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หมวดที่ 1 มาตรฐานการก่อสร้างทั่วไป
มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 1-1
รายการทั่วไป
1.

คำนำ

มาตรฐานการก่อสร้างนี้ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือสัญญาจ้าง ได้จัดทำเป็นภาษาไทย
คละกับภาษาอังกฤษในบางตอนของมาตรฐานการก่อสร้างหมวดต่างๆ ซึ่งจะต้องใช้ควบคู่ไปกับแบบแปลน
และถือว่าผู้รับจ้างมีความเข้าใจในภาษาอังกฤษอย่างพอเพียง และถูกต้องในการอ่านแบบแปลนแผนผัง
และเอกสารต่างๆ
ข้อความส่วนใดที่ได้แสดงไว้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีจุดมุ่งหมายอันเดียวกัน ให้
ตี ค วามตามข้ อ ความที ่ แ สดงเป็ น ภาษาไทย และถ้ า มี ข ้ อ ความส่ ว นใดที ่ แ สดงไว้ เ ป็ น ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษขัดแย้งกัน ให้ถือตามข้อความภาษาไทยเป็นข้อความที่ถูกต้อง การตีความหมายผิด ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่งานที่กำลังทำอยู่ ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขงานที่ทำไปแล้วให้ถูกต้องตามการ
วินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

2.

คำนิยามและความหมาย

ในหนังสือสัญญาจ้าง มาตรฐานการก่อสร้าง และรายการต่างๆ ที่จะมีต่อไปก็ตามคำต่างๆ
ดังต่อไปนี้ จะมีความหมายตามข้อความที่ได้กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
2.1

"ผู้ว่าจ้าง" หมายถึง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2.2

"ผู้รับจ้าง" หมายถึง บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ห้างหรือบริษัท ที่ทำการรับเหมาก่อสร้าง
ซึ่งผู้ว่าจ้างยอมรับผลการประกวดราคา และได้ลงนามในสัญญาจ้างนี้แล้ว นอกจากนี้ยังรวมถึง
ตัวแทนที่ ผู้รับจ้างแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือผู้รับช่วงสิทธิที่ได้รับความยินยอมจาก
ผู้ว่าจ้างแล้ว

2.3

"แบบแปลน" (Drawings) หมายถึง แบบรายละเอียดซึ่งจะระบุถึงแผนผัง รูปร่าง ขนาด
ลักษณะ จำนวน รวมทั้งรายการของงานต่างๆ ที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้
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2.4

"มาตรฐานการก่อสร้าง" (Specifications) หมายถึง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับลักษณะและขอบเขต
ของงาน รายการของวัสดุที่จะนำมาใช้ และวิธีการก่อสร้าง ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ ซึ่งไม่
อาจกำหนดไว้ให้หมดได้ในแบบแปลน มาตรฐานการก่อสร้างนี้จะต้องใช้ควบคู่กับแบบแปลน
และข้อกำหนดเฉพาะงาน

2.5

"แบบแสดงรายละเอีย ดเพื่อการก่อสร้าง" (Shop Drawing) หมายถึง แบบที่ผู้รับจ้างจะต้อง
จัดทำเพื่อเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนทำการก่อสร้าง โดยจะต้องแสดงรายละเอียด
ต่างๆ ที่มีอยู่ในแบบก่อสร้างตามสัญญา และในสนามตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมที่มิได้ ปรากฏ
ในแบบก่อสร้างตามสัญญาและวิธีการก่อสร้าง เพื่อใช้ก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ค่าใช้จ ่ายในการจัดทำแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างนี้ ผู้รับจ้างเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

2.6

"แบบแปลนที่ก่อสร้างจริง" (As-built Drawing) หมายถึง แบบแสดงรายละเอียดของงานที่
ก่อสร้างในแต่ละขั้นตอน ที่มีการแก้ไขจากแบบแปลนเดิม ซึ่งได้ทำการออกแบบไว้เพื่อเก็บไว้
เป็นหลักฐานในด้านการขยายงานและการบำรุงรักษาในอนาคต จัดทำโดยผู้รับจ้างด้ว ย
กระดาษไขและผ่านการตรวจสอบของผู้ว่าจ้าง งานนี้ต้องแล้วเสร็จและส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง
พร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย

2.7

"ผู้ควบคุมงาน" หมายถึง บุคคลผู้ได้รับมอบหมายจาก "ผู้ว่าจ้าง" เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นๆ และควบคุมการก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง

3.

รายละเอียดทั่วไป

3.1

การก่อสร้างตามสัญญาต้องให้เป็นไปตามที่ปรากฏในแบบแปลน และตามที่กำหนดไว้ใน
มาตรฐานการก่อสร้าง ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ลงนามกำกับและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญา

3.2

การลำดับความสำคัญของเอกสารที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยทั่วไปให้ยึดถือข้อความในข้อกำหนด
เฉพาะงานเป็นหลัก
ข้อความขัดแย้งระหว่าง รายละเอียด และความต้องการของแบบแปลน กับมาตรฐานการ
ก่อสร้าง ให้ยึดถือรายละเอียดและความต้องการที่ระบุไว้ในแบบแปลนเป็นหลัก
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ถ้าหากเกิดข้อขัดแย้งระหว่างแบบแปลน มาตรฐานการก่อสร้าง ข้อกำหนดเฉพาะงานและ
เงื่อนไขต่างๆ ที่ประกอบสัญญา ผู้รับจ้างต้องแจ้งแก่ผู้ว่าจ้างเพื่อทำการวินิจฉัยหาข้อยุติก่อน
ดำเนินการ
3.3

สิ่งใดที่ได้กำหนดไว้ในแบบแปลนหรือมาตรฐานการก่อสร้าง แต่ในการปฏิบัติงานไม่อาจระบุไว้
ได้ครบถ้ว น เช่น ความอ่อนแก่ของสี การติดตั้ง รูปร่าง ลักษณะและสิ่งปลีกย่อยต่า งๆ
ตลอดจนแบบขยายรายละเอียดที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบแล้วเป็นต้น ผู้ว่าจ้างจะชี้แจงอธิบายรายละเอียด
ให้ขณะชี้สถานที่หรือขณะทำการก่อสร้าง การชี้แจงรายละเอียดนี้ถือเป็นส่วนประกอบของ
แบบแปลน และเป็นเอกสารส่วนหนึ่งในการก่อสร้างครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้การชี้แจงรายละเอียด
ดังกล่าวมิใช่เป็นการเพิ่มลด หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปริมาณงานการก่อสร้างแต่อย่างใด
ทั้งสิ้น แต่เป็นการชี้แจงรายละเอียดให้เกิดความเข้าใจชัดเจน เพื่อกำหนดให้งานที่ทำการ
ก่อสร้างนั้น ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ
อนึ่ง ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องวางแผนงานและเสนอแบบขยายรายละเอียด เพื่อ
ขอรับความเห็นชอบและข้อแนะนำจากผู้ว่าจ้างในระยะเวลาอันสมควร เพื่อมีเวลาเตรียมงาน
หรือจัดหาสิ่งของ เพื่อใช้ในการก่อสร้างให้ทันกับเวลาที่จะใช้ในการดำเนินการตามสัญญา

3.4

การอ่านแบบแปลนและการกำหนดขนาด ให้ถือเอาระยะหรือขนาดที่เป็นตัวเลขเป็นสำคัญ
ระยะต่างๆ ได้กำหนดไว้เป็นมาตราเมตริก ยกเว้นส่วนที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน

3.5

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้น้ำประปา ค่าใช้
กระแสไฟฟ้า และการทดสอบทุกชนิด เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องติดต่อและออกค่าใช้จ่ายเอง
ทั้งสิ้น

3.6

ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินใกล้เคียง หรือ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแก่บุคคลใดๆ เนื่องจากการดำเนินการ
ก่อสร้างตามสัญญา

3.7

เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง จะต้องระมัดระวังป้องกันภยันตรายต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นได้ เช่น
อุบัติเหตุ ไฟไหม้ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องดูแลความปลอดภัยและจัดหาทางป้องกัน เพื่อความไม่
ประมาท เช่น จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในบริเวณ
ก่อสร้าง ทำรั้วกั้นอาณาเขตก่อสร้างตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ป้ายสัญญาณป้องกันอันตราย
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และการประกันภัยต่างๆ โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและจ่ายค่าใช้จ่ายเอง
ทั้งสิ้น นอกจากนี้ให้จัดทำป้ายประกาศชื่อโครงการตามขนาด จำนวน และรายละเอียดที่
ผู้ว่าจ้างจะกำหนดให้
3.8

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและใช้คนงานหรือช่างฝีมือที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญมีฝีมือ
ดีมาดำเนินงานนั้นๆ โดยเฉพาะ และต้องจัดหามาให้เพียงพอ เพื่อให้ดำเนินการได้ทันเวลาถ้าผู้ว่า
จ้างหรือผู้แทนเห็นว่าลูกจ้าง หรือช่างคนใดของผู้รับจ้างไม่เข้าใจงานดี ประพฤติตนไม่เหมาะสม
ฝี ม ื อ ไม่ ด ี ห รื อ ทำงานหยาบสะเพร่ า ผู ้ ว ่ า จ้ า งมี อ ำนาจขอให้ เ ปลี ่ ย นลู ก จ้ า ง หรื อ
ช่างคนนั้นได้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาลูกจ้างคนใหม่มาแทนโดยเร็ว ส่วนการแก้ไขหรือเวลาที่ เสีย
ไปเพราะการนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างสำหรับเรียกร้องค่าเสียหาย หรือขยายกำหนดเวลาทำ
การให้แล้วเสร็จออกไปอีกมิได้

3.9

อุปสรรคสิ่งกีดขวาง หรือสิ่งที่ต้องทำการติดต่อประสานงาน เพื่อการดำเนินการส่วนไฟฟ้า
ประปา โทรศัพท์ หรือสาธารณูปโภคอื่นๆ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการ โดยทุนทรัพย์ของ
ผู้รับจ้างเอง และเวลาที่เสียไปเพราะการนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างในการขยายกำหนดเวลา
ทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีกมิได้

3.10

ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบ ศึกษา และทำความคุ้นเคยกับข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถานที่ที่
จะก่อสร้าง เช่น ลักษณะของพื้นที่ ลักษณะของชั้นดิน ลักษณะของลำน้ำในบริเวณที่จะทำ
การตอกเสาเข็ม ลู่ทางและความสะดวกในการขนวัสดุเข้าออก ตลอดจนอุปสรรคต่างๆ อันจะ
พึงมีในระหว่างเวลาก่อสร้าง เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้คำนึงถึง และทำ
ประมาณการเผื่อไว้แล้ว ก่อนที่จะยื่นซองประกวดราคา ผู้ว่าจ้างจะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่ผู้
รับจ้างจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการก่อสร้าง อันเนื่องมาจากการขาดประสบการณ์และ
ความรอบรู้ในข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสถานที่ ก่อสร้างดังกล่าวแล้วข้างต้น และผู้รับจ้างจะถือเป็น
ข้ออ้างเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีกมิได้เช่นเดียวกัน

3.11

ในกรณีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องรายงานถึงเหตุสุดวิสัยนั้นต่อ
ผู้ว่าจ้างภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากเกิดเหตุสุดวิสัยดังกล่าว มิฉะนั้นผู้ว่าจ้างจะไม่รับ
พิจารณา
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4.

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายงานสาธารณูปโภค

4.1

หากผู้รับจ้างจำเป็นต้องดำเนินการเคลื่อนย้ายงานสาธารณูปโภคเดิมที่มีอยู่ในแนวเขตทาง หรือ
อยู่ในพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนที่จะเริ่ม
งานใดๆ เกี่ยวกับการรื้อถอน หรือทำงานใดที่จะเกี่ยวข้องกับงานสาธารณูปโภคที่มีอยู่เดิม
ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณูปโภคต่างๆ ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วัน หรือมากกว่านี้ตามความจำเป็น ก่อนเริ่มทำการก่อสร้าง ส่วนของงานที่
จะต้องเกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคเดิม หน่วยงานที่ต้องแจ้งให้ทราบมีดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง
(ข) เจ้าของและผู้อยู่อาศัย ในบริเวณที่จะเกิดความเดือดร้อน
(ค) หน่วยงานทางการที่มีหน้าที่ดูแลสาธารณูปโภคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.2

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามกฎและระเบียบของหน่วยงานผู้รับผิดชอบใน
แต่ละส่วน งานที่เกี่ยวกับการตัดกระแสไฟฟ้า สายโทรศัพท์ หรือท่อประปา จะต้องดำเนินการ
โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ใน
อัตราที่ได้ทำการตกลงเห็นชอบกันทั้งสองฝ่ายระหว่างผู้รับจ้างและหน่วยงานนั้นๆ

4.3

งานสาธารณูปโภคที่ผู้รับจ้างต้องจัดหาให้ชั่วคราว ก่อนเริ่มงานให้ผู้รับจ้างสอบถามรายละเอียด
จากหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบในงานสาธารณูปโภคนั้นๆ เพื่อจะได้ทราบว่าจะมีความ
จำเป็นต้องให้ผู้รับจ้างจัดหาบริการสาธารณูปโภคชั่วคราวมาทดแทน ในระหว่างการก่อสร้าง
หรือไม่ หากปรากฏว่าจำเป็น ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาทดแทน โดยการจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เครื่องสูบน้ำ ฯลฯ มาโดยตนเองก็จะต้องกระทำโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

4.4

การซ่อมแซมและทำความสะอาด ผู้รับจ้างจะต้องทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม หรือ
จัดหามาชดใช้สาธารณูปโภคส่วนบุคคล หรือส่วนสาธารณะใดๆ ก็ตาม ที่เสียหายเนื่องจาก
การทำงานของผู้รับจ้าง

4.5

การวัดปริมาณงาน งานที่แสดงในบัญชีปริมาณวัสดุ สำหรับงานการโยกย้ายและย้ายกลับที่เดิม
ของงานสาธารณูปโภค จะรวมถึงงานทุกชนิดที่จำเป็นเพื่อการรื้อถอน และการย้ายกลับที่เดิม
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการแจ้ง ค่าขออนุญาต ค่าบริการ ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้ง
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ค่าใช้จ่ายที่ต้องจัดหางานสาธารณูปโภคชั่วคราวมาติดตั้ง ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดให้
จัดหาด้ว ย รวมทั้ งงานทำความสะอาด งานย้ายกลับเข้าที่เดิม การซ่อมแซมทรัพย์ส ินและ
สาธารณูปโภคที่เสียหาย การซ่อมแซมรั้ว ทางเดินเท้า ทางเข้าออก ที่เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลที่
ต่อเนื่องกับบริเวณที่ทำการ ก่อสร้าง รายการใดที่ไม่ได้แสดงไว้ในบัญชีปริมาณวัสดุให้ถือเป็น
ส่วนของงานที่ต้องทำเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ตามแบบแปลน

5.

การเตรียมวัสดุอุปกรณ์

5.1

สิ่งของที่ปรากฏอยู่ในแบบแปลน หรือมาตรฐานการก่อสร้างก็ดี หรือที่มิได้ปรากฏในแบบแปลน
หรือมาตรฐานการก่อสร้างก็ดี แต่จำเป็นต้องใช้เป็นส่วนหรือเครื่องประกอบในการก่อสร้าง
ครั้งนี้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามารวมอยู่ในงานนี้ทั้งสิ้น

5.2

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและใช้วัสดุก่อ สร้างที่มีคุณภาพดี หรือที่ได้ปรากฏในแบบแปลน หรือ
มาตรฐานการก่อสร้างทุกประการ และต้องจัดหามาให้ครบถ้วนทันเวลา วัสดุที่จำเป็นต้องสั่ง
จากต่างประเทศหรือทำขึ้นใหม่เป็นพิเศษ หรือสิ่งของที่มีจำหน่ายในท้องตลาดจำนวนจำกัด
ผู้รับจ้างจะต้องสั่งทันทีเพื่อให้ทันกับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง ในกรณีที่จำเป็นที่จะต้องมี
การเปลี่ยนแปลงวัสดุ หรือลดปริมาณงานอันเนื่องมาจากไม่อาจจัดหาวัสดุดังกล่าวแล้วได้ ให้
อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง

5.3

วัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการก่อสร้างครั้งนี้ จะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนเลย
ยกเว้นกรณีที่ร ะบุไว้เป็น อย่างอื่น มีคุณภาพดี ถูกต้องตามแบบแปลนและมาตรฐานการ
ก่อสร้างและเป็นไปตามสัญญา วัสดุและอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ตลอดจนตัวอย่างของวัส ดุที่
นำมาใช้ในงานก่อสร้างจะต้องนำตัวอย่างมาให้ผู้ว่าจ้างตรวจรับรองว่าถูกต้องเสียก่อน จึงจะ
ทำการสั่งซื้อหรือติดตั้งได้

5.4

วัสดุและเครื่องมือที่นำมาใช้ในการก่อสร้างนี้ เช่น เครื่องผสมคอนกรีต เครื่องสั่นคอนกรีต ค้ำ
ยัน นั่งร้าน เป็นต้น จะต้องใช้ชนิดที่มีคุณภาพและใช้การได้ดี ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาให้
ทันเวลาและมีจำนวนเพียงพอ เหมาะสมกับขนาดของงานก่อสร้าง

5.5

วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ระบุชื่อโดยเฉพาะเจาะจงไว้ หรือที่กำหนดคุณภาพเทียบเท่าในแบบแปลน
หรือมาตรฐานการก่อสร้าง หากผู้รับจ้างประสงค์จะใช้วัสดุที่มีคุณภาพเทียบเท่าจะต้องเสนอ
ผู้ว่าจ้างวินิจฉัย และให้ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อนแล้วจึงนำไปใช้ในการ
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ก่อสร้างตามสัญญาได้ ทั้งนี้ หากวัสดุที่ขอใช้เทียบเท่ามีราคาสูงกว่าเดิม หรือทำให้ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้รับจ้างจะคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกมิได้
หากจำเป็นจะต้องมีการทดสอบคุณสมบัติ จะต้องทำการทดสอบโดยสถาบันที่เชื่อถือได้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ติดต่อและออกค่าใช้จ่ายเอง
ทั้งสิ้น หรือหากวัสดุอุปกรณ์ใดมีการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมในช่วงระยะงานก่อสร้างนั้นให้
ใช้วัสดุอุปกรณ์นั้น ตามผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมแทนได้
5.6

วัสดุก่อสร้าง เครื่องมืออุปกรณ์ในการก่อสร้าง ต้องอยู่ในความดูแลรักษาของผู้รับจ้างและต้อง
เก็บไว้ในที่ซึ่งมีเครื่องป้องกันที่ดีมิให้เกิดการเสียหายขึ้น สิ่งใดที่เสียหายมีคุณภาพไม่ดีหรือไม่
ถูกต้องตามแบบแปลนและมาตรฐานการก่อสร้าง ให้น ำออกไปจากบริเวณก่อสร้างทันที หรือ
ห้ามมิให้ผู้รับจ้างนำเข้ามาในบริเวณก่อสร้าง มิฉะนั้นจะถือว่า ผู้รับจ้างมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยง
ไม่ปฏิบัติตามแบบแปลน และมาตรฐานการก่อสร้างที่กำหนดไว้ในสัญญา

6.

การสำรวจ
ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดวางแนวของศูนย์กลาง พร้อมทั้งขอบเขตของงานที่จะก่อสร้าง
โดยใช้หมุดหลักฐาน หมุดอ้างอิงต่างๆ ตามแบบแปลนที่กำหนด

7.

ข้อปฏิบัติในการก่อสร้าง

7.1

การสร้างโรงงานและที่พักคนงานชั่วคราว ถ้าผู้รับจ้างประสงค์จะทำการปลูกสร้างโรงงาน หรือ
ที่พักคนงานชั่วคราวในบริเวณที่ก่อสร้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน
เสียก่อน สถานที่และขนาดพื้นที่จะกำหนดให้ตามความเหมาะสมส่วนที่พักคนงานจะต้อง
จั ด สร้ า งที ่ พ ั ก ที ่ ป รุ ง อาหาร ส้ ว ม และห้ อ งน้ ำ ให้ ม ิ ด ชิ ด และถู ก สุ ข ลั ก ษณะ วั ส ดุ ที่
ใช้สร้างต้องไม่ติดไฟง่าย ไม่สกปรกหรือรกรุงรัง คนงานที่พักอาศัยจะอยู่ได้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การก่อสร้างนี้ และต้องอยู่ในบริเวณที่ก่อสร้างนี้เท่านั้น ห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องในบริเวณอื่นๆ ส่วน
การรื้อถอนให้ปฏิบัติตาม "การส่งมอบงาน" ข้อ 9

7.2

การปักหมุดและวางระดับ ผู้รับจ้างจะต้ องทำการปักหมุด วางแนวทาง ขอบเขตของรูปร่าง
และวางระดับมาตรฐานต่างๆ ที่กำหนดไว้ให้ถูกต้องตามแบบแปลน โดยอ้างอิงจากหมุด
มาตรฐานหลักและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน จึงจะดำเนินการก่อสร้าง
ขั้นต่อไปได้
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7.3

การจัดทำแบบขยายรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง และแบบขยายต่างๆ ที่ได้จัดทำขณะก่อสร้าง
เช่น รายละเอียดค้ำยัน หรือแบบขยายรายละเอียดงานโครงสร้างรายละเอียดการติดตั้งเครื่องมือ
เครื่องจักร เป็นต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องจัดทำให้ครบถ้วนในแต่ละส่วน และ
เสนอให้ผู้ควบคุมงานตรวจแก้ไขและเห็นชอบเสียก่อนจึงจะนำไปทำการก่อสร้างได้ และ
หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบแปลนที่ก่อสร้างจริง (As-built
Drawing) ส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแบบ
ข้างต้นนี้ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

7.4

ผู้รับจ้างต้องจัดสถานที่ให้แก่ผู้ว่าจ้างที่มีความแข็งแรง สะอาด และปลอดภัย เพื่อใช้เป็นที่
ทำงานของผู้ควบคุมการก่อสร้างและสำหรับคณะกรรมการตรวจการจ้าง จำนวนไม่น้อยกว่า
8 คน อัน จะต้องประกอบด้วย โต๊ะ และเก้าอี้ สำหรับทำงานแสงสว่างอุณหภูมิที่ เหมาะสม
และสิ่งใช้สอยที่จำเป็นอื่นๆ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

7.5

ในกรณีที่การดำเนินการก่อสร้างจะเป็นการกีดขวางการจราจร หรือมีความจำเป็นต้องปิดช่องทาง
การจราจรในบริเวณนั้น ผู้รับจ้างจะต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อ ขอ
อนุมัติดำเนินงานเป็นการล่วงหน้า และจะต้องติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายเตือน
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางการจราจรในบริเวณที่ก่อสร้าง

7.6

การเก็บตัวอย่างและการทดสอบวัสดุก่อสร้างโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการ
ก่อสร้างและข้ อกำหนดเฉพาะงาน หรือตามที ่ผ ู ้ว ่ าจ้ างกำหนดตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งสิ้น

7.7

มาตรฐานวัสดุและมาตรฐานการทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในการก่อสร้างซึ่งได้กำหนดไว้ในแบบแปลน
หรือระบุไว้ในมาตรฐานการก่อสร้าง หรือข้อกำหนดเฉพาะงานนี้ให้ครอบคลุมถึงมาตรฐาน
ฉบับล่าสุดที่ปรากฏ จนถึงวันที่เริ่มดำเนินการก่อสร้าง มาตรฐานที่นำมาใช้โดยทั่วไปมีดังนี้
(1) มยผ.
(2) มอก.
(3) AASHTO

มาตรฐานงานก่อสร้างกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
American Association of State Highway and Transportation
Officials, Standard Specifications for Highway Materials and
Methods of Sampling and Testing
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(4) ASTM
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

American Society for Testing and Materials, Standard
Specifications
BS
British Standard Specifications
JIS
Japanese Industrial Standards
GIN German Industrial Norms
NF
French Standards
NEC
National Electric Code
NEMA
National Electrical Manufacturer's Association, Standard
Specifications
SSPC
Steel Structure Painting Council
SIS
Swedish Industrial Standards

8.

การตรวจรับงานเพื่อจ่ายเงินงวด

8.1

ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบหลังจากที่ทำงานเสร็จแต่ละขั้นตอน และผู้ว่าจ้างจะยอมรับ
งานจากผู้รับจ้างก็ต่อเมื่อเห็นว่าผลการตรวจสอบนั้นถูกต้องตรงกับที่แสดงไว้ในแบบแปลน

8.2

การทีผ่ ู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงาน หรือยอมรับว่าผู้รับจ้างได้ทำงานเสร็จบางส่วน เพื่อจ่ายเงินแต่ละ
งวดนั้น มิใช่เป็นการยอมรับงานบางส่วนนั้นหรือทั้งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบงานนั้นๆ และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดไป โดย
ผู้รับจ้างเป็น ผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น จนกว่าจะมีการส่งมอบและตรวจรับงานงวดสุดท้าย
ครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว

9.

การส่งมอบงาน

9.1

การทำความสะอาดสถานที่ ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อยและผู้ว่าจ้าง
สามารถใช้งานได้ทันทีที่ตรวจรับและส่งมอบงาน

9.2

การตกแต่งบริเวณ ผู้รับจ้างจะต้องกลบเกลี่ยพื้นที่ดินให้เรียบร้อย หรือตามที่ได้กำหนดไว้เศษ
วัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ขยะ เศษอิฐ ไม้ ปูน ทราย โรงงาน และส้วมชั่วคราว เป็นต้น จะต้อง
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ขนย้ายไปให้พ้นบริเวณภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบรับงานงวดสุดท้าย
เรียบร้อยแล้ว
9.3

เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการบำรุงรักษา คู่มือการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ต้องส่ง
มอบให้ผู้ว่าจ้างเมื่อทำการส่งมอบรายงานโดยจัดใส่แฟ้มให้เรียบร้อย

9.4

กุญแจต่างๆ ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายถาวรแจ้งรายละเอียดไว้กับลูกกุญแจให้ตรงกับแม่กุญแจ
ทุกชนิด และต้องส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างทั้งหมดทันทีเมื่อผู้ว่าจ้างรับมอบงานแล้ว อนึ่งในระหว่างที่
ยังมิได้ทำการรับมอบงาน ลูกกุญแจเหล่านี้จะต้องอยู่ในความดูแลรักษาของผู้รับจ้างอย่างดี และ
ห้ามจำลองลูกกุญแจเหล่านี้โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างทำลูกกุญแจหายผู้
รับจ้างจะต้องเปลี่ยนกุญแจชุดใหม่โดยจะคิดเงินเพิ่มอีกไม่ได้

9.5

การก่อสร้างท่อระบายน้ำ และ/หรือ ท่อรวบรวมน้ำเสีย และ/หรือ โครงสร้างอื่นใด ในบริเวณ
ถนน และ/หรือ ทางเท้า ภายหลังจากการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ควบคุมงาน
แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีบดำเนินการ กลบ ซ่อมแซม และปรับปรุงผิวถนน และ/หรือ ทางเท้า ให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ จึงจะสามารถส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้าง
ในงวดนั้นๆ ได้
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มาตรฐานการก่อสร้าง 1-2
งานรื้อย้ายสิ่งกีดขวาง สิ่งก่อสร้างเดิม และการดำเนินการอื่นๆ
1.

ขอบข่าย
งานนี้ประกอบด้วยงานรื้อย้ายสิ่งกีดขวาง สิ่งก่อสร้างเดิม และการดำเนินงานอื่นๆ ที่จำเป็น ซึ่งอาจจะ
มีขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง เช่น งานแก้ไขปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ก่อสร้าง หรืองานก่อสร้างปรับปรุง
ส่วนต่างๆ ให้เรียบร้อยตามหลักวิชาช่างที่ดี และ/หรือ เพื่อให้งานก่อสร้างบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกั บหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการขอ
อนุญาต การชี้แจง การนำเสนอข้อมูล การแก้ไขปรับปรุงเอกสาร การจัดหาวัสดุ แรงงาน เครื่องมือ
อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นแล้วเสร็จเป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่โครงการของผู้ว่าจ้าง หรือจากหน่วยงานต่างๆ เหล่านั้น

2.

วัสดุ
วัสดุที่ใช้ในงานรื้อย้ายสิ่งกีดขวางและการดำเนินงานอื่นๆ ทั้งที่เป็นงานชั่วคราวและงานถาวร จะต้อง
เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติและคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนด ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นๆ หรือตามที่ระบุ
รายละเอียดไว้ในข้อตกลง ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่โครงการของผู้ว่าจ้าง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.

วิธีการก่อสร้าง
วิธีการก่อสร้างที่ผู้รับจ้างนำมาใช้ในงานรื้อย้ายสิ่งกีดขวางและการดำเนินงานอื่นๆ ทั้งที่เป็นงาน
ชั่วคราว และงานถาวร จะต้องเป็นวิธีที่เหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับทั่วไป และไม่ทำ
ให้เกิดความเสียหายใดๆ โดยผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดวิธีการก่อสร้างให้วิ ศวกรของผู้ว่าจ้าง
ตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบโดยเจ้าหน้าที่โครงการของผู้ว่าจ้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ วัสดุทั้งหมดที่ได้จากการทำงานเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ในกรณีที่ไม่ต้องการวัสดุดั งกล่าว อาจจะพิจารณาให้ผู้รับจ้างรวบรวม
วัสดุส่วนนี้ส่งมอบให้แก่หน่วยงานอื่น หรือให้ผู้รับจ้างนำวัสดุส่วนนี้ออกไปทิ้งยังสถานที่ที่เหมาะสมตามที่
เจ้าหน้าที่โครงการของผู้ว่าจ้างเห็นชอบ โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างและผู้อื่น
บริษัท โพธิศริ ินทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์ จำกัด
CB001/P1

หน้า 1-2-1

โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

หมวดที่ 2 งานดิน
มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 2-1
งานจัดเตรียมสถานที่ก่อสร้าง
ขอบข่าย งานนี้ประกอบด้ว ย การกำจัด ต้นไม้ พุ่มไม้ ไม้ผุ ขยะ วัชพืช ตอไม้ ขนย้ายอาคาร
ฐานราก และงานขุดลอกหน้าดิน ภายในบริเวณที่ทำการก่อสร้าง เขตทาง เขตคลองและ
นำวัสดุที่กำจัดออกไปทิ้ง

1.

งานถากถางและขุดสิ่งไม่พึงประสงค์

ผู ้ ร ั บ จ้ า งต้ อ งขุ ด โยกย้ า ย ต้ น ไม้ ท่ อ นไม้ กิ ่ ง ไม้ พุ ่ ม ไม้ รากไม้ ขยะ วั ช พื ช และสิ ่ ง ไม่
พึงประสงค์ ออกจากบริเวณที่จะทำการก่อสร้างอาคาร โครงสร้าง ถนนคันกั้นน้ำ บ่อยืมดิน ตลอดจน
บริเวณที่จะทำการขุดและถมตามวัตถุประสงค์ดังแสดงในแบบแปลน นอกจากจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่แบบแปลน หรือผู้ว่าจ้างให้คงสภาพ หรือรักษาบริเวณกลุ่มของต้นไม้ไว้ ผู้รับจ้าง
จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายและเสียหาย โดยล้อมด้วยรั้วไม้หรือค้ำไว้ หรือโดยวิธีอื่นที่เห็นพ้องต้องกัน
ว่าเหมาะสม ในการตัดต้นไม้ใหญ่ต้องระวังไม่ให้ล้มมาโค่นต้นไม้ซึ่งให้คงไว้จนเกิดความเสียหาย ถ้าผู้รับจ้าง
ละเลยทำให้ต้นไม้เหล่านั้นเสียหาย จะต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือปลูกให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ตกเป็นของ
ผู้รับจ้างทั้งสิ้น หากจำเป็นต้องตัดต้นไม้บางต้นออกให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

2.

งานรื้ออาคารเก่า

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งฐานรากที่ระบุไว้ในแบบแปลนว่าให้รื้อ ขนย้าย และนำไปทิ้ง
จะต้องจัดทำให้เรียบร้อย ส่วนต่างๆ ของสิ่งที่รื้อออกให้ตกเป็นสมบัติของผู้รับจ้าง (ยกเว้นส่วนที่ผู้ว่าจ้างจะ
ระบุ ว ่ า ให้ ต กเป็ น ของผู ้ ใ ด) และนำออกไปนอกเขตก่ อ สร้ า งทั น ที ผู ้ ร ั บ จ้ า งมี ส ิ ท ธิ ข อใช้ อ าคารหรื อ
สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวได้ แต่จะต้องทำการรื้อถอนเมื่อหมดกำหนดการอนุญาตให้ยืมใช้

3.

งานรื้อถอนและปรับปรุง

โครงสร้างย่อยอื่นๆ ตามที่ระบุให้รื้อออกและก่อสร้างเพิ่มเติม ตามที่แสดงในแบบแปลน โดย
รูปร่างและวัสดุต้องเป็นชนิดเดียวกันกับของเดิมที่ทำการรื้อถอนออกไป พร้อมด้วยการทาสีหรือแต่งผิวตาม
ลักษณะที่มีอยู่เดิม นอกจากจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
บริษัท โพธิศริ ินทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์ จำกัด
CB001/P1

หน้า 2-1-1

โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

4.

การทิ้งวัสดุ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 2-5 "การทิ้งวัสดุ"

5.

การขุดลอกหน้าดิน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 2-2 "งานขุดลอกหน้าดิน"

บริษัท โพธิศริ ินทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์ จำกัด
CB001/P1

หน้า 2-1-2

โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 2-2
งานขุดลอกหน้าดิน
ขอบข่าย งานนี้ประกอบด้วย การขุดเพื่อเอาไปทิ้ง หรือเพื่อเอากลับมาใช้ใหม่ของหน้าดินหรือวัสดุ
ที่ไม่เหมาะสมต่างๆ ซึ่งอยู่ในขอบเขตที่จะก่อสร้างคันทาง คันกั้นน้ำ และอาคารอื่นๆ
หรือในบริเวณที่จะระบุโดยผู้ควบคุมงาน รวมทั้งผิวบนของบ่อยืมวัสดุ

1.

วิธีการก่อสร้าง

ในบริเวณที่จะถมเป็นคันดิน บริเวณที่จะก่อสร้างเป็นอาคาร และในบริเวณที่จะทำการขุดดิน
เพื่อนำไปใช้ในงานถม ตลอดจนบริเวณที่จะใช้เป็นบ่อซึม จะต้องขุดลอกเอาหน้าดิน ซึ่งประกอบด้วย
อินทรีย์วัตถุหรือวัสดุอื่นที่ไม่พึงประสงค์ลึกลงไปอย่างน้อย 15 ซม. หรือลึกกว่านั้นตามที่ผู้ควบคุมงาน
เห็นสมควร วัสดุที่ขุดขึ้นมาจะต้องนำไปกองไว้ต่างหาก เพื่อที่อาจจะนำกลับไปใช้ประโยชน์ในส่วนของงาน
หน้าดิน สำหรับงานหน้าดินของด้านลาดเอียง หรือมิฉะนั้นก็ต้องนำไปทิ้ง วัสดุที่ชุดลอกออกมานี้จะ
นำไปใช้ในการถมอัดเป็นคันดินหรืองานถมอัดอย่างอื่นๆไม่ได้
ดินอ่อนที่อยู่ใต้คันดินที่จะถมอัดให้ทำการขุดออกจนถึงความลึก ซึ่งจะกำหนดโดยผู้ควบคุมงาน
ดินอ่อนที่ขุดออกมาและใช้ประโยชน์ไม่ได้ ให้ผู้รับจ้างนำไปทิ้ง ห้ามนำดินอ่อนนี้มาใช้ในงานหน้าดิน หรือ
งานปลูกหญ้าตามลาดเอียง

บริษัท โพธิศริ ินทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์ จำกัด
CB001/P1

หน้า 2-2-1

โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 2-3
งานบ่อยืมวัสดุ
ขอบข่าย งานนี้ประกอบด้วย การถากถางและขุดสิ่งไม่พึงประสงค์ การขุดลอกหน้าดิน การขุด
วัสดุขึ้นมา การบรรทุก และตกแต่งบ่อยืมวัสดุ นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการทำหลุมขุด
(Test Pits) หลุมเจาะ (Test Holes) และการเก็บวัสดุตัวอย่างมาทดสอบ

1.

วิธีการก่อสร้าง

1) บ่อยืมวัสดุในเขตบริเวณที่ก่อสร้าง
วัสดุในเขตสงวนของบริเวณที่ก่อสร้างสามารถนำมาใช้ในการก่อสร้างได้ แต่ต้องให้มี
คุณสมบัติ หรือผสมให้ถูกต้องตามมาตรฐานของงานก่อสร้างแต่ละหัวข้อตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลน
ถ้าการขุดบ่อยืมดังกล่าว ทำให้เกิดข้อจำกัดหรือสิ่งขวางกั้นการไหลของน้ำในคลอง
ผู้ควบคุมงานจะให้ผู้รับจ้างทำการนำสิ่งที่ขวางกั้นหรือข้อจำกัดนั้นๆ ออกไป โดยที่ค่าใช้จ่ายในการนี้
ทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง
ก่อนทำการขุดวัสดุจากบ่อยืม ผู้รับจ้างจะต้องถากถางและขุดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ออกไป
เสียก่อน ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 2-1 และจะต้องขุดลอกหน้าดินออกตามที่
กำหนดไว้ในมาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 2-2
ความลาดชันด้านข้าง ของการขุดบ่อยืม จะต้องไม่ชันกว่า 1:2 (1 ทางแนวตั้ง ต่อ 2 ทาง
แนวนอน) และหากการขุดดินจากบ่อยืมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของงานดินขุดที่จะต้องทำตามที่ระบุในแบบแปลน ให้
ปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้างในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบแปลน แสดงตำแหน่ง รูปร่าง และขนาดของบ่อยืมที่จะทำการ
ขุ ด เสนอต่ อ ผู้ ค วบคุ ม งาน และผู้ ร ั บ จ้ า งจะต้ อ งจั ด ทำหลุ ม ขุ ด หรื อ หลุ ม เจาะในบริ เ วณที่ จ ะใช้ เ ป็ น
บ่อยืมวัสดุนั้น พร้อมทั้งจัดส่งตัวอย่างของวัสดุที่จะขุดขึ้นมาใช้ประโยชน์จากบ่อยืมนั้นๆ ให้แก่ผู้ควบคุมงาน
ก่อนทำการขุดบ่อยืมนั้นๆ ผู้ควบคุมงานจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้รับจ้างว่าอนุญาตให้ขุดและใช้
วัสดุจากบ่อยืมนั้นหรือไม่ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากรับแบบแปลนการขุด ตัวอย่าง และผล
การทดสอบวัสดุจากผู้รับจ้างแล้ว
วัสดุที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างจะนำมาใช้ในส่วนหนึ่งส่วนใดของ
งานก่อสร้างไม่ได้โดยเด็ดขาด
บริษัท โพธิศริ ินทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์ จำกัด
CB001/P1

หน้า 2-3-1

โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

บริษัท โพธิศริ ินทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์ จำกัด
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โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
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2) บ่อยืมวัสดุนอกเขตบริเวณที่ก่อสร้าง
ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุที่เหมาะสมจากแหล่งอื่น หรือบ่อยืมที่อยู่นอกเขต บริเวณที่
ก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดหาวัสดุดังกล่าวนี้ รวมถึงค่าที่ดินค่าธรรมเนียม ค่า
ภาษี ค่าดำเนินการทางกฎหมาย และอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบ่อยืมวัสดุดังกล่าว
ผู้รับจ้างอาจจะเลือกใช้ วัสดุจากบ่อยืม ภายนอกบริเวณก่อสร้างใช้ในงานก่อสร้างได้ แต่
อย่ า งไรก็ ต าม ให้ น ำวั ส ดุ ท ี ่ ไ ด้ จ ากงานดิ น ขุ ด ตามมาตรฐานการก่ อ สร้ า งหมายเลข 2-7 และ 3-1
มาใช้เป็นวัสดุในงานดินถมก่อนได้ หากวัสดุนั้นมีคุณสมบัติเหมาะสมและถูกต้องตามมาตรฐาน ถ้ามี
ปริมาณไม่เพียงพอจึงจะใช้วัสดุจากบ่อยืม ซึ่งอยู่นอกบริเวณที่ก่อสร้างต่อไป
บ่อยืมวัสดุจะต้องขุดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ก้นบ่อยืมราบเรียบ ภายหลังจากทำการขุด
วัสดุที่นำไปใช้ประโยชน์ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว หน้าดินที่เหลือ รวมทั้งวัสดุที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ ที่ขุดขึ้นมา
จะต้องนำไปถมกลบลงให้ทั่วบริเวณบ่อยืม พร้อมทั้งเกลี่ยผิวหน้าให้เรียบร้อย
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รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 2-4
การขนย้ายและการขนส่งวัสดุ
ขอบข่าย งานนี้ประกอบด้วย การขนย้าย หรือการขนส่งดิน หรือวัสดุอื่นๆ ทั้งหลายจากแหล่งที่ขุด
หรือจากบ่อยืมวัสดุ นำไปทิ้ง หรือนำไปใช้ก่อสร้างงานดินคันทาง คันกั้นน้ำ หรืองานดิน
ถมอื่นๆ รวมทั้งการขนวัสดุก่อสร้างอื่นๆ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง

1.

การก่อสร้างเส้นทางขนส่งวัสดุ

ผู้รับจ้างจะต้องพยายามใช้แนวของคันดินหรือคันกั้นน้ำ ที่จะก่อสร้างให้เป็นเส้นทางสำหรับใช้
ขนย้ายหรือขนส่งวัสดุให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อจะได้ประโยชน์จากการบดอัดอันเนื่องมาจากล้อ
รถบรรทุกที่ใช้ขนย้ายวัสดุนั้น

2.

การใช้เส้นทางสาธารณะ

เมื่อผู้รับจ้างใช้ทางสาธารณะ เป็นเส้นทางขนย้ายวัสดุหรือขนส่งวัสดุ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียม
เครื่องมือฉีดพรมน้ำ เพื่อที่จะกำจัดฝุ่นบนถนน ซึ่งไปรบกวนผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงหรือผู้สัญจรไปมา การ
ฉีดพรมน้ำลงไปบนถนน ผู้รับจ้างจะต้องกระทำอย่างสม่ำเสมอ
ผู้รับจ้างจะต้องกลบร่องและหลุมบ่อต่างๆ รวมทั้งกวาดวัสดุที่ตกหล่นออกไปให้พ้นผิวจราจรและ
ต้องซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนย้ายวัสดุผ่านถนนสาธารณะนั้นอย่าง
สม่ำเสมอ การซ่อมแซมดังกล่าวจะรวมถึงการซ่อมแซมองค์ประกอบทั้งหมดของถนน อันได้แก่ ผิวจราจร
เครื่องหมายจราจร รั้วกั้น ฯลฯ และผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมถนน จนเป็นที่พอใจของเจ้าของถนน หรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบถนนเส้นนั้น
ในกรณีที่เจ้าของ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบถนนนั้น ต้องการเงินชดเชยแทนการซ่อมแซม
ส่วนที่เสียหายอันเนื่องมาจากการใช้ถนนนั้นเป็นเส้นทางการขนย้ายหรือขนส่งวัสดุ ผู้รับจ้างจะต้องเป็น
ผู้รับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวเองทั้งสิ้น
การขนส่งวัสดุของผู้รับจ้างจะต้องจัดเวลาให้เหมาะสม เพื่อให้กีดขวางเส้นทางจราจรสาธารณะ
น้อยที่สุด และผู้ควบคุมงานอาจจะสั่งการให้หยุดขนส่งได้เป็นการชั่วคราว หรือให้เปลี่ยนเวลาขนวัสดุได้
ตามที่เห็นสมควร ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
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มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 2-5
การทิ้งวัสดุ
ขอบข่าย งานนี้ประกอบด้วย การขนย้ายและการทิ้งวัสดุทุกชนิด ที่ได้จากการขุด ถากถาง และขุด
สิ่งไม่พึงประสงค์ และการลอกหน้าดิน ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใดๆ และผู้ว่าจ้างไม่
พึงประสงค์จะเก็บวัสดุดังกล่าวไว้ใช้งานต่อไป ในการก่อสร้างคันดิน คันกั้นน้ำ ถนน และ
งานหน้าดิน หรืองานดินถมอื่นๆ

1.

สถานที่ทิ้งวัสดุ

จุดประสงค์ของสัญญานี้ก็เพื่อให้ผ ู้รับจ้างทิ้งวัส ดุต่างๆ ที่ไม่ใช้ประโยชน์ ณ สถานที่ซึ่ง
ผู้รับจ้างได้เลือกและจัดเตรียมไว้แล้ว ผู้รับจ้างอาจจะทิ้งวัสดุเหล่านี้โดยการนำไปถมที่ส่วนบุคคล แต่ทั้งนี้ผู้
รับจ้างจะต้องจัดการสิ่งต่างๆ เอง อันได้แก่ การติดต่อกับเจ้าของที่ดิน ค่าใช้สถานที่และอื่นๆ ผู้รับจ้าง
อาจจะทิ้งวัสดุเหล่านี้ลงในบริเวณที่สาธารณะ แต่จะต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเสียก่อน และผู้รับจ้างจะต้องรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ผู้รับจ้างอาจจะทิ้งวัสดุลงในบริเวณที่กำจัดของเสียของผู้ว่าจ้าง หรือถมที่ซึ่งทางผู้ว่าจ้างจัดเตรียมไว้ให้ แต่
ทัง้ นี้จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน
การทิ้งวัสดุลงบนสถานที่ส่วนบุคคลหรือผู้ว่าจ้างก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเอง
ทั้งหมด รวมทั้งอัตราการเสี่ยงต่อความเสียหายในทรัพย์สินข้างเคียง ชีวิตและสิ่งต่างๆ ด้วย และจะไม่มี
การเรียกร้องใดๆ หรือขอรับเงินเพิ่มจากผู้ว่าจ้างในผลต่างๆ ที่เกิดจากการทิ้งวัสดุของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องมีสำเนาจดหมายและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการยินยอมให้ใช้ที่ดิน เพื่อเป็น
สถานที่ทิ้งวัสดุ ระหว่างผู้รับจ้างและเจ้าของที่ดินหรือผู้ว่าจ้างไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบได้
เมื่อต้องการ ผู้ควบคุมงานอาจสั่งการให้ผู้รับจ้างหยุดกระทำการทิ้งวัสดุได้ตลอดเวลา หากพิจารณาเห็นว่า
การทิ้งวัสดุดังกล่าว จะก่อ ให้เกิดความเสียหายต่อบริเวณที่สาธารณะ หรือจะทำให้เกิดกรณีพิพาท
เกี่ยวเนื่องถึงผู้ว่าจ้าง
การขนส่งวัสดุไปทิ้งให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 2-4
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มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 2-6
งานกำแพงกั้นน้ำ พนังกั้นน้ำ และการสูบน้ำออก
ขอบข่าย งานนี้ประกอบด้วย การก่อสร้างกำแพง พนังดินหรือคันดิน เพื่อป้องกันมิให้น้ำจาก
ภายนอก ไหลเข้าไปทำความเสียหายแก่งานที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง งานนี้ยังรวมถึง
การจัดหาเครื่องสูบน้ำหรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อใช้สูบน้ำออกจากบริเวณที่กำลังก่อสร้างด้วย
และยังครอบคลุมถึงการรื้อถอนกำแพงหรือคันกั้นน้ำดังกล่าวออกจากบริเวณก่อสร้าง
ภายหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ

1.

วิธีการก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องสร้างกำแพง พนังดินหรือคันดิน ล้อมรอบสถานที่ก่อสร้างหรือสถานที่ที่มีการ
ขุดดิน โดยให้มีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันน้ ำจากภายนอกได้ ผู้รับจ้างจะต้องกำหนดความสูงของสัน
กำแพง หรือพนังกั้นน้ำเอาเอง โดยที่ค่าใช้จ่ายต่างๆ และความเสี่ยงต่อการพังทลายหรือความเสียหายใดๆ
ที่มีต่อกำแพงกั้นน้ำ อันเนื่องมาจากน้ำไหลข้ามได้ให้เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียม เครื่องสูบน้ำ ท่อน้ำ น้ำมัน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ให้แสงสว่างใน
เวลากลางคืนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อใช้สูบน้ำออกและใช้ควบคุมระดับน้ำ ซึ่งไหลเข้ามาทางอื่น
หรือน้ำที่ซึมออกมาจากใต้ดินให้แห้งตลอดเวลา
ถ้าการสูบน้ำออกหรือการควบคุมระดับน้ำในกำแพงกั้นน้ำล้มเหลว อาจจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม
เช่น เกิดน้ำท่วมอย่างหนักภายนอก อุปกรณ์สูบน้ำใช้การไม่ได้ กำแพงหรือพนังกั้นน้ำพังทลายหรือรั่ว อัน
เป็นเหตุให้การขุดและงานที่กำลังก่อสร้างได้รับความเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมส่วนของงานที่
เสียหายให้ดีเหมือนเดิม หรืออาจจะสร้างขึ้นใหม่ โดยที่ค่าใช้จ่ายในการนี้ให้เป็นภาระของผู้รับจ้าง ส่วนที่
เป็นคันดินหรือฐานรากซึ่งได้รับความเสียหายหรือไม่แข็งแรง อันเนื่องมาจากน้ำที่ไหลผ่านเข้ามา ผู้รับจ้าง
จะต้องรื้อออกแล้วสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมด
ผู้รับจ้างจะต้องวางท่อระบายน้ำ ขุดร่องระบายน้ำ หรือทางระบายน้ำ เพื่อใช้เป็นเส้นทางนำ
น้ำที่สูบออกมาจากสถานที่ก่อสร้างไปทิ้ง ณ สถานที่ที่เหมาะสม และต้องไม่ทิ้งน้ำในที่ส่วนบุคคลอื่นใด อัน
จะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ แต่ควรจะทิ้งน้ำลงในทางระบายน้ำสาธารณะซึ่งมีความสามารถในการ
ระบายน้ำเพียงพอ
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และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

น้ำที่ปล่อยทิ้งไปจะต้องไม่ให้ไหลบนผิวจราจรของถนนใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ามีความจำเป็นต้องนำ
น้ำดังกล่าวข้ามถนน ผู้รับจ้างจะต้องจัดการวางท่อลอดหรือข้ามถนนนั้น พร้อมทั้งให้มีระบบป้องกัน ที่ดี
และต้องให้แน่ใจว่าท่อเหล่านี้ จะไม่ทำให้เกิดอันตรายหรือความไม่สะดวกสบายต่อผู้ใช้ถนนแต่อย่างใด
เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องรื้อถอนกำแพงหรือพนังกั้นน้ำ พร้อมทั้งส่วนประกอบ
ต่างๆ ออกไปจากสถานที่ก่อสร้าง และจะต้องทำการปรับพื้นที่ ตกแต่ง และทำความสะอาดบริเวณ
ดังกล่าวให้เรียบร้อย
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โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 2-7
งานขุดดิน
ขอบข่าย งานนี้ประกอบด้วย การขุดแต่งดินภายในเขตก่อสร้าง เพื่อสร้างคันดินหรือขุดถนนเดิม
เพื่ อ ทำการก่อสร้าง ให้มีรูปร่างและระดับตามรูปตัด และข้อกำหนดในแบบแปลน
รวมทั้งการนำวัสดุที่ขุดแล้วไปใช้ และนำวัสดุที่ไม่ต้องการไปทิ้งด้วย

1.

ชนิดของงานขุดดิน
งานขุดดินโดยทั่วไป จำแนกออกได้เป็น 4 ชนิด ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.1

งานขุดชนิดที่ไม่ระบุประเภทวัสดุ หมายถึง งานขุด ตกแต่งคันดินหรือคันทาง ซึ่งจะเป็นวัสดุ
ประเภทใดๆ ก็ได้

1.2

งานขุดชนิดที่ระบุประเภทวัสดุ หมายถึง งานขุด ตกแต่งคันดินหรือคันทาง ซึ่งระบุประเภท
ของวัสดุ โดยจำแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ
1) งานขุดดิน หมายถึง งานขุด ตกแต่งคันดินหรือคันทาง โดยวัสดุซึ่งจะขุดนั้นไม่ถือเป็นหิน
ผุหรือหินแข็ง
2) งานขุดหินผุ หมายถึง งานขุด ตกแต่งคันดิน หรือคันทาง ซึ่งจะต้องใช้เครื่องจักรขุดดิน
สภาพดี ที่มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 28 เมตริกตัน และมีกำลังขนาด 270 แรงม้าขึ้นไปติดใบ
คราด ไถคราด จึงจะขุดออกได้
3) งานขุดหินแข็ง หมายถึง งานขุด ตกแต่งคันดินหรือคันทาง ซึ่งจะต้องดำเนินการด้วย
วิธ ีการเจาะและระเบิด และให้รวมถึงการขุดขนย้ายหินลอย ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 0.75
ลูกบาศก์เมตร ขึ้นไปด้วย

1.3

งานขุดวัสดุซึ่งไม่เหมาะสม หมายถึง งานขุดวัสดุที่มีคุณภาพต่ำภายในบริเวณที่ก่อสร้าง โดยวัสดุที่
ขุดออกนั้น ไม่มีคุณสมบัติที่จะใช้ก่อสร้างคันดินหรือคันทางหรือเป็นฐานรองรับคันทางได้ ได้แก่
เศษวัสดุต่างๆ ดินเลน ดินอินทรีย์ หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน หรือตามรายละเอียดที่
กำหนดไว้ในแบบแปลน ทั้งนี้ไม่รวมงานขุดวัสดุที่มีคุณภาพต่ำในคันทางเดิมตามข้อ 1.4
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โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

1.4

งานขุดและเสริมบริเวณดินอ่อน หมายถึง งานขุดวัสดุที่มีคุณภาพต่ำในท้องคลองคันดินหรือ
คันทางออก รวมถึงการนำเอาวัสดุคัดเลือกที่มีคุณภาพตามกำหนดไว้ในแบบแปลนมาถม
ให้ ไ ด้ ร ู ป ร่ า ง ระดั บ และความหนาแน่ นตามที ่ ระบุ ไว้ ในแบบแปลน หรื อความแน่ น 95%
ของการทดสอบตามมาตรฐานงานทดสอบวัสดุของกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 2201-57

2.

วิธีการก่อสร้าง

2.1

วัสดุที่ใช้ได้ทั้งหมด
วัสดุที่ใช้ได้ซึ่งได้จากงานขุดและตกแต่งคันดินหรือคันทางนี้ จะนำไปใช้ในงานก่อสร้างคันดินหรือ
คั นทางที ่ เกี ่ ยวข้ องได้ จนเพี ยงพอแก่ ความต้ องการ วั สดุ ส ่วนที่ เหลื อและเศษวั สดุ ท ี่ ใช้ ไม่ได้ น ั้ น ให้ นำ
ไปทิ้งตามมาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 2-5
2.2

วัสดุที่ใช้ไม่ได้
จะต้ อ งขุ ด ออกให้ ล ึ ก จากระดั บ ดิ น ถมชั ้ น Subgrade หรื อ ระดั บ ดิ น ฐานรากของ
Embankment ให้ถึงระดับตามที่ระบุไว้ในแบบแปลน หรือตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด เมื่อได้ขุดวัสดุดังกล่าว
ออกแล้วก็ดี หรือในการขุดดินเดิมเพื่อทำฐานรับคันดินหรือคันทางเป็นขั้นบันไดก็ดี จะต้องนำวัสดุอื่นมาถม
แทนวัสดุที่จะนำมาใช้ และวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 2-8
2.3

ลาดดินขุดทั่วไป
จะต้องแต่งให้เรียบร้อยและประณีตเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิด หากมีวัสดุที่
แตก หลุด หรือเลื่อนไหลลงมา จะต้องขนไปทิ้งให้หมด

3.

ส่วนคลาดเคลื่อนที่ยอมให้

ทุกจุดของงานขุดคันดิน หรือคันทางที่ตกแต่งได้รูปร่างตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลนแล้วเมื่อ
วัดสอบด้วยบรรทัดยาว 3.00 เมตร ตามแนวขนานกับแนวศูนย์กลางคันดินหรือคันทาง ระดับในช่วง 3.00
เมตร ต้ อ งต่ า งกั น ไม่ เ กิ น 1 ซม. หรื อ มี ร ะดั บ แตกต่ า งไปจากระดั บ ที ่ ก ำหนดให้ ใ นแบบแปลนได้
ไม่เกิน 1.5 ซม.
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โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 2-8
งานดินถม
ขอบข่าย งานนี้ประกอบด้วย การก่อสร้างดินถม คันกั้นน้ำ คันดิน คันทางหรืองานดินถมอื่นๆ ซึ่ง
รวมถึ ง การเคลื ่ อนย้ า ยวั ส ดุท ี ่ มี คุ ณ ภาพถู กต้ อ ง มาถม เกลี ่ ย ปรั บ ความชื ้น บดอัด
และตกแต่ งให้ไ ด้แ นว ระดั บ ความลาดเอี ย ง ขนาด และรู ปตั ด ดั ง ที ่ ไ ด้ แสดงไว้ใน
แบบแปลน หรือตามที่ผู้ควบคุมงานจะกำหนด งานนี้รวมถึงการจัดเตรียมวัสดุนำมากอง
ตากแห้ง และผสมกัน เพื่อให้ได้คุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานก่อนที่จะนำไปใช้งาน

1.

วัสดุ

วัสดุที่ใช้ในงานดินถมต้องเป็นวัสดุที่มีคุณภาพดี อาจจะเป็นดินขุดที่ได้มาจากคลองหรือร่องน้ำ
หรือจากบ่อยืมที่ผ่านการเห็นชอบแล้ว และต้องปราศจากอินทรีย์วัตถุ รากไม้ หญ้า ใบไม้ หรือวัสดุที่
เน่าเปื่อยต่างๆ
สำหรับวัสดุที่ร ะบุว ่าเป็น "วัสดุคัดเลือก" ให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ ขนาดเม็ดวัส ดุโ ต
ไม่เกิน 50 มม. และมีส่วนผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ไม่มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์
วัสดุที่ใช้ต้องมีการบวมตัว จากการทดสอบหาค่า C.B.R. ไม่เกินร้อยละ 4 ตามวิธีการทดสอบ
ตามมาตรฐานการทดสอบที่ มยผ. 2203-57 และมีความแน่นแห้งสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,440 กิโลกรัม ต่อ
ลูกบาศก์เมตร และให้มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ระบุในแบบแปลน
วัสดุที่ใช้ถมอาจใช้วัสดุสองชนิดมาผสมกันก็ได้ แต่ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดดังได้กล่าวไว้ใน
วิธีการก่อสร้าง
ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้า ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างงานดินถม อย่าง
น้ อ ย 14 วั น ในเรื ่ อ งของแหล่ ง วั ส ดุ ท ี ่ จ ะใช้ และจะต้ อ งจั ด ส่ ง ตั ว อย่ า งวั ส ดุ แ ละผลการทดสอบ ซึ่ ง
ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้ างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบว่า วัสดุเหล่านั้นผ่านการเห็นชอบหรือไม่
ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับตัวอย่างวัสดุและผลการทดสอบจากผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างต้องจัดทำหลุม
ตรวจสอบวัสดุ ที่แหล่งวัสดุ ก่อนที่จะนำมาดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้แน่ใจว่าแหล่งวัสดุนั้นมีไปอย่าง
ต่อเนื่องและเพียงพอ ห้ามผู้รับจ้างใช้วัสดุที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างมาใช้ใน
งานดินถมโดยเด็ดขาด
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โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

ถึงแม้ว่าผู้รับจ้างจะได้รับความเห็นชอบให้ใช้วัสดุจากแหล่งวัสดุหรือบ่อยืมนั้นแล้วก็ตาม แต่ถ้า
คุณภาพวัสดุที่ขุดขึ้นมาแตกต่างไปจากคุณภาพที่ได้จากการทดสอบในห้องทดลอง หรือแตกต่างไปจากวัสดุที่
ขุ ด ขึ ้ น มาก่ อ นหน้า นี้ ผู ้ ค วบคุ ม งานอาจจะให้ ผ ู ้ รั บจ้ างงดใช้ ว ัส ดุด ั งกล่า วเพื ่ อ ก่ อ สร้า งต่อ ไป ดั ง นั้ น
ผู้รับจ้างควรจะมีแหล่งวัสดุสำรองอย่างเพียงพอ เพื่อว่าจะไม่ทำให้การก่อสร้างต้องหยุดชะงัก
วัสดุที่นำมาก่อสร้างคันกั้นน้ำจะต้องมีค่า Plasticity Index ระหว่าง 7-30 เปอร์เซ็นต์ หรือ
ดังแสดงในแบบแปลน

2.

วิธีการก่อสร้าง

ก่อนจะเริ่มงานดินถม จะต้องถากถาง ขุดสิ่งไม่พึงประสงค์ และต้องขุดลอกหน้าดินตามมาตรฐานการ
ก่อสร้างเสียก่อน น้ำที่ขังอยู่ในหลุม บ่อหรือโพรง จะต้องระบายออกให้หมดหลังจากขุดลอกหน้าดินออกไป
แล้ว จะต้องใช้เครื่องมือบดอัดที่เหมาะสมบดอัดหนึ่งเที่ยวหรือโดยวิธีการชนิดอื่นๆ ที่เหมาะสม
การถมคันดินจะต้องสร้างให้ได้แนว ระดับ ความลาดเอียง ขนาด และรูปตัดตามที่แสดงไว้ใน
แบบแปลนวัสดุสำหรับงานดินถม จะต้องนำมาผสมให้เข้ากัน โดยใช้ใบมีดรถเกลี่ยกลับไปกลับมา หรือใช้
วิธีอื่นที่คล้ายกัน จนได้วัสดุเป็นเนื้อเดียวกัน พรมน้ำตามจำนวนที่ต้องการ แล้วใช้รถเกลี่ยปาดเกลี่ยให้วัสดุ
มีความชื้นสม่ำเสมอทั่วกัน ก่อนทำการบดอัด ทั้งนี้เพื่อให้ได้ชั้นของวัสดุหลังการบดอัดมีความแน่นและ
ความชื้นสม่ำเสมอ
การถมคันดินจะต้องก่อสร้างเป็นชั้นๆ ตามลำดับความหนาของแต่ละชั้นเมื่อบดอัด แล้วจะต้องไม่
เกิน 20 ซม. การบดอัดจะต้องกระทำให้ได้ไม่น้อยกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ของความแน่นแห้งสูงสุด หรือดัง
แสดงในแบบแปลน ตามมาตรฐานการทดสอบ มยผ. 2201-57 ความชื้นของวัสดุในขณะทำการบดอัด
จะต้องอยู่ในช่วงระดับพอเหมาะ แต่ต้องไม่มากกว่าความชื้นพอเหมาะเกิน + 3 เปอร์เซ็นต์ หรือให้เป็นไป
ตามที่ระบุในแบบแปลน
หลังจากสิ้นสุดการทำงานในแต่ละวัน จะต้องปาดผิวหน้าคันดินให้มีความลาดเอียงด้านข้าง
เล็กน้อย เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำฝนที่ตกลงมาสามารถไหลออกไปได้ โดยไม่ขังอยู่บนคันดินที่ถมแล้ว
ถ้าวัสดุที่ใช้ถมทำเป็นคันดิน ประกอบไปด้วย วัสดุสองชนิดขึ้นไป เช่น ทรายหรือดินตะกอน
ผสมกับวัสดุที่มีดินเหนียวปน ผู้รับจ้างจะต้องผสมจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันมีคุณภาพตามที่กำหนด และ
จะต้องไม่มีส่วนที่เป็นทรายล้วน หรือดินตะกอนล้วนๆ หลงเหลืออยู่ การผสมให้เข้ากันอาจจะกระทำขณะทำ
การขุดวัสดุออกมาจากแหล่งวัสดุก็ได้ โดยใช้วิธีการขุดที่เหมาะสม เพื่อให้วัสดุจำพวกทราย ดินตะกอน
และดินเหนียว ซึ่งอยู่ในแต่ละขั้นผสมกันโดยอัตโนมัติ ผู้รับจ้างอาจจะใช้วิธีผสมในขณะทำการก่อสร้าง โดย
ใช้ใบมีดรถเกลี่ย เกลี่ยกลับไปกลับมา หรือวิธีอื่นที่คล้ายกันวัสดุที่ผสมไม่เข้ากัน หรือผสมเข้ากันไม่ดี
ผู้ควบคุมงานอาจให้รื้อออก เพื่อทำการผสมและบดอัดใหม่หรือให้ขนไปทิ้ง

บริษัท โพธิศริ ินทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์ จำกัด
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หน้า 2-8-2

โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

ผู้รับจ้างจะต้องระมัดระวังเรื่องการกองวัสดุที่จะนำมาก่อสร้าง และเศษของวัสดุที่จะตกหล่น
ในขณะทำการก่อสร้าง มิให้ตกลงไปในร่องระบายน้ำ คลอง หรือที่สาธารณะอื่นใดในบริเวณข้างเคียง
หลังจากก่อสร้างคันดินแล้วเสร็จในแต่ละส่วน ผู้รับจ้างจะต้องขนวัสดุที่เหลือเศษออกไปจาก
พื้นที่บริเวณฐานของคันดิน จนถึงเขตแนวก่อสร้าง

3.

ส่วนคลาดเคลื่อนที่ยอมให้

การก่อสร้างงานดินถม จะต้องกระทำอย่างประณีตให้ได้รูปร่างระดับ หรือความลาดตามที่
กำหนดไว้ในแบบแปลน ระดับของสันคันดิน และความลาดด้านข้าง หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะต้อง
มีค่าคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข
2-7

บริษัท โพธิศริ ินทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์ จำกัด
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หน้า 2-8-3

โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

หมวดที่ 3 งานระบายน้ำ
มาตรฐานงานก่อสร้างหมายเลข 3-1
งานคันหินและรางระบายน้ำตื้นคอนกรีต
ขอบข่าย งานนี้ประกอบด้วย การหล่อคันหิน รางระบายน้ำตื้นคอนกรีต กับที่ตามรูปร่างต่างๆ ดัง
รายละเอียดแสดงในแบบแปลนให้ได้แนวระดับ ความลาดเอียง และถูกต้องตามตำแหน่ง
ตลอดจนการก่อสร้างฐานที่รองรับ

1.

วัสดุ

คอนกรีตที่ใช้หล่อในงานนี้ ต้องเป็นคอนกรีตชนิด ชั้นคุณภาพ ค2 (180 ksc, Cylinder) และ
เป็นตามมาตรฐานการก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ.1101-52 "มาตรฐานงานคอนกรีตและ
คอนกรีตเสริมเหล็ก" การทาสี Curbs ให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 5-4

2.

วิธีการก่อสร้าง

Curb, Gutter และ Separator จะต้องก่อสร้างบนพื้นฐานที่ก่อสร้างด้วยวัสดุ และได้ระดับ
ตามแสดงในแบบแปลน
การก่อสร้าง Curb, Gutter และ Separator จะต้องกำหนดให้มีรอยต่อสำหรับการขยายตัว
ของโครงสร้าง (Expansion Joint) ทุกระยะไม่เกิน 30 เมตร หรือตามตำแหน่งที่แสดงในแบบแปลน
สำหรั บ การก่ อ สร้ า ง Curb, Gutter และ Separator ในกรณี ท ี ่ อ ยู ่ ต ิ ด กั บ พื ้ น ถนนคอนกรี ต จะต้ อ ง
กำหนดให้มรี อยต่อ สำหรับการขยายตัวของโครงสร้างอยู่ในตำแหน่งตรงกับรอยต่อ สำหรับการขยายตัวของ
พื้นถนนคอนกรีต รายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุและวิธีการก่อสร้างรอยต่อ สำหรับการขยายตัวนี้ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 5-2

บริษัท โพธิศริ ินทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์ จำกัด
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โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

แบบที่ใช้ในการหล่อคอนกรีต Curb, Gutter และ Separator ให้ถอดได้ภายหลัง 24 ชม.
ข้อบกพร่องที่เกิดในเนื้อของคอนกรีตต้องตกแต่งให้เรียบร้อยด้วยปูนทราย ซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างซีเมนต์
และทรายละเอียด ในอัตรา 1:2 โดยปริมาตรเมื่อแห้ง การตกแต่งผิวให้เป็นรูปร่างต่างๆ ให้กระทำการ
ตกแต่งเพิ่มเติมในขณะที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัว ผิวที่เพิ่มขึ้นใหม่ทำให้เรียบโดยการใช้ปูนทรายไล้อีกครั้งหนึ่ง
โดยใช้ส่วนผสมระหว่างซีเมนต์และทรายละเอียดในอัตราส่วน 1:1 โดยปริมาตรเมื่อแห้ง การไล้ผิวต้อง
กระทำให้ทั่ว และสีของผิวดูกลมกลืนเป็นสีเดียวกัน เมื่อตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทิ้งไว้จนผิวหมาดแล้ว
ให้ บ ่ ม ผิ ว คอนกรี ต ตลอดเวลา เป็ น ระยะเวลาอย่ า งน้ อ ย 3 วั น โดยปราศจากการกระทบกระเทื อน
จากสิ่งแวดล้อมภายนอกและยวดยาน Curb, Gutter และ Separator ที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องได้
แนวต่อกันไม่หักงอ หรือบิดเบี้ยวจนเสียรูปแบบ
การปูแผ่นทางเท้าแผ่นที่วางอยู่ใกล้กัน จะมีระดับต่างกันไม่เกินกว่า 3 มม. ถ้าหากการปูแผ่น
ทางเท้าปูไม่ได้ระดับ ห้ามใช้แรงกดหรือกระแทกจนแผ่นทางเท้าแตกหักเสียหาย แต่ให้แก้ไขโดยการ
ยกแผ่นทางเท้าออกก่อน แล้วปรับระดับฐานใหม่
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โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

มาตรฐานก่อสร้างหมายเลข 3-2
งานขุดคลองและร่องน้ำ
ขอบข่าย งานนี้ประกอบด้วย การขุดคลองและร่องน้ำตามรายละเอียดในแบบแปลน หรือตามที่
ผู้ควบคุมงานกำหนด รวมถึงการขนวัสดุที่ไม่ต้องการไปทิ้ง และการนำเอาวัสดุที่ใช้
ประโยชน์ได้ไปใช้เพื่อการก่อสร้างอื่นๆ การขุดจะต้องกระทำให้ได้แนวระดับ ความลาด
ชัน ความลาดเอียงและรูปตัดตามที่กำหนด รวมทั้งการตกแต่งให้เรียบร้อย พร้อมที่จะ
ปลูกหญ้าหรือดาดผิว ตามที่กำหนดในแบบแปลน

1.

วัสดุ

วัสดุที่ขุดอาจจะเป็นชนิดที่ไม่ระบุประเภทวัสดุ หรือชนิดที่ระบุประเภทวัสดุ ตามที่กำหนดใน
แบบแปลน และให้ดำเนินการตามวิธีของมาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 2-7 หากมิได้ระบุอย่างใดให้ถือว่า
เป็นชนิดที่ไม่ระบุประเภทวัสดุ

2.

วิธีการก่อสร้าง

วัส ดุที่ได้จ ากการขุดคลองและร่องน้ำ ถ้าเป็นวัส ดุที่ใช้งานก่อสร้างในส่ว นอื่นๆ ได้ เช่น
คัน ทาง พนังกั้น น้ำ หรือโครงสร้างชนิดอื่นที่มีล ักษณะคล้ายคลึงกัน ก็ให้นำวัส ดุส่วนนี้ไปใช้ได้หรือ
ขนไปกองในบริเวณพื้นที่ ซึ่งผู้ควบคุมงานจะพิจารณาเห็นสมควร
ในขณะทำการขุดคลองและร่องระบายน้ำเหล่านั้น ต้องอยู่ในสภาพที่ระบายน้ำได้ ตลอดเวลา
การขุดคลองและร่องน้ำต้องขุดด้วยความประณีตและเรียบร้อย ให้ได้แนว ระดับลาดชัน และรูปตัด ดังแสดงใน
แบบแปลน หรือผู้ควบคุมงานพิจ ารณาเห็นสมควร การขุดคลองและร่องน้ำใหญ่ห รือกว้างเกิน กว่ า
ข้ อ กำหนดดั ง กล่ าว อาจจะต้ อ งมี ก ารถมกลบและบดอั ด หรื อ ไม่ ต้ อ งถมกลบขึ้ นอยู่กั บดุ ล พิ นิ จของ
ผู้ควบคุมงาน แต่จะไม่ได้รับเงินชดเชยในส่วนที่ทำงานขุดคลองและร่องน้ำนั้นๆ เกินกว่ากำหนด
ในขณะดำเนินการขุดคลองและร่องน้ำในส่วนที่จ ะไปกีดขวางการไหลของน้ำธรรมชาติ ผู้รับ
จ้างจะต้องขุดคลองผันน้ำหรือการผันน้ำโดยวิธีอื่นๆ ที่ให้ผลเช่นเดียวกัน และคลองผันน้ำนี้อาจจะถือได้ว่า
เป็นบ่อยืมวัสดุของผู้ว่าจ้าง ถ้าวัสดุที่ขุดได้มีคุณสมบัติถูกต้องตามมาตรฐานการก่อสร้าง คลองผันน้ำที่ไม่
ถือว่าเป็นบ่อยืมวัสดุ ผู้รับจ้างจะต้องทำการถมกลบด้วยวัสดุซึ่งผ่านการเห็นชอบแล้ว และต้องบดอัดให้ได้
ตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด ค่าใช้จ่ายในการขุดและการถมกลบดังกล่าวจะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้างทั้งสิ้น
บริษัท โพธิศริ ินทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์ จำกัด
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หน้า 3-2-1

โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

ส่วนของตลิ่งที่พังลงไปในคลองและร่องน้ำหรือส่วนของดินที่ร่วงตกลงไป ผู้รับจ้างจะต้อง
ขึ้นมาให้หมดด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และผู้รับจ้างจะต้องคอยระวังมิให้มีการกระทำใดๆ อันจะ
รบกวน หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อคลองและร่องน้ำที่ขุดแต่งแล้ว ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

3.

ส่วนคลาดเคลื่อนที่ยอมให้

สำหรับคลองที่ไม่ดาดคอนกรีต ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้สำหรับงานขุดคลองและร่องน้ำคือ
+ 5 ซม. สำหรับลาดเอียงด้านข้าง ส่วนทางด้านก้นคลองไม่ยินยอมให้ค่าระดับสูงกว่าที่แสดงไว้ในแบบ
แปลน แต่ไม่ต่ำเกินกว่า 5 ซม. ความคลาดเคลื่อนดัง กล่าวให้วัดในแนวตั้งฉากกับความลาดเอียงหรือก้น
คลองนั้น ยกเว้นส่วนงานขุดที่มีการขุดกว้างกว่าที่ได้ระบุในแบบแปลนและถือว่าเป็นส่วนของวัสดุบ่อยืม
ซึ่งผู้ควบคุมงานยินยอมให้ขุดได้โดยไม่ต้องถมดินกลบ
สำหรับกรณีที่เป็นการขุดลอกคลอง จะต้องทำการขุดลอกท้องคลอง และความลาดด้านข้างให้ได้
ระดับ และลักษณะรูปตัดใกล้เคียงกับระดับและรูปตัดตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลน ความคลาดเคลื่อนที่ยอม
ให้สำหรับระดับท้องคลองและลักษณะรูปตัดคลอง ให้อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
สำหรับคลองที่ดาดคอนกรีต ต้องขุดก้นคลองและลาดด้านข้างคลอง ซึ่งเป็นดินเดิมหรือดินที่
ถมบดอัดไว้อย่างระมัดระวังมิให้ดินแตกเสียหายหรือหลุดคลอน ในกรณีที่พื้นดินเดิมอยู่ต่ำกว่าระดับ ก้น
คลองหรือระดับลาดด้านข้างคลอง ให้ขุดลอกหน้าดินและนำวัสดุที่เหมาะสมมาถมบดอัดให้ได้รูปร่างคลอง
ตามแบบแปลน และต้องถากตกแต่งให้ได้รูปร่างมิให้คลาดเคลื่อนมากกว่า 2 ซม. จากแนวระดับที่ระบุไว้
ในแบบแปลน

4.

การทิ้งวัสดุ
การทิ้งวัสดุที่ไม่ใช้ประโยชน์ ให้ถือเอาตามมาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 2-5 “การทิ้งวัสดุ”
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มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 3-3
งานดาดผิวคอนกรีต
ขอบข่าย งานนี้ประกอบด้วย งานดาดผิวคลองและทางระบายน้ำ ที่ใช้ระบายน้ำด้วยคอนกรีต
หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามที่ระบุในแบบแปลน รวมทั้งการเตรียมผิว การบดอัดตาม
ลาดเอียงและพื้นท้องของทางระบายน้ำนั้นๆ จัดทำที่กรองหรือดักเม็ดวัสดุ ทราย หรือ
กรวด สำหรับ รองพื้นเทคอนกรีตวางเหล็ กเสริ ม กระทุ้งคอนกรีตให้แน่น ตบแต่งผิว
บ่มคอนกรีต ตลอดจนการสร้างรอยต่อในผืนคอนกรีต และการอุดรอยต่อต่างๆ รวมทั้ง
การจัดหาวัสดุ วัสดุรอยต่อ น้ำยาบ่มคอนกรีต งานลดระดับน้ำใต้ดินและน้ำที่ระบายอยู่
หรือระบายน้ำฝน หรืองานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

1.

วัสดุ

คอนกรีตใช้ในงานดาดผิวให้ใช้ ชนิด ชั้นคุณภาพ ค1-2 (240 ksc, Cylinder) มีค่าการยุบตัว
(Slump) ไม่มากกว่า 7.5 ซม. ส่วนผสมของคอนกรีตให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างของ กรม
โยธาธิการและผังเมือง มยผ.1101-52 "งานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก"
เหล็กเสริมที่ใช้ในงานดาดผิว หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ.1103-52 "งานเหล็กเสริมคอนกรีต" โดยมีจำนวน ขนาดและ
ชนิด ดังแสดงในแบบแปลน
ทรายและหินที่ใช้ประกอบขึ้น สำหรับเป็นชุดกรองน้ำ หรือดักเม็ดดินละเอียด ต้องสะอาด
แข็งแกร่งเหมือนกับทรายและหินที่ใช้ในงานคอนกรีต ขนาดของเม็ดและส่วนคละของทรายและหินจะต้อง
เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในแบบแปลน
Filter Plug หรือ Flap Valves จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานสากล และ
ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้ควบคุมงานให้ใช้ได้

2.

วิธีการก่อสร้าง

พื้นท้องและลาดเอียงของทางระบายน้ำ ต้องขุด ปาด และบดอัดด้วยเครื่องจักรให้แน่น ได้
รูปร่างและขนาดก่อนทำการดาดผิว ในที่ซึ่งเป็นดินอ่อนผู้รับจ้างจะต้องขุดดินอ่อนเหล่านั้นออก และ
ถมกลบด้วยวัสดุคัดเลือกที่เหมาะสม ในบริเวณซึ่งขุดดินออกลึกกว่าระดับที่กำหนดต้องทำการถมกลบ
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วัสดุที่ใช้ถมต้องเป็นวัสดุที่บ่งให้ใช้ เป็นวัสดุถม ตามมาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 2-8 การ
ถมวัสดุบริเวณลาดเอียงต้องกระทำโดยการตัดลาดเอียงนั้น ให้เป็นรูปขั้นบันไดก่อนทำการถมวัสดุใหม่ลงไป
วัสดุที่ถมทุกแห่งต้องทำการบดอัดให้ได้ความแน่นไม่น้อยกว่า 95% ของความแน่นแห้งสูงสุด เมื่อทดสอบ
ตามมาตรฐานการทดสอบความแน่นแบบสูงกว่ามาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 2202-57
ก่อนทำการเทคอนกรีต ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมและสร้างรางหรือพื้นกระดานที่แข็งแรงทั้งสอง
ด้านของฝั่ง เพื่อใช้แขวน Template ในการกำหนดระยะและระดับ และความลาดเอียงของทางระบายน้ำ
ให้แน่นอนและถูกต้อง รางหรือพื้นกระดานจะต้องวางหรือตอกติดกับหลักที่มั่นคงสามารถรับน้ำหนักต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างได้โดยไม่มีการทรุดตัว
ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างชุดกรองวัสดุเม็ดเล็ก ซึ่งประกอบด้วย ทราย หิน Filter Plugs
หรือ Flap Valves ในตำแหน่งซึ่งระบุไว้ในแบบแปลน หรือมาตรฐานการก่อสร้าง การวาง Filter Plugs
หรือ Flap Valves ต้องวางให้ผิวด้านหน้าเรียบเสมอกับผิวคอนกรีตที่จะทำการดาดขั้นสุดท้าย
พื้นท้องและลาดเอียงทั้งสองด้านของทางระบายน้ำ ต้องทำให้ชุ่มน้ำก่อนทำการดาดคอนกรีต
และต้องระวังไม่ให้ชุ่มน้ำมากเกินไปจนเป็นเหตุให้ผิวที่ตบแต่งไว้แล้ว มีคุณสมบัติเลวลง
รอยต่อสำหรับผืนคอนกรีตที่ดาดต้องจัดทำให้ได้รูปร่าง ขนาด ตามที่แสดงในแบบแปลน การ
ทาสีป้องกันการยึดเกาะ (Bond Breading Paint) หรือหยอดยางบิทูเมนบริเวณรอยต่อต้องทำด้วยความ
ระมัดระวังไม่ให้เปรอะเปื้อนเหล็กเสริม
บริเวณรอยต่อชนิดต่อชนของผืนคอนกรีตที่ทำการดาด ต้องรองรับด้วยฐานคอนกรีตตลอด
ความยาวของรอยต่อ ในการนี้ต้องขุดร่องเพื่อเทฐานคอนกรีตตามขนาดที่แสดงในแบบแปลนผิวด้านบนของ
ฐานคอนกรีตต้องทำให้เรียบด้วยเกรียง หลังจากฐานคอนกรีตแข็งตัวแล้วให้ทาด้วยสี ป้องกันการยึดเกาะ
(Bond Breading Paint) หรือยางบิทูเมนทับหน้าไว้
การเทคอนกรีตต้องเทให้ต่อเนื่องกันในระหว่างรอยต่อทั้งสองแห่ง (1 แผง) และเทช่วงเว้นช่วง
รอยต่อต้องจัดเตรียมไว้ให้ตรงแนว ระดับ และสอดคล้องกับค่าความคลาดเคลื่อนที่ระบุไว้ การเทคอนกรีตให้
เทจากด้านล่างขึ้นไปตามลาดเอียง การตกแต่งให้ปาดจากด้านล่างสู่ด้านบนเสมอ คอนกรีตที่เทต้องตบและ
กระทุ้งให้ทั่ว เพื่อให้แน่ใจว่าได้คอนกรีตที่เนื้อแน่นและมีคุณภาพสม่ำเสมอ ถ้าหากใช้เครื่องเขย่าคอนกรีต
ต้ อ งใช้ ด ้ ว ยความระมั ด ระวั ง และต้ อ งเคลื ่ อ นที ่ ไ ปมาในคอนกรี ต อย่ า งสม่ ำ เสมอ และป้ อ งกั น
ไม่ให้คอนกรีตเกิดการแยกตัว
ผิวหน้าของคอนกรีตทั่วไปต้องปาดให้เรียบด้วยเกรียงไม้ ส่วนของผิวโค้งบริเวณมุมด้านล่างและ
ขอบบน ให้ปาดและตกแต่งด้วยเกรียงโลหะให้ได้รูปร่างตามแบบแปลน
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ในที่ซึ่งระบุให้มีการเสริมเหล็ก เหล็กเสริมต้องจัดทำให้ได้รูปร่าง แล้ววางตามระบุในแบบ
แปลน และมาตรฐานการก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ.1103-52 "งานเหล็กเสริมคอนกรีต"
ความหนาของคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมจะต้องเป็นไปตามแบบแปลน ถ้าหากไม่ระบุตำแหน่งไว้ในแบบแปลน
ความหนาของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กสำหรับงานดาดผิวทางระบายน้ำ ให้หมายถึงระยะตั้งฉากจากผิวสัมผัสกับ
น้ำของคอนกรีตมาถึงผิวของเหล็กเสริม เหล็กเสริมหลักต้องรองรับด้วยลูกปูนที่หล่อเตรียมไว้ หรือห้อยอยู่
กับเหล็กที่แขวนลงมาจากไม้ที่ทำไว้ เพื่อเป็นทางเดินสำหรับเทคอนกรีต เมื่อเทคอนกรีตจนถึงผิวเหล็ก
เสริมด้านบนให้ตัดเหล็กที่แขวนลงมาจากไม้ที่ทำไว้ เพื่อเป็นทางเดินสำหรับเทคอนกรีต ลูกปูนที่ใช้รองรับ
เหล็กเสริมตลอดจนไม้ที่ใช้สำหรับแขวนต้องจัดระยะวางให้เหมาะสม เพื่อรับน้ำหนักต่างๆ ในการเท
คอนกรีต และไม่ให้เหล็กเสริมแอ่นและเคลื่อนที่เนื่องจากการเทคอนกรีต
หลักจากการเทคอนกรีตแล้วต้องบ่มด้วยน้ำ หรือบ่มด้วยน้ำยาบ่มคอนกรีตติดต่อกันเป็นเวลา
อย่างน้อย 7 วัน
3.

ความคลาดเคลื่อนและข้อจำกัดของงานดาดผิว
- ที่รอยต่อทางขวางทุกแห่ง พื้นผิวคอนกรีตที่ดาดไว้ที่ด้านเหนือน้ำ ต้องสูงกว่าด้านท้ายน้ำ
- ผิวของผืนคอนกรีตที่ดาดในช่วงใดช่วงหนึ่งระหว่างรอยต่อ จะมีระดับผิวแห่งใดแห่งหนึ่ง
คลาดเคลื่อนจากผิวทั่วไปในผืนนั้นๆ ได้ไม่เกิน + 5 มม.
- ความหนาของคอนกรีตที่ดาดจะต้องมีความหนาไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในแบบแปลน
- รอยต่อทุกรอยต้องตรงได้ระดับ และจะผิดไปจากแนวและระดับที่แสดงไว้ได้ไม่เกิน 10 มม. ใน
ระยะ 3.00 เมตร โดยการวัดเปรียบเทียบกับไม้บรรทัดขอบตรง
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มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 3-4
การป้องกันการกัดเซาะด้วยหิน
ขอบข่าย งานนี้ประกอบด้วย การเรียงหิน ยาแนว เทคอนกรีตที่พื้น และลาดเอียงของคูระบายน้ำ
แม่น้ำ และคันดินถมต่างๆ รวมถึงการจัดหา ขนย้าย กอง เก็บรักษา คัดเลือกหินชนิด
ต่างๆ เรียงเข้าที่ บ่มปูนทรายหรือคอนกรีตตลอดจนงานที่จำเป็นอื่นๆ เช่น เตรียมพื้นฐาน
พร้อมตบแต่งทำความสะอาด และเคลื่อนย้ายวัสดุที่ไม่ใช้ออกไปนอกเขตก่อสร้าง

1.

วัสดุ

หินที่นำมาใช้ในการก่อสร้างต้องมีขนาดตามที่ระบุไว้ในแบบแปลน สะอาด แข็ง เนื้อแน่น
ทนทาน ไม่แตกร่วนหรือผุ อิฐหักหรือคอนกรีตหัก ห้ามนำมาใช้ในงานนี้
ปูน ซีเมนต์ ทราย และหิน สำหรับผลิตมอร์ต้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ.1101-52 "มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก"

2.

ชนิดของหินเรียง

2.1

หินเรียงล้วน
งานหินเรียงล้วน (Dry Rip Rap) หมายถึง การเรียงแผ่นหินด้วยมือ โดยไม่มีการใช้ปูนทรายเป็น
ตัวประสานหินแต่ละแผ่นให้เกาะกัน
ถ้าไม่มีการะบุขนาดของก้อนหินไว้ในแบบแปลน หรือมาตรฐานการก่อสร้างอื่นใด ขนาดของ
หินที่ใช้จะต้องมีขนาดดังต่อไปนี้
-

หินแต่ละก้อนต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 15 กก.
จำนวน 50% ของก้อนหินทั้งหมดที่ใช้ ต้องมีน้ำหนักแต่ละก้อนไม่น้อยกว่า 25 กก.
ขนาดด้านสั้นที่สุดของก้อนหินต้องไม่น้อยกว่า 15 ซม.

ในการก่อสร้างต้องเรียงหิ นบนพื้นฐานที่แน่น ฐานที่รองรับหินเรียงต้องปรับปรุงแต่งใหม่
เฉพาะที่ เพื่อให้ส่วนนูนของหินฝังลงไปได้สนิท ส่วนที่โผล่ให้เห็นต้องเรียบเสมอ การเรียงหินต้องให้ก้อน
หินเรียงชิดติดกัน เข้าแง่มุมสนิท ซึ่งบางครั้งอาจต้องทำการทุบหรือเฉาะก้อนหินให้ได้รูปร่างที่เหมาะสม
เพื่อให้ก้อนหินที่เรียงยึดเกาะกันเอง และเรียงชิดกันได้ดียิ่งขึ้นตามวัตถุประสงค์ของงาน
บริษัท โพธิศริ ินทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์ จำกัด
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หน้า 3-4-1

โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

ผิวบนของหินที่เรียงแล้ว ต้องเรียงโดยไม่โผล่ขึ้นหรือยุบลงเกินกว่า 2 ซม. จากแนวเฉลี่ยของ
ผิวข้างเคียง ความหนาของหินเรียงต้องหนาไม่น้อยกว่าความหนาที่ระบุตามแบบแปลน หรือหนาไม่น้อย
กว่า 20 ซม.
2.2

หินเรียงยาแนว
งานหินเรียงยาแนว (Grouted Rip Rap) หมายถึง การเรียงหินโดยวิธีการเดียวกับข้อ 2.1
แต่ช่องว่างระหว่างก้อนหินให้ประสานด้วยปูนทราย
ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะในแบบแปลนหรือที่อื่นใดในมาตรฐานนี้ ขนาดของก้อนหินให้ใช้
ขนาดดังระบุในข้อ 2.1 "หินเรียงล้วน"
เมื่อได้ทำการเรียงหินเสร็จแล้ว ให้เก็บเศษหินและดินที่ไม่ต้องการออกให้หมด แล้วทำให้หินที่
เรียงนั้นชุ่มน้ำ ช่องว่างระหว่างก้อนหินให้อุดด้ วยปูนทราย ส่วนผสมของปูนทรายประกอบด้วยส่วนผสม
ของซีเมนต์ 1 ส่วน และทราย 3 ส่วน โดยปริมาตรขณะแห้ง ปริมาณของน้ำที่ใช้ผสมให้มีปริมาณพอเหมาะ
กับการใช้งาน แต่ไม่มากจนทำให้เสียกำลังในการทำหน้าที่เป็นตัวประสานปูนทรายนี้ ต้องเติมลงไปใน
ช่องว่างระหว่างก้อนหิน โดยให้รอยต่อของหินทุกก้อนมีปูนทรายประสานอย่างสมบูรณ์ รอยต่อของปูน
ทรายนี้ ต้องปาดให้เรียบร้อยและสม่ำเสมอในทุกรอยต่อ
สำหรับหินเรียงที่มีน้ำไหลผ่านอยู่เสมอ เช่น หินเรียงที่ปลายท่อระบายน้ำ หรือลาดเอียงที่มี
การระบายน้ำผ่าน การตบแต่งผิวของปูนทรายต้องเรียบและเสมอกับผิวของก้อนหินที่เรียง เพื่อให้ผิว
ทั้งหมดเรียบเหมาะกับการระบายน้ำ
ความคลาดเคลื่อนของงานหินเรียงยาแนว
-

3.

หินเรียงก้อนใดก้อนหนึ่งต้องไม่โผล่ขึ้นหรือยุบลงเกินกว่า 2 ซม. เมื่อเทียบกับผิวเฉลี่ยของ
ผิวทั่วไปใน 1 ตร.ม.
ความหนาเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่าความหนาที่ระบุไว้ในแบบแปลน หรือมาตรฐานการ
ก่อสร้างนี้

สันของหินเรียง (Coping)
สันของหินเรียงล้วนจะต้องก่อสร้างเป็นหินเรียงยาแนว ดังแสดงในแบบแปลน

4.

ปลายล่างของหินเรียง (Stone Masonry Cut Off)

ปลายล่างของหินเรียงจะต้องประกอบด้วย การขุดร่องที่ปลายของหินเรียงชนิดต่างๆ เพื่อใส่
ก้อนหินแล้วยา หรือประสานหินเหล่านั้นด้วยปูนทราย
บริษัท โพธิศริ ินทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์ จำกัด
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โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

ร่องที่ขุดจะต้องได้ขนาดความลึกและความกว้างดังแสดงในแบบแปลน ร่องที่ขุดต้องมีความชื้น
พอเหมาะ ที่ก้นของร่องต้องรองพื้นด้วยปูนทราย ซึ่งประกอบด้วย ส่วนผสมของซีเมนต์ 1 ส่วน และทราย
3 ส่ ว น โดยปริ ม าตรขณะแห้ ง แล้ ว เรี ย งก้ อ นหิ น ลงบนปู น ทรายก้ น ร่ อ งดั ง กล่ า ว แล้ ว เทปู น ทราย
ทับลงไปอีกครั้ง เพื่อประสานให้เป็นเนื้อเดียวกันโดยตลอดร่อง จำนวนปูนทรายทั้งหมดในการนี้ต้องมี
ปริมาตรต้องไม่เกิน 50% ของปริมาตรของร่องที่ขุด ขนาดของก้อนหินที่ใช้ให้เป็นไปตามข้อ 2.1

บริษัท โพธิศริ ินทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์ จำกัด
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โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 3-5
งานท่อระบายน้ำ
ขอบข่าย งานนี้ประกอบด้วย การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การขุดร่องเพื่อวางท่อ การเตรียมรองพื้นท่อ
การก่อสร้างฐานรองรับท่อ การเชื่อมต่อท่อ การทดสอบแรงดัน และการถมกลบคืน ใน
การก่ อ สร้ า งท่ อ ระบายน้ ำ คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก และรวมถึ ง การก่ อ สร้ า งบ่ อ พั ก น้ ำ
บ่อรับน้ำ และอาคารส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งนี้ จะต้องถูกต้องและเป็นไปตามที่
แสดงไว้ในแบบหรือตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงาน
ผู้รับจ้างจะต้องดำเนิน การเพื่อผันน้ำ ซ่อมผิวจราจร คันหิน เกาะกลางถนน ทางเดินเท้า
ปลูกต้น ไม้ หรือปลูกหญ้าที่ชำรุดเสียหาย เนื่องจากการก่อสร้างให้มีสภาพดีดังเดิมหรือ
ดีกว่าสภาพเดิม ก่อนเริ่มการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องทำการเคลื่อนย้ายสิ่งปลูกสร้างและ
สาธารณูปโภคต่างๆ ที่กีดขวางแนวการวางท่อ และจะต้องติดตั้งใหม่ให้อยู่ในสภาพเดิม โดย
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง หรือจากเจ้าของสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ หากมิได้ระบุไว้เ ป็น
รายการแยกต่างหากแล้ว ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

1.

วัสดุอุปกรณ์

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินการก่อสร้างงานท่อระบายน้ำ และ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดในแบบและมาตรฐานการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำและวัสดุอุปกรณ์
ส่ว นประกอบต่างๆ จะต้องเป็น ของใหม่ไ ม่เ คยใช้ที่ ใดมาก่ อน และผ่านการตรวจสอบเห็นชอบจาก
ผู้ควบคุมงานก่อนทำการติดตั้ง
1.1

ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทั่วไป เป็นท่อชนิดปากลิ้นรางหรือปากระฆัง ชนิดและขนาดของท่อ
ให้ใช้ขนาดตามที่แสดงไว้ในแบบ โดยที่ความหนาและความแข็งแรงจะต้องเป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก.128/2528 ชั้นที่ 3 นอกจากกรณีที่ได้ระบุคุณสมบัติไว้ในแบบเป็นอย่างอื่น

บริษัท โพธิศริ ินทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์ จำกัด
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หน้า 3-5-1

โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

1.2

อาคารระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นๆ
1) คอนกรีต: งานคอนกรีตจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง "งานคอนกรีตและ
คอนกรีตเสริมเหล็ก " มยผ.1101-52 และหากมิได้กำหนดไว้ ในแบบก่ อสร้าง ชนิดของคอนกรี ต โดย
ทั่วไปจะต้องเป็นชนิดชั้นคุณภาพ ค1
2) เหล็กเสริมคอนกรีต : งานเหล็กเสริมคอนกรีตจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง
"งานเหล็ ก เสริ ม คอนกรี ต " มยผ.1103-52 และหากมิ ไ ด้ ก ำหนดไว้ เ ป็ น อย่ า งอื ่ น เหล็ ก เสริ ม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ลงมาให้เป็นชั้นคุณภาพ SR 24 และถ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม. ขึ้นไป
จะต้องเป็นเหล็กเส้นข้ออ้อย ชั้นคุณภาพ SD 30
1.3

โครงสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จ
ผู้รับจ้างอาจจะก่อสร้างทางระบายน้ำรูปตัวยู หรือทางระบายน้ำรูปสี่เหลี่ยมหรือบ่อพัก หรือ
ท่อกลมรวมบ่อพักโดยวิธีการหล่อสำเร็จรูป โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียด ซึ่ง
แสดงในแบบก่อสร้างมากที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้ และต้องเสนอรายละเอีย ดรายการคำนวณทาง
โครงสร้างพร้อมทั้งแบบขยายรายละเอียด (Shop Drawings) และกรรมวิธีการผลิตให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาและ
ได้รับอนุมัติก่อน จึงจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้
1.4

เหล็กอาบสังกะสี
การอาบสังกะสีจะต้องเป็นการชุบแบบจุ่มร้อน ตามกรรมวิธีของ AASHTO M111 ผิวเหล็ก
ก่อนที่จะนำมาชุบสังกะสี จะต้องสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก เศษกระเด็นของการเชื่อมน้ำมันไขมัน สี หรือ
สารอื ่ น ๆ ที ่ ท ำให้ ผ ิว เหล็ก เสี ย หาย ผิ ว เหล็ก จะต้อ งทำความสะอาด การทำความสะอาดสนิมเหล็ ก
ขี้ดินหรือทราย และสิ่งสกปรกอื่นให้ใช้กระดาษทรายหรือแปรงลวด หรือฆ้อนหรือเครื่องมืออื่นๆ ที่
จำเป็น น้ำมัน ไขมันหรือสี จะต้องล้างทำความสะอาดด้วยน้ำมันเบนซินหรือน้ำยาเคมีชนิดอื่นที่เหมาะสม
สังกะสีที่เคลือบบนผิวเหล็กจะมีความหนาสม่ำเสมอปราศจากรอย ขีด แตก แยกพอง จุดที่ถูก
สารเคมี หรือข้อบกพร่องอื่นๆ เนื้อสังกะสีจะต้องยึดติดแน่นกับผิวเหล็ก น้ำหนักของสังกะสีที่เคลือบอยู่
จะต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 600 กรัมต่อตารางเมตร บริเวณผิวใดที่เสียหายหลังจากที่อาบสังกะสีแล้ว
จะต้องทาผิวนั้นด้วยสาร Amercoat No. 62 หรือเทียบเท่าทับ 2 ครั้ง
1.5

ฝาตะแกรงเหล็กกล้า
ฝาตะแกรงเหล็กพร้อมกรอบรองรับปิดบ่อพัก หรือส่วนอื่นขององค์ประกอบของระบบท่อ
ระบายน้ำที่เป็น เหล็กแผ่น ที่น ำมาเชื่อมประกอบ เหล็กที่ใช้ประกอบจะต้องเป็นเหล็กกล้าละมุนที่มี
คุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 55 การเคลือบผิวเหล็กหากมิได้กำหนดเป็นอื่น จะต้องเคลือบ
ผิวตามมาตรฐานการก่อสร้าง "งานทาสี"
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1.6

ตะแกรงรับน้ำฝนริมถนน
ตะแกรงรับน้ำฝนที่อยู่ในถนนหรือก่อสร้างไว้ในขอบคันหิน จะต้องทำด้วยเหล็กหล่อที่มี
คุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.536-2527
1.7

งานเหล็กกล้าไร้สนิม
งานเหล็กไร้สนิมตามที่ระบุในแบบ จะต้องใช้เหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) ตามมาตรฐาน
ASTM A-264 หรือ JIS G 4303, 4304, 4317 หรือเทียบเท่า โดยจะต้องส่งผลการทดลองหรือเอกสาร
อย่างใดอย่างหนึ่งจากผู้ผลิต เพื่อแสดงว่าเป็นเหล็กไร้สนิม ตามมาตรฐานที่บ่งจริง

2.

การระบายน้ำบริเวณหน้างาน

2.1

ทั่วไป
ในระหว่างก่อสร้างงานใดๆ ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมวัสดุและแรงงานสำหรับการผันน้ำออกจาก
บริเวณหน้างาน โดยจัดเตรียมทางระบายน้ำสำหรับน้ำโสโครก น้ำฝนและน้ำใต้ดินพร้อมทั้งจัดเตรียมทาง
ระบายน้ำสำหรับระบายน้ำจากทางระบายน้ำที่มีอยู่เดิม ออกจากบริเวณหน้างานด้วย
2.2

วิธีการระบายน้ำ
ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์สูบน้ำอย่างพอเพียงเพื่อสูบน้ำออกจากร่องขุด หรือบริเวณหลุมที่
ขุดตลอดเวลาที่ทำการขุดร่อง วางท่อ ก่อสร้างงานคอนกรีต ทดสอบและการถมกลบ กำลังดำเนินอยู่ โดย
วิธีการระบายน้ำนั้นให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 2-6

3.

การขุดร่องดินสำหรับวางแนวท่อและทางระบายน้ำ

3.1

ทั่วไป
ขอบข่ายของงานส่วนนี้ ครอบคลุมถึงการขุดดินทั้งหมดสำหรับวางแนวท่อ ทางระบายน้ำ
คอนกรีตและโครงสร้างคอนกรีต ร่องขุดจะต้องขุดให้ได้แนว ระดับ และความลาดเอียงตามที่ระบุไว้ใน
แบบก่อสร้าง งานทั้งหมดจะต้องดำเนิน การก่อสร้างด้วยวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย และ
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
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3.2

สิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ใต้ดินที่กีดขวางการก่อสร้าง
ก่อนทำการขุดร่องสำหรับวางแนวอาคารระบายน้ำ ผู้รับจ้างต้องทำการสำรวจกำหนดแนว
อาคารระบายน้ำที่จะทำการก่อสร้าง และหาตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งก่อสร้างและโครงสร้างสาธารณูปโภค
ต่างๆ ที่อยู่บนพื้นดินและอยู่ใต้ดินทั้งหมด
ผู้รับ จ้างจะต้องไม่เคลื่อนย้ายหรือทุบทำลายหรือดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ
กระทบกระเทือนแก่โครงสร้างหรือสาธารณูปโภคใดๆ ก่อนจะได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
ผู้ว่าจ้างและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการ
ก่อสร้างหมวดที่ 1 ข้อ 4 "ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสาธารณูปโภค"
3.3

การขุดร่องดิน
ก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการขุดร่องดิน ณ บริเวณใด ผู้รับจ้างต้องได้รับความยินยอมหรือ
เห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน
การขุดร่องดินสำหรับวางท่อระบายน้ำ ต้องเป็นเส้นตรงตามแนวและระดับที่แสดงไว้ในแบบ
แปลน ผู้รับจ้างต้องขนดินที่ขุดออก แล้วทำการบดอัดดินทีบ่ ริเวณก้นหลุมให้แน่น บรรดาดินอ่อนที่ก้นหลุม
ต้องขุดออก แล้วถมกลบด้วยวัสดุคัดเลือก และทำการบดอัดให้แน่น วัสดุรองพื้นท่อต้องเป็นวัสดุคัดเลือก
หรือวัสดุที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นตามที่แสดงในแบบแปลน ต้องทำการถม เกลี่ยและบดอัด แล้วขุดให้ได้
รูปร่างตามรูปร่างของท่อและปากของท่อบริเวณจุดต่อท่อ ระหว่างการทำการขุดร่องดิน จนกระทั่งวางท่อ
และถมดินเสร็จเรียบร้อย จะต้องป้องกันมิให้มีน้ำอยู่ภายในร่องที่ขุดในทุกขณะ ในกรณีที่แนวการวางท่อตัด
ผ่านผิวจราจรแอสฟัลต์ ผู้รับจ้างจะต้องทำการตัดหรือเจาะผิวแอสฟัลต์นั้น โดยใช้เครื่องมือกลที่เหมาะสม
เพื่อให้ผิวจราจรที่ถูกขุดนั้นเป็นแนวสม่ำเสมอ และเป็นการลดพื้นผิวจราจรที่เกิดความเสียหายให้น้อยที่สุด
ส่วนของพื้นผิวจราจรแอสฟัล ต์ซึ่งชำรุดเสียหายหรื อเกิดการแตกร้าวเนื่ องจากการก่อสร้ าง จะต้อ ง
ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยและมีสภาพดีดังเดิม
ในกรณีที่แนวการวางท่อตัดผ่านผิวจราจรคอนกรีต ผู้รับจ้างจะต้องทำการตัดหรือเจาะผิวจราจรนั้น
ให้เป็นแนวตรง เหล็กเสริมในแนวขวางให้ตัดตรงกึ่งกลางแล้วงอพับไว้ หากต้องรื้อทุบคอนกรีตทั้ง แผง
จะต้องไม่ตัดเหล็กเดือยซึ่งยึดระหว่างแผงออก หากดินชั้นรองพื้นทางของผิวจราจรเดิมเกิดช่องว่างขึ้นใน
ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผิวจราจรนั้นชำรุดเสียหายในภายหลัง ผิวจราจรนั้นจะต้องรื้อทุบทิ้ง
และให้ก่อสร้างใหม่ด้วย
สำหรับการขุดร่องดินบนทางเท้าซึ่งเป็นกระเบื้องแผ่น กระเบื้องที่แตกก็จะต้องนำไปทิ้งส่วนที่
มีสภาพใช้งานได้ก็คงนำมาใช้ใหม่ได้ การขุดร่องดินเพื่อวางท่อใต้คันหินหรือผนังเดิมให้ใช้วิธี ขุดออก หาก
คันหินหรือผนังเดิมบริเวณใกล้เคียงกับที่ทำการก่อสร้างได้รับความเสียหายระหว่างการก่อ สร้าง ผู้รับจ้าง
จะต้องจัดซ่อมให้เรียบร้อยและมีสภาพดีดังเดิม และเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งสิ้น
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วิธีการขุด และเครื่องมือที่จะใช้ขุดจะต้องเหมาะสมกับงาน ผู้ควบคุมงานมีสิทธิ์ที่จะสั่งให้
ผู้รับจ้างขุดร่องโดยใช้แรงงานคนเท่านั้น สำหรับในสถานที่ที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่าจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงความ
เสียหายหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งปลูกสร้างข้างเคียง ในกรณีที่การขุดร่องดินกระทำโดยใช้เครื่องมือ
กลจะต้องทำการขุดให้ขอบร่องเป็นเส้นตรงเรียบเสมอกัน
การขุดร่องสำหรับการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และสำหรับโครงสร้างอื่นๆ จะต้องสอดคล้องกับ
แนวและระดับ ซึ่งแสดงในแบบก่อสร้างและก่อนทำการขุดร่องดินในตำแหน่งใดๆ จะต้องได้รับ ความ
เห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน หากผู้รับจ้างทำการขุดร่องกว้างเกินกว่าความกว้างที่ระบุในแบบก่อสร้าง ผู้ว่าจ้าง
อาจเปลี่ยนแปลงชั้นคุณภาพของท่อให้มีมาตรฐานสูงกว่าที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง และผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายส่วนเกินอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงชั้นของท่อ ซึ่งเป็นผลจากการขุดร่องกว้าง
เกินกว่าที่ระบุ
ผู้รับจ้างต้องขุดร่องให้ได้ความกว้างน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ต้องเพียงพอและสอดคล้องต่อ
การก่อสร้าง การถมและบดอัด ตลอดจนเพียงพอสำหรับงานส่วนอื่นๆ ที่สัมพันธ์กัน ส่วนความกว้างทั่วไป
ของการขุดให้ใช้ตามที่แสดงไว้ในแบบก่อสร้าง
3.4

การป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งก่อสร้าง และอุปกรณ์สาธารณูปโภคต่างๆ
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเต็มที่ในการป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นกับอาคารบ้านเรือน
สิ่งก่อสร้างต่างๆ อุปกรณ์สาธารณูปโภค สาธารณสมบัติ หรือทรัพย์สินส่วนบุคคล ผู้รับจ้างจะต้องใช้ความ
ระมัดระวังป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดกับสิ่งต่างๆ ดังกล่าวทุกประการและความเสียหายใดๆ ที่
เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือแก้ไขสิ่งก่อสร้าง และอุปกรณ์
ต่างๆ ดังกล่าว เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
3.5

พื้นที่ซึ่งมีชั้นน้ำขังหรือพื้นที่ไม่เหมาะสม
งานส่วนนี้จะรวมถึงการขุดใดๆ ซึ่งผู้ควบคุมงานเห็นว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เกี่ยวกับวัสดุ ซึ่งมีอยู่โดย
ธรรมชาติในพื้นที่ซึ่งอยู่ในขอบข่ายการขุด
บริเวณที่มีชั้นน้ำขังหรือพื้นที่ซึ่งมีลักษณะไม่เหมาะสมต่อการวางท่อหรือการก่อสร้างทาง
ระบายน้ำ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงาน โดยอาจต้องทำการขุดร่องดินให้ลึกลง
กว่าฐานของฐานรองรับท่อ เพื่อให้พื้นล่างของร่องมีฐานบดอัดที่เหมาะสม ส่วนที่ถูกขุดเกินออกไปจะต้อง
ถู ก ถมกลบคื น ด้ ว ยวั ส ดุ ป ระเภท Non-cohesive ที ่ ไ ด้ ร ั บ ความเห็ น ชอบ เช่ น ทรายหรื อ วั ส ดุ
เม็ดย่อยถมแผ่เป็นชั้นๆ ให้มีความหนาก่อนบดอัดไม่มากกว่าชั้นละ 15 ซม. และกระทุ้งบดอัดจนแน่น ถ้า
ดินที่ขุดนั้นไม่ดีพอและไม่มีวัสดุประเภท Non-cohesive ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาดินประเภทนี้มาจากแหล่ง
อื่นให้ โดยรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ทั้งหมด
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พื้นที่ซึ่งยุบอ่อนโดยธรรมชาติ และไม่เกิดประโยชน์ที่จะขุดลึกลงไปกว่าที่จำเป็น จะต้องปูทับ
ด้วยหินขนาดไม่เล็กกว่า 80 มม. และไม่โตกว่า 150 มม. และกระทุ้งบดอัดให้ได้ระดับตามแบบก่อสร้าง
3.6

ผนังกันดินและค้ำยัน
ผู้รับจ้างต้องจัดหาและทำการติดตั้ง ตลอดจนซ่อมแซมผนังกันดินและค้ำยันด้านข้างของร่อง
ขุด เพื่อป้องกันการพังทลายและเคลื่อนตัวของดินด้านข้าง ซึ่งอาจทำให้ขนาดความกว้างของบริเวณที่ขุด
ดินแคบกว่าขนาดที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้าง และเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งปลูกสร้างในบริเวณใกล้เคียงหรือถนน
เกิดความเสียหายก่อนที่จะทำการขุดดิน ผู้รับจ้างต้องเสนอแบบขยายรายละเอียด รวมทั้งแสดงวิธีการ
ก่อสร้างผนังกันดินและค้ำยันที่จะใช้ในงานต่างๆ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณา
3.7

การปรับตกแต่งร่องขุด
พื้นและด้านข้างของร่องขุดต้องสะอาดปราศจากเศษวัสดุใดๆ ก่อนทำการก่อสร้างฐานรองรับ
ท่อหรือก่อนจะเสร็จงานในแต่ละวัน พื้นของร่องขุดจะต้องตกแต่งให้เรียบไม่เป็นแอ่งในการขุดยอมให้ขุดได้
ลึกเท่าที่สามารถจะทำการก่อสร้างฐานรองรับซึ่งอยู่ใต้ขอบท่อ
3.8

การระบายน้ำจากบริเวณที่ขุดดิน
การระบายน้ำหรือสูบน้ำออกจากหลุมที่ขุด ต้องใช้เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ให้เหมาะสม และ
เพียงพอตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน หากปรากฏว่าการระบายน้ำนั้น ใช้เครื่องมือจักรกล และอุปกรณ์หรือ
วิธีการที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่องานวางท่อหรืออาจเป็นอันตราย หรือทำความ
เดือนร้อนต่อประชาชน ผู้ควบคุมงานมีสิทธิ์สั่งการให้แก้ไขวิธีการดำเนินงาน หรือเพิ่มจำนวนเครื่องมือ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ แล้วแต่กรณี ค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

4.

ฐานรองรับท่อ

วั ส ดุ ซึ่ งใช้ส ำหรั บ ก่ อ สร้ างฐานรองรับ ท่อ จะต้อ งเป็น ไปตามที่ ระบุ ใ นแบบก่ อ สร้า ง และ
ปราศจากวัสดุเม็ดหยาบซึ่งมีขนาดค้างบนตะแกรงเบอร์ 4 ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างเพื่อให้ผู้ควบคุมงาน
อนุมัติก่อนนำไปใช้งาน
ก่อนทำการก่อสร้างฐานรองรับท่อ ร่องขุดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน จึงเริ่ม
ดำเนินการวางวัสดุซึ่งใช้ก่อสร้างฐานรองท่อและบดอัด ให้ได้ความลึกและชนิดของวัสดุที่ใช้ตามที่แสดงใน
แบบก่อสร้าง ฐานรองรับท่อต้องได้รูปพอดีกับท่อหรือโครงสร้างที่มีช่องสำหรับก่อสร้างข้อต่อหรือจุด
เชื่อมต่อ และผิวบนของชั้นวัสดุที่บดอัดแล้วของฐานรองรับจะต้องได้ระดับถูกต้องสำหรับการก่อสร้างทาง
ระบายน้ำ และฐานรองรับจะต้องถูกบดอัดให้ได้ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 95% ของความหนาแน่นแห้ง
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สูงสุด เมื่อทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบความแน่นแบบสูงกว่ามาตรฐาน (Modified Compaction
Test) มยผ. 2202-57

5.

การวางท่อ

การวางท่อจะต้องวางตามแนวและระดับที่ระบุไว้ในแบบแปลน ขนาดของร่องขุดฐานรองรับท่อ
และการถมกลบ ต้องทำการก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบก่อสร้าง ก่อนที่วางท่อหรือทางระบายน้ำ จะต้อง
ขจัดความสกปรก ซึ่งอาจมีอยู่ภายในท่อบริเวณด้านนอกของปลายเสียบ (Spigot) และบริเวณด้านในของ
ปลายสวม (Socket) จะต้องสะอาดปราศจากวัสดุแปลกปลอมใดๆ
เมื่อจัดเตรียมร่องขุด และฐานรองรับท่อไว้ให้พร้อมแล้ว จึงนำท่อยกลงในร่องขุดก่อนที่จะ
ปล่อยให้ท่อวางลงบนพื้นรองรับเต็มที่ ให้ประคองปลายท่อที่จะต่อเข้าให้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมที่จะสวม
ต่อท่อ กับท่อที่วางไว้แล้วโดยมิให้เกิดความเสียหายต่อพื้นฐานรองรับท่อที่ได้จัดเตรียมไว้ ในการสวมต่อจะ
ระมัดระวังไม่ให้ระดับก้นท่อเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนด การเคลื่อนตัวท่อโดยการใช้ ไม้บีบอัดกับปลาย
ท่อห้ามกระทำ ยกเว้นเป็นท่อขนาดเล็กและได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน โดยจะต้องไม่ทำให้
ระดับก้นท่อเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนด
การวางท่อแต่ละท่อน จะต้องให้ปลายเสียบหันไปตามทิศทางการไหลของน้ำ และปลายสวม
หันไปในทิศตรงข้าม และวางให้ต่อเชื่อมได้ถูกต้องตามแนวความลาดเอียงและระดับ ซึ่งแสดงในแบบ
ก่อสร้าง การวางท่อต้องอยู่ในลักษณะซึ่งตัวท่อมีการรองรับที่แข็งแรงตลอดความยาวของท่อ และหากมิได้
กำหนดไว้เป็นอื่น การวางท่อจะต้องเริ่มจากด้านท้ายน้ำขึ้นไปหาเหนือน้ำ
ความคลาดเคลื่อนของท่อแต่ละท่อนที่วางจะมีความคลาดเคลื่อนจากที่กำหนดไว้ในแบบแปลนได้
ไม่มากกว่าค่าที่กำหนดให้ตามตาราง ดังต่อไปนี้
ตารางความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ได้ในการวางท่อระบายน้ำ
ความลาดเอียงของท่อระบายน้ำ
ตามที่ระบุ

ความคลาดเคลื่อนของ
ท่อแต่ละท่อน
ตามแนวราบ ตามแนวดิ่ง

ความลาดเอียงของท่อในช่วงความยาว
10 เมตร แตกต่างไปจากที่กำหนด

1 : 150 หรือราบกว่า

 10 ม.

 10 ม.

 10 ม.

1 : 149 หรือชันกว่า

 10 ม.

 10 ม.

 20 ม.

บริษัท โพธิศริ ินทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์ จำกัด
CB001/P1

หน้า 3-5-7

โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

หากท่อหรือทางระบายน้ำใด เมื่อการวางและก่อสร้างแล้วมีความคลาดเคลื่อนของระดับและ
ความลาดเอียงเกินกว่าค่าที่กำหนดข้างต้น ผู้รับจ้างจะต้องรื้อถอนปรับแนววางท่อทำการวางก่อสร้างใหม่
พร้อมกับทำการตรวจสอบให้อยู่ในข้อกำหนด โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทั้งหมด
ระยะห่างระหว่างปลายท่อตรงบริเวณข้อต่อต้องไม่มากกว่าร้อยละ 0.5 ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ
หากเป็นการเชื่อมต่อแบบใช้ปูนทรายโดยรอบ หรือใช้ท่อแบบปากระฆังจะต้องเว้นระยะห่ างใต้ท่อเป็น
ระยะไม่น้อยกว่า 15 ซม. ไว้ใต้จุดเชื่อมต่อของท่อ เพื่อทำการเชื่อมต่อท่อหรือเพื่อให้ตัวท่อนั่งอยู่บน
ฐานรองรับตลอดความยาวท่อในกรณีของท่อแบบปากระฆัง
ต้องปิดส่วนปลายของท่อที่เปิดหลังจากเสร็จการทำงานในแต่ล ะวัน และผู้รับจ้างจะต้อง
แน่ใจว่าภายในท่อสะอาดและไม่มีสิ่งแปลกปลอมใดๆ ตกค้างอยู่

6.

การเชื่อมต่อท่อ

6.1

การต่อท่อปากลิ้นราง
การต่อท่อชนิดปากลิ้นรางให้ยาแนวด้วยปูนทรายโดยรอบท่อ ตามที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง
ปลายท่อแต่ละท่อนจะต้องต่อกันอย่างสนิท สะอาด และทำให้เปียกก่อนทำการต่อเชื่อมส่วนการเชื่อมต่อซึ่ง
มีการเสริมเหล็ก ดังแสดงในแบบก่อสร้างจะใช้กับรอยเชื่อมต่อซึ่งอยู่ใต้ผิวจราจร รอยต่อที่ใช้ปูนทรายเมื่อ
ปาดได้รูปเรียบร้อยแล้ว จะต้องป้องกันรอยต่อไม่ให้ถูกแสงแดดและให้ชุ่มด้วยความชื้น โดยปิดคลุมด้วย
กระสอบชุ่มน้ำเพื่อป้องกันน้ำระเหยจากปูนฉาบ
6.2

การเชื่อมต่อท่อปากระฆัง
ท่อชนิดปากระฆังให้ทำการเชื่อมต่อ โดยใส่แหวนยางนีโอปรีนบนปลายเสียบของท่อท่อนหนึ่งแล้ว
เคลื่อนท่อดังกล่าว โดยให้แหวนยางกลิ้งเข้าไปสวมพอดีกับปลายสวมของท่อที่ต้องการเชื่อมต่อ ด้วยรอย
เชื่อมต่อ จะต้องได้รับความมั่นใจว่าไม่มีสิ่งสกปรกหรือสิ่งกีดขวางอื่นใดปะปนอยู่ และตัว แหวนยางนี
โอปรีนวางอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
6.3

การเชื่อมต่อท่อโดยทั่วไป
การหล่อคอนกรีตหุ้มโดยรอบท่อดังแสดงในแบบก่อสร้าง จะต้องหล่อคลุมเท่าความกว้างของ
ร่องขุด โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการ
การเชื่อมต่อท่อกับบ่อรับน้ำหรือกับกำแพงปีก จะดำเนินการได้ต่อเมื่อบ่อรับน้ำหรือกำแพงปีก
ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
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ในกรณีใดๆ ก็ตามภายในท่อ จะต้องสะอาดไม่มีเศษวัสดุใดๆ ตกค้างหลังจากการเชื่อมต่อท่อ
เสร็จสิ้น

7.

การตรวจสอบก่อนการถมกลบ

แนวการวางท่อระบายน้ำทุกแนว ระดับของท่อ และการต่อเชื่อมท่อ จะต้องได้รับการตรวจสอบ
และผ่านการเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานหลังจากวางท่อ การเชื่อมต่อ และก่อนทำการถมกลบ จะต้องไม่
ปรากฏรอยแตกร้าวของท่อ รวมทั้งรอยต่อเชื่อมไม่เกิดการรั่วซึมปรากฎให้เห็นหรือทำให้มีปริมาณน้ำซึมเข้า
มาในท่อเป็นเหตุให้ลดขีดความสามารถในการระบายน้ำของท่อนั้น

8.

การถมกลบ

เมื่อขุดร่องเรียบร้อยจะต้องทำการวางทางระบายน้ำโดยทันที และดำเนินการถมกลบทันทีที่
ผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบ คอนกรีตหุ้มท่อจะต้องบ่มเป็นเวลา 3 วัน ก่อนทำการถมกลบและบดอัด
วัสดุซึ่งใช้ถมกลบต้องเป็นไปตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง และผ่านการตรวจสอบเห็นชอบจาก
วิศวกร การถมกลับต้องถมเป็นชั้นๆ ความหนาของชั้นที่ยังไม่ได้บดอัดต้องไม่มากกว่า 20 ซม. และบดอัด
โดยตลอด วัสดุที่ใช้ถมกลบในแต่ละชั้น ถ้าแห้งมากต้องพรมน้ำอย่างทั่วถึงโดยใช้ความชื้นตามที่ ผู้ควบคุม
งานระบุ เพื่อให้ได้ความหนาแน่นสูงสุดเทียบกับความหนาแน่นของวัสดุรอบๆ ซึ่งไม่ถูกกระทบกระเทือน
การบดอัดวัสดุที่บริเวณด้านข้างท่อหรือทางระบายน้ำ จะต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง
เพื่อให้แน่ใจว่า การถมกลบถูก กระทำโดยสม่ำเสมอตลอดทั้งสองข้ างของความยาวท่ อทั้งหมด การ
เคลื่อนย้ายดินและเครื่องมือบดอัดที่มีน้ำหนักมาก ต้องกระทำห่างจากท่อไม่น้อยกว่า 1.50 ม. จนกว่าจะมี
การถมกลบหลังท่อหนาไม่น้อยกว่า 1/4 ของเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อลอดถนน แต่ไม่น้อยกว่า 60 ซม.
เว้นเสียแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานอุปกรณ์ ซึ่งมีน้ำหนักเบาอาจทำงานได้ในระยะที่
กำหนดข้างต้นได้หลังจากได้ถมคันดิน และบดอัดได้ความหนาของชั้นดินเหนือระดับหลังท่อลอดถนนอย่าง
น้อย 30 ซม.
8.1

การถมกลับในบริเวณผิวถนน
เมื่อการวางท่ออยู่ใต้ผิวจราจร ร่องขุดจะต้องถมกลับด้วยทรายซึ่งผ่านการเห็นชอบว่ าสะอาด
และระบายน้ำได้ดีจนถึงระดับชั้นดินถม (Subgrade) ทรายจะถูกบดอัดเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นมีความหนาไม่
มากกว่า 20 ซม. และบดอัดให้ได้ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 95% ของความหนาแน่นแห้งสูงสุด เมื่อ
ทดลองตามมาตรฐาน การทดสอบความแน่น (Modified Compaction Test) มยผ. 2202-57
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8.2

การถมกลบในพื้นที่อื่นๆ
วัสดุที่นำมาใช้ถมจะถูกบดอัดเป็นชั้นๆ ความหนาของชั้นก่อนบดอัดต้องไม่มากกว่า 20 ซม.
รอบๆ ท่อและตลอดความกว้างของร่อง แล้วบดอัดด้วยความระมัดระวังจนกระทั่งได้ชั้นดินถมกลบ สูง 30
ซม. เหนือหลังท่อในส่วนนี้การบดอัดต้องให้ได้ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 95% ของความหนาแน่นแห้งสูงสุด
เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน การทดสอบความหนาแน่น (Standard Proctor Compaction Test) มยผ.
2201-57
วัสดุคัดเลือกต้องประกอบด้วยวัสดุซึ่งปราศจากเศษต้นไม้ เศษอินทรีย์วัตถุต่างๆ และก้อนดิน
ซึ่งค้างบนตะแกรงขนาด 75 มม. แต่ผ่านตะแกรงขนาด 26.5 มม.
หลังจากถมกลบเรียบร้อยแล้วผิวบนของแนวร่องซึ่งถูกกลบต้องทำเป็นเนินสันมน เพื่อป้องกัน
การขังหรือการไหลของน้ำบนบริเวณดินถมกลบ
เมื่อเสร็จขั้นตอนงาน การวางท่อ การเชื่อมต่อท่อ และการถมกลบ แนวท่อทั้งหมดรวมถึงบ่อ
พัก บ่อรับน้ำ บ่อตรวจสอบและบ่อชนิดอื่นๆ ที่อยู่ในระบบจะต้องได้รับการทำความสะอาดปราศจากขยะ
มูลฝอย สิ่งกีดขวางใดๆ ตกค้างอยู่ และได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน
8.3

การซ่อมแซมผิวจราจร
กรณีที่แนวการวางท่ออยู่ในบริเวณพื้นที่ผิวจราจร เมื่อทำการถมกลบท่อเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้าง
จะต้องทำการซ่อมแซมและปรับสภาพผิวจราจรที่ชำรุดเสียหายบริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยและมีสภาพดี
ดังเดิม โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9.

โครงสร้างที่เกี่ยวข้องและบ่อพัก

9.1

ทั่วไป
ผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างโครงสร้างของระบบระบายน้ำและบ่อพักตามตำแหน่งซึ่งแสดงในแบบ
ก่อสร้าง เว้นไว้แต่จะกำหนดให้เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นโดยผู้ว่าจ้าง
บ่อสำหรับเชื่อมต่อประกอบขึ้นด้วยผนังคอนกรีตและมีฝาคอนกรีต หรือฝาเหล็กหล่อพร้อม
กรอบฝา บ่อรับน้ำเข้าที่ผิวบนประกอบขึ้นด้วยผนังคอนกรีตและมีระดับของก้นบ่อเป็นไปตามที่แสดงใน
แบบก่อสร้าง บันไดเหล็กไร้สนิมต้องประกอบขึ้นและมีตำแหน่งดังแสดงในแบบก่อสร้าง
9.2

งานขุดดินสำหรับโครงสร้าง
งานขุดดินสำหรับก่อสร้างโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง ต้องทำตามรายละเอียดซึ่งได้ระบุไว้ในหัว ข้อ
3 " งานขุดร่องดินสำหรับวางแนวท่อและทางระบายน้ำ"
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9.3

งานคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับโครงสร้าง
งานคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับโครงสร้าง ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อ 1.2
"อาคารระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นๆ"
9.4

โครงสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จ
ทางระบายน้ำรูปสี่เหลี่ยมและรูปตัวยู บ่อพักน้ำหรือบ่อรับน้ำ ซึ่งเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผู้รับจ้างอาจทำการก่อสร้างโดยการหล่อในที่หรือหล่อสำเร็จรูป ในกรณีที่ใช้วิธีการหล่อสำเร็จรูปผู้รับจ้าง
จะต้องก่อสร้างให้มีลักษณะตรงตามที่แสดงในแบบก่อสร้าง หรือตามแบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing)
ที่ผ่านการเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง หลังจากได้รับการตรวจและทดสอบให้สอดคล้องกับรายการประกอบแบบ
ก่อสร้างแล้ว โครงสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จต้องถูกจัดส่งไปที่หน้างาน โดยวิธีการซึ่งมีการป้องกันความ
เสียหายแก่วัสดุอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้ว
โครงสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จนี้ต้องติดตั้งวางให้ได้แนว ระดับ และความลาดดังแสดงในแบบ
ก่อสร้าง และส่วนซึ่งเชื่อมต่อจะต้องจรดกันสนิท พร้อมทั้งใช้ปูนทราย ซึ่งมีอัตราส่วนของปูน ซีเมนต์:
ทราย เป็น 1:3 ใช้เป็นวัสดุเชื่อมต่อชิ้นส่วนของโครงสร้างเข้าด้วยกัน
ร่องขุดด้านข้างของทางระบายน้ำคอนกรีตหล่อสำเร็จ ต้องถมกลบและกระทุ้งบดอัดเป็นชั้น
อย่างสม่ำเสมอด้วยวัสดุเม็ดหยาบจนถึงระดับผิวบนของโครงสร้างหล่อสำเร็จ ซึ่งในการนี้ต้องผ่านการ
เห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน
9.5

การถมกลบบ่อพัก
หลังจากการขุดร่องหรือหลุมจะต้องก่อสร้างโครงสร้าง ซึ่งได้แก่ บ่อรับน้ำ โดยไม่ให้เกิดความ
ล่าช้า และการถมกลบจะกระทำได้หลังจากที่คอนกรีตมีอายุไม่น้อยกว่า 3 วัน
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หมวดที่ 4 งานเบ็ดเตล็ด
มาตรฐานงานก่อสร้างหมายเลข 4-1
งานพื้นทางเดินเท้า
ขอบข่าย งานนี้ประกอบด้วย การสร้างและปูแผ่นทางเดินเท้าคอนกรีตสำเร็จรูปบนพื้นฐานที่
เตรียมไว้ให้ไ ด้แนว ระดับ ขนาด และชนิด ดังแสดงในแบบแปลน รวมถึงการสร้าง
พื้นฐานที่รองรับทางเท้าด้วย

1.

วัสดุ

วัสดุที่ใช้รองพื้นทางเดินต้องเป็นทรายสะอาด ปราศจากดินอินทรีย์ หรือสิ่งไม่พึงประสงค์อย่าง
อื่น วัสดุที่นำมาใช้จะต้องมีคุณสมบัติ ตามมาตรฐานวัสดุถมชนิดโปร่ง ชนิด ก ตามมาตรฐานการก่อสร้าง
หมายเลข 4-2
แผ่นทางเท้าสำเร็จรูป เป็นแผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป รูปร่าง และขนาด ดังแสดงในแบบแปลน
เมื่อวางเข้าที่แล้วต้องยาแนวด้วยปูนทราย
ปูนทรายที่ใช้อุดช่องว่างระหว่างแผ่นทางเท้า ต้องประกอบด้วย ซีเมนต์และทราย ในอัตราส่วน
1:2 โดยปริมาตรเมื่อแห้ง ผสมกับน้ำพอควรเพื่อเหมาะกับการหยอด และตกแต่งด้วยเกรียงปูน ทรายที่
ผสมเกิน 45 นาที ห้ามนำมาใช้หรือนำมาเจือปนกับปูนทรายที่ผสมใหม่ ซีเมนต์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.15 เล่ม 1 ประเภท 1

2.

วิธีการก่อสร้าง

ต้องขุดดิน ถมดิน และปรับพื้นฐานรากให้ได้ระดับ ตามความหนาของการก่อสร้างทางเท้าให้
สอดคล้อง ดังแสดงในแบบแปลน บดอัดฐานรากให้แน่นและเรียบ วัสดุที่เหลวและไม่เหมาะสมสำหรับเป็น
ฐานราก ให้ย้ายออกแล้วกลบด้วยวัสดุชนิดใหม่ที่เหมาะสมแทน
ฐานสำหรับรองรับแผ่นทางเท้าต้องบดให้แน่นเรียบ ก่อนทำการปูแผ่นทางเท้า
การวางแผ่นคอนกรีตทางเท้าให้วางแยกห่างกัน 1 ซม. เป็นแนว และอุดรอยเว้นร่องนั้นๆ ด้วย
ปูนทราย การปูทางเท้าให้ปูด้วยแผ่นที่มีขนาดเต็มแผ่นทั้งหมด ยกเว้นบางส่วนที่ใช้เต็มแผ่นไม่ได้ หรืออยู่
ในแนวโค้งให้หล่อด้วยคอนกรีตมีความหนาเท่ากับแผ่นทางเท้าโดยไม่เสริมเหล็ก คอนกรีตที่ใช้ให้ใช้ชนิด
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ชั้นคุณภาพ ค1 (180 ksc, Cylinder) และเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผัง
เมือง มยผ.1101-52
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มาตรฐานงานก่อสร้างหมายเลข 4-2
งานถมวัสดุชนิดโปร่ง
ขอบข่าย งานนี้ประกอบด้วย การถมวัสดุชนิดโปร่งที่ต้องการให้น้ำซึมผ่านได้สะดวก เช่น ด้านหลัง
ของตอม่อสะพาน ปีกสะพานที่รับไหล่ทาง พื้นฐานของทางเดินเท้า กำแพงกันดิน หรือ
เพื่อเป็นท่อระบายน้ำดังแสดงรายละเอียดตามแบบแปลน หรือผู้ควบคุมงานจะเห็นสมควร

1.

วัสดุ

วัส ดุโปร่งต้องเป็นวัสดุที่มีเม็ดแกร่งและสะอาด จะเป็นกรวด หินโม่ ทราย ซึ่งปราศจาก
สารอินทรีย์ เม็ดดิน วัสดุที่ไม่พึงประสงค์อย่างอื่น และผ่านการทดสอบหาขนาดของเม็ดวัสดุ (Sieve
Analysis) ตามมาตรฐานการทดสอบวัสดุ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 2208-57
ทรายที่จะใช้เป็นวัสดุถมโปร่ง จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
ขนาดตะแกรง

เปอร์เซ็นต์ผ่านตะแกรงโดยน้ำหนัก
ชนิด ก.

3/8 นิ้ว

100

No.4

95-100

No.16

45-80

No.50

10-30

No.100

2-10
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กรวด และหินโม่ ที่จะใช้เป็นวัสดุถมโปร่ง จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
ขนาดตะแกรง
ชนิด ข

เปอร์เซ็นต์ผ่านตะแกรงโดยน้ำหนัก
ชนิด ค
ชนิด ง

ชนิด จ

2 นิ้ว

100

-

-

-

1 1/2 นิ้ว

70-100

100

-

-

1 นิ้ว

55-85

75-100

100

-

3/4 นิ้ว

50-80

60-90

70-100

100

3/8 นิ้ว

40-70

45-75

58-75

-

No.4

30-60

30-60

35-65

45-80

No.10

20-50

20-50

25-50

30-60

No.40

10-30

10-30

15-30

20-35

No.200

0-2

0-2

0-2

0-2

การเลือกใช้วัสดุถมชนิดโปร่งให้เลือกตามชนิดของวัสดุที่แสดงในแบบแปลน หากแบบแปลน
ไม่ได้ระบุไว้ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด
2.

วิธีการก่อสร้าง
การถมวั ส ดุ ถ มชนิ ด โปร่ ง ให้ ถ มเป็ น ชั ้ น ๆ และทำการบดอั ด ตามมาตรฐานการก่ อ สร้ าง
หมายเลข 2-8 “งานดินถม” ในการนี้ให้ใช้ไม้กั้นระหว่างงานถมดินและงานถมวัสดุชนิดโปร่ง เมื่อทำการ
บดอัดในแต่ละชั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดึงไม้ที่ใช้กั้นออกให้หมด
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มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 4-3
งานทาสีและตีเส้นถนนและหมุดสะท้อนแสง
ขอบข่าย งานนี้ประกอบด้วย งานทาสีและตีเส้นถนน ซึ่งครอบคลุมถึง การทาสี ชนิดเส้นทึบ และ
เส้นเว้นช่อง ทาสี คันหิน ตัวหนังสือหรือรูปต่างๆ ตามขนาด และตำแหน่งที่แสดงในแบบ
แปลน ให้รวมถึงการจัด หา ช่างทาสี เครื่องมือ วัสดุสี ป้ายเตือนให้ระวังในการใช้
ยวดยานในระหว่างการทาสี เพื่อให้งานลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย

1.

วัสดุ

การตีเส้นบนผิวจราจรทุกชนิด ให้ตีเส้นด้วยสี Thermoplastic ขณะร้อน ส่วนการทาสีที่
Curb และ Barrier ให้ทาด้วยสีชนิดไม่สะท้อนแสง หรือสีชนิดสะท้อนแสงตามที่ระบุไว้ในแบบแปลน
1.1

Hot Applied Thermoplastic
สีชนิด Thermoplastic ต้องทำการผสมสำเร็จรูปมาจากโรงงาน เป็นชนิดที่เหมาะกับสภาพ
การใช้งาน และสามารถทนอยู่ใต้สภาพการจราจรได้ไม่น้อยกว่า 18 เดือน สีที่จะนำมาใช้ทาต้องบอกอัตรา
ส่วนผสมและคุณสมบัติในด้านต่างๆมาด้วย เพื่อผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะได้ทำการตรวจสอบก่อน
อนุญาตให้ใช้ได้
ลูกแก้วสะท้อนแสงที่จะผสมในสี Thermoplastic ให้ทำการผสมที่โรงงาน ขณะเดียวกับการ
ผลิตสี Thermoplastic อัตราส่วนของลูกแก้วสะท้อนแสง (Glass Beads) ในขั้นตอนนี้อยู่ระหว่าง 1322 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักทั้งหมด ลูกแก้วสะท้อนแสงต้องมีขนาดเล็กกว่าตะแกรงเบอร์ 12 ลูกแก้วต้อง
เป็นเม็ด ลักษณะไม่มีตำหนิและแสงส่องทะลุผ่านได้
สี ที่ น ำมาใช้ ใ นงานต้ อ งบรรจุ ภ าชนะ ซึ่ ง ไม่ ท ำให้ ส ่ ว นผสมแยกตั ว ออกจากกั น หรื อ เสี ย
คุณสมบัติได้ การเก็บสีชนิดนี้ให้เป็นไปตามข้อแนะนำของบริษัทผู้ผลิตสีนั้นๆ โดยเคร่งครัด
ในการทาสี Thermoplastic นี้ ต้องทำการโรยลูกแก้วสะท้อนแสง (Glass Beads) ทับหน้า
ลงบนผิวของสีที่ทำการทาในขณะที่ผิวของสียังร้อนอยู่ ลูกแก้วนี้ต้องมีคุณสมบัติเหมือนกับลูกแก้วที่ผสมไว้
ในสีแล้ว แต่มีขนาดเล็กกว่า กล่าวคือ ขนาดลูกแก้วที่ค้างบนตะแกรงเบอร์ 70 จะต้องมีจำนวนไม่น้อย
กว่ า 75 เปอร์ เ ซ็ น ต์ จำนวนลู ก แก้ ว ที ่ โ รยเพิ ่ ม เติ ม มี อ ั ต ราระหว่ า ง 400-500 กรั ม ต่ อ ตารางเมตร
เพื่อที่จะให้จำนวนลูกแก้วทั้งหมดในการทาสี Thermoplastic นี้ มีจำนวนระหว่าง 20 เปอร์เซ็นต์ และ
26 เปอร์เซ็นต์ โดยมีน้ำหนัก
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1.2

Curb and Barrier Paints
สีชนิดนี้เป็นสีชนิดที่ใช้ทา เมื่อสีเย็นตัวอยู่ต้องเป็นสีชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งเหมาะสมกับการทา
ด้วยแปรง หรือพ่นด้วยเครื่องพ่นสีก็ได้
ข้อกำหนดต่างๆ ของสีที่จะใช้ทา ควรบ่งข้อมูลไว้ดังนี้
-

จำนวนและน้ำหนักต่างๆ ของวัสดุที่ผสม
ใช้ทาขณะเนื้อสีมีความเย็นปกติหรือต้องอุ่น
ชนิดและปริมาณสูงสุดของสารที่ทำให้สีจาง
ระยะการแห้งตัว (สัมผัสได้)
ระยะการแข็งตัว (เพื่อทาทับ)
พื้นที่ที่ทาได้ต่อลิตร หรือแกลลอน
ความทนทานต่อสภาพความร้อน
รายละเอียดของสีรองพื้นต่าง ๆ

ชนิดของสีที่ใช้ทาถนนชนิดทั่วไปมีดังนี้
1.2.1

สีชนิดไม่สะท้อนแสง (Non-Reflectorized Road Paint)
เป็นสีที่มีคุณภาพดี เป็นที่ยอมรับของผู้ว่าจ้างที่ผลิตมาเพื่อใช้ในงานถนนโดยเฉพาะ
ผสมจากโรงงาน และสามารถใช้ได้กับผิวคอนกรีต และผิวที่ลาดยางไว้เมื่อทาแล้วไม่มีรอยย่นและแตกเป็น
ริ้ว
1.2.2 สีชนิดสะท้อนแสง (Reflectorized Road Paint)
สีชนิดนี้เป็นสีชนิดเดียวกับข้อ 1.2.1 แต่ผสมวัสดุสะท้อนแสงในขณะผลิตสี ปริมาณ
ของวัสดุสะท้อนแสง มีค่าระหว่าง 330-500 กรัมต่อลิตร ขนาดของวัสดุสะท้อนแสงต้องมีขนาดผ่าน
ตะแกรงเบอร์ 20 และค้างบนตะแกรงเบอร์ 100 อยู่ไม่น้อยกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ วัสดุสะท้อนแสงจะต้องไม่
เป็นวัสดุแหลมคม และอย่างน้อย 75 เปอร์เซ็นต์ ของวัสดุสะท้อนแสงต้องเป็นแก้วที่ยอมให้แสงผ่านได้
มีรูปร่างกลม และไม่มีตำหนิ
1.3

หมุดสะท้อนแสง (Reflecting Road Stud)
หมุดสะท้อนแสงจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ดี ผลิตจากโรงงานที่มีชื่อเสียงที่ยอมรับ ใน
การผลิตหมุดสะท้อนแสง หมุดสะท้อนแสงแต่ละหมุดจะต้องประกอบด้วย ชุดแก้วสะท้อนแสงทนทาน
ต่อการจราจร และไม่ถูกเกี่ยวขึ้นมาได้ง่าย และต้องโผล่ขึ้นมาจากผิวจราจรไม่มากกว่า 25 มม.และขอบ
ล่างของส่วนสะท้อนแสงสูงจากผิวจราจรไม่มากกว่า 3 มม. ชิ้นส่วนที่ใช้ในการสะท้อนแสงจะต้องเป็นชนิดที่
เปลี่ยนออกและใส่เข้าได้สะดวก โดยไม่ทำความเสียหายต่อผิวจราจรหรือฐานเดิม ผู้รับจ้างจะต้องส่ง
ตัวอย่างมาให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตรวจสอบและเห็นชอบ ก่อนนำมาใช้งานก่อสร้าง
บริษัท โพธิศริ ินทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์ จำกัด
CB001/P1

หน้า 4-3-2

โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

2.

วิธีการก่อสร้าง

2.1

การทาสี (Thermoplastic)
1) การจัดเตรียมผิวถนน ผิวถนนจะต้องแห้งและสะอาดก่อนทำการทาสี ห้ามทาสีบนสีเก่าติด
ผิวไว้แล้ว รวมทั้งสี Thermoplastic ที่เสื่อมคุณภาพแล้ว ถ้าจะทาสีลงบนผิวที่มีการใช้งานมาก่อนและผิว
บนมีหินโผล่มาในลักษณะผิวมัน ให้ทารองพื้นด้วย Primer ก่อนครั้งหนึ่ง แล้วจึงทำการทาสีได้ การทา
Primer ต้องเป็นไปตามชนิดของผลิตภัณฑ์และคำแนะนำของผู้ผลิต Thermoplastic นั้นๆ และได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง
2) การจัดเตรียมสี Thermoplastic สี Thermoplastic ก่อนใช้ต้องต้มให้ร้อน เพื่อให้สี
เข้ากันดีและกวนให้สม่ำเสมอ อุณหภูมิของการต้มให้ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน
มิให้ส่วนผสมเสียคุณภาพและแยกตัว และไม่ควรต้มนานเกินกว่า 4 ชม.
3) การทาสี การทาสีเส้นศูนย์กลางถนน เส้นแบ่งช่องจราจร และเส้นขอบถนนต้องทาด้วย
เครื่องมือที่เหมาะสมให้ได้เส้นที่มีขนาดเท่ากัน ตลาดแนว สำหรับเส้นชนิดอื่นอาจทาด้วย Hand-screed
หรือ Hand-propelled Machine หรือ Self-propelled Machine ก็ได้ แล้วแต่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง
จะเห็นสมควร เมื่อเทสีที่ต้มลงในภาชนะที่ใช้ทาสีอุณหภูมิของสีในเครื่องเทต้องอยู่ในข้อกำหนดของผู้ผลิต
และต้องมีการกวนสีให้เข้ากันอยู่เสมอ
การทาสี Thermoplastic ต้องทาให้มีความหนาอยู่ระหว่าง 1.5-3 มม. ผิวหน้าของสี
ต้องไม่มีฟองอากาศ และไม่ย่น
การทาสีถนนรูปร่างอื่นที่ไม่เป็นเส้นตรง ต้องกระทำโดยมีแม่แบบเป็นหลัก เพื่อให้ได้รูปร่างที่
แน่นอน และสอดคล้องกัน ตามขนาดและระยะดังแสดงไว้ในแบบแปลน
2.2

การทาสีคันหิน (Curb) และ Barrier
1) การจัดเตรียมผิวของคันหิน (Curb) และ Barrier ผิวของคันหินคอนกรีตและ Barrier
ต่างๆ ต้องสะอาดและแห้งก่อนทำการทาสี ห้ามทาสีทับลงบนสี Thermoplastic หรือสีเก่าอื่นใดซึ่งทาไว้
แล้ว ถ้าจำเป็นต้องใช้ Primer หรือ Under Coat ให้ใช้ได้ตามข้อแนะนำของผู้ผลิตและสอดคล้องกับชนิด
ของสีที่ทา
2) การเตรียมสีที่ทา การทาสีขณะอากาศธรรมดา ต้องผสมสีโดยการ กวนให้เข้ากันก่อนทา
ก่อนทาสีลงบนผิวที่เตรียมไว้ ควรตรวจสอบอุณหภูมิและการผสมสีตามคำแนะนำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด
3) การทาสี ใช้วิธีทาด้วยแปรงทาสี หรือพ่นก็ได้ ให้เหมาะสมกับขนาดและรูปร่างที่จะทำ
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การทาสีนั้นๆ การทาสีให้ทาสีรองพื้นหนึ่งชั้นแล้วทาทับด้วยสีทับหน้าอีกหนึ่งชั้น หรือตามอัตราการใช้สี
สอดคล้องกับคำแนะนำของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เมื่อต้องทาสีหลายชั้นก่อนทาสีชั้นต่อไป ต้องรอให้สีชั้นแรก
แข็งตัวก่อน การพ่นสีให้พ่นโดยวิธี Airless Spray
4) การป้องกัน สีที่ทาไว้แล้ว การทาสีทุกครั้งต้องป้องกัน และรอจนแห้งดีแล้ว จึงเปิด
การจราจรได้ สีบริเวณใดได้รับการกระทบจากยางรถหรือรอยประทับอย่างอื่น จะต้องจัดทาสีนั้นๆ ใหม่ให้
เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของแบบแปลน
2.3

การติดตั้งหมุดสะท้อนแสง (Road Stud)
การเจาะผิวจราจร เพื่อติดตั้งหมุดสะท้อนแสงต้องจัดทำด้วยความระมัดระวังให้ได้ขนาดตาม
ข้อแนะนำจากผู้ผลิต การเจาะผิวถนนต้องเจาะให้ห่างจากรอยต่อ ประมาณ 5 ซม. การเจาะและการฝัง
หมุดต้องทำด้วยความปราณีต แม่นยำ ไม่เปรอะเปื้อนและให้ส่วนที่จะสะท้อนแสงโผล่ขึ้นมาตามมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์
2.4

คุณภาพของวัสดุและฝีมือการปฏิบัติงาน
ในการก่อสร้าง ถ้าผู้รับจ้างจัดวัสดุคุณภาพไม่ดี และฝีมือการปฏิบัติงานไม่ปราณีตเรียบร้อย
และไม่ถูกต้องตามขนาด ผิดตำแหน่ง ให้ทำการแก้ไขโดยทันที โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
2.5

การจัดหาป้ายและสัญญาณเตือน
ผู้รับจ้าง จะต้องป้องกันผู้คนที่สัญจรไปมา ยานพาหนะ และการจราจรบนถนนให้พ้นจาก
ความเสียหาย และต้องจัดให้มีป้ายสัญญาณเตือนผู้ใช้ถนนในขณะทำการทาสี
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หมวดที่ 5 งานโครงสร้าง
มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 5-1
งานโครงสร้างเหล็ก
ขอบข่าย งานนี้ประกอบด้วย การจัดหา ประกอบและติดตั้งเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างตามที่แสดงไว้ใน
แบบแปลน หรือตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงาน บรรดาเหล็กและวัสดุอื่นๆ ที่จะมาใช้
จะต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานก่อนที่จะนำเหล็กและวัสดุอื่นมาใช้ในการติดตั้ง ผู้รับจ้าง
จะต้ อ งเสนอตั ว อย่ า งวั ส ดุ หรื อ รู ป แบบและแบบรายละเอี ย ดการติ ด ตั ้ ง (Shop
Drawings) ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ และอนุมัติเสียก่อนจึงจะนำวัสดุนั้นๆ เข้ามาใช้
ประกอบติดตั้งได้

1.

วัสดุ

1.1

มาตรฐานคุณภาพวัสดุ
วัสดุที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้าง จะต้องมีมาตรฐาน ขนาดและรูปร่างสอดคล้องกับแบบแปลน
หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น วัสดุที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้าง จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานดัง
ระบุหรือเทียบเท่า ตามตารางดังต่อไปนี้
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ชนิดของวัสดุ

มาตรฐาน

1) เหล็กรูปพรรณ

มอก.1227-2539 "เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ"

2) เหล็กแผ่น

ASTM DESIGNATION A-22

3) เหล็กกลวง

มอก.107 "เหล็กกลวงสำหรับงานก่อสร้าง"

4) ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี

มอก.277 "ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีชนิดต่อด้วยเกลียว

5) เหล็กหล่อ

ASTM DESIGNATION: A-48, CLASS 30

6) เหล็กกล้าไร้สนิม (STAINLESS STEEL)

ASTM DESIGNATION: A-264 หรือ
JIS G4303, 4304, 4317

7) สลักเกลียว แป้นเกลียว และแหวน
รองแป้นเกลียว

มอก.291, 171 และ 258 "สลักเกลียว
หัวหกเหลี่ยมแป้นเกลียว และแหวนรองแป้นเกลียว"

8) ลวดเชื่อมเหล็ก

มอก.49 “ลวดเชื่อมชนิดเหล็กกล้าเหนียว ซึ่งมีเปลือกหุ้ม
สำหรับเชื่อมด้วยประกายไฟฟ้า”

1.2

การเตรียมวัสดุ
เหล็ก ที่จะนำมาใช้ต้องไม่มีรอยสนิมขุม มีพื้นที่หน้าตัดขวางคงที่ตลอดไม่มีตำหนิ ยกเว้นรอย
พับ ตัด วัสดุที่ประกอบเสร็จแล้วจะต้องได้รูปและขนาดตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลน โดยไม่มีรอยหักเป็น
มุมหรือรอยโค้ง เหล็กที่ผ่านการเชื่อมมาแล้ว ห้ามนำมาใช้ในการก่อสร้างยกเว้นตามที่ระบุไว้ในแบบแปลน
หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน
การตัดเหล็กให้ตัดด้วยความปราณีตให้ตั้งฉากกับแนวหรือศูนย์กลางของท่อนเหล็ก ยกเว้น
รอยเว้าที่ไม่เป็นเส้นตรง ต้องตัดด้วยเครื่องตัดที่มีรูปแบบแน่นอนสอดคล้องกัน เมื่อต้องตัดหรือดัดโดยใช้
ความร้อนช่วยต้องลนโดยใช้ความร้อนพอเหมาะ และทำให้เย็นลงโดยวิธีที่ไม่ทำให้เหล็กนั้นเสียคุณภาพ
ระยะความยาวของเหล็ก ให้ใช้วิธีวัดเทียบโดยใช้เทปโลหะมาตรฐานที่ได้รับการตรวจสอบ
รับรองระยะแล้ว โดยยอมให้มีความคลาดเคลื่อน จากความยาวตามที่กำหนดในแบบแปลนได้ ดังนี้
- สำหรับชิ้นส่วนเหล็กที่มีความยาวน้อยกว่า 10 เมตร ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ไม่เกิน
2 มิลลิเมตร
- สำหรับชิ้นส่วนเหล็กที่มีความยาวมากกว่า 10 เมตร ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ไม่เกิน 3
มิลลิเมตร
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1.3

การกองเก็บวัสดุ
การกองเก็บชิ้นส่วนวัสดุ ทั้งที่ประกอบแล้วและยังไม่ได้ประกอบ จะต้องกองเก็บไว้บนยกพื้น
เหนือพื้นดินและมีหลังคาคลุม โดยจะต้องระวังรักษาชิ้นส่วนวัสดุ ให้ปราศจาก ฝุ่น ไขมัน สนิมและสิ่ง
แปลกปลอมอื่นๆ

2.

การก่อสร้าง

2.1

การตัดเหล็ก
การตัดเหล็กโดยทั่ว ไปอนุญาตให้ใช้ไฟเผาให้ร้ อนได้ ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ควบคุมงาน ยกเว้นสำหรับเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Steel) ได้ตัดด้วยเครื่องตัดเหล็ก
(Cutting Machine) หรือตัดด้วยไฟแก๊ส (Torches)
เหล็กที่ทำการตัดด้วยเครื่องตัดเหล็ ก หรือเครื่องตัดไฟแก๊ส ไม่ต้องทำการขัดเจียร์ผิวแต่ใช้
ขัดเอาขี้เชื่อมออก สำหรับเหล็กที่ตัดด้วยไฟแก๊สมือถือ จะต้องทำการขัดเจียร์ผิวหน้าที่ตัดให้เรียบด้วย
เครื่องขัด (Grinder) ยกเว้นส่วนปลายข้างที่จะต้องมีการเชื่อมต่อกับชิ้นส่วนอื่น
2.2

การต่อเหล็ก
การต่อเหล็ก ให้กระทำโดยใช้วิธีเชื่อมต่อด้วยประกายไฟฟ้า หรือวิธีการต่อโดยใช้สลักเกลียว
ตามที่แสดงไว้ในแบบก่อสร้าง
1) การเชื่อมเหล็ก
การเชื่อมต่อชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็ก จะต้องกระทำโดยวิธีเชื่อมด้วยประกายไฟฟ้า
(Shielded Electric Arc) ตามมาตรฐานวิธีการเชื่อมซึ่งกำหนดโดย American Welding Society (AWS)
และจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความชำนาญ สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานเชื่อมได้เป็นอย่างดี
และเพื่อเป็นการพิสูจน์ถึงความสามารถช่างเชื่อม ผู้ควบคุมงานอาจจัดให้มีการทดสอบฝีมือของช่างเชื่อมได้
รอยแผลและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนเหล็กที่อาบสังกะสี รวมทั้งสะเก็ดโลหะ
จากการเชื่อม จะต้องทำความสะอาดโดยขูดออกด้วยแปรงลวดให้เรียบร้อยแล้วทาด้วยวัสดุรองพื้น ซึ่งเป็น
ส่ ว นผสมของ Zinc Oxide: Zinc Dust ในอั ต ราส่ ว น 1:4 โดยน้ ำ หนั ก หรื อ วั ส ดุ ร องพื ้ น ชนิ ด อื ่ น ที ่ มี
คุณสมบัติเหมือนกันตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน เป็นจำนวน 2 ชั้น ก่อนเริ่มทาสี
การลดความร้อนชิ้นส่วนวัสดุที่เชื่อม โดยการนำไปจุ่มลงในน้ำหรือราดด้วยน้ำ ไม่อนุญาตให้
ปฏิบัติ แต่จะปล่อยให้ชิ้นส่วนวัสดุที่เชื่อมแล้ว ค่อยๆ เย็นลงทีละน้อย
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2) การต่อด้วยสลักเกลียว
• รูสำหรับสลักเกลียว
โดยทั่วไปถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแบบก่อสร้าง รูที่เจาะไว้สำหรับสลักเกลียว
ชนิดไม่ได้ตกแต่งผิว จะต้องมีขนาดใหญ่กว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสลักเกลียวไม่เกิน 1.6 มิลลิเมตร รูที่
เจาะไว้สำหรับสลักเกลียวชนิดธรรมดา โดยทั่วไปจะต้องมีขนาดใหญ่กว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสลักเกลียวไม่
เกิน 0.5 มิลลิเมตร เมื่อความหนาของเหล็กที่จะเจาะรูมีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของก้านสลักเกลียว
การเจาะรูนำสำหรับสลักเกลียวชนิดไม่ได้ตกแต่งผิว ให้ใช้วิธีเจาะนำก่อนตรงกลาง
ตำแหน่งที่ต้องการเจาะ แล้วจึงทำการเจาะคว้านรูให้ใหญ่ขึ้นจนได้ขนาด และแต่งด้วยตะไบให้เรียบร้อย
การเจาะรูสำหรับสลักเกลียวชนิดธรรมดาโดยทั่วไป ต้องวางชิ้นวัสดุที่จะเจาะรูประกบกันให้ได้รูปแบบ
ลักษณะตามต้องการ และเจาะรูพร้อมกันทั้งสองชิ้น การเจาะรูให้ใช้แผ่นแม่แบบเป็นแบบในการเจาะชิ้นวัสดุ
• สลักเกลียว และแป้นเกลียว
สลักเกลียว ที่ใช้สำหรับงานเหล็กโดยทั่วไป จะต้องเป็นสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม
ชนิดธรรมดา ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.291
สลักเกลีย ว ที่ใช้เป็นเหล็กสมอ (Anchor Bolts) ฝังในคอนกรีต จะต้องทำจาก
เหล็กกล้าละมุน (Mild Steel) โดยชนิดของเกลียวที่จัดทำขึ้นจะต้องมีลักษณะสอดคล้องเป็ นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.291
การติดตั้งสลักเกลียวเหล็กสมอ ต้องให้ตรงตำแหน่งและยึดให้แน่น ก่อนการเท
คอนกรีต โดยใช้แผ่นซีเมนต์ หรือแป้นไม้ หรือแผ่นโลหะ เป็นแป้นยึดให้ตรงตำแหน่ง ตามความเห็นชอบ
ของผู้ควบคุมงาน สลักเกลียวเหล็กสมอแต่ละตำแหน่งให้ใช้อย่างน้อย 3 ตัว
• แป้นเกลียว
แป้นเกลียว จะต้องเป็นแป้นเกลียวสำหรับสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม และมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.171
• แหวนรองแป้นเกลียว
แหวนรองแป้นเกลียว ให้ใช้แหวนแบบเรียบ ประเภทกลมเล็กผิวมัน หรือกลมผิวมัน
แล้วแต่ขนาดของสลักเกลียว โดยจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 258
ในการติดตั้งสลักเกลียว และแป้นเกลียวทุกตำแหน่งจะต้องรองแป้นเกลียวด้วยแหวนรอง
• การขันสลักเกลียว
ก่อนจะทำการขันสลักเกลียว จะต้องขจัดเศษขุยโลหะที่ติดอยู่ที่ขอบรูออกให้หมด
และทำความสะอาดชิ้นวัสดุส่วนที่จะมาประกอบกันให้สะอาด แล้วจึงทำการขันสลักเกลียวให้แน่นพอดี โดย
ไม่ให้แน่นเกินกว่าที่สลักเกลียวจะทนได้ ไม่อนุญาตให้ใช้แรงตอกหรือฆ้อนตอกสลักเกลียวเข้าไป ปลายของ
สลักเกลียวที่โผล่พ้นจากแป้นเกลียว จะต้องมีความยาวอย่างน้อย 5 มิลลิเมตร
บริษัท โพธิศริ ินทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์ จำกัด
CB001/P1

หน้า 5-1-4

โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

2.3

เหล็กแผ่นและเหล็กฉาก
เหล็กแผ่นและเหล็กฉาก ที่ใช้สำหรับการปิดมุมคอนกรีตจะต้องทำการติดตั้งให้ตรงตามแนว
และได้ระดับ ตามเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ดังนี้ ที่ขอบของแนวตั้ง หรือแนวนอนจะบิดเบี้ยวจาก
แนว ได้ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร ในระยะความยาว 1 เมตร และในแต่ละชิ้นวัส ดุต้องไม่บิดเบี้ยวเกิน กว่า
1 มิล ลิเมตร หากชิ้น ส่ว นใดบิดเบี้ย วเกิน กว่า 1.5 มิล ลิเมตร ให้ใช้เหล็กสมอยึดชิ้ นส่ว นนั ้นให้ถ ี ่ ขึ้ น
เพื่อปรับให้เข้าแนว
2.4

การประกอบโครงสร้าง

2.4.1

การประกอบโครงสร้างจากโรงงาน
โครงสร้างงานเหล็กบางส่วน ที่สามารถประกอบเสร็จเรียบร้อยจากโรงงานได้ ให้กระทำที่
โรงงาน ตามความต้องการดังระบุในแบบก่อสร้าง ในการประกอบโครงสร้าง จะต้องมีการตรวจสอบความ
ถูกต้องของโครงสร้างเหล่านี้โดยตลอด เพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด โครงสร้างที่จะต้องนำมา
ประกอบในสนาม จะต้องมีการทดลองประกอบในโรงงานและถอด ก่อนที่จะส่งมาประกอบในสนาม เพื่อจะได้
ทำการแก้ไขส่วนที่ผ ิดพลาด ทั้งนี้ก่อนกระทำการถอดชิ้นส่วนโครงสร้างออกจะต้องทำเครื่องหมาย และ
หมายเลขไว้ด้วยทุกแห่ง การทำเครื่องหมายนี้ให้กระทำหลังจากที่มีการทาสีรองพื้นกันสนิมเรียบร้อยแล้ว
2.4.2

การประกอบโครงสร้างที่สถานที่ก่อสร้าง
ทุกชิ้นส่วนโครงสร้าง ที่จะนำมาประกอบติดตั้ง จะต้องทำให้สะอาดปราศจากสนิม ฝุ่น ผง
หรือสิ่งสกปรกอื่น ในกรณีที่เป็นชิ้นส่วนโครงสร้างประกอบสำเร็จจากโรงงานการประกอบกลับ และการ
ติดตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจสอบการขันสลักเกลียวให้แน่นหนา
แต่ละส่วนโครงสร้าง จะต้องตั้งให้ตรงตามตำแหน่ง โดยการใช้แผ่นเหล็กปรับหรือวิธีอื่นที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน เพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนตัว ความยาวของส่วนประกอบโครงสร้างแต่ละ
ชิ้นส่วน จะต้องอยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ระบุไว้

3.

การทดสอบ

ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความแข็งแรงของชิ้นส่วนหรือรอยเชื่อมต่างๆ ของ
โครงสร้าง ผู้ควบคุมงานอาจสั่งให้ผู้รับจ้างทำการทดสอบแบบคงสภาพ (Non - destructive) โดยวิธีพิเศษ
ด้วยการใช้เครื่อง X-Ray, Gamma Ray หรือวิธีการตรวจสอบอย่างอื่นที่เห็นสมควร โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับ
ภาระออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบ

บริษัท โพธิศริ ินทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์ จำกัด
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โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

ข้อบกพร่องในส่วนประกอบของโลหะหรือในโครงสร้างทางโลหะวิทยา เมื่อตรวจพบจะเป็น
สาเหตุที่ทำให้ปฏิเสธไม่ยอมรับงานส่วนนั้นได้ ผู้รับจ้างจะต้องทำการแก้ไข และทำการทดสอบใหม่ โดย
ค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้าง
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โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 5-2
งานรอยต่ออาคารคอนกรีต
ขอบข่าย งานนี้ประกอบด้วย งานจัดหาวัสดุ แรงงาน และเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้สำหรับทำการ
ติดตั้งรอยต่ออาคารคอนกรีต ตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบแปลน

1.

ทั่วไป
รอยต่อในอาคารคอนกรีต (Concrete Joints) จำแนกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

1.1

รอยต่อขณะก่อสร้าง (Construction Joint)
กำหนดตามที่แสดงไว้ในแบบแปลน หรือตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน รอยต่อก่อสร้าง
จะต้องทำความสะอาดให้มีผิวใหม่ก่อนที่จะเทคอนกรีตส่วนต่อไป โดยการขจัดเศษคอนกรีตส่วนที่ยุ่ยไม่
แข็งแกร่ง และความสกปรกต่างๆ ออกให้หมดสิ้น โดยใช้น้ำฉีดหรือทรายฉีด หรือโดยวิธีการอื่นใด ตาม
ความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน
1.2

รอยต่อเผื่อสำหรับการหดตัวของคอนกรีต (Contraction Joint)
จะต้องทำตามตำแหน่งที่แสดงไว้ในแบบแปลน ผิวหน้ารอยต่อด้านหนึ่งที่เกิดจากด้านที่ ติด
กับแบบ จะต้องรอให้คอนกรีตแข็งตัวเสียก่อน แล้วจึงถอดแบบเพื่อเทคอนกรีตในอีกด้านหนึ่งผิวสัมผัสของ
คอนกรีตด้านที่เทไว้ก่อนจนแข็งตัวแล้ว จะต้องทาด้วยน้ำยาเคลือบ (Joint Primer) ก่อนที่จะเทคอนกรีต
ในช่วงต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้คอนกรีตจับตัวเป็นเนื้อเดียวกัน
1.3

รอยต่อเผื่อสำหรับการขยายตัวของคอนกรีต (Expansion Joint)
ให้ทำตามตำแหน่งที่แสดงไว้ในแบบ โดยให้มีช่องว่างระหว่างการเทคอนกรีตครั้งแรกและ
ครั้งที่สอง ให้มีระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เซนติเมตร หรือตามที่แสดงไว้ในแบบแปลน และให้ใส่ช่องว่าง
ระหว่างผิวคอนกรีตด้วยวัสดุประเภท Elastic Filler
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โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

2.

วัสดุ

2.1

วัสดุทารอยต่อ (Joint Primer)
วัสดุที่ใช้ทารอยต่อ ต้องเป็น Expandite No. 3 หรือเทียบเท่า

2.2

แผ่นใยใส่รอยต่อคอนกรีต (Preformed Elastic Filler)

1) ลักษณะทั่วไป
ให้ใส่แผ่นใยนี้ ในรอยต่อคอนกรีตทุกแห่งที่กำหนดไว้เป็นรอยต่อเผื่อสำหรับ การขยายตัว
(Expansion Joint) แผ่นใยใส่รอยต่อจะต้องประกอบด้วยวัสดุเส้นใยที่ได้จากธรรมชาติ หรือจากการ
สังเคราะห์ นำมาอัดเป็นแผ่นและอาบด้วยยางมะตอยชนิดเหลว
2) คุณสมบัติ
ก) การดูดน้ำ เมื่อแช่แผ่นใยในน้ำอุณหภูมิ 23 +3 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
จะต้องดูดน้ำได้ไม่มากกว่า 14% โดยน้ำหนัก
ข) ความแน่น ความแน่นของแผ่นใยเมื่อแห้งตามปกติ (AIR DRY) จะต้องมีน้ำหนักไม่
น้อยกว่า 300 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ค) แรงกด แรงกดที่ใช้กดแผ่นใยจนทำให้ความหนาลดลงครึ่งหนึ่ง จะต้องไม่เกิน 50
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
ง) การคืนตัวของแผ่นใยหลังจากการกดตามข้อ ค แล้วปล่อยให้แผ่นใยคืนตัวเป็นเวลา
10 นาที แผ่นใยจะต้องคืนตัวจนมีความหนาไม่น้อยกว่า 70% ของความหนาก่อนใช้แรงกด
จ) การขยายตัวเมื่อนำแผ่นใยวางลงในที่บังคับ 3 ด้าน ปล่อยด้านหนึ่งว่างไว้ เมื่อกด
แผ่นใยตามข้อ ค แผ่นใยจะยืดออกทางด้านที่ว่างไว้ไม่เกิน 6 มิลลิเมตร
2.3

แผ่นกันน้ำ (Waterstop)
จะต้องเป็ นวัสดุ ประเภทยาง (Rubber) หรือสารสังเคราะห์ P.V.C. (POLYVINYL CHLORIDE)
ก็ได้ ให้ติดตั้งตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ในแบบแปลน แผ่นกันน้ำ (Waterstop) ต้องมีความยาวติดต่อกัน
ตลอดตามที่กำหนดไว้ในแบบ หากมีความจำเป็นต้องต่อกันให้ต่อตามวิธีที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดไว้ การ
ติดตั้งแผ่นกันน้ำต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพือ่ ให้ศูนย์ กลางของเส้นแผ่นกันน้ำอยู่กึ่งรอยต่อพอดี
ลักษณะของแผ่นกันน้ำอาจจะเป็นชนิด 2 ลอน (Two Bulbs) หรือ 3 ลอน (Centerbulb)
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โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

ลำดับที่

แผ่นกันน้ำทั้งชนิดแผ่นยางและแผ่น PVC จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
คุณสมบัติ
POLYVINAL CHRORIDE
(PVC)

RUBBER

1.

ความแข็ง

HARDNESS SHORE "A"
DUROMETER 60-75

HARDNESS SHORE"A"
DUROMETER 60-75

2.

แรงดึงสภาพใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 140 กก./ ตร.ซม.

ไม่น้อยกว่า 275 กม./ตร.ซม.

3.

แ ร ง ด ึ ง เ ม ื ่ อ อ บ ด ้ ว ย ไม่น้อยกว่า 80% เมื่อเทียบกับ
ออกซิเจนภายใต้อุณหภูมิ แรงดึงสภาพใช้งาน
21 กก./ตร.ซม.

4.

การตายตัว
(COMPRESSION SET)

การตายตั ว ของวั ส ดุ เ มื ่ อ รั บ แรงกด การตายตั ว ของวั ส ดุ เ มื ่ อ รั บ แรงกด
ทดลองที่ 70oC เป็นเวลา 22 ชั่วโมง ทดลองที่ 70oC เป็นเวลา 22 ชั่วโมง
ต้องไม่เกิน 70%
ต้องไม่เกิน 30%

5.

ส่วนยืด
(ELONGTAION)
คุณสมบัติอื่นๆ

เมื่อขาดไม่น้อยกว่า 325 เปอร์เซ็นต์
ผิวเรียบเป็นเนื้อเดียวกัน
ปราศจากรูพรุนที่น้ำซึมผ่านได้

ไม่น้อยกว่า 80% เมื่อเทียบกับ
แรงดึงสภาพใช้งาน

เมื่อขาดไม่น้อยกว่า 450 เปอร์เซ็นต์
ผิวเรียบเป็นเนื้อเดียวกัน
ปราศจากรูพรุนที่น้ำซึมผ่านได้

การติดตั้งแผ่นกันน้ำ กรณีที่ต้องงอเป็นมุมฉากต้องมีรัศมีการงอไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร
สำหรับแผ่นกันน้ำชนิด 2 ลอน และรัศมีการงอไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร สำหรับแผ่นกันน้ำชนิด 3 ลอน
ขนาด 15-20 เซนติเมตร ผิวของแผ่นกันน้ำต้องวางห่างจากผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ในขณะ
ติดตั้งการยึดแผ่นกันน้ำกับไม้แบบ ห้ามใช้ตะปูหรือสลักเกลียวตอกยึด จะทำให้แผ่นยางกันน้ำทะลุที่
บริเวณหนึ่งบริเวณใดเป็นอันขาด ให้ยึดโดยวิธีจับยึด (Clip or Fasteners)
2.4

วัสดุอุดรอยต่อ (Joint Sealant)
ทุกแห่งที่กำหนดไว้ว่าเป็นรอยต่อคอนกรีตชนิดรอยต่อเมื่อขยาย (Expansion Joint) บริเวณ
ใกล้ถึงผิวคอนกรีตต้องอุดรอยต่อคอนกรีตด้วยวัสดุเหนียวที่สามารถจับเนื้อคอนกรีตทั้งสองส่วนได้แน่นดี
น้ำไม่สามารถซึมผ่านได้ คุณลักษณะของวัสดุอุดรอยต่อจะต้องมีคุณสมบัติในการยืดและหดตัวได้ดี โดย
สามารถยืดตัวได้ไม่น้อยกว่า 4 เท่า และอัดตัวได้ครึ่งหนึ่งของขนาดเดิม โดยไม่มีการฉีกหรือปริแตกแต่
อย่ า งใด และต้ อ งไม่ เ กิ ด การล้ า ตั ว ในเนื ้ อ ของมั น ด้ ว ยต้ อ งมี ค วามแข็ ง ไม่ น ้ อ ยกว่ า SHORE "A"
DUROMETER ประมาณ 30-40 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 50% เมื่ออายุได้ 7 วัน
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โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

3.

วิธีการก่อสร้าง

3.1

การเก็บรักษาและการเตรียม
วัสดุที่ใช้ทำรอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint Material) ต้องนำมาเก็บไว้บนยกพื้นที่
สูงจากพื้นดิน มีหลังคาปกคลุมไม่ให้ฝุ่นละออง น้ำมัน หรือความสกปรกต่างๆ เปื้อนได้
วัสดุที่ใช้ทำรอยต่อนี้ ต้องพยายามใช้ให้เป็นแผ่นเดียวกันเท่าที่จะทำได้ เครื่องมือที่ใช้ต้องมี
ความคมพอที่จะตัดวัสดุนี้ให้ขาดจากกันได้โดยมีผิวที่เรียบ การวางวัสดุนี้ให้เข้าที่ ต้องทำโดยยึดติดกับ
คอนกรีตด้านที่จะแข็งตัวก่อนให้แน่น
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โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 5-3
งานอัดคอนกรีตชนิดไม่หดตัว (NON-SHRINK GROUT)
ขอบข่าย งานนี้ประกอบด้วย การจัดเตรียมวัสดุส่วนผสม และไม้แบบ รวมถึงการอัดคอนกรีต
เพื่อให้ถูกต้องตรงตามที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง

1.

วัสดุ

ส่ ว นผสมของ Non-shrink Grout ต้ อ งประกอบด้ ว ย Non-shrink Metallic Aggregate
ผสมกับทรายและซีเมนต์ ซีเมนต์ และทราย ตามอัตราส่วนผสมดังแสดงในตารางข้างล่างนี้
วัสดุ

อัตราส่วนผสม
โดยปริมาตร
โดยน้ำหนัก

Non-shrink Metallic Aggregate

0.15

0.25

ซีเมนต์

1.00

1.00

ทราย

1.50

1.50

ทรายและซีเมนต์จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง มยผ.1101-52: งานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก

2.

วิธีการเตรียมส่วนประกอบ

จะต้องทำการผสมปูนซีเมนต์ ทราย และ Non-shrink Metallic Aggregate เข้าด้วยกันใน
ลักษณะที่แห้งอยู่ ตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้จนเข้ากันดีก่อน แล้วจึงค่อยเติมน้ำลงไป โดยให้ปริมาณน้ำ ต่อ
ส่วนผสมอยู่ในอัตราส่วนประมาณ 36-40 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก ผู้รับจ้างอาจจะเสนอขอเปลี่ยนแปลงอัตรา
ส่วนผสมให้แตกต่างจากที่กำหนดไว้ โดยจะต้องเสนอรายละเอียดซึ่งแสดงถึงหลักฐาน ข้อมูลการใช้งาน
Non-shrink Grout ด้วยอัตราส่วนผสมดังกล่าว ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
สารผสมคอนกรีตชนิดนี้ ซึ่งได้ผสมน้ำแล้ ว จะต้องใช้ให้หมดภายในเวลา 20 นาที ถ้าพ้นจาก
กำหนดเวลานี้ ห้ามนำมาใช้
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โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

3.

วิธีการก่อสร้าง

จะต้องทำความสะอาดผิวทั้งสองข้างที่จะทำการ Grouting ให้ปราศจากคราบดินหรือน้ำมัน
ผู้รับจ้างจะต้องกั้นแบบด้านข้าง 3 ด้าน เพื่อกั้นคอนกรีตไว้ โดยเปิดไว้ 1 ด้าน สำหรับทำการ Grouting
อาจจะต้องใช้แท่งเหล็กหรือไม้ช่วยในการอัดส่วนผสมของ Non-shrink Grout เข้าไป จนกระทั่งเต็มช่อง
โดยไม่มีโพรงเหลืออยู่ ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างอาจจะสั่งให้ผู้รับจ้างรื้อคอนกรีตที่เป็นโพรงออกทำการ
ผสมและอัดใหม่ก็ได้แล้วแต่ก รณี หลังจากที่ Non-shrink Grout เริ่มแข็งตัวแล้วจะต้องทำการบ่มด้วยน้ำ
ในทำนองเดียวกับการบ่มคอนกรีตเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง
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โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 5-4
งานทาสี
ขอบข่าย งานนี้ประกอบด้วย งานทาสีหรือพ่นสีเหล็ก หรือโลหะชนิดอื่นๆ การป้องกันรักษาเนื้อไม้
และการทาสีเคลือบไม้ ฝ้าเพดาน ผนังปูนฉาบ หรือส่วนโครงสร้างคอนกรีตที่ต้องทาสี
ตามที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้างและรายการรายละเอียดประกอบแบบ
การทาสีในงานนี้ หมายถึง การทาสี หรือ พ่นสี การลงขี้ผึ้ง ทาเชลแลค หรือแลคเกอร์ การลง
น้ำมัน ตลอดจน การตกแต่งอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันด้วย

1.

รายการทั่วไป

สีที่ใช้สำหรับงานทาสีโดยทั่วไป ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ใช้สีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไม่
ต่ำกว่ายี่ห้อ โจตัน หรือ ไอ ซี ไอ หรือเชอร์วินวิลเลี่ยม หรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า
ผู้รับจ้างจะต้องส่งใบรับรองของบริษัทผู้ผลิตสี หรือผู้แทนจำหน่ายภายในประเทศไทยเสนอต่อ
ผู้ว่าจ้าง เพื่อแสดงว่า
1) สีที่นำมาใช้แต่ละชนิดนั้น เป็นสีแท้ของบริษัทผู้ผลิตสี ซึ่งยังไม่หมดอายุใช้งาน
2) ปริมาณของสีที่ใช้ถูกต้องตามเนื้อที่ที่ทา โดยให้แจ้งถึงปริมาณของสีแต่ละชนิดที่ใช้ ด้วย
การนับปริมาณของสีที่ใช้
ใบรับรองนี้ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาเมื่อถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ให้ลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุก
ครั้ง ใบรับรองนี้ให้ถือเป็นเอกสารประกอบในการผลิตเงินงวดนั้นๆ ด้วย

2.

การอนุมัติสีของผู้ว่าจ้าง

การนำสีแต่ละชนิดเข้ามาใช้งาน จะต้องส่งตัวอย่างให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนเริ่มดำเนินการ
พร้อมทั้งมีรายละเอียดข้อมูลทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับสี ดังนี้
1) ข้อมูลทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับสี
ก) รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพ และวิธีการเตรีย มสี ปฏิกิริยาของสี
โดยให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ ชนิดของสี ส่วนประกอบในเนื้อสี ระยะเวลาแห้ง
ของสี ระยะเวลาระหว่างชั้น จำนวนชั้นที่ทาและระยะเวลาการบ่มสี
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โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

ข) วิธีการทำความสะอาด และการเตรียมพื้นผิวที่เหมาะสมสำหรับการใช้สีแต่ละประเภท
ค) รายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมสี เช่น การผสมสี การทำให้สีใสขึ้น
ง) อุปกรณ์ทาสีที่เหมาะสมสำหรับการทาสีแต่ละประเภท เช่น ใช้ลูกกลิ้ง แปรง Spray
Gun หรือ Airless Spray
จ) ระบบการทาสี
ฉ) การซ่อมสีที่ชำรุดเสียหาย
2) สีตัวอย่าง ซึ่งต้องส่งให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติ
ก) สีชนิดที่แห้งโดยปฏิกิริยาของสารเคมี เช่น Alkyd Paint, Vinyl Paint จะต้องส่งสี
ตัวอย่าง มีปริมาณไม่น้อยกว่า 1 ลิตร
ข) สีชนิดที่แห้งโดยปฏิกิริยาทางเคมี เช่น สีที่ต้องมีส่วนผสม 2 ชนิด ผสมเข้าด้วยกัน
เช่น Coal Tar Paint, Zinc Silicate Paint จะต้องส่งสีตัวอย่าง แต่ละส่วนซึ่งเมื่อ
ผสมกันแล้ว จะต้องมีส่วนผสมไม่น้อยกว่า 2.5 ลิตร

3.

การปฏิบัติงานทาสี

1) ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามรายการข้อกำหนดงานทาสีโดยเคร่งครัด โดยมีเจตนาที่จะ
บิดพริ้วปลอมแปลง อันจะทำให้งานที่ได้ผิดจากแบบและข้อกำหนดหรือเป็นเหตุให้คุณภาพงานลดลง
ผู้ควบคุมงานมีสิทธิที่จะสั่งให้ล้างหรือขูดสีออก แล้วทาใหม่ให้ถูกต้องตามรายการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ส่วนเวลาที่ล่าช้าเพราะการนี้ จะยกเป็นข้ออ้างในการขอต่อสัญญาไม่ได้
2) สีที่กำหนดให้ใช้ทั้งหมดจะต้องส่งถึงบริเวณที่ก่อสร้าง ในสภาพเดิมจากโรงงานโดยไม่เปิด
กระป๋อง และจะต้องเก็บรักษาไว้ในบริเวณที่ก่อสร้าง โดยป้องกันมิให้น้ำ สิ่งสกปรกและวัตถุแปลกปลอม
ใดๆ เข้ามาเจือปน ห้ามเคลื่อนย้ายสีและภาชนะบรรจุสีออกนอกบริเวณที่ก่อสร้าง
3) การนำสีแต่ละชนิดที่กำหนดให้เข้ามาใช้ในแต่ละงวด จะต้องให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ
ก่อนว่าเป็นสีชนิดที่กำหนดให้ใช้ ห้ามนำสี และภาชนะบรรจุสีชนิดอื่นๆ เข้ามาเก็บในบริเวณที่ก่อสร้างโดย
เด็ดขาด
4) ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมตัวอย่างสีจริงที่จะใช้ทา หรือพ่นกับวัสดุชนิดเดียวกับวัสดุจริง
เพื่อให้ผู้ควบคุมงานให้ความเห็นชอบก่อน
5) ในการปฏิบัติงานทาสี ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตสีโดยเคร่งครัด
เพื่อให้ได้คุณภาพงานที่ดี และถูกต้องตามหลักการปฏิบัติงานทาสี
6) งานทาสีทั้งหมด จะต้องกระทำโดยช่างฝีมือดีสำหรับงานทาสีโดยเฉพาะ
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4.

การผสมสี

1) สีแต่ละชนิดจะต้องผลิตขึ้นโดยกรรมวิธีที่ถูกต้อง จากโรงงานสีที่ถูกเก็บไว้ในภาชนะบรรจุ
เป็นระยะเวลานาน จนเนื้อสีตกตะกอนนอนก้นก่อนที่จะใช้ จะต้องคนให้เข้ากันด้วยวิธี Mechanical Mixing
หรือ Manual Mixing
2) การใช้น้ำมันหรือทินเนอร์ ผสมให้สีใสขึ้น ไม่เป็นสิ่งพึงอนุญาตให้ปฏิบัติ เว้นไว้แต่จะมี
รายละเอียด คำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต แสดงไว้ผู้รับจ้างจะต้องผสมสีให้มีความข้นพอเหมาะโดยใช้ น้ำมัน
หรือทินเนอร์ ตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดไว้ แต่จะต้องระมัดระวังมิให้เนื้อสีและความหนาของชั้นสีลดลง หาก
พบว่าความหนาของชั้นสีลดลงจากที่กำหนด จะต้องทำการทาเพิ่มให้สีหนาไม่น้อยกว่าที่กำหนด
3) กรณีเปิดกระป๋องสีทิ้งไว้ ผิวหน้าของสีจะแห้งเป็นก้อน เป็นเกล็ดหรือเป็นแผ่นฟิลม์เมื่อ
จะนำมาใช้จะต้องกรองด้วยตะแกรงละเอียด หรือถุงน่องไนล่อนเสียก่อน

5.

วิธีการทาสี

1) การทาสีจะต้องกระทำโดยช่างผู้ชำนาญงาน ที่ได้รับการอนุมัติแล้วโดยเลือกอุปกรณ์ทาสี
ทีเ่ หมาะสมกับชิ้นงาน เช่น แปรง ลูกกลิ้ง วิธีพ่นหรือใช้อุปกรณ์ตามที่ผู้ผลิตสีแนะนำ อนึ่ง เมื่อเริ่มการทาสี
จะต้องทำการให้แล้วเสร็จในช่วงเวลาที่สั้นที่สุด การทาสี โดยใช้แปรงทาสีจำเป็นมากสำหรับงานชิ้นเล็ก
ตามขอบและมุม ตามแนวเชื่อม รวมทั้งพื้นที่อื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
2) ระยะเวลาทาสีทับหน้าแต่ละชั้น จะต้องทิ้งไว้ให้สีพื้นล่างแห้งไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือ
ตามคำแนะนำของ บริษัทผู้ผลิตสีนั้นๆ งานทาสี จะต้องได้รับการตรวจสอบทุกระยะขั้นตอน
3) ผู้รับจ้างจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับอุณหภูมิของโลหะ ความชื้นในอากาศและอุณหภูมิ
ขณะทำงานทาสี ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตวัสดุนั้น ๆ ห้ามทาสีในขณะที่มีความชื้นสูง
4) ก่อนที่จะทาสีชั้นต่อไป จะต้องทำการซ่อมสีในชั้นที่ทาหรือพ่นไปแล้ว ซึ่งมีลักษณะที่เกิด
รอยย่น การพอง ตลอดจนทำความสะอาดฝุ่นละอองซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการทาสีครั้งแรก
5) สีที่พ่นเสร็จตามขบวนการทาสีไปแล้วจะต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างดี เช่น ป้องกัน
แสงแดด ป้องกันการกระทบจากภายนอก หากพบว่าเกิดการชำรุดบนผิวของสี เช่น สีหลุดร่อน เป็นแผล
ขีดข่วน หรือการชำรุดใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมสีนั้นตามวิธีที่ผู้ผลิตสีนั้นๆ แนะนำ และจะต้องทำ
การทาสีให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
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6.

การทาสีโลหะ

6.1

ทั่วไป
บรรดางานโลหะทุกชนิด ทั้งในส่วนที่จมน้ำ เปียกน้ำ หรือตากแดด ตากฝน ยกเว้นโลหะที่ได้
ทำการป้องกัน สนิมไว้ก่อนแล้ว เช่น การอาบสังกะสี หรือโลหะที่ไม่เป็นสนิม เช่นเหล็กกล้าไร้สนิม
(Stainless Steel) หรือ บรอนซ์ (Bronze) เป็นต้น
6.2

การเตรียมผิวโลหะที่จะทาสี
ผิวโลหะที่จะเคลือบกันสนิม และทาสี จะต้องทำให้สะอาด ด้วยวิธีการซึ่งสามารถขจัดสนิมที่
ผิวโลหะ ขี้เชื่อม คราบสกปรก และวัสดุแปลกปลอมอื่นๆ จนกระทั่งผิวหน้าของโลหะมีความสะอาดสดใส
ก่อนเริ่มทำความสะอาดบริเวณรอยเชื่อมทั้งหมด จะต้องถูกทำให้เป็นกลาง (Neutralization) โดยใช้น้ำยา
เคมีที่เหมาะสม แล้วล้างด้วยน้ำให้สะอาดโดยทั่วถึง
วิธีการทำความสะอาดผิวโลหะ ตามมาตรฐานเกณฑ์กำหนดของ Steel Structures Painting
Council (SSPC) จะต้องปฏิบัติตามระดับของการทำความสะอาด ดังนี้คือ
1) การล้างผิว โลหะ ด้ว ยน้ำยาทำความสะอาดผิว (Solvent Cleaning) ตามมาตรฐาน
SSPC-SP1 โดยการใช้น้ำมันแร่ (Mineral Spirite) หรือ Xylene
2) การขัดผิวโลหะด้วยเครื่องมือ (Hand Tool Cleaning) ตามมาตรฐาน SSPC-SP2 โดย
การใช้แปรงลวดเหล็ก หรือกระดาษทรายเพื่อขจัดคราบโลหะ
3) การขัดผิวโลหะด้วยเครื่องมือกล (Power Tool Cleaning) ตามมาตรฐาน SSPC-SP3
โดยการใช้แปรงลวดไฟฟ้า หรือเครื่องเจียร์แผ่นหินเพื่อขจัดคราบโลหะ สนิม
4) การพ่ น ขั ด ผิ ว โลหะ (Commercial Blast Cleaning) โดยการใช้ ท รายหรื อ เม็ดเหล็ ก
Carbide เพื่อให้ได้สีเทาเงินเรียบ เทียบได้กับผิว Sa 2 ตามมาตรฐาน ASTM D 2200
5) การชำระล้างผิวโลหะให้ส ะอาดด้ว ยน้ำยา เช่น กรด และล้างด้วยน้ำก่อนทำการชุบ
สังกะสีแบบชุบร้อน (Pickling) ตามมาตรฐาน SSPC-SP8
6) การพ่ น ขั ด ผิ ว โลหะ (Near White Blast Cleaning) โดยการใช้ ท ราย หรื อ เม็ ด เหล็ ก
Carbide ตามมาตรฐาน SSPC-SP10 เพื่อให้ได้ผิวโลหะสีเทาเงิน มีรอยดำบางส่วน ผิวเรียบ
เทียบได้กับผิว Sa 2 1/2 ตามมาตรฐาน ASTM D 2200
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ผิวโลหะที่จะเคลือบกันสนิม และทาสี แต่มิได้ระบุวิธีทำความสะอาดไว้อย่างชัดเจน ให้
ทำความสะอาดโดยวิธีขัดพ่น (Blasting Cleaning) ตามวิธีการมาตรฐาน SSPC-SP10 จนได้ผิวมาตรฐานที่
ต้องการ แต่ก่อนที่จะทาสีรองพื้น จะต้องปัดลูบผิวด้วยแปรงอ่อน และดูดฝุ่นที่ผิวให้หลุดออกจนหมด การ
ทาสีรองพื้น จะต้องเริ่มภายในระยะเวลาไม่เกิน 8 ชั่วโมง หลังจากการขัดพ่นเพื่อมิให้ผิวหน้าเกิดสนิมขึ้นอีก
6.3

การทาสีรองพื้นงานโลหะ
กรณีที่มิได้กำหนดไว้เป็น อย่างอื่น ส่ว นโครงสร้างงานโลหะทุกชนิดจะต้องทาสีรองพื้น
หลังจากผู้ควบคุมงานได้อนุมัติสีแล้ว
ถ้าส่วนใดๆ ของโครงสร้าง หลังจากการประกอบแล้วยากต่อการดำเนินการทาสีจะต้องทาสี
ให้ครบทุกชั้นก่อนนำมาประกอบ กรณีที่โครงสร้างงานโลหะส่วนใดๆ ไม่ได้ทาสีรองพื้นไว้ จะต้องทาด้วย
แลคเกอร์ หรือสารชนิดอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน และปกคลุมไว้ในกรณีที่จะต้องรอการ
ประกอบเข้ากับส่วนโครงสร้างอื่น
โครงสร้างส่วนที่จะต้องทำการเชื่อมต่อ ต้องไม่ทาสีจนกว่าจะทำการเชื่อมเสร็จเรียบร้อยก่อน
แต่ถ้าเป็นการเชื่อมชั่วคราว เพื่อจะประกอบโครงสร้างโดยการใส่สลักเกลียว จะต้องทาสีรองพื้น 1 ชั้น
หลังจากการเชื่อมชั่วคราวเสร็จสิ้นลง
6.4

การเลือกใช้ชนิดของสี และการเตรียมผิว
สีที่กำหนดให้ใช้ จะคำนึงถึงความคงทนต่อสภาพแวดล้อมของงานโลหะนั้นๆ ประเภทของผิว
โลหะ รวมถึงความหนาของสี ของงานประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
1) งานเหล็ก ซึ่งอยู่ในสภาพจมน้ำ หรืออยู่ในสภาพชื้น กึ่งเปียกกึ่งแห้งในที่ร่ม สำหรับกรณี
ดังต่อไปนี้
-

ประตูน้ำรับแรงดัน (Pressure Gates)
ตะแกรงกันสวะ (Trashrack)
ผิวภายในของท่อเหล็ก (Steel Liner)

การเตรียมผิว ให้ใช้วิธีการทำความสะอาด โดยการพ่นขัดผิวด้วยทรายตามมาตรฐาน
SSPC-SP10 หรือเทียบได้กับผิวชนิด Sa 2 1/2
การทาสี ให้ใช้สี High Build Coal Tar Epoxy โดยมีลำดับชั้นของสี ดังนี้
- รองพื้นชั้นแรก (Primer) ความหนา 50 ไมครอน
- ชั้นที่สอง ความหนา 200 ไมครอน
- ชั้นที่สาม ความหนา 50 ไมครอน
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2) งานเหล็ ก ซึ่ ง อยู่ ใ นที่ ร่ ม และอยู่ ใ นสภาพสิ่ ง แวดล้ อ มปกติ เช่ น โครงหลั ง คาเหล็ ก
โครงสร้างเหล็ก หรือเหล็กชนิดอื่น ซึ่งอยู่ภายในบริเวณอาคาร
การเตรียมผิวให้ใช้วิธีการทำความสะอาดโดยการขัดผิวด้วยเครื่องมือกลตามมาตรฐาน
SSPC-SP3 และทำการล้างคราบน้ำมัน และสิ่งสกปรกด้วยน้ำยาผสม Sodium Dichromate 0.75% และ
Orthophosphoric 0.5%
การทาสีให้ทาสี โดยมีลำดับชั้นของสีดังนี้
- รองพื้นชั้นแรก ให้ใช้สี Red Lead Oxide
- ชั้นที่สอง
ให้ใช้สี Red Lead Iron Oxide
- ชั้นที่สาม
ให้ใช้สี Alkyd Base Enamel
- ชั้นที่สี่
ให้ใช้สี Alkyd Base Enamel

ความหนา 50 ไมครอน
ความหนา 50 ไมครอน
ความหนา 30 ไมครอน
ความหนา 30 ไมครอน

3) งานเหล็ก ซึ่งอยู่กลางแดด และได้รับความชื้นตามฤดูกาล ดังต่อไปนี้
- ฝาปิดบ่อพัก (Manhole) ที่เป็นเหล็ก Checkered Plate
- กรอบเหล็กรับฝาบ่อพัก (Manhole)
- ผิวท่อเหล็กที่โผล่พ้นดิน
การเตรียมผิว ให้ใช้วิธีทำความสะอาด โดยการพ่นขัดผิวตามมาตรฐาน SSPC-SP10 การ
ทาสี จะต้องมีลำดับชั้นของสี ดังนี้
- รองพื้นชั้นแรก ให้ทาสี Zinc Silcate
ความหนา 75 ไมครอน
- ชั้นที่สอง
ให้ทาสี Polymide Epoxy Resin ความหนา 75 ไมครอน
- ชั้นที่สาม
ให้ทาสี Polymide Epoxy Resin ความหนา 75 ไมครอน
4) งานเหล็กซึ่งอยู่กลางแดดและฝน สำหรับกรณีที่เป็นป้ายเหล็กดังต่อไปนี้คือ ป้ายจราจร
ป้ายบอกชื่อสถานที่ ป้ายบนถนน
การเตรียมผิว ให้ใช้วิธีทำความสะอาด โดยการพ่นขัดผิว ตามมาตรฐาน SSPC-SP5
การทาสี จะต้องมีลำดับชั้นของสี ดังนี้
- รองพื้นชั้นแรก ให้ทาสี Zinc Chromate
ความหนา 15 ไมครอน
- ชั้นที่สอง
ให้ทาสี Aluminium Phenolic โดยใช้อัตราการทา 2.5 ตร.ม./ลิตร
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-

ชั้นที่สาม
ให้ทาสี Aluminium Phenolic
โดยใช้อัตราการทา 5 ตร.
ม./ลิตร
5) งานโลหะหรือเหล็ก ซึ่งระบุให้เคลือบผิวด้วยวิธีการเคลือบสังกะสีแบบชุบร้อน (Hot Dip
Galvanization) ดังต่อไปนี้
- สลักเกลียวเหล็กสมอฝังในคอนกรีต (Anchor Bolts)
- เหล็กสำหรับยึดที่ฝังในคอนกรีต (Embedded Steel)
- เหล็กบันไดลิง
- ประตูเหล็กม้วน
การเตรียมผิว ให้ใช้วิธีทำความสะอาด และเตรียมผิว ตามมาตรฐาน SSPC-SP8 ก่อน
นำมาผ่านกรรมวิธีการชุบสังกะสี
การเคลือบสังกะสี แบบชุบร้อน จะต้องเคลือบผิวด้วยผงสังกะสีแบบต่อเนื่องกัน โดยมี
สังกะสี 0.3 กก. ในพื้นที่ 1 ตร.ม. มีความสม่ำเสมอทุกจุด และหนาไม่น้อยกว่า 90 ไมครอน
การเจาะรู การเชื่อม รอยเสี้ยน และขอบแหลมคม จะต้องทำให้เสร็จ ก่อนการชุบด้วย
สังกะสี
หากผิวโลหะที่ชุบสังกะสี เกิดตำหนิเนื่องจากการขนส่ง หรือเกิดจากความร้อนของการ
เชื่อมด้วยไฟฟ้า ผิวโลหะที่เกิดตำหนิเหล่านั้น จะต้องนำมาเคลือบสังกะสี ด้วยขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ก) เจียร์ผิวโลหะจนเป็นผิวสีขาว
ข) ขัดหรือเจียร์รอยต่อผิวชุบสังกะสีรอบๆ แผลตำหนินั้นๆ ให้บาง เพื่อให้กลมกลืนกับ
สีที่จะเคลือบลงไปใหม่
ค) ทำความสะอาดผิว โดยการล้างด้วยน้ำยา ตามมาตรฐาน SSPC-SP1
ง) เคลือบทาสีผิวที่เตรียมไว้นั้นด้วย Zinc Rich Primer 2 ชั้น ให้มีความหนาไม่น้อยกว่า
75 ไมครอน และผิวของเนื้อสีที่เคลือบด้วย Zinc Rich Primer จะต้องมีผงสังกะสี
อยู่ไม่น้อยกว่า 92%
6) งานเหล็กซึ่งผิวฝังในคอนกรีต สำหรับกรณีผิวภายนอกท่อเหล็ก หรือท่อส่วนที่ฝังใน
กำแพงอาคาร
การเตรียมผิว ให้ใช้วิธีทำความสะอาด และเตรียมผิวตามมาตรฐาน SSPC-SP6 หรือให้
ได้ผิว SIS Sa 2
การเคลือบผิวให้ใช้ Portland Cement Wash Coating
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7.

การทาสีผิวคอนกรีต ปูนฉาบ และฝ้าเพดาน

7.1

การเตรียมผิวปูนฉาบ ผิวคอนกรีต และฝ้าเพดาน
1) ผิวปูนฉาบ ผิวคอนกรีต และฝ้าเพดาน จะต้องแห้งและทำความสะอาดปราศจากเศษปูน
บนผิว รูที่ผิวจะต้องทำการอุด และทำให้เรียบเสียก่อน ฝุ่น ละออง คราบไข น้ำมัน และสิ่งเปรอะเปื้อนอื่น
จะต้องขจัดออกโดยใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำหรือน้ำยาเช็ดให้ทั่ว หรือขัดด้วยแปรงลวด แล้วแต่ความเหมาะสมกับ
ผิวที่ฉาบ หรือแต่งแล้วเสร็จใหม่ จะต้องทิ้งไว้อย่างน้อย ประมาณ 30 วัน ก่อนทำการทาสีชั้นแรก
2) หากเป็นความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง อาจจะสั่งให้ทำความสะอาดผิว หลังจากการเตรียม
ผิวในข้อ 1) ข้างบนแล้ว โดยใช้น้ำผสม Zinc Chloride 2% และ Phosphoric Acid 3% เพื่อกัดผิวปูน
ฉาบหรือคอนกรีตนั้น ให้ลดความเป็นด่างลงและปล่อยให้แห้ง
7.2

การทาสีผิวผนังฉาบปูน และฝ้าเพดาน
1) การทาสีภายนอกให้ทาด้วยสี Vinyl Acrylic Emulsion 3 ชั้น
2) การทาสี ภ ายใน เช่ น ผิ ว ยิ ป ซั ่ ม บอร์ ด ผิ ว ฉาบปู น ผนั ง ภายในให้ ท าด้ ว ยสี Plastic
Emulsion 3 ชั้น
3) การเก็บสี จะต้องแยกสีชนิดสำหรับทาภายใน และสำหรับทาภายนอกออกจากกัน มิให้
ปะปนกันโดยเด็ดขาด หากปรากฏว่าผู้รับจ้างหลีกเลี่ยง นำสีชนิดสำหรับทาภายในไปทาภายนอกแล้ว
จะต้องล้างขูดสีออก
7.3

การทาสีซีเมนต์
1) ผิวพื้นที่จะทา ให้ทาบนปูนฉาบอิฐ คอนกรีต คอนกรีตบล็อค เฉพาะในกรณีที่ระบุให้ใช้สี
ซีเมนต์ เท่านั้น
2) การทาสีรองพื้นและทับหน้า การทาจะต้องให้ความชื้นต่อพื้นผิวจนเพียงพอและทั่วถึง
เสียก่อน จึงจะลงมือทาสีได้ การทาสีจะต้องทาไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง เมื่อทาเสร็จเรียบร้อยจะต้องไม่เห็นสี
ของวัสดุผิวพื้น ไม่มีรอยแปรง รอยด่าง หรือเลอะเทอะ เป็นสีที่สม่ำเสมอกัน

8.

การเคลือบผิวไม้

8.1

การเตรียมผิวไม้
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ผิวไม้ที่จะทาสี จะต้องทำให้ผิวแห้งสนิท ขัดเรียบด้วยกระดาษทราย ผิวปราศจากรอยแตก
หรือรอยขีดข่วนที่ผิว รูหรือรอยตำหนิที่ปรากฎจะต้องขูดออก และอัดด้วยผงไม้ผสมกาวอุดรูหรือรอย
ตำหนินั้นให้เรียบร้อยและทำความสะอาด ขจัดฝุ่นที่ผิวหน้าออกให้หมด ก่อนที่จะดำเนินการทาสีหรือทา
แลคเกอร์ชั้นแรก
ถ้าไม้นั้นเปรอะน้ำมัน มีความดูดซึมมากเป็นพิเศษจะต้องทาทับหน้าด้วยเชลแลคก่อน 1 ครั้ง
ทั้งนี้ให้ปฏิบัติเฉพาะไม้ส่วนที่อยู่ภายในเท่านั้น
8.2

การทาสีเพื่อรักษาเนื้อไม้
ไม้ที่สัมผัสบรรยากาศภายนอกหลังคาคลุมให้ทาหรืออาบด้วยน้ำยารักษาเนื้อไม้ตามมาตรฐานชั้น
ที่ 1 ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
8.3

การทาสีไม้
ผิวเคลือบที่ต้องการให้เห็นลายไม้ เช่น กรอบบานประตูให้ทาด้วยน้ำมัน Urethane Varnish
3 ชั้น ในการทาน้ำมันวานิช ชั้นแรก ให้ผสมทินเนอร์ ร้อยละ 10 การทาน้ำมันวานิชชั้นต่อไป จะต้องรอให้
สีชั้นบนแห้งก่อน โดยทิ้งระยะเวลาไว้อย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง จึงจะทาสีทับได้
ในกรณีที่ใช้น้ำมันวานิชทาพื้นเก่าที่มีน้ำมันวานิชอยู่แล้ว ให้ล้างด้วยน้ำยาซักฟอกอย่างอ่อน
ก่อน เช่น ลิซซปอลเอ็นโซลูชั่น จากนั้นให้ใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบ แล้วจึงทาด้วยน้ำมันวานิช

9.

การตรวจสอบ

1) ในขณะดำเนินการทาสี ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมเครื่องมือ เพื่อการตรวจสอบความหนา
ของสี หรือการทดสอบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างมีความประสงค์
เครื่องมือที่ต้องจัดหาโดยทั่วไป เพื่อใช้ในการทดสอบมีดังนี้ คือ
ก) Eclometer เพื่อวัดความหนาของสี หรือเครื่องมือ ประเภทใช้ Magnetic หรือ
Electro Magnetic ชนิดอื่นๆ เพื่อวัดความหนาของสี หรืออาจวัดความหนาด้วยวิธี
อื่นๆ ตามที่ผู้ควบคุมงานให้ความเห็นชอบ
ข) "Holiday" Detector (Low Voltage) ผู้ควบคุมงานอาจจะวัดความต่อเนื่อง ใน
การทาสีโดยใช้เครื่องมือชนิดนี้ หากพบว่ามีรอยพรุนชั้นสีขาดความต่อเนื่อง จะต้อง
ซ่อมสีบริเวณนั้น ตามกรรมวิธีที่ผู้ควบคุมงานให้ความเห็นชอบ
ค) Pocket Knife ผู้ควบคุมงานอาจจะตรวจสอบความยึดเกาะระหว่างชั้นของสีด้วย
วิธีการขูดสีด้วย Pocket Knife เมื่อเห็นว่า สียึดเกาะกับผิววัสดุไม่ดี หรือการยึดเกาะ
ระหว่างชั้นไม่แน่นพอ เพราะมีวัสดุไม่พึงประสงค์เจือปนอยู่ในระหว่างชั้นของสี
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ง) Thermometer ชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้วัดอุณหภูมิของสี หรือวัสดุ
2) ผู้ว่าจ้าง อาจจะสั่งให้ทำการทดสอบชนิดอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 1) และ
ค่าใช้จ่ายทั้งหลายในการทดสอบ และการแก้ไขการทาสี ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
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มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 5-5
งานก่ออิฐและฉาบปูน
ขอบข่าย งานนี้ประกอบด้วย งานก่อผนังหรือกำแพง โดยรอบและภายในอาคาร งานหล่อเสาเอ็น
และคานทับหลัง คสล. รวมทั้งงานฉาบปูนผนังหรือกำแพงก่ออิฐ และงานฉาบปูน
โครงสร้างส่วนต่างๆ ขององค์อาคาร ตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลน

1.

วัสดุ

1.1

อิฐก่อสร้างสามัญ
ใช้อิฐขนาดเล็ก (อิฐมอญ) ที่ผลิตขึ้นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.77 มีลักษณะ
เป็นก้อนสี่เหลี่ยมตัน ผิวไม่สู้เรียบทำด้วยมือหรือเครื่องจักร เหมาะสำหรับใช้ก่อผนังหรือกำแพงที่ฉาบปูน
1.2

ปูนซีเมนต์
ใช้ปูนซีเมนต์ผสมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.80 เช่น ปูนซีเมนต์ตราเสือ ตรา
นกอินทรีย์ ตรางูเห่า เป็นต้น
1.3

ปูนซีเมนต์ขาว
ใช้ปูนซีเมนต์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.133

1.4

ปูนขาว
ใช้ปูนขาวที่เผาสุก บดละเอียดแล้ว ปราศจากดินหรือสิ่งสกปรกอย่างอื่นเจือปน ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.241
1.5

ทราย
ต้องเป็นทรายน้ำจืดที่สะอาด มีแง่คม ปราศจากดินหรือสิ่งสกปรกอย่างอื่นเจือปน ขนาดของ
เม็ดทรายจะต้องมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยร่อนผ่านตะแกรงก่อนนำมาใช้ ทรายหยาบต้องร่อนผ่านตะแกรง
เบอร์ 8 ทรายกลางต้องร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 16 และทรายละเอียดผ่านตะแกรงเบอร์ 50
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1.6

น้ำ
ต้องใสสะอาดปราศจากน้ำมัน กรด พฤกษชาติ ตะกอน และสิ่งสกปรกเจือปนห้ามใช้น้ำจาก คู
คลอง หรือแหล่งน้ำอื่นใดก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงาน
1.7

น้ำยาผสมปูนฉาบ
ให้ ใ ช้ น ้ ำ ยาผสมปู น ฉาบ ที่ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม าตรฐานยี ่ ห ้ อ FEB หรื อ SIKA หรื อ CEMIX
หรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่า

2.

ส่วนผสมปูนก่อและปูนฉาบ

2.1

ส่วนผสมปูนก่อและปูนฉาบรองพื้น โดยปริมาตร
ปูนซีเมนต์
1
ส่วน
ทราย
3.5-4.0 ส่วน
(สำหรับปูนก่อให้ใช้ทรายหยาบ และปูนฉาบให้ใช้ทรายละเอียด)
น้ำในปริมาตรที่สามารถทำงานได้

2.2

ส่วนผสมปูนฉาบผิวหน้า

3.

2.2.1

ส่วนผสมปูนฉาบผิวหน้า ที่ใช้ปูนขาว โดยปริมาตร
ปูนซีเมนต์
1
ส่วน
ปูนขาว
1
ส่วน
ทรายละเอียด
6
ส่วน

2.2.2

ส่วนผสมปูนฉาบผิวหน้าที่ใช้น้ำยาผสมปูนฉาบ โดยปริมาตร
ปูนซีเมนต์
1
ส่วน
ทรายละเอียด
3
ส่วน
น้ำยาผสมปูนฉาบ
ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต

การเก็บรักษาวัสดุ

ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างอิฐให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อน จึงทำการสั่งซื้อและส่งอิฐ
มายังบริเวณหน้างานสถานที่ก่อสร้างได้
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ผู้รับจ้างจะต้องเก็บรักษาอิฐโดยการวางเรียงให้เรียบร้อย อิฐที่เก็บจะต้องเรียงซ้อนกันสูงไม่
เกิน 2 เมตร

4.

วิธีการก่อสร้าง

4.1

การเตรียมวัสดุ

1) อิฐที่นำมาก่อ
ต้องปัดให้สะอาดมิให้มีผงทราย ดิน หรือเศษที่แตกออกติดอยู่ และต้องทำให้ชุ่มน้ำ
เสียก่อน เพื่อมิให้ดูดน้ำจากปูนก่อเร็วเกินไป
2) การผสมปูนก่อและปูนฉาบรองพื้น
ให้ผสมปูนซีเมนต์กับทรายในอัตราส่วนที่กำหนดไว้ให้เข้ากันดีเสียก่อน แล้วจึงเติมน้ำโดย
ที่ส่วนผสมของน้ำจะต้องไม่ทำให้ปูน ก่อเหลวเกินไป การผสมปูนก่อโดยทั่วไปให้ผสมด้วยเครื่องผสม
คอนกรีต การผสมด้วยมือ อาจจะอนุญาตให้ใช้ได้ในกรณี ที่สามารถผสมให้มีคุณภาพเท่ากับผสมด้วย
เครื่องผสมและได้รับ ความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน ปูนก่อจะต้องถูกผสมอยู่ตลอดเวลาจนกว่า จะ
นำมาใช้ ปูนก่อที่ผสมไว้แล้วนานเกินกว่า 1 1/2 ชั่วโมง ห้ามนำมาใช้
3) การผสมปูนฉาบตกแต่ง
กรณีที่ใช้ปูนขาวเป็นส่วนผสมปูนฉาบ จะต้องหมักปูนขาว ทราย และน้ำค้างคืนไว้ก่อนที่
จะนำมาใช้ แล้วจึงผสมปูนซีเมนต์และน้ำเพิ่มเติม โดยที่ปริมาณน้ำที่ผสมอยู่จะต้องไม่มากเกินไป
สำหรับกรณีที่ใช้น้ำยาผสมปูนฉาบแทนปูนขาว ให้ทำการผสมปูนซีเมนต์และทรายให้เข้ากัน
ดีเสียก่อน ด้วยเครื่องผสมคอนกรีต การผสมด้วยมือจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงาน เมื่อ
ผสมเข้ากันดีแล้ว เติมน้ำยา ปริมาณน้ำยาที่ใช้ผสมจะต้องพอเหมาะกับการฉาบปูน ไม่เปียกหรือแห้ง
เกินไป ทำให้ปูนฉาบไม่เกาะติดผนัง
4.2

การยึดผนังก่ออิฐ
เสาหรือเสาเอ็นคอนกรีต ต้องเสียบเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ไว้ที่เสาหรือเสาเอ็น
ขณะหล่อเสาทุกระยะไม่เกิน 0.50 เมตร และจะต้องรดน้ำให้ ความชื้นแก่เสาหรือเสาเอ็นคอนกรีตก่อนทำ
การก่อผนังอิฐ
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4.3

การก่ออิฐ
1) จะต้องก่อให้เรียบได้ดิ่งและระดับทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยการขึงเชือกก่อนรอยต่อ
โดยรอบแผ่นอิฐต้องใส่ปูนก่อให้เต็มรอยต่อโดยรอบหนาประมาณ 10 มิลลิเมตร ในกรณีที่มิได้กำหนด
ความหนาของกำแพงหรือผนังไว้ ให้ก่อหนาไม่น้อยกว่า 75 มิลลิเมตร
2) ในกรณีที่ผนังหรือกำแพงยาวหรือสูงเกินกว่า 3.00 เมตร จะต้องมีเสาเอ็นหรือคานทับหลัง
ค.ส.ล. ตลอดความสูงและความยาวของกำแพงหรือผนัง ระยะของเสาเอ็นหรือคานทับหลังจะต้องไม่มาก
เกินกว่า 3.00 x 3.00 เมตร หรือตามที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบ ขนาดของเสาเอ็นหรือคานทับหลังหนาต้อง
ไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ความกว้างเท่าความหนาของกำแพง เสริมเหล็กตามยาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
9 มิลลิเมตร 2 เส้น โดยมีเหล็กปลอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตรระยะห่าง 20 เซนติเมตร เสาเอ็น
หรือคานทับหลังจะต้องฝังลึกลงในพื้นหรือคานด้านบนและด้านล่างเสาเอ็น อาจจะทำได้โดยการฝังเหล็ก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มิลลิเมตร 2 เส้น โผล่เตรียมไว้จากคานหรือพื้นก่อนก็ได้
3) มุมผนังหรือกำแพงทุกมุมและผนังหรือกำแพงที่หยุดลอยๆ โดยไม่ติดกับเสา คสล. หรือ
ตรงผนัง หรือกำแพงที่ติดกับวงกบ จะต้องมีเสาเอ็นและคานเอ็น คสล. รัดรอบเหนือช่องประตู และหน้าต่างทุก
แห่งที่ต้องก่ออิฐทับด้านบน จะต้องมีคานทับหลัง คสล. ขนาดของคานทับหลังต้องไม่เล็กกว่าเสาเอ็น
4) ผนังหรือกำแพงที่ก่อสูงไม่ชนท้องคานหรือพื้นทุกแห่ง จะต้องมีคานทับหลัง คสล. ทุกแห่ง
และขนาดของคานทับหลังต้องมีขนาดเท่ากับเสาเอ็น หรือตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน
5) ผนังหรือกำแพงที่ก่ออิฐแล้วเสร็จใหม่ จะต้องไม่ถูกกระทบกระเทือนหรือให้รับน้ำหนักเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน หลังจากก่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว
6) ผนังหรือกำแพงที่ก่อชนท้องคานหรือพื้นทั้งหมด จะต้องเว้นช่องว่างไว้ประมาณ 10
เซนติเมตร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อให้ปูนก่อแข็งตัวเข้าที่เสียก่อนจึงจะทำการก่ออิฐส่วนที่เหลือให้
ชนใต้ท้องคานหรือพื้นนั้นได้
7) การก่อผนังอิฐในช่องเดียวกัน จะต้องก่ออิฐให้มีความสูงใกล้เคียงกัน ห้ามก่อผนังอิฐส่วน
หนึ่งส่วนใดสูงกว่าส่วนที่เหลือเกิน 1 เมตร ผนังอิฐที่ก่อใหม่ จะต้องปกคลุมให้อยู่ในที่ร่ม และจะต้องไม่ถูก
กระทบกระเทือนหรือรับน้ำหนักเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
8) เมื่อก่อผนังด้วยปูนก่อเรียบร้อยแล้ว จะต้องทำความสะอาดผิวผนังทั้ง 2 ด้าน โดยไม่ให้มี
เศษปูนเกาะติดผิวผนัง ดูแลรักษาผิวให้สะอาดโดยใช้แปรงปัดทำความสะอาดก่อนจะทำการฉาบปูน เศษปูน
ก่อที่ตกอยู่ที่พื้นจะต้องเก็บให้เรียบร้อย ก่อนที่ปูนจะแข็งตัว
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5.

วิธีการฉาบปูน

5.1

การเตรียมผิวคอนกรีต
ผิวที่จะฉาบจะต้องทำให้ขรุขระเสียก่อนและขัดล้าง คราบน้ำมันที่ทาไม้แบบที่ติดผิวออกแล้ว
ล้างให้สะอาด ก่อนลงมือฉาบปูนจะต้องพ่นน้ำให้ความชื้นแก่ผิวที่จะทำการฉาบทุกครั้ง เพื่อลดอัตราการ
ดูดซึมของปูนฉาบ ในกรณีที่จะต้องฉาบปูนบนกรอบไม้หรือกรอบโลหะให้ใช้ลวดตาข่ายกรงไก่สำหรับฉาบ
ปูนขึงบนผิวหน้า ยึดตรึงให้แน่นเสียก่อนจึงฉาบปูนทับ

5.2

การฉาบปูน
1) การฉาบปูนกำแพง หรือผนังหรือส่วนอื่นๆ ของอาคารที่ระบุไว้ในแบบแปลน ถ้ามิได้
กำหนดไว้เป็นพิเศษแต่อย่างใด ให้ทำการฉาบปูนรวม 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเป็นการฉาบปูนรองพื้นและครั้ง
หลังเป็นการฉาบปูนตกแต่งผิวหน้า ดังนี้
ก) การฉาบปูนรองพื้น
ก่อนฉาบปูนรองพื้น จะต้องตั้งเพี้ยมทำระดับให้เรียบร้อยก่อน ภายหลังปูนที่ตั้ง
เพี้ยมทำระดับแห้งดีแล้ว ให้รดน้ำผนังให้เปียกโดยทั่วกันแล้วจึงทำการฉาบปูนรองพื้น การฉาบปูนรองพื้น
จะต้องให้ได้ระดับใกล้เคียงกับที่ตั้งเพี้ยมไว้ ก่อนที่ปูนฉาบรองพื้นจะเริ่มแข็งให้ขีด ผิวหน้าปูนฉาบให้
ขรุขระโดยทั่วกัน เพื่อให้การเกาะตัวของปูนฉาบครั้งต่อไปดีขึ้น
ปูนฉาบรองพื้นนี้จะต้องรดน้ำให้เปียกอยู่เสมอเป็นเวลา 48 ชั่วโมง และทิ้งไว้ให้แห้ง
ก่อน 7 วัน จึงทำการฉาบปูนตกแต่งได้ ปูนฉาบรองพื้นจะต้องมีความหนา ประมาณ 13 มม. ในกรณีที่
จำเป็นให้ฉาบปูนรองพื้นมากกว่า 1 ครั้งได้
การฉาบปูนรองพื้นบนผิวคอนกรีต ให้สลัดปูนบนผิวคอนกรีต ปูนสลัดให้ใช้
ส่วนผสมของซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายหยาบ 3 ส่วน ก่อนที่จะสลัดปูนจะต้องรดน้ำผิวที่จะสลัดปูนให้เปียก
เสียก่อน การสลัดปูนให้สลัดด้วยไม้กวาด และจะต้องมีผิวปูนติดเสมอกันหมด รดน้ำปูนที่สลัดไว้เป็นเวลา
48 ชั่วโมง และทิ้งไว้ให้แห้งก่อน จึงทำการฉาบปูนรองพื้นได้
ข) การฉาบปูนตกแต่ง
ก่อนฉาบปูนตกแต่ง ให้รดน้ำผนังที่จะฉาบปูนให้เปียกโดยทั่วกันเสียก่อน จึงฉาบ
ปูนตกแต่งได้ ปูนฉาบตกแต่งจะต้องมีความหนาประมาณ 5 มม. ในกรณีที่ระบุไว้ให้ฉาบปูน ขัดมัน ให้
ฉาบปูนตกแต่งให้ได้ระดับเสียก่อน จึงทำการขัดมันผิวหน้า ปูนฉาบตกแต่งจะต้องได้รับการ รดน้ำ ให้เปียก
ชื้นตลอดเวลา 48 ชั่วโมง
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2) การฉาบปูนภายนอกตรงบริเวณส่วนที่ผนังอิฐต่อกับส่วนโครงสร้างคอนกรีต เช่น เสา
คาน หรือเสาเอ็น ค.ส.ล. ให้ป้องกันการแตกร้าวโดยใช้แผ่นลวดตาข่ายกรงไก่ตาขนาด 3/4" กว้างประมาณ
30 เซนติเมตร ตอกตะปูอัดติดผนังยาวตลอดรอยต่อ แล้วจึงทำการฉาบปูนรองพื้นได้
3) การฉาบปูนโดยทั่วไป เมื่อฉาบครั้งสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องเรียบไม่เป็นลูกคลื่น
ได้ดิ่ง ได้ระดับ ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง มุมทุกมุมต้องได้ฉาก (เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นพิเศษในแบบแปลน) ถ้า
มิได้ระบุลักษณะการฉาบปูนเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นฉาบเรียบทั้งหมด
4) การเซาะร่องบัวน้ำหยด การฉาบปูนใต้คานกันสาดหรือชายคา ที่สร้างด้วยคอนกรีตทั้งหมด
ให้เซาะร่องบัวน้ำหยดกว้างประมาณ 10 มิลลิเมตร ลึกประมาณ 5 มิลลิเมตร ห่างจากขอบด้านนอก
โดยรอบ 5 เซนติเมตร ถึงแม้ในแบบแปลนจะไม่ระบุไว้
5) การซ่อมผิวปูนฉาบ ผิวปูนที่แตกร้าวและผิวปูนที่ไม่ติดกับผนัง ภายหลังการฉาบปูนแล้ว
ให้ทำการซ่อมโดยสกัดปูนฉาบเดิมออกกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ทำผิวหน้าเดิมให้ขรุขระล้างให้
สะอาด แล้วจึงฉาบปูนใหม่ตามข้อ 1) ผิวปูนที่ฉาบใหม่แล้วจะต้องเรียบสนิทเป็นเนื้อเดียวกันกับผิวเดิม
6) การบ่มผิวเมื่อฉาบปูนเสร็จใหม่ๆ แต่ละชั้น จะต้องบ่มผิวให้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลา 48
ชั่วโมง ตามที่ระบุไว้ โดยใช้น้ำพ่นเป็นละอองละเอียด พยายามหาทางป้องกันและหลีกเลี่ยงมิให้ ถูก
แสงแดดโดยตรงหรือมีลมพัดจัด การบ่มผิวนี้ให้ผู้รับจ้างถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้การดูแลเป็นพิเศษด้วย
7) การทำความสะอาด ภายหลังจากเสร็จงานฉาบปูนแต่ละวัน จะต้องทำความสะอาดปูนที่
เปื้อนบนพื้นให้เรียบร้อย ปูนที่เปื้อนบนผนังที่ฉาบตกแต่งแล้ว จะต้องทิ้งให้แห้งเสียก่อนจึงขูดออกได้
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หมวดที่ 6 งานระบบเครื่องกล
มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 6-1
งานโรงสูบน้ำ และอุปกรณ์
งานก่อสร้างโรงสูบน้ำระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม
โรงสู บระบายน้ำป้องกันน้ ำท่วมแห่ งนี้จะก่อสร้างภายในนิคมอุตสาหรรมบางปู พร้อมระบบ
ไฟฟ้ากำลังและอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน
ปริมาณงานในส่วนของโรงสูบน้ำ ประกอบไปด้วย งานก่อสร้างโรงสูบน้ำ และส่วนประกอบ
ต่างๆ งานจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ และติดตั้ง
ในส่วนของงานก่อสร้างอาคารและส่วนประกอบต่างๆ ประกอบไปด้วยงานหลักๆ ดังนี้
1) จัดหาและติดตั้งเครื่องสู บน้ำ ชนิด Submersible Propeller Pump Flow ขนาด 3.0
ลบ.ม./วินาที ระยะสูบส่งรวมไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อมท่อส่งอุปกรณ์ควบคุมและงาน
ระบบต่างๆจำนวน 3 ชุด
2) จัดหาและติดตั้งเครื่องสู บน้ำ ชนิด Submersible Propeller Pump Flow ขนาด 6.0
ลบ.ม./วินาที ระยะสูบส่งรวมไม่น้อยกว่า 4.4 เมตร พร้อมท่อส่งอุปกรณ์ควบคุมและงาน
ระบบต่างๆจำนวน 6 ชุด
3) จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ (Mobile Pump) แบบ Submersible Centrifugal
Pumps สำหรับระบาย น้ำออกจากบ่อสูบกรณีซ่อมแซมอปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ขนาด 70
ลบ.ม./ชม. Total Head 5 เมตร
4) จั ดหาและติ ดตั้ ง Electric Hoist 5 Ton และโครงสร้ า งเหล็ ก สำหรับ แขวน Electric
Hoist 5 Ton
5) จั ดหาและติ ดตั้ง Electric Hoist 10 Ton และโครงสร้างเหล็ กสำหรับ แขวน Electric
Hoist 10 Ton
6) จัดหาและติดตั้งตะแกรงดักขยะแบบหยาบ 8 ชุด
7) จัดหาและติดตั้งบานระบายน้ำ Sluice Gate ขนาด ∅ 0.6 m. จำนวน 2 ชุด
8) งานอื่นๆ ที่จำเป็นต้องมีตามแบบ และที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้ใช้งานโรงสูบระบายน้ำได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Manhole Cover Size ∅800 mm.
9) ทดสอบการทำงานของงานระบบเครื่องกลทั้งหมด
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1
1.1

เครื่องสูบน้ำขนาด 3 ลบ.ม./วินาที และ 6 ลบ.ม./วินาที
ขอบเขตของงาน

ประกอบด้วย การจัดหา จัดส่งผลิตภัณฑ์ การติดตั้ง การทดสอบเครื่องสูบน้ำ ตามจำนวนและ
ตำแหน่งที่ระบุไว้ในแบบ สามารถทำงานแบบ Continuous Duty ที่อุณหภูมิบรรยากาศและอุณหภูมิของ
น้ำสูงสุด 40 องศาเซลเซียส
การจัดหาอุปกรณ์ ประกอบทางไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องตามแบบงานระบบไฟฟ้าและอื่นๆ อุปกรณ์
เหล่านี้จะต้องเป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีสำรองอยู่ในคลังสินค้าของผู้ผลิต

1.2

ข้อกำหนดการออกแบบ
1) สถานีสูบพื้นที่เขตการส่งออก การระบายน้ำ
(1) ปริมาณน้ำระบายทั้งหมด ไม่น้อยกว่า
(2) อัตราการระบายน้ำต่อเครื่องแต่ละเครื่องไม่น้อยกว่า

: 9 ลบ.ม./วินาที
: 3 ลบ.ม./วินาที
จำนวน 3 ชุด
(3) แรงสูบส่งไม่น้อยกว่าต่อเครื่องแต่ละเครื่องไม่น้อยกว่า : 4 เมตร
อัตราการระบายน้ำต่อเครื่องสูบน้ำจะเป็นความสามารถในการสูบน้ำของเครื่องสูบน้ำแต่
ละเครื่องที่ความดันกำหนด (Rated Head)
2) สถานีสูบพื้นที่ทั่วไป การระบายน้ำ
(1) ปริมาณน้ำระบายทั้งหมด ไม่น้อยกว่า
: 36 ลบ.ม./วินาที
(2) อัตราการระบายน้ำต่อเครื่องแต่ละเครื่องไม่น้อยกว่า : 6 ลบ.ม./วินาที
จำนวน 6 ชุด
(3) แรงสูบส่งไม่น้อยกว่าต่อเครื่องแต่ละเครื่องไม่น้อยกว่า : 4.4 เมตร
อัตราการระบายน้ำต่อเครื่องสูบน้ำจะเป็นความสามารถในการสูบน้ำของเครื่องสูบน้ำแต่
ละเครื่องที่ความดันกำหนด (Rated Head

1.3 รายละเอียดเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์
1) คุณลักษณะทั่วไป
(ก) เป็นเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนโดยตรงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบจุ่มแช่ (Submersible
Propeller Pump) ปริมาณการสูบสูงกว่าหรือเท่ากับ 3 ลบ.ม./วินาที ให้กำหนดเป็น Axial
หรือ Mixed Flow Type)
(ข) เครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้าประกอบเป็นหน่วยเดียวกัน
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(ค) มอเตอร์มีระดับการป้องกันไม่ต่ำกว่า IP 68 หรือเทียบเท่า
(ง) การติดตั้งแบบเครื่องสูบน้ำอยู่ภายในท่อเหล็ก (Discharge Column)
(จ) ควบคุมการทำงานได้ทั้งแบบอัตโนมัติ และแบบ Manual
(ฉ) เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สภาพพร้อมใช้งานได้ทันที
(ช) เครื่องสูบน้ำต้องผลิตตามมาตรฐานสากล ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น อเมริกา
และยุโรปตะวันตก โดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐานการผลิต ISO 9001:2015 และ ISO
14001:2015 ซึ่งออกโดยสถาบันรับรองคุณภาพ ดังนี้
BSI Management System (BSI)
Bureau Veritas Quality International certify (BVQI)
DEKRA Certification GmbH (DEKRA)
Det Norske Veritas (DNV)
Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS)
General Superintendence Co.,Ltd.
Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA)
HSB Registration Service USA (HSB)
Japan Quality Assurance Organization (JQA)
KPMG Assessment and Registration Service
Quality Systems Registrars, Inc. (QSR)
TUV Rheinland (TUV)
SGS Group of Companies (SGS)
Association Suisse pour Certificates d’Assurance Quualite
Deutsche (SQS)
(ฉ) แบบและเอกสารผู้รับจ้างจะต้องยื่นแบบและเอกสารสำคัญมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา
1. หนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยจากผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำ
โดยตรง
2. หนังสือรับรองศูนย์บริการ ที่เปิดบริการหลังการขายภายใต้ยี่ห้อเครื่องสูบน้ำ
โดยตรงของผลิตภัณฑ์ เปิดในประเทศไทยและให้บริการภายใต้ยี่ห้อเครื่องสูบน้ำ มีกําลังเครื่องจักร
รวมไม่น้อยกว่า 250 แรงม้า ซึ่งได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
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พร้อมเอกสารแสดงใบ รง. 4 ของศูนย์บริการภายใต้ยี่ห้อเครื่องสูบน้ำที่เสนอ
3. SECTION MATERIAL LIST รูปตัดของเครื่องสูบน้ำ, มอเตอร์
และรายการแสดงชิ้นส่วนประกอบ
4. TECHNICAL SPECIFICATION และ CATALOG ของเครื่องสูบน้ำและ
มอเตอร์ CATALOG
2) รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ
เครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งใช้งานที่สถานีสูบน้ำ มีเครื่องสูบน้ำขนาดอัตราการสูบ 3.00 ลบ.ม./
วินาที และ 6.00 ลบ.ม./วินาที เป็นเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible Propeller Pump ใบพัดแบบ Axial
or Mixed Flow Impeller Type
ลักษณะเครื่องสูบน้ำที่สำคัญประกอบด้วย
(ก) เป็นเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible Propeller Type สมรรถนะประกอบด้วย
ความสามารถในการสูบไม่น้อยกว่า 3.00 ลบ.ม./วินาที ที่ระยะสูบส่ง (Total head)
ไม่น้อยกว่า 4.0 ม.
มี Pump Efficiency ไม่น้อยกว่า 81% และ Over All Efficiency ไม่น้อยกว่า
75% สำหรับติดตั้งในท่อ Column pipe ขนาดไม่เกินกว่า 1,200 มิลลิเมตร.
กําลังงานที่เพลาของเครื่องสูบน้ำ ณ, อัตราการทํางานที่กําหนดไม่เกิน 155.0
กิโลวัตต์ และมีขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 160.0 กิโลวัตติ์ ความเร็วรอบไม่เกิน 500
รอบต่อนาที
(ข) เป็นเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible Propeller Type สมรรถนะประกอบด้วย
- อัตราการสูบ (Flow Rate or Capacity)

6

ลบ.ม./วินาที

- ความดันรวมที่จุดทำงาน (Operating Rated )

4.4

เมตร

- ความสามารถในการสูบไม่น้อยกว่า 6.00 ลบ.ม./วินาที ที่ระยะสูบส่ง
(Total head) ไม่น้อยกว่า 4.4 ม.
- มี Pump Efficiency ไม่น้อยกว่า 82 % และ Overall Efficiency ไม่น้อยกว่า
75% สำหรับติดตั้งในท่อ GRP Discharge Column pipe ขนาดไม่เกินกว่า
1,500 มิลลิเมตร.กําลังงานที่เพลาของเครื่องสูบน้ำ ณ. อัตราการทํางานที่กําหนดไม่
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เกิน 355.0 กิโลวัตต์ และมีขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 410.0 กิโลวัตติ์ ความเร็วรอบ
ไม่เกิน 500 รอบต่อนาที
(ค) PERFORMANCE CURVE ของเครื่องสูบน้ำ จากโรงงานผู้ผลิตที่ประกอบด้วย
เส้นกร๊าฟ 6 เส้นเป็นอย่างน้อย ดังนี้:-Q-H Curve (เส้นกร๊าฟอัตราการไหลและระยะยกน้ำ)
-Power Curve (เส้นกร๊าฟกำลังงานที่ปลายเพลา)
-Pump Efficiency Curve (เส้นกร๊าฟประสิทธิภาพเครื่องสูบ)
-Overall Efficiency Curve (เส้นกร๊าฟประสิทธิภาพรวม)
-Pump Speed Curve (เส้นกร๊าฟความเร็วรอบ)
-NPSHr Curve (เส้นกร๊าฟแสดงสมรรถการดูดเครื่องสูบ)
(ง) ใช้ใบพัดชนิด Axial or Mixed Flow Impeller หล่อเป็นชิน้ เดียวกันปราศจากล๊อคใบ
ด้วยวิธีการเชื่อมหรือวิธีอื่น (เปลี่ยนองศาใบพัดโดยการเปลี่ยนใบพัดใหม่ทั้งชุด) ลักษณะ
การออกแบบใบพัดขณะทำงานต้องป้องกันการติดของขยะ ผ่านการทำสมดุลทางสถิต
ศาสตร์ (Statically) และพลศาสตร์ (Dynamically)
(จ) เพลา (Shaft) มีความแข็งแรงและความคงทนต่อการกัดกร่อน
กันรั่วที่เพลาแบบ Two Single-acting Mechanical Seal หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
(ฉ) แบริ่งได้รับการออกแบบไว้สำหรับงานหนักต่อเนื่องแบบ Maintenance-Free AntiFriction Bearing และใช้สารหล่อลื่นตามมาตรฐานผู้ผลิต
(ช) มีอุปกรณ์ตรวจสอบและสัญญาณเตือนเมื่อเกิดการรั่ว (Moisture sensor หรือ
Leakage Sensors) เมื่อความชื้นสูงเกินกำหนด
(ซ) มีอุปกรณ์ตรวจสอบและสัญญาณเตือนอุณหภูมิ (Thermal Switches) โดยให้ตัด
การทำงานของมอเตอร์เมื่อขดลวดมีอุณหภูมิสูงเกิน 140ºC
(ฌ) มีการป้องกันการกัดกร่อน (Cathodic and Coating Protection) ตามมาตรฐานอย่าง
สมบูรณ์
3) รายละเอียดมอเตอร์ไฟฟ้า
ลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้าขับเครื่องสูบน้ำมีคุณสมบัติดังนี้
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(ก) เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าชนิด Dry Running Three Phase Squirrel Cage Induction
or Asynchronous Motor สำหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 380/600 หรือ 400/690
V 50 Hz
(ข) ขนาดพิกัดกำลังของมอเตอร์ในสภาพใช้งานต่อเนื่อง มีคุณสมบัติต้านกระแสเริ่มต้น
(Starting Current) และแรงบิด (Torque) ตรงตามมาตรฐานของ NEMA, DIN, IEC
หรือเทียบเท่าฉนวนหุ้มขดลวด มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าชั้น H (Insulation Class H)
ภายในมอเตอร์ มี Thermal Detector เพือ่ ป้องกันความร้อนสูงกว่าพิกัด
(ค) แบริ่งรองรับเพลาแบบ Maintenance- Free Anti- friction Bearing สารหล่อลื่น
ใช้ตามมาตรฐานผู้ผลิต
(ง) มีอุปกรณ์ตรวจสอบและสัญญาณเตือนว่าความชื้นสูงเกินกำหนด
(จ) เครื่องสูบน้ำใช้กำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ Output Rated ไม่น้อยกว่า 115% ของ
กำลังทีใ่ ช้ขับที่ได้ออกแบบไว้เป็นเกณฑ์
(ฉ) สายเคเบิลมีคุณสมบัติเหมาะสมกับเครื่องสูบน้ำชนิดนีโ้ ดยเฉพาะมีรหัสหรือเครื่องหมาย
แสดงขนาดพิกัดของกระแสและอื่นๆ อย่างถาวรบนสายเคเบิลและมีความยาวเพียงพอ
กับความต้องการระหว่างเครื่องสูบน้ำและระบบควบคุม
4) วัสดุโครงสร้างของเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้า และ Discharge Column มี
คุณสมบัติเทียบเท่าตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังแสดงในตาราง
ตารางแสดงวัสดุโครงสร้างเทียบเท่าของเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้า
ลำดับ ชิ้นส่วนโครงสร้าง
วัสดุ
หมายเหตุ
ที่
(Part
(Materials)
(Remark)
(NO.)
Designation)
1

Casing

เป็นเหล็กหล่อมีคุณสมบัติมาตรฐาน GG-20,
ASTM CL35B, EN-GJL-200, JIS FC-250,

2

Bell Mouth

เป็นเหล็กหล่อมีคุณสมบัติมาตรฐาน GG20,
ASTM CL35B, EN-GJL-200, JIS FC-250

3

Impeller
(Open/Closed)

ใบพัดเป็น Stainless Steel Austentic Casting
มีคุณสมบัติมาตรฐาน AISI 316, 329, EN
1.4408, 1.4412, 1.4460, 1.4517
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4

Mechanical Seal

เป็นชนิด Double Mechanical Seal เป็น
Corrosion Resistant Cemented Carbide
ชนิด SIC หรือ Tungsten Carbide

5

Pump Shaft และ
Bearing

เพลาเป็น Stainless steel Martensitic มี
คุณสมบัติมาตรฐาน ASTM 431, EN
1.4057+QT800 หรือ JIS 431, ลูกปืน (Bearing)
ชนิดใช้งานหนัก(Heavy Duty) และมีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานโดยอายุการใช้งานต้องไม่ต่ำกว่า
100,000 ชั่วโมง

6

Wear Ring

เป็น Stainless Steel Austenitic มีคุณสมบัติ
มาตรฐาน AISI 316, 329, EN 1.4308, 1.4408,
1.4412, 1.4460

7

Bolt and Nut

เป็น Stainless Steel Austenitic มีคุณสมบัติ
มาตรฐาน CrNiMo steel A4, AISI 304, 329,
EN 1.4408, 1.4412, 1.4460 หรือเทียบเท่า

ลำดับ
ที่
(NO.)

ตารางแสดงวัสดุโครงสร้างเทียบเท่าของเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้า
ชิ้นส่วนโครงสร้าง
วัสดุ
หมายเหตุ
(Part
(Materials)
(Remark)
Designation)

8

Submersible
motor

มอเตอร์ไฟฟ้าแบบจุ่มแช่ใต้น้ำเป็นชนิด Premium
High Efficiency Motor Squirrel cage, 3
phase Induction Motor ความเป็นฉนวน
ระดับชั้น Insulation Class H (+180.C; +355.F)
สามารถทำงานใต้น้ำลึกได้สูงถึง 20 เมตร ดรรชนี
ระดับการป้องกันไม่ต่ำกว่า IEC 60034-1; IP 68
ใช้กับไฟฟ้า 380-400 โวลท์ 3 Phase, 50Hz มี
ระบบสตาร์ทเป็น Soft starting

9

Motor Cable

สายไฟมอเตอร์ (Motor cable) และสายสัญญาณ
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(Signal cable) แบบจุ่มแช่ใต้น้ำ (Submersible
cable) ประกอบในชุดเดียวกันกรณีที่ไม่ได้
ประกอบเป็นชุดเดียวกันไม่อนุญาติให้ใช้.
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10

อุปกรณ์ตรวจสอบ
และป้องกันเครื่อง
สูบน้ำเสียหาย
(Monitoring unit)

- PTC resistor or Pt100 sensor to
measure the stator winding
temperature
- Leakage sensor in the stator
housing or inspection chamber
- Moisture sensor or Leakage sensor
in the junction box
- Pt100 sensor to measure the
support bearing temperature
- Pt100 sensor to measure the main
bearing temperature
- มีชุดควบคุมและแสดงผลและตรวจจับ
ความผิดปกติของเครื่องสูบน้ำ Power
Analyzer measures the following
data; Three-Phase power, Power
Factor, System voltage, Voltage
imbalance, Pump current, Current
imbalance, Total energy
- Pump Electronic Module
- Base unit communicates data
between the pump electronic
module and central unit ผ่าน
Bluetooth, สาย USB ชุด Gateway
- สามารถส่งข้อมูล SCADA Systems ผ่าน
Modbus RTU ระบบอุปกรณ์ดังกล่าว
ข้างต้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้ยี่ห้อ
เดียวกับเครื่องสูบน้ำเท่านั้น
- ตัวอย่างมาตรฐาน FLYGT, KSB ,
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5)

การติดตั้ง
ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานการติดตั้งและแบบรายละเอียดที่แสดงขนาดพิกัดต่างๆ ตามที่
บริษัทผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำแนะนำและรับรองเสนอต่อผู้ว่า จ้าง ก่อนดำเนินการก่อสร้างโรงสูบระบายน้ำเพื่อ
ตรวจสอบแก้ไขให้ตรงกับแบบโครงสร้างหรือแก้ไขแบบโครงสร้างให้ตรงกับความต้องการ เพื่ อให้ระบบมี
ประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับการติดตั้งต้องดำเนินการ ดังนี้
(ก) ทำการปรับตั้งความเที่ยงตรงให้อยู่ในพิกัดที่ผู้ผลิตกำหนด
(ข) อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งที่ไม่ได้ระบุไว้ให้ มี แต่ถ้าผู้ว่าจ้างพิจารณา
แล้วควรมีตามความจำเป็น ผู้รับจ้างต้องจัดทำหรือจัดหาเพิ่มเติม
(ค) การติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ เมื่อผู้รับจ้างพิจารณาแล้วมีความยุ่งยาก ในการ
ซ่อมบำรุงผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขหรือหาอุปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อความสะดวกในการบำรุง
6) การทดสอบ
(ก) การทดสอบเครื่องสูบน้ำ
ก่อนที่จะจัดส่งเครื่องสูบน้ำทุกชุด เครื่องสูบน้ำจะต้องผ่านการทดสอบโดยผู้ผลิต
และผู้จำหน่าย เพื่อให้มีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อกำหนดการทดสอบ รวมถึงการตรวจสอบขนาด มิติ วัสดุ
การเคลือบสี การหีบห่อ หากเกิดการบกพร่องใดๆ ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง การทดสอบรวมถึงการทดสอบ
สมรรถนะการทำงานของเครื่องสูบน้ำตามมาตรฐาน ISO 5198, 3555, 9906 หรือตามมาตรฐานอื่นที่
เทียบเท่า
(ข) การทดสอบที่หน้างาน
- ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เครื่องสูบน้ำ หลังจากถอด
บรรจุหีบห่อในกรณีที่เกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน
ที่เสียหายและได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้าง
- เครื่องสูบน้ำจะต้องยึดตรึงอย่างถาวรกับฐานรองรับ
- ก่อนการทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันและต้อง
ปรับแต่งผิวงานจนเป็นที่พอใจ
- ภายหลังจากการที่การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์สมบูรณ์แล้ว และเครื่องสูบน้ำ
ผ่ านการเดิน เครื่องภายในช่วงเวลาที่เพี ยงพอแล้ว เครื่องสู บน้ำทุ กชุ ดจึงจะเริ่ม
ทดสอบขั้นสุดท้าย
- การทดสอบการติดตั้งต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทน ผู้ว่าจ้างความ
เสียหายหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นต้องแก้ไขให้ถูกต้องจนกว่าเป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง

บริษัท โพธิศริ ินทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์ จำกัด
CB001/P1

หน้า 6-1-10

โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายสำหรับค่า
ดำเนินการดังกล่าวใดๆ ทั้งสิ้น
(ค) ในกรณีความเสียหายเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้ง
สาเหตุและเหตุผลให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับความเสียหาย หาก
พ้นกำหนดให้ถือว่าความเสียหายอยู่ในความรับชอบของผู้ว่าจ้าง
(ง) การแจ้งความเสียหายและการแก้ไขงานเมื่อแล้วเสร็จ ให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอ
ผู้ว่าจ้าง

2

ประตูระบายน้ำ SLUICE GATE ขนาด ∅ 0.6 m.

ก่อนการติดตั้งต้องเสนอรายละเอียด , แผนการติดตั้งเครื่องมือและอื่นๆ เพื่อการติดตั้งให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อน

3

ELECTRIC HOIST และโครงสร้างเหล็กสำหรับแขวน

ผู้รับจ้างจะต้องยื่น เสนอรายละเอียดการออกแบบ คำนวณ และ Shop Drawings ให้
ว่าจ้างเห็นชอบ พิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการผลิต รายละเอียดที่ต้องแสดงใน Shop Drawings จะต้องมี
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) รายละเอียดของ Electric Hoist
(2) รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ในการผลิต โครงสร้างเหล็กสำหรับแขวน Electric Hoist
5 Ton
(3) ช่วงการเคลื่อนที่ของตะขอของรอกยก โดยสัมพันธ์กับโครงสร้างเหล็ก
(4) ขนาดยกน้ำหนักของรอกยก และระยะที่ยกได้

3.1

ELECTRIC HOIST

1) ข้อกำหนดทั่วไปของ Electric Hoist
รอกสลิงใช้ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตตามมาตรฐาน FED, DIN, BS, EN
Standard ตามมาตรฐานสากล
มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
เรื่องมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น
2) ข้อกำหนดทางเทคนิค
- รอกสลิงไฟฟ้า ใช้ภายนอกอาคารชนิดรองเดี่ยว (Single grider)
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และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

- ระยะยกสูงไม่ต่ำกว่า 9.0 เมตร
- ความเร็วในการยกขึ้นลง (app.)ไม่ต่ำกว่า 0.45m/min
- มอเตอร์ในการยกขึ้นลงInsulation Class F
- ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำของมอเตอร์ ไม่ต่ำกว่า IP55
- กล่องควบคุม (Pendant Control)ปุ่มรอก ขึ้น ลง และปุ่มตัดต่อไฟ
(Emergency switch) ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำไม่ต่ำกว่า IP68
- ความยาวสายคอนโทรลไม่ต่ำกว่า 6 เมตร
- กล่องต่อสายคอนโทรล (Socket mobile control)1 กล่อง
- Hoist ต้องหยุดทำงานทันทีเมื่อ Hook เคลื่อนที่ถึงตำแหน่งสูงสุด, ต่ำสุด
- มีอุปกรณ์ชุดป้องกันแรงดันไฟฟ้าตก ไฟเกิน แรงดันไฟฟ้าไม่ครบเฟส
- มีชุดตัดการทำงานเกินกำลัง (Overload cut-off device) จะต้องทำงานอัตโนมัติ เมื่อ
น้ำหนักที่ยกมากกว่าค่าที่ตั้งไว้โดยการหยุดการเคลื่อนที่ และจะกระทำได้เฉพาะการเคลื่อนที่รอกลง เพื่อ
ปลดน้ำหนักที่เกินออก
- มีเอกสารคู่มือการใช้งาน คู่มือการบำรุงรักษา
3) การทดสอบเครน
ผู้ รับจ้ างจะต้องออกใบรับรองการทดสอบการยกน้ ำหนั กของเครนด้ วยน้ำหนัก ทดสอบ
125% ของขนาดเครน เมื่อได้ติดตั้งเครนที่สถานที่ใช้งานเรียบร้อยแล้ว

3.2

โครงสร้างเหล็กสำหรับแขวน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาโครงสร้างเหล็กสำหรับแขวน Electric Hoist ซึ่งมีขีดความสามารถใน
การยกน้ำหนักได้ตามที่กำหนด และติดตั้งตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ในแบบ และทดสอบให้สามารถใช้งาน
ได้
โครงสร้างเหล็กสำหรับแขวน Electric Hoist เป็นเหล็กรูปพรรณประกอบกันแล้วสามารถ
รับน้ำหนักของตัวรอกและน้ำหนักเครื่องสูบน้ำได้ คานเหล็กเป็นแบบที่ได้รับการออกแบบให้สามารถรับ
น้ำหนั ก (Safe Working Load) ได้มาตรฐาน มีค่า Deflection ไม่เกิน 1/500 เมื่อยกน้ำหนักสูงสุ ด
ได้รับการจัดการป้องกันสนิมด้วยการทาสีรองพื้นป้องกันสนิม 2 ชั้น และสี Enamel อีก 2 ชั้น

4
4.1

ตะแกรงกันขยะ (Trash Bar Screen)
ทั่วไป
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ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งตะแกรงกันขยะ (Trash Bar Screen) ที่ทางรับน้ำ (Intake)
เพื่อป้องกันเครื่องสูบน้ำไม่ให้ชำรุดเสียหาย รวมทั้งเพื่อให้การทำงานของเครื่องสูบน้ำเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ไม่ติดขัด

4.2

ข้อกำหนดทางเทคนิค

Type
: Vertical bar type
Quantity :
: ตามที่ระบุไว้ในแบบ
Height :
: ตามที่ระบุไว้ในแบบ
Bar Thickness
: ตามที่ระบุไว้ในแบบ
Bar Depth
: ตามที่ระบุไว้ในแบบ
Angle of screen from vertical axis
: 70-80 Degree
รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง
ลักษณะปลายด้านน้ำเข้าจะต้องเป็นมุมแหลมหรือโค้งมนเหมือนที่แสดงในแบบ และให้ผู้รับ
จ้าง เสนอรายละเอียดให้สำนักงานโครงการฯ ขอความเห็นชอบ

4.3

วัสดุ
โครงสร้างสำคัญ

: Stainless steel ASTM A276 Type 304, JIS
G4304 SUS 304 or equivalent approved
การโก่งตัวที่ภาระที่กำหนด : ไม่เกิน 1/360 ของความกว้างระหว่างจุดรับ

5
5.1

เครื่ อ งสู บน้ ำเคลื่ อนที่ (Mobile Pump) แบ บ Submersible Centrifugal
Pumps
ภาวะการใช้งาน

เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ ต้องสามารถทำงานที่อุณหภูมิบรรยากาศและอุณหภูมิของน้ำสูงสุด
40 องศาเซลเซียส เป็นเครื่องสูบชนิด Submersible มีรายละเอียดดังนี้
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เครื่องสูบน้ำชนิด Submersible Centrifugal ขนาด 70 ลบ.ม./ชม.เฮดรวม 5 ม. จำนวน 1
ชุด

5.2

มาตรฐานที่ใช้
เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ ต้องมีคุณสมบัติได้ตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง

ดังนี้
AWWA
ASTM
BS
DIN
ISO
JIS
TUV
IEC
TIS

5.3

American Water Works Association
American Society for Testing Material
British Standard
Deuthche Industries Norman
International Organization for Standardization
Japanese Industrial Standard
TUV Rheinland (TUV)
International Electro Technical Commission
Thai Industrial Standard

แบบและเอกสาร
ผู้รับจ้างต้องยื่นแบบและเอกสาร ดังต่อไปนี้
- หนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
- Performance Curve ของเครื่ อ งสู บ น้ ำ ที่ แ สดงค่ า ความสั ม พั น ธ์ Flow rate-Head,
Power Input-Head และOutput eff-Head, NPSH Required ของรุ่นที่จะใช้
- Technical Data ของเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์

5.4

รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ

1) ลักษณะทั่วไป
เครื่องสู บน้ ำเคลื่ อนที่ (Mobile Pump) แบบ Submersible Centrifugal Pumps ขนาด
70 ลบ.ม./ชม.เฮดรวม 5 ม. จำนวน 2 ชุด ชนิดจุ่ม หรือ Submersible ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดกัน
น้ำ สามารถใช้งานโดยแช่อยู่ในน้ำได้ตลอดเวลา และต้องเป็นแบบขับเคลื่อนโดยตรง (Direct Drive)
(1) เครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ประกอบเป็นหน่วยเดียวกัน
(2) เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
(3) เป็นเครื่องสูบน้ำที่โรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

บริษัท โพธิศริ ินทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์ จำกัด
CB001/P1

หน้า 6-1-14

โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
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2) รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ
(1) ลักษณะเครื่องสูบน้ำ
▪ เครื่ อ งสู บ น้ ำเป็ น เครื่องสู บน้ ำเคลื่ อนที่ (Mobile Pump) แบบ Submersible
Centrifugal Pumps ขนาด 70 ลบ.ม./ชม.เฮดรวม 5 ม.
▪ จำนวนเครื่องสูบน้ำ 2 ชุด
▪ Pump Efficiency ไม่น้อยกว่า 70 %
(2) โครงสร้างและวัสดุ
▪ เสื้ อ สู บ น้ ำ(Pump Casing) เป็ น เหล็ ก หล่ อ ที่ มี คุณ สมบั ติต ามมาตรฐาน EN-GJL-250,
ASTM A48 CL 35, JIS G5501 FC 250 หรือเทียบเท่า
▪ ใบพัด (Impeller) แบบ Non-clogging เพื่อป้ องกัน การอุดตั นขณะทำงาน
เป็นเหล็กหล่อที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน EN-GJL-250, ASTM A48CL 35,
JIS G5501, FC 250 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
▪ เสื้ อหล่ อ เย็ น (Cooling Jacket) เป็ น เหล็ กหล่ อ ที่มี คุณ สมบั ติตามมาตรฐาน
ASTM A 48 CL 35B, JIS G5501,FC 250 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
▪ เพ ล า (Shaft) เป็ น Stainless Steel ที่ มี คุ ณ ส ม บั ติ ต าม ม าต ร ฐ า น
1.4021/C45+N, ASTM A473 Type403 หรื อ JIS G4304 SUS 403 หรื อ
เทียบเท่า
▪ Motor Frame เป็ น เหล็ ก หล่ อ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรฐาน EN-GJL-250,
ASTM A48CL 35B, JIS G5501, FC 250 หรือเทียบเท่า
รายละเอียดมอเตอร์
▪ มอเตอร์เป็นชนิด Squirrel Cage, Induction Motor
▪ การทำงานของมอเตอร์ จะต้องสามารถทำงานต่อเนื่องได้
▪ สายไฟฟ้าจะต้องมีความยาวเส้นเดียวโดยตลอด ไปถึงเต้ารับไฟฟ้าแบบที่กันน้ำ
ได้
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หมวดที่ 7 งานไฟฟ้า
มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 7-1
ข้อกำหนดทั่วไป (General Requirement)
1. ความต้องการทั่วไป
1.1

วัตถุประสงค์ ผู้ว่าจ้าง มีความประสงค์ที่จะจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่อง วัสดุ และอุปกรณ์สำหรับระบบ
ไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบป้องกันฟ้าผ่า และรากสายดิน ระบบโทรศัพท์ ระบบแจ้งเหตุเพลิง
ไหม้ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ สำหรับใช้ในอาคาร โดยวัสดุ
อุปกรณ์ ตลอดจนการติดตั้งระบบต่างๆ ต้องมีความเหมาะสมกับการใช้งานภายใต้สภาพอุณหภูมิ
แวดล้อมต่อไปนี้
- ความสูงใกล้เคียงระดับน้ำทะเลปานกลาง
- อุณหภูมิ Ambient ในอาคาร 40C และกลางแจ้ง 45C
- ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 87.9%

1.2

ขอบเขตของงาน
1.2.1 ผู้รับจ้าง จะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง แรงงาน เครื่องมือ สถานที่เก็บของ
นั่งร้านชั่วคราว ไฟฟ้าชั่วคราว และอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้งานติดตั้งอุปกรณ์ ติดตั้งระบบ
ต่ า งๆ ตามที ่ ก ำหนดในแบบ (DRAWING) ข้ อ กำหนดอุ ป กรณ์ (EQUIPMENT
SPECIFICATION) และรายการปริ มาณวั ส ดุ (BILL OF QUANTITIES) ของงานอย่ า ง
เคร่งครัดและติดต่ อกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตการใช้
สาธารณูปโภคของรัฐ หรือหน่วยงานที่ให้บริการสาธารณูปโภค เพื่อดำเนินการให้แล้ว
เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ และสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของ ผู้ว่าจ้าง ขอบเขตงาน
โดยสังเขปมีดังต่อไปนี้
1.2.2 ผู้รับจ้าง จะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน และเครื่องมือ ทำการติดตั้งอุปกรณ์ชั่วคราว
เพื่อให้ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า 22 kV และ 230/400 V ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบ
ป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้าง ระบบรากสายดิน ระบบโทรศัพท์ ระบบแจ้งเหตุเพลิง
ไหม้ ระบบ CCTV และอื่นๆ พร้อมอุป กรณ์ ครบชุ ด โดยให้มีคุ ณภาพและมี จ ำนวน
ครบถ้วนตามรายละเอียดในเอกสารประกวดราคาทั้งหมดผู้รับจ้าง จะต้องจัดหาและ
ติดตั้งงานไฟฟ้าทั้งหมดให้ถู กต้องตามมาตรฐาน IEC, มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า
สำหรับประเทศไทย(วสท.) และ/หรือ กฎข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยตามประกาศ
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กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง ต้องแก้ไขงานที่ผิดมาตรฐานและกฎข้อบังคับดังกล่าว
ให้ถูกต้อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
1.2.3 ผู้รับจ้าง จะต้องศึกษาแบบแปลนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบโครงสร้าง แบบสถาปัตย์
และอื่นๆ ให้มีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์กัน และให้ความร่วมมือประสานงานกันกับ
ผู้รับจ้าง รายอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และหลีกเลี่ยงความล่าช้า
การเจาะฝังฝ้าเพดาน การสกัดปูน หรือ อิฐก่อ การตกแต่งปูนฉาบ สี อันเนื่องจากการ
ดำเนินการของ ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้าง จะต้องดำเนินการเองทั้งหมด โดยค่าใช้จ่ายนั้น
รวมอยู่ในการเสนอราคาของ ผู้รับจ้าง แล้ว
1.3

ความรับผิดชอบ
1.3.1 การตรวจสอบแบบ รายการ และข้อกำหนด
- ผู้รับจ้าง ต้องตรวจสอบรายการและข้อกำหนดต่างๆ จนเข้าใจถึงเงื่อนไขต่างๆ โดย
ละเอียด เมื่อมีข้อสงสัยหรือพบข้อผิดพลาดให้สอบถามจาก ผู้ว่าจ้าง หรือ ผู้ควบคุม
งานหรือ ตัวแทนผู้ว่าจ้าง
- ผู้รับจ้าง ต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบสถาปัตย์ และโครงสร้างพร้อมไปกับ
แบบทางวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ที่ปรากฏในโครงการนี้ก่อนการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เสมอ
เพื่อขจัดข้อขัดแย้ง
- ผู ้ ร ั บ จ้ า งต้ อ งพิ จ ารณาแบบก่ อ สร้ า ง(drawing),ข้ อ กำหนดในการก่ อ สร้ า ง
(Specification)และข้ อมู ล ต่ างๆอย่ างละเอี ยดถี ่ ถ ้ ว นก่ อนดำเนิ นการใดๆหากมี
รายละเอียดใดที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐาน สถานที่ก่อสร้าง
และสภาพหน้างาน เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ต้องทำการพิจารณาและปรับเปลี่ยน
รายละเอียดนั้นๆให้ถูกต้องและเหมาะสมและต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน
และผู้ว่าจ้างก่อน จึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยที่ผู้รับจ้างไม่สามารถคิด
ค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมได้
1.3.2 พนักงาน
- ผู ้ ร ั บ จ้ าง ต้ องจั ดหาวิศวกร หั ว หน้ าช่าง และช่ างชำนาญงานที ่ม ี ประสบการณ์
ความสามารถที่เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายเข้ามาปฏิบัติงานโดยมีวิธีการจัด
งาน และทำงานที ่ ถ ู กต้ องตามหลั กวิ ช าการ และมี จำนวนเพี ยงพอสำหรั บ การ
ปฏิบัติงานได้ทันที และแล้วเสร็จทันตามความประสงค์ของ ผู้ว่าจ้าง
- วิศวกรผู้รับผิดชอบโครงการของผู้รับจ้าง ต้องเป็นวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม
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1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

- วิศวกรผู้รับผิดชอบโครงการของ ผู้รับจ้าง เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานและ
ควบคุมการติดตั้ง ให้เป็นไปตามแบบรายการ และข้อกำหนดให้ถูกต้องตามหลักวิชา
และวิธีปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับ การลงนามในเอกสารขณะปฏิบัติงานจะถือเป็นความ
ผูกพันของ ผู้ร ับจ้าง ไม่ว ่ากรณีใดๆ ผู้ รับจ้าง จะยกข้ออ้างถึงการที่ตนไม่ทราบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อประโยชน์ของตนมิได้
การจัดหาน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ฯลฯ เพื่อใช้ระหว่างการก่อสร้าง
- ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้รับจ้าง ต้องเป็นผู้จัดหา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ฯลฯ ซึ่ง
เกี่ยวพันกับระบบงานในความรับผิดชอบของ ผู้รับจ้าง ทั้งงานติดตั้งและทดสอบ
สำหรับใช้ในการก่อสร้างตามโครงการ
- ผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง ซึ่ง อยู่ในความ
รับผิดชอบของ ผู้รับจ้าง
การเสนอรายละเอียด วัสดุ อุปกรณ์เพื่อขออนุมัติ
- ผู้รับจ้าง ต้องจัดส่งรายละเอียดของวั สดุอุปกรณ์ (SUBMITTAL DATA) เสนอ ผู้ว่า
จ้าง เพื่ออนุมัติก่อนดำเนินการใดๆ อย่างน้อย 30 วัน รายการใดที่ยังไม่อนุมัติห้าม
นำเข้ามายังบริเวณหน่วยงานโดยเด็ดขาด
- รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์แต่ละอย่างให้เสนอแยกกัน โดยรวบรวมข้อมูลเรียงลำดับให้
เข้ า ใจง่ า ย รายละเอี ย ดของเอกสารที ่ เสนอประกอบด้ ว ย ตารางเปรี ย บเที ยบ
ข้ อ กำหนดตามสั ญ ญากั บ ข้ อ กำหนดที ่ เ สนอ (SPECIFICATION COMPARATIVE
SHEET) พร้อมทั้งแนบเอกสารสนับสนุน เช่น แคตตาล็อก และมีเครื่องหมายชี้บอก
รุ่น ขนาด และความสามารถเพื่อประกอบการพิจารณา
รายการแก้ไขงานติดตั้ง ผู้รับจ้าง ต้องยอมรั บและดำเนินการโดยมิชักช้า เมื่อได้รับ
รายการให้แก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานจาก ผู้ว่าจ้าง เพื่อให้เป็นตามข้อกำหนดใน
สัญญา และถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการแก้ไข
เนื่องจากความบกพร่องต่างๆ ทั้งสิ้น
การทดสอบเครื่องและระบบ
- ผู้รับจ้าง ต้องจัดทำตารางแผนงานแสดงกำหนดการทดสอบเครื่อง และระบบรวมทั้ง
จัดเตรียมเอกสารแนะนำจากผู้ผลิตในการทดสอบ (TEST METHOD) เสนอ ผู้ควบคุม
งานหรือ ตัวแทนผู้ว่าจ้าง ก่อนทำการทดสอบอย่างน้อย 30 วัน
- อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ ผู้รับจ้าง ต้องเป็นผู้จัดหาทั้งหมด
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- ผู้รับจ้าง ต้องทำการทดสอบเครื่อง และระบบตามหลักวิชาและข้อกำหนด โดยมี
ผู้แทนผู้ว่าจ้าง และ/หรือ ผู้ควบคุมงานหรือ ตัวแทนผู้ว่าจ้าง อยู่ร่วมขณะทดสอบ
ด้วย
- รายงานข้อมูลในการทดสอบ (TEST REPORT) ให้ทำเป็นแบบฟอร์มเสนออนุมัติตอ่ ผู้
ควบคุมงานหรือ ตัวแทนผู้ว่าจ้าง ก่อนทำการทดสอบ 7 วัน หลังการทดสอบ ผู้รับ
จ้าง ต้องกรอกข้อมูลตามที่ได้จากการทดสอบจริงส่งให้ ผู้ว่าจ้าง จำนวน 4 ชุด
- ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า แรงงานฯ ในระหว่างการทดสอบเครื่องและ
ระบบอยู่ในความรับผิดชอบของ ผู้รับจ้าง
1.3.7 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้รับจ้าง ต้องดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ควบคุม และ
บำรุงรักษาเครื่องของ ผู้ว่าจ้าง ให้มีความสามารถในการใช้งาน และการบำรุงรักษา
เครื่องเป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน ติดต่อกันภายหลังส่งมอบงาน หรือจนกว่า
เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องของ ผู้ว่าจ้าง สามารถใช้เครื่องได้ด้วยตนเอง
1.3.8 การส่งมอบงาน
- ผู้รับจ้าง ต้องเปิดใช้งานเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
เต็มประสิทธิภาพ หรือพร้อมที่จะใช้ได้เต็มความสามารถในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง
ติดต่อกัน ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำและค่าน้ำมันอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้าง ทั้งสิ้น
- ผู้รับจ้าง ต้องทำการทดสอบเครื่อง อุปกรณ์ และระบบตามที่ ผู้ควบคุมงานหรือ
ตัวแทน ผู้ว่าจ้าง จะกำหนดให้ทดสอบจนกว่าจะได้ผลเป็นที่พอใจ และแน่ใจว่าการ
ทำงานของระบบที่ทำการทดสอบถูกต้องตามความประสงค์ของ ผู้ว่าจ้าง
- รายการสิ่งของต่างๆ ที่ ผู้รับจ้าง ต้องส่งมอบงานให้แก่ ผู้ว่าจ้าง ในวันส่งมอบงาน ซึ่ง
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจรับมอบงานด้วย คือ
• แบบสร้างจริงกระดาษไข จำนวน 1 ชุด
• แบบสร้างจริงพิมพ์เขียว จำนวน 5 ชุด
• CD FILE แบบสร้างจริง จำนวน 1 ชุด
• หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด
• เครื่องมือพิเศษสำหรับใช้ในการปรับแต่งซ่อมบำรุงเครื่องจักร,อุปกรณ์,ซึ่งโรงงาน
ผู้ผลิตส่งมาให้
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1.3.9 การรับประกัน
- หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผู้รับจ้าง ต้องรับประกันคุณภาพ ความสามารถของ
เครื่องอุปกรณ์ และการติดตั้งว่าใช้งานได้ดีเป็นเวลา 2 ปี นับจากวันลงนามในเอกสาร
รับมอบงานแล้ว
- ระหว่างเวลารับประกัน หาก ผู้ว่าจ้าง ตรวจพบว่า ผู้รับจ้าง นำวัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่
ถูกต้องหรือคุณภาพต่ำกว่าข้อกำหนดมาติดตั้ง ตลอดจนงานติดตั้งไม่ถูกต้องหรือไม่
เรียบร้อย ผู้รับจ้าง ต้องดำเนินการเปลี่ยน หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเช่นเดิม
โดยมิชักช้า
- ในกรณี ท ี ่ เครื ่ องวั ส ดุ อุ ปกรณ์ ต ่ างๆ เกิ ดชำรุ ดเสี ยหาย หรื อเสื ่ อมคุ ณภาพอั น
เนื่องมาจากข้อผิดพลาดของผู้ผลิตหรือการติดตั้งในระหว่างเวลารับประกัน ผู้รับจ้าง
ต้องดำเนินการเปลี่ยนหรือแก้ ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเช่นเดิมโดยมิชักช้า ทั้งนี้
จะต้องมีช่างที่ชำนาญ เข้ามาตรวจสอบและแก้ ไขภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับ
แจ้งจากผู้ว่าจ้าง
- ผู้รับจ้าง ต้องดำเนินการโดยทันทีที่ได้รับแจ้งจาก ผู้ว่าจ้าง ให้เปลี่ยน หรือแก้ไขเครื่อง
อุปกรณ์ตามสั ญญารับประกั น มิฉะนั้น ผู้ว ่าจ้าง สงวนสิทธิ์ที่จะจัดหาผู้ อื ่ น มา
ดำเนินการแก้ไข โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมด ผู้รับจ้าง ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
1.3.10 การบริการ
- ผู้ ร ั บ จ้ า ง ต้ อ งจั ด เตรี ย มช่ า งผู ้ ช ำนาญงานในแต่ ล ะระบบไว้ ส ำหรั บ ตรวจสอบ
ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่อง และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี (Preventive
Maintenance) เป็ น ระยะเวลา 2 ปี โดยให้ เ สนอตารางการ Preventive
Maintenance ของอุปกรณ์แต่ละระบบมาพร้อมกับเอกสารเสนอขออนุ มัติอุปกรณ์
(MATERIAL APPROVAL) และ ผู้รับจ้าง ต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเครื่อง
อุปกรณ์ระบบ และการบำรุงรักษาเสนอ ผู้ว่าจ้าง ภายใน 7 วัน นับจากวันตรวจสอบ
ทุกครั้ง
1.4

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ ผู้รับจ้าง ก่อสร้างอาคาร
1.4.1 การทำช่องเปิด นอกจากช่องเปิดที่โครงสร้างเตรียมไว้แล้ว ผู้รับจ้าง ต้องเป็นผู้จัดหาช่อง
เปิดต่างๆ บนฝาผนัง พื้น คาน ฝ้าเพดาน หรือหลังคา เพิ่มเติมเท่าที่จำเป็นเอง โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายของ ผู้รับจ้าง เพื่อให้การติดตั้งอุปกรณ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ ผู้ว่าจ้าง
1.4.2 การยึดท่อและอุปกรณ์กับโครงสร้างอาคาร
- ผู้รับจ้าง ต้องจัดหาอุปกรณ์ยึด แขวนท่อ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับ
โครงสร้างอาคาร การประกอบโครงเหล็กต้องทำด้วยความประณีตไม่มีเหลี่ยมคม

บริษัท โพธิศริ ินทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์ จำกัด
CB001/P1

หน้า 7-1-5

โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

1.5

1.6

อันอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ และจะต้องได้รับการอนุมัติจาก ผู้ควบคุมงาน หรือ
ตัวแทนผู้ว่าจ้าง ก่อนดำเนินการยึดแขวนใดๆ
- ขนาดและชนิดของอุปกรณ์ยึด แขวน จะต้องเป็นที่รับรองว่าสามารถรับน้ำหนักได้
โดยมีค่าความปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 2.5 เท่าของน้ำหนักใช้งาน (SAFETY FACTOR =
2.5)
- การยึดแขวนกับโครงสร้างอาคารต้องแน่ใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ กีด
ขวางงานระบบอื่น
1.4.3 งานติดตั้งในห้องเครื่อง
- ผู้รับจ้าง ต้องวางแผนการติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งแท่นเครื่องต่างๆ โดย
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของ ผู้รับจ้าง อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้รับจ้าง
ก่อสร้างอาคาร
- แผนงาน ข้อมูล และความต้องการตามความจำเป็น ต้องแจ้งให้ ผู้ว ่าจ้าง ทราบ
ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อตรวจสอบก่อนการติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์
การประสานงาน
1.5.1 การให้ความร่วมมือต่อ ผู้ควบคุมงานหรือ ตัวแทนผู้ว่าจ้าง และสถาปนิก
- ผู้รับจ้าง ต้องให้ความร่วมมือต่อผู้ควบคุมงาน ในการทำงานตรวจสอบ วัดเทียบ จัดทำ
ตัวอย่าง และอื่นๆ ตามสมควรแก่กรณี
1.5.2 การติดต่อประสานงานกับ ผู้รับจ้าง รายอื่นๆ
- ผู้รับจ้าง ต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานกับ ผู้รับจ้าง อื่นๆ เพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนงานและความคืบหน้าของโครงการ หากเป็นการจงใจละเลยต่อความร่วมมือ
ดังกล่าวที่ทำให้มีผลเสียต่อโครงการ ผู้ว่าจ้าง สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเสียหายที่
เกิดขึ้นต่อ ผู้รับจ้าง การติดต่อประสานงาน เช่น
- การร่วมมือปรึกษาวางแผนความคืบหน้าของงาน
- การเก็บและเคลื่อนย้ายวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ
- ทำความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน
- ป้องกันการชำรุดเสียหายกับงานส่วนที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- หลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งในอันที่จะทำให้งานล่าช้าเกินกำหนด
เครื่อง วัสดุ อุปกรณ์ที่นำมาใช้
1.6.1 เครื่อง วัสดุ อุปกรณืที่นำมาใช้
- เครื่อง วัสดุอุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยถูกนำไปใช้งานมาก่อน
ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิ์ที่จะไม่รับสิ่งที่เห็นว่าคุณสมบัติและคุณภาพไม่ดีพอหรือไม่เทียบเท่า
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ตามที่อนุมัติให้นำมาใช้ในโครงการ ในกรณีที่ ผู้ว่าจ้าง ต้องการให้สถาบันที่เชื่อถือได้
เป็นผู้ตรวจสอบ ผู้รับจ้าง ต้องดำเนินการโดยออกค่าใช้จ่ายเองโดยมิชักช้า
- หากมีความจำเป็นอันกระทำให้ ผู้รับจ้าง ไม่สามารถจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ตามที่ได้แจ้งไว้
ในรายละเอียด หรือแสดงตัวอย่างไว้แก่ ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง ต้องจัดหาผลิตภัณฑ์อื่นมา
ทดแทนพร้อมทั้งชี้แจงเปรียบเทียบรายละเอียดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อ
ประกอบการขออนุมัติต่อ ผู้ว่าจ้าง โดยมิชักช้า
- ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง ติดตั้ง หรือการทดสอบจะต้องดำเนินการ
ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ตามความเห็นชอบของ ผู้ว่าจ้าง หรือ ผู้ควบคุมงานหรือ
ตัวแทนผู้ว่าจ้าง
1.6.2 เครื่องมือ
- ผู้รับจ้าง ต้องมีเครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องผ่อนแรงที่มีประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นชนิดที่เหมาะสมอีกทั้งจำนวนต้องมีเพียงพอ
กับปริมาณงาน ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะขอให้ ผู้รับจ้าง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มจำนวนให้
เหมาะสมกับการใช้งาน
1.6.3 การขนส่งและการนำเครื่อง อุปกรณ์ เข้ามายังหน่วยงาน
- ผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และความเสียหายที่เกิดขึ้นในการขนส่งเครื่อง
อุปกรณ์มายังหน่วยงานและสถานที่ติดตั้ง
- ผู้รับจ้าง ต้องจัดทำกำหนดการนำเครื่องอุปกรณ์มายังหน่วยงาน และแจ้งให้ ผู้ควบคุม
งาน หรือ ตัวแทนผู้ว่าจ้าง ทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่สำหรับเก็บรักษา
โดยประสานงานกับ ผู้รับจ้าง อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เมื่อเครื่องอุปกรณ์มาถึงหน่วยงาน ผู้รับจ้าง ต้องนำเอกสารการส่งของให้ ผู้ควบคุมงาน
หรือ ตัวแทนผู้ว่าจ้าง ทราบ เพื่อที่จะได้ตรวจสอบให้ถูกต้องตามที่ได้อนุมัติไว้ก่อนที่จะ
นำเข้ายังสถานที่เก็บรักษาต่อไป
1.6.4 การจัดเตรียมสถานที่เก็บพัสดุ
- ผู้รับจ้าง เป็นผู้จัดเตรียมสถานที่เก็บเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ ในบริเวณที่กว้างขวางพอที่จะ
สามารถทำการตรวจสอบ เคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก หากมิได้มีการเตรียมการล่วงหน้า
เมื่อเครื่องอุปกรณ์มาถึงหน่วยงาน ผู้ควบคุมงานหรือ ตัวแทนผู้ว่าจ้าง จะไม่อนุญาตให้
ทำการขนส่งเข้ายังบริเวณสถานที่เก็บพัสดุโดยเด็ดขาด
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1.6.5 การเก็บรักษาเครื่อง วัสดุ และอุปกรณ์
- ผู้รับจ้าง ต้องเก็บรักษาเครื่อง วัสดุ และอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการติดตั้งให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อย ทั้งนี้เครื่อง วัสดุ และอุปกรณ์ทั้งหมดยังเป็นกรรมสิทธิ์ของ ผู้รับจ้าง ซึ่งต้อง
รับผิดชอบต่อการสูญหาย เสื่อมสภาพหรือชำรุดจนกว่าจะได้ส่งมอบงานแล้ว
1.6.6 การแก้ไข เปลี่ยนแปลงแบบ รายการ วัสดุ และอุปกรณ์
- การเปลี่ยนแปลงแบบ รายการ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ผิดไปจากข้อกำหนดและเงื่อนไข
ตามสัญญาด้วยความจำเป็น หรือความเหมาะสมที่ดี ผู้รับจ้าง ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อ ผู้ว่าจ้าง เพื่อขออนุมัติเป็นเวลาอย่างน้อย 15 วัน ก่อนดำเนินการจัดซื้อหรือ
ทำการติดตั้ง
- ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ของ ผู้รับจ้าง มีคุณสมบัติอันเป็นเหตุให้อุปกรณ์ ตามรายการที่
ผู้ออกแบบกำหนดไว้เกิดความไม่เหมาะสมหรือไม่ทำงานโดยถูกต้อง ผู้รับจ้างต้องไม่
เพิกเฉยละเลยที่จะแจ้งขอความเห็นชอบจาก ผู้ควบคุมงาน หรือ ตัวแทนผู้ว่าจ้าง
ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามความประสงค์ โดยชี้แจงแสดงเหตุผลและ
หลักฐานจากบริษัทผู้ผลิต
- ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้าง จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น
1.7

แบบและหนังสือคู่มือ
1.7.1 ระยะ ขนาด และตำแหน่งที่ปรากฏในแบบ
- ระยะ ขนาด และตำแหน่งที่ปรากฏในแบบประกอบสัญญา ให้ถือตัวเลขเป็นสำคัญ
ห้ามใช้วิธีวัดจากแบบโดยตรง ในส่วนที่ไม่ได้ระบุตัวเลขไว้เป็นการแสดงให้ทราบเป็น
แนวทางที่ควรจะเป็นไปได้เท่านั้น ผู้รับจ้าง ต้องตรวจสอบจากเครื่อง วัสดุ อุปกรณ์ที่
ได้รับอนุมัติให้ใช้ในโครงการและสถานที่ติดตั้งจริง
1.7.2 ข้อขัดแย้งของแบบ
- กรณีที่เกิดมีความคลาดเคลื่อน ขัดแย้ง หรือไม่ชัดเจนในแบบ รายการเครื่องวัสดุ
อุปกรณ์และเอกสารสัญญา ผู้รับจ้าง ต้องรีบแจ้งให้ ผู้ควบคุมงาน หรือ ตัวแทนผู้ว่า
จ้าง ทราบ เพื่อขอคำวินิจฉัยทันที โดย ผู้ควบคุมงานหรือ ตัวแทนผู้ว่าจ้าง จะถือเอา
ส่วนที่ดีกว่า ถูกต้องกว่าเป็นเกณฑ์ หาก ผู้ควบคุมงานหรือ ตัวแทนผู้ว่าจ้าง ยังไม่แจ้ง
ผลการพิจารณาห้ าม ผู้รับจ้าง ดำเนินการในส่ วนนั้ น มิฉะนั้น ผู้รับจ้าง จะต้ อง
รับผิดชอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและ ผู้ควบคุมงาน หรือ ตัวแทนผู้ว่าจ้าง อาจจะ
เปลี่ยนแปลงงานส่วนนั้นได้ตามความเหมาะสม ในกรณี นี้ ผู้รับจ้าง ต้องดำเนินการ
แก้ไข โดยจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มและขอต่อสัญญาไม่ได้
-
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1.7.3 แบบประกอบสัญญา
- แบบประกอบสัญญา เป็นเพียงแผนผัง เพื่อให้ ผู้รับจ้าง ทราบเป็นแนวทาง และ
หลักการของระบบตามความต้องการของเจ้าของโครงการเท่านั้น ในการติดตั้งจริง
ผู้รับจ้าง ต้องตรวจสอบกับแบบสถาปัตย์ แบบโครงสร้างและงานระบบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องประกอบกันไปด้วย ทั้งนี้หากจะต้องทำการปรับปรุงงานบางส่วนจากแบบที่
ได้แสดงไว้ โดยที่เห็นว่าเป็นความจำเป็นที่จะทำให้การติดตั้งงานระบบถูกต้องได้
คุณภาพตามความต้องการแล้วผู้รับจ้าง จะต้องดำเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม
1.7.4 แบบใช้งาน (SHOP DRAWINGS)
- ทันทีที่ได้รับการว่าจ้าง ผู้รับจ้าง ต้องจัดทำ แบบใช้งานซึ่งแสดงรายละเอียดของ
เครื่อง อุปกรณ์และตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งยื่นเสนอขออนุมัติดำเนินการต่อ
ผู้ควบคุมงานหรือ ตัวแทนผู้ว่าจ้าง
- วิศวกรผู้รับผิดชอบของ ผู้รับจ้าง ต้องตรวจสอบ แบบใช้งานให้ถูกต้องตามความ
ต้องการใช้งานและการติดตั้งตามข้อแนะนำของผู้ผลิต พร้อมทั้งลงนามรับรองและ
ลงวันที่กำกับบนแบบที่เสนอขออนุมัติทุกแผ่น
- ในกรณีที่ แบบใช้งาน ของ ผู้รับจ้าง แตกต่างไปจากแบบประกอบสัญญา ผู้รับจ้าง
ต้องจัดทำสารบัญรายการที่แตกต่าง และใส่เครื่องหมายแสดงการเปลี่ยนแปลง
กำกับทุกครั้ง พร้อมทั้งลงนามรับรองและลงวันที่ในการแก้ไขครั้งนั้นๆ กำกับ
- ผู้รับจ้าง ต้องศึกษาทำความเข้าใจแบบสถาปัตย์ แบบโครงสร้าง แบบตกแต่งภายใน
และงานระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกัน รวมทั้งตรวจสอบสถานที่ติดตั้งจริง
เพื่อให้การจัดทำแบบใช้งานเป็นไปโดยถูกต้อง และไม่เกิดอุปสรรคกับ ผู้รับจ้าง อื่นๆ
จนเป็นสาเหตุให้กำหนดการงานโครงการต้องล่าช้า
- แบบใช้งานต้องมีขนาด และมาตราส่วนเท่ากับแบบประกอบสัญญา นอกจากแบบ
ขยายเพื่อแสดงรายละเอียดที่ชัดเจน และทำความเข้าใจได้ถูกต้อง ให้ใช้ขนาดและ
มาตราส่วนที่เหมาะสมตามสากลนิยม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ผู้ควบคุมงานหรือ
ตัวแทนผู้ว่าจ้าง
- ผู้ควบคุมงานหรือ ตัวแทนผู้ว่าจ้าง มีอำนาจ และหน้าที่สั่งการให้ ผู้รับจ้าง จัดเตรียม
แบบขยายแสดงการติดตั้งส่วนหนึ่งส่วนใดของงานระบบที่เห็นว่าจำเป็น
- ผู้รับจ้าง ต้องไม่ดำเนินการใดๆ ก่อนที่ แบบใช้งานจะได้รับการอนุมัติจาก ผู้ควบคุม
งานหรื อ ตั ว แทนผู ้ ว ่ า จ้ า งมิ ฉ ะนั ้ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยที ่ อ าจเกิ ด ขึ ้ น ทั ้ ง หมด หากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามแบบใช้งานที่ได้รับอนุมัติ ผู้รับจ้าง จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
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- แบบใช้งานที่ได้รับอนุมัติแล้ว มิได้หมายความว่าเป็นการพ้นความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้าง หาก ผู้ควบคุมงาน หรือ ตัวแทนผู้ว่าจ้าง ตรวจพบข้อผิดพลาดในภายหลัง
ผู้รับจ้าง ต้องดำเนินการแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง
- แบบใช้งานที่ไม่มีรายละเอียดเพียงพอ ผู้ควบคุมงาน หรือ ตัวแทนผู้ว่าจ้าง จะแจ้งให้
ผู้รับจ้าง ทราบ และส่งคืนโดยไม่มีการพิจารณาแต่ประการใด
- แบบใช้งานที่ส่งเสนอขออนุมัติ ต้องเป็นพิมพ์เขียวอย่างน้อย 4 ชุด ภายหลังจาก
ได้รับอนุมัติแล้ว ต้องส่งแบบพิมพ์เขียวให้ ผู้ควบคุมงานหรือ ตัวแทนผู้ว่าจ้าง อีก 5
ชุด เพื่อประทับตรา “FOR CONSTRUCTION”
1.7.5 แบบสร้างจริง (AS-BUILT DRAWINGS)
- ในระหว่างดำเนินการติดตั้ง ผู้รับจ้าง ต้องจัดทำแบบตามที่ติดตั้งจริง แสดงตำแหน่ง
ของเครื่องอุปกรณ์ รวมทั้งการแก้ไขอื่นๆ ที่ปรากฏในงานระหว่างการติดตั้งและต้อง
ส่งให้ วิศวกร
- แบบสร้างจริงต้องมีขนาด และมาตรส่วนเท่ากับแบบประกอบสัญญา นอกจากแบบ
ขยายให้ใช้มาตราส่วนตาม แบบใช้งานที่ได้รับอนุมัติ
1.7.6 หนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อง อุปกรณ์
- หนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อง และอุปกรณ์เป็นเอกสารประกอบการ
ส่งมอบงาน ผู้รับจ้าง ต้องจัดเตรียมเข้าแฟ้มปกแข็งให้เรียบร้อย ส่งมอบให้ ผู้ว่าจ้าง
ในวันส่งมอบงาน
- หนังสือคู่มือจะแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ
ภาคที่ 1 ประกอบด้วยเอกสาร รายละเอียด ข้อมูลของเครื่อง และอุปกรณ์ทั้งหมดที่ได้ยื่น
เสนอ และได้รับการอนุมัติให้ใช้ในโครงการ (SUBMITTAL DATA) ประกอบด้วยแคตตาล็อก
เครื่อง อุปกรณ์แยกเป็นหมวดหมู่ พร้อมทั้งเอกสาร แนะนำวิธีการติดตั้ง ซ่อมบำรุงแนบมา
ด้ ว ย (INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL) รวมทั ้ ง รายชื่ อ
บริษัทผู้แทนจำหน่ายเครื่องและอุปกรณ์
ภาคที่ 2 ประกอบด้วยรายการตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่อง รวมถึงอุปกรณ์แต่ละชนิด
โดย ผู้รับจ้างต้องเข้ามาตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่อง รวมถึงอุปกรณ์ทั้งหมดทุก ระยะ 3
เดือน ภายในปีแรกของการรับประกัน และทุกระยะ 6 เดือน ในปีถัดไป
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มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 7-10
ระบบทีวีวงจรปิด
1.

ความต้องการทั่วไป

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการจัดหาอุปกรณ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิดและอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่แสดง
ไว้ในรายการประกอบแบบและแบบรายละเอียดการก่อสร้าง
1.1 ระบบโทรทัศน์วงจรปิดต้องเป็นระบบภาพสี ชนิด รูปแบบและจำนวนกล้องจับภาพให้เป็นไปตาม
กำหนดในแบบ โดยที่อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ สำหรับระบบต้องมีความเหมาะสมกับจำนวนของ
กล้องจับภาพ
1.2 กล้องวงจรปิดทุกตัวจะต้ องกำหนด หมายเลขกล้อง ให้สอดคล้องกับจำนวนกล้อง และ ชั้นที่
ติดตั้ง ด้วย Label ที่ติดไว้ที่ด้านข้างหรือ ฐานของกล้อง
1.3 ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย จากโรงงานผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ
ตัวแทนเจ้าของผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ เพื่อแสดงถึงศักยภาพของผู้ รับจ้างในการดำเนินงาน
และรับรองคุณภาพสินค้าว่าเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งาน
1.4 เจ้าของโครงการเป็นผู้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับผุ้ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ในการ
ติดตั้งสายสัญญาณมายังตู้ CCTV RACK
2. ข้อกำหนดทางเทคนิค
ในกรณีที่แบบได้กำหนดรูปแบบของอุปกรณ์ในระบบไว้ให้อุปกรณ์เหล่านั้นมีคุณสมบัติทาง
เทคนิคอย่างน้อยตามกำหนดต่อไปนี้ :2.1 กล้องวงจรปิดแบบ IP Bullet Camera Vari-focal Lens ความละเอียดภาพ 2.0 ล้าน
พิกเซล
2.1.1 เซ็นเซอร์รับภาพขนาด 1/2.7” CMOS
2.1.2

ความละเอียดภาพ 30fps ที่ 1920 ×1080 Pixels

2.1.3

ความไวแสง Color: 0.005 Lux และ B/W 0 Lux

2.1.4

มีระบบ Day/Night IR cut filter, IR LEDs ระยะ 60 m.

2.1.5

มีระบบ Image Enhancement BLC, 3D DNR
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2.1.6

ระยะโฟกัส 2.8 to 12 mm: horizontal FOV 94° to 36°, vertical FOV 50° to
20°, diagonal FOV 109° to 42°

2.1.7

รองรับสูงสุด 32 users. แบ่งเป็น 3 ระดับ คือadministrator, operator และ user

2.1.8

ทำงานได้ภายใต้อุณหภูมิ -30 °C to +60 °ความชื้นสัมพัทธ์ไม่น้อยกว่า 95%

2.1.9

มีมาตรฐาน IP67

2.1.10 รองรับ 12 VDC หรือ PoE: 802.3af

2.2 เครื่องบันทึกภาพระบบเครือข่าย (Network Disk Recorder) มีคุณสมบัติดังนี้
2.2.1 จำนวนเชื่อมต่อตัวกล้อง IP camera ได้ 4 Cameras
2.2.2 รองรับกล้องที่ความละเอียดสูงสุด MP
2.2.3 รองรับการบันทึกแบบ H.265+/H.265/H.264+ และ H.264
2.2.4 มี Incoming Bandwidth 50/40 Mbps
2.2.5 มีเอาท์พุตขาออกแบบ HDMI จำนวน 2 ช่อง และรองรับความสะเอียด สูงสุดที่ 4k
จำนวน 1 ช่อง
2.2.6 รองรับ HDD ได้ 1 SATA รองรับสูงสุด 6 TB ต่อลูก
2.2.7 รองรับการเชื่อมต่อ USB 2.0 จำนวน 2 ช่อง และ 3.0 จำนวน 1 ช่อง
2.2.8 รองรับ Two-way audio
2.2.9 รองรับระบบไฟฟ้า AC 100 V - 240 V, 50/60 HZ
2.2.10 ทำงานภายใต้อุณหภูมิ -10 – 55 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ 10%-90%
2.4.1 อุปกรณ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC, CE, UL และ CSA เป็นอย่างน้อย
2.5 อุปกรณ์ Switch 24 PoE 10/100/1000 มีคุณสมบัติดังนี้
2.5.1 มีช่องต่อสัญญาณ(พอร์ต)แบบ 10/100/1000 จำนวนไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต
2.5.2 มีช่องต่อสัญญาณ(พอร์ต) Gigabit Ethernet SFP จำนวนไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต
2.5.3 อุปกรณ์ต้องมีขนาดของ Forwarding Rate ไม่น้อยกว่า 41.66 Mpps
2.5.4 อุปกรณ์ต้องมีขนาดของ Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 56 Gbps
2.5.5 อุปกรณ์ต้องมีขนาดของ MAC Table ไม่น้อยกว่า 16K
2.5.6 สนับสนุนการทำงาน Virtual LAN (VLANs) ตามมาตรฐาน IEEE 802.1Q ได้ 4094
VLANs
2.5.7 สามารถทำ VLAN แบบต่าง ๆ ได้เช่น MAC-based VLAN / Management VLAN /
Guest VLAN / Unauthenticated VLAN เป็นอย่างน้อย
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2.5.8
2.5.9
2.5.10
2.5.11
2.5.12

อุปกรณ์ต้องสามารถทำ Static route (IPv4) ได้อย่างน้อย 512 เส้นทาง
อุปกรณ์ต้องสามารถทำ Link Aggregation ได้ไม่น้อยกว่า 8 กลุ่ม
สามารถทำ Port และ VLAN Mirroring ได้เป็นอย่างน้อย
อุปกรณ์ต้องมี Hardware Queues ไม่น้อยกว่า 8 Queues เพื่อสนับสนุนการทำ QoS
สามารถบริหารจัดการตัวอุปกรณ์ผ่านทาง Web Base configuration (HTTP/HTTPS)
และ Telnet ได้เป็นอย่างน้อย
2.5.13 อุปกรณ์ต้องสนับสนุนการจัดการอุปกรณ์ผ่าน SNMP version 1, 2 และ 3 ได้
2.5.14 อุปกรณ์ต้องรองรับมาตรฐาน IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3ad
และ IEEE802.3x
2.5.15 อุปกรณ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC, CE, UL และ CSA เป็นอย่างน้อย
2.6 ตู้แร็คสำหรับใส่อุปกรณ์ มีข้อกำหนดคุณลักษณะดังนี้
2.6.1 เป็นตู้แร็คประเภทแขวนผนัง ออกแบบมาสำหรับใช้ในงานไฟฟ้าสื่อสาร จำนวนชั้น
เพียงพอต่ออุปกรณ์ที่ใช้งานในโครงการ โดยแบบแขวนผนังมีความกว้างไม่น้อ ยกว่า 60
เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
2.6.2 มีรางไฟฟ้าที่มีเต้ารับไฟฟ้า 220V ไม่น้อยกว่า 6 Outlet สำหรับแบบแขวนผนัง จำนวน
1 ชุด
2.6.3 มีพัดลมระบายอากาศจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว สำหรับแบบแขวนผนัง และจำนวนไม่
น้อยกว่า 1 ตัว หรือตามแบบระบุ
2.6.4 เป็นตู้แร็คที่ผลิตตามมาตรฐาน ISO 9001: 2000
2.7 ระบบสำรองไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง (UPS System) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 KVA มีคุณลักษณะดังนี้
2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.7.6
2.7.7
2.7.8

เครื่องสำรองไฟที่มีขนาด 1000VA/630Watt
แรงดันไฟฟ้าขาเข้าอยู่ในช่วง 165VAC – 280VAC
ความถี่ไฟฟ้าขาเข้าอยู่ในช่วง 50Hz – 60Hz
แรงดันไฟฟ้าขาออกอยู่ที่ 220, 230, 240VAC
ความถี่ไฟฟ้าขาออกอยู่ที่ 50 หรือ 60Hz ± 0.5%
ค่าสูญเสียทางไฟฟ้าขาออก (Rated Power Factor) = 0.9
ชนิดปลั๊กขาออก IEC C13 จำนวน 4 ช่อง
ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า CE,EAC และ RoHS
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2.8 ทีวีขนาด 32 นิ้ว มีคุณสมบัติดังนี้
2.8.1 ระดับความละเอียดแบบ HD เป็นความละเอียดของจอภาพ 1280 x 720 Pixel
2.8.2 แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED
2.8.3 มีช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อ สัญญาณภาพและเสียง
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มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 7-11
รายชื่อผู้ผลิตอุปกรณ์มาตรฐาน
ระบบควบคุมระยะไกล (SCADA)
1 งานระบบควบคุมระยะไกล (SCADA) ให้ตำเนินการดังนี้
ผู้รบั จ้างต้องดำเนินการศึกษา ออกแบบจัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง และจัดการถ่ายทอด
องค์ความรู้พร้อมคู่มือการใช้งานตามโครงการ ติดตั้งระบบควบคุมระยะไกล และแสดงสถานะของเครื่องสูบน้ำ
การทำงานเครื่องสูบน้ำและค่าระดับน้ำในระยะไกล เพื่อเป็นข้อมูลนำมาบริหารจัดการในการควบคุมและ
สั่งการที่บ่อสูบน้ำ สถานีสูบน้ำในพื้นที่ปิดล้อมจุดเสี่ยงน้ำท่วมได้อย่างทันท่วงที โดยใช้ระบบเครือข่ายสื่อสาร
ระบบ 3 G/4 Gในการเชื่อมโยงข้อมูลจากอุปกรณ์การตรวจวัดต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการฯ เชื่อมโยงข้อมูล
มาแสดงผลชั่วคราว (ที่ศูนย์ควบคุมสำนักงานสนาม (ระบุภายหลัง)ระบบตรวจวัดการทำงานเครื่องสูบน้ำ
โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการ ดังนี้
1.1 งานเชื่อมข้อมูลแสดงผลสถานีสูบน้ำ
1.1.1) จัดหาจอแสดงผลขนาด ๒7 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 1 ชุด
1.1.2) งานจัดทำโปรแกรมและ Software สำหรับเชื่อมโยงรวบรวมข้อมูล 1 งาน
1.2งานระบบควบคุมระยะไกล (SCADA)
1.2.1) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมอัติโนมัติ (Central PLC) พร้อมพัฒนาโปรแกรมและทดสอบระบบสั่ง
การรวมถึงระบบสื่อสาร 1 ชุด เรียกข้อมูลระดับน้ำแบบ Real time
1.2.2) จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Master ControlCabinet Cubicles Outdoor
Type) 1 ชุด
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1.2.3) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าและสำรองไฟฟ้า for telemetering 1 ชุด
1.2.4) จัดหา GPRS Modem for WebApp System พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
1.2.5) จัดหา GPRS Modem for CCTV System พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
1.2.6) ค่าบริการ GPRS 60 เดือน
1.2.7) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพ (NVR) 1 ชุด
1.2.8) จัดหาและติดตั้ง Surge Protection ขนาด 135 KA 1 ชุด
1.2.9) จัดหาและติดตั้ง Surge Protection ระบบสัญญาณและสื่อสาร 1 งาน
1.2.10) จัดหาและติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า Uninteruptible Power Supply 1KVA 1 ชุด
1.2.11) งานระบบสายไฟเมนควบคุม พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง ๑ งาน
1.2.12) งานเดินท่อเชื่อมสายระบบไฟฟ้าควบคุมเข้ากับเครื่องสูบน้ำสถานีที่1พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (จำนวน
4 เครื่อง) 1งาน และเครื่องสูบน้ำสถานีที่1พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (จำนวน 3 เครื่อง) 1 งาน
1.2.13) ระบบ สายกราวน์ (Ground) 1 ชุด
1.2.14) จัดหาและติดตั้ง CCTV Dome Camera Type PTZ 1 ชุด
1.2.15) จัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดระดับน้ำ 1 ชุด
1.2.16) งานจัดหาติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำเรดาร์พร้อมเดินท่อเชื่อม
1.2.17) งานเดินท่อเชื่อมสายระบบสัญญาณ CCTV Dome Cemera พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง 1 งาน
1.2.18) สายสื่อสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Communication Link Cable) 1 งาน
1.2.19) งานด้านโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ พร้อมติดตาม ตรวจสอบตั้งค่าระบบที่เกี่ยวข้อง ๑ งาน
1.3 คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ในงาน
1.3.1) อุปกรณ์ระบบควบคุมระยะไกลเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ PROGRAMMABILE LOGIC
CONTROLLER (PLC)
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(1.3.1.1) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถูกออกแบบมาจากสถาปัตยกรรมIndustrial Microbiology โดยสามารถ
ทำงานตามคำสั่งในลักษณะ Programmable และรองรับการควบคุมจากระบบควบคุม, ระบบเว็บเทคโนโลยี
(Web Technology) ได้ อุปกรณ์ PLC ต้องได้รับรองมาตรฐานการทดสอบการใช้งานจากสถาบันUL,CE เป็น
ต้น
(1.3.1.2) อุปกรณ์ระบบควบคุมอัตโนมัติ (PLC) ต้องเป็นแบบ Compactหรือแบบ Modular ก็ได้ และต้องมี
Power Panel ในการควบคุม
(1.3.2) อุปกรณ์ระบบควบคุมอัตโนมัติ (PLC) ต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่านี้
1.3.2.1) Memory RAM ๑๒๘ Mbyte และ Memory cardสามารถขยายได้ถึง 4 <<Gbytes
1.3.2.2) มี Input/Output ที่สามารถถอดแยกจากตัว CPU ได้
1.3.2.3) มี LED สำหรับ CPU เพื่อ บอกสถานะของ CPU
1.3.2.4) มี REAL TIME CLOCK.
1.3.2.5) มี พอร์ตสื่อสาร Ethermet port อย่างน้อย 1 port, USBport อย่างน้อย 2 port,CP1583
Powerlink 1
port และสามารถเพิ่ม port profibus หรือ Modbus ได้
1.3.2.6 มีซอฟแวร์สำเร็จรูปยี่ห้อเดียวกับอุปกรณ์ระบบควบคุมอัตโนมัติ(PLC) ในการพัฒนาเทคโนโลยีบนเว็บ
มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องใช้ ซอฟแวร์อื่น ๆ มาพัฒนา เช่น Visual Basic และอื่น ๆ เป็นต้น
ซอฟแวร์ดังกล่าวต้องสามารถพัฒนาบนมาตรฐานของเว็บได้ 100% (Relying 100% on)
1.4 Surge Protection ขนาด 135 KA
(1.4.1) คุณสมบัติทั่วไป
1.4.1.1) เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตราย อันเนื่องมาจากฟ้าผ่าและไฟกระโชก หรือการเปิด - ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า
กำลัง
ขนาดใหญ่ ซึ่งปนเข้ามาหรือเหนี่ยวนำเข้ามาทางสายไฟฟ้าAC Power Line ที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยนำ
ให้เกิด
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ความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ระบบไฟฟ้าอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในบริเวณที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน
1.4.1.2) ต้องติดตั้งในลักษณะต่อขนานกับสายจ่ายไฟฟ้าของระบบงานได้
1.4.1.3) การติดตั้งชุดอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก (SurgeProtector) จะต้องไม่มีผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้นกับ
อุปกรณ์
ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ต่อใช้งานอยู่ (Load) และที่จะขยายเพิ่มในโอกาสต่อไป
1.4.1.4) ต้องสามารถรับกระแสไฟกระโชกได้ทั้งแบบช่วงสั้น(Transient) และไฟกระโชกแบบช่วงยาว (TOVs)
ได้
1.4.1.5) ชิ้นส่วนภายในที่มีหน้าที่รับ Surge หรือไฟกระโชก เช่นMetal Oxide Varistor (MOV) จะต้องมี ๑
ตัวต่อ ๑ วงจร
ตามขนาดของ Surge Current ที่กำหนดโดยห้ามนำMOV ขนาดเล็กกว่าหลาย ๆ ตัวมาต่อขนานกัน
1.4.1.6) ต้องมีส่วนแสดงสถานการณ์ทำงานของอุปกรณ์ เช่นหลอดไฟแสดงสถานการณ์ต่อกับระบบไฟฟ้าและ
หลอดไฟ
แสดงสภาพการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันว่าทำงานปกติ
หรือผิดปกติ ในกรณีผิดปกติจะต้องมีสัญญาณเสียงเตือนด้วย
1.4.1.7) ต้องมีความสามารถในการตรวจเช็คระบบการทำงานภายในรวมถึงตรวจเช็คในส่วนแสดงสถานะการ
ทำงานของ
อุปกรณ์ด้วยว่าทำงานได้ถูกต้องหรือไม่ เช่น สวิทซ์กด เป็นต้น
1.4.1.8) ต้องมีอุปกรณ์ตรวจนับจำนวนครั้งของไฟกระโชกแบบช่วงยาว(TOVs) ที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าโดยมี
ส่วนแสดงผลการนับเป็นแบบ LED แสดงจำนวนตัวเลขได้ไม่ต่ำกว่า ๓ หลักและจะเริ่มนับกระแสไฟกระโชก
แบบช่วงมีกระแสระหว่าง
4-6 A ที่รูปคลื่น 1 cycleของ 50 Hz ขึ้นไป
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1.4.1.9) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถลดแรงดันอันเนื่องมาจากฟ้าผ่าได้ตามรูปคลื่นมาตรฐาน ANSI/IEEEC 62.411991และ
ANSI/IEEEC 62.41.1-2002
1.4.1.0) กรณีผู้เสนอราคา มิได้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย"ให้แนบหนังสือรับรองการเป็นผู้เสนอราคา
และจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์แทนจากผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย พร้อมกับสำเนาหนังสือแต่งตั้งการเป็นผู้แทนจำหน่าย
จากบริษัทผู้ผลิต และให้ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย
รับรองสำเนาถูกต้อง
1) ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารแคตตาล็อก (Catalog)ต้นฉบับหรือฉบับเผยแพร่ พร้อมทำเครื่องหมายในส่วน
ที่แสดงคุณสมบัติตามคุณลักษณะเฉพาะให้ครบถ้วน
ทุกรายการ มิฉะนั้น สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณา
(2) คุณสมบัติทางเทคนิค
2.1) ใช้กับ Line Voltage หรือแรงดันของระบบไฟฟ้าที่อุปกรณ์จะต่อใช้งานแบบ Single Phase 220 Volt
2.2 ใช้กับ Line Frequency หรือความถี่ของระบบไฟฟ้าแบบ 50 Hz
2.3) มี Leakage Current หรือกระแสรั่วไหลของตัวอุปกรณ์ป้องกันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 mA เมื่อใช้กับ
ไฟฟ้า
กระแสสลับ 220 Volt, 50 Hz
2.4) สามารถรับSurge Current หรือกระแสไฟกระโชกได้ไม่น้อยกว่า 135 KA/Phase ที่รูปคลื่นมาตรฐาน
8/20 µSec
2.5) ต้องมี Clamping Voltage หรือแรงดันไฟฟ้าที่อุปกรณ์ป้องกันเริ่มทำงานหรือเริ่มทำการป้องกันที่ 285
Volt ±
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10% ที่กระแสมากกว่า 100 mA, 50Hz
2.6) ต้องมี Let Through Voltage หรือค่าแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อม Load อันเนื่องมาจากกระแสไฟกระโชก
แบบช่วงยาว (TOVS) โดยมีค่าน้อยกว่า 285 Voltที่ค่ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวอุปกรณ์ป้องกันมากกว่า 10 A,
50 Hz ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 3 วินาที
2.7) ต้องมี Let Through Voltage หรือค่าแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อม Load อันเนื่องมาจากกระแสไฟกระโซก
แบบช่วงสั่น (Transient) ตามรูปคลื่นมาตรฐานANSI/IEEE C62.41-1991และ ANSI/IEEE C
62.41.1-2002 ขนาด 6 kV (1.2/50 µSec) และ 3kA (8/50 µSec.) น้อยกว่า Volt
2.8) ต้องมีจุดต่อแสดงผลระยะไกล (Remote Alarm) โดยเป็นแบบ Free change over contact 250 Volt,
5A
2.9) ต้องมี Response Tine หรือเวลาตอบสนองของอุปกรณ์ป้องกันในการทำงานที่น้อยกว่า 25 nSec.
2.10) ต้องมีระบบกราวด์ (Grounding System) ซึง่ ติดตัง้ อย่างสมบูรณ์โดยวัดค่าความต้านทานระบบได้ไม่
เกิน 5 โอห์ม
1.5) อุปกรณ์ 3G/4G Modem
(1.5.1) คุณสมบัติทั่วไป
1.5.2) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถรองรับ 3G/4G ได้
1.5.3) Product feature ต้องมีสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ติดตั้งโครงการและสามารถใช้งานในการรับ – ส่ง
ข้อมูลได้
1.5.4) Support 3G (HSDPA) และEDGE/GPRS services โดยที่เป็นระบบ FIXED IP SYSTEM
1.5.5) GPRS packet data feature: GPRS Class 10 หรือดีกว่า
1.5.6) มีไฟแสดงสถานะการทำงานไม่น้อยกว่า 6 สถาน
1.5.7) สามารถใช้งานกับระบบได้เป็นอย่างดี
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1.5.8) ได้การรับรองจาก CE หรือ EMC หรือ FCC
1.5.9) ต้องใช้งานได้ดีที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๖๐'C
1.6) เครื่องวัดระดับน้ำแบบ Radar Level Sensor
(1.6.1) เป็นอุปกรณ์เครื่องมือวัดระดับน้ำที่มีความเที่ยงตรงใช้หลักการ
เปรียบเทียบระดับความลึกของน้ำกับการระยะเวลาการสะท้อนคลื่นย่านเรดาร์ที่ผิวน้ำบริเวณตรวจวัดเปลี่ยน
ค่าระดับความลึกของน้ำเป็นค่าสัญญาณไฟฟ้ามาตรฐาน 4 – 20 mA/ 0– 20 ma หรือ 0 -5 VDCเพื่อส่งเป็น
สัญญาณ Output ไปยังส่วนเก็บข้อมูลอื่นที่ใช้งาน ร่วมกันได้อีกด้วยเช่น PLC I/O, RTU I/O,Data Logger
หรือระบบโทรมาตร เป็นต้น ได้รับรองมาตรฐานสากลพร้อมอุปกรณ์ครบชุด สามารถประกอบใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการได้ โดยมีรายละเอียดอันประกอบด้วย อุปกรณ์เครื่องมือวัด มีช่วงการวัด เป็น
มาตรฐานที่ความลึกของน้ำ 0 - 15 เมตร
1.6.2) อุปกรณ์เป็นเครื่องมือที่ใช้กับระบบโทรมาตร อุทกวิทยาโดยเฉพาะ มีอุปกรณ์ประกอบที่มีมาตรฐาน
สอดคล้อง
เหมาะสมกับการทำงานของระบบโทรมาตรอุทกวิทยาสามารถวัดค่าระดับน้ำได้เหมาะสมตามภูมิประเทศและ
สิ่งแวดล้อม โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำสูงสุดและต่ำสุด
1.6.3) ค่าความคลาดเคลื่อนในการตรวจวัด 0.02% ของช่วงที่ทำการตรวจวัด (Full Scale)
1.6.4) สามารถทำงานที่ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม -40 ถึง 80 องศาเซลเซียส
1.6.5) สัญญาณ Output เป็นสัญญาณไฟฟ้า 4-20 mA
1.6.6) สามารถต่อชุดจ่ายไฟฟ้าภายนอกที่ระดับ แรงดัน 12 - 35 VDC
1.6.7) สายสัญญาณ (Stgnal Cable) ใช้ได้ยาวมากกว่า 30 เมตร
1.7) Power Supply อุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าและสำรองไฟฟ้า for telemetering
1.7.1) อุปกรณ์ DC Power Supply ที่เสนอจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO9001 และ
ISO14001
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1.7.2) ชุดจ่ายไฟกระแสตรงต้องสามารถติดตั้งบน DIN Rail ได้
(1.7.2.1) คุณสมบัติทางเทคนิค
1.7.2.2) Input Characteristics:
1.7.2.3) Input voltage Range : 130 - 275 Vac, 50Hz
1.7.2.4) Input Maximum current ไม่เกิน 0.6 A ที่ 230 VAC
1.7.2.5) Power Factor : ไม่น้อยกว่า 0.95 @70% Load
1.7.2.6) Protection : Varistor transient protection
1.7.2.7) fuse in both line
1.7.2.8) Shutdown above moo VAC/DC
1.7.2.9) Output Characteristics :
1.7.2.10) Output Voltage to Equipment : 24VDC nominal
1.7.2.11) voltage Range : 21.5 -30.๐ VDC
1.7.2.12) Output current : 10A @12VDC
1.7.2.13) Efficiency สูงสุดไม่น้อยกว่า 92%
1.7.2.14) มี Alarm dry contact
1.7.2.15) การระบายความร้อนของ Rectifier Module เป็นแบบ Convection
1.7.2.16) Operating Temperature : สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ ๖๕ Cหรือดีกว่า
1.7.12.17) ได้รับมาตรฐานดังต่อไปนี้
-Electrical safety : UL 60950-1และ EN 60950-1
-EMC : ETSI EN 300386 และ EN 61000-6-1
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มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 7-12
ระบบเครื่องวัดน้ำฝน
1.

ความต้องการทั่วไป

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครื่องวัดน้ำฝนและเครื่องบันทึกข้อมูล และส่ง
สัญญาณทางไกลเข้าระบบ Scada ติดตั้งที่สถาณีสูบน้ำ 2 ที่ อื่น ๆ ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในรายการ
ประกอบแบบและแบบรายละเอียดการก่อสร้าง
1.1 ระบบเครื่องวัดน้ำฝนต้องเป็นอุปกรณ์สำหรับคำนวณปริมาณน้ำฝน และบันทึกข้อมูลของปริมาณ
น้ำฝนในพื้นที่ เพื่อสำหรับนำข้อมูลมาวิเคราะห์
1.2 ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย จากโรงงานผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ
ตัวแทนเจ้าของผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ เพื่อแสดงถึงศักยภาพของผู้รับจ้างในการดำเนินงาน
และรับรองคุณภาพสินค้าว่าเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งาน
2. ข้อกำหนดทางเทคนิค
ในกรณีที่แบบได้กำหนดรูปแบบของอุปกรณ์ในระบบไว้ให้อุปกรณ์เหล่านั้นมีคุณสมบัติทาง
เทคนิคอย่างน้อยตามกำหนดต่อไปนี้ :2.1 เครื่องวัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ
2.1.1 ช่วงการวัดปริมาณน้ำฝนที่ 0 ถึง 999 มิลลิเมตร Temperature rang 0-65องศาC
2.1.2

การแสดงผลข้อมูลปริมาณน้ำฝนภาย 1 ชั่วโมง, 24 ชั่วโมง, 1 สัปดาห์ และทั้งหมด

2.1.3

ตัวเซนเซอร์และอุปกรณ์รับน้ำฝนทำจากสแตนเลสสตีล SS 304

2.1.4

รองรับการเชื่อมต่อกับ เครื่องบันทึกข้อมูล(Event Recorder) และระบบส่งทางไกล
(Scada) 1 Pad of 7day chart (55sheet/Pad)

2.1.5

มีหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล (Digital Rainfall Indicator With Alarm)

2.1.6

การแสดงผล 0.5 mm. of Rainfall, Equivalent to One pulse

2.1.7

ความคลาดเคลื่อน บวก-ลบ 0.5 mm. (น้อยกว่า 20 mm. of Rainfall)

2.1.8

Contact Capacity 1 ADC, 200 VDC max
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2.1.9

Power Supply 12 หรือ 24DC Volt โดยแปลงไฟฟ้าจาก 230 Volt AC หรือ 400
Volt AC
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รายชื่อผู้ผลิตอุปกรณ์มาตรฐาน
VENDOR LIST
1.

วัตถุประสงค์
1.1. รายละเอียดในหมวดนี้ได้แจ้งถึงรายชื่อผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆสำหรับ
โครงการนี้ ที่ถือว่าได้รับการยอมรับ ทั้งนี้คุณสมบัติของอุปกรณ์นั้น ๆ ต้องไม่ขัดต่อรายละเอียด
เฉพาะที่กำหนดไว้ การเสนอผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากชื่อที่ให้ไว้นี้ ผู้รับจ้างต้องแสดงเอกสาร
รายละเอียด และหลักฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอ เพื่อการพิจารณาอนุมัติให้ใช้งานโดยมีคุณภาพ
เทียบเท่า

2.

รายชื่อผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ของวัสดุและอุปกรณ์
ลำดับที่
1

รายการผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้ผลิต

MAIN EQUIPMENT
1.1.1 LOW VOLTAGE
CIRCUIT BREAKER &
MAGNETIC CONTACTOR

o FEDERAL
o MOELLER
o SCHNEIDER
o ABB
o SIEMENS

1.1.2 LV MAIN AND
DISTRIBUTION BOARD

o TIC
o ESI
o ASEFA
o AVATAR ELECTRIC

1.1.3 Protective Relay
Metering and associated
equipments

o MITSUBISHI
o CROMPTON
o SIEMENS
o SCHNEIDER

1.1.4 Transformer
(Oil Immersed Type)

o EKARAT
o CHAROENCHAI
o TIRATHAI
o THAI TRAFO
o QTC. TRANSFORMER
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o CATERPILLAR
o CUMMINS
o HIMOINSA
o BULL POWER
o KOHLER
o FIREMAN
o FG WILSON
o STAC
o AGG

1.1.6 Panelboard

o SCHNEIDER
o SIEMENS
o MOELLER
o FEDERAL
o ABB

1.1.7 ATS

o ABB
o EATON
o RUSSEL ELECTRIC
o KOHLER

1.1.8 Power Capacitor
Power Factor Controller

o FRANKE
o SIEMENS
o ABB

1.1.9 Current and
Voltage Transformer

o CIRCUTOR
o MITSUBISHI
o CROMPTON
o CELSA

1.1.10 LV. SURGE

o EATON
o MCG
o SCHNEIDER
o HAKEL
o PHOENIX CONTACT
o ISKRA

1.1.11 Digital Meter

o E-POWER
o CIRCUTOR
o JANITZA
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o SCHNEIDER
o ABB
o LOVATO
o SOCOMEC

1.1.12 UPS

o MGE/APC
o SOCOMEC
o BLUE LINE
o ELTEK VALERE
o GAMATROMC

1.1.13 BATTERY/BATTERY
CHARGER

o EXIDE
o CHLORIDE
o NIFE/SAFT
o YUASA
o GE

1.1.14 Power Outlet

o LEGRAND
o SCHNEIDER
o HACO

1.1.14 Sott Start

o EMERSON
o SCHNEIDER
o ABB

1.2

Lighting
1.2.1 Switch and Outlet

o BTICINO
o PANASONIC
o SCHNEIDER
o HACO

1.2.2 Luminaire

o PHILIPS
o X-TRA BRIGHT
o SYLVANIA
o L&E
o DELIGHT
o LIGHTENNA

1.2.3 Lamps

o GE
o OSRAM
o PHILIPS
o EVE
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o TOSHIBA
o PANASONIO
o SYLVANIA
o LETISE

1.2.4 LED LAMP

o PHILIPS
o LG
o OSRAM

1.2.5 ELECTRONIC
BALLAST

o ECONO-WATD
o OSRAM
o DYNO-ELECTRIC
o PHILIPS

1.2.6 Emergency Light

o OLYMPIA
o LEGRAND
o CEE
o SUNNY
o L&E

1.3

1.3.CCTV System

o Pelco
o Bosch
o Panasonic
o Hikvision

1.4

COMPUTER NETWORK &
EQUIPMENT

AMP-TYCO
o LINK
o
o
o

1.5

GROUND SYSTEM

SYSTIMAX-COMMSOPE

CISCO

o KUMWELL
o CADWELD-ERICO
o THERMOWELD
o GUNKUL

2
2.1

CABLE, CONDUITS AND ACCESSORIES
Cable Tray, Cable Ladder,
Wireway
o SCI ELECTRIC
MANUFACTURER
o SIAM METAL WORKS
INDUSTRIES (SMC)
o TIC MANUFACTURING
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o ASEFA
o

2.2

Conduit

UI

o Panasonic
o TAS
o RSI
o DAIWA
o UI

2.3

Non-Metallic Conduit

o HACO
o CLIPSAL
o NPI
o F&G

2.4

Cable

o PHELPS DODGE
o YAZAKI
o MCI DRAKA
o BANGKOK CABLE
o CTW CABLE

2.7

Computer Cable

o DATWYLER
o AVAYA
o AMP-TYCO
o LINK
o SYSTIMAX-COMMSCOPE
o BTICINO
o CAE
o KRONE
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มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 7-2
หม้อแปลงไฟฟ้า OIL TYPE TRANSFORMER
1. ความต้องการทั่วไป
ข้อกำหนดนี้ได้กำหนดถึงความต้องการด้านคุณภาพ สมรรถนะ ตลอดจนการติดตั้งและทดสอบหม้อแปลง
ไฟฟ้ากำลัง (Power Transformer) ซึ่งเป็นแบบน้ำมัน (Oil Type) พร้อมติดตั้ง Cable Box ซึ่งมีขนาด
และจำนวนที่ต้องการครบถ้วนตามกำหนดในแบบ โดยจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและทดสอบตาม
มาตรฐาน IEC 60076 และได้รับการรับรอง (Approved) จากทางการไฟฟ้าในพื้นที่
2. พิกัดทั่วไปของหม้อแปลง
1.1 คุณสมบัติทางไฟฟ้า
ต้องมีคุณสมบัติและลักษณะสำคัญตามค่าที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้
(1) ชนิด
: OIL IMMERSE, OUTDOOR TYPE
(2) ชนิดของการระบายความร้อน
: ONAN
(3) จำนวนเฟส
: 3
(4) RATED FREQUENCY
: 50 HZ
(5) RATED VOLTAGE
- ด้านแรงสูง
: 22 KV DELTA
- ด้านแรงต่ำ
: 400/230 V GROUNDED WYE
(6) VECTOR GROUP
: Dyn11
(7) TAP CHANGER
: OFF-LOAD TAP CHANGER+/-2 x 2.5 %
OF PRIMARY VOLTAGE
(8) TOTAL LOSSES
: ไม่เกินกว่า 1.5 % ของ FULL CAPACITY
ที่ POWER FACTOR เท่ากับ 1.0
(9) IMPEDANCE VOLTAGE
: 6%
(10) ชนิดของขดลวด
- ด้านแรงสูง
: COPPER COIL
- ด้านแรงต่ำ
: COPPER COIL
(11) AVERAGE TEMPERATURE RISE.- ในขดลวดเมื่อจ่าย
: ไม่เกิน 65๐ C
CONTINUOUS RATED KVA
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- AT TOP OIL
: ไม่เกิน 60๐ C
(12) AUDIBLE SOUND LEVELS
: ไม่เกิน 60 dB ที่ระยะ 1 ม.
1.2 โครงสร้าง
1.2.1 ตัวถังที่ทำจากเหล็กที่ประกอบขึ้นเป็นรูปแล้ว สามารถกันการรั่วซึมของฉนวนน้ำมันได้ ที่
ตัวถังจะต้องมีหูหิ้วเพื่อใช้ในการยกขึ้นประกอบติดตั้ง และเมื่อประกอบเสร็จแล้วทุกพื้นผิว
ของตั ว ถั ง จะต้ อ งได้ ร ั บ การทำความสะอาดอย่ า งทั ่ ว ถึ ง ด้ ว ยวิ ธ ี ผ ่ า นทราย ( SAND
BLASTING) แล้ ว ทาสี ก ั น สนิ ม 1 ครั ้ ง หลั ง จากนั ้ น ทาด้ ว ยสี จ ริ ง ชนิ ด WEATHER
RESISTANT ก่อนการทาสีพื้นผิวภายในของตัวถัง และจะต้องทาสีด้วยสีทนต่อการทำลาย
ของฉนวนน้ำมันและพื้นผิวภายนอกของตัวถังจะต้องทาสีรองพื้นก่อนแล้วทาทับด้วยสีที่
เป็น WEATHER-RESISTANT COATS
1.2.2 โครงสร้างของถังเป็นแบบ CORRUGATED TYPE (HERMETICAL SEALED) เพื่อให้เกิด
การระบายความร้อนด้วยวิธี NATURAL AIR-COOLED ได้ โดยไม่ต้องมี CONSERVATOR
TANK
1.2.3 แกนของหม้อแปลงจะต้องทำจากเหล็กซิลิกอนที่มีคุณภาพสูง ไม่เสื่อมสภาพและมีค่า
PERMEABILITY สูง แกนของหม้อแปลงประกอบด้ว ย เหล็กซิลิ กอน แผ่นบางที่ตัด ได้
รูปร่าง โดยมีขอบรอยตัดที่เรียบและต้องจัดเรียงแผ่นเหล็กให้เหลื่อมกัน (STEP-UP) แกน
ของหม้อแปลงจะต้องจับยึดเข้าด้วยกันให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อที่รองรับขดลวดไม่ให้เคลื่อน
ออกจากตำแหน่งที่ได้จัดวางไว้ เมื่อทำการขนส่งและเพื่อเป็นการลดเสียงสั่นที่ เกิดขึ้นจาก
การใช้งาน
1.2.4 ขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องได้รับการออกแบบอย่างดี ขดลวดได้รับการพันและ
รองรับอย่างเหมาะสม ที่ทำให้มีช่องทางการไหลเวียนของฉนวนน้ำมัน นอกจากนี้ การพัน
จะต้องมีรูปร่างและการรองรับที่ยอมให้มีการขยายหรือหดตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิ โดยไม่ทำให้ฉนวนที่หุ้มไว้มีความเสียหายแต่ทั้งนี้จะต้องมีความมั่นคงที่ไม่ทำให้
เกิดการขยับเขยื้อนที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธีระหว่างขดลวดและแกนเหล็กจะต้องมี
ฉนวนกั ้ น ที ่ เ หมาะสมปลาย ขดลวดจะต้ อ งมี ก ารฉนวนเป็ น พิ เ ศษที ่ ส ามารถทนต่ อ
ABNORMAL LINE DISTURBANCES ได้ การประกอบแกนเหล็ ก และขดลวดลงในถั ง
จะต้องกระทำแบบสุญญากาศที่แห้ง และ IMPREGNATED AND IMMERSED IN DRY
OIL อย่างทันที
1.2.5 BUSHINGS ของหม้อแปลงไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ส่วนของ BUSHING
ที่เป็น PORCELAIN จะต้องเป็นชิ้นเดียวกันตลอด BUSHINGS ที่ระดับแรงดันเดียวกัน
สามารถเปลี ่ ย นแทนกั น ได้ สำหรั บ BUSHINGS ด้ า นแรงสู ง จะต้ อ งมี FULL WAVE
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IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE หรือ BIL ที่ไม่ต่ำกว่า 125 kV สำหรับระบบแรงดัน
22 kV
1.2.6 ฉนวนน้ำมันหม้อแปลงเป็น PURE MINERAL OIL ที่ผ่านการกลั่นกรอง และก่อนการ
บรรจุลงถังหม้อแปลงด้วยวิธีสุญญากาศ จะต้องมีค่า DIELECTRIC STRENGTH ไม่ต่ำกว่า
35 kV โดยวิธีทดสอบตามมาตรฐานฉบับล่าสุดของ ASTM D877 หรือมาตรฐานเทียบเท่า
และค่า DIELECTRIC STRENGTH ของฉนวนน้ำมันที่บรรจุลงในหม้อแปลงที่ผลิต ใหม่
จะต้องมีค่าไม่ต่ำกว่า 27 kV เมื่อวัดโดยวิธีตามมาตรฐานฉบับล่าสุดของ ANSI ที่เกี่ยวกับ
วิธีการทดสอบมาตรฐานของฉนวนน้ำมัน
1.2.7 ขั้วต่อสายของหม้อแปลงไฟฟ้าทางด้านแรงสูงที่เป็น BUSHINGS แรงสูงจะต้องมีตัวต่อ
สาย (CONNECTORS) เป็น SOLDERLESS CLAMP TYPE สำหรับการเข้าสายไฟฟ้า ที่
ตัวนำเป็นอลูมิเนียมหรือทองแดงได้ ส่วนทางด้านแรงต่ำที่เป็น BUSHINGS แรงต่ำ จะต้อง
มีตัว ต่อสายเป็น SOLDERLESS CLAMP TYPE FOR HIGH CONDUCTIVITY BRONZE
AND HOT-TIN DIPPED สำหรับการเข้าสายไฟฟ้าที่ตัวนำเป็นอลูมิเนียมหรือทองแดงได้
ที่ตัวต่อสายจะต้องสลักเกลียวนั ต แหวนรอง และแหวนรองแบบ LOCK ได้ โดยที่ทำจาก
CARBON STEEL, NIGEL หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า
1.3 อุปกรณ์ประกอบ หม้อแปลงไฟฟ้าแต่ล ะลูกที่นำมาใช้งานในโครงการฯ จะต้องประกอบด้ว ย
อุปกรณ์ ดังนี้
(1) ARCING HORNS ชนิดกันสนิม
(2) TAP CHANGER
(3) THERMOMETER POCKET สำหรับแสดงค่าอุณหภูมิจริงที่สูงสุด (HOTTEST OIL) โดยมี
ระดับสัญญาณ 2 จุด (ALARM AND TRIP) ซึ่งสามารถปรับค่าได้
(4) PRESSURE RELIEF WITH CONTACT ทำหน้าที่ตรวจจับความผิดปกติภายในถังหม้อแปลง
เมื่อเกิดความดันสูง โดยมีระดับสัญญาณ 2 ชุด (ALARM AND TRIP)
(5) PRESSURE RELIEF สำหรับระบายความดันสูงที่เกิดภายในหม้อแปลง เพื่อป้องกันหม้อแปลง
ระเบิด
(6) แผ่นป้ายพร้อมไดอะแกรมแสดงการต่อวงจร
(7) วาล์วระบายน้ำมันและเพื่อการชักตัวอย่างทดสอบ
(8) LIFTING LUGS
(9) ขั้วต่อลงดิน
(10) เกจวัดระดับน้ำมัน
(11) LIFTING EYES
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(12) OIL CHECK VALVE
3. การติดตั้ง
3.1 ให้ติดตั้งตามตำแหน่งที่ระบุในแบบ หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม โดยความเห็นชอบ
จากผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อระเบียบของการไฟฟ้าฯ
3.2 ให้ ยึ ด Housing ของหม้ อ แปลงติ ด กั บ พื้ น คอนกรี ต ด้ ว ย Expansion Bolt อย่ า งแน่ น หนา
และอย่างน้อยทั้ง 4 มุม ภายในลานหม้อแปลง
4. การตรวจและทดสอบ
4.1 การทดสอบ ต้องผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน IEC สำเร็จจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง หม้อแปลง
ไฟฟ้าจะต้องผ่านการทดสอบ ROUTINE TEST
4.1.1 ROUTINE TESTS
หม้อแปลงไฟฟ้าที่จะนำมาติดตั้งใช้งานในโครงการฯ จะต้องผ่านการทดสอบตามที่จะ
กล่าวถึงพร้อมกับการรับรองผลจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ROUTINE TESTS
ประกอบด้วย
- การวัดค่าความต้านทานของขดลวดทั้งทางด้านแรงสูงและแรงต่ำ
- การวัดค่าความต้านทานของฉนวน
- APPLIED POTENTIAL TEST
- INDUCED POTENTIAL TEST
- RATIO TESTS ON THE RATED VOLTAGE CONNECTIONS AND ON ALL TAP
CONNECTION
- POLARITY AND PHASE-RELATION TESTS
- NO-LOAD LOSS TEST AT RATED VOLTAGE
- FULL-LOAD LOSS TEST AT RATED VOLTAGE
4.1.2 ต้องผ่านการตรวจทดสอบ หรือได้รับการรับรองให้ใช้ได้จากการไฟฟ้าฯ
4.1.3

ต้องตรวจทดสอบหลังการติดตั้งในสถานที่ใช้งานเรียบร้อยดังนี้
ก.
วัดค่าความต้านทานของฉนวนต่างๆ อย่างครบถ้วน
ข.
ตรวจทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ
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มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 7-3
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
1. ความต้องการทั่วไป
1.1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generating set) เป็นแบบที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นต้นกำลัง ซึ่งให้กำลังไฟฟ้า
แบบ Standby Rating โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า ตามที่ระบุในแบบ ที่เพาเวอร์แฟกเตอร์ 0.8 Lagging,
400/230 โวลท์, 3 เฟส 4 สาย, 50 Hz, ที่ความเร็วรอบ 1500 รอบต่อนาที ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศยุโรป และมีจำหน่ายแพร่หลายในประเทศไทย ผู้ผลิตเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ผู้เดียวในประเทศไทย โดยมี
เอกสารรับรองตัวแทนจำหน่ายเครื่องยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาแสดงในวันเสนอราคาเอกสาร
รับรองนี้ถือเป็นสาระสำคั ญในการพิจารณาเพราะเหตุผลในการบริการดูแลเครื่องและเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนหรือค้างสต๊อก เป็นรุ่นล่าสุดที่ผลิต
ใช้ในปัจจุบัน
1.2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องสามารถรับโหลดได้ไม่น้อยกว่ากำลังที่ระบุ ในครั้งเดียว (Step Load 100%)
โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของแรงดันและความถี่ พร้อมทั้งต้องแนบรายการคำนวณโหลดใช้งานให้
สอดคล้องกับรุ่นที่เสนอเพื่อป้องกันการผิดพลาดจากการเสนอราคา
1.3 เครื่องยนต์ ชุดผลิตไฟฟ้า และหม้อน้ำ ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน ซึ่งทำด้วยเหล็กหนาเชื่อมเข้าด้วยกัน
พร้อมไสหน้าเรียบให้อยู่ในระดับเดียวกันตลอด ตัวเครื่องยนต์กับชุดผลิตไฟฟ้าต่อด้วย Flexible
Coupling Adaptor เพื่อให้เป็นยูนิตเดียวกัน โดยต้องเป็นรุ่นที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดจากโรงงาน
ผู้ผลิตในประเทศยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา หรือโรงงานภายใต้การรับรองของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และ
ได้รับมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001
1.4. เครื่องยนต์ ชุดผลิตไฟฟ้า และแผงควบคุม ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันเพื่อความ
สะดวกในการจัดหาอะไหล่พร้อมการบริการหลังการขาย
1.5. ตู้ครอบชนิดเก็บเสียงต้องสามารถเก็บเสียงให้ได้ไม่เกิน 85 dBA ในระยะ 1 เมตร โดยวัดห่างจากผนัง
ของตู้ครอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
1.6. ผู้เสนอชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องให้ข้อมูลสำหรับการพิจารณาอย่างน้อยดังนี้
1.6.1 รายละเอียดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้ระบุพิกัดกำลังของเครื่องชุดที่เสนอด้วยคำบรรยาย
รวมถึงเครื่องหลายแบบรวมกัน ให้ชี้เฉพาะถึงเครื่องแบบที่เสนอให้ชัดเจน
6.2 ตารางแสดงข้อมูลของเครื่องยนต์ ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
- ชื่อเครื่องยนต์ และประเทศผู้ผลิต
- จำนวนกระบอกสูบ
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- ขนาดของกระบอกสูบ (มม)
- ช่วงชัก (มม)
- ปริมาตรของเครื่องยนต์ (ลบ.ซม)
- BMEP at Rated kW Output
- ชื่อผู้ผลิตชนิดของ Generator และประเทศผู้ผลิต
- พิกัดกำลัง (KVA) ของ Generator
- ชนิดของ Exciter
2. เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine)
2.1 เครื่องยนต์ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบขึ้นภายใต้
เจ้าของผลิ ตภั ณ ฑ์ เครื ่ องกำเนิด ไฟฟ้า โดยสามารถประกอบในโรงงานภายใต้ ก ารดู แล (Under
license) โดยมีเอกสารยืนยันและต้องเป็นเครื่องยนต์แบบ 4 จังหวะ มี Turbocharged เป็นตัวอั ด
อากาศเข้าห้องเผาใหม่ และมีระบบระบายความร้อนเป็นแบบ turbo charged and after cooled
และสามารถใช้กับน้ำมันดีเซลได้ ตามมาตรฐาน ISO3046, BS5514
2.2 แรงม้าของเครื่องยนต์ต้องเพียงพอต่อการขับเคลื่อนชุด Generator ที่สถานที่ติดตั้งและอุณหภูมิ
โดยรอบตามที่กำหนดโดยต้ องส่ง Curve แสดงลักษณะการทำงาน หรือขนาดกำลังพิกัด จากผู้ผลิต
เครื่องยนต์มาด้วย
2.3 ระบบควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์ (Governor) แบบ Electronic ชนิด Isochronous Operation
ติดตั้งมากับชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งสามารถควบ คุมความเร็วรอบให้มีความคลาดเคลื่อนได้ไม่
เกิน +/- 1 % ที่สภาวะ Noload ถึง Full Load ตามมาตรฐาน ISO 8528
2.4 ระบบเชื้อเพลิง ในระบบต้องมีเครื่องกรองน้ำมันแบบเปลี่ยนไส้ได้ ติดตั้งตามตำแหน่งที่เข้าบำรุงรักษา
ได้สะดวก และสามารถสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงที่เต็มพิกัดโหลด
2.5. ในระบบหล่อลื่นต้องมีเครื่องกรองน้ำมันหล่อลื่นติดตั้งไว้ในที่ ๆ บำรุงรักษาได้สะดวก เครื่องกรองต้อง
มี Bypassทำงานด้วยสปริงเพื่อให้น้ำมันหล่อลื่นไหลผ่านได้ ถ้าไส้กรองตัน
2.6 การกรองอากาศต้องมีไส้กรองอากาศที่จะใช้กับเครื่องยนต์อย่างน้อย 1 ชุด ไส้กรองอากาศอาจจะเป็น
แบบแห้งหรือแบบมีน้ำมัน (Oil Bath) ก็ได้
2.7. ระบบสำหรับติดเครื่องยนต์ต้องเป็นแบบทำงานได้ทั้งโดยอัตโนมัติและ Manual โดยใช้แบตเตอรี่ขนาด
12 หรือ 24 โวลต์
2.8. แบตเตอรี่และระบบประจุไฟให้แบตเตอรี่
2.8.1 แบตเตอรี่ให้ใช้แบบ Lead-Acid ขนาด 12 โวลต์ เป็นแบบที่จัดหาในประเทศไทยได้
แบตเตอรี่ต้องมีความจุพอที่จะใช้ติดเครื่องยนต์ได้อย่างน้อย 3 ครั้ง โดยสามารถสตาร์ทแต่
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ละครั้งใช้เวลาไม่น้อยกว่า 10 วินาที และหยุดพัก 10 วินาที โดยไม่ต้องประจุไฟใหม่ และ
พร้อมกันนั้นยังสามารถใช้งานได้กับระบบอัตโนมัติ ระบบควบคุม ระบบเตือน และ/หรือ
ระบบอื่น ๆ
2.8.2 ระบบประจุไฟให้แบตเตอรี่ ต้องเป็นระบบอัตโนมัติ ใช้วงจร Solid State ประจุไฟด้วย
แรงดันคงที่สามารถประจุไฟให้แบตเตอรี่ได้เต็มโดยเร็ว ตามสมควรแต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ระบบประจุไฟให้แบตเตอรี่ต้องเป็นแบบใช้ไฟ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิร์ตซ์ และต้องมี
ฟิวส์ติดตั้งมาด้วย
2.9 เครื่องวัดประจำเครื่องยนต์ ที่แผงควบคุมของเครื่องยนต์ต้องมีเครื่องวัดอย่างน้อย ดังนี้
2.9.1 เครื่องวัดอุณหภูมิน้ำ
2.9.2 เครื่องวัดแรงดันของน้ำมันหล่อลื่น
2.9.3 เครื่องวัดรอบของเครื่องยนต์
2.9.4 เครื่องวัดแรงดันของแบตเตอรี่ช่วงเริ่มเดินเครื่องยนต์
2.9.5 นาฬิกาจับเวลาแสดงเวลารวม ที่เครื่องยนต์ทำงาน
10. ระบบระบายความร้อน จะต้องมีระบบระบายความร้อนจัดมาพร้อมเสร็จกับเครื่องยนต์ โดยมีขนาด
พอที่จะไม่ทำให้เครื่องยนต์ร้อนเกินกำหนดในขณะทำงาน และจ่ายไฟเต็มที่ตามพิกัดในสถานที่ตั้ง
และอุณหภูมิโดยรอบตามที่ระบุสำหรับเครื่องยนต์นั้น ๆ ในกรณีที่ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
หม้อน้ำและพัดลมอาจจะเป็นแบบที่ติดอยู่กับเครื่อง และให้ผู้เสนอเครื่องยนต์กำหนดหรือแนะนำ
น้ำยาที่ใช้เติมในน้ำระบายความร้อน เพื่อกันการผุกร่อนมาด้วย
11. แผงควบคุมเครื่องยนต์จะต้องมีระบบอัตโนมัติ โดยมีไฟเตือนที่แผงควบคุมเครื่องในกรณีต่าง ๆ ดังนี้
12.1 เครื่องควบคุมดับเครื่องยนต์ในกรณีแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำ
12.2 เครื่องควบคุมดับเครื่องยนต์ในกรณีอุณหภูมิของน้ำสูงเกิน
12.3 เครื่องควบคุมดับเครื่องยนต์ในกรณีความเร็วรอบของเครื่องยนต์สูงเกิน
12.4 เครื่องควบคุมดับเครื่องยนต์ในกรณีระบบ Overcrank
12.5 เครื่องควบคุมเตือนในกรณีแบตเตอรี่อ่อน
12. ฐานเครื่องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองต้องมีฐานเป็นโครงเหล็ก เหมาะที่จะติดตั้งบนฐานคอนกรีต
และต้องมีที่รองป้องกันการสั่นสะเทือนแบบยางหรือสปริงตามมาตรฐานผู้ผลิตสำหรับรองรั บแท่น
เครื่อง
3.ชุดผลิตไฟฟ้า (Alternator)
3.1 ชุดผลิตไฟฟ้าเป็นแบบไม่มีแปรงถ่าน (Brushless) โครงสร้างตามมาตรฐาน NEMA และต่อตรงเข้ากับ
เครื่องยนต์โดยผ่าน Flexible Laminate Steel Disk ออกแบบให้ระบายความร้อนด้วยพัดลมซึ่งติด

บริษัท โพธิศริ ินทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์ จำกัด
CB001/P1

หน้า 7-2-3

โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

3.2
3.3

3.4
3.5

บนแกนเดียวกันกับโรเตอร์ และต้องมีพิกัดกำลังตามที่ระบุเป็นเครื่องจ่ายไฟระบบ 380/220 โวลต์
(หรือ 400/230 โวลต์) 3 เฟส 4 สาย
ฉนวนที่ใช้ใน Stator และ Rotor ให้ใช้ Class H
การควบคุมแรงดัน (Voltage Regulator) ใช้ระบบ Automatic Voltage Regulator แบบ Digital
Control โดยสามารถควบคุมแรงดันจากไม่มีโหลดจนเต็มพิกัดโหลด แรงดันที่เปลี่ยนแปลงต้องไม่เกิน
+/- 1%
ระบบ Exciter เป็นแบบ PMG หรือ Self-Excited โดยมีเรกติไฟเออร์ทำการแปลงไฟกระแสสลับเป็น
ไฟกระแสตรง ซึ่งติดตั้งอยู่บนแกนเดียวกันกับโรเตอร์
มีระบบควบคุมและป้องกัน ตรวจจับการเกิดการผิดปกติภายใน Alternator (AmpSentry) เช่น การ
เกิดกระแสเกินภายในตัวเองของ Alternator ระบบควบคุมและป้องกันนี้จะตัดการผลิตกระแสก่อนถึง
จุดที่จะทำให้ Alternator เสียหาย

4. อุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์ประกอบ
4.1 แผงควบคุมของ Generator เป็นผลิตภันฑ์เดียวกับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องเป็นแบบติดผนังหรือ
ติดตั้งกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า แผงควบคุม
ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์และเครื่องวัดตามที่ระบุไว้ เช่น เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
และเครื่องวัดความถี่ เป็นต้น ในแผงควบคุมนี้ให้รวมชุดของวงจรที่ใช้ในการติดเครื่องเข้าไว้ด้วย แผง
ควบคุมสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินชนิด Microprocessor based 128 x 128 pixels graphic
LED backlight LCD หรื อ ตามมาตรฐานผู ้ผ ลิ ต เป็ น ผลิ ตภัณ ฑ์ ข องผู ้ผ ลิ ตชุ ด เครื่ อ งกำเนิด ไฟฟ้า
สามารถแสดงผลได้ทั้งส่วนของเครื่องยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และได้ตามมาตรฐาน UL, NFPA,
ISO, IEC Mil Std., CE หรือ CSA standards ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์อย่างน้อยดังนี้
• ระบบควบคุมเครื่องยนต์
- Starting battery voltage
- Engine speed
- Water temperature
- Oil pressure
- Hours run
• ส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- Generator Set Output Current
- Generator Set Output Voltage(L-L,L-N)
- KW,KVA,Kvar meter
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- Run–Off–Auto Switch
ตู้ควบคุม จะต้องมีระบบอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของเครื่องยนต์ และ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า วงจรควบคุมต้องมีสัญญาณเตือนที่แผงควบคุม เพื่อดับเครื่องยนต์ขณะ
เกิดข้อบกพร่องในกรณีต่างๆ ดังนี้
• ส่วนของเครื่องยนต์
- Overspeed(Shutdown)
- Low oil pressure(Warning / Shutdown)
- High engine coolant temperature (Warning/Shutdown)
- Low coolant temperature (Warning)
- Failure to Crank(Shutdown)
- Emergency Stop(Shutdown)
- Low/High Battery Voltage(Warning)
- Battery Alternator Charger Fail(Warning)
• ส่วนของ Alternator
- Over Current (Warning/Shutdown)
- Under/Over Voltage( Shutdown)
- Under/Over Frequency (Shutdown)
- Over Load(Warning)
4.2 ระบบอัตโนมัติสำหรับติด /ดับเครื่องยนต์อุปกรณ์และวงจรนี้ใช้สำหรับติดเครื่องต้องทำไว้ให้หมุน
เครื่องยนต์ และพักสลับกันโดยหมุนได้ 3 ครั้งและพัก 3 ครั้ง หรือตามที่ผู้ว่าจ้างยินยอม ระบบติด
เครื ่ อ งยนต์ อ ั ต โนมั ต ิ ใ นส่ว นที ่ อ ยู่ ใ นแผงควบคุ ม ต้ อ งมี ต ำแหน่ ง ให้เ ลือ กใช้ งาน 3 ตำแหน่ ง คื อ
Automatic, Off และ Manual ในระบบที่กล่าวนี้ ต้องมีไฟเตือน (ทำงานด้วยไฟตรง 12 หรือ 24
โวลต์ )
4.3. อุปกรณ์สำหรับใช้งานเมื่อไฟปกติดับ ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานร่วมกันกับ
ชุด Automatic Transfer Switch ซึ่งมีรายละเอียดตามที่กล่าวในข้อกำหนดนี้ โดยที่เมื่อใช้งาน
ร่วมกันแล้วสามารถต่อไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเข้าใช้แทนไฟปกติได้ตามเวลาอย่างช้าตามที่
กำหนด แต่ไม่เกิน 10 วินาที
4.4. การป้องกันวงจรควบคุม วงจรเตือน และเครื่องวัด ต้องมีการป้องกัน เช่น ใช้ฟิวส์ที่เพียงพอ
4.5. สัญญาณเตือนนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่อื่น ชุดเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าสำรองต้องมีสัญญาณเตือนอย่าง
น้อยดังนี้
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6.1 ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองไม่ทำงาน
6.2 อุปกรณ์สำหรับติดเครื่องยนต์ไม่ทำงาน
5. การทดสอบ
การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ผู้รับจ้างจะต้องทดสอบก่อนส่งมอบสินค้าที่โรงงานผู้ผลิต
หรือตัวแทนจำหน่าย ก่อนส่งมอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดังนี้
1. ทดสอบการเดินเครื่องแบบ No Load เป็นเวลา 5 นาที
2. ทดสอบการเดินเครืืองโดยจ่ายไฟ 50% Rated Load เป็นเวลา 30 นาที
3. ทดสอบการเดินเครื่องโดยจ่ายไฟ 100% Rated Load เป็นเวลา 30 นาที
4. ทดสอบการเดินเครื่องโดยจ่ายไฟ 110% Rated Load เป็นเวลา 30 นาที (กรณี Prime Rating)
5. ทดสอบการรับโหลดตามข้อกำหนด
6. เงื่อนไข
6.1 ผู้รับจ้างต้องแนบแคตตาล็อก รูปแบบ รายละเอียดแสดงคุณสมบัติของเครื่องยนต์ ชุดผลิตไฟฟ้า และ
ระบบควบคุมอัตโนมัติมาให้คณะกรรมการพิจารณาด้วยแล้ว โดย ได้ทำเครื่องหมายมาให้ชัดเจนว่า
ต้องการเสนอยี่ห้อใดรุ่นใด
6.2. เพื่อป้องกันการดัดแปลงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) บริษัทฯตัวแทน จำหน่ายในประเทศไทยต้อง
แนบหนังสือรับ รองการจัดหาอะไหล่ภ ายในระยะเวลาไม่ต ่ำ กว่า 10 ปีและทีมช่างคอยชำนาญ
ให้บริการ แนบมาพร้อมกับเอกสารประกวดราคา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
6.3. ผู้รับจ้างต้องมีช่างบริการของตนเองที่ผ่านการอบรมจากโรงงานผู้ผลิตและมีเอกสารมาแสดงโดยต้อง
แนบเอกสารผ่านการอบรม หรือ Certificate ที่ออกโดยผู้ผลิตในต่างประเทศแนบมาพร้อมกันด้วย
และสามารถตรวจเช็คการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกๆ ระยะ 3 เดือนนับจากวันส่งมอบงาน
รับประกันกันเป็นระยะเวลา 2 ปี และในกรณีที่เกิดความบกพร่องจากการประกอบหรือของชิ้นส่วน
ทางผู้รับจ้างต้องนำชิ้นส่วนมาเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้ใช้งานปกติได้อย่างรวดเร็วตลอดระยะเวลาการ
รับประกัน
6.4. ผู้รับจ้างต้องจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมช่างเทคนิคและผู้เกี่ยวข้องของผู้ว่าจ้าง ให้สามารถใช้และ
บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง
6.5. ผู ้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งเป็ น บริ ษ ั ท ผู ้ ผ ลิ ต หรื อ เจ้ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ด เครื ่ อ งกำเนิ ด ไฟฟ้ า
(Generator set) ระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator control system) หรือเป็นผู้ได้รับ
การแต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือสาขาผู้ผลิตในประเทศไทยโดยตรงเท่านั้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริการ
หลังการขายที่ดีแก่ทางเจ้าของโครงการ
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มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 7-3
แผงสวิตช์แรงต่ำ Switchboards and Panel boards
1.

ความต้องการทั่วไป
1.1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และติดตั้งแผงสวิตช์จ่ายไฟแรงต่ำตามแบบและรายการประกอบแบบ
แผงสวิตช์เป็นแบบ Factory Built Assemblies , Modularized Design System ซึง่
ประกอบด้วย Cubicles มาตรฐานหลายตู้ต่อประกอบกันเข้าตามจำนวนอุปกรณ์แผงสวิตช์ทั้ง
ชุดได้ตาม มอก. 1436-2540 หรือทำได้ตามมาตรฐาน IEC 60439-1 และมีพิกัดโดยทั่วไปดังนี้ :− Rated Insulation Voltage
660 VAC
− Rated Short-Time Withstand Current (1S) ตามแบบ
− Rated Peak Withstand Current
2.2 เท่าของค่า Short-time With stand
− Degree of Protection
IP 31
− Rated Thermal Current
ตามแบบ
− Compartmenting in compliance with standard and according to from 2b
แผงสวิตช์จ่ายไฟแรงต่ำ
อุปกรณ์ตัดตอนอัตโนมัติ Main CB เป็น Air Circuit Breaker ต้องมีพิกัดทางไฟฟ้าดังต่อไปนี้
Rated Voltage
Rated Current
Breaking Capacity
Making Capacity

660 V
ตามแบบ
ตามแบบ
2.2 เท่าของค่า Breaking

อุปกรณ์ควบคุมของ CB ต้องเป็นแบบ Microprocessor Based Universal Protection และมี
ฟังก์ชันดังนี้
Protection
- Long Time Protection LT.
Setting (A) Ir
0.4 to 1 Ir
Tripping
1.05 to 1.2 Ir
Time Delay (S) at 1.5 Ir
15-30-60-120-240-480
- Short Time Protection ST.
Pick-Up (A)
0.4 to 15 In
Time Delay (S)
0.1 to 0.4
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Instantaneous Protection INST.
Adjustable pick-up
1 - 50 In
- Ground Fault Protection GFP.
Pick - Up (A)
0.2 to 0.6 In
Time Delay (S)
0.1 to 0.4
- The last ten trips and alarms are recorded in two separate history files
-

Feeder CBs มี AT, AF สามารถปรับค่าได้ และ Interrupting Capacity ตามที่กำหนดใน
แบบ และใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเดียวกับ Main CB
1.2. อุปกรณ์เครื่องวัด (Power Meter, Digital Meter) มีคุณสมบัติดังนี้
i.

Standard
• Active Energy Class
: IEC62053-21 Class 1
• Electrostatic discharge immunity test : IEC61000-4-2, Level 4
• Radiated, radio-frequency, electromagnetic : IEC61000-4-3, Level 3
Field immunity test
• Electrical fast transient/burst immunity test : IEC61000-4-4, Level 4
• Surge immunity test (1,2 / 50 µs ~8 / 20µs) : IEC61000-4-5, Level 3
• Conducted emissions
: EN 55022, Class B
• Radiated emissions
: EN 55022, Class B

ii. Digital Multi-Metering Unit Features
The digital multi-metering unit shall have the following characteristics:
• Power Supply
: 230VAC +10%
• Consumption
: < 5 VA
• Current input
: 5A
• Permanent overload
: 1.1 In
• Maximum voltage inputs
: 520 V AC (direct L-L)
• Metering frequency
: 45-65 Hz
• Operating temp
: 0 to +50 degree of C.
Humidity Rating
: 5 to 90% RH (noncondensing)
• Harmonic Resolution
: Up to 15th harmonic
• Accuracy:
- Current/Line Voltage/Phase Voltage : 0.5%
- Active Power/Reactive Power
: 1%
- Active energy
: Complies with IEC62053-21
Class 1
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parameters:
• Current measurement (I1, I2, I3, and IN)
• Voltage measurement (phase to phase and phase to neutral)
• Active power (per phase and total : kW)
• Reactive power (per phase and total : kVAR)
• Apparent power (per phase and total : kVA)
• Power factor (per phase and total)
• Frequency (Hz)
• Active energy, four-quadrant (+/- kWh)
• Reactive energy, four-quadrant (+/- kVARh)
• Total Harmonics Distortion (THD) of current and voltage
• Individual Harmonic up to 15th order of current and voltage
• Unbalance rate of current and voltage
• Demand time stamp
• Maximum and minimum of instant measurement
Standard communication and output:
- Standard Communication

Output

-

: RS485 (Modbus RTU protocol with
9,600 bps Baud rate or higher) or
BACNET gateway for integrating with
Building Management System (BMS)
: 4 on-off inputs and 4 relay
outputs with configuration for
over/under voltage protection or 2
analog (4-20mA) outputs

1.3. BUSBAR และฉนวนยึด
i.

BUSBARS ต้องเป็นทองแดงที่มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 98% มีขนาดที่กำหนด
ความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าตามมาตรฐาน DIN 43671 (BARE RATING) แต่ต้อง
ไม่เกิน 1.5แอมแปร์ต่อตารางมิลลิเมตร และได้รับการยอมรับตามมาตรฐานการไฟฟ้า
ท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ MAIN BUSBARS ทั้ง PHASE, NEUTRAL และ GROUND-BUS ต้องมี
ขนาดพื้นที่หน้าตัดไม่เล็กกว่า 120 ตารางมิลลิเมตร
ii. การจัด BUSBARS ทั้ง PHASE-TO-PHASE และ PHASE-TO-GROUND ต้องจัดให้ส่วนที่
เป็นตัวนำไฟฟ้า (LIVE PART) มีระยะห่างกันได้ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร ในกรณีที่ไม่
สามารถจัดระยะตามที่กำหนดนี้ได้ ให้หุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าที่ถูกออกแบบให้ใช้หุ้ม BUSBAR
โดยเฉพาะ และมีสีของฉนวนตรงตามรหัสสีของ BUSBAR ที่กำหนด ทั้งนี้ต้องคำนึงถึง
ความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าของ BUSBAR ที่อาจลดลง
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iii. BUSBAR HOLDERS ต้องเป็นวัสดุประเภท FIBERGLASS REINFORCED POLYESTER
หรือ EPOXY RESIN แบบสองชั้นประกบ BUSBAR โดยยึดด้วย BOLT และ NUT หุ้ม
SPACER ที่เป็นฉนวนไฟฟ้า ห้ามใช้วัสดุในตระกูล BAKELITE หรือตระกูล PHENOLICS
เป็นหรือแทนฉนวนไฟฟ้าโดยเด็ดขาด
iv. BUSBAR และ BUSBAR HOLDERS ต้องมีข้อมูลทางเทคนิค และผลการคำนวณเพื่อ
แสดงว่าสามารถทนต่อแรงใดๆ ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้โดยไม่เกิดการเสียหายใดๆ
รวมทั้ง BOLTS และ NUTS ต้องทนต่อแรงเหล่านั้นได้ด้วยเช่นกัน
2.

AUTOMATIC TRANSITION TRANSFER SWITCH (ATS)
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 ATS ทุกชุดต้องประกอบด้วยตัวสวิตช์ (Transfer Switch) และแผงควบคุมด้วยไมโครโปรเซส
เชอร์(Controller) โดยมีจำนวนขั้ว (Poles) ขนาดของพิกัดกระแส (Ampere Rating) และแรงดัน
ใช้งาน(Operating Voltage) ตามที่แบบกำหนด
1.2 ATS ขนาดตั้งแต่ 400 A ทุกชุดรวมทั้งอุปกรณ์ร่วมที่ใช้กับ ATS ทุกตัวต้องได้มาตรฐาน
UL 1008 Standard for Transfer Switch Equipment

2. รายละเอียดกลไกของตัวสวิตช์ (Transfer Switch)
2.1 ตัวสวิตช์ต้องมีโครงสร้างของหน้าสัมผัสแบบ Double Throw Contact มีการทำงานในการ
สั่งการด้วยไฟฟ้า และมีการล็อกตำแหน่งและกดหน้าสัมผัสในทางกลหลังจากการหยุดจ่ายไฟฟ้า
ให้กับตัวขับเคลื่อน (Mechanically Held) การขับเคลื่อนหน้าสัมผัสโดยกลไกขดลวดแม่เหล็ก
(Solenoid) ซึ่งอาศัยการจ่ายพลังงานด้วยไฟฟ้า (Energize) เข้าสู่ขดลวดแม่เหล็กในเวลาอันสั้น
และหยุดการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ขดลวดแม่เหล็กหลังการโอนถ่าย (Transfer) แล้ว และมีระยะเวลาที่
ใช้ในการโอนถ่ายจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหนึ่งไปยังอีกแหล่งจ่ายไฟฟ้าหนึ่งไม่เกิน 1/ 10 วินาที
2.2 สวิตช์ที่มีพิกัดกระแสตั้งแต่ 600A. ขึ้นไปต้องมีหน้าสัมผัสแบบแยกส่วน ประกอบด้วยหน้าสัมผัส
หลัก (Main Contacts) และหน้าสัมผัสรับประกายไฟฟ้า (Arcing Contacts) หน้าสัมผัสหลักทุก
ชิ้นต้องเป็นโลหะผสมเงิน (Silver Composition) หน้าสัมผัสคู่ใดที่สัมผัสกันต้องรักษาแรงกดเพื่อ
ไม่ให้เปิดออกเมื่อเกิดการเพิ่มของกระแสอย่างรุนแรง
2.3 ในกรณีที่แบบระบุให้มีการโอนสายศูนย์ด้วย (4 Poles ATS) หน้าสัมผัสของสายศูนย์
(Neutral) ต้องทนกระแสได้เต็มพิกัดโดยในช่วงเวลาของการโอนถ่ายทั้งสองทิศทาง (Transfer
And Re-Transfer) สายศูนย์ของแหล่งจ่ายไฟพื้นฐาน และแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉินต้องถูกโอนถ่าย

บริษัท โพธิศริ ินทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์ จำกัด
CB001/P1

หน้า 7-3-4

โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

โดยไม่ก่อให้เกิดสายศูนย์ลอย โดยใช้เทคนิค Overlapping Neutral การโอนถ่ายของสายศูนย์นี้
ต้องเกิดขึ้นไม่นานเกินกว่า 100 มิลลิวินาที (0.1 วินาที)ไม่อนุญาตให้ใช้สวิตช์ที่ไม่สามารถโอนถ่าย
สายศูนย์ตามเงื่อนไขดังกล่าวได้
3. แผงวงจรควบคุมสวิตช์ (Control Panel)
3. 1 แผงวงจรควบคุมสวิตซ์ทำงนด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) เพื่อการทำงานที่
แม่นยำลดปัญหาการบำรุงรักษา และมีหน้าจอแสดงผลเป็น LCD โดยสามารถอ่านค่าและปรับตั้ง
ค่าต่างๆ ได้โดยใส่รหัสผ่าน
3.2 แผงควบคุมต้องมีคุณสมบัติ In-phase Monitor ซึ่งในกรณีของการโอนถ่ายขณะที่มีไฟฟ้า
ปรากฎจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าทั้งสองด้านในเวลาเดียวกัน (เช่นกรณีการโอนถ่ายแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน
กลับสู่แหล่งจ่ายไฟพื้นฐาน Emergency to Normal) แผงควบคุมจะตรวจสอบเฟสของ
แหล่งจ่ายไฟทั้งสองได้และส่งสัญญาณโอนถ่ายให้แก่สวิตช์เมื่อเฟสของแหล่งจ่ายไฟทั้งสองตรงกัน
แล้ว
3.3 แผงวงจรควบคุมจะต้องสามารถตรวจจับแรงดันของฮาร์มอนิกที่เกิดขึ้นในระบบได้
3.4 แผงวงจรควบคุมจะต้องรองรับการเชื่อมต่อในรูปแบบ Modbus RTU/TCP, Ethernet และ
Cloud Monitoring
3.5 แผงวงจรควบคุมสามารถบันทึกเหตุการณ์ผิดปกติ (Event log) ได้มากน้อยกว่า 250 เหตุการณ์
4. การทำงานและการตั้งค่าของแผงควบคุมสวิตซ์มีดังนี้
การตรวจจับแรงดันและความถี่ของแหล่งจ่ายไฟเมื่อ
4.1 Normal Source Voltage Drop - Out สามารถปรับตั้งค่าได้ระหว่าง 70 -98% ,102-120%
ของพิกัดแรงดันใช้งานเพื่อสั่งให้เครื่องยนต์ทำงานและเตรียมใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน
4.2 Normal Source Frequency Drop – Out สามารถปรับตั้งค่าได้ระหว่าง 80– 99%, 101 –
120% ของพิกัดความถี่ใช้งานเพื่อสั่งให้เครื่องยนต์ทำงานและเตรียมใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ
ฉุกเฉิน
4.3 Normal Source Voltage Pick - Up สามารถปรับตั้งค่าได้เป็น 71-99 %, 101-119% ของ
พิกัดแรงดันใช้งานเพื่อกลับไปใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าพื้นฐาน
4.4 Normal Source Frequency Pick - Up สามารถปรับตั้งค่าได้ระหว่าง 80.5 – 99.5%, 100.5
– 119.5% ของพิกัดความถี่ใช้งานเพื่อกลับไปใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าพื้นฐาน
4.5 Emergency Source Voltage Drop - Out สามารถปรับตั้งค่าได้เป็น 70 – 98%, 102 –120%
% ของพิกัดแรงดันใช้งาน
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4.6 Emergency Source Frequency Drop - Out สามารถปรับตั้งค่าได้เป็น 80– 99%, 101 –
120% % ของพิกัดแรงดันใช้งาน
4.7 Emergency Source Voltage Pick - Up สามารถปรับตั้งค่าได้เป็น 71-99 %, 101-119% ของ
พิกัดแรงดันใช้งาน
4.8 Emergency Source Frequency Pick - Up สามารถปรับตั้งค่าได้เป็น 80– 99%, 101 –
120% % ของพิกัดแรงดันใช้งาน
4.9 Engine Starting Time Delay ปรับตั้งได้ระหว่าง 0 - 60 วินาที เพื่อหน่วงเวลาสตาร์ท
เครื่องยนต์ เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าพื้นฐานขัดข้อง
4.10 Normal - To - Emergency Time Delay ไม่เกิน 5 นาที เพื่อหน่วงเวลาการโอนถ่ายไปสู่
แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉินหลังจากที่แรงดันและความถี่ของแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉินทำงาน
4.11 Emergency - To - Normal Time Delay ปรับตั้งได้ระหว่าง 0-60 นาที เพื่อหน่วงเวลาการ
โอนถ่ายไปสู่แหล่งจ่ายไฟพื้นฐานหลังจากที่แรงดันและความถี่ของแหล่งจ่ายไฟพื้นฐานกลับมา
เป็นปกติ
4.12 Engine Cool - Down Timer ปรับตั้งได้ระหว่าง 0 -60 นาที เพื่อหน่วงเวลาการดับเครื่องยนต์
หลังการโอนถ่ายกลับสู่แหล่งจ่ายไฟพื้นฐานแล้ว
4.13 Engine Exerciser
- สามารถตั้งโปรแกรมให้เครื่องยนต์ทำงานเป็นเวลาตั้งแต่ 1 นาที ถึง 24 ชั่วโมงและวันภายในสัปดาห์
- สามารถตั้งโปรแกรมในการเดินเครื่องยนต์ทำงานได้ถึง 7 โปรแกรม
- เมื่อเครื่องยนต์ทำการทดสอบแล้วก็สามารถโปรแกรมให้มีการโอนถ่ายโหลด (Load) หรือไม่โอนถ่าย
โหลดได้
4.14 โรงงานผู้ผลิต ATS จะต้องผ่านมาตรฐาน ISO9001 (ISO900 1 International Quality
Standard)
3.

AUTOMATIC CAPACITOR BANK
1. CAPACITOR BANK
1.1 Capacitors ต้องผลิตตามมาตรฐาน IEC/EN60831-1+2 , VDE0560-46+47 และตัว
Capacitors เป็นชนิด Dry Type โดยมี Rated Voltage ที่ 440 Vac ,3 Phase เพื่อ
ป้องกันการเกิดฮาร์โมนิคเบื้องต้น
1.2 Capacitors แบบ Self-Healing เพื่อสามารถยับยั้งการเกิด DIELECTRIC BREAKDOWN
เพื่อให้ตัว Capacitors มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
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1.3 วัสดุภายนอกต้องผลิตจาก Extruded Aluminum เพื่อความแข็งแรงของตัว Capacitors
รวมถึงช่วยใน การระบายความร้อน ป้องกันการกัดกร่อนและสนิมในขณะใช้งาน
1.4 ระบบ Safety Features แบบ Over Pressure และ Over current Disconnector เพื่อ
ป้องกันการระเบิดของ Capacitors มิให้ส่วนประกอบอื่นๆเสียหาย
1.5 มีการทดสอบในเรื่องของจุดเชื่อมต่อ Voltage Terminal (UTT) ไม่เกิน 2.15 Un, AC,10s
1.6 ภายใน Capacitors จะประกอบด้วย Resistors แบบ Internal discharge Module
design สำหรับคายประจุ เพื่อความปลอดภัยในการบำรุงรักษา
1.7 ที่บริเวณจุดเชื่อมต่อที่ขั้วของ Capacitors ต้องเป็นแบบ Dual directional terminal
เท่านั้นและ Capacitors จะต้องมีคุณสมบัติและสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
▪ Case
: Extruded Aluminum Can
▪ Degree of Protection
: IP20
▪ Operating voltage
: 400 Vac
▪ Rated frequency
: 50 Hz.
▪ Ambient Temperature : -25 ◦C – 55 ◦C
▪ Over Current
: 1.3 x In
▪ Life Expectancy
: 100,000 to 150,000 operating hours.
▪ Rated capacity
: as indicated on drawing.
▪ Dielectric loss
: ไม่เกิน 0.20 W/kVAR
▪ Capacitance Tolerance : -5% +5%
▪ Discharge Time
: < 75V within 3 min
▪ Impregnation
: Non-PCB, Special Protection Gas With Resin
▪ Installation
: Indoor, Any position.
▪ Permissible max humidity : 95%
2. Contactor สำหรับ Capacitor
2.1 Contactors จะต้องเป็น Brand เดียวกันกับ Capacitor Bank เท่านั้น เพื่อเพิ่มเสถียรใน
การทำงานสูงสุด
2.2 ตัวของ Contactor จะต้องมีการออกแบบให้หน้า Contact มีตัว Resistance เพื่อสามารถ
ทนกระแสพุ่งเข้าจากการต่อ Capacitors (INRUSH CURRENT) ได้ไม่ตำ่ กว่า 200 เท่า
2.3 ต้องผลิต Contactors ตามมาตรฐาน IEC947-4-1, IEC60947-4-1, IEC60947-5-1,
VDE0660 และ Contactor จะโดยต้องมีคุณสมบัติและสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
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▪ Category AC-6b
▪ Coil voltage 220 V, 50 Hz.
▪ ขนาดของ Contactor ให้เป็นไปตามขนาดของ capacitors ที่ระบุในแบบ
3. Power factor controller
3.1 Power factor controller ต้องเป็น Brand เดียวกันกับ Capacitor Bank
3.2 ตัว Power Factor Controller จะต้องเป็นแบบ 14 STEP และแสดงผลการทำงานของแต่ละ
STEP
3.3 สามารถแสดงผล และเช็คฮาร์โมนิคที่เกิดขึ้นในระบบได้โดยผ่านตัว Power Factor
Controller
3.4 อุปกรณ์จะต้องมีฟังก์ชั่น Automatic Detection C/K Value
3.5 อุปกรณ์จะต้องระบบแจ้งเตือน Under/Over Compensate ,Over Voltage
,THDFrequency
3.6 อุปกรณ์ต้องใช้เทคโนโลยี MICROPROCESSOR BASED และปรับตั้งค่าแบบ DIGITAL
ติดตั้งอยู่ส่วนบนของตู้ Capacitor โดยต้องมีคุณสมบัติและสมรรถนะดังต่อไปนี้
▪ Digital Power Factor Display
▪ Power factor meter
▪ Power Factor Setting 0.85 – 0.95
▪ Auto / Manual Operate
▪ LED Indicator for Individual Step
▪ Secondary current / power factor info display-voltage / frequency info
display
4.

เครื่องวัดและอุปกรณ์
4.1. CURRENT TRANSFORMER (CT) ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน BS หรือ IEC สำหรับระบบ
แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลท์ 50 เฮิร์ท โดยมี SECONDARY CURRENT 5A และ
ACCURACY ตาม IEC STANDARD CLASS 1
4.2. AMMETER และ VOLTMETER ต้องเป็นแบบ SWITCHBOARD MOUNTED ขนาดหน้าปัทม์ไม่
เล็กกว่า 96x96 มม, และ ACCURACY CLASS 1.5
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4.3. KITLOWATTMETER ใช้ชนิด 3-PHASE UNBALANCE LOAD แบบ SWITCHBOARD
MOUNTED ขนาดหน้าปัทม์ไม่เล็กกว่า 96x96 มม, และ ACCURACY CLASS 1.5
4.4. POWER-FACTOR METER ชนิด 3 เฟส 4 สาย แบบ SWITCHBOARD MOUNTED ขนาด
หน้าปัทม์ ไม่เล็กกว่า 96 x 96 มม, SCALE ตั้งแต่ 0.5 LEADING ถึง 0.5 LAGGING
และ ACCURACY CLASS 0.5
4.5. PILOT LAMP หรือ INDICATING LAMP แบบ FLUSH MOUNTING บนตู้ SWITCHBOARD
4.6. SELECTOR SWITCH แบบ SWITCHBOARD MOUNTING จำนวน 7 STEP สำหรับ VOLTSELECTOR SWITCH
5.

สายไฟฟ้าสำหรับระบบควบคุมและเครื่องวัดภายในแผงสวิทซ์
5.1. สายไฟฟ้าสำหรับระบบควบคุมและเครื่องวัด ซึ่งเดินเชื่อมระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้ากับ TERMINAL BOLCK ให้ใช้สายชนิด FLEXIBLE ANNEALED COPPER
WIRE 750 VOLTS, PVC INSULATED ขนาดของสายไฟฟ้าต้องสามารถนำกระแสไฟฟ้าได้
ตามต้องการแต่ไม่เล็กกว่าที่กำหนดดังนี้ :• CURRENT CIRCUIT
 4 ตารางมิลลิเมตร
• VOLTAGE CIRCUIT
 2.5 ตารางมิลลิเมตร
• CONTROL CIRCUIT
 1.5 ตารางมิลลิเมตร
• GROUND ระหว่างตัวแผงกับบานประตู
 10 ตารางมิลลิเมตร
5.2. สายไฟฟ้าทั้งหมดต้องวางอยู่ในรางสาย (TRUNKING) หรือท่ออ่อน เพื่อป้องกันการชำรุดของ
ฉนวนสายไฟฟ้าแต่ละเส้นที่เชื่อมระหว่างจุดที่กล่าว ห้ามมีการตัดต่อโดยเด็ดขาด

6.

5.3. สายไฟทุกเส้นที่ปลายทั้ง 2 ด้าน ต้องมีหมายเลขกำกับ (WIRE MARK) เป็นแบบปลอกสวม
ยากแก่การลอกหลุดหาย
MIMIC BUS และ NAMEPLATE
6.1. ที่หน้าแผงสวิทซ์ควบคุมต้องมี MIMIC BUS เพื่อแสดงการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าและออก ทำด้วย
แผ่นพลาสติกสีดำสำหรับแผงสวิทซ์ระบบไฟฟ้าปกติ และสีแดงสำหรับแผงสวิทซ์ระบบไฟฟ้า
ฉุกเฉิน หรือสีที่ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างเห็นชอบมีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลเมตร
และกว้างไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ยึดแน่นกับแผงสวิทซ์ด้วยสกรูอย่างแน่นหนา
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7.

6.2. ให้มี NAMEPLATE เพื่อแสดงว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชุดใช้ควบคุมอุปกรณ์ใด เป็นแผ่นพลาสติก
พื้นสี เช่นเดียวกับ MIMIC BUS แกะเป็นตัวอักษรสีขาว มีความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า 20
มิลลิเมตร หรือตามที่ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างเห็นชอบ
การติดตั้ง
7.1. แผงสวิทซ์ที่ติดตั้งในสถานที่ใช้งานจริง ต้องยึดติดกับฐานที่ตั้งด้วยน๊อต จำนวนไม่น้อยกว่า 4 จุด
ตามมุมทั้งสี่อย่างแน่นหนา

8.

7.2. ในกรณีที่เป็นพื้นคอนกรีต น๊อตที่ใช้ต้องเป็นแบบ EXPANSION BOLT
การทดสอบ
นอกจากการทดสอบที่โรงงานผู้ผลิตตามความเห็นชอบของที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างแล้ว เมื่อมีการ
ติดตั้งในสถานที่ใช้งานแล้ว ต้องตรวจทดสอบอย่างน้อยดังนี้:i.
ii.
iii.
iv.
v.

ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ภายในแผงสวิทช์ทั้งหมด
ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายป้อน (FEEDER) ต่างๆที่ออกจากแผงสวิทช์
ตรวจสอบความต่อเนื่องทางไฟฟ้าของการต่อลงดิน
ตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อทดสอบความถูกต้อง
ตรวจช่องทางเข้าออกของสายไฟฟ้า ต้องปิดป้องกันสัตว์ และแมลงเข้าไปภายในแผงสวิทซ์
โดยใช้วัสดุที่เหมาะสมหรือวัสดุป้องกันไฟและควันลาม

9. ความต้องการระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ
9.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหา ติดตั้งและทดสอบ ระบบควบคุมและแสดงผลสำหรับปั๊มน้ำ ซึ่งใช้ในการ
ควบคุมและแสดงผลการทำงานของปั๊มสูบน้ำ ได้แก่อุปกรณ์ PLC และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เหมาะสม
สมเพื่อให้ระบบควบคุมทำงานได้อย่างสมบูรณ์ โดยอ้างถึง PLC POINT CONTROL PUMP ที่
ระบุไว้ในแบบเป็นอย่างน้อย
9.2 คุณสมบัติอุปกรณ์ PLC
1) ผ่านการรับรองมาตรฐานดังนี้
a) IEC/EN 61131-2
b) IEC 61000-4
c) UL508
d) CSA 22.2 No. 142 (Process Control Equipment)
2) อุปกรณ์แบบ Processor based ตัว CPU มี led แสดงสถานการณ์ทำงาน หรือ
ความผิดปกติของอุปกรณ์
3) PLC Input Module
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a) Input Module สามารถรับรองการทำงานที่แรงดัน 24VDC ได้ ใช้เป็นสัญญาณ
เข้าที่อุปกรณ์ PLC แบบ ON/OFF ได้
b) ชนิดโมดูลที่ใช้รองรับจำนวนสัญญาณ Input ไม่น้อยกว่า 16 Input ต่อโมดูล
4) พอร์ ต สำหรั บ สื ่ อ สารและการตั ้ ง ค่ า อุ ป กรณ์ มี RJ45 connector 10BASE/100BASE-TX อย่างน้อย 3 Port และ USB Port
5) สามารถรองรับการสื่อสารด้วย Modbus/TCP, SNMP Protocol
6) สามารถทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิ 0 °C to +55°C
10 ชุดควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์ (Soft Starter)
อุปกรณ์วัสดุต้องเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมล่าสุด ผลิตจากโรงงานที่มีการจัดวางระบบการ บริหารเพื่อประกัน
คุณภาพ (ISO 9001) สำหรับรุ่น โมเดล ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ ผู้เสนอราคาต้องเสนอหนังสือ รับรองจากผู้ผลิต หรือ
ตัวแทนจำหน่ายในประเทศ การให้การรับรองในการบริการหลังการขาย มาพร้อมกับใบ เสนอราคา
1) ออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน IEC 60947-4-2, CE marking, UL list, REACH, RoHs เป็นอย่างน้อย
2) มีหลักการทำงานด้ วยการทำงานแบบ Power Electronics ซึ่งใช้อุปกรณ์ประเภท Thyristors (SCRs)
เป็นตัวอุปกรณ์หลักและมีการควบคุมการทำงานครบทั้ง 3 เฟส สามารถใช้งานร่วมกับมอเตอร์ได้ทั้งชนิด IE2, IE3, IE4
ตามมาตรฐานIEC 60034-30 หรือ NEMA MG1
3) ใช้งานได้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้า (Mains Supply): 208 - 690 Vac, -15% / +10 %, 3-Ph, 50Hz - 60Hz 5% / +5% และระบบไฟฟ้าควบคุม (Control): 230 Vac, 1-Ph, 50 Hz หรือ 110 Vdc
4) การควบคุมแบบ Keypad and/or Remote
5) สามารถปรับตั้งคุณสมบัติการสตาร์ทและหยุดมอเตอร์ได้อย่างน้อยดังต่อไปนี้
- Initial Torque เริ่มต้นในการสตาร์ทปรับตั้งได้ไม่น้อยกว่า 30% - 60% of rated torqueหรือเทียบเท่า
- Current Limit ค่าจำกัดกระแสในการสตาร์ทปรับตั้งได้ไม่นอ้ ยกว่า150% -500% of rated motor rated
Current หรือดีกว่า
- Acceleration Time ตั้งค่าเวลาในการเริ่มสตาร์ท (Start Ramp Time) ปรับตั้งได้ไม่น้อยกว่า 1 วินาที ถึง
60 วินาทีหรือดีกว่า
- Deceleration ตั้งค่าเวลาในการเริ่มหยุด (Soft Stop Ramp Time) ปรับตั้งได้ไม่น้อยกว่า 1 วินาที ถึง 60
วินาทีหรือดีกว่า
- ต้องมีฟังก์ชัน Kick Start หรือ Voltage Boost ช่วย Start ในกรณีที่ Start ปกติไม่สามารถขับโหลดได้
6) มี Contact Outputs ไม่น้อยกว่า 3 x Relay Outputs, 1 x Analogue Output สำหรับทำหน้าที่ตา่ งๆ
และ มี 1 x Analogue Input สามารถรองรับการต่อใช้งานร่วมกับ PT100 ชนิด 2 สาย หรือ 3 สายได้
7) ขนาดพิกัดของ Soft Starter จะต้องสอดคล้องกับขนาดของมอเตอร์ที่ต้องการควบคุมทุกประการและ
กระแสพิกัดของ Soft Starter ที่เลือกใช้จะต้องไม่ต่ำกว่า กระแสพิกัดของมอเตอร์
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8) Soft Starter จะต้องถูกออกแบบให้ทนกระแสเกินพิกัดต่อเนื่อง (Service Factor) ≥ 120% ของ กระแส
พิกัดของมอเตอร์ (Ie)
9) Connection แบบ In-Line
10) Soft Starter เป็นชนิด External Bypass สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ External By-pass Switch,
(AC-3) ได้โดยที่ยังคงการ ทำงานของชุดป้องกันมอเตอร์ภายในตัว Soft Starter ไว้ได้อย่างสมบูรณ์
11) สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 40 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า
12) เป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยระบบดิจิตอล มีจอแสดงผลชนิด Text display เพื่อให้อ่านและเข้าใจง่ายและ
สามารถปรับตั้งค่าต่างๆ โดยใช้ปุ่มกดตั้งค่าได้โดยตรงที่ตัว Soft Starter และการแจ้งเตือนข้อผิดพลาด หรือ การ
ปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ Soft Starter โดยซอร์ฟแวร์มาตราของผู้ผลิต ผ่านทางพอร์ทสื่อสาร Modbus Serial ได้เป็น
ต้น
13) กรณีติดตั้งภายในตู้ควบคุม ต้องสามารถแยกหน้าจอแสดงผล Text display เพื่อติดตั้งที่หน้าตู้ควบคุม
ได้
14) สามารถเก็บบันทึกและเรียกดูข้อมูลการทำงานของตัว Soft Starter โดยที่ไม่สูญหายเมื่อไฟดับ ได้ดังนี้
Motor Run Time, Power-On Time, Number of starts, Bypass Cycle Count, แ ล ะ Last fault
detected
15) กรณีเกิดความผิดปกติต้องสามารถบันทึกและเรียกดูเหตุการณ์ย้อนหลังได้อย่างน้อย 15 เหตุการณ์ล่าสุด
พร้อแสดงรายละเอียดพารามิเตอร์ ณ ช่วงที่เกิดขึ้น เช่น Motor current, Motor Torque และ Thermal State
เป็นต้น
16) ระบบป้องกันมอเตอร์ และการป้องกันภายในตัว Soft Starter
17) Electronics Overload หรือ Motor thermal fault: Trip เมื่อเกิดภาวะโหลดเกินกว่าพิกัดที่ กำหนด
โดยสามารถปรับตั้งค่าได้
18) Under Voltage หรือ Power supply fault: Trip เมื่อเกิดภาวะแรงดันของระบบไฟฟ้าต่ ากว่า ค่า
ที่ตั้งไว้
19) Under/Over Frequency หรือ Line frequency, out of tolerance: Trip เมื่อเกิดภาวะ ความถี่ของ
ระบบไฟฟ้าต่ำกว่า หรือสูงกว่าปกติ
20) Phase Loss/Phase Sequence หรื อ Loss of line phase/phase inversion: Trip เมื ่ อ เกิ ด ภาวะ
เฟสของระบบไฟฟ้าเกิดการสลับ หรือเฟสใดเฟสหนึ่งขาดหายไป
21) Under/Over Current: Trip เมื่อเกิดภาวะกระแสที่จ่ายให้มอเตอร์ต่ ากว่าหรือสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้
22) Ground/Earth Fault: Trip เมื่อเกิดภาวะกระแสที่จ่ายให้มอเตอร์รั่วลงดิน ต่ำกว่าหรือสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้
23) Too Long Start Error หรือ Exceed Start Time
24) Trip เมื่อเกิดภาวะ Lock Rotor ขณะเดินเครื่องปกติและ Bypassed
25) Trip เมื่อสายไฟฟ้าที่ต่อไปจ่ายกระแสให้มอเตอร์ขาดหรือไม่ได้ต่อให้ครบสมบูรณ์ขณะสตาร์ท
26) Short SCRs: Trip เมื่อเกิดภาวะ SCRs ในเฟสใด เฟสหนึ่งเสีย
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รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

27) Device Overheating หรื อ Starter thermal fault: Trip เมื ่ อ Soft Starter มี อุ ณ หภู ม ิ ส ู ง กว่ า ที่
กำหนด
28) Current Transformer: Built-in Embedded Sensors
29) Conformal coating of printed circuit board compliance with IEC/EN 60271-3-3 Class 3C3
30) อุปกรณ์ Soft Starter ต้องมีการรับรองตามมาตราฐาน Cyber Security เช่น Achilles L2 เป็นต้น เพื่อ
ป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ (against cyber-attacks) ตามมาตราฐาน IEC 62443
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โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 7-5
โคมไฟ
Lighting Fixture
1. ทั่วไป
1) โคมไฟ จะต้องประกอบด้วย ขาจับหลอด บัลลาสต์ หลอดไฟ และอุปกรณ์ประกอบที่จำเป็นให้
เรียบร้อยในโรงงานก่อนนำมาติดตั้ง ชนิดและลักษณะของโคมไฟและอุปกรณ์ประกอบจะแสดงไว้ใน
แบบ ส่วนที่เป็นโลหะของโคมไฟจะต้องมีการป้องกันสนิม สำหรับโคมไฟชนิดแขวนจะต้องมีอุปกรณ์
แขวนและมีท่อร้อยสายสำหรับเดินสายด้วย
2) โคมไฟที่ใช้นอกอาคาร ในส่วนที่เป็นโลหะจะต้องมีการต่อกราวด์ที่เสาไฟและภายในเสาไฟจะต้องมี
ขัว้ ต่อสายกราวด์
2. โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์
1) หลอดไฟเป็นชนิดฟลูออเรสเซต์ LED TUBE ใช้กับแรงดัน 220 V, 1 PHASE, 50 HZ. ค่าความถูก
ต้องของสี (RA) ไม่น้อยกว่า 85 โดยวัตต์และสีของหลอดไฟที่ใช้ระบุไว้ในแบบ
2) HOUSING ของโคมจะต้องทำโดยเหล็ก ป้องกันสนิมด้วยขบวนการ ZINC PHOSPHAT และพ่นทับ
ด้วยสีฝุ่น EPOXY หรือ POLYESTER
3) LAMP-HOLDER จะต้องเป็นชนิด ROTARY LOCK ทำมาจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ หน้าสัมผัสเป็นชนิด
SILVER PLATE COPPER
4) โคมฝังฝ้าจะต้องเลือกชนิดที่เหมาะสมกับฝ้า
3. โคมไฟฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT UNIT)
1) โคมไฟฉุกเฉินจะต้องออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน EIT 2004-44
2) โคมไฟฉุกเฉินจะต้องเหมาะสมในการใช้งานที่แรงดัน 220 V., 50 HZ. ขนาดและชนิดหลอดไฟ
ตามที่ระบุในแบบและจะต้องประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
- AUTOMATIC SOLID STATE CHARGER
- ON/OFF SWITCH
- LAMP TEST SWITCH
- AMBER “READY” LAMP
- RED “CHARGE” LAMP
- BATTERY เป็นชนิด SEALED LEAD ACID ทำงานได้อย่างน้อย 2 ชม.
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โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

- มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินและกระแสลัดวงจร
4. การติดตั้งอุปกรณ์โคมไฟฟ้า
กำหนดระดับความสูงจากพื้น ตามตารางข้างล่างหรือที่กำหนดเป็นอย่างอื่น
- โคมไฟกิ่งติดผนังติดตั้งสูงจากพื้นถึงจุดกึ่งกลางโคม 2.20 เมตร
- EMERGENCY LIGHT ติดตั้งใต้ฝ้าเพดาน หรือคาน 0.30 เมตร
- EXIT SIGN ติดตั้งกับผนังเหนือประตูทางออกหรือสูงจากพื้น 2.30 เมตร
5. การเดินสายของวงจรดวงโคม
1) สายแยกจากสวิทช์เข้าดวงโคมให้ใช้สาย 2.5 มม.² และสายของอุปกรณ์ประกอบสำหรับดวงโคม ให้
ใช้ขนาดสายที่สามารถรับกระแสและอุณหภูมิใช้งานของอุปกรณ์นั้นๆ สายวงจรย่อยจากแผงสวิทช์
ไฟ (PANEL BOARD) ที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบแสงสว่าง ไม่อนุญาตให้เดินสายเกิน 3
เส้น (รวมสายดิน) ในท่อสายเดียวกัน (ยกเว้นมีตัวนำทุกเฟส รวมทั้งสายกลางและตัวนำต่อลงดินอยู่
ในท่อร้อยสายเดียวกัน) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนเนื่องจากกระแสเหนี่ยวนำ
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โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบายน้ำ

มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 7-6
สวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า
Switch and Receptacle
1. สวิทช์
1.1 สวิทช์เป็นชนิดติดตั้งเสมอผิวผนังทำงานแบบกระดก พิกัด กระแส 15 A แรงดัน 250 V
1.2 สวิทช์กันน้ำชนิด 15 A แรงดัน 250 V ประกอบด้วยครอบกันน้ำทำด้วย PVC และ GASKET โดยมี
ระดับการป้องกัน IP 55
2. เต้ารับไฟฟ้า
2.1 เต้ารับไฟฟ้า เป็นชนิดใช้งานได้กับเต้าเสียบแบบขากลมและแบน (UNIVERSAL TYPE) พร้อมกับขั้ว
กราวด์ พิกัดกระแส 15 A แรงดัน 250 V ตาม มอก.166-2549
2.2 เต้ารับไฟฟ้าชนิดใช้งานหนัก เป็นชนิด 3 POLE พร้อมกับขั้วกราวด์ พิกัดกระแสตามที่ระบุในแบบ
และพิกัดแรงดัน 400 V
2.3 POWER SOCKET พิกัดกระแสตามที่ร ะบุในแบบพิกั ดแรงดัน 380 V 3p 50Hz ชนิด 3 POLE
(เฟส+นิว ตรอน+กราวด์ (TP & N) ระดับการป้องกัน IP 44 ชนิดใช้ภ ายในอาคารและ IP 67
สำหรับภายนอกอาคาร
3. แผ่นครอบ (DEVICE PLATE)
แผ่นครอบสวิทช์หรือเต้ารับ เป็นชนิด PVC และเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับสวิทช์หรือเต้ารับ
4. การติดตั้งสวิทช์ และเต้ารับไฟฟ้า
4.1 ผู้รับจ้าง ต้องติดตั้งสวิทช์ และเต้ารับให้ฝังเรียบเสมอผิวผนัง โดยติดตั้งอยู่ในกล่องโลหะ หรือกล่อง
พีวีซีชนิดที่ใช้สำหรับการติดตั้งหรือการนี้ ยกเว้นในกรณีที่ระบุให้ติดลอย ให้ติดตั้งโดยใช้กล่องโลหะ
หล่อแบบติดลอย
4.2 การติดตั้งสวิทช์ใช้กล่องเหล็กฝังในผนังสูงจากพื้น 1.20 เมตร วัดจากพื้นถึงกึ่งกลางของสวิทช์
4.3 ในกล่องสวิทช์กล่องเดียวกัน ห้ามไม่ให้มีแรงดันระหว่างสวิทช์เกินกว่า 300 โวลท์ นอกจากจะใส่
แผ่นฉนวนกั้นระหว่างสวิทช์
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4.4 เต้ารับทั่วไป ให้ติดตั้งสูงจากพื้น 0.30 เมตร วัดจากพื้นถึงกึ่งกลางของเต้ารับ หรือตามที่ระบุความสูง
ในแบบ
4.5 เต้ารับสำหรับไฟฉุกเฉิน ให้ติดตั้งต่ำจากฝ้าเพดาน 0.30 เมตร หรือตามที่ระบุความสูงในแบบ
4.6 เต้ารับในห้องน้ำ หรือเหนือเคาน์เตอร์ติดตั้งสูงจากพื้น 1.0 เมตร หรือตามที่แสดงไว้ในแบบ
4.7 เต้ารับนอกอาคาร หรือในที่เปียกชื้นได้ให้ใช้ฝาครอบโลหะหล่ออบสี หรือฝาครอบพลาสติกชนิดทน
สภาวะอากาศภายนอกอาคาร แบบมีสปริง และยางอัดรอบหรือมีพลาสติกอ่อนครอบ
หมายเหตุ 1. สวิทช์หรือเต้ารับที่ใช้วงจรไฟฟ้าฉุกเฉิน ต้องมีตัวหนังสือดังกล่าวบนแผ่นฝาครอบสวิทช์ หรือ
เต้ารับที่ไม่ลบเลือนเมื่อจับต้อง
2. สวิทช์หรือเต้ารับชนิดกันน้ำ (WATER PROOF, WP) ให้ใช้ชนิดโลหะหล่ออบสีหรือฝาครอบ
พลาสติก เคลือบสี และมีฝายางอัดรอบหรือตามที่ระบุคุณสมบัติไว้ในแบบ หรือตามที่ระบุ
คุณสมบัติไว้ในแบบ
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โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
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มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 7-7
ตัวนำไฟฟ้า
Cable
1. ทั่วไป
1) สายไฟฟ้าจะต้องผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน มอก. และมาตรฐาน IEC
2) ฉนวนสายไฟจะต้องเป็นสีที่ระบุตามมาตรฐาน วสท.
2. สายไฟ IEC01
1) เป็นสายไฟชนิดฉนวน PVC และเปลือกนอก (sheath) ทำด้วย PVC มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
มอก. 11-2553
2) สายไฟจะต้องมีตัวนำเป็นทองแดง ฉนวนเป็น PVC และเปลือกนอกเป็น PVC
3) สายไฟเป็นชนิด SINGLE CORE
4) ขนาดแรงดัน 450/750 V อุณหภูมิ ใช้งาน 70 C
3. สายไฟ NYY
1) เป็นสายไฟชนิดฉนวน PVC และเปลือกนอก (Sheath) ทำด้วย PVC มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
มอก. 11-2553
2) สายไฟจะต้องมีตัวนำเป็นทองแดง ฉนวนเป็น PVC และเปลือกนอก เป็น PVC
3) ขนาดพื้นที่หน้าตัดของตัวนำต้องไม่น้อยกว่า 2.5 ตารางมิลลิเมตร
4) ขนาดแรงดัน 450/750 V อุณหภูมิ ใช้งาน 70 C
4. สายไฟ XLPE
1) ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60228 และ IEC 60502-2
2) สายไฟจะต้ อ งเป็ น ชนิ ด SINGLE CORE มี ต ั ว นำเป็ น ทองแดง ฉนวนเป็ น XLPE เปลื อ กนอก
(SHEATH) เป็น POLYVINYL CHLORIDE (PVC) และ SHIELD เป็นชนิด COPPER WIRE SCREEN
3) ขนาดแรงดัน 12/20(24) KV อุณหภูมิใช้งาน 90 C
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โครงการสำรวจ การศึกษา และออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ
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5. สายไฟฟ้าชนิดทนไฟ (FIRE RESISTANCE CABLE : FRC)
1) สำหรับสายไฟที่มีขนาดตั้งแต่ 1.5 mm2 ขึ้นไป ต้องเป็นสายทองแดงชนิดตีเกลียว (Stranded
Wire) ตามมาตรฐาน IEC 228 class 2
2) ฉนวนจะประกอบด้วยเทปทนไฟ (Fire Resistance Tape) เช่น Mica Tape หรือวัสดุทนไฟอื่น พัน
หุ้มรอบตัวนำทองแดง และชั้นนอกจะหุ้มด้วยวัสดุฉนวนประเภท Polyolefin ที่มีคุณสมบัติเป็น
Low Smoke, Zero Halogen , Flame Retardant & Fire Retardant ชนิ ด พิ เ ศษมี ค วามหนา
ตาม IEC 502
ในกรณีที่เป็นสายตัวนำหลายแกน (Multicore Cable) ช่องว่างระหว่างตัวนำแต่ละแกนจะต้องมี
Filler เพื่อความแข็งแรงของสาย
3) เปลือกหุ้มภายนอก (Outer Sheath) เป็นวัสดุประเภท Polyolefin หรือวัสดุอื่นที่มี คุณสมบัติ เป็น
Low Smoke, Zero Halogen มีความหนาตาม IEC 502
4) สายไฟฟ้าชนิดทนไฟนี้ต้องมี Rated Voltage 600/1000V สำหรับสาย Power และ Rate Voltage
300/500V สำหรับสาย Control มี Maximum Conductor Operating Temperature ที่ 90C
(20,000 HRS) สำหรั บ Continuous Duty และ 250C ภายใต้ ส ภาวะ Short-Circuit ตาม
มาตรฐาน IEC 216
5) ไม่ทำให้เกิด Corrosive Gases ขณะเกิดเพลิงไหม้ เป็นไปตามมาตรฐาน IEC60754-2
6) คุณสมบัติและมาตรฐานการทดสอบ
- คุณสมบัติด้าน Fire Resistance ต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานต่างๆ ดังนี้
o IEC 60331
o BS-6387 Category CWZ
o VDE 0472 Part 814
- คุณสมบัติด้าน Fire Retardant ต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานต่างๆ ดังนี้
o IEC 60332-3 ABC
o BS 4066 PART 3
o IEEE 383
- คุณสมบัติด้าน Flame Retardant ต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานต่างๆ ดังนี้
o IEC 60332-1 หรือ IEC 60332-3
o BS 4066 Part 1
o VDE 0472 Part 804
- คุณสมบัติด้าน Low Smoke and Fumes (LSF) และ Low Smoke and Zero Halogen (LSOH)
ต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานต่างๆ เช่น
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o Smoke ; Test Method
Test Standard

-

27m3 Cable Chamber
NBS Chamber
ASTM D2863
UITP/APTA Test E4
London Underground Limited
IEC 61034-2
BS 6724
VDE 0472 Part 816

o Halogen Acid Content Measured (Less Than 5% Halogen Acid)

- IEC 60754-1 / IEC 60754-2
- BS 6425 Part 1
- VDE0472 Part 813
o ไม่มีแก๊สพิษต่างๆ ทดสอบตามมาตรฐาน
- NFC20-454
- NES713
7)

ผู้รับจ้างต้องเสนอใบรับรองผลการทดสอบคุณสมบัติสายไฟฟ้าชนิดทนไฟจากสถาบัน LPCB หรือ
สถาบันที่เชื่อถือได้ ให้ผู้ควบคุม งาน พิจารณาประกอบการขออนุมัติด้วยและเป็นโรงงานที่ได้
มาตรฐาน ISO 9001

6. สายไฟฟ้าชนิด Flame Retardant (FRT) หรือสาย Low Smoke Zero Halogen (LSOH)
1) สายไฟฟ้าชนิดนี้ ต้องสามารถใช้งาน (Operating Temperature) ที่อุณหภูมิ 90°C สำหรับการใช้
งานแบบต่อเนื่อง (Continuous Duty)
2) ฉนวนประเภทที ่ ม ี ค ุ ณ สมบั ติ Low Smoke, Zero Halogen ชนิ ด Flame Retardant Mineral
Insulated LSOH Compound ที่มีความหนาตามมาตรฐาน IEC 502
3) คุณสมบัติและมาตรฐานการทดสอบ
- คุณสมบัติด้าน Flame Retardant ต้องผ่านการทดสอบตาม มาตรฐานต่างๆ ดังนี้
- IEC 60332-1 หรือ IEC 60332-3
- คุณสมบัติด้าน Low Smoke and Fumes (LSF) และ Low Smoke and Zero Halogen
(LSOH) ต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานต่างๆ เช่น
- Low Smoke Density
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- IEC 61034-2
- BS 6724
- VDE 0472 Part 816

- Halogen Acid Content Measured (Less Than 5% Halogen Acid)
- IEC 60754-1 / IEC 60754-2
- BS EN 50525-1
7. การติดตั้ง
7.1 การเดินสายสำหรับระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าแห่งประเทศไทยของ วสท. (EIT 2001-56) บทที่ 5 และ
ตามรายละเอียดที่ได้ระบุดังต่อไปนี้
1) การเดินสายไฟฟ้าชนิด IEC01, CV, NYY, FRC หรือสายอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน ให้เดินสาย
ร้อยในท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
2) การต่อสายไฟฟ้าห้ามต่อภายในท่อ อนุญาตต่อได้เฉพาะใน BOXES เท่านั้น อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การต่ อ สาย ให้ ใ ช้ ช นิ ด COMPRESSION BOLT SCREW หรื อ WIRE NUT ห้ า มต่ อ แบบ
TWISTED WIRE SPLICE โดยวัสดุต่อสายที่ใช้ต้องเป็นยี่ห้อ 3M หรือเทียบเท่า ห้ามใช้ของ
ปลอมเลียนแบบ
3) สายไฟฟ้าที่ร ้อยในท่อ หรือการเดินสายที่ไม่มีส่ว นใดปรากฏให้เห็นจากภายนอก ให้ติด
หมายเลขสายวงจรด้วย WIRE MARKER สำหรับวงจร BRANCH CIRCUIT ที่ PULL BOX
หรือ BOXต่างๆ และมีตัวอักษรหรือหมายเลขตรงกับ WIRE MARKER ใน PANEL BOARD
เพื่อสะดวกในการบำรุงรักษา
4) การดึงสายไฟฟ้า ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยในการดึงสายไฟ ซึ่งออกแบบโดยเฉพาะ เพื่อใช้กับการดึง
สายไฟฟ้าภายในท่อ และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวด้วย
5) ผู้รับจ้าง จะต้องใช้สารหล่อลื่นในการดึงสายไฟฟ้า ตัวหล่อลื่นจะต้องเป็นชนิดที่ผลิตสำหรับ
การนี้โดยเฉพาะ
6) การต่อเชื่อมสายไฟฟ้าใน PULL BOX หรือ HAND HOLE ซึ่งมีความชื้นหรือน้ำแช่ให้ใช้
COMPOUND ของ 3M ต่อเชื่อมให้เป็นเนื้อเดียวกัน และพันด้วยเทปซึ่งผลิตสำหรับใช้ในการ
นี้โดยเฉพาะ
7) COLOUR CODE ของสายไฟทั่วไป (ยกเว้นสายไฟทนไฟ) ให้ใช้ ดังต่อไปนี้
PHASE A
สีน้ำตาล
PHASE B
สีดำ
PHASE C
สีเทา
NEUTRAL
สีฟ้า
GROUND
สีเขียวหรือเขียวคาดเหลือง
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7.2 การเดินสายสำหรับระบบไฟฟ้าแรงสูง
ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยของ วสท. (EIT 2001-56) บทที่ 5
และตามรายละเอียดที่ได้ระบุ ดังต่อไปนี้
1) ห้ า มให้ ม ี ก ารต่ อ สายภายในท่ อ ร้ อ ยสาย อนุ ญ าตให้ ต ่ อ สายได้ ใ น MANHOLE หรื อ
HANDHOLE หรืออุปกรณ์ที่อนุญาตให้ต่อสายได้
2) ให้มีม้วนสายไฟทิ้งไว้ไม่ต่ำกว่า 1 ม. ใน MANHOLE บ่อแรก บ่อสุดท้าย และบ่อที่มีการ TAP
สายไฟเข้าอาคารหรือขึ้นเหนือพื้นดิน
3) การต่อสาย (SPLICE) และการเข้าหัวสาย (TERMINATION) จะต้องดำเนินการ โดยช่างที่มี
ประสบการณ์และได้รับการอบรมในการต่อสายและเข้าหัวสายจากผู้ผลิตอุปกรณ์
4) ในแต่ ล ะ MANHOLE หรื อ HANDHOLE ให้ ท ำเครื ่ อ งหมายสาย (IDENTIFIED WIRE
MARKER) ด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน สำหรับรายละเอียดการกำหนดหมายเลขสายให้
เสนอขออนุมัติต่อ ผู้ควบคุมงาน หรือ ตัวแทนผู้ว่าจ้าง
5) ก่อนการดึงสายให้ทำความสะอาดท่อด้วย FLEXIBLE CLEANER ที่ทำด้วยไม้ (WOOD) เพื่อ
ไม่ให้มีเศษวัสดุที่อาจจะทำให้คุณสมบัติของสายไฟเสียหายและต้องทดสอบด้วย DUMMY ที่
ทำด้วยไม้ ขนาดและรูปแบบของ FLEXIBLE CLEANER และ DUMMY เป็นไปตามมาตรฐาน
ของการไฟฟ้าฯ
6) ในกรณีที่เดินสายไฟบน CABLE RACK หรือ CABLE TRAY จะต้องมีการผูกรัดสายกับวัสดุที่
ติดตั้งขวาง (TRANSVERSE MEMBER) กับการเดินสายให้แน่นเพื่อป้องกันสายไฟกระเด็นใน
กรณีเกิดการลัดวงจร
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มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 7-8
อุปกรณ์เดินสายไฟ
Raceway
1. ทั่วไป
1.1 ท่อร้อยสายชนิด RSC และ IMC สามารถติดตั้งใช้งานภายนอก เดินใต้ดิน ฝังในพื้นคอนกรีต เสา
คอนกรีต คอนกรีตทับหน้า และในพื้นที่เปียกชื้น
1.2 ท่อร้อยสายชนิด EMT สามารถติดตั้งใช้งานในบริเวณแห้งหรือหรือเดินซ่อนในฝ้า
1.3 ข้อต่อ (FITTING) ของท่อร้อยสายจะต้องเป็นเหล็กชุบสังกะสีชนิดจุ่มร้อน (HOT DIP GALVANIZED
STEEL) ทั้งภายในและภายนอก หรือตามมาตรฐานการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์
1.4 ท่อร้อยสายที่ใช้งานต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า ½”
2. ท่อร้อยสายโลหะชนิด RSC และ IMC
2.1 ท่อร้อยสายชนิด RSC, IMC และข้อต่อ ทำมาจากเหล็กชุบสังกะสีทั้งภายในและภายนอก ผลิตตาม
มาตรฐาน ANSI C80.1-1983 หรือ UL6 หรือ มอก. 770-2533 สำหรับท่อ RSC และผลิตตาม
มาตรฐาน UL1242 สำหรับท่อ IMC ตัวท่อทำด้วยเหล็ก HEAVY GAUGE ปลายทั้งสองข้างของท่อ
ต้องทำเกลียว รอยเชื่อมตลอดทั้งแนวต้องได้รับการป้องกันสนิม
2.2 ท่อ RSC และ IMC จะต้องทำเกลียวที่ปลายทั้งสองด้านตามมาตรฐาน ANSI B1.20.1-1983 และ
ANSI B2.1-1968 ตามลำดับ หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
3. ท่อร้อยสายโลหะชนิด EMT
3.1 ท่อร้อยสาย EMT ทำมาจากเหล็กชุบสังกะสี ตามมาตรฐาน ANSI C80.3-1983 หรือ UL 797 หรือ
มอก. 770-2531 หรือเทียบเท่า
3.2 ข้อต่อทำจากเหล็กชุบสังกะสี ยึดติดกับท่อด้วยสกรู
4. ท่อร้อยสายท่ออ่อน (FLEXIBLE CONDUIT)
4.1 เป็นท่ออ่อนทำจากเหล็กชุบสังกะสี ผลิตตามมาตรฐาน ASTM หรือเทียบเท่า
4.2 ขนาดท่อที่ใช้งานต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า ½"
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5. ท่อร้อยสายอโลหะชนิด HDPE
5.1 ผลิตจากวัสดุโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HIGH DENSITY POLYETHYLENE) ซึ่งมีคุณสมบัติ
เป็นฉนวนไฟฟ้าและทนทานต่อสภาพความเป็นกรด-ด่าง ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 982-2533 DIN
8074/8075 หรือมาตรฐานการไฟฟ้าและมี CLASS PN6 เป็นอย่างน้อย
5.2 ผิวภายในท่อเรียบมันมีความฝืดต่ำและผิวด้านนอกเรียบและคาดสีส้ม
5.3 ใช้ติดตั้งภายนอกอาคารหรือฝังดินโดยตรง
5.4 การเชื่อมต่อระหว่างท่อนให้มี COUPLING และทากาวด้านใน หรือใช้การต่อแบบปากแตรสวมกับ
ท่อนตรง
6. รางเดินสาย (WIREWAY)
รางเดินสายจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผู้ผลิตในประเทศไทยและได้รับการรับรอง
6.1 มาตรฐานสากล ISO9001: 2000 ซึ่งได้ผลิตรางเดินสายอยู่เป็นประจำและเป็นผู้ผลิตที่ผู้ว่าจ้าง
เชื่อถือรางเดินสายไฟแต่ละท่อนจะต้องแสดงชื่อและเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตไว้ในที่ๆ เห็นได้
ชัดเจน
6.2 มาตรฐานการผลิตรางเดินสายให้กำหนดมาตรฐาน BS 4678 (class 2), NEMA No.VE1
6.3 การติดตั้งรางเดินสายและจำนวนสายให้ใช้กฎและวิธีการตามที่กำหนดในมาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ของ วสท. (EIT 2001-56)
6.4 รางเดินสายต้องผลิตจากเหล็กมาตรฐานชนิด GALVANIZED STEEL SHEET
TYPE
Minimum nominal
Minimum nominal
WG (WxHxL)
Thickness of body
Thickness of cover
With return flange (mm)
(mm)
WG 75 x50x2440
WG 100x50x2440
WG 100 x75x2440
WG 100 x100x2440
WG 150 x100x2440
WG 200 x100x2440
WG 250x100x2440
WG 300 x100x2440
WG 350 x100x2440
WG 400 x100x2440
WG 450x100x2440
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TYPE
WG (WxHxL)

Minimum nominal
Thickness of body
With return flange (mm)

Minimum nominal
Thickness of cover
(mm)

WG 500 x100x2440

T = 2.0

T = 1.6

STANDARD LENGTH: 2440 mm.
6.5 การทดสอบ Salt Spray Resistance Test ตามมาตรฐาน ISO 7253 มากกว่า 1440 ชั่วโมง โดย
ผ่านการรับรองผลการทดสอบจากสถาบันหรือองค์กรที่เชื่อถือได้
7. รางเคเบิ้ล (CABLE LADDER AND CABLE TRAY)
รางเดิ น สายจะต้ อ งเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ มาตรฐานผู ้ ผ ลิ ต ในประเทศไทยและได้ ร ั บ การรั บ รอง
มาตรฐานสากล ISO9001; 2000 ซึ่งได้ผลิตรางเดินสายอยู่เป็นประจำและเป็นผู้ผลิตที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือราง
เดินสายแต่ละท่อนจะต้องแสดงชื่อและเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตไว้ในที่ๆเห็นได้ชัดเจน
7.1 การติดตั้งรางเดินสาย และจำนวนสายให้ใช้กฎและวิธีการตามที่กำหนดใน มาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ของ วสท. (EIT 2001-56) และผลิตตามมาตรฐาน BS, NEMA
7.2 รางเดินสาย CABLE LADDER จะต้องทำด้วยเหล็กชุบสังกะสีโดยวิธี Electroplated Zinc และพ่น
สีทับด้วยสีฝุ่น Epoxy / Polyester ความหนาสี 60 - 80 Micron
7.2.1 ด้านข้าง (SIDERAIL) สูง100mm.ด้านตัดเป็นรูปตัวอี (E - SHAPE) ความหนาเหล็กดังนี้
- ความหนาเหล็ก 1.6 mm. สำหรับความกว้าง 200 – 500 mm
- ความหนาเหล็ก 2.0 mm. สำหรับความกว้าง 600 – 1000 mm
7.2.2 ลูกขั้น (RUNG) ขนาด 40 x 20 mm. ด้านตัดเป็นรูปตัว ซี (C – SHAPE) เพื่อการรับน้ำหนัก
ตามมาตรฐานกำหนด
- ความหนาเหล็ก 1.6 mm. สำหรับความกว้าง 200 – 500 mm
- ความหนาเหล็ก 2.0 mm. สำหรับความกว้าง 600 – 1000 mm
7.2.3 ความยาวมาตรฐาน 3000 mm.
7.3 รางเดินสาย (CABLE TRAY) ต้องทำด้วยเหล็กชุบสังกะสี โดยวิธี Electroplated Zinc และพ่นสี
ทับด้วยสีฝุ่น Epoxy / Polyester ความหนาสี 60 - 80 Micron
7.3.1 โดยมีขอบด้านข้าง (SIDERAIL) สูง 100 mm.เป็นรูปตัวอี ( E - SHAPE )
- ความหนาเหล็ก 1.6 mm. สำหรับความกว้าง 200 – 500 mm.
- ความหนาเหล็ก 2.0 mm. สำหรับความกว้าง 600 – 1000 mm
7.3.2 ด้านพื้น ( BOTTOM PLATE ) เป็นโลหะลูกฟูกมีรูระบายอากาศ
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( VENTILATED AND CORRUGATED )ไม่น้อยกว่า 30% ของพื้นที่ทั้งหมด
- ความหนาเหล็ก 1.2 mm. สำหรับความกว้าง 200 – 500 mm.
- ความหนาเหล็ก 1.6 mm. สำหรับความกว้าง 600 – 1000 mm.
7.3.3 ความยาวมาตรฐาน 3000 mm.
7.4 รางเดินสายจะต้องรับน้ำหนักสายไฟฟ้าที่ระยะห่าง SUPPORT (SPAN) เท่ากับ 2.0 m. ไม่น้อยกว่า
200 kg/m ที่ UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD โดยไม่เกิดการบิดเบี้ยวและ ผ่านการทดสอบ
ตามมาตรฐาน NEMA VE 1 Class 8 C โดยได้รับการับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้ภายในประเทศ
7.5 ขนาดมาตรฐานความกว้าง (WIDTH) ของรางเดินสายต้องเป็นความกว้างระหว่าง 200 – 1000 mm
7.6 การทดสอบ Salt Spray Resistance Test ตามมาตราฐาน ISO 7253 มากกว่า 1000 ชั่วโมง โดย
ผ่านการรับรองผลการทดสอบจากสถาบันหรือองค์กรที่เชื่อถือได้
8 กล่องต่อสาย (BOXES)
กล่องต่อสายในที่นี้ ให้รวมถึงกล่อง สวิทช์ กล่องเต้ารับ กล่องต่อสาย (Junction Box) กล่องพักสาย หรือ
กล่องดึงสาย (Pull Box)
8.1 กล่องต่อสายมาตรฐานโดยทั่วไป ต้องเป็นเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร ผ่านกรรมวิธี
ป้องกันสนิมด้วยการชุบ Galvanize และกล่องต่อสายชนิดกันน้ำ ต้องผลิตจากเหล็กหล่อหรื อ
อลูมิเนียมที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 2.4 มิลลิเมตร หรือโพลีคาร์บอเนต
8.2 กล่องต่อสายที่มีปริมาตรใหญ่กว่า 100 ลูกบาศก์นิ้ว ต้องพับขึ้นจากแผ่นเหล็กที่มีความหนาไม่น้อย
กว่า 1.5 มิลลิเมตร ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงความแข็งแรงของกล่องต่อการใช้งาน ผ่านกรรมวิธีป้องกัน
สนิมด้วยการชุบ Galvanize และกล่องแบบกันน้ำต้องมีกรรมวิธีที่ดี
8.3 ขนาดของกล่องต่อสายขึ้นอยู่กับขนาด จำนวนของสายไฟฟ้าที่ผ่านเข้า -ออกกล่องนั้นๆ และขึ้นกับ
ขนาด จำนวนท่อร้อยสาย หรืออุปกรณ์เดินสายอื่นๆ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงรัศมีการโค้งงอของสายตาม
มาตรฐาน วสท.
8.4 กล่องต่อสายทุกชนิด และทุกขนาดต้องมีฝาปิดที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกล่องต่อสาย

9. การติดตั้ง
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9.1 การติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า
ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยของ วสท. (EIT 2001-56) และตาม
รายละเอียดที่ได้ระบุ ดังต่อไปนี้
1) แนวท่ อ ร้ อ ยสายไฟฟ้ า ที ่ แ สดงในแบบ เป็ น เพี ย ง DIAGRAM เท่ า นั ้ น การติ ด ตั ้ ง ต้ อ งให้
เหมาะสมกับสภาพของอาคาร และสภาพพื้นที่ของโครงการ
2) การต่อท่อชนิด EMT ให้ใช้ข้อต่อ (COUPLING) และข้อต่อยึด (CONNECTOR) ต่อให้แน่น
กรณี ฝ ั ง ในผนั ง อิ ฐ ก่ อ หรื อ เดิ น ภายนอกอาคารให้ ใ ช้ ช นิ ด CONCRETETIGHT หรื อ
RAINTIGHT กรณีเดินในฝ้าเพดาน หรือเดินลอยภายในอาคารใช้ชนิด SCREWTIGHT
3) ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่เดินซ่อนในฝ้าเพดาน จะต้องแนบอยู่ใต้พื้น SLAB หรือโครงหลังคาห้าม
เดินวางบนฝ้าเพดาน ห้อยจากพื้น SLAB หรือโครงหลังคา
4) การยึดท่อร้อยสายไฟฟ้า (CONDUIT SUPPORT) ท่อที่เดินลอยจะต้องมี CONDUIT STRAP
อย่างหนาทุกๆ ระยะไม่เกิน 1.50 เมตร ในกรณีติดตั้งท่อร้อยสายในบริเวณเดียวกัน หรือแนว
เดียวกันมากกว่า 3 เส้น ให้ติดตั้งบนรางซีและให้มีระยะห่างระหว่างผิวท่ออย่างต่ำ 1 นิ้ว
5) การเดิน ท่ อร้ อยสายไฟฟ้ าเข้ า กั บ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ เครื่องจั กรต่ า งๆ ให้ใช้ FLEXIBLE
CONDUIT มีความยาวไม่น้อยกว่า 0.3 เมตร แต่ไม่เกิน 1.00 เมตร กรณีอุปกรณ์เหล่านั้นอยู่
ใกล้น้ำ หรือภายนอกอาคารต้องใช้ FLEXIBLE CONDUIT ชนิด LIQUID TIGHT
6) การติดตั้งท่อร้อยสายเข้ากับกล่องต่อสาย หรือเครื่องประกอบการเดินท่อ หรือตู้ควบคุมต้อง
จัดให้มี LOCK NUT หรือ BUSHING ขันยึดให้แน่น เพื่อป้องกันไม่ให้ฉนวนหุ้มสายชำรุด
กรณีร ูของ LOCK NUT ใหญ่กว่าท่อ ต้องใช้ REDUCING WASHER เพื่อไม่ให้ มีช ่อ งว่ า ง
ระหว่างท่อกับฝาของกล่องต่อสาย ส่วนรูว่างที่ไม่ได้ใช้งานให้ปิดด้วยฝาพลาสติก
7) ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้ในขณะก่อสร้าง เพื่อรอการร้อยสายไฟฟ้าต้องอุดปลายท่อด้วยจุก
พลาสติกที่มีขนาดพอดีกับท่อ ห้ามใช้กระดาษ หรือเศษไม้อุดปลายท่อ ทั้งนี้เพื่อป้องกันวัสดุ
ต่างๆ เข้าไปอยู่ภายในท่อ จะทำให้เกิดปัญหาในการร้อยสายไฟฟ้าภายหลัง
8) ปลายท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ถูกตัดออกต้องลบคม เพื่อป้องกันไม่ให้ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าชำรุด
การทำเกลียวท่อต้องใช้เครื่องทำเกลียวชนิดปลายเรียว ทั้งนี้ท่อโลหะชนิดบาง (EMT) ห้ามทำ
เกลียว
9) การเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ให้พยายามเดินในแนว CORRIDOR ให้มากที่สุดและมีแนว ขนาน
หรือตั้งฉากกับตัวอาคาร
10) ก่อนนำท่อร้อยสายไฟฟ้าไปติดตั้ง ถ้ามี MOISTURE POCKET ต้องกำจัดออกให้หมดเสียก่อน
และท่อที่เสียรูปห้ามนำมาใช้
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11) ถ้าไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น การเดินท่อร้อยสายไฟชนิดโลหะถ้าติดตั้งฝังดินให้ใช้ท่อเหล็กชนิด
หนา IMC หรือ RSC และต้องทาด้วย FLINT COAT 2 ชั้น
12) ตัวยึด ตัวแขวนและอุปกรณ์รองรับการเดินท่อ ให้ใช้เหล็กชุบสังกะสีทั้งหมด
13) กล่องต่อสายทุกชนิด สำหรับติดตั้งฝังในผนัง ให้ใช้ชนิดชุบสังกะสี (Hot Dip Galvanized)
ความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 1.2 มม.
9.2 การติดตั้งรางเดินสายและการเดินสายในรางเดินสาย (WIRE WAY)
ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยของ วสท. (EIT 2001-56) บทที่ 5
และตามรายละเอียดที่ได้ระบุดังต่อไปนี้
1)
2)

3)

แนวรางเดินสายที่แสดงในแบบเป็นเพียง DIAGRAM เท่านั้น การติดตั้งจริงต้องให้เหมาะสม
กับสภาพของอาคาร
สายไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ใน WIRE WAY จะต้องทำการรัดสายไฟฟ้าแต่ละเฟสของ FEEDER หรือ
วงจรนั้นๆ เข้าด้วยกันเป็นลักษณะสามเหลี่ยม และมี MARKING SIGN ทุกๆ 20 เมตร หรือ
ในจุดที่มีการต่อเชื่อมสายไฟฟ้า
ตัวยึด ตัวแขวนและอุปกรณ์รองรับการติดตั้งรางเดินสาย ให้ใช้เหล็กชุบสังกะสีทั้งหมด

9.3 การติดตั้งรางเคเบิลและการเดินสายในรางเคเบิ้ล (CABLE TRAY)
ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยของ วสท. (EIT 2001-56) บทที่ 5
และตามรายละเอียดที่ได้ระบุดังต่อไปนี้
1)
2)

3)

แนวรางเคเบิ้ลที่แสดงในแบบเป็นเพียง DIAGRAM เท่านั้น การติดตั้งจริงต้องให้เหมาะสมกับ
สภาพของอาคาร
สายไฟฟ้าที่ติดตั้งในรางเคเบิล จะต้องทำการรัดสายไฟแต่ละเฟสของ FEEDER หรือ วงจร
นั้นๆ เข้าด้วยกันเป็นลักษณะสามเหลี่ยมและแต่ละ FEEDER ให้มีระยะห่างประมาณ 2.15
เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเคเบิล รวมทั้งให้มี MARKING SIGN ทุกๆ 20 ม.หรือในจุดที่มี
การต่อเชื่อมสายไฟฟ้า
ตัวยึด ตัวแขวน และอุปกรณ์รองรับการติดตั้งรางเคเบิลให้ใช้เหล็กชุบสังกะสีทั้งหมด

9.4 การติดตั้งกล่องสำหรับงานไฟฟ้า (BOX)
กล่องสำหรับงานไฟฟ้า ได้แก่ กล่องต่อ สายไฟของสวิทช์ หรืออุปกรณ์กล่องต่อสาย กล่องดึงสาย
กล่องแยกสาย และกล่องอื่นๆ ที่ติดตั้ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการเดินสาย การติดตั้งให้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยของ วสท. (EIT 2001-56) บทที่ 5 และตาม
รายละเอียดที่ได้ระบุดังต่อไปนี้
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1)

ตำแหน่งของ BOXES และอุปกรณ์ตามที่แสดงไว้ในแบบ เป็นตำแหน่งโดยประมาณเท่านั้น
ผู้รับจ้าง รับผิดชอบในการศึกษารายละเอียดและติดตามการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมแบบ
ของงานสถาปัตย์ และแบบของผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดยละเอียด เพื่อสามารถกำหนด
ตำแหน่ง BOXES ได้ถูกต้อง ในกรณีที่ แบบ ไม่ได้แสดงไว้และมีความจำเป็นต้องติดตั้ง ผู้รับ
จ้าง ต้องจัดหาและติดตั้งให้เรียบร้อยสมบูรณ์
2) กล่องต่อสายทุกกล่องต้องมีการต่อลงดิน
3) กล่องต่อสายทุกกล่องมีการจับยึดที่แข็งแรงกับโครงสร้างอาคาร หรือโครงสร้างถาวรอื่นๆ
4) การต่อท่อเข้ากับกล่องต่อสายต้องประกอบด้วย LOCKNUT และ BUSHING
5) กล่องต่อสายต้องเลือกใช้ และติดตั้งตามสภาวะการใช้งาน และสภาวะแวดล้อม
6) กล่องต่อสายวงจรไฟฟ้าปกติ (NORMAL SUPPLY) ต้องแยกต่างหากจากวงจรไฟฟ้าฉุกเฉิน
(EMERGENCY SUPPLY)
7) รู KNOCK-OUT ที่ไม่ใช้งานต้องปิดให้เรียบร้อยด้วยอุปกรณ์ซึ่งสร้า งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ นี้
โดยเฉพาะ หรือเปลี่ยน BOX เสียใหม่
8) JUNCTION, OUTLET และ PULL BOX ทุ ก ตั ว จะต้ อ งติ ด ตั ้ ง ในที ่ ซ ึ ่ ง สามารถเข้ า ไป
ดำเนินการตรวจซ่อมแซมตัว BOX เอง หรือสายไฟฟ้าได้ตลอดเวลา ภายหลังเมื่อเปิดใช้งาน
อาคารแล้ว
9) การติดตั้ง BOX ให้ระมัดระวังอย่าให้ติดกับท่อน้ำ ท่อส่งลมเย็นของระบบปรับอากาศ หรือสิ่ง
กีดขวางสิ่งใด
10) COLOUR CODE กล่ อ งต่ อ สายทุ ก กล่ อ ง ต้ อ งทาสี ภ ายในกล่ อ งและฝากล่ อ งเหมื อนกับ
COLOUR CODE ของท่อร้อยสายไฟ
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มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข 7-9
การทาสีป้องกันการผุกร่อนและรหัสสี
Painting and Color Code
1. ความต้องการทั่วไป
1.1 ในผิวงานโลหะทุกชนิด ก่อนนำเข้าไปติดตั้งในหน่วยงานต้องผ่านกรรมวิธีการป้องกันการผุกร่อน
และ/หรือ การทาสีตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้ทุกประการ วิธีการทาสีต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำ
ของบริษัทผลิตสีโดยเคร่งครัด เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือวัสดุใดๆ ที่ได้ผ่านการป้องกันการผุกร่อน
และทาสีจากโรงงานผู้ผลิตมาแล้ว หากตรวจพบว่ามีรอยถลอก ขูด ขีด รอยคราบสนิมจับ และอื่นๆ
ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซม ขัดถู และทาสีให้เรียบร้อย โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน
1.2 ในระหว่างการทาสีใดๆ ก็ตามผู้รับจ้างต้องหาวิธีป้องกันมิให้สีหยดลงบนพื้น ผนัง และอุปกรณ์
ใกล้เคียงอื่นๆ หากเกิดการหยดเปื้อน ต้องทำความสะอาดทันที ผลเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นต้องอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
2. การเตรียมและการทำความสะอาดพื้นผิวก่อนทาสี
2.1 พื้นผิวโลหะที่เป็นเหล็ก หรือโลหะที่มีส่วนผสมของเหล็ก
1) ให้ใช้เครื่องขัดสนิมตามรอยต่อเชื่อม และตำหนิต่างๆ จากนั้นใช้แปรงลวดหรือกระดาษทราย
ขัดผิวงานให้เรียบ และปราศจากสนิม หรืออาจใช้วิธีพ่นทรายเพื่อกำจัดครบสนิมและเศษวัตถุ
แปลกปลอมออก จากนั้นจึงทำความสะอาดผิวงานไม่ให้มีคราบไขมันหรือน้ำมันเคลือบผิว
ห ล ง เ ห ล ื อ อ ยู่ โ ด ย ใ ช้ น ้ ำ ม ั น ป ร ะ เ ภ ท ร ะ เ ห ย ไ ว ( VOLATILE SOLVENT) เ ช่ น
ทินเนอร์ หรือน้ำมันก๊าดเช็ดถูหลายๆครั้งแล้วใช้น้ำสะอาดล้างอีกครั้งหนึ่งจนผิวงานสะอาด
พร้อมกับเช็ดหรือเป่าลมให้แห้งสนิท จึงทาสีรองพื้นตามคำแนะนำของผู้ผลิตสีโดยเคร่งครัด
2) กรณีที่ผิวงานนั้นเคยถูกทาสีมาก่อนต้องขูดสี เดิมออกก่อน จึงเริ่มทำตามกรรมวิธีดังกล่าว
ข้างต้น
2.2 พื้นผิวโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็กให้ทำความสะอาดโดยใช้กระดาษทราย แล้วเช็ดด้วยน้ำมันสน
ห้ามใช้เครื่องขัดหรือแปรงลวดโดยเด็ดขาด แล้วจึงทาสีรองพื้น
2.3 พื้นผิวสังกะสีและเหล็กที่เคลือบสังกะสีให้ใช้น้ำยาเช็ดถู เพื่อขจัดครบไขมันและฝุ่นออก ก่อนทาสี
รองพื้น
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2.4 พื้นผิวทองแดง ตะกั่ว พลาสติก ทองเหลืองให้ขัดด้วยกระดาษทรายก่อนแล้วใช้น้ำยาเช็ดถูกำจัดฝุ่น
ก่อนทาสีรองพื้น
3. การทาสีหรือพ่นสี
3.1 ในการทาสีแต่ละขั้น ต้องให้สีที่ทาไปแล้วแห้งสนิทก่อน จึงให้ทาสีขั้นต่อๆ ไปได้
3.2

สีที่ใช้ทา ประกอบด้วยสี 2 ส่วน คือ
1) สีรองพื้นใช้สำหรับป้องกันสนิม และ/หรือ เพื่อให้ยึดเกาะระหว่างสีทับหน้ากับผิวงาน
2) สีทับหน้าใช้สำหรับเป็นสีเคลือบขั้นสุดท้าย เพื่อใช้เป็นการแสดงรหัสของระบบต่างๆ ชนิดสีที่
ใช้ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อม

3.3 ประเภทหรือชนิดของสีที่ใช้ให้เป็นไปตามระบุในตาราง
ตารางการใช้ประเภทสีตามชนิดของวัสดุในสภาวะแวดล้อม
ชนิดของผิววัสดุ
- BLACK STEEL PIPE
- BLACK STEEL HANGER &
SUPPORT
- BLACK STEEL SHEET
- SWITCHBOARD, PANEL BOARD ซึง่
ทำจาก BLACK STEEL SHEET
- GALVANIZED STEEL PIPE
- GALVANIZED STEEL HANGER &
SUPPORT
- GALVANIZED STEEL SHEET ในกรณี
ที่ไม่ได้ระบุรหัสสี ให้ใช้สีทับหน้าเป็นสี
อลูมิเนียม
CAST IRON PIPE รวมถึงท่อใต้ดิน
- PVC PIPE
- PLASTIC PIPE
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บริเวณทั่วไป

ชั้นที่ 1 WASH PRIMER
ชั้นที่ 2 ZINC CHROMATE
PRIMER
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า ALKYD
ชั้นที่ 4 สีทับหน้า ALKYD

บริเวณที่มีความชื้นสูง
บริเวณที่มีการผุกร่อนสูง
ชั้นที่ 1 EPOXY RED LEAD
PRIMER
ชั้นที่ 2 EPOXY RED LEAD
PRIMER
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า EPOXY
ชั้นที่ 4 สีทับหน้า EPOXY
ชั้นที่ 1 WASH PRIMER
ชั้นที่ 2 EPOXY RED LEAD
PRIMER
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า EPOXY
ชั้นที่ 4 สีทับหน้า EPOXY

ชั้นที่ 1 COAL TAR EPOXY
ชั้นที่ 2 COAL TAR EPOXY
ชั้นที่ 1 WASH PRIMER
ชั้นที่ 2 สีทับหน้า CHLORINATED
RUBBER

ชั้นที่ 1 COAL TAR EPOXY
ชั้นที่ 2 COAL TAR EPOXY
ชั้นที่ 1 WASH PRIMER
ชั้นที่ 2 สีทับหน้า CHLORINATED
RUBBER

ชั้นที่ 1 RED LEAD PRIMER
ชั้นที่ 2 RED LEAD PRIMER
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า ALKYD
ชั้นที่ 4 สีทับหน้า ALKYD
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ชนิดของผิววัสดุ

-

บริเวณทั่วไป

COPPER TUBE
STAINLESS STEEL PIPE/SHEET
ALUMINUM PIPE/SHEET
LIGHT ALLOY
LEAD
CONDUIT CLAMP
CLOSED CELL INSULATION ใช้แถว
สีแดง รหัสสี

บริเวณที่มีความชื้นสูง
บริเวณที่มีการผุกร่อนสูง
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า CHLORINATE ชั้นที่ 3 สีทับหน้า CHLORINATE
RUBBER
RUBBER
ชั้นที่ 1 WASH PRIMER
ชั้นที่ 1 WASH PRIMER
ชั้นที่ 2 สีทับหน้า ALKYD
ชั้นที่ 2 สีทับหน้า EPOXY
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า ALKYD
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า EPOXY

หมายเหตุ :- ในกรณีที่มีการซ่อมสีเนื่องจากการเชื่อม การตัด การเจาะ การขัดหรือการทำเกลียวให้ใช้สีรองพื้น
จำพวก ZINC RICH PRIMER ก่อนลงสีทับหน้า
4. รหัสสีและสีสัญลักษณ์
1) ให้แสดงรหัสสีที่ CLAMP ของท่อร้อยสาย
2) รหัสสีที่ท่อร้อยสายต้องทำเป็นแถบสีมีความกว้างไม่น้อยกว่า 100 มม. ในตำแหน่งใกล้ๆ กับกล่อง
ต่อแยกสาย
3) ที่ฝากล่องต่อแยกสายและกล่องดึงสายให้ทาสีหรือพ่นสีตามรหัสและมีอักษรสัญลักษณ์กำกับ
4) กำหนดสีของรหัส และสัญลักษณ์ต่างๆ ตามตาราง
ตารางรหัสสีและสัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้า
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายละเอียด
ท่อ-ราง สายฟ้ากำลังปกติ
ท่อ-ราง สายไฟฟ้าสำคัญ
ท่อ-ราง สายไฟฟ้าสำคัญมาก (วงจรช่วยชีวิต)
ท่อ-ราง สายสัญญาณระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
ท่อ-ราง สายสัญญาณระบบเสียง
ท่อ-ราง สายสัญญาณระบบ AV
ท่อ-ราง สายสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์รวม
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ตัวอักษร
N
E
V
FA
S
AV
MA

รหัสสี
แดง
เหลือง
เหลือง
ส้ม
ขาว
ขาว
ขาว

สีสญ
ั ลักษณ์
ดำ
แดง
แดง
แดง
ดำ
ดำ
ดำ
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ลำดับ
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

รายละเอียด
ท่อ-ราง สายสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิด
ท่อ-ราง สายสัญญาณระบบรักษาความปลอดภัย
ท่อ-ราง สายสัญญาณนาฬิกาไฟฟ้า
ท่อ-ราง สายสัญญาณระบบการจัดพลังงาน (BAS)
ท่อ-ราง สายสัญญาณโทรศัพท์
ท่อ-ราง สายสัญญาณคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ยึดแขวนท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ
DISTRIBUTION BOARD & MOTOR CONTROL
BOARD ระบบไฟฟ้าปกติ
DISTRIBUTION BOARD & MOTOR CONTROL
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ตัวอักษร
SS
SEC
CL
BAS
TEL
COMP
-

รหัสสี
น้ำเงิน
น้ำเงิน
น้ำตาล
ฟ้า
เขียว
ดำ
เทาเข้ม
งาช้าง

สีสญ
ั ลักษณ์
ดำ
ดำ
ดำ
ดำ
ดำ
ขาว
ดำ

-

งาช้าง

แดง
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¡¬º. 1101-52
¡“μ√∞“πß“π§Õπ°√’μ·≈–§Õπ°√’μ‡ √‘¡‡À≈Á°
1. ° nµ¥
1.1 ¤µ¦µ¸Ê¦°¨»¤¹µÃ¦¦oµ °°µµ¦®¦º°·Én°¦oµ´ÉªÅ Án oµ Ã¦Á¦º° ¨´·oµ
Î µ Â¡´  ·  Â¨³°µµ¦¨¦³µ °µÂ®¦º ° ¦µ¥µ¦¦³°ÂÁ¡µ³µ³¦³»
Á}°¥nµ°ºÉ
1.2 µ°¦¸Ä¤µ¦µ¸ÊÎµ´Á¡µ³°¦¸¤µ¦µ´ÉªÅ´Ê¦³Á£Á¦·¤Á®¨ÈÂ¨³Å¤nÁ¦·¤Á®¨È
Îµ®¦´°¦¸»¤´·¡·Á«¬°ºÉÇ Án °¦¸¤ª¨Áµ °¦¸Å®¨Á oµÂnµ¥ °¦¸Îµ¨´¼
®¦º°°¦¸¸ÉÅ ¤nµ¤µ¦Äoª·¸µ¦°°Ânª¤Ã¥ª·¸¦¦¤µ ¤µ¦µ¸Ê°µÅ¤n¦°¨»¤
»¤´· °°¦¸´¨nµªÅo´Ê®¤
1.3 ¤µ¦µ¸Ê¦³»ÅªoÁ¡ºÉ°Ä®oµ¦n°¦oµ°µµ¦Â¨³nªnµÇ °°µµ¦°¦¸ °µµ¦°¦¸Á¦·¤Á®¨È
Á}Åµ¤®¨´ª·µµ¦ Á·ªµ¤¦³®¥´ ¤¸ªµ¤¤´ÉÂ ÈÂ¦Â¨³ªµ¤
1.4 ¤µ¦µ¸ÊÄo®nª¥ SI (International System Units) Á}®¨´ Â¨³Äonµµ¦Â¨®nª¥ °Â¦
1 ·Ã¨¦´¤Â¦Ánµ´ 9.806 ·ª´
2. ·¥µ¤
“°¦¸” ®¤µ¥¹ ª´»¸É¦³° ¹Êoª¥nª¤ °ª´»¦³µ Án ¸Á¤r®¦º°¸Á¤r¤ª´»¡°
Ã¨µ Á}o ¤ª¨¦ª¤¨³Á°¸¥ Án ¦µ¥ Á}o ¤ª¨¦ª¤®¥µ Án ®·®¦º°¦ª Á}o Â¨³ÊÎµ Ã¥¤¸
®¦º°Å¤n¤¸µ¦¤Á¡·É¤
“°¦¸Á¦·¤Á®¨È” ®¤µ¥¹ °¦¸¸É¤¸Á®¨ÈÁ¦·¤ {£µ¥ÄÃ¥¸É°¦¸Â¨³Á®¨ÈÁ¦·¤Îµµ¦nª¤´
Äµ¦oµµÂ¦nµÇ ¸ÉÁ· ¹Ê
“°¦¸°´Â¦” ®¤µ¥¹ °¦¸¸É¤¸Á®¨ÈÁ¦·¤°´Â¦ {£µ¥Ä¸ÉÎµÄ®oÁ·®nª¥Â¦Ã¥¤¸ µÂ¨³µ¦
¦³µ¥ °®nª¥Â¦µ¤o°µ¦Á¡ºÉ°¸É³®´¨oµ®¦º°¨®nª¥Â¦°´Á·µÊÎµ®´¦¦»
“¤ª¨¦ª¤” ®¤µ¥¹ ª´»¸ÉÄoÄnª¤ °°¦¸¸É¤¸ µÁ¤ÈÃ´ÊÂn 0.075 ¤·¨¨·Á¤¦ ¹ÊÅ
“¤ª¨¦ª¤®¥µ” ®¤µ¥¹ ª´»¸ÉÄoÄnª¤ °°¦¸¸É¤¸ µÁ¤ÈÃªnµ 4.75 ¤·¨¨·Á¤¦ ¹ÊÅ
“¤ª¨¦ª¤¨³Á°¸¥” ®¤µ¥¹ªnµ ª´»¸ÉÄoÄnª¤ °°¦¸¸É¤¸ µÁ¤ÈÃ´ÊÂn 0.075 ¹ 4.75
¤·¨¨·Á¤¦
“¤ª¨¦ª¤Â¦ÄoÄ®¤n” ®¤µ¥¹ ¤ª¨¦ª¤¹ÉÁ}¨¤µµµ¦°¦¸Á¡ºÉ°ÎµÁ°µ¤ª¨¦ª¤Ä°¦¸´Ê
¨´¤µÄoÄ®¤n
“¸Á¤r¡°¦rÂ¨r” ®¤µ¥¹ ¨·£´r¸É¤¸¨´¬³Á} Åoµµ¦¼Á¤È´Â¨Á¸¥¤´¨Á¢¦¼Ä
¦¼®¹É®¦º°®¨µ¥¦¼ Â¨³¤¸»¨´¬³Á}Åµ¤ ¤µ¦µ¨·£´r°»µ®¦¦¤ ¤°. 15 Á¨n¤ 1
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“¸Á¤r¡°¦rÂ¨r¡°Ã¨µ” ®¤µ¥¹ ¨·£´r¸ÉÅoµµ¦¤°¥nµ¤ÉÎµÁ¤°¦³®ªnµ¸Á¤r¡°¦r
Â¨r´¡°Ã¨µ¨³Á°¸¥ Ã¥µ¦¼Á¤È °¸Á¤r¡°¦rÂ¨r´¡°Ã¨µ ®¦º°µ¦¤¸Á¤r
¡°¦rÂ¨r´¡°Ã¨µ¸É¨³Á°¸¥ ®¦º°´Êµ¦Â¨³µ¦¤
“¸Á¤r¤” ®¤µ¥¹ ¨·£´r¸ÉÅoµµ¦Á·¤ª´»ÁºÉ°¥ Án ¦µ¥ ®¦º°®·¼ Â¨³°ºÉÇ ¨Å¡¦o°¤
´  ´  µ¦¼  Á¤È  °¸ Á ¤r ¡ °¦r  Â¨r  ¦³Á£®¹É  Â¨³¤¸ »  ¨´  ¬³Á}  Åµ¤¤µ¦µ
¨·£´r°»µ®¦¦¤ ¤°. 80
“¦³¥³®»o¤” ®¤µ¥¹ ¦³¥³´Ê¸É»¦³®ªnµ·ªÁ®¨ÈÁ¦·¤´·ª °°¦¸
“Â¦n¤Á¡·É¤ (Mineral Admixtures)” ®¤µ¥¹ Â¦n¸É¤¸¨´¬³Á}¨³Á°¸¥¸ÉÁ·¤¨ÅÄnª¤°¦¸
Á¡ºÉ°¦´¦»ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Äoµ Án Á¡·É¤Îµ¨´ Á¡·É¤ªµ¤µ ®¦º°Â¦·¤µ¸Á¤rÅo
µnª Á}o
“µ¦Á¤¸¤Á¡·É¤ (Chemical Admixtures)” ®¤µ¥¹ µ¦Á¤¸¸ÉÄo¤Ä°¦¸ Å¤nªnµ³¤ÄÊÎµ¤
°¦¸ n °µ¦¤°¦¸  ®¦º°¤Ä ³¸É¤°¦¸ ®¦º °¤n °µ¦Á°¦¸ Á¡ºÉ °Á¡·É ¤
»¤´·µ¦³µ¦ °°¦¸ Án Á¡·É¤ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Îµµ Á¡·É¤Îµ¨´ ®nª®¦º°Á¦nµ¦Â È´ª
Á}o
“µ¦¤Á¡·É¤ (Admixtures)” ®¤µ¥¹ µ¦ÄÇ °Á®º°Åµ¸Á¤r ÊÎµÂ¨³¤ª¨¦ª¤ °´ÄoÁ·¤¨ÅÄ
nª¤ °°¦¸Å¤nªnµn°®¦º°Îµ¨´¤ Á¡ºÉ°¦´¦»®¦º°Á¡·É¤¦³··£µ¡°¦¸Ä®oÅo»¤´·
µ¤¸Éo°µ¦
“Îµ¨´°´¦³¨´¥ °°¦¸” ®¤µ¥¹ Îµ¨´°´¼»µ¤Â¥µª¸ÉÂn°¦¸¦¦³°¸É¤¸Áonµ
«¼¥r¨µ 150 ¤·¨¨·Á¤¦ ¼ 300 ¤·¨¨·Á¤¦ µ¤µ¦¦´Åo ®µÅ¤nÅo¦³»Á}°¥nµ°ºÉÎµ¨´°´´¨nµªÄ
¤µ¦µ¸Ê Ä®oÄoÎµ¨´°´¦³¨´¥¸É°µ¥» 28 ª´Á}Ár
“Á®¨ÈÁ¦·¤” ®¤µ¥ªµ¤ªnµ Á®¨È¸ÉÄo {ÄÁºÊ°°¦¸Á¡ºÉ°Á¦·¤Îµ¨´ ¹Ê
3. ¤µ¦µ°oµ¹
3.1 ¤µ¦µ¸ÉÄo°oµ¹¦³°oª¥
3.1.1 ¦³¦ª´¸É 60 (¡.«. 2549) °°µ¤ªµ¤Ä¡¦³¦µ´´·ª»¤°µµ¦ ¡.«. 2522
“√·≈–º—ßÁ¤º‡¡◊°Õß¤¥.1103:
¡¬º.1103:¤µ¦µÁ®¨È
¡“μ√∞“π‡À≈Á
√‘¡§Õπ°√’
3.1.2 ¡“μ√∞“π°√¡‚¬∏“∏‘
¤µ¦µ¦¤Ã¥µ·°µ¦Â¨³´
Áo°‡Á¦·
¤°¦¸μ 
3.1.3 ¤µ¦µ¦¤Ã¥µ·µ¦Â¨³´Á¤º° ¤¥.1201: ¤µ¦µµ¦°®µ µ¨³ °¤ª¨¦ª¤
3.1.4 ¤µ¦µ¦¤Ã¥µ·µ¦Â¨³´Á¤º° ¤¥.1202: ¤µ¦µµ¦°®µªµ¤oµµn°µ¦¹
¦n° °¤ª¨¦ª¤®¥µÃ¥ÄoÁ¦ºÉ°°¨°Â°Á¨·
3.1.5 ¤µ¦µ¦¤Ã¥µ·µ¦Â¨³´Á¤º° ¤¥.1203: ¤µ¦µµ¦°®µµ¦°·¦¸¥rÁº°Ä
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3.1.6 ¤µ¦µ¦¤Ã¥µ·µ¦Â¨³´Á¤º° ¤¥.1204: ¤µ¦µµ¦°®µnµªµ¤®µÂn
´¤¡´r (ªµ¤nªÎµÁ¡µ³) Â¨³nµµ¦¼¹¤ °¤ª¨¦ª¤®¥µ
3.1.7 ¤µ¦µ¦¤Ã¥µ·µ¦Â¨³´Á¤º° ¤¥.1205: ¤µ¦µµ¦°®µnµªµ¤®µÂn
´¤¡´r (ªµ¤nªÎµÁ¡µ³) Â¨³nµµ¦¼¹¤ °¤ª¨¦ª¤¨³Á°¸¥
3.1.8 ¤µ¦µ¦¤Ã¥µ·µ¦Â¨³´Á¤º° ¤¥.1206: ¤µ¦µµ¦°®µnµªµ¤ºÊ °¤ª¨¦ª¤
3.1.9 ¤µ¦µ¦¤Ã¥µ·µ¦Â¨³´Á¤º° ¤¥.1207: ¤µ¦µµ¦°®µ·Á®¸¥ªÂ¨³ª´»¦nª
Ä¤ª¨¦ª¤
3.1.10 ¤µ¦µ¦¤Ã¥µ·µ¦Â¨³´Á¤º° ¤¥.1208: ¤µ¦µµ¦ÁÈ´ª°¥nµ°¦¸Ä®oµµ
Â¨³µ¦ÁÈ¦´¬µ
3.1.11 ¤µ¦µ¦¤Ã¥µ·µ¦Â¨³´Á¤º° ¤¥.1209: ¤µ¦µµ¦°®µnµµ¦¥»´ª °
°¦¸
3.1.12 ¤µ¦µ¦¤Ã¥µ·µ¦Â¨³´Á¤º° ¤¥.1210: ¤µ¦µµ¦°Îµ¨´oµµÂ¦°´ °
°¦¸
3.1.13 ¤µ¦µ¦¤Ã¥µ·µ¦Â¨³´Á¤º° ¤¥. 1212: ¤µ¦µµ¦°ÊÎµ¸ÉÄoÄµ°¦¸
3.1.14 ¤µ¦µ¨·£´r°»µ®¦¦¤ ¤°. 15 Á¨n¤ 1: ¼¸Á¤r°¦rÂ¨r Á¨n¤ 1 o°Îµ®Ár
»£µ¡ (¤µ¦µ´´)
3.1.15 ¤µ¦µ¨·£´r°»µ®¦¦¤ ¤°. 80: ¼¸Á¤r¤
3.1.16 ¤µ¦µ¨·£´r°»µ®¦¦¤ ¤°. 213: °¦¸¤Á¦È
3.1.17 ¤µ¦µ¨·£´r°»µ®¦¦¤ ¤°. 733: µ¦Á¤¸¤Á¡·É¤Îµ®¦´°¦¸
3.1.18 ¤µ¦µ¨·£´r°»µ®¦¦¤ ¤°. 849: ¼¸Á¤r°¦rÂ¨r°Ã¨µ
3.1.19 ¤µ¦µ¨·£´r°»µ®¦¦¤ ¤°. 850: °Ã¨µ
3.1.20 o°Îµ®¤µ¦µª´»Â¨³µ¦n°¦oµÎµ®¦´Ã¦¦oµ°¦¸ °¤µ¤ª·«ª¦¦¤µ
Â®n¦³Á«Å¥Ä¡¦³¦¤¦µ¼´¤£r (ª... 1014)
3.1.21 ¤µ¦µÎµ®¦´°µµ¦°¦¸Á¦·¤Á®¨ÈÃ¥ª·¸Îµ¨´ °¤µ¤ª·«ª¦¦¤µÂ®n¦³Á«
Å¥ (ª... 1008)
3.1.22 ¤µ¦µ American Society of Testing Materials ASTM E 119 : Standard Test Methods for Fire
Tests of Building Construction and Materials
3.1.23 ¤µ¦µ American Society of Testing Materials ASTM 1218/C 1218M : Standard Test Method
for Water-Soluble Chloride in Mortar and Concrete
3.2 ¥Áªo¦³¦ª´¸É 60 (¡.«. 2540)² µ¤ o° 3.1.1 Â¨³ ¤µ¦µ¨·£´r°»µ®¦¦¤ ¤°. 15
Á¨n¤ 1 µ¤ o° 3.1.7 ®µ³Îµ¤µ¦µ°ºÉ¤µÄo°Á®º°µ¸É¦³»Ä o° 3.1 ¤µ¦µ´¨nµªo°Åo¦´
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µ¦¦´¦°µ³¦¦¤µ¦ª»¤°µµ¦®¦º°£µª·«ª¦ ®¦º°´ÎµÃ¥nª¦µµ¦ ®¦º°´ÎµÃ¥
¤µ¤ª·µ¸¡¸ÉÅo¦´µ¦¦´¦°µ³¦¦¤µ¦ª»¤°µµ¦
3.3 ®µ o°Îµ®Ä¤µ¦µ¸Ê ´Â¥o´¤µ¦µ¸É°oµ¹ÄÂn¨³nª Ä®oº° o°Îµ®Ä¤µ¦µ¸ÁÊ }
Îµ´ Ân°¥nµÅ¦Èµ¤ o°Îµ®Ä¤µ¦µ¸Ê³o°Å¤n ´´¦³¦ª´¸É 60 (¡.«. 2540)² µ¤
o° 3.1.1 Â¨³¤µ¦µ¨·£´r°»µ®¦¦¤ ¤°. 15 Á¨n¤ 1 µ¤ o° 3.1.14 ¹ÉÁ} o°Îµ®®¨´
4. °o Îµ®Îµ®¦´ª´»n°¦oµ
4.1 ¸Á¤r ¸Á¤r¸ÉÄoÄµn°¦oµÃ¦¦oµ ÂnÁ}¦³Á£nµÇ ´¸Ê
4.1.1 ¸ Á ¤  r ¡ ° ¦r  Â ¨  r »  ¨´  ¬  ³ °  ¸ Á ¤  r ¡ ° ¦r  Â ¨  r Ä ®o Á }  Å   µ ¤ ¤ µ  ¦  µ 
¨·£´r°»µ®¦¦¤ ¤°. 15 Á¨n¤ 1: ¼¸Á¤r°¦rÂ¨r Á¨n¤ 1 o°Îµ®Ár»£µ¡ ¹É
ÂnÁ} 5 ¦³Á£ ´¸Ê
4.1.1.1 ¦³Á£ 1 (Type I) Á}¸Á¤r¡°¦rÂ¨r¦¦¤µ Îµ®¦´ÄoÄµ¦n°¦oµÃ¦¦oµ
´ÉªÅ
4.1.1.2 ¦³Á£ 2 (Type II) Á}¸Á¤r¡°¦rÂ¨r¸ÉÄ®oªµ¤¦o°µ¨µ ³Îµ··¦·¥µ´
ÊÎµ®¦º°Á¤ºÉ°o°µ¦ªµ¤´¨Á¢µ¨µ
4.1.1.3 ¦³Á£ 3 (Type III) Á}¸Á¤r¡°¦rÂ¨r¸ÉÄ®onµÎµ¨´°´¼ÅoÁ¦Èª Îµ®¦´ÄoÄµ
°¦¸¸Éo°µ¦Ä®o¦´ÊÎµ®´Á¦Èª ®¦º°µo°µ¦°ÂÁ¦ÈªÄnªÂ¦
4.1.1.4 ¦³Á£ 4 (Type IV) Á}¸Á¤r¡°¦rÂ¨r¸ÉÄ®oªµ¤¦o°ÉÎµ ³Îµ··¦·¥µ´ÊÎµ
Îµ®¦´ÄoÄµÁ°¦¸Á}¦·¤µ¤µ Án µ°¦¸®¨µ (Mass Concrete)
4.1.1.5 ¦³Á£ 5 (Type V) Á}¸Á¤r¡°¦rÂ¨r¸ÉÄoÁ¤ºÉ°o°µ¦ªµ¤´¨Á¢¼ Án µ
°¦¸´¤´ÊÎµÄo·®¦º°ÊÎµÁ¸¥¸É¤¸¦·¤µ´¨Á¢¼
¸Á¤r¸ÉÄoÄµn°¦oµ´Ê®¤ oµÂ®¦º°¦µ¥µ¦¦³°ÂÁ¡µ³µÅ¤nÅoÎµ®ªnµÁ}
¸Á¤r¦³Á£Ä Ä®oº°ªnµÁ}¸Á¤r¡°¦rÂ¨r¦³Á£ 1
4.1.2 ¸Á¤r¤ ÄoÎµ®¦´µ¦n°¦oµÃ¦¦oµ µÁ¨È Ã¦¦oµ´Éª¦µª ®¦º°Ã¦¦oµ¸É¦´
ÊÎµ®´Å¤n¤µ ¸ÉÎµ®Ä®o¦´Îµ¨´°´¦³¨´¥ °°¦¸Å¤nÁ· 10.2 Á¤µµµ¨(100 ./¦.
¤.) ®¦º°ÄoÎµ®¦´¤Îµ¼n°Â¨³¼µ »¨´¬³ °¸Á¤r¤Ä®oÁ}Åµ¤¤µ¦µ
¨·£´r°»µ®¦¦¤ ¤°. 80: ¤µ¦µ¼¸Á¤r¤
4.1.3 ¸Á¤r¡°¦rÂ¨r¡°Ã¨µ ÄoÎµ®¦´µ¦n°¦oµÃ¦¦oµ¸Éo°µ¦»¤´·¡·Á«¬ Án
o ° µ¦ªµ¤´ ¨ Á¢ »  ¤´ · Â ¨³¦· ¤ µ °¡°Ã¨µÁ}  Ä®o Å µ¤¤µ¦µ
¨·£´r°»µ®¦¦¤ ¤°. 849: ¤µ¦µ¼¸Á¤r¡°Ã¨µ
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4.2 ¤ª¨¦ª¤¨³Á°¸¥
4.2.1 ¤ª¨¦ª¤¨³Á°¸¥¸ÉÄo ª¦Á}¦µ¥ÊÎµº®¦º°¦µ¥¸É¤¸Á¤È®¥µ ¤ Â ÈÂ¦n ¤¸ªµ¤´ªÁºÉ°¥
Å¤nÎµ··¦·¥µ´nµÄnª¤°¦¸ ³°µ ¦µ«µª´»°ºÉ®¦º°µ¦°ºÉÁº°Ä¦·¤µ¸É
³¤¸¨¦³n°Îµ¨´Â¨³ªµ¤ °°¦¸Â¨³Á®¨ÈÁ¦·¤
4.2.2 „π°√≥’
Ä¦¸∑’Ë‰¸ÉÅ¡à¤n“¡“√∂À“·À≈à
µ¤µ¦®µÂ®¨nß∑√“¬πÈ
¦µ¥Ê”Îµ®◊º¥ ®¦º
¦µ¥³Á¨¤°¦¸
ÅoμÂn
À√◊°Õ¦µ¥
∑√“¬∫°µ¤µ¦Äo
“¡“√∂„™â
∑√“¬∑–‡≈º ¡§Õπ°√’
‰¥â
o°°Å¤nÄ®o¦·¤µ¨°Å¦rÅ°°°Á·ªnµ¦o°¥¨³ 0.02 °ÊÎµ®´¦µ¥Â®o ®¦º°Á·ªnµ
¦o°¥¨³ 0.03 Ä¦¼ °ÃÁ¸¥¤¨°Å¦r (NaCl) Ân°¥nµÅ¦Èµ¤ ¦·¤µ¨°Å¦rÅ°°°¦ª¤Ä
°¦¸³o°Å¤nÁ·nµ¸ÉÎµ®Äµ¦µ¸É 8: · °µn°¦oµÂ¨³¦·¤µ¨°Å¦rÅ°°°¸É
¥°¤Ä®o
4.2.3 ¦µ¥¸ÉÄoÄµ¦n°¦oµª¦³¤¸nµ¤°»¨´ªµ¤¨³Á°¸¥ (Fineness Modulus) ´ÊÂn 2.15 ¹ 3.45
Ân®µÅ¤n°¥¼nÄnª´¨nµª ³o°Îµµ¦¨°nª¤Á¡ºÉ°¥º¥´ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦ÁÅoÂ¨³
Îµ¨´ °°¦¸
4.2.4 ¦µ¥¸ÉÄoo°nµµ¦°»¤´·µ¤ ¤¥.1201 ¹ ¤¥.1209
4.3 ¤ª¨¦ª¤®¥µ
4.3.1 ¤ª¨¦ª¤®¥µ¸ÉÄoo°Á}®·®¦º°¦ª¸ÉÂ ÈÂ¦n µ Å¤n» ¤¸ªµ¤´ªÁºÉ°¥ Å¤nÎµ··¦·¥µ
´nµÄ¸Á¤r ³°µ ¦µ«µª´»°ºÉÂ¨³µ¦°ºÉÁº°Ä¦·¤µ¸É³¤¸¨¦³n°Îµ¨´
Â¨³ªµ¤ °°¦¸Â¨³Á®¨ÈÁ¦·¤
4.3.2 ¤ª¨¦ª¤³o°¤¸nª¨³Â¨³¦¼¦nµ¸ÉÁ®¤µ³¤
4.3.3 µÄ®n» °¤ª¨¦ª¤®¥µ¸ÉÄoo°Á}Åµ¤µ¦µ¸É 1
µ¦µ¸É 1 · °µn°¦oµÂ¨³ µÄ®n» °¤ª¨¦ª¤®¥µ
( o° 4.3.3)
®nª¥Á}¤·¨¨·Á¤¦
· °µn°¦oµ
µÄ®n»
40
1) µ¦µ Áµ Â¨³µ
40
2) ´¸É¤¸ªµ¤®µ´ÊÂn 125 ¤¤. ¹ÊÅ
25
3) ´¸É¤¸ªµ¤®µo°¥ªnµ 125 ¤¤.
25
4) Ân¡ºÊÂ¨³¦¸
Ân´Ê¸Ê³o°Å¤nÄ®nÁ·ªnµ¦o°¥¨³ 20 °oµÄ¸ÉÂ¸É» °Â®¨n° Â¨³o°Å¤nÄ®nªnµ
¦o°¥¨³ 75 °¦³¥³n°ªnµ (Clear Spacing) ¦³®ªnµÁ®¨ÈÁ¦·¤Ân¨³Áo®¦º°Ân¨³¤´
4.3.4 ¤ª¨¦ª¤®¥µ¸ÉÄoo°nµµ¦°»¤´·µ¤ ¤¥.1201 ¹ ¤¥.1209
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4.3.4 ®µo°µ¦Îµ¤ª¨¦ª¤Â¦ÄoÄ®¤n¤µÄoÁ}¤ª¨¦ª¤®¥µÎµ®¦´Á}nª¤Ä°¦¸ ¤ª¨
¦ª¤¸ÉÎµ¨´¤µÄoÄ®¤n³o°Á}Åµ¤ ¤µ¦µ ª... 1014: o°Îµ®¤µ¦µª´»Â¨³µ¦
n°¦oµÎµ®¦´Ã¦¦oµ°¦¸ ªnµoª¥Á¦ºÉ°¤ª¨¦ª¤¸ÉÎµ¨´¤µÄoÄ®¤n (Recycled Aggregate)
4.4 ÊÎµ
4.4.1 ÊÎµ¸ÉÄo¤°¦¸Ä®oÄoÊÎµ¦³µ
4.4.2 Ä¦¸
ÊÎµπºπÈ”¦µ«µµ¦¸
}°´Ë‡ªìπ¦µ¥n
°°¦¸
Â¨³Á®¨È
„π°√≥’∑¸É®’ËÀµÊ
“πÈÎµ”¦³µÅ¤n
ª√–ª“‰¡àÅ‰o¥âÊÎµ¸πÈÉÄ”o∑’Ë„o°™âÁ}
μâÕß‡ªì
®◊¥ª√“»®“° ÉÁ“√∑’
Õ—πμ√“¬μà
Õ§Õπ°√’
μ·≈–
‡À≈Á¤°‡Â¨³o
√‘¡ ·≈–μâ
ßºà“π°“√∑¥ Õ∫§ÿ
≥ ¡∫—
“¡ ¡¬º.1212:¤µ¦µµ¦°Ê
¡“μ√∞“π°“√∑¥ Õ∫πÈÎµ”¸∑’ÉÄ„Ë o™âÄ„µ
πß“π
Á¦·
°nµÕµ¦°»
¤´
·µ¤μμ‘ ¤¥.1212:
§Õπ°√’μ ‚¥¬πÈ
”∑’ÎµË®¸–π”¡“„™â
¡§Õπ°√’μπ—´ÈπÊ®–μâ
“≥ “√‡®◊°ÕÅ¤n
ªπ‰¡àÁ·‡°‘πªn°«àµ¸“É
°¦¸
Ã¥Ê
É³Îµ¤µÄo„π°“√º
Äµ¦¤°¦¸
³oÕ°ß¡’
¤¸ª¦·√‘¤¡µµ¦Áº
”Àπ¥„πμ“√“ß∑’
Î∑’µË°®Äµ¦µ¸
É 2Ë 2
µ¦µ¸É 2 ¦·¤µµ¦¸É¥°¤Ä®oÄÊÎµÎµ®¦´¤°¦¸
( o°¸É 4.4.2)
®nª¥Á}nªn°¨oµnª (PPM)
ºÉ°µ¦
¦·¤µ¸É¥°¤Ä®o
1) ¨°Å¦r
1.1) Îµ®¦´µ°¦¸°´Â¦ ®¦º°µ³¡µ
1.2) Îµ®¦´µ°¦¸Á¦·¤Á®¨È´ÉªÅ
2) ´¨Á¢ (SO4)
3) nµ (Na2O + 0.658K2O)
4) µ¦Â ª¨°¥

500
1,000
3,000
600
50,000

4.5 µ¦¤Á¡·É¤
4.5.1 Â¦n¤Á¡·É¤ (Mineral Admixtures) µ¦ÄoÂ¦n¤Á¡·É¤¦³Á£µ¦¡°Ã¨µ Án Áoµ¨°¥ ·¨·µ
¢¼¤ n°Îµ ÅÄo ³o° ¤¸ µ¦¦ª°» ¤´ ·¸ÉÁ ¸É¥ ª o°  Án nª ¦³°µÁ¤¸ Â¨³
»¤´·µµ¥£µ¡ Á}o nªÂ¦n¤Á¡·É¤°ºÉÇ Ä®o¤¸µ¦¦ª£µ¡»¤´·ÎµÁ}¸ÉÁ¸É¥ª o°
4.5.2 µ¦Á¤¸¤Á¡·É¤ (Chemical Admixtures)
4.5.2.1 µ¤µ¦Äoµ¦Á¤¸¤Á¡·É¤¦´¦»»¤´·µ¦³µ¦ °°¦¸Åo Án
(1) µ¦¨ÊÎµ (Water Reducers ®¦º° Plasticizers) Á¡ºÉ°¨¦·¤µÊÎµn°®nª¥¦·¤µ¦ °
°¦¸  Ã¥¸É  ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦ÁÅo °°¦¸  Á· ¤
®¦º ° Á¡ºÉ ° Á¡·É ¤
ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦ÁÅo °°¦¸Ã¥¦·¤µÊÎµn°®nª¥¦·¤µ¦ °°¦¸
Åªo
(2) µ¦Á¦nµ¦Â È´ª (Accelerators) Á¡ºÉ°¨¦³¥³Áª¨µµ¦n°´ª °°¦¸Ä®o´Ê¨

6
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(3) µ¦®nªµ¦Â È´ª (Retarders) Á¡ºÉ°¥º¦³¥³Áª¨µµ¦n°´ª °°¦¸Ä®o¥µªµ
¹Ê
4.5.2.2 µ¦Á¤¸¤Á¡·É¤³o°¤¸»¤´·µ¤¤µ¦µ ¤°. 733 : µ¦Á¤¸¤Á¡·É¤Îµ®¦´
°¦¸
4.5.2.3 µ¦Äoµ¦Á¤¸ ¤Á¡·É¤¸É ¤¸nª¦³° °¨°Å¦r°¥¼noª¥´Ê ¦·¤µ °¨°Å¦r
Å°°°¸É¨³¨µ¥ÊÎµÅo (Water-Soluble Chloride Ion) ÄÁºÊ°°¦¸¸É¤¸°µ¥»¦³®ªnµ 28 ¹
42 ª´³o°Å¤nÁ·ªnµnµÄµ¦µ¸É 8: · °µn°¦oµÂ¨³¦·¤µ¨°Å¦rÅ°°°
¸É¥°¤Ä®o
4.5.2.4 µ¦Äoµ¦Á¤¸¤Á¡·É¤¤µªnµ 1 ·Änª¤Á¸¥ª´³o°Îµ¹¹¨¸É¤¸n°´
°µ¦Á¤¸¤Á¡·É¤Ân¨³·oª¥ ´´Ê¹ª¦¦¹¬µ¼o¨·®¦º°Îµµ¦¨°¤n°
´·ÄÄo
4.5.2.5 µ¦Äo  µ¦Á¤¸  ¤Á¡·É ¤ ¼o ¦´  o µ ³o ° Â¦µ¥¨³Á°¸ ¥ n ª ¦³°®¨´  µÁ¤¸
o°Â³ÎµÄµ¦Äo ¦ª¤¹¦·¤µ¼»¸É³Äo Ân®µÅ¤n¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´¨nµª ¼o¦´oµ
³o°¨°¤Â¨³°»¤´·nµÇ °°¦¸ Án ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Á
Îµ¨´¸É¦³¥³o Îµ¨´¸É¦³¥³¥µª Â¨³ªµ¤ Á}o Â¨³o°Åo¦´µ¦°»¤´·µ¼o
ªnµoµn°ÎµÅÄo
4.6 °¦¸ °¦¸¸ÉÄoÄµn°¦oµÃ¦¦oµ ÂnÁ}¦³Á£nµÇ Åo´¸Ê
4.6.1 °¦¸´ÉªÅ (Normal Concrete) Á}°¦¸¸ÉÅoµµ¦¤¸Á¤r¡°¦rÂ¨r®¦º°¸Á¤r
¡°¦rÂ¨r¡°Ã¨µ´¤ª¨¦ª¤Â¨³ÊÎµµ¤¸ÉÅo°°ÂÅªooª¥Á¦ºÉ°¤ Ã¥ÂnÁ}·
nµÇ ´ÂÄµ¦µ¸É 3 Â¨³®µÅ¤n¤¸µ¦Îµ®Á}°¥nµ°ºÉ °¦¸¸ÉÄoÄÃ¦¦oµ´ÉªÅ
Ä®oÄo· 1
4.6.2 °¦¸¤Á¦È (Ready-Mixed Concrete) Á}°¦¸¸ÉÅoµµ¦¤¤µµÃ¦µ ®¦º°
Ã¥¦¤°¦¸Â¨³n¹µ¸Én°¦oµ µ¤¤µ¦µ¨·£´r°»µ®¦¦¤ ¤°. 213:
¤µ¦µ°¦¸¤Á¦È
4.6.3 °¦¸¸ÉÄo¸Á¤r¤ (Mixed-Cement Concrete) Á}°¦¸¸ÉÅoµµ¦¤¸Á¤r¤´
¤ª¨¦ª¤Â¨³ÊÎµµ¤¸ÉÅo°°ÂÅªooª¥Á¦ºÉ°¤ ®¦º°¤oª¥¤º°Ä¦³³
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ภาคผนวก มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง ผ-8
µ¦µ¸É 3 · °°¦¸ Â¨³nµÂ¦°´¦³¨´¥ÉµÎ »
( o° 4.6.1)
®nª¥Á}Á¤µµµ¨ (./¦.¤.)
Îµ¨´°´¦³¨´¥ÉÎµ» °Ân°¦¸¤µ¦µ¸É
· °
°µ¥» 28 ª´
°¦¸
¦¦³°
¨¼µ«r
 150u300 ¤¤.
150u150u150 ¤¤.
1
18.6 (190)
14.7 (150)
2
20.6 (210)
17.7 (180)
3
23.5 (240)
20.6 (210)
4
27.5 (280)
23.5 (240)
5
31.4 (320)
27.5 (280)
6
34.3 (350)
29.4 (300)
7
37.3 (380)
31.4 (320)
8
39.2 (400)
34.3 (350)
9
41.2 (420)
37.3 (380)
10
44.1 (450)
39.2 (400)
11
49.1 (500)
44.1 (450)
4.7 Á®¨ÈÁoÁ¦·¤°¦¸ »¨´¬³Ä®oÁ}Åµ¤ ¤¥. 1103 : ¤µ¦µÁ®¨ÈÁoÁ¦·¤°¦¸
5. o°Îµ®Äµ¦n°¦oµ
Äµ¦n°¦oµ³o°¤¸µ¦ª»£µ¡ °°¦¸» ´Ê°Á}°¥nµ¸ Å¤nªnµ³Á} ´Ê°µ¦Á¦¸¥¤ª´»
µ¦Îµ®nª¤ µ¦¤ µ¦¨ÎµÁ¨¸¥ µ¦Á µ¦ÎµÄ®oÂn µ¦n¤ Â¨³°ºÉÇ Á¡ºÉ°Ä®oÅo¤µ¹É°¦¸¸É¤¸
ªµ¤Â ÈÂ¦Â¨³µ¤¸Éo°µ¦
Ä¦¸¸ÉÂÂ¨³¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦n°¦oµÅ¤nÅo¦³»¨´¬³ªµ¤Åªo Â¨³Ã¦µ¦n°¦oµ°¥¼nÄ
¡ºÊ¸É®¦º°ÁºÉ°Å ¸É³o°¡·µ¦µªµ¤ °°µµ¦°¦¸Á¦·¤Á®¨ÈÄ®o¤¸°µ¥»µ¦Äoµ¸ÉÅ¤no°µ¦
n°¤Â¤Å¤no°¥ªnµ 25 e Ä®o¡·µ¦µ¨´¬³ °ªµ¤µ¤¨´¬³µn°¦oµÂ¨³£µ¡Âª¨o°¤
Á}Åµ¤µ¦µ¸É 4

8
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µ¦µ¸É 4 »¤´· °°¦¸¸Éo°Îµ¹¹µ¤¨´¬³µn°¦oµÂ¨³£µ¡Âª¨o°¤
°Ã¦¦oµ

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

¨´¬³ °µn°¦oµ
Â¨³£µ¡Âª¨o°¤
µn°¦oµ¸É´¤´ÊÎµº
) ÄoÊÎµ
) Á·ª´´¦ Áe¥¨´Â®o
) ¦¦¥µµ«¦· Á ª¸É ´ ¤ ´ 
¨³°°ÊÎµÅo
µn°¦oµ¸É´¤´ÊÎµ¦n°¥
) ÄoÊÎµ
) Á·ª´´¦ Áe¥¨´Â®o
) ¦¦¥µµ«¦· Á ª¸É ´ ¤ ´ 
¨³°°ÊÎµÅo
µn°¦oµ¸É´¤´ÊÎµ³Á¨
) ÄoÊÎµ
) Á·ª´´¦ Áe¥¨´Â®o
) ¦¦¥µµ«¦· Á ª¸É ´ ¤ ´ 
¨³°°ÊÎµÅo
µn°¦oµ¸É´¤´ÊÎµÁ¸¥
µn°¦oµÄo·
Ã¦¦o µ ¸É ·  · ª ·  (Án 
°¤n° µ°· Á}o)
) Á·¨°Å¦r
) Å¤nÁ·¨°Å¦r
Ã¦¦o µ ¸É ´ ¤ ´  ¦¦¥µµ«
£ µ ¥  °  ( Á  ·  ´  p µ 
µ¦r°Å°°År)
µn°¦oµÄ¦¦¥µµ«¸Éo°
Îµ¹¹µ¦®´ªÂÂ®o (¤¸
ªµ¤ºÊ´¤¡´rÉÎµªnµ 100%)

¨´¬³ °ªµ¤¸É °o ¡·µ¦µ
Å¤n¤¸
µ¦Á}·¤ °Á®¨ÈÁ¦·¤
µ¦oµµµ¦r°Á´É®¦º°µ¦Á}·¤ °Á®¨ÈÁ¦·¤
µ¦oµµ´¨Á¢Â¨³¨°Å¦r
µ¦oµµ¨°Å¦r
µ¦oµµµ¦r°Á´É ®¦º°µ¦oµµ¨°Å¦r

µ¦oµµ´¨Á¢Â¨³¨°Å¦r
µ¦oµµ¨°Å¦r
µ¦oµµ¨°Å¦r Â¨³µ¦oµµµ¦r°Á´É
µ¦oµµ¦´¨¢»¦· Â¨³µ¦oµµ´¨Á¢
µ¦oµµ´¨Á¢

µ¦Á}·¤ °Á®¨ÈÁ¦·¤ Â¨³µ¦oµµ¨°Å¦r
µ¦Á}·¤ °Á®¨ÈÁ¦·¤
µ¦oµµµ¦r°Á´É

µ¦Â¦oµªÁº°É µµ¦®´ªÂÂ®o
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ภาคผนวก มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง ผ-10
µ¦µ¸É 4 (n°) »¤´· °°¦¸¸É o°Îµ¹¹µ¤¨´¬³µn°¦oµÂ¨³£µ¡Âª¨o°¤ °
Ã¦¦oµ
¨´¬³ °µn°¦oµ
Â¨³£µ¡Âª¨o°¤
9. µn ° ¦o µ °¦¸  ®¨µ Án 
Á ºÉ °  µ¦µ µÄ®n Â¨³
Ã¦¦oµ¸É¤¸ªµ¤®µ¤µ
10. ·Ênªµn°ÁºÉ°¸É¤¸ µ¦¥¹¦´Ê
11. ¨´  ¬³ °µ°¦¸  ¸É ¤¸
°´¦µnªÊÎµn°ª´»¦³µÉÎµ
®¦º°¤¸ªµ¤¹ÊÎµ¼
12. µn°¦oµ¸É´¤´µ¦Á¤¸°ºÉ

¨´¬³ °ªµ¤¸É °o ¡·µ¦µ
µ¦Â¦oµªÁº°É µ°»®£¼¤·

µ¦Â¦oµªÁº°É µµ¦®´ª
µ¦®´ªÂ°°Ã¸Á¸¥

ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦oµµ¦Á¤¸¸ÉÁ¸É¥ª o°

®µÃ¦¦oµ°¦¸Åo¦´µ¦Á¨º°·ªÄoµ¸É´¤´´£µ¡Âª¨o°¤ Án Á¨º°·ªoª¥°¸¡È°¸É µ
¼ ·¦³ÁºÊ° ®¦º°µ¸ Ã¥¤¸µ¦Îµ¦»¦´¬µª´»Á¨º°·ªÁ}°¥nµ¸Änªµ¦ÄoµÃ¦¦oµ ³ÎµÄ®o
Ã¦¦oµ°¦¸¸ÉÅo¦´µ¦Á¨º°·ª´Ê Â¨³°¥¼nÄ¨´¬³µn°¦oµÂ¨³£µ¡Âª¨o°¤¸É 1 ¹¸É 8 ¸É 11
Â¨³¸É 12 ¤¸°µ¥»µ¦Äoµ¥µªµ ¹Ê
5.1 µ¦Á¦¸¥¤ª´»
5.1.1 ¸Á¤r
5.1.1.1 ¸Á¤r¸ÉÄoo°¦¦»»Á¦¸¥¦o°¥ ®¦º°Á}¸Á¤r¸ÉÁÈÄ£µ³¦¦» °¦·¬´¼o¨·
5.1.1.2 ¸Á¤r¦¦»» o°ÁÈÅªo¡ºÊ¸É¥¼ªnµ¡ºÊ·°¥nµo°¥ 30 Á·Á¤¦ ÄÃ¦¸É¤¸
®¨´µ¨»¤ Â¨³¤¸ µ´Ê´ Åo¸
5.1.1.3 ®oµ¤Äo¸Á¤rÁºÉ°¤»£µ¡ Án ¸Á¤r¹ÉÂ È´ª´´Á}o° Á}o
5.1.1.4 ¸Á¤r¸É¼ÁÈÅªoµª¦³Åo¦´µ¦°»£µ¡n°ÎµÅÄo
5.1.1.5 ÄÃ¦¦oµ·ÊÁ¸¥ª´ Án Áµ µ ¡ºÊ Á}o Å¤nª¦Äo¸Á¤rnµ¦³Á£¤
°¦¸´
5.1.2 ¤ª¨¦ª¤
5.1.2.1 ¦µ¥ ®· ®¦º°¦ª o°°Ä¨´¬³¸ÉÂ¥ µ Â¨³j°´¤·Ä®o³´
5.1.2.2 Äµ¦ÁÈ®¦º°Á¨ºÉ°¥oµ¥¤ª¨¦ª¤o°Å¤nn°Ä®oÁ·µ¦Â¥´ª ° µ Å¤nÄ®o·É¦
Á oµÅ³ Â¨³Å¤nÄ®oÁ·µ¦ÂÁ}·Ê °¤ª¨¦ª¤
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5.1.2.3 ¤ª¨¦ª¤o°Å¤nÂ®oÂ¨³¤¸°»®£¼¤·¼ÎµÄ®o°»®£¼¤· °°¦¸¸É¨·Ã¥Äo¤ª¨¦ª¤
´¨nµª¼µ¤Åoª¥ Â¨³ª¦ÁÈ¤ª¨¦ª¤Ã¥j°´Å¤nÄ®o¤ª¨¦ª¤Áe¥Á·Å
5.1.3 ÊÎµ
5.1.3.1 Ä®oÄoÊÎµ¦³µ ÂnoµÎµÁ}o°ÄoÊÎµ¸É »n¤µ¤°¦¸Â¨oª o°ÎµÊÎµÄ®oÄn°¹
Îµ¤µÄoÅo Ã¥°µ·´·´¸Ê Ä®oÄo¸Á¤r 1 ¨·¦ n°ÊÎµ »n 200 ¨·¦ ¤·ÊÅªo¦³¤µ
5 µ¸ ®¦º°³°°o®¤Â¨oª ¹´Á°µÊÎµÄ¤µÄoÅoÂn´Ê¸Ê ÊÎµo°nµµ¦
°»¤´·µ¤ ¤¥. 1212: ¤µ¦µµ¦°ÊÎµ¸ÉÄoÄµ°¦¸
5.1.4 µ¦¤Á¡·É¤
5.1.4.1 µ¦ÁÈµ¦¤Á¡·É¤o°¦³ª´Å¤nÄ®oÁ·µ¦Ág°
5.1.4.2 Å¤nÄoµ¦¤Á¡·É¤¸É¤¸µ¦ÁºÉ°¤£µ¡®¦º°¤¸»¤´·¸ÉÁ¨¸É¥Â¨ÅÂ¨oª
5.1.4.3 ª¦j°´µ¦¤Á¡·É¤¸ÉÁ} °Á®¨ªµµ¦Á¨¸É¥Â¨°»®£¼¤·¸É¤µÁ·Å°´³¤¸
¨¦³n°µ¦Á¨¸É¥Â¨»¤´· °µ¦¤Á¡·É¤
5.2 nª¤°¦¸
5.2.1 n°µ¦Äoµ°¦¸¦· ª¦¨°®µnª¤¨nª®oµ Ã¥nª¤¸ÉÁ®¤µ³¤Ä®o¡·µ¦µ
µ»£µ¡ °ª´»Á}¦µªÇ Å
5.2.2 µ¦Á¨º°nª¤Ä®oº°®¨´´¸Ê
5.2.2.1 Ä¦¸¸ÉÅ¤nÅo¤¸µ¦¨°nª¤ ¦·¤µ¸Á¤rÎµ®¦´°¦¸· 1 2 Â¨³ 3
o°Å¤no°¥ªnµ¸ÉÎµ®ÅªoÄµ¦µ¸É 5
.

µ¦µ¸É 5 Îµª¸Á¤rÄ¸É oÄnª¤°¦¸
( o° 5.2.2.1)
®nª¥Á}·Ã¨¦´¤
· °
°¦¸

Îµª¸Á¤r¸ÉÄon°
°¦¸ 1 ¨.¤.

1
2
3

290
300
320

Îµ®¦´¦¸¸É¤¸µ¦¨°nª¤®¦º°Á}°¦¸·°ºÉ°Á®º°µµ¦µ¸É 5
¦·¤µ¸Á¤r¸ÉÁ®¤µ³¤³o°Îµ®Ã¥ª·«ª¦¼o°°Ânª¤¹É³o°¡·µ¦µ
»¤´· °°¦¸Â¨³µ¦Äoµ¸ÉÁ®¤µ³¤oª¥
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ภาคผนวก มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง ผ-12
5.2.2.2 ¦·¤µÊÎµÅ¤nª¦Äo¤µÁ·Å°´³ÎµÄ®o°¦¸¤¸ªµ¤Â ÈÂ¦Â¨³ªµ¤¨¨
®¦º°Á·µ¦Á¥·Ê¤®¦º°µ¦Â¥´ª °nª¤Á}{®µn°µ¦Á ¦·¤µÊÎµ¸ÉÁ®¤µ³¤
³¡·µ¦µµnµ¥»´ª °°¦¸¸Éo°µ¦µ¤µ¦ÄoµÂ¨³ µ °¤ª¨¦ª¤®¥µ
Ä£µ¡°·É¤´ª·ªÂ®o (Saturated Surface Dry) µ¤¸ÉÂÄµ¦µ¸É 6
µ¦µ¸É 6 ¦·¤µÊÎµ¸ÉÁ®¤µ³¤Änª¤°¦¸1)
( o° 5.2.2.2)
®nª¥Á}¨·¦
¦·¤µÊµÎ n°°¦¸®¹É ¨¼µ«rÁ¤¦
nµ¥»´ª (¤¤.)
75
100
125
150

¤ª¨¦ª¤®¥µ µ
Ä®n» 20 ¤¤.
180
190
200
210

¤ª¨¦ª¤®¥µ µ
Ä®n» 25 ¤¤.
170
180
190
200

®¤µ¥Á®» 1) Á}¦·¤µÊÎµ¸ÉÄoÄnª¤°¦¸¸ÉÅ¤nÅo¤¸µ¦¤µ¦¨ÊÎµ
5.2.2.3 ¦¸¸Éo°µ¦Ä®o°¦¸¤¸ªµ¤ °´¦µnªÊÎµn°¸Á¤r (Water to Cement Ratio,
W/C) Á¤ºÉ°¡·µ¦µÄ£µª³µ¦Äoµ °°¦¸ª¦¤¸nµÅ¤nÁ·¸ÉÎµ®ÅªoÄ
µ¦µ¸É 7
µ¦µ¸É 7 °´¦µnªÊÎµn°¸Á¤rÄ£µª³µ¦Äoµnµ Ç ´
( o° 5.2.2.3)

12

¦³Á£°¦¸¸Éo°µ¦

°´¦µnªÊµÎ n°¸Á¤r¸É¥°¤Ä®o

1) °¦¸¸É o°µ¦ªµ¤¹ÊÎµ
2) °¦¸¸É o°µ¦ªµ¤oµµ´¨Á¢
2.1 ÃÁ¸¥¤´¨Á¢
2.1.1 Á¸É ¥ n ° ´ ¨ Á¢µ¨µ (¦· ¤ µ
´¨Á¢¸É¨³¨µ¥ÊÎµÅoÄ·´ÊÂn¦o°¥
¨³ 0.1¹ 0.2 ®¦º°¦·¤µ´¨Á¢Ä
ÊÎµ´ÊÂn 150 ¹ 1,500 ppm.)

0.50

0.50

¡¬º. 1101-52: ¡“μ√∞“πß“π§Õπ°√’μ·≈–§Õπ°√’μ‡ √‘¡‡À≈Á°

ภาคผนวก มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง ผ-13
µ¦µ¸É 7 °´¦µnªÊÎµn°¸Á¤rÄ£µª³µ¦ÄoµnµÇ ´ (n°)
( o° 5.2.2.3)
¦³Á£°¦¸¸Éo°µ¦

°´¦µnªÊµÎ n°¸Á¤r¸É¥°¤Ä®o

2.1.2 Á¸É¥n°´¨Á¢¦»Â¦ (¦·¤µ´¨Á¢
¸É¨³¨µ¥ÊÎµÅoÄ·´ÊÂn¦o°¥¨³ 0.2 ¹
2.0 ®¦º ° ¦· ¤ µ´ ¨ Á¢ÄÊÎ µ ´Ê  Ân
1,500 ¹ 10,000 ppm.)
2.1.3 Á¸É ¥ n ° ´ ¨ Á¢¦»  Â¦¤µ (¦· ¤ µ
´¨Á¢ ¸É¨³¨µ¥ÊÎµÅoÄ·¤µªnµ 2.0
®¦º ° ¦· ¤ µ´ ¨ Á¢ÄÊÎ µ ¤µªn µ
10,000 ppm.)
2.2 Â¤¸Á¸É¥¤´¨Á¢
2.2.1 Á¸‡ É¥¬’Ë n
Á¢
2.2.1
ßμà°Õ´´—¨≈Á¢µ¨µ
‡øμª“π°≈“ß (¦·
(ª√‘¤¡µ´
“≥´—¨≈‡øμ
ÄÊ”Îµ´μ—ÊÈßÂn
„ππÈ
·μà 300
300¹∂÷ß1,000
1,000ppm.)
ppm.)
2.2.2 Á¸‡ É¥¬’Ë n
2.2.2
ßμà°Õ´´—¨≈Á¢¦»
‡øμ√ÿπÂ¦
·√ß (¦·
(ª√‘¤¡µ´
“≥´—¨≈Á¢Ä
‡øμ„π
πÈÊ”Îµμ—´ÊÈßÂn
·μà 1,000
1,000¹∂÷ß3,000
3,000ppm.)
ppm.)
2.2.3
π·√ß¡“°
(ª√‘(¦·
¡“≥¤ µ
2.2.3 ‡Á¸’Ë¬É ¥ßμànÕ°´—´≈‡øμ√ÿ
¨ Á¢¦»
 Â¦¤µ
´—´≈¨‡øμ„ππÈ
·μà 3,000
3,000¹∂÷ßnµ§à°·“É¤Õ‘´Ë¡ªμ—)«)
Á¢ÄÊÎµ”´μ—ÊÈßÂn
3) §Õπ°√’
°¦¸
o°µ¦ªµ¤o“µπ∑“π°“√´÷
µµ¦¹¡¤nºàµ“π¢Õß
°
μ∑’Ëμ¸âÕÉß°“√§«“¡μâ
§≈Õ‰√¥å
¨°Å¦r
3.13.1°√≥’
¦¸∑’Ë√–¬–Àÿ
¸É¦³¥³®»â¡§Õπ°√’
o¤°¦¸μ‰¥âÅoμ“¡μ“√“ß∑’
µ¤µ¦µ¸Ë 11
É 11
3.23.2°√≥’
¦¸∑’Ë‰¡à¸ÉÅ¤n“¡“√∂∑”μ“¡‰¥â
µ¤µ¦Îµµ¤Åoμ“¡¢â
µ¤ Õo°3.1
3.1

0.45

0.40

0.50
0.45
0.40

0.45
0.40

5.2.2.4 ¦¸¤¸µ¦Äo¦µ¥³Á¨®¦º°¤¸µ¦Äoµ¦Á¤¸¤Á¡·É¤¸É¤¸nª¦³° °¨°Å¦r°¥¼noª¥
¦·¤µ¨°Å¦r¦ª¤Ä°¦¸¸ÉÁ·µnª¤Ân¨³·¦ª¤´³o°¤¸nµÅ¤nÁ·ªnµ
¸ÉÎµ®´µ¦µ¸É 8 Ã¥µ¦°Á¡ºÉ°®µ¦·¤µ °¨°Å¦rÅ°°°¸É¨³¨µ¥ÊÎµÅoÄ®o
Á}Åµ¤¤µ¦µ ASTM C 1218/C 1218M : Standard Test Method for Water-Soluble
Chloride in Mortar and Concrete
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ภาคผนวก มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง ผ-14
µ¦µ¸É 8 · °µn°¦oµÂ¨³¦·¤µ¨°Å¦rÅ°°°2) ¸É¥°¤Ä®o
( o° 5.2.2.4)
®nª¥Á}¦o°¥¨³ °ÊÎµ®´ª´»¦³µ
¦·¤µ¨°Å¦rÅ°°°¸É¨³¨µ¥ÊÎµÅo
· °µn°¦oµ
¼»Ä°¦¸
°¦¸°´Â¦
0.06
°¦¸Á¦·¤Á®¨È ¸É ³Äoµ¤¸µ¦´ ¤´´ ¨°
0.15
Å¦r Án ÎµÂ¡´¨ºÉ (Sea-Retaining Walls)
°¦¸Á¦·¤Á®¨È¸É¤¸£µ¡Â®o®¦º° ³Äoµ¤¸µ¦
1.00
j°´ªµ¤ºÊ
µ¦n°¦oµ°¦¸Á¦·¤Á®¨È°ºÉ
0.30
®¤µ¥Á®» 2) Á}¦·¤µ¨°Å¦r¸É¤µµnª¤°¦¸ Å¤nÄn¸ÉÅo¤µµ£µ¡Âª¨o°¤
5.3 µ¦¤°¦¸
5.3.1 µ¦¤°¦¸
µ¦¤°¦¸Äµ¸
Äµ¸ÉÉn°n°¦o
¦oµµ Ä®o
Ä®o¤o
¤oªª¥Á¦º
¥Á¦ºÉ°É°¤
¤ Â¨³µ¦¤Ân
Â¨³µ¦¤Ân¨¨³¦´
³¦´ÊÊÄ®o
Ä®o¤n
¤n°°
¸¸ÁÁ¤r
¤r 11 ®¦º
®¦º°° 22 »»

5.3.2 Îµ®¦´Á¦ºÉ°¤¸É¤¸ªµ¤» 1 ¨¼µ«rÁ¤¦ ®¦º°o°¥ªnµ o°ÄoÁª¨µ¤µ°¥nµo°¥ 1½ µ¸
Â¨³Ä®oÁ¡·É¤¦³¥³Áª¨µ¤ 15 ª·µ¸ » Ç ªµ¤»¸ÉÁ¡·É¤ ¹Ê 0.5 ¨¼µ«rÁ¤¦ ®¦º°Á«¬ °¨¼µ«r
Á¤¦
5.3.3 Á¦ºÉ°¤o°®¤»oª¥ªµ¤Á¦Èª¤ÉÎµÁ¤°µ¤¸É¼o¨·Îµ® °´¦µªµ¤Á¦Èª¸É °°ª¦
¦³¤µ 1 Á¤¦ n°ª·µ¸
5.3.4 µ¦´Áª¨µ¸ÉÄo¤Ä®oÁ¦·É¤´Á¤ºÉ°Än¤ª¨ª´»nµ Ç ¸ÉÄo¤´Ê®¤¨ÄÁ¦ºÉ°¤Â¨oª
5.3.5 ³o°¤ÁºÊ°°¦¸Ä®o¤¸ªµ¤¤ÉÎµÁ¤° Á}ÁºÊ°Á¸¥ª´ ¤¸ªµ¤ oÁ®¨ª¡°Á®¤µ³¸Éµ¤µ¦
ÁÂ¨³ÎµÄ®oÂnÅo
5.4 µ¦¨ÎµÁ¨¸¥Â¨³µ¦Á°¦¸
5.4.1 o°¦ª¼Â®¨n°Â¨³µ¦ªµÁ®¨ÈÁ¦·¤ªnµ¤´É Â¨³¼o°µ¤Â¦µ¥¨³Á°¸¥¡¦o°¤´ÊÎµ
ªµ¤³°µÄ®o¦µ«µÁ«¬ª´»¸É°¥¼nÄÂ¸É³Á Â¨³°»¦°¥¦´ÉªnµÇ Á¡ºÉ°¤·Ä®oÊÎµ¼®¸°°
Á¦¸¥¦o°¥Â¨oª¹³Îµµ¦Á°¦¸Åo
5.4.2 µ¦¨ÎµÁ¨¸¥Â¨³µ¦Á°¦¸o°Îµoª¥ªµ¤¦³¤´¦³ª´ Å¤nÄ®oÁ·µ¦Â¥´ª °°¦¸
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ภาคผนวก มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง ผ-15
5.4.3 °¦¸¸É¤Â¨oªo°¦¸ÎµÅÁ¨ÄÂÃ¥Á¦Èª n°¸É°¦¸´Ê³Â È´ª (Ã¥´ÉªÅÅ¤n
ª¦Á· 30 µ¸ ¥Áªo³¤¸µ¦Äoµ¦Á¤¸¤Á¡·É¤¸Éµ¤µ¦¥ºÁª¨µµ¦n°´ª °°¦¸°°Å
Åo) Â¨³o°¦³¤´¦³ª´¤·Ä®oÁ®¨ÈÁ¦·¤Á¨ºÉ° ®¦º°Á¨¸É¥ÅµÎµÂ®nÁ·¤
5.4.4 oµ®µÁ°¦¸ÄÃ¦¦oµ nª®¹ÉnªÄÅ¤nÁ¦ÈÄ¦ªÁ¸¥ªÂ¨oª o°®¥»Á°¦¸
µ¤¸É¼oª»¤µÎµ®®¦º°µ¤ÎµÂ®n ´¸Ê
5.4.4.1 Îµ®¦´Áµ ¸É¦³´Å¤nÁ· 75 ¤·¨¨·Á¤¦ ÉÎµµo°µ®´ªÁµ
5.4.4.2 Îµ®¦´µÂ¨³Ân¡ºÊ¸Énª¨µÁ¤ºÉ°Ânnªµ®¦º°Ân¡ºÊÁ}µ¤nª(Mid –
Third) Ã¥ÄoÅ¤o´Ê´Êµ
5.4.4.3 Ä¦¸¸Éµ¦°´´µ®¨´Ä®oÎµ®¦°¥n°Ä®o®nµµµ¦°°°Å°¸Á}¦³¥³
2 Ánµ °ªµ¤ªoµ °µ¦°µ¤¦¼¸É 1
2B

2B
B
µ®¨´

ÎµÂ®n«¼¥r¨µµ¦°
ÎµÂ®n¦°¥n°

¦¼¸É 1 µ¦Á¨ºÉ°¦°¥n°Äµ¦®¥»Á°¦¸Á¤ºÉ°¦°¥n°Á·¤¦´µ¦°
5.4.4.4 ¸ÉÎµÂ®n¦°¥n° Ä®oÎµ·ª°¦¸Ä®o®¥µ µ¤ª·¸¸ÉÅo¦´µ¦¦´¦°Â¨oª Á®ÈÁ¤È®·
Ã¨nÃ¥¨° ¦µ«µ jµÊÎµ¼ ®¦º°Á«¬®· ¼¦µ¥ ¸É®¨»¦nª ¨oµ·ª¸ÉÎµ®¥µ´Ê
oª¥ÊÎµ³°µ´¸ n°Á°¦¸Ä®¤nÄ®o¡¦¤ÊÎµ¸É·ª°¦¸Ä®oºÊÂnÅ¤nÁe¥Ã
5.4.5 ®oµ¤Á°¦¸Ä ³¸É¤¸ ÁªoÂn³¤¸¸Éj°´ 
5.5 µ¦ÎµÄ®o°¦¸Ân´ª
Á¤ºÉ°ÄoÁ¦ºÉ°´É³Áº°·»n¤ Á¡ºÉ°ÎµÄ®o°¦¸Ân´ªª¦·´· ´¸Ê
5.5.1 Ä®o»n¤¨µ¥ ¹Ê¨¦Ç oµÇ µ¦»n¤o°»n¤»´Ê°¦¸¸ÉÁÄ®¤n Â¨³Á¨¥Á oµÅÄ´ÊÄo
Á¨Èo°¥
5.5.2 Ä®o»n¤®´ª´É³Áº°Á}» Ç ¦³¥³®nµ´ÊÂn 450 ¹ 750 ¤·¨¨·Á¤¦ Ã¥ÄoÁª¨µ»n¤µ 5 ¹ 15
ª·µ¸
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ภาคผนวก มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง ผ-16
5.5.3 µ¦°®´ª´É³Áº° ¹Ê Ä®o°oµÇ ¦³¤µ 75 ¤·¨¨·Á¤¦n°ª·µ¸
5.5.4 Äµ¦»n¤ o°¦³ª´°¥nµÄ®o®´ª´É³Áº°¼Â®¨n°Â¨³Á®¨ÈÁ¦·¤Á¡¦µ³³ÎµÄ®oÂ®¨n°Á¸¥
¦¼ ®¦º°Á®¨ÈÁ¦·¤Á¨ºÉ°·ÎµÂ®nÅo
5.5.5 ®oµ¤»n¤®´ª´É³Áº°·ÊÅªoµÁ·Å ®¦º°»n¤ÊÎµ¸É¦·ÁªÁ¸¥ª´ Á¡¦µ³³ÎµÄ®o°¦¸Â¥´ª
®oµ¤¨µÅÄÁºÊ°°¦¸Â¨³®oµ¤ÄoÁ¨¸É¥°¦¸
5.6 µ¦n¤°¦¸
Á¤ºÉ°Á°¦¸Á¦ÈÂ¨oª Ä¦³®ªnµ¸É°¦¸¥´Å¤nÂ È´ªo°¨»¤¤·Ä®o¼ÂÂÂ¨³¦³Â¨¤¦o°
Â¨³o°j°´¤·Ä®o°¦¸Åo¦´ªµ¤³Áº° µ¦¦³Â ®¦º°µ¦¦´ÊÎµ®´¤µÁ·Å Â¨³Á¤ºÉ°Á¦È
·Êµ¦Ân·ª®oµÂ¨³°¦¸Á¦·É¤Â È´ªo°´Ä®o¤¸µ¦n¤°¦¸´¸ Â¨³ª¦n¤n°Å¦³´É
°¦¸¤¸Îµ¨´µ¤o°µ¦
5.6.1 Îµ®¦´·ª°¦¸¸ÉÅ¤n´¤´´Å¤oÂ ®¨´Á¦È·Êµ¦Ân·ª®oµÂ¨³°¦¸Á¦·É¤Â È´ªo°
´Ä®o¤¸µ¦n¤°¦¸µ¤ª·¸Ä o° 5.6.3
5.6.2 Îµ®¦´·ª°¦¸¸É´¤´´Å¤oÂ o°¦´¬µÅ¤oÂÄ®o¤¸ªµ¤ºÊ°¥¼nÁ¤° ¦³´É¹Áª¨µ¸É
°Å¤oÂ ®¨´µ´Êo°´Ä®o¤¸µ¦n¤°¦¸µ¤ª·¸Ä o° 5.6.3
5.6.3 µ¦n¤°¦¸µ¤µ¦¦³ÎµÅoÃ¥ª·¸Äª·¸®¹É ®¦º°®¨µ¥ª·¸¦ª¤´ ´¸Ê
5.6.3.1 µ¦n¤ÂÁe¥ Á}µ¦ÎµÄ®o·ª®oµ °°¦¸¸É´¤´´¦¦¥µµ«¥´¤¸ªµ¤
Áe ¥ ºÊ  °¥¼n ¦¸  °¦¸  ¸É Ä o ¸ Á ¤r ¡ °¦r  Â¨r  ¦³Á£¸É 1 o ° n ¤ ¨°Áª¨µ
n°ÁºÉ°´Å¤no°¥ªnµ 7 ª´®¨´µµ¦ÁÁ¦È·Ê Â¨³Å¤no°¥ªnµ 3 ª´ Îµ®¦´¦¸Äo
¸Á¤r¡°¦rÂ¨r¦³Á£¸É 3 nª°¦¸¸É¤¸ª´»¡°Ã¨µ¤³o°n¤Á·ªnµ 7
ª´ ´Ê¸Ê ¹Ê°¥¼n´·Â¨³¦·¤µ °ª´»¡°Ã¨µ¸ÉÄoª·¸µ¦n¤ÂÁe¥ ÅoÂn
(1) µ¦ ´ÊÎµ µ¦n¤Ã¥ª·¸¸ÊÁ®¤µ³Îµ®¦´µ°¦¸¸É°¥¼nÄÂª¦µ Án Ân¡ºÊ
µ¢jµ ¡ºÊ³¡µ µÁoµ Á}o
(2) µ¦Äoª´»Áe¥ºÊ¨»¤ Á}µ¦ÎµoµÄ oµ¦³° ¢µ ®¦º° ¸ÊÁ¨ºÉ°¥ ¨»¤Ä®o´ÉªÂ¨³
¸ÊÎµÄ®o»n¤°¥¼nÁ¤° ¦¸¸ÉÄooµÄ ¸ °oµÄª¦Á}¸ µª®¦º°¸°n° Á¡¦µ³
µ¤µ¦³o°ªµ¤¦o°Åo¸ ®¦º°¦¸Äo¢µ®¦º° ¸ÊÁ¨ºÉ°¥ ªµ¤®µ °¢µ®¦º° ¸Ê
Á¨ºÉ°¥Å¤no°¥ªnµ 150 ¤·¨¨·Á¤¦ µ¦n¤Ã¥ª·¸¸ÊÄoÅo´Ê´Ã¦¦oµ¸É°¥¼nÄÂª¦µ
Â¨³Âª·É
(3) µ¦¸®¦º°¡¦¤ÊÎµ µ¦n¤Ã¥ª·¸¸ÊÄoÅo´ÊÎµ®¦´Ã¦¦oµ¸É°¥¼nÄÂª¦µÂ¨³
Âª·É Án ´ ÎµÂ¡ ¡ºÊ Á}o
5.6.3.2 µ¦n¤Ã¥µ¦j°´µ¦Á¸¥ÊÎµµÁºÊ°°¦¸
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ภาคผนวก มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง ผ-17
(1) µ¦Äo¦³µ¬´ ÊÎ µ¹¤Åo ¨» ¤ ¦³µ¬¸É Äo ª¦Á}¦³µ¬Á®¸ ¥ªÁ} ´Ê  ¥¹ 
·´oª¥µª¦³Á£¥µ¤³°¥Â¨³Á¦·¤ªµ¤Á®¸¥ªoª¥Ä¥Âoª µ¦n¤Ã¥ª·¸¸Ê
Á®¤µ³Îµ®¦´µ°¦¸¸É°¥¼nÄÂª¦µ
(2) µ¦ÄoÂn¡¨µ·¨»¤ Ân¡¨µ·¸ÉÄoÁ}ÂnÃ¡¨¸Á°¸¨· ®µÅ¤no°¥ªnµ 0.1
¤·¨¨·Á¤¦ Á®¤µ³Îµ®¦´µÃ¦¦oµ¸ÉÅ¤nÁoªµ¤ª¥µ¤ °·ª Án ¦µÊÎµ 
Á}o
(3) µ¦Äoµ¦Á¤¸ ÎµÅoÃ¥¸¡nµ¦Á¤¸Îµ®¦´µ¦n¤¨·ª®oµ °°¦¸¸É
o°µ¦n¤Â¨³ª¦¸¡nÊÎµ¤µªnµ 1 Á¸É¥ª Á¡ºÉ°Ä®oÂn¢d¨r¤Á¨º°·ª®oµ°¦¸
¤¸ªµ¤®µÁ¡¸¥¡° Â¨³ª¦¸¡n´¸¸É·ª®oµ°¦¸Á¦·É¤Â®o Á¡ºÉ°Å¤nÄ®oÊÎµ¸Éoµ
·ª®oµ¦³Á®¥Â®o µ¦n¤Ã¥ª·¸¸Ê³ÄoÅon°Á¤ºÉ°Å¤nµ¤µ¦n¤°¦¸Â
°ºÉÅo
5.6.3.3 µ¦n¤ÂÁ¦nÎµ¨´
(1) µ¦n¤oª¥Å°ÊÎµ¸Éªµ¤´ÉÎµ (Low Pressure Steam Curing) °»®£¼¤·¸ÉÄo°¥¼n¦³®ªnµ
40 ¹ 100 °«µÁ¨Á¸¥ µ¦n¤Ã¥ª·¸¸ÊÁ®¤µ³Îµ®¦´µn°¦oµ¸Éo°µ¦°
ÂÁ¦Èª ®¨´µ°ÂÂ¨oªÄ®on¤°¦¸oª¥ªµ¤ºÊµ¤·
(2) µ¦n¤oª¥Å°ÊÎµ¸Éªµ¤´¼ (High Pressure Steam Curing) µ¦n¤oª¥ª·¸¸Êo°Ä®o
ªµ¤´¼ Â¨³o°n¤°¦¸Ä£µ³¸Éd· °»®£¼¤·¸ÉÄo³°¥¼nÄnª
160 ¹  210 °«µÁ¨Á¸ ¥  µ¦n ¤ Ã¥ª· ¸ ¸Ê Á ®¤µ³Î µ ®¦´  µn ° ¦o µ °¦¸ 
ÎµÁ¦È¦¼¸Éo°µ¦Îµ¨´ °°¦¸¸ÉÁª¨µ 24 ´ÉªÃ¤ Ä®o¤¸Îµ¨´Ánµ´µ¦n¤·¸É
°µ¥» 28 ª´
5.7 µ¦Ân·ª°¦¸
5.7.1 Á¤ºÉ°°Â°°Â¨oª oµÁºÊ°°¦¸¤¸¨´¬³Á}¦¼¡¦» ®¦º° ¦» ¦³n°¸É³ÎµÁ·µ¦n°ÅÄ®o
Âo¼oª»¤µ¦ª°¡·µ¦µÁ¸¥n°
5.7.2 Á¤ºÉ°o°µ¦³µ¼´·ª®oµ°¦¸ ÎµÄ®o·ª®oµ°¦¸Ä®o ¦» ¦³ ¦µÊÎµÄ®oºÊÂ¨oª¹
µ¼ Á¤ºÉ°µ¼Á¦ÈÂ¨oª Ä®o¤¸µ¦j°´·ª®oµÂ®o Á}Áª¨µn°ÁºÉ°Å¤no°¥ªnµ 3 ª´
5.7.3 µ¦µ¼£µ¥Ä °·ª°¦¸¸É³Äo ´ÊÎµ Ä®oµ¼ ´¤´ nª·ª°¦¸£µ¥°Ä®oµ
¼ÂnÄ®oÁ¦¸¥¦o°¥®¦º°µ¤¸ÉÅo¦³»ÅªoÄÂ¦µ¥¨³Á°¸¥
5.8 µ¦®¨n°´ª°¥nµ°¦¸Â¨³µ¦°
5.8.1 Äµ¦Á°¦¸o°°µ¦¥»´ª °°¦¸ (Slump Test) »¦´Ê¸ÉÁ¨¸É¥°´¦µnª¤
°ÊÎµ´¸Á¤r®¦º°¼oª»¤µÁ®Èªnµ °¦¸ o®¦º°Á®¨ªÁ·Å ª·¸µ¦°µ¦¥»´ª
°°¦¸Ä®oÁ}Åµ¤ ¤¥.1209: ¤µ¦µµ¦°®µnµµ¦¥»´ª °°¦¸ nµµ¦
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ภาคผนวก มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง ผ-18
¥»´ª °°¦¸ª¦Á}Åµ¤nµ¸ÉÎµ®ÅªoÄµ¦µ¸É 9
Îµ®¦´µn°¦oµ·nµ Ç Á¤ºÉ°ÄoÁ¦ºÉ°´É³Áº°

o°Â³ÎµÎµ®¦´nµµ¦¥»´ª

µ¦µ¸É 9 o°Â³ÎµÎµ®¦´nµµ¦¥»´ªÎµ®¦´µn°¦oµ·nµ Ç Á¤ºÉ°ÄoÁ¦ºÉ°´É³Áº°
( o° 5.8.1)
®nª¥Á}¤·¨¨·Á¤¦
nµµ¦¥»´ª
· °µn°¦oµ
¼»
ÉÎµ»
75
50
1) µ¦µ
100
50
2) Ân¡ºÊ , µ, ´ ..¨.
125
50
3) Áµ
150
50
4) ¦¸ ..¨. Â¨³´µ Ç
5.8.2 µ¦ÁÈ´ª°¥nµ°¦¸Á¡ºÉ°ÎµÅ¦ª°»£µ¡Ä®oÎµÁ·µ¦n°®oµ¼oª»¤µÂ¨³·´·
µ¤ ¤¥.1208: ¤µ¦µµ¦ÁÈ´ª°¥nµ°¦¸Ä®oµµÂ¨³µ¦ÁÈ¦´¬µ
5.8.3 µ¦ÁÈ´ª°¥nµ°¦¸¸É³° Ä®oÁÈ»ª´Á¤ºÉ°¤¸µ¦Á°¦¸ Â¨³°¥nµo°¥o°ÁÈ 3
o° Á¡ºÉ°°Îµ¨´°¦¸Á¤ºÉ°°µ¥» 28 ª´ Ã¥Äoª·¸µ¦ÁÈ ´¸Ê
5.8.3.1 ÁÈ´ª°¥nµ°¦¸Å¤no°¥ªnµ 1 ¦´Ê ÄÂn¨³ª´¸É¤¸µ¦Á°¦¸
5.8.3.2 ÁÈ´ª°¥nµ°¦¸Á¤ºÉ°¤¸µ¦Á°¦¸ÄÂn¨³nª °Ã¦¦oµ
5.8.3.3 oµÅ¤nÅo¤¸µ¦Îµ®Á}°¥nµ°ºÉ Ä®oÁÈ»¦´Ê¸É¤¸µ¦Á°¦¸»Ç 50 ¨¼µ«rÁ¤¦
Â¨³Á«¬ ° 50 ¨¼µ«rÁ¤¦ ¦¸Á¡ºÊÂ¨³´Ä®oÁÈ» Ç 250 µ¦µÁ¤¦
5.8.3.4 ÁÈ´ª°¥nµ°¦¸»¦´ÊÁ¤ºÉ°¤¸µ¦Á¨¸É¥Â®¨n¦µ¥ ®¦º°®·-¦ª
5.8.4 µ¦ÁÈ´ª°¥nµ°¦¸µ¨´¬³µ¦¤nµÇ Ä®o¦³Îµ ´¸Ê
5.8.4.1 µ¦ÁÈµÁ¦ºÉ°¤ (Ã¤n) ¸É¦³Îµ°¥¼nÄ¸Én°¦oµÄ®oÁÈ´ª°¥nµµnª¨µÇ °
¦·¤µ°¦¸¸ÉÁ¨Ä£µ³¦°¦´ (¦³³®¦º°¦Á È¼)
5.8.4.2 µ¦ÁÈµÁ¦ºÉ°¤Îµ®¦´Á¡ºÊ Ä®oÁÈ®¨´µÁ°¦¸µÁ¦ºÉ°¤¨
¡ºÊ¸ÉÁ¦¸¥¤Åªo Ã¥ÁÈ´ª°¥nµ°¦¸µ®¨µ¥Ç ¦·Áª Ã¥Ä®o¤¸¦·¤µ¤µ¡°¸É³Äo
Á}´ªÂÁ¡ºÉ°°Åo ´Ê¸Êo°¦³ª´Å¤nÄ®o¤¸µ¦Ág° °ª´»°¥nµ°ºÉoª¥
5.8.4.3 µ¦ÁÈµÁ¦ºÉ°¤Â´®¤»´Ê¦¦¦» (Ready Mixed Concrete) Ä®oÁÈ
´ª°¥nµ°¦¸°¥nµo°¥ 3 nª Á}¦³¥³Ç °¥nµ¤ÉÎµÁ¤°¨°Áª¨µ¸É¨n°¥°¦¸
µ¦¤¨¼n£µ³¸É¦°¦´ Ã¥¤¸Áª¨µ®nµ´¦³®ªnµ¦´ÊÂ¦Â¨³¦´Ê»oµ¥Å¤nÁ·
15 µ¸
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ภาคผนวก มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง ผ-19
5.9 µ¦¡·µ¦µ¨µ¦°
5.9.1 °¦¸¸É®¨n°Â¨oª³¥°¤¦´Åon°Á¤ºÉ°¨µ¦°Ân´ª°¥nµ°¦¸¨°¤µ¦µ ¸ÁÉ È
¤µÁ¤ºÉ°°µ¥»¦ 28 ª´ ´Ê Á}Åµ¤ o°Îµ®´n°Å¸Ê
5.9.1.1 Îµ¨´°´¦³¨´¥Á¨¸É¥ °Ân°¦¸´Êµ¤o°n°ÁºÉ°´Ä®onµÁnµ´®¦º°¼ªnµÎµ¨´
°´¦³¨´¥µ¤· °°¦¸¸Éo°µ¦´¸ÉÎµ®ÅªoÄ o° 4.6.1 ®¦º°Îµ¨´°´¦³¨´¥
¸ÉÎµ®Ã¥¼o°°Â
5.9.1.2 Î µ ¨´  °´  ¦³¨´ ¥ °Ân  °¦¸  Ân ¨ ³o °  ³ÉÎ µ ªn µ Î µ ¨´  °´  ¦³¨´ ¥ µ¤·  °
°¦¸¸Éo°µ¦´¸ÉÎµ®ÅªoÄ o° 4.6.1 ÅoÅ¤nÁ· 3.5 Á¤µµµ¨ (35 ·Ã¨¦´¤n°
µ¦µÁ·Á¤¦) ®¦º°Îµ¨´°´¦³¨´¥¸ÉÎµ®Ã¥¼o°°Â
Ä¦¸¸É°Îµ¨´°¦¸Á¤ºÉ°°µ¥» 7 ª´ nµÎµ¨´°´¦³¨´¥ °Ân¨³o°o°Å¤no°¥ªnµ¦o°¥
¨³ 70 °nµ¸ÉÎµ®Á¤ºÉ°°µ¥»¦ 28 ª´ °¥nµÅ¦Èµ¤µ¦¡·µ¦µ´·Îµ¨´°¦¸ ´Ê
»oµ¥ º°Á¤ºÉ°o°°¦¸°µ¥»¦ 28 ª´ Á}Ár
5.9.2 ®µ¦µªnµnµÎµ¨´°´¦³¨´¥ °¨µ¦°´¸ÉÅo¨nµª¤µÂ¨oªÅ¤nÁ}Åµ¤¸ÉÅoÎµ®
ÅªoÄ o° 5.9.1 ³o°Îµµ¦´®¦º°¦ºÊ°nª¸ÉÁ°¦¸ÅÂ¨oª´Ê°°Á¸¥Â¨oª´µ¦®¨n°Ä®¤n
Ã¥Äo°¦¸¹É¤¸Îµ¨´°´¦³¨´¥Å¤nÉÎµªnµ¸Éo°µ¦´¸ÉÎµ®ÅªoÄ o° 4.6.1 ®¦º°Îµ¨´°´
¦³¨´ ¥ ¸ÉÎµ®Ã¥¼o °°Â ®¦º °ÎµÁ· µ¦¦ª°ªµ¤¤´ÉÂ È Â¦ °°r °µµ¦
´n°Å¸Ê
5.9.2.1 ÎµÁ·µ¦ª·Á¦µ³®rµª·«ª¦¦¤Ã¦¦oµ®¦º°µ¦°Á¡·É¤Á·¤ ®¦º°Äo´Ê°nª
ª¼n´Å Â¨oªÂn¦¸
5.9.2.2 µ¦°´ª°¥nµ¸ÉÅoµµ¦Áµ³Ã¦¦oµ¸Éo°µ¦¦ª° (Core Test) Ã¥Ä®o
ÎµÁ·µ¦µ¤ ¤¥. 1210 : ¤µ¦µµ¦°Îµ¨´oµµÂ¦°´ °°¦¸ ªnµ
oª¥Á¦ºÉ°µ¦°´ª°¥nµ¸ÉÅoµµ¦Áµ³ Ã¥Îµ¨´°´¦³¨´¥ °´ª°¥nµ¸ÉÅoµµ¦
Áµ³Ã¦¦oµ Á¨¸É¥Â¨oªo°Å¤nÉÎµªnµ¦o°¥¨³ 85 °Îµ¨´°´¦³¨´¥¸ÉÎµ®ÅªoÂ¨³Îµ¨´
°´¦³¨´¥ °´ª°¥nµÂn¨³o°o°Å¤nÉÎµªnµ¦o°¥¨³ 75 °Îµ¨´°´¦³¨´¥¸ÉÎµ®Åªo
5.9.2.3 ®µ¨µ¦°nµÇ Ä o° 5.9.2.1 ®¦º° 5.9.2.2 Å¤nµ¤µ¦Á}¸É¥»· ®¦º°Å¤nµ¤µ¦
·´·Åo ®¦º°µ¦ª·Á¦µ³®rµª·«ª¦¦¤Ã¦¦oµÅ¤nµ¤µ¦¥º¥´ªµ¤¨°£´¥Åo
³o°ÎµÁ·µ¦°µ¦¦´ÊÎµ®´¦¦» (Load Test) °°r°µµ¦ Ã¥ ´Ê°
Â¨³Árµ¦°Ä®oÁ}Åµ¤¤µ¦µÎµ®¦´°µµ¦°¦¸Á¦·¤Á®¨ÈÃ¥ª·¸
Îµ¨´ °¤µ¤ª·«ª¦¦¤µÂ®n¦³Á«Å¥ (ª... 1008) ªnµoª¥µ¦°µ¦¦´
ÊÎµ®´¦¦» °°r°µµ¦ ´Ê¸Êµ¦°µ¦¦´ÊÎµ®´¦¦»Ä®oÄoÅoÁ¡µ³´
°r°µµ¦¸É¦´Â¦´ nªµ¦¦ª°°r°µµ¦¸É¦´Â¦¦³Á£°ºÉ Án Â¦°´ ª¦
Á¨º°ª·¸µ¦¦ª°Ã¥Äoµ¦ª·Á¦µ³®rµª·«ª¦¦¤Ã¦¦oµ¸ÉÁ®¤µ³¤
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ภาคผนวก มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง ผ-20
5.9.2.4 Ä¦¸¸É¨µ¦¦ª°ªµ¤¤´ÉÂ ÈÂ¦ °°r°µµ¦ µ¤ o° 5.9.2.1 ¹ 5.9.2.3
Âªnµ °µµ¦Â¨³nªnµ Ç °°µµ¦¤¸Á¸¥¦£µ¡®¦º°ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¦´ÊÎµ®´
¦¦»Å¤nÁ¡¸¥¡° ³o°ÎµÁ·µ¦ÂoÅ ®¦º°Á¦·¤Îµ¨´Á¡ºÉ°Ä®o°µµ¦Â¨³nªnµÇ °
°µµ¦´¨nµª¤¸Á¸¥¦£µ¡Â¨³µ¤µ¦¦´ÊÎµ®´¦¦»Åo
5.9.3 µ¦°®µnµÎµ¨´°´¦³¨´¥ °´ª°¥nµ°¦¸¤µ¦µ´Ê ³o°ÎµÁ·µ¦Ã¥¦¤
Ã¥µ·µ¦Â¨³´Á¤º° ®¦º°nª¦µµ¦°ºÉÄ ®¦º°··»¨¹É¤¸ª·«ª¦¦³´µ¤´ª·«ª¦ µ µ
ª·«ª¦¦¤Ã¥µ µ¤®¤µ¥ªnµoª¥ª·«ª¦ ¦´¦°¨µ¦°
5.10 ¦³¥³®»o¤
µ¦Îµ®¦³¥³®»o¤Á®¨ÈÁ¦·¤³o°Îµ®Ä®o°¦¸µ¤µ¦j°´µ¦Á··¤ °Á®¨ÈÁ¦·¤Åo¨°
°µ¥»µ¦Äoµ °Ã¦¦oµ°¦¸ ¹É³o°¡·µ¦µµªµ¤ °°¦¸Â¨³£µ¡Âª¨o°¤¸É
Á· Ã¥¦³¥³®»o¤Á®¨ÈÁ¦·¤o°¥¸É»µ¤µ¦ÎµªÅoµ¤µ¦n°Å¸Ê
Cmin = D • C0
(1)
Ã¥¸É Cmin
D

C0

º° ¦³¥³®»o¤o°¥¸É»
º° nµ´¤¦³··Í¦³¥³®»o¤Á®¨ÈÁ¦·¤ µ¤µ¦µ¸É 10
º° ¦³¥³®»o¤Á®¨ÈÁ¦·¤´ÉªÅ µ¤µ¦µ¸É 11 Â¨³µ¦µ¸É 12
µ¦µ¸É 10 nµ´¤¦³··Í¦³¥³®»o¤Á®¨ÈÁ¦·¤
( o° 5.10)

nµ°´¦µnªÊµÎ n°ª´»¦³µ
¤µªnµ 0.65 ®¦º°°¦¸¸ÉÅ¤n¤¸µ¦
ª»¤»£µ¡¸É¸
0.45 – 0.65
ÉÎµªnµ 0.45

nµ´¤¦³··Í¦³¥³®»o¤Á®¨ÈÁ¦·¤
1.2
1.0
0.83)

®¤µ¥Á®» 3) ¥Áªo¦¸¸É¦³¥³®»o¤Á®¨ÈÁ¦·¤´ÉªÅÉÎµªnµ 20 ¤¤. Â¨³¦¸¸Éo°Á·´£µª³´¨Á¢´ÊÂn
¦³´µ¨µ ¹ÊÅÄ®oÄonµ´¤¦³··Í¦³¥³®»o¤Á®¨ÈÁ¦·¤Ánµ´ 1.0
Ã¥¦³¥³®»o¤Á®¨ÈÁ¦·¤´ÉªÅµ¤µn°¦oµ¦³Á£nµÇ Ä¦¸¸ÉÅ¤nÅo¤¸µ¦Îµ®¦µ¥¨³Á°¸¥Åªo Ä®oÄo
µ¤µ¦µ¸É 11 Â¨³ 12
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1)
2)

3)

4)

µ¦µ¸É 11 ¦³¥³®»o¤Á®¨ÈÁ¦·¤Îµ®¦´µ¦n°¦oµ°¦¸®¨n°Ä¸É
®nª¥Á}¤·¨¨·Á¤¦
¦³Á£ °µn°¦oµ
¦³¥³®»o¤ÉÎµ»
75
°¦¸¸É®¨n°·´·Ã¥Äo· Á}ÂÂ¨³·ª°¦¸´¤´
´·¨°Áª¨µ¸ÉÄoµ
°¦¸¸É´¤´· ®¦º°¼Â 
50
- Îµ®¦´Á®¨ÈÁ¦·¤ µÁonµ«¼¥r¨µÄ®nªnµ 16 ¤¤.
40
- Îµ®¦´Á®¨ÈÁ¦·¤ µÁonµ«¼¥r¨µ 16 ¤¤. Â¨³Á¨Èªnµ
°¦¸¸ÉÅ¤n´¤´·®¦º°Å¤n¼Â 
„π·ºà
ºπ—ß Â¨´
·≈–μß
ÄÂnπæ◊¡ºÈπÊ ³
40
- Îµ®¦´Á®¨ÈÁ¦·¤ µÁonµ«¼¥r¨µ´ÊÂn 40 ¤¤. ¹ÊÅ
20
- Îµ®¦´Á®¨ÈÁ¦·¤ µÁonµ«¼¥r¨µ 36 ¤¤. Â¨³Á¨Èªnµ
„π§“π
Äµ
40
- Á®¨ÈÁ¦·¤®¨´ Á®¨È¨¼´Ê
„π‡
ÄÁµ“
40
- Á®¨È¨°Á¸¥É ª®¦º°¨°Á¨¸¥ª
100
°¦¸¸É®¨n°ÄÊÎµ

µ¦µ¸É 12 ¦³¥³®»o¤Á®¨ÈÁ¦·¤Îµ®¦´µ¦n°¦oµ°¦¸®¨n°ÎµÁ¦È
®nª¥Á}¤·¨¨·Á¤¦
¦³Á£ °µn°¦oµ
¦³¥³®»o¤ÉÎµ»
1) °¦¸¸É´¤´· ®¦º°¼Â 
ÄÂn´
40
- Îµ®¦´Á®¨ÈÁ¦·¤ µÁonµ«¼¥r¨µ´ÊÂn 40 ¤¤. ¹ÊÅ.
20
- Îµ®¦´Á®¨ÈÁ¦·¤ µÁonµ«¼¥r¨µ 36 ¤¤. Â¨³Á¨Èªnµ
Ä°r°µµ¦·°ºÉ
50
- Îµ®¦´Á®¨ÈÁ¦·¤ µÁonµ«¼¥r¨µ´ÊÂn 40 ¤¤. ¹ÊÅ
40
- Îµ®¦´Á®¨ÈÁ¦·¤ µÁonµ«¼¥r¨µ 16 ¤¤. ¹ 36 ¤¤.
30
- Îµ®¦´Á®¨ÈÁ¦·¤ µÁonµ«¼¥r¨µ 16 ¤¤. Â¨³Á¨Èªnµ
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ภาคผนวก มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง ผ-22
µ¦µ¸É 12 ¦³¥³®»o¤Á®¨ÈÁ¦·¤Îµ®¦´µ¦n°¦oµ°¦¸®¨n°ÎµÁ¦È (n°)
®nª¥Á}¤·¨¨·Á¤¦
¦³Á£ °µn°¦oµ
2) °¦¸¸ÉÅ¤n´¤´·®¦º°Å¤n¼Â 
ÄÂn¡ºÊ´ Â¨³
- Îµ®¦´Á®¨ÈÁ¦·¤ µÁonµ«¼¥r¨µ´ÊÂn 40 ¤¤. ¹ÊÅ
- Îµ®¦´Á®¨ÈÁ¦·¤ µÁonµ«¼¥r¨µ 36 ¤¤. Â¨³Á¨Èªnµ
ÄµÂ¨³Áµ
- Á®¨ÈÁ¦·¤®¨´ Á®¨È¨¼´ÊÄÁµ
- Á®¨È¨¼´Ê Á®¨È¨°Á¸É¥ª®¦º°¨°Á¨¸¥ª

¦³¥³®»o¤ÉÎµ»

30
15
25
30

Ä¦¸ ¸É Á }  Ã¦¦o µ ®¨´  °°µµ¦µ¤¦³¦ª´  ¸É 60 (¡.«.2549) °°µ¤ªµ¤Ä
¡¦³¦µ´´·ª»¤°µµ¦ ¡.«.2522 ¦³¥³®»o¤Á®¨ÈÁ¦·¤ °Ã¦¦oµ®¨´ °°µµ¦´¨nµªÁ¤ºÉ°¡·µ¦µ
µ¤¤µ¦¸É 1 µ¦µ¸É 11 Â¨³µ¦µ¸É 12 Â¨oª³o°Å¤no°¥ªnµ¸ÉÎµ®ÅªoÄµ¦µ¸É 13 Â¨³Ä¦¸
Ã¦¦oµ®¨´¤¸ µ¦³®ªnµ µ¸ÉÎµ®Äµ¦µ¸É 13 Ä®oÎµª®µªµ¤®µo°¥¸É» °°¦¸¸É
®»o¤Á®¨ÈÁ¦·¤Ã¥ª·¸Á¸¥°´¦µnª Â¨³®µo°µ¦Ä®oÃ¦¦oµ®¨´¤¸ªµ¤®µ °°¦¸¸É®»o¤Á®¨È
Á¦·¤o°¥ªnµ¸ÉÎµ®ÅªoÄµ¦µ¸É 13 ³o°Äoª´»°ºÉ®»o¤Á¡·É¤Á·¤®¦º°o°j°´Ã¥ª·¸°ºÉÁ¡ºÉ°nª¥ÎµÄ®o
Áµ®¦º°µ¤¸°´¦µµ¦Å¢ÅoÅ¤no°¥ªnµµ¤´ÉªÃ¤ Â¨³®¦º°¡ºÊo°¤¸°´¦µµ¦Å¢ÅoÅ¤no°¥ªnµ
°´ÉªÃ¤ Ã¥³o°¤¸Á°µ¦¦´¦°°´¦µµ¦Å¢µµ´¸ÉÁºÉ°º°Åo¦³°µ¦ °°»µ Ã¥
ª·¸µ¦°Ä®oÁ}Åµ¤¤µ¦µ ASTM E 119 ®¦º° ISO 834
µ¦µ¸É 13 ¦³¥³®»o¤Á®¨ÈÁ¦·¤Îµ®¦´Ã¦¦oµ®¨´Ä®oµ¤µ¦Å¢Åoµ¤®¤µ¥
ªnµoª¥µ¦ª»¤°µµ¦
®nª¥Á}¤·¨¨·Á¤¦
· °Ã¦¦oµ®¨´
¦³¥³®»o¤ÉÎµ»
1) °¦¸Á¦·¤Á®¨È
40
1.1) Áµ¸ÉÁ®¨¸É¥¤¸¤É ¸oµÂ µ 300 ¤·¨¨·Á¤¦ ¹ÊÅ
40
1.2) Áµ¨¤®¦º°Áµ´ÊÂn®oµÁ®¨¸É¥¤ ¹ÊÅ¸É¤¦¸ ¼¦Ä¨oÁ¸¥Áµ
¨¤ ¹É¤¸Áonµ«¼¥r¨µ´ÊÂn 300 ¤·¨¨·Á¤¦ ¹ÊÅ
40
1.3) µ®¦º°Ã¦ o°®¤»°¦¸ µªoµ´ÊÂn 300 ¤·¨¨·Á¤¦
¹ÊÅ
20
1.4) ¡ºÊ®µÅ¤no°¥ªnµ 115 ¤·¨¨·Á¤¦
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µ¦µ¸É 13 ¦³¥³®»o¤Á®¨ÈÁ¦·¤Îµ®¦´Ã¦¦oµ®¨´Ä®oµ¤µ¦Å¢Åoµ¤®¤µ¥
ªnµoª¥µ¦ª»¤°µµ¦ (n°)
®nª¥Á}¤·¨¨·Á¤¦
· °Ã¦¦oµ®¨´
¦³¥³®»o¤ÉÎµ»
2) °¦¸°´Â¦
75
2.1) µ·¹¨ªn°
2.2) µ·¹¨ª£µ¥®¨´
115
) ªoµ 200 ¤·¨¨·Á¤¦ Ã¥¨µ¥Å¤nÁ®¸É¥ª¦´Ê (Unrestrained)
65
) ªoµ´ÊÂn 300 ¤·¨¨·Á¤¦ ¹ÊÅ Ã¥¨µ¥Å¤nÁ®¸É¥ª¦´Ê
(Unrestrained)
) ªoµ 200 ¤·¨¨·Á¤¦ Ã¥¨µ¥Á®¸É¥ª¦´Ê(Restrained)
50
) ªoµ´ÊÂn 300 ¤·¨¨·Á¤¦ ¹ÊÅ Ã¥¨µ¥Á®¸É¥ª¦´Ê
45
(Restrained)
2.3) ¡ºÊ·¹¨ªn°¸¤É ¸ªµ¤®µ´ÊÂn 115 ¤·¨¨·Á¤¦ ¹ÊÅ
40
2.4) ¡ºÊ·¹¨ª£µ¥®¨´¸É¤¸ªµ¤®µ´ÊÂn 115 ¤·¨¨·Á¤¦ ¹ÊÅ
40
) °Å¤nÁ®¸¥É ª¦´Ê (Unrestrained)
20
) °Á®¸É¥ª¦´Ê (Restrained)
5.11 Â®¨n°
5.11.1 Â®¨n°o°Îµµª´»¸ÉÂ ÈÂ¦ Å¤n» Å¤n° Án Á®¨È Å¤o Á}o
5.11.2 ®oµ¤Äo· »ÂÂ®¨n°ÄÂª´Ê ÁªoÂnÁ}µn°¦oµÁµÁ È¤Áµ³ Å°³Á¢¦¤ª°¨r ®¦º°
Åo¦´µ¦°»¤´·µ¼oªnµoµ
5.11.3 Â®¨n°o°Á oµÂÄ®o·Á¡ºÉ°´ÎÊµ¼¦´Éª ·ªoµÄ °Â¸É¼´°¦¸o°Á¦¸¥ o°
¨oµÄ®o³°µn°¨¤º°Á°¦¸Á¤° Â¨³¨¤»¤·Ênª°¦¸·Ênª°¦¸¸ÉÁ}¤»¤
Â®¨¤ °µ³¤¸ o°Îµ®®oµ¤Åªo
5.11.4 ´Ä®o¤¸n°ªnµÁd´Éª¦µª¸Éoµ¨nµ °Â®¨n°°¦¸Áµ®¦º°´Á¡ºÉ°Ä®oµ¤µ¦Îµªµ¤
³°µ ®¦º°¦ª°n°µ¦Á°¦¸
5.11.5 o°¥¹¨·É¤Îµ®¦´¦´Ân¦³´®¦º°¦³¥³ °Â®¨n°Ä®oÂn°¥¼n´¸ÉÅo £µ¥®¨´µµ¦
¦ª° ´Ê»oµ¥n°µ¦Á°¦¸
5.11.6 Â®¨n ° Â¨³´É  ¦o µ ¦°¦´  °¦¸  Á®¨ªo ° ¤´É  Â È  Â¦¡°¦´  ÎÊ µ ®´ 
Â¨³
Â¦´É³Áº°Á¤ºÉ°ÄoÁ¦ºÉ°´É³Áº°°¦¸Åo Ã¥Å¤n¦»´ª®¦º°Â°n´ªÁ¸¥¦³´®¦º°
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ภาคผนวก มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง ผ-24
Âª Îµ®¦´µ¦Îµªªµ¤¤´É °Â®¨n°Â¨³ÊÎµ¥´Ä®oÁ}Åµ¤ o°Îµ®¤µ¦µ
ª´»Â¨³µ¦n°¦oµÎµ®¦´Ã¦¦oµ°¦¸ ª... 1014 ªnµoª¥Â®¨n°°¦¸Â¨³ÊÎµ¥´
5.11.7 ®µ°¦¸¸É®¨n°Á¦ÈÂ¨oªÁ·µ¦Á¸¥¦³´®¦º°Âª®¦º°· µÁ®Èªnµ³Á·¨Á¸¥®µ¥
°µo°»Îµ¨µ¥·Ênª´Ê´Ê·ÊÂ¨oª®¨n°Ä®¤nÄ®o¼o° Ân´Ê¸ÊÄ®o°¥¼nÄ»¨¡·· °ª·«ª¦¼o
ª»¤µ
5.11.8 Â®¨n°³°°°Å¤nÅoªnµ³ÅoÎµ®Áª¨µ µ¦°Âo°Å¤nÄ®o°¦¸Åo¦´ªµ¤
¦³Áº°Â¨³Ä®oº°Îµ®Áª¨µµ¦°Âµ¤µ¦µ¸É 14
µ¦µ¸É 14 ¦³Á£°µµ¦Â¨³¦³¥³Áª¨µÄµ¦°Â®¨n°
( o° 5.11.8)
®nª¥Á}ª´
¦³Á£°r°µµ¦
1) Â oµµ ÎµÂ¡ µ¦µ
2) Â µo Áµ
3) Â¨nµ¦°¦´¡ºÊ-µ

¦³¥³Áª¨µ4)
2
2
14

4)

Á¤ºÉ°°Â¨oªÄ®oÎÊµµ¤»nµÇ ¸ÉÁ®¤µ³¤Åªo°¸ 14 ª´
´Ê¸ÊÄ®o¥ÁªoÄ¦¸¸ÉÄo¸Á¤r¡°¦rÂ¨r·Â È´ªÁ¦Èª ¹ÉÄ®oº°Îµ®°ÂÅo
´Ê®¤Á¤ºÉ°°¦¸¤¸°µ¥»¦ 7 ª´
5.11.9 ¦¸Å¤n°Â®¨n°µ¤Îµ®Áª¨µÄ o° 5.11.8 µ¤µ¦°Â®¨n°µ¤nµÎµ¨´°´¦³¨´¥
´ÊÉÎµ °°¦¸µ¤µ¦µ¸É 15
µ¦µ¸É 15 ¦³Á£°µµ¦Â¨³Îµ¨´°´¦³¨´¥ ´ÊÉÎµÄµ¦°Â®¨n°
( o° 5.11.9)
®nª¥Á}Á¤µµµ¨ (.n°¦.¤.)
¦³Á£°r°µµ¦
Îµ¨´°´¦³¨´¥ ´ÊÉÎµ °°¦¸
4.9(50)
1) Â oµÁµ µ ÎµÂ¡ µ¦µ
13.7(140)
2) Â¨nµ¦°¦´¡ºÊ-µ
5.11.10 µ¦ÊÎµ¥´¨´ ³o°ÎµÁ·µ¦Ä®oÁ¦Èª¸É»£µ¥®¨´µ°Â®¨n°Â¨³ÊÎµ¥´Â¨oª ÊÎµ¥´¸ÉÄo
o° ´Ä®oÂnÁ¡ºÉ°¦´ÊÎµ®´Ã¦¦oµµ¤¸ÉÎµ®Åªo ÊÎµ¥´¸Êo°oµÅªo¦³´É¨µ¦
°°¦¸¹Ár¸ÉÎµ®Åªo
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5.11.11 Â®¨n ° ³o ° ¤¸ µ¸É Â n  °Â¨³¤¸ ¡ºÊ  · ª ¸É Á ¦¸ ¥ ¡°¤ª¦ ¹É  Á¤ºÉ ° Î µ ¤µ®¨n ° ·Ê  n ª 
Ã¦¦oµÄÇ Â¨oª ·ÊnªÃ¦¦oµ´¨nµªo°¤¸ µ¨µÁ¨ºÉ°µ¸ÉÎµ®ÄÂ
n°¦oµÅ¤nÁ·ªnµ¸ÉÎµ®ÅªoÄµ¦µ¸É 16
µ¦µ¸É 16 ¦³Á£ °µ¦n°¦oµÂ¨³ªµ¤¨µÁ¨ºÉ°¼»¸É¥°¤Ä®o
( o° 5.11.11)
®nª¥Á}¤·¨¨·Á¤¦
¦³Á£ °µ¦n°¦oµ
ªµ¤¨µÁ¨ºÉ°¼»
1) ªµ¤¨µÁ¨ºÉ°µÂª·É
1.1) Âª®¦º°·ª °Áµ °¤n° ÎµÂ¡
»Ç ¦³¥³ 3.0 Á¤¦
6
nµ¼»¨°ªµ¤¼
25
1.2) ¤»¤ °Áµ¸É¤°Á®ÈÅo ¦n° ¦°¥n° Â¨³Áo¸É¤°Á®È´
»Ç ¦³¥³ 3 Á¤¦
6
nµ¼»¨°ªµ¤¼
12
2) ªµ¤¨µÁ¨ºÉ°µnµ¦³´®¦º°µnµªµ¤¨µÁ°¸¥¸É¦³»ÄÂ
2.1) o°¡ºÊ jµÁ¡µ o°µ (ª´n°°ÊµÎ ¥´)
»Ç ¦³¥³ 3.0 Á¤¦
6
»Ç ¦³¥³nªµ®¦º°¦³¥³6.0 Á¤¦
10
nµ¼»¨°ªµ¤¥µª
20
2.2) ° °¦³¼®oµnµ ¦¸¦³¼ Â°¦¸ ¦n°ÄÂª¦µ
Â¨³Áo¸É¤°Á®ÈÅo´Á
»Ç¦³¥³nªµ®¦º°¦³¥³ 6.0 Á¤¦
6
nµ¼»¨°ªµ¤¼
12
3) ªµ¤¨µÁ¨ºÉ° °Âª°µµ¦ Â¨³ÎµÂ®n °Áµ ÎµÂ¡Â¨³Â´Ê
nµÇ
»Ç¦³¥³nªµ®¦º°¦³¥³ 6.0 Á¤¦
12
nµ¼»¨°ªµ¤¥µª
25
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4)
5)

6)

7)

µ¦µ¸É 16 ¦³Á£ °µ¦n°¦oµÂ¨³ªµ¤¨µÁ¨ºÉ°¼»¸É¥°¤Ä®o (n°)
( o° 5.11.11)
®nª¥Á}¤·¨¨·Á¤¦
¦³Á£ °µ¦n°¦oµ
ªµ¤¨µÁ¨ºÉ°¼»
6
ªµ¤¨µÁ¨ºÉ° ° µÂ¨³ÎµÂ®nn°Ád´ÊÄ¡ºÊÂ¨³´
ªµ¤¨µÁ¨ºÉ° ° µ®oµ´Áµ µ Â¨³ªµ¤®µ °¡ºÊ ÎµÂ¡
nµ¨
5
nµª
10
µ¦µ
6.1) ªµ¤¨µÁ¨ºÉ° ° µªµ¤ªoµ ªµ¤¥µª
nµ¨
12
nµª
50
Å¤nÁ·¦o°¥¨³ 2 °
6.2) ªµ¤¨µÁ¨ºÉ° °ÎµÂ®nµ¦µ
µµ¦µª´Ä
·«µ¸É¨µÁ¨ºÉ° Ân
Å¤nÁ· 50¤¤.
6.3) ªµ¤¨µÁ¨ºÉ° ° µªµ¤®µµ¦µ
nµ¨
¦o°¥¨³ 5
nµª
100
´Å
7.1) ªµ¤¨µÁ¨ºÉ°Á¤ºÉ°Á¸¥´ ´Ê´ÅÄ´Å´ªÁ¸¥ª´
¨¼´Ê
4
¨¼°
6
7.2) ªµ¤¨µÁ¨ºÉ°Á¤ºÉ°Á¸¥´ ´Ê´Å¸°É ¥¼n·´
¨¼´Ê
¨¼°

2
4

5.11.12 ®oµ¤¤·Ä®o ¹ÊÅÎµµ¦n°¦oµ°r°µµ¦¸ÉÁ°¦¸Á¦ÈÂ¨oªªnµ³¡o 24 ´ÉªÃ¤
®¨´µÁ°¦¸¦´Ê»oµ¥ÄÂ®¨n°nª´Ê
5.11.13 Â®¨n°¸É¦ºÊ°°°Â¨oª n°¸É³Îµ¤µÄoÄ®¤n³o°Îµªµ¤³°µÂ¨³ÂnÄ®oÁ¦¸¥¦o°¥
Á¸¥n°¹³ÎµÅÄo°¸Åo
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6. Á°µ¦°oµ°·
(1) ¤µ¦µ ¤¥. 101-2533
¤µ¦µµ°¦¸  Â¨³°¦¸  Á¦· ¤ Á®¨È  ¦¤Ã¥µ·  µ¦
¦³¦ª¤®µÅ¥ ¡.«. 2533
(2) o°Îµ®¤µ¦µª´»Â¨³µ¦n°¦oµÎµ®¦´Ã¦¦oµ°¦¸ ª... 1014 ¤µ¤ª·«ª¦¦¤µ
Â®n¦³Á«Å¥Ä¡¦³¦¤¦µ¼´¤£r
(3) ¤µ¦µÎµ®¦´°µµ¦°¦¸Á¦·¤Á®¨ÈÃ¥ª·¸Îµ¨´ ª... 1008 ¤µ¤ª·«ª¦¦¤µÂ®n¦³Á«
Å¥
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¡¬º. 1103-52
¡“μ√∞“πß“π‡À≈Á°‡ √‘¡§Õπ°√’μ
1. ° nµ¥
1.1 ¤µ¦µµÁ®¨ÈÁ¦·¤°¦¸¸Ê ¦°¨»¤¹µ°¦¸´ÉªÅ´Ê®¤ ¥ÁªoµÁ®¨ÈÂ¦¹¼¸É
ÄoÄµ¦n°¦oµ°¦¸°´Â¦
1.2 ¤µ¦µ¸Ê¦³»ÅªoÁ¡ºÉ°Ä®oµ¦n°¦oµµ°¦¸Á¦·¤Á®¨È¸ÉÄoÁ®¨ÈÁ¦·¤°¦¸Á}Åµ¤®¨´
ª·µµ¦ ¦³®¥´ Â¨³¨°£´¥
1.3 ¤µ¦µ¸ÊÄo®nª¥ SI (International System units) Á}®¨´ Â¨³Äonµµ¦Â¨®nª¥ °Â¦
1 ·Ã¨¦´¤Â¦Ánµ´ 9.806 ·ª´
2. ·¥µ¤
“Îµ¨´¹¦³¨´¥ (Ultimate Tensile Strength)” ®¤µ¥¹ ®nª¥Â¦¹¼»¸Éª´»µ¤µ¦¦´Åo
“Îµ¨´¦µ (Yield Strength)” ®¤µ¥¹ ®nª¥Â¦¹¸Éª´»Á¦·É¤¥ºÃ¥Å¤no°Á¡·É¤Â¦¹ ¹Ê°¸
“ªµ¤¥º (Elongation)” ®¤µ¥¹ °´¦µnª¦³®ªnµªµ¤¥µª¡·´¸ÉÁ¨¸É¥Â¨µµ¦¥º´ªn°ªµ¤¥µª
¡·´Á·¤ (Á}¦o°¥¨³)
“µ¦°Ã¥µ¦´ÃoÁ¥È (Cold Bend Test)” ®¤µ¥¹ µ¦°Ã¥µ¦·Ê°oª¥®´ª¸É
¹É¨µ·Ê°Ã¥Äoªµ¤Á¦Èª¤ÉÎµÁ¤°Â¨³n°ÁºÉ°´¨°Áª¨µ Åo¤»¤´Ão (Bending Angle)
µ¤¸ÉÎµ®
“Á®¨È o°°o°¥” ®¤µ¥¹ Á®¨ÈÁ¦·¤¸É¤¸´ÊÂ¨³®¦º°¤¸¦¸¸É·ª Á¡ºÉ°Á¦·¤Îµ¨´¥¹¦³®ªnµÁ®¨ÈÁo´ÁºÊ°
°¦¸
“Á®¨ÈÁ¦·¤” ®¤µ¥¹ Á®¨ÈÁo¸ÉÄo {ÄÁºÊ°°¦¸Á¡ºÉ°Á¦·¤Îµ¨´ ¹Ê
3. ¤µ¦µ°oµ¹
3.1 ¤µ¦µ¸ÉÄo°oµ¹¦³°oª¥
3.1.1 ¤µ¦µ¨·£´r°»µ®¦¦¤ ¤°. 20: Á®¨ÈÁoÁ¦·¤°¦¸ (Á®¨ÈÁo¨¤)
3.1.2 ¤µ¦µ¨·£´r°»µ®¦¦¤ ¤°. 24: Á®¨ÈÁoÁ¦·¤°¦¸ (Á®¨È o°°o°¥)
3.1.3 ¤µ¦µ¨·£´r°»µ®¦¦¤ ¤°. 737: ³Â¦¨ªÁ®¨È¨oµÁºÉ°¤·Á¦·¤°¦¸
3.1.4 ¤µ¦µ¨·£´r°»µ®¦¦¤ ¤°. 49: ¤µ¦µ¨ªÁºÉ°¤¤¸µ¦¡°®»o¤ÄoÁºÉ°¤Á®¨È¨oµ
¨³¤»oª¥°µ¦r
3.1.5 ¤µ¦µ¦¤Ã¥µ·µ¦Â¨³´Á¤º° ¤¥. 1301: ¤µ¦µ¦³°µ¦°°Â°µµ¦Á¡ºÉ°
oµµµ¦´É³Áº° °Ân·Å®ª
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ภาคผนวก มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง ผ-29
3.2 ¥Áªo¤µ¦µ¨·£´r°»µ®¦¦¤ ¤°. 20 µ¤ o° 3.1.1 Â¨³ ¤°. 24 µ¤ o° 3.1.2 ®µ³Îµ
¤µ¦µ°ºÉ  ¤µÄo  °Á®º ° µ¸É ¦ ³» Ä  o ° 3.1 ¤µ¦µ´  ¨n µ ªo ° Åo ¦´  µ¦¦´  ¦°µ
³¦¦¤µ¦ª»¤°µµ¦®¦º°£µª·«ª¦
3.3 ®µ o °Î µ ®Ä¤µ¦µ¸Ê ¤¸ ªµ¤ ´ Â¥o ´ ¤µ¦µ¸É °oµ¹  ÄÂn ¨³n ª  Ä®o º° o °Î µ ®Ä
¤µ¦µ¸ÊÁ}Îµ´ Ân°¥nµÅ¦Èµ¤ o°Îµ®¸Ê³o°Å¤n ´´¤µ¦µ¨·£´r°»µ®¦¦¤
¤°. 20 µ¤ o° 3.1.1 Â¨³ ¤°. 24 µ¤ o° 3.1.2 ¹ÉÁ} o°Îµ®®¨´
4. °o Îµ®Îµ®¦´Á®¨ÈÁ¦·¤°¦¸
4.1 Á®¨ÈÁo¨¤ (Round Bar)
4.1.1 »¤´·µ¨ °Á®¨ÈÁo¨¤o°Å¤no°¥ªnµnµ¸ÉÎµ®Äµ¦µ¸É 1
µ¦µ¸É 1 ¤´·µ¨ °Á®¨ÈÁo¨¤
( o° 4.1.1)

´Ê»£µ¡

SR 24

Îµ¨´¦µ
Á¤µµµ¨
(./¦.¤.)

Îµ¨´¹¦³¨´¥
Á¤µµµ¨
(./¦.¤.)

ªµ¤¥ºÄnª
ªµ¤¥µª 5 Ánµ
°Áonµ
«¼¥r¨µ
(¦o°¥¨³)

235 (2,400)

385 (3,900)

21

µ¦°oª¥µ¦´ÃoÁ¥È
¤»¤µ¦´
(°«µ)

Áonµ«¼¥r¨µª´

180

3 Ánµ °Áonµ «¼¥r¨µ¦³»

»  ¤´ · °ºÉ Â¨³¦¦¤ª· ¸Ä µ¦°»  ¤´ · µ¨ °Á®¨È  Áo  ¨¤o ° Á}  Åµ¤
¤µ¦µ¨·£´r°»µ®¦¦¤ ¤°. 20: ¤µ¦µÁ®¨ÈÁoÁ¦·¤°¦¸ (Á®¨ÈÁo¨¤)
4.1.2 ªµ¤¨µÁ¨ºÉ°¸É¥°¤Ä®o
ªµ¤¨µÁ¨ºÉ°¸É¥°¤Ä®oÎµ®¦´¤ª¨n°Á¤¦ °Á®¨ÈÁo¨¤o°Á}Åµ¤µ¦µ¸É 2
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µ¦µ¸É 2 Árªµ¤¨µÁ¨ºÉ°Îµ®¦´¤ª¨n°Á¤¦Îµ®¦´Á®¨ÈÁo¨¤
( o° 4.1.2)
ºÉ° µ

¤ª¨n°Á¤¦
·Ã¨¦´¤

RB 66
RB
RB 88
RB
RB 99
RB
RB
RB 1010
RB
RB 1212
RB
RB 1515
RB
RB 1919
RB 2222
RB
RB 2525
RB
RB 2828
RB
RB 3434
RB

0.222
0.395
0.499
0.616
0.888
1.387
2.226
2.984
3.853
4.834
7.127

Árªµ¤¨µÁ¨ºÉ°Îµ®¦´¤ª¨n°Á¤¦
Ân¨³Áo ¦o°¥¨³
Á¨¸É¥ ¦o°¥¨³
r 5.0
r 3.5
r 3.5
r 3.5
r 3.5
r 3.5
r 3.5
r 3.5
r 3.5
r 3.5
r 3.5

r 10.0
r 6.0
r 6.0
r 6.0
r 6.0
r 6.0
r 6.0
r 6.0
r 6.0
r 6.0
r 6.0

4.2 Á®¨È °o °o°¥ (Deformed Bar)
4.2.1 »¤´·µ¨ °Á®¨È o°°o°¥o°Å¤no°¥ªnµnµ¸ÉÎµ®Äµ¦µ¸É 3
µ¦µ¸É 3 ¤´·µ¨ °Á®¨È o°°o°¥
( o° 4.2.1)
´Ê
»£µ¡

Îµ¨´¦µ
Á¤µµµ¨
(./¦.¤.)

Îµ¨´¹¦³¨´¥
Á¤µµµ¨
(./¦.¤.)

ªµ¤¥ºÄnª
ªµ¤¥µª 5 Ánµ
°Áonµ«¼¥r¨µ
(¦o°¥¨³)

SD 30

295 (3,000)

480 (4,900)

17

SD 40

390 (4,000)

560 (5,700)

15

SD 50

490 (5,000)

620 (6,300)

13

µ¦°oª¥µ¦´ÃoÁ¥È
Áonµ
«¼¥r¨µ

¤»¤µ¦´
(°«µ)

Áonµ«¼¥r¨µª´

Å¤nÁ· 16 ¤¤
Á· 16 ¤¤.
» µ
Å¤nÁ· 25 ¤¤.
Á· 25 ¤¤.

180
180
180
90
90

3 ÁnµÁonµ«¼¥r¨µ¦³»
4 ÁnµÁonµ«¼¥r¨µ¦³»
5 ÁnµÁonµ«¼¥r¨µ¦³»
5 ÁnµÁonµ«¼¥r¨µ¦³»
6 ÁnµÁonµ«¼¥r¨µ¦³»

»  ¤´ · °ºÉ  Â¨³¦¦¤ª· ¸ Ä µ¦°»  ¤´ ·  µ¨ °Á®¨È  o ° °o ° ¥o ° Á}  Åµ¤
¤µ¦µ¨·£´r°»µ®¦¦¤ ¤°. 24 : ¤µ¦µÁ®¨ÈÁoÁ¦·¤°¦¸ (Á®¨È o°°o°¥)
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4.2.2 ªµ¤¨µÁ¨ºÉ°¸É¥°¤Ä®o
ªµ¤¨µÁ¨ºÉ°¸É¥°¤Ä®oÎµ®¦´¤ª¨n°Á¤¦ °Á®¨È o°°o°¥ o°Á}Åµ¤µ¦µ¸É 4
µ¦µ¸É 4 Árªµ¤¨µÁ¨ºÉ°Îµ®¦´¤ª¨n°Á¤¦ °Á®¨È o°°o°¥
( o° 4.2.2)
ºÉ° µ

¤ª¨n°Á¤¦
·Ã¨¦´¤

DBDB6 6
DBDB8 8
DBDB1010
DBDB1212
DBDB1616
DBDB2020
DBDB2222
DBDB2525
DBDB2828
DBDB3232
DBDB3636
DBDB4040

0.222
0.395
0.616
0.888
1.578
2.466
2.984
3.853
4.834
6.313
7.990
9.865

Árªµ¤¨µÁ¨ºÉ°Îµ®¦´¤ª¨n°Á¤¦
Ân¨³Áo ¦o°¥¨³

Á¨¸É¥ ¦o°¥¨³

r 8.0
r 8.0
r 6.0
r 6.0
r 6.0
r 5.0
r 5.0
r 5.0
r 5.0
r 4.0
r 4.0
r 4.0

r 7.0
r 7.0
r 5.0
r 5.0
r 5.0
r 4.0
r 4.0
r 4.0
r 4.0
r 3.5
r 3.5
r 3.5

4.3 ³Â¦¨ªÁ®¨È¨oµÁºÉ°¤·Á¦·¤°¦¸ (Welded Steel Wire Fabric)
4.3.1 »¤´·µ¨ °³Â¦¨ªÁ®¨È¨oµo°Å¤no°¥ªnµnµ¸ÉÎµ®Äµ¦µ¸É 5
µ¦µ¸É 5 »¤´·µ¨ °³Â¦¨ªÁ®¨È¨oµ
( o° 4.3.1)
1)

´¨´¬r

ªµ¤oµÂ¦¹ÉÎµ»
Á¤µµµ¨ (./¦.¤.)

Á¤µµµ¨ (./¦.¤.)

´´ÊÂn
ÊÂnCDR
CDR3 3¨¤µ
¨¤µ

483 (4,925)

386 (3,940)

´ÊÂn CDR 3.3 ¹ÊÅ

517 (5,270)

448 (4,570)

®nª¥Â¦¡·¼rÉÎµ»

®¤µ¥Á®» 1) Á}nµ®nª¥Â¦¡·¼r¸Éªµ¤¥º¦o°¥¨³ 0.5
»¤´·°ºÉ Â¨³¦¦¤ª·¸Äµ¦°»¤´·µ¨ °³Â¦¨ªÁ®¨È¨oµo°Á}Å
µ¤¤µ¦µ¨·£´r°»µ®¦¦¤ ¤°. 737: ³Â¦¨ªÁ®¨È¨oµÁºÉ°¤·Á¦·¤°¦¸
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4.3.2 ªµ¤¨µÁ¨ºÉ°¸É¥°¤Ä®o
ªµ¤¨µÁ¨ºÉ°¸É¥°¤Ä®o °³Â¦¨ªÁ®¨È¨oµo°Á}Åµ¤µ¦µ¸É 6 Â¨³ 7
µ¦µ¸É 6 Árªµ¤¨µÁ¨ºÉ° °Áonµ«¼¥r¨µ
( o° 4.3.2)
´¨´¬r °¨ª
¥ºÂ¨³¨ª ªµ

CDRCDR
2 2
CDRCDR
2.32.3
CDRCDR
2.62.6
CDRCDR
3 3
CDRCDR
3.33.3
CDRCDR
3.63.6
CDRCDR
4 4
CDRCDR
4.34.3
CDRCDR
4.64.6
CDRCDR
5 5
CDRCDR
5.35.3
CDRCDR
5.65.6
CDRCDR
6 6
CDRCDR
6.56.5
CDRCDR
7 7
CDRCDR
7.57.5
CDRCDR
8 8

Áonµ«¼¥r¨µ
¤·¨¨·Á¤¦
2.0
2.3
2.6
3.0
3.3
3.6
4.0
4.3
4.6
5.0
5.3
5.6
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0

Árªµ¤¨µÁ¨ºÉ° °Áonµ
«¼¥r¨µ
¤·¨¨·Á¤¦
r 0.1
r 0.1
r 0.1
r 0.1
r 0.1
r 0.1
r 0.1
r 0.1
r 0.1
r 0.1
r 0.1
r 0.1
r 0.1
r 0.1
r 0.1
r 0.1
r 0.1

¡ºÊ¸É®oµ´¦³»
µ¦µ¤·¨¨·Á¤¦
3.14
4.16
5.31
7.07
8.56
10.18
12.57
14.53
16.63
19.64
22.07
24.64
28.29
33.20
38.50
44.20
50.29

µ¦µ¸É 7 Árªµ¤¨µÁ¨ºÉ° °³Â¦
( o° 4.3.2)
®nª¥Á}¤·¨¨·Á¤¦
¤··
ªµ¤ªoµ
ªµ¤ªoµÁÈÁ¦È
ªµ¤¥µªÁÈÁ¦È
¦³¥³®nµ 1)
nª¥ºÉ 2)
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Árªµ¤¨µÁ¨ºÉ°
r 13
r 25
r 4.0 ®¦º° r ¦o°¥¨³ 1 Â¨oªÂnnµÄ³¤µªnµ
r6
r 13
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1)

nª¥ºÉ

Îµª¨ª¸É¦µÄ³Â¦´Êº®¦º°´Ê¤oª¹ÉÎµªÃ¥Äonµ¦³¥³®nµÁ¨¸É¥
o°Å¤no°¥ªnµÎµª¨ª¸ÉÎµªÃ¥Äonµ¦³¥³®nµ¦³»
2)
Ä¦¸¸ÉÅ¤nÎµ®nª¥ºÉÅªo µ °nª¥ºÉo°Å¤nÁ· 25 ¤·¨¨·Á¤¦

ªµ¤ªoµ

ªµ¤¥µªÁÈÁ¦È

¨ª¥º
¨ª ªµ

ªµ¤ªoµÁÈÁ¦È

®¤µ¥Á®»

¦³¥³®nµ

¦¼¸É 1 nªnµÇ °³Â¦¨ªÁ®¨È¨oµ
( o° 4.3)
5. o°Îµ®Äµ¦n°¦oµ
5.1 Á®¨ÈÁoÁ¦·¤°¦¸
5.1.1 Á®¨ÈÁoÁ¦·¤°¦¸o°Á}Á®¨ÈÁoÄ®¤n¸ÉÅ¤nÁ¥Äoµ¤µn° Â¨³Å¤n¤¸¦°¥Â¦oµª
5.1.2 Á®¨ÈÁoÁ¦·¤°¦¸o°¤¸·ª³°µ¦µ«µÊÎµ¤´ · Ã¨ ·¤¦n° ®¦º°ª´»ÄÇ ¸É°µ
Á}°´¦µ¥n°Â¦¥¹®nª (Bonding) ¦³®ªnµÁ®¨ÈÁ¦·¤´°¦¸
5.1.3 Á®¨ÈÁoÁ¦·¤°¦¸³o°¤¸ µÂ¨³¦¼¦nµµ¤¸ÉÎµ®ÄÂ¦µ¥¨³Á°¸¥
5.2 µ¦ÁÈª´»
5.2.1 Á®¨ÈÁo¸ÉÎµ¤µÄoÄµn°¦oµ ª¦ÁÈÅªoÄ¸É¸É¤¸®¨´µ¨»¤®¦º°¤¸¸ÉÎµ´  Â¨³o°ÁÈÅªo
Á®º°¡ºÊ· Å¤no°¥ªnµ 200 ¤·¨¨·Á¤¦
5.2.2 Á®¨ÈÁo¸ÉÎµ¤µÄoµ ª¦Â¥°ÁÈµ¤· µ Â¨³Îµ¨´ °Á®¨ÈÁoÃ¥¤¸jµ¥°·
Â¨³ µÅªo°¥nµ´Á
5.3 µ¦´Á®¨ÈÁoÁ¦·¤°¦¸
5.3.1 µ¦´Á®¨ÈÁ¦·¤»ÁoÄ®oÄoª·¸´ÃoÁ¥È ®oµ¤´Á®¨ÈÁoÃ¥ª·¸ÁµÄ®o¦o° ÁªoÂn³¤¸µ¦¦³»
ÄÂ®¦º°¦µ¥µ¦¦³°Â ´Ê¸Êµ¦´³o°Å¤nÎµÄ®oÁ®¨ÈÁoÎµ¦»Á¸¥®µ¥
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1

Á®¨ÈÁº°¥
(DOWEL)

1

Á·ªnµ 75 ¤¤.
o°n°oª¥Á®¨ÈÁº°¥

Á®¨ÈÁµ
¦¼´ 1 - 1



¦³¥³µn° () - 40 I Îµ®¦´Á®¨ÈÁo¨¤
- 30 I Îµ®¦´Á®¨È o°°o°¥ SD-30
- 36 I Îµ®¦´Á®¨È o°°o°¥ SD-40
- 45 I Îµ®¦´Á®¨È o°°o°¥ SD-50



Á®¨ÈÁº°¥³o°¤¸ µÂ¨³ÎµªÅ¤no°¥ªnµÁ®¨ÈÁµ
2

2

¦¼´ 2 - 2

¦¼¸É 4 ¦¸Áµ¤¸®oµ´Å¤nÁnµ´«¼¥r¦´
( o° 5.3.3)
Á®¨ÈÁµ¨nµ
1

Á®¨ÈÁµ

1
¦¼´ 1 - 1



¦³¥³µn° () - 40 I Îµ®¦´Á®¨ÈÁo¨¤
- 30 I Îµ®¦´Á®¨È o°°o°¥ SD-30
- 36 I Îµ®¦´Á®¨È o°°o°¥ SD-40
1
- 45 I Îµ®¦´Á®¨È o°°o°¥ SD-50
ªµ¤Á°¸¥¼» 6
Á¦·¤¡·Á«¬ 4- @7.5 ¤¤. «¼¥r¨µ¹«¼¥r¨µ
( µ °Á®¨È¨°o°Å¤nÁ¨Èªnµ¸ÉÄo°¥¼nÁ·¤)

¦¼¸É 5 ¦¸Áµ¤¸®oµ´Å¤nÁnµ´«¼¥rÁ¥ºÊ°´
( o° 5.3.3)
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12 db

5.3.4 µ¦° °¨µ¥Á®¨ÈÁoÁ¦·¤°¦¸
®µÂ¦µ¥¨³Á°¸¥Â¨³¦µ¥µ¦¦³°ÂÁ¡µ³µÅ¤nÅo¦³»µ¦° °¨µ¥Á®¨ÈÁ¦·¤Ä®o°
°Ã¥ª·¸´Á¥È Â¨³¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´n°Å¸Ê
5.3.4.1 °° °Á®¨ÈÁ¦·¤µ¤¥µªÄ®o·´·´¸Ê
(1) °°Á}¤»¤µ®¦º° °° 90 °«µ Ä®oÄo´Á®¨È o°°o°¥» µÂ¨³Á®¨ÈÁo
¨¤ µ´ÊÂn 15 ¤·¨¨·Á¤¦ ¹ÊÅ µ¦° °Ä®o¨µ¥¥ºÉ³o°n°°°Å°¸Å¤no°¥
ªnµ 12 Ánµ °Áonµ«¼¥r¨µ °Á®¨È´Ê
(2) °°Á}¦¹Éª¨¤®¦º° °° 180 °«µ Ä®oÄo´Á®¨ÈÁo¨¤¸É¤¸ µÁ¨Èªnµ 15
¤·¨¨·Á¤¦ µ¦° °Ä®o¨µ¥¥ºÉ³o°n°°°Å°¸Å¤no°¥ªnµ 4 Ánµ °Áonµ
«¼¥r¨µ °Á®¨È´Ê Ân´Ê¸Ê¦³¥³´¨nµª³o°Å¤no°¥ªnµ 60 ¤·¨¨·Á¤¦
db
4db Â¨´t 60 ¤¤.
D

D

db

°° 180 °«µ
°° 90 °«µ
¦¼¸É 6 °°Îµ®¦´Á®¨ÈÁ¦·¤µ¤¥µª
( o° 5.3.4.1)
5.3.4.2 °° °Á®¨È¨¼´Ê (Stirrup) Â¨³Á®¨È¨°Á¸É¥ª (Tie) Ä®o·´·´¸Ê
(1) Á®¨ÈÁ¦·¤¸É¤¸ µ´ÊÂn 25 ¤·¨¨·Á¤¦ ¨¤µÄ®oÄo °° 135 °«µ®¦º° °°Âª
Ád Ã¥nª¨µ¥¥ºÉ³o°n°°°Å°¸Å¤no°¥ªnµ 6 Ánµ °Áonµ«¼¥r¨µ
°Á®¨È´Ê (¦¼¸É 7 () Â¨³ ())
(2) Á®¨ÈÁ¦·¤¸É¤¸ µÅ¤n¤µªnµ 16 ¤·¨¨·Á¤¦ ®µÅ¤nÄo °°µ¤ (1) µ¤µ¦Äo °°
Á}¤»¤µ®¦º° °° 90 °«µÅo Ã¥nª¨µ¥¥ºÉ³o°n°°°Å°¸Å¤no°¥ªnµ 6
Ánµ °Áonµ«¼¥r¨µ °Á®¨È´Ê (¦¼¸É 7 ( ))
(3) Á®¨ÈÁ¦·¤¸É¤¸ µ´ÊÂn 19 ¤·¨¨·Á¤¦ ¹ 25 ¤·¨¨·Á¤¦ ®µÅ¤nÄo °°µ¤ (1)
µ¤µ¦Äo °°Á}¤»¤µ®¦º° °° 90 °«µÅo Ã¥nª¨µ¥¥ºÉ³o°n°
°°Å°¸Å¤no°¥ªnµ 12 Ánµ °Áonµ«¼¥r¨µ °Á®¨È´Ê (¦¼¸É 7 ( ))
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6 db Îµ®¦³ db d 16 ¤¤.
135q

12 db Îµ®¦³ 16 ¤¤.< db d 25 ¤¤.

6 db

D

6 db

D

D

°° 90 °«µ
()

°° 135 °«µ
()

°°ÂªÁd
()

¦¼¸É 7 °°Îµ®¦´Á®¨È¨¼´ÊÂ¨³Á®¨È¨°Á¸É¥ª
( o° 5.3.4.2 )
(4) °° °Á®¨È¨¼´Ê (Stirrup) Â¨³Á®¨È¨°Á¸É¥ª (Tie) Îµ®¦´µ¦n°¦oµ°µµ¦
°¦¸ Á¦· ¤ Á®¨È Ä¡ºÊ ¸ÉÁ ¸É¥ £´¥ Ân  ·  Å®ªµ¤¦³¦ªÎ µ ®µ¦¦´ 
ÊÎµ®´ ªµ¤oµµ ªµ¤ °°µµ¦Â¨³¡ºÊ·¸É¦°¦´°µµ¦Äµ¦
oµµÂ¦´É³Áº° °Ân·Å®ª ¡.«. 2550 °°µ¤ªµ¤Ä¡¦³¦µ´´·
ª»¤°µµ¦ ¡.«. 2522 Ä®oÁ}Åµ¤¤µ¦µ¦¤Ã¥µ·µ¦Â¨³´Á¤º° ¤¥.
1301: ¤µ¦µ¦³°µ¦°°Â°µµ¦Á¡ºÉ°oµµµ¦´É³Áº° °
Ân·Å®ª
5.3.4.3 Áonµ«¼¥r¨µ¸ÉÁ¨È» °Ãoµ¦´ °° (D) Ä®oª´oµÄ °Á®¨ÈÁo¸É´ Â¨³
³o°¤¸ µÅ¤no°¥ªnµnµ¸ÉÎµ®Äµ¦µ¸É 8 ´Ê¸Ê¥ÁªoÁ®¨È¨¼´ÊÂ¨³Á®¨È¨°
¸É¤¸ µÁonµ«¼¥r¨µÅ¤n¤µªnµ 16 ¤·¨¨·Á¤¦ Ä®oÄoÁonµ«¼¥r¨µ °µ¦´ °
°Å¤no°¥ªnµ 4 Ánµ °Áonµ«¼¥r¨µ °Á®¨È´Ê
µ¦µ¸É 8 µÁonµ«¼¥r¨µ °Ãoµ¦´ °°µ¤ µ °Á®¨ÈÁ¦·¤
( o° 5.3.4.3)
±

µ °Á®¨ÈÁ¦·¤
6 ¤¤. ¹ 25 ¤¤.
28 ¤¤. ¹ 36 ¤¤.
40 ¤¤.
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µÁonµ«¼¥r¨µ¸ÉÁ¨È» °Ãoµ¦´ °° (D)
6 Ánµ °Áonµ«¼¥r¨µ °Á®¨ÈÁ¦·¤
8 Ánµ °Áonµ«¼¥r¨µ °Á®¨ÈÁ¦·¤
10 Ánµ °Áonµ«¼¥r¨µ °Á®¨ÈÁ¦·¤
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5.4 µ¦´Á¦¸¥Á®¨ÈÁoÁ¦·¤°¦¸
5.4.1 n ° Á°¦¸  ³o ° ´  ªµÁ®¨È  Á¦· ¤ Ä®o ° ¥¼n Ä Î µ Â®n  ¸É ¼  o ° µ¤¸É Î µ ®ÄÂ
¦µ¥¨³Á°¸¥ Ã¥¤¸¸É¦°¦´¸ÉÂ ÈÂ¦Â¨³¥¹ÅªoÂn®µÁ¡¸¥¡°¸É³Å¤nÎµÄ®oÁ®¨ÈÁ¦·¤Á¨ºÉ°´ª
®¦º°Â°n´ªµÎµÂ®nÁ·¤Á·ªnµ¸ÉÎµ®´¸Ê
5.4.1.1 Árªµ¤¨µÁ¨ºÉ° °ªµ¤¨¹¦³··¨Â¨³¦³¥³®»o¤Á®¨ÈÁ¦·¤ °°r°µµ¦¦´
Â¦´ ´ Â¨³°r°µµ¦¦´Â¦°´Ä®oÁ}Åµ¤µ¦µ¸É 9
µ¦µ¸É 9 Árªµ¤¨µÁ¨ºÉ° °ªµ¤¨¹¦³··¨ Â¨³¦³¥³®»o¤Á®¨ÈÁ¦·¤ÄÃ¦¦oµ
°¦¸Á¦·¤Á®¨È
( o° 5.4.1.1)
®nª¥Á}¤·¨¨·Á¤¦
Árªµ¤¨µÁ¨ºÉ° °
Árªµ¤¨µÁ¨ºÉ° °
ªµ¤¨¹¦³··¨ (d)
ªµ¤¨¹¦³··¨
¦³¥³®»o¤Á®¨ÈÁ¦·¤
±

d d 200
d > 200

r 10
r 15

10
15

®¤µ¥Á®» (1) ¦³¥³µ· ª °Á®¨È  Á¦· ¤ ¨n µ ¹  · ª ¨n µ  °·Ê  n ª Ã¦¦o µ  ¥°¤Ä®o
¨µÁ¨ºÉ°ÅoÅ¤nÁ· 5 ¤¤.
(2) ¦³¥³®»o¤Á®¨ÈÁ¦·¤¥°¤Ä®o¨µÁ¨ºÉ°Åoµ¤µ¦µ¸É 9 Ân´Ê¸Êo°Å¤nÁ· 1/3
°¦³¥³®»o¤Á®¨ÈÁ¦·¤¸ÉÎµ®ÅªoÄÂ¦µ¥¨³Á°¸¥
5.4.1.2 ÎµÂ®n °°Â¨³¨µ¥ °Á®¨ÈÁ¦·¤Ä®o¨µÁ¨ºÉ°µ¤¥µªÅoÅ¤nÁ· r 50 ¤·¨¨·Á¤¦
¥Áªo °°Â¨³¨µ¥Á®¨ÈÁ¦·¤¸É°¥¼n¦·Áª¨µ¥·ÊnªÃ¦¦oµ¸ÉÅ¤nn°ÁºÉ° Ä®o
¨µÁ¨ºÉ°µ¤¥µªÅoÅ¤nÁ· r15 ¤·¨¨·Á¤¦
5.4.2 Å¤n¥·¥°¤Ä®oÁºÉ°¤Á®¨ÈÁ¦·¤¸É´´ ¥ÁªoÅo¦´ªµ¤Á®È°µª·«ª¦
5.5 µ¦n°Á®¨ÈÁoÁ¦·¤°¦¸
5.5.1 Á®¨ÈÁ¦·¤Äµ-Ân¡ºÊ °µ¸ÉÁ}µ¥ºÉ®¦º°Ân¡ºÊ¥ºÉ®¦º°¸É¦³»ÅªoÄÂ¦µ¥¨³Á°¸¥
o°n°ÄÎµÂ®nn°Å¸Ê
(1) Á®¨ÈÁ¦·¤¨nµ °µ-Ân¡ºÊ : Ä®on°¦¦·Áª®´ªÁµ®¦º°µ¹¦³¥³ 1/5 °
ªµ¤¥µªnªµ®¦º°nª¡ºÊÃ¥ª´µ«¼¥r¨µ
»¦°¦´
(2) Á®¨ÈÁ¦·¤ °µ-Ân¡ºÊ: Ä®on°¦¦·Áª¨µµ-Ân¡ºÊ
Îµ®¦´Á®¨ÈÁ¦·¤ÄÁµ ®µÅ¤n¦³»ÄÂ®¦º°¦µ¥µ¦¦³°ÂÁ¡µ³µ Ä®on°¦»®¨´
¡ºÊ Ã¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´¦¼¸É 2 ¹¦¼¸É 5 Ä¦¸Á®¨ÈÁ¦·¤ °°µµ¦¸É¦´Â¦Ân·Å®ªÄ®o
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Á}
Åµ¤¤µ¦µ¤¥.1301:¡“μ√∞“πª√–°Õ∫°“√ÕÕ°·∫∫Õ“§“√‡æ◊
¤µ¦µ¦³°µ¦°°Â°µµ¦Á¡º
É °o µ µµ¦
‡ªìπ‰ªμ“¡¡“μ√∞“π¡¬º.1301:
ÕË μâ“π∑“π°“√
π—Ë –‡∑◊Õπ
´¢Õß·ºà
É³Áºπ°¥‘π‰À«
°Ân·Å®ª
5.5.2 ¦°¥n° °Á®¨ÈÁ¦·¤Ân¨³Áo¸É°¥¼n oµÁ¸¥ o°Å¤n°¥¼nÄÂªÁ¸¥ª´ Â¨³ª¦Á®¨ºÉ°¤´¦³¤µ
1.00 Á¤¦ ®µÅ¤nÎµÁ}¦·Ç Â¨oªÅ¤nª¦n°Á®¨ÈÁ¦·¤
5.5.3 µ¦n°Á®¨ÈÁ¦·¤°µÎµÅo®¨µ¥ª·¸ º°
5.5.3.1 Äµ¦n ° Á®¨È Á¦· ¤ ÂªµµÁ®¨ºÉ °¤´  Îµ ®¦´  Á®¨È  Áo  ¨¤Ä®o ª µµÃ¥Ä®o
Á®¨ºÉ°¤´¤¸¦³¥³¥µªÅ¤no°¥ªnµ 40 Ánµ °Áonµ«¼¥r¨µ °Á®¨ÈÁo´ÊÂ¨³¨µ¥
°Á®¨È¸Én°o°´° °Åoµ¤ o° 5.3.4 nªÁ®¨È o°°o°¥Ä®oªµµ´Ã¥¤·o°°
° Â¨³¤¸¦³¥³¥µªÅ¤no°¥ªnµ 30 Ánµ °Áonµ«¼¥r¨µÎµ®¦´Á®¨È o°°o°¥ SD 30 Å¤n
o°¥ªnµ 36 ÁnµÎµ®¦´Á®¨È o°°o°¥ SD 40 Â¨³Å¤no°¥ªnµ 45 ÁnµÎµ®¦´Á®¨È o°°o°¥ SD
50
5.5.3.2 µ¦n°Ã¥ª·¸µ¦ÁºÉ°¤oª¥Å¢¢jµÄ®oÁ}Åµ¤ o° 5.6
5.5.3.3 Äµ¦n°Á®¨ÈÁ¦·¤Ã¥°»¦rµ¨ Îµ¨´ °¦°¥n°³o°Å¤no°¥ªnµ¦o°¥¨³ 125
°Îµ¨´ °Á®¨ÈÁ¦·¤¸ÉÅo¦´µ¦n°´Ê
5.6 µ¦ÁºÉ°¤n°Á®¨ÈÁoÁ¦·¤°¦¸oª¥Å¢¢jµ
5.6.1 ¨ªÁºÉ°¤Â¨³¦³ÂÅ¢¢jµ¸ÉÄo
5.6.1.1 Å¢¢jµ¸ÉÄoÁºÉ°¤o°¤¸Îµ¨´Á¡¸¥¡° µ¦n°Ä®oÁºÉ°¤Ân° (Butt Weld) Â¨³o°Á}Å
µ¤¤µ¦µ °µ¦ÁºÉ°¤n° ¦°¥n°o°¤¸Â¦oµÂ¦¹ÅoÅ¤no°¥ªnµ¦o°¥¨³ 125 °
Â¦oµÂ¦¹¼» °Á®¨ÈÁo¸ÉÎµªÅoµ¤µ¦µ¸É 1 Îµ®¦´Á®¨ÈÁo¨¤ Â¨³
µ¦µ¸É 3 Îµ®¦´Á®¨È o°°o°¥
5.6.1.2 ¨ªÁºÉ ° ¤¸É Î µ ¤µÄo Á ºÉ ° ¤Ä®o Ä o ¨ ªÁºÉ ° ¤¸É ¤¸ »  ¤´ · Á }  Åµ¤¤µ¦µ
¨·£´r°»µ®¦¦¤ ¤°. 49: ¤µ¦µ¨ªÁºÉ°¤¤¸µ¦¡°®»o¤ÄoÁºÉ°¤Á®¨È¨oµ¨³¤»
oª¥°µ¦r
5.6.1.3 µÁonµ«¼¥r¨µ¨ªÁºÉ°¤ Â¨³¦³ÂÅ¢¢jµ¸ÉÄoÁºÉ°¤³o°Á}Åµ¤¤µ¦µ
°¦·¬´¼o¨·¨ªÁºÉ°¤´Ê Ç Îµ®Åªo
5.6.2 µ¦n°Á®¨ÈÁo¨¤Â¨³Á®¨È o°°o°¥
5.6.2.1 µ¦ÁºÉ°¤n°³o°Á}Åµ¤¦¼Â °µ¦n°Ä¦¼¸É 8 ÂÄÂ®¹É
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() Single – V – Groove Weld

( ) Double – V – Groove Weld

Full Full
penctration
weldsWelds
Penetration

¦¼¸É 8 ¦¼Â °µ¦n°Á®¨ÈÁ¦·¤
( o° 5.6.2.1)
5.6.2.2 ÎµÂ®nµ¦n°Á®¨È³o°Å¤nn°  »¸ÉÁ®¨È° ¦°¥n°³°¥¼n®nµµ»¸ÉÁ®¨È°°¥nµ
o°¥ 50 Ánµ °Áonµ«¼¥r¨µÁ®¨ÈÁo´Ê
5.6.2.3 µ¦n°Á®¨ÈÄ®on°  ÎµÂ®n¸ÉÁ®¨È¦´Â¦o°¥¸É» Ä¦¸¸ÉÅ¤nµ¤µ¦n°Á®¨È  »
¸ÉÎµ®´¨nµªÅo Ä®oÁ¦·¤Á®¨È¨°¤µ ¹ÊµÁ·¤Á}°Ánµ Ä¦³¥³®nµµ¨µ¥
°Á®¨È¸ÉÁºÉ°¤Ân¨³¨µ¥°°Å°¥nµo°¥ 15 Ánµ °Áonµ«¼¥r¨µ °Á®¨ÈÁo
´Ê
5.6.3 ¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦·´·
µ¦ÁºÉ°¤n°Á®¨ÈÄ®o·´· ´¸Ê
5.6.3.1 Á®¨È¸É³Îµ¤µÁºÉ°¤³o°´¨µ¥Ä®oÁ°¸¥¨µµ¤¦¼Âµ¦n°Ä¦¼¸É 8
5.6.3.2 ¦·Áª¨µ¥Á®¨È¸É´n°¸É³Îµ¤µÁºÉ°¤³o° ´Ä®oÁ¦¸¥Â¨³³°µ¦µ«µ »i ¸
ÊÎµ¤´
5.6.3.3 Á®¨ÈÁo¸É³Îµ¤µÁºÉ°¤n°´³o°ªµÄ®oÅoÂªÁonµ«¼¥r¨µ °´Â¨³´
³¸ÉÎµµ¦ÁºÉ°¤ª¦ªµ°¥¼n¸É¦°¦´¥µª¦³¤µ oµ¨³ 1 Á¤¦ ®nµµ»¸É³
ÁºÉ°¤n°
5.6.3.4 µ¦ÁºÉ°¤³o°ÁºÉ°¤Á}´ÊÇ ®¦º°Á}ÂªÇ µ¤¨Îµ´´´ª°¥nµ¸ÉÅoÂÅªoÄ¦¼¸É 9
Á¤ºÉ°ÁºÉ°¤Á¦ÈÂn¨³´Ê®¦º°Ân¨³Âª µ¦ÁºÉ°¤´Ên°Å³o°Áµ³ ¸ÊÁ®¨È°°Ä®o®¤
»¦´Ê Â¨oªÂ¦Ä®o³°µÁ¸¥n°
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4 9
2 3
1
5
6
7
8
10

6

7
5
4
3
2
1

¦¼¸É 9 ¨Îµ´µ¦ÁºÉ°¤
( o° 5.6.3.4)
5.6.3.5 ¦³®ªnµµ¦ÁºÉ°¤Ân¨³´ÊÄ®o¨n°¥·ÊÅªoÄ°µµ«°»®£¼¤·¨¨ÉÎµªnµ 250 °«µ
Á¨Á¸¥ Ã¥µ¦ª´¸É·ª¦»¹É¨µªµ¤¥µª °ÂªÁºÉ°¤ ®oµ¤¦³Îµµ¦Ä Ç
Á¡ºÉ°¸É³Á¦nÄ®o°»®£¼¤·¨¨
5.7 µ¦ÁÈ´ª°¥nµÁ®¨ÈÁoÁ¡ºÉ°µ¦°
5.7.1 µ¦ÁÈ´ª°¥nµÄ®o´Á®¨ÈÁo» Ç µ Ân¨³ µ¥µªÅ¤no°¥ªnµ 600 ¤·¨¨·Á¤¦ Á¡ºÉ°Îµµ¦
°»¤´·µ¨µ¤ o° 4.1.1 o° 4.2.1 ®¦º° o° 4.3.1 Â¨oªÂn¦¸
5.7.2 µ¦ÁÈ´ª°¥nµÄ®oÁÈ®¹É´ª°¥nµµÁ®¨ÈÁoÁo®¹É n°ÎµªÁ®¨ÈÁo» Ç 100 Áo ®¦º°
Á«¬ ° 100 ÁoÂnÎµª´ª°¥nµÂn¨³ µ¸Én¤µ°ÄÂn¨³»³o°Å¤no°¥ªnµ 3
´ª°¥nµ
5.7.3 µ¦ÁÈ´ª°¥nµo°ÁÈµ°Á®¨ÈÁoÂn¨³¦´Ê¸ÉÎµÁ oµ¤µÄ®¤nÄµ¸Én°¦oµ
5.8 µ¦¡·µ¦µ¨µ¦°
oµ¦µªnµÁ®¨ÈÁo´ª°¥nµ¸ÉÎµ¤µ°´ÊÅ¤nÁ}Åµ¤ o°Îµ®Ä®oº°ªnµÁ®¨ÈÁoÁ¦·¤°¦¸
¦´ÊÂ¨³ µ¸É³ÎµÅÄoµ´ÊÄoÅ¤nÅo
6. Á°µ¦°oµ°·
(1) ¤µ¦µ ¤¥. 103-2533 ¤µ¦µµÁ®¨ÈÁoÁ¦·¤°¦¸ ¦¤Ã¥µ·µ¦ ¦³¦ª¤®µÅ¥ ¡.«.
2533
(2) ¤µ¦µ¦¤Ã¥µ·µ¦Â¨³´Á¤º° ¤¥. 1301-50 ¤µ¦µ¦³°µ¦°°Â°µµ¦Á¡ºÉ°oµµ
µ¦´É³Áº° °Ân·Å®ª ¦¤Ã¥µ·µ¦Â¨³´Á¤º° ¡.«. 2550
(3) ¤µ¦µ¨·£´r°»µ®¦¦¤ ¤°. 20-2543 Á®¨ÈÁoÁ¦·¤°¦¸ (Á®¨ÈÁo¨¤) Îµ´µ
¤µ¦µ¨·£´r°»µ®¦¦¤ ¡.«. 2543
(4) ¤µ¦µ¨·£´r°»µ®¦¦¤ ¤°. 24-2548 Á®¨ÈÁoÁ¦·¤°¦¸ (Á®¨È o°°o°¥) Îµ´µ
¤µ¦µ¨·£´r°»µ®¦¦¤ ¡.«. 2548
(5) ¤µ¦µ¨·£´r°»µ®¦¦¤ ¤°. 737-2549 ³Â¦¨ªÁ®¨È¨oµÁºÉ°¤·Á¦·¤°¦¸ Îµ´µ
¤µ¦µ¨·£´r°»µ®¦¦¤ ¡.«. 2549
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¡¬º. 1105-52
¡“μ√∞“πß“π∞“π√“°
1. ° nµ¥
1.1 ¤µ¦µ¸ÊÄo´µn°¦oµµ¦µÎµ®¦´µ¦n°¦oµ°µµ¦®¦º°·Én°¦oµ´ÉªÅ Án oµ Ã¦ Á¦º°
¨´·oµ ÎµÂ¡´· Â¨³°µµ¦¨¦³µ Á}o °µ¦µ¥µ¦¦³°ÂÁ¡µ³µ¸É¦³»Á}
°¥nµ°ºÉÄ®oº°Änª¸ÉÅo¦³»ÅªoÄ¦µ¥µ¦¦³°ÂÁ¡µ³µ´ÊÁ}®¨´ nª o°ªµ¤°ºÉÄ¸ÉÅ¤nÅo
¦³»ÅªoÄ¦µ¥µ¦¦³°ÂÁ¡µ³µ Ä®oº°·´·µ¤¤µ¦µ´¸Ê
2. ·¥µ¤
“·µ¦µ” ®¤µ¥ªµ¤ªnµ ª´»¦¦¤µ·¸É¦³°Á}Á¨º°Ã¨ Án ®· ¦ª ¦µ¥ ·Á®¸¥ª Á}o
¹ÉÄo¦°¦´µ¦µ °°µµ¦
“µ¦µ” ®¤µ¥¹ nª °°µµ¦¸ÉÄonµ¥ÊÎµ®´¦¦»µÃ¦¦oµ°µµ¦nª¨¼n·µ¦µ
“µ¦µÂn” ®¤µ¥ªµ¤ªnµ µ¦µ¸Énµ¥ÊÎµ®´¦¦»µÃ¦¦oµ°µµ¦nª¼n·µ¦µÃ¥¦
“µ¦µÁµÁ È¤” ®¤µ¥ªµ¤ªnµ µ¦µ¸Énµ¥ÊÎµ®´¦¦»µÃ¦¦oµ°µµ¦nªnµÁµÁ È¤¨¼n·
µ¦µ
“ÁµÁ È¤” ®¤µ¥¹ Áµ¸É {°¥¼nÄ·µ¦µÁ¡ºÉ°Äonµ¥ÊÎµ®´¦¦»µ°µµ¦¼n·µ¦µ
3. ¤µ¦µ°oµ¹
3.1 ¤µ¦µ¸ÉÄo°oµ¹¦³°oª¥
3.1.1 ¤µ¦µ¦¤Ã¥µ·µ¦Â¨³´Á¤º° ¤¥. 1106: ¤µ¦µµÁµÁ È¤
3.1.2 ¤µ¦µ¦¤Ã¥µ·µ¦Â¨³´Á¤º° ¤¥. 1251: ¤µ¦µµ¦°µ¦¦´ÊÎµ®´¦¦»
µ¤ÂªÂ °ÁµÁ È¤oª¥ª·¸·¥«µ¦r
3.1.3 ¤µ¦µ¦¤Ã¥µ·µ¦Â¨³´Á¤º° ¤¥. 1253: ¤µ¦µµ¦°ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¦´
ÊÎµ®´ °¡ºÊ·
3.2 ¤µ¦µ°ºÉÄ¸É³Îµ¤µÄo°Á®º°µ¤µ¦µ¸É¦³»Ä o° 3.1 ³o°Åo¦´µ¦¦´¦°µ
³¦¦¤µ¦ª»¤°µµ¦®¦º°£µª·«ª¦ ®¦º°´ÎµÃ¥nª¦µµ¦ ®¦º°´ÎµÃ¥¤µ¤ª·µ¸¡¸ÉÅo¦´
µ¦¦´¦°µ³¦¦¤µ¦ª»¤°µµ¦
3.3 ®µ o°Îµ®Ä¤µ¦µ¸Ê¤¸ªµ¤ ´Â¥o´¤µ¦µ¸É°oµ¹ ÄÂn¨³nª  Ä®oº° o°Îµ ®Ä
¤µ¦µ¸ÊÁ}Îµ´
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4. o°Îµ®Äµ¦n°¦oµ
4.1 µ¦µÂn¸ÉÅ¤no°ÄoÁµÁ È¤
4.1.1 µ¦µo°ªµ°¥¼n·Á·¤Á¤° °µ¦µ¥µ¦¦³°ÂÁ¡µ³µ¸É¦³»Á}°¥nµ°ºÉ
ªµ¤¨¹ °µ¦µ µÂ¨³¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦Á¦·¤Á®¨Èo°Á}Åµ¤Â¦µ¥¨³Á°¸¥¸ÉÅo
Îµ®Åªo
4.1.2 µ¦n°¦oµµ¦µ¸É¤¸¦³´¨¹nµ´ o°Îµµ¦n°¦oµµ¦µ¸É¤¸¦³´¨¹¤µ¸É»n°Á¤°
Å ´Ê¸ÊÁ¡ºÉ°Á}µ¦j°´µ¦µ¸É¤¸¦³´ºÊªnµ¡´ ³Îµµ¦µ´ª¸É°¥¼n¨¹ªnµ
4.1.3 µ¦µ¸É ¦ ³´  ¨¹  n µ ´  ´Ê  o ° ¤¸ ¦ ³´  ¨¹  n µ ´  Å¤n Á ·  o ° Î µ ®Ä¦¼  ¸É 1 ®µÂ
¦µ¥¨³Á°¸¥Îµ®¦³´nµ´ °µ¦µÁ· o°Îµ®Â¨oª o°°µ¤ª·«ª¦¼o°°ÂÂ¨³
Îµª Á¡ºÉ°ª··´¥ªµ¤¼o°°¸¦´Ê®¹ÉÁ¸¥n° ¹³ÎµÁ·µ¦n°ÅÅo

b
a
°o Îµ®
Îµ®¦´µ¦µªµ· (Soil) b Å¤n¤µªnµ a/2
Îµ®¦´µ¦µªµ®· (Rock) b Å¤n¤µªnµ a
¦¼¸É 1 o°Îµ®Îµ®¦´µ¦n°¦oµµ¦µ¸Éªµ¤¨¹nµ´
( o° 4.1.3)
4.1.4 Äµ¦n°¦oµµ¦µ¡ºÊ¸É¨µÁ°¸¥´Ê µ¦µ´ª¦·¤¸É·´¡ºÊ¸É¨µÁ°¸¥´Ê o°¤¸¦³¥³
µ °°»nª °µ¹¡ºÊ¸É¨µÁ°¸¥´Ê (Edge Distance) Á}Åµ¤ o°Îµ®Ä¦¼
¸É 2 ´Ê¸ÊÁ¡ºÉ°Á}µ¦j°´µ¦¹¦n° °·ª·°´³Á}°´¦µ¥Ânµ¦µ£µ¥®¨´
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b
B

a

o°Îµ®
Îµ®¦´µ¦µªµ· (Soil) ¦³¥³ a Å¤no°¥ªnµ 1.5B Á¤¦ Ân´Ê¸Ê³o°
Å¤no°¥ªnµ 1.00 Á¤¦
¦³¥³ b Å¤no°¥ªnµ 0.60 Á¤¦
Îµ®¦´µ¦µªµ®· (Rock) ¦³¥³ a Å¤no°¥ªnµ 0.75 Á¤¦
¦³¥³ b Å¤no°¥ªnµ 0.30 Á¤¦
¦¼¸É 2 o°Îµ®Îµ®¦´µ¦n°¦oµµ¦µ¡ºÊ¸É¨µÁ°¸¥
( o° 4.1.4)
®µÂÂ¨³¦µ¥µ¦¨³Á°¸¥ÅoÎµ®¦³¥³ ° °µ¦µ´¨nµªÅªoÁ}°ºÉÂ¨oªÄ®oº°·´·
µ¤ÂÂ¨³¦µ¥µ¦¨³Á°¸¥¸ÉÅoÎµ®Åªo Âno°¤¸nµÅ¤no°¥ªnµnµ¸ÉÅoÎµ®ÅªoÄ¦¼¸É 2
4.1.5 µ¦µ °°µµ¦¸Én°¦oµÄ¨oÁ·¨µ´Ê¸É°¥¼n¦·ÁªnªµÂ¨³nª °Á·¨µ¸É¤¸ªµ¤
¨µÁ°¸¥ (¦³¥³ÄÂª·Én°¦³¥³ÄÂª¦µ) ¤µªnµ 1 n° 3 Ä®oÁ}Åµ¤¦µ¥¨³Á°¸¥
´n°Å¸Ê
4.1.5.1 °µµ¦¸Én°¦oµ¦·Áªnªµ °Á·¨µ³o°¤¸¦³¥³®nµµ¨µ¥Á·¨µ¸ÉÁ¡¸¥¡°
Îµ®¦´µ¦j°´°µµ¦µ{®µµ¦¦³µ¥ÊÎµµÁ·¨µ µ¦´Áµ³ Â¨³µ¦ª·´·
¦·Áª·ª¨µ (Shallow Failure) ®µÅ¤nÅo¤¸µ¦Îµ®¦³¥³®nµ °°µµ¦ÄÂ
¦µ¥¨³Á°¸¥®¦º°Å¤n¤¸ª·«ª¦¦´¦°ªµ¤¨°£´¥µ¤ o° 4.1.5.3 Â¨oª ¦³¥³®nµµ¨µ¥
Á·¨µÄ®oÁ}Åµ¤¦¼¸É 3 () Îµ®¦´¦¸Á·¨µ¤¸ªµ¤¨µÁ°¸¥¤µªnµ 1 n° 1
ÎµÂ®n °¨µ¥Á·¨µÄ®o¤¤»·ªnµÁ}»´¦³®ªnµ¦³µÄÂª¦µ¸É¦³´®¨´
µ¦µÂ¨³¦³µ¸É¨µ´¤´´Á·¨µÎµ¤»¤ 45 °«µ´Âª¦µ µ¤¦¼¸É 3 ( ) Â¨³
Îµ®¦´¦¸¸É¤¸µ¦n°¦oµÎµÂ¡´·¸É¨µ¥Á·¨µ ªµ¤¼ °Á·¨µÄ®oª´µ
nª °ÎµÂ¡´·¹¥°Á·¨µ
4.1.5.2 µ¦µ °°µµ¦¸Én°¦oµ°¥¼n¦·Áªnª °Á·¨µ³o°ªµ°¥¼n´Ê·¸É¤¸ªµ¤
¤´ÉÂ ÈÂ¦ Ã¥¤¸¦³¥³ {¨¹Â¨³¦³¥³®nµµ¥°Á·¨µ¸É¤µÁ¡¸¥¡°¸É³¦°¦´µ
¦µ´ÊÄÂª·ÉÂ¨³oµ oµÃ¥Å¤nÁ·µ¦¦»´ª¸ÉÁ}°´¦µ¥Åo ®µÅ¤nÅo¤¸µ¦
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Îµ®¦³¥³®nµ °µ¦µÄÂ¦µ¥¨³Á°¸¥®¦º°Å¤n¤¸ª·«ª¦¦´¦°ªµ¤¨°£´¥µ¤
o° 4.1.5.3 Â¨oª ¦³¥³®nµµ¥°Á·¨µÄ®oÁ}Åµ¤¦¼¸É 3 Îµ®¦´¦¸¸ÉÁ·¨µ¤¸
ªµ¤¨µÁ°¸¥¤µªnµ 1 n° 1 ¦³¥³®nµÄ®oª´µ¦³µÁ·¨µ¤¤»·¸ÉÁ°¸¥Á}¤»¤ 45
°«µ´Âª¦µÃ¥µ¥µ¨µ¥Á·¨µ ¹Ê¤µ µ¤¦¼¸É 3 ( ) Ã¥Ä»¦¸¦³¥³®nµ
µÁ·¨µ °µ¦µo°Á¡¸¥¡°¸É³Å¤nÎµÄ®oÁoµ¦¦³µ¥Â¦µ¤¦¼¸É 4 ´´·ª
Á·¨µÂ¨³µ¦µ¸É¤¸°¥¼nÂ¨oª

¨µ¥Á·¨µ

¦³¥³ H

¦³¥³Å¤no°¥ªnµ H/3
ÂnÅ¤nÎµÁ}o°¤µªnµ 12.5 Á¤¦

¥°Á·¨µ

° °µ¦µ

¦³¥³Å¤no°¥ªnµ H/2
ÂnÅ¤nÎµÁ}o°¤µªnµ 5 Á¤¦
() ¦¸Á·¨µ¤¸ªµ¤¨µÁ°¸¥¤µªnµ 1 n° 3 Âno°¥ªnµ 1 n° 1
¦³¥³Å¤no°¥ªnµ H/3
ÂnÅ¤nÎµÁ}o°¤µªnµ 12.5 Á¤¦
¦³¥³ H

45q

° °µ¦µ
45q

¨µ¥Á·¨µ¤¤»·
¦³¥³Å¤no°¥ªnµ H/2 ÂnÅ¤nÎµÁ}o°¤µªnµ 5 Á¤¦
( ) ¦¸Á·¨µ¤¸ªµ¤¨µÁ°¸¥¤µªnµ 1 n° 1
¦¼¸É 3 o°Îµ®Îµ®¦´µ¦n°¦oµµ¦µÄ¨oÁ·¨µ
( o° 4.1.5)
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µ¦µÄ®¤n
45q

45q

µ¦µ¸É¤¸°¥¼Ân ¨oª

Áoµ¦¦³µ¥Â¦
¦¼¸É 4 Áoµ¦¦³µ¥Â¦ °µ¦n°¦oµµ¦µÁ·¨µ
4.1.5.3 ¦¸¸Éµ¦n°¦oµ°µµ¦¸É¤¸¦³¥³®nµµÁ·¨µnµÅµ¸ÉÎµ®Ä o° 4.1.5.1 Â¨³
4.1.5.2 ³o°¤¸ª·«ª¦¦´¦°ªµ¤¨°£´¥ °µ¦n°¦oµ°µµ¦Ä¨oÁ·¨µ´¨nµª
Ã¥µ¦¦´¦°³o°¡·µ¦µ¹Á¸¥¦£µ¡ °ªµ¤¨µ¸É°µn¨¦³n°µ¦µ
°µµ¦ Á¸¥¦£µ¡ °ªµ¤¨µ£µ¥ÄoÂ¦¦³Îµµµ¦µ µ¦¦³µ¥ÊÎµ Â¨³µ¦´
Áµ³ °ª´»Á·¨µ
4.1.6 Ä¦¸Á¤ºÉ° »·Á¡ºÉ°Îµµ¦µ¨¹Å¤nÅo¦³´µ¤¦µ¥µ¦®¦º°Â¦µ¥¨³Á°¸¥ ÁºÉ°µ »¹´Ê
®·¡º®¦º°´Ê¨¼¦´Â¨oª Ä®o·´·´¸Ê
(1) ®µÁ}´Ê®·¡º µ¦µo° {°¥¼nÄ®·¡º¨¹Å¤no°¥ªnµ 0.50 Á¤¦ (ª´¦¸ÉºÊ»)
®¦º°o°ªµ°¥¼n´Ê®·¸É¤¸»£µ¡¸ Å¤n»¦n°Â¨³¤¸µ¦¥¹µ¦µÁ oµ´´Ê®·¡ºoª¥
Á®¨ÈÁº°¥ (Dowel Bars) Ã¥´Ê°¦¸´¨nµª oµo µ¦µ³o°ªµÅoÁÈ¤¡ºÊ¸É
µ¦µ®·¡º Â¨³o°¦´®¦º°´®·¸É¦°¦´Ä®oÁ¦¸¥Á¡ºÉ°Å¤nÄ®oÁ· Â¦¦³ÎµÁ}
» (Concentrated Load) ¦³Îµn°µ¦µ ¦ª¤´Ê¡ºÊ¸É¦°¦´µ¦µ³o°°¥¼nÄ
¦³µ¦µÁ¡ºÉ°Å¤nÄ®oÁ·Ã¤Á¤r´¦³Îµn°Áµ°¤n° Â¨³Ä®o¦ª°ªnµ¡ºÊ¸É¦°¦´
Á}´Ê®·¡º¦·®¦º°Å¤n ¹É°µ¦ª°ÅoÃ¥µ¦Áµ³Îµ¦ª´Ê®·®¦º°µ¦Áµ³¦¼¤¸
µÁonµ«¼¥r¨µÅ¤no°¥ªnµ 25 ¤·¨¨·Á¤¦ ¨¹Å¤no°¥ªnµ 2.00 Á¤¦ µ¦µ®¹É
Å¤no°¥ªnµ 2 ¦¼ Îµ®¦´¦¸¸Éµ¦µ¤¸ªµ¤ªoµÁ·ªnµ 2.00 Á¤¦ µ¦Áµ³Îµ¦ª´Ê
®·  ®¦º ° µ¦Áµ³¦¼ ´  ¨n µ ª³o ° ¤¸  ªµ¤¨¹  ¸É  ¦°¨» ¤ ¹  ¦³µµ¦ª· ´ · (Failure
Surface) °µ¦µ¸É°µ³Á· ¹ÊÅo

¡¬º. 1105-52: ¡“μ√∞“πß“π∞“π√“°

83

ภาคผนวก มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง ผ-47
(2)

®µÁ}
Ân∑—Èß´Êπ’¸È°ÊàÕn°π
À“°‡ªìπ´™—ÊÈπ¨¼≈Ÿ°¦´√—ß Ä®o„Àâ∂º°◊Õ·
ªØ‘∫´—μ·Á®¤º
‘‡À¡◊°Õ´
π™—ÊÈπ®·À‘π¡ºæ◊¥Ä„π¢âo°Õ(1)(1) »∑ÿ°¦³µ¦
ª√–°“√ ·μà
°“√°àÕ°¦o√â“µß∞“π√“°„Àâ
Õ∫§ÿ≥¤´
¡∫—μ‘¢· Õß¥‘
Î¥”‡π‘
µÁ·πµ¦n
µ¦µÄ®o∑¥°»
°·π≈Ÿ¨¼°√—ß¦´ À√◊
®¦ºÕ°·®â
Âoß«‘ª·»««°√ºŸ
ª¦¼â§o”π«≥
Îµª
ÕÕ°·∫∫‡æ◊É°ÕË ¡·æ‘®“√≥“·°â
°°ÂÁ¡º
µ¦µÂo‰Å¢ªí{≠À“μà
®µnÕ°‰ª
Å
Ä¦¸Á¤ºÉ°Îµµ¦Áµ³´Ê®·¡º®¦º°´Ê¨¼¦´Â¨oª ¦µªnµ¤¸ªµ¤®µÅ¤nÁ¡¸¥¡°µ¤ o° (1) Â¨³
(2) Ä®oÂoª·«ª¦¼oÎµª°°ÂÁ¡ºÉ°¡·µ¦µÂoÅ {®µn°Å
4.1.7 Ä¦¸¸ÉÎµµ¦ »·¹¦³´o°µ¦µµ¤¸É¦µ¥µ¦®¦º°Â¨³Á°¸¥ÅoÎµ®ÅªoÄ®oÂ¨oª
¦µªnµ·Äoµ¦µ´ÊÁ}·¤®¦º°·¦¦¤µ·¸É¤¸»£µ¡Å¤n¸¡° ³o° »·Ä®o¨¹¨
Å°¸¹´Ê·¸É¤¸»¤´·Äµ¦¦´ÊÎµ®´Åoµ¤¸ÉÂ®¦º°¦µ¥¨³Á°¸¥Îµ® Â¨³Á¡ºÉ°Ä®o
¦µÂn°ªnµ¡ºÊ·´Ê´¨nµª³¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¦´ÊÎµ®´¦¦»Åoµ¤¸É¦µ¥µ¦®¦º°
Â¦µ¥¨³Á°¸¥Îµ®®¦º°Å¤n ³o°Îµµ¦°®µnµªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¦´ÊÎµ®´¦¦»
°¡ºÊ·»¦³µ¦
4.1.8 µ¦°ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¦´ÊÎµ®´¦¦» °¡ºÊ· Ä®oÁ}Åµ¤ ¤¥. 1253: ¤µ¦µ
µ¦°ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¦´ÊÎµ®´ °¡ºÊ·
4.2 µ¦µ¸Éo°ÄoÁµÁ È¤
4.2.1 ªµ¤¨¹Â¨³ µ °µ¦µ Â¨³¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦Á¦·¤Á®¨È o°Á}Åµ¤Â¦µ¥¨³Á°¸¥¸ÉÅo
Îµ®Ä®o
4.2.2 µ¦ÎµÁ·µ¦n°¦oµµ¦µÄ®o·´·µ¤ o° 4.1.2 Â¨³ o° 4.1.4 Ã¥¦³¥³ a Ä o° 4.1.4 Ä®o
ÄoÅoÅ¤no°¥ªnµ 1.00 Á¤¦
4.2.3 ÁµÁ È¤¸ÉÄoo°¤¸»£µ¡Â¨³»¤´·Á}Åµ¤ ¤¥. 1106 : ¤µ¦µµÁµÁ È¤
4.2.4 µ¦¥ µ¦° Ä®oÁ}Åµ¤ ¤¥. 1106: ¤µ¦µµÁµÁ È¤ Â¨³µ¦°ªµ¤µ¤µ¦Ä
µ¦¦´ÊÎµ®´¦¦» °ÁµÁ È¤Ä®oÁ}Åµ¤ ¤¥. 1251: ¤µ¦µµ¦°µ¦¦´ÊÎµ®´
¦¦»µ¤ÂªÂ °ÁµÁ È¤oª¥ª·¸·¥«µ¦r
4.2.5 ÁµÁ È¤Å¤oÂ¨³ÁµÁ È¤Á®¨ÈÃ¦¦oµ¦¼¡¦¦ ³Á}ÁµÁ È¤´Ê®¦º°¥µªÈµ¤ ®´ªÁµÁ È¤o°¤
°¥¼nÄo¦³´ÊÎµÄo·¨°Áª¨µ ´´Ê ®µ¦µªnµÁ¤ºÉ° »·¹¦³´oµ¦µÅoµ¤Â Â¨³
¦µ¥µ¦¨³Á°¸¥¸ÉÎµ®Â¨oª¥´Å¤n¹¦³´ÊÎµÄo· ³o°°¨Å°¸®¦º°´ Á¡ºÉ°Ä®o®´ªÁµÁ È¤
°¥¼nÄo¦³´ÊÎµÄo·¨°Áª¨µ
4.2.6 µ¦µ¸ÉÄoÁµÁ È¤¥µª µ¦°ÁµÁ È¤o°°oª¥ªµ¤¦³¤´¦³ª´¤·Ä®oÁ·ªµ¤Á¸¥®µ¥Ân
°µµ¦ oµÁ¸¥ µ¦°ÁµÁ È¤o°°Ä®oÁ}¦³Á¸¥ Ã¥°ÁµÁ È¤Á}ÂªÇ ®¦º°Á¦ÈÁ}
µÇ Å ®oµ¤°¨´Å¨´¤µ ®¦º°Ä®o°µ¤¨Îµ´¸ÉÎµ®Ä ¤¥. 1106: ¤µ¦µµ
ÁµÁ È¤
4.2.7 Ä¦¸¸ÉÁµÁ È¤¤¨Á¦Èª··Ä ³°Îµ®¦´°µµ¦Á¸¥ª´ ³o°¦µ¥µÄ®oª·«ª¦¼o
Îµª°°Â®¦º°ª·«ª¦¼oª»¤µ¦µÁ¡ºÉ°¡·µ¦µÂoÅ {®µn°Å
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4.2.8 ®µ¤¸ªµ¤ÎµÁ}o°¤·®¦º°¦µ¥£µ¥Ä¦·Áª¸ÉÅo°ÁµÁ È¤ÅªoÂ¨oª µ¦¤o°¤oª¥
ªµ¤¦³¤´¦³ª´¤·Ä®oÁµÁ È¤Îµ¦» Á° Á°¸¥ ®¦º°®¸«¼¥r¨µ Â¨³Á¡ºÉ°¤·Ä®oÁ·{®µ´¨nµª ¼o¦´
oµo°¤·®¦º°¦µ¥¦°ÁµÁ È¤Ân¨³oÄ®o¼ªnµ¦³´°ºÉÇ Á¸¥n° µ´Ê¹¤¦·Áª
°ºÉÇ n°Å ®oµ¤¤ÅµoµÁ¸¥ª
4.3 µ¦ »·Á¡ºÉ°n°¦oµµ¦µ
4.3.1 Äµ¦ »·Á¡ºÉ°n°¦oµµ¦µ ¼o¦´oµo° »Ä®oÅo µ Â¨³¦³´µ¤ÂÂ¨³¦µ¥¨³Á°¸¥
¡¦o°¤´Êj°´¤·Ä®o·¡´¨µ¥®¦º°Á·ªµ¤Á¸¥®µ¥ÄÇ ¹É°µ³ÎµÅooª¥µ¦¦oµÃ¦¦oµ
¦´Â¦oµ oµ®¦º° »·¨Á}´ÊÇ ¨Å ·¸É »o°ÎµÅ°ÅªoÄ®oÁ¦¸¥¦o°¥
4.3.2 Ä®o¼ÊÎµon°°°Ä®o®¤ n°¸É³Á°¦¸µ¦µ Â¨³¨°Áª¨µÎµÁ·µ¦Á°¦¸µ
¦µ
4.3.3 µ¦¨·o°¤·Á}´Ê Ç ´Ê®¹ÉÇ ®µÅ¤nÁ· 30 Á·Á¤¦ Ã¥¦³»oÄ®oÂn»Ç ´Ê
5. Á°µ¦°oµ°·
(1) International Code Council. “International Building Code,” Fall Church, VA, 2003.
(2) ¤µ¦µ ¤¥. 105-2533 ¤µ¦µµµ¦µ ¦¤Ã¥µ·µ¦ ¦³¦ª¤®µÅ¥ ¡.«. 2533
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¡¬º. 1106-52
¡“μ√∞“πß“π‡ “‡¢Á¡
1. ° nµ¥
1.1 ¤µ¦µ¸ÊÄo´µÁµÁ È¤°¦¸Â¨³ÁµÁ È¤Å¤o»¦³Á£ Îµ®¦´µ¦n°¦oµ°µµ¦®¦º°·Én°¦oµ
´ÉªÅ Án oµ Ã¦ Á¦º° ¨´·oµ ÎµÂ¡´· Â¨³°µµ¦¨¦³µ Á}o °µ¦µ¥µ¦¦³°
ÂÁ¡µ³µ¸É¦³»Á}°¥nµ°ºÉÄ®oº°Änª¸ÉÅo¦³»ÅªoÄ¦µ¥µ¦¦³°ÂÁ¡µ³µ´ÊÁ}®¨´
nª o°ªµ¤°ºÉÄ¸ÉÅ¤nÅo¦³»ÅªoÄ¦µ¥µ¦¦³°ÂÁ¡µ³µ Ä®oº°·´·µ¤¤µ¦µ´¸Ê
1.2 ¤µ¦µ¸Ê¦³»ÅªoÁ¡ºÉ°Ä®oµ¦n°¦oµµÁµÁ È¤Á}Åµ¤®¨´ª·µµ¦ ¦³®¥´ Â¨³¨°£´¥
1.3 ¤µ¦µ¸ÊÄo®nª¥ SI (International System Units) Á}®¨´ Â¨³Äonµµ¦Â¨®nª¥ °Â¦
1 ·Ã¨¦´¤Â¦Ánµ´ 9.806 ·ª´
2. ·¥µ¤
“µ¦¼Á¸¥ °µ¦°´Â¦ (Losses)” ®¤µ¥¹ µ¦¸É¨ªÁ®¨È®¦º°Á®¨ÈÁ¦·¤¸ÉÄo°´Â¦·°ºÉÇ ¼Á¸¥
®nª¥Â¦¹µ¤ ´Ê°nµ Ç °´ÁºÉ°¤µµ µ¦®´ª°¸¨µ· µ¦ºÂ¨³®´ª °°¦¸ Â¨³µ¦
¨µ¥Â¦¹ °Á®¨ÈÁ¦·¤°´Â¦
“µ¦µ” ®¤µ¥¹ nª °°µµ¦¸ÉÄonµ¥ÊÎµ®´¦¦»µÃ¦¦oµ°µµ¦nª¨¼n·µ¦µ
“ÁµÁ È¤” ®¤µ¥¹ Áµ¸É {°¥¼nÄ·µ¦µÁ¡ºÉ°Äonµ¥ÊÎµ®´¦¦»µ°µµ¦¼n·µ¦µ
“ÁµÁ È¤Áµ³ (Bored Pile)” ®¤µ¥¹ ÁµÁ È¤¸Én°¦oµÃ¥µ¦ »®¦º°Áµ³¨ÅÄ´Ê·Ã¥°µÄo¨°
Á®¨È´·¡´®¦º°Å¤nÈµ¤ Â¨oª®¨n°°¦¸Ä®¨»¤¸ÉÁµ³Â¨oªÁ¦È
“ÁµÁ È¤°¦¸®¨n°ÎµÁ¦È” ®¤µ¥¹ ÁµÁ È¤°¦¸¸É®¨n°®¦º°¨·ÄÃ¦µ ®¦º°¸Éµ¸Én°¦oµ
n°¸É³Îµ¤µ·´ÊÃ¥µ¦°®¦º° {
“Â¦Âµ¸É¥°¤Ä®o °ÁµÁ È¤” ®¤µ¥¹ Â¦oµµµ¦¦´ÊÎµ®´¦¦»Åo°¥nµ¨°£´¥ °ÁµÁ È¤
çÀπà«ª¬·√ßÕ—
ß§Õπ°√’¦¦³°¸
μ∑√ß°√–∫Õ°É¤¸
“®n
¥Â¦°´¥ª√–≈—
¦³¨´¬¥¢Õß§Õπ°√’
°°¦¸μé” À¡“¬∂÷
®¤µ¥¹ßÀπà
®n«ª¬·√ßÕ—
¥Â¦°´¥¼ßŸ »¥ÿ μ“¡·°π¬“«¢Õß·∑à
µ¤Â¥µª¸ÉÂn°¦¸
∑’¡Ë ‡’ nπâ µ«¼
ºà“π»Ÿ
°≈“ß150150¤·¨¡‘¨·≈Á¤¦
≈‘‡¡μ√¼ 300
ßŸ 300¤·¨¡‘¨·≈Á¤¦
≈‘‡¡μ√µ¤µ¦¦´
“¡“√∂√—∫Åo‰¥â®µÅ¤n
À“°‰¡àÅ‰o¥â¦√³»
–∫ÿÁ‡}ªìπ°¥n
Õ¬à“µßÕ◊
Áo
¥rπ¬å¨µ
°ºπË ÉÀπà
®n«ª¬·√ßÕ—
¥Â¦°´¥
°≈àµ“ªÄ¤µ¦µ¸
«„π¡“μ√∞“ππ’Ê È Ä®o
„ÀâÄ„o™â®Ànπàª«¥Â¦°´
¬·√ßÕ—¥¦³¨´
ª√–≈—¥¸¬∑’É°ËÕµ¥»“¬ÿ2828ª´«—Á}π‡ªìÁr
π‡°≥±å
´¥—ß¨n
3. ¤µ¦µ°oµ¹
3.1 ¤µ¦µ¸ÉÄo°oµ¹¦³°oª¥
3.1.1 ¤µ¦µ¦¤Ã¥µ·µ¦Â¨³´Á¤º° ¤¥. 1101: ¤µ¦µµ°¦¸Â¨³°¦¸Á¦·¤Á®¨È
3.1.2 ¤µ¦µ¦¤Ã¥µ·µ¦Â¨³´Á¤º° ¤¥. 1102: ¤µ¦µµ°¦¸°´Â¦
3.1.3 ¤µ¦µ¦¤Ã¥µ·µ¦Â¨³´Á¤º° ¤¥. 1103: ¤µ¦µµÁ®¨ÈÁ¦·¤°¦¸
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3.1.4
¡“μ√∞“π°√¡‚¬∏“∏‘°µ¦Â¨³´
“√·≈–º—ßÁ¤º‡¡◊°Õß ¤¥
¡¬º1251:
1251:¤µ¦µµ¦°µ¦¦´
¡“μ√∞“π°“√∑¥ Õ∫°“√√—
πÈ”Àπ—
°∫√√∑ÿ
3.1.4 ¤µ¦µ¦¤Ã¥µ·
Ê∫Îµ®´
¦¦»
 °
µ¤ÂªÂ
°ÁµÁ“‡¢ÁÈ¤¡o¥âª«¥ª·
μ“¡·π«·°π¢Õß‡
¬«‘∏¸’ ·∂‘μ¥«µ¦r
¬»“ μ√å
3.1.5 ¤µ¦µ¦¤Ã¥µ·
Ê∫ÎµπÈ®´”Àπ—
 °°¢Õß
3.1.5
¡“μ√∞“π°√¡‚¬∏“∏‘°µ¦Â¨³´
“√·≈–º—Á¤º
ß‡¡◊°Õß¤¥
¡¬º1252:
1252:¤µ¦µµ¦°µ¦¦´
¡“μ√∞“π°“√∑¥ Õ∫°“√√—
ÁµÁ
‡ “‡¢ÁÈ¤¡o¥âª«¥ª·
¬«‘∏¸¡’æ¨«µ¦r
≈»“ μ√å
3.1.6 ¤µ¦µ¦¤Ã¥µ·
µ¦Â¨³´ß‡¡◊
Á¤ºÕ°ß ¤¥
° “
3.1.6
¡“μ√∞“π°√¡‚¬∏“∏‘°“√·≈–º—
¡¬º 1551:
1551: ¤µ¦µµ¦¦ª°ªµ¤¤¼
¡“μ√∞“π°“√μ√«® Õ∫§«“¡ ¡∫Ÿ√¦≥år¢Õß‡
ÁµÁ
oª∏¥ª·’ Seismic
¸ SeismicIntegrity
IntegrityTest
Test
‡¢Á¡¥âÈ¤«¬«‘
3.1.7 ¤µ¦µ¨·£´r°»µ®¦¦¤ ¤°. 395: ÁµÁ È¤°¦¸Á¦·¤Á®¨È®¨n°ÎµÁ¦È
3.1.8 ¤µ¦µ¨·£´r°»µ®¦¦¤ ¤°. 396: ÁµÁ È¤°¦¸Á¦·¤Á®¨È°´Â¦®¨n°ÎµÁ¦È
3.1.9 ¤µ¦µ¨·£´r°»µ®¦¦¤ ¤°. 397: ÁµÁ È¤°¦¸Á¦·¤Á®¨È®¨n°ÎµÁ¦ÈÂÂ¦Á®ª¸É¥
3.1.10 ¤µ¦µ¨·£´r°»µ®¦¦¤ ¤°. 398: ÁµÁ È¤°¦¸Á¦·¤Á®¨È°´Â¦Ã¥ÄoÂ¦Á®ª¸É¥
3.1.11 ¤µ¦µ¨·£´r°»µ®¦¦¤ ¤°. 399: ÁµÁ È¤°¦¸Á¦·¤Á®¨È®¨n°ÎµÁ¦È µ´Ê
3.1.12 ¤µ¦µ¤µ¤ª· « ª¦¦¤µÂ®n  ¦³Á«Å¥Ä¡¦³¦¤¦µ¼  ´ ¤ £r ª. 1019:
o°Îµ®¤µ¦µÎµ®¦´µn°¦oµÁµÁ È¤Áµ³
3.2 ®µ³Îµ¤µ¦µ°ºÉ¤µÄo°Á®º°µ¸É¦³»Ä o° 3.1 ¤µ¦µ´¨nµªo°Åo¦´µ¦¦´¦°µ
³¦¦¤µ¦ª»¤°µµ¦®¦º°£µª·«ª¦
3.3 ®µ o °Î µ ®Ä¤µ¦µ¸Ê ¤¸ ªµ¤ ´ Â¥o ´ ¤µ¦µ¸É °oµ¹  ÄÂn ¨³n ª  Ä®o º° o °Î µ ®Ä
¤µ¦µ¸ÊÁ}Îµ´
4. o°Îµ®Îµ®¦´ª´»n°¦oµ
4.1 ÁµÁ È¤Å¤o
4.1.1 Å¤o¸ÉÎµ¤µÄoÁ}ÁµÁ È¤ o°Á}Å¤oÁ¡¦¦®¦º°Å¤o¸ÉÅo¤µµo¸ÉÂ ÈÂ¦ Â¨³¥´°¥¼n
³¸ÉÎµ¤µÄoo°Å¤n»®¦º°¤¸¦µ ¹Ê Å¤o¸É»nµ¥ ÁnÅ¤o¥µ¡µ¦µ Å¤o¥¼µ¨·´ Á}o ®oµ¤Îµ¤µÄo
4.1.2 ÁµÁ È¤o°»®¦º°µÁ¨º°°°°¥nµo°¥¦o°¥¨³ 80 °¡ºÊ¸É·ªÃ¥¦°ÁµÁ È¤ µÅ¤onµ Ç
o°´Ä®oÁ¦¸¥Á¤°·ª °oÁµÁ È¤ ¨µ¥ÁµÁ È¤o°ÄoÁ¨ºÉ°¥´Á¦¸¥Åoµ´¨Îµo µÅ¤oÄ
‡ “‡¢Á¡È¤μâoÕ°ß¡’
“‡¢Á¡È¤μ√ß
ÁµÁ
¤¸¢π“¥‡
µÁoâπºàn“µπ»Ÿ
«¼π¬å¥r°≈“ß‰¡à
¨µÅ¤n‡Á°‘·π°«à
ªn“µ 11 „π
Ä 33 ¢Õß‡
°Áoâπºàn“µπ»Ÿ
«¼π¬å¥r°≈“ß¢Õß‡
¨µ °ÁµÁ
¦
ÎµÂ®n¸É¤¸µ´Ê Ân´Ê¸Êo°Å¤nÁ· 100 ¤·¨¨·Á¤¦
4.1.3 ÁµÁ È¤o°¦¤µ¸É» ÁµÁ È¤¸É³ÄoÅoÈn°Á¤ºÉ° ¹Áº°µÂª«¼¥r¨µ¨µ¥´Ê° oµ
°ÁµÁ È¤Â¨oªÁº°Å¤n¨ÊÎµ°°µ¨Îµo
4.1.4 µÁonµ«¼¥r¨µ °ÁµÁ È¤µ¤¸É¦³»ÅªoÄÂ¦µ¥¨³Á°¸¥´Ê Ä®oº°Á} µÁ¨¸É¥ °
Áonµ«¼¥r¨µ °ÁµÁ È¤¸Éª´¦»¨µªµ¤¥µª °ÁµÁ È¤ Ã¥ÄoÁ¡´¦°Ä®o¹ ªµ¤
¥µª¸ÉÅoº°Á}Áo¦°ª ¹ÉÁnµ´ 3.14 Ánµ °Áonµ«¼¥r¨µÁ¨¸É¥
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4.2 ÁµÁ È¤°¦¸®¨n°ÎµÁ¦È
4.2.1 »¨´¬³´ÉªÅ °ÁµÁ È¤°¦¸®¨n°ÎµÁ¦È
4.2.1.1 ª´»nµÇ ¸ÉÄoÄµ¦®¨n°ÁµÁ È¤ Â¨³nª¤ °°¦¸ ¨°µ¦·´·o°
Á}Åµ¤¤µ¦µ´n°Å¸Ê
(1) »¨´¬³ °ª´»¸ÉÄoÁ}nª¤°¦¸Â¨³ ´Ê°µ¦·´·Äµ¦n°¦oµ
Ä®oÁ}Åµ¤ ¤¥. 1101: ¤µ¦µµ°¦¸Â¨³°¦¸Á¦·¤Á®¨È
(2) »¨´¬³ °ª´»¸ÉÄoÁ}nª¤°¦¸°´Â¦Â¨³ ´Ê°µ¦·´·Äµ¦
n°¦oµÄ®oÁ}Åµ¤ ¤¥. 1102: ¤µ¦µµ°¦¸°´Â¦
(3) »¨´¬³ °Á®¨ÈÁ¦·¤Â¨³ ´Ê°µ¦·´·Äµ¦n°¦oµÄ®oÁ}Åµ¤ ¤¥.
1103: ¤µ¦µµÁ®¨ÈÁ¦·¤°¦¸
nµ®nª¥Â¦°´¦³¨´¥ °°¦¸o°Á}Åµ¤¸É¦³»ÅªoÄÂ®¦º°¦µ¥µ¦¦³°
Â Ân´Ê¸Êo°Å¤no°¥ªnµnµ¸ÉÅoÎµ®ÅªoÄ¤µ¦µ¨·£´r°»µ®¦¦¤ ªnµoª¥
ÁµÁ È¤°¦¸¦³Á£´ÊÇ µ¤ o° 3.1.57 ¹∂÷ß3.1.9
3.1.11
4.2.1.2 ‡ÁµÁ
Îµ¤µÄoμâoÕ°ß¡’
¤¸§ªµ¤¥µª
Â¨³
“‡¢Á¡È¤∑’¸ËπÉ”¡“„™â
«“¡¬“« ¡ºæ◊ÊÈπ¸∑’É®ËÀoπâµ´“μ—¥¸∑’ÉË°·
¥∫π¥‘π(Projected
(Projected Area)
Area) ·≈–
ªµ¤µ¤µ¦¦´ÊÎµ®´¦¦»¨°£´¥Åoµ¤¸É¦³»ÅªoÄÂ®¦º°Ä¦µ¥µ¦¦³°
Â
4.2.1.3 ¦¼¨´¬r£µ¥° °ÁµÁ È¤o°Á®¤º°´¨°ªµ¤¥µª °ÁµÁ È¤ ¥Áªonª®´ª
ÁµÁ È¤¸É¦´»o¤°ÁµÁ È¤ Îµ®¦´nª¨µ¥ÁµÁ È¤Ä¦³¥³¹É¥µªÅ¤nÁ· 1.5 Ánµ °
ªµ¤ªoµ °ÁµÁ È¤¥°¤Ä®o°¨µ¥Åo
4.2.1.4 ÁµÁ È¤¸É³Îµ¤µ°Äoµ³o°¤¸®nª¥Â¦°´¦³¨´¥µ¤¸ÉÎµ®ÄÂ®¦º°¦µ¥µ¦
¦³°ÂÁ¡µ³µ ®µo°µ¦ÎµÁµÁ È¤¤µÄon°Îµ®Ä®o°Îµ¨´ °
°¦¸ ¹ÉÎµ¨´ °°¦¸¸ÉÁª¨µÎµ¤µÄo´Ê³o°¤¸nµÅ¤no°¥ªnµ®nª¥Â¦°´
¦³¨´¥ °°¦¸
4.2.1.5 ÁµÁ È¤o°¤¸¨Îµo¦ ¦³¥³Ãn¸ÉnªÄÇ °ÁµÁ È¤ oµª´¦³®ªnµÁo¦¸Én°¨µ¥
´Ê° °nªÃn´·ªoµÄÇ Èµ¤ o°Å¤nÁ·ªµ¤¥µªnª¸ÉÃn®µ¦oª¥nµ¸É
Îµ®Ä¦¼¸É 1
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¦´¥´Ãn¼»

¦´¥´Ãn¼»

ªµ¤¥µª °
nª¸ÉÃn L

¦´¥´ÄÇ
ªµ¤¥µª °nª¸ÉÃn L

¦´¥´Ãn¼» d L/180

¦´¥´Ãn¼» d L/360
¦¼¸É1 µ¦ª´¦³¥³Ãn °ÁµÁ È¤
( o° 4.2.1.5)

4.2.1.6 ®µÁ}ÁµÁ È¤¨ª®¦º°Áªoµ oµ ¦¼¨ª®¦º°nªÁªoµ oµ o°Å¤nÎµÄ®o»«¼¥rnª °®oµ
´Á¸É¥ÁÅµ«¼¥r¨µ °®oµ´ÁµÁ È¤
4.2.1.7 ÁµÁ È ¤ o ° Â È  Â¦µn ° µ¦° °»o ¤ °ÁµÁ È ¤ Â¨³µ¦¦³¦³Â
¦³®ªnµµ¦ nÅo Â¨³o°¤¸¦¼¦nµ®oµ´£µ¥°Á}¸ÉÁ®¨¸É¥¤ ®oµÁ®¨¸É¥¤ ®Á®¨¸É¥¤
®¦º°¤µªnµ ®¦º°¨¤ ®¦º° I ®¦º°¸É¨oµ¥´ª I ¹É¤¸ªµ¤®µ °nª¸Éµ¸É»Å¤no°¥
ªnµ 50 ¤·¨¨·Á¤¦ ®¦º° 2 Ánµ °¦³¥³®»o¤Á®¨ÈÁ¦·¤ªoª¥Áonµ«¼¥r¨µ®¦º°ªµ¤
®µ °Á®¨ÈÁ¦·¤Ã¥Äonµ¸É¤µªnµÁ}Ár ¥ÁªoÁµÁ È¤ µÁ¨È¸É¤¸ µ´ÊÂn
150 ¤·¨¨·Á¤¦¨¤µ
4.2.1.8 ÁµÁ È ¤ ³o ° ÂÎ µ Â®n »  ¥¸É ´  Á ®µÅ¤n ¤¸ µ¦Î µ ®ÄÂ®¦º ° ¦µ¥µ¦
¦³°ÂÄ®oÎµ®»¥ Ã¥°µÎµÁ}Á¦ºÉ°®¤µ¥®¦º° {®¼¦o°¥®¦º°¸É´¥¹Îµ®¦´
µ¦¥ Â¨³ÎµÂ®n °»¥Ä®oÁ}Åµ¤¦¼¸É 2 Ân´Ê¸Ê®nª¥Â¦¸ÉÁ· ¹Ê¦³®ªnµµ¦
¥ÁµÁ È¤³o°Á}Åµ¤ o° 4.2.2.2 ®¦º° 4.2.3.2
4.2.1.9 ÁµÁ È¤¥°¤Ä®o¤¸¦°¥¦oµªn°ÁºÉ°´ÅoÅ ¤nÁ· ¦¹É ®¹É  °Áo¦°¦¼  Â¨³o °Î µ¤» ¤
¦³®ªnµ 80 ¹ 90 °«µ´Âª³Á· ¦°¥¦oµª¸ÉÁ· ¹ÊÂn¨³¦°¥o°®nµ´Á·ªnµ 1
Á¤¦ Â¨³ªµ¤ªoµ °¦°¥¦oµªo°Å¤n¤µªnµ 0.2 ¤·¨¨·Á¤¦ Ân´Ê¸Êo°Åo¦´ªµ¤
Á®È°µª·«ª¦¼oª»¤µn° Îµ®¦´Ã¦µ¦n°¦oµ¸É°¥¼nÄ¡ºÊ¸É®¦º°ÁºÉ°Å ¸É
o°¡·µ¦µªµ¤Å¤n¥·¥°¤Ä®oÄoÁµÁ È¤¸É¤¸¦°¥¦oµª
4.2.2 »¨´¬³Á¡µ³ °ÁµÁ ¤È °¦¸Á¦·¤Á®¨È®¨n°ÎµÁ¦È
4.2.2.1 »¨´¬³´ªÉ Å °ÁµÁ ¤È °¦¸Á¦·¤Á®¨È®¨n°ÎµÁ¦Èo°Á}Åµ¤ o° 4.2.1
4.2.2.2 Â¦´¸ÉÁ·µµ¦¥ÁµÁ È¤o°Å¤nn°Ä®oÁ·®nª¥Â¦¹ÄÁ®¨ÈÁ¦·¤Á·ªnµ 118 Á¤µ
µµ¨ (1,200 ·Ã¨¦´¤Â¦n°µ¦µÁ·Á¤¦) Á¤ºÉ°ÄoÁ®¨ÈÁo¨¤·ªÁ¦¸¥ ®¦º°Á·
ªnµ 147 Á¤µµµ¨ (1,500 ·Ã¨¦´¤Â¦n°µ¦µÁ·Á¤¦) Á¤ºÉ°ÄoÁ®¨È o°°o°¥¸É¤¸
Îµ¨´¦µo°¥ªnµ 390 Á¤µµµ¨ (4,000 ·Ã¨¦´¤Â¦n°µ¦µÁ·Á¤¦) ®¦º°Á·
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ªnµ 167 Á¤µµµ¨ (1,700 ·Ã¨¦´¤Â¦n°µ¦µÁ·Á¤¦) Á¤ºÉ°ÄoÁ®¨È o°°o°¥¸É¤¸
Îµ¨´¦µ´ÊÂn 390 Á¤µµµ¨ (4,000 ·Ã¨¦´¤Â¦n°µ¦µÁ·Á¤¦) ¹ÊÅ Â¨³
®nª¥Â¦°´Ä°¦¸¸É ³Äoµ³o°Å¤nÁ·¦o°¥¨³ 37.5 °®nª¥Â¦°´¦³¨´¥
°°¦¸
4.2.2.3 Á®¨È¨°³o°¥¹·´Á®¨ÈÁ¦·¤µ¤¥µªÄ®o¤´É Â¨³o°¤¸¦·¤µÁ}¦o°¥¨³ °
¦·¤µ¦°¦¸ °ÁµÁ È¤Änª´ÊÇ Å¤no°¥ªnµµ¤¸ÉÎµ®ÅªoÄ¦¼¸É 3
4.2.3 »¨´¬³Á¡µ³ °ÁµÁ È¤°¦¸Á¦·¤Á®¨È°´Â¦®¨n°ÎµÁ¦È
4.2.3.1 »¨´¬³´ÉªÅ °ÁµÁ È¤°¦¸Á¦·¤Á®¨È°´Â¦®¨n°ÎµÁ¦Èo°Á}Åµ¤ o° 4.2.1
nª»¨´¬³Á¡µ³ °ÁµÁ È¤°¦¸Á¦·¤Á®¨È°´Â¦¦³Á£nµÇ ¸ÉÅ¤nÅo¦³»Ä
¤µ¦µ¸Ê Ä ®o Á }  Åµ¤¤µ¦µ¨·  £´  r °»  µ®¦¦¤ ªn µ o ª ¥ ÁµÁ È ¤ °¦¸ 
¦³Á£´ÊÇ µ¤ o° 3.1.7 ¹ 3.1.11 Â¨oªÂn¦¸
4.2.3.2 Â¦´¸ÉÁ·µµ¦¥ÁµÁ È¤o°Å¤nn°Ä®oÁ·®nª¥Â¦¹Ä°¦¸Á·ªnµ 0.5 ¼
oª¥¦µ¸É° °®nª¥Â¦°´¦³¨´¥ °°¦¸ Á¤ºÉ°®nª¥Â¦¤¸®nª¥Á}Á¤µµ
µ¨ (®¦º°Å¤nÁ·ªnµ 1.59 ¼oª¥¦µ¸É° °®nª¥Â¦°´¦³¨´¥ °°¦¸ Á¤ºÉ°
®nª¥Â¦¤¸®nª¥Á}·Ã¨¦´¤Â¦n°µ¦µÁ·Á¤¦)
Ä¦¸¸É®nª¥Â¦¹¤¸nµ¼Á·ªnµnµ¸ÉÎµ®Åªo ³o° ¥µ¥¡ºÊ¸É®oµ´®¦º°Á¦·¤
Á®¨È¥¹Á®¸É¥ªÁ¡·É¤Á·¤Änª °°¦¸¸ÉÁ·®nª¥Â¦¹ (Tensile Zone) Á¡ºÉ°µ¤µ¦
¦´Â¦¹¸ÉÁ· ¹ÊÄ°¦¸´¨nµªÅo´Ê®¤ (°µ³Á}Á®¨ÈÁ¦·¤·®¦º°Á®¨È
Á¦·¤°´Â¦) Ã¥¸ÉÂ¦¹Ä®oÎµªµ¤¤»ÿ ·µ °®oµ´Å¤nÂ¦oµª
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Â¦··¦·¥µ = wL
2
Â¦³¼» = 0.125wL
0.5L

0.5L
L
Â¦··¦·¥µ = 0.707wL
2
Â¦³¼» = 0.0429wL
0.293L

Â¦··¦·¥µ = 0.5wL
2
Â¦³¼» = 0.125wL

0.707L

L

L

() »¥ÁµÁ È¤Îµª 1 »
Â¦··¦·¥µ¸É»¥ÁµÁ È¤Ân¨´» = 0.5wL
2
Â¦³¼» = 0.0214wL

0.586L
L

0.207L

0.207L

( ) »¥ÁµÁ È¤Îµª 2 »

Â¦··¦·¥µ¸É»¥ÁµÁ È¤Ân¨´» = 0.33wL
2
Â¦³¼» = 0.0059wL

() »¥ÁµÁ È¤Îµª 3 »
0.138L

0.362L

L

0.362L

0.138L

®¤µ¥Á®» w = ÊÎµ®´ °ÁµÁ È¤¦ª¤¨ °Â¦¦³Âµµ¦ n
¦¼¸É 2 ÎµÂ®n»¥ÁµÁ ¤È
( o° 4.2.1.8)
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Á®¨È¨°
Å¤no°¥ªnµ
¦o°¥¨´ 0.3

3W

3W

Á®¨È¨°Å¤no°¥ªnµ¦o°¥¨´ 0.15

Á®¨È¨°
Å¤no°¥ªnµ
¦o°¥¨´ 0.3

Á®¨È¨°
Å¤no°¥ªnµ
¦o°¥¨´ 0.6

3W

3W

W

Á®¨È¨°
Å¤no°¥ªnµ
¦o°¥¨´ 0.6

W – 50 ¤·¨¨·Á¤¦ Âno°Å¤nÁ· 300 ¤·¨¨·Á¤¦
®¤µ¥Á®» W = nª¸ÉÂ¸É» °¦¼´ ªµ´Ê®¤ °ÁµÁ È¤

¦¼¸É 3 ¦·¤µÁ®¨È¨°ÉÎµ» °Áµ°¦¸Á¦·¤Á®¨È®¨n°ÎµÁ¦È
( o° 4.2.2.3)
4.2.3.3 ®n ª ¥Â¦°´  ¸É ¥ °¤Ä®o  µÊÎ µ ®´ ¦¦»  Äo µ °ÁµÁ È ¤ ³o ° Å¤n Á ·  ªn µ¨n µ 
¦³®ªnµ¦o°¥¨³ 33 °®nª¥Â¦°´¦³¨´¥ °°¦¸Â¨³¦o°¥¨³ 27 °®nª¥Â¦°´
¦³··¨¸É¦³Îµ´°¦¸ÁºÉ°µµ¦°´Â¦ ®¦º°
V a d 0.33 f cc  0.27 f pc
(1)
Á¤ºÉ° V a Á} ®nª¥Â¦°´¸É¥°¤Ä®oµÊÎµ®´¦¦»Äoµ °ÁµÁ È¤ ¤¸®nª¥Á}
Á¤µµµ¨ (·Ã¨¦´¤Â¦n°µ¦µÁ·Á¤¦)
f cc Á}®nª¥Â¦°´¦³¨´¥ °°¦¸ ¤¸®nª¥Á}Á¤µµµ¨ (·Ã¨¦´¤Â¦n°
µ¦µÁ·Á¤¦)
f pc Á}®nª¥Â¦°´¦³··¨¸É¦³Îµ´°¦¸ÁºÉ°µµ¦°´Â¦ ¤¸®nª¥
Á}Á¤µµµ¨ (·Ã¨¦´¤Â¦n°µ¦µÁ·Á¤¦)
4.2.3.4 Á®¨È¨°³o°¥¹·´Á®¨ÈÁ¦·¤µ¤¥µªÄ®o¤´É Â¨³o°¤¸¦·¤µÁ}¦o°¥¨³ °
¦·¤µ¦°¦¸ °ÁµÁ È¤Änª´ÊÇ Å¤no°¥ªnµµ¤¸ÉÎµ®ÅªoÄ¦¼¸É 4
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Á®¨È¨° Á®¨È¨°
Å¤no°¥ªnµ Å¤n°o ¥ªnµ
¦o°¥¨´ 0.5 ¦o°¥¨´ 0.2
3W

3W

1.5W

W

1.5W

Á®¨È¨°Å¤no°¥ªnµ¦o°¥¨´ 0.08

Á®¨È¨° Á®¨È¨°
Å¤no°¥ªnµ Å¤n°o ¥ªnµ
¦o°¥¨´ 0.2 ¦o°¥¨´ 0.5

W – 50 ¤·¨¨·Á¤¦ Âno°Å¤nÁ· 300 ¤·¨¨·Á¤¦
®¤µ¥Á®» W = nª¸ÉÂ¸É» °¦¼´ ªµ´Ê®¤ °ÁµÁ È¤

¦¼¸É 4 ¦·¤µÁ®¨È¨°ÉÎµ» °Áµ°¦¸Á¦·¤Á®¨È°´Â¦®¨n°ÎµÁ¦È
( o° 4.2.3.4)
4.3 ÁµÁ È¤Áµ³
4.3.1 »¨´¬³Á¡µ³ °ÁµÁ ¤È Áµ³ÂÂ®o
4.3.1.1 ª´»nµÇ ¸ÉÄoÄµ¦®¨n°ÁµÁ È¤ Â¨³nª¤ °°¦¸ ¨°µ¦·´·o°
Á}Åµ¤¤µ¦µ´n°Å¸Ê
(1) »¨´¬³ °ª´»¸ÉÄoÁ}nª¤°¦¸Â¨³ ´Ê°µ¦·´·Äµ¦n°¦oµ
Ä®oÁ}Åµ¤ ¤¥. 1101: ¤µ¦µµ°¦¸Â¨³°¦¸Á¦·¤Á®¨È
(2) »¨´¬³ °Á®¨ÈÁ¦·¤Â¨³ ´Ê°µ¦·´·Äµ¦n°¦oµÄ®oÁ}Åµ¤ ¤¥.
1103: ¤µ¦µµÁ®¨ÈÁ¦·¤°¦¸
4.3.1.2 ÁµÁ È¤o°¤¸ªµ¤¥µª Áonµ«¼¥r¨µ Â¨³ªµ¤µ¤µ¦¦´ÊÎµ®´¦¦»¨°£´¥Åo
µ¤¸É¦³»ÅªoÄÂ®¦º°Ä¦µ¥µ¦¦³°Â
4.3.2 »¨´¬³Á¡µ³ °ÁµÁ ¤È Áµ³ÂÁe¥Ä®oÁ}Åµ¤¤µ¦µ¤µ¤ª·«ª¦¦¤µÂ®n
¦³Á«Å¥Ä¡¦³¦¤¦µ¼´¤£r ª. 1019: o°Îµ®¤µ¦µÎµ®¦´µn°¦oµÁµÁ È¤
Áµ³ ªnµoª¥ »¨´¬³ °ÁµÁ È¤Áµ³ÂÁe¥
5. o°Îµ®Äµ¦n°¦oµ
5.1 ÁµÁ È¤Å¤o
5.1.1 ÁµÁ È¤o°°Ã¥Ä®o¨µ¥Â®¨¤¨ Â¨³®´ªÁµÁ È¤¤°¥¼nÄo¦³´ÊÎµÄo·µª¦»o
5.1.2 ÁµÁ È¤Á¤ºÉ°ÎµÅÄoÄÊÎµ³Á¨o°°µÊÎµ¥µ¦´¬µÁºÊ°Å¤o (Creosote Oil) ¦³¤µ 320 ·Ã¨¦´¤n°
ÁºÊ°Å¤o®¹É¨¼µ«rÁ¤¦ (20 °rn°ÁºÊ°Å¤o®¹É¨¼µ«r¢») ´Ê¸ÊÁ¡ºÉ°j°´Â¤¨Áµ³Å

94

¡¬º. 1106-52: ¡“μ√∞“πß“π‡ “‡¢Á¡

ภาคผนวก มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง ผ-57
5.2 ÁµÁ È¤°¦¸®¨n°ÎµÁ¦È
5.2.1 ÁµÁ È¤°¦¸®¨n°ÎµÁ¦È´n°Å¸ÊÅ¤n°»µÄ®oÄoÁµÁ È¤n°Åo
(1) ÁµÁ È¤¸É¦³»Ä®oo°¦´Â¦oµ oµ
(2) ÁµÁ È¤¸É°¥¼nÄ·µ¦µ¸É¤¸ªµ¤Á¸É¥n°µ¦Á¨ºÉ°Å¨ °· (Soil Sliding)
(3) ÁµÁ È¤¸É¨µ¥ªµ°¥¼n®·¸É¤¸ªµ¤¨µÁ°¸¥¸É¤¸ªµ¤Á¸É¥n°µ¦Å¨ °Á È¤Åo
5.2.2 ÁµÁ È¤¸É°Á®º°µ o° 5.2.1 °»µÄ®on°Åo Ân¦ª¤Â¨oªo°Å¤nÁ· 2 n° Ã¥ª·¸ÁºÉ°¤oª¥
Å¢¢jµ Â¨³´Ê°n°Á¤ºÉ°n°´Â¨oªo°Á}Áo¦Á¸¥ª´ Ã¥¸É o°n° °ÁµÁ È¤´Ê°n°
o°¤¸¨´¬³´n°Å¸Ê (¦¼¸É 5)
Á®¨È¥¹ o°n° ¦¸Á}Á®¨ÈÂn ( o° 5.2.2.3)

Á®¨È¥¹ o°n° ¦¸Á}Á®¨ÈÁo ( o° 5.2.2.3)

ÂnÁ®¨È®µÅ¤no°¥ªnµ 6 ¤¤. ( o° 5.2.2.4)

() o°n° °ÁµÁ È¤®oµ´¸ÉÁ®¨¸É¥¤´

Á®¨È¥¹ o°n° ( o° 5.2.2.3)

¦¼´ -

Å¤no°¥ªnµ 500 ¤¤.

ÂnÁ®¨È®µÅ¤no°¥ªnµ 6 ¤¤. ( o° 5.2.2.4)

( ) o°n° °ÁµÁ È¤¦¼´ª I ®¦º°¨oµ¥´ª I
¦¼¸É 5 ¦µ¥¨³Á°¸¥ o°n° °ÁµÁ È¤
( o° 5.2.2)
5.2.2.1 °o n°o°Á}Á®¨ÈÁ®¸¥ªÂ¨³®¨n°Á}nªÁ¸¥ª´´ÁµÁ È¤Ân¨³n°
5.2.2.2 o°n°o°¤¸¨´¬³Á}®¤ª¦°¨µ¥®´ªÁµÁ È¤Änª¸É³n°´´Ê ®¦º°¤¸¨´¬³
¨oµ¥¨¹´ Â¨³µ¤µ¦´¤·Ä®o°¦¸ÁºÊ°ÁµÁ È¤¸É¦°¦´ o°n°´ÊÂÄ ³¦´
Â¦¦³Âµµ¦°ÁµÁ È¤ ¦ª¤´Êo°¤¸ µÂ¨³ªµ¤®µÁ¡¸¥¡°¸Éµ¤µ¦n
nµ¥Â¦´¦³®ªnµÁµÁ È¤¸Én°ÅoÅ¤no°¥ªnµnª°ºÉ °ÁµÁ È¤ o°n°¸ÊÄ®o®¨n°¥¹·´
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´ªÁµÁ È¤ Â¨³o°¤¸ÁºÊ°¸É®oµ´Å¤no°¥ªnµÁºÊ°¸É®oµ´ °ÁµÁ È¤¸É»´Ê Ân³Ã
Á· µ£µ¥° °ÁµÁ È¤¤·Åo
5.2.2.3 o°¤¸Á®¨È¥¹ o°n°´¨nµªÄ®o·Ân´n°°¦¸ÁµÁ È¤ µ¤µ¦¦´Â¦´Åo¸
Å¤no°¥ªnµnª°ºÉ °ÁµÁ È¤
5.2.2.4 ªµ¤®µ °ÂnÁ®¨È o°n° °Ân¨³Ân Á¡µ³nª¸Éªµ¦³´o°Å¤no°¥ªnµ 6
¤·¨¨·Á¤¦
5.2.2.5 ¡ºÊ  ¸É · ª ° o ° n °n ª ¸É  ¦³´  o ° Å ¨¹  ®¦º ° µ Ä®o Á ¦¸ ¥ ´Ê  ° ¹Ê  Á¡ºÉ ° Ä®o
¦³°´Â·
5.2.2.6 ÁµÁ È¤Änª¸É·´ o°n° o°Åo¦´µ¦j°´µ¦Âoª¥µ¦Á¦·¤Á®¨È¨°Á}
¡·Á«¬
5.3 °»¦r¸ÉÄoÄµ¦°ÁµÁ È¤°¦¸Â¨³ª·¸µ¦°ÁµÁ È¤°¦¸
5.3.1 {´É¸ÉÎµ¤µÄoÄµ¦°ÁµÁ È¤o °¤¸ªµ¤¤´ÉÂ È Â¦ Â¨³¤¸ªµ¤ªoµ °µ{´É 
¡°¸É³¤¸µ¦¦´ªÅo¸Á¤ºÉ°¥ÁµÁ È¤ ¹Ê´Ê ·Ênª¸É¦³°´ ¹ÊÁ}´ª{´Éo°Å¤n°
®¦º°Â¦oµª ³Á¸¥¼n®oµ °{´Éo°Á}Áo¦Â¨³Å¤n®¨ª¤¨°
5.3.2 Á¦ºÉ°¥r¸ÉÄo´{´Éo°¤¸£µ¡¤¼¦r µ¤µ¦Ä®oÎµ¨´Åo°¥nµ¤ÉÎµÁ¤° °»¦r¸É®oµ¤
¨o°¦´rÂ¨³¸É®oµ¤µ¦¨µ¥´ª °Áº°¨ªo°°¥¼nÄ£µ¡¸ÉÄoµ¦ÅoÃ¥¨°£´¥ Áº°¨ª
o°¤¸ µ¡°Á®¤µ³´ µ °ÊÎµ®´ÁµÁ È¤Â¨³»o¤¸É¥Â¨³Å¤n¹®¦°n°Ä®oÁ®Èªnµ³Á·
°´¦µ¥ÅoÃ¥nµ¥
5.3.3 ¡ºÊ¸É¸É¦°¦´{´Éo°Á¦·¤Ä®oÂ ÈÂ¦¡°¸É³¦´ÊÎµ®´{´ÉÂ¨³°»¦rnµÇ Åo Ã¥ ³¸É
°ÁµÁ È¤{´Éo°Å¤nÃ¥¨°®¦º°¦»´ª¨ÎµÄ®oÁ¸¥Âª·É °³Á¸¥´´ÁµÁ È¤
®¦º°Á·Â¦Á¸¥ÁµÁ È¤
5.3.4 oµÄo®¤ªÁ®¨È¦°®´ªÁµÁ È¤Äµ¦°ÁµÁ È¤®¤ª´¨nµªo°¤¸ µ¡°Á®¤µ³´®´ª
ÁµÁ È¤ º°Å¤nÃªnµ®´ªÁµÁ È¤Á· 10 ¤·¨¨·Á¤¦ Â¨³£µ¥Ä®¤ªÄ®oÄoÅ¤oÁºÊ°°n°¦°®´ªÁµÁ È¤
ÅoÀ®π“‰¡à
µÅ¤n‡°‘Á·π 30
¤¦ Â¨³Á¤º
µÄ®oª√–
¦³·‘∑∏‘·¿£“æ¢Õß°“√μÕ°
µ¡ °µ¦°
‰¥â
30 ¡‘¤·≈¨≈‘¨·‡Á¡μ√
·≈–‡¡◊É°ËÕÅ¤o
‰¡â¦√°Ä®¤ªÂ¥»
Õß„πÀ¡«°·μ°¬ÿn¥à¬Î
®π∑”„Àâ
¨¨o°Á¨¸É¥Å¤o¦°Ä®¤n ®¤ªÁ®¨È³o°¤¸¸É´´´³Á¸¥oª¥
5.3.5 »o¤¸ÉÄo°ÁµÁ È¤o°¤¸ÊÎµ®´Å¤no°¥ªnµ¦o°¥¨³ 70 °ÊÎµ®´ÁµÁ È¤ Âno°®´Å¤no°¥ªnµ
3 Á¤¦·´
5.3.6 n°°ÁµÁ È¤o°{®¤»ÂÎµÂ®n °ÁµÁ È¤¸É³°Ân¨³oÄ®o´Á Â¨³o°¤¸
Á¦ºÉ°´´ÁµÁ È¤¸ÉÂ ÈÂ¦¡° Á¡ºÉ°ªnµÁ¤ºÉ°¥ÁµÁ È¤ ¹Ê´ÊÄ¸É´´ÁµÁ È¤ ¨µ¥ÁµÁ È¤o°°¥¼n
¦«¼¥rÁµÁ È¤¸ÉÎµÁ¦ºÉ°®¤µ¥Åªo Ã¥Á¦ºÉ°´´ÁµÁ È¤o°Å¤nÁ¨ºÉ°¸É®¦º°®´¡´Åªnµ
¨µ¥ÁµÁ È¤³¤¨ÅÄ·Â¨oªÅ¤no°¥ªnµ 6 Á¤¦
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5.3.7 µ¦°ÁµÁ È¤o°¡¥µ¥µ¤´Ä®oÂ¦¦³ °»o¤¸É¤¸n°®´ªÁµÁ È¤ nµ¥Îµ¨´Åµ¤ÂªÂ
°ÁµÁ È¤ ®µ°»¦rÄµ¦°ÁµÁ È¤®¨ª¤¨°n°Ä®oÁ·Â¦¦³ÁµÁ È¤Á°°°
ÂªÁÂÁµÁ È¤³´¨°ÅÄµ¦µÂ¨oªo°®»µ¦°ÁµÁ È¤´¸ ªnµ³¤¸µ¦
ÂoÅ µÁ®»¸ÉÎµÄ®oÁµÁ È¤³´Á¸¥n° ®µÂoÅ Å¤nÅoo°Á¨¸É¥{´É´Ê»
5.3.8 Á¤ºÉ°ÁµÁ È¤¤Á¤°¦³´·Â¨oªÂn¥´Å¤nÅo¦³´Ä®oÄoÁµnªµ®´ªÁµÁ È¤Åo Ã¥¸ÉÁµno°
¥µªÅ¤nÁ·ªnµ¦³¥³¸É®´ªÁµÁ È¤¤·ªoª¥ 600 ¤·¨¨·Á¤¦ Äµ¦ÄoÁµn¨µ¥Áµnª¸Éªµ
°¥¼n®´ªÁµÁ È¤o°¤¸¸É´´Å¤nÄ®oÁ¨ºÉ°®¨»°°°Âª®´ªÁµÁ È¤ Ä ³°Ä®oÄoª´»¦°
®´À—ª«ÁµÁ
¤¦ ¸∑’ÉË∫´—ß´§—∫Áµn
‡ “‡¢ÁÈ¤¡o¥âª«¥Å¤o
¬‰¡âÁ‡ºπ◊Ê°ÈÕ°nÕà°Õ®µÅ¤n
πÀπ“‰¡à‡Á°‘·π 3030 ¡‘¤·≈¨≈‘¨·‡Á¡μ√
‡ “ àßoμâ°Õ¤´
ß¡—ÉËπÅ¤n
§ß®π‰¡àÃ‚¥¨°
¬°§≈Õπ
Ä ³° Ä¦¸¸Éªµ¤¨¹Äµ¦nÉÎµªnµ¦³´®´ªÁµÁ È¤µ¤µ¦n°ÁµÁ È¤oª¥µ¦®¨n°
°¦¸Á¦·¤Á®¨ÈÄ¸É Ân´Ê¸Ê¦µ¥¨³Á°¸¥¦°¥n°¦³®ªnµÁµÁ È¤®¨n°ÎµÁ¦ÈÂ¨³®¨n°Ä¸É³o°
Åo¦´µ¦¦´¦°µª·«ª¦
5.3.9 µ¦°ÁµÁ È¤o°°oª¥ªµ¤¦³¤´¦³ª´ ¦ª¤´Êo°´Îµ®µª·¸j°´¤·Ä®oÁ·°´¦µ¥Ä Ç
n°»¨°ºÉ®¦º°¦´¡¥r· °°µµ¦ oµÁ¸¥°´Á}¨¦³µµ¦°ÁµÁ È¤ Án ªµ¤
´É³Áº° µ¦¡´¨µ¥Â¨³µ¦Á¨ºÉ°´ª °· Á}o
5.3.10 Äµ¦°ÁµÁ È¤oµ ³®¹É ³Ä¦µªnµ ÎµªÁµÁ È¤¸É°¤¸µ¦Â®´Á¸¥®µ¥¹
Îµª¦o°¥¨³ 10 °ÎµªÁµÁ È¤¸É°ÅÅoÄ ³´ÊÂ¨oªÄ®o°Á È¤n°Å°¸ 10 o ®µ
¦µªnµÄ 10 o´Ê ¤¸Á È¤®´Á¡·É¤ ¹Ê°¸Ä®oº°ªnµÁ È¤´Ê µ»¤´·µ¤¤µ¦µ¸ÊÂ¨³Ä®o
ÎµÁ· µ¦¦ª°ªµ¤¤´ÉÂ È Â¦ °ÁµÁ È¤ Ã¥µ¦ª·Á¦µ³®rµª· «ª¦¦¤®¦º °µ¦
° Â¨oªÂn¦¸ ´Ê¸ÊÄ®o¥Áªo¦¸¸É¤¸ÁµÁ È¤Á®¨º°³o°°°¸Å¤nÁ· 10 o Äµ´ÊÄ®o
ÄoÁµÁ È¤´Ên°Å
5.3.11 ³°ÁµÁ È¤oµ¦µªnµÁµÁ È¤Á·¦°¥Â¦oµªoª¥Á®»¦³µ¦ÄÇ ¹Éµ¤µ¦¤°Á®ÈÅo Ä®o
´nª¸ÉÂ¦oµª°°Â¨oª®¨n°°¦¸Ä®¤n Á¤ºÉ°°¦¸ÅoÎµ¨´µ¤¸É¦µ¥µ¦Îµ®Â¨oª¹³
Îµµ¦°n°ÅÅo ®¦º°°»µÄ®o°ÁµÁ È¤o¸ÉÎµ¦» ¹ÊÂ¨oªÄoÁµÁ È¤oÄ®¤n¸É¸°¨
Â¸ÉÅo ®¦º°Îµµ¦°Â¤Ã¥Ä®o»«¼¥r¨µ °µ¦µÅ¤nÁ¨¸É¥ Îµ®¦´¦¸n°¤Â¤
ÁµÁ È¤¸É¦µ¦°¥Â¦oµª´¨nµª oµo Á¤ºÉ°n°¤Á¦ÈÂ¨³°Á¦ÈÂ¨oªo°°ªµ¤
¤¼¦r °ÁµÁ È¤ (Pile Integrity Test)
5.3.12 Ä ³°ÁµÁ È¤Ä®oÎµ¦µ¥µ¨µ¦°ÁµÁ È¤Ân¨³o¡¦o°¤´ÊÂÂ¨ÂÎµÂ®n
ÁµÁ È¤o¸ÉÎµµ¦° Á¡ºÉ°¡·µ¦µªnµÁµÁ È¤o´ÊÇ ³µ¤µ¦¦´ÊÎµ®´¦¦»Åoµ¤¸É
Îµ®®¦º°Å¤n Ã¥µ¦´¹¦µ¥µ¨¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥ ´n°Å¸Ê
5.3.12.1 Îµ®¦´µ¦°ÁµÁ È¤¸É¤¹¦³´ÅoÃ¥Å¤no°ÄoÁµn Ä®o·´·´ ¸Ê
(1) Ä®o ¸Á¦ºÉ°®¤µ¥»¦³¥³ 300 ¤·¨¨·Á¤¦ ÄnªµÃÁµÁ È¤Á}¦³¥³Å¤no°¥ªnµ
¦¹É®¹É °ªµ¤¥µªÁµÁ È¤ Ân´Ê¸Ê³o°Å¤no°¥ªnµ 3 Á¤¦
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(2) Á¤ºÉ ° ¥ÁµÁ È ¤ ´Ê  Á o µ ¸É Á ¦¸ ¥ ¦o ° ¥Â¨o ª Ä®o ´  ¹  ¦³¥³¸É Á µÁ È ¤ ¤¨ÅÄ·  o ª ¥
ÊÎµ®´ °´ªÁ°
(3) Ä®o´¹¦³¥³¸ÉÁµÁ È¤¤¨ÅÄ·Á¤ºÉ°ªµ»o¤ÊÎµ®´¨ÁµÁ È¤
(4) Á¤ºÉ°°ÁµÁ È¤¤ ¹¦³´¸ÉÎµÁ¦ºÉ°®¤µ¥Åªo Ä®oÁ¦·É¤´¹Îµª¦´Ê¸É°n°µ¦
¤´«ª¢Õß‡
°ÁµÁ
¦³¥³ 300
¤¦ Ã¥Ä®o
®¡μ—
“‡¢Á¡È¤∑ÿ»°√–¬–
300 ¡‘¤·≈¨≈‘¨·‡Á¡μ√
‚¥¬„Àâ¦√³¥³¥»
–¬–¬°μÿo¤â¡ÊπÈÎµ”®´
Àπ—°Á}
‡ªìπÅµ¤¸
‰ªμ“¡∑’É Ë
ª·«ª¦ª»¤µÎµ®
5.3.12.2 Îµ®¦´µ¦°ÁµÁ È¤¸É¤¹¦³´Ã¥o°ÄoÁµn Ä®o·´·´¸Ê
(1) „Àâ
Ä®o¢¥’ ¸‡§√◊
Á¦ºÕË É°ßÀ¡“¬∑ÿ
®¤µ¥»°√–¬–
¦³¥³ 300
¤¦ Än
°ÃÁµÁ“‡¢Á¡È¤
300 ¡‘¤·≈¨≈‘¨·‡Á¡μ√
„π™àª«ß 1.5
1.5 Á¤¦»
‡¡μ√ ¥ÿ o∑âµ“¥¬¢Õß‚§π‡
®¦ºÕ°»¥ÿ ·∑â
Âo·Âμàn√¦–¬–∑’
³¥³¸μË ÉÕâ o°ß„™â
Äo‡ Áµn
À√◊
“ ßà 
300 ¡‘¤·≈¨≈‘¨·‡¡μ√
“ àß‡ªì
√–¬–∑’ÉËμo°âÕn
ß àß
(2) „Àâ
Ä®o¢’¥¸‡§√◊
Á¦ºËÕÉ°ßÀ¡“¬∑ÿ
®¤µ¥»°√–¬–
¦³¥³ 300
Á¤¦ ∑’¸Ë‡ÉÁµn
Á}π√–¬–‡∑à
¦³¥³Ánµ“´°—∫¦³¥³¸
‡ÁµÁ
“‡¢Á¡È¤≈ß‰ª„π™—
¨ÅÄ´πÈ Ê¥‘·π®π∂÷
¹ß√–¥—
¦³´∫∑’¸°Ë É”Àπ¥
Îµ®
(3) Ä®o´¹µ¦¤´ª °ÁµÁ È¤ÁnÁ¸¥ª´¸É·´·Ä o° 5.3.12.1 (2) (3) Â¨³ (4 )
5.3.12.3 µ¦´¹¦µ¥µµ¦°ÁµÁ È¤ Ä®oÄoÂ¢°¦r¤ ¢. ¤¥. 1106-1
5.3.13 Ä¦¸Á¤ºÉ°°ÁµÁ È¤Å»ªµ¤¥µª °ÁµÁ È¤µ¤¸ÉÅo¦³»ÅªoÄÂ¦µ¥¨³Á°¸¥Â¨oª Ân
ÁµÁ È¤´ÊµªnµÅ¤nµ¤µ¦¦´ÊÎµ®´¦¦»Ã¥¨°£´¥µ¤¸ÉÅoÎµ® o°ÎµÁ·µ¦ÂoÅ
Á¡ºÉ°Ä®oµ¦µ¤¸ªµ¤¤´ÉÂ ÈÂ¦µ¤¸ÉÎµ®ÄÂ®¦º°¦µ¥µ¦¦³°ÂÁ¡µ³µ
5.3.14 oµ¦µªnµÁµÁ È¤°¤¨Å¤n¹¦³´¸É¦³»ÅªoÄÂ®¦º°¦µ¥µ¦¦³°ÂÁ¡µ³µ ³
ÁºÉ°µ´Ê·Â È®¦º° Á®»°ºÉÄ Ç Èµ¤ Ä®o¦¸Âoª·«ª¦Á¡ºÉ°ÎµÁ·µ¦µ¤ªµ¤Á®¤µ³¤
n°Å
5.3.15 ¨Îµ´µ¦°¨»n¤ÁµÁ È¤¦³Á£¤¸µ¦Â¸É· (Displacement Piles) ª¦Á¦·É¤µ«¼¥r¨µ¨»n¤
Åoµ° ®¦º°Á¦·É¤µoµ®¹ÉÅ°¸oµ®¹É Îµ®¦´¨»n¤ÁµÁ È¤¸É°¥¼nÄ¨o¡ºÊ¸É¸É¤¸n°®¦º°µ
Ád Án ¨° ®¦º°¨ÎµÊÎµ ª¦°ÁµÁ È¤Ä¡ºÊ¸É´¨nµªÁ}¨Îµ´»oµ¥
Îµ®¦´¨»n¤ÁµÁ È¤¸ÉÂÄ¦¼¸É 6 µ¤µ¦Äo¨Îµ´µ¦°Åo´n°Å¸Ê
(1) °µ¤®¤µ¥Á¨ ¸É¦³»Ä¦¼ (¨Îµ´µ¦°¸É 1) ®¦º°
(2) °Á}ÂªÃ¥Á¦·É¤µ«¼¥r¨µ¨»n¤Åoµ° (¨Îµ´µ¦°¸É 2) ®¦º°
(3) °Á}ÂªÃ¥Á¦·É¤µoµ®¹É °¨»n¤Å°¸oµ®¹É (¨Îµ´µ¦°¸É 3)
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¨Îµ´µ¦°¸É 3
¨Îµ´µ¦°¸É 2
17

16

15

14

13

18

5

4

3

12

19

6

1

2

11

20

7

8

9

10

21

22

23

24

25

¦¼¸É 6 ´ª°¥nµ¨Îµ´µ¦°¨»n¤ÁµÁ È¤
( o° 5.3.15)
5.4 ÁµÁ È¤Áµ³
5.4.1 ÁµÁ È¤Áµ³ÂÂ®o
5.4.1.1 µ¦Áµ³ÁµÁ È¤³o°Îµµ¤¨Îµ´¸É¼o° Â¨³Å¤nÁ·¨¦³n°ÁµÁ È¤o oµÁ¸¥¸É
Îµµ¦n°¦oµÁ¦È ®µÅ¤n¤¸µ¦Îµ®ÄÂ¦µ¥¨³Á°¸¥ ¦³¥³®nµ¦³®ªnµÁµÁ È¤o
Ä®¤n´ÁµÁ È¤o¸ÉÁ¡·É®¨n°°¦¸Â¨oªÁ¦È£µ¥ÄÁª¨µÅ¤nÁ· 24 ´ÉªÃ¤ ³o°Å¤no°¥
ªnµ 6 Ánµ °Áonµ«¼¥r¨µÁµÁ È¤o¸ÉÄ®nªnµ Ã¥ª´µ«¼¥r¨µÁµÁ È¤Á}
Ár ¥Áªo¦¸¸ÉÁ}´Ê·Á®¸¥ª°n°¸É°µÎµÁ}o°Äo¦³¥³®nµ¤µªnµnµ´¨nµª
5.4.1.2 ¨°Á®¨È´·¡´ (Casing) ³o°Îµoª¥ª´»¸É¤¸»£µ¡ Å¤n·Á¸Ê¥ª ¤¸¦¼¦®oµ´
¸É¤ÉÎµÁ¤°¨°ªµ¤¥µª ªµ¤¥µªÂ¨³ªµ¤®µ °¨°Á®¨È³o°Á¡¸¥¡°Äµ¦
j°´·¡´Á oµ¼n®¨»¤Áµ³ ®¦º°µ¤¸É¦³»ÄÂ¦µ¥¨³Á°¸¥ Â¨³Äµ¦¸ÎµÁ}o°
Äo¨°Á®¨È´·¡´¨°ªµ¤¥µªÁµÁ È¤ Á¡ºÉ°Ä®oÁµÁ È¤µ¤µ¦¦´ÊÎµ®´¦¦»Åo
µ¤¸É¦³»ÅªoÄÂ¦µ¥¨³Á°¸¥
5.4.1.3 µ¦ÄoÁ¦ºÉ°Á ¥nµÁ¡ºÉ°®¦º°°¨°Á®¨È´·¡´³o°Å¤nÎµÄ®o´Ê·Á¸¥Îµ¨´
ÎµÄ®oªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¦´ÊÎµ®´ °ÁµÁ È¤¨¨
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5.4.1.4 ®oµ¤¤·Ä®o¤¸µ¦ÄoÁ¦ºÉ°¼ÊÎµÄ®¨»¤Áµ³ °Á¸¥µ®¨»¤Áµ³Åo¤¸µ¦j°´µ¦¹¤
nµ °ÊÎµÄo·Ã¥µ¦Äo¨°Á®¨È´·¡´ ®¦º°®¨»¤Áµ³´¨nµª¤¸Á¸¥¦£µ¡¤´É
Äµ¦ÄoÁ¦ºÉ°¼ÊÎµ³o°Å¤nÎµÄ®oÁ·µ¦¦ª´Ê·¸É°¥¼nÄo®¦º°¦·Áª®¨»¤Áµ³
5.4.1.5 ®¨´µµ¦Áµ³Â¨oªÁ¦È³o°¤¸µ¦Îµ³°µo®¨»¤oª¥ª·¸¸ÉÁ®¤µ³¤ Á¡ºÉ°Ä®oo®¨»¤
¤¸ªµ¤³°µÂ¨³Â®o
5.4.1.6 µ¦Á°¦¸ÁµÁ È¤Ân¨³oÄ®oÁ¦ªÁ¸¥ªÄ®oÁ¦È Á¡ºÉ°Å¤nÄ®oÁºÊ°°¦¸ °ÁµÁ È¤
Á·ªµ¤Å¤nn°ÁºÉ°
5.4.1.7 Äµ¦°¨°Á®¨È´·¡´³o°¦³ÎµÄ ³¸É°¦¸¥´Å¤nn°´ª Á¡ºÉ°Ä®o¤´ÉÄ
Åoªnµ°¦¸£µ¥Ä¨°Á®¨È³Å¤n¼¥µ¤ ¹Ê¤µ´µ¦°¨°Á®¨È Â¨³Äµ¦
°¨°Á®¨È¸Ê³o°°Ä®o°¥¼nÄÂª·Éµ¤Âª °ÁµÁ È¤
5.4.1.8 Ä¦¸¸ÉÁµÁ È¤Áµ³¤¸¦¼¦®¦º° µ¨µÁ¨ºÉ°Åµ¸ÉÎµ®ÄÂ®¦º°¦µ¥µ¦
¦³°ÂÁ¡µ³µ
Îµµ¦°ªµ¤¤¼
°ÁµÁ
Ã¥ª·∏’ ¸ Seismic
Seismic
ª√–°Õ∫·∫∫‡©æ“–ß“π „ÀâÄ®o
∑”°“√∑¥
Õ∫§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¦r¢Õß‡
“‡¢Á¡È¤‚¥¬«‘
Integrity Test ®¦º°ª·¸°ºÉ¸Éª·«ª¦¼oª»¤µÁ®È°
5.4.1.9 Ä®oÎµ¦µ¥µ¨µ¦n°¦oµÁµÁ È¤Ân¨³o¡¦o°¤´ÊÂÂ¨ÂÎµÂ®nÁµÁ È¤o
¸ÉÎµµ¦Áµ³ Ã¥µ¦´¹¦µ¥µµ¦°ÁµÁ È¤ Ä®oÄoÂ¢°¦r¤ ¢. ¤¥. 1106-2
5.4.2 ÁµÁ È¤Áµ³ÂÁe¥ o°Îµ®Äµ¦n°¦oµÁµÁ È¤Áµ³¦³Áe¥Ä®oÁ}Åµ¤¤µ¦µ
¡“§¡«‘»««°√√¡
∂“π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬„πæ√–∫√¡√“™Ÿ
« ∑. 1019:
1019: ¢âo°ÕÎ°”Àπ¥¡“μ√∞“π
¤µ¤ª·
ª¦¦¤µÂ®n
¦³Á«Å¥Ä¡¦³¦¤¦µ¼ª∂—´¡¤¿å£r ª.
µ®¤µ¦µ
Îµ®¦´µn°¦oµÁµÁ È¤Áµ³ ªnµoª¥ o°Îµ®Äµ¦n°¦oµÁµÁ È¤Áµ³ÂÁe¥
5.5. ªµ¤¨µÁ¨ºÉ°¸É¥°¤Ä®o
5.5.1 ®µÅ¤nÅo¤¸µ¦¦³»ÄÂ¦µ¥¨³Á°¸¥ ÎµÂ®nÁµÁ È¤Ân¨³o¸É¦³´´®´ªÁµÁ È¤³¥°¤Ä®o¤¸
nµÁ¸É¥Á¼»µ«¼¥r¨µ¸ÉÎµ®ÅªoÄÂ¦µ¥¨³Á°¸¥ÅoÅ¤nÁ·ªnµ 50 ¤·¨¨·Á¤¦Îµ®¦´
µ¦µ¸ÉÄoÁ È¤®¹ÉoÂ¨³°o Â¨³Å¤nÁ·ªnµ 75 ¤·¨¨·Á¤¦Îµ®¦´µ¦µ¸ÉÄoÁ È¤´ÊÂnµ¤
‰ª Ân
·μà∑´Ê—Èß¸π’ÊÈ§nµà“Á¸‡∫’É¥Ë¬Á
ß‡∫π¢Õß°≈ÿ
‡ “‡¢ÁÈ¤¡Äµ¦µ³o
„π∞“π√“°®–μâÕ°ß‰¡à
50 ¡‘¤·≈¨≈‘¨·‡Á¡μ√
À“°§àµ“
Å¤n‡Á°‘·π°«à
ªn“µ 50
¤¦ ®µn
oμâπ¢÷¹ÊÈπÅ
°¨»n¤à¡ÁµÁ
Á¸É¥Á¤¸nµ¼ªnµnµ´¨nµª³o°¤¸ª·«ª¦¦ª°ªµ¤¤´ÉÂ ÈÂ¦ °µ¦µÂ¨³
ÁµÁ È¤¸ÉÁ}¨µµ¦Á¸É¥Á´¨nµª Â¨³oµÁµÁ È¤¤¸ µÁ·ªnµ 600 ¤·¨¨·Á¤¦ nµÁ¸É¥Á
¼»Ä®oÁ}»¨¥¡·· °ª·«ª¦¼oÎµª°°Â
5.5.2 ªµ¤·¡¨µÄÂª·Éo°Å¤nÁ·¦o°¥¨³ 1 °ªµ¤¥µªÁµÁ È¤ ®µnµªµ¤·¡¨µ¤¸nµ¼ªnµ
nµ´¨nµª³o°¤¸ª·«ª¦¦ª°ªµ¤¤´ÉÂ ÈÂ¦ °µ¦µÂ¨³ÁµÁ È¤¸ÉÁ}¨µªµ¤
·¡¨µ´¨nµª
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6. µ¦°µ¦¦´ÊÎµ®´¦¦»Â¨³ªµ¤¤¼¦r °ÁµÁ È¤
6.1 µ¦°µ¦¦´
®´°∫√√∑ÿ
¦¦»°μ“¡·π«·°π¢Õß‡
µ¤ÂªÂ °ÁµÁ
«µ¦r
Load
°“√∑¥ Õ∫°“√√—∫πÈÊ”ÎµÀπ—
“‡¢Á¡È¤¥âo«ª¬«‘¥ª·∏’ ¸∂‘·μ¬»“
μ√å (Static
(Static Axial
Axial Pile
Pile Load
Test) Ä®o
°ÁµÁ“‡¢ÁÈ¤¡o¥âª«¥ª·
Test)
„ÀâÁ‡}ªìπÅµ¤
‰ªμ“¡ ¤¥
¡¬º 1251:
1251: ¤µ¦µµ¦°µ¦¦´
¡“μ√∞“π°“√∑¥ Õ∫°“√√—∫ÊπÈÎµ”®´
Àπ—°¦¦»
∫√√∑ÿ°µ¤ÂªÂ
μ“¡·π«·°π¢Õß‡
¬«‘∏’¸
·∂‘μ»“
«µ¦r
¬»“μ√åμ√å
6.2 µ¦°µ¦¦´ÊÎµ®´¦¦»µ¤ÂªÂ °ÁµÁ È¤oª¥ª·¸¡¨«µ¦r (Dynamic Axial Pile Load
Test) Ä®oÁ}Åµ¤ ¤¥ 1252: ¤µ¦µµ¦°µ¦¦´ÊÎµ®´ °ÁµÁ È¤oª¥ª·¸¡¨«µ¦r
6.3 ®µÂ®¦º°¦µ¥µ¦¦³°ÂÁ¡µ³µÅ¤nÅo¦³»¦µ¥¨³Á°¸¥ª·¸µ¦°µ¦¦´ÊÎµ®´¦¦»
Åªo Ä®oÎµÁ·µ¦°oª¥ª·¸·¥«µ¦rµ¤ o° 6.1
6.4 µ¦°ªµ¤¤¼¦r °ÁµÁ È¤ Ä®oÁ}Åµ¤ ¤¥ 1551: ¤µ¦µµ¦¦ª°ªµ¤¤¼¦r
°ÁµÁ È¤oª¥ª·¸ Seismic Integrity Test
7. Á°µ¦°oµ°·
(1) ¤µ¦µ ¤¥. 106-2533 ¤µ¦µµÁµÁ È¤ ¦¤Ã¥µ·µ¦ ¦³¦ª¤®µÅ¥ ¡.«. 2533
(2) ¤µ¦µ ª. 1019 o°Îµ®¤µ¦µÎµ®¦´µn°¦oµÁµÁ È¤Áµ³ ¤µ¤ª·«ª¦¦¤µÂ®n
¦³Á«Å¥Ä¡¦³¦¤¦µ¼´¤£r ¡·¤¡r¦´Ê¸É 1 ¡.«. 2546
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¢. ¤¥. 1106-1 ¦µ¥µµ¦°ÁµÁ È¤
Ã¦µ¦
µ¸Én°¦oµ
Áoµ °Ã¦µ¦
¼o¦´oµ

¼o°°Â
¼oª»¤µ

Ƒ Ân¤Ä

£µ¡£¼¤·°µµ«
Ƒ o°¥

Ƒ ¦¹Ê¤ 

Ƒ ®´

Ân¸É.........../...........
ÎµÂ®n Grid Line
..................
ª´.........Áº°..........e..........
¨´¬³µ¦°
Ƒ ¦³´
Ƒ Îµª¦´Ê

·ÁµÁ È¤ Ƒ Å¤o Ƒ °¦¸Á¦·¤Á®¨È Ƒ °¦¸°´Â¦ Ƒ Á®¨È¦¼¡¦¦
{´É®¤µ¥Á¨ ............................
¦¼®oµ´................ µ............. ¤. ¡ºÊ¸É®oµ´ ........... ¦.¤. ªµ¤¼................................. ¤. ¨¼»o¤®´.................................. ´
ªµ¤¥µª..................... ¤. Îµªn°¸Én°
¦³¥³¥»o¤....................... .¤. Áµn¥µª...................................... ¤.
¨·£´r °......................................................... ª´¸É®¨n°............................. ÎµªÁµÁ È¤´Ê·Ê........................... o
Îµ®°¹¦³´................ ¤. ®¤°¦°®´ªÁ È¤®µ................¤. Áµn¥µª .................¤. Áµ³Îµ Ø ............. .¤. ¨¹.................¤.
ÎµÂ®nÁµÁ È¤o¸É
Áª¨µ°

ªµ¤¨¹Áµnµ¡ºÊ· / ªµ¤¥µªÁµÁ È¤Á®º°¦³´¡ºÊ ·

Îµª¦´Ê¸É°´n° 30 .¤.

¦³¥³
ÁµÁ ¤È ¸É¤ (¤.)

¦³¥³¦»´ª 10
¦´Ê»oµ¥
(.¤.)
¦ª¤ªµ¤¥µª
(¤.)
¦³¥³Á¥ºÊ°«¼¥r
(.¤.)

102

1

2

3

4

5

Á¦·É¤
Á¦È
oª¥ÊÎµ®´
°ÁµÁ È¤
Á¤ºÉ°ªµ»o¤
¨Îµ´
¦³´

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

¦´Ê¸É 1
¦´Ê¸É 2
¦´Ê¸É 3
°Åo
o°´
X
Y

¦¼Âµ¦µ Â¨³ÎµÂ®nÁµÁ È¤

¨ºÉ°...........................................¼o´¹
( ........................................... )
¨ºÉ°...........................................¼oª»¤µ
( ........................................... )
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¢. ¤¥. 1106-2 ¦µ¥µµ¦n°¦oµÁµÁ È¤Áµ³
Ã¦µ¦
µ¸Én°¦oµ
Áoµ °Ã¦µ¦
¼o¦´oµ
£µ¡£¼¤°· µµ«

¼o°°Â
¼oª»¤µ
Ƒ Ân¤Ä

Ƒ ¦¹Ê¤ 

Ƒ o°¥

°o ¤¼¨ÁµÁ È¤
·ÁµÁ È¤Áµ³
Ƒ ÂÂ®o
Ƒ ÂÁe¥
µÁonµ«¼¥r¨µ..........................
¤¤.
µÁonµ«¼¥r¨µnª ¥µ¥/¨µ¥ÁµÁ È¤ .......................... ¤.
¦³´®´ªÁµÁ È¤¸É°n ¦oµÅªo¦·....................................
¦³´®´ªÁµÁ È¤¸É´ Äoµ....................................
¦³´¨µ¥ÁµÁ È¤...........................................................
¦³´·ª· ...............................................................
¦³´ÊÎµÄo·...........................................................

Á®¨ÈÁ¦·¤

°¦¸

o°¤¼¨ª´»

Drilling Slurry

Ân¸É.........../...........
ÎµÂ®n Grid Line
…………………................
ª´.........Áº°..........e..........
Ƒ ®´

°o ¤¼¨µ¦·´·µ
¦µ¥¨³Á°¸¥ °´Ê·
ª´/Áª¨µ¸ÁÉ ¦·É¤Áµ³· ..............................
5
ª´/Áª¨µ¸ÁÉ µ³Á¦È ..............................
ª´/Áª¨µ¸ÁÉ ¦·É¤Á°¦¸.........................
ª´/Áª¨µ¸ÁÉ Á¦È .............................. 10
· °Á¦ºÉ°´¦¸ÉÄoÁµ³
...........................................................
15
ªµ¤¥µª °¨°Á®¨È´Éª¦µª ....... ¤.
ªµ¤¥µª °¨°Á®¨Èµª¦ ....... ¤
20

Îµ¨´°´¦³¨´¥ °°¦¸ .......................... ./¦.¤. °´¦µnª¤ ....................................
¦·¤µ¦ °°¦¸¸ÉÄoÁ°¦¸ ................................... ¨¼µ«rÁ¤¦
¦·¤µ¦ °°¦¸¸É¦³»ÅªoÄÂ ................................... ¨¼µ«rÁ¤¦
Á®¨ÈÁ¦·¤µ¤¥µª
Ƒ Á®¨È¨¤ Ƒ Á®¨È o°°o°¥
Îµ¨´¦µ ...................... ./¦.¤.
®oµ´¸É 1
Áonµ«¼¥r¨µ ..................... ¤¤. Îµª ..................... Áo
®oµ´¸É 2
Áonµ«¼¥r¨µ ..................... ¤¤. Îµª ..................... Áo
Á®¨È¨°
Îµ¨´¦µ ...................... ./¦.¤.
Ƒ ¨°Á¸É¥ª
Áonµ«¼¥r¨µ ..................... ¤¤. ¦³¥³Á¦¸¥ .................... ¤.
Ƒ ¨°Á¨¸¥ª Áonµ«¼¥r¨µ ..................... ¤¤. ¦³¥³Á¦¸¥ .................... ¤.
Ƒ Å¤nÄo
Ƒ Äo
nµªµ¤®º (Viscosity)
..................... ¦·¤µ¦µ¥ (¦o°¥¨³)
nµ pH
..................... °´¦µnª¤ (n°¨¼µ«rÁ¤¦)
Polymer …………………. .
nµªµ¤®µÂn ………….¦´¤/¤·¨¨·¨·¦
Bentonite …………………. .

¦³¥³Á¥ºÊ°«¼¥r (¤¤.)

25
30
35
40

X
Y

®¤µ¥Á®»
¨ºÉ°...........................................¼o´¹
( ........................................... )
¨ºÉ°...........................................¼oª»¤µ
( ........................................... )

¦¼Âµ¦µ Â¨³ÎµÂ®n
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)*$Ŵ bb`aųeg

):+:! :+25" /:)E!ĉ!E""):+:!
ŮĻŜŉŖŌŉŚŌīŗŕŘŉŋŜőŗŖļōśŜů
1. ×Ăï×Šć÷
ǰ öćêøåćîîĊĚÙøĂïÙúčöëċÜüĉíĊÖćøìéÿĂïĀćÙüćöÿĆöóĆîíŤøąĀüŠćÜÙüćöĒîŠî×ĂÜéĉîÖĆïðøĉöćèîšĞćìĊęĔßšĔîÖćøïé
ĂĆéĔîĒïïìĊęÖĞćĀîé×îćéĕüšéšü÷êčšöđĀúĘÖĀîĆÖǰǰÖÖǰ ǰðĂîéŤ ǰøą÷ąðúŠĂ÷êčšöêÖÖøąìïÿĎÜǰǰööǰ ǰîĉĚü
ǰ üĉíĊìéÿĂïöĊǰǰüĉíĊǰêŠćÜėǰÖĆîéĆÜîĊĚ
ǰ üĉíĊ Ö.ǰĔßšĒïï×îćéđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰĒúąéĉîìĊęøŠĂîñŠćîêąĒÖøÜǰ×îćéǰǰöö
ǰ ǰ
ǰîĉĚü ǰêćöüĉíĊóøŢĂÖđêĂøŤĒïïöćêøåćîǰ 4UBOEBSEǰ1SPDUPS ǰ
ǰ üĉíĊ ×.ǰĔßšĒïï×îćéđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰĒúąéĉîìĊęøŠĂîñŠćîêąĒÖøÜǰ×îćéǰǰöö
ǰ ǰ
ǰîĉĚü ǰêćöüĉíĊĒĂÿēêǰìĊǰǰ ""4)50ǰ5ǰ ǰ
ǰ üĉíĊ Ù.ǰĔßšĒïï×îćéđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰĒúąéĉîìĊęøŠĂîñŠćîêąĒÖøÜǰ×îćéǰǰööǰ đïĂøŤǰ ǰ
êćöüĉíĊóøŢĂÖđêĂøŤĒïïöćêøåćîǰ 4UBOEBSEǰ1SPDUPS
ǰ üĉíĊ Ü.ǰ ĔßšĒïï×îćéđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰĒúąéĉîìĊęøŠĂîñŠćîêąĒÖøÜǰ×îćéǰǰööǰ đïĂøŤǰ ǰ
êćöüĉíĊĒĂÿēêǰìĊǰǰ ""4)50ǰ5ǰ
ǰ ÖćøĔßšüĉíĊìéÿĂïüĉíĊĔéǰĔĀšđðŨîĕðêćöøć÷ÖćøìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîĒïïÖŠĂÿøšćÜǰëšćĕöŠĕéšøąïčüĉíĊÖćøìéÿĂïĔĀšĔßšüĉíĊ Ö.
.
ǰ

îĉ÷ćö
ĶÙüćöĒîŠî×ĂÜéĉîķǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰÙüćöÿĆöóĆîíŤøąĀüŠćÜîšĞćĀîĆÖ×ĂÜéĉîÖĆïðøĉöćêø×ĂÜéĉî

. đÙøČęĂÜöČĂĒúąĂčðÖøèŤ ðøąÖĂïéšü÷
3.1ǰ Ēïï .PME ǰìĞćéšü÷ēúĀąĒ×ĘÜĒúąđĀîĊ÷üǰöĊúĆÖþèąìøÜÖøąïĂÖÖúüÜǰñîĆÜĒ×ĘÜĒøÜöĊǰǰ×îćéǰÙČĂǰ×îćéđÿšî
ñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜõć÷ĔîǰǰööǰĒúąǰǰööǰöĊðúĂÖìĊęÿćöćøëëĂéĕéšÿĎÜǰǰööǰ ǰǰîĉĚü ǰđóČęĂĔĀšÿćöćøë
ïéĂĆééĉîĔĀšÿĎÜĒúąöĊðøĉöćêøêćöêšĂÜÖćøǰ ĒïïĒúąðúĂÖêšĂÜ÷ċéÖĆîĕéšĂ÷ŠćÜöĆęîÙÜÖĆïåćîĒïïàċęÜÿćöćøëǰ
ëĂéĕéšǰìĞćéšü÷üĆÿéčßîĉéđéĊ÷üÖĆîǰéĎøĎðìĊęǰ1ǰĒúąǰ
ǰ 3.1.1ǰ Ēïï×îćéđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰÿĎÜǰsǰööǰ sǰîĉĚü ǰöĊđÿšîñŠćî
ýĎî÷ŤÖúćÜõć÷ĔîĒïïǰsǰööǰ sǰîĉüĚ ǰēé÷öĊ×îćéÙüćöÝčǰsǰ
úïöǰ sǰúïô ǰĒúąöĊðúĂÖ×îćéđéĊ÷üÖĆîÿĎÜǰǰööǰ ǰǰîĉĚü
ǰ 3.1.ǰ Ēïï×îćéđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰÿĎÜǰsǰööǰ sǰîĉĚü ǰöĊđÿšîñŠćî
ýĎî÷ŤÖúćÜõć÷ĔîĒïïǰ±ǰööǰ ±ǰîĉüĚ ǰēé÷öĊ×îćéÙüćöÝčǰ±ǰ
úïö ±ǰúïô ǰĒúąöĊðúĂÖ×îćéđéĊ÷üÖĆîÿĎÜǰǰööǰ ǰǰîĉĚü
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3.ǰ êčšö 3BNNFS ǰìĞćéšü÷ēúĀąìøÜÖøąïĂÖöĊđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜǰ±ǰööǰ ±ǰîĉĚü ǰîšĞćĀîĆÖ
øüöìĆĚÜéšćöëČĂǰ±ǰÖÖǰ ±ǰðĂîéŤ ǰöĊðúĂÖïĆÜÙĆïĔĀš÷ÖĕéšÿĎÜǰ±ǰöö ±ǰîĉĚü ǰ
đĀîČĂøąéĆïéĉîìĊęïéĂĆéēé÷êčšöêÖúÜÖøąìïĕéšĂ÷ŠćÜĂĉÿøąǰ ðúĂÖïĆÜÙĆïêšĂÜöĊøĎøąïć÷ĂćÖćýĂ÷ŠćÜîšĂ÷ǰ ǰ øĎǰ
öĊ×îćéđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰìĞćöčöÖĆîǰǰĂÜýćǰĒúąĀŠćÜÝćÖðúć÷ðúĂÖìĆĚÜÿĂÜ
×šćÜðøąöćèǰǰööǰ ǰîĉĚü
3.3ǰ đÙøČęĂÜéĆîêĆüĂ÷ŠćÜĂĂÖÝćÖĒïï 4BNQMF &YUSVEFS ǰðøąÖĂïéšü÷ĒöŠĒøÜǰ +BDL ǰÖšćîē÷ÖĒöŠĒøÜǰēÙøÜđĀúĘÖǰ
ÝĆïĒïï×èąéĆîêĆüĂ÷ŠćÜĂĂÖÝćÖĒïïǰ ĔßšéĆîêĆüĂ÷ŠćÜìĊęïéĂĆéĔîĒïïĒúšüĂĂÖÝćÖĒïïǰ ĀøČĂĂćÝĔßšđÙøČęĂÜöČĂǰ
Ă÷ŠćÜĂČęîǰìĊęÿćöćøë×čéĒÙąêĆüĂ÷ŠćÜéĉîĂĂÖÝćÖĒïïÖĘĕéš
3.4ǰ đÙøČęĂÜßĆęÜ #BMBODF BOE 4DBMF ǰ ÿćöćøëßĆęÜîšĞćĀîĆÖĕéšĂ÷ŠćÜîšĂ÷ǰ ǰ ÖÖĒúąĂŠćîúąđĂĊ÷éĕéšëċÜǰ ǰ ÖøĆöǰ
ǰđÙøČęĂÜǰĒúąÿćöćøëßĆęÜîšĞćĀîĆÖĕéšĂ÷ŠćÜîšĂ÷ǰ ǰÖøĆöǰĂŠćîúąđĂĊ÷éĕéšëċÜǰǰÖøĆöǰĂĊÖǰǰđÙøČęĂÜ
3.ǰ êĎšĂï 0WFO ǰ ÿćöćøëÙüïÙčöĂčèĀõĎöĉĔĀšÙÜìĊęĕéšǰ ±ǰ ĂÜýćđàúđàĊ÷ÿǰ ±ǰ ĂÜýćôćđøîĕăêŤ ǰ ÿĞćĀøĆïǰ
ĂïéĉîßČĚîĔĀšĒĀšÜ
3.6ǰ đĀúĘÖðćééĉî 4USBJHIU &EHF ǰìĞćéšü÷đĀúĘÖßčïĒ×ĘÜǰöĊ×ĂïđøĊ÷ï÷ćüĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰǰöö ǰîĉĚü ǰöĊ×ĂïìĊęúïöčö
éšćîĀîċęÜǰ ĂĊÖéšćîĀîċęÜđøĊ÷ïêøÜêúĂéÙüćö÷ćü×ĂÜđĀúĘÖðćééĉîǰ ēé÷öĊÙüćöÙúćéđÙúČęĂîĕöŠđÖĉîøšĂ÷úąǰ ǰ
ǰîĉĚüêŠĂÙüćö÷ćüǰǰîĉĚü ǰĔîßŠüÜìĊęĔßšðćéĒêŠÜñĉüéĉîĔîĒïï
3.ǰ êąĒÖøÜøŠĂîéĉî 4JFWF ǰ×îćéđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜðøąöćèǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰÿĎÜǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰöĊǰǰ×îćéǰ
ÙČĂǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰĒúąǰǰööǰ đïĂøŤǰ ǰ
3.8ǰ đÙøČęĂÜñÿöéĉî .JYJOH 5PPM ǰ đðŨîđÙøČęĂÜöČĂìĊęĔßšĔîÖćøÙúčÖñÿöéĉîĔĀšđ×šćÖĆîǰ ĕéšĒÖŠǰ ëćéĔÿŠéĉîǰ ßšĂîêĆÖéĉîǰ
óúĆęüǰ đÖøĊ÷Üǰ ëšü÷êüÜüĆéðøĉöćêøîšĞćǰ đðŨîêšîǰ ĀøČĂĂćÝđðŨîđÙøČęĂÜñÿöéĉîìĊęìĞćÜćîéšü÷đÙøČęĂÜÝĆÖøǰ àċęÜÿćöćøëǰ
ÙúčÖđÙúšćñÿöêĆüĂ÷ŠćÜéĉîĔĀšđ×šćÖĆïîšĞćìĊęñÿöđóĉęöúÜĕðĔîêĆüĂ÷ŠćÜéĉîìĊúąîšĂ÷ėǰĕéš
3.ǰ êúĆïïøøÝčéĉî $POUBJOFS ǰ ìĞćéšü÷ēúĀąöĊòćðŗéðŜĂÜÖĆîÙüćößČĚîøąđĀ÷ĂĂÖĕðÖŠĂîßĆęÜîšĞćĀîĆÖǰ ĀøČĂøąĀüŠćÜǰ
ÖćøßĆęÜîšĞćĀîĆÖđóČęĂĀćÙüćößČĚîĔîéĉî
4. ÖćøđêøĊ÷öêĆüĂ÷ŠćÜ
4.1ǰ ëšćêĆüĂ÷ŠćÜéĉîìĊęîĞćöćìéÿĂïßČĚîǰ ĔĀšñċęÜĔĀšĒĀšÜÝîÿćöćøëĔßšđÖøĊ÷ÜïéĔĀšøŠüîĕéšǰ ĀøČĂĔßšêĎšĂïĂïéĉîĔĀšĒĀšÜÖĘĕéšǰ
ĒêŠêšĂÜĔßšĂčèĀõĎöĉĕöŠđÖĉîǰ ǰ ĂÜýćđàúđàĊ÷ÿǰ ǰ ĂÜýćôćđøîĕăêŤ ǰ ĒúšüïéĔĀšđöĘééĉîĀúčéĂĂÖÝćÖÖĆîǰ
ēé÷ĕöŠìĞćĔĀšđöĘééĉîĒêÖ
4.ǰ ĔîÖøèĊìĊę×îćé×ĂÜêĆüĂ÷ŠćÜđöĘéĔĀâŠìĊęÿčéēêÖüŠćǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰĔĀšĔßšêąĒÖøÜ×îćéǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰ
øŠĂîđĂćéĉîìĊęÙšćÜïîêąĒÖøÜîĊĚĂĂÖǰ ĒúšüĒìîéšü÷éĉîìĊęøŠĂîñŠćîêąĒÖøÜîĊĚĒúšüÙšćÜïîêąĒÖøÜ×îćéǰ ǰ ööǰ
đïĂøŤǰ  ǰÝĞćîüîîšĞćĀîĆÖđìŠćÖĆîǰĔÿŠúÜĒìîĒúšüÙúčÖđÙúšćÖĆîĔĀšìĆęüìĞćÖćøĒïŠÜÿĊęǰ 2VBSUFSJOH ǰĀøČĂĔßšđÙøČęĂÜöČĂ
ĒïŠÜêĆüĂ÷ŠćÜǰ 4BNQMFǰ4QMJUUFS ǰ
4.3ǰ ĔîÖøèĊìĊę×îćé×ĂÜêĆüĂ÷ŠćÜđöĘéĔĀâŠìĊęÿčéĕöŠēêÖüŠćǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰĔĀšĒïŠÜêĆüĂ÷ŠćÜêćöüĉíĊĔî×šĂǰ
4.4ǰ ĔîÖøèĊìĊęÝąìĞćÖćøìéÿĂïêćöüĉíĊǰÙ. ĀøČĂǰÜ.ǰĔĀšĔßšêĆüĂ÷ŠćÜìĊęøŠĂîñŠćîêąĒÖøÜ×îćéǰǰööǰ đïĂøŤǰ ǰđìŠćîĆĚîǰ
ÿŠüîìĊęÙšćÜïîêąĒÖøÜîĊĚĔĀšìĉĚÜĕð
4.ǰ ĔĀšđêøĊ÷öêĆüĂ÷ŠćÜĀîĆÖðøąöćèǰ  ǰ ÖøĆöǰ ÿĞćĀøĆïÖćøìéÿĂïüĉíĊ ×.Ēúąǰ Ü.êŠĂÖćøìéÿĂïǰ ǰ ÙøĆĚÜĒúąǰ
ĀîĆÖðøąöćèǰ ǰÖøĆöǰÿĞćĀøĆïÖćøìéÿĂïüĉíĊ Ö.ǰĒúąǰÙ.ǰêŠĂÖćøìéÿĂïǰǰÙøĆĚÜǰÖćøđêøĊ÷öêĆüĂ÷ŠćÜêšĂÜđêøĊ÷ö
ĔĀšóĂìéÿĂïĕéšĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰǰÙøĆĚÜêŠĂǰǰêĆüĂ÷ŠćÜ
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. ÖćøìéÿĂïǰ
.1ǰǰ ÖćøìéÿĂïüĉíĊ Ö.ǰ
ǰ .1.1ǰ îĞćéĉîêĆüĂ÷ŠćÜöćóøöîćšĞ ĔĀšìüĆę đóČĂę ĔĀšéîĉ ßČîĚ ǰēé÷đöČĂę ÙúčÖñÿöÖĆîĒúšüÝąöĊÙüćößČîĚ êćŠĞ ÖüŠćðøĉöćèÙüćößČîĚ
ìĊęĔĀšÙüćöĒîŠîÿĎÜÿčéǰ 0QUJNVNǰ.PJTUVSFǰ$POUFOU ǰðøąöćèøšĂ÷úąǰ
ǰ .1.ǰ ĔÿŠéĉîìĊęñÿöîšĞćĒúšüǰúÜĔîĒïï×îćéđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰàċęÜöĊðúĂÖǰ $PMMBS ǰÿüöĂ÷ĎŠ
đøĊ÷ïøšĂ÷Ēúšüǰ ēé÷ðøąöćèüŠćđöČęĂïéĂĆéĒúšüÝąđĀúČĂéĉîÿĎÜǰ ǰ ×ĂÜÙüćöÿĎÜ×ĂÜĒïïǰ ĒúšüïéĂĆéǰ
ēé÷êčšö÷ÖÿĎÜǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰÝĞćîüîǰǰÙøĆĚÜǰĔĀšìĆęüñĉü×ĂÜéĉîĔîĒïï
ǰ .1.3ǰ ìĞćêćöüĉíĊĔî×šĂǰ.1.ǰàšĞćĂĊÖǰǰÙøĆĚÜǰÝîéĉîìĊęëĎÖïéĂĆéĒîŠîĔîĒïïöĊÙüćöÿĎÜÖüŠćĒïïðøąöćèǰǰöö
ǰ .1.4ǰ ëĂéðúĂÖĂĂÖǰ ĔßšđĀúĘÖðćééĉîðćéĒêŠÜĀîšćéĉîĔîĒïïĔĀšđøĊ÷ïđìŠćÖĆïøąéĆï×Ăïïî×ĂÜĒïïǰ ëšćéĉîǰ
ÖšĂîĔĀâŠĀúčéĂĂÖǰĔĀšđêĉöéĉîêĆüĂ÷ŠćÜúÜĕðĒìîĒúšüïéĔĀšĒîŠîóĂÙüøǰĒêŠÜÝîđøĊ÷ïĒúšüîĞćĕðßĆęÜîšĞćĀîĆÖǰ
đöČęĂĀĆÖîšĞćĀîĆÖ×ĂÜĒïïĂĂÖǰÝąĕéšîšĞćĀîĆÖ×ĂÜéĉîßČĚîǰêšĂÜĂŠćîđÙøČęĂÜßĆęÜúąđĂĊ÷éëċÜǰǰÖøĆö
ǰ .1.ǰ ĒÖąéĉîĂĂÖÝćÖĒïïĒúšüñŠćêćöĒîüêĆĚÜñŠćîÝčéýĎî÷ŤÖúćÜ×ĂÜĒìŠÜêĆüĂ÷ŠćÜéĉîǰđÖĘïéĉîÝćÖìĊęñŠćðøąöćèǰ
ǰÖøĆöǰĔÿŠêúĆïïøøÝčéĉîßĆęÜîšĞćĀîĆÖìĆîìĊǰĂŠćîúąđĂĊ÷éëċÜǰǰÖøĆö
ǰ .1.6ǰ îĞćéĉîĔîêúĆïïøøÝčéĉîĕðĂïĔĀšĒĀšÜìĊęĂčèĀõĎöĉǰ ±ǰ ĂÜýćđàúđàĊ÷ÿǰ ±ǰ ĂÜýćôćđøîĕăêŤ ǰ
Ă÷ŠćÜîšĂ÷ǰǰßĆęüēöÜǰĒúšüßĆęÜĀćîšĞćĀîĆÖĂŠćîúąđĂĊ÷éëċÜǰǰÖøĆö
ǰ .1.ǰ ïééĉîêĆüĂ÷ŠćÜìĊęĒÖąĂĂÖÝćÖĒïïìĊęđĀúČĂĔĀšøŠüîǰ ĒúšüÙúčÖñÿöÖĆïéĉîĔîêĂîĒøÖĔĀšđ×šćÖĆîǰ óøöîšĞćǰ
ĔĀšÙüćößČĚîđóĉęö×ċĚîøšĂ÷úąǰǰëċÜǰ
ǰ .1.8ǰ éĞćđîĉîÖćøêćö×šĂǰ.1.ǰëċÜǰ.1.ǰēé÷đóĉęöîšĞćìčÖÙøĆĚÜÝîÖüŠćîšĞćĀîĆÖéĉîìĊęïéĂĆéĔîĒïïúéúÜǰĀøČĂĕöŠ
đðúĊę÷îĒðúÜǰĀøČĂĂćÝúéîšĞćìĊęñÿöúÜđöČęĂóïüŠćÖćøđóĉęöîšĞćĒúšüîšĞćĀîĆÖéĉîìĊęïéĂĆéĔîĒïïúéúÜ
.ǰǰ ÖćøìéÿĂïüĉíĊǰ×ǰéĞćđîĉîüĉíĊÖćøìéÿĂïđßŠîđéĊ÷üÖĆïüĉíĊ Ö.ǰĒêŠĔßšĒïï×îćéđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰ
ïéĂĆéǰǰßĆĚîėǰúąǰǰÙøĆĚÜ
.3ǰ ÖćøìéÿĂïüĉíĊǰÙǰéĞćđîĉîüĉíĊÖćøìéÿĂïđßŠîđéĊ÷üÖĆïüĉíĊ Ö.ǰĒêŠĔßšêĆüĂ÷ŠćÜéĉîìĊęøŠĂîñŠćîêąĒÖøÜ×îćéǰǰööǰ
đïĂøŤǰ ǰïéĂĆéǰǰßĆĚîėǰúąǰǰÙøĆĚÜ
.4ǰ ÖćøìéÿĂïüĉíĊǰÜǰéĞćđîĉîüĉíĊÖćøìéÿĂïđßŠîđéĊ÷üÖĆïüĉíĊ Ù.ǰĒêŠĔßšĒïï×îćéđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰ
ïéĂĆéǰǰßĆĚîėǰúąǰǰÙøĆĚÜ
6. ÖćøÙĞćîüè
6.1 ÙĞćîüèĀćÙŠćÙüćößČĚîĔîéĉîđðŨîøšĂ÷úą
W1 - W2..
W = __________ Y 100
W2

ǰ
ǰ
ǰ

ǰ
ǰǰ
ǰǰ

đöČęĂǰ
ǰ
ǰ

.

ǰǰ ÙüćößČĚîĔîéĉîđðŨîøšĂ÷úąđöČęĂđìĊ÷ïÖĆïîšĞćĀîĆÖéĉîĂïĒĀšÜ
W1ǰ ǰǰ îšĞćĀîĆÖ×ĂÜéĉîßČĚîǰĀîŠü÷đðŨîÖøĆö
W2ǰ ǰǰ îšĞćĀîĆÖ×ĂÜéĉîĂïĒĀšÜǰĀîŠü÷đðŨîÖøĆö
Wǰ
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6. ÙĞćîüèĀćÙŠćÙüćöĒîŠîßČĚî 8FU %FOTJUZ

ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

ǰ
ǰǰ
ǰǰ
ǰ

đöČęĂǰǰ
ǰ
ǰ
ǰ

A@@ǰ
awǰǰ
V ǰ

aw ǰ ÙüćöĒîŠîßČĚî×ĂÜéĉîǰĀîŠü÷đðŨîǰÖøĆöêŠĂúĎÖïćýÖŤđàîêĉđöêø
Aǰ ǰǰ îšĞćĀîĆÖéĉîßČĚîìĊęïéĂĆéĔîĒïïǰĀîŠü÷đðŨîÖøĆöǰ
Vǰ ǰǰ ðøĉöćêø×ĂÜĒïïǰàċęÜđìŠćÖĆïðøĉöćêø×ĂÜéĉîßČĚîìĊęïéĂĆéĔîĒïïǰ
ǰ ǰ ĀîŠü÷đðŨîúĎÖïćýÖŤđàîêĉđöêø

6.3 ÙĞćîüèĀćÙŠćÙüćöĒîŠîĒĀšÜ %SZ %FOTJUZ
adǰǰa@@ǰ
w@@@ǰ
W ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

ǰ
ǰǰ
ǰǰ

đöČęĂǰ
ǰ
ǰ

ad ǰǰ ÙüćöĒîŠîĒĀšÜ×ĂÜéĉîǰĀîŠü÷đðŨîÖøĆöêŠĂúĎÖïćýÖŤđàîêĉđöêø
aw ǰ ÙüćöĒîŠîßČĚî×ĂÜéĉîǰĀîŠü÷đðŨîÖøĆöêŠĂúĎÖïćýÖŤđàîêĉđöêø
Wǰ ǰǰ ÙüćößČĚîĔîéĉîđðŨîøšĂ÷úąđöČęĂđìĊ÷ïÖĆïîšĞćĀîĆÖéĉîĂïĒĀšÜ

. Öćøøć÷Üćîñú
.1ǰ îĞćÙŠćÙüćößČĚîĔîéĉîǰ W ǰ ĒúąÙŠćÙüćöĒîŠîĒĀšÜ×ĂÜéĉîǰ ad ǰ ĔîĒêŠúąÙøĆĚÜ×ĂÜÖćøìéÿĂïöćÖĞćĀîéÝčéúÜĔîǰ
ÖøąéćþÖøćôēé÷ĔĀšÙŠćÙüćößČĚîĔîéĉîĂ÷ĎŠĔîĒÖîîĂîĒúąÙŠćÙüćöĒîŠîĒĀšÜ×ĂÜéĉîĂ÷ĎŠĔîĒÖîêĆĚÜ
.ǰ đ×Ċ÷îđÿšîÖøćôĔĀšñŠćîÝčéìĊęÖĞćĀîéĕüšǰĀøČĂĔÖúšđÙĊ÷ÜĔĀšöćÖìĊęÿčéǰÝąĕéšđÿšîÖøćôúĆÖþèąđðŨîđÿšîēÙšÜøĎðøąÛĆÜÙüŠĞćǰ
1BSBCPMB$VSWF ǰ ÝčéÿĎÜìĊęÿčé×ĂÜđÿšîēÙšÜǰ ÙČĂÙŠćÙüćöĒîŠîĒĀšÜÿĎÜÿčé×ĂÜéĉîîĆĚîǰ êćöÖøøöüĉíĊïéĂĆéìĊęĔßšǰ
ìéÿĂïîĊĚ
.3ǰ ìĊÝę éč ÙŠćÙüćöĒîŠîĒĀšÜÿĎÜÿčé×ĂÜéĉîǰđöČĂę úćÖđÿšîêøÜ×îćîÖĆïĒÖîêĆÜĚ úÜöćêĆéĒÖîîĂîǰÝąĕéšÙćŠ ÙüćößČîĚ ìĊìę ćĞ ĔĀš
éĉîïéĂĆéĕéšĒîŠîÿĎÜÿčé
.4ǰ ĔĀšøć÷ÜćîÙŠćÙüćöĒîŠîĒĀšÜÿĎÜÿčéǰ ĀîŠü÷đðŨîÖøĆöêŠĂúĎÖïćýÖŤđàîêĉđöêøǰ ĒúąÙŠćÙüćößČĚîìĊęìĞćĔĀšéĉîïéĂĆéǰ
ĕéšĒîŠîÿĎÜÿčéǰđðŨîøšĂ÷úą
.ǰ ĔĀšøć÷ÜćîñúêćöĒïïôĂøŤöìĊǰę ïôǰö÷ñǰǰöćêøåćîÖćøìéÿĂïÙüćöĒîŠîǰĒïïöćêøåćîǰ 4UBOEBSEǰ
$PNQBDUJPOǰ5FTU
8. ×šĂÙüøøąüĆÜ
8.1ǰ ÖćøðøąöćèðøĉöćèîšĞćìĊęĔßšñÿöéĉîìĊęđÖćąêĉéđðŨîÖšĂîǰ $PIFTJWFǰ4PJM ǰÙüøđñČęĂĔĀšêŠĞćĒúąÿĎÜÖüŠćÝĞćîüîîšĞćìĊę
ìĞćĔĀšĕéšÙŠćÙüćößČĚîìĊęìĞćĔĀšéĉîïéĂĆéĕéšĒîŠîÿĎÜÿčéǰ 0.$ ǰéĉîóüÖéĉîìøć÷ǰ $PIFTJPOMFTTǰ4PJM ǰÙüøñÿöîšĞć
êĆĚÜĒêŠîšĂ÷ìĊęÿčéÙČĂǰđøĉęöÝćÖéĉîñċęÜĒĀšÜÝîÖøąìĆęÜöćÖìĊęÿčéđìŠćìĊęÝąìĞćĕéš
8.ǰ ĔîÖćøïéĂĆééĉîĔĀšüćÜĒïïïîóČĚîìĊęöĆęîÙÜĒ×ĘÜĒøÜǰøćïđøĊ÷ï×èąìĞćÖćøïéĂĆéĒïïêšĂÜĕöŠÖøąéĂîĕðöć
8.3ǰ ÙüøđêøĊ÷öêĆüĂ÷ŠćÜĔĀšđóĊ÷ÜóĂǰēé÷ĔĀšöĊêĆüĂ÷ŠćÜìéÿĂïìćÜéšćîĒĀšÜÖüŠćǰ %SZǰ4JEF ǰÙüćößČĚîìĊęìĞćĔĀšéĉîïéĂĆé
ĕéšĒîŠîÿĎÜÿčéǰ 0.$ ǰĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰǰêĆüĂ÷ŠćÜǰĒúąĔĀšöĊêĆüĂ÷ŠćÜìéÿĂïóĂìéÿĂïìćÜéšćîßČĚîÖüŠćǰ 8FUǰ4JEF ǰ
ÙüćößČĚîìĊęìĞćĔĀšéĉîïéĂĆéĕéšĒîŠîÿĎÜÿčéǰ 0.$ ǰǰêĆüĂ÷ŠćÜ
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8.4ǰ éĉîßîĉéìĊęöĊðøĉöćèéĉîđĀîĊ÷üöćÖǰ )FBWZǰ $MBZ ǰ ĀúĆÜÝćÖñċęÜĔĀšĒĀšÜĒúšüĔĀšïééšü÷ÙšĂî÷ćÜĀøČĂĔßšđÙøČęĂÜïéǰǰ
ÝîĕéšêĆüĂ÷ŠćÜìĊęÿćöćøëøŠĂîñŠćîêąĒÖøÜ×îćéǰǰööǰ đïĂøŤǰ ǰöćÖìĊęÿčéđìŠćìĊęÝąìĞćĕéš
8.ǰ ðøĉ ö ćêø×ĂÜĒïïĔĀš ìĞ ć ÖćøüĆ é ĒúąÙĞ ć îüèǰ đóČę Ă ĔĀš ĕ éš ð øĉ ö ćêøìĊę Ē ìš Ý øĉ Ü ×ĂÜĒêŠ ú ąĒïïĀš ć öĔßš ð øĉ ö ćêøìĊę ǰ
ĒÿéÜĕüšēé÷ðøąöćèĔîøĎð
8.6ǰ ĒïïìĊęĔßšÜćîĒúšüǰêšĂÜÙúćéđÙúČęĂîĕöŠđÖĉîøšĂ÷úąǰǰ×ĂÜÙüćöÙúćéđÙúČęĂîìĊę÷ĂöĔĀš
. đĂÖÿćøĂšćÜĂĉÜ
.1ǰ öćêøåćîÖøöē÷íćíĉÖćøǰ ö÷í ì ǰ ǰ üĉíĊÖćøìéÿĂïÙüćöĒîŠîǰ Ēïïöćêøåćîǰ 4UBOEBSEǰǰ
$PNQBDUJPOǰ5FTU
.ǰ öćêøåćîÖøöìćÜĀúüÜǰìúìǰǰüĉíĊÖćøìéúĂÜǰ$PNQBDUJPOǰ5FTUǰĒïïöćêøåćî
.3ǰ 4UBOEBSEǰ.FUIPEǰPGǰ5FTUǰGPSǰ5IFǰ.PJTUVSF%FOTJUZǰ3FMBUJPOTǰPGǰ4PJM6TJOHǰ"ǰǰMCǰǰ ǰLH ǰ
3BNNFSǰ"OEǰ"ǰǰǰJOǰ ǰNN ǰ%SPQǰ""4)50ǰ%FTJHOBUJPOǰ5ǰ
.4ǰ 5IFǰ "NFSJDBOǰ 4PDJFUZǰ GPSǰ 5FTUJOHǰ BOEǰ .BUFSJBMT ǰ "45.ǰ 4UBOEBSET ǰ "45.ǰ %ǰ ǰ ǰ ǰ 5FTUǰǰ
.FUIPEǰGPSǰ-BCPSBUPSZǰ$PNQBDUJPOǰ$IBSBDUFSJTUJDTǰPGǰ4PJMǰ6TJOHǰ4UBOEBSEǰ&GGPSUǰ  ǰGUMCGGUǰ
PSǰǰL/NN

)*$Ŵbb`aųegĢ):+:! :+25" /:)E!ĉ!E""):+:!ŮĻŜŉŖŌŉŚŌīŗŕŘŉŋŜőŗŖļōśŜů

121

ภาคผนวก มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง ผ-72

øĎðìĊęǰǰĒïïǰ(Mold) ×îćéđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜǰǰîĉĚü

øĎðìĊę  Ēïï (Mold) ×îćéđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜ  îĉĚü

122

)*$Ŵbb`aųegĢ):+:! :+25" /:)E!ĉ!E""):+:!ŮĻŜŉŖŌŉŚŌīŗŕŘŉŋŜőŗŖļōśŜů

êúĆïïøøÝčĀöć÷đú×
îîêúĆïǰ ǰéĉîßČĚî
îîêúĆïǰ ǰéĉîĂïĒĀšÜ
îîîĚĞć
îîêúĆï
îîéĉîĂïĒĀšÜ
ÙüćößČĚîĔîéĉî
Āöć÷đĀêč

ÙøĆĚÜìĊę
îîĒïïǰ ǰéĉîìĊęëĎÖïéĂĆé
îîĒïï
îîéĉîìĊęëĎÖïéĂĆé
ÙüćöĒîŠîßČĚî
ÙüćöĒîŠîĒĀšÜ
3

ÖøĆö
ÖøĆö
ÖøĆö
ÖøĆö
ÖøĆö
øšĂ÷úą

3

ÖøĆö
ÖøĆö
ÖøĆö
ÖøĆöàö3
ÖøĆöàö
ðøĉöćèÙüćößČĚî

ÙüćöĒîŠî



3

4

5

ĂîčöĆêĉ

ñĎšêøüÝÿĂï

ñĎšìéÿĂï

ìąđïĊ÷îìéÿĂï……………………………

ðøĉöćèÙüćößČĚîđðŨîøšĂ÷úą

ÙüćöĒîŠîĒĀšÜÿĎÜÿčé ……………………………
ÙüćößČĚîìĊęÙüćöĒîŠîÿĎÜÿčé ……………………

ÖćøìéÿĂïÙüćöĒîŠîĒïïöćêøåćî
ðøĉöćêøĒïï………………….. àö.3 Std. AASHTO
îĚĞćĀîĆÖĒïï…………………... ÖÖ.
Std. Proctor

ĀîŠü÷ìĊęìĞćÖćøìéÿĂï
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ÙüćöĒîŠîĒĀšÜ ÖøĆöàö.3

ēÙøÜÖćø…………………………………..….……………..
…………………………………………....…….……………..
ÿëćîìĊęÖŠĂÿøšćÜ…………………………..………………..
ñĎšøĆïÝšćÜĀøČĂñĎšîĞćÿŠÜ………………………………………
ßîĉéêĆüĂ÷ŠćÜ…………………....ìéÿĂïÙøĆĚÜìĊę……….
ìéÿĂïüĆîìĊę……………………………..ĒñŠîìĊę…...……

ÖøĆöàö.3
øšĂ÷úą
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DETERMINATION No.

WT. MOLD+COMPACTEDSOIL
gm.
WT. MOLD
gm.
WT. SOIL
gm.
WETDENSITY
gm./cc.
DRYDENSITY
gm./cc.
WATERCONTENT
CONTAINER No.
WT. CONTAINER + WETSOIL
gm.
WT. CONTAINER + DRYSOIL
gm.
WT. WATER
gm.
WT. CONTAINER
gm.
WT. DRYSOIL
gm.
WATERCONTENT
%
REMARKS:

DENSITY

3

4

5

ĂîčöĆêĉ

ñĎšêøüÝÿĂï

ñĎšìéÿĂï

ìąđïĊ÷îìéÿĂï……………………………

WATER CONTENT %

MAXIMUM DRY DENSITY = …….……..
OPT. MOISTURE CONTENT = ……………

ÖćøìéÿĂïÙüćöĒîŠîĒïïöćêøåćî
ðøĉöćêøĒïï………………….. àö.3 Std. AASHTO
îĚĞćĀîĆÖĒïï…………………... ÖÖ.
Std. Proctor

ĀîŠü÷ìĊęìĞćÖćøìéÿĂï
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DRY DENSITY gm./cc.

ēÙøÜÖćø………………………..….………………………..
………………………………....…….………………………..
ÿëćîìĊęÖŠĂÿøšćÜ………………..…………………………..
ñĎšøĆïÝšćÜĀøČĂñĎšîĞćÿŠÜ………………………………………
ßîĉéêĆüĂ÷ŠćÜ…………………...ìéÿĂïÙøĆĚÜìĊę….…….
ìéÿĂïüĆîìĊę……………………………..ĒñŠîìĊę…...……

gm./cc.
%
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):+:! :+25" /:)E!ĉ!E""2A /ĉ:):+:!
ŮĵŗŌőŎőōŌīŗŕŘŉŋŜőŗŖļōśŜů
1. ×Ăï×Šć÷
ǰ öćêøåćîîĊĚÙøĂïÙúčöëċÜüĉíĊÖćøìéÿĂïĀćÙüćöÿĆöóĆîíŤøąĀüŠćÜÙüćöĒîŠî×ĂÜéĉîǰ ÖĆïðøĉöćèîšĞćìĊęĔßšĔîÖćøïé
ĂĆéĔîĒïïìĊęÖĞćĀîé×îćéĕüšéšü÷êčšöđĀúĘÖĀîĆÖǰǰÖÖ ǰðĂîéŤ ǰøą÷ąðúŠĂ÷êčšöêÖÖøąìïÿĎÜǰǰööǰ ǰîĉĚü
üĉíĊìéÿĂïöĊǰǰüĉíĊǰêŠćÜėǰÖĆîéĆÜîĊĚ
ǰ üĉíĊ Ö.ǰĔßšĒïï×îćéđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰĒúąéĉîìĊęøŠĂîñŠćîêąĒÖøÜǰ×îćéǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰ
êćöüĉíĊóøŢĂÖđêĂøŤĒïïÿĎÜÖüŠćöćêøåćîǰ .PEJųFEǰ1SPDUPS
ǰ üĉíĊ ×.ǰĔßšĒïï×îćéđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰĒúąéĉîìĊęøŠĂîñŠćîêąĒÖøÜǰ×îćéǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰ
êćöüĉíĊĒĂÿēêǰìĊǰǰ ""4)50ǰ5ǰ ǰ
ǰ üĉíĊ Ù.ǰĔßšĒïï×îćéđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰĒúąéĉîìĊęøŠĂîñŠćîêąĒÖøÜǰ×îćéǰǰööǰ đïĂøŤǰ ǰ
êćöüĉíĊóøŢĂÖđêĂøŤĒïïÿĎÜÖüŠćöćêøåćîǰ .PEJųFEǰ1SPDUPS ǰ
ǰ üĉíĊ Ü.ǰ ĔßšĒïï×îćéđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰĒúąéĉîìĊęøŠĂîñŠćîêąĒÖøÜǰ×îćéǰǰööǰ đïĂøŤǰ ǰ
êćöüĉíĊĒĂÿēêǰìĊǰǰ ""4)50ǰ5ǰ
ǰ ÖćøĔßšüĉíĊìéÿĂïüĉíĊĔéĔĀšđðŨîĕðêćöøć÷ÖćøìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîĒïïÖŠĂÿøšćÜǰëšćĕöŠĕéšøąïčüĉíĊÖćøìéÿĂïĔĀšĔßšüĉíĊ Ö.
.
ǰ

îĉ÷ćö
ĶÙüćöĒîŠî×ĂÜéĉîķǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰÙüćöÿĆöóĆîíŤøąĀüŠćÜîšĞćĀîĆÖ×ĂÜéĉîÖĆïðøĉöćêø×ĂÜéĉî

3. đÙøČęĂÜöČĂĒúąĂčðÖøèŤ ðøąÖĂïéšü÷
3.1ǰ Ēïï .PME ǰìĞćéšü÷ēúĀąöĊúĆÖþèąìøÜÖøąïĂÖÖúüÜǰñîĆÜĒ×ĘÜĒøÜöĊǰ ǰ×îćéǰÙČĂǰ×îćéđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜ
õć÷ĔîǰǰööǰĒúąǰǰööǰöĊðúĂÖìĊęÿćöćøëëĂéĕéšÿĎÜǰǰööǰ ǰǰîĉĚü ǰđóČęĂĔĀšÿćöćøëïéĂĆééĉîĔĀšÿĎÜ
ĒúąöĊðøĉöćêøêćöêšĂÜÖćøǰĒïïĒúąðúĂÖêšĂÜ÷ċéÖĆîĕéšĂ÷ŠćÜöĆęîÙÜÖĆïåćîĒïïàċęÜÿćöćøëëĂéĕéšǰ ìĞćéšü÷üĆÿéč
ßîĉéđéĊ÷üÖĆîéĎøĎðìĊęǰ1ǰĒúąǰ
ǰ 3.1.1ǰ Ēïï×îćéđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜǰǰöö ǰîĉĚü ǰÿĎÜǰ±ǰööǰ ±ǰîĉĚü ǰöĊđÿšîñŠćî
ýĎî÷ŤÖúćÜõć÷ĔîĒïïǰ±ǰööǰ ±ǰîĉüĚ ǰēé÷öĊ×îćéÙüćöÝčǰ±ǰ
úïöǰ ±ǰúïô ǰĒúąöĊðúĂÖ×îćéđéĊ÷üÖĆîÿĎÜǰǰööǰ ǰǰîĉĚü
ǰ 3.1.ǰ Ēïï×îćéđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰÿĎÜǰ±ǰööǰ ±îĉĚü ǰöĊđÿšîñŠćî
ýĎî÷ŤÖúćÜõć÷ĔîĒïïǰ±ǰööǰ ±ǰîĉĚü ǰēé÷öĊÙüćöÝčǰ ±ǰ
úïöǰ ±ǰúïô ǰĒúąöĊðúĂÖ×îćéđéĊ÷üÖĆîÿĎÜǰǰööǰ ǰǰîĉĚü
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3. êčšö 3BNNFS ǰìĞćéšü÷ēúĀąìøÜÖøąïĂÖöĊđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜǰ±ǰööǰ ±ǰîĉĚü ǰîšĞćĀîĆÖ
øüöìĆĚÜéšćöëČĂǰ ±ǰ ÖÖǰ ±ǰ ðĂîéŤ ǰ öĊðúĂÖïĆÜÙĆïĔĀš÷ÖĕéšÿĎÜǰ ±ǰ ööǰ
±ǰîĉĚü ǰđĀîČĂøąéĆïéĉîìĊęïéĂĆéēé÷êčšöêÖúÜÖøąìïĕéšĂ÷ŠćÜĂĉÿøąǰðúĂÖïĆÜÙĆïêšĂÜöĊøĎøąïć÷ĂćÖćý
Ă÷ŠćÜîšĂ÷ǰ ǰ øĎǰ öĊ×îćéđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰ ǰ ööǰ ǰ îĉĚü ǰ ìĞćöčöÖĆîǰ ǰ ĂÜýćǰ ĒúąĀŠćÜÝćÖǰ
ðúć÷ðúĂÖìĆĚÜÿĂÜ×šćÜðøąöćèǰǰööǰ ǰîĉĚü
3.3ǰ đÙøČęĂÜéĆîêĆüĂ÷ŠćÜĂĂÖÝćÖĒïï 4BNQMF &YUSVEFS ǰðøąÖĂïéšü÷ĒöŠĒøÜǰ +BDL ǰÖšćîē÷ÖĒöŠĒøÜǰēÙøÜđĀúĘÖÝĆï
Ēïï×èąéĆîêĆüĂ÷ŠćÜĂĂÖÝćÖĒïïǰ ĔßšéĆîêĆüĂ÷ŠćÜìĊęïéĂĆéĔîĒïïĒúšüĂĂÖÝćÖĒïïǰ ĀøČĂĂćÝĔßšđÙøČęĂÜöČĂĂ÷ŠćÜ
ĂČęîǰìĊęÿćöćøë×čéĒÙąêĆüĂ÷ŠćÜéĉîĂĂÖÝćÖĒïïÖĘĕéš
3.4ǰ đÙøČęĂÜßĆęÜ #BMBODF BOE 4DBMF ǰÿćöćøëßĆęÜîšĞćĀîĆÖĕéšĂ÷ŠćÜîšĂ÷ǰǰÖÖĒúąĂŠćîúąđĂĊ÷éĕéšëċÜǰǰÖøĆöǰǰ
đÙøČęĂÜǰĒúąÿćöćøëßĆęÜîšĞćĀîĆÖĕéšĂ÷ŠćÜîšĂ÷ǰ ǰÖøĆöǰĂŠćîúąđĂĊ÷éĕéšëċÜǰǰÖøĆöǰĂĊÖǰǰđÙøČęĂÜ
3.ǰ êĎšĂï 0WFO ǰ ÿćöćøëÙüïÙčöĂčèĀõĎöĉĔĀšÙÜìĊęĕéšǰ ±ǰ ĂÜýćđàúđàĊ÷ÿǰ ±ǰ ĂÜýćôćđøîĕăêŤ ǰ ÿĞćĀøĆïǰ
ĂïéĉîßČĚîĔĀšĒĀšÜ
3.6ǰ đĀúĘÖðćééĉî 4USBJHIU &EHF ǰìĞćéšü÷đĀúĘÖßčïĒ×ĘÜǰ )BSEFOFEǰ4UFFM ǰöĊ×ĂïđøĊ÷ï÷ćüĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰǰöö
ǰîĉüĚ ǰöĊ×ĂïìĊúę ïöčöéšćîĀîċÜę ǰĂĊÖéšćîĀîċÜę đøĊ÷ïêøÜêúĂéÙüćö÷ćü×ĂÜđĀúĘÖðćééĉîǰēé÷öĊÙüćöÙúćéđÙúČĂę î
ĕöŠđÖĉîøšĂ÷úąǰǰ ǰîĉĚüêŠĂÙüćö÷ćüǰǰîĉĚü ǰĔîßŠüÜìĊęĔßšðćéĒêŠÜñĉüéĉîĔîĒïï
3.ǰ êąĒÖøÜøŠĂîéĉî 4JFWF ×îćéđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜðøąöćèǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰÿĎÜǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰöĊǰǰ×îćéǰǰ
ÙČĂǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰĒúąǰǰööǰ đïĂøŤǰ ǰ
3.8ǰ đÙøČęĂÜñÿöéĉî .JYJOH 5PPM đðŨîđÙøČęĂÜöČĂìĊęĔßšĔîÖćøÙúčÖñÿöéĉîĔĀšđ×šćÖĆîǰĕéšĒÖŠǰëćéĔÿŠéĉîǰßšĂîêĆÖéĉîǰóúĆęüǰ
đÖøĊ÷Üǰëšü÷êüÜüĆéðøĉöćêøîšĞćǰđðŨîêšîǰĀøČĂĂćÝđðŨîđÙøČęĂÜñÿöéĉîìĊęìĞćÜćîéšü÷đÙøČęĂÜÝĆÖøǰàċęÜÿćöćøëÙúčÖđÙúšć
ñÿöêĆüĂ÷ŠćÜéĉîĔĀšđ×šćÖĆïîšĞćìĊęñÿöđóĉęöúÜĕðĔîêĆüĂ÷ŠćÜéĉîìĊúąîšĂ÷ėǰĕéš
3.ǰ êúĆïïøøÝčéĉî $POUBJOFS ǰ ìĞćéšü÷ēúĀąöĊòćðŗéðŜĂÜÖĆîÙüćößČĚîøąđĀ÷ĂĂÖĕðÖŠĂîßĆęÜîšĞćĀîĆÖǰ ĀøČĂøąĀüŠćÜ
ÖćøßĆęÜîšĞćĀîĆÖđóČęĂĀćÙüćößČĚîĔîéĉî
4. ÖćøđêøĊ÷öêĆüĂ÷ŠćÜǰ
4.1ǰ ëšćêĆüĂ÷ŠćÜéĉîìĊęîĞćöćìéÿĂïßČĚîĔĀšñċęÜĔĀšĒĀšÜÝîÿćöćøëĔßšđÖøĊ÷ÜïéĔĀšøŠüîĕéšǰ ĀøČĂĔßšêĎšĂïĂïéĉîĔĀšĒĀšÜÖĘĕéšǰ
ĒêŠêšĂÜĔßšĂčèĀõĎöĉĕöŠđÖĉîǰ ǰ ĂÜýćđàúđàĊ÷ÿǰ ǰ ĂÜýćôćđøîĕăêŤ ǰ ĒúšüïéĔĀšđöĘééĉîĀúčéĂĂÖÝćÖÖĆîēé÷ĕöŠ
ìĞćĔĀšđöĘééĉîĒêÖ
4.ǰ ĔîÖøèĊìĊę×îćé×ĂÜêĆüĂ÷ŠćÜÖšĂîĔĀâŠìĊęÿčéēêÖüŠćǰ ǰ ööǰ ǰ îĉĚü ǰ øŠĂîđĂćéĉîìĊęÙšćÜïîêąĒÖøÜîĊĚĂĂÖĒúšüǰ
Ēìîéšü÷éĉîìĊęøŠĂîñŠćîêąĒÖøÜîĊĚĒúšüÙšćÜïîêąĒÖøÜ×îćéǰ ǰ ööǰ đïĂøŤǰ  ǰ ÝĞćîüîĀîĆÖđìŠćÖĆîĔÿŠúÜĒìî
ĒúšüÙúčÖđÙúšćÖĆîĔĀšìĆęüìĞćÖćøĒïŠÜÿĊęǰ 2VBSUFSJOH ǰĀøČĂĔßšđÙøČęĂÜöČĂĒïŠÜêĆüĂ÷ŠćÜǰ 4BNQMFǰ4QMJUUFS
4.3ǰ ĔîÖøèĊìĊę×îćé×ĂÜêĆüĂ÷ŠćÜÖšĂîĔĀâŠìĊęÿčéĕöŠēêÖüŠćǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰĔĀšĒïŠÜêĆüĂ÷ŠćÜêćöüĉíĊĔî×šĂǰ
4.4ǰ ĔîÖøèĊìĊęÝąìĞćÖćøìéÿĂïêćö üĉíĊ Ù. ĀøČĂ Ü. ĔĀšĔßšêĆüĂ÷ŠćÜìĊęøŠĂîñŠćîêąĒÖøÜ×îćéǰǰööǰ đïĂøŤǰ ǰđìŠćîĆĚîǰ
ÿŠüîìĊęÙšćÜïîêąĒÖøÜîĊĚĔĀšìĉĚÜĕð
4.ǰ ĔĀšđêøĊ÷öêĆüĂ÷ŠćÜĀîĆÖðøąöćèǰ ǰÖøĆöǰ ǰðĂîéŤ ǰÿĞćĀøĆïÖćøìéÿĂïǰüĉíĊ ×.ǰĒúąǰÜ.ǰêŠĂÖćøìéÿĂïǰǰ
ǰÙøĆĚÜǰĒúąĀîĆÖðøąöćèǰ ǰÖøĆöǰ ǰðĂîéŤ ǰÿĞćĀøĆïÖćøìéÿĂïǰüĉíĊ Ö. ĒúąǰÙ.ǰêŠĂÖćøìéÿĂïǰǰÙøĆĚÜǰ
ÖćøđêøĊ÷öêĆüĂ÷ŠćÜêšĂÜđêøĊ÷öĔĀšóĂìéÿĂïĕéšĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰǰÙøĆĚÜêŠĂǰǰêĆüĂ÷ŠćÜ
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. ÖćøìéÿĂï
.1 ÖćøìéÿĂïüĉíĊ Ö.
ǰ .1.1ǰ îĞćêĆüĂ÷ŠćÜéĉîìĊđę êøĊ÷ööćóøöîćšĞ ĔĀšìüĆę đóČĂę ĔĀšéîĉ ßČîĚ ēé÷đöČĂę ÙúčÖñÿöÖĆîĒúšüǰÝąöĊÙüćößČîĚ êćŠĞ ÖüŠćðøĉöćè
ÙüćößČĚîìĊęĔĀšÙüćöĒîŠîÿĎÜÿčéǰ 0QUJNVNǰ.PJTUVSFǰ$POUFOU ǰðøąöćèøšĂ÷úąǰ
ǰ .1.ǰ ĔÿŠéĉîìĊęñÿöîšĞćĒúšüǰúÜĔîĒïï×îćéđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰàċęÜöĊðúĂÖǰ $PMMBS ǰÿüöĂ÷ĎŠ
đøĊ÷ïøšĂ÷Ēúšüǰēé÷ðøąöćèüŠćđöČęĂïéĂĆéĒúšüÝąđĀúČĂéĉîÿĎÜǰǰ×ĂÜÙüćöÿĎÜ×ĂÜĒïïǰĒúšüïéĂĆéēé÷
êčšö÷ÖÿĎÜǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰÝĞćîüîǰǰÙøĆĚÜǰĔĀšìĆęüñĉü×ĂÜéĉîĔîĒïï
ǰ .1.3ǰ ìĞćêćöüĉíĊĔî×šĂǰ.1.ǰàšĞćĂĊÖǰǰÙøĆĚÜǰÝîéĉîìĊęëĎÖïéĂĆéĒîŠîĔîĒïïöĊÙüćöÿĎÜÖüŠćĒïïðøąöćèǰǰöö
ǰ .1.4ǰ ëĂéðúĂÖĂĂÖǰ ĔßšđĀúĘÖðćééĉîðćéĒêŠÜĀîšćéĉîĔîĒïïĔĀšđøĊ÷ïđìŠćÖĆïøąéĆï×Ăïïî×ĂÜĒïïǰ ëšćéĉîǰ
ÖšĂîĔĀâŠĀúčéĂĂÖĔĀšđêĉöéĉîêĆüĂ÷ŠćÜúÜĕðĒìîĒúšüïéĔĀšĒîŠîóĂÙüøÝîđøĊ÷ïĒúšüîĞćĕðßĆęÜîšĞćĀîĆÖǰ
đöČęĂĀĆÖîšĞćĀîĆÖ×ĂÜĒïïĂĂÖǰÝąĕéšîšĞćĀîĆÖ×ĂÜéĉîßČĚîǰêšĂÜĂŠćîđÙøČęĂÜßĆęÜúąđĂĊ÷éëċÜǰǰÖøĆö
ǰ .1.ǰ ĒÖąéĉîĂĂÖÝćÖĒïïǰĒúšüñŠćêćöĒîüêĆÜĚ ñŠćîÝčéýĎî÷ŤÖúćÜ×ĂÜĒìŠÜêĆüĂ÷ŠćÜéĉîǰđÖĘïéĉîÝćÖìĊñę ćŠ ðøąöćèǰ
ǰÖøĆöǰĔÿŠêúĆïïøøÝčéĉîßĆęÜîšĞćĀîĆÖìĆîìĊǰĂŠćîúąđĂĊ÷éëċÜǰǰÖøĆö
ǰ .1.6ǰ îĞćéĉîĔîêúĆïïøøÝčéĉîĕðĂïĔĀšĒĀšÜìĊęĂčèĀõĎöĉǰ ±ǰ ĂÜýćđàúđàĊ÷ÿǰ ±ǰ ĂÜýćôćđøîĕăêŤ ǰ
Ă÷ŠćÜîšĂ÷ǰǰßĆęüēöÜǰĒúšüßĆęÜĀćîšĞćĀîĆÖĂŠćîúąđĂĊ÷éëċÜǰǰÖøĆö
ǰ .1.ǰ ïééĉîêĆüĂ÷ŠćÜìĊęĒÖąĂĂÖÝćÖĒïïìĊęđĀúČĂĔĀšøŠüîĒúšüÙúčÖñÿöÖĆïéĉîĔîêĂîĒøÖĔĀšđ×šćÖĆîǰ óøöîšĞćĔĀš
ÙüćößČĚîđóĉęö×ċĚîøšĂ÷úąǰǰëċÜǰ
ǰ .1.8ǰ éĞćđîĉîÖćøêćö×šĂǰ.1.ǰëċÜǰ.1.ǰēé÷đóĉęöîšĞćìčÖÙøĆĚÜÝîÖüŠćîšĞćĀîĆÖéĉîìĊęïéĂĆéĔîĒïïúéúÜǰĀøČĂĕöŠ
đðúĊę÷îĒðúÜǰĀøČĂĂćÝúéîšĞćìĊęñÿöúÜđöČęĂóïüŠćÖćøđóĉęöîšĞćĒúšüîšĞćĀîĆÖéĉîìĊęïéĂĆéĔîĒïïÖúĆïúéúÜ
. ÖćøìéÿĂïüĉíĊ ×.ǰéĞćđîĉîüĉíĊÖćøìéÿĂïđßŠîđéĊ÷üÖĆïüĉíĊ Ö.ǰĒêŠĔßšĒïï×îćéđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰ
ïéĂĆéǰǰßĆĚîėǰúąǰǰÙøĆĚÜ
.3 ÖćøìéÿĂïüĉíĊ Ù. éĞćđîĉîüĉíĊÖćøìéÿĂïđßŠîđéĊ÷üÖĆïüĉíĊ Ö. ĒêŠĔßšêĆüĂ÷ŠćÜéĉîìĊęøŠĂîñŠćîêąĒÖøÜ×îćéǰǰööǰ
đïĂøŤǰ ǰïéĂĆéǰǰßĆĚîėǰúąǰǰÙøĆĚÜ
.4ǰ ÖćøìéÿĂïüĉíĊ Ü. éĞćđîĉîüĉíĊÖćøìéÿĂïđßŠîđéĊ÷üÖĆïüĉíĊ Ù. ĒêŠĔßšĒïï×îćéđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰ
ïéĂĆéǰǰßĆĚîėǰúąǰǰÙøĆĚÜ
6. ÖćøÙĞćîüè
6.1ǰ ÙĞćîüèĀćÙŠćÙüćößČĚîĔîéĉîđðŨîøšĂ÷úą
ǰW1
W - W
W2100
________
W
Wǰǰ 1W 2 uǰYǰ
82
ǰ
ǰ
ǰ

ǰ
ǰǰ
ǰǰ

đöČęĂǰ
ǰ
ǰ

đöČęĂ W = ÙüćößČĚîĔîéĉîđðŨîøšĂ÷úąđöČĂę đìĊ÷ïÖĆ
ïîĚĞćĀîĆÖéĉîĂïĒĀšÜ
Wǰ ǰǰ ÙüćößČĚîĔîéĉîđðŨîøšĂ÷úąđöČęĂđìĊ÷ïÖĆïîšĞćĀîĆÖéĉîĂïĒĀšÜ
W = îĚĞćĀîĆÖ×ĂÜéĉîßČĚî ĀîŠü÷đðŨîÖøĆö
W1ǰ ǰǰ1îšĞćĀîĆÖ×ĂÜéĉîßČĚîǰĀîŠü÷đðŨîÖøĆö
W = îĚĞćĀîĆÖ×ĂÜéĉîĂïĒĀšÜ ĀîŠü÷đðŨîÖøĆö
W2ǰ ǰǰ2îšĞćĀîĆÖ×ĂÜéĉîĂïĒĀšÜǰĀîŠü÷đðŨîÖøĆö
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6. ÙĞćîüèĀćÙŠćÙüćöĒîŠîßČĚî 8&5 %&/4*5:
ǰ A
A __ǰ
aJwǰǰ
V V ǰ
 ü÷đðŨîÖøĆöêŠĂúĎÖïćýÖŤđàîêĉđöêø
đöČęĂ J = ÙüćöĒîŠîßČĚî×ĂÜéĉî ĀîŠ
đöČęĂǰǰ aw ǰw ÙüćöĒîŠîßČĚî×ĂÜéĉîǰĀîŠü÷đðŨîǰÖøĆöêŠĂúĎÖïćýÖŤđàîêĉđöêø
îĚĞćÖĀîĆéĉîÖßČéĉĚîîìĊßČęïĚîéĂĆ
ìĊęïééĂĆ
éĔîĒïï üĀîŠ
ǰ
Aǰ Aǰǰ îšĞćĀîĆ
ĔîĒïïǰĀîŠ
÷đðŨü÷đðŨ
îÖøĆîöÖøĆ
ǰö
 ðøĉöćêø×ĂÜĒïï àċęÜđìŠćÖĆïðøĉöćêø×ĂÜéĉîßČĚîìĊęïéĂĆéĔîĒïï
ǰ
Vǰ Vǰǰ ðøĉöćêø×ĂÜĒïïǰàċęÜđìŠćÖĆïðøĉöćêø×ĂÜéĉîßČĚîìĊęïéĂĆéĔîĒïïǰ
ĀîŠü÷đðŨîúĎÖïćýÖŤđàîêĉđöêø
ǰ
ǰ ǰ ĀîŠü÷đðŨîúĎÖïćýÖŤđàîêĉđöêø
w

ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

ǰ
ǰǰ
ǰǰ
ǰ

6.3 ÙĞćîüèĀćÙŠćÙüćöĒîŠîĒĀšÜ %3: %&/4*5:
Jw
w___ǰ
J dadǰǰa__ǰ

ǰ
ǰ
ǰ

ǰ
ǰǰ
ǰǰ

WW_ǰǰǰ ǰǰ
ǰ1 ǰ__ǰ
 100
đöČęĂǰ đöČęĂ ad Jǰǰ
ÙüćöĒîŠ
îĒĀšîÜĒĀš
×ĂÜéĉ
îǰĀîŠ
÷đðŨü÷đðŨ
îÖøĆîöÖøĆ
êŠĂöúĎêŠÖĂïćýÖŤ
đàîêĉđàîêĉ
đöêøđöêø
= ÙüćöĒîŠ
Ü×ĂÜéĉ
î üĀîŠ
úĎÖïćýÖŤ
d
aw Jǰ ÙüćöĒîŠ
ǰ
îßČĚî×ĂÜéĉîǰĀîŠü÷đðŨîÖøĆöêŠĂúĎÖïćýÖŤđàîêĉđöêø
w = ÙüćöĒîŠîßČĚî×ĂÜéĉî ĀîŠü÷đðŨîÖøĆöêŠĂúĎÖïćýÖŤđàîêĉđöêø
ǰ
Wǰ Wǰǰ ÙüćößČ
ĚîĔîéĉ
îđðŨîîđðŨøšĂî÷úąđöČ
ęĂđìĊĂę ÷đìĊ
ïÖĆ÷ïïÖĆ
îšĞćïĀîĆ
éĉîÖĂïĒĀš
Ü Ü
= ÙüćößČ
ĚîĔîéĉ
øšĂ÷úąđöČ
îĚĞćÖĀîĆ
éĉîĂïĒĀš

. Öćøøć÷Üćîñú
.1ǰ îĞćÙŠćÙüćößČĚîĔîéĉîǰ W ǰ ĒúąÙŠćÙüćöĒîŠîĒĀšÜ×ĂÜéĉîǰ
ĔîĒêŠúąÙøĆĚÜ×ĂÜÖćøìéÿĂïöćÖĞćĀîéÝčéúÜǰ
ĔîÖøąéćþÖøćôēé÷ĔĀšÙŠćÙüćößČĚîĔîéĉîĂ÷ĎŠĔîĒÖîîĂîĒúąÙŠćÙüćöĒîŠîĒĀšÜ×ĂÜéĉîĂ÷ĎŠĔîĒÖîêĆĚÜ
.ǰ đ×Ċ÷îđÿšîÖøćôĔĀšñŠćîÝčéìĊęÖĞćĀîéĕüšǰĀøČĂĔÖúšđÙĊ÷ÜĔĀšöćÖìĊęÿčéǰÝąĕéšđÿšîÖøćôúĆÖþèąđðŨîđÿšîēÙšÜǰøĎðøąÛĆÜÙüŠĞćǰ
1BSBCPMBǰ $VSWF ǰ ÝčéÿĎÜìĊęÿčé×ĂÜđÿšîēÙšÜÙČĂÙŠćÙüćöĒîŠîĒĀšÜÿĎÜÿčéǰ .BYJNVNǰ %SZǰ %FOTJUZ ǰ ×ĂÜéĉîîĆĚîǰ
êćöÖøøöüĉíĊïéĂĆéìĊęĔßšìéÿĂïîĊĚ
.3ǰ ìĊÝę éč ÙŠćÙüćöĒîŠîĒĀšÜÿĎÜÿčé×ĂÜéĉîǰđöČĂę úćÖđÿšîêøÜ×îćîÖĆïĒÖîêĆÜĚ úÜöćêĆéĒÖîîĂîǰÝąĕéšÙćŠ ÙüćößČîĚ ìĊìę ćĞ ĔĀš
éĉîïéĂĆéĕéšĒîŠîÿĎÜÿčé
.4ǰ ĔĀšøć÷ÜćîÙŠćÙüćöĒîŠîĒĀšÜÿĎÜÿčéǰĀîŠü÷đðŨîÖøĆöêŠĂúĎÖïćýÖŤđàîêĉđöêøǰĒúąÙŠćÙüćößČîĚ ìĊìę ćĞ ĔĀšéîĉ ïéĂĆéĕéšĒîŠî
ÿĎÜÿčéǰ 0.$ ǰđðŨîøšĂ÷úą
.ǰ ĔĀšøć÷ÜćîñúêćöĒïïôĂøŤöìĊęǰ ïôö÷ñǰ ıǰ öćêøåćîÖćøìéÿĂïÙüćöĒîŠîǰ ĒïïÿĎÜÖüŠćöćêøåćî
.PEJųFEǰ$PNQBDUJPOǰ5FTU
8. ×šĂÙüøøąüĆÜ
8.1ǰ ÖćøðøąöćèðøĉöćèîšĞćìĊęĔßšñÿöéĉîìĊęđÖćąêĉéÖĆîđðŨîÖšĂîǰ $PIFTJWFǰ4PJM ǰÙüøđñČęĂĔĀšêŠĞćĒúąÿĎÜÖüŠćÝĞćîüîîšĞć
ìĊęìĞćĔĀšĕéšÙŠćÙüćößČĚîìĊęìĞćĔĀšéĉîïéĂĆéĕéšĒîŠîÿĎÜÿčéǰ 0.$ ǰéĉîóüÖéĉîìøć÷ǰ $PIFTJPOMFTTǰ4PJM ǰÙüøñÿöîšĞć
êĆĚÜĒêŠîšĂ÷ìĊęÿčéǰÙČĂđøĉęöÝćÖéĉîñċęÜĒĀšÜÝîÖøąìĆęÜöćÖìĊęÿčéđìŠćìĊęÝąìĞćĕéš
8.ǰ ĔîÖćøïéĂĆééĉîĔĀšüćÜĒïïïîóČĚîìĊęöĆęîÙÜĒ×ĘÜĒøÜǰøćïđøĊ÷ïǰ×èąìĞćÖćøïéĂĆéĒïïêšĂÜĕöŠÖøąéĂîĕðöć
8.3ǰ ÙüøđêøĊ÷öêĆüĂ÷ŠćÜĔĀšđóĊ÷ÜóĂǰēé÷ĔĀšöĊêĆüĂ÷ŠćÜìéÿĂïìćÜéšćîĒĀšÜÖüŠćǰ %SZǰ4JEF ǰÙüćößČĚîìĊęìĞćĔĀšéĉîïéĂĆé
ĕéšĒîŠîÿĎÜÿčéǰ 0.$ ǰĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰǰêĆüĂ÷ŠćÜǰĒúąĔĀšöĊêĆüĂ÷ŠćÜìéÿĂïóĂìéÿĂïìćÜéšćîßČĚîÖüŠćǰ 8FUǰ4JEF ǰ
ÙüćößČĚîìĊęìĞćĔĀšéĉîïéĂĆéĕéšĒîŠîÿĎÜÿčéǰ 0.$ ǰǰêĆüĂ÷ŠćÜ
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ภาคผนวก มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง ผ-79
8.4ǰ éĉîßîĉéìĊęöĊðøĉöćèéĉîđĀîĊ÷üöćÖǰ )FBWZǰ $MBZ ǰ ĀúĆÜÝćÖñċęÜĔĀšĒĀšÜĒúšüĔĀšïééšü÷ÙšĂî÷ćÜǰ ĀøČĂĔßšđÙøČęĂÜïéǰ
ÝîĕéšêĆüĂ÷ŠćÜìĊęÿćöćøëøŠĂîñŠćîêąĒÖøÜ×îćéǰǰööǰ đïĂøŤǰ ǰöćÖìĊęÿčéđìŠćìĊęÝąìĞćĕéš
8.ǰ ðøĉöćêø×ĂÜĒïïǰĔĀšìĞćÖćøüĆéĒúąÙĞćîüèǰđóČęĂĔĀšĕéšðøĉöćêøìĊęĒìšÝøĉÜ×ĂÜĒêŠúąĒïïǰĀšćöĔßšðøĉöćêøìĊęĒÿéÜĕüšǰ
ēé÷ðøąöćèĔîøĎð
8.6ǰ ĒïïìĊęĔßšÜćîĒúšüǰêšĂÜÙúćéđÙúČęĂîĕöŠđÖĉîøšĂ÷úąǰǰ×ĂÜÙüćöÙúćéđÙúČęĂîìĊę÷ĂöĔĀš
. đĂÖÿćøĂšćÜĂĉÜ
.1ǰ öćêøåćîÖøöē÷íćíĉÖćøǰö÷í ì ǰǰǰüĉíĊÖćøìéÿĂïÙüćöĒîŠîǰĒïïÿĎÜÖüŠćöćêøåćîǰ .PEJųFEǰ
$PNQBDUJPOǰ5FTU
.ǰ öćêøåćîÖøöìćÜĀúüÜǰìúìǰǰüĉíĊÖćøìéúĂÜǰ$PNQBDUJPOǰ5FTUǰĒïïÿĎÜÖüŠćöćêøåćî
.3ǰ 4UBOEBSEǰ.FUIPEǰPGǰ5FTUǰGPSǰ5IFǰ.PJTUVSFı%FOTJUZǰ3FMBUJPOTǰPGǰ4PJMǰ6TJOHǰ"ǰǰMCǰǰ ǰLH ǰ
3BNNFSǰ"OEǰ"ǰǰJOǰ ǰNN ǰ%SPQǰ""4)50ǰ%FTJHOBUJPOǰ5ǰ
.4ǰ 5IFǰ "NFSJDBOǰ 4PDJFUZǰ GPSǰ 5FTUJOHǰ BOEǰ .BUFSJBMT ǰ "45.ǰ 4UBOEBSET ǰ "45.ǰ %ǰ ǰ ǰ ǰ 5FTUǰǰ
.FUIPEǰGPSǰ-BCPSBUPSZǰ$PNQBDUJPOǰ$IBSBDUFSJTUJDTǰPGǰ4PJMǰ6TJOHǰ.PEJųFEǰ&GGPSUǰ  ǰGUMCGGUǰ
PSǰ ǰL/NN
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øĎðìĊę  Ēïï (Mold) ×îćéđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜ  îĉĚü

øĎðìĊę  Ēïï (Mold) ×îćéđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜ  îĉĚü
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êúĆïïøøÝčĀöć÷đú×
îîêúĆï éĉîßČĚî
îîêúĆï éĉîĂïĒĀšÜ
îîîĚĞć
îîêúĆï
îîéĉîĂïĒĀšÜ
ÙüćößČĚîĔîéĉî
Āöć÷đĀêč

ÙøĆĚÜìĊę
îîĒïï éĉîìĊęëĎÖïéĂĆé
îîĒïï
îîéĉîìĊęëĎÖïéĂĆé
ÙüćöĒîŠîßČĚî
ÙüćöĒîŠîĒĀšÜ
3

ÖøĆö
ÖøĆö
ÖøĆö
ÖøĆö
ÖøĆö
øšĂ÷úą

3

ÖøĆö
ÖøĆö
ÖøĆö
ÖøĆöàö3
ÖøĆöàö
ðøĉöćèÙüćößČĚî

ÙüćöĒîŠî
1
2

ñĎšìéÿĂï

ìąđïĊ÷îìéÿĂï……………………………

3

4

5

ðøĉöćèÙüćößČĚîđðŨîøšĂ÷úą

ÙüćöĒîŠîĒĀšÜÿĎÜÿčé ……………………………
ÙüćößČĚîìĊęÙüćöĒîŠîÿĎÜÿčé ……………………

ÖćøìéÿĂïÙüćöĒîŠîĒïïÿĎÜÖüŠćöćêøåćî
ñĎšêøüÝÿĂï
ðøĉöćêøĒïï………………….. àö.3
Mod. AASHTO
îĚĞćĀîĆÖĒïï…………………... ÖÖ.
Mod. Proctor
ĂîčöĆêĉ

(ĀîŠü÷ìĊęìĞćÖćøìéÿĂï)

ïô.ö÷ñ.  - 57

ÙüćöĒîŠîĒĀšÜ ÖøĆöàö.3)

ēÙøÜÖćø……………………………………....……………..
………………………………………………...…...…………..
ÿëćîìĊęÖŠĂÿøšćÜ…………………………………..………..
ñĎšøĆïÝšćÜĀøČĂñĎšîĞćÿŠÜ…………………………….…………
ßîĉéêĆüĂ÷ŠćÜ…………………... ìéÿĂïÙøĆĚÜìĊę….….
ìéÿĂïüĆîìĊę……………………………..ĒñŠîìĊę…...……

ÖøĆöàö.3)
øšĂ÷úą)
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WT. CONTAINER + DRY SOIL
WT. WATER
WT. CONTAINER
WT. DRY SOIL
WATER CONTENT
REMARKS:

CONTAINER No.
WT. CONTAINER + WET SOIL
gm.
gm.
gm.
%

gm.
gm.

DETERMINATION No.
WT. MOLD+COMPACTED SOIL
gm.
WT. MOLD
gm.
WT. SOIL
gm.
WET DENSITY
gm./cc.
DRY DENSITY
gm./cc.

2

WATER CONTENT

1

DENSITY

ñĎšìéÿĂï

ìąđïĊ÷îìéÿĂï……………………………

3

4

5

WATER CONTENT %

MAXIMUM DRY DENSITY = ……….…..
OPT. MOISTURE CONTENT = ……………

ÖćøìéÿĂïÙüćöĒîŠîĒïïÿĎÜÖüŠćöćêøåćî
ñĎšêøüÝÿĂï
ðøĉöćêøĒïï………………….. àö.3
Mod. AASHTO
îĚĞćĀîĆÖĒïï…………………... ÖÖ.
Mod. Proctor
ĂîčöĆêĉ

(ĀîŠü÷ìĊęìĞćÖćøìéÿĂï)

ïô.ö÷ñ. 2202 - 57

DRY DENSITY gm./cc.

ēÙøÜÖćø…………………………......………………………..
………………………………........……………………………..
ÿëćîìĊęÖŠĂÿøšćÜ……………………....……………………..
ñĎšøĆïÝšćÜĀøČĂñĎšîĞćÿŠÜ…………………..……………………
ßîĉéêĆüĂ÷ŠćÜ……………..……...ìéÿĂïÙøĆĚÜìĊę……….
ìéÿĂïüĆîìĊę……………………………..ĒñŠîìĊę….......…

gm./cc.
%
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1. ×Ăï×Šć÷
ǰ öćêøåćîîĊĚÙøĂïÙúčöëċÜüĉíĊÖćøìéÿĂïĀćÙŠćđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÙŠćÙüćöÿćöćøëĔîÖćøøĆïîšĞćĀîĆÖǰ #FBSJOHǰ 7BMVF ǰ
ÖĆïüĆÿéčĀĉîöćêøåćîđóČęĂìéÿĂïüĆÿéčöüúøüöéĉîǰ 4PJMǰ"HHSFHBUF ǰĀĉîÙúčÖĀøČĂüĆÿéčĂČęîĔéǰđöČęĂìĞćÖćøïéĂĆéüĆÿéčîĆĚî
ēé÷ĔßšêčšöïéĂĆéĔîĒïïǰ .PME ǰđöČęĂöĊÙüćößČĚîìĊęÙüćöĒîŠîĒĀšÜÿĎÜÿčéǰ 0QUJNVNǰ.PJTUVSFǰ$POUFOU ǰĀøČĂðøĉöćè
ĂČęîĔéǰ đóČęĂîĞćöćĔßšĂĂÖĒïïēÙøÜÿøšćÜ×ĂÜëîîǰ ĒúąđóČęĂĔßšÙüïÙčöÜćîǰ đöČęĂïéĂĆéĔĀšĕéšÙüćöĒîŠîĒúąÙüćößČĚîêćö
êšĂÜÖćø
ǰ ÖćøìéÿĂïǰàĊïĊĂćøŤǰĂćÝìĞćĕéšǰǰüĉíĊǰÙČĂ
ǰ üĉíĊ Ö.ǰÖćøìéÿĂïĒïïĒßŠîšĞćǰ 4PBLFE ǰ
ǰ üĉíĊ ×.ǰÖćøìéÿĂïĒïïĕöŠĒßŠîšĞćǰ 6OTPBLFE ǰ
ǰ ëšćĕöŠøąïčüĉíĊĔéĔĀšĔßšüĉíĊ Ö.
. îĉ÷ćö
Ķöüúøüöéĉî ĀĉîÙúčÖ ĀøČĂüĆÿéčĂČęîĔéķǰ Āöć÷ëċÜǰ üĆÿéčêĆüĂ÷ŠćÜìĊęĔßšĔîÖćøìéÿĂïìĊęöĊ×îćéđöĘéđúĘÖÖüŠćǰ ǰǰ
öĉúúĉđöêø
ĶüĆ ÿ éč Āĉ î öćêøåćîķǰ Āöć÷ëċ Ü ǰ üĆ ÿ éč Āĉ î Ùúč Ö ïéĂĆ é ĒîŠ î ìĊę îĞ ć öćìéÿĂïĀćÖĞ ć úĆ Ü øĆ ï îšĞ ć ĀîĆ Ö ǰ đóČę Ă ÖĞ ć ĀîéđðŨ îǰ
ÙŠćĀîŠü÷îšĞćĀîĆÖöćêøåćîǰÿĞćĀøĆïđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÙŠćÙüćöÿćöćøëĔîÖćøøĆïîšĞćĀîĆÖ
3. öćêøåćîĂšćÜëċÜ
3.1ǰ öćêøåćîÖøöē÷íćíĉÖćøĒúąñĆÜđöČĂÜǰ ö÷ñǰ ǰ ıǰ ǰ öćêøåćîÖćøìéÿĂïÙüćöĒîŠîĒïïöćêøåćîǰǰ
4UBOEBSEǰ$PNQBDUJPOǰ5FTU
3.ǰ öćêøåćîÖøöē÷íćíĉÖćøĒúąñĆÜđöČĂÜǰö÷ñǰǰıǰǰöćêøåćîÖćøìéÿĂïÙüćöĒîŠîĒïïÿĎÜÖüŠćöćêøåćîǰ
.PEJųFEǰ$PNQBDUJPOǰ5FTU
4. đÙøČęĂÜöČĂĒúąĂčðÖøèŤǰðøąÖĂïéšü÷
4.1ǰ -PBEJOHǰ%FWJDFǰĒïïǰ)ZESBVMJDǰ+BDLǰĀøČĂǰ4DSFXǰ+BDLǰöĊĂčðÖøèŤüĆéĒøÜĕéšĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰ ǰÖĉēúÖøĆöǰ
ðøąöćèǰ ǰðĂîéŤ ǰ
4.ǰ ĒïïǰÿĞćĀøĆïđêøĊ÷öêĆüĂ÷ŠćÜ×îćéđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜõć÷Ĕîǰ±ǰööǰ ±ǰîĉĚü ǰÿĎÜǰ±ǰööǰ
±ǰ îĉĚü ǰ óøšĂöðúĂÖǰ $PMMBS ǰ ÿĎÜēé÷ðøąöćèǰ ǰ ööǰ ǰ îĉĚü ǰ ĒúąåćîĒïïǰ #BTFǰ 1MBUF ǰ
ÿĞćĀøĆï÷ċéĒïïĒúąðúĂÖ
4.3ǰ ĒìŠÜēúĀąøĂÜǰ 4QBDFSǰ%JTD ǰöĊđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜǰǰ ǰǰîĉĚü ǰöĊÙüćöÿĎÜ×îćéêŠćÜė
4.4ǰ êčšöǰĀîĆÖǰ ÖøĆöǰ ǰðĂîéŤ ǰĒúąǰ ǰÖøĆöǰ ǰðĂîéŤ
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4.ǰ đÙøČęĂÜüĆéÖćøóĂÜêĆüǰðøąÖĂïéšü÷
ǰ ǰ ĒñŠîüĆéÖćøóĂÜêĆüǰ 4XFMMǰ1MBUFǰ
ǰ ǰ ÿćö×ćǰ 5SJQPE ǰÿĞćĀøĆïêĉéöćêøüĆéǰ %JBMǰ(BVHF ǰüĆéĕéšǰǰööǰàċęÜüĆéĕéšúąđĂĊ÷éǰǰööǰđóČęĂüĆéĂĆêøćǰ
ǰ ÖćøóĂÜêĆü×ĂÜéĉîđöČęĂĒßŠîšĞćǰ
4.6ǰ ēúĀąëŠüÜîšĞćĀîĆÖǰ 4VSDIBSHFǰ8FJHIU ǰđðŨîđĀúĘÖìøÜÖøąïĂÖĒïîđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜǰǰööǰ ǰǰîĉĚü ǰ
öĊøĎÖúüÜǰđóČęĂĔĀšìŠĂîÖéǰ 1JTUPO ǰúĂéĕðĕéšǰĀîĆÖĒñŠîúąǰ ǰÖøĆöǰ ǰðĂîéŤ
4.ǰ ìŠĂîÖéǰìĞćéšü÷ēúĀąìøÜÖøąïĂÖǰöĊđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰöĊđîČĚĂìĊęĀîšćêĆéǰ ǰêøööǰ
ǰêøîĉĚü ǰ÷ćüĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰǰööǰ ǰîĉĚü
4.8ǰ đÙøČęĂÜéĆîêĆüĂ÷ŠćÜǰđðŨîđÙøČęĂÜéĆîéĉîĂĂÖÝćÖĒïïõć÷ĀúĆÜǰđöČęĂìéÿĂïđÿøĘÝĒúšü
4.ǰ đÙøČęĂÜßĆęÜĒïïïćúŢćîàŤǰ #BMBODF ǰöĊ×ĊéÙüćöÿćöćøëßĆęÜĕéšĂ÷ŠćÜîšĂ÷ǰǰÖÖǰßĆęÜĕéšúąđĂĊ÷éëċÜǰǰÖĉēúÖøĆö
4.1ǰđÙøČęĂÜßĆęÜĒïïÿđÖúǰ 4DBMF ǰĀøČĂĒïïïćúŢćîàŤǰöĊ×ĊéÙüćöÿćöćøëßĆęÜĕéšĂ÷ŠćÜîšĂ÷ǰ ǰÖøĆöǰßĆęÜĕéšǰúąđĂĊ÷éëċÜǰ
ǰÖøĆö
4.11ǰêĎšĂïǰ 0WFO ǰêšĂÜÿćöćøëÙüïÙčöĂčèĀõĎöĉĕéšÙÜìĊęĕéšìĊęǰ±ǰĂÜýćđàúđàĊ÷ÿ
4.1ǰđĀúĘÖðćéǰöĊÙüćö÷ćüĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰǰööǰĒúąĕöŠ÷ćüđÖĉîĕðĀîćðøąöćèǰǰöö ǰîĉĚü
4.13ǰđÙøČęĂÜöČĂĒïŠÜêĆüĂ÷ŠćÜ
4.14ǰêąĒÖøÜøŠĂîéĉîǰ×îćéđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰÿĎÜǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰöĊ×îćéǰéĆÜîĊĚǰ
ǰ ǰ×îćéǰǰööǰ ǰîĉĚü
ǰ ǰ×îćéǰǰööǰ đïĂøŤǰ
4.1 đÙøČęĂÜñÿöǰđðŨîđÙøČęĂÜöČĂÝĞćđðŨîêŠćÜėǰìĊęĔßšñÿöêĆüĂ÷ŠćÜÖĆïîšĞćǰđßŠîǰëćéǰßšĂîǰóúĆęüǰđÖøĊ÷ÜǰÙšĂî÷ćÜǰëšü÷êüÜüĆé
ðøĉöćêøîšĞć
4.16ǰêúĆïïøøÝčéĉîǰÿĞćĀøĆïĔÿŠêĆüĂ÷ŠćÜéĉîđóČęĂĂïĀćÝĞćîüîîšĞćĔîéĉî
4.1ǰîćŲĉÖćÝĆïđüúć
4.18ǰüĆÿéčìĊęĔßšðøąÖĂïÖćøìéÿĂïǰÖøąéćþÖøĂÜĂ÷ŠćÜĀ÷ćï×îćéđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜǰǰööǰ ǰîĉĚü
. ÖćøđêøĊ÷öêĆüĂ÷ŠćÜǰêĆüĂ÷ŠćÜĕéšĒÖŠǰéĉîǰĀĉîÙúčÖǰĀøČĂüĆÿéčöüúøüöéĉîĀøČĂüĆÿéčĂČęîĔéìĊęêšĂÜÖćøìéÿĂïǰĔĀšđêøĊ÷öǰ
ǰ êĆüĂ÷ŠćÜǰéĆÜîĊĚ
.1ǰ üĆÿéčêüĆ Ă÷ŠćÜǰÖŠĂîÝąîĞćöćìéÿĂïÝąêšĂÜðúŠĂ÷ìĉÜĚ ĔĀšĒĀšÜǰ "JSǰ%SZ ǰĔîĀšĂÜðäĉïêĆ Öĉ ćøǰìĞćÖćøĒïŠÜÿĊǰę 2VBSUFSJOH ǰ
ĒúšüøŠĂîñŠćîêąĒÖøÜđïĂøŤǰǰîĉüĚ ǰÿŠüîìĊÙę ćš ÜïîêąĒÖøÜđïĂøŤǰǰîĉüĚ ĔĀšìÜĉĚ ĕðĒúąßéđß÷éšü÷éĉîìĊñę ćŠ îêąĒÖøÜ
đïĂøŤǰîĉĚüǰĒêŠÙšćÜïîêąĒÖøÜđïĂøŤǰǰéšü÷ÝĞćîüîîšĞćĀîĆÖđìŠćÖĆî
.ǰ ĀćðøĉöćèÙüćößČĚîìĊęÙüćöĒîŠîÿĎÜÿčéǰ ēé÷üĉíĊÖćøìéÿĂïÙüćöĒîŠîÿĎÜÿčéêćöǰ ö÷ñǰ ǰ ǰ ǰ öćêøåćîǰ
ÖćøìéÿĂïÙüćöĒîŠîĒïïöćêøåćîǰ 4UBOEBSEǰ $PNQBDUJPOǰ 5FTU ǰ ĀøČĂǰ ö÷ñǰ ǰ ǰ ǰ öćêøåćîǰ
ÖćøìéÿĂïÙüćöĒîŠîĒïïÿĎÜÖüŠćöćêøåćîǰ .PEJųFEǰ$PNQBDUJPOǰ5FTU
.3ǰ ßĆęÜêĆüĂ÷ŠćÜìĊęđêøĊ÷öĕüšÝćÖ×šĂǰ.1ǰðøąöćèǰ ǰÖøĆöǰÿĞćĀøĆïÖćøìéÿĂïǰǰêĆüĂ÷ŠćÜ
.4ǰ ðøĉöćèêĆüĂ÷ŠćÜêćö×šĂǰ.3ǰĔĀšđêøĊ÷öĕüšǰǰêĆüĂ÷ŠćÜǰĔîÖćøìéÿĂïĒêŠúąÙøĆĚÜ
6. ÖćøìéÿĂïǰ
ǰ ÿĞćĀøĆïêĆüĂ÷ŠćÜéĉîìĊęĕöŠêšĂÜöĊÖćøĒßŠîšĞćǰ 6OTPBLFEǰ$#3ǰ5FTU
6.1ǰ ßĆęÜéĉîìĊęđêøĊ÷öĕüšðøąöćèǰǰÖÖǰ ǰðĂîéŤ ǰĒúąîĞćéĉîêĆüĂ÷ŠćÜðøąöćèǰǰÖøĆöǰđóČęĂîĞćĕðĀćÙüćößČĚîĔîéĉî
êĆüĂ÷ŠćÜǰ *OJUJBMǰ8BUFSǰ$POUFOU
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6.ǰ đêøĊ÷öĒïïĕüšǰǰßčéǰßĆęÜĀćîĞĚćĀîĆÖĒïïǰ ĕöŠøüöåćîĒïï
6.3ǰ đêĉöîĞĚćđ×šćĕðĔîêĆüĂ÷ŠćÜìĊęđêøĊ÷öĕüšǰ ÝîĕéšðøĉöćèîĞĚćĔîéĉîìĊęÙüćöĒîŠîÿĎÜÿčéêćöǰö÷ñǰǰıǰǰöćêøåćî
ÖćøìéÿĂïÙüćöĒîŠîĒïïöćêøåćîǰ 4UBOEBSEǰ$PNQBDUJPOǰ5FTU ǰĀøČĂêćöǰö÷ñǰǰıǰǰöćêøåćî
ÖćøìéÿĂïÙüćöĒîŠîĒïïÿĎÜÖüŠćöćêøåćîǰ .PEJųFEǰ $PNQBDUJPOǰ 5FTU ǰ ĒúšüÙúčÖđÙúšćêĆüĂ÷ŠćÜǰ
Ýîđ×šćÖĆîéĊ
6.4ǰ ðøąÖĂïĒïïđ×šćÖĆïåćîĒïïĒúąĒìŠÜēúĀąøĂÜǰ ĔßšÖøąéćþÖøĂÜðĎìĆïïîĒìŠÜēúĀąøĂÜǰ đóČęĂðŜĂÜÖĆîĕöŠĔĀšđÖćą
êĉéÖĆïĒñŠîđĀúĘÖ
6.ǰ ÖøąìčšÜéĉîĂĆéĒîŠîĔîĒïïǰÝĞćîüîǰǰßĆĚîǰĀøČĂǰǰßĆĚîǰêćöüĉíĊÖćøìéÿĂïÙüćöĒîŠîìĊęðøĉöćèÙüćößČĚîìĊęÙüćöĒîŠî
ĒĀšÜÿĎÜÿčéêćöǰö÷ñǰǰıǰǰöćêøåćîÖćøìéÿĂïÙüćöĒîŠîĒïïöćêøåćîǰ 4UBOEBSEǰ$PNQBDUJPOǰ
5FTU ǰ ĀøČĂêćöǰ ö÷ñǰ ǰ ıǰ ǰ öćêøåćîÖćøìéÿĂïÙüćöĒîŠîĒïïÿĎÜÖüŠćöćêøåćîǰ .PEJųFEǰǰ
$PNQBDUJPOǰ5FTU ǰ đêøĊ÷öêĆüĂ÷ŠćÜéĉîǰǰêĆüĂ÷ŠćÜǰēé÷ìĞćÖćøïéĂĆéĒêŠúąßĆîĚ éšü÷êčöš ǰÝĞćîüîǰǰÙøĆÜĚ êŠĂßĆîĚ ǰÿĞćĀøĆïǰ
êĆüĂ÷ŠćÜìĊęǰ ǰÝĞćîüîǰǰÙøĆĚÜêŠĂßĆĚîǰÿĞćĀøĆïêĆüĂ÷ŠćÜìĊęǰǰĒúąÝĞćîüîǰǰÙøĆĚÜêŠĂßĆĚîÿĞćĀøĆïêĆüĂ÷ŠćÜìĊęǰ
6.6ǰ ĀúĆÜÝćÖïéĂĆéÝîÙøïÝĞćîüîßĆîĚ ǰĒúąÝĞćîüîÙøĆÜĚ ĒúšüǰëĂéðúĂÖĂĂÖǰĔßšđĀúĘÖðćéðćééĉîÿŠüîìĊÿę ÜĎ đÖĉî×ĂïĒïïǰ
óøšĂöÖĆïàŠĂöĒêŠÜñĉüïî×ĂÜéĉîêĆüĂ÷ŠćÜĔĀšđøĊ÷ïđÿöĂÖĆïðćÖĒïï
6.ǰ ëĂéåćîĒïïĒúąĒìŠÜēúĀąøĂÜĂĂÖǰ îĞćĒïïĒúąéĉîĕðßĆęÜĀćîšĞćĀîĆÖǰ đóČęĂÝąîĞćĕðĀćÙüćöĒîŠîßČĚîǰ 8FUǰǰ
%FOTJUZ
6.8ǰ đĂćÖøąéćþÖøĂÜüćÜïîåćîĒïïǰ đóČęĂðŜĂÜÖĆîĕöŠĔĀšéĉîđÖćąĒïïǰ êĉéĒñŠîđĀúĘÖðøąÖĂïĒïïìĊęöĊéĉîĂĆéĒîŠîîĊĚǰ
đ×šćÖĆïåćîĒïïǰ ēé÷ĔĀšðćÖĒïïéšćîìĊęöĊéĉîđÿöĂðćÖüćÜïîåćîĒïïǰ ĒúąÿŠüîìĊęöĊßŠĂÜüŠćÜĂ÷ĎŠéšćîïîǰ ÿĞćĀøĆï
ÖćøìéÿĂïĒïïĕöŠĒßŠîšĞćǰĔĀšìéÿĂïêćöǰ×šĂǰ6.ǰëċÜǰ6.1
6.ǰ üćÜĒñŠîđĀúĘÖëŠüÜîšĞćĀîĆÖǰ 4VSDIBSHF ǰÝĞćîüîǰǰßĉĚîǰÿĞćĀøĆïüĆÿéčóČĚîìćÜ ǰüĆÿéčøĂÜóČĚîìćÜ ǰüĆÿéčÙĆéđúČĂÖǰĒúą
ÝĞćîüîǰǰßĉĚîǰÿĞćĀøĆïüĆÿéčÙĆîìćÜìĆïïîéĉîêĆüĂ÷ŠćÜĔîĒïï
6.1ǰîĞćĒïïđ×šćđÙøČęĂÜÖéìéÿĂïǰ àċęÜöĊìŠĂîÖé×îćéóČĚîìĊęĀîšćêĆéǰ  ǰ êøööǰ ǰ êøîĉĚü ǰ ðøąÖĂïêĉéĂ÷ĎŠǰ
ÝĆéĔĀšñĉüĀîšć×ĂÜéĉîĔîĒïïǰ ĒêąÿĆöñĆÿÖĆïìŠĂîÖééĆÜÖúŠćüǰ ÝĆéđ×Ęö×ĂÜöćêøüĆéǰ ìĊęÝąĔßšüĆéÙŠćÖćøÝöêĆüǰ
1FOFUSBUJPO ǰĔĀšĂ÷ĎŠìĊęÝčéýĎî÷Ť
6.11ǰÖéìŠĂîÖéĔîĂĆêøćǰǰîĉĚüêŠĂîćìĊǰ óøšĂöÖĆïĂŠćîÙŠćîšĞćĀîĆÖìĊęêøÜÖĆïÙŠćÖćøÝöêĆüǰ ǰ ǰ ǰ ǰ
 ǰ ǰ ǰ ǰ ǰ ǰ ǰ ǰ ǰǰĒúąǰǰîĉĚü
6.1ǰđÿøĘÝĒúšüëĂéĒïïĂĂÖÝćÖđÙøČęĂÜÖéìéÿĂïǰđÖĘïêĆüĂ÷ŠćÜéĉîêøÜÖúćÜêćöĒîüêĆĚÜðøąöćèǰǰÖøĆöǰÿĞćĀøĆï
×îćéđöĘéĔĀâŠÿčéǰǰööĀøČĂðøąöćèǰǰÖøĆöǰÿĞćĀøĆï×îćéđöĘéĔĀâŠÿčéǰǰööǰĒúšüîĞćĕðĀćÙüćößČĚîǰ
ÿĞćĀøĆïÖćøìéÿĂïĒïïĒßŠîšĞćĔĀšìĞćÖćøìéÿĂïêćöǰ×šĂǰ6.13 ëċÜǰ6.1 đóĉęöđêĉö
6.13ǰüćÜĒñŠîđĀúĘÖëŠüÜîšĞćĀîĆÖǰÝĞćîüîǰǰßĉĚîǰÿĞćĀøĆïüĆÿéčóČĚîìćÜüĆÿéčøĂÜóČĚîìćÜ ǰüĆÿéčÙĆéđúČĂÖǰĒúąÝĞćîüîǰǰßĉĚîǰ
ÿĞćĀøĆïüĆÿéčÙĆîìćÜúÜïîéĉîêĆüĂ÷ŠćÜǰĔÿŠĒñŠîüĆéÖćøóĂÜêĆüǰÿĞćĀøĆïüĆéĂĆêøćÖćøïüö×ĂÜéĉîǰàċęÜöĊéšćö×ĆéđÖúĊ÷ü
×ċĚîúÜĕéšêĉéĂ÷ĎŠÖúćÜĒñŠîǰ ÖŠĂîüćÜĒñŠîđĀúĘÖëŠüÜîšĞćĀîĆÖúÜïîéĉîêĆüĂ÷ŠćÜǰ ÝąêšĂÜđĂćÖøąéćþøĂÜüćÜÙĆęîǰ
ĔêšĒñŠîîĊĚđÿĊ÷ÖŠĂîǰđóČęĂðŜĂÜÖĆîĕöŠĔĀšéĉîêĉéĒîŠîÖĆïĒñŠîđĀúĘÖĀúĆÜÝćÖĒßŠîšĞćĒúšü
6.14ǰĒßŠĒïïìĊęđêøĊ÷öĕüšĔî×šĂǰ6.13ǰĔîõćßîąìĊęđêøĊ÷öĕüšǰĔĀšîšĞćìŠüöĒñŠîđĀúĘÖëŠüÜîšĞćĀîĆÖðøąöćèǰǰîĉĚüǰĔßšöćêøüĆé
ĂŠćîĕéšúąđĂĊ÷éǰ ǰ îĉĚüǰ ÷ċéêĉéÖĆïÿćö×ćǰ ĒúšüüćÜïîðćÖĒïïǰ ÝĆéĔĀšðúć÷×ĂÜöćêøüĆéĒêąÿĆöñĆÿÖĆïÖšćîǰ
×ĂÜĒñŠîǰüĆéÖćøóĂÜêĆüǰđóČęĂüĆéĀćÙŠćÖćøóĂÜêĆü×ĂÜéĉîêŠĂĕð
6.1ǰÝéÙŠćÖćø×÷ć÷êĆüÝćÖöćêøüĆéìčÖüĆîǰÝîÙøïǰǰüĆîǰ ëšćĀćÖÙŠćÖćøóĂÜêĆüÙÜìĊęǰĂćÝĀ÷čéĂŠćîĕéšǰĀúĆÜÝćÖĒßŠîšĞć
ĒúšüǰǰßĆęüēöÜ
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6.16ǰ÷ÖĒïïĂĂÖÝćÖîćĞš ĒúąêąĒÙÜĒïïǰđóČĂę øĉîîćšĞ ìĉÜĚ ĒúąðúŠĂ÷ìĉÜĚ ĕüšǰðøąöćèǰǰîćìĊǰđóČĂę ĔĀšîćšĞ ĕĀúĂĂÖÝćÖĒïï
6.1ǰîĞćĒïïóøšĂöéĉîĕðßĆęÜĀćîšĞćĀîĆÖ
6.18ǰìĞćÖćøìéÿĂïêćöüĉíĊǰ×šĂǰ6.1ǰëċÜǰ6.11
6.1ǰđÿøĘÝĒúšüëĂéĒïïĂĂÖÝćÖđÙøČęĂÜÖéìéÿĂïǰđÖĘïêĆüĂ÷ŠćÜéĉîêøÜÖúćÜêćöĒîüêĆĚÜðøąöćèǰǰÖøĆöǰÿĞćĀøĆï
×îćéđöĘéĔĀâŠÿčéǰǰööĀøČĂðøąöćèǰǰÖøĆöǰÿĞćĀøĆï×îćéđöĘéĔĀâŠÿčéǰǰööǰĒúšüîĞćĕðĀćÙüćößČĚî
6.ǰđ×Ċ÷îÖøćôøąĀüŠćÜîšĞćĀîĆÖÖéǰĒúąÙŠćÖćøÝöêĆüǰ 4USFTTǰ74ǰ1FOFUSBUJPO ǰđóČęĂĀćÙŠćǰàĊïĊĂćøŤêŠĂĕðǰÿĞćĀøĆï
ĔîÖćøđ×Ċ÷îÖøćôøąĀüŠćÜîšĞćĀîĆÖÖéǰĒúąÙŠćÖćøÝöêĆüǰđóČęĂĀćÙŠćǰàĊïĊĂćøŤǰÝĞćđðŨîÝąêšĂÜìĞćÖćøĒÖšđÿšîÖøćôǰ
ēé÷đúČęĂîÝčéýĎî÷Ť×ĂÜÙŠćÖćøÝöêĆüǰĔîÖøèĊìĊęđÿšîÖøćôĀÜć÷đóČęĂĔĀšĕéšÙŠćǰàĊïĊĂćøŤǰìĊęĒìšÝøĉÜ
6.1ǰđöČęĂĕéšÙŠćǰ àĊïĊĂćøŤ×ĂÜĒêŠúąêĆüĂ÷ŠćÜĒúšüđ×Ċ÷îđÿšîÖøćôǰ øąĀüŠćÜÙŠćǰ àĊïĊĂćøŤǰ ĒúąÙŠćÙüćöĀîćĒîŠîĒĀšÜǰ
%SZǰ%FOTJUZ ǰđóČęĂĀćÙŠćǰàĊïĊĂćøŤǰđðŨîøšĂ÷úą×ĂÜÖćøïéĂĆéìĊęêšĂÜÖćøêŠĂĕð
. ÖćøÙĞćîüè
.1ǰ ÙĞćîüèĀćÙŠćÙüćößČĚîĔîéĉîđðŨîøšĂ÷úą
ǰ
ǰ
ǰ

ǰ
ǰǰ
ǰǰ

đöČęĂǰ
ǰ
ǰ

ǰW1 - W2
Wǰǰ________
8 ǰYǰ
Wǰ ǰǰ ÙüćößČĚîĔîéĉîđðŨîøšĂ÷úąđöČ ęĂđìĊ÷ïÖĆïîšĞćĀîĆÖéĉîĂïĒĀšÜ
W1ǰ ǰǰ îšĞćĀîĆÖ×ĂÜéĉîßČĚîǰĀîŠü÷đðŨîÖøĆö
W2ǰ ǰǰ îšĞćĀîĆÖ×ĂÜéĉîĂïĒĀšÜǰĀîŠü÷đðŨîÖøĆö

. ÙĞćîüèĀćÙŠćÙüćöĒîŠîßČĚî 8FU %FOTJUZ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

ǰ
ǰǰ
ǰǰ
ǰ

đöČęĂǰǰ
ǰ
ǰ
ǰ

aw
Aǰ
Vǰ
ǰ

A__ǰ
awǰǰ
V ǰ
ǰ ÙüćöĒîŠîßČĚî×ĂÜéĉîǰĀîŠü÷đðŨ
 îǰÖøĆöêŠĂúĎÖïćýÖŤđàîêĉđöêø
ǰǰ îšĞćĀîĆÖéĉîßČĚîìĊęïéĂĆéĔîĒïïǰĀîŠü÷đðŨîÖøĆöǰ
ǰǰ ðøĉöćêø×ĂÜĒïïǰàċęÜđìŠćÖĆïðøĉöćêø×ĂÜéĉîßČĚîìĊęïéĂĆéĔîĒïïǰ
ǰ ĀîŠü÷đðŨîúĎÖïćýÖŤđàîêĉđöêø

.3 ÙĞćîüèĀćÙŠćÙüćöĒîŠîĒĀšÜ %SZ %FOTJUZ

ǰ
ǰ
ǰ

ǰ
ǰǰ
ǰǰ

đöČęĂǰ
ǰ
ǰ

ad ǰǰ ÙüćöĒîŠîĒĀšÜ×ĂÜéĉîǰĀîŠü÷đðŨîÖøĆöêŠĂúĎÖïćýÖŤđàîêĉđöêø
aw ǰ ÙüćöĒîŠîßČĚî×ĂÜéĉîǰĀîŠü÷đðŨîÖøĆöêŠĂúĎÖïćýÖŤđàîêĉđöêø
Wǰ ǰǰ ÙüćößČĚîĔîéĉîđðŨîøšĂ÷úąđöČęĂđìĊ÷ïÖĆïîšĞćĀîĆÖéĉîĂïĒĀšÜ

.4 ÙĞćîüèĀćÙŠćÖćøóĂÜêĆü 4XFMMJOH
ÙŠćÖćøóĂÜêĆü öö.
ÙüćöÿĎÜ×ĂÜĒìŠÜêĆüĂ÷ŠćÜ
ÙŠćÖćøóĂÜêĆü öö.  ñúêŠćÜøąĀüŠćÜÖćøĂŠćîÙŠćìĊęöćêøüĆéÙøĆĚÜĒøÖĒúąÙøĆĚÜÿčéìšć÷
ÙŠćÖćøóĂÜêĆüøšĂ÷úą 
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. ÙĞćîüèĀćÙŠć àĊ.ïĊ.ĂćøŤ.
ǰ ĔîÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćǰàĊïĊĂćøŤǰĔĀšëČĂîšĞćĀîĆÖöćêøåćîǰ 4UBOEBSEǰ-PBE ǰéĆÜîĊĚ
ÙŠćÖćøÝöêĆü
öĉúúĉđöêø
ǰ ķ
ǰ ķ
ǰ ķ
ǰ ķ
ǰ ķ

ÙŠćîšĞćĀîĆÖöćêøåćî
4UBOEBSE 6OJU -PBE
ÖĉēúÖøĆöêŠĂêćøćÜđàîêĉđöêø
ǰ  ǰMCJO
ǰ  ǰMCJO
ǰ  ǰMCJO
ǰ  ǰMCJO
ǰ  ǰMCJO

îšĞćĀîĆÖöćêøåćî
4UBOEBSE -PBE
ÖĉēúÖøĆö
 ǰ  ǰMC
 ǰ  ǰMC
 ǰ  ǰMC
 ǰ  ǰMC
 ǰ  ǰMC

ǰ ǰ
Āöć÷đĀêčǰ óČĚîìĊęĀîšćêĆé×ĂÜìŠĂîÖéǰ ǰêøööǰ ǰêøîĉĚü ǰÙĞćîüèÙŠćǰàĊïĊĂćøŤÝćÖÿĎêø
Y
x__
ïĊ.ĂćøŤ
Ă÷úą  1
àĊ.ïĊàĊ.ĂćøŤ
. øš. Ăøš÷úąǰǰǰǰ=
100 uY
Z
y

ǰ ǰ
đöČęĂǰ đöČęĂYǰ ǰ x ÙŠć=îĞćš ĀîĆ
ęĂŠćîĕéš
ĀîŠêüŠĂ÷óČĀîŠĚîüìĊ÷óČ
ę×ĂÜìŠ
ÿĞćĀøĆ(ÿĞ
ïÿĞÙŠćĀøĆ
ćÖćøÝöêĆ
üìĊęǰ.ǰöö
ÙŠćîîĚÖĞćšìĊĀîĆ
ÖìĊęĂêŠćŠĂîĕéš
ĚîìĊĂę×îÖéǰ
ĂÜìŠĂîÖéǰ
ïÙŠćÖćøÝöêĆ
üüìĊìĊęǰę 2.54
îÖé
ÖćøÝöêĆ
ǰ ǰ
ǰ
ǰ ǰ ĀøČĂǰ.1ǰîĉ
×ċĚîĂĊĚüÖǰĒúąìĊ
ǰööǰĀøČ
ìčÖėǰǰöö
öö.ĀøČĚüǰĒúąìĊ
Ă 0.1 Ăęđîĉóĉǰǰîĉ
ĚüęöĒúąìĊ
ęđìčóĉÖęöėǰ.ǰöö
×ċĚîęđóĉĂĊÖęöìč×ċĚîÖĂĊėÖ2.54
öö.)
š
ǰ ǰǰ
ǰ
Zǰ ǰǰy ÙŠć=îĞćĀîĆ
4UBOEBSEǰ6OJUǰ-PBE
ǰÖÖêøàö
ÝćÖêćøćÜ×šćÜêšćÜêš
î î)
ÙŠćîĚÖĞćöćêøåćîǰ
ĀîĆÖöćêøåćî
(Standard Unit Load)
ÖÖ./êø.àö.(ÝćÖêćøćÜ×š
ǰ
8. Öćøøć÷Üćîñú
ĔîÖćøìĞćÖćøìéÿĂïǰàĊïĊĂćøŤǰĔĀšøć÷ÜćîǰéĆÜîĊĚ
8.1ǰ ÙŠćǰàĊïĊĂćøŤìĊęÙüćöĒîŠîøšĂ÷úąǰ×ĂÜÙüćöĒîŠîĒĀšÜÿĎÜÿčéǰ ĒïïÿĎÜÖüŠćöćêøåćîĀøČĂĒïïöćêøåćî ǰĔßšìýîĉ÷öǰ
ǰêĞćĒĀîŠÜ
8.ǰ ÙŠćÙüćöĒîŠîĒĀšÜǰìĊęĔĀšÙŠćǰàĊïĊĂćøŤêćö×šĂǰ8.1ǰĔßšìýîĉ÷öǰǰêĞćĒĀîŠÜ
8.3ǰ ÙŠćÖćøóĂÜêĆüǰĔßšìýîĉ÷öǰǰêĞćĒĀîŠÜ
8.4ǰ ÙŠćĂČęîė
8.ǰ ĔĀšøć÷ÜćîñúêćöĒïïôĂøŤöìĊęǰïôö÷ñǰǰıǰǰöćêøåćîÖćøìéÿĂïđóČęĂĀćÙŠćǰàĊïĊĂćøŤǰ $#3
.
ǰ

đÖèæŤÖćøêĆéÿĉîĒúąÙüćöÙúćéđÙúČęĂîìĊę÷ĂöĔĀš
đÖèæŤÖćøêĆéÿĉîĔĀšđðŨîĕðêćööćêøåćîÜćîìćÜǰĒúąĕöŠîšĂ÷ÖüŠćìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîĒïïÖŠĂÿøšćÜ

1. ×šĂÙüøøąüĆÜ
1.1ǰÿĞćĀøĆïéĉîÝĞćóüÖéĉîđĀîĊ÷üöćÖǰ )FBWZǰ $MBZ ǰ ĀúĆÜÝćÖêćÖĒĀšÜĒúšüĔĀšìčïéšü÷ÙšĂî÷ćÜǰ ÝîĕéšêĆüĂ÷ŠćÜñŠćî
êąĒÖøÜđïĂøŤǰǰĔĀšöćÖìĊęÿčéđìŠćìĊęÝąöćÖĕéš
1.ǰĔîÖćøĔßšêčšöìĞćÖćøïéĂĆéǰĔĀšüćÜĒïïïîóČĚîìĊęöĆęîÙÜǰĒ×ĘÜĒøÜǰøćïđøĊ÷ïǰđßŠîǰóČĚîÙĂîÖøĊêǰĕöŠĔĀšĒïïÖøąéÖĀøČĂ
ÖøąéĂî×ċĚî×èąìĞćÖćøïéĂĆé
1.3ǰĔîÖćøìéÿĂïĀćÙŠćÖćøÝöêĆüēé÷ĔßšđÙøČęĂÜÖéìéÿĂïĒïïüÜĒĀüîǰ 1SPWJOHǰ 3JOH ǰ đðŨîêĆüĂŠćîîšĞćĀîĆÖǰ
ĒúąĔßšöćêøüĆéÙŠćÖćøÝöêĆüêĉéìĊęēÙøÜǰ 'SBNF ǰ×ĂÜđÙøČęĂÜÖéìéÿĂïǰêšĂÜìĞćÖćøĒÖšÙŠćÖćøÝöêĆüǰđîČęĂÜÝćÖÖćø
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ĀéêĆü×ĂÜüÜĒĀüîǰ 1SPWJOHǰ3JOH ǰēé÷ĀĆÖÙŠćÖćøĀéêĆü×ĂÜüÜĒĀüîĂĂÖÝćÖÙŠćÖćøÝöêĆüǰÖøèĊìĊęêĉéöćêøüĆé
ÙŠćÖćøÝöêĆüǰ 1FOFUSBUJPOǰ%JBM ǰìĊęìŠĂîÖéĕöŠêšĂÜðäĉïĆêĉêćöÙüćöĔî×šĂîĊĚ
1.4ǰĔîÖćøđ×Ċ÷îÖøćôøąĀüŠćÜÙŠćîšĞćĀîĆÖöćêøåćîĒúąÙŠćÖćøÝöêĆüǰ ÝĞćđðŨîÝąêšĂÜĒÖšÝčéýĎî÷Ťǰ ÿĞćĀøĆïđÿšîÖøćôǰ
ìĊęöĊúĆÖþèąđðŨîđÿšîēÙšÜĀÜć÷×ċĚîǰ đîČęĂÜÝćÖÙüćöĕöŠøćïđøĊ÷ïĀøČĂđÖĉéÝćÖÖćøĂŠĂî÷čŠ÷ìĊęñĉüĀîšć×ĂÜêĆüĂ÷ŠćÜ
đîČęĂÜÝćÖÖćøĒßŠîšĞćǰ ĔĀšìĞćÖćøĒÖšēé÷úćÖđÿšîêøÜĔĀšÿĆöñĆÿÖĆïđÿšîìĊęßĆîìĊęÿčé×ĂÜÿŠüîēÙšÜ×ĂÜđÿšîÖøćôĕðêĆéÖĆï
ĒÖîêćöĒîüøćïǰÙČĂđÿšîìĊúę ćÖñŠćîÙŠćîćšĞ ĀîĆÖöćêøåćîđìŠćÖĆïýĎî÷ŤǰêŠĂÝćÖîĆîĚ ĔĀšđúČĂę îÙŠćýĎî÷Ť×ĂÜÙŠćÖćøÝöêĆü
ĕðìĊęÝčéìĊęêĆéǰĒúšüÝċÜĀćÙŠćǰàĊïĊĂćøŤǰìĊęðøĆïÙŠćǰ $PSSFDUFEǰ$#3ǰ7BMVF ǰêŠĂĕð
1.ǰÙŠćǰàĊïĊĂćøŤìĊęĕéšÝćÖÖćøðøĆïÙŠćĀøČĂìĊęĕéšÝøĉÜÝćÖÖćøĂŠćîÙŠćîšĞćĀîĆÖöćêøåćîǰ 5SVFǰ-PBEǰ7BMVF ǰàċęÜÙĞćîüè
ÝćÖÙŠćÖćøÝöêĆüìĊęǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰĒúąìĊęÙŠćÖćøÝöêĆüǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰđðŨîÙŠćǰàĊïĊĂćøŤìĊęĔßšøć÷Üćî
ǰ ēé÷ðÖêĉÙŠćàĊïĊĂćøŤǰ ìĊęöĊÙŠćÖćøÝöêĆüǰ ǰ ööǰ ÝąêšĂÜöĊÙŠćÿĎÜÖüŠćÙŠćǰ àĊïĊĂćøŤǰ ìĊęöĊÙŠćÖćøÝöêĆüǰ ǰ ööǰǰ
ëšćĀćÖĕöŠđðŨîéĆÜîĆîĚ ǰÙČĂÙŠćǰàĊïĊĂćøŤǰìĊǰę ǰööǰÿĎÜÖüŠćìĊǰę ǰööǰĔĀšìćĞ ÖćøđêøĊ÷öêĆüĂ÷ŠćÜđóČĂę ìĞćÖćøìéÿĂï
ĔĀöŠìĆĚÜĀöéǰĒêŠëšćÙŠćǰàĊïĊĂćøŤǰìĊęĕéš÷ĆÜÙÜÿĎÜÖüŠćĂĊÖǰĔĀšĔßšÙŠćǰàĊïĊĂćøŤǰìĊęǰǰöö
1.6ǰĔîÖćøìĞćêĆüĂ÷ŠćÜđóČęĂìéÿĂïǰĔîÖøèĊìĊęêšĂÜÖćøïéĂĆéöćÖĀøČĂîšĂ÷ÖüŠćìĊęêšĂÜÖćøêćöüĉíĊÖćøìéÿĂïîĊĚǰ ĂćÝÝą
đóĉęöÖćøïéĂĆéđðŨîßĆĚîúąǰ ǰ ÙøĆĚÜǰ ĀøČĂúéÖćøïéĂĆéđðŨîßĆĚîúąǰ ǰ ÙøĆĚÜǰ đóČęĂĔĀšĕéšêĆüĂ÷ŠćÜöćÖ×ċĚîĔîÖćøîĞćöćǰ
đ×Ċ÷îđÿšîÖøćôǰêćö×šĂǰ6.1ǰÖĘĕéšǰ ĀøČĂêćöêĆüĂ÷ŠćÜÖćøđ×Ċ÷îđÿšîÖøćôǰ ö÷ñǰ ǰÖĘĕéš
1.ǰêčšöìĊęĔßšìĞćÖćøïéĂĆéđóČęĂđêøĊ÷öêĆüĂ÷ŠćÜđóČęĂĀćÙŠćǰ àĊïĊĂćøŤǰ öĊǰ ǰ ×îćéǰ êćö×šĂ 4.4 ǰ ĔîÖćøđêøĊ÷öêĆüĂ÷ŠćÜǰǰ
àĊïĊĂćøŤǰ ēé÷üĉíĊÖćøìéÿĂïÙüćöĒîŠîĒïïöćêøåćîĔĀšĔßšêčšö×îćéđúĘÖǰ ÿŠüîÖćøđêøĊ÷öêĆüĂ÷ŠćÜǰ àĊïĊĂćøŤǰ
êćöüĉíĊÖćøìéÿĂïÙüćöĒîŠîĒïïÿĎÜÖüŠćöćêøåćîĔĀšĔßšêčšö×îćéĔĀâŠ
11. đĂÖÿćøĂšćÜĂĉÜ
11.1ǰöćêøåćîÖøöē÷íćíĉÖćøǰö÷í ì ǰǰǰǰüĉíĊÖćøìéÿĂïđóČęĂĀćÙŠćǰàĊïĊĂćøŤǰ $#3
11.ǰöćêøåćîÖøöìćÜĀúüÜǰìúìǰǰüĉíĊÖćøìéúĂÜđóČęĂĀćÙŠćǰ$#3
11.3ǰ4UBOEBSEǰ.FUIPEǰPGǰ5FTUǰGPSǰ5IFFǰ$BMJGPSOJBǰ#FBSJOHǰ3BUJPǰ""4)50ǰ%FTJHOBUJPOǰ5ǰ
11.4ǰ5IFǰ"NFSJDBOǰ4PDJFUZǰGPSǰ5FTUJOHǰBOEǰ.BUFSJBMT ǰ"45.ǰ4UBOEBSET ǰ"45.ǰ%ǰǰǰǰ4UBOEBSEǰ
5FTUǰ.FUIPEǰGPSǰ$#3ǰ $BMJGPSOJBǰ#FBSJOHǰ3BUJP ǰPGǰ-BCPSBUPSZǰǰ$PNQBDUFEǰ4PJMǰ
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ēÙøÜÖćøǰ……………………..……………….
………………………………..…………………..
ÿëćîìĊęÖŠĂÿøšćÜ .……………….……………
ñĎšøĆïÝšćÜĀøČĂñĎšîĞćÿŠÜ ……………………….
ßîĉéêĆüĂ÷ŠćÜ…………..ìéÿĂïÙøĆĚÜìĊę..…
ìéÿĂïüĆîìĊ…ę ……………..ĒñŠîìĊę………..

ïô.ö÷ñ. 223 - 57
ĀîŠü÷ÜćîìĊęìĞćÖćøìéÿĂï

ÖćøìéÿĂïĀćÙŠć àĊ.ïĊ.ĂćøŤ. $.#.3.
ĒïïĀöć÷đú×……………………..
îĚĞćĀîĆÖĒïï…………………….. ÖÖ.
ðøĉöćêøĒïï………..………….. úï.àö.

ìąđïĊ÷îìéÿĂï……………..
‘
ñĎšìéÿĂï
ñĎšêøüÝÿĂï
ĂîčöĆêĉ

ÙüćöĒîŠî×ĂÜüĆÿéč
ÖŠĂîĒßŠîĚĞć
ĀúĆÜĒßŠîĚĞć
îĚĞćĀîĆÖĒïï üĆÿéč
ÖøĆö
îĚĞćĀîĆÖĒïï
ÖøĆö
îĚĞćĀîĆÖüĆÿéč
ÖøĆö
ÙüćöĒîŠîßČĚî
ÖøĆöúï.àö.
ÙüćöĒîŠîĒĀšÜ
ÖøĆöúï.àö.
ðøĉöćèÙüćößČĚî
ïî
ÖúćÜ
úŠćÜ
êúĆïĀöć÷đú×
îĚĞćĀîĆÖêúĆï üĆÿéčßîČĚ
ÖøĆö
îĚĞćĀîĆÖêúĆï üĆÿéčĒĀšÜ
ÖøĆö
îĚĞćĀîĆÖîĚĞć
ÖøĆö
îĚĞćĀîĆÖêúĆï
ÖøĆö
îĚĞćĀîĆÖüĆÿéčĒĀšÜ
ÖøĆö
ÙüćößČĚîĔîüĆÿéč
%
ÙüćößČĚîĔîüĆÿéčđÞúĊę÷
%
ÖćøìéÿĂïĀćÙŠćÖćøÝöêĆü ĒñŠîđĀúĘÖëŠüÜîĚĞćĀîĆÖ (Surcharge)……………ĒñŠî……...…..ÖÖ. Proving Ring Us………
(PENETRATION TEST) óČĚîìĊęĀîšćêĆéìŠĂîÖé  . àö.2
Öééšü÷ÙüćöđøĘü .27 öö.îćìĊ
ÙŠćìĊę Öćø Öćø
()
(2)
()()-(2) Load Reading Bearing C.B.R.
üĆîìĊę đüúć ĂŠćî óĂÜêĆü óĂÜêĆü ÝĞćîüî
Pene.
Dial Reading Corr.Pene.
From
Value
2
(ÖÖ.àö.
(öö.) (öö.) (%) üĆî
(öö.)
(öö.)
(ÖÖ.)
(ÖÖ.)
(%)
.
.27
.
2.
.7
.
ÙüćößČĚîìĊęÙüćöĒîŠîÿĎÜÿčé
%
.
ÙüćößČĚî×ĂÜüĆÿéč
%
.
ðøĉöćèîĚĞćìĊęđóĉęöđ×šćĕð
úï.àö.
.
îĚĞćĀîĆÖüĆÿéčìĊęøŠĂîñŠćîêąĒÖøÜ
ÖøĆö
7.2
îĚĞćĀîĆÖüĆÿéčìĊęÙšćÜïîêąĒÖøÜ
ÖøĆö
.
ñúøüö×ĂÜîĚĞćĀîĆÖüĆÿéčĒĀšÜ
ÖøĆö
.
ñúøüö×ĂÜîĚĞćĀîĆÖìĊęđóĉęöđ×šćĕð
ÖøĆö
.
2.7
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CALIFORNIA BEARING RATIO (C.B.R.) TEST
MATERIAL
MOLD NO.
NO. OF BLOWS

WT.
VOL

gm.
cc.

SOURCE
NO. OF LAYERS
WT. OF HAMMER

DENSITY
WT. OF MOLD + SOIL
gm.
WT. OF MOLD
gm.
WT. OF SOIL
gm.
WET DENSITY
gm./cc.
DRY DENSITY
gm./cc.
WATERCONTENT
CAN No.
WT. OF CAN + WET SOIL
gm.
WT. OF CAN + DRY SOIL
gm.
WT. OF WATER
gm.
WT. OF CAN
gm.
WT. OF DRY SOIL
gm.
WATER CONTENT
%
AVERAGE WATER CONTENT
%
PENETRATION
SURCHARGE pcs. =
TEST
PISTOLAREA =
DATE

TIME

RDG. SWELL SWELL DAYS
( mm.) ( mm.) ( % )

12
11
10
9
BEARING RATIO : KSC.

8
7
6
5
4
2
1
0
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TOP

MIDDLE BOTTOM

Kg.
cm.2
PENE.
( mm.)
0.63
1.27
1.90
2.54
3.17
3.81
4.44
5.08
6.35
7.62
8.89
10.16
11.43
12.70

2.54

5.08
7.62
10.15
CORR. PENETRATION ; MM.

12.70

cm.

AFTER

DIAL
RDG.
( mm.)

PROVING RING No.
FACTOR =
LOAD
RDG.
( Kg.)

BEARING
VALUE
( Ksc.)

OPTIMUM MOISTURE CONTENT =
ORIGINAL MOISTURE CONTENT =

3

0.00

BEFORE

gm.
SOAKING

FACTOR
DROP

C.B.R.
(%)

%
%

REMARKS :
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êĆüĂ÷ŠćÜÖćøđ×Ċ÷îđÿšîÖøćô ïôö÷ñı 


ö÷ñ ı 
ö÷ñ ı 
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)*$Ŵ bb`hųeg

):+:! :+25"3: !:D)K 5/92@
ŮĻőōŞōĩŖŉŔšśőśů
ǰ ×Ăï×Šć÷
ǰ öćêøåćîîĊĚÙøĂïÙúčöëċÜüĉíĊÖćøìéÿĂïđóČęĂĀćÖćøÖøąÝć÷×ĂÜ×îćéđöĘééĉîǰ 1BSUJDMFǰ 4J[Fǰ %JTUSJCVUJPO ǰ
ìĆĚÜßîĉéđöĘéúąđĂĊ÷éĒúąĀ÷ćïǰ ēé÷ĔĀšñŠćîêąĒÖøÜÝćÖ×îćéĔĀâŠǰ ÝîëċÜ×îćéđúĘÖìĊęöĊ×îćéßŠĂÜñŠćîǰ ǰ ööǰǰ
đïĂøŤǰ ǰĒúšüđðøĊ÷ïđìĊ÷ïîšĞćĀîĆÖìĊęñŠćîĀøČĂÙšćÜêąĒÖøÜ×îćéêŠćÜėǰÖĆïîšĞćĀîĆÖìĆĚÜĀöé×ĂÜêĆüĂ÷ŠćÜ
ǰ îĉ÷ćö
ĶÖćøÖøąÝć÷×ĂÜ×îćéđöĘ é éĉ î ķǰ Āöć÷ëċ Ü ǰ ÖćøìĊę ö üúéĉ î ðøąÖĂïéš ü ÷đöĘ é éĉ î Āúć÷×îćéêŠ ć Üėǰ ÖĆ î ǰ đßŠ îǰ
êĆĚÜĒêŠǰǰàöǰúÜöćÝîÖøąìĆęÜǰǰööǰàċęÜÙčèÿöïĆêĉìćÜôŗÿĉÖÿŤ×ĂÜöüúéĉîÝą×ċĚîĂ÷ĎŠÖĆï×îćé×ĂÜđöĘééĉî
ÖćøÖøąÝć÷×ĂÜ×îćéđöĘééĉîǰ ĒÿéÜéšü÷ÖøćôÙüćöÿĆöóĆîíŤøąĀüŠćÜ×îćéđöĘééĉîĔîúĂÖćøĉìċöǰ -PHBSJUIN ǰ
Ă÷ĎŠïîĒÖîîĂîǰ ĒúąøšĂ÷úąēé÷îšĞćĀîĆÖ×ĂÜđöĘéìĊęöĊ×îćéđúĘÖÖüŠćìĊęøąïčǰ 1FSDFOUǰ 'JOFS ǰ Ă÷ĎŠïîĒÖîêĆĚÜǰ àċęÜđøĊ÷ÖüŠć
ÖøćôÖćøÖøąÝć÷×ĂÜ×îćéđöĘééĉîǰ (SBJOǰ4J[Fǰ%JTUSJCVUJPOǰ$VSWF
ǰ đÙøČęĂÜöČĂĒúąĂčðÖøèŤǰðøąÖĂïéšü÷
3.1ǰ êąĒÖøÜøŠ Ă îéĉ î ǰ 4JFWF ǰ ßŠ Ă ÜñŠ ć îêš Ă ÜđðŨ î ÿĊę đ ĀúĊę ÷ öÝêč øĆ ÿ ǰ ×îćéßŠ Ă ÜñŠ ć îêŠ ć Üėǰ ĕéš × îćéêćöêš Ă ÜÖćøǰǰ
óøšĂöđÙøČęĂÜöČĂđ×÷ŠćêąĒÖøÜǰ
3.ǰ đÙøČęĂÜßĆęÜĒïïïćúŢćîàŤǰ #BMBODF ǰÝąêšĂÜÿćöćøëßĆęÜĕéšúąđĂĊ÷éëċÜøšĂ÷úąǰǰ×ĂÜîšĞćĀîĆÖêĆüĂ÷ŠćÜǰ
3.3ǰ êĎĂš ïǰ 0WFO ǰêšĂÜÿćöćøëÙüïÙčöĂčèĀõĎöĔĉ ĀšÙÜìĊĕę éšìĂĊę è
č ĀõĎöǰĉ sǰĂÜýćđàúđàĊ÷ÿǰ sǰĂÜýćôćđøîĕăêŤ ǰ
3.4ǰ đÙøČęĂÜöČĂĒïŠÜêĆüĂ÷ŠćÜǰ 4BNQMFǰ4QMJUUFS ǰ
3.ǰ ĒðøÜìĞćÙüćöÿąĂćéêąĒÖøÜßîĉéúüéìĂÜđĀúČĂÜǰĒúąĒðøÜ×îǰĀøČĂĒðøÜóúćÿêĉÖ
3.ǰ õćßîąÿĞćĀøĆïĔßšĒßŠǰĒúąúšćÜêĆüĂ÷ŠćÜéĉîǰéšü÷öČĂĀøČĂéšü÷ßîĉéĔßšđÙøČęĂÜđ×÷Šć
4.ǰ ÖćøđêøĊ÷öêĆüĂ÷ŠćÜ
4.1ǰ ÖćøđêøĊ÷öêĆüĂ÷ŠćÜēé÷ñŠćîêąĒÖøÜĒïïĕöŠúšćÜ
ǰ îĞ ć êĆ ü Ă÷Š ćÜöćÙúčÖ ĔĀšđ×šćÖĆîǰ ĒúąĒ÷ÖêĆ ü Ă÷Šć Üēé÷Ĕßšđ ÙøČę Ă ÜöČ Ă ĒïŠ Ü êĆ ü Ă÷Š ć ÜĔî×èąìĊę êĆ ü Ă÷Š ć ÜöĊ Ù üćößČĚ îǰ
đóČęĂúéÖćøĒ÷ÖêĆüǰ ëšćêĆüĂ÷ŠćÜĕöŠöĊÿŠüîúąđĂĊ÷éĂćÝÝąĒïŠÜ×èąìĊęêĆüĂ÷ŠćÜĒĀšÜĂ÷ĎŠÖĘĕéšǰ ëšćöĊÿŠüîúąđĂĊ÷éǰ
ÝĆ ï đðŨ î Öš Ă îĔĀâŠ Ā øČ Ă öĊ ÿŠ ü îúąđĂĊ ÷ éÝĆ ï ÖĆ î đĂÜđðŨ î Öš Ă îǰ êš Ă ÜìĞ ć ĔĀš ÿŠ ü îúąđĂĊ ÷ éĀúč é ĂĂÖÝćÖÖš Ă îĔĀâŠ ǰ
ēé÷ĔĀšìčïĒ÷ÖéĉîĂĂÖđðŨîđöĘéĂĉÿøąéšü÷ÙšĂî÷ćÜǰĒêŠêšĂÜøąüĆÜĂ÷ŠćĔĀšĒøÜöćÖÝîđöĘééĉîĒêÖ
4.ǰ ÖćøđêøĊ÷öêĆüĂ÷ŠćÜēé÷ñŠćîêąĒÖøÜĒïïúšćÜ
ǰ îĞćêĆüĂ÷ŠćÜìĊęöĊÿŠüîúąđĂĊ÷éÝĆïÖĆîđðŨîÖšĂîĕðĒ÷ÖĂĂÖÝćÖÖĆîēé÷ĔßšÙšĂî÷ćÜìčïĒúšüîĞćêĆüĂ÷ŠćÜĕðĂïĔĀšĒĀšÜǰ
ìĊęĂčèĀõĎöĉǰsǰĂÜýćđàúđàĊ÷ÿǰ sǰĂÜýćôćđøîĕăêŤ ǰđóČęĂĀćîšĞćĀîĆÖêĆüĂ÷ŠćÜĒĀšÜǰîĞćêĆüĂ÷ŠćÜĔÿŠõćßîą
)*$Ŵbb`hųegĢ):+:! :+25"3: !:D)K 5/92@ŮĻőōŞōĩŖŉŔšśőśů
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ÿĞćĀøĆïĔßšúćš ÜêĆüĂ÷ŠćÜǰēé÷ĔßšîćšĞ ÷ćúšćÜÿŠüîúąđĂĊ÷éǰàċÜę đêøĊ÷öĕéšÝćÖÖćøúąúć÷ñúċÖēàđéĊ÷öđăÙßąđöêêćôĂÿđôêǰ
àċę Ü ìĞ ć ĔĀš đ ðŨ î ÖúćÜéš ü ÷ēàđéĊ ÷ öÙćøŤ ï Ăđîêǰ 4PEJVNǰ )FYBNFUBǰ 1IPTQIBUFǰ #VGGFSFEǰ XJUIǰǰ
4PEJVNǰ$BSCPOBUF ǰǰÖøĆöǰúąúć÷ĔîîšĞćǰ ǰúĎÖïćýÖŤđàîêĉđöêøǰÙîñÿöÖĆîĔĀšìĆęüêĆĚÜìĉĚÜĕüšĂ÷ŠćÜîšĂ÷ǰ
ǰ ßöǰ ĒúšüîĞćĕðđ×÷Šćðøąöćèǰ ǰ îćìĊǰ ×èąđ×÷ŠćøąüĆÜĂ÷ŠćĔĀšîšĞćÖøąÞĂÖĂĂÖÝćÖõćßîąǰ đìêĆüĂ÷ŠćÜéĉîĔî
õćßîąúÜïîêąĒÖøÜđïĂøŤǰ ǰëšćĀćÖöĊêĆüĂ÷ŠćÜ×îćéĔĀâŠðîĂ÷ĎŠöćÖǰÙüøĔßšêąĒÖøÜìĊęöĊ×îćéĔĀâŠÖüŠćđïĂøŤǰ
ǰàšĂîĕüš×šćÜïîǰĒúšüĔßšîšĞćúšćÜÝîÖüŠćĕöŠöĊüĆÿéčñŠćîêąĒÖøÜđïĂøŤǰǰĂĊÖǰđìêĆüĂ÷ŠćÜúÜĔîõćßîąĒúšüîĞćĕðĂïĒĀšÜ
ìĊęĂčèĀõĎöĉǰsǰĂÜýćđàúđàĊ÷ÿǰ sǰĂÜýćôćđøîĕăêŤ ǰ
.ǰ ÖćøìéÿĂï
.1ǰ îĞćêĆüĂ÷ŠćÜìĊĕę éšÝćÖÖćøđêøĊ÷öêĆüĂ÷ŠćÜêćö×šĂǰ4.1ǰĀøČĂǰ4.ǰĒúšüĒêŠÝąêšĂÜÖćøìéÿĂïĒïïĔéöćēé÷ðøąöćè
ĔĀšĕéšêĆüĂ÷ŠćÜđöČęĂĒĀšÜĒúšüêćöêćøćÜìĊęǰ1ǰ
êćøćÜìĊęǰ1ǰ
×îćéêąĒÖøÜ
ǰ
ǰǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

ǰööǰ đïĂøŤǰ
ǰööǰǰ ǰîĉĚü
ǰööǰǰ ǰîĉĚü
ǰööǰǰ ǰîĉĚü
ǰööǰǰ ǰîĉĚü
ǰööǰǰ ǰǰîĉĚü
ǰööǰǰ ǰîĉĚü
ǰööǰǰ ǰǰîĉĚü
ǰööǰǰ ǰîĉĚü
ǰööǰǰ ǰǰîĉĚü

îšĞćĀîĆÖêĆüĂ÷ŠćÜĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰ
ÖÖ.











ǰ
.ǰ îĞćêĆüĂ÷ŠćÜĕðđ×÷ŠćĔîêąĒÖøÜ×îćéêŠćÜėǰ êćöêšĂÜÖćøǰ Öćøđ×÷ŠćîĊĚêšĂÜĔĀšêąĒÖøÜđÙúČęĂîìĊęìĆĚÜĔîĒîüøćïǰ
ĒúąĒîüéĉęÜǰøüöìĆĚÜöĊĒøÜÖøąĒìÖ×èąđ×÷Šćéšü÷ǰđ×÷ŠćîćîÝîÖøąìĆęÜêĆüĂ÷ŠćÜñŠćîêąĒÖøÜĒêŠúąßîĉéĔîǰǰîćìĊǰ
ĕöŠđÖĉîøšĂ÷úąǰǰ×ĂÜêĆüĂ÷ŠćÜĔîêąĒÖøÜîĆĚîǰĀøČĂĔßšđüúćđ×÷ŠćîćîìĆĚÜĀöéðøąöćèǰǰîćìĊǰđöČęĂđ×÷ŠćđÿøĘÝĒúšü
ëšćöĊêĆüĂ÷ŠćÜÖšĂîĔĀâŠÖüŠćêąĒÖøÜǰ ×îćéǰ ǰ ööǰ đïĂøŤǰ  ǰ êšĂÜĕöŠöĊÖšĂîêĆüĂ÷ŠćÜàšĂîÖĆîĔîêąĒÖøÜǰǰ
ĒúąêĆüĂ÷ŠćÜìĊęöĊđöĘéđúĘÖÖüŠćêąĒÖøÜ×îćéǰǰööǰ đïĂøŤǰ ǰêšĂÜöĊêĆüĂ÷ŠćÜÙšćÜïîêąĒÖøÜĒêŠúą×îćéĕöŠđÖĉîǰ
ǰÖøĆöǰêŠĂǰ ǰêøööǰĀøČĂĕöŠđÖĉîǰǰÖøĆöǰÿĞćĀøĆïêąĒÖøÜđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜǰǰööǰ ǰîĉĚü ǰîĞćêĆüĂ÷ŠćÜ
ìĊęÙšćÜïîêąĒÖøÜĒêŠúą×îćé×ĂÜêąĒÖøÜĕðßĆęÜ
.ǰ ÖćøÙĞćîüèǰ
6.1ǰ ĀćîšĞćĀîĆÖìĊęÙšćÜǰ 8FJHIUǰ 3FUBJOFE ǰ ïîêąĒÖøÜĒêŠúą×îćéǰ ēé÷ßĆęÜîšĞćĀîĆÖ×ĂÜêĆüĂ÷ŠćÜéĉîìĊęÙšćÜïîǰ
ĒêŠúąêąĒÖøÜĒúąîšĞćĀîĆÖìĊęĀć÷ĕðǰ đöČęĂđĂćîšĞćĀîĆÖ×ĂÜêĆüĂ÷ŠćÜĔîìčÖêąĒÖøÜøüöÖĆîĒúšüǰ ĀĆÖĂĂÖÝćÖîšĞćĀîĆÖ
172
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êĆüĂ÷ŠćÜĂïĒĀšÜìĆĚÜĀöéàċęÜĔßšìéÿĂïǰ ÝąĕéšîšĞćĀîĆÖ×ĂÜêĆüĂ÷ŠćÜìĊęñŠćîêąĒÖøÜđïĂøŤǰ ǰ øüöÖĆïîšĞćĀîĆÖǰ
ìĊęÙšćÜïîëćéøĂÜǰ 1BO ǰ
6.ǰ ĀćîšĞćĀîĆÖìĊęñŠćîǰ 8FJHIUǰ 1BTTJOH ǰ êąĒÖøÜĒêŠúą×îćéǰ ēé÷ÙĉéÝćÖïøøìĆéúŠćÜ×ĂÜßŠĂÜîšĞćĀîĆÖìĊęÙšćÜ×ċĚîĕðǰǰ
éĎĒïïôĂøŤö ǰ ĔĀšđĂćîšĞćĀîĆÖ×ĂÜêĆüĂ÷ŠćÜìĊęÙšćÜïîëćéøĂÜđðŨîîšĞćĀîĆÖêĆüĂ÷ŠćÜìĊęñŠćîêąĒÖøÜđïĂøŤǰ ǰ Ēúąǰ
ĔĀšđĂćîšĞćĀîĆÖ×ĂÜêĆüĂ÷ŠćÜìĊęÙšćÜïîêąĒÖøÜëĆé×ċĚîĕðøüöÖĆïîšĞćĀîĆÖ×ĂÜêĆüĂ÷ŠćÜìĊęñŠćîêąĒÖøÜđïĂøŤǰ ǰǰ
đðŨîîćšĞ ĀîĆÖ×ĂÜêĆüĂ÷ŠćÜìĊñę ćŠ îêąĒÖøÜëĆé×ċîĚ ĕðǰĔĀšéćĞ đîĉîÖćøéĆÜìĊÖę úŠćüöćĒúšüîĊĕĚ ðđøČĂę ÷ėǰÝîëċÜîćšĞ ĀîĆÖêĆüĂ÷ŠćÜ
ìĊęñŠćîêąĒÖøÜĔîïøøìĆéïîÿčéǰàċęÜÝąĕéšđìŠćÖĆïîšĞćĀîĆÖ×ĂÜêĆüĂ÷ŠćÜĒĀšÜìĆĚÜĀöéìĊęĔßšĔîÖćøìéÿĂï
6.3ǰ ÙĞćîüèĀćøšĂ÷úąñŠćîêąĒÖøÜēé÷îšĞćĀîĆÖǰ 1FSDFOUBHFǰ1BTTJOH ǰĕéšéĆÜîĊĚ
ǰîšĞćĀîĆÖ×ĂÜêĆüĂ÷ŠćÜìĊęñŠćîêąĒÖøÜĒêŠúą×îćé
øšĂ÷úąñŠćîêąĒÖøÜēé÷îšĞćĀîĆÖǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ9ǰ1
îšĞćĀîĆÖ×ĂÜêĆüĂ÷ŠćÜĒĀšÜìĆĚÜĀöéìĊęĔßšìéÿĂï
.ǰ Öćøøć÷Üćîñúǰ
ǰ ĔĀšøć÷ÜćîÙŠćøšĂ÷úąñŠćîêąĒÖøÜ×îćéêŠćÜėǰ ēé÷îšĞćĀîĆÖéšü÷ìýîĉ÷öǰ ǰ êĞćĒĀîŠÜǰ êćöĒïïôĂøŤöìĊęǰ ïôǰǰ
ǰ ö÷ñǰǰǰǰöćêøåćîÖćøìéÿĂïĀć×îćéđöĘé×ĂÜüĆÿéčǰ 4JFWFǰ"OBMZTJT ǰ
.ǰ
8.1ǰ
8.ǰ
8.3ǰ
8.4ǰ
8.ǰ

×šĂÙüøøąüĆÜǰ
ÖćøĒïŠÜêĆüĂ÷ŠćÜéšü÷đÙøČęĂÜĒïŠÜêĆüĂ÷ŠćÜǰêšĂÜĔßšđÙøČęĂÜöČĂ×îćéßŠĂÜÖüšćÜðøąöćèǰǰǰđìŠć×ĂÜÖšĂîēêìĊęÿčéǰ
êøüÝéĎêąĒÖøÜïŠĂ÷ėǰëšćßĞćøčéêšĂÜàŠĂöÖŠĂîĔßšǰēé÷đÞóćąđïĂøŤǰǰ
ĀšćöĔÿŠêĆüĂ÷ŠćÜúÜĔîêąĒÖøÜ×èąìĊę÷ĆÜøšĂîĂ÷ĎŠ
ÖćøìčïêĆüĂ÷ŠćÜéĉîêšĂÜĕöŠĒøÜöćÖÝîìĞćĔĀšđöĘééĉîĒêÖ
Öćøđ×÷ŠćĂ÷Šćđ×÷ŠćîćîÝîêĆüĂ÷ŠćÜÖøąĒìÖĒêÖđðŨîñÜ

.ǰ đĂÖÿćøĂšćÜĂĉÜ
.1ǰ öćêøåćîÖøöē÷íćíĉÖćøǰö÷í ì ǰǰüĉíĊÖćøìéÿĂïĀć×îćéđöĘé×ĂÜüĆÿéčǰ 4JFWFǰ"OBMZTJT
.ǰ 4UBOEBSEǰ.FUIPEǰPGǰ5FTUǰGPSǰ"NPVOUǰPGǰ.BUFSJBMǰ'JOFSǰ5IBOǰǰNNǰ4JFWFǰ*Oǰ"HHSFHBUFǰǰ
""4)50ǰ%FTJHOBUJPOǰǰ5ǰ
.3ǰ 4UBOEBSEǰ.FUIPEǰPGǰ5FTUǰGPSǰ4JFWFǰ"OBMZTJTǰPGǰ'JOFǰ"OEǰ$PBSTFǰ"HHSFHBUFTǰǰ""4)50ǰ%FTJHOBUJPOǰ
5ǰ
.4ǰ 4UBOEBSEǰ.FUIPEǰPGǰ5FTUǰGPSǰ4JFWFǰ"OBMZTJTǰPGǰ.JOFSBMǰ'JMMFSǰǰ""4)50ǰ%FTJHOBUJPOǰǰ5ǰ
.ǰ 5IFǰ "NFSJDBOǰ 4PDJFUZǰ GPSǰ 5FTUJOHǰ BOEǰ .BUFSJBMT ǰ "45.ǰ 4UBOEBSET ǰ "45.ǰ %ǰ ǰ ǰ ǰǰ
4UBOEBSEǰ1SBDUJDFǰGPSǰ%SZǰ1SFQBSBUJPOǰPGǰ4PJMǰ4BNQMFTǰGPSǰ1BSUJDMF4J[Fǰ"OBMZTJTǰBOEǰ%FUFSNJOBUJPOǰ
PGǰ4PJMǰ$POTUBOUT
.6ǰ 5IFǰ "NFSJDBOǰ 4PDJFUZǰ GPSǰ 5FTUJOHǰ BOEǰ .BUFSJBMT ǰ "45.ǰ 4UBOEBSET ǰ "45.ǰ %ǰ ǰ ǰ ǰǰ
4UBOEBSEǰ5FTUǰ.FUIPEǰGPSǰ1BSUJDMF4J[Fǰ"OBMZTJTǰPGǰ4PJMT

)*$Ŵbb`hųegĢ):+:! :+25"3: !:D)K 5/92@ŮĻőōŞōĩŖŉŔšśőśů

173

ภาคผนวก มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง ผ-95
ēÙøÜÖćø...............................................
...........................................................
ÿëćîìĊęÖŠĂÿøšćÜ....................................
...........................................................
ñĎšøĆïÝšćÜĀøČĂñĎšîĞćÿŠÜ..............................
ßîĉéêĆüĂ÷ŠćÜ................ìéÿĂïÙøĆĚÜìĊ.ę ...
ìéÿĂïüĆîìĊ.ę ....................... ĒñŠîìĊ.ę ......

êąĒÖøÜ
Āöć÷đú×

174

îĚĞćĀîĆÖ
êąĒÖøÜ
(ÖøĆö)

îĚĞćĀîĆÖ
êąĒÖøÜ
+ éĉî
(ÖøĆö)

ïô. ö÷ñ 2208.1 - 57
(ĀîŠü÷ÜćîìĊęìĞćÖćøìéÿĂï)
ÖćøìéÿĂïĀć×îćéđöĘéüĆÿéč
ĀúčöđÝćąĀöć÷đú×............................
ÙüćöúċÖ..................................đöêø
ðøĉöćêøĒïï.........................úï.àö.

îĚĞćĀîĆÖéĉî
ìĊęÙšćÜïî
êąĒÖøÜ
(ÖøĆö)

îî.øšĂ÷úą×ĂÜ
éĉîìĊęÙšćÜïî
êąĒÖøÜ
(ÖøĆö)

ìąđïĊ÷îìéÿĂï........................
ñĎšìéÿĂï
ñĎšêøüÝÿĂï
ĂîčöĆêĉ

îî.øšĂ÷úą×ĂÜ
éĉîìĊęÙšćÜ
ÿąÿö

îî.øšĂ÷úą×ĂÜ
éĉîìĊęöĊ×îćé
đúĘÖÖüŠć
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B¾LQ

(PERCENT FINER BY WEIGHT)

øšĂ÷úąēé÷îĚĞćĀîĆÖ×ĂÜđöĘéìĊęöĊ×îćéđúĘÖÖüŠćìĊęøąïč

Sand
Fine

U.S.standard sieve sizes
1R
1R
B1R

ř
ŘŠŜř
ŘŜŚŘ
ŘřŜš

d d

Coarse to Medium

Silt

Fines

(DIAMETER IN mm.)

Clay



ĒĀúŠÜüĆÿéč…………………………………………
ßĆĚîÙčèõćó………………………………………..

B1R

Řř
ŘŘşŜ

×îćéđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜ×ĂÜđöĘéüĆÿéčđðŨîöĉúúĉđöêø

řŘ

ĀîŠü÷ÜćîìĊęìĞćÖćøìéÿĂï
ÖćøìéÿĂïĀć×îćéđöĘéüĆÿéč

ŘŘř

Gravel

1R

ŜşŞ



řŘŘ
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1R

ïô.ö÷ñ. 2208.2 - 57

ŘŘŘř

ēÙøÜÖćø……………………………………………..…
…………………………………………………………..
ÿëćîìĊęÖŠĂÿøšćÜ……………………………………….
ñĎšøĆïÝšćÜ…………………………………………………
ßîĉéêĆüĂ÷ŠćÜ………………… ìéÿĂïÙøĆĚÜìĊę……….
ìéÿĂïüĆîìĊę…………………… ĒñŠîìĊę…………….



ÿøčðñúÖćøìéÿĂï
đĀöćąÿöìĊęÝąîĞćöćĔßšÜćîĕéš
ĕöŠđĀöćąÿöìĊęÝąîĞćöćĔßšÜćî

ÿĊ×ĂÜÿćøúąúć÷ìĊęĕéšÝćÖÖćøìéÿĂï
ÿĊĂŠĂîÖüŠćÿĊöćêøåćî
ÿĊĔÖúšđÙĊ÷ÜÿĊöćêøåćî
ÿĊĒÖŠÖüŠćÿĊöćêøåćî

ÖćøìéÿĂïĀćÿćøĂĉîìøĊ÷ŤđÝČĂðî

ĂîčöĆêĉ

ñĎšêøüÝÿĂï

ñĎšìéÿĂï

ìąđïĊ÷îìéÿĂï………………………...
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