


ให้ใช้รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้างเล่มนี้
เป็นเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

	 ข้อความใดในรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้างที่ขัดหรือแย้งกับ 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	 พ.ศ.	 2560 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	2560	

และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ให้ใช้ตามกฎหมายดังกล่าว
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วิศวกร พ.ศ. 2542 และข้อบังคับสภาวิศวกร พ.ศ. 2551
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	 1.2.2	ด้านแบบรูป	รายการวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง

  (1) ก่อนลงมือก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาท�าความเข้าใจแบบรูปรายการ 

และวิธีการก่อสร้าง ของแบบให้ดีเสียก่อน โดยให้เขียน shop drawing แสดงความสัมพันธ์ ของแบบ

วิศวกรรมและแบบสถาปัตยกรรม เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และตรวจสอบระยะต่างๆ ของอาคาร  

หากบริเวณที่จะก่อสร้างไม่เป็นที่ราบ ระดับผิวดินมีความสูงแตกต่างกันเกินกว่า 1 เมตร หรือพ้ืนที่ 

เป็นบ่อ ดินเลน ร่องสวน ดินถมสูง พ้ืนท่ีชายทะเลที่มีน�้าเค็มเข้าถึงพ้ืนที่ใดที่มีอุปสรรคในการก่อสร้าง 

หรือนอกเหนือจากแบบรูปก�าหนดไว้ ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เพ่ือวินิจฉัยร่วมกับวิศวกร 

ก่อนด�าเนินการก่อสร้าง โดยการด�าเนินการจะต้องเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พัสดุทุกประการ

  (2) หากปรากฏว่าแบบรูปรายการไม่ชัดเจน หรือแบบด้านวิศวกรรมบางส่วน 

ซึ่งไม่สามารถเห็นได้จากแบบด้านสถาปัตยกรรม หรือขณะท�าการก่อสร้างแบบรายละเอียดด้าน 

สถาปัตยกรรม-วิศวกรรมไม่ชัดเจน แต่จ�าเป็นต้องมีในตัวอาคาร ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ 

เป็นผู้ก�าหนด โดยยึดหลักความม่ันคงแข็งแรงและวิชาช่างที่ดี ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม ซึ่งการเพ่ิมเติม 

ดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อสาระส�าคัญที่ก�าหนดในสัญญาจ้าง

  (3) ในกรณีที่แบบรูปกับรายการขัดแย้งกัน หรือแบบรูปกับแบบรูปขัดแย้งกัน 

หรือรายการกับรายการขัดแย้งกัน ให้ถืออย่างใดอย่างหนึ่งที่ตรงกับแบบรูปรายการและบัญชีแสดง

ปริมาณวัสดุและราคา (BOQ) ที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ 

ตรวจรับพัสดุฯ

  (4) การใช้วัสดุอุปกรณ์เทียบเท่าตามที่ระบุไว้ในรายการ หากมีเหตุผลความจ�าเป็น

และเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ให้ผู้รับจ้างท�าหนังสือขอเทียบเท่าต่อผู้ว่าจ้าง โดยผ่านคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุฯ พิจารณา เพื่อเสนอความเห็นไปยังผู้ว่าจ้างล่วงหน้าก่อนเวลาอันสมควร เมื่อได้รับอนุญาต
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ต้องผ่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ และมีวิศวกรให้ความเห็นและรับรองก่อนที่จะให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา

รายการดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560

ผูรั้บจ้างใช้วสัดอุปุกรณผ์ดิจากรายการ หรือใช้ช่างฝมีอืทีไ่ม่ไดม้าตรฐาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดฯุ มสิีทธิ

เอกสารประกอบตามที่ก�าหนด ให้ผู้รับจ้างน�าตัวอย่างมาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ตรวจรับรองว่า

หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดฯุ ตรวจพบวา่
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  (6) ในขณะก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ต้องให้ผู้รับจ้างเขียนแบบ  

shop drawing อาทิ ผังฐานรากเสาเทียบกับแบบสถาปัตยกรรม การวางแนวคาน-พื้น การวางแนวท่อ 

น�้าประปา ฯลฯ เพื่อท�าการตรวจสอบก่อนลงมือท�างาน เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

อาจมีการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือความสวยงาม มั่นคง แข็งแรง แล้วผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามและถือว่า 

ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการแต่อย่างใด
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  (5) ในกรณีที่งานก่อสร้างมีค่างานตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ผู้รับจ้างจะต้อง 

ท�าแผ่นป้ายมีข้อความตามก�าหนดในเอกสารแนบท้ายรายการ (ภาคผนวก) โดยติดตั้ง ณ สถานที่ก่อสร้าง

ให้บุคคลทั่วไปมองเห็นอย่างเด่นชัด (ดูตัวอย่างแผ่นป้าย)

แบบรูปได้ก�าหนดไว้ เศษวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ขยะ เศษอิฐ ไม้ ปูน ทราย โรงงาน ที่พักคนงาน และ

ส้วมชั่วคราว เป็นต้น ผู้รับจ้างจะต้องขนย้ายออกไปจากบริเวณโรงเรียนก่อนวันตรวจรับงานงวดสุดท้าย

พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542

แม่กุญแจทุกตัวและทุกชนิด โดยส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พร้อมกับการส่งมอบงาน 

งวดสุดท้าย
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หมายเหตุ :- ปจัจุบนัมีแบบรูปอาคารมาตรฐานก�าหนดใหต้อ้งถมดนิปรับระดบัจากระดบั +0.00 ตามทีก่�าหนด 
 ในรูปตดั กอ่นท�าการกอ่สร้างใหค้ณะกรรมการฯ ตรวจรับพัสดฯุ และผูค้วบคมุงานดแูลใหเ้ปน็ไป 
 ตามข้อก�าหนดด้วย

เปน็เกณฑ ์เม่ือปกัผงัเสร็จแล้ว ใหแ้จ้งผูค้วบคมุงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดฯุ ตรวจสอบระยะตา่ง ๆ

ตรวจรับพัสดุฯ เพื่อความมั่นคงของเชิงลาดตามสภาพพื้นที่แทนการถมดินรอบอาคารตามข้อ 2.6
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 2.3 การขุดดิน เช่น การท�าฐานรากหรือขุดดิน ผู้รับจ้างต้องป้องกันมิให้ดินเกิดการพังทลาย 

โดยการท�าลาดเอียงให้พอเหมาะ หรือสร้างแผงไม้ หรือเหล็กกั้น ในกรณีที่มีอุปสรรคในการขุดดิน เช่น 

พบดินแข็งหรือหินที่ขุดไม่ได้ตามความลึกในแบบต้องแจ้งผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ

พิจารณาให้ความเห็น

 2.4 การปรับถมดิน เพ่ือก่อสร้างอาคาร เป็นการปรับถมเพ่ือให้ได้ระดับผิวพ้ืนตามแบบ 

รูปก�าหนด โดยใช้ดินถมและปาดด้วยเคร่ืองจักรกลให้มีความเรียบสม่�าเสมอ จนถึงระดับที่ต้องการ  

หรือที่ก�าหนด ชั้นผิวหน้าดินถมควรใช้ลูกรังทับหน้าเพื่อให้สามารถท�างานในพื้นที่ปรับถมได้โดยสะดวก

 2.5 การถมดินในพื้นที่ที่มีน้ำา เป็นเลน มีวัชพืช หรือตอไม้ จะต้องท�าการสูบน้�าออก 

ให้มากที่สุด น�าวัชพืช ตอไม้ หรือวัตถุผุเปื่อยต่าง ๆ ออกก่อนท�าการถมดินหรือถมทราย โดยการถม 

ไล่เลนและน้�า ในการถมดินหรือถมทรายให้ถมเป็นชั้น ๆ ท�าการบดอัดด้วยเครื่องจักรกลให้มีความแน่น 

แล้วจึงท�าการถมชั้นต่อไปเรื่อย ๆ จนได้ระดับ

อาคาร หรือก่อสร้างในพื้นที่เป็นดินเลน ดินอ่อน ป่าชายเลน เป็นต้น ต้องให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
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วศิวกร สพฐ. หรือวศิวกรทีสั่งกดัหนว่ยงานของรัฐ หรือระดบัวฒุวิศิวกร สาขาวศิวกรรมโยธา เพ่ือพิจารณา

เส้นผ่าศูนย์กลางให้วัดที่กึ่งกลางของเข็ม กรณีเป็นสาเข็มคอนกรีตจะต้องใช้ชนาดตามระบุในแบบ

เสาตอม่อจากระดับผิวดินยาวแตกต่างกันเกินกว่า 1.00 ม. ต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ และ

มีคุณภาพดี ไม่แตกร้าว บิ่น งอ หัก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีสิทธิจะคัดเลือกหรือไม่ให้ใช้เสาเข็ม
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21.00 ม. และเป็นราคาที่เป็นจริงสามารถซื้อหรือจัดหาได้ โดยปรกติใช้ฐานราคาของพาณิชย์จังหวัดนั้น ๆ  

ซึ่งราคาอาจสูงหรือต่�า แต่ต้องไม่สูงกว่าราคากลางท้องถิ่น

ลักษณะของเสาเข็ม ถ้ามีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ

หนังสือรับรองว่าได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาตรวจสอบ



10

หรือวิศวกรระดับสามัญ สาขาวิศวกรรมโยธาก�าหนดให้ ณ สถานที่ก่อสร้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดฯุ พิจารณา เกบ็ไวเ้ปน็หลักฐานแนบกับสมดุบนัทกึการท�างาน และตอ้งมวิีศวกร 

รับรองการตอกเสาเข็มเป็นไปตามแบบรูปรายการก�าหนด

เสาเข็มเจาะโดยเฉพาะ พร้อมมีวิศวกรโยธาระดับสามัญประจ�าบริษัท กับมีผลงานการท�าเสาเข็มเจาะ

ในแบบรูปหรือตามทีค่ณะกรรมการตรวจรับพัสดฯุ ร่วมกับวิศวกร สพฐ. หรือวิศวกรทีสั่งกัดหนว่ยงานของรัฐ
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  (4) เมื่อด�าเนินการเสร็จแล้ว ต้องทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มตามที่ก�าหนด

ในแบบรูป พร้อมรับรองการรับน�้าหนักบรรทุกปลอดภัยของเสาเข็มที่ท�าเสร็จแล้ว โดยมีวิศวกรโยธา 

ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และข้อบังคับสภาวิศวกร พ.ศ. 2551 เป็นผู้ลงนามรับรองผล

ตรวจรับพัสดฯุ ร่วมกบัวศิวกรรมโยธา สพฐ. หรือวศิวกรโยธาทีสั่งกัดหนว่ยงานของรัฐ หรือวิศวกรระดบัสามัญ 

สาขาวิศวกรรมโยธา บันทึกส่ังการให้ด�าเนินการตอกเข็มตามแบบรูปและอนุมัติให้ตัดเสาเข็มส่วนที่เหลือ

กรรมการตรวจรับพัสดุฯ ร่วมกับวิศวกรโยธา สพฐ. หรือวิศวกรโยธาที่สังกัดหน่วยงานของรัฐ หรือวิศวกร 

ระดับสามัญ สาขาวิศวกรรมโยธา เห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้ฐานรากเข็มกลุ่มตามแบบรูปก�าหนด ให้บันทึก 

ผลการตอกไวเ้ปน็หลักฐานและเสนอผูว้า่จ้างอนมุตัใิหง้ดตอกเสาเขม็ โดยก�าหนดใหใ้ช้ฐานรากแบบแผแ่ทน 

โดยปกติแล้วจะใช้ฐานรากขนาดเท่ากับฐานรากเข็มกลุ่มในแบบรูปเป็นฐานรากแผ่ แต่ถ้ามีข้อก�าหนดให้ 

ขยายฐานรากไว้ ก็ให้ท�าฐานรากแผ่ตามข้อก�าหนดดังกล่าว

	 	 (1)	กรณีที่แบบรูปก�าหนดเป็นฐานรากแบบฐานแผ่ประกอบเสาเข็มกลุ ่ม 

เพียงอย่างเดียว	ให้ด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง	ดังนี้

โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดฯุ หรือวศิวกรโยธา สพฐ. หรือวศิวกรโยธาสังกดัหนว่ยงานของรัฐ ร่วมท�าการ

   (ข) ท�าการทดสอบสภาพดินบริเวณที่ก่อสร้าง ตามหลักวิชาวิศวกรรม 

ปฐพีกลศาสตร์ ด้วยวิธี Plate Bearing Test  หรือ Penetration Test ตามความเหมาะสมของอาคาร

ที่ก่อสร้าง ภายใต้การด�าเนินการและควบคุมของวิศวกรโยธาของส่วนราชการ หรือสถาบันการศึกษา 

ทางวิศวกรรม หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียน พร้อมทั้งจัดท�าผลทดสอบเป็นรายงานที่มีผลครอบคลุมการ

ก่อสร้างฐานรากอาคารทั้งหมด และลงลายมือช่ือรับรองผลการทดสอบโดยวิศวกรโยธาของส่วนราชการ 

ส่วนการด�าเนินการ โดยนิติบุคคลที่จดทะเบียนลงลายมือช่ือรับรองโดยวิศวกรโยธาระดับวุฒิวิศวกร  

เสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เพื่อพิจารณา
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สภาพดินตามวิธีการที่กล่าวมาแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ร่วมกับวิศวกรโยธา สพฐ. หรือวิศวกรโยธา 

ที่สังกัดหน่วยงานของรัฐ หรือวิศวกรระดับวุฒิ สาขาวิศวกรรมโยธา จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมให้เป็นไป

ตามหลักวิศวกรรม การเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงสอดคล้องกับตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

   หากผู้ว่าจ้างอนุมัติให้งดตอกเสาเข็มตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เสนอ 

แต่ในแบบรูปก�าหนดการท�าฐานรากแบบแผ่ไว้ พร้อมระบุว่าไม่ต้องคืนเงินค่าเสาเข็ม ในกรณีนี้ต้องเปรียบเทียบ 

ราคาค่าก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงสอดคล้องกับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

	 	 (2)	กรณีแบบรูปก�าหนดเป็นฐานรากแบบตอกเสาเข็มยาว

   ในการเสนอราคาให้ผู้รับจ้างเสนอราคา เป็นฐานรากแบบตอกเสาเข็มยาว

เท่านั้น โดยความยาว ให้ถือตามที่ระบุไว้ในแบบรูปรายการ ถ้าไม่ระบุในแบบรูปรายการให้เสนอความยาว

เสาเข็ม 21.00 เมตร และให้ด�าเนินการดังนี้

   - ให้ทดสอบสภาพชั้นดิน โดยวิธีเจาะส�ารวจ (Boring Test) เท่านั้น อาคาร

ที่มีความยาวน้อยกว่า 60.00 เมตร ให้เจาะส�ารวจอย่างน้อย 2 หลุม อาคารที่มีความยาวมากกว่า 60.00 เมตร 

ให้เจาะส�ารวจอย่างน้อย 3 หลุม หรือมากกว่า

   -  การเจาะส�ารวจดิน (Boring Test) ให้มีผลการเจาะที่ให้รายละเอียดของ

ชั้นดิน (Boring Log) คุณสมบัติของชั้นดินต่าง ๆ มีความลึกเพียงพอตามมาตรฐานงานปฐพีกลศาสตร์ 

ปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 8.000 กก./ตร.ม. ที่ความลึกตามแบบรูปก�าหนด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ

งดตอกเสาเขม็ตามทีค่ณะกรรมการตรวจรับพัสดฯุ เสนอ ผูรั้บจ้างตอ้งกอ่สร้างฐานรากเปน็ฐานแผแ่ทน คอื
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ว่าด้วยการส�ารวจช้ันดินฐานราก และก�าหนดความยาวเสาเข็มที่จะน�ามาใช้ตอก ที่สามารถรับน�้าหนัก

ปลอดภัยได้ตามแบบรูปนั้น การเจาะส�ารวจสามารถด�าเนินการได้ โดยส่วนราชการ หรือนิติบุคคล รับรอง

ผลการเจาะส�ารวจให้ครอบคลุมบริเวณก่อสร้างทั้งหมด

   - ส่วนราชการ หรือสถาบันการศึกษาทางวิศวกรรม ให้รับรองผลการตรวจสอบ 

รายงานผลการเจาะส�ารวจดิน โดยวิศวกรโยธาที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือวิศวกรของหน่วยงานราชการ 

ที่เจาะส�ารวจ และแนบใบประกอบวิชาชีพ พร้อมลงนามรับรองผลรายงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานที่เจาะ

ส�ารวจดิน (Boring Test)

   -  นิติบุคคลที่จดทะเบียนเป็นบริษัทรับเจาะส�ารวจดิน ให้รับรองผลการตรวจสอบ 

รายงานผลการเจาะส�ารวจดิน โดยวิศวกรโยธาระดับวุฒิวิศวกร พร้อมแนบใบประกอบวิชาชีพลงนาม

รับรองผลการเจาะส�ารวจดิน (Boring Test)

  เมื่อด�าเนินการแล้วให้ส่งรายงานผลการการเจาะส�ารวจดิน (Boring Test) ให้กับ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณา หากกรณีมีข้อสงสัยผลการส�ารวจการใช้ฐานราก ส่งรายงาน 

ให้วิศวกรโยธาของ สพฐ. หรือวิศวกรโยธาที่สังกัดหน่วยงานของรัฐ เพื่อใช้ประกอบในการเลือกใช้ฐานราก 

ตามรายงานผลการเจาะส�ารวจดิน (Boring Test)

  (ก) กรณีที่ผลการเจาะส�ารวจดิน (Boring Test) ระบุว่าดิน สามารถรับน�้าหนัก

ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 กก./ตร.ม. หรือตามที่ก�าหนดในแบบรูป ผู้เจาะส�ารวจต้องให้ค�าแนะน�า งดตอกเสาเข็ม 

และรับรอง การใช้ฐานรากแผ่แทนฐานรากแบบตอกเสาเข็มยาว โดยก�าหนดความลึกของฐานรากแผ่จาก

ระดับดินเดิม ที่สามารถรับน�้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 8,000 กก./ตร.ม. หรือตามที่ก�าหนดในแบบรูปและส่ง

รายงานผลการเจาะส�ารวจดิน (Boring Test) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาร่วมกับวิศวกร

โยธาของ สพฐ. หรือวิศวกรโยธาที่สังกัดหน่วยงานของรัฐ เพ่ือประกอบการพิจารณาใช้ฐานรากแผ่  

ตามค�าแนะน�าในรายงานผลการเจาะส�ารวจดินเสนอต่อผู้ว่าจ้าง

  เม่ือผู้ว่าจ้างอนุมัติให้งดตอกเสาเข็ม ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ  

ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างฐานราก เป็นฐานรากแผ่ตามที่ก�าหนดแทน และต้องจัดท�าราคาเปรียบเทียบระหว่าง

ฐานรากแบบตอกเสาเข็มกับฐานรากแบบฐานแผ่ และให้มีการหักเงินคืนค่าเสาเข็ม โดยใช้ราคาตามบัญชี

แสดงปริมาณวัสดุและราคา (BOQ) ที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา รวมค่า Factor F เป็นเกณฑ์ในการคิด

ค�านวณเปรียบเทียบ ทั้งนี้จะไม่มีการเพิ่มเงิน จากกรณีดังกล่าว 
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  (ข) กรณี ผลการเจาะส�ารวจดิน (Boring Test) ก�าหนดการท�าฐานรากให้ใช้

ฐานรากแบบตอกเสาเข็มยาว ผู้เจาะส�ารวจจะต้องให้ค�าแนะน�าและรับรองการท�าฐานรากแบบตอกเสาเข็ม 

และก�าหนดความยาว ของเสาเข็ม เพ่ือน�ามาใช้ตอกในฐานรากแบบเสาเข็มยาว และให้ส่งรายงานผล 

การเจาะส�ารวจ (Boring Test) ให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาร่วมกับวิศวกรโยธา สพฐ. 

หรือวิศวกรโยธาที่สังกัดหน่วยงานของรัฐ เพ่ือใช้ประกอบในการพิจารณาใช้ฐานรากตามค�าแนะน�า 

ในรายงานผลการเจาะส�ารวจดิน (Boring Test) ให้ท�าการทดลองตอกเสาเข็ม โดยวิศวกรโยธา สพฐ. 

หรือวิศวกรโยธาที่สังกัดหน่วยงานของรัฐ หรือวิศวกรโยธาระดับสามัญขึ้นไป ร่วมกับคณะกรรมการ 

ตรวจรับพัสดุฯ โดยให้ทดลองตอกในต�าแหน่งหัว-กลาง-ท้ายอาคาร ถ้าอาคารยาวไม่เกิน 30.00 เมตร 

ให้ทดลอง 2 จุด หรือตามดุลยพินิจของวิศวกรโยธาผู้ควบคุมการทดลองตอกเสาเข็ม ผลของการทดลอง

ตอกเสาเข็มจะเป็นข้อมูลในการพิจารณาเลือกใช้ความยาว ของเสาเข็มที่แท้จริง ผู้ทดลองตอกเสาเข็ม

ต้องลงบันทึกการตอกเสาเข็ม ให้เป็นไปตามบันทึกผลการตอกเสาเข็มในเอกสารแนบท้ายรายการ 

ภาคผนวก (หน้า 64) เช่นน�้าหนักลูกตุ้มที่ทดสอบ ระยะยก จ�านวนครั้งที่ตอก 30 เซนติเมตรสุดท้าย 

(Blow Count) และระยะจม 10 ครั้งสุดท้าย ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการพิจารณาก�าหนดความยาวเสาเข็ม 

ที่สามารถรับน�้าหนักได้ตามที่ก�าหนดในแบบรูป เพื่อน�ามาท�าฐานราก เสนอผู้ว่าจ้างอนุมัติ

   เมื่อผู้ว่าจ้างอนุมัติให้ตอกเสาเข็มตาม ผลการทดลองตอกเสาเข็มที่คณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุฯเสนอ และความยาวของเสาเข็มนั้นแตกต่างไปจากที่ระบุในแบบรูปให้มีการเพ่ิมเงินค่าเสาเข็ม 

หรือหักเงินค่าเสาเข็มแล้วแต่กรณี โดยให้ใช้ราคาค่าเสาเข็มในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (BOQ)  

ที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา รวมค่า Factor F เป็นเกณฑ์ในการคิดค�านวณค่าเสาเข็ม

  (ค) กรณีผลการส�ารวจระบุว่าการท�าฐานรากต้องใช้ฐานรากแบบเสาเข็มยาว และ

สามารถท�าการตอกเสาเข็มลงได้น้อยกว่า 5.00 เมตรจากผิวดิน ให้รายงานผลการส�ารวจดิน ให้วิศวกรโยธา 

สพฐ. หรือวิศวกรระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา เพื่อออกแบบฐานรากใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพ

พ้ืนที่ก ่อสร้าง เมื่อด�าเนินการออกแบบฐานรากที่เหมาะสมตามหลักวิศวกรรม และผู ้ออกแบบ 

ลงลายมือชื่อรับรอง แล้วเสนอผู้ว่าจ้างอนุมัติ แล้วให้ผู้รับจ้างด�าเนินการก่อสร้างฐานรากดังกล่าว

  เมื่อผู้ว่าจ้างอนุมัติให้ด�าเนินการก่อสร้าง ฐานรากที่เหมาะสมตามหลักวิศวกรรม

แล้ว ให้มีการเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างฐานรากให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงสอดคล้องตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  (ง) กรณีที่ก่อสร้างมีสภาพชัดเจนว่าเป็นช้ันหิน ให้ผู ้รับจ้างท�าหนังสือแจ้ง 

ผู้ควบคุมงาน รายงานเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ แจ้งให้วิศวกรโยธา สพฐ. หรือวิศวกรระดับ 
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วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา เพื่อก�าหนดวิธีการก่อสร้างฐานรากใหม่ โดยไม่ต้องท�าการเจาะส�ารวจดิน 

หรือทดลองตอกเสาเข็ม 

  เมื่อด�าเนินการออกแบบฐานรากใหม่ที่เหมาะสมตามหลักวิศวกรรม และ 

ผู้ออกแบบลงลายมือชื่อรับรอง โดยวิศวกรโยธา สพฐ. หรือวิศวกรระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 

แล้วจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาเพื่อเสนอผู้ว่าจ้างอนุมัติให้ผู้รับจ้างด�าเนินการก่อสร้าง

ฐานรากดังกล่าว

  เมื่อผู้ว่าจ้างอนุมัติให้ด�าเนินการก่อสร้างฐานรากที่เหมาะสมตามหลักวิศวกรรมแล้ว 

ให้มีการเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างฐานรากให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงสอดคล้องตามพระราชบัญญัต ิ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

ชนิดทนคลอไรด์ (Chloride Resistance Cement) กรณีนี้ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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	 4.2	 การผสมคอนกรีตส�าหรับการก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก	 เช่น	 ส้วม	 บ้านพักครู	 

บ้านพักภารโรง	ที่มิใช่อาคารเรียน	ให้ใช้

   หรืออัตราส่วนผสมคอนกรีต วิศวกรอาจจะก�าหนดให้ตามความเหมาะสมของ
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 (5) ใช้คอนกรีตผสมเสร็จในการก่อสร้างได้ ตามข้อก�าหนดข้อ 4.3

ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ ที่มีคุณสมบัติดังนี้

 (1) ถ้าในแบบรูปไม่ได้ก�าหนดความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตไว้ ให้ใช้ 

ความต้านแรงอัดประลัยของคอนกรีตเมื่ออายุ 28 วัน จะต้องได้ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. 

(รูปลูกบาศก์) หรือ 210 กก./ตร.ซม. (รูปทรงกระบอก) หรือตาม มอก. 213-2520 ชั้นคุณภาพ C 25/20 

หากความต้านแรงอัดประลัยของคอนกรีตแตกต่างไปจาก (1) ให้ถือตาม (1) เป็นเกณฑ์ในการด�าเนินการ

	 4.3	 การใช้คอนกรีตผสมเสร็จ	 ใช้ส�าหรับอาคารเรียนและอาคารขนาดใหญ่	 หอประชุม- 
โรงอาคาร	หอสมุด	อาคารชุมชนคน	อาคารสาธารณะ	และถนน	ค.ส.ล.ลาน	ค.ส.ล.
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 (3) ให้บริษัทผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จจัดท�าแท่งคอนกรีตส�าหรับทดสอบ 

อย่างเหมาะสมตามจ�านวนที่ผู้ควบคุมงานหรือวิศวกรจะก�าหนดให้ตามมาตรฐานการทดสอบ ผลทดสอบ 

ตอ้งเปน็ไปตามขอ้ก�าหนด (1) และมอบผลทดสอบใหกั้บคณะกรรมการตรวจรับพัสดฯุ เกบ็ไวเ้ปน็หลักฐาน

 (4) กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถใช้คอนกรีตผสมเสร็จได้ เนื่องจากห่างไกลจาก 

แหล่งผลิต อนุญาตให้ใช้คอนกรีตผสมในที่ แต่ต้องควบคุมคุณภาพของคอนกรีตให้เป็นไปตามข้อก�าหนด

 (5) กรณีที่ใช้ส�าหรับพ้ืน Post-tension ให้ใช้ก�าลังคอนกรีตตามข้อก�าหนด 

ของการออกแบบระบบพื้น

รูป

เทคอนกรีตโครงสร้างก่อนแล้วจึงท�าการเจาะสกัดเพื่อฝังอุปกรณ์ภายหลัง นอกจากจะได้รับอนุญาตจาก

ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ที่จะสั่งการแก้ไข



19

 อาคารทีอ่อกแบบตา้นแผน่ดนิไหว การผกูเหล็กปลอก และจ�านวนความถีข่องเหล็ก

ปลอกในคานและเสา ให้เป็นไปตามแบบขยายการเสริมเหล็กปลอกในแบบรูปรายการ
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การต่อเหล็กด้วยวิธีการอย่างอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของวิศวกร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ที่จะ



21

 (3) คอนกรีตที่ผสมในที่ห้ามทิ้งไว้นานเกินกว่า 30 นาที การเทคอนกรีต 

ให้เททีละช้ัน และขณะท�าการเทคอนกรีต จะต้องใช้เหล็กแยง กระทุ้ง และใช้เคร่ืองส่ันคอนกรีต 

ให้เนื้อของคอนกรีตยุบตัวขัดประสานกันแน่น และจับเนื้อเหล็กโดยสมบูรณ์ไม่มี รูพรุนเกิดขึ้น  

การเทคอนกรีตนั้นจะต้องระวังมิให้ส่วนผสมที่เป็นก้อนโตแยกออกไปอยู่คนละส่วน ต้องให้ส่วนผสม 

ที่เทไปแล้วยังคงเป็นเนื้อเดียวกัน ทั้งต้องระมัดระวังมิให้เหล็กเสริมเคล่ือนที่หรือเปล่ียนต�าแหน่งไป 

จากเดิม
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กลางคานต่อไปอีก 14 วัน ถ้ามีโครงสร้างส่วนที่จะต้องท�าในชั้นถัดไป หรือต้องวางแผ่นพื้นในช่วงเวลา 

น้อยกว่า 14 วัน ให้คงค�้ายันคานทิ้งไว้ จนกว่าจะครบอายุ 28 วัน และมีผลทดสอบก�าลังคอนกรีตที่ 14 

หรือ 28 วัน เป็นไปตามข้อก�าหนด

วิศวกรและคณะกรรมการตรวจรับพัสดฯุ ก�าหนดใหเ้ปน็แหง่ ๆ  ตามความ
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 5.1	 พื้นคอนกรีตส�าเร็จรูปที่น�ามาใช้	 จะต้องเป็นพ้ืนคอนกรีตส�าเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 576-2546 หรือ มอก. 828-2546 โดยจะเป็นแบบชิ้นส่วนเดี่ยวหรือ 

 

เหล็กเสริมคอนกรีต ให้ผู้ควบคุมงานรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เพื่อที่จะได้ท�าการตรวจสอบ 

และพิจารณาแก้ไขต่อไป ผลพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ร่วมกับวิศวกรเป็นประการใด ผู้รับจ้าง

วิศวกรและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ อาจสั่งให้ทุบทิ้งแล้วหล่อใหม่ได้

การบ่มคอนกรีต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จะสั่งการให้ใช้วิธีการทดสอบที่เหมาะสมได้ หากผลทดสอบ
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 5.3 กรณีที่เลือกใช้พื้นคอนกรีตส�าเร็จรูปชนิดแผ่นตันหรือผิวเรียบที่ได้มาตรฐาน	 มอก.	 576-2546	

ผู้รับจ้างต้องให้ผู้ผลิตรับรองผลิตภัณฑ์ที่น�ามาใช้เป็นหนังสือ ระบุรูปแบบหน้าตัด ขนาด ความยาว 

จ�านวน-ขนาดเหล็กเสริมและการรับน้�าหนักบรรทุก ตรงกับที่ผู้ผลิตได้รับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์มาตรฐาน

อตุสาหกรรมพร้อมจ�านวนแผน่พ้ืนทีน่�ามาใช้กบัหนว่ยงานกอ่สร้างใหค้ณะกรรมการตรวจรับพัสดฯุ พิจารณา 

ก่อนติดตั้ง

 5.4	 กรณีเลือกใช้พื้นคอนกรีตส�าเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน	 มอก.	 828-2546	 ผู้รับจ้างต้องให้ 

เพื่อปรับระดับโดยเด็ดขาด ช่วงพาดของพื้นคอนกรีตส�าเร็จรูปชนิดแผ่นต้น หากยาวเกินกว่า 2.50 ม. จะต้อง 

มีแนวค�้ายันรองรับการแอ่นตัวตอนกลางพ้ืนคอนกรีตส�าเร็จรูป เพ่ือปรับระดับให้ท้องแผ่นพ้ืนเท่ากันก่อน 

และจะถอดออกได้เมื่อเทคอนกรีตทับหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่น้อยกว่า 3 วัน กรณีใช้แผ่นพ้ืนแบบกลวง 

ให้ถือปฏิบัติตามค�าแนะน�าของผู้ผลิตว่าจะต้องค�้ายันกลางแผ่นหรือไม่

 5.5

ของผู้ผลิตต้องเป็นระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ตรวจสอบเอกสารก่อนท�าการติดตั้ง
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  (1)	บัญชีที่	 1	 รวม	 31	 ชนิด เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีความแข็งแรง ความต้านทาน 

ตามธรรมชาติมาก ให้ใช้กับส่วนอาคารต่าง ๆ ได้ทุก ๆ ที่ 
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	 6.4	 การไสไม้ต้องไสไม้เรียบร้อยและเสมอกัน ไม้เมื่อไสแต่งแล้วต้องเหลือไม่น้อยกว่า ดังต่อไปนี้

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ	 หรือผู้ควบคุมงาน	 ไม่สามารถตัดสินช้ีขาดได้ว่า

เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ทราบก่อน พร้อมกับน�าส่งตัวอย่างไม้ให้กรมป่าไม้ตรวจคุณสมบัต ิ

ไม้ชนิดใดซึ่งกรมป่าไม้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติ

ชนิดใด ชื่อใด (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณา ค่าใช้จ่ายในการนี้
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ในแบบก่อสร้างเมื่อยังไม่ตกแต่ง หรือไสแต่งแล้วให้เป็นไปตามข้อ 6.4 ก่อนน�ามาประกอบต้องอบหรือ

ตรวจรับพัสดุฯ

ตรวจรับพัสดุฯ ก่อน
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 7.7	 การเสริมเหล็ก	ส�าหรับอาคารที่ก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว	มีข้อแตกต่างจากการเสริมเหล็ก

โครงสร้างนอกเขตแผ่นดินไหวในเรื่องของเหล็กปลอกคานและเหล็กปลอกเสา	ให้ตรวจสอบความถี่และ

ระยะตามที่ก�าหนดไว้ในแบบรูปให้ครบถ้วนถูกต้อง

แต่ก่อนติดตั้งต้องให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ตรวจสอบก่อน

ไม่ตรงกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือไม่มีบริษัทผู้ผลิต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ร่วมกับวิศวกร
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ใกล้เคียงกับอาคารเดิม หรือส่งตัวอย่างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เป็นผู้เลือกก่อนการติดตั้ง
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คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
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ตรวจรับพัสดุฯ ก่อน และจะต้องส่งแบบตัวอย่างขนาดและสีมาให้พิจารณาเลือกใช้ก่อนด้วย

ให้ท�าตัวอย่างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เลือกสีและขนาดเม็ดหินก่อนการฉาบ
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พื้นผิวหินขัดชนิดทำาในที่

  ในกรณีที่แบบรูปรายการก่อสร้างได้ก�าหนดให้ท�าพ้ืนผิวหินขัดท�าในที่ แต่ไม่ได้

เทพื้นหินขัดท�าในที่โดยใช้ปูนซีเมนต์ขาวชนิดปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1

หลังจากการเทพ้ืนหินขัดท�าในที่ครบ 7 วัน จึงขัดหยาบเพ่ือลอกหน้าผิวพ้ืน
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	 	 หมายเหตุ	 ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องจดบันทึกวัน เวลาที่ท�าหินขัดและ

	 	 หมายเหตุ	 แบบรูปที่ก�าหนดให้ท�าหินขัดชนิดท�าในที่นั้น สามารถเลือกใช้

เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ให้ความเห็นชอบก่อน

แผ่นหินขัดส�าเร็จรูปแทนได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ และมีการ

ตรวจรับพัสดุฯ	ก�าหนดให้ก่อนด�าเนินการ

ตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาก่อน เมื่อปูเสร็จแล้วล้างผิวหน้าให้สะอาด วัสดุยาแนวต้องไม่เปรอะเปื้อนผิวหน้า
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ใช้ชนิดไม้ตามที่ระบุในแบบรูปและเป็นชนิดเดียวกัน โดยเก็บไว้ให้พ้นจากแดดฝนและต้องไสแต่งให้ขนาด

มาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เป็นผู้เลือก ผิวพื้นต้องท�าซีเมนต์ขัดมันให้เรียบและได้ระดับ แล้วปล่อยทิ้ง

มาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เลือก การปูไม้ปาร์เกต์ให้ใช้กาวส�าหรับยึดปาร์เกต์อย่างดี โดยใช้เกรียงหวี
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1.20

ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ผิวหน้าให้ทาด้วยน�้ามันเคลือบแข็งตามกรรมวิธีผู้ผลิต

จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ และมีการเปรียบเทียบราคาก่อนด�าเนินการ
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ในการซ่อมแซมท่อ โดยด�าเนินการเปรียบเทียบราคาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ

ตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาก่อนอนุญาตให้ติดตั้ง
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 (7) ในการตดิตัง้วงกบเหล็ก ทีแ่บบรูปรายการก�าหนดใหเ้คลือบสีฝุน่อบความร้อน 
(Power coated)
  - ห้ามผู้รับจ้างเช่ือมเหล็กค้�ายันติดกับตัววงกบโดยเด็ดขาด เพราะท�าให้ 
เนื้อสีฝุ่นอบความร้อนหลุดล่อนเสียหาย และการแก้ไขงานที่เสียหายจะต้องถอดวงกบทั้งชุดออก  
เพื่อเปลี่ยนวงกบใหม่
  การแก้ไขความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากวิ ธีการนี้ ห้ามผู้ รับจ้างใช้สีใดๆ  
แต้มเพื่อเก็บความเรียบร้อยอย่างเด็ดขาด
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ตรวจรับพัสดุฯ เลือกรูปแบบและสี สุขภัณฑ์ที่น�ามาใช้ในห้องเดียวกันต้องเป็นสีเดียวกันทั้งหมด ไม่มี
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	 14.9	บ่อเกรอะ	บ่อซึม	ถังบ�าบัดปฏิกูล	และระบบบ�าบัดน้�าเสีย

   (3) ท่อน้�าทิ้ง จากอ่างล้างหน้า น้�าล้างท�าความสะอาดพื้นต้องมีระบบดักกลิ่น 

ก่อนต่อลงท่อระบายน้�า ส่วนต่อระบายน้�าฝนต่อลงท่อระบายน้�าได้เลย ท่ออุจจาระและปัสสาวะให้ต่อลงถัง

บ�าบัดปฏิกูล

ตรวจรับพัสดุฯ ก่อนลงมือท�างานในส่วนนั้น

เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ก่อนด�าเนินการติดตั้ง

แสดงระยะ ระดับ การติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ  เป็นต้น โดยเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาด�าเนินการ

ตรวจรับพัสดุฯ พิจารณา

ตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาอนุมัติ
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ท�าการทดสอบโดยใช้ระบบแรงอัดน�้าหรือแรงดันอากาศ และมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ร่วมทดสอบด้วย

ชัดเจน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ หรือผู้คุมงานพิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลง

ที่ได้มาตรฐานสากล เช่น ASTM, UL, DIN เป็นต้น และน�าตัวอย่างแสดงกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
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ข้างต้น

 15.5	สายล่อฟ้า	ให้ติดตั้งสายล่อฟ้าตามแบบก�าหนด หากไม่ปรากฏในแบบถือว่าไม่มีสายล่อฟ้า

 รายการหลอดฟรูออเรสเซนต์ ที่ก�าหนดในรูปแบบรายการ 40 วัตต์, 36 วัตต์, 20 วัตต์, 

18 วัตต์ ให้ใช้หลอด LED T8 ที่มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่าเดิม โดยไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ

วิศวกรไฟฟ้าที่มีใบประกอบวิชาชีพ พร้อมลงนามในเอกสารรับรองและน�ามาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
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16. งานทาสี
 ผู้รับจ้างจะต้องด�าเนินการตามข้อก�าหนดต่างๆ ดังนี้

	 16.1	ขอบเขต

  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้และส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อด�าเนิน

การทาสีให้ลุล่วงดังที่ก�าหนดในแบบรูปและรายการก่อสร้างโดยให้สัมพันธ์กับงานในส่วนอื่นๆ ด้วย

	 16.2	ข้อก�าหนดทั่วไป

  สีที่ใช้ให้หมายถึง สีรองพ้ืน สีทับหน้าและตัวท�าละลาย จะต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�า 

ของบริษัทผู้ผลิตโดยเคร่งครัด 

  16.2.1 ผู้รับจ้างจะต้องอ่านรายละเอียดข้อก�าหนดการทาสีในแบบรูปรายการ และแจ้ง

ปริมาณของสีแต่ละประเภทที่จะใช้ทาอาคารและสิ่งก่อสร้าง ในโครงการนี้ให้ผู้ควบคุมงานทราบ

  16.2.2 สีที่น�ามาใช้ในโครงการจะต้องบรรจุและผนึกในกระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์โดยตรง

จากโรงงานหรือตัวแทนจ�าหน่ายที่แท้จริง (AUTHORIZED DEALER) ของผู้ผลิต มีเครื่องหมายการค้า 

หมายเลขรหัสของสีที่เลือกใช้ ชนิดของสี วันที่ผลิตและค�าแนะน�าในการใช้ติดบนบรรจุภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ 

กระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใส่สีจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่บุบ ช�ารุด ฝาผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีร่องรอย 

เปดิมากอ่นและหา้มน�าสีทีเ่หลือใช้จากโครงการอืน่และบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑสี์ทีไ่ม่ไดรั้บอนมุตัใิช้เขา้มา

ในโครงการ

  16.2.3 สีและอุปกรณ์ประกอบจะต้องน�ามาเก็บไว้ในห้องเฉพาะ ที่มิดชิดมั่นคงสามารถ

ล็อค โดยกุญแจได้ ภายในห้องให้มีการระบายอากาศที่ดีไม่อับช้ืน มีการท�าความสะอาดให้เรียบร้อย  

จัดเรียงบรรจุภัณฑ์ของสีแต่ละประเภทอย่างเป็นระเบียบ ไม่ปะปนกัน การน�าสีไปใช้และการน�าสีที่เหลือ 

กลับมาเก็บในห้องเก็บผลิตภัณฑ์สี ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานรับทราบทุกครั้ง

  16.2.4 ผู้รับจ้างจะต้องไม่ทาสีในขณะที่มีฝนตก หรือมีความช้ืนในอากาศสูง และ 

ห้ามทาสีภายนอกอาคารทันทีหลังจากฝนหยุดตก จะต้องทิ้งไว้จนผิวพื้นที่จะทาสีแห้งสนิทดี หรือจนกว่าผู้

ควบคุมงานจะเห็นสมควรให้เริ่มทาสีได้

  16.2.5 การน�าสีมาใช้แต่ละคร้ังจะต้องให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนว่าเป็นสีที่ถูกต้อง 

ตามที่ก�าหนดในแบบรูปและรายการ

  16.2.6 งานทาสีทัง้หมดจะตอ้งเรียบร้อยสม่�าเสมอ ไมม่รีอยแปรง รอยตอ่ รอยหยดของ

สีและขอ้บกพร่องอืน่ ผูรั้บจ้างจะตอ้งท�าความสะอาดรอยเปือ้นตา่งๆ บริเวณขา้งเคยีงอนัเนือ่งจากการทาสี

ทันที 
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  16.2.7 ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามรายการงานสีนี้อย่างเคร่งครัด หรือว่ามีเจตนาที่จะ

พยายามบดิพล้ิว ใช้ผลิตภณัฑท์ีไ่มต่รงกบัแบบรูปรายการก�าหนด ผูว้า่จ้างมสิีทธ์ิทีจ่ะส่ังใหผู้รั้บจ้างล้างหรือ

ขดุสีออกแล้วทาใหมใ่หถ้กูตอ้งตามรายการ และผูรั้บจ้างจะคดิคา่ใช้จ่ายเพ่ิมมิได ้ส่วนเวลาทีล่่าช้าเพราะการ

นี้ ไม่สามารถยกเป็นข้ออ้างในการขอขยายระยะเวลาท�างานตามสัญญาจ้าง

  16.2.8 รายละเอียดอื่นๆ เช่น ความอ่อนหรือความเข็มของสี ให้ผู้รับจ้างเสนอขอรับ

รายละเอียดต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ในเวลาอันสมควรก่อนขั้นตอนการทาสี

  16.2.9 การเลือก SHADE สีทีใ่ช้ทา ใหผู้รั้บจ้างน�าแคต็ตาล็อกสีหรือพัดสี ทีเ่ปน็ตวัอย่าง

ของผลิตภัณฑ์มาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เลือก พร้อมบันทึกชนิดของสี SHADE สีที่เลือกใช้ โดยให้

เก็บไว้ที่ผู้ควบคุมงาน

  16.2.10 ผู้รับจ้างต้องน�าสีตามจ�านวนทั้งหมดที่ใช้ทาอาคาร พร้อมใบรับรอง มอก. 

สี จากผู้แทนจ�าหน่ายที่แท้จริง (AUTHORIZED DEALER) หรือบริษัทผู้ผลิตให้คณะกรรมการ 

ตรวจรับพัสดฯุ ตรวจสอบ และมอบเอกสารดงักล่าวใหผู้ค้วบคมุงานน�าไปแนบรวมไวก้บับนัทกึการควบคมุงาน

  16.2.11 สีผสมเสร็จ จะต้องใช้สีผสมเสร็จตามเอกสารวิธีใช้ของบริษัทผู้ผลิต ห้ามใช้ทิน

เนอร์ผสมเพ่ือท�าใหสี้จางลง เวน้แตเ่อกสารขอ้บง่ใช้ของผูผ้ลิตจะระบไุวใ้หท้�า ในกรณเีช่นนีจ้ะตอ้งใหท้นิเนอ

ร์ชนิดที่เหมาะสมและเป็นจ�านวนที่พอเหมาะ

  16.2.12 สีรองพ้ืน จะต้องเป็นชนิดที่เป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเดียวกันกับสีที่ใช้ทา 

ทับหน้า และเหมาะสมกับลักษณะพื้นผิวที่จะทาสี

  16.2.13 สีทาทับหน้าช้ันแรกจะต้องเป็นสีชนิดเดียวกับสีช้ันสุดท้าย และเป็นผลิตภัณฑ์

ของผู้ผลิตรายเดียวกัน

	 16.3	การเตรียมการทั่วไป

  16.3.1 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งนั่งร้าน บันไดส�าหรับทาสี 

ทีเ่หมาะสมหรือตามความจ�าเปน็ พร้อมผา้ใบหรือวสัดชุนดิอืน่ทีเ่หมาะสม เพ่ือทีใ่ช้ปกคลุมพ้ืนทีส่่วนอืน่ของ

อาคารส�าหรับการป้องกันความสกปรกเปรอะเปื้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากงานทาสี

  16.3.2 ในกรณีที่งานทาสีจะท�าให้อุปกรณ์อาคารที่ติดตั้งเสร็จแล้ว เกิดความเสียหาย 

มีอาการฝืดหรือติดตั้งขัด เช่น บานพับปรับมุมของหน้าต่าง ประตู หรืออุปกรณ์อื่นๆ เป็นหน้าที่ของ 

ผู้รับจ้างที่ต้องถอดออกก่อน จนกว่างานทาสีจะแล้วเสร็จ แล้วจึงจะติดตั้งกลับดังเดิม ทั้งนี้ให้เป็นไป 

ตามหลักวิชาช่าง



52

  16.3.3 ฝาครอบสวิทซ์และปล๊ักไฟฟ้า ซึ่งได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จะต้องเอาออกก่อน

การทาสี เมื่อทาสีเสร็จและสีแห้งดีแล้ว จึงจะติดตั้งกลับดังเดิมให้เรียบร้อย

  16.3.4 การตัดเส้นตามขอบต่างๆ และการทาระหว่างรอยต่อของสีต่างกัน จะต้องทาสี

อย่างประณีตและไม่ให้มีรอยทับเหลื่อมกันระหว่างสี

  16.3.5 วัสดุอุดยาแนว

   ก. ส่วนที่เป็นไม้ให้ใช้ Wood Sealer หรือ Wood Filler

   ข. ส่วนที่เป็นคอนกรีต ปูนฉาบให้ใช้ Cement Filler

   ค. ส่วนที่เป็นเหล็กหรือโลหะอื่น เมื่อทาสีรองพ้ืนกันสนิมแล้ว ให้อุดรูวัสดุ 

Caulking Compound 

	 16.4	การเตรียมพื้นผิว

  16.4.1 พื้นผิวคอนกรีตและปูนฉาบ

   - ผิวปูนฉาบ ผนังก่ออิฐ ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หรือผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก  

    ที่จะทาสีจะต้องแห้งสนิท

   - ท�าความสะอาดพ้ืนผิวให้ปราศจากฝุ่นละอองและคราบเปื้อนต่างๆ ด้วยผ้าแห้ง 

    เนื้อหยาบ 1 ครั้ง แล้วเช็ดด้วยผ้าช้ืนอีกครั้ง

   - ถ้ามีคราบไขมัน เข่น น้�ามันทาไม้แบบติดอยู่ ให้ล้างออกด้วยน้�ายาขจัด 

    ไขมัน แล้วฉีดล้างด้วยน้�าสะอาด โดยใช้เครื่องฉีดน้�าแรงดันสูง ปล่อยทิ้งไว้ 

    ให้แห้งสนิทแล้วทาสีรองพื้น

   ในกรณีที่เป็นพื้นผิวปูนเก่า

   - ให้ลอกสีเก่าออกให้มากที่สุด โดยเฉพาะเนื้อสีที่ยึดติดไม่แน่นโดยการขัด 

    ด้วยแปรงพลาสติก แปลงกาบมะพร้าว ห้ามใช้แปรงที่เป็นโลหะ เช่น  

    แปรงทองเหลือง แปรงขนเหล็กอย่างเด็ดขาด และท�าความสะอาดด้วย 

    เครื่องฉีดน้�าแรงดันสูง ปล่อยไว้ให้แห้ง

   - ทารองพ้ืนด้วยสีรองพ้ืนปูนเก่าโดยเฉพาะให้ทั่วเพ่ือการยึดเกาะพ้ืนผิวปูนเก่า 

    ไม่ให้หลุดล่อน

   - ทาทับหน้าด้วยสีอิมัลชันตามที่แบบรูปรายการก�าหนด จ�านวน 2 เที่ยว  

    หรือจนกว่างานสีจะเรียบร้อยสม�า่เสมอ หากแบบรูปไม่ได้ก�าหนดช้ันคณุภาพ 

    ของสี ให้ใช้สีที่ได้เครื่องหมาย มอก. ตามสภาพของการใช้งานของอาคาร  

    ได้แก่ สีทาภายนอกอาคารใช้สีอิมัลชัน ทนสภาวอากาศที่ได้ มอก.  

    ส่วนภายในห้องต่างๆ ให้ใช้สีทาภายในชนิดเช็ดล้างท�าความสะอาดง่าย
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  16.4.2 พื้นผิวโลหะเหล็กหรือโลหะ (ส�าหรับงานปรับปรุงซ่อมแซม)

   - ส่วนผิวของช้ินงานที่เป็นสนิมให้ใช้แปรงลวดหรือกระดาษทรายขัดผิว  

    จนปราศจากสนิมหรืออาจใช้วิธีพ่นทรายในส่วนที่จ�าเป็น

   - เม่ือขจัดสนิมและเศษส่ิงสกปรกออกแล้ว ใช้น้�ายาล้างคราบขจัดไขมัน 

    โดยเฉพาะ เสร็จแล้วเช็ดด้วยผ้าสะอาดออกให้หมดและปล่อยไว้ให้แห้ง  

    ก่อนการด�าเนินการขั้นต่อไป

   16.4.3 พื้นผิวไม้

   - พื้นผิวไม้ที่จะทาต้องแห้งสนิท

   - รอยต่อระหว่างแผ่นไม้ พ้ืนผิวที่ไม่เรียบมีรอยแตก ขรุขระ ให้ท�าการซ่อม 

    อุดโป๊วด้วยวัสดุยาแนวไม้ Wood Sealer หรือ Wood Filler โดยเฉพาะ

   - ส่วนที่ย้อมสีธรรมชาติด้วยประเภท Varnish Enamel ให้อุดแนวและ 

    ร่องพื้นด้วยดินสอพองผสมสีและกาวประสาน หรือสีย้อมเนื้อไม้โดยเฉพาะ

   - ท�าความสะอาดพ้ืนผิว โดยการเช็ดฝุ่นผงอีกคร้ังก่อนทาสีรองพ้ืนหรือ 

    ย้อมสีธรรมชาติ หรือตามสีที่ก�าหนด

  16.4.4 พื้นผิวสังกะสีและเหล็กเคลือบสังกะสี

   - ขจัดคราบไขมันและฝุ่นด้วยน้�ายาขจัดคราบไขมัน แล้วเช็ดท�าความสะอาด 

    ด้วยผ้าสะอาดและทิ้งให้แห้งสนิท

	 16.5	ระบบการทาสี

  16.5.1 งานคอนกรีต ปูนฉาบภายนอก

   - ทารองพื้นปูนใหม่ด้วยสีประเภท สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 

    มอก. 1123 - 2555 จ�านวน 1 เที่ยว

   - ทาทับหน้าด้วยสีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดกึ่งเงา 

    มอก. 2321 – 2549 จ�านวน 2 เที่ยว หรือจนกว่าสีเรียบร้อยสม่�าเสมอ

  16.5.2  งานคอนกรีต ปูนฉาบภายใน 

   - ทารองพื้นปูนใหม่ด้วยสีประเภท รองพื้นปูนใหม่กันด่าง 

    มอก. 1123 - 2555 จ�านวน 1 เที่ยว

   - ทาทับหน้าด้วยสีอิมัลชันชนิดเช็ดล้างท�าความสะอาดง่าย 

    มอก. 2321 – 2549 จ�านวน 2 เทีย่ว หรือจนกวา่งานสีจะเรียบร้อยสม่�าเสมอ
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  16.5.3  งานไม้ภายนอกและภายใน

   - ทารองพ้ืนด้วยสีประเภท Aluminum Wood Primer ที่มีคุณสมบัติ  

    ในการป้องกันยางไม้ จ�านวน 1 เที่ยว

   - ทาทับหน้าด้วยสีเคลือบเงา (Alkyd Enamel) 

    มอก. 327 – 2538 จ�านวน 2 เทีย่ว หรือจนกวา่งานสีจะเรียบร้อยสม่�าเสมอ

   - ยกเว้นส่วนที่ระบุให้ย้อมสีธรรมชาติ ให้ย้อมสีด้วย Varnish หรือ Lacquer

  16.5.4 งานไม้เทียม (ไฟเบอร์ซีเมนต์) ภายนอก

   - ทารองพื้นปูนเก่าสูตรน้�ามัน จ�านวน 1 เที่ยว

   - ทาทับหน้าด้วยสีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดกึ่งเงา 

    มอก. 2321 – 2549 จ�านวน 2 เที่ยว หรือจนกว่าสีเรียบร้อยสม่�าเสมอ

  16.5.5  งานไม้เทียม (ไฟเบอร์ซีเมนต์) ภายใน

   - ทารองพื้นปูนเก่าสูตรน้�ามัน จ�านวน 1 เที่ยว

   - ทาทับหน้าด้วยสีอิมัลชันชนิดเช็ดล้างท�าความสะอาดง่าย 

    มอก. 2321 – 2549 จ�านวน 2 เที่ยว หรือจนกว่าสีเรียบร้อยสม่�าเสมอ

  16.5.6  งานโลหะเหล็ก (ยกเว้นโครงหลังคาเหล็กทีม่ฝีา้เพดานใหด้�าเนนิการตามขอ้ 7.6)

   - ทารองพื้นด้วยสีประเภท สีรองพื้นกันสนิมซิงก์ฟอสเฟต จ�านวน 1 เที่ยว

   - ทาทับหน้าด้วยสีเคลือบเงา (Alkyd Enamel) มอก. 327 – 2538 

    จ�านวน 2 เที่ยว หรือจนกว่าสีเรียบร้อยสม่�าเสมอ

  16.5.7 งานโลหะสังกะสีและกัลวาไนซ์

   - ทาหรือพ่นรองพื้นเที่ยวแรกด้วยสีรองพื้นประเภทอีพ๊อกซี่ จ�านวน 1 เที่ยว

   - ทาทับด้วยสีเคลือบเงา (Alkyd Enamel) มอก. 327 – 2538 

    จ�านวน 2 เที่ยว หรือจนกว่างานสีจะเรียบร้อยสม่�าเสมอ

  16.5.8 งานหินล้าง กรวดล้าง หรือทรายล้าง

   - ทาเคลือบด้วยน้�ายาเคลือบใสประเภท Silicone Water Repellent  

    จ�านวน 2 เที่ยว

  16.5.9  งานพื้นไม้ปาร์เก้ หรือไม้เนื้อแข็ง

   - ทาเคลือบด้วยน้�ามันเคลือบแข็งประเภท Polyurethane จ�านวน 3 เที่ยว 

    หรือจนกว่าสีเรียบร้อยสม่�าเสมอ

  16.5.10 สีพ่นซีเมนต์ทรายหรือสีพ่นซีเมนต์ชนิดเคลือบเงาที่ก�าหนดไว้ในแบบรูป  

ต้องได้งานที่มีความเรียบร้อยสวยงาม มีความสม่�าเสมอของเม็ดทราย และเฉดสี
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หมายเหตุ - ในกรณีที่แบบรูปก�าหนดแบบรูปคุรุภัณฑ์ไว้ไม่ตรงกับ มอก. ให้ใช้คุรุภัณฑ์ที่มี มอก. แทน
 - ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
  ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ว่าด้วยผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ก�าหนด “โรงงานที่ได้รับ 
  การรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001 หรือ มอก. 9002  
  ในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
  หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรม 
  ให้การรับรองระบบงาน (Accreditation)”
 การขออนุมัติรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (มอก.)
 - ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เลือกวัสดุ และขนาดของโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (มอก.)  
  ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน
 - ให้ผู้รับจ้างส่งตัวอย่างโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (มอก.) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ  
  อนุมัติก่อนด�าเนินการ

ได้ถูกต้องและเรียบร้อย ให้ท�าตัวอย่างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ตรวจสอบแบบละ 1 ชุด จ�านวน

ระดับก่อนประถมศึกษา

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
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หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงาน (วิศวกร) 
         เขียนที่..................................... 

วันที่..........เดือน...........................พ.ศ. ............................. 

 โดยหนังสือฉบับนี้  ข้าพเจ้า............................................... ...........................................ซ่ึงเปน็ผู้ได้รบัอนญุาต 
ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม/ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สาขา 
  วิศวกรรมโยธา      แขนง..........-........................ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน………………………………และ
ขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว  อายุ...........ปี  สัญชาติ.................อยู่บ้านเลขท่ี............
ตรอก/ซอย.....................................ถนน.............................หมู่ที่...........ต าบล/แขวง..................... ..........................
อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด...............................................โทรศัพท์............................................  
 ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานตามค าขอรับใบอนุญาตของ       หจก/บริษัท                                                         
เพ่ือท าการ      ก่อสร้างอาคาร  ของโรงเรี ยน ..............................  หมู่ ที่ . . . ..........ต าบ ล /แขวง
..........................................อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั..............................................เปน็อาคาร 
 (1)  ชนิด....................................................จ านวน........................เพ่ือใช้เป็น....................... ............................. 
โดยมีพ้ืนที่/ความยาว................................ ........................................................................................... 
 (2)  ชนิด....................................................จ านวน........................เพ่ือใช้เป็น....................... ............................. 
โดยมีพ้ืนที่/ความยาว........................................................................................................................... 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงาน.................................................................ของชั้น...............ทั้ งขนาด จ านวนวัสดุ     
ที่น ามาใช้ ความกว้าง ยาว หนา ระดับต่างๆ ถูกต้องตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน     
และรายการค านวณ............................................................................................... ......................เพ่ือใช้เป็นหลักฐาน 
ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเป็นลายลักษณ์อักษร
ทุกครั้งที่เข้าตรวจสอบ 
 
 
 
 
เรียนประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในการก่อสร้าง 
 ตามท่ีวิศวกรได้เข้ามาตรวจสอบงานก่อสร้างอาคารในส่วนที่เป็นงาน........................................................ 
.................................................................................................................. 
 
 ถูกต้องให้ด าเนินการต่อไป 
 ต้องแก้ไข โดยให้วิศวกรและผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างด าเนินการแก้ไข 
 อ่ืนๆ…………………………………………………………………… 

 
(ลงชื่อ)..................................................ผู้ควบคุมงาน 

                     (..................................................) 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผู้ควบคุมงาน 
                      (..................................................) 
   

(ลงชื่อ)................................. ............วิศวกรผู้ควบคุมงาน 
        (.............................................) 
 

  หจก/ บริษัท ............................................       
  ภย........................................../ สย...............................  
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แบบบันทึกหน้าสมุด(ใบหน้า) 
สมุดบันทกึการควบคุมงานก่อสร้าง 

 
อาคาร............................................................................................................................................................ ........... 

ชื่อโรงเรียน................................................................................................................. ........ 
     งบประมาณก่อสร้าง ปี....................................................... 

      วงเงินค่าก่อสร้าง............................................................บาท 
สัญญาเริ่มวันที่........................เดือน...................................................................พ.ศ.......... .................................... 
หมดสัญญาวันที่......................เดือน...................................................................พ.ศ............................................  
แบ่งงานเป็น.............................งวด 
ชื่อสถาปนิกผู้ออกแบบ    ชื่อ................................................................... ......................................................... 
ชื่อวิศวกรผู้ออกแบบ      ชื่อ................................................................................................... ......................... 
ผู้ควบคุมงานของโรงเรียน  ชื่อ...........................................................................................................................  

                      ชื่อ......................................................................................................................... .. 
                      ชื่อ......................................................................................................................... .. 

รับเหมาก่อสร้าง โดย บริษัท, ห้างหุ้นส่วน............................................................... ........................................... 
ผู้จัดการ  ชื่อ.............................................................................................................. ......................................... 
ที่อยู่................................................................................................................................................................... . 
     ............................................................................................................โทรศัพท์........ .................................... 
ผู้แทนผู้รับจ้าง  ชื่อ....................................................................................................... ....................................... 
วิศวกรผู้ควบคุมงาน ชื่อ......................................................................................................................................  
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แบบฟอร์มบันทึกการควบคุมงานก่อสร้างประจ าวัน 

วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ลงชื่อ หมายเหตุ 
(ปัญหาจ าเป็นที่ต้องบันทึก) 

ทุกวัน 
 
ตั้งแต่ 
 
วันเริ่มต้น 
 
สัญญา 
 
จนถึง 
 
วันท างาน 
 
แล้วเสร็จ 
 

- ช่างไม้(ท าอะไรบ้าง) จ านวน........................คน 
 
- ช่างเหล็ก........................................................... 
 
- ช่างปูน.............................................................. 
 
- ช่างประปา........................................................ 
 
- ช่างสี................................................................. 
 
- ช่างไฟฟ้า.......................................................... 
 
- ช่าง................................................................... 
 
- คนงานทั่วไป.................................................... 
 
- วัสดุที่น าเข้ามาในบริเวณก่อสร้าง 
 
- อุปกรณ์ต่าง ๆ จ านวนเป็นหน่วยหรือ 
  เป็นปริมาตร เป็นรถ 
 
- ถูกต้องตามรายการหรือไม่ ถ้าเป็นวัสดุที่ไม่มี 
  มอก. ต้องบันทึกไว้ให้ละเอียด เผื่อว่ามี 
  มอก. แล้ว แต่ยังไม่ทราบ วันที่จะเป็น 
  เครื่องยืนยันว่าอยู่ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับทราบ 
 
- ปัญหางานที่ไม่เรียบร้อยสั่งให้แก้ไขอะไรบ้าง 
 
- งานแก้ไขปัญหาที่สั่งการและได้แก้ไขแล้วหรือ 
  ก าลังแก้ไขหรือยังไม่ได้แก้ไข 
  (ส าหรับปัญหาและวิเคราะห์การแก้ไขได้บันทึก 
  ไว้ด้านซ้ายมือ ลงชื่อในบันทึกแล้วให้ผู้รับจ้าง 
  เซ็นทราบลงวันที่ก ากับ) 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้คุมงาน 
(ผู้บันทึก) 
 
 
 
ผู้ร่วมงาน 
 
ผู้รับจ้าง 
 
หรือ 
ผู้แทน 
ผู้รับจ้าง 

- การหยุดงานเทศกาล 
 
- เนื่องจากปัญหาดินฟ้า 
  อากาศ 
 
- อุปสรรคต่าง ๆ ที่ต้อง 
  หยุดงาน 
 
- การสั่งหยุดงาน 
 
- การขอเปลี่ยนแปลง  
  ต่าง ๆ 
 
- การรอค าชี้แจงส าคัญ ๆ 
 
- รายการวัสดุที่ไม่ถูกต้อง 
  ที่ตรวจพบให้น าออกไป 
  ชนิด ขนาด จ านวน 
  วันเวลา 
 
 

 
หมายเหตุ   ถ้าบันทึกผิดห้ามฉีกทิ้ง ให้ท าการขีดฆ่าเท่านั้น สมุดต้องมีเลขหน้าเรียงหมายเลขครบถ้วน 

  

 
แบบฟอร์มบันทึกการควบคุมงานก่อสร้างประจ าวัน 

วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ลงชื่อ หมายเหตุ 
(ปัญหาจ าเป็นที่ต้องบันทึก) 

ทุกวัน 
 
ตั้งแต่ 
 
วันเริ่มต้น 
 
สัญญา 
 
จนถึง 
 
วันท างาน 
 
แล้วเสร็จ 
 

- ช่างไม้(ท าอะไรบ้าง) จ านวน........................คน 
 
- ช่างเหล็ก........................................................... 
 
- ช่างปูน.............................................................. 
 
- ช่างประปา........................................................ 
 
- ช่างสี................................................................. 
 
- ช่างไฟฟ้า.......................................................... 
 
- ช่าง................................................................... 
 
- คนงานทั่วไป.................................................... 
 
- วัสดุที่น าเข้ามาในบริเวณก่อสร้าง 
 
- อุปกรณ์ต่าง ๆ จ านวนเป็นหน่วยหรือ 
  เป็นปริมาตร เป็นรถ 
 
- ถูกต้องตามรายการหรือไม่ ถ้าเป็นวัสดุที่ไม่มี 
  มอก. ต้องบันทึกไว้ให้ละเอียด เผื่อว่ามี 
  มอก. แล้ว แต่ยังไม่ทราบ วันที่จะเป็น 
  เครื่องยืนยันว่าอยู่ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับทราบ 
 
- ปัญหางานที่ไม่เรียบร้อยสั่งให้แก้ไขอะไรบ้าง 
 
- งานแก้ไขปัญหาที่สั่งการและได้แก้ไขแล้วหรือ 
  ก าลังแก้ไขหรือยังไม่ได้แก้ไข 
  (ส าหรับปัญหาและวิเคราะห์การแก้ไขได้บันทึก 
  ไว้ด้านซ้ายมือ ลงชื่อในบันทึกแล้วให้ผู้รับจ้าง 
  เซ็นทราบลงวันที่ก ากับ) 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้คุมงาน 
(ผู้บันทึก) 
 
 
 
ผู้ร่วมงาน 
 
ผู้รับจ้าง 
 
หรือ 
ผู้แทน 
ผู้รับจ้าง 

- การหยุดงานเทศกาล 
 
- เนื่องจากปัญหาดินฟ้า 
  อากาศ 
 
- อุปสรรคต่าง ๆ ที่ต้อง 
  หยุดงาน 
 
- การสั่งหยุดงาน 
 
- การขอเปลี่ยนแปลง  
  ต่าง ๆ 
 
- การรอค าชี้แจงส าคัญ ๆ 
 
- รายการวัสดุที่ไม่ถูกต้อง 
  ที่ตรวจพบให้น าออกไป 
  ชนิด ขนาด จ านวน 
  วันเวลา 
 
 

 
หมายเหตุ   ถ้าบันทึกผิดห้ามฉีกทิ้ง ให้ท าการขีดฆ่าเท่านั้น สมุดต้องมีเลขหน้าเรียงหมายเลขครบถ้วน 
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                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงเรียน............................................................................................ โทร. ....................................................... 
ที.่..............................................................................วันที ่  ..................... เดือน .................................. พ. ศ.  ............................ 
เรื่อง   รายงานผลการปฏิบตัิงานก่อสร้างประจ าสปัดาห์ 
เรียน  ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดฯุ (......................................................................) 
 

    งาน   ..............................................................................                   อาคาร.................................................................................... 
    สถาปนิก   .......................................................................   ผู้ควบคุมงาน  ......................................................................... 
    วิศวกร   ...........................................................................                                                     
    ผู้รับจ้าง   ........................................................................ งบประมาณ  ............................................................................ 
    เริ่มสัญญา    .................................................................... ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง .............................................................. 
   ปฏิบัติงานจริง   ................................................................ หมดสญัญา    ........................................................................... 
    ตามสัญญาแบ่งงานออกเป็นจ านวน    ........... งวด  รวม .......วัน  
    อนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็น จ านวน .........  งวด  รวม ..... วัน 

ได้ต่อสัญญาจากวันที่ .............................................................. 
ถึงวันท่ี ................................................................................... 

            
ผลงานงวดที่ ........... 

         จากวันที่ .......................................ถึงวันที่ ........................................................  
งานในงวดตามสัญญา งานในงวดที่ท าแล้ว งานในงวดที่ยังไม่ได้ท า 
   
   
   
   
   

 ความก้าวหน้าของงานงวดนี้         เร็วกว่างวด..................วัน       ช้ากว่างวด.....................วัน 
          ข้อคิดเห็นของผู้ควบคุมงาน หรือปัญหาและอุปสรรค  
      ช่าง     ......... คน   ..................................................................................................................................................... 
      ช่าง     .........  คน ..................................................................................................................................................... 
      ช่าง     ......... คน ..................................................................................................................................................... 
      ช่าง     .........  คน .................................................................................................................................................... 
      คนงาน  ........ คน       ...................................................................................................................................................  
      ผู้ควบคุมงาน ............ คน               
      รวม      .............คน   

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                ....................................................    หัวหน้าผู้ควบคุมงาน   
                             (.................................................) 
     ....................................................    ผู้ควบคุมงาน   
                                (.................................................)  
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                                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียน........................................................................................โทร........................................................  

ที่............................................................................................วันที่........................................................................................ 
เรื่อง   ส่งมอบงาน และขอรับเงินงานงวดที่ ..................... 
เรียน   ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ      

     ตามค าสั่ง ........................................................................ลงวันที.่.........เดือน.................พ.ศ...................            
ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง/ติดตามงานก่อสร้าง..............................................................................    
ของโรงเรยีน.......................................................................................................จังหวัด.... ...........................................  
ตามสัญญาเลขที่ .............../.................เดือน...................................................พ.ศ.......................... ............................ 

     ข้าพเจ้า   ได้ควบคุมงานก่อสร้างตั้งแต่งานเริ่มต้นจนแล้วเสร็จ   ขอรับรองว่าผู้รับจ้างได้ท างานตาม       
ที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง งวดที่............ แล้วเสร็จเมื่อ วันที่............เดือน............................พ.ศ. ......... ................. 

 
 
 
 

     ลงชื่อ  ........................................................     หัวหน้าผู้ควบคุมงาน   
                                  (…….......……………..………………………) 
               
  

   
     ลงชื่อ  ........................................................      ผู้ควบคุมงาน   
                                 (…….......……………..………………………) 
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แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ

งานก่อสร้างของทางราชการ

 เนื่องจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่นมีงานก่อสร้าง

ประเภทต่าง ๆ ที่ใช้เงินงบประมาณที่มาจากภาษีอากรของประชาชนในการด�าเนินการเป็นจ�านวนมาก  

ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการควบคุม ดูแลงานก่อสร้างของทางราชการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป 

ในแนวทางเดียวกัน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้จากประชาชน จึงก�าหนดให้ส่วนราชการ  

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่นที่มีงานก่อสร้างถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 1.	 กรณีงานก่อสร้างสาธารณูปโภคในกรุงเทพมหานครที่ต้องขุดเจาะผิวถนนหรือทางเท้า 

ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร

  1.1 เม่ือจะมีการก่อสร ้างงงานสาธารณูปโภค ให้หน่วยงานเจ ้าของงานแจ้งให ้

กรุงเทพมหานครทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนลงมือด�าเนินการ

  1.2 ในการก่อสร้างทุกรายการ หน่วยงานเจ้าของงานจะต้องก�าหนดให้ผู ้รับจ้างหรือ 

ผู้ด�าเนินการแล้วแต่กรณีติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ไว้ ณ บริเวณสถานที่

ก่อสร้าง โดยให้จัดท�าตามแบบที่ 1 ที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยให้ระบุรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้ ไว้ด้วย 

อักษรตัวโตพอสมควรคือ

   1.2.1 ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของ 

    โครงการ

   1.2.2 ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

   1.2.3 ลักษณะงานก่อสร้าง

   1.2.4 ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้าง หรือหน่วยงานที่ก่อสร้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

   1.2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของงานหรือโครงการ

   1.2.6 วงเงินค่าก่อสร้าง

   1.2.7 ชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

   1.2.8 ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

   1.2.9 ก�าลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน
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  1.3 ขนาดของแผ่นป้ายแสดงรายละเอยีดเกีย่วกับงานก่อสร้าง โดยงานก่อสร้างขนาดเล็ก

แผ่นป้ายควรมีขนาดไม่เล็กกว่า 1.20 x 2.40 เมตร ส่วนงานก่อสร้างขนาดใหญ่แผ่นป้ายควรมีขนาด 

ไม่เล็กกว่า 2.40 x 3.60 เมตร ทั้งนี้ เพ่ือให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ กรณีงานก่อสร้างในเขตชุมชนที่ม ี

พื้นที่จ�ากัด และต้องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผลกระทบกับมวลชนด้วย

	 2.	 กรณีงานก่อสร้างทุกประเภทซึ่งมีค่างานต้ังแต่	 1	 ล้านบาทข้ึนไป (และมิใช่งานก่อสร้าง

สาธารณูปโภคที่ต้องขุดเจาะถนนหรือทางเท้า ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ตามกรณี ข้อ 1)

  2.1 ให้ตดิตัง้แผ่นป้ายแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบังานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานทีก่่อสร้าง 

โดยก�าหนดเป็นเง่ือนไขในสัญญาจ้างให้ผูรั้บจ้างเป็นผูรั้บผดิชอบในการด�าเนนิการจัดท�าและตดิตัง้แผ่นป้าย

ดังกล่าว

  2.2 แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง โดยให้จัดท�าตามแบบที่ 2 ที่ส่งมา

พร้อมนี้ โดยให้มีรายละเอียดในการประกาศ ดังนี้ คือ

   2.2.1 ช่ือหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์  

    พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ

   2.2.2 ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

   2.2.3 ปริมาณงานก่อสร้าง 

   2.2.4 ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

   2.2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ

   2.2.6 วงเงินค่าก่อสร้าง

   2.2.7 ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

   2.2.8 ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

   2.2.9 ก�าลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

  2.3 ขนาดของแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างควรมีขนาดดังนี้

   2.3.1 งานก่อสร้างขนาดเล็ก (เช่น ถนน 2 ช่องจราจร) และงานก่อสร้าง 

    ในพื้นที่ชนบท แผ่นป้ายควรมีขนาดไม่เล็กกว่า 1.20 x 2.40 เมตร

   2.3.2 งานก่อสร้างขนาดใหญ่ (เช่น ถนน 4 ช่องจราจร ถนนตามผังเมืองรวม 

    และถนนสายส�าคัญ ๆ) งานก่อสร้างในเขตชุมชนเมือง หรืองานก่อสร้าง 

    ในกรุงเทพมหานคร แผ่นป้ายควรมีขนาดไม่เล็กกว่า 2.40 x 4.80 เมตร

  2.4 ส�าหรับงานก่อสร้างทีเ่ป็นการสร้างทาง คลองหรือล�าน�า้ ให้ตดิตัง้แผ่นป้ายรายละเอยีด

งานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 จุด
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 กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับมอบหมายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้จัดท�าคู่มือผู้ซื้อขึ้นปีละ 1 คร้ัง เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงาน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่เรียกช่ืออย่างอื่นได้ทราบถึงรายช่ือมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศก�าหนดรายช่ือผู้ได้รับใบอนุญาตให้แสดงเคร่ืองหมาย

มาตรฐานรายช่ือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนและรายช่ือผู้ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ เพ่ือจะได้น�า

ไปใช้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีตามนโยบายสนับสนุนการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม และการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานซึ่งผลิตได้ภายในประเทศ

หากผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
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ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ หรือ 

ผู้รับผิดชอบซึ่งมีอ�านาจรับรองตามมติ	ครม.	ซึ่งหมายถึงสถาปนิก-วิศวกรหรือผู้ช�านาญการ

พิจารณาผ่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ก่อนอนุญาตให้ติดตั้ง หากผู้รับจ้างด�าเนินการไป

โดยไม่ได้รับการอนุมัติ และพิสูจน์ทราบได้ว่าได้ท�าผิดไปจากแบบรูปรายการ ผู้รับจ้าง

ต้องรื้อถอนแก้ไขทันที และผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
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2.

2.1

2.2

ของ สพฐ. หรือของหน่วยงานราชการอื่น ๆ หรือเป็นวิศวกรโยธาระดับสามัญ สาขาวิศวกรรมโยธาขึ้นไป

วิศวกรผู้ออกแบบ	หรือวิศวกรระดับวุฒิ	สาขาวิศวกรรมโยธา	เป็นผู้ด�าเนินการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น	หากเป็นแบบ

ภาคี หรืออย่างต่�าควรเป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา (ตามกฎกระทรวง)

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวิศวกรควบคุมงานประจ�าระหว่างด�าเนินการก่อสร้างโดยแจ้ง 

ช่ือวิศวกรพร้อมส�าเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอต่อผู้ว่าจ้าง 

ก่อนเริ่มด�าเนินการก่อสร้างตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542

  ให้วิศวกรควบคุมงานของผู้รับจ้างตรวจสอบและลงนามรับรองพร้อมส�าเนาใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมรับรองความถูกต้องก่อนด�าเนินการก่อสร้าง และเทคอนกรีต  

โดยให้ตรวจสอบ ดังนี้

  

ต้อง

(4) หน้า 5

  1.1 การตรวจสอบอาคารช�ารุด สามารถด�าเนินการได้โดยวิศวกรรมระดับภาคี สาขา 

วิศวกรรมโยธาของ สพฐ. หรือวิศวกรโยธาระดับภาคีของหน่วยงานราชการอื่น ๆ

ต้องด�าเนินการโดยวิศวกรระดับสามัญของ สพฐ. หรือระดับวุฒิ สาขาวิศวกรรมโยธา 

ซ่อมแซมได้โดยวิศวกรผู้ออกแบบ หรือวิศวกรโยธาระดับสามัญของ สพฐ. หรือวิศวกรโยธาระดับวุฒิ

3.	 การควบคุมงาน

3.1
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ก่อสร้างของผู้รับจ้างให้ถูกต้อง ควรมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมก่อสร้าง ได้แก่ วิศวกรระดับภาคี หรืออย่างต่�า 

ควรเป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎกระทรวงและพระราชบัญญัต ิ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 176 หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ฯลฯ ข้อ 177  

การแต่งผู้ควบคุมงาน ฯลฯ ข้อ 178 หน้าที่ของผู้ควบคุมงาน ฯลฯ

	 4.	 การก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ	 ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย 

  1. งานวางผังให้ตรวจสอบ GRID LINE ของอาคารกับแนวเขตที่ดิน

  2. งานฐานรากให้ตรวจสอบแนวเสา แนวฐานราก ต�าแหน่งและขนาดเสาเข็ม 

   เหล็กเสริม ระยะห่างของเหล็กตะแกรงฐานราก

  3. งานตอกเสาเขม็ใหต้รวจสอบปัน้จ่ัน ขนาดรูปร่างความยาวเสาเขม็ การก�าหนด  

   BLOW - COUNT การจดบันทึกการตอกเสาเข็ม วิศวกรต้องก�าหนด  

   BLOW COUNT ในการตอกเสาเข็ม

  4. การเทคอนกรีตโครงสร้างงานฐานราก เสา และคาน ค.ส.ล. ชั้นต่างๆ วิศวกร

ต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อน เช่น ขนาด กว้าง ยาว ลึก และจ�านวนเหล็กเสริม เป็นต้น กอ่นเทคอนกรีต

  5. ตรวจสอบงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ และขนาดโครงหลังคา ตรวจสอบชนดิ

ของเหล็กเป็นเหล็กรีดร้อนหรือรีดเย็น ขนาดของเหล็ก และหนังสือ มอก. ของเหล็กรูปพรรณโครงหลังคา

 ทั้ง 5 รายการหลักของการก่อสร้างอาคาร วิศวกรของผู้รับจ้าง จะต้องลงนามเป็น

ผู้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง ให้เป็นไปตามหลักทางวิศวกรรม และหลักวิชาช่างที่ดี หากเกิด 

ขอ้บกพร่องหรือผดิพลาด วศิวกรของผูรั้บจ้างตอ้งรับผดิชอบในการเขา้มาตรวจสอบ และตอ้งแจ้งครูผูค้วบคมุงาน 

ทุกครั้งเพื่อให้ครูผู้ควบคุมงาน ได้ทราบชื่อวิศวกรผู้เข้ามาตรวจสอบ วัน เวลา ในการตรวจสอบ และแสดง

บัตรประจ�าตัว โดยส�าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในการเข้ามาตรวจสอบทุกคร้ัง  

และบันทึกลงในสมุดควบคุมงาน

 หมายเหตุ งานก่อสร้าง 5 ขั้นตอนดังกล่าว หากผู้รับจ้างไม่มีวิศวกรเข้ามาตรวจสอบ 

ความถูกต้อง ผู้ควบคุมงานจะไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างด�าเนินการก่อสร้าง โดยจะถือเป็นเหตุให้ขยายเวลา 

ในการก่อสร้างไม่ได้

3.2 ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ท�าหน้าที่ประสานงานเป็นผู ้ตรวจสอบการด�าเนินการ
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	 5.	 การก่อสร้างอาคารของ	สพฐ.	กรณีรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

  การก่อสร้างอาคารต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงก�าหนด
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ฟอสเฟต 2386-2555

1123-2555

396-2549
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 - เมื่อผู้รับจ้างได้เข้ามาด�าเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องน�าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ หรือเอกสารประกอบ 

  หรืออื่นๆ ที่ระบุเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญา ที่แสดง มอก. พร้อมระบุชนิด ขนาด และผู้ผลิต ยื่นแสดง 

  ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาอนุมัติก่อนอนุญาตให้ติดตั้ง หรือน�ามาใช้โดยเคร่งครัด

20-2559

24-2559
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 ในกรณีเป็นดินเค็มให้ขยายฐานราก และตอม่อออกไปอีกด้านละ 0.025 เมตร เพื่อให้ระยะห่าง

จากผิวคอนกรีตกับผิวเหล็กเท่ากับ 0.10 เมตร
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>30 cm.

=1”

(กรณีคานหรือเสากว้างเกิน 30 ซม.ขึ้นไป)

หากคานหรือเสากว้างน้อยกว่า 30 ซม.

ระยะห่างของผิวเหล็กปลอกถึงผิวคอนกรีต

ให้ห่าง 3 ซม.
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ป-เสียบหลังคาน ∅6 มม.@0.20

∅

การวางพื้นคอนกรีตส�าเร็จรูป

อย่างน้อย 0.05 ม.



91

(กรณีที่แบบรูปให้ติดตั้งรางน้�า)
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กลุ่มออกแบบก่อสร้าง	ส�านักอ�านวยการ

โทรศัพท์ : 02 288 5803, 02 288 5805-7 โทรสาร : 02 288 5804




