
ให้ใช้รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้างเล่มนี้
เป็นเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

	 ข้อความใดในรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้างที่ขัดหรือแย้งกับ 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	 พ.ศ.	 2560 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	2560	

และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ให้ใช้ตามกฎหมายดังกล่าว
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	 1.2.2	ด้านแบบรูป	รายการวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง

	 	 (1)	ก่อนลงมือก่อสร้าง	 ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาทำาความเข้าใจแบบรูปรายการ

และวิธีการก่อสร้าง	ของแบบให้ดีเสียก่อน	โดยให้เขียน	shop	drawing	แสดงความสัมพันธ์	ของแบบ

วิศวกรรมและแบบสถาปัตยกรรม	 เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง	 และตรวจสอบระยะต่างๆ	 ของอาคาร	

หากบริเวณที่จะก่อสร้างไม่เป็นที่ราบ	 ระดับผิวดินมีความสูงแตกต่างกันเกินกว่า	 1	 เมตร	 หรือพ้ืนที่ 

เป็นบ่อ	 ดินเลน	 ร่องสวน	 ดินถมสูง	 พ้ืนท่ีชายทะเลที่มีน้ำาเค็มเข้าถึงพ้ืนที่ใดที่มีอุปสรรคในการก่อสร้าง	

หรือนอกเหนือจากแบบรูปกำาหนดไว้	 ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง	 เพ่ือวินิจฉัยร่วมกับวิศวกร 

ก่อนดำาเนินการก่อสร้าง	โดยการดำาเนินการจะต้องเป็นไป	ตามระเบียบพัสดุทุกประการ



3



4

	 	 (6)	 ในขณะก่อสร้าง	 คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องให้ผู ้รับจ้างเขียนแบบ	 

shop	drawing	อาทิ	ผังฐานรากเสาเทียบกับแบบสถาปัตยกรรม	การวางแนวคาน-พื้น	การวางแนวท่อ 

นำ้าประปา	ฯลฯ	เพื่อทำาการตรวจสอบก่อนลงมือทำางาน	เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบแล้ว

อาจมีการปรับปรุงแก้ไข	 เพ่ือความสวยงาม	 มั่นคง	 แข็งแรง	 แล้วผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามและถือว่า 

ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการแต่อย่างใด
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	 	 (5)	 ในกรณีที่งานก่อสร้างมีค่างานตั้งแต่	 1	 ล้านบาทขึ้นไป	 ผู้รับจ้างจะต้อง 

ทำาแผ่นป้ายมีข้อความตามกำาหนดในเอกสารแนบท้ายรายการ	(ภาคผนวก)	โดยติดตั้ง	ณ	สถานที่ก่อสร้าง

ให้บุคคลทั่วไปมองเห็นอย่างเด่นชัด	(ดูตัวอย่างแผ่นป้าย)

แบบรูปได้กำาหนดไว้	เศษวัสดุก่อสร้างต่าง	ๆ	เช่น	ขยะ	เศษอิฐ	ไม้	ปูน	ทราย	โรงงาน	ที่พักคนงาน	และ

ส้วมชั่วคราว	เป็นต้น	ผู้รับจ้างจะต้องขนย้ายออกไปจากบริเวณโรงเรียนก่อนวันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
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หมายเหตุ	:-	 ปจัจุบนัมีแบบรูปอาคารมาตรฐานกำาหนดใหต้อ้งถมดนิปรับระดบัจากระดบั	+0.00	ตามทีก่ำาหนด 
	 ในรูปตัด	 ก่อนทำาการก่อสร้างให้คณะกรรมการฯ	 ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานดูแลให้เป็นไป 
 ตามข้อกำาหนดด้วย
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 2.3 การขุดดิน	เช่น	การทำาฐานรากหรือขุดดิน	ผู้รับจ้างต้องป้องกันมิให้ดินเกิดการพังทลาย 

โดยการทำาลาดเอียงให้พอเหมาะ	 หรือสร้างแผงไม้	 หรือเหล็กกั้น	 ในกรณีที่มีอุปสรรคในการขุดดิน	 เช่น 

พบดินแข็งหรือหินที่ขุดไม่ได้ตามความลึกในแบบต้องแจ้งผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง

พิจารณาให้ความเห็น

 2.4 การปรับถมดิน เพ่ือก่อสร้างอาคาร	 เป็นการปรับถมเพ่ือให้ได้ระดับผิวพ้ืนตามแบบ 

รูปกำาหนด	 โดยใช้ดินถมและปาดด้วยเคร่ืองจักรกลให้มีความเรียบสม่ำาเสมอ	 จนถึงระดับที่ต้องการ	 

หรือที่กำาหนด	ชั้นผิวหน้าดินถมควรใช้ลูกรังทับหน้าเพื่อให้สามารถทำางานในพื้นที่ปรับถมได้โดยสะดวก

 2.5 การถมดินในพื้นที่ที่มีน้ำา เป็นเลน มีวัชพืช หรือตอไม้ จะต้องทำาการสูบน้ำาออก 

ให้มากที่สุด	 นำาวัชพืช	 ตอไม้	 หรือวัตถุผุเปื่อยต่าง	 ๆ	 ออกก่อนทำาการถมดินหรือถมทราย	 โดยการถม 

ไล่เลนและน้ำา	 ในการถมดินหรือถมทรายให้ถมเป็นชั้น	 ๆ	 ทำาการบดอัดด้วยเครื่องจักรกลให้มีความแน่น	

แล้วจึงทำาการถมชั้นต่อไปเรื่อย	ๆ	จนได้ระดับ
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วศิวกร	สพฐ.	หรือวศิวกรทีสั่งกดัหนว่ยงานของรัฐ	หรือระดบัวฒุวิศิวกร	สาขาวศิวกรรมโยธา	เพ่ือพิจารณา

เส้นผ่าศูนย์กลางให้วัดที่กึ่งกลางของเข็ม	 กรณีเป็นสาเข็มคอนกรีตจะต้องใช้ชนาดตามระบุในแบบ
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21.00	ม.	และเป็นราคาที่เป็นจริงสามารถซื้อหรือจัดหาได้	โดยปรกติใช้ฐานราคาของพาณิชย์จังหวัดนั้น	ๆ  

ซึ่งราคาอาจสูงหรือต่ำา	แต่ต้องไม่สูงกว่าราคากลางท้องถิ่น
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หรือวิศวกรระดับสามัญ	สาขาวิศวกรรมโยธากำาหนดให้	ณ	สถานที่ก่อสร้าง

คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา	เก็บไว้เป็นหลักฐานแนบกับสมุดบันทึกการทำางาน	และต้องมีวิศวกร 

รับรองการตอกเสาเข็มเป็นไปตามแบบรูปรายการกำาหนด

เสาเข็มเจาะโดยเฉพาะ	 พร้อมมีวิศวกรโยธาระดับสามัญประจำาบริษัท	 กับมีผลงานการทำาเสาเข็มเจาะ
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  (4) เมื่อดำาเนินการเสร็จแล้ว	 ต้องทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มตามที่กำาหนด

ในแบบรูป	 และให้บริษัทผู้ดำาเนินการทำาเสาเข็มเจาะออกหนังสือรับรองการรับน้ำาหนักบรรทุกปลอดภัย 

ของเสาเข็มที่ทำาเสร็จแล้ว	โดยมีวิศวกรโยธาระดับสามัญเป็นผู้ลงนามรับรองผล

ตรวจการจ้างร่วมกบัวศิวกรรมโยธา	สพฐ.	หรือวศิวกรโยธาทีสั่งกัดหนว่ยงานของรัฐ	หรือวิศวกรระดบัสามญั 

สาขาวิศวกรรมโยธา	 บันทึกส่ังการให้ดำาเนินการตอกเข็มตามแบบรูปและอนุมัติให้ตัดเสาเข็มส่วนที่เหลือ

กรรมการตรวจการจ้างร่วมกับวิศวกรโยธา	 สพฐ.	 หรือวิศวกรโยธาที่สังกัดหน่วยงานของรัฐ	 หรือวิศวกร 

ระดับสามัญ	สาขาวิศวกรรมโยธา	เห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้ฐานรากเข็มกลุ่มตามแบบรูปกำาหนด	ให้บันทึก 

ผลการตอกไวเ้ปน็หลักฐานและเสนอผูว่้าจ้างอนมัุตใิหง้ดตอกเสาเขม็	โดยกำาหนดใหใ้ช้ฐานรากแบบแผแ่ทน 

โดยปกติแล้วจะใช้ฐานรากขนาดเท่ากับฐานรากเข็มกลุ่มในแบบรูปเป็นฐานรากแผ่	 แต่ถ้ามีข้อกำาหนดให้ 

ขยายฐานรากไว้	ก็ให้ทำาฐานรากแผ่ตามข้อกำาหนดดังกล่าว

เพื่อพิจารณา	พร้อมหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับสามัญ	ประกอบด้วย
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ที่สังกัดหน่วยงานของรัฐ	 หรือวิศวกรระดับวุฒิ	 สาขาวิศวกรรมโยธา	 จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมให้เป็นไป

ตามหลักวิศวกรรม	การเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงสอดคล้องกับระเบียบพัสดุฯ	หรือ

กลศาสตร์ว ่าด้วยการสำารวจช้ันดินรากฐาน	 ภายใต้การกำากับดูแลของวิศวกรโยธาระดับสามัญขึ้นไป
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ฐานรากแบบตอกเสาเข็มยาวกับฐานรากแบบฐานแผ่	 และให้มีการหักเงินคืนค่าเสาเข็ม	 โดยใช้ราคาตามบัญชี 

แสดงปริมาณวัสดุและราคา	(BOQ)	ที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา	รวมค่า	Factor	F	เป็นเกณฑ์ในการคิดคำานวณ 

เปรียบเทียบ	ทั้งนี้จะไม่มีการเพิ่มเงินจากกรณีดังกล่าว	อันเนื่องมาจากการเสนอราคาเสาเข็มตำ่ากว่าราคาท้องถิ่น	

หรือ
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	 	 	 (ค)	 กรณีที่ตอกเสาเข็มลงจากผิวดินได้น้อยกว่า	 5.00	 เมตรจากผิวดินให้

รายงานผลการทดลองตอก	หรือผลการตอกให้วิศวกรผู้ออกแบบ	เพื่อออกแบบฐานรากใหม่ให้สอดคล้อง

กับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง	โดยอาจเพิ่มจำานวนเสาเข็มในฐานนั้น	ๆ	แล้วออกแบบฐานรากให้ใหม่	ในกรอบวงเงิน

ที่มีอยู่

	 	 	 (ง)	 กรณีที่ก ่อสร ้างมีสภาพชัดเจนว ่าเป ็นช้ันหิน	 ให ้รายงานเสนอ 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง	 เพ่ือแจ้งให้วิศวกรโยธา	 สพฐ.	 หรือวิศวกรระดับวุฒิ	 สาขาวิศวกรรมโยธา 

เพ่ือกำาหนดวิธีการก่อสร้างฐานราก	 โดยไม่ต้องทำาการเจาะสำารวจ	 หรือทดลองตากเสาเข็ม	 กรณีที่มี 

การดำาเนินการหรือส่ังการให้ก่อสร้างฐานรากที่เหมาะสมตามหลักวิศวกรรมแล้ว	 ให้มีการเปรียบเทียบ

ราคาค่าก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงสอดคล้องกับระเบียบพัสดุฯ	ด้วย
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	 4.2	 การผสมคอนกรีตส�าหรับการก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก	 เช่น	 ส้วม	 บ้านพักครู	 

บ้านพักภารโรง	ที่มิใช่อาคารเรียน	ให้ใช้

	 	 	 หรืออัตราส่วนผสมคอนกรีต	 วิศวกรอาจจะกำาหนดให้ตามความเหมาะสมของ
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	 (5)	 ใช้คอนกรีตผสมเสร็จในการก่อสร้างได้	ตามข้อกำาหนดข้อ	4.3

ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ	ที่มีคุณสมบัติดังนี้

	 (1)	 ถ้าในแบบรูปไม่ได้กำาหนดความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตไว้	 ให้ใช้ 

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

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

หากความต้านแรงอัดประลัยของคอนกรีตแตกต่างไปจาก	(1)	ให้ถือตาม	(1)	เป็นเกณฑ์ในการดำาเนินการ

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

อย่างเหมาะสมตามจำานวนที่ผู้ควบคุมงานหรือวิศวกรจะกำาหนดให้ตามมาตรฐานการทดสอบ	 ผลทดสอบ 

ต้องเป็นไปตามข้อกำาหนด	(1)	และมอบผลทดสอบให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้างเก็บไว้เป็นหลักฐาน

	 (4)	 กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถใช้คอนกรีตผสมเสร็จได้	 เนื่องจากห่างไกลจาก 

แหล่งผลิต	อนุญาตให้ใช้คอนกรีตผสมในที่	แต่ต้องควบคุมคุณภาพของคอนกรีตให้เป็นไปตามข้อกำาหนด

	 (5)	 กรณีที่ใช้สำาหรับพ้ืน	 Post-tension	 ให้ใช้กำาลังคอนกรีตตามข้อกำาหนด 

ของการออกแบบระบบพื้น

รูป

เทคอนกรีตโครงสร้างก่อนแล้วจึงท�าการเจาะสกัดเพื่อฝังอุปกรณ์ภายหลัง	นอกจากจะได้รับอนุญาตจาก
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	 อาคารทีอ่อกแบบตา้นแผน่ดนิไหว	การผกูเหล็กปลอก	และจำานวนความถีข่องเหล็ก

ปลอกในคานและเสา	ให้เป็นไปตามแบบขยายการเสริมเหล็กปลอกในแบบรูปรายการ
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	 (3)	 คอนกรีตที่ผสมในที่ห้ามทิ้งไว้นานเกินกว่า	 30	 นาที	 การเทคอนกรีต 

ให้เททีละช้ัน	 และขณะทำาการเทคอนกรีต	 จะต้องใช้เหล็กแยง	 กระทุ้ง	 และใช้เคร่ืองส่ันคอนกรีต 

ให้เนื้อของคอนกรีตยุบตัวขัดประสานกันแน่น	 และจับเนื้อเหล็กโดยสมบูรณ์ไม่มี รูพรุนเกิดขึ้น	 

การเทคอนกรีตนั้นจะต้องระวังมิให้ส่วนผสมที่เป็นก้อนโตแยกออกไปอยู่คนละส่วน	 ต้องให้ส่วนผสม 

ที่เทไปแล้วยังคงเป็นเนื้อเดียวกัน	 ทั้งต้องระมัดระวังมิให้เหล็กเสริมเคล่ือนที่หรือเปล่ียนตำาแหน่งไป 

จากเดิม



21

กลางคานต่อไปอีก	 14	 วัน	 ถ้ามีโครงสร้างส่วนที่จะต้องทำาในชั้นถัดไป	 หรือต้องวางแผ่นพื้นในช่วงเวลา 

น้อยกว่า	14	วัน	ให้คงคำ้ายืนคานทิ้งไว้	จนกว่าจะครบอายุ	28	วัน	และมีผลทดสอบกำาลังคอนกรีตที่	14 

หรือ	28	วัน	เป็นไปตามข้อกำาหนด
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 5.1	 พื้นคอนกรีตส�าเร็จรูปที่น�ามาใช้	 จะต้องเป็นพ้ืนคอนกรีตสำาเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 มอก.	 576-2546	 หรือ	 มอก.	 828-2546	 โดยจะเป็นแบบชิ้นส่วนเดี่ยวหรือ 
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 5.3 กรณีที่เลือกใช้พื้นคอนกรีตส�าเร็จรูปชนิดแผ่นตันหรือผิวเรียบที่ได้มาตรฐาน	 มอก.	 576-2546	

ผู้รับจ้างต้องให้ผู้ผลิตรับรองผลิตภัณฑ์ที่นำามาใช้เป็นหนังสือ	 ระบุรูปแบบหน้าตัด	 ขนาด	 ความยาว	

จำานวน-ขนาดเหล็กเสริมและการรับน้ำาหนักบรรทุก	 ตรงกับที่ผู้ผลิตได้รับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์มาตรฐาน

อุตสาหกรรมพร้อมจำานวนแผ่นพ้ืนที่นำามาใช้กับหน่วยงานก่อสร้างให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา 

ก่อนติดตั้ง

 5.4	 กรณีเลือกใช้พื้นคอนกรีตส�าเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน	 มอก.	 828-2546	 ผู้รับจ้างต้องให้ 

 

 5.5

ของผู้ผลิตต้องเป็นระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป	ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบเอกสารก่อนทำาการติดตั้ง

เพื่อปรับระดับโดยเด็ดขาด	ช่วงพาดของพื้นคอนกรีตสำาเร็จรูปชนิดแผ่นต้น	หากยาวเกินกว่า	2.50	ม.	จะต้อง 

มีแนวคำ้ายันรองรับการแอ่นตัวตอนกลางพ้ืนคอนกรีตสำาเร็จรูป	 เพ่ือปรับระดับให้ท้องแผ่นพ้ืนเท่ากันก่อน 

และจะถอดออกได้เมื่อเทคอนกรีตทับหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่น้อยกว่า	 3	 วัน	 กรณีใช้แผ่นพ้ืนแบบกลวง 

ให้ถือปฏิบัติตามคำาแนะนำาของผู้ผลิตว่าจะต้องคำ้ายันกลางแผ่นหรือไม่

	 5.6
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  (1) บัญชีที่ 1 รวม 31 ชนิด	 เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีความแข็งแรง	 ความต้านทาน 

ตามธรรมชาติมาก	ให้ใช้กับส่วนอาคารต่าง	ๆ	ได้ทุก	ๆ	ที่	




