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 หมวดที่   4   งานวิศวกรรมโครงสร้าง 
 

ก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ต.เสม็ดอ.เมือง 
รายการที่ซ้ำซ้อนกับหมวดรายการทั่วไป ให้ใช้ข้อกำหนดในรายการงานวิศวกรรมโครงสร้างดังนี้ 

 
1. อาคาร  

การเจาะสำรวจดิน ทำการเจาะสำรวจดินต้องไม่น้อยกว่า 2 จุดต่อหนึ่งหลัง  
เสาเข็มเจาะ Dia 0.60m. safe load 90ตัน/ต้น.ให้ใช้เสาเข็มเจาะหล่อในที่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

600 มม. ความยาว ตามรายงานผลการเจาะสำรวจและทดสอบดิน รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่าต้นละ  
90  ตัน 

เสาเข็มเจาะ Dia 0.35 m. safe load 30ตัน/ต้น.ให้ใช้เสาเข็มเจาะหล่อในที่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
350 มม. ความยาวตามรายงานผลการเจาะสำรวจและทดสอบดิน รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่าต้นละ  
30  ตัน 

เหล็กเสริมคอนกรีต  CEMENT REINFORCEMENT 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20-2543 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กกลม( SR  24 ) 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 24- 2548 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กข้ออ้อย  ( SD  40 ) 
 

รายละเอียดการดำเนินการเจาะสำรวจดิน  
การเจาะสำรวจดิน 

  1 ให้ผู้รับจ้างทำการเจาะสำรวจดินโดยวิธี  BORING TEST ตามหลักการทางวิศวกรรมโยธา
ความลึกหลุมเจาะไม่น้อยกว่า 10 ม.โดยจะต้องสรุปผลให้ชัดเจน 
  2 ตำแหน่งที่จะทำการเจาะสำรวจ รวมทั้งจำนวนจุดที่จะทำการเจาะสำรวจ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของ วิศวกรผู้ทำการเจาะสำรวจดิน ทั้งนี้จำนวนจุดที่ทำการเจาะสำรวจดินต้องไม่น้อยกว่า 2จุด หรือตาม
แบบกำหนด 
  3 การรายงานผลการเจาะสำรวจดิน ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานผลการเจาะสำรวจดิน  ผล
การวิเคราะห์  และข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง 
  
 คุณสมบัติของผู้ทำการเจาะสำรวจดิน 
  1เป็นสถาบันการศึกษา หรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งมีวิศวกรโยธาประจำ อยู่ใน
หน่วยงานนั้น โดยจะต้องมีวิศวกรโยธาที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเป็นผู้ดำเนินการเจาะสำรวจดิน
และมีวิศวกรโยธา ประเภทสามัญ ที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเป็นผู้ออกแบบ และรับรองความ
ยาวเสาเข็ม 
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รายละเอียดการดำเนินการงานเสาเข็ม  
เสาเข็มเจาะ 
คุณสมบัติท่ัวไปของเสาเข็มเจาะ 
(1) ปลายเสาเข็มต้องอยู่ในระดับเดียวกัน หรือต้องอยู่ในระดับดินเดียวกัน ตามความ 

เหมาะสมของสภาพชั้นดิน 
(2) ความยาวของปลอกเหล็กที่ใช้ตอกลงไป เพื่อป้องกันมิให้ดินพัง จะต้องมีความลึกเพียง

พอที่จะป้องกันการพังทลาย หรือบีบตัวของดิน ซึ่งจะทำให้รูเจาะผิดขนาดไป 
(3) การเจาะจะตอกเพ่ือใส่ปลอกเหล็ก  จะต้องระมัดระวังมิให้กระทบกระเทือนหรือ 

ทำให้อาคารข้างเคียงชำรุดเสียหาย 
(4) ผนังภายในปลอกเหล็กต้องสะอาดและผนึกแน่นระมัดระวังมิให้วัสดุอ่ืนร่วงลง 

ไปในรูเจาะ 
(5) ก้นหลุมเจาะต้องสะอาด และได้ระดับตามกำหนด 
(6) การเทคอนกรีตจะต้องเทต่อเนื่องตลอด ห้ามหยุดจนกว่าจะเทเสร็จเรียบร้อยตลอดทั้งต้น 

กรณีท่ีมีเหตุผิดปกติทำให้เทคอนกรีตต่อเนื่องไม่ได้ ทำให้คอนกรีตส่วนที่เทไว้แข็งตัวก่อนการแก้ไขโดยวิธีใด ๆ 
ก็ตามจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจการจ้าง หากจำเป็นต้องเจาะหล่อใหม่ชดเชยเสาเข็ม
ที่เสีย  เพื่อความปลอดภัยของอาคาร ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเสียค่าใช้จ่ายเอง 

(7) ในขณะที่ตอกปลอกเหล็กชั่วคราว การเทคอนกรีตเสาเข็มต้องระมัดระวังมิให้น้ำ 
บริเวณผิวดินน้ำใต้ดินและเศษสิ่งของใด ๆ หล่นเข้าไปในรูเจาะ 

(8) ขณะเทคอนกรีตต้องใช้เครื่องลมอัดคอนกรีตลงไปในรูเจาะให้แน่น 
(9) เหล็กเสริมในเสาเข็มให้ใช้เหล็กข้ออ้อยชั้นคุณภาพ  SD-40 พ้ืนที่หน้าตัดไม่น้อย 

กว่า  0.5% ของพ้ืนที่หน้าตัดเสาเข็มและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 6 เส้น ยาวตลอดและโผล่ปลายเหล็ก 
เสริมเข้าไปในฐานรากยาวไม่น้อยกว่า 3/4  เท่าของความหนาของฐานราก และจะต้องหล่อ 
คอนกรีตเผื่อตอนบนหัวเข็ม  เพ่ือสกัดไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร จากระดับกำหนดให้ 
                       ให้เสนอวิธีเสริมเหล็ก  การต่อทาบเหล็กและระยะของเหล็กปลอกเสนอคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงดำเนินการต่อไปได้ 
 

การดำเนินงาน  
(1) ให้ผู้รับจ้างบันทึกรายงานทำเสาเข็มเจาะทุก ๆ ต้น และจะต้องส่งคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุภายใน 10 วันหลังจากท่ีเทเสาเข็มต้นนั้นเสร็จแล้ว 
(2) รายงานจะต้องบันทึกมีดังนี้ 

-หมายเลขลำดับเสาเข็ม 
-วันที่เจาะ  เวลาเจาะเวลาเทคอนกรีต  เวลาถอดปลอกเหล็กชั่วคราวจนเสร็จ 
-ระดับดิน ระดับหัวเข็ม ระดับปลายเสาเข็ม ความยาวของปลอกเหล็กชั่วคราว 
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-ความคลาดเคลื่อนของศูนย์กลางเข็ม ระยะเบี่ยงเบนในแนวดิ่ง 
-รายละเอียดของชั้นดิน, ปริมาณคอนกรีตที่ใช้เท 

                     (3)  ปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่ผิดปกติ ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้สำเร็จ ถูกต้องตามหลัก
วิชาการการ  ค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้าง 

การทดสอบกำลังแบกทานของเสาเข็มเจาะ  
(1) ให้ผู้รับจ้างทดสอบของกำลังแบกทานของเสาเข็ม  1 ต้น (STATIC LOADTEST)(เฉพาะ

เสาเข็มเจาะที่มีขนาด Ø0.60 ม.)โดยให้รับกำลังแบกทานสูงสุดได้ 2.5 เท่าของน้ำหนัก
เสาเข็มที่รับได้โดยปลอดภัย  เข็มต้นทดสอบจะต้องเป็นเข็มที่อยู่นอกฐานราก(ตำแหน่งจุด
ทดสอบให้ผู้รับจ้างนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนทำการทดสอบ) 

(2) ในการทดสอบกำลังแบกทานของเสาเข็ม  อัตราการทรุดตัวและการทรุดตัวของเสาเข็ม  เมื่อ
รับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีกำหนดให้  ในกฎกระทรวงฉบับที่  6 (2527) ออก
ตามความ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

(3) การทดสอบกำลังแบกทานของเสาเข็ม  จะต้องดำเนินการโดยสถาบันที่เชื่อถือได้ เช่น ส่วน
ราชการหรือนิติบุคคล ที่ได้จดทะเบียนรับทำการในเรื่องการทดสอบกำลังแบกทานของ
เสาเข็มมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีวิศวกร โยธา   ประเภทสามัญเป็นผู้ดำเนินการและมี
วิศวกร โยธา ประเภทวุฒิเป็นผู้ให้คำแนะนำ ปรึกษาและลงลายมือชื่อรับรองผลการ
ตรวจสอบ 

(4) ให้ทำการทดสอบ SEISMIC  TEST  เสาเข็มทุกต้น 
(5) ให้ส่งผลการทดสอบกำลังแบกทานของเสาเข็มทั้ง  STATIC  LOAD  TEST และผลการ

ทดสอบ SEISMIC  TEST  อย่างน้อย 3 ชุด ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาก่อน
ดำเนินการก่อสร้างต่อไป 

คุณสมบัติของคอนกรีตที่ใช้ทำเสาเข็มเจาะ 
(1)  วัสดุที่ใช้ทำคอนกรีตเพ่ือหล่อเสาเข็มจะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดในหมวดที่ 1 รายการ
ทั่วไป ข้อ 2. วัสดุก่อสร้าง 
(2) กำลังอัดประลัยของคอนกรีตไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. เมื่อทดสอบด้วยแท่ง กระบอก

มาตรฐานขนาด Ø15x30 ซม. และมีอายุครบ 28 วัน 
(3) ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้างสงสัยว่า คอนกรีตที่ใช้เทเสาเข็มต้นใดต้นหนึ่งอาจจะ

ไม่ได้คุณภาพตามที่กำหนดในข้อ (2) คณะกรรมการมีสิทธิ์สั่งให้ทำการเจาะเอาแท่งคอนกรีต
ของเสาเข็มต้นนั้น ๆ ไปทดสอบกำลังอัดได้ ค่าใช้จ่ายในการทดสอบนี้  ให้ผู้รับจ้างเป็น
ผู้รับผิดชอบและจะต้องมีวุฒิวิศวกร โยธาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการตรวจสอบ 

คุณสมบัติของผู้ผลิตเสาเข็มเจาะ 
ให้ใช้เสาเข็มเจาะหล่อกับท่ี ผลิตโดยบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ที่เชื่อถือได้ 
( 1 )  จะต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนรับการผลิตทำเสาเข็มเจาะมาแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี 



68 

 

( 2 ) การดำเนินการทำเสาเข็มเจาะต้องมีวิศวกรโยธา   ประเภทสามัญเป็นผู้ดำเนินการมีความรู้
และประสบการณ์ในเรื่องการทำเสาเข็มเจาะ   ซึ่งต้องผ่านงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี 
( 3 ) ผู้ทำเสาเข็มเจาะจะต้องเสนอผลงานการทำเสาเข็มเจาะที่เคยทำมาแล้ว   กับ 
 ก.  อาคารของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ   ไม่น้อยกว่า   10  งานและมีผลงานการทดสอบ
การรับน้ำหนักปลอดภัยของเสาเข็มไม่น้อยกว่า  5  ปี    หรือ 
 ข.  มีผลงานส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่า   20   งาน 

3.11  ผู้รับจ้างจะใช้เสาเข็มเจาะของผู้ผลิตรายใด  จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุในข้อ 3.10  และให้ทำ
หนังสือแจ้งผู้ว่าจ้างผ่านคณะกรรมการตรวจการจ้าง   เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อน   โดยมีเอกสารหรือสำเนา
เอกสาร  ( ลงนามรับรองสำเนา )  ประกอบการพิจารณาดังนี้ 
 ( 1 )  สำเนาการจดทะเบียน    ตามข้อ   3.10 ( 1 ) 
 ( 2 )  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรโยธาตามข้อ 3.10(2)  
 ( 3 )  สำเนาผลงานการทำเสาเข็มเจาะตามข้อ 3.10( 3 ) 

3.12  ระยะช่วงเวลาในการทำการเจาะเสาเข็มต้นถัดไปหรือใกล้เคียง  ต้องไม่น้อยกว่า  24  ชั่วโมง  โดย
อาศัยผลจากการทดสอบกำลังอัดของแท่งคอนกรีตเป็นเกณฑ์   หรือระยะห่างระหว่างเสาเข็มที่เจาะแล้วกับ
เสาเข็มข้างเคียงทุกต้นไม่น้อยกว่า  6  เท่า  ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเสาเข็มหรือตามคำสั่งของคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง 

3.13  การทำเสาเข็มเจาะสำหรับอาคารหลังนี้ให้ใช้เครื่องเจาะชนิดสามขา ( TRIPOT  RIG ) กรณีท่ีชั้นดิน
มีปัญหา   ไม่สามารถเจาะได้ความลึกที่กำหนด   เนื่องจากเหตุใด ๆ  ก็ตาม  ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนวิธีการ
เจาะ  เช่น  ใช้เครื่องสว่าน ( HEAVY ROTARY EQUIPMENT ) หรือถ้าจำเป็นให้เปลี่ยนวิธีการผลิตเป็นแบบ 
WET  PROCESS  ก็ได้   การเปลี่ยนแปลงการผลิตเข็มโดยวิธีใด ๆ  ก็ตามจะต้องคำนึงถึงความสามารถในการ
รับน้ำหนักปลอดภัยของเข็มตามท่ีกำหนดเป็นเกณฑ์    และจะต้องทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง   
พร้อมกับเสนอวิธีการ   ดำเนินงาน   และมีวิศวกรโยธา  ประเภทสามัญวิศวกร  เป็นผู้ลงนามรับรอง   เพ่ือให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาก่อนเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงดำเนินการต่อไปได้ 
 การเปลี่ยนแปลงวิธีการเจาะ   และวิธีการผลิตเข็มดังกล่าว   ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบ  โดยที่ทาง
ราชการจะไม่เพ่ิมเวลาและเงินให้ 

 
รายละเอียดการดำเนินการงานเหล็กเสริมคอนกรีต 

 
เหล็กเสริมคอนกรีต  CEMENT REINFORCEMENT 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20-2543 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กกลม( SR  24 ) 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 24- 2548 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กข้ออ้อย  ( SD  40 ) 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 138- 2535 ลวดผูกเหล็ก 
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คุณสมบัติของเหล็กเสริมคอนกรีตดังต่อไปนี้ 
ก. เหล็กเส้นกลม (SR-24) 
หน่วยแรงดึงถึงจุดคราก (Yield Stress)  มีค่าไม่น้อยกว่า 240 เมกาปาสกาล  (ประมาณ 24 กก./มม.2)  

ใช้สำหรับเหล็กท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ถึง 9 มิลลิเมตร คุณสมบัติอื่นๆ ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20-2543 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กกลม 

ข. เหล็กข้ออ้อย (SD-40) 
หน่วยแรงดึงถึงจุดคราก  (Yield Stress)  มีค่าไม่น้อยกว่า 400 เมกาปาสกาล  (ประมาณ 40 กก./มม.2) 

ใช้สำหรับเหล็กท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 12 ถึง 32 มิลลิเมตรคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 24- 2548 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กข้ออ้อย 

 
อนึ่ง  หากเป็นที่ปรากฏว่าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในให้คณะกรรมการตรวจการ

จ้างมีอำนาจที่จะสั่งและดำเนินการเช่นว่านั้นให้ลุล่วงด้วยวธิีการใดๆ โดยที่ค่าใช้จ่ายในการดังกล่าวทั้งปวงตก
เป็นภาระของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 
 

ส่วนผสมคอนกรีต :  ให้ผู้รับจ้างใช้คอนกรีต  ดังรายการต่อไปนี้ 

ส่วนผสมคอนกรีตหยาบใช้อัตราส่วนผสม  1  : 3 : 5  
ส่วนผสมคอนกรีตโครงสร้าง  สำหรับที่ใช้ในงานเทพ้ืนPost Tension ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จมีค่า

กำลังอัด320 กก./ตร.ซม. แบบทรงกระบอกทีม่ีอายุครบ 28 วัน 
ส่วนผสมคอนกรีตโครงสร้าง  ฐานราก เสา และส่วนที่นอกเหนือจากพ้ืน Post Tension ให้ใช้

คอนกรีตผสมเสร็จมีค่ากำลังอัด 240 กก./ตร.ซม. แบบทรงกระบอกทีม่ีอายุครบ 28 วัน 


