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มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (วสท. 01-1006) 

ค าน า 
 

 สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (วสท.) ซึ่งเป็นสมำคมวิชำชีพ
ด้ำนวิศวกรรม ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486 ด้วยประวัติศำสตร์อันยำวนำนที่สั่งสมมำด้ำนงำนวิศวกรรม 
วสท. เป็นสถำบันหนึ่งที่เป็นผู้น ำในกำรชี้น ำสังคมในหลำกหลำยเรื่องด้ำนมำตรฐำนและงำนวิศวกรรม มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อวงกำรวิศวกรรมในประเทศไทย นโยบำยส ำคัญของวสท. ส่วนหนึ่งคือ ส่งเสริม
กำรจัดท ำ ต ำรำ คู่มือ และมำตรฐำนด้ำนกำรประกอบวิชำชีพวิศวกรรม เพ่ือเป็นแหล่งอ้ำงอิงที่
เชื่อถือ และน ำไปใช้ประโยชน์เกิดประสิทธิผลต่อบุคคล และวงกำรวิศวกรรมของไทย 

 วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรเขียนแบบอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้วิศวกร 
และผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลอ้ำงอิง และเป็นแนวทำงในกำรท ำแบบและรำยละเอียดทำงงำน
คอนกรีตเสริมเหล็ก และมำตรฐำนนี้เป็นหนึ่งในมำตรฐำนที่ได้รับกำรสนับสนุนตำมโครงกำร 
กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติวิชำชีพ หรือคู่มือกำรปฏิบัติวิชำชีพจำกสภำ
วิศวกร 

 วสท. ใคร่ขอขอบพระคุณคณะกรรมกำรประจ ำมำตรฐำน และคณะอนุกรรมกำรร่ำง
มำตรฐำนกำรเขียนแบบอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้เสียสละเวลำและน ำประสบกำรณ์ ควำมรู้ 
ควำมช ำนำญต่ำง ๆ มำช่วยกันปรับปรุงมำตรฐำนเล่มนี้จนแล้วเสร็จ หำกผู้อ่ำนมีข้อมูลหรือ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมประกำรใด ขอได้โปรดแจ้งกลับมำที่ วสท. เพื่อปรับปรุงแก้ไขในฉบับต่อไป 

  

 

            (ดร.ธเนศ  วีระศิริ) 
นำยกวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

              ประจ ำปี 2560 – 2562 
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บทน า  
 
 มำตรฐำนกำรเขียนแบบอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็กฉบับนี้ได้ปรับปรุงจำก มำตรฐำน วสท. 
1006-32 กำรปรับปรุงในครั้งนี้ได้ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดจำกเดิมที่มีอยู่ 4 ภำค เป็น 4 บทและได้เพ่ิม
บทที่ 3 กำรเขียนแบบตำมมำตรฐำน มอก. และบทที่ 4 กำรจัดเรียงชุดของแบบและกำรตั้งชื่อแบบ 
รวมทั้งหมดเป็น 6 บท 

 กำรปรับปรุงครั้งนี้ได้อิงมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม เรื่องกำรเขียนแบบก่อสร้ำงซึ่งได้อิง
มำตรฐำน International Standard Organigation (ISO) กำรจัดเรียงชุดของแบบและกำรตั้งชื่อแบบ
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรจัดล ำดับแบบก่อสร้ำงอำคำรและรำยละเอียดงำนที่ควรมี มำตรฐำน วสท. 
1022-51 กำรเขียนแบบผังองค์อำคำรและกำรเขียนแบบรำยละเอียดองค์อำคำรได้อิง Standard 
Method of Detailing Structural Concrete และ ACI Detailing Manual 

 คณะผู้จัดท ำมำตรฐำนฉบับนี้หวังเป็นอย่ำงยิงว่ำมำตรฐำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวิศวกร
และช่ำงเขียนแบบให้ปฏิบัติงำนกำรเขียนแบบอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็กไปในแนวทำงเดียวกัน หำก
ผู้ใช้มีข้อแนะน ำเพ่ิมเติมหรือพบข้อบกพร่อง กรุณำแจ้งไปยังคณะผู้จัดท ำเพ่ือกำรปรับปรุงในครั้งต่อไป 
 
 

นำยอนุชิต  เจริญศุภกุล 
ประธำนคณะอนุกรรมกำรร่ำงมำตรฐำนกำรเขียนแบบอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก  

พ.ศ. 2561 
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1. ดร.ธเนศ   วีระศิริ นำยก 
2. นำยเกชำ   ธีระโกเมน อุปนำยก คนที่ 1 
3. รศ.ดร.พิชัย   ปมำณิกบุตร อุปนำยก คนที่ 2 
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บทที่ 1  ทั่วไป 
 

1.1 ข้อก ำหนดทั่วไป 
 1.1.1 ขอบข่าย 

1.1.1.1 มาตรฐานนี้ ได้ก าหนดวิธีการเขียนแบบและการให้รายละเอียดที่จ าเป็น 
ต้องมีในการเขียนแบบงานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งใช้เป็นแบบ
ก่อสร้าง 

1.1.1.2 ส าหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กประเภทอ่ืน เช่น สะพาน  
องค์อาคารโค้ง ถังเก็บน้ า ไซโล เป็นต้น ให้ใช้มาตรฐานนี้ในส่วนที่ใช้ได้ 

1.1.1.3 มาตรฐานนี้ ใช้เฉพาะการเขียนแบบทางวิศวกรรมโครงสร้างตาม
รายการค านวณโครงสร้างไม่ละเอียดถึงขั้นเป็นแบบปฏิบัติงาน (shop 
drawing) 

1.1.1.4 มาตรฐานนี้ ไม่รวมรายการแสดงการดัดเหล็ก (bar bending schedule) 
 

1.2 นิยำมและสัญลักษณ์ 
 1.2.1 นิยาม 
 ในมาตรฐานนี้ นิยามของค าต่อไปนี้หมายถึงดังนี้ 

กริด (grid) - ตารางของเส้นอ้างอิง 

กริดโครสร้าง (structural grid) - พิกัดที่ใช้เพ่ือแสดงต าแหน่งขององค์อาคาร 
ในงานโครงสร้าง โดยมีตัวอักษรหรือตัวเลขก ากับภายในวงกลมที่ปลายพิกัด 

คอนกรีต (concrete) - ส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์หรือปูนซีเมนต์ 
ไฮดรอลิคอ่ืน ๆ กับมวลรวมละเอียด มวลรวมหยาบและน้ า โดยมีหรือไม่มีสารผสมเพ่ิม 

คอนกรีตหล่อส าเร็จ (precast concrete) - ชิ้นส่วนที่ท าด้วยคอนกรีตล้วน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือคอนกรีตอัดแรง ที่หล่อในสถานที่อ่ืนที่ไม่ใช่ต าแหน่งสุดท้าย 
ในโครงสร้าง 

คอนกรีตอัดแรง (prestressed concrete) - คอนกรีตเสริมลวดอัดแรงในลักษณะ
ที่ท าใหเ้กิดแรงขึ้นภายใน ก่อนการเกิดน้ าหนักบรรทุกใช้งาน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก (reinforced concrete) - คอนกรีตที่เสริมเหล็กในปริมาณ 
ที่ไม่น้อยกว่าปริมาณต่ าสุด และค านวณออกแบบบนสมมุติฐานที่ว่าวัสดุทั้งสองมีพฤติกรรม
ร่วมกันในการรับแรงต่าง ๆ  
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คาน (beam) - องค์อาคารในแนวราบ ใช้เพ่ือรับน้ าหนักบรรทกุจากแผ่นพ้ืนเป็นหลัก 

ฐานราก (footing) - องค์อาคารที่ใช้ถ่ายผ่านน้ าหนักบรรทุกและแรงจากเสาสู่พ้ืนดิน 
หรือเสาเข็ม 

น้ าหนักบรรทุกคงที่ (dead load) - น้ าหนักบรรทุกคงที่ ดังทีน่ิยามไว้ในบทบัญญัติ
เกี่ยวกับอาคาร 

น้ าหนักบรรทุกจร (live load) - น้ าหนักบรรทุกจรตามที่ก าหนดไว้ในบทบัญญัติ
เกี่ยวกับอาคาร มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อตารางเมตร 

น้ าหนักบรรทุกใช้งาน (service load) - น้ าหนักบรรทุกใช้งานตามท่ีก าหนดไว้ใน
บทบัญญัตเิกี่ยวกับอาคาร 

แบบก่อสร้าง (construction drawings) - แบบที่ใช้ในการก่อสร้างงาน ได้แก่  
แบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสร้าง แบบงานระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร เป็นต้น 

แบบรายละเอียด (detail drawings) - แบบซึ่งแสดงรายละเอียดของการก่อสร้าง
หรือองค์อาคาร โดยทั่วไปจะใช้มาตราขยายพร้อมกับก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม 

แบบปฏิบัติงาน (shop drawing) - แบบแสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือแสดงขั้นตอน และวิธีการก่อสร้าง 

แบบวิศวกรรมโครงสร้าง (structural drawing) - แบบแสดงเกี่ยวกับงานวิศวกรรม
โครงสร้าง (คอนกรีตเสริมเหล็ก) เพ่ือแสดงจุดประสงค์ของผู้ออกแบบในการน าไปก่อสร้าง 
โดยที่รายละเอียดยังไม่ถึงขั้นแบบปฏิบัติงาน 

ผัง (plan) - รูปภาคตัดหรือรูปตัดที่แสดงในแนวระดับของอาคาร 

แผ่นพื้น (slab) - องค์อาคารแบนราบและกว้างใช้เพ่ือรับน้ าหนักบรรทุกแล้วถ่าย
ผ่านไปยังคานหรือเสา 

รูป (view) - ภาพของวัตถุที่ปรากฏบนระนาบในลักษณะของการมองเห็น 
โดยสมมุติว่าสายตาของผู้มองตั้งฉากกับแนวระนาบทุกจุด 

รูปด้าน (elevation) - รูปที่แสดงในแนวดิ่งของอาคาร 

รูปตัด (section) - รูปที่เกิดจากการตัดส่วนใดส่วนหนึ่งของวัตถุ โดยการตัดด้วย
ระนาบเดียวหรือหลายระนาบ เพ่ือให้เห็นส่วนของวัตถุที่ต้องการ ณ จุดระนาบตัด  
พร้อมทั้งส่วนที่มองเห็นได้เบื้องหลัง 

เส้นฉาย (projection line) - เส้นตั้งฉากที่ลากจากส่วนที่จะแสดงมิติ 

เส้นชี้ (leader line) - เส้นที่ใช้เชื่อมโยงข้อความบอกรายละเอียดกับรูปที่แสดง 
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เส้นมิติ (dimension line) - เส้นที่แสดงความยาวของมิติต่าง ๆ  

เสา (column) - องค์อาคารในแนวดิ่งใช้เพ่ือรับแรงอัดตามแนวแกนเป็นหลัก 

เหล็กข้ออ้อย (deformed bar) - เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตที่ท าข้อนูนเป็นปล้อง ๆ 
ตลอดความยาว เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเพิ่มแรงยึดหน่วง 

เหล็กคอม้า (bent-up bar) - เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตตามแนวยาว ที่งอขึ้นท ามุม
กับแนวเหล็กเสริมดังกล่าว 

เหล็กปลอก (tie) - วงของเหล็กเส้นหรือลวดที่รัดรอบเหล็กเสริมตามยาว ปกติจะ
ใช้กับเสา 

เหล็กปลอกเกลียว (spiral reinforcement) - เหล็กเส้นเสริมที่พันอย่างต่อเนื่อง 
เป็นรูปเกลียวทรงกระบอก 

เหล็กลูกตั้ง (stirrup) - เหล็กเสริมที่ใช้เพ่ือรับหน่วยแรงเฉือน และหน่วยแรงบิด 
ในองค์อาคารโครงสร้าง โดยทั่วไปเป็นเหล็กเส้น ลวด ลวดตะแกรงเหล็กเชื่อม ปกติจะใช้
กับคาน 

เหล็กเสริม (reinforcement) - เหล็กเสริมคอนกรีต และตะแกรงลวดเหล็กกล้า
เชื่อมติดเสริมคอนกรีต 

เหล็กเส้นกลม (round bar) - เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตผิวเรียบ 

เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต (reinforcing bar) - ในมาตรฐานนี้จะเรียกสั้น ๆ ว่า 
“เหล็กเส้น” หมายถึง เหล็กเสริมซึ่งเป็นเหล็กเส้นกลมหรือเหล็กข้ออ้อย 

องค์อาคาร (member) - ส่วนหนึ่ง ๆ ของโครงสร้างที่ใช้ต้านแรงต่าง ๆ เช่น แผ่น
พ้ืน คาน เสา เป็นต้น 

 1.2.2 สัญลักษณ ์
 ม. = เมตร 
 มม. = มิลลิเมตร 
 ตร.ม. = ตารางเมตร 
 ลบ.ม. = ลูกบาศก์เมตร 
 ป  = เหล็กปลอก 
 ล  = เหล็กลูกตั้ง 
 @ = ระยะห่างจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง 
 ϕ  = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้น 
 #  = เสริมเหล็กตะแกรงจัตุรัสด้วยระยะเท่ากัน 
 B  = คาน 
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 C  = เสา 
 DB = เหล็กเส้นข้ออ้อย 
 F  = ฐานราก 
 RB = เหล็กเส้นกลม 
 S  = แผ่นพ้ืน 
 ST = บันได 
 W = ผนังหรือก าแพง 
 
1.3 หน่วยวัด 
 หน่วยวัดในมาตรฐานนี้ ให้ใช้ระบบเมตริกทั้งหมด มิติ น้ าหนักและขนาดของเหล็กเส้น 
ก าหนดให้ใช้ดังนี้ 

มิติและระยะ - มิติและระยะต่าง ๆ ก าหนดให้ใช้เป็นมิลลิเมตร เพ่ือใช้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
สากล (ISO) ในกรณีที่จ าเป็นอาจก าหนดเป็นเมตรได้ เช่น การก าหนดค่าระดับ ซึ่งนิยมวัด
กันเป็นเมตร อย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการใช้หน่วยที่ปนกัน เพ่ือป้องกันความผิดพลาด 
ที่อาจเกิดขึ้น 

 น้ าหนัก - ก าหนดให้ใช้เป็นกิโลกรัม 

 ขนาดของเหล็กเส้น - ให้ระบุเป็นมิลลิเมตรเท่านั้น 
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บทที่ 2  กำรจัดเตรียมแบบและกำรเขียนแบบ 
 

2.1 ขนำดของกระดำษเขียนแบบ 
 ขนาดของกระดาษเขียนแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.33 - 2516) 
โดยขนาดตัดริมของกระดาษพิมพ์ และกระดาษเขียน มีขนาดดังนี้ 

ตำรำงที่ 2.1  ขนำดมำตรฐำนของกระดำษเขียนแบบ 

ชื่อขนำด มิติ : กว้ำง (มม.) x ยำว (มม.) 
A0                841 x 1189 
A1                594 x  841 

A2                420 x  594 

A3                297 x  420 

A4                210 x  297 

 ขนาด A0 มีพ้ืนที่เท่ากับ 1 ตารางเมตร โดยมีความยาวเป็น √2 เท่าของความกว้าง 
 ขนาด A1 คือ ขนาดที่พับครึ่งจาก A0 หนึ่งครั้ง 
 ขนาด A2 คือ ขนาดที่พับครึ่งจาก A0 สองครั้ง 
 ขนาด A3 คือ ขนาดที่พับครึ่งจาก A0 สามครั้ง 
 ขนาด A4 คือ ขนาดที่พับครึ่งจาก A0 สี่ครั้ง 
 
2.2 กำรจัดพื้นที่กระดำษเขียนแบบ 
 2.2.1 กรอบ 

 ส าหรับกระดาษขนาด A0 และ A1 กรอบควรมีระยะห่างจากขอบโดยรอบ 
ไมน่้อยกว่า 15 มม. ยกเว้นด้านซ้าย ควรมีระยะห่างจากขอบไม่น้อยกว่า 30 มม. ความหนา
ของเส้นไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  

 ส าหรับกระดาษขนาดขนาด A2 A3 และ A4 กรอบควรมีระยะห่างจากขอบ
โดยรอบไม่น้อยกว่า 10 มม. ยกเว้นด้านซ้ายควรมีระยะห่างจากขอบไม่น้อยกว่า 20 มม. 
ความหนาของเส้นไม่น้อยกว่า 0.5 มม. ดังแสดงในรูปที่ 2.1 

 2.2.2 การแบ่งพ้ืนที่กระดาษเขียนแบบ 
  กระดาษเขียนเขียนแบบ ควรแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นสัดส่วนดังรูปที่ 2.2 โดยแบ่งเป็น 

(1) พ้ืนที่เขียนแบบ 
(2) พ้ืนที่ข้อความ 
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(ข) ส าหรับกระดาษขนาด A2, A3 หรือ A4 

(3) กรอบชื่อแบบ 
(4) ตารางแก้ไข 
(5) รูปแสดงต าแหน่ง 

 

 
 
 
 
  

(ก) ส าหรับกระดาษขนาด A0 หรือ A1 

รูปที่ 2.1  กรอบส ำหรับกระดำษขนำดต่ำง ๆ 

กระดาษขนาด A0 หรือ A1 

 

กระดาษขนาด A2, A3 หรือ A4 

 

มม. มม. 

มม
. 

มม
. 

มม. มม. 

มม
. 

มม
. 
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(ก) ตัวอย่างการแบ่งพ้ืนที่ในแนวตั้ง 

(ข) ตัวอย่างการแบ่งพ้ืนที่ในแนวนอน 

รูปที่ 2.2  กำรแบ่งพื้นที่กระดำษเขียนแบบ 
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หมำยเหตุ: ขนาดของกรอบช่ือแบบตามที่แสดงแนะน าให้ใช้กับขนาดกระดาษ A1 หรือ A2 หากเป็นกระดาษ

ขนาดที่ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่า ให้เพิ่มหรือลดขนาดตามขนาดกระดาษ 

รูปที่ 2.3  กรอบชื่อแบบในแนวตั้ง 
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รูปที่ 2.4  กรอบชื่อแบบในแนวนอน 
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2.2.2.1 พ้ืนที่เขียนแบบ 
ถ้ามีรูปหลักรูปเดียวควรจัดให้อยู่มุมซ้ายของแบบ หากมีหลายรูป รูปต่าง ๆ 

ที่ประกอบเป็นแบบควรจัดให้อยู่ในแนวตั้งและแนวนอน ถ้าเป็นไปได้ควรจัดรูป
ต่าง ๆ ที่เมื่อเขียนแล้วให้อยู่ในขนาด เมื่อพับเท่ากับ A4 

2.2.2.2 พ้ืนที่ข้อความ 
พ้ืนที่ข้อความนั้นโดยปกติจะจัดไว้ด้านขวาหรือด้านล่างของกระดาษเขียน

แบบ พ้ืนที่ข้อความในกระดาษเขียนแบบ ประกอบด้วยข้อมูลที่จ าเป็นทั้งหมด 
เพ่ือให้เข้าใจในเนื้อหาของแบบ ยกเว้นข้อความซึ่งจ าเป็นต้องเขียนก ากับไว้ที่รูป 
ซึ่งอาจประกอบด้วย 

(ก) ค าอธิบาย 
ควรมีเนื้อหาสาระที่จ าเป็นการอ่านแบบ เช่น สัญลักษณ์เฉพาะ  
ชื่อเรียก อักษรย่อ รวมทั้งหน่วยของมิติต่าง ๆ 

(ข) ข้อปฏิบัติ 
เป็นข้อความเพ่ือแนะน าหรือก าหนดเพิ่มเติมที่จ าเป็นนอกเหนือจาก
ข้อความที่ได้ก ากับไว้ในรูปแล้ว เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามแบบ 
ที่ต้องการได้ เช่น ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุ 

(ค) การอ้างอิง 
ให้อ้างอิงถึงแบบประกอบหรือแบบเพ่ิมเติม และเอกสารอ้างอิงอ่ืน ๆ 

2.2.2.3 กรอบชื่อแบบ 
(ก) ต าแหน่งของกรอบชื่อแบบ 

กรอบชื่อแบบควรอยู่ทางด้านขวามือของกระดาษเขียนแบบอาจวาง 
ในแนวตั้งตามรูปที่ 2.2 (ก) หรือวางในแนวนอนตามรูปที่ 2.2  
(ข) ทิศทางของการอ่านกรอบชื่อแบบ ควรอยู่ในลักษณะเดียว 

(ข) ขนาดของกรอบชื่อแบบ 
ก าหนดความกว้างไม่เกิน 100 มม. ส าหรับการวางในแนวตั้ง หรือ
สูงไม่เกิน 100 มม. ส าหรับการวางในแนวนอน 

(ค) รายละเอียดในกรอบชื่อแบบ 
รายละเอียดในกรอบชื่อแบบ ควรประกอบด้วย 
(1) ชื่อเจ้าของโครงการ 
(2) ชื่อโครงการหรือชื่องาน 
(3) ชื่อส านักงานผู้ออกแบบ เช่น บริษัทหรือส่วนราชการ 
(4) ชื่อแบบ หมายถึง ส่วนของแบบที่แสดงในแบบนั้น 
(5) ชื่อผู้ออกแบบ เช่น สถาปนิก วิศวกร ผู้รับผิดชอบในแบบนั้น ๆ 
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(6) หมายเลขแบบ หมายถึง ล าดับของแบบในระบบการก าหนด
หมายเลขแบบ 

(7) รายละเอียดอ่ืน ๆ เช่น มาตราส่วน วันที่ ผู้เขียนแบบ ผู้ตรวจ 

2.2.2.4 ตารางแก้ไข 

(ก) ต าแหน่งของตารางแก้ไขและขนาด 
หากกรอบชื่อแบบอยู่ในแนวตั้ง ให้วางตารางแก้ไขเหนือกรอบชื่อ
แบบ และความกว้างควรกว้างเท่ากับกรอบชื่อแบบ 
หากกรอบชื่อแบบอยู่ในแนวนอน ให้วางตารางแก้ไขไว้ทางซ้ายถัด
จากกรอบชื่อแบบและมีความยาวอย่างน้อย 100 มม. 

(ข) รายละเอียดในตารางแก้ไข 
รายละเอียดในตารางแก้ไขควรประกอบด้วย 
(1) ล าดับการแก้ไข 
(2) รายละเอียดการแก้ไข 
(3) วันที่แก้ไข 
(4) ลายมือชื่อ 

 

 
 
 

 
2.2.2.5 รูปแสดงต าแหน่ง 

รูปแสดงต าแหน่ง เป็นรูปที่ระบุต าแหน่งพ้ืนที่แสดงในแบบ โดยพ้ืนที่ที่แสดงต าแหน่ง 
จะระบุจาก 
(ก) ภาพร่างผังบริเวณ 
(ข) ภาพร่างผังอาคาร 
(ค) ภาพร่างของรูปตัดอาคาร 

 

 

 

รูปที่ 2.5  ตัวอย่ำงตำรำงแก้ไข 

ไม
่น้อ

ยก
วา่

 5
 ม

ม.
 

 ล าดับการแก้ไข  รายละเอยีดการ  วันที่แก้ไข  ลายมือชือ่ 
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2.3 ระบบตำรำงอ้ำงอิง 
กระดาษเขียนแบบทุกขนาดควรมีระบบตารางอ้างอิง เพ่ือความสะดวกในการหาต าแหน่ง 

ที่มีการเขียนรายละเอียดเพ่ิมเติม และการแก้ไขปรับปรุง 

ระบบตารางอ้างอิงจะใช้ตัวอักษรที่ขอบด้านดิ่ง และตัวเลขที่ของด้านระดับ การล าดับให้
เริ่มต้นจากมุมตรงข้ามกรอบชื่อและให้เขียนซ้ าที่ด้านตรงข้ามรูปที่ 2.7 

 

 

 

  

รูปที่ 2.6  รูปแสดงต ำแหน่งพื้นที่ที่ปรำกฏในภำพร่ำง 

รูปที่ 2.7  ระบบตำรำงอ้ำงอิง 

(ก) ภาพร่างผังบริเวณ (ข)  ภาพร่างผังอาคาร 

(ค) ภาพร่างรูปตัดอาคาร 
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2.4 มำตรำส่วน 
 2.4.1 ทั่วไป 

ในการเขียนแบบทุกแบบ จะต้องระบุมาตราส่วนไว้ในแบบเพ่ือความชัดเจนและ
สะดวกต่อการใช้ไม้มาตราส่วนในการเทียบส่วนแบบที่เขียนเพื่อถ่ายหรือที่จะพิมพ์เผยแพร่
ให้คนทั่วไปอ่าน เพ่ือเพ่ิมความชัดเจนควรจะเขียนมาตราส่วนแบบแท่ง (bar scale) ไว้ด้วย 
ดังรูปที่ 2.8 

 

 

 

 

 

2.4.2 การเลือกใช้มาตรส่วน 

ในการเลือกใช้มาตราส่วน ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับขนาดของหน้ากระดาษ 
เพ่ือแสดงรายละเอียดที่ต้องการได้ครบถ้วนและชัดเจน โดยมีหลักในการพิจารณาดังนี้ 

(ก) ความต้องการในการแสดงแบบให้ชัดเจน ครบถ้วน และถูกต้อง 
(ข) การประหยัดเวลาในการเขียนแบบ 
(ค) มาตราส่วนของงานแต่ละงานควรมีขนาดเดียวกัน 

มาตราส่วนของแบบต่าง ๆ ควรเป็นไปตามนี้ 

ตำรำงที่ 2.2  มำตรำส่วนที่แนะน ำให้ใช้ 

แบบ มำตรำส่วนที่ใช้ 

ผังบริเวณ 1 : 500 
1 : 200 

(  2 มิลลิเมตรเท่ากับ 1 เมตร) 
(  5 มิลลิเมตรเท่ากับ 1 เมตร) 

ผังเสาเข็ม ฐานรากและอาคาร  
ผังแสดงการเสริมเหล็กแผ่นพ้ืนรูปด้าน
และรูปตัดอาคาร 

1 : 100 
1 :  50 

( 10 มิลลิเมตรเท่ากับ 1 เมตร) 
( 20 มิลลิเมตรเท่ากับ 1 เมตร) 

รูปด้านหรือรูปตัดฐานราก 
รายละเอียดแผ่นพ้ืนและก าแพง 

1 :  50 
1 :  20 

( 20 มิลลิเมตรเท่ากับ 1 เมตร) 
( 50 มิลลิเมตรเท่ากับ 1 เมตร) 

รูปที่ 2.8  มำตรำส่วนแบบแท่ง 

แบบที่  1 

แบบที่  2 

เมตร 

เมตร 
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รูปด้านหรือรูปตัดเสา คานและแผ่นพ้ืน 1 :  20 
1 :  10 

( 50 มิลลิเมตรเท่ากับ 1 เมตร) 
(100 มิลลิเมตรเท่ากับ 1 เมตร) 

ราละเอียดการเสริมเหล็ก 1 :  10 
1 :   5 

(100 มิลลิเมตรเท่ากับ 1 เมตร) 
(200 มิลลิเมตรเท่ากับ 1 เมตร) 

รูปขยายรายละเอียด 1 :   5 
1 :   2 

(200 มิลลิเมตรเท่ากับ 1 เมตร) 
(500 มิลลิเมตรเท่ากับ 1 เมตร) 

 
มาตราส่วนที่แนะน าให้ใช้นี้ หากขัดแย้งกับข้อก าหนดของโครงการ ข้อก าหนดในกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารหรือเทศบัญญัติ ก็ให้ใช้มาตราส่วนในข้อก าหนดนั้น 
 
2.5 ควำมหนำและรูปแบบของเส้น 
 2.5.1 ทั่วไป 

เพ่ือความเข้าใจในแบบได้สะดวกขึ้น เส้นที่ใช้ในรูปควรมีความหนาและรูปแบบ  
ที่ต่างกัน ความหนาของเส้นที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับขนาดและมาตราส่วนของแบบ ชนิดของ
หมึกที่ใช้ การถ่ายแบบและการพิมพ์แบบ ความหนาของเส้นแต่ละเส้นที่ใช้ในแต่ละแบบ 
ซึ่งใช้ส าหรับความหมายโดยเฉพาะของเส้นนั้น ๆ ต้องคงที่สม่ าเสมอ การเขียนแบบของงาน
แต่ละงานควรใช้ความหนาของเส้นเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 2.5.2 ความหนาของเส้น 

มาตรฐานสากล (ISO) ได้ก าหนดความหนาของเส้นไว้เป็นล าดับดังนี้ คือ 0.13 
0.18 0.25 0.35 0.50 0.70 1.00 1.40 และ 2.00 มม. จะสังเกตเห็นว่าความหนาของเส้น
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงเป็น √2 เท่า ทั้งนี้จะสอดคล้องกับความยาวและความกว้างของกระดาษ
ขนาดมาตรฐานที่ลดลงเป็น √2 เท่า เมื่อย่อหรือขยายแบบความหนาของเส้นก็จะถูกย่อ
หรือขยายเป็น √2  เท่าเช่นกัน 

 2.5.3 รูปแบบของเส้น 

รูปแบบของเส้นที่เขียนในแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กควรมีลักษณะเฉพาะ เพ่ือ
ความเข้าใจในความหมายของเส้นนั้น 

ตารางที่ 2.3 แสดงขนาดของเส้นที่แนะน าให้ใช้ส าหรับเขียนบนกระดาษขนาด A2 
และรูปแบบของเส้นที่แสดงส าหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก หากเป็นกระดาษขนาดอื่นอาจ
เพ่ิมหรือลดได้ตามความเหมาะสม 
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ตำรำงที่ 2.3  ควำมหนำของเส้นและรูปแบบของเส้น 

ชนิดของเส้นที่แสดง 
ควำมหนำ
ของเส้น 

รูปแบบของเส้น 

เส้นแสดงระยะห่าง (มิติ) เส้นชี้บอก 0.18 มม.  

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.18 มม.  

เส้นแสดงการตัดตอนส่วนที่ต่อเนื่องกัน 0.18 มม.  

เส้นแสดงขอบเขตที่ดิน 0.25 มม.  

เส้นแสดงขอบเขตของคอนกรีต 0.25 มม.  

เส้นแสดงขอบเขตของก าแพงและเสาที่อยุ่ใต้แผ่นพ้ืน 0.25 มม.  

เส้นแสดงขอบเขตของคานที่อยู่ใต้แผ่นพ้ืน 0.25 มม.  

เส้นแสดงแนวการตัด 0.25 มม.  

เส้นแสดงการต่อตัด (match line) 0.35 มม.  

เส้นแสดงเหล็กเสริมในผัง 0.35 มม.  

เส้นแสดงเหล็กปลอกหรือเหล็กยึด 0.35 มม.  

เส้นแสดงเหล็กเสริมหลัก 0.50 มม.  

 
2.6 ตัวอักษรและตัวเลข 
 2.6.1 ทั่วไป 

ตัวอักษรและตัวเลขมีไว้เพ่ือใช้ชี้แจง ระบุและอธิบายเพ่ือประกอบแบบให้ละเอียด
ถูกต้องและแน่นอน ตัวอักษรและตัวเลขต้องเขียนให้ชัดเจนและเป็นระเบียบ สามารถที่จะพิมพ์
หรือถ่ายย่อแล้วอ่านได้ง่าย 

การเขียนข้อความประกอบแบบควรรวมไว้เป็นกลุ่ม ไม่ควรให้กระจัดกระจายออกไป 
ข้อความที่ชี้เฉพาะก็ควรให้อยู่ใกล้ที่สุดกับส่วนที่บ่งถึง แต่ต้องไม่ให้ทับกับเส้นอ่ืน ๆ เส้น
ชี้บอกให้มีได้เฉพาะที่จ าเป็นเท่านั้น และไม่ควรอยู่ใต้ข้อความที่ชี้บอก นอกจากต้องการจะ
เน้นให้เป็นข้อความที่ส าคัญเท่านั้น 

 2.6.2 ขนาดตัวอักษรและตัวเลข 

 -   ขนาดตัวอักษรไทยและตัวเลขไทย ควรมีขนาดความสูงดังนี้ 
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  2.5  3.5  5  7  10  14  และ 20 มม. 
 -  ขนาดตัวอักษรโรมันและตัวเลขอารบิก ควรมีขนาดความสูงดังนี้ 
   ตัวพิมพ์ใหญ่ มีขนาดเท่าภาษาไทย 
   ตัวพิมพ์เล็ก มีขนาด 10/14 หรือ 7/10 ของตัวพิมพ์ใหญ่ 

- อักษรโรมันอาจจะเขียนตัวตรง หรือเอนได้ 15 องศาไปทางขวา 

 2.6.3 ความสูงตัวของอักษรและตัวเลข และความหนาของเส้น 

มาตรฐานสากล (ISO) ได้ก าหนดความสูงของตัวอักษรและความหนาของเส้นไว้
ตามตารางที่ 2.4 แต่อาจเพ่ิมความหนาของเส้นเพ่ือเป็นการเน้นได้ตามความเหมาะสม 

ตำรำงที่ 2.4  ควำมสูงของตัวอักษรและตัวเลข และควำมหนำของเส้น 

ขนำด มิติ (มม.) 
ความสูงของตัวอักษรและตัวเลข 2.5 3.5 5 7 10 14 20 
ความหนาของเส้น 0.25 0.35 0.50 0.70 1.00 1.40 2.00 

 
2.7   อักษรก ำกับองค์อำคำรและอักษรก ำกับชื่อแบบ 
 2.7.1   อักษรก ากับองค์อาคาร 

ตัวอักษรและตัวเลขก ากับองค์อาคารทุกตัว เช่น ฐานราก เสา คาน พ้ืน และอ่ืน ๆ 
ควรสื่อความหมายของตัวอักษรกับองค์อาคารนั้น ๆ แนะน าให้ใช้ตัวอักษรดังต่อไปนี้ 

F หมายถึง ฐานราก 
C หมายถึง เสา 
B หมายถึง คาน 
S หมายถึง แผ่นพ้ืน 
W หมายถึง ก าแพง (คอนกรีตเสริมเหล็ก) 
ST หมายถึง บันได 

ตัวอักษรก ากับเหล่านี้ หากต้องแสดงต าแหน่งของชั้นองค์อาคารนั้น ๆ ให้แสดง
ด้วยตัวอักษรหรือตัวเลขก ากับหน้า เช่น GB หมายถึง คานรับชั้นระดับดิน RB หมายถึง 
คานรับชั้นหลังคา และให้มีตัวเลขต่อท้ายแสดงหมายเลขขององค์อาคารนั้น ๆ เช่น GB1 
GB2 2B1 2B2 RB1 RB2 เป็นต้น 

2.7.2   อักษรก ากับชื่อแบบ 

ตัวอักษรและตัวเลขก ากับหมายเลขแบบควรสื่อความหมายของตัวอักษรกับงาน 
เช่นกัน แนะน าให้ใช้ตัวอักษรก ากับชื่องานของแบบดังต่อไปนี้ 
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สถ หมายถึง แบบงานสถาปัตยกรรม 
วย หมายถึง แบบงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง 
วฟ หมายถึง แบบงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
วก หมายถึง แบบงานวิศวกรรมเครื่องกลและปรับอากาศ 
วส หมายถึง แบบงานวิศวกรรมสุขาภิบาล 

 
2.8   กำรจัดเรียงล ำดับแบบ 
 การจัดเรียงล าดับแบบ แนะน าให้เรียงล าดับต่อไปนี้ 

(1) รายการชื่อแบบ 
(2) ข้อก าหนดประกอบแบบและข้อก าหนดพิเศษ (ถ้ามี) 
(3) รายละเอียดมาตรฐาน (ถ้าม)ี 
(4) ผังเสาเข็ม 
(5) ผังฐานราก 
(6) ผังชั้นล่างถึงชั้นหลังคา 
(7) แบบรายละเอียดฐานราก 
(8) แบบรายละเอียดเสา 
(9) แบบรายละเอียดก าแพง 
(10) แบบรายละเอียดคาน 
(11) แบบรายละเอียดแผ่นพ้ืน 
(12) แบบรายละเอียดบันได 
(13) แบบรายละเอียดโครงหลังคา 
(14) แบบขยายและรายละเอียดอ่ืน ๆ 

 
2.9   ข้อก ำหนดประกอบแบบและข้อก ำหนดพิเศษ 
 ผู้ออกแบบควรระบุข้อก าหนดประกอบแบบที่ส าคัญในแบบ เพ่ือให้ผู้รับจ้างสามารถ
ท างานได้โดยไม่ต้องไปดูข้อก าหนดที่แนบพร้อมแบบตลอดเวลา ข้อก าหนดเหล่านี้ควรจะสั้น กระชับ
และชัดเจน 

 ในกรณีที่ผู้ออกแบบประสงค์จะเน้นข้อก าหนดเฉพาะงานและข้อก าหนดพิเศษต่าง ๆ  
ลงในแบบ ซึ่งเป็นข้อก าหนดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อก าหนดประกอบแบบ ให้ก าหนด 
เป็นการเฉพาะได ้
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2.10 กำรแสดงแนวตัด กำรช้ีพื้นที่ขยำยรำยละเอียดและกำรบอกชื่อรูป 
 2.10.1 การแสดงแนวตัดและการบอกชื่อรูปตัด 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
  

 

รูปที่ 2.9  กำรแสดงแนวตัดและกำรแสดงชื่อรูปตัด 

 2.10.2 การชี้พ้ืนที่ขยายรายละเอียดและการบอกชื่อรูป 

                

  

 
  

รูปที่ 2.10  กำรชี้พื้นที่ขยำยรำยละเอียดและกำรแสดงชื่อรูปรำยละเอียด 

(ก) การแสดงแนวตัดซึ่งรูปตัดแสดงในแผ่นเดียวกนั 

(ข) การแสดงแนวตัดซึ่งรูปตัดแสดงในแผ่นอื่น 

(ก) การชี้พื้นที่ขยายรายละเอียดซึ่งรายละเอียดแสดงในแผ่นเดียวกัน
เดียวกัน 

(ข) การชี้พื้นที่ขยายรายละเอียดซึ่งรายละเอียดแสดงในแผ่นอ่ืน 

รายละเอียด 1 แสดงไว้ที่แผ่น S21 รูปรายละเอียด 1 จากวงรอบแผ่น S01 

 รูปตัด 1 แสดงไว้ท่ีแผ่น S10      รูปตัด 1 จากแนวตดัในแผ่น S01   
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บทที่ 3  กำรเขียนแบบตำมมำตรฐำน มอก. 
 

3.1 กริด  
 3.1.1 ทั่วไป 

ผังของอาคารจะต้องมีระบบกริดเพ่ือแสดงต าแหน่งของเสาและองค์อาคารอ่ืน  
ซึ่งประกอบด้วยต าแหน่งกริด ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการระบุต าแหน่งขององค์อาคาร 

 3.1.2 เครื่องหมายก ากับกริด  

โดยทั่วไป ต าแหน่งกริดในด้านแคบจะก าหนดด้วยตัวอักษรโรมันพิมพ์ใหญ่ เช่น A, 
B, C เป็นหลัก หากเป็นต าแหน่งย่อย อาจก ากับด้วยตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก เช่น Aa, 
Ab ส่วนต าแหน่งกริดในด้านยาวมักจ าก ากับด้วยตัวเลขอารบิก เช่น 1, 2, 3 หากเป็น
ต าแหน่งย่อยควรก ากับด้วยตัวเลขจุดทศนิยมและตัวเลข เช่น 1.1, 1.2 ทั้งหมดนี้จะอยู่
ภายในวงกลม 

 3.1.3 กริดโครงสร้าง  

กริดโครงสร้าง คือ กริดที่ใช้เพ่ือแสดงต าแหน่งขององค์อาคารในงานโครงสร้าง  
ซึ่งมักจะถือตามแบบกริดเสาในแบบสถาปัตย์ 

 
 

  

รูปที่ 3.1  กริดโครงสร้ำงแสดงแนวศูนย์กลำงของเสำ 
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3.2 มิต ิ
 3.2.1 ทั่วไป 

มิติใช้ก าหนดระยะระหว่างจุดสองจุด การก าหนดมิติควรจะท าเท่าที่จ าเป็น
ส าหรับการด าเนินงานไม่ควรวัดระยะจากแบบต้นฉบับหรือแบบที่พิมพ์แล้ว เพราะว่าแผ่น
ที่ใช้ในการเขียนแบบ ถ่ายแบบหรือพิมพ์แบบอาจมีการยืดหดตัว ซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

 3.2.2 เส้นมิติและเส้นฉาย 

เส้นมิติและเส้นฉาย ควรเป็นเส้นบางที่ไม่ขาดตอน 
เส้นฉายควรจะเริ่มต้นห่างจากขอบเส้นเล็กน้อย โดยทั่วไปจะตั้งฉากกับเส้นมิติที่

เกี่ยวข้องและยาวจากเส้นมิติเล็กน้อย (ประมาณ 2 มม.) ดูรูปที่ 3.2 

 
 
 

 

 

รูปที่ 3.2  กำรแสดงเส้นมิติ เส้นฉำยและเครื่องหมำยก ำกับปลำยเส้นมิติ 
 

 เส้นมิติเดี่ยวและมิติต่อเนื่อง ควรแสดงไว้ใกล้เคียงกัน (ดังรูปที่ 3.3) และควรหลีกเลี่ยง
การเขียนเส้นมิติที่ตัดกัน (ดังรูปที่ 3.4) 

 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3.3  เส้นมิติเดี่ยวและมิติต่อเนื่องท่ีแนะน ำให้ใช้ 
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(ข)  เครื่องหมายก ากับปลายเส้นมิติแบบจุดทึบและขีดเอียง 45 องศา 

(ก) เครื่องหมายก ากับปลายเส้นมิติแบบขีดเอียง 45 องศา 

รูปที ่3.5  เครื่องหมำยก ำกับปลำยเส้น
มิติ 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.4  เส้นมิติเดี่ยวและมิติต่อเนื่องท่ีตัดกัน (ไม่ควรใช้) 
 

 3.2.3 เครื่องหมายก ากับปลายเส้นมิติ 
 เครื่องหมายก ากับปลายเส้นมิติ มีดังต่อไปนี้ 

(1) หัวลูกศรปิด :  
(2) หัวลูกศรเปิด : 
(3) ขีดเอียง 45 องศา ตัดกับเส้นมิติ 
(4) จุดทึบบนเส้นมิติ 
(5) จุดกลมบนเส้นมิติ 

เครื่องหมายก ากับปลายเส้นมิติ จะเลือกใช้แบบใดก็ได้ตามความเหมาะสม แต่
นิยมหัวลูกศรส าหรับใช้ทั่วไป แต่ละกรณีจุดประสงค์ของการเลือกใช้เครื่องหมายก ากับ
ปลายเส้นมิติต้องเห็นได้ชัดเจน และจะต้องมีความหมายเดียวกันในแต่ละชุดนั้น เมื่อใช้
เครื่องหมายก ากับปลายเส้นมิติมากว่าหนึ่งอย่างในแบบชุดนั้น จะต้องระบุรายละเอียดแต่
ละอย่างของเครื่องหมายก ากับปลายเส้นมิติให้ชัดเจน 

ดังนั้นจึงอาจเลือกใช้เครื่องหมายแบบขีดเอียง 45 องศาตัดกับเส้นมิติตามรูปที่ 
3.2 (ก) หรือเลือกใช้จุดทึบบนเส้นมิติส าหรับเส้นผ่านศูนย์กลางและใช้แบบขีดเอียง 45 
องศาตัดกับเส้นมิติที่ขอบของอาคารหรือองค์อาคารตามรูปที่ 3.5 (ข) ก็ได้  

  

จุดตัด 
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 3.2.4 การเขียนมิติในผังและในรูปด้านหรือรูปตัด 
การเขียนมิติในผังควรจะเขียนขนานไปกับเส้นมิติ เพราะเป็นการอ่านขนาน  

ไปตามผัง 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ 3.6  กำรเขียนมิติในผัง 
 
การเขียนมิติในรูปด้านหรือรูปตัด อาจเขียนขนานไปกับเส้นมิติหรือตั้งฉากกับเส้น

มิติก็ได้ แต่แนะน าให้ใช้แบบตั้งฉากกับเส้นมิติส าหรับรูปตัด เพราะเป็นการอ่านตั้งฉาก
ตามการตัด 

 
 

 

 

 

รูปที่ 3.7  กำรเขียนมิติในรูปด้ำนหรือรูปตัด 
 

 การเขียนมิติในที่แคบ ควรเขียนไว้ด้านนอกของเส้นฉาย ดังแสดงในรูปที่ 3.8 
 
 

 

 
รูปที่ 3.8  กำรเขียนมิติในที่แคบ 
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 3.2.5 การเขียนมิติบนระนาบเอียง 
การเขียนมิติซึ่งอยู่บนระนาบเอียงให้เป็นไปตามรูปที่ 3.8 ตัวเลขแสดงองศาของ

มุมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามรูปที่ 3.9 และรูป 3.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.9  กำรเขียนมิติบนระนำบเอียง 

 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ 3.10  กำรเขียนตัวเลขแสดงองศำของมุมต่ำง ๆ 

 

แบบ ก แบบ ข 
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3.3 กำรให้หมำยเลของค์อำคำรโครงสร้ำง 
การให้หมายเลของค์อาคารโครงสร้าง ควรให้อ่านง่ายและมีความชัดเจน จึงมีข้อแนะน า

ให้ใช้สัญลักษณ์ดังนี้ 

ตัวอักษรโรมันแทนชื่อองค์อาคาร ตัวเลขหน้าแสดงชั้น ส่วนตัวเลขหลังเป็นตัวเลขชื่อ
ล าดับ 

เสา แสดงด้วยสัญลักษณ์ C01 C02 
ผนัง แสดงด้วยสัญลักษณ์ W01 W02 
คาน แสดงด้วยสัญลักษณ์ B101 B102 
แผ่นพื้น แสดงด้วยสัญลักษณ์ S101 S102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 ระดับ 

 3.4.1 ทั่วไป 

ระดับต่าง ๆ ที่ใช้บอกต าแหน่งของส่วนใดส่วนหนึ่ง อาจจะอยู่สูงกว่าหรือต่ ากว่า
ระดับก าหนด (datum) ก็ได้ 

รูปที่ 3.11  ตัวอย่ำงกำรให้หมำยเลของค์อำคำรโครงสร้ำง 
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3.4.2 ระดับก าหนด 

ระดับก าหนด คือ ระดับที่ก าหนดขึ้น เพ่ือช่วยในการบอกระดับต่าง ๆ ให้สะดวกขึ้น 
การก าหนดตค่าระดับควรเป็นค่าบวกเสมอ 

ระดับก าหนดนี้ควรแสดงในแบบให้ชัดเจน โดยใช้หน่วยเป็นเมตร และใช้ทศนิยม 
3 ต าแหน่ง 

3.4.3 การแสดงระดับในผัง 

เมื่อในแบบมีการแสดงระดับมากกว่า 2 ลักษณะ เช่น ระดับเดิมและระดับ 
ที่ต้องการ ต้องแยกแยะให้ชัดเจน สัญลักษณ์ที่แสดงควรใช้สัญลักษณ์ให้เหมาะสม เช่น 
ระดับพ้ืนผิวส าเร็จ (finished floor level) ให้แสดงด้วยสัญลักษณ์ FFL ก ากับด้วยตัวเลข
ค่าระดับ 

 3.4.4 การแสดงระดับในระดับในรูปตัดและรูปด้าน 

ให้ใช้วิธีเดียวกันกับการแสดงระดับในผัง แต่ระดับต้องอยู่นอกรูปตัดและรูปด้าน 
โดยสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมชี้ระดับ (datum triangle) ดังแสดงในรูปที่ 3.12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.12  กำรแสดงระดับในรูปตัดและรูปด้ำน 
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3.5 สัญลักษณ์ของเหล็กเส้น 
สัญลักษณ์ของเหล็กเส้น ให้เขียนด้วยเส้นหนามากและเป็นไปตามตารางที่ 3.1 

ตำรำงท่ี 3.1  สัญลักษณ์ของเหล็กเส้น 

ล ำดับที่ รำยละเอียด สัญลักษณ์ 
1 เหล็กเส้น  
2 รูปตัดของเหล็กเส้น  
3 เหล็กเส้นที่มีการงอปลาย 

(ก) ปลายงอขอ 
(ข) ปลายงอฉาก 

 

4 เหล็กเส้นที่ไม่มีการงอปลาย 
  แสดงจุดสิ้นสุดของเหล็กเส้นที่อยู่ในระนาบเดียวกัน 

 

5 เหล็กเส้นงอฉากหันออกจากผู้อ่านแบบ 
  ในกรณีที่เขียนแบบเมื่อเหล็กเส้นวางเชิดกันมาก 

 

6 เหล็กเส้นงอฉากหันเข้าหาผู้อ่านแบบ 
  ในกรณีที่เขียนแบบเมื่อเหล็กเส้นวางชิดกันมาก 

 

 
3.6 วิธีกำรเขียนเหล็กเส้น 

วิธีการเขียนเหล็กเส้นให้เป็นไปตามตารางที่ 3.2 

ตำรำงท่ี 3.2  วิธีกำรเขียนเหล็กเส้น 

ล ำดับที่ รำยละเอียด สัญลักษณ์ 
1 ส่วนดัดโค้งตามาตรฐาน 

ส่วนดัดโค้งของของอของเหล็กเส้น ควรเขียนให้
ถูกต้องตามาตราส่วนของมาตรฐาน 

 
 

2 ส่วนดัดโค้งของเหล็กเส้น 
ส่วนดัดโค้งของเหล็กเส้นที่มีรัศมีการงอน้อยที่สุด
ตามเกณฑ์ก าหนด อาจเขียนเป็นเส้นตรงบรรจบ
กัน ณ จุดงอก็ได้ 

 

3 เหล็กเส้นที่มัดรวมกันเป็นก า 
ให้เขียนเป็นเส้นเดี่ยว โดยแสดงจ านวนเส้นไว้ที่
ปลาย 
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4 เหล็กเส้นในชุดเดียวกัน 
เหล็กเส้น เหล็กลูกตั้งหรือเหล็กปลอกในชุดเดียวกัน 
ที่มีชนิด ขนาดและระยะเรียงอย่างเดียวกัน ให้
แสดงเหล็กชุดนั้นเพียงเส้นเดียวด้วยเส้นหนามาก 
และก าหนดระยะของส่วนที่เสริมด้วยเว้นบางตัดได้
ฉากกับเส้นหนามากนั้น ที่ปลายทั้งสองของเส้น
บาง ให้แสดงเครื่องหมายก ากับปลายเส้นมิติ และ
ตรงจุดที่ตัดกับเส้นหนาให้เขียนวงกลมล้อมรอบ
ส าหรับการระบุชนิด ขนาด ระยะเรียงและจ านวน
ของเหล็กให้เป็นไปตามข้อ 3.7 

 

5 เหล็กเส้นซึ่งใส่เป็นชุด ๆ 
เหล็กเส้นซึ่งใส่เป็นชุด ๆ แต่ละชุดมีระยะการเสริม
เหล็กเท่ากัน มีชนิด ขนาดและระยะเรียงอย่าง
เดียวกัน 

 

6 การเสริมเหล็กทางเดียว 
การเสริมเหล็กทิศทางเดียวในผัง ให้แสดงทิศทาง
ของการเสริมเหล็ก โดยใช้เครื่องหมายหัวลูกศรเปิด 
และระบุรายละเอียดก ากับ 

 

7 การเสริมเหล็ก 2 ทาง 
การเสริมเหล็ก 2 ทิศทางในผัง ให้แสดงทิศทางของ
การเสริมเหล็ก 2 ทิศทาง โดยใช้เครื่องหมายหัว
ลูกศรและรายละเอียดก ากับแบบทิศทางเดียว 

 

8 
 

การเสริมเหล็ก 2 ชั้น 
การเขียนเหล็กเส้นแสดงในผังที่มีการเสริมเหล็ก 2 
ชั้น ให้เขียนตัวอักษรเพ่ิม เพ่ือแสดงชั้นของเหล็ก
เสริม ดังนี้ 
- ชั้นบน ใช้ตัวอักษร T 
- ชั้นล่าง ใช้ตัวอักษร B 
ในกรณีที่เหล็กเส้นเสริมชั้นเดียวกันมีความยาวไม่
เท่ากัน ให้แสดงปลายเหล็กเสริมเส้นที่สั้นกว่า  
ดังรูป 
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9 การเสริมเหล็ก 2 ด้าน 
การเขียนเหล็กเส้นแสดงในรูปด้านของผนังที่มีการ
เสริมเหล็ก 2 ด้าน ให้เขียนตัวอักษรเพ่ิมเพ่ือแสดง
ด้านของเหล็กเสริม ดังนี้ 
- ผิวหน้า (near face) ใช้ WF 
- ผิวหลัง (far face) ใช้ FF 
ในกรณีที่เหล็กเส้นเสริมด้านเดียวกันมีความยาวมา
เท่ากัน ให้แสดงปลายเหล็กเสริมเส้นที่สั้นกว่า ดังรูป 

 
 
 

 

10 ความชัดเจน 
การเขียนเหล็กเส้นต้องเขียนให้ชัดเจน หากไม่
สามารถเขียนภายในรูปได้ ให้เขียนแสดงเพ่ิมเติม
ภายนอกรูป 
 

 

11 การเขียนเหล็กลูกตั้งหรือเหล็กปลอก 
การเขียนเหล็กลูกตั้งหรือเหล็กปลอก ต้องเขียนให้
ชัดเจน หากมีการซ้อนกันให้เขียนรูปพร้อมค าอธิบาย
ประกอบ 

 

 
3.7 กำรระบุชนิด ขนำด จ ำนวนและระยะเรียงของเหล็กเส้น 
 3.71 ชนิดของเหล็กเส้น 

โดยทั่วไปให้ก าหนดในรายการรายละเอียด และควรก าหนดไว้เป็นหมายเหตุใน
แบบก่อสร้างด้วย แต่ถ้าหากจ าเป็นต้องระบุชนิดของเหล็กเส้นให้ใช้สัญลักษณ์
ต่อไปนี้ 
(1) เหล็กเส้นกลม (round bar) สัญลักษณ์ RB 
(2) เหล็กข้ออ้อย (deformed bar) สัญลักษณ์ DB 
(3) เหล็กรัดซ้ า (rerolled round bar) สัญลักษณ์ R 
ชั้นคุณภาพของเหล็กเส้น ให้ก าหนดไว้ในรายการรายละเอียด และหมายเหตุใน
แบบก่อสร้างเท่านั้น 

 3.7.2 ขนาดของเหล็กเส้น 
โดยทั่วไปให้เขียนด้วยเครื่องหมาย  หน้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เช่น 12 
หมายถึง เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่าน 12 มิลลิเมตร 
ยกเว้นในกรณีที่ต้องระบุชนิดของเหล็กเส้นโดยใช้สัญลักษณ์ก าหนดกับให้เขียน
ดังนี้ 
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RB 12 หมายถึง เหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร 
DB 12 หมายถึง เหล็กข้ออ้อย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร 
R 12 หมายถึง เหล็กรีดซ้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร 

 3.7.3 ระยะเรียงของเหล็กเส้น 
ให้วัดจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง โดยเขียนเครื่องหมาย @ หน้าตัวเลขระยะเรียง 
เช่น  
@ 150 หมายถึง เหล็กเส้นวางห่างกัน 150 มิลลิเมตร จากศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง
ของเหล็กเส้น  

3.7.4 จ านวนของเหล็กเส้น 
ให้เขียนเป็นตัวเลขหน้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เช่น 
4- 12 หมายถึง เหล็กเส้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร จ านวน 4 เส้น 
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ชื่อโครงการ 

หมวดงาน 
เลขทีชุ่ดแบบ 

ช่วงของงานออกแบบ 
การแก้ไขแบบ 

ชื่ออาคาร (ถ้ามี) 

วัน/เดือน/ปี ทีอ่้างอิง 

บทที่ 4  กำรตั้งชื่อและกำรให้เลขที่แบบ 
 

4.1 กำรตั้งชื่อเลขที่แบบ 
การตั้งชื่อเลขที่แบบมีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากส าหรับโครงการขนาดใหญ่เนื่องจากความ

ซับซ้อนมากขึ้นการจัดท าแบบเพ่ือการก่อสร้างก็จะมีความซับซ้อนไปด้วย และการเขียนแบบใน
ปัจจุบันก็ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียน การตั้งชื่อแบบของแบบอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กจะอิงตาม “มาตรฐานการจัดล าดับแบบก่อสร้างอาคารและรายละเอียดงานที่ควรมี (วสท. 
1022-51)” ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในบทนี้ 
จะน าส่วนที่เป็นสาระส าคัญมาแสดงเป็นตัวอย่าง ส่วนรายละเอียดให้ไปดูและใช้มาตรฐาน ตามที่กล่าว
อ้างข้างต้น 

 
4.2 ระบบกำรให้เลขที่แบบ 

ระบบการให้เลขที่แบบ (drawing numbering system) หมายถึง การตั้งชื่อแบบของทั้ง
โครงการ ซึ่งจะต้องแสดงในกรอบชื่อแบบทุกแผ่นและรวมไว้ที่สารบัญแบบที่แผ่นหน้าของแบบ 
ระบบการให้เลขท่ีแบบในแต่ละแผ่นและชื่อไฟล์ดิจิตอลแสดงไว้ตามรูปที่ 4.1 

 

 

เลขทีแ่บบ x x x x - x x - x x - x x x x - x - x x - x x x x x x 

 

 

 

 

รูปที่ 4.1  ระบบกำรให้เลขท่ีแบบ 
 

4.2.1 ชื่อโครงการและชื่ออาคาร 
  ชื่อโครงกำร (project name) เป็นอักษรย่อของชื่อโครงการ ใช้ตัวอักษรย่อ 2-
 4 ตัวอักษร ตัวอย่างเช่น 
 โรงพยาบาลราษฎร์บ ารุง (Rajbumrung Hospital) RAH 

ชื่อไฟลด์ิจิตอล 
เลขทีแ่บบในแต่ละแผน่ 
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  ชื่ออำคำร (building name) เป็นอักษรย่อของชื่ออาคารในกรณีที่ในโครงการ
 นั้นมีอาคารมากกว่าหนึ่งอาคาร ใช้ตัวอักษรย่อ 2 ตัว ตัวอย่างเช่น 
 อาคาร A, B, C, D ใช้อักษรย่อ BA, BB, BC และ BD 
 ในกรณีที่อาคารมีเพียงอาคารเดียว ไม่มีความจ าเป็นต้องระบุชื่ออาคาร 

 4.2.2 หมวดงาน 
 รหัสหมวดงาน (discipline code) ใช้ตัวอักษร 2 ตัวอักษรแทนชื่อหมวดงานดัง
 ตารางที่ 4.1 

ตำรำงท่ี 4.1  อักษรย่อแทนหมวดงำน 

 

 4.2.3 เลขที่ชุดแบบ 
 เลขที่ชุดแบบ (series number) เป็นตัวเลข 4 หลัก แทนรายละเอียดของงาน 
ในแต่ละหมวดงานดังตารางที่ 4.2 

ตำรำงท่ี 4.2  เลขท่ีชุดแบบและรำยละเอียดงำน 

เลขที่ชุดแบบ  
(Series Number) 

รำยละเอียดงำน 

0001-0999 สารบญัแบบ ผังท่ีตั้งโครงการ ผังบริเวณ 
1000-1999 ข้อก าหนดทั่วไป ข้อก าหนดเฉพาะด้าน สัญลักษณ์และค าย่อ 
2000-2999 ตารางรายการประกอบแบบ ตารางเครื่องและอุปกรณ์ ตารางโหลดไดอะแกรม 
3000-3999 แปลนพื้นแต่ละช้ัน 
4000-4999 รูปด้าน รูปตัด แปลนระบบประกอบอาคารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 
5000-5999 แบบขยาย 
6000-6999 แบบขยาย 
7000-7999 แบบอ่ืน ๆ 
8000-8999 แบบอ่ืน ๆ 

9000-9999 แบบอ่ืน ๆ 

หมำยเหต ุ  รายละเอียดงานดังตารางท่ี 4.2 น้ี ผู้ใช้สามารถปรับปรุงให้สอดคล้อง กับหมวดงานในแต่ละวิชาชีพได้ 

อักษรย่อ หมวดงำน 
GN ทั่วไป 
AR สถาปัตยกรรม 
ST โครงสร้าง 
SN ระบบประปาและสุขาภิบาล 
FP ระบบป้องกันอัคคีภัย 
AC ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
ME ระบบเครื่องกล (ลิฟต์, บันไดเลื่อน, ฯลฯ) 

อักษรย่อ หมวดงำน 
EE ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
CE วิศวกรรมโยธา 
PL เสาเขม็ 
SE ระบบอุปกรณ์พิเศษ 
IT ระบบสารสนเทศ 
IN ตกแต่งภายใน 
LS ภูมิสถาปตัยกรรม 
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4.2.4 ช่วงงานออกแบบ 
  รหัสช่วงงานออกแบบ (stage code) เป็นตัวอักษร 1 ตัวอักษร แสดงสถานะ
 ของช่วงงานออกแบบนั้น ดังตารางที่ 4.3  

ตำรำงท่ี 4.3  อักษรย่อแทนช่วงงำนออกแบบ 

อักษรย่อ ช่วงงำนออกแบบ 
I Inception 
C Conceptual Design 
P Preliminary Design 
D Draft Final Design 
T For Tender Design 
F For Construction 
S Shop Drawing 
A As-built Drawing 

 
4.2.5 การแก้ไขแบบ 
 รหัสการแก้ไขแบบ (revision code) เป็นตัวอักษร 1 ตัวอักษร ตัวอักษรบวกตัวเลข 1 
หลักหรือตัวเลข 2 หลัก แสดงสถานะและช่วงเวลาของการแก้ไขแบบ ดังตารางที่ 4.4 

ตำรำงท่ี 4.4  รหัสแทนสถำนะและช่วงเวลำแก้ไขแบบ 

รหัสกำรแก้ไขแบบ สถำนะและช่วงเวลำแก้ไขแบบ 
A1, A2, _ _ แก้ไขภายใน 
A ส่งเจ้าของงานครั้งท่ี 1 
B1, B2, _ _ แก้ไขภายในหลังจากส่งเจา้ของ 
B, C, _ _ ส่งเจ้าของครั้งต่อไป 
00 ส าหรับการประมลูงาน 
01, 02, 03, _ _ แก้ไขหลังจากประมลูงาน 

 

4.2.6 วันที่อ้างอิงในแบบ 
  ส าหรับวันที่ของการอ้างอิงในแบบ หมายถึง วันท้ายสุดที่ต้องการอ้างอิงว่ามีการ
 ปรับปรุงแก้ไขล่าสุดเมื่อใด ก าหนดให้มีการระบุวันที่เป็นตัวเลข 2 ตัว ตามด้วยเดือนเป็น
 ตัวเลข 2 ตัว และปิดท้ายด้วยปีพุทธศักราชหรือคริสตศักราช เป็นตัวเลข 2 ตัว  
 โดยใช้เครื่องหมาย “/” เป็นตัวคั่น เช่น วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นวันที่มี
 การแก้ไข และใช้อ้างอิงในการส่งมอบ วันที่อ้างอิงนี้จะเขียน 29/05/61 
  วันที่อ้างอิงนี้จะระบุในไฟล์ดิจิตอล ซึ่งจะไม่ปรากฏในเลขท่ีแบบ 
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บทที่ 5  กำรเขียนแบบผังองค์อำคำร 
 

5.1 ทั่วไป 
ล าดับของผังองค์อาคารควรจะเรียงตามล าดับตามขั้นตอนการก่อสร้าง คือเริ่มจากผัง

เสาเข็มจนถึงผังชั้นดาดฟ้าหรือหลังคา 

การเขียนแบบต้องชัดเจน มีรายละเอียดที่จะสามารถก่อสร้างได้โดยไม่ต้องใ ช้การ
คาดคะเน แบบที่ดีต้องอ่านง่าย เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และไม่ขัดแย้งกันเอง 

การจัดเตรียมแบบและการเขียนแบบให้เป็นไปตามบทที่ 2 การเขียนแบบในรายละเอียด 
ที่เพ่ิมข้ึนให้เป็นไปตามบทท่ี 3 
 
5.2 กำรเขียนแบบผังเสำเข็ม 

แบบผังเสาเข็ม หมายถึง แบบผังแสดงต าแหน่งและรายละเอียดของเสาเข็ม 
รายละเอียดที่ต้องแสดงในแบบผังเสาเข็มอย่างน้อยที่ต้องแสดง มีดังนี ้
(1) ระบบเส้นกริด 
(2) ต าแหน่งของเสาเข็มในแต่ละฐาน 
(3) ชนิดและขนาดของเสาเข็ม 
(4) ระดับหัวเสาเข็ม 
(5) ระดับปลายเสาเข็ม 
(6) ก าลังอัดของคอนกรีต (หากเป็นเสาเข็มเจาะ)  
(7) ก าลังครากของเหล็กเสริม 
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5.3 กำรเขียนแบบผังฐำนรำก 
 แบบผังฐานราก หมายถึง แบบผังที่แสดงต าแหน่งและรายละเอียดของฐานรากรายละเอียด
ที่แสดงในแบบผังฐานรากอย่างน้อยท่ีต้องแสดง มีดังนี้ 

(1) ระบบเส้นกริด 
(2) ต าแหน่งและรูปร่างของฐานราก 
(3) หมายเลขฐานราก เช่น F1, F2 
(4) ต าแหน่งและหมายเลขของเสา 
(5) ต าแหน่งและหมายเลขของผนังใต้ดิน ปล่องลิฟต์ หรือองค์อาคารอ่ืน ๆ (หากม)ี 

  



38 
 

มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (วสท. 01-1006) 
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5.4 กำรเขียนแบบผังชั้นต่ำง ๆ  
แบบผังชั้นต่าง ๆ หมายถึง แบบที่แสดงรายละเอียดของเสา คาน แผ่นพื้นและองค์อาคาร

อ่ืน ๆ ของชั้นต่าง ๆ 
รายละเอียดที่ต้องแสดงในแบบผังชั้นต่าง ๆ อย่างน้อยที่ต้องแสดงมีดังนี้ 
(1) ระบบเส้นกริด 
(2) เส้นแสดงขอบเขตของเสา คานและแผ่นพ้ืน ให้แสดงด้วยเส้นทึบหรือเส้นประ  

หากมองไม่เห็นจากด้านบน 
(3) หมายเลขเสา และความหนาของแผ่นพ้ืน 
(4) ขนาดของคาน และความหนาของแผ่นพ้ืน 
(5) ต าแหน่งและหมายเลขของผนังคอนกรีต ปล่องลิฟต์ บันได หรือองค์อาคารอ่ืน ๆ 
(6) ส่วนที่เป็นช่องว่าง เช่น ปล่องลิฟต์ ช่องส าหรับงานระบบ ให้ลากเส้นกากบาท

ครอบคลุมพ้ืนที่นั้น  
(7) ระดับผิวพ้ืนโครงสร้าง หรือระดับผิวพ้ืนส าเร็จ 
(8) หน้าตัดของเสารองรับชั้นถัดไป หน้าตัดต้องเขียนด้วยเส้นทึบ ส่วนเสาที่สิ้นสุดใต้ชั้นนั้น 

ให้เขียนด้วยเส้นประ 
(9) กรณีท่ีคานวางซ้อนกันในผังคานเดียวกัน ให้ระบุหมายเลขของคานทั้งสองตัวและระดับ

ของคานที่ซ้อนอยู่ข้างใต้ด้วย 
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5.5 กำรเขียนแบบผังชั้นดำดฟ้ำหรือหลังคำ 
แบบผังชั้นดาดฟ้า หมายถึง แบบที่แสดงรายละเอียดของเสา คาน แผ่นพ้ืนและองค์อาคาร

อ่ืน ๆ รายละเอียดที่ต้องแสดงในชั้นดาดฟ้า อย่างน้อยท่ีต้องแสดงมีดังนี้ 
(1) ระบบเส้นกริด 
(2) เส้นแสดงขอบเขตของเสา คาน และแผ่นพ้ืน 
(3) หมายเลขเสา คานและแผ่นพื้น 
(4) ขนาดของคานและความหนาของแผ่นพ้ืน 
(5) หมายเลขผนังคอนกรีต หรือองค์อาคารอ่ืน ๆ  
(6) ระดับผิวพ้ืนโครงสร้าง 
(7) ความลาดเอียงของแผ่นพื้น เพ่ือการระบายน้ า 
(8) ต าแหน่งท่อระบายน้ าฝน หรือรูระบายน้ าฝน 
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บทที่ 6  กำรเขียนแบบรำยละเอียดองค์อำคำร 
 

6.1 ทั่วไป 
 การเขียนหรือการให้รายละเอียดการเสริมเหล็กในองค์อาคารต้องมีความชัดเจน มีความ
สมบูรณ์ครบถ้วนในแบบที่แสดง แบบที่ดีต้องอ่านง่าย เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนและไม่ขัดแย้งกันเอง 

 การจัดเตรียมแบบและการเขียนแบบให้เป็นไปตามบทที่ 2 การเขียนแบบในรายละเอียด
ให้เป็นไปตามบทที่ 3 และองค์อาคารต้องสอดคล้องกับผังอาคารในบทที่ 4 
 
6.2 ฐำนรำก 
 การเขียนแบบรายละเอียดการเสริมเหล็กในฐานราก ต้องประกอบด้วยรูปผังและรูปตัด
อย่างน้อยอย่างละหนึ่งรูป รูปผังต้องแสดงต าแหน่งและรายละเอียดของเสาเข็ม เสาตอม่อและ
รายละเอียดเหล็กเสริม ส่วนรูปตัดต้องแสดงระดับของส่วนต่าง ๆ ของฐานราก รายละเอียดเหล็ก
เสริมและอ่ืน ๆ ในแบบอาจระบุข้อก าหนดรายละเอียดที่ส าคัญของเสาเข็มประกอบด้วย เช่น 
ก าลังรับน้ าหนักบรรทุกปลอดภัยของเสาเข็ม 

 รายละเอียดที่แสดงของแบบฐานราก อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

 6.2.1 แบบผัง 
(1) ขนาดของฐานราก 
(2) ต าแหน่งของเสาเข็ม 
(3) รายละเอียดที่แสดงจ านวน ขนาด และระยะห่างของเหล็กเสริม 

6.2.2 รูปตัด 
(1) ขนาดและความหนาของฐานราก 
(2) ค่าระดับหลังฐานราก 
(3) ระยะหัวเสาเข็มที่จมในคอนกรีตของฐานราก 
(4) ความหนาและชนิดของวัสดุรองพ้ืน เช่น คอนกรีตหยาบ ทราบบดอัดแน่น 
(5) ก าลังรับน้ าหนักบรรทุกปลอดภัยของเสาเข็ม 
(6) เหล็กเดือยจากเสาเข็ม (ถ้ามี) 
(7) รายละเอียดเหล็กเสริมในฐานราก 
(8) การจัดเหล็กเสริมในเสาหรือตอม่อ โดยไม่ต้องระบุรายละเอียดของเหล็กเสริม 
(9) ในหมายเหตุ ควรระบุข้อก าหนดที่ส าคัญ เช่น ระยะหุ้มคอนกรีต 
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6.3 เสำ 
 การเขียนแบบรายละเอียดการเสริมเหล็กในเสาต้องประกอบด้วย รูปด้านตลอดความยาว
ของเสา เพ่ือเป็นตัวอย่างแสดงรายละเอียดการเสริมเหล็กและการต่อทาบเหล็ก และรายการเสา 
(column schedule) เพ่ือแสดงรายละเอียดของเสาหมายเลขต่าง ๆ 

 6.3.1 รูปด้าน 
 รายละเอียดที่ต้องแสดงในรูปด้านอย่างน้อยต้องแสดง 

(1) รูปด้านของเสาระหว่างชั้น 
(2) รายละเอียดของเหล็กยืนและการต่อทาบ 
(3) ต าแหน่งของเหล็กปลอกวงแรกและวงสุดท้าย 
(4) หมายเลขเสา 

6.3.2 รายการเสา 
รายละเอียดที่ต้องแสดงในรายการเสา อย่างน้อยต้องแสดง 
(1) ระดับระหว่างชั้นของอาคาร 
(2) หมายเลขเสาต่าง ๆ  
(3) ขนาดของเสา 
(4) จ านวนและขนาดของเหล็กยืน 
(5) จ านวน ขนาดและระยะเรียงของเหล็กปลอก 
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6.4 คำน 
 การเขียนแบบรายละเอียดการเสริมเหล็กในคาน ต้องประกอบด้วยรูปด้านตลอดความยาว
ของคานและรูปตัดจ านวนเพียงพอที่จะแสดงต าแหน่งของเหล็กเสริมทั้งหมด การจัดเหล็กปลอก
และจ านวนเหล็กปลอก หากมีคานที่แสดงเป็นจ านวนมาก อาจแสดงในรูปของรายการคาน 
(beam schedule) ก็ได้ 

 6.4.1 รูปด้าน 
 รายละเอียดที่ต้องแสดงในรูปด้าน อย่างน้อยต้องแสดง 

(1) รูปด้านตามความยาวคาน แสดงเสาหรือจุดที่รองรับและความยาวช่วง 
(2) ระยะหุ้มคอนกรีต 
(3) จ านวนและขนาดของเหล็กท้ังเหล็กบนเหล็กล่าง 
(4) จ านวนและขนาดของเหล็กพิเศษ 
(5) ต าแหน่งหยุดเหล็กเสริมทั้งเหล็กบน เหล็กล่างและเหล็กเสริมพิเศษ 
(6) ขนาดและระยะเรียงของเหล็กปลอก 
(7) ต าแหน่งแสดงการตัดและหมายเลขที่ตัด 
(8) หมายเลขคาน 

6.4.2 รูปตัด 
รายละเอียดที่ต้องแสดงในรูปตัด อย่างน้อยต้องแสดง 
(1) ขนาดของหน้าตัด 
(2) ระยะหุ้มคอนกรีตทั้งด้านบน ด้านล่างและด้านข้าง 
(3) รูปแบบของเหล็กปลอก 
(4) ขนาดและระยะเรียงของเหล็กปลอก 
(5) ต าแหน่ง จ านวนและขนาดของเหล็กเสริมหลักท้ังเหล็กบนและเหล็กล่าง 
(6) ต าแหน่ง จ านวนและขนาดของเหล็กเสริมพิเศษ 
(7) หมายเลขหน้าตัด 

6.4.3 รายการคาน 
 รายละเอียดที่ต้องแสดงในรายการคาน อย่างน้อยต้องแสดง 

(1) หมายเลขคาน 
(2) ขนาดของหน้าตัด 
(3) จ านวนและขนาดของเหล็กเสริมหลักทั้งเหล็กบนและเหล็กล่าง 
(4) รูปแบบของเหล็กปลอก 
(5) ขนาดและระยะเรียงของเหล็กปลอก 
(6) ภาพร่างแสดงรูปการณ์เสริมเหล็กตามยาวและต าแหน่งการหยุดเหล็กเสริม 
(7) หมายเหตุที่อธิบายข้อก าหนดพิเศษอ่ืน ๆ  
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6.5 แผ่นพ้ืน 
แผ่นพื้นแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ แผ่นพื้นทางเดียว แผ่นพื้นสองทาง และแผ่นพ้ืนไร้คาน 

6.5.1 แผ่นพื้นทางเดียว 
การเขียนแบบรายละเอียดการเสริมเหล็กในแผ่นพ้ืนทางเดียว อาจไม่ต้องแสดง

การเสริมเหล็กในผัง แสดงด้วยรูปตัดรูปเดียวตามด้านสั้น 
รายละเอียดที่ต้องแสดงในรูปตัด อย่างน้อยต้องแสดง 
(1) รูปตัดตามด้านสั้น แสดงคานที่รองรับและความยาวช่วง 
(2) ความหนาของแผ่นพื้น 
(3) ระยะหุ้มคอนกรีต 
(4) ขนาดและระยะเรียงของเหล็กเสริมต้านการยืดหด 
(5) ต าแหน่งหยุดเหล็กเสริมหลัก 
(6) หมายเลขแผ่นพ้ืน 

6.5.2 แผ่นพื้นสองทาง 
การเขียนแบบรายละเอียดการเสริมเหล็กในแผ่นพ้ืนสองทาง อาจไม่ต้องแสดง

การเสริมเหล็กในผัง แสดงด้วยรูปตัดสองรูปตามด้านสั้นและด้านยาว 
รายละเอียดที่ต้องแสดงในรูปตัดทั้งสองด้าน อย่างน้อยต้องแสดง 
(1) รูปตัดทั้งสองด้าน แสดงคานที่รองรับและความยาวช่วง 
(2) ความหนาของแผ่นพื้น 
(3) ระยะหุ้มคอนกรีต 
(4) ขนาดและระยะเรียงของเหล็กเสริมตามด้านสั้นและด้านยาว 
(5) ต าแหน่งหยุดเหล็กเสริม 
(6) หมายเลขแผ่นพ้ืน 

6.5.3 แผ่นพื้นไร้คาน 
การเขียนแบบรายละเอียดในแผ่นพ้ืนไร้คาน ต้องประกอบด้วยรูปผังและรูปตัด

จ านวนมากเพียงพอที่จะแสดงต าแหน่งเหล็กเสริมและการหยุดเหล็กเสริม 
ในกรณีที่การเสริมเหล็กมีรายละเอียดมาก ควรแยกรูปผังออกเป็นสองรูปคือรูป

ผังแสดงเหล็กเสริมบนและรูปผังแสดงเหล็กเสริมล่าง 
รายละเอียดที่ต้องแสดงในรูปผัง อย่างน้อยต้องแสดง 
(1) รูปผังแสดงต าแหน่งเสาที่รองรับและความยาวช่องของแผ่นพื้น 
(2) ระยะของแถบเสาและแถบกลาง 
(3) ตัวอย่างแสดงความยาวเต็มของเหล็กเสริมเพียงเส้นเดียว และใช้เส้นบอก

ระยะแสดงต าแหน่งของเหล็กเสริมถึงนอกสุด 
(4) ต าแหน่งและหมายเลขการตัดแผ่นพ้ืน 
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รายละเอียดที่แสดงในรูปตัด อย่างน้อยต้องแสดง 
(1) รูปตัดแสดงต าแหน่งเสาที่รองรับและความยาวช่วง 
(2) ความหนาของแผ่นพื้น 
(3) ระยะหุ้มคอนกรีต 
(4) ขนาดและระยะเรียงของเหล็กเสริมตามแถบเสาและแถบกลาง 
(5) ต าแหน่งหยุดเหล็กเสริม 
(6) หมายเลขรูปตัด 
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6.6 ก ำแพงรับแรงเฉือน 
ก าแพงรับแรงเฉือน คือ ก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กที่เป็นปล่องลิฟต์ ปล่องบันได หรือ

ก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กอ่ืน ๆ ที่ร่วมกับเสาในการรับแรงเฉือน 

การเขียนแบบรายละเอียดการเสริมเหล็กในก าแพงรับแรงเฉือน ต้องประกอบด้วยแบบผัง 
หากมิใช่อาคารสูงที่มีการเปลี่ยนขนาดของเหล็กตามความสูง อาจแสดงการเสริมเหล็กในแบบผัง
แบบเดียวก็พอ 

รายละเอียดที่แสดงในรูปผัง อย่างน้อยต้องแสดง 
(1) ขนาดของก าแพง 
(2) ขนาดของช่องเปิด 
(3) ความหนาของก าแพง 
(4) ระยะหุ้มคอนกรีต 
(5) ขนาดและระยะเรียงของเหล็กในแนวตั้งและแนวนอน 
(6) รายละเอียดและต าแหน่งของเหล็กโยง (link) 
(7) รายละเอียดอื่น ๆ  
(8) หมายเลขก าแพง 
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6.7 บันได 
การเขียนแบบรายละเอียดการเสริมเหล็กของบันได อย่างน้อยต้องแสดงรูปตัดอย่างน้อย 

1 ชั้น หากเป็นบันไดเวียนหรือบันไดพับผ้า ควรแสดงรูปผังและแนวของรูปตัดด้วยเพ่ือความ
ชัดเจน 

รายละเอียดที่แสดงในรูปตัด อย่างน้อยต้องแสดง 
(1) ความยาวช่วงบันได 
(2) มิติต่าง ๆ ของความหนา ลูกนอนและลูกตั้ง 
(3) ระยะหุ้มคอนกรีต 
(4) รายละเอียดการเสริมเหล็กในรูปตัด 
(5) รายละเอียดการติดตั้งแป้นหรือจุดยึดราวบันได (อาจแสดงในแบบสถาปัตย์) 
(6) หมายเลขบันได 
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เอกสำรอ้ำงอิง 
 

1. มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐาน วสท. 1006-32 ของวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

2. มาตรฐานการจัดล าดับแบบก่อสร้างอาคารและรายละเอียดงานที่ควรมี มาตรฐาน วสท. 
1022-51 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การเขียนแบบก่อสร้าง เล่ม 1 ทั่วไป 
4. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การเขียนแบบก่อสร้าง เล่ม 3 เหล็กเสริมคอนกรีต 
5. Standard Method of Detailing Structural Concrete by The Institution of Structural 

Engineers, The Concrete Society 
6. ACI Detailing Manual – 1994 Publication SP-66(94) by American Concrete Institute 
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