


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็ก 
โครงสรางรูปพรรณที่ใชในงานโครงสรางอาคาร 

มยผ. 1107 - 61 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กระทรวงมหาดไทย 



 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ใชในงานโครงสรางอาคาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN  978-974-458-599-8 

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 

โดย สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทร. 0-2299-4321 โทรสาร 0-2299-4321 

 

 

 



 

มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ใชในโครงสรางอาคาร 

 

คณะผูจัดทํามาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ใชในงานโครงสรางอาคาร 
 

ที่ปรึกษาโครงการ  

 นายอดิศร  มโนมัยธํารงกุล 

 

ผูจัดการโครงการ 

 รองศาสตราจารย ดร.วันชัย  ยอดสุดใจ   

 

บุคลากรหลัก 

1. รองศาสตราจารย ดร.ตระกูล  อรามรักษ 

2. รองศาสตราจารย ดร.ทวีป  ชัยสมภพ 

3. รองศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ  รุงทองใบสุรีย 

4. รองศาสตราจารย ดร.ปยะ  โชติกไกร 

5. รองศาสตราจารย ดร.อัครวัชร  เลนวาร ี  

6. รองศาสตราจารย ดร.อภินิติ  โชติสังกาศ 

7. ดร.รังสรรค  วงศจีรภัทร 

  

บุคลากรสนับสนุน    

1. นายอนุรักษ  เทพกรณ 

2. นายสิทธินนท  แกวสวาง 

3. นางสาวพลอยเครือ  แจมวิถีเลิศ 

4. นางสาวสิรินัดดา  บุญเปง 



 

มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ใชในโครงสรางอาคาร 

 

คณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบตัิงานของที่ปรึกษา 

เรื่อง มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ใชในงานโครงสรางอาคาร 

 

 

ประธานกรรมการ 

นายสินิทธิ์  บุญสิทธิ์ 

ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 

 

  

คณะกรรมการ 

ดร.เสถียร  เจริญเหรียญ 

ผูอํานวยการสํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ 

รักษาการในตําแหนงวิศวกรใหญ 

 

 

นายอนวัช  บูรพาชน 

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ 

นายวิบูลย  ลีพัฒนากิจ 

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ 

นายกนก  สุจริตสัญชัย 

วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 

รักษาการในตําแหนงวิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ 

 

นายพรชัย  สังขศรี 

วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ  

 

นางสาวสุรีย  ประเสริฐสุด 

วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 

 

นายสมโชค  เลงวงศ 

วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ  

ดร.ทยากร  จันทรางศุ 

วิศวกรโยธาชํานาญการ 

รักษาการในตําแหนงวิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 

  

กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ดร.ธนิต  ใจสอาด 

วิศวกรโยธาชํานาญการ 

นายวิโชติ  กันภัย 

วิศวกรโยธาชํานาญการ 

 

 นายธีรภัทร  สุนทรชื่น 

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

 

 



 

มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ใชในโครงสรางอาคาร 

 

ผูทรงคุณวุฒิในการจัดทํามาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสรางรูปพรรณ 

ที่ใชในงานโครงสรางอาคาร
  

1. ศาสตราจารย ดร.ทักษิณ เทพชาตร ี

2. รองศาสตราจารย ดร.การุญ  จันทรางศ ุ

3. รองศาสตราจารย ดร.สุทัศน  ลีลาทวีวัฒน 

4. นายธนา  แกวกระจาง 

5. นายสยมภู  เฮนะเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ใชในโครงสรางอาคาร 

 

คํานํา 
   

ในปจจุบันการกอสรางอาคารดวยเหล็กโครงสรางรูปพรรณไดรับความนิยมอยางแพรหลายเพิ่มมากขึ้น 

เนื่องจากคุณสมบัติวัสดุของเหล็กโครงสรางรูปพรรณมีความเหนียวสูงทําใหผูออกแบบสามารถออกแบบรูปทรง

ของอาคารไดหลากหลายมากขึ้น เทคโนโลยีการกอสรางอาคารดวยเหล็กโครงสรางรูปพรรณมีการพัฒนา

อยางตอเนื่องทําใหสามารถกอสรางไดอยางรวดเร็วและสามารถลดปริมาณวัสดุสูญเสียในระหวางการกอสราง

ไดมาก อีกทั้งแนวโนมราคาท่ีลดลงของวัสดุเหล็กโครงสรางรูปพรรณเมื่อเปรียบเทียบกับราคาในอดีตที่ผานมา
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บทที่ 1  

ทั่วไป 

1.1 วัตถุประสงค 

มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสรางรูปพรรณสําหรับงานโครงสรางอาคารฉบับนี้ใหขอกําหนด

คุณสมบัติทางกลของวัสดุ ขอกําหนดการประกอบ การติดตั้ง และการควบคุมคุณภาพงานอาคารเหล็ก 

ที่กอสรางดวยโครงสรางรูปพรรณ เพ่ือใหการกอสรางอาคารดังกลาวมีการปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสม 

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 

ตัวเอช (H - section) เหล็กรูปตัดไอ (I - section) เหล็กฉาก (angle) เหล็กรูปรางน้ํา (channel) 

 เหล็กรูปตัวที (T - section) 

(2) ทอเหล็กกลาสําหรับงานโครงสราง โดยมีหนาตัดกลม หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผา 

(3) เหล็กแผนสําหรับงานโครงสราง 
 

 สวนเหล็กโครงสรางรูปพรรณชนิดอ่ืนและหนาตัดประกอบใหเปนไปตามมาตรฐาน AISC - 360 หรือ

มาตรฐานอ่ืนที่คณะกรรมการควบคุมอาคารใหการรับรอง 
 

คุณลักษณะเฉพาะของเหล็กรูปพรรณสําหรับงานโครงสรางอาคารในมาตรฐานฉบับนี้มีขอกําหนดอยู  

2 ดาน คือ ดานสมบัติทางกล และดานเกณฑความคลาดเคลื่อนของมิติ โดยมาตรฐานไดใหขอกําหนด 

การชักตัวอยางสําหรับการทดสอบสมบัติทางกลและเกณฑความคลาดเคลื่อนของเหล็กโครงสรางรูปพรรณ 

นอกจากนี้ มาตรฐานฯ ยังครอบคลุมขอกําหนดวัสดุรอยตอ ไดแก สลักเกลียว และลวดเชื่อม ขอกําหนด 

ในการเตรียม การประกอบชิ้นงาน การติดต้ัง และการควบคุมคณุภาพงานอาคารเหล็กโครงสรางรูปพรรณ 
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บทที่ 2  

นิยาม และสัญลักษณ 

2.1 นิยาม 

“สลักเกลียว” หมายความวา เหล็กตันรูปทรงกระบอก ปลายหนึ่งมีหัวเปนรูปตาง ๆ อีกปลายหนึ่งเปนเกลียว

ใชรอยผานตลอดรูกลวงของชิ้นสวนที่ตองการจะยึดใหติดกัน โดยมีแปนเกลียวขันเขาทางปลายที่เปนเกลียว 

“สลักเกลียวสองขาง” หมายความวา เหล็กตันรูปทรงกระบอกมีเกลียวท้ังสองปลาย ใชสําหรับยึดชิ้นสวน 

ใหติดกัน 

“หมุดเกลียว” หมายความวา เหล็กตันรูปทรงกระบอก ปลายหนึ่งมีหัวเปนรูปตาง ๆ อีกปลายหนึ่งเปนเกลียว

ใชสําหรับยึดชิ้นสวนใหติดกันโดยไมตองใชแปนเกลียว 

“เหล็กโครงสรางรูปพรรณ” หมายความวา เหล็กที่ผลิตออกมามีหนาตัดเปนรูปลักษณะตาง ๆ ใชใน 

งานโครงสราง 

2.2 สัญลักษณ 

db หมายถึง เสนผานศนูยกลางระบุของสลักเกลียว (มิลลิเมตร) 

Tm หมายถึง แรงดึงต่ําสุดสําหรับสลักเกลียวแบบใสแรงดึงกอน (กิโลนิวตัน) 

t หมายถึง ความหนาชิ้นสวน (มิลลิเมตร) 

W หมายถึง ความกวางของผิวรอยเชื่อม (มิลลิเมตร) 

 

2.3 มาตรฐานอางถึง 

มาตรฐานที่ใชอางถึงประกอบดวย 

(1) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, “เหล็กโครงสรางรูปพรรณกลวง (มอก. 107)”, 2533. 

(2) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, “เหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน (มอก. 1227)”, 2558. 

(3) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, “เหล็กกลาคารบอนรีดรอนแผนมวน แผนแถบ แผนหนา 

และแผนบางสําหรับงานโครงสรางท่ัวไป (มอก. 1479)”, 2541. 

(4) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, “สมบัติทางกลของสลักเกลียว หมุดเกลียวและสลักเกลียว

สองขาง (มอก. 171)”, 2530. 

(5) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, “การทดสอบเหล็กและเหล็กกลา 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 High-

Strength 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 

เหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอนที่เปนไปตาม มอก.1227 - 2558 ตองมีสมบัติทางกล

ประกอบดวยความตานแรงดึงที่ จุดคราก ความตานแรงดึงประลัย และความยืดต่ํ าสุด  

ใหเปนไปตามตารางท่ี 1 โดยการทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก.1227 – 2558 

ตารางที ่1 สมบัติทางกลของเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน 

(ขอ 3.1.1) 

ชั้น

คุณภาพ 

ความตานแรงดึงท่ีจุดคราก

ต่ําสุด (เมกะปาสคาล) ความตานแรง

ดึงประลัย    

(เมกะปาสคาล) 

ความยืดต่ําสุด (รอยละ) 

ความหนาไม

เกิน 16 

มิลลิเมตร 

ความหนา

เกิน 16 

มิลลิเมตร 

ความหนา

ไมเกิน 5 

มิลลิเมตร 

ความหนา 

5 ถึง 16

มิลลิเมตร 

ความหนา

เกิน 16 

มิลลิเมตร 

SM 400 245 235 400 - 510 23 18 22 

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 ต่ําสดุ 16 13 17 

เกณฑความคลาดเคลื่อนของมวลตอเมตรใหเปนไปตามตารางที่ 2 เกณฑความคลาดเคลื่อนข

องขนาด ความหนา ความยาว ความไดฉาก ความโกง และระยะเยื้องศูนยสําหรับเหล็กฉาก  

เหล็กรูปรางน้ํา  เหล็กรูป ตัวไอ และเหล็กรูปตัวที ให เปนไปตามตารางที่  3 และเกณฑ 

ความคลาดเคลื่อนของขนาด ความหนา ความยาว ความไดฉาก ความโกง ระยะเยื้องศูนย  

ความเวาของลําตัว และความไดฉากของปลายตัดสําหรับเหล็กรูปตัวเอชใหเปนไปตามตารางที่ 4 

โดยการทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก.1227 - 2558 
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ตารางที ่2 เกณฑความคลาดเคล่ือนของมวลตอเมตรของเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน 

(ขอ 3.1.1) 

ความหนา (มิลลิเมตร) เกณฑความคลาดเคล่ือน (รอยละ) 

นอยกวา 10 ± 5.0 

10 และมากกวา ± 4.0 

 

3.1.2 การเก็บตัวอยางทดสอบของเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน 

การเก็บตัวอยาง การทดสอบคุณสมบัติทางกล และการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของ 

หน าตั ด เหล็ ก โ คร งสร า งรู ปพรรณรี ด ร อน ให เ ป น ไปตามข อกํ า หนดของผู ออกแบบ  

โดยเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอนที่ มีคุณสมบัติทางกลหรือขนาดหนาตัดไม เปนไปตาม  

มอก.1227 - 2558 ใหทดสอบคุณสมบัติทางกลและความคลาดเคลื่อนโดยสถาบันที่เชื่อถือได 

ตามขอกําหนดของผูออกแบบ คุณสมบัติทางกลที่ทดสอบไดตองไมนอยกวาความตานทานแรงดึง 

ที่จุดคราก ความตานทานแรงดึงประลัย และความยืดต่ําสุดตามที่ผูออกแบบกําหนด 
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ตารางที ่3 เกณฑความคลาดเคล่ือน สําหรับเหล็กฉาก เหล็กรูปรางน้ํา เหล็กรูปตัวไอ และเหล็กรูปตัวที 

(ขอ 3.1.1) 

รายการตรวจสอบ  เกณฑความคลาดเคลื่อน หมายเหตุ 

A หรือ B 

นอยกวา 50 มม. ± 1.5 มม. 

 

 

 

 

50 ถึงนอยกวา 100 มม. ± 2.0 มม. 

100 ถึงนอยกวา 200 มม. ± 3.0 มม. 

200 และมากกวา มม. ± 4.0 มม. 

H 

นอยกวา 100 มม. ± 1.5 มม. 

100 ถึงนอยกวา 200 มม. ± 2.0 มม. 

200 ถึงนอยกวา 400 มม. ± 3.0 มม. 

400 มม.และมากกวา ± 4.0 มม. 

ความหนา (t หรือ 

t1, t2) 

H ไมเกิน 

130 มม. 

นอยกวา 6.3 มม. ± 0.6 มม. 

6.3 ถึงนอยกวา 10มม. ± 0.7 มม. 

10 ถึงนอยกวา 16 มม. ± 0.8 มม. 

16 มม.และมากกวา ± 1.0 มม. 

H เกิน 

130 มม. 

นอยกวา 6.3 มม. ± 0.7 มม. 

6.3 ถึงนอยกวา 10 มม. ± 0.8 มม. 

10 ถึงนอยกวา 16 มม. ± 1.0 มม. 

16 ถึงนอยกวา 25 มม. ± 1.2 มม. 

25 มม.และมากกวา ± 1.5 มม. 

ความยาวตอทอน  

ไมเกิน 7 ม. + 40 / -0 มม. 

เกิน 7 ม. 

สวนเกิน 40 มม. บวก 5 มม.  

ทุก ๆ ความยาว 1 ม. ที่มากกวา 

7 ม., สวนขาด ไมม ี

ความไดฉาก 

(squareness) (T) 

เหล็กรปูตัวไอ ไมเกินรอยละ 2.0 ของมิติ B 

 

 

เหล็กฉาก และเหล็กรูปรางนํ้า ไมเกินรอยละ 2.5 ของมิติ B 

ความโกง (bend) 
เหล็กรปูตัวไอ และตัวที ไมเกินรอยละ 0.20 ของความยาว  

เหล็กฉาก และเหล็กรูปรางนํ้า ไมเกินรอยละ 0.30 ของความยาว 

ระยะเยื้องศูนย 

(eccentricity) (S) 
เหล็กรปูตัวที ± 3.0 มม. 
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ตารางที ่4 เกณฑความคลาดเคล่ือน สําหรับเหล็กรูปตัวเอช 

(ขอ 3.1.1) 

รายการตรวจสอบ เกณฑความคลาดเคลื่อน หมายเหตุ 

H 

นอยกวา 380 มม. ± 2.0 มม. 

  

380 ถึงนอยกวา 580 มม. ± 3.0 มม. 

580 มม.และมากกวา ± 4.0 มม. 

B 

นอยกวา 95 มม. ± 2.0 มม. 

95 ถึงนอยกวา 190 มม. ± 2.5 มม. 

190 มม.และมากกวา ± 3.0 มม. 

ความหนา (t1,t2) 

t1 

นอยกวา 16 มม. ± 0.7 มม. 

16 ถึงนอยกวา 25 มม. ± 1.0 มม. 

25 ถึงนอยกวา 40 มม. ± 1.5 มม. 

t2 

นอยกวา 16 มม. ± 1.0 มม. 

16 ถึงนอยกวา 25 มม. ± 1.5 มม. 

25 ถึงนอยกวา 40 มม. ± 1.7 มม. 

ความยาว 
ไมเกิน 7 ม. +40 / -0 มม. 

เกิน 7 ม. 
สวนเกิน 40 มม. บวก 5 มม. ทุก ๆ ความยาว  

1 ม.ที่มากกวา 7 ม., สวนขาด ไมมี 

ความไดฉาก (T) 

H ไมเกิน 300 มม. 
B ไมเกิน 150 มม. ไมเกิน 1.5 มม. 

 

B เกิน 150 มม. ไมเกินรอยละ 1.0 ของมิติ B 

H เกิน 300 มม. 
B ไมเกิน 125 มม. ไมเกิน 1.5 มม. 

B เกิน 125 มม. ไมเกินรอยละ 1.2 ของมิติ B 

ความโกง 
H ไมเกิน 300 มม. ไมเกินรอยละ 0.15 ของความยาว 

  
H เกิน 300 มม. ไมเกินรอยละ 0.10 ของความยาว 

ระยะเยื้องศูนย (S) 
H ไมเกิน 300 มม.และ B ไมเกิน 200 มม. ± 2.5 มม. 

 H เกิน 300 มม.หรอื B เกิน 200 มม. ± 3.5 มม. 

ความเวาของลําตัว 

(concavity of 

web) (W) 

H 

นอยกวา 400 มม. 2.0 มม. 

 

400 ถึงนอยกวา 600 มม. 2.5 มม. 

600 มม.และมากกวา 3.0 มม. 

ความไดฉากของ

ปลายตดั 

(squareness of 

cut end) (e) 

H ไมเกิน 187.5 มม. ไมเกิน 3.0 มม. 

 

 

B ไมเกิน 187.5 มม. ไมเกิน 3.0 มม. 

H เกิน 187.5 มม. ไมเกินรอยละ 1.6 ของมิติ H 

B เกิน 187.5 มม. ไมเกินรอยละ 1.6 ของมิติ B 
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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 และ  STK 540 โ ดย มีค าค วามต า นแ ร งดึ ง ป ร ะลั ย  

ความตานแรงดึงที่จุดคราก และความยืดต่ําสุด ตามตารางท่ี 5  

ทอเหล็กกลาแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและแบบสี่เหลี่ยมผืนผาในมาตรฐานฉบับนี้ แบงเปน 3 ชั้น

คุณภาพตามคุณสมบัติทางกล ไดแก STKR 290 STKR 400 STKR 490 โดยมีคาความตานแรงดึง 

ความตานแรงดึงที่จุดคราก และความยืดต่ําสุด ตามตารางท่ี 6 

ตารางที ่5 สมบัติทางกลของทอแบบกลม 

(ขอ 3.2.1) 

สมบัติทางกล 
ตามชั้นคุณภาพ 

STK 290 STK 400 STK 490 STK 500 STK 540 

ความตานแรงดึงประลัย (เมกะปาสคาล) ไมนอยกวา 290 400  490  500  540 

ความตานแรงดึงที่จุดคราก (เมกะปาสคาล) ไมนอยกวา - 235  315  355  390 

ความยืดต่ําสดุ (%) ไมนอยกวา 25 18 18 10 16 
 

ตารางที ่6 สมบัติทางกลของทอแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส และแบบสี่เหลี่ยมผืนผา 

(ขอ 3.2.1) 

สมบัติทางกล 
ตามชั้นคุณภาพ 

STKR 290 STKR 400 STKR 490 

ความตานแรงดึงประลัย (เมกะปาสคาล) ไมนอยกวา 290 400  490  

ความตานแรงดึงที่จุดคราก (เมกะปาสคาล) ไมนอยกวา - 245  325  

ความยืดต่ําสดุ (%) ไมนอยกวา 30 23  23  

เกณฑความคลาดเคลื่อนของมิติ ไดแก เสนผานศูนยกลางภายนอก ความหนาผนังทอ  

มวลตอเมตร ความยาว และความตรง สําหรับทอแบบกลมใหเปนไปตามตารางที่ 7 และเกณฑ
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ความคลาดเลื่อนของมิติ ไดแก  เสนผานศูนยกลางภายนอก ความหนาผนังทอ มวลตอเมตร  

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 

ตารางที ่7 เกณฑความคลาดเคล่ือนของมิติสําหรับทอแบบกลม 

(ขอ 3.2.1) 

มิต ิ เกณฑความคลาดเคลื่อน หมายเหตุ 

เสนผานศูนยกลาง

ภายนอก (D) 

< 50 มม. ± 0.5 มม.  

 

 

 

≥ 50 มม. ± 1% 

ความหนาผนัง

ทอ (t) 
 

< 4 มม.  
+ 0.6 มม. 

- 0.5 มม. 

4 มม. ≤ t <12 มม.  
+ 15% 

- 12.5% 

≥12 มม.  
+ 15% 

- 1.5 มม. 

มวลตอเมตร ± 10% 

ความยาว 
+ ไมกําหนด 

0 

ความตรง + 0.3% ของความยาว 
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ตารางที ่8 เกณฑความคลาดเคล่ือนของมิติสําหรับทอแบบส่ีเหลี่ยมจัตุรัส และแบบสี่เหลี่ยมผืนผา 

(ขอ 3.2.1) 

มิต ิ เกณฑความคลาดเคลื่อน หมายเหตุ 

ขนาด 
≤ 100 มม. ± 1.5 มม.      

 

 

> 100 มม. ± 1.5% 

ความหนาผนัง

ทอ (t) 
 

< 3 มม.  ± 0.3 มม. 

≥ 3 มม. ± 10% 

มวลตอเมตร ± 10% 

ความยาว + ไมกําหนด 

0 ความตรง ± 0.3% ของความยาว 

ความไดฉากของดานประชิด 90o ± 1.5o 

ความโคงหรือความเวาของสวน

ราบ 

≤ 100 มม. ไมเกิน 0.5 มม. 

> 100 มม. ไมเกิน 0.5% ของขนาด 

สวนโคงของมุม (S) ไมเกิน 3t 

3.3 ขอกําหนดเหล็กแผน 

3.3.1 คุณลักษณะเฉพาะของเหล็กแผนสําหรับงานโครงสราง 

เหล็กแผนสําหรับงานโครงสรางที่เปนไปตาม มอก.1499 - 2541 ตองมีคุณสมบัติทางกล 

เปนไปตามขอกําหนดในหัวขอนี้ 

เหล็กแผนสําหรับงานโครงสรางในมาตรฐานฉบับนี้ แบงเปน 11 ชั้นคุณภาพตามคุณสมบัติ 

ทางกล ไดแก  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 ยมี ค า ค ว ามต า น ทาน แร งดึ ง 

ความตานทานแรงดึงที่จุดคราก และความยืดต่ําสุด ตามตารางที่ 9 
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ตารางที ่9 สมบัติทางกลของแหล็กแผน 

(ขอ 3.3.1) 

ชั้นคุณภาพ 

ความตานทานแรงดึงที่จุดครากต่ําสุด (เมกะปาสคาล) 

ความตานทาน 

แรงดึง 

(เมกะปาสคาล) 

ความหนาของเหล็ก

แผน (มม.) 

ความยืด

ต่ําสุด 

(รอยละ) 

ความหนาของเหล็กแผน 

ไมเกิน 

16 มม. 

มากกวา  

16 มม.  

ถึง 40 มม. 

มากกวา  

40 มม  

ถึง 75 มม. 

มากกวา  

75 มม. ถึง 

100 มม. 

SM 400 A 

245 235 215 215 400 ถึง 510 

ไมเกิน 5 23 

SM 400 B มากกวา 5 ถึง 16 18 

SM 400 C มากกวา 16 ถึง 50 22 

 มากกวา 40 24 

SM 490 A 

325 315 295 295 490 ถึง 610 

ไมเกิน 5 22 

SM 490 B มากกวา 5 ถึง 16 17 

SM 490 C มากกวา 16 ถึง 50 21 

 มากกวา 40 23 

 

365 355 335 325 490 ถึง 610 

ไมเกิน 5 19 

SM 490 YA มากกวา 5 ถึง 16 15 

SM 490 YB มากกวา 16 ถึง 50 19 

 มากกวา 40 21 

 

365 355 335 325 520 ถึง 640 

ไมเกิน 5 19 

SM 520 B มากกวา 5 ถึง 16 15 

SM 520 C มากกวา 16 ถึง 50 19 

 มากกวา 40 21 

SM 570 460 450 430 420 570 ถึง 720 

ไมเกิน 16 19 

มากกวา 16 26 

มากกวา 20 20 

เกณฑความคลาดเคลื่อนของมิติ ไดแก ความหนา ความกวาง ความยาว ขอบโคงที่ดานเวา 

และความราบ ให เปนไปตามตารางที่  10 ถึ ง 14 โดยการทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก.  

1499 – 2541 
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ตารางที ่10 เกณฑความคลาดเคล่ือนของความหนา 

(ขอ 3.3.1) 

ความหนา (มิลลิเมตร) 

เกณฑความคลาดเคลื่อน (มิลลิเมตร)  

ความกวาง

นอยกวา 

1600 

มิลลเิมตร 

ความกวาง 

1600 มิลลิเมตร 

ถึงนอยกวา 

2000 มิลลเิมตร 

ความกวาง 

2000 มิลลิเมตร

ถึงนอยกวา 

2500 มิลลิเมตร 

ความกวาง 

2500 มิลลิเมตร 

ถึงนอยกวา

3150 มิลลเิมตร 

ความกวาง 

3150 มิลลิเมตร

ถึง 4000

มิลลเิมตร 

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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ตารางที ่11 เกณฑความคลาดเคล่ือนของความกวาง 

(ขอ 3.3.1) 

ความกวาง (มิลลิเมตร) ความหนา (มิลลิเมตร) 

เกณฑความคลาดเคลื่อน (มิลลิเมตร) 

ขอบรีด ขอบตัด 

เหล็กแผนหนา

และ 

แผนบาง 

เหล็กแผนมวนและ 

เหล็กแผนตดัจาก

แผนมวน 

ตัดปกติ ตัดแตงซ้ํา ตัดซอย 

นอยกวา 160 

นอยกวา 3.15 

- - 

+5 

0 

+2 

0 0.30  

3.15 ถึงนอยกวา 6.00 
+5 

0 

+3 

0 0.50  

6.00 ถึงนอยกวา 20.00 
+10 

0 

+4 

0 
- 

20.00 ขึ้นไป 
+10 

0 

- 

160 ถึงนอยกวา 250 

นอยกวา 3.15 

- - 

+5 

0 

+2 

0 0.40  

3.15 ถึงนอยกวา 6.00 
+5 

0 

+3 

0 0.50  

6.00 ถึงนอยกวา 20.00 
+10 

0 

+4 

0 
- 

20.00 ขึ้นไป 
+15 

0 

- 

250 ถึงนอยกวา 400 

นอยกวา 3.15 

+ไมระบ ุ

0 
- 

+5 

0 

+2 

0 0.50  

3.15 ถึงนอยกวา 6.00 
+5 

0 

+3 

0 0.50  

6.00 ถึงนอยกวา 20.00 
+10 

0 

+4 

0 
 

20.00 ขึ้นไป 
+15 

0 

- 

400 ถึงนอยกวา 630 

นอยกวา 3.15 

+ไมระบ ุ

0 

+20 

0 

+10 

0 

+3 

0 0.50  

3.15 ถึงนอยกวา 6.00 
+10 

0 

+3 

0 0.50  

6.00 ถึงนอยกวา 20.00 
+10 

0 
+5 

0 
- 

20.00 ขึ้นไป 
+15 

0 
- 
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ตารางที่ 11 เกณฑความคลาดเคลื่อนของความกวาง (ตอ) 

(ขอ 3.3.1) 

ความกวาง (มิลลิเมตร) ความหนา (มิลลิเมตร) 

เกณฑความคลาดเคลื่อน (มิลลิเมตร) 

ขอบรีด ขอบตัด 

เหล็กแผนหนา

และ 

แผนบาง 

เหล็กแผนมวนและ 

เหล็กแผนตดัจาก

แผนมวน 

ตัดปกติ ตัดแตงซ้ํา 
ตัดซอย 

630 ถึงนอยกวา 1,000 

นอยกวา 3.15 

+ไมระบ ุ

0 

+25 

0 

+10 

0 

+4 

0 

- 

3.15 ถึงนอยกวา 6.00 
+10 

0 

+4 

0 

6.00 ถึงนอยกวา 20.00 
+10 

0 

+6 

0 

20.00 ขึ้นไป 
+15 

0 

- 

1,000 ถึงนอยกวา 1,250 

นอยกวา 3.15 

+ไมระบ ุ

0 

+30 

0 

+10 

0 

+4 

0 

- 

3.15 ถึงนอยกวา 6.00 
+10 

0 

+4 

0 

6.00 ถึงนอยกวา 20.00 
+15 

0 

+6 

0 

20.00 ขึ้นไป 
+15 

0 

- 

1,250 ถึงนอยกวา 1,600 

นอยกวา 3.15 

+ไมระบ ุ

0 

+35 

0 

+10 

0 

+4 

0 

- 

3.15 ถึงนอยกวา 6.00 
+10 

0 

+4 

0 

6.00 ถึงนอยกวา 20.00 
+15 

0 

+6 

0 

20.00 ขึ้นไป 
+15 

0 

- 

1,600 ขึ้นไป 

นอยกวา 3.15 

+ไมระบ ุ

0 

+40 

0 

+10 

0 

+4 

0 

- 

3.15 ถึงนอยกวา 6.00 
+10 

0 

+4 

0 

6.00 ถึงนอยกวา 20.00 
+รอยละ 1.2 

0 

+6 

0 

20.00 ขึ้นไป 
+รอยละ 1.2 

0 

- 
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ตารางที ่12 เกณฑความคลาดเคล่ือนของความยาว 

(ขอ 3.3.1) 

ความยาว (มิลลิเมตร) ความหนา (มิลลเิมตร) ขอบตัดปกต ิ(มิลลิเมตร) ขอบตัดแตงซ้ํา (มิลลิเมตร) 

นอยกวา 6,300 

นอยกวา 6.00 
+25 

0 

+5 

0 

6.00 ขึ้นไป 
+25 

0 

+10 

0 

6,300 ขึ้นไป 

นอยกวา 6.00 
+รอยละ 0.5 

0 

+10 

0 

6.00 ขึ้นไป 
+รอยละ 0.5 

0 

+15 

0 

หมายเหต ุ เกณฑความคลาดเคลื่อนที่กําหนดสําหรับเหล็กแผนขอบตัดแตงซ้ํา ใชสําหรับเหล็กแผน 

ขอบตัดแตงซ้ําที่มีความหนานอยกวา 20 มิลลิเมตร 

 

ตารางที ่13 ระยะเบี่ยงเบนของขอบโคงที่ดานเวาของแผนเหล็กแผนหนาขอบตดัและแผนบางขอบตัด 

(ขอ 3.3.1) 

ความยาว (มิลลิเมตร) 

ระยะเบ่ียงเบนของขอบโคงท่ีดานเวา (มิลลิเมตร) 

ความกวาง 250 

ถึงนอยกวา 630 

มิลลเิมตร 

ความกวาง 630 

ถึงนอยกวา 1,000 

มิลลเิมตร 

ความกวาง 1,000 

มิลลเิมตร ขึ้นไป 

นอยกวา 2,500 5 4 3 

2,500 ถึงนอยกวา 4,000 8 6 5 

4,000 ถึงนอยกวา 6,300 12 10 8 

6,300 ถึงนอยกวา 10,000 20 16 12 

10,000 ขึ้นไป 
20 ตอความยาว 

10,000 

16 ตอความยาว 

10,000 

12 ตอความยาว 

10,000 

หมายเหต ุ สําหรับเหล็กแผนหนาและเหล็กแผนบางที่มีความกวางนอยกวา 250 มิลลิเมตร ใหใชระยะ

เบี่ยงเบนของขอบโคงท่ีดานเวาตามตารางที ่14 
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ตารางที ่14 ระยะเบี่ยงเบนของขอบโคงที่ดานเวาของแผนเหล็กมวนขอบตัด และเหล็กแผนแถบ 

(ขอ 3.3.1) 

ความกวาง ระยะเบ่ียงเบนของขอบโคงท่ีดานเวาตอความยาว 2,000 มิลลเิมตร 

นอยกวา 250 มิลลิเมตร 8 มิลลิเมตร 

250 มิลลิเมตรข้ึนไป 5 มิลลิเมตร 

 

ตารางที ่15 ระยะเบี่ยงเบนของความราบของเหล็กแผนหนาและเหล็กแผนบาง 

(ขอ 3.3.1) 

ความหนา (มิลลิเมตร) 

ระยะเบ่ียงเบนของความราบ (มิลลิเมตร) 

ความกวาง

นอยกวา 

1,250 

มิลลเิมตร 

ความกวาง 

1,250 ถึงนอย

กวา 1,600 

มิลลเิมตร 

ความกวาง 

1,600 ถึงนอย

กวา 2,000 

มิลลเิมตร 

ความกวาง 

2,000 ถึงนอย

กวา 3,000 

มิลลเิมตร 

ความกวาง 

3,000 มิลลิเมตร 

ขึ้นไป 

นอยกวา 1.60 18 20 - - - 

1.60 ถึงนอยกวา 3.15 16 18 20 - - 

315 ถึงนอยกวา 4.00 16 - - 

4.00 ถึงนอยกวา 6.00 14 24 25 

6.00 ถึงนอยกวา 10.00 13 21 22 

10.00 ถึงนอยกวา 25.00 12 16 17 

25.00 ถึงนอยกวา 40.00 9 13 14 

40.00 ถึงนอยกวา 63.00 8 11 11 

63.00 ถึง 100.00 7 10 10 

หมายเหต ุ ระยะเบี่ยงเบนของความราบที่กําหนดในตารางที ่15 นี้ ใชกับความยาวในระยะ 2,000 มิลลิเมตร

สําหรับเหล็กแผนหนา และเหล็กแผนบางที่มีความยาวนอยกวา 2,000 มิลลิเมตร ใหใชความยาว

เต็มแผน 

 

 

 

 



 

มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ใชในโครงสรางอาคาร หนาที่ 18

 

3.3.2 การเก็บตัวอยางทดสอบของเหล็กแผนสําหรับงานโครงสราง 

การเก็บตัวอยางทดสอบของเหล็กแผนสําหรับงานโครงสรางใหเปนไปตามขอกําหนด 

ดังตอไปนี้ 

1) กรณีที่ใชเหล็กแผนสําหรับงานโครงสรางที่มีคุณสมบัติทางกลและขนาดหนาตัดเปนไปตาม 

มอก.1499 - 2541 ไมจําเปนตองมีการทดสอบคุณสมบัติทางกลและความคลาดเคลื่อน เวน

แตมีการกําหนดเพิ่มเติมจากผูออกแบบ 

2) กรณีที่ใชเหล็กแผนสําหรับงานโครงสรางที่มีคุณสมบัติทางกลและขนาดหนาตัดไมเปนไปตาม  

มอก.1499 - 2541 ใหทดสอบคุณสมบัติทางกลและความคลาดเคลื่อนโดยสถาบันท่ีเชื่อถือได 

โดยการเก็บตัวอยางทดสอบ วิธีการทดสอบ และคุณสมบัติทางกลใหเปนไปตามที่ผูออกแบบ

กําหนด คุณสมบัติทางกลที่ทดสอบไดตองไมนอยกวาความตานทานแรงดึงที่จุดคราก  

ความตานทานแรงดึงประลัย และความยืดต่ําสุดตามที่ผูออกแบบกําหนด 



 

มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ใชในโครงสรางอาคาร หนาที่ 19

 

บทที่ 4  

ขอกําหนดของสลักเกลียวในงานโครงสรางอาคาร 

การตอโครงสรางอาคารเหล็กรูปพรรณโดยใชสลักเกลียว มีขอกําหนดของสลักเกลียว ใหมีสมบัต ิ

ทางกล และคุณสมบัติดานอ่ืน ๆ ซึ่งใหเปนไปตาม มอก. 171 - 2530 สมบัติทางกล ไดแก ความตานทานแรง

ดึง ความแข็ง กําลังที่จุดคราก ความยืดต่ําสุด และความตานทานแรงกระแทก ใหเปนไปตามตารางท่ี 16  

โดยการทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 171 - 2530 

สัญลักษณ หมายถึง สัญลักษณแสดงถึงชั้นสมบัติ ประกอบดวยตัวเลข 2 ตัว เลขหนาจุดแสดงคา 1 ใน 

100 ของความตานทานแรงดึงระบุ และเลขหลังจุดแสดงคา 10 เทา ของอัตราสวนระหวางกําลังครากระบุ 

หรือกําลังที่จุดยืดถาวรระบุ กับกําลังตานทานแรงดึงระบุ สัญลักษณที่ ใชที่สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม  

และหมุดเกลียวหัวหกเหลี่ยม แสดงในตารางท่ี 17 

ตารางที ่16 สมบัติทางกลของสลักเกลียว หมุดเกลียว และสลักเกลียวสองขาง 

รายการที ่ สมบัตทิางกล  

ชั้นสมบตั ิ

3.6 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 
8.8 9.8 

10.9 12.9 
M16 >M16 M16 

1 และ 2 ความตานทานแรง

ดึง, Rm (MPa) 

ระบุ 300 400 500 600 800 900 900 1000 1200 

ต่ําสุด 330 400 420 500 520 600 800 830 900 1040 1220 

3 
ความแข็งวกิเกอรส2)   

HV,F  98 นิวตนั 

ต่ําสุด 98 120 130 155 160 190 230 255 280 310 372 

สูงสุด 220 250 300 336 360 362 484 

4 
ความแข็งบริเนลส2) 

HB,F = 30D2 

ต่ําสุด 90 114 124 147 152 181 219 242 268 295 352 

สูงสุด 209 238 285 319 342 363 412 

5 
ความแข็งรอกเวลล2) 

HR 

ต่ําสุด

HRB 

52 67 71 79 82 89 - - - - - 

ต่ําสุด

HRC 

- - - - - - 20 23 27 31 38 

สูงสุด

HRB 

95 99 - - - - - 

สูงสุด

HRC 

- - - 30 34 36 39 44 

6 ความแข็งท่ีผิว HV 

0.3 
สูงสุด - 320 358 380 402 454 
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ตารางที่ 16 (ตอ) สมบัติทางกลของสลักเกลียว หมุดเกลียว และสลักเกลียวสองขาง 

7 

 

ความเคนคราก 3) 

ReL , MPa. 

ระบุ 180 240 320 300 400 480 - - - - - 

ต่ําสุด 190 240 340 300 420 480 - - - - - 

8 

ความเคนที่จุดยืด

ถาวร 

Rp0.2 , MPa. 

ระบุ - 640 640 720 900 1080 

ต่ําสุด - 640 660 720 940 1100 

9 ความเคนพิสูจน, Sp 

Sp/ReL

หรือ

Rp0.2 

0.94 0.94 0.91 0.94 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.88 0.88 

MPa. 180 225 310 280 380 440 580 600 650 830 970 

10 ความยืดหลังจากขาด 

, A5 

รอยละ

ต่ําสุด 
25 22 14 20 10 8 12 12 10 9 8 

11 
ความตานภายใต

ภาระรูปลิ่ม 

MPa. 

ต่ําสุด 330 400 420 500 520 600 800 830 900 1040 1220 

12 ความตานทานแรง

กระแทก J 
ต่ําสุด - 25 - 30 30 25 20 15 

13 ความแข็งแรงของหัว  ตองไมแตกราว4) 

14 

ความสูงของเขต

เกลียว 

ที่ไมตองลดคารบอน 

, E 

ต่ําสุด - 1/2H1 2/3H1 3/4H1 

ความลึกที่มีการลด

คารบอนสมบูรณ 

G มิลลิเมตร 

สูงสุด - 0.015 

หมายเหตุ  1) สลักเกลียวที่ใชกับโครงสรางรับแรงกําลังสูง ใหใชกับขนาดเสนผานศูนยกลางระบุตั้งแต 12 

มิลลิเมตรข้ึนไป 

 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) ในกรณีท่ีไมมีคาความเคนคราก ใหวัดคาความเคนที่จุดยืดถาวรแทน 

 4) หมุดเกลียวที่มีเกลียวตลอด เกลียวแรกจากหัวอาจแตกราวไดแตตองไมหลุดออกจากกัน 
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ตารางที ่17 สัญลักษณที่ใชท่ีสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม 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

ทางความรอนหลังเชื่อม (post - weld heat - treated condition) สําหรับการเชื่อมอารกโลหะดวยมือ 

ของเหล็กกลาไมเจือ และเกรนละเอียดที่มีคาความตานการครากต่ําสุด (minimum yield strength) ไมเกิน 

500 เมกะปาสคาล หรือความตานทานแรงดึงต่ําสุด (minimum tensile strength) ไมเกิน 570 เมกะปาสคาล 

การจําแนกประเภทโดยใชระบบยึดถือความตานทานการคราก และคาเฉลี่ยพลังงานกระแทกของ 

เนื้อโลหะเชื่อมที่ 47 J (ระบบ A ตาม มอก.49 - 2556) หรือใชระบบยึดถือความตานทานการคราก 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 ในตารางท่ี 18 (ระบบ A)   

และ 19 (ระบบ B) และสมบัติการกระแทกโดยระบุอุณหภูมิที่ใชในการทดสอบเฉพาะระบบ A ในตารางที่ 20 

นอกจากนี้จะมีสัญลักษณอื่น ๆ ที่แสดงถึง ชนิดของสารพอกหุมซึ่งขึ้นกับตําแหนงการเชื่อม และชนิดกระไฟฟา 

ที่ใชในตารางที่ 21 (ระบบ A) และ 22 (ระบบ B) 

สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือกําหนดคุณลักษณะของลวดเชื่อมรวมถึงวิธีการทดสอบ ใหเปนไปตาม 

มอก. 49 - 2556 
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ตารางที ่18 สัญลักษณสําหรับความตานทาน และความยืดของเนื้อโลหะเชื่อม 

(การจําแนกประเภทตามความตานทานคราก และพลังงานกระแทกของเนื้อโลหะเชื่อมที่ 47 J) 

สัญลักษณ 
คาความตานการครากต่ําสุดก 

(เมกะปาสคาล) 

ความตานทานแรงดึง 

(เมกะปาสคาล) 

ความยืดต่ําสุดข 

% 

35 355 440 ถึง 570 22 

38 380 470 ถึง 600 20 

42 420 500 ถึง 640 20 

46 460 530 ถึง 680 20 

50 500 560 ถึง 720 18 

หมายเหตุ 

ก  ใหใชความตานการครากต่ําสุด (RcL) เมื่อการครากเกิดขึ้น หรือใชความตานพิสูจนรอยละ 0.2 Rp0.2 
ข  ความยาวพิกัดเทากับ 5 เทาของเสนผานศูนยกลางของตัวอยางทดสอบ 

 

 

ตารางที ่19 สัญลักษณสําหรับความตานทาน และความยืดของเนื้อโลหะเชื่อม 

(การจําแนกประเภทตามความตานทานคราก และพลังงานกระแทกของเนื้อโลหะเชื่อมที่ 27 J) 

สัญลักษณ 
ความตานแรงดึงต่ําสุด 

(เมกะปาสคาล) 

43 430 

49 490 

55 550 

57 570 
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ตารางที ่20 สัญลักษณของสมบัติการกระแทกของเนื้อโลหะเชื่อม 

(การจําแนกประเภทตามความตานทานคราก และพลังงานกระแทกของเนื้อโลหะเชื่อมที่ 47 J) 

สัญลักษณ 
อุณหภูมิของพลังงานกระแทกเฉลี่ยต่ําสุด 47 J 

(องศาเซลเซียส) 

Z ไมกําหนด 

A +20 

0 0 

527 -20 

3 -30 

4 -40 

5 -50 

6 -60 

 

ตารางที ่21 สัญลักษณชนิดสารพอกหุม 

(การจําแนกประเภทตามความตานทานคราก และพลังงานกระแทกของเนื้อโลหะเชื่อมที่ 47 J) 

สัญลักษณ ชนิดสารพอกหุม 

A สารพอกหุมที่เปนกรด 

C สารพอกหุมที่เปนเซลลูโลส 

R สารพอกหุมที่เปนรูไทล 

RR สารพอกหุมที่เปนรูไทลหนา 

RC สารพอกหุมที่เปนรูไทล - เซลลูโลส 

RA สารพอกหุมที่เปนกรด - รูไทล 

RB สารพอกหุมที่เปนดาง - รูไทล 

B สารพอกหุมที่เปนดาง 
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ตารางที ่22 สัญลักษณชนิดสารพอกหุม 

(การจําแนกประเภทตามความตานทานคราก และพลังงานกระแทกของเนื้อโลหะเชื่อมที่ 27 J) 

สัญลักษณ ชนิดสารพอกหุม ตําแหนงการเชื่อม ชนิดกระแสไฟฟา 
03 ดาง - รูไทล ทุกตําแหนง a.c. และ d.c. (±) 

10 เซลลูโลส ทุกตําแหนง d.c. (+) 

11 เซลลูโลส ทุกตําแหนง a.c. และ d.c. (+) 

12 รูไทล ทุกตําแหนง a.c. และ d.c. (-) 

13 รูไทล ทุกตําแหนง a.c. และ d.c. (±) 

14 รูไทล - ผงเหล็ก ทุกตําแหนง a.c. และ d.c. (±) 

15 ดาง ทุกตําแหนง d.c. (+) 

16 ดาง ทุกตําแหนง a.c. และ d.c. (+) 

18 ดาง - ผงเหล็ก ทุกตําแหนง a.c. และ d.c. (+) 

19 อิลเมไนต ทุกตําแหนง a.c. และ d.c. (±) 

20 เหล็กออกไซต PA  PB a.c. และ d.c. (-) 

24 รูไทล - ผงเหล็ก PA  PB a.c. และ d.c. (±) 

27 เหล็กออกไซต+ผงเหล็ก PA  PB a.c. และ d.c. (±) 

28 ดาง+ผงเหล็ก PA  PB  PC a.c. และ d.c. (+) 

40 ไมไดระบ ุ ตามคําแนะนาํของผูทํา 

45 ดาง ทุกตําแหนง d.c. (+) 

48 ดาง ทุกตําแหนง a.c. และ d.c. (+) 

หมายเหตุ  

ก PA=แนวราบ PB=แนวระดับตอฉาก PC= แนวระดับ PG= แนวตั้งเช่ือมลง 

ข a.c. = ไฟฟากระแสสลับ d.c.= ไฟฟากระแสตรง 

ค การระบุ “ทุกตําแหนง” อาจรวมหรือไมรวมตําแหนงแนวตั้งเช่ือมลง (PG) ซึ่งตองระบุในเอกสารของผูผลติ 
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บทที่ 6  
ขอกําหนดในการเตรียม และประกอบชิ้นงาน การติดตั้ง และการควบคุมคุณภาพสําหรับงาน            

อาคารเหล็กโครงสราง 

6.1 แบบรายละเอียดประกอบการกอสราง และแบบขยายการติดตั้ง 

แบบรายละเอียดประกอบการกอสราง และแบบขยายการติดตั้งควรถูกเตรียมลวงหนากอนการติดตั้ง

สําหรับข้ันตอนการกอสราง การประกอบชิ้นงาน และใหขอมูลท่ีจําเปนใหครบถวนสําหรับการประกอบติดตั้ง

ชิ้นสวนของโครงสรางเหล็กรวมถึงตําแหนงท่ีติดตั้ง ชนิด ขนาดของลวดเชื่อม และสลักเกลียว แบบรายละเอียด

ประกอบการกอสราง และแบบขยายการติดตั้ งตองจําแนกความแตกตางไดอยางชัดเจนระหวาง 

แบบรายละเอียดประกอบการกอสราง และการเชื่อมในท่ี และสลักเกลียว และควรระบุใหชัดเจนวาเปนจุดตอ

ของสลักเกลียวแบบใสแรงดึงกอน หรือจุดตอของสลักเกลียวกําลังสูงแบบเลื่อนวิกฤติ แบบรายละเอียด

ประกอบการกอสรางและแบบขยายการติดตั้ง ควรพิจารณาถึงความรวดเร็วในการทํางาน และความประหยัด

ในการประกอบชิ้นงานและการติดตั้ง 

6.2 การประกอบชิ้นงาน 

6.2.1 การยกโคงหลังเตา การยกเผื่อการแอนตัว การดัดโคง และการดัดใหตรง ดวยความรอน 

การใชความรอนหรือการดัดดวยเครื่องจักรเฉพาะจุด ในการปรับแกชิ้นสวนที่เปนโคงหลังเตา 

โคงแอนตัว เพ่ือเหยียดใหกลับมาตรง อุณหภูมิในบริเวณที่ ถูกความรอนควรไมเกิน 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 

สําหรับรอง และรอยบากที่ลึกเกินกวา 5 มิลลิเมตร (3/16 นิ้ว) จะตองเอาออกโดย 

การเจีย หรือเชื่อมปด 

6.2.2.2 มุมหักเขาขางในควรเขามุมดวยการเปลี่ยนโคง โดยมีรัศมีไมเกินกวาที่ตองการใหพอด ี

จุดตอ พ้ืนผิวที่ติดกันตองไมมีการเยื้องหรือตัดผานเสนสัมผัส มุมท่ีไมตอเนื่อง 

ซึ่งวัสดุทั้งสองดานของมุมหักเขาขางในที่ไมตอเนื่องถูกเชื่อมตอกับชิ้นคู เพื่อปองกัน 

การเสียรูป และสัมพันธกับความเคนรวมศูนยที่มุม มุมหักเขาขางในที่มีรัศมีระหวาง  
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10 – 13 มิลลิเมตร (1/2 - 3/8 นิ้ว) สามารถยอมรับไดสําหรับงานที่รับน้ําหนักบรรทุก

แบบสถิต โดยท่ีชิ้นสวนตองยึดเขาดวยกันอยางแนนหนา 

6.2.3 การตัดขอบใหเรียบ 

การตัดขอบของชิ้นสวนดวยความรอนในแผนเหล็กหรือเหล็กรูปพรรณไมจําเปนตอง 

ทําใหเรียบ ยกเวนจะระบุในรายการประกอบแบบ หรือจําเปนตองทําใหเรียบเพ่ือเตรียมพื้นผิว

สําหรับงานเชื่อม 

6.2.4 การเชื่อม 

เทคนิคในการเชื่อม ชางฝมือ ลักษณะ และคุณภาพของงานเชื่อม รวมถึงวิธีการเชื่อม  

(ดังแสดงในตารางที่ 23 กําหนดขนาดขาเล็กสุดของรอยเชื่อม) ใหเปนไปตามมาตรฐาน AWS 

D1.1/D1.1M ยกเวน ระบุเปนอยางอ่ืน 

6.2.4.1 การเวนระยะสําหรับงานเชื่อมชิ้นสวนโครงสรางเหล็ก 

ชางฝมืองานเชื่อม ควรเวนระยะหางในการเชื่อมชนชิ้นงานแบบรอง (butted weld) 

ตามรูปที่ 1 

 

รูปท่ี 1 ระยะหางในการเชื่อมชนชิ้นงานแบบรอง 

(ขอ 6.2.4.1) 
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ตารางที ่23 ขนาดขาเล็กสุดของรอยเชื่อม 

(ขอ 6.2.4) 

ความหนาของชิน้งานเชื่อม ขนาดขาเลก็สุดของรอยเชื่อม 

นิ้ว มิลลเิมตร นิ้ว มิลลเิมตร 

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 

6.2.4.2 ความคลาดเคลื่อนของแผนเหล็กเสริมกําลัง (stiffeners) 

(1) เมื่อมีการใชแผนเหล็กเสริมเอวแบบพอดี (tight fit) ชองวางท่ียอมใหระหวาง 

แผนเสริมเอวและปกคานไมควรเกิน 2 มิลลิเมตร (1/16 นิ้ว)  

(2) ความไม ต รง  (out – of - straightness) ของแผน เสริ ม เ อว  จะต อ ง ไม เ กิ น  

12 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) สําหรับคานที่มีความลึกไมเกิน 1.8 เมตร (6 ฟุต) และจะตอง

ไมเกิน 20 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) สําหรับคานที่มีความลึกเกิน 1.8 เมตร (6 ฟุต)  

โดยคํานึงถึง ชิ้นสวนในองคอาคารของโครงขอแข็ง 

(3) ความไมตรง (out – of - straightness) ของแผนรองรับแรงกด จะตองไมเกิน  

6 มิลลิเมตร (1/4 นิ้ว) สําหรับคานที่มีความลึกเกิน 1.8 เมตร (6 ฟุต) หรือจะตอง 

ไมเกิน 12 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) สําหรับคานที่มีความลึกเกิน 1.8 เมตร (6 ฟุต)  

โดยแนวเสนผานศูนยกลางจริงของแผนรองรับแรงกด ไมควรคลาดเคลื่อนจากที่ระบุ

ในแบบเกินความหนาของแผนรองรับแรงกด 

6.2.4.3 สภาพงานเชื่อม 

รอยเชื่อมทุกแนว ยกเวนระบุเปนอยางอื่น ควรปราศจากรอยราว รอยเชื่อมเหลื่อม 

และมีสภาพผิวท่ียอมรับไมได ดังรูปที่ 5 

(1) รอยเชื่อมเขาฉาก (fillet weld) ควรมีสภาพผิวงานเชื่อมเปนลักษณะ โคงนูน 

(convex) เรียบ (flat) หรือคอนขางโคงเวา (concave) ดังแสดงในรูปที่ 2 
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(ก) รอยเชื่อมเขาฉากที่นาพอใจ (ข) รอยเชื่อมเขาฉากที่พอรับได 
 

รูปท่ี 2 รอยเชื่อมที่ใชได 

(ขอ 6.2.4.3) 

(2) รอยเชื่อมที่ มีสภาพตามรูปที่  5 ไมควรนํามาใชงานที่จุดปลายของรอยเชื่อม 

นอกความยาวประสิทธิผล ยกเวนสําหรับการเชื่อมแหวง (undercut)  

 

ตารางที ่24 ผิวเชื่อมแบบโคงนูน ควรมีขนาดไมเกินคาตอไปนี ้

(ขอ 6.2.4.3) 

ความกวางของผิวรอยเชื่อม (W) ระยะโคงนูน (c) 

W ≤ 5/16 นิ้ว (8 มิลลิเมตร) 1/16 นิ้ว (2 มิลลิเมตร) 

W > 5/16 นิ้ว (8 มิลลิเมตร) to W < 1 นิ้ว (25 

มิลลเิมตร) 
1/8 นิ้ว (3 มิลลิเมตร) 

W≥1 นิ้ว (25 มิลลิเมตร) 3/16 นิ้ว (5 มิลลิเมตร) 
 

(3) ลักษณะโคงนูน ยกเวนรอยเชื่อมดานนอกที่ขอตอมุม ระยะโคงนูน (C) ตองไมเกินคา

ในตารางที่ 24 

 
       เช่ือมไมเตม็    เช่ือมโคงนูนมากไป    ขอบแหวง      เช่ือมลนขอบ       เชื่อมขาดไป     เชื่อมไมสมบรูณ 

รูปท่ี 3 รอยเชื่อมเขาฉากที่ใชไมได 

(ขอ 6.2.4.3) 

ขาเชื่อม 

ขาเชื่อม ขาเชื่อม ขาเชื่อม 

ขาเชื่อม 
ขาเชื่อม 

ขาเชื่อม 

ขาเชื่อม 

  ขาเชื่อม   ขาเชื่อม   ขาเชื่อม   ขาเชื่อม   ขาเชื่อม   ขาเชื่อม 
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(4) รอยเชื่อมแบบรอง หรือรอยเชื่อมชน รอยเชื่อมแบบรองควรเชื่อมใหมีผิวรอยเชื่อมนูน

ตามระยะขั้นต่ํา ถาไมไดระบุเปนอยางอื่น ในกรณีเชื่อมชนและรอยตอเขามุม  

ความสูงของผิวรอยเชื่อมจะตองไมเกิน 3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว) (ดังแสดงในรูปที่ 4 

และรูปที่ 5) 

(5) รอยเชื่อมจะตองเปลี่ยนแปลงอยางคอยเปนคอยไปในระนาบหนาตัดสัมผัส ตองไมมี

การตัดแหวง ยกเวนมีคาที่ยอมให 

 

รอยเช่ือมชนมีความหนาเสมอแผนเหล็ก รอยเช่ือมชน ที่แผนเหล็กหนาไมเทากัน 
 

เมื่อคา R ตองไมเกิน 3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว) 

รูปท่ี 4 รอยเชื่อมเขารองท่ียอมรับได เมื่อตองการเชื่อมชนชิ้นงาน 

(ขอ 6.2.4.3) 

เช่ือมโคงนูนมากเกินไป เช่ือมไมเต็ม เช่ือมแหวง เช่ือมลนขอบ 

 

รูปท่ี 5 รอยเชื่อมเขารองท่ียอมรับไมได 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

ของผิวรอยเชื่อมที่เหลืออยูควรจะมากกวา 1 มิลลิเมตร (1/32 นิ้ว) อยางไรก็ตาม  

เนื้อเหล็กที่จะถูกขัดออกจะตองทําอยางคอยเปนคอยไป อยาใหเกิดการกัดแหวงชิ้นงาน 
 

6.2.4.5 วิธีตกแตงผิวรอยเชื่อม รอยบิ่น และรอง สามารถใชการขัดในการตกแตงได หากมี 

การกําหนดการตกแตงพ้ืนผิว ความขรุขระของผิวไมควรเกิน 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) หรือการเชื่อมดวยแกซ GMAW (gas metal arc welding) ยกเวน 

ตอเชื่อมตอไฟแบบลัดวงจร (GMAW - S) และการเชื่อมแบบฟลักซคอร FCAW (flux 

cored arc welding) กระบวนการควรเปน ดังนี้  
 

(ก) ทาเชื่อมแนวราบใหเริ่มจากจุดกลางรู แลวเชื่อมวนขึ้นจนเต็มรูจากลางข้ึนบน 

เศษลวดเชื่อมจะถูกหลอมละลาย ลอยขึ้นดานบน เมื่อเย็นตัวแลวก็ถูกกําจัด

ออกไป 

(ข) ทาเชื่อมแนวดิ่งใหเริ่มจากดานลางของรูเชื่อมเติมข้ึนดานบนจนเต็มรู เศษลวด

เชื่อมจะถูกหลอมละลายลอยออกมาดานนอก เมื่อเย็นตัวแลวก็ถูกกําจัดออกไป 

(ค) ทาเชื่อมแบบเหนือศีรษะใหเริ่มจากจุดศูนยกลางรูแลวเชื่อมวนจนเต็มรู เศษลวด

เชื่อมจะลอยออกมาดานนอก เมื่อเย็นตัวแลวจะถูกกําจัดออกไป เชื่อมเติมใหม

ใหเต็มความลึกที่ตองการ 

(2) การเชื่อมแบบอุดรอง ใชเทคนิคเดียวกับการอุดรู แตถารองมีความยาวมากเกินกวา 

3 เทาความกวาง หรือรองที่ตองเชื่อมติดขอบของชิ้นงาน ใหใชเทคนิคเดียวกับทา

เชื่อมเหนือศีรษะ 

6.2.4.7 งานซอมรอยเชื่อม 

ในการเอาโลหะเชื่อมออกหรือการแบงโลหะฐาน อาจใชเครื่องจักรในการฝน  

การเลาะ หรือการแซะ โดยไมควรทําใหโลหะเชื่อมขางเคียงหรือโลหะฐานเกิดแหวงหรือ

เปนรอย และไมควรใชการแซะดวยออกซิเจนกับเหล็กที่ผานการชุบแข็งและอบคืน 

หลังจากกําจัดรอยเชื่อมออกแลว ตองทําความสะอาดผิว กอนทําการเชื่อมใหม รอยเชื่อม

ใหมจะตองชดเชยขนาดขาเชื่อมที่ขาดไป 

(1) ทางเลือกของผูรับจาง  

ผูรับจางมีทางเลือกระหวางการซอมแซมหรือเปลี่ยนรอยเชื่อม สําหรับ 

รอยเชื่อมที่ไมสามารถยอมรับได ยกเวนมีการปรับแกตามวิศวกรแนะนํา งานซอม

จะตองถูกนําไปทดสอบดวยวิธีการ และคุณภาพเดียวกับงานเดิม ถาผูรับจางใช

วิธีการซอมแซมรอยเชื่อม การซอมแซมตองนั้นมีการแกไขดังตอไปนี ้
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(ก) รอยเชื่อมเหลื่อมกัน รอยเชื่อมมีสวนโคงนูนเกินไป ตองถูกกําจัดออกไป 

(ข) เชื่อมโคงเวาเกินไป หรือเชื่อมแลวมีรูเหมือนปลองภูเขาไฟ เชื่อมแลวขนาด 

ขาเชื่อมเล็กกวาแบบ หรือการตัดแหวงชิ้นงาน ตองมีการเตรียมพ้ืนผิวเหมือน

หัวขอ ทําความสะอาดผิวเชื่อม แลวเชื่อมเติม 

(ค) ลวดเชื่อมที่ละลายไมสมบูรณ เชื่อมพรุนมากเกินไป หรือเชื่อมมีตะกรัน  

สวนที่ยอมรับไมไดจะถูกกําจัดออกไปแลวเชื่อมใหม 

(ง) เกิดรอยราวในรอยเชื่อม หรือเกิดรอยราวในชิ้นงาน จะตองมีการตรวจสอบ

ขอบเขตของรอยราว โดยการใชกรดกัด การตรวจสอบดวยอนุภาคแมเหล็ก 

ยอมทดสอบแทรกซึม หรือการทดสอบที่มีคุณภาพอ่ืน รอยราว และโลหะที่

สมบูรณที่อยูถัดออกไปจากรอยราวเปนระยะ 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) จะตอง 

ถูกกําจัดออกแลวเชื่อมใหม 
 

(2) ขอจํากัดของอุณหภูมิที่ใชในงานซอม  

เมื่อชิ้นงานอาจมีการบิดตัวควรใชวิธีทางกลทําใหตรงภายในระยะที่ยอมให

เมื่อเกิดการบิดงอ ความรอนที่ใชในงานเชื่อมตอง ไมเกิน 600 องศาเซลเซียส  

(1,100 องศาฟาเรนไฮต) สําหรับเหล็กกลาชุบแข็ง และตองไมเกิน 650 องศา

เซลเซียส (1,200 องศาฟาเรนไฮต) สําหรับเหล็กอ่ืน สวนที่ถูกใหความรอนเพ่ือทําให

เหล็กตรงจะตองปราศจากความเคน และแรงภายนอก ยกเวน ความเคนนั้น 

เปนผลจากการใชเครื่องจักรกลในการทําใหตรง ที่ใชการประยุกตความรอนในการ

เชื่อม 
 

(3) การอนุมัติโดยวิศวกร  

ควรมีการอนุมัติจากวิศวกร กอนมีการซอมแซมโลหะฐาน รอยแตกราว ซอม

รอยเชื่อมที่มีความบกพรอง หรือแกไขการออกแบบเพ่ือทดแทนขอบกพรอง วิศวกร

ควรไดรับรูปญหากอนที่ชิ้นสวนที่เชื่อมแลวนั้นจะถูกแกไข 

6.2.4.8 รอยเชื่อมที่ยอมรับไมไดท่ีเขาไมถึง  

หากหลังจากที่เกิดรอยเชื่อมที่รับไมไดแลวยังมีการทํางานตอ ทําใหรอยเชื่อมนั้น 

ไมสามารถเขาถึงได หากมีการกําหนดใหแกไขรอยเชื่อมนั้นภายหลัง สามารถทําไดโดยใช

การทํางานอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือแกไขตามการออกแบบสําหรับแกไขที่ไดรับการอนุมัติแลว 
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6.2.4.9 รอยเชื่อมยกขอบ (peening) 

รอยเชื่อมยกขอบ อาจถูกนํามาใชในชั้นรอยเชื่อมเพ่ือควบคุมความเคนจาก 

การหดตัวในรอยเชื่อมที่หนา เพ่ือปองกันรอยเชื่อมราว 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) 

สําหรับแผนเหล็กชิ้นงานฐานที่มีความเคนจุดครากระบุอยางนอยเทากับ 345 

เมกะปาสคาล (50 กิโลปอนด/ตารางนิ้ว) การเชื่อมปดรูนี้ ทําไดตอเม่ือ 

(ก) ตรวจสอบแลวมีความสมบูรณ และยอมรับได 

(ข) การเชื่อมอุดรูนี้มีความจําเปน และปองการการวิบัต ิ

(ค) เปนเทคนิค และขอจํากัดท่ีไดรับอนุมัติจากวิศวกร 

6.2.4.11 การทําความสะอาดรอยเชื่อม (weld cleaning)  
 

(1) ในระหวางการเชื่อม ควรกําจัดตะกรันและแปรงทําความสะอาดรอยเชื่อมและโลหะ

ฐานขางเคียง ขอกําหนดนี้ควรใชทั้งบริเวณที่ทํางานเรียบรอย และบริเวณท่ีอยู

ระหวางทํางานแตยังไมเรียบรอย 

(2) การทําความสะอาดรอยเชื่อมที่สมบูรณแลว ควรจํากัดตะกรันออกจากรอยเชื่อม 

ที่สมบูรณ ควรแปรงตะกรันออกใหหมด หรือใชวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม ซึ่งการทํา

ความสะอาดนี้จะมีประโยชนตอการทดสอบแบบไมทําลายดวย และควรทาสี 

รอยเชื่อมหลังไดรับการอนุมัติแลว 

6.2.5 การยึดดวยสลักเกลียว 

ชิ้นสวนที่ยึดดวยสลักเกลียวจะตองยึดดวยหมุด หรือสลักเกลียวใหตึงเทากันทุกตัว การใสหมุด

ไมมีเกลียวในรูสลักเกลียวขณะทําการประกอบ จะตองไมทําใหเหล็กเสียรูปหรือไปขยายขนาด

รูเจาะ รูเจาะที่มีขนาดไมเหมาะสมกับสลักเกลียวจะทําใหถูกปฏิเสธการผานงานได 



 

มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ใชในโครงสรางอาคาร หนาที่ 35

 

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 อุปกรณยึดประกอบตองเก็บรักษาอยางเหมาะสม ปราศจากฝุนละออง  

และความชื้น ไมนําอุปกรณที่สกปรก หรือเกิดสนิม มาใชประกอบติดตั้งชิ้นงาน และไมทํา 

ความสะอาด หรือแกไข เปลี่ยนแปลงอุปกรณใหตางไปจากสภาพจากโรงงาน สําหรับจุดตอแบบขัน

แนนพอดี (snug - tightened Joints) ใหทําการติดตั้งสลักเกลียวตามหัวขอ 8.2.5.1 สวนจุดตอ 

แบบใสแรงดึงกอน หรือแบบเลื่อนวิกฤต (pretension or slip - critical) ใหทําการติดตั้ ง 

สลักเกลียวตามขอแนะนําของผูผลิต 

6.2.5.1 จุดตอแบบขนัแนนพอดี (snug - tightened joints) 

รูเจาะของสลักเกลียวตองอยูตรงแนวที่สามารถใสสลักเกลียวไดโดยไมทําใหเกลียว

เกิดความเสียหาย ใสสลักเกลียวในทุกรูเจาะพรอมแหวนรองในตําแหนง และขันแปน

เกลียวเพ่ือยึดชิ้นงาน การขันแนนพอดีตองยึดแตละชิ้นสวนแนบเขาดวยกันดวยสลักเกลียว 

และสลักเกลียวทุกตัวตองถูกขันแนนเพียงพอที่แปนเกลียวจะไมคลายตัวโดยไมใชประแจ 

6.2.6 รอยตอรับแรงอัด 

รอยตอรับแรงอัดที่กําลังในการรับแรงอัดขึ้นอยูกับแรงกดของพื้นผิวท่ีสัมผัส ใหเตรียมพื้นผิว 

ที่สัมผัสดวยการไส การเลื่อย หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม 

6.2.7 ความคลาดเคลื่อนท่ียอมให 

ความคลาดเคลื่อนในการประกอบตดิตั้ง 

(1) สํ าหรับชิ้ นส วน ท่ีปลายยึ ดทั้ ง สองด าน รั บแรงกด  ความยาวชิ้ น ส วนควร เท า กับ  

หรือยาวนอยกวาระยะในแบบ 1 มิลลิเมตร (1/32 นิ้ว) สําหรับชิ้นสวนอ่ืนในโครงขอแข็ง  

หรือชิ้นสวนอ่ืนในโครงสรางเหล็กรูปพรรณ การเปลี่ยนแปลงความยาวเปนดังนี ้
 

(ก) สําหรับชิ้นสวนที่ยาวเทากับ หรือนอยกวา 9 เมตร (30 ฟุต) ความคลาดเคลื่อนในระยะ

ควรเทากับ หรือนอยกวา 2 มิลลิเมตร (1/16 นิ้ว) 
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(ข) สําหรับชิ้นสวนท่ียาวมากกวา 9 เมตร (30 ฟุต) ความคลาดเคลื่อนในระยะควรเทากับ 

หรือนอยกวา 3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว) 
 

(2) สําหรับชิ้นสวนตรงอ่ืน ๆ ที่ไมใชชิ้นสวนรับแรงอัด ไมวาจะเปนชิ้นสวนเดี่ยวตามมาตรฐาน 

แตละรูปทรง หรือชิ้นสวนประกอบตองมีความตรงเทากับ หรือนอยกวาท่ีระบุในหนาตัด 

ปกกวาง ยกเวนระบุนอยกวาในเอกสารรายการประกอบแบบ สําหรับชิ้นสวนรับแรงอัด ไมวา

จะเปนชิ้นสวนเดี่ยวตามมาตรฐานแตละรูปทรง หรือชิ้นสวนประกอบตองมีความตรงเทากับ 

หรือนอยกวา 1/1000 วัดจากแนวแกนระหวางจุดรองรับที่ปลายชิ้นสวน สําหรับชิ้นสวนโคง 

ความคลาดเคลื่อนจากโคงตามทฤษฎี มีคาไมเกินความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหสําหรับชิ้นสวน

ตรง โดยความยาวนั้นคิดจากระยะตามแนวโคง สําหรับทุกกรณี ชิ้นสวนที่สมบูรณ 

จะปราศจากการบิด ดัด และจุดตอแบบเปด ชิ้นสวนที่มีขอบกพรอง หรืองอไมควรใช 

เปนชิ้นสวนโครงสราง 

(3) สําหรับคาน หรือโครงถัก ที่ไมไดมีการใหรายละเอียดในเรื่องโคงหลังเตา(camber) หลังจาก

ติดตั้งแลว ควรใหชิ้นสวนมีการโกงข้ึนไว 

(4) สําหรับคานที่มีการระบุขอกําหนดของโคงหลังเตาในเอกสารสัญญา หากชิ้นงานท่ีไดรับจาก

โรงงานขึ้นรูป มีระยะโกงหลังเตาถึง 75% ของระยะโกงที่กําหนดไวแลว ไมจําเปนตองทําให

ระยะโกงเพ่ิมข้ึน แตหากระยะโกงไมเปนไปดังที่กลาวขางตน ระยะโกงนั้นตอง 
 

(ก) สําหรับคาน ที่ยาวนอยกวาเทากับ 15 เมตร (50 ฟุต) ความคลาดเคลื่อนของระยะโกงที่

ยอมใหคือ -0 มิลลิเมตร / +13 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว)  

(ข) สําหรับคานที่ยาวมากกวาเทากับ 15 เมตร (50 ฟุต) ความคลาดเคลื่อนของระยะโกงท่ี

ยอมใหคือ -0 มิลลิเมตร / +13 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) และยอมใหเพ่ิมขึ้น +3 มิลลิเมตร 

(+1/8 นิ้ว) ทุกความยาว 3 เมตร (10 ฟุต) หรือเศษของ 3 เมตร  
 

(5) สํ า หรั บก ารประกอบ โคร ง ถัก  ถ า ใน เอกสารสัญญาระบุ ข อ กํ าหนดการ โ ก ง ข้ึ น  

ความคลาดเคลื่อนของระยะโกงในแตละจุดท่ีระบุไวในแบบไมควรเกิน ± 1/800 ของระยะ

ระหวางจุดรองรับ สําหรับการตรวจสอบ (ดังแสดงในรูปที่ 6) ใหวัดการโกงขณะอยูในโรงงาน

ประกอบในสภาวะปราศจากความเคน หากในเอกสารสัญญาไมไดระบุขอกําหนดการโกงข้ึน 

แตละจุดตอของโครงถักควรมีระยะโกงข้ึนเปนศนูย 
 

(6) เมื่อคานมีการเปลี่ยนแปลงความลึกของหนาตัดบริเวณจุดตอ การเปลี่ยนแปลงความลึกของ

หนาตัดตอง 
 

(ก) สําหรับรอยตอที่ใชสลักเกลียว ความลึกท่ีเปลี่ยนแปลงตองมีการใชแผนเหล็กมาเติม

ชองวางนั้นที่จุดตอ 
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(ข) สําหรับรอยตอที่ใชการเชื่อม แนวการเชื่อมควรจะสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 

ความลึก พ้ืนที่หนาตัดของรอบเชื่อมและความลาดเอียงของรอยผิวรอยเชื่อมตองมี 

ความเหมาะสมตามขอกําหนดเรื่องรอยเชื่อม 
 

 

รูปท่ี 6 แสดงการตรวจหาระยะความคลาดเคล่ือนโคงงอสําหรับการประกอบตดิตั้งโครงถัก 

(ขอ 6.2.7) 

6.2.8 การยึดฐานเสา 

การยึดฐานเสา และแผนเหล็กรองใตเสาจะตองทําตามขอกําหนดดังตอไปนี้ 

(1) แผนรับแรงกดที่มีความหนาไมเกิน 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ไมจําเปนตองตกแตงผิวโดยการไส 

ถาพ้ืนผิวสัมผัสสามารถรับแรงกดไดเพียงพอ แผนรับแรงกดที่มีความหนาตั้งแต 50 

มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ถึง 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) สามารถนํามาดัดใหตรงไดโดยการกด ในกรณีที่

ไมสามารถใชวิธีการกดได ใหใชการไสตกแตงผิวโดยการไสใตพื้นผิวดานลางของแผนเหล็ก

รับแรงกด และแผนเหล็กรองใตฐาน เมื่อปรับระดับแลว ควรอุดชองวางระหวางแผนเหล็ก

กับฐานดวยซีเมนตที่ตานทานการหดตัว เพ่ือใหรับแรงกดไดอยางสมบูรณ 

(2) พ้ืนผิวดานบนของแผนเหล็กรองใตเสาไมจําเปนตองไส เมื่อใชวิธีการเชื่อมแบบบากรองใน

รอยตอระหวางเสากับแผนเหล็กรองใตเสา 

6.2.9 รูสําหรับเดือยเหล็ก (anchor rod) 

รูสําหรับเหล็กเดือยสามารถใชการเจาะแบบใชความรอนได โดยรอยเจาะนั้นตองเปนไปตาม

ขอกําหนดของการตัดดวยความรอน  



 

มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ใชในโครงสรางอาคาร หนาที่ 38

 

6.2.10 รูระบายน้ําในชิ้นสวนรูปปด 

สําหรับชิ้นสวนรูปปด หรือเหล็กกลอง ระหวางทําการกอสรางและใชงาน ตองมีการปดปลาย 

และมีรูเจาะสําหรับระบายน้ําที่ฐาน หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 

6.3 การทําความสะอาดและทาสี 

6.3.1 ขอกําหนดทั่วไป 

หากไมไดกําหนดเปนอยางอ่ืนในมาตรฐานความคงทนของอาคารเหล็กโครงสรางรูปพรรณ

ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ใหเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานฉบับนี้  

เหล็กโครงสรางท่ีไมไดกําหนดใหมีการทาสีจากโรงงานผลิต จะตองมีการทําความสะอาดให

ปราศจากคราบน้ํามัน คราบจาระบี ฝุน หรือเศษวัสดุตาง ๆ ดวยวิธีการที่เหมาะสม สําหรับเหล็ก-

โครงสรางที่กําหนดใหมีการทาสีมาจากโรงงานผลิต มีขอกําหนดตอไปนี ้

(1) ผูผลิตไมตองรับผิดชอบความเสื่อมสภาพของสีที่เกิดจากการสัมผัสสิ่งแวดลอมที่รุนแรงกวา

สภาพแวดลอมปกติ 

(2) หากไมมีการระบุในสัญญาจาง ผูผลิตควรกําจัดสนิมฝุนหรือสิ่งสกปรกที่ไมพึงประสงคตาง ๆ 

ออกจากผิวเหล็กกอนที่จะทาสี ดวยวิธีที่เหมาะสม 

(3) หากไมมีการระบุในสัญญาจาง ผูผลิตสามารถใชวิธีใดก็ไดที่เหมาะสมในการลงสี และสีนั้น 

ตองมีความหนาอยางนอย 25 ไมโครเมตร 

(4) รอยขีดข วนตาง ๆ ที่ เ กิดจากการจัดการหลังจากทาสี เรียบรอยแลว  ถือวาอยู ใน 

ความรับผิดชอบของผูรับจางที่ทําใหเกิดรอยนั้นขึ้น 

6.3.2 พื้นผวิที่ไมสามารถเขาถึงได 

พ้ืนผิวที่ไมสามารถเขาถึงไดหลังจากประกอบติดตั้งชิ้นสวนแลวจะตองทําความสะอาด และ

ทาสีใหทั่วถึงกอนทําการประกอบติดตั้ง  

6.3.3 พื้นผวิสัมผัส (contact surface) 

รอยตอรับแรงแบกทานสามารถทาสีไดเลย สวนรอยตอแบบเลื่อนวิกฤติผิวสัมผัสตองเปาให

สะอาด และทาดวยสีที่ไดมาตรฐาน (class A และ class B) 
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6.4 การติดตั้ง  

6.4.1 การวางตําแหนงฐานเสา 

ฐานเสาควรมีการตรวจสอบคาระดับ เพ่ือใหไดความสูงที่ถูกตอง และสามารถรับน้ําหนัก 

แบกทานบนคอนกรีต หรืออิฐรับแรง 

6.4.2 เสถียรภาพ และจุดยึดตอ 

ระบบโครงขอแข็งโครงสรางเหล็กจะตองไดดิ่งฉาก ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการกอสราง 

ระหวางการติดตั้งชิ้นสวนโครงสรางควรมีค้ํายันชั่วคราวที่มั่นคง สามารถรองรับน้ําหนักระหวาง 

การติดตั้งได รวมถึงเครื่องจักร และเครื่องมือในการยกติดตั้ง ควรมีการค้ํายัน และวางในจุดท่ี

สามารถทํางานไดอยางปลอดภัย  

6.4.3 การจัดแนว 

ไมควรทําการยึดแนนดวยสลักเกลียวหรือเชื่อมแข็ง จนกวาจะไดทําการจัดแนวของระบบ

โครงสรางในสวนที่ติดกันใหไดดิ่งฉากถูกตองเสียกอน 

6.4.4 การติดตั้งเสา รอยตอรับแรงอัด และแผนเหล็กรองรับเสา 

ยอมใหพื้นผิวสัมผัสของชิ้นสวนรับแรงอัดสามารถหางออกจากกันไดไมเกิน 2 มิลลิเมตร 

(1/16 นิ้ว) โดยไมตองคํานึงถึงชนิดรอยตอ (เชน การเชื่อมแบบบากรอง หรือ การตอโดยใช 

สลักเกลียว)  

ถาผิวสัมผัสของชิ้นสวนรับแรงอัดมีชองวางหางกันเกิน 2 มิลลิเมตร (1/16 นิ้ว) แตไมเกิน 6 

มิลลิเมตร (1/4 นิ้ว) และวิศวกรไดตรวจสอบแลววาพื้นที่สัมผัสไมเพียงพอ จะตองมีการปดชองวาง

ดวยเหล็กเศษเหล็กรูปลิ่ม ซึ่งเปนวัสดุเหล็กกลาละมุน โดยไมตองคํานึงถึงวัสดุหลักที่ใช 

6.4.5 การเชื่อมที่หนางาน 

พ้ืนผิวที่ใกลรอยตอที่จะตองเชื่อมที่หนางาน จะตองจัดเตรียมใหสะอาดปราศจากสนิมและ 

ฝุนละออง เพื่อจะสามารถทํางานเชื่อมไดอยางมีคุณภาพ ในข้ันตอนการเตรียมจะรวมถึง 

การปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และลําดับขั้นตอนในการประกอบชิ้นงานดวย 

6.4.6 การทาสีที่หนางาน 

การทาสีซอม การทําความสะอาด และการทาสีที่หนางาน จะตองสอดคลองกับการปฏิบัต ิ

ที่หนางาน และมีความชัดเจนในเอกสารการออกแบบ 
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6.5 การควบคุมคุณภาพ 

 การควบคุมคุณภาพ (QC) ที่ระบุในสวนนี้ ใหดําเนินการโดยผูประกอบชิ้นงาน (fabricator) และผูติดตั้ง 

(erector) การประกันคุณภาพ (QA) ที่ระบุในสวนนี้  ใหดําเนินการโดยหนวยงานอื่นเมื่อถูกกําหนด 

โดยหนวยงานที่มีอํานาจตามกฏหมาย มาตรฐานสําหรับอาคารที่เก่ียวของ ผูซื้อ เจาของาน หรือวิศวกร

ผูรับผิดชอบ (engineer of record) การทดสอบแบบไมทําลายตองจัดทําโดยหนวยงานหรือองคกรที่มีหนาที่

เก่ียวกับการประกันคุณภาพ 

6.5.1 การตรวจสอบการเชื่อม 

การสังเกตรอยตอเชื่อมและการตรวจพินิจในระหวางการทํางาน และเมื่อการเชื่อมแลวเสร็จ 

อันดับแรกตรวจสอบวัสดุ กระบวนการ และชางฝมือ ใหเปนไปตามรายการประกอบแบบ  

และสําหรับโครงสรางเหล็กใหเปนไปตาม มอก. 49 - 2556 หรือมาตรฐานอ่ืนที่เ ก่ียวของ  

หรือตามขอกําหนดในรายการประกอบแบบ ดังแสดงในตารางที่ 25 - 27 
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ตารางที ่25 รายการตรวจสอบกอนการเชื่อม 

(ขอ 6.5.1) 

รายการตรวจสอบกอนการเชื่อม 
ควบคุม

คุณภาพ 

การประกัน

คุณภาพ 

รายการประกอบแบบขั้นตอนการเช่ือมที่มีอยู P P 

ตรวจสอบคุณสมบัติของลวดเชื่อม P P 

ตรวจสอบคุณสมบัติของวสัดุ เหลก็ (ชนิด/ชั้นคุณภาพ) O O 

คุณสมบัติของชางเช่ือม O O 

ตรวจสอบความพอดีของรอยเช่ือมแบบเซาะรอง (รวมถึง มุม และตาํแหนงของช้ินสวน) 

 เตรียมความพรอมของวัสดุ และอุปกรณในการทํารอยตอ 

 มิติ (การจัดตําแหนง, ชองเปด, หนาสัมผสั, ความเอียง) 

 ความสะอาด (สภาพของผิวเหล็ก) 

 การเชื่อมแตะ (คณุภาพและตําแหนง) 

 เสรมิแถบเหล็กดานหลังใหพอดี (ถาจําเปน) 

O O 

คํานวณ และวางตําแหนงรูเจาะ O O 

เช่ือมเขามุมใหพอด ี

 มิติ (การจัดตําแหนง, ชองวาง) 

 ความสะอาด (สภาพของผิวเหล็ก) 

 การเชื่อมแตะ (คณุภาพ และตําแหนง) 

O O 

ตรวจสอบอุปกรณการเช่ือม O O 
 

O – ตรวจสอบรายการเหลานี้แบบสุม กระบวนการทํางานไมจําเปนที่จะตองชะลอเพ่ือการตรวจสอบนี้ 

P – ทําการตรวจสอบกิจกรรมดังกลาวในแตละรอยเช่ือมของจุดตอหรือองคอาคาร 
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ตารางที ่26 รายการตรวจสอบระหวางการเชื่อม 

(ขอ 6.5.1) 

รายการตรวจสอบระหวางการเชื่อม 
ควบคุม

คุณภาพ 

การประกัน

คุณภาพ 

ชางเชื่อมเปนไปตามคุณสมบติัที่กําหนด O O 

ตรวจสอบคุณภาพของลวดเชื่อม 

 การบรรจุหีบหอ 

 ลวดเชื่อมละลายไดด ี

O O 

ไมมรีอยราวระหวางการเช่ือม O O 

สภาพแวดลอม 

 ความเร็วลมไมเกินที่กําหนด 

 ความสม่าํเสมอของกระแสไฟและอุณหภูม ิ

O O 

รายการประกอบแบบรอยเชื่อม 

 การติดตั้งอุปกรณการเช่ือม 

 ความเร็วในการเช่ือม 

 การเลือกวสัดุตามที่กําหนดในแบบ 

 ชนิดของแก็ส และอัตราการไหล 

 มีการใหความรอนกอน 

 อุณหภูมริะหวางการเชื่อม (คาต่ําสุด/คาสูงสดุ) 

 ทาเช่ือม(ทาราบ ทาดิ่ง ทาระดับ ทาเหนือศีรษะ) 

O O 

เทคนิคการเชื่อม 

 ความสะอาดระหวาง และหลังเสรจ็งาน 

 ความเรยีบของรอยเช่ือมหลังเสรจ็งาน 

 รอยเช่ือมมีคณุภาพตามที่กําหนดในงาน 

O O 

 

O – ตรวจสอบรายการเหลานี้แบบสุม กระบวนการทํางานไมจําเปนที่จะตองชะลอเพ่ือการตรวจสอบนี้ 

P – ทําการตรวจสอบกิจกรรมดังกลาวในแตละรอยเชื่อมของจุดตอหรือองคอาคาร 
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ตารางที ่27 รายการตรวจสอบหลังการเชื่อม 

(ขอ 6.5.1) 

รายการตรวจสอบหลังการเชื่อม 
ควบคุม

คุณภาพ 

การประกัน

คุณภาพ 

รอยเช่ือมสะอาด O O 

ขนาด ความยาว ตําแหนง ของรอยเช่ือมถูกตองตามแบบ P P 

รอยเช่ือมผานคุณสมบัติการตรวจพินิจ 

 ไมมรีอยแตกราว 

 รอยเช่ือม ความสม่ําเสมอ 

 ชองเปดของหนาตัด 

 ผิวหลังการเช่ือม 

 ขนาดรอยเชื่อม 

 ผิวหลังการตัด 

 ความพรุน 

P P 

เช่ือมโคง P P 

K - Area  P P 
เอาค้ํายันออก หรือเอาที่เชื่อมค้ําออก (ถาตองการ) P P 

งานซอม P P 

เอกสารสงงาน หรือปฏิเสธรอยเช่ือมของช้ินสวน P P 
 

O – ตรวจสอบรายการเหลานี้แบบสุม กระบวนการทํางานไมจําเปนที่จะตองชะลอเพ่ือการตรวจสอบนี้ 

P – ทําการตรวจสอบกิจกรรมดังกลาวในแตละรอยเช่ือมของจุดตอหรือองคอาคาร 

6.5.2 การตรวจสอบรอยตอสลักเกลียวกําลังสูง 

สังเกตการติดตั้งสลักเกลียว อันดับแรกตรวจสอบวัสดุ กระบวนการ และชางฝมือ ใหเปนไป

ตามรายการประกอบแบบ ในขอตอขันแนนพอดี ข้ันเตรียมการทดสอบ ระหวางการติดตั้ง  

และหลังการติดตั้งแสดงในตารางท่ี 28 - 30 
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ตารางที ่28 รายการตรวจสอบกอนการติดตั้งสลักเกลียว 

(ขอ 6.5.2) 

รายการตรวจสอบกอนการติดตั้งสลักเกลียว 
ควบคุม

คุณภาพ 

การประกัน

คุณภาพ 

เอกสารรับรองวัสดุยึดที่ทางโรงงานรับรองมา O P 

วัสดุยึดตองมีเครื่องหมายตามขอกําหนดของ ASTM O O 

ตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุยึด (ชนิด, ชั้นคุณภาพ, ความยาวสลักเกลียว ถาเกลยีวอยูใน

ระนาบแรงเฉือน) 
O O 

ขั้นตอนการติดตั้งตามแบบรายละเอียดของขอตอ O O 

จุดตอชิ้นสวน รวมถึงการเตรียมพืน้ผิว รูเจาะ เปนไปตามขอกําหนด O O 

กอนติดตั้งควรทดสอบประกอบชิ้นสวน เพ่ือสังเกตตามเอกสารประกอบของอุปกรณยึด  

และวิธีการติดตั้ง 
P O 

การกองเก็บสลักเกลยีว แปนเกลียว แหวนรอง และอุปกรณทีเ่กี่ยวของอ่ืน ๆ O O 
 

O – ตรวจสอบรายการเหลานี้แบบสุม กระบวนการทํางานไมจําเปนที่จะตองชะลอเพ่ือการตรวจสอบนี้ 

P – ทําการตรวจสอบกิจกรรมดังกลาวในแตละรอยเช่ือมของจุดตอหรือองคอาคาร 

ตารางที ่29 รายการตรวจสอบระหวางการติดตั้งสลักเกลียว 

(ขอ 6.5.2) 

รายการตรวจสอบระหวางการติดตั้งสลักเกลียว 
ควบคุม

คุณภาพ 

การประกัน

คุณภาพ 

อุปกรณยดึ ติดตั้งในทุกรู มีแหวนรอง (ถาระบุในแบบ) อยูในตําแหนงที่ถูกตอง O O 

ขอตอมีการขันแนนกอนรับแรงดึง O O 

อุปกรณยดึยังไมถูกขันดวยประแจ O O 

อุปกรณยดึรับแรงดึงกอน  O O 
 

O – ตรวจสอบรายการเหลานี้แบบสุม กระบวนการทํางานไมจําเปนที่จะตองชะลอเพ่ือการตรวจสอบนี้ 

P – ทําการตรวจสอบกิจกรรมดังกลาวในแตละรอยเช่ือมของจุดตอหรือองคอาคาร 
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ตารางที ่30 รายการตรวจสอบหลังการติดตั้งสลักเกลียว 

(ขอ 6.5.2) 

รายการตรวจสอบกอนการติดตั้งสลักเกลียว 
ควบคุม

คุณภาพ 

การประกัน

คุณภาพ 

เอกสารตรวจรับงานหรือปฏเิสธ การติดตั้งสลักเกลยีว P P 
 

O – ตรวจสอบรายการเหลานี้แบบสุม กระบวนการทํางานไมจําเปนที่จะตองชะลอเพ่ือการตรวจสอบนี้ 

P – ทําการตรวจสอบกิจกรรมดังกลาวในแตละรอยเช่ือมของจุดตอหรือองคอาคาร 
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