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คํานํา 
  

  มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของพื้นดินเป็นแนวทางปฏิบัติเบ้ืองต้น 
สําหรับตรวจสอบสภาพชั้นดินบริเวณที่จะทําการก่อสร้างฐานรากแผ่ ซึ่งฐานรากแผ่ต้องสามารถรับน้ําหนัก 
ของโครงสร้างอาคารผ่านฐานรากลงสู่ชั้นดินได้อย่างปลอดภัย  

  กรมโยธาธิการและผังเมืองในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
ทั้งการออกแบบ การก่อสร้าง การบูรณะ และการบํารุงรักษา ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการทดสอบ
ความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของพื้นดิน เพื่อให้ฐานรากแผ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอาคาร
สามารถรองรับน้ําหนักของโครงสร้างอาคารได้อย่างปลอดภัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงได้เสนอมาตรฐานฉบับนี้ขึ้น 
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับวิศวกรหรือผู้ที่เก่ียวข้องกับการทดสอบดินฐานรากใช้ออกแบบและก่อสร้างฐานรากแผ่
ได้อย่างถูกต้อง ทําให้อาคารมีความม่ันคงแข็งแรงปลอดภัยในการใช้งานต่อไป 

   

 

        (นายชยพล  ธิติศักดิ์)   
                                  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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คณะทํางานจัดทํามาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับนํ้าหนักบรรทุกของพ้ืนดิน 
 

¤ ที่ปรึกษา 
นายชยพล ธิติศักดิ์ 
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
นายสมชาย เมธวัฒน,ธรากุล    นายพงษ,นรา เย็นย่ิง  
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง   รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
นายอนวัช สุวรรณเดช    นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี    
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง   สถาปนิกใหญ/  
ดร.เสถียร เจริญเหรียญ     
วิศวกรใหญ/       

 

¤ ประธานคณะทํางาน 
นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์ 
ผู2อํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
 

¤ คณะทํางาน 
นายวินิจ ชัยชนะศิริวิทยา 
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ 
สํานักวิศวกรรมโครงสร2างและงานระบบ 
ดร.สิทธินันท, เบ็ญจสุพัฒนนันท,    นางพีชยา ทวีเลิศ 
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ                                  วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 
สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง  กองวิเคราะห7วิจัยและทดสอบวัสดุ 
นายไกรสิทธิ์ โลมรัตน,  ดร.ทยากร จันทรางศุ   
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ  วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ   
กองวิเคราะห7วิจัยและทดสอบวัสดุ   สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร    
   
      

¤ คณะทํางานและเลขานุการ  ¤ คณะทํางานและผู6ช7วยเลขานุการ 
ดร.สุธาสินี  อาทิตย,เท่ียง    นางณัฏกานต, แสงสุวรรณ 
วิศวกรโยธาชํานาญการ    วิศวกรโยธาปฏิบัติการ      
สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร   สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร  
       นายชานนท, โตเบญจพร 
       วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร  
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สารบัญ 
 

      หน
าท่ี 
                     

ส�วนท่ี 1 ขอบข�าย  1 

ส�วนท่ี 2 นิยามและสัญลักษณ�  1 

ส�วนท่ี 3 มาตรฐานท่ีอ
างถึง 3 

ส�วนท่ี 4 การเตรียมการก�อนการทดสอบ 3 

ส�วนท่ี 5 การตอกหย่ัง 3 

ส�วนท่ี 6 การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ�การทดสอบ 4 

ส�วนท่ี 7 วิธีการทดสอบ 7 

ส�วนท่ี 8 ค�าการทรุดตัวของฐานรากแผ� 8 

ส�วนท่ี 9 การวิเคราะห�ผลการทดสอบ 9 

ส�วนท่ี 10 ตัวอย�างการวิเคราะห�ผลการทดสอบ 10 

ส�วนท่ี 11 การรายงานผลการทดสอบ 12 

ส�วนท่ี 12 เอกสารอ
างอิง 13 

ตัวอย�างตารางบันทึกผลการทดสอบ 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 



มยผ. 1253 - 62 : มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับนํ้าหนักบรรทุกของพ้ืนดิน 

 
สารบัญรูปภาพ 

 

รูปท่ี            หน�าท่ี 
 

1 เครื่องมือและอุปกรณ�การทดสอบ  5 

2 ตัวอย&างการให�น้ําหนักบรรทุกทดสอบบนแผ&นเหล็กทดสอบโดยแม&แรงไฮดรอลิก 
  ร&วมกับน้ําหนักบรรทุกวางอยู&บนแคร&บรรทุกน้ําหนัก  6 

3 ตัวอย&างการให�น้ําหนักบรรทุกทดสอบบนแผ&นเหล็กทดสอบโดยแม&แรงไฮดรอลิก 
  ร&วมกับเสาเข็มสมอหรือแท&งเหล็กสมอ  6 

4 ตัวอย&างการประกอบเครื่องมือและอุปกรณ�ในการให�น้ําหนักบรรทุกทดสอบ 7 

5 ลักษณะกราฟความสัมพันธ�ระหว&างน้ําหนักบรรทุกทดสอบกับค&าการทรุดตัวของแผ&นเหล็กทดสอบ 9 

6 ตัวอย&างการหาน้ําหนักบรรทุกสูงสุดเพ่ือหาหน&วยแรงแบกทานท่ียอมให�ของดินฐานราก 

   กรณีจุดวิบัติของดินฐานรากไม&ชัดเจน 11 
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มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของพ้ืนดิน 

มยผ. 1253 - 62  

 

 

                                                                                                
1.1 มาตรฐานการทดสอบนี้ใช&สําหรับการทดสอบเพ่ือหากําลังแบกทานของดิน (bearing capacity  

of soil) ใต&ฐานรากอาคารในพ้ืนท่ีก>อสร&างจริง โดยวิธี plate bearing 
1.2 กําลังแบกทานของดินจากการทดสอบโดยวิธี plate bearing นี้  เปCนกําลังรับน้ําหนักของดิน 

ใต&แผ>นเหล็กทดสอบ (plate) โดยผลของค>ากําลังแบกทานของดินเปCนค>าสะท&อนกําลัง 
รับน้ําหนักของชั้นดินในระดับความลึกไม>เกินสองเท>าของขนาดแผ>นเหล็กทดสอบ  

 

 

 

2.1 นิยาม 

“กรวด” หมายความว>า เม็ดดินท่ีมีขนาดระหว>าง 4.75 มิลลิเมตร ถึง 75 มิลลิเมตร ไม>มีแรงยึดเหนี่ยว
ระหว>างอนุภาค และปLMนเปCนรูปร>างไม>ได& 
“กรวดแน'น” หมายความว>า กรวดท่ีมีค>าการตอกทดสอบมาตรฐานสูงกว>า 30 ครั้งต>อ 300 มิลลิเมตร 
“การตอกหย่ัง” หมายความว>า การสํารวจข้ันต&นเพ่ือประเมินความแน>นของชั้นดินท่ีอยู>ใต&ฐานราก    
โดยการตอกด&วยตุ&มตอก เช>น วิธี Kunzelstab Penetration Test เปCนต&น 
“การทดสอบ” หมายความว>า การทดสอบเพ่ือหากําลังแบกทานของดินฐานราก โดยวิธีการทดสอบ
ความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของพ้ืนดิน (plate bearing) 
“กําลังแบกทานของดิน” หมายความว>า หน>วยแรงต&านสูงสุดท่ีดินใต&ฐานรากสามารถรองรับน้ําหนัก
บรรทุกได& ซ่ึงคํานวณได&จากคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินฐานราก โดยวิธีทางสถิตยศาสตรX  
หรือประเมินจากผลทดสอบกําลังแบกทานของดินฐานราก 
“ค'าการตอกทดสอบมาตรฐาน (SPT N – Value)” หมายความว>า จํานวนครั้งในการตอกกระบอกผ>า        
ท่ีมีเส&นผ>านศูนยXกลางภายนอก 50 มิลลิเมตร เส&นผ>านศูนยXกลางภายใน 35 มิลลิเมตร และความยาว 
650 มิลลิเมตร ลงในหลุมเจาะสํารวจดินท่ีทดสอบตามวิธีมาตรฐาน โดยการปล>อยลูกตุ&มท่ีมีมวล 63.5 
กิโลกรัม ท่ีความสูง 760 มิลลิเมตร ตกลงมาอย>างอิสระ จนกระท่ังกระบอกผ>าจมเปCนระยะ 300 มิลลิเมตร    
สุดท&ายจากการตอกให&จม 450 มิลลิเมตร 
“ค'าการทรุดตัว” หมายความว>า ผลต>างระหว>างค>าการทรุดตัวเฉลี่ยท่ีได& ณ เวลาใดใด กับค>าการทรุดตัวเฉลี่ย
ท่ีเริ่มทําการทดสอบ 
“ฐานราก” หมายความว>า ส>วนของอาคารท่ีทําหน&าท่ีถ>ายน้ําหนักบรรทุกของอาคารส>วนบน 
ลงสู>ดินฐานราก โดยอาจเปCนฐานรากแผ>หรือฐานรากเสาเข็ม 

ส'วนท่ี 1 ขอบข'าย 

ส'วนท่ี 2 นิยามและสัญลักษณ< 
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“ฐานรากแผ'” หมายความว>า ฐานรากท่ีทําหน&าท่ีถ>ายน้ําหนักบรรทุกของอาคารส>วนบนลงสู>ดินฐานราก
โดยตรง 
“ดินฐานราก”หมายความว>า วัสดุธรรมชาติท่ีประกอบเปCนเปลือกโลก เช>น หิน กรวด ทราย ดินเหนียว 
ทรายแปZง เปCนต&น ซ่ึงใช&รองรับฐานรากของอาคาร ท้ังนี้ให&หมายความรวมถึงวัสดุอ่ืนท่ีจัดให&มีเพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพดินฐานรากท่ีเปCนวัสดุธรรมชาติเดิมด&วย 
“ดินเหนียว” หมายความว>า ดินซ่ึงประกอบด&วยอนุภาคขนาดละเอียด มีขนาดของมวลรวมผ>านตะแกรง
ช>องเป[ดขนาด 0.075 มิลลิเมตร มีแรงยึดเหนี่ยวระหว>างอนุภาค ทําให&มีความเหนียวและสามารถปLMน  
เปCนรูปร>างได& 
“ทราย” หมายความว>า เม็ดหินธรรมชาติท่ีมีขนาดเล็กกว>ากรวด (4.75 มิลลิเมตร) แต>ใหญ>กว>าทรายแปZง  
(0.075  มิลลิเมตร) ไม>มีแรงยึดเหนี่ยวระหว>างอนุภาค และปLMนเปCนรูปร>างไม>ได&  
“ทรายแน'น”หมายความว>า ทรายท่ีมีค>าการตอกทดสอบมาตรฐานสูงกว>า 30 ครั้งต>อ 300 มิลลิเมตร 
“นํ้าหนักบรรทุกทดสอบ” หมายความว>า น้ําหนักท่ีใช&กดทับเพ่ือถ>ายแรงผ>านเครื่องมือและอุปกรณX 
การทดสอบลงสู>ดินฐานราก 
“น้ําหนักท่ีออกแบบ” หมายความว>า กําลังแบกทานสูงสุดของดินฐานรากท่ีวิศวกรได&คํานวณและออกแบบไว& 
“ผู?ควบคุมการทดสอบ” หมายความว>า ผู&ท่ีมีความรู&หรือประสบการณXในการปฏิบัติงานติดต้ังเครื่องมือ
และอุปกรณX รวมท้ังควบคุมการทดสอบให&ถูกต&องตามมาตรฐานหรือข&อกําหนดในการทดสอบ 
“หน'วยแรงแบกทานท่ียอมให?ของดิน” หมายความว>า ค>าหน>วยแรงต&านทานท่ีดินฐานรากสามารถรองรับ
น้ําหนักบรรทุกได&อย>างปลอดภัย โดยมีอัตราส>วนความปลอดภัยตามท่ีกําหนด 
“อัตราการทรุดตัว”หมายความว>า ค>าการทรุดตัวในหนึ่งหน>วยเวลาท่ีพิจารณา 
“อัตราส'วนความปลอดภัย” หมายความว>า แรงหรือหน>วยแรงหรือโมเมนตXต&านทานการวิบัติของดิน      
หารด&วยแรงหรือหน>วยแรงหรือโมเมนตXท่ีออกแบบ 
   
2.2 สัญลักษณ< 

�  หมายถึง ความกว&างด&านท่ีมากสุดของฐานรากแผ> 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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3.1 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 2205-57: มาตรฐานการทดสอบเพ่ือหาค>าขีดเหลว 
(Liquid Limit : L.L.) 

3.2 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 2206-57: มาตรฐานการทดสอบเพ่ือหาค>าขีดพลาสติก      
(Plastic Limit : P.L.) 

3.3 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 2208-57: มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเม็ดของวัสดุ       
(Sieve Analysis) 

 

 

 

4.1  ให&ดําเนินการสํารวจบริเวณสถานท่ี>ก>อสร&างและตําแหน>งท่ีก>อสร&างฐานรากแผ> ทําการกําหนดตําแหน>ง  
ท่ีจะทําการทดสอบอย>างน&อย 3 จุด โดยตําแหน>งทดสอบแต>ละจุดต&องห>างกันไม>>น&อยกว>า 5 เท>า 
ของความกว&างหรือเส&นผ>านศูนยXกลางของแผ>นเหล็กทดสอบแผ>นท่ีมีขนาดใหญ>>ท่ีสุด และควรเปCนตําแหน>ง
ท่ีวางฐานรากจริง 

4.2 ระดับความลึกของหลุมทดสอบต&องเปCนระดับเดียวกับระดับท่ีจะก>อสร&างฐานรากแผ> และต&องมีสภาพ
ราบเรียบ ท้ังนี้เพ่ือให&หน&าสัมผัสของแผ>นเหล็กทดสอบและผิวดินแนบติดกัน 

4.3  การขุดหลุมทดสอบต&องให&มีความกว&างไม>น&อยกว>า 4 เท>าของขนาดแผ>นเหล็กทดสอบท่ีเตรียมไว& 
และให&รีบดําเนินการทดสอบก>อนท่ีจะเกิดการสูญเสียความชื้นบริเวณก&นหลุม 

4.4  ในกรณีสถานท่ีก>อสร&างเปCนพ้ืนท่ีลุ>ม ถ&าก&นหลุมมีน้ําขัง ให&ทําการสูบน้ําออก หรือขุดหลุมดักน้ําไว&
มุมหนึ่ง แล&วจึงดําเนินการทดสอบ 

4.5  ในกรณีท่ีต&องการทดสอบกับดินท่ีชุ>มน้ํา หรือพ้ืนดินของโครงสร&างทางชลศาสตรX ต&องทําให&ดิน
บริเวณรอบ ๆ จุดทดสอบชุ>มน้ําท่ีความลึกลงไปไม>น&อยกว>า 2 เท>าของขนาดเส&นผ>านศูนยXกลาง 
ของแผ>นเหล็กทดสอบแผ>นท่ีมีขนาดใหญ>ท่ีสุด 

4.6  จัดให&มีการทดสอบด&วยวิธีการตอกหยั่ง (Sounding Test) เพ่ือตรวจสอบสภาพชั้นดินใต&ฐานราก 
อย>างน&อย 2 ตําแหน>งต>อจุดทดสอบ 

4.7  การติดต้ังเครื่องมือและอุปกรณXต>าง ๆ ต&องได&รับการตรวจและเห็นชอบจากผู&ควบคุมการทดสอบก>อน  
จึงจะเริ่มการทดสอบได& 

 

 

5.1  ควรทําการตอกหยั่งเพ่ือประเมินการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของชั้นดินในเบื้องต&นจนถึงความลึกเท>ากับ
หรือมากกว>าสองเท>าของความกว&างของฐานรากท่ีมีขนาดใหญ>ท่ีสุด หากไม>สามารถทําการตอกหยั่งได& 
ถึงความลึกท่ีกําหนดได&ให&อยู>ในการพิจารณาของผู&ควบคุมการทดสอบ 

5.2 ควรเลือกใช& เครื่องมือในการตอกหยั่ ง ท่ี เหมาะสมกับความลึกท่ีกําหนด โดยใช&พลังงาน 
ในการตอกอย>างสมํ่าเสมอ ท้ังนี้ ในการตอกหยั่งจุดทดสอบเดียวกันควรใช&เครื่องมือชุดเดียวกัน      
และดําเนินการตอกหยั่งต>อเนื่องจนแล&วเสร็จในคราวเดียว 

ส'วนท่ี 4 การเตรียมการก'อนการทดสอบ 

ส'วนท่ี 5 การตอกหย่ัง 

ส'วนท่ี 3 มาตรฐานท่ีอ?างถึง 



มยผ. 1253 - 62 : มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับนํ้าหนักบรรทุกของพ้ืนดิน หน&าท่ี 4 
 

5.3  ให&ทําการบันทึกค>าการตอกหยั่งตลอดช>วงความลึกของการทดสอบเพ่ือใช&ประกอบการใช&งาน
ร>วมกับผลการทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของพ้ืนดิน 

 
 

 

6.1 แผ>นเหล็กทดสอบ (steel bearing plate) ต&องเปCนรูปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 300 มิลลิเมตร      
หรือ 450 มิลลิเมตร หรือ 600 มิลลิเมตร และมีความหนาไม>น&อยกว>า 25 มิลลิเมตร หรือแผ>นเหล็กกลม  
ท่ีมีความหนาและพ้ืนท่ีเท>ากัน 

6 .2 ชุดเพ่ิมน้ํ าหนัก ประกอบด&วยแม>แรงไฮดรอลิกและมาตรวัดแรงกด (hydraulic jack with  
pressure gauge) ต&องมีความสามารถให&ค>ากําลังอัดไม>ตํ่ากว>า 15,000 กิโลกรัม มีมาตรวัดแรงกด 
(pressure gauge) วัดแรงกดท่ีเกิดข้ึน โดยยอมให&ผิดพลาดได&ไม>เกินร&อยละ 2 ของน้ําหนัก 
ท่ีเพ่ิมในแต>ละช>วง พร&อมท้ังมีใบรับรองแสดงผลการสอบเทียบ (calibrated and tested report)  
อายุไม>เกิน 1 ปm  โดยมีจุดสอบเทียบในช>วง 15,000 กิโลกรัม อย>างน&อย 5 ค>า มาแสดงก>อนใช& 
ชุดเพ่ิมน้ําหนักดังกล>าว  

6.3  แคร>บรรทุกน้ําหนัก (loading platform) ทําจากเหล็กต&องแข็งแรงและรับน้ําหนักบรรทุกได&มากพอ  
ท่ีจะให&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 ติดต้ังไว&ในทิศทางตรงกันข&าม เพ่ือวัดการทรุดตัว
ของแผ>นเหล็กทดสอบ และมาตรวัดทุกตัวท่ีใช&ต&องมีความละเอียดในการอ>านมาตรวัดได& 
ไม>น&อยกว>า 0.25 มิลลิเมตร 

6.5  คานรับมาตรวัด (reference beam) ทําจากเหล็กต&องมีความแข็งแรงและติดต้ังแยกอิสระ 
จุดรองรับต&องมีการยึดแน>น หากเปCนไปได& จุดรองรับของคานควรห>างจากจุดทดสอบอย>างน&อย 
2.40 เมตร  

6.6   คานปฏิกิริยา (reaction beam) ทําจากเหล็กท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง สามารถรองรับแรงกระทําได&  
6.7  ชุดเสารับแรงอัด (compression post) ให&ใช&เสาเหล็กท>อนเด่ียว (single member) ป[ดปลายเรียบสอง

ด&าน ใช&หนุนเสริมช>องว>างเพ่ือรองรับแรงอัดจากแคร>บรรทุกน้ําหนักถ>ายลงแผ>นเหล็กทดสอบ  
เสารับแรงอัดจะต&องมีความแข็งแกร>งและสามารถรับแรงอัดได&โดยไม>บิดหรือโก>งงอ และท่ีปลายเสา
จะต&องมีแปZนปZองกันการหนีศูนยXเพ่ือให&การถ>ายแรงในแนวด่ิงเปCนไปอย>างสมบูรณX  

6.8  การประกอบเครื่องมือและอุปกรณXในการทดสอบสามารถปรับเปลี่ยนได&ตามสภาพสถานท่ีก>อสร&าง 
โดยให&อยู>ในการพิจารณาของผู&ควบคุมการทดสอบ ท้ังนี้ต&องดําเนินการให&มีความม่ันคงแข็งแรง 
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพตลอดช>วงเวลาท่ีทําการทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 

ส'วนท่ี 6 การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ<การทดสอบ 
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แผ>นเหล็กทดสอบ (steel bearing

        แคร>บรรทุกน้ําหนัก (loading platform)

 

มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับนํ้าหนักบรรทุกของพ้ืนดิน

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 เครื่องมือและอุปกรณXการทดสอบ 
 
 
 
 
 
 

              

bearing plate)   ชุดเพ่ิมน้ําหนัก ประกอบด&วย
  และมาตรวัดแรงกด (hydraulic jack with pressure

    

     

loading platform)          มาตรวัดการทรุดตัว 

คานรับมาตรวัด (reference beam) 

มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับนํ้าหนักบรรทุกของพ้ืนดิน หน&าท่ี 5 

 

ประกอบด&วยแม>แรงไฮดรอลิก 
hydraulic jack with pressure gauge) 

  

มาตรวัดการทรุดตัว (dial gauge) 
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รูปท่ี 2 ตัวอย>างการให&น้ําหนักบรรทุก
ร>วมกับน้ําหนักบรรทุกวางอยู>บน
 

รูปท่ี 3 ตัวอย>างการให&น้ําหนักบรรทุก
ร>วมกับเสาเข็มสมอ
 
 
 
 
 

มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับนํ้าหนักบรรทุกของพ้ืนดิน

 

ตัวอย>างการให&น้ําหนักบรรทุกทดสอบบนแผ>นเหล็กทดสอบโดยแม>แรงไฮดรอลิก
ร>วมกับน้ําหนักบรรทุกวางอยู>บนแคร>บรรทุกน้ําหนัก 

 

ตัวอย>างการให&น้ําหนักบรรทุกทดสอบบนแผ>นเหล็กทดสอบโดยแม>แรงไฮดรอลิก
ร>วมกับเสาเข็มสมอหรือแท>งเหล็กสมอ 

มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับนํ้าหนักบรรทุกของพ้ืนดิน หน&าท่ี 6 

 
บนแผ>นเหล็กทดสอบโดยแม>แรงไฮดรอลิก 

 

บนแผ>นเหล็กทดสอบโดยแม>แรงไฮดรอลิก 
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รูปท่ี 4 ตัวอย>างการ
 
 
 

 

7.1 พิจารณาน้ําหนักบรรทุก
ของดินหรือน้ําหนักท่ีออกแบบ

7.2  เม่ือติดต้ังเครื่องมือและอุปกรณXการทดสอบท้ังหมดเรียบร&อยแล&ว
บรรทุกประมาณ 1 
ประมาณ 1 ใน 10 ของน้ําหนักสูงสุดท่ีกําหนดไว&

7.3  เม่ือเพ่ิมน้ําหนักบรรทุก
30 วินาที, 1 นาที, 
บรรทุกทดสอบไว&ไม>น&อยกว>า 
ให&หาค>าเฉลี่ยในเวลา 
จึงจะเพ่ิมน้ําหนักบรรทุก

7.4 ในกรณีท่ีต&องคงน้ําหนักบรรทุกทดสอบไว&จนครบ 
มิลลิเมตรต>อนาที โดยเฉลี่ยจากเวลา 
1 ชั่วโมง หากปรากฎว>าอัตราการทรุดตัวยังมีค>าเกินกว>า 
แสดงลักษณะการวิบัติ 

7.5 ทําการเพ่ิมน้ําหนักบรรทุกทดสอบจนถึง
และให&คงน้ําหนักบรรทุกทดสอบ

7.6  ทําการลดน้ําหนักบรรทุก
บรรทุกทดสอบไว&ให&คงท่ี
บรรทุกทดสอบอย>างน&อย 

 

ส'วนท่ี 7 วิธีการทดสอบ

มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับนํ้าหนักบรรทุกของพ้ืนดิน

 
 

ตัวอย>างการประกอบเครื่องมือและอุปกรณXในการให&น้ําหนักบรรทุก

 
 

บรรทุกทดสอบสูงสุดสําหรับใช&ในการทดสอบ โดย
น้ําหนักท่ีออกแบบท่ีมีค>าไม>น&อยกว>า 3 เท>าหรือตามท่ีระบุไว&ในแบบ

เม่ือติดต้ังเครื่องมือและอุปกรณXการทดสอบท้ังหมดเรียบร&อยแล&ว ให&เริ่มการทดสอบด&วยน้ําหนัก
 ใน 10 ของน้ําหนักสูงสุดและให&ทําการเพ่ิมน้ําหนัก
ของน้ําหนักสูงสุดท่ีกําหนดไว& 

เม่ือเพ่ิมน้ําหนักบรรทุกทดสอบแต>ละช>วง ให&เริ่มบันทึกค>าการทรุดตัวไม>น&อย
, 2 นาที, 4 นาที, 8 นาที 15 นาทีและนาทีต>อ ๆ ไป 

บรรทุกทดสอบไว&ไม>น&อยกว>า 15 นาทีในแต>ละช>วงของการทดสอบ โดย
ให&หาค>าเฉลี่ยในเวลา 3 นาทีท่ีต>อเนื่องกัน ต&องมีอัตราการทรุดตัวไม>เกิน 
จึงจะเพ่ิมน้ําหนักบรรทุกทดสอบช>วงต>อไปได&  

น้ําหนักบรรทุกทดสอบไว&จนครบ 1 ชั่วโมง แล&วอัตราการทรุดตัว
โดยเฉลี่ยจากเวลา 3 นาทีท่ีต>อเนื่องกัน ให&คงน้ําหนักบรรทุกทดสอบนั้นไว&

ชั่วโมง หากปรากฎว>าอัตราการทรุดตัวยังมีค>าเกินกว>า 0.02 มิลลิเมตรต>อนาที หรือ
บัติ ให&ยกเลิกการทดสอบ และให&ถือน้ําหนักบรรทุกทดสอบนั้น

เพ่ิมน้ําหนักบรรทุกทดสอบจนถึงน้ําหนักบรรทุกทดสอบสูงสุดหรือน้ําหนัก
บรรทุกทดสอบไว&ต>อไปอีก 1 ชั่วโมง ก>อนทําการลดน้ําหนักบรรทุกทดสอบ

ลดน้ําหนักบรรทุกทดสอบลงช>วงละร&อยละ 25 ของน้ําหนักบรรทุกทดสอบ
ไว&ให&คงท่ีช>วงละไม>น&อยกว>า 15 นาที และให&บันทึกค>าการคืนตัวจากการลดน้ําหนัก
อย>างน&อย 3 ค>า เช>น ณ เวลาท่ี 1 นาที, 8 นาที และ 15 นาที เปCนต&น

วิธีการทดสอบ 

มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับนํ้าหนักบรรทุกของพ้ืนดิน หน&าท่ี 7 

 

ให&น้ําหนักบรรทุกทดสอบ 

โดยให&ใช& กําลังแบกทาน 
หรือตามท่ีระบุไว&ในแบบ  

ให&เริ่มการทดสอบด&วยน้ําหนัก
เพ่ิมน้ําหนักบรรทุกทดสอบแต>ละช>วง

ไม>น&อยกว>า 6 ค>า เช>น ณ เวลาท่ี 
ต>อ ๆ ไป (ถ&ามี)  ท้ังนี้ต&องคงน้ําหนัก

โดยหลังจาก 15 นาทีไปแล&ว  
อัตราการทรุดตัวไม>เกิน 0.02 มิลลิเมตรต>อนาที 

อัตราการทรุดตัวยังมีค>าเกินกว>า 0.02 
คงน้ําหนักบรรทุกทดสอบนั้นไว&ต>อไปอีก 
มิลลิเมตรต>อนาที หรือสภาพดินฐานราก

น้ําหนักบรรทุกทดสอบนั้นเปCนน้ําหนักสูงสุด  
น้ําหนักบรรทุกทดสอบสูงสุดหรือน้ําหนักท่ีออกแบบไว&  

ก>อนทําการลดน้ําหนักบรรทุกทดสอบ 
ของน้ําหนักบรรทุกทดสอบ โดยต&องคงน้ําหนัก

ให&บันทึกค>าการคืนตัวจากการลดน้ําหนัก
นาที เปCนต&น 
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7.7 ทําการเก็บตัวอย>างดินฐานรากก&นหลุมทดสอบเพ่ือนําไปหาคุณสมบัติพ้ืนฐานในห&องปฏิบัติการ          
ตามมยผ. 2205-57: มาตรฐานการทดสอบเพ่ือหาค>าขีดเหลว (Liquid Limit : L.L.) มยผ. 2206-57: 
มาตรฐานการทดสอบเพ่ือหาค>าขีดพลาสติก (Plastic Limit : P.L.)  และมยผ. 2208-57: มาตรฐาน 
การทดสอบหาขนาดเม็ดของวัสดุ (Sieve Analysis) 

 
 
 

ขนาดแผ>นเหล็กท่ี ใช& ในการทดสอบความสามารถในการรับน้ํ าหนักบรรทุกของพ้ืนดิน  
โดยวิธี plate bearing มีขนาดเล็กกว>าขนาดของฐานรากแผ> ทําให&ค>าการทรุดตัวของแผ>นเหล็กจากการทดสอบ 
มีค>าไม>สอดคล&องกับการทรุดตัวท่ีเกิดข้ึนกับฐานรากแผ> ดังนั้นจึงมีความจําเปCนต&องคํานวณหาค>าการทรุดตัว 
ของฐานรากแผ>จากค>าการทรุดตัวของแผ>นเหล็กท่ีได&จากการทดสอบ โดยอาศัยสมการความสัมพันธX  
ซ่ึงข้ึนอยู>กับประเภทของดินฐานราก ดังต>อไปนี้   

8.1 กรณีประเมินประเภทดินฐานรากเปCนดินเหนียว  

�� = �� � �
��

	             (1) 

8.2 กรณีประเมินประเภทดินฐานรากเปCนกรวดแน>นหรือทรายแน>น 

                                     �� = �� �
�����.���

�����.���	

�
           (2) 

เม่ือ �  หมายถึง ความกว&างด&านท่ีมากสุดของฐานรากแผ> 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส'วนท่ี 8 ค'าการทรุดตัวของฐานรากแผ' 
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9.1 หน>วยแรงแบกทานท่ียอมให&ของดินให&พิจารณาจากน้ําหนักบรรทุกสูงสุดหารด&วยอัตราส>วน 

ความปลอดภัย โดยอัตราส>วนความปลอดภัยไม>ควรน&อยกว>า 2 
9.2 เม่ือทําการทดสอบตามส>วนท่ี 7 วิธีการทดสอบแล&ว น้ําหนักบรรทุกสูงสุดสามารถประเมินได&จาก

กราฟความสัมพันธXระหว>างน้ําหนักบรรทุกทดสอบกับค>าการทรุดตัวของแผ>นเหล็กทดสอบ  
ซ่ึงลักษณะโดยท่ัวไปของกราฟความสัมพันธXสามารถจําแนกได& 2 รูปแบบ ได&แก> รูปแบบท่ี 1 
เส&นกราฟความสัมพันธXแสดงจุดวิบัติของดินฐานรากท่ีชัดเจน และรูปแบบท่ี 2 เส&นกราฟ
ความสัมพันธXแสดงจุดวิบัติของดินฐานรากไม>ชัดเจน ดังแสดงในรูปท่ี 5 โดยเส&นกราฟรูปแบบท่ี 1 
สามารถประเมินได&ว>าน้ําหนักบรรทุกสูงสุด คือน้ําหนักบรรทุกทดสอบสูงสุด ในขณะท่ีเส&นกราฟ 
รูปแบบท่ี  2 สามารถประเมินหาน้ํ าหนักบรรทุกสู งสุดได&จากน้ํ าหนักบรรทุก ณ จุดตัด 
ระหว>างเส&นตรงสองเส&นท่ีลากสัมผัสเส&นกราฟความสัมพันธXดังกล>าว  

 

 
 

รูปท่ี 5 ลักษณะกราฟความสัมพันธXระหว>างน้ําหนักบรรทุกทดสอบ 
                    กับค>าการทรุดตัวของแผ>นเหล็กทดสอบ 

 
 
 
 

ส'วนท่ี 9 การวิเคราะห<ผลการทดสอบ 
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9.3 ค>าการทรุดตัวของฐานรากแผ>ท่ีคํานวณจากค>าการทรุดตัวของแผ>นเหล็กทดสอบท่ีน้ําหนักบรรทุกสูงสุด
โดยใช&สมการตามข&อ 8.1 หรือ 8.2 แล&วแต>กรณี และต&องมีค>าไม>มากกว>า 25 มิลลิเมตร  
จึงสามารถใช&น้ําหนักบรรทุกสูงสุดนั้น นําไปพิจารณาหน>วยแรงแบกทานท่ียอมให&ของดิน 

9.4 กรณีท่ีค>าการทรุดตัวของฐานรากจากการคํานวณตามข&อ 9.3 มีค>ามากกว>า 25 มิลลิเมตร  
จะต&องแทนค>าการทรุดตัวของฐานรากแผ> ���� เท>ากับ 25 มิลลิเมตรในสมการตามข&อ 8.1 หรือ 8.2 
แล&วแต>กรณี เพ่ือคํานวณหาค>าการทรุดตัวของแผ>นเหล็กทดสอบ ���� จากนั้นนําไปประเมิน 
ค>าน้ําหนักบรรทุกสูงสุดจากกราฟความสัมพันธXระหว>างน้ําหนักบรรทุกทดสอบและค>าการทรุดตัว
ของแผ>นเหล็กทดสอบ โดยน้ําหนักบรรทุกสูงสุดสําหรับนําไปพิจารณาหน>วยแรงแบกทานท่ียอมให&
ของดินจะเปCนค>าน้ําหนักบรรทุกบนกราฟความสัมพันธXท่ีแผ>นเหล็กทดสอบมีค>าการทรุดตัวเทียบเท>า
กับค>าการทรุดตัวของฐานรากท่ี 25 มิลลิเมตร  

 
 
 

 
การทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของพ้ืนดินท่ีมีลักษณะเปCนดินทรายแน>น  

เพ่ือนําผลการทดสอบไปออกแบบฐานรากแผ>ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร โดยในการทดสอบได&ใช&แผ>นเหล็กทดสอบ 
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 450 มิลลิเมตร และกําหนดให&อัตราส>วนความปลอดภัยสําหรับการวิเคราะหX 
ผลการทดสอบไม>น&อยกว>า 2 เม่ือนําผลการทดสอบมาทําเปCนกราฟความสัมพันธXระหว>างน้ําหนัก 
บรรทุกทดสอบกับค>าการทรุดตัวของแผ>นเหล็กทดสอบดังแสดงในรูปท่ี 6 พบว>าเส&นกราฟความสัมพันธX 
แสดงจุดวิบัติของดินฐานรากไม>ชัดเจน 

 
10.1 ตัวอย>างการหาหน>วยแรงแบกทานท่ียอมให&ของดิน 

ค>าน้ําหนักบรรทุกสูงสุดต&องประเมิน ณ จุดตัดระหว>างเส&นตรงสองเส&นท่ีลากสัมผัสเส&นกราฟ
ความสัมพันธXดังกล>าว ซ่ึงจะได&ค>าน้ําหนักบรรทุกสูงสุดเท>ากับ 30 ตันต>อตารางเมตร ดังแสดงในรูปท่ี 6  
และเม่ือนําน้ําหนักบรรทุกทดสอบสูงสุดหารด&วยอัตราส>วนความปลอดภัยท่ีไม>น&อยกว>า 2 ในกรณีนี้
กําหนดให&อัตราส>วนความปลอดภัยเท>ากับ 3 จะได&หน>วยแรงแบกทานท่ียอมให&ของดินเท>ากับ 10  
ตันต>อตารางเมตร 

ส'วนท่ี 10 ตัวอย'างการวิเคราะห<ผลการทดสอบ 
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รูปท่ี 6 ตัวอย>างการหาน้ําหนักบรรทุกสูงสุดเพ่ือหาหน>วยแรงแบกทานท่ียอมให&ของดินฐานราก 

กรณีจุดวิบัติของดินฐานรากไม>ชัดเจน  
 

10.2 ตัวอย>างการหาค>าการทรุดตัวของฐานรากแผ> 

กรณีใช&แผ>นเหล็กทดสอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสในการทดสอบขนาด 450 มิลลิเมตร พบว>าค>าการทรุดตัว 
ของแผ>นเหล็กทดสอบ ณ จุดตัดระหว>างเส&นตรงสองเส&นท่ีลากสัมผัสเส&นกราฟความสัมพันธXในรูปท่ี 6  
มีค>าเท>ากับ 7 มิลลิเมตร สามารถคํานวณค>าการทรุดตัวของฐานรากแผ>ท่ีมีขนาดความกว&างท่ีมากสุด 
เท>ากับ 1.50 เมตร บนดินทรายแน>น โดยใช&สมการตามข&อ 8.2 เพ่ือหาค>าการทรุดตัวของฐานรากแผ> ����  

 ได&ดังนี้ 

�� = 7 ���.��.���.���
�.����.��.����

� = 14 มิลลิเมตร 

การทรุดตัวของฐานรากแผ>ท่ีคํานวณจากค>าการทรุดตัวของแผ>นเหล็กทดสอบท่ีน้ําหนักบรรทุกสูงสุด 
มีค>าเท>ากับ 14 มิลลิเมตร ซ่ึงไม>มากกว>า 25 มิลลิเมตร ดังนั้น หน>วยแรงแบกทานท่ียอมให&ของดินเท>ากับ 
10 ตันต>อตารางเมตร สามารถนําไปใช&ออกแบบฐานรากแผ>ได& 
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10.3 ตัวอย>างการหาหน>วยแรงแบกทานท่ียอมให&ของดิน กรณีค>าการทรุดตัวของฐานรากแผ>มีค>ามากกว>า      
25 มิลลิเมตร 

กรณีการทรุดตัวของฐานรากแผ>ท่ีคํานวณโดยใช&สมการตามข&อ 8.2 มีค>าการทรุดตัวของแผ>นเหล็กทดสอบ 
ท่ีน้ําหนักบรรทุกสูงสุดมากกว>า 25 มิลลิเมตร ให&แทนค>าการทรุดตัวของฐานรากแผ>เท>ากับ 25 มิลลิเมตร  
ในสมการตามข&อ 8.2 เพ่ือหาค>าการทรุดตัวของแผ>นเหล็กทดสอบ ����  

 

�� = 25 ��.����.��.���
��.��.���.����

� = 13 มิลลิเมตร 

 
จากนั้นนําค>าการทรุดตัวของแผ>นเหล็กทดสอบท่ีได& ไปอ>านค>าน้ําหนักบรรทุกสูงสุดจากกราฟ

ความสัมพันธXระหว>างน้ํ าหนักบรรทุกทดสอบกับค>าการทรุดตัวของแผ>นเหล็กทดสอบ (รูปท่ี  6)  
จะได&ค>าน้ําหนักบรรทุกสูงสุดเท>ากับ 32 ตันต>อตารางเมตร และเม่ือนําน้ําหนักบรรทุกทดสอบสูงสุด 
หารด&วยอัตราส>วนความปลอดภัยซ่ึงกําหนดให&ไม>น&อยกว>า 2 ในกรณีนี้กําหนดให&อัตราส>วนความปลอดภัย
เท>ากับ 3 จะได&หน>วยแรงแบกทานท่ียอมให&ของดินเท>ากับ 11  ตันต>อตารางเมตร สามารถนําไปใช&ออกแบบ
ฐานรากแผ>ได& 

 
 

 
ให&รายงานผลในแบบฟอรXม บฟ. มยผ. 1253-62 และ บฟ.มยผ. 1253.1-62 โดยการรายงานผล

การทดสอบประกอบด&วย 
11.1 แผนผังตําแหน>งท่ีทําการทดสอบ 
11.2 รูปถ>ายประกอบลักษณะการติดต้ังเครื่องมือและอุปกรณXการทดสอบ 
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 ใบรับรองแสดงผลการสอบเทียบชุดเพ่ิมน้ําหนัก ท่ีมีอายุไม>เกิน 1 ปm 
11.8 ผลการทดสอบคุณสมบัติพ้ืนฐานของดินฐานรากก&นหลุมทดสอบ ตามข&อ 7.7  
 

ส'วนท่ี 11 การรายงานผลการทดสอบ 
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12.1 มาตรฐานกรมโยธาธิการ ผนวก ก มยธ. 105 - 2533: มาตรฐานงานฐานราก กรมโยธาธิการ 

กระทรวงมหาดไทย  
12.2 สถาพร คูวิจิตรจารุ. (2544). การเจาะสํารวจดินทางวิศวกรรม: การเจาะสํารวจเก็บตัวอย>าง  

และการทดสอบในสนาม (พิมพXครั้งท่ี 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 

ส'วนท่ี 12 เอกสารอ?างอิง 



(หน�วยงานที่ทําการทดสอบ)
ผลการทดสอบความสามารถในการรับนํ้าหนักบรรทุกของพ้ืนดิน      ทะเบียนทดสอบเลขที่        แผ�นที่

PLATE  BEARING  TEST
โครงการ………………………………………………………………………………………………………ขนาดแผ�นเหล็กทดสอบ………………………………………………………………………………………………………เมตร
สถานที่………………………………………………………………………………………………………นํ้าหนักที่ออกแบบ………………………………………………………………………………………………………ตัน/ตารางเมตร
ผู6ขอรับบริการ………………………………………………………………………………………………………นํ้าหนักบรรทุกทดสอบสูงสุด………………………………………………………………………………………………………ตัน/ตารางเมตร
จุดทดสอบ…………………………………………………………………………..…… เจ6าหน6าที่ทดสอบ……………………………………………………………………….
ประเภทของดิน…………………………………………………………………………..……เจ6าหน6าที่วิเคราะห;ผล…………………………………………………………………
ความลึก/ระดับที่ทําการทดสอบ………………………………………………………………………………………………………เจ6าหน6าที่ตรวจสอบ……………………………………………………………………

เวลา
วันท่ี เวลา ท่ีใช6 ค�าท่ีอ�านได6 ค�าท่ีปรับแก6 ค�าเฉลี่ย ค�าท่ีแตกต�าง อัตตรา อุณหภูมิ หมายเหตุ

(ชั่วโมง) (นาที) จากมาตรวัด มาตรวัด มาตรวัด เฉลี่ย (มม.) (มม.) การทรุดตัว (C˚)
( บาร;) ( ตัน) การทรุดตัวท่ี 1 การทรุดตัวท่ี 2 มม./นาที

(มม.)
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           ค�าการทรุดตัวนํ้าหนักบรรทุกทดสอบ    ค�าท่ีอ�านได6จากมาตรวัดการทรุดตัว



(หน�วยงานท่ีทําการทดสอบ)
ผลการทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของพ้ืนดิน

PLATE  BEARING  TEST
โครงการ………………………………………………………………………………………………………ขนาดแผ�นเหล็กทดสอบ………………………………………………………………………………………………………เมตร

สถานที่………………………………………………………………………………………………………น้ําหนักท่ีออกแบบ………………………………………………………………………………………………………ตัน/ตารางเมตร

ผู5ขอรับบริการ………………………………………………………………………………………………………น้ําหนักบรรทุกทดสอบสูงสุด………………………………………………………………………………………………………ตัน/ตารางเมตร

จุดทดสอบ…………………………………………………………………………เจ5าหน5าท่ีทดสอบ…………………………………………………………………

ประเภทของดิน…………………………………………………………………………เจ5าหน5าท่ีวิเคราะห:ผล……………………………………………………………

ความลึก/ระดับที่ทําการทดสอบ………………………………………………………………………………………………………เจ5าหน5าท่ีตรวจสอบ………………………………………………………………

บฟ.มยผ. 1253 - 62

แผ�นที่ทะเบียนทดสอบเลขที่
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(หน�วยงานท่ีทําการทดสอบ)
ผลการทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของพ้ืนดิน

PLATE  BEARING  TEST
โครงการ………………………………………………………………………………………………………ขนาดแผ�นเหล็กทดสอบ………………………………………………………………………………………………………เมตร

สถานที่………………………………………………………………………………………………………น้ําหนักท่ีออกแบบ………………………………………………………………………………………………………ตัน/ตารางเมตร

ผู5ขอรับบริการ………………………………………………………………………………………………………น้ําหนักบรรทุกทดสอบสูงสุด………………………………………………………………………………………………………ตัน/ตารางเมตร

จุดทดสอบ…………………………………………………………………………เจ5าหน5าท่ีทดสอบ…………………………………………………………………

ประเภทของดิน…………………………………………………………………………เจ5าหน5าท่ีวิเคราะห:ผล……………………………………………………………

ความลึก/ระดับที่ทําการทดสอบ………………………………………………………………………………………………………เจ5าหน5าท่ีตรวจสอบ………………………………………………………………
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ทะเบียนทดสอบเลขที่ แผ�นที่
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(หน�วยงานที่ทําการทดสอบ)
ทะเบียนทดสอบเลขที่

โครงการ ……………………………………………………………………………………………………วันที่ทดสอบ ……………………………………………………………

สถานที่ ……………………………………………………………………………………………………น้ําหนักตุ มตอก…………………………………………กิโลกรัม
ผู ขอรับบริการ ……………………………………………………………………………………………………ระยะยก………………………………………… เมตร
จุดทดสอบ ………………………………………………………………………………………………เจ าหน าที่ทดสอบ………………………………………………………
ระดับ ……………………………………………………………………………………………………เจ าหน าที่วิเคราะห'ผล………………………………………………

เจ าหน าที่ตรวจสอบ…………………………………………………

1 2 3 4
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ความลึก

(เมตร)

แผ�นที่

ตําแหน�งทดสอบที่

จํานวนคร้ัง

Kunzelstab Penetration Test 
ผลทดสอบการตอกหยั่ง
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