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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่6 (พ.ศ. 2527) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

--------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (2) และ (3) แหงพระ
ราช 
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะ
กรรมการ 
ควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ 1  ในกฎกระทรวงนี ้
  "แรงประลัย" หมายความวา แรงขนาดที่จะทําใหวัตถุนั้นแตกแยกออกหางจาก
กัน 
เปนสวนหรือทลายเขาหากัน 
  "แรงดึง" หมายความวา แรงที่จะทําใหวัตถุแยกออกหางจากกัน 
  "แรงอัด" หมายความวา แรงท่ีจะทําใหวัตถุทลายเขาหากัน 
  "แรงดัด" หมายความวา แรงท่ีจะทําใหวัตถุโคงหรือโกงตัว 
  "แรงลม" หมายความวา แรงของลมที่กระทําตอโครงสราง 
  "แรงเฉือน" หมายความวา แรงที่จะทําใหวัตถุขาดออกจากกันดุจกรรไกรตัด 
  "แรงดึงประลัย" หมายความวา แรงดึงขนาดที่จะทําใหวัตถุนั้นแยกออกหางจาก
กัน 
เปนสวน 
  "แรงอัดประลัย" หมายความวา แรงอัดขนาดที่จะทําใหวัตถุนั้นทลายเขาหากัน 
  "แรงอัดประลัยของคอนกรีต" หมายความวา แรงอัดตามแกนยาวขนาดที่จะทําให 
แทงคอนกรีตทรงกระบอกที่มีเสนผาศูนยกลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร อายุยี่สิบแปด
วัน 
ทลายเขาหากัน 
  "หนวยแรง" หมายความวา แรงหารดวยพื้นที่หนาตัดที่รับแรงนั้น 
  "หนวยแรงพิสูจน" หมายความวา หนวยแรงดึงที่ไดจากการลากเสนตรงที่จุด 0.2  
ใน 100 สวนของความเครียด ใหขนานกับสวนที่เปนเสนตรงของเสนแสดงความสัมพันธระหวาง
หนวย 
แรงดึงและความเครียดไปตัดกับเสนนั้น 
  "หนวยแรงฝด" หมายความวา หนวยแรงที่เกิดขึ้นระหวางผิวเข็มกับดิน 
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  "หนวยแรงท่ีขีดปฏิภาค" หมายความวา หนวยแรงท่ีจุดสูงสุดของสวนท่ีเปนเสน
ตรง 
ของเสนแสดงความสัมพันธระหวางหนวยแรงและความเครียด 
  "ความเครียด" หมายความวา อัตราสวนของสวนยืดหรือสวนหดของวัสดุที่รับแรง 
ตอความยาวเดิมของวัสดุน้ัน 
  "กําลังคราก" หมายความวา หนวยแรงดึงท่ีวัสดุเร่ิมยืดโดยไมตองเพ่ิมแรงดึงข้ึน
อีก 
  "สวนปลอดภัย" หมายความวา ตัวเลขท่ีใชหารหนวยแรงประลัยลงใหถึงขนาด 
ท่ีจะใชไดปลอดภัย สําหรับวัสดุที่มีกําลังครากหรือหนวยแรงพิสูจน ใหใชคากําลังครากหรือหนวย
แรง 
พิสูจนนั้นแทนหนวยแรงประลัย 
  "น้ําหนักบรรทุกจร" หมายความวา น้ําหนักที่กําหนดวาจะเพิ่มขึ้นบนอาคารนอก
จาก 
น้ําหนักของตัวอาคารนั้นเอง 
  "น้ําหนักบรรทุกประลัย" หมายความวา นํ้าหนักบรรทุกสูงสุดท่ีกําหนดใหใชใน
การ 
คํานวณตามทฤษฎีกําลังประลัย 
  "สวนตาง ๆ ของอาคาร" หมายความวา สวนของอาคารท่ีจะตองแสดงรายการ 
คํานวณการรับน้ําหนักและกําลังตานทาน เชน แผนพื้น คาน เสา และรากฐาน เปนตน 
  "คอนกรีต" หมายความวา วัสดุท่ีประกอบข้ึนดวยสวนผสมของปูนซีเมนต มวล
ผสม 
ละเอียด เชน ทราย มวลผสมหยาบ เชน หินหรือกรวด และน้ํา 
  "คอนกรีตเสริมเหล็ก" หมายความวา คอนกรีตท่ีมีเหล็กเสริมฝงภายในใหทําหนา
ท่ี 
รับแรงไดมากขึ้น 
  "คอนกรีตอัดแรง" หมายความวา คอนกรีตท่ีมีเหล็กเสริมอัดแรงฝงภายในท่ีทํา
ใหเกิด 
หนวยแรงที่มีปริมาณพอจะลบลางหนวยแรงอันเกิดจากน้ําหนักบรรทุก 
  "เหล็กเสรมิ" หมายความวา เหล็กท่ีใชฝงในเน้ือคอนกรีตเพ่ือเสริมกําลังข้ึน 
  "เหล็กเสรมิอัดแรง" หมายความวา เหล็กเสริมกําลังสูงท่ีใชฝงในเน้ือคอนกรีตอัด
แรง  
อาจเปนลวดเสนเดียว ลวดพันเกลียว หรือลวดเหล็กกลุมก็ได 
  "เหล็กขอออย" หมายความวา เหล็กเสริมท่ีมีบ้ังและหรือมีครีบท่ีผิว 
  "เหล็กขว้ัน" หมายความวา เหล็กเสริมท่ีบิดเปนเกลียว 
  "เหล็กหลอ" หมายความวา เหล็กท่ีมีธาตุถานผสมอยูต้ังแตรอยละ 2 ขึ้นไปโดย 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

น้ําหนัก 
  "เหล็กโครงสรางรูปพรรณ" หมายความวา เหล็กท่ีผลิตออกมามีหนาตัดเปน 
รูปลักษณะตาง ๆ ใชในงานโครงสราง 
  "ไมเนื้อออน" หมายความวา ไมที่ไมคงทนตอดินฟาอากาศและตัวสัตว เชน มอด  
ปลวก เปนตน และหรือมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ 14 เชน ไมยาง หรือไมตะแบก เปนตน 
  "ไมเนื้อปานกลาง" หมายความวา ไมที่คงทนตอดินฟาอากาศและตัวสัตว เชน  
มอด ปลวก เปนตน ไดดีตามสภาพอันสมควร และหรือมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในขอ 14 เชน ไม
สน  
เปนตน 
  "ไมเนื้อแข็ง" หมายความวา ไมที่คงทนตอดินฟาอากาศและตัวสัตว เชน มอด  
ปลวก เปนตน ไดดีตามสภาพอันสมควร และหรือมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในขอ 14 เชน ไมเต็ง 
หรอื 
ไมตะเคียนทอง เปนตน 
  "ดิน" หมายความวา วัสดุธรรมชาติที่ประกอบเปนเปลือกโลก เชน หิน กรวด  
ทราย ดินเหนียว เปนตน 
  "กรวด" หมายความวา กอนหินที่เกิดตามธรรมชาติขนาดโตเกิน 3 มิลลิเมตร 
  "ทราย" หมายความวา กอนหินเม็ดเล็กละเอียดท่ีมีขนาดโตไมเกิน 3 มิลลิเมตร 
  "ดินดาน" หมายความวา ดินตะกอนของกรวด ทราย ดินเหนียว มีน้ําปูนเปนเชื้อ 
ประสาน มีลักษณะแข็งยากแกการขุด 
  "หินดินดาน" หมายความวา หินท่ีมีเน้ือละเอียดมาก ประกอบดวยดินเหนียวหรือ 
ทรายอัดตัวแนนเปนชั้นบาง ๆ จะมีเชื้อประสานหรือไมก็ได 
  "หินปนู" หมายความวา หินเนื้อแนนละเอียดทึบมีสีตาง ๆ กัน ประกอบดวยแร 
แคลไซท 
  "หินทราย" หมายความวา หินเนื้อหยาบ ประกอบดวยเม็ดทรายยึดตัวแนนดวย
เชื้อ 
ประสาน 
  "หินอัคน"ี หมายความวา หินเนื้อหยาบเกิดจากการเย็นตัวของหินละลายใตพื้น
โลก  
ประกอบดวยแรเฟลดสปาร แรควอตซ เปนสวนใหญ มีลักษณะแข็งแกรง 
  "เสาเข็ม" หมายความวา เสาที่ตอกหรือหลออยูในดินเพื่อรับน้ําหนักบรรทุกของ 
อาคาร 
  "พ้ืนผิวประสิทธิผลของเสาเข็ม" หมายความวา ผลคูณของความยาวของเสาเข็ม 
กับความยาวของเสนลอมรูปท่ีส้ันท่ีสุดของหนาตัดปกติของเสาเข็มน้ัน 
  "ฐานราก" หมายความวา สวนของอาคารที่ใชถายน้ําหนักอาคารลงสูดิน 
  "กําลังแบกทานของดิน" หมายความวา ความสามารถที่ดินจะรับน้ําหนักได  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

โดยมีการทรุดตัวขนาดท่ีไมทําใหเกิดความเสียหายแกอาคาร 
  "กําลังแบกทานของเสาเข็ม" หมายความวา ความสามารถที่เสาเข็มจะรับน้ําหนัก
ได  
โดยมีการทรุดตัวไมเกินอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี ้
  "สถาบันที่เชื่อถือได" หมายความวา สวนราชการ หรือนิติบุคคลซ่ึงมีวิศวกร
ประเภท 
วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมเปนผูใหคําแนะนําปรึกษา 
และลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจสอบงานวิศวกรรมควบคุม 
  ขอ 2  อาคารและสวนตาง ๆ ของอาคารจะตองมีความมั่นคงแข็งแรงพอที่จะรับ 
น้ําหนักตัวอาคารเอง และน้ําหนักบรรทุกที่อาจเกิดขึ้น หรือเกิดข้ึนจริงไดโดยไมใหสวนใด ๆ ของ
อาคาร 
ตองรับหนวยแรงมากกวาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้  เวนแตมีเอกสารแสดงผลการทดสอบ
ความ 
ม่ันคงแข็งแรงของวัสดุท่ีรับรองโดยสถาบันท่ีเช่ือถือได แตท้ังน้ีไมรวมถึงหนวยแรงท่ีกําหนดไวใน
ขอ 6 
  ขอ 3  ในการคํานวณสวนตาง ๆ ของอาคารที่ประกอบดวยอิฐหรือคอนกรีต
บล็อก 
ประสานดวยวัสดุกอ ใหใชหนวยแรงอัดไดไมเกิน 0.8 เมกาปาสกาล (8 กิโลกรัมแรงตอตาราง
เซนติเมตร) 
  ขอ 4  ในการคํานวณสวนตาง ๆ ของอาคารที่ประกอบดวยคอนกรีตไมเสริม
เหล็ก  
ใหใชหนวยแรงอัดไดไมเกินรอยละ 33.3 ของหนวยแรงอัดประลัยของคอนกรตี แตตองไมเกิน 6 
เมกา 
ปาสกาล (60 กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร) 
  ขอ 5  ในการคํานวณสวนตาง ๆ ของอาคารที่ประกอบดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตามทฤษฎีอีลาสติกหรือหนวยแรงปลอดภัย ใหใชคาหนวยแรงอัดของคอนกรีตไมเกินรอยละ 
37.5  
ของหนวยแรงอัดประลัยของคอนกรตี แตตองไมเกิน 6.5 เมกาปาสกาล (65 กิโลกรัมแรงตอตา
ราง 
เซนติเมตร) 
  ขอ 6  ในการคํานวณสวนตาง ๆ ของอาคารที่ประกอบดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตามทฤษฎีอีลาสติกหรือหนวยแรงปลอดภัย  เหล็กเสริมคอนกรีตท่ีใชตองมีกําลังครากต้ังแต 240  
เมกาปาสกาล (2,400 กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร) และใหใชคาหนวยแรงของเหล็กเสริม
คอนกรีต 
ไดไมเกินอัตราดังตอไปนี้ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (1) แรงดึง 
  (ก) เหล็กเสนกลมผิวเรียบท่ีมีกําลังครากต้ังแต 240 เมกาปาสกาล (2,400  
กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร) ข้ึนไปใหใชไมเกิน 120 เมกาปาสกาล (1,200 กิโลกรัมแรงตอ 
ตารางเซนติเมตร) 
  (ข) เหล็กขอออยท่ีมีกําลังครากต้ังแต 240 เมกาปาสกาล (2,400 กิโลกรัมแรง 
ตอตารางเซนติเมตร) ขึ้นไป แตไมถึง 350 เมกาปาสกาล (3,500 กิโลกรัมแรงตอตาราง
เซนติเมตร)  
ใหใชรอยละ 50 ของกําลังคราก แตตองไมเกิน 150 เมกาปาสกาล (1,500 กิโลกรัมแรงตอตา
ราง 
เซนติเมตร) 
  (ค) เหล็กขอออยท่ีมีกําลังครากต้ังแต 350 เมกาปาสกาล (3,500 กิโลกรัมแรง 
ตอตารางเซนติเมตร) ขึ้นไป แตไมถึง 400 เมกาปาสกาล (4,000 กิโลกรัมแรงตอตาราง
เซนติเมตร)  
ใหใชไมเกิน 160 เมกาปาสกาล (1,600 กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร) 
  (ง) เหล็กขอออยท่ีมีกําลังครากต้ังแต 400 เมกาปาสกาล (4,000 กิโลกรัมแรง 
ตอตารางเซนติเมตร) ขึ้นไป ใหใชไมเกิน 170 เมกาปาสกาล (1,700 กิโลกรัมแรงตอตาราง
เซนติเมตร) 
  (จ) เหล็กขว้ัน ใหใชรอยละ 50 ของหนวยแรงพิสูจน แตตองไมเกิน 240 เมกา 
ปาสกาล (2,400 กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร) ท้ังน้ี จะตองมีผลการทดสอบการดัดเย็นโดย
มี 
สถาบันที่เชื่อถือไดรับรอง 
  (2) แรงอัดในเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  (ก) เหล็กเสนกลมผิวเรียบตามเกณฑท่ีกําหนดใน (1) (ก) 
  (ข) เหล็กขอออย ใหใชรอยละ 40 ของกําลังคราก แตตองไมเกิน 210 เมกา
ปาสกาล  
(2,100 กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร) 
  (ค) เหล็กขว้ัน ใหใชรอยละ 40 ของกําลังคราก แตตองไมเกิน 210 เมกาปาส
กาล  
(2,100 กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร) ท้ังน้ี จะตองมีผลการทดสอบการดัดเย็นโดยมีสถาบัน
ท่ีเช่ือถือ 
ไดรับรอง 
  (ง) เสาแบบผสมเหล็กโครงสรางรูปพรรณ ใหใชไมเกิน 125 เมกาปาสกาล 
(1,250  
กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร) 
  (จ) เหล็กหลอ ใหใชไมเกิน 70 เมกาปาสกาล (700 กิโลกรัมแรงตอตาราง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เซนติเมตร) 
  (3) ในการคํานวณคานและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใชเหล็กเสริมรับแรงอัด ให
ใช 
หนวยแรงของเหล็กเสริมรับแรงอัดท่ีคํานวณไดตามทฤษฎีอีลาสติกหรือหนวยแรงปลอดภัยไดไม
เกิน 
สองเทา แตหนวยแรงที่คํานวณไดตองไมเกินหนวยแรงดึงตาม (1) 
  ขอ 7  ในการคํานวณสวนตาง ๆ ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กตามทฤษฎีกําลัง 
ประลัย ใหใชน้ําหนักบรรทุกประลัย ดังตอไปนี ้
  (1) สําหรับสวนของอาคารท่ีไมคิดแรงลม ใหใชน้ําหนักบรรทุกประลัย ดังน้ี 
  นป. = 1.7 นค.+ 2.0 นจ. 
  (2) สําหรับสวนของอาคารที่คิดแรงลมดวยใหใชน้ําหนักบรรทุกประลัย ดังน้ี 
  นป. = 0.75 (1.7 นค.+ 2.0 นจ.+ 2.0 รล.) 
  หรอื 
  นป. = 0.9 นค.+ 1.3 รล. 
  โดยใหใชคาน้ําหนักบรรทุกประลัยที่มากกวา แตทั้งนี้ตองไมต่ํากวาคาน้ําหนัก 
บรรทุกประลัยใน (1) ดวย 
  นป. = น้ําหนักบรรทุกประลัย 
  นค. = น้ําหนักบรรทุกคงที่ของอาคาร 
  นจ. = น้ําหนักบรรทุกจร รวมดวยแรงกระแทก 
  รล. = แรงลม 
  ขอ 8  ในการคํานวณสวนตาง ๆ ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กตามทฤษฎีกําลัง 
ประลัย ใหใชคาหนวยแรงอัดประลัยของคอนกรีตไมเกิน 15 เมกาปาสกาล (150 กิโลกรัมแรงตอ
ตาราง 
เซนติเมตร) 
  ขอ 9  ในการคํานวณสวนตาง ๆ ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กตามทฤษฎีกําลัง 
ประลัย ใหใชกําลังครากของเหล็กเสริม ดังตอไปนี ้
  (1) เหล็กเสนกลมผิวเรียบ ใหใชไมเกิน 240 เมกาปาสกาล (2,400 กิโลกรัม
แรง 
ตอตารางเซนติเมตร) 
  (2) เหล็กเสริมอ่ืน ใหใชเทากําลังครากของเหล็กชนิดน้ัน แตตองไมเกิน 400  
เมกาปาสกาล (4,000 กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร) 
  ขอ 10  ในการคํานวณสวนตาง ๆ ของอาคารคอนกรีตอัดแรงตามทฤษฎีกําลัง 
ประลัย ใหใชน้ําหนักบรรทุกประลัยเชนเดียวกับขอ 7 
  ขอ 11  ในการคํานวณสวนตาง ๆ ของอาคารคอนกรีตอัดแรงใหใชคาหนวยแรง
อัด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ของคอนกรีต ดังตอไปนี ้
  (1) หนวยแรงอัดในคอนกรีตชั่วคราวทันทีที่ถายแรงมาจากเหล็กเสริมอัดแรง
กอน 
การเสื่อมสูญการอัดแรงของคอนกรีต  ตองไมเกินรอยละ 60 ของหนวยแรงอัดประลัยของ
คอนกรีต 
  (2) หนวยแรงอัดที่ใชในการคํานวณออกแบบหลังการเสื่อมสูญการอัดแรงของ 
คอนกรีต ตองไมเกินรอยละ 40 ของหนวยแรงอัดประลัยของคอนกรตี 
  ขอ 12  ในการคํานวณสวนตาง ๆ ของอาคารท่ีประกอบดวยคอนกรีตอัดแรง  
ใหใชคาหนวยแรงดึงของเหล็กเสริมอัดแรง ดังตอไปนี ้
  (1) หนวยแรงขณะดึงตองไมเกินรอยละ 80 ของหนวยแรงดึงประลัยของเหล็ก
เสริม 
อัดแรง หรอืรอยละ 90 ของหนวยแรงพิสูจน แลวแตคาใดจะนอยกวา 
  (2) หนวยแรงในทันทีท่ีถายแรงไปใหคอนกรีตตองไมเกินรอยละ 70 ของหนวย
แรง 
ดึงประลัยของเหล็กเสรมิอัดแรง 
  (3) หนวยแรงใชงานตองไมเกินรอยละ 60 ของหนวยแรงดึงประลัย หรอืรอยละ 
80  
ของหนวยแรงพิสูจนของเหล็กเสริมอัดแรง แลวแตคาใดจะนอยกวา 
  ขอ 13  ในการคํานวณสวนตาง ๆ ของอาคารท่ีประกอบดวยเหล็กโครงสราง 
รูปพรรณ ใหใชคาหนวยแรงของเหล็ก ดังตอไปนี ้
  (1) ในกรณีท่ีไมมีผลการทดสอบกําลังสําหรับเหล็กหนาไมเกิน 40 มิลลิเมตร  
ใหใชกําลังครากไมเกิน 240 เมกาปาสกาล (2,400 กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร) สําหรับ
เหล็ก 
ซ่ึงหนาเกิน 40 มิลลิเมตร ใหใชกําลังครากไมเกิน 220 เมกาปาสกาล (2,200 กิโลกรัมแรงตอตา
ราง 
เซนติเมตร) 
  (2) หนวยแรงดึง แรงอัด และแรงดัด ใหใชไมเกินรอยละ 60 ของกําลังคราก
ตาม (1) 
  (3) หนวยแรงเฉือน ใหใชไมเกินรอยละ 40 ของกําลังครากตาม (1) 
  ขอ 14  ในการคํานวณสวนตาง ๆ ของอาคารที่ประกอบดวยไมชนิดตาง ๆ ใหใช
คา 
หนวยแรงไมเกินอัตรา ดังตอไปนี ้
  [ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
  ในกรณีท่ีมีผลการทดสอบของไม ใหใชสวนปลอดภัยโดยใชกําลังไมเกิน 1 ใน 8  
ของหนวยแรงดัดประลัย หรือไมเกิน 1 ใน 6 ของหนวยแรงท่ีขีดปฏิภาค แลวแตคาใดจะนอยกวา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ 15  หนวยน้ําหนักบรรทุกจรสําหรับประเภทและสวนตาง ๆ ของอาคาร  
นอกเหนือจากน้ําหนักของตัวอาคารหรือเครื่องจักรหรืออุปกรณอยางอื่น ใหคํานวณโดยประมาณ 
เฉล่ียไมตํ่ากวาอัตรา ดังตอไปนี ้
  [ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
  ขอ 16  ในการคํานวณออกแบบ หากปรากฏวาพื้นที่สวนใดตองรับน้ําหนัก
เครื่องจักร 
หรืออุปกรณ หรือหนวยน้ําหนักบรรทุกจรอื่น ๆ ที่มีคามากกวาหนวยน้ําหนักบรรทุกจรซึ่งกําหนด
ไว 
ในขอ 15 ใหใชหนวยน้ําหนักบรรทุกจรคาที่มากกวาเฉพาะสวนที่ตองรับหนวยน้ําหนักเพิ่มขึ้น 
  ขอ 17  ในการคํานวณออกแบบโครงสรางอาคาร ใหคํานึงถึงแรงลมดวยหาก 
จําเปนตองคํานวณและไมมีเอกสารที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได ใหใชหนวยแรงลม ดังตอไปนี ้
  [ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
  ในการนี้ยอมใหใชคาหนวยแรงที่เกิดขึ้นในสวนตาง ๆ ของอาคารตลอดจนความ 
ตานทานของดินใตฐานรากเกินคาท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงนี้ไดรอยละ 33.3 แตท้ังน้ีตองไมทํา
ให 
สวนตาง ๆ ของอาคารนั้นมีความมั่นคงนอยไปกวาเมื่อคํานวณตามปกติโดยไมคิดแรงลม 
  ขอ 18  น้ําหนักบรรทุกบนดินท่ีฐานรากของอาคารนั้น ตองคํานวณใหเหมาะสม 
เพ่ือความม่ันคงและปลอดภัย ถาไมมีเอกสารที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือไดแสดงผลการทดลอง
หรอื 
การคํานวณ จะตองไมเกินกําลังแบกทานของดินประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี ้
  (1) ดินออนหรือดินถมไวแนนตัวเต็มที ่2 เมตริกตันตอตารางเมตร 
  (2) ดินปานกลางหรือทรายรวน 5 เมตริกตันตอตารางเมตร 
  (3) ดินแนนหรือทรายแนน 10 เมตริกตันตอตารางเมตร 
  (4) กรวดหรือดินดาน 20 เมตริกตันตอตารางเมตร 
  (5) หินดินดาน 25 เมตริกตันตอตารางเมตร 
  (6) หินปนูหรอืหินทราย 30 เมตริกตันตอตารางเมตร 
  (7) หินอัคนีท่ียังไมแปรสภาพ 100 เมตริกตันตอตารางเมตร 
  ขอ 19  ในการคํานวณน้ําหนักที่ถายลงเสา คาน หรือโครงที่รับเสาและฐานราก  
ใหใชน้ําหนักของอาคารเต็มอัตรา สวนหนวยน้ําหนักบรรทุกจร ใหใชตามท่ีกําหนดไวในขอ 15 
โดยให 
ลดสวนลงไดตามช้ันของอาคาร ดังตอไปนี ้
  [ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
  สําหรับโรงมหรสพ หองประชุม หอประชุม หองสมุด หอสมุด พิพิธภัณฑ 
อัฒจันทร  
คลังสินคา โรงงานอุตสาหกรรม อาคารจอดหรือเก็บรถยนตหรือรถจักรยานยนต ใหคิดหนวยนํ้า



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หนกั 
บรรทุกจรเต็มอัตราทุกชั้น 
  ขอ 20  ในการคํานวณฐานรากบนเสาเข็มที่ตอกในชั้นดินออน ถาไมมีเอกสาร
จาก 
สถาบันท่ีเช่ือถือไดแสดงผลการทดสอบคุณสมบัติของดินและกําลังแบกทานสูงสุดของเสาเข็ม ให
ใช 
คาหนวยแรงฝดของดิน ดังน้ี 
  (1) สําหรับดินที่อยูในระดับลึกไมเกิน 7 เมตร ใตระดับน้ําทะเลปานกลางใหใช
คา 
หนวยแรงฝดของดินไดไมเกิน 6 กิโลปาสกาล (600 กิโลกรัมแรงตอตารางเมตร) ของพื้นผิวประ
สิทธิผล 
ของเสาเข็ม 
  (2) สําหรับดินท่ีมีความลึกเกิน 7 เมตร ใตระดับน้ําทะเลปานกลาง ใหคํานวณ 
หาคาหนวยแรงฝดของดินเฉพาะสวนที่ลึกเกิน 7 เมตรลงไป ตามสูตรดังตอไปนี ้
  หนวยแรงฝดเปนกิโลกรัมแรงตอตารางเมตร = 600 + 220 ย. 
  ย. = ความยาวของเสาเข็มเปนเมตร เฉพาะสวนที่ลึกเกิน 7 เมตร ใตระดับน้ํา
ทะเล 
ปานกลาง 
  ขอ 21  ในการคํานวณฐานรากบนเสาเข็มที่มีเอกสารจากสถาบันที่เชื่อถือได
แสดง 
ผลการทดสอบคุณสมบัติของดิน หรือมีการทดสอบหากําลังแบกทานของเสาเข็มในบริเวณกอ
สรางหรือ 
ใกลเคียง ใหใชกําลังแบกทานของเสาเข็มไมเกินอัตรา ดังตอไปนี ้
  (1) กําลังแบกทานของเสาเข็มที่คํานวณจากการทดสอบคุณสมบัติของดิน ใหใช 
กําลังแบกทานไดไมเกินรอยละ 40 ของน้ําหนักบรรทุกสูงสุด 
  (2) กําลังแบกทานของเสาเข็มที่ไดจากการทดสอบใหใชกําลังแบกทานไดไมเกิน 
รอยละ 50 ของน้ําหนักบรรทุกสูงสุด 
  ขอ 22  ในการทดสอบกําลังแบกทานของเสาเข็ม อัตราการทรุดตัวและการทรุด
ตัว 
ของเสาเข็มเมื่อรับน้ําหนักบรรทุกสูงสุดจะตองอยูในเกณฑ ดังตอไปนี ้
  (1) การทรุดตัวทั้งหมดของเสาเข็มจากรับน้ําหนักบรรทุกสูงสุด แลวปลอยท้ิงไว 
เปนเวลาย่ีสิบส่ีช่ัวโมง ตองไมเกิน 25 มิลลิเมตร 
  (2) อัตราการทรุดตัวเฉลี่ยของเสาเข็มหลังจากรับน้ําหนักบรรทุกสูงสุด แลว
ปลอย 
ท้ิงไวเปนเวลาย่ีสิบส่ีช่ัวโมง ตองไมเกิน 0.25 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (3) การทรุดตัวสุทธิของเสาเข็มหลังจากปลอยใหรับนํ้าหนักบรรทุกสูงสุดเปน
เวลา 
ย่ีสิบส่ีช่ัวโมง แลวคลายนํ้าหนักบรรทุกจนหมดปลอยท้ิงไวโดยไมรบกวนอีกย่ีสิบส่ีช่ัวโมง ตองไม
เกิน  
6 มิลลิเมตร 
 
    ใหไว ณ วันที ่17 กันยายน พ.ศ. 2527 
               พลเอก สิทธิ จิรโรจน 
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
+---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยท่ีมาตรา 8 (2) และ (3) แหง
พระราช 
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กําหนดใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม
อาคาร 
มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดการรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะ
และ 
คุณสมบัติของวัสดุที่ใชในการกอสราง ดัดแปลง หรือซอมแซมอาคาร และการรับน้ําหนัก ความ
ตานทาน  
และความคงทนของอาคารหรือพื้นดินที่รองรับอาคาร  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.2527/143/10พ - 11/10/2527] 
 
 


