


โครงการปรับปรุงรอบสระนํา้ หน้าอาคาร 1, 2 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา FEC/W/2018-03 

Doc. No.   :  FEC/ARU21/SP-S/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  งานโครงสร้างโยธาและกําแพงกนัดิน Page         

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

สารบญั 
 

       เร่ือง  หน้า 
  
คํานํา 
1. งานดิน           
 1.1  การขดุดินฐานราก 1-1/3 
 1.2  คานระดบัดิน 1-1/3 
 1.3  การปรับระดบัดิน 1-1/3 
 1.4  การถมดิน 1-2/3 
 1.5  การป้องกนัดินพงัทลาย 1-2/3 
 1.6  การระบายนํา้ 1-2/3 
 1.7  การถมดินบอ่นํา้เดิม (คนํูา้เดิม) 1-3/3 
 1.8  การป้องกนัแมลง มด และปลวก 1-3/3 
 1.9  การเตรียมดินสําหรับปลกูต้นไม้ 1-3/3 
2. งานถนน 
 2.1 การขดุเพ่ือการสร้างถนน 2-1/8 
 2.2 การถมดินเพ่ือสร้างถนน 2-1/8 
 2.3 การสร้างชัน้พืน้ฐานของถนน 2-2/8 
 2.4 การสร้างผิวถนนคอนกรีต และลานจอดรถ 2-4/8 
 2.5 ความต้องการอ่ืนๆ 2-5/8 
 2.6 การสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ผสมร้อน 2-6/8 
 2.7 การก่อสร้าง 2-7/8 
  งานทางเท้า 
 2.8 วสัด ุ 2-8/8 
 2.9 การก่อสร้าง 2-8/8 
3. มาตรฐานงานฐานราก 
 3.1 ขอบเขตของงาน        3-1/2 
 3.2  ฐานรากท่ีต้องใช้เสาเข็ม  3-1/2 
 3.3  ฐานรากแผ ่   3-2/2 
 3.4  การขดุดินเพ่ือทําฐานราก   3-2/2 
4. งานเสาเข็มตอก       
 4.1   ขอบเขตของงานเสาเข็มตอก 4-1/8 
 4.2   ข้อกําหนดวสัดเุสาเข็มคอนกรีตเสริมเหลก็อดัแรงหลอ่สําเร็จ 4-1/8 



โครงการปรับปรุงรอบสระนํา้ หน้าอาคาร 1, 2 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา FEC/W/2018-03 

Doc. No.   :  FEC/ARU21/SP-S/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  งานโครงสร้างโยธาและกําแพงกนัดิน Page         

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

       เร่ือง  หน้า 
 
 4.3 การเตรียมการ 4-4/8 
 4.4 การตอกเสาเข็ม 4-5/8 
 4.5 คณุภาพของงาน 4-7/8 
 4.6 การตรวจสอบการรับนํา้หนกัของเสาเข็มในสนาม (ถ้ามี) 4-7/8 
 4.7 การเสร็จสิน้งานเสาเข็ม 4-8/8 
5. มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหลก็       
 5.1  ปนูซีเมนต์ 5-1/7 
 5.2  ทราย 5-1/7 
 5.3  หิน หรือ กรวด 5-1/7 
 5.4  นํา้ 5-1/7 
 5.5  คอนกรีต 5-2/7 
 5.6  การป้องกนัการซมึ 5-5/7 
 5.7 แบบหลอ่ 5-7/7 
6. มาตรฐานงานเหลก็เสริมคอนกรีต        
 6.1  เหลก็เส้นเสริมคอนกรีต 6-1/4 
 6.2  ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ 6-2/4 
 6.3  การเก็บวสัด ุ 6-2/4 
 6.4 การดดัเหลก็เส้น 6-2/4 
 6.5 การตอ่เหลก็เสริม 6-3/4 
 6.6 การเก็บเหลก็เส้นตวัอยา่งเพ่ือการทดลอง 6-3/4 
7.  งานแบบหลอ่และคํา้ยนั CONCRETE FORMWORK   

7.1 ทัว่ไป 7-1/5 
7.2 การคํานวณออกแบบ 7-1/5 

 7.3 รูปแบบ 7-2/5 
 7.4 การก่อสร้าง 7-2/5 
 7.5 งานปรับแบบหลอ่ 7-4/5 
 7.6 วสัดสํุาหรับงานแบบหลอ่ 7-5/5 
 7.7 การแตง่ผิวคอนกรีต 7-5/5 
 7.8 การแก้ไขผิวท่ีไมเ่รียบ 7-5/5 
 7.9 งานนัง่ร้าน 7-5/5 
8. การดดัและการตอ่เหลก็เส้น         
 8.1  การงอปลายเหลก็ 8-1/3 



โครงการปรับปรุงรอบสระนํา้ หน้าอาคาร 1, 2 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา FEC/W/2018-03 

Doc. No.   :  FEC/ARU21/SP-S/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  งานโครงสร้างโยธาและกําแพงกนัดิน Page         

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

        เร่ือง  หน้า 
 
 8.2  การวางเหลก็คาน 8-2/3 
 8.3  การตอ่เหลก็เสา 8-2/3 
9.  การเช่ือมตอ่เหลก็ด้วยไฟฟ้า  
 9.1  ลวดเช่ือมและกระแสไฟฟ้าท่ีใช้ 9-1/4 
 9.2  การวางเหลก็เพ่ือเช่ือมสําหรับเหลก็แผน่และเหลก็รูปตา่งๆ 9-1/4 
 9.3  การตอ่เหลก็เส้นกลมและเหลก็ข้ออ้อย 9-4/4 
 9.4  การดําเนินการเช่ือม 9-4/4 
10. ภาคผนวกงานโครงสร้าง ก 10-1/2 
 ภาคผนวกงานโครงสร้าง ข 10-2/2 
 



โครงการปรับปรุงรอบสระนํา้ หน้าอาคาร 1, 2 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา FEC/W/2018-03 

Doc. No.   :  FEC/ARU21/SP-S/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  งานโครงสร้างโยธาและกําแพงกนัดิน Page    

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

คาํนํา 
 

 รายการฉบบันีใ้ห้เรียกวา่ “รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง” ให้อา่นประกอบและตีความร่วมกนักบัสญัญา
จ้างงาน ซึง่ผู้วา่จ้างทํากบัผู้ รับจ้าง 
 กรณีข้อความขดัแย้งกนัระหวา่งสญัญาจ้างงาน และข้อกําหนดนี ้ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้วินิจฉยั และชีข้าด 
คําชีข้าดเช่นท่ีวา่นีใ้ห้ถือเป็นอนัยติุท่ีผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัตาม 
 
1. วิเคราะห์ศพัท์ 

1.1 ผู้วา่จ้าง (OWNER) 
 หมายถงึ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยาและ/หรือ ตวัแทนผู้วา่จ้าง ผู้ได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลยั

ราชภฏัพระนครศรีอยธุยา เป็นลายลกัษณ์อกัษร  
1.2 ผู้ รับจ้าง (CONTRACTOR) 
 หมายถงึ บริษัท ...............................................จํากดั ซึง่เป็นผู้ รับจ้างท่ีทําสญัญา  
 งานก่อสร้าง งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้าส่ือสาร  งานระบบปรับอากาศ  งานระบบ

สขุาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยั และงานโครงสร้างสําหรับงานระบบ และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  โครงการปรับปรุงรอบสระนํา้ 
หน้าอาคาร 1, 2 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

1.3 สถานท่ีก่อสร้าง 
  หมายถงึ ท่ีดินซึง่ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยากําหนดให้ตามแบบสถาปัตยกรรม  
1.4 วิศวกรผู้ออกแบบงานโครงสร้าง (Structural Engineer) 
 หมายถงึ บริษัท ฟิวเจอร์ เอน็จิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 
1.5 สถาปนิกผู้ออกแบบ (Architect)   
 หมายถงึ บริษัท ฟิวเจอร์ เอน็จิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 
1.6 วิศวกรผู้ออกแบบงานระบบ (System Engineer) 
 หมายถงึ บริษัท ฟิวเจอร์ เอน็จิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 
1.7 ผู้บริหารโครงการ (Construction Management) 
 หมายถงึ ..................................... แตง่ตัง้ขึน้ให้เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือให้ดําเนินไปตามเง่ือนไข

สญัญา และถกูต้องตามหลกัวิชาช่าง แทน มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
1.8 คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 หมายถงึ คณะกรรมการท่ีผู้วา่จ้าง แตง่ตัง้ขึน้ในคราวเดียวให้เป็นผู้แทนควบคมุดแูล ในขณะระหวา่งการก่อสร้าง

ให้การก่อสร้างดําเนินไปตามเง่ือนไขแหง่สญัญา แทน มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
1.9 ตวัแทนผู้วา่จ้าง  
 หมายถงึ ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยาให้ควบคมุดแูลงานก่อสร้างงานนี ้
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1.10 งานก่อสร้าง 
 หมายถงึ งานก่อสร้างตามขอบเขตของงานตามสญัญาซึง่รวมถงึแรงงานหรือวสัดหุรือทัง้สองอยา่ง อปุกรณ์

เคร่ืองมือ การขนสง่ และสิง่อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นสําหรับการดําเนินงานให้เสร็จเรียบร้อยตามสญัญา  
1.11 ผู้ควบคมุงาน  
 หมายถงึ  ผู้แทนเจ้าของโครงการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ควบคมุงาน 
1.12 ผู้ รับจ้าง  
 หมายถงึ  นิติบคุคลและตวัแทน หรือลกูจ้างของนิติบคุคลท่ีลงนามเป็นคูส่ญัญากบัเจ้าของโครงการ 
1.13 แบบประกอบสญัญา 
 หมายถงึ  แบบก่อสร้างทัง้หมด ท่ีมีประกอบในการทําสญัญาจ้างเหมาและแบบก่อสร้างท่ีมีการเปล่ียนแปลงแก้ไข 

และเพิ่มเติมโดยความเหน็ชอบของผู้คมุงานแล้ว 
1.14 รายละเอียดประกอบแบบ  
 หมายถงึ  ข้อความและรายละเอียดท่ีกําหนด และควบคมุคณุภาพ หรือ  ข้อกําหนด”ของ วสัด-ุอปุกรณ์ เทคนิค 

และข้อตกลงตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบังานก่อสร้างท่ีมีปรากฏ หรือไมมี่ปรากฏในแบบก่อสร้างตามสญัญานี ้
1.15 การอนมุติั 
 หมายถงึ  การอนมุติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร จากผู้ มีอํานาจหน้าท่ีในการอนมุติั 
1.16 ระบบประกอบอาคาร 
 หมายถงึ  ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสขุาภิบาล และ ระบบอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนืองานสถาปัตยกรรมและ 

ก่อสร้าง 
     “มอก.” หมายถงึ   มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 
 “ว.ส.ท” หมายถงึ   วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย 
 “ACI”  หมายถงึ   American Concrete Institute 
 “ASCE” หมายถงึ   American Society of Civil Engineers 
 “ASTM” หมายถงึ   American Society for Testing and Materials 
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1. งานดนิ 
 

ผู้ รับจ้าง จะต้องขดุและปรับพืน้บริเวณท่ีจะก่อสร้างให้ได้ระดบัตามท่ีกําหนดในแบบแปลนในกรณีท่ีต้องรือ้ถอน
อาคารเดิม รวมทัง้สาธารณปูโภคและสิง่กีดขวางอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่ต้ดินในบริเวณก่อสร้างสิง่ของท่ีรือ้ถอน และไมใ่ช้ในการ
ก่อสร้าง ให้ทําการขนย้ายออกให้เรียบร้อยทนัที มิให้เกะกะทางสญัจรไปมาและบริเวณใกล้เคียง หากดินท่ีได้จากการขดุ
ฐานรากไมเ่พียงพอในการปรับพืน้ท่ี ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ไปจดัหาดินสว่นท่ีขาดมาทัง้สิน้ 

 
1.1 การขุดดนิฐานราก 

1.1.1  ให้ขดุดินฐานรากมีความลกึ และกว้างตามท่ีกําหนดในแบบให้มีเนือ้ท่ีโดยรอบกว้างพอท่ีจะทําคํา้
ยนัและประกอบไม้แบบหรือถอดแบบและเทคอนกรีตได้สะดวก การขดุดินให้ใช้เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัร และให้ทําการสบู
นํา้ออกจากก้นบอ่และให้ตอนบนและก้นบอ่แห้งอยูต่ลอดเวลา 

1.1.2 เคร่ืองมือ อปุกรณ์ แรงงาน ต้องเหมาะกบัสภาพก่อสร้าง และได้รับความเหน็ชอบจากผู้แทนผู้
วา่จ้าง 

1.1.3 สําหรับพืน้ท่ีดินออ่น การขดุดินท่ีอาจทําให้เกิดความเสียหายตอ่สิง่ก่อสร้างข้างเคียงหรือท่ีมีอยู่
จะต้องทําการป้องกนัดิน ให้ถกูต้องตามความเหมาะสม 

1.1.4 โดยทัว่ไป การขดุดินโดยไมมี่อปุกรณ์ป้องกนัดินพงัทลาย และไมมี่เคร่ืองมือกลหนกัหรือวสัดุ
ก่อสร้างกองใกล้บริเวณนัน้ ความลาดของการขดุไมค่วรเกิน 1:3 สําหรับพืน้ท่ีมีการใช้เคร่ืองมือกลหนกั หรือกองวสัดใุกล้
อาคารข้างเคียง หรือสิง่ก่อสร้างท่ีมีความลาดท่ีขดุไมค่วรเกิน 1:4 ทัง้นี ้ความลกึของการขดุไมเ่กิน 3.00 ม. 

1.1.5 สําหรับการขดุดินท่ีมากกวา่ 3.00 ม. โดยไมมี่อปุกรณ์ป้องกนัดินพงัทลายจะต้องทําการคํานวณ
ออกแบบโดยใช้คณุสมบติัดินตามท่ีเจาะสํารวจ ประเมินคา่มีความปลอดภยัไมน้่อยกวา่ 1 ให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างเสนอ
รายการคํานวณ ท่ีได้รับการรับรองโดยสามญัวิศวกร เสนอตอ่ผู้แทนวา่จ้าง เพ่ือพิจารณาอนมุติั 

1.1.6 ดินท่ีขดุขึน้มาได้ จะต้องนําออกไปกองให้หา่งจากจดุปากหลมุท่ีทําการขดุไมน้่อยกวา่ 3 เทา่ของ
ความลกึ ยกเว้นมีการป้องกนัดินพงัทลาย 

 
1.2 คานระดับดนิ 

ให้ปรับระดบัดินให้เรียบ และสม่ําเสมอ ด้วยทรายหยาบและคอนกรีตหยาบ  ก่อนเทพืน้และคานท่ีอยูร่ะดบั
ดิน และหนนุด้วยลกูปนูให้เหลก็เสริมลอยจากคอนกรีตหยาบ ปรับระดบัตามระยะท่ีกําหนดให้หรืออาจใช้ไม้แบบรองใต้
คานตามวิธีประกอบไม้แบบมาตรฐาน และให้ถอดไม้แบบออกเม่ือเกล่ียปรับระดบัดิน 

 
1.3 การปรับระดับดนิ 

1.3.1 การปรับระดบัดินใต้พืน้และสว่นอาคารท่ีอยูติ่ดดิน ให้ปรับระดบัดินปนทรายได้ระดบัพืน้ด้วยการใช้
เคร่ืองกระทุ้งดินอดัแน่นหนาไมน้่อยกวา่ 6" ใต้ท้องพืน้และสว่นอาคารท่ีอยูติ่ดดิน และปรับระดบัเรียบด้วยลกูกลิง้ เรียบ
สม่ําเสมอตามระดบัท่ีกําหนด 
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1.3.2 การปรับระดบัดินถมและบริเวณท่ีจอดรถ ให้ปรับระดบัด้วยดินปนทรายหรือทรายอดัแน่นบดด้วยรถ
บดถนนมีขนาดหนกัไมน้่อยกวา่ 8 ตนั อดัดินแน่นหนาไมน้่อยกวา่15 ซม. และปรับระดบัเรียบสม่ําเสมอและมีความเอียง
ลาดตามระดบัท่ีกําหนด 

1.3.3 การอดัและปรับระดบัดิน ให้ราดนํา้บนดินและทรายท่ีจะปรับระดบัให้ชุ่มมาก และรอจนดิน และ
ทรายท่ีปรับระดบัเร่ิมหมาดแล้วจงึกระทุ้งให้แน่น และจะต้องทําให้ดินเปียกหมาดๆ อยูต่ลอดเวลาท่ีบดหรือกระทุ้งดินอดั
แน่นนัน้ 

 
1.4 การถมดนิ 

เม่ือจะทําการถมดินลงไปในแบบฐานราก กําแพงหรือการก่อสร้างใดๆ จะต้องทําการถอดไม้แบบเก็บกวาด
เศษไม้ ใบไม้และสิ่งของต่างๆ ท่ีไม่ต้องการออกให้หมดก่อนท่ีจะทําการถมดินการถมดินต้องถมครัง้ละไม่เกิน 15 ซม. และ
บดให้แน่นด้วยเคร่ืองกระทุ้ งดิน  การถมดินทบัคอนกรีตกําแพงหรือท่อระบายนํา้จะต้องได้รับอนญุาตจากผู้ควบคมุงาน
เสียก่อนจึงจะลงมือถมดินได้ ผิวหน้าของดินท่ีถมแน่นเพ่ือรองรับส่วนก่อสร้างอ่ืนๆนัน้จะต้องมีผิวหน้าเรียบสม่ําเสมอได้
แนวและได้ระดับ จะต้องมีการระบายนํา้อย่างดีอยู่ตลอดเวลาหากมีรอยชํารุดเกิดขึน้ผู้ รับจ้างจะต้องจัดการแก้ไขให้
เรียบร้อยก่อนท่ีจะทําการก่อสร้างสิง่อ่ืนใดทบัลงไปในบริเวณก่อสร้างนอกจากท่ีตัง้อาคารแล้วจะต้องจดัให้มีผิวหน้าของดิน
ถม แน่นมีทางลาดเอียงให้นํา้ไหลได้สะดวกตลอดเวลา 

 
1.5 การป้องกันดนิพังทะลาย 
 1.5.1 ผู้ รับจ้าง ต้องเลือกใช้ระบบหรือวิธีการท่ีเหมาะสมกบัสภาพงาน และความปลอดภยัในกรณีท่ีงานนี ้

จําเป็นต้องทําระบบป้องกนัดินพงัทะลาย 
 1.5.2 กรณีท่ีเลือกใช้ระบบเสาเข็มไม้ เข็มเหลก็พืด มีการคํา้ยนัในแนวระดบัหรือทะแยง ผู้ รับจ้างจะต้อง

เสนอรายการคํานวณ เพ่ือยืนยนัความมัน่คงแข็งแรงในการเลือกใช้ขนาดความยาวของระบบกนัดินทะลายนัน้ 
 1.5.3 การป้องกนัดินพงัทะลายด้วยระบบ หรือวิธีการพิเศษจากข้างต้น ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอข้อมลูทาง

เทคนิค ให้ผู้แทนผู้วา่จ้างพิจารณาก่อน 
 1.5.4 การฝากหรือยดึกบัโครงสร้างของระบบป้องกนัดิน จะต้องได้รับการอนมุติัจากผู้แทนผู้วา่จ้าง 
 1.5.5 ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัหาเคร่ืองมือ และอปุกรณ์ท่ีเหมาะสมสําหรับการระบายนํา้มาประจํา ณ 

หน่วยงานก่อสร้าง 
 1.5.6 ผลกระทบของโครงสร้างอ่ืนๆจากการผิดพลาดของระบบป้องกนัดิน หรือวิธีการขดุดินเป็นความ

รับผิดชอบของผู้ รับจ้างก่อสร้าง ท่ีจะต้องแก้ไขทําขึน้มาใหม ่หรือสร้างทดแทนด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเอง 
 
1.6 การระบายนํา้ 
 1.6.1 จะต้องจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีดแูล และควบคมุการระบายนํา้ภายในสถานท่ีก่อสร้างตลอดเวลาท่ีมี

ปัญหาเก่ียวกบันํา้ โดยเฉพาะพืน้ท่ีท่ีจะต้องเทคอนกรีต 
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 1.6.2 การระบายนํา้ออกจากสถานท่ีก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัการให้เหมาะสมกบัสภาพงานโดยไมทํ่า
ความเดือดร้อน หรือทําให้เกิดความเสียหายตอ่ทรัพย์สนิและบคุคลอ่ืน เหตท่ีุเกิดขึน้จากเหตขุ้างต้น ผู้ รับจ้างจะต้องชดใช้
และแก้ไข โดยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเอง 

 
1.7 การถมดนิบ่อนํา้เดมิ (คูนํา้เดมิ) 
 1.7.1 ผู้ รับจ้างจะต้องทําการสบูนํา้ออกจากบอ่ หรือคนํูา้เดิม และทําการลอกผิวดินเลนออกไมน้่อยกวา่ 

15 ซม. 
 1.7.2 ทําการถมดินด้วยดินคณุภาพตามท่ีได้รับการอนมุติัจากผู้แทนผู้วา่จ้าง 
 
1.8 การป้องกันแมลง มด และปลวก 
 1.8.1 ผู้ รับจ้างจะต้องทําการทําลายแหลง่มด ปลวก หรือแมลงอ่ืนๆท่ีอยูใ่นบริเวณก่อสร้าง 
 1.8.2 งานป้องกนัปลวก หากมิได้ระบไุว้ในแบบก่อสร้างให้ผู้ รับจ้างทําระบบป้องกนัปลวกในระบบทอ่อดั

นํา้ยากําจดัปลวกในระหวา่งการก่อสร้างหรือก่อนการก่อสร้าง ปกคลมุดิน โดยต้องเสนอวิธีการท่ีเหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ี
และสิง่แวดล้อมของสถานท่ีก่อสร้างจดัทําแบบประกอบการติดตัง้ SHOP DRAWING รวมถงึรายละเอียดของขนาดและ
ชนิดทอระยะรูเจาะอดุนํา้ยา และสวนตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือขอตรวจสอบและขอความเหน็ชอบจากผู้ออกแบบ 

 1.8.3 สารเคมีท่ีเลือกใช้ในการป้องกนัปลวกจะต้องได้รับการพิจารณาอนญุาตและขึน้ทะเบียนไว้กบั
สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงอตุสาหกรรมเทา่นัน้ 

 1.8.4 ผู้ รับจ้างจะต้องป้องกนัผลกระทบจากการใช้สารเคมีข้างต้นตอ่ทรัพย์สนิ หรือบคุคลภายนอกท่ีอยู่
ใกล้เคียง 

 
1.9 การเตรียมดนิสาํหรับปลูกต้นไม้ 
 1.9.1  ดินท่ีนํามาใช้ จะต้องเป็นดินคณุภาพดี มีแร่ธาตท่ีุเหมาะสม (N.P.K.) สําหรับต้นไม้ท่ีจะปลกู 
 1.9.2 ความหนาของชัน้ดินนี ้ต้องไมน้่อยกวา่ 15 ซม. จากดินถม และปราศจากวชัพืชหรือแมลง 
 1.9.3 มีความชืน้ท่ีเหมาะสม 
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2. งานถนน (PAVEMENT) 
 
 2.1 การขุดเพ่ือการสร้างถนน 
  ผู้ รับจ้างจะต้องทําการขดุดินแตง่พืน้ในเขตถนน เพ่ือให้ได้แนวทางและระดบัตามกําหนดในแบบและทําการ
เคล่ือนย้ายวสัดตุา่งๆ ท่ีไมพ่งึประสงค์จากบริเวณก่อสร้าง โดยจะต้องดําเนินการตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
  2.1.1 วสัดตุ่างๆ ท่ีขดุออกและอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะใช้ในงานต่อไปได้ ให้นําไปกองไว้ ณ ท่ีๆ กําหนดให้หรือ
บริเวณท่ีจะทําการถมดิน 
  2.1.2 การขดุดินจะต้องให้ได้รูปร่างตามรูปตดัและได้ตามแนวทางตามกําหนดในแบบถนน 
  2.1.3 ในระหว่างการดําเนินงานการขุดดินพืน้ชัน้ล่าง (Subgrade) ของถนนต้องตกแต่งลาดให้อยู่ใน
ลกัษณะท่ีระบายนํา้ได้ตลอดเวลา หรืออาจขดุเป็นรางนํา้หรือร่องนํา้ก็ได้ 
  2.1.4 การขดุดินจะต้องอยู่ในเขตซึ่งกําหนดในแบบ ห้ามขดุเกินกว่าท่ีกําหนดนอกจากจะได้รับอนญุาต
จากวิศวกรและการตกแตง่ทางลาดต้องดําเนินการให้ได้รูปร่างตามรูปตดั 
  2.1.5 เม่ือขดุดินถึงระดบัท่ีกําหนดให้ในแบบแล้วปรากฏว่าดินชัน้นัน้ๆ ไม่เหมาะสมหรือไม่มีเสถียรภาพ
เพียงพอท่ีจะเป็นพืน้ชัน้ลา่ง (Subgrade) ของถนน ให้ขดุออกไมน้่อยกวา่ 50 ซม. และนําวสัดท่ีุเหมาะสมมาใสแ่ทน 
  2.1.6 เม่ือขดุดินถงึระดบัท่ีกําหนดให้แล้ว จงึจะดําเนินการตกแตง่และสร้างพืน้ชัน้ลา่งของถนนตอ่ไปได้ 
 
 2.2 การถมดนิเพ่ือสร้างถนน 
  ผู้ รับจ้างจะต้องทําการถมดินซึ่งใช้วสัดท่ีุมีคณุสมบติัตามกําหนด บดอดัแน่นให้ได้ระดบัแนวทางท่ีกําหนด
ไว้ในแบบโดยดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
  2.2.1 ในบริเวณท่ีทําการถมดินจะต้องได้รับการตรวจสอบจากวิศวกรเสียก่อนว่าได้ทําการตระเตรียมไว้
อยา่งเรียบร้อยแล้วหรือไมใ่นเร่ืองการปรับพืน้ 
  2.2.2 ในกรณีท่ีจะทําการถมดินจะต้องขุดผิวถนนเดิมนัน้ออกย่อยเป็นก้อนเล็กเพ่ือให้มีการยึดเหน่ียว
วสัดเุดิมและวสัดใุหม ่
  2.2.3 วสัดุท่ีใช้ถมต้องเป็นวสัดท่ีุเหมาะสมจากบริเวณท่ีก่อสร้างหรือบริเวณอ่ืนท่ีได้รับการอนุมติัจาก
วิศวกร ตามหลกัเกณฑ์เปอร์เซน็ต์มากท่ีสดุของวสัดผุา่นตะแกรงเบอร์ 200 ได้ 20 เปอร์เซ็นต์ และวสัดตุ้องปราศจากวชัพืช 
เศษขยะ หินอิฐ กรวด หรือสารเคมีเจือปน 
  2.2.4 การถมดินจะต้องเกล่ียเป็นชัน้ๆ ให้กว้างเต็มบริเวณท่ีจะทําการถมแต่ละชัน้หนาไม่เกิน 15 ซม. 
(ความหนาหลวมตวัก่อนบดอดั) นอกจากในกรณีท่ีถมในคลองเดิมให้ถมเป็นชัน้ๆ แต่ละชัน้หนาเพียงให้พยงุเคร่ืองมือท่ีใช้
บดอดัได้ และบดอดัแน่นตามเกณฑ์ท่ีกําหนดแต่ละชัน้ แล้วจึงเกล่ียใส่วสัดแุละบดอดัชัน้ต่อๆ ไปได้ ทัง้นีว้ิศวกรอาจจะ
อนุญาตให้ทําการถมบดอัดดินแต่ละชัน้หนากว่ากําหนดดังกล่าวได้ หากผู้ รับจ้างใช้เคร่ืองมือบดอัดท่ีมี Compactive 
Effort สงูกวา่ปกติ โดยให้วินิจฉยัด้วยการทดสอบเป็นหลกัการ 
  2.2.5 การถมดินแตล่ะชัน้ จะต้องแตง่พืน้ลาดให้อยูใ่นลกัษณะท่ีจะระบายนํา้ได้ตลอดเวลา 
  2.2.6 แต่ละชัน้ของดินถมจะต้องบดอัดให้มีความแน่น และควบคุมความชุ่มชืน้ให้สม่ําเสมอกันโดย
เคร่ืองมือท่ีวิศวกรเห็นว่าเหมาะสมกบัประเภทของดินนัน้ๆ  ในระหว่างการบดอดัดินจะต้องมีความชืน้ใกล้เคียงกบัผลการ
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ทดลองการบดอดัดินในห้องปฏิบติัการทดลอง ดินแต่ละชัน้ต้องบดอดัดินให้แน่นได้ความแน่นของดินในสนามไม่น้อยกว่า 
95 เปอร์เซน็ต์ ตามมาตรฐาน (95% Standard Proctor) หรือตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ 
  2.2.7 ในบริเวณซึง่รถบดไมส่ามารถเข้าทําการบดอดัได้ให้ถมดินบออดัด้วยเคร่ืองกระทุ้งเป็นชัน้ๆ แต่ละ
ชัน้หนาไมเกิน 10 ซม. (ความหนาหลวมตวัก่อนบดอดั) และจะต้องบดอดัให้ได้ความแน่นสมัพทัธ์ของดินในสนามไม่ต่ํา
กวา่ในข้อ 2.2.6 
  2.2.8 ในการถมดินและบดอัด ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในข้อเสียหายต่างๆ อันเกิดจากการใช้
เคร่ืองมือในการขนย้าย เกล่ียใสว่ตัถแุละเคร่ืองบดอดั ตอ่ทรัพย์สนิตา่งๆในบริเวณท่ีทําการก่อสร้างแลบริเวณใกล้เคียง 
  2.2.9 เม่ือถมดินพืน้ชัน้ล่างของถนน (Subgrade) จะต้องแต่งให้ได้รูปร่างโค้งลาดตามท่ีกําหนดในแบบ 
ยอมให้มีการคลาดเคล่ือนได้ไมเ่กิน 1 ซม. 
  2.2.10 ในการทดสอบ ผู้ รับจ้างเป็นผู้จดัเตรียมแรงงาน อปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และอ่ืนๆท่ีใช้ในการ
ทดสอบความแน่น 1 จดุต่อพืน้ท่ี 300 ตารางเมตร หรือ 1 จดุต่อระยะ 50 เมตร ตามความยาวของถนน โดยถือจํานวนจดุ
ซึ่งจะต้องทดสอบท่ีให้ค่ามากกว่าเป็นเกณฑ์การบดอดัจนกระทัง่ได้ความแน่นสมัพทัธ์ตามท่ีกําหนดไว้ในแบบหรือตาม
ข้อกําหนดนี ้

 
 2.3  การสร้างชัน้พืน้ฐานของถนน 
   ผู้ รับจ้างจะต้องสร้างชัน้พืน้ฐาน (Base Course) และ ชัน้รองพืน้ฐาน (Subbase Course) ของถนน
คอนกรีต ท่ีจอดรถ ถนนแอสฟัลต์ผสมร้อน คนัหิน และอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดในแบบพืน้ชัน้ล่างของถนน (Subgrade) ท่ีได้
เตรียมไว้แล้ว โดยดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
   2.3.1 ก่อนท่ีจะลงมือทําการสร้างชัน้รองพืน้ฐานของถนนพืน้ชัน้ล่างท่ีได้เตรียมไว้แล้ว จะต้องได้รับการ
ตรวจวา่อยูภ่ายในสภาพเรียบร้อย โดยได้บดอดัแน่นด้วยวสัดท่ีุกําหนดให้ได้ระดบัแนวทางตามกําหนดในแบบและรายการ
มาตรฐานวา่ด้วยงานดิน และได้รับความเหน็ชอบจากวิศวกรก่อน 
   2.3.2 วสัดท่ีุใช้เป็นชัน้พืน้ฐานและรองพืน้ฐานของถนนจะต้องมีคณุสมบติัดงัตอ่ไปนีคื้อ  
     1) ปราศจากอินทรียวตัถ ุเช่น ใบไม้ รากไม้ หญ้า ขยะ และสิง่ปฏิกลูอ่ืน 
     2) จะต้องเป็นวสัดธุรรมชาติ หรือวสัดผุสมท่ีสว่นคละของขนาดเมลด็ดงันีคื้อ 

 

ขนาดตะแกรงร่อน 
% ของขนาดเมลด็ท่ีผา่นตะแกรงขนาดตา่งๆ 

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 
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     3) จะต้องมจุดุเหลวตวั (Liquid Limit) ไม่เกิน 25% ดชันีของความเหนียว (Plasticity Index) ไม่
เกิน 6% 
     4) จะต้องมีคา่ความต้านทานรับนํา้หนกั โดยมีคา่ CBR ไมต่ํ่ากวา่ท่ีกําหนดไว้ในแบบ 
  2.3.3 วสัดท่ีุได้รับอนญุาตให้ใช้เป็นชัน้พืน้ฐาน และรองพืน้ฐานของถนนจะต้องนํามาเทบนพืน้ชัน้ลา่งซึง่
เตรียมไว้แล้วเกล่ียเป็นชัน้ๆ ตามความหนาท่ีแสดงไว้ในแบบ การเกล่ียต้องเกล่ียเป็นแนวและเป็นชัน้สม่ําเสมอกนั แต่ละ
ชัน้ต้องหนาไม่เกิน 15 ซม. และบดอัดให้แน่นตามกําหนดทีละชัน้ให้เรียบร้อยก่อน จึงเกล่ียวัสดุและบดอัดชัน้ต่อๆ ไป
ตามลําดบั 
  2.3.4 ให้บดอัดชัน้พืน้ฐานและรองพืน้ฐานของถนนซึ่งเกล่ียใส่ไว้เรียบร้อย และบดอัดแต่ละชัน้ด้วย
เคร่ืองมือกลท่ีเหมาะสมและได้รับความเห็นชอบจากวิศวกร ถ้าใช้รถบดจะต้องวิ่งด้วยอตัราไม่เกิน 10 ก.ม. ต่อชัว่โมง ใน
ระหว่างบดอัดจะต้องมีความชืน้ถูกต้องตามท่ีกําหนดให้จากลการทดลองการบดอัดดินด้วยวิธีการมาตรฐานใน
ห้องปฏิบติัการทดลองดินชัน้พืน้ฐานและรองพืน้ฐานของถนนแต่ละชัน้ต้องบดอดัแน่นให้มีความแน่นสมัพทัธ์ไม่ต่ํากว่าท่ี
กําหนดไว้ในแบบ 
  2.3.5 ในบริเวณซึง่รถบดไมส่ามารถเข้าบดอดัได้ให้เกล่ียใสว่สัดชุัน้พืน้ฐานและรองพืน้ฐานของถนนและ
บดอดัเป็นชัน้ๆ แตล่ะชัน้หนาไมเ่กิน 10 ซม. และจะต้องได้ความแน่นสมัพทัธ์ไมต่ํ่ากวา่ท่ีกําหนดไว้ในแบบ 
  2.3.6 ในระหว่างการเกลี่ยใส่วัสดุและบดอัดชัน้รองพืน้ฐานของถนนแต่ละชัน้ดังกล่าวแล้วอาจมี
อปุสรรคเกิดขัน้และทําให้งานชะงกัเป็นการชัว่คราว ผู้ รับจ้างจะต้องแต่งดินเป็นพืน้ลาด เพ่ือจดัเตรียมไว้ให้สะดวกต่อการ
ระบายนํา้ตลอดเวลา 
  2.3.7 ผิวหน้าของพืน้ฐานของถนน จะต้องได้รับการตกแต่งให้มีรูปลกัษณ์ตามลกัษณะท่ีปรากฏในแบบ
ด้วย รถบดล้อเรียบ (Smooth – Steel Roller) ขนาด 8-10 ตนั ในแนวยาวของถนน ผิวหน้าต้องได้ระดบัลาดโค้งตามท่ี
กําหนดตลอด โดยอนโุลมให้ผิดได้ไมเ่กิน 1 ซม.      
  2.3.8 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเตรียมการสร้างชัน้พืน้ฐานของถนนให้แล้วเสร็จเป็นการล่วงหน้า มีความยาว
พอสมควรก่อนท่ีจะสร้างผิวถนน ซึ่งวิศวกรอาจสัง่ให้หยุดงานได้หากเห็นว่าผู้ รับจ้างมิได้เตรียมการไว้เป็นการล่วงหน้า
ดงักลา่วแล้ว 
  2.3.9 ในการทดสอบ ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ จัดเตรียมแรงงาน อุปกรณ์เคร่ืองใช้และอ่ืนๆ ท่ีใช้ในการ
ทดสอบท่ีวิศวกรเหน็ว่าจําเป็น และการทดสอบความแน่นสมัพทัธ์ 1 จดุ ต่อ 300 ตารางเมตร หรือ 1 จดุ ต่อระยะ 50 เมตร 
ของความยาวถนน โดยถือจํานวนจุดซึ่งจะต้องทดสอบท่ีให้ค่ามากกว่าเป็นเกณฑ์ของการบดอัดแต่ละชัน้ ถ้าผลการ
ทดสอบไม่ได้ความแน่นสมัพัทธ์ตามท่ีกําหนดไว้ ผู้ รับจ้างจะต้องทําการบดอดัจนกระทัง่ได้ความแน่นสมัพัทธ์ตามท่ีได้
กําหนดไว้ในแบบ 
  2.3.10 Prime Coat สําหรับพืน้ฐานของถนนแอสฟัลต์ เม่ือทําการบดอดัและตรวจสอบความแน่น ความ
เรียบร้อย ความสม่ําเสมอ และระดบัลาดโค้ง ได้ตามแบบแล้ว ต้องทําความสะอาดโดยการกวาดหรือวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสม ถ้า
หากวิศวกรเห็นเป็นความจําเป็นอาจจะให้พรมนํา้บางๆ บนผิวหน้าก่อนท่ีจะทําการพ่นยางได้ การพ่นยางให้ใช้ Medium 
Curing Cut Black Asphalt Type MC-1 อตัราระหว่าง 0.50  ถึง 1.5 ลติรต่อตารางเมตร และท่ีอณุหภมิูระหว่าง 135°F 
ถึง 160°F (50°C ถึง 71°C) หรือวิศวกรอาจเปล่ียนแปลงเกรดของยางตามความหยาบของผิวพืน้บนพืน้ฐานท่ีสะอาดด้วย
เคร่ืองพ่นท่ีเหมาะสมโดยสม่ําเสมอภายใต้ความดนัท่ีต้องการ  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาเคร่ืองมือท่ีจําเป็นในการวดัอณุหภมิู
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ของยางทัง้ในเตาและในรถต้มยาง การหาอตัราของยางท่ีใช้เคร่ืองพน่จะต้องผา่นการเหน็ชอบของวิศวกรเสียก่อน หลงัจาก
การพน่ยางครัง้แรกแล้ว หากปรากฏวา่ปริมาณยางท่ีพน่มายงัมีข้อผิดพลาดจะต้องแก้ไขเคร่ืองพ่นยางให้เรียบร้อยเสียก่อน 
จึงดําเนินการต่อไปได้ ถ้าไม่มีทางสํารองสําหรับการจราจรให้ลาดยางทีละคร่ึงของความกว้างของถนนตามท่ีวิศวกร
กําหนดให้ เม่ือพ่นยางแล้วจะต้องทิง้ไว้ให้บ่มตวัไมน้อยกว่ากําหนดของประเภทยางนัน้หรือจนกว่าจะแห้ง และในระหว่าง
การบม่ต้องคอยระวงัรักษาตลอดแนวท่ีพนยางไว้ห้ามรถผา่นด้วย ในกรณีท่ีจําเป็นให้รถผ่านให้ใช้ทรายสะอาดลาดทบัหน้า
ก่อน 
 
 2.4 การสร้างผิวถนนคอนกรีต และลานจอดรถ 
  ผิวถนน หมายถงึ สว่นท่ีถดัจากชัน้รองพืน้ฐานขึน้มาของถนนคอนกรีต ลานจอดรถ และคนัหิน 
  2.4.1 วสัด ุ
   คอนกรีตและเหล็กเสริมจะต้องเป็นไปตามหมวดงานคอนกรีต และหมวดเหล็กเสริม การก่อสร้าง
งานคอนกรีตเสริมเหลก็กําลงัต้านทานแรงอดัคอนกรีตจะต้องเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ 
  2.4.2 การก่อสร้าง 

1) ชัน้รองพืน้ฐานซึ่งมีความหนา การบดอดั และคณุภาพวสัดถุกูต้องตามแบบและข้อกําหนด
นีโ้ดยมีความลาด ความโค้ง ระดบัถูกต้องตามแบบ ถ้าทิง้ไว้นานหรือฝนตก หรือเปิดให้รถวิ่งผ่านจะต้องแต่งหรือบดอดั
ก่อนเทคอนกรีตให้เรียบได้ระดบัตามแบบอีกครัง้ 

2) Formwork ให้ใช้ Formwork ทําด้วยเหลก็หรือแบบไม้ท่ีหนาไมน้่อยกว่า 1/4.” และได้รีบการ
เสริให้แข็งแรง ไม่คดงอ ก่อนนําเข้าท่ีจะต้องขูดผิวหน้าแบบให้สะอาดทานํา้มนัแล้วยึดตรึงเข้าท่ีมิให้ขยบัเขยือ้นได้ง่าย 
ระดบัผิวบนของแบบจะผิดได้ไมเ่กิน 0.5 ซม. ในระยะ 10 เมตร สวนแนวด้านข้างจะคดงอได้ไมเ่กิน 1 ซม. ใน 6 เมตร 

3) การเสริมเหล็ก เหล็กเสริมจะต้องได้ขนาดและระยะตามปรากฏในแบบแผงเหล็กเสริม
จะต้องผกูแน่น มีเหล็กหรือก้อนคอนกรีตหนนุไว้ให้ถกูระดบัท่ีกําหนดไว้ในแบบเหล็กเส้นริมสดุ จะห่างจากขอบคอนกรีต
หรือรอยตอ่ได้ไมเ่กิน 7.5 ซม. และปลายทัง้สองข้างของเหลก็เสริมจะหา่งจากขอบคอนกรีตหรือรอยตอ่ได้ไมเ่กิน 5 ซม.  

4) เหลก็เดือยระหว่างแผ่น (Dowel Bars หรือ Tie Bare) จะต้องยดึให้มนัคงมิให้เคล่ือนท่ีได้ 
ในขณะเทคอนกรีต มีระดบัแนวและตําแหน่งถกูต้องตามกําหนดในแบบ ถ้าหากว่าในแบบระบุให้ทาแอสฟัลต์หรือวสัดุ
อยา่งอ่ืนท่ีป้องกนัมิให้คอนกรีตจบัผิวเหลก็ก็ต้องทาให้ทัว่อยา่งบางท่ีสดุ เหลก็ Tie Bars ท่ีเช่ือมระหวา่งแผงเม่ือเทคอนกรีต
แล้วห้ามถอดออกโดยเดด็ขาด 

5) ก่อนการเทคอนกรีต ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งให้วิศวกรทราบล่วงหน้าเสียก่อนท่ีจะได้ตรวจ 
Formwork เหลก็เสริมและเคร่ืองอปุกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการเทคอนกรีตว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยและสามารถใช้งานได้ดี การ
เทคอนกรีตควรเทให้เสร็จแผงหนึ่งๆ ภายใน 15 นาที การเกล่ียการกระทุ้ง แตงหน้าคอนกรีตให้กระทําด้วยเร่ืองมือกลและ
วิศวกรอาจจะให้ใช้บรรทัดไม้ หรือเหล็กซึ่งมีเคร่ืองสัน่สะเทือนจังหวะไมน้อยกว่า 3,000 ครัง้ต่อนาที ในการปาดหน้า
คอนกรีตก็ได้ทัง้นีข้ึน้อยูก่บความเหมาะสมของงาน 

6) การแต่งผิวหน้าคอนกรีต เม่ือเทคอนกรีตได้ระดบัแล้ว จะต้องแตงให้เรียบร้อยอีกครัง้เพ่ือ
ปาดเอาปนูทรายท่ีติดผิวหน้าคอนกรีตออกและลบรอยคล่ืนท่ีเกิดจากการเทคอนกรีตด้วย และเม่ือคอนกรีตเร่ิมแข็งตวัแล้ว
จะต้องใช้ไม้กวาด (Broom) กวาดผิวคอนกรีต ไม้กวาดนีต้้องเป็นท่ีวิศวกรเห็นชอบให้ใช้แล้ว การกวาดให้กวาดจากริมหนึ่ง 
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ไปยงัริมหนึง่ในแนวตัง้ฉากกบัศนูย์กลางของถนน การกวาดแตล่ะครัง้ให้กวาดทบัแนวรอยกวาดครัง้ก่อนสว่นหนึ่งด้วย และ
จะต้องระมดัระวงัมิให้รอยกวาดลกึกว่า ¼ ซม. เพียงแต่ให้ผิวหยาบเท่านัน้ ผิวคอนกรีตเม่ือเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องไม่มีรู
หรือโพรงขรุขระเป็นหลมุหรือเป็นก้อนหรือมีกรวดหินหยาบโผลอ่ยูท่ี่ผิว 

7) การบ่มคอนกรีต คอนกรีตเม่ือได้รับการแต่งผิวหน้าเรียบร้อยแล้ว 24 ชม. ต้องได้รับการบ่ม
เพ่ือให้มีความแข็งแรงเป็นเวลาไมน้อยกวา่ 7 วนั ด้วยวิธีการอยา่งหนงอยา่งใดฃตอ่ไปนี ้

- ใช้กระสอบคลมุสลบักนัเป็นสองชัน้ โดยให้เหล่ือมกนัอย่างน้อย 15 ซม. แล้วรดนํา้ให้ชุ่ม
อยูต่ลอดเวลา 

- ใช้ดินเหนียวกัน้เป็นขอบโดยรอบแล้วใช้นํา้แข็งขงัให้เตม็ผิวหน้าคอนกรีต 
- ใช้ทรายเทคลมุผิวหน้าคอนกรีต แล้วรดนํา้ให้ชุ่มอยูต่ลอดเวลา 
- ใช้นํา้ยาบ่มคอนกรีตตามกรรมวิธีท่ีผู้ผลิตกําหนดไว้ แต่จะต้องได้รบความเห็นชอบจาก

วิศวกรเสียก่อน 
8) การถอดแบบ แบบจะถอดได้เม่ือเทคอนกรีตเรียบร้อยแล้วไม่น้อยกว่า 24 ชม.และได้รบ

ความเห็นชอบจากวิศวกรเสียก่อน การถอดแบบจะต้องทําด้วยความระมดัระวงัมิให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของคอนกรีตชํารุด
เสียหาย ถ้าหากว่าการถอดแบบทําให้เกิดการเสียหายขึน้  ผู้ รับจ้างจะต้องทําการแก้ไขให้ดีเหมือนเดิม ทัง้นีใ้ห้อยู่ในดลุย
พินิจของวิศวกร 

9) รอยต่อต่างๆ ต้องสร้างให้ได้รูปลกัษณะ การเสริมเหลก็ Dowel Bars และ Tie Bars ถกูต้อง
ตามแบบ การยาแนวต้องทําด้วยความประณีต ใช้วสัดตุามท่ีกําหนดไว้ในแบบโดยจะต้องดําเนินการ 

- รอยตอ่จะต้องทําให้แห้ง ปราศจากฝุ่ นลอออง สิง่สกปรกและนํา้มนัเสียก่อน 
- ในการยาแนวอาจจะต้องทารองพืน้ด้วย โดยใช้วสัดท่ีุเหมาะสมกบัวสัดท่ีุใช้ยาแล้ว ตาม

กําหนดในแบบ และดําเนินตามกรรมวิธีของผู้ผลติ 
- วสัดท่ีุใช้ยาแนวจะต้อองต้มด้วยเคร่ืองต้มท่ีเหมาะสม สามารถควบคมุอณุหภมิูได้ตาม

กรรมวิธีท่ีผู้ผลติกําหนดไว้ 
- อณุหภมิูของวสัดยุาแนวท่ีเทรอยต่อจะต้องอยู่ในระหว่าง 338-374ºF หรือตามวิธีการใช้

วสัดนุัน้ๆ 
- การตดัแนวรอยตอ่ด้วยเคร่ืองตดั (Joint Cutter) ให้ตดัเม่ือคอนกรีตมีอายไุม่น้อยกว่า 6 

ชัว่โมง 
 
 2.5 ความต้องการอ่ืนๆ 
  2.5.1 ความหนาของพืน้ถนนคอนกรีตท่ีหลอ่เรียบร้อยแล้ว จะมีความหนาน้อยกว่าในแบบได้ไม่เกิน 0.5 
ซม. แตเ่ม่ือถวัเฉล่ียกนัแล้วจาก 10 จดุ จะต้องหนาไมน้่อยกวา่ท่ีกําหนดไว้ในแบบ 

  2.5.2 การเปิดการจราจร การเปิดการจราจรของถนนคอนกรีต จะต้องเปิดหลงัจาหลอ่พืน้ถนนเสร็จแล้ว
เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 21 วนั ยกเว้นในกรณีพิเศษ ซึง่จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากวิศวกรเสียก่อน 
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  2.5.3 ในกรณีท่ีถนนคอนกรีตถูกสร้างอยู่ในท่ีแคบ หรือในบริเวณท่ีไม่มีทางเหลือให้เดินได้ ผู้ รับจ้าง
จะต้องปูแผ่นไม้เป็นทางเดินชั่วคราวให้บุคคลเดินได้สะดวก เพ่ือป้องกันมิให้คอนกรีตท่ียังไม่ได้อายุได้รับความ
กระทบกระเทือน 
  2.5.4 การเช่ือมต่อกบัถนนเดิม เม่ือผู้ รับจ้างสร้างพืน้ถนนคอนกรีตเสร็จแล้วจะต้องดําเนินการปรับพืน้
ถนนใหมก่บัถนนเดิมให้กลมกลืนกนัโดยให้แอสฟัลต์ผสมรวมบนถนนเดิมบริเวณตอ่เช่ือมทัง้นีใ้ห้อยูใ่นดลุยพินิจของวิศวกร 
 
 2.6 การสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ผสมร้อน 
  2.6.1 วัสดุท่ีใช้ในการสร้างผิวจราจรประกอบด้วย หินย่อย (Crushed Stone) และวัสดุแอสฟัลต์ 
(Bituminous Material) มีลกัษณะขนาดและคณุภาพกําหนดไว้ดงันี ้

1) หินย่อย ประกอบด้วยสว่นหยาบท่ีค้างตะแกรงเบอร์ 4 และสว่นละเอียดท่ีผ่านตะแกรงเบอร์ 
200 คละกนัอยูใ่นสดัสว่นท่ีพอเหมาะ 

2) หินยอ่ยสว่นหยาบจะต้องสะอาด เหนียว ผิวหน้าขรุขระ ทนทาน และไม่มีชิน้สว่นท่ีแบนยาว 
และผมุากเกินไป และเปอร์เซ็นต์ความสกึหรอ (Percentage of wear) เม่ือทดลองด้วยวิธี Los Angeles Abrasion Test 
แล้วจะต้องไมเ่กิน 40 

3) หินย่อยส่วนท่ีหยาบจะต้องเป็นหินท่ีได้จากการย่อยหินใหญ่ (Crushed Stone) หากจะใช้
กรวดจะต้องเป็นกรวดยอ่ย (Crushed Gravel) หรืออ่ืนใดท่ีทําการทดลองให้ใช้ได้ 

4) หินย่อยส่วนท่ีละเอียดต้องเป็นหินฝุ่ น (Lime Stone Dust) หรือปนูซีเมนต์หรือปนูขาว 
(Hydrated Lime) ในกรณีท่ีไมส่ามารถหาหินสว่นละเอียดได้จะใช้ทรายก็ได้ แตต้่องทําการทดลองให้ใช้ได้แล้ว 

5) วสัดแุอสฟัลต์ (Bituminous Material) ให้ใช้แอสฟัลต์ซีเมนต์ (AC) 80-100 Penetration 
และแอสฟัลต์ซีเมนต์ท่ีจะใช้จะต้องได้มาจากการกลัน่นํา้มนัปิโตรเลียม มีเนือ้สม่ําเสมอไม่มีนํา้เจอปนและไม่เป็นฟอง เม่ือ
ได้รับความร้อนถงึ 350ºF และต้องมีคณุสมบติัดงันี ้

 Min Max 
Penetration 80 100 
Flash Pont Cleaveland Open Cut,ºF 450 - 
Ductility at 77 ºF 5CM   
Per minute,cm 100 - 

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

Solubility in Carbon Tetrachloride % 99.5 - 

 
2.6.2  ส่วนผสมผิวทาง นีป้ระกอบด้วยหินย่อย ตามขนาดและชนิดของผิวและอัตราส่วนผสมของ

แอสฟัลต์ ดงัตอ่ไปนี ้
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ขนาดตะแกรงร่อน 
% ผา่นตะแกรง 

Dense Grade Coarse Grade 
3/4” 100 100 
½” 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 

จํานวนแอสฟัลต์เป็น % โดยนําหนกั 3.5-7.0 3.0-6.5 
 
  โดยชัน้ Levelling Coarse ให้ใช้ Coarse Grade และชัน้ Wearing Course ให้ใช้ Dense Grade 
  2.6.3 วิธีการผสม การผสม Bitumen Macadam นี ้ใช้วิธีผสมแอสฟัลต์กบัหินแล้วจึงนําไปลาดบนพืน้
ทางท่ี Prime ไว้แล้ว การผสมให้ใช้ Hot-Mixed Plant. 
  2.6.4 อณุหภมิูของวสัดใุนการผสมอณุหภมิูของวสัดท่ีุใช้ในการผสมให้เป็นดงันีคื้อ 
   แอสฟัลต์ซีเมนต์ 300 ºF + 15 ºF 
   อณุหภมิูของกินออ่น 325 ºF + 15 ºF 
  2.6.5 คณุสมบติัของแอสฟัลต์ ผสมหลงัจากผสมเสร็จแล้ว ต้องมีคณุสมบติัดงันีคื้อ 
   เม่ือทดสอบด้วยวิธีการของแชลล์ท่ีอณุภมิู 140 ºF และอดัด้วย Rammer มาตรฐานข้างละ 75 
ครัง้จะต้องมีค่า Stadility ไม่ต่ํากว่า 750 ปอนด์ ค่า Flow อยู่ระหว่าง (8-16)x10-2 นิว้ Void in total Mixer 3-5% มีค่า 
Aggregate void Filled 75-85% การทดสอบ เพ่ือให้สว่นผสมมีคณุภาพดีและให้ปริมาณแอสฟัลต์ได้ถกูต้องวิศวกรจะให้
ผู้ รับจ้างสง่วสัดตุา่งๆ ไปทําการทดสอบเสียก่อนท่ีจะอนญุาตให้ใช้งานได้ 
 
 2.7 การก่อสร้าง 
  2.7.1  สภาพอากาศ การจะลาดแอสฟัลต์ผสมร้อนจะต้องลาดในขณะท่ีผิวพืน้ฐานท่ีทํา Prime Coat ไว้
แล้ว และอยูใ่นสภาพเรียบร้อย แห้งสนิท อากาศจะต้องแจ่มใสไมมี่ฝนตกหรือหมอก 

  2.7.2 รถบรรทุก รถสําหรับบรรทุกแอสฟัลต์ผสมจะต้องมัน่คง สะอาดและผิวภายใน กะบะเป็นโลหะ
เรียบและผิวภายในกะบะต้องพ่นบางๆ ด้วยนํา้สบู่ หรือนํา้มนัโซล่าเพ่ือป้องกนัแอสฟัลต์ผสมร้อนติดกบัพืน้รถกะบะแต่ละ
คันเม่ือบรรทุกแอสฟัลต์ผสมร้อนต้องคลุมด้วยผ้าใบสูญเสียความร้อน หรือถูกนํา้ฝน รถทุกคันจะต้องสามารถรักษา
อณุหภมิูของแอสฟัลต์ผสมตามท่ีต้องการขณะใช้งานได้ 
  2.7.3 เคร่ืองปแูละเคร่ืองแต่ง เคร่ืองมือสําหรับปลูาด และแต่งจะต้องขบัเคล่ือนด้วยตวัเองได้สามารถปู
ลาด และแตง่ให้ได้ระดบัความหนา ความหนา ความลาด 
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  2.7.4 การปลูาดและการแตง่ เม่ือได้ขนแอสฟัลต์ผสมร้อนมาถึงสถานท่ีก่อสร้าง แล้วให้ปลูาดด้วยเคร่ือง 
Spreader และ Finisher ปรับให้ได้ระดบั ความหนา ความลาดความโค้ง ตามรูปตดัในแบบในสถานท่ีท่ีไม่สามารถใช้
เคร่ือง Spredader and Finisher ได้ให้ใช้คนสาดเกล่ียปรับแตง่ระดบัความหนา ความลาด ความโค้ง ตามรูปตดัในแบบ 
  2.7.5 การบดอดั ให้กระทําเป็น 2 ชัน้ คือ ชัน้ Levelling Course และ Wearing Course ภายหลงัจาก
เคร่ืองปไูด้ลงวสัดเุป็นผิวทางแล้วให้ทําการบดอดัครัง้แรกด้วยรถบดล้อเรียบท่ีมีนํา้หนกั 8-10 ตนั อณุหภมิูของแอสฟัลต์
ผสมร้อนขณะท่ีเร่ิมทําการบดอดันีจ้ะต้องไม่ต่ํากว่า 250 ºF หลงัจากนัน้ให้อดอดัตามด้วยรถบดอดัยางขนาด 10-12 ตนั 
อณุหภมิูขณะบดอดัด้วยรถบดล้อยางนีต้้องอยู่ระหว่าง 170 ºF + 15 ºF เม่ือรถบดล้อยางได้บดอดัจนได้ท่ีแล้ว ให้ใช้รถบด
ล้อเรียบบดอดัเป็นครัง้สดุท้าย เพ่ือลบรอยล้อของรถบดล้อยางอีกครัง้หนึ่ง อณุหภมิูขณะทําการบดอดัครัง้สดุท้ายควรอยู่
ระหวา่ง 140 ºF + 15 ºF การบดอดัทกุขัน้ตอนให้กระทําจากริมเล่ือนเข้าหาศนูย์กลางและให้รถบดวิ่งทบัแนวเดิมประมาณ
คร่ึงหนึง่ 
  2.7.6 ความหนาแน่นของแอสฟัลต์ผสมร้อน หลงัจากการบดอดัแล้วจะต้องไม่น้อยกว่า 98% ของ 
Marshall Density ของตวัอยา่งท่ีได้จาก Plant 
  2.7.7 การตรวจสอบการบดอัด เม่ือบดอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทําการทดสอบความหนาแน่นของ
แอสฟัลต์ผสมร้อนให้ได้ตามท่ีกําหนดไว้ ถ้าความหนาแน่นไม่ได้ตามท่ีกําหนดให้แก้ไขจนกว่าจะได้ตามกําหนด ถ้าหากไม่
สามารถจะทําให้แน่นตามกําหนดได้ ให้รือ้ออกทําใหม ่

 
 งานทางเท้า 
 
 2.8 วัสดุ 
  2.8.1  วสัดรุองพืน้ทางเท้าจะต้องเป็นทราย หรือหินฝุ่ น หรือหินฝุ่ น หรือ Porous Materials อ่ืนๆโดยมี
ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางท่ีใหญ่ท่ีสดุ ไมเ่กิน 1 ซม. และได้รับการอนมุติัจากวิศวกร 
  2.8.2 คอนกรีต จะต้องมีกําลงัต้านทานแรงอดัคอนกรีตตามท่ีระบใุนแบบ วสัดสุว่นผสมคอนกรีตและ
การก่อสร้างจะต้องเป็นไปตาม หมวดท่ี 4 คอนกรีต 
  2.8.3  เหลก็เสริม จะต้องเป็นไปตาม หมวดท่ี 3 เหลก็เสริมคอนกรีต 
  2.8.4 วสัดแุผน่ปทูางเท้า จะต้องเป็นไปตามท่ีระบใุนแบบสถาปัตยกรรม 
 
 2.9 การก่อสร้าง 
  2.9.1  ผู้ รับจ้างจะต้องขดุดิน ถมดิน และปรับแตง่พืน้ในเขตทางเท้าให้ได้ระดบั ทางลาดรูปตดั และ
ความหนาแน่น ตามท่ีกําหนดในแบบ และในข้อกําหนด งานขดุและงานถม วสัดท่ีุไมเ่หมาะสมหรือไมมี่เสถียรภาพเพียง
พอท่ีจะใช้เป็นพืน้ชัน้ลา่ง (Subgrade) ของทางเท้าจะต้องขดุออกและนําวสัดท่ีุเหมาะสมมาใสแ่ทน 
  2.9.2 วสัดรุองพืน้ทางเท้าจะต้องมีความหนาและได้รับการบดอดัให้ได้ความแน่นตามท่ีระบใุนแบบ 
  2.9.3 ผู้ รับจ้างจะต้องทําการหลอ่แผน่พืน้คอนกรีตเสริมเหลก็ โดยการหลอ่กบัท่ีบนชัน้รองพืน้ทางเท้า
พร้อมด้วยรอยต่อ และรอยตอ่แยกระหวา่งแผน่พืน้ตามท่ีกําหนดในแบบ 
  2.9.4  ในกรณีท่ีแบบสถาปัตยกรรมระบไุว้ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหา และติดตัง้วสัดปุพืูน้เหนือแผน่พืน้
คอนกรีตเสรีมเหลก็ ตามท่ีระบ ุ
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3. มาตรฐานงานฐานราก 
 

3.1 ขอบเขตของงาน 
 3.1.1 ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ สํารวจวางแนว และสํารวจระดบัอ้างอิงของโครงอาคารแนวถนนอาคารประกอบ

ท่ีเก่ียวข้อง แนวรัว้รอบบริเวณ และจดัทําแบบผงัโครงอาคารข้างต้น เพ่ือเสนอผู้แทนผู้ว่าจ้างพิจารณา และดําเนินการใน
ขัน้ตอ่ไป 

 3.1.2 ในกรณีท่ีมีการแยกงานระหว่างส่วนโครงสร้างอาคาร และงานเสาเข็มอาคารผู้ รับจ้างจะต้อง
ตรวจสอบแนวและระดบัอ้างอิงต่างๆ ร่วมกบัผู้ รับจ้างตอกเสาเข็มอาคารและสํารวจตําแหน่งเสาเข็มจากสภาพจริง โดย
จดัทําเป็นแบบก่อสร้างเสนอให้ผู้แทนผู้วา่จ้างพิจารณาอนมุติัพร้อมกบังานเปิดฐานรากอาคาร 

 3.1.3 ผู้ รับจ้างจ้างจะต้องจัดหาวสัด ุอปุกรณ์ ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะงาน ตลอดจนแรงงาน และสิ่งอ่ืนใด ท่ี
จําเป็นสําหรับงานเตรียมฐานราก พร้อมการป้องกนั รัว้ชัว่คราวหรือตาข่ายป้องกนับคุคลภายนอกเข้ามาในบริเวณก่อสร้าง 
หรือสิ่งวสัดกุ่อสร้างท่ีจะตกออกมานอกบริเวณก่อสร้างอนัเป็นอนัตรายต่อบคุคลท่ี 3 พร้อมปิดป้ายประกาศแสดงขอบเขต
พืน้ท่ีสําหรับการทํางานก่อสร้าง 

 3.1.4 ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่องานขุดดิน การป้องกันดิน ป้องกนันํา้ การปรับพืน้ท่ีการตดัต้นไม้ใน
บริเวณก่อสร้าง และนําไปทิง้ ณ ตําแหน่งท่ีผู้แทนผู้วา่จ้างเหน็ชอบ โบราณวตัถ ุและสิ่งของอญัมณีท่ีมีค่าท่ีขดุได้เป็นสมบติั
ของผู้วา่จ้าง 
 

3.2 ฐานรากที่ต้องใช้เสาเขม็ 
 3.2.1 ผู้ รับจ้างจะต้องระมดัระวงัในการทํางาน การทํา SHEET PILE ท่ีติดกบัอาคารข้างเคียง การขดุเปิด

งานดินท่ีมีผลตอ่ตําแหน่งเสาเข็ม ความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากเหตท่ีุผู้ รับจ้างขาดความพร้อมในการทํางาน หรือใช้อปุกรณ์ท่ี
ไมเ่หมาะสมทํางาน ผู้ รับจ้างจะต้องทําการแก้ไข เพ่ือให้ได้ความแข็งแรงตามท่ีออกแบบไว้ 

3.2.2 ความลกึของฐานราก ขนาดและรายละเอียดการเสริมเหลก็ จะต้องเป็นไปตามแบบรายละเอียดท่ีได้
กําหนดให้ 

3.2.3 เสาเข็มท่ีใช้จะต้องมีคณุภาพและคณุสมบติัเป็นไปตามมาตรฐานเสาเข็ม ข้อ 3 ทกุประการ 
3.2.4 การยก การตอก ให้เป็นไปตามมาตรฐานเสาเข็ม การทดสอบความสามารถในการรับนํา้หนกั

บรรทกุของเสาเข็มให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบการรับนํา้หนกับรรทกุของเสาเข็ม 
3.2.5 ฐานรากท่ีใช้เสาเข็มยาว การตอกเสาเข็มจะต้องตอกด้วยความระมดัระวงัมิให้เกิดความเสียหายแก่

อาคารข้างเคียง ความเสียหายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและชดใช้คา่เสียหายนัน้ๆ แตผู่้ เดียว การตอก
เสาเข็มจะต้องตอกให้เป็นระเบียบ โดยตอกเสาเข็มเป็นแนวๆ หรือเสร็จเป็นฐานๆ ไปห้ามตอกสลบัไปสลบัมา 

3.2.6 ในกรณีท่ีเสาเข็มจมลงเร็วผิดปกติในขณะตอกสําหรับอาคารเดียวกนั ผู้ รับจ้างจะต้องรายงานให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคมุงานทราบทนัที  เพ่ือจะได้พิจารณาวา่ควรจะแก้ไขอยา่งไร คําวินิจฉยัดงักลา่วถือ
เป็นเดด็ขาด 

3.2.7  หากมีความจําเป็นจะต้องถมดินหรือทรายในบริเวณท่ีได้ตอกเสาเข็มไว้แล้วการถมจะต้องถมด้วย
ความระมดัระวงัมิให้เสาเข็มชํารุด  เอน  เอียง  หรือหนีศนูย์กลาง และเพ่ือมิให้เกิดปัญหาดงักลา่ว ผู้ รับจ้างจะต้องถมดิน
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หรือทรายรอบเสาเข็มแตล่ะต้นให้สงูกวา่ระดบัอ่ืนๆ หากเกิดการชํารุดของเสาเข็มขึน้ไมว่า่กรณีใด ผู้ รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบคา่เสียหายทัง้หมดแตเ่พียงผู้ เดียว 

3.2.8 การเตรียมงานดินในระดบัหวัเสาเข็ม การเทคอนกรีตหยาบ การทํางานคอนกรีตเสริมเหลก็ต้อง
เสนอแผนงานให้ผู้แทนผู้วา่จ้างหรือผู้ควบคมุงานเหน็ชอบก่อนการดําเนินการจริง 

 
3.3 ฐานรากแผ่ 
 3.3.1     ใช้กบัดินท่ีมีความแข็งมาก (คา่ SPT ตัง้แต ่50 ขึน้ไป) หรือ บริเวณท่ีเป็นชัน้หิน 
 3.3.2    ก่อนทําฐานรากจะต้องทําการบดอดัดินให้ได้ตามมาตรฐานท่ีระบใุนแบบ หากไมไ่ด้ระบใุนแบบ 

จะต้องทําการทดสอบคา่ CBR ไมน้่อยกวา่ 15% และคา่ modify standard proctor ไมน้่อยกวา่ 95% 
 

3.4 การขุดดนิเพ่ือทาํฐานราก 
3.4.1 การขดุบอ่ทําฐานราก  ผู้ รับจ้างจะต้องขดุให้ได้ขนาด และระดบัตามแบบและรายละเอียดพร้อม

ทัง้ป้องกนัมิให้ดินทลายเกิดความเสียหายใดๆ   ซึง่อาจจะทําได้ด้วยการกัน้คอก หรือขดุดินลดเป็นชัน้ๆ ลงไป 
3.4.2 ดินท่ีขดุขึน้จะต้องนําไปกองไว้ให้เรียบร้อยตามคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจการจ้าง เม่ือทํา

ฐานรากเสร็จเรียบร้อยตามแบบและรายละเอียด แล้วผู้ รับจ้างจะต้องกลบบอ่ดินท่ีได้ขดุขึน้ให้คงสภาพเดิม สว่นดินท่ีเหลือ
จะต้องทําการเกล่ียให้เรียบร้อยในพืน้ท่ีท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างกําหนด 

3.4.3 ก่อนท่ีจะทําการกลบบอ่ดิน ผู้ รับจ้าง จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ เพ่ือตรวจดู
ความเรียบร้อยของฐานรากท่ีเสร็จเรียบร้อยแล้วเสียก่อนจงึจะทําการกลบดินได้ 

3.4.4 การกลบดินจะต้องถมเป็นชัน้ๆ ชัน้หนึง่ๆ หนาไมเ่กิน 15 ซม. แล้วกระทุ้งให้แน่นทกุๆ ชัน้หาก
รายละเอียดได้ระบคุวามหนาแน่นของชัน้ดินท่ีถมแตล่ะชัน้ไว้แล้ว การกระทุ้งดินจะต้องทําด้วยเคร่ืองกล และคา่ความ
หนาแน่นของชัน้ดินแตล่ะชัน้จะต้องมีคา่ไมน้่อยกวา่คา่ท่ีได้กําหนดให้ 

3.4.5 ก่อนท่ีจะเทคอนกรีตฐานราก ผู้ รับจ้างจะต้องสบูนํา้ก้นบอ่ออกให้หมด ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการเทคอนกรีต   หากปรากฏวา่ในบริเวณท่ีก่อสร้างนัน้ เป็นลุม่นํา้มีนํา้มากและไมส่ามารถจะสบูนํา้ในบอ่ฐานราก
ให้แห้งทนัแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องทําบอ่ดกันํา้ท่ีก้นบอ่มีความลกึมากกวา่ระดบัก้นฐานรากจํานวนมากพอในบริเวณข้างเคียง 
พร้อมทัง้ใช้เคร่ืองสบูนํา้สบูนํา้ทิง้จากบอ่นํา้ทัง้นีเ้พ่ือให้ก้นบอ่ฐานรากปราศจากนํา้ 

3.4.6 ในการเทคอนกรีตฐานรากแตล่ะฐาน ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบเพ่ือ
ตรวจสอบความถกูต้องเรียบร้อยเสียก่อนเม่ือได้รับความเหน็ชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้วจงึจะดําเนินการตอ่ไปได้ 
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4. งานเสาเข็มตอก 
 

4.1   ขอบเขตของงานเสาเขม็ตอก 
4.1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้จดัหาวสัด ุแรงงาน และอปุกรณ์ทกุชนิด รวมทัง้สิ่งอ่ืนใดท่ีจําเป็นสําหรับการตอก

เสาเข็มในตําแหน่ง และจํานวนท่ีระบใุนแบบ 
4.1.2 งานเสาเข็มรวมถึงการผลิต การจัดส่ง การทดสอบ และการตอกวัสดุรองรับฐานราก อาคารต่างๆ 

ตามท่ีกําหนดไว้ในแบบก่อสร้างตลอดจนการท่ีผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้ต่อบคุคลหรือทรัพย์สินหรือ
สาธารณปูการตา่งๆ อนัเน่ืองมาจากการทํางานเสาเข็ม 

4.1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องตอกเสาเข็ม ท่ีสามารถรับนํา้หนกัปลอดภยัตามท่ีกําหนดไว้ในแบบก่อสร้าง (Safety 
Factor = 2.5) จํานวนตามแบบผงัฐานราก และความยาวของเสาเข็มขึน้อยู่กบัข้อมลูผลเจาะสํารวจดิน ณ สถานท่ีก่อสร้าง
จริงโดยใช้ Pilot Test จํานวน 4 จดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้ กําหนดจดุในสนาม 

 
4.2   ข้อกาํหนดวัสดุเสาเขม็คอนกรีตเสริมเหลก็อัดแรงหล่อสาํเร็จ 

เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอดัแรงหล่อสําเร็จท่ีจะนํามาใช้ในงานก่อสร้างจะต้องผลิตจากโรงงานท่ีมีอปุกรณ์
พร้อมเพรียงสําหรับงานคอนกรีตอดัแรงและมีบุคลากรซึ่งได้รับอนญุาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ (สาขา
วิศวกรรมโยธา) ทําหน้าท่ีควบคมุการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งแก่คณะกรรมการตรวจการจ้างให้ทราบ
ถงึช่ือผู้ผลติพร้อมด้วยรายละเอียดของเสาเข็มท่ีเสนอขอใช้ 

เสาเข็มทกุต้นจะต้องมีเลข อกัษร หรือเคร่ืองหมายระบุช่ือผู้ผลิต วนัเดือนปีท่ีผลิต ตําแหน่งของจุดยก พืน้ท่ี
ภาคตดัขวางหรือเส้นผา่นศนูย์กลาง หรือเส้นรอบรูป และความยาวแสดงไว้ชดัเจน  

ข้อกําหนดในภาคนี ้ให้ใช้บงัคบัแก่เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอดัแรงหล่อสําเร็จ ซึ่งมีวตัถปุระสงค์ใช้รับรอง
โครงสร้างท่ีตวัเสาเข็มรับแรงอดัเป็นสว่นใหญ่ 

4.2.1 ข้อกําหนดสําหรับวสัด ุ
1) ปนูซีเมนต์   
 ปูนซีเมนต์ท่ีใช้ผสมคอนกรีตเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง (Portland Cement 

Type) หรือปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดเกิดแรงสงูเร็ว (Portland Cement Type III) ซึง่มีสว่นผสม คณุภาพและกรรมวิธีการ
ผลติเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM หรือ มอก. สว่นผสมของปนูซีเมนต์ในคอนกรีตจะต้องไมน้่อยกวา่ท่ีระบดุงันี ้

กําลงัอดัคอนกรีตทรงกระบอก ท่ีอาย ุ28 วนั ปนูซีเมนต์  ( กก./ลบ.ม.) 
280 375 
320 425 
350 450 

2) คอนกรีต 
 คอนกรีตท่ีใช้ในการผลิตต้องวดัปริมาณส่วนผสมโดยวิธีชัง่นํา้หนกั ท่ีมีคณุภาพดีและสามารถ

ใช้งานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เนือ้คอนกรีตต้องสม่ําเสมอและต้องหลอ่ตอ่เน่ืองกนัตลอดทัง้ต้น กําลงัอดัต่างๆ ของคอนกรีต
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เม่ือทดสอบจากแทง่ตวัอยา่งรูปทรงกระบอกขนาด เส้นผ่านศนูย์กลาง 15 ซม. สงู 30 ซม. ซึง่หลอ่ขึน้ตามมาตร-ฐาน ว.ส.ท. 
ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดดงันี ้

2.1) กําลงัอดัประลยัของคอนกรีตอดัแรงท่ีอาย ุ28 วนั fc’ ไมน้่อยกวา่ 350 กก./ตร.ซม. 

2.2) กําลงัอัดของคอนกรีตอดัแรงก่อนจะตัดหรือปล่อยลวดเหล็กอดัแรง fci ไม่น้อยกว่า 
250 กก./ตร.ซม. 

2.3) กําลงัอดัท่ียอมให้คอนกรีตได้มากท่ีสดุขณะลอยตดัลวดหรือปลอ่ยลวดอดัแรง fci ไม่
มากกวา่    0.45 fc’ 

2.4) Effective Prestress อยา่งต่ํา 35 กก./ตร.ซม. และไมเ่กิน 0.20 fc 
2.5) ในระหว่างการเทคอนกรีตหรือการบ่มคอนกรีต ถ้าอณุหภูมิต่ํากว่า 4 องศาเซลเซียส 

หรือ มากกว่า 35 องศาเซลเซียส จะต้องจดบนัทกึอณุหภมิูขณะเทคอนกรีตหรือระหว่างบ่มคอนกรีต และเก็บผลการบนัทึก
ไว้ไมต่ํ่ากวา่ 2 ปี 

3) เหลก็เสริม 
3.1) ลวดอดัแรง ไม่ว่าจะเป็นลวดเหล็กสําหรับงานคอนกรีตอดัแรง หรือลวดเหล็กตีเกลียว

จะต้องมีคณุสมบติัเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ใน ตารางท่ี 1  
3.2) เหล็กเสริม ไม่ว่าจะเป็นเหล็กปลอกหรือเหล็กเสริมพิเศษ จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไป

ตามท่ีกําหนดไว้ในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 1 คุณสมบัตทิางกลของลวดอัดแรง 
 เส้นผ่านศูนย์กลาง        Tensile Strength      Proof Stress  ที่ 0.2% 
ช่ือขนาด    (มลิลเิมตร)  (กโิลกรัม/ตารางมลิลเิมตร)   (กโิลกรัม/ตารางมลิลเิมตร) 
  ไม่น้อยกว่า ไม่มากกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่มากกว่า 

PC 4 4.00 175 200 135 150 
PC 4A 4.00 175 200 150 170 

PC 5 5.00 175 200 130 150 
PC 5A 5.00 175 200 150 170 

PC 7 7.00 160 185 120 140 
PC 7A 7.00 160 185 135 160 

PC 9A 9.00 145 170 125 150 
      

A  หมายถงึ  ลวดเหลก็ประเภทคลายแรง   (Stress-Relieved) 

 
หมายเหตุ  ลวดอัดแรงกําลงัส่งนี ้ถูกดึงด้วยแรงระหว่าง 70-75% ของกําลงัประลยัสูงสุด เพ่ือใช้เป็นกําลงัอดัแรงใน 
ขัน้แรก 
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ตารางที่ 2 คุณสมบัตทิางกลของเหลก็เสริม 
  ความดงึเค้น  การทดสอบหาแรงเค้นดงึ  การทดสอบการดัดโค้งเยน็ 
สัญลักษณ์     สูงสุด  ความเค้นดงึ ความยืด 

(ร้อยละ) 
มุมดัดโค้งเยน็    เส้นผ่าน 

    ที่จุดคลาก  ศูนย์กลางภาย 
   (กก./ตร.ซม.)   (กก./ตร.ซม.)   ในส่วนโค้ง 

SR 24 3900 (Min.) 2400 (Min.) > 21 180 องศา 3 เทา่ของเส้น 
     ผา่นศนูย์กลาง 

SD 30 4900 3000 18 180 องศา 4 เทา่ของเส้น 
     ผา่นศนูย์กลาง 

SD 40 5700 4000 18 180 องศา 5 เทา่ของเส้น 
     ผา่นศนูย์กลาง 

 
สําหรับลวดเหล็กท่ีใช้กับงานคอนกรีตอัดแรงชนิดลวดเหล็กตีเกลียว (Strand) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมหรือมาตรฐานสากลอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบ อย่างไรก็ตามลวดเหลก็ตีเกลียวท่ี
ใช้จะต้องมีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง (3/8) นิว้ เกรด 250 ขึน้ไปและมี Breaking Strength ไม่น้อยกว่า 9070 กก.  จํานวน
ของลวดเหลก็ตีเกลียวให้เป็นไปตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้าง แตจ่ะต้องไมน้่อยกวา่คา่กําหนดตอ่ไปนี ้
 

ตารางที่ 3 จาํนวนอย่างน้อยที่ต้องมีของลวดเหลก็ตีเกลียว 
  ภาคตัดขวางของเสาเขม็ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดอัดแรง (มม.)    จาํนวนเส้น 

<  0.30 x 0.30 ม. 5 14 
>  0.30 x 0.30 ม. 5 16 

 
4.2.2 ข้อกําหนดสําหรับคณุสมบติัทางกายภาพ 

1) รูปร่าง เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอดัแรงหล่อสําเร็จจะต้องมีรูปร่างของภาคตดัขวางเป็นไป
ตามท่ีระบไุว้ในแบบหรือรายการก่อสร้างจุดศนูย์ถ่วงของภาคตดัขวางและจดุศนูย์กลางของเสาเข็ม จะต้องทบักนัเป็นจุด
เดียว 

2) มิติ 
2.1) ระยะสัน้ท่ีสดุระหวา่งผิวเหลก็เสริมกบัผิวคอนกรีตจะต้องไมน้่อยกวา่ 2.5 ซม.  
2.2) ความกว้างท่ีน้อยท่ีสดุของภาคตดัขวางของเสาเข็มจะต้องไม่น้อยกว่า 5.0 ซม. หรือ  

2 เทา่ของระยะตามข้อ 2.1) บวกด้วยเส้นผา่นศนูย์กลางของเหลก็เสริมโดยใช้คา่ท่ีมากกวา่เป็นเกณฑ์  
2.3) ความยาวของเสาเข็มต้องเพียงพอท่ีจะทําให้เสาเข็มสามารถรับนํา้หนกับรรทกุปลอดภยั 

ได้ตามท่ีกําหนด 
3) เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ 
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3.1) มิติของภาคตดัขวางแต่ละด้าน ณ ตําแหน่งใดท่ีวดัได้จะคลาดเคล่ือนจากท่ีกําหนดได้
ไมเ่กิน (+ 5.0)% หรือ (- 2.5)%  

3.2) มิติของเส้นรอบรูป ณ ตําแหน่งใดท่ีวัดได้ จะคลาดเคล่ือนจากท่ีกําหนดได้ไม่เกิน          
(+ 5.0) % หรือ (- 1.0)%  

3.3) ความยาวของเสาเข็มท่ีวดัได้จะคลาดเคล่ือนจากท่ีกําหนดได้ไมเ่กิน + 5 ซม.  
3.4) ปลายด้านตดัของเสาเข็มต้องมีผิวหน้าเรียบและตัง้ฉากกบัแนวแกนสะเทิน (Neutral 

Axis)   ของเสาเข็มโดยยอมให้มีความคลาดเคล่ือนไมเ่กิน + 2 องศา 
3.5) ความคดงอของเสาเข็มตามยาวขณะวางในภาวะปกติ โดยไม่ได้รับโมเมนต์ดดัจรระยะ

ความงอท่ีสว่นใดๆ ของเสาเข็มนีถ้้าวดัระหว่างเส้นตรงท่ีต่อปลายทัง้สองข้างของสว่นงอกบัผิวด้านใดก็ตามต้องไม่เกิน 1/360 
เทา่ของความยาวของสว่นท่ีงอนัน้ 

4.2.3 ข้อกําหนดสําหรับจดุยกและการออกแบบ 
เสาเข็มทกุต้นจะต้องแสดงตําแหน่งจดุยกไว้ให้ชดัเจนถ้าออกแบบให้ยกเป็นจดุให้ทําเคร่ืองหมายทํา

เป็นรูร้อย หรือท่ีจบัยดึสําหรับยกไว้ โดยทัว่ไปการออกแบบจะต้องออกแบบให้เสาเข็มทกุต้นสามารถรับโมเมนต์ดดัได้ไม่ต่ํา
กวา่ 1.3 เทา่ ของโมเมนต์ดดัท่ีเกิดขึน้จากนํา้หนกัของตวัเสาเข็ม ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัในขณะขนสง่ 

4.2.4 การทดสอบการรับแรงท่ีเกิดขึน้จากการยกและการกระแทก 
1) เสาเข็มท่ีมีจุดยก 2 จุดให้นําเสาเข็มวางบนหมอนรองรับท่ีจุดยก รอยร้าวท่ีเกิดขึน้ ณ ตําแหน่ง

ใดๆ จะต้องกว้างไมเ่กิน 0.2 มม.  
2) เสาเข็มท่ีมีจดุยกจดุเดียวอยู่ตรงกึ่งกลางเสา ให้นําเสาเข็มวางบนหมอนรองรับท่ีปลายทัง้สอง

ข้างของเสาเข็ม รอยร้าวท่ีเกิดขึน้ ณ ตําแหน่งใดๆ จะต้องกว้างไมเ่กิน 0.2 มม.  
3) เสาเข็มท่ีมีจดุยกจดุเดียวซึ่งไม่อยู่ตรงกลางของเสาเข็ม ให้นําเสาเข็มวางบนหมอนรองรับท่ีจดุ

ยกกบัปลายด้านท่ีหา่งจากจดุยกมากกวา่ รอยร้าวท่ีเกิดขึน้ ณ ตําแหน่งใด จะต้องกว้างไมเ่กิน 0.2 มม.  
4) เสาเข็มท่ีมีจดุยกตัง้แต่ 2 จดุขึน้ไปให้นําเสาเข็มวางบนหมอนรองรับท่ีจดุยกตามจํานวนจดุยก

รอยร้าวท่ีเกิดขึน้ ณ ตําแหน่งใดๆ จะต้องกว้างไมเ่กิน 0.2 มม. 
 

4.3 การเตรียมการ 
ผู้ รับจ้างต้องทํารายการแสดงชนิดและปริมาณของวสัดท่ีุใช้ผลิตเสาเข็มรวมทัง้รายการคํานวณและแบบแสดง

รายละเอียดเสาเข็มแก่คณะกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือพิจารณาเป็นลําดับแรกก่อนการดําเนินงานตอกเสาเข็ม 
ผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมแบบแปลนแสดงตําแหน่งของเสาเข็มท่ีจะตอก แผนลําดับการตอกเพ่ือเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้างผู้ รับจ้างจะต้องทําการรังวดั ปักผงัอาคาร และปักหมดุตําแหน่งท่ีจะตอกเสาเข็มแต่ละต้นให้
ชดัเจนทัง้อาคารหรือเฉพาะสว่นของอาคารตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเหน็ชอบเสียก่อนจงึจะเร่ิมงานตอกเสาเข็มได้ 

ผู้ รับจ้างจะต้องจัดช่างสํารวจพร้อมอุปกรณ์ท่ีจะใช้รังวดักําหนดตําแหน่งเสาเข็มอย่างน้อย 1 ชุดไว้ประจํา                  
ณ สถานท่ีก่อสร้าง เพ่ือตรวจสอบปักหมดุเสาเข็มตลอดเวลา จนกวา่งานตอกเสาเข็มจะแล้วเสร็จ 

ระดบัอ้างอิงให้ถือตามท่ีระบุในแบบสําหรับระดบัหวัเข็มถ้ามิได้กําหนดไว้เฉพาะสถานท่ีแต่ละแห่งให้คณะ 
กรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้พิจารณากําหนดระดบัการตอกสง่หวัเสาเข็มให้กบัผู้ รับจ้าง 
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ผู้ รับจ้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบตําแหน่งเสาเข็มถ้ามิได้กําหนดไว้ก่อนท่ีจะทําการ
ตอกเสาเข็มต้นนัน้ๆ หรือในบริเวณเฉพาะแห่งนัน้ ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เม่ือได้รับอนมุติัแล้วจึงทําการตอกเสาเข็ม 
ดงักลา่วได้ 

 
4.4 การตอกเสาเขม็ 

4.4.1 เคร่ืองมือตอก 
การตอกเสาเข็มให้ใช้ปัน้จัน่ชนิด  Drop Hammer ซึ่งเป็นการตอกเสาเข็มโดยใช้ลกูตุ้มชนิดตอก

ปัน้จัน่ท่ีนํามาใช้ในการตอกเสาเข็มต้องอยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ดี รางสําหรับนําลกูตุ้มจะต้องได้ศนูย์และไม่คดงอ การ
เลือกลกูตุ้มท่ีใช้ตอกต้องพิจารณาให้สมัพนัธ์กบัเสาเข็ม และสภาพดินบริเวณก่อสร้างนํา้หนกัของลกูตุ้มไมเ่บาเกินไปและไม่
หนกัเกินไป เกณฑ์การเลือกนํา้หนกัของลกูตุ้มให้พิจารณาสมัพนัธ์กบันํา้หนกัของเสาเข็มท่ีจะตอกตามตารางท่ี 4 แต่ไม่ว่า
กรณีใดๆ นํา้หนกัของลกูตุ้มจะต้องไมน้่อยกวา่คร่ึงหนึง่ของนํา้หนกัของเสาเข็ม 

 
ตารางที่ 4 แสดงนํา้หนักของลูกตุ้มตามขนาดความยาวเสาเขม็ 

               ความยาวของเสาเขม็              นํา้หนักตํ่าสุดของลูกตุ้ม 
                       (เมตร)                    (หน่วยตาม P)  

                   0 – 15                            P 
                   15 – 18                          3/4 (P) 
                   18 ขึน้ไป                          2/3 (P) 

                                                  P = นํา้หนกัของเสาเข็ม 

 
การเลือกใช้ปัน้จัน่ไม่ว่าชนิดใด ผู้ รับจ้างจะต้องเอาใจใส่ต่อความกระทบกระเทือนซึ่งเกิดแก่อาคาร

ข้างเคียง รวมทัง้ต้องระมดัระวงัในเร่ืองกลิน่ เสียง และการฟุ้ งกระจายของควนัเสียไม่ให้สร้างความเดือดร้อนกบัประชาชนผู้
อาศยัอยู่ใกล้เคียงจนเกินควร คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิขอให้ระงบัการตอกเสาเข็มไว้ก่อนหากปรากฏว่าผู้ รับจ้าง
ไมไ่ด้เตรียมการเพ่ือป้องกนัความเดือดร้อนไว้หรือการตอกเสาเข็มได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนจนเกินควรแก่ประชาชน  

อปุกรณ์อ่ืนท่ีจําเป็นเพ่ือให้งานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จสมบรูณ์ผู้ รับจ้างต้องจดัหามาประจําไว้ใช้งาน 
เช่น รถยก อปุกรณ์ยกเสาเข็ม เคร่ืองจกัรปรับระดบัดิน เป็นต้น 

4.4.2 ข้อกําหนดอ่ืน ๆ  
1) ในการเลือกใช้ลกูตุ้มสําหรับปัน้จัน่ตามข้อ (1) หากเกิดกรณีท่ีสงสยัว่านํา้หนกัของลกูตุ้มท่ีใช้

จะไม่เป็นจริงตามท่ีคํานวณได้ตามขนาดของลกูตุ้มคณะกรรมการตรวจการจ้างมีอํานาจจะสัง่ให้ทําการทดสอบโดยวิธีอ่ืน
ใหม ่นอกเหนือจากวิธีคํานวณดงักลา่วแล้ว 

2)  หากเป็นท่ีปรากฏว่าเสาเข็มท่ีนํามาใช้ มีขนาดไม่ตรงตามกําหนดก็ดี หรือมีคุณภาพไม ่
เหมาะสมประการใดๆ ดงัท่ีได้กล่าวไว้ในข้อ 2 ก็ดี คณะกรรมการตรวจการจ้างมีอํานาจท่ีจะปฏิเสธไม่ยอมรับ (Reject) 
เสาเข็มเช่นวา่นัน้  
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3)  เสาเข็มท่ีนําเข้ามาเพ่ือใช้งานหากปรากฏว่ามีรอยร้าวเกิดขึน้ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะ
เป็นผู้วินิจฉัยว่า เสาเข็มต้นนัน้ๆ จะอนญุาตให้นําไปใช้งานได้หรือไม่ หรือจะต้องดําเนินการซ่อมแซมด้วยวิธีอย่างใดก่อน
นําไปใช้ซึง่ผู้ รับจ้างจะต้องยอมปฏิบติัตามคําแนะนําวินิจฉยันัน้ๆ โดยไมบ่ิดพริว้ 

4)  เสาเข็มท่ีถกูปฏิเสธไม่ยอมรับ (Reject) ตามข้อ 2.2) และ/หรือ 2.3) ผู้ รับจ้างจะต้องรีบขนย้าย
เสาเข็มเช่นวา่นัน้ออกไปเสียจากสถานท่ีก่อสร้างโดยมิชกัช้า 

4.4.3 วิธีการทํางาน 
1)  การตอกเสาเข็มทุกต้น จะต้องมีคณะกรรมการตรวจการจ้างรับรู้การทํางานของผู้ รับจ้างอยู่

ตลอดเวลา จงึจะถือวา่ใช้งานได้ตามต้องการ 
2) การตอกเสาเข็ม จะต้องอยู่ห่างจากสิ่งก่อสร้างท่ีเป็น Structural Concrete ไม่น้อยกว่า 30 เมตร 

เว้นเสียแตว่า่สิง่ก่อสร้างนัน้ๆ มีอายเุกินกวา่ 7 วนั หลงัจากเทหลอ่แล้ว และถ้าหา่งจากสิง่ก่อสร้างน้อยกว่า 30 เมตร จะต้อง
ใช้วิธีเจาะนําร่องบางสว่นหรือทัง้หมด (Prebored) โดยให้กระทบกระเทือนตอ่สิง่ก่อสร้างด้านข้างน้อยท่ีสดุ 

3) การตอกเสาเข็ม จะต้องตอกเป็นลําดบัตามแผนการตอกเสาเข็มท่ีผู้ รับจ้างได้เสนอมาจะได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้างเว้นแต่มีเหตุจําเป็นหรือเหตุอันสมควรอ่ืนใดซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะ 
กรรมการตรวจการจ้างแล้ว 

4) ผู้ รับจ้าง จะต้องบนัทกึการตอกเสาเข็มโดยจะต้องประกอบข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
4.1)   วนั เวลา ท่ีตอกเสาเข็ม 
4.2)   ตําแหน่งของเสาเข็ม หรือเลขหมายของเสาเข็มท่ีตอก 
4.3)   ชนิดของเสาเข็ม ขนาดภาคตดัขวาง ความยาว 
4.4)   นํา้หนกัของตุ้มท่ีต้องตอก และระยะยก 
4.5) เวลาเร่ิมตอก และเวลาแล้วเสร็จ 
4.6) สภาพอากาศ  
4.7)   ผลการตอก (Blow Count) จํานวนครัง้ท่ีตอกสําหรับทกุ 30 ซม. ของช่วง 3 เมตร 

สดุท้าย และระยะท่ีเสาเข็มจมลงไป สําหรับการตอก 10 ครัง้สดุท้าย 
4.8)   ระดบัความลกึของปลาย และ/หรือหวัเสาเข็ม 
4.9)   ตําแหน่งของเสาเข็ม ภายหลงัการตอก 
4.10)  ลายมือช่ือผู้จดบนัทกึ และวิศวกรของผู้ รับจ้าง 
4.11) รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างจะกําหนดให้จดบนัทึกตวัอย่างแบบ 

ฟอร์มบนัทกึการตอกเสาเข็มคอนกรีตอดัแรงได้เสนอในภาคผนวก ก.  
อนึ่ง ผู้ รับจ้างจะต้องส่งบันทึกการตอกเสาเข็มนีใ้ห้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างทุกวัน

หลงัจากการตอกเสาเข็ม 
5) การตอกเสาเข็มทกุต้นจะต้องมีปลอกเหลก็ (Driving Cap) รองรับหวัเสาเข็ม  
6) เข็มทกุต้นจะต้องตรวจสอบสภาพการรับนํา้หนกัโดยการบนัทกึข้อมลูการตอกตามแบบฟอร์ม

ภาคผนวก ก. ผลเฉล่ียจากการตอกครัง้สดุท้าย จะต้องมีระยะจมไม่มากกว่าตามภาคผนวก ข. จึงจะถือว่าเข็มนัน้รับ
นํา้หนกัได้ตามกําหนดในกรณีท่ีมีการหยดุตอกเม่ือยงัไมถ่งึระดบัท่ีต้องการด้วยเหตใุดก็ตาม เม่ือเร่ิมตอกใหม่จะต้องตอกให้
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จมมากกว่า 15 ซม. ก่อนเร่ิมนบัการตอกเพ่ือคํานวณการรับนํา้หนกั หากตอกจากหวัเข็มถึงระดบัรากฐาน ระยะจมต่อการ
ตอกแตล่ะครัง้ยงัไมไ่ด้ตามท่ีระบ ุให้ใช้เสาสง่ตอกจนมีระยะจมได้ตามท่ีกําหนด 

7)   การตอกเสาเข็มต้นหนึ่งๆ จะต้องตอกโดยต่อเน่ืองให้เสร็จโดยไม่มีการหยดุชะงกัหากมีอปุสรรค 
เกิดขึน้ ทําให้ต้องหยดุพกัการตอก หรือเกิดเหตผิุดปกติ เช่น เสาเข็มท่ีตอกลงไปจมผิดปกติผู้ รับจ้างต้องรีบรายงานเพ่ือขอ
คําวินิจฉยัจากคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว และต้องรีบแก้ไขอปุสรรคนัน้ให้ลลุว่งแล้วทนัการตอกเสาเข็มต่อไปตาม
คําวินิจฉยัของคณะกรรมการตรวจจ้าง 

8)  ในกรณีท่ีเสาเข็มตอกลงไมห่มด ให้ผู้ รับจ้างสง่ผลบนัทกึการตอกเสาเข็มให้คณะกรรมการตรวจ
การจ้างวินิจฉยัวา่เหน็สมควรให้ตดัเสาเข็มต้นใด ณ ตําแหน่งใด ผู้ รับจ้างจงึจะทําการตดัเสาเข็มตามคําวินิจฉยันัน้ได้  

9) ในกรณีท่ีต้องตดัหรือสกดัแตง่หวัเสาเข็ม ก่อนท่ีดําเนินการจะต้องหลอ่คอนกรีตหยาบซึง่ใช้รอง
ฐานรากเสียก่อนหลงัจากนัน้จงึจะทําการตดัหรือสกดัแต่งเสาเข็มสว่นท่ีเกินทิง้ได้การตดั จะใช้ Pneumatic Tool สกดั เล่ือย 
หรือหาเคร่ืองมืออ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ห้ามมิให้ตดัเสาเข็มโดยใช้วตัถรุะเบิด หรือใช้
ฆ้อนปอนด์ทบุหวัเสาเข็มโดยเดด็ขาด  

 หากมีความเสียหายเกิดขึน้จากการสกดั หรือตดัหวัเข็ม ผู้ รับจ้างต้องทําการซ่อมแซมด้วยวสัดุ
และวิธีการท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเหน็ชอบโดยเร็ว  

 
4.5 คุณภาพของงาน 

ผู้ รับจ้าง จะต้องตอกเสาเข็มให้ตรงตามตําแหน่งท่ีกําหนดในแบบ ตําแหน่งของเสาเข็มจะผิดพลาดได้ไม่เกิน 
5.0 ซม. หรือเอียงได้ไม่เกิน 1:75 สําหรับเสาเข็มเด่ียวและตําแหน่งศนูย์ถ่วงของเสาเข็มกลุม่จะผิดพลาดได้ไม่เกิน 7.5 ซม.  
ระดบัของหวัเสาเข็มท่ีตอกจะต้องได้ตามท่ีระบุไว้ในแบบ หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างกําหนด ผู้ รับจ้างจะต้อง
ทํางานด้วยความระมดัระวงั มิให้เสาเข็มท่ีตอกเสร็จแล้วเอนเอียง หรือเสียศนูย์  

หากเกิดความเสียหายประการใด แก่เสาเข็มตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะเป็น 
ผู้วินิจฉยัร่วมกนัเพ่ือทําการแก้ปัญหาตามวิธีการดงันีคื้อ 

4.5.1 ปฏิเสธไม่รับรองเสาท่ีว่านัน้ แล้วดําเนินการตอกเสาเข็มซึ่งเป็นขนาด ชนิดและคุณภาพเดียวกัน 
เพิ่มเติมตามจํานวนท่ีจําเป็น เพ่ือความมัน่คงแข็งแรง และ/หรือ   

4.5.2 เปล่ียนแปลงขนาด รูปทรง และ/หรือ เหลก็เสริมของโครงสร้างสว่นท่ีต่อเน่ืองเพ่ือความมัน่คงแข็งแรง 
ค่าใช้จ่ายท่ีต้องเพิ่มขึน้เน่ืองจากการดําเนินการตามข้อ (1) และ (2) ให้เป็นภาระของผู้ รับจ้างเพียงฝ่ายเดียวนอกจากนี ้
ภายหลงัการตอกเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วทัง้หมด หากทําการขดุดินเพ่ือทําฐานราก ปรากฏว่าเสาเข็มของฐานรากไม่ครบ
จํานวน หรือ ศนูย์เสาผิดมากจนไม่อาจจะแก้ไขได้ ผู้ รับจ้างต้องรีบดําเนินการตอกเสาเข็มให้ใหม่จนครบถกูต้องตามแบบ
แปลน และให้ถือว่าคําวินิจฉัยของคณะกรรมกาาตรวจการจ้างเป็นเด็ดขาด ผู้ รับจ้างต้องปฏิบัติตามและรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องทัง้สิน้เพียงฝ่ายเดียว 

 
4.6 การตรวจสอบการรับนํา้หนักของเสาเขม็ในสนาม (ถ้ามี) 

ผู้ รับจ้าง จะต้องดําเนินการทดสอบการรับนํา้หนกัของเสาเข็มในสนาม (Pile Loading Test) ตําแหน่งของ
เสาเข็มทดสอบ (Test  pile) ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างกําหนด สว่นระเบียบวิธีการทดสอบให้ดําเนินการ
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ตามท่ีระบรุายละเอียดในแบบรูป ผู้ รับจ้างจะต้องมีวิศวกรซึ่งได้รับการอนญุาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ 
(สาขาวิศวกรรมโยธา) ทําหน้าท่ีควบคมุการทดสอบตลอดเวลา อปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีใช้ในการทดสอบจะต้องได้รับการตรวจสอบ
วา่มีความถกูต้อง และให้ถืออตัราของระยะจมของเข็มนัน้ เป็นบรรทดัฐานของเข็มชนิดนัน้ๆ ทัว่ทัง้บริเวณได้ ภายหลงัจากท่ี
ได้ผลการทดสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจการจ้างจดัทําผลการทดสอบสง่วิศวกรจํานวน 3 ชดุ ให้ผู้ออกแบบและวิศวกร
พิจารณา และหากคณะกรรมการตรวจการจ้างจะมีคําวินิจฉยัหรือสัง่การใดๆ ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัตามโดยมิได้ชกัช้า  

 
4.7 การเสร็จสิน้งานเสาเขม็ 

4.7.1 การรือ้ถอนและเคล่ือนย้าย 
 ภายหลงัจากผู้ รับจ้างได้ทําการตอกเสาเข็มและปฏิบติัอ่ืนๆ ครบถ้วนตามสญัญาจ้างแล้วให้ผู้ รับจ้าง

รือ้ถอนและเคล่ือนย้ายอปุกรณ์และสมัภาระของผู้ รับจ้างออกจากหน่วยงานภายในระยะเวลาอนัสมควร  
4.7.2 การทําความสะอาด 
 เศษวสัดท่ีุเกิดจากการทํางานเสาเข็ม เช่น เศษวสัดจุากการตดัเสาเข็ม ผู้ รับจ้างจะต้องนําไปทิง้นอก

สถานท่ีก่อสร้าง เว้นแตค่ณะกรรมการตรวจการจ้างจะกําหนดเป็นอยา่งอ่ืน 
อนึ่ง  หากเป็นท่ีปรากฏว่าผู้ รับจ้างบิดพลิว้ไม่ปฏิบติัตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 5 และ/หรือ 6 ให้คณะกรรมการ

ตรวจการจ้างมีอํานาจท่ีจะสัง่และดําเนินการเช่นวา่นัน้ให้ลลุว่งด้วยวิธีการใดๆ โดยท่ีคา่ใช้จ่ายในการดงักลา่วทัง้ปวงตกเป็น
ภาระของผู้ รับจ้างทัง้สิน้ 
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5. มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 

ขอบข่าย 
มาตรฐานนีค้รอบคลมุสําหรับโครงสร้างของสิง่ก่อสร้าง นอกจากรายการประกอบแบบเฉพาะท่ีระบเุป็นอยา่งอ่ืน 

ดงัตอ่ไปนี ้
 

5.1  ปูนซีเมนต์ 
5.1.1    ปนูซีเมนต์ท่ีใช้ในการก่อสร้างของโครงสร้างให้ใช้ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ีผลติในประเทศไทย  

และจะต้องมีคณุภาพได้ตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ท่ี มอก.15 เลม่ท่ี 1-2547 
5.1.2 ต้องเป็นปนูซีเมนต์ท่ีบรรจถุงุเรียบร้อย หรือเป็นปนูซีเมนต์ท่ีเก็บในภาชนะบรรจขุอง บริษัทผู้ผลติ 

ผลติออกจากโรงงานใหม่ๆ  (ถ้าสงสยัวา่ผลิตมานานต้องให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบก่อนนํามาใช้) 
5.1.3 ปนูซีเมนต์บรรจถุงุ จะต้องเก็บไว้บนพืน้สงูกวา่พืน้ดินอยา่งน้อย 20 ซม. ในโรงท่ีมีหลงัคาคลมุมีฝา

กัน้ฝนได้ดี 
5.1.4 ห้ามใช้ปนูซีเมนต์ท่ีเส่ือมคณุภาพโดนความชืน้ แข็งตวัจบักนัเป็นก้อนแล้ว หรือเหตอ่ืุน 
5.1.5  เม่ือจําเป็นจะต้องใช้ปนูซีเมนต์ชนิดแข็งตวัเร็วแล้ว ให้ใช้ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 ซึง่มี 

คณุภาพถกูต้องตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ท่ี มอก.15 เลม่ 1-2547 
5.1.6 สําหรับงานก่อสร้างในบริเวณท่ีดินเคม็และอยู่ริมทะเล ให้ใช้ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 5 ซึง่มี

คณุภาพถกูต้องตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ท่ี มอก.15 เลม่ 1-2547 
 

5.2  ทราย 
5.2.1 ต้องเป็นทรายนํา้จืดท่ีหยาบ คม แข็งแกร่งและสะอาดปราศจากวตัถอ่ืุนเจือปน เช่น เปลือกหอย ดิน 

เถ้าถ่าน และผกัหญ้าตา่งๆ 
5.2.2  ต้องผา่นการทดสอบคณุสมบติัตามมาตรฐานการทดสอบคอนกรีตของ ASTM C 33-82 

 
5.3  หนิ หรือ กรวด 

5.3.1 หิน กรวด ท่ีใช้ต้องแข็งแกร่ง ไมผ่ ุและสะอาดปราศจากวตัถอ่ืุนเจือปน 
5.3.2 ก่อนนําไปใช้ผสมคอนกรีตต้องร่อนเมลด็ใหญ่กว่ากําหนดออกและล้างนํา้ให้ปราศจากสิง่สกปรก

ก่อนใช้ผสม 
5.3.3 ต้องผา่นการตรวจสอบคณุสมบติัมาตรฐานการทดสอบหินและกรวด ASTM C 136-82 
 

5.4  นํา้ 
5.4.1 นํา้ท่ีใช้ผสมคอนกรีตต้องเป็นนํา้จืด ปราศจากนํา้มนั กรด ดา่ง เกลือ และสารอินทรีย์ตา่งๆ 
5.4.2 ถ้านํา้ในท่ีก่อสร้างไมดี่พอ เช่น นํา้ท่ีมีนํา้ทิง้จากโรงงานอตุสาหกรรมเจือปนอยู่ คณะกรรมการตรวจ

การจ้างอาจสัง่ให้นํานํา้สะอาดท่ีอ่ืนมาใช้ได้ 
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5.5 คอนกรีต 
5.5.1 สว่นผสมและกําลงัคอนกรีต 

 คอนกรีตท่ีใช้ในงานคอนกรีตเสริมเหลก็มี 4 ชนิด คือ 
1) ค 0 คอนกรีตชนิดทนแรงอดัต่ํามาก 
2) ค 1 คอนกรีตชนิดทนแรงอดัต่ํา 
3) ค 2 คอนกรีตชนิดทนแรงอดัปานกลาง 
4) ค 3 คอนกรีตชนิดแรงอดัสงู 
สว่นผสมของคอนกรีตทัง้ส่ีชนิดนี ้ ขึน้อยู่กบัคณุภาพของหินและทรายท่ีนํามาใช้  ในการนีผู้้ รับจ้าง

จะต้องเป็นฝ่ายทดลองทําส่วนผสมขึน้มาเอง   โดยร่วมปรึกษากับคณะกรรมการตรวจการจ้างถึงส่วนผสมท่ีเหมาะกับ 
คณุภาพของวสัดเุป็นคราวๆ ไป การทดลองหาส่วนผสมจะต้องทําล่วงหน้า ก่อนงานใช้คอนกรีตจริงๆ  ในระยะเวลาอนั 
สมควร และจะต้องแจ้งถึงอัตราส่วนผสมท่ีผ่านการทดลองและตัดสินใจใช้ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบก่อน  
อย่างไรก็ดีการแจ้งส่วนผสมให้ทราบนีไ้ม่เป็นการทําให้ผู้ รับจ้างพ้นภาระความรับผิดชอบในเร่ืองคอนกรีตไม่ได้กําลงัตาม
ต้องการ 

คอนกรีตทัง้ 4 ชนิดนีจ้ะต้องมีคุณสมบัตติามตารางข้างล่างนี ้
 
ชนิดคอนกรีต จาํนวนซีเมนต์ที่ใช้ต่อคอนกรีต 1 

ลบ.ม.เป็น กก.จะต้องไม่น้อยกว่า 
ขนาดหนิใหญ่ที่สุด 

(มม.) 
แรงอัดประลัยตํ่าสุดของแท่ง
คอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาด 
Dia15 ซ.ม.สูง 30 อายุ 28 วัน 

(กก./ตร.ซม.) 
ค 0 300 40 180 
ค 1 350 40 240 
ค 2 375 40 280 
ค 3 400 40 320 

 
การเลือกสว่นผสมให้ถือหลกัดงันี ้
ปริมาณซีเมนต์ให้มีเพียงให้ได้กําลงัตามต้องการ และมีความคลอ่งตวัในการเท (Workability) 

เพียงพอปริมาณนํา้ให้มีน้อยท่ีสดุเพียงเพ่ือให้คอนกรีตมีความข้นพอเหมาะไมเ่หลวเกินไป สว่นผสมต้องสม่ําเสมอเพ่ือให้
ได้กําลงัท่ีแน่นอนโดยตลอดและการผสมนีใ้ห้ใช้ผสมโดยเทียบนํา้หนกั 

ในกรณีท่ีจะใช้คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) สว่นผสมของคอนกรีตยอมให้ 
เปล่ียนแปลงได้บ้างทัง้นีข้ึน้อยูก่บับริษัทผู้ผลติ แตค่า่แรงอดัต่ําสดุของแทง่คอนกรีตรูปทรงกระบอก ขนาด Dia15 ซม. สงู 
30 ซม.  จะต้องมีคา่ไมน้่อยกวา่คา่ท่ีกําหนดก่อนท่ีจะนํามาใช้ จะต้องสง่รายการคํานวณสว่นผสม และการทดสอบค่า
แรงอดัต่ําสดุ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเหน็ชอบอีกทัง้คอนกรีตผสมเสร็จท่ีจะใช้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมท่ี มอก.213-2520 
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5.5.2 การผสมคอนกรีต 
การผสมคอนกรีตต้องผสมด้วยเคร่ืองเสมอไป การผสมคอนกรีตแตล่ะครัง้ให้ผสมด้วยวสัดตุามท่ี

กําหนดให้ในข้อ 1, 2, 3 และ 4  โดยใช้อตัราสว่นปนูซีเมนต์เป็นกิโลกรัมสว่นผสมอ่ืน ใช้เป็นลิตร  การผสมด้วยเคร่ืองใน
ครัง้หนึง่ๆ  ต้องให้เคร่ืองผสมคอนกรีตหมนุอยา่งน้อย 2 นาที เพ่ือให้วสัดไุด้เคล้ากนัเป็นเนือ้เดียวกนั 

5.5.3 การเทคอนกรีต 
1) ผู้ รับจ้างต้องตรวจดแูบบหลอ่ และการวางเหลก็เสริมมัน่คงและถกูต้องตามแบบรายละเอียด 

พร้อมทัง้ทําความสะอาด ให้ปราศจากเศษวสัดท่ีุอยูใ่นแบบท่ีจะเทและอดุรอยร่ัวตา่งๆ เพ่ือมิให้นํา้ปนูหนีออก เม่ือเสร็จ
เรียบร้อยแล้วและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคมุงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
แล้วจงึจะทําการเทคอนกรีตได้  

2)  การเทคอนกรีตทัว่ไป ต้องเทเป็นชัน้ๆ หนาไมเ่กิน 15 ซม. สําหรับผนงั และเสาท่ีสงูให้เทเป็น
ชัน้ๆ ชัน้หนึง่ๆ หนาไมเ่กิน 45 ซม.  และระยะท่ีสงูจะเทคอนกรีตแตล่ะครัง้ต้องไมเ่กิน 2.50 เมตร แตล่ะชัน้ให้ใช้หวั
สัน่สะเทือนแหย่ทกุครัง้ไป เพ่ือให้คอนกรีตแน่นตวัปราศจากโพรง การใช้เคร่ืองสัน่สะเทือน ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาผู้ ท่ีมี
ความรู้ความชํานาญในการใช้หวัสัน่สะเทือนโดยเฉพาะมาปฏิบติังานทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัการแยกตวัของคอนกรีตอนัจะทําให้
คอนกรีตได้กําลงัไมเ่ทา่ท่ีกําหนดไว้ 

3) คอนกรีตท่ีผสมแล้วต้องรีบนําไปเทลงในแบบโดยเร็วก่อนท่ีคอนกรีตนัน้จะแข็งตวั (ไมค่วรเกิน 
45 นาที) และต้องระมดัระวงัมิให้เหลก็เสริมเคล่ือนหรือเปล่ียนไปจากตําแหน่งเดิม 

4) ถ้าหากเทคอนกรีตสว่นหนึง่สว่นใดไมเ่สร็จในเวลาท่ีกําหนด แล้วต้องหยดุเทคอนกรีตตามท่ี
คณะกรรมการตรวจการจ้างกําหนดหรือตามตําแหน่ง ดงันี ้

4.1) สําหรับเสาให้หยดุเทท่ีระดบัไมเ่กิน 5 ซม. ต่ําจากท้องคานหวัเสา 
4.2) สําหรับคานให้หยดุเทท่ีกลางคาน โดยใช้ไม้กัน้ตัง้ฉากในกรณีท่ีคานซอยตดักบัคาน

หลกัตรงบริเวณกึง่กลางช่วงให้เล่ือนรอยตอ่ในคานออกไปอีกระยะ 1 เทา่ของความลกึของคานหลกั 
4.3) สําหรับพืน้ให้หยดุเทท่ีกลางแผน่โดยใช้ไม้กัน้ตัง้ฉาก เม่ือจะเทคอนกรีตตอ่ให้กระเทาะ

หน้าคอนกรีตเก่าแล้วแปรงด้วยแปรงลวดราดนํา้ให้เปียกแตไ่มใ่ห้มีนํา้ขงั แล้วราดด้วยนํา้ปนูซีเมนต์ ก่อนเทคอนกรีตใหม่
ทนัที ในกรณีท่ีเป็นการเทพืน้กนัสาดหลงัคา คสล. หรือสว่นท่ีต้องการป้องกนัการร่ัวซมึผู้ รับจ้างควรใช้แผน่ยางตอ่คอนกรีต 
(Water Stop) ในการป้องกนัการร่ัวซมึแต่ต้องเสนอตวัอยา่งวสัด ุ และวิธีการตอ่คณะกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือการ 
ตรวจสอบก่อนใช้งาน 

5) ในการเทคอนกรีตจะต้องทํา Slump Test ทกุครัง้ท่ีเปล่ียนอตัราสว่นผสมของนํา้กบัปนูซีเมนต์ 
หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้างเหน็วา่คอนกรีตข้นหรือเหลวเกินไป วิธีทํา Slump Test 
และระยะการยบุตวัของคอนกรีตจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ท่ี มอก.  213-2520 

6) ในการเทคอนกรีต ถ้ามีการเทคอนกรีตตอ่เน่ืองน้อยกวา่ 30 ลกูบาศก์เมตร/ครัง้ ให้เทโดยใช้
เครน หรือ pumpcrete แตถ้่าเกิน 30 ลกูบาศก์เมตร/ครัง้ ให้เทด้วย pump crete เทา่นัน้ 

7) ในระหวา่งการเทคอนกรีต ถ้าอณุหภมิูต่ํากวา่ 4 องศาเซลเซียส หรือมากกวา่ 35 องศา
เซลเซียส จะต้องจดบนัทกึอณุหภมิู ขณะเทคอนกรีต และเก็บผลการบนัทกึไว้ไม่ต่ํากวา่ 2 ปี 
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5.5.4 การบม่คอนกรีต 
 เม่ือเทคอนกรีตเสร็จแล้ว  ในระหวา่งท่ีคอนกรีตยงัไมแ่ข็งตวั   ต้องปกคลมุมิให้ถกูแสงแดด  กระแส

ลมร้อน  ต้องป้องกนัมิให้คอนกรีตได้รับความกระทบกระเทือน และเม่ือพ้นระยะเวลา 24 ชัว่โมง หรือเม่ือคอนกรีตแข็งตวั
แล้ว ต้องจดัการบม่ให้คอนกรีตชุ่มนํา้อยูต่ลอดเวลาตอ่เน่ืองกนัไมน้่อยกวา่ 7 วนั ด้วยการให้กระสอบชุ่มนํา้คลมุหรือด้วย
การขงันํา้ในระหวา่งการบม่คอนกรีต ถ้าอณุหภมิูต่ํากวา่ 4 องศาเซลเซียส หรือมากกวา่ 35 องศาเซลเซียส จะต้องจด
บนัทกึอณุหภมิูขณะบม่คอนกรีตและเก็บผลการบนัทกึไว้ไมต่ํ่ากวา่ 2 ปี 

5.5.5 การแตง่ผิวคอนกรีต 
1) เม่ือถอดแบบออกแล้ว ถ้ามีรูหรือผิวหน้าคอนกรีตขรุขระให้แต่งผิวให้เรียบเสมอผิวทัว่ไปสว่นท่ี

เป็นรู ใช้ปนูซีเมนต์กบัทรายผสมนํา้ตามอตัราสว่นท่ีใช้ผสมคอนกรีต แต่งให้ผิวหน้าเรียบแต่ถ้าปรากฏว่าเนือ้คอนกรีตสว่น
ใดมีลกัษณะเป็นรูพรุนด้วยรังผึง้หรือเป็นโพรงลกึจะต้องสกดัเนือ้นัน้ออกแล้วเทคอนกรีตส่วนนัน้ใหม่แต่ถ้าปรากฏว่าเนือ้
คอนกรีตส่วนนัน้เป็นส่วนหนึ่งท่ีสําคญัของโครงสร้าง ผู้ รับจ้างจะต้องทบุส่วนของโครงสร้างนัน้ทิง้ทัง้หมด หรือทบุเฉพาะ
สว่นนัน้ทิง้แล้วทําการเทคอนกรีตท่ีผสมด้วยตวัประสานใหม ่ทัง้นีใ้ห้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

2) เม่ือต้องการจะฉาบปนูทบัผิวหน้าคอนกรีต ให้กะเทาะผิวคอนกรีตให้ขรุขระตลอดโดยทัว่ ราด
นํา้ให้ชืน้แล้วจงึฉาบปนู เม่ือฉาบปนูเสร็จแล้วให้ดําเนินการบ่มผิวดงัท่ี กําหนดไว้ในข้อ 6.5.4 

3) การฉาบปนูภายในของผิวคอนกรีตท่ีจะใช้ขงันํา้ ต้องฉาบปนูผสมนํา้ยากนัซมึแล้วขดัมนัผิวให้
เรียบ แตถ้่าผู้ รับจ้างไมข่ดัมนัผิวจะต้องทาทบัด้วยนํา้ยากนัซมึอีกชัน้หนึง่สว่นผิวคอนกรีตภายนอกให้ฉาบปนูตกแตง่ให้
เรียบร้อย หรือตามท่ีได้ระบไุว้ในแบบรายละเอียด 

5.5.6 การหลอ่ตวัอยา่งคอนกรีตและการทดสอบ 
1) เพ่ือเป็นการตรวจคณุภาพของคอนกรีตวา่ดีพอหรือไม ่ ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้จดัหาแบบเหลก็

มาตรฐานมาหลอ่ตวัอยา่งคอนกรีตขนาด Dia 15 ซม.สงู 30 ซม. ตอ่หน้าคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยเก็บตวัอยา่ง
คอนกรีตในหน้างานนัน้ 

2) แทง่คอนกรีตทดสอบแตล่ะตวัอย่างให้ลงวนัท่ี เดือน ปี และสว่นผสมคอนกรีต ขณะท่ีการเก็บ
ไว้ให้ชดัเจน เม่ือตวัอยา่งคอนกรีตมีอาย ุ 24 ชัว่โมงแล้ว ให้เปิดแบบนําตวัอยา่งคอนกรีตไปบํารุงรักษา การทดสอบ
คอนกรีตตวัอยา่ง จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ท่ี มอก.409-2525 

3) การเก็บตวัอยา่งคอนกรีตท่ีจะทดสอบให้เก็บทกุวนั เม่ือมีการเทคอนกรีตและอยา่งน้อยต้อง
เก็บ 3 ก้อน โดยให้ทําการเก็บดงันี ้

3.1) เก็บเม่ือหลอ่คอนกรีตแตล่ะสว่นของโครงสร้าง เช่น เสา คาน และพืน้ ฯลฯ 
3.2) เก็บทกุครัง้ท่ีมีการเทคอนกรีตทกุๆ 50 ลกูบาศก์เมตรและเศษของ 50 ลกูบาศก์เมตร 
3.3) เก็บทกุครัง้เม่ือมีการเปล่ียนแปลงแหลง่ทราย หิน หรือกรวด 
3.4)   สําหรับคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) การเก็บให้เก็บท่ีปาก กลาง 

และก้นโม ่
4) ผลเฉล่ียของคา่แรงอดัประลยัของแทง่คอนกรีตรูปทรงกระบอก 3 ก้อน จะต้องมีคา่ไมต่ํ่ากวา่

คา่แรงอดัประลยัท่ีได้กําหนดไว้ในแบบรายละเอียดและคา่แรงอดัประลยัของตวัอยา่งคอนกรีตทดสอบท่ีมีคา่น้อยท่ีสดุ 
จะต้องมีคา่ไมต่ํ่ากวา่ 85% ของคา่แรงอดัสงูสดุท่ีได้กําหนดไว้ 



โครงการปรับปรุงรอบสระนํา้ หน้าอาคาร 1, 2 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา FEC/W/2018-03 

Doc. No.   :  FEC/ARU21/SP-S/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  งานโครงสร้างโยธาและกําแพงกนัดิน Page  5-5/7        

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

5) หากปรากฏวา่ คา่แรงอดัประลยัของผลการทดลองดงัท่ีได้กลา่วมาแล้ว มีคา่แรงอดัสงูสดุ 
ต่ํากวา่ท่ีได้กําหนดไว้ในข้อ (4) ผู้ รับจ้างต้องสกดัหรือรือ้สว่นท่ีเทคอนกรีตไปแล้วนัน้ออกเสียทนัทีแล้วจดัการหลอ่ใหมโ่ดย
ใช้คอนกรีตซึง่มีคณุภาพได้แรงอดัประลยัไมต่ํ่ากวา่ท่ีกําหนดไว้ในแบบรายละเอียด หรือมิฉะนัน้ ผู้ รับจ้างจะต้องทดสอบ
การรับนํา้หนกัของโครงสร้างสว่นนัน้โดยใช้นํา้หนกับรรทกุไมน้่อยกว่า 2 เทา่ ของนํา้หนกับรรทกุท่ีได้ออกแบบไว้ แตอ่ย่างไร 
ก็ตามทัง้หมดนีใ้ห้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้างความเสียหายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากการหลอ่คอนกรีต
ใหมห่รือการทดสอบการรับนํา้หนกัของโครงสร้างนี ้ ผู้ รับจ้างเป็นผู้ รับผิดชอบเองทัง้สิน้จะคิดมลูคา่เพิ่มเติมแตอ่ยา่งใด
อยา่งหนึง่จากคณะกรรมการตรวจการจ้างไมไ่ด้ 

6) การทดสอบหาค่าแรงอดัประลยัของตวัอยา่งคอนกรีตทดสอบนัน้ ผู้ รับจ้างจะต้องสง่มาให้
วิศวกรของคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้ กําหนดวา่จะให้สว่นราชการหรือบริษัทใดเป็นผู้ ทําการทดสอบโดยค่าใช้จ่าย
ในการนีผู้้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกเองทัง้สิน้ 

 
        5.6  การป้องกันการซมึ 
                   5.6.1     คอนกรีตกนัซมึ 
  ในสว่นของโครงสร้างท่ีต้องการป้องกนัความชืน้ซมึผา่น อาทิเช่น  ถงัเก็บนํา้คอนกรีตเสริมเหลก็ ถงั
บําบดันํา้เสียคอนกรีตเสริมเหลก็  สระวา่ยนํา้ พืน้ดาดฟ้าคอนกรีตเสริมเหลก็ อาคารชัน้ใต้ดิน   เป็นต้น คอนกรีตกนัซมึต้อง
ได้รับการตรวจสอบคณุภาพ จากกรรมการตรวจการจ้างก่อนนํามาใช้ 
 5.6.2     วสัดกุนัซมึ 

   ในการก่อสร้างอาคารชัน้ใต้ดิน  ถงัเก็บนํา้ใต้ดิน หรือ พืน้ชัน้ดาดฟ้าท่ีระบใุห้มีวสัดกุนัซมึ  หากไม่
กําหนดในแบบ ทางผู้ รับจ้างต้องจดัหาและทําการปแูผน่วสัดสุงัเคราะห์ปกูนัซมึประเภท Polyvinyl Chloride Waterproof 
Membrane ในบริเวณท่ีต้องการป้องกนันํา้ซมึผ่าน โดยมีขัน้ตอนการติดตัง้ดงัต่อไปนี ้

ก. ทําความสะอาดเตรียมพืน้ผิวท่ีทําการติดตัง้ให้สะอาดและเรียบ ปราศจากขีป้นู หลมุ หากพบ
สภาพดงักลา่วให้ทําการซอ่มแซมให้เรียบร้อย ก่อนทําการติดตัง้ให้ทําความสะอาดพืน้ผิวไมใ่ห้มีก้อนกรวด เมด็ทราย 

ข. จะต้องทําการปรับระดบัและแต่งพืน้ ค.ส.ล. ไม่ให้มีนํา้ขังและดูราบเรียบสวยงามตามความ
เหมาะสม เม่ือปแูผน่วสัดกุนัซมึแล้วต้องแนบสนิทกบัพืน้ ค.ส.ล. หากจําเป็นต้องปรับระดบัให้ใช้วสัดท่ีุมีคณุสมบติัประเภท
ซีเมนต์พิเศษปรับระดบัสําเร็จรูป (Pre-Bag Leveling Mortar) ท่ีมีแรงยึดเกาะและรับกําลงัได้ดี ไม่มีส่วนผสมของแคล 
เซ่ียมคลอไรด์ โดยมีคณุสมบติัดงันี ้

  Compressive Strength   250 ksc. ท่ี 7 วนั 

  Walk on time    16 ชัว่โมง 
โดยใช้นํา้ยาประสานคอนกรีตประเภท Acrylic Bonding Agent ทาท่ีผิวคอนกรีตให้ทัว่บริเวณก่อนการ

เทปนูปรับระดบั 
ค. หากตรวจพบพืน้ ค.ส.ล. มีรอยแตกร้าวขนาดความกว้างน้อยกวา่ 0.20 มม. ให้ทําความสะอาดจน

ปราศจากคราบสกปรก ฝุ่ นละออง คราบไขมนัหรือตะไคร่นํา้อ่ืนๆ ท่ีจะไม่กระทบต่อคณุสมบติัของแผ่นกนัซึมท่ีใช้ ให้ทําการ
ซีลรอยแตกร้าวทัง้หมดด้วยวสัดกุนัร่ัวซมึประเภท Elastic Polyurethane Sealant ปรับระดบันํา้ให้มีการไหลและระบายนํา้ได้ดี 
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ง. หากมีอปุกรณ์ติดตัง้ตา่งๆ บนพืน้ดาดฟ้าอาคาร เช่น เคร่ืองทําความเย็น เสาอปุกรณ์ไฟฟ้าและ
ส่ือสาร แท่นรองท่อนํา้หรืออ่ืนๆ ให้ทําการหล่อฐานคอนกรีตของอปุกรณ์ดงักล่าว โดยขนาดขึน้อยู่กับขนาดของอปุกรณ์ 
ความหนาแทน่คอนกรีตประมาณ 10 – 15 ซม. 

หมายเหต ุ การหล่อฐานคอนกรีตหรือปรับระดับพืน้คอนกรีตนัน้ จําเป็นจะต้องใช้สารเคมี 
Acrylic Bonding Agent ผสมในปนูทรายเพ่ือช่วยให้การยดึตวัระหวา่งเนือ้คอนกรีตเก่าและคอนกรีตใหม ่

จ. ผู้ รับจ้าง ต้องทําความสะอาดหน้างาน ขนย้ายเศษวสัดุออกจากบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ก่อนสง่มอบงาน 

ฉ. ผู้ รับจ้างจะต้องรับประกนัผลงานในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นบัจากวนัส่งมอบงานและหาก
ปรากฏในภายหลงัว่าบกพร่องอนัเน่ืองมาจากวสัดหุรือฝีมือในการดําเนินการ ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ี
ปรากฏทกุประการโดยไมมี่ข้อแม้ใด 
 
 
 

                 
 
                     รูปท่ี 5.6.1 แสดงการปวูสัดกุนัซมึสําหรับถงัเก็บนํา้ใต้ดิน, สระวา่ยนํา้, อาคารใต้ดิน 
 
 
 

                           
                                                    รูปท่ี 5.6.2 แสดงการปวูสัดกุนัซมึสําหรับพืน้ชัน้ดาดฟ้า 
 
 

คอนกรีตบลอ็กหนา 7 cm. 

วสัดุกนัซึม 
ภายในฉาบเรียบ 

คอนกรีตกนัซึม 

คอนกรีตหยาบ 

คอนกรีตเททบัหนา้ 
วสัดุกนัซึม 
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 5.6.3  แผน่ยางกนันํา้ (Water Stop) 
  รูปร่างและขนาดของแผ่นยางกันนํา้ต้องเป็นไปตามท่ีกําหนดในแบบ วัสดุท่ีใช้ต้องผลิตจากยาง
ธรรมชาติ หรือยางสงัเคราะห์ท่ีมีความเหมาะสม จะต้องมีใบรับรองการทดสอบความสามารถในการกนันํา้ได้จากสถาบนัท่ี
เช่ือถือได้   
 

5.7 แบบหล่อ 
5.7.1) แบบหลอ่ต้องทําจากวสัดแุข็งแรง ไมผ่ ุ ไมค่ดงอเช่น เหลก็ ไม้ เป็นต้นแบบหลอ่และนัง่ร้านรองรับ

คอนกรีตเหลวจะต้องมัน่คงแข็งแรงเพียงพอสามารถรับนํา้หนกัและแรงสัน่สะเทือน เม่ือใช้เคร่ืองเขยา่คอนกรีตได้โดยไม่
ทรุดตวัหรือแอน่ตวัจนเสียระดบัหรือ แนวหากเกิดการเสียระดบัหรือแนวผิดขนาดจนเหน็วา่จะเกิดผลเสียหาย ผู้ รับจ้าง
จะต้องทบุทําลายชิน้สว่นนัน้ทัง้ชัน้  แล้วหลอ่ใหม่ให้ถกูต้อง    โดยจะคิดมลูคา่เพิ่มเติมอยา่งใด อยา่งหนึง่จาก
คณะกรรมการตรวจการจ้างไมไ่ด้ ทัง้นีไ้มไ่ด้ทําให้ผู้ รับจ้างพ้นความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีอาจจะเกิดจากการ
ทบุทําลายชิน้สว่นนัน้ๆ 

5.7.2)  แบบหลอ่ต้องประกอบแบบให้แน่นหนา และต้องยดึคํา้ยนัแบบ มิให้เคล่ือนท่ีได้ต้องเข้าแบบให้สนิท
เพ่ือกนัมิให้นํา้ปนูร่ัวและผิวด้านในของแบบท่ีถกูกบัคอนกรีตต้องเรียบล้างให้สะอาดแล้วทานํา้มนัก่อนลงมือเทคอนกรีต
เสมอ 

5.7.3)  แบบหลอ่จะถอดออกไมไ่ด้จนกวา่จะได้กําหนด การถอดแบบต้องไมใ่ห้คอนกรีตได้รับความกระทบ 
กระเทือน และให้ถือกําหนดเวลาการถอดแบบ ดงัตอ่ไปนี ้

 แบบข้างเสา คาน  กําแพง ฐานราก     2   วนั 
 แบบหลอ่ท้องพืน้  14  วนั 
 แบบหลอ่ท้องคาน   21   วนั 

ทัง้นีใ้ห้ยกเว้นในกรณีท่ี ใช้ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดแข็งตวัเร็ว ซึง่ให้ถือกําหนดถอดแบบได้ทัง้หมด 
เม่ือคอนกรีตมีอายคุรบ 7 วนั 

5.7.4) ห้ามขึน้ไปทําการก่อสร้าง บนแบบหลอ่ของสว่นก่อสร้างท่ีเทคอนกรีตแล้ว จนกวา่จะพ้น 48 ชัว่โมง 
หลงัจากเทคอนกรีตครัง้สดุท้ายในแบบหลอ่สว่นนัน้ 

5.7.5) แบบหลอ่ท่ีรือ้ออกแล้ว ก่อนท่ีจะนํามาใช้ใหม่ จะต้องทําความสะอาดและตกแต่งพร้อมทัง้ทานํา้มนั
ให้เรียบร้อยเสียก่อน จงึจะนําไปใช้อีกได้ 
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6.  มาตรฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีต 
 

ขอบข่าย 
มาตรฐานงานเหลก็เสริมคอนกรีตนี ้ครอบคลมุสําหรับงานคอนกรีตทัว่ไปทัง้หมด ยกเว้นงานคอนกรีตอดัแรง 

 
6.1  เหลก็เส้นเสริมคอนกรีต 

เหลก็เส้นเสริมคอนกรีตต้องเป็นเหลก็เส้นใหมท่ี่ไมเ่คยใช้งานมาก่อน ต้องมีผิวสะอาดไมมี่สนิมกร่อนไมเ่ปือ้น  
นํา้มนั ไมมี่รอยแตกร้าว และต้องมีคณุสมบติั ดงัตอ่ไปนี ้

6.1.1 เหลก็เส้นกลม (Plain Round Bar) 

1) แรงเค้นดงึสงูสดุ (Maximum Tensile Stress) ต้องมีคา่ไมน้่อยกวา่ 3,900 กก./  ซม.2 

2) แรงเค้นท่ีจดุยืน (Yield Stress) ต้องมีคา่ไมน้่อยกวา่ 2,400 กก./ซม2 
3) ความยืด (Elongation) ต้องมีค่าไมน้่อยกวา่ 21% ในช่วงความยาว 5 เทา่ของขนาดเส้นผา่ 

ศนูย์กลางของเหลก็เส้นนัน้ 
4) คณุสมบติัอ่ืน ๆ ตรงตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก.20-2543 

6.1.2   เหลก็เส้นข้ออ้อย (Deformed Bar) 
  
Grade  Yield 

Stress 
(MPa) 

Tensile Stress 
(MPa) 

Elongation 
5D% (min.) 

Cold Bend Test 
 

    Bending Angle Diameter of bends 

SD 30   295 480 17 180 4 เทา่ของ Nominal Dia. 
SD 40   390 560 15 180 4 เทา่ของ Nominal Dia. 
 
หมายเหตุ D    = เส้นผา่ศนูย์กลาง 
   คณุสมบติัอ่ืนๆ ตรงตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก. 24-2548 
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6.2 ความคลาดเคล่ือนที่ยอมให้ 
 6.2.1 สําหรับเหลก็เส้นกลม 

ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้สําหรับเหลก็เส้นกลมเส้นผา่ศนูย์กลางของเหลก็เส้นกลม 
 
หมายเลขขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 

(มลิลเิมตร) 
ความคลาดเคล่ือนที่ยอม
ให้ไม่เกนิกว่า (มลิลเิมตร) 

ผลต่างของเส้นผ่าศูนย์กลาง
วัด ณ ตาํแหน่งเดียวกันไม่

เกนิกว่า(มลิลเิมตร) 

RB 6 - RB 15 6 - 15 + , - 0.4 0.64 
RB 19 - RB 25 19 - 15 + , - 0.5 0.80 
RB 28 - RB 34 28 - 34 + , - 0.6 0.96 

หมายเหตุ RB = Round Bar 
 

6.2.2 สําหรับเหลก็เส้นข้ออ้อย 
1) ขนาดระบขุองเส้นผา่ศนูย์กลางของเหลก็เส้นข้ออ้อย หาได้จากสตูร 

D = 12.73 (w)1/2 
D = คือเส้นผา่ศนูย์กลาง เป็นมิลลิเมตร 
w = คือ นํา้หนกัของเหลก็เป็นกิโลกรัมตอ่ความยาว 1 เมตร 

2) ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ สําหรับเส้นผา่ศนูย์กลางของเหลก็เส้นข้ออ้อย 
 

หมายเลขขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง (มลิลเิมตร) ความคลาดเคล่ือนที่ยอมให้ไม่
เกนิกว่า (มลิลเิมตร) 

DB 10 -   16 10 - 16 0.4 
DB 20 -   25 20 - 25 0.5 
DB 28 -   32 28 - 32 0.6 

หมายเหต ุ DB = Deformed Bar (เหลก็เส้นข้ออ้อย) 
 
 6.3 การเกบ็วัสดุ 

6.3.1 เหลก็เส้นท่ีนํามาใช้ในงานก่อสร้างจะต้องเก็บไว้ในท่ีมีหลงัคาคลมุ และมีฝากําบงัฝนทัง้หมดจะต้อง
เก็บไว้เหนือพืน้ดินไมน้่อยกวา่ 20 ซม. 

6.3.2 เหลก็เส้นท่ีนําใช้งานจะต้องแยกเก็บไว้เป็นพวกๆ โดยมีป้ายบอกชนิดและขนาดไว้อยา่งชดัเจน 
 

6.4 การดัดเหลก็เส้น 
6.4.1 ห้ามดดัเหลก็เส้น โดยวิธีเผาให้ร้อน 
6.4.2 การดดัเหลก็เส้น เป็นไปตามมาตรฐานของ ASTM 
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6.4.3 การดดัเหลก็กล้า ความลาดเอียงของเหลก็คอม้า นอกจากระบไุว้ในแบบรูปรายละเอียด จะต้องดดั
เอียงเป็นมมุ 45 องศา ทัง้หมด การดดัโค้งตรงมมุ ต้องใช้รัศมีภายในเทา่กบั 6 เทา่   ของขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางของ
เหลก็เส้นนัน้ 

 
6.5 การต่อเหลก็เสริม 

6.5.1 เหลก็เสริมของคาน – พืน้ นอกจากท่ีเป็นคานย่ืน หรือพืน้ท่ีระบไุว้ในแบบแปลนจะต้องตอ่ในตําแหน่ง
ดงัตอ่ไปนี ้

เหลก็ลา่งของคาน - พืน้ ให้ตอ่ตรงบริเวณหวัเสาหรือหวัคาน 
เหลก็บนของคาน - พืน้ ให้ตอ่ตรงบริเวณกลางคาน - พืน้ 
สําหรับเหลก็เสาให้ตอ่ตรงจดุหลงัพืน้ เป็นไปตามแบบมาตรฐานการดดัและการต่อเหลก็เส้น 

6.5.2 รอยตอ่ของเหลก็เสริมแต่ละเส้นท่ีอยูข้่างเคียงต้องไมอ่ยูใ่นแนวเดียวกนัและควรเหล่ือมกนัประมาณ 
1.00 เมตร หากไมจํ่าเป็นจริงๆ แล้วห้ามตอ่เหลก็ 

6.5.3 การตอ่เหลก็อาจทําได้หลายวิธี คือ 
1) ในการตอ่เหลก็แบบวางทางเหล่ือมกนั ให้วางทาบโดยเหล่ือมกนัมีระยะยาวเทา่กบั 40 เทา่

ของเส้นผา่ศนูย์กลางของเส้นเหลก็นัน้  
2) การตอ่โดยวิธีการเช่ือมด้วยไฟฟ้า 

2.1) ไฟฟ้าท่ีใช้เช่ือมต้องมีกําลงัแรงสงูพอ การตอ่ให้เช่ือมแบบชน (Butt Weld) และจะต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานของการเช่ือมเหลก็ทกุประการ เม่ือเช่ือมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วรอยตอ่จะต้องรับแรงเค้นดงึ (Tensile 
Stress) จะได้ไมน้่อยกวา่ 1.25   เทา่ของแรงเค้นดงึของเหลก็เส้น ตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อ 1 

2.2) การเช่ือมตอ่เหลก็เส้นให้ปฏิบติัดงันี ้
2.2.1) ตดัปลายเหลก็ทัง้สองทอ่นท่ีจะนํามาเช่ือมให้เอียงลาดตามแบบ    การเช่ือม 

ตอ่เหลก็ด้วยไฟฟ้า 
2.2.2) ทําความสะอาดปลายเหลก็ท่ีตดัแล้วนํามาวางให้ได้แนวหรือได้ ศนูย์และมี

ระยะหา่งได้ตามแบบมาตรฐานการเช่ือมตอ่เหลก็ด้วยไฟฟ้า 
2.2.3) ทําการเช่ือมเป็นขัน้หรือแนวภายหลงัการเช่ือมแนวหนึง่หรือชัน้หนึง่ๆ แล้ว

จะต้องเคาะเอาขีเ้หลก็หุ้มแนวหรือชัน้นัน้ๆ ออกทกุครัง้ไปปฏิบติัดงันีเ้ร่ือยไปจนเช่ือมได้ความหนาเตม็ตามกําหนด 
2.2.4) สําหรับเหลก็ขนาดเลก็ตัง้แตเ่ส้นผา่ศนูย์กลาง 9 มิลลเิมตร ลงมาให้เช่ือม

โดยการตดัปลายเหลก็ตรง 
 

6.6 การเกบ็เหลก็เส้นตัวอย่างเพ่ือการทดลอง 
6.6.1 ผู้ รับจ้างจะต้องตดัเหลก็เส้นทกุๆ ขนาด ขนาดหนึง่ไมน้่อยกว่า 5 ทอ่นยาวทอ่นละไมน้่อยกวา่  

1.00 เมตร 
6.6.2 การเก็บเหล็กเส้นตัวอย่างจะต้องเก็บจากกองเหล็กท่ีอยู่ในสถานท่ีก่อสร้าง และจะต้องเก็บ

เหลก็เส้นตวัอยา่งตอ่หน้าคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
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6.6.3 เม่ือเก็บเหลก็เส้นตวัอยา่งได้เรียบร้อยแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องนําสง่มายงัคณะกรรมการตรวจการจ้าง
เพ่ือทําการทดสอบคณุภาพ ซึง่วิศวกรจะเป็นผู้ กําหนดให้วา่จะให้สว่นราชการหรือบริษัทเอกชนใดเป็นผู้ทดสอบ โดยท่ีคา่ 
ใช้จ่ายในการทดสอบผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกเองทัง้สิน้ 

6.6.4 คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการนําสง่ และทดสอบคณุภาพของเหลก็เส้นตวัอยา่ง ตลอดจนคา่ธรรมเนียม
ตา่งๆ ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกเองทัง้สิน้ 

6.6.5 ถ้าปรากฏว่าเหล็กเส้นตวัอย่างท่ีนําไปทดสอบนัน้ มีคณุภาพต่ํากว่าคณุภาพของเหล็กเส้นท่ีได้ระบุ
ไว้ในข้อ 1 แล้ว การท่ีจะนําเหล็กเส้นกองท่ีเก็บเหล็กตวัอย่างนัน้มาใช้งานได้หรือไม่อย่างไร ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ท่ีจะให้ผู้ รับจ้างจัดหาเหล็กเส้นท่ีมีคุณภาพได้ตามข้อท่ีกําหนดมาเปล่ียนให้ใหม่ หรือเพิ่ม
จํานวนเหลก็เสริมให้มากขึน้ โดยท่ีผู้ รับจ้างจะคิดเงินเพิ่มไมไ่ด้ 
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7.  งานแบบหล่อและคํา้ยัน CONCRETE FORMWORK 
 
 7.1 ทั่วไป 
  7.1.1 “กรณีทัว่ไปและกรณีพิเศษ” ท่ีระบไุว้ในภาคอ่ืน (ถ้ามี) ให้นํามาใช้กบัหมวดนีด้้วย 
 
 7.2 การคาํนวณออกแบบ 
  7.2.1 การวิเคราะห์ 
   ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นฝ่ายคํานวณออกแบบงานแบบหล่อ โดยต้องคํานึงถึงการโก่งตัวขององค์
อาคารตา่งๆ อยา่งระมดัระวงั และต้องได้รับอนมุติัจากวิศวกรผู้ควบคมุงานก่อน จงึจะนําไปใช้ก่อสร้างได้ 
  7.2.2 คํา้ยนั 
   1) เม่ือใช้คํา้ยนั การต่อ หรือวิธีการคํา้ยันซึ่งมีการจดทะเบียนสิทธิบตัรไว้จะต้องปฏิบติัตาม
ข้อแนะนําของผู้ผลิตเก่ียวกบัความสามารถในการรับนํา้หนกัอย่างเคร่งครัด และผู้ คําผู้ คํานวณออกแบบก็จะต้องปฏิบติั
ตามคําแนะนําของผู้ผลติในเร่ืองการยดึโยงและนํา้หนกับรรทกุปลอดภยัสําหรับช่วงความยาวตา่งๆ ระหวา่งท่ียดึของคํา้ยนั 
   2) ห้ามการใช้ต่อคํา้ยนัแบบทาบในสนามเกินกว่าอนัสลบัอนัสําหรับคํา้ยนัใต้แผ่นพืน้หรือไม่
เกินทกุๆสามอนัสําหรับคํา้ยนัใต้คาน และไม่ควรต่อคํา้ยนัเกินกว่าหนึ่งแห่ง นอกจากจะมีการยึดทแยงท่ีจุดต่อทกุๆ แห่ง 
การต่อคํา้ยนัดงักล่าว จะต้องกระจายให้สม่ําเสมอทัว่ไปเท่าท่ีจะทําได้ รอยต่อจะต้องไม่อยู่ใกล้กบักึ่งกลางของตวัคํา้ยนั
โดยไมมี่ท่ียดึด้านข้าง หรือกึง่กลางระหวา่งจดุยดึด้านข้าง ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัการโก่ง 
   3) จะต้องคํานวณออกแบบรอยต่อให้สามารถต้านทานการโก่ง และการตดัเช่นเดียวกบัองค์
อาคารท่ีรับแรงอดัอ่ืนๆ สําหรับคํา้ยนัท่ีทําด้วยไม้ วสัดท่ีุใช้ตอ่คํา้ยนัจะต้องไมส่ัน้กวา่หนึง่เมตร 
  7.2.3 การยดึทแยง 
    ระบบแบบหล่อจะต้องคํานวณออกแบบให้ถ่ายแรงทางข้างลงพืน้ดินในลักษณะท่ีปลอดภัย
ตลอดเวลาจะต้องมีการจดัให้ยึดทแยงทัง้ในระนาบด่ิง และระนาบราบตามต้องการ เพ่ือให้มีสติฟเนสสงู และเพ่ือป้องกนั
การโก่งไมใ่ห้มากเกินไป  
  7.2.4 ฐานสําหรับงานแบบหลอ่ 
   จะต้องคํานวณนํา้หนกับรรทกุจากแบบหลอ่ถ่ายผ่านนัง่ร้านหรือคํา้ยนั ลงสู่ฐานท่ีรองรับข้างล่าง
ไมวา่จะเป็นดิน หรือสว่นหนึง่สว่นใดของโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับนํา้หนกับรรทกุตา่งๆ ได้อยา่งปลอดภยั 
  7.2.5 การทรุดตวั  
   แบบหลอ่จะต้องสร้างให้สามารถปรับระดบัทางแนวด่ิงได้ เพ่ือให้สามารถชดเชยกบัการทรุดตวัท่ี
อาจเกิดขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดการทรุดตวัน้อยท่ีสดุเม่ือรับนํา้หนกัเต็มท่ี ในกรณีท่ีใช้ไม้ต้องพยายามให้มีจํานวนรอยต่อทาง
แนวราบน้อยท่ีสดุ โดยเฉพาะจํานวนรอยต่อซึง่แนวเสีย้นบรรจบบนแนวเสีย้นด้านข้าง ซึง่อาจใช้ลิ่มสอดท่ียอดหรือก้นของ
คํา้ยนัแหง่ใดแหง่หนึง่ แตจ่ะใช้ทัง้สองปลายไมไ่ด้ ทัง้นีเ้พ่ือให้สามารถปรับการทรุดตวัท่ีไม่สม่ําเสมอทางแนวด่ิงได้ หรือเพ่ือ
สะดวกในการถอดแบบ 
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 7.3 รูปแบบ 
  7.3.1 การอนมุติัโดยวิศวกรผู้ควบคมุงาน 
   ในกรณีท่ีกําหนดไว้ก่อนท่ีจะลงมือสร้างแบบหล่อผู้ รับจ้างจะต้องส่งรูปแบบแสดงราละเอียดของ
งานแบบหล่อเพ่ือให้วิศวกรผู้ ควบคุมงานอนุมัติก่อน หากผู้ควบคุมงานเห็นว่าแบบดังกล่าวยังไม่แข็งแรงพอหรือยังมี
ข้อบกพร่อง ผู้ รับจ้างจะต้องจัดการแก้ไขตามวิศวกรท่ีควบคุมงานแนะนําจนเสร็จก่อนท่ีจะเร่ิมงาน และการท่ีวิศวกรผู้
ควบคมุงานอนมุติัในแบบท่ีเสนอหรือท่ีแก้ไขมาแล้ว มิได้หมายความว่าผู้ รับจ้างจะหมดความรับผิดชอบท่ีจะต้องทําการ
ก่อสร้างให้ดี และดแูลรักษาให้แบบหลอ่อยูใ่นสภาพท่ีใช้งานได้ดีตลอดเวลา 
  7.3.2 สมมติุฐานในการคํานวณออกแบบ 
   ในรูปแบบสําหรับแบบหล่อจะต้องแสดงค่าต่างๆ ท่ีสําคัญ ตลอดจนสภาพการบรรทุกนํา้หนัก
รวมทัง้นํา้หนักบรรทุกจร อตัราการบรรทุก ความสงูของคอนกรีตท่ีจะปล่อยลงมา นํา้หนัก อุปกรณ์เคล่ือนท่ีซึ่งอาจต้อง
ทํางานบนแบบหลอ่ แรงดนัฐาน หน่วยแรงตา่งๆ ท่ีใช้ในการคํานวณออกแบบและข้อมลูท่ีสําคญัอ่ืนๆ 
  7.3.3 รายการตา่งๆ ท่ีต้องปรากฏในรูปแบบ 
   รูปแบบสําหรับงานแบบหลอ่จะต้องมีรายละเอียดตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1) สมอ คํา้ยนั และการยดึโยง 
2) การปรับแบบหลอ่ในระหวา่งเทคอนกรีต 
3) แผน่กัน้นํา้ ร่องลิน้ และสิง่ท่ีจะต้องสอดไว้ 
4) นัง่ร้าน 
5) รูนํา้ตา หรือรูเจาะไว้สําหรับเคร่ืองจี ้
6) ชองสําหรับทําความสะอาด 
7) รอยตอ่ระหวา่งการก่อสร้าง และรอยตอ่เผ่ือการขยายตวั ตามท่ีระบใุนแบบ 
8) แถบมนสําหรับมมุท่ีไมฉ่าบ (เปลือย) 
9) การยกท้องคานและพืน้กนัแอน่ 
10) การเคลือบผิวแบบหลอ่ 
11) รายละเอียดในการคํา้ยนั 

 
 7.4 การก่อสร้าง 
  7.4.1 ทัว่ไป 

1) แบบหลอจะต้องได้รับการตรวจและอนมุติัก่อนจงึจะเรียงเหลก็เสริมได้ 
2) แบบหลอ่จะต้องแน่นเพียงพอท่ีจะป้องกดนัไมใ่ห้มอร์ต้าจากคอนกรีตไหลออกมา 
3) แบบหลอ่จะต้องสะอาดปราศจากฝุ่ น มอร์ต้า และสิ่งแปลกปลอมอ่ืนๆ ในกรณีท่ีไม่สามารถ

เข้าถงึก้นแบบจากภายในได้จะต้องจดัช่องเปิดไว้เพ่ือให้สามารถขจดัสิง่ท่ีไมต้่องการตา่งๆ ออกก่อนเทคอนกรีต 
4) ห้ามนําแบบหล่อท่ีชํารุดจากการใช้งานครัง้หลังสุด จนถึงขัน้ท่ีอาจทําลายผิวหน้า หรือ

คณุภาพคอนกรีตได้มาใช้อีก 
5) ให้หลีกเล่ียงการบรรทุกนํา้หนัก เช่น การกองวัสดุ ห้ามโยนของหนักๆ เช่น มวลรวมไม้

กระดาน เหลก็เสริม หรืออ่ืนๆ ลงบนคอนกรีตท่ีเทใหม่ๆ  และยงัไมมี่กําลงัสงูพอ 
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6) ห้ามโยนหรือกองวสัดกุ่อสร้างแบบหล่อ ในขณะท่ีจะทําให้แบบหล่อนัน้ชํารุด หรือเป็นการ
เพิ่มนําหนกัมากเกินไป 
  7.4.2 ฝีมือ  
   ให้ระมดัระวงัเป็นพิเศษในข้อตอ่ไปนี ้เพ่ือให้แน่ใจวา่จะได้งานท่ีฝีมือดี 

1) รอยตอ่ของคํา้ยนั 
2) การสลบัรอยตอ่ในแผน่ไม้อดั และการยดึโยง 
3) การรองรับคํา้ยนัท่ีถกูต้อง 
4) จํานวนเหลก็เส้นสําหรับยดึ หรือท่ีจบัและตําแหน่งท่ีเหมาะสม 
5) การขนัเหลก็เส้นสําหรับยดึ หรือท่ีจบัให้ตงึพอดี 
6) ในกรณีท่ีวางคํา้ยนับนดินออ่น แรงแบกทานใต้ชัน้ดินออ่นนัน้จะต้องสงูพอ 
7) การตอ่คํา้ยนักบัจดุร่วมจะต้องแข็งแรงพอท่ีจะต้านแรงยกหรือแรงบิด ณ จดุร่วมนัน้ๆ ได้ 
8) การเคลือบผิวแบบหล่อจะต้องกระทําก่อนเรียงเหล็กเสริมและจะต้องไม่ใช้ในปริมาณมาก

เกินไปจนทําให้เหลก็เปรอะเปือ้น 
9) รายละเอียดของรอยตอ่สําหรับควบคมุ และรอยตอ่ระหวา่งก่อสร้าง 

7.4.3 ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ 
1) ความคลาดเคล่ือนจากแนวสายด่ิง                                                                  

ในแตล่ะชัน้_________________________________________ 10 มม. 
2) ความคลาดเคล่ือนจากระดบัหรือจากความลาดท่ีระบใุนแบบ                      

ในช่วง 10 เมตร_____________________________________ 15 มม. 
3) ความคลาดเคล่ือนของแนวอาคารจากแนวท่ีกําหนดในแบและตําแหน่งเสาผนัง และฝา

ประจนัท่ีเก่ียวข้อง              
ในช่วง 10 เมตร_____________________________________ 20 มม. 

4) ความคลาดเคล่ือนของขนาดของหน้าตดัเสา และคาน และความหนาของแผ่นพืน้ และผนงั 
ลด________________________________________________ 5 มม.  
เพิ่ม_______________________________________________10 มม. 

5) ฐานราก 
(ก) ความคลาดเคล่ือนจากขนาดในแบบ 

 ลด________________________________________________ 20 มม.  
 เพิ่ม_______________________________________________ 50 มม. 
(ข) ตําแหน่งผิด หรือระยะเฉศนูย์ ___________________________50 มม. 
(ค) ความคลาดเคล่ือนในความหนา     

 ลด________________________________________________ 25 มม.  
 เพิ่ม______________________________________________100 มม. 

6) ความคลาดเคล่ือนของขัน้บนัได 
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ลกูตัง้___________________________________________________2.5 มม. 
ลกูนอน __________________________________________________ 5 มม. 

   
7.5 งานปรับแบบหล่อ 

7.5.1 ก่อนเทคอนกรีต 
1) จะต้องติดตัง้อปุกรณ์สําหรับใช้ในการปรับการเคล่ือนตวัของแบบหล่อขณะเทคอนกรีตไว้ท่ี

แบบสว่นท่ีมีท่ีรองรับ 
2) หลงัจากตรวจสอบขัน้สดุท้ายก่อนเทคอนกรีต จะต้องยดึลิ่มท่ีใช้ในการจดัแบบหลอ่ให้ได้ท่ี

แน่นหนา 
3) จะต้องยดึแบบหลอ่กบัคํา้ยนัข้างใต้ให้แน่นหนาพอท่ีจะไม่เกิดการเคล่ือนตวัทัง้ทางด้านข้าง

และด้านขึน้ลงของสว่นหนึง่สว่นใดของแบบหลอ่ทัง้หมดขณะเทคอนกรีต 
4) จะต้องเผ่ือระดบัและมมุมนไว้สําหรับรอยต่อต่างๆ ของแบบหลอ่ การทรุดตวั การหดตวัของ

ไม้  การแอ่นเน่ืองจากนํา้หนกับรรทกุคงท่ีและการหดตวัของอีลาสติคขององค์อาคารในแบบหล่อ ตลอดการยกท้องคาน
และพืน้ ซึง่กําหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 

5) จะต้องจดัเตรียมวิธีปรับระดบั หรือแนวของคํา้ยนัในกรณีท่ีเกิดการทรุดตวัมากเกินไป เช่น 
ใช้ลิม่หรือแมแ่รง 

6) ควรจดัทําทางเดินสําหรับเคล่ือนย้ายอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีเคล่ือนท่ีได้ โดยทําขารองรับตามแต่จะ
ต้องการ และต้องวางบนแบบหลอ่หรือองค์อาคารท่ีเป็นโครงสร้างโดยตรง ไม่ควรวางบนเหลก็เสริม นอกจากจะทําท่ีรองรับ
เหล็กนัน้เป็นพิเศษ แบบหล่อจะต้องแข็งแรงพอเหมาะกับท่ีรองรับของทางเดินดังกล่าว โดยยอมให้เกิดการแอ่น 
ความคลาดเคล่ือนหรือกราเคล่ือนตวัทางข้างไมเ่กินคา่ยอมให้ 
  7.5.2 ระหวา่งและหลงัการเทคอนกรีต 

1) ในระหวา่งและหลงัการเทคอนกรีต จะต้องตรวจสอบการยกท้องคาน พืน้ และการได้ด่ิงของ
ระบบแบบหลอ่โดยใช้อปุกรณ์ตามข้อ (6.5.1) 1) หากจําเป็นให้รีบดําเนินการแก้ไขทนัที ในระหวา่งการก่อสร้างหากปรากฏ
ว่า แบบหลอเร่ิมไม่แข็งแรง และแสดงให้เห็นว่าเกิดการทรุดตวัมากเกินไป หรือเกิดการบิดเบีย้วแล้วให้หยดุงานทนัทีหาก
เหน็วา่สว่นใดจะชํารุดตลอดไปก็ให้รือ้ออกและเสริมแบบหลอ่ให้แข็งแรงย่ิงขึน้ 

2) จะต้องมีคนเฝ้าสงัเกตแบบหลอ่อยู่ตลอดเวลา เพ่ือท่ีเม่ือเห็นว่าสมควรจะแก้ไขสว่นใดจะได้
ดําเนินการได้ทนัที ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีนีต้้องปฏิบติังานโดยถือความปลอดภยัเป็นหลกัสําคญั 

3) การถอดแบบหล่อและท่ีรองรับจะต้องคงท่ีรองรับไว้กับท่ีเป็นเวลาไม่น้อยกว่าท่ีกําหนด
ข้างล่างนี ้โดยนับจากเวลาท่ีเทคอนกรีตแล้วเสร็จ ในกรณีท่ีใช้ปูนซีเมนต์ชนิดให้กําลงัสงูเร็ว หรือใช้วิธีบ่มพิเศษอาจลด
ระยะเวลาดงักลา่วลงได้ตามความเหน็ชอบของวิศวกรผู้ออกแบบ  

  คํา้ยนัใต้คาน  21 วนั    
  คํา้ยนัใต้แผน่พืน้  21 วนั    
  ผนงั   24 ชัว่โมง    
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  เสา   24 ชัว่โมง    
  ข้างคานและสว่นอ่ืนๆ 24 ชัว่โมง     

ในกรณีท่ีผู้ รับเหมาใช้คอนกรีตท่ีให้กําลงัสงูเร็ว (High-Early Strength Concrete) หรือโดย
วิธีบ่มพิเศษหรืออย่างอ่ืน และต้องการท่ีจะถอดแบบก่อนท่ีกําหนดไว้ ให้ทําข้อเสนอต่อวิศวกรผู้ออกแบบอนมุติั โดยการ
หลอ่ลกูปืนเพิ่มขึน้จากเดิม และทดสอบหากําลงัอดัก่อนท่ีจะถอดแบบ 

อย่างไรก็ดี วิศวกรผู้ ควบคุมงานอาจสั่งให้เวลาการออกแบบออกไปอีกได้หากเป็นการ
สมควร ถ้าปรากฏว่ามีส่วนหนึ่งส่วนใดของงานเกิดชํารุดเน่ืองจากถอดแบบเร็วกว่ากําหนด ผู้ รับเหมาอาจต้องทบุส่วนนัน้
ทิง้ และสร้างขึน้ใหมแ่ทนท้งหมด 
  

7.6 วัสดุสาํหรับงานแบบหล่อ 
  ผู้ รับเหมาอาจเลือกใช้วสัดใุดก็ได้ท่ีเหมาะสมในการทําแบบหลอ่ แต่ผิวคอนกรีตท่ีได้จะต้องตรงตามข้อ 6.7 
วา่ด้วยการแตง่ผิวคอนกรีตทกุประการ 

 
7.7 การแต่งผิวคอนกรีต 

7.7.1 คอนกรีตสําหรับอาคาร 
1) การสร้างแบบหล่อจะต้องมั่นคงพอท่ีเม่ือคอนกรีตแข็งตัวแล้วจะอยู่ในตําแหน่งท่ีถูกต้อง 

และต้องมีขนาดและลกัษณะผิวตรงตามท่ีระบ ุทัง้ในข้อกําหนดและรูปแบบทางวิศวกรรมและหรือสถาปัตยกรรม 
2) สําหรับแผ่นพืน้หลงัคารวมทัง้กนัสาด และดาดฟ้า ห้ามขัดมนัผิวเป็นอนัขาด นอกจากใน

แบบจะระบไุว้ 
7.7.2 การแตง่ผิวถนนในบริเวณอาคาร 
 การแต่งผิวถนนคอนกรีตอาจใช้เร่ืองมือ หรือเคร่ืองจกัรกลก็ได้ในทนัทีท่ีแต่งผิวเสร็จ ให้ตรวจสอบ

ระดบัด้วยไม้ตรงยาวประมาณ 3 เมตร สว่นท่ีเว้าให้เติมด้วยคอนกรีตท่ีมีสว่นผสมเดียวกนั สําหรับสว่นท่ีโค้งนนูให้ตดัออก
แล้วแตง่ผิวใหมใ่นขณะท่ีคอนกรีตยงัไมแ่ข็งตวั 
 

7.8 การแก้ไขผิวที่ไม่เรียบ 
7.8.1 ทนัทีท่ีถอดแบบหล่อจะต้องทําการตรวจสอบ หากพบว่าผิวคอนกรีตไม่เรียบร้อยจะต้องแจ้งให้

วิศวกรควบคมุงานทราบทนัที พร้อมทัง้เสนิวิธีแก้ไขเม่ือวิศวกรควบคมุงานให้ความเห็นชอบวิธีการแก้ไขแล้วผู้ รับเหมาต้อง
ดําเนินการซอ่มทนัที 

7.8.2 หากพบว่ามีการซ่อมแซมผิวคอนกรีตก่อนได้รับการตรวจสอบโดยวิศวกรผู้ควบคมุงานคอนกรีต
สว่นนัน้อาจถือเป็นคอนกรีตเสียก็ได้ 
  

7.9 งานน่ังร้าน 
เพ่ือความปลอดภยัผู้ รับเหมาควรปฏิบติัตาม “ข้อกําหนดนั่งร้านงานก่อสร้างอาคาร” ในมาตรฐานความ

ปลอดภยัของวิศวกรรมสถานของประเทศไทยฯ และต้องปฏิบติัตามประกาศกระทรวงมหาดไทยในเร่ืองความปลอดภยัใน
การทํางานก่อสร้างโดยเคร่งครัด 
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8. การดดัและการต่อเหล็กเส้น 
 

8.1 การงอปลายเหล็ก  
8.1.1 การงอขอให้ใช้วิธีดดัเยน็ ดงัรูป 

 
 

 
  D  =  4  ซม. สําหรับเหลก็แกนขนาดใหญ่กวา่ Dia.25 มม. 
  D  =  3  ซม. สําหรับเหลก็แกนขนาด  Dia.19 มม. - Dia.25 มม 
  D  =  2  ซม. สําหรับเหลก็ขนาด   Dia.12 มม. - Dia.10 มม. 
 

d 

d 

D 

d 

d 

D ไมน้่อยกวา่ 4d สําหรับเหลก็เส้นกลม 
D ไมน้่อยกวา่ 5d สําหรับเหลก็ข้ออ้อย SD-30, DD-35 และ SD-40 

8.1.2 การงอขอเหลก็ข้ออ้อยขนาดตัง้แต ่Dia 16 มม. ขึน้ไป ให้งอ 90 องศา ดงัในข้อ 8.1.1 
8.1.3 การงอขอเหลก็ปลอก คานและเสา ใช้เหลก็ขนาด 6 มม. หรือ 9 มม. ให้ปฏิบติัดงันี ้

6d แตต้่องไม่น้อยกวา่ 3 ซม. 

6d แตต้่องไม่น้อยกวา่ 4 ซม. 

6d แตต้่องไม่น้อยกวา่ 4 ซม. 

D 

d d 

D 
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  8.2 การวางเหลก็คาน 
ถ้าไมร่ะบไุว้ในแบบรายละเอียดให้ปฏิบติัดงันี ้

 
 
 

 

หมายเหตุ 
 

ก.  ในกรณีท่ีคานมีความลกึมากกวา่ 1/10 ของความยาวช่วง ตําแหน่งตา่ง ๆ 
     ของเหลก็ให้เป็นไปตามท่ีผู้ออกแบบระบ ุ

8.3 การต่อเหลก็เสา 

ถ้าไมร่ะบใุนแบบรายละเอียดให้ปฏิบติัดงันี ้

ก  ก 

ความเอียงสงูสดุ 1: 6 

เหลก็เสาบน 
เหลก็เสา

รูปตดั ก-ก 

ระยะทาบตอ่เหลก็ D = 40d      

  รูปตดั ข-ข 

ข ข 

 

เสริมพิเศษ 4-7.5 ซม. 
ศนูย์กลางถึงศนูย์กลาง 
(ขนาดเหลก็ปลอกต้อง 
ไม่เลก็กวา่ท่ีใช้อยู่เดิม 

1/3 ช่วงความยาวท่ียาวกวา่ 
 

L1/7 

0.125  L1 L1 
ช่วงนอกสุด ช่วงใน 

L2 

 

D 

0.125  L1 0.125  L1
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เหลก็เสาบน 
เหลก็เดือย 

รูปตดั ก-ก รูปตดั ค-ค 

ระยะทาบตอ่เหลก็ เดือย D=40d  

ก ก 

ข ข 

รูปตดั ข-ข 
 

เหลก็เสาบน 
เหลก็เสา

ค ค 

ความเอียงสงูสดุ 1:6 

เสริมพิเศษ 4 - 7.5 ซม. 
ศนูย์กลางถึงศนูย์กลาง 
(ขนาดเหลก็ปลอกต้อง 
ไม่เลก็กวา่ท่ีใช้อยู่เดิม) 

D 

D 
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9. การเช่ือมต่อเหล็กด้วยไฟฟ้า 
 

9.1    ลวดเช่ือมและกระแสไฟฟ้าที่ใช้ 
 9.1.1 ลวดเช่ือมท่ีนํามาใช้เช่ือมให้ใช้ลวดเช่ือมท่ีมีคณุสมบติัเป็นไปตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 
มอก.49 
 

9.2    การวางเหลก็เพ่ือเช่ือมสาํหรับเหลก็แผ่นและเหลก็รูปต่าง ๆ 
 9.2.1 การตอ่เหลก็แบบชน (Butt Weld) ให้ตอ่ด้วยวิธีดงันี ้คือ 
 1) Square-butt joint welded both sides ใช้สําหรับตอ่เหลก็ท่ีมีความหนา (T) ไมเ่กิน 1/4”  
(6.35 มม.) 

 

 
2) Open Square-butt joint welded both sides ใช้สําหรับตอ่เหลก็ท่ีความหนา (T) ระหวา่ง 

1/4”-5/16” (6.35-8 มม.) 
 

  
 
 3) Single - V butt joint welded both sides ใช้สําหรับตอ่เหลก็ท่ีมีความหนาเกินกวา่ 5/16”  
(8 มม) 

1/32”-1/8” หรือ 0.8-3.2 มม. 

1/32”-1/8” หรือ 0.8-3.2 มม. 

T 

0-1/6” หรือ 0-4.2 มม. 

1/32”-1/8” หรือ 0.8-3.2 มม. 

1/32”-1/8” หรือ 0.8-3.2 มม. 

ปลายเหลก็ตดัตรง 

อย่างน้อย T/2 

T 

ปลายเหลก็ตดัตรง 
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    ความยาว L อยา่งน้อย 5 เทา่ของ T1 แตไ่มน้่อยกวา่ 1” (2.54 ซม.) 
   ความยาว W ให้เป็นไปตามแบบรายละเอียดแตไ่มน้่อยกวา่คา่ท่ีกําหนดไว้ในตารางท่ี 2 
 

1/32”-1/8” หรือ 0.8-3.2 มม. 

1/32”-1/8” หรือ 0.8-3.2 มม. 

1/32”-1/8” หรือ 0.8-3.2 มม. 

1/32”-1/8” หรือ 0.8-3.2 มม. 

อย่างน้อย 1/8” หรือ 3.2 มม. 

อย่างน้อย 1/16” หรือ 1.6 มม. 

0-1/16” หรือ 0-1.6 มม. 

0-1/8” หรือ 0-32 มม. 

T 

T 

60 

60 

T หนากวา่ T1 
L 

W W 

T1 

T 

4) Double-V butt joint ใช้สําหรับตอ่เหลก็ท่ีมีความหนา (T) เกิน 5/16” (8 มม.) 

 9.2.2 การตอ่เหลก็แบบทาบกนั (Fillet Welds) ใช้ตอ่ด้วยวิธีดงันี ้

 1) Double Fillet-Welded Lap Joint 
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ตารางที่ 2 ขนาดรอยเช่ือม (Minimum weld sizes for thick plates) 
 

ความหนาของแผ่นเหลก็ แผ่นที่หนากว่า (T) ขนาดขาของรอยเช่ือม 
(W) อย่างน้อย 

หมายเหตุ 

 0- ½”  12.7 มม.  3/16” (4.76 มม.) ทัง้นีข้นาดขาของ 

เกินกวา่ 1/2” - 3/4”  12.7 - 19.05 มม.  1/4” (6.35 มม.) รอยเช่ือมตอ่ (W) ต้อง 

เกินกวา่ 3/4” - 1 1/2”  19.05 - 38.01 มม.  5/16” (7.94 มม.) ไมม่ากกวา่ความหนา 

เกินกวา่ 1 1/2” - 2 1/4”  38.1 - 57.15 มม.  3/8” (9.53 มม.) ของแผน่เหลก็แผน่ท่ี 

เกินกวา่ 2 1/4” - 6”  57.15 - 152.04 มม.  1/2” (12.07 มม.) บางกวา่ 

เกินกวา่  6”  152.04 มม.  5/8” (15.88 มม.)  

 
 2) Fillet - reinforced butt - welded T joint 

 
ความยาว W ประมาณ T/4 แตต้่องไมต่ํ่ากวา่ 3/8” (9.35 มม.) 

   Max.effictive fillet  =  T - 1/16” 
   

3) ความหนาของรอยเช่ือม (Throat thickness = 0.707 w) จะต้องเป็นไปตามแบบหรือรายการ
ท่ีได้ระบไุว้ 

4) ในกรณีท่ีแบบรายละเอียดไมไ่ด้ระบขุนาดของรอยเช่ือมหรือได้ระบขุนาดน้อยกวา่คา่ท่ีระบไุว้
ใน   ตารางท่ี 2 แล้ว ขนาดของรอยเช่ือมจะต้องเป็นไปตามตารางท่ี 2 

 

T W W 
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9.3 การต่อเหลก็เส้นกลมและเหลก็ข้ออ้อย 
9.3.1 การเช่ือมตอ่จะต้องเป็นไปตามแบบท่ีกําหนดให้แบบใดแบบหนึง่ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 9.2 
9.3.2 ตําแหน่งการต่อเหล็กจะต้องไม่ต่อ ณ จดุท่ีเหลก็งอ รอยต่อจะต้องอยู่ห่างจากจดุท่ีเหลก็งออย่างน้อย 

50 เทา่ของเส้นผา่ศนูย์กลางของเหลก็เส้นนัน้ 
9.3.3 การตอ่เหลก็ให้ตอ่ ณ ตําแหน่งท่ีเหลก็รับแรงน้อยท่ีสดุ ในกรณีท่ีไมส่ามารถตอ่เหลก็ ณ จดุท่ีกําหนด

ดงักลา่วได้ให้เสริมเหลก็ปลอกมากขึน้จากเดิมเป็นสองเทา่ในระยะหา่งจากปลายของเหลก็ท่ีเช่ือมแต่ละปลายออกไปอย่าง
น้อย 15 เทา่ ของเส้นผา่ศนูย์กลางของเหลก็เส้นนัน้ 

 
9.4 การดาํเนินการเช่ือม 

9.4.1 เหลก็ท่ีจะนํามาเช่ือมจะต้องตดัปลายแล้ววางให้ได้รูปตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อ 9.2 
9.4.2 บริเวณปลายเหลก็ท่ีตดัก่อนท่ีจะนํามาเช่ือมจะต้องขดัให้เรียบและสะอาดปราศจาก ฝุ่ น สี นํา้มนั 
9.4.3 เหลก็เส้นท่ีจะนํามาเช่ีอมต่อกนัจะต้องวางให้ได้แนวเส้นผ่าศนูย์กลางของกนัและกนั ขณะท่ีทําการ

เช่ือมควรวางอยูท่ี่รองรับยาวประมาณข้างละ 1 เมตร หา่งจากจดุท่ีจะเช่ือมตอ่ 
9.4.4 การเช่ือมจะต้องเช่ือมเป็นชัน้ๆ หรือเป็นแนวๆ ตามลําดบัดงัตวัอยา่งท่ีได้แสดงไว้ในรูป 
9.4.5 ระหว่างการเช่ือมแต่ละแนวให้ปลอ่ยทิง้ไว้ในอากาศน่ิงจนอณุหภมิูลดลงต่ํากว่า 250 องศาเซลเซียส 

โดยการวดัท่ีผิวตรงจดุกึง่กลางความยาวของแนวเช่ือม ห้ามกระทําการใดๆ เพ่ือจะเร่งให้อณุภมิูลดลง 
 เม่ือเช่ือมเสร็จแต่ละชัน้หรือแต่ละแนวการเช่ือมขัน้ต่อไปจะต้องเคาะเอาขีเ้หลก็ออกให้หมดทกุครัง้ แล้วแปรง

ให้สะอาดเสียก่อน 
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10. ภาคผนวก ก  
  

ภาคผนวก ก  แบบฟอร์มบันทกึการตอกเสาเขม็คอนกรีตอัดแรง 
 

ตําแหน่งเสาเข็มท่ีตอก________________________________________________________________________________ 
ขนาดเสาเข็ม_________________เส้นรอบรูป____________________ความยาว________________เมตร 
นํา้หนกัเสาเข็ม__________________ตนั นํา้หนกัลกูตุ้ม_________ตนั ระยะยก_______________เมตร 
ผู้ผลิตเสาเข็ม__________________________วนัท่ีทําการผลติ___________________________________ 
เร่ิมตอกวนัท่ี________________เวลา_______________________น. 
ตอกเสร็จวนัท่ี______________________เวลา___________น. รวมเวลตอก__________ชัว่โมง__________นาที 
ระดบั PILE TIP___________________(    ) สงูกวา่ระดบัท่ีกําหนด___________________เมตร (    ) ต่ํา 
 
ลําดบั จํานวนครัง้ของการตอกตอ่การจมของเสาเข็ม 0.30 เมตร 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
หมายเหต ุ เร่ิมนบัท่ีระยะ________________________________________เมตรสดุท้าย 
  การตอก 10 ครัง้สดุท้าย ระยะยก_______________เมตร  ระยะจม____________เมตร 
 

การหนีศนูย์ของเสาเข็ม 
 

N______________ซม. 
S______________ซม. 
E______________ซม. 
W_____________ซม. 
 

 
ผู้จดบนัทกึ_______________________________________________________________________ 
วิศวกรของผู้ รับจ้าง________________________________________________________________ 
วิศวกรควบคมุงาน_________________________________________________________________ 
* ให้เขียนแปลนแสดงตําแหน่งเสาเข็มท่ีตอกบนด้านหลงัของบนัทกึนี ้
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ภาคผนวก ข  สูตรคาํนวณระยะจมต่อการตอก 1 ครัง้ เฉล่ียจากการตอกครัง้สุดท้าย 
Hiley’s Formula (แนะนําให้ใช้ F.S. = 4) 

Qu = (eWhZ)/ (S+C/2) 

Qu = Ultimate bearing capacity เป็นตนั 

E = Efficiency factor = (W+Pr2)/(W+P) 

W = นํา้หนกัของลกูตุ้มเป็น ตนั 
P = นํา้หนกัของเสาเข็มเป็น ตนัr  
r = Coefficient of restitution = 0.25, ในกรณีท่ีเสาเข็มคอนกรีตถกูตอกด้วยลกูตุ้มปลอ่ยรองด้วยกระสอบ 
h = ระยะยกลกูตุ้มสงูจากหวัเสาเข็มเป็น ชม. 
Z = Equipment loss Factor 
 = 1.00 สําหรับ Falling hammer 
 = 0.80 Drop Hammer with Friction winch 
S = ระยะท่ีเสาเข็มจมเป็นเซนติเมตร โดยคิดเฉล่ียจาก 10 ครัง้สดุท้าย 
C = Temporary Compression = C1+C2+C3 
C1 = การยบุตวัของกระสอบรองหวัเสาเข็มหนา L2 (ม.) = (1.8 QuL2)/A ซม. 
C2 = การยบุตวัของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหลก็ท่ียาว L (ม.) = (0.72 QuL)/A ซม. 
C3 = การยบุตวัของดินใต้และรองเสาเข็ม = 3.60 (Qu)/A ซม. 
A = เนือ้ท่ีหน้าตดัของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหลก็เป็น ตร.ซม. 
 
ตัวอย่างการคาํนวณ 

W = 3.5  ตนั,   h    =   60  ซม., Qa    =   20 (Working load),  L   =   21  ม. 

P = 2.0 ตนั,          A   =   650 ซม2.,    L2   =   10            S   =   ? 
ถ้าใช้สว่นปลอดภยั  (F.S)  =  4,   Q  =  20.0x4.0   =  80.0   ตนั 

จากสตูร Qu =  (eWhZ)/(S+C/2) 

  e =  (W+Pr2)/(W+P)  =  (3.5+2.0(0.25)2)/(3.5+2.0)  =  0.659 

  C2 =  (0.72x80x0.1)/650  =  1.86  ซม. 

  C1 =  (1.8x80x0.1)/650  =  0.022  ซม. 

  C3 =  (3.60x80)/650  =  0.443 

แทนคา่ 80  =  (0.659 (3.5) (60) (0.8))/S+(1.86+0.022+0.443)/2 
         S =  1.3839-1.1625  =  0.2214  ซม. 
คา่เฉล่ียจาก 10 ครัง้สดุท้ายได้ไมม่ากกวา่ 0.2214 ซม. หรือคา่การทรุด 10 ครัง้สดุท้ายต้องได้ไม่มากกวา่ 2.2 ซม. 
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