
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง                                                                 

กองอาคารและสถานท่ี ส านักอธิการบดี 

 

คู่มือการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง 



สารบัญ 
 

คู่มือการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง 
 

ค านิยาม          (๑) – (๒) 
 -  ค านิยามศัพท์ส าคัญอื่น ๆ ท่ีควรทราบ      (๓) - (๓) 
 -   กฎกระทรวง  ฉบับที่ ๔๔ ( พ.ศ. ๒๕๓๘ ) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคมุ 
        อาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒        (๓) – (๓)  

-  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ      (๓) – (๔) 
�  หน้าที่ของ  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคมุงาน (๔) – (๔)  
 ๑ )     คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ      (๔) – (๕)  
 ๒ )     คณะกรรมการตรวจการจา้ง      (๕) – (๕)  
 ๓ )     ผู้ควบคุมงาน       (๖) – (๘)  
�  หน้าที่ประจ าของผูค้วบคมุงาน  ซึ่งนอกเหนือจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพัสดุ   
     พ.ศ. ๒๕๓๕         (๘) – (๙)  
�  หน้าที่ท่ัวไปและหน้าที่เฉพาะของ  นายชา่งควบคมุงานก่อสร้าง    (๙) – (๙)  
 ( ก )     นายชา่งก่อสร้าง       (๙) – (๑๐)  
  ( ข )     นายช่างสาธารณูปโภค      (๑๐) – (๑๐)  
 ( ค )     นายชา่งโยธา       (๑๐) – (๑๐)  
 ( ง )     นายชา่งกลหรือวิศวกรเครื่องกล     (๑๐) – (๑๑)  

 �  หลักปฏิบัติ  หรือแนวทางในการควบคุมงานก่อสร้างของผู้ควบคมุงาน   (๑๑) – (๑๑)  
   ( ก )     ขั้นตอนการเตรียมการ      (๑๑) – (๑๑)  
  ( ข )     ขั้นตอนการควบคุมงานกอ่สร้าง     (๑๑) – (๑๗) 
  ( ค )     การควบคุมงานและการรายงาน     (๑๘) – (๒๐) 
  ( ง )     ขั้นตอนและการปฏิบัติภายหลังงานแล้วเสร็จ    (๒๐) – (๒๓) 
  ( จ )     การรับรองสภาพงาน       (๒๓) – (๒๔)  
  ( ฉ )     กรณีหน่วยเจา้ของอาคารแจ้งการช ารุด     (๒๔) – (๒๕)  
 �  คุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง      (๒๕) – (๒๖) 
 �  การตรวจงานก่อสร้างอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักวชิาชา่ง    (๒๗) – (๒๗) 
 
 
 
 
 



ตารางสรุป 
ตารางสรุปรายการท่ีผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจา้งต้องตรวจสอบตามขั้นตอนการก่อสร้าง 

 
 ๑. ขั้นตอนการเตรยีมการของผู้ควบคุมงาน     ๒๘ - ๒๙ 

๒. ขั้นตอนการควบคุมงาน       ๒๙ - ๓๑ 
๓. งานโครงสร้างฐานราก       ๓๑ - ๓๔ 
๔. เหล็กเสริมคอนกรีต       ๓๔ - ๓๕ 
๕. พื้นคอนกรีตส าเรจ็รูป ( PREFAB  CONCRETE  FLOOR )   ๓๕ - ๓๕                
๖. งานโครงสร้างเหล็ก       ๓๕ - ๓๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
๗. การต่อเหล็กโครงสร้างในสนาม      ๓๖ - ๓๖ 
๘. งานสลักเกลียว        ๓๖ - ๓๖ 
๙. งานคอนกรตี ( การผสมคอนกรีต )      ๓๖ - ๓๘ 
๑๐. งานถนน  สนามบิน  และระบบระบายน้ า     ๓๘ - ๔๑ 
๑๑. รายการ POST-TENSIONED FLAT-SLAB     ๔๑ - ๔๖ 
๑๒. งานก่ออิฐฉาบปูน       ๔๖ - ๔๗ 
๑๓. การก่ออิฐ  คอนกรตีบล๊อค  ฉาบปูน  ก่อหิน  อิฐโปร่ง  อิฐประดับและงานปูนแต่ง ๔๗ - ๔๘ 
๑๔. การท าเอ็นคอนกรีตเสริมเหล็ก      ๔๘ - ๔๘ 
๑๕. การท าก าจดัปลวก       ๔๘ - ๔๘ 
๑๖. การปรับพื้นไม้        ๔๘ - ๔๘ 
๑๗. การปูกระเบื้องยาง       ๔๘ - ๔๙ 
๑๘. การปูกระเบื้องพื้นชนิดผวิแข็ง      ๔๙ - ๕๐ 
๑๙. การบ ารุงรักษา  และป้องกนักระเบื้องปูพื้นผนังผวิแข็ง   ๕๐ - ๕๐ 
๒๐. วัสดุปูพื้น        ๕๐ - ๕๐ 
๒๑. การกรุฝา ( ทั่วไป )       ๕๐ - ๕๐  
๒๒. การกรุสังกะสีลูกฟูก       ๕๐ - ๕๐  
๒๓. การกรุกระเบื้องแผ่นเรยีบหรือกระเบื้องใยหิน ( ASBESTOS )   ๕๑ - ๕๑ 
๒๔. การกรุผนังดว้ยกระเบื้อง (  FACING  TILE  )    ๕๑ - ๕๑ 
๒๕. การกรุแผ่นบรรเทาเสียง (  ACOUSTIC  BOARD  )    ๕๑ - ๕๑ 
๒๖. การกรุฝ้าเพดานดว้ยแผ่นไมว้ิทยาศาสตร์     ๕๒ - ๕๒ 
๒๗. การติดตั้งโครงเครา่เหล็กชุบสังกะสีระบบ  T- BAR และตัว  C   
       (  GALVANIZED  STEEL  CEILING  FRAME  )    ๕๒ - ๕๒ 
๒๘. แผ่นยิบซั่ม (  GYPSUM  BOARD  )     ๕๒ - ๕๒ 
๒๙. การกรุเพดานดว้ยยิบซั่ม      ๕๒ - ๕๒ 
๓๐. แผ่นบรรเทาเสียง (  ACOUSTIC  BOARD  )    ๕๒ - ๕๒ 
๓๑. กระเบื้องใยหินแผ่นเรียบ (  ASBESTOS  )     ๕๒ - ๕๒ 



๓๒. กระเบื้องมงุหลังคา (  ROOFING  )     ๕๓ - ๕๓ 
๓๓. การติดตั้งผนัง และหลังคาเหล็กเคลือบรีดลอน 
       (  ENAMELED  STEEL  CORRUGATED  ROOFING  SHEET  )  ๕๓ - ๕๓ 
๓๔. การท า HOOD และปล่องไฟ      ๕๓ - ๕๓ 
๓๕. การท าหินขัดในท่ี       ๕๓ - ๕๔ 
๓๖. การท าหินขัดขั้นบันได       ๕๔ - ๕๔ 
๓๗. เชิงผนังหินขดั        ๕๔ - ๕๖ 
๓๘. การติดกระจก        ๕๔ - ๕๔ 
๓๙. การกรุขึงลวดถกั       ๕๔ - ๕๔ 
๔๐. การก่อสร้างเตา       ๕๔ - ๕๔ 
๔๑. วัสดุที่ใชใ้นการก่อสร้างเตาหุงต้ม      ๕๕ - ๕๕ 
๔๒. วัสดุก่อสร้างที่ท าดว้ยไม ้     ๕๕ - ๕๕ 
๔๓. ประตูหน้าต่างไม ้      ๕๕ - ๕๖ 
๔๔. ประตูหน้าต่างอลูมเินียม      ๕๖ - ๕๗ 
๔๕. ประตูหน้าต่างเหล็กรดีขึ้นรปู ( ตัว Z )     ๕๗ - ๕๗ 
๔๖. หน้าต่างบานเกล็ดกรอบเหล็ก       ๕๗ - ๕๗ 
๔๗. ประตูเหล็กมว้น       ๕๗ - ๕๘ 
๔๘. งานเบด็เตล็ด ( งานตกแต่ง )      ๕๘ - ๕๘ 
๔๙. การยึดตรึง        ๕๘ - ๕๙ 
๕๐. ลวดเหล็กถัก เหล็กตาข่ายขนมเปียกปูน  และมุง้ลวดอลูมเินยีม   ๕๙ - ๕๙ 
๕๑. ลวดหนาม        ๕๙ - ๕๙ 
๕๒. หินเกล็ด        ๕๙ - ๕๙ 
๕๓. ปูนซีเมนต์ขาว       ๕๙ - ๕๙  
๕๔. วัสดุก่อสร้างทีเ่ป็นกระจก      ๕๙ - ๕๙ 
๕๕. งานทาสี        ๕๙ - ๖๑ 
๕๖. สีรองพื้น        ๖๑ - ๖๑ 
๕๗. แลคเคอร ์       ๖๑ - ๖๒ 
๕๘. วิธีการทาสี        ๖๒ - ๖๒ 
๕๙. การเตรยีมผิวโลหะก่อนทาสี      ๖๒ - ๖๒ 
๖๐. การก าหนดสีอาคารมาตรฐาน ยย.ทบ.( อาคารท่ีท าการ บก.   คลัง   
       โรงรถ  โรงเล้ียง  และอาคารทั่วไป )     ๖๒ - ๖๓ 
๖๑. การก าหนดสีอาคารมาตรฐาน ยย.ทบ.( อาคารท่ีพักอาศัย )   ๖๓ - ๖๓ 
๖๒. ข้อก าหนดอื่น ๆ  เกี่ยวกับสีของอาคารทุกประเภท    ๖๓ - ๖๔ 
๖๓. สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ (  SANITARY  WARES  &  ACCESSORIES  )  ๖๔ - ๖๔ 
 



๖๔. ระบบกันน้ าซึม (  WATERPROOFMENT  )    ๖๔ - ๖๔ 
๖๕. วัสดุและอุปกรณ์ประกอบระบบประปาและระบบระบายน้ า   ๖๔ - ๖๕ 
๖๖. เครื่องสูบน้ า (  WATER  PUMP  )     ๖๕ - ๖๕ 
๖๗. ประตูน้ า (  GATE  VALVE  )      ๖๕ - ๖๖ 
๖๘. ประตูกันน้ าไหลกลับ (  SWING  CHECK  VALVE  )    ๖๖ - ๖๗ 
๖๙. เครื่องยดึเหน่ียวและอุปกรณ์ท่อ      ๖๗ - ๖๗ 
๗๐. วาล์วอากาศ (  AIR  VALVE  )      ๖๗ - ๖๘ 
๗๒. ฟุตวาล์ว (  FOOT  VALVE  )      ๖๘ - ๖๘ 
๗๓. ท่อกันกล่ิน (  TRAP  )       ๖๘ - ๖๘ 
๗๔. สต๊อปวาล์ว  หรือ  (  GLOBE  VALVE  )     ๖๘ - ๖๘ 
๗๕. ก๊อกน้ า (  FAUCET  )       ๖๘ - ๖๘   
๗๖. ท่อเปิดส าหรับท าความสะอาด (  CLEAN - OUT  )    ๖๘ - ๖๙ 
๗๗. การวางท่อท่ัวไป       ๖๙ - ๗๐ 
๗๘. ระบบบ าบัดน้ าเสีย (  WASTEWATER  TREATMENT  SYSTEM  )  ๗๐ - ๗๔ 
๗๙. งานระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าภายใน     ๗๔ - ๗๖ 
๘๐. แผงสวิทช์ไฟฟ้า       ๗๖ - ๗๗ 
๘๑. แผงสวิทช์ย่อย       ๗๗ - ๗๗ 
๘๒. เซฟตี้สวิทช์ ( SAFETY SWITCH )     ๗๗ - ๗๘ 
๘๓. เครื่องวัดไฟฟ้าและอุปกรณ ์     ๗๘ - ๗๙ 
๘๔. การเดินสาย  และการติดตัง้ไฟฟ้าแรงต่ า     ๗๙ - ๗๙ 
๘๕. การเดินสายไฟ  และการตดิตั้งระบบไฟฟ้าภายใน    ๗๙ - ๘๐ 
๘๖. กล่องต่อสาย / กล่องดงึสาย      ๘๐ - ๘๐ 
๘๗. ขนาดสายไฟแยกเขา้ดวงโคม / เต้ารับ     ๘๐ - ๘๐ 
๘๘. ระยะสูงของการตดิตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า     ๘๐ - ๘๐  
๘๙. การติดตั้ง  และเดินสายไฟฟ้าแรงต่ าภายนอกอาคาร    ๘๑ - ๘๑ 
๙๐. ข้อก าหนดการเดินสายไฟแรงต่ าภายนอกอาคาร    ๘๑ - ๘๑ 
๙๑. การติดตัง้  และการเดินสายไฟฟ้าแรงสูง     ๘๑ - ๘๒ 
๙๒. พัดลม        ๘๒ - ๘๒ 
๙๓. ระบบล่อฟ้าและไล่ฟ้า (  LIGHTNING  PROTECTION  )   ๘๓ - ๘๓ 
๙๔. ระบบดับเพลิงในอาคาร (  FIRE  PROTECTION  )    ๘๓ - ๘๓ 
๙๕. หัวต่อดับเพลงิ       ๘๔ - ๘๔ 
๙๖. ระบบขนส่งและถ่ายเท (  CONVEYING  SYSTEM  )    ๘๔ - ๘๔ 
๙๗. เครื่องปรับอากาศ (  AIR  CONDITION  )     ๘๔ - ๘๔ 
๙๘. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  และอุปกรณ์     ๘๔ - ๘๕ 
๙๙. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (  SPLIT-TYPE  )   ๘๕ - ๘๖ 



 
๑๐๐. การติดตัง้เครื่องปรับอากาศชนิดหน้าต่าง  ( WINDOWS TYPE )  ๘๖ - ๘๖ 
๑๐๑. ข่ายรายงานผลการปฏิบัตงิานการควบคุมการก่อสร้าง   ๘๗ - ๘๗ 
๑๐๒. ขั้นตอนการส่งงานของผู้รับจ้าง      ๘๘ - ๘๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง 
๑. ค านิยาม 

ค านิยามและศัพทต์่าง ๆ ที่ควรทราบ ซึ่งระบุไวใ้นสัญญาจา้งและเอกสารต่อทา้ยสัญญา และตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
แก้ไขเพิม่เติม ( ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
“ การพัสดุ ”  หมายความวา่  การจัดท าเอง  การซื้อ  การจ้าง  การจ้างที่ปรึกษา  การจา้งออกแบบและควบคุมงาน

การแลกเปล่ียน  การเชา่  การควบคุม  การจ าหน่าย  และการด าเนินการอื่น ๆ  ท่ีก าหนดไวต้ามระเบียบน้ี 
“ พัสดุ ”  หมายความวา่  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  ที่ก าหนดไวใ้นหนังสือการจ าแนกประเภทรายจา่ย

ตามงบประมาณ  หรือการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามสัญญาเงนิกู้จากต่างประเทศ 
“ การซื้อ ”  หมายความวา่  การซื้อพัสดุทุกชนิดทัง้ที่มีการตดิตั้งทดลอง  และบริการท่ีเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึง

การจดัหาพัสดใุนลักษณะการจ้าง 
“ การจ้าง ”  ให้หมายความรวมถึงการจ้างท าของ  และการรับขน  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และการ

จ้างเหมาบริการ  แต่ไม่รวมถงึการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง   การรับขนในการเดินทางไป
ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  การจา้งที่ปรึกษา  การจา้งออกแบบและควบคุมงาน      และ
การจา้งแรงงานตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย์ 

“ การจ้างทีป่รึกษา ”  หมายความวา่    การจา้งบริการท่ีปรึกษา    แต่ไม่รวมถึงการจา้งออกแบบ  และควบคมุงาน
ก่อสร้างดว้ยเงินงบประมาณ 

“ การจ้างออกแบบและควบคมุงาน ”  หมายความถงึ  การจา้งบริการจากนติิบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ประกอบ
ธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคมุงานก่อสร้างอาคารดว้ยเงินงบประมาณ 

“ เงินงบประมาณ ”    หมายความว่า    งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติมและเงิน    ซึ่ง
ส่วนราชการได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลังให้ไมต่้องส่งคลังตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธี
งบประมาณ      แต่ไม่รวมถึงเงินกู้  และเงินชว่ยเหลือตามระเบียบนี้ 

“ เงินกู้ ”  หมายความวา่    เงินกูต้ามกฎหมายว่าด้วยการให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้จากตา่งประเทศ 
“ เงินชว่ยเหลอื ”  หมายความว่า    เงินทีได้รับความช่วยเหลือจากรฐับาลตา่งประเทศ  องค์การระหว่างประเทศ

สถาบันการเงินระหว่างประเทศทัง้ในระดับรฐับาลและที่มใิช่รัฐบาล  มูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ 
“ อาคาร ”  หมายความว่า   ส่ิงปลูกสร้างถาวรท่ีบุคคลอาจเขา้อยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารท่ีท าการ โรงพยาบาล

โรงเรียน  สนามกีฬา  สถานีน ารอ่ง  หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่นท่ีมีลักษณะท านองเดียวกัน  และรวมตลอดถึงส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ      
ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชนใ์ช้สอยส าหรับอาคารน้ัน ๆ  เช่น   เสาธง  ร้ัว  ท่อระบายน้ า  หอถงัน้ า  ถนน  ประปา  และส่ิงอื่น ๆ  ซึง่
เป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร  เช่น  เครื่องปรับอากาศ  ลิฟต์  เฟอร์นิเจอร์    ฯลฯ 

“ พัสดทุี่ผลิตในประเทศ ”  หมายความวา่    ผลิตภัณฑ์ที่ส าเร็จรูปแล้ว  โดยสถานท่ีผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย 
“ กิจการของคนไทย ”  หมายความว่า    กิจการท่ีเป็นของบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุคลสัญชาติไทย 



“ ที่ปรึกษา ” หมายความวา่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจ หรือสามารถให้บรกิารเป็นท่ีปรึกษาทาง
วิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  เศรษฐศาสตร์  หรือสาขาอื่น  รวมทัง้ให้บริการด้านศึกษา  ส ารวจ  ออกแบบและควบคุมงาน  และ
การวจิัย  แต่ไม่รวมถงึการให้บริการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ 

“ ที่ปรึกษาไทย ”    หมายความว่า    ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทย     และได้จดทะเบียนไว้กับศูนยข์้อมูลท่ีปรึกษาของ
กระทรวงการคลัง 

“ ส่วนราชการ ”  หมายความวา่     กระทรวง  ทบวง  กรม  ส านักงาน  หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐทั้งในส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค  หรือในต่างประเทศ    แต่ไม่รวมถึงรฐัวิสาหกิจ  หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น  หรือหน่วยงานอื่นซึง่มีกฎหมายบัญญัตใิห้มฐีานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น 

“ รัฐวิสาหกิจ ”  หมายความวา่    รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีงบประมาณ 
“ ปลัดกระทรวง ”  หมายความรวมถงึปลัดส านักนายกรฐัมนตรแีละปลัดทบวงดว้ย 
“ หัวหน้าส่วนราชการ ” 
- ส าหรับราชการบริหารส่วนกลาง  หมายความวา่  อธิบดี  หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะ
เป็นนิติบุคคล 
-  ส าหรับการบริหารส่วนภูมิภาค  หมายความว่า  ผู้วา่ราชการจังหวัด 
“ หัวหน้าเจ้าหนา้ที่พสัดุ ”  หมายความวา่      หวัหน้าหน่วยงานระดับกองหรือมฐีานะเทียบกอง   ซึ่งปฏิบัตงิานใน

สายงานท่ีเกีย่วกับการพัสดุ         ตามที่องคก์รกลางบริหารบุคคลก าหนด  หรือข้าราชการอื่นซึ่งได้รับแต่งตัง้จากหวัหน้าส่วน
ราชการให้เป็นหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่ัสดุ    แล้วแต่กรณี ( ค านิยามนี้  แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๓  แห่งระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี
ว่าดว้ยการพัสดุ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๓๙ ) 

“ เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ ”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ซึ่งด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่เกีย่วกับการพัสดุ  หรือผู้ได้รับแต่งตั้งจาก
หัวหน้าส่วนราชการใหม้ีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบน้ี 

“ ผู้อ านวยการโครงการ ”  หมายความวา่   ผู้ซึ่งได้รับแตง่ตั้งหรือมอบให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการพัสดุตามโครงการเงนิกู้หรือเงินชว่ยเหลือ 

“ โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ”  หมายความว่า           โรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานเลขท่ี    มอก.๙๐๐๑    หรือ   มอก.๙๐๐๒      ในกิจการและขอบขา่ยที่ได้รับการรับรองจากส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน   ไอ   เอส  โอ  หรือหน่วยงานท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรอง
ระบบงาน ( accreditation  ) 

( ค านิยามนี้  แก้ไขเพิ่มเติมโดยขอ้ ๓  แห่งระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีวา่ด้วยการพัสดุ ( ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๒ ) 
“ การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ”    หมายความวา่     การท่ีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายหนึ่ง

หรือหลายรายกระท าการอยา่งใด ๆ อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแขง่ขันราคาอยา่งเป็น
ธรรมในการเสนอราคาหรือเสนองานต่อส่วนราชการไมว่่าจะกระท าโดยการสมยอมกัน  หรือโดยการให้  ขอให้หรือรับว่าจะให้  
เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงินหรอืทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด  หรือใช้ก าลังประทษุร้าย  หรือขม่ขู่วา่จะใช้ก าลังประทษุร้าย  
หรือแสดงเอกสารอันเป็นเทจ็  หรือกระท าการอันใดโดยทุจริต    ทัง้นี้   โดยมีวัตถุประสงค์ทีจ่ะแสวงหาผลประโยชน์ในระหว่าง
ผู้เสนอราคา  หรือผู้เสนองานด้วยกันหรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผูเ้สนอราคา  หรือผู้เสนองานรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิท า
สัญญากับส่วนราชการน้ัน  หรือเพื่อหลีกเล่ียงการแขง่ขันราคาอยา่งเป็นธรรมหรือเพื่อใหเ้กดิความได้เปรียบส่วนราชการ  โดย
มิใชเ่ป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกต ิ



“ งานก่อสร้างสาธารณูปโภค ”  หมายความวา่    งานก่อสรา้ง  ซ่อมแซม   และบ ารุงรักษาอันเกีย่วกับการประปา 
การไฟฟ้า   การส่ือสาร   การโทรคมนาคม   การระบายน้ า   ระบบการขนส่งปิโตรเลียม   โดยทางท่อ   ทางหลวง   ทางรถไฟ   
และการอื่นที่เกีย่วข้อง  ซึ่งด าเนินการในระดับพื้นดิน  ใต้พื้นดิน  หรือเหนือพื้นดิน 

( ค านิยามนี้  แก้ไขเพิ่มเติมโดยขอ้ ๓  แห่งระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีวา่ด้วยการพัสดุ ( ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๔๑ ) 
 
ค านิยามศัพท์ส าคัญอื่นๆ ที่ควรทราบ 
 

“ ผู้ว่าจ้าง ”  หมายถึง    ส่วนราขการ 
“ ผู้รับจ้าง ”  หมายถึง    บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีได้ท าสัญญารับจ้างเหมากับผู้ว่าจ้าง 
“ เจ้าหน้าทีข่องผู้วา่จ้าง ”  หมายถึง          หัวหน้าส่วนราชการท่ีได้ด าเนินการจา้ง    คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
ผู้ควบคุมงาน  และข้าราชการอื่น ๆ  ที่ได้รับการแต่งตัง้จากผู้ว่าจา้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจา้งนั้น ๆ  

แล้วแต่กรณี 
 
กฎกระทรวง  ฉบับที่ ๔๔ ( พ.ศ. ๒๕๓๘ )  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒    

ที่ควรทราบ 
ข้อ ๑   ในกฎกระทรวงนี ้

“ น้ าเสีย ”  หมายความว่า    ของเหลวที่ผ่านการใช้แล้วทกุชนิดทัง้มีกากและไม่มกีาก 
“ ระบบบ าบัดน้ าเสีย ”  หมายความวา่  กระบวนการท าและปรับปรุงน้ าเสียให้มีคุณภาพเป็นน้ าทิ้ง   

รวมทั้งการท าให้น้ าทิง้พ้นไปจากอาคาร 
“ น้ าทิง้ ”  หมายความว่าน้ าจากอาคารท่ีผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียแล้วจนมคีุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพ

น้ าทิ้งที่ก าหนดส าหรับการท่ีจะระบายลงแหล่งรองรับน้ าทิง้ได ้
“ แหล่งรองรับน้ าทิ้ง ”  หมายความว่า   ท่อระบายน้ าสาธารณะ   คู   คลอง   แม่น้ า   ทะเล   และแหล่ง

น้ าสาธารณะ 
๒. หน้าที่ของ  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน    ซึ่งก าหนดโดยระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕  และ  ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑   ๒   ๓   ๔  และ  ๕  ดังนี้ 

๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ    มีหน้าที่ดังนี ้
 (๑) ตรวจรับพัสดุ  ณ  ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุนั้น  หรือสถานท่ีซึ่งก าหนดไวใ้นสัญญาหรือข้อตกลงการตรวจ

รับพัสดุ ณ สถานท่ีอื่น  ในกรณีไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจากหวัหน้าส่วนราชการก่อน 
 (๒) ตรวจรับพัสดุให้ถกูต้องครบถ้วนตามหลักฐานท่ีตกลงไว้  ส าหรับกรณีท่ีมีการทดลอง หรือตรวจสอบ

ในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์  จะเชิญผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวฒุิเกีย่วกับพัสดุนั้นมาใหค้ าปรึกษาหรือส่งพัสดุนั้นไป
ทดลอง   หรือตรวจสอบ  ณ  สถานท่ีของผู้ช านาญการ  หรือผู้ทรงคุณวฒุินั้น ๆ  ก็ได้ 

ในกรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยทัง้หมดได้  ให้ตรวจรับตามหลักวชิาสถติิ 
 (๓) โดยปกตใิห้ตรวจรับพัสดุในวันท่ีผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  น าพัสดุมาส่งและให้ด าเนินการใหเ้สร็จสิ้นไป

โดยเร็วที่สุด 
 (๔) เมื่อตรวจถูกต้องครบถว้นแล้ว  ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้าง   ได้ส่งมอบพัสดุถูกต้อง

ครบถ้วนตัง้แตว่ันท่ีผู้ขายหรือผู้รบัจ้างน าพัสดุนั้นมาส่งแล้วมอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับท าใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็น



หลักฐานอยา่งน้อยสองฉบับมอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจา้ง  ๑  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่พัสดุ  ๑  ฉบับ    เพื่อด าเนินการเบิกจา่ยเงิน
ตามระเบียบวา่ดว้ยการเบกิเงินจากคลัง และรายงานให้หวัหน้าส่วนราชการทราบ 

ในกรณีท่ีเห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ    มีรายละเอยีดไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง    ให้รายงานหัวหน้า
ส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบหรือส่ังการ  แล้วแต่กรณี 

 (๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจา้งส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน     หรือส่งมอบครบจ านวน  แต่ไม่
ถูกต้องทั้งหมด  ถ้าสัญญาหรือขอ้ตกลงมิไดก้ าหนดไว้เป็นอยา่งอืน่  ให้ตรวจรับไวเ้ฉพาะจ านวนท่ีถูกต้อง  โดยถือปฏิบัติตาม 
(๔)    และโดยปกตใิห้ท้ังหมด  ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้ก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น  ให้ตรวจรับไวเ้ฉพาะจ านวนที่ถกูต้อง  โดย
ถือปฏิบัติตาม (๔)    และโดยปกติให้ราชการท่ีจะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจ านวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น 

(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย  ถ้าขาดสว่นประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วจะไม่ 
การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย  ถ้าขาดสว่นประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใชก้ารได้โดย
สมบูรณ์  ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น  และโดยปกตใิห้รีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อแจ้งให้ผู้ขาย
หรือผู้รับจ้างทราบภายใน  ๓  วันท าการ  นับแตว่ันท่ีตรวจพบ 
  (๗) ถา้กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุ  โดยท าความเห็นแยง้ไว้  ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการ
เพื่อพิจารณาส่ังการ  ถ้าหวัหน้าส่วนราชการส่ังการให้รับพัสดุนั้นไว้    จึงให้ด าเนินการตาม  (๔)  และ  (๕)  แล้วแต่กรณี 

๒) คณะกรรมการตรวจการจ้าง    มีหน้าที่ดังนี ้
 (๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัตขิองผู้รับจ้าง        และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน   โดย

ตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด  และข้อก าหนดในสัญญาทุกสัปดาห์     รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการส่ังหยดุงาน     
หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพือ่พิจารณาส่ังการต่อไป 

(๒) การด าเนินการตาม  (๑)      ในกรณีมีข้อสงสัยหรือกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาการช่างไม่ 
น่าจะเป็นไปไดใ้ห้ออกตรวจงานจ้าง  ณ  สถานท่ีที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ท างานจา้งนั้น ๆ    โดยให้มีอ านาจสั่ง
เปล่ียนแปลงแก้ไขเพิม่เติมหรือตดัทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่าง  เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป
รายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา 
  (๓) โดยปกตใิห้ตรวจผลงานของผู้รับจ้างส่งมอบภายใน  ๓  วันท าการ    นับแตว่ันท่ีประธานกรรมการ
ได้รับทราบการส่งมอบงาน  และให้ท าการตรวจรับใหเ้สร็จสิ้นไปโดยเรว็ที่สุด 
  (๔) เมื่อตรวจเห็นวา่ครบถ้วนเปน็ไปตามแบบรูปรายการละเอยีดและข้อก าหนดในสัญญาแลว้     ให้ถือว่า
ผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถว้นตั้งแต่วันท่ีผู้รับจ้างส่งงานจา้งนั้น  และให้ท าใบรับรองผลการปฏิบัตทิั้งหมด  หรือเฉพาะงวด    
แล้วแต่กรณีโดยลงชื่อไวเ้ป็นหลักฐานอยา่งน้อย  ๒  ฉบับ  มอบให้แก่ผู้รับจ้าง  ๑  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่พัสดุ   ๑   ฉบับ   เพื่อ
ท าการเบิกจา่ยเงินตามระเบียบวา่ด้วยการเลิกจา่ยเงินจากคลังและรายงานให้หวัหน้าส่วนราชการทราบ 
 ในกรณีท่ีเห็นว่าผลงานท่ีส่งมอบทั้งหมด  หรืองวดใดกต็ามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในสัญญา  ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดเุพื่อทราบหรือส่ังการ  แล้วแต่กรณี 

(๕) ในกรณีท่ีกรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน    โดยท าความเห็นแย้งไว้    ให้ 
เสนอหัวหน้าส่วนในกรณีท่ีกรรมการตรวจการจา้งบางคนไมย่อมรบังาน      โดยท าความเห็นแย้งไว ้    ให้เสนอหัวหน้าส่วน 
 

๓) ผู้ควบคมุงาน    มีหน้าที่ดังนี ้
(๑) ตรวจและควบคมุงาน  ณ  สถานท่ีที่ก าหนดไวใ้นสัญญา  หรือที่ตกลงให้ท างานจา้งนั้น ๆ   



ทุกวัน  ให้เป็นไปตามแบบรูป  รายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาทุกประการ          โดยส่ังเปล่ียนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม
หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร  และตามหลักวิชาช่างเพือ่ให้เป็นไปตามแบบรูป  รายการละเอียด  และข้อก าหนดใน
สัญญา  ถ้าผู้รับจ้างขดัขืนไม่ปฏิบัติตามก็ให้ส่ังหยุดงานน้ันเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือท้ังหมดแลว้แต่กรณีไวก้่อน    จนกว่าผู้
รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถกูต้องตามค าส่ัง    และให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจา้งทันที 
  (๒) ในกรณีท่ีปรากฏวา่แบบรปูรายการละเอียดหรือข้อก าหนดในสัญญามีข้อความขดักัน หรือเป็นที่
คาดหมายไดว้่าถึงแม้งานน้ันจะได้เป็นไปตามแบบรูป  รายละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา       แต่เมื่อส าเร็จแล้วไม่มั่นคง
แข็งแรง  หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี  หรือไม่ปลอดภัย  ให้ส่ังพักงานน้ันไว้ก่อน  แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจการ
จ้างโดยเรว็ 
  (๓) จดบันทกึสภาพการปฏิบัตงิานของผู้รับจ้างและเหตกุารณ์แวดล้อมเป็นรายวัน  พร้อมทั้งผลการ
ปฏิบัติงานหรือการหยุดงานและสาเหตุที่มกีารหยดุงาน  อย่างน้อย  ๒  ฉบับ        เพื่อรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจการจา้ง
ทราบทุกสัปดาห์และเก็บรักษาไวเ้พื่อมอบใหเ้จา้หน้าที่พัสดเุมื่อเสร็จงานแต่ละงวด  โดยถอืวา่เป็นเอกสารส าคัญของทาง
ราชการเพื่อประกอบการตรวจของผู้มีหน้าที ่
 
 การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุทีใ่ช้ดว้ย 
 ( ความใน (๓) นี้  แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ  ๒๐  แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพัสดุ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. 
๒๕๓๙ ) 
  (๔) ในวันก าหนดลงมือท าการของผู้รับจ้างตามสัญญา     และในวันถงึก าหนดส่งมอบงานแตล่ะงวดให้
รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่  ให้คณะกรรมการตรวจการจา้งทราบภายใน  ๓  วันท า
การ    นับแต่วันถึงก าหนดนั้น ๆ 
 ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๔ )  พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ ๖  ให้
ยกเลิกความในข้อ ๑๐    แห่งระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการพัสดุ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๓๙    ก าหนดให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน  ( ส่วนท่ี ๓ บทก าหนดโทษ  ในข้อ ๑๐ )    รายละเอยีดคือ 

“   ข้อ ๑๐    ผู้มีอ านาจหรือหนา้ที่ด าเนินการตามระเบียบน้ี  หรือผู้หน่ึงผู้ใดกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่
ปฏิบัติตามระเบียบน้ี  หรือกระท าโดยมเีจตนาทุจริตหรือกระท าการโดยปราศจากอ านาจ  หรือนอกเหนืออ านาจหนา้ที ่       
รวมทั้งมีพฤตกิรรมที่เอื้ออ านวยแก่ผู้เข้าเสนอราคาหรือเสนองาน      ให้มีการขดัขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม    ถือว่า
ผู้นั้นกระท าผิดวินัยกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบข้าราชการหรือตามกฎหมายเฉพาะของสว่นราชการน้ันภายใต้หลักเกณฑ์  ดงันี้ 

(๑) ถา้การกระท ามเีจตนาทจุริต  หรือเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอยา่งแรง  ให้ด าเนินการลงโทษอยา่งต่ าปลด
ออกจากราชการ 

(๒) ถา้การกระท าเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่รา้ยแรง  ให้ลงโทษอย่างต่ าตัดเงินเดือน 
(๓) ถ้าการกระท าไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย    ให้ลงโทษภาคทัณฑ์หรือวา่กล่าวตักเตือน    โดยท าค าส่ังเปน็

ลายลักษณ์อกัษร 
การลงโทษทางวินัยตาม  (๑) และ (๒)   ไม่เป็นเหตุให้ผู้กระท าหลุดพ้นจากความรับผิดในทางแพ่งตามกฎหมาย    

และระเบียบของทางราชการท่ีเกีย่วข้องหรือความผิดทางอาญา ( ถ้ามี )  ” 



ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕  ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเตมิ ( ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ ๑๒  ให้
ยกเลิกความในข้อ  ๓๗    แห่งระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการพัสดุ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๓๙   ก าหนดให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“  ข้อ ๓๗    ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง   ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตัง้ผู้ควบคุมงานท่ีมคีวามรู้ความชํานาญ
ทางดา้นชา่งตามลักษณะของงานก่อสร้างจากขา้ราชการหรือลูกจ้างประจําในสังกดั  หรือข้าราชการหรือลูกจ้างประจาํใน
สังกัดอื่นตามที่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าส่วนราชการของผู้นัน้แล้ว    ในกรณีท่ีลักษณะของงานก่อสร้างมีความ
จ าเป็นต้องใช้ความรู้ความช านาญหลายด้านจะแตง่ตัง้ผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้ 

ผู้ควบคุมงานควรมคีุณวฒุิตามทีผู้่ออกแบบเสนอแนะ  และโดยปกติจะต้องมคีุณวฒุิไม่ต่าํกวา่ระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ 

ในกรณีท่ีจาํเป็นต้องจา้งที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมงานแทนขา้ราชการหรือลูกจ้างประจําตามวรรคหนึง่  ให้ถือตาม  
หมวด ๒ ส่วนท่ี ๓  หรือส่วนท่ี ๔    แล้วแต่กรณี  ” 
๔. หน้าที่ประจ าของผู้ควบคุมงาน  ซึ่งนอกเหนือจากระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 (๑) ควบคุมดูแล  การก่อสร้างใหด้ําเนินการไปตามแบบรูปรายการ  ข้อกําหนด 
 (๒) ดแูลการใชว้ัสดุก่อสร้างใหเ้ปน็ไปตามที่อนุมัติ  และ/หรือเทียบเท่า       ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้วา่จา้งแล้ว 
 (๓) ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทกุฝ่ายใหง้านก่อสร้างดําเนินการต่อไปได้ 
 (๔) จดทําบันทึกการทํางานของผู้รับจ้างประจาํวัน 
 (๕) จดทําบันทึกการทํางานของผู้รับจ้างประจาํสัปดาห ์
 (๖) จดทําบันทึกรายงานประจาํเดือน 
 (๗) ทาํรายงานการทํางานประจํางวดที่ผู้รับจา้งขอส่งงาน 
 (๘) บันทึกรายงานความกา้วหน้า ( PROGRESS CHART ) ของงานต่าง ๆ 
 (๙) ทาํรายงานสรุปผลความกา้วหน้าของงานแต่ละเดือนหรืองวดงาน 
 (๑๐) รวบรวมผลการทดสอบคณุภาพวัสดุทางวศิวกรรม  เช่น  คอนกรีตและเหล็ก  ถ้าคุณภาพต่ํากว่ามาตรฐานที่
ก าหนดต้องรีบรายงานนายช่างควบคุมงาน  และคณะกรรมการตรวจการจ้างให้รับทราบโดยเรว็ 

(๑๑) รวบปัญหาที่ไม่สามารถตกลงกันได้  และอุปสรรคต่าง ๆ  เสนอต่อ   วิศวกร   สถาปนิก หรือคณะกรรมการ
ตรวจการจา้ง  แล้วแต่กรณี 
 (๑๒) ในกรณีท่ีกาํหนดให้ผู้รับจา้งทําแผนการทํางาน CPM    จะต้องตรวจสอบอยู่เสมอว่าทาํงานตรงเปา้หมายที่
เขียนไว้หรือไม่  หากปรากฏวา่งานล่าช้ากวา่กําหนดควรจะพยายามหาสาเหตใุห้พบเพื่อหาวิธีแก้ไข 
๕. หลักปฏิบัตหิรือแนวทางในการควบคุมงานก่อสร้างของผู้ควบคุมงาน    มีลําดับดังนี้.- 
  ( ก ) ขั้นตอนการเตรียมการ 
  ( ข ) ขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้าง 
  ( ค ) การควบคุมงานและการรายงาน 
  ( ง ) ขั้นตอนและการปฏิบัติภายหลังงานแล้วเสร็จ 
  ( จ ) การรับรองสภาพงาน 

( ฉ ) กรณีหน่วยเจา้ของอาคารแจ้งการช ารุด 
( ก ) ขั้นตอนการเตรียมการ    ปฏิบัติดังนี.้- 



  ๑ ) นับแต่วันท่ีได้รับทราบคําส่ัง ฯ  จากหัวหน้าส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง  ให้บุคคลใด ๆ  มีหน้าที่ไปควบคมุ
งานก่อสร้างซ่อมแซมหรือกรณีใด ๆ  ผู้ควบคุมงานต้องแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบ  โดยการริเริ่มและเริ่มต้นงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับตนทันทีโดยล าดับตามหัวข้อที่เห็นว่าส าคัญดงัต่อไปนี ้
   (๑) ขอรับแบบรูปรายการแล้วทาํการศึกษารายละเอียดของสัญญา     วัตถุประสงค์ความมุ่ง
หมายและข้อกําหนดต่อท้ายสัญญาวา่มีอะไรบ้าง  โดยศึกษาใหเ้ข้าใจอยา่งถ่องแท้  นั่นคือการอา่นอย่างวเิคราะห์  ถ้ามีข้อ
สงสัยหรือไม่เข้าใจ    ต้องตดิตอ่สอบถาม  สถาปนิกผู้ออกแบบ  วิศวกรผู้ออกแบบ  หรือขอรับค าชี้แจงจากเจา้หน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้องทันที  รายการสัญญาที่ส าคัญควรต้องศึกษาคือเลขที่สัญญางานอะไรจ้างเหมาก่อสร้างหรืองานซ่อมบ ารุงสิง่ก่อสร้าง  
สัญญาก่อสร้างนีใ้ครเป็น  “ ผู้ว่าจ้าง ”   และบริษัทหรอืห้างหุ้นส่วน  ห้างร้านใดเป็น  “ ผู้รับจ้าง ”         งานโครงการอะไร  
วงเงินงบประมาณเท่าใด  ก าหนดเวลาท างานจ านวนกี่วัน  วันเริม่ต้นงานในสัญญาเมื่อใด  วันส้ินสุดสัญญาเมื่อใด      ความ
รับผิดชอบในการช ารุดบกพร่องของงานจ้าง( รับรองสภาพงานกีป่ี )    การก าหนดคา่ปรับและข้อสงวนสิทธิพิเศษ เป็นต้น       
ผู้ควบคุมงานต้องศกึษาใหเ้ข้าใจและขึ้นใจจ าได้ทุกตัวอกัษรในสัญญา  เพราะนั่นคือข้อตกลงทีม่ีผลทางกฎหมาย  ซึง่ตนเอง
ต้องรับทั้งผิดและชอบ     อาจมีโทษทั้งทางแพ่งและอาญาด้วย 
   (๒) ผู้ควบคุมงานต้องศกึษาแบบรูปรายการ      ว่างานท่ีตนเองตอ้งรับผิดชอบในการควบคมุงาน
นั้นว่ามีหนว่ยใดเป็นผู้รับผลประโยชน์  มีที่ตั้งอยู่แห่งใด  โดยศกึษาจากแผนผังสังเขป        พร้อมทั้งทําการศึกษาแบบ
สถาปัตยกรรม    เพื่อทราบมิติความกวา้งยาวของอาคารส่ิงก่อสร้าง  จ านวนห้องและจ านวนเสาฐานราก  รวมทั้งข้อก าหนดใน
วัตถุประสงค์ต่อรายการน้ัน ๆ   จากนั้นต้องท าการศึกษาเรื่องฐานราก  และแบบโครงสร้างทางวศิวกรรม  ว่าในรายละเอียด
เป็นอย่างไร           เช่น  การก าหนดเหล็กเสริมใน  Footing Beam  และ  Slab    เมื่อเขา้ใจแล้วใหศ้ึกษาแบบขยายของ
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง  ดูขนาดเหล็กเสริมจ านวนเหล็กเสริมดวูิธีการวางเหล็ก การผูกเหล็กปลอก    เมื่อเขา้ใจดีแล้วจงึศึกษาใน
ส่วนอื่น ๆ  ต่อไป    เช่น    แบบระบบไฟฟ้าประปา    ระบบระบายน้ า    ระบบระบายน้ าเสียต่อไปตามล าดับ  จนถงึงานติดตั้ง
สุขภัณฑ์และครุภัณฑ์ตามแบบก าหนด 
   ในการศึกษาแบบรูปนี้ต้องดใูห้ถว้นถี่ทุกบรรทัดทุกตัวอกัษร   เพราะรายละเอียดดังกล่าวเป็นส่วน
หน่ึงของสัญญาที่ท าต่อกันไว้ระหว่าง  “ ผู้ว่าจ้าง ”  และ  “ ผู้รับจ้าง ”  ทกุฝ่ายจะต้องปฏิบัติตาม       เมื่อท าการศึกษา
เบื้องต้นดังกลา่วแล้วถ้าพบข้อขดัแย้งหรือข้อความที่ไม่ตรงกันตัง้แต่เบื้องต้น  จะได้รีบรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไข
ก่อนที่จะไปถึงทีต่ั้งแหล่งงาน    และจะได้ไม่เสียเวลาการท างานของทั้งสองฝ่ายในภายหลัง 
  ๒ ) ขั้นการเตรียมงานทางดา้นธุรการขั้นตอนนี้ผู้ควบคมุงานต้องเป็นผู้ริเริม่ก่อน โดยประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้องในการออกคําส่ังเดินทางไปราชการ   เช่น  วันเดินทางไปและวันเดินทางกลบั  การแลกตั๋วการขนส่ง  การ
ลงหลักฐานรายงานตวัออกจากหน่วย  เป็นต้น 
  ๓ ) การเตรียมการด้านเอกสาร  เพื่อประกอบการรายงานดังที่ทราบกันอยู่แล้วว่าผู้ควบคมุงานมหีน้าที่ใน
การบันทึกผลการปฏิบัตงิานของผู้รับจ้าง  ตามห้วงระยะเวลาทีก่าํหนด   เช่น  การรายงานประจําวัน   การรายงานประจาํ
สัปดาห์  การรายงานความก้าวหน้าประจ าเดือน  ฯลฯ    การรายงานดงักล่าวต้องอาศยัแบบฟอร์มที่ทาง  กคก.ยย.ทบ.  ได้
ด าเนินการจดัท าไวใ้ห้แล้ว    ผู้ควบคมุงานต้องประสานกับเจ้าหน้าที่  บก.กคก.ยย.ทบ.  เพื่อขอเบิกรับแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
ไปให้เพียงพอส าหรับงานของตน 
  ๔ ) ประสานงานกับ  บริษัท  หา้งหุ้นส่วน  ห้างรา้น     ซึง่เป็นผู้รับจ้างทํางานน้ัน ๆ   ว่าเขามแีผนงาน
ดําเนินการของเขาอยา่งไร  เช่น  เขาจะสามารถเริ่มด าเนินงานไดเ้มื่อใด  มีใครบา้งที่ผู้รับจา้งแต่งตั้งใหเ้ป็นวศิวกรควบคมุงาน    
รวมทั้งงานเฉพาะทางอื่น ๆ   ท่ีจะต้องไปประจ าอยู่  ณ  ท่ีบริเวณจุดก่อสร้าง  หรืองานซ่อมสร้างแล้วแต่กรณี     ความมุ่งหมาย



เพื่อท าความคุ้นเคยรู้จกัก่อนเริม่งานและน าแผนงานอื่น ๆ  ของผู้รับจ้างมาปรับแผนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติของผู้ควบคุม
งานเอง 
  ๕ ) ประสานเจ้าหน้าที่ของ  กคก.ยย.ทบ.  ที่เกีย่วข้อง  เช่น นายทหารควบคมุงานก่อสร้าง  เพื่อปรบั
แผนการปฏิบัติให้เหมาะสมกับผู้รับจ้าง  เช่น  การชี้จุดก่อสร้าง  งานปักผงัและก าหนดระดับ   โดยประสานกับผู้รับจ้าง  
คณะกรรมการตรวจการจา้งผู้แทนหน่วย  ผู้ควบคุมงานของหนว่ย  นัดวันเวลาที่แน่นอน    ท าการออกเอกสารแจง้หน่วยและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง     ให้ไปพร้อมกันที่บริเวณจุดก่อสร้าง  เพื่อด าเนินการปักผังและก าหนดต าแหน่งของจุดระดับ  BM. ± ๐.๐๐ 
ต่อไป 
  ๖ ) รายงานตวัต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น   เพื่อออกเดินทางไปราชการเพื่อควบคุมงาน ( ในกรณีท่ี
ต้องไปควบคุมงานตา่งจังหวัด )  โดยแจ้งรายละเอียด         เป็นต้นว่า  จะไปควบคุมงานก่อสร้างงานอะไร  บริษัท  ห้าง
หุ้นส่วน  หรือห้างรา้นใดเป็นผู้รบัจ้าง  เวลาการก่อสร้างในสัญญา  วันเริ่มต้นในสัญญาและวันที่งานจะแล้วเสร็จตามสัญญา  
วงเงินงบประมาณส่วนรายละเอยีดอื่น ๆต้องเตรียมไวใ้ห้พร้อมส าหรับตอบค าถามผู้บังคับบัญชา  ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชามี
ค าถามเพื่อสอบถามให้เกิดความแน่ใจ  และเป็นการประกันผลส าเร็จของงาน 
  ๗ ) การเข้าพบประธานคณะกรรมการตรวจการจา้ง  ซึง่ส่วนมากเป็นนายทหารในหนว่ยที่รับประโยชน์ต่อ
งานน้ัน ๆ    โดยผู้ควบคมุงานรายงานตัวในรายละเอียดว่า  เป็นใครมาจากไหน  มีหน้าทีค่วบคมุงานก่อสร้างอะไร  โดยบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนหรือร้านใดเป็นผู้รับจ้าง  วันเริ่มต้นในสัญญา  วันที่จะเริ่มด าเนินการ  และแผนงานกะการว่าจะแล้วเสร็จ  และ
ก าหนดวันแล้วเสร็จจริงนอกนั้นกข็อรับทราบนโยบายของประธานว่าเห็นควรด าเนินการอยา่งไร  งานจงึจะแล้วเสร็จสมบูรณ์
ตามสัญญาด้วยดี  ส่วนรายละเอยีดอื่น ๆ   เช่น  ข้อสงวนสิทธิ์  การปรับ  การตรวจงานของเจา้หน้าที่  และกรรมการตรวจการ
จ้าง  กต็้องเตรียมรายละเอียดไวใ้ห้พร้อม  และสามารถตอบค าถามได้ทุก ๆ เรื่อง    ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างนั้น ๆ 
  ๘ ) การรายงานตวัต่อ    ผบ. หน่วยเจ้าของพื้นที่      หลังจากพบประธานแล้วให้ไปรายงานตวัตอ่ผู้บังคับ
หน่วยเจ้าของพื้นที่ท่ีมีอํานาจสงูสุดในการปกครองบงัคับบัญชารบัผิดชอบพ้ืนท่ีการก่อสรา้งนั้นตัง้อยู่  รายละเอียดทาํนอง
เดียวกันกับ  ๗ )    โดยประสานกับส านักงานผู้บังคับบัญชานั้น ๆ  โดยตรงพร้อมแสดงตนโดยยืน่เอกสารที่เกี่ยวข้อง    เช่น    
ค าส่ังเดินทาง  ค าส่ังแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงานจากส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องเช่นกัน 
  ๙ ) วางแผนประสานงานกับผู้รับจ้างดังนี้.- 
   (๑) สํานกังานของผู้รับจา้ง         ผู้รับจ้างจะต้องตั้งสํานักงานชัว่คราว    พร้อมครุภัณฑ์ประจาํ
สํานักงานสําหรับใช้ทํางาน  โรงเก็บของ   ครัว  ห้องน้ําและห้องส้วม          โดยให้มีจาํนวนพอเพียงสําหรับคนงานของผู้รับจา้ง
เอง  ซึ่งเมื่องานแล้วเสร็จจะต้องรื้อถอนออกไปกรณีจ าเป็นต้องมี  SHOP DRAWING     ก็ต้องจดัท าไว้ถกูต้องและมีสถานท่ี
ส าหรับติดแบบรูปรายการไวใ้นส านักงานพร้อมแผนภูมิแสดงความก้าวหน้าในการก่อสร้าง ( PROGRESS CHART ) อยา่ง
พร้อมมูล 
   (๒) สํานักงานของผูว้่าจ้าง       ผู้รับจ้างจะต้องสรา้งสํานกังานชัว่คราว  พร้อมครุภัณฑ์ประจํา
สํานกังานสําหรับเจา้หน้าที่ของผู้ว่าจา้งพร้อมครุภัณฑ์ที่จาํเป็น   พร้อมห้องพักผู้ควบคมุงาน   ห้องทํางานของผู้ควบคมุงาน   
ห้องประชุมของเจ้าหน้าที่ ห้องน้ า-ห้องส้วม  และห้องเก็บของตามความเหมาะสม 
   (๓) สถานท่ีทดสอบวัสดกุ่อสร้าง    ผู้รับจ้างต้องจดัสร้างห้องทดสอบวัสดุที่จาํเป็นที่ต้องใช้งาน
ก่อสร้างเช่น  การทดสอบดิน  การทดสอบแรงอัดประลัยของคอนกรีต  การทดสอบการยุบตัวของคอนกรีต  โดยให้มีขนาดห้อง
ที่เหมาะสม   รวมทัง้จดัหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็นในการทดสอบด้วยสถานท่ีดงักล่าวใหม้ีอย่างน้อย  ๑  แห่งต่อสัญญา 



   (๔) การใช้ส่ิงอํานวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคของทางราชการ  ผู้รับจา้งจะต้องได้รับการ
ยินยอมจากหวัหน้าหน่วยเจ้าของพื้นที่ท่ีจะท าการก่อสรา้งเสียก่อน  ทั้งไฟฟ้าและน้ าประปา  และจะต้องใชด้้วยความประหยัด
กับทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและค าส่ังของหนว่ยเจา้ของในพ้ืนท่ีนั้นอยา่งเคร่งครัด            ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่
ยอมให้ผู้รับจา้งใช้สิ่งสาธารณูปโภคของทางราชการ    ถา้เกดิกรณีขาดแคลนและเพื่อความปลอดภัยของทางราชการ       การ
ใช้สิ่งสาธารณูปโภคของทางราชการถา้เกดิช ารุดอันเนื่องจากการใช้งานหรือการกระทําของผู้รับจ้าง  ผู้รับจา้งต้องรับผิดชอบ
ซ่อมให้อยู่ในสภาพคงเดิม  หรือดกีว่าเกา่ตลอดเวลาการทํางานและก่อนส่งงานงวดสุดท้าย 
   (๕) สถานท่ีพกัอาศัยคนงานของผู้รับจ้าง  ต้องประสานหน่วยเกี่ยวข้อง  และเจา้ของพื้นทีว่่าจะมี
คนงานก่อสร้างเข้าพกัอาศัยจาํนวนเท่าใด  มีรายชื่อ  จํานวนเป็นบัญชีรายละเอยีดพร้อมระบเุกี่ยวกับ เชื้อชาติ  สัญชาต ิ 
ศาสนา เพศ ( ชาย/หญิง ) อายุ    เพื่อขอท าบัตรผ่าน  เข้า-ออก  สถานท่ีราชการให้ถูกต้องตามระเบียบค าส่ังของหน่วยเจ้าของ
พื้นที่เสียก่อน       จึงเข้าพักอาศัยได้โดยรับรองวา่จะไมก่่อใหเ้กิดความเดือดร้อน  และท าความเสียหายต่อทางราชการแต่
อย่างใด 
   (๖) สถานท่ีเก็บกองวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีคลังสาํหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์
ในการก่อสร้าง  เพื่อป้องกันวัสดุเส่ือมสภาพก่อนกําหนดและขาดความแข็งแรง    เช่น    คลังเก็บเหล็กเสริม  คลังเก็บปูน  คลงั
ไม้  และที่กองทรายหิน  เป็นต้น  โดยต้องเก็บกองไวเ้ป็นสัดส่วน  ให้มีความสะดวกและสามารถน าไปใชง้านรวดเรว็และเพื่อ
ความปลอดภัยในการเก็บรักษา 
   (๗) การจัดที่สาํหรับ  ห้องน้ํา-ส้วม    ให้เพียงพอกับคนงานต้องสํานึกถงึความสะอาดและเขต
สุขาภิบาลรวมทั้งที่ท้ิงขยะมูลฝอย  อันเกดิจากการพักอาศัยของคนงานดว้ย       ทัง้นี้เพือ่ป้องกันและรับประกันความ
ปลอดภัยว่าเชื้อโรคจะไมเ่กดิการแพร่ระบาดได้จากความสกปรก  และการน าพาโดยแมลงและสัตวเ์ป็นพาหะ 
   (๘) ผู้รับจา้งต้องทาํแผนท่ี  เส้นทางเกี่ยวกับการขนย้ายวัสด ุ เขา้-ออก      บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
ให้เป็นท่ีแน่นอนและ เสนอขออนุมัติต่อผู้บังคับหน่วยเจา้ของพื้นที ่   โดยมีรายละเอยีดจาํนวนพนกังานคนประจํา  และจํานวน
ยานพาหนะ  เขา้-ออกพื้นที่ก่อสรา้งนั้นก าหนดวธิีเขา้-ออก  เป็นกรณีพิเศษเป็นครั้งคราวในยามวิกาล 
   (๙) การใหเ้ขียน  SHOP DRAWING  ในระหว่างการก่อสร้างเพื่อให้เป็นที่แน่ใจวา่ผู้รับจ้างเขา้ใจ
ในแบบก่อสร้างอย่างชดัเจน  นอกเหนือจากที่กาํหนดไวใ้นแบบ  หรือการติดตั้งส่วนหนึง่ส่วนใด  หรือรายละเอียดการทํางาน    
ส่วนหนึ่งส่วนใดที่ไม่สามารถก าหนดได้แน่นอน  ก่อนเริ่มสัญญาผู้รับจ้างจะต้องท า  SHOP DRAWING  เสนอผู้ว่าจา้ง  ดังนั้น
ส านักงานและ SHOP DRAWING เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจา้งที่จะต้องจัดให้มีขึ้น  ณ พ้ืนท่ีกอ่สร้าง 
  ( ข ) ขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้าง    ภายหลังที่ดาํเนินการประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง      บริษัท ฯ  หรือ   
อื่น ๆ    ซึ่งเป็นผู้รับจา้งดําเนินงานทางธุรการเรียบร้อยแล้ว  ต่อไปก็เป็นขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้าง  ซึ่งจะต้องดาํเนินการ
ตามลําดับขั้นตอนดังนี้.- 
   ๑ ) ควบคมุงานใหเ้ป็นไปตาม  แบบรูปรายการ  สัญญา  ตามวัตถุประสงค์  และข้อกาํหนด
ต่อท้ายสัญญาตามลําดับงาน   คือ   งานเตรียมพื้นที่   งานถมดนิ   การขุดหลุมฐานราก   งานตอม่อฐานราก   งานคานคอดิน   
เสาและคาน   พื้นแต่ละชั้นโครงหลังคา   การมงุหลังคา   ฝ้าเพดาน   วงกบ/ประตูหน้าต่าง   สุขภัณฑ์และครุภัณฑ์   งานระบบ
ไฟฟ้า-ประปา   ระบบระบายน้ า     และปรับอากาศจนแล้วเสร็จ   โดยในรายละเอียดแต่ละขั้นตอนน้ันต้องใหเ้ป็นไปตามแบบ
รูปรายการละเอียด    ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในหัวข้อการตรวจสอบการก่อสร้าง  งานก่อสรา้งดงักล่าวถ้าผู้รับจา้งปฏิบัติไม่
ถูกต้อง  หรือไม่ปฏิบัติตามแบบรปูรายการและสัญญา      อันจะท าให้เกิดความเสียหาย  หรือทําให้ทางราชการเสยีประโยชน ์   
ให้ส่ังหยุดงานน้ันท้ังหมดหรือเฉพาะส่วนไว้ก่อน   แล้วรีบรายงานให้คณะกรรมการ ฯทราบ   เพือ่วินิจฉัยสั่งการต่อไปรวมทั้ง



รายงานให้  ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง ทราบดว้ย ( รายงานผ่านนายช่างควบคุมงานกอ่สร้าง )     เพื่อจะได้ให้นาย
ช่างควบคุมงานก่อสร้าง  เขา้ไปชว่ยเหลือ  ให้คาํแนะนําทางเทคนคิที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาต่อไป 
   ๒ ) ในการควบคมุงานก่อสร้างตอ้งนําเอาคุณสมบตัิของผู้ควบคมุงานก่อสร้าง  ตามใน ๘.  มา
พิจารณาใชเ้พื่อใหง้านก่อสร้างดาํเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์  และรายการละเอยีดในสัญญา  และพึงสังวรณ์
ว่าการควบคุมงานต้องคอยชว่ยแก้ปัญหา  มิใช่สร้างปัญหา 
   ๓ ) การปักผัง  การวัดระยะ  การกําหนดตําแหน่งของจุดมาตรฐาน ( BM. ) นั้น   เป็นขั้นตอน
สําคัญอีกขั้นตอนหน่ึงที่ผู้ควบคุมงานต้องประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง   เช่น   ประธานกรรมการตรวจการจา้ง  สถาปนิก
ผู้ออกแบบ  วิศวกรผู้ออกแบบ    นายชา่งควบคมุงาน    ผู้แทนหน่วยและผู้รับจ้างต้องนัดหมายให้ไปพร้อมกัน  ณ  บริเวณจดุ
ก่อสร้าง   เพื่อท าการปักผงัวัดระยะและก าหนดต าแหน่งของจุดมาตรฐาน ( BM. )    ซึ่งในขั้นแรกนี้ผู้รับจ้างท างานก่อสร้าง
หรือซ่อมแซม  จะท าการปักผงัรอบบริเวณที่จะเป็นตวัอาคาร  และท าระดับส่วนท่ีสําคัญไว้  ผู้ควบคุมงานและผู้เกี่ยวข้องต้อง
ตรวจสอบวา่ระดับท่ีทาํไว้ถกูต้องหรือไม่  เมื่อเทียบกับ  BM ± ๐.๐๐  ที่ระบุไว้ในแบบผู้ควบคมุงานต้องตรวจสอบ   ขนาด   
ต าแหน่งทศิทางของผัง   ตลอดจนต าแหน่งของตวัอาคารโรงเรือนให้ถูกต้อง         เมื่อคณะผู้เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วว่าถูกต้อง
จึงใหล้งลายมือชื่อไวเ้ป็นหลักฐานในผัง  เพื่ออนุมตัิด าเนินการก่อสร้างต่อไป     ส่วนในกรณีที่กอ่สร้างอาคารชดิเขตที่ดินของ
ผู้อื่น  เพื่อความถูกต้องควรแจง้เจา้หน้าทีก่รมที่ดินมาท าการรังวัดสอบหลักเขตที่ดินใหถู้กต้อง    โดยมเีจา้ของทีด่ินที่อยู่
บริเวณโดยรอบที่ท่ีจะก่อสร้างรว่มรับรู้ในการรังวดันั้น  ( เคยปรากฏมาแล้ววา่การก่อสร้างอาคารลํ้ากึ่งกลางหมดุหลักเขตไป
เพียง ๒ ซ.ม.    เป็นเหตุให้ต้องทาํการทุบอาคารส่วนท่ีสร้างลํ้าไปนั้นออกทิ้ง  ซึ่งเป็นผลเสียหายทั้งด้านการเงิน  และเวลาอันมี
ค่า  )    เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้ว  ให้ทําระดับไวเ้ป็นที่มั่นคง  ห้ามทําลายจุด  BM.  ที่ในใช้อา้งองินี้จนกวา่งานก่อสร้างจะแลว้
เสร็จ  จากนั้นผู้รับจา้งจึงดาํเนินการก่อสร้างตามลําดับคือ  การทําศูนย์เสาเข็ม  และระดับอยา่งละเอียดต่อไปอีกครัง้หน่ึง 
   ในปัจจุบัน  การท าระดับ  และศูนย์เสา  มเีครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยโดยใช้กล้อง         ซึ่ง
ควบคมุโดยคอมพิวเตอร์คา่ความผิดพลาดการเยื้องศูนย์นั้นมีน้อยมาก  ดังนั้นงานจะไม่ผิดพลาดเลยถ้าผู้ควบคมุงานได้เอาใจ
ใส่เสียตัง้แตใ่นขั้นตอนนี้  การวดัระยะตา่ง ๆ  ต้องให้ละเอียดจริง ๆ    เคยปรากฏมาแล้ววา่ตวัอาคารมคีวามยาวน้อยกวา่
ความเป็นจริงเพยีง  ๑๐  ซม.    ก็เป็นปัญหาเพราะกรรมการตรวจการจ้างไม่ตรวจรับงาน  และไม่ยอมรับอาคารน้ัน  เป็นต้น    
ต้องทําการแก้ไขใหม่  ทําให้เสียทั้งเงินและเวลาโดยใช่เหตุ 
   ๔ ) ในระหว่างการควบคมุงาน    เมื่อใดก็ตามที่ผู้ควบคุมงานพิจารณาแล้ว     เห็นวา่ตนเองอาจ
ยังไม่มคีวามรู้ความชาํนาญที่เพยีงพอท่ีจะควบคมุ  การทํางานดา้นเทคนิคของการก่อสร้างนั้นได้    ให้รีบทํารายงาน  จก.ยย.
ทบ.  ทราบและเพื่อขออนุมัติให้จัดผู้ที่มีความรู้ความช านาญด้านเทคนิคในการท างานก่อสร้างนัน้ ๆ เพื่อให้ค าปรึกษาและ
แนะน า    แล้วเมื่อมั่นใจว่าตนเองสามารถควบคุมงานน้ันต่อไปได้  ก็ขอให้ศึกษางานน้ันด้วยความตัง้ใจจนเข้าใจอย่างแจ่ม
แจ้ง  อย่าปล่อยให้งานน้ันด าเนนิการไปอย่างผิด ๆ  แล้วมาแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือทุบทิ้งในภายหลัง  และไม่บังควรโยนความ
รับผิดชอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง  เป็นอันขาด 
   ๕ ) การทําระดับต่าง ๆ  ถือว่ามคีวามจาํเป็นและสําคัญมาก  ควรใช้กล้องวัดระดับ    เพื่อหาค่า
ระดับท่ีถูกต้องห้ามเทปูนทับหน้าหนาเกินไปเพราะเป็นการเพิม่ DEAD LOAD ต่ออาคารโดยไมจ่าํเป็น   และอาจทําให้ระยะ
พื้นถึงพื้นส่วนต่าํสุดของอาคารผิดไปซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญ  เช่น  ความสูงของอาคารจากพื้นถงึพื้นชั้นล่างไม่ควรสูงเกิน  ๔  
เมตร ( มาตรฐานอาคารประเภทท่ีทําการของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๒๑ ) หรือระยะดิ่งระหวา่งพื้นดินถึงส่วนต่ าสุดของคาน
หรือเพดานต้องไม่น้อยกวา่ ๒.๐๐ ม. ( ข้อบัญญัติกรงุเทพมหานครเรื่องอาคารจอดรถ  พ.ศ. ๒๕๒๑ )   ถ้าเทพ้ืนหนาเกินไป



เพียง ๒ ซ.ม.  จะท าให้ระยะดงักล่าวเหลือเพยีง ๓.๙๘ ม.  และ  ๑.๙๘ ม.  ซึ่งอาจเกดิปัญหาจนไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคาร
นั้นก็ได ้
   ๖ ) ตรวจสอบดวู่า   ผู้รับจ้างนาํเอางานท้ังหมด   หรือส่วนหนึง่ส่วนใด  ไปให้ผู้รับจา้งรายอื่น
รับจ้างช่วงต่อไปอีกหรือไม่  เพราะการกระทําดังนั้นอาจเป็นเหตใุห้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังได้มากมาย  เช่น คนงานแจ้ง
ว่าไม่ได้รับคา่จา้งแรงงาน  ปัญหาการท้ิงงานของผู้รับจา้ง  เป็นต้น    ถ้าผู้รับจ้างจะกระท าการให้ผู้รับจ้างรายอื่นรับจ้างช่วง
ต่อไปจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผูว้่าจา้งก่อน 
   ๗ ) งานถมดิน    เป็นขั้นตอนสําคัญอีกขั้นตอนหน่ึงของงานก่อสรา้ง     กล่าวคือ     ถ้าการถมดิน
ไม่ถูกต้องตามข้อก าหนดแล้วอาจจะท าให้มีปัญหางานฐานรากและโครงสร้าง  ท าให้อาคารทรุดตวัแตกรา้ว  และเกิดการวิบตัิ
ในลักษณะอื่น ๆ ได้    ดังนั้นผู้ควบคุมงานจึงต้องมกีารควบคมุการถมดินให้เป็นไปตามหลักวิชา    เช่น    ดินที่นํามาถมต้อง
เป็นดินที่ดีปราศจาก  กิ่งไม้รากไม้  และวัชพืชถา้ดินเป็นก้อนใหญ่ต้องทําให้แตกเสียก่อน    พื้นท่ีที่จะถมดินต้องปราศจาก
วัชพืช    ถ้ามีน้าํต้องสูบออกใหห้มดแล้วจงึถมดินเป็นชั้น ๆ    โดยหนาชั้นละ ๕๐ ซม.    การบดอัดต้องให้ได้ความแน่นตาม
เกณฑ์ที่กาํหนด  และต้องให้ได้ระดับ  BM ± ๐.๐๐    ที่ได้ปักผังกําหนดระดับไว้แล้วบริเวณในที่ท่ีซึ่งระบุวา่เป็นสนามหญา้  
ปลูกต้นไม้  หรือพืช    ต้องใช้ดนิท่ีเหมาะสมกับการปลูกต้นไม้หรือพืชไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม.   ส่วนดินท่ีไม่พึงประสงค์ที่ขดุออก  
ก่อนนําออกนอกหน่วยต้องขออนุมัติ  ผบ.หน่วยเจ้าของพื้นที่เสียกอ่น   ห้ามขนออกนอกหนว่ยหรือนําไปใช้ประโยชนใ์นทางอื่น
โดยพละการ 
   การถมทราย  กเ็ช่นเดียวกันกับการถมดิน   คือ   ทรายที่นาํมาถม  ต้องเป็นทรายที่มีคุณสมบัติที่
ดี  ปราศจากกิง่ไม้รากไม้  หรือเศษวชัพืชอื่น ๆ  ทีจ่ะเป็นต้นเหตทุําให้ท่ีที่ถมเป็นโพรงจากการผุพงัในภายหลัง    ก่อนถมทราย
ต้องทําขอบคันดินโดยรอบ   สร้างคันดินสูงไม่น้อยกวา่ระดับท่ีกาํหนด  ความกวา้งสันของคันดนิไม่น้อยกวา่ ๑.๐๐ ม. เอียง
ลาดด้านนอกไม่น้อยกว่า  ๑ : ๑ ๑/๒        ส่วนการถมทรายให้ถมหนาเป็นชั้น ๆ ละไม่เกิน ๓๐ ซม.  แล้วทําบดอัดให้แน่นตาม
ขอกําหนด  ระดับดินถมให้ถือตามแบบที่กําหนด     ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอยา่งอื่น  ต้องไม่ถมดินสูงกวา่ระดับถนนหน้าอาคาร
เกิน  ๒๐  ซม.    รายละเอียดอื่น ๆ ให้ดูตามหัวข้อการตรวจงานกอ่สร้าง 
   ๘ ) งานโครงสร้างรากฐานเป็นขัน้ตอนท่ีสําคัญของการก่อสร้าง    และ   เนื่องจากฐานรากเป็น
ส่วนสําคัญของโครงสร้างอาคาร    ถ้ารากฐานชาํรุดไม่สามารถรับน้ําหนักได้ตามที่วศิวกรคํานวณไว้  ความวิบัติของโครงสร้าง
อื่น ๆ   ก็มักจะตามมาอยา่งรุนแรงและการซ่อมเสริมฐานรากก็กระทําไดย้ากและส้ินเปลืองงบประมาณคา่ใช้จา่ยสูงมาก  
ฉะนั้นผู้ควบคุมงานจะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเกี่ยวกับฐานราก  โดยทั่วไปฐานรากทีใ่ช้กับอาคารทั่วไปในประเทศไทย  แบ่ง
ออกได้เป็น  ๓  ชนิดใหญ่ ๆ  ดว้ยกันคือ 
    -   ฐานรากชนิดแผ่ ( SPREAD  FOUNDATION ) 
    -  ฐานรากชนิดเสาเข็ม ( PILE  FOUNDATION ) 
    -   ฐานรากแบบตอม่อ ( PIER  FOUNDATION ) 
   สําหรับฐานรากชนิดเสาเข็มมี  เสาเข็มไม้  เสาเข็มเหล็ก  เสาเขม็คอนกรีตเสริมเหล็ก  เสาเข็ม
คอนกรีตอัดแรง  และเสาเขม็เจาะหล่อในท่ี   ซึง่มีอยู่หลากหลายชนิดหลายลักษณะ  เช่น  รูปร่างหน้าตัดมีทัง้  ส่ีเหล่ียมจตัุรัส  
รูปตัวไอ  รูปตัววาย  รูปกลม  รูปหกเหล่ียม  เป็นต้น  เพราะฉะนั้นผู้ควบคุมงานจะต้องตรวจตรา  ตรวจสอบรูปร่างและขนาด
แล้ว  จะต้องตรวจสอบคุณสมบตัิอื่น ๆ  อีกดังนี ้
   (๑) ขนาดความหนา  พื้นที่หน้าตดัถูกต้องตามที่กาํหนดหรือไม่ 
   (๒) เสาเขม็คดหรือไม่  ซึง่ถา้คดมากไม่ ควรนํามาใช้ 



   (๓) อายุของเสาเข็มไดต้ามกําหนดหรือไม่  ดูจากวันท่ีหล่อซึ่งปกติจะมีประทับไว้บนตัวเสาเขม็ 
   (๔) กาํลังของคอนกรตี    ตรวจสอบโดยใช้เครื่องยิง ซึง่เป็นอุปกรณ์สําหรับทดสอบกําลังอัดของ
คอนกรีตที่แขง็แล้ว    ถ้ากาํลังต่าํกว่าที่ระบุไวใ้นรายการคํานวณกไ็ม่ควรอนุญาตใหใ้ช้ 
   (๕) ตรวจดูลักษณะทั่วไปของเนือ้คอนกรีต   เช่น   เป็นโพรงมากไปหรือไม่  มีรอยร้าวกว้าง  และ
ลึก  หรือมีรอยแตกหลาย ๆ รอย  ให้ถือวา่เป็นเสาเขม็ชาํรุด 
  ๙ ) การทําฐานรากภายหลังปรับพ้ืนท่ีก่อสร้าง  และตีผังวดัระยะอาคาร     แล้วกําหนดศูนย์เสาเข็ม  หรือ
ศูนย์ฐานรากตามข้อกําหนด  ถ้ามีเหตใุห้ฐานรากไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนด  เช่น  ดินถมสูงเกินไปจนหลุมฐานรากลึกไม่ถงึดิน
เดิม  ( กรณฐีานแผ่ ) ตอ้งรายงานให้  ยย.ทบ. ทราบ    เพื่อหาทางแก้ไขใหถู้กต้องต่อไป  ส่วนฐานรากอื่น ๆ  ด าเนินการดงันี้.- 
   (๑) ฐานรากแผ่    ถ้าแบบรูปและวัตถุประสงค์  ไม่ได้กําหนดความสามารถในการรับนํ้าหนัก
บรรทุกปลอดภัยของดินไวใ้ห้ใช้คา่ไม่น้อยกว่า  ๘  ตัน/ม.๒ 

   (๒) ฐานรากเสาเข็มจาํแนกได้หลายประเภทดังกล่าวแล้ว   เพราะฉะนั้นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
ก่อนนํามาใช้  ผู้ควบคมุงานต้องตรวจสอบรายละเอียด   รูปร่าง   ขนาด   รายการค านวณ   การจมตัวของเสาเข็มต่อการตอก 
( BLOW COUNTS ) ตามมาตรฐาน ว.ส.ท.    ต้องควบคุมการตอกไมใ่ห้เสาเขม็เฉเยื้องออกนอกศูนย์เสาเกินกวา่ก าหนด  
เสาเขม็ที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดจะต้องให้ผู้รับจ้างขอรับความเหน็ชอบจากผู้ว่าจ้าง ( ยย.ทบ. ) ก่อน 
   ส าหรับเข็มเจาะ    ทั้งเจาะแบบระบบแห้ง ( DRY PROCESS )   และ  เสาเข็มเจาะระบบเปียก ( 
WET PROCESS ) เมื่อท าเสร็จแล้ว     จะต้องมีการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเขม็โดยวิธี   “ SEISMIC TEST ”   ถ้า
วัตถุประสงค์ไม่ได้ก าหนดไว้    ให้ท าการทดสอบไม่น้อยกวา่  ๒๕%  ของจ านวนเข็มทัง้หมด 
   เสาเขม็ที่รับน้ําหนักปลอดภัยตั้งแต่  ๓๐  ตัน/ต้น ขึ้นไป    ผู้ควบคุมงานต้องควบคุมและแนะนํา    
ให้ผู้รับจ้างทําการทดสอบความสามารถในการบรรทุกน้ําหนกัของเสาเขม็อย่างน้อย ๑ จดุ   ถ้ามเีสาเขม็หลายขนาดให้เลือก
เสาเขม็ใหญ่ท่ีสุดอย่างน้อย ๑ จดุ และทําการทดสอบโดยวิธี  “ STANDARD  LOADING  PROCEDURE ”   ผลการทดสอบ
ถือตามมาตรฐาน  ASTM  หรือ  ว.ส.ท.  และต้องส่งผลการทดสอบให้  ยย.ทบ. ทราบ    เพื่อขอความเห็นชอบในการท่ีจะ
ดําเนินงานก่อสรา้งขั้นต่อไป 
  ๑๐ ) งานคานคอดิน   เสาตอม่อ   ผนังและพ้ืนท่ีชั้นที่ ๑    ในขั้นตอนนี้มีงานท่ีต้องควบคมุดังนี้.- 
   (๑) งานคานคอดิน  ผู้ควบคุมงานต้องดูแบบขยายวา่คานคอดิน     ซึ่งต่อจากตอม่อฐานรากนั้น
มีจํานวนเทา่ไร ( ดูจากแบบ ) ขนาดรูปร่าง  มิติตา่ง ๆ  รวมทั้งเหล็กเสริม  ส่วนการวางเหล็กเสริมให้ดูจากภาพขยายเพื่อให้ไม่
ต้องเกิดความผิดพลาดเท่าไร ( ดูจากแบบ ) ขนาดรูปร่าง  มิตติา่ง ๆ  รวมทั้งเหล็กเสริม  ส่วนการวางเหล็กเสริมให้ดจูากภาพ
ขยายเพื่อให้ไมต่้องเกิดความผิดพลาดรวมทัง้การทําไม้แบบสําหรับเทคอนกรีต  กต็้องเอาใจใส่เปน็พิเศษ  ระดับต้องตามแบบ  
และแบบหล่อต้องตอกง่ายมั่นคงแข็งแรง   พอที่จะรับน้ําหนกัคอนกรีตได้เป็นอยา่งดี 
   (๒) คอนกรีตต้องให้ได้มาตรฐาน  วัสดุผสม  ซีเมนต์  ทราย  หินและน้ํา     ต้องมีคุณสมบัติตามที่
กําหนดทรายหรือหินท่ีสกปรกต้องร่อนและล้างให้สะอาด  งานคอนกรีตผสมเสร็จ ( READY MIXED )  การผสมและการขนส่ง
เมื่อผสมเสร็จให้ปฏิบัติตาม  “ บทกําหนดสําหรับคอนกรีตผสมเสร็จ ”  CASTM ( 94 )  โดยมอีัตราส่วนผสมคอนกรตีดงันี ้ 
ปูนซีเมนต์ : ทราย : หิน  เท่ากับ  ๑ : ๒ : ๔ โดยปริมาตรความข้นเหลวพอเทได้    การใช้คอนกรตีเฉพาะแห่งใหถ้ือเกณฑ์ตาม
วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างนั้น ๆ แล้วแต่กรณี   ผู้ควบคุมงานต้องเอาใจใส่โดยใกล้ชดิ  ต่อการเตรยีมงานก่อนเทคอนกรีตของ
ผู้รับจ้าง  ผู้ควบคมุงานต้องดูวัสดุ  ดูแบบหล่อให้เรียบร้อย   เมื่อผู้รับจ้างเตรียมเทคอนกรีตต้องแจง้ต่อผู้ควบคุมงาน  หรือ
คณะกรรมการตรวจการจา้งทราบล่วงหน้า  เพื่อทําการตรวจสอบเสียก่อน  เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงทาํการเทคอนกรีต



ได้การตรวจที่สําคญั ๆ ได้แก่  ตรวจเหล็กเสริม  ตรวจความสะอาด  ความมั่นคงแข็งแรง ความถูกต้องของแบบและเหล็ก  เป็น
ต้น 
   ส่วนการเทคอนกรีตก็ให้ควบคมุให้เป็นไปตามข้อกําหนด      ตัวอย่าง  เช่น  คอนกรีตที่เทต้อง
ผสมไว้ใหม่ ๆ  ห้ามใช้คอนกรตีที่ผสมไว้นานเกิน ๓๐ นาที  ส่วนการเทคอนกรตีต้องใช้  “ เครื่องส่ันคอนกรีต ” ( VIBRATOR )   
หรือจัดใหม้ีการกระทุ้งตามหลักทางการชา่ง  เพื่อป้องกันการเปน็โพรงของคอนกรีต  เมื่อเทคอนกรีตแล้วก็ปล่อยคอนกรีตให้
อยู่ในแบบตามระยะเวลาที่กาํหนด   เพื่อให้คอนกรีต Set ตวัโดยเฉพาะในระยะเวลา ๒๔ ชม. แรก    ห้ามกระทบกระเทือน
หรือโยกคลอนแบบเป็นอันขาด    การถอดแบบให้ยึดถือและปฏิบัติตามห้วงระยะเวลาที่กาํหนด   ซึ่งได้กําหนดไว้แล้วสาํหรับ
งานหล่อแบบแต่ละชนดิและการใช้งาน  แล้วแตก่รณ ี
  ๑๑ ) งานอื่น ๆ  ที่ต้องเอาใจใส่   ผู้ควบคุมงานซึง่ต้องอยู่หนา้งานตลอดเวลาตอ้งหมั่นเอาใจใส่ดูแลให้
เป็นไปตามหลักทางการชา่งทีด่ี   เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดบกพรอ่ง  อย่าถือวา่เป็นเรื่องเล็กน้อย  เพราะความรู้สึกอย่างนั้นจะ
เป็นผลต่อเนื่องไปถงึความผิดพลาดของงานก่อสร้างทัง้ระบบของอาคารได้    ไม่ว่าจะเป็นการบ่มคอนกรีตใหถู้กวิธี   การก่อ
อิฐถือปูนฝาผนัง   การแต่งผิวคอนกรีตงานรอยต่อตา่ง ๆ  งานวัสดุฝังในคอนกรีต  และอื่น ๆ  ต้องไม่ยอมให้ผู้รับจา้งกระท าใน
ส่ิงที่ผิดหลักทางวิชาชา่งโดยเดด็ขาด 
  ๑๒ ) งานระบบอื่น ๆ  กเ็ป็นเรื่องที่จะต้องเอาใจใส่ควบคมุงาน      ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการสัญญาที่
กําหนดไมว่่าจะเป็น  ระบบไฟฟ้า  ระบบประปา  ระบบการระบายน้ําเสีย  ระบบการปรับอากาศ   งานระบบบางอย่างต้องมี
การคาดการดาํเนินการไว้ล่วงหน้า  ได้แก่งานดําเนินการสําหรับระบบไฟฟ้าอาจต้องมกีารฝังท่อร้อยสายไฟหรืองานฝังวัสดใุน
คอนกรีต  ดังนั้นจึงต้องมกีารประสานดําเนินการตั้งแต่งานเริ่มตน้ท่ีโครงสร้างของอาคาร  จึงจะเกิดความถูกต้อง  มิใช่ทําการ
สกัดเจาะหรือฝังในภายหลัง  ทาํให้โครงสร้างอาคารสูญเสียความสามารถในการรับแรง  ทําให้ไม่เกิดความสวยงาม  และผิด
หลักทางการชา่งที่ดี      จึงต้องมกีารวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องทําการฝังท่อหรือวาง SLEEVE ผ่านตัวโครงสร้างของอาคาร
ไว้ก่อนหรือไม่     แล้วแนะนําและควบคมุ   ให้งานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการในงานระบบท่ีเกี่ยวข้องนั้น ๆ 
  ( ค ) การควบคุมงานและการรายงาน    ในการควบคมุงานก่อสร้างนั้น   มีเจ้าหน้าทีซ่ึ่งเกี่ยวข้องหลายคน   
เช่น   หน่วยดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ( ยย.ทบ. )    คณะกรรมการตรวจการจ้าง  และเจา้หน้าทีอ่ื่น ๆ ที่ผู้ว่าจา้งแต่งตัง้ใหม้ี
หน้าที่รับผิดชอบ     เช่น ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ ยย.ทบ. และของหน่วยเจา้ของพื้นที่     เพื่อปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕และให้ผู้ที่เกีย่วข้องได้รับทราบความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง  รวมทัง้ปัญหาและ
ข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกดิขึ้นขณะดําเนินการก่อสรา้ง   จงึใหผู้้ควบคุมงานก่อสร้างดําเนินการบันทึกรายงานผลการปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานก่อสร้าง  การรายงานต้องกระทําเป็นลายลักษณ์อกัษร    เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในภายหลัง  เช่น  ในการส่ัง
การหรือแก้ไขงาน  หรือตักเตือนผู้รับเหมาให้ปฏิบัตใิห้ถูกต้อง  จะต้องสั่งในรูปของบันทึกและรายงาน  เว้นแต่เรื่องเล็กน้อย
มาก ๆ  บันทึกนี้อาจทาํเป็นแผ่นหรือเป็นเล่มก็ได้      แต่สําหรับงานท่ีจะต้องบันทึกเป็นประจํา  เชน่  บันทึกสถิติผลงานควรทํา
เป็นเล่ม  เป็นต้น  ส่วนการรายงานอื่น ๆ ให้ถือเป็นระเบยีบ  ปฏิบัติประจําดังนี้  (  ดูตาม   ผนวก  ก. ) 
   ๑ ) การรายงานเหตุการณ์และข้อขัดข้องต่าง ๆ  ถ้าเป็นกรณีเร่งด่วนให้รายงานด้วยเครื่องมือ
ส่ือสารท่ีเร็วที่สุดใหค้ณะกรรมการตรวจการจา้งทราบ  และหน่วยเจา้ของสัญญาทราบดว้ย     การรายงานอาจกระทําดว้ย
วาจาทางโทรศัพท์   หรือ  โทรเลขวิทยุ   โทรสาร ( FAX )  หรือท าเป็นบันทึกด่วน       ในกรณีท่ีรายงานด้วยวาจา  เมื่อรายงาน
แล้วให้รายงานเป็นลายลักษณ์อกัษรอีกครั้งหน่ึงเพื่อเป็นหลักฐานของทางราชการตอ่ไป 
   ๒ ) การรายงานประจําวัน      เมื่อสิ้นสุดการทํางานในหนึ่งวัน  ผู้ควบคุมงานต้องทาํบันทึกส่ิง
ต่าง     ๆ   ที่ผู้รับจ้างได้กระทําในวันนั้นโดยวิธีบันทึกในสมุดบันทึกการควบคมุงานก่อสร้างประจาํวัน  ผู้ควบคมุงานต้องเขา้ใจ



ว่า  การบันทึกในสมุดบันทึกการควบคมุงานก่อสร้างประจ าวัน     เป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งของการควบคมุงาน   บันทึก
ต่าง ๆ  เหล่านั้น  จะเป็นหลักฐานอ้างอิงที่ส าคัญในกรณีทีเ่กิดขอ้พิพาทระหว่างทางราชการกับผู้รับจ้าง  และใช้ประกอบใน
การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ เช่น  การท่ีผู้รับจ้างขอต่อสัญญา  รายละเอียดการบันทึกคือ  ชนดิและปริมาณงานท่ีท าทุกชนิดนับ   
ตั้งแต่  งานถมดิน  งานเสาเข็ม  ฐานราก  งานคานคอดิน  งานแบบหล่อ  งานวางเหล็กเสริม    งานเทคอนกรตี  งานเสารับพ้ืน
ชั้นต่าง ๆ       งานก่ออิฐฉาบปนู  งานโครงหลังคา  งานระบบไฟฟ้า    ประปา   งานระบายน้ า   งานระบบระบายอากาศ   
เครื่องปรับอากาศและสุขภัณฑ์  ฯลฯ  เป็นต้น    จะต้องบันทึกใหเ้ป็นรูปธรรมว่าทํางาน  อะไร  ได้จํานวนเทา่ใด     โดยลงเป็น
ลักษณะงาน  เช่น  ขุดหลุมฐานรากได้  ๒๐ หลุม  ก่ออฐิผนังได ้๑๐ ม.๒ เป็นต้น    นอกนั้นจะตอ้งบันทึกจาํนวนชา่งคนงาน  
ของผู้รับจ้างที่เขา้มาทํางานก่อสร้าง  ตลอดจนเจา้หน้าที่หรือผู้เกีย่วข้องทีเ่ขา้มาตรวจเยีย่มสถานที่ก่อสร้าง     วัสดุอุปกรณ์ท่ี
นําเขา้มาในพ้ืนท่ีบริเวณก่อสร้าง    การตรวจสอบใบส่งของตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องที่เกดิขึ้น  ฝนตก  ลมฟ้า  อากาศ  
ตลอดจนอุณหภูมิความร้อนหนาวที่เกดิขึ้น  และอื่น ๆ 
   “  ตามผนวก .....       ถ้ามีปัญหาที่สําคัญเกิดขึ้นไม่อาจแก้ไขได้ดว้ยตนเอง    จะต้องรีบทําบันทึก
ถึง  ผู้บังคับบัญชา สถาปนิก วิศวกร  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  นายช่างควบคุมงานก่อสร้าง  เพื่อทราบแล้วแต่กรณีรวมทั้ง
บันทึกการทดสอบวัสดุก่อสร้างตา่ง   ๆ    รวบรวมให้วิศวกรรับทราบและพิจารณาใหค้วามเห็น  เพื่อประกอบการด าเนินการ
ก่อสร้างนั้น ๆ  ต่อไปโดยท าเป็นบันทึกประจ าวัน  ” 
   ๓ ) การรายงานสถิติผลงาน ๗ วนั ( ประจาํสัปดาห์ )     ผู้ควบคุมงานต้องรายงานความก้าวหน้า  
และปัญหาข้อขัดข้องตา่ง ๆ ของงานจ้างตัง้แต่ผู้รับจา้งเริ่มลงมือปฏิบัติงานวันแรก    ก็ให้เริ่มบันทึกวันน้ันเป็นวันเริ่มต้นและ
ต่อไปเรื่อย ๆ      โดยที่ผู้ควบคุมงาน  ต้องบันทึกผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตรงตามความเป็นจริงทุก ๆ วัน   เมื่อครบทุก ๆ 
๗ วันแล้ว   ให้รายงานประธานกรรมการ ฯ ลงนามรับทราบ    โดยผ่านนายช่างควบคุมงานก่อนเพื่อทราบและตรวจสอบความ
ถูกต้อง        หลังจากนั้นแล้วจงึน าไปบันทึกลงในแผนภูมิ ( PROGRESS CHART )  เพื่อเป็นการแสดงใหเ้ห็นผลการของการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง           โดยคิดจากปรมิาณงานจา้งที่ผู้รบัจ้างท าได้กับจ านวนวัน  ที่ได้ปฏิบัติงานน้ัน ๆ  ให้คิดจากค่า
งานของแต่ละงวด  แล้วน าไปหาค่างานจากงวดงานท้ังหมดโดยคิดออกมาเป็นร้อยละ   (%)   เพื่อแสดงความกา้วหน้าของ
งานจา้งนั้น ๆ 
   ถ้าผู้ควบคุมงานไม่ดาํเนินการหรอืดําเนินการล่าช้า  ให้ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่    ให้หน่วย
รับผิดชอบทําการบันทึกความบกพร่องไว้เพื่อพิจารณาดําเนินการทางดา้นวินยั  และสิทธิกําลังพลต่อไป 
   ๔ ) การรายงานสถติิผลงาน  ๑๕ วัน   ให้รายงานผลการปฏิบัตงิานของผู้รับจ้างเมื่อครบ  ๑๕ วัน 
ให้ผู้ควบคมุงานปฏิบัติท านองเดยีวกับ  ๓ ) 
   ๕ ) การรายงานสถติิผลงานประจําเดือน  เมือ่ถึงวันก่อนวันส้ินเดอืนของทุกเดือน   จะต้องสรุป
รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  โดยสรุปรวบรวมจากรายงานสถิติผลงาน ( แยกแต่ละสัญญาจา้ง ) ที่ได้ทําการบันทึก
ไว้ผ่านมาแล้ว    เป็นรายงานความก้าวหน้าของงานจา้งใน ๑ เดือนที่ผ่านมา  โดยประธานกรรมการ ฯ สรุปสถิติผลงานให ้ 
หน.กคก.ยย.ทบ.ทราบเพื่อนาํเรียน จก.ยย.ทบ. ( ผ่าน ชญ.ยย.ทบ.)  ต่อไป  และ  กจห.ยย.ทบ. ด าเนินการเก็บเอกสารไวเ้ป็น
หลักฐานและถือเป็นเอกสารท่ีส าคัญ     เพื่อรอรับการตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นที่เกีย่วข้องต่อไป 
   ๖ ) การรายงานเมื่อคณะกรรมการตรวจการจา้งตรวจรับงาน    เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
นโยบาย  และหลักการ    ในการส่งงานของผู้รับจ้างซึง่  จก.ยย.ทบ.  อนุมัติหลักการไว้ใหด้ําเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปนี้.- 
    (๑) ผู้ควบคุมงานต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้รับจ้างวา่  เมื่อถึงกําหนดเวลาการ
ส่งงานในสัญญานั้น ๆ   งานจ้างโดยทั่วไปเสร็จตามที่กาํหนดในสัญญาหรือไม่  ซึ่งผู้ควบคมุงานท่ีอยู่ประจําหน้างานจะทราบดี



ว่า  งานน้ันมคีวามกา้วหน้าไปมากน้อยเท่าใด  เมื่อเห็นว่างานเสร็จตามสัญญาและสามารถส่งมอบงานได้แล้ว  ให้ผู้ควบคุม
งานรายงานด้วยวาจาให้ประธานกรรมการ ฯ ทราบล่วงหน้าก่อน  จากนั้นจงึให้รายงานนายชา่งควบคมุงานท่ีรับผิดชอบ
สัญญานั้นทราบด้วยวิธกีารรายงานใด ๆ ที่เหมาะสมแล้วแต่กรณีเพื่อไปตรวจความเรยีบร้อยถกูต้องต่อไป  การรายงานน้ีให้
กระทําก่อนท่ีผู้รับจา้งทาํหนังสือเพื่อขอส่งงานถึง ยย.ทบ. อย่างนอ้ย  ๓ วันทําการ 
    (๒) ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนท่ีผู้รับจ้างดาํเนินการขอส่งงานโดยมีหนังสือนําเรียน     
จก.ยย.ทบ.  ขอส่งงานซึง่ต้องระบุว่าเป็นงานอะไรท่ีไหน  สัญญาจ้างทีเ่ท่าไร  งานงวดไหน  วันเวลาส่งงาน      และสถานท่ีที่
ขอให้กรรมการตรวจการจา้งไปทําการตรวจรับงานด้วย       โดยยื่นหนังสือตรงต่อ  กจห.ยย.ทบ. (  ดูตาม   ผนวก  ข. ) 
    (๓) กจห.ยย.ทบ.  รับเรื่องผู้รับจ้างขอส่งงาน   แล้วดําเนินการทางธุรการลงทะเบียนคุม
แล้ว   ทําการแจง้ใหค้ณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ  และประสานให้ไปดําเนินการตรวจรับงาน  ตามวันเวลาส่งงาน  และ
สถานท่ีที่กําหนด       และสําเนาหนังสือขอส่งงานของผู้รับจ้างให้  กคก.ยย.ทบ.  เพื่อแจ้งให้นายช่างควบคุมงานท่ีรับผิดชอบ
สัญญาจ้างนั้น ๆ ทราบด้วย    หลังจากนั้นแล้วให้ กจห.ยย.ทบ. ส่งมอบเอกสารการตรวจรับงานที่คณะกรรมการตรวจการจา้ง
จะต้องลงนาม          ให้กับผู้ควบคมุงานรับไปดําเนินการมอบให้คณะกรรมการ ฯ  ท าการตรวจรับงานจ้างตามงวดงานท่ี
ก าหนด  และลงนามในเอกสารการตรวจรับงาน    เมื่อคณะกรรมการ    ฯ      และผู้ควบคุมงานลงนามในเอกสารการตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว        ให้ผู้ควบคุมงานน าเอกสารการตรวจรับงานท่ีลงนามเสร็จเรียบร้อยแล้วน ามาส่งที่  กจห.ยย.ทบ. โดยตรง 
    (๔) การปฏิบัติของ  กคก.ยย.ทบ.    เมื่อรับสําเนาหนังสือขอส่งงานงวดจาก  กจห.ยย.
ทบ.  เสร็จเรียบร้อยแลว้ให้  บก.กคก.ยย.ทบ.   แจง้แล้วส่งเรื่องให้นายช่างควบคุมงานท่ีรับผิดชอบสัญญานั้น ๆ  ทราบโดย
ด่วน  เพื่อให้ไปตรวจดูความเรียบร้อยของงานจา้ง  ก่อนการตรวจรับงานของคณะกรรมการ ฯ   ถ้าเห็นว่างานจ้างยังไมแ่ล้ว
เสร็จเรียบร้อยให้เขา้พบประธานกรรมการ ฯ   เพื่อแจ้งข้อบกพร่องให้ทราบด้วยวาจาก่อน  และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้างให้  จก.ยย.ทบ.( ผ่าน  ชญ.ยย.ทบ.) ทราบ   พร้อมกับมีข้อพิจารณาเสนอแนะไปดว้ยว่า   เห็นควรให้มกีารเบิกเงิน
ค่าจา้งได้  หรือ  ให้ระงับฎีกาการเบิกเงิน  ไว้ก่อนแล้วแตก่รณี ๆ ไป 
    (๕) กจห.ยย.ทบ.ตรวจเอกสารรับมอบงานจ้างและเอกสารประกอบต่างๆ ที่
คณะกรรมการตรวจการจา้งลงนามแล้วดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องแล้ว   นําเรียน   จก.ยย.ทบ.    ( ผ่าน กผค.ยย.ทบ. ) เพื่อ
ขออนุมัติการส่งงานงวด  และการเบิกเงินงวดของผู้รับจา้ง 
    (๖) กผค.ยย.ทบ. ตรวจสอบความถกูของต้องของเอกสาร     และหลักฐานประกอบ
ต่าง ๆ     ในการใชจ้่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้องแลว้  นําเรียน  จก.ยย.ทบ. เพื่อขออนุมัตใิห้เบิกเงินให้กับผู้รับจ้าง 
    (๗) จก.ยย.ทบ. รับทราบและพจิารณาอนมุัติการใช้เงินงบประมาณตามที่  กผค.ยย.
ทบ.  เสนอ    เสร็จแล้วเจ้าหน้าทีข่อง    กผค.ยย.ทบ.   รับเอกสารอนุมัติจาก  จก.ยย.ทบ.  แล้วทําการลงทะเบยีนเป็นหลักฐาน
เพื่อนําส่ง  ผกง.ยย.ทบ. โดยตรง 
    (๘) ผกง.ยย.ทบ.ตรวจสอบความถูกต้องว่าด้วยวิธีการงบประมาณและเอกสาร
ประกอบต่าง ๆ เสร็จแลว้จึงออกใบฎีกาเบิกเงินงวดไปยงั  กง.ทบ.  พร้อมทั้งส่งสําเนาไป  กผค.ยย.ทบ.  เพื่อตัดจ่าย
งบประมาณ 
   ๗ ) การรายงานสถิติผลงานจา้งงวดสุดทา้ย      ให้ผู้ควบคุมงานประสานงาน  โดยใกล้ชดิกับผู้
รับจ้างเกี่ยวกับวันส้ินสุดของสัญญาจา้งที่กาํหนดไวใ้นสัญญาจ้าง        ถา้ผู้ควบคุมงานเห็นวา่งานท่ีผู้รับจ้างทาํล่าช้ากว่า
กําหนด     ต้องรีบเรง่รัดงานผู้รบัจ้าง โดยทําหนังสือให้ประธานกรรมการ   ฯ     นําเรียน  จก.ยย.ทบ.  เพื่อเร่งรดังานของผู้
รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 



   ข้อพิจารณาสําหรับงานงวดสุดทา้ยคือ  งานต้องแล้วเสรจ็สมบูรณ์จริง ๆ ทุกหมวดงาน  รวมถึง
ความเรียบร้อยของบริเวณพื้นที่กอ่สร้างดว้ย  ไม่ใหม้ีวัสดุอุปกรณท์ี่เหลือจากการก่อสรา้งทิง้ไว้ใหเ้ป็นภาระของหน่วย      ที่
จะต้องมาเก็บกวาดท าความสะอาดอีกครั้ง    ต้องตรวจตราดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษรวมทั้งเรื่องอืน่ ๆ    เช่น   ความชาํรุด
เสียหายของ   ระบบสาธารณูปโภค   ไฟฟ้า   และประปา เนื่องจากการใช้งานของผู้รับจ้าง  ถนนท่ีชํารุดจากการใชง้านของผู้
รับจ้าง    ต้องส่ังให้ผู้รับจ้างซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิมหรือให้ดีกว่าของเดมิ ค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภค ( บิลค่า  ไฟฟ้า-ประปา 
โทรศัพท์ ฯ   ที่ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ ) ตรวจสอบเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของหน่วยเจ้าของพื้นที่  เช่น  การ
เก็บบัตรผ่านเข้า-ออก  ที่หน่วยจ่ายบัตรประจ าตวัให้คนงานของผู้รับจ้าง  บัตรผ่านของยานพาหนะต่าง ๆ เมื่อทุกอยา่ง
เรียบร้อยแล้ว  จงึประสานให้ผู้รับจ้างขอส่งงานงวดสุดทา้ยต่อไปได้  ห้ามมีการสมยอมกันระหวา่งผู้รับจ้างกับผู้ควบคมุงาน 
   ถ้างานแล้วเสร็จครบถว้นสมบูรณ์  ภายในระยะเวลาของสัญญาจา้ง  ก่อนที่ผู้รับจ้างส่งงาน          
ให้ผู้ควบคมุงานดาํเนินการ  ตามใน  ( ๑ )  และ  ( ๓ )  แล้วแจ้งให้นายชา่งควบคมุงานทราบดว้ยว่า  งานก่อสร้างนั้นไดเ้สร็จ
สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วและพร้อมที่จะให้คณะกรรมการตรวจการจา้ง ผู้มีสิทธิ์รับมอบงาน  หน่วยรับประโยชน์  และผู้ที่เกี่ยวข้อง
มาลงนามท าการรับมอบอาคารส่ิงก่อสร้างไว้ใช้งานต่อไป 
  ( ง ) ขั้นตอนและการปฏิบัติภายหลังงานแล้วเสร็จ 
   ๑ ) ขั้นตอนการขึ้นทะเบยีนประวตัิ          ภายหลังการดาํเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ( หลังการลง
นามรับงานงวดสุดทา้ย ) หน่วยรบัประโยชน์จะต้องดาํเนินการขอขึ้นทะเบียนประวตัิอาคาร  และ สป.ประจําอาคารส่ิงก่อสร้าง
นั้น ๆ    ผู้ควบคุมงานของหน่วยดําเนินการ  และผู้ควบคมุของหน่วยรับประโยชน์  ต้องมีหน้าที่ปฏิบัติดังนี้.- 
    (๑) ผู้ควบคมุงานของหนว่ยดาํเนินการก่อสร้าง  เก็บเอกสารฉบับจริงไว้ที่หน่วย
ดําเนินการก่อสร้างและสําเนาเอกสารให้หน่วยรับประโยชน์ จาํนวน ๑ ชุด  มีรายละเอยีดดงันี้.- 
     (๑)-๑ อนุมัติ  ผบ.ทบ. และ  แผนจัดหา 
     (๑)-๒ รายการก่อสร้าง  ( ตัดตอนเฉพาะ  ได้แก่  ๑. วัตถุประสงค์   ๒. 
เงื่อนไขและวัสดุทีใ่ชใ้นการก่อสร้าง  และ  ๓.  แบบรูปที่ใช้  ) 
     (๑)-๓ อนุมัติของผู้มีอาํนาจสั่งจา้ง 
     (๑)-๔ ใบเสนอราคาของผู้รับจา้ง 
     (๑)-๕ สัญญาจ้าง 
     (๑)-๖ คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจา้ง 
     (๑)-๗ หลักฐานการตรวจรับงานงวดสุดทา้ย 
    (๒) ผู้ควบคุมงานของหน่วยดาํเนนิการก่อสร้างใหด้ําเนินการดงันี้.- 
     ( ก ) ส่งสําเนาเอกสาร  สําหรับจัดทําทะเบียนประวตัิอาคารให ้  ยย.ทบ. ( 
โดยเสนอผ่าน จทบ./ มทบ./ ทภ. ) ซึ่งจะประกอบดว้ย 
      (๑) เอกสารอนุมตัิ  ผบ.ทบ. และ  แผนจัดหา 
      (๒) ผังบริเวณแจ้งจุดก่อสร้างอาคารซึง่สํารวจโดย   
ยย.ทบ.  พร้อมหมายจุดอาคารทุกหลังที่ขอขึ้นทะเบียนประวัติ     โดยเขียนรายละเอยีดชื่ออาคารแต่ละหลังให้ชดัเจน  จํานวน 
๒ ชุด แสดงการปักเสาพาดสายไฟฟ้าภายนอกอาคารจาํนวน ๒ ชดุ  แสดงการวางท่อประปาภายนอก  จํานวน ๒ ชดุ 

( ข ) ต่อไปให้บันทึกแบบพมิพ์ประวัติอาคาร    ประวัติไฟฟ้า 



ภายใน-นอก    ประวัติประปาภายใน-นอกอาคาร  ประวตัิถนน  ประวัติสะพาน  จํานวนอยา่งละ ๒ ชุด    เมื่อทาํการบันทึก
เอกสารดงักล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว     จึงส่งให้  ยย.ทบ. ดําเนินการขึ้นเบยีนประวัติ  และกําหนดหมายเลขอาคารให้แล้ว  จะ
ส่งคืนหน่วยรับประโยชน์ ๑ ชดุ  เพื่อเป็นหลักฐานร่วมกัน 
   ๒ ) การแจ้งรายการ      “ สป.ประจําอาคาร  สาย ยย.”     ซึ่งได้รับพร้อมอาคารท่ีก่อสร้างไปยงั 
ยย.ทบ. ดังนี.้- 
    (๑) พัดลมทกุชนิด  ทุกขนาด 
    (๒) เครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ควบคุมระบบ 
    (๓) ถงัเหล็กอาบสังกะสีขนาด ๔๐๐ แกลลอน 
 
    (๔) ลิฟต ์
     -   ลิฟต์โดยสาร  และลิฟต์ส่งของ 
    (๕) เครื่องกําเนิดไฟฟ้าทุกชนิด 
    (๖) เครื่องสูบนํ้าประจําอาคารพร้อมอุปกรณ์ควบคุมระบบ 
    (๗) เครื่องสูบนํ้าทกุชนิด ทุกขนาดที่ใชใ้นระบบผลิตน้ําประปา 
    (๘) เครื่องจ่ายสารเคม ี
     -   เครื่องจ่ายคลอรีนเหลว    
     -   เครื่องจ่ายก๊าซคลอรีน 
     -   เครื่องจ่ายสารส้ม 
     -   เครื่องจ่ายปูนขาว 
     -  เครื่องจ่ายโซดาแอช 
    (๙) เครื่องกวนตะกอน 

   (๑๐) เครื่องล้างทรายกรอง 
    -   เครื่องสูบนํ้า  และเครื่องอดัลม 
   (๑๑) วาล์วลดแรงดัน 
   (๑๒) ถงัอัดความดัน 
   (๑๓) ถงับรรจุสารละลาย 
    -   สารส้ม  คลอรีน  และโซดาแอช 

(๑๔) ระบบดับเพลิงอัตโนมตั ิ
(๑๕) เครื่องฟอกอากาศ 

๓ ) การรายงานขอขึ้นบัญชคีุม  สป. ประจําอาคารสาย  ยย.   ของผู้ควบคมุงาน 
ของหน่วยดําเนินการก่อสร้างมีเอกสารประกอบดงันี้.- 

   (๑) สําเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง  จํานวน ๒ ชุด 
   (๒) สําเนาใบเสนอราคาหรือราคา  สป. ที่สํานักงบประมาณกาํหนด  จํานวน ๒ ชดุ 
   (๓) แบบพิมพ์ประวัติ  สป.  จํานวน ๒ ชุด  ต่อ ๑ รายการ 
  ๔ ) กรณีบันทึกประวตัิซ่อมอาคาร 



   (๑) ผู้ควบคุมงานของหน่วยดําเนินการซ่อมอาคารเก็บเอกสารฉบับจริงไว้ที่หน่วย
ดําเนินการซ่อมอาคาร และสําเนาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการซ่อมอาคาร  ตาม (๑)-๑ ถึง (๑)-๗  ให้หน่วยรับประโยชน์ จํานวน 
๑ ชุด 

(๒) ผู้ควบคุมงานของหน่วยประโยชน์  ทําการบันทึกประวัตกิารซอ่ม 
อาคารลงในแบบพิมพต์่าง ๆ   แล้วเก็บไวเ้ป็นหลักฐานท่ีหน่วยรับประโยชน์ 

๕ ) กรณีบันทึกประวตัิการซ่อม  สป.สาย ยย. 
 
 
 ( ก ) ผู้ควบคุมงานของหน่วยดําเนินการซ่อม สป. เก็บเอกสารตวัจริงไว้ที่ 

หน่วยดาํเนินการซ่อมสป.สาย ยย.  และส าเนาเอกสารท่ีเกีย่วข้องกับการซ่อม  สป.สาย ยย. ใหห้น่วยรับประโยชน์จ านวน ๑ 
ชุดดงันี ้

(ก)-๑ อนุมัติ ผบ.ทบ. และ  แผนจัดหา 
(ก)-๒ รายการซ่อม สป.สาย ยย. ( ตัดตอนเฉพาะได้แก่ ๑. วัตถ ุ

ประสงค์  ๒. เงื่อนไข และวัสดุที่ใช้ในการซ่อม  ๓. ผังบริเวณแสดงจุดซ่อม  สป.สาย ยย. ) 
(ก)-๓ อนุมัติของผู้มีอาํนาจสั่งจ้าง 
(ก)-๔ ใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง 
(ก)-๕ สัญญาจ้าง 
(ก)-๖ คําส่ังแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจการจา้งและ 

ผู้ควบคุมงาน 
(ก)-๗ หลักฐานการตรวจรับงานงวดสุดท้าย 

( ข ) ผู้ควบคมุงานของหนว่ยรับประโยชน์  สป.สาย ยย.   ซึ่งทําการ 
บันทึกประวัติการซ่อม สป. ลงในด้านหลังประวตัิ  สป.สาย ยย. นั้น แล้วเก็บไว้เป็นหลักฐานท่ีหน่วยรับประโยชน์ 

๖ ) เมื่อ  ยย.ทบ. ขึ้นทะเบียนประวัติอาคารและบัญชีคุม  สป.สาย ยย.  แล้วจะม ี
หนังสือแจ้งให้หนว่ยรับประโยชนท์ราบ  ซึ่งหน่วยรับประโยชน์จะตอ้งตรวจสอบอีกครัง้วา่ ยย.ทบ. ได้ขึ้นทะเบียนประวัติอาคาร
และขึ้นบัญชีคุม    สป.สาย ยย. ประจําอาคารทุกรายการ  สป.หรือไม่     บทบาทของผู้ควบคุมงานก็คือ การประสานงานการ
ขึ้นทะเบียนประวตัิอาคาร          และการขึ้นบัญชคีุม  สป. สาย  ยย.      ในงานท่ี 
ตนรับผิดชอบ  ให้แล้วเสร็จสมบรูณ์ทุกรายการ       โดยถือว่างานดังกล่าว  เป็นหน้าที่อยา่งหน่ึงที่จะต้องปฏิบัติให้ส าเร็จให้
หน่วยรับประโยชน์ได้มีหลักฐานร่วมที่ถูกต้องตรงตามที่  ยย.ทบ. ควบคมุไว ้

ข้อพิจารณาคือขณะทีง่านงวดสดุท้ายใกล้จะแล้วเสร็จผู้ควบคุมงานต้องเตรียมการ 
ด้านเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไวก้่อน  เมื่อมีการตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรยีบร้อยแล้ว  ให้ด าเนินการถา่ยส าเนาเอกสารการ
รับงานงวดสุดทา้ย     มาประกอบเพียงอย่างไว้ก่อน  เมื่อมีการตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว  ให้ด าเนินการถ่าย
ส าเนาเอกสารการรับงานงวดสุดท้าย     มาประกอบเพยีงอยา่ง 

๗ ) สําหรับอาคารหรือส่ิงปลูกสร้าง   ท่ีหน่วยดาํเนินการสร้างโดยใช้งบประมาณ 
ของตนเอง  หรือมีผู้บริจาคจะต้องรายงานขอขึ้นทะเบยีนประวตัิอาคารและบัญชีคมุ สป.  ประจําอาคารด้วยเช่นเดียวกัน      
ทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของแผนกยุทธโยธาของหน่วย หรือเจา้หน้าที่ที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็น 



ผู้ดําเนินการหลักฐานต่าง ๆ ให้ยดึตามที่กล่าวมาแล้ว    ตามความจําเป็นจริงทีม่ีอยู่   ทั้งเพราะวา่อาคารท่ี 
ก่อสร้างดงักล่าวมีภาระผูกพันตามมา  เช่น  ค่าสาธารณูปโภค  ค่าซ่อมบํารงุรักษา  ฯลฯ  เป็นต้น 

( จ ) การรับรองสภาพงาน    เมื่อดําเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว    และมีการรับมอบ 
อาคารให้หน่วยรับประโยชน์รับไปใช้งานแล้ว  ความรับผิดชอบของผู้ควบคมุงานยงัไม่หมดไป   เนื่องจากตามสัญญาจ้างระบุ
เงื่อนไขไว้ถงึความรับผิดชอบในความชํารดุไว้วา่  “  เมื่องานเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจา้งหรือผู้รับจา้ง
รายใหม่  ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญา    ถ้ามีเหตชุํารุดบกพรอ่งหรือเสียหายเกดิขึ้นจากงานจา้งภายในกาํหนด ๒ ปี   นับ
ถัดจากวันท่ีได้รับมอบงานดังกล่าวซึง่ความชาํรุดบกพร่องหรือเสยีหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง     อันเกิดจาก
การใช้วัสดุที่ไมถู่กต้อง  หรือท าไม่เรียบร้อย  หรือท าไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวชิาผู้รับจ้างจะต้องรีบท าการแก้ไขให้
เป็นที่เรียบร้อยโดยไมช่ักช้า  โดยผู้ว่าจา้งไมต่้องออกเงินใด ๆ ในการน้ีทั้งสิ้น   ถ้าผู้รับจ้างบิดพล้ิวไม่กระท าการดงักล่าวภายใน
ก าหนด  ๑๕  วัน  นับตั้งแต่วนัท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง   หรือไม่ท าการแก้ไขให้ถกูต้องเรยีบร้อยภายในเวลาที่ผู้
ว่าจา้งก าหนดให้    ผู้วา่จา้งมีสิทธิ์ที่จะกระท าการน้ันเองหรือจ้างผู้อื่นให้ท างานน้ัน  โดยผู้รบัจ้างต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ย     
ผู้ว่าจา้งมีสิทธิ์ที่จะริบหลักประกนัท่ีผู้รับจ้างได้น ามามอบไว้  ” 

ตามนยัดังกล่าวแล้ว    เพื่อเป็นการประกันความรับผิดชอบในความชํารดุบกพร่องของงาน 
จ้างดังกล่าวให้มีผลในทางปฏิบัต ิ   จึงให้ผู้ควบคมุงานปฏิบัติดังนี.้- 
   (๑) ภายหลังการรับมอบงานครบกําหนด  ๖๐  วัน   นับจากวนัส่งมอบงานงวดสุดท้าย    ให้
ร่วมกันกับนายช่างควบคุมงานตามสัญญานั้น ( กรณีที่  นายชา่ง ฯ หรือ ผู้ควบคุมงาน ฯ ย้ายออกจาก ยย.ทบ. ให้จดัผู้แทนได ้
)      เดินทางไปตรวจความชาํรุดบกพร่องเป็นรายการ ( ไม่ต้องประมาณราคา ) ทั้งนีใ้ห้มีผู้แทนของหน่วยเจา้ของอาคารร่วม
ด้วย และกําหนดการซ่อมได้ตามความเหมาะสมบกพร่องเป็นรายการ ( ไม่ต้องประมาณราคา )      ทั้งนี้ใหม้ีผู้แทนของหน่วย
เจ้าของอาคารร่วมดว้ย และกําหนดการซ่อมได้ตามความเหมาะสมเสร็จแล้วรายงานผลให้  จก.ยย.ทบ.( ผ่าน ชญ.ยย.ทบ. ) 
ทราบ    และส าเนาให้  กจห.ยย.ทบ.    เพื่อเก็บหลักฐานรวมกับเรื่องเดิม    และดาํเนินการแจ้งให้ผู้รับจา้งเขา้ดําเนินการ
ซ่อมแซมใหเ้รียบร้อยถา้ยงัพบการชํารุด 
   (๒) เมื่อครบกาํหนด  ๑๘๐  วัน  ให้ดําเนินการเช่นเดียวกับ (๑)    ซึ่งการดําเนินการดังกลา่วไม่
ควรกิน ๑๐ วันทําการ 
   (๓) ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการรับรองสภาพงานอย่างน้อย  ๔๕  วัน  
( ล่วงหน้า )  กจห.ยย.ทบ.  ดําเนินการแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสภาพงาน  เพื่อด าเนินการคืนหลักประกันสัญญาตาม
ระเบียบที่ก าหนด 
  ( ฉ ) กรณีหน่วยเจา้ของอาคารแจ้งการชาํรุด   เมื่อเรื่องถงึ ยย.ทบ. แผนกธุรการทําการลงทะเบียนหนังสือ
รับ  แล้วส่งให้นขต.ยย.ทบ. ที่เกีย่วข้องทราบ  และด าเนินการดงันี้.- 
   ๑ ) ถ้าพจิารณาได้วา่เป็นการชาํรุดในระหว่างรับรองสภาพงาน    หรือเป็นการชาํรุดที่เกดิขึ้น
หลังจากงานแล้วเสร็จไมเ่กิน  ๑  ปี  ให้ส่งเรื่องให้  กจห.ยย.ทบ. 
   ๒ ) กรณีอื่น ๆ  ที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอท่ีจะพจิารณาให้ส่งเรื่องให้  กผค.ยย.ทบ.  เพื่อทําการ
ตรวจสอบ    และดําเนินการใหต้อ่ไป 
   ๓ ) กจห.ยย.ทบ.  เมื่อรับเอกสารแจ้งจากหนว่ยแล้วให้ตรวจสอบการชํารดุ   ถา้อยูใ่นระหวา่งการ
รับรองสภาพงานจะส่งให ้     กคก.ยย.ทบ. เพื่อไปตรวจสอบ  และสํารวจรายการชํารดุที่จะต้องซอ่มแซมให้ครบถว้นสมบูรณ์
เพื่อดําเนินการในคราวเดียว       ( อาจจะเพิม่เตมินอกจากที่หน่วยเจา้ของอาคารรายงาน ) 



   ๔ ) เมื่อ  กคก.ยย.ทบ.  ดําเนินการสํารวจเช่นทีก่ล่าวมาแล้วข้างตน้เสร็จแล้วส่งเรื่องคืนให้      
กจห.ยย.ทบ. มีหนังสือแจง้ให้ผู้รบัจ้างคู่สัญญา  เขา้ดาํเนินการซอ่มแซมตามรายการท่ี  กคก.ยย.ทบ.  สํารวจและรายงาน   
โดยต้องเข้าดําเนินการซ่อมภายใน  ๑๕  วัน 
  ทั้งนี้    ให้ก าหนดไว้ดว้ยว่า  ก่อนท่ีผู้รับจ้างคู่สัญญาจะเข้าด าเนนิการให้แจ้ง  ยย.ทบ. ทราบดว้ย    เพื่อท า
การจดันายช่างควบคุมงานและผู้ควบคมุงาน  ร่วมไปด้วยโดยให้  กจห.ยย.ทบ. แจ้ง  กคก.ยย.ทบ.  เพื่อประสานกําหนดวัน
เวลาในการเดินทาง 
   ๕ ) ในกรณีท่ีผู้รับจา้งคู่สัญญาไม่แจ้งกลับภายใน ๑๕ วันท่ีกําหนดให้ดาํเนินการ 
ดังนี.้- 
    (๑) แจง้เตือนผู้รับจา้งคู่สัญญาเป็นครั้งที่  ๒    เพื่อให้ผู้รับจ้างเข้าดาํเนินการภายใน  
๑๕  วัน ถ้าผู้รับจ้างไม่ดาํเนินการจะยึดหลักประกันสัญญา  และดําเนินการฟ้องร้องเรียกคา่เสียหายตามระบใุนสัญญาต่อไป 
    (๒) แจ้งธนาคาร  และผู้ค้ําประกนัสัญญา  เพื่อให้ทราบในขั้นต้น 
    (๓) ส่งรายการชํารดุที่  กคก.ยย.ทบ. สํารวจไว้แล้วให้  กกส.ยย.ทบ. ประมาณราคา  
โดยประมาณราคาตามรายการช ารุดที่ต้องซ่อมจากการส ารวจของ   กคก.ยย.ทบ.    รายละเอียดให้ประสานกันโดยตรง  
( กกส.ยย.ทบ. ไม่ต้องเดินทางไปส ารวจ ) ทัง้นี้ให้แล้วเสร็จใน  ๑๐  วันท าการ    ในการประมาณราคา ( ยย. ๕-๖ ) ให้คิดค่า 
ตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานไวด้้วย 
   ๖ ) ขั้นตอนต่อไปเป็นหน้าที่ของ กจห.ยย.ทบ.ดังนี.้- 
    (๑) กรณีผู้รับจ้างคู่สัญญาเขา้ดาํเนินการ  ให้แจ้ง กคก.ยย.ทบ. เพื่อประสานและ
กําหนดเวลาในการเขา้ดําเนินการซ่อม 
    (๒) กรณีผู้รับจ้างคู่สัญญาไม่แจง้วันท่ีจะเข้าดาํเนินการ  เมื่อครบกาํหนดเวลา  ๑๕  วัน  
ให้แจง้ธนาคารและผู้ค้ําประกัน   ให้นําหลักประกันส่งให้ ยย.ทบ. และขออนุมัติดําเนินกรรมวธิีจัดจา้งผู้รับจา้งรายอื่นเข้า
ดําเนินการซ่อมโดยใช้ประมาณการ ( ยย. ๕-๖ ) ของ  กกส.ยย.ทบ. เป็นแผนจัดหาพร้อมทัง้มหีนังสือถึง สปช.ทบ. ( ผ่าน 
กผค.ยย.ทบ. )  เพื่อขอให้ท าความตกลงกับกระทรวงการ( ยย. ๕-๖ ) ของ  กกส.ยย.ทบ. เป็นแผนจัดหาพร้อมทัง้มีหนังสือถงึ 
สปช.ทบ. ( ผ่าน กผค.ยย.ทบ. )  เพื่อขอให้ท าความตกลงกับกระทรวงการ 
    (๓) ถ้าวงเงินในการซ่อมเกินกว่าหลักประกันสัญญา     ให้ส่งเรื่องให้ กผค.ยย.ทบ.   
ดําเนินการจดัทําแผนจดัหาเพื่อขออนุมัติ  ทบ. พร้อมแจง้วงเงินที่ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม  เมื่อได้รับอนุมัติแผนจดัหาให้
เร่งรัดด าเนินกรรมวิธจีัดจ้างแล้วแจ้งผลรายงานให้  กผค.ยย.ทบ. ทราบ  เพื่อขอส่ังจ่ายงบประมาณ  และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ให้  นธน.ยย.ทบ. ด าเนินการฟ้องร้องเรยีกคา่เสียหายต่อไป ในขั้นตอนการรับรองสภาพงานดังกล่าว  ผู้ควบคุมงานและนาย
ช่างควบคุมงานน้ัน ๆ       จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ตราบใดทีย่ังรับราชการอยู่ใน  ยย.ทบ. แม้ว่าจะพ้นหน้าที่แล้ว
กลับไปรายงานตัวที่กองอื่น  หรือแผนกอื่นใน  ยย.ทบ. แล้วก็ตาม      จะต้องให้ความร่วมมือกับ  กคก.ยย.ทบ.    เมื่อได้รับการ
ประสานร้องขอ  บางครั้งอาจต้องขออนุมัตเิดินทางเพื่อไปด าเนินการดว้ยถา้จ าเป็น 
 
๘. คุณสมบัตขิองผู้ควบคุมงานกอ่สร้าง  ( มงคลชีวติของผูค้วบคุมงานก่อสร้าง ) 
 

(๑) มคีวามเทีย่งธรรม  และยตุิธรรม 
(๒) มีประสบการณ์ทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎีเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
(๓) รู้เรื่องรายละเอียดเกีย่วกับงานท่ีจะทําอยูเ่ป็นอย่างดี 



(๔) สามารถปฏิบัตงิานภายใต้การควบคุมของผู้ชํานาญการได้ 
(๕) อุปนิสัย ใจคอ บุคลิกลักษณะเป็นที่เคารพรักนับถือของคนทั่วไป 
(๖) ใจคอหนักแน่น และยุติธรรม มีลักษณะผู้นําทีด่ ี
(๗) ซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อตนเองและงานท่ีรับผิดชอบ 
(๘) มมีนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทาํงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยไม่มีปัญหา 
(๙) สามารถรับคําส่ังจากการตกลงใจของผู้บังคับบัญชาโดยไม่ขดัเคืองและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 
(๑๐) ต้องเป็นคนช่างสังเกต จดจาํแม่นยาํรู้วา่ที่ใดควรเอาใจใส่เปน็กรณีพิเศษ 
(๑๑) ปฏิบัติใหง้านก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการ  ข้อกําหนดต่าง ๆ เว้นแต่มีการส่ังการให้ 

เปล่ียนแปลงเป็นลายลักษณ์อกัษร 
(๑๒) ต้องไม่ละเลยต่อหน้าที่  ซึ่งจะทําให้เกดิความบกพร่องและเสียหาย  เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้  
(๑๓) มวีิจารณญาณทีด่ ี
(๑๔) ส่ังหยุดงานต่อเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นเท่านั้น 
(๑๕) การก่อสร้างกระทาํได้หลายวิธี  ผู้ควบคมุงานแนะนําผู้รับจา้งได้  แต่ไม่สมควรส่ังให้ผู้รับจ้าง 

ทําวิธใีดวิธีหน่ึงตามใจทีต่นเองทีค่ิดวา่ดี 
 (๑๖) ไม่ถือตัว  ปรองดอง  ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้รับจ้างและคนงาน 
 (๑๗) พงึหลีกเล่ียงความสนิทสนมกับผู้รับจ้างมากจนเกินไป  และไม่ควรรับการเอาอกเอาใจจาก 
ผู้รับจ้างเป็นการส่วนตัวจนเสียงานควบคุม 
 (๑๘) การเปล่ียนแปลงใด ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่องานน้ันสามารถทําได้  แต่มใิช่กระทําเพื่อเป็นการแสดงอํานาจของผู้
ควบคมุงานเอง 
 (๑๙) ไม่เที่ยวโจมตีการจัดระบบงานของผู้รับจ้างหรือเที่ยวโฆษณาข้อบกพร่องใด ๆ ที่ตนตรวจพบ  ควรเจรจาตกลง
ให้เป็นเรื่องเป็นราวกับผู้รับจา้ง 
 (๒๐) ควรแจง้ข้อเสนอแนะแก่ผู้มอีํานาจเตม็ของผู้รับจา้งเท่านั้น  ปกติคือผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างที่ 
ผู้รับจ้างแตง่ตัง้มาควบคุมงานน้ันอย่างเป็นทางการ 
 (๒๑) อยา่ละเมิดสิทธิ์ของผู้รับจา้ง  โดยการส่ังให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งพ้นจากข้อตกลงหรือสัญญา 
 (๒๒) ผู้ควบคมุงานควรเฝ้าดกูารปฏิบัติงานของผู้รับจ้างด้วยความระมัดระวัง  ข้อแนะนําสําคัญควรทํา 
เป็นลายลักษณ์อักษรแจง้แก่ผู้รับจ้างทราบ 
 (๒๓) ปกติผู้ควบคุมงานส่ังงานโดยตรงต่อผู้รับจ้างชว่ง  แต่หากผู้รับจ้างชว่งไม่ปฏิบัตติาม  ให้ผู้ควบคมุงานแจง้แก่
ผู้รับจ้าง  ซึ่งรับผิดชอบตามที่ได้ลงนามในสัญญา 

(๒๔) ก่อนส่ังการใด ๆ  ผู้ควบคุมงานต้องแน่ใจวา่ได้ผ่านขบวนการวินิจฉัยอยา่งดีแล้ว  อย่าใช้อารมณ์สั่งงาน 
(๒๕) หลีกเล่ียงการโต้แยง้ด้วยวาจา  หากมีปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาของผู้ควบคุมงานน้ัน ๆ  หรือ

คณะกรรมการตรวจการจา้ง 
(๒๖) การแก้ไขงานท่ีจาํเป็นต้องทํา  โดยไม่ทําใหเ้จตนาที่แท้จริงเปล่ียนไปสามารถรับไว้กอ่นได้แล้วรายงานให้

ผู้บังคับบัญชาทราบ 
(๒๗) ถือคตวิ่าการเริ่มงานแตต่้นด้วยดี  เท่ากับงานสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง 



(๒๘) อย่าตรวจงานเป็นเวลาในลักษณะที่  ผู้รับจ้างคาดคะเนได้  แต่ในขณะเดยีวกันก็อยา่ทําตนเป็นแบบนักสืบท่ี
คอยจับทุจรติผู้รับจ้างตลอดเวลา 

(๒๙) การปฏิบัติตนในแต่ละวัน  ต้องไปถึงทีต่ั้งแหล่งงานก่อนผู้รับจ้างและกลับหลังเวลาเลิกงาน ( จะได้มีเวลาตรวจ
ตราใหม้ากและเพียงพอ ) 

(๓๐) ขณะที่ผู้รับจา้งเทคอนกรตี  ต้องเฝ้าดูตลอดเวลาเพื่อใหเ้ป็นตามข้อกําหนด 
(๓๑) ควบคมุงานใหเ้ป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญา  ส่ิงใดไม่ถกูต้องตามแบบต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลัก

วิชาการ 
(๓๒) ซื่อสัตย์ตอ่วิชาชีพ  ไมใ่ช้ความรูใ้นทางที่ผิดกล่ันแกล้งผู้รับจา้ง 
(๓๓) ปฏิบัตติามจรรยาบรรณการควบคุมงานก่อสร้างโดยเครง่ครดั 
(๓๔) ไมใ่ช้อารมณใ์นการปฏิบัตงิาน 
(๓๕) ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
(๓๖) มคีวามรับผิดชอบต่องาน  ทํางานด้วยใจจดจ่อ  อย่าทาํงานแบบส่งเดช 
(๓๗) ทาํหน้าที่ประสานงานระหว่าง  ผู้ว่าจา้ง  และ  ผู้รับจ้าง  เพือ่ให้การก่อสร้างดําเนินไปโดยมีอปุสรรคน้อยที่สุด 
(๓๘) มีมนุษย์สัมพันธ์  และพยายามสร้างบรรยากาศที่ดี  ในการปฏิบัติงานร่วมกันกับผู้รับจา้ง  และคนงานของผู้

รับจ้าง 
(๓๙) จงอุทิศตน  เพื่องานท่ีควบคุมอยู่  อย่าทาํงานแบบขอไปที 
(๔๐) จงระมัดระวัง  ในการดําเนนิการควบคุมงาน  เพราะเป็นเรื่องที่เกีย่วข้องทางด้านข้อกฎหมาย  การส่ังการ โดย

ไม่ชอบมาพากลบางครัง้อาจท าให้  ทบ. ผูกพัน  และต้องรับผิดทางข้อกฎหมายได ้
 

การตรวจงานกอ่สร้างอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักวิชาช่าง 
 
ท่านที่ทําหน้าทีค่วบคมุงานก่อสรา้ง  หรือเป็นคณะกรรมการตรวจการจา้ง  จะต้องพึงระลึกอยู่เสมอวา่ท่านเป็น

ผู้แทนของ ทบ.  ในการด าเนินงานก่อสร้างอาคาร  และส่ิงอ านวยความสะดวกให้กับหน่วย  หน้าที่ของท่านคือ     การตรวจ
ตราใหง้านก่อสร้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ความมุ่งหมายตามแบบรูปรายการและสัญญา มิฉะนั้นแล้วท่านอาจได้รับโทษ
ตามทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕   ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๔ )  พ.ศ. ๒๕๔๑   
ดังนั้นท่านตอ้งตัง้ค าถาม  และตรวจตรางานก่อสร้างตามล าดับและตรวจสอบวา่  มีขั้นตอนใดบา้งยังไมเ่สร็จสมบูรณ์  ค าถาม
ต่าง ๆ  มีรายละเอยีดตามตารางสรุปรายการท่ีได้แสดงไว้ดงัต่อไปนี.้- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง   สรุปรายการที่ผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้างต้องตรวจสอบตามขั้นตอนการก่อสร้าง 
 

ลักษณะงาน รายการที่ต้องตรวจ 
๑. ขั้นตอนการเตรียมการของผู้
ควบคุมงานก่อสร้าง 

ขั้นตอนการเตรียมการของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
๑. รับทราบคําส่ังแตง่ตัง้ไปควบคุมงาน  รับแบบรูปรายการละเอยีด  แล้ว
ทําการศึกษาทําความเข้าใจงานที่จะต้องไปควบคมุ 

 ๒. เมื่อพบข้อขัดแย้งของแบบรูปรายการและสัญญา  ให้ปรึกษากบั 
สถาปนิก ฯ วิศวกร ฯ ผู้ออกแบบ หรือนายชา่งควบคมุงานก่อสร้าง 

 ๓. ดําเนินการทางธุรการ  เช่น  คาํส่ังเดินทางไปราชการ  แลกตั๋วโดยสาร
สําหรับเดินทางไปราชการ มอบฉันทะเงินเดือน  ประสาน  บก.กคก.ยย.ทบ. 
หรือตกลงเรื่องการติดต่อสื่อสาร  การส่งรายงาน 

 ๔. เตรียมการดา้นเอกสารในการรายงาน  สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน
ประจําวัน  แบบฟอร์มการรายงานความกา้วหน้าของงานรายสัปดาห์  ราย
เดือน  แบบพิมพ์ประวัตอิาคาร ( ส่ิงก่อสร้าง ) เพื่อขึ้นทะเบยีนประวัต ิ

 ๕. เตรียมเอกสาร ( สําเนา ) อนุมัติ  ผบ.ทบ. แผนจัดหา  คําส่ังแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจการจา้ง  ผู้ควบคุมงาน 

 ๖. ประสานกับ  บริษัท  ห้างหุ้นส่วน  ร้านท่ีเป็นคู่สัญญาจ้างเหมา  ขอทราบ
แผนงานท่ีเขาวางไว้  เช่น  วันเริ่มงานผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง  วศิวกรผู้รับ
จ้าง  เพื่อปรับให้เหมาะสมกับแผนปฏิบัติของเรา 

 ๗. พบปะนายช่างควบคุมงาน ฯ  พร้อมกับผู้แทนของผู้รับจ้าง  นัดหมาย
วันท่ีทําการชี้จดุปักผังกําหนดระดับพร้อม  สถาปนิก ฯ วิศวกร ฯ  และผู้แทน
หน่วย 

 ๘. วางแผนเตรียมการรายงานตวัต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น  เพื่อออก
เดินทางไปราชการ  กรณีควบคุมงานในพ้ืนท่ีต่างจงัหวัด  โดยชี้แจงถึงงาน
ก่อสร้างที่เดินทางไปควบคมุ  วงเงินงบประมาณ  วันเริ่มต้นสัญญางวดงาน  
งานงวดสุดทา้ย  และ  ฯลฯ  ที่เกี่ยวข้อง 

 ๙. ประสานผู้รับจ้าง  ให้ดาํเนินการจัดทาํ PROGRESS CHART เพื่อขอ
ความเห็นชอบจาก จก.ยย.ทบ. และเพื่อนําไปติดแสดงไว้ที่สํานักงานของ 
ผู้รับจ้าง 

 ๑๐. ออกเดินทางไปควบคมุ  โดยไปรายงานตัวพบปะกับประธาน
คณะกรรมการ ฯ  ใชเ้อกสารคาํส่ังต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องแสดงตน  พร้อมขอรับ
ทราบนโยบายเกี่ยวกับงานก่อสรา้งที่จะดําเนินการ ( อาจพาผู้ควบคุมงาน
หรือ 
ผู้แทนของผู้รับจ้างพบปะพร้อมกนัก็ได้ ) 

 



 
ลักษณะงาน รายการที่ต้องตรวจ 

 ๑๑. เข้ารายงานตัวต่อผู้บังคับหน่วย  แสดงตนเช่นเดียวกันกับ ขอ้ ๑.๑๐  
พร้อมชี้แจงรายละเอียดงานก่อสร้างที่รับผิดชอบ  ขออนุมตัิด้วยวาจาเป็น
เบื้องต้นเกี่ยวกับการขอให้ผู้รับจา้งใช้สิ่งอาํนวยความสะดวกสาธารณูปโภค  
ไฟฟ้า-ประปา  และคนงานเขา้พกัอาศยัในเขตก่อสร้าง  พร้อมเส้นทางการ
ผ่านเข้า-ออกของยานพาหนะ  ทีข่นส่งวัสดุอุปกรณก์่อสร้างของผู้รับจ้าง 

 ๑๒. ประสานผู้รับจ้าง  กําหนดทีต่ั้งสํานักงานของผู้รับจ้าง  ห้องน้าํ-ส้วม   
ที่พักอาศัยคนงาน  SHOP DRAWING สถานท่ีทดสอบวัสดุก่อสร้าง  คลัง
เก็บวัสดกุ่อสร้าง  ที่กองอิฐ  หิน  ดิน  ทราย  ฯลฯ สถานท่ีทดสอบวัสดุ 
ก่อสร้าง  คลังเก็บวัสดกุ่อสร้าง  ที่กองอิฐ  หิน  ดิน  ทราย  ฯลฯ 

 ๑๓. ประสานให้ผู้รับจ้างสรา้งสํานักงานของผู้แทนผู้ว่าจ้าง  พร้อมส่ิง
อํานวยความสะดวกพื้นฐานตามความเหมาะสม  เช่น  ห้องพักอาศัย  ห้อง
ทํางาน  ห้องประชุม 

 ๑๔. ประสานแนะนําให้ผู้รับจา้งทําบันทึกถึงผู้บงัคับหน่วย  เพื่อขอใช้สิ่ง
อํานวยความสะดวก  สาธารณูปโภคไฟฟ้า-ประปา  โทรศัพท์  เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

 ๑๕. ให้ผู้รับจ้าง  ขออนุมตัิใช้เส้นทางในค่ายเพื่อให้ยานพาหนะของผู้รับจ้าง
วิ่งขนส่งวัสดุอุปกรณ์โดยกําหนดไว้เป็นที่แน่นอน  แสดงดว้ยแผนที่สังเขป
และหมายจุดถนนทุกสาย  พร้อมลูกศรชี้เส้นทางวิง่ของยานพาหนะเป็น 
ที่แน่นอน  แสดงด้วยแผนท่ีสังเขปและหมายจุดถนนทุกสาย  พร้อมลูกศร 
ชี้เส้นทางวิ่งของยานพาหนะ โดยกําหนดว่าจะไม่วิง่ออกนอกเส้นทางที่
กําหนดไว ้

 ๑๖. ประสานเรื่องบัญชีรายละเอยีดของคนงานท่ีเขา้พักอาศัยในเขต
ก่อสร้าง  พร้อมการขอทําบัตรผ่านเข้า-ออกที่มีการก่อสรา้งคา่ยทหาร 

๒. ขั้นตอนการควบคุมงาน 
( การตรวจสอบผัง  และก าหนด
ต าแหน่งของ BM. ตามในผังบริเวณ ) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ขั้นตอนการควบคมุงาน ( การตรวจสอบผัง  และกําหนดตําแหน่งของ  BM.  
ตามในผังบริเวณ )  
( ก ) สํารวจพื้นที่ท่ัวไปบริเวณเขตก่อสร้าง  เทยีบกับผังบริเวณที่แนบท้าย
สัญญา เพื่อตีผังล้อมรอบพ้ืนท่ีกอ่สร้าง 

 



ลักษณะงาน รายการที่ต้องตรวจ 
        (๑) ประสาน  บริษัท ฯ  สถาปนิก ฯ  วิศวกร ฯ  ผู้แทนหน่วย  นายทหาร

กํากับการก่อสร้าง  เพื่อตรวจสอบผัง  และก าหนดต าแหน่งของ  BM.  ตาม
ในผังบริเวณ  โดยท าเครื่องหมายไว้อย่างมั่นคงจะลบไม่ได้จนกวา่การ 
ก่อสร้างจะแล้วเสร็จ 

 
 

 
 

 
 

 (๒) เมื่อผู้เกีย่วข้องดาํเนินการ ตาม (๑) แล้วใหม้ีการลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 

 
 



ลักษณะงาน รายการที่ต้องตรวจ 
( งานปรับถากถางพื้นที่ ) ( ข ) การถากถางพื้นที ่
 (๑) สํารวจต้นไมว้่าส่วนใดต้องตัดส่วนใดสมควรคงไว้ ( กรณีต้องตดั

ต้องทํารายงานแจ้งหน่วยขออนุมตัิตามระเบียบ ) 

 
 

        (๒) ตรวจสอบเขตทีต่้องถากถางพื้นที ่
        (๓) การขดุรากถอนตอไม้  ไม้ซึ่งมีขนาด Ø เกิน ๕ ซม. ต้องเอาออกไป 

 

 
 

        (๔) ต้นไม้ที่อยู่นอกเขตก่อสร้าง  ห้ามตัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       (๕) ถ้าพื้นทีเ่ป็นหลุมบ่อต้องเกลี่ยและปรับให้ราบแน่นเสมอกนั  
( เฉพาะบริเวณก่อสร้าง ) 

 
 



ลักษณะงาน รายการที่ต้องตรวจ 
( งานดิน การขดุดินถมดิน บดอัด 
เกลี่ยดินปรับระดับดิน ) 

( ค ) การถมดินและทราย 
       (๑) ดินที่นํามาถมกลบบริเวณก่อสร้างเพื่องานโครงสร้าง  ต้อง
ปราศจากเศษพชื  และวัสดุที่ไมพ่ึงประสงค์ 

 
 

        (๒) ดินที่ถมโดยรอบอาคารต้องมคีุณสมบัติสามารถเพาะปลกูได้ 
        (๓) กําหนดระดับดินทีจ่ะถมหากแบบรูปรายการไม่กําหนดให้ถมดิน 

สูงกวา่ถนนหน้าอาคาร ๐.๒๐ ม. 
        (๔) การถมดินกอ่สร้างอาคารต้องแบ่งถมเป็นชั้น ๆ  ชั้นละไม่เกิน  

๕๐ ซม. แล้วบดอัด 
        (๕) การถมดินถนน  หากแบบไม่กําหนดเป็นอย่างอื่นใหถ้มสูงเฉล่ีย

ตามทีก่ําหนดในผังบริเวณโดยถมลาดเอยีงตามภูมิประเทศ 

 
 

        (๖) กรณีดินถมบ่อลึก  ในคมูีน้ําขัง  ต้องสูบนํ้าออกให้หมดเสียก่อน  
พร้อมลอกดินโคลนออกจนถงึดินเดิมก้นบ่อ 

 

 
 

        (๗) การปรับผิวดิน  เพื่อปลูกพืชในท่ีซึ่งระบุว่าเป็นสนาม  หรือบริเวณ
ปลูกพืช  ต้องใช้ดินที่มคีุณสมบัตเิหมะสมแกก่ารเพาะปลูก  หนาไม่น้อยกว่า 
๓๐ ซม. ทับหน้า 

 

 

       (๘) การถมทราย ทรายที่นํามาถมต้องปราศจากกิ่งไม้  รากไม้ หรือ
วัชพืชอื่น ๆ 



 

 
ลักษณะงาน 

 
รายการที่ต้องตรวจ 

 

 
 

    (๙) ให้ใช้ทรายปรับผิวดินพร้อมบดอัดให้แน่นก่อนเทคอนกรีตผวิดินทุก
แห่ง 

         (๑๐) การถมทราย  ต้องทาํคันดินโดยรอบทุกดา้นสูงไม่น้อยกว่าระดับ
ที่จะถมทราย  ความกว้างของคันดินไม่น้อยกวา่ ๑.๐๐ ม. เอียงลาดด้าน
นอกไม่น้อยกวา่ ๑ : ๑ ๑/๒ 

         (๑๑) การถมทรายชั้นละไม่เกิน ๓๐ ซม. 

 
 

        (๑๒) การขุดดิน  ดังนี้.- 
                 ๑) ต้องขุดดินให้ตรงตามตําแหน่งขนาด ( กวา้ง ยาว ลึก ) 

 

 

 
 

                ๒) การขุดดินต้องป้องกันมิใหด้ินพังทลายตลอดเวลาของการ 
ก่อสร้าง 
                ๓) ถ้าขุดดินลึกกวา่กาํหนดให้ปรับระดับด้วยดินทราย  หากเป็น
วัสดุอื่นต้องขอความเห็นชอบ 

( การบดอดัแน่นของดินถม ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ง ) การบดอัดแน่นดินถม 
       (๑) การถมดิน  สนามฝึก  สนามกีฬา  งานก่อสรา้งอาคารความหนา 
ไม่เกินชั้นละ ๕๐ ซม. บดอดัแน่นไม่น้อยกวา่ ๘๕% ของ STD. AASHO 

 

 
 

 
 



ลักษณะงาน รายการที่ต้องตรวจ 
        (๒) การถมถนน  สนามบิน  และลานจอด  ถมหนาชั้นละไม่เกิน  

๒๐ ซม. บดอัดแน่น ๙๐%  ของ  MOD. AASHO หรือตามแบบ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (๓) การทดสอบความแน่นดินถมตามเกณฑ์ขณะบดอัดอยา่งนอ้ย ๑ จุด
ต่อพื้นที่ ๒๕ ม๒ 

     -  ต้องทดสอบทุกชั้นของดินถม 

 
 

 



ลักษณะงาน รายการที่ต้องตรวจ 
        (๔) ต้องส่งผลการทดสอบทีร่ับรองโดยผู้ควบคมุงานของผูว้่าจ้าง 

ตรวจสอบและอนุมตั ิ
๓. งานโครงสร้างฐานราก งานโครงสร้างฐานราก 

(๑) ตรวจดวู่าวัตถุประสงค์กาํหนดให้เจาะทดสอบดิน ( BORING ) หรือไม่ 
 (๒) ถา้กาํหนดให้  BORING  ต้องให้ผู้รับจา้งดาํเนินการแล้วส่งผลให้   

ยย.ทบ. เห็นชอบ 
 (๓) ตรวจว่าเป็นฐานรากชนิดใด  ใน ๓ ประเภท 

      ๑) ฐานรากแผ่ ( SPREAD  FOUNDATION  ) 
      ๒) ฐานรากเสาเข็ม ( PILE  FOUNDATION ) 
      ๓) ฐานรากแบบตอม่อ ( PIER  FOUNDATION ) 

( ฐานรากแผ่ ) (๔) การทําฐานรากแผ ่
      ๑) ขุดหลุมฐานรากหลังการปรับถมดิน 

 
      ๒) ก่อนเทคอนกรตีหล่อเสาฐานรากต้องใช้ทรายปรับระดับก้นหลุมแล้ว
เทคอนกรีตหยาบ   

 
 

      ๓) ตรวจศูนย์กลางฐานรากวา่กําหนดถูกต้อง 
 

 

 

 



      ๔) ค่าน้ําหนักบรรทุกปลอดภัยของดินอย่างน้อย ๘ ตันต่อตารางเมตร
หรือตามแบบ 

 
 

( ฐานรากเสาเขม็แบบต่าง ๆ เสาเข็ม
ตอกเสาเข็มเจาะ ) 

(๕) ฐานรากเสาเข็ม ผู้ควบคุมงานตรวจว่าเป็นเสาเข็มชนิดใด 
      ๑) เสาเข็มตอก ( ชนิดไม้  คอนกรีตอัดแรง ) 
      ๒) เสาเข็มเจาะ 

 
 

ลักษณะงาน รายการที่ต้องตรวจ 
 (๖) เสาเข็มตอก ( ไม้  หรือ  คอนกรีตอัดแรง ) 

      ๑) ให้ผู้รับจ้างส่งรายละเอียดเสาเข็มพร้อมรายการคาํนวณการจมตัว
ของเสาเข็มต่อการตอก ( BLOW COUNT ) 
      ๒) ตรวจเอกสารหลักฐานท่ีวศิวกรโยธาชั้นสามัญของผู้รับจา้งรับรอง
รายการคํานวณเขม็ 
      ๓) เสาเข็มคอนกรตีทุกต้นตอ้งได้มาตรฐานตาม มอก.ปัจจุบนั  โดยระบุ
วัน  เดือน  ปีท่ีผลิตทุกต้น 

 
 

      ๔) ขณะตอกเข็มมกีารจดบันทึกระเบียนการตอกเสาเข็ม 

 
 



      ๕) การตอกเข็มลงดินไม่ได้กาํหนดหัวเข็มโผล่ ก่อนตัดหวัเข็มต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้วา่จ้าง 

 
      ๖) ก่อนอนุญาตให้ตอกเข็ม ผู้ควบคุมงานต้องตรวจดูคุณภาพความ
เรียบร้อยของเข็มทกุต้น 
     ๗) ตรวจอุปกรณ์การตอกเสาเข็ม เช่นปั้นจั่นลูกตุม้ เสาส่ง หมวกครอบ
ว่าอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 
     ๘) ตรวจสอบตําแหน่งหมุด  แสดงตาํแหน่งศูนย์เสาเข็มทกุต้นที่จะตอก
แต่ละวันวา่ถูกต้อง 

 
     ๙) นับจํานวน BLOW COUNT ของเสาเข็มทกุต้นจดบันทึกรายละเอยีด
ในระเบียน  ระยะเฉของศูนย์เสาเข็ม  ตําแหน่งเสาเข็มที่คาดว่าจะเสียหรือ
หัก เป็นต้น 

 
 

 



     ๑๐) ทําหมายจดุที่ชัดเจนบนแผ่นบันทึกการตอกเสาเข็มที่ตอกเสร็จแต่
ละวัน 

 
 

 
 

( เสาเข็มเจาะ ) (๗) เสาเขม็เจาะ  ผู้ควบคุมตรวจสอบดูว่าเป็นแบบใด ( เจาะระบบแห้งหรือ
เจาะระบบเปียก ) แล้วตรวจควบคุมการก่อสร้าง  ดงัต่อไปนี้.- 

      ( ก ) เสาเข็มเจาะระบบแห้ง ( DRY PROCESS ) 
             ๑) ตรวจดูตาํแหน่งทีจ่ะเจาะวา่ถูกต้อง 

 
             ๒) ตรวจวา่เจาะลึกได้ขนาดกาํหนด 



 
             ๓) ตรวจการใส่โครงเหล็กเสริมคอนกรตีถูกต้องหรือไม่ 

 
 

 
             ๔) ก่อนเทคอนกรีตต้องตรวจความเรยีบร้อยของก้นหลุม   
ด้วยแสงไฟ 

 
 



 
             ๕) ถ้าจะเทคอนกรีตโดยใช้ท่อส้ัน ๆ ส่วนผสมของคอนกรีตต้องข้น
พอควร  แต่อยา่ถึงกับแห้ง ถา้เทโดยใช้เครื่องสูบคอนกรีตหรือท่อเท
ส่วนผสมต้องเหลวพอท่ีจะไหลได้แต่ต้องไมเ่สียแรง 

 
            ๖) อย่าเทคอนกรตีจากปากหลุม ถา้หลุมลึกเกิน ๑๐ ม. 

 
ลักษณะงาน รายการที่ต้องตรวจ 

           ๗) เสาเข็มเจาะชนิดใด ๆ เมื่อเสร็จแลว้ต้องทดสอบความสมบูรณ์
ของเสาเข็มด้วยวิธี “ SEISMIC TEST ”  โดยสุ่มตวัอยา่ง ๒๕%  ของเสาเข็ม
ทั้งหมด  หรือตามแบบ 

 

 
 



 
 

          ๘) เสาเข็มที่รับน้ําหนักปลอดภัยตั้งแต่ ๓๐ ตัน/ต้นขึ้นไป  ต้องทําการ
ทดสอบอย่างน้อย ๑ จุด  โดยวิธี “ STANDARD  LOADING  
PROCEDURE ” 

 
         ๙) ส่งผลรายงานทดสอบให้ผู้ว่าจา้งตรวจสอบเห็นชอบต่อไป 

( เสาเข็มเจาะ ) ( ข ) การทําเขม็เจาะระบบเปียก ( WET PROCESS ) 
       ๑) ตรวจสอบตําแหน่งที่จะเจาะให้ถูกต้อง 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

       ๒) ตรวจสอบการใส่ Casing ชั่วคราว  ตรวจแนวดิ่งของ Casing  และ
แกนของเครื่องเจาะดว้ยกล้อง THEODOLITE หรืออย่างอื่น 

 
 

 
 



 
       ๓) ตรวจความลึกของหลุมเจาะดว้ยลูกดิ่งหรือวิธีอื่น ๆ 

 
       ๔) ตรวจโครงเหล็กเสริม  และตรวจรอยต่อเหล็กเสริมให้ถกูต้องตามที่ 
SHOP DRAWING แสดงไว ้
       ๕) ก่อนเทคอนกรีตต้องตรวจสอบความลึก  และการพังทลายของดิน
ก้นหลุมอีกครั้ง รวมทั้งตะกอนก้นหลุม 

 
     ๖) ตรวจสอบคุณภาพของ BENTONITE  และ  ในกรณีท่ีผู้รับจ้างนาํดิน
มาใช้หมุนเวียนว่ามีคุณภาพความหนืด ( VISCOSITY )    เปอร์เซน็ต์ทราย  
และค่า pH  ให้ถูกต้องตามข้อกาํหนด 
     ๗) คอนกรีตที่จะเทต้องมคีุณภาพตามที่ Mix Design ไว้ 
     ๘) ตรวจสอบความยาวของทอ่เทในครัง้แรกปลาย  จะต้องอยูห่่างจาก
ก้นหลุม ๑๐ ซม. และต่อจากนั้นจะต้องจมอยู่ในคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
๒.๐๐ ม.  ตลอดเวลา ก่อนใช้ทุกครั้งท่อเทต้องสะอาดและผนึกแนน่ 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



     ๙) ตรวจสอบปริมาณคอนกรตีที่เทไปแล้วกับคา่ที่คาํนวณไวเ้ปน็ระยะ ๆ 
     ๑๐) ต้องมีระเบียนบันทึกเวลาทํางาน  ปริมาณคอนกรีตและส่ิงผิดปกติ 

 
 

( งานโครงสร้าง แบบหล่อคอนกรตี ) (๘) งานโครงสรา้งคอนกรีตเสริมเหล็ก  ( แบบหล่อคอนกรีต ) 
       ๑) ไม้ที่ตั้งแบบหล่อคอนกรตีต้องใหม่แขง็แรงไม่ผุกร่อน  สามารถทน 
ต่อการรับนํ้าหนักคอนกรตีที่เทได ้

 
       ๒) แบบหล่อคอนกรีตต้องทาํให้สามารถถอดง่าย 
       ๓) จัดใหม้ีช่องสาํหรับล้างแบบก่อนเทคอนกรตี 
       ๔) คานคอดินและฐานรากต้องมีไม้แบบด้วย 

 
 



 
 

 
       ๕) ตรวจแบบดเูครา่ค้ํายัน การยึดโยงต้องมั่นคงแข็งแรง 

 
 

 
ลักษณะงาน รายการที่ต้องตรวจ 

       ๖) รอยต่อของแบบหล่อต้องสนิทแน่น  อาจใช้สังกะสี  หรือวัสดุอื่นปิด  
หรืออุดร่องเพื่อป้องกันน้ําปูนร่ัว 
      ๗) ตรวจระดับ  ดิ่ง  ฉาก  หรือลาดเอียง  ให้ตรงตามแบบ 
      ๘) ถ้าเป็นคอนกรีตเปลือยจะต้องตรวจดูผิวไม้แบบหล่อด้วย  บางครัง้
จําเป็นต้องไสกบใหเ้รียบ 
      ๙) ตรวจดูฐานรองรับไม้ค้าํยนัทุกตัวว่า  แข็งแรง  แบบหล่อไม่ทรุดตัว  
เมื่อเทคอนกรีต 
     ๑๐) ระวังอย่าให้ค้ํายันวางบนดินอ่อนต้องมแีผ่น  Footing  รองรับ 
น้ําหนัก 



     ๑๑) สําหรับแบบหล่อที่มีความ  สูง  กว้าง  ยาวมาก ๆ  เช่น  ผนัง   
ค.ส.ล. จะต้องทําแบบใหม้ั่นคงเป็นพิเศษ 

 
 

๔. เหลก็เสริมคอนกรีต เหล็กเสริมคอนกรีต  ตรวจดูดงัตอ่ไปน้ี.- 
(๑) เหล็กเสริมคอนกรตีต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
( มอก. ) 

 (๒) เหล็กเส้นกลมต้องมมีาตรฐานตาม มอก.ปัจจุบัน 
 (๓) เหล็กข้ออ้อยต้องมมีาตรฐานตาม มอก.ปัจจุบัน 
 (๔) ตรวจดูวา่เหล็กเส้นกลม  มีน้ําหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน ( ความยาว : 

พื้นที่หน้าตัด ) 
 (๕) ตรวจดูวา่เหล็กข้ออ้อย  มีน้ําหนักตามเกณฑม์าตรฐาน ( ความยาว : 

พื้นที่หน้าตัด ) 
 (๖) เหล็กเส้นยาวไม่เกิน ๑๐ ม. ยอมใหม้ีส่วนเกิน ๕๕ มม. 
 (๗) เหล็กเส้นยาวเกิน ๑๐ ม. ยอมให้ส่วนเกิน ๕๕ มม. บวกอีก ๕ มม. ทุก ๆ 

ความยาว ๑.๐๐ ม. แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑๒๐ มม. 
 (๘) เหล็กทุกชนดิจะไม่ยอมใหม้ส่ีวนขาด 
 (๙) เหล็กข้ออ้อยมกีารตรวจสอบมาตรฐานของบั้ง  ครีบ  ช่องว่าง   

ช่องวา่งปลายสุดของบั้ง ( GAP ) 
( การต่อเหล็กเสริม ) (๑๐) การต่อเหล็กเสริม  ให้ตรวจสอบดังต่อไปน้ี.- 

        ๑) ต่อโดยวิธีทาบ ( เหล็กเส้นกลมธรรมดา ) ระยะทาบไม่น้อยกวา่  
๔๘ เท่าของ Ø ของเหล็กเส้น 
        ๒) ต่อโดยวิธีทาบ ( เหล็กขอ้อ้อย ) ระยะทาบไม่น้อยกว่า ๓๖ เท่าของ 
Ø ของเหล็ก 
       ๓) เมื่อต่อแล้วใช้ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๖ SWG. 

 
 
 



ลักษณะงาน รายการที่ต้องตรวจ 
          ๔) การต่อเชื่อมกาํลังของรอยเชื่อม ไม่น้อยกว่า ๑๒๕% 

         ๕) เหล็กเสริมที่โผล่ไว้ต่อภายหลังมกีารราดน้ําปูนกันสนิม 
         ๖) ระยะรอยต่อในเหล็กเสริม  ดังนี.้- 
             ๑. คาน  พ้ืน  ผนัง  ต่อด้วยวิธีทาบ ( เหล็ก Ø มากกวา่ ๑๙ มม. ) 
เหล็กบนต่อที่กลางคาน 
             ๒. เสา  ต่อด้วยวิธีทาบ ( เหล็ก Ø มากกว่า ๑๙ มม. ) ต่อเหนือ
ระดับพ้ืน ๑ ม. ถึงระยะกลางของความสูงของเสาเหล็กล่างต่อที่หน้าเสา 
ถึง ๑/๕ จากศูนยก์ลางเสา 

๕. พื้นคอนกรีตส าเร็จรูป  
( PREFAB CONCRETE  FLOOR ) 

พื้นคอนกรีตสําเร็จรูป ( PREFAB  CONCRETE  FLOOR ) 
(๑) ตรวจดู  ชื่อผลิตภัณฑ์สินคา้ หรือ  BRAND NAME  ให้ถูกต้องตรง
ตามที่ผู้วา่จา้ง  อนุมตัิและให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
 

 (๒) ตรวจดู  ชนิด  ขนาด  และความสามารถ  ให้ไดต้รงแบบรูปรายการ  
และข้อก าหนด 

 
 

 



 (๓) ผลิตภัณฑ์สินค้า  ต้องได้มาตรฐานตาม มอก.ปัจจุบัน 
๖. งานโครงสร้างเหล็ก งานโครงสร้างเหล็ก ( งานโครงสร้างเหล็กและส่ิงก่อสร้างเหล็กทุกชนิด ) 

(๑) เหล็กรูปพรรณทั้งหมดต้องมคีุณสมบัติได้มาตรฐานตาม มอก.ปัจจุบัน  
หรือ  AISC  หรือ  JIS  หรือ  BS 

 (๒) การต่อเหล็กรูปพรรณให้เป็นไปตามข้อกาํหนด 
 (๓) การเจาะหรือดัดหรือกดให้ทะลุเป็นรู  ต้องทําตัง้ฉากกับเหล็ก 
 (๔) หา้มขยายรูดว้ยความร้อนเดด็ขาด 

 
 

 (๕) รูเจาะจะต้องเรยีบร้อยไม่ฉีกขาดแหว่ง 
 (๖) ขอบรูที่เจาะด้วยสว่าน ให้ลบมุม ๒ มม. 
 (๗) ก่อนจะประกอบเหล็กรูปพรรณ กรณีที่แบบมิได้กําหนด ผู้รับจ้างต้อง 

ส่งแบบขยายให้ผู้ควบคุมงานเหน็ชอบ 
 (๘) การตดัเฉือนดว้ยไฟจะต้องทาํด้วยความประณตี 
 (๙) การตดิตั้งเสริมกาํลังและองค์อาคารต้องให้ตวัเสริมแนบสนิทจริง ๆ 
 (๑๐) การเชื่อมให้ไดม้าตรฐาน AWS ตอนเชื่อมในการสร้างอาคาร 
 (๑๑) ผิวหน้าของเหล็กที่จะเชื่อมต้องสะอาดปราศจากสะเกด็ร่อน   ตะกรัน

สนิม   ไขมัน   สีและวัสดุแปลกปลอมอื่น ๆ 
 (๑๒) การเชื่อมแบบชน  ต้องเชื่อมในลักษณะแบบจมเขา้ 

(PENETRATION) 

 
 

 (๑๓) การต่อเชื่อมแบบทาบต้องวางให้ผิวชิดกัน  ยอมให้ห่างกันไม่เกิน  
๖ มม. 



ลักษณะงาน รายการที่ต้องตรวจ 
๗. การต่อเหล็กโครงสร้างในสนาม การต่อเหล็กโครงสร้างในสนาม 
 (๑) ต้องเป็นไปตามแบบขยายโดยเคร่งครัด 
 (๒) ต้องทํานัง่ร้าน  ค้าํยัน  ให้ปลอดภัยขณะทํางาน 

 
 

 
 

 (๓) หา้มใช้แก๊สตดัเหล็กโครงสร้างเว้นวิศวกรอนุญาต 
 (๔) เมื่อทําโครงเหล็กเสร็จแล้ว  ต้องทาสีกันสนิมตามแบบ 
๘. งานสลกัเกลียว งานสลักเกลียว 
 (๑) การใส่สลักเกลียวต้องมั่นคงแข็งแรงไมใ่ห้เกลียวเสียหาย 
 (๒) ต้องมั่นใจว่าก่อนทําสลักเกลียวผิวรอยต่อเรียบ  และผิวที่รองรบัต้อง

สัมผัสกันเต็มหน้า 
 (๓) เมื่อใส่สลักเกลียว  และขันเกลียวแน่นแล้ว  ต้องทุบสลักเกลียวกันน็อต

คลาย 

 



๙. งานคอนกรีต ( การผสม
คอนกรีต ) 

งานคอนกรีต ( การผสมคอนกรีต )  
(๑) ตรวจวัสดุ  ปูนซีเมนต์   ทราย   หิน  มีลําดับขนาดคุณภาพตามกาํหนด  
และสะอาด 

 (๒) ก่อนเทคอนกรตีทุกครัง้ต้องขออนุมัติก่อนจงึจะเทได ้
 (๓) หินที่สกปรกต้องล้างน้ําให้สะอาด 
 (๔) ทรายต้องมีการร่อนเอาเศษวสัดุอื่นออกให้หมด 
 (๕) คอนกรีตผสมเสร็จ ( READY MIXED ) ต้องผสม  และการขนส่งปฏิบัติ

ตาม “ บทกาํหนดสําหรับคอนกรตีผสมเสร็จ ” 
 (๖) ก่อนเทต้องตรวจความเรียบร้อยของแบบครัง้สุดท้าย  ทําความสะอาด  

เก็บเศษไมเ้ศษเหล็ก  ถุงพลาสตกิพร้อมล้างแบบหล่อให้สะอาด 

 
 

 (๗) ตรวจแผนการเทคอนกรีตของผู้รับจ้างวา่จะเริ่มต้นเทท่ีใด  และจะหยุด
เทตําแหน่งใด  อยู่ในข้อกําหนดทีย่อมได้หรือไม ่

 
 

 



 (๘) คอนกรีตที่เทจะต้องผสมเสรจ็ใหม่ ๆ  คอนกรตีผสมนานเกิน ๓๐ นาที 
ห้ามนํามาใชง้านเด็ดขาด 

 (๙) เมื่อเทคอนกรีตลงในแบบแล้วต้องกระทุ้งให้แน่น  หรือใช้ “ เครื่องสั่น
คอนกรีต ” ( VIBRATOR ) เพื่อมใิห้คอนกรีตเป็นโพรง 

 
 

 (๑๐) ถา้ผู้ควบคุมงานพิจารณาแล้วเห็นวา่มีอุปสรรค  หากเทคอนกรีต 
แล้วจะทําให้คอนกรีตเสียแรง  เชน่  ถูกแดดความร้อน  นํ้า  น้ําฝน  จะสั่งให้
งดเทคอนกรีตได้  จะเทต่อได้เมื่อได้แก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคนั้น ๆ ได้แล้ว 

( อัตราส่วนผสมคอนกรีต ) (๑๑) อัตราส่วนผสมคอนกรตี 
         ๑) งานคอนกรีตทั่วไปใช้สว่นผสม    ปูนซีเมนต์ : ทราย : หิน    อัตรา 
๑ : ๒ : ๔   น้ํา ๒๙ ลิตร/ปูนหน่ึงถุง 

 
ลักษณะงาน รายการที่ต้องตรวจ 

          ๒) ผสมให้มีความข้นเหลวพอเทได้  ทํา “ SLUMP TEST ” ทุกครั้งที่
ผสมคอนกรีต  ค่ายุบตัวไมเ่กิน ๗ ซม. 

 
         ๓) ทํา “ ลูกปูน ” ขนาด ๑๕X๑๕X๑๕ ซม. เป็นตวัอยา่งทดสอบกําลัง
ประลัย อายุ ๒๘ วัน ๒๑๐ กก./ซม.๒ 

        ๔) การผสมคอนกรีตเทหล่อตอม่อ  เสา  คาน    ใช้หินเบอร์สอง  
( ๓ ส่วน )   หินเบอร์หน่ึง ( ๑ ส่วน ) 
       ๕) ผสมคอนกรีตเทพื้น  บันได  กันสาด    ใช้หินเบอร์สอง ( ๒ ส่วน ) 



หินเบอร์หน่ึง ( ๒ ส่วน ) 
       ๖) การผสมคอนกรีต  เพื่อเทครีบตั้งครีบนอน  หรือโครงสร้างที่หนา 
ไม่น้อยกวา่ ๘ ซม. ใช้หินเบอร์สอง ( ๑ ส่วน )   หินเบอร์หน่ึง ( ๓ ส่วน ) 
       ๗) การผสมคอนกรีตสําหรับเทฐานรากใช้หินเบอร์สองลว้น 
       ๘) ตรวจและกาํหนดให้ผู้รับจ้างมีที่สําหรับตวงปูนซเีมนต์   ทราย   หิน
ที่ได้มาตรฐานตลอดเวลาผสมคอนกรีต 

( การเตรียมงานคอนกรีต ) (๑๒) ก่อนเทคอนกรตีต้องให้ผู้รับจ้างเตรียม  ดังตอ่ไปน้ี.- 
        ๑) วัสดุก่อสร้าง  ปูนซีเมนต ์  หิน  ทราย   นํ้า  ต้องมีพร้อมและ
ปริมาณเพยีงพอ  สําหรับการเทคอนกรีตคราวนั้น ๆ 
        ๒) เครื่องผสมคอนกรตี   เครื่องเขยา่คอนกรตีต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 
        ๓) ตรวจแบบหล่อคอนกรีตว่าแขง็แรง   ถูกต้อง   สะอาด  ปราศจาก
ฝุ่น  ขี้โคลน ( เหล็กต้องสะอาด ) 

 
        ๔) บริเวณน้ําขงั  ก่อนเทคอนกรีตต้องสูบนํ้าออกให้หมดเสียก่อน 
        ๕) ตรวจดูการผูกเหล็ก  และขนาดของเหล็กเสริม  มีการจัดวาง 
ถูกต้องตามแบบ 

 
        ๖) การเทคอนกรีตต่อต้องทาํให้ถกูวิธีทางเทคนิค 
        ๗) ขณะเทคอนกรีตต้องคอยควบคุมไม่ใหค้นงานเหยยีบไปบนโครง
เหล็กเส้นท่ีวางไวด้ีแล้ว 
        ๘) เมื่อผู้รับจ้างเตรียมงานเทคอนกรีตเสร็จแล้ว  ให้รายงานขออนุมัติ



เทคอนกรีตต่อผู้ควบคุมงานเมื่อผู้รับจ้างเตรียมงานเทคอนกรตีเสร็จแล้ว   
ใหร้ายงานขออนมุัติเทคอนกรีตตอ่ผู้ควบคุมงาน 
        ๙) คอนกรีตที่เทต้องผสมเสร็จใหม่   คอนกรีตที่ผสมไว้นานเกิน ๓๐ 
นาที  ห้ามนํามาใชง้าน 
       ๑๐) เมื่อเทคอนกรีตแล้วมีการใช้  VIBRATOR หรือ  ใชเ้หล็กกระทุ้งกัน
คอนกรีตเป็นโพรงหรือเป็นรูรังผ้ึง 

 
ลักษณะงาน รายการที่ต้องตรวจ 

          ๑๑) การเทคอนกรีตต้องเทรวดเดียวตลอดจะหยุดกลางครันไม่ได้ 
         ๑๒) เมื่อเทคอนกรีตรวดเดยีวไม่ได้  ยอมให้หยุดเทคอนกรตีได้  และ
ให้ดําเนินการดังนี้.- 
                ๑. เสาให้เทถึงระดับ ๒.๕ ซม.  ต่ําจากท้องคานหัวเสา 
                ๒. สําหรับคานให้เทถงึกึ่งกลางคาน แตค่านท่ียาวเกิน ๕.๐๐ ม.  
และฐานรากต้องเทใหเ้สร็จในคราวเดียวกัน 
         ๑๓) การเทพื้นขอบให้หยดุเมื่อเทถึงกลางแผ่น 
         ๑๔) บันได  ต้องเทพร้อมกนัท้ัง  แม่บันได  ขั้นบันได  และคานรับ 
ช่วงบนของบันได 

( การถอดแบบหล่อคอนกรีต ) (๑๓) การถอดไม้แบบหล่อคอนกรีต   ให้ใช้ปูนปอตแลนด์  ชนดิที่  ๑ 
         ๑) เมื่อเทคอนกรีตแล้วในระยะ ๒๔ ชม.  ห้ามกระทบกระเทอืนหรือ
โยกคลอนแบบคอนกรีตเด็ดขาด 
         ๒) แบบข้างเสา  ข้างคาน  กําแพงถอดไดใ้น ๒๔ ชม. 
         ๓) แบบท้องคาน  พ้ืน  กันสาด  ใน ๑๔ วัน 

( การบ่มคอนกรีต ) (๑๔) การบ่มคอนกรีต 
         ๑) หลังเทคอนกรีตแล้ว ภายใน ๒๔ ชม. ต้องป้องกันคอนกรตีโดน
แดด นํ้า หรือนํ้าฝน 
         ๒) หลังเทคอนกรีต ๒๔ ชม. จะต้องบม่คอนกรตีให้ชุม่น้ําตลอดเวลา 
อย่างน้อย ๗ วัน 

 
 



         ๓) ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้เลือกวธิีบ่มคอนกรีตทีถู่กต้องเหมาะสม 
( การแต่งผิวคอนกรีต ) (๑๕) การแตง่ผิวคอนกรีต 

         ๑) ก่อนฉาบปูนมีการทําใหผ้นังคอนกรีตหยาบขรุขระหรือไม่ 
         ๒) ทันทีท่ีถอดแบบ  ต้องแต่งผิวคอนกรีตให้ได้ตามแบบรูป 

 
         ๓) กรณีวัสดุฝังคอนกรีต  ผู้รับจ้างต้องฝังปลอกหรือท่อ  วาง 
SLEEVE ไว้เสมอโดยเตรียมไวก้อ่น 

 
 

 
 

๑๐. งานถนน  สนามบิน และระบบ
ระบายน้ า 

งานถนน  สนามบิน  และระบบระบายน้ํา 
(๑) ลูกรังดีมีคุณภาพดีปราศจากวัชพืช ดินก้อนที่โตกว่า ๕ ซม. ต้องทุบให้
แตกเสียก่อน 

 (๒) ลูกรงัต้องมีเชื้อประสานท่ีด ี
 (๓) หินคลุกต้องเป็นหินที่แข็งไมผุ่กร่อน  มีเชื้อประสานท่ีด ี
 (๔) หินย่อยต้องแข็ง  และเหนียวปราศจากก้อนดินและวชัพืช 



 (๕) ASPHALT  สําหรับฉาบก่อนลงผิว ( PRIME COAT )  ใช้  MC - ๓๐ ,  
MC - ๗๐ ,  MC - ๒๕๐ 

 
ลักษณะงาน รายการที่ต้องตรวจ 

 (๖) ASPHALT สําหรับเป็นเชื้อประสาน ใช้  AC ๘๕ - ๑๐๐ ยางทีน่ํามาใช้
ต้องไม่มีน้าํเจือปน  และต้องได้มาตรฐาน 

 (๗) งานคอนกรีตต้องได้มาตรฐาน 
 (๘) ท่อระบายน้ําทิง้ชนิด  และขนาดที่ได้มาตรฐานตาม มอก.ปจัจุบัน 
 (๙) เสาเขม็ไม้ต้องทุบเปลือกออก หน้าตัดได้ขนาดตามแบบกําหนด 
( วิธีก่อสร้าง ) (๑๐) วิธกี่อสร้าง ( การทําดว้ยคอนกรีต ) 

         ๑) ชั้นรากให้ใช้ถมด้วยลูกรัง หรือหินคลุกหนาชั้นละ ๒๐ ซม. บดอัด
แน่น ๙๕% MOD.AASHO 
          ๒) ก่อนเทคอนกรีตต้องแจ้งผู้ควบคุมงานให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า ๔๘ ชม. เพื่อตรวจสอบ 
         ๓) มีการเตรียมการก่อนเทคอนกรีตดี 
         ๔) กรณีเทคอนกรีตต่อเนื่องยาว ให้ตดัแนวคอนกรีตด้วยเครือ่งจักร
ภายใน ๗ ชม. 
         ๕) อนุญาตให้ถอดแบบไดใ้น ๑๒ ชม. แล้วทําการบ่มคอนกรีต
ตลอดเวลาที่กําหนดไม่น้อยกว่า ๗ วัน 
         ๖) ผิวหน้าคอนกรีตได้ระดบั และลาดตามกําหนด ยอมให้ผิดได้  
๑ ซม. ในระยะ ๓ ม. 
         ๗) การยาแนวรอยต่อทาํหลังจากเทคอนกรีตแล้ว ๗ วัน 

( การทําผิวชนดิแมคคาดัม ) (๑๑) การทําผิวชนิดราดยางแมคคาดมั 
         ๑) การทําชั้นรองพื้นทาง ( SUB BASE COURSE ) ให้ถมลกูรังหนา
ชั้นละ ๒๐ ซม. บดอัด ๙๕% MOD.AASHO 
         ๒) การทําชั้นพื้นทาง ( BASE COURSE ) ลงหินคลุกหนา ๑๕ ซม. 
         ๓) บดทับด้วยรถบดล้อเหล็กหนัก ๑๐ ตัน ความเร็วไมเ่กิน ๔ กม./ชม. 
         ๔) บดตามแนวยาง เริ่มจากขอบนอกเหลื่อมไหล่ถนนหรือขอบ  
๓๐ ซม. และบดเขา้หาศูนย์กลาง 
         ๕) บดติดต่อกันจนผิวแน่น ๙๕% MOD.AASHO 
         ๖) การทําผิวชั้นต้นโดยฉาบก่อนลงผิว ( PRIME COAT ) ดว้ยจาก 
MC - ๓๐ ,  MC - ๗๐ ,  MC - ๒๕๐ ปริมาณ ๑ - ๒ กก./ม.๒ ราดซึมลงไป
ในผิวลึก ๑/๔ นิ้ว 
         ๗) บ่ม  PRIME COAT  ไว้ ๔๘ ชม. 

( การดาดผวิ ) (๑๒) การดาดผิว 



        ๑) การทําผิวชั้นที่ ๑ ใส่หินหยาบหนา ๗ ซม. 
 
 

ลักษณะงาน รายการที่ต้องตรวจ 
          ๒) เกลีย่แล้วบดทับดว้ยรถบดล้อเหล็กหนัก ๘ ตัน ลาดดว้ยยาง  AC 

๘๕ - ๑๐๐ เกลี่ยแล้วบดทับด้วยรถบดล้อเหล็กหนัก ๘ ตัน ลาดดว้ยยาง  
AC ๘๕ - ๑๐๐ 
         ๓) การทําผิวชั้นที่ ๒ ลาดหินละเอียดทับหน้ายางที่กําลังร้อน เกลี่ย
เสมอหนา ๓ ซม. 
         ๔) บดทบด้วยรดบดล้อเหล็กแล้วราดยาง  AC ๘๕ - ๑๐๐ ปริมาณ 
๒ - ๓ กก./ ม๒ 

         ๕) ลาดด้วยหินฝุ่นหรือทราย ทับหน้าหนาประมาณ ๑ ซม. แล้วบดทับ
ด้วยรถบดล้อเหล็ก 

( การทําถนนผิว ASPHALTIC 
CONCRETE ) 

(๑๓) การทําถนนผิว ASPHALTIC CONCRETE 
         ๑) ส่วนผสมของ ASPHALTIC CONCRETE โดยวัสดุทีม่าตรฐาน
ของกรมทางหลวง 
         ๒) การทําชั้นรองพื้นทางตามมาตรฐาน 
         ๓) การทําชั้นพื้นทางตามมาตรฐาน 
         ๔) การทําผิว ASPHALTIC CONCRETE  ดังต่อไปนี้.- 
              ๑. ทําความสะอาดชั้นรากไม้ปราศจากสิ่งสกปรก 
              ๒. สําหรับชั้นพื้นทางจะต้องลง PRIME COAT ก่อนปูดว้ย 
ASPHALTIC CONCRETE 
              ๓. สําหรับผิวเดิมที่เป็นลาดยาง  หรือ ASPHALTIC เดิมจะต้อง 
ลงชั้น TACK-COAT ก่อนปูทับดว้ย ASPHALTIC CONCRETE 
              ๔. ลงผิว ASPHALTIC CONCRETE ดว้ย SELF POWERED 
PAVER โดยมอีุณหภูมิ ๒๕๐๐F 
              ๕. การนํา ASPHALTIC CONCRETE มาที่แหล่งเทดว้ยรถดั๊ม
ต้องรักษาอุณหภูมิ ASPHALT ไว้ ๒๗๐๐F 

 (๑๔) การบดทับ  ASPHALTIC CONCRETE 
         ๑) ภายหลัง PAVER แล้วให้บดทับครั้งแรกด้วยรถบดล้อเหล็ก ๒ ล้อ 
หรือ ๓ ล้อ น้ําหนัก ๘ - ๑๐ ตัน บดด้วยความเร็ว ๕ กม./ชม. 
         ๒) บดทับจากดา้นนอกขอบถนนเข้าหาศูนยก์ลาง 
         ๓) บดทับคร้ังแรก ๒ เที่ยว แล้วตรวจสอบระดับ 
         ๔) บดทับคร้ังที่ ๒ ด้วยรถบดล้อยางหนัก ๑๐ - ๑๒ ตัน ๙ ล้อ 
ความเรว็ ๗ กม./ชม. 



         ๕) บดทับคร้ังสุดท้ายด้วยรดบดล้อเหล็ก ความเร็ว ๕ กม./ชม. 
         ๖) บดเสร็จทิ้งไว้ ๑๖ ชม. จึงอนุญาตใหเ้ปิดใชง้านได้ 

 
ลักษณะงาน รายการที่ต้องตรวจ 

( การท าไหล่ถนนและสนามบิน ) (๑๕) การทําไหล่ถนน/สนามบิน 
         ๑) บดอัดหรือถมดินลูกรังชั้นละไม่เกิน ๑๕ ชม. ความแน่น ๙๕% 
MOD.AASHO 
         ๒) ลาดของไหล่ที่สูงเกินกว่า ๑.๕๐ ม. ต้องปลูกหญา้กันน้าํเซาะ 

( งานท่อระบายน้ า ) (๑๖) งานท่อระบายน้ํา 
         ๑) หากจําเป็นต้องตอกเสาเข็มต้องเป็นไปตามแบบ 
         ๒) หากดินอ่อนก่อนวางทอ่ต้องลอกโคลนออกและปรับระดับด้วย
ทรายปรับระดับแล้วอดัแน่น 
         ๓) รอยต่อท่อต้องยาแนวดว้ย  ปูนทราย ( ๑ : ๓ ) และบ่มให้ชื้น 
อย่างน้อย ๓ วัน 
         ๔) การกลบท่อต้องใชว้ัสดทุี่ดีถมท่อเป็นชั้น ๆ ละ ๑๕ ซม. แล้วบดอัด
จนสูงพ้นท่อ ๓๐ ซม. จึงใชเ้ครื่องมือบดอัดได ้
         ๕) กรณีท่อลอดถนนให้ดําเนินการหลังจากทําชั้น ( SUB BASE ) 
เสร็จแล้ว 

๑๑. รายการ POST-TENSIONED 
FLAT-SLAB 

รายการตรวจสอบงาน  POST-TENSIONED FLAT-SLAB 
          ในรายการงานจา้งเหมากอ่สร้างของ ทบ.  ในปัจจุบันมีลักษณะงาน
ที่เป็นตึกสูงมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีหน่วยสว่นกลางใน  กทม.    
อาคารท่ีท าการ ที่พักอาศยัมักมหีลายชั้น  และการออกแบบแต่ละชั้นมักให้
เป็นแบบ POST-TENSIONED FLAT-SLAB   ดังนั้น  เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้เป็นกรณีพเิศษ  จึงให้มีการเพิ่มเตมิขั้นตอนการทํางาน  POST-
TENSIONED FLAT-SLAB  และรายการสําคัญ ๆ ที่ผู้ควบคุมงาน   
นายทหารควบคมุงานก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ควรจะ
ทราบ  และตรวจตรางานตามจดุ  และขั้นตอนต่าง ๆ  ใหถู้กต้อง  เพื่อความ 
มั่นคงแขง็แรงของอาคารต่อไป งานสําคัญ ๆ  ท่ีต้องให้ตามลําดับดังต่อไปนี้ 

 (๑) ขั้นตอนการท างาน ( การตรวจงาน ) 
      ๑) ตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบหล่อ   และความแข็งแรงของ 
ค้ํายันตา่ง ๆ 



 
      ๒) ตรวจดูการจัดวางเหล็กเสริม ( BOTTOM BAR ) ต้องไดต้ามแบบ
กําหนด 
      ๓) ตรวจดูการติดตัง้สมอยดึ ( ANCHORAGE ) 

 
 

      ๔) ติดตั้งจัดแนวระดับ ( PROFILE ) ของสายเหล็กเอ็น  
( PRESTRESSING TENDONS ) 

 
 

 
 

ลักษณะงาน รายการที่ต้องตรวจ 
       ๕) ตรวจดูวา่การจัดเหล็กเสรมิบน ( TOP BAR ) วา่ได้มาตรฐานตาม

แบบกําหนด 



 
      ๖) ตรวจ  และควบคุมการเทคอนกรีต 

 
      ๗) ตรวจขั้นตอนการบ่มน้ํา  และถอดแบบข้าง 
      ๘) การถอด PLASTIC FORMER  และการใสจ่ําปา ( JAWS ) 

 
 

 



 
      ๙) ตรวจขั้นดึงสายเหล็กเส้น  และการยึด 

 
 

 
      ๑๐) การถอดแบบพ้ืน 

 
หมายเหตุ  : 
๑. ในกรณีท่ีมีการเว้นช่องรอบเส้น ( COLUMN PACKET  หรือ  SLIDING 



JOINT ) หรือ COLUMN HINGS ให้ปรึกษา  และขอค าแนะน าจาก 
ผู้ออกแบบ 
๒. งานน้ีส่วนใหญจ่ะเหมือนกับงาน  RC. FLAT SLAB 

 (๒) สมอยึด ( ANCHORAGE ) 
      ๑) ตรวจดูสมอยึด ( ANCHORAGE ) ต้องมีสภาพสมบูรณ์  ตามที ่
ออกแบบ  ไม่มีรูโพรง หรือรอยแตกร้าวท าดว้ยวัสดุที่มีความคงทนตามที่
ทดสอบแล้ว 
      ๒) ตรวจดูจ าปา ( GRIP ) ตอ้งมีความแข็งมากกวา่เหล็กลวดใน 
สายเอ็นมีขนาดกระชับกับเหล็กสายเอ็นและสมอยึดพอดี 
      ๓) ตรวจดูแน่ใจวา่ PLASTIC FORM ไม่แตกรา้ว  จนปล่อยให้น้ าปูน 
รั่วไหลเข้าไปจับกับสมอยึด  และจ าปาได ้
      ๔) กรณีที่ปลายข้างหน่ึงมีสมอยึดตายอยู่ ( DEAD END 
ANCHORAGE ) ใหต้รวจดูต าแหน่งและสภาพความแขง็แรงของสมอยึด
ด้วย 
      ๕) ก่อนเริ่มงานควรศึกษาท า SHOP DRAWING  ให้เขา้ใจพร้อมทั้ง
ตรวจสอบดว้ย STRAND และ MILD STEEL ที่บริเวณ COLUMN  และที่ 
mid span ให้เป็นไปตามที่ผู้ออกแบบได้ค านวณไว้และขอความเห็นชอบ
ก่อนลงมือท างาน 

 (๓) รายการตรวจสอบสมอยึด 
      ๑) ตรวจสอบต าแหน่งสมอยดึที่แบบข้างตามแบบและท าเครือ่งหมาย
ว่าเป็นปลายตงึหรือปลายตายตัว 
      ๒) วัดและก าหนดต าแหน่งและระดับของศูนยเ์หล็กเอ็นท่ีจะโผล่ให้
ละเอียดถงึ ๐.๐๕ มม.  แล้วเจาระร ู

 
 

ลักษณะงาน รายการที่ต้องตรวจ 
       ๓) ประกอบเข้าพลาสติกเข้ากับสมอให้ตรงกับรูท่ีเจาะเบ้าพลาสติก   

ซึ่งจะถูกรื้อออกในภายหลังเพื่อให้ปากแม่แรงยื่นเข้าไปยันกับแปน้สมอได้ 
      ๔) ยึดเบ้าและสมอเขา้กับแบบข้าง  ต้องรกัษาระนาบแป้นสมอให้ได้
ปากกับแกนตามยาวของสายเหล็กดึง 
      ๕) ตรวจดูการป้องกันไมใ่ห้คอนกรีต  และน้ าปูนร่ัวไหลเข้าไปในเบ้าได้ 

 (๔) สายเหล็กเอ็น ( PRESTRESSING TENDONS ) ตรวจดูดงัตอ่ไปน้ี.- 
      ๑) การติดตั้งสายเหล็กเอ็นจะท าภายหลังทีจ่ัดวางเหล็กเสริมล่าง   
ตามแบบเรียบร้อยแลว้ 
      ๒) คลี่ขดสายเหล็กเอ็นไปตามความยาว  ตามทศิขดสมอ  ตัดสาย 



และร้อยสายเขา้ตามคู่สมอที่ถูกต้อง 
      ๓) ตรวจดูการตัดสายเหล็กเอ็น  ว่าต้องใชเ้ล่ือยจานคาโบรันดัมรอบสูง
ตัดเทา่นั้น  ห้ามใช้ไฟแก๊สตัดและต้องเผ่ือความยาวให้ยื่นโผล่จากสมอ  ให้
เพียงพอที่แม่แรงจะท าการดงึได้ ( ให้ตรวจสอบระยะโผล่กับผู้จัดหาแม่แรง ) 
      ๔) วัสดุที่ห่อหุ้มท่อ ( POLYETHYLENE ) ต้องอยู่ในสภาพดี  ถ้ามีรอย
ฉีกขาดให้รีบพันซ่อมด้วย TAPE ทันที  เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องน้ าปูนไหลซึม
เข้าไปขณะเทคอนกรีต 
      ๕) การจัดแนวระดับ  และยึดสายเหล็กเอ็นใหม้ั่นคงในต าแหน่ง  ต้องมี
ความแข็งแรงพอที่จะไม่คลาดเคล่ือนเกิน  ± ๑ มม.  ในขณะเทคอนกรีตต้อง
ใช้แครเ่หล็กแบกรับสายไปห่างประมาณทุก ๆ ๑.๐๐ ม. 
     ๖) ตรวจนับจ านวนเหล็กเส้นเอ็นท้ังหมดให้ครบตามแบบ 
     ๗) ตรวจสอบแนวระดับ ( PROFILE ) ไม่ให้มคีวามคลาดเคลือ่นเกินกว่า
ก าหนดดงันี้.- 
           - ในแนวดิง่  คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน  ± ๒ มม. 
           -  ในแนวราบ  คลาดเคลือ่นได้ไม่เกิน  ± ๕ มม. 
     ๘) รอยต่อระหว่างสมอยึด ( ANCHORAGE ) กับสายเหล็กเอน็ต้องพัน
ด้วย TAPE กาวให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันน้ าปูนรัว่เขา้ไปจับระหวา่งสมอกับ
สายเหล็กเอ็น 
     ๙) ห้ามใช้สายเหล็กเอ็น ( PRESTRESSING TENDONS ) เปน็สายดิน  
ในการเชื่อมด้วยไฟฟ้าเป็นอันขาด 
     ๑๐) ตรวจสอบว่าสายเหล็กเอ็นยื่นโผล่จากสมอเพยีงพอ  ส าหรับปลาย
ที่ต้องดงึ  และตรวจสอบการยึดตายของสายเหล็กอันปลายที่ไม่มกีารตัด 
     ๑๑) ห้ามคนงานเดินเหยียบย่ าบนสายเหล็กเอ็น  ท่ีจัดแนวระดบัไว้
เรียบร้อยแล้ว 

 
ลักษณะงาน รายการที่ต้องตรวจ 

 (๕) รายการตรวจสอบการเทคอนกรีต 
      ๑) ตรวจดูการท าความสะอาดแบบหล่อ   ให้เก็บเศษลวดและ
ถุงพลาสติก  ก้นบุหรี่  และส่ิงแปลกปลอมอื่น ๆ ออกไปให้หมด 
      ๒) ต้องให้มีการพาดสะพานเพื่อให้รถเข็นเข้าไปเทคอนกรีตใหห้่างจดุที่
ต้องการไม่เกิน ๑.๐๐ ม. 
      ๓) ตรวจดูความถูกต้องของสายเหล็กเอ็น  และเหล็กเสริมเปน็ครั้ง
สุดท้ายก่อนเท  ได้แก่  ระยะแนวระดับ  และความสมบูรณ์ของวัสดุหุ้มสาย
เหล็กเอ็น  ถ้าพบข้อบกพร่องให้แก้ไขให้เรียบร้อย 
     ๔) ต้องระมัดระวงั  ไม่ให้มกีารกระแทกเหล็กเสริม  และสายเหล็กเอ็นให้



คลาดเคลื่อนจากต าแหน่งที่จดัไว ้ ถ้ามีการเคล่ือนยา้ยผิดทีใ่ห้รีบจดั  ให้เข้า
ที่เดิม  และต้องมีการวัดสอบระยะด้วย 
     ๕) เมื่อเทคอนกรีตแล้วใหใ้ช้  เครื่องสั่นคอนกรีต ( VIBRATOR ) จุ่มหรือ
จี้ลงในคอนกรีตให้ท่ัว 
     ๖) เพื่อกระจายส่วนผสมหินและทราย  ให้สม่ าเสมอกัน  คืออยา่ให้หิน
แยกกลุ่มจากทราย 
     ๗) ให้เพิ่มความแน่นของคอนกรีตที่บริเวณหุม้สมอ  เป็นพิเศษ 
     ๘) ห้ามใช้  เครื่องส่ันคอนกรตี ( VIBRATOR ) ที่จุดเดิมอยู่นานเกินกว่า 
๑๕ วินาท ี
     ๙) ห้ามใช้  เครื่องส่ันคอนกรตี ( VIBRATOR ) จี้คอนกรีตให้ไหลเข้าไป
บริเวณใกล้หัว ANCHORAGE แต่ให้ท าการเทคอนกรีตที่บริเวณจดุนั้น  
แล้วจึงใชเ้ครื่องสั่นคอนกรีตท าการส่ันคอนกรีตตามปกติ 
     ๑๐) ควรระมัดระวงับริเวณหวัเสาหา้มเทหัวเสาสูงเกินพื้นเดด็ขาด  
เนื่องจากแรงเฉือนท่ีจดุนั้นจะสูงมาก 
     ๑๑) ตรวจสอบว่าในแบบระบใุห้เว้นหัวเสาหรือบริเวณรองรับไว้ก่อน 
หรือไม่  และตรวจดูใหเ้ป็นไปตามนั้น 

 (๖) รายการตรวจสอบก่อนการดงึสายเหล็กเอ็น    จะท าการดงึไดต้่อเมื่อ  
คอนกรีตอายุครบตามทีว่ิศวกรก าหนดแล้วเท่านั้น 
     ๑) ต้องทดสอบความเที่ยงตรงของแม่แรงกับ CALIBRATION CRANE  
และ  PROVING RING ทุกวันกอ่นน าแม่แรงไปใชง้าน 
     ๒) ถ้าแม่แรงเกิดความคลาดเคลื่อน  ห้ามน ามาใช้งาน  และใหว้ิศวกร
ตรวจสอบทันที ( แม่แรงจะมีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน  ± ๒% ) 
     ๓) ตรวจสอบล าดับขั้นตอนของการดึงสายเหล็กเอ็น  ตามหมายเลขที่
วิศวกรจัดท าบัญชกีารดงึไว้ 

 
ลักษณะงาน รายการที่ต้องตรวจ 

      ๔) ตรวจทานระยะยึด  แรงอดัในแม่แรง  และค่าที่ไดจ้ากการค านวณไว้
ส าหรับแรงดึงในสายเหล็กเอ็นแตล่ะสาย 
     ๕) ตรวจดูการตั้งแนวกั้น  ต้นปลายชายเหล็กเอ็นท่ีจะใช้แม่แรงดึง  เพื่อ
ป้องกันอันตรายอยา่งรุนแรง อันที่อาจจะเกดิจากสายเหล็กเอ็นขาด 

  (๗) การดงึสายเหล็กเอ็น 
      ๑) ตรวจดูการจัดจ าปา  สายเหล็กเอ็น  และสมอ  ให้กระชับดว้ยความ
ระมัดระวงั  ไม่ให้จ าปาขบสายเหล็กเอ็นขาดในขณะดึง 
      ๒) ตรวจดูใหม้ีการท าความสะอาดแป้นเสมอ ( ซึง่ปากแม่แรงจะยัน ) 
ให้รวมทัง้จ าปา  ให้สะอาดปราศจากขี้ปูนเกาะ 



      ๓) ก ากับดูแลการสวมแม่แรงเขา้กับสายเหล็กเอ็น  โดยจัดจ าปาให้ยดึ
กระชับ  แล้วดึงสายเหล็กเอ็น โดยการอา่นมาตรแรงอดัของน้ ามันไฮดรอริค  
เมื่อแรงอดัขึ้นประมาณ ๑๐%  แล้วให้คลายแรงดันให้หมด  ต้องระวังไม่ให้
เกิดแรงบิดแรงดัดอื่น ๆ  ที่ไม่ต้องการ  อันอาจจะเกิดจากการดงึสายเหล็ก
เอ็นน้ีด้วย 
      ๔) ท าเครื่องหมายขีดตอนเริม่วัดความยดืไว้บนสายเหล็กเอ็น  และ
เตรียมไม้บรรทัดเหล็กซึง่วดัได้ละเอียดจนถึงมิลลิเมตร 
      ๕) เริ่มเดินเครื่องอัดน้ ามัน  เพื่อดึงใหม่  การอา่นแรงในสายดงึใหว้ัด
โดยตรงดว้ย LOAD CELL หรืออา่นจากมาตรความดันน้ ามัน  ซึ่งมีการ
เทียบแรงไวก้่อนแล้ว  พร้อมกับระยะยืดให้ได้ตามบัญชี การดงึดว้ยความ
คลาดเคลื่อนของแรง  ซึ่งวัดจากมาตรความดันได้ไมเ่กิน  ± ๒% คือความ
ยืดไม่เกิน  ± ๒ มม.  หรือตามทีว่ศิวกรก าหนด 
      ๖) เมื่อได้แรงตามก าหนดแล้ว  ให้อัดจ าปายึดสายเหล็กเอ็นจนแน่น   
นอกเสียจากระยะยืดของสายเหล็กเอ็นเกินกวา่ระยะเลื่อนของกระบอกสูบ  
จึงให้ท าการอัดจ าปาไว้แค่พอใหย้ึดอยู่  แล้วจดักระบอกสูบแม่แรงเพื่อดงึ
ใหม่ต่อไป 
     ๗) ตรวจควบคุมให้มีการจดและบันทึกระยะลู่ตามของจ าปา  เมื่อปล่อย
แม่แรง  ส าหรับสายเหล็กเอ็นทุกสายระยะลู่ตามนี้จะต้องไมเ่กินทีว่ิศวกร
ก าหนด  ถ้าเกินจะต้องท าการดงึซ่อมแรงใหม ่
     ๘) ตรวจดูการคลายแรงภายหลังการยดึสมอแล้วนั้น  จะต้องกระท าไป
ด้วยอาการราบร่ืน  ปราศจากแรงกระตุกกระแทกใด ๆ  ซึ่งอาจเกิดขึ้นใน
สายเหล็กเอ็น  หรือสมอเป็นอันขาด 

 
 
 

ลักษณะงาน รายการที่ต้องตรวจ 
 (๘) การตดัและการอดุอัด    ตรวจสอบดังต่อไปนี.้- 

      ๑) ตรวจสอบระยะโด่งตา่ง ๆ  ตามที่วศิวกรก าหนด  ถา้ไม่ได้ระยะตาม
เกณฑ์  ห้ามด าเนินการต่อไปและให้รายงานวิศวกรทราบทันที 
      ๒) การตัดสายเหล็กเอ็นท่ีโผล่ยื่นเกิน  ต้องการใหใ้ชเ้ล่ือยจานคาโบ
รันดัมความเร็วสูงตัดห้ามใช้ไฟแก๊สหรือความร้อนตัดโดยเดด็ขาด 
      ๓) ต้องให้มีการพ่นสีกันสนิมที่สมอยึดทุกตวั 
      ๔) ให้มีการคล่ีสายเหล็กเอ็นหลังพับงอเขา้ไปไว้ในเบา้ 
      ๕) อุดและอัดเบ้าสมอใหเ้ตม็ด้วยปูนทราย 
(๙) การถอดแบบ 



      ๑) ห้ามถอดแบบจนกว่าจะท าการดึงสายเหล็กเอ็นจนเสร็จเรียบร้อย
แล้ว 
      ๒) ในกรณีท่ีน้ าหนักคงที่ ( DEAD LOAD ) ของชั้นถัดขึ้นไปเกนิน้ าหนัก
จร ( LIVE LOAD ) ที่ออกแบบวศิวกรจะต้องตรวจสอบน้ าหนักทีน่ั่งร้าน  
และค้ ายันให้เรียบร้อยเสียก่อน  โดยท าค้ ายันมากกวา่ ๑ ชั้น 

๑๒. งานก่ออิฐฉาบปูน งานก่ออฐิฉาบปูน  อนุญาตให้ใชปู้นได้ทุกชนิด 
(๑) อิฐมอญก่อนนาํมาก่อต้องชบุนํ้าจนอิ่มตัว 

 
 

 (๒) อฐิที่ก่อต้องได้แนวทัง้ทางดิง่และระดับ 
 (๓) เศษอฐิที่ก่อไมเ่ต็มก้อนใหก้่อไว้ริมเสา 
 (๔) ควบคมุให้ส่วนผสมปูนก่อปนูฉาบได้อัตราส่วนทีเ่หมาะสม 
 (๕) การฉาบปูนผิวหน้าทั้งภายนอกและภายในหนาประมาณ ๑ ซม. 
 (๖) ก่อนฉาบปูนต้องทาํสะอาดผิว  และราดน้ําให้เปียกก่อนฉาบผิวคอนกรีต

ต้องกะเทาะให้ผิวหยาบ 

 
 

 



 (๗) ปูนที่ฉาบผิวเสร็จแล้วมองดูตอ้งไม่เป็นคลื่น 

 
 

 (๘) อัตราส่วนผสมของปูนก่อและปูนฉาบ 
      ๑) ปูนก่อผนังใต้ดินใช้   ปูนซีเมนต์ : ทรายหยาบ ( อัตรา ๑ : ๔  ) 
      ๒) ปูนก่อผนังทั่วไป  ปูนซีเมนต์ : ปูนขาว : ทรายหยาบ ( อัตราส่วน  
๑ : ๒ : ๔ ) 
      ๓) ปูนเทเหลวแทรกในแนวกอ่อิฐ  ใช้ปูนซเีมนต์ : ทรายละเอียด  
( อัตราส่วน ๑ : ๑ ) 
      ๔) ปูนฉาบผนังภายนอกใช้  ปูนซีเมนต์ : ปูนขาว : ทราย ( อัตราส่วน  
๑ : ๑ : ๕ ) 
     ๕) ปูนฉาบผนังภายในใช้  ปูนซีเมนต์ : ปูนขาว : ทราย ( อัตราส่วน 
๑ : ๒ : ๖ ) 

 
ลักษณะงาน รายการที่ต้องตรวจ 

 (๙) ตรวจขนาดความยาวและระยะห่างของเหล็กเสียบขา้งเสา ค.ส.ล.
สําหรับยึดผนังอิฐ 

 (๑๐) ตรวจการก่ออฐิสลับรอยต่อ แนวฉาก สวนผสมของปูนก่อ ความหนา
ของปูนก่อไม่ควรเกิน ๑ ซม. 

 (๑๑) การก่อถงึชั้นบนท่ีจะชนท้องคาน  หรือแผ่นพ้ืน ค.ส.ล. ควรเว้นไว้ให้
คานหรือแผ่นพ้ืนน้ันแอ่นตัวมากที่สุดก่อนแล้วจงึก่อขั้นสุดทา้ย โดยการเอียง
แผ่นอิฐอัดให้แน่น 

 (๑๒) ตรวจคานเอ็นและทับหลัง  ค.ส.ล. ทุกช่องเปิด  และทุกระยะใน
แนวนอนไม่เกิน ๒ ม.  และแนวตัง้ไม่เกิน ๓ ม. ตรวจคานเอ็นและทับหลัง  
ค.ส.ล. ทุกช่องเปิด  และทุกระยะในแนวนอนไม่เกิน ๒ ม.  และแนวตั้งไม่
เกิน ๓ ม. 

 (๑๓) การฉาบปูนให้ฉาบเป็นชั้น ๆ หนาชั้นละไม่เกิน ๑ ซม. ความหนา
ทั้งหมดไมเ่กิน ๒.๕ ซม. 

๑๓. การก่ออิฐคอนกรีตบล๊อค  
ฉาบปูน ก่อหิน  อฐิโปร่ง อฐิประดับ

การก่ออฐิ  คอนกรีตบล๊อค  ฉาบปูน  ก่อหิน  อิฐโปร่ง  อิฐประดับ  ฉาบปูน



และงานปูนแต่ง แต่ง 
(๑) ให้อดั  หรือยาส่วนท่ีกลวงด้วยปูนทราย MORTAR  ให้ท่ัวเตม็หน้า 
ก่อนก่อ 

 (๒) วัสดุที่เป็นก้อนกดให้เรียบโดยยา MORTAR  ให้ท่ัวเตม็หน้าทัง้รอยต่อ
ด้านหัว  และทางราบ 

 (๓) รอยต่อดา้นหัวและทางราบตอ้งมี MORTAR ยาหนา ๙ มม. แล้วอัดให้
แน่น 

 (๔) รอยต่อทางระนาบและทางตัง้ ( COLLAR ) ต้องอัดดว้ย MORTAR   
ให้เตม็ 

 (๕) รอยต่อ  ปลายธรณีโดยรอบวงกบประตูหน้าตา่ง  หรือตาํแหน่งอื่นที่
กําหนดว่าต้องอุด MORTAR ตอ้งเซาะร่องลึก ๒ ซม.  และปาดใหเ้รียบ
สม่ําเสมอ 

 (๖) ก่อนนาํอิฐมาก่อต้องชุบน้ําจนเปียกให้ท่ัวก้อนกันปูนร่อนเพราะอิฐ 
ดูดน้ํา 

 (๗) รอยต่ออิฐกอ่ต้องมีปูนก่อเตม็หน้า 
 (๘) หา้มนําอฐิหักมาก่อกลางกําแพงหรือผนัง 
 (๙) ถา้จ าเป็นต้องก่ออฐิบางแห่งในแนวผนังเดียวกัน  ซึง่สูงกว่าทีอ่ื่น ๆ  

ห้ามก่ออฐิเทา่กันเกิน ๑.๐๐ ม. ( กันก าแพงล้ม ) 
 
 

ลักษณะงาน รายการที่ต้องตรวจ 
 (๑๐) การก่ออิฐติดส่วนโครงสร้าง  ต้องกระเทาะหนา้คอนกรตีใหข้รุขระ

ตลอดหน้า ( ให้แง่หินโผล่แต่ไม่ให้ถึงโครงเหล็ก ) และลาดน้ าใหเ้ปียกก่อน
ก่ออิฐ 

 (๑๑) ก าแพงทกุส่วนต้องมีทับหลังและเสาเอ็น ค.ส.ล.ทุกแห่ง 
 (๑๒) ก่อนก่ออิฐเหนือคานระดับดินทุกแห่ง  ต้องเทแนวกันความชื้นบน 

คานดว้ย ASPHALT หนาอย่างนอ้ย ๑ ซม. 
 (๑๓) เมื่อก่ออฐิเสร็จภายใน ๔๘ ชม. ห้ามกระทบกระเทือนโดยเดด็ขาด 
 (๑๔) การก่ออฐิหนุนท้องคานต้องรอหลังก่อผนังเสร็จแล้ว ๓ วัน 
๑๔. การท าเอ็นคอนกรีตเสริมเหลก็ การทําเอ็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(๑) ผนังก่ออฐิหรือซเีมนต์บล๊อคที่ฉาบปูนมีเนื้อท่ีเกิน ๙ ม.๒ และผนังก่ออิฐ  
หรือซีเมนต์บล๊อคทีก่่อติดวงกบ  ประตูหน้าตา่ง  ต้องมีเอ็น ค.ส.ล.โดยใช้
เหล็กยืน ๒ - ๙ มม. เหล็กปลอก ๖ มม. ทุกระยะ ๒๐ ซม. 

 (๒) ความหนาของเอ็นเท่ากับผนังก่ออิฐหรือซีเมนต์บล๊อค 
 (๓) เสา ค.ส.ล.ทุกต้นที่ก าแพง  ก่อมาชนต้องมีเหล็กเสียบขนาด ๖ มม.  



ฝังยื่นข้างละ ๒๕ ซม. ทุกระยะ ๓๐ ซม. สําหรับผนังที่ก่ออิฐและทุกระยะ 
๒๐ ซม. สําหรับผนังซีเมนต์บล๊อค 

 
 

๑๕. การท าก าจัดปลวก ให้มีผู้ควบคุมงานกาํกับดูแล  ใหผู้้รับจ้างดาํเนินการโดยใช้ผู้ชาํนาญงาน
ของบริษัทผู้ผลิต 

 การปรับพื้นไม้ 
(๑) ไม้ทุกแผ่นต้องเขา้ล้ินอัดสนิท 

 (๒) การปรับพื้นต้องเป็นแนวตรง 
 (๓) การปรับไสต้องเรยีบเสมอไมเ่ป็นคลื่นหรือลอน 
๑๗. การปูกระเบื้องยาง การปูกระเบื้องยาง 

(๑) วัสดุทีใ่ชต้้องเป็นกระเบื้องคณุภาพดี  มีส่วนประกอบดว้ยส่วนผสม 
ไวนิล  และพลาสติก  โดยทั่วถึง 

 (๒) ขนาดสม่ าเสมอกัน 
 (๓) กระเบื้องยางต้องตัดเป็น ๔ เหล่ียมอย่างเที่ยงตรง ไม่มีรอยตาํหนิ 
 (๔) ผิวทีจ่ะปูพื้นกระเบื้องยางต้องแต่งให้เรยีบร้อย  พื้นคอนกรีตตอ้งแห้ง

สนิท 
 (๕) การทากาวตามคาํแนะนําของผู้ผลิตโดยใชเ้กรียงฟันปลาความหนา 

ไม่เกิน ๐.๘๐ ซม. ตรงรูปตวั  V  ที่เกรียงลึก ๐.๑๖ ซม.  และห่างกัน ๐.๒๕ 
ซม. จากศูนยถ์ึงศูนย ์

 
 

ลักษณะงาน รายการที่ต้องตรวจ 
 (๖) จะเริ่มปูกระเบื้อง เมื่อปูแตง่ผิวแล้วมีอายุไม่น้อยกวา่ ๒๑ วัน 
 (๗) ปูกระเบื้องยางให้ได้แนวสม่ าเสมอ 
 (๘) เมื่อปูกระเบื้องแล้วหา้มใชง้านจนกวา่จะผ่านไปแล้ว ๓ วัน 
 (๙) ทาํบัวเชิงยางสีดํา ผนังกวา้ง ๔" 
 (๑๐) เมื่อกระเบื้องยางติดพื้นที่แล้วให้ขัดด้วย WAX    โดยใช้เครือ่งขัด 



 (๑๑) การขจัดรอยดา่งให้ใช้เกรยีง  พุตตี้  หรือฝอยเหล็ก  หรือผ้าชบุสบู่ 
ที่เป็นกลาง ห้ามใช้น้ํายาอย่างอืน่เด็ดขาด 

๑๘. การปูกระเบื้องพืน้ชนดิผิวแข็ง การปูกระเบื้องพื้นชนดิผิวแขง็ 
(๑) วัสดุทีใ่ช้  ได้แก่  กระเบื้องโมเสค  เซรามิค  หินอ่อน  หินแกรนิต  
กระเบื้องเคลือบ  กระเบื้องดินเผาความร้อนสูง กระเบื้องหินขดั 

 (๒) วัสดุที่นํามาใช้ต้องมคีุณภาพ ขนาด สี และลักษณะตามแบบกําหนด 
 (๓) ขั้นเตรียมการ 

      ๑) ก่อนท างานต้องตรวจดวู่าแนวปูน สมอ ยึด พุก  งานไฟฟา้ งานเดิน
ท่อ ถนนต่าง ๆ ที่อยูใ่ต้พื้นผิวแข็งเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
      ๒) ไม่เริ่มงานจนกว่าปกปิดทีใ่กล้เคยีงให้พ้นจากความเสียหายก่อน 
      ๓) ก่อนปูพ้ืนต้องเตรียมความสะอาดปราศจากเศษผงวัสดตุ่าง ๆ 
      ๔) ผิวต้องได้ระดับและความลาดตามก าหนด 
      ๕) ระดับพ้ืนต้องต่ ากว่าความหนาของแผ่นและเชื้อประสาน 
      ๖) ก่อนปูกระเบื้องต้องลา้งผิวที่ท างานให้สะอาดให้ผิวชุม่แตต่อ้ง 
ไม่มีน้ าขัง 
      ๗) ต้องเตรียมผิวด้วยการฉาบปูน ๒ ชั้น ปรับผิวก าแพงให้ไดฉ้าก  
มุม ขนาดตามก าหนด 
      ๘) ห้ามปูกระเบื้องบนแผ่นพ้ืนคอนกรีตที่อายุไม่ครบ ๒๘ วัน หรือ
ยกระดับคอนกรีตที่อายุไม่ครบ ๑๕ วัน 
      ๙) ปูนรองพื้นประกอบด้วย    ปูนซีเมนต์ : ทราย ( อัตราส่วน ๑ : ๕ )  
ผสมน้ าพอเหลวท างานได ้

( การปูกระเบื้องชนิดผิวแข็ง ) (๔) การปูพื้นกระเบื้องชนดิผิวแขง็ 
      ๑) ก่อนปูกระเบื้องให้โรยซเีมนต์ผงให้ท่ัวปูนรองพื้นหนา ๑.๖ มม.  
ไล้ด้วยเกรยีงแล้วเริ่มปูแผ่นกระเบื้อง 
      ๒) วางแผ่นกระเบื้องเรียงเป็นแนว แผ่นห่างกัน ๑ มม. 
      ๓) ปูนรองพื้นท่ีเทเกิน ๑ ชม. หรือถ้าลงชั้นยดึประสานเกิน ๑๕ นาที  
ถ้าปูนมเียื่อลอยปิดหนา้ให้โกยปนูออกแล้วเทปูนรองหรือเชื้อประสานใหม่ 

 
 

ลักษณะงาน รายการที่ต้องตรวจ 
       ๔) ปรับระดับหน้ากระเบื้องลอกกระดาษออกและแต่งแนวให้แล้วเสร็จ

ภายใน 
      ๕) ยาแนวแตง่แนวดว้ยผงซีเมนต์ ยาแนวเรว็ที่สุดหลังแตง่แนวใน  
๑ ๑/๒ ชม. 

๑๙. การบ ารุงรักษา และป้องกัน
กระเบื้องปูพืน้ผนังผิวแข็ง 

การบํารงุรักษาและป้องกันกระเบื้องปูพื้นผนังผิวแขง็ 



(๑) ห้ามแตะต้องรบกวนกระเบื้องที่ปูในเวลา ๗ วัน 
 (๒) ถา้จาํเป็นต้องเดินผ่านให้ใช้ไม้รองก่อนเดินผ่านหรือทํางาน 
 (๓) ใช้ฟองน้ําล้างกระเบื้อง แล้วขัดทําความสะอาดครั้งสุดทา้ยดว้ยผ้าแหง้ 
๒๐. วัสดุปูพืน้ วัสดุปูพื้น 

(๑) ตรวจดวู่ากระเบื้องเคลือบมีคณุลักษณะตามแบบกําหนด  ถา้แบบใด 
ไม่กําหนดต้องเป็นขนาด ๘”x๘” สีเทาอ่อน  คุณสมบัตใิห้ได้มาตรฐานตาม 
มอก. ปัจจุบัน 

 (๒) วัสดุปูพื้นท่ีเป็นกระเบื้องยางต้องเป็น  P.V.C.  ชนิดไม่ผสมใยหิน  และ
ไวนิลปูพ้ืนชนิดไม่ผสมใยหิน 
       - อาคารท่ีพักอาศัย กระเบื้องหนา ๑.๖ มม. 
       - อาคารท่ีทําการ กระเบื้องหนา ๒.๐ มม. 

 (๓) พื้นหินแกรนติต้องไดม้าตรฐาน  ดังนี.้- 
      (๑) ขนาดไม่เล็กกว่า ๐.๓๐ - ๐.๖๐ ม.๒ 

      (๒) หนาไม่น้อยกวา่ ๒.๕ ซม. 
 (๔) ตรวจดูกระเบื้องหินขัดขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ ม. หนา ๒๕ มม. หินเกล็ด  

เบอร์ ๓ - เบอร์ ๔  ผสมปูนซีเมนต์ขาวคุณภาพได้มาตรฐาน 
๒๑. การกรุฝา( ทั่วไป ) การกรุฝา ( ทั่วไป ) 

(๑) ฝากระเบื้องใยหินแผ่นเรยีบ ฝาไม้วิทยาศาสตร์ต้องกรุโดยวางจาก
กึ่งกลางห้อง โดยให้เศษทีเ่หลืออยู่ตอนริม 

 (๒) แนวรอยต่อต้องเป็นเส้นตรง และเซาะร่องตวัวี เว้นฝากระเบื้องใยหิน
แผ่นเรียบให้ยาแนวด้วยกัมกรีต 

 (๓) เคร่าฝาใหว้างห่างกันระยะ ๖๐ x ๖๐ ซม. หรือตามแบบ 
 (๔) กระเบือ้งใยหินแผ่นเรยีบ ใหผิ้วเรียบอยูด่้านนอก ส่วนไมว้ิทยาศาสตร์

ให้ลายอยูด่้านนอก 
๒๒. การกรุสังกะสีลกูฟูก การกรุสังกะสีลูกฟูก  ต้องกรซุ้อนกันลอนครึ่งสําหรับลอนใหญ่  และซ้อนกัน 

๒ ลอนครึ่ง  สําหรับลอนเล็กยึดดว้ยตะปตูอกสังกะสี 
 
 
 

ลักษณะงาน รายการที่ต้องตรวจ 
๒๓. การกรุกระเบื้องแผ่นเรียบ 
หรือกระเบื้องใยหิน ( ASBESTOS ) 

การกรุกระเบื้องแผ่นเรยีบหรือกระเบื้องใยหิน ( ASBESTOS ) 
(๑) ถา้แบบรูปมิได้ก าหนดให้ใช้ไม้เครา่ขนาด ๑ ๑/๒"x๓"  ระยะ ๖๐x๖๐ 
ซม. ( ทาน้ ายากันปลวกเรียบร้อย) 

 (๒) ตดิกระเบื้องให้ผิวเรียบอยู่ดา้นนอก 
 (๓) รอยต่อเว้นช่องตามแนวเครา่ไม้ ๑ ซม.หรือ  เซาะร่องเป็นตวั V และไส



กบลบมุม 
 (๔) การตอกตะปู  ให้ตอกจากกึง่กลางแผ่นกระเบื้องแลว้ตอกไล่ ๒ ข้าง

พร้อมกัน  และตอกมุมหา่ง ๑๐ ซม. 
 (๕) การตดิแผ่นกระเบื้องใหเ้ริ่มจากกึง่กลางห้อง 
๒๔. การกรุผนังดว้ยกระเบื้อง  
( FACING TILE ) 

การกรุผนังดว้ยกระเบื้อง ( FACING TILE ) 
(๑) กระเบื้องเคลือบ  กระเบื้องเซรามิคก่อนกรุจะต้องทําความสะอาดผนัง
ก่อน  คือปูนผิวชั้นแรกของกาํแพงฉาบปูนชั้นแรก  หนา ๑ ซม. 

 (๒) ขดูผิวปูนที่ฉาบกาํแพง  ก่อนปูนแห้งเพื่อเตรียมเกาะปูนฉาบครั้งที่ ๒ 
 (๓) ฉาบปูนผนังครั้งที่ ๒ ทําเช่นเดียวกันกับขั้นท่ี ๑ แต่ต้องเหลือระยะไว้ให้

พอดีกับความหนาของกระเบื้องเคลือบ 
 (๔) ก่อนกรุกระเบื้องให้รดน้ําผิวผนังกําแพงที่ฉาบขั้นที่ ๒  แล้วโบกปูนกรุ

ผนังให้มีระยะเสมอกับทีก่ะระยะไว้กับความหนาของกระเบื้อง ( หนาไม่เกิน 
๒ ซม. ) 

 (๕) ก่อนกรุกระเบื้อง ให้นาํไปแชน่้ําก่อนแล้วฉาบหลังกระเบื้องทันทีก่อนปูน 
 (๖) รอยตอ่ที่ปูกระเบื้อง  ห่างกันไม่เกิน ๓ มม. ปูแล้วยาแนวด้วยซีเมนต์   

ยาแนวให้เรยีบร้อย 

 
 

 (๗) ปูแล้วรีบท าความสะอาดก่อนส่วนท่ีเลอะสกปรกจะแหง้  แล้วขัดท า
ความสะอาดโดยเช็ดให้แห้ง 

 (๘) การกรุผนังด้วยกระเบื้อง ( FACING TILE ) โดยใช้กาวผงสําเร็จรูป 
ผสมซีเมนต์  ทราย  น้ํา  ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของบริษัทผู้ผลิต
จ าหน่าย 

๒๕. การกรุแผ่นบรรเทาเสียง  
( ACOUSTIC BOARD ) 

การกรุแผ่น ( ACOUSTIC BOARD ) 
(๑) เคร่าฝ้าเพดานระยะ ๓๐x๓๐ ซม. จากศูนย์กลางถงึศูนยก์ลาง  ขนาด
ไม้เคร่า ๑ ๑/๒"x๓"  หรือตามแบบกําหนด 

 (๒) วางแนวสม่าํเสมอจากกลางห้องไป ๒ ข้างเทา่กัน 
 (๓) ยดึแผ่น ACOUSTIC BOARD ติดเคร่าด้วยตะป ู



 (๔) หรือปฏิบัติอยา่งอื่นตามแบบกําหนด 
 
 

ลักษณะงาน รายการที่ต้องตรวจ 
๒๖. การกรุฝ้าเพดานด้วยแผ่นไม้
วิทยาศาสตร์ 

การกรุฝ้าเพดานด้วยแผ่นไม้วิทยาศาสตร ์
(๑) เคร่าฝ้าเพดานระยะ ๖๐x๖๐ ซม. จากศูนย์กลางถงึศูนย์กลางใช้ไม้
ขนาด ๑ ๑/๒"x๓" หรือตามแบบ 

 (๒) ยดึฝ้าตดิเครา่ดว้ยตะปูโดยปรับให้ชิดกัน 
 (๓) ทับแนวให้มเีฉพาะรอบห้องเท่านั้นโดยใช้ไม้เนื้อแขง็ 
๒๗. การติดตั้งโครงเคร่าฝ้า การ
ติดตั้งโครงเคร่าฝ้า ระบบ  T- BAR 
และตัว  C ( GALVANIZED STEEL 
CEILING FRAME ) 

(๑) การติดตั้งโครงเครา่เหล็กชุบสังกะสีระบบ  T- BAR  และตัว  C  
( GALVANIZED STEEL  CEILING FRAME ) 
      ๑) ตรวจดูชนิดและขนาด  ของโครงเคร่าหลักและรอง  ได้มาตรฐาน
ตาม มอก.ปัจจุบัน  หรือไม ่

       ๒) ตรวจดูจุดปรับระดับที่โครงเครา่หลัก  ทุกระยะ  ๖๐x๑๒๐ ซม.  หรือ
ตามแบบกําหนด 

       ๓) ตรวจดูระดับฝ้าให้ได้ระดบัเดียวกันทั่วบรเิวณ  หรือตามแบบกําหนด 

 
 

 
 

การติดตั้งโครงเครา่ฝาเหล็กชุบสังกะสี
รูปตัว 

(๒) การตดิตั้งโครงเครา่ฝาเหล็กชุบสังกะสีรูปตวั  C 
      ๑) ตรวจดูชนิดและขนาด  ของโครงเคร่าหลักและรอง  ได้มาตรฐาน



ตาม มอก.ปัจจุบัน  หรือไม ่
      ๒) ตรวจดูระยะโครงเครา่  ทุกระยะ  ๔๐ ซม. หรือ  ๖๐ ซม. หรือตาม
แบบกําหนด 

๒๘. แผ่นยิบซั่ม ( GYPSUM 
BOARD ) 

แผ่นยิบซั่ม ( GYPSUM BOARD ) 
๑) ตรวจวา่แผ่นยิบซั่มที่นํามาใชม้ี  ชนิด  ขนาด  และความหนา  ตามแบบ
กําหนด 

 ๒) ตรวจวา่แผ่นยิบซัม่ได้มาตรฐานตาม มอก.ปัจจุบัน  หรือไม่ 
๒๙. การกรุเพดานด้วยยิบซั่ม การกรุเพดานด้วยยิบซั่ม 
 (๑) ต้องจดัแนวเป็นเส้นตรงได้ระดับเรียบสม่าํเสมอ 
 (๒) การวางแนวเริม่จากกลางห้องออกไปท้ัง ๒ ดา้น 

 
 

 
 

 (๓) โครงเครา่ตามแบบกาํหนด 
๓๐. แผ่นบรรเทาเสียง  
( ACOUSTIC BOARD ) 

แผ่นบรรเทาเสียง ( ACOUSTIC BOARD ) 
(๑) ตรวจดวู่าแผ่นสําเร็จรูป  ACOUSTIC BOARD ที่นํามาใช้สามารถ
บรรเทาเสียง  และความร้อน  ได้หรือไม่ 

 (๒) เป็นชนิดและขนาดตามแบบกําหนด 
 (๓) ตรวจตราการติดตั้งต้องถกูวธิี  เช่น  เคร่าฝ้า  หรือวิธกีาร  ฯลฯ 
๓๑. กระเบื้องใยหินแผ่นเรียบ  
( ASBESTOS ) 

กระเบื้องใยหินแผ่นเรียบ ( ASBESTOS ) 
(๑) ตรวจดวู่าเป็นชนิด ขนาด ความหนาตามที่แบบกําหนด 

 (๒) ตรวจว่าคุณสมบัติได้มาตรฐานตาม มอก. ปัจจุบัน  หรือไม่ 
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 (๓) ตรวจดูวิธกีารตดิตั้งถูกตอ้ง  รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ  เช่น  
เคร่าฝ้า  การตอกตะปูยดึติด  วิธกีารกรุ  เป็นต้น 

๓๒. กระเบื้องมุงหลังคา  
( ROOFING ) 

กระเบื้องมุงหลังคา ( ROOFING ) 
(๑) ตรวจดวู่ากระเบื้องใยหิน ชนดิลอนคู่ลูกฟูกลอนเล็กหรือใหญ่  มี
คุณสมบตัิได้มาตรฐานตาม มอก. ปัจจุบันหรือไม่ 

 (๒) ตรวจดูตะขอรับกระเบื้องว่ามีคุณสมบัตติามกําหนด 
 (๓) ตรวจดูเหล็กร้อยยึดกระเบื้องสําเร็จรูปวา่มคีุณสมบัติถกูต้อง 
 (๔) หากมงุดว้ยกระเบื้องคอนกรตี  คุณภาพต้องเทียบเทา่ C - PAC 

MONIER หรือ V - CON  และคุณสมบัติได้มาตรฐานตาม มอก. ปัจจุบัน 
 (๕) อื่น ๆ ตรวจดวูัสดุอุปกรณว์่าเป็นไปตามแบบกาํหนด 
๓๓. การติดตั้งผนงั และหลังคา 
เหลก็เคลอืบรีดลอน    
( ENAMELED  STEEL 
CORRUGATED ROOFING  
SHEET  ) 

การติดตั้งหลังคาเหล็กเคลือบรีดลอน (  ENAMELED  STEEL  
CORRUGATED  ROOFING  SHEET  ) 
(๑) ตรวจดชูนิดและขนาด  ได้มาตรฐานตาม มอก.ปัจจุบัน  หรือไม่ 
(๒) ตรวจดูวิธกีารตดิตั้งถูกตอ้งตามแบบกาํหนด  หรือตามกรรมวธิีของ 
ผู้ผลิต  รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ หรือไม่ 

๓๔. การท า HOOD และปล่องไฟ การทํา HOOD และปล่องไฟ 
(๑) รอยตะเข็บต้องบัดกรีให้เรยีบร้อย 

 (๒) ส่วนท่ีปล่องไฟยดึติดอาคารใช้เหล็กหนา ๑/๑๖" - ๑" รัดยึดทุกระยะ 
๕๐ ซม. 

 (๓) ยอดปล่องต้องมีฝาชี  ทําดว้ยสังกะสีเบอร์ ๒๘ ครอบบน 
 (๔) ยดึฝาชีปล่องเหล็กดว้ยเหล็ก ๑/๘" - ๑"  รวม ๓ ชุด ด้วยหมดุย้ า 
๓๕. การท าหนิขดัในที ่ การทําหินขดัในท่ี 

(๑) ตรวจตราให้แน่ใจว่างานท่ีเกีย่วข้องท าเสร็จไปก่อนแล้ว ก่อนท าหิน 
ขัดในท่ี 

 (๒) หา้มท าหินขดัในพ้ืนคอนกรีตที่อายุไม่ครบ ๒๘ วัน 
 (๓) ส่วนผสมหินขดั หินขัดหนา ๑ ซม. และในพ้ืนท่ี ๑ ม.๒  ใชซ้ีเมนต์ขาว  

๖ กก. 
 (๔) ส่วนผสมของหินล้างหนา ๑ ซม. ในพ้ืนท่ี ๑ ม.๒  ใช้ปูนซีเมนตธ์รรมดา 
( การเตรียมการ ) (๕) การเตรียมการก่อนทําหินขัดในท่ี 

      ๑) พรมน้ าให้ผิวชื้นโดยไม่มนี้ าขัง ( พื้นสะอาด ) 
      ๒) วางเส้นแบ่ง ฉาบปูนผิวขา้งเส้นแบ่ง ก่อนท าหินขดั ๒๔ ชม. 
      ๓) เทส่วนผสมหินขัดในเส้นแบ่ง โดยเกณฑ์ตามก าหนดดงักล่าวแล้ว 
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       ๔) บ่มหินขัดอย่างน้อย ๖ วนั จึงสามารถขัดด้วยเครื่องขัดได้ 

 
 

 
 

      ๕) การแต่งหน้าครั้งสุดท้ายเช็ดให้แห้งแล้วขดัดว้ยขี้ผึ้งจนขึ้นมัน 

 
 

๓๖. การท าหินขัดขัน้บันได การทําหินขดัขั้นบันได  กระทําเชน่เดียวกันกับ  การทําพื้นหินขัด 
๓๗. เชิงผนังหนิขดั เชิงผนงัหินขัด 
 (๑) ถา้แบบรูปหรือรายการไม่ไดก้ําหนด  เชงิผนังหินขดัมีความสูงไม่น้อย

กว่า ๑๐ ซม.( จากขอบบนถงึพื้น ) 
 (๒) หินขัดเชงิผนังหนาอย่างน้อย ๑๐ มม. 



 (๓) หินขัดเชงิผนังต้องบ่มอย่างน้อย ๖ วัน จึงขัดให้เรยีบ 
 (๔) เชิงผนงัทั่วไป 

      ๑) ให้ท าเชิงผนังทกุครั้งแม้แบบไม่ก าหนด  โดยใช้วัสดุที่กลมกลืนหรือ
เหมาะสม 
      ๒) ห้องหรือพื้นซีเมนต์ไม่ปูวสัดุใด ๆ ให้ทาสีแทนเชงิผนังโดยมีความสูง
จากพื้น ๑๐ ซม. 

๓๘. การติดกระจก การติดกระจก 
(๑) บานทีต่ิดกระจกต้องใหก้รอบบานแห้ง ฉาบดว้ยพุตตี้ ( PUTTY ) บาง ๆ  
แล้วกดกระจกลงไปบนพุตตี ้

 (๒) ตอกตะปูไมก้ับแนวเข้าที่แต่ง PUTTY ที่ล้นออกมาใหเ้รียบ 
 (๓) อยา่ให้ถูกน้าํจนกว่า PUTTY จะแห้งแล้วจึงทาสี 
๓๙. การกรุขึงลวดถัก การกรุขงึลวดถกั 

(๑) ต้องเหยยีดลวดถักให้ตรง  เรียบ  แล้วขึงตามแบบระบุ 
 (๒) ลวดถักที่ขงึเสร็จแล้ว  ต้องตงึไม่หย่อนโย ้
 (๓) รอยต่อเชื่อมต้องแตง่ใหเ้รียบร้อยทุกจุด 
 (๔) ทาํความสะอาดรอยเชื่อม  ทาสีกันสนิม  และทาสีทับหน้าใหเ้รียบร้อย 
๔๐. การกอ่สร้างเตา การก่อสร้างเตา 

(๑) ก่อนก่ออิฐทนไฟต้องลา้งน้าํทําความสะอาดก่อน 
 (๒) การก่ออฐิให้ทําตามหลักวชิาช่าง 
 (๓) พื้นคอนกรีตทุกแหง่ที่จะก่ออฐิทนไฟ  ต้องกระเทาะให้แง่หินโผล่  เพื่อให้

ปูนก่อจับแน่น 
 (๔) เมื่อสร้างเตาแล้วต้องถือปูนฉาบ  และคอนกรีตให้แห้งสนิทกอ่น  และ

รมไฟในเตาโดยรมไฟให้รมุ ๆ และเพิ่มความร้อนทีละน้อย ๆ ในระยะ ๔๘ 
ชม. ในขณะกอ่อิฐหรือก่ออฐิเสรจ็ห้ามเปียกน้าํเด็ดขาด 

 (๕) ใน ๔๘ ชม. ห้ามได้รับการกระทบกระเทือนหรือรับน้ําหนัก 
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๔๑. วัสดทุี่ใช้ในการก่อสร้าง 
เตาหงุต้ม 

วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเตาหงุต้ม 
(๑) ตรวจดูอฐิที่นํามากอ่สร้างตอ้งสามารถทนความร้อนได้  และคณุสมบัติ
ให้ได้มาตรฐานตาม มอก. ปัจจุบนั 

 (๒) ตรวจดูฉนวนกันความร้อนสําหรับปล่องเหล็กระบบควัน  มีคณุสมบัติ
ตามแบบกําหนด 

 (๓) ตรวจดูปูนทนไฟว่าคุณสมบตัิได้มาตรฐานตาม มอก. ปัจจุบนั  หรือไม่ 
๔๒. วัสดุกอ่สร้างทีท่ าด้วยไม้ วัสดุก่อสร้างทําดว้ยไม ้



(๑) ไม้ ( ตรวจดูวา่มีคุณสมบตัิดงัต่อไปนี้หรือไม่ ) 
      ๑) ไม้เนื้อแขง็  ต้องเป็นไม้ทีม่ีรายชื่อตามที่กาํหนด  มีคุณสมบัติรับแรง
ประลัยได้ ๑,๐๐๐ กก./ซม. 

      ๒) ไม้เนื้ออ่อน  ต้องเป็นไม้ที่มีรายชื่อกําหนดไว้แล้ว คุณสมบตัิสามารถ
รับแรงประลัยไดไ้ม่น้อยกว่า ๕๕๐ กก./ซม.๒ 

 (๒) ตรวจดูวา่ไม้ที่นํามาใช้งานตอ้งไม่ผุ  เป็นรูโค้งงอ แตกร้าว  เป็นกระพี้  
จนเสียความมั่นคง แข็งแรง 

 (๓) ตรวจ  และกาํกับดูแลการไสไม้ต่าง ๆ ที่นํามาใช้ทกุชนิดว่าเมือ่ไสแล้ว
ขนาดลดลงต้องอยูต่ามเกณฑ์ที่ก าหนดในตาราง 

 (๔) ตรวจดูชนิดไม้ที่นาํมาใช้กับส่วนต่าง ๆ ของอาคารว่าถูกต้องคือ 
      ๑) ไม้เนื้อแข็งใช้กับ  เสา  คาน  ตง  อะเส  อกไก่  ส่วนของโครงหลังคา  
จันทันพราง สะพานรับท้องจันทนั  เชิงชาย  ค้ ายัน  ลูกกรงบันได  ราวบันได  
ส่วนประกอบของบันได  พื้นบัวเชิงผนัง  วงกบ  ประตูหน้าต่าง  วงกบ 
มุ้งลวด  วงกบช่องลม  บานเกล็ดไม้  กรงเก็บอาวุธ กรงเก็บเงิน  หรือตาม
แบบ 
      ๒) ไม้เนื้ออ่อนใช้สร้างเคร่า  ฝา  เคร่าฝ้าเพดาน  ฝา  แป  ไม้ทับแนว
เพดาน  หรือตามแบบ 
      ๓) ไม้อัด PLYWOOD มคีุณสมบัติตามผลิตภัณฑ์ไม้อัดไทย  หรือให้ได้
มาตรฐานตาม มอก. ปัจจุบัน 

๔๓. ประตูหน้าต่างไม ้ ประตูหน้าตา่งไม ้
(๑) ตรวจดวู่าประตูไม้เป็นชนิดแผ่นเรียบทั้งดา้นหน้าและหลัง เปน็ไม้สัก
ของบริษัทไม้อัดไทยหรือเทียบเทา่หรือได้มาตรฐานตาม มอก. ปัจจุบัน 

 (๒) แบบ ขนาด ให้ถือตามแบบกาํหนด 
 (๓) อุปกรณ์ประกอบประตูหน้าตา่งดงัต่อไปนี้.- 

      
 
 

ลักษณะงาน รายการที่ต้องตรวจ 
       ๑) บานพับประตูต้องเป็นเหล็กได้มาตรฐานตาม มอก.  หรือทองเหลือง  

หรือเหล็กชุบ ( GALVANIZED ) หรือเคลือบสีของ WHITCO หรือ 
SANLOCKหรือ CHAMP หรือ ๕๕๕ CPS  หรือได้มาตรฐานตามหรือ
เคลือบสีของ WHITCO หรือ SANLOCKหรือ CHAMP หรือ ๕๕๕ CPS  
หรือได้มาตรฐานตาม 
      ๒) ถ้ากรอบหนา ๑ ๑/๒” ขึ้นไปใช้ขนาด ๕” 
      ๓) ถ้ากรอบหนาน้อยกว่า ๑ ๑/๒” ใช้ขนาด ๔” 



      ๔) ติดบานพับบานละ ๓ อัน แต่ถ้าประตูสงูเกินกวา่ ๒.๐๐ ม. ให้ติด
บานพับ ๔ อัน 
      ๕) หน้าต่างตดิบานพับบานละ ๒ อัน ขนาด ๔” 
      ๖) ตรวจดูกลอนวา่ต้องเป็นโลหะเคลือบสี  หรือโลหะชุบโครเมียม  หรือ
อะลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือทองเหลือง 
      ๗) กลอนมาตรฐานขนาด ๙ มม. - ๖” ติดตอนล่างบานประตลูะ ๑ อัน 
และกลอนขนาด ๙ มม. - ๘” ติดตอนบนประตูบานละ ๑ อัน 
      ๘) กลอนหน้าต่างใช้ ๙ มม. - ๕” ติดบานละ ๒ อัน ( บน-ล่าง ) 
      ๙) ตรวจดูมือจับว่าต้องเป็นโลหะเคลือบสี  หรือโลหะชุบโครเมียม  หรือ
อะลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือทองเหลือง  ขนาดไม่เล็กกวา่ ๕” บานละ ๑ อัน  
( เว้นแต่บานท่ีตดิกุญแจลูกบิด ) 
      ๑๐) กุญแจลูกบิดให้ใช้ลูกบดิมาตรฐานของ ALPHA , DIAMON , 
SEVENLOCK หรือเทียบเท่า หรือตามแบบ 
             ๑) การติดตัง้กุญแจลูกบิดชนิดมกีุญแจติดที่ประตูห้องทัว่ ๆ ไป  
ห้องละ ๑ ชุด 
             ๒) ติดตั้งลูกบิดชนิดไมม่ีกุญแจ  แต่ล๊อคด้านในได้กับห้องน้ํา-ส้วม 
หรือ ประตูออกระเบียงซึ่งไมม่ีทางไปท่ีอื่น 
     ๑๑) ตรวจดูวา่ประตูทุกบานต้องมกีันชนปุ่มยาง 
     ๑๒) ตรวจดูวา่ขอรับขอสับเปน็โลหะเคลือบสี  หรือโลหะชุบโครเมียม  
หรือทองเหลือง  ขนาด ๖ มม. - ๘” บานละ ๑ ชุด  หรือที่ยึดชนดิลูกปืน 
ติดสปริง 

๔๔. ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ประตูหน้าตา่งอลูมเินียม 
(๑) ตรวจดูบานพับสปริงชนดิฝังในกรอบคุณภาพไม่ด้อยกวา่  NEIVSTAR , 
JACKSON , CHAMP , NSK , ๕๕๕ CPS  หรือเทียบเทา่  และ ปิดเปิดได้ 
๒ ทาง 

 (๒) ตรวจดูกลอนวา่เป็นแบบฝังในกรอบบาน  บานละ ๒ อัน ( บน-ล่าง ) 
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 (๓) ตรวจดูวา่หากเป็นประตูบานเลื่อนหน้าต่างบานเล่ือน  ลูกล้อบานเลื่อน

ทั้งหมดเป็นล้อ  NYLON ซึ่งมี BALL BEARING ฝังใน  และเป็นผลิตภัณฑ์
ของ DELMAR , KILLEN , DINASTY 

๔๕. ประตูหน้าต่างเหล็กรีดขึน้รูป  
( ตัวZ ) 

ประตูหน้าตา่งเหล็กรีดขึ้นรูป ( ตวั Z ) 
(๑) ตรวจดวู่าการรีดเหล็กขึ้นรูปโดยวิธตีัดอัดเชื่อม  ตกแตง่รอยเชือ่มได้
มาตรฐาน 

 (๒) ตรวจดูขนาดหน้าตา่งเหล็ก  และน้ําหนักต่อเมตร  ให้ดตูามแบบขยาย 



DACO หรือ THAI NACO หรือ OPA NICCO หรือ  A.U.M. หรือเทียบเทา่ 
 (๓) ตรวจดูบานพับวา่ต้องประกอบเสร็จจากโรงงาน 
 (๔) ตรวจดูกุญแจประตูวา่เป็นแบบเหล็กฝังติดกรอบบานและไดข้นาด 
 (๕) ตรวจดูอุปกรณ์อื่น ๆ  เช่น  มอืจับ  ล๊อค  เปิด-ปิด  แขนค้ําบานกระทุ้ง  

ว่าถกูต้องและได้มาตรฐานตามแบบ 
๔๖. หน้าต่างบานเกล็ดกรอบเหล็ก หน้าต่างบานเกล็ดกรอบเหล็ก 

(๑) ตรวจดวู่าบานเกล็ดกรอบเหล็กเป็นเหล็กชนดิอาบสังกะสี ความหนา 
ไม่น้อยกวา่ ๑.๒ มม. 

 (๒) ตรวจดูคันบังคับเป็นแบบคันโยกเปิดคา้งล๊อคได ้
 (๓) ตรวจดูการติดตัง้วา่เขา้กับกรอบหน้าต่างแนบสนิท  และมีฝีมือทางชา่ง

ที่ดี 
๔๗. ประตูเหล็กมว้น ประตูเหล็กมว้น 

(๑) ตรวจดวู่าประตูเหล็กม้วนแบบบานทึบ  ทําจากเหล็ก GALVANIZED 
เกล็ดเป็นลอน  และใบประตชูนิดปั๊มขึ้นรูป 

 (๒) ตรวจดูวา่ใบประตูลอนเดี่ยวต้องใช้กับประตกูวา้งไมเ่กิน ๔.๐๐ ม. 
ความหนาของใบประตูเหล็กเคลอืบสีอย่างน้อย ๐.๕ มม. 

 (๓) ตรวจดูวา่ใบประตูลอนเดี่ยวใบใหญใ่ช้กับประตูกว้างไม่เกิน ๑๐.๐๐ ม. 
สูงไม่เกิน ๙.๐๐ ม. ความหนาใบประตู ๑.๒ มม. 

 (๔) ความหนาใบประตู ๑.๐ มม.  ใช้กับประตูกว้างไม่เกิน ๘.๐๐ ม.  
สูงไม่เกิน ๙.๐๐ ม. 

 (๕) ตรวจดูระบบการปิด-เปิด  แบบมือดึงแบบโซ่ แบบไฟฟ้าว่าเปน็ไปตาม
ข้อกําหนด 

 (๖) คุณภาพของประตเูหล็กมว้นต้องไม่ด้อยกวา่ผลิตภัณฑ์ของ  
BANGKOK SHUTTER , KY , THAI SHUTTER , TOYO SHUTTER , 
RAJA SHUTTERS , SAFETY  หรือเทียบเท่า  คุณสมบตัิได้มาตรฐานตาม 
มอก. ปัจจุบัน 

 
ลักษณะงาน รายการที่ต้องตรวจ 

 (๗) ตรวจดูวา่ผู้รับจ้างติดกุญแจให้บานละ ๑ ชุด 
๔๘. งานเบด็เตล็ด ( งานตกแต่ง ) งานเบด็เตลด็ ( งานตกแต่ง ) 

(๑) งานไสกบ  ให้ทําการไสกบกบังานไม้ทุกแหง่ที่มองเห็นดว้ยสายตา 
 (๒) งานมงุกระเบื้องหลังคาทุกแผ่นต้องทับกันแน่นสนิททุกแผ่น 
 (๓) ก่อนมุงกระเบื้องต้องพจิารณาทิศทางลม  แล้วทําการมงุสวนทิศทางลม 
 (๔) มงุกระเบื้องให้ชายทับซ้อนกนั ๒๐ ซม.ทุกแผ่น 
 (๕) การเจาะรกูระเบื้องเพื่อขันสลักเกลียวยึดต้องรูโตกว่า ๑/๑๖ นิ้ว อย่าขัน



สลักเกลียวแน่นมากเกินไปอาจท าให้กระเบื้องแตก 
 (๖) หากกระเบื้อง ๑.๒๐ ม. ไม่พอดีควรใช้ขนาด ๑.๕๐ ม. หรือ ๑.๘๐ ม. 

สําหรับแนวสุดท้ายไม่ควรเอากระเบื้อง หากกระเบื้อง ๑.๒๐ ม. ไม่พอดีควร
ใช้ขนาด ๑.๕๐ ม. หรือ ๑.๘๐ ม. สําหรับแนวสุดท้ายไมค่วรเอากระเบื้อง 

 (๗) ขอรับกระเบื้องลอนคูใ่ห้ใช้ตะขอ ๒ อัน ต่อ ๑ แผ่น สําหรับชายล่าง และ
ชายบนให้ยึดด้วยตะปูเกลียว 

 (๘) การเจาะกระเบื้องเพื่อยดึดว้ยสลักเกลียวต้องเจาะโตกว่าเกลยีวครึง่หุน 
( ๑/๑๒" ) โดยเจาะทะลุทั้ง ๒ แผ่น เจาะหา่งปลายชายกระเบื้องไม่น้อยกว่า 
๕ ซม. 

 (๙) ตะปูเกลียวยดึกระเบื้องลอนคู่ให้ยดึที่ลอนตัวกลาง แผ่นละ ๑ ตัว โดย
ชายกระเบื้องทับกัน ๑/๒ ลอน (๕ ซม.) 

 (๑๐) ตะปเูกลียวยึดลูกฟกูลอนเล็ก ขันยึดที่ลอนท่ี ๑ แผ่นละ ๑ ตัว โดยชาย
กระเบื้องทับกันลอนครึง่ (๙ ซม.) 

 (๑๑) ตะปเูกลียวยึดกระเบื้องลูกฟูกลอนใหญ่ให้ยดึที่ลอนท่ี ๒ แผ่นละ  
๑ ตัว  โดยชายกระเบื้องซ้อนทับกัน ๑ ลอน (๗ ซม.) 

 (๑๒) ตะปูเกลียวยดึกระเบื้องโปร่งแสงลอนคู่ ใหย้ึดที่หัวลอนกลาง และลอน
ที่ทับซ้อนกัน ๒ ข้าง ( ทุกลอน ) 

 (๑๓) ตะปูเกลียวยดึกระเบื้องโปร่งแสง  ลูกฟูกลอนเล็ก  ให้ยดึที่ตวัลอน
กลางและลอนท่ีทับชายทั้ง ๒ ขา้ง 

 (๑๔) ตะปูเกลียวยดึกระเบื้องโปร่งแสงลูกฟูกลอนใหญ่  ให้ยึดทีต่ัวลอน
กลาง  และลอนท่ีชายทับกันทั้ง ๒ ข้าง 

๔๙. การยึดตรึง การยึดตรึง 
(๑) การประกอบประตูหน้าต่าง วงกบทกุแห่งตอ้งเข้าเดือย  และปากไม้
อย่างด ี

 (๒) โครงจั่วไม้ทีก่วา้งกวา่ ๓๐ ม. ต้องยึดด้วยสลักเกลียว ๑๒ มม. อย่าง
น้อยจุดละ ๑ ตัว 
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 (๓) การต่อยึดอื่น ๆ เป็นไปตามขอ้กําหนด 
๕๐. ลวดเหล็กถัก เหลก็ตาข่ายขนม 
เปียกปนู มุ้งลวดอลูมิเนียม 

ลวดเหล็กถกั    เหล็กตาขา่ยขนมเปียกปูน  และมุ้งลวดอลูมเินียม 
(๑) ตรวจดวู่า  ได้มาตรฐานตามแบบกําหนด  หรือไม่ 
 

 

 

 

 



 

 
 

 (๒) ตรวจดูฝีมือในการตดิตัง้ต้องได้มาตรฐาน 
๕๑. ลวดหนาม ลวดหนาม 

(๑) การขึงติดตัง้ต้องเป็นไปตามแบบ 
 (๒) เป็นลวดหนามที่ทําจากลวดเหล็กอาบสังกะสี  จํานวน ๒ เส้น  ตีเกลียว

ขนาดเบอร์ ๑๒ ลวดเหล็กทําหนามเบอร์ ๑๔  มี ๔ หนาม  ระยะหา่งระหวา่ง
หนามไม่เกิน ๑๒.๗ ซม. 

๕๒. หนิเกล็ด หินเกล็ด 
(๑) ตรวจดวู่าหินเกล็ดที่ผู้รับจา้งนํามาใชก้่อสร้างสําหรับงานหินขดั  หินล้าง
ต้องเป็นเกล็ด  หินอ่อน ขนาดเมด็สม่ําเสมอ 

 (๒) ถา้แบบมิไดก้ําหนดขนาดหินเกล็ดใหใ้ช้หินเกล็ดเบอร์ ๓ เบอร์ ๔ 
๕๓. ปูนซีเมนต์ขาว ปูนซีเมนตข์าว 

(๑) ตรวจดวู่าปูนซีเมนต์ขาวที่ผู้รบัจ้างนาํมาใช้งานเป็นปูนที่ไม่หมดอายุ 
ใช้งาน  ไม่เป็นก้อน  ฯลฯ 

 (๒) ตรวจคุณภาพปูนซเีมนต์ขาว  คุณสมบัติให้ได้มาตรฐานตาม มอก. 
ปัจจุบัน 

๕๔. วัสดุก่อสร้างที่เป็นกระจก วัสดุก่อสร้างที่เป็นกระจก 
(๑) กระจกสําหรับตดิตัง้กับ  ประตู-หน้าต่าง  ช่องแสง  ชนิด-ขนาด  และ
ความหนา  คุณสมบตัิต้องให้ไดม้าตรฐานตาม มอก. ปัจจุบัน 

 (๒) ควบคมุกํากับดูแลวธิีประกอบติดตั้งโดยใกล้ชิด 
 (๓) ตรวจดูการยึดกระจกกับกรอบบานไม้ให้ได้มาตรฐานตามชนดิที่

ออกแบบ 
 (๔) ตรวจดูการติดกระจกกับกรอบบานเหล็กหรืออลูมิเนยีมวา่ทําได้ 

มาตรฐาน  และใช้วัสดุยดึติดถูกต้องหรือไม่ 
๕๕. งานทาส ี งานทาสี  ให้ผู้ควบคุมงานตรวจตรา  ดังต่อไปนี้.- 

(๑) พื้นที่ทุกแหง่ที่มองเห็นดว้ยตาต้องให้มกีารทาสี ( เว้นกระเบื้องมุง
หลังคาหรือที่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น ) 



 (๒) ต้องทาสีท่อประปา  ท่อนํ้าทิ้ง  ท่อลมซึ่งไม่มีส่ิงปกปิดทกุ ๆ แห่ง 
 (๓) กล่องสายสูบของงานติดตั้งเครื่องดับเพลิง  หัวท่อดับเพลงิต้องทาสีดว้ย 
 (๔) ก่อนให้ผู้รับจ้างทาสีทุกแห่ง  ต้องได้รับความเห็นชอบจากผูค้วบคุมงาน

ซึ่งต้องตรวจให้เรียบร้อย 
 (๕) สีทุกชนิดที่นํามาใชง้าน  ต้องมีตวัยาป้องกันเชื้อราและตะไคร ่ ผสมอยู่

ในปริมาณทีเ่พียงพอสีทกุชนิดทีน่ํามาใชง้าน  ต้องมีตวัยาป้องกันเชื้อราและ
ตะไคร่  ผสมอยู่ในปริมาณทีเ่พียงพอ 
(๖) ตรวจดกูารทาสีผสมเสร็จวา่  ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามเอกสารแนะนําวิธใีช้
ของบริษัทผู้ผลิต ( ห้ามนําทินเนอร์มาผสมทุกกรณี  เว้นแต่บริษัทผู้ผลิตจะ
กําหนด ) 
(๗) ตรวจดูวา่สีรองพื้นต้องเป็นชนิดที่เหมาะสมและใช้คู่กันไดก้ับสีทับหน้า 
(๘) ตรวจดูวา่สีที่ใช้ขั้นแรกเป็นสีชนิดเดียวกันกับสีขั้นสุดท้ายและเป็นสียี่ห้อ
เดียวกัน 
(๙) ชนิดของสี 
      ( ก ) สีอิมัลชั่น ( EMULSION PAINT )( สีน้ําไวนิลอะคลีลิค , สีน้ํา
พลาสติก ) ถา้แบบมิได้กาํหนดให้ใช้สีน้ าพลาสตกิ ( EMULSION PAINT ) 
ที่มีตัวยาป้องกันเชื้อราหรือตะไคร่ 
              ๑) ผนังภายนอก  ให้ใชใ้ห้ใช้ผลิตภัณฑ์สีได้  ดังต่อไปนี้.- 
                   ๑. C I C                รุ่น SUPER  LITE 
                   ๒. I C I                 รุ่น DULUX  PENTALITE 
                   ๓. JOTUN            รุ่น STRAX  DULUX      
                   ๔. PAMMASTIC   รุ่น PERMOLITE 
              ๒) ผนังภายใน  และฝ้าเพดาน  ใหใ้ชใ้ห้ใช้ผลิตภัณฑ์สีได้  
ดังต่อไปนี.้-  
                   ๑. C I C                รุ่น INDOOR 
                   ๒. I C I                 รุ่น HOMEMATT 
                   ๓. JOTUN            รุ่น JOTAPLAST 
                   ๔. PAMMASTIC   รุ่นVINYLMATT 
    ( ข ) สีน้ํามัน ( ENAMEL PAINT ) ใช้ทาส่วนท่ีเป็นไม้  และโลหะ  ให้ใช้
ผลิตภัณฑ์สีได้  ดังต่อไปนี.้- 
           ๑. C I C                     รุ่น SUPERLUX 
           ๒. I C I                      รุ่น DULUX GROSS FINISH 
           ๓. PAMMASTIC        รุ่น SUPER GROSS 

 
 
 

 (๑๐) สีผสมซีเมนต์ทรายสําเรจ็รปูใช้ทาได้ทัง้ผนังภายใน  และภายนอก
อาคาร  ฝ้าเพดาน  และส่วนท่ีมองเห็นดว้ยตาทั้งหมด  



(๑๑) ตรวจดกูารใช้น้าํมันชกัเงา  ทาไม้วงกบกรอบบาน  ประตู  หน้าต่าง  
หรือส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ ท่ีระบุใหใ้ชผ้ลิตภัณฑ์ของ  C I C หรือ  I C I 
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๕๖. สีรองพื้น 
๕๗. แลคเคอร์ 
๕๘. วิธีการทาส ี

หรือ  JOTUN  หรือ  PAMMASTIC 
สีรองพื้น 
(๑) ตรวจดวู่าต้องใช้สีรองพื้นอยา่งน้อย ๑ เทีย่ว 
(๒) สีรองพื้นปูนอครีลิคกันดา่ง  ให้ใช้ผลิตภัณฑ์สีได้  ดังต่อไปนี้.- 
      ๑. C I C                     รุ่น PRIMER  # ๔๐๑๐ 
      ๒. I C I                      รุ่น ALKALI RESISTING PRIMER 
      ๓. JOTUN                 รุ่น ALKALI RESISTING PRIMER 
      ๔. PAMMASTIC        รุ่น PRIME LIME 
(๓) สีรองพื้นงานไม้ ( WOOD PRIMER ) ใหใ้ช้ผลิตภัณฑ์สีได้  ดังต่อไปนี้.- 
       ๑. C I C                    รุ่น WOOD PRIMER 
       ๒. I C I                     รุ่น WOOD PRIMER 
       ๓. JOTUN                รุ่น WOOD PRIMER 
       ๔. PAMMASTIC       รุ่น WOOD PRIMER 
(๔) สีรองพื้นงานเหล็กต้องเป็นสีรองพื้นชนิดกันสนิม  ใหใ้ช้ผลิตภณัฑ์สีได้  
ดังต่อไปนี.้- 
       ๑. C I C                    รุ่น Primer  # ๕๐๑๐ 
       ๒. I C I                     รุ่น Primer  # ๔๐๐ - py - ๐๐๗๖ 
       ๓. JOTUN                รุ่น Primer  # ๑๑๒๑ 
       ๔. PAMMASTIC       รุ่น Red lead / Iron Oxide Primer 
แลคเคอร ์( LACQUER )    ต้องเป็นแลคเคอร์ที่มีคณุภาพเทียบเทา่ สําหรับ
งานขัดเงาภายใน  และครุภัณฑต์่าง ๆ  ใหใ้ช้ผลิตภัณฑ์แลคเคอรไ์ด้
ดังต่อไปนี.้- 
๑.  C I C 
๒.  I C I 
๓.  JOTUN 
๔. PAMMASTIC 
วิธีการทาสี   ตรวจสอบและกาํกบัดูแลตามข้อกําหนดดังต่อไปนี้.- 
(๑) ผนังอฐิวัสดุปูภายใน  จะต้องให้กําแพงที่ฉาบปูนแห้งอย่างน้อย ๒๐ วัน
ก่อนทาส ี

 (๒) ผนังอฐิภายนอก  ตรวจดูผิวพื้นต้องสะอาด  ปราศจากเชื้อรา  หรือปูน
ก่อที่กระเทาะ  หรือยื่นโผล่ออกมาปล่อยผิวนอกให้แห้งอย่างน้อย ๒๐ วัน  

 



 (๓) หา้มทาสีผนังฉาบปูนภายนอกขณะฝนตก  หรือผนังเปียกชื้น 
(๔) ก่อนทาสีไม้ถ้ามี  ตรวจดูรอยแตก  รอยตะปู  ต้องอดุดว้ย PUTTY 
(๕) การทาสีงานไม้  ตรวจดวู่าผิวไม้ที่จะทาสีนั้นสะอาด  ปราศจากฝุ่น
ละอองก่อนทาสี 
(๖) ก่อนทาสีไม้ต้องลงสีพื้นก่อน ๑ เที่ยว 
(๗) งานไม้ที่จะต้องลงขี้ผ้ึง  ต้องตรวจดูวา่มีการขัดกระดาษทรายละเอียด
แล้วจึงใช้  ฟิลเลอร์  ทาใหซ้ึมลงในเสี้ยนไม้ 
(๘) งานไม้ที่ขัดแลคเคอร์  ต้องดใูห้มั่นใจวา่ได้เตรียมพื้นผิวดีแล้ว  จึงย้อมสี
ตามแบบ  แล้วทาแลคเคอร์ ๒ ครั้งจึงขดัดว้ยกระดาษทรายน้ า 
(๙) ตรวจดูครั้งสุดทา้ยผิวไมต้้องมีความมันละเอียดเหมือนเปลือกหอย 

 
 
 
 

๕๙. การเตรียมผิวโลหะก่อนทาสี การเตรียมผิวโลหะก่อนทาสี  ให้ตรวจตราและดาํเนินการใหเ้ป็นไป  ดังนี้.- 
(๑) เหล็กเหนียว  เหล็กหล่อ   และเหล็กรูปพรรณจะต้องทําความสะอาดให้
ปราศจากสิ่งสกปรก  สนิมขมุ รอยเปื้อนสี  หรือไขมัน  ฯลฯ 
(๒) โลหะอาบสังกะสี  ผิวทองเหลืองอาบสังกะสี  ต้องให้ผู้รับจา้งทําความ
สะอาดดว้ยน้ํามันกา๊ด แล้วทาด้วยน้ ายาของชุดสี ๓๐ แกรม  ผสมน้ า ๑ 
ลิตร 
(๓) ท่อทองแดงที่อยู่ภายนอก  ก่อนทาสีต้องล้างดว้ยน้ําอุ่นกับสบู่  แล้วเช็ด
ให้สะอาดก่อนทาน้ํายาลงพื้น 
(๔) ตรวจดูวา่การทาสีครั้งสุดทา้ยยังเป็นรอยแปรงอยู่หรือไม่  หากมิให้ส่ัง
ทาซ้ําอกี 

 
 
 

๖๐. การก าหนดสีอาคารมาตรฐาน 
ยย.ทบ. ( ใช้ส าหรับอาคารทีท่ าการ 
บก.  คลัง โรงรถ  โรงเลี้ยงและ
อาคารทัว่ไป ) 

การกาํหนดสีอาคารมาตรฐาน ยย.ทบ. ( ใช้สําหรับอาคารท่ีทาํการ บก.  
คลัง  โรงรถ  โรงเล้ียงและอาคารทั่วไป ) ดังต่อไป.-  
(๑) SNOW  WHITE  ๗ - ๘๙๕ ผนังภายนอกทั่วไปท่ีเป็นคอนกรตีก่ออิฐถือ
ปูน  กระเบื้องกระดาษ  ไม้  ทางเดิน 
(๒) PEARL GREY  ๕ - ๙๕๒ ผนังภายนอกจากส่วนฐานของอาคารถงึ
ขอบใต้หน้าต่างตอนล่างที่เป็นคอนกรีต  ส่วนท่ีก่ออิฐถือปนู  ปูนฉาบเรียบ  
ปูนสลัด  หรือไม้ 
(๓) DOVE  WHITE  ๗ - ๘๘๕ ผนังภายในท่ัวไป  ท่ีอยู่ในข้อกาํหนดที่ต้อง
ทาส ี
(๔) PURE WHITE  ๙ - ๒๑๐ ฝ้าเพดานท่ัวไป  กรอบบานภายนอกของ
ประตูหน้าตา่ง-กระจก วงกบประตู-หน้าต่าง  รวมทั้งวงกบกรอบบานกระจก  
บานมุ้งลวด ผนังภายในห้องน้ า-ส้วม  เชงิชายและหน้าจั่ว 

 
 
 



 (๕) MISTY GREY  ๕ - ๓๑๘ ราวลูกกรงภายนอกและเสาเหล็ก ( LIGHT 
GAGE ) หัวไม้ตา่ง ๆ  เช่น  เสา คาน  ตง  แม่บันได  รวมทัง้โครงหลังคา
ลูกกรงเหล็ก  และกรอบเหล็กทัว่ไป 
(๖) DUSK GREY  ๕ - ๙๙๖ บานประตูไม้  หน้าต่างไม้  กระเบื้องกระดาษ  
เหล็กทั้งภายนอก  และภายในบวัรอบเพดาน  และไม้ทับแนวฝ้าเพดาน 
(๗) WINTEA GREY  ๕ - ๙๖๘ ลูกกรงเหล็ก  และกรอบเหล็กทัว่ไป 
(๘) น้ ามันวานิชขดัเงา ฝ้าชายคาส่วนท่ีเป็นไม้  ฝ้าภายในท่ีเป็นไมอ้ัด  ผนัง
ไม้สัก 
(๙) แลคเคอร์ชนดิดา้น กรอบบานไม้ภายใน  ขอบประต-ูหน้าต่างกระจก  
และราวบันไดไม ้
(๑๐) ยูรเิทนชนิดดา้น พื้นไม้  ลูกนอนบันได  และบัวเชิงผนังไม ้

๖๑. การก าหนดสีอาคารมาตรฐาน 
ยย.ทบ. ( ใช้ส าหรับที่พกัอาศยั ) 

การกาํหนดสีอาคารมาตรฐาน ยย.ทบ. ( ใช้สําหรับอาคารท่ีพักอาศัย ) 
ตรวจดูวา่ผู้รับจ้างได้ดําเนินการทาสีส่วนต่าง ๆของอาคารและส่วนประกอบ    
ดังต่อไปนี.้- 
(๑) DESIGNER GREY  ๕ - ๕๐๐ ผนังภายนอกทั่วไปท่ีเป็นคอนกรีตก่ออิฐ
ถือปูน  กระเบื้องกระดาษหรือไม้ ผนังห้องโถงบันไดและทางเดิน  รั้ว
คอนกรีต  ปล่องควัน  หรือก่ออิฐถือปูน ของรั้วลวดถัก  ฯลฯ 
(๒) PEARL GREY  ๕ - ๙๕๒ ผนังภายนอกตอนล่างของอาคารที่ฉาบปูน
เรียบ  หรือปูนสลัดบานประตู-หน้าต่างไม้  หรือกระเบื้องกระดาษ  ทั้ง
ภายนอกและภายในบัวรอบเพดาน  และไม้ทับแนวฝ้าเพดาน 
(๓) DESIGNER GREY  ๕ - ๕๐๐ วงกบประต-ูหน้าต่าง  รวมทั้งวงกบรอบ
บานกระจก  และบานมุ้งลวด ราวลูกกรงภายนอกและเสาเหล็ก ( LIGHT 
GAGE ) งานไม้หรืองานเหล็กตา่ง ๆ เช่น  เสา  คาน  ตง   แม่บันได  รวมทั้ง
โครงหลังคา  ลูกกรงเหล็ก หรือกรอบเหล็กทั่วไป 
(๔) PURE WHITE  ๙ - ๒๑๐ ฝ้าเพดานท่ัวไป  เชงิชายและหน้าจั่ว  กรอบ
บานภายนอกของประต-ูหน้าต่างกระจก  รั้วไม้ทัว่ไป  และผนังภายในของ
ห้องน้ า-ส้วม 
(๕) DESIGNER GREY  ๕ - ๕๐๐ ลูกกรงเหล็กและกรอบเหล็ก  ทั่วไป 
(๖) NOVA  WHITE  ๗ - ๘๙๑ ผนังภายในท่ัวไป 
(๗) COOL WHITE  ๗ - ๘๗๑ ผนังภายในห้องนอน 
(๘) แลคเคอร์ดา้น กรอบบานไมภ้ายในของประตูหน้าต่าง  กระจก  ราว
บันได 
(๙) ยูรเิทนชนิดด้าน พื้นไม้  ลูกนอนบันไดไม้  และบัวเชิงผนังไม ้

 (๑๐) น้ ามันวานิช ฝ้าชายคาส่วนที่เป็นไม้  ฝ้าภายในท่ีเป็นไม้อัดลายไม้สัก 
๖๒. ข้อก าหนด  อื่น ๆ เกี่ยวกบัสี ข้อกําหนดอื่น ๆ  เกีย่วกับสีของอาคารทุกประเภท 



ของอาคารทกุประเภท (๑) ส่วนอาคารท่ีเป็นผิวฉาบปูนคอนกรีต หรือกระดาษให้ใช้สีซีเมนต์หรือ 
สีน้ํา 
(๒) ส่วนท่ีเป็นไม้  และโลหะ  ให้ทาด้วยสีนํ้ามัน  สําหรับโลหะใหท้าสีกัน
สนิมก่อนทุกครั้ง 
(๓) ตรวจดูวา่เชงิผนังอาคารทุกประเภท  ถ้าแบบมิได้กาํหนดอยา่งอื่นแล้ว  
ให้ทาสี DUSKGREY ๕ - ๙๙๖ สูงจากพื้น ๑๐ ซม. เป็นอย่างน้อย 
(๔) เหล็กรูปพรรณทั้งหมด  ให้ทาสีรองพื้นด้วยสีกันสนิมก่อน   แล้วทาสี
น้ํามันอีกสองชั้นเสมอ 
(๕) งานสีเป็นเรื่องละเอยีดอ่อน  การใช้สีอื่นแทนสีที่กําหนดไว้  ผู้รบัจ้างต้อง
ส่งตัวอยา่งสีให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและให้ความเห็นชอบก่อนนาํไปใช้ทุกครั้ง 
สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ( SANITARY WARES  &  ACCESSORIES ) 
(๑) ตรวจดวู่าเป็นผลิตภัณฑ์จาก  AMERICAN STANDARD ( อเมริกัน   
แสตนดารต ) , COTTO ( คอตโต ้) , KARAT ( กะรัต ) 

 
 
(๒) ตรวจดูเนื้อกระเบื้องเคลือบ  ขนาด  ชนิดของอุปกรณ์ว่าถกูต้อง 
(๓) ตรวจดูมิติ  ระยะ  สูง/ต่ า-ห่าง/ชิด  ที่สุขภัณฑ์ติดตัง้วา่ถกูต้องตามแบบ
หรือไม่ 

 

 
๖๓. สุขภัณฑ์และอุปกรณ์  
( SANITARY WARES &  
ACCESSORIES ) 

 (๔) ตรวจดูวัสดุประกอบการติดตั้ง เช่น ปูนซีเมนต์  ปูนยาแนววา่ได้
มาตรฐานและท าถูกต้องเรยีบร้อยหรือไม่ 
(๕) ตรวจดูการเชื่อมต่อสุขภัณฑก์ับท่อ  ว่าไม่มีรอยน้ ารั่วซึม  และถูกต้อง

 
 
 



 เรียบร้อยหรือไม ่

 
(๖) ตรวจดูท่อน้ า  เข้า-ออก   ท่อระบายอากาศวา่มีการติดตั้งให้ถกูต้อง 
(๗) ต้องตรวจดจูุดติดตัง้  จุดท ารูฝังท่อ  การฝังพุกตา่ง ๆ  ก่อนท าการเท
คอนกรีต 
(๘) ตรวจดูการต่อเชื่อมสุขภัณฑ์  อย่าใหม้ีเศษวัสดอุุดตัน  ก่อนท าการวาง
สุขภัณฑ ์
(๙) ตรวจดูแนวการเดินท่อต่าง ๆ    ท่อน้ าทิ้งให้ต่อลงอีกท่อหนึง่  ห้าม
รวมกันกับท่อปัสสาวะอุจจาระ 
(๑๐) ตรวจดกูารเดินท่อเขา้มมุตา่ง ๆ  ห้ามใช้ข้อต่องอ ๙๐๐  ให้ใช้ข้อต่อโค้ง 
๔๕๐ 

 
 

๖๔. ระบบกันน้ าซึม  
( WATERPROOFMENT ) 

ผู้ควบคุมงานกํากับดูแลการติดตัง้โดยผู้ชาํนาญงานของ  บริษัทผู้ผลิต  และ
ให้เป็นไปตามแบบรปูรายการและสัญญาที่ก าหนด  พร้อมมีใบรับประกัน
จากทางบริษัทผู้ผลิตสินค้า 

๖๖. เครื่องสูบน้ า (WATER PUMP ) เครื่องสูบนํ้า ( WATER PUMP ) 
(๑) ตรวจดู  ชื่อผลิตภัณฑ์สินคา้ หรือ  BRAND NAME  ให้ถูกต้องตรง
ตามที่ผู้วา่จา้ง  อนุมตัิและให้ความเห็นชอบแล้ว 
(๒) ตรวจดู  ชนิด  ขนาด  และความสามารถ  ของเครื่องสูบน้ าให้ได้ตรง
ตาม Specification ตามในตารางความสามารถและคู่มือ  ที่มากบั
ผลิตภัณฑ์สินค้า 

 

๖๗. ประตูน้ า ( GATE VALVE ) ประตูน้ําแบบ GATE VALVE  ใหต้รวจดูดังต่อไปนี้.- 
(๑) ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนหรือเป็นของเก่าเก็บ 
(๒) ตรวจดูถ้าในกรณีท่ีแบบมิไดร้ะบุขนาด  และชนิดไว้  ใหถ้ือวา่ขนาด
ประตูน้ําที่จะติดตัง้มีขนาดเท่ากบัขนาดท่อที่ต่อบรรจบ ณ จดุนั้น 
(๓) ตรวจดูวา่ประตูน้ําทกุขนาดต้องเป็นแบบล้ินเดี่ยว ( SOLID WEDGE ) 
หรือล้ินคู่ ( DOUBLE WEDGE ) ก้านล้ินไม่ยก ( NON-RISING STEM ) 
บังคับกา้นล้ินให้ปิด-เปิดด้วยพวงมาลัย ( HAND WHEEL ) 
(๔) ตรวจดูประตูน้ําขนาด  Ø ๕๐ มม. ( ๒" )  และเล็กกวา่  ต้องใช้ชนิดตัว

 
 
 
 



๖๙. เครื่องยึดเหนี่ยวและอุปกรณ์
ท่อ 

เรือน  ฝาครอบเรือน  ล้ิน และก้านทําด้วยทองเหลือง ( BRONZE ) ชั้น
ความดันใชง้าน ๑๒๕ ปอนด์ ปลาย ๒ ข้างสามารถต่อบรรจบท่อทั้งสองข้าง
คุณสมบตัิได้มาตรฐานตาม มอก.ปัจจุบัน 
(๕) ประตูน้าํขนาด  Ø ๘๐ มม.( ๓" )  และใหญ่กวา่ ตรวจดวู่าตวัเรือนทํา
ด้วยเหล็กหล่อ ( CAST IRON ) ปลายทั้งสองด้านของประตูน้ําเปน็แบบ
หน้าจานชั้นความดันใช้งาน ๑๔ กก./ซม.๒ สําหรับท่อขนาด  Ø ๓๐๐ มม. 

 (๔) ตรวจดูท่อที่ติดตั้งในแนวดิ่ง ต้องมกีารยดึหรือรัดท่อใหม้ั่นคงทุกชั้น 

 
 
(๕) ตรวจดูวา่เมื่อท่อเป็นจากแนวดิ่งเป็นแนวราบ มีการติดตั้งเครือ่งรองรับ
ท่อหรือไม่ 

๗๐. วาล์วอากาศ ( AIR VALVE ) วาล์วอากาศ ( AIR VALVE )  ตรวจดงัต่อไปนี้.- 
(๑) เป็นของใหม่ไม่เคยถกูใช้งานมาก่อน  และไม่เป็นของเกา่เก็บจนส่วน 
ใด ๆ ได้รับความเสียคุณสมบตัิใช้งาน 
(๒) ตรวจคุณลักษณะอื่น ๆ พร้อมทั้งการติดตั้งว่าเป็นไปตามแบบกําหนด 

 



๗๑. มาตรวัดน้ า(WATER METER ) มาตรวัดน้ํา ( WATER METER )  ตรวจสอบรายละเอียดดังต่อไปนี้.- 
(๑) มาตรวดัน้ําในโครงการ ฯ  ในเขต  กทม. ต้องมีคุณสมบตัิตาม
ข้อกําหนด  กปน. 
(๒) มาตรวัดน้าํในโครงการ ฯ  ในส่วนภูมิภาค  ต้องมคีุณสมบัติของมาตร
ตามข้อกําหนด  กปภ. 
(๓) สําหรับมาตรวัดน้าํชนิด  MULTI-JET  TYPE  มีคุณสมบัติไดม้าตรฐาน
ตาม มอก.ปัจจุบัน  หรือเทียบเทา่ 

๗๒. ฟุตวาลว์ ( FOOT VALVE ) 
๗๓. ท่อกันกลิน่ ( TRAP ) 

ฟุตวาล์ว ( FOOT VALVE )  ตรวจสอบดังนี.้-  
คุณสมบัติของ FOOT VALVE ดงัต่อไปนี.้- 
(๑) ต้องเป็นแบบปิดสนมิมีอัตราการดูดผา่นของน้าํเทา่ขนาดเส้นท่อ 
(๒) กา้นนําร่องและปลอกอัด  ทาํจากวัสดชุนิดเดียวกันกับบา่วาล์ว  และล้ิน
วาล์ว 
(๓) บา่วาล์วกันน้าํรั่วทําด้วย BUNA-N 
(๔) ตะแกรงทาํดว้ยสเตนเลสชนดิ BASKETO 
(๕) ขนาด  Ø ๓" หรือเล็กกว่า  ทาํด้วยทองเหลือง 
(๖) ขนาด  Ø ๔" หรือใหญ่กว่า  ทําด้วยเหล็กหล่อ 
ตรวจดูวา่ท่อกันกล่ินของรูน้าํทิ้งพื้นเป็นแบบเปิดตรวจระบายตะกอนได้ 

 (๓) ชนิดทองเหลืองใช้ตดิตามจดุต่าง ๆ ทั่ว ๆ ไปตามแบบกาํหนด 
(๔) ชนิดทองเหลืองปลายต่อสายยางได้  ให้ใช้สําหรับรดน้ําหรือติดตัง้ตาม
จุดที่แบบกาํหนด 
(๕) ตรวจดูคุณภาพ  คุณสมบตัิใช้งานของก๊อกน้ําทุกตัว  โดยทดลองปิด
เปิดใช้งานจริง  

 
 
๗๖. ท่อเปิดส าหรับท าความสะอาด 
( CLEAN-OUT ) 

ท่อเปิดสําหรับทําความสะอาด ( CLEAN-OUT ) 
(๑) ตรวจดวู่า  สําหรับท่อส้วม  ท่อปัสสาวะ  ได้ใชจุ้ดเกลียวทองเหลือง 
ประกอบเกลียวท่อทองเหลือง ( CLEAN-OUT PLUG ) 
(๒) สําหรับท่อระบายตา่ง ๆ  ใหใ้ช้ PLUG หรือ CAP เป็นเหล็กอาบสังกะสี
ขนาดเทา่ท่อระบายน้ํา 
(๓) ตรวจดูการติดตัง้ CLEAN-OUT ว่าครบและตรงตามแบบกําหนดในผัง 
(๔) ถา้พิจารณาแล้วเห็นควรติดตั้งเพิม่ตามหลักวชิาการที่ดี  ก็สามารถส่ังผู้
รับจ้างได ้
(๕) ถา้ส่ิงแวดล้อมหรือภูมิประเทศบังคับ  ทําให้ไม่สามารถวางติดตั้ง 
CLEAN-OUT ได้ตามในผังหรือแบบต้องปรึกษาขอความเห็นชอบจากผู้
ควบคมุงานเสียก่อน 
(๖) ตรวจดวู่าท่อท่ีวางลึกได้ตามกําหนดในแบบ 



(๗) ทุกครั้งก่อนนาํท่อไปติดตัง้  ต้องใหม้ีการทําความสะอาดท่อ  และ
อุปกรณ์ประกอบ 
(๘) ทุกครั้งที่ตดัท่อต้องตบแตง่ปลายท่อใหเ้รียบร้อย 
(๙) หา้มใช้วัสดุอื่นนอกจาก PIPE JOINT COMPOUND ทาเกลยีวท่อดา้น
นอกโดยรอบ  หรือใช้  TAPE  P.V.C. พันเกลียวท่อขันยึดให้แน่นไม่ให้นํ้า
รั่วซึมได ้
(๑๐) ห้ามใช้ท่อทําเกลียวยาวประกอบแป้นเกลียว ( LONG SCREW-AND-
NUT ) แทนยูเนียน 
(๑๑) ยเูนียนหน้าแปลน  ยีโบลท์  และเหล็กรัด  ต้องมีปะเก็นยางกนันํ้ารั่ว
อย่างดี  อัดแน่นสม่ําเสมอ 
(๑๒) ตรวจดูวา่การเจาะท่อเมน  เพื่อต่อท่อแยกระยะต้องห่างกัน ๑.๐๐ ม.  
ตามความยาวของท่อเมน  และรูท่ีเจาะต้องมีขนาดเท่ากับท่อท่ีจะต่อแยก 
(๑๓) ตรวจดูข้อโค้งทุกแห่งของทอ่ซีเมนต์ใยหินขนาด  Ø ๑๐๐ มม. ขึ้นไป 
ต้องมีแท่นคอนกรีตรองรับตามแบบหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม. 

๗๗. การวางท่อทั่วไป การวางท่อท่ัวไป 
(๑) ตรวจดแูนวการวางท่อให้ตรงกับแบบท่ีกําหนด  ถา้ภูมิประเทศบังคับ  
ไม่สามารถวางได้ตามแบบ  ผู้รับจ้างต้องปรึกษาผู้ควบคมุงาน 
(๒) ตรวจดูความลึก  วา่วางท่อลึกได้ตามแบบกําหนด  สําหรับท่อแต่ละ
ชนิด 
(๓) ตรวจดูวา่ผู้รับจ้างได้ทําความสะอาดท่อและอุปกรณ์  ก่อนทาํการวาง
ท่อทุกชนิด 
(๔) ตรวจดูเกลียวท่อเหล็กสงักะสี  ว่าไม่ชํารดุ และห้ามใชว้ัสดุใด ๆ พัน
เกลียวท่อ ให้ใช้  PIPE JOINT COMPOUND ทาเกลียวดา้นนอกโดยรอบ 
หรือใช้  TAPE  P.V.C. พันเกลียวท่อเท่านั้น  แล้วจงึขันยึดแน่นไมม่ีน้ํารั่วซึม
ได้ 

 
 
 
 

 (๕) การตรวจสอบความดันน้ําในท่อ ให้ผู้รับจ้างทาํการทดสอบความดันนํ้า
ในท่อด้วย HYDROSTATIC PRESSURE TEST  โดยกักน้ําไว้ภายในท่อที่
จะทําการทดสอบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ ๒๔ ชม.  ใหใ้ช้แรงดันในการทดสอบ
ไม่น้อยกวา่ ๖ กก./ซม.๒ และคงความดันนี้ไว้ไม่น้อยกวา่ ๒ ชม. 

( การกลบท่อ ) การกลบท่อ 
(๑) ตรวจดกูรรมวิธกีารกลบท่อให้เกิดความมั่นคง แข็งแรง 
(๒) ทาํการตรวจสอบความดันนํ้าให้ได้มาตรฐานก่อนการกลบท่อ 
(๓) ตรวจดูวา่ดินที่ใช้กลบท่อ  ตอ้งย่อยให้เป็นก้อนเล็ก ๆ และกลบเป็นชั้น ๆ 
หนาไม่เกินชั้นละ ๒๐ ซม. ให้กระทุ้งแน่นจนถงึระดับดินเดิม 
(๔) ส าหรับท่อซีเมนต์ใยหิน  ชั้นแรกให้กลบดว้ยทรายก่อน  หนาอย่างน้อย 

 
 
 



๑๐ ซม. 
๗๘. ระบบบ าบัดน้ าเสีย  
( WASTEWATER TREATMENT 
SYSTEM ) 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย  (  WASTEWATER  TREATMENT  SYSTEM  ) 
(๑) ตรวจดู PUMP น้ า  และอุปกรณ์ประกอบ  คุณลักษณะอื่น ๆ พร้อมทั้ง
การติดตั้งว่าเป็นไปตามแบบก าหนด 
(๒) ผลทดสอบของน้ าทิ้ง  เมือ่วัดค่า  “ BOD๕ ”  ของน้ าเสียแล้ว  ต้องไม่
เกิน ๖๐ มก./ลิตร 
(๓) ตรวจดูผลทดสอบน้ าทิ้ง  โดยใชว้ิธีวเิคราะห์ให้ไดค้่ามาตรฐานตามใน
ตารางต่อไปนี้.- 

 
 

 
ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

มาตรฐานคุณภาพ
น้ าทิ้ง 

หน่วย เกณฑ์ก าหนดสูงสุดตามประเภท
มาตรฐานควบคมุการระบายน้ าทิ้ง 

วิธีวเิคราะห ์

ก. ข. ค. ง. 
๑. ค่าความเป็นกรด
ด่าง ( pH ) 

มก./ดม.๓ ๕ - ๙ ๕ - ๙ ๕ - ๙ ๕ - ๙ ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและดา่งของ
น้ า ( pH Meter ) 

๒. บี โอ ดี ( BOD ) มก./ดม.๓ ไม่เกิน 
๒๐ 

ไม่เกิน 
๓๐ 

ไม่เกิน 
๖๐ 

ไม่เกิน 
๙๐ 

ใชว้ิธีการ Aside Modification ที่
อุณหภูมิ ๒๐๐C  เป็นเวลา ๕ วัน 
ติดต่อกันหรือวิธีการอื่นที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษใหค้วาม
เห็นชอบ </TD> 

 
 

มาตรฐานคุณภาพ
น้ าทิ้ง 

หน่วย เกณฑ์ก าหนดสูงสุดตามประเภท
มาตรฐานควบคมุการระบายน้ าทิ้ง 

วิธีวเิคราะห ์

ก. ข. ค. ง. 
๓. ปริมาณสาร
แขวนลอย  
( Suspended 
Solids ) 

มก./ดม.๓ ไม่เกิน 
๓๐ 

ไม่เกิน 
๔๐ 

ไม่เกิน 
๕๐ 

ไม่เกิน 
๖๐ 

กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว ( Glass 
Fiber Filter Disc ) 

๔. ปริมาณสารท่ี
ละลายที่เพิ่มขึ้นจาก
น้ าใช ้

มก./ดม.๓ ไม่เกิน 
๕๐๐* 

ไม่เกิน 
๕๐๐* 

ไม่เกิน 
๕๐๐* 

ไม่เกิน 
๕๐๐* 

ระเหยแหง้ที่อุณหภูมิ ๑๐๓ - ๑๐๕๐C
ในเวลา ๑ ชม. 

๕. ปริมาณตะกอน
หนัก ( Settleable 
Solids ) 

มก./ดม.๓ ไม่เกิน 
๐.๕ 

ไม่เกิน 
๐.๕ 

ไม่เกิน 
๐.๕ 

ไม่เกิน 
๐.๕ 

วิธีการกรวยอมิฮอฟ์ ( Imhoff Cone ) 
ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ ซม.๓ ในเวลา ๑ 
ชม. 



๖. ที เค เอ็น ( TKN ) มก./ดม.๓ ไม่เกิน 
๓๕ 

ไม่เกิน 
๓๕ 

ไม่เกิน 
๔๐ 

ไม่เกิน 
๔๐ 

วิธีการเจลดาห์ล ( Kjeldahl ) 

๗. ออร์แกนิก – 
ไนโตรเจน ( Organic 
- Nitrogen ) 

มก./ดม.๓ ไม่เกิน 
๑๐ 

ไม่เกิน 
๑๐ 

ไม่เกิน 
๑๕ 

ไม่เกิน 
๑๕ 

 

๘. แอมโมเนีย – 
ไนโตรเจน 
 ( Ammonia - 
Nitrogen ) 

มก./ดม.๓ - - ไม่เกิน 
๒๕ 

ไม่เกิน 
๒๕ 

 

๙. น้ ามันและไขมัน  
( Fat , Oil and 
Grease ) 

มก./ดม.๓ ไม่เกิน 
๒๐ 

ไม่เกิน 
๒๐ 

ไม่เกิน 
๒๐ 

ไม่เกิน 
๒๐ 

วิธีการสกดัดว้ยตวัท าละลายแล้วแยก
หาน้ าหนักของน้ ามันและไขมัน 

๑๐. ค่าซัลไฟต์  
( Sulfide ) 

มก./ดม.๓ ไม่เกิน 
๑.๐ 

ไม่เกิน 
๑.๐ 

ไม่เกิน 
๓.๐ 

ไม่เกิน 
๔.๐ 

วิธีการไตเตรต ( Titrate ) 

 
ลักษณะงาน รายการที่ต้องตรวจ 

ถังบ าบัดน้ าเสีย ( SEWAGED 
TREATMENT  TANK / SEPTIC 
TANK ) 

ถังบ าบดัน้ าเสีย ( SEWAGED  TREATMENT  TANK / SEPTIC  TANK ) 
(๑) ตรวจดู  ชื่อผลิตภัณฑ์สินคา้ หรือ  BRAND NAME  ให้ถูกต้องตรง
ตามที่ผู้วา่จา้ง  อนุมตัิและให้ความเห็นชอบแล้ว 
(๒) ตรวจดู  ชนิด  ขนาด  และความสามารถ  ของถังบ าบัดน้ าเสียให้ได้ตรง
ตาม Specification ตามในตารางความสามารถหรือคู่มือ  ที่มากบั
ผลิตภัณฑ์สินค้า 
(๓) ผลิตภัณฑ์สินค้า  ต้องได้มาตรฐานตาม มอก.ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
( มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ) 
( การเทยีบเทา่วัสดุ ) 

(๖) มาตรฐานผลิตภัณฑ ์
      ๑) ตามมาตรฐาน  ว.ส.ท. หรือ  NFPA , IEC , NEC 
      ๒) ถ้าไม่มั่นใจในรายละเอียด  ผู้รับจ้างต้องทํา SHOP DRAWING  
ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาเห็นชอบก่อนด าเนินการใด ๆ 
      ๓) แบบการติดตั้งจริง  ผู้รับจา้งต้องเสนอขออนมุัติก่อนส่งมอบงานงวด
สุดท้าย 
     ๔) วัสดุอุปกรณ์ท่ีกําหนดในแบบรูปรายการและสัญญาต้องมี มอก.  
และเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
      ๕) วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ  ให้เป็นไปตาม  ANSI , BS , DIN , IEC , JIS , 
NEMA , NESC , NRDA , UL  และ  VDE 
(๗) การเทยีบเท่าวัสดุและอุปกรณ์ 



     ๑) กรณีหาวัสดุอุปกรณ์ไม่ไดต้ามแบบกําหนดต้องเสนอขอใชว้ัสดุ
อุปกรณ์เทียบเทา่  โดยชี้แจงเปรียบเทียบรายละเอียด ( คุณภาพ/ราคา/ 
ข้อพิสูจน์/ขอความเห็นชอบ จาก ยย.ทบ. ) 
     ๒) ค่าใชจ้่ายในการทดสอบคณุภาพ  ตกเป็นภาระของผู้รับจ้าง 
     ๓) การขออนมุัติใช้วัสดุเทียบเท่า  ผู้รับจ้างต้องคํานวณเวลาเพื่อให้ทัน
กับเวลาในสัญญา  จะถือเป็นข้ออ้างเพื่อเป็นการให้ทางราชการขยาย
ระยะเวลาของสัญญาไม่ได ้

( การตรวจสอบและ  ทดสอบไฟฟ้า ) 
( วัสดุอุปกรณ์ท่ีน ามาใชง้าน ) 

(๘) การตรวจสอบและทดสอบไฟฟ้า 
     ๑) เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ  ผู้รับจา้งต้องด าเนินการทดสอบการท างานของ
ระบบ  ตามมาตรฐานท่ีระบุโดยมีผู้แทน ยย.ทบ. เข้าร่วมการทดสอบด้วย 
     ๒) ความเสียหายทีเ่กิดจากการทดสอบ  ให้เป็นภาระรับผิดชอบของ 
ผู้รับจ้าง 
     ๓) ผู้รับจ้าง  ต้องจดัให้มีปา้ยแสดงแผงควบคมุตามที่ผู้วา่จ้างเห็นว่า 
จ าเป็น 
     ๔) ผู้รับจ้าง  ด าเนินการฝึกอบรมเจา้หน้าที่ของผู้ว่าจ้างใหเ้ข้าใจในการ
ท างาน  และการปรนนิบัติบํารงุรักษาอุปกรณ์ได้เป็นอยา่งดี 
     ๕) การรับประกันวัสดุอุปกรณ์  ให้เป็นไปตามทีก่ําหนดในสัญญา 
(๙) ข้อกําหนดงานระบบไฟฟ้าภายใน 
     ๑) งานระบบไฟฟ้าภายในครอบคลุมเฉพาะภายในอาคาร  ไฟสนาม 
ในบริเวณอาคาร  และสายเมนที่เดินไปยังมาตรวดั 
     ๒) การไฟฟ้า  จะเป็นผู้ต่อสายเมนเข้ากับมาตรวัด  ตามรายละเอียด 
ที่กําหนดในแบบ 
     ๓) สายไฟฟ้าทั้งหมดที่น ามาใช้  ต้องเป็นชนิดทองแดง หุ้มฉนวน P.V.C. 
ที่ได้มาตรฐานตาม มอก.ปัจจุบัน เช่น  BANGKOK CABLE , THAI 
YAZAKI , PHELPS DODGE 
     ๔) สายไฟทองแดงหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลีเอสทีลีน ๖๐๐ V ๙๐๐ C  
ที่ได้มาตรฐานตาม มอก.ปัจจุบัน 
     ๕) การเลือกใช้สายไฟใหใ้ช้สตีามทีก่ําหนด  ดงัต่อไปนี้.- 
          ๑. เฟส    A ใช้     สีแดง 
         ๒. เฟส    B ใช้     สีเหลือง 
         ๓. เฟส    C ใช้     สีน้ าเงิน 
          ๔. ตัวน าศูนย์    N  ใช้     สีขาว  หรือ  เทา 
         ๕. สายดิน    G ใช้     สีเขียว  หรือ  สีเขียวคาดเหลือง 
         ๖) ชนิดของสายไฟฟ้าหากมิได้กําหนดอย่างอื่นใหใ้ช้  ดงัต่อไปน้ี.-  
              ๑. วงจร  ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒๐ V  ให้ใช้สายไฟแรงดัน  



๓๐๐ V ๗๐๐ C 
              ๒. วงจร  ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒๐/๓๘๐ V  ให้ใช้สายไฟแรงดัน 
๗๕๐ V ๗๐๐ C 
              ๓. สายไฟฟ้าเดินลอยใช้สาย  VAF 
              ๔. สายไฟฟ้าร้อยท่อ  หรือรางเดินสาย ( CABLE TRAY ) ใช้สาย  
THW. 
              ๕. สายไฟฟ้าร้อยท่อฝังดิน  หรือฝังดินโดยตรงใช้สาย  NYY หรือ  
XLPE 
              ๖. สายวงจรยอ่ยใช้ขนาด ๒.๕ มม.๒ ใชก้ับสวิทช์ ๑๕ AT 
              ๗. สายย่อยขนาด ๔ มม.๒ ใชก้ับสวิทช์อตัโนมัติ ๒๐ AT 
              ๘. ในกรณีเดินสายร้อยท่อ  สายแยกจากวงจรย่อยเข้าเตา้รับ 
ดวงโคมไฟฟ้า  พัดลมใหใ้ช้สายขนาด ๑.๕ มม.๒ 

             ๙. ในกรณีเดินสายลอย  สายแยกจากวงจรเขา้เตา้รับดวงโคม
ไฟฟ้า  พัดลม  ให้ใช้สายขนาด ๒.๕ มม.๒ 
(๑๐) ท่อร้อยสายไฟฟ้าและวัสดเุดินสายอื่น ๆ 
         ๑) ท่อเหล็กอาบสังกะสีใชท้ี่ได้มาตรฐานตาม มอก.ปัจจุบัน เช่น  
MARUICHI , MATSUSHITA , TAS , CDC , NATIONAL 
         ๒) ท่อเหล็กชุบสังกะสีหนาและหนาปานกลาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่เล็กกวา่ ๑/๒" 
         ๓) ท่อโลหะบางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เล็กกวา่ ๑/๒" 
         ๔) ท่อโลหะอ่อนชนิดโค้งงอได้หากใช้ในท่ีมีความชื้นต้องมปีลอก
พลาสติกหุ้มภายนอกอีกชั้นหนึ่ง 
         ๕) ท่อ  P.V.C.  ร้อยสายต้องใช้ที่ได้มาตรฐานตาม มอก.ปัจจุบัน 
         ๖) ท่อ  PE. และท่อ  PB. ต้องได้รับความเห็นชอบจาก  ผู้ออกแบบ  
ก่อนนํามาใช ้
แผงสวิทช์ไฟฟ้า  ตรวจดดูังนี้.- 
(๑) แผงสวิทช์แรงต่ําต้องได้มาตรฐาน S.I.M. , ABB , SQUAR D , 
MERLIN GERIN , TIC  และอื่น ๆ 
(๒) แผงสวิทช์แรงต่ํา  แรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๔๑๖/๒๔๐ โวลท ์๓ เฟส ๔ 
สาย 
(๓) ถา้ในแบบรูปมิได้กาํหนดแผงสวิทช์แรงต่ํา  ให้ใช้พิกัดกระแสลัดวงจร  
ไม่น้อยกวา่ ๕๐ KA  ที่พิกัดแรงดนัใช้งาน 
(๔) ตูแ้ผงสวิทชแ์รงต่าํ  ต้องใช้แบบโมดูลลาร์ซิสเต็ม  โดยโมดูล ๒๐๐ มม. 
ทั้งด้าน  กว้าง สูง ลึก 
(๕) ตวัตู้แผงสวิทช์แรงต่าํ  ทําจากเหล็กหนา ๓ มม. ส่วนฝาตูใ้ช้เหล็กขนาด 



๑.๖ มม. 

๘๐. แผงสวิทชไ์ฟฟ้า  



๘๒. เซฟตี้สวทิช์ ( SAFETY 
SWITCH ) 
( สวิทช์  และเตา้รับ ) 

เซฟตี้สวิทช์ ( SAFETY SWITCH ) 
(๑) เซฟตี้สวิทช์ที่ติดตั้งภายใน  ต้องมคี่าระดับการป้องกัน  IP๓๑ 
(๒) เซฟตี้สวิทช์ที่ตดิตั้งภายนอก  ต้องมีคา่ระดับการป้องกัน  IP๓๔ 
(๓) การผลิตต้องได้มาตรฐาน  อาทิเช่น  SQUARE D , ABB , Cutler-
Hammer  และอื่น ๆ 
(๔) ตรวจดูวา่ฟิวส์และขัว้รับฟิวสต์้องรวมอยูใ่นกล่องเดียวกัน 
(๕) ตรวจดูวา่พิกัด  และกระแสของฟิวส์ต้องไม่สูงกว่าขัว้รับฟิวส์ 
(๖) ตรวจดคูอนแทคเตอร์วา่ได้มาตรฐาน  อาทิเช่น  Telemechanique , 
ABB , Cutler-Hammer 
(๗) คอนแทคเตอร์สําหรับคาพาซเิตอร์ต้องมีคุณสมบตัิดงันี้  ประเภทการใช้
งาน ACI , พิกัดแรงดัน ๓๘๐ V ๕๐ Hz , แรงดันคอยล์ ๒๒๐ V หรือ ๓๘๐ 
V ๕๐ Hz , พิกัดของคอนแทคเตอร์ไม่ต่ํากว่า ๑.๕ เทา่  ของกระแสคาพาซิ
เตอร ์
(๘) ตรวจดูคอนแทคเตอร์สําหรับไฟฟ้าแสงสว่าง  หรือเครื่องทาํน้ําร้อนต้อง
ได้ตามเกณฑก์ําหนด 
(๙) ตรวจดูคอนแทคเตอร์สําหรับมอเตอร์สตาร์ทเตอร์  ต้องมีคุณสมบัติตาม
แบบที่กําหนด 



๘๕. การเดนิสายไฟและการตดิตั้ง 
ระบบไฟฟ้าภายใน 

การเดินสายไฟและการติดตัง้ระบบไฟฟ้าภายใน 
(๑) การเดินสายลอย ( SURFACE WIRING ) ใช้สายไฟหุ้มด้วย  P.V.C.  
ชนิด  VAF  ทนแรงดัน ๓๐๐ V  ๗๐๐C ที่ได้มาตรฐานตาม มอก.ปัจจุบัน 
(๒) ดวู่าการเดินสายต้องตึง  และตรง  หักเล้ียวมุมฉาก  วางชั้นแนวเดยีว
ห้ามทับซ้อนกัน  และมเีข็มขดัรัดระยะไม่เกิน ๑๐ ซม. 
(๓) การต่อสายไฟให้ทําที่สวิทช์  และเต้ารับ 
(๔) การเดินสายไฟ  บนฝ้าเพดาน  ฝังในผนังและพ้ืน  ต้องใช้สายไฟฟ้า
ทองแดงหุม้ดว้ยฉนวน  P.V.C.  ชนิด  THW. ทนแรงดัน ๗๕๐ V  ๗๐๐ C  ที่
ได้มาตรฐานตาม มอก.ปัจจุบัน 
(๕) ตรวจขนาดท่อทีใ่ช้ร้อยสาย  ว่ามขีนาดตรงตามทีก่ําหนด 
(๖) การยึดท่อ , การยึดท่ออ่อนกบัโครงสร้าง  ถูกตอ้งตามระยะทีก่ําหนด 

๘๖. กล่องตอ่สาย /กลอ่งดงึสาย กล่องต่อสาย / กล่องดึงสาย  ใหท้าสีดังนี.้- 
(๑) ระบบไฟฟ้า                         สีส้ม 
(๒) ระบบโทรศัพท์                     สีเขียว 
(๓) ระบบสัญญาณอคัคีภัย        สีแดง 
(๔) ระบบอื่น ๆ                          ตามระบบก าหนด 

๘๗. ขนาดสายไฟแยกเข้าดวงโคม/
เต้ารับ 

ขนาดสายไฟแยกเข้าดวงโคม/เตา้รับ    สายไฟแยกเขา้ดวงโคมหรือสวิทช์
ปิด-เปิด  ให้ใช้ขนาด ๑.๕ มม.๒ตอ่ ๑ จุด  ต่อ ๑๐๐ วัตต์  และสายแยกใต้
เต้ารับไฟฟ้าให้ใช้สายขนาด ๒.๕ มม.๒ ต่อ ๑ จุด  เว้นแต่แบบระบเุป็นอย่าง
อื่น 

๘๘. ระยะสูงของการตดิตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

ระยะสูงของการตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า 
(๑) ดวงโคมสําหรับห้องพักสงูจากพื้น  ๒.๕๐ ม. 
(๒) สวิทช์ปิด-เปิดสูงจากพื้น ๑.๓๐ ม. 
(๓) เต้ารับไฟฟ้าสงูจากพื้น ๓๐ ซม. 
(๔) แผงควบคุมไฟฟ้าประจําอาคารสูงจากพื้น ๒.๐๐ ม. 
(๕) มเิตอรว์ัดจาํนวนหน่วยไฟฟ้าสูงจากพื้น ๒.๐๐ ม. 
(๖) ดกูารเดินสายดินเขา้ดวงโคมให้ถูกต้อง 
(๗) ตรวจตราให้มีสายเมนรอการเชื่อมโยงกับเมนภายนอกที่เสาไฟฟ้าด้วย
สายขนาด  และชนิดเดียวกันกับสายเมนรวมของอาคาร 
(๘) หากอาคารห่างจากเสาเมนไฟฟ้าภายนอกเกิน ๓๐ ม.  ต้องปกัเสา
คอนกรีตตามมาตรฐานของการไฟฟ้าเพิ่ม 
(๙) ขนาดสายดินหากแบบไม่กาํหนดให้มีขนาดตามตาราง 
(๑๐) รายการอื่น ๆ ควบคุมให้ไดม้าตรฐานและตามแบบทีก่ําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๙. การติดตัง้และเดนิสายไฟฟ้า
แรงต่ าภายนอกอาคาร 

การติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าแรงต่ําภายนอกอาคาร   ให้ใช้วัสดุอปุกรณ์และ
วิธีการติดตัง้ดงัต่อไปนี ้



 (๑) ใช้สายไฟฟา้ทองแดงเดี่ยวหุม้ P.V.C. แรงดัน ๗๕๐ V ๗๐๐ C  ที่ได้
มาตรฐานตาม มอก.ปัจจุบัน  และตามแบบ 
(๒) เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงตามมาตรฐานการไฟฟ้า 
(๓) ชุดโยงยึดเสาดว้ยแรงต่ําตามมาตรฐานการไฟฟ้า 
(๔) ดวงไฟโคมถนน  โดยตามกาํหนดในแบบดวงไฟใช้ฟลูออเรสเซนต์ ๔๐ 
วัตต์  หลอดบัลลาสต์สตาร์ทเตอร์ที่ได้มาตรฐานตาม มอก.ปัจจุบนั 
(๕) สวิทช์ไฟถนนใช้  PHOTO ELECTRIC CELL  หรือแบบนาฬกิาตัง้  
ตามแบบกําหนด 
(๖) D-FUSE  บริเวณดวงโคมไฟถนนต้องเป็นชนิดกันนํ้า 

 
 
 
 
 

๙๐. ข้อก าหนดการเดนิสายไฟฟ้า
แรงต่ านอกอาคาร 

ข้อกําหนดการเดินสายไฟแรงต่ําภายนอกอาคาร 
(๑) ก่อนปักเสาต้องตรวจดูวา่เปน็ไปตามกาํหนดในผังหรือไม่ ( ถอืผังเป็น
สังเขปแตเ่วลาปกัจรงิให้ยดึถือพืน้ท่ีก่อสร้างกาํหนดจดุแน่นอน ) 
(๒) ดวู่าเสาไฟทุกต้นไดม้ีการเทคอนกรีตหุ้มโคนห่างจากเสา ๐.๒๕ ม. ลึก
ไปในดิน ๐.๕๐ ม. 
(๓) ให้สายไฟเดี่ยวเดินพาดสายไปบนลูกถ้วย พันยึดด้วยลวดมัดสาย 
เรียบร้อย 
(๔) เมื่อต่อสายไฟฟ้าแล้ว  ตรวจดูว่าพันสายเรยีบร้อยหรือไม่ 
(๕) ไม่ยอมใหม้ีการต่อสายไฟระหว่างกลางช่วงเสา  แต่ใหต้่อสายไฟเข้ากับ
ลูกถ้วย  แล้วจึงต่อตามแบบมาตรฐาน ยย.ทบ. หมายเลข  ๒.๔๒๓๐ 
(๖) การต่อสายแยก  การยึดเสาเข้ากับลูกถว้ย  การต่อสายเชื่อมโยงจาก
อาคารเข้าสายเมน  ต้องเป็นไปตามก าหนดและมาตรฐานตามแบบ 
(๗) การตกท้องชา้งของสายไฟฟ้า ( SAG ) ระหวา่งเสาตามมาตรฐาน 
ของการไฟฟา้ 
(๘) สําหรับไฟฟ้า ๓ เฟส  ต้องควบคุมในการต่อไฟให้ปรับให้ BALANCE  
PHASE โดยแต่ละเฟสจะแตกตา่งกันไม่มากกว่า ๑๐% เว้นแต่แบบกําหนด
เป็นอย่างอื่น 

 
 
 
 
 
 
 

๙๑. การติดตัง้และเดนิสาย
ไฟฟ้าแรงสูง 

การติดตั้งและการเดินสายไฟฟ้าแรงสูง 
(๑) ตรวจว่าสายไฟฟ้าอลูมิเนยีมเกลียวเปลือยมคีุณภาพมาตรฐานตาม 
มอก.ปัจจุบัน  หรือไม ่
(๒) ตรวจว่าสายไฟฟ้าอลูมเินียมตีเกลียวเปลือยแกนเหล็กมคีุณภาพ 
มาตรฐานตาม มอก.ปัจจุบัน  หรือไม่ 
(๓) ตรวจเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงได้มาตรฐานของการไฟฟ้า  ขนาดความ
ยาวตามแบบ 
(๔) ตรวจไมค้อนต้องเป็นไม้เนื้อแข็งมาตรฐานตามแบบ 
(๕) ตรวจเหล็กยึดคอน ลูกถ้วยได้มาตรฐานตามแบบ 

 
 
 



 (๖) ตรวจดกูันไฟฟ้าแรงสงู ฟิวส์ตัดตอนและ GROUND ROD ได้มาตรฐาน
ตามแบบ 
(๗) ตรวจหม้อแปลงไฟฟ้าต้องใชห้ม้อแปลงของการไฟฟ้าเท่านั้น 
(๘) การปักเสาไฟต้องเป็นแนวตรงขนานกับถนนห่างจากไหลถนนไม่น้อย
กว่า ๕๐ ซม. 
(๙) ตรวจดูวา่เสาทกุต้นมกีารเทคอนกรีตหุ้มเสาไม่น้อยกวา่ด้านละ  
๐.๒๕ ม. และลึกลงไปในดิน ๐.๕๐ ม. 
(๑๐) ระยะหา่งของเสาไฟฟ้าแตล่ะต้นไม่มากกวา่ ๕๐ ม. ( กรณสีาย
อลูมิเนียมเปลือย ) 
(๑๑) ระยะหา่งเสาไฟฟ้าแต่ละตน้ ๑๐๐ ม. ( กรณีสายอลูมิเนียมเปลือย
แกนเหล็ก ) 
(๑๒) ตรวจดูวา่สายไฟฟ้าทีเ่ดินพาดอยู่บนลูกถ้วยซึ่งตรึงอยู่บนไมค้อน และ
ต้องพันยึดด้วย  TIE WIRE 
(๑๓) กรณตี่อสายไฟต้องต่อที่ไมค้อนสายเทา่นั้น  ห้ามต่อระหว่างช่วงเสา
เด็ดขาด 
(๑๔) ตรวจดูวา่การติดตัง้หม้อแปลง  มีการตดิตั้งกันฟ้าลง  และตัดตอนแรง
สูงด้วยหรือไม่  และตามมาตรฐานของการไฟฟ้าด้วย 
(๑๕) งานอื่น ๆ ให้ถอืตามมาตรฐานของการไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๒. พัดลม พัดลม 
(๑) ตรวจดู  ชื่อผลิตภัณฑ์สินคา้ หรือ  BRAND NAME  ให้ถูกต้องตรง
ตามที่ผู้วา่จา้ง  อนุมตัิและให้ความเห็นชอบแล้ว 
(๒) ตรวจดู  ชนิด  ขนาด  และความสามารถ  ของพดัลมให้ไดต้รงตาม 
Specification ตามในตารางความสามารถ และคู่มือ  ท่ีมากับผลิตภัณฑ์ 
สินค้า  และที่ได้มาตรฐานตาม มอก.ปัจจุบัน 
ชนิดของพดัลม 
๑. พัดลมติดเพดาน 
๒. พัดลมดูดอากาศ 
๓. พัดลมดูดควันไฟ 

 
 
 

๙๓. ระบบล่อฟ้าและไล่ฟ้า  
( LIGHTNING PROTECTION ) 
( สายล่อฟ้า ) 

ระบบล่อฟ้าและไล่ฟ้า ( LIGHTNING PROTECTION )  ตรวจดงันี้.- 
ผู้ควบคุมงานกํากับดูแลการติดตัง้โดยผู้ชาํนาญงานของ  บริษัทผู้ผลิต  และ
ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญาที่ก าหนด 
(๑) ระบบล่อฟ้าผลิตตามมาตรฐาน NESC อาทิเช่น  Furse , Alloy ,  
ABSO ฯลฯ 
(๒) เสาล่อฟ้าเป็นแท่งทองแดงกลมปลายแหลมตามแบบก าหนด 
(๓) หลักสายดินใช้แทง่ทองแดงขนาด  Ø ๕/๘"  ยาว ๓.๐๐ ม.  ปักลงใน 



 ดินลึก ๖๐ ซม. ( ต่อสายด้วยวิธเีชื่อมร้อน ) 
สายล่อฟ้า 
(๑) ตรวจดวู่าการติดตัง้เป็นไปตามแบบกาํหนด 
(๒) สายทองแดงทีน่าํมาใช้หากแบบไม่กําหนดให้ใช้ขนาด ๒๕ มม.๒ 
(๓) สายตวัน าเป็นทองแดงตเีกลยีวเปลือยสายน าลงดิน  ตลับเปน็ทองแดง
ขนาด ๕๐ มม.๒ 

 

๙๔. ระบบดับเพลิงในอาคาร 
( FIRE PROTECTION ) 

ระบบดับเพลิงในอาคาร ( FIRE PROTECTION ) 
(๑) ตรวจดวูัสดุท่อว่าต้องเป็น  ชนิดท่อเหล็กอาบสังกะสี ( GALVANIZED 
STEEL PIPE ) ชนิดต่อด้วยเกลียว ส่วนท่อส่งน้ าดับเพลิง ( FIRE PIPE )  
จะต้องเป็นท่อเหล็กอาบสังกะสี  ชนิดข้อต่อเกลียวให้ไดม้าตรฐาน  มอก. 
ปัจจุบัน  หรือ  BS ๑๓๘๗ - ๑๙๐๗ 
(๒) ตรวจดูอุปกรณ์ประกอบท่ีใชใ้นการเดินท่อส่งดับเพลิง  จะต้องเป็น
อุปกรณ์ประกอบท่อเหล็ก  ชนิดเดียวกับเหล็กหล่อเหนียวต่อด้วยเกลียวผิว
อาบสังกะสี  คุณสมบัติไดม้าตรฐานตาม มอก.ปัจจุบัน  หรือ  BS ๑๒๕๖ -
๑๙๖๘ 
(๓) AIR RELIEF VALVE ใหต้รวจดูวา่ต่อด้วย COPPER  ALLOY ส่วน 
SPRING ต้องท าดว้ย STANLESS STEEL รับแรงดันได้ไม่น้อยกวา่ ๒๕๐ 
ปอนด์/นิ้ว๒ 
(๔) ตูเ้ก็บอุปกรณ์ดับเพลิง  ใหต้รวจดวู่าชนิดของตู้ต้องเป็นส่ีเหล่ียมท าดว้ย
เหล็กแผ่นเบอร์ ๒๐, บนกระจกตอ้งมีค าวา่   “ FIRE ”   ตัวอักษรขนาดสูง 
๑๕ ซม. หนา ๕ ซม. ดว้ยสีแดง 
(๕) ต้องกาํกับดแูลการตดิตัง้โดยผู้ชํานาญงานของ  บริษัทผู้ผลิต  และให้
เป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญาที่กําหนด  พร้อมการทดสอบการ
ทํางานของระบบ  และระยะเวลา Service Metainace  ถ้าม ี

 
 
 
 

๙๕. หัวตอ่ดบัเพลิง หัวต่อดับเพลิง  ตรวจดูดงัต่อไปนี.้- 
(๑) ตรวจดวู่าการติดตัง้  ตรงตามแบบกําหนดหรือไม่ 
(๒) ต้องให้ผู้รับจ้างทาสีแดงที่ท่อดับเพลิงที่เป็นเหล็กหล่อหรือทองเหลือง
หล่อ 
(๓) ตรวจดูวา่ชนิดของหัวต่อ  สามารถต่อเขา้กับท่อดดูของท่อดับเพลิงของ
หน่วยที่มีอยู่  และต่อกับรถดับเพลิงของทางราชการได้หรือไม่ 

 
 

( รายละเอยีดการต่อท่อดับเพลิง ) รายละเอียดการต่อท่อดับเพลิง 
(๑) ให้ผู้รับจา้งทาสีท่อส่งดับเพลิงด้วยสีแดง 
(๒) ต้องให้มีค าแนะน าวิธใีช้อุปกรณ์ดับเพลิงเป็นภาษาไทย  ติดไวท้ี่ตู้
ดับเพลิง 

 



(๓) ต้องให้มีการทดสอบความดนัด้วยวิธี HYDROSTATIC PRESSURE 
TEST ทีค่วามดัน ๑๕๐ ปอนด์/นิว้๒ เป็นเวลา ๑๕ นาที  แล้วดวู่าทอ่นั้น 
จะต้องไม่รัว่ซมึ 

๙๖. ระบบขนส่งและถ่ายเท  
( CONVEYING SYSTEM ) 

ระบบขนส่งและถ่ายเท ( CONVEYING SYSTEM ) 
(๑) ลิฟต์โดยสาร ( ELEVATORS ) 
(๒) ลิฟต์ส่งของ ( PALLET LIFTS ) 
(๓) ปั้นจั่นและรอก ( HOISTS & CRANES ) 

 
 

๙๗. เครื่องปรับอากาศ ( AIR 
CONDITION ) 

เครื่องปรับอากาศ 
(๑) เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ต้องได้ตามมาตรฐานสากล  อาทิ  เช่น  
AMCA , ARI , IEC , BS , ASTM ฯลฯ 
(๒) สถาบันที่อนุญาตให้ทดสอบและรับรองมาตรฐานของวัสดอุุปกรณ์มี
ดังต่อไปนี.้- 
  สถาบัน ท่ีได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจาก ผู้ออกแบบ 
(๓) เครื่องปรับอากาศที่นํามาตดิตั้งต้องใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน 

 
 

๙๘. การติดตัง้เครื่องปรับอากาศ
และอุปกรณ ์

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  และอุปกรณ์ 
(๑) ตรวจแบบรูปรายการว่า  เครือ่งปรับอากาศที่จะนํามาตดิตั้งเปน็แบบใด  
ขนาดใด BTU  แล้วตรวจดใูห้ได้มาตรฐานตามแบบ 
(๒) ตรวจดูอุปกรณ์ท่ีนํามาใช้  เชน่  สายไฟฟ้า  แกนคู่หุ้มฉนวน  P.V.C. ให้
ได้มาตรฐานตาม มอก. ปัจจุบันหรือสายไฟแกนเดีย่ว  THW.  สายทองแดง
หุ้มพันฉนวนได้มาตรฐานตามก าหนดหรือไม่ 
(๓) ตรวจดูสวิทซต์ัดตอนว่าไดม้าตรฐานตาม  IEC ๙๔๗ - ๒ 
(๔) ตรวจดูท่อน้ํายาวา่เป็นท่อทองแดงหรือท่ออลูมเินียมหรือท่อเหล็กไม่เป็น
สนิม  ไม่มีรอยตะเข็บเป็นชนิด “ L” 
(๕) ฉนวนหุม้ท่อน้ํายาต้องใช้ชนดิไม่ติดไฟความหนา ๓/๔” 
(๖) แผ่นเหล็กอาบสังกะสีสําหรับทําท่อลมให้ได้มาตรฐานตาม มอก.
ปัจจุบัน 
(๗) ตรวจดูวา่การทําท่อลมใช้ฉนวนหุ้มถูกต้อง แผ่นใยแห้ง  หรือใย 
ASBESTOS กรุภายนอกถกูต้อง 
(๘) ฟล้ินท์โคทที่ทาเคลือบท่อลมก่อนบุใชเ้บอร์ ๓ 

 
 
 
 
 
 

๙๙. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ชนดิแยกส่วน ( SPLIT-TYPE ) 

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนดิแยกส่วน ( SPLIT-TYPE ) ต้องตรวจ
ดังต่อไปนี.้- 
(๑) ตรวจดวู่าเครื่องส่งลมเย็น ( FANCOIL UNIT ) ติดตัง้อยูใ่นท่ีที่
เหมาะสม 
(๒) การตดิตั้งต้องมั่นคงและไมม่กีารส่ันสะเทือนเกดิเสียงรบกวน 

 



 (๓) ที่ตัง้ต้องสามารถให้ จนท.เขา้ไปดูแลรักษาได้สะดวก 
 (๔) ตรวจดูวา่สถานท่ีตดิตัง้ต้องให้ท่อระบายน้ําทิง้มีความลาดระบายน้ําทิง้

ออกไปได้ 
 (๕) FAN COIL UNIT ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับ CONDENSING 

UNIT 
 (๖) ตรวจดูอุปกรณ์ในเครื่องระบายความร้อน ( CONDENSING UNIT ) ว่า

ใหม่  และใชก้ารได ้
 (๗) ตรวจดูระบบท่อนํ้ายาวา่ใช้ทอ่ทองแดงทาง SUCTION หุ้มฉนวน  และ

หนาไม่ต่ํากวา่ ๒๐ มม. 
 (๘) การเดินท่อนํ้ายาต้องควบคุมให้เป็นแนวขนาน  หรือตั้งฉากกับอาคาร 
 (๙) ตรวจดูวา่ท่อท่ีเจาะทะลุผนังทุกแห่งมกีารอุดช่องว่างดว้ยวัสดกุันน้ํา

เรียบร้อย 
 (๑๐) ตรวจดวู่ามีการติดตั้ง  FILTER , DRYER  และ  SIGHT GLASS ที่ท่อ

น้ํายาก่อนเขา้เครื่องเปา่ลมเย็นทกุชนิด 
 (๑๑) ตรวจดูท่อนํ้าทิ้งว่าเป็น P.V.C.  CLASS ๑๓.๕ หุ้มด้วยฉนวนชนิด

เดียวกันหนา ๑/๒” หรือไม ่
 (๑๒) ตรวจดูท่อลมวา่ทําด้วยเหล็กอาบสังกะสี มีมาตรฐานความหนาตาม

กําหนดในตาราง 
(๑๓) ตรวจดูท่อทุกขนาดวา่มีการเสริมด้วยการพับขึ้นรูป  หรือเสรมิเหล็ก
ฉากถูกต้อง  แข็งแรง  ทุกทางแยกต้องมี SPLITTER DAMPER  ขอ้โค้งต้อง
เป็นแบบ FULL RADIUS 

 (๑๔) ต้องควบคุมให้มกีารตดิตัง้ช่องบริการขนาด ๓๐ x ๓๐ ซม.  เพื่อ
บริการ FIRE DAMPER  และ SPLITTER DAMPER ทุกจดุ 

 (๑๕) ต้องกาํหนดให้มีช่องเปดิฝ้าเพดาน  เพื่อเข้าไปบริการซ่อมบาํรุงรักษา
ท่อลม 

 (๑๖) ตรวจดวู่าการแขวนและยดึท่อลมเป็นไปตามข้อกําหนดถูกตอ้ง 
แข็งแรง 

 (๑๗) ตรวจดูวา่การติดตัง้ DAMPER ในท่อลมทุกชนิดถกูต้องหรือไม่ พร้อม
ทั้งควบคุมเวลาติดตัง้อยา่งใกล้ชดิ 

 (๑๘) ตรวจดูฉนวนหุ้มท่อลม ( DUCT INSULATE ) วา่มคีวามหนาตาม
กําหนดกรรมวิธกีารตดิตั้งถูกต้องหรือไม่ 

 (๑๙) ตรวจดูวา่เครื่องเปา่ลมเย็นขนาดใหญ่แบบตั้งพื้น  มกีารตดิตั้ง AIR 
PLENUM OUTLET อย่างถูกต้องทัง้วัสดุที่น ามาใช้  และวิธีการตดิตั้ง 

๑๐๐ เครื่องปรับอากาศชนดิ
หน้าต่าง ( WINDOWS TYPE ) 

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนดิหน้าต่าง 
(๑) ตรวจดขูอบประตูหน้าต่าง  ที่จะติดตั้งต้องมคีวามมั่นคงแขง็แรงตาม



แบบ 
 (๒) การตดิตั้งเครื่องกับวงกบเหล็กต้องจัดให้มีแผ่นยางรองกันสะเทือนด้วย 
 (๓) ตรวจดูตําแหน่งตดิตั้งสวิทซ์  และท่อระบายน้ํา  วา่อยูใ่นตาํแหน่งที่

เหมาะสมสะดวกต่อการใช้งาน 
แหล่งที่มาของข้อมูล  
- กฎกระทรวง  ฉบับที่ ๔๔ ( พ.ศ. ๒๕๓๘ )  ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
- ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิง้ 
จากอาคารบางประเภท  และบางขนาด  ตีพมิพ์ในราชกจิจานุเบกษา  ฉบับประกาศทัว่ไป  เล่ม ๑๑๑ ตอนพิเศษ ๙ ง  
 ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ 
การแบ่งประเภทของอาคาร    แบ่งประเภทของอาคารออกเป็น ๔ ประเภท คือ 
(๑) ประเภทของอาคาร  ก. 
     ก ) อาคารชุดตามกฎหมายวา่ด้วยอาคารชดุที่มจี านวนห้องชดุรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง 
รวมกันเกิน ๕๐๐ ห้องชดุ 
     ข ) โรงแรมตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรมทีม่ีจ านวนห้องพกัรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 
๒๐๐ ห้อง 
     ค ) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลท่ีมจีํานวนเตยีงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นในอาคารในอาคาร
หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกนัเกิน ๓๐ เตียง 
     ง ) อาคารท่ีก่อสร้างในท่ีดินของบุคคลที่ได้รับอนุญาตใหจ้ัดสรรท่ีดินตามกฎหมายวา่ด้วยการจดัสรรที่ดินเกิน ๕๐๐ หลัง 
     จ ) สถานศึกษาที่มีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลังเดยีวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร 
     ฉ ) อาคารท่ีท าการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคก์ารระหว่างประเทศหรือเอกชนท่ีมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลัง
เดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกนิ ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร 
     ช ) ห้างสรรพสินค้าหรือศูนยก์ารคา้ที่มีพื้นท่ีรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดยีวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๒๕,๐๐๐  
ตารางเมตร 
     ซ ) ตลาดที่มีพื้นท่ีรวมกันทุกชัน้ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร 
     ฌ ) ภัตตาคารหรือร้านอาหารท่ีมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกนัเกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร 
(๒) ประเภทของอาคาร  ข. 
     ก ) อาคารชุดตามกฎหมายวา่ด้วยอาคารชดุที่มจี านวนห้องชดุรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน
เกิน ๑๐๐ ห้องชุด  แต่ไมเ่กิน ๕๐๐  ห้องชุด 
     ข ) โรงแรมตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรมทีม่ีจ านวนห้องพกัรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 
๖๐ ห้อง  แต่ไม่เกิน ๒๐๐  ห้อง 
     ค ) หอพักตามกฎหมายวา่ดว้ยหอพักที่มีจ านวนห้องพักรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลังเดยีวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 
๒๕๐ ห้อง 
     ง ) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการท่ีมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 
๕,๐๐๐ ตารางเมตร 



     จ ) สถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาลที่มีจาํนวนเตยีงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกนัทุกชั้นในอาคารในอาคาร
หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกนัเกิน ๑๐ เตียง  แต่ไม่เกิน๓๐ เตยีง 
     ฉ ) อาคารท่ีก่อสร้างในท่ีดินของบุคคลที่ได้รับอนุญาตใหจ้ัดสรรท่ีดินตามกฎหมายวา่ด้วยการจดัสรรที่ดินเกิน ๑๐๐ หลัง  
แต่ไม่เกิน ๕๐๐ หลัง 
     ช ) สถานศึกษาที่มีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลังเดยีวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน 
๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร 
     ซ ) อาคารท่ีท าการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การระหวา่งประเทศหรือเอกชนที่มีพื้นท่ีรวมกันทุกชั้นในอาคารหลัง
เดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกนิ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรแต่ไมเ่กนิ ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร 
     ฌ ) ห้างสรรพสินค้าหรือศูนยก์ารคา้ที่มีพื้นท่ีรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดยีวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๕,๐๐๐ ตาราง
เมตร  แต่ไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร 
     ญ ) ตลาดที่มีพื้นท่ีรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๑,๕๐๐ ตารางเมตรแต่ไม่เกิน ๒,๕๐๐ 
ตารางเมตร 
     ฎ ) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นท่ีรวมกันทกุชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร  แต่
ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร 
     ฏ ) อาคารอยู่อาศัยรวมทีม่ีพืน้ท่ีรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดยีวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 
(๓) ประเภทของอาคาร  ค. 
     ก ) อาคารชุดตามกฎหมายวา่ด้วยอาคารชดุที่มจี านวนห้องชดุรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่
เกิน ๑๐๐ ห้องชุด 
     ข ) โรงแรมตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรมทีม่ีจ านวนห้องพกัรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน 
๖๐ ห้อง 
     ค ) หอพักตามกฎหมายวา่ดว้ยหอพักที่มีจ านวนห้องพักรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลังเดยีวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๕๐ 
ห้อง  แต่ไม่เกิน ๒๕๐ ห้อง 
     ง ) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการท่ีมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 
๑,๐๐๐ ตารางเมตร  แต่ไมเ่กิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร 
     จ ) อาคารท่ีก่อสร้างในท่ีดินของบุคคลที่ได้รับอนุญาตใหจ้ัดสรรท่ีดินตามกฎหมายวา่ด้วยการจดัสรรที่ดินเกิน ๑๐ หลัง  แต่
ไม่เกิน ๑๐๐ หลัง 
     ฉ ) อาคารท่ีท าการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคก์ารระหว่างประเทศหรือเอกชนท่ีมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลัง
เดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกนิ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไมเ่กิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 
     ช ) ห้างสรรพสินค้าหรือศูนยก์ารคา้ที่มีพื้นท่ีรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดยีวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๑,๐๐๐ ตาราง
เมตร  แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร 
     ซ ) ตลาดที่มีพื้นท่ีรวมกันทุกชัน้ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร     แต่ไม่เกิน ๑,๕๐๐ 
ตารางเมตร 
     ฌ ) ภัตตาคารหรือร้านอาหารท่ีมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกนัเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร  แต่
ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร 



     ญ ) อาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพืน้ท่ีรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดยีวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร  แต่ไม่
เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 
(๔) ประเภทของอาคาร  ง. 
     ก ) หอพักตามกฎหมายวา่ดว้ยหอพักที่มีจ านวนห้องพักรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลังเดยีวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน 
๕๐ ห้อง 
     ข ) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการท่ีมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกนิ 
๑,๐๐๐ ตารางเมตร 
     ค ) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลท่ีมจีํานวนเตยีงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลัง
เดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเ่กิน ๑๐ เตียง 
     ง ) สถานศึกษาที่มีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลังเดยีวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร 
     จ ) อาคารท่ีท าการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การระหวา่งประเทศหรือเอกชนที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลัง
เดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเ่กิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร 
     ฉ ) ห้างสรรพสินค้าหรือศูนยก์ารคา้ที่มีพื้นท่ีรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดยีวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐  
ตารางเมตร 
     ช ) ตลาดที่มีพื้นท่ีรวมกันทุกชัน้ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร 
     ซ ) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นท่ีรวมกันทกุชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
     ฌ ) อาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพืน้ท่ีรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดยีวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกนิ ๒,๐๐๐ ตารางเมตร 
( กฎกระทรวง  ฉบับที่ ๔๔ ( พ.ศ. ๒๕๓๘ )  ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ) 

 




