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มทช. 105-2545
มาตรฐานงานฐานราก
------ขอบขาย มาตรฐานงานนี้ครอบคลุมถึงงานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป (นอกจากรายการประกอบแบบเฉพาะที่ระบุ
เปนอยางอื่น) ดังตอไปนี้ อาคารทั่วไป สะพาน และที่ขังน้ํา

ขอกําหนดในการกอสราง (CONSTRUCTION REQUIREMENTS)
1. ฐานรากแผทไี่ มตองใชเสาเข็ม
1.1 ฐานรากตองวางอยูบนดินเดิมเสมอ นอกจากรายการประกอบแบบเฉพาะที่ระบุเปนอยางอื่น ความลึกของฐานราก
ขนาดและรายละเอียดการเสริมเหล็กตองเปนไปตามแบบรายละเอียดที่ไดกําหนดให
1.2 การกอสรางฐานรากที่มีระดับลึกตางกัน ตองทําการกอสรางฐานรากที่มีระดับลึกมากที่สุดกอนเสมอไป ทั้งนี้เพื่อเปน
การปองกันฐานรากที่มีระดับตื้นกวาพัง ขณะทําฐานรากตัวที่อยูลึกกวา
1.3 ฐานรากที่ระดับลึกตางกันนั้น ตองมีระดับลึกตางกันไมเกินขอกําหนดขางลาง หากแบบรายละเอียดกําหนดระดับ
ตางกันของฐานรากเกินขอกําหนดแลว ตองสอบถามวิศวกรผูออกแบบของผูวาจาง เพื่อวินิจฉัยความถูกตองอีกครั้ง
หนึ่งเสียกอน จึงจะดําเนินการตอไปได

ขอกําหนด
สําหรับฐานรากวางบนดิน (SOIL) b ไมมากกวา a/2
สําหรับฐานรากวางบนหิน (ROCK) b ไมมากกวา a
1.4 ในการกอสรางฐานรากบนพื้นที่เอียงลาดนั้น ฐานรากตัวริมที่ติดกับพื้นที่เอียงลาดนั้น ตองมีระยะจากขอบนอกสุด
สวนบนของฐานถึงพื้นที่เอียงลาดนั้น (EDGE DISTANCE) เปนไปตามขอกําหนดที่ระบุ ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันการ
สึกกรอนของผิวดินอันจะเปนอันตรายแกฐานรากภายหลัง
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ขอกําหนด
สําหรับฐานรากวางบนดิน (SOIL) a ไมนอยกวา 1 เมตร
สําหรับฐานรากวางบนหิน (ROCK) a ไมนอยกวา 0.75 เมตร
สําหรับรากฐานวางบนดิน และหิน b ไมนอยกวา 0.30 เมตร
หากแบบและรายการละเอียดไดกําหนดระยะของขอบฐานรากดังกลาวไวเปนอื่นแลวใหถือปฏิบัติตามแบบและ
รายการละเอียดที่ไดกําหนดไว แตตองมีคาไมนอยกวาคาที่ไดกําหนดไวขางบน
1.5 ในกรณีเมื่อขุดดินเพื่อทําฐานรากลึกไมไดระดับตามแบบหรือรายการละเอียด เนื่องจากขุดถึงชั้นลูกรังหรือชั้นหินพืด
แลว ผูรับจางตองปฏิบัติดังนี้
1.5.1 รีบแจงรายละเอียดใหผูวาจางทราบทันที เพื่อตรวจสอบวินิจฉัยวาตองปฏิบัติอยางไร คําวินิจฉัยดังกลาวถือเปน
เด็ดขาด ผูรับแจงตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด
1.5.2 หากเปนชั้นหินพืด ฐานรากตองฝงเปนระดับอยูในหินพืดนั้นลึกไมนอยกวา 0.50 เมตร (วัดตรงที่ตื้นสุด) และ
เพื่อใหทราบแนนอนวาเปนหินพืดจริงหรือไม ผูรับจางตองเจาะรูมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมเล็กกวา 2.50
เซนติเมตร ลึกไมนอยกวา 2.00 เมตร ฐานรากหนึ่งไมนอยกวา 2 รู เพื่อพิจารณาประกอบดวยคาใชจายตาง ๆ
ในการนี้ผูรับจางตองเปนผูออกเองทั้งสิ้น
1.5.3 หากเปนชั้นลูกรัง ใหถือปฏิบัติเหมือนชั้นหินพืดในขอ 1.5.2 ทุกประการ
ในกรณีเมื่อทําการเจาะชั้นหินพืดหรือชั้นลูกรังแลว ปรากฎวามีความหนาไมเพียงพอตามขอ 1.5.2 ผูรับจางตอง
ทําการทดสอบหาคาความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของพื้นนั้น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูวาจาง
1.6 ในกรณีที่ทําการขุดดินจนถึงระดับกนฐานรากตามที่แบบ หรือรายการละเอียดไดกําหนดไวใหแลว ปรากฎวาดินใต
ฐานรากนั้นเปนดินถมหรือมีคุณภาพไมดีพอ ผูรับจางตองขุดดินใหลึกลงไปอีกจนถึงชั้นดินแข็ง และเพื่อเปนการทราบ
แนนอนวาพื้นดินชั้นดังกลาว จะมีความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกไดตามที่แบบหรือรายละเอียดกําหนดหรือไม
ผูรับจางตองทําการทดสอบหาคาความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของพื้นดินทุกประการ
1.7 การทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของพื้นดิน ใหเปนไปตาม ผนวก ก. มทช. 105 : มาตรฐานการ
ทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักของพื้นดิน
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2. ฐานรากที่ตองใชเสาเข็ม
2.1 ความลึกของฐานราก ขนาดและรายละเอียดการเสริมเหล็ก ตองเปนไปตามแบบรายละเอียดที่ไดกําหนดให
2.2 การดําเนินการกอสรางฐานรากใหปฏิบัติตามขอ 1 (1.2, 1.3 และ 1.4) ทุกประการ
2.3 เสาเข็มที่ใชตองมีคุณภาพและคุณสมบัติเปนไปตาม มทช. 106 : มาตรฐานงานเสาเข็มขอ 1 และขอ 2 ทุกประการ
2.4 การยก การตอก ใหเปนไปตาม ขอ 3 อุปกรณที่ใชในการตอกเสาเข็มคอนกรีตและวิธีการตอกเสาเข็มคอนกรีต ของ
มทช. 106 : มาตรฐานงานเสาเข็ม ทุกประการ และการทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของเสาเข็มให
เปนไปตาม ผนวก ก. มทช. 106 : มาตรฐานการทดสอบการรับน้ําหนักเสาเข็ม
2.5 เสาเข็มไม จะเปนเสาเข็มสั้นหรือยาวก็ตาม หัวเสาเข็มตองจมอยูใตระดับน้ําใตดินตลอดเวลา ดังนั้น หากปรากฎวา
เมื่อขุดดินถึงระดับกนฐานรากไดตามแบบ และรายการละเอียดที่กําหนดแลวยังไมถึงระดับน้ําใตดิน ผูรับจางตองตอก
ลงไปอีกหรือตัด เพื่อใหหัวเสาเข็มอยูใตระดับน้ําใตดินตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวินิจฉัยของผูวาจาง
2.6 ฐานรากที่ใชเสาเข็มยาว
การตอกเสาเข็มตองตอกดวยความระมัดระวังมิใหเกิดความเสียหายแกอาคารขางเคียง
ความเสียหายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นผูรับจางตองรับผิดชอบและชดใชคาเสียหายนั้น ๆ แตผูเดียว การตอกเสาเข็มตองตอก
ใหเปนระเบียบ โดยตอกเสาเข็มเปนแนว ๆ หรือเสร็จเปนฐาน ๆ ไป หามตอกสลับไปสลับมา
2.7 ในกรณีที่เสาเข็มจมลงเร็วผิดปกติในขณะตอกสําหรับอาคารเดียวกัน ผูรับจางตองรายงานใหผูวาจางทราบทันที เพื่อ
จะไดพิจารณาวาควรจะแกไขอยางไร คําวินิจฉัยดังกลาวถือเปนเด็ดขาด
2.8 หากมีความจําเปนตองถมดินหรือทรายภายในบริเวณที่ไดตอกเสาเข็มไวแลว การถมตองถมดวยความระมัดระวังมิให
เสาเข็มชํารุด เอน เอียง หรือหนีศูนยกลาง และเพื่อมิใหเกิดปญหาดังกลาว ผูรับจางตองถมดินหรือทรายรอบเสาเข็ม
แตละตนใหสูงกวาระดับอื่น ๆ เสียกอน จากนั้นจึงถมบริเวณอื่น ๆ ตอไป หามถมไปทางดานเดียว ความเสียหาย
ตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นผูรับจางตองรับผิดชอบทั้งสิ้น
3. การขุดดินเพื่อทําฐานราก
3.1 การขุดบอทําฐานราก ผูรับจางตองขุดใหไดขนาด และระดับตามแบบและรายการรายละเอียดพรอมทั้งปองกันมิให
ดินพังทะลายหรือเกิดความเสียหายใด ๆ ซึ่งอาจจะทําไดดวยการกั้นคอกหรือขุดดิน ลดเปนชั้นๆ ลงไป ดินที่ขุดตอง
นําไปกองไวใหเรียบรอยตามคําแนะนําของผูควบคุมงานของผูวาจาง หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นเนื่องจากการ
ขุดดินนี้ ผูรับจางตองรับผิดชอบทั้งสิ้น
3.2 ผูรับจางตองสูบน้ํากนบอออกใหหมด กอนที่จะเทคอนกรีตฐานราก และตลอดเวลาดําเนินการเทคอนกรีตฐานราก
3.3 เมื่อทําฐานรากเสร็จตามแบบรายการละเอียดแลว กอนที่จะทําการกลบบอดิน ผูรับจางตองแจงใหผูควบคุมงานของผู
วาจางทราบ เพื่อตรวจดูความเรียบรอยของฐานรากนั้น แลวจึงจะทําการกลบดินได
3.4 การกลบดินตองถมดินเปนชั้น ๆ ชั้นหนึ่ง ๆ หนาไมเกิน 30 เซนติเมตร โดยกระทุงใหแนนทุก ๆ ชั้น
*********************
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ผนวก ก มทช. 105-2545
มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของพื้นดิน
---------ขอบขาย การทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของพื้นดิน (BEARING CAPACITY OF SOIL) ใชเฉพาะงาน
ฐานรากของโครงสราง อาทิ อาคารทั่วไป สะพานและที่ขังน้ํา

1. ทั่วไป
1.1 การดําเนินการทดสอบใหทํา ณ สถานที่กอสรางฐานรากจริง เฉพาะฐานรากที่มีปญหาในการกอสราง หรือ ณ
ตําแหนงที่ผูวาจางกําหนด
1.2 ใหดําเนินการทดสอบดวยแผนเหล็กตางขนาดอยางนอย 2 จุด โดยตําแหนงทดสอบหางกันไมนอยกวา 5 เทาของ
ขนาดแผนเหล็กทดสอบอันใหญที่สุด
1.3 ระดับชั้นดินที่จะทดสอบตองเปนระดับเดียวกันกับระดับฐานรากที่จะทําการกอสราง
1.4 ใหดําเนินการตอกหยั่งเพื่อตรวจสอบสภาพชั้นดินใตฐานราก อยางนอย 4 จุด ในบริเวณทดสอบลึกลงไปไมนอยกวา
สองเทาของขนาดฐานรากที่ใหญที่สุด
1.5 การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ตองไดรับการตรวจและเห็นชอบจากผูควบคุมการทดสอบของผูวาจางกอน จึง
จะเริ่มการทดสอบได
1.6 คาใชจายในการทดสอบทั้งหมด ผูรับจางตองเปนผูออกเองทั้งสิ้น

2. การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ
2.1 หลุมทดสอบตองขุดลงไปใหมีความกวางไมนอยกวา 4 เทาของขนาดแผนเหล็กทดสอบ อยาปลอยกนหลุมทดสอบไว
โดยไมมีสิ่งใดปองกันความชื้นที่จะเสียไป และใหรีบดําเนินการทดสอบ
2.2 แผนเหล็กทดสอบ (STEEL BEARING PLATE) ตองเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 30 เซนติเมตร หรือ 45 เซนติเมตร
หรือ 60 เซนติเมตร และหนาไมนอยกวา 25 มิลลิเมตร หรือแผนเหล็กกลมที่มีความหนาและเนื้อที่เทากัน
2.3 ชุดเพิ่มน้ําหนัก (HYDRAULIC JACK WHTH PRESSURE GAUGE) ตองมีกําลังอัดไมต่ํากวา 15 เมตริกตัน มีมาตร
วัดแรงกด (PRESSURE GAUGE) วัดแรงกดที่เกิดขึ้น โดยยอมใหผิดพลาดไดไมเกินรอยละ 0.2 ของน้ําหนักที่เพิ่มในแตละ
ชวง พรอมทั้งมีใบรับรองแสดงผลทดสอบ (CALIBRATED AND TESTED REPORT) มาแสดงกอนใชชุดเพิ่มน้ําหนัก
ดังกลาว ใบรับรอง ตองมีอายุไมเกิน 3 เดือน จากสถาบันที่ผูวาจางเห็นชอบ
2.4 แครบรรทุกน้ําหนัก (LOADING PLATFORM) ตองแข็งแรงและมีน้ําหนักบรรทุกมากพอที่จะใหแรงกดไดตลอดการ
ทดสอบ ที่รองรับตองหางจากตําแหนงทดสอบไมนอยกวา 2.50 เมตร
2.5 ใหใชมาตรวัดการทรุดตัว (DIAL GAUGE) อยางนอย 2 ตัว ติดตั้งไวในทิศทางตรงกันขาม เพื่อวัดการทรุดตัวของแผน
เหล็กทดสอบ และมาตรวัดทุกตัวที่ใชตองมีระบบและความละเอียดในไมนอยกวา 0.25 มิลลิเมตร
2.6 ใหติดตั้งคานรับมาตรวัด (REFERENCE BEAM) แยกอิสระโดยใหยึดกับเหล็ก หรือคอนกรีตที่ตอกไวหางจากแผน
เหล็กทดสอบไมนอยกวา 2.50 เมตร
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3. วิธีการทดสอบ
3.1 น้ําหนักสูงสุดที่ใชในการทดสอบจะเปน 2 เทา ของน้ําหนักปลอดภัยที่ใชในการออกแบบ
3.2 เพิ่มน้ําหนักทดสอบขั้นตอนและประมาณ 1 ใน 10 ของน้ําหนักสูงสุดที่กําหนดไว
3.3 กอนเพิ่มน้ําหนักแตละขั้นตอนตองรักษาน้ําหนักไวไมนอยกวา 1 ชั่วโมง และอัตราการทรุดตัวตองไมมากกวา 0.02
มิลลิเมตร ตอนาที จึงจะเพิ่มน้ําหนักขึ้นตอไปได เมื่อเพิ่มน้ําหนักสูงสุดที่ใชในการทดสอบ และไมแสดงลักษณะวาถึงจุด
ประลัย (ULTIMATE) ใหรักษาน้ําหนักไว 1 ชั่วโมง กอนจะเริ่มลดน้ําหนัก
3.4 ใหลดน้ําหนักลงขั้นตอนละ รอยละ 25 ของน้ําหนักที่ใชในการทดสอบใชเวลาขั้นตอนละ 1 ชั่วโมง หรือจนกวาการคืน
ตัวหมดไป
3.5 บันทึกการทรุดตัวทุกครั้ง กอนและหลังการเปลี่ยนน้ําหนักและทุก ๆ 1, 2, 5, 10, 20, 40 และ 60 นาที
3.6 ในกรณีที่รักษาน้ําหนักทดสอบไวจนครบ 1 ชั่วโมงแลว แตอัตราการทรุดตัวยังสูงกวา 0.02 มิลลิเมตรตอนาที ใหคง
น้ําหนักทดสอบนั้นไวอีก 1 ชั่วโมง หากอัตราการทรุดตัวยังสูงกวา 0.02 มิลลิเมตรตอนาทีอีก ใหยกเลิกการทดสอบนั้น และ
ใหถือเปนน้ําหนักบรรทุกสูงสุด เพื่อใชในการคํานวณหาคาความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของพื้นดินตอไป แตหาก
อัตราการทรุดตัวในชั่วโมงที่ 2 ต่ํากวา 0.02 มิลลิเมตรตอนาที และการทรุดตัวทั้งหมด (TOTAL SETTLEMENT) ไม
มากกวา 25 มิลลิเมตร ก็ใหดําเนินการทดสอบขึ้นน้ําหนักบรรทุกตอไป จนถึงน้ําหนักทดสอบสูงสุด ตามขอ 3.3, 3.4 และ
3.5

4. เกณฑการตัดสิน
4.1 ในระหวางเวลาทดสอบ ถาปรากฎวาการทรุดตัวรวมกันเกินกวา 25 มิลลิเมตร หรืออาการทรุดตัวเร็วเกิน 0.02
มิลลิเมตรตอนาที หรือไมสิ้นสุดลงภายใน 2 ชั่วโมงแลว ผูวาจางมีสิทธิ์ที่จะสั่งเลิกการทดสอบครั้งนี้ และใหเริ่มทําการ
ทดสอบใหม ตามที่ผูวาจางจะกําหนดหรือตัดสินวาน้ําหนักที่ใชทดสอบถึงขณะนั้นเปนน้ําหนักสูงสุด ใหนําไปใชในการ
คํานวณหาคาความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของพื้นดินได
4.2 ถาดําเนินการทดสอบตามขั้นตอนตาง ๆ แลว การทรุดตัวทั้งหมดไมเกิน 25 มิลลิเมตร และไมแสดงลักษณะวาถึงจุด
ประลัย ก็ใหถือวาผลการทดสอบนี้พอกับความตองการแลว
*********

