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 เอกสารเร่ือง  การควบคุมงาน โครงการอนุรักษ พัฒนาและฟนฟูแหลงนํ้าจัดทําข้ึน  
ภายใตโครงการจัดการความรูภายในองคการ  เพื่อตอบสนองการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 
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เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ควบคูในการบริหารการจัดการเพื่อการใชประโยชน
อยางย่ังยืน รวมถึงการปองกัน บรรเทา และแกไขปญหาวิกฤตนํ้า  ซึ่งมีองคความรูท่ีจําเปนและ
สําคัญ (K) คือ  ก า ร ค ว บ ค ุม ง า น  โ ค ร ง ก า ร อ น ุร ัก ษ  พ ัฒ น า แ ล ะ ฟ น ฟ ูแ ห ล ง น ้ํา  
 
  เน้ือหาของเอกสารฯ ประกอบดวย  บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของชาง
ควบคุมงาน  งานกอสรางโครงการอนุรักษ พัฒนาและฟนฟูแหลงนํ้า และการดําเนินการกอสราง  
รวมท้ังเอกสารรายงานท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมงานกอสราง  สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 2           
หวังเปนอยางย่ิงวา เอกสาร “การควบคุมงาน โครงการอนุรักษ พัฒนาและฟนฟูแหลงนํ้า”  น้ี                 
จะเปนแหลงความรูท่ีเปนประโยชนตอเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานควบคุมงาน โครงการอนุรักษ พัฒนา
และฟนฟูแหลงนํ้า  และผูท่ีสนใจศึกษาท่ัวไป   
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 หัวหนางาน  ชางควบคุมงาน หรือวิศวกรควบคุมงาน ( Supervisor) หมายถึง บุคคลที่ทําใหงาน
สําเร็จตามเปาหมายขององคกรโดยอาศัยความรวมมือจากบุคคลอื่น ๆ  เปนผูทําใหงานเสร็จ  โดยที่หัวหนางาน
จะรูวาตนจะตองรับผิดชอบงานรวมกับบุคคลหรือดูแลการทํางานรวมกับผูใดและใครเปนผูบังคับบัญชาของตน 
สิ่งที่หัวหนางานปฏิบัติ  เชน การสั่งงานหรือการมอบหมายงาน  การแกปญหา  เมื่อมีขอผิดพลาด  หรือการ
จัดการกับขอขัดแยงที่อาจเกิดข้ึน  รวมทั้งการกําหนดเปาหมายและการประเมินผลการปฏิบัติงาน อาจแตกตางกัน
ในแตละหนวยงาน  งานเหลาน้ีเปนหนาที่ของหัวหนางานในการปฏิบัติที่จะตองเขาใจใหถูกตองประสานกับ
ผูอื่นที่จะชวยใหไดผลงานที่ดีที่สุดในหลายหนวยงานพยายามลดขนาดของหนวยงานลง ใชคนนอยลง อาศัย
ขอมูลจากเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหมมากข้ึน  ทําใหความรับผิดชอบในการวางแผนตัดสินใจในงาน  ที่รับผิดชอบ
ข้ึนอยูกับพนักงานผูปฏิบัติงานมากข้ึน  การเปลี่ยนแปลงดานความกาวหนาของเทคโนโลยีทําใหเกิด
สภาพการณที่หัวหนางานตองควบคุมดูแลงาน  โดยบางครั้งไมไดเห็นหรือไมไดสัมผัสกับสถานการณที่แทจริง
ของงานน้ัน ๆ บทบาทของหัวหนางานในฐานะเปนผูจัดการทรัพยากรตาง ๆ ในการบริหาร จึงอยูกับ
ความสามารถในการประสานใชทรัพยากรตาง ๆ  โดยเฉพาะการประสานบุคลากรซึ่งถือเปนทรัพยากรที่มี
คุณคามากที่สุด  ดวยเหตุน้ีองคการสมัยใหม  หัวหนางานจึงมีภาระที่ซับซอนมากข้ึน จําเปนตองมีความรูวา
อะไรบาง คือสิ่งที่ตองทํา ในขณะเดียวกันตองมีทักษะตางๆ ที่จําเปนในการหาวิธีการใหคนในความรับผิดชอบ
ของตนและบุคคลที่เกี่ยวของทํางานใหบรรลุผลสําเร็จดวย หมายความรวมไดวา การเปนชางควบคุมงานหรือ
วิศวกรควบคุมงานควรมีทักษะ 3 ประการ ประกอบดวย ทักษะดานเทคนิค (Technical Skill)  ทักษะมนุษย 
(Human Skill) และทักษะดานเชิงมโนทัศน (Conceptual Skill) 
 
 

 
 การควบคุมการกอสราง  มีจุดประสงคเพื่อควบคุม  ตรวจสอบ  และอยูดูการปฏิบัติงานของผูรับจาง
ใหการกอสรางเปนไปตามแบบรูปรายการขอกําหนด  เงื่อนไข  หลักวิชาการที่ดี  และเปนไปตามสัญญา
กอสราง 
 
 
 
 ชางควบคุมงาน  จะทําหนาที่เปนผูควบคุมตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานของผูรับจางและคอยให
คําแนะนํา  ปรึกษางานในโครงการฯ  ที่ตนไดรับมอบหมายใหแลวเสร็จสมบูรณตามวัตถุประสงค  ถูกตองตาม
เทคนิควิชาการวิศวกรรม  และระเบียบแบบแผนของทางราชการ   ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบที่สําคัญ ดังน้ี 

1.3.1 จัดเตรียมแบบแปลน รายละเอียดการกอสราง สําเนาสัญญาจาง และเอกสารอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 
1.3.2 จัดทําแผนผังควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Board) 
1.3.3 จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณการควบคุมงาน 

บทที่ 1                                             
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของชางควบคุมงาน 

1.2 วัตถุประสงคของการควบคุมการกอสราง 

1.3 หนาทีค่วามรับผดิชอบของชางควบคุมงานที่สาํคัญ

1.1 ความหมายของชางควบคุมงาน 
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1.3.4 ตรวจสอบและควบคุมการกอสรางใหเปนไปตามแบบแปลนและขอกําหนด 
1.3.5 ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ขอ 73 และระเบียบวิธีปฏิบัติ           

ขอสั่งการของหนวยงาน 
1.3.6 ควบคุมการเรงรัดการปฏิบัติงานของผูรับจาง ใหเปนไปตามแผนงานที่กําหนดในสัญญา

และรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบ 
1.3.7 ประสานงานกับผูรับจางในการแกไขปญหาและอุปสรรคในการกอสราง เพื่อใหการ

กอสรางเปนไปตามเปาหมาย 
1.3.8 รวบรวมจัดทําเอกสารรายงานเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทราบ เพื่อการ

ลงทะเบียนพัสดุและลงประวัติหรือขอมูลโครงการฯ 
 
 
 

1.4.1 เตรียมความพรอมทางดานรางกายและจิตใจ 
 เตรียมสภาพรางกายใหมีความพรอมที่จะทํางานในสนาม หากมีโรคประจําตัว เชน  

โรคภูมิแพ ควรเตรียมยาปองกันและรักษาโรคใหพรอม เปนตน 
 เตรียมสภาพจิตใจใหมีความหนักแนน ไมออนไหวงาย พรอมที่จะแกปญหาและ

อุปสรรคตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึน มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถประสานงานกับผูเกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ต้ังใจจริงในการปฏิบัติงาน มีความวิริยะอุตสาหะ และมีความรับผิดชอบสูง 
 ใฝหาความรูทั้งดานทฤษฏีและปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และศึกษาแบบแปลนรายละเอยีด

ขอกําหนดที่เกี่ยวของ 
 มีการทํางานที่โปรงใสและตรวจสอบได  

1.4.2 การเตรียมเอกสาร เครื่องมือ 
 จัดเตรียมแบบแปลน รายละเอียดขอกําหนดการกอสราง สัญญาจาง ประกาศประกวด

ราคา (ซึ่งถือวาเปนสวนหน่ึงของสัญญา) และเอกสารแนบทายสัญญาอื่น ๆ เชน แบบมาตรฐานตาง ๆ เปนตน 
 จัดเตรียมแบบฟอรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน แบบรายงานประจําวัน แบบรายงาน

ประจําสัปดาห แบบรายงานประจําเดือน แบบรายงานคณะกรรมการตรวจการจาง แบบทดสอบความแนนในสนาม 
(Field Density Test) แบบการคํานวณคาระดับ แบบการคํานวณปริมาณงานดิน แบบการสงงาน เปนตน 

 ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณที่จําเปนจะตองใชในการควบคุมงาน ไดแก เครื่องมือชุด
สํารวจเพื่อตรวจสอบแนวระดับ จํานวน 1 ชุด เครื่องมือทดสอบความแนนในสนาม (Sand Cone) 1 ชุด 
เครื่องมือวัดระยะ 1 ชุด เครื่องมือเขียนแบบ 1 ชุด และเครื่องมือที่จําเปนอื่น ๆ พรอมยานพาหนะที่ใชในการ
ควบคุมงาน เปนตน 

1.4.3 ศึกษารายละเอียดสัญญาแบบแปลนและเอกสารแนบทายสัญญา หากมีขอความใดขัดแยง
หรือคลาดเคลื่อนไมครบถวน ใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันที 

1.4.4 นําแบบแปลนไปตรวจสอบกับสถานที่กอสรางจริง วาสอดคลองกับภูมิประเทศหรือไม 
ตรวจสอบการขอใชพื้นที่จากสวนราชการที่เกี่ยวของ ปญหากรรมสิทธ์ิที่ดิน มีปญหาเรื่องสาธารณูปโภค เชน 
เสาไฟฟา ประปา อยูในบริเวณพื้นที่การกอสรางหรือไม 

1.4.5 ตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานของผูรับจาง เพื่อนําเสนอคณะกรรมการตรวจการจาง 
1.4.6 จัดทําแผนผังการปฏิบัติงาน (Control Board) โดยควรมีรายละเอียด ดังน้ี 
 แผนภูมิการปฏิบัติงาน (ระบุช่ือและตําแหนง) 

1.4 การเตรียมตัวกอนการปฏบิัติงาน 
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 แผนที่แสดงที่ต้ังโครงการ 
 แปลน รูปตัด 
 แผนการปฏิบัติงาน 
 รายงานผลความกาวหนาของการกอสราง 
 สําเนาคําสั่งและหนังสือสั่งการที่สําคัญ 

1.4.7 ควบคุมใหผูรับจางจัดทําปายระบุรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ  เพื่อประชาสัมพันธ
โครงการตามรูปแบบและรายละเอียดที่กําหนด โดยสํานักนายกรัฐมนตรี โดยใหติดต้ังบริเวณจุดเริ่มตนโครงการ 
และมองเห็นชัดเจน 

1.4.8 ควบคุมใหผูรับจางเก็บตัวอยางวัสดุตามวิธีการมาตรฐาน เพื่อนําไปทดสอบในหองทดสอบ
ในระหวางการกอสราง หากมีขอสงสัยวาวัสดุที่นํามาใชไมตรงกับตัวอยางวัสดุที่เคยนําสงหองทดสอบ ใหเก็บ
ตัวอยางวัสดุน้ันไปทําการทดสอบใหม 

1.4.9 ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ วาดวยหนาที่ของชางควบคุมงาน
อยางเครงครัด 
 
        
 
  ชางควบคุมงาน  จะตองเปนผูมีความรูเกี่ยวกับงานที่จะดําเนินการกอสราง  รวมทั้งศึกษาข้ันตอน
การกอสรางใหเขาใจเปนอยางดี  มีความพรอมทั้งสภาพรางกายและจิตใจ  ตลอดจนเปนผูมีความต้ังใจจริง      
ในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ  เพื่อใหเกิดประโยชนตอทางราชการ  โดยจะตองคํานึงถึงขอสําคัญตอไปน้ี 

1.5.1 เมื่อพบปญหาอุปสรรคในการดําเนินการกอสราง อยาเก็บปญหาน้ันไวโดยไมปรึกษาหารือ 
ใหรีบทํารายงานปญหาอุปสรรคเสนอคณะกรรมการตรวจการจางทันทีเพื่อชวยระดมความคิดแลวหาแนวทาง 

1.5.2 ทุมเทเวลาใหกับการควบคุมงานอยางเต็มที่  อยาทิ้งงานไปโดยไมใหความสนใจ           
อยางเด็ดขาด 

1.5.3 อยาหนวงเหน่ียวการตรวจสอบงานหรือตรวจสอบวัสดุ ใหรีบดําเนินการทันที เมื่อถึง
ข้ันตอนน้ัน ๆ  

1.5.4 การสั่งหยุดงานหรือการสั่งพักงานตองมีเหตุผล และตองพิจารณาอยางรอบคอบ โดยสั่ง
เปนลายลักษณอักษร และรายงานตอคณะกรรมการตรวจการจางทราบทันที 

1.5.5 เตรียมเอกสารประกอบการตรวจรับงานแตละงวด เพื่อใหคณะกรรมการตรวจการจาง
สามารถสอบความถูกตอง 

1.5.6 เปนผูตรวจสอบสภาพความเสียหายของโครงการ  ในระหวางระยะประกันสัญญา             
หากพบวามีสวนใดสวนหน่ึงชํารุดเสียหาย ใหรีบรายงานเพื่อจะไดแจงใหผูรับจางซอมแซมแกไขโดยเร็ว 

1.5.7 ตองทราบวาหนาที่ของกรรมการตรวจการจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การพัสดุ ขอ 71 มีหนาที่ดังน้ี 

1. ตรวจสอบรายงานประจําสัปดาห ตรวจสอบกับแบบรูปและรายการรายละเอียด
ประกอบแบบ 

(1) ตรวจสอบกับขอกําหนด 
(2) รับทราบการสั่งหยุดงานและพักงานของชางควบคุมงาน 
(3) พิจารณาสั่งหยุดงานและพักงานของชางควบคุมงาน 

1.5 ขอควรรูและปฏิบตัิของชางควบคุมงาน 
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2. หากมีปญหาใหออกตรวจงานในกรณีมีขอสงสัยหรือที่เห็นวาตามหลักวิชาการไมนาจะ
เปนไปได 

(1) ใหเปลี่ยนแปลง แกไข เพิ่มเติม หรือตัดทอน 
(2) ใหเปนไปตามแบบ 
(3) ใหเปนไปตามขอกําหนด 

3. ใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน 3 วันทําการ 
(1) นับจากวันที่ประธานตรวจการจางทราบการสงมอบงาน 
(2) ใหทําการตรวจการจางโดยเร็วที่สุด 

4. เมื่อตรวจเห็นวาถูกตอง ใหทําใบตรวจรับงาน 
(1) ถาถูกตอง ให ถือวาสงมอบครบถวนต้ังแต วันที่ผู รับจ างสงงานหรือวันที่                   

ชางควบคุมงานรับรองผลงานแลวเสร็จ แตตองไมกอนวันที่ผูรับจางสงงาน (ควรลงวันที่วันเดียวกัน) 
(2) ทําใบตรวจรับงาน 2 ฉบับ ใหผูรับจาง 1 ฉบับ เพื่อขอเบิกเงินคาจาง และให

เจาหนาที่พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อเบิกจายเงินและรายงานผูวาจาง 
(3) ถาผลงานไมถูกตองตามแบบและขอกําหนดใหรายงานผูวาจาง ผานเจาหนาที่

พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการ 
5. กรรมการบางทานไมยอมรับงาน 

(1) กรรมการทานที่ไมยอมรับงาน ตองทําความเห็นแยงไว 
(2) ใหเสนอผูวาจางสั่งการ 
(3) ถาผูวาจางสั่งการใหตรวจรับงานจาง จึงดําเนินการตรวจรับงาน 

 
 

1.6.1 ชางควบคุมงานตองเตรียมเอกสารที่จําเปนสําหรับประกอบการตรวจรับงานกอสราง
เพื่อใหคณะกรรมการตรวจการจาง สามารถตรวจสอบความถูกตองของงานที่จําสงในงวดน้ัน ๆ ประกอบดวย 

1) สัญญากอสรางและตารางแสดงปริมาณงานและราคาคางานตามสัญญา 
2) แบบกอสรางและขอกําหนดทางเทคนิค 
3) ปริมาณงานที่ผูรับจางสงงานที่ไดรับการตรวจสอบ ลงนามรับรองจากผูควบคุมงาน 

ฝายผูรับจางและฝายผูวาจาง 
4) ผลการทดสอบวัสดุของแตละงานในงวดน้ัน ๆ ตามเงื่อนไขขอกําหนดการกอสราง 
5) รายการคํานวณปริมาณงาน พรอมแบบแปลน รูป ตัด ประกอบการคํานวณ                     

ทุกรายการที่มีการสงงานในงวดน้ัน ๆ  
6) แบบแปลนและรูปตัดของงานที่สง พรอมระบายสีในสวนที่สงงาน (แตละงวดใหใชสี

ประจํางวดน้ัน ๆ) 
1.6.2 ข้ันตอนในการตรวจรับงานกอสราง 

1) ผูควบคุมงานของผูรับจาง ประสานงานกับผูควบคุมงานของหนวยงานเจาของงาน       
ทําการตรวจสอบปริมาณงานที่จะสง  เมื่อผูควบคุมงานของของหนวยงานเจาของงานเห็นวาใหสงงานได             
ใหจัดทําเอกสารอยางนอยประกอบดวยใบสงงาน  ตารางแสดงปริมาณงานรายการคํานวณปริมาณงาน          
(ผูควบคุมงานทั้ง 2 ฝาย ลงนามรับรองรวมกัน)  สงถึงประธานกรรมการตรวจการจาง  เพื่อใหประธานฯ 
แจกจายเอกสารดังกลาวใหกรรมการจางกอนที่จะทําการตรวจรับงานอยางนอย 3 วัน  ทั้งน้ีเพื่อใหกรรมการฯ 
ไดตรวจเอกสารลวงหนา  และไดมีโอกาสซักถามขอสงสัยในระหวางการตรวจรับงาน 

1.6 การเตรียมการและข้ันตอนในการตรวจรบังาน 
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2) ผูควบคุมงานจัดเตรียมเอกสารประกอบการสงงวดงาน เชน ใบสงงาน ตารางแสดง
ปริมาณงานที่จะสง  พรอมรายการคํานวณปริมาณงาน  แบบแปลนที่แสดงการสงงวด  เอกสารทดสอบ/รับรอง
วัสดุตางๆ ภาพถายขณะกอสราง เปนตน 

3) เมื่อเดินทางไปถึงบริเวณโครงการกอสราง ใหผูควบคุมงาน บรรยายสรุปความกาวหนา 
และรายละเอียดของงานที่จะสงงวดน้ัน ๆ รวมถึงอุปสรรคและปญหาที่สํานักงานสนามกอน เพื่อที่
คณะกรรมการไดรับทราบการปฏิบัติงานกอสรางในภาพรวมและทําการตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
ประกอบการตรวจรับกอนตรวจงานในสนาม 

4) นําคณะกรรมการตรวจการจาง ตรวจงานในสนาม โดยนําตรวจในรายละเอียดของงาน
ที่จะสงและในภาพรวมของโครงการฯ 

5) เมื่อตรวจงานที่สนามเรียบรอยแลว ควรกลับมาสรุปและรับฟงคําแนะนําจาก
คณะกรรมการตรวจการจาง และตอบขอซักถาม จนเปนที่พอใจแลวจึงพิจารณาการตรวจรับงาน 
 
 
 

1.7.1 ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา หรือที่ตกลงใหทํางานจางน้ัน ๆ  
ทุกวันใหเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียดและขอกําหนดไวในสัญญาทุกประการ  โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแกไข
เพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาชางเพื่อใหเปนไปตามรูป รายการละเอียด
และขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจางจะยอมปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่งและใหรายงานคณะกรรมการตรวจ        
การจางทันที 

1.7.2 ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูป รายการละเอียดหรือขอกําหนดในสัญญามีขอความขัดกัน หรือ
เปนที่คาดหมายไดวาถึงแมวางานน้ันจะไดเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาตอเมื่อ
สําเร็จแลว  จะไมมั่นคงแข็งแรงหรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดี หรือไมปลอดภัย ใหสั่งพักงานน้ันไวกอนแลว
รายงานคณะกรรมการตรวจการจางโดยเร็ว 

1.7.3 จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอมทั้ง 
ผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอยางนอย 2 ฉบับ เพื่อรายงานใหคณะกรรมการ
ตรวจการจางทราบทุกสัปดาห และเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาที่พัสดุ เมื่อเสร็จงานแตละงวดโดยถือวา
เปนเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที่  

  การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานและวัสดุ 
ที่ใชดวย 

1.7.4 ในวันกําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญา และในวันถึงกําหนดสงมอบงานแตละงวด
ใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไมใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแตวันถึงกําหนดน้ัน ๆ 
    
 
 

1.8.1 ตองปฏิบัติงานที่ไดรับทําอยางถูกตองตามหลักปฏิบัติ  และหลักวิชาการ  โดยไม
ประนีประนอมกับความเลว  ไมหว่ันเกรงตอการขมขูหรืออิทธิพลใด ๆ  

1.8.2 ตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต  คํานึงถึงประโยชนของราชการและประชาชน           
มีความรับผิดชอบและยินดีแกไขเมื่อมีขอผิดพลาด  

1.7 หนาที่ของชางควบคุมงานตามระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรีวาดวยการพัสดุ (ขอ 73) 

1.8 จรรยาบรรณในการควบคุมงานกอสราง 
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1.8.3 ไมใชอํานาจหนาที่โดยไมชอบธรรม  หรือใชอิทธิพลหรือผลประโยชนแกบุคคลใด  อันกอใหเกิด
ความเสียหายแกทางราชการ 

1.8.4 ปฏิบัติงานอยางโปรงใสและมีเอกสารหลักฐาน  สามารถตรวจสอบไดในทุกข้ันตอน 
1.8.5 ไมเรียก รับ  หรือยอมรับทรัพยสิน  หรือผลประโยชนอยางใดสําหรับตนเองหรือผูอื่น   

โดยมิชอบจากผูรับจาง  หรือบุคคลใดซึ่งเกี่ยวของในงานที่ทําอยูกับผูวาจาง 
1.8.6 ไมเปดเผยความลับของทางราชการ  ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
1.8.7 ไมกระทําการใด ๆ  โดยจงใจใหเปนที่เสื่อมเสียแกช่ือเสียง  หรืองานของผูอื่น 
1.8.8 มีความอดทนหรือยับย้ังช่ังใจตอผลประโยชนที่เยายวน  โดยคํานึงถึงเกียรติและศักด์ิศร ี
1.8.9 ต้ังมั่นอยูในหลักของคุณธรรมและจริยธรรม 
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 การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเพาะปลูกหรือการชลประทาน นับวาเปนงานที่มีความสําคัญ         
และมีประโยชนอยางย่ิงสําหรับประชาชนสวนใหญของประเทศ ในการชวยใหเกษตรกรทําการเพาะปลูกไดอยาง
สมบูรณตลอดป ในปจจุบันพื้นที่การเพาะปลูกนอกเขตชลประทาน ซึ่งตองอาศัยเพียงนํ้าฝนและนํ้าจากแหลงนํ้า
ธรรมชาติเปนหลัก  ทําใหพืชไดรับนํ้าไมสม่ําเสมอตามที่พืชตองการ  อีกทั้งความผันแปรเน่ืองจากฝนตก       
ไมพอเหมาะกับความตองการ  เปนผลใหผลผลิตที่ไดรับไมดีเทาที่ควร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงให
ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการพัฒนาแหลงนํ้ามากกวาโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
ประเภทอื่น  ทรงใหความสําคัญในลักษณะ “นํ้าคือชีวิต” ดังพระราชดํารัส ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2529 ความตอนหน่ึงวา หลักสําคัญวาตองมีนํ้าบริโภค นํ้าใช นํ้าเพื่อการเพาะปลูก          
เพราะวาชีวิตอยูที่น่ัน  ถามีนํ้าคนอยูได  ถาไมมีนํ้า  คนอยูไมได  ไมมีไฟฟาคนอยูไมได  แตถามีไฟฟาไมมีนํ้าคน
อยูไมได 
 
 

2.1.1 การพัฒนาแหลงนํ้าจะเปนรูปแบบใดตองเหมาะสมกับรายละเอียดสภาพภูมิประเทศเสมอ 
2.1.2 การพัฒนาวางโครงการพัฒนาแหลงนํ้า ตองเหมาะสมกับสภาพแหลงนํ้าธรรมชาติที่มีแตละ

ทองถ่ินเสมอ  
2.1.3 พิจารณาถึงความเหมาะสมในดานเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน หลีกเลี่ยงการเขาไป

สรางปญหาความเดือดรอนใหกับคนกลุมหน่ึง โดยสรางประโยชนใหกับคนอีกกลุมหน่ึง ไมวาประโยชนทางดาน
เศรษฐกิจเกี่ยวกับการลงทุนน้ัน จะมีความเหมาะสมเพียงใดก็ตามดวยเหตุน้ีการทํางานโครงการพัฒนาแหลงนํ้า
ทุกแหง   จึงพระราชทานพระราชดําริไววาราษฎรในหมูบานซึ่งไดรับประโยชนจะดําเนินการแกปญหาเรื่องที่ดิน 
โดยจัดการชวยเหลือผูที่เสียประโยชนตามความเหมาะสมที่จะตกลงกันเอง เพื่อใหทางราชการสามารถเขาไปใช
ที่ดินทําการกอสรางไดโดยไมตองจัดซื้อที่ดิน ซึ่งเปนพระบรมราโชบายที่มุงหวังใหราษฎรสังคมของตนเอง และ
มีความหวงแหนที่จะตองดูแลบํารุงรักษาสิ่งกอสรางน้ันตอไปดวย 
 
 
 

2.2.1 โครงการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเพาะปลูก และอุปโภคบริโภค ไดแก อางเก็บนํ้า และฝายทดนํ้า 
2.2.2 โครงการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการรักษาตนนํ้าลําธาร  
2.2.3 โครงการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการผลิตไฟฟาพลังนํ้า  
2.2.4 โครงการระบายนํ้าออกจากพื้นที่ลุม  
2.2.5 โครงการบรรเทาอุทกภัย 
2.2.6 โครงการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการอนุรักษ และฟนฟูแหลงนํ้า เชน การขุดลอกพื้นที่ชุมนํ้า 

  

  อยางไรก็ตามโครงการพัฒนาแหลงนํ้าอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สวนใหญจะมีวัตถุประสงคเพื่อ
การเกษตรเปนสําคัญ  แตมีการพัฒนาแหลงนํ้าหลายๆ โครงการที่มีวัตถุประสงคหลายๆ อยางพรอมกันไป อาทิ 
เข่ือนปาสักชลสิทธ์ิ  โครงการพัฒนาที่ลุมนํ้าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  โครงการแกมลิง  เปนตน 

บทที่ 2                                             
งานกอสรางโครงการอนุรักษ พัฒนาและฟนฟูแหลงน้ํา 

2.1 หลักและวิธกีาร 

2.2  ประเภทโครงการพัฒนา อนรุกัษ และฟนฟแูหลงน้ํา 
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2.3.1 ชวยใหพื้นที่เพาะปลูกมีนํ้าอยางอุดมสมบูรณ สามารถทําการเพาะปลูกไดทั้งฤดูฝนและฤดูแลง 
ชวยใหไดผลิตผลมากข้ึนและสามารถทําการเพาะปลูกครั้งที่สองได เปนการชวยใหราษฎรมีรายไดมากข้ึน  

2.3.2 ในบางทองที่เคยมีนํ้าทวมขัง จนไมสามารถใชทําการเพาะปลูกได หรือไมไดผลดีเทาที่ควร
โครงการระบายนํ้าออกจากพื้นที่ลุมอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เชน บริเวณขอบพรุ ทําใหพื้นที่แหงจนสามารถ
จัดสรรใหราษฎรที่ไมมีที่ดินเปนของตนเองเขาทํากินได ชวยใหไมไปบุกรุกทําลายปาหาที่ทํากินแหงอื่นๆ ตอไป 
ซึ่งเปนการชวยรักษาปาไมอันเปนทรัพยากรของธรรมชาติไวได  

2.3.3 เมื่อมีการกอสรางอางเก็บนํ้าขนาดตางๆ ไว และมีการปลอยพันธุปลา ทําใหราษฎร        
ตามหมูบานที่อยูใกลเคียงสามารถมีปลาบริโภคภายในครอบครัว หรือมีรายไดเสริมเพิ่มข้ึน  

2.3.4 ชวยใหราษฎรมีนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สะอาดอยางพอเพียงตลอดป ทําใหราษฎร         
มีสุขภาพพลานามัยดีข้ึน และยังชวยใหมีแหลงนํ้าสําหรับการเลี้ยงสัตวดวย  

2.3.5 บางโครงการจะเปนประเภทเพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองใหญๆ เชน กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา อําเภอหนองใหญ จังหวัดชุมพร ซึ่งชวยลดความเสียหายตอ
ระบบเศรษฐกิจทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาลเปนอันมาก 

2.3.6 โครงการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการผลิตไฟฟาพลังนํ้า  จะชวยใหราษฎรที่อยูในปาเขาในทองที่
ทุรกันดารไดมีไฟฟาใหสําหรับแสงสวางในครัวเรือนได  

2.3.7 โครงการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการรักษาตนนํ้าลําธารอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  โดยการ
สรางฝายเก็บกักบริเวณนํ้าลําธารเปนช้ันๆ พรอมระบบกระจายจากฝายตางๆ ไปสูพื้นที่สองฝงของลําธารทําให
พื้นดินชุมช้ืน และปาไมตามแนวสองฝงลําธารเขียวชอุมตลอดป ลักษณะเปนปาเปยกสําหรับปองกันไฟปาเปน
แนวกระจายไปทุงบริเวณตนนํ้าลําธาร ทําใหทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณตอไป 
 
 
 
  2.4.1 โครงการแกมลิง  
       โครงการแกมลิงเปนโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริในการแกไขปญหานํ้าทวม             
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยการขุดลอก 
คลองชายฝงตะวันตกและฝงตะวันออกของแมนํ้า 
เจาพระยาใหเปนคลองพักนํ้าขนาดใหญหรือ “แกมลิง”  
แลวระบายนํ้าออกสูทะเลโดยใชหลักทฤษฎีแรงโนมถวง 
ของโลก  หรือนํ้าข้ึนนํ้าลงตามธรรมชาติ  ซึ่งปจจุบัน 
โครงการแกมลิงยังไดขยายการดําเนินงานไปที ่
โครงการบรรเทาอุทกภัยตามพระราชดําร ิ 
(แกมลิงหนองใหญ)  จังหวัดชุมพร  และโครงการบรรเทา 
อุทกภัยพื้นที่ลุมนํ้าคลองอูตะเภา  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  เพื่อแกไขปญหานํ้าทวมอีกดวย 
 
 
 

2.3  ประโยชนแกประชาชนและประเทศชาตเิปนสวนรวม 

2.4  ตัวอยางโครงการ 
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  2.4.2 โครงการเขื่อนปาสักชลสิทธิ ์
       เข่ือนปาสักชลสิทธ์ิ อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สรางข้ึนเพื่อใหมีนํ้าไวใชในการเกษตร       
ในฤดูแลง และเปนการปองกันบรรเทานํ้าทวมบริเวณลุมนํ้าปาสัก และลุมนํ้าเจาพระยาตอนลางในฤดูนํ้าหลาก
และบรรเทาปญหานํ้าเนาเสียในกรุงเทพมหานคร และเมืองใหญในภาคกลาง อีกทั้งเปนแหลงเพาะพันธุปลา 
และสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญอีกแหงหน่ึงดวย 
 

 
 
  2.4.3 โครงการเขื่อนขุนดานปราการชล 
        โครงการเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เปนการชวยเหลือและ
บรรเทาปญหาความเดือดรอนจากอุทกภัยในพื้นที่ลุมนํ้านครนายก ซึ่งเกิดข้ึนเปนประจํา รวมทั้งเพื่อชวยเหลือ
ราษฎรใหมีนํ้าใชในการเกษตร การอุปโภคบริโภคโดยไมขาดแคลน ที่สําคัญเพื่อแกไขปญหาดินเปรี้ยวที่เปน
อุปสรรคสําคัญในการเพาะปลูกอีกดวย 
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2.5.1 องคประกอบท่ีสําคัญของแบบกอสราง 
1) กรอบช่ือแบบ 
2) แบบประกอบและหมายเหตุ 
3) เครื่องหมาย และสัญลักษณที่ใชในแบบ 
4) รายละเอียด และรายละเอียดเฉพาะ 
5) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุอุปกรณ  

 
2.5.2 แบบเพ่ือการกอสราง 

1) แบบโครงรางเบื้องตน (Tender Drawing) หมายถึง แบบแปลน แผนผัง ซึ่งแสดงแนว 
ระดับ รูปราง ขนาด และรายละเอียดตางๆ ของงานกอสราง ที่ผูวาจางตองการใหผูประสงคจะรับจางกอสราง
ทราบเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในการคํานวณราคาคากอสรางในการเสนอราคาตอผูวาจาง โดยจะตอง
ใชควบคูกับเงื่อนไขตางๆ ที่ผูวาจางกําหนดไว  โดยแบบเพื่อการประมูลอาจมีรายละเอียดบางสวน ไมครบถวน
สมบูรณ เพียงพอที่จะใชในการกอสรางได 

2) แบบกอสราง (Construction Drawing)  หมายถึง แบบแปลน แผนผัง ซึ่งแสดงแนว 
ระดับ รูปราง ขนาด และรายละเอียดตางๆ ของงานกอสราง อยางสมบูรณ ครบถวน เพียงพอ ที่ผูรับจางจะ
นําไปใชทําการกอสรางได แบบแปลน ที่ใชโดยทั่วไปหากมิไดระบุไวเปนอยางอื่น ถือวาเปนแบบเพื่อการ
กอสราง  

3) แบบแสดงรายละเอียดในแตละสวน (Shop Drawing)  หมายถึง แบบแสดงสวนตางๆ 
ที่จะทําการกอสราง/ติดต้ัง โดยละเอียด ซึ่งจัดทําข้ึนใหม เน่ืองจากแบบเพื่อการกอสรางมีรายละเอียดไม
สมบูรณ/ครบถวน เพียงพอที่จะใชทําการกอสราง หรือเน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางสวนของ
แบบเพื่อการกอสราง ดวยเหตุผลวาหากทําการกอสรางตามแบบเพื่อการกอสรางแลวจะมีปญหาอุปสรรค        
ในการกอสราง/ใชงานในอนาคต โดยแบบขยายรายละเอียดน้ี ตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางหรือผูแทนที่
ผูวาจางมอบหมาย กอนนําไปใชทําการกอสราง 

4) แบบกอสรางจริง (As built Drawing)  หมายถึง แบบแปลน แผนผัง ซึ่งแสดงตําแหนง 
แนว ระดับ รูปราง ขนาดและรายละเอียดตางๆ ของสิ่งกอสรางตามที่กอสรางและประกอบติดต้ังไวจริง         
ในสนาม ตามคําแนะนํา และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจาง  หรือที่ปรึกษาควบคุมงาน
กอสราง (ถาม)ี  มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับโครงการในการใชงานและบํารุงรักษาสิ่งกอสรางน้ันๆ 
ตอไปในอนาคต  โดยสมควรใชประกอบกับแบบเพื่อการกอสราง (Construction drawing) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5  ขอกําหนดเฉพาะงานกอสราง 
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  ในการดําเนินการควบคุมงานน้ัน ผูควบคุมงานควรปฏิบัติตามข้ันตอน ซึ่ งประกอบดวย                   
การเตรียมความพรอมในเรื่องตาง ๆ การหาขอมูลของการกอสรางที่เกี่ยวของ การตรวจงานกอสราง              
การประเมินผลงาน การเขียนรายงานและนําเสนอรายงาน  รวมถึงงานเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสู
ผลสําเร็จของงานที่ดําเนินการอยูโดยสามารถสรุปข้ันตอนเพื่อการดําเนินการกอสรางไดดังน้ี 
 
 
 
  รายละเอียดการตรวจงานหรือการเตรียมความพรอมสําหรับการควบคุมงานของผูควบคุมงาน 
ข้ึนอยูกับลักษณะของงานน้ัน ๆ เบื้องตนผูควบคุมงานตองทําการทบทวนวัตถุประสงคและขอบเขตของงาน 
และกําหนดแผนหรือข้ันตอนวิธีการตาง ๆ สําหรับการตรวจงานกอสราง ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
  3.1.1 ทบทวนวัตถุประสงคของงาน 
   การทบทวนวัตถุประสงคของงานดําเนินการ  เพื่อที่ผูควบคุมงานจะไดทราบวาผลลัพธและ
ความสําเร็จของงานคืออะไร  ซึ่งจะนํามาถึงการกําหนดวิธีและลักษณะของการตรวจงาน  การทบทวน
วัตถุประสงคตองทําตอเน่ืองต้ังแตเริ่มข้ันตอนการวางแผนและขอแนะนําในข้ันตอนการเตรียมงาน ระหวางการ
ทํางาน และเมื่อเสร็จงาน ทั้งน้ีเพื่อใหผูควบคุมงานไมหลุดออกไปจากเสนทางที่ไดวางแผนงานเพื่อความสําเร็จ
ของการทํางานตอไป 
  3.1.2 การทบทวนแผนการทํางานและขอแนะนําของการทํางาน 
      ข้ันตอนน้ีก็เพื่อทบทวนหรือกําหนดใหการทํางานเปนไปดวยความถูกตองและมีความ
ยืดหยุนตออุปสรรคที่ไมคาดคิด  ซึ่งมักจะพบในขณะดําเนินการกอสราง  โดยผูควบคุมงานตองกํากับใหงาน
สามารถดําเนินการไดต้ังแตตนจนสิ้นสุดการกอสราง รวมทั้งตองทําใหงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
  3.1.3 การหาขอมูลเบ้ืองตน 
      ผูควบคุมงานควรจะติดตอหรือประสานงานกับวิศวกรโครงการหรือผูจัดการโครงการ         
เพื่อหาขอมูลแนวทางหรือกิจกรรมที่เปนหัวขอหลักในการดําเนินการของการกอสราง และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดผูควบคุมงานควรจะทําการหาขอมูลเบื้องตนในหัวขอของงานตอไปน้ี 

1) ชนิดและปริมาณของวัสดุ การขอเปลี่ยนแปลงวัสดุ และการควบคุมคุณภาพ 
2) รายงานหรือเอกสารที่เกี่ยวของ 
3) หัวขอที่มีการตกลงเฉพาะ เชนหัวขอเพิ่มเติมจากการช้ีแจงของวิศวกรผูออกแบบ 
4) ตารางราคาของการเสนอราคา 
5) แผนการควบคุมงานและตําแหนงของงานที่มีความสําคัญเปนพิเศษ 
6) กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ 
7) ผังองคกร ผังการบริหาร จํานวนเจาหนาที่ในโครงการ 
8) เอกสารและการขออนุญาตตาง ๆ ภายใตกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ 

 
 

บทที่ 3                                             
การดําเนินการกอสราง 

3.1  การเตรียมความพรอม 
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  ถึงแมจะไดมีการเตรียมความพรอมในสวนตาง ๆ  ตามที่กลาวไวขางตนแลว   ยังมีอีกหลายหัวขอ
ที่อาจจะตองทําการตระเตรียมหรือทบทวนในขณะกอสราง  หัวขอของการเตรียมตัวหรือทบทวนข้ึนอยูกับ
ขอบเขตของการควบคุมงานและระยะเวลาการกอสราง  โดยเอกสารที่จะตองถูกนํามาพิจารณาตองพิจารณาให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการควบคุมงานน้ัน ๆ โดยหัวขอของการตรวจงานควรประกอบไปดวย 
  3.2.1 การควบคุมงานความกาวหนาของงานคุณภาพของงานวัสดุและการควบคุมคุณภาพ
แรงงาน 

1) การเก็บตัวอยางและการทดสอบ 
2) วัสดุหรือบริเวณที่ตองมีการดูแลเปนพิเศษ 
3) วัสดุกอสรางซึ่งใชเฉพาะของโครงการ 
4) การตรวจรับงาน 

3.2.2 รูปแบบของการปฏิบัติการควบคุมงาน 
1) การจัดการดานวัสดุและการขนสงรวมทัง้เรื่องของความปลอดภัย 
2) เทคนิคของการเรงรัดงาน 
3) ขบวนการหรือข้ันตอนการทํางานที่เปนรูปแบบเฉพาะของโครงการ 

3.2.3 การจดบันทึกเรื่องราวตาง ๆ ของโครงการ 
1) เอกสารที่เกี่ยวของตาง ๆ ที่ถูกบันทึกไวขณะตรวจงาน 
2) เอกสารการสงมอบวัสดุ การขออนุมัติใชงาน และการหามใช 
3) วิธีการและความถ่ีของการตรวจสอบรวมถึงรายละเอียดวิธีการ 
4) รายละเอียดที่จําเปนตาง ๆ เพื่อการอนุมัติการจายเงิน 
5) การจางผูรับเหมาชวงหรือการจางผูรับเหมาที่ชํานาญเฉพาะ (ถาม)ี 
6) แรงงานที่มีความชํานาญเฉพาะหรือการอบรมการทํางานระหวางปฏิบัติงาน (ถาม)ี 
7) การเปลี่ยนแปลงเพิ่มลดงานกอสรางและระยะเวลาการกอสราง 
8) การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายของการควบคุมงาน 
9) จํานวนและคุณสมบัติของเจาหนาที่ในดานตาง ๆ  รวมทั้งการจัดเตรียมระบบ

สาธารณูปโภคและระบบอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของเพื่อการควบคุมโครงการ 
10) การพิจารณาคาปรับในกรณีตาง ๆ 
11) การตรวจสอบงานใหสอดคลองกับความตองการของโครงการ 

3.2.4 หัวขอของงานท่ีตองตรวจสอบในระหวางการดําเนินงาน 
1) การเตรียมพื้นที่โครงการการรื้อยายสิ่งกอสรางตาง ๆ 
2) งานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวของทั้งในสวนที่ตองจัดหาหรือตรวจสอบ 
3) การเตรียมพื้นที่ ขุดปา ถางตอ 
4) งานถมดินและปรบัระดับ 
5) เรื่องสิ่งแวดลอม 
o การเกิดการกัดเซาะหรือนํ้าทวมขัง 
o ปริมาณฝุนละออง 
o เสียง 
o ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่เกี่ยวของเมื่อมีการกอสราง 

3.2  การตรวจงาน 
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6) การระบายนํ้าและโครงสรางที่จําเปน 
7) งานโครงสรางหลักเชน เสาเข็ม ฐานราก เสา คาน  
8) การจัดการดานพื้นที่ทํางาน 
o การจัดการดานจราจรและความปลอดภัย 
o การบํารุงรักษาอุปกรณดานความปลอดภัย 
o ความปลอดภัยในการทํางาน 

9) งานโครงสรางประกอบอื่น ๆ เชน ผนัง ประตู หนาตาง 
10) การทําความสะอาดพื้นที่ภายหลังการกอสราง 

 
 
 
  ในระหวางการทํางาน ผูควบคุมงานตองพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการรวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวของกับการทํางานเพื่อเปนขอมูลสําหรับการตัดสินใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ        
ผูรับจาง จากน้ันจดบันทึกผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาไดดําเนินการตามข้ันตอนของแผนงานหรือวิธีการ
กอสรางหรือไม ทั้งน้ีเพื่อควบคุมการกอสรางใหถูกตองและเปนไปตามแผนการดําเนินการในบางกรณีอาจใช
ภาพรางหรือภาพถายในระหวางการปฏิบัติงานเปนหลักฐานหรือเอกสารประกอบการจดบันทึกผลการทํางาน
ไดอีกทางหน่ึง 
  3.3.1 ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 1) การจดบันทึกหลักฐานหรือเอกสารตาง ๆ 
             นอกเหนือจากการตรวจสอบในระหวางการควบคุมงานแลว การจดบันทึกเปน         
ลายลักษณอักษรหรือการใชภาพรางหรือภาพถายมีความจําเปนอยางย่ิงสําหรับการดําเนินการควบคุมงาน            
ในสวนตอไป ทั้งน้ีเพราะหลักฐานเหลาน้ีเปนสิ่งที่ปฏิเสธมิไดหากมีความขัดแยงหรือขอคิดเห็นที่ไมตรงกัน
ระหวางผูรับจางและผูควบคุมงาน 
      2) การสังเกตและการตรวจสอบ 
             เมื่อผูควบคุมงานสังเกตเห็นขอผิดปรกติหรือขอสงสัยในระหวางการกอสราง จะตองรีบ
ดําเนินการตรวจสอบกับเอกสารตาง ๆ หรือข้ันตอนการกอสรางที่กําหนดไวในแผนการทํางานหรือวิธีการ
ดําเนินการเฉพาะตาง ๆ ที่ถูกระบุไว หากไมแนใจผูควบคุมงานสามารถขอใหมีการทดสอบหรือพิสูจนเพิ่มเติม
เพื่อนําผลมาประกอบการตรวจงานได 
      3) การใหขอเสนอแนะและการหาขอตกลง 
             ในกรณีที่เกิดปญหาทางเทคนิค ผูควบคุมงานสามารถปรึกษาวิศวกรโครงการหรือ
ผูจัดการโครงการเพื่อรับรองวิธีการหรือหาขอสรุปทางดานเทคนิคประกอบการตรวจงานได การอางอิงเอกสาร
ทางดานเทคนิคตาง ๆ ก็เปนอีกวิธีการหน่ึงที่สามารถทําไดเพื่อแนะนําตอผูรับจางให ดําเนินการเพื่อความ
สมบูรณของการทํางานสามารถทําไดอยางไรก็ดีแนวทางของคําแนะนําตาง ๆ เปนเพียงการใหขอเสนอแนะมิใช
ขอบังคับใหปฏิบัติตาม ผูรับจางอาจใชมาตรการหรือแนวทางอื่นในการดําเนินการ และคําแนะนําตางๆ ที่ผู
ควบคุมงานไดใหไวควรจะบันทึกเปนขอมูลสําหรับการควบคุมงานในลําดับตอไป 

4) การหาขอสรุป 
               เมื่อเกิดความสงสัยหรือความคิดเห็นที่ขัดแยงกันระหวางผุควบคุมงานและผูรับจาง           
มีความจําเปนที่จะตองหาขอสรุป หรือหาวิธีการที่เหมาะสมสําหรับการทํางานที่เปนที่ยอมรับทั้งสองฝาย            
โดยอางอิงจากเอกสารที่เกี่ยวของ หรือมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการกอสราง 

3.3  การรวบรวมเอกสารทีเ่กี่ยวของและการประเมินผลการปฏบิัตงิาน 
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5) การแจงผลการตัดสินใจและรายงานผูเก่ียวของ 
                เมื่อสามารถหาขอสรุปไดแลว ผูควบคุมงานจําเปนตองบันทึกและรายงานขอสรุป
ดังกลาว รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนตอทุกฝายที่เกี่ยวของทันที การรายงานอาจใชรูปแบบของเอกสาร
ทางการหรือวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม 
 
 
 
  รายงานการควบคุมงานเปนสิ่งจําเปนและมีประโยชนอยางย่ิงตอการควบคุมงาน ทั้งน้ีเพื่อให        
ผูควบคุมงานใชเปนเอกสารติดตามความกาวหนา ปญหา อุปสรรค ของงานในโครงการ โดยสวนประกอบของ
รายงานมาจากในสวนของการตรวจงาน การสังเกต การพบปะพูดคุย หรือแมกระทั่งความเห็นของผูเกี่ยวของ
ตาง ๆ  รวมทั้งเอกสารที่ใชสื่อสารในการทํางาน ซึ่งมีขอพึงปฏิบัติในการเขียนรายงานดังน้ี 

3.4.1 การรายงานผลงานผูควบคุมงานควรจดบันทึกเรื่องราวหรือผลงานตาง ๆ และจัดทําเปน
รายงานตามความเปนจริงและเปนประโยชนตอทุกฝาย 

3.4.2 การรายงานเรื่องเฉพาะหรือเรื่องพิเศษ เปนเรื่องธรรมดาที่อาจเกิดความสับสนในเรื่องของ
ผลงานที่ตรวจสอบจากการทํางานโดยเฉพาะบริเวณที่มีความตองการวิธีการกอสรางแบบพิเศษ  ดังน้ัน         
ผูควบคุมงานจึงควรจัดทํารายงานเรื่องดังกลาวไวเปนการเฉพาะ 

3.4.3 หลีกเลี่ยงการใชขอมูลที่ไมมีหลักฐานอางอิง เพื่อใหรายงานดังกลาวเปนที่นาเช่ือถือ 
3.4.4 ควรมีสวนที่ใชติดตามเรื่องสืบเน่ืองตาง ๆ ของโครงการ ที่ไดใหคําแนะนําไว วาไดมีการ

ดําเนินงานไปตามที่ไดแนะนําหรือไมและผลของงานที่ไดเปนอยางไร 
 
 
 
  ถึงแมจะไดมีการเตรียมตัวและวางแผนดานตาง ๆ ไวเปนอยางดีแลวก็ตาม ในระหวางข้ันตอนการ
ทํางานอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือรายละเอียดตาง ๆ ซึ่งผูควบคุมงานจําเปนตองติดตาม เพื่อ
เสนอแนะ หาแนวทางปฏิบัติ และแบงปนขอมูลระหวางผูเกี่ยวของ โดยหัวขอหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ตองคอย
ติดตามผลมีดังน้ี 

3.5.1 ข้ันตอนหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ยกเลิกไปแลว 
3.5.2 ข้ันตอนหรือแผนการที่ขาดประสิทธิภาพ 
3.5.3 สภาพหรือลักษณะการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไป 
3.5.4 ขอขัดแยงหรือขอโตเถียงของผูรับจาง 
3.5.5 ข้ันตอนหรือวิธีการกอสรางที่ขาดประสิทธิภาพ 
3.5.6 ข้ันตอน วิธีการควบคุมงาน และการทดสอบที่ขาดประสิทธิภาพ 
3.5.7 ปญหาดานวัสดุกอสรางที่ไมไดคุณภาพ 
3.5.8 ปญหาดานราคาคากอสราง 
3.5.9 ปญหาดานระยะเวลาการกอสรางที่ลาชาออกไป 
3.5.10 การขาดขอมูลที่เกี่ยวของกับการกอสราง 
3.5.11 การกอสรางที่ตองใชวิธีการพิเศษ 
3.5.12 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอันเน่ืองมาจากการกอสราง 

โดยสามารถสรุปข้ันตอนการควบคุมงานต้ังแตเริ่มตนจนกระทั่งสิ้นสุดการกอสรางไดดังน้ี 

3.4  การเขียนรายงาน 

3.5  การตดิตามผล 
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  3.6.1 ลักษณะ/ ขอบเขตของงาน 
       เปนการจัดเตรียมงานเบื้องตนเกี่ยวกับความพรอมของสถานที่ กอนที่จะดําเนินการ
กอสรางอาคารหลักตาง ๆ ดังน้ี 

1) การเตรียมพ้ืนท่ี เปนการกําหนดจุดที่จะทําการกอสรางอาคารสํานักงานโรงงาน       
คลัง พัสดุ และอาคารช่ัวคราวอื่น ๆ รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

2) ทางลําลองชั่งคราว ทางเบ่ียง เปนการกําหนดเสนทางคมนาคมในการขนสงวัสดุ
กอสราง จากเสนทางสายหลักถึงบริเวณโครงการ 

3) การกําจัดนํ้าออกจากบริเวณกอสราง เปนการทําเข่ือนกั้นนํ้าช่ัวคราว การขุดรองหรือ
ทํารองเปลี่ยนทางนํ้า การใชเครื่องสูบนํ้า เพื่อปองกันและกําจัดนํ้าออกจากบริเวณกอสราง 

4) การถางปาและปรับพ้ืนท่ี เปนการถางปา ขุดตอ ขุดรากไม และปรับพื้นที่บริเวณที่จะ
กอสรางอาคาร และหรือตามแนวหรือขอบเขตที่กําหนดไวในแบบกอสราง รวมทั้งการขนยายสิ่งที่ไมพึงประสงค
ออกนอกบริเวณกอสราง 

การเตรียมความพรอม 
- ความพรอมทางดานรางกายและจิตใจ 

- ทบทวนวัตถุประสงคของงาน 

- ทบทวนแผนการทํางาน ศึกษาสัญญา และเอกสารแนบทายสัญญา 

- หาขอมูลเบื้องตนที่เก่ียวของ 

การตรวจงาน 

- การควบคุมความกาวหนาของงาน คุณภาพของงานและวัสดุ 

- เตรียมหัวขอของงานที่ตองตรวจสอบ 

การรวบรวมเอกสารและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การจดบันทึกหลักฐานตาง ๆ 

- การสังเกตและการตรวจสอบ 

- การใหขอเสนอแนะและการหาขอตกลง 

- ขอสรุปในเรื่องตาง ๆ 

การเขียนรายงาน 

- รายงานประจําวัน 

- รายงานประจําสัปดาห 

- รายงานประจําเดือน 

- รายงานปญหาอุปสรรคเปนกรณี ๆ  

- รายงานเพื่อการตรวจการจาง 

เสนอรายงานตอคณะกรรมการตรวจการจาง 
เพื่อพิจารณาหรือตรวจรับงานตอไป 

3.6  งานเตรียมสถานทีก่อสราง 
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5) การรื้อถอนสิ่งปลูกสรางเดิม เปนสิ่งกอสรางที่ไมตองการในบริเวณกอสรางหรือตามที่
กําหนดในแบบแปลนที่จะตองรื้อถอน ตองรื้อถอนและขนยายออกใหพนบริเวณสถานที่กอสราง 

6) การตรวจสอบและวางผัง เปนการตรวจสอบหมุด หลักฐานตาง ๆ และสํารวจวางผัง
การกอสรางตามที่กําหนดไวในแบบกอสราง 

7) การจัดหาวัสดุ เปนการจัดเตรียมวัสดุกอสรางพรอมสุมเก็บตัวอยางวัสดุหลักไป
ทดสอบคุณสมบัติ และหรือจัดเตรียมเอกสารรับรองคุณสมบัติและมาตรฐานการผลิตของวัสดุหลัก 
  3.6.2 ขอแนะนําในการปฏิบัติงาน 

1) การเตรียมพ้ืนท่ี  กําหนดพื้นที่กอสรางอาคารสํานักงานสนามและอาคารช่ัวคราวอื่น ๆ 
ใหพนเขตแนวกอสรางและพื้นที่นํ้าทวม 

2) ทางลําลองชั่วคราว/ทางเบ่ียง  กําหนดเสนทางคมนาคม ทางเบี่ยง ทางเขาหมูบาน         
ที่อยูภายในและภายนอกบริเวณโครงการ ใหสามารถเช่ือมถึงกันไดตลอด กับเสนทางสายหลัก 

3) การกําจัดนํ้าออกจากบริเวณกอสราง  สูบนํ้าออกหรือทําทางระบายนํ้าออก หรือทํา
เข่ือนช่ัวคราวกั้นนํ้า 

4) การถางปาและปรับพ้ืนท่ี  ใชรถ Crawler Tractor ดันออก หรือรถ Excavator            
ขุดออก หรือใชเลื่อยตัดลมตนไมออกพรอมปรับพื้นที่ 

5) การรื้อถอนสิ่งปลูกสรางเดิม  รื้อถอนสิ่งที่ไมพึงประสงคออกนอกบริเวณพื้นที่กอสราง 
สวนสิ่งที่รื้อถอนที่ใชประโยชนได ใหรวบรวมไว 

6) การตรวจสอบและวางผัง  สํารวจวางผังการกอสราง โดยใชกลองแนว กลองระดับ 
และเทปวัดระยะ 

7) การจัดหาวัสดุ    จัดเตรียมวัสดุที่ใชในการกอสรางจากแหลงที่ใกลที่สุด  และเก็บสุม
ตัวอยางวัสดุหลักไปทดสอบคุณสมบัติและหรือเตรียมเอกสารรับรองคุณสมบัติ สงไปทดสอบหรือตรวจสอบยัง
หนวยงานที่เช่ือถือได โดยผานการเห็นชอบกอนนําไปใช 
  3.6.3 วิธีการดําเนินงาน 

1) การเตรียมพ้ืนท่ี 
1.1) ที่ต้ังอาคารสํานักงานจะตองอยูใกลเคียงกับบริเวณหัวงานโดยมีขนาดและพื้นที่ใช

สอยตามที่กําหนดไวในแบบ พื้นสํานักงานจะตองอยูสูงกวาพื้นดินไมนอยกวา 0.30 เมตร มีระบบระบายนํ้าและ
ระบบสาธารณูปโภคที่ดี 

1.2) ที่ต้ังอาคาร โรงงาน คลังพัสดุ และบานพักคนงาน จะตองไมสรางบนพื้นที่           
กีดขวางทางสัญจรและบริเวณกอสราง จะตองรักษาความสะอาดอยูเสมอโดยมีระบบสุขาภิบาล 

1.3) จะตองมีระบบมาตรการการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่กอสรางทั้งหมด 
ตลอดระยะเวลากอสราง 

1.4) จะตองจัดทํา และติดต้ังแผนปายแนะนําโครงการ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงาน
กอสรางตามแบบมาตรฐาน โดยติดต้ังไวในที่แลเห็นเดนชัด 

2) การทําทางลําลองชั่วคราว 
2.1) ทางลําลอง ทางเบี่ยง ทางเขาหมูบาน/อาคาร และอื่น ๆ ทั้งที่อยูภายในและนอก

บริเวณกอสราง จะตองใหสามารถเช่ือมเขาถึงกันไดตลอดและสะดวกในการเขา-ออก  
2.2) จะตองดูแล บํารุงรักษาเสนทางใหสามารถใชงานไดสะดวก รวมทั้งมีมาตรการ

ปองกันฝุน โคลนตม ตลอดอายุสัญญากอสราง 
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3) การกําจัดนํ้าออกจากบริเวณกอสราง 
3.1) บริเวณกอสรางที่มีนํ้าขัง อันเน่ืองมาจากนํ้าใตดินและนํ้าที่ไหลมาจากผิวดิน 

จะตองกําจัดออกใหหมดตลอดเวลากอสราง โดยการทําเข่ือนกั้นนํ้าช่ัวคราวการขุดรองหรือทํารางเปลี่ยนทางนํ้า 
และการใชเครื่องสูบนํ้า เปนตน 

3.2) การทําเข่ือนกั้นนํ้าช่ัวคราว จะตองเสนอแบบรวมทั้งวิธีการกอสรางและรื้อยายให
คณะกรรมการตรวจการจางเห็นชอบกอน 

3.3) การขุดรองหรือทํารางเปลี่ยนทางนํ้า จะตองเสนอขอมูลดานอุทกวิทยาและการ
ออกแบบใหคณะกรรมการตรวจการจางเห็นชอบกอน 

3.4) การใชเครื่องสูบนํ้า จะตองออกแบบและวางแผน ติดต้ังเครื่องมือ ตลอดจน
ควบคุมดูแล บํารุงรักษาใหคณะกรรมการตรวจการจางเห็นชอบกอน 

4) การถางปาและปรับพ้ืนท่ี 
4.1) พื้นที่กอสรางที่กําหนดในแบบ จะตองมีการถางปาและปรับพื้นที่ใหเรียบรอย

ปราศจากตนไม ตอไม รากไม และสิ่งกีดขวางตาง ๆ  โดยมีอาณาเขตหางจากตัวอาคารกอสราง ประมาณ 5.00 เมตร 
4.2) วัสดุที่ถางออกและขุดออก จะตองขนยายออกพนพื้นที่กอสรางและหรือทําลาย

โดยวิธีเผา ฝงกลบ หรือวิธีอื่นใดที่เหมาะสม โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจางกอน 
4.3) ตนไมทุกชนิดที่จะโคน จะตองมีตราประทับหรือสีปายที่ลําตนโดยชางควบคุมงาน

หรือพนักงานปาไม และจะตองทําโดยไมกอใหเกิดความเสียหายแกตนไมอื่น ๆ  หรือทรัพยสินอื่นใดบริเวณใกลเคียง 
5) การรื้อถอนสิ่งปลูกสรางเดิม 

5.1) สิ่งปลูกสรางเดิมที่ไมตองการในบริเวณกอสรางตามที่กําหนดในแบบ ตองรื้อถอน
ออกและกําจัดใหหมด สวนที่ใชประโยชนไดใหนํามาเก็บรักษาไวในสถานที่ที่กําหนด 

5.2) เศษขยะหรือดิน หรือสิ่งตาง ๆ ที่ไมตองการจะตองขนยายออกพนพื้นที่กอสราง
และหรือทําลายโดยวิธีเผา ฝงกลบ หรือวิธีอื่นใดที่เหมาะสม โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจ
การจางกอน 

6) การตรวจสอบและวางผัง 
6.1) กอนดําเนินการกอสราง จะตองตรวจสอบความถูกตองของแบบกับสภาพภูมปิระเทศ 

โดยการวางแนว ถายระดับ วางผังอาคาร และสิ่งปลูกสรางทุกชนิดกรณีตรวจพบความคลาดเคลื่อน หรือมีปญหา
อุปสรรคในพื้นที่กอสรางใหรีบรายงานคณะกรรมการตรวจการจาง เพื่อสรุปปญหา 

6.2) หมุดหลักฐานตางๆ ที่กําหนดและไดจัดทําข้ึน จะตองรักษาใหอยูในสภาพ
เรียบรอย สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา 

7) การจัดหาวัสดุ 
7.1) วัสดุหลักที่จะตองทําการทดสอบคุณสมบัติตามขอกําหนดของแตละประเภทงาน 

เชน หิน กรวด ทราย เหล็กเสริม เปนตน จะตองสุมจัดเก็บตัวอยางและควบคุมไปทดสอบยังหนวยงานที่เช่ือถือได 
และนําผลการทดสอบคุณสมบัติใหกรรมการตรวจการจางพิจารณาเห็นชอบกอนนํามาใชงาน 

7.2) วัสดุหลักที่จะตองมีเอกสารรับรองคุณสมบัติและมาตรฐานการผลิต ตามแบบและ
ขอกําหนดของแตละประเภทงาน เชน ทอและอุปกรณประกอบแผนใยสังเคราะหและประตูนํ้า เปนตน           
ใหคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาเห็นชอบกอนนํามาใชงาน 

7.3) จะตองกําหนดมาตรฐาน ดูแล ปองกัน รักษา จดัเก็บวัสดุ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 
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  3.6.4 การเตรียมวัสดุอุปกรณและการจัดเก็บ 
  เปนการจัดเตรียมความพรอมในการคัดเลือกวัสดุอุปกรณและจัดหาสถานที่จัดเก็บวัสดุ
และอุปกรณใหอยูในสภาพดี ไมเสียหาย 

1) การเก็บเหล็กเสริมคอนกรีต 
1.1) เหล็กเสริมที่นํามาใชในงานกอสราง ตองเก็บไวในที่ที่มีหลังคาคลุม หรือสามารถ

กําบังฝน และตองเก็บไวเหนือพื้นดินอยางนอย 20 เซนติเมตร 
1.2) เหล็กเสริมที่นํามาใชงาน ตองแยกเก็บไวเปนหมวดหมูตามขนาด และประเภท

ของเหล็กเสริม โดยมีปายแสดงรายละเอียดไวอยางชัดเจน 
1.3) ในกรณีที่จะตองเก็บเหล็กปายระยะเวลานาน จะตองเคลือบผิวเหล็กดวยนํ้าปูน

จนทั่วและหากจะใชเหล็กน้ัน จะตองทําการกะเทาะนํ้าปูนน้ันออกใหหมด 
2) การเก็บเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง 

2.1) การเก็บเหล็กเสริมอัดแรง จะตองเก็บในที่ที่มีหลังคาคลุม หรือสามารถกําบังฝน
และตองเก็บไวเหนือพื้นดิน ไมนอยกวา 20 เซนติเมตร 

2.2) ปลายขอลวดเหล็กตีเกลียว จะตองมีวัสดุที่ปองกันการคลายตัวของเกลียว 
3) การเก็บวัสดุท่ีใชในการผสมคอนกรีต 

3.1) ปูนซีเมนตบรรจุถุง จะตองเก็บในโรงเรือนมีหลังคาคลุม และมีฝากั้นปองกันแดด
และฝน พื้นจะตองแข็งแรงและยกสูงจากระดับดิน หรือจากระดับนํ้าอาจจะทวมถึงอยางนอย 30 เซนติเมตร 
และใตพื้นจะตองเปดโลงลมสามารถพัดผานได เพื่อปองกันความช้ืน 

3.2) ทราย ควรกองเก็บไวในที่สะอาด ตากบนลานดิน ควรเลือกพื้นดินที่ไมช้ืนแฉะ
หลีกเลี่ยงกองใหไกลจากตนไม เพราะใบไมจะรวงลงมาปะปน ใชผาหรือไมปูรองพื้นกอนเก็บจะเปนการดี  
ความสะอาดของทรายสําคัญมาก สิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ เชน ถุงพลาสติก กระปองใสกาแฟ ชานออย และนํ้าหวาน 
ถาทิ้งลงไปกองทราย จะทําใหคอนกรีตเสียหายได และจะตองมีการปองกันไมใหทรายและหิน หรือกรวดปนกัน 

3.3) หินหรือกรวด ควรกองเก็บไวในที่สะอาด ตามขอ 3.2 ในกรณีที่พื้นที่ที่กองหิน         
มีฝุนละออกมาก ควรติดต้ังระบบพนละอองนํ้า (SPRING) ที่สามารถปองกันฝุนละอองไดหรือลางดวยนํ้าสะอาด 

3.4) นํ้าที่จะใชผสมคอนกรีต ควรตักหรือสูบจากแหลงนํ้าที่สะอาด มาใสเตรียมไวใน
ภาชนะมากพอกับการใชงานในวันหน่ึง ๆ 

4) การตรวจสอบกอนทําการตอกเสาเข็ม 
    กอนการตอกเสาเข็มแตละครั้งตองทําการตรวจสอบข้ันตอน การงัด ดึง และยกเสาเข็ม
พรอมทั้งสวนประกอบอื่น ๆ ดังน้ีคือ 

4.1) ควบคุมการงัดเสาเข็มออกจากกลุมดวยความระมัดระวัง ถางัดไมดีจะทําให
เสาเข็มเกิดรอยปนหรือราวข้ึน เพราะถาเกิดรอยราวมาก จะตองเสียเวลาซอมหรือตองทิ้งไปทําใหงานลาชา 

4.2) ควบคุมการลากใหถูกวิธี ถาใชลวดสลิงจากปนจั่นลาก ตองใชผาพันรองกอนจึงใช
ลวดสลิงพันทับ แนวทางที่ใชลากตองไมมีสิ่งกีดขวาง เมื่อลากมาถึงจุดหรือตําแหนงที่จําทะการยก จะตอง
ตรวจสอบดูวามีรอบราวเกิดข้ึนหรือไม ถามีและเห็นวาเปนอันตรายตอเสาเข็มตนที่จะตก จะตองหยุดพักแลว
หาจุดวางรองรับใหดี แลวทําการสกัดใหเปนรองจนหมดรอยราว และทําการซอมแซมจนสามารถนําไปตอกได 
จึงอนุญาตใหยกตอกตอไป 

4.3) ควบคุมการยก การยกโดยใชลวดสลิงเสนเดียว ตําแหนงที่ปลอดภัยที่สุดคือ 
0.292L ถายกโดยใชลวดสลิง 2 เสน ตําแหนงที่ปลอดภัยที่สุดคือ 0.207L จากปลายเสาเข็มซึ่งจะมีโมเมนต
เทากับ 0.022WL2 
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4.4) การเก็บกองเสาเข็ม การจัดหรือเก็บกองเสาเข็ม กอนนําเสาเข็มลงหัวงาน (SITE) 
ตองปรับพื้นที่บริเวณที่จะลงเก็บกองเสาเข็มใหเรียบรอย พื้นไดระดับในแนวราบและแข็งแรง สามารถยกหรือ
ลากเสาเข็มนํามาใชงานไดสะดวกและปลอดภัย การวางกองเสาเข็ม จะตองวางบนไมหมอนขนาดเดียวกัน          
โดยระยะการวางไมหมอน ใหวัดจากหัวเสาเข็มหรือปลายเสาเข็มถึงไมหมอนเทากับ 0.207L ทั้งสองดาน 
 
 
 
  3.7.1  ลักษณะ / ขอบเขตของงาน 

1) งานถางปา เปนการตัดโคนขุดลอกตอไม พุมไม วัชพืชคลุมหนาดิน ตลอดจนสิ่งอัน          
ไมพึงประสงคออกไปจากบริเวณที่จะกอสราง 

2) งานขุดตอหรือรากไม เปนการขุด ดันไถตอไม รากไม ตนไมขนาดใหญ หรือเศษวัสดุ          
ที่ไมพึงประสงคออกไปจากบริเวณที่จะกอสราง 

3) งานขุดเปดหนาดิน เปนการขุดเอาหนาดินออนที่ไมสามารถรับนํ้าหนักตัวอาคารที่จะ
กอสรางหรือบริเวณที่จะตองถมบดอัดแนน เศษดิน เศษหิน หรือสิ่งที่ไมพึงประสงคอื่น ๆ 
  3.7.2  ขอแนะนําในการปฏิบัติงาน 

1) กอนการตัดโคนตนไม หรือรื้อถอนสิ่งที่เปนอุปสรรค จะตองทําเครื่องหมายเพื่อปองกัน
การตัดโคน หรือรื้อถอนสิ่งที่ไมจําเปน 

2) การตัดโคนตนไม  จะตองตรวจสอบระยะตนไมที่จะลมลงทําความเสียหายกับ
สิ่งกอสรางที่อยูบริเวณใกลเคียง 

3) การเปดหนาดิน จะตองมีการกําหนดตําแหนงที่จะนําดินไปทิ้ง พรอมปรับเกลี่ย              
ใหเรียบรอย 
  3.7.3 วิธีการดําเนินงาน 

1) จะตองตัดโคนตนไม พุมไม ขุดถอนตอไม รวมทั้งสิ่งกอสรางอื่น ๆ ที่เปนอุปสรรคตอ
งานกอสราง ภายในขอบเขตพื้นที่ที่เปนตัวอาคารหรือโครงสรางตามแบบ แลวนําไปทิ้งหรือทําลาย 

2) ในสวนที่จะตองมีการถมดิน จะตองทําการเปดหนาดิน ที่มีอินทรียวัตถุและสิ่งที่ไม          
พึงประสงคออกใหหมด เชน รากไม รากหญา และวัชพืชตาง ๆ ที่ทับถมอยู วัสดุเหลาน้ีจะตองขนยายออก และ
นําไปทิ้งตามตําแหนงที่กําหนดไว พรอมทั้งตกแตงใหเรียบรอย สวนความหนาของงานเปดหนาดินน้ี ใหมีความหนา
ตามที่กําหนดไวในแบบ แตถาไดกําหนดไวในแบบใหเปดหนาดิน หนาไมนอยกวา 0.30 เมตร 
 

 

3.7  งานถางปา/ลมตนไมและงานเปดหนาดนิ 
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  3.8.1 ลักษณะ/ขอบเขตของงาน 
      การขุดมีลักษณะของการขุดตามประเภทของงาน แยกตามลักษณะของงานและวัสดุทีจ่ะขุด 
ดังน้ี 

1) งานดินขุดดวยแรงคน เปนการขุดดินในบริเวณที่ไมสามารถใชเครื่องจักรเขาไป
ดําเนินการขุดได เชน บริเวณแคบ ๆ บริเวณขุดแตงหลังจากเครื่องจักรขุดแลว หรือการขุดดินในปริมาณไมมากนัก
ซึ่งขนยายเครื่องจักร เขาไปทํางานแลวไมคุม 

2) งานดินขุดดวยเครื่องจักร เปนการขุดวัสดุที่มีปริมาณมาก ตองการความรวดเร็ว          
ซึ่งรวมถึงวัสดุอื่น ๆ เชน ทราย  ดินเลน  และสามารถใชเครื่องจักรสําหรับงานขุดแบบธรรมดา ก็สามารถขุดได 

3) งานดินขุดยาก  เปนการขุดวัสดุที่อาจเปนหินผุ ดินดาน ดินลูกรัง หินกอน หรือวัสดุอื่น
ซึ่งไมสามารถขุดออกไดดวยเครื่องจักรกลเครื่องมือธรรมดา จะตองใชรถแทรกเตอรตีนตะขาบขนาด 230 แรงมา     
ติดเข้ียวงัด (Ripper) จํานวน 1 ถึง 3 อัน จึงจะทําใหหลวมหรือเคลื่อนยายออกไดหรือเปนวัสดุที่มีคา Blow 

Count มากกวา 30 (N 30) ข้ึนไป 
4) งานระเบิดหิน เปนการขุดหินแข็งที่ไมสามารถทําใหหลวมตัวหรือเคลื่อนยาย 

โดยการใชเครื่องจักรกลตามขนาดในขอ 3) 
 

   3.8.2 ขอแนะนําในการปฏิบัติงาน 
1) การเตรียมการเบ้ืองตน 

1.1) ศึกษารูปแบบการขุด ผลการสํารวจช้ันดินตามที่ระบุไวในแบบแปลน 
1.2) ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ บริเวณที่จะทําการขุด 
1.3) วางแผนกําหนดวิธีทํางานและการขนยายวัสดุ 

2) การสํารวจ วางผัง 
2.1) จัดเตรียมเครื่องมือสํารวจ เชน กลองแนว กลองระดับ เทปวัดระยะ เปนตน 
2.2) วางผัง กําหนดแนว ขอบเขต และระดับของการขุด ตามแบบ 
2.3) กรณีการขุดไมไดขนาด ระดับ ความลึก และความลาดตามแบบ เน่ืองจาก                

มีปญหาอุปสรรค ใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันที 
3) เครื่องจักรสําหรับการขุด 

3.1) ขุดลอกหนาดินและขุดดิน ใชรถ Crawler Tractor ดันดินทิ้งใหพนเขตกอสราง 
หรือใชรถ Excavator ขุดตักทิ้งใหพนเขตกอสรางหรือขุดตักใสรถบรรทุกขนทิ้ง 

3.2) ขุดหินผุ ลูกรังหรือดินดาน ใชรถ Crawler Tractor ติดคราด (Ripper) ขุดหินผุ
ลูกรังหรือดินดานใหหลวมกอน แลวดันหินผุ ลูกรังหรือดินดาน ทิ้งใหพนเขตกอสรางหรือใชรถ Excavator             
ขุดตักใสรถบรรทุกขนทิ้ง 

3.3) ขุดหินแข็ง ใชวิธีเจาะฝงวัตถุระเบิด ระเบิดหินใหแตกเปนช้ิน และขนยายหินโดยใชรถ
Crawler Tractor ดันทิ้งใหพนเขตกอสรางหรือใชรถ Excavator ขุดตักใสรถบรรทุกขนทิ้ง 

3.4) ปรับแตงดินขุดทิ้งใชรถ Crawler Tractor เกลี่ยปรับแตงระดับกองดินใหเรยีบรอย 
 
 
 

3.8  งานขุดดนิ – ระเบิดหนิ 
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  3.8.3 วิธีการดําเนินงาน 
      การขุดดินหรือขุดหินเพื่อใหไดขนาดตามรูปแบบการขุดลอกหนาดิน และรองแกนเพื่อ
เตรียมฐานรากกอสรางทํานบดิน / เข่ือนดิน และการขุดบอกอสรางเพื่องานกอสรางอาคาร มีขอกําหนดดังน้ี 

1) ตองขุดใหไดแนวระดับและขนาดตามท่ีกําหนดไวในแบบ การขุดตองกระทํา           
ดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ  และตองมีมาตรการควบคุมใหวัตถุที่อยูนอกขอบเขตแนวการขุดยังคงอยู               
ในสภาพเดิมเทาที่จะทําได 

2) ในกรณีท่ีแบบไมไดระบุแนวเสนขอบเขตการขุดไว ถาเปนการขุดดินควรใชลาด 
(Slope) 1:1.5 และถาเปนการขุดหินควรใชลาด (Slope) 1:0.5 หรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจางกําหนด 

3) การขุดเพ่ือกอสรางฐานรากของอาคารโครงสรางใด ๆ จะตองขุดเผื่อออกไปจากที่
กําหนดไวขางละ 30 เซนติเมตร เพื่อความสะดวกในการต้ังไมแบบ 

4) ในกรณีท่ีเปนหิน การขุดจะตองใชความระวังเพื่อรักษาแนวใหไดตามที่แบบกําหนดไว 
สวนของหินที่ย่ืนออกมาจากแนวที่กําหนดไวในแบบ อาจยอมใหมีไดไมเกิน 15 เซนติเมตร หรือเปนอยางอื่น          
ที่เหมาะสมตามสภาพ 

5) การขุดพ้ืนฐานรากและลาดดานขางท่ีติดกับงานคอนกรีต  ตองตกแตงใหเรียบรอย 
พื้นผิวหนาตองเตรียมการปรับแตงใหมีความมั่นคงพอที่จะรับอาคารคอนกรีตได 

6) การขุดดินรองแกนเขื่อน จะตองขุดใหมีขนาดความกวาง ลาดดานขาง ตามแบบ
สําหรับความลึกใหขุดลึกลงไปจนถึงระดับช้ันดินหรือหินที่กําหนดในแบบ เมื่อขุดรองแกนเสร็จจะตองไดรับการ
ตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจางกอน จึงจะดําเนินการข้ันตอไปได 

7) วัสดุท่ีไดจากการขุด ถาคณะกรรมการตรวจการจางอนุญาตใหนําไปใชถมทํานบดิน/
เข่ือนดินก็ใหนําไปใช สวนวัสดุที่ไมเหมาะสมหรือเหลือใช จะตองขนไปทิ้งยังบริเวณที่ทิ้งดิน ซึ่งแสดงไวในแบบ 
หรือที่ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจางเห็นชอบแลว 

8) บริเวณท่ีท้ิงวัสดุ จะตองไมกีดขวางการทํางานและขวางทางนํ้า การกองวัสดุจะตองให
อยูในขอบเขต และจะตองปรับระดับของกองวัสดุใหเหมาะสม 
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     3.9.1 ลักษณะ / ขอบเขตของงาน 
      ประเภทของการถม สามารถแยกตามลักษณะการใชงานและชนิดของวัสดุ แบงออกเปน  
3 ประเภท ดังน้ี 

1) ดินถม มีลักษณะการใชงานดังน้ี 
1.1) เปนทํานบดินหรือเข่ือนดิน เพื่อปดกั้นทางนํ้าไหลผาน วัสดุที่ใชถมเปนดินทึบนํ้า 

เชน ดินเหนียว ดินเหนียวปนกรวด ดินเหนียวปนทราย และดินเหนียวปนดินตะกอน หรือตามที่กําหนดไวใน
แบบกอสราง จะตองไมมีรากหญาหรือวัชพืชอื่นใดปน 

1.2) เปนคันทาง เพื่อการคมนาคมและขนสงพืชผลทางการเกษตร วัสดุที่ใชถมเปนดิน
ที่รับนํ้าหนักบรรทุกไดดีตามขอกําหนด จะตองไมมีรากหญาหรือวัชพืชอื่นใดปน 

1.3) เปนดินถมกลับสําหรับอาคารและโครงสราง วัสดุที่ใชถมถาไมระบุไวเปนอยางอื่น
จะเปนดินสวนที่ขุดนํากลับมาถมดิน จะตองไมมีรากหญาหรือวัชพืชอื่นใดปน 

2) ดินลูกรัง ใชถมหลังคันดินหรือเข่ือนดิน ปองกันการกัดเซาะของนํ้าฝน และใชเปนผิว
จราจรสําหรับงานทาง 

3) หินถม เปนวัสดุถมเปลือกนอกของตัวเข่ือนดิน ทําหนาที่เสริมความมั่นคงไมใหเกิดการ
ลื่นไถล วัสดุที่ใชถมเปนหินหรือกรวด ผสมทรายและตะกอน ที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในแบบกอสราง 
 

     
 
  3.9.2 ขอแนะนําในการปฏิบัติงาน 

1) การเตรียมการเบ้ืองตน 
1.1) การศึกษารูปแบบการถม ขอมูลวัสดุ แหลงวัสดุ ตามที่ระบุในแบบ 
1.2) ตรวจสภาพภูมิประเทศบริเวณที่จะถม 
1.3) วางแผน กําหนดวิธีการทํางาน และการขนสงวัสดุ 

2) การสํารวจวางผัง 
2.1) จัดเตรียมเครื่องสํารวจ เชน กลองแนว กลองระดับ และเทปวัดระยะ เปนตน 
2.2) วางผัง กําหนดแนว ขอบเขต และระดับของการถม ตามแบบ 
2.3) ถมดินช้ันละไมเกิน 30 ซม. และทดสอบความหนาแนนทุกช้ัน 
2.4) กรณีการถมไมไดขนาด ระดับ ความสูงและความลาดตามแบบ เน่ืองจากมีปญหา

อุปสรรค ใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทราบทันที 

3.9  งานถม 
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3) เครื่องจักรกลสําหรับการถม 
2.1) การถมจะตองใชวัสดุที่มีคุณสมบัติ และแหลงวัสดุที่กําหนดไวในแบบ 
2.2) การขนยายวัสดุจากแหลง ใชรถ Excavator ตักใสรถบรรทุก ขนมากองยังจุด

กอสรางการลมกองและเกลี่ย ใชรถ Motor Grader 
2.3) การบดอัดใชรถนํ้า พรมนํ้าใหวัสดุถมมีความช้ืนอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนดแลว

บดอัดใหแนน ดังน้ี 
(1) วัสดุมวลละเอียด เชน ดินเหนียว ใชรถบดอัดตีนแกละ 
(2) วัสดุมวลหยาบ เชน ทราบ กรวด หิน ใชรถบดลอเหล็ก 
(3) ความหนาแตละช้ันและจํานวนเที่ยวในการบดอัด ข้ึนอยูกับชนิดของวัสดุและ

เครื่องจักร ดูรายละเอียดในขอกําหนด 
2.4) การถมในพื้นที่แคบ เชน บริเวณใกลชิดอาคารทอ เปนตน ใชเครื่องบดอัด        

แบบสั่นสะเทือนขนาดเล็ก 
4) การควบคุมคุณภาพ 

4.1) ทดสอบความแนนในสนาม (Field Density) ตามวิธี Sand Cone ในแตละช้ัน
การบดอัด จํานวนครั้งการทดสอบข้ึนอยูกับชนิดของวัสดุและพื้นที่การบดอัด ตามขอกําหนด 

4.2) รายงานผลการทดสอบใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบ 

 
  3.9.3 วิธีการดําเนินงาน 
      ในการถมดิน ผูควบคุมงานจะตองตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของงานถม ต้ังแตการ
ควบคุมคุณสมบัติของวัสดุที่จะนํามาใชและควบคุมคุณภาพของการถมดิน ดังน้ี 

1) วัสดุท่ีใชถม จะตองไมมีรากหญาหรือวัชพืชใดปน และมีคุณสมบัติดังน้ี 
1.1) ดินถมทํานบดินหรือเข่ือนดิน จะตองเปนดินทึบนํ้า ซึ่งจําแนกดินตามวิธี Unified 

Soil Classification ดังน้ี 
 

สัญลักษณ ทางวิศวกรรม ชนิดของดิน 
GC กรวดผสมดินเหนียว กรวดมีขนาดไมคละกันผสมทรายและดินเหนียว 
SC ทรายผสมดินเหนียว ทรายมีขนาดไมคละกัน ผสมดินเหนียว 
CL ดินเหนียวที่มีความเหนียวนอยถึงปานกลางอาจจะปนกรวด ทราย และตะกอน 
CH ดินเหนียวลวนที่มีความเหนียวมาก ไมมีอินทรียวัตถุ 
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1.2) ดินถมคันทาง เปนดินถมทั่วๆ ไป ที่ไมมีอินทรียวัตถุ จะตองมีคากําลังแบกทาน
โดยวิธีวัดเปรียบเทียบความตานทางแรงเฉือนของดิน (CBR) มากกวาหรือเทียบเทากับ 6% 

1.3) ดินลูกรัง เปนดินเหนียวผสมเม็ดลูกรัง มีคา Liquid Limit ไมสูงกวา 35% 
Plastic Index มีคาอยูระหวาง 6 – 12 และมีขนาดสัดสวนคละที่ดี โดยรวมผานตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน 
ตามเกรดใดเกรดหน่ึง ดังน้ี 

 
ตะแกรงมาตรฐาน %ผานตะแกรงโดยนํ้าหนัก 

อเมริกัน เกรดซ ี เกรดดี เกรดอี เกรดเอฟ 
1 น้ิว 100 100 100 100 

3/8 น้ิว 50 – 85 60 – 100 - - 
เบอร 4 35 – 65 50 – 85 55 – 100 70 – 100 
เบอร 10 25 – 50 40 – 70 40 – 100 55 – 100 
เบอร 40 15 – 30 25 – 45 20 – 50 30 – 70 
เบอร 200 5 – 15 8 – 15 6 – 15 8 - 15 

 

1.4) หินถม เปนวัสดุถมเปลือกนอกของเข่ือนดิน มีคุณสมบัตินํ้าซึมผานได ซึ่งจําแนก
ดินตามวิธี Unified Soil Classification ดังน้ี 
 

สัญลักษณ ทางวิศวกรรม ชนิดของดิน 
GW กรวดมีขนาดใหญคละกัน กรวดผสมทรายโดยมีตะกอนละเอียดเล็กนอย 
SP กรวดมีขนาดสม่ําเสมอ กรวดผสมทรายโดยมีตะกอนละเอียดเล็กนอย 

SW (ถามีกรวด) ทรายมีขนาดใหญคละกัน ทรายผสมกรวดโดยมีตะกอนละเอียดเล็กนอย 
SP (ถามีกรวด) ทรายมีขนาดสม่ําเสมอ ทรายผสมกรวดโดยมีตะกอนละเอียดเล็กนอย 

 
2) การบดอัด 

2.1) เปนการบดอัดดินถมดวยเครื่องจักรกลเพื่อใหดินมีความแนนเปนเน้ือเดียวกัน 
โดยตลอด ปราศจากการปูดโคงเปนโพรง เปนแผน การถมบดอัดตองปฏิบัติ ดังน้ี 

(1) นําดินที่จะใชบดอัดโรยเกลี่ยใหเปนช้ันในแนวราบ ความหนาของดินแตละช้ัน
เมื่อบดอัดไดที่แลว ตองไมมากกวา 0.20 เมตร หรือไมมากกวา 2 ใน 3 ของความยาวของตีนแกละที่ใชบด 

(2) ดินที่ใชบดอัดตองผสมคลุกเคลาใหเขากันดี และตองมีความช้ืนไมมากกวา 
หรือนอยกวา 3ของความช้ืนตํ่าสุดที่ใหความแนนสูงสุด (Optimum Moisture Content) 

(3) ความลาดชันตรงจุดตอ ไมควรเกิน 1:3 ผิวสัมผัสของรอยตอทุกแหงจะตอง  
ขุดตักออกใหเปนรอยใหม ตองเก็บกวาดสวนที่หลุด หลวม ออกใหหมดและไถคลาดทําใหผิวขรุขระ การบดอัด
จะตองทําการบดอัดเลยลึกเขาไปในเขตที่บดอัดแลวตลอดแนวรอยตอ เปนระยะไมนอยกวา 1.00 เมตร  

(4) บดอัดแนนไมตํ่ากวา 95% ของความหนาแนนสูงสุดของดินแหงตามวิธีการ
ทดลอง Standard Proctor 

2.2) ดินลูกรัง การถมบดอัดเหมือนดินถม 
        บดอัดแนนไมตํ่ากวา 95%ของความหนาแนนสูงสุดของดินแหงตามวิธีการทดลอง 
Modified AASHTO 
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2.3) หินถม กอนถมตองเตรียมฐานรากใหไดตามแบบที่กําหนดกอน การถมบดอัดตอง
ปฏิบัติ  

(1) หินถม การเทหินจะตองกระทําเปนช้ัน ๆ ความหนาแตละช้ันไมเกิน 0.50 เมตร 
และตองบดอัดโดยใชรถบดลอเหล็กบดทับไปมาอยางนอย 4 เที่ยว 

(2) บดอัดแนน มีคาความสัมพันธ (Relative Density) ไมตํากวา 75%และมี
ความหนาแนนสัมพัทธเฉลี่ยไมตํ่ากวา 90% 

2.4) ดินถมหรือหินถมกลับสําหรับอาคารและโครงสราง 
(1) จะตองถมเปนช้ันๆ ตามแนวราบ แตละช้ันหนาไมเกิน 0.50 เมตร ในกรณีของ

การวางทอจะถมกลับจากหลังทอหนาช้ันละ 0.15 เมตร 
(2) กรณีเปนดินถมกลับการบดอัดเหมือนดินถม สวนกรณีเปนหินถมกลับการบดอัด

เหมือนหินถม 
2.5) ในกรณีที่การบดอัดผลทดสอบไมไดตามขอกําหนด จะตองทําการรื้อออกและ        

บดอัดใหมจนผลทดสอบผานตามขอกําหนดจึงจะดําเนินการบดอัดในช้ันตอไปได 
 

 
 

3) การทดสอบและรายงานผล 
3.1) การทดสอบความแนนในสนาม (Field Density) ตามวิธี Sand Cone เทียบกับ 

Standard Proctor Compaction Test เพื่อพิจารณาคาเปอรเซ็นตของความแนนสูงสุดในหองปฏิบัติการ   
โดยทําการทดสอบไมนอยกวา 3 จุด ตอการทดสอบ 1 ครั้ง ดังน้ี 

(1) ดินถม ใหทําการทดสอบ 1 ครั้ง ตอพื้นที่การบดอัด 700 ตารางเมตร หรืออยู
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจาง 

(2) ดินลูกรัง ใหทําการทดสอบ 1 ครั้งตอพื้นที่บดอัด 500 ตารางเมตร หรืออยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจาง 

3.2) การรายงานผล ใหรายงานผลการทดสอบความแนน พรอมระบุตําแหนงและ
ระดับตอคณะกรรมการตรวจการจาง 
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  3.10.1 ลักษณะ / ขอบเขตของงาน 
     งานคอนกรีต หมายรวมถึง การประกอบและติดต้ังแบบ การผสมคอนกรีต การเท
คอนกรีต การซอมคอนกรีต การทําผิวและตกแตงคอนกรีต การบมคอนกรีต สําหรับงานอาคารตาง ๆ  
     คอนกรีต ประกอบดวยสวนผสมของซีเมนต หินยอย หรือกรวด ทราย นํ้า และหรือ
สารเคมีผสมเพิ่ม สวนผสมทั้งหมดจะตองคลุกเคลาใหเขากันอยางดี และใหความเหลวของคอนกรีตที่เหมาะสม 
     คอนกรีต ตองมีเน้ือสม่ําเสมอ และเมื่อแข็งตัวตองมีเน้ือแนน มีความคงทนถาวร มี
คุณสมบัติกันซึม ทนตอการขัดสีไดดี และมีกําลังรับนํ้าหนักที่มากระทํา 
  3.10.2 ขอแนะนําในการปฏิบัติงาน 

1) การเตรียมการเบ้ืองตน 
1.1) จัดเก็บ / สุมตัวอยาง หินยอยหรือกรวดและทราย ทําการทดสอบคุณสมบัติตาม

ขอกําหนด 
1.2) รายงานผลใหคณะกรรมการตรวจการจางเห็นชอบกอนนําไปใช 

2) การสํารวจ วางผัง 
2.1) จัดเตรียมเครื่องมือสํารวจ เชน กลองแนว กลองระดับ และเทปวัดระยะ เปนตน 
2.2) วางผัง กําหนดแนว ขอบเขต และระดับของอาคารคอนกรีตตามแบบ 
2.3) กรณีกอสรางอาคารคอนกรีตไมไดขนาด ระดับและความสูงตามแบบ เน่ืองจาก

มีปญหาอุปสรรค ใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางโดยดวน 
3) แบบหลอคอนกรีต 

3.1) แบบหลอและน่ังราน  ตองมีความแข็งแรง  สามารถรับนํ้าหนักคอนกรีตและ 
แรงตางๆ  จากการเทคอนกรีตได 

3.2) การประกอบแบบไดตําแหนงแนวระดับ ขนาด และรูปรางตามแบบ 
4) การผสมและการเทคอนกรีต 

4.1) ควบคุมการผสมคอนกรีตตามสัดสวนที่ไดออกแบบสวนผสมไว และตรวจสอบ
ความขน เหลว โดยหาคาการยุบตัว (Slump Test) ใหอยูในเกณฑที่กําหนด 

4.2) เก็บตัวอยางหลอลูกบาศกคอนกรีตตามขอกําหนด และควบคุมนําสงไปทดสอบ
ภายใน 14 วัน นับจากวันที่หลอ 

4.3) ควบคุมการเทคอนกรีตใหถูกวิธีตามขอกําหนดเพื่อมิใหมวลรวมเกิดการแยกตัว
และตองกระทุงใหแนนปราศจากโพรงดวยเครื่องสั่น (Vibratory) 

4.4) รอยตอคอนกรตีสําหรับงานกอสราง รอยตอเผื่อหด และรอยตอเผื่อขยาย ใหอยู
ในตําแหนงที่กําหนดไวในแบบ และวิธีการเช่ือมตอใหปฏิบัติตามขอกําหนด 

5) การถอดแบบและการบมคอนกรีต 
5.1) ควบคุมการถอดแบบของแตละโครงสราง จะตองมีอายุครบตามขอกําหนด 
5.2) ควบคุมการบมคอนกรีตทันทีที่คอนกรีตเริ่มแข็งตัว เลือกวิธีบมที่เหมาะสมตาม

ขอกําหนด และบมอยางนอย 7 วัน 
5.3) หลังจากถอดแบบแลว ตองตรวจสอบผิดคอนกรีต กรณีมีรูพรุนเล็กนอย        

ใหดําเนินการซอมผิวตามวิธีในขอกําหนด กรณีมีรูพรุนมากจนเห็นเหล็กเสริมภายใจ ซึ่งอาจจะกระทบตอความ
แข็งแรงใหทําการรื้อถอนและทําการกอสรางใหม 

3.10  งานคอนกรตี 
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6) การควบคุมคุณภาพ 
6.1) ทดสอบกําลังรับแรงอัดของตัวอยางหลอลูกบาศกคอนกรีตที่อายุ 28 วัน 
6.2) รายงานผลการทดสอบใหคณะกรรมการตรวจการจาง 

   3.10.3 วิธีการดําเนินงาน 
        การดําเนินงานเกี่ยวกับงานคอนกรีต ผูควบคุมงานจะตองควบคุม ตรวจสอบต้ังแตการ
คัดเลือกวัสดุผสมคอนกรีตที่มีคุณสมบัติดี การติดต้ังแบบหลอคอนกรีต มีความแข็งแรงและไดขนาดตามรปูแบบ 
การผสมและการเทคอนกรีตที่ถูกวิธี การทํารอยตอทั้งรอยตอสําหรับการกอสราง (Construction Joint) และ
รอยตอสําหรบการขยายตัวของคอนกรีต (Expansion Joint) ตลอดจนการเก็บตัวอยางคอนกรีตเพื่อทดสอบ
และรายงานผล ดังน้ี 

1) วัสดุผสมคอนกรีต 
1.1) ปูนซีเมนต  ตองเปนปูนซีเมนตปอรตแลนด  เปนของใหมไมเสื่อมคุณภาพและ

จับตัวเปนกอน มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 15 เลม 1 – 2514 ถาไมระบุไวเปนอยางอื่น 
ใหใชปูนซีเมนตปอรตแลนต ประเภท 1 

1.2) ทราย ตองเปนทรายหยาบนํ้าจืด มีเม็ดแนนแข็งแกรง สะอาด ปราศจาก
สิ่งเจือปน และมีสัดสวนคละที่ดี โดยตองผานการทดสอบคุณสมบัติ ดังน้ี 

(1) ทดสอบสิ่งเจือปน โดยใสนํ้ายาโซเดียมไฮดรอก ไซด และเทียบกับสี
มาตรฐาน 

(2) ทดสอบความแข็งแกรง โดยแชนํ้ายาโซเดียมซัลเฟต 5 รอบ มีคาสึกหรอ        
ไมเกิน 10% 

(3) ทดสอบสวนคละ โดยรอนผานตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน ดังน้ี 
 

ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน %ผานตะแกรงโดยนํ้าหนัก 
3/8 น้ิว 100 
เบอร 4 95-100 
เบอร 8 80-100 
เบอร 16 50-85 
เบอร 30 25-60 
เบอร 50 10-30 
เบอร 100 2-10 

 
1.3) หินยอยหรือกรวด หินยอยเปนหินโมดวยเครื่องจักร กรวดตองเปนกรวดนํ้าจืด

ซึ่งเกิดข้ึนตามธรรมชาติ มีขนาดต้ังแต 4-76 มิลลิเมตร (3/16-3 น้ิว) ซึ่ง จะตองมีขนาดสวนคละ ลดหลั่นกันไป
อยางเหมาะสม มีความแข็งแกรงทนทาน ปราศจากสิ่งเจือปนที่ไมตองการมีรูปรางลักษณะเหลี่ยมคอนขางกลม 
มีสวนเรียวแบนนอย กอนนํามาใชตองผานเกณฑ ดังน้ี 

(1) ทดสอบความแข็งแกรง โดยแชนํ้ายาโซเดียมซัลเฟต 6 รอบ มีความสึกหรอ
ไมเกิน 10% 

(2) ทดสอบการขัดสี โดยเครื่อง Los Angeles Machine 500 รอบ มีคาทน
ตอการขัดสี ไมนอยกวา 40% 
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(3) ทดสอบสัดสวนคละ โดยรอนผานตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน ซึ่งแบงเปน
ขนาดหินเบอร 1 มีขนาดหินใหญสุดไมเกิน ¾ น้ิว ใชกับอาคารคอนกรีตที่มีความหนานอยกวา 0.20 เมตร และ
หินเบอร 2 มีขนาดหินใหญสุดไมเกิน ½ น้ิว ใชกับอาคารคอนกรีตทีม่ีความหนาเกิน 0.20 เมตร ดังน้ี 

ขนาดหินยอย %ผานตะแกรงโดยนํ้าหนัก 
2” 1 ½” 1” ¾” ½” 3/8” No.4 No. 8  

หินเบอร 1 - - 100 90-100 - 20-55 0-10 0-5 
หินเบอร 2 100 90-100 20-55 0-15 - 0-5 - - 

 
1.4) นํ้า ตองเปนนํ้าจืดที่สะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนในปริมาณที่จะทําใหคอนกรีต

สูญเสียความแข็งแรง เชน กรด ดาง สารอินทรีย ฯลฯ 
1.5) สารผสมเพิ่ม (Admixture) เปนสารเคมีที่ใสเพิ่มเขาไปในสวนผสมคอนกรีต

เพื่อเพิ่มความมั่นคง แข็งแรง และสะดวกในการใชงาน กอนนํามาใชจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจการจางกอน 

2) แบบหลอคอนกรีต 
2.1) วัสดุที่ใชทําแบบหลอ เชน ไม ไมอัด แผนเหล็ก จะตองทนตอการบิดงอ ซึ่งเกิด

จากการเทหรือการกระทุงทําใหคอนกรีตแนน โดยคุณสมบัติวัสดุที่ใชมีดังน้ี  
(1) ไมแบบ ไมที่จะนํามาทําแบบจะตองหนาไมตํ่ากวา 1 น้ิว และกวางไมเกิน 

9 น้ิว  ยึดโยงติดกันใหแข็งแรงไมโยกคลอน 
(2) ไมอัด จะตองเปนไมอัดที่ทําดวยกาวชนิดพิเศษ สามารถกันนํ้าไดไมเสีย

รูปเมื่อถูกนํ้า หนาไมนอยกวา 10 มิลลิเมตร 
(3) ไมเคราและไมสําหรับคํ้ายัน มีขนาดไมเล็กกวา 1 ½” x 3” 

2.2) การเตรียมพื้นผิวฐานรองรับคอนกรีต พื้นผิวฐานที่รองรับคอนกรีต ผิวหนา
จะตองไมมีนํ้าขัง ไมมีโคลนตม และเศษสิ่งของตาง ๆ หรือสิ่งที่ไมพึงประสงคเคลือบติดอยู กรณีพื้นผิวที่ดูดซึม
นํ้าได จะตองทําใหช้ืนโดยทั่วเพื่อปองกันมิใหพื้นผิว ดูดนํ้าออกจากคอนกรีตใหม 

2.3) แบบหลอเมื่อไดประกอบแลว ตองมีความมั่นคงแข็งแรง และไดตําแหนง        
แนว ระดับ ขนาด และรูปรางถูกตองตามที่ระบุไวในแบบ 

2.4) กอนเทคอนกรีต ตองทําความสะอาดแบบหลอ อุดรูรั่ว ใหเรียบรอย ทาแบบ
ดวยนํ้ามันทาแบบ ที่อนุญาตใหใชเทาน้ัน เพื่อปองกันมิใหคอนกรีตติดแบบและมีรอยเปอน 

2.5) กรณีตองยึดแบบดวยเหล็กเสน หรือโลหะเสนอยางอื่นที่จะตองฝงทิ้งไวใน
คอนกรีต โดยการดัดเหล็กหรือโลหะเสนที่จุดหางลึกจากผิวคอนกรีตไมนอยกวา 3 เซนติเมตร 

2.6) กรณีใชยึดปลายเหล็กเสนยึดแบบชนิดถอดเก็บได ใหปลอยรูคอนกรีตที่ปลาย
เหล็กเสนที่ยึดแบบน้ีไวสําหรับควานใหใหญ เพื่อจัดการซอมรูคอนกรีตดวยซีเมนต ผสมทรายอัตราสวน 1:1 
โดยนํ้าหนัก ภายใน 12 ช่ัวโมง หลังจากถอดแบบ 

3) วิธีการผสมและการเทคอนกรีต 
3.1) สวนผสมคอนกรีต เปนการหาสวนผสมของซีเมนต หินยอยหรือกรวด ทราย

และนํ้าผสม โดยนํ้าหนัก จากทดสอบในหองปฏิบัติการ โดยถือเอาความแข็งแรงของคอนกรีตที่ตองการ              
ความเหมาะสมในการผสม และการหลอคอนกรีตเปนเกณฑ โดยจะตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
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(1) มีความสามารถรับแรงกดใน 28 วัน ไดไมตํ่ากวา 210 กิโลกรัม ตอตาราง
เซนติเมตร 

(2) การทดสอบในการรับแรงกด สามารถกระทําได 2 วิธีคือ Cylinder Test 
สามารถรับแรงกดใน 28 วัน ไดไมตํ่ากวา 210 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร และ Cube Test สามารถรับแรงกด      
ใน 28 วัน ไดไมตํ่ากวา 240 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร 

(3) การทดสอบความขนเหลวของคอนกรีต (Consistency) เปนการทดสอบ
หาคาระหวาง 5-10 เซนติเมตร 

3.2) วิธีผสมคอนกรีต ตองใชวิธีผสมดวยเครื่องผสมคอนกรีตที่ไดรับความเห็นชอบ
จากชางควบคุมงานกอสรางกอน คอนกรีตตองผสมเขากันอยางทั่วถึงจนเปนสีเดียวกัน ในการผสมครั้งหน่ึง ๆ 
ตองใชเวลาผสมไมนอยกวา 2 นาที 

3.3) คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) สวนผสมของคอนกรีต          
ยอมใหเปลี่ยนแปลงไดบาง ข้ึนอยูกับบริษัทผูผลิต กอนที่จะนํามาใชได ตองสงรายการคํานวณออกแบบ
สวนผสมและผลทดสอบจากการผสมจริง ใหคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาเห็นชอบกอน 

(1) ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหของปริมาณสวนผสม วัตถุดิบตาง ๆ จะถูกช่ังตวง
ใหอยูในขอบเขตที่กําหนด ดังแสดงในตาราง 
 

วัตถุดิบ ความคลาดเคลื่อน 
ปูนซีเมนต นอยกวา 200 กก.   2% 

มากกวา 200 กก.    1% 
มวลรวม นอยกวา 500 กก.   3% 

มากกวา 500 กก.    2% 
นํ้าและสารผสมเพิ่ม นอยกวา 500 กก.   3% 

(2) การผสม (Mixing) ใหใชวิธีขอใดขอหน่ึง 
- การผสมกับที่ (Central Mixing) หมายถึงการผสมคอนกรีตซึ่งเสร็จ

เรียบรอยสมบูรณจากโรงงาน เวลาข้ันตํ่าการผสม ดังแสดงในตาราง 
 

ความจุเครื่องผสม (ลบ.ม.) เวลาขั้นตํ่าในการผสม (นาที) 
0.75 1 
1.50 1.25 
2.25 1.50 
3.0 1.75 
3.75 2.00 
4.50 2.25 
- การผสม 2 ตอน (Shrink Mixing) หมายถึง การผสมคอนกรีต 2 ตอน 

โดยแรงผสมจากโรงงานและตอนหลังเปนการผสมใหเสร็จเรียบรอยสมบูรณโดยรถผสม (Truck Mixer) 
- การผสมโดยรถ (Truck Mixer) หมายถึง การผสมคอนกรีตซึ่งผสมเสร็จ

เรียบรอยสมบูรณ โดยรถ (Truck Mixer) การผสมคอนกรีตตองมีการหมุนไมนอยกวา 70 รอบ และไมเกิน 100 รอบ 
ตามความเร็วของการผสม (Mixing-Speed) ที่กําหนดของเครื่อง 
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3.4) การขนสง จําแนกออกเปน 3 ประเภท มีหลักเกณฑข้ึนอยูกับลักษณะการผสม 
(Mixing) ดังน้ี 

(1) รถผสม (Truck Mixer) ถาใชขนสงคอนกรีตจาก 
- การผสมกับที่ (Central Mixing) ใหใสคอนกรีตไดไมเกิน 80%             

ของปริมาตรทั้งหมด 
- การผสม 2 ตอน (Shrink Mixing) ใหใสคอนกรีตไดไมเกิน 70%               

ของปริมาตรทั้งหมด 
- การผสมโดยรถ (Truck Mixing) ใหคอนกรีตไดไม เกิน 65%              

ของปริมาตรทั้งหมด 
(2) ทั้งน้ีการขนสงโดยรถผสม ตองถายคอนกรีต (Discharge) ออกจากโม                  

ใหหมดภายในเวลา 1 ½ ชม. หลังจากเริ่มผสม 
(3) รถขนสง (Truck) ใชขนสงระยะสั้น ๆ และจะตองถายคอนกรีตออกให

หมดภายในเวลา 30 นาที หลังจากเริ่มผสม 
       ความหมาย 
       - รถผสม (Truck Mixer) หมายถึง รถซึ่งสามารถขนสงคอนกรีตและภายใน
รถประเภทน้ี จะมีใบผสมซึ่งสามารถใชผสมคอนกรีตได 
       - รถกวน (Truck Agitation) หมายถึง รถซึ่งสามารถขนสงและกวนคอนกรีต
ที่ผสมเรียบรอยสมบูรณแลวจากโรงงานไปยังหนวยงานซึ่งโมจะหมุนระหวางการเดินทางดวย 
       - รถขนสง (Truck) หมายถึง รถซึ่งสามารถขนสงคอนกรีตที่ผสมเรียบรอย
สมบูรณแลว และตองปองกันนํ้ารั่วได 
       - เวลาที่เริ่มผสม ใหนับจากเวลาที่เริ่มใสนํ้า 
       - เวลาที่กําหนด ไมใชกับปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภท 3 

4) การเทคอนกรีต จะกระทําไดหลังจากชางควบคุมงานไดตรวจสอบความเรียบรอย
ของแบบหลอ ผูกเหล็ก วางเหล็ก และสิ่งที่ฝงในคอนกรีต โดยปฏิบัติดังน้ี 

4.1) คอนกรีตที่ผสมเสร็จแลว ตองเทลงในแบบหลอใหใชหมดภายในเวลา 30 นาที 
4.2) การเทคอนกรีตจากที่สูง ตองมีรางหรือทอสงคอนกรีต ตองใชปลายทอ

ดานลางจมอยูในคอนกรีตที่เทใหม หามเทคอนกรีตในระยะสูงกวา 1.50 เมตร จากพื้นที่เทหรือจากกรณีใด ๆ 
ที่ทําใหมวลรวมแยกตัวออกจากกัน 

4.3) การหลอคอนกรีตที่เช่ือมเขากันกับคอนกรีตเดิม ใหกะเทาะผิวหนาคอนกรีตเดิม
เสียกอน ราดดวยนํ้าปูนแลวจึงเทของใหมลงไป 

4.4) การเทแตละครั้งความหนาไมเกิน 20 เซนติเมตร และตองกระทุงใหคอนกรีต
เน้ือแนนดวยเครื่องสั่น (Vibrator) 

4.5) ในระหวางฝนตกตองระงับการเท โดยกอนเหตุใหกระทุงคอนกรีตสวนเท     
ใหแนนและแตงหนาตัดใหขรุขระไวเปนรอยตอสําหรับงานกอสราง 

4.6) ขณะที่คอนกรีตยังไมแข็งตัวตองระวังไมใหคอนกรีตไดรับความกระทบกระเทือน
และตองปองกันการสูญเสียนํ้าจากแสงแดดและลมดวย 

5) รอยตอคอนกรีต 
5.1) รอยตอคอนกรีต จะกระทําตามตําแหนงที่แสดงไวในแบบกอสรางทุกแหงการ

เทคอนกรีตตองทําใหเสร็จเปนชวง ๆ โดยยึดถือเอารอยตอน้ีเปนเกณฑ ดังน้ี 
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(1) รอยตอสําหรับงานกอสราง (Construction Joint) กอนเทคอนกรีตติดตอ
กับชวงเกา ตองมีการขัดถู ลางสิ่งสกปรกออกเสียกอน แลวจึงทําการเทคอนกรีตสวนตอไปได 

(2) รอยตอเผื่อหด (Contraction Joint) ผิวหนาของรอยตอดานหน่ึงที่เกิด 
จากดานติดกับแบบหลอ จะตองรอใหคอนกรีตแข็งตัวเสียกอนแลวจึงถอดแบบเพื่อเทคอนกรีตในอีกดานหน่ึง 
ผิวคอนกรีตที่แข็งตัว แลวจะตองทาดวยนํ้ายาเคลือบผิวชนิดใดชนิดหน่ึง กอนที่จะเทคอนกรีตในชวงตอไป 

(3) รอยตอเผื่อขยาย (Expansion Joint) ชองวางระหวางการเทคอนกรีตครั้ง
แรกและครั้งที่สอง ใหมีระยะหางกันอยางนอย 1 เซนติเมตร และใหใสชองวางระหวางผิวคอนกรีตดวยวัสดุ
ประเภท Elastic Filler และอุดรอยตอดวยวัสดุ ประเภท Joint sealant 

5.2) แผนใยใสรอยตอ (Elastic Filler) ประกอบดวยแผนชานออยหรือเสนใยอื่น ๆ 
ที่เหมาะสม อัดเปนแผนและอาบดวยยางมะตอยชนิดเหลว 

5.3) วัสดุอุดรอยตอ (Joint Sealant) เปนยางมะตอยผสมทรายอัตราสวน 1:3            
ใชยาแนวอุดรอยตอเผื่อขยายบริเวณใกลผิวคอนกรีต 

5.4) วัสดุกันนํ้า (Water Stop) มีลักษณะ ขนาด และคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 
 

รายการ Rubber Water Stop PVC. Water Stop 
- หนวยแรงยืดอยางนอย 2,500 P.S.L 2,000 P.S.L 
- ความถวงจําเพาะไมเกิน 1.20 1.50 
- ความแข็งนอยที่สุด วัดโดย 
  Sore Durometer Type A 

60 80 

- ความดูดนํ้าไมเกิน 5% 0.30% 
- ยืดจนขาดอยางนอย 450% 400% 
- ทนแรงกดไดมากที่สุด 30% 20% 

6) การถอดแบบและการบมคอนกรีต 
6.1) แบบหลอคอนกรีต จะตองปลอยไวจนกวาจะครบกําหนดเวลาถอดแบบ และ

การถอดแบบ จะตองกระทําดวยความระมัดระวังเพื่อมิใหคอนกรีตเกิดความเสียหาย ระยะเวลาที่ถอดแบบ           
ไดตามความแข็งแรงของคอนกรีต นับจากวันที่เทคอนกรีต กําหนดโดยประมาณ ดังน้ี 

(1) แบบดานขางเสา คาน กําแพง ตอมอ   2  วัน 
(2) แบบทองคาน ใตแผนพื้น    21 วัน 

6.2) การบมคอนกรีต จะตองกระทําทันทีที่คอนกรีตเริ่มแข็งตัว และตองบม          
อยางนอย 7 วัน วิธีบมมีหลายวิธี ดังน้ี 

(1) ใชกระสอบชุบนํ้าคลุมแลวคอยรดนํ้าใหเปยกอยูเสมอ 
(2) ใชฉีดนํ้าใหคอนกรีตเปยกช้ืนอยูเสมอ 
(3) ใชสารเคมเีคลือบผิวคอนกรีต 

7) การซอมผิวคอนกรีต 
7.1) หามซอมผิวคอนกรีตที่ถอดแบบแลวจนกวาจะไดรับการตรวจสอบจากชาง

ควบคุมงาน 
7.2) ผิวคอนกรีตที่มีรูพรุนหรือมีสวนบกพรองเล็กนอย ไมกระทบกระเทือนตอ

ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสราง ใหทําการสกัดคอนกรีตที่เกาะกันอยางหลวม ๆ บริเวณน้ันออกใหหมดแลว
อุดฉาบดวยปูนทราย อัตราสวนผสมปูนซีเมนต : ทราย 1:1 โดยนํ้าหนัก 
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8) การเก็บตัวอยางทดสอบและรายงานผล 
8.1) การเก็บตัวอยางทดสอบ 

(1) สุมเก็บตัวอยางหินยอยหรือกรวดและทราย จํานวนอยางละ 50 กิโลกรัม 
เพื่อทดสอบความแข็งแรง การขัดสี สิ่งเจือปน สัดสวนคละ และเพื่อนําไปออกแบบสวนผสมคอนกรีต 

(2) เก็บตัวอยางหลอลูกบาศกคอนกรีต อยางนอยวันละ 1 ครั้ ง ๆ ละ                 
3 ตัวอยางหรือความเห็นชอบของชางควบคุมงานกอสรางและใหเขียน วัน เดือน ป กับคายุบตัวของคอนกรีต
บนแทงตัวอยาง เพื่อทดสอบกําลังรับแรงอัดของคอนกรีต 

8.2) การรายงานผล 
(1) ผลการทดสอบคุณสมบัติของ หินยอย / กรวด ทราย และการออกแบบ

สวนผสมคอนกรีต ใหคณะกรรมการตรวจการจางเห็นชอบกอนนําไปใชงาน 
(2) ผลการทดสอบกําลังรับแรงอัดของตัวอยางหลอลูกบาศก ใหคณะกรรมการ

ตรวจการจางเห็นชอบกอนตรวจรับงาน 
 

 
 
  3.11.1 ลักษณะ/ ขอบเขตของงาน 
          งานเหล็กเสริมคอนกรีต เปนการจัดหาและการเสริมเหล็กในคอนกรีต ซึ่งชนิดของเหล็ก
เสริมที่จัดหามาใชจะตองไดคุณภาพตามมาตรฐาน ทั้งชนิดและขนาด การตัดงอและการวางเหล็ก จะตอง
เปนไปตามแบบ ขอกําหนดและมาตรฐานทางวิศวกรรมที่ปรากฏในแบบกอสราง 
   3.11.2 ขอแนะนําในการปฏิบัติงาน 

1) การเตรียมการเบ้ืองตน 
1.1) จัดเกบ็ / สุมตัวอยางเหล็ก ไปทดสอบคุณสมบัติตามขอกําหนด 
1.2) รายงานผลการทดสอบใหคณะกรรมการตรวจการจางเห็นชอบ 

2) เหล็กเสริมคอนกรีต 
2.1) ตรวจสอบ ขนาด ตําแหนง ระยะหางเหล็ก การตัด และการงอ ตามแบบ 
2.2) ตรวจสอบ การผูก การตอเหลก็ ระยะหางจากผิวคอนกรีต ตามขอกําหนด 

   3.11.3 วิธีการดําเนินงาน 
        ผูควบคุมงานจะตองดําเนินการควบคุม ตรวจสอบชนิดขนาดของเหล็กเสริมใหเปนไป
ตามมาตรฐานที่กําหนด การตัดและดัดงอ ตลอดจนการวางเหล็กเสริม จะตองเปนไปตามแบบและขอกําหนด
ทางเทคนิคและมาตรฐานทางวิศวกรรม รวมทั้งจะตองมีการเก็บตัวอยางและทําการทดสอบคุณสมบัติและ
รายงานผลการทดสอบดังตอไปน้ี 

1) เหล็กเสริม ตองเปนหลักใหมปราศจากสนิม คราบนํ้ามัน มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ดังน้ี 

1.1) เหล็กเสนกลม ช้ันคุณภาพ SR24 มาตรฐาน มอก. 20-2527 มีกําลังดึงที่ขีดยืด
ไมตํ่ากวา 2,400 กก./ตร.ซม. มีกําลังดึงประลัยไมตํ่ากวา 3,900 กก./ตร.ซม. และมีความยืดตัวไมนอยกวา       
รอยละ 20  ในชวงความยาว 0.20 เมตร 

1.2) เหล็กขอออย ช้ันคุณภาพ SD 30 มาตรฐาน มอก.24-2527 มีกําลังดึงที่ขีดยืด 
ไมตํ่ากวา 3,000 กก./ตร.ซม. มีกําลังดึงประลัยไมตํ่ากวา 4,900 กก./ตร.ซม. และมีความยึดตัวไมนอยกวา       
รอยละ 16  ในชางความยาว 0.20 เมตร 

3.11  งานเหล็กเสริมคอนกรตี 
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2) การวางเหล็กเสริม 
2.1) เหล็กเสริมที่ตัดไดขนาด รูปรางแลว ตองงอปลายทั้งสองขาง และวางตามที่แสดง

ในแบบกอสราง การวัดระยะหางเหล็ก ใหวัดจากศูนยกลางถึงศูนยกลางเหล็ก 
2.2) เหล็กเสริมจะตองวางหางจากผิวคอนกรีต โดยวัดระยะจากผิวคอนกรีตถึงผิวเหล็ก

ตามเกณฑดังน้ี 
(1) กรณีเหล็กเสริมช้ันเดียว ถาไมแสดงไวเปนอยางอื่น ใหวางตรงกึ่งกลางความหนา 
(2) กรณีเหล็กเสริม 2 ช้ัน ระยะระหวางผิวเหล็กถึงผิวคอนกรีตที่ติดกับแบบ            

ไมนอยกวา 2.50 เซนติเมตร และถาติดกับดินหรือหินใหใช 7.50 เซนติเมตร นอกจาแสดงไวเปนอยางอื่น 
(3) เหล็กเสริมตองวางและผูกใหแนน เพื่อมิใหเคลื่อนไหวระหวางเทคอนกรีต

และในขณะกระทุงหรือการสั่นคอนกรีต 
(4) ในขณะที่คอนกรีตยังไมแข็งตัว หามมิใหกระทบกระเทือนที่ปลายเหล็กที่

คอนกรีตยังไมไดรับการหอหุม 
3) การตอเหล็กเสริม 

2.1) เหล็กเสนกลม ใหวางทาบกันไมนอยกวา 40 เทา ของเสนผาศูนยกลางเหล็ก
เมื่อปลายเหล็กตองงอขอมาตรฐาน หรือ 5 เทาของเสนผาศูนยกลางเหล็ก เมื่อปลายไมงอขอมาตรฐาน 

2.2) เหล็กขอออย ใหวางทาบกันไมนอยกวา 30 เทา ของเสนผาศูนยกลางเหล็ก 
โดยปลายไมงอขอมาตรฐาน 
 

 
 
 

4) การเก็บตัวอยางทดสอบและรายงานผล 
4.1) การเก็บตัวอยางทดสอบเหล็กทุกขนาด ๆ ละ 3 ทอนโดยไมซ้ําเสน มีความยาว

ทอนละ 0.60 เมตร 
4.2) การรายงานผลการทดสอบคุณสมบัติของเหล็กเสนแตละขนาด ใหคณะกรรมการ

ตรวจการจางเห็นชอบกอนนําไปใชงาน 
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   3.12.1 ลักษณะ / ขอบเขตของงาน 
      งานหินที่ใช สวนใหญจะเปนหินใหญ ใชปองกันการกันเซาะของกระแสนํ้า ที่กระทํากับ
ตลิ่งของลํานํ้า อาคารที่ขวางทางนํ้า แบงตามประเภทของงานได ดังน้ี 

1) หินท้ิง เปนการนําหินขนาดเล็กใหญมีขนาดคละกันตามแบบและขอกําหนดนําไปปู 
หรือทิ้งดวยเครื่องจักรหรือแรงคน และตบแตงผิวหนาครั้งสุดทายใหมองดูเรียบรอยดวยแรงคน 

2) หินเรียง เปนการนําหินที่มีขนาดตามที่กําหนด นํามาเรียงใหไดรูปรางและความหนา
ไมนอยกวากําหนดไวในแบบ กอนเรียงตองทําการบดอัดพื้นใหแนนและรองดวยกรวดหรือหินยอยปนทราย 
แลวนําหินใหญมาเรียงใหชิดที่สุด โดยใหหินกอนใหญกวาอยูบนหินกอนเล็กพรอมทั้งแตงผิวหนาใหเรียบเสมอกัน
กับหินกอนขางเคียงดวยแรงคน และถมชองวางระหวางหินดวยหินยอยและหินฝุนใหแนน 

3) หินเรียงยาแนว หมายถึง หินเรียงตามขอ (2) และยาแนวผิวหนาตามชองวาง
ระหวางหินดวยปูนกอ 

4) หินกอ เปนการนําหินใหญที่มีผิวคอนขางเรียบ วางลงบนปูนทรายโดยวางหินใหญลง
ไปใหไดระดับใกลเคียงกัน แลวสลับดวยปูนทรายและวางทับซอนลงไปเปนช้ัน ๆ ใหไดรูปรางและความหนา
ตามแบบ 

5) หินเรียงในกลองลวดตาขาย เปนการนําหินที่มีขนาดตามที่กําหนด นํามาเรียงลงใน
กลองลวดตาขายใหเรียบรอยและนําไปวางเรียงตามแบบที่กําหนด 
   3.12.2 ขอแนะนําในการปฏิบัติงาน 
        ผูควบคุมงานจะตองควบคุมคุณสมบัติของวัสดุที่จะนํามาใชและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ใหถูกตองตามข้ันตอนและวิธีการ ดังน้ี 

1) การเตรียมการเบ้ืองตน 
1.1) จัดเก็บ/ สุมตัวอยางหินใหญไปทดสอบคุณสมบัติตามขอกําหนดยังหนวยงาน        

ที่เช่ือถือได 
1.2) จัดเตรียมเอกสารรับรองคุณสมบัติตามขอกําหนดของกลองลวดตาขาย 
1.3) รายงานผลการทดสอบและการตรวจสอบเอกสารรับรองคุณภาพ ใหคณะกรรมการ

ตรวจการจางเห็นชอบ 
1.4) จัดเตรียมคนงาน เครื่องมือ วัสดุ และสิ่งจําเปนอื่น ๆ ใหเหมาะสมกับจํานวน

ขนาด ของงานแตละประเภท 
2) การสํารวจ วางผัง 

2.1) จัดเตรียมเครื่องมือสํารวจ เชน กลองแนว กลองระดับ เทปวัดระยะ เปนตน 
2.2) วางผัง กําหนดแนวขอบเขต และขนาด ของการวางเรียงหิน ตามแบบ 
2.3) กรณีการวางเรียงหินไมไดขนาด ความหนา ความลาดตามแบบ เน่ืองจากปญหา

อุปสรรค ใหรีบรายงานคณะกรรมการตรวจการจาง 
3) การวางเรียงหิน 

       จะตองปรับระดับพื้นที่ปูวัสดุรองพื้น และการวางเรียงหินใหไดขนาด รูปแบบตาม
ชนิดของงานหินที่กําหนด 
 
 

3.12  งานหิน 
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  3.12.3 วิธีการดําเนินงาน 
        ผูควบคุมงานจะตองตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุที่จะนํามาใชและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานใหถูกตองตามข้ันตอนและวิธีการ ดังน้ี 

1) หินใหญ 
(1) มีความแข็งแกรง ไมผุกรอน และทนตอการขัดสี (Abrasion) ทดสอบโดยวิธี Los 

Angeles Abrasion Test แลวสวนที่สึกหรอสูญหายไมเกิน 40% 
(2) มีความคงทน (Soundness) เมื่อทดสอบดวยวิธี Sodium Sulphate แลวสวน

สูญหายตองไมเกิน 12%โดยนํ้าหนัก 
(3) มีความถวงจําเพาะ ไมตํ่ากวา 2.6 และเปนหินมาจากแหลงโรงโมหิน 
(4) มีสัดสวนคละที่ดี โดยข้ึนอยูกับความหนาของหิน ดังน้ี 

- หินทิ้งหนา 0.90 เมตร มีขนาดของกอนหินโตสุด  ไมเกิน 0.40 เมตร 
 

นํ้าหนักของกอนหิน (กก.) ขนาด  ของกอนหิน (ม.) % แตละขนาดโดยนํ้าหนัก 

50-100 0.325-0.400 มากกวา 40 
10-50 0.200-0.325 50-60 

ตํ่ากวา 5 ตํ่ากวา 0.150 ตํ่ากวา 10 
หินยอยและหินฝุน หินยอยและหินฝุน นอยกวา 5 

 

- หินทิ้งหนา 0.60 เมตร มีขนาดของกอนหินโตสุด  ไมเกิน 0.37 เมตร 
 

นํ้าหนักของกอนหิน (กก.) ขนาด  ของกอนหิน (ม.) % แตละขนาดโดยนํ้าหนัก 

25-75 0.270-0.370 มากกวา 40 
5-25 0.150-0.270 20-40 

ตํ่ากวา 5 ตํ่ากวา 0.150 ตํ่ากวา 20 
หินยอยและหินฝุน หินยอยและหินฝุน นอยกวา 5 

- หินทิ้งหนา 0.45 เมตร มีขนาดของกอนหินโตสุด  ไมเกิน 0.27 เมตร 
 

นํ้าหนักของกอนหิน (กก.) ขนาด  ของกอนหิน (ม.) % แตละขนาดโดยนํ้าหนัก 

10-25 0.200-0.270 มากกวา 55 
5-10 0.150-0.200 35-45 

ตํ่ากวา 5 ตํ่ากวา 0.150 ตํ่ากวา 10 
หินยอยและหินฝุน หินยอยและหินฝุน นอยกวา 5 

2) กลองลวดตาขาย 
(1) เปนชนิดเคลอืบสังกะสี (Hot Dip Galvanised) ประกอบข้ึนจากลวดตาขาย ถัก

เปนรปูหกเหลี่ยมชนิดพันเกลียว 3 รอบ มี 2 แบบ คือ 
- กลองลวดตาขายแบบ Gabion มีขนาดสัดสวนตามแบบโดยมีขนาดชองตา

ขายจากระยะพันเกลียว “D” ไมมากวา 10 x 13 ซม. 
- กลองลวดตาขาย Mattress มีขนาดสัดสวนตามแบบ โดยมขีนาดชองตาขาย

จากระยะพันเกลียว “D” ไมมากวา 6 x 8 ซม. 
- การข้ึนโครงรปูกลองเปนสีเ่หลี่ยม โดยเครือ่งจักรใหไดขนาดและสัดสวนตามแบบ 

และมผีนังกั้นภายในทุก 1 เมตร มีฝาปด – เปดได 
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(2) คุณลักษณะของลวด (Wire) ที่ใชประกอบเปนกลองลวดตาขายจะตองมีคาความ
ตานแรงดึง (Tensile Stress) ไมนอยกวา 38 กก./ตร.มม. ตามวิธีการทดสอบ มอก.71 “ลวดเหล็กเคลือบ
สังกะสี” และมีขนาดลวดและการเคลือบสังกะสี ดังน้ี  

- กลองลวดตาขายแบบ Gabion 
 

ชนิดของลวด  เสนผาศูนยกลาง (มม.) นํ้าหนักขั้นตํ่าของสังกะสีท่ีเคลือบ (กรัม/ตร.ม.) 
ลวดโครง 3.5 275 
ลวดถัก 2.7 260 
ลวดพัน 2.2 240    

 
- กลองลวดตาขายแบบ Mattress 

 

ชนิดของลวด  เสนผาศูนยกลาง (มม.) นํ้าหนักขั้นตํ่าของสังกะสีท่ีเคลือบ (กรัม/ตร.ม.) 
ลวดโครง 2.7 260 
ลวดถัก 2.2 240 
ลวดพัน 2.2 240 

 

 
 
 

- การยึดและพันกลอง ระหวางกลองตาขายและฝาปดกลองใหใชลวดพันขนาด
เสนผาศูนยกลาง 2.2 มิลลิเมตร พันยึดกับลวดโครงกลอง โดยพันเกลียว 3 รอบ และ 1 รอบ สลับกันในแตละ
ชวงตาขาย 

- ลวดโครงกลองตองหุมดวยวัสดุที่ไมเปนสนิมและพิมพช่ือผูผลติบนลวดโครงกลอง
โดยใหเห็นเดนชัดทุกดาน 
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3) วิธีการปฏิบัติงาน 
(1) ทําการปรับระดับบริเวณที่จะทํางานหินทิ้ง หินเรียง หินกอหรือหินในกลองลวดตาขาย 

ใหเรียบปราศจากวัชพืช และปูวัสดุรองพื้นประเภทกรวดหรือกรวดผสมทรายหรือแผนใยสังเคราะห ใหไดขนาด 
ความหนา ตามแบบ 

(2) การวางเรียงหินจะตองทําการปู ทราย กรวด รองพื้นแลวเกลี่ยให มีความหนา
ตามที่กําหนดไวในแบบ นอกจากบางกรณีที่แบบกอสรางไมไดกําหนดใหมีทราย กรวด รองพื้นใหใชหินใหญ 
นํามาเรียงแลวใชกรวด หรือหินยอยปนทรายอัดใหแนน มีความหนาไมนอยกวาตามแบบที่กําหนด วางเรียงทับ
ใหผิวหนามองดูเรียบ มีระดับใกลเคียงกัน 

(3) การกอหิน ใหคัดเลือกหินใหญที่มีผิวคอนขางเรียบ โดยวางหินใหญลงบนปูนทราย
ที่มีสวนผสม 1 : 3 (โดยนํ้าหนัก) กอนที่จะกอหิน ตองแตงพื้นใหเรียบไดระดับใชปูนทรายเทลง แลวใชหินใหญ
ที่คัดเลือกไวแลว วางลงไปลงปูนทราย เรียงใหไดระดับใกลเคียงกัน แลวเทปูนทรายสลับกันเปนช้ัน โดยมีแนว
ปูนทรายหนาประมาณ 1.5 ซม. ทําเชนน้ีจนไดระดับที่ตองการ ใหความหนาไมนอยกวาที่กําหนดไวในแบบ 
และมีผิวหนามองดูเรียบรอยสวยงาม 

(4) ในขณะวางทอลวดตาขายลงบนแผนใยสังเคราะห จะตองไมทําใหเกิดการฉีกขาด 
หรือเกิดการเคลื่อนตัวของแผนใยสังเคราะห ดานมุมของการปูแผนใยสังเคราะห ใหพับข้ึนครึ่งเทาของความหนา
ของกลองลวดตาขาย 

(5) วางกลองลวดตาขาย ทําการโยงยึดใหอยูในรูปสี่เหลี่ยม และบรรจุหินลงในกลอง
ลวดตาขาย ตองวางเรียงใหคละกันอยางหนาแนน เหลี่ยมมุมตองเขากันและมีความสวยงาม 

4) การเก็บตัวอยางทดสอบและรายงานผล 
(1) การเก็บตัวอยางทดสอบ 

- สุมเก็บตัวอยางหินใหญ จํานวน 100 กิโลกรัม เพื่อทดสอบความแข็งแกรง 
ความคงทน ความถวงจําเพาะ และสัดสวนคละ 

- จัดเตรียมเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัติ 
ของกลองลวดตาขาย ตามขอกําหนดในแบบ 

(2) การรายงานผล 
- ผลการทดสอบคุณสมบัติของหินใหญ ใหคณะกรรมการตรวจการจางเห็นชอบ

กอนนําไปใชงาน 
- ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของกลองลวดตาขาย ใหคณะกรรมการตรวจการ

จางเห็นชอบกอนนําไปใชงาน 
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  3.13.1 ลักษณะ / ขอบเขตของงาน 
         งานทอ เปนการวางทอระบายนํ้าที่รับแรงดันนํ้าตํ่า เชน ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก และงาน
ทอสงนํ้าที่รับแรงดันนํ้าสูง เชน ทอเหล็ก ทอซีเมนตใยหิน ทอ HDPE เปนตน 
  3.13.2 ขอแนะนําในการปฏิบัติงาน 

1) การเตรียมการเบ้ืองตน 
1.1) ใหตรวจสอบคุณสมบัติของทอโดยขอดูเอกสารรับรองการผลิตและคุณสมบัติ

ตามมาตรฐานที่กําหนด โดยจัดเตรียมเอกสารรับรองคุณสมบัติของทอและอุปกรณประกอบทอให
คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบกอนนําไปใชงาน 

1.2) ตรวจสอบทอและอุปกรณที่ใชประกอบ จะตองเปนของใหม มีสภาพดี ไมมีรอย
แตกราวหรือชํารุด 

1.3) จัดหาสถานที่กองทอช่ัวคราว เตรียมคนงาน เครื่องมือ วัสดุ และสิ่งจําเปนอื่น ๆ 
ใหเหมาะสมของงานวางทอแตละประเภท 

1.4) การยก การกอง การขนสง และการข้ึนลงทอ จะตองทําดวยความระมัดระวัง 
ไมใหทอมีรอยชํารุดเสียหาย 

1.5) การวางทอ การประกอบทอ และการเอาทอลงวาง ใหปฏิบัติตามขอกําหนดและ
มาตรฐานการวางทอของบริษัทผูผลิต 
  3.13.3 วิธีการดําเนินงาน 
     ผูควบคุมงานจะตองตรวจสอบและควบคุมใหทอที่นํามาใชมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่
กําหนดและดําเนินการใหการวางทอมีความถูกตองตามข้ันตอนและวิธีการ ตามมาตรฐานของผูผลิตและ
ขอกําหนดทางวิศวกรรม รวมทั้งจัดใหมีการทดสอบตามขอกําหนดทางเทคนิคในการกอสราง ดังน้ี 

1) คุณสมบัติท่ัวไปของทอแตละชนิดและอุปกรณประกอบ มีดังน้ี 
1.1) ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(1) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.128-2518 ถามิได
ระบุไวเปนอยางอื่น ใชช้ัน 3 การตอแบบเขาลิ้น 

(2) ไมมีรอยแตกราว รอยแตกลึกและผิวหยาบ 
 

 
 

3.13  งานทอ 
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1.2) ทอเหล็ก 
(1) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.427 “ทอเหล็กกลา

เช่ือมดวยไฟฟาสําหรับสงนํ้า” ช้ันคุณภาพไมตํ่ากวาช้ัน “ข” ทนแรงดันไดไมนอยกวา 1.0 เมกะปาสคาล         
ชนิดปลายหนาจาน 

(2) การเคลือบผิวทอ ใหปฏิบัติดังน้ี 
- การเคลือบผิวภายใน ใหเคลือบดวย Cement-mortar ตามมาตรฐานของ 

AWWA C-205 หรือ Liquid Epoxy ตามมาตรฐานของ AWWA C-200 
- การเคลือบผิวภายนอกทอบนดินใหเคลือบดวย Coal-Tar Enamel 
- ตามมาตรฐานของ AWWA C-203 
- การเคลือบผิวภายนอกทอใตดิน ใหเคลือบดวย Coal-Tar Enamel          

ตามมาตรฐานของ AWWA C-203 2 ช้ัน พันผาแอสเบสทอน และทาทับดวยนํ้ายาปูนขาว (White-wash) 
(3) อุปกรณขอตอทอ 

- ขอตอเหล็กหลอเทาชนิดปลายหนาจาน มีคุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม มอก.918 

- หนาจานเสนทอ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.
381 และสลักเกลียว หมุดเกลียว และสลักหมุด มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.171 
 

 
1.3) ทอซีเมนตใยหิน 

(1) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.81  ถามิไดระบุไว
เปนอยางอื่น ใหใชช้ันคุณภาพ PP 15 มีคุณสมบัติทนแรงดันไดไมนอยกวา 1.5 เมกะปาสคาล 

(2) ขอตอตรง มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.126          
ถามิไดระบุไวเปนอยางอื่นใหใชช้ัน คุณภาพเดียวกับทอ 

(3) แหวนยางกันซึม มีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม 
มอก.237 

(4) ขอตอเหล็กหลอ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.918 
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1.4) ทอ HDPE (High Density Polyethylene) 
(1) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.982 ถามิไดระบุไว

เปนอยางอื่นใหใชช้ันคุณภาพ PN 6.3 ทนแรงดันไดไมนอยกวา 0.63 เมกะปาสคาล 
(2) การเช่ือมตอทอ ใชวิธีการเช่ือมตอแบบ Butt Fusion Welding โดยใช

เครื่องเช่ือมตอแบบบัตต (Butt Fusion Machine) ซึ่งเปนอุปกรณที่ไดมาตรฐาน ประกอบดวย 4 สวนใหญ คือ 
ฐานรากและที่ยึด, แผนความรอน, ชุดไฮดรอลิค สําหรับเลื่อนและบีบทอ และเครื่องปาดผิวข้ันตอนการเช่ือมให
เปนไปตามคูมือปฏิบัติของเครื่องเช่ือมน้ัน ๆ  

(3) อุปกรณประกอบตอ ถามิไดระบุไวเปนอยางอื่น อุปกรณประกอบทอตองทํา
ดวยวัสดุเชนเดียวกับทอ HDPE และความหนาทอเปนไปตามแบบของผูผลิต แตตองหนาไมนอยกวาความหนา
ของทอ 

 
 

1.5) ทอ PVC (Polyvinyl Choride Pipe)  
(1) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.17 ถามิไดระบุไว

เปนอยางอื่น ใหใชช้ันคุณภาพ 13.5 ทนแรงดันไดไมนอยกวา 1.35 เมกะปาสคาล ชนิดปลายธรรมดา 
(2) ขอตอ PVC มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.1131 

ชนิดตอดวยนํ้ายา ช้ันคุณภาพเดียวกับทอ 
(3) นํ้ายาประสานทอ PVC มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

มอก.1032 
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1.6) ทอเหล็กอาบสังกะสี 
 มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.277 ถามิไดระบุไวเปน

อยางอื่น ใหใชประเภทที่ 2 (สีนํ้าเงิน) ขนาด และมิติของทอใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
มอก.276 ประเภท 2 

 
 
1.7) ทอระบายนํ้าซึม HDPE (High Density Polyethylene) 

(1) ถามิไดระบุไวเปนอยางอื่น ใหใชทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 150 มิลลิเมตร 
(2) มีลักษณะการข้ึนรูแบบเซาะรอง และพันเกลียวรอบทออีกช้ันหน่ึง 
(3) การตอทอทําโดยการใชขอตอแบบทึบโดยการหมุนเกลียว และใหมีการ         

ปดปลายทอดวยตัวปดปลายตอโดยการหมุนเกลียว 
(4) คุณสมบัติของทอระบายนํ้าซึม มีดังน้ี 

 

คุณลักษณะ หนวย เกณฑกําหนด 
- พื้นที่ผิวสําหรับนํ้าอยูระหวาง 70-80 % 70 
- ความสามารถในการรับแรงกระทําที่ผิวทอไมนอยกวา ตัน/ตรม. 7.5 
- การเสียรูปเมื่อรับแรงกระทําตามเกณฑไมเกิน % 8 
- นํ้าหนักไมนอยกวา กก./ตร.ม. 1.10 

 
2) วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.1) กอนทําการวางทอ จะตองปรับพื้นรองดินใหแนน และมีผิวหนาเรียบตลอด
ความยาวทอ ถาพื้นรองดินไมดีตองขุดออกใหหมดลึกอยางนอย 0.30 เมตร แลวนําวัสดุอื่นที่คุณภาพดีมาใสแทน 

2.2) วางทอในแนวที่กําหนดใหดวยความลาดที่สม่ําเสมอ โดยหลีกเลี่ยงการยกทอข้ึน
หรือกดทอลงกะทันหัน และตองใหระดับทอและความลึกของดินถมหลังทอไมนอยกวาที่กําหนดไวในแบบ 

2.3) การยกทอลงรองดิน จะตองใชปนจั่น รอก เชือก สลิง หรือเครื่องมืออื่นที่
เหมาะสม หามทิ้งทอลงในรองดินและตองระมัดระวังมิใหผิวทอที่ไดรับการเคลือบเสียหายจากการเสียดสี 

2.4) จะตองไมปลอยใหนํ้าขังอยูในทองรอง ซึ่งจะทําใหดินขาง ๆ รวงพังหรือยุบตัว
และไมสะดวกในการวางทอ จะตองกําจัดนํ้าออกใหแหงกอนทําการวางทอ 
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2.5) ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(1) ทิศทางการวางจะตองวางจากตํ่าไปหาสูง โดยที่ลิ้นและปลายลิ้น และรอง

ของทอช้ีไปตามทางนํ้าไหล 
(2) การตอทอแบบเขาลิ้น จะตองตกแตงใหเขารองไดสนิทและมีชองวางที่

สม่ําเสมอกันตลอด แลวยาแนวดวยปูนฉาบทั้งภายในและภายนอก 
2.6) ทอเหล็ก 

(1) การตอทอใชขอตอทอแบบหนาจาน และการตอทอกับทอชนิดอื่นใหเปนไป
ตามแบบ 

(2) ในกรณีที่จําเปนตองตัดทอในสนามจะตองกระทําโดยใชเครื่องมือที่ทําให
รอยตอเรียบเปนเสนตรงและไดฉากกับแกนทอ และเช่ือมตอทอเปนแบบตอชน (Welded Butt Joint) ดังน้ี 

- กอนนําทอเหล็กมาเช่ือม ตองลบปลายใหเปนมุมประมาณ 35-40 องศา 
โดยการกลึงกอนการลบปลาย 

- กอนการเช่ือมจะตองทําความสะอาดสวนปลายที่จะนํามาเช่ือม โดยต้ัง
ปลายทอใหเปนแนวตรง เวนชองวางระหวางทอที่นํามาเช่ือมเพื่อปองกันการบิดระหวางการนํามาเช่ือม 

- การเช่ือมดวยไฟฟา ตองเปนไปอยางสม่ําเสมอ โลหะที่นํามาเช่ือมละลาย
เขาหากันอยางทั่วถึง โดยทอที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางต้ังแต 0.60 เมตร ข้ึนไปใหเช่ือมเต็มตลอดแนว             
ทั้งภายในและภายนอก 

2.7) ทอ HDPE การเช่ือมตอโดยวิธีตอชน (Butt Welding) โดยการนําปลายทอทั้ง
สองใหความรอนจนถึงจุดหลอมเหลว แลวนํามาเช่ือมตอเขาดวยกันดวยแรงดัน การใหความรอนและแรงดันแก
ทอจะตองปรับใหเขากันกับขนาดและความหนาของทอ โดยใหปฏิบัติตามคูมือของเครื่องเช่ือม 

3) การขุดและถมกลบแนวทอ 
3.1) ตองขุดรองดินวางทอใหลึกไมนอยกวาที่กําหนด โดยเฉพาะจุดที่ต้ังขอตอทอ

จะตองปรับความลึกของรองดินใหมากข้ึนกวาปกติ เพื่อปองกันมิใหขอตอตอเปนจุดคํ้า (Support) ของทอ 
3.2) การขุดรองดิน ถามีการขุดผานถนนหรือผานหมูบาน ซึ่งมีการใชรถเขาออก 

จะตองทําสะพานช่ัวคราวหรือใชแผนเหล็กขนาดพอที่รถยนตแลนผานโดยไมเปนอันตราย 
3.3) หากปรากฏวาช้ันดินที่ ขุดไดความลึกตามที่กําหนดแลว เปนช้ันดินออน            

ไมสามารถรับนํ้าหนักไดดี ใหทําการรื้อช้ันดินน้ันออกอยางนอยลึก 0.30 เมตร แลวนําดินที่มีคุณภาพดีมาถมอัด
แนนแทน หรือใชวิธีอื่นที่เหมาะสม 

3.4) เมื่อไดทดลองความดันนํ้าแลว และไมปรากฏรอยรั่วซึมและทอไมแตกหรือชํารุด 
ใหทําการกลบดินใหเรียบรอย โดยอัดหรือกระทุงดินใหแนนและระมัดระวังมิใหเกิดอันตรายแกตัวทอ 

3.5) การขุดดินสําหรรับวางทอบางชวง จะตองจัดหาอุปกรณและเครื่องใชในการกรุ
กันดินพัง เพื่อปองกันการเสียหายตอพื้นผิวถนนและสิ่งปลูกสรางตาง ๆ ที่อยูใกลบริเวณกอสราง  

3.6) ในการกลบดิน จะตองบดอัดหรือกระทุงใหแนน และระมัดระวังมิใหเกิด
อันตรายกับทอที่วางไว วิธีการบดอัดใหใชตามคําแนะนําในงานดินถม 
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4) การตรวจสอบคุณสมบัติ 
4.1) การทําเครื่องหมาย ทอทุกทอนและอุปกรณทอทุกช้ินจะตองแสดงคุณลักษณะ

ของทอ เชน ช้ันคุณภาพ ขนาดและความยาวทอ ปที่ผลิต เครื่องหมายการคา เปนตน 
4.2) หนังสือรับรองผลิตภัณฑ ทอทุกชนิดและอุปกรณทอ ตองแสดงเอกสาร ดังน้ี 

- เอกสารแนะนําสินคา (CATALOG) ของทอจากบริษัทผูผลิต 
- สําเนาหนังสือการแตงต้ังเปนผูแทนจําหนาย 
- สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัติ         

จากหนวยงานที่เช่ือถือได 
- หนังสือรับรองการสงมอบสินคาจากผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย 

5) การทดสอบแรงดันทอในสนาม 
5.1) การเตรียมการกอนการทดสอบ ไมควรกลบฝงทอทั้งหมด ใหกลบฝงทอเปนชวง ๆ 

โดยเปดขอตอไวเพื่อตรวจการรั่วซึมและดําเนินการกลบดินปดหลังจากที่ผานการทดสอบแลว 
5.2) ใหทําการทดสอบความดันและการรั่วซึมเพื่อตรวจสอบความสามารถในการรับ

แรงดันของทอในสวนที่ติดต้ังเสร็จแลว การดําเนินการทดสอบใหกระทําดังน้ี 
(1) การทดสอบเบื้องตน ทําไดโดยเติมนํ้าเขาชวงทดสอบจนถึงระดับความดันใชงาน 

(Working Pressure) ที่ระบุไวในรูปแบบ หรือกําหนดโดยกรรมการฯ การรั่วซึม ชํารุด เสียหาย สูญเสียความ
ดันอยางรวดเร็วในขณะที่เติมนํ้าเขาเสนทอ หรือคงความดันอยูก็ดี ใหถือวาทอชวงดังกลาวไมผานการทดสอบ 
ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการซอมแซม แกไขขอบกพรองใหเรียบรอย กอนที่จะขอใหทําการทดสอบใหม  
แตถาทอสามารถคงความดันใชงานในชวงเวลาดังกลาวได จึงจะดําเนินการทดสอบความดัน (Pressure) และ
การรั่วซึม (Leakage) ตอไป 

(2) หลังจากที่ทอสามารถคงความดันในระดับความดันใชงาน (Working 
Pressure) ดังกลาวไดแลว ใหเพิ่มความดันจนถึงระดับ 1.5 เทาของความดันใชงาน แตตองไมตํ่ากวา 4 กิโลกรัมตอ
ตารางเซนติเมตร เวนไวแตไดกําหนดไวเปนอยางอื่น โดยตองคงความดันใหถึงระดับที่ตองการเปนเวลา 2 ช่ัวโมง 
ทั้งน้ี จะตองรักษาตรวจดูความดันดังกลาวทุก ๆ ครึ่งช่ัวโมง ถาตรวจพบวาความดันลดลงใหอัดนํ้าเพิ่มเขาไป
จนกวาจะไดระดับความดันที่ตองการ ปริมาณนํ้าที่อัดเขาไปจะถูกจดบันทึกไวทุกครั้ง โดยใหมีปริมาณนํ้ารวม 
ไ ม เ ก ิน ก ว า ค า ท ี่ก ํา ห น ด  ห า ไ ด ด ัง น ี้  
 
   L   =     
 
         L  = ปริมาณนํ้าสูญเสียที่ยอมให (ลิตร/ช่ัวโมง) 
         N  = จํานวนจุดตอ 
         P  = ความดันระหวางการทดสอบ (กก./ตร.ซม.) 
         D  = ขนาดเสนผาศูนยกลางทอ (ม.ม.) 
 
        ใ น ก ร ณ ีท ี่ท อ ไ ม ส า ม า ร ถ ท น แ ร ง ด ัน ห ร ือ ม ีก า ร ร ั่ว ซ ึม เ ก ิน ก ว า ค า ท ี่ก ํา ห น ด  ( น ้ํ า ท ี่ เ ต ิ ม
เ พ ื่อ ค ง ค ว า ม ด ัน ม า ก ก ว า ค า  L )  ด ัง ก ล า ว ข า ง ต น  ถ ือ ว า ท อ ช ว ง น ั้น  ไ ม ผ า น ก า ร ท ด ส อ บ  ผ ู ร ั บ จ  า ง จ ะ ต  อ ง ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ
ใ น ก า ร แ ก ไ ข  ซ อ ม แ ซ ม ข อ บ ก พ ร อ ง ใ ห เ ร ีย บ ร อ ย ก อ น ท ี่จ ะ ข อ ใ ห ท ํา ก า ร ท ด ส อ บ ใ ห ม ต อ ไ ป  
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   3.14.1 ลักษณะ / ขอบเขตของงาน 
          งานปลูกหญา เปนการปลูกหญาปกคลุมดิน เพื่อปองกันการกัดเซาะจากนํ้าบริเวณเชิงลาด
ของคันดิน  เชิงลาดตลิ่ง  บริเวณอาคาร เปนตน 
    3.14.2 ขอแนะนําในการปฏิบัติงาน 

1) การเตรียมการเบื้องตน 
1.1) คัดเลือกพันธุหญาที่เหมาะสม มีความคงทนตอสภาพอากาศ 
1.2) วางผัง กําหนดแนวขอบเขต บริเวณพื้นที่ที่ปลูกหญา ตามแบบ 

2) วิธีการปลูกหญา 
        การนําหนาดินมาถมรองพื้น การบดอัดใหแนน และตองรดนํ้าบํารุงรักษาจนกวาหญา
จะเจริญงอกงาม ใหปฏิบัติตามคําแนะนําในขอกําหนด 
   3.14.3 วิธีการดําเนินงาน 

1) ชนิดหญาที่ใชปลูก จะตองเปนพันธุหญาที่หาไดงายในทองถ่ิน มีลักษณะราก
กระจายออกเปนวงกวาง สามารถยึดเกาะกับเน้ือดินไดเปนอยางดี และเปนพันธุที่ทนทานตอสภาพดินฟา 
อากาศในทองถ่ินน้ัน 

2) กอนปลูกหญา จะตองจัดเตรียมพื้นที่บริเวณปลูกหญา โดยนําหนาดิน (Top Soilมา
ถมและบดอัดใหมีความหนาประมาณ 0.10 เมตร 

3) หญาที่นํามาปลูกหรือปู จะตองเปนหญาที่ยังไมตายและกําลังเจรญิเติบโตเปนแผนหนา
ปราศจากวัชพืช หินกอนโต รากไมติดมากับหญา 

4) แผนหญาที่นํามาปลูก จะตองมีดินติดหญาหนาไมเกิน 0.05 เมตร และตนหญาสูง
ไมเกิน 0.12 เมตร เมื่อขุดหญามาแลวตองรีบปลูกภายใน 24 ช่ัวโมง พรอมบดอัดใหแนนกับพื้นเพื่อมิใหมีโพรง
อากาศ ชองตอระหวางแผนหญากลบดวยดินใหเรียบ 

5) การปลูกหญา ใหปลูกแบบปูพรมติดตอกัน (Block Sodding) หามปลูกแบบเปน
หยอม ๆ หรือเปนแบบแถบ (Strip Sodding) 

6) ตองมีการดูแลบํารุงรักษาหญาบริเวณที่ปลูก จนกวาหญาเจริญงอกงามและ
แพรกระจายคลุมพื้นที่โดยสม่ําเสมอ และจะตองขุดและกําจัดวัชพืชอื่น ๆ ที่ไมตองการออกจากบริเวณที่ปลูกหญา 
 

 

3.14  งานปลูกหญา 
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  3.15.1 ลักษณะ / ขอบเขตของงาน 
          งานอุปกรณประกอบ เปนการจัดหาและติดต้ังประตูนํ้า บานกั้นหรือระบายนํ้าตะแกรง 
กันสวะ ราวลูกกรง และอื่น ๆ ซึ่งไดระบุรายละเอียดไวในแบบแปลน 
  3.15.2 ขอแนะนําในการปฏิบัติงาน 

1) การเตรียมการเบื้องตน 
1.1) จัดเตรียมเอกสารรับรองคุณสมบัติของประตูนํ้า ตามขอกําหนด ใหคณะกรรมการ

ตรวจการจางเห็นชอบกอนนําไปใชงาน 
1.2) ตรวจสอบประตูนํ้า บานระบาย ทอที่ใชในการประกอบและติดต้ังทั้งหมด

จะตองเปนของใหม มีสภาพดี 
1.3) จัดเตรียมคนงาน เครื่องมือ วัสดุ และสิ่งจําเปนอื่น ๆ ใหเหมาะสมกับจํานวนขนาด 

ของงานแตละประเภท 
2) การประกอบและติดต้ัง 

 การประกอบและติดต้ังงานเหล็ก โดยการเช่ือมการยึดดวย Blot และการทาสีจะตอง
ทําดวยความประณีต ปฏิบัติตามข้ันตอนในขอกําหนด ตามมาตรฐานของโรงงานผูผลิต 
   3.15.3 วิธีการดําเนินงาน 
             ผูควบคุมงานจะตองตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณประกอบตาง ๆกอนนําไปติดต้ังให
ถูกตองไดมาตรฐาน พรอมควบคุมการติดต้ังตามขอกําหนดและคําแนะนําของผูผลิต ดังน้ี 

1) ประเภทและลักษณะประตูนํ้าเหล็กหลอ (Valves) 
1.1) ประตูนํ้าแบบลิ้นเกต (Gate Valves) 

(1) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.256 “ประตูนํ้า
เหล็กหลอ : ลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะสําหรับงานประปา” ชนิดกานไมยก 

(2) เปนชนิดลิ้นเดียว ปลายหนาจาน ทนความดันใชงานไดไมนอยกวา                 
1.0 เมกะปาสคาล 

(3) กรณีเปนแบบบนดิน ตองมีพวงมาลัยปดเปด 
(4) กรณีเปนแบบใตดิน ตองมีหลอดกันดิน ฝาครอบพรอมฝาปดครบชุด 

1.2) ประตูนํ้าแบบลิ้นปกผีเสื้อ (Butterfly Valves) 
(1) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.382 “ประตูนํ้า

เหล็กหลอ : ลิ้นปกผีเสื้อ” 
(2)  เปนประเภทปดสนิท ปลายหนาจาน ทนความดันใชงานไดไมนอยกวา     

1.0 เมกะปาสคาล 
1.3) ประตูนํ้ากันกลับ (Check Valves) 

(1) มีคุณสมบัติตามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.383  “ประตูนํ้า
เหล็กหลอ : ลิ้นกันกลับชนิดแกวง 

(2) เปนประเภทปดสนิท ปลายหนาจาน ทนความดันใชงานไดไมนอยกวา             
1.0 เมกะปาสคาล 
 
 

3.15  งานอุปกรณประกอบ 
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1.4) ประตูระบายอากาศ (Air Valves) 
(1) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.1368 “ประตู

ระบายอากาศสําหรับงานประปา” 
(2) แบบลกูลอยคู ปลายหนาจาน ทนความดันใชงานไดไมนอยกวา                       

1.0 เมกะปาสคาล 
2) บานระบาย ตะแกรงกันสวะ เสา ราวลูกกรงและงานอ่ืน ๆ  

2.1) วัสดุที่ใช 
(1) เหล็กโครงสรางรูปพรรณ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

มอก.116-252 
(2) เหล็กแผน มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTMDesignation A-246 
(3) เหล็กหลอ มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTMDesignation A 48-83 
(4) ทรงบรอนช มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTMDesignation B 22-85 
(5) เหล็กไรสนิม (Stainless Steel) มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM 276-

86a, ASTM A 167-86 type 304 and 316 
(6) สลักเกลียว มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM A 307-86a 
(7) ทอเหล็กดํา มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.276-

2521 ประเภท 2 การประกอบใชเช่ือมทั้งหมด 
(8) ทอเหล็กอาบสังกะสี มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.

277-2521 ประเภท 2 การประกอบใหใชขอตอ 
2.2) การเช่ือม จะตองจัดทําโดยวิธี Electric Shied and Welding Process พื้นผิว

ที่ตองการเช่ือม จะตองสะอาดปราศจากสนิม สี สิ่งสกปรกอื่น ๆ  รอยเช่ือมจะตองสม่ําเสมอ ไมเปนตามดหรือรูโพรง 
2.3) การยึดดวย Bolt จะตองทําดวยความระมัดระวัง  

3) การติดต้ังอุปกรณประกอบอาคารบังคับนํ้า 
2.1) ประตูนํ้า บานระบาย ตะแกรงกันสวะ ทอเหล็ก และงานเหล็กอื่น ๆ จะตอง

ประกอบและติดต้ังใหตรงตําแหนงที่แสดงไวในแบบ  
2.2) การติด การเช่ือม การกลึง และการเจาะรู เพื่อติดต้ังงานเหล็ก จะตองทําดวย

ความประณีต ช้ินสวนที่ตองเคลื่อนไหวใหปรับใหเคลื่อนไหวไดสะดวกและใหการหลอลื่นแกสวนที่เคลื่อนไหว 
2.3) การทาสี งานเหล็กทุกประเภทตองไดรับการทาสีกันสนิม จากโรงงานหรือจาก

การประกอบแลวเสร็จ และเมื่อนํามาติดต้ังแลว จะตองซอมสีรองพื้นที่ไดรับการเสียหายจากการขนสงแลวจึง
ทาสีทับอีกอยางนอย 2 ช้ัน 

4) การตรวจสอบคุณสมบัติ 
2.1) การทําเครื่องหมายประตูนํ้าทุกชนิด จะตองแสดงคุณลักษณะเปนเน้ือเดียวกันที่

ตัวเรือน เชน ขนาด ช้ันคุณภาพ ลูกศรแสดงทิศทางการไหล/จํานวนรอบการหมุน ปที่ผลิต เปนตน 
2.2) หนังสือรับรองผลิตภัณฑ ประตูนํ้าทุกชนิด ตองแสดงเอกสาร ดังน้ี 

(1) เอกสารแนะนําสินคา (CATALOG) ของประตูนํ้าจากบริษัทผูผลิต 
(2) สําเนาหนังสือการแตงต้ังเปนผูแทนจําหนาย 
(3) สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต และหรือผลการทดสอบคุณสมบัติ

จากหนวยงานที่เช่ือถือได 
(4) หนังสือรับรองการสงมอบสินคาจากผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย 
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  3.16.1 ลักษณะ / ขอบเขตของงาน 
        วัสดุกรอง หมายถึง วัสดุคัดเลือก ที่เปนกรวดคละอยางดี หรือกรวดผสมทรายคละกัน
อยางดี โดยปราศจากเศษดิน และสารที่เปนอันตรายปน หรือเปนแผนใยสังเคราะห ทําหนาที่กรองและระบายนํ้า       
ที่ซึมผานช้ันดิน โดยมิยอมใหเศษมวลดินไหลผานออกมาเพื่อปองกันการกัดเซาะและโครงสรางเปนโพรง 
   3.16.2 ขอแนะนําในการปฏิบัติงาน 

1) เตรียมการเบ้ืองตน 
1.1) เตรียมเอกสารรับรองคุณสมบัติของแผนใยสังเคราะหตามขอกําหนดให

คณะกรรมการตรวจการจางเห็นชอบกอนนําไปใชงาน 
1.2) แผนใยสังเคราะห จะตองเปนของใหม มีสภาพดี 
1.3) จัดเตรียมคนงาน เครื่องมือ วัสดุ และสิ่งจําเปนอื่น ๆ ใหเหมาะสมกับจํานวนขนาด 

และปฏิบัติตามข้ันตอนในขอกําหนด 
2) ขอแนะนํา 

        กอนปูวัสดุกรง ตองปรับพื้นและปูวัสดุกรองใหไดขนาดและระดับตามแบบ และ
ปฏิบัติตามข้ันตอนในขอกําหนด 
  3.16.3 การดําเนินงาน 

1) ชนิดและประเภทของวัสดุกรอง 
        ในการดําเนินงาน จะตองมีการคัดเลือกวัสดุที่มีคุณภาพไดมาตรฐานและขอกําหนด
เกี่ยวกับชนิดและประเภทของวัสดุ รวมทั้งตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานใหถูกตองตามข้ันตอนและไดขนาด 
ความหนา ตามที่กําหนดไวในแบบ มีการตรวจสอบและดําเนินงาน ดังน้ี 

1.1) กรวดผสมทราย แบงตามประเภทการใชงานเปน 2 ชนิด 
(1) ชนิดที่ 1 ใชรองพื้นระหวางดินกับหินใหญ มีขนาดคละกันดังน้ี 
 

 

ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน %ผานตะแกรงโดยนํ้าหนัก 

3 น้ิว 100 
1 ½ น้ิว 80-100 
¾ น้ิว 45-75 

3/8 น้ิว 35-45 
เบอร 8 25-35 
เบอร 40 15-25 
เบอร 100 0-20 
เบอร 200 0-5 

 
 
 
 

3.16  งานวัสดุกรอง 
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(2) ชนิดที่ 2 ใชเปนวัสดุกรอง มีขนาดคละกัน ดังน้ี 
 

ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน %ผานตะแกรงโดยนํ้าหนัก 
1 ½ น้ิว 100 
¾ น้ิว 70-85 

3/8 น้ิว 65-75 
เบอร 4 60-75 
เบอร 30 35-50 
เบอร 50 25-40 
เบอร 100 0-30 
เบอร 200 0-5 

 

1.2) กรวด ใชเปนวัสดุกรองในการทํา Toe Drain มีขนาดคละกัน ดังน้ี 

ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน %ผานตะแกรงโดยนํ้าหนัก 

3 น้ิว 100 
1 ½ น้ิว 75-95 
¾ น้ิว 55-75 

3/8 น้ิว 0-55 
เบอร 4 0 

 

1.3) แผนใยสังเคราะห ตองเปนชนิด Non-Woven ที่มีกรรมวิธีการผลิตแบบ 
Needle-punch ที่ผลิตจากเสนใย Polypropylene ที่มีความยาวตอเน่ืองกันทั้งผืน (Continuous F : lament) 
ความยาวของเสนใยโดยเฉลี่ยจะยาวกวา 8 ซม. หรือแบบ Thermally bonded ซึ่งใชวัสดุที่ผลิตข้ึนใหม
ทั้งหมด แบงตามประเภทการใชงาน เปน 2 ชนิด ดังน้ี 

(1) ชนิดที่ 1 ใชกับงานปูคลุมวัสดุกรอง 

คุณสมบัติ ขอกําหนด 
คา CBR. Puncture  (BS 6906:Part4, ASTM D 4533) ไมนอยกวา 1450 N 
คา Mass Per Unit Area ไมนอยกวา 130 g/m2 
คา Water Flow Rate (BS 6906:Part 3, ASTM D4491) ไมนอยกวา 851/m2  sec (10cm-head) 
คา Tensile Strength (BS 6906:Part 1, ASTM D 4595) ไมนอยกวา 7.5 K N/m. (Width) 
คา Pore Size (ASTM D 4751, BS 6906:Part 2, AOS o90) ไมนอยกวา 110m. 
 

(2) ชนิดที่ 2 ใชรองพื้นหินใหญ 

คุณสมบัติ ขอกําหนด 

คา CBR. Puncture  (BS 6906:Part4, ASTM D 4533) ไมนอยกวา 2200N 
คา Mass Per Unit Area ไมนอยกวา 180 g/m2 
คา Water Flow Rate (BS 6906:Part 3, ASTM D4491) ไมนอยกวา50 1/m2  sec (10cm-head) 
คา Tensile Strength (BS 6906:Part 1, ASTM D 4595) ไมนอยกวา 12.5 K N/m. (Width) 
คา Pore Size (ASTM D 4751, BS 6906:Part 2, AOS o90) ไมนอยกวา 80m. 
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2) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.1) กรวดผสมทรายหรือกรวด 

(1) กอนปูวัสดุกรอง ตองเตรียมฐานรากรองพื้น โดยขุดปรบแตงใหมีความลาด
และขอบเขตตามที่กําหนดไวในแบบ ถาขุดดินไปจะตองใชวัสดุรองพื้นใสลงไปใหเต็ม 

(2) กรวดใชทําวัสดุรอง Toe Drain การถมบดอัด จะตองทําเปนช้ัน ๆ ความหนา
ช้ันละไมเกิน 0.50 เมตร บดอัดโดยใชรถบดอัดลอเหล็กบดทับไปมาอยางนอย 4 เที่ยว บดอัดแนนที่คาความ
หนาแนนสัมพัทธ (Relative Density) ไมตํ่ากวา 75% และมีความหนาแนนสัมพันธเฉลี่ยไมตํ่ากวา 90% 

(3) ในกรณีที่หยุดการถมวัสดุกรองเปนเวลานาน และเริ่มถมใหมใหทําการขูด
ผิวหนาเดิมใหขรุขระ แลวบดอัดกอน หลังจากน้ันจึงลงวัสดุที่จะถมข้ึนใหมตอไป 

2.2) แผนใยสังเคราะห 
(1) ขณะวางหินลงบนแผนใยสังเคราะห จะตองไมทําใหเกิดการฉีกขาดหรอืเกดิการ

เคลื่อนตัวของแผนใยสังเคราะห จนทําใหเคลื่อนตัวออกจากบริเวณ ที่ตองการระบุ ดานมุมของการปูแผนใย        
ใหพับข้ึนครึ่งเทาของความหนาหินหรือคาน คสล. 

(2) ไมอนุญาตใหสิ่งขับเคลื่อนทุกชนิดผานไปบนแผนใยสังเคราะหหลังจากการ
เรียงหินแลว 

(3) กอนวางหินบนแผนใยสังเคราะห จะตองตอกหมุดยึดใหแนนและเรียงหิน
เริ่มจากบริเวณที่อยูดานลางกอน 

(4) การเรียงหิน หามยกกอนหินสูงกวา 0.50 เมตร ถาหากมีการปูหินดวย
เครื่องจักรโดยตรง จะตองมีหินฆอนเล็กปูรองรับหนาไมนอยกวา 0.15 เมตร 

(5) การเช่ือมแผนใยสังเคราะห ทําได 2 วิธี ดังน้ี 
- การตอโดยใหแผนเหลื่อมกัน (Overlapping) ระยะทาบของแผนใยไมนอยกวา 

0.50 เมตร 
- การเย็บ (Sewing) ใหทําการเย็บแบบตอเน่ือง โดยใชดาย Polyester หรือ 

Nylon ทําการเย็บแบบตอเน่ือง 
2.3) การตรวจสอบคุณสมบัติ 

(1) การเก็บตัวอยางทดสอบ 
- สุมเก็บตัวอยางกรวดหรือกรวดผสมทราย จํานวน 50 กิโลกรัม เพื่อทดสอบ

สัดสวนคละ 
- จัดเตรียมเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิต และหรือผลการทดสอบ

คุณสมบัติของแผนใยสังเคราะห ตามขอกําหนดในแบบ 
(2) รายงานผล 

- ผลการทดสอบคุณสมบัติของกรวด และหรือกรวดผสมทรายใหคณะกรรมการ
ตรวจการจางเห็นชอบกอนนําไปใชงาน 

- ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของแผนใยสังเคราะห ใหคณะกรรมการตรวจ
การจางเห็นชอบกอนนําไปใชงาน 
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     เพื่อใหการบริหารโครงการกอสรางดําเนินการไปดวยความเรียบรอยสมบูรณ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันถูกตองตามหลักวิชาการ ชางควบคุมงานจําเปนอยางย่ิงที่จะตองเตรียมเอกสารแบบฟอรม 
หนังสือ และรายงานตาง ๆ ในการดําเนินงานแตละข้ันตอน ดังน้ี 
 
 
 

 4.1.1 เอกสารประกอบการจาง  เปนเอกสารฉบับที่ใชประกอบในการทําสัญญาระหวางผูวาจาง
กับผูรับจาง ประกอบดวย 

1) สัญญาจางเหมา ซึ่งไดลงนามโดยผูมีอํานาจ ทั้งฝายผูวาจาง และผูรับจาง 
2) ขอกําหนดการกอสรางโครงการพัฒนาแหลงนํ้า 
3) แบบแปลนโครงการและแบบมาตรฐานที่ใชในโครงการ 
4) บัญชีแสดงปริมาณและคางาน ใบเสนอราคา / บัญชีแสดงปริมาณคางานฉบับคูสัญญา 

  4.1.2 คูมือประกอบ 
1) คูมือการคิดปริมาณงาน 
2) คูมือการประมาณราคากอสราง 
3) คูมือการใชแบบมาตรฐาน 

 
 
 
  4.2.1 กอนการขอเขาดําเนินการของผูรับจาง ผูควบคุมงานจะตองติดตอและทําหนังสือแจงให
หนวยงาน ประกอบดวย จังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาของพื้นที่ทราบเพื่อสะดวกตอการ
ดําเนินการ และหากพบหรือเกิดปญหาในระหวางดําเนินการกอสราง ผูควบคุมงานจะไดติดตอประสานงานกับ
หนวยงานเจาของพื้นที่ เพื่อรวมกันแกปญหาน้ัน ๆ ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
  4.2.2 ผูควบคุมงานจะตองตรวจสอบคุณสมบัติวิศวกรและผูควบคุมงานฝายผูรับจาง ดังน้ี 

1) วุฒิการศึกษาและประสบการณตามที่กําหนดในสัญญา  โดยปกติจะตองมีประสบการณ
ควบคุมงานไมนอยกวา ปวช. 5 ป  ปวส. 3 ป 

2) เครื่องมือสําหรับงานสํารวจ 
3) เครื่องมือทดสอบความแนนของดินในสนาม 
4) วิศวกรของผูรับจางจะตองตรวจสอบงานกอสรางเปนประจํา และสม่ําเสมอ 
5) เครื่องมืออื่น ๆ ที่จําเปน 

  4.2.3 สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค  ควรแตงต้ังหนวยตรวจสอบคุณภาพเพื่อทําการตรวจสอบ
คุณภาพวามีการปฏิบัติตามรูปแบบและขอกําหนดหรือไม  และเสนอตอผูบังคับบัญชาตอไป 

บทที่ 4                                             
เอกสารรายงานที่เกี่ยวของกับการควบคุมงานกอสราง 

4.1  ข้ันตอนเตรียมการกอนกอสราง 

4.2  ข้ันตอนระหวางดําเนนิการกอสราง 
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  4.2.4 ใหสวนพัฒนาและฟนฟูแหลงนํ้า  และสวนวิชาการของสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค  
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรับจาง  โดยใกลชิดทุกข้ันตอนและชวยกํากับการทํางานของชางควบคุมงาน  
ของผูรับจางใหเปนไปตามแบบรูปและขอกําหนด 
  4.2.5 ผูควบคุมจะตองแจงใหผูรับจางติดต้ังปายประกาศโครงการ ไมเกิน 7 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาฯ ซึ่งการติดต้ังปายประกาศโครงการจะตองติดต้ังในที่ที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน  
  4.2.6 การนําสงตัวอยางวัสดุทดสอบ ผูควบคุมงานจะตองดําเนินการควบคุมใหผูรับจางเก็บ
ตัวอยางวัสดุตามวิธีการมาตรฐาน เพื่อนําไปทดสอบในหองทดสอบ และในระหวางการกอสราง หากมีขอสงสัย
วาวัสดุที่นํามาใชไมตรงกับตัวอยางวัสดุที่เคยนําสงหองทดสอบ ใหเก็บตัวอยางวัสดุน้ันไปทําการทดสอบใหม  
ซึ่งการนําวัสดุไปทดสอบใหใชแบบฟอรม ดังน้ี 

1) แบบหนังสือนําสงวัสดุหนวยงานภายนอก 
2) แบบบันทึกนําสงวัสดุหนวยงานภายใน 
3) แบบใบสงตัวอยางวัสดุกอสราง   (แบบ สพน. 1/2546) 
4) แบบใบนําสงตัวอยางลูกบาศกคอนกรีต  (แบบ สพน. 2/2546) 

  4.2.7 รายงานผลการกอสรางตอคณะกรรมการตรวจการจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม วาดวยหนาที่ของชางควบคุมงาน ซึ่งชางควบคุมงานจะตองตรวจสอบ
และควบคุมงานทุกวัน โดยใหการกอสรางเปนไปตามแบบรูปรายละเอียด ขอกําหนด และสัญญาจางฯ         
ทุกประการ พรอมน้ีชางควบคุมงานจะตองรายงานผลการกอสรางใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบ โดยใช
แบบฟอรมปฏิบัติ ดังน้ี 

1) แผนปฏิบัติงาน  (แบบ สพน. 3/2546) 
           ผูรับจางจะตองทําแผนปฏิบัติงานตามแบบที่ผูวาจางกําหนดใหเสนอตอผูวาจางเพื่อ
พิจารณา ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และใหผูรับจางดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่ผูวาจาง
หรือตัวแทนของผูวาจางเห็นชอบแลว 

2) รายงานผลการปฏิบัติงานในการรายงานความกาวหนา ชางควบคุมงานจะตอง
จัดเตรียมเอกสารประกอบการรายงาน 
      2.1) บันทึกสรุปภาพรวม 
      2.2) รายงานประจําวัน  (แบบ สพน. 4/2546) 
      2.3) รายงานประจําสัปดาห (แบบ สพน. 5/2546) 
      2.4) รายงานประจําเดือน (แบบ สพน. 6/2546) 
      2.5) บันทึกการเทคอนกรีต (แบบ สพน. 7/2546) 
      2.6) ผลการทดสอบวัสดุ 
  4.2.8 หนวยดําเนินการจะตองรายงานผลการกอสรางตอกรมทรัพยากรนํ้าทราบ ดังน้ี 

         1) แผนการปฏิบัติงาน  (แบบ สพน. 3/2546) 
       2) สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือน (แบบ สพน. 8/2546) 
       รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการใหสํานักเจาของงานทราบตามภารกิจของแตละสํานัก 
อยางชาภายในสัปดาหสุดทายของเดือน ในกรณีที่โครงการใดผลการปฏิบัติงานตํ่ากวาแผนงาน หรือผลการ
ดําเนินการงานไมกาวหนาใหรายงานปญหา, อุปสรรค และวิธีหรือแนวทางในการแกไขไวในชองหมายเหตุ       
เพื่อเปนขอมูลเบื้องตน ในการนําเสนอกรมทรัพยากรนํ้าทราบตอไป 
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  4.2.9 เอกสารการตรวจรับงาน 
1) บันทึกการสงมอบงาน 
2) และเอกสารประกอบ ดังน้ี 
   2.1) รายการคํานวณปริมาณงานตามรายการที่สงงวด 

      2.2) ในสรุปปริมาณงานและคางานที่สงงวด (แบบ สพน. 9/2546) 
- ใบสรุปราคางานที่สงมอบ   (แบบ สพน. 10/2546) 
- ใบสรุปปริมาณงานและราคาตามผลงาน (แบบ สพน. 11/2546) 
- ตารางใชสําหรับสัญญาที่เปน Unit cost แสดงปริมาณงานและราคาที่เปลี่ยนแปลง 

เน่ืองจากปริมาณงานลดลง (UNDERRUN) (แบบ สพน. 12/2546) 
- ตารางใชสําหรับสัญญาที่เปน Unit cost แสดงปริมาณงานและราคาที่เปลี่ยนแปลง 

เน่ืองจากปริมาณงานเพิ่มข้ึน (OVERRUN) (แบบ สพน. 13/2546) 
       2.3) หนังสือสงมอบงานของผูรับจาง 
    2.4) ใบตรวจรับงานจางเหมา (แบบ สพน. 14/2546) 
      2.5) แบบกอสรางจริงแสดงสวนที่สงงาน 
      2.6) เอกสารผลการทดสอบวัสดุจากหองทดสอบ 
      2.7) เอกสารผลการทดสอบวัสดุจากสนาม 
           หมายเหตุ  ในกรณีที่สัญญาเปน Unit Cost และมีปริมาณงานเพิ่ม / ลดจากสัญญาฯ 
ใหใชตารางตามแบบ สพน. 12/2546 และ แบบ สพน. 13/2546 โดยคิดเงินเพิ่มหรือหักลดในงวดสุดทาย หรือ
งวดสุดทายของการจายเงินตามที่ผูวาจางจะพิจารณาเห็นสมควร 
  4.2.10 การสงวนสิทธ์ิการเรียกคาปรับ 

1) บันทึกเสนอการสงวนสิทธ์ิการเรียกคาปรับ 
2) หนังสือขอสงวนสิทธ์ิการเรียกคาปรับ 

 

 
 

 
 4.3.1 การขออนุมัติลงทะเบียนประวัติโครงการ 

    โครงการที่กอสรางแลวเสร็จมี 2 ประเภท คือ โครงการที่กอสรางใหม และโครงการซอมปรับปรุง 
1) โครงการที่กอสรางใหม ผูควบคุมงานจะตองจัดทําเอกสารการลงทะเบียนประวัติ

โครงการเปนรูปเลมใหเรียบรอยภายใน 30 วัน นับแตคณะกรรมการตรวจรับงานงวดสุดทายเสนอตอ
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค ในพื้นที่น้ัน ๆ เปนผูอนุมัติลงทะเบียน และจัดทําบัญชีทรัพยสินตาม
ระเบียบพัสดุ และสงสําเนาประวัติโครงการใหสํานักเจาของโครงการในสวนกลาง เพื่อจัดทําขอมูลในภาพรวม
ของกรมตอไป  

2) โครงการซอมปรับปรุง ผูควบคุมงานจะตองทําเอกสารประวัติขอมูลโครงการเปน
รูปเลมใหเรียบรอยภายใน 30 วัน นับต้ังแตคณะกรรมการตรวจรับมอบงานงวดสุดทาย เสนอตอผูอํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาคในพื้นที่น้ัน ๆ โดยไมตองอนุมัติลงทะเบียนและจัดทําบัญชีทรัพยสินซ้ําอีก เนื่องจาก
โครงการซอมปรับปรุงไดมีการข้ึนทะเบียนและจัดทําบัญชีทรัพยสินอยูแลวและสงสําเนาประวัติโครงการให
สํานักเจาของโครงการในสวนกลาง เพื่อควบคุมขอมูลประวัติโครงการ   
 

4.3  ข้ันตอนการดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ 
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  4.3.2 การสงมอบโครงการฯ และการสงมอบเพ่ือดูแลรักษา 
    ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) 2551 กําหนดให
กรมทรัพยากรนํ้าถายโอนการกอสรางและบํารุงรักษาแหลงนํ้าที่มีปริมาตรเก็บเล็กนอยกวา 2 ลานลูกบาศกเมตร 
ไดแก อางเก็บนํ้า ฝายนํ้าลน และระบบสงนํ้า ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการ ดังน้ันการสงมอบ
โครงการแบงเปน 2 กรณี คือ 

1) กรณีโครงการที่สงมอบมีปริมาตรเก็บกักนอยกวา 2 ลานลูกบาศกเมตร เมื่อดําเนินการ
กอสรางหรือซอมปรับปรุงแลวเสร็จ สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาคจะตองดําเนินการเพื่อถายโอนทรัพยสินและ
ภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแผนกระจายอํานาจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 โดยจัดเตรียมเอกสารดังน้ี 

- บันทึกการสงมอบและแบบประเมินความพรอมและความพึงพอใจของ อปท .  
จํานวน 2 ชุด 

- ทะเบียนประวัติโครงการ จํานวน 1 ชุด 
- แบบรายละเอียด (ถาม)ี จํานวน 1 ชุด 
- คูมือเตรียมความพรอมในการรับโอนภารกิจสําหรับ อปท. จํานวน 1 ชุด 
- คูมือบํารุงรักษา จํานวน 1 ชุด 

        การสงมอบจะตองทําบันทึกสงมอบ และแบบประเมินความพรอมและความพึงพอใจ
ของ อปท. มีขอความถูกตองตรงกัน โดยผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค ซึ่งไดรับมอบอํานาจจากกรม
ทรัพยากรนํ้าเปนผูลงนามในบันทึกรวมกับผูมีอํานาจของ อปท. มอบเก็บไวหนวยงานละ 1 เลม เพื่อเปน
หลักฐานแลวสงสําเนาใหสํานักพัฒนาแหลงนํ้า เพื่อรวบรวมเปนขอมูลและใชประโยชนในการประเมินผลการ
ถายโอน สําหรับเอกสารนอกเหนือจากบันทําและแบบประเมิน ใหมอบให อปท. เพื่อใชประโยชนในการบริหาร
จัดการโครงการตอไป 

2) กรณีโครงการที่สงมอบมีปริมาตรเก็บกักมากกวาหรือเทากับ 2 ลานลูกบาศกเมตร          
ซึ่งไมอยูในภารกิจถายโอนสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค จะตองสงมอบการดูแลรักษา และดําเนินกิจกรรม
ตอเน่ืองโครงการแหลงนํ้าใหกับจังหวัด เพื่อที่จะไดพิจารณาสงมอบใหทองถ่ินเปนผูดําเนินการบริหารการใชนํ้า 
การซอมแซมและบํารุงรักษาใหโครงการแหลงนํ้าเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีเอกสารสงมอบดังน้ี 

- หนังสือสงมอบการดูแลรักษา (แบบ สพน. 18/2546) 
-  เอกสารประกอบการลงทะเบียนประวัติโครงการ 1 ชุด โดยสงสําเนาเอกสารสงมอบ

ใหสํานักพัฒนาแหลงนํ้า เพื่อรวบรวมเปนหลักฐานและขอมูลกลาง 1 ชุด 
  4.3.3 รายงานการตรวจสภาพกอนคืนประกันสัญญา 
          ผูควบคุมงานจะตองดําเนินการตรวจสอบสภาพโครงการแหลงนํ้าที่กอสรางแลวเสร็จ  
อยางนอยปละ 2 ครั้ง  หากพบความเสียหายจะตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ  เพื่อแจงใหผูรับจางซอม
โดยทันที  หากผูรับจางไมดําเนินการ  ใหปฏิบัติตามสัญญาอยางเครงครัด  ในกรณีไมพบความเสียหายรายงาน
ใหผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับกอนคืนประกันสัญญาโดยใชบันทึกแบบ สพน. 21/2546  
  4.3.4 การกําหนดคา K ตามสัญญาแบบปรับราคาได 
    ในกรณีที่สัญญากอสรางเปนสัญญาแบบปรับราคาได แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินชดเชย 
คางานสิ่งกอสราง (คา K) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 ชางควบคุมงานจะตองดําเนินการ
ตรวจสอบ (คา K) ทันทีตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีการคํานวณใหตรงตามประเภท ลักษณะงานและ
ดัชนีราคา ซึ่งจัดทําข้ึนโดยกระทรวงพาณิชย หากดัชนีการเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนหรือลดลงจากเดิม ใหดําเนินการดังน้ี 
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1) เมื่อมีการสงมอบงานในแตละงวด ใหชางควบคุมงานหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
ดําเนินการตรวจสอบ (คา K) ทันที โดยดําเนินการตรวจสอบรายการกอสรางที่ผูรับจางสงมอบงานและทํา
รายการคํานวณ ตามสูตรและวิธีที่กําหนดไว หากพบวาคางานลดลงใหผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 
รับรองความถูกตองและสงเอกสารที่เกี่ยวของไปยังสํานักงานในสวนกลางที่มีหนาที่ตรวจสอบทําการ ตรวจสอบวา
ถูกตองตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการชดเชยวางานสิ่งกอสราง ตามสัญญาแบบปรับราคาไดหรือไม หากถูกตองจะ
สงเอกสารไปยังสํานักบริการกลางเพื่อดําเนินการตอไป (กรณีไมถูกตอง จะสงเอกสารคืนไปยังสํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าภาค เพื่อแกไขใหถูกตอง) หากดําเนินการตรวจสอบแลว พบวาคางานลดลงจากเดิมผูวาจาง
จะตองเรียกเงินคืนจากผูรับจาง ใหผูวาจางที่เปนคูสัญญารีบเรียกเงินคืนจากผูรับจางโดยเร็ว หรือใหหักคางาน
ของงวดตอไปหรือใหหักเงินจากหลักประกันสัญญา 

2) กรณีที่ตรวจสอบแลวคางานเพิ่มข้ึนจากสัญญาจาง ผูรับจางที่จะตองขอเงินชดเชย         
คางานสิ่งกอสราง ภายในกําหนด 90 วัน นับต้ังแตวันที่ผูรับจางไดสงมอบงานงวดสุดทาย (ใหเริ่มนับถัดจาก
วันที่ผูรับจางมีหนังสือสงมอบงานงวดสุดทาย จนถึงวันที่ผูวาจางประทับตรารับหนังสือที่ผูรับจางขอชดเชยคา
งานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได) โดยใหชางควบคุมงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายตรวจสอบ 

3) ในการคํานวณ (คา K) ตามขอ 1 และ 2 ชางควบคุมงานหรือผูที่รับมอบหมาย        
ตองตรวจสอบงานกอสรางแตละรายการตามสัญญาจาง และแยกประเภทลักษณะงานใหตรงตามหมวดงาน
ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑการขอรับเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) หากรายการใดไมเขาหลักเกณฑจะไม
นํามาพิจารณาในการจายเงินชดเชย ซึ่งในแตละหมวดงานจะมีสูตรการคํานวณหา (คา K) 

4) เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาสัญญาแบบปรับราคาไดในการขอเงินชดเชยคา
งานสิ่งกอสราง (คา K) 
 
 
 
  4.4.1 เอกสารจําเปนท่ีชางควบคุมงานตองเตรียม 
    ชางควบคุมงานตองจัดเตรียมเอกสารสําหรับประกอบการตรวจรับงานกอสราง  เพื่อให
คณะกรรมการตรวจการจาง  สามารถตรวจสอบความถูกตองของงานที่จะสงในงวดน้ัน ๆ  ผูรับจางจะตอง
สํารวจภูมิประเทศจริงที่หนางานและเก็บคาระดับดินเดิมทั้งหมด  ในบริเวณที่กอสรางโดยผูควบคุมงานจะตอง
ควบคุมตรวจสอบความถูกตองและลงนามทั้ง 2 ฝาย  เพื่อเปนหลักฐานในการคิดงานดินที่จะตองจายตาม
ปริมาณที่ทําจริง  เอกสารที่จะตองเตรียมสําหรับคณะกรรมการตรวจการจางเพื่อตรวจสอบในกรณีทีส่ญัญาเปน
สัญญาแบบจายคางานตามปริมาณที่ทําจริง (Unit Cost)  ประกอบดวย 

1) สัญญากอสรางและตารางแสดงปริมาณงานและราคาคางานตามสัญญา 
2) แบบกอสรางและขอกําหนดทางเทคนิค 
3) ปริมาณงานที่ผูรับจางสงงานที่ไดรับการตรวจสอบ  ลงนามรับรองจากผูควบคุมงาน

ฝายผูรับจางและฝายผูวาจาง 
4) ผลการทดสอบวัสดุของแตละงานในงวดน้ัน ๆ  ตามเงื่อนไขขอกําหนดการกอสราง 
5) รายการคํานวณปริมาณงาน  พรอมแบบแปลน  รูปตัด  ประกอบการคํานวณทุกรายการ

ที่มีการสงงานในงวดน้ัน ๆ  
6) แบบแปลนและรูปตัดของงานที่สง  พรอมระบายสีในสวนที่สงงาน (แตละงวดใหใชสี

ประจํางวดน้ัน ๆ เพื่อมิใหเกิดความสับสนและปองกันการสงงานซ้ําซอนกับงวดกอน) 
 

4.4  ข้ันตอนเตรียมการตรวจรบังาน 
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  4.4.2 ขั้นตอนในการตรวจรับงานกอสราง 
1) ผูควบคุมงานของผูรับจาง ประสานงานกับผูควบคุมงานของกรมทรัพยากรนํ้า  ทําการ

ตรวจสอบปริมาณงานที่จะสง  เมื่อผูควบคุมงานของกรมฯ  เห็นวาใหสงงานได  ใหจัดทําปริมาณงาน (ผูควบคุมงาน
ทั้ง 2 ฝาย ลงนามรับรองรวมกัน)  สงถึงประธานกรรมการตรวจการจาง  เพื่อใหประธานฯ  แจกจายเอกสาร
ดังกลาวใหกรรมการตรวจการจางกอนที่จะทําการตรวจรับงานอยางนอย 3 วัน  ทั้งน้ีเพื่อใหกรรมการฯ               
ไดตรวจสอบเอกสารลวงหนา  และไดมีโอกาสซักถามขอสงสัยในระหวางการตรวจรับงาน 

2) ผูควบคุมงานจัดเตรียมเอกสารประกอบการสงงวดงาน เชน ใบสงงาน  ตารางแสดง
ปริมาณงานที่จะสง  พรอมรายการคํานวณปริมาณงาน  แบบแปลนที่แสดงการสงงวด  เอกสารการทดสอบ/
รับรองวัสดุตาง ๆ  ภาพถายขณะกอสราง  เปนตน 

3) เมื่อเดินทางไปถึงบริเวณโครงการกอสราง  ใหผูควบคุมงานบรรยายสรุปความกาวหนา  
และรายละเอียดของงานที่จะสงงวดน้ัน ๆ  รวมถึงอุปสรรคและปญหาที่สํานักงานสนามกอน  เพื่อที่
คณะกรรมการไดรับทราบการปฏิบัติงานกอสรางในภาพรวมและทําการตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
ประกอบการตรวจรับกอนตรวจงานในสนาม 

4) นําคณะกรรมการตรวจการจาง  ตรวจงานในสนาม  โดยนําตรวจในรายละเอียดของ
งานที่จะสงและในภาพรวมของโครงการฯ 

5) เมื่อตรวจงานที่สนามเรียบรอยแลว  ควรกลับมาสรุปและรับฟงคําแนะนําจาก
คณะกรรมการตรวจการจาง  และตอบขอซักถาม  จนเปนที่นาพอใจแลวจึงพิจารณาการตรวจรับงาน 
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