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คํานํา 

 การก่อสร้างอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณในปัจจุบันพบว่าผู้ทําการก่อสร้างมีรูปแบบการดําเนินงาน 
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ความหลากหลายแตกต่างกันไป ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของงานอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ และอาจทําให้ขาด 

การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพในขณะดําเนินการก่อสร้างอย่างเหมาะสมได้ กรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็น

หน่วยงานที่มีภารกิจในการกําหนดมาตรฐานการก่อสร้างอาคารจึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษา

โครงการจัดทํามาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้างอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ทําการศึกษาและจัดทํา  

“ คู่มือการก่อสร้างอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ” เพื่อใช้ เป็นแนวทางในการดําเนินการก่อสร้างและ 

การตรวจสอบงาน รวมถึงการควบคุมคุณภาพอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการก่อสร้างได้

ดําเนินการตามวิธีที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ โครงสร้างมีความปลอดภัยและมีอายุการใช้งานเป็นไปตามที่

กําหนด 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการนําคู่มือการก่อสร้างอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณไปใช้

ในทางปฏิบัติ จะช่วยให้อาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณมีความม่ันคงแข็งแรงตามที่ออกแบบไว้ ซึ่งจะทําให้เกิด 
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บทนํา 

 ในปัจจุบัน การก่อสร้างอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณในประเทศไทย ยังไม่มีข้อกําหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ข้อกําหนดขั้นต่ําของการประกอบช้ินงานและการติดตั้ง รวมถึงข้อกําหนดการตรวจสอบและ

การควบคุมคุณภาพ ซึ่งมีส่วนสําคัญต่อคุณภาพของอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ในทางปฏิบัติผู้รับเหมาก่อสร้างมี

รูปแบบและขั้นตอนการดําเนินงานที่แตกต่างหลากหลาบวิธีขึ้นอยู่กับความถนัด อุปกรณ์ที่มีอยู่ รวมถึงประสบการณ์

การทํางานที่ผ่านมา อีกทั้งยังขึ้นกับทักษะและประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก การที่ยังไม่มีข้อกําหนดใน

การควบคุมคุณภาพและตรวจสอบงานก่อสร้างอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณในประเทศไทยน้ันส่งผลต่อความ

ปลอดภัย และอายุการใช้งานของอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ดังนั้น ควรที่จะกําหนดแนวทางการก่อสร้างอาคาร

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามรายละเอียดในคู่มือการก่อสร้างอาคารเหล็กโครงสร้าง

รูปพรรณฉบับนี้ 

 คู่มือการก่อสร้างอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณฉบับนี้ประกอบด้วย รายละเอียดการประกอบช้ินงาน 

ความคลาดเคล่ือน การติดตั้ง และการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ ทั้งนี้ เนื่องจากการปฏิบัติงานอาจมี

ความแตกต่างกันได้ตามประสบการณ์และวิธีการในการดําเนินงานของผู้ผลิตและผู้ประกอบชิ้นงานในแต่ละราย  

คู่มือฉบับนี้เป็นเพียงแนวทางในการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ระบุ โดยวิธีในการ

ดําเนินการอาจแตกต่างกันได้ในผู้ผลิตและผู้ประกอบชิ้นงานแต่ละราย สําหรับข้อแนะนําของงานเช่ือมจะประกอบไป

ด้วยข้อมูลเบื้องต้นสําหรับงานเชื่อม ซึ่งข้อมูลในคู่มือฯ จะอ้างอิงมาตรฐานงานเชื่อมของประเทศสหรัฐอเมริกา ตาม

มาตรฐาน AWS D1.1 Structural Welding Code – Steel สําหรับการตรวจสอบงานเชื่อมและงานการขันสลัก

เกลียว จะมีวิธีขั้นตอนแนะนําเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าผลงานอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณที่ประกอบขึ้นมีคุณภาพเป็นไป

ตามมาตรฐานที่สากล มีความปลอดภัย และมีอายุการใช้งานตามที่ระบุไว้ 

 ในฐานะหัวหน้าโครงการจัดทํามาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้างอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ  

ผมใคร่ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษาทุกท่านที่ได้ร่วมกันดําเนินงานจนเสร็จลุล่วง และขอขอบคุณคณะกรรมการ 

กํากับดูแลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่กรมโยธาธิการและผังเมืองแต่งตั้ง ประกอบด้วย  

ศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ เทพชาตรี รองศาสตราจารย์ ดร.การุณ จันทรางศุ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ 

คุณธนา แก้วกระจ่าง และคุณสยมภู เฮนะเกษตร ที่ได้ให้คําชี้แนะในการจัดทําคู่มือฉบับนี้ 
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 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 หัวหน้าโครงการฯ 
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บทที่ 1  
ทั่วไป 

1.1 ขอบเขต 

คู่มือการก่อสร้างอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานก่อสร้าง

งานอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ให้เป็นไปตามมาตรฐานอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณของกรมโยธาธิการ

และผังเมือง หรือมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง และคู่มือการออกแบบอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ และตัวอย่าง

ประกอบ โดยมีเ น้ือหาประกอบไปด้วยการประกอบชื้นงาน การติดต้ังช้ินงาน การควบคุมคุณภาพ  

และการประกันคุณภาพรวมถึงการตรวจสอบการประกอบและการติดต้ังช้ินงาน  

1.2 นิยาม 

“การขันแน่นพอดี” (snug tight) หมายถึง การขันสลักเกลียวโดยความแน่นที่ได้จากการกระแทกเล็กน้อย

จากประแจแบบกระแทก (impact wrench) หรือขันด้วยแรงเต็มที่ของผู้ประกอบช้ินงานด้วยประแจแบบ

ธรรมดา 

“การตัดโดยใช้ความร้อน” (thermally cut) หมายถึง การตัดด้วยก๊าซ พลาสมา หรือเลเซอร์ 

“การทดสอบแบบไม่ทําลาย” (nondestructive testing) หมายถึง กระบวนการตรวจสอบหรือทดสอบ 

โดยที่วัสดุไม่ถูกทําลาย หรือความสมบูรณ์ของวัสดุหรือช้ินส่วนไม่ได้รับผลกระทบ 

“การบาก” (cope) หมายถึง การตัดปีกขององค์อาคารโครงสร้างออก เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปร่างของ 

องค์อาคารที่มาต่อ 

“คาน” (beam) หมายถึง องค์อาคารที่ทําหน้าที่หลักในการรับนํ้าหนักที่กระทําตามขวางกับแนวแกนตามยาว 

“ความเค้นชุมนุม” (stress concentration) หมายถึง ความเค้นเฉพาะที่ที่มีค่าสูงกว่าค่าเฉล่ียมาก เกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างทันทีทันใดหรือจากแรงกระทําเฉพาะที่ 

“โค้งหลังเต่า” (camber) หมายถึง การดัดหรือประกอบโครงสร้างให้โค้งขึ้นเพ่ือเผื่อการแอ่นตัวเมื่อโครงสร้าง

รับนํ้าหนัก 

“ช่องเปิดเพื่อให้เข้าเชื่อมถึง” (weld access hole) หมายถึง ช่องเจาะในแผ่นเอวที่ปลายคานเพื่อให้

สามารถเช่ือมต่อระหว่างปีกของคานที่เจาะ และช้ินส่วนต่อได้สะดวก 

“ฐานเสา” (column base) หมายถึง การประกอบหน้าตัดทางโครงสร้าง แผ่นเหล็ก ตัวยึด สลักเกลียว  

แท่งเหล็ก ที่ฐานของเสา เพ่ือใช้สําหรับส่งผ่านแรงระหว่างโครงสร้างเหล็กเหนือพ้ืนดินและฐานราก 

“น้ําหนักบรรทุก” (load) หมายถึง แรงหรือการกระทําอ่ืนๆ ที่เกิดจากน้ําหนักของวัสดุอาคาร ผู้ใช้งาน  

ผลจากการเข้าใช้งาน ผลจากสภาพแวดล้อม การเคลื่อนตัวที่ต่างกันหรือระยะการยึดรั้งที่เปลี่ยนไป 
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“แบบรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง” (shop drawing) หมายถึง เอกสารแสดงภาพ และข้อมูลของ

โครงสร้าง องค์อาคาร จุดต่อ และอ่ืนๆ ที่มีรายละเอียดเหมาะสําหรับการประกอบ ติดต้ัง และก่อสร้าง 

“ผิวสัมผัสระหว่างองค์อาคาร” (faying surface) หมายถึง ผิวสัมผัสระหว่างองค์อาคารที่รอยต่อ 

หรือบริเวณใกล้เคียงกับช้ินส่วนต่อ 

“แผ่นรอง” (backing, backing bar) หมายถึง แผ่นเหล็กที่ใช้รองด้านหลังหรือด้านล่างของรอยเช่ือม  

เพ่ือป้องกันไม่ให้โลหะเช่ือมไหลออกจากรอยต่อ 

“แผ่นรอง” (shim) หมายถึง แผ่นวัสดุบาง ใช้สําหรับเสริมในช่องว่างระหว่างผิวสัมผัส หรือผิวรับแรง 

แบกทาน 

“มุมบรรจบ” (reentrant corner) หมายถึง ในการบากหรือช่องเปิดเพ่ือให้เข้าเช่ือมถึง หมายถึงการตัด 

ที่เปลี่ยนทิศทางอย่างทันทีทันใด มีลักษณะเว้า 

“รอยต่อ” (connection) หมายถึง การรวมกันของช้ินส่วนทางโครงสร้างและจุดต่อ สําหรับส่งผ่านแรง

ระหว่างองค์อาคารสองช้ินหรือมากกว่า 

“รอยต่อแบบเลื่อนวิกฤต” (slip-critical connection) หมายถึง รอยต่อแบบสลักเกลียวที่ออกแบบให้

ต้านทานการเคลื่อนที่โดยแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของรอยต่อภายใต้แรงบีบจากสลักเกลียว 

“รอยต่อแบบขันแน่นก่อน” (pretensioned joint) หมายถึง รอยต่อโดยใช้สลักเกลียวกําลังสูงขันจนได้

ค่าแรงไม่น้อยกว่าค่าแรงดึงขั้นตํ่าที่ระบุ 

“รอยต่อประเภทรับแรงแบกทาน” (bearing-type connection) หมายถึง รอยต่อแบบสลักเกลียวโดยท่ี

แรงเฉือนส่งผ่านด้วยแรงแบกทานของสลักเกลียวบนช้ินส่วนรอยต่อ 

“วิธีหมุนแป้นเกลียว” (turn–of-nut method) หมายถึง วิธีการซึ่งการขันแน่นก่อน (pre-tension)  

ในสลักเกลียวกําลังสูง ถูกควบคุมโดยรอบการหมุนของช้ินส่วนอุปกรณ์ยึด โดยกําหนดจากจุดที่สลักเกลียว 

ถูกขันให้แน่นพอดี 

“สมอยึด” (anchor rod) หมายถึง ส่วนประกอบที่เป็นเหล็กซึ่งฝังอยู่ในคอนกรีต ทําหน้าที่ส่งถ่ายนํ้าหนัก

กระทําภายนอกไปยังโครงสร้างคอนกรีต โดยอาศัยแรกแบกทาน แรงเฉือน แรงยึดเหน่ียว แรงเสียดทาน  

หรือแรงข้างต้นร่วมกัน สมอยึดอาจเป็น แผ่นเหล็ก เหล็กขึ้นรูป แท่งเหล็ก สลักเกลียว ท่อ สลักเกลียวไม่มีหัว 

เหล็กเสริมที่ใช้ในโครงสร้างคอนกรีต สลักรับแรงเฉือน หรืออุปกรณ์ข้างต้นร่วมกัน 

“เสา” (column) หมายถึง ช้ินส่วนโครงสร้างแนวต้ังที่ทําหน้าที่ต้านทานแรงอัดตามแนวแกนเป็นหลัก 

“การแซะ” (gouge) หมายถึง หลุม หรือร่องที่มีผิวค่อนข้างเรียบ เกิดจากการเสียรูปพลาสติก หรือจากการ

เอาวัสดุออก 

“อุปกรณ์ยึด” (fastener) หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการยึดต่อหรือเช่ือมต่อ เช่น สลักเกลียว หรือหมุดยํ้า 



คู่มือการก่อสร้างอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ หน้าที่ 3

 

“เอกสารการออกแบบ” (design document) หมายถึง เอกสารแสดงข้อมูล ข้อกําหนดที่เก่ียวข้องกับ 

การออกแบบ 
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บทที่ 2  
การประกอบชิน้งาน ความคลาดเคลื่อน และการติดต้ัง 

ในบทน้ี จะอธิบายข้อกําหนดสําหรับแบบรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง วัสดุ การประกอบช้ินงาน  
การทาสีจากโรงงาน การจัดส่งวัสดุ การติดต้ัง และอุปกรณ์ป้องกันสําหรับความปลอดภัยในการติดต้ัง 

2.1 แบบรายละเอียดประกอบการก่อสรา้งและแบบรายละเอียดการประกอบชิ้นงาน 

การเตรียมแบบรายละเอียดประกอบการก่อสร้างและแบบรายละเอียดการประกอบช้ินงาน ควรแบ่งทํา
เป็นระยะๆ โดยแบบรายละเอียดประกอบการก่อสร้างจะต้องเตรียมให้เรียบร้อยก่อนการประกอบช้ินงาน และ
ให้ข้อมูลที่จําเป็นครบถ้วนสําหรับการประกอบช้ินงานแต่ละช้ินของโครงสร้าง โดยรวมถึงตําแหน่ง ชนิด และ
ขนาด  ของรอยเชื่ อมและสลัก เกลียว  ส่วนแบบรายละเ อียดการประกอบช้ินงานจะต้องเตรียม 
ให้เรียบร้อยก่อนการติดต้ังช้ินงาน และให้ข้อมูลที่จําเป็นครบถ้วนสําหรับการติดต้ังช้ินงานของโครงสร้าง  
แบบรายละเอียดประกอบการก่อสร้างและแบบรายละเอียดการประกอบชิ้นงาน จะต้องมีการระบุ 
แยกให้ชัดเจนระหว่างการเช่ือมในโรงงานและการเช่ือมในสนาม รวมถึงการติดต้ังสลักเกลียว อีกทั้งจะต้องมี
ก า ร ระ บุ รอย ต่อสลั ก เ กลี ย วที่ มี ก า รขั น ใ ห้ เ กิ ดแร ง ดึ ง ก่ อน  และรอย ต่อแบบ เลื่ อน วิ กฤ ติที่ ใ ช้ 
สลักเกลียวกําลังสูงอย่างชัดเจน แบบรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง และแบบรายละเอียดการประกอบ
ช้ินงานจะต้องจัดเตรียมให้สัมพันธ์กับระยะเวลาในการปฏิบัติงานและความประหยัดในการประกอบช้ินงาน
และการติดต้ัง 

2.2 วัสดุ 

1) วัสดุที่ใช้สําหรับงานโครงสร้างจะต้องมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าคุณสมบัติขั้นตํ่าที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน 
ที่เก่ียวข้อง เช่น มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เป็นต้น หรือวัสดุที่ใช้ในงาน
โครงสร้างอาคาร ที่ระบุในหนังสือสัญญา 
 

2) สามารถใช้รายงานผลการทดสอบวัสดุเป็นเอกสารยืนยันคุณภาพของวัสดุว่าตามข้อกําหนดที่ระบุ 
 

3) วัสดุที่ ไม่มีมาตรฐานกํากับ หรือมีมาตรฐานตํ่ากว่าที่ ระบุตามกฏหมายหรือมาตรฐานที่ ใ ช้อ ยู่  
หรือไม่มีผลการทดสอบเพ่ือยืนยันคุณสมบัติ จะสามารถใช้ได้หากได้รับการอนุมัติจากตัวแทนของ 
เจ้าของงานที่ดูแลด้านการออกแบบ 
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2.3 การประกอบชิน้งาน (fabrication) 

2.3.1 การดัดโค้งหลังเต่า (camber) การดัดโค้ง และการดัดให้ตรง 

อนุญาตให้ใช้ความร้อนหรือวิธีการทางกลเฉพาะที่ ในการเสริมหรือปรับแก้โค้งหลังเต่า  
ความโค้ง และความตรง อุณหภูมิของบริเวณท่ีถูกความร้อนไม่ควรเกิน 649 องศาเซลเซียส  
สําหรับเหล็กตามมาตรฐาน มอก. 1227 และ มอก. 107 ตัวอย่างโค้งหลงัเต่าแสดงในรูปที่ 1 

 

 

รูปที่ 1 ตัวอย่างโค้งหลังเต่า 

(ข้อ 2.3.1) 

2.3.2 การตัดด้วยความร้อน 

ขอบท่ีถูกตัดด้วยความร้อนตามรูปที่ 2 จะต้องไม่ขรุขระเกินไป ไม่มีการแซะ หรือรอยบาก 
รูปตัววีลึก ยกเว้นขอบอิสระที่ถูกตัดด้วยความร้อนซึ่งขอบน้ันไม่ต้องรับแรงกระทําซ้ํา (fatigue) 
จะต้องไม่มีการแซะที่ลึกเกินกว่า 5 มิลลิเมตร และปราศจากรอยบากรูปตัววี สําหรับหลุมหรือรอย
บากที่มีขนาดลึกกว่า 5 มิลลิเมตร จะต้องเอาออกโดยการเจียรหรือการเช่ือมกลบ 

รัศมีความโค้ง

คาน

= โค้งหลังเต่า
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รูปที่ 2 ตัวอย่างการตัดด้วยความร้อน  

(ข้อ 2.3.2) 

มุมบรรจบ (reentrant corner) จะต้องตัดเป็นแนวโค้งรัศมีความโค้งไม่เกินค่าที่ต้องการใน
การยึดจุดต่อได้พอดี พ้ืนผิวสองพ้ืนผิวที่เกิดจากการตัดด้วยหัวตัดแก๊ส (torch cut) ที่มาบรรจบกัน 
ไม่นับเป็นความโค้ง ช้ินส่วนสองชิ้นมาบรรจบที่จุดต่ออาจไม่จําเป็นที่จะต้องต่อเน่ืองถ้าหากวัสดุทั้ง
สองด้านที่ต่อเข้ากับมุมบรรจบที่ไม่ต่อเน่ืองมีการยึดกับช้ินส่วน mating piece ที่สามารถป้องกัน
การเสียรูป และป้องกันการเกิดความเค้นชุมนุมที่เก่ียวข้องที่มุมได้ รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างมุมบรรจบ 
และรูปที่ 4 แสดงตัวอย่างการตัดมุมบรรจบเป็นแนวโค้ง 

 

 

รูปที่ 3 ตัวอย่างมุมบรรจบ 

(ข้อ 2.3.2) 

มุมบรรจบ
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รูปที่ 4 ตัวอย่างมุมบรรจบตัดเป็นแนวโค้ง 

(ข้อ 2.3.2) 

ช่องเปิดเพ่ือให้เข้าเช่ือมถึงตามรูปที่ 5 จะต้องมีลักษณะเป็นไปตามข้อกําหนดทางเรขาคณิต 

ตามข้อกําหนดในคู่มือการออกแบบอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

หรือมาตรฐานอ่ืนที่เก่ียวข้องและมีข้อกําหนดดังน้ี 

1) การบากปลายคานและช่องเปิดเพ่ือให้เข้าเช่ือมถึง ในหน้าตัดที่จะทําการกัลวาไนซ์ จะต้องขัด

จนเห็นผิวเงาวาวของเน้ือโลหะ 
 

2) สําหรับหน้าตัดเหล็กรูปพรรณท่ีมีความหนาปีกไม่เกิน 50 มิลลิเมตร ความหยาบของผิวบาก 

ที่ตัดด้วยความร้อนจะต้องมีค่าไม่เกินความหยาบของผิวที่ 50 ไมโครเมตร  
 

3) การบากปลายคานและตัดช่องเปิดเพ่ือให้เข้าเช่ือมถึงถูกตัดด้วยความร้อน สําหรับหน้าตัดเหล็ก

รูปพรรณที่มีความหนาปีกเกิน 50 มิลลิเมตร และหน้าตัดประกอบท่ีเกิดจากการเช่ือมวัสดุ 

ที่มีความหนาเกิน 50 มิลลิเมตร จะต้องมีการให้ความร้อนเบ้ืองต้นที่อุณหภูมิไม่ตํ่ากว่า  

66 องศาเซลเซียส ก่อนการตัดด้วยความร้อน  
 

4) ผิวของส่วนโค้งของช่องเปิดเพ่ือให้เข้าเช่ือมถึงของหน้าตัดเหล็กรูปพรรณที่มีความหนาปีกเกิน  

50 มิลลิเมตร และหน้าตัดประกอบที่วัสดุมีความหนาเกิน 50 มิลลิเมตร ที่ถูกตัดด้วยความร้อน

จะต้องมีการเจียรให้เรียบ 

มุมบรรจบตัดเป็นแนวโค้ง



คู่มือการก่อสร้างอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ หน้าที่ 9

 

 

รูปที่ 5 ตัวอย่างรายละเอียดช่องเปิดเพื่อให้เข้าเชื่อมถึง  

(ข้อ 2.3.2) 

2.3.3 การตกแต่งขอบให้เรียบ (planning of edges) 

ที่ขอบของหน้าตัดหรือแผ่นเหล็กที่ตัดโดยใช้ความร้อนหรือการเฉือนไม่จําเป็นที่จะต้อง 
มีการตกแต่งให้เรียบหรือการตกแต่งขั้นสุดท้าย ยกเว้นมีการกําหนดไว้เป็นพิเศษในเอกสาร 
การก่อสร้างหรือมีการระบุเป็นเง่ือนไขสําหรับการเตรียมผิวสําหรับการเช่ือม 

 

 

แผ่นรอง (backing)3) (ถ้ามี) 
แผ่นรอง (backing)3) (ถ้ามี) 

    H2) 
   H2) 

   H2)    H2) 

   H2) 

R1) 

R1) 

R1) 

R1) 

l ≥ 1.5tw 

l ≥ 1.5tw 

l ≥ 1.5tw 

l ≥ 1.5tw 

l ≥ 1.5tw 

มุมเอียงไม่วิกฤติ 

รัศมีวงกลมเจาะก่อนด้วย

สว่านหรือ hole saw  

D≥ 20 มม. 

- ไม่จําเป็นต้องสัมผัสขอบวงกลม 

- ห้ามเป็นร่องหรือรอยบาก 

รูปแบบสําหรับหนา้ตัดเหล็กรูปพรรณ

รีดร้อนหรือการเช่ือมแบบบากร่องข 
รูปแบบสําหรับการเช่ือมแบบพอกค วิธีทางเลือก 

สําหรับการตัดรัศมีมุม 

หมายเหตุ 
1) เส้นรัศมีจะต้องต่อเนื่องจากเส้นตรง ไม่มีร่องหรือรอยบาก R ≥ 10 มม. (ปกติใช้ 12 มม.) 
2) hmin = ค่าที่มากกว่าของ 20 มม. และ tw (ความหนาแผ่นเอว) และมีค่าไม่เกิน 50 มม. 
3) เป็นรูปแบบทั่วไปสําหรับรอยต่อที่เชื่อมด้านเดียวบนแผ่นรอง 

- การตัดช่องเปิด กระทําหลังจากที่เชื่อมแผ่นเอวเข้ากับปีกแล้ว 

- การตัดช่องเปิด กระทําก่อนการเชื่อมแผ่นเอวเข้ากับปีก และห้ามเชื่อมวกกลับผ่านช่องเปิด 

- สําหรับหน้าตัดเหล็กรูปพรรณรีดร้อนที่มีความหนาปีกมากกว่า 50 มม. และหน้าตัดประกอบ (built-up shape) ที่มีความหนาแผ่นเอวเกิน 

40 มม. จะต้องมีการให้ความร้อนก่อน (preheat) ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส ก่อนการตัดด้วยความร้อน และจะต้องมีการเจียรและ

ตรวจสอบช่องเปิดที่ตัดด้วยความร้อนด้วยวิธี MT หรือ PT ก่อนการเชื่อมทาบแบบบากร่องระหว่างปีกและแผ่นเอว 

ปีกคาน ปีกคาน 

ปีกคาน ปีกคาน 

ปีกคาน 
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2.3.4 การก่อสร้างโดยใช้การเชื่อม 

วิธีการเช่ือม ทักษะการทํางาน รูปร่างลักษณะและคุณภาพของงานเช่ือม และวิธีการ 
ที่ใช้ในการแก้ไขงานที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับที่ระบุ 
ในสัญญาหรือเอกสารการก่อสร้าง เช่น มาตรฐาน AWS D1.1/D1.1M หรือตามรายละเอียดที่ระบุ 
ดังน้ี 

1) สภาพแวดล้อมของการเช่ือม 

ก) สําหรับการเช่ือมแบบ GMAW GTAW EGW หรือ FCAW-G ไม่อนุญาตให้ทํางานเช่ือม 
หากมีลมพัดแรง ยกเว้นหากมีอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมท่ีสามารถจํากัดความเร็วลมไม่เกิน 
8 กิโลเมตรต่อช่ัวโมงในจุดที่ทําการเช่ือมและบริเวณใกล้เคียง 

ข) ไม่อนุญาติให้ทํางานเช่ือม ในกรณีดังน้ี 

- อุณหภูมิสภาพแวดล้อมของช้ินงานและบริเวณรอบๆ ตํ่ากว่า -20 องศาเซลเซียส หรือ 
- พ้ืนผิวช้ินงานเปียกช้ืน หรือมีฝนหรือหิมะตกใส่ 
- ลมแรง 
- เมื่อช่างฝีมืองานเช่ือมต้องอยู่ในสภาวะที่อันตราย หรือสภาพแวดล้อมที่รุนแรง 

2) ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้สําหรับงานเช่ือมช้ินส่วนโครงสร้างเหล็ก 

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของระยะต่างๆ ในการเช่ือมชนช้ินงานแบบบากร่อง กําหนด
ตามรูปที่ 6 
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รูปที่ 6 ระยะหา่งในการเชื่อมชนชิน้งานแบบบากร่อง 

(ข้อ 2.3.4) 

3) ขนาดขาเล็กสุดของรอยเช่ือมพอก (fillet weld) 

ขนาดขาเล็กสุดของรอยเช่ือมพอก เป็นไปตามตารางที่ 1 ยกเว้นมีการระบุขนาดรอยเช่ือม
ที่ใหญ่กว่าในเอกสารการก่อสร้าง 
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ตารางที ่1 ขนาดขาเล็กสดุของรอยเชื่อมพอก (fillet weld) 
(ข้อ 2.3.4) 

ขนาดของช้ินงานเช่ือม ขนาดขาเล็กสุดของรอยเช่ือม1) 

น้ิว มิลลิเมตร น้ิว มิลลิเมตร 

T ≤ 1/4 T ≤ 6 1/8 3 

1/4 < T ≤1/2 6 < T ≤ 12 3/16 5 

1/2 < T ≤ 3/4 12 < T ≤ 20 1/4 6 
3/4 < T 20 < T 5/16 8 

1) ทั้งน้ีไม่เกินความหนาของวัสดุบางสุดที่นํามาเช่ือม 

4) สภาพงานเช่ือม 

รอยเช่ือมทุกแนว ควรปราศจากรอยร้าว รอยเช่ือมเหลื่อม และต้องมีสภาพความต่อเน่ือง
ของรอยเช่ือม ยกเว้นที่อนุญาตหรือระบุเป็นอย่างอ่ืน โดยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
กรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 1561-51 ถึง มยผ. 1565-51 มาตรฐานการตรวจสอบ 
รอยเช่ือมโครงสร้างเหล็กรูปพรรรณด้วยวิธีการทดสอบแบบไม่ทําลาย  

5) งานซ่อมรอยเช่ือม 

ในการกําจัดรอยเช่ือมหรือส่วนหน่ึงของวัสดุฐานออก อาจดําเนินการโดยการกลึง  
การเจียร การขัด การถาก การตัดออก หรือการแซะ โดยจะต้องไม่ทําให้เกิดรอยบาก 
หรือเกิดการแซะในรอยเชื่อมหรือในวัสดุฐานบริเวณใกล้เคียง การกําจัดรอยเช่ือมที่ใช้ไม่ได้
จะต้องระวังไม่ให้วัสดุฐานถูกกําจัดออกมากเกินไป หลังจากกําจัดรอยเช่ือมออกแล้วจะต้อง 
ทําความสะอาดผิวก่อนทําการเช่ือมใหม่ รอยเช่ือมใหม่จะต้องเช่ือมชดเชยส่วนที่ขาดหายไป 

ก) ทางเลือกของผู้รับจ้าง สามารถเลือกจัดการรอยเช่ือมที่ไม่ผ่านเกณฑ์โดยวิธีการซ่อมรอย
เช่ือมหรือวิธีการกําจัดรอยเช่ือมออกหมดแล้วเช่ือมใหม่ ยกเว้นหากเป็นไปตามข้อ ค) 
จะต้องมีการทดสอบรอยเช่ือมที่ได้รับการซ่อมแซมหรือรอยเช่ือมที่มีการกําจัดรอยเช่ือม
เก่าออกและเช่ือมใหม่ด้วยวิธีการเดียวกับที่ใช้ในตอนแรก โดยเทคนิคและเกณฑ์ 
การยอมรับจะต้องเหมือนเดิม ในกรณีที่ผู้รับจ้างใช้วิธีการซ่อมรอยเช่ือม จะต้องดําเนินการ
ดังน้ี 

- รอยเกย รอยเช่ือมโค้งนูนเกินไป หรือรอยเช่ือมส่วนเกิน วัสดุเช่ือมส่วนเกินจะต้องถูก
กําจัดออกไป 
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- รอยเช่ือมโค้งเว้าเกินไป หรือหลุมที่จุดหยุดรอยเช่ือม (crater) รอยเช่ือมไม่ได้ขนาด 
รอยกัดแหว่ง (undercut) จะต้องมีการเตรียมพ้ืนผิวตามหัวข้อ 2.3.4 ข้อ 9)  
แล้วเช่ือมเติม 
 

- การหลอมละลายไม่สมบูรณ์ เกิดรูพรุนในรอยเชื่อมมากเกินไป หรือมีสแลก 
ในรอยเช่ือม จะต้องกําจัดออกไปแล้วเช่ือมใหม่ 
 

- หากเกิดรอยร้าวในรอยเช่ือมหรือวัสดุฐาน จะต้องมีการตรวจสอบความยาวของ 
รอยร้าวโดยการใช้กรดกัด การตรวจสอบด้วยผงแม่เหล็ก การทดสอบด้วย 
สารแทรกซึม หรือการทดสอบอ่ืนที่เหมาะสม รอยร้าวและส่วนที่ไม่เกิดรอยร้าว 
เลยจากปลายรอยร้าวไป 50 มิลลิเมตร จะต้องถูกกําจัดออกแล้วเช่ือมใหม่ 

ข) ข้อจํากัดของอุณหภูมิที่ใช้ในการซ่อมด้วยความร้อนเฉพาะท่ี ช้ินงานที่เกิดการบิดตัว 
ซึ่งเป็นผลจากการเช่ือมจะต้องทําให้ตรงด้วยวิธีทางกลหรือใช้การให้ความร้อนเฉพาะที่
แบบจํากัด อุณหภูมิบริเวณท่ีให้ความร้อนเมื่อวัดด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมจะต้องไม่เกิน 
600 องศาเซลเซียส สําหรับเหล็กชุบแข็งและอบคืนไฟ (quenched and tempered 
steel) หรือไม่เกิน 650 องศาเซลเซียส สําหรับเหล็กอ่ืนๆ ช้ินส่วนที่ให้ความร้อน 
เพ่ือดัดให้ตรงจะต้องปราศจากความเค้นและแรงภายนอก ยกเว้นความเค้นน้ันเป็นผลจาก
วิธีทางกลท่ีใช้ทําให้ช้ินส่วนตรงที่ใช้ร่วมกับวิธีการให้ความร้อนน้ัน 

ค) การอนุมัติโดยวิศวกร จะต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกรก่อนที่จะดําเนินการซ่อมแซม  
สําหรับการซ่อมแซมท่ีลึกถึงวัสดุฐาน การซ่อมแซมรอยร้าวขนาดใหญ่หรือรอยร้าว 
ที่ เ กิดในภายหลัง  การซ่อมแซมรอยเ ช่ือมที่ เ ช่ือมด้วยกรรมวิ ธี ESW และ  EGW  
ที่มีข้อบกพร่องภายใน หรือการแก้ไขแบบเพ่ือชดเชยความบกพร่องที่เกิดขึ้น และจะต้องมี
การแจ้งวิศวกรก่อนที่จะดําเนินการตัดแยกช้ินส่วนที่เช่ือมแล้ว 

6) รอยเช่ือมที่เข้าไม่ถึง  

หากมีการเช่ือมเกิดขึ้นภายหลังจากที่มีรอยเช่ือมที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และการเช่ือมดังกล่าว 
ทําให้ไม่สามารถเข้าถึงหรือเกิดอุปสรรคที่อาจทําให้เป็นอันตรายหากจะดําเนินการซ่อมแซม 
รอยเช่ือมที่ไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว หรือเมื่อซ่อมแล้วไม่ได้ผล จะต้องดําเนินการคืนสภาพบริเวณ
ดังกล่าวให้เหมือนในสภาวะที่ยังไม่มีการเช่ือมช้ินส่วนที่เกิดขึ้นภายหลังน้ัน โดยอาจนําช้ินส่วน
หรื อรอย เ ช่ือมออก ก่อนที่ จ ะทํ าการซ่ อมแซมแ ก้ ไขรอย เ ช่ือมที่ ไ ม่ ผ่ าน เกณฑ์ น้ัน  
หากไม่ดําเนินการซ่อมแซมรอยเช่ือมที่ไม่ผ่านเกณฑ์น้ี จะต้องมีการดําเนินการอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือ
ชดเชยความบกพร่องที่เกิดขึ้นโดยจะต้องดําเนินการตามแบบแก้ไขที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 
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7) การ peening 

การ peening คือ การตีหรือทุบด้วยวัสดุปลายมน โดยอนุญาตให้ใช้การ peening  
เพ่ือควบคุมหน่วยแรงจากการหดตัว (shrinkage stress) ที่รอยเช่ือมช้ันกลาง ในรอยเช่ือม 
ที่หนาได้ เพ่ือป้องกันการแตกร้าวหรือการบิดตัว ห้ามใช้การ peening ที่ช้ันแรกและที่ช้ันนอก
สุดของรอยเช่ือม หรือที่ขอบของรอยเช่ือมบนวัสดุฐาน ยกเว้นที่ยอมให้ และจะต้องระวัง 
การเกยกันหรือการเกิดรอยร้าวของรอยเช่ือมหรือวัสดุฐาน 

การใช้ค้อนตอกตะกรัน หรือสิ่ว หรือใช้เครื่องสั่นสะเทือนแบบเบาเพื่อกําจัดตะกรันออก 
ไม่ถือว่าเป็นการ peening 

8) การ caulking  

การ caulking คือการทําให้เกิดการเสียรูปแบบพลาสติก (plastic deformation)  
ของรอยเช่ือมและผิวของวัสดุฐานด้วยวิธีทางกลเพ่ือปิดทับหรือปิดบังความไม่ต่อเน่ือง โดยห้าม
ใช้การ caulking ในวัสดุฐานที่มีค่ากําลังครากตํ่าสุดระบุสูงกว่า 345 เมกะปาสคาล 

สําหรับวัสดุฐาน ที่มีกําลังครากตํ่าสุดระบุ 345 เมกะปาสคาล หรือตํ่ากว่า สามารถใช้
วิธีการ caulking ได้เมื่อ 

ก) ได้ดําเนินการตรวจสอบรอยเช่ือมทั้งหมดตามข้อกําหนดหรือมาตรฐานที่ระบุที่เก่ียวข้อง 
เช่น มยผ. 1561-51 ถึง 1565-51 แล้ว และผลเป็นที่ยอมรับ 
 

ข) การ caulking จําเป็นสําหรับการป้องกันความเสียหายของช้ันเคลือบ 
 

ค) ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการได้จากวิศวกรผู้ควบคุมทั้งในด้านวิธีการและข้อจํากัดของ 
การ caulking  

 
9) การทําความสะอาดรอยเช่ือม (weld cleaning)  

ก) การทําความสะอาดในระหว่างกระบวนการเช่ือม ก่อนการเช่ือมทับโลหะที่เติมแล้ว จะต้อง
กําจัดตะกรัน ทําความสะอาดรอยเช่ือมและวัสดุฐานด้วยแปรงหรืออุปกรณ์อ่ืนที่เหมาะสม 
ข้อกําหนดน้ีครอบคลุมรอยเช่ือมช้ันถัดๆ ไป และแนวเช่ือมถัดๆ ไป รวมถึงพ้ืนที่หลุมรอย
เช่ือมที่จุดเริ่มต้นการเช่ือมหลังจากที่การเช่ือมหยุดไป และเริ่มกลับมาเช่ือมใหม่ 

ข) การทําความสะอาดรอยเช่ือมที่สมบูรณ์แล้ว ควรจํากัดตะกรันออกจากรอยเช่ือมที่สมบูรณ์ 
ควรทําความสะอาดรอยเช่ือมและวัสดุฐานที่ต่อเน่ืองกันด้วยแปรงหรืออุปกรณ์อ่ืน 
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ที่เหมาะสม ยอมให้มีสะเก็ดเช่ือมที่ยึดติดแน่นหลังจากกระบวนการทําความสะอาดได้ 
ยกเว้นมีข้อกําหนดที่ต้องกําจัดออกเพ่ือการทดสอบแบบไม่ทําลาย การทาสีจุดต่อด้วย 
การเช่ือม จะต้องรอให้การเช่ือมเสร็จสิ้นสมบูรณ์ มีการตรวจสอบและรับรองก่อนจึงจะ
ทาสีได้ 

2.3.5 การก่อสร้างโดยใช้สลักเกลียว 

จะต้องมีเอกสารจากผู้ผลิตเพ่ือรับรองคุณสมบัติของสลักเกลียว แป้นเกลียว แหวน  
และอุปกรณ์อ่ืนๆ ว่าได้มาตรฐานตามที่ระบุในเอกสารการก่อสร้าง สําหรับให้วิศวกรผู้ควบคุมงาน 
หรือผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบก่อนการประกอบหรือติดต้ังช้ินงาน และสลักเกลียว แป้นเกลียว  
และแหวนที่ใช้ร่วมกันควรจะมาจากผู้ผลิตเดียวกัน 

ช้ินส่วนขององค์อาคารท่ีต่อด้วยสลักเกลียวจะต้องยึดแน่นติดกันด้วยหมุดหรือสลักเกลียว 
ขณะทําการประกอบ การใช้สลักปรับแนว (drift pin) ในรูเจาะสลักเกลียวขณะที่ทําการประกอบ 
จะต้องไม่ทําให้โลหะเสียรูป หรือทําให้รูเจาะใหญ่ขึ้น 

รูเจาะขนาดปกติสําหรับสลักเกลียวมีขนาดใหญ่กว่าขนาดสลักเกลียว 1.5 มิลลิเมตร  
สําหรับรูเจาะประเภทอื่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง หรืออยู่ในดุลพินิจของวิศวกรผู้
ควบคุม 

ในส่วนที่ยอมให้ใช้วิธีการเจาะรูด้วยความร้อน จะยอมให้ผิวไม่เรียบได้ไม่เกิน 25 ไมโครเมตร 
การแซะ (gouge) ความลึกต้องไม่เกิน 2 มิลลิเมตร และสามารถใช้วิธีการเจาะรูด้วยวิธีใช้ 
แรงดันนํ้าได้ 

สามารถใช้การเจาะรูโดยใช้วิธีการเจาะรูด้วยความร้อนที่มีการควบคุมด้วยวิธีทางกล 
(mechanically guided mean) สําหรับรอยต่อที่รับแรงกระทําเชิงสถิตย์  

สามารถใช้การเจาะรูโดยใช้วิธีการเจาะรูด้วยความร้อนที่ไม่ได้ควบคุมด้วยวิธีทางกล เช่น  
การเจาะแบบควบคุมด้วยมือโดยอิสระ (free hand) สําหรับรอยต่อที่รับแรงกระทําเชิงสถิตย์ได้
หากได้รับอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุม  

สามารถใช้การเจาะรูโดยใช้วิธีการเจาะรูด้วยความร้อนสําหรับรอยต่อที่รับแรงกระทําซ้ํา 
(cyclically loaded joint) ได้หากได้รับอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุม 

สามารถใช้แผ่นรองปรับระดับ แบบ finger shim สอดแบบเต็มแผ่น ความหนารวมไม่เกิน  
6 มิลลิเมตร ภายในจุดต่อได้ โดยไม่ทําให้กําลังที่ใช้ออกแบบเปลี่ยนแปลง (ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับชนิดของ
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รูเจาะ) สําหรับการออกแบบรอยต่อ ทิศทางการวางแผ่นรองปรับระดับน้ันไม่ขึ้นกับทิศทางของ
นํ้าหนักบรรทุกที่กระทํา 

การใช้งานสลักเกลียวกําลังสูงจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดหรือมาตรฐานที่เก่ียวข้องสําหรับ
สลักเกลียว 

ก่อนทําการติดต้ัง จะต้องเก็บรักษาอุปกรณ์ยึดและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ อย่างเหมาะสม 
ปราศจากฝุ่นละออง และความช้ืน เก็บในภาชนะปิด ในสถานที่ที่จะทําการประกอบหรือติดต้ัง  
นําอุปกรณ์ยึดออกมาจากภาชนะที่เก็บเท่าที่จําเป็นต้องใช้ในแต่ละช่วง หากมีอุปกรณ์ยึดเหลือจาก
การใช้งานในแต่ละช่วง ให้เก็บกลับเข้าไปในภาชนะปิดดังเดิมทันทีที่หมดช่วงเวลางานน้ัน  
ไม่ทําความสะอาดหรือแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ยึดให้ต่างไปจากสภาพที่ได้รับจากผู้ผลิต 

ไม่นําอุปกรณ์ยึดที่สกปรกหรือเกิดสนิมมาใช้ในการประกอบติดต้ังช้ินงาน ยกเว้นแต่จะได้ทํา
ความสะอาด หล่อลื่นและทําการทดสอบก่อนการติดต้ังเพ่ือยืนยันคุณสมบัติของอุปกรณ์ยึดน้ันๆ  
ว่าเป็นไปตามคุณสมบัติที่กําหนดแล้ว ทั้งน้ีไม่อนุญาตให้ทําการหล่อลื่นสลักเกลียว ASTM F1852 
และ F2280 Twist-off-type tension control bolt เอง หากมีความจําเป็น จะต้องดําเนินการ
โดยผู้ผลิตเท่าน้ัน 

ไม่อนุญาตให้มีการใช้ซ้ําสําหรับสลักเกลียวช้ันคุณภาพ ASTM A490, ASTM F1852 และ 
F2280 twist-off-type tension control bolt, และ ASTM A325 ชนิดกัลวาไนซ์ (galvanized) 
หรือชนิด Zn/Al inorganic coated และอนุญาตให้ใช้สลักเกลียวสีดําช้ันคุณภาพ ASTM A325 
(black A325 bolt) ซ้ําได้หากได้รับการอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน สําหรับการใช้ซ้ําสําหรับ
สลักเกลียวประเภทอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดสําหรับสลักเกลียวประเภทน้ันๆ หรือ
มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง ทั้งน้ีการขันสลักเกลียวซ้ําให้แน่นขึ้น หรือการขันซ้ําสลักเกลียวที่หลวม
เน่ืองจากการติดต้ังสลักเกลียวตัวใกล้เคียงไม่ถือเป็นการใช้ซ้ํา 

จุดต่อแบบขันแน่นพอดี (snug-tightened joint) ให้ทําการติดต้ังสลักเกลียวตามข้อ 1)  
ของหัวข้อ 2.3.5 ส่วนจุดต่อแบบใส่แรงดึงก่อนหรือแบบเลื่อนวิกฤต (pretension or slip-critical)  
ให้ทาํการติดต้ังสลักเกลียวตามข้อแนะนําของผู้ผลิต หรือตามข้อ 2) ของหัวข้อ 2.3.5 

1) จุดต่อแบบขันแน่นพอดี (snug-tightened joint) 

รูเจาะของสลักเกลียวต้องอยู่ตรงแนวที่สามารถใส่สลักเกลียวได้โดยไม่ทําให้เกลียวเกิด
ความเสียหาย ใส่สลักเกลียวในทุกรูเจาะพร้อมแหวนรอง (หากต้องการ) ในตําแหน่งที่เหมาะสม
และขันแป้นเกลียวเพ่ือยึดช้ินงาน การประกอบจุดต่อแบบขันแน่นพอดีต้องทําอย่างเป็นขั้นตอน
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จากส่วนที่ยึดแน่นที่สุดของจุดต่อ การขันแน่นพอดีต้องยึดแต่ละช้ินส่วนแนบเข้าด้วยกัน 
ด้วยสลักเกลียวด้วยการกระแทกเล็กน้อยจากประแจแบบกระแทกหรือขันจนสุดความสามารถ
ของผู้ประกอบช้ินงานด้วยประแจแบบปกติ และสลักเกลียวทุกตัวต้องถูกขันแน่นเพียงพอที่แป้น
เกลียวจะไม่คลายตัวโดยไม่ใช้ประแจ 

2) จุดต่อแบบให้แรงดึงก่อน (pretension joint) และจุดต่อแบบรอยเลื่อนวิกฤติ (slip-critical 
joint) 

หากสลักเกลียวเป็นไปตามที่ระบุใน ข้อ ก) – ง) ให้ใช้วิธีการใส่แรงดึงก่อนวิธีใดวิธีหน่ึงตาม
ข้อ ก) – ง) ยกเว้นหากมีการออกแบบอุปกรณ์ยึดด้วยมาตรฐานหรือวิธีอ่ืนซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานที่เก่ียวข้องน้ันๆ หรือการใช้อุปกรณ์ยึดที่ใช้แหวนรองเป็นตัวระบุแรง โดยท้ังสองวิธีน้ี
จะต้องติดต้ังตามคําแนะนําของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด และต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกร 
ผู้ควบคุม  

ถ้าในทางปฏิบัติไม่สามารถขันแป้นเกลียวได้ การให้แรงดึงโดยการหมุนที่หัวสลักเกลียวก็
สามารถยอมรับได้โดยให้ยึดแป้นเกลยีวไว้เพ่ือป้องกันการหมุน และใส่แหวนรองตามข้อกําหนด  

การให้แรงดึงจะต้องให้มีค่าเท่ากับหรือมากกว่าที่ กําหนดไว้ในตารางที่ 2 สําหรับ 
สลักเกลียวมาตรฐาน ASTM A325 และ ASTM A490 สําหรับสลักเกลียวมาตรฐานอื่นๆ  
ให้เป็นไปตามที่ระบุในมาตรฐานน้ันๆ  

การตรวจสอบการให้แรงดึงตามที่กําหนดไว้ในตารางที่ 2 ให้ทําการทดสอบก่อนการติดต้ัง
ด้วยเครื่องวัดแรงดึง (tension calibrator) โดยให้เตรียมช้ินทดสอบที่มีสภาวะการใส่แรงดึง
เดียวกันกับช้ินงานที่จะติดต้ังจริง (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาว ช้ันคุณภาพ  
และชุดการผลิต) ไม่น้อยกว่า 3 ช้ินตัวอย่าง ทําการทดสอบการใส่แรง และตรวจสอบ 
ก่อนการติดต้ังจริง โดยจะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 1.05 เท่าของแรงดึงที่ระบุสําหรับการติดต้ังตาม 
ตารางที่ 2 
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ตารางที ่2 ค่าแรงดึงตํ่าสดุสําหรบัสลักเกลียว 
สําหรับจุดต่อแบบให้แรงดึงก่อนหรือแบบเลื่อนวิกฤต (pretension or slip-critical joint) 

(ข้อ 2.3.5) 

ขนาดเสน้ผ่าน
ศูนย์กลางระบ,ุ 
db, มิลลเิมตร 

ค่าแรงดึงตํ่าสดุสําหรบัสลักเกลียว
แบบให้แรงดึงก่อน, Tm, กิโลนิวตัน a 

ASTM A325  

และ F1852 

ASTM A490  

และ F2280 

12 53 67 

16 85 107 

19 125 156 

22 173 218 

25 227 285 

28 249 356 

32 316 454 

35 378 538 

38 458 658 
a มีค่าเท่ากับ 70 เปอร์เซ็นต์ของค่าแรงดึงตํ่าสุดของสลักเกลียวที่ระบุตาม
มาตรฐาน ASTM สําหรับการทดสอบแรงดึงเต็มท่ีตามมาตรฐาน ASTM A325 
and A490 รับแรงดึงตามแนวแกน ค่าในตารางปัดทศนิยมให้ใกล้เคียงในหน่วย
กิโลนิวตัน 

ก) การให้แรงดึงก่อนโดยวิธีหมุนแป้นเกลียว (turn–of-nut pretensioning) 

ติดต้ังสลักเกลียวทุกตัวตามขั้นตอน ใส่แหวนรองในตําแหน่งและขันสลักเกลียว 
แบบแน่นพอดี จากน้ันให้หมุนแป้นเกลียวหรือหัวสลักเกลียวตามท่ีระบุในตารางที่ 3 
สําหรับสลักเกลียวมาตรฐาน ASTM A325 และ ASTM A490 โดยขันสลักเกลียวทุกตัว 
ในจุดต่อ การขันให้ทําอย่างเป็นขั้นตอนโดยเริ่มจากส่วนที่ ยึดแน่นที่สุดของจุดต่อ 
เพ่ือจํากัดให้เกิดการคลายตัว (relaxation) น้อยที่สุดในสลักเกลียวที่ใส่แรงดึงไปก่อนหน้า
แล้ว จะต้องป้องกันไม่ให้สลักเกลียวตัวอ่ืนหมุนขณะขันประแจ ขณะทําการหมุนแป้น
เกลียวเพ่ือใส่แรงดึงไม่ให้หมุนย้อนทางเพ่ือคลายแรงดึงของสลักเกลียว อุปกรณ์ยึดไม่ให้ 
นํากลับมาใช้ใหม่ ยกเว้นว่าวิศวกรผู้รับผิดชอบให้การรับรองและกําหนดไว้ให้ใช้ได้ 
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ตารางที ่3 การหมุนแปน้เกลียวเพิ่มจากสภาวะขนัแนน่พอดี (snug-tight condition)  
สําหรับการใหแ้รงดึงกอ่นโดยวิธีหมุนแป้นเกลียว (turn-of-nut pretensioning) a,b 

(ข้อ 2.3.5)  

ความยาวสลักเกลียวc 

พิจารณาจากหน้าสัมผสัของชิ้นงานกับแกนของสลักเกลียว 

ทั้งสองด้านของ
ชิ้นงานต้ังฉากกับ

แกนของสลักเกลียว 

หนึ่งด้านของชิ้นงานต้ังฉาก
กับแกนของสลักเกลียว อีก
ด้านมีความลาดชันไม่เกิน 

1:20 d 

ทั้งสองด้านของชิ้นงาน     
มีความลาดชนัไม่เกิน 1:20 

จากแกนของสลักเกลียว d 

ไม่เกิน 4 db 1/3 รอบ 1/2 รอบ 2/3 รอบ 

มากกว่า 4 db  

แต่ไม่เกิน 8 db 
1/2 รอบ 2/3 รอบ 5/6 รอบ 

มากกว่า 8 db  

แต่ไม่เกิน 12 db 
2/3 รอบ 5/6 รอบ 1 รอบ 

a การหมุนแป้นเกลียวจะสัมพันธ์กับสลักเกลียว ไม่คํานึงถึง ชิ้นส่วนอ่ืน   
  สําหรับแป้นเกลียวที่ต้องหมุน 1/2 รอบหรือน้อยกว่า ค่าความคลาดเคล่ือน บวกลบ 30 องศา  
  สําหรับแป้นเกลียวที่ต้องหมุน 2/3 รอบหรือมากกว่า ค่าความคลาดเคล่ือน บวกลบ 45 องศา 
b ใช้กับจุดต่อที่วัสดุยึดจับกันเป็นเหล็ก 
 c เมื่อความยาวสลักเกลียวมากกว่า 12db, การหมุนแป้นเกลียวเพ่ิมต้องใช้วิธีการทดสอบเลียนแบบจากสภาพจริงแล้วเทียบเป็นรอบที่ต้องหมุนเพ่ิม 
d ห้ามใช้แหวนรองที่เอียง 

 

ข) การให้แรงดึงก่อนโดยวิธีการขันด้วยประแจที่มีการสอบเทียบ (calibrated wrench 
pretensioning) 

สําหรับการขันโดยใช้ประแจที่มีการสอบเทียบ ให้ทําการทดสอบทุกวันด้วย tension 
calibrator เมื่อทําการติดต้ังโดยใช้ประแจที่มีการสอบเทียบ 

ติดต้ังสลักเกลียวทุกตัวตามขั้นตอน ใส่แหวนรองในตําแหน่งและขันสลักเกลียว 
แบบแน่นพอดี จากน้ันให้ใส่แรงบิดกับสลักเกลียวทุกตัวของจุดต่อ การขันให้ทําอย่างเป็น
ขั้นตอนโดยเริ่มจากส่วนที่ ยึดแน่นที่สุดของจุดต่อเ พ่ือจํากัดให้ เ กิดการคลายตัว 
(relaxation) น้อยที่สุดในสลักเกลียวที่ใส่แรงดึงไปก่อนหน้าแล้ว จะต้องป้องกันไม่ให้ 
สลักเกลียวตัวอ่ืนหมุนขณะขันประแจ การใส่แรงบิดต้องไม่ทําให้เกิดการหมุนระหว่าง 
สลักเกลียวและแป้นเกลียวที่มากกว่าค่าที่ระบุไว้ในตารางที่ 3 สําหรับสลักเกลียวมาตรฐาน 
ASTM A325 และ ASTM A490 
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ค) การให้แรงดึงก่อนโดยการใช้สลักเกลียวชนิดควบคุมแรงดึงด้วยการบิดปลายขาด (twist–
off-type tension-control bolt pretensioning) 

การให้แรงดึงก่อนโดยการใช้สลักเกลียวชนิดควบคุมแรงดึงด้วยการบิดปลายขาด 
จะต้องใช้สลักเกลียวที่เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM F1852 หรือ F2280  

ติดต้ังสลักเกลียวทุกตัวตามขั้นตอน ใส่แหวนรองในตําแหน่งและขันสลักเกลียว 
แบบแน่นพอดี โดยไม่ทําให้ปลายสลักเกลียวเสียหาย หากปลายสลักเกลียวเสียหาย 
จะต้องทําการเปลี่ยนสลักเกลียวตัวใหม่ทันที จากน้ันให้ขันสลักเกลียวทุกตัวของจุดต่อ 
ด้วยประแจสําหรับขันสลักเกลียวชนิดควบคุมแรงดึงด้วยการบิดปลายขาดจนปลายขาด  
การขันให้ทําอย่างเป็นขั้นตอนโดยเร่ิมจากส่วนที่ยึดแน่นที่สุดของจุดต่อเพ่ือจํากัดให้เกิด
การคลายตัว (relaxation) น้อยที่สุดในสลักเกลียวที่ใส่แรงดึงไปก่อนหน้าแล้ว 

ง) การให้แรงดึงก่อนโดยวิธีการขันโดยใช้ตัววัดแรงดึงโดยตรง (direct–tension-indicator 
pretensioning) 

การให้แรงดึงก่อนโดยวิธีการขันโดยใช้ตัววัดแรงดึงโดยตรง ให้ใช้ตัววัดแรงดึง 
โดยตรงที่เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM F959/F959M จะต้องทําการตรวจสอบก่อน 
การติดต้ัง โดยเมื่อค่าแรงดึงถึงค่าที่ระบุในตารางท่ี 4 ช่องว่างที่เกิดขึ้นจะต้องไม่น้อยกว่า
เกณฑ์ที่ระบุไว้ตามมาตรฐาน ASTM F959/F959M 

ติดต้ังสลักเกลียวทุกตัวตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ และใส่แหวนรองในตําแหน่งตามรูปที่ 
7 ผู้ติดต้ังจะต้องตรวจสอบว่ารอยนูนใต้ตัววัดแรงดึงยังไม่ถูกกดจนเหลือช่องว่างน้อยกว่า
เกณฑ์ที่ระบุไว้ตามมาตรฐาน ASTM F959/F959M หากรอยนูนมีค่าน้อยกว่าค่าที่ระบุ 
ในมาตรฐาน จะต้องนําออกและทําการเปลี่ยนใหม่ การขันให้ทําอย่างเป็นขั้นตอน 
โดยเริ่มจากส่วนที่ยึดแน่นที่สุดของจุดต่อเพ่ือจํากัดให้เกิดการคลายตัว (relaxation)  
น้อยที่สุดในสลักเกลียวที่ใส่แรงดึงไปก่อนหน้าแล้ว ผู้ติดต้ังจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่า 
รอยนูนใต้ตัววัดแรงดึงได้ถูกบีบอัดจนกระทั่งช่องว่างมีค่าน้อยกว่าค่าที่ระบุในมาตรฐาน 
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รูปที่ 7 ตัวอย่างการติดต้ังสลักเกลียวโดยใช้ตัววัดแรงดึงโดยตรง 
ตามมาตรฐาน ASTM F959/F959M ที่เหมาะสม  

(ข้อ 2.3.5) 

 

 

 

 

 

 

วัดขนาดช่องว่าง 

ตัววัดแรงดึง แหวนรอง 
(ASTM F436) 

วัดขนาดช่องว่าง 

แหวนรอง

(ASTM F436) 

วัดขนาดช่องว่าง 

แหวนรอง 

(ASTMF436) 

วัดขนาดช่องว่าง 

ก) ตัววัดแรงดึงอยู่ด้านหัว 

    สลักเกลียว และขันแป้นเกลียว 
ข) ตัววัดแรงดึงอยู่ด้านแป้นเกลียว 

    และขันแป้นเกลียว 

ค) ตัววัดแรงดึงอยู่ด้านหัว 

    สลักเกลียว และขันหัวสลักเกลียว 
ง) ตัววัดแรงดึงอยู่ด้านแป้นเกลียว 

    และขันหัวสลักเกลียว 

แหวนรอง

(ASTM F436) 
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ตารางที ่4 ค่าแรงดึงตํ่าสดุสําหรบัการตรวจสอบสลักเกลียวก่อนการติดต้ัง 
(ข้อ 2.3.5) 

ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางระบุ 
 db, มิลลิเมตร 

ค่าแรงดึงตํ่าสุดสําหรับการตรวจสอบสลัก
เกลียวก่อนการติดต้ัง, กิโลนิวตันa 

ASTM A325  
และ F1852 

ASTM A490  
และ F2280 

12 58 71 
16 89 111 
19 129 165 
22 182 227 
25   240 298 
28 262 374 
32 334 476 
35 396 565 
38 480 689 

a เท่ากับ 1.05 เท่าของแรงดึงก่อนตํ่าสุดระบุ จากตารางท่ี 2 ปัดทศนิยมให้ใกล้เคียง
ในหน่วยกิโลนิวตัน 

2.3.6 รอยต่อรับแรงอัด 

รอยต่อรับแรงอัดซึ่งกําลังส่วนหน่ึงของรอยต่อขึ้นอยู่กับแรงแบกทานที่ผิวสัมผัส จะต้องเตรียม
พ้ืนผิวที่ใช้รับแรงแบกทานของช้ินส่วนแต่ละช้ินในรอยต่อโดยการกัด (milling) การเลื่อย (sawing) 
หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม 

2.3.7 ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของมิติ 

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของมิติจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของ 
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร (มยผ 1107-61) 

2.3.8 การตกแต่งฐานเสา (finish of column bases) 

การตกแต่งฐานเสา (column base) และแผ่นรองฐาน (base plate) จะต้องทําตาม
ข้อกําหนดดังต่อไปน้ี 

1) แผ่นเหล็กรับแรงแบกทานที่มีความหนาไม่เกิน 50 มิลลิเมตร ไม่จําเป็นต้องทําการตกแต่งผิว
โดยการกัด (milling) ถ้าพ้ืนผิวสัมผัสสามารถรับแรงแบกทานได้เพียงพอ แผ่นเหล็กรับแรง
แบกทานที่มีความหนามากกว่า 50 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 100 มิลลิเมตร อนุญาตให้ดัดให้ตรง
โดยการกดได้ ในกรณีที่ไม่สามารถใชัวิธีการกดได้ ให้ใช้การกัดพ้ืนผิวที่รับแรงแบกทานได้  
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โดยมีข้อยกเว้นที่ระบุในข้อ 2) และ 3) ในหัวข้อน้ี จนได้ผิวสัมผัสรับแรงแบกทานที่ต้องการ 
แผ่นเหล็กรับแรงแบกทานที่มีความหนามากกว่า 100 มิลลิเมตร ให้ใช้การกัด (milling) 
พ้ืนผิวที่รับแรงแบกทาน 
 

2) ผิวด้านล่างของแผ่นเหล็กรับแรงแบกทานและฐานเสาไม่จําเป็นต้องทําการกัด (milling) 
พ้ืนผิว ถ้ามีการเทปูนชนิดต้านทานการหดตัวเพ่ืออุดช่องว่างเพ่ือให้ผิวสัมผัสรับแรงแบกทาน
ได้เต็มที่บนฐานราก 
 

3) ผิ ว ด้ านบนของแผ่น เหล็ กรับแรงแบกทานไม่ จํ า เ ป็น ต้องทํ าการ กัดผิ ว  (milling)  
เมื่อใช้การเช่ือมแบบบากร่องทะลุตลอด (complete–joint-penetration groove weld)  
ในรอยต่อระหว่างเสาและแผ่นเหล็กรับแรงแบกทาน 
 

2.3.9 รูเจาะสําหรับสมอยึด (holes for anchor rod) และแหวน (washer) 

อนุญาตให้เจาะรูสําหรับสมอยึดโดยการเจาะด้วยความร้อนได้ โดยต้องเป็นไปตามข้อกําหนด
ข้อ 2.3.2 (การตัดด้วยความร้อน) 

ข้อแนะนําสําหรับขนาดของรูเจาะบนแผ่นรองฐาน (base plate) สําหรับสมอยึด (anchor 

rod) ขนาดต่างๆ (หากไม่มีการกําหนดเป็นอย่างอ่ืน) แสดงในตารางที่ 5 
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ตารางที ่5 ข้อแนะนาํสาํหรับขนาดของรูเจาะบนแผน่รองฐาน (base plate)  
สําหรบัสมอยึด (anchor rod) ขนาดต่างๆ 

(ข้อ 2.3.9)  

เส้นผ่านศูนย์กลาง 
สมอยึด 
(น้ิว) 

เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่สุด
ของรูเจาะบน base plate 

(น้ิว) 

ขนาดเล็กสุด 
ของแหวน (washer) 

(น้ิว) 

ความหนาตํ่าสุด 
ของแหวน (washer) 

(น้ิว) 
3/4 1 5/16 2 1/4 
7/8 1 9/16 2 1/2 5/16 
1 1 13/16 3 3/8 

1 1/4 2 1/16 3 1/2 
1 1/2 2 5/16 3 1/2 1/2 
1 3/4 2 3/4 4 5/8 

2 3 1/4 5 3/4 
2 1/2 3 3/4 5 1/2 7/8 

ข้อแนะนํา 1 ใช้ได้ทั้งแหวนกลมและแหวนรูปส่ีเหล่ียมที่มีค่าเป็นไปตามท่ีระบุ 
 2 ให้พิจารณาระยะห่างของช่องว่างระหว่างรูเจาะกับขอบต่างๆ เช่น ขอบรอยเช่ือม ปีกของเสา เมื่อเลือกตําแหน่งของรูเจาะด้วย 
 3 สําหรับหน่วย SI ให้เทียบเคียงกับค่าในตารางโดยใช้ขนาดท่ีไม่น้อยกว่าค่าเทียบเคียงที่ระบ ุ
 4 สําหรับแผ่นรองฐาน (base plate) ที่มีความหนาน้อยกว่า 1 1/4 นิ้ว อาจใช้การเจาะรูด้วยการกด (punch) เพ่ือความประหยัด 

โดยลดขนาดรูเจาะเป็น 1 1/16 นิ้ว สําหรับสมอยึด (anchor rod) ขนาด ¾ นิ้ว และใช้แหวนตามมาตรฐาน ASTM F844 แทนได้ 
แต่ทั้งนี้ต้องคํานึงถึงผลที่ตามมาเน่ืองจากขนาดรูที่เล็กลงท่ีจะแตกต่างจากค่าระยะคลาดเคล่ือนของตําแหน่งสมอยึด (anchor 
rod) ที่อาจเกินค่าคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ (tolerance) ด้วย 

 

2.3.10 รูระบาย 

ถ้าหากนํ้าสามารถขังไ ด้ภายในองค์อาคารหน้าตัดรูปท่อสี่ เหลี่ ยมหรือรูปกล่อง  
ทั้งในช่วงระหว่างการก่อสร้างหรือการใช้งาน องค์อาคารต้องถูกปิดเพ่ือป้องกันนํ้าเข้า  
และมีการเจาะรูระบายไว้ที่ฐาน หรือป้องกันด้วยวิธีอ่ืนที่เหมาะสม รูปที่ 8 แสดงตัวอย่าง
รายละเอียดการเจาะรูระบายที่ฐานเสา 
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รูปที่ 8 ตัวอย่างการเจาะรูระบาย 

(ข้อ 2.3.10) 

2.4 การทาสีจากโรงงาน 

2.4.1 ข้อกําหนดทั่วไป 

จะต้องมีการระบุในสัญญาถึงส่วนขององค์อาคารหรือส่วนของช้ินส่วนที่ไม่มีการทาสี 
และส่วนที่จะต้องทาสี สําหรับส่วนที่จะทาสี จะต้องมีการระบุถึง 

- ช้ินส่วน หรือสว่นที่จะทาสี 
- วิธีการเตรียมพ้ืนผิว 
- ข้อกําหนดของสีที่จะใช้ และหมายเลขรหัสสีของผู้ผลิตส ี
- ความหนาตํ่าสุดของช้ันสีที่แห้งแล้ว 

การทาสีจะต้องมีการพิจารณารายละเอียดด้านความคงทนที่สอดคล้องตามมาตรฐาน 
ความคงทนของอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (มยผ. 1333-61) 

พ้ืนผิวที่ไม่มีการทาสี จะต้องทําความสะอาดคราบไขมันหรือจารบี หรือสิ่งสกปรกอ่ืนๆ 
ด้วยสารทําความสะอาดที่เป็นชนิดตัวทําละลาย 

สําหรับส่วนที่จะทาสี จะต้องมีการเตรียมพ้ืนผิวโดยการทําความสะอาดก่อนการทาสี  
ด้วยการกําจัดสนิม เศษเหล็กจากการตัด สิ่งสกปรก และสิ่งปนเป้ือนอ่ืนๆ ด้วยแปรงลวด  
หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม การทาสีจะต้องทาด้วยแปรงทาสี การพ่นสี การใช้ลูกกลิ้ง การไหลผ่าน  
การชุบ หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม โดยมีความหนาของช้ันสีที่แห้งแล้วไม่น้อยกว่า 25 ไมโครเมตร  
หรือตามที่ระบุในเอกสาร  

 

 

แผ่นฐานเสา 

(Base plate) 

D (ความกว้างของเสา) 

ระยะไม่เกิน D/2 จากฐานเสา 

เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะไม่น้อยกว่า 13 มม. (1/2 น้ิว) 
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2.4.2 พื้นผิวส่วนที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ 

พ้ืนผิวส่วนที่ไม่สามารถเข้าถึงได้หลังจากการประกอบที่โรงงาน (ยกเว้นพ้ืนผิวสัมผัส) จะต้อง 
มีการทําความสะอาด และทาสีก่อนการประกอบ ถ้ามีการระบุในเอกสารการก่อสร้าง 

2.4.3 พื้นผิวสัมผัส 

อนุญาตให้มีการทาสีในรอยต่อประเภทรับแรงแบกทานได้ สําหรับรอยต่อแบบรอยเลื่อนวิกฤติ 
จะต้องมีการทดสอบรอยต่อที่มีการทาสีว่าไม่มีผลกระทบต่อกําลังการรับแรงของรอยต่อ 

2.4.4 พื้นผิวที่มีการตกแต่ง 

พ้ืนผิวที่มีการตกแต่งด้วยเครื่องจักรจะต้องมีการป้องกันไม่ให้เกิดสนิมโดยการเคลือบด้วยสาร
ป้องกันการเกิดสนิม ที่สามารถกําจัดออกได้ก่อนการติดต้ัง หรือมีคุณสมบัติที่ทําให้ไม่จําเป็น 
ที่จะต้องมีการกําจัดออกก่อนการติดต้ัง 

2.4.5 ผิวสัมผัสข้างเคียงรอยเชื่อมในสนาม 

พ้ืนผิวในระยะ 50 มิลลิเมตร ห่างจากตําแหน่งรอยเชื่อมในสนามจะต้องไม่มีวัสดุที่จะทําให้
เป็นอุปสรรคต่อการเช่ือม หรือเกิดควันที่เป็นอุปสรรคระหว่างการเช่ือม ยกเว้นหากมีการกําหนดไว้
ในเอกสารการออกแบบ 

2.5 การจัดส่งวัสดุ 

2.5.1 ช้ินส่วนเหล็กโครงสร้างที่ประกอบเสร็จแล้ว จะต้องมีการนําส่งตามลําดับที่ทําให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดและประหยัด ทั้งสําหรับผู้ประกอบช้ินส่วนและผู้ติดต้ัง และสอดคล้องกับข้อกําหนดใน
สัญญา หากตัวแทนเจ้าของงานท่ีควบคุมงานก่อสร้างต้องการที่จะกําหนดหรือควบคุมลําดับ 
การจัดส่งของวัสดุ จะต้องมีการระบุขั้นตอน ลําดับการจัดส่งในเอกสารสัญญา  
 

2.5.2 สลักสมอ แหวน แป้นเกลียว หรือวัสดุที่เก่ียวข้องกับสมอ ที่จะต้องมีการฝังลงในคอนกรีต หรืออิฐ 
จะต้องนําส่งให้เรียบร้อยและพร้อมเมื่อจําเป็นต้องใช้งาน ตัวแทนเจ้าของงานที่ควบคุมงาน
ก่อสร้างจะต้องกําหนดระยะเวลาที่เพียงพอสําหรับผู้ประกอบช้ินงานที่จะประกอบและนําส่ง
ช้ินงาน เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้งาน 
 

2.5.3 หากวัสดุที่นําส่งมีไม่ครบตามที่ระบุในเอกสารนําส่ง ตัวแทนเจ้าของงานท่ีควบคุมงานก่อสร้าง 
หรือผู้ติดต้ังช้ินงานจะต้องแจ้งผู้ประกอบช้ินงานโดยทันทีเพ่ือการตรวจสอบ 
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2.5.4 หากวัสดุที่นําส่งมีสภาพเสียหาย ผู้ที่เก่ียวข้องกับการรับสินค้าจะต้องแจ้งผู้ประกอบช้ินงาน 
และบริษัทส่งสินค้าก่อนที่จะมีการขนถ่ายสินค้า หรือแจ้งทันทีที่พบก่อนการติดต้ังช้ินงาน 

2.6 การติดต้ัง 

2.6.1 วิธีการติดต้ัง 

ผู้ติดต้ังงานเหล็กโครงสร้างจะต้องติดต้ังโดยใช้วิธีและลําดับการติดต้ังที่มีประสิทธิภาพ 
ประหยัด และปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน และเป็นไปตามข้อกําหนดที่ระบุในสัญญา หากเจ้าของงาน
หรือตัวแทนเจ้าของงานท่ีควบคุมงานก่อสร้างต้องการท่ีจะกําหนดหรือควบคุมวิธีการติดต้ัง  
หรือลําดับการติดต้ัง หรือมีช้ินส่วนบางช้ินที่ไม่สามารถติดต้ังโดยขั้นตอนปกติได้ จะต้องมีการระบุ
วิธีการและขั้นตอนการติดต้ังในเอกสารสัญญา 

การติดต้ังเสาจะต้องมีการตรวจสอบแนวด่ิงและการจัดแนวเสาให้เป็นไปตามเอกสาร 
การก่อสร้าง และจะต้องมีค่าคลาดเคลื่อนไม่เกินค่าที่ระบุในมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณ ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร (มยผ. 1107) รูปที่ 9 แสดงการตรวจสอบแนวด่ิง
ด้วยลูกด่ิงและการจัดแนวเสา 

การติดต้ังเสา หากเสาไม่มีเสถียรภาพเพียงพอภายหลังจากที่ปลดอุปกรณ์ยกออก จะต้องมี
การติดต้ังค้ํายันช่ัวคราวเพ่ือให้เสามีเสถียรภาพ โดยคํ้ายันจะต้องเหมาะสม ถูกต้อง และเพียงพอ 
รูปที่ 10 แสดงตัวอย่างการติดต้ังค้ํายันโดยการยึดเสาด้วยลวดสลิงทั้งสี่ด้านเพ่ือให้เสามีเสถียรภาพ 

             

รูปที่ 9 ตัวอย่างการตรวจสอบแนวด่ิงและการจัดแนวเสา 
(ข้อ 2.6.1) 

ลูกดิ่ง ลูกดิ่ง 

เส้นเอ็น 

เส้นแนวขอบเสา 

x มม. 

x มม. 

y มม. 

y มม. 

เส้นเอ็น 

เส้นกึ่งกลางแนวเสา 
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รูปที่ 10 ตัวอย่างการยึดเสาชั่วคราวด้วยลวดสลิงเพื่อใหเ้สามีเสถียรภาพ 

(ข้อ 2.6.1) 

การยกช้ินส่วนโครงสร้าง ควรจะยกอย่างตํ่าสองจุด เพ่ือให้การยกมีเสถียรภาพ โดยมุมของ 
สลิงกับช้ินส่วนที่ยกควรอยู่ระหว่าง 45 ถึง 90 องศา รูปที่ 11 แสดงตัวอย่างการยกคานด้วย
ลวดสลิง สําหรับการยกช้ินส่วนที่ยาวและมีความชะลูดสูง อาจจะต้องมีการใช้อุปกรณ์ช่วยยก เช่น 
lifting beam spreader beam หรือ spreader bar และอาจมีจุดยกมากกว่าสองจุด เพ่ือให้
โครงสร้างที่ยกมีเสถียรภาพ การออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกพร้อมอุปกรณ์ประกอบ การกําหนด
ขนาดสลิง และการกําหนดจุดยกและรูปแบบการยก จะต้องออกแบบและกําหนดหรือได้รับ
อนุญาตโดยวิศวกรผู้ควบคุมงาน และจะต้องคํานึงถึงแรงที่เกิดขึ้นจากการยกด้วย รูปที่ 12 รูปที่ 13
และ รูปที่ 14 แสดงตัวอย่างการยกคานช่วงยาว การยกคานช่วงยาวด้วย lifting beam และการ
ยกคานช่วงยาวมากด้วย spreader bar ตามลําดับ 

สําหรับการยกช้ินส่วนที่ยาวมากและมีนํ้าหนักมาก อาจทําการยกโดยใช้รถเครนมากกว่า 
หน่ึงคัน โดยยกพร้อมๆกัน ทั้งน้ีจะต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน และมีการตรวจสอบ
อย่างใกล้ชิดและเข้มงวดขณะทําการยก รูปที่ 15 แสดงตัวอย่างการยกคานประกอบขนาดใหญ่ 
(plate girder) ที่สูงและมีช่วงยาวมาก ขึ้นประกอบด้วยการใช้รถเครน 2 คัน 

 

ลวดสลิงขนาดที่

เหมาะสม 

ลวดสลิงขนาดที่

เหมาะสม 

ยึดลวดสลิงที่ปลายเสาหรือตําแหน่งที่

เหมาะสมโดยอาจจะเจาะรูสําหรับยึด

ลวดสลิงที่ตําแหน่งที่เหมาะสม 

แผ่นฐานเสายึด

ด้วยสลักเกลียว 

สมอยึดลวดสลิงโดย

ติดต้ังบนพ้ืนดินที่

แข็งแรงเพียงพอ 

สมอยึดลวดสลิง

โดยติดต้ังบนพ้ืนดิน

ที่แข็งแรงเพียงพอ 
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รูปที่ 11 การยกคานโดยท่ัวไป 

 (ข้อ 2.6.1) 

 

 
รูปที่ 12 การยกคานที่มีช่วงยาวข้ึนประกอบด้วยการใช ้lifting beam 

(ข้อ 2.6.1) 

คานที่มีช่วงยาว 

ลวดสลิงหรือเชือก 

ลวดสลิง 

เครน 

lifting beam 

คาน 

ลวดสลิงหรือเชือก 

เครน 

ลวดสลิงหรือเชือก 
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รูปที่ 13 การยกคานที่มีช่วงยาวข้ึนประกอบด้วยการใช ้spreader beam 

(ข้อ 2.6.1) 

 

           

รูปที่ 14 การยกคานที่ยาวมากและค่อนข้างเสียรปูง่ายด้วย spreader bar 

(ข้อ 2.6.1) 

คานหรือองค์อาคารที่มีช่วงยาวมาก 

ลวดสลิงหรือเชือก 

     ลวดสลิง 

เครน 

spreader bar 

คานที่มีช่วงยาว 

ลวดสลิงหรือเชือก ลวดสลิงหรือเชือก 

     ลวดสลิง 

เครน 

spreader beam 
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รูปที่ 15 ตัวอย่างการยกคานประกอบขนาดใหญ่ (plate girder) ที่สงูและมีช่วงยาวมาก 

ขึ้นประกอบด้วยการใช้รถเครน 2 คนั 
(ข้อ 2.6.1) 

2.6.2 สถานที่ก่อสรา้ง 

ตัวแทนเจ้าของงานที่ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องจัดเตรียมและดูแลสถานที่ก่อสร้าง ดังน้ี 

1) จัดให้มีทางท่ีสามารถเข้าถึงได้เพ่ือการขนส่งที่ปลอดภัย ทางเข้าออกกว้างเพียงพอสําหรับรถ
ขนส่งช้ินส่วนหรือวัสดุ ไม่มีสายไฟฟ้าหรือสายเคเบิลพาดผ่านที่จะเป็นอุปสรรคต่อรถขนส่ง
ช้ินส่วนหรือระหว่างการยกหรือขนย้ายช้ินส่วน และมีพ้ืนที่หรือบริเวณสําหรับการขนย้าย
ช้ินส่วนที่จะทําการติดต้ัง 
 

2) บริเวณสถานที่ก่อสร้างมีบริเวณที่ราบ แข็ง ระบายนํ้าได้ดี สะดวก และกว้างเพียงพอสําหรับ
การปฏิบัติงานของเครื่องมือ หรือเคร่ืองจักรของผู้ติดต้ัง 
 

3) มีสถานที่จัดเก็บที่เพียงพอ เพ่ือให้ผู้ประกอบและผู้ติดต้ังปฏิบัติงานได้สะดวกและรวดเร็ว 

รูปที่ 16 แสดงตัวอย่างการจัดสถานที่ก่อสรา้ง 
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รูปที่ 16 ตัวอย่างการจัดสถานที่ก่อสร้าง 

(ข้อ 2.6.2) 

2.6.3 การกองเก็บ และการดูแลรักษา 

ผู้ติดต้ังจะต้องควบคุมดูแล และเก็บรักษาเหล็กโครงสร้างระหว่างการติดต้ังไม่ให้ช้ินส่วนมี 
สิ่งสกปรกสะสมหรือมีสิ่งที่ไม่เก่ียวข้องมาปะปน การเก็บรักษาสลักเกลียว แป้นเกลียว แหวน  
และอุปกรณ์ยึดอ่ืนๆ ต้องเป็นไปตามที่ระบุในมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง ตามรูปที่ 17 แสดงการจัดเก็บ 
สลักเกลียวในภาชนะบรรจุจนกว่าจะมีการใช้งาน การจัดเก็บช้ินส่วนที่มีขนาดไม่ใหญ่มากอาจมี 
การจัดเก็บบนช้ันเก็บของแบบ racking system ตามรูปที่ 18 และมีการจําแนกตามหมวดหมู่ 
และมีป้ายบอกรายละเอียดชัดเจน สําหรับเหล็กรูปพรรณให้กองเก็บแยกตามหมวดหมู่ตามรูปที่ 19 
เ พ่ือความสะดวกในการนําไปใช้งานและเป็นการป้องกันความผิดพลาดในการเลือกใช้  
โดยการกองเก็บจะต้องอยู่ในโรงเรือนที่มีหลังคาคลุม หรือหากอยู่กลางแจ้งจะต้องมีผ้าใบคลุม 
และหนุนให้กองวัสดุเอียงเพ่ือป้องกันนํ้าขัง และมีช่องเปิดให้อากาศไหลผ่านเข้าออกได้  
ตามรูปที่ 20 

 

สํานักงาน

ห้องเก็บ
ของพื้นท่ีกองเก็บช้ินงาน

ท่ีรอการติดตั้ง

ตู้ รปภ.

บริเวณขน
ถ่ายชิ้นงาน

บริเวณก่อสร้างตัวอาคาร

ห้องเก็บของ
- อุปกรณ์ เครื่องมือสําหรับการ
ติดตั้งช้ินงาน เครื่องเช่ือม ประแจ
ต่างๆ
- วัสดุงานติดตั้ง เช่น สลักเกลียว 
แป้นเกลียว แหวน ลวดเชื่อม และ
วัสดุอ่ืนๆ

พ้ืนเรียบ แข็ง ไม่เป็นแอ่ง 
นํ้าไม่ขัง ระบายน้ําได้ดี

ประตู
ทางเข้า-ออก

แนวรั้วโครงการ

ประตูทางออก 
สําหรับรถขนส่ง

ขนาดใหญ่

ห้องน้ํา

ตู้ รปภ.ตู้ รปภ.

ถนนสาธารณะ
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รูปที่ 17 ตัวอย่างการเก็บสลักเกลียวและแป้นเกลยีวในภาชนะบรรจุจนกว่าจะมีการใช้งาน 

(ข้อ 2.6.3) 

 

รูปที่ 18 ตัวอย่างการเก็บอุปกรณ์ยึดและเครื่องมือโดยใช้ชั้นเก็บของแบบ racking system  
(ข้อ 2.6.3) 
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รูปที่ 19 ตัวอย่างการกองเก็บเหล็กรูปพรรณแยกตามหมวดหมู่ 

(ข้อ 2.6.3) 

 
 

รูปที่ 20 ตัวอย่างการกองเก็บชิ้นงานหรือวัสดุ 

(ข้อ 2.6.3) 

 

 

 

 

 

กองเก็บตัวอย่างแบบเอียงเพื่อไม่ให้น้ําขัง คลุมด้วยผ้าใบกันน้ํา ไม้หนุน 

ยึดผ้าใบกับพ้ืนโดย

ให้มีช่องเปิดเพ่ือให้

อากาศถ่ายเท 

ชิ้นงานหรือวัสดุ ระยะห่างไม่เกิน 1.5 เมตร ไม้หรือเหล็กหนุนให้เอียง 

พ้ืนที่ปฏิบัติการ 
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2.6.4 ลําดับและขัน้ตอนการติดต้ัง 

การติดต้ังช้ินส่วนองค์อาคารให้เป็นไปตามท่ีระบุในเอกสารสัญญาก่อสร้าง หรือเอกสาร 

ที่เก่ียวข้อง โดยข้ันตอนการติดต้ังจะขึ้นกับประสบการณ์และความพร้อมของผู้ติดต้ัง เครื่องจักรกล 

เครื่องมือต่างๆ และความเช่ียวชาญของแรงงานสําหรับการติดต้ัง ช้ินส่วนและรูปแบบ 

ขององค์อาคาร ขนาดของอาคาร พ้ืนที่ปฏิบัติงาน และปัจจัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ขั้นตอนการติดต้ัง

และลําดับการติดต้ังอาจจะแตกต่างกันออกไปตามผู้ติดต้ังช้ินงานแต่ละรายตามความเหมาะสม 

โดยจะต้องคํานึงถึงความปลอดภัย ความประหยัด และความรวดเร็วในการติดต้ังองค์อาคาร  

ทั้งน้ีขั้นตอนและลําดับการติดต้ังต้องมีการวางแผนล่วงหน้าและต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกร 

ผู้ควบคุมงาน หรืออาจปฏิบัติตามขั้นตอนการติดต้ังโดยมีวิศวกรผู้ควบคุมงานควบคุมอย่างใกล้ชิด 

ดังน้ี 

1) ตรวจสอบสมอยึดว่าครบจํานวน และเป็นไปตามที่ระบุในเอกสารการก่อสร้าง หรือแบบ

สําหรับการติดต้ัง มีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินที่ค่าที่ยอมให้ที่ระบุในเอกสารสัญญาก่อสร้าง 

หรือมาตรฐานที่เก่ียวข้อง ตรวจสอบระดับของกลุ่มสมอยึด หากไม่ได้ระดับ ให้ดําเนินการ

แก้ไขให้เรียบร้อย หรือเตรียมแผ่นรอง (shim) ให้ได้ระดับสําหรับการติดต้ังเสาตามท่ีระบุใน

เอกสารการก่อสร้าง 
 

2) กําหนดตําแหน่งติดต้ังเสาและช้ินส่วนอ่ืนๆ ตามที่ระบุในขั้นตอนการติดต้ังในเอกสาร 

การก่อสร้าง หรือแบบสําหรับการติดต้ัง หากไม่มีการระบุลําดับหรือวิธีการติดต้ัง อาจเลือก

ตําแหน่งติดต้ังที่เมื่อติดต้ังแล้วเสาน้ันจะทําให้โครงสร้างมีเสถียรภาพของตัวโครงสร้างเอง 

รวมท้ังทําให้เกิดเสถียรภาพของโครงสร้าง เช่น ในช่วงเสาที่มีการคํ้ายันหรือช่วงที่เป็น 

โครงข้อแข็งต้านทานโมเมนต์ โดยอาจปฏิบัติตามข้ันตอนที่ระบุในเอกสารการก่อสร้าง  

หรือแบบสําหรับการติดต้ัง หรือปฏิบัติตามข้ันตอนการติดต้ังโดยมีวิศวกรผู้ควบคุมงานควบคุม

อย่างใกล้ชิด ดังน้ี 

ก) ตรวจสอบรายละเอียดของเสาที่จะทําการติดต้ังว่าเป็นไปตามแบบก่อสร้างที่กําหนด 

จํานวนรู เจาะสําหรับสลักเกลียวมีครบและมีขนาดตามท่ีกําหนด รอยเ ช่ือมมี 

การตรวจสอบและเป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกําหนดที่ระบุไว้ ช้ินส่วนต่างๆ ที่ประกอบ

บนเสาตรงตามแบบสําหรับการติดต้ังตรวจสอบความสะอาดของเสา สีอยู่ในสภาพ

สมบูรณ์ หากมีสีถลอกหรือรอยสนิม จะต้องทําการแก้ไขก่อนติดต้ัง รวมถึงตรวจสอบ

อุปกรณ์การยึดให้เพียงพอตามจํานวนที่ต้องการ และเป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุ 
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ข) พิจารณาและกําหนดจุดยก รูปแบบการยก อุปกรณ์การยก มุมของเชือกยกหรือสลิงที่

แข็ งแรงและมีความเหมาะสม  ที่ จะไม่ ก่อให้ เ กิดความเสียหายต่อโครงสร้าง 

ขณะทําการยกเน่ืองจากนํ้าหนักของเสาเอง หรือแรงลม หรือแรงกระทําอ่ืนๆ เช่น  

การเสียรูปจากการบิดตัว หรือระยะปลายย่ืนที่ยาวเกินไป รวมท้ังรูปแบบและวิธีการยก 

มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ทั้งน้ีการยกช้ินส่วนขนาดใหญ่ที่สามารถต้านลมได้

จะต้องดําเนินการในช่วงเวลาที่ลมสงบ และอาจมีการแขวนด้วยเชือกที่ปลายทั้งสองข้าง

สําหรับให้ผู้ติดต้ังบนพ้ืนดินดึงเพ่ือควบคุมทิศทางของช้ินส่วนขณะติดต้ัง และการยก

ช้ินส่วนที่มีความยาวมาก อาจจะต้องพิจารณาใช้ lifting beam หรือ spreader bar 

ช่วยยกภายใต้การควบคุมของวิศวกรผู้ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด 
 

ค) ยกเสาข้ึนต้ังบนสมอยึด ทําการขั้นสมอยึด และติดต้ังน่ังร้านสําหรับการขันสลักเกลียว 

ที่จุดต่อต่างๆ และสําหรับการติดต้ังค้ํายันช่ัวคราว 
 

ง) ติดต้ังค้ํายันช่ัวคราวชนิดรับได้ทั้งแรงดึงและแรงอัดอย่างน้อยสองด้านที่เป็นมุมฉากกันที่

ปลายเสาด้านบนหรือที่ระดับความสูงที่เหมาะสมและยึดเข้ากับสมอยึดบนพ้ืนที่มั่นคง

แข็งแรง และติดต้ังค้ํายันอ่ืนๆ ที่จําเป็นเพ่ือให้เสามีเสถียรภาพ โดยให้เชือกหรือสลิงหรือ

วัสดุอ่ืนๆ ที่มีขนาดที่เหมาะสม หากใช้เชือกหรือสลิงเป็นค้ํายัน จะต้องติดต้ังค้ํายัน

ช่ัวคราวทั้งสี่ด้านของเสา ทั้งน้ีชนิดและขนาดของคํ้ายัน รวมถึงการยึดค้ํายันเข้ากับเสา

จะต้องมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถรับแรงที่อาจเกิดขึ้น 
 

จ) ตรวจสอบและปรับแก้แนวด่ิงของเสาทั้งสองแกน ขันสลักเกลียวให้แนน เมื่อพบว่าเสามี

เสถียรภาพแล้วให้ปลดค้ํายันออกอย่างช้าๆ เ พ่ือตรวจสอบเสถียรภาพของเสา  

หากเสายังไม่มีเสถียรภาพ ให้คงค้ํายันไว้จนกว่าจะประกอบชิ้นส่วนที่ทําให้เสา 

หรือโครงมีเสถียรภาพเสร็จสิ้นก่อน 
 

ฉ) ติดต้ังเสาในช่วงเสาถัดไป ในช่วงเสาที่มีการค้ํายันหรือมีการยึดกันเพ่ือสร้างเสถียรภาพ

ของโครงสร้าง โดยปฏิบัติตามวิธีที่กล่าวมาข้างต้น 
 

ช) ยึดคานระหว่างเสา (กรณีที่เป็นโครงข้อแข็งรับโมเมนต์ดัด) หรือค้ํายัน (กรณีที่เป็น 

braced frame) หรือองค์อาคารรูปแบบอ่ืนๆ ระหว่างเสาสองต้น เพ่ือทําหน้าที่ค้ํายัน

ระหว่างเสาให้เสามีเสถียรภาพ 
 



คู่มือการก่อสร้างอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ หน้าที่ 37

 

ซ) ติดต้ังเสาด้านตรงข้ามของช่วงเสาที่มีการคํ้ายันทั้งสองต้นและยึดคานระหว่างเสา  

(กรณีที่ เป็นโครงข้อแข็งรับโมเมนต์ดัด) หรือค้ํายัน (กรณีที่ เป็น braced frame)  

หรือองค์อาคารรูปแบบอ่ืนๆ ระหว่างเสาสองต้น เพ่ือทําหน้าที่ค้ํายันระหว่างเสาเพ่ือให้

เสามีเสถียรภาพ 
 

ฌ) ติดต้ังคานระหว่างเสา (กรณีที่เป็นโครงข้อแข็งรับโมเมนต์ดัด) หรือค้ํายัน (กรณีที่เป็น 

braced frame) หรือองค์อาคารรูปแบบอ่ืนๆ ระหว่างเสาในข้อ ค) หรือ ฉ) ไปยังเสาใน

ข้อ ซ) เพ่ือให้โครงสร้างมีเสถียรภาพในแนวต้ังฉากกับระนาบในข้อ ช) 
 

3) ติดต้ังเสาในช่วงถัดไป ทําการขั้นสลักเกลียวแบบแน่นพอดี และยึดค้ํา ยันช่ัวคราว  

(รวมถึงค้ํายันระหว่างเสาหากเสานั้นยังไม่มีเสถียรภาพที่เพียงพอในระหว่างการติดต้ัง)   
 

4) ติดต้ังคาน หรือจันทัน หรือโครงถักหลังคา หรือค้ํายันระหว่างเสาตัวถัดไปในช่วงเสาที่มี 

การคํ้ายันเดียวกัน จากน้ันทําการติดต้ังแปหลังคา (purlin) และค้ํายันแป (fly bracing)  

หรือองค์อาคารอื่นที่ทําให้โครงสร้างมีเสถียรภาพ ที่ระยะห่างที่ เหมาะสม (กรณีเป็น 

โครงหลังคาหรือคานที่มีช่วงยาว) หรือจนกว่าจะมีการคํ้ายันตัวค้ํายันให้มีเสถียรภาพ  

เมื่อโครงสร้างที่ติดต้ังมีเสถียรภาพแล้วจึงทําการค่อยๆ หย่อนสลิงหรือเชือกยกและปลดออก 
 

5) ติดต้ังค้ํายันถาวรของหลังคาและของเสาทั้งหมดตามแบบสําหรับการติดต้ัง หรือเอกสาร

สําหรับการก่อสร้าง โดยการขันสลักเกลียวแบบแน่นพอดี 
 

6) ตรวจสอบและจัดแนวองค์อาคารที่ติดต้ังอย่างละเอียด ทําการปรับแก้แนว ระดับ ความด่ิง 

และอื่นๆ โดยการคายสลักเกลียวแล้วปรับระยะ จนมีค่าไม่เกินค่าที่ระบุในเอกสาร

ประกอบการก่อสร้าง หรือมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยอาจมีการติดต้ังค้ํายันช่ัวคราวใน

ส่วนที่จําเป็น จากน้ันทําการขันสลักเกลียวให้แน่น 
 

7) ติดต้ังเสา จันทัน แป และองค์อาคารอ่ืนๆ ตามลําดับที่เหมาะสมและมีเสถียรภาพ ทําการ

ตรวจสอบระยะ ระดับ แนวด่ิง จนเสร็จสิ้น 
 

8) ตรวจสอบการติดต้ังโดยผู้ตรวจสอบหรือวิศวกรผู้ควบคุมงาน 
 

9) ติดต้ังแผ่นหลังคา ผนัง ประตู หน้าต่าง และช้ินส่วนอ่ืนๆ ที่ระบุในเอกสารการก่อสร้าง 

ตามลําดับความเหมาะสม 
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2.6.5 การติดต้ังฐานเสาโดยการยึดด้วยสมอยึด (anchor rod) 

การติดต้ังฐานเสาโดยการยึดด้วยสมอยึด (anchor rod) น้ัน สมอยึด (anchor rod)  

และอุปกรณ์ประกอบจะต้องได้มาตรฐานตามที่ระบุในเอกสารสัญญา โดยตัวสมอยึด (anchor rod) 

อาจเป็นแบบปลายงอเป็นขอ (hooked-type anchor rod) ตามรูปที่ 21.ก หรือแบบแท่งตรง 

และมีหัวที่ปลาย (headed rod) ตามรูปที่ 21.ข หรือแบบแท่งตรงปลายเป็นเกลียวและมีแป้น

เกลียว (threaded rod with nut) ตามรูปที่ 21.ค หรือแบบอ่ืนๆ ที่เหมาะสม ตัวอย่างแสดง

รายละเอียดในการติดต้ังเสาบนสมอยึดชนิดมีการ grout แสดงในรูปที่ 22 

 

รูปที่ 21 สมอยึด (anchor rod) แบบหลอ่ในท่ีชนิดต่างๆ  

(ข้อ 2.6.5) 

ก) แบบปลายงอเป็นขอ  

    (hooked) 

ข) แบบแท่งตรงและมีหัวท่ีปลาย 

    (headed) 

ค) แบบแท่งตรงปลายเป็นเกลียวและมีแป้นเกลียว 

    (threaded with nut) 



คู่มือการก่อสร้างอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ หน้าที่ 39

 

 

รูปที่ 22 ตัวอย่างรายละเอียดการติดต้ังเสาบนสมอยึด (anchor rod) ชนิดมีการ grout  

(ข้อ 2.6.5) 

โดยท่ัวไปจะนิยมใช้สมอยึด (anchor rod) ชนิดกัลวาไนซ์ ในส่วนที่สัมผัสสภาพแวดล้อม 

และอาจเกิดสนิมได้ โดยวิธีการกัลป์วาไนซ์อาจใช้วิธีจุ่มร้อน (hot-dip galvanizing process)  

หรือ วิ ธีทางกล  (mechanical galvanizing process) ก็ ไ ด้  แต่ทั้ ง น้ีสมอยึด  (anchor rod)  

และแป้นเกลียว (nut) จะต้องผลิตจากการกัลวาไนซ์วิธีเดียวกันและควรสั่งจากผู้ผลิตเดียวกัน 

ค่าคลาดเคลื่อนของระยะต่างๆ สําหรับการติดต้ังสมอยึด ให้เป็นไปตามท่ีระบุในเอกสาร 

การก่อสร้างหรือหากไม่ระบุ ให้เป็นไปตามค่าดังต่อไปน้ี 

1) ความคลาดเคลื่อนระหว่างจุดศูนย์กลางของสมอยึดสองตัวในกลุ่มสมอยึดเดียวกันมีค่าไม่เกิน 

3 มิลลิเมตร 
 

2) ความคลาดเคลื่อนระหว่างจุดศูนย์กลางของกลุ่มสมอยึดสองกลุ่มที่อยู่ถัดจากกันมีค่าไม่เกิน  

6 มิลลิเมตร 
 

3) ความคลาดเคลื่อนของระดับของปลายบนของสมอยึดมีค่าไม่เกิน 13 มิลลิเมตร 
 

4) ความคลาดเคลื่อนสะสมระหว่างจุดศูนย์กลางของกลุ่มสมอยึดในแนวเสาเดียวกันมีค่าไม่เกิน  

2 มิลลิเมตร. ต่อความยาวระยะ 10 เมตร และมีค่าสะสมทั้งหมดไม่เกิน 25 มิลลิเมตร 
 

แป้นเกลียวสมอยึด 

สมอยึด 

แหวนและแป้นเกลียว 

เสาเหล็ก 

คอนกรีตฐานราก 

วัสดุ Grout 

แผ่นฐานเสา 

รอยเชื่อมพอก 
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5) ความคลาดเคลื่อนระหว่างจุดศูนย์กลางของกลุ่มสมอยึดกับแนวเสาของกลุ่มสมอยึดน้ัน  

มีค่าไม่เกิน 6 มิลลิเมตร 

หากไม่มีการระบุเป็นอย่างอ่ืน การติดต้ังสมอยึดจะติดต้ังให้แกนตามแนวยาวของสมอยึดต้ัง

ฉากกับผิวสัมผัสรับแรงแบกทาง 

2.6.6 การจัดวางฐานเสา 

ฐานเสาจะต้องถูกปรับให้ได้ระดับ และระดับความสูงที่ถูกต้องที่สามารถรับแรงแบกทานได้
เต็มที่บนคอนกรีต หรืออิฐก่อ  

2.6.7 เสถียรภาพ และรอยต่อ 

โครงของอาคารโครงสร้างเหล็กจะต้องต้ังตรงและอยู่ในแนวด่ิง ในขั้นตอนการติดต้ัง 
โครงสร้างจะต้องมีการยึดให้มั่นคงเพ่ือรองรับนํ้าหนักคงที่ นํ้าหนักระหว่างการติดต้ัง และนํ้าหนัก
อ่ืนๆ ที่ เ กิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง จะต้องมีการติดต้ังค้ํ า ยันช่ัวคราวในจุดที่จําเป็น  
เ พ่ือรับ นํ้าหนักบรรทุกที่ โครงสร้าง น้ันอาจจะต้องรองรับ  รวมถึง นํ้าหนักของอุปกรณ์  
และการปฏิบัติงานต่างๆ และควรคงค้ํายันไว้ตลอดระยะเวลาที่ต้องการเพ่ือความปลอดภัย  
รูปที่ 23 แสดงตัวอย่างการยึดคานด้วยลวดสลิงเพ่ือทําหน้าที่ค้ํายันคานขณะติดต้ังเพ่ือป้องกัน 
การเกิดการโก่งเดาะของคาน 
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รูปที่ 23 ตัวอย่างการยึดคานด้วยลวดสลงิเพื่อค้ํายันคานขณะติดต้ังเพื่อป้องกันการเกิด 

การโก่งเดาะของคาน 
(ข้อ 2.6.7) 

2.6.8 การจัดแนว 

ห้ามทําการยึดด้วยสลักเกลียว หรือเช่ือมอย่างถาวร จนกว่าจะทําการจัดแนวของโครงสร้าง
ส่วนที่ติดกันที่ได้รับผลกระทบจากการยึดให้ถูกต้องเสียก่อน 

2.6.9 รอยต่อรับแรงอัดของเสา และแผน่รองฐาน (base plate) ที่เหมาะสม 

อนุญาตให้พ้ืนผิวสัมผัสรับแรงแบกทานมีช่องว่างได้ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร โดยไม่ต้องคํานึงถึง
ชนิดของรอยต่อ (การเช่ือมแบบบากร่องไม่ทะลุตลอด (partial–joint–penetration–groove-
welded) หรือการใช้สลักเกลียว) ถ้ามีช่องว่างที่มีขนาดเกิน 2 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 6 มิลลิเมตร 
และถ้าหากผลการตรวจสอบทางวิศวกรรมพบว่าพ้ืนผิวสัมผัสไม่เพียงพอ จะต้องมีการรองช่องว่าง
ด้ วยแ ผ่น เหล็ กที่ ไ ม่ มี ค วามลาด เ อี ยง  ( nontapered steel shim)  แผ่ น เห ล็กที่ ใ ช้ รอ ง 
สามารถใช้แผ่นเหล็กกล้าละมุน (mild steel) ได้ โดยไม่ต้องคํานึงถึงชนิดของวัสดุหลักที่ใช้ 

 

ลวดสลิงยึดที่กลางคานหรือตําแหน่งอ่ืนที่เหมาะสม

ตามที่วิศวกรกําหนดโดยอาจจะเจาะรูชนาดเล็ก

สําหรับยึดลวดสลิง 

แผ่นฐานยึดด้วย

สลักเกลียว 

แผ่นฐานยึดด้วย

สลักเกลียว 

เสาและคานเหล็ก

โครงสร้างรูปพรรณ 

ลวดสลิงขนาด

ที่เหมาะสม 

สมอยึดลวดสลิง 

โดยติดต้ังบนพ้ืนที่

แข็งแรงมั่นคงเพียพอ 
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2.6.10 การเชื่อมในสนาม 

พ้ืนผิวในและบริเวณข้างเคียงจุดต่อที่จะมีการเช่ือมในสนามจะต้องเตรียมพ้ืนผิวให้มั่นใจว่า
จะได้การเช่ือมที่มีคุณภาพดี การเตรียมพ้ืนผิวคลอบคลุมการเตรียมพ้ืนผิวที่จําเป็นเพ่ือปรับแก้
ความเสียหายหรือการปนเป้ือนที่เกิดขึ้นระหว่างการประกอบช้ินส่วนด้วย 

2.6.11 การทาสีในสนาม 

หน้าที่การทาสีซ่อม การทําความสะอาด และการทาสีในสนามจะต้องมีการกําหนด 
และให้เป็นไปตามวิธีการปฏิบัติที่ยอมรับ และจะต้องระบุไว้อย่างชัดเจนในเอกสารสัญญาด้วย 

2.6.12 นั่งร้าน 

หากมีการใช้น่ังร้านในการติดต้ัง การออกแบบ การติดต้ัง และการตรวจสอบนั่งร้าน 

จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานหรือข้อกําหนดอ่ืน 

ที่เก่ียวขอ้ง 

2.6.13 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักร 

ผู้ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการขนย้ายช้ินส่วน การติดต้ังช้ินงาน หรืองานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

เช่น ผู้ควบคุมรถเครน รถแทรคเตอร์ จะต้องได้รับใบอนุญาตในการควบคุมเคร่ืองจักร 

ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

2.7 อุปกรณ์ป้องกันสาํหรับความปลอดภัยในการติดต้ัง 

2.7.1 ผู้ติดต้ังช้ินงานจะต้องเตรียมและติดต้ังอุปกรณ์สําหรับความปลอดภัย เช่น ราวกันตก ทางเดิน 
และอุปกรณ์สําหรับความปลอดภัยอ่ืนๆ ที่จําเป็น สําหรับบุคคลากรผู้ติดต้ังช้ินงาน ตามท่ีกําหนด
ในกฏหมายหรือข้อกําหนดที่เก่ียวข้อง เช่น ถุงมือ รองเท้านิรภัย แว่นตากันสะเก็ดไฟ หมวกนิรภัย 
รวมถึงถังดับเพลิง (ถ้าจําเป็น) อุปกรณ์สําหรับความปลอดภัยแต่ละชนิดจะต้องได้มาตรฐาน 
และผู้ติดต้ังช้ินงานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด รูปที่ 24 รูปที่ 25  
และรูปที่ 26 แสดงตัวอย่างอุปกรณ์ความปลอดภัยสําหรับผู้ติดต้ัง ราวกันตก และตาข่ายกันตก
รอบอาคารชนิดยึดกับโครงสร้าง ตามลําดับ 
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รูปที่ 24 ตัวอย่างอุปกรณค์วามปลอดภัยสําหรบัผู้ติดต้ัง 

(ข้อ 2.7.1) 

 
รูปที่ 25 ตัวอย่างราวกันตก  

(ข้อ 2.7.1) 
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รูปที่ 26 ตัวอย่างตาขา่ยกันตกรอบอาคารชนิดยึดกับโครงสรา้ง (มาตรฐาน AS/NZS 4576) 
(ข้อ 2.7.1)  

 

2.7.2 ผู้ติดต้ังช้ินงานสามารถท่ีจะรื้อถอนอุปกรณ์สําหรับความปลอดภัยในพ้ืนที่ที่ทําการติดต้ังช้ินงาน
เรียบร้อยแล้ว หากมีการคงอุปกรณ์สําหรับความปลอดภัยที่จัดเตรียมโดยผู้ติดต้ังช้ินงานไว้ใน
สถานที่ สําหรับบุคคลากรงานอ่ืนๆ เข้าใช้งานภายหลังจากที่การติดต้ังช้ินงานสําเร็จเรียบร้อยแล้ว 
ตัวแทนเจ้าของงานที่ควบคุมงานก่อสร้างจะต้อง 

 

1) เป็นผู้รับผิดชอบ และบํารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกัน 
2) ชดใช้ค่าเสียหาย หากเกิดความเสียหายขึ้นระหว่างที่บุคลากรจากงานอ่ืนเข้ามาใช้งาน 
3) ตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ป้องกันเหล่าน้ีปลอดภัยเพียงพอสําหรับบุคลากรจากงานอ่ืน 

ที่จะเข้ามาใช้งาน 
4) รื้อถอนอุปกรณ์สําหรับความปลอดภัย และนําส่งคืนผู้ติดต้ังช้ินงานเม่ือไม่มีการใช้งานแล้ว 

ในสภาพเหมือนที่ได้รับมา 

  

ชุดอุปกรณ์ยึด 

ตาข่ายกันตก 

คานยึดตาข่าย 

แผ่นเพลทชนิดหมุนได้ 

ยึดติดกับแผ่นพ้ืนอาคาร 

เคเบิลยึดคาน 

แผ่นเพลทชนิดหมุนได้ 

ยึดติดกับแผ่นพ้ืนอาคาร 
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บทที่ 3  
การควบคุมคณุภาพ และการประกันคณุภาพ 

ในบทน้ี จะอธิบายข้อกําหนดขั้นตํ่าสําหรับการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการทดสอบแบบ
ไม่ทําลาย สําหรับระบบอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 

3.1 ขอบเขต 

การควบคุมคุณภาพ (QC) ที่ระบุในบทน้ี ให้ดําเนินการโดยผู้ประกอบช้ินงาน (fabricator) และผู้ติดต้ัง 
(erector) การประกันคุณภาพ (QA) ที่ระบุในบทน้ี ให้ดําเนินการโดยหน่วยงานอ่ืนเมื่อถูกกําหนดโดยหน่วยงาน
ที่มีอํานาจตามกฏหมาย มาตรฐานสําหรับอาคารที่เก่ียวข้อง ผู้ซื้อ เจ้าของงาน หรือวิศวกรผู้รับผิดชอบ 
(engineer of record) การทดสอบแบบไม่ทําลายต้องจัดทําโดยหน่วยงานหรือองค์กรที่มีหน้าที่เก่ียวกับ 
การประกันคุณภาพตามท่ีระบุในหัวข้อ 3.6 

3.2 แผนการการควบคุมคณุภาพของผู้ประกอบชิ้นงาน และผู้ติดต้ัง 

ผู้ประกอบช้ินงานและผู้ ติด ต้ังจะต้องจัดทําและรักษาไว้ซึ่ งกระบวนการการควบคุมคุณภาพ  
และดําเนินการตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผลงานที่ได้เป็นไปตามคู่มือฉบับน้ีและตามเอกสารการก่อสร้าง 

ผู้ประกอบช้ินงานจะต้องมีการบันทึกข้อมูลที่สามารถตรวจสอบถึงรายละเอียดและคุณสมบัติของวัสดุ 
ที่นํามาประกอบช้ินงาน ซึ่งประกอบด้วย หน้าตัดที่นํามาใช้งาน ช้ันคุณภาพ หมายเลขชุดความร้อนในการผลิต 
(heat number) ผลการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ (หากมีการระบุในเอกสาร) และมีการตรวจสอบ 
โดยผู้ตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ (Quality Control Inspector, QCI) ของผู้ประกอบช้ินงาน  

ผู้ตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ (QCI) ของผู้ประกอบช้ินงาน อย่างน้อยจะต้องตรวจสอบหัวข้อ ดังน้ี 

1) การเช่ือมในโรงงาน การติดต้ังสลักเกลียวกําลังสูง และรายละเอียดอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกับหัวข้อ 3.5 
2) การตัดในโรงงาน และการแต่งผิว ให้สอดคล้องกับหัวข้อ 2.3 
3) การให้ความร้อนในโรงงานเพ่ือการดัดให้ตรง การดัดโค้งหลังเต่า และการดัดโค้ง ให้สอดคล้องกับ

หัวข้อ 2.3.1 
4) ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้สําหรับการประกอบช้ินส่วนในโรงงาน ให้สอดคล้องกับบทที่ 2 และ

มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร (มยผ. 1107-61) 
 

ผู้ตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ (QCI) ของผู้ติดต้ัง อย่างน้อยจะต้องตรวจสอบในหัวข้อ ดังน้ี 
 

1) การเช่ือมในสนาม การติดต้ังสลักเกลียวกําลังสูง และรายละเอียดอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกับหัวข้อ 3.5 
2) พ้ืนผิวที่ถูกตัดในสนาม ให้สอดคล้องกับหัวข้อ 2.3.2 
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3) การให้ความร้อนในสนามเพ่ือการดัดให้ตรง ให้สอดคล้องกับหัวข้อ 2.3.1 
4) ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้สําหรับการประกอบช้ินส่วนในสนาม ให้สอดคล้องกับบทที่ 2 และ

มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร (มยผ. 1107-61) 

3.3 เอกสารของผูป้ระกอบชิน้งาน และผู้ติดต้ัง 

3.3.1 เอกสารสาํหรบังานก่อสร้าง 

ผู้ประกอบช้ินงานและผู้ติดต้ัง จะต้องส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้วิศวกรผู้รับผิดชอบ  
หรือผู้ที่ วิศวกรมอบหมาย พิจารณาก่อนที่จะทําการประกอบช้ินงาน หรือติดต้ัง (ในหัวข้อ 
ที่เก่ียวข้อง) ดังน้ี 

1) แบบสําหรับการก่อสร้าง ยกเว้นแบบสําหรับการก่อสร้างที่นําส่งโดยหน่วยงานอ่ืน 
2) แบบสําหรับการติดต้ัง ยกเว้นแบบสําหรับการติดต้ังที่นําส่งโดยหน่วยงานอ่ืน 

3.3.2 เอกสารที่เก่ียวข้องในงานการก่อสรา้งโครงสร้างเหล็ก 

จะต้องมีเอกสารในรูปอิเลคทรอนิคส์หรือรูปแบบการพิมพ์เพ่ือให้วิศวกรผู้รับผิดชอบ 
หรือผู้ที่ วิศวกรมอบหมายพิจารณา ก่อนที่จะทําการประกอบช้ินงานและติดต้ัง (ในหัวข้อ 
ที่เก่ียวข้อง) ยกเว้นมีการกําหนดเอกสารที่ต้องนําส่งไว้ในเอกสารสัญญา ดังน้ี 

1) สําหรับช้ินส่วนเหล็กโครงสร้างหลัก – สําเนาผลการทดสอบวัสดุที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่กําหนด 

2) สําหรับเหล็กหล่อ และเหล็กชุบแข็ง – สําเนาผลการทดสอบวัสดุที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่กําหนด 

3) สําหรับอุปกรณ์ยึด - สําเนาใบรับรองจากผู้ผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่กําหนด 
4) สําหรับสมอและแท่งเหล็กเกลียว – สําเนาผลการทดสอบวัสดุที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 

ที่กําหนด 
5) สําหรับวัสดุสิ้นเปลืองงานเช่ือม – สําเนาหนังสือรับรองจากผู้ผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 

ที่กําหนด 
6) เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต สําหรับโลหะเติมงานเช่ือมและฟลักซ์ที่จะใช้ - เอกสาร

ข้อมูลจะต้องอธิบายรายละอียดผลิตภัณฑ์ ข้อจํากัดการใช้งาน ข้อแนะนําของตัวแปรสําหรับ
การเช่ือมทั่วไป ข้อกําหนดการเก็บรักษาและการเปิดใช้งาน รวมถึงการอบ (ถ้าเก่ียวข้อง) 

7) ข้อกําหนดขั้นตอนการเช่ือม 
8) เอกสารแสดงคุณสมบัติของบุคลากรงานเช่ือมว่ามีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ กําหนด  

และมีการพัฒนาฝีมืออย่างต่อเน่ือง 
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9) คู่มือการควบคุมคุณภาพของผู้ประกอบช้ินงาน และผู้ติดต้ัง (ที่เก่ียวข้อง) ที่มีหัวข้ออย่างตํ่า
ดังน้ี 

 

9.1) ขั้นตอนการควบคุมวัสดุ 
9.2) ขั้นตอนการตรวจสอบ 
9.3) ขั้นตอนสําหรับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่กําหนด (nonconformance procedure) 

 

10) เอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ ของผู้ประกอบช้ินงานและ 
ของผู้ติดต้ัง (ที่เก่ียวข้อง) ที่สอดคล้องตามท่ีกําหนด 

3.4 บุคลากรสําหรบัการตรวจสอบ และการทดสอบแบบไม่ทาํลาย 

3.4.1 คุณสมบัติผู้ตรวจสอบการควบคุมคณุภาพ  

บุคลากรผู้ตรวจสอบการควบคุมคุณภาพงานเช่ือมจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามแผน 
การควบคุมคุณภาพที่ผู้ประกอบช้ินงานและผู้ติดต้ัง (ที่เก่ียวข้อง) กําหนด 

บุคลากรผู้ตรวจสอบการควบคุมคุณภาพงานสลักเกลียวต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมโดยได้รับ
การฝึกอบรมและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบสลักเกลียวงานโครงสร้าง 

3.4.2 คุณสมบัติผู้ตรวจสอบการประกันคณุภาพ 

บุคลากรผู้ตรวจสอบการประกันคุณภาพงานเช่ือมจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรที่หน่วยงานด้านการประกันคุณภาพกําหนด 

บุคลากรผู้ตรวจสอบการประกันคุณภาพงานสลักเกลียวต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมโดยได้รับ
การฝึกอบรมและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบสลักเกลียวงานโครงสร้าง 

3.4.3 คุณสมบัติผู้ตรวจสอบการทดสอบแบบไม่ทําลาย 

บุคลากรผู้ตรวจสอบการทดสอบแบบไม่ทําลาย (ยกเว้นการตรวจสอบด้วยสายตา) จะต้องมี
คุณสมบัติสอดคล้องตามมาตรฐานที่กําหนด หรือสอดคล้องตามแนวทางปฏิบัติที่ผู้ว่าจ้างกําหนด 
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3.5 ข้อกําหนดขั้นตํ่าสําหรับการตรวจสอบอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 

3.5.1 การควบคุมคณุภาพ 

การตรวจสอบการควบคุมคุณภาพควรดําเนินการโดยผู้ตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ (QCI) 
ของผู้ประกอบช้ินงาน หรือผู้ติดต้ัง ที่เก่ียวข้อง และสอดคล้องกับหัวข้อ 3.5.4 3.5.6 และ 3.5.7 

กิจกรรมในตารางที่ 6 ถึง ตารางท่ี 8 และตารางที่ 9 ถึงตารางที่ 11 รายการสําหรับ QC คือ
กิจกรรมท่ีจะตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ (QCI) เพ่ือให้มั่นใจว่าผลงานดังกล่าว
ดําเนินการตามท่ีระบุในเอกสารการก่อสร้าง 

สําหรับการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ เอกสารการก่อสร้างที่เก่ียวข้องประกอบด้วย  
แบบสํ าหรับโรงงาน  ( shop drawing)  และแบบสํ าหรับการติด ต้ัง  (erection drawing)  
และกฏหมาย มาตรฐาน และข้อกําหนดต่างๆ ที่อ้างอิง 

3.5.2 การประกันคณุภาพ 

การตรวจสอบการประกันคุณภาพของช้ินส่วนที่ผลิต จะต้องดําเนินการที่โรงงานที่ผลิต  
ผู้ตรวจสอบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance Inspector, QAI) จะต้องทําการนัดหมาย
การตรวจสอบเพ่ือให้เกิดการกระทบกับงานของผู้ประกอบช้ินงานน้อยที่สุด 

การตรวจสอบการประกันคุณภาพของระบบเหล็กโครงสร้างที่ติดต้ังแล้วให้ทําที่สถานที่ต้ัง
โครงการ ผู้ตรวจสอบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance Inspector, QAI) จะต้องทําการ
นัดหมายการตรวจสอบเพ่ือให้เกิดการกระทบกับงานของผู้ติดต้ังน้อยที่สุด 

ผู้ตรวจสอบการประกันคุณภาพจะต้องพิจารณาผลการทดสอบวัสดุ และใบรับรองตาม
รายการที่แสดงใน หัวข้อ 3.5.4 หัวข้อ 3.5.6 และหัวข้อ 3.5.7 

กิจกรรมในตารางที่ 6 ถึงตารางที่ 8 และตารางที่ 9 ถึงตารางที่ 11 รายการสําหรับ QA  
คือกิจกรรมที่จะตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบการประกันคุณภาพ (QAI) เพ่ือให้มั่นใจว่าผลงาน
ดังกล่าวดําเนินการตามท่ีระบุในเอกสารการก่อสร้าง 
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เมื่อหน่วยงานประกันคุณภาพส่งเอกสารรายงานไปยังหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย  
หรือวิศวกรผู้รับผิดชอบ หรือเจ้าของงาน หน่วยงานประกันคุณภาพควรส่งเอกสารไปยังผู้ประกอบ
ช้ินงาน หรือผู้ติดต้ัง พร้อมกันด้วย ดังน้ี 

1) รายงานผลการตรวจสอบ 
2) รายงานผลการทดสอบแบบไม่ทําลาย 

3.5.3 การตรวจสอบร่วมกัน 

เมื่อกิจกรรมถูกระบุให้ดําเนินการร่วมกันระหว่างการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ 
อนุญาตให้มีการประสานงานหน้าที่การตรวจสอบระหว่างผู้ตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ (QCI) 
และผู้ตรวจสอบการประกันคุณภาพ (QAI) เพ่ือให้หน้าที่ต่างๆ มีผู้ดําเนินการเพียงฝ่ายเดียว  
หากการประกันคุณภาพขึ้นอยู่กับหน้าที่การตรวจสอบที่ดําเนินการโดยผู้ควบคุมคุณภาพ จะต้อง
ได้รับการอนุมัติจากวิศวกรผู้รับผิดชอบ และหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฏหมายก่อน 

3.5.4 การตรวจสอบการเชื่อม 

ให้ใช้การสังเกตการณ์กระบวนการเช่ือมและการตรวจสอบด้วยการตรวจระหว่างการเช่ือม 
และรอยเช่ือมที่สําเร็จแล้วเป็นวิธีการข้ันต้นเพ่ือที่จะยืนยันว่าวัสดุ ขั้นตอนการดําเนินงาน  
และทักษะแรงงาน สอดคล้องกับเอกสารการก่อสร้าง 

รายการตรวจสอบการเช่ือมต้องเป็นไปตามที่ระบุในตารางที่ 6 ตารางที่ 7 และตารางที่ 8  
เป็นอย่างตํ่า โดยรายการตรวจสอบในตารางมีดังน้ี 

O – ตรวจสอบรายการเหล่ า น้ีแบบสุ่ ม  กระบวนการทํางานไม่จํ า เ ป็นที่ จะ ต้องชะลอ 
เพ่ือการตรวจสอบนี้ 

P – ทําการตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าวในแต่ละรอยเช่ือมของจุดต่อหรือองค์อาคาร 
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ตารางที ่6 รายการตรวจสอบก่อนการเชื่อม 
(ข้อ 3.5.4) 

รายการตรวจสอบก่อนการเชื่อม 

การ
ควบคุม
คุณภาพ
Quality 
Control 

การ
ประกัน
คุณภาพ
Quality 

Assurance 
มีเอกสารข้อกําหนดขั้นตอนการเช่ือม (welding procedure specifications) P P 

มีเอกสารรับรองคุณสมบัติของวัสดุสิ้นเปลืองงานเช่ือมจากผู้ผลิต P P 

ตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุ (ชนิด/ช้ันคุณภาพ) O O 

มีระบบระบุตัวตนของช่างเช่ือม (welder identification system) O O 

ตรวจสอบรอยเช่ือมแบบเซาะร่อง (รวมถึง มุม และตําแหน่งของช้ินส่วน) 
 การเตรียมความพร้อมของรอยต่อ 

 มิติ (การจัดแนว, ช่องเปิด, หน้าสัมผัส, ความเอียง) 
 ความสะอาด (สภาพของผิวเหล็ก) 
 การเช่ือมแต้ม (คุณภาพและตําแหน่งของรอยเช่ือมแต้ม) 
 ชนิดและความพอดีของแผ่นเหล็กรองเช่ือม (ถ้าจําเป็น) 

O O 

ข้อกําหนด รูปร่าง และลักษณะของช่องเปิดเพ่ือการเข้าถึง O O 

ตรวจสอบรอยเช่ือมแบบพอก 

 มิติ (การจัดแนว, ช่องว่าง) 
 ความสะอาด (สภาพของผิวเหล็ก) 
 การเช่ือมแต้ม (คุณภาพและตําแหน่งของรอยเช่ือมแต้ม) 

O O 

ตรวจสอบอุปกรณ์การเช่ือม O O 
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ตารางที ่7 รายการตรวจสอบระหว่างการเชื่อม 
(ข้อ 3.5.4) 

รายการตรวจสอบระหว่างการเชื่อม 

การ
ควบคุม
คุณภาพ
Quality 
Control 

การ
ประกัน
คุณภาพ
Quality 

Assurance 

ช่างเช่ือมมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กําหนด O O 

ตรวจสอบคุณภาพของลวดเช่ือม 

 การบรรจุหีบห่อ 

 การป้องกันการสัมผสักับสภาพแวดล้อม 

O O 

ไม่มีการเช่ือมทับรอยเช่ือมแต้มที่มีรอยร้าว O O 

สภาพแวดล้อม 

 ความเร็วลมไมเ่กินที่กําหนด 

 ความช้ืนและอุณหภูมิเหมาะสม 
O O 

ปฏิบัติตามข้อกําหนดขั้นตอนการเช่ือม (welding procedure specifications) 

 การติดต้ังอุปกรณ์การเช่ือม 

 ความเร็วในการเช่ือม 

 การเลือกวัสดุเช่ือมตามท่ีกําหนด 

 ชนิดของแก็สปกคลุม และอัตราการไหล 

 มีการให้ความร้อนก่อน 

 มีการรักษาอุณหภูมิระหว่างเท่ียวเช่ือม (ค่าตํ่าสุด/ค่าสูงสุด) 
 ท่าเช่ือมที่เหมาะสม (ท่าราบ ท่าด่ิง ท่าระดับ ท่าเหนือศีรษะ) 

O O 

เทคนิคการเช่ือม 

 ความสะอาดระหว่างเที่ยวเช่ือมและหลังเสร็จงาน 

 รูปร่างรอยเช่ือมแต่ละรอยเป็นไปตามข้อกําหนด 

 รอยเช่ือมมีคุณภาพตามท่ีกําหนด 

O O 
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ตารางที ่8 รายการตรวจสอบหลังการเชื่อม 
(ข้อ 3.5.4) 

รายการตรวจสอบหลังการเชื่อม 

การ
ควบคุม
คุณภาพ
Quality 
Control 

การ
ประกัน
คุณภาพ
Quality 

Assurance 

มีการทําความสะอาดรอยเช่ือม O O 

ขนาด ความยาว ตําแหน่ง ของรอยเช่ือมถูกต้องตามแบบ P P 

รอยเช่ือมผ่านคุณสมบัติการตรวจพินิจ 

 ไม่มีรอยแตกร้าว 

 รอยเช่ือมหลอมรวมเข้ากับวัสดุฐาน 

 รอยเช่ือมไม่เป็นหลุมหรือแอ่ง 
 รูปร่างรอยเช่ือม 

 ขนาดรอยเช่ือม 

 รอยเช่ือมไม่เว้า 

 รอยเช่ือมไม่มีรูพรุน 

P P 

ไม่มีสะเก็ดรอยเช่ือม P P 

K - area  P P 

เอาแผ่นเหล็กรองเช่ือม (backing) และ weld tab ออก (ถ้าต้องการ)  P P 

งานซ่อม P P 

เอกสารการยอมรับหรือปฏิเสธรอยเช่ือมของจุดต่อหรือองค์อาคาร P P 

 การตรวจสอบรอยเช่ือมด้วยวิธีการตรวจพินิจให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบรอยเช่ือม
โครงเหล็กรูปพรรณด้วยวิธีการตรวจพินิจ (มยผ. 1561-51) หรือตามมาตรฐานที่เก่ียวข้อง ยกเว้น
หากมีการกําหนดเป็นอย่างอ่ืนไว้ในแบบ หรือข้อกําหนดของโครงการ หรือในเอกสารการก่อสร้าง 

 เกณฑ์การยอมรับสําหรับการตรวจสอบรอยเช่ือมด้วยวิธีการตรวจพินิจ ให้ให้เป็นไปตาม 
ตารางที่ 1 และรูปที่ ผ2.1 ในภาคผนวก 2 ในมาตรฐานการตรวจสอบรอยเชื่อมโครงเหล็ก
รูปพรรณด้วยวิธีการตรวจพินิจ (มยผ. 1561-51) หรือตามมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง ยกเว้นหากมีการ
กําหนดเป็นอย่างอ่ืนไว้ในแบบ หรือข้อกําหนดของโครงการ หรือในเอกสารการก่อสร้าง 
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3.5.5 การทดสอบแบบไม่ทําลายของจุดต่อแบบเชื่อม 

3.5.5.1 วิธีการ 

เมื่อกําหนดให้มีการทดสอบด้วยวิธีการทดสอบด้วยอัลตราโซนิค (Ultrasonic 
Testing, UT) วิธีการทดสอบด้วยผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Testing, MT) วิธีการ
ทดสอบ ด้วยการแทรกซึ ม  ( Penetrant Testing, PT)  วิ ธี ก ารทดสอบ ด้วยรั ง สี 
(Radiographic Testing, RT) จะต้องดําเนินการโดยฝ่ายประกันคุณภาพตามมาตรฐาน
การตรวจสอบรอยเ ช่ือมโครงเหล็กรูปพรรณด้วยวิธีการทดสอบแบบไม่ทําลาย  
(มยผ 1562-51 ถึง 1565-51) สําหรับโครงสร้างรับแรงกระทําแบบสถิตย์ ยกเว้นหากมี
การกําหนดเป็นอย่างอ่ืนไว้ในแบบ หรือข้อกําหนดของโครงการ หรือในเอกสาร 
การก่อสร้าง เกณฑ์การยอมรับให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบรอยเช่ือมโครงเหล็ก
รูปพรรณด้วยวิธีการทดสอบแบบไม่ทําลาย (มยผ. 1562-51 ถึง 1565-51) หรือมาตรฐาน
ที่เก่ียวข้อง ยกเว้นหากมีการกําหนดเป็นอย่างอ่ืนไว้ในแบบ หรือข้อกําหนดของโครงการ 
หรือในเอกสารการก่อสร้าง 

3.5.5.2 การทดสอบแบบไม่ทําลายสําหรบัการเช่ือมแบบ CJP groove weld 

สําหรับโครงสร้างที่มีประเภทความสําคัญ III หรือ IV ในตารางที่ 1.5-1 การจําแนก
ประเภทความสําคัญของอาคาร และค่าตัวประกอบความสําคัญของอาคาร ในมาตรฐาน
การออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ. 1302) ให้ทําการ
ทดสอบด้วยวิธีอัลตราโซนิค (UT) โดยฝ่ายประกันคุณภาพ ทุกๆ รอยเช่ือมแบบ CJP 
groove weld ที่รับแรงดึงทางขวางในรอยต่อแบบชน (butt joint) รอยต่อรูปตัวที  
และรอยต่อที่มุม ในวัสดุที่หนาเท่ากับหรือมากกว่า 8 มิลลิเมตร สําหรับโครงสร้างที่มีความ
เสี่ยงอยู่ในกลุ่ม II ให้ทําการทดสอบด้วยวิธีอัลตราโซนิค (UT) โดยฝ่ายประกันคุณภาพ 
จํานวน 10 เปอร์เซนต์ ของรอยเช่ือมแบบ CJP groove weld ของรอยต่อแบบชน (butt 
joint) รอยต่อรูปตัวที และรอยต่อที่มุม ที่รับแรงดึงทางขวาง ในวัสดุที่หนาเท่ากับ  
หรือมากกว่า 8 มิลลิเมตร  

3.5.5.3 การทดสอบแบบไม่ทําลายสําหรบัช่องเปิดเพื่อการเข้าถึง 

ให้ทดสอบพ้ืนผิวที่ตัดด้วยความร้อนของช่องเปิดเพ่ือการเข้าถึง โดยฝ่ายประกัน
คุณภาพด้วยวิธีการทดสอบด้วยผงแม่เหล็ก (MT) หรือวิธีการทดสอบด้วยการแทรกซึม 
(PT)  เมื่ อความหนาปีกเ กิน  50  มิลลิ เมตร  ในหน้า ตัด เหล็กรูปพรรณรีดร้ อน  
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หรือเมื่อความหนาแผ่นเอวเกิน 50 มิลลิเมตร ในหน้าตัดประกอบ และไม่ยอมรับหากพบ
รอยแตกร้าว โดยไม่สนใจขนาด หรือตําแหน่งที่เกิดรอยแตกร้าว 

3.5.5.4 การลดอัตราการทดสอบวิธกีารทดสอบด้วยอัลตราโซนคิ (UT) 

ยอมให้มีการลดอัตราการทดสอบวิธีการทดสอบด้วยอัลตราโซนิค (UT) หากได้รับ
การอนุมัติจากวิศวกรผู้รับผิดชอบ และหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฏหมาย สําหรับกรณี 
การทดสอบด้วยอัลตราโซนิคที่อัตรา 100 เปอร์เซนต์ อนุญาตให้ลดอัตราการทดสอบแบบ
ไม่ทําลายสําหรับช่างเช่ือม หรือผู้ควบคุมการเช่ือมแต่ละรายลงเป็น 25 เปอร์เซนต์  
หากอัตราการปฏิเสธ (จํานวนรอยเช่ือมที่มีข้อบกพร่องที่ไม่สามารถยอมรับได้ หารด้วย
จํานวนรอยเช่ือมที่สําเร็จ) พิสูจน์ได้ว่ามีอัตรา 5 เปอร์เซ็นต์ หรือน้อยกว่าจากรอยเช่ือมที่
ทําการทดสอบของช่างเช่ือม หรือผู้ควบคุมการเช่ือม ทั้งน้ีจะต้องมีจํานวนตัวอย่าง 
ไม่น้อยกว่า 40 รอยเช่ือมที่สําเร็จสําหรับการประเมินการลดอัตราดังกล่าว สําหรับการ
ประเมินอัตราการปฏิเสธสําหรับรอยเช่ือมต่อเน่ืองที่ยาวเกิน 1 เมตร ที่มีระยะลึก
ประสิทธิผลของรอยเช่ือม 25 มิลลิเมตร หรือน้อยกว่า กําหนดให้ทุกๆ ความยาวรอยเช่ือม  
300 มิลลิเมตร หรือเศษของ 300 มิลลิเมตร ถือเป็นหน่ึงรอยเช่ือม สําหรับการประเมิน
อัตราการปฏิเสธสําหรับรอยเช่ือมต่อเน่ืองที่ยาวเกิน 1 เมตร ที่มีระยะลึกประสิทธิผลของ
รอยเช่ือมมากกว่า 25 มิลลิเมตร กําหนดให้ทุกๆ ความยาวรอยเช่ือม 150 มิลลิเมตร  
หรือเศษของ 150 มิลลิเมตร ถือเป็นหน่ึงรอยเช่ือม 

3.5.5.5 การเพิ่มอัตราการทดสอบวิธีการทดสอบด้วยอัลตราโซนิค (UT) 

สําหรับโครงสร้างที่มีความเสี่ยงอยู่ในกลุ่ม II ที่กําหนดให้ทําการทดสอบด้วยวิธี 
อัลตราโซนิค (UT) เริ่มต้นที่ 10 เปอร์เซนต์ อัตราการทดสอบแบบไม่ทําลายสําหรับ 
ช่างเช่ือมหรือผู้ควบคุมการเชื่อมแต่ละรายให้เพ่ิมเป็น 100 เปอร์เซนต์ หากอัตรา 
การปฏิเสธ (จํานวนรอยเช่ือมที่มีข้อบกพร่องที่ไม่สามารถยอมรับได้ หารด้วยจํานวนรอย
เช่ือมที่สําเร็จ) มีอัตราเกิน 5 เปอร์เซ็นต์ จากรอยเช่ือมที่ทําการทดสอบของช่างเช่ือมหรือ
ผู้ควบคุมการเช่ือม ทั้งน้ีจะต้องมีจํานวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า 20 รอยเช่ือมที่สําเร็จสําหรับ
การปรับเพ่ิมดังกล่าว เมื่ออัตราการปฏิเสธสําหรับช่างเช่ือมหรือผู้ควบคุมการเช่ือมลดลง
เหลือ 5 เปอร์เซ็นต์ หรือน้อยกว่าจากจํานวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า 40 รอยเช่ือมที่สําเร็จ  
ให้ลดอัตราการทดสอบด้วยวิธีอัลตราโซนิค (UT) กลับมาเป็น 10 เปอร์เซนต์ สําหรับ 
การประเมินอัตราการปฏิเสธสําหรับรอยเช่ือมต่อเน่ืองที่ยาวเกิน 1 เมตร ที่มีระยะลึก
ประสิทธิผลของรอยเช่ือม 25 มิลลิเมตร หรือน้อยกว่า กําหนดให้ทุกๆ ความยาวรอยเช่ือม 
300 มิลลิเมตร หรือเศษของ 300 มิลลิเมตร ถือเป็นหน่ึงรอยเช่ือม สําหรับการประเมิน
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อัตราการปฏิเสธสําหรับรอยเช่ือมต่อเน่ืองที่ยาวเกิน 1 เมตร ที่มีระยะลึกประสิทธิผลของ
รอยเช่ือมมากกว่า 25 มิลลิเมตร กําหนดให้ทุกๆ ความยาวรอยเช่ือม 150 มิลลิเมตร  
หรือเศษของ 150 มิลลิเมตร ถือเป็นหน่ึงรอยเช่ือม 

3.5.5.6 งานเอกสาร 

การทดสอบแบบไม่ทําลายทุกการทดสอบที่ดําเนินการจะต้องมีการบันทึกเป็น
เอกสารรายงานการทดสอบแบบไม่ทําลาย สําหรับการประกอบช้ินส่วนในโรงงานจะต้อง
ระบุช้ินส่วนและตําแหน่งของจุดที่ทดสอบ รายงานการทดสอบแบบไม่ทําลายสําหรับงาน
ในสนามจะต้องระบุรอยเช่ือมที่ทําการทดสอบด้วยตําแหน่งในโครงสร้าง ช้ินส่วน  
และตําแหน่งของจุดที่ทดสอบ 

เมื่อรอยเช่ือมถูกปฏิเสธจากการทดสอบแบบไม่ทําลาย บันทึกการทดสอบ 
แบบไม่ทําลายจะต้องระบุตําแหน่งของรอยเช่ือม และเหตุผลในการปฏิเสธ 

3.5.6 การตรวจสอบสลักเกลียวกําลังสงู 

การสังเกตการณ์การติดต้ังสลักเกลียวเป็นวิธีการพ้ืนฐานเพ่ือการยืนยันว่าวัสดุ ขั้นตอน 
การดําเนินการ และทักษะของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในงานก่อสร้างเป็นไปตามเอกสารการก่อสร้าง  

1) สําหรับรอยต่อแบบขันแนนพอดี (snug-tight joint) ไม่ต้องมีการตรวจสอบการทดสอบเพ่ือ
ตรวจพิสูจน์ก่อนการติดต้ังตามตารางที่ 8 และการสังเกตการณ์ขั้นตอนการติดต้ังตาม 
ตารางที่ 9 และไม่จําเป็นต้องมีผู้ตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ (QCI) และผู้ตรวจสอบ 
การประกันคุณภาพ (QAI) อยู่ระหว่างการติดต้ังอุปกรณ์ยึดในรอยต่อแบบขันแน่นพอดี 

2) สําหรับรอยต่อแบบขันแน่นก่อน (pretensioned joint) และรอยต่อแบบเลื่อนวิกฤติ  
(slip-critical joint) เมื่อผู้ติดต้ังใช้วิธีหมุนแป้นเกลียวด้วยการทําสัญลักษณ์จับคู่ (turn–of-
nut method with matchmarking technique) วิธีการใช้ตัววัดแรงดึงโดยตรง (direct–
tension-indicator method) วิธีการใช้สลักเกลียวควบคุมแรงดึงโดยการบิดขาดออก 
(twist–off-type tension control bolt method) การสังเกตการณ์การให้แรงดึงก่อนแก่
สลักเกลียว ให้เป็นไปตามที่ระบุในตารางที่ 9 ไม่จําเป็นต้องมีผู้ตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ 
(QCI) และผู้ตรวจสอบการประกันคุณภาพ (QAI) อยู่ระหว่างการติดต้ังอุปกรณ์ยึดเมื่อผู้ติดต้ัง
ใช้วิธีการเหล่าน้ี 

3) สําหรับรอยต่อแบบขันแน่นก่อน (pretensioned joint) และรอยต่อแบบเลื่อนวิกฤติ  
(slip-critical joint) เมื่อผู้ติดต้ังใช้วิธีขันด้วยประแจที่มีการสอบเทียบ (calibrated wrench 
method) หรือวิธีหมุนแป้นเกลียวโดยไม่มีการทําสัญลักษณ์จับคู่ (turn–of-nut method 
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without matchmarking)  ก า ร สั ง เ ก ต ก า รณ์ ก า ร ใ ห้ แ ร ง ดึ ง ก่ อ น แ ก่ ส ลั ก เ ก ลี ย ว  
ให้เป็นไปตามที่ระบุในตารางที่ 9 ผู้ตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ (QCI) และผู้ตรวจสอบ 
การประกันคุณภาพ (QAI) จะต้องมีการตรวจสอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายระหว่าง 
การติดต้ังอุปกรณ์ยึดเมื่อผู้ติดต้ังใช้วิธีการเหล่าน้ี 

การตรวจสอบการติดต้ังสลักเกลียวต้องเป็นไปตามที่ระบุในตารางที่ 9 ตารางที่ 10  
และตารางที่ 11 เป็นอย่างตํ่า โดยการตรวจสอบในตารางมีดังน้ี 

O -  สังเกตุการณ์รายการเหล่า น้ีแบบสุ่ม  ไม่จํ า เ ป็นที่จะต้องชะลอการดําเ นินการเ พ่ือ 
การตรวจสอบน้ี 

P –  ทําการตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าวในแต่ละจุดต่อที่ใช้สลักเกลียว 

ตารางที ่9 รายการตรวจสอบก่อนการติดต้ังสลักเกลยีว 
(ข้อ 3.5.6) 

รายการตรวจสอบก่อนการติดต้ังสลักเกลยีว 

การ
ควบคุม
คุณภาพ
Quality 
Control 

การ
ประกัน
คุณภาพ
Quality 

Assurance 
มีเอกสารรับรองคุณสมบัติวัสดุอุปกรณ์ยึดจากผู้ผลิต O P 

อุปกรณ์ยึดต้องมีเครื่องหมายตามข้อกําหนดของ ASTM หรอืมาตรฐานที่
เก่ียวข้อง 

O O 

อุปกรณ์ยึดที่เลือกใช้มีความเหมาะสมกับรอยต่อ (ชนิด, ช้ันคุณภาพ, ความยาว
สลักเกลียว ในกรณีที่เกลียวไม่อยู่ในระนาบแรงเฉือน) 

O O 

ขั้นตอนการติดต้ังที่เลือกใช้มีความเหมาะสมกับรอยต่อ O O 

ช้ินส่วนที่นํามาต่อ รวมถึงการเตรียมพ้ืนผิว รเูจาะ เป็นไปตามข้อกําหนด O O 

การทดสอบประกอบช้ินส่วนก่อนติดต้ังจริงโดยผู้ติดต้ัง มีการสังเกตุการณ์และ
บันทึกการติดต้ังอุปกรณ์ยึด และวิธีการติดต้ัง 

P O 

สถานที่เก็บรักษาสลักเกลียว แป้นเกลียว แหวนรอง และอุปกรณ์ยึดที่เก่ียวข้อง
อ่ืน ๆ มีความเหมาะสม 

O O 
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ตารางที ่10 รายการตรวจสอบระหว่างการติดต้ังสลักเกลียว 
(ข้อ 3.5.6) 

รายการตรวจสอบระหว่างการติดต้ังสลักเกลียว 

การ
ควบคุม
คุณภาพ
Quality 
Control 

การ
ประกัน
คุณภาพ
Quality 

Assurance 
อุปกรณ์ยึด ติดต้ังในทุกรู มแีหวนรอง (ถ้าระบุในแบบ) อยู่ในตําแหน่งทีถู่กต้อง O O 

รอยต่อมีการขันแบบขันแน่นพอดีก่อนการขันแบบขันแน่นก่อน O O 

มีการป้องกันการหมุนของอุปกรณ์ยึดในส่วนที่ไม่ถูกขันด้วยประแจ O O 

การดําเนินการขันอุปกรณ์ยึดแบบขันแน่นก่อนเป็นไปตามข้อกําหนดที่เก่ียวข้อง 
และเร่ิมขันจากส่วนที่ยึดแน่นที่สุดก่อน 

O O 
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ตารางที ่11 รายการตรวจสอบภายหลังการติดต้ังสลักเกลียว 
(ข้อ 3.5.6) 

รายการตรวจสอบภายหลังการติดต้ังสลักเกลียว 

การ
ควบคุม
คุณภาพ
Quality 
Control 

การ
ประกัน
คุณภาพ
Quality 

Assurance 

เอกสารตรวจรับงานหรือปฏิเสธการติดต้ังสลักเกลียว P P 

ตรวจสอบการติดต้ังสลักเกลียวโดยการตรวจพินิจ 

- ชนิด ช้ันคุณภาพ ขนาด ความยาวสลักเกลยีว แป้นเกลียว แหวนรอง 
เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุ 

- สลักเกลียว แป้นเกลียว และแหวนรอง มีเครื่องหมายระบุตามมาตรฐาน 
ที่กําหนด 

- สลักเกลียว แป้นเกลียว แหวนรอง สะอาด ไม่มีสนิม 

- แหวนรองมีขนาดถูกต้องตามขนาดสลักเกลยีวที่ใช้ 

- สภาพสลักเกลยีว แป้นเกลียว แหวนรอง ไมเ่สียหาย ขาด หรือชํารุดจาก
การขัน 

- สลักเกลียวติดต้ังในทุกรู มแีหวนรอง (ถ้าระบุ) และอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้อง 
- ผิวสัมผสัรอยต่อระหว่างผิวโครงสร้าง แหวนรอง แป้นเกลียวแนบสนิท 

- ปลายสลักเกลยีวต้องอยู่เสมอหรือเลยขอบแป้นเกลียว (สลักเกลียวไม่สัน้
เกินไป) 

- แป้นเกลียวต้องไม่ถูกขันจนสดุเกลียวที่มีในสลักเกลียว (สลักเกลียวไม่ยาว
เกินไป) 

- ชนิดรอยต่อเป็นไปตามที่ระบุ (แบบรับแรงแบกทาน หรือแบบรอยเลื่อน
วิกฤติ 

- การขันสลักเกลียวด้วยวิธีหมุนแป้นเกลียวด้วยการทําสัญลกัษณ์จับคู่มี
ระยะหมุนเป็นไปตามที่กําหนด 

- ปลายสลักเกลยีวบิดขาดออกจากตัวสลักเกลียวสําหรับการขันสลักเกลียว
ด้วยวิธีการใช้ สลักเกลียวควบคุมแรงดึงโดยการบิดขาดออก 

- แป้นเกลียวแนบสนิทกับแหวนรองและผิวโครงสร้างวิธีสําหรับการขัน 
สลักเกลียวโดยการใช้แหวนวัดแรงดึงโดยตรง 

O O 
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3.5.7 รายการตรวจสอบอ่ืนๆ 

ผู้ตรวจสอบการควบคุมคุณภาพของผู้ประกอบช้ินงานจะต้องทําการตรวจสอบช้ินส่วนเหล็ก 
ที่ประกอบขึ้นเพ่ือยืนยันว่าเป็นไปตามรายละเอียดที่ กําหนดในแบบสําหรับการก่อสร้าง  
เช่น รายละเอียดของรอยต่อที่แต่ละจุดต่อ ผู้ตรวจสอบการควบคุมคุณภาพของผู้ติดต้ังจะต้อง
ตรวจสอบโครงเหล็กที่ติดต้ังเพ่ือยืนยันว่าเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุในแบบสําหรับการติดต้ัง 
เช่น ค้ํายัน แผ่นเสริมกําลัง ตําแหน่งขององค์อาคาร การใช้วิธีการที่เหมาะสมของรายละเอียด 
ของรอยต่อที่แต่ละจุดต่อ 

ผู้ตรวจสอบการประกันคุณภาพจะต้องอยู่ในพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบระหว่างการติดต้ังแท่งสมอ 
(anchor rod) และอุปกรณ์ฝังยึดอ่ืนๆ เพ่ือรองรับโครงสร้างเหล็ก เพ่ือให้สอดคล้องกับเอกสาร 
การก่อสร้าง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ช้ันคุณภาพ ชนิด และความยาวของแท่งสมอ หรือช้ินส่วน
อุปกรณ์ฝังยึด และขนาด หรือความลึกของการฝังตัวในคอนกรีต จะต้องมีการตรวจสอบยืนยัน
ก่อนที่จะทําการเทคอนกรีต 

ผู้ตรวจสอบการประกันคุณภาพจะต้องตรวจสอบช้ินส่วนเหล็กที่ประกอบ หรือโครงเหล็ก 
ที่ติดต้ังที่เก่ียวข้อง เพ่ือยืนยันว่าเป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารการก่อสร้าง เช่น ค้ํายัน 
แผ่นเสริมกําลัง ตําแหน่งขององค์อาคาร การใช้วิธีการที่เหมาะสมของรายละเอียดของรอยต่อ 
ที่แต่ละจุดต่อ 

3.6 ผู้ประกอบชิ้นงาน และผู้ติดต้ัง ที่ได้รับใบอนุญาต 

ผู้ตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ ยกเว้นการตรวจสอบการทดสอบแบบไม่ทําลาย อาจไม่จําเป็นต้องมีหาก

ดําเนินงานในโรงงานประกอบช้ินส่วน หรือโดยผู้ติดต้ังที่ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฏหมาย

ให้ดําเนินการได้โดยไม่ต้องมีการประกันคุณภาพ การทดสอบแบบไม่ทําลายของรอยเช่ือมที่เช่ือมสําเร็จใน

โรงงานของผู้ประกอบช้ินส่วนที่ได้รับใบอนุญาต อาจจะทําโดยผู้ประกอบช้ินส่วน หากได้รับใบอนุญาตจาก

หน่วยงานท่ีมี อํานาจตามกฏหมาย หากผู้ประกอบช้ินส่วนเป็นผู้ ดําเนินการทดสอบแบบไม่ทําลาย  

หน่วยงานการประกันคุณภาพจะต้องตรวจสอบรายงานผลการทดสอบแบบไม่ทําลายจากผู้ประกอบช้ินงาน 

ภายหลังจากที่ประกอบช้ินงานเสร็จสิ้น ผู้ประกอบช้ินงานที่ได้รับใบอนุญาตจะต้องส่งหนังสือรับรอง 
การปฏิบัติตามข้อกําหนดให้กับหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฏหมาย โดยระบุถึงการจัดหาวัสดุและการดําเนินงาน
ของผู้ประกอบช้ินส่วนเป็นไปตามที่ระบุในเอกสารการก่อสร้าง หลังจากการติดต้ังเสร็จสิ้น ผู้ติดต้ังที่ได้รับ
อนุญาตจะต้องส่งหนังสือรับรองการปฏิบัติตามข้อกําหนดให้กับหน่วยงานที่มี อํานาจตามกฏหมาย  
โดยระบุถึงการจัดหาวัสดุและการดําเนินงานของผู้ติดต้ังเป็นไปตามที่ระบุในเอกสารการก่อสร้าง 
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3.7 วัสดุ และผลงานท่ีไม่เป็นไปตามที่กําหนด 

การตรวจสอบวัสดุหรือผลงานที่ไม่เป็นไปตามท่ีระบุในเอกสารการก่อสร้าง สามารถทําได้ตลอดระยะเวลา
การทํางาน อย่างไรก็ตามข้อกําหนดน้ีไม่ควรถูกใช้เป็นเหตุในการผ่อนปรนให้เจ้าของหรือผู้ตรวจสอบ 
ไม่ตรวจสอบตามเวลาและลําดับขั้นตอนที่ เหมาะสม หากวัสดุและผลงานท่ีไม่เป็นไปตามที่ กําหนด 
ควรถูกนําขึ้นมาพิจารณาโดยผู้ผลิตหรือผู้ติดต้ังที่เก่ียวข้องโดยทันที 

วัสดุและผลงานท่ีไม่เป็นไปตามที่กําหนดควรได้รับการแก้ไขให้เป็นไปตามที่กําหนดหรือทําให้เหมาะสม
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ที่กําหนดโดยวิศวกรผู้รับผิดชอบ 

นอกเหนือจากการส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฏหมาย วิศวกรผู้รับผิดชอบ  
หรือเจ้าของแล้ว หน่วยงานประกันคุณภาพจะต้องส่งเอกสารไปยังผู้ประกอบช้ินส่วนและผู้ติดต้ัง ดังน้ี 

1) รายงานผลท่ีไม่เป็นไปตามที่กําหนด 
2) รายงานการซ่อมแซม การเปลี่ยนทดแทน หรือการยอมรับรายการท่ีไม่เป็นไปตามที่กําหนด 
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ภาคผนวก ก 
เกณฑ์การยอมรับรอยบกพร่องของรอยเชื่อม  

(ตารางที่ 1 และรูปที่ ผ2.1 ในภาคผนวก 2 - มาตรฐานการตรวจสอบ 
รอยเช่ือมโครงเหล็กรูปพรรณด้วยวิธีตรวจพินิจ (มยผ. 1561-51) ใน มยผ. 1561-51 ถึง 1565–51 มาตรฐาน

การตรวจสอบรอยเช่ือมโครงเหล็กรูปพรรณด้วยวิธีการทดสอบแบบไม่ทําลาย) 
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การยอมรบัรอยบกพร่องของรอยเช่ือม 

ลําดับ ประเภทของ 
รอยบกพร่อง 

คําอธิบายรายละเอียด เกณฑ์การยอมรบั 

1 รอยแตก (crack) รอยแตกทุกชนดิ ไม่อนญุาตให้ม ี
2 รูพรุน (porosity) 2.1 รอยเชื่อมรบัภาระสถิตท่ีไมใ่ช่รอยตอ่ท่อ 

ก. รอยเชือ่มต่อชน (butt joint) บากร่อง 
(groove) หลอมลึกสมบูรณ์ (full 
penetration) ท่ีรับหน่วยแรงดงึ 

ไม่อนญุาตให้ม ี

ข. รอยเชือ่มต่อชนแบบบากร่องแบบอ่ืน 
(นอกเหนอืจาก ก.) และรอยเชื่อมมุม 
(fillet) 

ผลรวมของรูพรนุท่ีมองเห็นได้ท่ีมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่นอ้ยกว่า 1 มม. (1/32 นิ้ว) 
ต้องไม่เกิน 
(1) 10 มม. (3/8 นิว้) ต่อทุกความยาวรอย

เชื่อม 25 มม. (1 นิ้ว) และ 
(2) 20 มม. (3/4 นิว้) ต่อทุกความยาวรอย

เชื่อม 300 มม. (12 นิ้ว) 

หมายเหตุ: ให้พิจารณารูปที่ ผ.2.1 ในภาคผนวก 2 ประกอบการใช้ตาราง 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) เกณฑ์การยอมรับรอยบกพร่องของรอยเช่ือม 

ลําดับ ประเภทของ 
รอยบกพร่อง 

คําอธิบายรายละเอียด เกณฑ์การยอมรบั 

2 รูพรุน (porosity) 2.2 รอยเชื่อมรบัภาระพลวัตท่ีไม่ใช่รอยต่อท่อ และกรณีรอยเชื่อมท่อ 
ก. รอยเชือ่มต่อชนบากร่องหลอมลึกสมบูรณ์ท่ีรับ

หน่วยแรงดึง 
ไม่อนญุาตให้ม ี

ข. รอยเชือ่มต่อชนบากร่องแบบอ่ืน 
(นอกเหนอืจาก ก.) 

จํานวนรูพรนุตอ้งไม่เกิน 1 ตําแหน่งต่อ
ทุกความยาวรอยเชื่อม 100 มม. (4 นิ้ว) 
และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูพรุนตอ้ง
ไม่เกิน 2.5 มม. (3/32 นิ้ว) 

ค. รอยเชือ่มมมุ 
ค.1 รอยเชือ่มมมุทุกกรณี จํานวนรูพรนุตอ้งไม่เกิน 1 ตําแหน่งต่อ

ทุกความยาวรอยเชื่อม 100 มม. (4 นิ้ว) 
และขนาดเส้นผ่านศูนย์รูพรนุตอ้งไม่เกิน 
2.5 มม. (3/32 นิ้ว) 

ค.2 รอยเชือ่มมมุระหว่างสติฟเฟนเนอร์ก

(stiffener) กับเอวของคาน (Web) 
ผลรวมของเส้นผ่านศูนย์กลางรูพรุนตอ้ง
ไม่เกิน 
(1) 10 มม. (3/8 นิว้) ต่อทุกความยาว

รอยเชือ่ม 25 มม. (1 นิ้ว) และ 
(2) 20 มม. (3/4 นิว้) ต่อทุกความยาว

รอยเชือ่ม 300 มม. (12 นิ้ว) 
3 หน้าตัดจดุหยดุ

เชื่อม (crater 
cross section) 

ทุกหน้าตัดของจดุหยุดเชือ่มจะตอ้งเติมแนวเชื่อม
ให้เต็มตามขนาดของรอยเชื่อมท่ีระบุ ยกเว้นรอย
เชื่อมมมุแบบเว้นระยะที่เชื่อมได้ความยาวแล้ว 
(intermittent fillet weld) 

ตามคําอธิบายรายละเอียด 

หมายเหตุ: ให้พิจารณารูปที่ ผ2.1 ในภาคผนวก 2 ประกอบการใช้ตาราง 

 ก สติฟเฟนเนอร์ (stiffeners) หมายถึง แผ่นเหล็กเสริมกําลงัคานหรือเสาเหล็ก 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) เกณฑ์การยอมรับรอยบกพร่องของรอยเช่ือม 

ลําดับ 
ประเภทของ 
รอยบกพร่อง 

คําอธิบายรายละเอียด เกณฑ์การยอมรบั 

4 รอยกัดแหว่ง 
(undercut) 

4.1 รอยเชื่อมรบัภาระสถิตท่ีไมใ่ช่รอยตอ่แบบทอ่ 
ก. ความหนาโลหะงานน้อยกว่า 25 มม. (1 นิ้ว) (1) ความลึกของรอยกัดแหว่งไม่เกิน  

1 มม. (1/32 นิว้) หรือ 
(2) ความลึกรอยกัดแหว่งไม่เกิน 2 มม. 

(1/16 นิ้ว) และความยาวรอยเชือ่มท่ี
มีรอยกัดแหว่งลึกรวมกันไม่เกิน  
50 มม. (2 นิ้ว) ต่อความยาวรอย
เชื่อม 300 มม. (12 นิ้ว) 

ข. ความหนาโลหะงานมากกว่าหรือเท่ากับ  
25 มม. (1 นิ้ว) 

ความลึกของรอยกัดแหว่งไม่เกิน 2 มม. 
(1/16 นิ้ว) ตลอดแนวเช่ือม 

4.2 รอยเชื่อมรบัภาระพลวัตท่ีไม่ใช่รอยต่อท่อ และกรณีรอยเชื่อมท่อ 
ก. กรณีโครงสร้างหลัก (primary members) ท่ี

มีรอยเชื่อมรับหน่วยแรงดึง 
ความลึกของรอยกัดแหว่งไม่เกิน 0.25 มม. 
(0.01 นิ้ว) 

ข. กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก ก. ความลึกของรอยกัดแหว่งไม่เกิน 1 มม. 
(1/32 นิ้ว) 

5 รอยเชือ่มไม่ได้
ขนาด 
(undersized 
weld) 

5.1 รอยเชื่อมทุกกรณี รอยเชือ่มท่ีไม่ไดข้นาดรวมกันต้องไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของความยาวรอยเชือ่มท้ังหมด 

5.2 รอยเชื่อมมมุ (fillet weld) ระหว่างเอว 
(web) กับปีก (flange) ของคานประกอบ 

ไม่อนญุาตให้มีรอยเชื่อมไม่ได้ขนาดบริเวณ
รอยเชือ่มท่ีปลายเป็นระยะสองเท่าของ
ความกว้างปีก 

5.3 รอยเชื่อมมมุ (fillet weld) แบ่งตามขนาดรอยเชือ่มระบ ุ(specified nominal size: L) 
ก. L ≤ 5 มม. (3/16 นิ้ว) ขนาดรอยเชือ่มเล็กกว่าขนาดรอยเชื่อมระบุ

ไม่เกิน 2 มม. (1/16 นิ้ว) 
ข. L = 6 มม. (1/4 นิ้ว) ขนาดรอยเช่ือมเล็กกว่าขนาดรอยเชื่อมระบุ

ไม่เกิน 2.5 มม. (3/32 นิ้ว) 
ค. L ≥ 8 มม. (5/16 นิ้ว) ขนาดรอยเชือ่มเล็กกว่าขนาดรอยเชื่อมระบุ

ไม่เกิน 3 มม ( 1/8 นิ้ว) 

หมายเหตุ:  ให้พิจารณารูปที่ ผ2.1 ในภาคผนวก 2 ประกอบการใช้ตาราง 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) เกณฑ์การยอมรับรอยบกพร่องของรอยเช่ือม 

ลําดับ 
ประเภทของ 
รอยบกพร่อง 

คําอธิบายรายละเอียด เกณฑ์การยอมรบั 

6 รอยนูน 
(convexity) 

สําหรับรอยเชือ่มมุม (fillet weld) แบ่งตามความกว้างของขารอยเชื่อม (width of weld 
face: W) 
ก. W ≤ 8 มม. (W ≤ 5/16 นิ้ว) ระยะนูนไม่เกิน 2 มม. (1/16 นิว้) 
ข. 8 < W < 25 มม. (5/16 < W < 1 นิ้ว) ระยะนูนไม่เกิน 3 มม. (1/8 นิ้ว) 
ค. W ≥ 25 มม. (W ≥ 1 นิ้ว) ระยะนูนไม่เกิน 5 มม. (3/16 นิว้) 

7 รอยเกย 
(overlap) 

สําหรับรอยเชือ่มมุมและรอยเชือ่มชนแบบ
บากร่อง 

ไม่อนญุาตให้ม ี

8 หลอมละลายไม่
สมบูรณ์ 
(incomplete 
fusion) 

สําหรับรอยเชือ่มมุม ไม่อนญุาตให้ม ี

9 โลหะเชื่อม
ส่วนเกิน 
(reinforcement) 

โลหะเชื่อมส่วนเกินท้ังกรณีโลหะงานความ
หนาเท่ากันและโลหะงานความหนาต่างกัน 

ความสูงของโลหะเช่ือมส่วนเกินไม่เกิน  
3 มม. (1/8 นิ้ว) 

10 รอยเชือ่มไม่เต็ม 
(underfill) 

รอยเชือ่มไม่เต็มสําหรับการต่อชนแบบ 
บากร่อง 

ไม่อนญุาตให้ม ี

11 ความเรียบของผิว
รอยเชือ่ม (flush 
surface) 

สําหรับรอยเชือ่มแบบต่อชนบากร่อง การขัดผิวรอยเชือ่มให้เรียบเสมอโลหะงานต้องมี
เง่ือนไขดังนี ้
ก. ความหนารอยเชื่อมภายหลังการขัดผิว

และความหนาของโลหะงานภายหลังการ
ขัดผิว 

มีค่าน้อยกว่าความหนาของโลหะงานที่บาง
กว่าไม่เกินร้อยละ 5 และไม่เกิน 1 มม. 
(1/32 นิ้ว) 

ข. ความสูงของโลหะเช่ือมส่วนเกิน 
(reinforcement) 

ไม่เกิน 1 มม. (1/32 นิ้ว) ยกเว้นกรณีเป็น
หน้าสัมผัสหรือรอยตอ่ตอ้งทําผิวรอยเช่ือม
ให้เรียบเสมอกับผิวโลหะงาน 

หมายเหตุ: ให้พิจารณารูปที่ ผ2.1 ในภาคผนวก 2 ประกอบการใช้ตาราง 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) เกณฑ์การยอมรับรอยบกพร่องของรอยเช่ือม 

ลําดับ 
ประเภทของ 
รอยบกพร่อง 

คําอธิบายรายละเอียด เกณฑ์การยอมรบั 

12 การแต่งผิวรอย
เชื่อม (surface 
finishing) 

ในกรณีท่ีกําหนดให้ตอ้งแต่งผิวรอยเชื่อม สามารถดําเนินการด้วยการสกัดผิว 
หรือการเซาะร่อง และตามด้วยการขัดผิว (grinding) ท้ังนีต้้อง มคีวามหยาบของผิวไม่
เกิน 6.3 ไมครอน (0.0063 มิลลิเมตร) และต้องขัดผิวในทิศทางท่ีกําหนดดังนี ้
ก. ขัดผิวในทิศทางขนานกับหน่วยแรง

หลัก (primary stress) 
ความหยาบอยูใ่นช่วง 3.2 ถึง 6.3 ไมครอน 
(0.0032 ถึง 0.0063 มม.) 

ข. ขัดผิวในทิศทางใดก็ได ้  

หมายเหตุ: ให้พิจารณารูปที่ ผ2.1 ในภาคผนวก 2 ประกอบการใช้ตาราง 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบรอยเชื่อมดครงสร้างเหล็กรูปพรรณ 

ด้วยวิธีการตรวจพินิจ  
(ภาคผนวก 1 - มาตรฐานการตรวจสอบ 

รอยเช่ือมโครงเหล็กรูปพรรณด้วยวิธีตรวจพินิจ (มยผ. 1561-51) ใน มยผ. 1561-51 ถึง 1565–51 มาตรฐาน
การตรวจสอบรอยเช่ือมโครงเหล็กรูปพรรณด้วยวิธีการทดสอบแบบไม่ทําลาย) 
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ตัวอย่างรายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย ตามมาตรฐาน AS/NZS 4576:1995 ภาคผนวก G 

การตรวจสอบเข็มขัดและสายรัด – รายการตรวจสอบ 

(สําหรับเป็นขอ้มูล) 

ชิ้นส่วน สภาพ/ปัญหา ท่ีต้องตรวจสอบ 
ตัวสาย ตรวจสอบรอยขาด หรือรอยฉีก 

ความเสียหายจากการเสียดสี โดยเฉพาะส่วนท่ีสัมผัสกับส่วนอืน่ 
การยืดมากเกินไป 
ความเสียหายจากการสัมผัสความร้อน สารกัดกร่อน หรือตัวทําละลาย 
การเส่ือมสภาพตามกาลเวลา การเกิดเชื้อรา หรือการสัมผัสแสงอัลตราไวโอเลต 

ขอเกาะ การบิดเบีย้วของตะขอ 
รอยร้าวหรือรอยพับยู ่
การสึกกร่อนของตัวหมุน หรือสลักยึด 
สลักเคล่ือนท่ีไดอ้ิสระตลอดช่วง 
การหัก สูญเสียประสิทธิภาพ และอยู่ผิดตําแหนง่ของสปริงสลักเกลียว (เปรียบเทียบ
กับขอเกาะใหม่) 
ไม่มีส่ิงสกปรกและส่ิงขัดขวาง เช่น สนิม 

ห่วงรูปตัวด ี(D-ring) ขาส่วนตรงของตัวดีไม่ห่างมากเกินไป 
รอยร้าวโดยเฉพาะท่ีจุดตัดของส่วนตรงกับส่วนโค้ง 
การบิดตัวหรอืความเสียหายทางกายภาพของห่วง 
พ้ืนท่ีหน้าตดัหายไปมากเนือ่งจากการสึกหรอ 

ตัวล็อค และตัวปรับระยะ การบิดตัวหรอืความเสียหายทางกายภาพ 
เกิดรอยร้าวและการยู่ 
การโก่งงอของเดือย 

รอยเยบ็ การเสียหาย ขาด หรือสึกหรอของด้ายเยบ็ ความเสียหายหรือสูญเสียประสิทธิภาพของ
ด้ายเย็บจากการสัมผัสความร้อน สารกัดกร่อน ตวัทําละลาย หรือเชื้อรา 

เชือก รอยตัด/รอยขาด 
การเสียดสี การหลุดรุ่ย 
การยืด 
ความเสียหายจากการสัมผัสความร้อน สารกัดกร่อน ตวัทําละลาย หรืออื่นๆ 

โซ ่ ความเสียหายทางกายภาพ 
ความปลอดภัยของการเช่ือมตอ่กับตะขอ แหวน หรืออุปกรณ์อื่นท่ีมีลักษณะ 
ใกล้เคียงกัน 
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ตัวอย่างรายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย ตามมาตรฐาน AS/NZS 4576:1995 ภาคผนวก H 

ใบบันทึกการตรวจสอบ สมอยึดแบบล็อคด้วยตัวเอง – รายการตรวจสอบ 

(สําหรับเป็นขอ้มูล) 

ชิ้นส่วน สภาพ/ความเสียหาย ท่ีต้องตรวจสอบ 
เชือก (สมอยดึชนิด fully extend 
rewind drum) 

รอยตัด/รอยขาด 
การเสียดสี การหลุดรุ่ย 
การยืด 
ความเสียหายจากการสัมผัสความร้อน สารกัดกร่อน หรือตัวทําละลาย 
เต็มไปด้วยส่ิงสกปรกหรือสารหล่อล่ืน 
สําหรับสมอยดึแบบมว้นกลับได้ (rewind anchorage) ให้ทําการคลายเชือกออก
ให้สุดแล้วดึงแรงๆ เพ่ือตรวจสอบว่าปลายเชือกยึดเข้ากับแกนสมอยดึอย่างแน่น
หนา 

สมอยดึ (anchorage body) ห่วงยึด (mounting ring) 
ความเสียหายทางกายภาพหรือการสึกกร่อน โดยเฉพาะท่ีจุดหมนุตัวล็อค 
รอยร้าว โดยเฉพาะท่ีมุมต่างๆ 
ความปลอดภัยของตัวยดึ 
ตัวสมอยึด (anchorage body proper) 
ความเสียหายทางกายภาพเช่นรอยบบุขนาดใหญ่ชัดเจน การบดิเสียรปู การเกิด
สนิม 
ตรวจสอบวัสดุตา่งๆ ท่ีอยู่ในตวัสมอยดึ ท่ีไม่เก่ียวข้อง เช่น เม็ดหิน ให้ลึกเข้าไป
ในตัวสมอยึดท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้โดยไมต่้องมีการถอดประกอบสมอยึด 
ตรวจสอบสลักเกลียว แป้นเกลียว หรืออปุกรณ์ยึดอืน่ๆ จะต้องไม่หลวม หรือหาย 
(ตรวจสอบเฉพาะภายนอก) 
ตรวจสอบตําแหน่งของปุ่มระบุแรงอัดของคลัช (clutch compression 
indicator button) (สําหรับแบบแกนหมุนกลับและลวดสลิง) 

กลไกการล็อคและตัวควบคุมเชอืก 
(locking mechanism and rope 
guides) 

ตรวจสอบตัวควบคุมเชอืก (rope guide) ในส่วนท่ีสามารถมองเห็นได ้โดยต้อง
ไม่มีการสึกหรอ รอยเป็นรอ่งและมีสันท่ีเกิดจากการขูดขีด 
ตรวจสอบว่าระบบกลไกการล็อคสามารถล็อคและล็อคค้างไว้ได้เมื่อมีการกระตกุ
หรือดึงเชอืกอยา่งรวดเร็ว 
ตรวจสอบว่าเชือกสามารถร้อยทะลุผ่านสมอยึดโดยท่ีไมต่ิดขัดใดใด และกรณี 
rewind drum anchorage ตัวเชือกสามารถหมุนกลับได้สมบรูณ์โดยไม่มีการ
สูญเสียแรงดึง 

อุปกรณ์อืน่ๆ ตรวจสอบสภาพและกลไกการล็อกของทุกๆ ขอเกาะแบบ snap hook หรือ link 
ท่ีเก่ียวข้อง 
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ตัวอย่างตารางบันทึกการตรวจสอบรอกยกของตามมาตรฐาน AS/NZS 4576:1995 ภาคผนวก K 

ใบบันทึกและรายการตรวจสอบ 

(สําหรับเป็นขอ้มูล) 

ใบบันทึกสําหรับรอกยกของสําหรับนั่งร้านและอุปกรณ์ป้องกัน 

ใบบันทึกรายการตรวจสอบ รอกสําหรับน่ังร้าน*/อุปกรณ์ป้องกัน* 
หมายเลขเคร่ือง....................................ผู้ผลิต.............................................................รุ่น.................................... 

*ให้ขีดฆ่ารายการที่ไม่เกี่ยวข้องออก 
วันที่ ชิ้นส่วนที่ซ่อมหรือเปล่ียนทดแทน น้ําหนัก (กก.) ผ่านการทดสอบ 

(ใช่/ไม่ใช่) 
ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อผู้ตรวจสอบ 

ค่าที่ทดสอบ ค่าที่ระบุ 
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ใบบันทึกสําหรับเครื่องจํากัดน้ําหนัก (Load limiting device) 

ใบบันทึกรายการตรวจสอบสําหรับเคร่ืองจํากัดนํ้าหนัก (Load limiting device) 
หมายเลขเคร่ือง....................................ผู้ผลิต.............................................................รุ่น.................................... 

วันที่ ชิ้นส่วนที่ซ่อม 
หรือเปล่ียนทดแทน 

ความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าที่ใช้

ทดสอบ 

น้ําหนัก (กก.) ผ่านการ
ทดสอบ 

(ใช่/ไม่ใช่) 

ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อผู้
ตรวจสอบ ค่าที่กําหนด ค่าจากการ

ทดสอบ 
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ใบบันทึกสําหรับเชือก (Wire rope) 

ใบบันทึกสําหรบัเชือก (Wire rope) 
หมายเลขประจําตัวเชือก.......................  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเชือก................มม.  ความยาวเร่ิมต้น..........................เมตร. 
 
สําหรับใช้งานร่วมกับ รอกสําหรับนั่งร้าน*/อุปกรณ์ป้องกัน* 
*ให้ขีดฆ่ารายการที่ไม่เกี่ยวข้องออก 
หมายเลขเคร่ือง................................................ผู้ผลติ.............................................................รุ่น........................................... 

วันที่ สถานท่ี สภาพของเชือก ความยาวที่ 
ถูกตัดออก (ม.) 

ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อผู้ตรวจสอบ 
ในสนาม ในโรงงาน 
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