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หมวดที ่ 2  รายการทั่วไป 
 

1. การดำเนินงาน 

1.1 สถานที่ก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างใดท่ีจะทำการก่อสร้างในพ้ืนที่ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์  ผู้รับจ้างจะต้องไปดูสถานที่เพ่ือรับทราบสภาพของสถานที่และตำแหน่งที่จะก่อสร้างซึ่งจะ
กำหนดและชี้ให้ผู้รับจ้างทราบในวันดูสถานที่ 

1.2 โรงงานก่อสร้างผู้รับจ้างจะปลูกสร้างโรงงานชั่วคราวและโรงเก็บวัสดุได้ ณ บริเวณพ้ืนทีก่่อสร้าง
โดยโรงพยาบาลบุรีรัมย์เป็นผู้กำหนดพ้ืนทีใ่ห้เมื่อผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้รับจ้างจะต้องรื้อ
ถอนโรงงานและโรงเก็บวัสดุต่างๆออกไปนอกเขตพ้ืนที่ก่อสร้างและปรับบริเวณให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยจนเป็น
ที่พอใจของคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนส่งงานงวดสุดท้าย 

1.3 ฝีมือและแรงงานผู้รับจ้างจะต้องใช้ช่างที่ฝีมือดีมาทำงานก่อสร้างให้ถูกต้องเรียบร้อยตามแบบรูป
รายการก่อสร้างและได้มาตรฐานการก่อสร้างตามหลักวิชาช่างที่ดีงานบางประเภทที่จำเป็นต้องใช้ช่างผู้ชำนาญ
ในการติดตั้งโดยเฉพาะให้ผู้รับจ้างจัดหาช่างแต่ละสาขามาดำเนินการ 

1.4 คุณภาพของวัสดุวัสดุก่อสร้างทุกชนิดที่นำมาก่อสร้างต้องมีคุณภาพดีได้รับการรับรองจาก มอก.
และถูกต้องตามรูปแบบรายการเป็นของใหม่ไม่ชำรุดแตกร้าวหรือเสียหายและต้องนำมาเก็บไว้อย่างเป็น
ระเบียบในที่ปลอดภัยโดยมิให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมสภาพถ้าปรากฏว่าเกิดความชำรุดเสียหายหรือเสื่อม
คุณภาพห้ามนำมาใช้ทำการก่อสร้างเป็นอันขาดและผู้รับจ้างจะต้องนำวัสดุดังกล่าวออกไปนอกบริเวณพ้ืนที่
ก่อสร้างให้หมด 

1.5 ปัญหาในการดำเนินงาน 
1.5.1 กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้างหรืออุปสรรคในการดำเนินงานให้ผู้รับจ้างสอบถาม

คณะกรรมการตรวจรรับพัสดุเพ่ือพิจารณาก่อนเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างสั่งแก้ไขปัญหาประการใดให้
ผู้รับจ้างปฏิบัติตามทันที 

1.5.2 ถ้าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจพบว่าผู้รับจ้างทำการก่อสร้างไม่ถูกต้องตาม
รูปแบบรายการคณะกรรมตรวจรรับพัสดุมีสิทธิ์สั่งให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการได้ทันที
โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือขอต่อสัญญามิได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

1.5.3 หากปรากฏว่าแบบรูปรายการขาดรายละเอียดที่จำเป็นต้องใช้ในการก่อสร้างคณะ
กรรมตรวจรับพัสดุมีสิทธิ์ให้รายละเอียดเพ่ิมเติมได้แล้วแต่ลักษณะของงานเพ่ือช่วยให้แบบรูปรายการชัดเจน
และผู้รับจ้างจะต้องทำโดยไม่คิดเงินหรือเวลาเพ่ิมแต่อย่างใด 

1.5.4 ในกรณีแบบรูปกับรายการไม่ตรงกันให้ผู้รับจ้างสอบถามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เพ่ือพิจารณาก่อนเมื่อได้รับคำสั่งให้ดำเนินประการใดผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไขโดยผู้รับจ้าง
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น  
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1.6 การวางผังผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการวางผังอาคารโดยทำให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการทุก
ประการเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจว่าถูกต้องแล้วจึงดำเนินการก่อสร้างได้การวัดระยะต่างๆในผังให้
ถือตัวเลขที่แสดงในรูปแบบและหรือระยะศูนย์กลางเสาแต่ละต้นเป็นเกณฑ์ 

1.7 ระดับอาคารการกำหนดระดับ ± 0.00 ม.  ของอาคารจะกำหนดให้ในวันดูสถานที่โดยให้
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1.7.1 ในกรณีที่บริเวณก่อสร้างมีระดับต่ำกว่าถนนซึ่งน้ำท่วมไม่ถึงให้กำหนดระดับ ± 0.00 ม.  
ของอาคารสูงกว่าถนนนั้น  30 ซ.ม.  โดยวัดจากส่วนที่สูงที่สุดของถนนเส้นนั้นซึ่งผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ 

1.7.2 ในกรณีที่บริเวณก่อสร้างอาคารมีระดับสูงกว่าถนนเกิน  30 ซ.ม.  และเป็นถนนที่น้ำ
ท่วมไม่ถึงให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดระดับของอาคารให้แต่ถ้าสูงกว่าถนนไม่เกิน  30  ซ.ม.      ให้ปฏิบัติตามข้อ  
1.7.1 

1.7.3 ในกรณีที่จะใช้อาคารข้างเคียงเป็นจุดอ้างอิงในการทำระดับ ± 0.00 ม.  ของอาคารให้
ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดโดยยึดหลักเกณฑ์ตามข้อ  1.7.1 และ1.7.2 

1.7.4 การถมดินหรือปรับระดับดินโดยรอบอาคารต้องถมหรือปรับให้ถึงระดับ ± 0.00 ม.
ตามท่ีกำหนดไว้ในแบบรูปโดยให้ถือระยะห่างตั้งฉากจากศูนย์กลางของเสาและรอบบ่อเกรอะบ่อซึมบ่อน้ำทิ้ง
เป็นระยะ3.00 ม.หรือตามท่ีแสดงในแบบรูปจากนั้นให้ทำความเอียงลาด  1:1  ส่วนที่เอียงลาดให้ใช้ดินเหนียว
ถมกันดินพังในกรณีที่ท้องถิ่นนั้นไม่มีดินเหนียวอนุญาตให้ใช้ดินลูกรังอัดแน่นแทนได้สำหรับบ้านพักทั้งหมดให้
ปรับระดับดินเหมือนข้างต้นทุกประการแต่ระยะดินถมโดยรอบให้ใช้ระยะตามแบบเป็นเกณฑ์และการถมดินให้
นำดินนอกบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างมาถม 

1.8  ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
1.8.1ให้ผู้รับจ้างติดตั้งไฟฟ้าและอุปกรณ์ตามชนิดและจำนวนที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการ

อุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งในที่ชื้นหรือถูกฝนจะต้องเป็นชนิดที่กันน้ำได้เม่ือเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทดสอบดวง
โคมและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดจนใช้การได้ดี 

1.8.2 ให้ผู้รับจ้างต่อสายไฟฟ้าจากตัวอาคารบรรจบกับสายไฟฟ้าประธาน  (MAIN)  
ภายนอกอาคารจนใช้การได้หรือในกรณีท่ีจะต้องมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ผู้รับจ้างต้องเชื่อมต่อกับหม้อ
แปลงให้ผู้รับจ้างเผื่อความยาวของสายไฟฟ้าจากอาคารจนถึงจุดกำหนดที่จะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งผู้รับจ้าง
จะต้องประสานงานกับมหาวิทยาลัยและได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าก่อน 

1.8.3 การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารให้ปฏิบัติดังนี้ 
-ให้แบ่งออกเป็นวงจรย่อยโดยแต่ละวงจรต้องเป็นไปตามแบบรูปรายการ 
-แต่ละวงจรจะต้องมีอุปกรณ์ตัดตอนควบคุมโดยใช้ฟิวส์หรือสวิตช์ตัดตอนซึ่งจะกำหนดให้ใน

แบบรูปรายการ 
1.8.4 ผู้รับจ้างต้องนำอุปกรณ์ไฟฟ้าตามท่ีกำหนดไว้ในรายการให้คณะกรรมการตรวจการรับ

พัสดุตรวจสอบก่อนเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงติดตั้งได้ 
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1.8.5 ผู้รับจ้างต้องนำใบรับรองการตรวจการเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์จากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคมาให้คณะกรรมการตรวจการจ้างในวันตรวจรับงานงวดสุดท้าย 

การดำเนินงานการติดตั้งไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างตลอดจนการตรวจรับรองของการ
ไฟฟ้าผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 

 
1.9  การทาสีและตกแต่ง 

1.9.1ให้ผู้รับจ้างเลือกใช้สีตามที่กำหนดไว้ในรายการอย่างใดอย่างหนึ่งต้องเป็นสีใหม่ไม่เก็บไว้
นานจนเสื่อมคุณภาพ 

1.9.2 ในการทาสีให้ผู้รับจ้างปฏิบัติดังนี้ 
-ให้หยุดทาสีทุกชนิดในขณะที่มีฝนตกและถ้าสีที่ทาครั้งแรกไม่แห้งสนิทห้ามทาครั้งที่สองทับ

ลงไป 
- ให้ทาสีได้เฉพาะในเวลากลางวันเท่านั้นและการทาสีจะต้องปฏิบัติตามกรรมวิธีให้ถูกต้อง

ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตสี 
- ต้องทาสีให้สม่ำเสมอปราศจากรอยแปรงตอนใดที่สีสองสีชนกันจะต้องตัดแนวให้เรียบร้อย

ทั้งแนวดิ่งและแนวนอน 
- ทาสีรองพ้ืน 1 ครั้งและทาสีจริงทับหน้าอีก 2 ครัง้หรือตามท่ีระบุเป็นอย่างอ่ืนในรายการ

ทาสีทั้งสีรองพ้ืนและสีจริงให้ใช้ชนิดเดียวกัน 
1.9.3 ข้อกำหนดการทาสี 
-พ้ืนที่ทาสีภายใน  หมายถึงงานทาสีผนังภายในห้องโดยรอบ วงกบพร้อมบานประตูและบาน

หน้าต่าง และงานผ้าเพดาน  รวมถึงงานท่อติดตั้งลอยภายในห้องยกเว้นบานกระจกกรอบอลูมิเนียม  ผนัง
กระเบื้องหรือหินแกรนิต หินอ่อน ผิวสแตนเลส หรือลามเินต 

-พ้ืนที่ทาสีภายนอก  หมายถึงงานทาสีผนังภายนอกโดยรอบอาคาร เสาลอย คานและ
โครงสร้างอาคาร วงกบพร้อมบานประตูและบานหน้าต่างภายนอก และงานผ้าเพดาน  และงานผ้าเพดาน  
รวมถึงงานท่อติดตั้งลอยภายในห้องยกเว้นบานกระจกกรอบอลูมิเนียม ผนังกระเบื้องหรือหินแกรนิต หินอ่อน 
ผิวสแตนเลส หรือรามิเนต และพ้ืนระเบียงส่วนที่อยู่ภายนอก หรือผิววัสดุกันซึม 

-ส่วนที่เป็นคอนกรีตและผนังฉาบปูนต้องรอให้ปูนฉาบแห้งสนิทก่อนทำความสะอาดและ
กำจัดสิ่งเปรอะเปื้อนออกให้หมดแล้วจึงทาสีได้ 

-ส่วนที่เป็นไม้ให้ตกแต่งพ้ืนที่จะทาให้เรียบร้อยโดยการอุดรอยชำรุดต่างๆให้สม่ำเสมอขัดด้วย
กระดาษทรายให้เรียบร้อยโดยตลอดแล้วจึงทาสีได้ 

-ส่วนที่เป็นโลหะให้กำจัดสนิมสิ่งเปรอะเปื้อนและฝุ่นออกให้หมดทาสีกันสนิมตามท่ีระบุไว้ใน
รายการทาสี 1 ครั้งแล้วจึงทาสีที่ใช้ทาโลหะโดยเฉพาะทับหน้าอีก 2 ครั้งนอกจากจะระบุเป็นอย่างอ่ืนใน
รายการทาสี 
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1.9.4 การลงน้ำมันตกแต่งผิวเช่นแชลควานิชขี้ผึ้งน้ำมันรักษาเนื้อไม้และอ่ืนๆที่กำหนดไว้ใน
รายการให้ผู้รับจ้างเตรียมพ้ืนผิวที่จะทา   โดยการทำความสะอาดกำจัดคราบสกปรกต่างๆอุดรอยชำรุดขัดด้วย
กระดาษทรายให้เรียบก่อนถ้าเป็นไม้ให้ย้อมสีให้เป็นสีเดียวกันโดยตลอดแล้วจึงทาได้ 

1.10การใช้น้ำ-ไฟฟ้าในกรณีที่ผู้รับจ้างจะใช้น้ำและไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยเพ่ือการก่อสร้างผู้รับจ้าง
ต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยฯก่อนจึงจะใช้ได้และผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินค่าน้ำไฟฟ้าให้แก่มหาวิทยาลัยฯใน
ส่วนที่เกินไปจากค่าน้ำและค่าไฟฟ้าซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯต้องจ่ายเป็นประจำอยู่แล้ว 

1.11การใช้ถนนและบริเวณในกรณีท่ีผู้รับจ้างทำให้ถนนและบริเวณมหาวิทยาลัยฯเกิดการชำรุด
เสียหายผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งงานงวดสุดท้ายโดยผู้รับจ้างจะเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ได้ 

1.12  การใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่กำหนดให้แบบรูปหลายรายการ 
1.12.1     ให้ผู้รับจ้างใช้เฉพาะวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้ระบุหมายเลขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้แล้ว

ในรายการก่อสร้างโดยให้เลือกใช้จากผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประเภทชนิดและขนาดเดียวกัน 

 1.12.2 วัสดุอุปกรณ์ใดที่ยังไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้จด
ทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วหรือมีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วแต่มีผู้
ได้รับอนุญาตไม่ถึงสามรายให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 1.12.3  วัสดุอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในรายการก่อสร้างที่ยังไม่ได้กำหนดเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม
ไว้ให้ผู้รับจ้างใช้ตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดในรายการหมวดอ่ืนๆ 

 
หมายเหตุ  กรณีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ระบุไว้ในรายการก่อสร้างมีหมายเลขใดที่มีการปรับปรุง
หรือแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขมาตรฐานภายหลังการทำสัญญาแล้วให้ถือหมายเลขมาตรฐาน
หรือประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมฉบับล่าสุดเป็นเกณฑ์ 
 
2.วัสดุก่อสร้าง 

2.1  ปูนซีเมนต์ 
2.1.1 ชนิดของปูนซีเมนต์ที่ใช้ผสมคอนกรีตหล่อโครงสร้างทั้งหมดให้ใช้ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์

ประเภทที่ 1  มาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม 
2.1.2 ชนิดของปูนซีเมนต์ที่ใช้ผสมคอนกรีตหล่อส่วนที่ไม่ได้เป็นโครงสร้างเช่นบ่อเกรอะทาง

เท้าฯลฯหรือใช้ผสมปูนก่อปูนฉาบฯลฯให้ใช้ปูนซีเมนต์ผสมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.80-2517 
2.1.3 ให้ใช้ปูนซีเมนต์ที่ผลิตขึ้นใหม่ๆห้ามใช้ปูนซีเมนต์ที่เสื่อมคุณภาพโดยความชื้นและ

แข็งตัวจับเป็นก้อน 
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2.1.4 ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ต่างประเภทผสมคอนกรีตปนกันหรือเทติดต่อกันในขณะที่คอนกรีตที่
เทไว้ก่อนยังไม่แข็งตัว 

 
2.2  ทราย 

2.2.1 ทรายที่ใช้ในการผสมคอนกรีตต้องเป็นทรายหยาบน้ำจืดที่สะอาด (โดยมีฝุ่นปนน้อย
ที่สุด) และไม่มีด่างหรือกรดหรือเกลือเจือปนปราศจากอินทรีย์สารหรือสิ่งสกปรกต่างๆที่จะทำให้คุณสมบัติของ
คอนกรีตเสื่อมเสียทรายหยาบต้องมีขนาด 1.55 ม.ม. ถึง 3 ม.ม. 

2.2.2ทรายที่ใช้ในการผสมปูนก่อหรือปูนฉาบให้ใช้ทรายละเอียดน้ำจืดที่สะอาดทรายละเอียด
ต้องมีขนาด 0.5 ม.ม. – 1.5 ม.ม. 

2.3 หินหินหรือกรวดที่ใช้ในการผสมคอนกรีตต้องไม่มีลักษณะผุหรือเปราะเป็นหินย่อยมีขนาดถูกต้อง
ตามเบอร์  1, 2  เว้นแต่งาน  TOPING  พ้ืน ค.ส.ล.ก้อนสม่ำเสมอไม่คละกันในกรณีที่ใช้กรวดแทนหินขนาด
ของกรวดต้องเท่ากับขนาดของหินและก่อนนำมาใช้ผสมคอนกรีตต้องล้างน้ำสะอาด 

 
2.4 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 

2.4.1เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตต้องเป็นเหล็กใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนมีผิวสะอาดไม่มีสนิมขุม
ไม่เปื้อนสิ่งสกปรกอ่ืนใดไม่มีรอยปริแตกร้าวปีกลูกคลื่นสามารถทนต่อการดัดเย็นโดยไม่มีรอยปริเกิดขึ้นตามผิว 

2.4.2เหล็กเส้นกลมเป็นเหล็กชนิด SR-24 มีคุณภาพตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก. 20-2543 (ห้ามใช้เหล็กรีดซ้ำมอก. 211-2527) 

2.4.3เหล็กข้ออ้อยให้ใช้ตามชั้นคุณภาพ SD-40 มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก. 24-2548 

2.5 เหล็กรูปพรรณเป็นเหล็กโครงสร้างทำด้วยเหล็กกล้าละมุน (MILD STEEL) ซึ่งผลิตออกมามีหน้า
ตัดเป็นรูปต่างๆใช้ในงานโครงสร้างมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังนี้ 

-เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปร้อนชั้นคุณภาพ SM 400 มอก. 1227-2537 
-เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นชั้นคุณภาพ SSC 400มอก. 1228-2537 
2.6 เหล็กกลวงเป็นเหล็กโครงสร้างชนิดมีตะเข็บเชื่อมทำด้วยเหล็กกล้าละมุน (MILD STEEL) 

สามารถเชื่อมได้มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก. 107-2533 ชั้นคุณภาพ HS 41 
2.7 เหล็กแผ่นต้องเป็นเหล็กกล้าละมุน (MILD STEEL) เหนียวไม่มีรอยแตกร้าวไม่มีสนิมขุมส่วนที่

ต้องฝังติดกับเนื้อคอนกรีตต้องไม่เปื้อนสีน้ำมันและสิ่งสกปรกอ่ืนใด 
2.8 น้ำน้ำที่ใช้ในการก่อสร้างต้องใช้น้ำสะอาดไม่มีคุณสมบัติเป็นน้ำกระด้างไม่มีรสกร่อยปราศจาก

อินทรียว์ัตถุเช่นตะไคร่น้ำจอกแหนการก่อสร้างณสถานที่ท่ีมีน้ำประปาให้ใช้น้ำประปาถ้าที่ใดไม่มีน้ำประปา
อนุญาตให้ใช้น้ำจากบ่อคูคลองได้แต่น้ำนั้นต้องมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น 
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2.9อิฐอิฐก่อให้ใช้อิฐที่มีคุณภาพดีโดยทั่วไปเป็นอิฐเผาสุกไม่อ่อนและเปราะผิดปรกติมีขนาดสม่ำเสมอ
แผ่นไม่คดงอจนเกินไปและไม่มีสิ่งสกปรกหรืออินทรีย์วัตถุเกาะติดอยู่ถ้ามีสิ่งสกปรกจับแน่นจะนำไปใช้ในการ
ก่อสร้างไม่ได้ 

2.10 ปูนขาวใช้ปูนขาวที่มีคุณภาพดีเนื้อนิ่มละเอียดไม่มีสิ่งสกปรกเจือปนหรือเป็นก้อนแข็งขนาดของ
เม็ดปูนขาวไม่ต่ำกว่า 0.40 ม.ม. 

2.11  ไม้ 
ไม้ทั้งหมดที่นำมาใช้จะต้องเป็นไม้ที่ไม่มีรูตาแตกร้าวคดโก่งกระพี้มากผิดปกติและต้องผ่านการอบหรือ

ตากแห้งมาแล้วอย่างดี   เป็นไม้ที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่าประเภท  2 
ไม้เนื้อแข็งที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารทั่วไปซึ่งมิได้ระบุชื่อไม้ไว้ในแบบรูปหรือรายการเป็นการเฉพะเมื่อ

จะนำไปใช้ในการประกอบโครงสร้างส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารให้พิจารณาตามบัญชีดังต่อไปนี้ 
 ไม้ที่ใช้ทำวงกบ , ประตูหน้าต่าง   ให้ใช้ไม้ชนิดต่าง ๆ  ดังนี้ 
 
บัญชีที่1 

1. ไม้แดง  Xylixylocarpa tuba 
2. ไม้ประดู่  pterocarpus spp. 
3. ไม้เต็ง  Shoreaobtusa Wall. 
4. ไม้รัง  ShoreasiamensisMiq. 
5. ไม้เค่ียม  Cotyleobium melanoxylon Pierre 
6. ไม้เค่ียมคะนอง  shoreahenryanapierre 
7. ไม้หลุมพอ  Intsiabakeriprain 
8. ไม้กันเกรา  Fagraea fragrans Roxb. 
9. ไม้บุนนาค  Mesua ferrea Linn. 
10. ไม้ตะเคียนทอง  Hopea odorata Roxb. 
11. ไม้ตะเคียนชัน  Balanocarpusheimii king 
12. ไม้ตะเคียนหิน  Hopea ferrea pierre. 
13. ไม้ชัน ,เต็งตานี  shoreathereliipierre ex Laness. 
14. ไม้รกฟ้า  Terminalia alataHeyne ex Roth 
15. ไม้ซากหรือพันซาด  ErythrophleumteysmanniiCraib 
16. ไม้ตะแบกเลือดหรือมะเกลือเลือดterminalia mucronatacraib et Hutch 
17. ไม้กระพ้ีเขาควาย  Dalbergia cultrataGrah. Ex Benth 
18. ไม้เล็ง,หยี  Dialiumcochimchinensepierre 
19. ไม้กาสามปีกตีนนก  Vitex peduncularis Wall. Ex Schauer 
20. ไม้เลียงมัน  BerryaammonillaRoxb. 
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21. ไม้กระถินพิมาน  Acacia tomentosa Willd. 
22. ไม้ขานาง  HomaliumtomentosumBenth. 
23. ไม้แคทราย  Steroospermumneuramthumkurz 
24. ไม้สาธรไม้กระพี้เขาควาย  Millettialeucanthakurz 
25. ไม้มะค่าแต้  SindoraSiamensisTeijsm.exMiq 
26. ไม้ตะแบกใหญ่  Lagerstroemia Duperreana Pierre 
27. ไม้ตะเคียนราก  Hopea Latifolia Syming 
28. ไม้กอหินไม้กะทิต  Phoebe PaniculataNees 
29. ไม้เฉียงพร้านางแอ  CralliabrachiataMerr.  
30. ไม้พลวง  Dipterocarpus tuberculatusRoxb. 

 
3. การเก็บวัสดุก่อสร้าง 
  3.1  การเก็บซีเมนต์และปูนขาวการเก็บซีเมนต์และปูนขาวไว้ในบริเวณก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องสร้าง
โรงเก็บมีหลังคาคลุมและฝากั้นอย่างมิดชิดมิให้ฝนสาดเข้าได้โดยเด็ดขาดและควรยกพ้ืนสูงอย่างน้อย  30  ซ.ม.  
เพ่ือป้องกันน้ำฝนและความชื้นได้เป็นอย่างดี 
  3.2   การกองทรายหินและกรวดให้กองไว้ในที่สะอาดเป็นระเบียบไม่มีสิ่งสกปรกปะปนได้ง่ายหรือมี
น้ำโสโครกไหลผ่านถ้ากองไว้บนดินต้องเก็บกวาดบริเวณที่จะกองให้เรียบร้อยและห้ามใช้ทรายบริเวณท่ีติดกับผิว
ดินหรือที่มีดินปะปนการกองทรายหยาบและทรายละเอียดต้องกองให้ห่างกันส่วนหินหรือกรวดไม่แบ่งกองตาม
ขนาดไม่ปะปนกัน 
   3.3 การเก็บอิฐให้มีโรงเก็บและปูพ้ืนหรือจะวางเรียงในบริเวณท่ีอิฐไม่ถูกสิ่งสกปรกก็ได้ 
  3.4 การเก็บเหล็กให้สร้างโรงเก็บยกพ้ืนหรือจัดหาสถานที่เก็บที่ป้องกันเหล็กไม่ให้ถูกน้ำฝนนำ้
โสโครกกรดด่างเกลือรวมทั้งเศษดินและสิ่งสกปรกได้เป็นอย่างดี 
  3.5 การเก็บไม้ให้สร้างโรงเก็บไม้หรือจัดหาสถานที่เก็บท่ีป้องกันแดดน้ำน้ำฝนความชื้นปลวกได้เป็น
อย่างดีควรอยู่ในที่โปร่งมีลมโกรกได้โดยสะดวก 
  - หมายเหตุการสร้างโรงเก็บวัสดุทุกชนิดผู้รับจ้างจะต้องสร้างให้เสร็จก่อนที่จะนำวัสดุมาในบริเวณ
ก่อสร้าง 
 
4. งานดิน 
  4.1 การขุดดินสำหรับการทำรากฐานหรือขุดบ่อผู้รับจ้างจะต้องป้องกันมิให้ดินเกิดพังทลายโดยการ
ทำลาดเอียงให้พอเหมาะหรือสร้างแผงไม้กั้น 
  ในกรณีที่เกิดอุปสรรคในการขุดดินเช่นพบดินแข็งหรือศิลาขุดต่อไปไม่ได้ตามความลึกในแบบผู้
รับจ้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาก่อนเมื่อได้รับคำสั่งให้แก้ไขประการใดผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไข 



11 
 
  4.2 การถมดินหรือทรายก่อนที่จะถมดินหรือทรายต้องตกแต่งบริเวณให้เรียบร้อยก่อนโดยการเอา
ตอไม้รากไม้หรือเศษไม้ออกให้หมดดินหรือทรายที่นำมาถมต้องไม่มีรากไม้เศษไม้ต้นหญ้ามากเกินสมควรการ
ถมต้องทำเป็นชั้นๆละประมาณ  30  ซ.ม.  แต่ละชั้นต้องพรมน้ำให้ชุ่มและใช้เครื่องอัดกระทุ้ง  (ชนิดใดชนิด
หนึ่งก็ได้ตามความเหมาะสมซึ่งจะกำหนดให้ในขณะที่ทำการก่อสร้าง)  จนได้ระดับที่ต้องการหากดินถมยุบตัว
ภายหลังผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบหรือซ่อมแซมความเสียหาย 
 

5. งานรากฐาน 
 5.1 ความลึกของรากฐานให้ผู้รับจ้างก่อสร้างฐานรากตามที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการความลึก
ของฐานรากให้ถือความลึกจากระดับดินเดิม(ดินที่ยังไม่ถม) เป็นเกณฑ์ในกรณีท่ีพ้ืนดินเดิมมีระดับแตกต่างกัน
มากให้ผู้รับจ้างแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพ่ือพิจารณาก่อนเมื่อได้รับคำสั่งให้แก้ไขประการใดผู้รับจ้าง
ต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไข 
 5.2 การทำฐานรากชนิดตอกเข็มให้ตอกเข็มตามขนาดและระยะห่างที่กำหนดไว้ในแบบรูปหรือ
รายการก่อนเทคอนกรีตจะต้องแต่งหัวเข็มให้เรียบเสมอกันแล้วจึงใส่อิฐหักหรือทรายหรือหิน (แล้วแต่จะ
กำหนดไว้ในแบบ) อัดตามซอกหัวเข็มกระทุ้งให้แน่นแล้วจึงเทคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 ทับหัวเข็มแต่งผิวหน้า
ให้เรียบทิ้งไว้ให้แข็งตัวประมาณ 24 ชั่วโมงนับจากเทคอนกรีตเสร็จแล้วจึงวางตะแกรงเหล็กเพ่ือเทฐานราก
ต่อไป 
 5.3 การทำฐานรากชนิดไม่ตอกเข็มต้องแต่งระดับดินด้านข้างและก้นหลุมให้เรียบแล้วจึงใส่อิฐหัก
หรือทรายหยาบ แล้วเทคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 ทับแต่งผิวหน้าให้เรียบทิ้งไว้ให้แข็งตัวประมาณ 24 ชั่วโมงนับ
จากเทคอนกรีตเสร็จแล้วจึงวางตะแกรงเหล็กเพ่ือเทฐานรากต่อไป 
 5.4 การตั้งไม้แบบฐานรากก่อนเทคอนกรีตฐานรากต้องตั้งไม้แบบให้ได้ขนาดตามขนาดฐานรากที่
กำหนดให้ในแบบรูปเสียก่อนความหนาของไม้แบบไม่ต่ำกว่า 1" 
 
6. งานต่อเชื่อม งานดัดเหล็กงานผูกเหล็กและระยะคอนกรีตหุ้มเหล็ก ให้ปฏิบัติโดยให้ยึดตามมาตรฐาน
สำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน ตามมาตรฐาน ว.ส.ท. 1007-34  (3400 
รายละเอียดเหล็กเสริม) 
 6.1 การดัดเหล็กต้องไม่งอกลับไปมาจนเสียกำลังการงอปลายเหล็กให้ดัดดังลักษณะนี้ 
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 6.2 การดัดเหล็กคอม้าของคานต้องดัดบนม้าดัดเหล็กให้ได้ขนาดถูกต้องก่อนนำไปประกอบในแบบ 
 6.3 การผูกเหล็กสำหรับเหล็กเสริมคานเล็กให้ผูกสำเร็จก่อนนำเข้าประกอบส่วนเสริมคานใหญ่ให้นำ
เหล็กปลอกไปวางก่อนแล้วสอดเหล็กนอนเหล็กคอม้าตามลำดับ 
 6.4 ระยะห่างระหว่างเหล็กเสริมต้องห่างกันพอที่เนื้อคอนกรีตจะลงไปขัดผสานกันโดยสมบูรณ์ถ้า
เหล็กเสริมเป็นชั้นๆให้เว้นระยะระหว่างผิวเหล็กอย่างน้อย 2.5 ซ.มโดยใช้ท่อนเหล็ก Ø 25 ม.มวางขวางและมี
ระยะห่างไม่เกิน1.50 ม. 
 6.5 ลวดผูกเหล็กต้องเป็นเหล็กเหนียวไม่เป็นสนิมขุมการผูกให้ผูกแบบพันสาแหลกบิดเกลียวพอแน่น
แล้วพันปลายเข้าไว้ด้านในเบอร์  18 
 6.6 ก่อนวางเหล็กลงในแบบต้องใช้ลูกปูนซีเมนต์ทราย (1:1) หล่อให้ได้ตามขนาดหนุนระหว่างเหล็ก
กับไม้แบบขนาดของลูกปูนที่ใช้กำหนดดังนี้ 
 ลูกปูนหนุนตะแกรงฐานรากหนาประมาณ8ซ.ม. 
 ลูกปูนหนุนระหว่างเหล็กต่อเหล็กหนาประมาณ  2.5    ซ.ม. 
 ลูกปูนหนุนระหว่างเหล็กกับไม้แบบหนาประมาณ 3   ซ.ม. 
 ลูกปูนหนุนระหว่างเหล็กกับไม้แบบหนาประมาณ(เฉพาะ Slab)หนาประมาณ 2  ซ.ม. 

ลูกปูนหนุนเหล็กท้องคานที่สัมผัสกับดินหนาประมาณ 6. ซ.ม 
ลูกปูนหนุนเหล็กเสริมในเสากับไม้แบบส่วนที่ไม่ได้สัมผัสกับดินหนาประมาณ        3   ซ.ม 
ลูกปูนหนุนเหล็กเสริมในเสากับไม้แบบส่วนที่สัมผัสกับดิน (ตอม่อ)ประมาณ 7 ซ.ม (ให้เพ่ิมเนื้อ

คอนกรีต) 
6.7 การต่อเหล็กสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กให้ยึดตามข้อ 6 เป็นเกณฑ์ 

7. งานคอนกรีต 
 7.1 การผสมคอนกรีต 
  7.1.1 เครื่องมือผสมโดยทั่วไปให้ใช้เครื่องมือผสมแบบถังหมุนด้วยเครื่องยนต์ (Rotating 
Drum Mixer) นอกจากการก่อสร้างปลีกย่อยจึงจะอนุญาตให้ผสมด้วยมือในกระบะได้ 
  7.1.2 วัสดุผสมคอนกรีตซีเมนต์หินหรือกรวดและน้ำต้องมีคุณสมบัติดังได้กล่าวมาแล้วในข้อ 
2.1,2.2 และ 2.3  
  7.1.3 อัตราส่วนผสมคอนกรีตให้ใช้อัตราส่วน 1:2:4 โดยปริมาตรซึ่งจะต้องมีกระบะตวงให้ได้
อัตราส่วนผสมตามที่กำหนดการผสมต้องผสมคลุกเคล้าซีเมนต์ทรายหินหรือกรวดและน้ำให้เข้ากันโดยทั่วถึง
เนื้อเดียวกัน 
  7.1.4 กรณีท่ีใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยสูงให้ผู้รับจ้างดูในรายการหมวดที่ 3 
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7.2 การเทคอนกรีต 
 7.2.1ก่อนเทคอนกรีตลงในแบบผู้รับจ้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจจ้างตรวจดูแบบขนาด

ของเหล็กการผูกและวางเหล็กถูกต้องเรียบร้อยต้องล้างแบบให้ชุ่มน้ำก่อนเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็น
ว่าถูกต้องและเรียบร้อยแล้วจึงให้เทคอนกรีตได้ 

7..2.2 คอนกรีตต้องผสมเสร็จใหม่ๆห้ามใช้ที่ผสมไว้นานกว่า 30 นาที 
 7.2.3 ต้องใช้เครื่องมือสั่นคอนกรีต  ( VIBRATOR ) ในการเทคอนกรีตทุกครั้งยกเว้นแต่ละ

กรณีท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างอนุญาตให้ใช้เครื่องมือชนิดอื่นแทนได้ขณะเทต้องไม่เร็วเกินไปและไม่ช้า
เกินไปเพราะถ้าเร็วเกินไปคอนกรีตจะไม่ยุบตัวและถ้าช้าเกินไปส่วนผสมจะแยกกันและพึงระวังอย่าให้เครื่อง
สั่นไปกระทบเหล็กเสริมจนหลวมหรือหลุดออกจากตำแหน่งที่อยู่ 

  7.2.4 การเทคอนกรีตที่ไม่สามารถหล่อให้เสร็จในคราวเดียวได้ต้องเตรียมผิวต่อสำหรับการเท
ครั้งต่อไปโดยกั้นไม้ตรงๆตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ดังนี้ 

-เสาให้เทถึงระดับต่ำจากท้องคาน  3 ซ.ม 
-คานให้เทถึงกลางคานโดยใช้ไม้ก้ัน 
-พ้ืนให้เทถึงกลางแผ่นโดยใช้ไม้ก้ัน 

 ขณะที่ผิวต่อก่อตัว (Setting ) พอหมาดๆให้ตกแต่งผิวต่อโดยใช้แปรงโลหะปัดปูนทรายออก
จากผิวหินให้หมดแล้วใช้น้ำล้างให้สะอาดหาสิ่งของที่สะอาดเช่นผ้าคลุมไว้เมื่อเทต่อให้ตรวจดูความสะอาดอีก
ครั้งหนึ่งและราดน้ำให้ชุ่มก่อนเท 

 7.2.5 การเทคอนกรีตตามส่วนของโครงสร้างต่างๆต้องปฏิบัติดังนี้ 
-การเทหล่อคานยาวให้เทจากเสารับทั้งสองออกไปบรรจบที่กลางคาน 
-การเทหล่อคานยื่น ( Cantilever  Beam ) ให้เทจากโคนคานไปหาปลายคาน 
-การเทพ้ืนหรือกันสาดที่ติดกับคานต้องเทให้เสร็จในคราวเดียวกัน 
 

8. งานไม้แบบ 
 8.1 ไม้แบบต้องเป็นไม้ที่มีการยืดหดตัวได้น้อยที่สุด ( ไม่เกิน 0.20% ) ไม่ดูดน้ำมากเกินไปหนาไม่น้อย
กว่า 1” ไม่บิดเบี้ยวโค้งงอไม้แบบที่ใช้หล่อคอนกรีตรูปพรรณหรือลายวิจิตรอนุญาตให้ใช้ขนาดอ่ืนได้ตามความ
เหมาะสม 
 หมายเหตุอนุญาตให้ใช้แผ่นเหล็กแทนไม้แบบได้โดยต้องปฏิบัติตามหลักวิชาช่างที่ดี 
 8.2 การประกอบไม้แบบ. ต้องประกอบไม้แบบให้แนบสนิทไม่ให้มีรูรั่วที่จะทำให้น้ำปูนไหลออกมาได้
ต้องติดตั้งอยู่ในลักษณะที่มั่นคงแข็งแรงทนต่อความดันของเนื้อคอนกรีตและแรงกระแทกกระทุ้งของเครื่องสั่น
คอนกรีตได้อย่างดีขนาดและระดับต้องถูกต้องตามรูปแบบ 
 แบบหล่อต้องทำให้ถอดแบบได้ง่ายมีช่องสำหรับล้างแบบหรือเทคอนกรีตห้ามใช้ดินอุดภายในแบบไม้
แบบต้องสะอาดไม่เปื้อนสีน้ำมันหรือสิ่งสกปรกอ่ืนใดที่ทำให้คอนกรีตเสื่อมคุณภาพ 
 ในระหว่างที่คอนกรีตเริ่มแข็งตัวในไม้แบบห้ามกระทบกระเทือนไม้แบบเป็นอันขาด 
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 8.3 การถอดไม้แบบจะกระทำได้ตามลักษณะโครงสร้างและระยะเวลาดังต่อไปนี้ 

- แบบด้านข้างของเสาคานกำแพงถอดเมื่อครบ2วัน 
- แบบด้านล่างรองรับพื้นกันสาดคานถอดเมื่อครบ 15 วันแต่จะต้องค้ำกลางพ้ืนปลายกันสาดกลางคาน

ต่อไปอีก 14 วัน 
โครงสร้างบางส่วนที่จำเป็นต้องถอดแบบต่างจากเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้นให้ผู้รับจ้างสอบถามจาก

กรรมการควบคุมงานก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงถอดได้ 
เมื่อถอดไม้แบบออกแล้วผู้รับจ้างต้องแจ้งให้กรรมการควบคุมงานตรวจก่อนถ้าปรากฏว่ามีสิ่งบกพร่อง

เช่นคอนกรีตมีรูพรุนหรือเหล็กผิดลักษณะจะต้องแจ้งให้กรรมการควบคุมงานพิจารณาแก้ไขส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างนั้นให้เรียบร้อยก่อน 

การซ่อมแซมคอนกรีตที่มีรูพรุนให้ใช้ซีเมนต์:ทราย =1:1  ผสมน้ำเหลวพอควรอุดให้เรียบเป็นผิว
เดียวกันก่อนอุดต้องราดน้ำปูน ( น้ำ +ปูนซีเมนต์ ) ที่ผิวคอนกรีตให้ชุ่ม  หรือใช้วัสดุอื่นตามที่คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างพิจารณากำหนด 

9 . การรักษาคอนกรีต 
 ภายใน 24 ชั่วโมงท่ีคอนกรีตยังไม่แข็งตัวต้องป้องกันคอนกรีตไม้ให้ถูกแดดน้ำหรือฝนและห้าม
กระทบกระเทือนใดๆท้ังสิ้นหลังจากท่ีถอดไม้แบบออกแล้วให้บ่มคอนกรีตอย่างน้อย 7 วันถ้าเป็นเสาหรือคาน
ใช้กระสอบคลุมและลาดน้ำใช้ชุ่มอยู่ตลอดเวลาส่วนที่เป็นพ้ืนหรือกันสาดให้ใช้น้ำเทราดให้ชุ่มหรือขังน้ำไว้หรือ
ใช้วิธีการอ่ืนๆตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร 

10. งานก่ออิฐถือปูนและฉาบปูนให้ปฏิบัติดังนี้ 
  10.1อิฐหรือซีเมนต์บล็อกหรือคอนกรีตบล็อกที่จะนำไปก่อต้องราดน้ำให้ชุ่ม 

10.2ส่วนผสมของปูนให้ได้สัดส่วนดังนี้ 
 1.  ปูนก่อทั่วไป 

ซีเมนต:์ปูนขาว:ทรายหยาบ 1:1:2 ( โดยปริมาตร) 
 2. ปูนกรุผนังกระเบื้องเคลือบและปูกระเบื้องพ้ืน-    
ซีเมนต:์ทรายละเอียด  1:2   ( โดยปริมาตร ) 
 3. ปูนฉาบผิวหน้าภายใน 
ซีเมนต:์ปูนขาว :ทรายละเอียด  1:1:2 - 4 ( โดยปริมาตร ) 
 4. ปูนฉาบผิวหน้าภายนอก 
ซีเมนต ์:ปูนขาว:ทรายละเอียด 1:1:5  ( โดยปริมาตร) 
 5. ปูนฉาบกันน้ำ 
ซีเมนต:์ทรายละเอียด  1:1 ( โดยปริมาตร ) 
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10.3 การผสมปูนขาวและทรายสำหรับฉาบจะต้องหมักไว้ไม่น้อยกว่า 24 ซ.มและเมื่อนำมาผสมกับ
ซีเมนต์ถ้านานเกินกว่า  1 ชั่วโมงห้ามใช้ 

10.4 การฉาบปูนผิวภายนอกและภายในต้องหนาประมาณไม่น้อยกว่า 1 ซ.มและการฉาบปูนเหนือกัน
สาดกันน้ำต้องหนาประมาณ   5 ซ.ม 

10.5 แนวปูนก่อต้องหนาประมาณไม่น้อยกว่า 1 ซ.มการเรียงก่อต้องกดวัสดุก่อให้แน่นและใช้เกรียง
อัดปูนตามซอกไม่ให้มีรูแนวก่อต้องได้ระดับผืนผนังที่ก่อต้องเรียบและได้ดิ่งแลดูเป็นระดับเดียวกันทั้งทางนอน
และทางตั้ง 

10.6การก่อผนังทั่วไปจะต้องใส่เอ็นค.ส.ล.โดยใช้เหล็กเสริม 2 Ø   6  มม. ระยะห่าง   20  ฃม. การใส่
เอ็นค.ส.ล. ให้ใส่ตรงตำแหน่งต่อไปนี้ 

-ผนังก่อผืนใหญ่ต้องมีเอ็นทั้งแนวตั้งและแนวนอนต่อพ้ืนที่ไม่เกิน   6 ตร.ม.  ยกเว้นจะระบุไว้
เป็นอย่างอ่ืนในแบบรูปหรือรายการหมวดที ่ 2 

-รอบวงกบประตูหน้าต่างช่องลมและช่องแสงที่ระบุไว้ในแบบรูปหรือรายการหมวดที่  2 
-ตรงมุมห้องที่ผนังก่อชนกันหรือสิ้นสุดผนัง 
ในการใส่เอ็นค.ส.ล.  ไม่ว่าจะเป็นทางตั้งหรือทางนอนจะต้องเสียบเหล็ก 2 Ø   6  มม. ไว้ใน

เสาและคาน  ( แล้วแต่กรณี )  ล่วงหน้าก่อนเทคอนกรีต 
หมายเหตุในกรณีท่ีผู้รับจ้างมีความประสงค์ท่ีจะใช้น้ำยาสำหรับผสมปูนทรายเพิ่มความ

เหนียวลื่นเพ่ือใช้ในงานหล่อหรือฉาบแทนปูนขาวให้ผู้รับจ้างเสนอชนิดของน้ำยาที่ใช้ต่อคณะกรรมการตรวจ
การจ้างเพ่ือพิจารณาก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงใช้ได้ 
 
11.  งานตกแต่งพื้นค.ส.ล. 

11.1 พ้ืนค.ส.ล.  ที่จะต้องปูทับด้วยวัสดุอื่นๆเช่นโมเสกหรือกระเบื้องต้องปรับระดับพื้นให้เรียบและได้
ระดับเดียวกันด้วยปูนทราย  (ปูนซีเมนต์+ทราย) โดยให้มีความหนาไม่เกิน  2  ซ.ม. 

11.2  พ้ืนค.ส.ล.  ที่วางบนดนิทั้ง  Slab  on  Ground และ Slab  on   Beam  ให้ผูร้ับจ้างอัดทราย
ให้แน่นหนาประมาณ   10   ซ.ม.  ปูด้วยแผ่นพลาสติกอย่างหนารอยต่อซ้อนกันไม่น้อยกว่า   10  ซม.   ก่อน
เทคอนกรีตและเสริมเหล็กตามที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการ 

 
12.ขอบเขตงานอ่ืนๆ 
 12.1สถานที่ทำการชั่วคราวของผู้รับจ้างณสถานที่ก่อสร้างให้จัดสร้างหรือจัดหาห้องปฏิบัติงานพร้อม
ครุภัณฑ์และห้องสุขาให้แก่เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างของโรงพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
 12.2 ให้ผู้รับจ้างทำตารางดำเนินการก่อสร้าง ( Work  Schedule) ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง  1  
ชุดพร้อมทั้งจัดบอร์ดแจ้งการปฏิบัติงานประจำวัน 
 12.3 ผู้รับจ้างจะต้องนำตัวอย่างวัสดุหรืออุปกรณ์หรือแคตตาล็อกที่เลือกใช้ตามรายการที่กำหนดส่ง
คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงดำเนินการได้ 
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 12.4 ในกรณีที่การก่อสร้างอยู่ใกล้อาคารอื่นๆที่มีอยู่เดิมให้ล้อมรั้วโดยรอบบริเวณท่ีก่อสร้างอาคาร
และท่ีพักคนงาน 
 12.5 อาคารสูงเกิน   3   ชั้นที่ก่อสร้างใกล้อาคารอ่ืนต้องมีเครื่องป้องกันในแนวดิ่งโดยรอบอาคารที่
ก่อสร้าง 
 12.6 ในกรณีที่งานก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่  1  ล้านบาทข้ึนไป   ให้มีการติดตั้งแผ่นป้ายแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างโดยให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ 

1) รายละเอียดของป้าย   ประกอบด้วย 
1.1 ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมประทับตรา 

(ถ้ามี) 
1.2 ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง 
1.3 ปริมาณงานก่อสร้าง 
1.4 ชื่อ  ที่อยู่  ผู้รับจ้าง   พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
1.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการก่อสร้าง 
1.6 วงเงินค่าก่อสร้าง 
1.7 ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 

                 2)    สำหรับงานก่อสร้างทาง   คลองหรือลำน้ำ   ต้องมีท่ีติดตั้งป้าย   ณ  จุดเริ่มต้นและ
จุดสิ้นสุดงานอย่างน้อย  2  จุด 
 12.7  ให้ผู้รับจ้างส่งแบบก่อสร้าง As-built Drawing และ Flash Drive บันทึกข้อมูลแบบก่อสร้าง
จริงต้นฉบับจำนวน 1 ชุด   และสำเนา  3  ชุด ให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 12.8   สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดต้องใช้ยี่ห้อเดียวกันทั้งหมด  ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้
ยี่ห้ออ่ืนประกอบต้องนำเสนอต่อคณะกรรมาการตรวจรับพัสดุพิจารณาการอนุมัติวัสดุก่อน 
 
13. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของผู้รับจ้าง  ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ 

13.1 ค่าปรับกรณีทำงานเกินกว่าระยะเวลาตามสัญญาจ้างให้ยึดตามสัญญาจ้าง  
13.2 ค่าควบคุมงานนอกเวลา  

  การปฏิบัติงานนอกเวลา  ต้องแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเพ่ือขออนุมัติ  ทั้งนี้
สำหรับการก่อสร้าง  นอกเวลาราชการ คือ วันจันทร์ถึงอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา  17.00 น. เป็นต้นไป  ผู้รับจ้างต้อง
จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ควบคุมงาน (กรณีที่ผู้ว่าจ้างจ้างผู้ควบคุมงานภายนอกหน่วยงาน) ในอัตราวันละ  300 
บาท/คน  โดยศูนย์ประสานงานก่อสร้างจะจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมงานไม่เกิน  2 คน/งาน/วัน  ตามความจำเป็น
เช่น  กรณีการเทคอนกรีตการเดินสายไฟฟ้าภายนอกอาคาร หรืออ่ืน ๆ 

13.3 ค่าควบคุมงานกรณีดำเนินการก่อสร้างหลังหมดสัญญาจ้าง 
13.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงาน  ผู้รับจ้าง  และ

ผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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1) เอกสารการประชุม 
2) บันทึกควบคุมงานประจำวัน 
3) เครื่องดื่มและอาหารว่าง 

13.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารประกอบการส่งงวดงานประจำงวด  
13.6 ค่าใช้จ่ายในการส่งวัสดุส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อขออนุมัติ 
13.7 ค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุ  กำลังวัสดุงานระบบและอ่ืน ๆ 
13.8 ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า 

การใช้น้ำประปา และไฟฟ้าของพ้ืนที่ก่อสร้าง  กรณีติดตั้งมิเตอร์  ผู้ว่าจ้างคิดค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
1) ค่าน้ำประปา  หน่วยละ 15  บาท  (หรือผู้ว่าจ้างกำหนดภายหลัง) 
2) ค่าไฟฟ้า  หน่วยละ   6  บาท  (หรือผู้ว่าจ้างกำหนดภายหลัง) 
3) ชำระเงินทุกสิ้นเดือนที่งานการเงินโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

13.9 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Shop Drawing  As-built  Drawing และสำเนา 
13.10 ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใด  ที่เรียกเก็บจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง   เช่น  

เทศบาล  ทางหลวง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การประปาส่วนภูมิภาค  โทรศัพท์  เป็นต้น  
13.11 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามสัญญาจ้าง   

 


