จะต้องผูกให้แน่นด้วยลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 SWG (Annealed Iron Wire)
โดยผูกแบบพันสาแหรกและพับปลายลวดเข้าในส่วนที่จะเป็นเนื้อคอนกรีตภายใน
3.4.4 ให้รักษาระยะห่างระหว่างแบบกับเหล็กเสริมให้ถูกต้อง โดยใช้เหล็กแขวนก้อนมอร์ต้ายึดกับเหล็กเสริม หรือวิธีที่ผู้
ควบคุมงานอนุมัติ ก้อนมอร์ต้าให้ใช้ส่วนผสมซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทราย 1 ส่วน3.4.5 ในกรณีที่มีเหล็กเสริมหลายๆ ชั้น
จะต้องเสริมโดยมีช่องว่างระหว่างผิวเหล็ก (Clear Distance) ไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร
3.4.6 หลังจากผูกเหล็กเสริมแล้วจะต้องให้ผู้ควบคุมงานตรวจก่อนเทคอนกรีตทุกครั้ง หากผูกทิ้งไว้นานเกินควร จะต้องทํา
ความสะอาด และให้ผู้ควบคุมงานตรวจอีกครั้งก่อนเทคอนกรีตเหล็กพื้นเมื่อผูกเสร็จแล้วให้ทําทางเดินเหนือเหล็ก โดยมีที่
รองรับวางตรงช่องว่างระหว่างเหล็กห้ามเหยียบย่ําบนเหล็กเสริมเป็นอันขาดและต้องตรวจสอบให้ไม้แบบแข็งแรงพอที่จะ
รับน้ําหนักของทางเดินและน้ําหนักบรรทุกบนทางเดินด้วย
3.5 การต่อเหล็กเสริม
3.5.1 การต่อแบบทาบ ให้ทาบเหล็กเสริมซ้อนกันโดยระยะทาบไม่น้อยกว่า 48 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้น
กลมธรรมดา และ 36 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กข้ออ้อย แต่ต้องไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร แล้วให้มัดด้วยลวด
ผูกเหล็กเบอร์ 18 SWG. เป็นระยะๆ ทุก 100มิลลิเมตร การต่อเหล็กเสริมด้วยวิธีทาบในกรณีที่ต่อเหล็กต่างขนาดกัน ให้
ใช้ความยาวที่ทาบซ้อนกันตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อนเหล็กที่ใหญ่กว่าเป็นหลัก
3.5.2 การต่อแบบเชื่อม ให้ใช้สําหรับเหล็กเสริมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ขึ้นไป และเชื่อมด้วยวิธีเหลาปลาย
เหล็กแบบเหลาดินสอ ชนปลายและต่อเชื่อมด้วยไฟฟ้า (Electric Arc Welding)โดยจะต้องให้กําลังของรอยเชื่อมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 125 ของกําลังของเหล็กเสริมนั้น ผู้รับจ้างต้องทําการทดสอบส่งตัวอย่างรอยเชื่อม และสําเนาผลการทดสอบ
กําลังประลัยของรอยเชื่อมจากสถาบันที่กําหนดให้ผู้ควบคุมงานไว้ตรวจสอบ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
3.6 รอยต่อเหล็กเสริม
3.6.1 ในกรณีที่มีความจําเป็นจะต้องต่อเหล็กเสริม ให้ต่อตามตําแหน่งต่อไปนี้

- พื้น ผนัง คสล. ให้ต่อที่บริเวณคานใต้เหล็กเสริมพิเศษ
- คานทั่วไป เหล็กบนต่อที่ประมาณกลางคาน เหล็กล่างต่อที่หน้าเสาถึงระยะ L/5 จากศูนย์
กลางเสา
- เสา ต่อบริเวณเหนือระดับพื้น 1.00 เมตร จนถึงระดับกึ่งกลางของความสูง
3.6.2 รอยต่อทุกแห่งจะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้ควบคุมงานก่อนเทคอนกรีต หน้าตัดใดๆ ของคาน-พื้น
จะมีรอยต่อของเหล็กเสริมเกิน 25% ของจํานวนเหล็กเสริมคานทั้งหมดไม่ได้
3.6.3 หน้าตัดๆ ของเสา, ผนัง จะมีรอยต่อของเหล็กเสริมเกิน 50% ของจํานวนเหล็กเสริมทั้งหมดไม่ได้
3.6.4 คานยื่น และฐานราก ห้ามต่อเหล็กเสริมโดยเด็ดขาด

งานคอนกรีตเทในที่
Cast-in-Place Concrete
1. ขอบเขตของงาน
1.1 งานคอนกรีตในที่นี้หมายถึง งานคอนกรีตสําหรับโครงสร้างซึ่งต้องเสร็จสมบูรณ์ และเป็นไปตามแบบและรายการ
ประกอบแบบอย่างเคร่งครัด
1.2 ส่วนที่มิได้ระบุ รายละเอียดเกี่ยวกับองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตให้เป็นไปตาม “มาตรฐานสําหรับ
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
1.3 การเก็บวัสดุ
1.3.1 ให้เก็บปูนซีเมนต์ไว้ในตัวอาคาร ถังเก็บ หรือไซโล ที่ป้องกันความชื้นและความสกปรกได้ และในการส่ง ให้ส่งไปใน
ปริมาณเพียงพอที่จะไม่ทําให้งานคอนกรีตต้องชะงัก หรือล่าช้าไม่ว่ากรณีใดจะต้องแยกวัสดุที่ส่งมาแต่ละครั้งให้ชัดเจนไม่
ปะปนกัน
1.3.2 การส่งมวลรวมหยาบ ให้ส่งแยกขนาดไปยังสถานที่ก่อสร้าง นอกจากจะได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานให้เป็นอย่าง
อื่น
1.3.3 การกองมวลรวม จะต้องกองในลักษณะที่มีการป้องกันมิให้ปะปนกับมวลรวมกองอื่นซึ่งมีขนาดต่างกัน อาจจะต้อง
ทําการทดสอบว่าส่วนขนาดคละ ตลอดจนความสะอาดของมวลรวมตรงตามกําหนดหรือไม่ โดยเก็บตัวอย่าง ณ ที่ๆ ทํา
การผสมคอนกรีต
1.3.4 ในการเก็บสารผสมเพิ่ม ต้องระวังอย่าให้เกิดการปนเปื้อน การระเหย หรือเสื่อมคุณภาพ สําหรับสารผสมเพิ่มชนิดที่
อยู่ในรูปสารลอยตัว หรือสารละลายที่ไม่คงตัว จะต้องจัดอุปกรณ์สําหรับกวนเพื่อให้ตัวสารกระจายโดยสม่ําเสมอ
1.4 การทดสอบ
1.4.1 ผู้รับจ้างจะต้องหล่อแท่งทดสอบทุกครั้งเมื่อมีการเทคอนกรีตโครงสร้างหลักของอาคาร เช่น ฐานราก เสา คาน พื้น
เป็ น ต้ น เพื่ อ นํ า มาทดสอบหากํ า ลั ง อั ด วิ ธี เ ก็ บ เตรี ย มบ่ ม และทดสอบชิ้ น ตั ว อย่ า งให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.409-2525 วิธีทดสอบความต้านแรงอัดของแท่งคอนกรีต หรือ ASTM C 42 “วิธีเจาะและ
ทดสอบแก่นคอนกรีตที่เจาะและคานคอนกรีตที่เลื่อยตัดมา”
1.4.2 รายงาน ผู้รับจ้างจะต้องรายงานผลการทดสอบกําลังอัดคอนกรีตรวม 3 ชุด สําหรับผู้ควบคุมงาน 1 ชุด และวิศวกร
ผู้ออกแบบ 1 ชุด รายงานจะต้องมีข้อมูล ดังต่อไปนี้
- วันที่หล่อ
- วันที่ทดสอบ
- ประเภทของคอนกรีต
- ค่าการยุบ
- ส่วนผสม

- หน่วยน้ําหนัก
- กําลังอัด
1.5 การประเมินผลการทดสอบกําลังอัด
1.5.1 ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบชิ้นตัวอย่าง 3 ชิ้น หรือมากกว่าซึ่งบ่มในห้องปฏิบัติการจะต้องไม่ต่ํากว่าค่าที่กําหนด
และจะต้องไม่มีค่าใดต่ํากว่าร้อยละ 80 ของค่ากําลังอัดที่กําหนด
1.5.2 หากกําลังอัดมีค่าต่ํากว่าที่กําหนด ก็อาจจําเป็นต้องเจาะเอาแก่นคอนกรีตไปทําการทดสอบ

1.5.3 การทดสอบแก่นคอนกรีตจะต้องปฏิบัติตาม มอก. 409-2525 หรือ ASTM C 42 การทดสอบแก่นคอนกรีตต้อง
กระทําในสภาพผึ่งแห้งในอากาศ
1.5.4 องค์อาคารหรือพื้นที่คอนกรีตส่วนใดที่วิศวกรพิจารณาเห็นว่าไม่แข็งแรงพอ ให้เจาะแก่นอย่างน้อยสองก้อนจากแต่
ละองค์อาคาร
1.5.5 หากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า คอนกรีตมีความแข็งแรงไม่พอ จะต้องทุบทิ้งและหล่อใหม่โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เป็นของผู้รับจ้าง
2. วัสดุ
2.1 ปูนซีเมนต์จะต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
(มอก. 15 เล่ม 1-2547) และต้องเป็นปูนซีเมนต์ที่แห้งสนิทไม่จับตัวเป็นก้อน
2.2 น้ําที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน และไม่มีความเป็นกรด ด่าง มากเกินไป
2.3 มวลรวม
2.3.1 มวลรวมที่ใช้สําหรับคอนกรีตจะต้องแข็งแกร่ง มีความคงตัว เฉื่อย ไม่ทําปฏิกริยากับด่างในปูนซีเมนต์
2.3.2 มวลรวมหยาบและมวลละเอียดให้ถือเป็นวัสดุคนละอย่าง มวลรวมหยาบแต่ละขนาดผสมกันจะต้องมีส่วนขนาด
คละตรงตามข้อกําหนด มอก. 566-2528 มวลผสมคอนกรีต
2.4 สารผสมเพิ่มสําหรับคอนกรีตส่วนที่ไม่ใช่ฐานราก ให้ใช้สารชนิดเพื่อเพิ่มความสามารถได้ ส่วนที่เป็นโครงสร้างห้องใต้
ดินให้ผสมน้ํายากันซึมชนิดทนแรงดันน้ําได้ โดยใช้ตามคําแนะนําของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด นอกจากที่กล่าวนี้ ห้ามใช้สาร
ผสมชนิดอื่น นอกจากจะได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน
3. คุณสมบัติของคอนกรีต
3.1 องค์ประกอบ คอนกรีตต้องประกอบด้วยปูนซีเมนต์ ทราย มวลรวมหยาบ น้ํา และสารผสมเพิ่มตามแต่จะกําหนดโดย
การชั่งน้ําหนัก ผสมให้เข้ากันเป็นอย่างดีด้วยเครื่องผสมคอนกรีต โดยมีความข้นเหลวที่พอเหมาะ
3.2 ความข้นเหลว คอนกรีตที่จะใช้กับทุกส่วนของงานจะต้องผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน โดยมีความข้นเหลวที่
พอเหมาะที่จะสามารถทําให้แน่นได้ภายในแบบหล่อ และรอบเหล็กเสริม และหลังจากอัดแน่นโดยการกระทุ้งด้วยมือ หรือ
โดยวิธีสั่นที่ได้รับการอนุมัติ จะต้องไม่มีน้ําที่ผิวคอนกรีตมากเกินไป จะต้องมีผิวเรียบปราศจากโพรง รูพรุน และเมื่อแข็งตัว
แล้วจะมีกําลัง มีความทนทานต่อการแตกสลาย ความคงทนต่อการขัดสี ความสามารถในการกันน้ํา และคุณสมบัติอื่นๆ
ตามที่กําหนด
3.3 กําลังอัด คอนกรีตจะต้องมีกําลังอัดไม่น้อยกว่า 240 ksc. สําหรับโครงสร้าง คสล. ที่อายุ 28 วัน โดยใช้ตัวอย่าง
ทดสอบทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร สูง 300 มิลลิเมตร และทดสอบตาม มอก. 409-2525 วิธี
ทดสอบความต้านแรงอัดของแท่งคอนกรีต

3.4 การยุบของคอนกรีตซึ่งหาโดย “วิธีทดสอบค่าการยุบของคอนกรีตซึ่งใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์” (ASTM C 143
Standard Test Method for Slump of Hydraulic Cement Concrete) จะต้องเป็นไปตามค่าที่ให้ไว้ในตาราง
ดังนี้

3.5 ขนาดใหญ่สุดของมวลหยาบ จะต้องเป็นไปตามตาราง ดังนี้

4. การคํานวณออกแบบส่วนผสม
4.1 ห้ามนําคอนกรีตมาเทส่วนที่เป็นโครงสร้าง จนกว่าส่วนผสมของคอนกรีตที่จะนํามาใช้ได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน
4.2 ก่อนเทคอนกรีตอย่างน้อย 30 วัน ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมส่วนผสมคอนกรีตต่างๆ และทําแท่งคอนกรีตตัวอย่างเพื่อให้
ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อน
4.3 การที่ผู้ ค วบคุ ม งานให้ ค วามเห็ น ชอบต่ อ ส่ว นผสมที่ เ สนอมาหรื อ ที่แ ก้ ไ ข (ถ้ า มี ) มิไ ด้ ห มายความว่ า จะพ้ น ความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้างที่มีต่อคุณสมบัติของคอนกรีตที่ได้รับอนุมัติส่วนผสมนั้น

5. การผสมคอนกรีต
5.1 คอนกรีตผสมเสร็จ การผสมและการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จให้ปฏิบัติตามมาตรฐานลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีต
ผสมเสร็จ มอก.213-2520 คอนกรีตผสมเสร็จ
5.2 การผสมด้วยเครื่อง ณ สถานที่ก่อสร้าง
5.2.1 การผสมคอนกรีตต้องใช้เครื่องผสมชนิดซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน ที่เครื่องผสมจะต้องมีแผ่นป้ายแสดงความ
จุ และจํานวนรอบต่อทีที่เหมาะสม และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อแนะนําเหล่านี้ทุกประการ เครื่องผสมจะต้องสามารถ
ผสมมวลรวมซีเมนต์และน้ําให้เข้ากันโดยทั่วถึงภายในเวลาที่กําหนด และต้องสามารถปล่อยคอนกรีตออกได้โดยไม่เกิดการ
แยกตัว
5.2.2 ในการบรรจุวัสดุผสมเข้าเครื่อง จะต้องบรรจุน้ําส่วนหนึ่งเข้าเครื่องก่อนซีเมนต์และมวลรวม แล้วคุมมิให้ปล่อย
คอนกรีตก่อนถึงเวลาที่กําหนด และปล่อยคอนกรีตออกให้หมดก่อนที่จะบรรจุวัสดุใหม่
5.2.3 เวลาที่ใช้ในการผสมคอนกรีตซึ่งมีปริมาณตั้งแต่ 1 ลูกบาศก์เมตรลงมา จะต้องไม่น้อยกว่า 2 นาที และให้เพิ่มอีก
20 วินาที สําหรับทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร หรือส่วนของลูกบาศก์เมตรที่เพิ่มขึ้น
5.2.4 ให้ผสมคอนกรีตเฉพาะเท่าที่ต้องการใช้เท่านั้น ห้ามนําคอนกรีตที่ก่อตัวแล้วมาผสมต่อเป็นอันขาด
5.2.5 ห้ามมิให้เติมน้ําเพื่อการยุบตัวเป็นอันขาด การเติมน้ําจะกระทําได้ ณ โรงงานผสมคอนกรีตกลางโดยได้รับอนุมัติผู้
ควบคุมงานแล้วเท่านั้น

6. การเทคอนกรีต
6.1 การเตรียมการก่อนเท
6.1.1 จะต้องขจัดคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว และวัสดุอื่นๆ ออกจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการลําเลียง
6.1.2 แบบหล่อจะต้องเสร็จเรียบร้อย จะต้องขจัดน้ําส่วนที่เกินและวัสดุอื่นใด ออกให้หมด เหล็กเสริมผูกเข้าที่เรียบร้อย
วัสดุต่า งๆ ที่จ ะฝัง ในคอนกรีต เข้าที่เ รียบร้ อย การเตรี ยมการต่างๆ จะต้ องได้ รับอนุ มัติจ ากผู้ควบคุมงานแล้ ว จึง จะ
ดําเนินการเทคอนกรีตได้

6.2 การลําเลียง
วิธีการขนส่ง และเทคอนกรีตจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน ในการขนส่งคอนกรีตจากเครื่องผสมจะต้อง
ระมัดระวังมิให้เกิดการแยกตัว หรือการสูญเสียของส่วนผสม และต้องกระทําในลักษณะที่จะทําให้ได้รับคอนกรีตที่มี
คุณสมบัติตามที่กําหนด
6.3 การเท
6.3.1 ผู้รับจ้างจะเทคอนกรีตยังมิได้ จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่
เริ่มเทคอนกรีตภายใน 24 ชั่วโมง จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานใหม่อีกครั้งจึงจะเทคอนกรีตได้
6.3.2 การเทคอนกรีตจะต้องกระทําต่อเนื่องกันตลอดทั้งพื้นที่ รอยต่อขณะก่อสร้างจะต้องอยู่ที่ตําแหน่งซึ่งกําหนดไว้ใน
แบบหรือได้รับการอนุมัติแล้ว การเทคอนกรีตจะต้องกระทําในอัตราที่คอนกรีตซึ่งเทไปแล้วจะต่อกับคอนกรีตที่จะเทใหม่
ยังคงสภาพเหลวพอที่จะต่อกันได้
6.3.3 ห้ามมิให้นําคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว หรือมีวัสดุอื่นใดเทปะปนเป็นอันขาด
6.3.4 เมื่อเทคอนกรีตลงในแบบหล่อแล้ว จะต้องแต่งคอนกรีตนั้นให้แน่นภายในเวลา 30 นาที นับตั้งแต่ปล่อยคอนกรีต
ออกจากเครื่องผสม นอกจากจะมีเครื่องกวน หรือมีเครื่องผสมติดรถ ซึ่งเครื่องผสมจะกวนคอนกรีตอยู่ตลอดเวลา ในกรณี
นี้ให้เพิ่มเวลาเป็น 1 ชั่วโมง
6.3.5 จะต้องเทคอนกรีตให้ใกล้ตําแหน่งสุดท้ายมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการแยกตัวเนื่องจากการเท
และการไหลตัวของคอนกรีต ห้ามปล่อยคอนกรีตเข้าที่จากระยะสูงเกินกว่า 2เมตร นอกจากจะได้รับอนุมัติจากวิศวกร
ผู้ออกแบบ
6.3.6 การทําให้คอนกรีตแน่นให้ใช้วิธีสั่นด้วยเครื่อง หรือกระทุ้งเพื่อให้คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมและสิ่งที่ฝังจนทั่ว และเข้า
ไปอัดตามมุมต่างๆ จนเต็ม โดยขจัดกระเปาะอากาศและกระเปาะหินอันจะทําให้คอนกรีตเป็นโพรง หรือเกิดระนาบที่ไม่
แข็งแรงออกให้หมดสิ้น เครื่องสั่นจะต้องมีความถี่ที่เหมาะสม และผู้ที่ใช้งานจะต้องมีความชํานาญเพียงพอ ห้ามมิให้ใช้
เครื่องสั่นเป็นตัวเคลื่อนที่คอนกรีตจากตําแหน่งหนึ่งไปยังอีกตําแหน่งหนึ่งภายในแบบหล่อ ให้จุ่มและถอนเครื่องสั่นขึ้นลง
ตรงๆ ที่หลายๆ จุดห่างกันประมาณ 500 มิลลิเมตร ในการจุ่มแต่ละครั้งจะต้องทิ้งระยะเวลาให้เพียงพอที่จะทําให้
คอนกรีตแน่นตัว โดยปกติจุดหนึ่งๆ ควรจุ่มอยู่ระหว่าง 5 ถึง 15 วินาที ในกรณีที่หน้าตัดของคอนกรีตบางเกินไปจนไม่
อาจแหย่เครื่องสั่นลงไปได้ก็ให้ใช้เครื่องสั่นชนิดเกาะติดข้างแบบ หรือใช้วิธีอื่นที่ได้รับการอนุมัติ สําหรับองค์อาคารสูงๆ
และหน้าตัดกว้าง เช่น เสาขนาดใหญ่ ควรใช้เครื่องสั่นชนิดเกาะติดกับข้างแบบ แต่ทั้งนี้แบบหล่อต้องแข็งแรงพอที่จะ
สามารถรับความสั่นได้โดยไม่ทําให้รูปร่างขององค์อาคารผิดไป จะต้องมีเครื่องสั่นคอนกรีตสํารองอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง
ประจํา ณ สถานที่ก่อสร้างเสมอในขณะเทคอนกรีต พร้อมเครื่องปั่นไฟ

7. รอยต่อและสิ่งที่ฝังในคอนกรีต
7.1 รอยต่อขณะก่อสร้างของอาคาร
7.1.1 ในกรณีที่มิได้ระบุตําแหน่งและรายละเอียดของรอยต่อนี้ในแบบ จะต้องจัดทําและวางในตําแหน่งซึ่งจะทําให้
โครงสร้างเสียความแข็งแรงน้อยที่สุด และให้เกิดรอยร้าวเนื่องจากการหดตัวน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ และจะต้องได้รับการ
อนุมัติก่อน
7.1.2 ผิวบนผนังและเสาคอนกรีตจะต้องอยู่ในแนวราบ คอนกรีตซึ่งเททับเหนือรอยต่อขณะก่อสร้างที่อยู่ในแนวราบ
จะต้องไม่ใช่คอนกรีตส่วนแรกที่ออกจากเครื่องผสมและจะต้องอัดแน่นให้ทั่วโดยอัดให้เข้ากับคอนกรีตซึ่งเทไว้ก่อนแล้ว
7.1.3 ในกรณีของผิวทางแนวตั้ง ให้ใช้ปูนทรายในอัตราส่วน 1:1 ผสมน้ําข้นๆ ไล้ที่ผิวให้ทั่วก่อนที่จะเทคอนกรีตใหม่ลงไป
7.1.4 ให้เดินเหล็กเสริมต่อเนื่องผ่านรอยต่อไป และจะต้องใส่สลักและเดือยตามที่วิศวกรผู้ออกแบบให้ความเห็นชอบ จัด
ให้มีสลักตามยาวลึกอย่างน้อย 50 มิลลิเมตร สําหรับรอยต่อในผนังและผนังกับพื้นหรือฐานราก
7.1.5 ในกรณีที่เทคอนกรีตเป็นชั้นๆ จะต้องยึดเหล็กที่โผล่เหนือแต่ละชั้นให้แน่นหนา เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของเหล็ก
เสริมขณะเทคอนกรีต และในขณะคอนกรีตกําลังก่อตัว

7.1.6 ในขณะคอนกรีตยังไม่ก่อตัวให้ขจัดฝ้า น้ําปูน และวัสดุที่หลุดร่วงออกให้หมดโดยไม่จําเป็นต้องทําให้ผิว
หยาบอีก แต่หากไม่สามารถปฏิบัติตามนี้ได้ก็ให้ขจัดออกโดยใช้เครื่องมือหลังจากเทคอนกรีตแล้ว 24 ชั่วโมงขึ้นไป
ให้ล้างผิวที่ทําให้หยาบนั้นด้วยน้ําสะอาดทันทีก่อนที่จะเทคอนกรีตใหม่ ให้พรมน้ําผิวคอนกรีตที่รอยต่อทุกแห่งให้
ชื้นแต่ไม่ให้เปียกโชก
7.1.7 ถ้าหากได้รับการอนุมัติ อาจเพิ่มความยึดหน่วงได้ตามวิธีต่อไปนี้
- ใช้สารผสมเพิ่มที่ได้รับอนุมัติแล้ว
- ใช้สารหน่วงซึ่งได้รับอนุมัติแล้ว เพื่อทําให้การก่อตัวของมอรต้าที่ผิวช้าลง แต่ห้ามใส่มากจนไม่ก่อตัว
- ทําผิวคอนกรีตให้หยาบตามวิธีที่ได้รับการอนุมัติ โดยวิธีนี้จะทําให้มวลรวมโผล่โดยสม่ําเสมอปราศจากฝ้าน้ําปูน
หรือเม็ดมวลรวมที่หลุดร่วงหรือผิวคอนกรีตที่ชํารุด
7.1.8 รอยต่อของผนังและเสาคอนกรีตจะต้องอยู่ในแนวราบ ให้ใช้ปูนทรายในอัตราส่วน 1:1 ผสมน้ําข้นๆ เทลงไป
ก่อน แล้วจึงเทคอนกรีตทับ
7.2 วัสดุฝังในคอนกรีต
7.2.1 ก่อนเทคอนกรีตจะต้องฝังปลอก ไส้ สมอ และวัสดุฝังอื่นๆ ที่จะต้องทํางานต่อในภายหลังให้เรียบร้อย
7.2.2 ผู้รับเหมาช่วงงานระบบสุขาภิบาล, ไฟฟ้า และอื่นๆ ซึ่งทํางานเกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต จะต้องได้รับแจ้ง
ล่วงหน้า เพื่อที่จะจัดวางสิ่งซึ่งจะฝังได้ทันก่อนเทคอนกรีต
7.2.3 จะต้องจัดวางแผ่นกันน้ํา ท่อประปา ท่อร้อยสายไฟ และสิ่งซึ่งจะฝังอื่นๆ เข้าที่ให้ถูกตําแหน่งอย่างแน่นอน
และยึดให้แข็งแรง เพื่อมิให้เกิดการเคลื่อนตัว สําหรับช่องว่างในท่อ ปลอกและร่องต่างๆ จะต้องอุดด้วยวัสดุที่จะ
เอาออกได้ง่ายเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันมิให้คอนกรีตไหลเข้าไปในช่องว่างนั้น

8. การซ่อมผิวที่ชํารุด
8.1 ห้ามปะซ่อมคอนกรีตที่ชํารุดทั้งหมดก่อนที่ผู้ควบคุมงานจะได้ตรวจสอบ
8.2 สําหรับคอนกรีตที่เป็นรูพรุนเล็กๆ และชํารุดเล็กน้อย หากผู้ควบคุมงานอนุมัติให้ซ่อมแซมได้ จะต้องสกัดคอนกรีตที่
ชํารุดออกให้หมดจนถึงคอนกรีตดี เพื่อป้องกันมิให้น้ําในมอร์ต้าที่จะไปปะซ่อมนั้นถูกดูดซึมไปจะต้องทําคอนกรีตบริเวณที่
จะปะซ่อมและเนื้อที่บริเวณโดยรอบเป็นระยะออกมาอย่างน้อย 150มิลลิเมตร ให้เปียกชื้น มอร์ต้าที่จะใช้เป็นตัวประสาน
ประกอบด้วยส่วนผสมของซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทรายละเอียดซึ่งผ่านตะแกรงเบอร์ 30 หนึ่งส่วน ให้ละเลงมอร์ต้านี้ให้ทั่ว
พื้นที่ผิว
8.3 ส่วนผสมสําหรับใช้อุดให้ประกอบด้วยซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทรายที่ใช้ผสมคอนกรีต 2.5 ส่วน โดยปริมาตรสําหรับ
คอนกรีตเปลือยภายนอกให้ผสมซีเมนต์ขาวกับซีเมนต์ธรรมดา เพื่อให้ส่วนผสมที่ปะซ่อมมีสีกลมกลืนกับสีของคอนกรีต
ข้างเคียง
8.4 หลังจากที่น้ําซึ่งค้างบนผิวได้ระเหยออกจากพื้นที่ที่จะปะซ่อมหมดแล้ว ให้ละเลงชั้นยึดหน่วงลงบนผิวนั้นให้ทั่ว เมื่อ
ชั้นยึดหน่วงนี้เริ่มเสียน้ํา ให้ฉาบมอร์ต้าที่ใช้ปะซ่อมทันที ให้อัดมอร์ต้าให้แน่นโดยทั่วถึงและปาดออกให้เหลือเนื้อนูนกว่า
คอนกรีตโดยรอบเล็กน้อย และจะต้องทิ้งไว้เฉยๆ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดการหดตัวขั้นต้นก่อนที่จะตกแต่งขั้น
สุดท้าย บริเวณที่ปะซ่อมแล้วให้รักษาให้ชื้นอย่างน้อย 7 วัน
8.5 ในกรณีที่รูพรุนนั้นกว้างมากหรือลึกจนมองเห็นเหล็ก และหากวิศวกรผู้ออกแบบเห็นว่าอยู่ในวิสัยที่จะซ่อมแซมได้ ก็
ให้ปะซ่อมได้โดยใช้มอร์ต้าชนิดที่ผสมตัวยากันการหดตัว โดยให้ปฏิบัติตามข้อแนะนําของผู้ผลิตโดยได้รับอนุมัติจากผู้
ควบคุมงาน
8.6 ในกรณีที่โพรงใหญ่และลึกมาก หรืออาจเกิดความเสียหาย เช่น คอนกรีตมีกําลังต่ํากว่ากําหนดและวิศวกรผู้ออกแบบ
เห็นว่า อาจทําให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้อาคาร ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไข โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง

การบ่มคอนกรีต
Concrete Curing
1. ขอบเขตของงาน
หลังจากเทคอนกรีตแล้วเสร็จและอยู่ในระยะกําลังแข็งตัว จะต้องป้องกันคอนกรีตนั้นจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
จากแสงแดด ลมแรง ฝนตก น้ําไหล น้ําเซาะ การเสียดสีต่างๆ และการบรรทุกน้ําหนักเกินสมควร

2. การบ่มคอนกรีต
2.1 สําหรับคอนกรีตซึ่งใช้ปูนซิเมนต์ชนิดที่ 1 จะต้องรักษาให้ชื้นต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน
2.2 สําหรับพื้นให้ใช้วิธีคลุมด้วยกระสอบหรือผ้าใบเปียกหรือขังหรือพ่นน้ํา โดยวิธีที่เหมาะสมอื่นๆ ตามที่ผู้ควบคุม
งานอนุมัติ
2.3 สําหรับผิวคอนกรีตในแนวตั้ง เช่น เสา ผนัง และด้านข้างของคาน ให้หุ้มกระสอบหรือผ้าใบให้เหลื่อมซ้อนกัน
และรักษาให้ชื้น โดยให้สิ่งที่คลุมนี้แนบกับคอนกรีตเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน
2.4 ในกรณีที่ใช้ปูนซิเมนต์ชนิดให้กําลังสูงเร็ว ระยะเวลาการบ่มชื้นตามการพิจารณาอนุมัติของผู้ควบคุมงาน
2.5 การบ่มคอนกรีตด้วยวิธีอื่นๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบ

