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บทที่  1 

มาตรฐานอางอิง 
(REFERENCE  STANDARDS) 

 

1. สถาบันมาตรฐาน (STANDARD  INSTITUTE) 
 

   มาตรฐานท่ัวไปท่ีระบุในแบบกอสราง และรายการประกอบแบบกอสราง เพ่ือใชอางอิงหรือเปรียบเทียบ 
คุณภาพ หรือทดสอบวัสดุอุปกรณกอสราง ตลอดจนกรรมวิธีการปฏิบัติ วิธีการติดตั้งวัสดุอุปกรณสําหรับงานตาม
สัญญาในโครงการนี้ ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานของสถาบันดังตอไปนี้ 
 
1.1    มอก.        (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 
1.2   วสท.         (วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ) 
1.3   AASHTO   (AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY TRANSPORTATION OFFICIALS) 
1.4   ACI           (AMERICAN CONCRETE INSTITUTE) 
1.5   ANSI         (AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE) 
1.6   ASTM       (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS) 
1.7   AWS         (AMERICAN WELDING SOCIETY) 
1.8   BS            (BRITISH STANDARD) 
1.9   JIS            (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD) 
1.10 UL            (UNDERWRITER LABORATORIES INC.) 
1.11                มาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีระบุไวในแบบกอสราง หรือรายการประกอบแบบกอสราง 
 

2. สถาบันตรวจสอบ (TESTING INSTITUTE) 
 

           ในกรณีท่ีตองทดสอบคุณภาพวัสดุ อุปกรณ ท่ีใชในงานกอสรางตามสัญญานี้ เห็นชอบใหทดสอบใน
สถาบันดังตอไปนี้ 

2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (CU) 

2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU) 

2.3 สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) 

2.4 กรมวิทยาศาสตร กระทรวงอุตสาหกรรม 

2.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี (KMUTT) 

2.6 สถาบันเทคโนโลยีพระจอดเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) 

2.7 สถาบันอ่ืน ๆ ท่ีมีมาตรฐานการรับรองท่ีนาเชื่อถือ  
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บทที่ 2 

วัสดุและอุปกรณ 
(MATERIAL AND EQUIPMENT) 

 
 

1. เคร่ืองมือ และวัสดุอุปกรณในงานกอสราง 
 

             ผูรับจางจะตองจัดหาเครื่องจักร  เครื่องมือ  เครื่องใช  แรงงานฝมือดี  ชางผูชํานาญงานโดยเฉพาะ      
และวัสดุอุปกรณทุกชนิดท่ีจําเปนตองใชในงานกอสรางอยางดีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังจะตองจัดหานั่งรานท่ีแข็งแรง
ม่ันคงถูกตองตามเทศบัญญัติ และ “ขอกําหนดนั่งรานสําหรับงานกอสรางอาคาร”  ในมาตรฐานความปลอดภัย
ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย และผูรับจางจะตองติดตั้งเครื่องหมายแสดงบริเวณท่ีอาจเกิดอันตรายทุกแหง 
และจะตองทําการกอสรางสิ่งปองกันชั่วคราวบริเวณอันตรายดังกลาวดวย  การเคลื่อนยาย รื้อถอน นั่งราน       
หรืออุปกรณเครื่องยกตางๆ จะตองไดรับการเห็นชอบจากผูควบคุมงานของผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุกอน จึงจะดําเนินการได 
 

2. การเตรียมวัสด ุ
 

2.1 วัสดุกอสรางท่ีปรากฏอยูในแบบและรายการประกอบแบบ หรือท่ีมิไดอยูในแบบและรายการ
ประกอบแบบก็ดี อันเปนสวนหนึ่ง หรือเปนสวนประกอบการกอสรางอาคารนี้ ใหเปนไปตามหลักวิชาชางท่ีดีนั้น     
ผูรับจางจะตองจัดหามาเพ่ือใชในงานกอสรางนี้ท้ังสิ้น 

2.2 วัสดุกอสรางท่ีใชในการกอสราง ผูรับจางจะตองจัดซ้ือโดยไดรับความเห็นชอบจาก ผูควบคุมงาน
ของผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และจัดเตรียมนํามาใชใหทันกับการกอสรางเพ่ือไมใหงานกอสราง
ลาชา 

2.3 ในกรณีวัสดุกอสราง หรืออุปกรณการกอสรางบางอยางซ่ึงระบุใหใชวัสดุตางประเทศ ผูรับจาง
จะตองสั่งของนั้นๆ ลวงหนาเพ่ือใหทันการใชงาน ภายในระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนด โดยปราศจากเง่ือนไขใดๆ
ท้ังสิ้น 

2.4 หามผูรับจางนําวัสดุอุปกรณท่ีไมไดใชในงานกอสรางนี้ หรือไมไดรับการเห็นชอบจากผูควบคุมงาน
ของผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเขามาในสถานท่ีกอสราง 
 

3. คุณภาพของวัสดุ 
 
 วัสดุกอสรางทุกชนิดท่ีใชในการกอสรางนี้จะตองเปนของท่ีไมเคยนําไปใชงาน หรือเหลือจากการใชงาน
มากอน และตองเปนของใหมจากผูผลิตซ่ึงจะตองมีคุณภาพดี ไมมีรอยชํารุด เสียหาย แตกราวใดๆ และจะตอง
ถูกตองตรงตามท่ีระบุในแบบและรายการประกอบแบบ หรือตามท่ีไดรับการเห็นชอบ 
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4. การตรวจสอบและทดสอบคุณภาพวัสด ุ
 

4.1  ผูรับจางตองจัดใหมีการตรวจสอบ และ/หรือทดสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณทุกชนิดท่ีจะนํามาใชใน
งานกอสราง กอนท่ีจะออกจากโรงงานผูผลิตใหเปนท่ีเรียบรอยเสียกอน และผูรับจางตองแสดงใบรับรองผลการ
ทดลองดังกลาวใหผูควบคุมงานของผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบเม่ือตองการ เพ่ือแสดงวา
วัสดุอุปกรณนั้นๆ ไดรับการตรวจสอบทดสอบตามมาตรฐานท่ีถูกตอง และมีคุณสมบัติครบถวนตามสัญญา 

4.2 ในกรณีท่ีมีขอกําหนดใหทดสอบวัสดุใดๆไว ใหผูรับจางนําวัสดุหรืออุปกรณไปทดสอบตามสถาบัน
มาตรฐานท่ีไดกลาวไว ในการนี้ผูรับจางตองแจงใหผูควบคุมงานของผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ
ลวงหนา เพ่ือจะไดอยูรวมในการทดสอบดวยแลวแตกรณี ในกรณีท่ีเจาของโครงการไดมีหนังสืออนุญาตใหตัวแทน
ของบริษัท หรือผูผลิตวัสดุอุปกรณรายใดเขาไปในบริเวณกอสราง เพ่ือตรวจสอบวัสดุอุปกรณในบริเวณกอสราง 
ผูรับจางตองยินยอมและใหความสะดวกกับตัวแทนดังกลาว 
 

5. การเสนอตัวอยางวัสดุอุปกรณ 
 
               5.1 ผูรับจางจะตองจัดหาตัวอยางวัสดุอุปกรณทุกอยางตามท่ีระบุในแบบใหผูควบคุมงานของผูวาจาง
หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบกอนนําไปใชงานโดยผูรับจางจะตองจัดทําแผนงานแสดง
ระยะเวลาการจัดสงตัวอยางวัสดุอุปกรณเพ่ือการพิจารณาเห็นชอบและการจัดสงวัสดุอุปกรณ จะตองมีระยะเวลา
ลวงหนาเพียงพอตอการพิจารณา กอนการสั่งซ้ือและติดตั้งตามลําดับข้ันตอนการใชงาน เพ่ือไมใหการทํางานตอง
ลาชา 

         5.2 วัสดุอุปกรณท่ีใชท้ังหมดจะตองไดรับการเห็นชอบจากผูควบคุมงานของผูวาจาง กอนการติดตั้ง 
หากผูรับจางดําเนินการติดตั้งโดยพลการ ผูรับจางจะตองจัดหามาเปลี่ยนใหใหมในทันทีตามท่ีผูควบคุมงานของผู
วาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบ และจะถือเปนขออางขอขยายระยะเวลากอสราง หรือคิดราคาเพ่ิม
มิได วัสดุท่ีไดรับการอนุมัติแลว ยังไมพนความรับผิดชอบของผูรับจาง ในกรณีท่ีการปฏิบัติงานของผูรับจาง         
หรือบริวารไดทําการติดตั้งโดยไมเปนไปตามหลักวิชาชางท่ีดี 

 

6. การเทียบเทาของวัสดุอุปกรณและการขอใชวัสดุอ่ืนทดแทน 
 

6.1 ผูควบคุมงานของผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะรับพิจารณาการเทียบเทาของวัสดุ
อุปกรณและการขอใชวัสดุอุปกรณอ่ืนทดแทนภายใน 30 วัน หลังจากวันทําสัญญากอสราง 

6.2 ผูควบคุมงานของผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถยืนยันใหใชวัสดุอุปกรณตามท่ี
ระบุไวได การพิจารณาเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรเทานั้น 

6.3 กรณีท่ีมีการระบุวัสดุอุปกรณ 3 ยี่หอ หรือมากกวาในรายการประกอบแบบ ผูควบคุมงานของผู
วาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ยืนยันใหใชวัสดุอุปกรณตามท่ีระบุไว การพิจารณาเทียบเทาวัสดุอุปกรณจะ
กระทําตอเม่ือไมสามารถจัดหาผลิตภัณฑตามท่ีระบุไวได  

6.4 ผูรับจางจะตองสงรายละเอียดวัสดุอุปกรณ หลักฐานผลการทดสอบ เอกสารการรับประกันท่ี
สามารถยืนยันคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑเพ่ือประกอบการพิจารณา นอกเหนือจากการใชงานแลว ผูควบคุม
งานของผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะพิจารณาเรื่องความสวยงาม ความแข็งแรง ความปลอดภัย    
และการออกแบบเปนเรื่องสําคัญ โดยใหถือคําวินิจฉัยของผูควบคุมงานของผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับ
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พัสดุเปนเกณฑ  ผูวาจางสงวนสิทธิ์ท่ีจะพิจารณาการเทียบเทาวัสดุอุปกรณท่ีเห็นวามีคุณภาพดีกวา และราคาสูง
กวาท่ีไดระบุไว 

         6.5 ผูรับจางตองรับผิดชอบเก่ียวกับการประสานงานท่ีเก่ียวของ หรืองานเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจาก
การเทียบเทา โดยไมมีคาใชจายเพ่ิมข้ึนในกรณีดังกลาว 

         6.6 ผูรับจางไมสามารถเรียกรองคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน หรือเวลาท่ีสูญเสียไป ในกรณีท่ีทําใหงานลาชา
จากการเทียบเทา 

         6.7  ผูรับจางจะตองเผื่อระยะเวลาในการพิจารณาการเทียบเทาท่ีตองออกแบบใหมรวมถึงกรณีท่ี
เก่ียวของกับการขออนุญาตสวนราชการท่ีเก่ียวของดวย และผูรับจางจะขอขยายระยะเวลากอสรางเพ่ิมเติมจาก
สัญญามิได 
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บทที่ 3 
งานโครงสรางและสถาปตยกรรม 

 
วัตถุประสงค 

ผูวาจางมีความประสงคจะทําการกอสรางตอเติมหองสมุดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
หองรับประทานอาหาร และหองออกกําลังกาย สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ตามแบบรายละเอียดและรายละเอียดประกอบแบบฉบับนี้ใหแลวเสร็จสมบูรณ โดย
ใหผูรับจางทําการศึกษาและดําเนินการตามขอกําหนดดังตอไปนี้ 

1) ใหผูรับจางทําการศึกษาแบบสถาปตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสราง และแบบวิศวกรรมงาน
ระบบตางๆเปนอยางดี 

2) ใหผูรับจางจัดทําแบบ SHOP DRAWING แบบผังวิศวกรรมโครงสรางท่ีสอดคลองกับแบบ
สถาปตยกรรม แบบวิศวกรรมงานระบบตางๆ ใหสถาปนิกผูออกแบบ และผูควบคุมงานตรวจสอบ และอนุมัติ
กอนการกอสรางในแตละข้ันตอน 

3) ใหผูรับจางจัดทําแบบ SHOP DRAWING แบบขยายตางๆท่ีไมปรากฏ หรือไมชัดเจนในแบบ 
หรือมีความขัดแยงกันในแบบวิศวกรรมโครงสราง งานวิศวกรรมระบบตางๆ แบบสถาปตยกรรม ใหสถาปนิก
ผูออกแบบ และผูควบคุมงานตรวจสอบ และอนุมัติกอนการกอสรางในแตละข้ันตอน 

 
งานโครงสราง 

1. ระดับ (ร.ส.ม.) และมิติตางๆ เปนเมตร นอกจากแสดงไวเปนอยางอ่ืน 
2. งานลูกรังบดอัดแนนจะตองบดใหได ความหนาแนนไมนอยกวา 95% MODIFIED 

PROCTOR COMPACTION TEST 
3. ดินฐานรากของอาคารรับน้ําหนักบรรทุกปลอดภัยไดไมนอยกวา 5 ตัน/ตร.ม. 
4. อาคารตองวางอยูบนดินเดิม หรือดินถมอัดแนนไมนอยกวา 95% STANDARD PROCTOR 

COMPACTION TEST 
5. กอนทําการบดอัดแนนดิน ใหขุดลอกหนาดินเดิมออกไมนอยกวา 0.30 ม. หรือทําตาม

คําแนะนําของนายชางผูควบคุมงาน 
6. ลบมุมของอาคารสวนท่ีมองเห็นได 2 ซม. นอกจากแสดงไวเปนอยางอ่ืน 
7. ขนาดของเหล็กเสริมกําหนดไวเปนมิลลิเมตร นอกจากแสดงไวเปนอยางอ่ืน 
8. รอยเชื่อมตางๆ หากไมระบุไวเปนอยางอ่ืนใหเชื่อมพอกมุม โดยมีขนาดของรอยเชื่อมไมนอย

กวา 3 มม. 
9. วัสดุท่ีนํามาใชจะตองเปนไปตามขอกําหนดในการออกแบบดังนี้ 

9.1 คอนกรีตตองมีคากําลังอัดไมนอยกวา 210 กก./ตร.ซม. โดยการทดสอบแทง
คอนกรีตมาตรฐานรูปทรงกระบอกขนาด Ø 15x30 ซม. หรือรูปทรงลูกบาศกขนาด 15x15x15 ซม. เม่ือ
อายุได 28 วัน 

9.2 เหล็กเสริมขนาด Ø 12 มม. ข้ึนไปเปนเหล็กขอออย ชั้นคุณภาพ SD 30 ตาม
มาตรฐาน มอก. 24-2548 และเหล็กเสนกลม ชั้นคุณภาพ SR 24 ตามมาตรฐาน มอก. 20-2543 
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9.3 การตอเหล็กเสริมโดยวิธีทาบเหล็กขอออย ใหวางทาบกันไมนอยกวา 30 เทาของ
เสนผาศูนยกลาง โดยปลายไมตองงอขอเหล็กเสนกลมใหวางทาบกันไมนอยกวา 50 เทา และปลายงอขอ
มาตรฐาน 

9.4 เหล็กรูปพรรณอ่ืนๆ ใชเหล็กชั้นคุณภาพไมต่ํากวา JIS G3101/ASTM A36 ตาม
มาตรฐาน มอก. 

10. คอนกรีตหุมเหล็กเสริมใหเปนไปตามเกณฑดังนี้ 
10.1 เหล็กเสริมชั้นเดียวถาไมกําหนดไวเปนอยางอ่ืนใหวางไวท่ีก่ึงกลางความหนา 
10.2 เหล็กเสริมสองชั้น ระยะหางระหวางผิวเหล็กถึงผิวคอนกรีตท่ีติดกับแบบ 5 ซม. 

ถาติดกับดินหรือหินใหใช 7.5 ซม. นอกจากแสดงไวเปนอยางอ่ืน 
10.3 กรณีงานกอสรางใกลทะเล และ/หรือ ในบริเวณพ้ืนท่ี ท่ีดิน หรือน้ําใตดินมี

ปริมาณเกลือซัลเฟตกําหนดใหใชปูนซีเมนตปอรตแลนดท่ีมีความทนทานตอซัลเฟต ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยการเลือกใชประเภทของปูนซีเมนต ข้ึนกับดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน 

11. จุดท่ีทําการกอสรางอาคารใหม หากมีอาคารเดิม หรือสิ่งกอสรางอ่ืน ใหรื้อท้ิง/ปรับปรุง 
ข้ึนกับดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงานโดยตองไมมีผลกระทบกับโครงสรางของอาคารท่ีจะกอสรางใหม 

12. ตําแหนงของอาคารเปนตําแหนงโดยประมาณ ใหนายชางผูควบคุมโครงการพิจารณาปรับ
เลื่อนไดตามความเหมาะสม เพ่ือใหเขากับสภาพภูมิประเทศและแนวถนนเดิมท่ีมีอยู พรอมท้ังปรับปรุงภูมิ
ทัศนบริเวณรอบอาคารดวย 

13. รายละเอียดตางๆ ท่ีไมไดระบุไวในแบบแผนนี้ กําหนดใหใชรายละเอียดตางๆ ตามแบบ
ประกอบ 

14. รูปแบบรายการ และรายละเอียดตางๆ ท่ีระบุไวในแบบ ถาขัดแยงกันหรือผิดพลาด
คลาดเคลื่อนไปจากขอมูลจริงในสนามมากจะตองรีบแจงใหวิศวกร ผูออกแบบทราบโดยดวน เพ่ือแกไขแบบ
ใหมใหถูกตอง กอนจะดําเนินการเพ่ือกอสราง 

15. ⊕ หมายถึงตําแหนง เสาเข็มเจาะขนาด เสนผาศูนยกลาง 0.35 ม. ยาวประมาณ 22.00 ม. 
และเจาะใหสามารถรับน้ําหนักบรรทุกปลอดถัยไดไมนอยกวา 40 ตัน/ตน 

16. เสาเข็มอัดแรงท่ีใชจะตองไดรับมาตรฐาน มอก.396-2549 โดยมีขนาดหนาตัดตามท่ีระบุไว
ในแบบ 

17. ระยะหางของเสาเข็มท่ีแสดงไวเปนระยะจากศูนยกลางเสาเข็มถึงศูนยกลางเสาเข็ม 
18. หัวเสาเข็มตองฝงในพ้ืนอาคาร คสล. อยางนอย 0.05 ม. นอกจากแสดงไวเปนอยางอ่ืน 
19. เนื่องจากแบบชุดนี้ไมมีผลสํารวจขอมูลทางดานธรณีวิทยาฐานราก ดังนั้นนายชางผูควบคุม

โครงการตองดําเนิการตรวจสอบแบบกอสรางและขอมูลในสนามดวยความละเอียดรอบคอบ กอนดําเนินการ
กอสราง 

20. เนื่องจากความยาวของเสาเข็มของอาคารท่ีระบุไวเปนคาโดยประมาณเทานั้น ดังนั้นกอน
ดําเนินการกอสราง จะตองทําการสํารวจชั้นดินฐานรากและทําการตรวจสอบคุณสมบัติของดินดานวิศวกรรม 
เพ่ือกําหนดความยาวของเสาเข็มใหไดคุณสมบัติตามท่ีแบบไดกําหนดไว อยางนอย 1 หลุม ท้ังนี้เสาเข็มทุก
ตนตองทําการตอกจนกระท่ังสามารถรับน้ําหนักบรรทุกไดตามท่ีแบบไดกําหนดไว 

21. รายละเอียดข้ันตอนการกอสราง แบบกอสรางของระบบ คํ้ายันชั่วคราว ใหผูควบคุมงานเปนผู
กําหนดรูปแบบตางๆ ดังกลาว 

22. รอยเชื่อมตางๆ หากไมระบุไวเปนอยางอ่ืนใหเชื่อมพอกมุม โดยมีขนาดของรอยเชื่อม 3 มม. 
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งานสถาปตยกรรม 

1. งานปกผังทําระดับ 
1.1 ระดับตางๆท่ีแสดงใหถือเปนระดับผิวหนาของวัสดุบุผิวตางๆ  เม่ือประกอบติดตั้ง

เรียบรอยแลว 
1.2 การตัดตนไมหรือเคลื่อนยายวัสดุอุปกรณและสิ่งกอสรางอ่ืนๆ ท่ีอยูในบริเวณ

สถานท่ีกอสรางใหแจงแกผูวาจางกอนดําเนินการ โดยคาใชจายในการเคลื่อนยายเขามาประกอบติดตั้งใหม 
ผูรับจางเปนผูออกคาใชจายในการดําเนินการท้ังสิ้น 

1.3 ระดับสมมุติ ±0.00 ใหถือระดับเทากับระดับเฉลี่ยถนน ค.ส.ล. หนาอาคาร
เทากับระดับสมมุติ 

1.4 การกําหนดระดับใหถือปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวในผังบริเวณ แบบแปลนและคํา
ชี้แจงประกอบแบบของผูรับจางซ่ึงจะกําหนดในวันชี้สถานท่ีเปนขอยุติ 

1.5 ระดับความลึกของฐานรากและระดับความลึกของหัวเสาเข็มใหเปนไปตามแบบ
และรายการประกอบแบบดานวิศวกรรมโยธา 

1.6 ขนาดหนาตัดของเสา คาน ฐานราก พ้ืนและเหล็กเสริมใหทําตามแบบและ
รายการประกอบแบบดานวิศวกรรมโยธา โดยเม่ือเสร็จเรียบรอยแลวใหยึดถือระดับตามขอ 1.1 เปนเกณฑ 

2. งานคอนกรีตและงานปูน 
2.1 งานคอนกรีตและงานปูนท้ังหมดเม่ือถอดแบบแลวผิวของคอนกรีตหรืองานปูน

ตองไดดิ่งไดฉากไดระดับทางราบ สวนของเสาหรือคานตอนใดท่ีตองฝงเหล็กหรือนอตจะตองจัดวางหรือฝงให
ถูกตองกอนท่ีจะทําการเทคอนกรีตและใหทําการบมคอนกรีตใหไดอายุการใชงานตามหลังวิศวกรรมให
ถูกตอง 

2.2 งานคอนกรีตบริเวณหองน้ํา พ้ืนดาดฟา และรางระบายน้ําใหทําการเทคอนกรีต
พรอมกันไปในข้ันตอนการเทคานเพ่ือปองกันการรั่วซึมและในบริเวณนี้ใหผสมน้ํายากันซึมลงในคอนกรีตดวย 

2.3 น้ํายากันซึมสําหรับผสมคอนกรีตใหใชผลิตภัณฑคุณภาพไมต่ํากวา LANKO หรือ 
SIKA หรือ WEBER หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีมีคุณภาพเทียบเทา 

2.4 คอนกรีตโครงสรางใหใชคอนกรีตคุณภาพไมต่ํากวา ตราชาง หรือ ตรา TPI แดง 
หรือ ตราเพชร 

2.5 ความแข็งแรงของคอนกรีตผสมเสร็จ ใหใชตามขอกําหนดวิศวกรรมโยธาเพียง
อยางเดียวเทานั้น 

3. งานพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กและพ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูป 
3.1 พ้ืนอาคารท่ัวไปเปนคอนกรีตเสริมเหล็กและพ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูปตามแบบ

วิศวกรรมโยธา 
3.2 ระดับพ้ืนใหเปนไปตามระดับกําหนดในแบบ โดยถือระดับท่ีตกแตงวัสดุผิวหนา

เรียบรอยแลว หากระดับเกิดขัดแยงใหเปนไปตามความเหมาะสมในการใชงานและตามวัตถุประสงคของ
ผูออกแบบ 

3.3 วัสดุผิวพ้ืนอาคารใหเปนไปตามรายละเอียดประกอบแบบพ้ืนและขอกําหนด
เฉพาะหรือตามท่ีไดทําการกําหนดไวในสัญลักษณประกอบแบบสถาปตยกรรม 
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4. งานพ้ืนปูกระเบื้อง 
4.1 การปูกระเบ้ืองตองปูใหรอยตอในแนวดิ่งและแนวราบเปนระเบียบและไดแนว

เสมอกัน วิธีการปูใหปูแบบวิธีปูแหงท้ังงานปูผนังและพ้ืนโดยหลังจากการปรับระดับพ้ืนดวยปูทรายหรือฉาบ
ผิวผนังเตรียมการปูกระเบื้องและปลอยใหแหงดีแลว ใหผสมปูนกาวสําหรับปูกระเบื้องตามสัดสวนท่ีผูผลิต
แนะนําและใหใชเกียงปาดปูนท่ีกระเบื้องใหเปนรองเล็กๆ หนาประมาณ 0.20 ซม. หรือตามท่ีผูผลิตปูนกาว
แนะนําแลวจึงนํากระเบื้องลงปู ปูนกาวสําหรับปูกระเบื้องใหใชผลิตภัณฑคุณภาพไมต่ํากวา ตราเดฟโก หรือ
ตราเวเบอร หรือ ตราจระเข หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีมีคุณภาพเทียบเทา 

4.2 กระเบื้องปูพ้ืนเปนกระเบื้องชนิดดินเผาชนิดเนื้อเดียวท้ังแผน ผิวระบุตามรายการ
ประกอบแบบ คุณภาพไมต่ํากวา COTTO หรือ CAMPANA หรือ RCI หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆท่ีมีคุณภาพ
เทียบเทา 

4.3 กระเบื้องบุผนังเปนกระเบื้องดินเผาชนิดเคลือบเงา ใหใชคุณภาพไมต่ํากวา 
COTTO หรือ CAMPANA หรือ RCI หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆท่ีมีคุณภาพเทียบเทา โดยมุมกระเบื้องท่ีชนกันใหใส
เสน PVC. 

4.4 สีและลายกระเบื้อง กําหนดเพ่ิมเติมใหในขณะกอสราง 
5. งานผนังและกออิฐฉาบปูน 

5.1 งานผนังใหใชอิฐมอญตันมือขนาด 7x14.5x4 ซม. มอก. 77-2545 โดยใหแช
อิฐในน้ําใหชุมกอนกอผนัง 

5.2 งานกออิฐจะตองไดแนวและขนาดอิฐเรียบรอยเทากันตลอด ผนังอิฐท่ีมีขนาด
กวางกวา 4 ตร.ม. ตองมีเสาเอ็น ค.ส.ล. ทุกระยะ 2x2 ม. และตามท่ีกําหนดไวในแบบ สวนของผนังท่ีชิด
ประตูหรือหนาตางตองใสเสาเอ็น ค.ส.ล. หนา 10 ซม. ทุกดานรวมท้ังในสวนริมสุดของผนังดวย 

5.3 งานเสาเอ็น ค.ส.ล. ใหเสริมเหล็ก RB Ø 6 มม. จํานวน 2 เสนพรอมเหล็กปลอก 
RB Ø 6 มม. ทุกระยะ 10 ซม. โดยใหยึดเหล็กยืนกับโครงสรางพ้ืน เสาและคาน ค.ส.ล. 

5.4 บริเวณท่ีผนังมาชนกับเสาหรือเสาเอ็นหรือบริเวณมุมหักผนังใหทําการเสียบเหล็ก 
RB Ø 6 มม. ยาวไมนอยกวา 30 ซม. ทุกระยะ 30 ซม. ท่ีเสาตนนั้นๆ พรอมกับการกอผนัง 

5.5 กรณีผนังชนกันและไมตองการทําเสาเอ็น ใหทําการกออิฐไขวกันระหวางอิฐมอญ
ตลอดความสูงผนัง 

5.6 ปูนกอ ใหใชปูนกอสําเร็จรูปตราเสือ หรือ ตรานกอินทรีย หรือ ตรา TPI. กรณีไม
ใชปูนกอสําเร็จรูปใหใชปูนซีเมนตตราเสือผสมทรายละเอียดปานกลางในอัตราสวน 1 : 3 ผสมกับน้ําสะอาด 

5.7 การฉาบปูนตองฉาบใหไดระดับและไดแนวท่ีถูกตอง ความหนาของปูนฉาบในครั้ง
แรกอยางนอยตองไมต่ํากวา 1 ซม. และไมหนากวา 2 ซม. ตอการฉาบ 1 ครั้ง เม่ือฉาบเสร็จแลวจะตองไมมี
รอยราว หรือแตกรอน สวนท่ีตีเสนหรือเซาะรองจะตองทํารองใหลึกคม ชัดเจน เรียบรอยดวยเสน PVC. 

5.8 ปูนฉาบใหใชปูนฉาบสําเร็จรูปผลิตภัณฑตราเสือพลัส หรือ ตรานกอินทรียทอง 
หรือ ตรา TPI กรณีไมใชปูนฉาบสําหร็จรูป ใหใชปูนซีเมนตตราเสือผสมปูนขาวหรือน้ํายาผสมปูนฉาบแทนปูน
ขาวและทรายละเอียดท่ีผานตะแกรงรอนเบอร 40-50 ในอัตราสวน 1 : 1 : 3 ผสมกับน้ําสะอาดสําหรับใน
การฉาบครั้งแรกและในอัตราสวน 1 : 2 : 6 สําหรับการฉาบครั้งท่ีสอง 

5.9 ใหทําการบมผิวปูนฉาบไวไมนอยกวา 24 ชม. ใหบผิวดวยการพรมน้ําหรืสเปยให
ท่ัวท้ังพ้ืนท่ี 

5.10 ในสวนผิวผนังท่ีมีรอยแตกราวอันเนื่องมาจากการฉาบปูน ใหทําการเคาะพ้ืนผิว
นั้นออกกวาง 1 ซม. ลึกครึ่ง 0.5 ซม. และทําการฉาบปูนบริเวณนั้นใหมท้ังหมด 
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5.11 การเสียบเหล็กเสริมเพ่ือรับแนวผนังกออิฐกับเสาหรือพ้ืน ค.ส.ล. ใหใชวัสดุ
ประเภทอีพ็อกซ่ีเปนวัสดุประสานการยึด 

6. งานหลังคาและฉนวนกันความรอน 
6.1 หลังคาอาคารหองรับประทานอาหาร เปนพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ

วิศวกรรม 
6.2 หลังคายื่นกันฝนหนาหองเตรียมอาหารใหใช กระเบื้องหลังคาไฟเบอรกลาส ชนิด

โปรงแสง สีขาวขุน แบบเคิฟลอนของตราชาง หรือ ผลิตภัณฑหาหวง ของบริษัทโอลิมปคกระเบื้องไทยจํากัด 
หรือ ผลิตภัณฑตราเพชรหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆท่ีมีคุณภาพเทียบเทา โดยติดตั้งตามมาตรฐานและกรรมวิธีของ
ผูผลิต 

6.3 หลังคาทางเดินและซุมทางเขา ใหใชแผน METAL SHEET หนา 0.55 มม. รวม
ชั้นเคลือบสี พรอมฉนวนกันความรอนชนิด PU FOAM ความหนาไมนอยกวา 50 มม. ปดทับดวย FOIL 
AUMINIUM การติดตั้งเปนระบบเจาะแผนและวัสดุอุปกรณประกอบตามมาตรฐานผูผลิตคุณภาพไมต่ํากวา
SPRITหรือคุณภาพเทียบเทา 

6.4 ฉนวนกันความรอนบนฝาเพดาน ชนิดฉนวนใยแกวปดทับดวยแผนอะลูมิเนียม
ชนิดเสริมแรง 3 ทางความหนา 50 มม. คุณภาพไมต่ํากวา ตราชาง หรือผลิตภัณฑอ่ืนท่ีมีคุณภาพเทียบเทา 

7. งานระบบกันซึมพ้ืนหลังคา ค.ส.ล. 
7.1 เปนระบบกันซึมชนิดทาดวย ACRYLIC 
7.2 มีความยืดหยุน ทนทานตอแรงดึง 
7.3 วัสดุตองมีความทนทานตอแสงแดดและรังสีอุลตราไวโอเลต (UV) และสามารถ

ปองกันน้ํารั่วซึมไดดี 
7.4 เสริมความแข็งแรงดวยผาใยสังเคราะหหรือตาขายไฟเบอรกลาส 
7.5 ระบบกันซึมใหใชผลิตภัณฑคุณภาพไมต่ํากวา LANKO หรือ SIKA หรือ TOA 

201 หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆท่ีมีคุณภาพเทียบเทา 
7.6 ผูรับจางตองรับประกันการไมรั่วซึมในบริเวณท่ีทําระบบกันซึมไมนอยกวา 5 ป 

8. งานบัวผนังเชิงผนังท่ัวไป 
บัวเชิงผนัง ใชกรุกระเบื้องแกรนิตโตชนิดเนื้อเดียวท้ังแผน ผิวเรียบ รูปแบบเดียวกันกับ

พ้ืนหองนั้นๆ โดยติดตั้งสูงจากพ้ืน 10 ซม. ใหรอยตอแผนกระเบื้องตรงกันกับรอยตอแนวพ้ืนปูกระเบื้องหอง 
ดานบนปดขอบดวยเสน PVC ปดมุมกระเบื้อง 

9. งานฝาเพดาน 
9.1 ฝาเพดานหองโถงและหองฟตเนส ใชแผนยิปซ่ัมบอรด หนาไมนอยกวา 9 มม. 

ขนาด 1.20x2.40 ม. ชนิดขอบลาดโครงคราวเหล็กชุบสังกะสี ระยะหางโครงคราว 0.60 ม.# ผิวฉาบ
รอยตอเรียบ ทาสีน้ําพลาสติกชนิดดาน 

9.2 ฝาเพดานหองจัดเตรียมอาหาร ใชแผนยิปซ่ัมบอรดชนิดทนความชื้น หนาไมนอย
กวา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ชนิดขอบลาดโครงคราวเหล็กชุบสังกะสี ระยะหางโครงคราว 0.60 ม.# 
ผิวฉาบรอยตอเรียบ ทาสีน้ําพลาสติกชนิดดาน 
 10. งานประตู หนาตางและวงกบ 

10.1 บานประตู บานหนาตางและวงกบเปนอะลูมิเนียม รายละเอียดดูรูปขยายประตู
และหนาตาง 

10.2 คุณสมบัติวงกบ กรอบบาน อะลูมิเนียมและการติดตั้ง 
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- อะลูมิเนียมใหผลิตจากอะลูมิเนียมอัลลอยชนิด 6060-T5 หรือ 50S-T5 มีคา 
ULTIMATE TENSILE STRENGTH ไมนอยกวา 22,000 PSI. ความหนาของอะลูมิเนียมใหเปนไปตามแบบ
รูปและรายการประกอบแบบรูป ขนาดและความคาดเคลื่อนของอะลูมิเนียม ยอมใหมีความคาดเคลื่อนได
ตามคามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 284/2521 

- ผิวสําเร็จอะลูมิเนียมเปนชนิด ANODIZE ความหนาของฟลมผิวสําเร็จ (ANODISING 
FILM) 15 ไมคอนโดยมีคุณสมบัติและคุณลักษณะของผิวสําเร็จตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 
284/2521หรือผิว POWDER COAT COATING ความหนาไมนอยกวา 60 MICRON GLOSS 70+, -10 

- วัสดุยึดตรึง ทําจากวัสดุปลอดสนิม เชน หมุดทําจากอะลูมิเนียมอัลลอยหรือสเตนเลสส
ตีล BOLT&NUT ทําจาก GALVANIZED MILD STEEL 

- บริเวณท่ีติดกับปูนหรือคอนกรีต ใหซีลดวยวัสดุอุดรอยตอ CAULKING COMPOUND 
POLYURETHANE ผลิตภัณฑของ G.E. หรือ SIKA หรือ LANKO หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีมีคุณภาพเทียบเทา 

- ยางอัดกระจก ใหใชวัสดุท่ีทําจาก NEOPRENE หรือ PVC. สีเทา หรือ EPDM. 
สักหลาดสําหรับบานเลื่อนบานสวิง ใหใชของ SCHLEGAL หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีมีคุณภาพเทียบเทา 

- รอยตอตรงมุมบานตองเรียบเหมือนเปนเนื้อเดียวกัน ไมมีรองรอยของการเชื่อมตอ
อะลูมิเนียม 

- เม่ือติดตั้งวงกบและบานอะลูมิเนียมเรียบรอยแลวใหทําการปกปองผิวอะลูมิเนียมไมให
เกิดริ้วรอย 

10.3 อุปกรณประกอบใหใชผลิตภัณฑของ HAFELE หรือ VVP หรือ COLT หรือ 
555CPS หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆท่ีมีคุณภาพเทียบเทา 

10.4 ระยะความกวาง ความยาวและความสูง ใหทําการวัดตรวจสอบกับสถานท่ี
กอสรางกอนการติดตั้ง หากมีระยะเปลี่ยนแปลงหรือมีระยะท่ีขัดแยงในขณะทําการตรวจสอบ ใหผูรับจาง
จัดทําแบบใหมเสนอพรอมอุปกรณและสวนประกอบอ่ืนๆ ตอผูวาจางเพ่ือพิจารณาเห็นชอบกอนทําการติดตั้ง 

10.5 การปองกันการรั่วของอากาศและน้ําเม่ือพนน้ํา 0.05 ลิตรตอตารางเมตร/ วินาที 
ตองไมปรากฎการรั่วซึมใดๆ หรือตามมาตรฐาน ASTM E331-1983 

11. วัสดุปดผิวลามิเนต 
11.1 แผนไมอัดท่ีจะนําแผนลามิเนตมาปดผิวนั้น ตองมีการอบแหง ไมบิดงอ ไมมีตําหนิ 

แผนผิวเรียบสนิท ไมมีรูพรุนไดขนาดและความหนาตามท่ีระบุในแบบ ไมอัดท้ังหมดตองไดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑแผนไมอัดประเภทภายนอกและภายใน 

11.2 แผนพลาสติกลามิเนตท่ีนํามาใชในโครงการ ตองผานการผลิตท่ีไดมาตรฐานและมี
คาการปลดปลอยสารอินทรียระเหยต่ํา (LOW VOCs EMITTING) และไดรับตรารับรองจาก GREENGUARD 
หรือสถาบันอ่ืน ตามมาตรฐาน LEED ใหการยอมรับ 

11.3 กอนดําเนินการใหตรวจสอบสวนท่ีจะกรุและตัดแตงแผนพลาสติกลามิเนตใหได
ขนาด แลวทําความสะอาดสวนท่ีจะกรุปดเศษฝุนตามซอกมุมออกใหหมดกอนท่ีจะทากาวยางท่ีผิวสวนท่ี
ประกบติดกันและอัดติดแนน อยาใหมีฟองอากาศหรือเปนคลื่นและอัดดวยแมแรงหรือสิ่งกดทับอ่ืนๆ จนกาว
แหงสนิทแลวแตงขอบลบมุม 

12. แผงบังตาอะลูมิเนียม 
12.1 แผงบังตาอะลูมิเนียม แผนเกล็ดรูปเสนตรง พรอมโครงคราวอะลูมิเนียม ติดตั้ง

ระยะหางแผงเกล็ดทุกระยะ โดยติดเขากับโครงยึดติดตั้งตามมาตรฐานผูผลิต ใชผลิตภัณฑของ FRAMELINE 
หรือ LUXALON หรือ CS LOVERS หรือ คุณภาพเทียบเทา 
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12.2 เนื้ออะลูมิเนียมท่ีใชจะตองเปน ALLOY ชนิดท่ีมีคุณภาพเทียบเทา มอก. 248-
2530 ประเภท 6063-T5 ซ่ึงมีคุณภาพเหมาะกับงานสถาปตยกรรม โดยมีกําลังดึงประลัยไมนอยกวา 
22,000 ปอนดตอตารางนิ้วและตองมีขนาด หนาตัดตามท่ีระบุไวในแบบกอสรางหรือตามมาตรฐานผูผลิต 

12.3 ความหนาของแผงบังตาอะลูมิเนียม จะตองไดความหนาไมต่ํากวา 1.5 มิลลิเมตร 
และสําหรับงานอะลูมิเนียมตัวประกอบตางๆจะตองไดความหนาไมต่ํากวา 1.2 มิลลิเมตร ซ่ึงมีคุณภาพ
เหมาะกับงานสถาปตยกรรม 

13. งานกระจก 
13.1 กระจกท่ีผลิตตามกรรมวิธีการผลิตแบบ FLOAT GLASS ตองไดมาตรฐาน

อุตสาหกรรม มอก.880-2532 นอกจากจะระบุเปนอยางอ่ืนกระจกท้ังหมดท่ีใชตองมีคุณภาพดี ผิวเรียบ
สมํ่าเสมอตลอดท้ังแผน ปราศจากริ้วรอยขีดขวน ไมหลอกตา หรือฝามัว กระจกท่ีใชอาจเปนกระจกใส 
กระจกตัดแสงหรืออ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในแบบกอสราง จะตองมีการตกแตงลบมุมใหเรียบรอยสวยงามมีขนาด
และความหนาตามตองการ 

13.2 กระจกใสสีเขียวคุณภาพเกรด A คุณภาพเทียบเทาหรือดีกวา มอก.54-2516 
ผลิตภัณฑคุณภาพไมต่ํากวา  บจ. กระจกไทย-อาซาฮี หรือ บจ.การเดียนอินดัสทรีส บจ. MODERN GLASS 
หรือ บจ. IDEALKOTE 

14. งานสีทาอาคาร 
14.1 ผูรับจางจะตองเตรียมพ้ืนผิวท่ีจะทาสีใหเรียบรอย สวนท่ีเปนผนังคอนกรีตหรือ

ผนังปูนฉาบใหทําความสะอาดพ้ืนผิวใหปราศจากฝุน ผง คราบไขมันแลวจึงรองพ้ืนดวยสีตามลักษณะงาน 
14.2 งานสีรองพ้ืน 
- งานเหล็กใหรองพ้ืนดวยสีกันสนิม 1 ครั้ง ผลิตภัณฑคุณภาพไมต่ํากวา BEGER SHIELD 

UNDERCOAT BD-1264 หรือ TOA RED OXIDE PRIMER F-1024 หรือ JOTUN GARDEX PRIMER 
- งานผนังคอนกรีตหรือปูนฉาบภายนอก ใหรองพ้ืนดวยสีรองพ้ืนปูนใหม 1 ครั้ง 

ผลิตภัณฑคุณภาพไมต่ํากวา BEGER #9000 หรือ TOA SUPERSHIELD ACRYLIC ALKALI RESISTING 
PRIMER หรือ JOTUN JOTASHIELD PRIMER 07 

- งานผนังคอนกรีตหรือปูนฉาบภายใน ใหรองพ้ืนดวยสีรองพ้ืนปูนใหม 1 ครั้ง ผลิตภัณฑ
คุณภาพไมต่ํากวา BEGER CERAMICCLEAN 1200 หรือ TOA SUPERSHIELD ACRYLIC ALKALI 
RESISTING หรือ JOTUN ALKALI RESISTING PRIMER 

- งานฝาเพดานสําเร็จรูปประเภทแผนไฟเบอรซีเมนตบอรดใหรองพ้ืนดวยสีรองพ้ืนปูน
เกา 1 ครั้งผลิตภัณฑคุณภาพไมต่ํากวา BEGER SUPERCONTAC PRIMER B1700 สําหรับสีทึบแสง หรือ 
BEGER SYNOTEX FIBER F-6100 หรือ TOA FIBERCEMENT PRIMER 

14.3 หากมิไดระบุเปนอยางอ่ืนสวนท่ีมองเห็นดวยตาใหทาสีทับท้ังหมดตามประเภท
ของงานนั้นๆ 

14.4 สีทาภายนอกอาคาร สําหรับผนัง และบริเวณอ่ืนๆ ใหทาดวยสีน้ํามันพลาสติก
ชนิดอะคริลิค 100% ฟลมสีชนิดดาน ผลิตภัณฑคุณภาพไมต่ํากวา BEGER COOL UV SHIELD หรือ TOA 
SUPERSHIELD หรือ JOTUN JOTASHEILD FLEX 

14.5 สีทาภายในอาคาร สําหรับผนัง ฝาและบริเวณอ่ืนๆ ใหทาดวยสีน้ําพลาสติกชนิด
อะคริลิค 100% ประเภทเนื้อสีเช็ดลางทําความสะอาดได  ฟลมสีชนิดก่ึงเงาก่ึงดาน ผลิตภัณฑคุณภาพไมต่ํา
กวาBEGER CERAMICCLEAN หรือ TOA SUPERSHIELD DURACLEAN หรือ JOTUN EASY CLEAN 
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14.6 สีน้ํามัน ใหใชผลิตภัณฑคุณภาพไมต่ํากวา BEGER SUPER GLOSS ENAMEL 
หรือ TOA SUPER HIGH GLOSS ENAMEL หรือ JOTUN GARDEX ENAMEL 

14.7 สีทาวงกบ ประตู หนาตาง กรณีทาสีน้ํามันหรือสีน้ําอะคริลิค ใหทําการโปวอุด
รอยเสี้ยนไมและขัดดวยกระดาษทรายใหผิวเรียบไมมีเสี้ยนไมใหเรียบรอยแลวจึงทาสีรองพ้ืน 1 ครั้งและทํา
การทาสีน้ํามันทับหนาหรือสีน้ําอะคริลิค ไมนอยกวา 2 ครั้ง ในสวนสีทาวงกบประตู หนาตางเหล็ก ใหทํา
ความสะอาดพ้ืนผิวและจึงทาสีรองพ้ืนกันสนิม 1 ครั้ง แลวทาสีน้ํามันไมนอยกวา 2 ครั้ง 

14.8 วัสดุท่ีเปนโลหะอ่ืนๆ ท้ังหมดใหทาสีรองพ้ืนกันสนิม 1 ครั้ง (สีรองพ้ืนตาม
ประเภทวัสดุนั้นๆ) แลวทาสีน้ํามันทับหนาไมนอยกวา 2 ครั้ง ในสวนท่ีมองดวยสายตาไมเห็น ตองทาสีกัน
สนิม 3 ครั้ง 

14.9 เบอรสี โทนสีท่ีใชทาสวนตางๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวในแบบ จะกําหนดเพ่ิมเติม
ขณะกอสราง 

14.10 สีรองพ้ืน สีทับหนา ใหใชผลิตภัณฑเดียวกันท้ังหมดหรือตามท่ีผูผลิตสีแนะนํา 
หามใชสลับประเภทหรือผสมกันตางผลิตภัณฑโดยเด็ดขาดเพราะจะมีผลตอคุณภาพและการรับประกัน หาก
มีการตรวจพบผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบและแกไขโดยไมสามารถคิดคาใชจายเพ่ิมเติมไดไมวากรณีใดๆ 

14.11 สีท้ังหมดท่ีใชประกอบในงานอาคารหลังนี้ ผูรับจางตองทําการแจงชนิดของสี
รวมถึงตัวอยางสีท่ีจะนํามาใชใหสถาปนิกผูออกแบบ หรือกรรมการตรวจการจางรับทราบและอนุมัติกอน
ดําเนินการทาสี 
 15. งานตกแตงผนัง ครุภัณฑประกอบเขาท่ีและสําเร็จรูป 

15.1 ครุภัณฑประกอบเขาท่ี 
  - การติดตั้ง ในการประกอบชวงระยะตางๆผูรับจางตองเตรียมเผื่อการตัดตอเขามุมกับ
สถานท่ีกอนการติดตั้ง  หากครุภัณฑท่ีจะติดตั้งปดบังอุปกรณไฟฟาหรืออุปกรณใดๆ ผูรับจางตองเคลื่อนยาย
หรือปรับอุปกรณตางๆไวในตําแหนงท่ีเหมาะสมดวย นอกจากระบุไวในแบบ  ท้ังนี้ตองผานการอนุมัติและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและมัณฑนากรผูออกแบบพิจารณาเห็นชอบ กอนดําเนินการติดตั้ง
  - การตรวจสอบ  ในการประกอบครุภัณฑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและมัณฑนากร
ผูออกแบบมีสิทธิ์ตรวจดูความคืบหนาของงานระหวางการดําเนินงาน ท้ังท่ีโรงงานและสถานท่ีกอสรางไดทุก
เวลาตั้งแตเริ่มดําเนินงานจนกระท่ังแลวเสร็จสมบูรณ ผูรับจางจะตองอํานวยความสะดวกในการตรวจงานได
ตลอดเวลา 
  - การประกอบ ทําตามแบบและรายละเอียดการประกอบไมใหใชตะปูเกลียวสําหรับใช
งานไมหัวแบบฝงในเนื้อไม อุดดวยพุตตี้ ขัดกระดาษทราย แตงผิวนอก การประกอบและเขาไม ใหใชวิธีใดวิธี
หนึ่งหรือหลายวิธีตอไปนี้เทานั้น ตะปูเกลียว , เขาเดือยไม , เขาแบบปากฉลามและอัดกาวแนน  การติดตั้ง
ตองเขาท่ีสนิท ไดระดับท้ังทางตั้งและทางนอน ยึดเขาท่ีอยางถาวร 
  - บานเปด บานเลื่อน กรอบบานเปด บานเลื่อน ท่ีมองเห็นไดจากภายนอกท้ังหมดเปน
ไมสักหรือกรุไมอัดสัก ยอมสีธรรมชาติ ขนาดตามท่ีระบุในรูปแบบและรายการรายละเอียด ไมพ้ืนลิ้นชักเปน
ไมอัดยางหนา 6 มม. ตูบานเปดทุกตูติดมือจับบานและกลอนลิ้นชักรางเลื่อนตามแบบและรายการ บานเลื่อน
ใชอุปกรณรางเลื่อน ลอเลื่อน กุญแจล็อคตามแบบและรายการ 
  - งานไฟฟาและโทรศัพท  ในกรณีท่ีมีการเดินสายไฟและโทรศัพท  โดยทําการรอย
สายไฟและติดเตารับไฟฟาท่ีครุภัณฑนั้นๆ ใหผูรับจางปรึกษาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและมัณฑนากร
ผูออกแบบกอนดําเนินการประกอบงานครุภัณฑท้ังหมด 
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   -ไมอัด ใหใชของบริษัทไมอัดไทย บางนา คุณภาพ มอก. 178 - 2519 เกรดเอ คัด
ลาย 
  - ไมเนื้อแข็งท่ีเปนโครงเฟอรนิเจอร ใหใชน้ํายารักษาเนื้อไม XYLA MON ของบริษัท 
TOA หรือ  CRESOTOL ของบริษัท SIGMA หรือเทียบเทา ทาตามกรรมวิธีของบริษัทผูผลิต 
  - ไมสําหรับกอสรางท้ังหมด ท่ีระบุในแบบ เม่ือตกแตงพรอมท่ีจะประกอบเขาเปนสวน
ของเฟอรนิเจอร จะตองมีขนาดตามท่ีระบุในแบบ 
  - การเขาไม รอยบากไมก็ดี หนาไมท่ีประกบกันก็ดี จะตองขีดเสนฉากวัดมุมใหถูกตองจึง
เลื่อยเจาะ ไส ตกแตงใหหนาไมสนิทเต็มหนาท่ีประกบกัน 
  - การตกแตง ไมท้ังหมดท่ีไสตกแตงและประกอบเขารูปแลว จะตองไดรับการอุดรูตางๆ 
และขัดดวยกระดาษทรายใหเรียบรอย แลวจึงทาสีหรือแชลแลคทับตามระบุในรายการ 
  - งานประกอบ ยึด หรือติดตั้งโครงไม การตั้งโครงไมท้ังหมด ตองตั้งแนวใหไดระดับและ
ไดฉากท้ังแนวตั้งและแนวนอนตามท่ีกําหนด ระยะหางของโครงไมเกินกวา 0.30 ม. นอกจากจะระบุเปน
อยางอ่ืน เขาไมตองเขาเดือยเขามุม หามตีชนเปนอันขาด กรณีท่ีจะตองตอไมท่ีแนวการแบงชวง หามตอใน
สวนกลางของการแบง นอกจากท่ีจําเปน 
  - การแบงชวงหรือระยะตางๆ ผูรับจางตองทําการตรวจสอบระยะตางๆ ของสถานท่ี
ติดตั้ง หรือเครื่องใชท่ีจะตองติดตั้งในงานกอนเริ่มดําเนินการประกอบและติดตั้ง การแบงชวงโครงแนวต้ังให
ยึดถือระยะท่ีไดตรวจสอบจากสถานท่ีและเครื่องใชตางๆเปนแนวในการแบง หากถูกตองตรงกับชวงท่ี
กําหนดใหตามแบบและรายการ และสามารถบรรจุหรือติดตั้งเครื่องใชท่ีกําหนดให ก็ใหดําเนินการตอไปได 
ในกรณีท่ีตองทําการปรับขนาดระยะตางๆตามแบบและรายการใหสอดคลองกับสถานท่ีจริง ใหผูรับจางทํา
การปรึกษาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและมัณฑนากรผูออกแบบ  กอนดําเนินการ หากมีขอบกพรองหรือ
เสียหายอันเนื่องมาจากการท่ีไมไดตรวจสอบขนาดดังกลาว ผูรับจางตองแกไขจนเปนท่ีพอใจของมัณฑนากร
ผูออกแบบ 
  - การเขามุมและเขาเดือยตางๆ การเขาไมหรือเขามุมตางๆ ของการตกแตง ตองสนิท
และไดฉากหรือไดระดับแนวดิ่งและแนวทางตั้ง การเขาไมหรือเขาเดือยเขามุม ตองทําดวยความประณีตทุก
จุดตองอัดแนนดวยกาวท่ีใชกับงานไมโดยเฉพาะ มีประสิทธิภาพท่ีคงทนและเหนียวแนนหามเจือปนสารอ่ืนท่ี
ทําใหประสิทธิภาพของกาวเจือจาง เชน น้ําหรือน้ํามันตางๆ การเขาเดือยทุกอันตองมีขนาดไมต่ํากวา 3/8 
นิ้ว หรือครึ่งหนึ่งของหนาตัดไม อัดดวยกาวแดงท้ิงไวจนกวากาวจะแหงสนิท การตอกตะปูท่ีมีความยาว
มากกวา 1 นิ้วใหใชสวานเจาะนํากอนและตองตอกดวยตะปู ตัดหรือทุบหัวและสงใหจมในเนื้อไมกอนท่ีจะอุด
หัวตะปู การตอกอยาใหปรากฏรอยคอนท่ีผิวได 
  15.2 ครุภัณฑสําเร็จรูป 
  - ผูรับจางตองจัดสงตัวอยางครุภัณฑสําเร็จรูป ท่ีสั่งซ้ือเสนอตอคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ และมัณฑนากรผูออกแบบ พิจารณาวัสดุอุปกรณและตรวจสอบคุณภาพกอนนําไปใชงาน 
  - ผลิตภัณฑตองไมต่ํากวาของ MODERNFORM หรือ LOGICA หรือ ROCKWORTH 
หรือเทียบเทา 
 หมายเหตุ  ใหผูรับจางสงตัวอยางวัสดุใหกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาเห็นชอบ กอนดําเนินการ
ติดตั้ง 
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 16. ตัวอยางวัสดุผูรับจางจะตองเสนอตัวอยางของวัสดุแตละประเภท ท่ีจะใชในงานตกแตงตอ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และมัณฑนากรผูออกแบบ เพ่ือพิจารณาอนุมัติพรอมรายละเอียด ชื่อ
บริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนาย กรรมวิธีในการประกอบและติดตั้งอุปกรณตางๆ รวมท้ังรายละเอียดอ่ืนๆ 
วัสดุท่ีไดรับการอนุมัติ เปนลายลักษณอักษรจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและมัณฑนากรผูออกแบบ และ
ไดผานการตรวจสอบคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและมัณฑนากรผูออกแบบแลวเทานั้นท่ีจะ
นําไปใชในงานนี้ได 
 17. การประกอบและติดตั้งวัสดุชนิดตางๆ ตองเปนไปตามกรรมวิธีท่ีถูกตองของบริษัทผูผลิต หรือ
ตามท่ีระบุไวในแบบและรายละเอียด ซ่ึงไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและมัณฑนากร
ผูออกแบบแลวเทานั้น 
 18. การทําความสะอาดนอกจากปดกวาดภายในอาคารแลว ผูรับจางจะตองทําความสะอาดพิเศษ
สําหรับงานในหองและพ้ืนท่ี ท่ีผูรับจางปฏิบัติการ ดังนี้ 
  - ทําความสะอาดกระจกท้ังหมด ผูรับจางจะตองลบรอยเปอนและสีบนกระจกพรอมขัด
เงาและตองระวังไมใหกระจกมีรอยขูดขีดใดๆ 
  - ทําความสะอาดงานทุกชิ้นท่ีตกแตงและยอมสี ผูรับจางจะตองลบรอยเครื่องหมาย รอย
เปอนรอยนิ้วมือ รอยกาวหรือฝุนจากการตกแตงยอมสี 
  - ทําความสะอาดและขัดงานไมท้ังหมด 
  - ขัด รอย จุด สี และทําความสะอาดสิ่งสกปรกท้ังหมดตอสิ่งกอสรางและสิ่งตกแตง
ภายในเดิมอันเนื่องมาจากการกระทําของผูรับจางเองใหเรียบรอย 
  - วัสดุท่ีไมใชท้ังหมดตองขนออกใหพนบริเวณ 
บทสรุปทายรายการ 
 งานตามแบบและรายการงานครุภัณฑรวมถึง วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช การขนสง แรงงาน
และการดําเนินงาน เก่ียวกับงานใดๆท้ังหมด ผูรับจางจะตองเปนผูจัดหาและดําเนินการจัดทําเพ่ือใหงาน
สมบูรณตามวัตถุประสงค ตามรูปแบบ รายการและรายละเอียดทุกประการ 
 ผูรับจางจะตองจัดหาชางฝมือ คนงาน ท่ีมีความสามารถและมีความชํานาญ ในงานแตละประเภท
มาปฏิบัติงานและตองจัดมาใหเพียงพอเพ่ือดําเนินการไดทันเวลา  ถาผูวาจางหรือผูแทนของผูวาจางเห็นวา
ชางฝมือหรือคนงานนั้นปฏิบัติงานไมดีพอ ประพฤติตนไมเหมาะสม ไมมีหลักวิชาชางท่ีดีคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุและมัณฑนากรผูออกแบบมีอํานาจสั่งเปลี่ยนชางหรือคนงานนั้นผูรับจางจะตองจัดหาคนใหมมาแทน
โดยเร็ว  โดยไมมีขอเรียกรองหรือโตแยงใดๆท้ังสิ้น 
 วัสดุอุปกรณท่ีนํามาใช จะตองมีคุณภาพดี ถูกตองตามแบบและรายการทุกประการ และเปน
ของใหมไมมีรอยชํารุด ไมมีรอยเปรอะเปอน ไมแตกราวเสียหาย ไมเสื่อมคุณภาพ อยูในสภาพเรียบรอยได
มาตรฐาน มีคุณภาพท่ีดีถูกตองตามขอกําหนดและไมเคยผานการใชงานท่ีใดมากอน 
 วัสดุอุปกรณใดๆ ท่ีกําหนดใหใชตามรูปแบบและรายการแลว เชน มือจับ บานพับ กลอน กุญแจ
รางเลื่อน ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยางและรายละเอียดของวัสดุอุปกรณนั้นตามท่ีระบุไวใหคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุและมัณฑนากรผูออกแบบ ตรวจรับรองวาถูกตองกอนลงมือดําเนินการไมนอยกวา 7 วัน จึงจะ
ทําการสั่งหรือติดตั้งได 
 ผูรับจางตองทดสอบอุปกรณตางๆ เชน อุปกรณบานเปด กุญแจ รางเลื่อนและอ่ืนๆ จนสามารถ
ใชไดดีทุกจุด  สําหรับวัสดุอุปกรณตางๆรวมท้ังการติดตั้งใดๆในสวนตางๆของงานท่ีกําหนดใหตองมีการ
ตรวจสอบหรือทดสอบหรือท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและมัณฑนากรผูออกแบบเห็นสมควรใหมีการ
ตรวจสอบ/ทดสอบ เพ่ือคุณภาพความเหมาะสมหรือความม่ันคงของงานนั้น ไมวาจะเปนระยะกอนการใช  
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ระหวางใชหรือใชไปแลวประการใดก็ตาม ผูรับจางจะตองจัดใหมีการทดสอบและไดรับความการใชเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและมัณฑนากรผูออกแบบ 
 วัสดุอุปกรณ รายการรายละเอียดตางๆ และหรืองานชนิดใดท่ีมิไดระบุไวในรูปแบบหรือรายการแต
เปนสิ่งท่ีเก่ียวของหรือจําเปนในการดําเนินงาน  ผูรับจางจะตองจัดหาและจัดทํา นํามาติดตั้งเพ่ือใหงานเสร็จ
สมบูรณตามรูปแบบและรายการ  ท้ังนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและมัณฑนากร
ผูออกแบบ 
 ผูรับจางตองตรวจสอบแบบแปลน  รายละเอียดประกอบแบบกับสถานท่ีจริงใหเขาใจโดยตลอด
เพ่ือมิใหมีขอผิดพลาดในการดําเนินงานและตองประสานงานกับผูรับจางงานระบบอ่ืนๆ กรณีท่ีผูรับจางเห็น
วามีการขัดแยงกัน หรือรูปแบบและรายการไมละเอียดชัดเจนเกิดปญหาข้ึน  ผูรับจางจะตองเสนอขอความ
เห็นชอบหรือคําวินิจฉัยจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและมัณฑนากรผูออกแบบกอนโดยคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุและมัณฑนากรผูออกแบบจะถือเอาสัญญาหลักเกณฑท่ีไดกําหนดไวความถูกตองในวิชาชางและ
ความเหมาะสมในประโยชนใชสอยเปนหลักในการวินิจฉัยชี้ขาด ฉะนั้นผูรับจางจะตองไมดําเนินการไปกอนท่ี
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและมัณฑนากรผูออกแบบจะใหความเห็นชอบ หรือวินิจฉัยชี้ขาดในปญหานั้น 
หากมีขอบกพรองหรือผิดพลาด ซ่ึงทําใหงานไมถูกตองตามแบบและรายละเอียด ผูรับจางจะตองรับผิดชอบ
แกไขใหถูกตองตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและมัณฑนากรผูออกแบบชี้ขาด 
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและมัณฑนากรผูออกแบบมีอํานาจและสิทธิในการสั่งใหยับยั้งหรือหยุด
การปฏิบัติงานหรือรื้อถอน แกไข เปลี่ยนแปลงหรือทําใหมตามความเหมาะสมในกรณีวัสดุท่ีใชหรือประกอบ
ติดตั้งไมถูกตองตามหลักวิธีและฝมือท่ีดี หรือไมตรงตามแบบและรายการ 
 ผูรับจางจะตองจัดทําแผนการทํางานโดยละเอียด ซ่ึงแสดงลําดับการทํางานและวิธีการทํางานเสนอ
ตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและมัณฑนากรผูออกแบบ เพ่ือขอความเห็นชอบภายหลังจากไดรับการ
พิจารณาคัดเลือกใหเปนผูรับจางแลว ซ่ึงจะประกอบดวย 

ก. เวลาเริ่มงานตกแตงและข้ันตอนตางๆ 
ข. เวลาจัดหาวัสดุกอสรางและอุปกรณ 
ค. การเตรียมงาน ข้ันตอน และดําเนินการประกอบงานท่ีโรงงาน 
ง. ระยะเวลาติดตั้งสถานท่ี 
จ. เวลาแลวเสร็จของงานตกแตงท้ังหมด โดยมีขอแมตามเง่ือนไขท่ีทางผูวาจางกําหนด 
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บทที่ 4 
งานครุภัณฑจัดซื้อ 

 
รายละเอียดดานครุภัณฑจัดซ้ือดังตอไปนี้ 
งานตอเติมหองสมุด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

1. T1 โตะอานหนังสือสี่เหลี่ยม  ขนาด 0.80x0.80x0.75 ม. 
รายละเอียดครุภัณฑ 
- TOP ไมยางพาราหนา 2.5 ซม. ลบมุมโดยรอบ 
- ขาโตะไมยางพารา  สอบปลาย 
- ทําสีพน (ระบุขณะกอสราง) 

2. C1 เกาอ้ีพนักพิงปกติ ขนาด 0.50x0.65x0.84-0.94 ม. 
รายละเอียดครุภัณฑ 
- โครงสรางเกาอ้ี อะลูมิเนียมข้ึนรูปตามแบบ ชุบโครเม่ียมขาโตะไมยางพารา  สอบปลาย 
- วัสดุบุหนังเทียมสีดํา 
- ทาวแขน อะลูมิเนียมข้ึนรูปตามแบบ ชุบโครเม่ียมหรือทําสีดาน 
- ขาเกาอ้ี อะลูมิเนียมข้ึนรูปตามแบบ ชุบโครเม่ียมหรือทําสีดาน 
- ลูกลอคู ทําจากพลาสติกประเภท NYLON ขนาด Ø 50 มม.รับน้ําหนักไดลูกละ 30 KG. 
- อุปกรณใตเบาะติด SYNCHRONIZCD MECHANISM พรอมดวยระบบ BACK LOCK

ควบคุมการโยกเอนของเบาะนั่ง ปรับความสูงดวยแกนแกส (GAS LIFT) สามารถปรับความสูงของเบาะนั่งได
ระหวาง 44-50 ซม. 

3. C2 เกาอ้ีหองสมุด  ขนาด 0.45x0.45x0.90 ม. 
  รายละเอียดครุภัณฑ 

- โครงเกาอ้ีไมยางพารา  ทําสีพน (ระบุขณะกอสราง) 
- ท่ีนั่งแผนไมยางพารา ตามแบบ ทําสีพน (ระบุขณะกอสราง) 
- พนักพิงแผนไมอัดยางหนา 10 มม. ดัดตามแบบ ทําสีพน (ระบุขณะกอสราง) 

 
งานหองรับประทานอาหาร และหองออกกําลังกาย 

4. T1  โตะอาหาร  ขนาด 0.80x1.60x0.75 ม. 
รายละเอียดครุภัณฑ 
- TOP โครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัดลายไมสัก หนา 6 มม. ขอบไมสักจริง ตามแบบ 
- ขาไมสักกลึงกลม สอบปลาย 
- ทําสียอมไมธรรมชาติ (ระบุขณะกอสราง) 

5. T2  โตะอาหาร  ขนาด 0.80x0.80x0.75 ม. 
รายละเอียดครุภัณฑ 
- TOP โครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัดลายไมสัก หนา 6 มม. ขอบไมสักจริง ตามแบบ 
- ขาไมสักกลึงกลม สอบปลาย 
- ทําสียอมไมธรรมชาติ (ระบุขณะกอสราง) 
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6. C1  โตะอาหาร  ขนาด 0.45x.55x0.95 ม. 
  รายละเอียดครุภัณฑ 

- โครงภายในไมเนื้อแข็งบุฟองยางอยางดีหุมผาดายดิบ หุมทับดวยผา COTTON 80% และ
POLYESTER 20% สามารถถอดซักได 

- ขาไมสักกลึงกลม สอบปลาย 
- ทําสียอมไมธรรมชาติ (ระบุขณะกอสราง) 

 















































































งานเสาเข็มเจาะ 
  เสาเข็มเจาะ (Bored Pile) เป็นเสาเข็มที่ต้องเจาะเอาดินออกจนถึงระดับความลึกท่ีต้องการแล้วจึงใส่เหล็กเสริม ก่อนที่
จะเทคอนกรีตลงไปในหลุมเจาะ ท าให้การแทนที่ปริมาตรดินน้อยกว่าเสาเข็มตอก เสาเข็มเจาะมี 2 แบบ ข้ึนอยู่กับสภาพของ
ดินและระดับน้ าใต้ดิน คือ เสาเข็มเจาะแบบแห้ง(Dry Process) และเสาเข็มเจาะแบบเปียก (Wet Process) 

   

  2.1 เสาเข็มเจาะแบบแห้ง (Dry Process) 

  เสาเข็มเจาะแบบแห้ง (Dry Process) เป็นเสาเข็มที่เหมาะกับสภาพดินท่ีเจาะแล้วไม่พบน้ าใต้ดนิหรือช้ันทรายอัดแน่นไม่
เกิดการพังทลายของหลุมเจาะ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 0.35 – 0.60 เมตร ความลึกของหลุมเจาะไม่มากนักก้นหลุม
ควรอยู่ในระดับชั้นดินเหนียวแข็ง หรือระดับชั้นทรายที่ไม่มีน้ า 

  2.1.1 ข้อก าหนดทั่วไปของวัสดุ (Material Specifications) 

   (1) วัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการหล่อเสาเข็มเจาะแบบแห้ง วัสดุมวลรวมของคอนกรีต เหล็กเสริมคอนกรีต สาร
ผสมเพิ่ม ตลอดจนวิธีการผลิตคอนกรีตต้องได้มาตรฐาน ค่าแรงอัดประลัยของคอนกรีตต้องเป็นไปตามที่รายการก าหนด 

   (2) คอนกรีตที่น ามาใช้จะต้องเป็นคอนกรีตที่สามารถลื่นไหลได้ดีมีค่าทดสอบการยุบตัว  (Slump Test) อยู่
ในช่วง 10.50 - 15.50 เซนติเมตร ทนทานต่อการแยกตัว (Segregation) และการเยิ้ม (Bleeding) ทั้งในขณะเทและหลังการเท 

   (3) คอนกรีตต้องมีระยะเวลาการเริ่มก่อตัวนานกว่าปกติทนทานต่อสภาวะผิดปกติในช้ันดินและทนทานต่อ
การชะล้างโดยน้ าใต้ดิน 

   (4) คอนกรีตต้องมีค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผ่านของน้ า (k) ไม่เกิน 10-10 เมตรต่อวินาที 

   (5) กรณีถ้าพบว่าเสาเข็มเจาะอยู่ในพ้ืนท่ีที่มีช้ันดินฝุ่นแดงชนิดไม่คงรูป (Collapsible Soil) ต้องใช้คอนกรีตที่มี
ปริมาณปูนซีเมนต์สูงกว่า 400 - 500 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และอัตราส่วนของน้ าต่อซีเมนต์ไม่เกิน 0.45 

   (6) ผู้รับจ้างต้องควบคุมการผลิตไม่ให้คุณสมบัติของคอนกรีตมีการแปรผันในทุกข้ันตอนการท างาน 

   (7) การลงปลอกเหล็กช่ัวคราว (Temporary Casing) ต้องตรงตามต าแหน่งที่ก าหนดไว้โดยปลอกเหล็กจะต้อง
มีผิวด้านในท่ีสะอาดปราศจากคราบปูนติด แต่ละท่อนจะต่อกันด้วยเกลียวให้มั่นคงแข็งแรง 

 (8) ให้ใช้กระเช้า (Boring Tackle) เจาะน าเป็นหลุมลึกประมาณ 1.00 เมตร เรียกว่า Pre-Bore ก่อน ขณะลง
ปลอกเหล็กจะท าการตรวจวัดค่าความเบี่ยงเบนท้ังแนวราบ และแนวดิ่งโดยค่าความเบี่ยงเบนท่ียอมให้ต้องมีค่าไม่เกินกว่า 

 - ความเบี่ยงเบนแนวราบ 5 เซนติเมตร ส าหรับเสาเข็มเดี่ยว 

 - ความเบี่ยงเบนแนวราบ 7 เซนติเมตร ส าหรับเสาเข็มกลุ่ม 

 - ความเบี่ยงเบนแนวดิ่ง 1 : 100 

(9) ต้องท าการขุดเจาะดินด้วยกระเช้าเก็บดิน (Bucket) ชนิดมีลิ้นท่ีปลายท าการขุดเจาะดินออกจนได้ระดับ
ความลึกตามที่ก าหนด และต้องขุดให้ได้ขนาดตามก าหนด ห้ามใช้กระเช้าเก็บดินที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดมาตรฐานมาใช้โดย
เด็ดขาด 

   (10) ระหว่างเอาดินข้ึนต้องตรวจสอบว่า ผนังดินพัง หรือยุบเข้าหรือไม่ ควรสังเกตเสมอ ว่าการเจาะดินทุก
ครั้งควรจะได้ความลึกเพิ่มขึ้น และชนิดของดินควรจะเปลี่ยนไปตามความลึก โดยดูเปรียบเทียบกับ Boring Log หรือเข็มต้น
แรกๆ ที่ท าแล้วหากพบว่าเมื่อเจาะดินแล้วความลึกไม่เพิ่มขึ้น หรือชนิดของดินไม่เปลี่ยนแปลงก็อาจแสดงว่าดินด้านข้างได้พัง
ลงมา จะต้องรีบรายงานแก่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบทันทีและแก้ไขโดยตอกปลอกเหล็กให้ลึกลงไปอีก ส่วนการวัดระยะ
ต้องใช้เทปวัดระยะถ่วงด้วยน้ าหนักเท่าน้ัน 

   (11) ดินที่น าขึ้นมาจากหลุมเจาะต้องน าออกจากบริเวณก่อสร้างโดยเร็ว เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้จะเป็นการ
เพิ่ม Surcharge ต่อเสาเข็มเจาะต้นถัดไป 



   (12) อย่าทิ้งหลุมเจาะไว้นานเกินควรโดยไม่เทคอนกรีต เนื่องจากผิวดินที่ กระทบอากาศนานเกินไปจะ
สูญเสียแรงฝืดที่ผิวเสาเข็ม (Skin Friction) และเมื่อท าการเจาะหลุมได้ระดับท่ีก าหนดแล้ว ต้องท าการกระทุ้งก้นหลุมที่มีเศษดิน
เศษหินให้แน่นก่อน โดยใช้คอนกรีตผสมในอัตราส่วน น้ า : ซีเมนต์  น้อย ๆ รองก้นหลุมหนาประมาณ 0.25 เซนติเมตร แล้ว
กระทุ้งจนแน่น 

   (13) โครงเหล็กเสริมเสาเข็มต้องได้ขนาดและยาวตลอดต้น ผูกให้แน่นหนาได้รูปตามที่ก าหนด เพื่อป้องกัน
การโก่งงอเมื่อคอนกรีตยุบตัว และก่อนการเทคอนกรีตต้องท าการขยับโครงเหล็กขึ้นลงดู ถ้าโครงเหล็กติด หรือขยับยาก แสดง
ว่าหลุมเจาะใต้ปลอกเหล็กเกิดการบีบตัวเล็กลง ต้องท าการแก้ไขหลุมเจาะใหม่ 
   (14) การเทคอนกรีตลงในหลุมเจาะ จะต้องเทคอนกรีตผ่านทางกรวยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ     
15-20 เซนติเมตร มีความยาวประมาณ 1.50-2.00 เมตร ให้คอนกรีตไหลลงสู่ก้นหลุมตรง ๆ   ไม่ปะทะกับผนังด้านข้างของ
หลุมเจาะจะช่วยลดการแยกตัวของคอนกรีตได้ และในการเทคอนกรีตให้เทจนเต็มหลุมเจาะต่อเนื่องกันโดยตลอดในคราว
เดียวกัน เมื่อเทคอนกรีตจนได้ระดับท่ีต้องการแล้วจึงถอนปลอกเหล็กออก 

(15) ขณะท าการถอนปลอกเหล็กต้องอัดลมเข้าไปในหลุมเจาะด้วยเครื่องอัดลม (AirCompressor) เพื่อให้
คอนกรีตแน่นตัวและดันคอนกรีตไม่ให้ติดปลอกเหล็กข้ึนมาในช่วงแรกของการถอนปลอกเหล็ก เมื่อผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง
เห็นว่าแรงฝืดระหว่างคอนกรีตกับปลอกเหล็กน้อยลงแล้วอนุญาตให้ผู้รับจ้างสามารถด าเนินการถอนปลอกเหล็กโดยไม่ใช้
เครื่องอัดลมได้และหากพบข้อผิดพลาดเกิดขึ้นผู้รับจ้างต้องหาทางแก้ไขและเสนอแผนการแก้ไขให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง
และหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบก่อนด าเนินการต่อไป 

(16) ระดับคอนกรีตที่เทจะต้องเผื่อให้สูงกว่าหัวเสาเข็มที่ต้องการไม่น้อยกว่า 0.50 เมตรเมื่อถอนปลอก
เหล็กแล้วหากคอนกรีตมีการยุบตัวจะต้องเติมคอนกรีตเพิ่มให้ได้ระดับดังกล่าวและท าการสกัดคอนกรีตที่มีเศษดินร่วงหล่นลง
ขณะถอนปลอกเหล็กจนถึงเนื้อคอนกรีตที่ดีและได้ระดับท่ีก าหนด หากปรากฏว่าเนื้อคอนกรีตดีอยู่ต่ ากว่าระดับที่ก าหนด ผู้รับ
จ้างต้องท าการหล่อคอนกรีตใหม่เพิ่มจนได้ระดับ 

   (17) เมื่อถอนปลอกเหล็กออกแต่ละท่อน ต้องท าการล้างปลอกเหล็กให้สะอาดโดยทันที เพื่อไม่ให้มีคราบ
ปูนเกาะติดผิวด้านในของปลอกเหล็ก 

   (18) ในการเจาะเสาเข็มต้นต่อไปต้องอยู่ห่างจากเสาเข็มที่เพิ่งท าแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 6 เท่าของเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเสาเข็ม หรือเจาะเสาเข็มใกล้เคียงเสาเข็มต้นเดิมที่ท าแล้วเสร็จต้องมีระยะเวลาให้เสาเข็มต้นเดิมแข็งตัวไม่น้อยกว่า 
24 ช่ัวโมง 

   (19) ความยาวของปลอกเหล็กให้ตอกจนถึงระดับช้ันดินแข็ง (Stiff to Hard Sandy/SiltyClay) ที่เป็นช้ันดินทึบ
น้ าและฝังอยู่ในช้ันดินแข็งไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร 

   (20) ห้ามวางปลายเสาเข็มเจาะในช้ันทรายหรือช้ันดินเหนียวที่มีทรายปนในปริมาณใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ 
เนื่องจากในระหว่างการขุดเจาะดินจะมีน้ าไหลเข้ามาในหลุมเจาะ ถึงแม้จะเป็นช้ันดินเหนียวปนทราย แต่ถ้ามีปริมาณทราย
มากกว่าร้อยละ 40 แล้ว ปริมาณดินเหนียวจะมีไม่มากพอที่จะอุดช่องว่างของทราย ในกรณีที่มีแรงดันน้ าที่เกิดจากความต่าง
ศักย์ของระดับน้ าใต้ดิน (Hydraulic Gradient) น้ าจะไหลเข้าสู่หลุมเจาะผ่านช้ันดินประเภทนี้ตลอดเวลาท าให้ดินพองตัวและฟูขึ้น 
เป็นเหตุให้ช้ันดินบริเวณปลายเสาเข็มสูญเสียสภาพความคงตัว จะท าให้เสาเข็มมีค่าก าลังรับน้ าหนักปลายเสาเข็มต่ ากว่าที่
ก าหนด 

   (21) ในกรณีที่พบช้ันดินเหนียวสลับช้ันทรายโดยที่ช้ันทรายมีความหนาไม่เกิน 2.00 เมตร  จะต้องวาง
ปลายเสาเข็มเจาะระบบแห้งในช้ันดินเหนียวแข็งถึงแข็งมาก โดยจะต้องลงปลอกเหล็ก(Casing) กันช้ันทราย และให้ปลายปลอก
เหล็กจมลงในช้ันดินเหนียวแข็งไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร เพื่อป้องกันน้ าไหลและดินในช้ันทรายพังเข้ามาในหลุมเจาะ เมื่อ
ด าเนินการเจาะดินจนได้ความลึกแล้วต้องเทคอนกรีตให้อยู่ภายในปลอกเหล็กมากเพียงพอท่ีจะต้านแรงดันของน้ าท่ีจะไหลดัน
จากช้ันทราย เมื่อท าการถอนปลอกเหล็กแรงดันน้ าจะต้องไม่ท าให้เกิดรอยคอด หรือเกิด Poor Zone ของคอนกรีต 



   (22) เมื่อท าการหล่อเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องส่งแบบแสดงต าแหน่งของเสาเข็มทุกต้นที่
หล่อจริงเทียบกับต าแหน่งเสาเข็มที่แสดงในแบบก่อสร้างให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ภายใน 5 วัน 

   (23) ผู้รับจ้างจะต้องทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มตามจ านวนที่วิศวกรผู้ออกแบบก าหนดไว้ในแบบ
และรายการประกอบแบบ โดยให้เสนอวิธีการทดสอบและแผนการด าเนินงานให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและหรือ
คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาตรวจสอบก่อน 

 

2.2 เสาเข็มเจาะแบบเปียก (Wet Process) 

  เสาเข็มเจาะแบบเปียก (Wet Process) เป็นเสาเข็มที่เหมาะกับสภาพดินที่มีช้ันทรายหรือน้ าใต้ดิน จ าเป็นต้องใช้
ของเหลวช่วยเพิ่มแรงกดดันในหลุมเจาะเพื่อป้องกันไม่ให้หลุมเจาะพัง เส้นผ่านศูนย์กลางของเสาเข็มมีขนาดตั้งแต่ 0.50 เมตร 
ขึ้นไป ไม่จ ากัดความลึกของหลุมเจาะ 

  2.2.1 ข้อก าหนดทั่วไปของวัสดุ (Material Specifications) 

(1) สารละลายเบนโทไนท์อาจจะใช้ประเภท Sodium Form หรือ Calcium Form ก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม 
ผู้รับจ้างสามารถใช้สารละลายโพลีเมอร์แทนได้หากมีผลการทดสอบที่เช่ือถือได้เสนอต่อผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างเห็นชอบอนุมัติให้
ด าเนินการได้ 

(2) การผสมสารละลายเบนโทไนท์ ให้น าเอาผงเบนโทไนท์ผสมกับน้ าสะอาดในถังกวน(Mixer) ที่มีอัตราการ
หมุนของใบกวนประมาณ 2,000 - 3,000 รอบต่อนาที อัตราส่วนผสมระหว่างผงเบนโทไนท์กับน้ าขึ้นอยู่กับความต้องการ ค่า 
Density ของสารละลายที่ต้องการใช้กับดินแต่ละชนิด ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาค่า Density ที่เหมาะสม 

 (3) เมื่อน าสารละลายเบนโทไนท์ไปใช้แล้ว ก่อนที่จะหมุนเวียนกลับสู่ถังเก็บต้องท าความสะอาดก่อนเพื่อ
แยกตะกอนดินทรายออก โดยวิธีการ 

 - ปล่อยให้สิ่งเจือปน  เช่น  ดินทราย  ตกตะกอนเอง 

 - ท าความสะอาดโดยให้สารละลายผ่าน Desander Unit ซึ่งประกอบด้วย Sieve ส าหรับแยกตะกอนหยาบ 
และ Hydro Cyclone (การน าสารละลายมาใช้หมุนเวียนหลายๆ ครั้ง จะท าให้ค่า Density เพิ่มมากขึ้นแต่จะต้องไม่สูงกว่า 1.1 
กรัมต่อลูกบาศก์มิลลิลิตร หากสูงเกินกว่านี้จะต้องท าการแก้ไขคุณสมบัติใหม่ หรือท้ิงสารละลายชุดนี้ไป) 

  (4) ก่อนน าสารละลายเบนโทไนท์ไปใช้งานทุกครั้ง ต้องท าการการตรวจสอบคุณลักษณะของสารละลาย
เบนโทไนท์ให้เป็นไปตาม 

 - ค่า Density มีค่าอยู่ระหว่าง 1.02 - 1.04 กรัมต่อลูกบาศก์มิลลิลิตร 

 - ค่า Apparent Viscosity มีค่าอยู่ระหว่าง 30-90 วินาที 

 - ค่า pH มีค่าอยู่ระหว่าง 9.5 - 12 

 - ค่า Sand Content ต้องมีค่าไม่มากกว่า 6% 

   (5) วัสดุต่างๆ ท่ีใช้ในการหล่อเสาเข็มเจาะแบบเปียก วัสดุมวลรวมของคอนกรีต เหล็กเสริมคอนกรีต สาร
ผสมเพิม่ ตลอดจนวิธีการผลิตคอนกรีตต้องได้มาตรฐาน ค่าแรงอัดประลัยของคอนกรีตต้องเป็นไปตามที่รายการก าหนด 

   (6) คอนกรีตที่น ามาใช้จะต้องเป็นคอนกรีตที่สามารถลื่นไหลได้ดีมีค่าทดสอบความยุบตัว (Slump Test) อยู่
ในช่วง 10.50 - 15.50 เซนติเมตร ทนทานต่อการแยกตัว (Segregation) และการเยิ้ม(Bleeding) ทั้งในขณะเทและหลังการเท
คอนกรีตต้องมีระยะเวลาการเริ่มก่อตัวนานกว่าปกติทนทานต่อสภาวะผิดปกติในช้ันดิน และทนทานต่อการชะล้าง โดยน้ าใต้
ดิน 

 (7) คอนกรีตต้องมีค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผ่านของน้ า (K) ไม่เกิน 10-10 เมตรต่อวินาที 



    (8) กรณีถ้าพบว่าเสาเข็มเจาะอยู่ในพื้นท่ีที่มีชั้นดินฝุ่นแดงชนิดไม่คงรูป (Collapsible Soil) ต้องใช้คอนกรีตที่
มีปริมาณปูนซีเมนต์สูงกว่า 400 - 500 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และอัตราส่วนของน้ าต่อซีเมนต์ไม่เกิน 0.45 

    (9) ผู้รับจ้างต้องควบคุมการผลิตไม่ให้คุณสมบัติของคอนกรีตมีการแปรผันในทุกข้ันตอนการท างาน 

    (10) การลงปลอกเหล็กช่ัวคราว (Temporary Casing) ต้องตรงตามต าแหน่งที่ก าหนดไว้  โดยปลอกเหล็ก
จะต้องมีผิวด้านในท่ีสะอาดปราศจากคราบปูนติด แต่ละท่อนจะต่อกันด้วยเกลียวให้มั่นคงแข็งแรง 

    (11) ให้ใช้กระเช้า (Boring Tackle) เจาะน าเป็นหลุมลึกประมาณ 1.00 เมตร เรียกว่า PreBore ก่อนขณะลง
ปลอกเหล็กจะท าการตรวจวัดค่าความเบี่ยงเบนท้ังแนวราบ และแนวดิ่งโดยค่าความเบี่ยงเบนท่ียอมให้ต้องมีค่าไม่เกินกว่า 

 - ความเบี่ยงเบนแนวราบ 5 เซนติเมตร ส าหรับเสาเข็มเดี่ยว 

 - ความเบี่ยงเบนแนวราบ 7 เซนติเมตร ส าหรับเสาเข็มกลุ่ม 

 - ความเบี่ยงเบนแนวดิ่ง 1 : 100 

    (12) ต้องท าการขุดเจาะดินด้วยกระเช้าเก็บดิน (Bucket) ชนิดมีลิ้นที่ปลายท าการขุดเจาะดินออกจนได้
ระดับความลึกตามที่ก าหนด และต้องขุดให้ได้ขนาดตามก าหนด ห้ามใช้กระเช้าเก็บดินที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดมาตรฐานมาใช้
โดยเด็ดขาด 

    (13) ระหว่างเอาดินขึ้นต้องตรวจสอบว่า ผนังดินพังหรือยุบเข้าหรือไม่ ควรสังเกตเสมอว่าการเจาะดินทุก
ครั้งควรจะได้ความลึกเพิ่มขึ้น และชนิดของดินควรจะเปลี่ยนไปตามความลึก โดยดูเปรียบเทียบกับภาพลักษณะหลุมเจาะ 
(Boring Log) หรือเข็มต้นแรกๆ ท่ีท าแล้ว หากพบว่าเมื่อเจาะดินแล้วความลึกไม่เพิ่มขึ้น หรือชนิดของดินไม่เปลี่ยนก็อาจแสดงว่า
ดินด้านข้างได้พังลงมา จะต้องรีบรายงานแก่ผู้ควบคุมงานทราบทันทีและแก้ไขโดยตอกปลอกเหล็กให้ลึกลงไปอีก ส่วนการวัด
ระยะต้องใช้เทปวัดระยะถ่วงด้วยน้ าหนักเท่าน้ัน 

    (14) ดินที่น าขึ้นมาจากหลุมเจาะต้องน าออกจากบริเวณก่อสร้างโดยเร็ว เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้จะเป็นการ
เพิ่ม Surcharge ต่อเสาเข็มเจาะต้นถัดไป 

   (15) อย่าทิ้งหลุมเจาะไว้นานเกินควรโดยไม่เทคอนกรีต เนื่องจากผิวดินที่กระทบอากาศนานเกินไปจะ
สูญเสียแรงผืดที่ผิวเสาเข็ม (Skin Friction) 

   (16) เมื่อเจาะผ่านระดับดินเหนียวแข็ง (Stiff Clay) ไปแล้ว จะต้องใช้การเจาะแบบเปียกโดยเติมสารละลาย
เบนโทไนท์ ลงไปในหลุมเจาะให้สูงถึงระดับ 2.00 เมตร จากปากหลุม สารละลายนี้จะซึมผ่านเข้าไปในผนังดิน เคลือบผนังหลุม
เจาะ ช่วยสร้างแรงดันภายในหลุมเจาะและปรับเสถียรภาพผนังดินให้ทรงตัวไม่พังง่าย เมื่อเจาะดินถึงระดับความลึกท่ีต้องการ
แล้ว หากพบว่ามีการพังทลายของหลุมเจาะให้ใช้กระเช้าเก็บดินออกจนแน่ใจว่าหลุมเจาะลึกได้ระดับตามที่ก าหนด 

   (17) โครงเหล็กเสริมเสาเข็มต้องได้ขนาดและยาวตลอดต้น ผูกให้แน่นหนาได้รูปตามที่ก าหนด เพื่อป้องกัน
การโก่งงอเมื่อคอนกรีตยุบตัว และก่อนการเทคอนกรีตต้องท าการขยับโครงเหล็กขึ้นลงดู ถ้าเกิดว่าโครงเหล็กติด หรือขยับยาก 
แสดงว่าหลุมเจาะใต้ปลอกเหล็กเกิดการบีบตัวเล็กลง ต้องท าการแก้ไขหลุมเจาะใหม่ 
   (18) การเทคอนกรีตลงในหลุมเจาะ จะต้องเทคอนกรีตผ่านทางกรวยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 15-
20 เซนติเมตร มีความยาวประมาณ 1.50-2.00 เมตร น ามาต่อเรียงกัน และปลายท่อควรจมอยู่ในเนื้อคอนกรตีอย่างน้อย 2.00 
เมตร ขณะเทคอนกรีต สารละลายเบนโทไนท์ จะถูกดันให้ลอยข้ึนมาตลอดเวลาต้องสูบสารละลายเบนโทไนท์ท่ีล้นออกมาจาก
หลุมเก็บไว้เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ ในการเทคอนกรีตให้เทจนเต็มหลุมเจาะต่อเนื่องกันโดยตลอดในคราวเดียวกัน เมื่อเท
คอนกรีตจนได้ระดับท่ีต้องการแล้วจึงถอนปลอกเหล็กออก 

   (19) ขณะท าการถอนปลอกเหล็กต้องอัดลมเข้าไปในหลุมเจาะด้วยเครื่องอัดลม (Air Compressor) เพื่อให้
คอนกรีตแน่นตัวและดันคอนกรีตไม่ให้ติดปลอกเหล็กข้ึนมาในช่วงแรกของการถอนปลอกเหล็ก เมื่อผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง
เห็นว่าแรงฝืดระหว่างคอนกรีตกับปลอกเหล็กน้อยลงแล้วอนุญาตให้ผู้รับจ้างสามารถด าเนินการถอนปลอกเหล็กโดยไม่ใช้



เครื่องอัดลมได้และหากพบข้อผิดพลาดเกิดขึ้นผู้รับจ้างต้องหาทางแก้ไขและเสนอแผนการแก้ไขให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง
และหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบก่อนด าเนินการต่อไป 

   (20) ระดับคอนกรีตที่เทจะต้องเผื่อให้สูงกว่าหัวเสาเข็มที่ต้องการไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร เมื่อถอนปลอก
เหล็กแล้ว หากคอนกรีตมีการยุบตัวจะต้องเติมคอนกรีตเพิ่มให้ได้ระดับดังกล่าวและท าการสกัดคอนกรีตที่มีเศษดินร่วงหล่นลง
ขณะถอนปลอกเหล็กจนถึงเนื้อคอนกรีตที่ดีและได้ระดับท่ีก าหนด หากปรากฏว่าเนื้อคอนกรีตดีอยู่ต่ ากว่าระดับที่ก าหนด ผู้รับ
จ้างต้องท าการหล่อคอนกรีตใหม่เพิ่มจนได้ระดับ 

   (21) เมื่อถอนปลอกเหล็กออกแต่ละท่อน ต้องท าการล้างปลอกเหล็กให้สะอาดโดยทันที เพื่อไม่ให้มีคราบ
ปูนเกาะติดผิวด้านในของปลอกเหล็ก 

   (22) ในการท าเสาเข็มต้นต่อไปต้องอยู่ห่างจากเสาเข็มที่เพิ่งท าแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 6 เท่าของเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเสาเข็ม หรือใกล้เคียงเสาเข็มต้นเดิมที่ท าแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง ความยาวของปลอกเหล็กให้ตอกจนถึง
ระดับดินแข็ง (Stiff to Hard Sandy/Silty Clay) ที่เป็นช้ันดินทึบน้ าและฝังอยู่ในช้ันดินแข็งไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร 

   (23) เมื่อท าการหล่อเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องส่งแบบแสดงต าแหน่งของเสาเข็มทุกต้นที่
หล่อจริงเทียบกับต าแหน่งเสาเข็มที่แสดงในแบบก่อสร้างให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ภายใน 5 วัน 

(24) ผู้รับจ้างจะต้องทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มตามวิธีและจ านวนเสาเข็มที่จะทดสอบที่วิศวกร
ผู้ออกแบบก าหนดไว้ในแบบและรายการประกอบแบบ โดยให้เสนอวิธีการทดสอบและแผนการด าเนินงานให้ผู้ควบคุมงานของ
ผู้ว่าจ้างและหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาตรวจสอบก่อนท่ีจะด าเนินการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม 



งานเสาเข็มตอก 
  เสาเข็มตอก หมายถึง เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อบริเวณสถานท่ีก่อสร้างหรือเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง
ที่หล่อส าเร็จจากโรงงาน หรือไม้ที่ตัดท าเป็นเสาเข็มแล้วตอกลงในต าแหน่งที่ต้องการ ด้วยแรงคนหรือเครื่องจักร ท่ีนิยมใช้กัน
ทั่วไปมี 4 ชนิดคือ 
1.1 เสาเข็มไม้ (Timber Pile) 
  เสาเข็มไม้ (Timber Pile) เป็นเสาเข็มที่ใช้ในงานก่อสร้างขนาดเล็กหรืออาคารช่ัวคราว มีน  าหนักเบาสะดวกในการ
ขนส่ง ราคาไม่แพง ในท้องตลาดระบุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเสาเข็มไม้ที่กลางล าต้นมีหน่วยเป็นนิ วและความยาวมีหน่วย
เป็นเมตร มีขนาดตั งแต่ 3 นิ ว ยาว 3.00 เมตร ถึง 6 นิ ว ยาว 6.00 เมตร หาซื อง่ายมีอยู่ท่ัวไปทั่วทุกภาคของประเทศ 

1.1.1 ข้อก าหนดทั่วไปของวัสดุ (Material Specifications) 
   (1) ไม้ที่น ามาใช้ท าเป็นเสาเข็ม ต้องเป็นไม้เบญจพรรณหรือไม้สนที่ได้มาจากต้นที่แข็งแรงและขณะที่
น ามาใช้ต้องไม่ผุหรือมีราขึ น 
   (2) เสาเข็มไม้ต้องทุบหรือถากเปลอืกออกให้หมด ตาไม้ต่างๆ ต้องตัดให้เรียบเสมอผิวของต้นเสาเข็ม ปลาย
เสาเข็มไม้ต้องใช้เลื่อยตัดเรียบได้ฉากกับล าต้น ตาไม้ในเสาเข็มไม้ต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตาไม้ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 
ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเสาเข็มตรงต าแหน่งที่มีตานั น แต่ต้องไม่เกิน 10 เซนติเมตร 
   (3) เสาเข็มไม้ต้องมีล าต้นตรง การน าเสาเข็มไม้ที่คดมาใช้จะยอมให้ใช้ได้ต้องผ่านการตรวจสอบก่อนโดย
การขึงเชือกจากแนวศูนย์กลางปลายทั งสองข้างของเสาเข็มไม้ถ้าเชือกไม่ล  าออกจากล าต้นจึงจะใช้ได้ 
   (4) ขนาดโตของเสาเข็มไม้ตามที่ระบุไว้ในแบบหรือรายการประกอบแบบ ถือเป็นขนาดเฉลี่ยของเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของเสาเข็มไม้ที่วดัตรงจุดกลางความยาวของเสาเข็มไม้ โดยใช้เทปหรือตลับเมตรพันรอบเสาเข็มไม้ให้ตึง ความยาวที่
ได้ถือเป็นเส้นรอบวงซึ่งเท่ากับ 3.14 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 
   (5) เสาเข็มไม้เมื่อน าไปใช้ในน  าทะเลต้องอาบน  ายารักษาเนื อไม้ (Creosote Oil) เพื่อป้องกันเพรียงและ
แมลงมาเจาะไช 
 
1.2 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส าเร็จ (Precast Prestressed Concrete Pile) 
  เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส าเร็จ (Precast Prestressed Concrete Pile) เป็นเสาเข็มที่ผลิตจาก
โรงงาน เมื่อบ่มคอนกรีตได้อายุแล้ว จึงขนย้ายไปยังสถานที่ก่อสร้าง ผลิตโดยใช้เทคนิคในการดึงลวดรับแรงดึงก่อนเทคอนกรีต
ลงในแบบหล่อ ในขณะที่แรงดึงในลวดยังค้างอยู่ เมื่อคอนกรีตแข็งตัวดีแล้วจึงตัดลวดรับแรงดึงที่ปลายเสาเข็มออก ปัจจุบันมี
หลายลักษณะที่ขายอยู่ในท้องตลาด เช่น รูปสี่เหลี่ยม รูปตัวไอ รูปตัววาย รูปหกเหลี่ยม และรูปกลม เป็นต้น 
  1.2.1 ข้อก าหนดทั่วไปของวัสดุ (Material Specifications) 

(1) เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส าเร็จจะต้องมีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.396-2549 
   (2) เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส าเร็จที่น ามาใช้ต้องมีเนื อที่หน้าตัดที่กดบนดินและรับน  าหนัก
บรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในแบบหรือรายการประกอบแบบ 
   (3) ลักษณะการหล่อเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส าเร็จแต่ละต้นจะต้องหล่อให้ติดต่อกันตลอด
ในครั งเดียว ห้ามมีรอยต่อ คอนกรีตมีแนวตรงสวยงาม ไม่มีรูโพรง ไม่คดงอ รูปร่างภายนอกของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัด
แรงหล่อส าเร็จต้องเหมือนกันตลอดความยาว ส าหรับส่วนปลายเสาเข็มในระยะซึ่งยาวไม่เกิน 1.5 เท่าของความกว้างของ
เสาเข็มยอมให้สอบปลายได้ 
   (4) เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส าเร็จต้องตรงแต่ถ้ามีการคดงอ อนุโลมให้มีระยะคดงอได้ไม่
เกินความยาวของส่วนที่คดงอของเสาเข็มหารด้วย 360 โดยใช้วิธีลากเชือกระหว่างปลายทั ง 2 ข้าง ของส่วนที่คดงอแล้ววัดตั ง
ฉากระหว่างเชือกกับผิวของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส าเร็จส่วนท่ีคดงอ 
   (5) หากเป็นเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส าเร็จกลวงหรือเว้าข้าง รูกลวงหรือส่วนเว้าข้างต้องไม่
ท าให้หน้าตัดเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส าเร็จเสียศูนย์ 

(6) เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส าเร็จต้องแข็งแรงทนทานต่อการตอกของตุ้มตอกเสาเข็มและ
การกระทบกระแทกระหว่างการขนส่งได้ ซึ่งมีความหนาของส่วนท่ีบางที่สุดไม่น้อยกว่า 6 เซนติเมตร 



  (7) เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส าเร็จจะน ามาตอกใช้งานได้ต่อเมื่ออายุของคอนกรีตของ
เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส าเร็จนั น 
    - มีอายุ 28 วัน ส าหรับเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอัดแรงที่หล่อด้วยปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 หรือประเภท 5 
     - มีอายุ 7 วัน ส าหรับเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอัดแรงที่หล่อด้วยปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 
    - ในกรณีที่ต้องการน าเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส าเร็จมาใช้ก่อนก าหนดเวลา ก าลัง
คอนกรีตของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส าเร็จต้องมีค่าไม่น้อยกว่าค่าก าลังของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน ทั งนี  ต้อง
ส่งผลการทดสอบก าลังของคอนกรีตให้ผู้ควบคุมงานเห็นชอบก่อน 
    - ในกรณีที่ใช้สารเคมีผสมเพิ่มเพื่อเร่งก าลังของคอนกรีต ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุม
งานของผู้ว่าจ้างและหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนเพื่อก าหนดอายุของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส าเร็จที่
จะน ามาตอกใช้งาน 
   (8) เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส าเร็จอนุญาตให้ต่อได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 2 ท่อน โดยวิธี
เชื่อมด้วยไฟฟ้าและทั งสองท่อนเมื่อต่อกันแล้วต้องเป็นเส้นตรงเดียวกัน โดยที่ข้อต่อของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อ
ส าเร็จทั งสองท่อนต้องมีลักษณะดังต่อไปนี  
     - ต้องเป็นเหล็กเหนียว 
     - ข้อต่อต้องมีลักษณะเป็นหมวกครอบปลายหัวเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส าเร็จใน
ส่วนท่ีจะต่อกันนั นหรือมีลักษณะคล้ายคลึงกัน และสามารถกันมิให้คอนกรีตที่รองรับข้อต่อนั นแตกในขณะรับแรงกระแทกจาก
การตอกเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหลก็อัดแรงหลอ่ส าเร็จ ข้อต่อนี ให้หล่อยึดติดกับตัวเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส าเร็จ 
และต้องมีเนื อที่หน้าตัดไม่น้อยกว่าเนื อที่หน้าตัดของเสาเข็มที่จุดนั น แต่จะโตเกินขนาดภายนอกของเสาเข็มคอนกรีตเสริม
เหล็กอัดแรงหล่อส าเร็จมิได้ 
     - ต้องมีเหล็กยึดข้อต่อดังกล่าวให้ติดแน่นกับท่อนคอนกรีตเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง
หล่อส าเร็จ จนสามารถรับแรงดัด (Bending Moment) ได้ดีไม่น้อยกว่าส่วนอื่นของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อ
ส าเร็จ 
     - ความหนาของแผ่นเหล็กข้อต่อของแต่ละแผ่น เฉพาะส่วนที่วางประกบกัน ต้องไม่น้อยกว่า 6 
มิลลิเมตร 
    - พื นที่ผิวของข้อต่อส่วนท่ีประกบกันต้องเรียบทั งสองด้านเพื่อให้ประกบกันแนบสนิท 
    - เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส าเร็จในส่วนที่ต่อกัน ต้องได้รับการป้องกันการแตก
ด้วยการเสริมเหล็กปลอกเป็นพิเศษ 
   (9) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส าเร็จมีคุณสมบัติด้อยลงไปกว่าที่
ก าหนดในรายการมาตรฐานนี  ผู้รับจ้างต้องจัดการแก้ไข กรณีที่แก้ไขไม่ได้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนเสาเข็มคอนกรีต
เสริมเหล็กอัดแรงหล่อส าเร็จให้มีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อก าหนดในมาตรฐานนี  ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ นเป็นของผู้รับจ้างทั งสิ น 
   (10) ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตลอดจนการพิจารณาคุณสมบัติของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัด
แรงหล่อส าเร็จให้ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
   (11) เมื่อท าการตอกเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส าเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องส่งแบบ
แสดงต าแหน่งของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส าเร็จ ทุกต้นท่ีตอกจริงเทียบกับต าแหน่งเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก
อัดแรงหล่อส าเร็จที่แสดงในแบบก่อสร้างให้กับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างภายใน 5 วัน 
 
1.3 เสาเข็มพืดเหล็ก (Steel Sheet Pile) 
  เสาเข็มพืดเหล็ก (Steel Sheet Pile) เป็นเสาเข็มที่ท าหน้าที่รับแรงดันด้านข้างเนื่องจากระดับดินสูงไม่เท่ากัน 
ส่วนมากจะใช้กับงานก่อสร้างอาคารใต้ดิน หรือการขุดบ่อก่อสร้างขนาดใหญ่และงานป้องกันการรั่วซึมของทางน  าลอดใต้
อาคาร 

1.3.1 ข้อก าหนดทั่วไปของวัสดุ (Material Specifications) 
   (1) คุณสมบัติของเสาเข็มพืดเหล็กให้ใช้ตามที่ก าหนดในแบบหรือตามที่ระบุในเง่ือนไขรายการประกอบแบบ 



  (2) เหล็กที่จะใช้ส าหรับท าเสาเข็มพืดจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM DESIGNATION A 328-70 
“STANDARD SPECIFICATION FOR STEEL SHEET PILING” Grade - A หรือมีคุณภาพสูงกว่าโดยจะต้องให้โรงงานผู้ผลิต
ออกใบรับรองคุณภาพ และผลการทดลองการยึดเกาะระหว่างแผ่นให้ด้วย 
   (3) ลักษณะ ขนาด รูปตัด ของเสาเข็มพืดเหล็กจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีก าหนดความยาวต้องได้ขนาดหรือ
มากกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อในภายหลัง 
   (4) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ในการตอกเสาเข็มพืดเหลก็จะตอ้งมีคุณภาพดีและได้มาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้าง
เห็นชอบ 
   (5) เสาเข็มพืดเหล็ก ที่น ามาใช้งานต้องเป็นเสาเข็มพืดเหล็กท่ีใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อนกรณีที่จะน าเข็ม
พืดเหล็กที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว มาใช้งานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจ
การจ้างก่อน จึงจะน าไปใช้งานได้ 
   (6) เสาเข็มพืดเหล็ก จะต้องได้รับการออกแบบให้มีการยึดเกาะระหว่างแผ่นอย่างแน่นหนาและต่อเนื่อง
ตลอดความยาว การเจาะรูส าหรับเกี่ยวแผ่นเสาเข็มพืดเหล็กจะต้องห่างจากปลายประมาณ 10 เซนติเมตร 
   (7) ลวดเช่ือมไฟฟ้าส าหรับเช่ือมต่อเสาเข็มพืดเหล็กจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.  49-2528 
“ลวดเช่ือมชนิดเหล็กกล้าเหนียว ซึ่งมีเปลือกหุ้มส าหรับเช่ือมด้วยประกายไฟฟ้า” โดยจะต้องเลือกชนิดและขนาดของลวด
เชื่อมให้เหมาะสมกับงานตามที่ก าหนด 
 
1.4 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Pile) 
  เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Pile) เป็นเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กที่หล่อบริเวณสถานที่
ก่อสร้างและมีความยาวอยู่ระหว่าง 8.00-10.00 เมตร เนื่องจากไม่สามารถขนส่งเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงเข้าไปในสถานที่
ก่อสร้างได้ หรือมีจุดประสงค์อื่นๆ เช่น ท าเสาเข็มสมอเพื่อยึดลวดสลิงในการท าก าแพงป้องกันตลิ่ง รูปร่างของเสาเข็มคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขึ นอยู่กับการออกแบบเหล็กเสริมตามยาว ซึ่งต้องมีความสามารถเพียงพอในการรับโมเมนต์ดัด 
  1.4.1 ข้อก าหนดทั่วไปของวัสดุ (Material Specifications) 
   (1) เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Pile) จะต้องมีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 
395-2524 
   (2) เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กต้องตรงไม่คดงอ และต้องมีเหล็กแกนความยาวอย่างน้อย 4 เส้น 
   (3) เหล็กปลอก ช่วงบริเวณปลายและโคนเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 1.5 เท่าของความกว้างของ
เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กจะต้องใส่เหล็กปลอกให้ถี่ขึ น เพื่อป้องกันการเสียหายเนื่องจากแรงกระแทกในขณะตอก ปริมาตร
เหล็กปลอกจะใช้ไม่น้อยกว่า 0.50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปริมาตรคอนกรีต 
   (4) การหล่อคอนกรีตต้องหล่อให้ติดต่อกันตลอดในครั งเดียว ห้ามมีรอยต่อและต้องไม่มีโพรง 
   (5) เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กจะน ามาตอกใช้งานได้ต่อเมื่ออายุของคอนกรีตของเสาเข็มนั น 
     - มีอายุ 28 วัน ส าหรับเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอัดแรงที่หล่อด้วยปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 หรือประเภท 5 
     - มีอายุ 7 วัน ส าหรับเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอัดแรงที่หล่อด้วยปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 

 - ในกรณีที่ต้องการน าเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กมาใช้ก่อนก าหนดเวลา ก าลังคอนกรีตของ
เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กต้องมีค่าไม่น้อยกว่าค่าก าลังของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน ทั งนี ต้องส่งผลการทดสอบก าลังของ
คอนกรีตให้ผู้ควบคุมงานเห็นชอบก่อน 
    - ในกรณีที่ใช้สารเคมีผสมเพิ่มเพื่อเร่งก าลังของคอนกรีต ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุม
งานของผู้ว่าจ้างและหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนเพื่อก าหนดอายุของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีจะน ามาตอกใช้งาน 
   (6) ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตลอดจนการพิจารณาคุณสมบัติของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กให้
ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
   (7) เมื่อท าการตอกเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องส่งแบบแสดงต าแหน่งของ
เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กทุกต้นท่ีตอกจริงเทียบกับต าแหน่งเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีแสดงในแบบก่อสร้างให้กับผู้ควบคุม
งานของผู้ว่าจ้างภายใน 5 วัน 



   (8) วัสดุต่างๆ ท่ีใช้ในการหล่อเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก วัสดุมวลรวมของคอนกรีต เหล็กเสริมคอนกรีต 
สารผสมเพิ่ม ตลอดจนวิธีการผลิตคอนกรีตต้องได้มาตรฐาน ค่าแรงอัดประลัยของคอนกรีตต้องเป็นไปตามที่รายการก าหนด 
   (9) คอนกรีตที่น ามาใช้จะต้องเป็นคอนกรีตที่สามารถลื่นไหลได้ดีมีค่าทดสอบการยุบตัว(Slump Test) อยู่
ในช่วง 10.50 - 15.50 เซนติเมตร 
 
1.5 การตอกเสาเข็ม 
  การตอกเสาเข็ม จะต้องวางผังและปักหมุดแสดงต าแหน่งที่จะตอกเสาเข็มให้เสร็จเรียบร้อย จึงจะท าการตอกได้และ
ผู้รับจ้างจะต้องน าเสนอขั นตอนและวิธีด าเนินงานให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบ
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานและจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดผลกระทบต่ออาคารใกล้เคียงทุกกรณี 
  1.5.1 การตอกเสาเข็มพืดเหล็ก 
   (1) การจัดวางต าแหน่ง จะต้องจัดวางต าแหน่งของเสาเข็มพืดเหล็กให้ถูกต้องตามที่แสดงไว้ในแบบและ
ต้องตอกให้ได้แนวดิ่ง เสาเข็มพืดเหล็กจะต้องยึดเกาะกับแผ่นข้างเคียงตลอดความยาวประกอบกันเป็นพืดตลอดแนว ในการ
ท างานจะต้องขุดร่องน า หรือท ารางช่วยให้เสาเข็มพืดเหล็กอยู่ในแนวท่ีถูกต้อง 
   (2) เสาเข็มพืดเหล็กทุกแผ่นจะต้องตอกลงไปจนถึงระดับที่ก าหนด และส่วนบนของเสาเข็มพืดเหล็กจะต้อง
อยู่ในระดับตามที่แสดงไว้ในแบบด้วย 
   (3) เครื่องมือ ที่ใช้ในการตอกเสาเข็มพืดเหล็กขึ นอยู่กับลักษณะงานและปริมาณงานประกอบด้วยเครื่องมือ
ต่อไปนี  
     - การกดด้วย Hydraulic Vibrator 

 - Diesel Hammer, Impact Hammer 
 - Vibratory Hammer 
 - Drop Hammer 
 - อื่น ๆ 

   ทั งนี  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างท่ีจะใช้เครื่องมือ
แบบใด 
   (4) การตอกจะต้องใช้วิธีการตอกโดยไม่ก่อให้เกิดการเสียหายต่อเสาเข็มพืดเหล็ก และต้องให้เสาเข็มพืด
เหล็กยึดเกาะกันตลอดทั งแผ่นในการตอกเสาเข็มพืดเหล็กแต่ละแผ่นจะต้องตอกให้ต่อเนื่องจนถึงระดับที่ก าหนดโดยไม่มีการ
หยุด 
   (5) ก่อนท าการตอกเสาเข็มพืดเหล็ก ผู้รับจ้างต้องเสนอ วิธีการตอก รายละเอียดเครื่องบังคับ และเครื่อง
ป้องกันหัวเสาเข็มพืดเหล็ก เพื่อป้องกันการฉีกขาดหรือเสียหายต่อผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
   (6) ในขณะตอกเสาเข็มพืดเหล็กเกิดมีการเสียหายหรือตอกไม่ถูกแนวหรือไม่ได้ดิ่ง จะต้องถอนออก และ
ตอกใหม่ให้ถูกต้อง 
   (7) เสาเข็มพืดเหล็กท่ีลอยตัวเคลื่อนกลับขึ นมาจะต้องตอกกลับลงไปใหม่ 
  1.5.2 การตอกเสาเข็มทั่วไป 
   (1) ปั้นจั่นที่น ามาใช้ในการตอกเสาเข็มต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและมีความกว้างของฐานปั้นจั่นพอที่จะมี
การทรงตัวได้ดีเมื่อยกเสาเข็มขึ นตั ง ชิ นส่วนท่ีประกอบกันขึ นเป็นตัวปั้นจั่นต้องไม่คดงอหรือแตกร้าว ตะเกียบคู่หน้าของปั้นจั่น
ต้องเป็นเส้นตรงและไม่หลวมคลอน 
   (2) เครื่องยนต์ที่ใช้บนปั้นจั่นต้องมีสภาพสมบูรณ์สามารถให้ก าลังได้โดยสม ่าเสมอ ห้ามล้อและที่ห้ามการ
คลายตัวของลวดต้องอยู่ในสภาพที่ใช้การได้โดยปลอดภัย ลวดต้องมีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 514-2531 และมีขนาด
พอเหมาะกับขนาดของน  าหนักเสาเข็มและตุ้มที่ยก และไม่สึกหรอจนส่อให้เห็นว่าจะเกิดอันตรายได้โดยง่าย 
   (3) พื นที่รองรับปั้นจั่นต้องท าให้แข็งแรงพอที่จะรับน  าหนักปั้นจั่น และอุปกรณ์ต่างๆ ได้ โดยขณะตอก
ป้ันจั่นต้องไม่โยกคลอนหรือทรุดตัวลงจนท าให้เสียศูนย์ในแนวดิ่งของตะเกียบบังคับเสาเข็มหรือเกิดแรงเบียดเสาเข็ม 
   (4) ถ้าใช้หมวกเหล็กครอบหัวเสาเข็มในการตอกเสาเข็ม หมวกต้องมีขนาดพอเหมาะกับหัวเสาเข็ม คือไม่
โตกว่าหัวเสาเข็มเกิน 1 เซนติเมตร และภายในหมวกให้ใช้ไม้เนื ออ่อนรองหัวเสาเข็มไดห้นาไม่เกิน 3 เซนติเมตร และเมื่อไม้รอง



ในหมวกแตกยุ่ยจนท าให้ประสิทธิภาพของการตอกลดลงต้องเปลี่ยนไม้รองใหม่ หมวกเหล็กจะต้องมีที่บังคับกับตะเกียบด้วย 
หรืออาจจะใช้วิธีการป้องกันหัวเสาเข็มวิธีอ่ืนก็ได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนจึงจะด าเนินการต่อไปได้ 
   (5) ตุ้มที่ใช้ตอกเสาเข็มต้องมีคุณสมบัติ 

 - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเสาเข็มเท่ากับ 8 นิ ว (20 เซนติเมตร) หรือเล็กกว่าจะต้องมีก าลังขับที่
ลูกตุ้มไม่น้อยกว่า 968 กิโลกรัม-เมตร 

 - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเสาเข็มระหว่าง 8-18 นิ ว (20 – 45 เซนติเมตร) ก าลังขับที่ลูกตุ้ม
จะต้องไม่น้อยกว่า 2,074 กิโลกรัม-เมตร 

 - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเสาเข็มใหญ่กว่า 18 นิ ว (45 เซนติเมตร) ก าลังขับที่ลูกตุ้มจะต้องไม่
น้อยกว่า 3,042 กิโลกรัม-เมตร 

 - น  าหนักของตุ้มอยู่ระหว่าง 0.70 ถึง 2.50 เท่าของน  าหนักของเสาเข็ม 
   (6) ก่อนตอกเสาเข็มต้องปักหมุดแสดงต าแหน่งของเสาเข็มที่จะตอกแต่ละต้นให้ชัดเจนและต้องได้รับการ
ตรวจสอบแนวและระดับให้ถูกต้องจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อน การตอกต้องมีเครื่องบังคับเสาเข็มที่แข็งแรงพอ เพื่อว่า
เมื่อยกเสาเข็มขึ นตั งในที่บังคับเสาเข็ม ปลายเสาเข็มต้องอยู่ตรงศูนย์เสาเข็มที่ท าเครื่องหมายไว้โดยเครื่องบังคับเสาเข็มต้องไม่
เคลื่อนที่หรือหักพังไปจนกว่าปลายเสาเข็มจะจมลงไปในดินแล้วไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร หรือจนกระทั่งผู้ควบคุมงานของผู้
ว่าจ้างเห็นสมควร และอนุญาตให้ส่วนท่ีเหลือไม่จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์บังคับแล้ว 
   (7) เสาเข็มแต่ละต้น จะต้องตอกลงไปโดยต่อเนื่องจนกว่าหัวเสาเข็มจะได้ระดับตามที่ก าหนด ไม่อนุญาต
ให้ใช้หัวฉีดน  า หรือวิธีการอื่นใดนอกจากการตอกโดยปกติ 

 (8) การตอกเสาเข็มต้องพยายามจัดให้แรงกระทบของตุ้มที่มีต่อหัวเสาเข็มถ่ายก าลังไปตามแนวเส้นแกน
ของเสาเข็ม การกระแทกของตุ้มตอกบนหัวเสาเข็มจะต้องลงเต็มหน้าและได้ฉากกับแกนของเสาเข็ม หากอุปกรณ์ในการตอก
เสาเข็มหลวมคลอนก่อให้เกิดแรงกระทบเสาเข็มเบนออกนอกแนวเส้นแกนจนเสาเข็มสะบัดคลอนไปในทางราบแล้วต้องหยุด
การตอกเสาเข็มทันที จนกว่าจะมีการแก้ไขสาเหตุที่ท าให้เสาเข็มสะบัดเสียก่อนหากแก้ไขไม่ได้ต้องเปลี่ยนปั้นจั่นทั งชุด 
   (9) เมื่อเสาเข็มจมเสมอระดับดินแล้วแต่ยังไม่ได้ระดับ ให้ใช้เสาส่งหัวเสาเข็มได้ โดยที่เสาส่งต้องยาวไม่เกิน
กว่าระยะที่หัวเสาเข็มจมดินบวกด้วย 60 เซนติเมตร ในการใช้เสาส่งปลายเสาส่งส่วนท่ีวางอยู่บนหัวเสาเข็มต้องมีที่บังคับไม่ให้
เคลื่อนหลุดออกนอกแนวหัวเสาเข็ม ในขณะตอกให้ใช้วัสดุรองหัวเสาเข็มด้วยไม้เนื ออ่อนหนาไม่เกิน 3 เซนติเมตร ที่บังคับเสา
ส่งต้องมั่นคงไม่โยกคลอนในขณะตอก และในกรณีใช้หมวกครอบหัวเสาส่งต้องไม่มีวัสดุรองทั งภายในและภายนอกหมวกครอบ 
ส าหรับคุณสมบัติของเสาส่งอยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคมุงานของผู้ว่าจ้างและหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างทั งนี เสาส่งไม่ควร
ยาวเกินกว่า 3.00 เมตร 
   (10) การตอกเสาเข็มต้องตอกด้วยความระมัดระวัง รวมทั งต้องจัดหาวิธีป้องกันมิให้เกิดอันตรายใดๆ ต่อ
บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินของอาคารข้างเคียง ความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ นอันมีสาเหตุเนื่องมาจากการตอกเสาเข็ม ผู้รับจ้างต้อง
เป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวนั นแต่ผู้เดียว 
   (11) ขณะตอกเสาเข็มถ้าปรากฏว่าเสาเข็มหักหรือเกิดรอยแตกร้าวด้วยเหตุประการใดๆ ให้ผู้รับจ้าง
รายงานพร้อมเสนอแผนการด าเนินงานแก้ไขให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบเพื่อ
พิจารณาสั่งการต่อไป 
   (12) เสาเข็มคอนกรีตที่หัก ห้ามน ามาใช้ โดยเด็ดขาด 
   (13) การจัดต าแหน่งของเสาเข็มที่จะตอก ต้องให้อยู่ในต าแหน่งที่ก าหนด เมื่อตอกจนได้ระดับแล้วแกน
ของเสาเข็มเบนออกจากแนวดิ่งได้ไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ต่อความยาวเสาเข็ม 30 เซนติเมตร ในกรณีที่เป็นการตอกเสาเข็มเอียง
แกนของเสาเข็มจะเบนออกจากแนวเอียงท่ีก าหนดให้ไม่เกิน 12.5 มิลลิเมตรต่อความยาวของเสาเข็ม 30 เซนติเมตร อย่างไรก็
ตามไม่ว่าในกรณีใด ๆ  จุดศูนย์กลางของหัวเสาเข็มจะเบี่ยงเบนออกจากจุดที่ก าหนดไว้ในแบบ ได้ไม่เกิน 10 เซนติเมตร ถ้า
เป็นชนิดเข็มกลุ่มให้ตอกจากภายในมาสู่ภายนอก 
   (14) ต้องหยุดการตอกเสาเข็มทันที เมื่อมีปรากฏการณ์ในขณะตอกเสาเข็มดังต่อไปนี  

 - เสาเข็มมีอาการสั่นและสะบัดใกล้ระดับผิวดิน 
 - ลูกตุ้มตอกเด้งขึ นโดยเสาเข็มไม่ทรุดจมเลย 
 - หัวเสาเข็มแตกทั งที่ท าการตอกตามปกติ 



(15) ผู้รับจ้างต้องท ารายงานผลการตอกเสาเข็มแต่ละตน้พร้อมทั งแบบแปลนแสดงต าแหน่งเสาเข็มตน้ท่ีท า
การตอกโดยให้ท าการบันทึกรายงานการตอกเสาเข็ม (ระเบียน) ส่งให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและหรือคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง เพื่อพิจารณาว่าเสาเข็มต้นนั นๆ จะสามารถรับน  าหนักบรรทุกได้ตามที่ก าหนดหรือไม่ และบันทึกรายงานการตอก
เสาเข็ม (ระเบียน) จะต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี  

 - เสาเข็มส าหรับอาคารใด 
 - วันท่ีหล่อ วันท่ีตอก 
 - หมายเลขของเสาเข็ม ชนิด และขนาด 
 - ต าแหน่ง ล าดับการตอก ในแต่ละกลุ่ม 
 - ความลึกที่ตอก ระดับหัวเสาเข็ม และระดับปลายเสาเข็มโดยประมาณ (ทันทีที่ตอกเสร็จและ

ภายหลังการตอกเสร็จทั งกลุ่ม) 
 - จ านวนครั งที่ตอกส าหรับ 10 เซนติเมตร สามชุดสุดท้ายหรือระยะจมของเสาเข็มเมื่อตอก 10 

ครั ง สามชุดสุดท้าย 
 - ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือตอก (ชนิด น  าหนักของตุ้มที่ใช้ตอก ระยะยกของตุ้ม หรือพลังงานที่

ตอกของตุ้ม ความถี่ของการตอกหรือยกตุ้ม) 
 - ชนิดและสภาพของวัสดุที่ใช้รองหัวเสาเข็ม 
 - ความยาวที่ต้องต่อ หรือตัดออก 
 - ระยะเยื องศูนย์ของเสาเข็ม 
 - รายละเอียดของอุปสรรคในการท างาน และข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) 

(16) ในกรณีเมื่อตอกเสาเข็มไปจนสุดความยาวของเสาเข็มตามที่ได้ระบุไว้ในแบบรายละเอียดแต่เสาเข็ม
นั นไม่สามารถรับน  าหนักบรรทุกโดยปลอดภัยตามที่ได้ก าหนดแล้ว ผู้รับจ้างต้องเสนอแนวทางแก้ไขให้ผู้ควบคุมงานของผู้
ว่าจ้างและหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการต่อไปโดยค่าใช้จ่ายในการ
นี เป็นของผู้รับจ้างทั งสิ น 
   (17) ถ้าปรากฏว่าเสาเข็มตอกจมลงไมถ่ึงระดับที่ระบุไว้ในแบบ หรือรายการรายละเอียดจะเนื่องจากชั นดิน
แข็งหรือเหตุอื่นใดก็ตาม ผู้รับจ้างต้องรีบแจ้งให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทันที ข้อ
วินิจฉัยของผู้ควบคุมของผู้ว่าจ้างและหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างถือเป็นเด็ดขาด ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยปราศจาก
เงื่อนไขใด ๆ 
   (18) ในกรณีที่ต้องการตอกเสาเข็มด้วยเครื่องตอกชนิดดีเซลแฮมเมอร์ (Diesel Powered Hammer) ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างเสียก่อน 
  1.5.3 ความผิดพลาดในการตอกเสาเข็ม 
  ความผิดพลาดในการตอกเสาเข็มของผู้รับจ้างเกิดขึ นจากการตอกเสาเข็มต้นใดต้นหนึ่งไม่ต่อเนื่องกัน หรือผู้ควบคุม
งานของผู้ว่าจ้างเห็นว่าการตอกเสาเข็มต้นใดไม่ถูกต้อง หรือเกิดความเสียหายใช้การไม่ได้ และผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างสั่งให้มี
การตอกเสาเข็มเสริม ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการตอกเสาเข็มเสริมเพื่อทดแทนต้นที่ช ารุดใช้การไม่ได้ให้สามารถรับน  าหนัก
บรรทุก (Load) แทนต้นที่ช ารุดได้เพื่อให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบและอนุมัติก่อน
การตอกเสาเข็มและจะต้องตัดเสาเข็มที่ใช้ไม่ได้ให้อยู่ในระดับต่ ากว่าท้องฐานรากของอาคารนั นๆ ไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร 
โดยค่าใช้จ่ายทั งหมดเป็นของผู้รับจ้างเองทั งสิ น 
  การตอกเสาเข็มบริเวณดินเหนียว หรือดินตะกอน (Silt) คือดินจ าพวกที่น  าในดินระบายออกได้ช้า เมื่อเสาเข็มแทน
ที่ดินท าให้แรงดันของน  าในดิน (Pore Water Pressure) เพิ่มขึ น ท าให้มีก าลังดันเสาเข็มให้ลอยขึ นมา ถ้าภายหลังการตอก
เสาเข็มเมื่อตรวจสอบระดับแล้วพบว่าเสาเข็มมีการลอยตัวให้ท าการตอกซ  าลงจนถึงระดับเดิม ถ้าเสาเข็มตอกลึกเกินระดับที่
ก าหนดไว้ในแบบผู้รับจ้างจะต้องเสนอวิธีแก้ไขให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อน ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเป็นของผู้รับจ้างเองทั งสิ น ในกรณีนี การต่อเหล็กเสริมให้ใช้วิธีเชื่อมเพียงวิธีเดียวเท่านั น 
คอนกรีตที่จะใช้หล่อเสาเข็มส่วนที่ต่อขึ นมาให้ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดให้ก าลังสูงโดยเร็ว (High Early Strength Cement) ซึ่งเป็น
ปูนซีเมนต์ประเภทท่ี 3 
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