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หมวดที่ 1 
เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน 

 ขั้นตอนและรายการทั่วไปในการปฏิบัติงานในการก่อสร้างฉบับน้ี  ใช้ประกอบกับแบบและรายการ
ประกอบแบบในการก่อสร้างของ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา ซึ่งมีรายละเอียด
ดังน้ี 
1.  ความสัมพนัธ์ของสญัญาและเอกสารแนบท้ายสญัญา 

       1.1  สิ่งต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในรายการประกอบแบบก่อสร้าง แต่มิได้แสดงไว้ในแบบรูปก่อสร้างหรือ 
แสดงไว้  ในแบบรูปก่อสร้าง แต่มิได้กำหนดไว้ในรายการประกอบแบบก่อสร้าง ให้ถือเสมือนว่าได้แสดงไว้แล้วทั้ง
สองแห่ง หรือไม่ได้ระบุไว้ในแบบหรือรายการประกอบแบบ แต่เป็นสิ่งที่ต้องกระทำตาม ขั้นตอนของงานตามปกติ
เพ่ือให้งานเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิชา วัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องและรวดเร็ว ผู้รับจ้าง
จะต้องทำงานน้ันๆ โดยไม่คิดค่าจ้างและเวลาเพ่ิมอีก      

  1.2  ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา (เช่น แบบ, รายการประกอบแบบ, ประมาณการ, คำ 
ช้ีแจงในการนำดูสถานที่ ) ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญา ให้ใช้ข้อความในสัญญาบังคับและ ในกรณีที่
เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง  และให้ถือว่าคำวินิจฉัย
ของผู้ว่าจ้างเป็นที่สิ้นสุด 

       1.3  ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้าง  และรายการประกอบแบบก่อสร้าง 
ก่อนและระหว่างดำเนินการหากพบอุปสรรคข้อขัดข้อง, ข้อขัดแย้ง,  ไม่ชัดเจน,  คลาดเคลื่อน  ให้ผู้รับจ้างแจ้งต่อผู้
ว่าจ้าง เพ่ือขอคำวินิจฉัยทันทีก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างในส่วนน้ันต่อไป  และให้ถือว่าคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเป็น
ที่สิ้นสุด  หากผู้รับจ้างเพิกเฉยไม่ดำเนินการตามท่ีกล่าวข้างต้น  และยังคงดำเนินการก่อสร้างต่อไปโดยไม่ถูกต้อง
ตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้างหรือก่อให้เกิดผลเสียหายใด ๆ ขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขให้
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง  โดยไม่ถือเป็นขั้นตอนในการต่ออายุสัญญา หรือเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิม 
 
2.  การรับฟังแนวทางปฏิบัติงาน 

เมื่อผู้รับจ้างได้ลงนามในสญัญา ขอให้ติดต่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติงาน และขอรับแบบฟอร์มต่างๆ  
ตลอดจนรายช่ือเจ้าหน้าที่ที่จะติดต่อประสานงานได้ที่ ห้องพัสดุ ช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 113 หมู ่12 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด 45120  
หมายเลขโทรศัพท์  0-4355-6001-8     
หมายเลขโทรสาร            0-435- 6009 
Website   http://www.reru.ac.th 
E-mail              anun_2521@hotmail.com , aob_zoon@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  กฎหมายเก่ียวกับการดำเนนิการก่อสรา้ง 
 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ประกาศ ระเบียบ บทบัญญติัและกฎหมายอ่ืนๆ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด เทศบาล สุขาภิบาล หน่วยงานราชการและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินการก่อสร้าง ทั้งที่มี
อยู่ในปัจจุบันและแก้ไขเพ่ิมเติมภายหลัง  
 
4.  การขออนญุาตเข้าทำงาน 
 เมื่อผู้รับจ้างจะเร่ิมเข้าทำงาน จะต้องขออนุญาตเข้าทำงานทันทีในโอกาสแรก โดยทำหนังสือถึง
หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ ในการผ่านเข้า-ออก พ้ืนที่ ผูร้ับจา้งจะต้องปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
และมาตรการรักษาความปลอดภัย ที่หน่วยเจ้าของพ้ืนที่กำหนด และจะต้องปฏิบัติงานอยู่ในเฉพาะพ้ืนที่ที่
เก่ียวข้อง เท่าน้ัน 
 
5.   เวลาในการปฏิบัติงานของผู้รบัจ้าง 
 เวลาทำงานก่อสร้างปกติของผู้รับจ้างที่กำหนดไว้ในสัญญา คือ 08.00-17.00 น. ของทุกวัน ในกรณีทีผู่้
รับจ้างมีความจำเป็นต้องทำงานล่วงเวลานอกเหนือจากกำหนดนี้ ให้ขออนุญาตจากหน่วยเจ้าของพ้ืนที่ (ผ่านผู้
ควบคุมงาน)  
 กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าทำงานในเวลาปกติที่กำหนดไว้ได้ เน่ืองจากสาเหตุที่กำหนดไว้ในเรื่องการ
ขอขยายเวลา ผู้รับจ้างสามารถอ้างเหตุน้ีเพ่ือการขอขยายเวลาตามสัญญาได้ โดยปฏิบัติตามแนวทางการขอขยาย
เวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ (การขอขยายเวลา) 
 
6.  สำนักงานสนามและสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว (ถ้ามี) 
 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีสำนักงานสนาม และสิ่งปลูกสร้างช่ัวคราว เพ่ือใช้อำนวยความสะดวกในการก่อสร้าง 
สำหรับการขออนุญาตปลูกสร้าง ให้ขออนุญาตโดยตรงจากหน่วยเจ้าของพ้ืนที่ สิ่งปลูกสร้างที่ผู้รับจ้างต้องจัดให้มี 
ประกอบด้วย 

  6.1  สำนักงานสนาม ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีสำนักงานสนาม สำหรับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง กรรมการ
ตรวจการจ้าง และสำนักงานของผู้รับจ้าง โดยสำนักงานสนามควรมีขนาดเหมาะสมกับขนาดของโครงการ พร้อม
ด้วยไฟฟ้า ประปา ห้องน้ำส้วม อุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็น  
   สำหรับตำแหน่งที่ต้ังควรอยู่ในที่มองเห็นบริเวณสถานท่ีก่อสร้างได้ทั่วถึงหันหน้าเข้าหาตำแหน่ง
อาคารที่จะก่อสร้าง ไม่กีดขวางการจราจร หรือ การก่อสร้างในโครงการ เข้าออกได้สะดวก ทั้งน้ีให้ส่งแบบร่าง
สำนักงานสนามให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อน ขออนุญาตหน่วยเจ้าของพ้ืนที่   

  6.2  เรือนพักคนงาน  อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยเจ้าของพ้ืนที่ หรือจะแจ้งให้ทราบในการนำดูสถานที่  
โดยจะบันทึกสิ่งที่ช้ีแจงให้ผู้รับจ้างไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

  6.3 โรงเก็บพัสดุ ตัวอาคารควรมิดชิดกันแดดกันฝนได้ดี สามารถจ่ายวัสดุไปยังหน้างานได้สะดวกรวดเร็ว 
มีการจัดเก็บแยกประเภทโดยชัดเจน เพ่ือสะดวกในการเบิกจ่าย และตรวจนับจำนวน ควรมีการจัดแยกวัสดุ
เช้ือเพลิงไว้ต่างหาก และมีเครื่องมือป้องกับอัคคีภัยอย่างเพียงพอ  

  6.4  ห้องน้ำ-ส้วม ต้องเลือกบริเวณท่ีเหมาะสม ไม่มีปัญหากับบริเวณข้างเคียง ต้องมิดชิด และควรรักษา
ความสะอาด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ข้อกำหนดสวัสดิการเก่ียวกับสุขภาพและอนามัยของลูกจ้าง 

   
 7.  การใช้อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นที่พักอาศัย 

     ผู้รับจ้างจะต้องปลูกสร้างอาคารท่ีพักอาศัยช่ัวคราวให้แก่เจ้าหน้าที่ และของคนงานของผู้รับจ้างใน
บริเวณที่หน่วยเจ้าของพ้ืนที่กำหนด (ห้ามใช้อาคารที่ก่อสร้างเป็นที่พักอาศัย ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างกรณี
จำเป็น)  



8.  สิ่งของประจำสถานท่ีก่อสร้าง 
    ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาสิ่งของต่างๆ ไว้ ณ สถานที่ ก่อสร้างและดูแลให้มีสภาพที่ดีดังน้ี 

       8.1  พิมพ์เขียว/ขาว แบบและรายการประกอบแบบก่อสร้างทั้งหมด เรียงตามลำดับเก็บไว้เป็นเล่ม 
จำนวน  1 ชุด 

       8.2  สำเนาสัญญาจ้างเหมา พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง จำนวน 1 ชุด 
       8.3  โต๊ะสำหรับใช้อ่านแบบ จำนวนไม่น้อยกว่า  1 ตัว 
       8.4  หมวกนิรภัยชนิดใช้ในการตรวจงานก่อสร้างพร้อมสายรัดคาง จำนวนเพียงพอต่อการใช้ตรวจงาน

ของกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน 
  8.5  กระดานไวท์บอร์ด ขนาดเหมาะสม จำนวน อย่างน้อย 1 แผ่น  
  8.6  แฟ้มแข็ง จำนวน ประมาณ 10 แฟ้ม พร้อมตู้เก็บเอกสารขนาดเหมาะสม 
       8.7  จัดทำแผงไม้ติดต้ังตัวอย่างหรือแคตตาล็อคของวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จะใช้ในการก่อสร้าง ตามท่ี

กำหนด ในตารางวัสดุหรืออุปกรณ์ หรือวัสดุที่ผู้ว่าจ้างอนุมัติให้ใช้ได้แล้ว (หรือตู้เก็บเอกสาร) 
   
 9.  การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 

 ผู้รับจ้างต้องมีพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานดังน้ี 
       9.1  วิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีวิศวกรหรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรม

โยธา ตามที่สภาวิศวกรออกให้ เพ่ือกำกับดูแลและรับผิดชอบในการก่อสร้าง รวมทั้งเพ่ือติดต่อประสานกับ
เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง หากไม่ระบุเป็นอย่างอ่ืนในแบบ
หรือรายการประกอบแบบ  

       9.2  ผู้ควบคุมงานประจำสถานท่ีก่อสร้าง (โฟร์แมน) ที่มีคุณวุฒิระดับ ปวช., ปวส., ปวท. ตรวจสอบตาม
กฎสภาวิศวกร, สถาปนิก หรือเทียบเท่า สาขาช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง หรือเทคนิคสถาปัตยกรรม จาก
สถาบันการศึกษา กพ.รับรอง อยู่ประจำสถานท่ีก่อสร้าง เพ่ือควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปและ
ความประสงค์ของทางราชการ รวมทั้งเพ่ือติดต่อประสานงานกับผู้ควบคุมงานหรือวิศวกรของผู้ว่าจ้าง หากไม่ระบุ
เป็นอย่างอ่ืนในแบบหรือรายการประกอบแบบ  

   โดยผู้รับจ้างต้องจัดส่งบัญชีรายช่ือวิศวกร และผู้ควบคุมงาน พร้อมหลักฐานสำเนาใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร พร้อมลงนามรับรอง และสำเนาใบประกาศนียบัตรของผู้ควบคุมงาน พร้อมลง
นามรับรอง ส่งให้ผู้ว่าจ้างทราบใน 7 วันนับต้ังแต่วันลงนามในสัญญา   

  9.3  ผู้รับจ้างต้องจดบันทึกการทำงาน ปริมาณงานที่ทำได้ จำนวนคนงาน จำนวนเคร่ืองจักร เครื่องมือ 
และเหตุการณ์แวดล้อมในแต่ละวันพร้อมทั้งการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง
ทราบเมื่อสิ้นสุดงานในแต่ละวัน  

  9.4  ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายสัปดาห์ และรายเดือนให้ผู้ควบคุมงานของผู้
ว่าจ้างทราบพร้อมทั้งถ่ายภาพแสดงความก้าวหน้าของงานทุกสัปดาห์ 

 
 10.  ช่าง 
       10.1   สำหรับงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างตกลงเป็นขั้นตอนสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมี และใช้ผู้ผ่านการ

ทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถานท่ีศึกษาที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช., ปวส., ปวท. หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ กพ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา โดยผู้รับ
จ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่างพร้อมกับระบุช่ือผู้ที่
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน  และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของ
ผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญา 



      10.2   งานจ้างก่อสร้างบางงานไม่ต้องใช้ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ทุกสาขาช่าง ผู้ว่าจ้างจะกำหนดสาขาช่าง
ที่ต้องใช้ ไว้ในประกาศประกวดราคาและ/หรือข้อยกเว้นไว้ในรายการประกอบแบบก่อสร้างงานน้ันๆ และหาก
ไม่ได้กำหนดไว้อนุโลมให้มีเฉพาะสาขาช่างที่เก่ียวข้องกับงานน้ัน ๆ 
 
11.  การทำงานท่ีไม่ถูกต้อง และการปฏิบัติผิดสัญญา 
             หากผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนสัญญา เพราะความประมาทหรือไม่ได้
ทำตามท่ีกำหนดไว้ในขั้นตอนของสัญญา หรือไม่ทำตามท่ีผู้ว่าจ้าง แจ้งให้แก้ไขให้เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ผู้ว่า
จ้างจะแจ้งให้ ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากพ้นจากกำหนด 15 วัน นับจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือ  
ผู้ว่าจ้างอาจเข้าแก้ไขข้อบกพร่องหรือหักค่าใช้จ่าย อันเกิดแต่การน้ันหรืออันเกิดจากการไม่ได้ทำหรือทำไม่ครบถ้วน 
จากเงินที่ถึงกำหนดชำระหรือจะถึงกำหนดชำระ แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างอาจขอให้เลื่อนการทำงานก่อสร้างส่วน
น้ัน จนกว่าจะมีการแก้ไขข้อบกพร่องจนแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างจะอ้างเป็นสาเหตุการต่ออายุสัญญาหรือคิด
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมไม่ได้ 
 
12.    การจัดทำแผนงาน 

       12.1 สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือรื้อถอน ที่มีวงเงินตามสัญญามากกว่า 2 ล้านบาทและ
มีระยะเวลาดำเนินการตามสัญญามากกว่า 90 วัน และมีการแบ่งงวดการจ่ายเงินมากกว่า 1 งวดข้ึนไป หรือเป็น
งานเร่งด่วนที่กำหนดให้จัดทำแผนงานนั้น เมื่อผู้รับจ้างลงนามในสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนงานก่อสร้าง 
จำนวน 3 ชุด ส่งให้ผู้ว่าจ้าง(ผ่านผู้ควบคุมงานและประธานกรรมการตรวจการจ้าง) ตรวจสอบและใช้ในการกำกับ
ดูแลงานก่อสร้างน้ันต่อไป 

 
       12.2 แผนงานที่ผู้รับจ้างจัดทำ ต้องมีลักษณะ ดังน้ี 

  12.2.1  การแบ่งกิจกรรมให้แบ่งตามงวดงานที่ผู้ว่าจ้างกำหนด หรืออาจแบ่งย่อยลงไปอีกก็ได้แต่
ต้องคงงวดงานใหญ่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด 
  12.2.2  ระยะเวลาในการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม หาได้จากสถิติในการทำงานทั่วไป หรือจาก
ประสบการณ์ของผู้รับจ้าง หรือ เป็นระยะเวลาที่ผู้รับจ้างคาดการณ์ไว้ 
  12.2.3  ระบุมูลค่างานแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน 
  12.2.4  ระบุกำหนดเริ่มงาน กำหนดแล้วเสร็จ ของแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน 
  12.2.5  ระบุวันหยุดงานหรือวันที่คาดว่าจะหยุดให้ชัดเจน 
  12.2.6  ระบุกิจกรรมที่ต่อเน่ือง(ถ้ามี) ให้ชัดเจน 
  12.2.7  แสดง TIME SCALE ขนาดเหมาะสม 
  12.2.8  แสดงอยู่ในรูปของ BAR CHART หรือ GANTT  CHART หรือ CPM โดยใช้เคร่ืองมือจัดทำ
ที่เหมาะสม เช่น MICROSOFT PROJECT หรือ PRIMAVERA PROJECT หรือ EXCEL ฯลฯ 
  12.2.9  ต้องติดแผนงานดังกล่าวไว้ ในที่ที่เห็นได้ชัด และจัดให้มีการติดตามความก้าวหน้าที่ทำจริง
ลงในแผนงานทุก 7 วัน 
 
13.   วัสดุอุปกรณ์และการขออนุมัติ 

  13.1  วัสดุหรืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในแบบหรือรายการประกอบแบบ ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งาน
มาก่อน มีคุณภาพดีได้มาตรฐานครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ทุกประการ โดยก่อนนำมาใช้งานผู้รับจ้างเสนอแคตตา
ล็อค และ/หรือ ตัวอย่างวัสดุ ให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ ตามแบบฟอร์มที่ทางราชการกำหนด โดยเสนอผ่านผู้ควบคุม
งาน ตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 



  กรณีที่ 1วัสดุอุปกรณ์ที่ ต้องเลือก สี รุ่น ขนาด หรือ ในรายการประกอบแบบกำหนดไว้ไม่ชัดเจน 
หรือในแบบระบุว่าให้ส่งวัสดุน้ันให้ผู้ว่าจ้างก่อน ดำเนินการ    
  กรณีที่ 2ผู้รับจ้างขอใช้วัสดุตรงตามที่กำหนดในแบบ/รายการประกอบแบบ โดยไม่ต้องมีการเลือก 
สี รุ่น ขนาด ให้ผู้รับจ้างเสนอเรื่องให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนดำเนินการ  

  13.2   การเสนอขอให้ตรวจสอบวัสดุที่จะนำมาใช้งานน้ัน ผู้รับจ้างต้องแนบหลักฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
เช่น แคตตาล็อคแสดงรายละเอียดคุณสมบัติ ตัวอย่าง พร้อมช่ือผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่ายวัสดุหรืออุปกรณ์  ให้ผู้ว่าจ้าง
พิจารณาไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ ก่อนที่จะสั่งวัสดุน้ันๆ โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดซื้อหรือจัดหาเพ่ือให้ทันกับ
ระยะเวลาก่อสร้างและจะนำมาเป็นข้ออ้างภายหลังว่าวัสดุน้ันขาดตลาดเพื่อขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัสดุ หรือลด
เน้ืองานหรือขอต่ออายุสัญญาหรือเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพ่ิมมิได้ 

  13.3   วัสดุหรืออุปกรณ์ที่กำหนดช่ือผลิตภัณฑ์ หรือกำหนดช่ือผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายหรือ
ผู้ประกอบการ, หรือกำหนดตามมาตรฐานอุตสาหกรรมในแบบและรายการตามสัญญา หากไม่สามารถจัดหาได้   
หรือใช้เวลา เตรียมการและดำเนินการจัดหาในระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว, หรือผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายยืนยัน
เป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่สามารถจำหน่ายให้ได้ เน่ืองจากเลิกกิจการ เลิกผลิต ขาดตลาด หรือผู้รับจ้างมีเหตุผล
อ่ืนๆ ที่ไม่สามารถจัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าวได้ หรือวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้ว่าจ้างอนุมัติให้ใช้แล้วแต่พบอุปสรรค
ดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้รับจ้างเสนอเรื่องขอใช้วัสดุเทียบเท่าต่อผู้ว่าจ้าง ฯ ตามแนวทางปฏิบัติเรื่องการขอเทียบเท่า
วัสดุ  

  13.4  การทดสอบวัสดุหรืออุปกรณ์ ถ้าในแบบหรือรายการประกอบแบบก่อสร้างได้ระบุให้ผู้รับจ้าง
ทดสอบวัสดุ หรืออุปกรณ์   และกรณีทดสอบวัสดุหรืออุปกรณ์เทียบเท่า ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการ
ทดสอบท้ังหมดพร้อมรวบรวมผลการทดสอบเสนอผู้ว่าจ้าง และให้ทำการทดสอบโดยสถาบันของทางราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ เช่น กรมทางหลวง, คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรัฐ , หน่วยงานราชการท่ีคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างอนุมัติ เป็นต้น  

 
 14.  การขอเทียบเท่าวัสดุ 

14.1  วัสดุหรืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในแบบหรือรายการประกอบแบบ กำหนดชื่อผลิตภัณฑ์หรือช่ือ
ผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายหรือผู้ประกอบการไว้ ให้ถือเสมือนได้กำหนดข้อความ "หรือเทียบเท่า" ต่อท้ายไว้แล้ว 

14.2   ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความประสงค์จะขอใช้วัสดุที่ดีกว่าหรือเทียบเท่ากับสิ่งของที่ระบุในสัญญา ผู้รับ
จ้างจะต้องเสนอเรื่อง ขอใช้วัสดุเทียบเท่าต่อผู้ว่าจ้าง ก่อนที่จะถึงกำหนดใช้วัสดุน้ันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน 
โดยผู้รับจ้างต้องทำตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติหลักตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบ ของวัสดุที่กำหนดใน
สัญญา 2 ตราอักษร ขึ้นไป เปรียบเทียบกับวัสดุที่ขอใช้ พร้อมระบุวิธีทดสอบหรือพิสูจน์คุณสมบัติ เพ่ือให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนนำไปใช้ปฏิบัติงาน 
 
15.   แบบแสดงรายละเอียด (SHOP DRAWING)  

15.1 ก่อนจะดำเนินการก่อสร้างส่วนหน่ึงส่วนใด ให้ผู้รับจ้างเสนอขออนุมัติ SHOP DRAWING  
        ในกรณี ดังต่อไปน้ี 

  15.1.1 ในแบบหรือรายการประกอบแบบ หรือ งวดงาน หรือ สัญญา กำหนดให้จัดทำ  
  15.1.2 กรณีพบอุปสรรคในการก่อสร้าง และต้องเสนอแนวทางแก้ปัญหา หรือในแบบกำหนดไว้ไม่ 
ชัดเจน ให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนดำเนินการ 

15.2   การเสนอขออนุมัติ SHOP DRAWING มีวิธีดำเนินการดังน้ี 
  15.2.1  ให้จัดทำแบบพิมพ์เขียว/ขาวขนาด A1, A2 หรือ A3 ขยายแสดงรายละเอียดต่าง ๆ  
จำนวน 3 ชุด  พร้อม  ตัวอย่างหรือแคตตาล็อคของวัสดุหรืออุปกรณ์ก่อสร้าง เสนอผู้ว่าจ้าง ภายในระยะเวลาที่
กำหนดไว้ในงวดงาน (หากในงวดงานไม่กำหนดไว้ ให้ส่งก่อนลงมือดำเนินการ ตามแบบขยาย) 



  15.2.2   แบบพิมพ์เขียว/ขาว ขยายแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ต้องแสดงรายละเอียดวิธีติดต้ังและ
อ่ืนๆ ที่เหมาะสม ซึ่งจะต้องดำเนินการโดยบุคคลที่มีคุณวุฒิที่ทางราชการรับรอง ตามสาขาของงานน้ันๆ โดยแสดง
ช่ือผู้ดำเนินการสถานที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้จริง พร้อมวันที่ที่จัดทำลงในแบบและแนบเอกสาร
รับรองคุณวุฒิผู้ดำเนินการมาด้วย 

16.   การส่งมอบงาน 
 เมื่อผู้รับจ้างต้องการส่งงานและเบิกเงินค่าจ้าง ให้ปฏิบัติ ดังน้ี 

16.1 ให้ทำหนังสือส่งงานเรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดส่ง ณ สถานที่ก่อสร้างหรือที่
กำหนดให้ โดยวันที่ในหนังสือส่งงานจะต้องเป็นวันที่ ที่งานแล้วเสร็จ  

16.2 ในหนังสือส่งงาน ต้องระบุ เลขที่หนังสือ(ถ้ามี) วันที่(ส่งงาน),งวดที่ขอส่ง,เน้ืองาน,วงเงิน พร้อมทำใบ
แจ้งหน้ีด้วย  

16.3  นำหนังสือดังกล่าวมาส่งที่ผู้ควบคุมงานโดยทำสำเนา 1 ชุด มาให้ผู้ควบคุมงานลงรับ โดยผู้ควบคุม
งานจะลงรับไว้ทั้งต้นฉบับและสำเนา แล้วจะคืนสำเนาให้ผู้รับจ้างเก็บไว้ตามเรื่อง (ถ้างานนั้นไม่มีผู้ควบคุมงานให้ส่ง
โดยตรงที่กรรมการตรวจการจ้าง) 

16.4   เมื่อผู้ควบคุมงานลงนามรับหนังสือน้ันไว้ แล้วจะทำการตรวจงานให้แล้วเสร็จใน 3 วันทำการ ใน
กรณีที่พบว่างานไม่แล้วเสร็จบางส่วน หรือทั้งหมด ผู้ควบคุมงานจะไม่รับงานน้ันและแจ้งให้ผู้รับจ้างส่งงานใหม่เมื่อ
แล้วเสร็จ   กรณีที่งานแล้วเสร็จจริงผู้ควบคุมงานจะส่งต่อให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างนัดหมายวันตรวจรับ
มอบงาน 

16.5   กรรมการตรวจการจ้าง จะนัดหมายตรวจงานให้แล้วเสร็จใน 3 วันทำการ สำหรับการตรวจงวด
งานทั่วไป และ 5 วันทำการ สำหรับการตรวจรับงาน (งวดสุดท้าย) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งส่งมอบงาน จากผู้
ควบคุมงาน  
 
17.  การบอกเลิกสัญญากรณีผู้รับจ้างทำงานล่าช้า 
 กรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี ให้ถือว่าเป็นเหตุอันเช่ือได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา เพ่ือดำเนินการบอกเลิกสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 173 

17.1  เมื่อครบระยะเวลา 1 ใน 2 (หรือร้อยละ 50) ของระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงาน
และเบิกเงินได้น้อยกว่า 1 ใน 4 (หรือร้อยละ 25) ของค่าจ้างทั้งหมด 

17.2  เมื่อครบระยะเวลา 3 ใน 4 (หรือร้อยละ 75) ของระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงาน
และเบิกเงินได้น้อยกว่า 1 ใน 2 (หรือร้อยละ 50) ของค่าจ้างทั้งหมด 

17.3 เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงานและเบิกเงินได้น้อยกว่า3 ใน 4 (หรือ
ร้อยละ 75) ของค่าจ้างทั้งหมด 

17.4 ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานในพื้นที่ก่อสร้างติดต่อกันเป็นระยะเวลาเกิน 30 วัน ขึ้นไป โดยไม่แจ้ง
เหตุผลความจำเป็นให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่สัญญาจะกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

17.5  เหตุอ่ืน ๆ ตามดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยที่เป็นคู่สัญญา 
 
18.  การขอขยายเวลา 

18.1   ผู้รับจ้าง สามารถของดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตาม
จำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปน้ี 
  18.1.1  เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของส่วนราชการ 
  18.1.2  เหตุสุดวิสัย 



  18.1.3  เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหน่ึงอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
  18.1.4   ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ส่วนราชการทราบภายใน 15 วัน นับแต่เหตุน้ันได้ 
สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างจะยกมากล่าวอ้างเพ่ือขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขอขยายเวลา
ในภายหลังมิได้   เว้นแต่เป็นเหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของส่วนราชการ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือ
ส่วนราชการทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น 

18.1.5  เมื่อเกิดอุปสรรคขึ้นและสิ้นสุดลง ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือขอสงวนสิทธิ และเมื่อประสงค์ขอใช้สิทธิ
น้ันให้ทำหนังสือถึงผู้ว่าจ้างระบุอุปสรรค เวลาที่เกิดอุปสรรค ผลกระทบของงานทั้งสัญญา(อาจแสดงในรูปของ
แผนงานที่วางไว้กับแผนงานที่เกิดอุปสรรค) จำนวนวันที่ขอขยายเวลา ภาพถ่ายแสดงอุปสรรค 

18.1.6  กรรมการตรวจการจ้างประชุมและให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรว่าควรขยายเวลาให้ผู้รับจ้าง
หรือไม่ อย่างไร แล้วเสนอหน่วยคู่สัญญา 

18.1.7  กรณีที่เกิดอุปสรรคตามข้อ 18.1.2 หรือ 18.1.3 ขึ้น ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจะ
นำมาเป็นเหตุในการขอขยายเวลามิได้ 
 
19.   การแก้ไขสัญญา 

19.1  สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขน้ันเป็น
ความจำเป็นโดยไม่ทำให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ   

19.2  เอกสารประกอบการพิจารณาแก้ไขสัญญา 
  19.2.1  หนังสือหรือบันทึกที่มาของการแก้ไขสัญญาพร้อมเหตุผลความจำเป็น หนังสือของผู้รับจ้าง
แสดงความยินยอมว่ายินดีแก้ไขสัญญาโดยไม่คิดเงินและระยะเวลาเพ่ิมขึ้น หรือหนังสือแสดงความยินยอมพร้อม
ขั้นตอนที่ขอระยะเวลา และ/หรือวงเงินเพ่ิมขึ้น 
  19.2.2  ประมาณการเปรียบเทียบของเดิมและของใหม่ หากมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 
  19.2.3  แผนงานเดิมเปรียบเทียบกับแผนงานใหม่(หากมีระยะเวลาเพ่ิมขึ้น) 
  19.2.4  แบบรูปที่แก้ไข 
  19.2.5  งวดงานที่แก้ไข 
  19.2.6  การตรวจสอบประมาณการ 
  19.2.7  ความเห็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
  19.2.7  ความเห็นผู้ออกแบบ หรือหน่วยเทคนิค 

20.  วัสดุที่ได้จากการร้ือถอน 
 ในงานที่มีการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกำหนด 
หรือตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญา หากมิได้ระบุ ให้ผู้รับจ้างจัดทำบัญชีวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน พร้อมส่ง
มอบวัสดุดังกล่าวให้ ผู้ว่าจ้าง  
 
21.  การจัดทำ AS-BUILT DRAWING 

21.1  ในระหว่างการก่อสร้างหากมีสิ่งใดก่อสร้างแตกต่างจากท่ีกำหนดในแบบตามสัญญา หรือเป็นงาน
ระบบที่มีความซับซ้อนแต่ในแบบตามสัญญาไม่ได้แสดงรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน ให้ผู้รับจ้างจัดทำ AS-BUILT 
DRAWING เสนอให้ผู้ว่าจ้างเพ่ือเก็บไว้ใช้งาน เป็นกระดาษตามแบบคู่สัญญา จำนวน 3 ชุด และแผ่นซีดี(ในกรณีที่
เขียนโดยใช้คอมพิวเตอร์)โดยทำหนังสือส่งมอบให้ ผู้ว่าจ้าง(ผ่านกรรมการตรวจการจ้าง)ในงวดงานงวดสุดท้าย 
หรือตามที่กำหนดไว้ในงวดงาน 

21.2  แบบ AS-BUILT DRAWING ต้องมีขนาดและมาตราส่วนเท่ากับแบบตามสัญญา ยกเว้นแบบขยาย
ให้ใช้มาตรส่วนได้ตามความเหมาะสม 



21.3  แบบ AS-BUILT DRAWING ต้องลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้ควบคุมงานระบบน้ันๆของผู้รับ
จ้าง และผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง  

21.4  หลังจากคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบความถูกต้องของ แบบ AS-BUILT DRAWING แล้ว
ให้เสนอหน่วยคู่สัญญาเพ่ือแจกจ่ายหน่วยเก่ียวข้องต่อไป 
 
22.  ภาระหน้าที่ระหว่างการรับประกันผลงาน 
 หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จและกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว ผู้รับจ้างมี
ภาระหน้าที่ภายในระยะเวลาที่รับประกันผลงานดังน้ี 

22.1  จัดบุคลากรเพ่ือทำการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของงานที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตาม
สัญญา เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมท่ีระบุในคู่มือการใช้งาน 

22.2  จัดการฝึกอบรมและฝึกสอนช่างผู้ควบคุมระบบสามารถใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการซ่อมแซมเบ้ืองต้น 
 
23.  เอกสารอ่ืนๆ 
 ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือส่งเอกสารอ่ืนๆ เช่น คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเคร่ืองจักรอุปกรณ์ , เอกสาร
การทดสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ , เอกสารการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ , ใบรับประกันอุปกรณ์อ่ืนๆ , และหนังสือรับรอง
ตามเอกสารผู้ผลิต 
 
24.  การดูแลอาคารสถานท่ีหลังการส่งมอบงาน 
 อาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ที่กรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับแล้ว กรรมการตรวจการจ้างจะต้องส่งมอบ
ให้หน่วยต้นสังกัด (หน่วยผู้ใช้งาน/หน่วยเจ้าของพ้ืนที่) รับมอบอาคารไว้ใช้ราชการ 
  ในระหว่างที่หน่วยต้นสังกัดยังไม่จัดเจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร หรือ กรรมการตรวจรับมอบอาคารที่หน่วยต้น
สังกัด (หน่วยผู้ใช้งาน/หน่วยเจ้าของพ้ืนที่) ยังไม่มาตรวจรับมอบอาคาร/สถานที่ ให้ผู้รับจ้างจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าดูแล
ทรัพย์สินไว้จนกว่า หน่วยฯ จะจัดเจ้าหน้าที่มาดูแล หรือ กรรมการตรวจรับมอบอาคารจะทำการตรวจรับมอบ
อาคารน้ันเสร็จสิ้น 
 
25.  ขอบเขตงานอ่ืน ๆ 
 25.1  สถานที่ทำการช่ัวคราวของผู้รับจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง  ให้จัดสร้างหรือจัดหาห้องปฏิบัติงานพร้อม
ครุภัณฑ์และห้องสุขาให้แก่เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม 
 25.2  ให้ผู้รับจ้างทำตารางดำเนินการก่อสร้าง ( Work Schedule) ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง 1  ชุด   
พร้อมทั้งจัดบอร์ดแจ้งการปฏิบัติงานประจำวัน 
 25.3  ผู้รับจ้างจะต้องนำตัวอย่างวัสดุหรืออุปกรณ์หรือแคตตาล็อกที่เลือกใช้ตามรายการที่กำหนดส่ง
คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงดำเนินการได้ 
 25.4  ในกรณีที่การก่อสร้างอยู่ใกล้อาคารอ่ืนๆ ที่มีอยู่เดิม ให้ล้อมรั้วโดยรอบบริเวณที่ก่อสร้างอาคารและ
ที่พักคนงาน 
 25.5  อาคารสูงเกิน 3 ช้ัน ที่ก่อสร้างใกล้อาคารอ่ืน ต้องมีเครื่องป้องกันในแนวด่ิง โดยรอบอาคารที่
ก่อสร้าง 
 25.6  งานก่อสร้างซึ่งมีค่างานต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดที่
เก่ียวกับงานก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง ซึ่งต้องมีความสูงและอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนจากทางเข้าโดยมี
รายละเอียดดังน้ี  
 



- ช่ือหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
- ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง 
- ปริมาณงานก่อสร้าง 
- ช่ือ  ที่อยู่  ผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
- ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการก่อสร้าง 
- วงเงินค่าก่อสร้าง 
-   ช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์  

     -   ข้อความ “กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน” ให้ใช้เฉพาะงานที่ดำเนินการโดย  
         ใช้งบประมาณของทางราชการเท่าน้ัน 

- สำหรับงานก่อสร้างทาง หากเป็นงานก่อสร้างถนนหรือคลองส่งน้ำให้ ทำ 2 ป้าย ณ จุดเริ่มต้น และสิ้นสุด
ของโครงการ 
25.7  ให้ผู้รับจ้างส่งแบบก่อสร้าง As-built Drawing และ CD บันทึกข้อมูลแบบก่อสร้างจริง ต้นฉบับ

จำนวน 1 ชุด  และสำเนา 3 ชุด ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
25.8   สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดต้องส่งคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาก่อน  เมื่อได้รับ

อนุญาตแล้วจึงดำเนินการได้ 
 

26.  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของผู้รับจ้าง  ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังต่อไปน้ี 
26.1  ค่าปรับกรณีทำงานเกินกว่าระยะเวลาตามสัญญาจ้างให้ยึดตามสัญญาจ้าง  
26.2  ค่าควบคุมงานนอกเวลา  

  การปฏิบัติงานนอกเวลา ต้องแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเพ่ือขออนุมัติ  ทั้งน้ี
สำหรับการก่อสร้าง นอกเวลาราชการ คือ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ผู้รับจ้างต้องจ่าย
ค่าตอบแทนแก่ผู้ควบคุมงาน ในอัตรา 250 บาท/ช่ัวโมง/คน โดยศูนย์ประสานงานก่อสร้างจะจัดเจ้าหน้าที่ควบคุม
งานไม่เกิน 2 คน/งาน/ไม่เกิน 4 ช่ัวโมง ตามความจำเป็น เช่น กรณีการเทคอนกรีต การเดินสายไฟฟ้าภายนอก
อาคาร หรืออ่ืน ๆ 
  ในกรณีวันเสาร์และวันอาทิตย์ผู้รับจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ควบคุมงาน ในอัตรา 600 บาท/
วัน/คน โดยศูนย์ประสานงานก่อสร้างจะจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมงานไม่เกิน 2 คน ส่วนการปฏิบัติงานนอกเวลาในวัน
เสาร์และวันอาทิตย์ให้ยึดปฏิบัติตาม 26.2 

26.3  ค่าควบคุมงาน  กรณีดำเนินการก่อสร้างหลังหมดสัญญาจ้าง ให้ปฏิบัติตามเอกสารสัญญาจ้าง  
โดยผู้ว่าจ้างจะจัดผู้ควบคุมงานอย่างน้อย 1 คน/งาน/วัน จนงานแล้วเสร็จเรียบร้อยและทำการส่งงวดงานพร้อม
การรับการตรวจงานจากกรรมการตรวจการจ้างถือว่าเป็นวันสิ้นสุดค่าคุมงานกรณีดำเนินการก่อสร้างหลังหมด
สัญญา 

26.4   ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุงาน ผู้รับจ้าง และผู้เก่ียวข้อง  
ดังน้ี 

-  เอกสารการประชุม 
-  บันทึกควบคุมงานประจำวัน 
-  เครื่องด่ืมและอาหารว่าง หากมีการประชุมในการตรวจรับงานในช่วงเวลาพักเที่ยงหรือ

ล่วงเวลาการ  
26.5  ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารประกอบการส่งงวดงานประจำงวด  
26.6   ค่าใช้จ่ายในการส่งวัสดุส่งตัวอย่างวัสดุเพ่ือขออนุมัติ 
26.7   ค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุ กำลังวัสดุ งานระบบและอ่ืน ๆ 
26.8  ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า 



การใช้น้ำประปา และไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กรณีติดต้ังมิเตอร์  
มหาวิทยาลัยคิดค่าใช้จ่าย ดังน้ี 
1.  ค่าน้ำประปา หน่วยละ 15  บาท   
2.  ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 6  บาท   
3.  ชำระเงินทุกสิ้นเดือนที่งานการเงินช้ันล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 

2550  
4.  ในกรณทีี่เป็นงานปรับปรุงหรืองานที่มีเน้ืองานหลายจุดหลายพ้ืนที่ไม่สะดวกต่อการ 

ติดต้ัง มิเตอร์ไฟ,น้ำ ให้ผู้รับจา้งแจ้งกรรมการตรวจการจ้างให้ทราบก่อนการลงมือปฏิบัติงาน เพ่ือพิจารณา
ค่าใช้จ่าย ในสว่นค่าไฟ,ค่าน้ำ ในงานดังกล่าวก่อน 

26.9    ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Shop Drawing  As-built  Drawing และสำเนา 
26.10  ค่าใช้จา่ยหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใด  ที่เรียกเก็บจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการ 

ก่อสร้าง   เช่น  เทศบาล  ทางหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค  โทรศัพท์  เป็นต้น  
26.10 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ตามสญัญาจ้าง   

 
27. อ่ืน ๆ 

27.1  เมื่อผู้รับจ้างได้ติดต้ังวัสดุ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือที่ระบุในแบบและสัญญา เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้าง
ต้องทำการทดสอบให้เห็นว่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือน้ัน สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

27.2  ความเสียหายใดที่เกิดจากการดำเนินการของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม
หรือ ดีกว่าสภาพเดิม 

27.3  ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่  2  รายการทั่วไป 
 

1. การดำเนินงาน 
1.1 สถานที่ก่อสร้าง อาคารหรือสิ่งก่อสร้างใดที่จะทำการก่อสร้างในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ ผู้รับจ้าง

จะต้องไปดูสถานที่ เพ่ือรับทราบสภาพของสถานที่และตำแหน่งที่จะก่อสร้าง ซึ่งจะกำหนดและช้ีให้ผู้รับจ้างทราบ
ในวันดูสถานที่ 

1.2 โรงงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะปลูกสร้างโรงงานช่ัวคราวและโรงเก็บวัสดุได้ ณ บริเวณท่ีมหาวิทยาลัยฯ 
กำหนดให้ เมื่อผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรื้อถอนโรงงานและโรงเก็บวัสดุต่างๆ 
ออกไปนอกมหาวิทยาลัย และปรับบริเวณให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย จนเป็นที่พอใจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย 

1.3 ฝีมือและแรงงาน ผู้รับจ้างจะต้องใช้ช่างที่ฝีมือดีมาทำงานก่อสร้างให้ถูกต้องเรียบร้อยตามแบบรูป
รายการก่อสร้าง และได้มาตรฐานการก่อสร้างตามหลักวิชาช่างที่ดี งานบางประเภทที่จำเป็นต้องใช้ช่างผู้ชำนาญใน
การติดต้ังโดยเฉพาะ ให้ผู้รับจ้างจัดหาช่างแต่ละสาขามาดำเนินการ 

1.4 คุณภาพของวัสดุ วัสดุก่อสร้างทุกชนิดที่นำมาก่อสร้างต้องมีคุณภาพดีได้รับการรับรองจาก มอก. 
และถูกต้องตามรูปแบบรายการ เป็นของใหม่ไม่ชำรุดแตกร้าวหรือเสียหาย และต้องนำมาเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ
ในที่ปลอดภัย โดยมิให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมสภาพ ถ้าปรากฏว่าเกิดความชำรุดเสียหาย หรือเสื่อมคุณภาพ
ห้ามนำมาใช้ทำการก่อสร้างเป็นอันขาด และผู้รับจ้างจะต้องนำวัสดุดังกล่าวออกไปนอกบริเวณมหาวิทยาลัยให้
หมด 

1.5 ปัญหาในการดำเนินงาน 
1.5.1 กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการก่อสร้าง หรืออุปสรรคในการดำเนินงานให้ผู้รับจ้างสอบถาม

คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือพิจารณาก่อน เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง สั่งแก้ไขปัญหาประการใด ให้ผู้รับ
จ้างปฏิบัติตามทันที 

1.5.2 ถ้าคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจพบว่าผู้รับจ้างทำการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามรูปแบบ
รายการ คณะกรรมตรวจการจ้าง มีสิทธ์ิสั่งให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการได้ทันที โดยผู้รับ
จ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือขอต่อสัญญามิได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

1.5.3 หากปรากฏว่าแบบรูปรายการขาดรายละเอียด ที่จำเป็นต้องใช้ในการก่อสร้าง คณะกรรม
ตรวจการจ้าง มีสิทธ์ิให้รายละเอียดเพ่ิมเติมได้แล้วแต่ลักษณะของงาน เพ่ือช่วยให้แบบรูปรายการชัดเจน และผู้รับ
จ้างจะต้องทำโดยไม่คิดเงิน หรือเวลาเพ่ิมแต่อย่างใด 

1.5.4 ในกรณีแบบรูปกับรายการ ไม่ตรงกัน ให้ผู้รับจ้างสอบถามคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
เพ่ือพิจารณาก่อน เมื่อได้รับคำสั่งให้ดำเนินประการใด ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีขั้นตอน โดยผู้รับจ้างต้อง
เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น  

1.6 การวางผัง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการวางผังอาคาร โดยทำให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการทุก
ประการ เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจว่าถูกต้องแล้ว จึงดำเนินการก่อสร้างได้ การวัดระยะต่าง ๆ ในผังให้
ถือตัวเลขที่แสดงในรูปแบบ และหรือระยะศูนย์กลางเสาแต่ละต้นเป็นเกณฑ์ 

1.7 ระดับอาคาร การกำหนดระดับ ± 0.00 ม. ของอาคารจะกำหนดให้ในวันดูสถานที่ โดยให้พิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

1.7.1 ในกรณีที่บริเวณก่อสร้างมีระดับต่ำกว่าถนนซึ่งน้ำท่วมไม่ถึง ให้กำหนดระดับ ± 0.00 ม.  
ของอาคารสูงกว่าถนนน้ัน 30 ซ.ม. โดยวัดจากส่วนที่สูงที่สุดของถนนเส้นน้ัน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนดให้ 

1.7.2 ในกรณีที่บริเวณก่อสร้างอาคาร มีระดับสูงกว่าถนนเกิน 30 ซ.ม. และเป็นถนนที่น้ำท่วมไม่
ถึง ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดระดับของอาคารให้ แต่ถ้าสูงกว่าถนนไม่เกิน 30 ซ.ม.  ให้ปฏิบัติตามข้อ  1.7.1 



1.7.3 ในกรณีที่จะใช้อาคารข้างเคียง เป็นจุดอ้างอิง ในการทำระดับ ± 0.00 ม. ของอาคารให้
มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้กำหนดโดยยึดหลักเกณฑ์ตามข้อ 1.7.1 และ1.7.2 

1.7.4 การถมดินหรือปรับระดับดิน โดยรอบอาคาร ต้องถมหรือปรับให้ถึงระดับ ± 0.00 ม.  
ตามที่กำหนดไว้ในแบบรูป โดยให้ถือระยะห่างต้ังฉากจากศูนย์กลางของเสาและรอบบ่อเกรอะ บ่อซึม บ่อน้ำทิ้ง  
เป็นระยะ 3.00 ม. หรือตามที่แสดงในแบบรูป สำหรับบ้านพักทั้งหมด ให้ปรับระดับดินเหมือนข้างต้นทุกประการ  
แต่ระยะดินถมโดยรอบให้ใช้ระยะตามแบบเป็นเกณฑ์ และการถมดินให้นำดินนอกบริเวณมหาวิทยาลัยมาถม 

1.8  ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
1.8.1ให้ผู้รับจ้างติดต้ังไฟฟ้าและอุปกรณ์ ตามชนิดและจำนวนท่ีกำหนด ไว้ในแบบรูปรายการ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดต้ังในที่ช้ืนหรือถูกฝนจะต้องเป็นชนิดที่กันน้ำได้ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทดสอบดวงโคม
และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดจนใช้การได้ดี 

1.8.2 ให้ผู้รับจ้างต่อสายไฟฟ้า จากตัวอาคาร บรรจบกับสายไฟฟ้าประธาน (MAIN) ภายนอก
อาคารจนใช้การได้ หรือในกรณีที่จะต้องมีการติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ ผู้รับจ้างต้องเช่ือมต่อกับหม้อแปลงให้
ผู้รับจ้างเผื่อความยาวของสายไฟฟ้าจากอาคาร จนถึงจุดกำหนดที่จะติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งผู้รับจ้างจะต้อง
ประสานงานกับมหาวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าก่อน 

1.8.3 การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ให้ปฏิบัติดังน้ี 
- ให้แบ่งออกเป็นวงจรย่อย โดยแต่ละวงจรต้อง เป็นไปตามแบบรูปรายการ 
- แต่ละวงจรจะต้องมีอุปกรณ์ตัดตอนควบคุม โดยใช้ฟิวส์หรือสวิตช์ ตัดตอน ซึ่งจะกำหนดให้ใน

แบบรูปรายการ 
1.8.4 ผู้รับจ้างต้องนำอุปกรณ์ไฟฟ้าตามท่ีกำหนดไว้ในรายการ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง

ตรวจสอบก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงติดต้ังได้ 
1.9  การทาสีและตกแต่ง 

1.9.1ให้ผู้รับจ้างเลือกใช้สีตามท่ีกำหนด ไว้ในรายการ อย่างใดอย่างหน่ึง ต้องเป็นสีใหม่ ไม่เก็บไว้
นานจนเสื่อมคุณภาพ ผู้รับจ้างนำสีที่จะใช้ทั้งหมดมามอบให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบก่อน 

1.9.2 ในการทาสี  ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติดังน้ี 
- ให้หยุดทาสีทุกชนิดในขณะที่มีฝนตก และถ้าสีที่ทาครั้งแรกไม่แห้งสนิทห้ามทาครั้งที่สองทับลง

ไป 
- ให้ทาสีได้เฉพาะในเวลากลางวันเท่าน้ัน และการทาสีจะต้องปฏิบัติตามกรรมวิธีให้ถูกต้องตาม

คำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตสี 
- ต้องทาสีให้สม่ำเสมอ ปราศจากรอยแปรง ตอนใดที่สีสองสีชนกันจะต้องตัดแนวให้เรียบร้อยทั้ง

แนวด่ิงและแนวนอน 
- ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง และทาสีจริงทับหน้าอีก 2 ครั้ง หรือตามที่ระบุเป็นอย่างอ่ืนในรายการทาสี 

ทั้งสีรองพ้ืนและสีจริงให้ใช้ชนิดเดียวกัน 
1.9.3 ข้อกำหนดการทาสี 
- พ้ืนที่ทาสีภายใน หมายถึงงานทาสีผนังภายในห้องโดยรอบ วงกบพร้อมบานประตูและบาน

หน้าต่าง และงานผ้าเพดาน รวมถึงงานท่อติดต้ังลอยภายในห้อง ยกเว้นบานกระจกกรอบอลูมิเนียม ผนังกระเบ้ือง
หรือหินแกรนิต หินอ่อน ผิวสแตนเลส หรือรามีเนต 

- พ้ืนที่ทาสีภายนอก หมายถึงงานทาสีผนังภายนอกโดยรอบอาคาร เสาลอย คานและโครงสร้าง
อาคาร วงกบพร้อมบานประตูและบานหน้าต่างภายนอก และงานผ้าเพดาน และงานผ้าเพดาน รวมถึงงานท่อ
ติดต้ังลอยภายในห้อง ยกเว้นบานกระจกกรอบอลูมิเนียม ผนังกระเบ้ืองหรือหินแกรนิต หินอ่อน ผิวสแตนเลส หรือ
รามีเนต และพ้ืนระเบียงส่วนที่อยู่ภายนอก หรือผิววัสดุกันซึม 



- ส่วนที่เป็นคอนกรีตและผนังฉาบปูน ต้องรอให้ปูนฉาบแห้งสนิทก่อนทำความสะอาดและกำจัด
สิ่งเปรอะเป้ือนออกให้หมดแล้วจึงทาสีได้ 

- ส่วนที่เป็นไม้ ให้ตกแต่งพ้ืนที่จะทาให้เรียบร้อยโดยการอุดรอยชำรุดต่าง ๆ ให้สม่ำเสมอขัดด้วย
กระดาษทรายให้เรียบร้อยโดยตลอดแล้วจึงทาสีได้ 

- ส่วนที่เป็นโลหะ ให้กำจัดสนิม สิ่งเปรอะเป้ือนและฝุ่นออกให้หมด ทาสีกันสนิมตามที่ระบุไว้ใน
รายการทาสี 1 ครั้งแล้วจึงทาสีที่ใช้ทาโลหะโดยเฉพาะ ทับหน้าอีก 2 ครั้ง นอกจากจะระบุเป็นอย่างอ่ืนในรายการ
ทาสี 

1.9.4 การลงน้ำมัน ตกแต่งผิว เช่น แชลค วานิช ขี้ผึ้ง น้ำมันรักษาเน้ือไม้และอ่ืนๆ ที่กำหนดไว้ใน
รายการ ให้ผู้รับจ้างเตรียมพ้ืนผิวที่จะทา โดยการทำความสะอาดกำจัดคราบสกปรกต่างๆ อุดรอยชำรุด ขัดด้วย
กระดาษทรายให้เรียบก่อนถ้าเป็นไม้ให้ย้อมสีให้เป็นสีเดียวกันโดยตลอด แล้วจึงทาได้ 

1.10 การใช้น้ำ-ไฟฟ้า ในกรณีที่ผู้รับจ้างจะใช้น้ำและไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยเพ่ือการก่อสร้าง ผู้รับจ้าง
ต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยฯก่อนจึงจะใช้ได้ และผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินค่าน้ำ ไฟฟ้า ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ใน
ส่วนที่เกินไปจากค่าน้ำและค่าไฟฟ้า ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ต้องจ่ายเป็นประจำอยู่แล้ว 

1.11 การใช้ถนนและบริเวณ ในกรณีที่ผู้รับจ้างทำให้ถนนและบริเวณมหาวิทยาลัยฯ เกิดการชำรุด
เสียหายผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยอยู่ในสภาพเดิม ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมไม่ได้ 

1.12  การใช้วัสดุ และอุปกรณ์ที่กำหนดให้แบบรูปหลายรายการ 
1.12.1 ให้ผู้รับจ้างใช้เฉพาะวัสดุ อุปกรณ์ที่ได้ระบุหมายเลขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้แล้ว ใน

รายการก่อสร้าง โดยให้เลือกใช้จากผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ประเภท ชนิดและขนาดเดียวกัน 

  1.12.2  วัสดุอุปกรณ์ใดที่ยังไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้จด
ทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว หรือมีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว แต่มีผู้ได้รับ
อนุญาตไม่ถึงสามราย ให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ซื้อ
หรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อของกระทรวงอุตสาหกรรม 

  1.12.3  วัสดุอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในรายการก่อสร้างที่ยังไม่ได้กำหนดเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมไว้ 
ให้ผู้รับจ้างใช้ตามคุณลักษณะเฉพาะ ที่กำหนดในรายการหมวดอื่นๆ 

 
หมายเหตุ กรณีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ระบุไว้ในรายการก่อสร้าง มีหมายเลขใดที่มีการ

ปรับปรุง หรือแก้ไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขมาตรฐานภายหลังการทำสัญญาแล้วให้ถือ หมายเลข
มาตรฐานหรือประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมฉบับล่าสุดเป็นเกณฑ์ 
 
2.วัสดุก่อสร้าง 

2.1  ปูนซีเมนต์ 
2.1.1 ชนิดของปูนซีเมนต์ที่ใช้ผสมคอนกรีตหล่อโครงสร้างทั้งหมด ให้ใช้ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์

ประเภทที่ 1  มาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม  
2.1.2 ชนิดของปูนซีเมนต์ที่ใช้ผสมคอนกรีตหล่อส่วนที่ไม่ได้เป็นโครงสร้าง เช่น บ่อเกรอะ ทาง

เท้า ฯลฯ หรือใช้ผสมปูนก่อ ปูนฉาบ ฯลฯ ให้ใช้ปูนซีเมนต์ผสมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 80-
2517 

2.1.3 ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ที่เสื่อมคุณภาพโดยความช้ืนและแข็งตัวจับเป็นก้อน 
2.1.4 ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ต่างประเภท ผสมคอนกรีตปนกันหรือเทติดต่อกันในขณะที่คอนกรีตที่เท

ไว้ก่อนยังไม่แข็งตัว 



2.2  ทราย 
2.2.1 ทรายที่ใช้ในการผสมคอนกรีตต้องเป็นทรายหยาบน้ำจืดที่สะอาด (โดยมีฝุ่นปนน้อยที่สุด) 

และไม่มีด่างหรือกรด หรือเกลือเจือปน ปราศจากอินทรีย์สารหรือสิ่งสกปรกต่างๆ ที่จะทำให้คุณสมบัติของ
คอนกรีตเสื่อมเสีย  

2.2.2 ทรายที่ใช้ในการผสมปูนก่อหรือปูนฉาบให้ใช้ทรายละเอียดน้ำจืดที่สะอาด ทราย 
2.3 หิน หินหรือกรวดที่ใช้ในการผสมคอนกรีตต้องไม่มีลักษณะผุ หรือ เปราะเป็นหินย่อย มีขนาดถูกต้อง

ตามเบอร์ เว้นแต่งาน TOPING พ้ืน ค.ส.ล. ก้อนสม่ำเสมอไม่คละกัน ในกรณีที่ใช้กรวดแทนหิน ขนาดของกรวด
ต้องเท่ากับขนาดของหิน และก่อนนำมาใช้ผสมคอนกรีตต้องล้างน้ำสะอาด 

2.4 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต  
2.4.1 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตต้องเป็นเหล็กใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีผิวสะอาดไม่มีสนิมขุม ไม่

เป้ือนสิ่งสกปรกอ่ืนใด  ไม่มีรอยปริแตกร้าว ปีก ลูกคลื่น สามารถทนต่อการดัดเย็น โดยไม่มีรอยปริเกิดขึ้นตามผิว 
2.4.2 เหล็กเส้นกลมเป็นเหล็กชนิด SR-24 มีคุณภาพตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 
2.4.3 เหล็กข้ออ้อยให้ใช้ตามช้ันคุณภาพ SD-40 มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตาม

มาตรฐานอุตสาหกรรม 
2.5 เหล็กรูปพรรณ  เป็นเหล็กโครงสร้างทำด้วยเหล็กกล้าละมุน (MILD STEEL) ซึ่งผลิตออกมามีหน้าตัด

เป็นรูปต่างๆใช้ในงานโครงสร้าง มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
2.6 เหล็กกลวง  เป็นเหล็กโครงสร้างชนิดมีตะเข็บเช่ือมทำด้วยเหล็กกล้าละมุน (MILD STEEL) สามารถ

เช่ือมได้ มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
2.7 เหล็กแผ่น  ต้องเป็นเหล็กกล้าละมุน (MILD STEEL) เหนียวไม่มีรอยแตกร้าวไม่มีสนิมขุมส่วนที่ต้อง

ฝังติดกับเน้ือคอนกรีตต้องไม่เป้ือนสี น้ำมัน และสิ่งสกปรกอ่ืนใด 
2.8 น้ำ  น้ำที่ใช้ในการก่อสร้างต้องใช้น้ำสะอาด ไม่มีคุณสมบัติเป็นน้ำกระด้าง ไม่มีรสกร่อย ปราศจาก

อินทรีย์วัตถุ เช่น ตะไคร่น้ำ จอก แหน การก่อสร้าง ณ สถานที่ที่มีน้ำประปาให้ใช้น้ำประปา ถ้าที่ใดไม่มีน้ำประปา
อนุญาตให้ใช้น้ำจากบ่อ คูคลองได้ แต่น้ำน้ันต้องมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น 

2.9 อิฐ อิฐก่อให้ใช้อิฐที่มีคุณภาพดี โดยท่ัวไปเป็นอิฐเผาสุกไม่อ่อน และเปราะผิดปรกติ มีขนาดสม่ำเสมอ 
แผ่นไม่คดงอจนเกินไป และไม่มีสิ่งสกปรกหรืออินทรีย์วัตถุเกาะติดอยู่ ถ้ามีสิ่งสกปรกจับแน่นจะนำไปใช้ในการ
ก่อสร้างไม่ได้ 

2.10 ปูนขาว  ใช้ปูนขาวที่มีคุณภาพดี เน้ือน่ิม ละเอียด ไม่มีสิ่งสกปรกเจือปนหรือเป็นก้อนแข็ง   
2.11 ไม้ ไม้ทั้งหมดท่ีนำมาใช้จะต้องเป็นไม้ที่ไม่มีรู ตา แตกร้าว คดโก่ง กระพ้ี มากผิดปกติ และต้องผ่าน

การอบหรือตากแห้งมาแล้วอย่างดี เป็นไม้ที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่าประเภท 2 
ไม้เน้ือแข็งที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารทั่วไป ซึ่งมิได้ระบุช่ือไม้ไว้ในแบบรูปหรือรายการเป็นการเฉพาะเมื่อ

จะนำไปใช้ในการประกอบโครงสร้าง ส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคาร ให้พิจารณาตามบัญชีดังต่อไปน้ี 
 ไม้ที่ใช้ทำวงกบ , ประตูหน้าต่าง ให้ใช้ไม้ชนิดต่าง ๆ  ดังน้ี 
 

บัญชีที่1 
1. ไม้แดง             Xyli xylocarpa tuba 
2. ไม้ประดู่            pterocarpus spp. 
3. ไม้เต็ง           Shorea  obtusa Wall. 
4. ไม้รัง             Shorea siamensis Miq. 
5. ไม้เคี่ยม             Cotyleobium melanoxylon Pierre 
6. ไม้เคี่ยมคะนอง  shorea henryana pierre 



7. ไม้หลุมพอ  Intsia bakeri prain 
8. ไม้กันเกรา  Fagraea fragrans Roxb. 
9. ไม้บุนนาค  Mesua ferrea Linn. 
10. ไม้ตะเคียนทอง  Hopea odorata Roxb. 
11. ไม้ตะเคียนชัน  Balanocarpus heimii king 
12. ไม้ตะเคียนหิน  Hopea ferrea pierre. 
13. ไม้ชัน ,เต็งตานี  shorea therelii pierre ex Laness. 
14. ไม้รกฟ้า            Terminalia alata Heyne ex Roth 
15. ไม้ซากหรือพันซาด  Erythrophleum teysmannii Craib 
16. ไม้ตะแบกเลือด หรือมะเกลือเลือดterminalia mucronata craib et Hutch 
17. ไม้กระพ้ีเขาควาย  Dalbergia cultrata Grah. Ex Benth 
18. ไม้เล็ง,หยี  Dialium cochimchinense pierre 
19. ไม้กาสามปีก ตีนนก  Vitex peduncularis Wall. Ex Schauer 
20. ไม้เลียงมัน  Berrya ammonilla Roxb. 
21. ไม้กระถินพิมาน        Acacia tomentosa Willd. 
22. ไม้ขานาง  Homalium tomentosum Benth. 
23. ไม้แคทราย  Steroospermum neuramthum kurz 
24. ไม้สาธร ไม้กระพ้ีเขาควาย  Millettia leucantha kurz 
25. ไม้มะค่าแต้  Sindora Siamensis Teijsm.ex Miq 
26. ไม้ตะแบกใหญ่  Lagerstroemia Duperreana Pierre 
27. ไม้ตะเคียนราก  Hopea Latifolia Syming 
28. ไม้กอหิน ไม้กะทิต  Phoebe Paniculata Nees 
29. ไม้เฉียงพร้านางแอ  Crallia brachiata Merr.  
30. ไม้พลวง            Dipterocarpus tuberculatus Roxb. 

 
3. การเก็บวัสดุก่อสร้าง 
  3.1 การเก็บซีเมนต์และปูนขาว การเก็บซีเมนต์และปูนขาวไว้ในบริเวณก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องสร้าง
โรงเก็บมีหลังคาคลุมและฝาก้ันอย่างมิดชิด มิให้ฝนสาดเข้าได้โดยเด็ดขาด และควรยกพ้ืนสูงอย่างน้อย 30 ซ.ม.  
เพ่ือป้องกันน้ำฝนและความช้ืนได้เป็นอย่างดี 
  3.2   การกองทราย หิน และกรวด ให้กองไว้ในที่สะอาด เป็นระเบียบ ไม่มีสิ่งสกปรกปะปนได้ง่าย หรือ
มีน้ำโสโครกไหลผ่าน ถ้ากองไว้บนดินต้องเก็บกวาดบริเวณที่จะกองให้เรียบร้อย และห้ามใช้ทรายบริเวณที่ติดกับ
ผิวดิน หรือที่มีดินปะปน การกองทรายหยาบและทรายละเอียดต้องกองให้ห่างกัน ส่วนหินหรือกรวดไม่แบ่งกอง
ตามขนาดไม่ปะปนกัน 

    3.3 การเก็บอิฐ ให้มีโรงเก็บและปูพ้ืน หรือจะวางเรียงในบริเวณที่อิฐไม่ถูกสิ่งสกปรกก็ได้ 
  3.4 การเก็บเหล็ก ให้สร้างโรงเก็บยกพ้ืนหรือจัดหาสถานที่เก็บที่ป้องกันเหล็กไม่ให้ถูกน้ำฝน น้ำโสโครก   
กรด ด่าง เกลือ รวมทั้งเศษดินและสิ่งสกปรกได้เป็นอย่างดี 
  3.5 การเก็บไม้ ให้สร้างโรงเก็บไม้หรือจัดหาสถานที่เก็บที่ป้องกันแดด น้ำ น้ำฝน ความช้ืน ปลวก ได้เป็น
อย่างดี ควรอยู่ในที่โปร่งมีลมโกรกได้โดยสะดวก 
  หมายเหตุ  การสร้างโรงเก็บวัสดุทุกชนิด ผู้รับจ้างจะต้องสร้าง ให้เสร็จก่อนที่จะนำวัสดุมาในบริเวณ
ก่อสร้าง 
 



4. งานดิน 
  4.1 การขุดดิน สำหรับการทำรากฐานหรือขุดบ่อ ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันมิให้ดินเกิดพังทลาย โดยการ
ทำลาดเอียงให้พอเหมาะหรือสร้างแผงไม้ก้ัน 
  ในกรณีที่เกิดอุปสรรคในการขุดดิน เช่น พบดินแข็งหรือศิลา ขุดต่อไปไม่ได้ตามความลึก ในแบบ ผู้รับ
จ้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาก่อน เมื่อได้รับคำสั่งให้แก้ไขประการใด ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ
ตามโดยไม่มีขั้นตอน 
  4.2 การถมดินหรือทราย ก่อนที่จะถมดินหรือทราย ต้องตกแต่งบริเวณให้เรียบร้อยก่อนโดยการเอาตอ
ไม้ รากไม้ หรือเศษไม้ออกให้หมด ดินหรือทรายที่นำมาถมต้องไม่มีรากไม้ เศษไม้ ต้นหญ้ามากเกินสมควร การถม
ต้องทำเป็นช้ัน ๆ ละประมาณ 30 ซ.ม. แต่ละช้ันต้องพรมน้ำให้ชุ่มและใช้เครื่องอัดกระทุ้ง (ชนิดใดชนิดหน่ึงก็ได้
ตามความเหมาะสม ซึ่งจะกำหนดให้ในขณะที่ทำการก่อสร้าง) จนได้ระดับที่ต้องการ หากดินถมยุบตัวภายหลังผู้
รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ หรือซ่อมแซมความเสียหาย 
 
5. งานรากฐาน 
 5.1 ความลึกของรากฐาน ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างฐานรากตามท่ีกำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ ความลึก
ของฐานรากให้ถือความลึกจากระดับดินเดิม (ดินที่ยังไม่ถม) เป็นเกณฑ์ในกรณีที่พ้ืนดินเดิม มีระดับแตกต่างกันมาก 
ให้ผู้รับจ้างแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือพิจารณาก่อน เมื่อได้รับคำสั่งให้แก้ไขประการใด ผู้รับจ้างต้อง
ปฏิบัติตามโดยไม่มีขั้นตอน 
 5.2 การทำฐานรากชนิดตอกเข็ม ให้ตอกเข็มตามขนาด และระยะห่างที่กำหนดไว้ในแบบรูปหรือรายการ 
ก่อนเทคอนกรีตจะต้องแต่งหัวเข็มให้เรียบเสมอกัน แล้วจึงใส่อิฐหักหรือทราย หรือหิน (แล้วแต่จะกำหนดไว้ใน
แบบ) อัดตามซอกหัวเข็มกระทุ้งให้แน่นแล้วจึงเทคอนกรีตหยาบทับหัวเข็ม แต่งผิวหน้าให้เรียบ ทิ้งไว้ให้แข็งตัว
ประมาณ 24 ช่ัวโมง นับจากเทคอนกรีตเสร็จ แล้วจึงวางตะแกรงเหล็กเพ่ือเทฐานรากต่อไป 
 5.3 การทำฐานรากชนิดไม่ตอกเข็ม ต้องแต่งระดับดินด้านข้าง และก้นหลุมให้เรียบ แล้วจึงใส่อิฐหักหรือ
ทรายหยาบ แล้วเทคอนกรีตหยาบทับ แต่งผิวหน้าให้เรียบ ทิ้งไว้ให้แข็งตัวประมาณ 24 ช่ัวโมง นับจากเทคอนกรีต
เสร็จ แล้วจึงวางตะแกรงเหล็กเพ่ือเทฐานรากต่อไป 
 5.4 การต้ังไม้แบบฐานราก ก่อนเทคอนกรีตฐานรากต้องต้ังไม้แบบให้ได้ขนาดตามขนาดฐานรากท่ี
กำหนดให้ในแบบรูปเสียก่อน  
 
6. งานผูกเหล็ก งานผูกเหล็กให้ปฏิบัติดังน้ี 
 6.1 การดัดเหล็ก ต้องไม่งอกลับไปมาจนเสียกำลัง การงอปลายเหล็กให้ดัดดังลักษณะน้ี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 6.2 การดัดเหล็กคอม้าของคานต้องดัดบนม้าดัดเหล็กให้ได้ขนาดถูกต้องก่อนนำไปประกอบในแบบ 

�



 6.3 การผูกเหล็ก สำหรับเหล็กเสริมคานเล็กให้ผูกสำเร็จก่อนนำเข้าประกอบ ส่วนเสริมคานใหญ่ให้นำ
เหล็กปลอกไปวางก่อนแล้วสอดเหล็กนอน เหล็กคอม้าตามลำดับ 
 6.4 ระยะห่างระหว่างเหล็กเสริม ต้องห่างกันพอท่ีเน้ือคอนกรีตจะลงไปขัดผสานกันโดยสมบูรณ์ ถ้าเหล็ก
เสริมเป็นช้ัน ๆ ให้เว้นระยะระหว่างผิวเหล็กอย่างน้อย 2.5 ซ.ม. โดยใช้ท่อนเหล็ก Ø 25 ม.ม. วางขวางและมี
ระยะห่างไม่เกิน 1.50 ม. 
 6.5 ลวดผูกเหล็กต้องเป็นเหล็กเหนียว ไม่เป็นสนิมขุม การผูกให้ผูกแบบพันสาแหลกบิดเกลียวพอแน่น
แล้วพันปลายเข้าไว้ด้านใน  
 6.6 ก่อนวางเหล็กลงในแบบ ต้องใช้ลูกปูนซีเมนต์ ทราย (1:1) หล่อให้ได้ตามขนาดหนุนระหว่างเหล็กกับ
ไม้แบบ ขนาดของลูกปูนที่ใช้กำหนดดังน้ี 
 ลูกปูนหนุนตะแกรงฐานรากหนาประมาณ  7 ซ.ม. 
 ลูกปูนหนุนระหว่างเหล็กต่อเหล็กหนาประมาณ  2.5 ซ.ม. 
 ลูกปูนหนุนระหว่างเหล็กกับไม้แบบหนาประมาณ 3  ซ.ม. 
 ลูกปูนหนุนระหว่างเหล็กกับไม้แบบหนาประมาณ(เฉพาะ Slab)หนาประมาณ 2 ซ.ม. 

ลูกปูนหนุนเหล็กท้องคานที่สัมผัสกับดินหนาประมาณ 6. ซ.ม 
ลูกปูนหนุนเหล็กเสริมในเสากับไม้แบบส่วนที่ไม่ได้สัมผัสกับดิน หนาประมาณ 3 ซ.ม 
ลูกปูนหนุนเหล็กเสริมในเสากับไม้แบบส่วนที่สัมผัสกับดิน (ตอม่อ) ประมาณ 7 ซ.ม (ให้เพ่ิมเน้ือคอนกรีต) 
6.7 การต่อเหล็กให้ได้ใช้ 2 วิธี คือ  
6.7.1 การต่อโดยวิธีทาบ 
1.เหล็กเส้นกลม ให้ระยะที่ทาบยาว 50 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้นน้ัน 
2.เหล็กข้ออ้อย ให้ระยะที่ทาบยาว 40 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้นน้ัน 
 
6.7.2 การต่อโดยวิธีเชื่อม ให้ได้กับเหล็กที่มีขนาดต้ังแต่  Ø 19  มม.ขึ้นไปสำหรับเหล็กเส้นกลมและ

ต้ังแต่ Ø 20  มม. ขึ้นไปสำหรับเหล็กข้ออ้อย วิธีเช่ือมให้ใช้แบบ Double-V Butt Joint  (ดังรูป)  เมื่อเช่ือมเสร็จ
แล้วต้องทำความสะอาดรอยเชื่อมให้เรียบร้อยก่อนเทคอนกรีต รอยเช่ือมจะต้องรับแรงดึงได้ 125 % ของแรงดึง
ของเหล็กที่ใช้ 
 
 
 
 

หมายเหตุ ในกรณีที่สงสัยว่าเหล็กที่เช่ือมน้ันจะสามารถรับแรงได้ ตามท่ีกำหนดข้างต้นหรือไม่ ให้ผู้รับจ้าง
นำตัวอย่างเหล็กที่เช่ือมเสร็จแล้วไปทดสอบกำลังกับสถาบันที่เช่ือถือได้ แล้วส่งผลการทดลองให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง เพ่ือพิจารณาก่อน ค่าใช้จ่ายในการทดลองนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเองทั้งสิ้น 

 
7. งานคอนกรีต 
 7.1 การผสมคอนกรีต   
  7.1.1 เครื่องมือผสม โดยท่ัวไปให้ใช้เครื่องมือผสมแบบถังหมุนด้วยเคร่ืองยนต์ (Rotating Drum 
Mixer) นอกจากการก่อสร้างปลีกย่อย จึงจะอนุญาตให้ผสมด้วยมือในกระบะได้ 
  7.1.2 วัสดุผสมคอนกรีต ซีเมนต์ หิน หรือ กรวด และน้ำ ต้องมีคุณสมบัติดังได้กล่าวมาแล้วในข้อ 
2.1,2.2 และ 2.3  

�



  7.1.3 อัตราส่วนผสมคอนกรีต ให้ใช้อัตราส่วน 1:2:4 โดยปริมาตร ซึ่งจะต้องมีกระบะตวงให้ได้
อัตราส่วนผสมตามที่กำหนด การผสมต้องผสมคลุกเคล้าซีเมนต์ ทราย หิน หรือกรวด และน้ำ ให้เข้ากันโดยทั่วถึง
เน้ือเดียวกัน 
  7.1.4 กรณีที่ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยสูง ให้ผู้รับจ้างขออนุมัติและปฏิบัติตามแบบรูป
รายการพร้อมผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีตของงานน้ันๆ 

7.2 การเทคอนกรีต 
  7.1.2 ก่อนเทคอนกรีตลงในแบบ  ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจจ้างตรวจดูแบบขนาด

ของเหล็ก การผูกและวางเหล็กถูกต้องเรียบร้อย ต้องล้างแบบให้ชุ่มน้ำก่อน เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง เห็น
ว่าถูกต้องและเรียบร้อยแล้วจึงให้เทคอนกรีตได้ 

7.2.2 คอนกรีตต้องผสมเสร็จใหม่ๆ ห้ามใช้ที่ผสมไว้นานกว่า 30 นาที 
  7.2.3 ต้องใช้เครื่องมือสั่นคอนกรีต  ( VIBRATOR ) ในการเทคอนกรีตทุกครั้งยกเว้นแต่ละกรณีที่

คณะกรรมการตรวจการจ้างอนุญาตให้ใช้เครื่องมือชนิดอ่ืนแทนได้  ขณะเทต้องไม่เร็วเกินไปและไม่ช้าเกินไป  
เพราะถ้าเร็วเกินไปคอนกรีตจะไม่ยุบตัว และถ้าช้าเกินไปส่วนผสมจะแยกกัน และพึงระวังอย่าให้เครื่องสั่นไป
กระทบเหล็กเสริมจนหลวมหรือหลุดออกจากตำแหน่งที่อยู่ 

   7.2.4 การเทคอนกรีต ที่ไม่สามารถหล่อให้เสร็จในคราวเดียวได้ต้องเตรียมผิวต่อสำหรับการเท
ครั้งต่อไป โดยก้ันไม้ตรงๆ ตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ดังน้ี 

-เสา ให้เทถึงระดับ ต่ำจากท้องคาน  3 ซ.ม 
-คาน ให้เทถึงกลางคาน โดยใช้ไม้ก้ัน 
-พ้ืน ให้เทถึงกลางแผ่นโดยใช้ไม้ก้ัน 
  ขณะที่ผิวต่อก่อตัว (Setting ) พอหมาดๆ ให้ตกแต่งผิวต่อโดยใช้แปรงโลหะปัดปูนทรายออกจาก

ผิวหินให้หมด แล้วใช้น้ำล้างให้สะอาด หาสิ่งของที่สะอาด เช่น ผ้าคลุมไว้เมื่อเทต่อให้ตรวจดูความสะอาดอีกครั้ง
หนึ่งและราดน้ำให้ชุ่มก่อนเท 

  7.2.5 การเทคอนกรีตตามส่วนของโครงสร้างต่างๆต้องปฏิบัติดังน้ี 
-การเทหล่อคานยาว ให้เทจากเสารับทั้งสองออกไปบรรจบที่กลางคาน 
-การเทหล่อคานย่ืน ( Cantilever  Beam ) ให้เทจากโคนคานไปหาปลายคาน 
-การเทพ้ืนหรือกันสาดที่ติดกับคานต้องเทให้เสร็จในคราวเดียวกัน 
 

8. งานไม้แบบ 
  8.1 ไม้แบบ ต้องเป็นไม้ที่มีการยืดหดตัวได้น้อยที่สุด ( ไม่เกิน 0.20% ) ไม่ดูดน้ำมากเกินไป ไม่บิดเบ้ียว 
โค้งงอ ไม้แบบที่ใช้หล่อคอนกรีตรูปพรรณ หรือลายวิจิตรอนุญาตให้ใช้ขนาดอ่ืนได้ตามความเหมาะสม 
 หมายเหตุ อนุญาตให้ใช้แผ่นเหล็กแทนไม้แบบได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักวิชาช่างที่ดี 
 8.2 การประกอบไม้แบบ. ต้องประกอบไม้แบบให้แนบสนิท ไม่ให้มีรูรั่วที่จะทำให้น้ำปูนไหลออกมาได้ต้อง
ติดต้ังอยู่ในลักษณะที่มั่นคง แข็งแรง ทนต่อความดันของเนื้อคอนกรีตและแรงกระแทกกระทุ้งของเครื่องสั่น
คอนกรีตได้อย่างดี ขนาดและระดับต้องถูกต้องตามรูปแบบ 
 แบบหล่อต้องทำให้ถอดแบบได้ง่าย มีช่องสำหรับล้างแบบหรือเทคอนกรีตห้ามใช้ดินอุดภายในแบบ ไม้
แบบต้องสะอาด ไม่เป้ือนสี น้ำมัน หรือสิ่งสกปรกอ่ืนใดที่ทำให้คอนกรีตเสื่อมคุณภาพ 
 ในระหว่างที่คอนกรีตเริ่มแข็งตัวในไม้แบบ ห้ามกระทบกระเทือนไม้แบบเป็นอันขาด 
 8.3 การถอดไม้แบบ จะกระทำได้ตามลักษณะโครงสร้าง และระยะเวลาดังต่อไปน้ี 

- แบบด้านข้างของเสา คาน กำแพง ถอดเมื่อครบ 2 วัน 
- แบบด้านล่างรองรับพ้ืนกันสาด คาน ถอดเมื่อครบ 15 วัน แต่จะต้องค้ำ กลางพ้ืน ปลายกันสาด กลางคานต่อไปอีก 

14 วัน 



โครงสร้างบางส่วนที่จำเป็นต้องถอดแบบต่างจากเวลาท่ีกำหนดไว้ข้างต้น ให้ผู้รับจ้างสอบถามจาก
กรรมการควบคุมงานก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงถอดได้ 

เมื่อถอดไม้แบบออกแล้ว ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้กรรมการควบคุมงานตรวจก่อน ถ้าปรากฏว่ามีสิ่งบกพร่อง 
เช่น คอนกรีตมีรูพรุน หรือเหล็กผิดลักษณะ จะต้องแจ้งให้กรรมการควบคุมงานพิจารณาแก้ไข ส่วนที่เก่ียวข้องกับ
โครงสร้างน้ันให้เรียบร้อยก่อน 

การซ่อมแซมคอนกรีตที่มีรูพรุนให้ใช้ ซีเมนต์:ทราย =1:1  ผสมน้ำเหลว พอควรอุดให้เรียบเป็นผิวเดียวกัน 
ก่อนอุดต้องราดน้ำปูน ( น้ำ +ปูนซีเมนต์ ) ที่ผิวคอนกรีตให้ชุ่ม  หรือใช้วัสดุอ่ืนตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
พิจารณากำหนด 

 
9 . การรักษาคอนกรีต 
 ภายใน 24 ช่ัวโมง ที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัว ต้องป้องกันคอนกรีตไม้ให้ถูกแดด น้ำ หรือ ฝน และห้าม
กระทบกระเทือนใดๆ ทั้งสิ้น หลังจากที่ถอดไม้แบบออกแล้ว ให้บ่มคอนกรีตอย่างน้อย 7 วัน ถ้าเป็นเสาหรือคานใช้
วัสดุกันความช้ืนคลุมและลาดน้ำใช้ชุ่มอยู่ตลอดเวลา ส่วนที่เป็นพ้ืนหรือกันสาด ให้ใช้น้ำเทราดให้ชุ่มหรือขังน้ำไว้ 
หรือใช้วิธีการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร 
 
10. งานก่ออิฐ ถือปูน และฉาบปูน  ให้ปฏิบัติดังน้ี 

   10.1อิฐหรือซีเมนต์บล็อกหรือคอนกรีตบล็อกที่จะนำไปก่อต้องราดน้ำให้ชุ่ม 
10.2ส่วนผสมของปูนให้ได้สัดส่วนดังน้ี 

           1.  ปูนก่อทั่วไป 
ซีเมนต์:ปูนขาว:ทรายหยาบ 1:1:2 ( โดยปริมาตร) 

   2. ปูนกรุผนังกระเบ้ืองเคลือบ   และปูกระเบ้ืองพ้ืน-    
ซีเมนต์:ทรายละเอียด  1:2   ( โดยปริมาตร ) 

    3. ปูนฉาบผิวหน้าภายใน 
ซีเมนต์:ปูนขาว :ทรายละเอียด  1:1:2 - 4 ( โดยปริมาตร ) 
     4. ปูนฉาบผิวหน้าภายนอก 
ซีเมนต์ :ปูนขาว:ทรายละเอียด 1:1:5  ( โดยปริมาตร) 
      5. ปูนฉาบกันน้ำ 
ซีเมนต์:ทรายละเอียด  1:1 ( โดยปริมาตร ) 

10.3 การผสมปูนขาวและทรายสำหรับฉาบจะต้องหมักไว้ไม่น้อยกว่า 24 ซ.ม. และเมื่อนำมาผสมกับ
ซีเมนต์ ถ้านานเกินกว่า 1 ช่ัวโมง ห้ามใช้ 

10.4 การฉาบปูนผิวภายนอกและภายในต้องหนาประมาณไม่น้อยกว่า 1 ซ.ม. และการฉาบปูนเหนือกัน
สาดกันน้ำต้องหนาประมาณ 5 ซ.ม 

10.5 แนวปูนก่อต้องหนาประมาณไม่น้อยกว่า 1 ซ.ม. การเรียงก่อต้องกดวัสดุก่อให้แน่น และใช้เกรียงอัด
ปูนตามซอกไม่ให้มีรู แนวก่อต้องได้ระดับ ผืนผนังที่ก่อต้องเรียบและได้ด่ิงแลดูเป็นระดับเดียวกัน ทั้งทางนอนและ
ทางต้ัง 

- ผนังก่อผืนใหญ่ต้องมีเอ็นทั้งแนวต้ังและแนวนอน ต่อพ้ืนที่ไม่เกิน 6 ตร.ม. ยกเว้นจะระบุไว้เป็น
อย่างอ่ืนในแบบรูป 

- รอบวงกบประตู หน้าต่าง ช่องลมและช่องแสงที่ระบุไว้ในแบบรูป 
- ตรงมุมห้องที่ผนังก่อชนกันหรือสิ้นสุดผนัง 
ในการใส่เอ็น ค.ส.ล. ไม่ว่าจะเป็นทางตั้งหรือทางนอนจะต้องเสียบเหล็ก 2 Ø  6 มม. ไว้ในเสา

และคาน ( แล้วแต่กรณี ) ล่วงหน้าก่อนเทคอนกรีต 



หมายเหตุ  ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความประสงค์ที่จะใช้น้ำยาสำหรับผสมปูนทรายเพ่ิมความเหนียว
ลื่น เพ่ือใช้ในงานหล่อ หรือฉาบแทนปูนขาว ให้ผู้รับจ้างเสนอชนิดของน้ำยาที่ใช้ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือ
พิจารณาก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงใช้ได้ 

 
11.  งานตกแต่งพื้น ค.ส.ล. 

11.1 พ้ืน ค.ส.ล. ที่จะต้องปูทับด้วยวัสดุอ่ืน ๆ เช่น โมเสค หรือกระเบ้ืองต้องปรับระดับพ้ืนให้เรียบ และได้
ระดับเดียวกันด้วยปูนทราย (ปูนซีเมนต์+ทราย) โดยให้มีความหนาไม่เกิน 2 ซ.ม. 

11.2 พ้ืน ค.ส.ล. ที่วางบนดินทั้ง Slab on Ground และ Slab on Beam ให้ผู้รับจ้างอัดทรายให้แน่น
หนาประมาณ 10 ซ.ม. ปูด้วยแผ่นพลาสติกอย่างหนา รอยต่อซ้อนกันไม่น้อยกว่า 10 ซม. ก่อนเทคอนกรีตและ
เสริมเหล็กตามที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่  3  หมวด ครุภัณฑ์ 
 

กระเชา้ไฟฟา้ แบบเสาเด่ียว จำนวน 1 ชุด 
รายละเอียดคุณลักษณะ 

1. ความสูงในการทำงาน (Working height) 13.80 เมตร 
2. ความสูงของพ้ืนกระเช้าเมื่อยกข้ึนสุด (Platform height) 11.80 เมตร 
3. สามารถรับน้ําหนักบนตัวกระเช้า (Platform capacity) ได้ 136 กิโลกรัม 
4. พ้ืนกระเช้าทำด้วยอลูมิเนียม และมีวัสดุกันลื่นที่พ้ืนกระเช้า มีขนาดกว้างยาว (Max. Platform Size)        

0.66 X 0.68 เมตร โดยมีราวกันตกโดยรอบ 
5. ขนาดของตัวรถกระเช้า มีขนาดกว้างยาวสูง 0.74 X 1.53 X 1.97 เมตร 
6. ขนาดของขาหย่ังเมื่อกางออกแล้ว (Outriggers Footprint) มีขนาดกว้างยาว 2.02 X 2.32 เมตร 
7. โครงสร้างทำด้วยอลูมิเนียม หรือ โลหะที่ไม่เป็นสนิม หรือโลหะซุบป้องกันสนิม 
8. ตัวเสาเป็นแบบเสาเด่ียว มีความหนาและแข็งแรง มีโซ่คู่ตลอดเสา เพ่ือลดการโยนตัวขณะขึ้นใช้งาน 
9. มีระบบความควบคุมการยกกระเช้าขึ้น-ลง เป็นระบบไรดรอลิค 
10. มีแผงควบคุมการทำงาน 2 แห่ง ที่กระเช้า และที่ฐานของเครื่อง 
11. มีระบบ Release valve เพ่ือลดระดับกระเช้าลงได้ในกรณีแบตเตอรี่หมด 
12. มีขาหย่ัง (Outriggers) เพ่ือความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมระบบ Interlock ป้องกันไม่ให้เครื่อง

ทำงาน หากไม่ใช้ขาหย่ัง 
13. มีชุดควบคุมด้านล่างติดต้ังระดับสายตาและมีกุญแจเปิด-ปิดเคร่ือง โดยที่ชุดควบคุมน้ีมีหลอดไฟ LED 

(Outriggers indicator light) แสดงการติดต้ังขาหย่ัง และหลอดไฟเตือน เมื่อแบตเตอรี่อ่อน 
14. ใช้พลังงานแบตเตอร่ี DC ขนาด 12V/ 90 Ah และตู้ชาร์จแบบอัตโนมัติ ตัดกระแสไฟ เมื่อไฟแบตเตอร่ี

เต็ม (ตู้ชาร์จเป็นอิสระกับตัวเคร่ือง) 
15. ล้อรถกระเช้าไฟฟ้าทำจากวัสดุโพลียูรีเทน 
16. มีการติดต้ังจุดปลั๊กไฟ AC บนกระเช้า  
17. ผลิตได้ตามมาตรฐานของ CE   

 
อุปกรณ์ประกอบ การใช้งานดังน้ี 

1. เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว (Full Body FHarness Safety Belt) จำนวน 1 ชุด 
2. หนังสือคู่มือการทำงาน จำนวน 2 ชุด (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  

 
การใช้รายละเอียดอ่ืนๆ 

เข้าตรวจเช็คบำรุงรักษา 4 ครั้ง (เข้าทุกๆ 6 เดือน) เป็นเวลา 2 ปี และมีการอบรมวิธีการใช้งาน และวิธี
บำรุงรักษา พร้อมออกใบรับรองให้กับผู้ที่ผ่านการอบรม จำนวน 1 คอร์ส ไม่เกิน 15 คน 

 


