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หมวด  �  การขดุ ถม บดอดั และแต่งระดบัลาดเอียง 
 

1. ทั �วไป 

“กรณีทั �วไป และกรณีพเิศษ” ที�ระบุในภาคอื�น (ถา้ม)ี ใหนํ้ามาใชใ้นหมวดนี�ดว้ย 

 

2. ขอบเขตของงาน 

งานในหมวดนี�รวมถงึการขดุ เจาะ ถม บดอดั เคลื�อนยา้ย และดาํเนินงานอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั

งานดนิ เพื�อใหก้ารก่อสรา้งเป็นไปตามระบุในแบบรปู และรายการ 
 

3. ฝีมือการทาํงาน 

งานที�เกี�ยวขอ้งกบังานดนิทั �งหมด จะต้องกระทําด้วยความประณีตเรยีบรอ้ยพอสมควร ก่อนลง

มอืปฏบิตังิานจะตอ้งจดัเตรยีมแนวและระดบัต่างๆ ใหเ้รยีบรอ้ย การใชเ้ครื�องมอืในการขดุดนิ
ฐานรากจะตอ้งกระทาํดว้ยความระมดัระวงั โดยการตรวจสอบที�ระดบัหวัเสาเขม็ที�เจาะหรอืตอก

ไปแลว้ เพื�อตรวจสอบเสาเขม็หกัหรอืผดิศูนย ์
 

4. การป้องกนั 

4.1 อาคารขา้งเคยีง 
ผูร้บัจา้งจะตอ้งป้องกนัและระมดัระวงัการเคลื�อนยา้ย และการทรุดตวัของอาคารหรอื

สิ�งก่อสรา้งขา้งเคยีง โดยจดัหาและตดิตั �งคํ�ายนัหรอืกรรมวธิต่ีาง ๆ เพื�อป้องกนั

อนัตรายซึ�งอาจจะเกดิขึ�นก่อนลงมอืปฏบิตักิารเกี�ยวกบังานดนิ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอ
กรรมวธิใีนการป้องกนัใหว้ศิวกรผูค้วบคุมงานตรวจอนุมตักิ่อนจงึดาํเนินการได ้

4.2 ส่วนต่าง ๆ ของอาคารและระบบสาธารณูปโภคที�มอียูเ่ดมิ เมื�อคน้พบจากการขดุเจาะ
ดนิ ซึ�งแมม้ไิดแ้สดงไวใ้นแบบรปูและรายการ แต่เป็นอุปสรรคต่อการกอ่สรา้ง ผูร้บัจา้ง

จะตอ้งจดัการโยกยา้ย โดยคา่ใชจ้่ายทั �งหมดเป็นของผูร้บัจา้งทั �งสิ�น 

 

5. การขดุดิน 

5.1 การขดุดนิทั �วไป 

ระยะและระดบัในการขดุดนิตอ้งตรงกบัที�ระบุไวใ้นรปูแบบ ระดบักน้หลุมของงานขดุดนิ
ตอ้งอยูใ่นระดบัที�ถูกตอ้งแน่นอน 

5.1.1 งานขดุดนิสาํหรบัการก่อสรา้งอาคาร หมายรวมถงึการขดุมวลวสัดุที�ปะปนอยู่

ในดนิตามธรรมชาตขิองดนิทั �วไป 
5.1.2 มวลวสัดุที�ตอ้งการขดุทั �งหมดสาํหรบัการแต่งชั �นดนิรอบอาคาร ตอ้งตรงตาม

ขอ้กาํหนด 



รายการประกอบแบบก่อสรา้ง   

 

� 

5.1.3 มวลวสัดุที�ขดุขึ�นมา ถา้วศิวกรผูค้วบคุมงานพจิารณาแลว้เหน็ว่าไม่เหมาะสม

สาํหรบัการถมดนิ ผูร้บัจา้งตอ้งจดัการขนยา้ยออกจากสถานที�ก่อสรา้ง 
5.2 การขดุดนิฐานราก 

5.2.1 ตอ้งจดัการหล่อฐานรากทนัททีี�การขดุดนิสาํหรบัฐานรากไดเ้สรจ็เรยีบรอ้ย เมื�อ
หล่อฐานรากเรยีบรอ้ยแลว้ การถมดนิกลบัฐานรากเป็นหน้าที�โดยตรงของผู้

รบัจา้ง 

5.2.2 ในกรณีที�ขดุพบโบราณวตัถุ ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้ใหผู้ว้่าจา้งทราบทนัท ี และ
โบราณวตัถทุี�ขดุไดจ้ะตอ้งตกเป็นสมบตัขิองผูว้่าจา้งทั �งสิ�น 

5.2.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเตรยีมสบูนํ�าออกจากบรเิวณก่อสรา้งฐานรากตลอดเวลา และ
ตอ้งไมท่าํใหค้อนกรตีที�กาํลงัเทอยูเ่สยีหาย 

5.3 การขดุร่องหรอืค ู

ในการขดุรอ่งหรอืครูะบายนํ�าในบรเิวณอาคาร ตอ้งระมดัระวงัมใิหม้ผีลกระทบต่อฐาน
รากจนเกดิความเสยีหาย 

5.4 พื�นคอนกรตีวางบนดนิ 
ชั �นดนิที�รองรบัพื�นคอนกรตีจะตอ้งเป็นดนิแน่นตามที�ไดร้ะบ ุและตอ้งอยูใ่นระดบัที�แสดง

ไวใ้นรปูแบบ 

 

6. การถมดิน และการกลบเกลี�ยดิน 

การถมดนิจะต้องไดร้ะดบัที�เหมาะสม เพื�อการทรุดตวัและทรงตวัของมวลดนิ ผูร้บัจา้งตอ้ง

จดัการใหไ้ดร้ะดบัสดุทา้ยตรงตามรปูแบบ 
6.1 วสัดุ 

วสัดุที�ใชถ้มและกลบเกลี�ยตอ้งประกอบดว้ยดนิที�มคีณุสมบตัเิหมาะสม ในกรณีที�ใชด้นิ

ที�ขดุจากบรเิวณสถานที�ก่อสรา้ง จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากวศิวกรก่อน และผูร้บัจา้ง
ตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการนําดนิจากที�อื�นมาถมแทน 

6.2 การจดัปรบัระดบั 
ก่อนการถมดนิและการกลบเกลี�ยดนิ พื�นที�ในบรเิวณนั �นตอ้งอยูใ่นสภาพที�เรยีบรอ้ยได้

ระดบัตามแนวนอน และใชเ้ครื�องมอือดัแน่นตามที�ไดร้ะบุไว ้ แต่ต้องไม่เป็นอนัตรายต่อ

โครงสรา้งอื�น หรอืส่วนของอาคารที�อยู่ใกลเ้คยีง 
 

7. การถมด้วยหิน กรวด หรือทราย 

7.1 การถมประกอบดว้ยทราย กรวด และหนิตามรายละเอยีดในหมวดที�ว่าดว้ยคอนกรตี 
7.2 การถมดว้ยหนิ กรวด หรอืทราย ตอ้งเตรยีมและจดัทาํตามขนาดและความหนาที�ได้

ระบุไวใ้นรปูแบบ 
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7.3 มวลวสัดุที�ใชถ้มดนิ ตอ้งมคีุณสมบตัใินการควบคมุความชื�นของฐานรากไดพ้อเหมาะ

ดว้ย ตอ้งมกีรรมวธิตีามคาํแนะนําของบรษิทัที�ปรกึษา โดยคาํนึงถงึความหนา และ
รปูร่างของมวลที�ใชถ้ม 

 

8. การบด อดัแน่น 

การถมดนิ และกลบเกลี�ยดนิทั �งหมด ตอ้งมคีวามชื�นที�พอเหมาะแลว้ทาํการอดัแน่นตามจาํนวน

เปอร์เซนตข์องความหนาแน่นมากที�สดุในสภาพความชื�นนั �น และตอ้งไม่น้อยกว่า �% หรอืไม่

มากกว่า �% ของความชื�นที�ดทีี�สดุตามมาตรฐานของ AASHTO 
 

 

Material 
Percent of Max. 

Density 

Fill 90% 
Fill (Supporting Footing) 90% 

Backfill 90% 

Fill and Backfill (Top Inches Beneath Slab on Grade) 95% 

Granular Fill 95% 

 

9. การทดสอบ 

การทดสอบเพื�อใหไ้ดค้วามหนาแน่นของการถมและกลบเกลี�ยดนิ เพื�อใหอ้ยูใ่นสภาพที�ด ี โดย
วศิวกรผูค้วบคุมงานเป็นผูเ้ลอืกสถานที�ปฏบิตักิารทดสอบ 

9.1 ความหนาแน่นสงูสดุ 
การทดสอบต้องใชต้วัอยา่ง � สว่นที�แยกกนั เพื�อตดัสนิความหนาแน่นสงูสดุในสภาพ

ความชื�นที�เหมาะสม วศิวกรผูค้วบคุมงานเป็นผูจ้ดัเลอืกเกบ็จากสถานที�ที�ตอ้งการ 

9.2 การทดสอบการอดัแน่น 
ผูร้บัจา้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายในการทดสอบการอดัแน่นทุก ��� ลูกบาศกเ์มตร และทุก

ความลกึ �.�� เมตร ของการถมดนิ 
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หมวด �  งานแบบหล่อ และคํ�ายนั 
 

1. ทั �วไป 

1.1 “กรณีทั �วไป และกรณีพเิศษ” ที�ระบุในภาคอื�น (ถา้ม)ี ใหนํ้ามาใชก้บัหมวดนี�ดว้ย 

 

2. การคาํนวณออกแบบ 

2.1 การวเิคราะห ์

ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นฝา่ยคาํนวณออกแบบงานแบบหล่อ โดยต้องคาํนึงถงึการโกง่ตวัของ
องคอ์าคารตา่ง ๆ อย่างระมดัระวงั และตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากวศิวกรผูค้วบคุมงานกอ่น 

จงึจะนําไปใชก้่อสรา้งได ้

2.2 คํ�ายนั 
2.2.1 เมื�อใชค้ํ�ายนั การต่อ หรอืวธิกีารคํ�ายนั ซึ�งมกีารจดทะเบยีนสทิธบิตัรไว ้จะตอ้ง

ปฏบิตัติามขอ้แนะนําของผูผ้ลติ เกี�ยวกบัความสามารถในการรบันํ�าหนักอยา่ง
เคร่งครดั และผูค้าํนวณออกแบบกจ็ะตอ้งปฏบิตัติามขอ้แนะนําของผูผ้ลติใน

เรื�องการยดึโยง และนํ�าหนกับรรทุกปลอดภยัสาํหรบัช่วงความยาวต่าง ๆ 

ระหว่างที�ยดึของคํ�ายนั 
2.2.2 หา้มใชก้ารต่อคํ�ายนัแบบทาบในสนามเกนิกว่าอนัสลบัอนั สาํหรบัคํ�ายนัใตแ้ผน่

พื�น หรอืไมเ่กนิทุก ๆ สามอนัสาํหรบัคํ�ายนัใตค้าน และไม่ควรต่อคํ�ายนัเกนิ
กว่าหนึ�งแห่ง นอกจากจะมกีารยดึทะแยงที�จุดต่อทุก ๆ แห่ง การต่อคํ�ายนั

ดงักล่าวจะตอ้งกระจายใหส้มํ�าเสมอทั �วไปเท่าที�จะทาํได้ รอยต่อจะต้องไมอ่ยู่

ใกลก้บักึ�งกลางของตวัคํ�ายนัโดยไมม่ทีี�ยดึดา้นขา้ง หรอืกึ�งกลางระหว่างจุดยดึ
ดา้นขา้ง ทั �งนี�เพื�อป้องกนัการโก่ง 

2.2.3 จะตอ้งคาํนวณออกแบบรอยต่อ ใหส้ามารถตา้นทานการโกง่และการดดั 
เช่นเดยีวกบัองคอ์าคารที�รบัแรงอดัอื�น ๆ สาํหรบัคํ�ายนัที�ทาํด้วยไม ้ วสัดุที�ใช้

ต่อคํ�ายนัจะตอ้งไมส่ ั �นกว่าหนึ�งเมตร 

2.3 การยดึทะแยง 
ระบบแบบหล่อ จะตอ้งคาํนวณออกแบบใหถ้า่ยแรงทางขา้งลงสูพ่ื�นดนิในลกัษณะที�

ปลอดภยั ตลอดเวลาจะตอ้งจดัใหม้กีารยดึทะแยงทั �งในระนาบดิ�ง และระนาบราบตาม
ตอ้งการ เพื�อใหม้สีตฟิเนสสงู และเพื�อป้องกนัการโกง่ไมใ่หม้ากเกนิไป 

2.4 ฐานสาํหรบังานแบบหล่อ 

จะตอ้งคาํนวณนํ�าหนักบรรทกุจรจากแบบหล่อ ถ่ายผ่านนั �งรา้นหรอืคํ�ายนัลงสูฐ่านที�
รองรบัขา้งล่างไม่ว่าจะเป็นดนิหรอืส่วนหนึ�งส่วนใดของโครงสรา้งอาคาร ใหส้ามารถ

รองรบันํ�าหนักบรรทุกตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งปลอดภยั 
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2.5 การทรดุตวั 

แบบหล่อจะตอ้งสรา้งใหส้ามารถปรบัระดบัทางแนวดิ�งได ้เพื�อใหส้ามารถชดเชยกบัการ
ทรุดตวัที�อาจเกดิขึ�น ทั �งนี�เพื�อใหเ้กดิการทรุดตวัน้อยที�สุดเมื�อรบันํ�าหนักเตม็ที� ในกรณี

ที�ใชไ้มต้อ้งพยายามใหม้จีํานวนรอยต่อทางแนวราบน้อยที�สดุ โดยเฉพาะจาํนวน
รอยต่อซึ�งแนวเสี�ยนบรรจบบนแนวเสี�ยนดา้นขา้ง ซึ�งอาจใชล้ิ�มสอดที�ยอดหรอืกน้ของ

คํ�ายนัแห่งใดแห่งหนึ�ง แต่จะใชท้ั �งสองปลายไม่ได ้ ทั �งนี�เพื�อใหส้ามารถปรบัแกก้ารทรุด

ตวัที�ไมส่มํ�าเสมอทางแนวดิ�งได ้หรอืเพื�อสะดวกในการถอดแบบ 
 

3. รปูแบบ 

3.1 การอนุมตัโิดยวศิวกรผูค้วบคมุงาน 
ในกรณีที�กาํหนดไวก้่อนที�จะลงมอืสร้างแบบหล่อ ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่รปูแบบแสดง

รายละเอยีดของงานแบบหลอ่เพื�อใหว้ศิวกรผูค้วบคมุงานอนุมตักิ่อน หากผูค้วบคุมงาน

เห็นว่าแบบดงักล่าวยงัไมแ่ขง็แรงพอ หรอืยงัมขีอ้บกพร่อง ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัการแกไ้ข
ตามที�วศิวกรผูค้วบคุมงานแนะนําจนเสรจ็ก่อนที�จะเริ�มงาน และการที�วศิวกรผูค้วบคมุ

งานอนุมตัใินแบบที�เสนอหรอืที�แก้ไขมาแลว้ มไิด้หมายความว่าผูร้บัจา้งจะหมดความ
รบัผดิชอบที�จะตอ้งทาํการกอ่สรา้งใหด้ ี และดูแลรกัษาใหแ้บบหล่ออยูใ่นสภาพที�ใชง้าน

ไดด้ตีลอดเวลา 

3.2 สมมตฐิานในการคาํนวณออกแบบ 
ในรปูแบบสาํหรบัแบบหล่อจะตอ้งแสดงค่าต่างๆ ที�สาํคญั ตลอดจนสภาพการบรรทุก

นํ�าหนัก รวมทั �งนํ�าหนักบรรทุกจร อตัราการบรรทกุ ความสงูของคอนกรตีที�จะปล่อยลง
มา นํ�าหนักอุปกรณ์เคลื�อนที�ซึ�งอาจตอ้งทาํงานบนแบบหลอ่ แรงดนัฐาน หน่วยแรง

ต่างๆ ที�ใชใ้นการคาํนวณออกแบบและขอ้มลูที�สาํคญัอื�นๆ  

3.3 รายการต่าง ๆ ที�ตอ้งปรากฏในรปูแบบ 
รปูแบบสาํหรบังานแบบหล่อจะตอ้งมรีายละเอยีดต่าง ๆ ดงัต่อไปนี� 

3.3.1 สมอ คํ�ายนั และการยดึโยง 
3.3.2 การปรบัแบบหล่อในที�ระหว่างเทคอนกรตี 

3.3.3 แผ่นกั �นนํ�า รอ่งลิ�น และสิ�งที�จะตอ้งสอดไว ้

3.3.4 นั �งรา้น 
3.3.5 รนํู�าตา หรอืรเูจาะไวส้าํหรบัเครื�องจี� 

3.3.6 ช่องสาํหรบัทาํความสะอาด 
3.3.7 รอยต่อระหว่างการกอ่สรา้ง และรอยต่อเผื�อการขยายตวั ตามที�ระบุในแบบ 

3.3.8 แถบมนสาํหรบัมมุที�ไม่ฉาบ (เปลอืย) 

3.3.9 การยกทอ้งคานและพื�นกนัแอน่ 
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3.3.10 การเคลอืบผวิแบบหล่อ 

3.3.11 รายละเอยีดในการคํ�ายนั 

 

4. การก่อสร้าง 

4.1 ทั �วไป 

4.1.1 แบบหล่อจะตอ้งไดร้บัการตรวจและอนุมตักิ่อนจงึจะเรยีงเหลก็เสรมิได ้
4.1.2 แบบหล่อ จะตอ้งแน่นเพยีงพอที�จะป้องกนัไม่ใหม้อรต์า้จากคอนกรตีไหล

ออกมา 
4.1.3 แบบหล่อจะตอ้งสะอาดปราศจากฝุน่ มอร์ตา้ และสิ�งแปลกปลอมอื�น ๆ ในกรณี

ที�ไม่สามารถเขา้ถงึกน้แบบจากภายในได ้ จะตอ้งจดัช่องเปิดไวเ้พื�อให้สามารถ

ขจดัสิ�งที�ไม่ตอ้งการต่าง ๆ ออกก่อนเทคอนกรตี 
4.1.4 หา้มนําแบบหล่อที�ชาํรดุจากการใชง้านครั �งหลงัสุด จนถงึขั �นที�อาจทาํลาย

ผวิหน้า หรอืคุณภาพคอนกรตีได้มาใชอ้กี 
4.1.5 ใหห้ลกีเลี�ยงการบรรทกุนํ�าหนัก เชน่ การกองวสัดุ หา้มโยนของหนัก ๆ เชน่ 

มวลรวมไมก้ระดาน เหล็กเสรมิหรอือื�นๆ ลงบนคอนกรตีที�เทใหม ่ๆ และยงัไม่

มกีาํลงัสงูพอ 
4.1.6 หา้มโยนหรอืกองวสัดุก่อสรา้งแบบหล่อ ในลกัษณะที�จะทาํใหแ้บบหล่อนั �น

ชาํรดุ หรอืเป็นการเพิ�มนํ�าหนกัมากเกนิไป 
4.2 ฝีมอื 

ใหร้ะมดัระวงัเป็นพเิศษในขอ้ต่อไปนี� เพื�อใหแ้น่ใจว่าจะไดง้านที�ฝีมอืด ี

4.2.1 รอยต่อของคํ�ายนั 
4.2.2 การสลบัรอยต่อในแผ่นไมอ้ดั และการยดึโยง 

4.2.3 การรองรบัคํ�ายนัที�ถูกตอ้ง 
4.2.4 จาํนวนเหลก็เสน้สาํหรบัยดึ หรอืที�จบัและตาํแหน่งที�เหมาะสม 

4.2.5 การขนัเหลก็เสน้สาํหรบัยดึ หรอืที�จบัใหต้งึพอด ี

4.2.6 ในกรณีที�วางคํ�ายนับนดนิอ่อน แรงแบกทานใตช้ั �นดนิอ่อนนั �นจะตอ้งสงูพอ 
4.2.7 การต่อคํ�ายนักบัจุดรว่มจะตอ้งแขง็แรงพอที�จะตา้นแรงยกหรอืแรงบดิ ณ จุด

ร่วมนั �น ๆ ได ้
4.2.8 การเคลอืบผวิแบบหล่อจะตอ้งกระทํากอ่นเรยีงเหลก็เสรมิ และจะตอ้งไมใ่ชใ้น

ปรมิาณมากเกนิไปจนทาํใหเ้หลก็เปรอะเปื�อน 

4.2.9 รายละเอยีดของรอยต่อสาํหรบัควบคมุ และรอยต่อระหว่างก่อสรา้ง 
4.3 ความคลาดเคลื�อนที�ยอมให ้

4.3.1 ความคลาดเคลื�อนจากแนวสายดิ�ง 
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ในแต่ละชั �น___________________________________ 10 มม. 

4.3.2 ความคลาดเคลื�อนจากระดบัหรอืจากความลาดที�ระบุในแบบ 
ในช่วง �� เมตร_______________________________ 15 มม. 

4.3.3 ความคลาดเคลื�อนของแนวอาคารจากแนวที�กาํหนดในแบบ และตาํแหน่งเสา
ผนัง และฝาประจนัที�เกี�ยวขอ้ง 

ในช่วง �� เมตร_______________________________ 20 มม. 

4.3.4 ความคลาดเคลื�อนของขนาดของหน้าตดัเสา และคาน และความหนาของแผน่
พื�น และผนัง 

ลด________________________________   5 มม. 
เพิ�ม_______________________________ 10 มม. 

4.3.5 ฐานราก 

(ก) ความคลาดเคลื�อนจากขนาดในแบบ 
ลด________________________________ 20 มม. 

เพิ�ม_______________________________ 50 มม. 
(ข) ตําแหน่งผดิ หรอืระยะเฉศนูย_์___________ 50 มม. 

(ค) ความคลาดเคลื�อนในความหนา 

ลด________________________________ 25 มม. 
เพิ�ม______________________________ 100 มม. 

4.3.6 ความคลาดเคลื�อนของขั �นบนัได 
ลกูตั �ง  ____________________________   2.5 มม. 

ลกูนอน____________________________   5  มม. 

4.4 งานปรบัแบบหล่อ 
4.4.1 ก่อนเทคอนกรตี 

(ก) จะตอ้งตดิตั �งอุปกรณ์ สาํหรบัใชใ้นการปรบัการเคลื�อนตวัของแบบหล่อ
ขณะเทคอนกรตีไวท้ี�แบบสว่นที�มทีี�รองรบั 

(ข) หลงัจากตรวจสอบขั �นสุดทา้ยก่อนเทคอนกรตี จะตอ้งยดึลิ�มที�ใชใ้นการ

จดัแบบหลอ่ใหแ้น่นหนา 
(ค) จะตอ้งยดึแบบหล่อกบัคํ�ายนัขา้งใต ้ ใหแ้น่นหนาพอที�จะไมเ่กดิการ

เคลื�อนตวัทั �งทางดา้นขา้ง และดา้นขึ�นลงของสว่นหนึ�งส่วนใดของแบบ
หล่อทั �งหมดขณะเทคอนกรตี 

(ง) จะตอ้งเผื�อระดบัและมมุมนไวส้าํหรบัรอยต่อต่าง ๆ ของแบบหล่อ การ

ทรุดตวั การหดตวัของไม ้การแอ่นเนื�องจากนํ�าหนักบรรทุกคงที�และการ
หดตวัทางอลีาสตคิขององค์อาคารในแบบหล่อ ตลอดจนการยกทอ้งคาน

และพื�น ซึ�งกาํหนดไวใ้นแบบก่อสรา้ง 



รายการประกอบแบบก่อสรา้ง   

 

� 

(จ) จะตอ้งจดัเตรยีมวธิปีรบัระดบั หรอืแนวของคํ�ายนัในกรณีที�เกดิการทรุด

ตวัมากเกนิไป เชน่ ใชล้ิ�มหรอืแมแ่รง 
(ฉ) ควรจดัทาํทางเดนิสาํหรบัเคลื�อนยา้ยอุปกรณ์ต่าง ๆ ที�เคลื�อนที�ได ้ โดย

ทาํขารองรบัตามแต่จะตอ้งการ และต้องวางบนแบบหล่อหรอืองคอ์าคาร
ที�เป็นโครงสรา้งโดยตรง ไมค่วรวางบนเหลก็เสรมิ นอกจากจะทาํที�

รองรบัเหลก็นั �นเป็นพเิศษ แบบหล่อจะตอ้งแขง็แรงพอเหมาะกบัที�รองรบั

ของทางเดนิดงักล่าว โดยยอมใหเ้กดิการแอน่ ความคลาดเคลื�อนหรอื
การเคลื�อนตวัทางขา้งไมเ่กนิค่าที�ยอมให ้

4.4.2 ระหว่างและหลงัการเทคอนกรตี 
(ก) ในระหว่างและภายหลงัการเทคอนกรตี จะตอ้งตรวจสอบระดบัการยก

ทอ้งคาน พื�น และการไดด้ิ�งของระบบแบบหล่อ โดยใชอ้ปุกรณ์ตามขอ้ 

(�.�.�) (ก) หากจําเป็นใหร้บีดาํเนินการแกไ้ขทนัท ี ในระหว่างการ
ก่อสรา้งหากปรากฏว่าแบบหล่อเริ�มไมแ่ขง็แรง และแสดงใหเ้หน็ว่าเกดิ

การทรดุตวัมากเกนิไป หรอืเกดิการโกง่บดิเบี�ยวแลว้ใหห้ยดุงานทนัท ี
หากเหน็ว่าสว่นใดจะชาํรุดตลอดไป กใ็หร้ื�อออกและเสรมิแบบหล่อให้

แขง็แรงยิ�งขึ�น 

(ข) จะตอ้งมผีูค้อยเฝ้าสงัเกตแบบหล่ออยู่ตลอดเวลา เพื�อที�เมื�อเหน็ว่าสมควร
จะแกไ้ขส่วนใดจะไดด้าํเนินการไดท้นัท ี ผูท้ี�ทาํหน้าที�นี�ตอ้งปฏบิตังิาน

โดยถอืความปลอดภยัเป็นหลกัสาํคญั 
(ค) การถอดแบบหล่อและที�รองรบั จะตอ้งคงที�รองรบัไวก้บัที�เป็นเวลาไม่

น้อยกว่าที�กาํหนดขา้งล่างนี� โดยนับจากเวลาที�เทคอนกรตีแลว้เสรจ็ ใน

กรณีที�ใชปู้นซเีมนตช์นิดใหก้าํลงัสงูเรว็ หรอืใชว้ธิบี่มพเิศษอาจลด
ระยะเวลาดงักล่าวลงไดต้ามความเหน็ชอบของวศิวกรผูอ้อกแบบ 

คํ�ายนัใตค้าน   �� วนั 
คํ�ายนัใตแ้ผน่พื�น  �� วนั 

ผนัง    �� ชั �วโมง 

เสา    �� ชั �วโมง 
ขา้งคานและส่วนอื�นๆ   �� ชั �วโมง 

ในกรณีที�ผูร้บัเหมาใชค้อนกรตีที�ใหก้าํลงัสงูเรว็ (High – Early 
Strength Concrete) หรอืโดยวธิบี่มพเิศษหรอือย่างอื�น และตอ้งการที�จะ

ถอดแบบกอ่นที�กาํหนดไว ้ ใหท้ําขอ้เสนอต่อวศิวกรผูอ้อกแบบเพื�ออนุมตั ิ

โดยการหล่อลกูปูนเพิ�มขึ�นจากเดมิ และทดสอบหากาํลงัอดัก่อนที�จะถอด
แบบ 
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อย่างไรกด็ ี วศิวกรผูค้วบคุมงานอาจสั �งใหย้ดืเวลาการถอด

แบบออกไปอกีได ้ หากเป็นการสมควร ถา้ปรากฏว่ามสีว่นหนึ�งสว่นใด
ของงานเกดิชาํรดุอนัเนื�องจากถอดแบบเรว็กว่ากาํหนด ผูร้บัเหมาอาจ

ตอ้งทบุสว่นนั �นทิ�ง และสรา้งขึ�นใหมแ่ทนทั �งหมด 
 

5. วสัดสุาํหรบังานแบบหล่อ 

ผูร้บัเหมาอาจเลอืกใชว้สัดุใดกไ็ดท้ี�เหมาะสมในการทําแบบหล่อ แต่ผวิคอนกรตีที�ไดจ้ะตอ้งตรง

ตามขอ้ � ว่าด้วยการแต่งผวิคอนกรตีทุกประการ 

 

6. การแต่งผิวคอนกรีต 

6.1 คอนกรตีสาํหรบัอาคาร 
6.1.1 การสรา้งแบบหล่อจะตอ้งมั �นคงพอที�เมื�อคอนกรตีแขง็ตวัแลว้ จะอยู่ในตําแหน่ง

ที�ถูกตอ้ง และตอ้งมขีนาดและลกัษณะผวิตรงตามที�ระบุ ทั �งในขอ้กาํหนดและ

รปูแบบทางวศิวกรรมและหรอืสถาปตัยกรรม 
6.1.2 สาํหรบัแผน่พื�นหลงัคา รวมทั �งกนัสาดและดาดฟ้า หา้มขดัมนัผวิเป็นอนัขาด 

นอกจากในแบบจะระบุไว ้

6.2 การแต่งผวิถนนในบรเิวณอาคาร 
การแต่งผวิถนนคอนกรตีอาจใชเ้ครื�องมอื หรอืเครื�องจกัรกลกไ็ด ้ ในทนัททีี�แต่งผวิเสรจ็ 

ใหต้รวจสอบระดบัดว้ยไมต้รงยาวประมาณ � เมตร สว่นที�เวา้ใหเ้ตมิดว้ยคอนกรตีที�มี
ส่วนผสมเดยีวกนั สาํหรบัสว่นที�โคง้นูนใหต้ดัออกแลว้แต่งผวิใหม่ในขณะที�คอนกรตียงั

ไมแ่ขง็ตวั 

 

7. การแก้ไขผิวที�ไม่เรียบร้อย 

7.1 ทนัททีี�ถอดแบบหล่อจะตอ้งทาํการตรวจสอบ หากพบว่าผวิคอนกรตีไมเ่รยีบรอ้ยจะตอ้ง

แจง้ใหว้ศิวกรผูค้วบคุมงานทราบทนัท ี พรอ้มทั �งเสนอวธิแีกไ้ขเมื�อวศิวกรผูค้วบคุมงาน
ใหค้วามเหน็ชอบวธิกีารแกไ้ขแลว้ผูร้บัเหมาตอ้งดาํเนินการซ่อมในทนัท ี

7.2 หากปรากฏว่ามกีารซ่อมแซมผวิคอนกรตี ก่อนไดร้บัการตรวจสอบโดยวศิวกรผูค้วบคุม

งาน คอนกรตีสว่นนั �นอาจถอืเป็นคอนกรตีเสยีกไ็ด ้
 

8. งานนั �งร้าน 

เพื�อความปลอดภยั ผูร้บัเหมาควรปฏบิตัติาม “ขอ้กาํหนดนั �งรา้นงานก่อสรา้งอาคาร” ใน
มาตรฐานความปลอดภยัของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และตอ้งปฏบิตัติามประกาศ

กระทรวงมหาดไทยเรื�อง “ความปลอดภยัในการทาํงานกอ่สรา้ง” โดยเคร่งครดั 
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หมวด �  เหลก็เสริมคอนกรีต 
 

1. ทั �วไป 

1.2 “กรณีทั �วไป และกรณีพเิศษ” ที�ระบุในภาคอื�น (ถา้ม)ี ใหนํ้ามาใชก้บัหมวดนี�ดว้ย 

1.3 ขอ้กาํหนดในหมวดนี�คลุมถงึงานทั �วไปเกี�ยวกบัการจดัหา การตดั การดดั และการเรยีง
เหลก็เสรมิ ตามชนิดและชั �นที�ระบุไวใ้นแบบ และในบทกาํหนดนี� งานที�ทําจะต้องตรง

ตามแบบ บทกาํหนด และตามคาํแนะนําของวศิวกรผูค้วบคุมงานอย่างเคร่งครดั 

1.4 รายละเอยีดเกี�ยวกบัเหลก็เสรมิคอนกรตี ซึ�งมไิดร้ะบุในแบบและบทกาํหนดนี�ใหถ้อื
ปฏบิตัติาม “มาตรฐานสาํหรบัอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็” ของวศิวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทยฯ 
 

2. วสัด ุ

คุณภาพของเหลก็ที�ใชเ้สรมิคอนกรตี จะตอ้งตรงตามเกณฑก์าํหนดของมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมไทยทั �งขนาด นํ�าหนัก และคณุสมบตัอิื�น ๆ สาํหรบัพื�นที�หน้าตดัของ

เหลก็เสรมิโดยเฉลี�ยแลว้จะตอ้งเท่ากบัที�คํานวณไดจ้ากเสน้ผ่าศนูยก์ลางที�กาํหนดในแบบจรงิ ๆ 

เชน่ ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง �� มม. จะตอ้งมพีื�นที�หน้าตดัเฉลี�ยไมน่้อยกว่า ���.� ตร.มม. แต่
เสน้ผ่าศนูยก์ลางยอมใหค้ลาดเคลื�อนได้ตามมาตรฐาน มอก. ฉะนั �น หากผูร้บัจา้งประสงคจ์ะนํา

เหลก็ที�มพีื�นที�หน้าตดัที�เลก็กว่าที�เป็นจรงิ จะตอ้งเพิ�มปรมิาณจนไดพ้ื�นที�หน้าตดัที�กาํหนด โดย
จะเรยีกเงนิเพิ�มเตมิมไิด ้ ผูร้บัจ้างจะตอ้งตดัสง่ตวัอย่างเหลก็เสรมิไปทดสอบยงัสถาบนัที�เชื�อถอื

ได ้ และผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายทั �งหมดในการทดสอบและอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง รายงาน

ผลทดสอบใหจ้ดัส่งตน้ฉบบัพรอ้มส่งสาํเนารวม � ชดุ ใหท้ําการทดสอบทุก ๆ ��� ตนัของ
เหลก็แต่ละขนาดเป็นอย่างน้อย หรอืเมื�อผูค้วบคมุงานเหน็สมควร 

 

3. การเกบ็รกัษาเหลก็เส้นเสริมคอนกรีต 

จะตอ้งเกบ็เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีไวเ้หนือพื�นดนิ และอยูใ่นอาคารหรอืทาํหลงัคาคลุม และตอ้ง

เกบ็ไวใ้นลกัษณะที�เหลก็เสน้จะไม่ถูกดดัจนงอไปจากเดมิ เมื�อจดัเรยีงเหลก็เสน้เขา้ที�พรอ้มจะเท

คอนกรตีแลว้ เหลก็นั �นจะตอ้งสะอาดปราศจากฝุน่ นํ�ามนั ส ี สนิมขมุ หรอืสะเกด็ หรอืสิ�ง
แปลกปลอมอื�น ๆ  

 

4. วิธีการก่อสร้าง 

4.1 การดดัและประกอบ 

4.1.1 เหลก็เสรมิจะตอ้งมขีนาดและรูปรา่งตรงตามที�กาํหนดในแบบ และในการดดั
จะตอ้งไมท่าํใหเ้หล็กชาํรุดเสยีหาย 
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4.1.2 ของอ 

หากในแบบไมไ่ดร้ะบุถงึรศัมขีองการงอเหลก็ ใหง้อตามเกณฑก์าํหนดต่อไปนี� 
4.1.2.1 สว่นที�งอเป็นครึ�งวงกลม ใหม้สี่วนที�ย ื�นตอ่ออกไปอกีอยา่งน้อย � 

เท่าของขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางของเหลก็นั �น แตร่ะยะยื�นนี�ตอ้งไม่
น้อยกว่า � มม. 

4.1.2.2 สว่นที�งอเป็นมมุฉาก ใหม้สีว่นยื�นต่อออกไปถงึปลายสุดของเหล็ก

อกีอย่างน้อย �� เทา่ ของขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลางของเหลก็นั �น 
4.1.2.3 เหลก็ลูกตั �ง และเหลก็ปลอก 

(ก) เหลก็ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง �� มม. และเลก็กว่าใหง้อ �� 
องศา โดยมสีว่นที�ยื�นถงึปลายของออกีอย่างน้อย � เทา่ ของ

เสน้ผา่ศนูย์กลางของเหลก็ แต่ต้องไมน่้อยกว่า �� มม. หรอื 

(ข) เหลก็ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง �� มม. และ �� มม. ใหง้อ �� 
องศา โดยมสี่วนที�ยื�นถงึปลายของออกีอยา่งน้อย �� เท่า

ของเสน้ผ่าศนูย์กลางของเหลก็ หรอื 
(ค) เหลก็ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง �� มม. และใหญ่กว่าใหง้อ ��� 

องศา โดยมสีว่นที�ยื�นถงึปลายของออกีอย่างน้อย � เทา่ ของ

เสน้ผา่ศนูย์กลางของเหลก็ 
4.1.3 ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางที�เลก็ที�สุดสาํหรบัของอ เสน้ผา่ศนูยก์ลางของการงอ

เหลก็ใหว้ดัดา้นในของเหลก็ที�งอ สาํหรบัของอมาตรฐานขนาด
เสน้ผ่าศนูย์กลางที�ใชต้อ้งไม่เลก็กว่าค่าที�ใหไ้วใ้นตารางที� �.� 

 

ตารางที� �.�  ขนาดเส้นผ่าศนูยก์ลางที�เลก็ที�สดุสาํหรบัของอเหลก็ข้ออ้อย 

 

ขนาดของเหล็ก 
ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางที�เลก็ที�สุด 

สาํหรบัของอเหล็กขอ้ออ้ย 

� ถงึ �� มม. � เทา่ของเสน้ผา่ศนูยก์ลางของเหล็กนั �น 

�� ถงึ �� มม. � เท่าของเสน้ผา่ศนูยก์ลางของเหล็กนั �น 

�� ถงึ �� มม. � เท่าของเสน้ผา่ศนูยก์ลางของเหล็กนั �น 

 

4.2 การเรยีงเหลก็เสรมิ 
4.2.1 ก่อนเรยีงเขา้ที�จะตอ้งทาํความสะอาดเหลก็มใิหม้สีนิมขมุ สะเกด็และวสัดุ

เคลอืบต่าง ๆ ที�จะทาํให้การยดึหน่วงเสยีไป 
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4.2.2 จะตอ้งเรยีงเหลก็เสรมิอย่างประณีตใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งที�ถูกตอ้งพอด ี และผูกยดึ

ใหแ้น่นหนาระหว่างเทคอนกรตี หากจําเป็นกอ็าจใชเ้หลก็เสรมิพเิศษชว่ยใน
การตดิตั �งได ้

4.2.3 ที�จุดตดักนัของเหลก็เสน้ทุกแห่ง จะตอ้งผูกใหแ้น่นดว้ยลวดเหลก็เบอร ์ �� 
S.W.G. (Annealed – Iron Wire) โดยพนัสองรอบและพบัปลายลวดเขา้ใน

สว่นที�จะเป็นเนื�อคอนกรตีภายใน 

4.2.4 ใหร้กัษาระยะหา่งระหว่างแบบกบัเหลก็เสรมิใหถ้กูตอ้งโดยใชเ้หลก็แขวน กอ้น
มอร์ตา้ เหลก็ยดึ หรอืวธิอีื�นใด ซึ�งวศิวกรผูค้วบคมุงานใหค้วามเหน็ชอบแลว้ 

กอ้นมอร์ตา้ใหใ้ชส้ว่นผสมปนูซเีมนต์ � สว่นตอ่ทรายที�ใชผ้สมคอนกรตี � สว่น 
4.2.5 หลงัจากผกูเหลก็แลว้ จะตอ้งใหว้ศิวกรผูค้วบคุมงานตรวจกอ่นเททุกครั �ง หาก

ผูกทิ�งไวน้านเกนิควร จะตอ้งทาํความสะอาดและใหว้ศิวกรผูค้วบคุมงานตรวจ

อกีครั �งก่อนเทคอนกรตี 
 

5. การต่อเหลก็เสริม 

5.1 ในกรณีที�มคีวามจําเป็นตอ้งต่อเหลก็เสรมินอกจุดที�กาํหนดในแบบ หรอืที�ระบุในตาราง 
�.� ทั �งตาํแหน่งและวธิตี่อจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากวศิวกรผูอ้อกแบบเสยีกอ่น 

5.2 การต่อเหล็กในเสา 

5.2.1 การต่อโดยวธิทีาบ ใหร้ะยะทาบไม่น้อยกว่า �� เท่าของเสน้ผา่ศนูยก์ลางของ
เหลก็เสน้ในกรณีของเหลก็เสน้กลมธรรมดา และ �� เท่าสําหรบัเหลก็ขอ้ออ้ย 

SD 40 และ �� เทา่สาํหรบัเหลก็ขอ้ออ้ย SD 50 แลว้ใหผ้กูมดัดว้ยลวดผกู
เหลก็เบอร ์�� S.W.G. 

5.2.2 การต่อโดยวธิเีชื�อม ใหเ้ชื�อมดว้ยวธิเีหลาปลายเหลก็ท่อนบน แลว้ต่อเชื�อมดว้ย

ไฟฟ้า (Electric Arc Welding)  
5.2.3 เหลก็ SD 50 หา้มต่อโดยวธิเีชื�อม 

5.2.4 ตําแหน่งของรอยต่อให้อยูเ่หนือระดบัพื�น � เมตร จนถงึระดบั � เมตร ใตพ้ื�น
ชั �นบน 

5.2.5 ณ หนา้ตดัใด ๆ จะมรีอยต่อของเหลก็เสรมิเกนิรอ้ยละ �� ของจาํนวนเหลก็

เสรมิทั �งหมดไม่ได ้
5.3 การต่อเหล็กรบัแรงดงึ 

5.3.1 หา้มต่อเหลก็เสรมิ ณ จุดที�เกดิแรงดงึสงูสดุ 
5.3.2 ณ หน้าตดัใด ๆ จะมรีอยต่อของเหลก็เสรมิเกนิรอ้ยละ �� ของจาํนวนเหลก็

เสรมิทั �งหมดไม่ได ้
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5.3.3 การต่อโดยวธิทีาบ ระยะทาบสาํหรบัเหลก็เสน้กลมตอ้งไมน่้อยกว่า �� เท่าของ

เสน้ผ่าศนูย์กลางของเหล็กเสน้ และ �� เท่าสาํหรบัเหลก็ขอ้ออ้ย SD 40 ขนาด
เสน้ผ่าศนูย์กลางเลก็กว่า �� มม. ส่วนเหลก็ขอ้ออ้ยขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง ��, 

�� มม. นั �น ใหใ้ชร้ะยะทาบ �� และ �� เท่าของเสน้ผา่ศนูย์กลางเหลก็
ตามลาํดบั ในการตอ่ทาบเหลก็ทุกขนาดตอ้งผกูมดัดว้ยลวดผกูเหลก็เบอร ์ �� 

S.W.G. ใหแ้น่นหนา สาํหรบัเหลก็ขอ้ออ้ยขนาดเสน้ผ่าศนูย์กลางใหญ่กว่า �� 

มม. หา้มต่อโดยวธิทีาบเฉย ๆ แต่ใหใ้ชว้ธิเีชื�อม 
5.3.4 การต่อโดยวธิเีชื�อมม ี � วธิ ี คอื ต่อเชื�อมและทาบเชื�อม วธิตี่อเช◌ื◌่อมนั �น ให้

เชื�อมดว้ยวธิเีหลาปลายเหลก็ชนปลาย สว่นวธิทีาบเชื�อมนั �นใหท้าบเป็นระยะ 
�� เท◌่าของเสน้ผา่ศนูย์กลางเหลก็ แลว้เชื�อมที�ชว่งปลาย � ขา้งและตรงกลาง

ของระยะทาบโดยรอยเชื�อมแต่ละตาํแหน่งยาวไมน่้อยกว่า ��� มม. 

5.3.5 การทาบเหลก็ในฐานรากแผ่ (Mat Foundation) เหลก็ขอ้ออ้ยขนาด
เสน้ผ่าศนูย์กลางเลก็กว่า �� มม. ใหใ้ชร้ะยะทาบเหมอืนขอ้ �.�.� หรอืใชว้ธิี

ต่อโดยการเชื�อมเหมอืนขอ้ �.�.� ส่วนเหลก็ขอ้ออ้ยขนาดเสน้ผ่าศนูย์กลาง �� 
มม. ขึ�นไป เหลก็ล่างใหใ้ชร้ะยะทาบ �� เท่าของเสน้ผา่ศนูยก์ลาง และเหลก็

บนใหใ้ชร้ะยะทาบ �� เท่าของเสน้ผา่ศนูย์กลาง หรอืใชว้ธิตี่อโดยการเชื�อม

เหมอืนขอ้ �.�.� 
5.4 สาํหรบัเหลก็เสรมิ ที�โผล่ทิ�งไวเ้พื�อจะเชื�อมต่อกบัเหลก็ของส่วนที�จะต่อเตมิภายหลงั 

จะตอ้งทําการป้องกนัมใิหเ้สยีหายและผุกร่อน 
5.5 การต่อเหล็กเสรมิโดยวธิเีชื�อม จะตอ้งใหก้าํลงัของรอยเชื�อมไมน่้อยกว่ารอ้ยละ ��� 

ของกาํลงัเหลก็เสรมินั �น ก่อนเริ�มงานเหลก็เสรมิ จะตอ้งทําการทดสอบกาํลงัของรอยต่อ

เชื�อมโดยสถาบนัที�เชื�อถอืได้ และผูร้บัจา้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่าย ผูร้บัจา้งจะตอ้งสาํเนาผล
การทดสอบอย่างน้อย � ชดุ ไปยงัวศิวกรผูค้วบคมุงาน 

5.6 ณ หน้าตดัใด ๆ จะมรีอยต่อของเหลก็เสรมิรบัแรงดงึเกนิรอ้ยละ �� ของจาํนวนเหลก็
เสรมิที�รบัแรงดงึทั �งหมดไมไ่ด ้

5.7 รอยต่อทุกแห่ง จะตอ้งไดร้บัการตรวจและอนุมตัโิดยวศิวกรผูค้วบคุมงานกอ่นเท

คอนกรตี รอยต่อซึ�งไมไ่ดร้บัการอนุมตัใิหถ้อืว่าเป็นรอยต่อเสยี อาจถูกหา้มใชก้ไ็ด้ 
5.8 สามารถใชว้กีารต่อดว้ยระบบขอ้ต่อเหลก็แบบเชงิกล (Mechanical Splicing Systems) 

โดยใชว้ธิ ี Coupler ตามมาตรฐาน ACI 318 และ BS 8110 แทนการต่อดว้ยวธิทีาบ 
หรอืต่อดว้ยวธิเีชื�อมไดทุ้กกรณี แต่ทั �งนี� ณ หน้าตดัใด ๆ จะมรีอยต่อของเหลก็เสรมิ

เกนิรอ้ยละ �� ของจํานวนเหลก็เสรมิทั �งหมดไม่ได ้
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6. คณุสมบติัของเหลก็เสริม 

6.1 เหลก็เสน้กลมธรรมดา ใหใ้ชเ้หลก็ที�มมีาตรฐานตาม SR 24 ของมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม โดยมจีุดคลากไม่น้อยกว่า �� เมกกาปาสกาล 

6.2 เหลก็ขอ้ออ้ยใหใ้ชเ้หลก็ที�มมีาตรฐานตาม SD 40 ของมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม 

โดยมจีุดคลากไมน้่อยกว่า �� เมกกาปาสกาล สาํหรบัเหลก็ที�มขีนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 
�� มม. ถงึ �� มม. 

6.3 เหลก็ขอ้ออ้ยขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง �� มม. สาํหรบัเสาใหใ้ชเ้หลก็ที�มมีาตรฐานตาม 

SD 50 ของมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม โดยมจีุดคลากไม่น้อยกว่า �� เมกกา
ปาสกาล 

 

ตารางที� �.�  รอยต่อในเหลก็เสริม 

 

ชนิดขององคอ์าคาร ชนิดของรอยต่อ ตําแหน่งของรอยต่อ 

คาน แผน่พื�น ต่อทาบ, ต่อเชื�อม (สาํหรบัเหลก็เสน้

ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางมากกว่า �� 
มลิลเิมตร) 

ตามที�ไดร้บัอนุมตั ิสาํหรบั

คานเหลก็บนใหต่้อที�บรเิวณ
กลางคาน เหลก็ล่างต่อที�หน้า

เสาถงึระยะ L/5 จาก
ศนูยก์ลางเสา 

เสา ผนัง ต่อทาบ หรอืต่อเชื�อม เหนือระดบัพื�น � เมตร 

จนถงึระดบั � เมตร ใตพ้ื�น
ชั �นบน 

ฐานราก สาํหรบัดา้นที�สั �นกว่า ความยาวของ
เหลก็มาตรฐาน หา้มต่อ 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



รายการประกอบแบบก่อสรา้ง   

 

��

หมวด �  งานคอนกรีต 
 

1. ทั �วไป 

1.1 “กรณีทั �วไป และกรณีพเิศษ” ที�ระบุในภาคอื�น (ถา้ม)ี ใหนํ้ามาใชใ้นหมวดนี�ดว้ย 

1.2 งานคอนกรตีในที�นี�หมายรวมถงึงานคอนกรตีสาํหรบัโครงสรา้ง ซึ�งตอ้งเสรจ็สมบูรณ์ 
และเป็นไปตามแบบและบทกาํหนดอย่างเคร่งครดั และเป็นไปตามขอ้กาํหนด และ

สภาวะตา่ง ๆ ของสญัญา 

1.3 หากมไิดร้ะบุในแบบ และ/หรอืบทกาํหนดนี� รายละเอยีดต่างๆ เกี�ยวกบัองคอ์าคาร
คอนกรตีเสรมิเหล็กและงานคอนกรตีทั �งหมดใหเ้ป็นไปตาม “มาตรฐานสาํหรบัอาคาร

คอนกรตีเสรมิเหล็ก” ของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
 

2. วสัด ุ

วสัดุต่าง ๆ ที�เป็นสว่นผสมของคอนกรตี หากมไิดร้ะบุเป็นอย่างอื�นจะตอ้งมคีณุสมบตัติรงตาม
เกณฑก์ําหนดของมาตรฐาน ASTM 

2.1 ปนูซเีมนต์ จะตอ้งเป็นปนูซีเมนตป์อรต์แลนดต์ามมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมที� 

มอก. �� เล่ม � – ���� ชนิดที�เหมาะสมกบังาน และตอ้งเป็นปนูซีเมนตท์ี�แหง้สนิท ไม่
จบัตวัเป็นกอ้น 

2.2 นํ�าที�ใชผ้สมคอนกรตีจะตอ้งสะอาด ใชด้ื�มได ้ในกรณีที�สงสยัจะตอ้งทาํการทดสอบ 
2.3 มวลรวม 

2.3.1 มวลรวมที�ใชส้าํหรบัคอนกรตีจะตอ้งแขง็แกร่ง มคีวามคงตวั เฉื�อย ไม่ทาํ

ปฏกิริยิากบัด่างในปูนซเีมนต ์
2.3.2 มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอยีด ใหถ้อืเป็นวสัดุคนละอย่าง มวลรวมหยาบ

แต่ละขนาดหรอืหลายขนาดผสมกนั จะตอ้งมสีว่นขนาดคละตรงตามเกณฑ์
กาํหนดของขอ้กาํหนด ASTM ที�เหมาะสม 

2.4 สารผสมเพิ�ม ผูร้บัจา้งตอ้งเสนอใชส้ารเพิ�มผสมกบัคอนกรตีเพื�อใชก้บังานโครงสรา้ง

อาคารสว่นตา่ง ๆ เพื�อใหส้ามารถทํางานไดส้ะดวก ลดการแตกรา้วในโครงสรา้งอาคาร
ขนาดใหญ่ และสามารถป้องกนันํ�าซมึสาํหรบัโครงสรา้งใตด้นิได ้ แต่ทั �งนี�จะตอ้งไม่มผีล

ทาํใหก้ําลงัอดัของคอนกรตีลดลง โดยจะตอ้งเสนอ Mixed Design เพื�อขออนุมตัจิาก
วศิวกรผูอ้อกแบบเสยีก่อน 

2.5 การเกบ็วสัด ุ

2.5.1 ใหเ้กบ็ปูนซเีมนต์ไวใ้นอาคาร ถงัเกบ็ หรอืไซโลที�ป้องกนัความชื�น และความ
สกปรกได ้ และในการขนส่งใหส้่งในปรมิาณเพยีงพอที�จะไม่ทําใหง้านคอนกรตี
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ตอ้งชะงกัหรอืล่าชา้ ไมว่่ากรณีใดจะตอ้งแยกวสัดุที�ส่งมาแต่ละครั �งใหเ้ป็น

สดัส่วนไม่ปะปนกนั 
2.5.2 การส่งมวลรวมหยาบใหส้่งแยกขนาดไปยงัสถานที�ก่อสรา้ง นอกจากจะไดร้บั

อนุมตัจิากวิศวกรผูค้วบคุมงานใหเ้ป็นไปอยา่งอื�น 
2.5.3 การกองมวลรวม จะตอ้งกองในลกัษณะที�จะป้องกนัมใิหป้ะปนกบัมวลรวมกอง

อื�น ซึ�งมขีนาดต่างกนั เพื�อใหเ้ป็นไปตามนี� อาจจะตอ้งทาํการทดสอบว่าสว่น

ขนาดคละ ตลอดจนความสะอาดของมวลรวมตรงตามเกณฑก์าํหนดหรอืไม่ 
โดยเกบ็ตวัอย่าง ณ โรงผสมคอนกรตี 

2.5.4 ในการเกบ็สารผสมเพิ�ม ต้องระวงัอย่าใหเ้กดิการแปดเปื�อน การระเหย หรอื
เสื�อมคุณภาพ สาํหรบัสารผสมเพิ�มชนิดที�อยูใ่นรปูสารลอยตวั หรอืสารละลาย

ที�ไม่คงตวั จะตอ้งจดัหาอุปกรณ์สาํหรบักวนเพื�อใหต้วัยากระจายโดยสมํ�าเสมอ 

ถา้เป็นสารผสมเพิ�มชนิดเหลว จะตอ้งป้องกนัมใิหเ้กดิการเปลี�ยนแปลง
อุณหภูมมิากนัก เพราะจะทาํใหค้ณุสมบตัขิองสารนั �นเปลี�ยนแปลงได ้

 

3. คณุสมบติัของคอนกรีต 

3.1 องคป์ระกอบคอนกรตีตอ้งประกอบดว้ยปนูซเีมนต ์ ทราย มวลรวมหยาบ นํ�า และสาร

ผสมเพิ�มตามแต่จะกาํหนด ผสมใหเ้ขา้กนัอย่างด ีโดยมคีวามขน้เหลวที�พอเหมาะ 

3.2 ความขน้เหลว คอนกรตีที�จะใชก้บัทุกสว่นของงาน จะตอ้งผสมใหเ้ขา้เป็นเนื�อเดยีวกนั 
โดยมคีวามขน้เหลวที�พอเหมาะที�จะสามารถทาํใหแ้น่นได้ ภายในแบบหล่อ และรอบ

เหลก็เสรมิหลงัจากอดัแน่น โดยการกระทุง้ดว้ยมอืหรอืโดยวธิสี ั �นที�ไดร้บัการเหน็ชอบ
แลว้ จะตอ้งไม่มนํี�าที�ผวิคอนกรตีมากเกนิไป และจะตอ้งมผีวิหน้าเรยีบปราศจากโพรง 

การแยกแยะ รพูรุน เมื�อแขง็ตวัแลว้จะตอ้งมกีาํลงัตามที�ตอ้งการ ตลอดจนความ

ทนทานตอ่การแตกสลาย ความคงทน ความทนต่อการขดัส ี ความสามารถในการกนั
นํ�า รปูลกัษณะและคุณสมบตัอิื�น ๆ ตามที�กาํหนด 

3.3 กาํลงัอดัคอนกรตีสาํหรบัแต่ละสว่นของอาคาร จะตอ้งมกีาํลงัตามที�แสดงไว้ในตารางที� 
�.� นอกจากจะกาํหนดในแบบโครงสรา้งเป็นอยา่งอื�น กาํลงัอดัสงูสดุใหค้ดิที�อายุ �� 

วนัเป็นหลกั สาํหรบัปนูซเีมนต์ชนิดที� � ธรรมดา แต่ถ้าปนูซเีมนตช์นิดที� � ซึ�งทาํให้

กาํลงัสงูเรว็ใหค้ดิที�อายุ � วนั ทั �งนี�ใหใ้ชแ้ท่งกระบอกคอนกรตีขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 
��� มลิลเิมตร และสงู ��� มลิลเิมตร 
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ตารางที�  �.� การแบง่ประเภทคอนกรีตและเกณฑก์าํหนดเกี�ยวกบักาํลงัอดั 

 

ชนิดของการก่อสรา้ง ประเภท 

ค่าตํ�าสดุของกาํลงัอดัของแท่งกระบอก

คอนกรตีหลงัเทแลว้ �� วนั เมกกาปาสกาล 
(กก/ซม.�) 

-  ฐานราก และเสาคาน คานซอยผนัง

คอนกรตีเสรมิเหล็กที�ใชร้บันํ�าหนัก  
หนาตั �งแต่ ��� มม. ขึ�นไป แผน่พื�นและ

ถงัเกบ็นํ�า 

ก �� (���) และ �� (���) 

หรอืระบุตามแบบ 

-  ผนังคอนกรตีเสรมิเหล็กที�บางกว่า ��� 

มม. ที�ไม่ไดร้บันํ�าหนัก และครบี ค.ส.ล. 

ข �� (���) 

-  คอนกรตีหยาบ � : 3 : 5 ค - 

 

3.4 การยุบของคอนกรตีซึ�งมนํี�าหนักปกต ิซึ�งหาโดย “วธิทีดสอบคา่การยบุคอนกรตี” ซึ�งใช้

ปนูซเีมนต์ปอรต์แลนด ์(ASTM C 143) จะตอ้งเป็นไปตามค่าที�ใหไ้วใ้นตารางที� �.� 
 

ตารางที�  �.2  ค่าการยุบสาํหรบังานก่อสร้างชนิดต่าง ๆ  

 

ชนิดของงานก่อสร้าง 
ค่าการยุบ (มม.) 

สงูสุด ตํ�าสุด 

ฐานราก ��� �� 

แผ่นพื�น คาน ผนัง ค.ส.ล. ��� �� 
เสา ��� �� 

ครบี ค.ส.ล. และผนังบาง ๆ  ��� �� 

 
3.5 ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบ ขนาดระบุใหญ่สดุของมวลรวมหยาบจะตอ้งเป็นไป

ตามตารางที� �.� 
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ตารางที�  �.�  ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบที�ใช้กบัคอนกรีต 

 

ชนิดของงานกอ่สรา้ง ขนาดใหญ่สุด (มม.) 

ฐานราก เสา และคาน �� 
ผนงั ค.ส.ล. หนาตั �งแต่ ��� มม. ขึ�นไป �� 

ผนงั ค.ส.ล. หนาตั �งแต่ ��� มม. ขึ�นไป �� 

แผ่นพื�น ครบี ค.ส.ล. �� 

 

4. การคาํนวณออกแบบส่วนผสม 

4.1 หา้มมใิหน้ําคอนกรตีมาเทส่วนที�เป็นโครงสรา้งใด ๆ จนกว่าสว่นผสมของคอนกรตีที�จะ
นํามาใชน้ั �น ไดร้บัความเหน็ชอบจากวศิวกรผูอ้อกแบบแลว้ 

4.2 ก่อนเทคอนกรตีอยา่งน้อย �� วนั ผูร้บัจา้งจะตอ้งเตรยีมสว่นผสมคอนกรตีต่าง ๆ และ

ทดลองในหอ้งปฏบิตักิารเพื�อใหว้ิศวกรผูอ้อกแบบตรวจใหค้วามเหน็ชอบก่อน 
4.3 การที�วศิวกรผูอ้อกแบบใหค้วามเหน็ชอบต่อสว่นผสมที�เสนอมาหรอืแกไ้ข (หากม)ี นั �น 

มไิดห้มายความว่าจะลดความรบัผดิชอบของผูร้บัจา้ง ที�มต่ีอคณุสมบตัขิองคอนกรตีที�
ไดจ้ากส่วนผสมนั �น 

4.4 การจดัปฏภิาคส่วนผสม 

4.4.1 จะตอ้งหาอตัราสว่น นํ�า : ปนูซเีมนตท์ี�เหมาะสม โดยการทดลองขั �นตอนตาม
วธิกีารต่อไปนี� 

(ก) จะตอ้งทดลองทําส่วนผสมคอนกรตี ที�มอีตัราสว่นและความขน้เหลวที�
เหมาะสมกบังาน โดยเปลี�ยนอตัราส่วนนํ�า : ปูนซเีมนตอ์ย่างน้อย � 

ค่า ซึ�งจะใหก้าํลงัต่าง ๆ กนั โดยอยูใ่นขอบขา่ยของค่าที�กาํหนด

สาํหรบังานนี� และจะตอ้งคาํนวณออกแบบสาํหรบัค่าการยบุสงูสุด
เท่าที�ยอมให้ 

(ข) จากนั �นใหห้าปฏภิาคของวสัดุผสม แลว้ทําการทดสอบตามหลกัและ
วธิกีารที�ใหไ้วใ้นเรื�อง “ขอ้แนะนําวธิกีารเลอืกปฏภิาคสว่นผสมสาํหรบั

คอนกรตี” (ACI 211) 

(ค) สาํหรบัอตัราส่วนผสม นํ�า : ปูนซเีมนตแ์ต่ละค่าใหห้ลอ่ชิ�นตวัอย่าง 
อย่างน้อย � ชิ�น สาํหรบัแต่ละอายุ เพื�อนําไปทดสอบ โดยเตรยีมและ

บ่มตวัอยา่งตาม “วธิทีาํและบ่มชิ�นตวัอย่างคอนกรตีสาํหรบัใชท้ดสอบ
แรงอดัและแรงดดั” (ASTM C 192) และทดสอบที�อายุ � และ �� วนั 

การทดสอบใหป้ฏบิตัติาม “วธิทีดสอบกาํลงัอดัของแท่งกระบอก

คอนกรตี” (ASTM C 39) 
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(ง) ใหนํ้าผลที�ไดจ้ากการทดสอบ ไปเขยีนเป็นกร๊าฟแสดงความสมัพนัธ์

ระหว่างอตัราสว่น นํ�า : ปูนซเีมนต ์ กบัคา่กาํลงัอดัของแท่งกระบอก
คอนกรตี อตัราส่วน นํ�า : ปูนซเีมนต ์ สงูสดุที�ยอมใหจ้ะตอ้งไดม้าจาก

ค่าที�แสดงโดยกร๊าฟที�ใหค้่ากาํลงัตํ�าสดุ ซึ�งมคีา่เกนิรอ้ยละ �� ของ
กาํลงัที�กาํหนด 

(จ) สาํหรบัคอนกรตีโครงสรา้งทั �วไป ปรมิาณปูนซเีมนตจ์ะตอ้งไมน่้อยกว่า 

��� กโิลกรมั/ลูกบาศก์เมตร ของคอนกรตี 
4.4.2 การใชอ้ตัราสว่น นํ�า : ปูนซเีมนต์ ค่าที�ตํ�าสุดเทา่ที�จะทําได ้ ในกรณีที�ใชม้วล

รวมหยาบชนิดเมด็เลก็ เช่น ในผนังเบา ๆ หรอืในที�ที�เหลก็แน่นมาก ๆ จะตอ้ง
พยายามรกัษาค่าอตัราสว่น นํ�า : ปูนซเีมนตใ์หค้งที� เมื�อเลอืกอตัราสว่น นํ�า : 

ปูนซเีมนตท์ี�เหมาะสมไดแ้ล้ว ใหห้าปฏภิาคสว่นผสมของคอนกรตีตามวธิใีนขอ้ 

�.� เรื�อง “การหาปฏภิาคของวสัดุผสม” ดงัอธบิายขา้งตน้ 
 

5. การผสมคอนกรีต 

5.1 คอนกรตีผสมเสรจ็ 
การผสม และการขนส่งคอนกรตีผสมเสรจ็ใหป้ฏบิตัติาม “บทกาํหนดสาํหรบัคอนกรตี

ผสมเสรจ็” (ASTM C 94) 

5.2 การผสมดว้ยเครื�อง ณ สถานที�ก่อสรา้ง 
5.2.1 คอนกรตี ต้องใชเ้ครื�องผสมชนิดที�ไดร้บัความเหน็ชอบจากวศิวกรผูค้วบคุม

งานแลว้ ที�เครื�องผสมจะตอ้งมแีผน่ป้ายแสดงความจุ และจาํนวนรอบตอ่นาททีี�
เหมาะสม และผูร้บัจา้งจะตอ้งปฎบิตัติามขอ้แนะนําเหลา่นี�ทุกประการ เครื�อง

ผสมจะตอ้งสามารถผสมมวลรวมปูนซเีมนต ์ และนํ�าใหเ้ขา้กนั โดยทั �วถงึ

ภายในเวลาที�กาํหนด และตอ้งสามารถปล่อยคอนกรตีออกไดโ้ดยไมเ่กดิการ
แยกแยะ 

5.2.2 ในการบรรจุวสัดุผสมเขา้เครื�อง จะตอ้งบรรจุนํ�าสว่นหนึ�งเขา้เครื�องกอ่น
ปูนซเีมนตแ์ละมวลรวม แลว้ค่อย ๆ เตมินํ�าสว่นที�เหลอืเมื�อผสมไปแลว้

ประมาณหนึ�งในสี�ของเวลาผสมกาํหนด จะต้องมทีี�ควบคุมมใิหป้ล่อยคอนกรตี

ก่อนจะถงึเวลาที�กาํหนด และจะตอ้งสามารถปล่อยคอนกรตีออกใหห้มดก่อนที�
จะบรรจุวสัดุใหม ่

5.2.3 เวลาที�ใชใ้นการผสมคอนกรตีซึ�งมปีรมิาณตั �งแต่ � ลูกบาศกเ์มตรลงมา จะตอ้ง
ไมน่้อยกว่า � นาท ี และใหเ้พิ�มอกี �� วนิาทสีาํหรบัทุก ๆ � ลกูบาศกเ์มตร 

หรอืสว่นของลูกบาศกเ์มตรที�เพิ�มขึ�น 
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6. การผสมต่อ 

6.1 ใหผ้สมคอนกรตีเฉพาะเทา่ที�ตอ้งการใชเ้ทา่นั �น หา้มนําคอนกรตีที�ก่อตวัแลว้มาผสมต่อ
เป็นอนัขาด แต่ใหท้ิ�งไป 

6.2 หา้มมใิหเ้ตมินํ�าเพื�อเพิ�มค่าการยุบเป็นอนัขาด การเตมินํ�าจะกระทาํได้ ณ สถานที�

ก่อสรา้ง หรอืที�โรงผสมคอนกรตีกลาง โดยความเหน็ชอบของวศิวกรผูค้วบคุมงาน
เท่านั �น แต่ไมว่่ากรณีใดจะเตมินํ�าในระหว่างการขนส่งไมไ่ด ้

 

7. การเตรียมการเทคอนกรีตในอากาศร้อน 

ในกรณีที�จะเทคอนกรตีในอากาศรอ้นจดั หรอืจะเทองค์อาคารขนาดใหญ่ เชน่ คานขนาดใหญ ่

ฐานรากหนา ๆ จะตอ้งหาวธิลีดอุณหภมูขิองคอนกรตีสดใหต้ํ�าที�สุดเท่าที�จะทาํได ้ อาท ิ ทํา

หลงัคาคลุมโม่ผสมคอนกรตี กองวสัดุ และถงัเกบ็นํ�า ในบางกรณีอาจจะตอ้งใชน้ํ�าแขง็หรอืสาร
ผสมเพิ�มช่วย ซึ�งหากไม่มกีาํหนดเป็นอยา่งอื�น วศิวกรผูค้วบคุมงานจะเป็นผูพ้จิารณา 

 

8. การขนส่ง และการเท 

8.1 การเตรยีมการก่อนเท 

8.1.1 จะตอ้งขจดัคอนกรตีที�แขง็ตวัแลว้ และวสัดุแปลกปลอมอื�น ๆ ออกจากดา้นใน

ของอุปกรณ์ที�ใชใ้นการลาํเลยีงออกใหห้มด 
8.1.2 แบบหล่อจะตอ้งเสรจ็เรยีบรอ้ย จะตอ้งขจดันํ�าสว่นที�เกนิ และวสัดุแปลกปลอม

ใด ๆ ออกใหห้มด เหลก็เสรมิผูกเขา้ที�เสรจ็เรยีบรอ้ย วสัดุต่าง ๆ ที�จะฝงัใน
คอนกรตีตอ้งเขา้ที�เรยีบรอ้ย และการเตรยีมการต่าง ๆ ทั �งหมดไดร้บัความเหน็

ชอบแลว้ จงึจะดาํเนินการเทคอนกรตีได ้

8.2 การลาํเลยีง วธิกีารขนสง่และเทคอนกรตี จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากวศิวกรผู้
ควบคมุงานก่อน ในการขนสง่คอนกรตีจากเครื�องผสม จะตอ้งระมดัระวงัมใิหเ้กดิการ

แยกแยะหรอืการสญูเสยีของวสัดุผสม และตอ้งกระทาํในลกัษณะที�จะทาํใหไ้ด้คอนกรตี
ที�มคีุณสมบตัติามที�กําหนด 

8.3 การเท 

8.3.1 ผูร้บัจา้งจะเทคอนกรตีส่วนหนึ�งส่วนใดของโครงสรา้งยงัมไิด ้ จนกว่าจะไดร้บั
อนุมตัจิากวิศวกรผูค้วบคุมงานเรยีบรอ้ยแล◌้ว และเมื�อไดร้บัอนุมตัแิล้ว หากผู้

รบัจา้งยงัไม่เริ�มเทคอนกรตีภายใน �� ชั �วโมง จะตอ้งได้รบัอนุมตัจิากวศิวกรผู้
ควบคมุงานอกีครั �งจงึจะเทได ้

8.3.2 การเทคอนกรตี จะตอ้งกระทาํต่อเนื�องกนัตลอดทั �งพื�นที� รอยต่อระหว่าง

ก่อสรา้งจะตอ้งอยู่ที�ตาํแหน่งที�กาํหนดไวใ้นแบบ หรอืไดร้บัความเหน็ชอบแลว้ 
การเทคอนกรตีต่อเนื�องกบัคอนกรตีที�เทไปแลว้ จะตอ้งยงัคงสภาพเหลว
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พอที�จะเทต่อกนัได ้ หรอืกล่าวอกีนัยหนึ�ง หา้มมใิหเ้ทคอนกรตีต่อกบัคอนกรตี

ซึ�งเทไวแ้ลว้เกนิ �� นาท ีมฉิะนั �นตอ้งทิ�งไวป้ระมาณ �� ชั �วโมง จงึจะเทต่อได ้
8.3.3 หา้มมใิหน้ําคอนกรตีที�ก่อตวับา้งแลว้บางส่วน หรอืแขง็ตวัทั �งหมด หรอืที�มวีสัดุ

แปลกปลอมมาเทปะปนกนัเป็นอนัขาด 
8.3.4 เมื�อเทคอนกรตีลงในแบบหล่อแลว้ จะตอ้งอดัคอนกรตีนั �นใหแ้น่นภายในเวลา 

�� นาท ี นบัตั �งแต่ปล่อยคอนกรตีออกจากเครื�องผสม นอกจากจะมเีครื�องกวน

พเิศษสาํหรบัการนี�โดยเฉพาะ หรอืมเีครื�องผสมตดิรถ ซึ�งจะกวนอยูต่ลอดเวลา 
ในกรณีเชน่นั �นใหเ้พิ�มเวลาไดเ้ป็น � ชั �วโมง นับตั �งแต่บรรจุปูนซเีมนตเ์ขา้

เครื�องผสม ยกเวน้ในกรณีที�ใชส้ารหน่วง (Retarder) และตอ้งทําภายใน �� 
นาท ีนบัตั �งแต่ปล่อยคอนกรตีออกจากเครื�องกวน 

8.3.5 จะตอ้งเทคอนกรตี ใหใ้กลต้ําแหน่งสดุทา้ยมากที�สุดเท่าที�จะทาํได ้ เพื�อ

หลกีเลี�ยงการเกดิการแยกแยะอนัเนื�องจากการโยกยา้ย และการไหลตวัของ
คอนกรตี ตอ้งระวงัอย่าใชว้ธิกีารใด ๆ ที�จะทาํใหค้อนกรตีเกดิการแยกแยะ 

หา้มปล่อยคอนกรตีเขา้ที�จากระยะสงูเกนิกว่า � เมตร นอกจากจะไดร้บัอนุมตัิ
จากวศิวกรผูค้วบคุมงาน 

8.3.6 ในกรณีที�ใชค้อนกรีตเปลอืยโดยมมีอรต์า้เป็นผวิ จะตอ้งใชเ้ครื�องมอืที�เหมาะสม

ดนัหนิใหอ้อกจากขา้งแบบ เพื�อใหม้อรต์า้ออกมาอยูท่ ี�ผวิใหเ้ตม็โดยไมเ่ป็น
โพรงเมื�อถอดแบบ การทาํใหค้อนกรตีแน่นใหใ้ชว้ธิสี ั �นดว้ยเครื�อง หรอืกระทุง้

เพื�อใหค้อนกรตีหุม้เหลก็เสรมิและสิ�งที�ฝงัจนทั �ว และเขา้ไปอดัตามมุมต่างๆ  
จนเตม็ โดยขจดักระเปาะอากาศและกระเปาะหนิ อนัจะทําใหค้อนกรตีเป็น

โพรง เป็นหลุมบ่อ หรอืเกดิระนาบที�ไมแ่ขง็แรงออกใหห้มดสิ�น เครื�องสั �น

จะตอ้งมคีวามถี�อยา่งน้อย ���� รอบต่อนาท ี และผูใ้ชง้านจะตอ้งมคีวาม
ชาํนาญเพยีงพอ หา้มมใิหท้าํการสั �นคอนกรตีเกนิขนาด หรอืใชเ้ครื�องสั �นเป็น

ตวัเขยื�อนคอนกรตี ใหเ้คลื�อนที�จากตาํแหน่งหนึ�งไปยงัอกีตําแหน่งหนึ�งภายใน
แบบหล่อเป็นอนัขาด ใหจุ้่มและถอดเครื�องสั �นขึ�นลงตรง ๆ ที�หลาย ๆ จุดหา่ง

กนัประมาณ ��� มลิลเิมตร ในการจุ่มแตล่ะครั �งจะตอ้งใชเ้วลาใหเ้พยีงพอที�จะ

ทาํใหค้อนกรตีแน่นตวั แต่ตอ้งไม่นานเกนิไปจนเป็นเหตุใหเ้กดิการแยกแยะ 
โดยปกตจิุดหนึ�ง ๆ ควรจุ่มอยูร่ะหว่าง � – �� วนิาท ี ในกรณีที�หน้าตดัของ

คอนกรตีบางเกนิไป จนไม่อาจแหยเ่ครื�องส ั �นลงไปได ้กใ็หเ้ครื�องสั �นนั �นแนบกบั
ขา้งแบบ หรอืใชว้ธิอี ื�นที�ไดร้บัการเหน็ชอบแล้ว สาํหรบัองค์อาคารสงู ๆ และ

หน้าตดักวา้ง เชน่ เสาขนาดใหญ่ควรใชเ้ครื�องสั �นชนิดตดิกบัขา้งแบบ แต่ทั �งนี�

แบบหล่อตอ้งแขง็แรงพอที�จะสามารถรบัความสั �นได ้ โดยไมท่าํใหร้ปูรา่งของ
องคอ์าคารผดิไปจากที�กําหนด จะตอ้งมเีครื�องสั �นคอนกรตีสาํรองอยา่งน้อย � 

เครื�องประจาํ ณ สถานที�ก่อสรา้งเสมอในระหว่างเทคอนกรตี 
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8.3.7 การเทคอนกรตีโดยใชเ้ครื�องสบูคอนกรตี จะตอ้งได้รบัอนุมตัจิากวศิวกรผู้

ควบคมุงานก่อน 
8.3.8 เมื�อกาํลงัอดัคอนกรตีที�ใชใ้นเสาสงูกว่า �.� เท่า ของกําลงัอดัคอนกรตีที�ใชใ้น

ระบบพื�น การถ่ายนํ�าหนักเสาผา่นทางระบบพื�นนั �น จะตอ้งใชว้ธิใีดวธิหีนึ�ง
ดงัต่อไปนี� 

(ก) คอนกรตีในเสาซึ�งกาํลงัอดัสงูกว่า จะตอ้งเทบนพื�นตามตาํแหน่งเสานั �น 

โดยที�ผวิของคอนกรตีในเสา จะตอ้งขยายออกไปในพื�นจากขอบเสาไม่
น้อยกว่า ��� มม. และคอนกรตีในเสาที�เทนอกขอบเสาออกมานั �น 

จะตอ้งผสมเขา้กบัคอนกรตีในพื�นอย่างทั �วถงึ 
(ข) กาํลงัอดัคอนกรตีในเสาซึ�งถ่ายผา่นระบบพื�นนั �น สามารถใชต้ามค่า

กาํลงัอดัของคอนกรตีในระบบพื�น ซึ�งน้อยกว่านี�ได ้ โดยเพิ�มเหลก็เสรมิ

ตามคา่นํ�าหนกัที�ตอ้งการ 
(ค) สาํหรบัเสาซึ�งมทีี�รองรบัดา้นขา้งทั �ง � ดา้น โดยคานที�มคีวามลกึ

ใกลเ้คยีงกนัหรอืโดยแผ่นพื�น กาํลงัอดัของคอนกรตีในเสาใหค้ดิเท่ากบั 
��% ของกาํลงัอดัคอนกรตีในเสาบวกกบั ��% ของกําลงัอดัคอนกรตี

ในแผน่พื�นนั �น 

 

9. รอยต่อและสิ�งที�ฝังในคอนกรีต 

9.1 รอยต่อระหว่างการกอ่สรา้ง (Construction Joint) ของอาคาร 

9.1.1 ในกรณีมไิดร้ะบุตาํแหน่งและรายละเอยีดของรอยต่อนี�ในแบบ ผูร้บัจา้งจะตอ้ง
จดัทาํและวางรอยต่อในตําแหน่ง ซึ�งจะทําใหโ้ครงสรา้งเสยีความแขง็แรงน้อย

ที�สดุ และป้องกนัมใิหเ้กดิรอยร้าวเนื�องจากการหดตวั และจะตอ้งไดร้บัความ

เห็นชอบจากวศิวกรผูค้วบคุมงานกอ่น 
9.1.2 ผวิบนของผนังและเสาคอนกรตีจะตอ้งอยู่ในแนวราบ คอนกรตีซึ�งเททบัเหนือ

รอยต่อระหว่างก่อสรา้ง (Construction Joint) ที�อยูใ่นแนวราบจะตอ้งไมใ่ช้
คอนกรตีส่วนแรกที�ออกจากเครื�องผสม และจะตอ้งอดัแน่นใหท้ั �ว โดยอดัใหเ้ขา้

กบัคอนกรตีที�เทไวก้่อนแลว้ 

9.1.3 ในกรณีของผวิทางแนวตั �ง ใหใ้ชปู้นทรายในอตัราสว่น 1 : 1 ผสมนํ�าใหข้น้ ไล้
ที�ผวิใหท้ั �วก่อนที�จะเทคอนกรตีใหมล่งไป 

9.1.4 สาํหรบัรอยต่อในผนังทั �งหมด และระหว่างผนังกบัแผน่พื�นหรอืฐานราก หาก
มไิดร้ะบุในแบบเป็นอยา่งอื�น ใหเ้ดนิเหลก็เสรมิต่อเนื�องผา่นรอยต่อไป และ

จะตอ้งใส่สลกัและเดอืยเอยีง ตามแต่วศิวกรผูค้วบคุมงานจะเหน็สมควร โดย

จะตอ้งมสีลกัตามยาวลกึอย่างน้อย �� มลิลเิมตร 
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9.1.5 ในกรณีที�เทคอนกรตีเป็นชั �น ๆ จะตอ้งยดึเหลก็ที�โผล่เหนือแต่ละชั �นใหแ้น่น

หนา เพื�อป้องกนัการเคลื�อนตวัของเหลก็เสรมิขณะเทคอนกรตี และในขณะ
คอนกรตีกาํลงัก่อตวั 

9.1.6 ในขณะคอนกรตียงัไม่ก่อตวั ใหข้จดัฝ้านํ�าปูน และวสัดทุี�หลุดร่วงออกใหห้มด 
โดยไมจ่าํเป็นตอ้งทาํใหผ้วิหยาบอกี แต่หากไม่สามารถปฏบิตัติามนี�ได ้ กใ็ห้

ขจดัออกโดยใชเ้ครื�องมอืที�เหมาะสมหลงัจากเทคอนกรตีแลว้ �� ชั �วโมง และ

ใหล้า้งผวิที�แขง็ตวัแลว้ดว้ยนํ�าสะอาดทนัท ีก่อนที�จะเทคอนกรตีใหม่ ใหพ้รมนํ�า
ผวิคอนกรตีที�รอยตอ่ทุกแห่งใหช้ื�นแต่ไมเ่ปียกโชก 

9.1.7 หากไดร้บัความเหน็ชอบอาจเพิ�มความยดึหน่วงไดต้ามวธิตี่อไปนี� 
(ก) ใชส้ารผสมเพิ�มที�ไดร้บัความเหน็ชอบแลว้ 

(ข) ใชส้ารหน่วงซึ�งไดร้บัความเหน็ชอบแลว้ เพื�อทาํให้การก่อตวัของมอรต์้าที�

ผวิชา้ลง แต่หา้มใสม่ากจนไม่ก่อตวัเลย 
(ค) ทาํผวิคอนกรตีใหห้ยาบตามวธิทีี�ไดร้บัการเหน็ชอบแลว้ โดยวธินีี�จะทาํให้

มวลรวมโผล่โดยสมํ�าเสมอปราศจากฝ้านํ�าปูน หรอืเมด็มวลรวมที�หลุดร่วง
หรอืผวิคอนกรตีที�ชาํรุด 

9.2 วสัดุฝงัในคอนกรตี 

9.2.1 ก่อนเทคอนกรตีจะตอ้งฝงัปลอก ไส ้สมอ และวสัดุฝงัอื�น ๆ ที�จะตอ้งทาํงานตอ่
ในภายหลงัใหเ้รยีบรอ้ย 

9.2.2 ผูร้บัจา้งที�ทํางานเกี�ยวขอ้งกบังานคอนกรตี จะตอ้งไดร้บัแจง้ล่วงหน้าเพื�อใหม้ี
โอกาสที�จะจดัวาง และยดึสิ�งที�จะฝงัได้ทนัก่อนเทคอนกรตี 

9.2.3 จะตอ้งตดิตั �งแผน่กนันํ�า ทอ่รอ้ยสายไฟ และสิ�งที�จะฝงัอื�น ๆ เขา้ที�ใหถู้ก

ตําแหน่งอย่างแน่นอน และยดึใหแ้น่นเพื�อมใิหเ้กดิการเคลื�อนตวั สาํหรบั
ช่องว่างในปลอก ไส ้ รองสมอ จะตอ้งอุดดว้ยวสัดุที�จะเอาออกไดง้่ายเป็นการ

ชั �วคราว เพื�อป้องกนัมใิหค้อนกรตีไหลเขา้ไปในช่องว่างนั �น 
9.3 รอยต่อสาํหรบัพื�นถนน 

รอยต่อทางยาวตลอดจนรอยต่อสาํหรบัการยดืหดตวั จะตอ้งอยูใ่นตําแหน่งที�กาํหนดไว้

ในแบบ ในกรณีที�ไมส่ามารถเทคอนกรตีไดเ้ตม็ช่วง จะตอ้งทาํรอยต่อระหว่างกอ่สรา้ง
ขึ�น ในชว่งหนึ�ง ๆ จะมรีอยต่อระหว่างกอ่สรา้งเกนิหนึ�งรอยไม่ได ้ และรอยตอ่ดงักล่าว

จะตอ้งอยูภ่ายในชว่งกลางแบ่งสามส่วนของชว่ง 
ความคลาดเคลื�อนที�ยอมใหส้าํหรบัรอยต่อต่างๆ จะยอมใหม้คีวามผดิพลาดมากที�สดุได้

ไมเ่กนิค่าต่อไปนี� 

  ระยะทางแนวราบ � มลิลเิมตร 
  ระยะทางแนวดิ�ง  � มลิลเิมตร 
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10. การซ่อมผิวที�ชาํรดุ 

10.1 หา้มปะซ่อมรรูอ้ยเหล็กยดึและเนื�อที�ชาํรดุทั �งหมด ก่อนที�วศิวกรผู้ควบคุมงานจะได้
ตรวจสอบแลว้ 

10.2 สาํหรบัคอนกรตีที�เป็นรพูรุนเลก็ ๆ และชาํรดุเล็กน้อย หากวศิวกรผูค้วบคมุงานลง

ความเหน็ว่า พอที�จะซ่อมแซมใหด้ไีด ้ จะตอ้งสกดัคอนกรตีที�ชาํรุดออกใหห้มดจนถงึ
คอนกรตีด ี เพื�อป้องกนัมใิหนํ้�าในมอรต์า้ที�จะปะซ่อมนั �นถูกดูดซมึไป จะตอ้งทาํความ

สะอาดคอนกรตีบรเิวณที�จะปะซ่อม และเนื�อที�บรเิวณโดยรอบเป็นระยะออกไปอย่าง

น้อย ��� มลิลเิมตร มอรต์า้ที�ใชเ้ป็นตวัประสานจะตอ้งประกอบดว้ย สว่นผสมของ
ปนูซเีมนต์ � ส่วนต่อทรายละเอยีด ซึ�งผา่นตะแกรงเบอร ์ �� แลว้ � ส่วน  ใหล้ะเลง

มอรต์า้นี�ใหท้ั �วพื�นที�ผวิ 
10.3 ส่วนผสมสาํหรบัใชอุ้ดใหป้ระกอบดว้ยปูนซเีมนต ์� สว่นต่อทรายที�ใชผ้สมคอนกรตี �.� 

ส่วน โดยปรมิาตรชื�นและหลวม สาํหรบัคอนกรตีเปลอืยภายนอกใหผ้สมปนูซเีมนต์ขาว

เขา้กบัปูนซเีมนตธ์รรมดา � ส่วน เพื�อใหส้่วนผสมที�ปะซ่อมมสีกีลมกลนืกบัสขีอง
คอนกรตีขา้งเคยีง ทั �งนี�โดยใชว้ธิทีดลองหาสว่นผสมเอาเอง 

10.4 ใหจ้ํากดัปรมิาณของนํ�าใหพ้อดเีท่าที�จาํเป็นในการยกยา้ย และการปะซ่อมเทา่นั �น 
10.5 หลงัจากที�นํ�าซึ�งคา้งบนผวิไดร้ะเหยออกจากพื�นที�ที�จะปะซ่อมหมดแลว้ ใหล้ะเลงชั �นยดึ

หน่วงลงบนผวินั �นใหท้ั �ว เมื�อชั �นยดึหน่วงนี�เริ�มเสยีนํ�า ใหฉ้าบมอรต์า้ที�ใชป้ะซ่อมทนัท ี

ใหอ้ดัมอร์ตา้ใหแ้น่นโดยทั �วถงึ และปาดออกใหเ้นื�อนูนกว่าคอนกรตีโดยรอบเลก็น้อย 
และจะตอ้งทิ�งไวเ้ฉย ๆ อย่างน้อย � ชั �วโมง เพื�อใหเ้กดิการหดตวัข ั �นตน้ก่อนที�จะ

ตกแต่งขั �นสุดทา้ย บรเิวณที�ปะซ่อมแลว้ใหร้กัษาใหช้ื�นอย่างน้อย � วนั สาํหรบั
คอนกรตีเปลอืยที�ต้องการรกัษาลายไมแ้บบ หา้มใชเ้ครื�องมอืที�เป็นโลหะฉาบเป็นอนั

ขาด 

10.6 ในกรณีที�รพูรุนนั �นกวา้งมากหรอืลกึจนมองเหน็เหลก็ และหากวศิวกรผูค้วบคุมงานลง
ความเหน็ว่าอยู่ในวสิยัที�จะซ่อมแซมไดก้ใ็หป้ะซ่อมได ้ โดยใชม้อร์ตา้ชนิดที�ผสมตวัยา

กนัการหดตวั (Non – Shrink Mortar) เป็นวสัดุแทนปนูทรายธรรมดา หากคอนกรตีที�
เหลอืเป็นคอนกรตีดแีละมรีูพรุนมาก ใหใ้ช ้ Pressurized Epoxy Grouting ชั �นหนึ�ง

ก่อนที�จะปะซ่อม ทั �งนี�ใหป้ฏบิตัติามขอ้แนะนําของผูผ้ลติโดยเคร่งครดั 

10.7 ในกรณีที�โพรงใหญแ่ละลกึมากหรอืเกดิขอ้เสยีหายใด ๆ เชน่ คอนกรตีมกีาํลงัตํ�ากว่า
กาํหนดและวศิวกรผูค้วบคุมงานมคีวามเหน็ว่า อาจทําใหเ้กดิอนัตรายต่อผูใ้ชอ้าคารได ้

ผูร้บัจา้งจะตอ้งดําเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องเหล่านั �น ตามวธิทีี�วศิวกรผูค้วบคมุงานได้
เห็นชอบดว้ยแลว้ หรอืหากวศิวกรผูค้วบคมุงานเหน็ว่า การชาํรุดมากจนไม่อาจแกไ้ข

ใหไ้ดด้ ี อาจสั �งทุบทิ�งแลว้สรา้งขึ�นใหม่ โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายในการนี�

ทั �งสิ�น 
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11. การบ่มและการป้องกนั 

หลงัจากไดเ้ทคอนกรตีแลว้ และอยูใ่นระยะกําลงัก่อตวั จะตอ้งป้องกนัคอนกรตีนั �นจากอนัตราย
ที�อาจเกดิจากแสงแดด ลมแหง้ ฝน การเสยีดส ีและจากการบรรทุกนํ�าหนกัเกนิสมควร สาํหรบั

คอนกรตีซึ�งใชป้นูซเีมนตช์นิดที� � จะตอ้งรกัษาใหช้ื�นตอ่เนื�องกนัเป็นเวลาอยา่งน้อย � วนั โดย

วธิคีลุมดว้ยกระสอบหรอืผา้ใบเปียก หรอืขงัหรอืพ่นนํ�าหรอืโดยวธิทีี�เหมาะสมอื�น ๆ ตามที�
วศิวกรผูค้วบคุมงานเหน็ชอบ สาํหรบัผวิคอนกรตีในแนวตั �ง เชน่ เสา ผนัง และดา้นขา้งของ

คาน ใหหุ้ม้กระสอบหรอืผา้ใบใหเ้หลื�อมซอ้นกนั และรกัษาใหช้ื�นโดยใหส้ิ�งที�คลุมนี�แนบตดิกบั

คอนกรตี ในกรณีที�ใชปู้นซเีมนตใ์ห้กาํลงัสงูเรว็ ระยะเวลาการบ่มชื�นใหอ้ยูใ่นวนิิจฉัยของวศิวกร
ผูค้วบคมุงาน 

 

12. การทดสอบ 

12.1 การดทสอบแท่งกระบอกคอนกรตี 

ชิ�นตวัอยา่งสาํหรบัการทดสอบอาจนํามาจากทุก ๆ รถ หรอืตามที�วศิวกรผูค้วบคุมงาน
จะกาํหนด ทกุวนัจะตอ้งเกบ็ชิ�นตวัอยา่งไมน้่อยกว่า � ชิ�น สาํหรบัทดสอบ � วนั � 

กอ้น และ �� วนั � กอ้น สาํหรบัระยะเวลาผูค้วบคมุงานอาจกาํหนดเป็นอย่างอื�นตาม

ความเหมาะสม วธิเีกบ็ เตรยีม บ่ม และทดสอบชิ�นตวัอยา่งใหเ้ป็นไปตาม “วธิทีดสอบ
สาํหรบักาํลงัอดัของแท่งกระบอกคอนกรตี (ASTM C39)” ตามลาํดบั 

12.2 รายงาน 
ผูร้บัจา้งจะตอ้งส่งรายงานผลการทดสอบกาํลงัอดัคอนกรตีรวม � ชดุ สาํหรบัผูแ้ทนผู้

ว่าจา้ง � ชดุ และสาํนักงานวศิวกรผูค้วบคมุงาน และผูอ้อกแบบ � ชุด 

รายงานจะตอ้งรวบรวมขอ้มูลตา่ง ๆ ดงันี� 
(�)  วนัที�หล่อ 

(�)  วนัที�ทดสอบ 
(�)  ประเภทของคอนกรตี 

(�)  คา่การยุบ 

(�)  ส่วนผสม 
(�)  หน่วยนํ�าหนกั 

(�)  กาํลงัอดัสงูสุด 
12.3 การทดสอบแนว ระดบั ความลาด และความไมส่มํ�าเสมอของพื�นถนนคอนกรตีใน

บรเิวณอาคาร เมื�อคอนกรตีพื�นถนนแขง็ตวัแลว้ จะตอ้งทําการตรวจสอบแนว ความ

ลาด ตลอดจนความไมส่มํ�าเสมอต่าง ๆ อกีครั �งหนึ�ง หาก ณ จุดใดผวิถนนสงูกว่า
บรเิวณขา้งเคยีงเกนิ � มลิลเิมตรจะตอ้งขดัออก แต่ถา้สงูมากกว่านั �นผูร้บัจา้งจะตอ้ง

ทุบพื�นชว่งนั �นออกแลว้หล่อใหม ่โดยตอ้งออกค่าใชจ้่ายเองทั �งหมด 



รายการประกอบแบบก่อสรา้ง   

 

��

12.4 การทดสอบความหนาของพื�นถนนคอนกรตีในบรเิวณอาคาร 

วศิวกรผูค้วบคุมงานอาจกาํหนดใหม้กีารทดสอบความหนาของพื�นถนนคอนกรตี โดย
วธิเีจาะเอาแก่นไปตรวจตามวธิขีอง ASTM C174 กไ็ด ้ หากปรากฏว่าความหนาเฉลี�ย

น้อยกว่าที�กาํหนดเกนิ � มลิลเิมตร วศิวกรผูอ้อกแบบจะเป็นผูต้ดัสนิว่าถนนนั �นมกีําลงั
พอจะรบันํ�าหนกับรรทุกตามที�คาํนวณออกแบบไวไ้ดห้รอืไม ่ หากวศิวกรผูอ้อกแบบลง

ความเหน็ว่า พื�นถนนนั �นไม่แขง็แรงพอที�จะรบันํ�าหนักบรรทุกที�คาํนวณออกแบบไวไ้ด ้

ผูร้บัจา้งจะตอ้งทุบออกแลว้เทคอนกรตีใหม ่โดยจะเรยีกเงนิเพิ�มจากผูว้่าจา้งมไิด ้
 

13. การประเมินผลการทดสอบกาํลงัอดั 

13.1 ค่าเฉลี�ยของผลการทดสอบชิ�นตวัอย่างสามชิ�นหรอืมากกว่า ซึ�งบ่มในหอ้งปฏบิตักิาร
จะตอ้งไม่ตํ�ากว่าค่าที�กําหนด และจะตอ้งไม่มคีา่ใดตํ�ากว่ารอ้ยละ �� ของค่ากาํลงัอดั

ที�กาํหนด 

13.2 หากกาํลงัอดัมคี่าตํ�ากว่าที�กาํหนด กอ็าจจาํเป็นตอ้งเจาะเอาแกน่คอนกรตีไปทาํการ
ทดสอบ 

13.3 การทดสอบแกน่คอนกรตีจะตอ้งปฏบิตัติาม “วธิเีจาะและทดสอบแกน่คอนกรตีที�เจาะ 
และคานคอนกรตีที�เลื�อยตดัมา” (ASTM C 24) การทดสอบแกน่คอนกรตีตอ้งกระทํา

ในสภาพผึ�งแหง้ในอากาศ 

13.4 องคอ์าคารหรอืพื�นที�คอนกรตีส่วนใด ที�วศิวกรผูค้วบคมุงานพจิารณาเหน็ว่าไม่
แขง็แรงพอ ใหเ้จาะแก่นอยา่งน้อยสองกอ้นจากแต่ละองคอ์าคาร หรอืพื�นที�นั �น ๆ 

ตําแหน่งที�จะเจาะแก่นใหว้ศิวกรผู้ควบคุมงานเป็นผูก้าํหนด 
13.5 กาํลงัของแก่นที�ไดจ้ากแต่ละองค์อาคารหรอืพื�นที� จะตอ้งมคีา่เฉลี�ยเท่ากบัหรอืสงูกว่า

รอ้ยละ �� ของกาํลงัที�กาํหนด จงึจะถอืว่าใชไ้ดแ้ละจะตอ้งไม่มคี่าใดตํ�ากว่ารอ้ยละ �� 

ของค่ากาํลงัอดัที�กาํหนด 
13.6 จะตอ้งอดุรซูึ�งเจาะเอาแกน่คอนกรตีออกมาตามวธิใีนขอ้ �� ใหเ้รยีบรอ้ยดว้ย Non – 

Shrink Mortar 
13.7 หากผลทดสอบแสดงใหเ้หน็ว่า คอนกรตีมคีวามแขง็แรงไมพ่อจะต้องทุบคอนกรตีนั �น

ทิ�งแลว้หล่อใหม ่โดยผูร้บัจา้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายทั �งสิ�น 

13.8 ชิ�นตวัอยา่งแท่นกระบอกคอนกรตีอาจใชลู้กบาศกข์นาด ��� มม. X 150 มม. X 150 
มม. แทนได ้ โดยใหเ้ปรยีบเทยีบค่ากําลงัอดัตามมาตรฐานสาํหรบัอาคารคอนกรตี

เสรมิเหลก็ของ ว.ส.ท. 
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หมวด  �  งานเหลก็รปูพรรณ 
 

1. ทั �วไป 

1.1 “กรณีทั �วไป และกรณีพเิศษ” ที�ระบุในภาคอื�น (ถา้ม)ี ใหนํ้ามาใชใ้นหมวดนี�ดว้ย 

1.2 บทกาํหนดหมวดนี�คลุมถงึเหล็กรปูพรรณ ท่อกลม ท่อเหลี�ยม (Steel Tubing) ทุกชนิด 
1.3 รายละเอยีดเกี�ยวกบัเหลก็รปูพรรณ ซึ�งมไิดร้ะบุในแบบและกาํหนดนี�ตาม “มาตรฐาน

สาํหรบัอาคารเหลก็รปูพรรณ” ของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ทุกประการ 

 

2. วสัด ุ

เหลก็รูปพรรณทั �งหมด จะตอ้งมคีณุสมบตัสิอดคล้องกบัมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมที� 

มอก. ���� – ���� หรอื  ASTM หรอื JIS ที�เหมาะสม ในกรณีที�มไิดร้ะบุในแบบใหถ้อืว่าเป็น
เหลก็ชนิดเทยีบเท่า A 36 หรอื SS 400 

 

3. การกองเกบ็วสัด ุ

เหลก็รูปพรรณทั �งที�ประกอบแลว้และยงัไมไ่ดป้ระกอบ อาจตอ้งเกบ็ไวบ้นยกพื�นเหนือพื�นดนิ  

จะตอ้งรกัษาเหลก็ใหป้ราศจากฝุน่ ไขมนั หรอืสิ�งแปลกปลอมอื�น ๆ และตอ้งระวงัรกัษาอย่าให้

เหลก็เป็นสนิม ในกรณีที�ใชเ้หลก็ที�มคีุณสมบตัติ่างกนัหลายชนิด ตอ้งแยกเกบ็และทํา
เครื�องหมาย เชน่ โดยการทาสแีบ่งแยกใหเ้หน็อย่างชดัเจน 

 

4. การจดัทํา Shop Drawing 

ก่อนที�จะทาํการประกอบเหลก็รปูพรรณทกุชิ�น ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํ Shop Drawing สง่ต่อ

วศิวกรผูค้วบคุมงานเพื�อรบัความเหน็ชอบ โดย Shop Drawing นั �นจะตอ้งประกอบดว้ย 
4.1 แบบที�สมบูรณ์แสดงรายละเอยีดเกี�ยวกบัการตดัต่อ การประกอบ และการตดิตั �งรสูลกั

เกลยีว รอยเชื�อม และรอยต่อที�กระทาํในโรงงาน 

4.2 สญัลกัษณ์ต่าง ๆ ที�ใชจ้ะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.3 จะตอ้งมสีาํเนาเอกสารแสดงบญัชวีสัดุ และวธิกีารยกตดิตั �ง ตลอดจนการยดึโยง

ชั �วคราว 
 

5. การดดั 

การดดัตอ้งทาํดว้ยความระมดัระวงัเพื�อมใิหเ้กดิการบดิเบี�ยว หรอืเกดิเป็นริ�วลูกคลื�น การดดั

แผ่นเหลก็ที�อุณหภูมปิกต ิ จะตอ้งใชร้ศัมขีองการดดัไม่น้อยกว่า � เท่าของความหนาของแผ่น
เหลก็นั �น ในกรณีที�ทาํการดดัที�อุณหภูมสิงู หา้มทาํใหเ้ยน็ตวัลงโดยเร็ว สาํหรบัเหลก็กาํลงัสงู 

(High – Strength Steel) ใหท้าํการดดัที�อุณหภูมสิงูเท่านั �น 
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6. รแูละช่องเปิด 

การเจาะ หรอืตดั หรอืกดทะลุใหเ้ป็นร ู ตอ้งกระทาํตั �งฉากกบัผวิของเหลก็ นอกจากจะระบุเป็น

อย่างอื�น หา้มใชว้ธิเีจาะรูดว้ยไฟ หากรทูี�เจาะไวไ้ม่ถูกตอ้งจะตอ้งอดุใหเ้ตม็ดว้ยวธิเีชื�อม และ

เจาะรใูหมใ่หถู้กตาํแหน่ง ในเสาที�เป็นเหลก็รปูพรรณ ซึ�งต่อกบัคาน ค.ส.ล. จะตอ้งเจาะรูไว้
เพื�อใหเ้หลก็เสรมิในคานคอนกรตีสามารถลอดได ้ รจูะตอ้งเรยีบรอ้ยปราศจากรอยขาดหรอื

แหว่ง ขอบรซูึ�งคมและยื�นเลก็น้อยอนัเกดิจากการเจาะดว้ยสว่าน ใหข้จดัออกใหห้มดดว้ย

เครื�องมอืที�เหมาะสม โดยลบมุม � มลิลเิมตร ช่องเปิดอื�น ๆ นอกเหนือจากรสูลกัเกลยีวจะตอ้ง
เสรมิแหวนเหลก็ ซึ�งมคีวามหนาไมน่้อยกว่าความหนาขององคอ์าคารที�เสรมิ รหูรอืช่องเปิด

ภายในของแหวนจะตอ้งเท่ากบัชอ่งเปิดขององคอ์าคารที�เสรมินั �น 
 

7. การประกอบ และยกติดตั �ง 

7.1 ใหพ้ยายามประกอบที�โรงงานใหม้ากที�สุดเทา่ที�จะทาํได ้
7.2 การตดัเฉอืน ตดัดว้ยไฟ สกดั และกดทะลุ ตอ้งกระทําอยา่งละเอยีดประณีต 

7.3 องคอ์าคารที�วางทาบกนั จะตอ้งวางใหแ้นบสนิทเตม็หน้า 

7.4 การตดิตวัเสรมิกาํลงัและองค์อาคารยดึโยง ใหก้ระทําอยา่งประณีต สาํหรบัตวัเสรมิ
กาํลงัที�ตดิแบบอดัแน่นตอ้งอดัใหส้นิทจรงิ ๆ  

7.5 รายละเอยีดใหเ้ป็นไปตาม “มาตรฐานสาํหรบัอาคารเหลก็รปูพรรณ” ของวศิวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยฯ ที� ���� – �� ทุกประการ” 

7.6 ไฟที�ใช้ตดัควรมเีครื�องมอืกลเป็นตวันํา 

 

8. การเชื�อม 

8.1 ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน AISC/AWS สาํหรบัการเชื�อมในงานกอ่สรา้งอาคาร 

8.2 ผวิหน้าที�จะทําการเชื�อมจะตอ้งสะอาดปราศจากสะเกด็รอ่น ตะกรนั สนิม ไขมนั ส ีและ
วสัดุแปลกปลอมอื�น ๆ ที�จะทาํใหเ้กดิผลเสยีต่อการเชื�อมได้ 

8.3 ในระหว่างการเชื�อมจะตอ้งยดึชิ�นส่วนที�จะเชื�อมตดิกนัให้แน่น เพื�อใหผ้วิแนบสนิท

สามารถทาสอีุดไดโ้ดยง่าย 
8.4 หากสามารถปฏบิตัไิด ้ใหพ้ยายามเชื�อมในตําแหน่งราบ 

8.5 ใหว้างลําดบัการเชื�อมใหด้เีพื�อหลกีเลี�ยงการบดิเบี�ยว และหน่วยแรงตกคา้งในระหว่าง
กระบวนการเชื�อม 

8.6 ในการเชื�อมแบบชนจะตอ้งเชื�อมในลกัษณะที�จะใหไ้ด ้ Penetration โดยสมบรูณ์ โดยมิ

ใหก้ระเปาะตะกรนัขงัอยู่ ในกรณีนี�อาจใชว้ธิลีบมมุตามขอบหรอื Backing Plates กไ็ด ้
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8.7 ชิ�นสว่นที�จะตอ้งเชื�อมแบบทาบจะตอ้งวางใหช้ดิกนัที�สุดเท่าที�จะมากได ้ และไม่ว่ากรณี

ใดจะตอ้งหา่งกนัไมเ่กนิ � มลิลเิมตร 
8.8 ชา่งเชื�อมจะตอ้งมคีวามชาํนาญในเรื�องการเชื�อมเป็นอย่างด ีโดยชา่งเชื�อมทุกคนจะตอ้ง

มหีนังสอืรบัรองว่าผ่านการทดสอบจากสถาบนัที�เชื�อถอืได ้ เชน่ กรมพฒันาฝีมอื
แรงงาน เป็นตน้ 

8.9 สาํหรบัเหลก็หนาตั �งแต่ �� มม. ขึ�นไป ตอ้ง Preheat ก่อนเชื�อมโดยใหผู้ร้บัจา้งเสนอ

วธิกีารต่อวศิวกรผูค้วบคุมงานเพื�อรบัความเหน็ชอบ 
8.10 สาํหรบัเหลก็หนา �� มม. ขึ�นไป ใหเ้ชื�อมแบบ Submerged Arc Welding  

 

9. การตรวจสอบรอยเชื�อม 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ของรอยเชื�อม ในตําแหน่งที�วศิวกรผูอ้อกแบบ 

หรอืวศิวกรผูค้วบคุมงานเป็นผูก้าํหนด ลกัษณะของรอยเชื�อมที�ยอมรบัได ้ จะตอ้งมพีื�นผวิที�

เรยีบ ไมม่มีุมแหลมคมได้ขนาดตามที�กาํหนดในแบบ และจะตอ้งไม่มรีอยแตกรา้ว โดยใช้
วธิกีารตรวจสอบดงัต่อไปนี� 

9.1 ในกรณีการเชื�อมแบบทาบ (Fillet Weld) 
ใหท้ดสอบโดยการใช ้ Dye Penetrate ซึ�งรายละเอยีดการทดสอบใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐาน ASTM E 165 หรอืทดสอบโดยใช ้ Magnetic Particle ซึ�งรายละเอยีดการ

ทดสอบใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ASTM E 709 
9.2 ในกรณีการเชื�อมแบบต่อชน (Butt Weld) 

9.2.1 เมื�อแผน่เหลก็ที�นํามาตอ่เชื�อมมคีวามหนาไม่เกนิ �� มม. ใหท้าํการตรวจสอบ
รอยเชื�อมโดยใชว้ธิเีอก็ซเรย์ (X – ray) รายละเอยีดการทดสอบใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐาน ASTM E 94 และ ASTM E 142 

9.2.2 เมื�อแผน่เหลก็ที�นํามาตอ่เชื�อมมคีวามหนาเกนิ �� มม. ใหท้าํการตรวจสอบ
รอยเชื�อมโดยวธิรีงัสแีกมม่า (Gamma – ray) หรอืทดสอบโดยใชอ้ลุตราโซนิค 

(Ultrasonic) 
ทั �งนี� ผลการทดสอบจะตอ้งไดร้บัการรบัรองจากผูเ้ชี�ยวชาญจากสถาบนัที�

เชื�อถอืได ้รายละเอยีดเกี�ยวกบัการตรวจสอบรอยเชื�อมนอกเหนือจากที�กาํหนด

ในขอ้กาํหนดนี�ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน AWS 
 

10. การซ่อมแซมรอยเชื�อม 

10.1 บรเิวณที�ไดร้บัการตรวจสอบรอยเชื�อมแลว้พบว่ามปีญัหา จะตอ้งทาํการขจดัทิ�ง และทาํ
การเชื�อมแลว้ตรวจสอบใหม ่
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10.2 ในบรเิวณโลหะเชื�อมที�มรีอยแตก จะตอ้งขจดัรอยเชื�อมออก วดัจากปลายรอยแตกไม่

น้อยกว่า �� มม. และทาํการเชื�อมใหม่ 
10.3 หากองคอ์าคารเกดิการเปลี�ยนแปลงรปูรา่งขึ�นจากการเชื�อม จะตอ้งทาํการแกไ้ขใหไ้ด้

รปูทรงที�ถูกตอ้งหรอืเสรมิความแขง็แรงใหม้ากว่า หรอืเทยีบเทา่กบัรปูทรงที�เกดิจาก
การเชื�อมที�ถูกตอ้ง 

 

11. งานสลกัเกลียว 

11.1 การตอกสลกัเกลยีวจะตอ้งกระทําดว้ยความประณีต โดยไม่ทาํใหเ้กลยีวเสยีหาย 
11.2 ตอ้งแน่ใจว่าผวิรอยต่อเรยีบ และผวิที�รองรบัจะตอ้งสมัผสักนัเตม็หน้าก่อนจะทาํการขนั

เกลยีว 
11.3 ขนัรอยต่อดว้ยสลกัเกลยีวทุกแห่งใหแ้น่นโดยใชก้ญุแจปากตายที�ถูกขนาด 

11.4 ใหข้นัสลกัเกลยีวใหแ้น่น โดยมเีกลยีวโผล่จากสลกัเกลยีวไมน้่อยกว่า � เกลยีว 

หลงัจากนั �นใหทุ้บปลายเกลยีวเพื�อป้องกนัมใิหส้ลกัเกลยีวคลายตวั 
 

12. การต่อและประกอบในสนาม 

12.1 ใหป้ฏบิตัติามที�ระบุในแบบขยายและคาํแนะนําในการยกตดิตั �งโดยเคร่งครดั 
12.2 ค่าผดิพลาดที�ยอมให ้ใหถ้อืปฏบิตัติามมาตรฐานสากล 

12.3 จะตอ้งทํานั �งรา้น คํ�ายนั ยดึโยง ฯลฯ ใหพ้อเพยีง เพื�อยดึโครงสรา้งใหแ้น่นหนาอยูใ่น
แนว และตาํแหน่งที�ตอ้งการเพื�อความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบตังิาน จนกว่างานประกอบจะ

เสรจ็เรยีบรอ้ยและแขง็แรงดแีลว้ 

12.4 หมุด (Rivet) ใหใ้ชส้าํหรบัยดึชิ�นส่วนต่าง ๆ เขา้หากนัโดยไม่ใชเ้หล็ก (โลหะ) เกดิการ
บดิเบี�ยวชาํรุดเท่านั �น 

12.5 หา้มใชว้ธิตีดัดว้ยแกส๊เป็นอนัขาด นอกจากจะไดร้บัอนุมตัจิากวศิวกร 
12.6 สลกัเกลยีวยดึ และสมอใหต้ดิตั �งโดยใชแ้บบนําเท่านั �น 

12.7 แผ่นรอง (Base Plate) 

12.7.1 ใหใ้ชต้ามที�กาํหนดในแบบขยาย 
12.7.2 ใหร้องรบั และปรบัแนวดว้ยลิ�มเหลก็ 

12.7.3 หลงัจากไดย้กตดิตั �งเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหอ้ดัมอรต์้าชนิดไม่หดตวั (Non – 
Shrink Mortar) ใตแ้ผ่นรองใหแ้น่นแลว้ตดัขอบลิ�มใหเ้สมอกบัขอบแผน่รอง 

โดยทิ�งส่วนที�เหลอืไว้ในที� 

12.7.4 ในกรณีที�ใช ้Anchor Bolt จะตอ้งฝงั Anchor Bolt ใหไ้ดต้าํแหน่งและความสงูที�
ถูกตอ้งและระวงัไม่ใหห้วัเกลยีวบดิ งอ เสยีรปู หรอืขึ�นสนิม และถา้ไมม่กีาร

ระบุในแบบใหย้ดึขนักบัแผน่รองโดยใช ้Double Nuts 



รายการประกอบแบบก่อสรา้ง   

 

��

13. การป้องกนัเหลก็มิให้ผกุร่อน 

13.1 เกณฑก์ําหนดทั �วไป 
งานนี�หมายรวมถงึการทาส ี และการป้องกนัการผุกร่อนของงานเหลก็ใหต้รงตามบท

กาํหนดและแบบ และใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของสญัญานี�ทุกประการ 

13.2 ผวิที�จะทาส ี
13.2.1 การทําความสะอาด 

(ก) ก่อนจะทาสบีนผวิใด ๆ ยกเวน้ผวิที�อาบโลหะจะตอ้งขดัผวิใหส้ะอาด โดย

ใชเ้ครื�องมอืขดัที�เหมาะสม ตามมาตรฐานการเตรยีมพื�นผวิของสทีารอง
พื�นนั �น ๆ หรอืเครื�องพ่นทราย 

(ข) สาํหรบัรอยเชื�อมและผวิเหลก็ที�ไดร้บัความกระทบกระเทอืนจากการเชื�อม
จะตอ้งเตรยีมผวิสาํหรบัทาสใีหม่ เช่นเดยีวกบัผวิทั �วไปตามวธิใีนขอ้ (ก) 

(ค) ทนัทกี่อนที�จะทาสคีรั �งต่อไปใหท้ําความสะอาดผวิซึ�งทาสไีวก้่อน หรอืผวิ

ที�ฉาบไวจ้ะตอ้งขจดัสทีี�ร่อนหลุดและสนิมออกใหห้มด และจะตอ้งทํา
ความสะอาดพื�นที�สว่นที�ถูกนํ�ามนั และไขมนัต่างๆ แลว้ปล่อยใหแ้หง้สนิท

ก่อนจะทาสทีบั 
13.3 สรีองพื�น 

หากมไิดร้ะบุเป็นอย่างอื�น งานเหลก็รูปพรรณทั �งหมดใหท้าสรีองพื�นดว้ยสกีนัสนิม

ระบบแอลคดิชนิดไรส้ารตะกั �วและไรส้ารโครเมต โดยมสีารประกอบซงิคฟ์อสเฟตเป็น
สารป้องกนัสนิม � ชั �น ชั �นละ �� ไมครอน ในกรณีที�เหลก็รปูพรรณฝงัในคอนกรตีไม่

ตอ้งการทาสทีั �งหมด แต่จะต้องขดัผวิใหส้ะอาดก่อนเทคอนกรตีหุม้ 
 

14. การป้องกนัไฟ 

ชิ�นสว่นเหลก็รปูพรรณ ซึ�งถูกกาํหนดใหม้กีารป้องกนัไฟตามแบบนั �น ใหถ้อืปฏบิตัติาม 
“พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ���� และกฏกระทรวงฉบบัที� �� (พ.ศ. ����)” 
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หมวด   �   เสาเขม็เจาะ  
 

1. รายละเอียดทั �วไป 

1.1 งานเสาเขม็เจาะที�จะตอ้งสามารถรบันํ�าหนักปลอดภยัไดต้ามที�ระบุในแบบโดยการ

ทดสอบ ระดบัปลายเสาเขม็อยูต่ํ�ากว่าระดบัดนิปจัจบุนัระบุตามในแบบ 
1.2 วสัดุที�ใชเ้ป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ � 

1.3 วธิกีารเจาะ สว่นบนจากระดบั �.�� ถงึ ระดบันํ�าใตด้นิ โดยประมาณและก่อนถงึชั �น

ทราย การเจาะอาจใช ้Dry Process โดยใชป้ลอกเหลก็ชั �วคราว (Temporary Casing) 
เพื�อกนัการพงัของดนิในหลุมหรอืปากหลุมขณะเจาะ สว่นลา่งจากระดบันํ�าใตด้นิลงไป 

จนถงึระดบัที�ตอ้งการใหใ้ชว้ธิ ีWet Process โดยใช ้Bentonite Slurry เป็นตวัป้องกนั
หลุมเจาะพงัทลาย ตวัเสาเขม็เป็นคอนกรตีเสรมิเหลก็ตามแบบซึ�งหล่อในที�ก่อสรา้ง 

1.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอรายละเอยีดวธิกีารทาํเสาเขม็เจาะ ประกอบดว้ยระยะเวลาการใส่

โครงเหลก็หลงัจากเจาะถงึปลายเสาเขม็ ระยะเวลาและวธิกีารกาํจดัตะกอนกน้หลุม 
(Bucket หรอื Airlift) ระยะเวลาในการเทคอนกรตี วธิกีารตรวจสอบตะกอนกน้หลุม 

รายละเอยีดวสัดุ Shop Drawing และอื�น ๆ เพื�อใหว้ศิวกรผูค้วบคุมงานและผูอ้อกแบบ
อนุมตั ิ �� วนั กอ่นการทาํเสาเขม็ตน้แรก อยา่งไรกต็ามผูร้บัจา้งและวศิวกรผูค้วบคุม

งานอาจจะร่วมกนัพจิารณาทบทวนวธิกีารดงักล่าว เพื�อปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัสภาพ

จรงิเพื�อใหคุ้ณภาพเสาเขม็ดขีึ�นและขออนุมตัติ่อวศิวกรผูอ้อกแบบ หลงัจากดาํเนินการ
ทาํเสาเขม็ตน้แรกแลว้ผูร้บัจา้งจะตอ้งระบุเหตุผลในการเสนอเปลี�ยนแปลงนี� 

 

2. วสัดทีุ�ใช้ในงาน 

2.1 ปลอกเหล็กเพื�อกนัดนิอ่อนขา้งหลุมเจาะพงัทลาย 

2.1.1 เสน้ผ่าศนูย์กลางภายใน (เฉลี�ยจากการวดัเสน้ผ่าศูนยก์ลาง � เสน้ ซึ�งทาํมุม
ระหว่างกนัประมาณ ��� องศา) ของปลอกเหลก็ตอ้งไมน่้อยกว่า

เสน้ผ่าศนูย์กลางของเสาเขม็ที�กาํหนด 

2.1.2 ถา้ไม่กาํหนดเป็นอย่างอื�น ความยาวของปลอกเหล็กตอ้งไมน่้อยกว่า �� เมตร 
ความยาวอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม แต่ต้องไดร้บัอนุมตัจิาก

วศิวกรผูค้วบคุมงานเสยีก่อน 
2.1.3 การต่อปลอกเหลก็จะตอ้งเรียบรอ้ยและแน่นหนา ปลอกเหล็กเมื�อต่อเรยีบรอ้ย

จะตอ้งได้แนวตรง (ไม่น้อยกว่า � : 500) ตลอดความยาวของปลอก 

2.1.4 ความหนาของปลอกเหลก็ จะตอ้งเพยีงพอสาํหรบัการขนส่งและการทาํงาน 
ฯลฯ โดยผูร้บัจา้งตอ้งเสนอคุณสมบตั ิ เชน่ ความหนาของปลอกเหลก็ให้

วศิวกรผูค้วบคุมงานพจิารณาและอนุมตักิ่อน จงึจะนํามาใชไ้ด ้
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2.1.5 ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบสภาพต่าง ๆ ของปลอกเหลก็ เชน่ ความตรงแนว 

ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง ความหนา รอยเชื�อมอย่างสมํ�าเสมออยา่งน้อยสปัดาห์
ละครั �ง ในกรณีที�เกดิการชาํรดุ ผูร้บัจา้งจะตอ้งซ่อมแซมหรอืเปลี�ยนใหมก่่อนที�

จะนํามาใชใ้นเสาเขม็เจาะตน้ตอ่ไป 
2.1.6 ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผดิชอบต่อการป้องกนัการพงัทลายของดนิส่วนที�ขดุ ก่อนที�จะ

เทคอนกรตีและก่อนที�คอนกรตีจะแขง็ตวั และไม่มกีารชดเชยเงนิใหส้าํหรบั

ค่าใชจ้่ายใด ๆ เพื�อการนี� เช่น ในกรณีที�ต้องทิ�งปลอกเหลก็ไวใ้นดนิเป็นการ
ถาวร หรอืการที�ตอ้งใชป้ลอกเหลก็ � ชั �น (Double Casing) 

2.1.7 ไมว่่าจากเหตุผลใดกต็าม หากปรากฏว่ามคีวามจาํเป็นที�จะตอ้งใชป้ลอกเหลก็
ชั �วคราว ซึ�งมขีนาดใหญ่กว่าที�กาํหนดไว้ จะตอ้งเทคอนกรตีในปล่องนั �นจนเต็ม

พื�นที�หน้าตดัของปลอกเหลก็ชั �วคราวนั �น แต่การจ่ายเงนิจะคาํนวณจากขนาด

เดมิเป็นเกณฑ ์
2.1.8 ในกรณีที�ดนิบรเิวณขา้งในปล่องเกดิพงัทลายบางส่วนหรอืทั �งหมด ในระหว่าง

การขดุหรอืเมื�อขดุเสรจ็แลว้ ผูร้บัจา้งตอ้งแจง้ใหว้ศิวกรผูค้วบคุมงานทราบ
ทนัท ี และตอ้งปฏบิตัติามขอ้แนะนําหรอืคาํสั �งของวศิวกรผูค้วบคุมงานในการ

ซ่อมแซมแกไ้ข ค่าใชจ้่ายใด ๆ ที�เป็นผลมาจากการพงัทลายดงักล่าว ผูร้บัจา้ง

เป็นผูร้บัผดิชอบเพยีงผูเ้ดยีว นอกจากนี�ผูร้บัจา้งจะตอ้งบนัทกึรายละเอยีดของ
การพงัทลายและวธิกีารแกไ้ขสง่ถงึวศิวกรผูอ้อกแบบดว้ย 

2.2 คอนกรตีที�ใชใ้นงานเสาเขม็เจาะ 
2.2.1 ใชปู้นซเีมนตป์อรต์แลนดป์ระเภทที� � ตามมาตรฐาน มอก. 

2.2.2 กาํลงัอดัของแท่งทรงกระบอกคอนกรตีขนาด ���  ��� มม. จะตอ้งไมน่้อย
กว่า �� เมกกาปาสกาล (��� กก./ซม.�) เมื�ออายุ �� วนัตามมาตรฐาน ASTM 

C 39 

2.2.3 ปรมิาณปนูซเีมนตท์ี�ใชใ้นคอนกรตี � ลูกบาศกเ์มตร ตอ้งไม่น้อยกว่า ��� 
กโิลกรมั 

2.2.4 ค่ายุบตวัของคอนกรตีไม่น้อยกว่า ��� มม. 
2.2.5 ขนาดหนิใหญ่สดุไมเ่กนิ �� มม. 

2.2.6 สารผสมคอนกรตีเพื�อให้คอนกรตีแขง็ตวัชา้จะตอ้งเสนอชนิด ปรมิาณ เวลา

แขง็ตวัและผลการทดลองต่าง ๆ ที�จาํเป็นเพื�อพจิารณาอนุมตัภิายในระยะเวลา
ไมน่้อยกว่า �� วนัก่อนใชง้าน และหากเป็นวสัดทุี�ไมเ่คยใช ้ และไมม่ขีอ้มลูที�

เพยีงพอ จะต้องทดลองผสมและทดสอบกําลงัอดัอยา่งน้อย � ชุด และจะตอ้ง
เสนอผลทดสอบชุดละ � แท่งไม่น้อยกว่า �� วนัก่อนใชง้าน 
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2.2.7 คอนกรตีที�ใชใ้นงานเสาเขม็เจาะ จะตอ้งมเีวลาก่อตวัขั �นแรก (Initial Setting 

Time) ไมน่้อยกว่า � ชั �วโมง และตอ้งเหมาะสมกบัระยะเวลาการเทคอนกรตี 
2.2.8 ผูร้บัจา้งงานเสาเขม็เจาะตอ้งเสนอ Mix Design ของคอนกรตีใหว้ศิวกรผู้

ควบคมุงานพจิารณาและอนุมตัอิย่างน้อย �� วนัก่อนทาํงาน อาจมกีารแกไ้ข 
Mix Design ใหเ้หมาะสมไดใ้นระหว่างกอ่สรา้ง แต่ความรบัผดิชอบในเรื�อง

คุณภาพและคณุสมบตั ิ ยงัคงอยู่ในความรบัผดิชอบของผูร้บัจา้งงานเสาเขม็

เจาะ 

2.2.9 การเกบ็ตวัอยา่งแท่งกระบอกคอนกรตีขนาด ���  ��� มม. เสาเขม็ � ตน้ 

เกบ็ตวัอย่างไมน่้อยกว่า � ชดุ ๆ ละ � แท่ง และวศิวกรผูค้วบคุมงานมสีทิธสิ ั �ง
ใหเ้กบ็ตวัอยา่งเกนิ � ชดุ ไดเ้มื�อเหน็สมควร โดยผูร้บัจา้งงานเสาเขม็เจาะเป็น

ผูเ้กบ็ตวัอย่างตามคาํสั �งของวศิวกรผูค้วบคุมงาน และส่งใหห้อ้งปฏบิตักิารที�
เชื�อถอืไดเ้พื�อทาํการทดสอบ สาํหรบัค่าใชจ้่ายในการทดสอบ และการเกบ็

ตวัอยา่งผูร้บัจา้งงานเสาเขม็เจาะเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายทั �งหมด 

2.2.10 การเทคอนกรตีเสาเขม็แต่ละตน้ ตอ้งเทต่อเนื�องกนั โดยจะหยดุชะงกันานเกนิ
ควรไมไ่ด ้ ในกรณีที�การเทคอนกรตีไดห้ยุดชะงกันานเกนิควร วศิวกรผูค้วบคมุ

งานอาจลงความเหน็ว่าเสาเขม็ตน้นั �นเป็นเสาเขม็ชาํรดุ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอ
วธิกีารแกไ้ขและรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายทั �งหมด 

2.3 เหลก็เสรมิรบัแรง 

2.3.1 เหลก็ขอ้ออ้ยทุกขนาด ใช ้SD 40 ตามมาตรฐาน มอก. �� – ���� 
2.3.2 เหลก็กลมทุกขนาด ใช ้SR 24 ตามมาตรฐาน มอก. �� – ���� 

2.3.3 รอยเชื�อมเหล็กและวธิกีารต่อเหลก็ ต้องเสนอใหว้ศิวกรผูค้วบคุมงานตรวจ
พจิารณาและอนุมตั ิ

2.3.4 ขอ้กาํหนดต่าง ๆ ใหถ้อืตามมาตรฐานสาํหรบัอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ฉบบั 

���� – �� ของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
2.3.5 ในขณะหล่อคอนกรตี ผูร้บัจา้งตอ้งระวงัอยา่ใหเ้หลก็เสรมิเคลื�อนตวัผดิ

ตําแหน่ง 
2.3.6 ระยะหุม้ของผวินอกสดุของเหลก็ (Concrete Cover) จะตอ้งไม่น้อยกว่า ��� 

มม. 

2.3.7 ระยะเรยีงผวิถงึผวิของเหลก็ยนื จะตอ้งไม่น้อยกว่า � เท่าของเสน้ผ่าศนูยก์ลาง
ของเหลก็หรอื � เทา่ของขนาดหนิใหญ่สุด 

2.3.8 เหลก็เสรมิยนืจะตอ้งมปีรมิาณเท่ากบั �.��% ที�ระดบั Cut – Off และ �.�% ที�
ระดบัปลายเสาเขม็ (Pile Tip) โดยใหป้รมิาณเหลก็เสรมิลดลงตามสดัส่วน

ความลกึของเสาเขม็ 
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2.3.9 เหลก็ปลอกจะตอ้งเสรมิดงันี� 

(ก) จากระดบั Pile Cut – Off จนถงึ � เมตร ใตร้ะดบัความลกึสดุของดนิ
เหนียวอ่อน (Soft Clay) และไม่น้อยกว่าระดบั -�� เมตร ใหเ้สรมิเหลก็

ปลอกเกลยีวกลมผวิเรยีบ ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง � มม. ระยะหา่ง ��� 
มม. 

(ข) สาํหรบัระดบัตํ�าจากที�ระบุในขอ้ (ก) ใหเ้สรมิเหลก็ปลอกเกลยีวเสน้กลม 

ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง � มม. ระยะห่าง ��� มม. 
2.3.10 การเสรมิเหลก็ยนื จะตอ้งใหป้ลายเหลก็เสรมิอยูท่ี�ระดบัสงูกว่า Pile Cut – Off 

เท่ากบั �� เท่าของเสน้ผา่ศนูยก์ลางเหลก็เสรมิ 
2.3.11 ระยะตอ่ทาบเหลก็จะตอ้งไม่น้อยกว่า �� เทา่ของเสน้ผ่าศนูยก์ลางเหล็กเสรมิ 

และจะตอ้งผูกยดึใหแ้น่นตดิกนั 

2.3.12 ผูร้บัจา้งจะตอ้งทํา Shop Drawing แสดงรายละเอยีดการเสรมิเหลก็เสนอแก่
วศิวกรผูอ้อกแบบกอ่นลงมอืทํางาน เพื�อวศิวกรผูอ้อกแบบพจิารณาและอนุมตัิ

อย่างน้อย �� วนักอ่นทํางาน 
2.4 สารละลายเบนโทไนท ์(Bentonite Slurry) 

2.4.1 ตอ้งเสนอรายละเอยีดต่าง ๆ เกี�ยวกบั Bentonite ที�จะใชใ้หว้ศิวกรผูค้วบคุม

งานเป็นผูพ้จิารณาและอนุมตักิอ่นใช ้
2.4.2 Bentonite Slurry ที�ใชต้อ้งมคีณุสมบตักิ่อนการเทคอนกรตี ดงันี� 

 

คณุสมบตั ิ คา่ที�ยอมรบัได ้ วธิทีดสอบ 

ความแน่น (Density) 1.02 – 1.15 ตนั/ม� ASTM D 4380 

ความหนืด (Viscosity) 26 – 50 Sec/qt Marsh Funnel and Cup 

ปรมิาณทราย (Sand Content) ไมเ่กนิ �% ASTM D 4381 by volume 
PH 8 – 12 Paper Test Strips หรอื Glass - 

  Electrode PH Meter 

 
ค่าเหลา่นี�อาจเปลี�ยนแปลงได ้ ถา้ไดร้บัความเหน็ชอบจากวศิวกรผูค้วบคุมงาน ในกรณี

ที�ผลทดสอบแสดงว่า Bentonite Slurry มคีา่ PH ไม่ตํ�ากว่า � แต่วศิวกรผูค้วบคมุงาน

เห็นว่า Bentonite Slurry นั �นสกปรก หรอืคณุสมบตัต่ิาง ๆ ไมเ่หมาะสมที�จะใชง้าน
ต่อไปแลว้ วศิวกรผูค้วบคุมงานมสีทิธทิี�จะหา้มใช ้ Bentonite Slurry นั �นได ้ แต่ถา้ PH 

ตํ�ากว่า � Bentonite Slurry นั �นหา้มใชอ้ย่างเดด็ขาด 
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2.4.3 ระดบัของ Bentonite Slurry ในขณะเจาะตอ้งไม่ตํ�ากว่า �.�� เมตร จากระดบั

ปากปลอกเหล็ก และในขณะทาํการเจาะผูร้บัจา้งตอ้งเตมิ Bentonite Slurry 
อยูเ่สมอเพื�อใหร้ะดบั Bentonite Slurry ในหลุมคงที� 

2.5 ท่อเท (Tremie – Pipe) 
2.5.1 Tremie Pipe ที�ใชใ้นงานตอ้งสง่รายละเอยีดต่าง ๆ เช่น ขนาดของท่อ วธิต่ีอ

ท่อ วธิป้ีองกนัไมใ่ห้นํ�าเขา้ไปในท่อ ตลอดจนความยาวของท่อ Tremie แต่ละ

ช่วงมาใหว้ศิวกรผูค้วบคุมงานเป็นผูพ้จิารณาและอนุมตักิอ่นจงึจะใชไ้ด ้
2.5.2 Tremie Pipe ทุกท่อนจะตอ้งมหีมายเลขกาํกบั เพื�อสะดวกในการตรวจสอบ

ความยาวของท่อ และสะดวกในการตดัต่อท่อ หรอืการชกัท่อขึ�นจากเนื�อ
คอนกรตี 

2.5.3 Tremie Pipe ทุกท่อต้องแขง็แรงป้องกนันํ�าได ้ และรอยต่อของท่อแตล่ะชว่ง

ตอ้งอยูใ่นสภาพด ีเรยีบรอ้ย สามารถต่อหรอืถอดไดส้ะดวกในขณะเทคอนกรตี 
2.5.4 วศิวกรผูค้วบคุมงานมสีทิธใิหผู้ร้บัจา้งเปลี�ยนท่อ Tremie ที�เหน็ว่าใชก้ารไม่ได ้

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ เป็นของผูร้บัจา้งแตผู่เ้ดยีว 
2.5.5 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหม้ ี Tremie Pipe สาํรองอยูเ่สมอ และพร้อมที�จะใชไ้ด้เมื�อ

จาํเป็น 

2.5.6 ในขณะเทคอนกรตี Tremie Pipe ตอ้งจมอยูใ่นเนื�อคอนกรตีไมน่้อยกว่า � 
เมตร และตอ้งคอยขยบั Tremie Pipe ขึ�นลง เพื�อไมใ่หค้อนกรตีจบัท่อ ปลาย

ท่อตอ้งจมอยูใ่นคอนกรตีมากพอที� Bentonite Slurry จะไม่เขา้ไปแทนที�เนื�อ
คอนกรตี 

2.5.7 ในขณะตดั Tremie Pipe ใหส้ ั �นลง ต้องใหท้่อ Tremie Pipe จมอยูใ่นเนื�อ

คอนกรตี � – � เมตร 
2.5.8 การใช ้Plug เพื�อกั �นคอนกรตีขณะไล่นํ�าออกจาก Tremie Pipe ตอ้งเสนอวสัดุ

และวธิกีารใหว้ศิวกรผูค้วบคุมงานพจิารณาและอนุมตักิอ่นจงึจะใชไ้ด ้
 

3. ค่าผิดพลาดที�ยอมให้ของเสาเขม็เจาะ 

3.1 ค่าผดิพลาดในแนวดิ�งจะตอ้งไมเ่กนิ � ต่อ ��� ของความยาวของเสาเขม็ 

3.2 ระยะมากที�สุดที�ยอมใหเ้สาเขม็ลงผดิตําแหน่งจากที�กาํหนดไว้ ตอ้งไมเ่กนิ �� มม. โดย
วดัขนานกบัแกน Coordinate ทั �งสองแกนที�ระดบัตดัหวัเสาเขม็ (Pile Cut – Off Level) 

ถา้เสาเขม็เจาะมคี่าเกนิที�กําหนดนี� ผูร้บัจา้งตอ้งทาํการแกไ้ข ซ่อมแซม หรอืทาํใหม่
ตามคาํสั �งของวศิวกรผูอ้อกแบบ และคา่ใชจ้่ายทั �งหมดในงานนี� ผูร้บัจา้งเป็น

ผูร้บัผดิชอบแต่ผูเ้ดยีว 
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4. เสาเขม็ชาํรดุ 

เสาเขม็เจาะจะถอืว่าชาํรดุเมื�อ 
4.1 กาํลงัอดัของแท่งกระบอกมาตรฐานคอนกรตีที�เกบ็ไว้ก่อนเท มกีาํลงัอดัตํ�ากว่าที�ระบุไว้

ในแบบ หากมไิดร้ะบุไวเ้ป็นอย่างอื�น ใหถ้อื �� เมกกาปาสกาล (240 กก./ซม�) เมื�อ �� 

วนัเป็นเกณฑ ์หรอื 
4.2 ค่าผดิพลาดเกนิกว่าคา่ที�ยอมใหใ้นขอ้ � หรอื 

4.3 เมื�อกาํลงัอดัของแท่งคอนกรตีที�เจาะเอาขึ�นมาจากเสาเขม็ตํ�ากว่าที�กาํหนด (ดขูอ้ �.�) 

และวศิวกรผูอ้อกแบบเหน็ว่าเป็นอนัตรายต่อโครงสรา้ง หรอื 
4.4 ความยาวของเสาเขม็เจาะไม่ไดต้ามที�ระบุในแบบ หรอืตามที�วศิวกรผูอ้อกแบบกาํหนด 

หรอื 
4.5 จากการทดสอบในขอ้ � หรอืการสงัเกต ชี�ใหเ้หน็ว่าเสาเขม็เจาะอยูใ่นสภาพที�ไม่

สามารถจะรบันํ�าหนักไดต้ามที�กาํหนด หรอืวศิวกรผูอ้อกแบบลงความเหน็ว่าเป็น

เสาเขม็ชํารุดเนื�องจากการเจาะ การเทคอนกรตีไม่ถูกต้อง หรอืขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง
น้อยกว่าที�ระบุในแบบ หรอืมสีิ�งสกปรก เชน่ ม ี Bentonite Slurry หรอืดนิพงัเขา้มา

แทรกอยูใ่นเนื�อคอนกรตี หรอืกําลงัอดัของคอนกรตีในเสาเขม็ในช่วงต่าง ๆ ของความ
ลกึมคี่าไมแ่น่นอนหรอืคอนกรตีมกีารแยกแยะ 

4.6 เสาเขม็เจาะ ไมส่ามารถรบันํ�าหนกับรรทุกไดต้ามที�กาํหนดในแบบจากการทดสอบ

เสาเขม็โดย Static Pile Load Test หรอื Dynamic Load Test หากวศิวกรผูอ้อกแบบ
ลงความเหน็ในทุกกรณีขา้งตน้ ผูร้บัจา้งต้องรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายต่าง ๆ ในการแกไ้ข

ซ่อมแซมหรอืทําใหม่ เพื�อใหไ้ด้เสาเขม็ที�สมบูรณ์ตามตอ้งการ และยงัตอ้งชดใช้
ค่าเสยีหายใหแ้ก่ผูว้่าจา้ง อนัเกดิขึ�นเนื�องจากความเสยีหายของเสาเขม็เจาะ รวมทั �ง

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ จากการที�ตอ้งเพิ�ม Tied Beams หรอืเสรมิเสาเขม็ไมโคร (Micro Pile) 

หรอืเสาเขม็ชนิดอื�น การขยายขนาดของฐานรากหรอืการแกไ้ขวธิอีื�นใดนอกเหนือจาก
นี�ในกรณี �.� หากวศิวกรผูค้วบคุมงานเหน็สมควร ผูร้บัจา้งจะตอ้งเจาะเสาเขม็เพื�อนํา

แท่งคอนกรีตจากเสาเขม็ขึ�นมาทดสอบ สาํหรบัคา่เจาะ คา่ทดสอบแท่งคอนกรตี คา่อุด
รเูจาะ และคา่ซ่อมแซมต่าง ๆ ตกเป็นของผูร้บัจา้งทั �งสิ�น 

 

5. การเกบ็ตวัอย่างแท่งคอนกรีตจากเสาเขม็ที�เทเสรจ็แล้ว และการทาํ Seismic Test 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งทํา Seismic Test กบัเสาเขม็จํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ �� ของเสาเขม็ทั �งหมด 

โดยผูร้บัจา้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายเอง 

ในกรณีที�วศิวกรผูค้วบคมุงานสงสยัว่าเสาเขม็เจาะจะอยูใ่นสภาพที�ไมเ่รยีบรอ้ย ไมส่ามารถรบั
นํ�าหนักไดต้ามต้องการ หรอืจากรายงานการทาํงานประจาํวนัแสดงขอ้บกพรอ่งเนื�องจากการ

เจาะหรอืการเทคอนกรตีหรอืการผดิขั �นตอนใดขั �นตอนหนึ�งในการทาํงาน โดยเฉพาะอย่างยิ�งผล
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ของ Seismic Test ไมป่รากฏเป็นที�น่าพอใจ วศิรผูอ้อกแบบหรอืวศิวกรผูค้วบคุมงานมสีทิธสิ ั �ง

ใหท้าํการเจาะนําแทง่คอนกรตีจากเสาเขม็ขึ�นมาทดสอบได ้และผลควรปรากฏดงันี� 
5.1 แท่งคอนกรีตที�อายุไม่น้อยกว่า �� วนั ที�ไดจ้ากการเจาะเกบ็ขึ�นมาทุก ๆ � เมตร 

ตลอดความลกึจากผวิดนิ ใหไ้ด้ตวัอย่างตอ้งมคี่ากาํลงัอดัโดยเฉลี�ยแลว้ไม่ตํ�ากว่า
กาํหนดในขอ้ � และตวัอยา่งใดตวัอย่างหนึ�งดงักล่าว ต้องมคีา่กาํลงัอดัไม่ตํ�ากว่า ��% 

ของกาํลงัอดัสงูสุดที�กาํหนด 

5.2 เนื�อคอนกรตีที�เจาะขึ�นมาตอ้งไม่มสีิ�งอื�นเจอืปนอยู่มาก เช่น ดนิ ซึ�งแสดงวา่หลุมเจาะมี
การพงัทลายหรอื Bentonite Slurry แทรก หรอื 

5.3 ความยาวของเสาเขม็เจาะตอ้งไดต้ามที�กาํหนด ในกรณีที�แทง่คอนกรตีที�เจาะขึ�นมาไม่
เป็นไปตามขอ้ �.� ถงึ �.� ผูร้บัจ้างจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเจาะนําแทง่

คอนกรตีขึ�นมา และคา่ทดสอบพรอ้มทั �งคา่ใชจ้่ายในการซ่อมแซม แกไ้ข หรอืทําใหม่

ทั �งหมด แต่หากผูร้บัจา้งไดท้าํการกอ่สรา้งเสาเขม็เจาะถูกตอ้งตามขั �นตอนเรยีบรอ้ย
ตามหลกัวชิา รวมทั �งปรากฏผล Seismic Test เป็นที�น่าพอใจ และยงัปรากฏว่ามขีอ้

สงสยัหรอืไม่แน่ใจในการรบันํ�าหนักของเสาเขม็เจาะอยู ่ หรอืตอ้งการสุ่มตวัอย่างเพื�อ
ทดสอบสภาพ และความสามารถในการรบันํ�าหนกัของเสาเขม็เจาะ ในกรณีนี�วศิวกรผู้

ควบคมุงานหรอืวศิวกรผูอ้อกแบบ มสีทิธทิี�จะสั �งใหท้าํการเจาะนําแท่งคอนกรตีจาก

เสาเขม็มาทดสอบไดเ้ชน่กนั หากผลออกมาด ี ผูว้่าจา้งจะเป็นผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้่าย
ทั �งหมด แต่หากผลปรากฏออกมาไม่ด ี ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายทั �งหมด 

รวมทั �งการทดสอบตรวจสอบวธิกีารและผลการทดสอบของเสาเขม็เจาะต่าง ๆ ที�ทาํขึ�น
มาแลว้ทั �งหมด 

 

6. การแก้ไข ซ่อมแซมเสาเขม็ชาํรดุ 

วธิกีารแกไ้ข หรอืซ่อมแซมเสาเขม็เจาะชาํรุด วศิวกรผูอ้อกแบบจะเป็นผูก้ําหนดหลกัเกณฑใ์ห ้
โดยผูร้บัจา้งซึ�งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายของเสาเขม็เจาะ จะตอ้งเป็นผูค้าํนวณและเขยีน 

Shop Drawing หรอืหากผูร้บัจา้งจะเสนอวธิแีกไ้ขซ่อมแซม มาใหว้ศิวกรผูอ้อกแบบเป็นผู้
พจิารณาอนุมตักิไ็ด ้โดยผูร้บัจา้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายทั �งหมดทุกกรณี 

 

7. รายงานสาํหรบัเสาเขม็เจาะ 

ผูร้บัจา้งตอ้งทาํรายงานเกี�ยวกบัเสาเขม็เจาะส่งใหว้ศิวกรผูค้วบคุมงานภายใน �� ชั �วโมง 

หลงัจากหล่อคอนกรตีเสรจ็เรยีบรอ้ย ขอ้มลูที�ต้องเสนอในรายงานม ี

7.1 วนัที�ทาํการเจาะ หล่อคอนกรตี 
7.2 หมายเลขกาํกบัของเสาเขม็ 

7.3 ระดบัดนิเดมิ 
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7.4 ระดบัหวัเสาเขม็และระดบัตดัเสาเขม็ 

7.5 ระดบัปลายเสาเขม็ 
7.6 ระดบัชั �นดนิทรายแน่น 

7.7 เสน้ผ่าศนูยก์ลางของรเูจาะ (ดู � (�.�), (�.�.�)) 
7.8 ความเอยีงจากแนวดิ�งของเสาเขม็เจาะโดยประมาณ 

7.9 ตําแหน่งและความคลาดเคลื�อนจากตําแหน่งที�กาํหนด 

7.10 ความยาวของปลอกเหลก็ 
7.11 รายละเอยีดของชั �นดนิที�เจาะลงไป 

7.12 ปรมิาณคอนกรตีที�ใชเ้ทเป็นระยะ ๆ จากล่างสุดจนถงึบนสดุ 
7.13 เวลาเริ�มและเวลาแลว้เสรจ็ของการเจาะ การทาํ Air Lift การใส่โครงเหลก็และเท

คอนกรตี 

7.14 รายละเอยีดของอุปสรรค และความล่าชา้ที�เกดิในงาน 
7.15 รายละเอยีดของปรากฏการณ์ใด ๆ ที�ผดิปกตใินระหว่างงานเสาเขม็ 

7.16 ขอ้มลูอื�น ๆ ซึ�งวศิวกรผูค้วบคมุงานหรอืวศิวกรผูอ้อกแบบตอ้งการ 
รายงานนี�ตอ้งมตีวัแทนผูร้บัจา้งและผูค้วบคุมงานลงนามรบัรองทั �งสองฝา่ย 

 

8. ระยะช่วงเวลาห่างในการเจาะเสาเขม็ต้นที�ถดัไปหรือใกล้เคียง 

ระยะชว่งเวลาในการทาํการเจาะเสาเขม็ตน้ที�ถดัไปหรอืใกลเ้คยีง ตอ้งไม่น้อยกว่า �� ชั �วโมง 
โดยอาศยัผลจากการทดสอบกาํลงัอดัของแท่งคอนกรตีประกอบการพจิารณา หรอืมฉิะนั �น

ระยะห่างระหว่างเสาเขม็ที�เจาะกบัเสาเขม็ขา้งเคยีงทุกต้น จะตอ้งไมน่้อยกว่า � เทา่ของ
เสน้ผ่าศนูยก์ลางของเสาเขม็หรอืมากกว่านั �น หรอืตามคาํสั �งของวศิวกรผูค้วบคมุงาน 

 

9. หลุมเจาะของงานเสาเขม็เจาะ 

9.1 กน้หลุมเจาะตอ้งสะอาด แน่นและปราศจากวสัดุที�ร่วน หรอืตะกอนในปรมิาณมากเกนิ

สมควร หรอืวสัดุที�ทาํใหอ้่อนตวัจนมกีาํลงัตํ�ากว่าคา่ของตวัอย่างซึ�งเป็นคา่ที�ใชใ้นการ

คาํนวณหาความลกึของกน้หลุมที�เจาะ กน้หลุมจะตอ้งไดร้ะดบั 
9.2 ตอ้งทาํความสะอาดกน้หลุมเจาะด้วยวธิใีด ๆ ที�วศิวกรผูค้วบคุมงานแนะนํา หรอืสั �ง

หรอืที�ผูร้บัจา้งเสนอมา ซึ�งวศิวกรผูค้วบคุมงานไดอ้นุมตัแิลว้ และตอ้งไดร้บัการตรวจ
และเหน็ชอบจากวศิวกรผูค้วบคมุงานเสยีกอ่น จงึจะไดร้บัอนุมตัใิหเ้ทคอนกรตีได้ 

9.3 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาอุปกรณ์เกี�ยวกบัความปลอดภยั ตลอดจนอุปกรณ์อาํนวยความ

สะดวกตา่ง ๆ เพื�อใหต้วัแทนผูว้่าจา้ง วศิวกรผูอ้อกแบบและวศิวกรผูค้วบคมุงาน
สามารถเขา้ไปตรวจงานดว้ยความปลอดภยั 
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9.4 หลงัจากเจาะจนถงึระดบัที�ตอ้งการแลว้ ผูค้วบคมุงานและผูร้บัจา้งจะรว่มกนัวดัความลกึ

ตามแนวดิ�งของหลุมเจาะ และสภาพของหลุมเจาะ โดยใช ้ Tremie Pipe หรอืลูกดิ�ง 
หรอืวธิกีารใด ๆ ที�วศิวกรผูค้วบคุมงานสั �ง และค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัเครื�องมอืในการ

ทดสอบนี� ผูร้บัจา้งเป็นผูอ้อกทั �งสิ�น 
9.5 ขณะเทคอนกรตี ผูร้บัจา้งรว่มกบัวศิวกรผูค้วบคมุงานหรอืผูแ้ทน ตรวจสอบ

เสน้ผ่าศนูยก์ลางของหลุมเจาะ โดยใชว้ธิคีาํนวณจากปรมิาตรคอนกรตีที�เทลงไป กบั

ความลกึของคอนกรตีที�สงูข ึ�น หรอืโดยวธิกีารอย่างอื�นที�วศิวกรผูค้วบคมุงานเหน็ว่า
เหมาะสม 

9.6 หลงัจากเจาะหลุมจนถงึความลกึที�ต้องการ เวลาที�ใชใ้นการทาํงานความสะอาดกน้หลุม 
บวกเวลาที�ใชใ้นการใสเ่หลก็เสรมิ ตอ้งไมเ่กนิ � ชั �วโมง หากมปีญัหาที�ทาํใหล้่าชา้

ออกไป ผูร้บัจา้งจะตอ้งปรกึษาวศิวกรผูค้วบคุมงานทนัท ี

 

10. วิธีการก่อสร้าง 

ในกรณีที�ผูร้บัจา้งเป็นผูเ้สนอวธิกีารทาํเสาเขม็เจาะ วธิทีี�ผูร้บัจา้งเสนอมาบางข ั �นตอน วศิวกร

ผูอ้อกแบบหรอืวศิวกรผูค้วบคุมงานมสีทิธสิั �งใหแ้กไขหรอืเพิ�มเตมิ เพื�อใหไ้ดง้านที�สมบรูณ์
เรยีบรอ้ยและถกูต้อง โดยผูร้บัจา้งไม่มสีทิธเิรยีกร้องค่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิจากการแกไ้ขนี� 

หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาและอนุมตัวิธิกีารกอ่สรา้งเสาเขม็เจาะ คอืวธิกีารก่อสรา้งตอ้งไม่ทาํ

ใหเ้สาเขม็เสยีกาํลงั เนื�องจากคอนกรตีสกปรกหรอืจากการลดหน้าตดัของเสาเขม็ หรอื
ปนูซเีมนต์ถูกลา้งออกไป หรอืจากการชาํรุดเสยีหายขณะถอนปลอกเหลก็ออก หรอืเหตุการณ์

อื�น ๆ รวมทั �งผลกระทบจากการกอ่สรา้งเสาเขม็ขา้งเคยีงดว้ย 
ถงึแมว้่าผูร้บัจา้งจะทํางานตามขั �นตอนที�เสนอมา หรอืตามขั �นตอนที�ไดร้บัการแกไ้ขจากวศิวกร

ผูอ้อกแบบ หรอืวศิวกรผูค้วบคุมงาน และผูร้บัจา้งเหน็ชอบดว้ยแลว้กต็าม ความรบัผดิชอบและ

ค่าเสยีหายต่าง ๆ ในงานเสาเขม็ยงัคงเป็นของผูร้บัจา้งเพยีงผูเ้ดยีว และค่าเสยีหายต่าง ๆ ที�
เกดิขึ�นผูร้บัจา้งเป็นผูจ้่ายเพยีงผูเ้ดยีว 

ในกรณีที�ผลทดสอบในขอ้ �� ใหค้า่ตํ�ากว่ากาํหนด ผูร้บัจา้งจะตอ้งหามาตรการที�สามารถ
ประกนัไดว้่าเสาเขม็ที�ทาํไปจะสามารถรบันํ�าหนักปลอดภยัไดไ้ม่น้อยกว่าที�กาํหนด โดยมสีว่น

ปลอดภยัไม่น้อยกว่า �.� เชน่ทาํ Grouting ที�ปลายเสาเขม็ หรอืยดึความยาวของเสาเขม็หรอื

วธิอีื�นใดที�เหมาะสม 
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11. วิธีการทาํเสาเขม็เจาะทั �วไป 

ในกรณีที�มไิดก้าํหนดเป็นอย่างอื�น ใหถ้อืปฏบิตัติามนี� 

11.1 การลงปลอกเหลก็ ผูร้บัจา้งจะตอ้งลงปลอกเหลก็ตามตาํแหน่งที�กาํหนดไวใ้นแบบ และ

ระหว่างลงปลอกเหลก็จะตอ้งตรวจสอบความดิ�ง โดยใชก้ลอ้ง Theodolite หรอืระดบันํ�า 
โดยใหถ้อืค่าผดิพลาดที�ยอมใหใ้นขอ้ � เป็นเกณฑ ์

11.2 หลงัจากกดปลอกเหลก็อยูใ่นตาํแหน่งเรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้าํการเจาะดนิภายในปลอก

เหลก็ออก โดยใชเ้ครื�องเจาะซึ�งตดิตั �งบนรถเครน หวัเจาะอาจใช ้ Fight Auger หรอื 
Bucket Type ตามสภาพความเหมาะสม ในช่วงบนของเสาเขม็ผูร้บัจา้งอาจทาํการเจาะ

แบบ Dry Process กไ็ด ้ แต่การเจาะโดยวธิ ี Dry Process นี�สาํหรบับรเิวณภาคกลาง 
ไมค่วรเจาะเกนิระดบั ��.�� เมตร หรอืพน้ชั �น Stiff Clay เพราะจะมนํี�าทะลกัเขา้มาเมื�อ

เจาะถงึขึ�นนี�แลว้ จะตอ้งทาํการเตมิ Bentonite Slurry ใหอ้ยู่ไมต่ํ�ากว่า � เมตรจากปาก

หลุม และใชห้วัเจาะแบบ Bucket Type และเมื�อเจาะไดค้วามลกึเพิ�มขึ�นใหเ้ตมิ Slurry 
เพิ�มขึ�นตามความลกึ จนได้ระดบัที�กาํหนดตามแบบ ก่อนที�จะชกักา้นเจาะ (Kelly Bar) 

ขึ�น จากนั �นใหท้าํความสะอาดกน้หลุม (Cleaning) ดว้ย Cleanout Bucket อกีครั �งหนึ�ง 
ทั �งนี� Bucket จะตอ้งเป็นแบบ One – way Flap Gate เพื�อไมใ่หด้นิใน Bucket ร่วงลง

ไปในรเูจาะเสาเขม็ได ้

11.3 หลงัจากชกั Kelly Bar ขึ�นมาแลว้ ใหผู้ร้บัจา้งทาํการตรวจสอบรเูจาะ ซึ�งม ี Bentonite 
Slurry อยูเ่ต็มอกีครั �งหนึ�งดว้ยลูกดิ�ง เพื�อหาความลกึที�แน่นอน และตรวจสอบการ

พงัทลายของรเูจาะโดยใชเ้ครื�องมอื หรอืวธิกีารใด ๆ ที�เหมาะสม การตรวจสอบให้
ตรวจสอบไมน่้อยกว่า � จุด หากผลการตรวจสอบพบว่ามกีารพงัทลายของรเูจาะ ผูร้บั

จา้งตอ้งทาํความสะอาดอกีครั �งหนึ�งดว้ย Bucket จนแน่ใจว่ากน้หลุมไดร้ะดบัและสะอาด 

ในกรณีที�มตีะกอนมากเกนิว่าที�จะยอมใหไ้ด ้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งขจดัตะกอนดว้ยวธิทีี�
เหมาะสม เชน่ใชว้ธิ ีAir Lift ความหนาของตะกอนที�ยอมใหม้ไีด ้วศิวกรผูอ้อกแบบหรอื

วศิวกรผู้ควบคมุงานจะกาํหนดใหเ้ป็นกรณี ๆ ไป ขึ�นอยู่กบัชนิดของตะกอน 
11.4 หลงัจากตรวจสอบรเูจาะเรยีบรอ้ยแลว้ จงึใหท้ําการหยอ่นโครงเหลก็เสรมิตวัเสาเขม็

ตามแบบ และลง Tremie Pipe สาํหรบัเทคอนกรตี ระหว่างลง Tremie Pipe ใหว้ดั

ความยาวของ Tremic Pipe ดว้ยว่ายาวเท่าใด เพื�อเป็นการตรวจสอบความลกึของ
รเูจาะอกีครั �งหนึ�ง เมื�อลง Tremic Pipe เสรจ็แลว้ใหต้รวจขา้งรูเจาะดว้ย โดยอาจใช้

ลกูดิ�งวดัอยา่งน้อย � จุด หรอือาจจะใชว้ธิกีารเลื�อน Tremic Pipe ไปรอบ ๆ รเูจาะกไ็ด ้
ส่วนจะใชว้ธิใีดนั �นขึ�นอยูก่บัสภาพความเหมาะสมในระหว่างปฏบิตังิาน หากผลการ

ตรวจสอบพบว่ามกีารพงัทลายเกดิขึ�นจะตอ้งชกัโครงเหลก็ขึ�น และทาํความสะอาด และ

ลงโครงเหลก็ใหม่แลว้จงึตรวจสอบอกีครั �งหนึ�ง 
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11.5 เมื�อตรวจสอบกน้รเูจาะเรยีบรอ้ยแลว้ จงึทาํการเทคอนกรตีผ่าน Tremie Pipe ซึ�งม ี

Plug อยูใ่นท่อลอยอยูเ่หนือ Slurry (Plug อาจใชล้กูบอลยาง โฟมหรอืสารชนิดอื�น ๆ ที�
วศิวกรผู้ควบคมุงานเหน็ชอบ) คอนกรตีเมื�อเทเขา้ไปใน Tremie Pipe จะดนั Plug และ 

Bentonite Slurry ออกทางปลายทอ่ ซึ�งจะดนัตะกอนที�อาจตกอยู่กน้หลมุใหล้อยตวั
ขึ�นมา และคอนกรตีจะตกลงกน้หลุมแทนที� และปลาย Tremie Pipe กจ็ะฝงัอยูใ่น

คอนกรตีตลอดเวลา เมื�อเทคอนกรตีเพิ�มขึ�น ผูร้บัจา้งจะทําการตดั Tremie Pipe ใหส้ั �น

ลง ใหส้มัพนัธ์กบัปรมิาณคอนกรตีที�เพิ�มขึ�น แต่อย่างไรกด็ ีปลาย Tremie Pipe จะตอ้ง
ฝงัอยูใ่นคอนกรตีอยา่งน้อย � เมตร ตลอดเวลาจนกว่าการเทเสาเขม็แต่ละตน้จะเสรจ็

สิ�น แต่ในขณะตดัต่อ Tremie Pipe ปลายท่อจะตอ้งจมอยู่ในเนื�อคอนกรตีประมาณ � – 
� เมตร และการเทคอนกรตีแต่ละตน้จะตอ้งเทต่อเนื�องกนัจะหยุดไมไ่ด ้

11.6 ก่อนลงมอืเทคอนกรตีเสาเขม็แต่ละตน้ ผูร้บัจา้งตอ้งทาํการคาํนวณปรมิาณของ

คอนกรตีสาํหรบัเสาเขม็แตล่ะขนาด และเขยีนออกมาเป็นกร๊าฟ หรอืตาราง
เปรยีบเทยีบความสงูของคอนกรตีที�เทลงไปในรเูจาะกบัปรมิาณที�คํานวณได ้ เสนอ

วศิวกรผู้ควบคมุงานก่อน และในระหว่างการเทคอนกรตีจะต้องตรวจสอบปรมิาตร
คอนกรตีที�เทลงไปจรงิ และวดัความสงูของคอนกรตีในรเูจาะเป็นระยะ ๆ เพื�อนํามา

เขยีนกร๊าฟ หรอืตารางเปรยีบเทยีบที�คาํนวณไว้ และจากการตรวจสอบนี� จะทําให้

สามารถคาํนวณเสน้ผ่าศูนยก์ลางจรงิของเสาเขม็ไดเ้ป็นระยะ ๆ การวดัตรวจสอบ
ดงักล่าวนี�จะวดัตรวจสอบดงักล่าวนี� จะวดัตรวจสอบกี�ครั �งในเสาเขม็แต่ละตน้ แตล่ะ

ขนาด ใหผู้ร้บัจา้งหารอืกบัวศิวกรผูค้วบคุมงานในระหว่างทาํงานตามสภาพความ
เหมาะสม 

11.7 ในระหว่างที�เทคอนกรตีลงไปในรูเจาะ Bentonite Slurry ในรจูะลน้ออกมา ผูร้บัจา้ง

จะตอ้งทาํการสบูนํ�าไปทาํความสะอาดตามกรรมวธิทีี�เหมาะสมถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
ซึ�งวศิวกรผูค้วบคุมงานเหน็ชอบ แลว้จงึนําไปเกบ็ไวใ้นที�เกบ็ เพื�อทาํการตรวจสอบ

คณุสมบตักิ่อนที�จะนําไปใชก้บัเสาเขม็ตน้อื�น ๆ  
11.8 เมื�อเทคอนกรตีจนไดร้ะดบัที�ตอ้งการแลว้ จงึทาํการถอนปลอกเหลก็ขึ�น เสาเขม็ที�เจาะ

ใหมจ่ะต้องห่างจากต้นที�เพิ�งทําเสรจ็แลว้อยา่งน้อย � เท่าของเสน้ผ่าศนูยก์ลางของ

เสาเขม็ตน้ที�ใหญ่กว่า หากเวน้ระยะน้อยกว่านั �นจะตอ้งทิ�งระยะเวลาใหห้่างกนัไม่น้อย
กว่า �� ชั �วโมง 

11.9 ในระหว่างการทาํงาน หากผูร้บัจา้งเหน็ว่าควรจะมกีารเปลี�ยนแปลง หรอืเพิ�มเตมิวธิกีาร
ใด ๆ เพื�อใหง้านมคีณุภาพดขีึ�น ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอต่อวศิวกรผูอ้อกแบบ หรอืวศิวกร

ผูค้วบคมุงานเพื�อเห็นชอบก่อนทุกครั �ง 

11.10 ในกรณีที�ผูร้บัจา้งเจาะเสาเขม็จนถงึระดบัที�ตอ้งการแลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเทคอนกรตี
เสาเขม็ตน้นั �น ๆ ใหเ้สรจ็สิ�นภายในวนันั �น จะทิ�งไว้ขา้มวนัไม่ไดเ้ป็นอนัขาด ผูร้บัจา้งจะ
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สามารถทิ�งเสาเขม็ที�เจาะไว้ขา้มวนัไวไ้ดใ้นกรณีเดยีวคอื ยงัเจาะไมถ่งึระดบัและ

สามารถพสิจูน์ไดว้่ารเูจาะที�คา้งไว้ไมเ่กดิการพงัทลาย 
11.11 สิ�งกดีขวางในการทาํเสาเขม็เจาะ 

ถา้พบสิ�งกดีขวางในขณะทาํเสาเขม็เจาะ เช่น ฐานรากเดมิ หรอืเสาเขม็เดมิ ผูร้บัจา้ง
จะตอ้งแจง้ใหว้ศิวกรผูค้วบคมุงานทราบทนัท ี และรว่มปรกึษาหาวธิแีกไ้ขปญัหาต่าง ๆ 

โดยผูร้บัจา้งเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายในการแกไ้ขทั �งสิ�นแต่ผูเ้ดยีว 

11.12 การทดสอบการบรรทุกนํ�าหนักของเสาเขม็ 
ผูร้บัจา้งทาํเสาเขม็ตอ้งดาํเนินการทดสอบเสาเขม็ขนาด �.�� เมตร ยาวประมาณ 

��.�� เมตร จํานวน � ต้น ณ สถานที�กอ่สรา้งตามตําแหน่งที�ไดร้บัอนุมตัจิากวศิวกร
ผูอ้อกแบบ พรอ้มทั �งสง่รายงานผลการทดสอบเสาเขม็นั �นจาํนวน � ชดุ ต่อผูว้่าจา้ง 

 

12. วิธีการทดสอบการบรรทุกนํ�าหนักของเสาเขม็ 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอรายละเอยีดการทดสอบเสาเขม็เพื�อใหว้ศิวกรผูอ้อกแบบอนุมตั ิ�� วนักอ่น
การเจาะทาํเสาเขม็และเสาเขม็สมอ (Anchor Piles) รายละเอยีดตอ้งประกอบดว้ย Shop 

Drawing ของเสาเขม็ทดสอบและเสาเขม็สมอ รายละเอยีด Test Beams และ Cross Beams 
วธิกีาร Jack วธิกีารวดัคา่การทรดุตวัและอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เสาเขม็ทดสอบจะตอ้งใชค้อนกรตีที�

มกีาํลงัอดัของแท่งทรงกระบอกมาตรฐานไม่น้อยกว่า �� เมกกาปาสกาล (��� กก./ซม.�) 

เสาเขม็สมอจะตอ้งมจีํานวนและเหลก็เสรมิเพยีงพอที�จะรบัแรงสงูสุดที�ใชใ้นการทดสอบ โดยที�ผู้
รบัจา้งจะตอ้งทาํรายการคาํนวณ เสนอต่อวศิวกรผูอ้อกแบบและไดร้บัการอนุมตักิ่อนทําการ

ทดสอบ 
การทดสอบใหก้ระทาํเป็น � ชดุ 

ชุดแรก ใหบ้รรทุกนํ�าหนักถงึคา่นํ�าหนกับรรทุกปลอดภยัที�คํานวณไวแ้ลว้ ลดลงเหลอื

ศนูย ์
ชุดที�สอง ใหบ้รรทุกนํ�าหนักใหมจ่ากศนูยจ์นถงึ � เท่าของนํ�าหนกับรรทุกปลอดภยัแลว้

ลดลงเหลอืศนูย ์
ชุดที�สาม ใหบ้รรทุกนํ�าหนักจากศนูยจ์นถงึ � เทา่ของนํ�าหนักบรรทุกปลอดภยั แลว้

ลดลงเหลอืศนูยห์รอืประลยัก่อนแลว้แต่กรณี 

ขั �นตอนการทดสอบใหป้ฎบิตัดิงันี� 
12.1 ชดุแรก 

(1) ใหเ้พิ�มนํ�าหนักทดสอบเท่ากบัคา่นํ�าหนักบรรทุกปลอดภยัที�คาํนวณออกแบบไว ้ 
โดยใหเ้พิ�มนํ�าหนักเป็นขั �น ๆ ดงันี� ��%, 50%, ��%, 100% 

(2) ในการเพิ�มนํ�าหนกัแตล่ะข ั �น กระทาํได้ต่อเมื�ออตัราการทรุดตวัน้อยกว่า �.�� 

มม. ต่อชั �วโมง แต่ไม่มากกว่า � ชั �วโมง 
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(3) บนัทกึค่าการทรุดตวัหลงัจากเพิ�มนํ�าหนักแลว้ทนัท ี และเมื�อเวลาผ่านไป �, �, 

�, �, ��, ��, ��, ��, ��� และทุก ๆ ��� นาท ีใหล้ะเอยีดถงึ �.�� มม. 
(4) ที�นํ�าหนัก ���% ตอ้งรกัษานํ�าหนักทดสอบไว ้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า �� ชั �วโมง 

กรณีที�อตัราการทรุดตวัน้อยกว่า �.�� มม. ต่อชั �วโมง ใหร้กัษานํ�าหนักทดสอบ
ไวไ้ม่น้อยกว่า �� ชม. 

(5) ใหล้ดนํ�าหนกัทดสอบทุก ๆ ชั �วโมงและเป็นขั �น ๆ ดงันี� ��%, ��%, ��%, 0% 

(6) บนัทกึค่าการคนืตวั (Rebound) ของเสาเขม็ในขอ้ (�) ที� �, �, �, �, ��, ��, 
�� และ �� นาท ีที�นํ�าหนกั �% ใหบ้นัทกึต่อไปทุก ๆ ชั �วโมงจนกระทั �งค่าของ

การคนืตวัคงที� 
12.2 ชดุที�สอง 

(1) ใหเ้พิ�มนํ�าหนักทดสอบใหเ้ป็นจํานวน � เท่า ของค่านํ�าหนักบรรทุกปลอดภยัที�

ออกแบบไวโ้ดยใหเ้พิ�มนํ�าหนักเป็นขั �น ๆ ดงันี� ��%, ��%, ��%, ���%, ���%, 
���%, 175%, ���% 

(2) การเพิ�มนํ�าหนักแต่ละข ั �นกระทาํไดต้่อเมื�ออตัราการทรดุตวัน้อยกว่า �.�� มม. 
ต่อชั �วโมง แต่ไม่มากกว่า � ชั �วโมง 

(3) บนัทกึคา่การทรุดตวัหลงัจากเพิ�มนํ�าหนักแลว้ทนัท ีและเมื�อเวลาผา่นไป �, �, �, 

�, ��, ��, ��, ��, ��� นาท ีและทุก ๆ ��� นาท ีใหล้ะเอยีด �.�� มม. 
(4) ที�นํ�าหนัก ���% ตอ้งรกัษานํ�าหนักทดสอบไวเ้ป็นเวลาไม่น้อยกว่า �� ชั �วโมง 

กรณีที�อตัราการทรุดตวัน้อยกว่า �.�� มม. ต่อชั �วโมง ใหร้กัษานํ�าหนักทดสอบ
ไวไ้มน่้อยกว่า �� ซม. 

(5) ใหล้ดนํ�าหนกัทดสอบทุก ๆ ชั �วโมง และเป็นขั �น ๆ ดงันี� ���%, ���%, ���%, 

���%, ��%, ��%, 25% และ �% 
(6) บนัทกึคา่คนืตวั (Rebound) ของเสาเขม็ในขอ้ (�) ที� 1, �, �, �, ��, ��, �� 

และ �� นาท ีที�นํ�าหนัก �% ใหบ้นัทกึต่อไปทุก ๆ ชั �วโมง จนกระทั �งคา่ของการ
คนืตวัคงที� 

12.3 ชดุที�สาม 

(1) ใหเ้พิ�มนํ�าหนกัทดสอบใหเ้ป็นจาํนวน � เท่าของค่านํ�าหนักบรรทุกปลอดภยัที�
ออกแบบไวโ้ดยใหเ้พิ�มนํ�าหนกัเป็นขั �น ๆ ดงันี� ��%, ��%, ��%, ���%, 

���%, ���%, 175%, ���%, ���%, ���%, ���%, ���% ในขอ้ (�) นี� 
วศิวกรผูอ้อกแบบหรอืวศิวกรผูค้วบคมุงานอาจสั �งใหล้ดนํ�าหนักทดสอบ เมื�อ

เหน็ว่าใกลจุ้ดประลยัแล้วกไ็ด ้โดยใหล้ดเป็นขั �น ๆ ตามขอ้ (�) 

(2) การเพิ�มนํ�าหนักแต่ละขั �นกระทาํไดต้่อเมื�ออตัราการทรุดตวัน้อยกว่า �.�� มม. 
ต่อชั �วโมง แต่ไม่มากกว่า � ชั �วโมง 
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(3) บนัทกึคา่การทรุดตวัหลงัจากเพิ�มนํ�าหนักแลว้ทนัท ี และเมื�อเวลาผา่นไป �, �, 

�, �, ��, ��, ��, ��, ��� นาท ีและทุก ๆ ��� นาท ีใหล้ะเอยีดถงึ �.�� มม. 
(4) ที�นํ�าหนัก ���% ตอ้งรกัษานํ�าหนกัทดสอบไวเ้ป็นเวลาไมน่้อยกว่า �� ชั �วโมง 

กรณีที�อตัราการทรุดตวัน้อยกว่า �.�� มม. ตอ่ชั �วโมง ใหร้กัษานํ�าหนักทดสอบ
ไว้ไมน่้อยกว่า �� ซม. 

(5) ใหล้ดนํ�าหนกัทดสอบทุก ๆ ชั �วโมง และเป็นขั �น ๆ ดงันี� ���%, ���%, ���%, 

���%, ��%, �% 
(6) บนัทกึคา่คนืตวั (Rebound) ของเสาเขม็ในขอ้ (�) ที� �, �, �, �, ��, ��, �� 

และ �� นาท ีที�นํ�าหนัก �% ใหบ้นัทกึต่อไปทุก ๆ ชั �วโมง จนกระทั �งค่าของการ
คนืตวัคงที� 

(7) การทดสอบซํ�า ถา้หากว่าผลการทดสอบไมเ่ป็นที�พอใจ และผูว้่าจา้งตอ้งการให้

ทาํซํ�า (โดยใชเ้สาเขม็ Test และ Anchor Pile ชุดเดมิ) ทางผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํ
ใหโ้ดยไม่คดิค่าใชจ้่ายเพิ�ม 

12.4 ในกรณีเกดิการ Fail ของเสาเขม็ โดยสงัเกตจากค่าการทรดุตวั อตัราการทรุดตวัหรอื
อื�น ๆ โดยที�ไม่ไดเ้กดิจากสาเหตุในขอ้ �� ผูท้ดสอบจะตอ้งทําการกดเสาเขม็ต่อไป

จนกระทั �งคา่การทรุดตวัเท่ากบั ��% ของเสน้ผ่าศนูยก์ลางของเสาเขม็ (ยกเวน้กรณีที�

มเีหตุผลสนับสนุนว่าจะทาํใหเ้กดิอนัตรายได)้ โดยที�ผูร้บัจา้งจะตอ้งเตรยีมการไว้
ล่วงหน้าในกรณีนี� 

12.5 ในกรณีที�เกดิความผดิพลาดตามขอ้ ��.� และ �� หรอือื�น ๆ ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้ให้
วศิวกรผูค้วบคุมงานและผูอ้อกแบบทราบโดยทนัท ี

12.6 หลงัจากสิ�นสดุการทดสอบ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอกร๊าฟแสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง

นํ�าหนักบรรทุก และการทรุดตวัต่อวศิวกรผูอ้อกแบบโดยทนัท ี เพื�อขออนุมตักิ่อนการ
รื�อถอนอุปกรณ์การทดสอบ 

 

13. การรายงาน 

หลงัจากที�การทดสอบการบรรทุกนํ�าหนักไดเ้สร็จสิ�นแล้ว ผูร้บัจา้งจะตอ้งส่งรายงานผลการ

ทดสอบเสาเขม็นั �นตอ่ผูว้่าจา้ง โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี� 

13.1 รายละเอยีดของเสาเขม็ 
13.2 ตารางแสดงคา่นํ�าหนกับรรทกุ และการทรุดตวัที�อ่านไดใ้นระหว่างการบรรทุกและการ

ลดนํ�าหนกัที�กระทาํบนเสาเขม็ 
13.3 กร๊าฟแสดงผลการทดลองในรปูของเวลา – นํ�าหนักบรรทุก – การทรุดตวั 

13.4 รายงานผลการทดสอบเสาเขม็จะตอ้งไดร้บัการลงนามรบัรองโดยวศิวกรของผูร้บัจา้ง 

13.5 การคาํนวณค่า Ultimate Load Capacity โดยวธิ ีChin’s Method 
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13.6 การคาํนวณค่า Friction  และ End Bearing Load จากผลทดสอบโดยวธิทีี�เป็นที�

ยอมรบัได ้
 

14. การยกเลิกการทดสอบเสาเขม็ 

ในกรณีที�การทดสอบเสาเขม็จําเป็นตอ้งหยุดชะงกัดว้ยเหตุผลดงันี� 
14.1 แมแ่รงหรอืมาตรวดัชาํรุด หรอื 

14.2 การยดึกบัเสาเขม็สมอไมเ่พยีงพอ หรอืไม่มั �นคงพอ หรอืเหลก็เสรมิในเสาเขม็สมอถงึ

จุดคลากก่อนที�ควรจะเป็น หรอื 
14.3 หวัเสาเขม็รา้ว หรอืชาํรุด หรอื 

14.4 การตั �งระดบัพื�นฐานไม่ถูกต้อง หรอืมกีารกระทบกระเทอืนต่อระดบัและมาตรวดั หรอื 
14.5 คานโก่งตวัมากเกนิไป หรอืเสาเขม็สมอลอยตวั 

ใหย้กเลกิการทดสอบและผลการทดสอบนั �น ๆ เสยี และดาํเนินการทดสอบการบรรทุก

นํ�าหนักอกีชดุหนึ�งตามคาํแนะนําของวศิวกรผูค้วบคุมงาน โดยผูร้บัจา้งจะต้องออก
ค่าใชจ้่ายในการนี�เองทั �งสิ�น 

 

15. ความประลยัของเสาเขม็ 

เสาเขม็จะถอืว่าประลยัเมื�อเกดิกรณีใดกรณีหนึ�งดงัต่อไปนี� 

15.1 ส่วนหนึ�งสว่นใดของเสาเขม็โก่ง แตก หรอืบดิเบี�ยวจากรปูเดมิ หรอืแนว หรอตืาํแหน่ง
เดมิ 

15.2 ระยะทรุดตวัสงูสุดที�เสาเขม็เกนิ �� มม. เมื�อรบันํ�าหนกั � เทา่ของนํ�าหนักบรรทกุใช้

งานเป็นเวลา �� ชั �วโมง หรอืระยะทรุดตวัหลงัจากการคนืตวั (Permanent 
Settlement) เมื�อลดนํ�าหนักบรรทุกออกหมดแลว้มคี่าเกนิ � มม. 

 

16. ความสามารถในการรบันํ�าหนักปลอดภยัของเสาเขม็ 

หากไมร่ะบุเป็นอย่างอื�น ใหค้ดิค่านํ�าหนักบรรทุกปลอดภยัที�ยอมใหข้องเสาเขม็ทดสอบ ตาม

เกณฑต์่อไปนี� 

16.1 รอ้ยละ �� ของนํ�าหนักบรรทุกที�ทาํใหเ้กดิการทรดุตวัเพิ�มขึ�นเรื�อย ๆ โดยที�นํ�าหนัก
บรรทุกไม่เปลี�ยนแปลง หรอื ณ จุดที�นํ�าหนักบรรทุกทดสอบคอ่ย ๆ ลดลง หรอือยูค่งที�

ในขณะที�เสาเขม็ทรุดตวัในอตัราสมํ�าเสมอ 
16.2 รอ้ยละ �� ของนํ�าหนกับรรทุก ณ จุดที�การทรุดตวัทั �งหมดมคีา่เท่ากบั �.�� มม. ต่อ

ตนั (���� กโิลกรมั) ของนํ�าหนักบรรทุกที�กระทาํอยู ่
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16.3 รอ้ยละ �� ของนํ�าหนักบรรทกุที�จุดตดักนัระหว่างเสน้สมัผสัสองเสน้ ซึ�งลากจากส่วนที�

เป็นเสน้ตรงของกร๊าฟระหว่างนํ�าหนักบรรทุกกบัระยะทรุดตวั ทั �งนี�แลว้แต่ว่าคา่ไหนละ
น้อยกว่ากนั 

 

17. AS BUILT DRAWING 

เมื�องานเสาเขม็แลว้เสรจ็ ผูร้บัจ้างจะตอ้งจดัทํา As Built Drawing แสดงตําแหน่งจรงิของ

เสาเขม็ พรอ้มทั �งรายละเอยีดอื�นที�จาํเป็น สง่ใหแ้ก่ผูว้่าจา้งกอ่นการส่งงานงวดสุดทา้ย 

 

18. ความปลอดภยั 

หลงัจากเทคอนกรตีเสาเขม็เสรจ็แต่ละตน้ หรอืในกรณีที�เจาะดนิทิ�งไวโ้ดยไมม่ผีูด้แูล ผูร้บัจา้ง

จะตอ้งใชแ้ผน่เหลก็ปิดรเูจาะทุกรู หรอืใชก้รงเหลก็ครอบไว ้หรอืวธิอีื�นใดที�เหมาะสมเพื�อป้องกนั
มใิหค้นตกลงไปได ้  นอกจากนั �นจะตอ้งมอีุปกรณ์ให้ความปลอดภยั  เชน่  กระเชา้ กวา้น และ

อื�น ๆ เพื�อป้องกนัอนัตรายและชว่ยเหลอืคนงานในกรณฉุีกเฉินหรอืเกดิอุบตัเิหตุ 
 

19. เอกสารอ้างอิง 

19.1 ACI 336.1 – 89, “Standard Specification for the Construction of Drilled Piers”, 

American Concrete Institute. 
19.2 ACI 336.3R – 72 “Suggested Design and Construction Procedures for Pier 

Foundations”, American Concrete Institute. 
19.3 ASTM – D 1143, “Standard  Test Method for Piles Under Static Axial 

Compression Load”, American Society for Testing and Materials : Standards in 

Building Codes. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



รายการประกอบแบบก่อสรา้ง   

 

��

หมวด   �   งานถนน 
 

1. การขดุดินเพื�อการสร้างถนน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งทําการขดุดนิแต่งพื�นในเขตถนน เพื�อใหไ้ดแ้นวทางและระดบัตามกาํหนดใน

แบบ และทาํการเคลื�อนยา้ยวสัดุต่าง ๆ ที�ไม่พงึประสงคจ์ากบรเิวณกอ่สรา้ง โดยจะตอ้ง
ดําเนินการตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี� 

1.1 วสัดุต่าง ๆ ที�ขดุออกและอยูใ่นเกณฑท์ี�จะใชใ้นงานต่อไปได ้ ใหนํ้าไปกองไว ้ ณ ที� ๆ 

กาํหนดใหห้รอืบรเิวณที�จะทาํการถมดนิ 
1.2 การขดุดนิจะตอ้งใหไ้ดร้ปูรา่งตามรปูตดัและไดแ้นวทางตามกาํหนดในแบบถนน 

1.3 ในระหว่างการดาํเนินงานการขดุดนิพื�นชั �นล่าง (Sub grade) ของถนน ตอ้งตกแต่งลาด
ใหอ้ยูใ่นลกัษณะที�ระบายนํ�าไดต้ลอดเวลา หรอือาจขดุเป็นรางนํ�าหรอืรอ่งนํ�ากไ็ด ้

1.4 การขดุดนิจะตอ้งอยูใ่นเขตซึ�งกาํหนดในแบบ หา้มขดุเกนิกว่าที�กาํหนด นอกจากจะ

ไดร้บัอนุญาตจากวศิวกรและการตกแต่งลาดต้องดําเนินการให้ไดร้ปูร่างตามรปูตดั 
1.5 เมื�อขดุดนิถงึระดบัที�กาํหนดใหใ้นแบบแลว้ ปรากฏวา่ดนิชั �น ๆ ไม่เหมาะสมหรอืไม่มี

เสถยีรภาพเพยีงพอที�จะเป็นพื�นชั �นล่าง (Sub grade) ของถนน ใหข้ดุออกไมน่้อยกว่า 
�� ซม. แลว้นําวสัดุที�เหมาะสมมาใสแ่ทน 

1.6 เมื�อขดุดนิถงึระดบัที�กาํหนดใหแ้ล้ว จงึจะดาํเนินการตกแต่งและสรา้งพื�นชั �นลา่งของ

ถนนต่อไปได ้
 

2. การถมดินเพื�อสร้างถนน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งทําการถมดนิ ซึ�งใชว้สัดุที�มคีณุสมบตัติามกาํหนด บดอดัแน่นใหไ้ดร้ะดบั
แนวทางที�กาํหนดไวใ้นแบบ โดยดําเนินการดงัต่อไปนี� 

2.1 ในบรเิวณที�ทาํการถมดนิ จะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบจากวศิวกรเสยีกอ่นว่าไดท้ําการ
ตระเตรยีมไว้อย่างเรยีบรอ้ยแลว้หรอืไมใ่นเรื�องการปรบัพื�น 

2.2 ในกรณีที�จะทาํการถมบนถนนเดมิ จะตอ้งขดุผวิถนนเดมินั �นออกย่อยเป็นกอ้นเลก็

เพื�อใหม้กีารยดึเหนี�ยวระหว่างวสัดุเดมิและวสัดุใหม ่
2.3 วสัดุที�ใชถ้มจะตอ้งเป็นวสัดุที�เหมาะสมจากบรเิวณที�ก่อสรา้ง หรอืจากบรเิวณอื�นที�ไดร้บั

การอนุมตัจิากวศิวกร ตามหลกัเกณฑเ์ปอรเ์ซน็ต์มากที�สดุของวสัดุผา่นตะแกรงเบอร ์
��� ได ้ �� เปอรเ์ซน็ต์ และวสัดุตอ้งปราศจากวชัพชื เศษขยะ หนิ อฐิ กรวด หรอื

สารเคมเีจอืปน 

2.4 การถมดนิจะต้องเกลี�ยเป็นชั �น ๆ ใหก้วา้งเตม็บรเิวณที�จะทาํการถม และชั �นหนาไม่เกนิ 
�� ซม. (ความหนาหลวมตวัก่อนบดอดั) นอกจากในกรณีที�ถมในคลองเดมิใหถ้มเป็น

ชั �น ๆ แต่ละชั �นหนาเพยีงใหพ้ยุงเครื�องมอืที�ใชบ้ดอดัได ้ และบดอดัแน่นตามเกณฑท์ี�
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กาํกหนดทลีะชั �น แลว้จงึเกลี�ยใสว่สัดุและบดอดัชั �นตอ่ ๆ ไปได้ ทั �งนี�วศิวกรอาจจะ

อนุญาตใหท้าํการถมบดอดัดนิแต่ละชั �นหนากว่ากาํหนดดงักล่าวได ้ หากผูร้บัจา้งใช้
เครื�องบดอดัที�ม ี Compactive Effort สงูกว่าปกต ิ โดยใหว้นิิจฉยัดว้ยการทดสอบเป็น

หลกัการ 
2.5 การถมดนิแต่ละชั �น จะตอ้งแต่งลาดใหอ้ยู่ในลกัษณะที�จะระบายนํ�าไดต้ลอดเวลา 

2.6 แต่ละชั �นของดนิถมจะตอ้งบดอดัใหม้คีวามแน่น และควบคมุความชุ่มชื�นใหส้มํ�าเสมอ

กนัดว้ยเครื�องมอืกลที�วศิวกรเหน็ว่าเหมาะสมกบัประเภทของดนินั �น ๆ ในระหว่างการ
บดอดัดนิ จะตอ้งมคีวามชื�นใกลเ้คยีงกบัผลทดลองการบดอดัดนิในหอ้งปฏบิตักิาร

ทดลอง ดนิถมแต่ละชั �นตอ้งบดอดัใหแ้น่นไดค้วามแน่นของดนิในสนามไมน่้อยกว่า �� 
เปอร์เซน็ต์ ตามมาตรฐานหรอืตามที�กาํหนดไวใ้นแบบ 

2.7 ในบรเิวณซึ�งรถบดไม่สามารถเขา้ทาํการบดอดัได ้ ใหถ้มดนิบดอดัดว้ยเครื�องกระทุง้

เป็นชั �น ๆ แต่ละชั �นหนาไม่เกนิ �� ซม. (ความหนาหลวมตวัก่อนบดอดั) และจะตอ้งบด
อดัให้ไดค้วามแน่นสมัพทัธ์ของดนิในสนามไม่ตํ�ากว่าที�กําหนดในขอ้ �.� 

2.8 ในการถมดนิ และบดอดั ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผดิชอบในขอ้เสยีหายต่าง ๆ อนัเกดิจาก
การใชเ้ครื�องมอืในการขนยา้ย เกลี�ยใส่วตัถุและเครื�องมอืบดอดั ต่อทรพัยส์นิตา่ง ๆ ใน

บรเิวณที�ทาํการกอสรา้ง และบรเิวณใกลเ้คยีง 

2.9 เมื�อถมดนิพื�นชั �นล่างของถนน (Sub grade) จะตอ้งตกแต่งใหไ้ดร้ปูร่างลกัษณะโคง้ลาด
ตามที�กําหนดในแบบ ยอมใหม้กีารคลาดเคลื�อนไดไ้มเ่กนิ � ซม. 

2.10 ในการทดสอบ ผูร้บัจา้งเป็นผูจ้ดัเตรยีมแรงงาน อุปกรณ์ เครื�องมอื เครื�องใช ้และอื�น ๆ 
ที�ใชใ้นการทดสอบความแน่นสมัพทัธ์ � จุดต่อพื�นที� ��� ตารางเมตร หรอื � จุดต่อ

ระยะ �� เมตร ตามความยาวของถนน โดยถอืจํานวนจุดซึ�งจะตอ้งทดสอบที�ใหค้า่

มากกว่าเป็นเกณฑก์ารบดอดัแต่ละชั �น ถา้ผลการทดสอบไม่ไดค้วามแน่นสมัพทัธ์ตามที�
กาํหนดไว ้ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการบดอดัจนกระทั �งได้ความแน่นสมัพทัธ์ตามที�ไดก้ําหนด

ไวใ้นแบบ หรอืตามขอ้กาํหนดนี� 
 

3. การสร้างชั �นพื�นฐานของถนน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งสรา้งชั �นพื�นฐาน (Base Course) และชั �นรองพื�นฐาน (Sub base Course) ของ

ถนนคอนกรตี ที�จอดรถ ถนนแอสฟลัต์ผสมรอ้น คนัหนิ และอื�น ๆ ตามที�กาํหนดในแบบบนพื�น
ชั �นล่างของถนน (Sub grade) ที�ไดเ้ตรยีมไวแ้ลว้ โดยดําเนินการดงัต่อไปนี� 

3.1 ก่อนที�จะลงมอืทาํการสรา้งชั �นรองพื�นฐานของถนนพื�นชั �นล่างที�ไดเ้ตรยีมไวแ้ลว้ จะตอ้ง
ไดร้บัการตรวจว่าอยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ย โดยไดบ้ดอดัแน่นดว้ยวสัดทุี�กาํหนดใหไ้ดร้ะดบั

แนวทางตามกาํหนดในแบบ และรายการมาตรฐานว่าดว้ยงานดนิ และไดร้บัความ

เห็นชอบจากวศิวกรกอ่น 
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3.2 วสัดุที�ใชเ้ป็นชั �นพื�นฐานและรองพื�นฐานของถนน จะตอ้งมคีณุสมบตัดิงัต่อไปนี� คอื 

3.2.1 ปราศจากอนิทรยีว์ตัถุ เช่น ใบไม ้รากไม ้หญา้ ขยะ และสิ�งปฏกิลูอื�น 
3.2.2 จะตอ้งเป็นวสัดุธรรมชาต ิหรอืวสัดุผสมที�ส่วนคละของขนาดเมลด็ดงันี� คอื 

 

ขนาดตะแกรงร่อน 
% ของขนาดเมลด็ที�ผ่านตะแกรงขนาดต่าง ๆ 

A B C D 

2” 100 100 - - 

1” - 75 – 95 100 100 

3/8” 30 – 65 40 – 75 50 – 85 60 – 100 

No. 4 25 – 55 30 – 60 35 – 65 50 – 85 

No. 10 15 – 40  20 – 45 25 – 50 40 – 70 

No. 40 8 – 20  15 – 30 15 – 30 25 – 40 

No. 200 2 - 8  5 - 20 5 - 15 5 – 20  

 
3.2.3 จะตอ้งมจีุดเหลวตวั (Liquid Limit) ไมเ่กนิ ��% ดชันีของความเหนียว 

(Plasticity Index) ไมเ่กนิ �% 

3.2.4 จะตอ้งมคี่าความตา้นทานรบันํ�าหนัก โดยมคีา่ CBR ไมต่ํ�ากว่าที�กาํหนดไวใ้น
แบบ 

3.3 วสัดุที�ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชเ้ป็นชั �นพื�นฐาน และรองพื�นฐานของถนนจะตอ้งนํามาเทบน
พื�นชั �นล่าง ซึ�งเตรยีมไวแ้ลว้เกลี�ยเป็นชั �น ๆ ตามความหนาที�แสดงไวใ้นแบบ การเกลี�ย

ตอ้งเกลี�ยเป็นแนวและเป็นชั �นสมํ�าเสมอกนั แต่ละชั �นตอ้งหนาไมเ่กนิ �� ซม. และบด

อดัใหแ้น่นตามกาํหนดทลีะชั �นใหเ้รยีบรอ้ยก่อน จงึเกลี�ยวสัดุและบดอดัชั �นต่อ ๆ ไป
ตามลาํดบั 

3.4 ใหบ้ดอดัชั �นพื�นฐาน และรองพื�นฐานของถนนซึ�งเกลี�ยใสไ่วเ้รยีบรอ้ย และบดอดัแต่ละ
ชั �นดว้ยเครื�งมอืกลที�เหมาะสม และไดร้บัความเหน็ชอบจากวศิวกร ถา้ใชร้ถบดจะตอ้ง

วิ�งดว้ยอตัราไมเ่กนิ �� ก.ม. ตอ่ชั �วโมง ในระหว่างการบดอดัจะตอ้งมคีวามชื�นถกูต้อง

ตามที�กําหนดใหจ้ากผลการทดลองการบดอดัดนิ ดว้ยวธิกีารมาตรฐานใน
หอ้งปฏบิตักิารทดลอง ดนิชั �นพื�นฐานและรองพื�นฐานของถนนแต่ละชั �นตอ้งบดอดัแน่น

ใหม้คีวามแน่นสมัพทัธ์ไมต่ํ�ากว่าที�กาํหนดไวใ้นแบบ 
3.5 ในบรเิวณซึ�งรถบดไม่สามารถเขา้บดอดัได ้ ใหเ้กลี�ยใส่วสัดุช ั �นพื�นฐาน และรองพื�นของ

ถนนและบดอดัเป็นชั �น ๆ แต่ละชั �นหนาไมเ่กนิ �� ซม. และจะตอ้งไดค้วามแน่น

สมัพทัธ์ไม่ตํ�ากว่าที�กาํหนดไวใ้นแบบ 
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3.6 ในระหว่างการเกลี�ยใสว่สัดุ และบดอดัชั �นรองพื�นฐานของถนนแต่ละชั �นดงักล่าวแลว้ 

อาจมอีุปสรรคเกดิขึ�นและทาํใหง้านชะงกัเป็นการชั �วคราว ผูร้บัจา้งจะตอ้งแต่งดนิเป็น
ลาด เพื�อจดัเตรยีมไวใ้หส้ะดวกต่อการระบายนํ�าอยูต่ลอดเวลา 

3.7 ผวิหน้าของพื�นฐานของถนน จะตอ้งไดร้บัการตกแต่งใหม้รีปูลกัษณะตามที�ปรากฏใน
แบบ ดว้ยรถบดลอ้เรยีบ (Smooth – Steel Roller) ขนาด � – �� ตนั ในแนวยาวของ

ถนน ผวิหน้าตอ้งไดร้ะดบัลาดโคง้ตามที�กาํหนดตลอด โดยอนุโลมใหผ้ดิไดไ้มเ่กนิ � 

ซม. 
3.8 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัเตรยีมการสรา้งชั �นพื�นฐานของถนนใหแ้ลว้เสรจ็เป็นการล่วงหน้า มี

ความยาวพอควรก่อนที�จะสร้างผวิถนน ซึ�งวศิวกรอาจสั �งใหห้ยุดงานไดถ้า้เหน็ว่าผู้
รบัจา้งมไิดเ้ตรยีมการไวเ้ป็นการล่วงหน้าดงักล่าวแลว้ 

3.9 ในการทดสอบ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูจ้ดัเตรยีมแรงงาน อุปกรณ์เครื�องใชแ้ละอื�น ๆ ที�ใช้

ในการทดสอบที�วศิวกรเหน็ว่าจาํเป็น และการทดสอบความแน่นสมัพทัธ์ � จุด ต่อ ��� 
ตารางเมตร หรอื � จุดต่อระยะ �� เมตร ของความยาวถนน โดยถอืจํานวนจุดซึ�ง

จะตอ้งทดสอบที�ใหค้่ามากกว่าเป็นเกณฑข์องการบดอดัแต่ละชั �น ถา้ผลการทดสอบ
ไม่ไดค้วามแน่นสมัพทัธต์ามที�กาํหนดไว ้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการบดอดัจนกระทั �งได้

ความแน่นสมัพทัธ์ตามที�ไดก้าํหนดไวใ้นแบบ 

3.10 Prime Coat สาํหรบัพื�นฐานถนนแอสฟลัต ์ เมื�อทาํการบดอดัและตรวจสอบความแน่น 
ความเรยีบรอ้ย ความสมํ�าเสมอ และระดบัลาดโคง้ ไดต้ามแบบแลว้ต้องทาํความสะอาด

โดยการกวาด หรอืวธิอีื�นที�เหมาะสม ถา้หากวศิวกรเหน็เป็นความจําเป็นอาจจะใหพ้รม
นํ�าบาง ๆ บนผวิหน้ากอ่นที�จะทาํการพ่นยางได ้การพน่ยางใหใ้ช ้Medium Curing Cut 

Back Asphalt Type MC – 1 อตัราระหว่าง �.�� ถงึ �.� ลติรต่อตารางเมตร และที�

อุณหภูมริะหว่าง ��� F ถงึ ��� F (57 C ถงึ 71C) หรอืวศิวกรอาจเปลี�ยนแปลง
เกรดของยางตามความหยาบของผวิพื�นบนพื�นฐานที�สะอาด ดว้ยเครื�องพ่นที�เหมาะสม

โดยสมํ�าเสมอ ภายใตค้วามดนัที�ตอ้งการ ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาเครื�องมอืที�จาํเป็นในการ
วดัอุณหภูมขิองยางทั �งในเตาและในรถต้มยาง การหาอตัราของยางที�ใชเ้ครื�องพ่น 

จะตอ้งผา่นการเหน็ชอบของวศิวกรเสยีกอ่น หลงัจากการพน่ยางครั �งแรกแลว้หาก
ปรากฎว่าปรมิาณยางที�พน่มายงัมขีอ้ผดิพลาด จะตอ้งแกไ้ขเครื�องพ่นยางใหเ้รยีบรอ้ย

เสยีก่อน จงึดําเนินการตอ่ไปได ้ถา้ไม่มทีางสาํรองสําหรบัการจราจรใหล้าดยางทลีะครึ�ง

ของความกวา้งของถนนตามที�วศิวกรกาํหนดให ้ เมื�อพน่ยางแลว้จะตอ้งทิ�งไว้ใหย้างบ่ม
ตวัไม่น้อยกว่ากําหนดของประเภทยางนั �น หรอืจนกว่าจะแหง้ และในระหว่างบ่มตอ้ง

คอยระวงัรกัษาตลอดแนวที�พน่ยางไวห้้ามรถผา่นดว้ย ในกรณีที�จําเป็นใหร้ถผ่านใหใ้ช้
ทรายสะอาดลาดทบัหน้าก่อน 
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4. การสร้างผิวถนนคอนกรีต และลานจอดรถ 

ผวิถนน หมายถงึ สว่นที�ถดัจากชั �นรองพื�นฐานขึ�นมาของถนนคอนกรตี ลานจอดรถ และคนัหนิ 
4.1 วสัดุ 

คอนกรตีและเหลก็เสรมิจะตอ้งเป็นไปตามหมวดงานคอนกรตี และหมวดเหล็กเสรมิ 

การก่อสรา้งงานคอนกรตีเสรมิเหลก็ กาํลงัตา้นทานแรงอดัคอนกรตีจะตอ้งเป็นไปตามที�
กาํหนดไวใ้นแบบ 

4.2 การก่อสรา้ง 

4.2.1 ชั �นรองพื�นฐานซึ�งมคีวามหนา การบดอดั และคุณภาพวสัดุถูกต้องตามแบบ
และขอ้กาํหนดนี� โดยมคีวามลาด ความโคง้ ระดบัถกูตอ้งตามแบบ ถา้ทิ�งไว้

นานหรอืฝนตก หรอืเปิดใหร้ถวิ�งผา่นจะตอ้งแต่งและบดอดัก่อนเทคอนกรตีให้
เรยีบไดร้ะดบัตามแบบอกีครั �ง 

4.2.2 Formwork ใหใ้ช ้Formwork ทําดว้ยเหลก็หรอื แบบไมท้ี�หนาไม่น้อยกว่า �/�” 

และไดร้บัการเสรมิใหแ้ขง็แรง ไม่คดงอ กอ่นนําเขา้ที�จะตอ้งขดูผวิหน้าแบบให้
สะอาดทานํ�ามนัแลว้ยดึตรงึเขา้ที� มใิหข้ยบัเขยื�อนไดง้า่ย ระดบัผวิบนของแบบ

จะผดิไดไ้มเ่กนิ �.� ซม. ในระยะ �� เมตร สว่นแนวดา้นขา้งจะคดงอไดไ้ม่เกนิ 
� ซม. ใน � เมตร 

4.2.3 การเสรมิเหลก็ เหลก็เสรมิจะตอ้งไดข้นาดและระยะตามปรากฏในแบบ แผง

เหลก็เสรมิจะตอ้งผกูแน่น มเีหลก็หรอืกอ้นคอนกรตีหนุนไวใ้ห้ถกูระดบัที�
กาํหนดไวใ้นแบบ เหลก็เสน้รมิสดุจะห่างจากขอบคอนกรตีหรอืรอยต่อไดไ้ม่

เกนิ �.� ซม. และปลายทั �งสองขา้งจากขอบคอนกรตีหรอืรอยต่อไดไ้มเ่กนิ � 
ซม. 

4.2.4 เหลก็เดอืยระหว่างแผ่น (Dowel Bars หรอื Tie Bars) จะตอ้งยดึใหม้ั �นคงมใิห้

เคลื�อนที�ได้ ในขณะเทคอนกรตีมรีะดบัแนวและตําแหน่งถูกตอ้งตามกาํหนดใน
แบบ ถา้หากว่าในแบบระบุใหท้าแอสฟลัตห์รอืวสัดุอยา่งอื�นที�ป้องกนัมใิห้

คอนกรตีจบัผวิเหลก็ กต็อ้งทาใหท้ั �วอยา่งบางที�สดุ เหลก็ Tie Bars ที�เชื�อม
ระหว่างแผง เมื�อเทคอนกรตีแลว้หา้มถอดออกโดยเดด็ขาด 

4.2.5 ก่อนการเทคอนกรตี ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้ใหว้ศิวกรทราบล่วงหน้าเสยีก่อน 

เพื�อที�จะได้ตรวจ Formwork เหลก็เสรมิและเครื�องอปุกรณ์ตา่ง ๆ ที�ใชใ้นการ
เทคอนกรตี ว่าอยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ยและสามารถใชง้านไดด้ ี การเทคอนกรตี

ควรเทใหเ้สรจ็แผงหนึ�ง ๆ ภายใน �� นาท ี การเกลี�ยการกระทุง้แต่งผวิหน้า
คอนกรตี ใหก้ระทาํดว้ยเครื�องมอืกลและวศิวกรอาจจะใหใ้ชบ้รรทดัไมห้รอื

เหลก็ซึ�งมเีครื�องสั �นสะเทอืนจงัหวะไม่น้อยกว่า �,��� ครั �งต่อนาท ี ในการปาด

หน้าคอนกรตีกไ็ด้ ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บัความเหมาะสมของงาน 
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4.2.6 การแต่งผวิหน้าคอนกรตี เมื�อเทคอนกรตีไดร้ะดบัแลว้ จะตอ้งแต่งใหเ้รยีบรอ้ย

อกีครั �ง เพื�อปาดเอาปนูทรายที�ตดิผวิหน้าคอนกรตีออก และลบรอยคลื�นที�เกดิ
จากการเทคอนกรตีดว้ย และเมื�อคอนกรตีเริ�มแขง็ตวัแลว้ จะตอ้งใชไ้ม้กวาด 

(Broom) กวาดผวิคอนกรตี ไมก้วาดนี�ตอ้งเป็นที�วศิวกรเหน็ชอบใหใ้ช ้แลว้การ
กวาดใหก้วาดจากรมิหนึ�งไปยงัอกีรมิหนึ�ง ในแนวตั �งฉากกบัศนูยก์ลางของ

ถนน การกวาดแตล่ะครั �งใหก้วาดทบัแนวรอยกวาดครั �งก่อนสว่นหนึ�งดว้ย และ

จะตอ้งระมดัระวงัมใิหร้อยกวาดลกึกว่า �/� ซม. เพยีงแต่ใหผ้วิหยาบเท่านั �น 
ผวิคอนกรตีเมื�อเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งไม่มรีหูรอืโพรงขรุขระเป็นหลมุหรอื

เป็นกอ้น หรอืมกีรวดหนิหยาบโผล่อยูท่ี�ผวิ 
4.2.7 การบ่มคอนกรตี คอนกรตีเมื�อได้รบัการแต่งผวิหน้าเรยีบรอ้ยแลว้ �� ชม. 

จะตอ้งได้รบัการบ่มเพื�อใหม้คีวามแขง็แรงเป็นเวลาไมน่้อยกว่า � วนั ดว้ย

วธิกีารอย่างหนึ�งอย่างใดต่อไปนี� 
- ใชก้ระสอบคลุมสลบักนัเป็นสองชั �น โดยใหเ้หลื�อมกนัอย่างน้อย �� ซม. 

แลว้รดนํ�าใหชุ้่มอยู่ตลอดเวลา 
- ใชด้นิเหนียวกั �นเป็นขอบโดยรอบ แลว้ใชนํ้�าแขง็ขงัใหเ้ตม็ผวิหน้าคอนกรตี 

- ใชท้รายเทคลุมผวิหน้าคอนกรตี แลว้รดนํ�าใหชุ้่มอยูต่ลอดเวลา 

- ใชนํ้�ายาบ่มคอนกรตีตามกรรมวธิทีี�ผูผ้ลติกาํหนดไว ้ แตจ่ะตอ้งไดร้บัความ
เหน็ชอบจากวศิวกรเสยีกอ่น 

4.2.8 การถอดแบบ แบบจะถอดไดเ้มื�อเทคอนกรตีเรยีบรอ้ยแลว้ไมน่้อยกว่า �� ซม. 
และไดร้บัความเหน็ชอบจากวศิวกรเสยีก่อน การถอดแบบจะตอ้งทาํดว้ยความ

ระมดัระวงัมใิหส้่วนหนึ�งสว่นใดของคอนกรตีชาํรดุเสยีหาย ถา้หากว่าการถอด

แบบทาํใหเ้กดิการเสยีหายขึ�น ผูร้บัจา้งจะตอ้งดําเนินการแกไ้ขใหด้เีหมอืนเดมิ 
ทั �งนี�ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของวศิวกร 

4.2.9 รอยต่อต่าง ๆ ตอ้งสรา้งใหไ้ดร้ปูลกัษณะ การเสรมิเหลก็ Dowel  Bars และ 
Tie Bars ถูกตอ้งตามแบบ การยาแนวตอ้งทาํดว้ยความประณีต ใชว้สัดตุามที�

กาํหนดไวใ้นแบบ โดยจะตอ้งดาํเนินการ 

- รอยต่อจะต้องทาํใหแ้หง้ ปราศจากฝุน่ละออง สิ�งสกปรกและนํ�ามนัเสยีกอ่น 
- ในการยาแนว อาจจะตอ้งทารองพื�นดว้ย โดยใชว้สัดทุี�เหมาะสมกบัวสัดุที�

ใชย้าแลว้ ตามกาํหนดในแบบ และดําเนินการตามกรรมวธิขีองผูผ้ลติ 
- วสัดุที�ใชย้าแนวจะตอ้งตม้ดว้ยเครื�องตม้ที�เหมาะสม สามารถควบคุม

อุณหภูมไิดต้ามกรรมวธิทีี�ผูผ้ลติกาํหนดไว ้

- อุณหภูมขิองวสัดุยาแนวที�เทรอยต่อจะต้องอยูใ่นระหว่าง ��� – ��� F 
หรอืตามวธิกีารใชว้สัดุนั �น ๆ  
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- การตดัแนวรอยต่อดว้ยเครื�องตดั (Joint Cutter) ใหต้ดัเมื�อคอนกรตีมอีายุ

ไมน่้อยกว่า � ชั �วโมง 
 

5. คาวมต้องการอื�น ๆ  

5.1 ความหนาของพื�นถนนคอนกรตีที�หล่อเรยีบรอ้ยแลว้ จะมคีวามหนาน้อยกว่าในแบบได้
ไมเ่กนิ �.� ซม. แต่เมื�อถวัเฉลี�ยกนัแลว้จาก �� จุด จะตอ้งหนาไม่น้อยกว่าที�กาํหนดไว้

ในแบบ 

5.2 การเปิดการจราจร การเปิดการจราจรของถนนคอนกรตี จะตอ้งเปิดหลงัจากหล่อพื�น
ถนนเสรจ็แลว้เป็นเวลาไมน่้อยกว่า �� วนั ยกเวน้ในกรณีพเิศษ ซึ�งจะตอ้งไดร้บัความ

เห็นชอบจากวศิวกรเสยีกอ่น 
5.3 ในกรณีที�ถนนคอนกรตีถูกสรา้งอยูใ่นที�แคบ หรอืในบรเิวณที�ไม่มทีางเหลอืใหเ้ดนิได ้

ผูร้บัจา้งจะตอ้งปูแผน่ไมเ้ป็นทางเดนิชั �วคราวใหบุ้คคลเดนิได้สะดวก เพื�อป้องกนัมใิห้

คอนกรตีที�ยงัไม่ไดอ้ายุไดร้บัความกระทบกระเทอืน 
5.4 การเชื�อมต่อกบัถนนเดมิ เมื�อผูร้บัจา้งสรา้งพื�นถนนคอนกรตีเสรจ็แลว้จะต้องดําเนินการ

ปรบัพื�นถนนใหม่กบัถนนเดมิ ใหก้ลมกลนืกนัโดยใหแ้อสฟลัต์ผสมรวมเสรมิบนถนน
เดมิบรเิวณตอ่เชื�อม ทั �งนี�ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของวศิวกร 

 

6. การสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ผสมร้อน 

6.1 วสัดุที�ใชใ้นการสรา้งผวิจราจรประกอบดว้ย หนิยอ่ย (Crushed Stone) และวสัดุ

แอสฟลัต ์(Bituminous Material) มลีกัษณะขนาดและคุณภาพกาํหนดไวด้งันี� 

6.1.1 หนิย่อย ประกอบดว้ยสว่นหยาบที�คา้งตะแกรงเบอร ์ � และส่วนละเอยีดที�ผา่น
ตะแกรงเบอร ์��� คละกนัอยูใ่นสดัส่วนที�พอเหมาะ 

6.1.2 หนิย่อยสว่นหยาบจะตอ้งสะอาด เหนียว ผวิหน้าขรุขระ ทนทาน และไมม่ี
ชิ�นส่วนที�แบนยาว และผมุากเกนิควร และเปอรเ์ซน็ตค์วามสกึหรอ 

(Percentage of wear) เมื�อทดลองดว้ยวธิ ีLos Angeles Abrasion Test แลว้

จะตอ้งไมเ่กนิ �� 
6.1.3 หนิย่อยสว่นหยาบจะตอ้งเป็นหนิที�ไดจ้ากการยอ่ยหนิใหญ่ (Crushed Stone) 

หากจะใชก้รวดจะตอ้งเป็นกรวดย่อย (Crushed Gravel) หรอือื�นใดที�ทาํการ
ทดลองใหใ้ชไ้ดแ้ลว้ 

6.1.4 หนิย่อยสว่นที�ละเอยีดตอ้งเป็นหนิฝุน่ (Lime Stone Dust) หรอืปนูซเีมนตห์รอื

ปูนขาว (Hydrated Lime) ในกรณีที�ไมส่ามารถหาหนิส่วนละเอยีดได ้ จะใช้
ทรายกไ็ด ้แต่ตอ้งทําการทดลองให้ใชไ้ด้แลว้ 
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6.1.5 วสัดุแอสฟลัต์ (Bituminous Material) ใหใ้ชแ้อสฟลัตซ์เีมนต ์ (AC) �� – ��� 

Penetration และแอสฟลัตซ์เีมนตท์ี�จะใช ้ จะตอ้งไดม้าจากการกลั �นนํ�ามนั
ปิโตรเลยีม มเีนื�อสมํ�าเสมอไมม่นีํ�าเจอืปน และไมเ่ป็นฟอง เมื�อไดร้บัความรอ้น

ถงึ ��� F และตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี� 
 

 Min Max 

Penetration 80 100 

Flash Point Cleave land Open Cut, F 450 - 

Ductility at 77 F 5 cm   

Per minute, cm 100 - 

Loss on heating, 325 F, 5 hrs, % - 1.0 

Solubility in Carbon Tetrachloride % ��.� - 

 

6.2 ส่วนผสมผวิทางนี�ประกอบดว้ยหนิยอ่ยตามขนาด และชนิดของผวิและอตัราส่วนผสม
ของแอสฟลัต ์ดงัต่อไปนี� 

 

ขนาดตะแกรงร่อน 
% ผา่นตะแกรง 

Dense Grade Coarse Grade 

3/4" 100 100 

1/2" 80 – 100 75 - 100 
3/8” 70 – 90 60 – 85 

4 50 – 70 35 – 55 
8 35 – 50 20 – 35 

30 18 – 29 10 – 22 

50 13 – 23 6 – 16 
100 8 – 16 4 – 12 

200 4 – 10 2 – 8 

จาํนวนแอสฟลัตเ์ป็น % โดยนํ�าหนัก �.� – �.� �.� – �.� 

 

โดยชั �น Leveling Course ใหใ้ช ้ Coarse Grade และชั �น Wearing Course ใหใ้ช ้

Dense Grade. 
6.3 วธิกีารผสม การผสม Bitumen Macadam นี� ใชว้ธิผีสมแอสฟลัต์กบัหนิแลว้ จงึนําไป

ลาดบนพื�นทางที� Prime ไวแ้ลว้ การผสมให้ใช ้Hot – Mixed Plant. 
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6.4 อุณหภูมขิองวสัดุในการผสม 

อุณหภูมขิองวสัดุที�ใชใ้นการผสมใหเ้ป็นดงันี� คอื 

แอสฟลัตซ์ีเมนต ์  ��� F  15 F 

อุณหภูมขิองหนิย่อย  ��� F  �� F 
6.5 คุณสมบตัขิองแอสฟลัต ์ผสมหลงัจากผสมเสรจ็แลว้ ตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี� คอื 

เมื�อทดสอบดว้ยวธิกีารของมาแชลลท์ี�อุณหภูม ิ ���F และอดัดว้ย Rammer 
มาตรฐานขา้งละ �� ครั �ง จะตอ้งมคีา่ Stability ไม่ตํ�ากว่า ��� ปอนด ์ ค่า Flow อยู่

ระหวา่ง (8 – 16)  10-2 นิ�ว Void in Total Mixer 3 – 5% มคี่า Aggregate void 
Filled 75 – 85% 

6.6 การทดสอบเพื�อใหส้ว่นผสมมคีุณภาพด ี และใชป้รมิาณแอสฟลัต์ไดถู้กตอ้ง วศิวกรจะ
ใหผู้ร้บัจา้งส่งวสัดุต่าง ๆ ไปทาํการทดสอบเสยีก่อนที�จะอนุญาตใหใ้ชง้านได ้

6.7 การก่อสรา้ง 
6.7.1 สภาพอากาศ การจะลาดแอสฟลัตผ์สมรอ้น จะตอ้งลาดในขณะที�ผวิพื�นฐานที�

ทาํ Prime Coat ไวแ้ลว้ และอยู่ในสภาพเรยีบรอ้ย แหง้สนิท อากาศจะตอ้ง

แจ่มใสไมม่ฝีนตก หรอืมหีมอก 
6.7.2 รถบรรทุก รถสาํหรบับรรทุกแอสฟลัต์ผสมรอ้น จะต้องมั �นคง สะอาด และผวิ

ภายในกะบะเป็นโลหะเรยีบ และผวิภายในกะบะตอ้งพ่นบาง ๆ ดว้ยนํ�าสบู่หรอื
นํ�ามนัโซล่า เพื�อป้องกนัแอสฟลัต์ผสมรอ้นตดิกบัพื�นรถกะบะแต่ละคนั เมื�อ

บรรทุกแอสฟลัต์ผสมร้อนต้องคลมุดว้ยผา้ใบกั �นการสญูเสยีความรอ้น หรอืถูก

นํ�าฝน รถทุกคนัจะตอ้งสามารถรกัษาอุณหภูมขิองแอสฟลัตผ์สมตามที�ตอ้งการ 
ขณะใชง้านได ้

6.7.3 เครื�องปแูละเครื�องแต่ง เครื�องมอืสาํหรบัปลูาด และแต่งจะตอ้งขบัเคลื�อนดว้ย
ตวัเองได ้  สามารถปูลาดและแต่งใหไ้ดร้ะดบัความหนา ความลาด ความโคง้ 

และความกวา้งตามที�ต้องการได ้และต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากวศิวกรกอ่น 

6.7.4 การปูลาดและการแต่ง เมื�อไดข้นแอสฟลัตผ์สมรอ้นมาถงึสถานที�ก่อสรา้ง แลว้
ใหปู้ลาดดว้ยเครื�อง Spreader และ Finisher ปรบัใหไ้ดร้ะดบั ความหนา ความ

ลาด ความโคง้ ตามรปูตดัในแบบในสถานที�ที�ไมส่ามารถใชเ้ครื�อง Spreader 

and Finisher ได ้ใหใ้ชค้นสาดเกลี�ยปรบัแต่งระดบัความหนา ความลาด ความ
โคง้ ตามรปูตดัในแบบ 

6.7.5 การบดอดั ใหก้ระทําเป็น � ชั �น คอื Leveling Course และ Wearing Course 
หลงัจากเครื�องปูไดล้งวสัดุเป็นผวิทางแลว้ ใหท้าํการบดอดัครั �งแรกดว้ยรถบด

ลอ้เรยีบที�มนํี�าหนัก � – �� ตนั อุณหภูมขิองแอสฟลัต์ผสมรอ้นขณะที�เร ิ�มทาํ

การบดอดันี� จะตอ้งไม่ตํ�ากว่า ��� F หลงัจากนั �นใหบ้ดอดัตามดว้ยรถบดอดั
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ยางขนาด �� – �� ตนั อณุหภูมขิณะบดอดัดว้ยรถบดลอ้ยางนี�ต้องอยูร่ะหว่าง 

170 F  �� F เมื�อรถบดลอ้ยางไดบ้ดอดัจนไดท้ี�แลว้ ใหใ้ชร้ถบดลอ้เรยีบ
บดอดัเป็นครั �งสุดทา้ย เพื�อลบรอยลอ้ของรถบดลอ้ยางอกีครั �งหนึ�ง อุณหภูมิ

ขณะทาํการบดอดัครั �งสุดทา้ยควรอยูร่ะหว่าง ��� F  15 F การบดอดัทุก
ขั �นตอนใหก้ระทาํจากรมิ เลื�อนเขา้หาศนูยก์ลางและใหร้ถบดวิ�งทบัแนวเดมิ

ประมาณครึ�งหนึ�ง 
6.7.6 ความแน่นของแอสฟลัต์ผสมรอ้น หลงัจากการบดอดัแลว้จะตอ้งไมน่้อยกว่า 

��% ของ Marshall Density ของตวัอย่างที�ไดจ้าก Plant 
6.7.7 การตรวจสอบการบดอดั เมื�อบดอดัเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้าํการทดสอบความ

แน่นของแอสฟลัตผ์สมรอ้นใหไ้ดต้ามที�กาํหนด ถา้หากความแน่นไม่ไดต้ามที�

กาํหนด ใหแ้กไ้ขจนกว่าจะไดต้ามกาํหนด ถา้หากไมส่ามารถจะทาํใหแ้น่นตาม
กาํหนดได ้ใหร้ื�อออกทาํใหม ่
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งานทางเท้า 
 

7. วสัด ุ

7.1 วสัดุรองพื�นทางเทา้จะต้องเป็นทราย หรอืหนิฝุน่ หรอื Porous Materials อื�น ๆ โดยมี

ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางที�ใหญ่ที�สุด ไม่เกนิ � ซม. และไดร้บัการอนุมตัจิากวศิวกร 
7.2 คอนกรตี จะตอ้งมกีาํลงัตา้นทานแรงอดัคอนกรตีตามที�ระบุในแบบ วสัดุสว่นผสม

คอนกรตีและการก่อสรา้งจะต้องเป็นไปตาม หมวดที� � คอนกรตี 

7.3 เหลก็เสรมิ จะตอ้งเป็นไปตาม หมวดที� � เหลก็เสรมิคอนกรตี 
7.4 วสัดุแผ่นปูทางเทา้ จะตอ้งเป็นไปตามที�ระบุในแบบสถาปตัยกรรม 

 

8. การก่อสร้าง 

8.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งขดุดนิ ถมดนิ และปรบัแต่งพื�นในเขตทางเทา้ใหไ้ดร้ะดบั ทางลาดรปูตดั 

และความแน่น ตามที�กาํหนดในแบบ และในขอ้กาํหนด งานขดุและงานถม วสัดทุี�ไม่
เหมาะสมหรอืไม่มเีสถยีรภาพเพยีงพอที�จะใชเ้ป็นพื�นชั �นล่าง (Sub grade) ของทางเทา้

จะตอ้งขดุออกและนําวสัดุที�เหมาะสมมาใส่แทน 

8.2 วสัดุรองพื�นทางเทา้ จะตอ้งมคีวามหนาและไดร้บัการบดอดัใหไ้ด้ความแน่นตามที�ระบุ
ในแบบ 

8.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งทําการหล่อแผ่นพื�นคอนกรตี โดยการหล่อกบัที�บนชั �นรองพื�นทางเทา้
พรอ้มดว้ยรอยต่อ และรอยต่อแยกระหว่างแผน่พื�นตามที�กําหนดในแบบ 

8.4 ในกรณีที�แบบสถาปตัยกรรมระบุไว ้ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาและตดิตั �งวสัดุปพูื�นเหนือแผ่น

พื�นคอนกรตีเสรมิเหลก็ ตามที�ระบ ุ
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งานท่อระบายนํ�าและบ่อพกั ค.ส.ล. 
 

9. ขอบเขต 

งานท่อระบายนํ�าและบ่อพกั ประกอบดว้ย วสัดุใชง้าน การขดุดนิ การวางท่อ ต่อท่อบ่อพกั

ตลอดจนการทาํความสะอาดท่อและบ่อพกั 
ท่อระบายนํ�า หมายถงึ ท่อระบายนํ�าคอนกรตีขา้งถนน และท่อระบายนํ�าคอนกรตีตลอดผา่น

ถนน 

บ่อพกั  หมายถงึ  บ่อพกั ค.ส.ล. ของท่อระบายนํ�าขา้งถนน 
 

10. วสัด ุ

10.1 ท่อคอนกรตีเสรมิเหล็กที�มมีาตรฐานตามกาํหนดไวใ้นแบบ แบบปากลิ�นราง ซึ�งผลติ
จากโรงงานที�มมีาตรฐานการผลติ ท่อทุกชนิดตอ้งผลติโดยเครื�องจกัร ซึ�งทั �งนี�ผูร้บัจา้ง

จะตอ้งแจง้ชื�อผูผ้ลติใหว้ศิวกรพจิารณาอนุมตั ิ ท่อคอนกรตีจะต้องมเีสน้ผ่าศนูยก์ลาง
ภายในตามที�กาํหนดไว้ มคีวามยาวทอ่นละ �.� ม. ความหนาและปรมิาณเหลก็เสรมิใน

ท่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของ มอก. และตอ้งเป็นท่อที�สามารถตา้นแรงกดโดยวธิ ี

Three Edge Bearing Test ไดต้ามเกณฑ์กาํหนด ดงัต่อไปนี� 
 

ท่อระบายนํ�าคอนกรีตข้างถนน 

 

ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางภายใน 
(เมตร) 

แรงกดตํ�าสุด (กก./ม.) ที�ทําใหเ้กดิรอย
แตกรา้ว �.��� ซม. 

�.�� �,��� 

�.�� �,��� 
�.�� �,��� 

�.�� �,��� 

�.�� �,��� 
�.�� ��,��� 

�.�� ��,��� 

 
ในกรณีที�วศิวกรไม่แน่ใจว่า ท่อที�นํามาใชน้ั �น มคีุณสมบตัติามเกณฑก์าํหนดหรอืไม่ 

วศิวกรมสีทิธทิี�จะเลอืกท่อท่อนใดกไ็ดใ้นสนาม โดยวธิสีุม่ตวัอย่าง � ท่อน ในจาํนวน 
��� ท่อน เพื�อนําไปทําการทดสอบ โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายเองทั �งสิ�น 

10.2 บ่อพกั ค.ส.ล. (MANHOLE) หล่อกบัที�หรอืหล่อสาํเรจ็ตามแบบกอ่สรา้ง 
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11. การขดุดิน/วางท่อ/บอ่พกั 

ใหผู้ร้บัจ้างขดุดนิตรงที�จะวางท่อใหม้คีวามลกึ และความกวา้งตามที�ระบุไวใ้นแบบ หรอืตามที�
วศิวกรกาํหนดให ้ หา้มผูร้บัจา้งขดุร่องดนิเป็นระยะยาวทิ�งไวไ้มเ่กนิ � วนั โดยมไิดท้ําการ

ก่อสรา้งแต่อย่างใด หากกรณีขดุร่องดนิลกึเกนิ � ม. ผูร้บัจา้งตอ้งทาํการคํ�ายนัร่องดนิใหม้ั �นคง 

เพื�อป้องกนัดนิพงั ทั �งนี�ใหผู้ร้บัจา้งเสนอแบบแสดงวธิกีารคํ�ายนัมาใหว้ศิวกรตรวจสอบ และ
อนุมตักิ่อนและผูร้บัจา้งจะลงมอืขดุร่องดนิกต็่อเมื�อวศิวกรไดอ้นุมตัแิลว้ และถา้เกดิการเสยีหาย 

เชน่ คํ�ายนัไม่แขง็แรงพอ ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผดิชอบเอง การเตรยีมพื�นฐานรองรบัท่อ ใหใ้ช้

ตามที�กําหนดในแบบ เมื�อขดุถงึระดบัตามแบบแล้ว ใหท้ําการกระทุง้บดอดัพื�นใหแ้น่น แต่ถา้
พื�นเป็นดนิเลนหรอืโคลน จะตอ้งขดุทิ�งแลว้ใส่ทรายรองพื�นท่อใหไ้ดร้ะดบัตามแบบ 

การยาแนวใหใ้ชป้นูทรายยาแนวภายนอก ตามขนาดดงันี� 

ท่อเสน้ผา่ศนูยก์ลาง �.�� ถงึ �.�� ใหย้าแนวขนาด �.��  �.�� ม. 

ท่อเสน้ผา่ศนูยก์ลาง �.�� ถงึ �.�� ใหย้าแนวขนาด �.��  �.�� ม. 

ท่อเสน้ผา่ศนูยก์ลาง �.�� ถงึ �.�� ใหย้าแนวขนาด �.��  �.�� ม. 

สาํหรบัท่อเสน้ผ่าศนูย์กลาง �.�� ถงึ �.�� ม. ต้องยาแนวดา้นในและปาดให้เรยีบรอ้ยดว้ย 
เมื�อแต่งพื�นฐานและวางท่อลงไปตามที�กาํหนดไวใ้นแบบแลว้ ใหถ้มทรายเป็นชั �น ๆ ฉีดนํ�าและ

กระทุง้ใหแ้น่น สงูกว่าผวิท่อดา้นบนไม่น้อยกว่า �� ซม. จากนั �นใหถ้มดนิหรอืทรายแลว้แตก่รณี 
ตามที�กําหนดในแบบเป็นชั �น ๆ ชั �นหนึ�งไมเ่กนิ �� ซม. แต่ละชั �นใหบ้ดทบัดว้ย MECHANICAL 

TAMPERS หรอื VIBRATOR COMPACTORS ใหท้าํการก่อสรา้งบ่อพกั ค.ส.ล. ตามที�กําหนด

ในแบบ เหลก็ และคอนกรตีที�ทาํนมาใชใ้หเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดงานเทหล่อคอนกรตีโครงสรา้ง 
การก่อสรา้งทาํเชน่เดยีวกบัการกอ่สร้างท่อระบายนํ�า ตรงดา้นหน้าใหส้รา้งชอ่งรบันํ�าจากถนน

ลงบ่อพกัตามแบบ ในกรณีที�มที่อนํ�าทิ�งจากอาคารมาลงบ่อพกัด้านหลงั ผูร้บัจา้งจะตอ้งเจาะ
ช่องใหม้ขีนาดพอเหมาะกบัท่อที�มาต่อเชื�อมงานบ่อพกั ค.ส.ล. นี� ผูร้บัจา้งอาจหล่อกบัที�หรอื

หล่อสาํเรจ็มาใชก้ไ็ด ้ผวิของบ่อพกัทั �งภายในและภายนอกไม่ต้องฉาบปูน 

 

12. การทําความสะอาดท่อระบายนํ�าและบอ่พกั 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผดิชอบต่อการอุดตนัของท่อระบายนํ�าและบ่อพกั ถา้มกีารอุดตนัใหท้ําการ

แก้ไขและทาํความสะอาดภายในท่อระบายนํ�าและบ่อพกั ใหก้ารระบายนํ�าเป็นไปโดยสะดวก
ในขณะทาํการกอ่สรา้งจนกระทั �งตรวจรบังาน 

 
 

 

 
 



รายการประกอบแบบก่อสรา้ง   

 

��

ข้อกาํหนดทั �วไป 
 
 เนื�องจากบรเิวณที�ทาํการก่อสรา้งมรีะบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น สายโทรศพัทใ์ตด้นิ, ท่อ

ประปา เป็นตน้ ฝงัอยู่ใตด้นิ ดงันั �น ผูร้บัจา้งจะตอ้งตดิต่อกบัส่วนราชการที�เกี�ยวขอ้งในการขออนุญาต
เคลื�อนยา้ยระบบต่าง ๆ ชั �วคราว หรอืถาวรถา้จาํเป็น และคา่ใชจ้่ายในการดาํเนินการขออนุญาตการ

เคลื�อนยา้ย การดาํเนินการใหร้ะบบต่าง ๆ ใชไ้ดด้เีชน่เดมิ เป็นของผูร้บัจา้งทั �งสิ�น 

 ผูร้บัจา้งจะตอ้งป้องกนัอนัตรายที�อาจเกดิขึ�นต่อประชาชน และความเสยีหายที�อาจเกดิขึ�นต่อ
วตัถุต่าง ๆ เชน่ รถยนตท์ี�สญัจรไปมา ฯลฯ ในระหว่างการก่อสรา้งคา่เสยีหายต่าง ๆ ที�เกดิขึ�นผูร้บัจา้ง

เป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายทั �งสิ�น 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


