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กรมโยธาธิการและผังเมือง หวังเปนอยางยิ่งวาการนํามาตรฐานฉบับ นี้ไ ปใชในทางปฏิบัติจะทํ าให
การออกแบบและกอ สรา งอาคารเหล็ก โครงสรา งรูป พรรณมีค วามมั่ น คงแข็ ง แรง ซึ่ ง จะช ว ยให เ กิ ด
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มาตรฐานฉบับนี้ไดแบงเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่นํามาใชในงานอาคารออกเปน 2 ประเภท ไดแก
เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปรอนและทอเหล็กกลา ซึ่งมีรายละเอียดขอกําหนดคุณสมบัติทางกล เกณฑความคลาดเคลื่อน
ของหนา ตั ด และวิธีก ารรั บ รองคุ ณ สมบัติ ร ะบุไ ว ใ นบทที่ 3 และมาตรฐานฉบับ นี้ ยั ง รวมถึ ง ข อ กํา หนด
คุณลักษณะเฉพาะของสลักเกลียวและลวดเชื่อมสําหรับงานโครงสรางอาคาร ซึ่งมีรายละเอียดขอกําหนดระบุใน
บทที่ 4 และบทที่ 5 ตามลําดับ รวมทั้งขอกําหนดในการเตรียมและการประกอบชิ้นงาน การติดตั้ง และการควบคุม
คุณภาพสําหรับงานกอสรางอาคารดวยเหล็กโครงสรางรูปพรรณ ซึ่งมีรายละเอียดระบุไวในบทที่ 6
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กํากับดูแลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิที่กรมโยธาธิการและผังเมืองแต ง ตั ้ง ประกอบด ว ย
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บทที่ 1
ทั่วไป
1.1 วัตถุประสงค
มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสรางรูปพรรณสําหรับงานโครงสรางอาคารฉบับนี้ใหขอกําหนด
คุ ณ สมบัติท างกลของวั สดุ ข อกํ า หนดการประกอบ การติ ดตั้ง และการควบคุม คุณ ภาพงานอาคารเหล็ ก
ที่ กอ สรา งดว ยโครงสรางรู ปพรรณ เพื่อให การกอ สร างอาคารดังกลาวมีการปฏิบัติอยางถูก ตองเหมาะสม
ตามหลักวิชาการ
1.2 ขอบขาย
มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสรางรูปพรรณสําหรับงานโครงสรางอาคารฉบับนี้ ครอบคลุม
ขอกําหนดวัสดุเหล็กโครงสรางรูปพรรณ (structural steel shapes) บางชนิด ซึ่งไมรวมถึงหนาตัดประกอบ
(built - up section) โดยมาตรฐานฉบับนี้แบงเหล็กที่ใชในงานโครงสรางอาคารออกเปน 3 ชนิด คือ
(1) เหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอนสําหรับงานอาคาร โดยมีหนาตัดเปนรูปลักษณะตาง ๆ ไดแก เหล็กรูป
ตั ว เอช (H - section) เหล็ ก รู ป ตั ด ไอ (I - section) เหล็ ก ฉาก (angle) เหล็ ก รู ป รางน้ํ า (channel)
เหล็กรูปตัวที (T - section)
(2) ทอเหล็กกลาสําหรับงานโครงสราง โดยมีหนาตัดกลม หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผา
(3) เหล็กแผนสําหรับงานโครงสราง
สว นเหล็กโครงสรางรูปพรรณชนิดอื่นและหนา ตัดประกอบใหเ ปน ไปตามมาตรฐาน AISC - 360 หรื อ
มาตรฐานอื่นที่คณะกรรมการควบคุมอาคารใหการรับรอง
คุณลักษณะเฉพาะของเหล็กรูปพรรณสําหรับงานโครงสรางอาคารในมาตรฐานฉบับนี้มีขอกําหนดอยู
2 ดา น คื อ ด า นสมบั ติ ทางกล และด า นเกณฑ ค วามคลาดเคลื่ อ นของมิ ติ โดยมาตรฐานไดใ ห ข อ กํ า หนด
การชักตัวอยางสําหรับการทดสอบสมบัติทางกลและเกณฑความคลาดเคลื่อนของเหล็กโครงสรางรูปพรรณ
นอกจากนี้ มาตรฐานฯ ยัง ครอบคลุมขอกําหนดวัสดุร อยตอ ไดแก สลักเกลียว และลวดเชื่อ ม ขอกําหนด
ในการเตรียม การประกอบชิ้นงาน การติดตั้ง และการควบคุมคุณภาพงานอาคารเหล็กโครงสรางรูปพรรณ
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บทที่ 2
นิยาม และสัญลักษณ
2.1 นิยาม
“สลักเกลียว” หมายความวา เหล็กตันรูปทรงกระบอก ปลายหนึ่งมีหัวเปนรูปตาง ๆ อีกปลายหนึ่งเปนเกลียว
ใชรอยผานตลอดรูกลวงของชิ้นสวนที่ตองการจะยึดใหติดกัน โดยมีแปนเกลียวขันเขาทางปลายที่เปนเกลียว
“สลักเกลียวสองขาง” หมายความวา เหล็กตันรูปทรงกระบอกมีเกลียวทั้งสองปลาย ใชสําหรับยึดชิ้นสว น
ใหติดกัน
“หมุดเกลียว” หมายความวา เหล็กตันรูปทรงกระบอก ปลายหนึ่งมีหัวเปนรูปตาง ๆ อีกปลายหนึ่งเปนเกลียว
ใชสําหรับยึดชิ้นสวนใหติดกันโดยไมตองใชแปนเกลียว
“เหล็ ก โครงสร า งรู ป พรรณ” หมายความว า เหล็ ก ที่ ผ ลิ ต ออกมามีห น า ตั ด เป น รู ป ลัก ษณะต า ง ๆ ใชใ น
งานโครงสราง
2.2 สัญลักษณ
db
Tm
t
W

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เสนผานศูนยกลางระบุของสลักเกลียว (มิลลิเมตร)
แรงดึงต่ําสุดสําหรับสลักเกลียวแบบใสแรงดึงกอน (กิโลนิวตัน)
ความหนาชิ้นสวน (มิลลิเมตร)
ความกวางของผิวรอยเชื่อม (มิลลิเมตร)

2.3 มาตรฐานอางถึง
มาตรฐานที่ใชอางถึงประกอบดวย
(1) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, “เหล็กโครงสรางรูปพรรณกลวง (มอก. 107)”, 2533.
(2) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, “เหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน (มอก. 1227)”, 2558.
(3) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, “เหล็กกลาคารบอนรีดรอนแผนมวน แผนแถบ แผนหนา
และแผนบางสําหรับงานโครงสรางทั่วไป (มอก. 1479)”, 2541.
(4) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, “สมบัติทางกลของสลักเกลียว หมุดเกลียวและสลักเกลียว
สองขาง (มอก. 171)”, 2530.
(5) สํา นัก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณฑอุ ต สาหกรรม, “การทดสอบเหล็ กและเหล็ ก กลา เลม 1 การทดสอบ
ความแข็งวิกเกอรสําหรับเหล็กกลา เลม 2 การทดสอบความแข็งบริเนลลสําหรับเหล็กกลาและเหล็กหลอ
เลม 3 การทดสอบความแข็งรอกเวลลสําหรับเหล็กกลาสเกล B และ C (มอก. 244)”, 2520.
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(6) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, “ลวดเชื่อมไฟฟามีสารพอกหุมใชเชื่อม เหล็กกลาไมเจือและ
เกรนละเอียด ดวยการเชื่อมอารกโลหะดวยมือ (มอก. 49)”, 2556.
(7) American Society for Testing and Materials ( ASTM) , “ Standard Specification for Structural
Bolts, Steel, Heat Treated 830 MPa Minimum Tensile Strength (Metric) (A325M - 09)”, 2009.
(8) American Society for Testing and Materials ( ASTM) , “ Standard Specification for HighStrength Steel Bolts, Classes 10.9 and 10.9.3, for Structural Steel Joints (Metric) (A490M 08)”, 2008.
(9) American Society for Testing and Materials (ASTM), “Standard Specification for
Compressible – Washer - Type Direct Tension Indicators for Use with Structural Fasteners
(F959 - 09)”, 2009.
(10) American Society for Testing and Materials (ASTM), “Standard Specification for “Twist Off”
Type Tension Control Structural Bolt/Nut/Washer Assemblies, Steel, Heat Treated, 120/105
ksi Minimum Tensile Strength (F1852 - 08)”, 2008.
(11) American Society for Testing and Materials (ASTM), “Standard Specification for “Twist Off”
Type Tension Control Structural Bolt/Nut/Washer Assemblies, Steel, Heat Treated, 150 ksi
Minimum Tensile Strength (F2280 - 08)”, 2008.
(12) American Welding Society ( AWS) , “ Structural Welding Code – Steel ( ANSI/ AWS D1. 1) ” ,
2010.
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บทที่ 3
ขอกําหนดของเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน วัสดุทอเหล็กกลา และเหล็กแผนสําหรับงานโครงสราง
3.1 ขอกําหนดของเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน
3.1.1 คุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน
เหล็ ก โครงสร า งรู ป พรรณรี ดรอ นที่ เ ป น ไปตาม มอก.1227 - 2558 ต อ งมีส มบั ติท างกล
ประกอบด ว ยความต า นแรงดึ ง ที่ จุ ด คราก ความต า นแรงดึ ง ประลั ย และความยื ด ต่ํ า สุ ด
ใหเปนไปตามตารางที่ 1 โดยการทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก.1227 – 2558
ตารางที่ 1 สมบัติทางกลของเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน
(ขอ 3.1.1)
ชั้น
คุณภาพ

ความตานแรงดึงที่จุดคราก
ต่ําสุด (เมกะปาสคาล)

ความยืดต่ําสุด (รอยละ)
ความตานแรง
ดึงประลัย
ความหนา ความหนา ความหนา
(เมกะปาสคาล) ไมเกิน 5 5 ถึง 16 เกิน 16
มิลลิเมตร มิลลิเมตร มิลลิเมตร
400 - 510
23
18
22

SM 400

ความหนาไม
เกิน 16
มิลลิเมตร
245

ความหนา
เกิน 16
มิลลิเมตร
235

SM 490

325

315

490 - 610

22

17

21

SM 520

365

355

520 - 640

19

15

19

SM 570

460

450

570 - 720

19

19

26

SS 400

245

235

400 - 510

21

17

21

SS 490

285

275

490 - 610

19

15

19

SS 540

400

390

540 ต่ําสุด

16

13

17

เกณฑความคลาดเคลื่อนของมวลตอเมตรใหเปนไปตามตารางที่ 2 เกณฑความคลาดเคลื่อนข
องขนาด ความหนา ความยาว ความไดฉ าก ความโก ง และระยะเยื้องศูนยสํ า หรับ เหล็ กฉาก
เหล็ ก รู ป รางน้ํ า เหล็ ก รู ป ตั ว ไอ และเหล็ ก รู ป ตั ว ที ใ ห เ ป น ไปตามตารางที่ 3 และเกณฑ
ความคลาดเคลื่ อ นของขนาด ความหนา ความยาว ความได ฉ าก ความโก ง ระยะเยื้ อ งศู น ย
ความเวาของลําตัว และความไดฉากของปลายตัดสําหรับเหล็กรูปตัวเอชใหเปนไปตามตารางที่ 4
โดยการทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก.1227 - 2558
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ตารางที่ 2 เกณฑความคลาดเคลื่อนของมวลตอเมตรของเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน
(ขอ 3.1.1)
ความหนา (มิลลิเมตร)
นอยกวา 10
10 และมากกวา

เกณฑความคลาดเคลื่อน (รอยละ)
± 5.0
± 4.0

3.1.2 การเก็บตัวอยางทดสอบของเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน
การเก็บตัวอยาง การทดสอบคุณ สมบัติทางกล และการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของ
หน าตั ด เหล็ ก โ ครงสร า งรู ป พรร ณรี ด ร อนให เป นไป ตามข อ กํ า หนดข องผู อ อก แบ บ
โดยเหล็ ก โครงสร า งรู ป พรรณรี ด ร อ นที่ มี คุ ณ สมบั ติ ท างกลหรื อ ขนาดหน า ตั ด ไม เ ป น ไปตาม
มอก.1227 - 2558 ใหทดสอบคุณสมบัติทางกลและความคลาดเคลื่อนโดยสถาบันที่เชื่อถือได
ตามขอกําหนดของผูออกแบบ คุณสมบัติทางกลที่ทดสอบไดตองไมนอยกวาความตานทานแรงดึง
ที่จุดคราก ความตานทานแรงดึงประลัย และความยืดต่ําสุดตามที่ผูออกแบบกําหนด

มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ใชในโครงสรางอาคาร
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ตารางที่ 3 เกณฑความคลาดเคลื่อน สําหรับเหล็กฉาก เหล็กรูปรางน้ํา เหล็กรูปตัวไอ และเหล็กรูปตัวที
(ขอ 3.1.1)
รายการตรวจสอบ
นอยกวา 50 มม.
50 ถึงนอยกวา 100 มม.
A หรือ B
100 ถึงนอยกวา 200 มม.
200 และมากกวา มม.
นอยกวา 100 มม.
100 ถึงนอยกวา 200 มม.
H
200 ถึงนอยกวา 400 มม.
400 มม.และมากกวา
นอยกวา 6.3 มม.
H ไมเกิน 6.3 ถึงนอยกวา 10มม.
130 มม. 10 ถึงนอยกวา 16 มม.
16 มม.และมากกวา
ความหนา (t หรือ
นอยกวา 6.3 มม.
t1, t2)
6.3 ถึงนอยกวา 10 มม.
H เกิน
10 ถึงนอยกวา 16 มม.
130 มม.
16 ถึงนอยกวา 25 มม.
25 มม.และมากกวา
ไมเกิน 7 ม.

เกณฑความคลาดเคลื่อน
± 1.5 มม.
± 2.0 มม.
± 3.0 มม.
± 4.0 มม.
± 1.5 มม.
± 2.0 มม.
± 3.0 มม.
± 4.0 มม.
± 0.6 มม.
± 0.7 มม.
± 0.8 มม.
± 1.0 มม.
± 0.7 มม.
± 0.8 มม.
± 1.0 มม.
± 1.2 มม.
± 1.5 มม.
+ 40 / -0 มม.

เกิน 7 ม.

สวนเกิน 40 มม. บวก 5 มม.
ทุก ๆ ความยาว 1 ม. ที่มากกวา
7 ม., สวนขาด ไมมี

เหล็กรูปตัวไอ

ไมเกินรอยละ 2.0 ของมิติ B

เหล็กฉาก และเหล็กรูปรางน้ํา

ไมเกินรอยละ 2.5 ของมิติ B

ความโกง (bend)

เหล็กรูปตัวไอ และตัวที
เหล็กฉาก และเหล็กรูปรางน้ํา

ไมเกินรอยละ 0.20 ของความยาว
ไมเกินรอยละ 0.30 ของความยาว

ระยะเยื้องศูนย
(eccentricity) (S)

เหล็กรูปตัวที

± 3.0 มม.

ความยาวตอทอน

ความไดฉาก
(squareness) (T)

มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ใชในโครงสรางอาคาร
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หนาที่ 7

ตารางที่ 4 เกณฑความคลาดเคลื่อน สําหรับเหล็กรูปตัวเอช
(ขอ 3.1.1)
รายการตรวจสอบ
H

B

ความหนา (t1,t2)

ความยาว

นอยกวา 380 มม.
380 ถึงนอยกวา 580 มม.
580 มม.และมากกวา
นอยกวา 95 มม.
95 ถึงนอยกวา 190 มม.
190 มม.และมากกวา
นอยกวา 16 มม.
t1
16 ถึงนอยกวา 25 มม.
25 ถึงนอยกวา 40 มม.
นอยกวา 16 มม.
t2
16 ถึงนอยกวา 25 มม.
25 ถึงนอยกวา 40 มม.
ไมเกิน 7 ม.
เกิน 7 ม.
H ไมเกิน 300 มม.

ความไดฉาก (T)
H เกิน 300 มม.

ความเวาของลําตัว
(concavity of
web) (W)
ความไดฉากของ
ปลายตัด
(squareness of
cut end) (e)

สวนเกิน 40 มม. บวก 5 มม. ทุก ๆ ความยาว
1 ม.ที่มากกวา 7 ม., สวนขาด ไมมี
B ไมเกิน 150 มม. ไมเกิน 1.5 มม.
B เกิน 150 มม.

ไมเกินรอยละ 1.0 ของมิติ B

B ไมเกิน 125 มม.

ไมเกิน 1.5 มม.

B เกิน 125 มม.

ไมเกินรอยละ 1.2 ของมิติ B

H ไมเกิน 300 มม.และ B ไมเกิน 200 มม.

ไมเกินรอยละ 0.15 ของความยาว
ไมเกินรอยละ 0.10 ของความยาว
± 2.5 มม.

H เกิน 300 มม.หรือ B เกิน 200 มม.

± 3.5 มม.

H

นอยกวา 400 มม.

2.0 มม.

400 ถึงนอยกวา 600 มม.

2.5 มม.

600 มม.และมากกวา
H ไมเกิน 187.5 มม.
B ไมเกิน 187.5 มม.
H เกิน 187.5 มม.
B เกิน 187.5 มม.

หมายเหตุ

± 2.0 มม.
± 3.0 มม.
± 4.0 มม.
± 2.0 มม.
± 2.5 มม.
± 3.0 มม.
± 0.7 มม.
± 1.0 มม.
± 1.5 มม.
± 1.0 มม.
± 1.5 มม.
± 1.7 มม.
+40 / -0 มม.

H ไมเกิน 300 มม.
H เกิน 300 มม.

ความโกง
ระยะเยื้องศูนย (S)

เกณฑความคลาดเคลื่อน

3.0 มม.
ไมเกิน 3.0 มม.
ไมเกิน 3.0 มม.
ไมเกินรอยละ 1.6 ของมิติ H
ไมเกินรอยละ 1.6 ของมิติ B

มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ใชในโครงสรางอาคาร
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3.2 ขอกําหนดวัสดุทอเหล็กกลาสําหรับงานโครงสราง
3.2.1 คุณลักษณะเฉพาะของทอเหล็กกลาสําหรับงานโครงสราง
ทอเหล็กกลาสําหรับงานโครงสรางที่เปนไปตาม มอก.107 - 2533 ตองมีคุณสมบัติทางกล
เปนไปตามขอกําหนดในหัวขอนี้
ทอเหล็กกลาแบบกลมในมาตรฐานฉบับนี้ แบงเปน 5 ชั้นคุณภาพตามคุณสมบัติทางกล ไดแก
STK 290 STK 400 STK 490 STK 500 แ ละ STK 540 โ ดย มี ค าค วา ม ต า นแ รง ดึ ง ป ร ะลั ย
ความตานแรงดึงที่จุดคราก และความยืดต่ําสุด ตามตารางที่ 5
ทอเหล็กกลาแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและแบบสี่เหลี่ยมผืนผาในมาตรฐานฉบับนี้ แบงเปน 3 ชั้น
คุณภาพตามคุณสมบัติทางกล ไดแก STKR 290 STKR 400 STKR 490 โดยมีคาความตานแรงดึง
ความตานแรงดึงที่จุดคราก และความยืดต่ําสุด ตามตารางที่ 6
ตารางที่ 5 สมบัติทางกลของทอแบบกลม
(ขอ 3.2.1)
ตามชั้นคุณภาพ

สมบัติทางกล
ความตานแรงดึงประลัย (เมกะปาสคาล) ไมนอยกวา
ความตานแรงดึงที่จุดคราก (เมกะปาสคาล) ไมนอยกวา
ความยืดต่ําสุด (%) ไมนอยกวา

STK 290 STK 400 STK 490 STK 500 STK 540
540
290
400
490
500
25

235
18

315
18

355
10

390
16

ตารางที่ 6 สมบัติทางกลของทอแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส และแบบสี่เหลี่ยมผืนผา
(ขอ 3.2.1)
ตามชั้นคุณภาพ

สมบัติทางกล
ความตานแรงดึงประลัย (เมกะปาสคาล) ไมนอยกวา
ความตานแรงดึงที่จุดคราก (เมกะปาสคาล) ไมนอยกวา
ความยืดต่ําสุด (%) ไมนอยกวา

STKR 290
290
30

STKR 400
400
245
23

STKR 490
490
325
23

เกณฑ ความคลาดเคลื่ อ นของมิ ติ ไดแ ก เส น ผ า นศู น ย ก ลางภายนอก ความหนาผนั ง ท อ
มวลตอเมตร ความยาว และความตรง สําหรับทอแบบกลมใหเปนไปตามตารางที่ 7 และเกณฑ
มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ใชในโครงสรางอาคาร
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ความคลาดเลื่อ นของมิติ ไดแก เสนผานศูนยก ลางภายนอก ความหนาผนังทอ มวลตอ เมตร
ความยาว และความตรง สําหรับทอแบบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส และแบบสี่เหลี่ยมผืนผา ใหเปนไปตาม
ตารางที่ 8 โดยการทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 107 - 2533
3.2.2 การเก็บตัวอยางทดสอบของทอเหล็กกลาสําหรับงานโครงสราง
การเก็บตัวอยาง การทดสอบคุณสมบัติทางกล และการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของมิติ
ทอเหล็กกลาสําหรับงานโครงสรางใหเปนไปตามขอกําหนดของผูออกแบบ โดยทอเหล็กกลาที่มี
คุณสมบัติทางกลหรือขนาดหนาตัดไมเปนไปตาม มอก.107 - 2533 ใหทดสอบคุณสมบัติทางกล
และความคลาดเคลื่อนโดยสถาบันที่เชื่อถือไดตามขอกําหนดของผูออกแบบ คุณสมบัติทางกลที่
ทดสอบไดตองไมนอยกวาความตานทานแรงดึงที่จุดคราก ความตานทานแรงดึงประลัย และความ
ยืดต่ําสุดตามที่ผูออกแบบกําหนด
ตารางที่ 7 เกณฑความคลาดเคลื่อนของมิติสําหรับทอแบบกลม
(ขอ 3.2.1)
เสนผานศูนยกลาง
ภายนอก (D)

มิติ
< 50 มม.
≥ 50 มม.
< 4 มม.

ความหนาผนัง
ทอ (t)

4 มม. ≤ t <12 มม.
≥12 มม.

มวลตอเมตร
ความยาว
ความตรง

เกณฑความคลาดเคลื่อน
± 0.5 มม.
± 1%
+ 0.6 มม.
- 0.5 มม.
+ 15%
- 12.5%
+ 15%
- 1.5 มม.
± 10%
+ ไมกําหนด
0
+ 0.3% ของความยาว

มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ใชในโครงสรางอาคาร
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หนาที่ 10

ตารางที่ 8 เกณฑความคลาดเคลื่อนของมิติสําหรับทอแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส และแบบสี่เหลี่ยมผืนผา
(ขอ 3.2.1)
มิติ
ขนาด
ความหนาผนัง
ทอ (t)
มวลตอเมตร
ความยาว
ความตรง
ความไดฉากของดานประชิด
ความโคงหรือความเวาของสวน
ราบ
สวนโคงของมุม (S)

≤ 100 มม.
> 100 มม.
< 3 มม.
≥ 3 มม.

≤ 100 มม.
> 100 มม.

เกณฑความคลาดเคลื่อน
± 1.5 มม.
± 1.5%
± 0.3 มม.
± 10%
± 10%
+ ไมกําหนด
0± 0.3% ของความยาว
90o ± 1.5o
ไมเกิน 0.5 มม.
ไมเกิน 0.5% ของขนาด
ไมเกิน 3t

หมายเหตุ

3.3 ขอกําหนดเหล็กแผน
3.3.1 คุณลักษณะเฉพาะของเหล็กแผนสําหรับงานโครงสราง
เหล็ก แผนสําหรับงานโครงสรางที่เ ปนไปตาม มอก.1499 - 2541 ตองมีคุณสมบัติทางกล
เปนไปตามขอกําหนดในหัวขอนี้
เหล็กแผนสําหรับงานโครงสรางในมาตรฐานฉบับนี้ แบงเปน 11 ชั้นคุณภาพตามคุณสมบัติ
ทางกล ได แ ก SM 400 A, SM 400 B, SM 400C, SM 490 A, SM 490B, SM 490 C, SM 490
YA, SM 490 YB, SM 520 B, SM 520 C แ ละ SM570 โ ด ย มี ค า ค ว า ม ต า น ทา น แ ร ง ดึ ง
ความตานทานแรงดึงที่จุดคราก และความยืดต่ําสุด ตามตารางที่ 9

มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ใชในโครงสรางอาคาร
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ตารางที่ 9 สมบัติทางกลของแหล็กแผน
(ขอ 3.3.1)
ชั้นคุณภาพ

SM 400 A
SM 400 B
SM 400 C

ความตานทานแรงดึงที่จุดครากต่ําสุด (เมกะปาสคาล)
ความหนาของเหล็กแผน
มากกวา
มากกวา
มากกวา
ไมเกิน
16 มม.
40 มม
75 มม. ถึง
16 มม.
ถึง 40 มม.
ถึง 75 มม.
100 มม.

ความตานทาน
แรงดึง
(เมกะปาสคาล)

245

235

215

215

400 ถึง 510

325

315

295

295

490 ถึง 610

SM 490 YA
SM 490 YB

365

355

335

325

490 ถึง 610

SM 520 B
SM 520 C

365

355

335

325

520 ถึง 640

SM 570

460

450

430

420

570 ถึง 720

SM 490 A
SM 490 B
SM 490 C

ความหนาของเหล็ก
แผน (มม.)

ความยืด
ต่ําสุด
(รอยละ)

ไมเกิน 5
มากกวา 5 ถึง 16
มากกวา 16 ถึง 50
มากกวา 40
ไมเกิน 5
มากกวา 5 ถึง 16
มากกวา 16 ถึง 50
มากกวา 40
ไมเกิน 5
มากกวา 5 ถึง 16
มากกวา 16 ถึง 50
มากกวา 40
ไมเกิน 5
มากกวา 5 ถึง 16
มากกวา 16 ถึง 50
มากกวา 40
ไมเกิน 16
มากกวา 16
มากกวา 20

23
18
22
24
22
17
21
23
19
15
19
21
19
15
19
21
19
26
20

เกณฑความคลาดเคลื่อนของมิติ ไดแก ความหนา ความกวาง ความยาว ขอบโคงที่ดานเวา
และความราบ ให เ ป น ไปตามตารางที่ 10 ถึ ง 14 โดยการทดสอบให ป ฏิ บั ติ ต าม มอก.
1499 – 2541

มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ใชในโครงสรางอาคาร
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ตารางที่ 10 เกณฑความคลาดเคลื่อนของความหนา
(ขอ 3.3.1)
เกณฑความคลาดเคลื่อน (มิลลิเมตร)
ความหนา (มิลลิเมตร)

ความกวาง
นอยกวา
1600
มิลลิเมตร

ความกวาง
ความกวาง
ความกวาง
ความกวาง
1600 มิลลิเมตร 2000 มิลลิเมตร 2500 มิลลิเมตร 3150 มิลลิเมตร
ถึงนอยกวา
ถึงนอยกวา
ถึงนอยกวา
ถึง 4000
2000 มิลลิเมตร 2500 มิลลิเมตร 3150 มิลลิเมตร
มิลลิเมตร

นอยกวา 1.25

 0.16

-

-

-

-

1.25 ถึงนอยกวา 1.60

 0.18

-

-

-

-

1.60 ถึงนอยกวา 2.00

 0.19

 0.23

-

-

-

2.00 ถึงนอยกวา 2.50

 0.20

 0.25

-

-

-

2.50 ถึงนอยกวา 3.15

 0.22

 0.29

 0.29

3.15 ถึงนอยกวา 4.00

 0.24

 0.34

 0.34

-

-

4.00 ถึงนอยกวา 5.00

 0.45

 0.55

 0.55

 0.65

-

5.00 ถึงนอยกวา 6.30

 0.50

 0.60

 0.60

 0.75

 0.75

6.30 ถึงนอยกวา 16.00

 0.55

 0.65

 0.65

 0.80

 0.80

16.00 ถึงนอยกวา 25.00

 0.65

 0.75

 0.75

 0.95

 0.95

25.00 ถึงนอยกวา 40.00

 0.70

 0.80

 0.80

 1.00

 1.00

40.00 ถึงนอยกวา 63.00

 0.80

 0.95

 0.95

 1.10

 1.10

63.00 ถึง 100.00

 0.90

 1.10

 1.10

 1.30

 1.30
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ตารางที่ 11 เกณฑความคลาดเคลื่อนของความกวาง
(ขอ 3.3.1)

ความกวาง (มิลลิเมตร)

ความหนา (มิลลิเมตร)

นอยกวา 3.15

นอยกวา 160

เกณฑความคลาดเคลื่อน (มิลลิเมตร)
ขอบรีด
ขอบตัด
เหล็กแผนหนา เหล็กแผนมวนและ
และ
เหล็กแผนตัดจาก
ตัดปกติ
ตัดแตงซ้ํา
แผนบาง
แผนมวน
+5
+2
0
0
+3
0
+4
0
-

นอยกวา 3.15

+10
0
+10
0
+5
0

+2
0

 0.40

3.15 ถึงนอยกวา 6.00

+5
0

+3
0

 0.50

+4
0
-

นอยกวา 3.15

+10
0
+15
0
+5
0

+2
0

 0.50

3.15 ถึงนอยกวา 6.00

+5
0

+3
0

 0.50

+10
0
+15
0

+4
0
-

นอยกวา 3.15

+10
0

+3
0

 0.50

3.15 ถึงนอยกวา 6.00

+10
0

+3
0

 0.50

+10
0
+15
0

+5
0

-

-

20.00 ขึ้นไป

-

-

6.00 ถึงนอยกวา 20.00
20.00 ขึ้นไป

250 ถึงนอยกวา 400

6.00 ถึงนอยกวา 20.00

+ไมระบุ
0

-

20.00 ขึ้นไป

400 ถึงนอยกวา 630

 0.30

+5
0

3.15 ถึงนอยกวา 6.00
6.00 ถึงนอยกวา 20.00

160 ถึงนอยกวา 250

ตัดซอย

6.00 ถึงนอยกวา 20.00

+ไมระบุ
0

20.00 ขึ้นไป
มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ใชในโครงสรางอาคาร

+20
0

 0.50

-

-

-

หนาที่ 14

ตารางที่ 11 เกณฑความคลาดเคลื่อนของความกวาง (ตอ)
(ขอ 3.3.1)
ความกวาง (มิลลิเมตร)

ความหนา (มิลลิเมตร)

นอยกวา 3.15
3.15 ถึงนอยกวา 6.00
630 ถึงนอยกวา 1,000
6.00 ถึงนอยกวา 20.00
20.00 ขึ้นไป
นอยกวา 3.15
3.15 ถึงนอยกวา 6.00
1,000 ถึงนอยกวา 1,250
6.00 ถึงนอยกวา 20.00
20.00 ขึ้นไป
นอยกวา 3.15
3.15 ถึงนอยกวา 6.00
1,250 ถึงนอยกวา 1,600
6.00 ถึงนอยกวา 20.00
20.00 ขึ้นไป
นอยกวา 3.15
3.15 ถึงนอยกวา 6.00
1,600 ขึ้นไป
6.00 ถึงนอยกวา 20.00
20.00 ขึ้นไป

เกณฑความคลาดเคลื่อน (มิลลิเมตร)
ขอบรีด
ขอบตัด
เหล็กแผนหนา เหล็กแผนมวนและ
ตัดปกติ
ตัดแตงซ้ํา
และ
เหล็กแผนตัดจาก
แผนบาง
แผนมวน
+10
+4
0
0
+10
+4
0
0
+ไมระบุ
+25
0
0
+10
+6
0
0
+15
0
+10
+4
0
0
+10
+4
0
0
+ไมระบุ
+30
0
0
+15
+6
0
0
+15
0
+10
+4
0
0
+10
+4
0
0
+ไมระบุ
+35
0
0
+15
+6
0
0
+15
0
+10
+4
0
0
+10
+4
0
0
+ไมระบุ
+40
0
0
+รอยละ 1.2
+6
0
0
+รอยละ 1.2
0

มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ใชในโครงสรางอาคาร

ตัดซอย

-

-

-

-

หนาที่ 15

ตารางที่ 12 เกณฑความคลาดเคลื่อนของความยาว
(ขอ 3.3.1)
ความยาว (มิลลิเมตร)

ความหนา (มิลลิเมตร)
นอยกวา 6.00

นอยกวา 6,300
6.00 ขึ้นไป
นอยกวา 6.00
6,300 ขึ้นไป
6.00 ขึ้นไป

ขอบตัดปกติ (มิลลิเมตร)
+25
0
+25
0
+รอยละ 0.5
0
+รอยละ 0.5
0

ขอบตัดแตงซ้ํา (มิลลิเมตร)
+5
0
+10
0
+10
0
+15
0

หมายเหตุ เกณฑ ค วามคลาดเคลื่ อ นที่ กํ า หนดสํ า หรั บ เหล็ ก แผ น ขอบตั ด แต ง ซ้ํ า ใช สํ า หรั บ เหล็ ก แผ น
ขอบตัดแตงซ้ําที่มีความหนานอยกวา 20 มิลลิเมตร

ตารางที่ 13 ระยะเบี่ยงเบนของขอบโคงที่ดานเวาของแผนเหล็กแผนหนาขอบตัดและแผนบางขอบตัด
(ขอ 3.3.1)
ความยาว (มิลลิเมตร)
นอยกวา 2,500
2,500 ถึงนอยกวา 4,000
4,000 ถึงนอยกวา 6,300
6,300 ถึงนอยกวา 10,000
10,000 ขึ้นไป

ระยะเบี่ยงเบนของขอบโคงทีด่ านเวา (มิลลิเมตร)
ความกวาง 250 ความกวาง 630 ความกวาง 1,000
ถึงนอยกวา 630 ถึงนอยกวา 1,000 มิลลิเมตร ขึ้นไป
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
5
4
3
8
6
5
12
10
8
20
16
12
20 ตอความยาว 16 ตอความยาว 12 ตอความยาว
10,000
10,000
10,000

หมายเหตุ สํา หรับ เหล็กแผนหนาและเหล็ก แผนบางที่มีความกวางนอยกวา 250 มิลลิเมตร ใหใชร ะยะ
เบี่ยงเบนของขอบโคงที่ดานเวาตามตารางที่ 14

มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ใชในโครงสรางอาคาร

หนาที่ 16

ตารางที่ 14 ระยะเบี่ยงเบนของขอบโคงที่ดานเวาของแผนเหล็กมวนขอบตัด และเหล็กแผนแถบ
(ขอ 3.3.1)
ความกวาง
นอยกวา 250 มิลลิเมตร
250 มิลลิเมตรขึ้นไป

ระยะเบี่ยงเบนของขอบโคงที่ดานเวาตอความยาว 2,000 มิลลิเมตร
8 มิลลิเมตร
5 มิลลิเมตร

ตารางที่ 15 ระยะเบี่ยงเบนของความราบของเหล็กแผนหนาและเหล็กแผนบาง
(ขอ 3.3.1)

ความหนา (มิลลิเมตร)

นอยกวา 1.60
1.60 ถึงนอยกวา 3.15
315 ถึงนอยกวา 4.00
4.00 ถึงนอยกวา 6.00
6.00 ถึงนอยกวา 10.00
10.00 ถึงนอยกวา 25.00
25.00 ถึงนอยกวา 40.00
40.00 ถึงนอยกวา 63.00
63.00 ถึง 100.00

ความกวาง
นอยกวา
1,250
มิลลิเมตร
18
16

ระยะเบี่ยงเบนของความราบ (มิลลิเมตร)
ความกวาง
ความกวาง
ความกวาง
1,250 ถึงนอย 1,600 ถึงนอย 2,000 ถึงนอย
กวา 1,600
กวา 2,000
กวา 3,000
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
20
18
20
16
14
24
13
21
12
16
9
13
8
11
7
10

ความกวาง
3,000 มิลลิเมตร
ขึ้นไป
25
22
17
14
11
10

หมายเหตุ ระยะเบี่ยงเบนของความราบที่กําหนดในตารางที่ 15 นี้ ใชกับความยาวในระยะ 2,000 มิลลิเมตร
สําหรับเหล็กแผนหนา และเหล็กแผนบางที่มีความยาวนอยกวา 2,000 มิลลิเมตร ใหใชความยาว
เต็มแผน

มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ใชในโครงสรางอาคาร
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3.3.2 การเก็บตัวอยางทดสอบของเหล็กแผนสําหรับงานโครงสราง
การเก็ บ ตั ว อย า งทดสอบของเหล็ก แผ น สํ า หรั บ งานโครงสร า งให เ ป น ไปตามข อ กํ า หนด
ดังตอไปนี้
1)

กรณีที่ใชเหล็กแผนสําหรับงานโครงสรางที่มีคุณสมบัติทางกลและขนาดหนาตัดเปนไปตาม
มอก.1499 - 2541 ไมจําเปนตองมีการทดสอบคุณสมบัติทางกลและความคลาดเคลื่อน เวน
แตมีการกําหนดเพิ่มเติมจากผูออกแบบ
2) กรณีที่ใชเหล็กแผนสําหรับงานโครงสรางที่มีคุณสมบัติทางกลและขนาดหนาตัดไมเปนไปตาม
มอก.1499 - 2541 ใหทดสอบคุณสมบัติทางกลและความคลาดเคลื่อนโดยสถาบันที่เชื่อถือได
โดยการเก็บตัวอยางทดสอบ วิธีการทดสอบ และคุณสมบัติทางกลใหเปนไปตามที่ผูออกแบบ
กํ า หนด คุ ณ สมบั ติ ทางกลที่ ท ดสอบไดต อ งไม น อ ยกว า ความตา นทานแรงดึ ง ที่ จุ ด คราก
ความตานทานแรงดึงประลัย และความยืดต่ําสุดตามที่ผูออกแบบกําหนด

มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ใชในโครงสรางอาคาร
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บทที่ 4
ขอกําหนดของสลักเกลียวในงานโครงสรางอาคาร
การตอโครงสรางอาคารเหล็กรูปพรรณโดยใชสลัก เกลียว มีขอกําหนดของสลักเกลียว ใหมีส มบัติ
ทางกล และคุณสมบัติดานอื่น ๆ ซึ่งใหเปนไปตาม มอก. 171 - 2530 สมบัติทางกล ไดแก ความตานทานแรง
ดึง ความแข็ง กําลังที่จุดคราก ความยืดต่ํา สุด และความตานทานแรงกระแทก ใหเปนไปตามตารางที่ 16
โดยการทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 171 - 2530
สัญลักษณ หมายถึง สัญลักษณแสดงถึงชั้นสมบัติ ประกอบดวยตัวเลข 2 ตัว เลขหนาจุดแสดงคา 1 ใน
100 ของความตานทานแรงดึงระบุ และเลขหลังจุดแสดงคา 10 เทา ของอัตราสวนระหวางกําลังครากระบุ
หรื อ กํ า ลั ง ที่ จุ ด ยื ด ถาวรระบุ กั บ กํ า ลั ง ต า นทานแรงดึ ง ระบุ สั ญ ลั ก ษณ ที่ ใ ช ที่ ส ลั ก เกลี ย วหั ว หกเหลี่ ย ม
และหมุดเกลียวหัวหกเหลี่ยม แสดงในตารางที่ 17
ตารางที่ 16 สมบัติทางกลของสลักเกลียว หมุดเกลียว และสลักเกลียวสองขาง
ชั้นสมบัติ
รายการที่

1 และ 2
3
4

สมบัตทิ างกล

6

4.8

5.6

5.8

6.8

420
130

500
500 520
155 160

9.8

10.9

12.9

900
900
280

1000
1040
310

1200
1220
372

336

360

362

484

M16

>M16

M16

600
600
190

800
800
230

900
830
255

250

300

HV,F  98 นิวตัน

สูงสุด

ความแข็งบริเนลส2)

ต่ําสุด
สูงสุด

90

114

124
209

147

152

181
238

219
285

242
319

268
342

295
363

352
412

ต่ําสุด
HRB
ต่ําสุด
HRC
สูงสุด
HRB
สูงสุด
HRC
สูงสุด

52

67

71

79

82

89

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

23

27

31

38

99

-

-

-

-

-

-

30

34

36

39

44

320

358

380

402

454

HR

ความแข็งที่ผิว HV
0.3

400

8.8

ระบุ
ต่ําสุด
ต่ําสุด

ความแข็งรอกเวลล2)

300
330
98

4.6

ความตานทานแรง
ดึง, Rm (MPa)
ความแข็งวิกเกอรส2)

HB,F = 30D2

5

3.6

400
120

220

95
-

-

มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ใชในโครงสรางอาคาร
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ตารางที่ 16 (ตอ) สมบัติทางกลของสลักเกลียว หมุดเกลียว และสลักเกลียวสองขาง
7

ความเคนคราก 3)

8

ReL , MPa.
ความเคนที่จุดยืด
ถาวร

ระบุ
ต่ําสุด

180
190

240
240

320
340

300
300

400
420

480
480

-

-

-

-

-

ระบุ

-

640

640

720

900

1080

ต่ําสุด

-

640

660

720

940

1100

0.91

0.91

0.88

0.88

Rp0.2 , MPa.

13

Sp/ReL
ความเคนพิสูจน, Sp หรือ
Rp0.2
MPa.
ความยืดหลังจากขาด รอยละ
, A5
ต่ําสุด
ความตานภายใต
ต่ําสุด
ภาระรูปลิ่ม
MPa.
ความตานทานแรง
ต่ําสุด
กระแทก J
ความแข็งแรงของหัว
ต่ําสุด

-

14

ความสูงของเขต
เกลียว
ที่ไมตองลดคารบอน
,E
ความลึกที่มีการลด
คารบอนสมบูรณ
G มิลลิเมตร

สูงสุด

-

9

10
11
12

0.94

0.94

0.91

0.94 0.91 0.91

180
25

225
22

310
14

280
20

380
10

440
8

580
12

600
12

650
10

830
9

970
8

330

400

420

500

520

600

800

830

900

1040

1220

30

30

25

20

15

-

25

-

0.91

ตองไมแตกราว4)
1/2H1

2/3H1 3/4H1

0.015

หมายเหตุ 1) สลักเกลียวที่ใชกับโครงสรางรับแรงกําลังสูง ใหใชกับขนาดเสนผานศูนยกลางระบุตั้งแต 12
มิลลิเมตรขึ้นไป
2) คํานวณความแข็งตามมาตรฐาน มอก.การทดสอบเหล็ก และเหล็กกลา เลม 1 การทดสอบ
ความแข็งวิกเกอรส สําหรับเหล็กกลา เลม 2 การทดสอบความเข็งบริเนลลสําหรับเหล็กกลา
และเลม 3 การทดสอบความแข็งรอกเวลลสําหรับเหล็กกลาเกรด B และ C มอก.244 เลม 1
เลม 2 และเลม 3
3) ในกรณีที่ไมมีคาความเคนคราก ใหวัดคาความเคนที่จุดยืดถาวรแทน
4) หมุดเกลียวที่มีเกลียวตลอด เกลียวแรกจากหัวอาจแตกราวไดแตตองไมหลุดออกจากกัน
มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ใชในโครงสรางอาคาร

หนาที่ 20

ตารางที่ 17 สัญลักษณที่ใชที่สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม และหมุดเกลียวหัวหกเหลี่ยม
ชั้นสมบัติ 3.6 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 9.8 10.9 12.9
สัญลักษณ 3.6 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 9.8 10.9 12.9
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บทที่ 5
ขอกําหนดของลวดเชื่อมที่ใชในงานเชื่อมโครงสรางอาคาร
ในงานเชื่อมโครงสรางอาคารเหล็กรูปพรรณ ตองเปนไปตามขอกําหนดลวดเชื่อมไฟฟามีสารพอกหุมและ
เนื้อโลหะเติมแลว (deposited metal) ในสภาพการเชื่อม (as - welded condition) และสภาพผานกรรมวิธี
ทางความร อนหลัง เชื่อ ม (post - weld heat - treated condition) สํา หรับ การเชื่ อมอาร กโลหะดว ยมื อ
ของเหล็กกลาไมเจือ และเกรนละเอียดที่มีคาความตานการครากต่ําสุด (minimum yield strength) ไมเกิน
500 เมกะปาสคาล หรือความตานทานแรงดึงต่ําสุด (minimum tensile strength) ไมเกิน 570 เมกะปาสคาล
การจํ า แนกประเภทโดยใชร ะบบยึดถือ ความต า นทานการคราก และคา เฉลี่ ยพลัง งานกระแทกของ
เนื้อโลหะเชื่อมที่ 47 J (ระบบ A ตาม มอก.49 - 2556) หรือใชระบบยึดถือความตา นทานการคราก และ
คาเฉลี่ยพลังงานกระแทกของเนื้อโลหะเชื่อมที่ 27 J (ระบบ B ตาม มอก.49 - 2556)
ยอหนา และตารางตาง ๆ ที่มีอักษร “A” ตอทาย ใหใชกับลวดเชื่อมไฟฟามีสารพอกหุมประเภทในระบบ
ยึดถือความตานทานการคราก และคาเฉลี่ยพลังงานกระแทกของเนื้อโลหะเชื่อมที่ 47 J เทานั้น
ยอหนา และตารางตาง ๆ ที่มีอักษร “B” ตอทาย ใหใชกับลวดเชื่อมไฟฟามีสารพอกหุมประเภทในระบบ
ยึดถือความตานทานการคราก และคาเฉลี่ยพลังงานกระแทกของเนื้อโลหะเชื่อมที่ 27 J เทานั้น
ยอหนา และตารางตาง ๆ ที่ไมมีอักษร “A” และ “B” ตอทาย ใหใชกับลวดเชื่อมไฟฟามีสารพอกหุม
ทั้งสองประเภท
ลวดเชื่อมจะมีสัญลักษณเริ่มตน ดวยอักษร “E” หมายถึง กระบวนการเชื่อมอารกโลหะดวยมือ สําหรับ
สัญลักษณหลังจาก “E” แสดงถึง สมบัติทางกล ไดแก ความตานแรงดึง และความยืด ในตารางที่ 18 (ระบบ A)
และ 19 (ระบบ B) และสมบัติการกระแทกโดยระบุอุณหภูมิที่ใชในการทดสอบเฉพาะระบบ A ในตารางที่ 20
นอกจากนี้จะมีสัญลักษณอื่น ๆ ที่แสดงถึง ชนิดของสารพอกหุมซึ่งขึ้นกับตําแหนงการเชื่อม และชนิดกระไฟฟา
ที่ใชในตารางที่ 21 (ระบบ A) และ 22 (ระบบ B)
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อกําหนดคุณลักษณะของลวดเชื่อมรวมถึงวิธีการทดสอบ ใหเปนไปตาม
มอก. 49 - 2556
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ตารางที่ 18 สัญลักษณสําหรับความตานทาน และความยืดของเนื้อโลหะเชื่อม
(การจําแนกประเภทตามความตานทานคราก และพลังงานกระแทกของเนื้อโลหะเชื่อมที่ 47 J)
สัญลักษณ

คาความตานการครากต่ําสุดก
(เมกะปาสคาล)
355
380
420
460
500

ความตานทานแรงดึง
(เมกะปาสคาล)
440 ถึง 570
470 ถึง 600
500 ถึง 640
530 ถึง 680
560 ถึง 720

ความยืดต่ําสุดข
%
22
20
20
20
18

35
38
42
46
50
หมายเหตุ
ก ใหใชความตานการครากต่ําสุด (R ) เมื่อการครากเกิดขึ้น หรือใชความตานพิสูจนรอยละ 0.2 R
cL
p0.2
ข ความยาวพิกัดเทากับ 5 เทาของเสนผานศูนยกลางของตัวอยางทดสอบ
ตารางที่ 19 สัญลักษณสําหรับความตานทาน และความยืดของเนื้อโลหะเชื่อม
(การจําแนกประเภทตามความตานทานคราก และพลังงานกระแทกของเนื้อโลหะเชื่อมที่ 27 J)
สัญลักษณ
43
49
55
57

ความตานแรงดึงต่ําสุด
(เมกะปาสคาล)
430
490
550
570
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ตารางที่ 20 สัญลักษณของสมบัติการกระแทกของเนื้อโลหะเชื่อม
(การจําแนกประเภทตามความตานทานคราก และพลังงานกระแทกของเนื้อโลหะเชื่อมที่ 47 J)
สัญลักษณ
Z
A
0
527
3
4
5
6

อุณหภูมิของพลังงานกระแทกเฉลี่ยต่ําสุด 47 J
(องศาเซลเซียส)
ไมกําหนด
+20
0
-20
-30
-40
-50
-60

ตารางที่ 21 สัญลักษณชนิดสารพอกหุม
(การจําแนกประเภทตามความตานทานคราก และพลังงานกระแทกของเนื้อโลหะเชื่อมที่ 47 J)
สัญลักษณ
ชนิดสารพอกหุม
A
สารพอกหุมที่เปนกรด
C
สารพอกหุมที่เปนเซลลูโลส
R
สารพอกหุมที่เปนรูไทล
RR
สารพอกหุมที่เปนรูไทลหนา
RC
สารพอกหุมที่เปนรูไทล - เซลลูโลส
RA
สารพอกหุม ที่เปนกรด - รูไทล
RB
สารพอกหุม ที่เปนดาง - รูไทล
B
สารพอกหุมที่เปนดาง
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ตารางที่ 22 สัญลักษณชนิดสารพอกหุม
(การจําแนกประเภทตามความตานทานคราก และพลังงานกระแทกของเนื้อโลหะเชื่อมที่ 27 J)
สัญลักษณ

หมายเหตุ

03
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
24
27
28
40
45
48

ชนิดสารพอกหุม

ดาง - รูไทล
เซลลูโลส
เซลลูโลส
รูไทล
รูไทล
รูไทล - ผงเหล็ก
ดาง
ดาง
ดาง - ผงเหล็ก
อิลเมไนต
เหล็กออกไซต
รูไทล - ผงเหล็ก
เหล็กออกไซต+ผงเหล็ก
ดาง+ผงเหล็ก
ไมไดระบุ
ดาง
ดาง

ตําแหนงการเชื่อม

ชนิดกระแสไฟฟา

ทุกตําแหนง
a.c. และ d.c. (±)
ทุกตําแหนง
d.c. (+)
ทุกตําแหนง
a.c. และ d.c. (+)
ทุกตําแหนง
a.c. และ d.c. (-)
ทุกตําแหนง
a.c. และ d.c. (±)
ทุกตําแหนง
a.c. และ d.c. (±)
ทุกตําแหนง
d.c. (+)
ทุกตําแหนง
a.c. และ d.c. (+)
ทุกตําแหนง
a.c. และ d.c. (+)
ทุกตําแหนง
a.c. และ d.c. (±)
PA PB
a.c. และ d.c. (-)
PA PB
a.c. และ d.c. (±)
PA PB
a.c. และ d.c. (±)
PA PB PC
a.c. และ d.c. (+)
ตามคําแนะนําของผูทํา
ทุกตําแหนง
d.c. (+)
ทุกตําแหนง
a.c. และ d.c. (+)

ก PA=แนวราบ PB=แนวระดับตอฉาก PC= แนวระดับ PG= แนวตั้งเชื่อมลง
ข a.c. = ไฟฟากระแสสลับ d.c.= ไฟฟากระแสตรง
ค การระบุ “ทุกตําแหนง” อาจรวมหรือไมรวมตําแหนงแนวตั้งเชื่อมลง (PG) ซึ่งตองระบุในเอกสารของผูผลิต
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บทที่ 6
ขอกําหนดในการเตรียม และประกอบชิ้นงาน การติดตั้ง และการควบคุมคุณภาพสําหรับงาน
อาคารเหล็กโครงสราง
6.1 แบบรายละเอียดประกอบการกอสราง และแบบขยายการติดตั้ง
แบบรายละเอียดประกอบการกอสราง และแบบขยายการติดตั้งควรถูกเตรียมลวงหนากอนการติดตั้ง
สําหรับขั้นตอนการกอสราง การประกอบชิ้นงาน และใหขอมูลที่จําเปนใหครบถวนสําหรับการประกอบติดตั้ง
ชิ้นสวนของโครงสรางเหล็กรวมถึงตําแหนงที่ติดตั้ง ชนิด ขนาดของลวดเชื่อม และสลักเกลียว แบบรายละเอียด
ประกอบการก อ สร า ง และแบบขยายการติ ด ตั้ ง ต อ งจํ า แนกความแตกต า งได อ ย า งชั ด เจนระหว า ง
แบบรายละเอียดประกอบการกอสราง และการเชื่อมในที่ และสลักเกลียว และควรระบุใหชัดเจนวาเปนจุดตอ
ของสลักเกลียวแบบใสแรงดึงก อน หรือจุ ดตอ ของสลักเกลีย วกํ าลัง สูงแบบเลื่ อนวิก ฤติ แบบรายละเอีย ด
ประกอบการกอสรางและแบบขยายการติดตั้ง ควรพิจารณาถึงความรวดเร็วในการทํางาน และความประหยัด
ในการประกอบชิ้นงานและการติดตั้ง
6.2 การประกอบชิ้นงาน
6.2.1 การยกโคงหลังเตา การยกเผื่อการแอนตัว การดัดโคง และการดัดใหตรง ดวยความรอน
การใชความรอนหรือการดัดดวยเครื่องจักรเฉพาะจุด ในการปรับแกชิ้นสวนที่เปนโคงหลังเตา
โค ง แอ น ตั ว เพื่ อ เหยี ย ดให ก ลับ มาตรง อุ ณ หภู มิ ใ นบริ เ วณที่ ถู ก ความร อ นควรไม เ กิ น 1,200
องศาฟาเรนไฮต หรือ 649 องศาเซลเซียส
6.2.2 การตัดชิ้นสวนดวยความรอน
6.2.2.1 ขอบของชิ้นสวนเหล็กที่ถูกตัดดวยความรอนจะตองมีความเรียบและสะอาด ปราศจาก
เศษโลหะ ยกเวนขอบดานปลายอิสระที่ถูกตัดดวยความรอนที่จะรับความเคนดึง ซึ่งตอง
ไมมีรองปลายมนที่ลึกเกินกวา 5 มิลลิเมตร (3/16 นิ้ว) และปราศจากรอยบากรูปตัววี
สําหรับ รอง และรอยบากที่ลึกเกินกวา 5 มิลลิเ มตร (3/16 นิ้ว ) จะตองเอาออกโดย
การเจีย หรือเชื่อมปด
6.2.2.2 มุมหักเขาขางในควรเขามุมดวยการเปลี่ยนโคง โดยมีรัศมีไมเกินกวาที่ตองการใหพอดี
จุ ด ต อ พื้ น ผิ ว ที่ ติ ด กั น ต อ งไม มี ก ารเยื้ อ งหรื อ ตั ด ผ า นเส น สั ม ผั ส มุ ม ที่ ไ ม ต อ เนื่ อ ง
ซึ่ง วัสดุทั้งสองดานของมุมหักเขาขางในที่ไมตอเนื่องถูกเชื่อมตอกับ ชิ้นคู เพื่อป องกั น
การเสียรูป และสัมพันธกับความเคนรวมศูนยที่มุม มุมหักเขาขางในที่มีรัศมีระหวาง
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10 – 13 มิลลิเมตร (1/2 - 3/8 นิ้ว) สามารถยอมรับไดสําหรับงานที่รับน้ําหนักบรรทุก
แบบสถิต โดยที่ชิ้นสวนตองยึดเขาดวยกันอยางแนนหนา
6.2.3 การตัดขอบใหเรียบ
การตั ด ขอบของชิ้ น ส ว นด ว ยความร อ นในแผ น เหล็ ก หรื อ เหล็ ก รู ป พรรณไม จํ า เป น ต อ ง
ทําใหเรียบ ยกเวนจะระบุในรายการประกอบแบบ หรือจําเปนตองทําใหเรียบเพื่อเตรียมพื้น ผิว
สําหรับงานเชื่อม
6.2.4 การเชื่อม
เทคนิ ค ในการเชื่ อ ม ช า งฝมื อ ลั ก ษณะ และคุ ณ ภาพของงานเชื่ อ ม รวมถึ ง วิ ธี ก ารเชื่ อ ม
(ดังแสดงในตารางที่ 23 กํา หนดขนาดขาเล็ก สุดของรอยเชื่อม) ใหเปนไปตามมาตรฐาน AWS
D1.1/D1.1M ยกเวน ระบุเปนอยางอื่น
6.2.4.1 การเวนระยะสําหรับงานเชื่อมชิ้นสวนโครงสรางเหล็ก
ชางฝมืองานเชื่อม ควรเวนระยะหางในการเชื่อมชนชิ้นงานแบบรอง (butted weld)
ตามรูปที่ 1

รูปที่ 1 ระยะหางในการเชื่อมชนชิ้นงานแบบรอง
(ขอ 6.2.4.1)
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ตารางที่ 23 ขนาดขาเล็กสุดของรอยเชื่อม
(ขอ 6.2.4)
ความหนาของชิน้ งานเชื่อม
นิ้ว
T ≤ 1/4
1/4 < T ≤ 1/2
1/2 < T ≤ 3/4
3/4 < T

มิลลิเมตร
T≤6
6 < T ≤ 12
12 < T ≤ 20
20 < T

ขนาดขาเล็กสุดของรอยเชื่อม
นิ้ว
1/8
3/16
1/4
5/16

มิลลิเมตร
3
5
6
8

6.2.4.2 ความคลาดเคลื่อนของแผนเหล็กเสริมกําลัง (stiffeners)
(1) เมื่ อ มี ก ารใช แ ผ น เหล็ ก เสริ ม เอวแบบพอดี (tight fit) ช อ งว า งที่ ย อมให ร ะหว า ง
แผนเสริมเอวและปกคานไมควรเกิน 2 มิลลิเมตร (1/16 นิ้ว)
(2) ความไม ต รง (out – of - straightness) ของแผ น เสริ ม เอว จะต อ งไม เ กิ น
12 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) สําหรับคานที่มีความลึกไมเกิน 1.8 เมตร (6 ฟุต) และจะตอง
ไมเ กิน 20 มิล ลิ เมตร (3/4 นิ้ว ) สํา หรับ คานที่มีค วามลึ กเกิ น 1.8 เมตร (6 ฟุ ต )
โดยคํานึงถึง ชิ้นสวนในองคอาคารของโครงขอแข็ง
(3) ความไม ต รง (out – of - straightness) ของแผ น รองรั บ แรงกด จะต อ งไม เ กิ น
6 มิลลิเมตร (1/4 นิ้ว) สําหรับคานที่มีความลึกเกิน 1.8 เมตร (6 ฟุต) หรือจะตอง
ไม เ กิน 12 มิ ล ลิเ มตร (1/2 นิ้ว ) สํา หรั บ คานที่ มีค วามลึ กเกิ น 1.8 เมตร (6 ฟุ ต )
โดยแนวเสนผานศูนยกลางจริงของแผนรองรับแรงกด ไมควรคลาดเคลื่อนจากที่ระบุ
ในแบบเกินความหนาของแผนรองรับแรงกด
6.2.4.3 สภาพงานเชื่อม
รอยเชื่อมทุกแนว ยกเวนระบุเปนอยางอื่น ควรปราศจากรอยราว รอยเชื่อมเหลื่อม
และมีสภาพผิวที่ยอมรับไมได ดังรูปที่ 5
(1) รอยเชื่ อ มเข า ฉาก (fillet weld) ควรมี ส ภาพผิ ว งานเชื่ อ มเป น ลั ก ษณะ โค ง นู น
(convex) เรียบ (flat) หรือคอนขางโคงเวา (concave) ดังแสดงในรูปที่ 2
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ขาเชื่อม

ขาเชื่อม
ขาเชื่อม

ขาเชื่อม

ขาเชื่อม
ขาเชื่อม

ขาเชื่อม

(ก) รอยเชื่อมเขาฉากที่นาพอใจ

ขาเชื่อม

(ข) รอยเชื่อมเขาฉากที่พอรับได

รูปที่ 2 รอยเชื่อมที่ใชได
(ขอ 6.2.4.3)
(2) รอยเชื่ อ มที่ มี ส ภาพตามรู ป ที่ 5 ไม ค วรนํ า มาใช ง านที่ จุ ด ปลายของรอยเชื่ อ ม
นอกความยาวประสิทธิผล ยกเวนสําหรับการเชื่อมแหวง (undercut)
ตารางที่ 24 ผิวเชื่อมแบบโคงนูน ควรมีขนาดไมเกินคาตอไปนี้
(ขอ 6.2.4.3)
ความกวางของผิวรอยเชื่อม (W)
W ≤ 5/16 นิ้ว (8 มิลลิเมตร)
W > 5/16 นิ้ว (8 มิลลิเมตร) to W < 1 นิ้ว (25
มิลลิเมตร)
W≥1 นิ้ว (25 มิลลิเมตร)

ระยะโคงนูน (c)
1/16 นิ้ว (2 มิลลิเมตร)
1/8 นิ้ว (3 มิลลิเมตร)
3/16 นิ้ว (5 มิลลิเมตร)

(3) ลักษณะโคงนูน ยกเวนรอยเชื่อมดานนอกที่ขอตอมุม ระยะโคงนูน (C) ตองไมเกินคา
ในตารางที่ 24

ขาเชื่อม

ขาเชื่อม

ขาเชื่อม

เชื่อมไมเต็ม เชื่อมโคงนูนมากไป ขอบแหวง

ขาเชื่อม

ขาเชื่อม

ขาเชื่อม

เชื่อมลนขอบ

เชื่อมขาดไป

เชื่อมไมสมบูรณ

รูปที่ 3 รอยเชื่อมเขาฉากที่ใชไมได
(ขอ 6.2.4.3)
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(4) รอยเชื่อมแบบรอง หรือรอยเชื่อมชน รอยเชื่อมแบบรองควรเชื่อมใหมีผิวรอยเชื่อมนูน
ตามระยะขั้ น ต่ํา ถ า ไม ไ ด ร ะบุ เ ป น อย า งอื่ น ในกรณี เ ชื่ อ มชนและรอยต อ เข า มุ ม
ความสูงของผิวรอยเชื่อมจะตองไมเกิน 3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว) (ดังแสดงในรูปที่ 4
และรูปที่ 5)
(5) รอยเชื่อมจะตองเปลี่ยนแปลงอยางคอยเปนคอยไปในระนาบหนาตัดสัมผัส ตองไมมี
การตัดแหวง ยกเวนมีคา ที่ยอมให

รอยเชื่อมชนมีความหนาเสมอแผนเหล็ก

รอยเชื่อมชน ที่แผนเหล็กหนาไมเทากัน

เมื่อคา R ตองไมเกิน 3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว)

รูปที่ 4 รอยเชื่อมเขารองที่ยอมรับได เมื่อตองการเชื่อมชนชิ้นงาน
(ขอ 6.2.4.3)
เชื่อมโคงนูนมากเกินไป

เชื่อมไมเต็ม

เชื่อมแหวง

เชื่อมลนขอบ

รูปที่ 5 รอยเชื่อมเขารองที่ยอมรับไมได เมื่อตองการเชื่อมชนชิ้นงาน
(ขอ 6.2.4.3)
6.2.4.4 ผิวรอยเชื่อมแบบเรียบ รอยเชื่อมชนเมื่อตองการผิวเรียบ ตองไมทําใหความหนาลดลง
รอยเชื่อมตองไมบางกวาความหนาชิ้นงาน หรือควรหนามากกวาชิ้นงาน 1 มิลลิเมตร
(1/32 นิ้ว) หรือ 5 เปอรเซ็นตของความหนาชิ้นงาน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวา ความสูง
ของผิ ว รอยเชื่ อ มที่ เ หลื อ อยู ค วรจะมากกว า 1 มิ ล ลิ เ มตร (1/32 นิ้ ว ) อย า งไรก็ ต าม
เนื้อเหล็กที่จะถูกขัดออกจะตองทําอยางคอยเปนคอยไป อยาใหเกิดการกัดแหวงชิ้นงาน
6.2.4.5 วิธี ต กแตง ผิว รอยเชื่ อม รอยบิ่ น และรอ ง สามารถใช การขัด ในการตกแตง ได หากมี
การกํ า หนดการตกแตง พื้น ผิว ความขรุข ระของผิว ไม ควรเกิ น 6.3 ไมโครเมตร (250
ไมโครนิ้ว) พื้นผิวรอยเชื่อมที่ตกแตงแลวไมควรมีคาเกิน 3.2 ไมโครเมตร (125 ไมโครนิ้ว)
ถึง 6.3 ไมโครเมตร (250 ไมโครนิ้ว) หากตกแตงขนานไปกับทิศทางของหนวยแรงหลัก
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ของชิ้นสวน และ มีคานอยกวาหรือเทากับ 3.2 ไมโครเมตร (125 ไมโครนิ้ว) หากตกแตง
ในทิศทางใด ๆ
6.2.4.6 เทคนิคสําหรับการเชื่อมแบบอุดรู (plug weld) หรืออุดรอง (slot weld)
(1) การเชื่อมแบบอุดรู (plug weld) โดยใชลวดเชื่อมแบบไฟฟา SMAW (shield metal
arc welding) หรือการเชื่อมดว ยแกซ GMAW (gas metal arc welding) ยกเว น
ตอเชื่อมตอไฟแบบลัดวงจร (GMAW - S) และการเชื่อมแบบฟลักซคอร FCAW (flux
cored arc welding) กระบวนการควรเปน ดังนี้
(ก) ทาเชื่อมแนวราบใหเริ่มจากจุดกลางรู แลวเชื่อมวนขึ้นจนเต็มรูจากลางขึ้นบน
เศษลวดเชื่อมจะถูกหลอมละลาย ลอยขึ้นดา นบน เมื่อเย็นตัวแลวก็ถูกกํ าจัด
ออกไป
(ข) ทาเชื่อมแนวดิ่งใหเริ่มจากดานลางของรูเชื่อมเติมขึ้นดานบนจนเต็มรู เศษลวด
เชื่อมจะถูกหลอมละลายลอยออกมาดานนอก เมื่อเย็นตัวแลวก็ถูกกําจัดออกไป
(ค) ทาเชื่อมแบบเหนือศีรษะใหเริ่มจากจุดศูนยกลางรูแลวเชื่อมวนจนเต็มรู เศษลวด
เชื่อมจะลอยออกมาดานนอก เมื่อเย็นตัวแลวจะถูกกําจัดออกไป เชื่อมเติมใหม
ใหเต็มความลึกที่ตองการ
(2) การเชื่อมแบบอุดรอง ใชเทคนิคเดียวกับการอุดรู แตถารองมีความยาวมากเกินกวา
3 เทาความกวาง หรือรองที่ตองเชื่อมติดขอบของชิ้นงาน ใหใชเทคนิคเดียวกับทา
เชื่อมเหนือศีรษะ
6.2.4.7 งานซอมรอยเชื่อม
ในการเอาโลหะเชื่ อ มออกหรื อ การแบ ง โลหะฐาน อาจใช เ ครื่ อ งจั ก รในการฝน
การเลาะ หรือการแซะ โดยไมควรทําใหโลหะเชื่อมขางเคียงหรือโลหะฐานเกิดแหวงหรือ
เป น รอย และไม ค วรใชก ารแซะด ว ยออกซิ เ จนกั บ เหล็ ก ที่ ผ า นการชุบ แข็ ง และอบคื น
หลังจากกําจัดรอยเชื่อมออกแลว ตองทําความสะอาดผิว กอนทําการเชื่อมใหม รอยเชื่อม
ใหมจะตองชดเชยขนาดขาเชื่อมที่ขาดไป
(1) ทางเลือกของผูรับจาง
ผูรับ จา งมีทางเลื อกระหวา งการซอ มแซมหรือ เปลี่ ย นรอยเชื่อ ม สํ า หรั บ
รอยเชื่อมที่ไมสามารถยอมรับได ยกเวนมีการปรับแกตามวิศวกรแนะนํา งานซอม
จะตองถูกนํา ไปทดสอบดวยวิธีการ และคุณภาพเดีย วกับ งานเดิม ถาผูรับ จ า งใช
วิธีการซอมแซมรอยเชื่อม การซอมแซมตองนั้นมีการแกไขดังตอไปนี้
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(ก) รอยเชื่อมเหลื่อมกัน รอยเชื่อมมีสวนโคงนูนเกินไป ตองถูกกําจัดออกไป
(ข) เชื่อมโคงเวาเกิ นไป หรือเชื่อมแลว มีรูเ หมือ นปลอ งภูเขาไฟ เชื่อมแลว ขนาด
ขาเชื่อมเล็กกวาแบบ หรือการตัดแหวงชิ้นงาน ตองมีการเตรียมพื้นผิวเหมือน
หัวขอ ทําความสะอาดผิวเชื่อม แลวเชื่อมเติม
(ค) ลวดเชื่ อ มที่ ล ะลายไม ส มบู ร ณ เชื่ อ มพรุ น มากเกิ น ไป หรื อ เชื่ อ มมี ต ะกรั น
สวนที่ยอมรับไมไดจะถูกกําจัดออกไปแลวเชื่อมใหม
(ง) เกิดรอยราวในรอยเชื่อม หรือเกิดรอยราวในชิ้นงาน จะตองมีการตรวจสอบ
ขอบเขตของรอยรา ว โดยการใชกรดกัด การตรวจสอบดว ยอนุภาคแม เหล็ก
ยอมทดสอบแทรกซึม หรือการทดสอบที่มีคุณภาพอื่น รอยรา ว และโลหะที่
สมบูรณที่อ ยูถัดออกไปจากรอยรา วเปนระยะ 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว ) จะตอง
ถูกกําจัดออกแลวเชื่อมใหม
(2) ขอจํากัดของอุณหภูมิที่ใชในงานซอม
เมื่อชิ้นงานอาจมีการบิดตัวควรใชวิธีทางกลทําใหตรงภายในระยะที่ยอมให
เมื่ อ เกิ ด การบิ ด งอ ความรอ นที่ ใ ช ใ นงานเชื่ อ มต อ ง ไมเ กิ น 600 องศาเซลเซี ย ส
(1,100 องศาฟาเรนไฮต ) สํา หรับ เหล็ กกล าชุ บ แข็ ง และตอ งไม เกิ น 650 องศา
เซลเซียส (1,200 องศาฟาเรนไฮต) สําหรับเหล็กอื่น สวนที่ถูกใหความรอนเพื่อทําให
เหล็ ก ตรงจะต อ งปราศจากความเค น และแรงภายนอก ยกเว น ความเค น นั้ น
เปนผลจากการใชเครื่องจักรกลในการทําใหตรง ที่ใชการประยุกตความรอนในการ
เชื่อม
(3) การอนุมัติโดยวิศวกร
ควรมีการอนุมัติจากวิศวกร กอนมีการซอมแซมโลหะฐาน รอยแตกราว ซอม
รอยเชื่อมที่มีความบกพรอง หรือแกไขการออกแบบเพื่อทดแทนขอบกพรอง วิศวกร
ควรไดรับรูปญหากอนที่ชิ้นสวนที่เชื่อมแลวนั้นจะถูกแกไข
6.2.4.8 รอยเชื่อมที่ยอมรับไมไดที่เขาไมถึง
หากหลังจากที่เกิดรอยเชื่อมที่รับ ไมไดแ ลว ยังมีก ารทํา งานตอ ทําใหรอยเชื่อมนั้น
ไมสามารถเขาถึงได หากมีการกําหนดใหแกไขรอยเชื่อมนั้นภายหลัง สามารถทําไดโดยใช
การทํางานอื่นเพิ่มเติมเพื่อแกไขตามการออกแบบสําหรับแกไขที่ไดรับการอนุมัติแลว
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6.2.4.9 รอยเชื่อมยกขอบ (peening)
รอยเชื่ อ มยกขอบ อาจถู ก นํ า มาใช ใ นชั้ น รอยเชื่ อ มเพื่ อ ควบคุ ม ความเค น จาก
การหดตัวในรอยเชื่อมที่หนา เพื่อปองกันรอยเชื่อมราว หรือบิดตัว ไมควรเชื่อมยกขอบ
ที่ฐานรอยเชื่อม (root) ผิวรอยเชื่อม หรือโลหะฐานที่ขอบ ควรระมัดระวังการเหลื่อม
หรือรอยราวของรอยเชื่อม หรือโลหะฐาน
6.2.4.10 การเชื่อมปดรู (caulking)
การเชื่อมปดรูคือ การใชวิธีทางกลในการเชื่อมผิว โดยทําใหโลหะฐานและวัสดุเชื่อม
เกิดการเสียรูปแบบพลาสติก (plastic deformation) การเชื่อมปดรูนี้หามใชกับโลหะ
ฐาน ที่มีความเคนจุดครากระบุมากกวา 345 เมกะปาสคาล (50 กิโลปอนด/ตารางนิ้ว)
สํา หรับ แผ นเหล็ก ชิ้น งานฐานที่ มีความเค น จุ ดครากระบุอ ยา งนอ ยเท ากั บ 345
เมกะปาสคาล (50 กิโลปอนด/ตารางนิ้ว) การเชื่อมปดรูนี้ ทําไดตอเมื่อ
(ก) ตรวจสอบแลวมีความสมบูรณ และยอมรับได
(ข) การเชื่อมอุดรูนี้มีความจําเปน และปองการการวิบัติ
(ค) เปนเทคนิค และขอจํากัดที่ไดรับอนุมัติจากวิศวกร
6.2.4.11 การทําความสะอาดรอยเชื่อม (weld cleaning)
(1) ในระหวางการเชื่อม ควรกําจัดตะกรันและแปรงทําความสะอาดรอยเชื่อมและโลหะ
ฐานขางเคีย ง ขอ กํา หนดนี้ควรใชทั้งบริเวณที่ทํางานเรียบรอย และบริเวณที่ อยู
ระหวางทํางานแตยังไมเรียบรอย
(2) การทําความสะอาดรอยเชื่อมที่สมบูรณแลว ควรจํากัดตะกรันออกจากรอยเชื่อม
ที่สมบูรณ ควรแปรงตะกรันออกใหหมด หรือใชวิธีการอื่นที่เหมาะสม ซึ่งการทํา
ความสะอาดนี้จ ะมีป ระโยชน ตอ การทดสอบแบบไม ทํ าลายดว ย และควรทาสี
รอยเชื่อมหลังไดรับการอนุมัติแลว
6.2.5 การยึดดวยสลักเกลียว
ชิ้นสวนที่ยึดดวยสลักเกลียวจะตองยึดดวยหมุด หรือสลักเกลียวใหตึงเทากันทุกตัว การใสหมุด
ไมมีเกลียวในรูสลักเกลียวขณะทําการประกอบ จะตองไมทําใหเหล็กเสียรูปหรือไปขยายขนาด
รูเจาะ รูเจาะที่มีขนาดไมเหมาะสมกับสลักเกลียวจะทําใหถูกปฏิเสธการผานงานได
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ถาใชสลักเกลียวกําลังสูง ยกเวน การเจาะรูดวยความรอน ยอมใหผิวไมเรียบไดไมเกิน 25
ไมโครเมตร (1,000 ไมโครนิ้ว) การแซะ (gouges) ตองไมเกินความลึก หรือ 2 มิลลิเมตร (1/16นิ้ว)
ยอมใหเจาะดวยแรงดันน้ํา
อนุญาตใหใชแผนรองปรับระดับแผนเหล็กทําเปนรองเวนระยะเทา ๆ กัน (finger shims) ที่มี
ความหนาไมเกิน 6 มิลลิเมตร (1/4 นิ้ว) ภายในจุดตอไดโดยไมทําใหกําลังที่ใชในการออกแบบ
เปลี่ยนแปลง ทิศทางการวางลิ่มปรับระดับไมขึ้นกับทิศทางของน้ําหนักบรรทุกที่กระทํา
กอนทําการติดตั้ง อุป กรณยึดประกอบตองเก็บรักษาอยางเหมาะสม ปราศจากฝุนละออง
และความชื้น ไม นํ า อุ ป กรณ ที่ ส กปรก หรือ เกิ ด สนิ ม มาใช ป ระกอบติ ด ตั้ง ชิ้ น งาน และไม ทํ า
ความสะอาด หรือแกไข เปลี่ยนแปลงอุปกรณใหตางไปจากสภาพจากโรงงาน สําหรับจุดตอแบบขัน
แนนพอดี (snug - tightened Joints) ใหทําการติดตั้งสลักเกลียวตามหัวขอ 8.2.5.1 สวนจุดตอ
แบบใส แ รงดึ ง ก อ น หรื อ แบบเลื่ อ นวิ ก ฤต (pretension or slip - critical) ให ทํ า การติ ด ตั้ ง
สลักเกลียวตามขอแนะนําของผูผลิต
6.2.5.1 จุดตอแบบขันแนนพอดี (snug - tightened joints)
รูเจาะของสลักเกลียวตองอยูตรงแนวที่สามารถใสสลักเกลียวไดโดยไมทําใหเกลียว
เกิดความเสียหาย ใสส ลักเกลียวในทุก รูเจาะพรอมแหวนรองในตําแหนง และขัน แป น
เกลียวเพื่อยึดชิ้นงาน การขันแนนพอดีตองยึดแตละชิ้นสวนแนบเขาดวยกันดวยสลักเกลียว
และสลักเกลียวทุกตัวตองถูกขันแนนเพียงพอที่แปนเกลียวจะไมคลายตัวโดยไมใชประแจ
6.2.6 รอยตอรับแรงอัด
รอยตอรับแรงอัดที่กําลังในการรับแรงอัดขึ้นอยูกับแรงกดของพื้นผิวที่สัมผัส ใหเตรียมพื้นผิว
ที่สัมผัสดวยการไส การเลื่อย หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม
6.2.7 ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให
ความคลาดเคลื่อนในการประกอบติดตั้ง
(1) สํ า หรั บ ชิ้ น ส ว นที่ ป ลายยึ ด ทั้ ง สองด า นรั บ แรงกด ความยาวชิ้ น ส ว นควรเท า กั บ
หรือยาวนอยกวา ระยะในแบบ 1 มิลลิเมตร (1/32 นิ้ว) สําหรับ ชิ้นสว นอื่นในโครงข อแข็ง
หรือชิ้นสวนอื่นในโครงสรางเหล็กรูปพรรณ การเปลี่ยนแปลงความยาวเปนดังนี้
(ก) สําหรับชิ้นสวนที่ยาวเทากับ หรือนอยกวา 9 เมตร (30 ฟุต) ความคลาดเคลื่อนในระยะ
ควรเทากับ หรือนอยกวา 2 มิลลิเมตร (1/16 นิ้ว)
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(ข) สําหรับชิ้นสวนที่ยาวมากกวา 9 เมตร (30 ฟุต) ความคลาดเคลื่อนในระยะควรเทากับ
หรือนอยกวา 3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว)
(2) สําหรับชิ้นสวนตรงอื่น ๆ ที่ไมใชชิ้นสวนรับแรงอัด ไมวาจะเปนชิ้นสวนเดี่ยวตามมาตรฐาน
แตละรูป ทรง หรือชิ้นสว นประกอบตองมี ความตรงเทากับ หรือนอยกวา ที่ร ะบุในหนาตั ด
ปกกวาง ยกเวนระบุนอยกวาในเอกสารรายการประกอบแบบ สําหรับชิ้นสวนรับแรงอัด ไมวา
จะเปนชิ้นสวนเดี่ยวตามมาตรฐานแตละรูปทรง หรือชิ้นสวนประกอบตองมีความตรงเทากับ
หรือนอยกวา 1/1000 วัดจากแนวแกนระหวางจุดรองรับที่ปลายชิ้นสวน สําหรับชิ้นสวนโคง
ความคลาดเคลื่อนจากโคงตามทฤษฎี มีคาไมเกินความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหสําหรับชิ้นสวน
ตรง โดยความยาวนั้ น คิ ด จากระยะตามแนวโค ง สํ า หรั บ ทุ ก กรณี ชิ้ น ส ว นที่ ส มบู ร ณ
จะปราศจากการบิ ด ดั ด และจุ ด ต อ แบบเป ด ชิ้ น ส ว นที่ มี ข อ บกพร อ ง หรื อ งอไม ค วรใช
เปนชิ้นสวนโครงสราง
(3) สําหรับคาน หรือโครงถัก ที่ไมไดมีการใหรายละเอียดในเรื่องโคงหลังเตา(camber) หลังจาก
ติดตั้งแลว ควรใหชิ้นสวนมีการโกงขึ้นไว
(4) สําหรับคานที่มีการระบุขอกําหนดของโคงหลังเตาในเอกสารสัญญา หากชิ้นงานที่ไดรับจาก
โรงงานขึ้นรูป มีระยะโกงหลังเตาถึง 75% ของระยะโกงที่กําหนดไวแลว ไมจําเปนตองทําให
ระยะโกงเพิ่มขึ้น แตหากระยะโกงไมเปนไปดังที่กลาวขางตน ระยะโกงนั้นตอง
(ก) สําหรับคาน ที่ยาวนอยกวาเทากับ 15 เมตร (50 ฟุต) ความคลาดเคลื่อนของระยะโกงที่
ยอมใหคือ -0 มิลลิเมตร / +13 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว)
(ข) สําหรับคานที่ยาวมากกวาเทากับ 15 เมตร (50 ฟุต) ความคลาดเคลื่อนของระยะโกงที่
ยอมใหคือ -0 มิลลิเมตร / +13 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) และยอมใหเพิ่มขึ้น +3 มิลลิเมตร
(+1/8 นิ้ว) ทุกความยาว 3 เมตร (10 ฟุต) หรือเศษของ 3 เมตร
(5) สํ า หรั บก ารป ระก อบ โคร งถั ก ถ า ในเอ กสารสั ญ ญาระบุ ข อ กํ า หนดก ารโ ก ง ขึ้ น
ความคลาดเคลื่อนของระยะโกงในแตละจุดที่ระบุไวในแบบไมควรเกิน ± 1/800 ของระยะ
ระหวางจุดรองรับ สําหรับการตรวจสอบ (ดังแสดงในรูปที่ 6) ใหวัดการโกงขณะอยูในโรงงาน
ประกอบในสภาวะปราศจากความเคน หากในเอกสารสัญญาไมไดระบุขอกําหนดการโกงขึ้น
แตละจุดตอของโครงถักควรมีระยะโกงขึ้นเปนศูนย
(6) เมื่อคานมีการเปลี่ยนแปลงความลึกของหนาตัดบริเวณจุดตอ การเปลี่ยนแปลงความลึกของ
หนาตัดตอง
(ก) สําหรับรอยตอที่ใชส ลักเกลียว ความลึกที่เปลี่ยนแปลงตอ งมีก ารใชแผนเหล็กมาเติ ม
ชองวางนั้นที่จุดตอ
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(ข) สํ า หรั บ รอยตอ ที่ ใ ช ก ารเชื่ อ ม แนวการเชื่ อ มควรจะสอดคลอ งกั บ การเปลี่ ย นแปลง
ความลึก พื้นที่ห นา ตัด ของรอบเชื่อ มและความลาดเอีย งของรอยผิว รอยเชื่อมตองมี
ความเหมาะสมตามขอกําหนดเรื่องรอยเชื่อม

รูปที่ 6 แสดงการตรวจหาระยะความคลาดเคลื่อนโคงงอสําหรับการประกอบติดตั้งโครงถัก
(ขอ 6.2.7)
6.2.8 การยึดฐานเสา
การยึดฐานเสา และแผนเหล็กรองใตเสาจะตองทําตามขอกําหนดดังตอไปนี้
(1) แผนรับแรงกดที่มีความหนาไมเกิน 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ไมจําเปนตองตกแตงผิวโดยการไส
ถ า พื้ น ผิ ว สั ม ผั ส สามารถรั บ แรงกดได เ พี ย งพอ แผ น รั บ แรงกดที่ มี ค วามหนาตั้ ง แต 50
มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ถึง 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) สามารถนํามาดัดใหตรงไดโดยการกด ในกรณีที่
ไมสามารถใชวิธีการกดได ใหใชการไสตกแตงผิวโดยการไสใตพื้นผิวดานลางของแผนเหล็ก
รับแรงกด และแผนเหล็กรองใตฐาน เมื่อปรับระดับแลว ควรอุดชองวางระหวางแผนเหล็ก
กับฐานดวยซีเมนตที่ตานทานการหดตัว เพื่อใหรับแรงกดไดอยางสมบูรณ
(2) พื้นผิวดานบนของแผนเหล็กรองใตเสาไมจําเปนตองไส เมื่อใชวิธีการเชื่อมแบบบากรองใน
รอยตอระหวางเสากับแผนเหล็กรองใตเสา
6.2.9 รูสําหรับเดือยเหล็ก (anchor rod)
รูสําหรับเหล็กเดือยสามารถใชการเจาะแบบใชความรอนได โดยรอยเจาะนั้นตองเปนไปตาม
ขอกําหนดของการตัดดวยความรอน
มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ใชในโครงสรางอาคาร

หนาที่ 37

6.2.10 รูระบายน้ําในชิ้นสวนรูปปด
สําหรับชิ้นสวนรูปปด หรือเหล็กกลอง ระหวางทําการกอสรางและใชงาน ตองมีการปดปลาย
และมีรูเจาะสําหรับระบายน้ําที่ฐาน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
6.3 การทําความสะอาดและทาสี
6.3.1 ขอกําหนดทั่วไป
หากไมไดกําหนดเปนอยางอื่นในมาตรฐานความคงทนของอาคารเหล็กโครงสรางรูปพรรณ
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ใหเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานฉบับนี้
เหล็กโครงสรางที่ไมไดกําหนดใหมีการทาสีจากโรงงานผลิต จะตองมีการทําความสะอาดให
ปราศจากคราบน้ํามัน คราบจาระบี ฝุน หรือเศษวัสดุตาง ๆ ดวยวิธีการที่เหมาะสม สําหรับเหล็กโครงสรางที่กําหนดใหมีการทาสีมาจากโรงงานผลิต มีขอกําหนดตอไปนี้
(1) ผูผลิตไมตองรับผิดชอบความเสื่อมสภาพของสีที่เกิดจากการสัมผัสสิ่งแวดลอมที่รุนแรงกวา
สภาพแวดลอมปกติ
(2) หากไมมีการระบุในสัญญาจาง ผูผลิตควรกําจัดสนิมฝุนหรือสิ่งสกปรกที่ไมพึงประสงคตาง ๆ
ออกจากผิวเหล็กกอนที่จะทาสี ดวยวิธีที่เหมาะสม
(3) หากไมมีการระบุในสัญ ญาจาง ผูผลิตสามารถใชวิธีใดก็ไดที่เหมาะสมในการลงสี และสี นั้น
ตองมีความหนาอยางนอย 25 ไมโครเมตร
(4) รอยขี ด ข ว นต า ง ๆ ที่ เ กิ ด จากการจั ด การหลั ง จากทาสี เ รี ย บร อ ยแล ว ถื อ ว า อยู ใ น
ความรับผิดชอบของผูรับจางที่ทําใหเกิดรอยนั้นขึ้น
6.3.2 พื้นผิวที่ไมสามารถเขาถึงได
พื้นผิวที่ไมสามารถเขาถึงไดหลังจากประกอบติดตั้งชิ้นสวนแลวจะตองทําความสะอาด และ
ทาสีใหทั่วถึงกอนทําการประกอบติดตั้ง
6.3.3 พื้นผิวสัมผัส (contact surface)
รอยตอรับแรงแบกทานสามารถทาสีไดเลย สวนรอยตอแบบเลื่อนวิกฤติผิวสัมผัสตองเปาให
สะอาด และทาดวยสีที่ไดมาตรฐาน (class A และ class B)
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6.4 การติดตั้ง
6.4.1 การวางตําแหนงฐานเสา
ฐานเสาควรมีการตรวจสอบคาระดับ เพื่อใหไดความสูงที่ถูกตอง และสามารถรับ น้ํา หนัก
แบกทานบนคอนกรีต หรืออิฐรับแรง
6.4.2 เสถียรภาพ และจุดยึดตอ
ระบบโครงขอแข็งโครงสรางเหล็กจะตองไดดิ่งฉาก ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการกอสราง
ระหวางการติดตั้งชิ้นสวนโครงสรางควรมีค้ํายันชั่วคราวที่มั่นคง สามารถรองรับน้ําหนักระหวาง
การติดตั้งได รวมถึงเครื่องจักร และเครื่องมือในการยกติดตั้ง ควรมีการค้ํายัน และวางในจุด ที่
สามารถทํางานไดอยางปลอดภัย
6.4.3 การจัดแนว
ไมควรทํ าการยึดแนนดว ยสลักเกลียวหรือเชื่อมแข็ง จนกวาจะไดทําการจัดแนวของระบบ
โครงสรางในสวนที่ติดกันใหไดดิ่งฉากถูกตองเสียกอน
6.4.4 การติดตั้งเสา รอยตอรับแรงอัด และแผนเหล็กรองรับเสา
ยอมใหพื้นผิว สัมผัสของชิ้นสวนรับ แรงอัดสามารถหา งออกจากกันไดไมเกิน 2 มิล ลิ เมตร
(1/16 นิ้ว ) โดยไมต องคํา นึง ถึง ชนิด รอยตอ (เชน การเชื่อมแบบบากรอ ง หรือ การต อโดยใช
สลักเกลียว)
ถาผิวสัมผัสของชิ้นสวนรับแรงอัดมีชองวางหางกันเกิน 2 มิลลิเมตร (1/16 นิ้ว) แตไมเกิน 6
มิลลิเมตร (1/4 นิ้ว) และวิศวกรไดตรวจสอบแลววาพื้นที่สัมผัสไมเพียงพอ จะตองมีการปดชองวาง
ดวยเหล็กเศษเหล็กรูปลิ่ม ซึ่งเปนวัสดุเหล็กกลาละมุน โดยไมตองคํานึงถึงวัสดุหลักที่ใช
6.4.5 การเชื่อมที่หนางาน
พื้นผิวที่ใกลรอยตอที่จะตองเชื่อมที่หนางาน จะตองจัดเตรียมใหสะอาดปราศจากสนิมและ
ฝุ น ละออง เพื่ อ จะสามารถทํ า งานเชื่ อ มได อ ย า งมี คุ ณ ภาพ ในขั้ น ตอนการเตรี ย มจะรวมถึ ง
การปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และลําดับขั้นตอนในการประกอบชิ้นงานดวย
6.4.6 การทาสีที่หนางาน
การทาสีซอม การทําความสะอาด และการทาสีที่หนางาน จะตองสอดคลองกับการปฏิบั ติ
ที่หนางาน และมีความชัดเจนในเอกสารการออกแบบ
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6.5 การควบคุมคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพ (QC) ที่ระบุในสวนนี้ ใหดําเนินการโดยผูประกอบชิ้นงาน (fabricator) และผูติดตั้ง
(erector) การประกั น คุ ณ ภาพ (QA) ที่ ร ะบุ ใ นส ว นนี้ ให ดํ า เนิ น การโดยหน ว ยงานอื่ น เมื่ อ ถู ก กํ า หนด
โดยหนว ยงานที่มีอํ า นาจตามกฏหมาย มาตรฐานสําหรับ อาคารที่เกี่ ยวขอ ง ผูซื้อ เจ าของาน หรือวิ ศวกร
ผูรับผิดชอบ (engineer of record) การทดสอบแบบไมทําลายตองจัดทําโดยหนวยงานหรือองคกรที่มีหนาที่
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
6.5.1 การตรวจสอบการเชื่อม
การสังเกตรอยตอเชื่อมและการตรวจพินิจในระหวางการทํางาน และเมื่อการเชื่อมแลวเสร็จ
อั น ดับ แรกตรวจสอบวัส ดุ กระบวนการ และช า งฝ มื อ ให เ ป น ไปตามรายการประกอบแบบ
และสํ า หรั บ โครงสร า งเหล็ ก ให เ ป น ไปตาม มอก. 49 - 2556 หรือ มาตรฐานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง
หรือตามขอกําหนดในรายการประกอบแบบ ดังแสดงในตารางที่ 25 - 27
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ตารางที่ 25 รายการตรวจสอบกอนการเชื่อม
(ขอ 6.5.1)
รายการตรวจสอบกอนการเชื่อม
รายการประกอบแบบขั้นตอนการเชื่อมที่มีอยู
ตรวจสอบคุณสมบัติของลวดเชื่อม
ตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุ เหล็ก (ชนิด/ชั้นคุณภาพ)
คุณสมบัติของชางเชื่อม
ตรวจสอบความพอดีของรอยเชื่อมแบบเซาะรอง (รวมถึง มุม และตําแหนงของชิ้นสวน)
 เตรียมความพรอมของวัสดุ และอุปกรณในการทํารอยตอ
 มิติ (การจัดตําแหนง, ชองเปด, หนาสัมผัส, ความเอียง)
 ความสะอาด (สภาพของผิวเหล็ก)
 การเชื่อมแตะ (คุณภาพและตําแหนง)
 เสริมแถบเหล็กดานหลังใหพอดี (ถาจําเปน)
คํานวณ และวางตําแหนงรูเจาะ
เชื่อมเขามุมใหพอดี
 มิติ (การจัดตําแหนง, ชองวาง)
 ความสะอาด (สภาพของผิวเหล็ก)
 การเชื่อมแตะ (คุณภาพ และตําแหนง)
ตรวจสอบอุปกรณการเชื่อม

ควบคุม
คุณภาพ
P
P
O
O

การประกัน
คุณภาพ
P
P
O
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O – ตรวจสอบรายการเหลานี้แบบสุม กระบวนการทํางานไมจําเปนที่จะตองชะลอเพื่อการตรวจสอบนี้
P – ทําการตรวจสอบกิจกรรมดังกลาวในแตละรอยเชื่อมของจุดตอหรือองคอาคาร
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ตารางที่ 26 รายการตรวจสอบระหวางการเชื่อม
(ขอ 6.5.1)
รายการตรวจสอบระหวางการเชื่อม
ชางเชื่อมเปนไปตามคุณสมบัติที่กําหนด
ตรวจสอบคุณภาพของลวดเชื่อม
 การบรรจุหีบหอ
 ลวดเชื่อมละลายไดดี
ไมมรี อยราวระหวางการเชื่อม
สภาพแวดลอม
 ความเร็วลมไมเกินที่กําหนด
 ความสม่าํ เสมอของกระแสไฟและอุณหภูมิ
รายการประกอบแบบรอยเชื่อม
 การติดตั้งอุปกรณการเชื่อม
 ความเร็วในการเชื่อม
 การเลือกวัสดุตามที่กําหนดในแบบ
 ชนิดของแก็ส และอัตราการไหล
 มีการใหความรอนกอน
 อุณหภูมริ ะหวางการเชื่อม (คาต่ําสุด/คาสูงสุด)
 ทาเชื่อม(ทาราบ ทาดิ่ง ทาระดับ ทาเหนือศีรษะ)
เทคนิคการเชื่อม
 ความสะอาดระหวาง และหลังเสร็จงาน
 ความเรียบของรอยเชื่อมหลังเสร็จงาน
 รอยเชื่อมมีคณ
ุ ภาพตามที่กําหนดในงาน

ควบคุม
คุณภาพ
O

การประกัน
คุณภาพ
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O – ตรวจสอบรายการเหลานี้แบบสุม กระบวนการทํางานไมจําเปนที่จะตองชะลอเพื่อการตรวจสอบนี้
P – ทําการตรวจสอบกิจกรรมดังกลาวในแตละรอยเชื่อมของจุดตอหรือองคอาคาร
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ตารางที่ 27 รายการตรวจสอบหลังการเชื่อม
(ขอ 6.5.1)
รายการตรวจสอบหลังการเชื่อม
รอยเชื่อมสะอาด
ขนาด ความยาว ตําแหนง ของรอยเชื่อมถูกตองตามแบบ
รอยเชื่อมผานคุณสมบัติการตรวจพินิจ
 ไมมรี อยแตกราว
 รอยเชื่อม ความสม่ําเสมอ
 ชองเปดของหนาตัด
 ผิวหลังการเชื่อม
 ขนาดรอยเชื่อม
 ผิวหลังการตัด
 ความพรุน
เชื่อมโคง
K - Area
เอาค้ํายันออก หรือเอาที่เชื่อมค้ําออก (ถาตองการ)
งานซอม
เอกสารสงงาน หรือปฏิเสธรอยเชื่อมของชิ้นสวน

ควบคุม
คุณภาพ
O
P

การประกัน
คุณภาพ
O
P

P

P

P
P
P
P
P

P
P
P
P
P

O – ตรวจสอบรายการเหลานี้แบบสุม กระบวนการทํางานไมจําเปนที่จะตองชะลอเพื่อการตรวจสอบนี้
P – ทําการตรวจสอบกิจกรรมดังกลาวในแตละรอยเชื่อมของจุดตอหรือองคอาคาร

6.5.2 การตรวจสอบรอยตอสลักเกลียวกําลังสูง
สังเกตการติดตั้งสลักเกลียว อันดับแรกตรวจสอบวัสดุ กระบวนการ และชางฝมือ ใหเปนไป
ตามรายการประกอบแบบ ในข อ ตอ ขั น แน นพอดี ขั้ น เตรี ย มการทดสอบ ระหว า งการติด ตั้ ง
และหลังการติดตั้งแสดงในตารางที่ 28 - 30
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ตารางที่ 28 รายการตรวจสอบกอนการติดตั้งสลักเกลียว
(ขอ 6.5.2)
รายการตรวจสอบกอนการติดตั้งสลักเกลียว
เอกสารรับรองวัสดุยึดที่ทางโรงงานรับรองมา
วัสดุยึดตองมีเครื่องหมายตามขอกําหนดของ ASTM
ตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุยึด (ชนิด, ชั้นคุณภาพ, ความยาวสลักเกลียว ถาเกลียวอยูใน
ระนาบแรงเฉือน)
ขั้นตอนการติดตั้งตามแบบรายละเอียดของขอตอ
จุดตอชิ้นสวน รวมถึงการเตรียมพืน้ ผิว รูเจาะ เปนไปตามขอกําหนด
กอนติดตั้งควรทดสอบประกอบชิ้นสวน เพื่อสังเกตตามเอกสารประกอบของอุปกรณยึด
และวิธีการติดตั้ง
การกองเก็บสลักเกลียว แปนเกลียว แหวนรอง และอุปกรณทเี่ กี่ยวของอื่น ๆ

ควบคุม
คุณภาพ
O
O

การประกัน
คุณภาพ
P
O

O

O

O
O

O
O

P

O

O

O

O – ตรวจสอบรายการเหลานี้แบบสุม กระบวนการทํางานไมจําเปนที่จะตองชะลอเพื่อการตรวจสอบนี้
P – ทําการตรวจสอบกิจกรรมดังกลาวในแตละรอยเชื่อมของจุดตอหรือองคอาคาร

ตารางที่ 29 รายการตรวจสอบระหวางการติดตั้งสลักเกลียว
(ขอ 6.5.2)
รายการตรวจสอบระหวางการติดตั้งสลักเกลียว
อุปกรณยดึ ติดตั้งในทุกรู มีแหวนรอง (ถาระบุในแบบ) อยูในตําแหนงที่ถูกตอง
ขอตอมีการขันแนนกอนรับแรงดึง
อุปกรณยดึ ยังไมถูกขันดวยประแจ
อุปกรณยดึ รับแรงดึงกอน

ควบคุม
คุณภาพ
O
O
O
O

การประกัน
คุณภาพ
O
O
O
O

O – ตรวจสอบรายการเหลานี้แบบสุม กระบวนการทํางานไมจําเปนที่จะตองชะลอเพื่อการตรวจสอบนี้
P – ทําการตรวจสอบกิจกรรมดังกลาวในแตละรอยเชื่อมของจุดตอหรือองคอาคาร
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ตารางที่ 30 รายการตรวจสอบหลังการติดตั้งสลักเกลียว
(ขอ 6.5.2)
รายการตรวจสอบกอนการติดตั้งสลักเกลียว
เอกสารตรวจรับงานหรือปฏิเสธ การติดตั้งสลักเกลียว

ควบคุม
คุณภาพ
P

การประกัน
คุณภาพ
P

O – ตรวจสอบรายการเหลานี้แบบสุม กระบวนการทํางานไมจําเปนที่จะตองชะลอเพื่อการตรวจสอบนี้
P – ทําการตรวจสอบกิจกรรมดังกลาวในแตละรอยเชื่อมของจุดตอหรือองคอาคาร

มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ใชในโครงสรางอาคาร

หนาที่ 45

มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ใชในโครงสรางอาคาร

หนาที่ 46

เอกสารอางอิง
เอกสารอางอิงเกี่ยวกับการเชื่อม (American Welding Society, AWS)
(1) American Welding Society (AWS), “Structural Welding Code – Steel (AWS D1.1/D1.1M)”,
2010
เอกสารอางอิงเกี่ยวกับสลักเกลียว (American Society for Testing and Materials, ASTM)
(1) American Society for Testing and Materials (ASTM), “Standard Specification for Structural
Bolts, Steel, Heat Treated, 120/105 ksi Minimum Tensile Strength (ASTM A325 - 09a)”,
2009
(2) American Society for Testing and Materials (ASTM), “Standard Specification for Heat Treated Steel Structural Bolts, 150 ksi Minimum Tensile Strength (ASTM A490 - 09)”, 2009
(3) American Society for Testing and Materials (ASTM), “Standard Specification for Carbon
and Alloy Steel Nuts (ASTM A563 - 07a)”, 2007
(4) American Society for Testing and Materials (ASTM), “Standard Specification for Hardened
Steel Washers (ASTM F436 - 09)”, 2009
(5) American Society for Testing and Materials (ASTM), “Standard Specification for
Compressible-Washer-Type Direct Tension Indicators for Use with Structural Fasteners
(ASTM F959 - 09)”, 2009
(6) American Society for Testing and Materials (ASTM), “Standard Specification for “Twist
Off” Type Tension Control Structural Bolt/Nut/Washer Assemblies, Steel, Heat Treated,
120/105 ksi Minimum Tensile Strength (ASTM F1852 - 08)”, 2008
(7) American Society for Testing and Materials (ASTM), “Standard Specification for “Twist
Off” Type Tension Control Structural Bolt/Nut/Washer Assemblies, Steel, Heat Treated,
150 ksi Minimum Tensile Strength (ASTM F2280 - 08e1)”, 2008
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