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หมวดที ่ 1.  งานดนิ 
 

1. งานขุดดนิ 

1.1 ขอบข่ายของงาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหา คนงาน เครื่องมือ เครื่องจกัร และอปุกรณ ์ ท่ีดีเพื่อขดุบรเิวณท่ีจะทาํการก่อสรา้ง

ใหไ้ดต้ามแบบและขอ้กาํหนด โดยงานขดุนีใ้หร้วมถึงการขดุทาํถนน ขดุเพื่อฝังท่อ ขดุเพื่อทาํงานฐาน

รากต่างๆ และขดุเพื่อทาํความสะอาดพืน้ท่ีใหไ้ดต้ามขอ้กาํหนด และตามแบบและใหร้วมถึงการติดตัง้ 

และรือ้ถอนส่ิงก่อสรา้งชั่วคราว เพื่อช่วยใหก้ารขดุใหป้ลอดภยั เช่น คนัดินกนันํา้ เข็มกนัพงั เครื่องสบู

นํา้ เป็นตน้ 

1.2 การขดุ 

(1) ก่อนทาํการขุดใดๆ ผู้รับจ้างจะตอ้งแจ้งรายละเอียดข้อมูล และขั้นตอนการทาํงานใหแ้ก่ผู้

ควบคมุงานทราบลว่งหนา้ โดยใหมี้เวลาเพียงพอท่ีจะตรวจสอบและวดัสภาพระดบัของดินเดิม 

เพื่อประโยชนใ์นการคิดปรมิาณงานหา้มรบกวนดินท่ีอยู่ขา้งเคียงอาคารเดิมหรอืส่ิงก่อสรา้งเดิม

ใหเ้สียสภาพยกเวน้ไดร้บัอนญุาตจากวิศวกร หรอืผูค้วบคมุงาน 

(2) การขดุจะตอ้งขดุใหไ้ดข้นาดความกวา้ง ความลกึ ท่ีสามารถทาํการก่อสรา้งโครงสรา้ง ก่อสรา้ง

ท่อ ก่อสรา้งถนน มีท่ีสาํหรบัคํา้ยนั ทาํฐานรองรบัท่ีสบูนํา้ และระบายนํา้ ผิวหนา้ดินท่ีขุดแลว้

จะตอ้งแหง้คงสภาพ ดินชัน้ล่างท่ีแปรสภาพเป็นดินอ่อนเหลว ไม่เหมาะท่ีจะรบันํา้หนกังานขัน้

ต่อไปได ้ ซึ่งอาจเกิดเน่ืองจากขดุลกึนอ้ยไปหรือสบูนํา้ออกไม่แหง้หรือเน่ืองจากวิธีก่อสรา้งอื่น

ใดผู้รับจ้างจะต้องนาํออกไปให้หมดแลว้ถมกลับใหม่ใหไ้ด้ระดับด้วยวัสดุดังท่ีกล่าวไว้ใน

ขอ้กาํหนดหมวด “งานถม” 

(3) เครื่องจกัรเครื่องมือท่ีใชใ้นการขดุจะตอ้งสามารถทาํงานขดุไดต้ามขอ้กาํหนดเครื่องจกัรท่ีใชข้ดุ

ดินเหนียวจะตอ้งมีบุง้ก๋ีท่ีมีใบมีดเรียบ วสัดท่ีุขดุขึน้มาแลว้และไม่ไดน้าํออกไปทิง้ท่ีอื่น จะตอ้ง

กองในท่ีท่ีไม่กีดขวางการทาํงาน และผูร้บัจา้งจะตอ้งระมดัระวงัไม่กองดินท่ีขดุขึน้มานีใ้กลก้บั

หลมุบอ่ หรอืรอ่งดินท่ีขดุมากเกินไป เพราะจะทาํใหดิ้นพงัทลาย   

(4) เม่ือขดุไดข้นาดและระดบัแลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคมุงานทราบ เพื่อตรวจสอบก่อนถม

วสัดรุองพืน้หรอืวางส่ิงก่อสรา้งอื่นใดลงไปในพืน้ผิวท่ีขดุแลว้ จนกวา่จะไดร้บัความเห็นชอบจาก 

ผูค้วบคมุงาน 

1.3 การขดุดินเพื่อวางท่อ 

(1) รอ่งดินท่ีจะวางท่อจะตอ้งขดุใหไ้ดร้ะดบัรูปรา่งตรงและเอียงตามแบบท่อ ในท่ีนีใ้หร้วมถึงท่อท่ีฝัง 

ดินทุกชนิดเช่น ท่อระบายนํา้ ท่อรบันํา้ และท่อส่งนํา้ ท่อประปา ท่อนํา้โสโครก ท่อรอ้ยสายไฟ 

ฯลฯ 
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(2) จะตอ้งใชเ้ครื่องจกัรท่ีเหมาะสมในการขดุรอ่งดิน ผิวดินท่ีขดุแลว้หากปรากฏว่าอ่อนเหลวจน

ไม่สามารถบดอดัได ้ใหก้าํจัดออกใหห้มด โดยจะตอ้งใชว้สัดุหมายเลข 2หรือตามท่ีวิศวกร

เห็นชอบถมคืนใหไ้ดต้ามแบบท่ีกาํหนด 

(3) ผิวดินท่ีขดุแลว้จะตอ้งกาํจดันํา้ออกใหแ้หง้อยู่ตลอดเวลา 

 

1.4 การขดุหลมุเพื่อทาํฐานรากและโครงสรา้งอย่างอื่น 

หลุมฐานรากใหขุ้ดกวา้งกว่าตวัฐานเพื่อใหส้ามารถวาง และถอดไมแ้บบได ้ตอ้งคํา้ยนัดา้นขา้งของ

หลมุใหดี้ตลอดเวลา อย่าใหดิ้นพงัลงมา และตอ้งระวงัอย่าใหมี้นํา้ในหลมุ ตอ้งปรบักน้หลมุใหไ้ดร้ะดบั

อย่างดี 

1.5 ระบบปอ้งกนัการพงัทลายของดินในการขดุ 

เวน้เสียแต่ว่าไดร้บัอนญุาตจากผูค้วบคมุงานใหก้ระทาํเป็นอย่างอื่น เพื่อป้องกนัการพงัทลายของดิน

ขา้งเคียงบริเวณท่ีขุด ผูร้บัจา้งจะตอ้งหาวิธีท่ีดีท่ีสุด และอย่างนอ้ยจะตอ้งดาํเนินการใหอ้ยู่ภายใต้

ขอ้กาํหนดดงัตอ่ไปนี ้ 

สภาพการคงตวัของดินเหนียวหรือดินอ่อนทั่วไป จะมีผลโดยตรงต่อส่วนประกอบดงัต่อไปนีคื้อ ความ

ลกึของการขดุ นํา้หนกัขา้งเคียงท่ีทบัอยู่ (รวมทัง้อาคารและการจราจรขา้งเคียง) ฝนตก และ / หรือนํา้

ท่วมการตอกเข็ม การก่อสรา้งขา้งเคียง เช่น กองวสัดแุละเครื่องจกัรก่อสรา้ง อตัราความเร็วของการ

ขุดเม่ือเริ่มทาํการก่อสรา้งหรือทาํการขุด ผูร้บัจา้งจะตอ้งวางแผนงานใหดี้ และจะตอ้งพิจารณาใน

หวัขอ้ตอ่ไปนี ้ 

(1) สาํหรบัการขดุหลมุเพื่อทาํฐานราก และโครงสรา้งอย่างอื่น 

-   การขดุธรรมดาโดยไม่มีเข็มกนัพงั ใหข้ดุไดล้กึไม่เกิน  2.50 เมตร 

-   อาจตอ้งใชค้วามลาดเอียงสงูสดุในการขุดคือ 2 ส่วน ในแนวนอนต่อ 1 ส่วน ในแนวตัง้เม่ือ

ขดุเกือบถึงความลกึท่ี 3.50 เมตร 

-   การขดุใดๆ ท่ีเกิน 2.50 เมตร จะตอ้งปอ้งกนัโดยเข็มกนัพงั 

-   หา้มกองวสัดหุรอืดินท่ีขดุขึน้มาในระยะ 5 เมตร จากขอบหลมุของดินท่ีขดุ 

-   การตอกเข็มควรตอกบนระดับคันดินเดิมแต่ถ้าจาํตอ้งขุดลงไปตอกหา้มขุดลึกเกิน 3.50 

เมตร 

(2) สาํหรบัการขดุรอ่งดินเพื่อวางท่อ 

-   รอ่งดินจะขดุใหก้วา้งไดต้ามท่ีแบบกาํหนดไวเ้ท่านัน้ 

-   ร่องดินท่ีขุดลึกไม่เกิน 1.50 เมตร ผูร้บัจา้งเสนอวิธีขุดใดๆ ก็ไดโ้ดยไม่ตอ้งใชเ้ข็มกันพงัแต่

จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูค้วบคมุงานก่อน 

-   รอ่งดินท่ีขดุลกึกวา่ 1.50 เมตร จะตอ้งมีเข็มกนัพงัและคํา้ยนั 

-   หา้มกองวสัดหุรอืดินท่ีขดุขึน้มาในระยะ 5 เมตร จากขอบรอ่งดินท่ีขดุโดยไม่มีเข็มกนัพงั 
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1.6 การสบูนํา้และการระบายนํา้ 

(1) เม่ือระดบัความลกึของการขดุดินตํ่ากว่าระดบันํา้หรือมีนํา้ท่วมขงัผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่แบบแสดง

กาํหนดการหรือขัน้ตอนในการระบายนํา้ออกจากบรเิวณดินขดุ ใหผู้ค้วบคมุงานตรวจเห็นชอบ

ก่อนท่ีจะทาํการขุดแบบดังกล่าวนีจ้ะตอ้งแสดงวิธี การระบายนํา้ สูบนํา้ การติดตั้งป๊ัมนํา้ 

ตาํแหน่งป๊ัมนํา้ ตาํแหน่งคนัดินกัน้นํา้ ซึ่งจะตอ้งแสดงทัง้รูปแปลนและรูปตดัสรา้งคนัดินกัน้นํา้

ในระยะ 5 เมตรจากขอบบริเวณท่ีขดุและพืน้ท่ีท่ีอยู่ภายในคนัดินตอ้งลาดเอียง เพื่อป้องกนันํา้

ขังเม่ือไดร้บัความเห็นชอบจากผูค้วบคุมงานแลว้ ผูร้บัจา้งตอ้งเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ 

วิธีการ ขั้นตอน ตามท่ีได้รับความเห็นชอบแล้วเท่านั้น การอนุมัติแบบของผู้ควบคุมงาน

ดงักล่าวนี ้ย่อมไม่พน้ภาระท่ีผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบต่อความ ถกูตอ้งและความสามารถใน

ระบบระบายนํา้ 

(2) การวางท่อ การถม การเทคอนกรีตจะตอ้งกระทาํบนพืน้ท่ีแหง้เท่านัน้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งจัดหา

เครื่องมืออปุกรณ ์วิธีการตา่งๆ ใหพ้รอ้มอยู่ตลอดเวลา เพื่อกาํจดันํา้ใหอ้อกไปทนัที จากบรเิวณ

ท่ีขดุ ทัง้นีร้วมทัง้นํา้ใตดิ้น นํา้ฝน และนํา้ผิวดิน และผูร้บัจา้งตอ้งระวงัรกัษาพืน้ผิวท่ีขดุแลว้ ให้

อยู่คงสภาพ และแหง้จนกว่าการทาํงานในขัน้ต่อไป เช่นการถม การวางท่อ การเทคอนกรีต 

แลว้เสร็จและมั่นใจว่าเม่ือปล่อยใหน้ํา้เขา้ตามปกติแลว้จะไม่กระทาํใหส่ิ้งก่อสรา้ง เหล่านั้น

ลอยตวั ชาํรุดเสียหาย 

(3) การลดปริมาณนํา้ จะตอ้งกระทาํเพื่อป้องกนัมิใหน้ํา้ใตดิ้นผดุขึน้มากาํจดัปริมาณนํา้ท่ีซมึลอด

มาจากใตดิ้นและปอ้งกนัมิใหน้ํา้ซมึลอดคอนกรตีขณะเท 

(4) หา้มสูบนํา้ท่ีสกปรกไปสู่ถนนสาธารณะและท่อระบายนํา้สาธารณะ ซึ่งจะก่อใหเ้กิดความ

สกปรกขึน้ตอ่ของสาธารณะเหลา่นัน้ 

(5) เม่ือมีความจาํเป็นจะตอ้งใชร้ะบบระบายนํา้สาธารณะช่วยซึ่งอาจตอ้งทบุหรือทาํลาย ผูร้บัจา้ง

จะตอ้งจดัหาระบบระบายนํา้ชั่วคราวช่วย และจะตอ้งซอ่มระบบเก่าใหคื้นสภาพดีทนัทีท่ีใชง้าน

เสรจ็แลว้ 

 

2. งานถมดนิ 

2.1 ขอบข่ายของงาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งหาวัสดุ เครื่องมือและช่างฝีมือท่ีดีเพื่อดาํเนินการถมใหไ้ดถู้กตอ้ง ตามแบบแปลน

แผนผงัและ ขอ้กาํหนดซึง่จะกลา่วดงัตอ่ไปนี ้งานถมใหร้วมถึงงานถมตา่งๆ ตามรายการตอ่ไปนี ้

(1) ถมใหไ้ดร้ะดบัเพื่อปรบัแตง่พืน้ท่ี 

(2) ถมเพื่อรองพืน้ฐานของโครงสรา้งทั่วไป 

(3) ถมรองพืน้เพื่อวางท่อ 

(4) ถมรอ่งดินหลมุบอ่ท่ีขดุออกแลว้ ใหก้ลบัคืนสภาพตามแบบ 
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2.2 วิธีถม 

(1) หา้มดาํเนินการถมใดๆ ลงในพืน้ท่ีซึง่ผูค้วบคมุงานยงัไม่ไดต้รวจสอบเห็นชอบและอนญุาต 

ผูค้วบคมุงานอาจสั่งใหผู้ร้บัจา้งรือ้วสัดท่ีุถมลงไปก่อนไดร้บัความเห็นชอบ เพื่อเหตผุลในการ

ตรวจสอบความแข็งแรงของการบดอดัคณุภาพและชนิดของวสัดท่ีุใชถ้ม โดยผูร้บัจา้งจะตอ้ง

รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีใชด้าํเนินการดงักลา่วทัง้สิน้ 

(2) การถมเพื่อปรบัแต่งใหไ้ดร้ะดับวัสดุท่ีใชถ้มใหใ้ชว้ัสดุหมายเลข 1 หรือใชดิ้นท่ีขุดขึน้มาจาก

พืน้ท่ีขา้งเคียง ยกเวน้ไดแ้จง้ไวใ้นแบบไวเ้ป็นอย่างอื่น ใหถ้มขึน้เป็นชัน้ๆ ชัน้ละไม่เกิน 40 ซม.

การบดอดัแต่ละชัน้ใหใ้ช ้ตบกระโดด (Hand Tampers) หรือเครื่องบดอดัอย่างอื่นท่ีเหมาะสม 

และไดร้บัความเห็นชอบจากผูค้วบคุมงานแลว้ ระดบัดินท่ีถมจะตอ้งไดต้ามท่ีไดร้ะบุในแบบ 

และตอ้งถมสูงเผ่ือการทรุดตวัโดยธรรมชาติของดินดว้ย และเผ่ือระดบัถมหนา้ดินปลูกหญ้า

ดว้ย หากตามแบบระบใุหเ้ป็นบรเิวณท่ีมีการปลกูหญา้ 

(3) การถมรองพืน้เพื่อวางท่อ เม่ือขุดไดร้ะดบัตามท่ีตอ้งการแลว้ ก่อนวางท่อทุกชนิดตอ้งถมดว้ย

วสัดุหมายเลข 2 แต่ตอ้งบดอดัดว้ยเครื่องบดอดัท่ีเหมาะสมใหไ้ดอ้ย่างนอ้ย 93% ของความ

แน่น ซึง่วสัดโุดย ASTMD1557 Method โดยถมเป็นชัน้ๆ ชัน้ละไม่เกิน 20 ซม. 

(4) การถมรอ่งดินและหลมุท่ีขดุออกแลว้ใหก้ลบัคืนสภาพ โดยทั่วไปการถมแบบนีใ้หร้วมถึงการถม

กลบัท่อการถมกลบักาํแพงโครงสรา้งเสา และฐานราก ฯลฯ การถมกลบัท่อใหใ้ชว้สัดหุมายเลข 

2 ถมขึน้มาเป็นชัน้ๆ อย่างนอ้ยใหถ้ึงระดบัหลงัท่อ แลว้จึงใชว้สัดุหมายเลข 1 ถมต่อไปจนถึง

ระดบัท่ีตอ้งการยกเวน้ท่อซึง่อยู่ในถนนใหถ้มดว้ยวสัดหุมายเลข 2 จนถึงขัน้รองพืน้ทาง 

(5) การถมบริเวณท่ีขุดลึกกว่าระดับท่ีตอ้งการใตพ้ืน้ หรือฐานรากของโครงสรา้งจะตอ้งถมกลบั

ดว้ยวสัดหุมายเลข 2 หรอืคอนกรตีหยาบ 

2.3 ชนิดของวสัด ุ

ถา้ไม่ระบไุวน้อกเหนือจากขอ้กาํหนดนี ้ชนิดของวสัดโุดยทั่วไปใหแ้บง่ประเภทดงัตอ่ไปนี ้

หมายเลข 1 :เป็นทรายเม็ดปนดิน ซึ่งมีมวลละเอียดผ่านตะแกรงเบอร ์200 ไม่เกิน 20% โดย

ปราศจาก                            สารอินทรีย ์รากไม ้เศษขยะ เศษวชัพืช หรือวสัดอุื่นใดท่ี

ทาํใหไ้ม่สามารถทาํการบดอดัได ้

หมายเลข 2 :เป็นทรายหยาบซึ่งมีมวลละเอียดท่ีผ่านตะแกรงเบอร ์200 ไม่เกิน 2% และจะตอ้ง 

ปราศจากวสัด ุหมายเลข 1, 3  หรอื 4 เจือปน 

หมายเลข 3 :เป็นดินลกูรงั ซึ่งมวลหยาบคา้งบนตะแกรงเบอร ์10 จะตอ้งแกรง่มีค่าเปอรเ์ซ็นตค์วาม 

สูญเสียไม่เกิน 50% เม่ือทดสอบโดยวิธี Los Angeles Abrasion Test และมีมวลท่ี

ผ่านตะแกรงเบอร ์ 40 ค่า Liquid Limit ตอ้งไม่เกิน 25 และค่า Plasticity Index ตอ้ง

ไม่เกิน 6 เม่ือทดสอบตามวิธี ASTM D423 และ D424 ลกัษณะของดินลูกรงัจะตอ้ง

ปราศจากสารอินทรยี ์รากไม ้เศษขยะเศษวชัพืช 
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หมายเลข 4 :เป็นหินคลกุมีค่าความสญูเสียโดยวิธี Los Angeles Abrasion Test ของมวลท่ีคา้งบน

ตะแกรงเบอร ์10 ไม่เกิน 40% ลกัษณะของหินจะตอ้งเป็นหินลว้น ปราศจากหินผ ุเศษ

ดิน รากไม ้ขยะ วชัพืช 
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หมวดที ่  2.  งานฐานราก 
 

1. ขอบเขตของงาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูจ้ดัหา วสัด ุแรงงาน และอปุกรณต์่างๆท่ีจาํเป็น เพื่อทาํการเจาะดิน ลงเหล็กเสริม หล่อ

เสาเข็ม และงานทดสอบต่างๆ เพื่อทาํเสาเข็มเจาะใหไ้ดคุ้ณภาพ ขนาด ความยาว ตาํแหน่ง และจาํนวน

ตามท่ีระบใุนแบบและขอ้กาํหนดประกอบแบบนี ้

 

2. การดาํเนินงานทั่วไป 

ก่อนการเริ่มงานใดๆ  ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าระดบัดินในบริเวณสถานท่ีก่อสรา้งถูกตอ้งตาม

แบบก่อสรา้ง หรอืไม่ประการใด 

 

ผู้รับจ้างอาจทาํการสาํรวจสถานท่ีก่อสรา้งเพิ่มเติมเองก็ไดเ้พื่อใหไ้ดข้้อมูลเพิ่มขึน้  แต่ทั้งนีจ้ะตอ้งไดร้บั

อนุญาตจากผูว้่าจา้งเสียก่อน  และจะตอ้งไปดูสถานท่ีก่อนจนเป็นท่ีแน่ใจว่ารูต้าํแหน่งแน่นอนของสถานท่ี

ก่อสรา้งตลอดจนขนาด และลกัษณะของงานแลว้ และจะเรียกรอ้งค่าใชจ้่ายเพิ่มโดยอา้งว่าไดร้บัขอ้มลูไม่

เพียงพอ หรอืไม่ละเอียดพอไม่ได ้

 

การรือ้ถอนส่ิงกีดขวางต่างๆท่ีอยู่ใตดิ้นระหว่างการปฏิบติังาน เช่น เสาเข็มหกั เป็นตน้  อนัเป็นเหตใุหท้าํงาน

เสาเข็มไม่ได ้หรือเป็นอปุสรรคต่อการวางแนวเสาเข็ม ตลอดจนงานดินถมการกลบดินรอบเสาเข็ม และงาน

อื่นๆซึ่งจาํเป็นตอ้งทาํเพื่อใหง้านเสร็จสมบูรณ์ เป็นหนา้ท่ีของผูร้บัจา้งท่ีจะตอ้งทาํโดยผูร้บัจา้งเป็นผูอ้อก

คา่ใชจ้่ายเองทัง้สิน้ 

 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบโดยตรงต่ออุบติัเหตุท่ีเกิดขึน้ต่อทรพัยสิ์นหรือต่อบุคคลใดๆ เน่ืองจากการ

ทาํงานเสาเข็มนีท้ัง้สิน้จะไม่มีการคิดค่าเสียหายใดๆ จากผูว้่าจา้ง ในกรณีท่ีเครื่องจกัรตอ้งตัง้ทิง้ไว ้ไม่ว่าจะ

เกิดจากอปุสรรคใดๆเม่ืองานเสาเข็มแลว้เสร็จ ผูร้บัจา้งตอ้งจดัส่ง As Built Drawing แสดงตาํแหน่งจริงของ

เสาเข็ม  พรอ้มรายละเอียดอื่นๆท่ีจาํเป็น ส่งใหแ้ก่ผูค้วบคมุงานเพื่อลงนามรบัรอง และส่งใหแ้ก่ผูว้่าจา้งก่อน

การสง่งานเสาเข็มงวดสดุทา้ย 

 

3. ประเภทของฐานราก 

3.1 ฐานรากแบบฐานแผ่ไม่มเีข็ม  

จะใชใ้นกรณีท่ีไดมี้การตรวจสภาพดินตามหลกัวิชาทาง วศิวกรรม โดยวิศวกรท่ีสงักดัหน่วยงานของ

รฐัหรอืบรษัิทผูป้ระกอบการท่ีจดทะเบียน โดยมีวตัถปุระสงค ์ในการสาํรวจทดสอบสภาพดิน ผลการ

ทดสอบตอ้งสามารถรบันํา้หนกับรรทกุปลอดภยัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 8,000 กก./ตร.ม. และผลการทดสอบ

จะตอ้งครอบคลมุพืน้ท่ีการก่อสรา้งทัง้หมด 
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(1) การกอ่สรา้งฐานรากบนพืน้ท่ีท่ีมีความลาดเอียงมาก หรอืความลกึฐานราก แตกตา่งกนัมาก 

จะตอ้งทาํฐานรากหลมุท่ีมีระดบัลกึมากท่ีสดุก่อนเสมอ ทัง้นีเ้พื่อปอ้งกนัมิใหฐ้านราก ท่ีมีระดบัตืน้

กวา่พงัหรอืเล่ือนไหล และกรณีท่ีฐานรากลกึแตกตา่งกนัเกินกวา่ 1.00 ม. และความยาวของ เสา

ตอม่อจากระดบัผิวดินยาวแตกตา่งกนัเกินกว่า 1.00 ม. ตอ้งแจง้คณะกรรมการตรวจรบัพสัดฯุ และผู้

ควบคมุงาน หรอืวิศวกรท่ีสงักดัหน่วยงานของรฐั หรอืระดบัวฒุวิิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา เพื่อ

พิจารณา ปรบัปรุงฐานรากใหมี้ความมั่นคงแข็งแรง โดยอาจเพิ่มขนาดฐานรากหรอืขนาดเสา หรอื

เพิ่มคานคอดิน อกีไดต้ามความเหมาะสม 

(2) เม่ือขดุดินฐานรากลกึไดต้ามกาํหนด ใหป้รบัผิวหนา้ดว้ยทรายบดอดัแน่น จนทั่ว แลว้เททบัหนา้

ดว้ยคอนกรตีเพื่อปรบัระดบั และใหมี้ขนาดกวา้งกวา่ฐานรากออกไปโดยรอบ แลว้จงึใหต้ัง้ไมแ้บบ

ของฐานรากตามกาํหนด หา้มใชผ้นงัดินโดยรอบเป็นแบบหลอ่โดยเด็ดขาด จากนัน้ จงึวางเหลก็

ตะแกรงฐานราก-เสา และเทคอนกรตีฐานรากตอ่ไปได ้

 

3.2 ฐานรากแบบฐานแผ่ประกอบเสาเข็มกลุ่ม  

เป็นฐานรากคอนกรตีเสรมิเหล็กท่ีวาง บนชัน้ดินออ่นท่ีรบันํา้หนกับรรทกุไดน้อ้ยกวา่ 8,000 กก./ตร.

ม. จงึจาํเป็นตอ้งมีการปรบัปรุงคณุภาพ ของชัน้ดินใหมี้ความแข็งแรงมั่นคงเพิ่มขึน้ โดยการตอก

เสาเข็มขนาดเลก็ เช่น เสาเข็มไมห้รอืเสาเข็มคอนกรตี ก่อนการทาํฐานราก 

(1) เข็มท่ีนาํมาใชก้รณีท่ีเป็นเสาเข็มไม ้ ใหใ้ชเ้สาเข็มไมท้บุเปลือกออกทัง้หมด ลาํตน้ตอ้งเป็นท่อน

เดียว ไม่คดโคง้ แตกรา้ว หรอืผจุนเสียกาํลงั ขนาดตามระบไุวใ้นแบบ ขนาด เสน้ผ่าศนูยก์ลางใหว้ดัท่ี

กึ่งกลางของเข็ม กรณีเป็นสาเข็มคอนกรตีจะตอ้งใชช้นาดตามระบใุนแบบ มีคณุภาพดี ไม่แตกรา้ว 

บิน งอ หกั คณะกรรมการตรวจรบัพสัดฯุ มีสิทธิจะคดัเลือกหรอืไม่ใหใ้ชเ้สาเข็ม ตน้หนึ่งตน้ใดท่ีเห็นวา่

ไม่สมควรหรอืไม่ถกูตอ้งตามขอ้กาํหนด และในกรณีท่ีแบบรูประบเุป็นเสาเข็มไม ้ ผูร้บัจา้งสามารถ

เปล่ียนเป็นเสาเข็มคอนกรตีไดโ้ดยใชข้นาดเดียวกนั ซึง่ถือวา่ไม่เป็นการเปล่ียนแปลงแบบรูปรายการ 

(2) ก่อนตอกเสาเข็มจะตอ้งจดัทาํหมดุตาํแหน่งเสาเข็มท่ีจะตอกใหค้รบสมบรูณ ์ และใหผู้ค้วบคมุ

งานตรวจสอบก่อนเสมอ การตอกเสาเข็มจะตอ้งดาํเนินการดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมกบั ลกัษณะของ

เสาเข็ม ถา้มีปัญหาใด ๆ เก่ียวกบัการตอกเสาเข็ม ใหแ้จง้คณะกรรมการตรวจรบัพสัดฯุพจิารณาก่อน

ดาํเนินการตอ่ไป 
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3.3 ฐานรากแบบตอกเสาเข็มยาว  

เป็นฐานรากคอนกรตีเสรมิเหล็กท่ีวางบนหวัเสาเข็มโดยตรง เพื่อใหเ้สาเข็มนัน้รบันํา้หนกับรรทกุของ

อาคาร 

(1) เสาเข็มท่ีนาํมาใชจ้ะตอ้งเป็นเสาเข็มคอนกรตีอดัแรง หรอืเป็นเสาเข็ม คอนกรตีแรงเหวี่ยงท่ีได้

มาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (มอก.) รูปแบบ ขนาด และความยาวตามระบ ุในแบบรูป รายการ 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งใหบ้รษัิทผูผ้ลิตทาํหนงัสือรบัรองเสาเข็มท่ีนาํมาใชว้า่เป็นเสาเข็ม ของบรษัิทผูผ้ลิต 

พรอ้มระบรูุปแบบ ขนาด ความยาว จาํนวนของเสาเข็ม หน่วยงานท่ีจะนาํมาใช ้และ หนงัสือรบัรอง

วา่ไดม้าตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม ใหค้ณะกรรมการตรวจรบัพสัดฯุ พิจารณาตรวจสอบ และ

เก็บไวเ้ป็นหลกัฐานก่อนดาํเนินการ และเม่ือนาํมาใชแ้ลว้ผูว้า่จา้งมีสิทธิในการคดัเลือกเสาเข็ม ท่ีมี

คณุลกัษณะสมบรูณ ์ คือ ไมแ่ตกรา้ว บิด คด งอ หรอืคณุภาพบางสว่นไม่ดีพอ เสาเข็มท่ีจะนาํมาใช ้

จะเป็น 2-3 ท่อนตอ่ก็ได ้ ขึน้อยู่กบัสภาพสถานท่ีก่อสรา้งหรอืการขนสง่ แตร่อยตอ่จะตอ้งเป็นเหลก็

แผ่น ชนิดตอ่ดว้ยวิธีการเช่ือมเท่านัน้ 

 

(2) กอ่นทาํการตอกเสาเข็ม ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํหมดุตาํแหน่งของเสาเขม็ ใหผู้ค้วบคมุงาน

ตรวจสอบกอ่น ป้ันจั่นท่ีนาํมาตอกจะตอ้งมีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภยั และยดึฐาน ป้ันจั่นใหแ้น่น 

ไม่มีการโอนเอนขณะตอก เม่ือปักเสาเข็มในตาํแหน่งไดแ้ลว้ จะตอ้งใหผู้ค้วบคมุงาน ตรวจสอบแนว

เสาเข็มใหไ้ดด้ั่งทัง้สองดา้นก่อนลงมือตอก และผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาเครื่องมือตรวจสอบใหด้ว้ย 

ขอ้กาํหนดวิธีการตอกเสาเข็ม การรบันํา้หนกับรรทกุปลอดภยัของเสาเข็ม นํา้หนกั ของลกูตุม้ ระยะ

การยกลกูตุม้ และระยะการจมดินเม่ือตอก 10 ครัง้สดุทา้ย ใหป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนด ในแบบรูปหรอื

ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรบัพสัดฯุ รว่มกบัผูค้วบคมุงาน หรอืวิศวกรท่ีสงักดัหน่วยงานของรฐั หรอื

วิศวกรระดบัสามญั สาขาวิศวกรรมโยธากาํหนดให ้ณ สถานท่ีก่อสรา้ง 

ระหวา่งการตอกเสาเข็มจะตอ้งมีการจดบนัทกึการตอกเสาเข็มตามแบบตาราง ทา้ยรายการนี ้ ผูร้บั

จา้งจะตอ้งใหผู้ผ้ลิตเสาเข็มสง่วิศวกรของบรษัิทหรอืตวัแทนมาควบคมุการตอกเสาเข็ม พรอ้มจด

บนัทกึการตอกเสาเข็มประจาํหน่วยงานก่อสรา้งตลอดเวลา และสรุปผลการตอกเสาเข็มให ้

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดฯุ พิจารณา เก็บไวเ้ป็นหลกัฐานแนบกบัสมดุบนัทกึการทาํงาน และตอ้งมี

วิศวกร รบัรองการตอกเสาเข็มเป็นไปตามแบบรูปรายการกาํหนด 

 

(3) ความลกึของฐานรากถือตามกาํหนดในแบบรูปหรอืขึน้อยู่กบัความลกึ ของเสาเข็มท่ีตอกไดใ้น

หลมุฐานรากเดียวกนั โดยถือเอาระดบัหวัเสาเข็มตน้ท่ีลกึท่ีสดุเป็นเกณฑ ์ ความลกึ ของระดบัหลงั

ของฐานรากตอ้งจมลงไปในดิน 
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4. การเลือกใช้ฐานราก 

4.1 กรณีทีแ่บบรูปกาํหนดเป็นฐานรากแบบฐานแผ่ประกอบเสาเข็มกลุ่ม เพยีงอย่างเดยีว ให้

ดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง ดังนี ้

(ก) ทาํการทดลองตอกเสาเข็มในพืน้ท่ีก่อสรา้งหรอืในตาํแหน่งหลมุฐานราก โดยคณะกรรมการ

ตรวจรบัพสัดฯุ และผูค้วบคมุงาน หรอืวิศวกรโยธาสงักดัหน่วยงานของรฐั รว่มทาํการ ทดลองตอก

เสาเข็มบรเิวณ หวั-กลาง-ทา้ยอาคาร โดยใหถื้อปฏบิติัดงันี ้

- ถา้สามารถตอกลงไดต้ามแบบรูปหรอืตอกไดล้กึมากพอ ใหค้ณะกรรมการตรวจรบัพสัดฯุ รว่มกบั

ผูค้วบคมุงาน หรอืวิศวกรโยธาท่ีสงักดัหน่วยงานของรฐั หรอืวิศวกรระดบัสามญั สาขาวศิวกรรมโยธา 

บนัทกึสั่งการใหด้าํเนินการตอกเข็มตามแบบรูปและอนมุติัใหต้ดัเสาเข็มสว่นท่ีเหลือ จนถึงระดบัท่ีจะ

วางฐานราก ความลกึของฐานรากใหถื้อระดบัดินเดิมเป็นเกณฑ ์

- หากปรากฏวา่ตอกไม่ลงหรอืตอกลงไดเ้พียงเลก็นอ้ย โดยท่ีคณะ กรรมการตรวจรบัพสัดฯุ รว่มกบั

ผูค้วบคมุงาน หรอืวิศวกรโยธาท่ีสงักดัหน่วยงานของรฐั หรอืวิศวกร ระดบัสามญั สาขาวศิวกรรมโยธา 

เห็นวา่ไม่เหมาะสมท่ีจะใชฐ้านรากเข็มกลุม่ตามแบบรูปกาํหนด ใหบ้นัทกึ ผลการตอกไวเ้ป็นหลกัฐาน

และเสนอผูว้า่จา้งอนมุติัใหง้ดตอกเสาเข็ม โดยกาํหนดใหใ้ชฐ้านรากแบบแผ่แทน โดยปกติแลว้จะใช้

ฐานรากขนาดเท่ากบัฐานรากเข็มกลุม่ในแบบรูปเป็นฐานรากแผ่ แตถ่า้มีขอ้กาํหนดให ้ ขยายฐานราก

ไว ้ก็ใหท้าํฐานรากแผ่ตามขอ้กาํหนดดงักลา่ว 

(ข) ทาํการทดสอบสภาพดินบรเิวณท่ีก่อสรา้ง ตามหลกัวิชาวศิวกรรม ปฐพีกลศาสตร ์ดว้ยวิธี Plate 

Bearing Test หรอื Penetration Test ตามความเหมาะสมของอาคาร ท่ีกอ่สรา้ง ภายใตก้ารดาํเนินการ

และควบคมุของวิศวกรโยธาของสว่นราชการ หรอืสถาบนัการศกึษาทางวิศวกรรม หรอืนิติบคุคลท่ีจด

ทะเบียน พรอ้มทัง้จดัทาํผลทดสอบเป็นรายงานท่ีมีผลครอบคลมุการ ก่อสรา้งฐานรากอาคารทัง้หมด 

และลงลายมือช่ือรบัรองผลการทดสอบโดยวศิวกรโยธาของสว่นราชการ สว่นการดาํเนินการโดยนิติ

บคุคลท่ีจดทะเบียนลงลายมือช่ือรบัรองโดยวศิวกรโยธาระดบัวฒุวิิศวกร เสนอใหค้ณะกรรมการตรวจ

รบัพสัดฯุ เพื่อพิจารณา 

- กรณีท่ีผลการทดสอบปรากฏวา่ ดินสามารถรบันํา้หนกับรรทกุ ปลอดภยัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 8.000 

กก./ตร.ม. ท่ีความลกึตามแบบรูปกาํหนด คณะกรรมการตรวจรบัพสัดฯุ สามารถพิจารณาเสนอใหง้ด

ตอกเสาเข็ม แลว้ใหท้าํการก่อสรา้งฐานรากแผ่แทนได ้ เม่ือผูว้า่จา้งอนมุติัให ้ งดตอกเสาเข็มตามท่ี

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดฯุ เสนอ ผูร้บัจา้งตอ้งก่อสรา้งฐานรากเป็นฐานแผ่แทน คือ ใชฐ้านรากแบบ

ฐานแผ่ประกอบเสาเข็มกลุม่ โดยใหต้ดัเสาเข็มออก หรอืขยายฐานรากตามแบบรูประบ ุและ ตอ้งจดัทาํ

ราคาเปรยีบเทียบฐานรากเพื่อคืนเงินคา่เสาเข็ม โดยใหใ้ชร้าคาคา่เสาเข็มในบญัชีแสดงปรมิาณ วสัดุ

และและราคา (BOQ) ท่ีเป็นสว่นหนึ่งของสญัญา รวมคา่ Factor F เป็นเกณฑใ์นการคิดคาํนวณ 

เปรยีบเทียบ 
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(ค) กรณีพืน้ท่ีท่ีก่อสรา้งมีสภาพชดัเจนวา่เป็นชัน้หิน ใหว้ิศวกรโยธาของ ผูร้บัจา้งจดัทาํแบบรูปและ

ขัน้ตอนการก่อสรา้งฐานราก เสนอผูว้า่จา้งพจิารณา โดยไมต่อ้งทาํการทดสอบ สภาพดินตามวิธีการท่ี

กลา่วมาแลว้ คณะกรรมการตรวจรบัพสัดฯุ รว่มกบัผูค้วบคมุงาน หรอืวิศวกรโยธา ท่ีสงักดัหน่วยงาน

ของรฐั หรอืวศิวกรระดบัวฒุ ิ สาขาวิศวกรรมโยธา จะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมใหเ้ป็นไป ตาม

หลกัวิศวกรรม การเปรยีบเทียบราคาคา่ก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตามขอ้เท็จจรงิสอดคลอ้งกบัตามระเบียบ 

กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 

หากผูว้า่จา้งอนมุติัใหง้ดตอกเสาเข็มตามท่ีคณะกรรมการตรวจรบัพสัดฯุ เสนอ แตใ่นแบบรูป

กาํหนดการทาํฐานรากแบบแผ่ไว ้ พรอ้มระบวุา่ไม่ตอ้งคืนเงินคา่เสาเข็ม ในกรณีนีต้อ้งเปรยีบเทียบ 

ราคาคา่ก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตามขอ้เท็จจรงิสอดคลอ้งกบัตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการ

จดัซือ้จดัจา้ง และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 

 

4.2 กรณีแบบรูปกาํหนดเป็นฐานรากแบบตอกเสาเข็มยาว 

ในการเสนอราคาใหผู้ร้บัจา้งเสนอราคา เป็นฐานรากแบบตอกเสาเข็มยาวเท่านัน้ โดยความยาว ใหถื้อ

ตามท่ีระบไุวใ้นแบบรูปรายการ และใหด้าํเนินการดงันี ้

- ใหท้ดสอบสภาพชัน้ดิน โดยวิธีเจาะสาํรวจ (Boring Test) เท่านัน้ อาคารท่ีมีความยาวนอ้ยกวา่ 

60.00 เมตร ใหเ้จาะสาํรวจอยา่งนอ้ย 2 หลมุ อาคารท่ีมีความยาวมากกวา่ 60.00 เมตร ใหเ้จาะสาํรวจ

อย่างนอ้ย 3 หลมุ หรอืมากกวา่ 

- การเจาะสาํรวจดิน (Boring Test) ใหมี้ผลการเจาะท่ีใหร้ายละเอียดของ ชัน้ดิน (Boring Log) 

คณุสมบติัของชัน้ดินตา่ง ๆ มีความลกึเพียงพอตามมาตรฐานงานปฐพีกลศาสตรว์า่ดว้ยการสาํรวจชัน้

ดินฐานราก และกาํหนดความยาวเสาเข็มท่ีจะนาํมาใชต้อก ท่ีสามารถรบันํา้หนกั ปลอดภยัไดต้าม

แบบรูปนัน้ การเจาะสาํรวจสามารถดาํเนินการได ้โดยสว่นราชการ หรอืนิติบคุคล รบัรอง ผลการเจาะ

สาํรวจใหค้รอบคลมุบรเิวณก่อสรา้งทัง้หมด 

- สว่นราชการ หรอืสถาบนัการศกึษาทางวิศวกรรม ใหร้บัรองผลการตรวจสอบ รายงานผลการเจาะ

สาํรวจดิน โดยวิศวกรโยธาท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีของรฐั หรอืวิศวกรของหน่วยงานราชการ ท่ีเจาะสาํรวจ และ

แนบใบประกอบวิชาชีพ พรอ้มลงนามรบัรองผลรายงาน โดยหวัหนา้หน่วยงานท่ีเจาะ สาํรวจดิน 

(Boring Test) 

- นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนเป็นบรษัิทรบัเจาะสาํรวจดิน ใหร้บัรองผลการตรวจสอบ รายงานผลการ

เจาะสาํรวจดิน โดยวิศวกรโยธาระดบัวฒุิวิศวกร พรอ้มแนบใบประกอบวชิาชีพลงนาม รบัรองผลการ

เจาะสาํรวจดิน (Boring Test) 
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เม่ือดาํเนินการแลว้ใหส้ง่รายงานผลการการเจาะสาํรวจดิน (Boring Test) ใหก้บั คณะกรรมการตรวจ

รบัพสัดฯุ พิจารณา หากกรณีมีขอ้สงสยัผลการสาํรวจการใชฐ้านราก สง่รายงาน ใหผู้ค้วบคมุงาน

ก่อสรา้ง วิศวกรผูอ้อกแบบ หรอืวิศวกรโยธาท่ีสงักดัหน่วยงานของรฐั เพื่อใชป้ระกอบในการเลือกใช้

ฐานราก ตามรายงานผลการเจาะสาํรวจดิน (Boring Test) 

 

(ก) กรณี ผลการเจาะสาํรวจดิน (Boring Test) กาํหนดการทาํฐานรากใหใ้ชฐ้านรากแบบตอก

เสาเข็มยาว ผูเ้จาะสาํรวจจะตอ้งใหค้าํแนะนาํและรบัรองการทาํฐานรากแบบตอกเสาเข็ม และกาํหนด

ความยาวของเสาเข็มเพื่อนาํมาใชต้อกในฐานรากแบบเสาเข็มยาว และใหส้ง่รายงานผลการเจาะ

สาํรวจ (Boring Test) ใหก้บัคณะกรรมการตรวจรบัพสัดฯุ พิจารณารว่มกบัผูค้วบคมุงานและวิศวกร

ผูอ้อกแบบ หรอืวิศวกรโยธาท่ีสงักดัหน่วยงานของรฐั เพื่อใชป้ระกอบในการพิจารณาใชฐ้านรากตาม

คาํแนะนาํ ในรายงานผลการเจาะสาํรวจดิน (Boring Test) ใหท้าํการทดลองตอกเสาเข็ม โดยวิศวกร

โยธา หรอืวศิวกรโยธาท่ีสงักดัหน่วยงานของรฐั หรอืวิศวกรโยธาระดบัสามญัขึน้ไป รว่มกบั

คณะกรรมการ ตรวจรบัพสัดฯุ โดยใหท้ดลองตอกในตาํแหน่งหวั-กลาง-ทา้ยอาคาร ถา้อาคารยาวไม่

เกิน 30.00 เมตร ใหท้ดลอง 2 จดุ หรอืตามดลุยพินิจของวศิวกรโยธาผูค้วบคมุการทดลองตอกเสาเข็ม 

ผลของการทดลอง ตอกเสาเข็มจะเป็นขอ้มลูในการพิจารณาเลือกใชค้วามยาวของเสาเข็มท่ีแทจ้รงิ ผู้

ทดลองตอกเสาเข็ม ตอ้งลงบนัทกึการตอกเสาเข็ม ใหเ้ป็นไปตามบนัทกึผลการตอกเสาเข็มใน

เอกสารแนบทา้ยรายการ ภาคผนวก เช่นนํา้หนกัลกูตุม้ท่ีทดสอบ ระยะยก จาํนวนครัง้ท่ีตอก 30 

เซนติเมตรสดุทา้ย (Blow Count) และระยะจม 10 ครัง้สดุทา้ย ซึง่จะเป็นขอ้มลูในการพจิารณากาํหนด

ความยาวเสาเข็ม ท่ีสามารถรบันํา้หนกัไดต้ามท่ีกาํหนดในแบบรูป เพื่อนาํมาทาํฐานราก เสนอผูว้า่จา้ง

อนมุติั 

เม่ือผูว้า่จา้งอนมุติัใหต้อกเสาเข็มตามผลการทดลองตอกเสาเข็มท่ีคณะกรรมการ ตรวจรบัพสัดฯุ

เสนอ และความยาวของเสาเข็มนัน้แตกตา่งไปจากท่ีระบใุนแบบรูปใหมี้การเพิ่มเงินคา่เสาเข็ม หรอืหกั

เงินคา่เสาเข็มแลว้แตก่รณี โดยใหใ้ชร้าคาคา่เสาเข็มในบญัชีแสดงปรมิาณวสัดแุละราคา (BOQ) ท่ีเป็น

สว่นหนึ่งของสญัญา รวมคา่ Factor F เป็นเกณฑใ์นการคิดคาํนวณคา่เสาเข็ม 

 

(ข) กรณีผลการสาํรวจระบวุา่การทาํฐานรากตอ้งใชฐ้านรากแบบเสาเข็มยาว และ สามารถทาํการ

ตอกเสาเข็มลงไดน้อ้ยกวา่ 5.00 เมตรจากผิวดิน ใหร้ายงานผลการสาํรวจดิน ใหว้ิศวกรโยธา

ผูอ้อกแบบ หรอืวิศวกรระดบัวฒุิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา เพื่อออกแบบฐานรากใหม่ใหส้อดคลอ้ง

กบัสภาพ พืน้ท่ีก่อสรา้ง เม่ือดาํเนินการออกแบบฐานรากท่ีเหมาะสมตามหลกัวิศวกรรม และ

ผูอ้อกแบบ ลงลายมือช่ือรบัรอง แลว้เสนอผูว้า่จา้งอนมุติั แลว้ใหผู้ร้บัจา้งดาํเนินการก่อสรา้งฐานราก

ดงักลา่ว 
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เม่ือผูว้า่จา้งอนมุติัใหด้าํเนินการก่อสรา้ง ฐานรากท่ีเหมาะสมตามหลกัวิศวกรรม แลว้ ใหมี้การ

เปรยีบเทียบราคาคา่ก่อสรา้งฐานรากใหเ้ป็นไปตามขอ้เท็จจรงิสอดคลอ้งตามพระราชบญัญติั การ

จดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซือ้ 

จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 
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หมวดที ่ 3.  งานไม้แบบ 

 
1. ทั่วไป 

“กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ” ท่ีระบไุวใ้นหมวดอื่น ใหน้าํมาใชใ้นหมวดนีด้ว้ย 

 

2. การคาํนวณการออกแบบ 

2.1 การวิเคราะห ์

ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นฝ่ายคาํนวณออกแบบงานไมแ้บบ โดยตอ้งคาํนงึถึงการโก่งตวัขององคอ์าคารตา่งๆ 

อย่างระมดัระวงั 

2.2 คํา้ยนั 

เม่ือใชค้ ํา้ยนั การต่อหรือวิธีการคํา้ยนัซึ่งไดจ้ดทะเบียนสิทธิบตัรไว ้จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้แนะนาํของ

ผูผ้ลิตเก่ียวกับความสามารถในการรบันํา้หนกัอย่างเคร่งครดั ในเรื่องการยึดโยงและนํา้หนกับรรทุก

ปลอดภยั สาํหรบัความยาวระหว่างท่ียึดของคํา้ยนัใหใ้ชก้ารต่อแบบทาบในสนามเกินกว่าอนัสลบัอนั

สาํหรบัคํา้ยนัใตแ้ผ่นพืน้หรือไม่เกินทกุๆ สามอนัสาํหรบัคํา้ยนัใตค้านและไม่ควรต่อคํา้ยนัเกินกวา่หนึ่ง

แห่ง นอกจากจะมีการยึดทแยงท่ีจุดต่อทุกแห่ง การต่อคํา้ยนัดังกล่าว จะตอ้งกระจายใหส้มํ่าเสมอ

ทั่วไปเท่าท่ีจะทาํได ้รอยต่อจะตอ้งไม่อยู่กึ่งกลางของตวัคํา้ยนัโดยไม่มีท่ียึดดา้นขา้งทัง้นีเ้พื่อป้องกนั

การโก่ง 

2.3 การยดึทแยง 

ระบบไมแ้บบจะตอ้งออกแบบใหถ้่ายแรงทางขา้งลงสู่พืน้ดิน ในลกัษณะปลอดภยัตลอดเวลา จะตอ้ง

จดัใหมี้การยึดทแยงทัง้ในระนาบด่ิง และระนาบราบตามตอ้งการ เพื่อใหมี้ความแข็งแรงสงู และเพื่อ

ปอ้งกนัการโก่งขององคอ์าคารเด่ียวๆ  

2.4 ฐานรากสาํหรบังานไมแ้บบ 

แบบหล่อจะตอ้งสรา้งใหส้ามารถปรบัระดับทางแนวด่ิงได ้เพื่อเป็นการชดเชยกับการทรุดตัวท่ีอาจ

เกิดขึน้ เพื่อใหเ้กิดการทรุดตวันอ้ยท่ีสดุ เม่ือรบันํา้หนกัเต็มท่ี ในกรณีท่ีใชไ้ม ้ตอ้งพยายามใหมี้จาํนวน

รอยต่อทางแนวราบนอ้ยท่ีสุด โดยเฉพาะจาํนวนรอยต่อซึ่งแนวเสีย้นดา้นขา้งอาจใชล่ิ้มสอดท่ียอด 

หรอืกน้ของคํา้ยนัอย่างใดอย่างหนึ่งแตจ่ะใชท้ัง้สองปลายไม่ได ้ทัง้นีเ้พื่อใหส้ามารถปรบัแกก้ารทรุดตวั

ท่ีไม่สมํ่าเสมอ 

 

3. แบบ 

3.1 การอนมุติัโดยวิศวกร หรอืผูค้วบคมุงาน 

ในกรณีท่ีกาํหนดไวก้่อนท่ีจะลงมือสรา้งแบบหล่อ ผูร้บัจา้งจะตอ้งส่งแบบแสดงรายละเอียดของงาน

แบบหลอ่เพื่อใหว้ิศวกรหรือผูค้วบคมุงานอนมุติัก่อน หากแบบดงักลา่วไม่เป็นท่ีพอใจของวิศวกรหรอืผู้
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ควบคุมงาน ผูร้บัจา้งจะตอ้งจัดการแกไ้ขตามท่ีกาํหนดใหเ้สร็จก่อนท่ีจะเริ่มงาน การท่ีวิศวกรหรือผู้

ควบคมุงานอนมุติัแบบท่ีเสนอ หรือแกไ้ขมาแลว้ มิไดห้มายความวา่ ผูร้บัจา้งจะหมดความรบัผิดชอบ

ท่ีจะตอ้งทาํการก่อสรา้งใหดี้ และดแูลรกัษาใหแ้บบหลอ่ อยู่ในสภาพท่ีใชง้านไดดี้ตลอดเวลา 

 

3.2 สมมติุฐานในการคาํนวณออกแบบ 

ในแบบสาํหรบัแบบหล่อจะตอ้งแสดงค่าต่างๆ ท่ีสาํคัญ ตลอดจนสภาพการบรรทุกนํา้หนัก รวมทั้ง

นํา้หนกับรรทกุอตัราการบรรทกุ ความสงูของคอนกรตีท่ีจะปลอ่ยลงมา นํา้หนกัอปุกรณเ์คล่ือนท่ี ซึง่อาจ

ตอ้งทาํงานบนแบบหล่อแรงดนัฐาน หน่วยแรงต่างๆ ท่ีใชใ้นการคาํนวณออกแบบและขอ้มูลท่ีสาํคญั

อื่นๆ  

3.3 รายการตา่งๆ ท่ีตอ้งปรากฏในแบบ 

- แบบสาํหรบังานแบบหลอ่จะตอ้งมีรายละเอียดตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

- สมอ คํา้ยนัและการยดึโยง 

- การปรบัแบบหลอ่ในท่ีระหวา่งเทคอนกรตี 

- แผ่นกัน้นํา้ รอ่งลิน้ และส่ิงท่ีจะสอดไว ้

- นั่งรา้น 

- รูตานํา้ หรอืรูท่ีเจาะไวส้าํหรบัเครื่องจี ้ถา้กาํหนด 

- ช่องทาํความสะอาด 

- รอยตอ่ในขณะก่อสรา้ง รอยตอ่สาํหรบัควบคมุ และรอยตอ่ขยายตวัตามท่ีระบใุนแบบ 

- แถบมนสาํหรบัมมุท่ีไม่ฉาบ (เปลือย) 

- การยกทอ้งคานและพืน้ กนัแอน่ 

- การเคลือบผิวแบบหลอ่ 

- รายละเอียดในการคํา้ยนัปกติจะไม่ยอมใหมี้การคํา้ยนัซอ้นนอกจากวิศวกรหรอืผูค้วบคมุงานจะอนญุาต 

 

4. การก่อสร้าง 

4.1ทั่วไป 

- แบบหลอ่จะตอ้งไดร้บัการตรวจก่อนท่ีจะเรยีงเหลก็เสรมิได ้

- แบบหลอ่จะตอ้งแน่นสนิท เพื่อปอ้งกนัไม่ใหน้ํา้ปนูไหลออกจากคอนกรตี 

- แบบหล่อจะตอ้งสะอาด ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้ถึงก้นแบบจากภายในได ้จะตอ้งจัดช่องไว้

สาํหรบัขจดัส่ิงท่ีไม่ตอ้งการตา่งๆ ออกก่อนเทคอนกรตี 

- หา้มนาํแบบหลอ่ซึง่ชาํรุดจนถึงขัน้ทาํลายผิวหนา้หรอืคณุภาพคอนกรตีไดม้าใชอ้ีก 

- ใหห้ลีกเล่ียงการบรรทกุนํา้หนกับนคอนกรตีซึง่เทไดเ้พียงหนึ่งสปัดาห ์หา้มโยนของหนกัๆ เช่น  

มวลรวม ไมก้ระดาน เหลก็เสรมิหรอือื่นๆ ลงบนคอนกรตีใหม่ๆ หรอืแมก้ระทั่งการกองวสัด ุ
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- หา้มโยนหรือกองวสัดกุ่อสรา้งบนแบบหล่อในลกัษณะท่ีจะทาํใหแ้บบหล่อนัน้ชาํรุดหรือเป็นการ

เพิ่มนํา้หนกัมากเกินไป 

4.2 ฝีมือ 

ใหร้ะมดัระวงัเป็นพิเศษในขอ้ตอ่ไปนี ้เพื่อใหแ้น่ใจวา่จะไดง้านท่ีมีฝีมือดี 

- รอยตอ่ของคํา้ยนั 

- การสลบัจดุรว่ม หรอืรอยตอ่ในแผ่นไมอ้ดั และการยดึโยง 

- การรองรบัคํา้ยนัท่ีถกูตอ้ง 

- จาํนวนเหลก็เสน้สาํหรบัยดึ หรอืท่ีจบั และตาํแหน่งท่ีเหมาะสม 

- การขนัเหลก็สาํหรบัยดึ หรอืท่ีจบัใหต้งึพอดี 

- การแบกทานใตช้ัน้ดิน จะตอ้งมีอย่างพอเพียง 

- การตอ่คํา้ยนักบัจดุรว่มจะตอ้งแข็งแรงพอท่ีจะตา้นแรงยก หรอืแรงบิด ณ จดุรว่มนัน้ๆ ได ้

- รายละเอียดรอยตอ่สาํหรบัควบคมุ และรอยตอ่ขณะก่อสรา้ง 

4.3 งานปรบัแบบหลอ่ 

(1) ก่อนเทคอนกรีต 

- จะตอ้งติดตัง้อปุกรณส์าํหรบัใหค้วามสะดวกในการจดัการเคล่ือนตวัของแบบหลอ่ขณะเท 

คอนกรตีไวท่ี้แบบสว่นท่ีมีท่ีรองรบั 

- สอบขั้นสุดทา้ยก่อนเทคอนกรีต จะตอ้งยึดล่ิมท่ีใชใ้นการจัดแบบหล่อใหไ้ดท่ี้ใหอ้ยู่ใน

สภาพมั่นคงแข็งแรง 

- จะตอ้งยึดแบบหล่อกับคํา้ยันข้างใต ้ใหแ้น่นหนาพอท่ีจะไม่เกิดการเคล่ือนตัวทั้งทาง

ด้านข้าง และด้านขึน้ลงของส่วนหนึ่งส่วนใด ของระบบแบบหล่อทั้งหมดในขณะเท

คอนกรตี 

- จะตอ้งเผ่ือระดบัและมมุไวส้าํหรบัรอยต่อต่างๆ ของแบบหล่อ การทรุดตวั การหดตวัของ

ไม ้การแอน่เน่ืองจากการบรรทกุคงท่ี และการหดตวั ทางอีลาสติกขององคอ์าคารในแบบ

หลอ่ ตลอดจนการยกทอ้งคาน และพืน้ซึง่กาํหนดไวใ้นแบบก่อสรา้ง 

- จะตอ้งจดัเตรยีมวิธีปรบัระดบั หรอืแนวของคํา้ยนั ในกรณีท่ีเกิดการทรุดมากเกินไป เช่น  

ใชล่ิ้ม หรอืแม่แรง 

- ควรจัดทาํทางเดินสาํหรับอุปกรณ์ท่ีเคล่ือนท่ีได้ โดยทาํเสาหรือขารองรับตามแต่จะ

ตอ้งการ และตอ้งวางบนแบบหล่อ หรือองคอ์าคารท่ีเป็นโครงสรา้งโดยตรง หา้มวางบน

เหล็กเสริม นอกจากจะทาํท่ีรองรบัเหล็กนั้นเป็นพิเศษ แบบหล่อจะตอ้งพอเหมาะกับท่ี

รองรบัของทางเดินดงักล่าว โดยยอมใหเ้กิดการแอ่น ความคลาดเคล่ือน หรือการเคล่ือน

ตวัทางขา้งไม่เกินคา่ท่ียอมให ้

(2) ระหวา่งและหลงัการเทคอนกรตี 
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-    ในระหว่างและภายหลงัการเทคอนกรีต จะตอ้งตรวจสอบระดบัการยกทอ้งคานและพืน้

และการได้ด่ิงของระบบแบบหล่อโดยใช้อุปกรณ์ตามข้อ (1.1) หากจําเป็นให้รีบ

ดาํเนินการแกไ้ขทนัทีในระหว่างการก่อสรา้ง หากปรากฏว่าแบบหล่อเริ่มไม่แข็งแรงและ

แสดงใหเ้ห็นว่าเกิดการทรุดตวัมากเกินไปหรือเกิดการโก่งบิดเบีย้วแลว้ใหห้ยุดงานทันที

หากเห็นวา่สว่นใดชาํรุดตลอดไปใหร้ือ้ออก และเสรมิแบบหลอ่ใหแ้ข็งแรงยิ่งขึน้ 

-    จะตอ้งมีผูค้อยเฝา้สงัเกตแบบหลอ่อยู่ตลอดเวลา เพื่อท่ีเม่ือเห็นสมควรจะแกไ้ขสว่นใดจะ

ไดด้าํเนินการไดท้ันที ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีนีจ้ะตอ้งปฏิบัติงานโดยถือความปลอดภัยเป็นหลัก

สาํคญั   

-    การถอดแบบหลอ่และท่ีรองรบั หลงัจากเทคอนกรีตแลว้ จะคงท่ีรองรบัไวก้บัท่ีเป็นเวลาไม่

น้อยกว่าท่ีกาํหนดข้างล่างนี ้ในกรณีท่ีใช้คอนกรีตชนิดท่ีใหก้าํลังสูงเร็ว อาจลดเวลา

ดงักลา่วลงไดต้ามความเห็นชอบของวิศวกรหรอืผูค้วบคมุงาน 

 

  คํา้ยนัใตค้าน  21  วนั 

  คํา้ยนัใตแ้ผ่นพืน้ 21  วนั 

  ผนงั   48  ชั่วโมง 

  เสา   48  ชั่วโมง 

  ขา้งคานและสว่นอื่นๆ 48  ชั่วโมง  

 อย่างไรก็ดีวิศวกร หรือผูค้วบคุมงานอาจสั่งใหย้ึดเวลาการถอดแบบออกไปอีกไดห้าก

เห็นสมควร 

 

5. วัสดุสาํหรับงานแบบหล่อ 

ผูร้บัจา้งอาจเลือกใชว้สัดใุดทาํแบบหล่อก็ได ้การสรา้งแบบหล่อจะตอ้งทาํพอดีท่ี เม่ือเทคอนกรีตแข็งแลว้จะ

อยู่ในตาํแหน่งท่ีถกูตอ้งแลว้ตอ้งมีขนาดและผิวตรงตามท่ีกาํหนด 

 

6. การแก้ไขผิวทีไ่ม่เรียบ 

6.1 ทันทีท่ีถอดแบบจะตอ้งทาํการตรวจสอบ หากพบว่าคอนกรีตไม่เรียบรอ้ยจะตอ้งแจง้ใหว้ิศวกรหรือ         

ผูค้วบคมุงานทราบทนัที และผูร้บัจา้งตอ้งดาํเนินการซอ่มทนัที 

6.2 หากปรากฏว่ามีการซ่อมแซมผิวคอนกรีต ก่อนไดร้บัการตรวจสอบโดยผูค้วบคมุงานคอนกรีตส่วนนัน้

อาจถือเป็นคอนกรตีเสียได ้
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7. ความคลาดเคลื่อนทีย่อมให ้

7.1 ความคลาดเคล่ือนจากแนวสายด่ิง 

ในแตล่ะชิน้ หรอืในช่วง  5.00 เมตร   5  ม.ม. 

7.2 ความคลาดเคล่ือนจากระดบัหรอืจากความลาดท่ีระบใุนแบบ 

ในช่วง 10.00 เมตร   15  ม.ม. 

7.3 ความคลาดเคล่ือนของแนวอาคารจากแนวท่ีกาํหนดในแบบ และตาํแหน่งเสา ผนงั ฝาประจนั ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

ในช่วง 10.00 เมตร   10  ม.ม. 

7.4 ความคลาดเคล่ือนของขนาดหนา้ตดัเสาและคาน และความหนาของแผ่นพืน้และผนงั 

ลด      5  ม.ม. 

เพิ่ม     10  ม.ม. 

7.5 ฐานราก 

(1) ความคลาดเคล่ือนจากขนาดในแบบ 

ลด     20  ม.ม. 

เพิ่ม     50  ม.ม. 

(2) ตาํแหน่งผิดหรือระยะเฉศนูย ์  10  ม.ม. 

 

 

(3) ความคลาดเคล่ือนในความหนา 

ลด     10  ม.ม. 

เพิ่ม     50  ม.ม. 

(4) ความคลาดเคล่ือนของขัน้บนัได 

ลกูตัง้    2.5  ม.ม. 

ลกูนอน    5    ม.ม. 

ทัง้นีค้วามคลาดเคล่ือนท่ียอมใหนี้จ้ะตอ้งไม่เป็นความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดสะสม 
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หมวดที ่ 4.  เหล็กเสริมคอนกรีต 
1. ทั่วไป 

“กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ” ท่ีระบไุวใ้นหมวดอื่นใหน้าํมาใชก้บัหมวดนีด้ว้ย 

ขอ้กาํหนดในหมวดนี ้คลมุถึงงานทั่วไปเก่ียวกบัการจดัหา การตดั การดดั และการเรียงเหล็กเสริมตามชนิด

และจาํนวนท่ีระบไุวใ้นแบบ หรอืตามคาํแนะนาํของวิศวกร และผูค้วบคมุงาน 

รายละเอียดเก่ียวกับเหล็กคอนกรีต ซึ่งมิได้ระบุแบบและบทกาํหนดนีใ้ห้ถือปฏิบัติตาม “มาตรฐานการ

ก่อสรา้งอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ทกุประการ 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งใชเ้หลก็ท่ีผลิตภายในประเทศไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 90 ของปรมิาณเหลก็ท่ีตอ้งใชท้ัง้หมด 

 

2. คุณสมบัตขิองเหล็กเสริม 

เหล็กเสริมสาํหรบังานคอนกรีตเสริมเหล็ก จะตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม ของ

กระทรวงอตุสาหกรรมฉบบัหลงัสดุ  ดงันี ้

 สาํหรบัเหลก็กลมขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 6, 9 และ 15 ม.ม. ใหใ้ชช้ัน้คณุภาพ SR 24 

 สาํหรบัเหลก็ขอ้ออ้ยขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 10 ถึง 28 ม.ม. ใหใ้ชช้ัน้คณุภาพ SD 40 หรอื SD40T 

 สาํหรบัเหลก็ขอ้ออ้ยขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 32 ม.ม.ขึน้ไปใหใ้ชช้ัน้คณุภาพ SD 50 หรอื SD50T 

 

3. วิธีการก่อสร้าง 

3.1 การตดัและประกอบ 

เหล็กเสริมจะตอ้งมีขนาดและรูปร่างตรงตามท่ีกาํหนดในแบบและในการตดัและตดัจะตอ้งไม่ทาํให้

เหล็กชาํรุดเสียหายของสาํหรบัเหล็กกลม หากในแบบไม่ไดร้ะบุถึงรศัมีของการงอเหล็ก ใหง้อตาม

เกณฑท่ี์กาํหนดดงัตอ่ไปนี ้

(1) สว่นท่ีงอเป็นครึง่วงกลม ขนาด 5 เท่า ของเสน้ผ่านศนูยก์ลางของเหล็กเสรมินัน้ โดยมีสว่นท่ีย่ืน

ตอ่ออกไปอีกอย่างนอ้ย 4 เท่า ของเสน้ผ่านศนูยก์ลางของเหลก็เสรมินัน้ 

(2) ส่วนท่ีงอเป็นมมุฉาก โดยมีสวนท่ีย่ืนต่อออกไปถึงปลายสดุของเหล็กอีกอย่างนอ้ย 12 เท่าของ

เสน้ผ่านศนูยก์ลางของเหลก็เสรมินัน้ 

(3) เฉพาะเหล็กลกูตัง้และเหล็กปลอกใหง้อ 90 องศา หรือ 135 องศา โดยมีส่วนท่ีย่ืนถึงปลายขอ

อีกอย่างนอ้ย 6 เท่า ของเสน้ผ่านศนูยก์ลางของเหลก็เสรมินัน้ แตต่อ้งไม่นอ้ยกวา่ 6 ซม. 

3.2 ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางท่ีเลก็ท่ีสดุสาํหรบัของอ 

เสน้ผ่านศูนยก์ลางของการงอเหล็กใหว้ดัดา้นในของเหล็กท่ีงอ สาํหรบัมาตรฐานของขนาดเสน้ผ่าน

ศนูยก์ลางท่ีใชต้อ้งไม่เลก็กวา่คา่ท่ีใหไ้วใ้นตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่ 4.1 

ขนาดของเสน้ผ่านศนูยก์ลางท่ีเลก็ท่ีสดุสาํหรบัของอ 

 

ขนาดของเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางทีเ่ล็กทีสุ่ด 

6  ถึง  15  ม.ม. 5  เท่า  เสน้ผ่านศนูยก์ลางของเหลก็นัน้ 

19  ถึง  25  ม.ม. 6  เท่า  ของเสน้ผ่านศนูยก์ลางของเหลก็นัน้ 

 

4. การเรียงเหล็กเสริม 

 ก่อนเรียงเขา้ท่ีจะตอ้งทาํความสะอาดเหล็กมิใหมี้สนิมขุม สะเก็ด และวสัดุเคลือบต่างๆ ท่ีจะทาํใหก้ารยืด

หน่วง      เสียจะตอ้งเรียงเหล็กเสริมอย่างประณีต ใหอ้ยู่ในตาํแหน่งท่ีถูกตอ้งพอดีและผูกติดใหแ้น่น หาก

จาํเป็นก็อาจใช ้    เหล็กเสรมิพิเศษช่วยใหก้ารติดตัง้ไดท่ี้จดุตดักนัของเหล็กเสน้ทกุแห่งจะตอ้งผกูใหแ้น่นดว้ย

ลวดเหล็ก เบอร ์16 S.W.G. (Annealed-Iron Wire) โดยพันสองรอบและพับปลายลวดเขา้ในส่วนท่ีจะเป็น

เนือ้คอนกรีตภายใน ใหร้กัษาระยะห่างระหว่างแบบกับเหล็กเสริมใหถู้กตอ้ง โดยใชเ้หล็กแขวน กอ้นลกูปนู 

เหล็กยึด หรือวิธีอื่นซึ่งวิศวกรเห็นชอบแลว้ กอ้นลกูปนูตอ้งแข็งแรงพอท่ีจะไม่เกิดการแตกหกั เม่ือรบันํา้หนกั

เหล็กเสรมิหลงัจากผกูเหล็กแลว้ จะตอ้งใหว้ิศวกรหรือผูแ้ทนวิศวกรตรวจสอบก่อนเทคอนกรีตทกุครัง้ หากผกู

ทิง้ไวน้านเกินควรจะตอ้งทาํความสะอาด และใหว้ิศวกร หรอืผูค้วบคมุงานตรวจอีกครัง้ก่อนเทคอนกรตี 

 

5. การต่อเหล็กเสริม 

 ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นตอ้งต่อเหลก็เสรมินอกจากจดุท่ีกาํหนดในแบบ หรือท่ีระบใุนตารางท่ี 4.2 ทัง้ตาํแหน่ง

และวิธีการตอ่จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากวิศวกร หรอืผูค้วบคมุงาน 

 

ตารางที ่ 4.2 

รอยตอ่ของเหลก็เสรมิ 

ชนิดขององคอ์าคาร ตาํแหน่งของรอยต่อ 

แผ่นพืน้และอาคาร 
เหลก็บนตอ่ท่ีกลางคาน 

เหลก็ลา่งตอ่ท่ีหนา้เสาถึงระยะ L/5 จากศนูยก์ลางเสา 

เสาและผนงั เหนือระดบัพืน้หนึ่งเมตรถึงระดบักึ่งกลางความสงูระหวา่งชัน้ 
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เหล็กเสรมิท่ีมีขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางมากกว่า 28 ม.ม.จะตอ้งต่อดว้ยการเช่ือม หรอืวิธีการอื่นท่ีมิใช่การต่อ

ทาบ  ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอวิธีการ อปุกรณ ์และเครื่องมือท่ีใชใ้นการต่อ ใหว้ิศวกรหรือผูค้วบคมุงานพิจารณา

อนมุติัก่อนใชด้าํเนินการก่อสรา้ง 

 

ในรอยต่อแบบทาบ ระยะทาบสาํหรบัเหล็กเสน้กลมธรรมดาตอ้งไม่นอ้ยกว่า 48 เท่าของเสน้ผ่านศนูยก์ลาง

เหลก็เสรมินัน้ และ 36 เท่าสาํหรบัเหลก็ขอ้ออ้ย และใหผ้กูมดัดว้ยลวดเหลก็เบอร ์16 S.W.G. 

สาํหรบัเหล็กเสริมท่ีโผล่ทิง้ไว ้เพื่อเช่ือมต่อกบัเหล็กของส่วนท่ีจะต่อเติมภายหลงั จะตอ้งหาทางป้องกนัมิให้

เสียหายและผกุรอ่น 

 

การต่อเหล็กเสรมิโดยวิธีการเช่ือม จะตอ้งใหก้าํลงัของรอยเช่ือมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 125 ของกาํลงั ของเหล็ก

เสรมินัน้ก่อนเริม่งานเหลก็จะตอ้งทาํการทดสอบกาํลงัของรอยเช่ือม โดยสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้

 

 ณ จดุตดัใดๆ จะมีรอยตอ่ของเหลก็เสรมิเกินรอ้ยละ 50 ของจาํนวนเหลก็เสรมิทัง้หมดไม่ได ้

 

รอยต่อทกุแห่งตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและอนมุติัโดยวิศวกร หรือผูค้วบคมุการเทคอนกรีตรอยต่อซึ่งไม่ไดร้บั

การอนมุติัใหถื้อวา่เป็นรอยตอ่เสีย อาจถกูหา้มก็ได ้

 

6. การเก็บรักษาเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 

 จะตอ้งเก็บเหล็กเสน้เสรมิคอนกรีตไวเ้หนือพืน้ดินและอยู่ในอาคาร หรือทาํหลงัคาคลมุเม่ือจดัเรียงเหล็กเสริม

เขา้       ท่ีพรอ้มจะเทคอนกรตีแลว้ เหลก็นัน้จะตอ้งสะอาดปราศจากฝุ่ น นํา้มนั สี สนิมขมุ หรอืสะเก็ด 

 

7. การเก็บตัวอย่างทดสอบ 

ทกุครัง้ท่ีมีการนาํเหล็กเสน้เขา้มาในหน่วยงานก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้ใหว้ิศวกร หรือผูค้วบคมุงานทราบ

ถึงแหล่งผูผ้ลิต พรอ้มทัง้จดัเก็บตวัอย่าขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางละ 5 ตวัอย่าง ส่งใหส้ถาบนัท่ีเช่ือถือได ้ทาํ

การทดสอบคณุสมบติั หลงัจากทราบผลการทดสอบแลว้ ใหผู้ร้บัจา้งส่งสาํเนาผลการทดสอบใหว้ิศวกร หรือ

ผูแ้ทนวิศวกรพิจารณาอนมุติัก่อนนาํไปใช ้หากการทดสอบปรากฏผลไม่ไดต้ามมาตรฐานท่ีกาํหนด ผูร้บัจา้ง

จะตอ้งขนยา้ยเหลก็เสน้ท่ีตํ่ากวา่มาตรฐานทัง้หมดออกจากหน่วยงานโดยทนัที 
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หมวดที ่ 5.  คอนกรีต 
1. ทั่วไป 

1.1 “สภาวะทั่วไปและพิเศษ” ในหมวดอื่นใหค้ลมุถึงหมวดนีด้ว้ย 

1.2 งานคอนกรีตในท่ีนี ้หมายถึง งานคอนกรีตสาํหรบัโครงสรา้งท่ีตอ้งเสร็จสมบรูณ ์และเป็นไปตามแบบ

และบทกาํหนดอย่างเครง่ครดั และเป็นไปตามกาํหนดและสภาวะตา่งๆ ของสญัญา 

1.3 หากมิไดร้ะบใุนแบบหรือบทกาํหนดนี ้รายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัองคอ์าคารคอนกรีตเสริมเหล็กและ

งานคอนกรีตทั้งหมดให้เป็นไปตาม “มาตรฐานสาํหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” ของสมาคม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ทกุประการ 

 

2. วัสดุ 

วสัดตุา่งๆ ดงัตอ่ไปนีจ้ะตอ้งเป็นไปตามกาํหนดและเกณฑก์าํหนด ดงัตอ่ไปนีคื้อ 

2.1 ปนูซีเมนตจ์ะตอ้งเป็นปนูซีเมนตป์อรต์แลนด ์ตามมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมปนูซีเมนตป์อรต์

แลนด ์(มอก. 15 เลม่ 1 – 2515) และตอ้งเป็นปนูซีเมนตท่ี์แหง้สนิทไม่จบัตวัเป็นกอ้น 

2.2 นํา้ท่ีใชผ้สมคอนกรตีจะตอ้งสะอาดปราศจากส่ิงเจือปน และไม่มีความเป็น กรด ดา่ง มากเกินควร 

2.3 มวลรวม 

(1) มวลรวมท่ีใชส้าํหรบัคอนกรีตจะตอ้งแข็งแกร่ง มีความคงตวั เฉ่ือย ไม่ทาํปฏิกิริยากับด่างใน

ปนูซีเมนต ์

(2) มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดใหถื้อเป็นวสัดคุนละอย่าง มวลรวมหยาบแต่ละขนาด หรอื

หลายขนาดผสมกนัจะตอ้งมีสว่นขนาดคละตรงตามเกณฑก์าํหนดของขอ้กาํหนด ASTM C35 

2.4 สารผสมเพิ่ม 

สาํหรบัคานหรอืสว่นท่ีไม่ใชฐ้านรากทัง้หมด ใหใ้ชส้ารผสมเพิ่มความสามารถได ้สาํหรบัโครงสรา้งสว่น

ท่ีอยู่ใตดิ้น ถังเก็บนํา้ใหผ้สมนํา้ยากันซึมชนิดทนแรงดันได ้โดยใชต้ามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตอย่าง

เคร่งครดันอกจากท่ีกล่าวนีห้า้มใชส้ารผสมเพิ่มชนิดอื่น หรือปูนซีเมนตผ์สมสารเหล่านั้น นอกจาก

ไดร้บัความเห็นชอบจากวิศวกร 

2.5 การเก็บวสัด ุ

(1) ใหเ้ก็บปนูซีเมนตไ์วใ้นอาคาร ถงัเก็บหรือไซโลท่ีป้องกนัความชืน้และความสกปรกได ้และการ

ส่งใหส้่งไปในปริมาณเพียงพอท่ีจะไม่ทาํใหง้านคอนกรีตตอ้งชะงักหรือล่าชา้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

จะตอ้งแยกวสัดท่ีุสง่มาแตล่ะครัง้ใหเ้ป็นสดัสว่นไม่ปะปนกนั 

(2) การสง่มวลรวมหยาบ ใหส้ง่แยกขนาดไปยงัสถานท่ีก่อสรา้ง 

(3) การกองมวลรวมจะตอ้งกองในลกัษณะท่ีจะป้องกันมิใหป้ะปนกับมวลรวมกองอื่น ซึ่งมีขนาด

ตา่งกนัเพื่อใหเ้ป็นไปตามนี ้อาจจะตอ้งทาํการทดสอบวา่ สว่นขนาดคละตลอดจนความสะอาด

ของมวลรวมตรงตามเกณฑท่ี์กาํหนดหรอืไม่ โดยเก็บตวัอยา่ง ณ ท่ีทาํการผสมคอนกรตี 
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(4) ในการเก็บสารผสมเพิ่ม ตอ้งระวังอย่าใหเ้กิดการแปดเป้ือน การระเหย หรือเส่ือมคุณภาพ 

สาํหรบัสารผสมเพิ่มชนิดท่ีอยู่ในรูปสารลอยตวั หรอืสารละลายท่ีไม่ลงตวั จะตอ้งจดัหาอปุกรณ์

สาํหรบักวนเพื่อใหต้วัยากระจายโดยสมํ่าเสมอ ถา้เป็นสารผสมเพิ่มชนิดเหลว จะตอ้งปอ้งกนัมิ

ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงได ้

 

3. คุณสมบตัขิองคอนกรีต 

3.1 องคป์ระกอบ 

คอนกรีตตอ้งประกอบดว้ยปูนซีเมนต ์ทราย มวลรวมหยาบ นํา้ และสารผสมเพิ่มตามแต่จะกาํหนด

ผสมใหเ้ขา้กนัเป็นอย่างดี โดยมีความขน้เหลวท่ีพอเหมาะ 

3.2 ความขน้เหลว 

คอนกรตีท่ีจะใชก้บัทกุสว่นของงานจะตอ้งผสมใหเ้ขา้เป็นเนือ้เดียวกนั โดยมีความขน้เหลวท่ีพอเหมาะ

ท่ีจะสามารถทาํใหแ้น่นไดภ้ายในแบบหล่อ และรอบเหล็กเสริม และหลงัจากอดัแน่น โดยการกระทุง้

ดว้ยมือหรือดว้ยวิธีสั่นทีไดร้บัการเห็นชอบแลว้ จะตอ้งไม่มีนํา้ท่ีผิวคอนกรีตมากเกินไป และจะตอ้งมี

ผิวหนา้เรียบ ปราศจากโพรง การแยกแยะ รูพรุน และเม่ือแข็งตัวแลว้จะตอ้งมีกาํลงัตามท่ีตอ้งการ 

ตลอดจนความทนทานต่อการแตกสลาย ความคงทนต่อการขัดสี ความสามารถในการกันนํ้า 

รูปลกัษณะ และคณุสมบติัอื่นๆ ตามท่ีกาํหนด 

3.3 กาํลงัอดั 

(1) คอนกรีตสาํหรับฐานราก และเสา จะตอ้งมีกาํลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 350 ksc. จากการ

ทดสอบกอ้นตวัอย่างรูปทรงกระบอกมาตรฐานท่ีอาย ุ28 วนั 

(2) คอนกรีตสาํหรบัพืน้ และคาน จะตอ้งมีกาํลงัอดัประลยัไม่นอ้ยกว่า 320ksc. จากการทดสอบ

กอ้นตวัอย่างรูปทรงกระบอกมาตรฐานท่ีอาย ุ28 วนั 

(3) คอนกรีตสาํหรบังานถนน ทางเทา้และงานภูมิสถาปัตยกรรมจะตอ้งมีกาํลงัอดัประลยัไม่นอ้ยกว่า

280ksc. จากการทดสอบกอ้นตวัอย่างรูปทรงกระบอกมาตรฐานท่ีอาย ุ28 วนั 

3.4 การยบุ 

การยุบของคอนกรีตซึ่งมีนํา้หนักปกติซึ่งหาโดย “วิธีทดสอบค่าการยุบของคอนกรีตซึ่งใชปู้นซีเมนต์

ปอรต์แลนด”์ (ASTM C143) จะตอ้งเป็นไปตามคา่ท่ีใหไ้วใ้นตารางท่ี 5.1 ขา้งลา่งนี ้
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ตารางที ่ 5.1 

คา่การยบุสาํหรบังานก่อสรา้งตา่งๆ 

 

 

3.5 ขนาดใหญ่สดุของมวลหยาบ 

ขนาดใหญ่สดุของมวลรวมหยาบจะตอ้งเป็นไปตามตารางท่ี 5.2 ขา้งลา่งนี ้

 

ตารางที ่ 5.2 

ขนาดใหญ่สดุของมวลรวมหยาบท่ีใชก้บัคอนกรตี 

ชนิดขององคอ์าคาร ขนาดใหญ่สุด , ซม. 

เสา  คาน  ผนงั  คสล. 2 

พืน้  ผนงั  และครบี  คสล.  บางๆ 1.5 

 

4 การคาํนวณออกแบบส่วนผสม 

4.1 หา้มมิใหน้าํคอนกรีตมาเทส่วนท่ีเป็นโครงสรา้งใดๆ จนกว่าส่วนผสมของคอนกรีตท่ีจะนาํมาใชน้ัน้ 

ไดร้บัความเห็นชอบจากวิศวกร หรอืผูค้วบคมุงานแลว้ 

4.2 ก่อนเทคอนกรีตอย่างนอ้ย 35 วนั ผูร้บัจา้งจะตอ้งเตรียมสว่นผสมคอนกรีตต่างๆ และทาํแท่งคอนกรีต

ตวัอย่าง แลว้นาํไปทดสอบ เพื่อใหว้ิศวกร หรอืผูค้วบคมุงานตรวจใหค้วามเห็นชอบก่อน 

4.3 การท่ีวิศวกร หรือผู้ควบคุมงานให้ความเห็นชอบต่อส่วนผสมท่ีได้เสนอมา หรือท่ีแก้ไขนั้นมิได้

หมายความวา่จะลดความรบัผิดชอบของผูร้บัจา้ง ท่ีมีตอ่คณุสมบติัของคอนกรตีท่ีไดจ้ากสว่นนัน้ 

4.4 การจดัปฏิภาคสว่นผสม 

(1) จะตอ้งหาอตัราสว่น นํา้ : ซีเมนต ์ท่ีเหมาะสมโดยการทดลองขัน้ตน้ดงัวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

- จะตอ้งทดลองทาํส่วนผสมคอนกรีตท่ีมีอตัราส่วน และความขน้เหลวท่ีเหมาะสมกบังาน 

โดยเปล่ียนอัตราส่วน นํา้ : ซีเมนต ์อย่างนอ้ย 3 ค่า ซึ่งจะใหก้าํลงัต่างๆ กัน โดยอยู่ใน

ขอบข่ายตามท่ีกาํหนด 

ชนิดขององคอ์าคาร 
ค่าการยุบ,ซม. 

สูงสุด ตํ่าสุด 

ฐานราก  10 4 

พืน้  คาน  บนัได  คสล. 10 5 

เสา  ผนงั  คสล. 10 5 

ผนงั  และครบี  คสล.  บาง ๆ 12.5 7.5 
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- จากนั้นใหห้าปฏิภาคของวัสดุผสม แลว้ทาํการทดสอบตามหลักวิธีการท่ีใหไ้วใ้นเรื่อง 

 “ขอ้แนะนาํวิธีการเลือกปฏิภาคสว่นผสมคอนกรตี” ACI 211 

- สาํหรบัอตัราสว่น นํา้ : ซีเมนต ์แต่ละค่าใหห้ลอ่ชิน้ตวัอย่าง อย่างนอ้ย 3 ตวัอย่าง สาํหรบั

แต่ละอายุเพื่อนาํไปทดสอบโดยเตรียมและบ่มตวัอย่างตาม “วิธีทาํและบ่มชิน้ตวัอย่าง

คอนกรีตสาํหรบัใชท้ดสอบแรงอัดและแรงดัด” (ASTM C192) และทดสอบท่ีอายุ 7 วนั 

และ 28 วนั การทดสอบใหป้ฏิบติัตาม “วิธีทดสอบกาํลงัอดัของคอนกรตี”( ASTM C39 ) 

- ใหน้าํผลท่ีไดจ้ากการทดสอบไปเขียนเป็นกราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราสว่น  

นํา้ : ซีเมนต ์ท่ีใชด้งันี ้คอนกรีตโครงสรา้ง อตัราส่วน นํา้ : ซีเมนตส์งูสดุท่ียอมใหจ้ะตอ้ง

ไดม้าจากคา่ท่ีแสดงโดยกราฟท่ีใหค้า่กาํลงัตํ่าสดุเกินรอ้ยละ 10 ของกาํลงัท่ีกาํหนด 

- สาํหรบัคอนกรีตโครงสรา้งทั่วไป ปริมาณปูนซีเมนตจ์ะตอ้งไม่นอ้ยกว่า 350 กิโลกรมั/

ลกูบาศกเ์มตรของคอนกรตี 

(2) การใชอ้ตัราส่วน นํา้ : ซีเมนต ์ ค่าท่ีตํ่าท่ีสดุเท่าท่ีจะทาํได ้ในกรณีท่ีใชม้วลรวมหยาบชนิดเม็ด

เล็ก เช่น ในผนังบางๆ หรือในท่ีเหล็กแน่นมากๆ จะตอ้งพยายามรักษาค่าอัตราส่วน นํา้ : 

ซีเมนต ์  

ใหค้งท่ีเม่ือไดเ้ลือกอตัราสว่นท่ีเหมาะสมไดแ้ลว้ ใหห้าปฏิภาคสว่นผสมของคอนกรตีตามวิธีใน

ขอ้ (1) เรื่อง “การหาปฏิภาคของวสัดผุสม” ดงัอธิบายขา้งตน้ 

 

5 การผสมคอนกรีต 

5.5 คอนกรตีผสมเสรจ็ 

การผสมและการขนสง่คอนกรตีผสมเสรจ็ใหป้ฏิบติัตาม “บทกาํหนด สาํหรบัคอนกรตีผสมเสรจ็” 

(ASTM C94) 

5.6 การผสมดว้ยเครื่อง ณ สถานท่ีก่อสรา้ง 

การผสมคอนกรีตตอ้งใชเ้ครื่องผสมชนิด ซึ่งตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากวิศวกร หรือผูแ้ทนวิศวกรแลว้

ท่ีเครื่องผสมจะตอ้งมีแผ่นปา้ยแสดงความจ ุและจาํนวนรอบต่อนาทีท่ีเหมาะสม และผูร้บัเหมาจะตอ้ง

ปฏิบติัตามขอ้แนะนาํเหลา่นีท้กุประการ เครื่องผสมจะตอ้งสามารถผสมมวลรวม ซีเมนตแ์ละนํา้ใหเ้ขา้

กนัไดโ้ดยทั่วถึงภายในเวลาท่ีกาํหนด และตอ้งสามารถปลอ่ยคอนกรตีออกไดโ้ดยไม่เกิดการแยกแยะ 

 

ในการบรรจวุสัดผุสมเขา้เครื่องจะตอ้งบรรจุนํา้ส่วนหนึ่งเขา้เครื่องก่อนซีเมนตแ์ละมวลรวม แลว้ค่อย

เติมนํา้ส่วนท่ีเหลือเม่ือผสมไปแลว้ประมาณ 1 ใน 4 ของเวลาผสมท่ีกาํหนด จะตอ้งมีท่ีควบคมุมิให้

สามารถปล่อยคอนกรีตก่อนถึงเวลาท่ีกาํหนด และจะตอ้งปล่อยคอนกรีตออกใหห้มดก่อนท่ีจะบรรจุ

วสัดใุหม ่
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เวลาท่ีใชใ้นการผสมคอนกรตีซึง่มีปรมิาณตัง้แต ่1 ลกูบาศกเ์มตรลงมา จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2 นาที และ

ใหเ้พิ่มอีก 20 วินาที สาํหรบัทกุๆ 1 ลกูบาศกเ์มตร หรอืสว่นของลกูบาศกเ์มตรท่ีเพิ่มขึน้ 

 

6 การผสมต่อ 

6.5 ใหผ้สมคอนกรีตเฉพาะเท่าท่ีตอ้งการใชเ้ท่านัน้ หา้มนาํคอนกรีตท่ีก่อตวัแลว้มาผสมต่อเป็นอนัขาดแต่ใหทิ้ง้

ไป 

6.6 หา้มมิให ้เติมนํา้เพื่อเพิ่มการยบุตวัเป็นอดัขาด การเติมนํา้จะกระทาํได ้ณ สถานท่ีก่อสรา้ง หรือท่ีโรง

ผสมคอนกรตีกลาง โดยความเห็นชอบของวิศวกร หรอืผูแ้ทนวศิวกรเท่านัน้ 

 

7 การเตรียมการเทคอนกรีตในอากาศร้อน 

ในกรณีท่ีจะเทคอนกรีตในอากาศรอ้นจัด หรือจะเทองคอ์าคารขนาดใหญ่ เช่น คานขนาดใหญ่ ฐานราก 

หนาๆ จะตอ้งหาวิธีลดอุณหภูมิของคอนกรีตลงใหต้ํ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้อาทิ การทาํหลงัคาคลุมโม่ผสม

คอนกรตี กองวสัด ุในบางกรณีอาจจะตอ้งใชน้ํา้แข็งช่วย 

 

8 การขนส่งและการเท 

8.5 การเตรยีมการก่อนเท 

จะตอ้งขจดัคอนกรีตท่ีแข็งตวัแลว้ และวสัดแุปลกปลอมอื่นๆ ออกจากดา้นในของอปุกรณท่ี์ใชใ้นการ

ลาํเลียงออกใหห้มด 

แบบหล่อจะตอ้งเสร็จเรียบรอ้ย จะตอ้งขจดันํา้ส่วนท่ีเกินและวสัดแุปลกปลอมใดๆ ออกใหห้มด เหล็ก

เสรมิผกูเขา้ท่ีเรียบรอ้ย วสัดตุ่างๆ ท่ีจะฝังในคอนกรีตตอ้งเขา้ท่ีเรียบรอ้ย การเตรียมการตา่งๆ ทัง้หมด

จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากวิศวกร หรอืผูแ้ทนวิศวกรแลว้ จงึดาํเนินการเทคอนกรตีได ้

 

8.6 การลาํเลียง  

วิธีการขนสง่และเทคอนกรตีจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากวิศวกรหรอืผูแ้ทนวิศวกรก่อน ในการขนสง่

คอนกรีตจากเครื่องผสมจะตอ้งระมดัระวงัมิใหเ้กิดการแยกแยะหรือการแยกตวั หรือการสญูเสียของ

วสัดผุสม และตอ้งกระทาํในลกัษณะท่ีจะทาํใหไ้ดร้บัคอนกรตีท่ีมีคณุสมบติัตามท่ีกาํหนด 

 

8.7 การเท 

ผูร้บัจา้งจะเทคอนกรตีสว่นหนึ่งสว่นใดของโครงสรา้งยงัมิได ้จนกวา่จะไดร้บัอนมุติัจากวิศวกร หรอื 

ผูค้วบคมุงานเรียบรอ้ยแลว้ และเม่ือไดร้บัอนมุติัแลว้ผูร้บัเหมายงัไม่เริ่มเทคอนกรีตภายใน 24 ชั่วโมง 

จะตอ้งไดร้บัอนมุติัจากวิศวกรหรอืผูค้วบคมุงานอีกครัง้ จงึจะเทคอนกรตีได ้

การเทคอนกรีตจะตอ้งกระทาํต่อเน่ืองกันตลอดพืน้ท่ี รอยต่อขณะก่อสรา้งจะตอ้งอยู่ท่ีตาํแหน่งซึ่ง

กาํหนดไวใ้นแบบหรือไดร้บัความเห็นชอบแลว้ การเทคอนกรีตจะตอ้งกระทาํในอตัราท่ีคอนกรีตซึ่งเท
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ไปแลว้จะต่อกบัคอนกรีตท่ีจะเทใหม่ยงัคงสภาพเหลว พอท่ีจะต่อกนัไดห้รือกล่าวอีกนยัหนึ่งหา้มมิให้

เทคอนกรีตต่อกับคอนกรีตซึ่งเทไวแ้ลว้เกิน 30 นาที แต่จะตอ้งทิง้ไวป้ระมาณ 20 ชั่วโมง จึงจะเท

คอนกรตีตอ่ไปได ้

 

หา้มมิใหน้าํคอนกรตีท่ีแข็งตวับา้งแลว้บางสว่น หรอืแข็งตวัทัง้หมด หรอืมีวสัดแุปลกปลอมมาเทปะปน

กนัเป็นอนัขาด 

 

เม่ือเทคอนกรีตลงในแบบหล่อแลว้จะตอ้งแต่งคอนกรีตนั้นใหแ้น่นภายในเวลา 30 นาที นับตั้งแต่

ปล่อยคอนกรีตออกจากเครื่องผสม นอกจากจะมีเครื่องกวนพิเศษสาํหรบัการนีโ้ดยเฉพาะ หรือมี

เครื่องผสมติดรถ ซึ่งเครื่องผสมจะกวนอยู่ตลอด ในกรณีเช่นนัน้ใหเ้พิ่มเวลาไดเ้ป็น 1 ชั่วโมง นบัตัง้แต่

บรรจุซีเมนตเ์ขา้เครื่องผสม ทัง้นีจ้ะตอ้งเทและแต่งใหเ้สร็จภายใน 30 นาที นบัตัง้แต่ปล่อยคอนกรีต

ออกจากเครื่องกวน 

 

จะตอ้งเทคอนกรีตใหใ้กลต้าํแหน่งสดุทา้ยมากท่ีสดุเท่าท่ีจะทาํได ้ เพื่อหลีกเล่ียงการเกิด การแยกแยะ 

อนัเน่ืองจากการโยกยา้ย และการไหลตวัของคอนกรีต ตอ้งระวงัอย่าใชว้ิธีใดๆ ท่ีจะทาํใหค้อนกรีตเกิด

การแยกแยะ หา้มปล่อยคอนกรีตเข้าท่ีจากระยะสูงเกินกว่า 2 เมตร นอกจากจะไดร้ับอนุมัติจาก

วิศวกร 

 

ในกรณีท่ีใชค้อนกรีตเปลือยโดยมีบอรต์า้เป็นผิว จะตอ้งใชเ้ครื่องมือท่ีเหมาะสมดนัหินใหอ้อกจากขา้ง

แบบ เพื่อใหม้อรต์า้ออกมาอยู่ท่ีผิวใหเ้ต็ม โดยไม่เป็นโพรงเม่ือถอดแบบ การทาํใหค้อนกรีตแน่นใหใ้ช้

วิธีสั่นดว้ยเครื่อง หรือกระทุง้เพื่อใหค้อนกรีตหุม้เสริมเหล็กและส่ิงท่ีฝังจนทั่ว และเขา้ไปอดัตามมุม

ต่างๆ จนเต็ม โดยขจดักระเปาะอากาศและขจดักระเปาะหิน อนัจะทาํใหค้อนกรีตเป็นโพรงเป็นหลมุ

เป็นบอ่ หรอืเกิดระนาบ ท่ีไม่แข็งแรงออกใหห้มดสิน้เครื่องสั่นจะตอ้งมีความถ่ีอย่างนอ้ย 7,000 รอบตอ่

นาที และผูท่ี้ใชง้านจะตอ้งมีความชาํนาญเพียงพอ หา้มมิใหมี้การสั่นคอนกรตีเกินขนาด และใชเ้ครื่อง

สั่นเป็นตวัเขยือ้นคอนกรีตใหเ้คล่ือนท่ีจากตาํแหน่งหนึ่งภายในแบบหล่อเป็นอนัขาด ใหจุ้่มและถอด

เครื่องสั่นขึน้ลงตรงๆ ท่ีหลายๆ จดุห่างกนัประมาณ 50 ซม.ในการสั่นแต่ละครัง้จะตอ้งทิง้ระยะเวลาให้

เพียงพอท่ีจะทาํใหค้อนกรีตแน่นตวั แต่ตอ้งไม่เกินไปจนเป็นเหตใุหเ้กิดการแยกแยะ โดยปกติจดุหนึ่ง

ควรจุ่มอยู่ระหวา่ง 5 ถึง 15 วินาที ในกรณีท่ีหนา้ตดัของคอนกรตีบางเกินไปจนไม่อาจแหย่เครือ่งสั่นลง

ไปได ้ก็ใหใ้ชเ้ครื่องสั่นนัน้แนบกบัขา้งแบบ หรือใชว้ิธีอื่นท่ีไดร้บัความเห็นชอบแลว้ สาํหรบัองคอ์าคาร

สงูๆ และหนา้ตดักวา้ง เช่น เสาขนาดใหญ่ ควรใชเ้ครื่องสั่นชนิดเกาะติดกบัขา้งแบบ แต่ทัง้นีแ้บบหลอ่

ตอ้งแข็งแรงพอท่ีจะสามารถรบัความสั่นได ้โดยไม่ทาํใหรู้ปร่างขององคอ์าคารผิดไปจากท่ีกาํหนด 
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จะตอ้งมีเครื่องสั่นคอนกรีตสาํรองอย่างนอ้ยหนึ่งเครื่องประจาํ ณ สถานท่ีก่อสรา้งเสมอในขณะเท

คอนกรตี 

 

9 รอยต่อและสิ่งทีฝั่งในคอนกรีต 

 รอยตอ่ขณะก่อสรา้งของอาคาร 

 ในกรณีท่ีมิไดร้ะบตุาํแหน่งและรายละเอียดของรอยต่อนีใ้นแบบ จะตอ้งจดัทาํและวางในตาํแหน่งซึ่งจะทาํให้

โครงสรา้งเสียความแข็งแรงนอ้ยท่ีสุด และใหเ้กิดรอยรา้วเม่ือเกิดการหดตัวนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้และ

จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากวิศวกร หรอืผูค้วบคมุงานก่อน 

 

 ผิวบนของผนงัและเสาคอนกรีตจะอยู่ในแนวราบ คอนกรตีซึง่เททบัเหนือรอยตอ่ขณะก่อสรา้งท่ีอยู่ในแนวราบ 

จะตอ้งไม่ใชค้อนกรีตสว่นแรกท่ีออกจากเครื่องผสม และจะตอ้งอดัแน่นใหท้ั่ว โดยอดัใหเ้ขา้กบัคอนกรตีซึ่งเท

ไวก้่อนแลว้ 

  

 ในกรณีของผิวทางแนวตัง้ใหใ้ชป้นูทรายในอตัราสว่น 1:1 ผสมนํา้ขน้ๆ ไลท่ี้ผิวใหท้ั่วก่อนท่ีจะเทคอนกรีตใหม่ลง

ไป 

 

 ใหเ้ดินเหล็กเสริมต่อเน่ืองผ่านรอยต่อไป และจะตอ้งใส่สลักและเดือยเอียงตามแต่วิศวกรจะเห็นสมควร 

จะตอ้งจัดใหมี้สลกัลึกอย่างนอ้ย10 เซนติเมตร สาํหรบัรอยต่อในผนังทัง้หมด และระหว่างผนังกับแผ่นพืน้ 

หรอืฐานราก 

 

 ในกรณีท่ีเทคอนกรีตเป็นชัน้ๆ จะตอ้งยึดเหล็กท่ีโผล่เหนือเหล็กแต่ละชัน้ ใหแ้น่นหนาเพื่อป้องกันการเคล่ือน

ตวัของเหลก็เสรมิขณะเทคอนกรตี และในขณะคอนกรตีกาํลงัก่อตวั 

 

 ในขณะคอนกรีตยงัไม่ก่อตวัใหข้จดัฝา้นํา้ปนู และวสัดท่ีุหลดุรว่งออกใหห้มดโดยไม่จาํเป็นตอ้งทาํใหผิ้วหยาบ

อีกแตห่ากไม่สามารถปฏิบติัตามนีไ้ด ้ ก็ใหข้จดัออก โดยใชเ้ครื่องมือหลงัจากเทคอนกรีตแลว้ 24 ชั่วโมงขึน้ไป 

แลว้ใหล้า้งผิวท่ีทาํใหห้ยาบนัน้ดว้ยนํา้สะอาดทนัที ก่อนท่ีจะเทคอนกรีตใหม่ ใหพ้รมนํา้ผิวคอนกรีตท่ีรอยต่อ

ทกุแห่งใหชื้น้แตไ่ม่ใหเ้ปียกโชก 

 

 ถ้าหากตอ้งการหรือไดร้บัความยินยอมจากวิศวกร หรือผูค้วบคุมงาน อาจเพิ่มความยึดหน่วงไดต้ามวิธี

ตอ่ไปนี ้

(1) ใชส้ารผสมเพิ่มเม่ือไดร้บัความเห็นชอบแลว้ 
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(2) ใชส้ารหน่วงท่ีไดร้บัความเห็นชอบแลว้ เพื่อทาํการก่อตวัของมอรต์า้ท่ีผิวใหช้า้ลง แต่หา้มใสม่ากจนไม่

ก่อตวัเลย 

(3) ทาํผิวคอนกรีตใหห้ยาบตามวิธีท่ีไดร้บัการรบัรองแลว้ โดยวิธีทาํใหม้วลรวมโผล่สมํ่าเสมอ ปราศจาก

ฝา้  

นํา้ปนู หรอืเม็ดมวลรวมท่ีหลดุรว่ง หรอืผิวคอนกรตีท่ีชาํรุด 

 

วสัดฝัุงในคอนกรตี 

ก่อนเทคอนกรีตจะตอ้งผังปลอก ไส ้สมอ และวัสดุท่ีฝังอื่นๆ ท่ีจะตอ้งทาํงานต่อในภายหลังใหเ้รียบรอ้ย 

ผูร้บัเหมาช่วงซึ่งทาํงานเก่ียวขอ้งกบังานคอนกรีต จะตอ้งรบัแจง้ลว่งหนา้ เพื่อใหมี้โอกาสท่ีจะจดัวางส่ิงซึ่งจะ

ฝังใหท้นัก่อนเทคอนกรตี 

 

จะตอ้งจัดวางแผ่นกันนํา้ ท่อรอ้ยสายไฟ และส่ิงจะฝังอื่นๆ เขา้ท่ีใหถู้กตาํแหน่งอย่างแน่นอน และยึดให้

แข็งแรงพอท่ีจะไม่ใหเ้กิดการเคล่ือนตวัได ้ สาํหรบัช่องว่างในปลอกไส ้หรือรอ่งสมอ จะตอ้งอดุดว้ยวสัดท่ีุจะ

เอาออกไดง่้ายเป็นการชั่วคราว เพื่อปอ้งกนัมิใหค้อนกรตีไหลไปในช่องวา่งนัน้ 

 

รอยตอ่สาํหรบัพืน้ถนน 

รอยตอ่ทางยาวตลอดจนรอยตอ่สาํหรบักนัการหดและการยดึตวั จะตอ้งอยู่ในตาํแหน่งท่ีกาํหนดไวใ้นแบบ ใน

กรณีท่ีไม่สามารถเทคอนกรีตไดเ้ต็มช่วง จะตอ้งทาํรอยต่อขณะก่อสรา้งขึน้ ในช่วงหนึ่งจะมีรอยต่อขณะ

ก่อสรา้งเกินหนึ่งรอยไม่ได ้และรอยตอ่ดงักลา่วจะตอ้งอยู่ในช่วงกลางแบง่สามสว่นของช่อง 

 

10 การซ่อมผิวทีช่าํรุด 

หา้มปะซ่อมรูรอ้ยเหล็กยึด และท่ีชาํรุดทัง้หมดก่อนท่ีวิศวกรหรือผูแ้ทนวิศวกรจะไดต้รวจสอบแลว้ สาํหรบั

คอนกรีตท่ีเป็นรูพรุนเล็กๆ และชาํรุดเล็กนอ้ย หากวิศวกรลงความเห็นว่าพอท่ีจะซ่อมแซมใหดี้ได ้จะตอ้งสกดั

คอนกรีตท่ีชาํรุดออกใหห้มดจนถึงคอนกรีตดี เพื่อปอ้งกนัมิใหน้ํา้ในมอรต์า้ท่ีจะปะซอ่มนัน้ถกูดดูซมึไปจะตอ้ง

ทาํคอนกรีตบรเิวณท่ีจะปะซ่อมและเนือ้ท่ีบรเิวณโดยรอบเป็นระยะออกมาอย่างนอ้ย 15 ซม. มอรต์า้ท่ีใชเ้ป็น

ตวัประสานจะตอ้งประกอบดว้ยส่วนผสมของซีเมนตห์นึ่งส่วน ต่อ ทรายละเอียด ซึ่งผ่านตะแกรงเบอร ์30 

หนึ่งสว่น ใหล้ะเลง มอรต์า้นีใ้หท้ั่วพืน้ท่ีผิว 

 

ส่วนผสมสาํหรบัใชอุ้ดใหป้ระกอบดว้ยซีเมนต ์1 ส่วนต่อทรายท่ีใชผ้สมคอนกรีต 2.5 ส่วน โดยปริมาตรชืน้

หลวม สาํหรบัคอนกรีตเปลือยภายนอกใหผ้สมซีเมนตข์าวเขา้กับซีเมนตธ์รรมดาบา้ง เพื่อใหส้่วนผสมท่ีปะ

ซ่อมมีสี กลมกลืนกบัสีของคอนกรีตขา้งเคียง ทัง้นีโ้ดยใชว้ิธีทดลองหาส่วนผสมเอาเองใหจ้าํกัดปริมาณของ

นํา้ใหพ้อดีเท่าท่ีจาํเป็นในการยกยา้ย และการปะซ่อมเท่านัน้หลงัจากท่ีนํา้ซึ่งคา้งบนผิวไดร้ะเหยออกจาก
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พืน้ท่ีท่ีจะปะซ่อมแลว้ ใหล้ะเลงชัน้ยึดหน่วงลงบนผิวนัน้ใหท้ั่ว เม่ือชัน้ยึดเหน่ียวนีเ้ริ่มเสียนํา้ ใหฉ้าบมอรต์า้ท่ี

ใชป้ระซ่อมทนัที ใหอ้ดัมอรต์า้ใหแ้น่นโดยทั่วถึงและปาดออกใหเ้นือ้นูนกว่าคอนกรีตโดยรอบเล็กนอ้ย และ

จะตอ้งทิง้ไวเ้ฉยๆอย่างนอ้ย 1 ชั่วโมง เพื่อใหเ้กิดการหดตวัขา้งตน้ก่อนท่ีจะตบแต่งขัน้สุดทา้ย บริเวณท่ีปะ

ซ่อมแลว้ใหร้กัษาใหชื้น้อย่างนอ้ย 7 วนั สาํหรบัผิวคอนกกรีตเปลือยตอ้งรกัษาลายไมแ้บบ หา้มใชเ้ครื่องมือท่ี

เป็นโลหะฉาบเป็นอนัขาด 

ในกรณีท่ีรูพรุนนัน้กวา้งมากหรือลกึจนมองไม่เห็นเหล็ก และหากวิศวกรหรือผูแ้ทนวิศวกรลงความเห็นว่าอยู่

ในวิสยัท่ีจะซ่อมแซมได ้ก็ใหป้ะซอ่มไดโ้ดยใชม้อรต์า้ชนิดท่ีผสมตวัยากนัการหดตวั และผสมดว้ยผงเหลก็เป็น

วสัดแุทนปนูทรายธรรมดา โดยใหป้ฏิบติัตามขอ้แนะนาํของผูผ้ลิตโดยเครง่ครดั 

 

ในกรณีท่ีโพรงใหญ่และลกึมาก หรือเกิดขอ้เสียหายใดๆ เช่นคอนกรีตมีกาํลงัตํ่ากว่ากาํหนด และวิศวกรหรือ             

ผู้ควบคุมงานมีความเห็นว่า อาจทาํให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้อาคารได้ ผู้รับจ้างจะต้องดาํเนินการแก้ไข

ขอ้บกพรอ่งเหลา่นัน้ ตามท่ีวิศวกรไดเ้ห็นชอบดว้ยแลว้ หรือหากวิศวกรหรือผูค้วบคมุงานเห็นว่าเป็นการชาํรุด

จนไม่อาจแกไ้ขใหดี้ได ้อาจสั่งใหท้บุทิง้แลว้สรา้งขึน้ใหม่ โดยผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายในการนีท้ัง้สิน้ 

 

11 การบ่มและการป้องกัน     

 หลงัจากเทคอนกรีตแลว้ และอยู่ในระยะแข็งตวัจะตอ้งป้องกันคอนกรีตนัน้จากอนัตรายท่ีเกิดจากแสงแดด 

ลมแหง้ ฝน นํา้ไหล การเสียดสี และจากการบรรทกุนํา้หนกัเกินสมควร สาํหรบัคอนกรีตท่ีใชป้นูซีเมนตช์นิดท่ี 

1 จะตอ้งรกัษาใหชื้น้ต่อกนัเป็นเวลาอย่างนอ้ย 7 วนั โดยวิธีคลมุดว้ยกระสอบ หรือผา้ใบ หรือขงันํา้ หรือพ่น

นํา้ หรือโดยวิธีท่ีเหมาะสมอื่นๆตามท่ีวิศวกรหรือผูแ้ทนวิศวกรเห็นชอบ สาํหรบัผิวคอนกรีตในแนวตัง้ เช่น เสา 

ผนงั หรือดา้นขา้งของคาน ใหหุ้ม้กระสอบหรือผา้ใบใหเ้หล่ือมซอ้นกัน และรกัษาใหชื้น้โดยใหส่ิ้งท่ีคลมุแนบ

ติดกบัคอนกรีต ในขณะท่ีใชป้นูซีเมนตช์นิดท่ีใหค้วามสงูเรว็ ระยะเวลาการบ่มชืน้ใหอ้ยู่ในวินิจฉัยของวิศวกร

หรอืผูค้วบคมุงาน 

 

12 การทดสอบ 

12.1 การทดสอบแท่งกระบอกคอนกรตี 

ชิน้ตวัอย่างสาํหรบัทดสอบอาจนาํมาจากทุกรถ หรือตามแต่วิศวกรหรือผูค้วบคมุงานจะกาํหนด ทุก

ครัง้ท่ีเทคอนกรีตจะตอ้งเก็บชิน้ตวัอย่างไม่นอ้ยกวา่ 6 ชิน้ สาํหรบัทดสอบท่ี 7 วนั 3 กอ้น และท่ี 28 วนั 

3 กอ้น วิธีเก็บ เตรยีม บม่และทดสอบ ชิน้ตวัอย่างใหเ้ป็นไปตาม “วิธีทาํการบม่ชิน้ตวัอย่างคอนกรตีรบั

แรงอดัและแรงดดั” (ASTM C31) และ “วิธีทดสอบสาํหรบักาํลงัอดัของแท่งกระบอกคอนกรีต” (ASTM 

C39) 

12.2 รายงาน  



โครงการก่อสรา้งศนูยวิ์ทยคีตศิลป์คลองหลวง                                                                    งานวิศวกรรมโครงสรา้ง 
สถาบนัดนตรกีลัยาณิวฒันา มี.ค. 2564 

  

 

                                คส-31 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งส่งรายงานผลการทดสอบกาํลงัอดัของคอนกรีตรวม 3 ชุด สาํหรบัผูว้่าจา้ง 1 ชุดและ

วิศวกร 1 ชดุ รายงานจะตอ้งรวบรวมขอ้มลูตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) วนัท่ีหลอ่ 

(2) วนัท่ีทดสอบ 

(3) ประเภทของคอนกรตี 

(4) คา่การยบุ 

(5) สว่นผสม 

(6) หน่วยนํา้หนกั 

(7) กาํลงัอดั 

- ณ จดุเริม่รา้ว 

- ณ จดุประลยั        

12.3 การทดสอบแนวระดับ ความลาด และความไม่สมํ่าเสมอของพืน้คอนกรีต ในบริเวณอาคารเม่ือ

คอนกรีตแข็งตวัจะตอ้งทาํการตรวจสอบแนว ระดบัความลาด ตลอดจนความไม่สมํ่าเสมอต่างๆ อีก

ครัง้ หาก ณ จุดใดพืน้คอนกรีตสงูกว่าบริเวณขา้งเคียงเกินกว่า 3 มิลลิเมตร จะตอ้งขดัออกแต่ถา้สูง

กวา่นัน้ผูร้บัจา้งจะตอ้งทบุพืน้ช่วงนัน้ออก แลว้หลอ่ใหม่โดยตอ้งอแอกคา่ใชจ้่ายเองทัง้หมด 

12.4 การทดสอบความหนาของพืน้คอนกรตีในบรเิวณอาคาร 

ผูว้่าจา้ง วิศวกร หรือผูค้วบคมุงาน อาจกาํหนดใหก้ารทดสอบความหนาของพืน้คอนกรตี โดยวิธีเจาะ

เอาแก่นไปตรวจตามวิธีของ ASTM C174 ก็ได ้หากปรากฏวา่ความหนาเฉล่ียนอ้ยกว่าท่ีกาํหนดเกิน 3 

มิลลิเมตร วิศวกรจะเป็น ผูต้ดัสินวา่พืน้นัน้มีกาํลงัพอจะรบันํา้หนกับรรทกุตามท่ีคาํนวณออกแบบไวไ้ด้

หรือไม่ หากวิศวกรออกความเห็นว่าพืน้นัน้ไม่แข็งแรงพอท่ีรบันํา้หนกับรรทกุ ตามท่ีคาํนวณออกแบบ

ไวไ้ด ้ผูร้บัจา้งจะตอ้งทบุออกแลว้เทคอนกรตีใหม ่โดยจะไม่เรยีกรอ้งคา่ใชจ้่ายเพิ่มจากผูว้า่จา้งไม่ได ้

 

13 การประเมินผลการทดสอบกาํลังอัด 

 คา่เฉล่ียของผลการทดสอบชิน้ตวัอย่างสามชิน้ตวัอย่างหรอืมากกวา่ซึง่บม่ในหอ้งปฏิบติังาน จะตอ้งไม่ตํ่ากวา่

คา่ท่ีกาํหนด และจะตอ้งไม่มีคา่ใดๆตํ่ากวา่รอ้ยละ 80 ของคา่กาํลงัอดัตามท่ีกาํหนด 

 

 หากกาํลงัอดัมีค่าตํ่ากว่าท่ีกาํหนด อาจจาํเป็นตอ้งเจาะเอาแก่นคอนกรีตไปทาํการทดสอบ การทดสอบแก่น

คอนกรีตจะตอ้งปฏิบติัตาม“วิธีเจาะและทดสอบแก่นคอนกรีตท่ีเจาะและคานคอนกรีตท่ีเล่ือยตดัมา”(ASTM 

C24) การทดสอบแก่นคอนกรตีตอ้งกระทาํในสภาพผึ่งแหง้ในอากาศ 

 

 องคอ์าคารหรือพืน้ท่ีคอนกรีตส่วนใดท่ีวิศวกร หรือผูค้วบคมุงานพิจารณาเห็นชอบว่าไม่แข็งแรงพอใหเ้จาะ

แก่นอย่างนอ้ยสามกอ้น จากแต่ละองคอ์าคารหรือพืน้ท่ีนัน้ๆ ตาํแหน่งท่ีเจาะแก่น วิศวกรหรือผูค้วบคมุงาน
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เป็นผูก้าํหนด กาํลงัของแก่นท่ีไดจ้ากแต่ละองคอ์าคาร หรือพืน้ท่ีจะตอ้งมีค่าเฉล่ียเท่ากบั หรือสงูกว่ารอ้ยละ 

90 ของกาํลงัท่ีกาํหนดจงึจะถือวา่ใชไ้ด ้จะตอ้งอดุรูซึง่เอาแก่นออกมาตามวิธีในขอ้ 14.4 

 หากผลการทดสอบแสดงใหเ้ห็นว่าคอนกรีตมีความแข็งแรงไม่พอ ผูร้บัเหมาจะตอ้งเสนอวิธีการแกไ้ข โดย

ไดร้บัความเห็นชอบจากวิศวกรหรือผูค้วบคุมงาน สาํหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จากการนี ้ผูร้บัเหมาจะเป็น

ผูร้บัผิดชอบทัง้สิน้ และจะเป็นเหตยืุดเวลาการก่อสรา้งมิได ้

  

 ชิน้ส่วนตวัอย่างแท่งคอนกรีต อาจใชล้กูบาศกข์นาด 15 x 15 x 15 เซนติเมตรแทนได ้โดยใหเ้ปรียบเทียบค่า

กาํลงัอดัตามมาตรฐาน สาํหรบัอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ ของสมาคมวิศวกรรมสถานแหง้ประเทศไทยฯ 

 

14 นํา้ยาผสมคอนกรีต และวัสดุอุดซ่อมคอนกรีต 

คอนกรตีท่ีจาํเป็นตอ้งมีสารเคมีผสม เพื่อเพิ่มคณุสมบติัใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านใหใ้ชต้ามท่ีระบทุา้ยนี ้

14.1 นํา้ยาผสมคอนกรตีเพื่อการหน่วงเวลาการก่อตวั 

Daratard, Plastocrete – VZ, Febflow Retarding 

14.2 นํา้ยาผสมคอนกรตีเพื่อเรง่การก่อตวั 

Darex Wada, Plastocrete – HL, Febflow Accelerating, Febsilp 200 

 

14.3 นํา้ยาผสมคอนกรตีเพื่อปอ้งกนัการรั่วซมึ 

Htdratile WR Liquid, Plastocrete – N, Febproof RMC 

14.4 งานคอนกรีตท่ีจาํเป็นตอ้งซอ่ม เพื่อใหค้ณุภาพของคอนกรีตสามารถรบัแรงตามท่ีออกแบบไวห้รือเป็น

ฐานสาํหรบัรองรบัแท่นเครื่อง หรอืแผ่นเหลก็รองเสา คาน ใหใ้ชว้สัดตุามท่ีระบทุา้ยนี ้

(1) ประเภท NonShrink Grout 

Sika Grout, Embeco 167, Febexpan, Darareld – C 

(2) สาร Epoxy 

Thiopxy 64, Sikadur 32, Febweld 

 

หากผูร้บัจา้งประสงคจ์ะใชว้ิธีอื่นท่ีมีคุณสมบัติเทียบเท่าท่ีกาํหนดใหผู้ร้บัจา้งจัดส่งเอกสารรายละเอียดทัง้ 

พรอ้มผลการทดสอบใหว้ิศวกร หรือผูค้วบคุมงานตรวจสอบและอนุมัติก่อนนาํไปใช ้การใชว้ัสดุดังกล่าว

ขา้งตน้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้แนะนาํของผูผ้ลิตทกุประการโดยเครง่ครดั 
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หมวดที ่ 6.  งานโลหะและเหล็กรูปพรรณ 
 

1. ทั่วไป 

1.1 “กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ” ท่ีระบไุวใ้นหมวดอื่นใหน้าํมาใชก้บัหมวดนีด้ว้ย 

1.2 บทกาํหนดสว่นนีค้ลมุถึงเหลก็รูปพรรณทกุชนิด 

1.3 รายละเอียดเก่ียวกบัเหล็กรูปพรรณซึ่งมิไดร้ะบใุนแบบและบทกาํหนดนีใ้หถื้อปฏิบติัตาม “มาตรฐาน

สาํหรบัอาคารเหลก็รูปพรรณ” ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

1.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งใชเ้หลก็ท่ีผลิตภายในประเทศไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 90 ของปรมิาณเหลก็ท่ีตอ้งใชท้ัง้หมด 

 

 

2. วัสดุ 

เหล็กรูปพรรณทัง้หมดจะตอ้งมีคณุสมบติัสอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมท่ี มอ.ก.116-2517  

หรอื ASTM หรอื JIS ท่ีเหมาะสม 

 

3. การกองเก็บวัสด ุ

การเก็บเหล็กรูปพรรณทัง้ท่ีประกอบแลว้และยังไม่ไดป้ระกอบจะตอ้งเก็บไวบ้นยกพืน้เหนือพืน้ดินจะตอ้ง

รกัษาเหลก็ใหป้ราศจากฝุ่ น หรอืส่ิงแปลกปลอมอื่นๆ และตอ้งระวงัรกัษาอย่าใหเ้หลก็เป็นสนิม 

 

4. การต่อ 

รายละเอียดในการตอ่ใหเ้ป็นไปตามท่ีระบใุนแบบทกุประการ 

 

5. รูและช่องเปิด 

การเจาะหรือตดัหรือกดทะลใุหเ้ป็นรู ตอ้งกระทาํตัง้ฉากกบัผิวของเหล็ก และหา้มขยายรูดว้ยความรอ้นเป็น

อันขาด ในเสาท่ีเป็นเหล็กรูปพรรณซึ่งติดต่อกับคานค.ส.ล. จะตอ้งเจาะรูไวใ้หเ้หล็กเสริมในคานคอนกรีต

สามารถลอดได ้สภาพรูจะตอ้งเรียบรอ้ย ปราศจากรอยขาด หรือแหว่ง ขอบรูซึ่งคมและย่ืนเล็กนอ้ยอนัเกิด

จากการเจาะดว้ยสว่าน ใหข้จัดออกใหห้มดดว้ยเครื่องมือโดยลบมุม 2 ม.ม. นอกจากรูสลกัเกลียวจะตอ้ง

เสริมเหล็ก ซึ่งมีความหนาไม่นอ้ยกว่าความหนาขององคอ์าคารท่ีเสริมนัน้รู หรือช่องเปิดภายในของแหวน

จะตอ้งเท่ากบัช่องเปิดขององคอ์าคารท่ีเสรมินัน้ 

 

6. การประกอบและยกตดิตัง้ 

6.1 แบบขยาย 

ก่อนจะทาํการประกอบเหล็กรูปพรรณทกุชิน้ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่แบบขยายต่อวิศวกร หรือผูค้วบคมุงาน

เพื่อรบัความเห็นชอบ 
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(1) จะตอ้งทาํแบบท่ีสมบูรณ์แสดงรายละเอียดเก่ียวกับการตัดต่อ ประกอบ และการติดตั้งรูสลกั

เกลียว รอยเช่ือมและรอยตอ่ท่ีจะกระทาํในโรงงาน 

(2) สญัลกัษณต์า่งๆ ท่ีใชจ้ะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

(3) จะตอ้งมีสาํเนาเอกสารบญัชี วสัด ุและวิธีการยกติดตัง้ ตลอดจนการยดึโยงชั่วคราว 

6.2 การประกอบและยกติดตัง้ 

(1) ใหพ้ยายามประกอบท่ีโรงงานใหม้ากท่ีสดุเท่าท่ีจะทาํได ้

(2) การตดัเฉือน ตดัดว้ยไฟฟ้า สกดั และกดทะล ุตอ้งกระทาํอย่างละเอียดและประณีต 

(3) องคอ์าคารท่ีวางทบักนั จะตอ้งวางใหแ้นบสนิทเต็มหนา้ 

(4) การติดตวัเสริมกาํลงัและองคอ์าคารยึดโยงใหก้ระทาํอย่างประณีต สาํหรบัตวัเสริมกาํลงัท่ีติด

แบบอดัแน่น ตอ้งติดใหส้นิทจรงิๆ 

(5) รายละเอียดใหเ้ป็นไปตาม “มาตรฐานสาํหรบัอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของสมาคมวิศวกรรม

สถานแห่งประเทศไทยฯ ท่ี 1003 – 18 ทกุประการ 

(6) หา้มใชว้ิธีเจาะรูดว้ยไฟฟ้า จะตอ้งแก้แนวต่างๆ ใหต้รงตามแบบ รูท่ีเจาะไวไ้ม่ถูกตอ้ง ฯลฯ 

จะตอ้งอดุใหเ้ต็มดว้ยวิธีเช่ือมและเจาะรูใหม่ใหถ้กูตอ้ง 

(7) ไฟท่ีใชต้ดั ควรมีเครื่องมือกลเป็นตวันาํ 

(8) การเช่ือม 

- ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน AWS สาํหรบัการเช่ือมในงานก่อสรา้งอาคาร 

- ผิวหนา้ท่ีจะทาํการเช่ือมจะตอ้งสะอาด ปราศจากสะเก็ดรอ่น ตะกรนั สนิม ไขมนั สี และ

วสัดแุปลกปลอมอื่นๆ ท่ีจะทาํใหเ้กิดผลเสียตอ่การเช่ือมได ้

- ในระหว่างการเช่ือมจะต้องยึดชิน้ส่วนท่ีจะเช่ือมติดกันให้แน่นเพื่อให้ผิวแนบสนิท 

สามารถทาสีอดุไดโ้ดยง่าย 

- หากสามารถปฏิบติัไดใ้หพ้ยายามเช่ือมในตาํแหน่งราบ 

- ใหว้างลาํดบัการเช่ือมใหดี้ เพื่อหลีกเล่ียงการบิดเบีย้วและหน่วยแรงตกคา้งในระหว่าง

ขัน้ตอนการเช่ือม 

- ในการเช่ือมแบบชน จะตอ้งเช่ือมในลักษณะท่ีจะใหไ้ดร้อยเช่ือมท่ีสมบูรณ์ โดยมิใหมี้

กระเปาะตะกรนัขงัอยู่ ในกรณีนีอ้าจใชว้ิธีลบมมุตามขอบ หรอื Backing Plate ก็ได ้

- ชิน้ส่วนท่ีจะต่อเช่ือมแบบแทบ จะตอ้งวางใหใ้กลช้ิดกนัท่ีสดุเท่าท่ีจะทาํไดแ้ละไม่ว่ากรณี

ใดจะตอ้งห่างกนัไม่เกิน 6 มิลลิเมตร 

- ช่างเช่ือมจะต้องใช้ช่างเช่ือมท่ีมีความชํานาญเท่านั้น และเพื่อเป็นการพิสูจน์ถึง

ความสามารถจะมีการทดสอบความชาํนาญของช่างเช่ือมทกุคน 

 

7. งานสลักเกลียว 
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7.1 การตอกสลกัเกลียวจะตอ้งกระทาํดว้ยความประณีต โดยไม่ใหเ้กลียวเสียหาย 

7.2 ตอ้งแน่ใจวา่ผิวรอยตอ่เรยีบ และผิวท่ีรองรบัจะตอ้งสมัผสักนัเต็มหนา้ก่อนท่ีจะทาํการขนัเกลียว 

7.3 ขนัรอยตอ่ดว้ยสลกัเกลียวใหแ้น่น โดยใชก้ญุแจปากตายท่ีถกูขนาด 

7.4 เม่ือขนัสลกัเกลียวแน่นแลว้ ใหท้บุปลายเกลียวเพื่อมิใหแ้ปน้ปลายสลกัเกลียวคลายตวั 

 

 

8. การต่อและการประกอบในสนาม 

8.1 ใหป้ฏิบติัตามท่ีระบใุนแบบขยาย และคาํแนะนาํในการยกติดตัง้โดยเครง่ครดั 

8.2 คา่ผิดพลาดท่ียอมให ้ใหถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานสากล 

8.3 จะตอ้งทาํนั่งรา้น คํา้ยนั ยึดโยง ฯลฯ ใหเ้พียงพอท่ีจะยึดโครงสรา้งใหแ้น่นหนาอยู่ในแนว และตาํแหน่ง

ท่ีถกูตอ้ง เพื่อความปลอดภยัตอ่ผูป้ฏิบติังานจนกวา่งานประกอบจะเสรจ็เรยีบรอ้ย และแข็งแรงดีแลว้ 

8.4 หมดุ ใหใ้ชส้าํหรบัยดึชิน้สว่นตา่งๆเขา้หากนั โดยมิใหเ้หลก็เกิดการบิดเบีย้วเท่านัน้ 

8.5 หา้มใชว้ิธีตดัดว้ยแก๊สเป็นอนัขาด นอกจากไดร้บัการอนมุติัจากวิศวกรหรอืผูแ้ทนวิศวกร 

8.6 สลกัเกลียวยดึและสมอ ใหต้ัง้โดยใชแ้บบนาํเท่านัน้ 

8.7 แผ่นรองรบั 

- ใชต้ามท่ีกาํหนดในแบบขยาย 

- ใหร้องรบัและปรบัแนวดว้ยล่ิมเหลก็ 

- หลงัจากไดย้กติดตัง้เสร็จแลว้ ใหอ้ดัมอรต์า้ชนิดท่ีไม่หดตวัและใชผ้งเหล็กเป็นมวลรวมใตแ้ผ่น

รองรบัใหแ้น่น แลว้ตดัขอบล่ิมใหเ้สมอกบัขอบของแผ่นรองรบัโดยทิง้สว่นท่ีเหลือไว ้

 

9. การป้องกันเหล็กมิใหผุ้กร่อน 

9.1 เกณฑก์าํหนดทั่วไป 

งานนีห้มายรวมถึงการทาสี และปอ้งกนัการผกุรอ่นของงานเหล็กใหต้รงตามบทกาํหนดและแบบ และ

ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของสญัญานีท้กุประการ 

9.2 ผิวท่ีจะทาสี 

(1) การทาํความสะอาด 

- ก่อนจะทาสีบนผิวใดๆยกเวน้ท่ีอาบโลหะ จะตอ้งขัดผิวใหส้ะอาดโดยใชเ้ครื่องมือ เช่น 

จานคารบ์อรนัดมั หรอืเครื่องมือชนิดอื่นท่ีเหมาะสมจากนัน้ใหข้ดัดว้ยแปรงลวดเหลก็ และ

กระดาษทราย เพื่อขจดัเศษโลหะท่ีหลดุรอ่นออกใหห้มดแต่ตอ้งพยายามหลีกเล่ียงการใช้

เครื่องขดัลวดเป็นระยะเวลานาน เพราะอาจทาํใหเ้นือ้โลหะไหม ้

- สาํหรบัรอยเช่ือมและผิวเหล็กท่ีไดร้บัความกระทบกระเทือนจากการเช่ือมจะตอ้งเตรียม

ผิวหรบัทาสีใหม่เช่นเดียวกบัผิวทั่วไปตามวิธีในขอ้ (1.1) 
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- ทนัทีก่อนท่ีจะทาสีครัง้ต่อไป ใหท้าํความสะอาดผิวซึ่งทาสีไวก้่อน หรือผิวท่ีฉาบไวจ้ะตอ้ง

ขจดัสีท่ีร่อนหลดุและสนิมออกใหห้มด และจะตอ้งทาํความสะอาดพืน้ท่ีส่วนท่ีถูกนํา้มนั

และไขตา่งๆ แลว้ปลอ่ยใหแ้หง้สนิทก่อนจะทาสีทบั 

(2) การทาสี 

หากมิไดร้ะบเุป็นอย่างอื่น งานเหล็กรูปพรรณท่ี Expose ทัง้หมดใหท้าสีรองพืน้ดว้ยสีกนัสนิม

ตามขัน้ตอนดงันี ้

- รองพืน้ดว้ยสี Rust –Oleum No. X – 60 หนาไม่นอ้ยกวา่ 0.2 ม.ม. 

- เม่ือสีชั้นแรกแห้งแลว้ ให้ทาชั้นท่ีสองด้วยสี Rust - Oleum No. X - 960หนาไม่น้อยกว่า     

0.2 ม.ม. 

- เม่ือสีชัน้ท่ีสองแหง้แลว้ใหท้าสีชัน้ท่ีสามดว้ยสี Rust–Oleum New Colour Horizons หนา

ไม่นอ้ยกว่า 0.2 ม.ม สาํหรบัสีท่ีหุม้สีรองพืน้ ใหใ้ชสี้ประเภท Synthetic Alkyd Resin โดย

เฉดสีจะเลือกในขณะก่อสรา้ง โดยผูร้บัจา้งตอ้งขออนมุติัอีกครัง้หนึ่ง 
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หมวดที ่ 7.  พืน้คอนกรีตอัดแรงในที ่
 

1. ทั่วไป 

 งานคอนกรีตอดัแรงในท่ีสาํหรบัโครงการนีเ้ป็นระบบอดัแรงในท่ีโดยใชเ้หล็กแรงดึงสงูประเภทไม่ยึดเกาะกับ

ผิวคอนกรีต (Unbonded System) หรือชนิดยึดเกาะกับผิวคอนกรีตดว้ยการอัดนํา้ปูน (Bonded System) 

ตามท่ีระบไุวใ้นแบบและเสรมิดว้ยเหลก็เสรมิคอนกรตีเฉพาะแห่งตามรายละเอียดท่ีไดร้ะบไุวใ้นแบบก่อสรา้ง 

 

2. คอนกรีต 

 ขอ้กาํหนดทั่วไปของงานคอนกรตีอดัแรงในท่ีใหย้ดึถือตาม “หมวดงานคอนกรตี” โดยมีขอ้กาํหนดเพิ่มเติมของ

งานคอนกรตีอดัแรงในท่ีดงันีคื้อ 

2.1 กาํลงัอดัของคอนกรีตจะตอ้งเป็นคอนกรตีผสมใหม่ตามอตัราสว่นท่ีอนมุติัใหใ้ชง้านและตอ้งมีคา่กาํลงั

อดัประลยัเฉล่ียจากการทดสอบแท่งคอนกรตีทรงกระบอกมาตรฐาน 15 x 30 ซม. (ครัง้ละอย่างนอ้ย 5 

แท่ง) ไม่ตํ่ากว่าท่ีกาํหนดไวนี้ข้ณะถ่ายแรง (At Transfer) กาํลงัอดัแท่งคอนกรีตทรงกระบอกไม่นอ้ย

กวา่ 240 กก./ตร.ซม. อายแุท่งคอนกรตีตวัอย่าง 28 วนั กาํลงัอดัแท่งคอนกรตีทรงกระบอกไม่นอ้ยกวา่   

320 กก./ตร.ซม. 

2.2 การสุ่มตัวอย่างและทดสอบผูร้บัหมาตอ้งเก็บตัวอย่างแท่งคอนกรีตไวเ้พื่อทาํการทดสอบกาํลังอัด

ประลยัโดยเก็บจากคอนกรีตท่ีนาํมาเทหล่ออย่างนอ้ย 1 ตัวอย่างต่อปริมาตรคอนกรีต 6 ลูกบาศก์

เมตรหรอืเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 10 ตวัอย่างตอ่การเทคอนกรตีเป็นพืน้ท่ี 300 ตารางเมตร การนบัอายุ

ของคอนกรตีใหน้บัจากวนัสดุทา้ยของการเทคอนกรตีในแตล่ะบรเิวณพืน้ท่ีซึง่จะทาํการดงึเหลก็อดัแรง 

 

3. เหล็กแรงดงึสูงและอุปกรณ,์ เหล็กเสริมทั่วไป (mild steel) 

 เหล็กแรงดึงสูงต้องเป็นชนิด  Seven-Wire Stress Relieved Strand มีคุณสมบัติตาม  ASTM A416-74 

ประเภท Low Relaxation ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 12.7 มม. (½ นิว้) เนื ้อท่ีหน้าตัด 98.71 ตร.มม. 

Grade 270 มีแรงดงึประลยัไม่ตํ่ากวา่เสน้ละ 18,760 กิโลกรมั 

 

 เฉพาะระบบ Unbonded System สารเคลือบกันการกัดกร่อนจะตอ้งเป็นจารบีชนิดพิเศษเคลือบผิวของ

Strandเพื่อปอ้งกนัการกดักรอ่นเนือ้ลวดเหลก็และตอ้งมีวสัดหุ่อหุม้ภายนอกเพื่อปอ้งกนัการรั่วซมึของนํา้ปนู 

 

 สมอยึดเหลก็แรงดงึสงู (Anchorage) ตอ้งมีความสามารถในการรบัแรงไดไ้ม่นอ้ยกว่า 95 เปอรเ์ซ็นตข์องแรง

ดงึประลยัของลวดเหลก็แรงดงึสงู 
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 วัสดุตามข้อนี ้ผู้รับเหมาต้องส่งตัวอย่างมาให้วิศวกรหรือผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนจึงจะดาํเนินการได้

รายละเอียดทั่วไปสาํหรบังานคอนกรีตอดัแรงในท่ีซึ่งไม่ไดร้ะบุในแบบหรือส่วนซึ่งจะตอ้งเพิ่มเติมเน่ืองจาก

ลกัษณะวิธีการก่อสรา้งของผูร้บัเหมาผูร้บัเหมาจะตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้า่ยและนาํเสนอรายละเอียดใหว้ิศวกร

อนมุติั  

 ขอ้กาํหนดสาํหรบัเหลก็เสรมิ (Mild Steel) ใหย้ดึถือตาม “หมวดเหลก็เสรมิคอนกรตี” 

 

4. ทอ่หุม้ลวดคอนกรีต (SHEATING) 

 ระบบ Bonded System ท่อหุ้มจะต้องคงรูปร่างและคงทนไม่เสียหายในขณะก่อสรา้งไม่มีปฏิกิริยากับ

คอนกรตีและไม่เส่ือมสลายตวัท่อหุม้สามารถจะถ่ายแรงจากวสัดซุึง่ Grout ไปยงัคอนกรตีโดยรอบไดแ้ละตอ้ง

ป้องกันการไหลเขา้ของนํา้ปูนจากคอนกรีตพืน้ไดเ้ป็นอย่างดีผูร้บัเหมาตอ้งส่งค่า Friction Coefficient และ 

Wobble Coefficient เพื่อขออนมุติั 

 

5. BAR CHAIR 

 Bar Chair จะตอ้งเป็นเหล็กและมีความแข็งแรงเพียงพอในการรบันํา้หนกัของกลุ่มลวดเหล็กและนํา้หนกัอื่นๆ

ซึ่งอาจเกิดขึน้ในขณะทาํงานหรือเทคอนกรีตและจะตอ้งมีวสัดุรองท่ีขาของ Bar Chair เพื่อมิใหข้าของ Bar 

Chair สมัผสักบัผิวของไมแ้บบโดยตรงเพราะอาจทาํใหเ้กิดสนิมบรเิวณขาในภายหลงั 

 

6. แบบหล่อคอนกรีตอดัแรงในทีแ่ละการถอดแบบ 

 ขอ้กาํหนดทั่วไปของแบบหล่อคอนกรีตอัดแรงในท่ีใหย้ึดถือตาม “หมวดงานแบบหล่อ” โดยมีขอ้กาํหนด

เพิ่มเติมเฉพาะของงานคอนกรตีอดัแรงในท่ีดงันีคื้อ 

 

 การถอดไมแ้บบพืน้จะถอดไดต้อ่เม่ือผูค้วบคมุงานไดอ้นมุติัแลว้โดยคอนกรีตบรเิวณนัน้ตอ้งมีกาํลงัอดัประลยั

ทดสอบไม่ตํ่ากว่า 240 กก./ตร.ซม. ส่วนคํา้ยันจะถอดไดก็้ต่อเม่ือคอนกรีตในแผ่นพืน้มีกาํลงัอัดสูงกว่าค่า

กาํลงัท่ีกาํหนดไวเ้ม่ืออายุ 28 วนัลาํดบัขัน้ตอนการถอดคํา้ยนัจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากวิศวกรหรือผู้

ควบคมุงานเสียก่อน 

 

 ไม่วา่กรณีใดๆก็ตามจะมีนํา้หนกับรรทกุบนแผ่นพืน้มากกวา่นํา้หนกับรรทกุจรท่ีออกแบบไวไ้ม่ได ้

 

7. การเทคอนกรีตและการบ่มคอนกรีต 

 การเทคอนกรีตจะตอ้งเทใหเ้สร็จเรียบรอ้ยตามแผนงานท่ีกาํหนดไวโ้ดยความเห็นชอบของผูค้วบคุมงาน

รอยตอ่ท่ีหยดุเทคอนกรตีจะตอ้งอยู่ท่ีตาํแหน่ง L/4 โดย L คือช่วง Span 
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 ผิวคอนกรีตทุกดา้นจะตอ้งเปียกชืน้อยู่ตลอดเวลา 7 วันหลังจากการเทคอนกรีตเป็นอย่างน้อยผิวบนของ

คอนกรีตจะตอ้งคลมุดว้ยกระสอบทนัทีท่ีการแต่งผิวหนา้เสร็จสิน้ลงในช่วงเวลาวนัท่ี 8-12 หลงัการเทคอนกรีต

คอนกรีตจะตอ้งไดร้บัการฉีดใหเ้ปียกอย่างสมํ่าเสมอตามกาํหนดของผูค้วบคมุงานนํา้ท่ีใชใ้นการบ่มคอนกรีต

จะตอ้งเป็นนํา้สะอาด 

 

 การสกดัเจาะพืน้คอนกรตีอดัแรงจะกระทาํไดต้อ่เม่ือไดร้บัความยินยอมจากวิศวกรเสียก่อน 

 

8. การวาง Tendons และการตดิตัง้Anchorage 

8.1 การวาง Tendons จะตอ้งวางในลกัษณะท่ีแสดงไวใ้นแบบทัง้ตาํแหน่งและระดบัซึ่งผูร้บัเหมาไดเ้ขียน

เป็น Shop Drawing ใหว้ิศวกรอนมุติัแลว้เท่านัน้โดยยอมใหมี้ความคลาดเคล่ือนไปจากตาํแหน่งท่ีระบุ

ไวไ้ม่เกินดงันี ้

 แนวราบ  =  20  มม. 

 แนวด่ิง  =   4  มม. 

Tendon ตอ้งวางบนท่ีรองรบัซึ่งมีความแข็งแรงพอท่ีจะคงอยู่ในตาํแหน่งเดิมตลอดระยะเวลาการ

ทาํงาน 

8.2 Anchorageจะตอ้งวางตรงตาํแหน่งท่ีระบไุวโ้ดยยึดติดแน่นกบัท่ีไม่เคล่ือนไปจากตาํแหน่งขณะเทและ

เขย่าคอนกรตี 

 

9. การอัดแรงคอนกรีต 

ผูร้บัเหมาตอ้งจดัหาอปุกรณแ์ละเครื่องมือประกอบการอดัแรงโดยพรอ้มมลูการอดัแรงจะตอ้งทาํโดยแม่แรงท่ี

ไดร้บัการอนมุติัแลว้จากวิศวกรหากเป็นแม่แรงชนิด Hydraulic จะตอ้งมีสว่นประกอบของ Calibration Chart 

ซึง่ไดร้บัอนมุติัจากวิศวกรแลว้ 

 การอดัแรงคอนกรีตจะทาํไดต้อ่เม่ือคอนกรีตกาํลงัอดัประลยัไมต่ ํ่ากว่า 240 กก./ตร.ซม. เม่ือทดสอบดว้ยกอ้น

ตวัอย่างรูปทรงกระบอกและผูท่ี้ทาํการอดัแรงตอ้งเป็นผูมี้ความรูแ้ละประสบการณม์าอย่างเพียงพอ 

 

 ก่อนการทาํการอดัแรงผูร้บัเหมาจะตอ้งเสนอแผนการอดัแรงลาํดบัของการทาํงานแรงดงึของแม่แรงท่ีตอ้งการ

และระยะยดึของลวดเหลก็แรงดงึสงูใหว้ิศวกรผูอ้อกแบบเพื่อการตรวจสอบและอนมุติั 

 

 ในระหว่างการอดัแรงผูร้บัเหมาจะตอ้งบนัทกึขอ้มลูของการอดัแรงตา่งๆเช่นแรงดงึในแม่แรงระยะยดึของลวด

เหล็กแรงดึงสูงเป็นตน้เพื่อเสนอใหว้ิศวกรดาํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งหลังการอัดแรงท่ีไดร้ับการ

ตรวจสอบความถกูตอ้งจากวิศวกรแลว้ปลายลวดเหล็กแรงดึงสงูจะตอ้งตดัออกดว้ยใบตดัหา้มใชค้วามรอ้น

สงูในการตดัเด็ดขาด 
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 ผูร้บัเหมาตอ้งทาหรือพ่น Anchorage ดว้ยสีกนัสนิมขอบพืน้คอนกรตีอดัแรงเม่ือทาํการอดัแรงเสรจ็เรียบรอ้ย

แลว้ตอ้งอดุแต่งขอบพืน้ซึ่งเวน้รอ่ง Anchorage ไวแ้ละบริเวณท่ีใชเ้ครื่องดึงปลายลวดอีกดา้นหนึ่งใหอ้ดุแต่ง

ดว้ยปูนซีเมนตผ์สมทรายในอัตราส่วน 1:1 ในกรณีท่ีจาํเป็นผู้ควบคุมงานจะกาํหนดใหผู้้รับจา้งใช ้Non-

Shrinkage Compound ผสมในปนูทรายอดุขอบพืน้ดว้ย 

 

10. การอัดนํา้ปูน (เฉพาะระบบ Bonded) 

 ก่อนดาํเนินการอดันํา้ปนูจะตอ้งมีการตรวจสอบการอดุปิดหวั Anchorage ว่าไม่มีรอยรั่วและจะตอ้งมีการอดั

ลมเข้าไปในท่อเพื่อทดสอบว่าท่อมีความสะอาดและไม่อุดตันโดยปกติการอัดนํ้าปูนจะอัดท่ีความดัน

ประมาณ 5 กก./ซม.2 การอดันํา้ปนูจะตอ้งดาํเนินไปจนกระทั่งความเขม้ขน้ของนํา้ปนูท่ีไหลออกใกลเ้คียงกบั

นํา้ปูนท่ีไหลเขา้หลงัจากนั้นจะตอ้งทาํการรกัษาระดับความดันท่ี 5 กก./ซม.2 เป็นระยะเวลา 0.5 นาทีเพื่อ

ทดสอบว่าไม่มีการรั่วไหลของนํา้ปนูหากมีการติดขดัระหว่างการอดันํา้ปนูจะตอ้งทาํการลา้งนํา้ปนูออกดว้ย

นํา้ทนัทีและทาํการแกไ้ขจดุบกพรอ่งหลงัจากนัน้ใหล้า้งท่อดว้ยนํา้ปนูอีกครัง้หนึ่งก่อนท่ีจะเริ่มอดันํา้ปนูใหม่

ผูร้บัเหมาตอ้งสง่ Mix ของ Grout และวิธีการทดสอบขออนมุติัก่อน 
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หมวดที ่ 8.  พืน้คอนกรีตสาํเร็จรูป 

 
1. ทั่วไป 

 พืน้สาํเร็จรูป หมายถึง พืน้คอนกรีตอดัแรงหล่อสาํเร็จจากโรงงาน ไดม้าตรฐานตามกาํหนดในมาตรฐานของ

สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม หรอืตามท่ีผูอ้อกแบบรบัรอง 

 

2. วัสดุ 

พืน้สาํเรจ็รูปจะตอ้งประกอบดว้ยคณุสมบติัของวสัดตุา่งๆ ท่ีใชด้งัตอ่ไปนีคื้อ 

2.1 คอนกรตี 

กําลังอัดประลัยแท่งกระบอกมาตรฐานเม่ืออายุครบ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 350 กก./ตร.ซม. กําลัง

คอนกรตีแท่งกระบอกมาตรฐานเม่ือถ่ายแรงอดั ไม่นอ้ยกวา่ 250 กก./ตร.ซม. 

2.2 เหลก็เสรมิอดัแรง 

จะตอ้งเป็นลวดเหลก็ดงึสงูท่ีมีกาํลงัรบัแรงดงึประลยั ไม่ตํ่ากวา่ 17,500 กก./ตร.ซม. 

 

3. คอนกรีตทบัหน้า 

 ตอ้งมีกาํลงัอดัประลยัของแท่งคอนกรตีตวัอย่าง ไม่ตํ่ากวา่ 210 กก./ตร.ซม. 

 

4. ความสามารถในการรับนํา้หนักบรรทุก 

 ผูร้บัจา้งหรือผูข้ายพืน้สาํเร็จรูปท่ีกาํหนดในอาคารนี ้จะตอ้งแสดงรายการคาํนวณ หรือผลการทดลองจาก

สถาบันท่ีเช่ือถือได้ว่า พืน้สาํเร็จรูปมีความสามารถในการรับนํ้าหนักบรรทุก โดยมีส่วนปลอดภัยตาม

มาตรฐานในขอ้บญัญติัของกรุงเทพมหานคร ในขัน้ตอนตา่งๆ ของการประกอบและติดตัง้ได ้

 

5. ความหนาของพืน้สาํเร็จรูป 

 พืน้สาํเร็จรูปจะตอ้งมีความหนาสมํ่าเสมอ ผูร้บัจา้งหรือผูผ้ลิตจะตอ้งตรวจสอบแบบก่อสรา้ง และปรบัความ

ยาวหรอืความหนาของพืน้สาํเรจ็รูปในตาํแหน่งท่ีวางบนคาน ใหเ้หมาะสมกบัสภาพการใชง้าน 

 

6. Shop Drawing 

 ผูร้บัจา้งหรอืผูผ้ลิตตอ้งสง่ Shop Drawing แสดงส่ิงตา่งๆ เก่ียวกบัพืน้สาํเรจ็รูป ดงันี ้

6.1 วิธีการวาง 

6.2 ความยาว 

6.3 ระยะทบัคาน 

6.4 การปรบัความหนาสว่นท่ีวางทบัคานเหลก็ประกบันนูสงู 



โครงการก่อสรา้งศนูยวิ์ทยคีตศิลป์คลองหลวง                                                                    งานวิศวกรรมโครงสรา้ง 
สถาบนัดนตรกีลัยาณิวฒันา มี.ค. 2564 
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6.5 การเจาะหรือกะเทาะร่อง เพื่อเทคอนกรีตและเสริมเหล็กพิเศษ บริเวณรอยต่อแต่ละปลาย (ถา้แบบ

ระบ)ุ 
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