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คํานํา
มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของพื้นดินเป็นแนวทางปฏิบัติเบื้องต้น
สําหรับตรวจสอบสภาพชั้นดินบริเวณที่จะทําการก่อสร้างฐานรากแผ่ ซึ่งฐานรากแผ่ต้องสามารถรับน้ําหนัก
ของโครงสร้างอาคารผ่านฐานรากลงสู่ชั้นดินได้อย่างปลอดภัย
กรมโยธาธิ การและผั งเมื องในฐานะหน่ วยงานที่ มี ภารกิ จในการพั ฒนาระบบโครงสร้ างพื้ นฐาน
ทั้งการออกแบบ การก่อสร้าง การบูรณะ และการบํารุงรักษา ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการทดสอบ
ความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของพื้นดิน เพื่อให้ฐานรากแผ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอาคาร
สามารถรองรับน้ําหนักของโครงสร้างอาคารได้อย่างปลอดภัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงได้เสนอมาตรฐานฉบับนี้ขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัตสิ ําหรับวิศวกรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบดินฐานรากใช้ออกแบบและก่อสร้างฐานรากแผ่
ได้อย่างถูกต้อง ทําให้อาคารมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยในการใช้งานต่อไป

(นายชยพล ธิติศักดิ์)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

มยผ. 1253 - 62 : มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของพื้นดิน

คณะทํางานจัดทํามาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของพื้นดิน
¤ ที่ปรึกษา
นายชยพล ธิติศักดิ์
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
นายสมชาย เมธวัฒน,ธรากุล
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
นายอนวัช สุวรรณเดช
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ดร.เสถียร เจริญเหรียญ
วิศวกรใหญ/

นายพงษ,นรา เย็นยิ่ง
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี
สถาปนิกใหญ/

¤ ประธานคณะทํางาน
นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์
ผู2อํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

¤ คณะทํางาน
นายวินิจ ชัยชนะศิริวิทยา
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
สํานักวิศวกรรมโครงสร2างและงานระบบ
ดร.สิทธินันท, เบ็ญจสุพัฒนนันท,
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ
สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
นายไกรสิทธิ์ โลมรัตน,
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ
กองวิเคราะห7วิจัยและทดสอบวัสดุ

¤ คณะทํางานและเลขานุการ
ดร.สุธาสินี อาทิตย,เที่ยง
วิศวกรโยธาชํานาญการ
สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

นางพีชยา ทวีเลิศ
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ
กองวิเคราะห7วิจัยและทดสอบวัสดุ
ดร.ทยากร จันทรางศุ
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ
สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

¤ คณะทํางานและผู6ช7วยเลขานุการ
นางณัฏกานต, แสงสุวรรณ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
นายชานนท, โตเบญจพร
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

มยผ. 1253 - 62 : มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับน้าํ หนักบรรทุกของพื้นดิน

สารบัญ
หนาที่
สวนที่ 1 ขอบขาย

1

สวนที่ 2 นิยามและสัญลักษณ

1

สวนที่ 3 มาตรฐานที่อางถึง

3

สวนที่ 4 การเตรียมการกอนการทดสอบ

3

สวนที่ 5 การตอกหยั่ง

3

สวนที่ 6 การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณการทดสอบ

4

สวนที่ 7 วิธีการทดสอบ

7

สวนที่ 8 คาการทรุดตัวของฐานรากแผ

8

สวนที่ 9 การวิเคราะหผลการทดสอบ

9

สวนที่ 10 ตัวอยางการวิเคราะหผลการทดสอบ

10

สวนที่ 11 การรายงานผลการทดสอบ

12

สวนที่ 12 เอกสารอางอิง

13

ตัวอยางตารางบันทึกผลการทดสอบ

มยผ. 1253 - 62 : มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับน้าํ หนักบรรทุกของพื้นดิน

สารบัญรูปภาพ
รูปที่

หนาที่

1 เครื่องมือและอุปกรณการทดสอบ

5

2 ตัวอย&างการใหน้ําหนักบรรทุกทดสอบบนแผ&นเหล็กทดสอบโดยแม&แรงไฮดรอลิก
ร&วมกับน้ําหนักบรรทุกวางอยู&บนแคร&บรรทุกน้ําหนัก
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3 ตัวอย&างการใหน้ําหนักบรรทุกทดสอบบนแผ&นเหล็กทดสอบโดยแม&แรงไฮดรอลิก
ร&วมกับเสาเข็มสมอหรือแท&งเหล็กสมอ
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4 ตัวอย&างการประกอบเครื่องมือและอุปกรณในการใหน้ําหนักบรรทุกทดสอบ

7

5 ลักษณะกราฟความสัมพันธระหว&างน้ําหนักบรรทุกทดสอบกับค&าการทรุดตัวของแผ&นเหล็กทดสอบ

9

6 ตัวอย&างการหาน้ําหนักบรรทุกสูงสุดเพื่อหาหน&วยแรงแบกทานที่ยอมใหของดินฐานราก
กรณีจุดวิบัติของดินฐานรากไม&ชัดเจน
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มยผ. 1253 - 62
ส'วนที่ 1 ขอบข'าย
1.1 มาตรฐานการทดสอบนี้ ใช& สํ า หรั บ การทดสอบเพื่ อ หากํ า ลั ง แบกทานของดิ น (bearing capacity
of soil) ใต&ฐานรากอาคารในพื้นที่ก>อสร&างจริง โดยวิธี plate bearing
1.2 กํ า ลั ง แบกทานของดิ น จากการทดสอบโดยวิ ธี plate bearing นี้ เปC น กํ า ลั ง รั บ น้ํ า หนั ก ของดิ น
ใต& แ ผ> น เหล็ ก ทดสอบ (plate) โดยผลของค> า กํ า ลั ง แบกทานของดิ น เปC น ค> า สะท& อ นกํ า ลั ง
รับน้ําหนักของชั้นดินในระดับความลึกไม>เกินสองเท>าของขนาดแผ>นเหล็กทดสอบ
ส'วนที่ 2 นิยามและสัญลักษณ<
2.1 นิยาม
“กรวด” หมายความว>า เม็ดดินที่มีขนาดระหว>าง 4.75 มิลลิเมตร ถึง 75 มิลลิเมตร ไม>มีแรงยึดเหนี่ยว
ระหว>างอนุภาค และปLMนเปCนรูปร>างไม>ได&
“กรวดแน'น” หมายความว>า กรวดที่มีค>าการตอกทดสอบมาตรฐานสูงกว>า 30 ครั้งต>อ 300 มิลลิเมตร
“การตอกหยั่ง” หมายความว>า การสํารวจขั้นต& นเพื่ อประเมิ นความแน>น ของชั้นดิ นที่อยู>ใต&ฐานราก
โดยการตอกด&วยตุ&มตอก เช>น วิธี Kunzelstab Penetration Test เปCนต&น
“การทดสอบ” หมายความว>า การทดสอบเพื่อหากําลังแบกทานของดินฐานราก โดยวิธีการทดสอบ
ความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของพื้นดิน (plate bearing)
“กําลังแบกทานของดิน” หมายความว>า หน>วยแรงต&านสูงสุดที่ดินใต&ฐานรากสามารถรองรับน้ําหนัก
บรรทุ ก ได& ซึ่ ง คํ า นวณได& จ ากคุ ณ สมบั ติ ท างวิ ศ วกรรมของดิ น ฐานราก โดยวิ ธี ท างสถิ ต ยศาสตรX
หรือประเมินจากผลทดสอบกําลังแบกทานของดินฐานราก
“ค'าการตอกทดสอบมาตรฐาน (SPT N – Value)” หมายความว>า จํานวนครั้งในการตอกกระบอกผ>า
ที่มีเส&นผ>านศูนยXกลางภายนอก 50 มิลลิเมตร เส&นผ>านศูนยXกลางภายใน 35 มิลลิเมตร และความยาว
650 มิลลิเมตร ลงในหลุมเจาะสํารวจดินที่ทดสอบตามวิธีมาตรฐาน โดยการปล>อยลูกตุ&มที่มีมวล 63.5
กิโลกรัม ที่ความสูง 760 มิลลิเมตร ตกลงมาอย>างอิสระ จนกระทั่งกระบอกผ>าจมเปCนระยะ 300 มิลลิเมตร
สุดท&ายจากการตอกให&จม 450 มิลลิเมตร
“ค'าการทรุดตัว” หมายความว>า ผลต>างระหว>างค>าการทรุดตัวเฉลี่ยที่ได& ณ เวลาใดใด กับค>าการทรุดตัวเฉลี่ย
ที่เริ่มทําการทดสอบ
“ฐานราก” หมายความว> า ส> ว นของอาคารที่ ทํ า หน& า ที่ ถ> า ยน้ํ า หนั ก บรรทุ ก ของอาคารส> ว นบน
ลงสู>ดินฐานราก โดยอาจเปCนฐานรากแผ>หรือฐานรากเสาเข็ม
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หน&าที่ 1

“ฐานรากแผ'” หมายความว>า ฐานรากที่ทําหน&าที่ถ>ายน้ําหนักบรรทุกของอาคารส>วนบนลงสู>ดินฐานราก
โดยตรง
“ดินฐานราก”หมายความว>า วัสดุธรรมชาติที่ประกอบเปCนเปลือกโลก เช>น หิน กรวด ทราย ดินเหนียว
ทรายแปZง เปCนต&น ซึ่งใช&รองรับฐานรากของอาคาร ทั้งนี้ให&หมายความรวมถึงวัสดุอื่นที่จัดให&มีเพื่อการปรับปรุง
คุณภาพดินฐานรากที่เปCนวัสดุธรรมชาติเดิมด&วย
“ดินเหนียว” หมายความว>า ดินซึ่งประกอบด&วยอนุภาคขนาดละเอียด มีขนาดของมวลรวมผ>านตะแกรง
ช>องเป[ดขนาด 0.075 มิลลิเมตร มีแรงยึดเหนี่ยวระหว>างอนุภาค ทําให&มีความเหนียวและสามารถปLMน
เปCนรูปร>างได&
“ทราย” หมายความว>า เม็ดหิ นธรรมชาติที่มีขนาดเล็ กกว> ากรวด (4.75 มิ ลลิเมตร) แต>ใหญ> กว>าทรายแปZ ง
(0.075 มิลลิเมตร) ไม>มีแรงยึดเหนี่ยวระหว>างอนุภาค และปLMนเปCนรูปร>างไม>ได&
“ทรายแน'น”หมายความว>า ทรายที่มีค>าการตอกทดสอบมาตรฐานสูงกว>า 30 ครั้งต>อ 300 มิลลิเมตร
“นํ้าหนักบรรทุกทดสอบ” หมายความว>า น้ําหนักที่ใช&กดทับเพื่อถ>ายแรงผ>านเครื่องมือและอุปกรณX
การทดสอบลงสู>ดินฐานราก
“น้ําหนักที่ออกแบบ” หมายความว>า กําลังแบกทานสูงสุดของดินฐานรากที่วิศวกรได&คํานวณและออกแบบไว&
“ผู?ควบคุมการทดสอบ” หมายความว>า ผู&ที่มีความรู&หรือประสบการณXในการปฏิบัติงานติดตั้งเครื่องมือ
และอุปกรณX รวมทั้งควบคุมการทดสอบให&ถูกต&องตามมาตรฐานหรือข&อกําหนดในการทดสอบ
“หน'วยแรงแบกทานที่ยอมให?ของดิน” หมายความว>า ค>าหน>วยแรงต&านทานที่ดินฐานรากสามารถรองรับ
น้ําหนักบรรทุกได&อย>างปลอดภัย โดยมีอัตราส>วนความปลอดภัยตามที่กําหนด
“อัตราการทรุดตัว”หมายความว>า ค>าการทรุดตัวในหนึ่งหน>วยเวลาที่พิจารณา
“อัตราส'วนความปลอดภัย” หมายความว>า แรงหรือหน>วยแรงหรือโมเมนตXต&านทานการวิบัติของดิน
หารด&วยแรงหรือหน>วยแรงหรือโมเมนตXที่ออกแบบ
2.2 สัญลักษณ<
หมายถึง ความกว&างด&านที่มากสุดของฐานรากแผ> มีหน>วยเปCนเมตร
หมายถึง ความกว&างหรือเส&นผ>านศูนยXกลางของแผ>นเหล็กทดสอบ มีหน>วยเปCนเมตร
หมายถึง ค>าการทรุดตัวของฐานรากแผ> มีหน>วยเปCนมิลลิเมตร
หมายถึง ค>าการทรุดตัวของแผ>นเหล็กทดสอบ มีหน>วยเปCนมิลลิเมตร
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หน&าที่ 2

ส'วนที่ 3 มาตรฐานที่อ?างถึง
3.1 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผั งเมือง มยผ. 2205-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค> าขีดเหลว
(Liquid Limit : L.L.)
3.2 มาตรฐานกรมโยธาธิ การและผั งเมื อง มยผ. 2206-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่ อหาค> าขี ดพลาสติ ก
(Plastic Limit : P.L.)
3.3 มาตรฐานกรมโยธาธิ การและผั งเมื อง มยผ. 2208-57: มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเม็ ดของวั สดุ
(Sieve Analysis)
ส'วนที่ 4 การเตรียมการก'อนการทดสอบ
4.1 ให&ดําเนินการสํารวจบริเวณสถานที่>ก>อสร&างและตําแหน>งที่ก>อสร&างฐานรากแผ> ทําการกําหนดตําแหน>ง
ที่จะทําการทดสอบอย>างน&อย 3 จุด โดยตําแหน>งทดสอบแต>ละจุดต&องห>างกันไม>>น&อยกว>า 5 เท>า
ของความกว&างหรือเส&นผ>านศูนยXกลางของแผ>นเหล็กทดสอบแผ>นที่มีขนาดใหญ>>ที่สุด และควรเปCนตําแหน>ง
ที่วางฐานรากจริง
4.2 ระดับความลึกของหลุมทดสอบต&องเปCนระดับเดียวกับระดับที่จะก>อสร&างฐานรากแผ> และต&องมีสภาพ
ราบเรียบ ทั้งนี้เพื่อให&หน&าสัมผัสของแผ>นเหล็กทดสอบและผิวดินแนบติดกัน
4.3 การขุดหลุมทดสอบต&องให&มีความกว&างไม>น&อยกว>า 4 เท>าของขนาดแผ>นเหล็กทดสอบที่เตรียมไว&
และให&รีบดําเนินการทดสอบก>อนที่จะเกิดการสูญเสียความชื้นบริเวณก&นหลุม
4.4 ในกรณีสถานที่ก>อสร&างเปCนพื้นที่ลุ>ม ถ&าก&นหลุมมีน้ําขัง ให&ทําการสูบน้ําออก หรือขุดหลุมดักน้ําไว&
มุมหนึ่ง แล&วจึงดําเนินการทดสอบ
4.5 ในกรณีที่ต&องการทดสอบกับ ดินที่ชุ>มน้ํา หรือพื้นดิน ของโครงสร&างทางชลศาสตรX ต& องทําให&ดิน
บริ เวณรอบ ๆ จุ ดทดสอบชุ> มน้ํ าที่ ความลึ กลงไปไม> น& อยกว> า 2 เท> าของขนาดเส& น ผ> า นศู น ยX ก ลาง
ของแผ>นเหล็กทดสอบแผ>นที่มีขนาดใหญ>ที่สุด
4.6 จัดให&มีการทดสอบด&วยวิธีการตอกหยั่ง (Sounding Test) เพื่อตรวจสอบสภาพชั้นดินใต&ฐานราก
อย>างน&อย 2 ตําแหน>งต>อจุดทดสอบ
4.7 การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณXต>าง ๆ ต&องได&รับการตรวจและเห็นชอบจากผู&ควบคุมการทดสอบก>อน
จึงจะเริ่มการทดสอบได&
ส'วนที่ 5 การตอกหยั่ง
5.1 ควรทําการตอกหยั่งเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของชั้นดินในเบื้องต&นจนถึงความลึกเท>ากับ
หรือมากกว>าสองเท>าของความกว&างของฐานรากที่มีขนาดใหญ>ที่สุด หากไม>สามารถทําการตอกหยั่งได&
ถึงความลึกที่กําหนดได&ให&อยู>ในการพิจารณาของผู&ควบคุมการทดสอบ
5.2 ควรเลื อ กใช& เ ครื่ อ งมื อ ในการตอกหยั่ ง ที่ เ หมาะสมกั บ ความลึ ก ที่ กํ า หนด โดยใช& พ ลั ง งาน
ในการตอกอย>างสม่ําเสมอ ทั้งนี้ ในการตอกหยั่งจุดทดสอบเดียวกันควรใช&เครื่องมือชุดเดียวกัน
และดําเนินการตอกหยั่งต>อเนื่องจนแล&วเสร็จในคราวเดียว
มยผ. 1253 - 62 : มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของพื้นดิน

หน&าที่ 3

5.3 ให&ทําการบันทึ กค>าการตอกหยั่ งตลอดช> วงความลึกของการทดสอบเพื่อใช&ประกอบการใช& งาน
ร>วมกับผลการทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของพื้นดิน
ส'วนที่ 6 การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ<การทดสอบ
6.1 แผ> น เหล็ ก ทดสอบ (steel bearing plate) ต& อ งเปC น รู ป สี่ เ หลี่ ย มจั ตุ รั ส ขนาด 300 มิ ล ลิ เ มตร
หรือ 450 มิลลิเมตร หรือ 600 มิลลิเมตร และมีความหนาไม>น&อยกว>า 25 มิลลิเมตร หรือแผ>นเหล็กกลม
ที่มีความหนาและพื้นที่เท>ากัน
6.2 ชุ ด เพิ่ ม น้ํ า หนั ก ประกอบด& ว ยแม> แ รงไฮดรอลิ ก และมาตรวั ด แรงกด (hydraulic jack with
pressure gauge) ต&องมีความสามารถให&ค>ากําลังอัดไม>ต่ํากว>า 15,000 กิโลกรัม มีมาตรวัดแรงกด
(pressure gauge) วั ด แรงกดที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยยอมให& ผิ ด พลาดได& ไ ม> เ กิ น ร& อ ยละ 2 ของน้ํ า หนั ก
ที่ เพิ่ มในแต> ละช> วง พร& อมทั้ งมี ใบรั บรองแสดงผลการสอบเที ยบ (calibrated and tested report)
อายุไม>เกิน 1 ปm โดยมีจุดสอบเทียบในช>วง 15,000 กิโลกรัม อย>างน&อย 5 ค>า มาแสดงก>อนใช&
ชุดเพิ่มน้ําหนักดังกล>าว
6.3 แคร> บรรทุกน้ําหนัก (loading platform) ทําจากเหล็ กต&องแข็งแรงและรับน้ําหนักบรรทุกได&มากพอ
ที่จะให&แรงกดได&ตลอดการทดสอบ หากเปCนไปได& จุดรองรับของแคร>บรรทุกน้ําหนักควรห>างจาก
ตําแหน>งทดสอบอย>างน&อย 2.40 เมตร
6.4 มาตรวัดการทรุดตัว (dial gauge) ให&ใช&อย>างน&อย 2 ตัว ติดตั้งไว&ในทิศทางตรงกันข&าม เพื่อวัดการทรุดตัว
ของแผ> น เหล็ ก ทดสอบ และมาตรวั ด ทุ ก ตั ว ที่ ใ ช& ต& อ งมี ค วามละเอี ย ดในการอ> า นมาตรวั ด ได&
ไม>น&อยกว>า 0.25 มิลลิเมตร
6.5 คานรั บ มาตรวั ด (reference beam) ทํ าจากเหล็ กต& อ งมี ค วามแข็ ง แรงและติ ด ตั้ ง แยกอิ ส ระ
จุดรองรับต&องมีการยึดแน>น หากเปCนไปได& จุดรองรับของคานควรห>างจากจุดทดสอบอย>างน&อย
2.40 เมตร
6.6 คานปฏิกิริยา (reaction beam) ทําจากเหล็กที่มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถรองรับแรงกระทําได&
6.7 ชุดเสารับแรงอัด (compression post) ให&ใช&เสาเหล็กท>อนเดี่ยว (single member) ป[ดปลายเรียบสอง
ด& าน ใช& หนุ นเสริ มช> องว> างเพื่ อรองรั บแรงอั ดจากแคร> บรรทุ กน้ํ าหนั กถ> ายลงแผ> น เหล็ กทดสอบ
เสารับแรงอัดจะต&องมีความแข็งแกร>งและสามารถรับแรงอัดได&โดยไม>บิดหรือโก>งงอ และที่ปลายเสา
จะต&องมีแปZนปZองกันการหนีศูนยXเพื่อให&การถ>ายแรงในแนวดิ่งเปCนไปอย>างสมบูรณX
6.8 การประกอบเครื่องมือและอุปกรณXในการทดสอบสามารถปรับเปลี่ยนได&ตามสภาพสถานที่ก>อสร&าง
โดยให&อยู>ในการพิจารณาของผู&ควบคุมการทดสอบ ทั้งนี้ต&องดําเนินการให&มีความมั่นคงแข็งแรง
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพตลอดช>วงเวลาที่ทําการทดสอบ
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แผ>นเหล็กทดสอบ (steel bearing plate)

แคร>บรรทุกน้ําหนัก (loading platform)

ชุดเพิ่มน้ําหนัก ประกอบด&วยแม>แรงไฮดรอลิก
และมาตรวัดแรงกด (hydraulic jack with pressure gauge)

มาตรวัดการทรุดตัว (dial gauge)

คานรับมาตรวัด (reference beam)
รูปที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณXการทดสอบ
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รูปที่ 2 ตัวอย>างการให&น้ําหนักบรรทุกทดสอบบนแผ>นเหล็กทดสอบโดยแม>แรงไฮดรอลิก
ร>วมกับน้ําหนักบรรทุกวางอยู>บนแคร>บรรทุกน้ําหนัก

รูปที่ 3 ตัวอย>างการให&น้ําหนักบรรทุกทดสอบบนแผ>นเหล็กทดสอบโดยแม>แรงไฮดรอลิก
ร>วมกับเสาเข็มสมอหรือแท>งเหล็กสมอ
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รูปที่ 4 ตัวอย>างการประกอบเครื่องมือและอุปกรณXในการให&น้ําหนักบรรทุกทดสอบ

ส'วนที่ 7 วิธีการทดสอบ
7.1 พิ จ ารณาน้ํ า หนั ก บรรทุ ก ทดสอบสู ง สุ ด สํ า หรั บ ใช& ใ นการทดสอบ โดย ให& ใ ช& กํ า ลั ง แบกทาน
ของดินหรือน้ําหนักที่ออกแบบที่มีค>าไม>น&อยกว>า 3 เท>าหรือตามที่ระบุไว&ในแบบ
7.2 เมื่อติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณXการทดสอบทั้งหมดเรียบร&อยแล&ว ให&เริ่มการทดสอบด&วยน้ําหนัก
บรรทุกประมาณ 1 ใน 10 ของน้ําหนักสูงสุดและให&ทําการเพิ่มน้ําหนักบรรทุกทดสอบแต>ละช>วง
ประมาณ 1 ใน 10 ของน้ําหนักสูงสุดที่กําหนดไว&
7.3 เมื่อเพิ่มน้ําหนักบรรทุกทดสอบแต>ละช>วง ให&เริ่มบันทึกค>าการทรุดตัวไม>น&อยกว>า 6 ค>า เช>น ณ เวลาที่
30 วินาที, 1 นาที, 2 นาที, 4 นาที, 8 นาที 15 นาทีและนาทีต>ต>อ ๆ ไป (ถ&ามี) ทั้งนี้ต&องคงน้ําหนัก
บรรทุกทดสอบไว&ไม>น&อยกว>า 15 นาทีในแต>ละช>วงของการทดสอบ โดยหลังจาก 15 นาทีไปแล&ว
ให&หาค>าเฉลี่ยในเวลา 3 นาทีที่ต>อเนื่องกัน ต&องมีอัอัตราการทรุดตัวไม>เกิน 0.02 มิลลิเมตรต>อนาที
จึงจะเพิ่มน้ําหนักบรรทุกทดสอบช>วงต>อไปได&
7.4 ในกรณีที่ต&องคงน้ําหนักบรรทุกทดสอบไว&จนครบ 1 ชั่วโมง แล&วอัตราการทรุดตัวยังมีค>าเกินกว>า 0.02
มิลลิเมตรต>อนาที โดยเฉลี่ยจากเวลา 3 นาทีที่ต>อเนื่องกัน ให&คงน้
คงน้ําหนักบรรทุกทดสอบนั้นไว&ต>อไปอีก
1 ชั่วโมง หากปรากฎว>าอัตราการทรุดตัวยังมีค>าเกินกว>า 0.02 มิลลิเมตรต>อนาที หรือสภาพดินฐานราก
แสดงลักษณะการวิบับตั ิ ให&ยกเลิกการทดสอบ และให&ถือน้ําหนักบรรทุกทดสอบนั้นเปCนน้ําหนักสูงสุด
7.5 ทํ าการเพิ่ มน้ํ าหนั กบรรทุ กทดสอบจนถึ งน้ํ าหนั กบรรทุ กทดสอบสู งสุ ดหรื อน้ํ าหนั กที่ ออกแบบไว&
และให&คงน้ําหนักบรรทุกทดสอบไว&ต>อไปอีก 1 ชั่วโมง ก>อนทําการลดน้ําหนักบรรทุกทดสอบ
7.6 ทําการลดน้ําหนักบรรทุกทดสอบลงช>วงละร&อยละ 25 ของน้ําหนักบรรทุกทดสอบ โดยต&องคงน้ําหนัก
บรรทุกทดสอบไว&ให&คงที่ช>วงละไม>น&อยกว>า 15 นาที และให&บันทึกค>าการคืนตัวจากการลดน้ําหนัก
บรรทุกทดสอบอย>างน&อย 3 ค>า เช>น ณ เวลาที่ 1 นาที, 8 นาที และ 15 นาที เปCนต&น
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7.7 ทํ าการเก็ บตั วอย> างดิ นฐานรากก& นหลุ มทดสอบเพื่ อนํ าไปหาคุ ณสมบั ติ พื้ นฐานในห& องปฏิ บั ติ การ
ตามมยผ. 2205-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค>าขีดเหลว (Liquid Limit : L.L.) มยผ. 2206-57:
มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค>าขีดพลาสติก (Plastic Limit : P.L.) และมยผ. 2208-57: มาตรฐาน
การทดสอบหาขนาดเม็ดของวัสดุ (Sieve Analysis)
ส'วนที่ 8 ค'าการทรุดตัวของฐานรากแผ'
ขนาดแผ> น เหล็ ก ที่ ใ ช& ใ นการทดสอบความสามารถในการรั บ น้ํ า หนั ก บรรทุ ก ของพื้ น ดิ น
โดยวิธี plate bearing มีขนาดเล็กกว>าขนาดของฐานรากแผ> ทําให&ค>าการทรุดตัวของแผ>นเหล็กจากการทดสอบ
มีค>าไม>สอดคล&องกับการทรุดตัวที่เกิดขึ้นกับฐานรากแผ> ดังนั้นจึงมีความจําเปCนต&องคํานวณหาค>าการทรุดตัว
ของฐานรากแผ> จากค> าการทรุ ดตั วของแผ> นเหล็ กที่ ได& จากการทดสอบ โดยอาศั ยสมการความสั มพั นธX
ซึ่งขึ้นอยู>กับประเภทของดินฐานราก ดังต>อไปนี้
8.1 กรณีประเมินประเภทดินฐานรากเปCนดินเหนียว
=

(1)

8.2 กรณีประเมินประเภทดินฐานรากเปCนกรวดแน>นหรือทรายแน>น
=
เมื่อ

.

.

(2)

หมายถึง ความกว&างด&านที่มากสุดของฐานรากแผ> มีหน>วยเปCนเมตร
กรณีไม>ทราบความกว&างของฐานรากแผ> ให&กําหนดความกว&างของฐานรากแผ>
มีค>าเท>ากับ 1 เมตรแทนได&
หมายถึง ความกว&างหรือเส&นผ>านศูนยXกลางของแผ>นเหล็กทดสอบ มีหน>วยเปCนเมตร
หมายถึง ค>าการทรุดตัวของฐานรากแผ> มีหน>วยเปCนมิลลิเมตร
หมายถึง ค>าการทรุดตัวของแผ>นเหล็กทดสอบ มีหน>วยเปCนมิลลิเมตร
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ส'วนที่ 9 การวิเคราะห<ผลการทดสอบ
9.1 หน> ว ยแรงแบกทานที่ ย อมให& ของดิ นให& พิจ ารณาจากน้ํ าหนั กบรรทุ กสู งสุ ดหารด& ว ยอั ตราส> ว น
ความปลอดภัย โดยอัตราส>วนความปลอดภัยไม>ควรน&อยกว>า 2
9.2 เมื่อทําการทดสอบตามส>วนที่ 7 วิธีการทดสอบแล&ว น้ําหนักบรรทุกสูงสุดสามารถประเมินได&จาก
กราฟความสั ม พั น ธX ร ะหว> า งน้ํ าหนั กบรรทุ กทดสอบกั บ ค> า การทรุ ดตั ว ของแผ> น เหล็ กทดสอบ
ซึ่งลักษณะโดยทั่ วไปของกราฟความสัมพันธXสามารถจําแนกได& 2 รูปแบบ ได& แก> รูปแบบที่ 1
เส& น กราฟความสั ม พั น ธX แ สดงจุ ด วิ บั ติ ข องดิ น ฐานรากที่ ชั ด เจน และรู ป แบบที่ 2 เส& น กราฟ
ความสัมพันธXแสดงจุดวิบัติของดินฐานรากไม>ชัดเจน ดังแสดงในรูปที่ 5 โดยเส&นกราฟรูปแบบที่ 1
สามารถประเมิ นได& ว> าน้ํ าหนั กบรรทุ กสู งสุ ด คื อน้ํ าหนั กบรรทุ กทดสอบสู งสุ ด ในขณะที่ เส& นกราฟ
รู ป แบบที่ 2 สามารถประเมิ น หาน้ํ า หนั ก บรรทุ ก สู ง สุ ด ได& จ ากน้ํ า หนั ก บรรทุ ก ณ จุ ด ตั ด
ระหว>างเส&นตรงสองเส&นที่ลากสัมผัสเส&นกราฟความสัมพันธXดังกล>าว

รูปที่ 5 ลักษณะกราฟความสัมพันธXระหว>างน้ําหนักบรรทุกทดสอบ
กับค>าการทรุดตัวของแผ>นเหล็กทดสอบ
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9.3 ค>าการทรุดตัวของฐานรากแผ>ที่คํานวณจากค>าการทรุดตัวของแผ>นเหล็กทดสอบที่น้ําหนักบรรทุกสูงสุด
โดยใช& ส มการตามข& อ 8.1 หรื อ 8.2 แล& ว แต> ก รณี และต& อ งมี ค> า ไม> ม ากกว> า 25 มิ ล ลิ เ มตร
จึงสามารถใช&น้ําหนักบรรทุกสูงสุดนั้น นําไปพิจารณาหน>วยแรงแบกทานที่ยอมให&ของดิน
9.4 กรณี ที่ ค> า การทรุ ด ตั ว ของฐานรากจากการคํ า นวณตามข& อ 9.3 มี ค> ามากกว> า 25 มิ ล ลิ เ มตร
จะต&องแทนค>าการทรุดตัวของฐานรากแผ>
เท>ากับ 25 มิลลิเมตรในสมการตามข&อ 8.1 หรือ 8.2
แล&ว แต>กรณี เพื่อคํานวณหาค>าการทรุดตัวของแผ>นเหล็กทดสอบ
จากนั้น นําไปประเมิ น
ค>าน้ําหนักบรรทุกสูงสุดจากกราฟความสัมพันธXระหว>างน้ําหนักบรรทุกทดสอบและค>าการทรุดตัว
ของแผ>นเหล็กทดสอบ โดยน้ําหนักบรรทุกสูงสุดสําหรับนําไปพิจารณาหน>วยแรงแบกทานที่ยอมให&
ของดินจะเปCนค>าน้ําหนักบรรทุกบนกราฟความสัมพันธXที่แผ>นเหล็กทดสอบมีค>าการทรุดตัวเทียบเท>า
กับค>าการทรุดตัวของฐานรากที่ 25 มิลลิเมตร
ส'วนที่ 10 ตัวอย'างการวิเคราะห<ผลการทดสอบ
การทดสอบความสามารถในการรั บ น้ํ าหนั ก บรรทุ ก ของพื้ น ดิ น ที่ มี ลั กษณะเปC นดิ นทรายแน> น
เพื่อนําผลการทดสอบไปออกแบบฐานรากแผ>ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร โดยในการทดสอบได&ใช&แผ>นเหล็กทดสอบ
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 450 มิลลิเมตร และกําหนดให&อัตราส>วนความปลอดภัยสําหรับการวิเคราะหX
ผลการทดสอบไม> น& อ ยกว> า 2 เมื่ อนํ าผลการทดสอบมาทํ าเปC นกราฟความสั มพั นธX ระหว> างน้ํ าหนั ก
บรรทุ กทดสอบกับค>าการทรุดตัวของแผ>นเหล็กทดสอบดังแสดงในรูปที่ 6 พบว>าเส&นกราฟความสั มพัน ธX
แสดงจุดวิบัติของดินฐานรากไม>ชัดเจน
10.1 ตัวอย>างการหาหน>วยแรงแบกทานที่ยอมให&ของดิน
ค>าน้ําหนักบรรทุกสูงสุดต&องประเมิน ณ จุดตัดระหว>างเส&นตรงสองเส&นที่ลากสัมผัสเส&นกราฟ
ความสัมพันธXดังกล>าว ซึ่ งจะได&ค>าน้ํ าหนักบรรทุกสูงสุดเท> ากั บ 30 ตันต>อตารางเมตร ดั งแสดงในรู ปที่ 6
และเมื่ อนําน้ํ าหนั กบรรทุกทดสอบสูงสุ ดหารด&ว ยอัตราส> ว นความปลอดภั ย ที่ไม> น&อยกว> า 2 ในกรณี นี้
กํ าหนดให& อั ตราส> วนความปลอดภั ยเท> ากั บ 3 จะได& หน> วยแรงแบกทานที่ ย อมให& ข องดิ น เท> า กั บ 10
ตันต>อตารางเมตร
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รูปที่ 6 ตัวอย>างการหาน้ําหนักบรรทุกสูงสุดเพื่อหาหน>วยแรงแบกทานที่ยอมให&ของดินฐานราก
กรณีจุดวิบัติของดินฐานรากไม>ชัดเจน
10.2 ตัวอย>างการหาค>าการทรุดตัวของฐานรากแผ>
กรณีใช&แผ>นเหล็กทดสอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสในการทดสอบขนาด 450 มิลลิเมตร พบว>าค>าการทรุดตัว
ของแผ>นเหล็ กทดสอบ ณ จุดตัดระหว> างเส&น ตรงสองเส&น ที่ล ากสั มผัส เส&น กราฟความสัมพั นธXในรูปที่ 6
มี ค> าเท> ากั บ 7 มิ ลลิ เมตร สามารถคํ านวณค> าการทรุ ดตั วของฐานรากแผ> ที่ มี ขนาดความกว& างที่ มากสุ ด
เท>ากับ 1.50 เมตร บนดินทรายแน>น โดยใช&สมการตามข&อ 8.2 เพื่อหาค>าการทรุดตัวของฐานรากแผ>
ได&ดังนี้
=7

.
.

.
.

.
.

= 14 มิลลิเมตร

การทรุดตัวของฐานรากแผ>ที่คํานวณจากค>าการทรุดตัวของแผ>นเหล็กทดสอบที่น้ําหนักบรรทุกสูงสุด
มีค>าเท>ากับ 14 มิลลิเมตร ซึ่งไม>มากกว>า 25 มิลลิเมตร ดังนั้น หน>วยแรงแบกทานที่ยอมให&ของดินเท>ากับ
10 ตันต>อตารางเมตร สามารถนําไปใช&ออกแบบฐานรากแผ>ได&
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10.3 ตัวอย>างการหาหน>วยแรงแบกทานที่ยอมให&ของดิน กรณีค>าการทรุดตัวของฐานรากแผ>มีค>ามากกว>า
25 มิลลิเมตร
กรณีการทรุดตัวของฐานรากแผ>ที่คํานวณโดยใช&สมการตามข&อ 8.2 มีค>าการทรุดตัวของแผ>นเหล็กทดสอบ
ที่น้ําหนักบรรทุกสูงสุดมากกว>า 25 มิลลิเมตร ให&แทนค>าการทรุดตัวของฐานรากแผ>เท>ากับ 25 มิลลิเมตร
ในสมการตามข&อ 8.2 เพื่อหาค>าการทรุดตัวของแผ>นเหล็กทดสอบ
= 25

.
.

.
.

.
.

= 13 มิลลิเมตร

จากนั้ นนํ าค> าการทรุ ดตั วของแผ> น เหล็ ก ทดสอบที่ ไ ด& ไปอ> านค> าน้ํ าหนั กบรรทุ กสู งสุ ดจากกราฟ
ความสั ม พั น ธX ร ะหว> า งน้ํ า หนั ก บรรทุ ก ทดสอบกั บ ค> า การทรุ ด ตั ว ของแผ> น เหล็ ก ทดสอบ (รู ป ที่ 6)
จะได& ค>าน้ํ าหนั กบรรทุ กสู งสุ ดเท> ากั บ 32 ตั นต> อตารางเมตร และเมื่ อ นํ า น้ํ า หนั ก บรรทุ ก ทดสอบสู ง สุ ด
หารด&วยอัตราส>วนความปลอดภัยซึ่งกําหนดให&ไม>น&อยกว>า 2 ในกรณีนี้กําหนดให&อัตราส>วนความปลอดภัย
เท>ากับ 3 จะได&หน>วยแรงแบกทานที่ยอมให&ของดินเท>ากับ 11 ตันต>อตารางเมตร สามารถนําไปใช&ออกแบบ
ฐานรากแผ>ได&
ส'วนที่ 11 การรายงานผลการทดสอบ
ให&รายงานผลในแบบฟอรXม บฟ. มยผ. 1253-62 และ บฟ.มยผ. 1253.1-62 โดยการรายงานผล
การทดสอบประกอบด&วย
11.1 แผนผังตําแหน>งที่ทําการทดสอบ
11.2 รูปถ>ายประกอบลักษณะการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณXการทดสอบ
11.3 ผลการทดสอบ
11.4 กราฟความสัมพันธX
- น้ําหนักบรรทุกทดสอบกับเวลา (load-time curve)
- ค>าการทรุดตัวของแผ>นเหล็กทดสอบกับเวลา (settlement-time curve)
- นํ้าหนักบรรทุกทดสอบกับค>าการทรุดตัวของแผ>นเหล็กทดสอบ (load-settlement curve)
11.5 การวิเคราะหXผลการทดสอบ
11.6 รายงานผลทดสอบการตอกหยั่ง (sounding test report)
11.7 ใบรับรองแสดงผลการสอบเทียบชุดเพิ่มน้ําหนัก ที่มีอายุไม>เกิน 1 ปm
11.8 ผลการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของดินฐานรากก&นหลุมทดสอบ ตามข&อ 7.7
มยผ. 1253 - 62 : มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของพื้นดิน

หน&าที่ 12

ส'วนที่ 12 เอกสารอ?างอิง
12.1 มาตรฐานกรมโยธาธิการ ผนวก ก มยธ. 105 - 2533: มาตรฐานงานฐานราก กรมโยธาธิการ
กระทรวงมหาดไทย
12.2 สถาพร คูวิจิตรจารุ. (2544). การเจาะสํารวจดินทางวิศวกรรม: การเจาะสํารวจเก็บตัวอย>าง
และการทดสอบในสนาม (พิมพXครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพXมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรX
12.3 American Society of Testing Materials (ASTM), “Standard Test Method for Bearing
Capacity of Soil for Static Load and Spread Footings (ASTM D1194)”, 2003
12.4 Indian Standard (IS), “Method of Load Test on Soils, (Second Revision) (IS : 1888) ”, 1982
12.5 Terzaghi, K and Peck R.B., (1967), Soil Mechanics in Engineering Practice, John
Wiley and Sons.
12.6 American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO), “Standard
Method of Test for Nonrepetitive Static Plate Load Test of Soils and Flexible
Pavement Components for Use in Evaluation and Design of Airport and Highway
Pavements (AASHTO T 222-81)”, 2004
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(หนวยงานที่ทําการทดสอบ)
ผลการทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของพื้นดิน

บฟ.มยผ. 1253 - 62
ทะเบียนทดสอบเลขที่
แผนที่

PLATE BEARING TEST

โครงการ………………………………………………………………………………………………………
ขนาดแผนเหล็กทดสอบ……………………………………………………………………………………………………
เมตร
สถานที่………………………………………………………………………………………………………
น้ําหนักที่ออกแบบ………………………………………………………………………………………………………
ตัน/ตารางเมตร
ผู6ขอรับบริการ………………………………………………………………………………………………………
น้ําหนักบรรทุกทดสอบสูงสุด……………………………………………………………………………………………
ตัน/ตารางเมตร
จุดทดสอบ…………………………………………………………………………..…… เจ6าหน6าที่ทดสอบ……………………………………………………………………….
ประเภทของดิน…………………………………………………………………………..……
เจ6าหน6าที่วิเคราะห;ผล…………………………………………………………………
ความลึก/ระดับที่ทําการทดสอบ………………………………………………………………………………………………………
เจ6าหน6าที่ตรวจสอบ……………………………………………………………………
วันที่

เวลา
(ชั่วโมง)

เวลา
ที่ใช6
(นาที)

น้ําหนักบรรทุกทดสอบ
คาที่อานได6 คาที่ปรับแก6
จากมาตรวัด
( บาร;)
( ตัน)

คาที่อานได6จากมาตรวัดการทรุดตัว
(มม.)
มาตรวัด
มาตรวัด
เฉลี่ย
การทรุดตัวที่ 1 การทรุดตัวที่ 2

คาเฉลี่ย
(มม.)

คาการทรุดตัว
คาที่แตกตาง
อัตตรา
(มม.)
การทรุดตัว
มม./นาที

อุณหภูมิ
(C˚)

หมายเหตุ

(หนวยงานที่ทําการทดสอบ)

บฟ.มยผ. 1253 - 62
ทะเบียนทดสอบเลขที่
แผนที่

ผลการทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของพื้นดิน

PLATE BEARING TEST

โครงการ………………………………………………………………………………………………………
ขนาดแผนเหล็กทดสอบ…………………………………………………………………………………
เมตร
สถานที่………………………………………………………………………………………………………
น้ําหนักที่ออกแบบ………………………………………………………………………………………
ตัน/ตารางเมตร
ผู5ขอรับบริการ………………………………………………………………………………………………………
น้ําหนักบรรทุกทดสอบสูงสุด…………………………………………………………………………
ตัน/ตารางเมตร
จุดทดสอบ………………………………………………………………………… เจ5าหน5าที่ทดสอบ…………………………………………………………………
ประเภทของดิน…………………………………………………………………………
เจ5าหน5าที่วิเคราะห:ผล……………………………………………………………
ความลึก/ระดับที่ทําการทดสอบ………………………………………………………………………………………………………
เจ5าหน5าที่ตรวจสอบ………………………………………………………………

น้ําหนักบรรทุกทดสอบกับเวลา
25.00

น้ําหนักบรรทุกทดสอบ (ตัน/ตารางเมตร)

20.00

15.00

10.00

5.00

เวลา, (ชั่วโมง)

0.00

คาการทรุดตัวของแผนเหล็กทดสอบ (มิลลิเมตร)

0

1

2

3

4

5

6

7

-5.00
-10.00
-15.00
-20.00
-25.00
-30.00

คาการทรุดตัวของแผนเหล็กทดสอบกับเวลา

8

9

10

(หนวยงานที่ทําการทดสอบ)

บฟ.มยผ. 1253 - 62
ทะเบียนทดสอบเลขที่
แผนที่

ผลการทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของพื้นดิน

PLATE BEARING TEST

โครงการ………………………………………………………………………………………………………
ขนาดแผนเหล็กทดสอบ………………………………………………………………………………………
เมตร
สถานที่………………………………………………………………………………………………………
น้ําหนักที่ออกแบบ……………………………………………………………………………………………
ตัน/ตารางเมตร
ผู5ขอรับบริการ………………………………………………………………………………………………………
น้ําหนักบรรทุกทดสอบสูงสุด………………………………………………………………………………
ตัน/ตารางเมตร
จุดทดสอบ………………………………………………………………………… เจ5าหน5าที่ทดสอบ…………………………………………………………………
ประเภทของดิน…………………………………………………………………………
เจ5าหน5าที่วิเคราะห:ผล……………………………………………………………
ความลึก/ระดับที่ทําการทดสอบ………………………………………………………………………………………………………
เจ5าหน5าที่ตรวจสอบ………………………………………………………………

นํ้าหนักบรรทุกทดสอบกับคาการทรุดตัวของแผนเหล็กทดสอบ
น้ําหนักบรรทุกทดสอบ (ตัน/ตารางเมตร)
0
0

คาการทรุดตัวของแผนเหล็กทดสอบ (มิลลิเมตร)

-5

-10

-15

-20

-25

-30

5

10

15

20

25

(หนวยงานที่ทําการทดสอบ)
ผลทดสอบการตอกหยั่ง

บฟ.มยผ. 1253.1 - 62
ทะเบียนทดสอบเลขที่
แผนที่

Kunzelstab Penetration Test
โครงการ ……………………………………………………………………………………………………
วันที่ทดสอบ ……………………………………………………………
สถานที่ ……………………………………………………………………………………………………
น้ําหนักตุมตอก…………………………………………
กิโลกรัม
ผูขอรับบริการ ……………………………………………………………………………………………………
ระยะยก………………………………………… เมตร
จุดทดสอบ ………………………………………………………………………………………………
เจาหนาที่ทดสอบ………………………………………………………
ระดับ ……………………………………………………………………………………………………
เจาหนาที่วิเคราะห'ผล………………………………………………
เจาหนาที่ตรวจสอบ…………………………………………………
ตําแหนงทดสอบที่
จํานวนครั้ง
ความลึก
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1
2
3
4
0.00
(เมตร)
จํานวนครั้ง

0.20

ความลึก (เมตร)

0.40

0.60

0.80

1.00

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
กรมโยธาธิ การและผังเมือง
ถนนพระรามที 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2299-4321 โทรสาร 0-2299-4321

