
 

มทช.231-2562 
มาตรฐานงานผิวจราจรคอนกรีต 

(Concrete Pavement) 

 
1.  ขอบขาย 

งานผิวจราจรคอนกรีต หมายถึง การกอสรางถนนโดยใชคอนกรีตเปนผิวจราจร ซึ่งกอสรางโดยเท
คอนกรีตลงบนชั้นพื้นทางที่ไดเตรียมไวแลว โดยมีเหล็กเสริมคอนกรีตอยูในตำแหนงท่ีถูกตองตามที่แบบกำหนด 

 
2.  วัสด ุ

2.1 ปูนซีเมนตที่ใชในงานผิวจราจรคอนกรีต ใหใชปูนซีเมนตดงัตอไปนี้ 

2.1.1 ปูนซีเมนตปอรตแลนด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.15 : ปูนซีเมนตปอรตแลนด 

2.1.2 ปูนซีเมนตไฮดรอลิก ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.2594 : ปูนซีเมนตไฮดรอลิก 

ชนิดใชงานทั่วไปสัญลักษณ GU  

2.2    มวลรวมละเอียด (ทราย) ใหเปนไปตาม มทช. 216 : มาตรฐานวัสดุมวลรวมสำหรับผิวจราจร
คอนกรีต 

2.3   มวลรวมหยาบ (หินหรือกรวด) ใหเปนไปตาม มทช. 216 : มาตรฐานวัสดุมวลรวมสำหรับผิวจราจร
คอนกรีต 

2.4   น้ำ 
2.4.1 น้ำที่ใชผสมคอนกรีตใหใชน้ำประปา 
2.4.2  ในกรณีที่หาน้ำประปาไมได ตองเปนน้ำจืดปราศจากสารที่เปนอันตรายตอคอนกรีตและ

เหล็กเสริม และตองมีคุณสมบัติผานมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท โดยทดสอบคุณสมบัติตาม 
มทช.(ท) 104 : มาตรฐานการทดสอบน้ำท่ีใชในงานคอนกรีต 

2.5 สารผสมเพิ่ม (Admixtures) ใหเปนไปตาม มทช. 101 : มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริม
เหล็ก  

2.6 เหล็กเสริมคอนกรีต   
2.6.1 ตะแกรงเหล็กกลา (Steel Wire Fabric/Wire Mesh) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

มอก.737 : ตะแกรงเหล็กกลาเชื ่อมติดเสริมคอนกรีต โดยลวดที่ใชทำตะแกรงใหใชลวด
ดังตอไปนี้ 
2.6.1.1 ลวดเหล็กกลาดึงเย็น ตองมีคณุสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.747 

: ลวดเหล็กกลาดึงเย็นเสริมคอนกรีต  ขนาดเสนผานศูนยกลางไมเล็กกวา 3.30 มิลลิเมตร 
และมีพื้นที่หนาตัดระบไุมนอยกวา 8.56 ตารางมิลลิเมตร 

2.6.1.2 ลวดเหล็กกลาขอออยดึงเย็น ตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
มอก.943 : ลวดเหล็กกลาขอออยดึงเย็นเสริมคอนกรีต ขนาดเสนผานศูนยกลางไมเล็ก
กวา 3.30 มิลลิเมตร และมีพ้ืนที่หนาตัดระบไุมนอยกวา 8.56 ตารางมิลลิเมตร 
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2.6.2  ตะแกรงเหล็กเสน โดยเหล็กที่ใชทำตะแกรงใหใชเหล็กดังตอไปนี้ 
2.6.2.1 เหล็กเสนกลม ตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.20 : เหล็ก

เสริมคอนกรีต : เหล็กเสนกลม โดยมีขนาดและระยะเรียงตามที่แบบกำหนด 
2.6.2.2 เหล็กขอออย ตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.24 : เหล็ก

เสริมคอนกรีต : เหล็กขอออย โดยมีขนาดและระยะเรียงตามทีแ่บบกำหนด 
2.6.3 เหล็กเดือย (Dowel Bars) และเหล็กยึด (Tie Bars) 

2.6.3.1 เหล็กเสนกลม ตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.20 : เหล็ก
เสริมคอนกรีต : เหล็กเสนกลม 

2.6.3.2  เหล็กขอออย ตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.24 : เหล็ก
เสริมคอนกรีต : เหล็กขอออย   

2.7 ปลอกเหล็กเด ือย ใหใชเปนโลหะ พลาสติก ว ัสดุสังเคราะห หร ือทอ PVC. ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.17 ชั้นคุณภาพ 8.5 โดยมีปลายขางหนึ่งเปดและอีกขางหนึ่งปด มีขนาด
เสนผานศูนยกลางภายในที่เหมาะสม เม่ือสวมครอบเหล็กเดือยแลวตองมีความลึกไมนอยกวา 26.50 
เซนติเมตร  

2.8  วัสดุทำรอยตอ 
2.8.1 วัสดุแผนกั้นรอยตอ (Joint Filler) ใชสำหรับกั้นรอยตอเพ่ือการขยายตัว (Expansion Joint) 

ตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.1041 : วัสดุอุดรอยตอคอนกรีต
ชนิดคืนรูปและไมปลิ้น : แอสฟลต หรือมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.1079 : วัสดุ
อุดรอยตอคอนกรีตประเภทยางฟองน้ำและไมกอก กรณีใชวัสดุอุดรอยตอมากกวา 1 แผนใน
รอยตอเดียวกัน จะตองตอกันใหแนนสนิท และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ กอนนำไปใช 

2.8.2 วัสดุทารองพื้นรอยตอ (Joint Primer) ตองเปนวัสดุที่มีความสามารถในการไหลแทรกซึมเขา
ไปในรูพรุนของคอนกรีตไดด ีเม่ือทาทับบนผิวคอนกรีต จะตองแหงภายใน 4 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 
25 องศาเซลเซียส ความหนาแนนของวัสดุทารองพื ้นรอยตอตองไมมากกวา 0.85 กรัมตอ
ลูกบาศกเซนติเมตร (850 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร) และมีความหนืด (Din Bowl) อยูในชวง 
30-50 วินาที ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส หามใชแอสฟลตอิมัลชันเปนวัสดุทารองพ้ืนรอยตอ 
และหากนำวัสดุอื ่นใดมาใชทารองพื้นรอยตอ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ 

2.8.3 วัสดุยารอยตอ (Mastic Joint Sealer) ตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
มอก.479 : วัสดุยารอยตอคอนกรีตแบบยืดหยุนชนิดเทรอน 

 
3.  การออกแบบสวนผสมคอนกรีต  

3.1 กอนเริ่มงานกอสราง  ผูรับจางตองเสนอผลการออกแบบสวนผสมคอนกรีตใหกรมทางหลวงชนบทเพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบ หรือสงใหหนวยงานของกรมทางหลวงชนบทเปนผูออกแบบสวนผสมใหก็ได ทั้งนี้สวนผสม
คอนกรีตดังกลาว ไมเปนการทำใหผูรับจางตองพนภาระความรับผิดชอบในกรณทีี่คอนกรีตมีกำลังอัดประลัยต่ำ
กวาที่แบบกำหนด 

3.2 ปริมาณปูนซีเมนตที ่ใชผสมคอนกรีต ตองไมนอยกวา 350 กิโลกรัมตอหนึ่งลูกบาศกเมตร และมี
อัตราสวนน้ำตอปูนซีเมนตไมเกิน 0.55  คอนกรีตตองมีความขนเหลวที่พอเหมาะ สามารถเทและแตงผิวได
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ตามที่แบบกำหนด คายุบตัวตองอยูระหวาง 3–7 เซนติเมตร เมื่อทดสอบตาม มทช.(ท) 103.1 : วิธีการทดสอบ
คาการยุบตัวของคอนกรีต 

3.3 กำลังอัดประลัยของแทงตัวอยางคอนกรีตขนาดมาตรฐานรูปทรงลูกบาศก 15x15x15 เซนติเมตร ตอง
ไมนอยกวา 325 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร หรือตามที่แบบกำหนด 

 
4.  เครื่องจักรเครื่องมือที่ใชในการกอสราง 

กอนเริ่มงาน ผูรับจางตองเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือตางๆ ที่จำเปนตองใชในการดำเนินงานไวให
พรอมที่หนางาน  ทั้งนี้ตองเปนแบบและขนาด ซึ่งอยูในสภาพที่งานไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยตองไดรับ
อนุญาตจากผูควบคุมงาน   

4.1 เครื่องผสมคอนกรีต 
4.1.1 โมผสมคอนกรีต หมุนดวยความเร็วระหวาง 14-20 รอบตอนาที  ตองสามารถผสมคอนกรีตให

เขากันไดอยางสม่ำเสมอ 
4.1.2 โรงงานผสมคอนกรีต ตองสามารถผสมคอนกรีตใหเขากันไดอยางสม่ำเสมอ ควบคุมปริมาณวัสดุ

ที่ใชไดตามอัตราสวนผสมที่ไดออกแบบไวไดอยางถูกตอง  มีกำลังการผลิตมากพอที่จะนำไปใช
ในการกอสรางไดอยางตอเนื่อง  ถาขนาดความจุผสมไมมากกวา 1 ลูกบาศกเมตร ตองใชเวลา
ในการผสมไมนอยกวา 80 วินาที และเพ่ิมขึ้นอีกอยางนอย 20 วินาที ตอความจุผสมที่เพ่ิมข้ึน 1 
ลูกบาศกเมตร  ยกเวนสวนผสมคอนกรีตมีความสม่ำเสมอแลว   

4.1.3 รถผสมคอนกรีต ถังผสมคอนกรีตเปนโมหมุนแบบมีใบมีดหรือแบบมีใบพายกวน ระยะเวลาการ
ผสมกำหนดจากจำนวนรอบหมุนของโมผสม ซึ่งอยูระหวาง 70-100 รอบ หรือใชอัตราความเร็ว
การหมุนของโมผสมตามที่ผูผลิตระบุ  

4.2 เครื่องสั่นสะเทือน จะตองสั่นสะเทือนไดเต็มความกวางของแบบหลอ ซึ่งอาจเปนชนิดแผนสั่นสะเทือน
หรือชนิดจุม เครื่องสั่นสะเทือนอาจติดตั้งเขากับเครื่องแตงผิวคอนกรีต  ทั้งนี้ตองไมกระทบกับขอบ
แบบหลอ รอยตอ เหล็กเดือย เหล็กยึดและสวนประกอบอื่นๆ ความถี่ของเครื่องสั่นสะเทือนชนิดแผน
สั่นสะเทือนตองไมนอยกวา 3,500 รอบตอนาที และชนิดจุมตองไมนอยกวา 5,000 รอบตอนาที 

4.3  เครื่องแตงผิวคอนกรีต ตองเปนชนิดที่เลื่อนไปตามขวางได สามารถใชปาด แตงผิว ลบรอยคลื่นบางๆ 
ที่เกิดจากเครื่องสั่นสะเทือนได และใชปรับแตงใหไดรูปของแนวลาดคันทางตามที่แบบกำหนดได 

4.4 เครื่องตัดรอยตอ ตองเปนเครื่องที่มีกำลังสูงเพียงพอที่จะสามารถตัดคอนกรีตใหไดความลึกตามที่
ตองการไดอยางรวดเร็ว  โดยใชใบเลื่อยหัวเพชรหรือใบเลื่อยกลมชนิดแข็งมีน้ำหลอเลี้ยงขณะตัด 

4.5  แบบหลอ ตองทำดวยวัสดุที่มีความแข็งแรงและตองตรงไมบิดงอ  มีความสูงเทากับความหนาของ
คอนกรีต  ฐานกวางไมนอยกวา 20 เซนติเมตร ขอบบนไมเล็กกวา 5 เซนติเมตร  และมีความยาวไม
นอยกวาทอนละ 3 เมตร ยกเวนแนวถนนโคงที่มีรัศมีความโคงนอยกวา 60 เมตร ใหใชแบบหลอที่มี
ความยาวทอนละไมเกิน 2 เมตรได หรืออาจจะใชแบบหลอโคงได แบบหลอทุกแผนจะตองมีรูตอกหมุด
ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 2 เซนติเมตร  โดยแบบหลอขนาดยาว 3 เมตร มีรูตอกหมุดอยาง
นอย 3 รู สั้นกวา 3 เมตร มีรูตอกหมุดอยางนอย2 รู และแบบหลอทุกแผนตองมีสลักเกาะกันระหวาง
ปลายทีช่นกันอยางแข็งแรงแนนหนา 

4.6 วัสดุใชสำหรับบมคอนกรีต เชน กระสอบปานหรือปอ ทรายสะอาด หรือสารเหลวบมคอนกรีต เปนตน 
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5. วิธีการกอสราง 
  ทำการบดอัดชั ้นพื ้นหรือช ั ้นคันทางใหมีความกวางกวาผิวจราจรคอนกรีตขางละประมาณ 30 

เซนติเมตร โดยบดอัดใหไดความแนนและคาระดับตามที่แบบกำหนด กอนการเทคอนกรีตตองมีการ
วางแผนที่ดี  ตองคำนึงถึงสภาพอากาศที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอการเทคอนกรีต ในระหวาง
การกอสรางตองควบคุมการจราจรเพื่อไมใหคอนกรีตเสียหาย โดยติดตั้งปายจราจรพรอมอุปกรณอื ่นๆ 
รวมทั้งสัญญาณไฟกลางคืนตามที่กรมทางหลวงชนบทกำหนด  พรอมทั้งจัดการจราจรบริเวณพื้นที่กอสราง
ใหปลอดภัย  การกอสรางใหดำเนินการดังนี ้

 5.1  การติดตั้งแบบหลอ 
5.1.1 แบบหลอตองสะอาดและชโลมน้ำมันกอนที่จะนำมาใชทุกครั้ง การติดตั้งแบบหลอตองมีสลัก

เกาะกันระหวางปลายทีช่นกันอยางแข็งแรงแนนหนา  ในระหวางเทคอนกรีตแบบหลอตองไมมี
การทรุดตัวหรือดัดตัว 

5.1.2 แบบหลอดานขางและแบบหลอดานขวางจะตองเจาะรูสำหรับเสียบเหล็กเดือย (Dowel Bars) 
หรือเหล็กยึด (Tie Bars) ซึ่งมีระยะหางและตำแหนงสูงต่ำตามทีแ่บบกำหนด 

5.1.3  การติดตั้งแบบหลอดานขวาง ตองยึดติดกับแบบดานขางใหมีความมั่นคงแข็งแรงแนนหนา  
5.1.4 การติดตั้งแบบหลอดานขาง การตอชนจะตองเรียบรอยแนนหนายึดตรึงดวยหมุดเหล็กทุกรูหมุด  

ทุกสลักตอชนตองยึดติดกันใหแนน  ผิวขางแบบหลอหรือสันแบบหลอตองเรียบเสมอไดแนว
และระดับตามที่แบบกำหนด ฐานของแบบหลอจะตองวางติดบนผิวชั้นพื้นทางที่ปาดแตงจนได
ระดับเรียบรอยแลว หามหนุนแบบหลอเพื่อแตงใหไดระดับเพราะอาจเกิดการทรุดในขณะเท
คอนกรีต การติดตั้งแบบหลอตองใหแตละขางเหลื่อมกันไมนอยกวา  40  เมตร เพื่อใหการวาง
แบบหลอทอนตอไปมีแนวระดับอางอิง และใหตรวจสอบระดับโดยใชกลองทุกระยะ 2 เมตร  ทั้ง
ในแนวขวางและแนวยาวของถนน  หากสวนไหนไมไดระดับใหทำการแกไข กอนเทคอนกรีตตองมี
การตรวจสอบระดับสันแบบหลอเปนครั้งสุดทายโดยใชไมบรรทัดเสนตรงทาบ   

5.2  การผสมคอนกรีต สามารถผสมไดดังนี ้
5.2.1 คอนกรีตทั่วไป เปนคอนกรีตที่ไดจากการผสมปูนซีเมนตเขากับมวลรวมและน้ำ และ/หรือสาร

ผสมเพิ่มในอัตราสวนที่ไดออกแบบไวดวยโมผสม ซึ่งหมุนดวยความเร็วระหวาง 14-20 รอบตอ
นาที การใสวัสดุสวนผสมคอนกรีตลงในโม จะตองใสน้ำบางสวนลงไปในโมกอนแลวใสวัสดุมวล
รวมและปูนซีเมนตลงไป จากนั้นใหเติมน้ำลงไปจนไดปริมาณตามอัตราสวนที่กำหนด การเติม
น้ำตองเติมใหน้ำไหลลงติดตอกันภายในระยะเวลาไมนอยกวา 5 วินาที และไมเกินหนึ่งในสี่ของ
ระยะเวลาผสมที่ไดกำหนดไว ระยะเวลาในการผสมใหเริ่มนับหลังจากใสวัสดุสวนผสมตางๆ ลง
ไปจนครบตามอัตราสวนที่กำหนดแลว  โมผสมที่มีขนาดความจุไมมากกวา 1 ลูกบาศกเมตร 
ระยะเวลาผสมตองอยูระหวาง 60-80 วินาท ี โมผสมที่มีขนาดความจมุากกวา 1 ลูกบาศกเมตร 
ระยะเวลาการผสมใหอยูในดุลยพินิจของผูควบคุมงาน ถาเครื่องผสมเปนแบบโมคู ระยะเวลาที่
เหลื่อมกันระหวางโม ไมนับรวมเปนระยะเวลาผสม การเทคอนกรีตที่ผสมเสร็จแลวออกจากโม  
ใหเทใหหมดกอนที่จะผสมโมตอไป  ปริมาณคอนกรีตที่ผสมในแตละโม  จะตองไมมากกวา
ขนาดความจุของโมที่ระบุไวบนแผนปายรับรองขนาดความจุของบริษัทผูผลติซึ่งติดอยูทีโ่มผสม 
ในกรณีผสมเกินขนาดความจุ  ใหผสมไดไมเกินรอยละ 10 ของขนาดความจุ ทั้งนี้สวนผสม
คอนกรีตจะตองสม่ำเสมอ ไมแยกตัว ไมลนออกจากโม หามนำคอนกรีตที่มีความขนเหลวไม
ถูกตองตามที่กำหนดมาใชงาน 
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5.2.2 คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready-Mixed Concrete) เปนคอนกรีตที่ไดจากการผสมปูนซีเมนตเขากับ
มวลรวมและน้ำ และ/หรือสารผสมเพิ่มในอัตราสวนที่ไดออกแบบไว ซึ่งผสมโดยโรงงานหรือรถ
ผสมคอนกรีต และสงถึงสถานที่กอสราง  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.213 : 
คอนกรีตผสมเสร็จ  การใสวัสดุสวนผสมตางๆ และการเติมน้ำ ใหปฏิบัติตามขอกำหนดในขอ 
5.2.1 เครื่องผสมที่มีขนาดความจุไมมากกวา 1 ลูกบาศกเมตร ระยะเวลาผสมตองไมนอยกวา 
80 วินาที และเพิ่มขึ้นอยางนอย 20 วินาที ตอความจุที ่เพิ ่มขึ ้น 1 ลูกบาศกเมตร ยกเวน
สวนผสมคอนกรีตมีความสม่ำเสมอและไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงาน 

5.2.3  การผสมคอนกรีตดวยรถผสม อาจใชรถผสมคอนกรีตใหแลวเสร็จที่โรงงาน แลวขนสงไปที่หนา
งาน โดยในระหวางการขนสงใหกวนคอนกรีตไปดวย หรือใชรถผสมคอนกรีตทำการผสมใหแลว
เสร็จที่หนางานก็ได  ถังผสมคอนกรีตเปนโมหมุนแบบใบมีดหรือแบบมีใบพายกวน  ระยะเวลา
การผสมใหกำหนดจากจำนวนรอบหมุนของโมผสม ซึ่งยูระหวาง 70-100 รอบ หรือใชอัตรา
ความเร็วการหมุนตามที่ผู ผลิตไดระบุ หากการผสมคอนกรีตในแตละโมลดลงมากกวา 0.4  
ลูกบาศกเมตร จากปริมาณที่ผูผลิตระบุ อาจลดจำนวนรอบในการผสมลงไดแตตองไมนอยกวา 
50 รอบ หากผสมคอนกรีตถึง 100 รอบแลว เนื้อคอนกรีตไมมีความสม่ำเสมอเพียงพอ หามใช
รถผสมคันนั้นๆ จนกวาจะไดมีการแกไขให  และไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงาน การนับ
จำนวนรอบของโม ใหเริ่มนับเมื่อใสวัสดุสวนผสมตางๆ ลงไปครบตามอัตราสวนที่กำหนดแลว 
ในกรณีที่จะใชน้ำลางโมเปนสวนหนึ่งของปริมาณน้ำที่จะใชผสมคอนกรีตในโมตอไป จะตองวัด
ปริมาณน้ำใหถูกตองแนนอน เพื่อนำไปคิดคำนวณหาปริมาณน้ำที่จะใสเพิ่มใหถูกตอง ตรงตาม
ผลการออกแบบอัตราสวนผสม โดยผูควบคุมงานจะเปนผูกำหนดปริมาณน้ำสวนนี้ แตถาไม
สามารถวัดหรือควบคุมปริมาณของน้ำในโมได จะตองทำใหไมมีน้ำเหลืออยูในโมกอนการผสม
ครั้งตอไป 

5.2.4  การผสมตองทำใหคอนกรีตเปนเนื้อเดียวกันสม่ำเสมอโดยตลอด มีความขนเหลวเหมาะสมที่
สามารถเทได 

5.3  การวางเหล็กเสริม 
5.3.1 เหล็กเสริมจะตองมีขนาดถูกตอง สะอาด ไมเปนสนิมขุม ปราศจากน้ำมันหรือไขมันจนเปนเหตุ

ใหแรงยึดเกาะกับคอนกรีตสูญเสีย การผูกเหล็กตะแกรงควรผูกเปนแผงๆ  แลวนำมาวางใน
ตำแหนงดวยความระมัดระวัง 

5.3.2 เหล็กเสริมตามแนวยาวและแนวขวางเสนริมสุดของตะแกรง  จะตองหางจากขอบของแผน
คอนกรีตไมเกิน 10 เซนติเมตร ปลายเหล็กตามแนวยาวและแนวขวางจะตองหางจากขอบ
คอนกรีตไมเกิน 5 เซนติเมตร การตอเหล็กใหวางทาบเหลื่อมกัน สำหรับเหล็กเสนกลมใหมี
ระยะไมนอยกวา 40 เทาของเสนผานศ ูนยกลาง และสำหรับเหล็กขอออยใหมีระยะไมนอยกวา 
30 เทาของเสนผานศูนยกลาง  จากนั้นตองทำการผูกติดกันใหแนนดวยลวดผูกเหล็ก 

5.3.3 กอนวางตะแกรงเหล็กเสริม ใหเทคอนกรีตลงบนชั้นพื้นทางและปรับระดับใหมีความสูงเทากับ
ตำแหนงที่จะวางตะแกรงเหล็กเสริมตามที่แบบกำหนด  จากนั้นนำตะแกรงเหล็กเสริมวางลงไป
แลวเทคอนกรีตทับอีกครั้ง และปรับแตงผิวคอนกรีตใหเสร็จเรียบรอย  ในการเทคอนกรีตทับ
ตะแกรงเหล็กเสริม  จะตองกระทำกอนที่คอนกรีตขางลางเกิดการแข็งตัว หากสวนหนึ่งสวนใด
ของคอนกรีตขางลางที่เทไวกอนวางตะแกรงเหล็กเสริม มีระยะเวลานานเกินกวา 30 นาที แลว
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ยังไมไดมีการเทคอนกรีตทับ จะตองรื้อคอนกรีตชวงนั้นทิ้งใหหมดแลวนำคอนกรีตที่ผสมใหมมา
เท และใหปฏิบัติตามลำดับดังกลาวขางตน 

5.3.4 กรณีวางตะแกรงเหล็กเสริมกอนเทคอนกรีต จะตองผูกยึดและยกเหล็กเสริมใหอยูในตำแหนง
ตามทีแ่บบกำหนด จนแนใจวาจะไมเกิดการทรุดตัวในขณะที่เทคอนกรีต 

5.3.5 เหล็กเดือย (Dowel Bars) และเหล็กยึด (Tie Bars) จะตองมีขนาดและวางอยูในตำแหนงที่
ถูกตองตามที่แบบกำหนด  และตองยึดใหแนนไมใหมีการเคลื่อนตัวในขณะเทและเขยาคอนกรีต 

5.3.6 เหล็กเดือย (Dowel Bars) ที่รอยตอ Contraction Joint และที่รอยตอ Construction Joint 
กอนนำไปวางตองทาดวยแอสฟลตชนิด MC หรือ RC ครึ่งหนึ่งของความยาวเหล็ก 

5.3.7 เหล็กเดือย (Dowel Bars) ที่รอยตอ Expansion Joint ขางที่ทาดวยยางแอสฟลตหรือสีน้ำมัน 
ใหทาทับดวยจาระบี  ใหสวมปลอกครอบเหล็กเดือยมีความลึกไมนอยกวา 26.50 เซนติเมตร  
ชองวางระหวางปลายเหล็กเดือยถึงหัวปลอกเหล็กเดือย มีระยะไมนอยกวาความกวางของ
รอยตอ Expansion Joint  

5.3.8 เหล็กยึด (Tie Bars) ตองไมมีน้ำมันและฝุนติดอยูที่ผิวเหล็ก โดยตองมีระยะหางและระดับ
ถูกตองตามที่แบบกำหนด 

5.4 การเทคอนกรีต  
5.4.1 กอนที่จะทำการเทคอนกรีตจะตองรายงานผูควบคุมงานใหทราบเพื่อทำการตรวจสอบลวงหนา

อยางนอย 24 ชั่วโมง และการเทคอนกรีตทุกครั้งจะตองอยูภายใตการกำกับของผูควบคุมงาน
ตลอดตั้งแตเริ่มตนจนแลวเสร็จ ผูรับจางจะตองจัดหาเครื่องไฟฟาแสงสวางใหเพียงพอ  เพื่อใช
ในกรณีที่จำเปนตองแตงผิวหนาคอนกรีตในเวลากลางคืน และจัดเตรียมวัสดุที่เหมาะสมไวอยาง
เพียงพอ เพื่อใชคลุมผิวคอนกรีตในกรณีท่ีเกิดฝนตก 

5.4.2 การขนสงคอนกรีตจากโรงผสม  ใหขนสงโดยใชรถบรรทุกคอนกรีต ซึ่งตองหมุนโมตลอดเวลา
โดยมีความเร็วระหวาง 2-6 รอบตอนาที  เพ่ือปองกันไมใหคอนกรีตแข็งตวั 

5.4.3 ใชทรายหยาบรองพื ้นบดอัดแนนใหไดความกวางและความหนาตามที่แบบกำหนด  กอนเท
คอนกรีตใหฉีดน้ำรดบริเวณที่จะเทใหชุมตลอดเวลา   

5.4.4 กอนเทคอนกรีตตองทำการทดสอบหาคาการยุบตัวของคอนกรีต (Slump Test) ทุกวันที่มีการ
เทคอนกรีต จำนวนครั้งที่ทดสอบใหอยูในดุลยพินิจของผูควบคุมงาน 

5.4.5 ในระหวางการเทคอนกรีต ผูควบคุมงานตองสุมเก็บตัวอยางคอนกรีตทุก 50 ลูกบาศกเมตร 
หรือทุกวันที่มีการเทคอนกรีต เพื่อนำมาหลอเปนแทงตัวอยางคอนกรีตขนาดมาตรฐานรูปทรง
ลูกบาศก 15x15x15 เซนติเมตร จำนวนอยางนอย 3 กอน  เพื ่อนำไปทดสอบหากำลังอัด
ประลัยของคอนกรีต  ตาม มทช. (ท) 105.1 : มาตรฐานการทดสอบความตานแรงอัดของแทง
คอนกรีต 

5.4.6 การเทคอนกรีตตองเทติดตอกันโดยสม่ำเสมอใหเต็มแตละชวง และใหมีความหนาพอที่จะแตง
ผิวไดทันทีทุกครั้ง หามหยุดเทคอนกรีตในแตละชวงเปนอันขาด หากมีเหตุขัดของทำใหการเท
คอนกรีตหยุดชะงักนานเกิน 30 นาท ีจะตองรื้อคอนกรีตที่เทแลวในชวงนั้นออกใหหมด หรือให
รีบทำรอยตอ Construction Joint  ที่จุดนั้นทันท ีแตถาเหตขุัดของนั้นหยุดไมเกิน 30 นาท ี ให
ใชพลั่วคลุกเคลาคอนกรีตเกาตรงแนวที่หยุด ผสมกับคอนกรีตใหมใหเขากันแลวคอยดำเนินการ
เทคอนกรีตตอไป 
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5.4.7 การเทคอนกรีตจะตองเกลี ่ยและปาดใหไดระดับเต็มพื ้นที ่ผิวจราจร พรอมใชเครื ่องเขยา
คอนกรีตโดยใหเนนท่ีขางแบบและรอยตอของผิวจราจรเปนพิเศษ ในการเขยาจะตองไมนาน
จนเกินไป หามใชคราดเกลี่ยคอนกรีตเพราะอาจทำใหเกิดการแยกตัว การปาดแตงผิวคอนกรีต
อาจปาดแตงลวงหนาไปกอนเครื่องแตงผิวคอนกรีตก็ได เครื่องปาดแตงผิวคอนกรีตตองสามารถ
ปาดแตงผิวคอนกรีตใหไดความโคงหรือลาดเอียงตามที่แบบกำหนด 

5.4.8 การเทคอนกรีตชองจราจรถัดจากชองที่เทเสร็จแลว ตองรอใหชองจราจรที่เทเสร็จแลวแข็งตัว
กอน เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 

5.4.9 การเทคอนกรีต ใหเทไดกวางหนึ่งชองจราจร  
5.5 รอยตอตามขวาง (Transverse Joint) และรอยตอตามยาว (Longitudinal Joint)  จะตองเปนไป

ตามที่แบบกำหนด โดยรอยตอตามขวางจะตองตั้งฉากกับแนวศูนยกลางของถนน รอยตอตามยาว
จะตองขนานกับแนวศูนยกลางถนน  ความลึกของรอยตอตามขวางและรอยตอตามยาวตองตั้งฉากกับ
ผิวจราจร  ตรงรอยตอตองไมนูนหรือเปนแอง ในกรณีที่แบบไมไดกำหนดหรือแสดงรอยตอไวไมชัดเจน 
ใหเทคอนกรีตแตละแผงไดกวางไมเก ิน 4.00 เมตร ยาวไมเกิน 10.00 เมตร โดยรอยตอตองมี
รายละเอียดเปนไปตามขอกำหนดดังนี ้

5.5.1 รอยตอเพื่อการขยายตัว (Expansion Joints) ถาแบบไมไดกำหนดเปนอยางอื่นตองทำ
รอยตอเพ่ือการขยายตัวทุก ๆ ระยะความยาว 40 เมตร  ความกวางของรอยตอตองไม
นอยกวา 2 เซนติเมตร และตัดขาดตลอดความหนาของพื้นคอนกรีต ระหวางรอยตอ
จะตองมีเหล็กเดือย  (Dowel  Bars) มีขนาดเสนผานศูนยกลางและระยะหางตามที่
แบบกำหนด  ปลายขางหนึ่งของเหล็กเดือยฝงยึดแนนกับคอนกรีต ปลายอีกขางหนึ่ง
ทาดวยยางแอสฟลตหรือสีน้ำมันแลวทาทับดวยจาระบ ี สวมปลอกครอบเหล็กเดือยให
สามารถขยายตัวตามแนวนอนไดมีระยะไมนอยกวาความกวางของรอยตอ Expansion 
Joint  กอนเทคอนกรีตทุกครั้งจะตองใสวัสดุแผนกั้นรอยตอที่เจาะรูตรงตามตำแหนง
ของเหล็กเดือยไวแลวที่รอยตอ โดยมีความกวางเทากับความหนาของพื้นคอนกรีต  
เมื่อการบมคอนกรีตสุดสิ้นลง และกอนเปดการจราจร ใหขูดหรือตัดสวนบนของวัสดุ
แผนกั้นรอยตอออก ใหมีความลึกประมาณ 5 เซนติเมตร  แลวยาดวยวัสดุยารอยตอ
เพ่ือปองกันน้ำซึม 

5.5.2 รอยตอเพื ่อการหดตัว (Contraction Joints) ระหวางรอยตอจะตองมีเหล็กเดือย  
(Dowel  Bars) มีขนาดเสนผานศูนยกลางและระยะหางตามที่แบบกำหนด  สามารถ
ทำไดดังนี้ 
5.5.2.1 ในขณะที่คอนกรีตหมาด ใหทำเครื่องหมายบนคอนกรีตในตำแหนงที่จะตัด

รอยตอ ซึ่งตองอยูเหนือเหล็กเดือยดานที่เคลื่อนตัวได (Free End)  โดยใช
เหล็กแหลมขีดและควรระวังไมใหลึกเกิน 0.20 เซนติเมตร ใชเลื่อยชนิดที่
เคลื่อนยายไดงายตัดลงบนตำแหนงที่ไดทำเครื่องหมายไว การตัดจะตองตัดให
ตรง ใบเลื่อยที่ตัดตองคมและสามารถตัดเม็ดหินในคอนกรีตได ถาใบเลื่อยเปน
ชนิดหลอเลี้ยงดวยน้ำ จะตองฉีดน้ำตลอดเวลาในขณะที่ตัด เมื่อตัดเสร็จแลว
ใหใชเครื่องเปาลมเปาเศษปูนและน้ำออกใหสะอาด ถาเปนใบเลื่อยชนิดที่ไม
ตองใชน้ำหลอเลี้ยง เมื่อตัดเสร็จใหใชเครื่องเปาลมเปาเศษปูนออกใหสะอาด 
รอยตัดจะตองมีขอบคมและหินไมหลุด ขนาดความกวางและความลึกของ



8 
 

 

 

รองรอยตัดใหเปนไปตามที่แบบกำหนด  โดยปกติใหเริ่มทำการตัดในระหวาง 
6-24 ชั่วโมงหลังจากเทคอนกรีตแลวเสร็จ  และตองตัดใหเสร็จกอนที่จะเกิด
การแตกราวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของคอนกรีต  ในกรณีที่เกิด
รอยแตกราวตามขอบของรอยตัด  ใหทำการปดรอยตัดนั ้นแลวตัดใหมใน
บริเวณใกลเคียงกัน  โดยตองอยูเหนือเหล็กเดือยดานที่เคลื่อนตัวได และตอง
อยูภายในเวลาดังกลาวขางตน  ในกรณีรอยตัดมีความลึกไมไดตามตองการ
หรือมีเศษปูนอุดอยูไมสามารถใชลมเปาออกได อนุญาตใหตัดซ้ำอีกครั้งในรอย
เดิม และกอนที ่จะเทคอนกรีตชองจราจรขางเคียง จะตองยารอยตอให
เรียบรอยกอน 

5.5.2.2 วิธีอยางอื่น เชน ใชไมหรือวัสดุอื่นฝง ซึ่งจะตองไดรับความเห็นชอบจากผู
ควบคุมงานกอนจึงจะดำเนินการได และตองทำการอุดรอยตอใหเรียบรอย
กอนที่จะเทคอนกรีตในชองจราจรขางเคียง หรือกอนที่เปดใหรถผานตำแหนง
รอยตอเพ่ือการหดตัว  

5.5.3 รอยตอเนื ่องจากการกอสราง (Construction Joint) เปนรอยตอแบบตอชน (Butt 
Type) หรือเปนแบบรางลิ้น ระหวางรอยตอจะตองมีเหล็กเดือย (Dowel  Bars) มี
ขนาดเสนผานศูนยกลางและระยะหางตามที่แบบกำหนด รอยตอจะทำขึ ้นระหวาง
คอนกรีตเกากับคอนกรีตใหมชนกัน โดยปกติจะทำตรงที่สิ้นสุดการเทคอนกรีตตลอด
ชวงความยาวของแผนคอนกรีตแผนสุดทายในแตละวัน หรือในกรณีมีเหตุจำเปนตอง
หยุดเทคอนกรีตนานเกินกวา 30 นาที ใหทำรอยตอทันที แตหามทำภายในระยะ 3 
เมตร ใกลกับรอยตอเพ่ือการขยายตัวและรอยตอเพ่ือการหดตัว ทัง้นี้ใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูควบคุมงาน 

5.5.4 รอยตอตามยาว (Longitudinal Joint) ระหวางรอยตอจะตองมเีหล็กยึด (Tie Bars)  มี
ขนาดเสนผานศูนยกลางและระยะหางตามที่แบบกำหนด ในการวางเหล็กยึดที่รอยตอ
ตามยาวตองวางไวใหตั้งไดฉากกับแนวรอยตอ หามทาสี ยางแอสฟลต หรือวัสดุอ่ืนใดท่ี
เหล็กยึด ในกรณีท่ีแผนพ้ืนคอนกรีตในชองท่ีติดกันกอสรางไมพรอมกัน ใหใชแบบเหล็ก
แบบรางลิ้นตลอดความยาวของรอยตอ เหล็กยึดอาจงอใหตั้งฉากกับแบบไดเมื่อหลอ
คอนกรีตชองแรกเสร็จแลว หลังจากนั้นใหดัดใหตรงอยางเดิมกอนที่จะทำการหลอแผน
พื้นคอนกรีตในชองที่อยูถัดไป การตัดรอยตอจะตัดหลังจากคอนกรีตแข็งตัวและกอน
เปดการจราจร 

5.6 การแตงผิวคอนกรีต 
5.6.1 หลังจากเทคอนกรีตลงบนชั้นพื้นทาง จะตองเกลี่ยคอนกรีตดวยเครื่อง  ซึ่งเครื่องเกลี่ยคอนกรีต

จะตองปฏิบัติงานได 2 อยางในขณะเดียวกัน คือ เขยาทำใหคอนกรีตยุบตัวแนนและแตงหนา
คอนกรีตใหเรียบดวยเหล็กปาดคอนกรีตตัวหนา (Front Screen) ซึ่งตองตั้งสูงกวาตัวหลัง
เล็กนอย (ประมาณ 0.5 เซนติเมตร) เพื่อใหเหล็กปาดตัวหลังกดใหคอนกรีตยุบตัว จากนั้นทำ
การเขยาคอนกรีตดวยเครื่องเพื่อใหเนื้อคอนกรีตแนนและไมเกิดรูโพรง เครื่องแตงผิวตองมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติ เชน หากผิวของคอนกรีตตองลาดเอียงเพื่อการ
ระบายน้ำ เหล็กปาดคอนกรีตทั้งตัวหนาและตัวหลังตองปรับใหเขากับลักษณะงานได เปนตน 
และตองคอยตรวจควบคุมไมใหคอนกรีตที ่อยู หนาเหล็กปาดมากเกินไป เพราะอาจทำให
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คอนกรีตไหลผานเหล็กปาดทำใหผิวหนาคอนกรีตไมสม่ำเสมอ การตั้งเหล็กปาดไมถูกตอง
อาจจะครูดผิวหนาคอนกรีตเปนรอยได 

5.6.2 การแตงผิวคอนกรีตดวยแรงคน ใชคน 2 คนจับที่ปลายคานไมหรือคานเหล็กคนละขาง และดัน
คานไมหรือคานเหล็กที่ปาดคอนกรีตเคลื่อนตัวไปขางหนาชาๆ โดยพยายามคุมใหมีคอนกรีตอยู
หนาคานไมหรือคานเหล็กปาดหนาไมมากกวา 2 นิ้ว ตลอดความกวางของผิวคอนกรีตที่เท 
น้ำหนักของคานไมหรือคานเหล็กปาดคอนกรีตตองไมนอยกวา 20 กิโลกรัมตอความยาวของ
คานหนึ่งเมตร และตองมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถรับแรงกดจากคนงานทั้ง 2 คนได  การดัน
ปาดใหเคลื่อนไปขางหนาพรอมๆ กัน และใหหมั่นยกคานกระแทกคอนกรีตไปดวยเพื ่อให
คอนกรีตยุบตัวและแนนมากขึ้น 

5.6.3 การปรับแตงระดับผิวคอนกรีต หลังจากแตงผิวคอนกรีตดวยเครื่องจักรหรือแรงคนแลว อาจมี
คอนกรีตบางสวนลอดผานคานไมหรือคานเหล็กปาดคอนกรีตมาได ซึ่งจะทำใหเกิดคลื่นบน
ผิวหนาคอนกรีต ตองทำการปรับแตงระดับผิวคอนกรีตอีกครั้งโดยใชเกรียงเหล็ก (Scraping 
Straight Edge) ที่ยาวประมาณ 3.00 เมตร ใบเกรียงตองแข็งและคมพอที่จะตัดคอนกรีตสวนที่
สูงกวาออกได ทำไดโดยใหคนยืนอยูขอบขางแนวถนน แลวใชเกรียงเหล็กปาดหรือดันตัด
คอนกรีตสวนท่ีเกินออกในแนวท่ีขนานกับศนูยกลางถนน และขยับเกรียงไปขางหนาคร้ังละครึ่ง
ความยาวของเกรียง 

5.6.4 การแตงผิวคอนกรีตชั้นสุดทาย เปนการแตงผิวหนาคอนกรีตใหหยาบเพื่อใหมีแรงเสียดทาน
ระหวางพื้นคอนกรีตกับยางลอรถ  ใหทำภายหลังจากแตงผิวและปรับแตงระดับผิวคอนกรีต
เรียบรอยแลว โดยลากไมกวาดแปรงลวดจากขอบดานหนึ่งไปยังขอบอีกดานหนึ่งอยางสม่ำเสมอ     
รองทีเ่กิดจะตองลึกไมเกิน 2 มม. 

5.7 การบมคอนกรีต เมื่อแตงผิวคอนกรีตเสร็จแลว ในระหวางผิวคอนกรีตเริ่มแข็งตัว จะตองดำเนินการบม
คอนกรีตดวยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี ้

5.7.1  ใชกระสอบปาน 2 ชั ้นวางทับเหลื ่อมกันไมนอยกวา 15 เซนติเมตร แลวรดน้ำให
กระสอบปานชุมอยูตลอดเวลาไมนอยกวา 7 วัน 

5.7.2 ใชน้ำสะอาดบม โดยกอขอบใหมีน้ำขังอยู เหนือผิวหนาคอนกรีตสูงไมนอยกวา  5  
เซนติเมตร ตลอดเวลาตอเนื่องกันไมนอยกวา 7 วัน 

5.7.3  ใชทรายสะอาดคลุมใหทั่วผิวหนาคอนกรีตหนาไมนอยกวา 5 เซนติเมตร แลวใชน้ำ
สะอาดราดทรายใหชุมอมน้ำอยูตลอดเวลาตอเนื่องกันไมนอยกวา 7 วัน 

5.7.4 ใชน้ำยาบมคอนกรีต ซึ่งตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมอก.841 : 
สารเหลวบมคอนกรีต พนทับผิวคอนกรีตโดยมีอัตราการพนตามคำแนะนำของผูผลิต 
ถาไม ระบุไว ให ใช ประมาณ 4.8 ตารางเมตรตอลิตร หรือ 200 ตารางฟุตตอยู
เอสแกลลอน ถาสวนไหนพนบางกวาปกติใหพนทับอีกชั้นภายในเวลา 30 นาที  ภายใน 
3 ชั่วโมงหลังจากการพนเสร็จถาเกิดมีฝนตกหนัก หรือภายในเวลา 10 วันหากผิวหนา
ของน้ำยาบมคอนกรีตถูกทำลายลงเนื่องจากเหตุใดก็ตาม ผูรับจางจะตองทำการฉีดพน
น้ำยาบมคอนกรีตทับช้ำใหมในบริเวณที่ถูกทำลายไปนั้น 

5.7.5  การถอดแบบหลอ ใหถอดไดภายหลังจากเทคอนกรีตแลวอยางนอย 24 ชั่วโมง ผูรับ
จางจะตองทำการบมคอนกรีตบริเวณขางแผนที่ถอดแบบออกไปแลว และตองทำ
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ไหลถนนชั่วคราวขึ้นเพื ่อปองกันวัสดุหรือทรายที่รองอยูใตพื้นคอนกรีตหลุดออกมา
ระหวางที่บมคอนกรีต  หามคนหรือยวดยานใชถนนเวนแตจำเปน 

5.8 การปองกันความเสียหายของผิวคอนกรีต 

5.8.1 ตองจัดหาแผงกั้นการจราจร ปายเครื่องหมายการจราจร เพื่อปองกันไมใหยวดยานวิ่ง
ขึ้นมาบนถนนคอนกรีตที่สรางเสร็จใหม  

5.8.2 ไมเปดการจราจรจนกวาจะไดทำการถมไหลถนนและบดอัดจนแนนตามท่ีแบบกำหนด
และกำลังของคอนกรีตมีกำลังอัดไดตามขอกำหนด หรืออยูในดุลยพินิจของผูควบคุม
งาน 

5.9 การยารอยตอ 
5.9.1 การยารอยตอทุกชนิด ตองทำหลังจากการบมคอนกรีตสุดสิ ้นลง และกอนเปด

การจราจร 
5.9.2 กอนทำการยารอยตอ ตองตกแตงรอยตอใหเรียบรอยถูกตองตามแบบ ทำความสะอาด

ชองวางของรอยตอจนสะอาด ปราศจากฝุน เศษปูนซีเมนตหรือคอนกรีต และปลอยทิ้ง
ไวจนแหง แลวแจงใหผูควบคุมงานตรวจสอบกอนจึงจะดำเนินการยารอยตอได 

5.9.3 วัสดุที่ยารอยตอตองไมมากจนไหลเยิ้มขึ้นมาบนถนนคอนกรีต หรือนอยเกินไปจนไม
สามารถปองกันน้ำซึมได 

 
6. การพิจารณาตรวจสอบ 

คอนกรีตที่หลอแลวจะยอมรับไดตอเมื่อ ผลการทดสอบกำลังอัดตาม มทช. (ท) 105.1: มาตรฐานการ
ทดสอบความตานแรงอัดแทงตัวอยางคอนกรีต เปนไปตามขอกำหนดตอไปนี้  

6.1 กำลังอัดประลัยของแทงตัวอยางคอนกรีตที่อายุ 28 วัน ตองไมต่ำกวา 325 กิโลกรัมตอตาราง
เซนติเมตร หรือตามที่แบบกำหนด ถาแทงตัวอยางคอนกรีตใดมีกำลังอัดต่ำกวาที่กำหนด   
กำลังอัดเฉลี่ยทั้ง 3 ของตัวอยางตองสูงกวาที่กำหนดไมนอยกวารอยละ 5 และผลตางของกำลัง
อัดที่มีกำลังต่ำสุดกับคาที่กำหนดตองไมเกินรอยละ 10 

6.2 การพิจารณากำลังอัดประลัยเพื่อการตรวจรับงานคอนกรีตกอนอายุคอนกรีตครบ 28 วัน  ให
ตรวจรับไดแตตองมีผลการทดสอบกำลังอัดประลัยของแทงตัวอยางคอนกรีตท่ีเก็บจากการเทผิว
คอนกรีตจริงในหนางาน ซึ่งตองมีคากำลังอัดประลัยไมต่ำกวา 325 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร 
หรือตามที่แบบกำหนด ท้ังนี้อายุของคอนกรีตตองไมนอยกวา 7 วัน 

6.3 หากปรากฎวาคากำลังอัดประลัยของแทงตัวอยางคอนกรีตดังกลาวต่ำกวา 325 กิโลกรัมตอ
ตารางเซนติเมตร หรือตามที่แบบกำหนด ผูรับจางมีสิทธิ์ที่จะขอใหทำการตรวจสอบคาความตาน
แรงอัดของคอนกรีตในชวงงานนั้นๆ เพ่ิมเติม โดยการเจาะเก็บตัวอยางขนาดเสนผานศูนยกลางไม
นอยกวา 10 เซนติเมตร และมีอัตราสวนระหวางความสูงและเสนผานศูนยกลางประมาณ 2:1 มา
ทดสอบในหองปฏิบัติการตาม มทช. (ท) 105.1 : มาตรฐานการทดสอบความตานแรงอัดของแทง
คอนกรีต  การเจาะเก็บตัวอยางทดสอบจะตองดำเนินการภายใน 60 วัน นับจากวันที่เทคอนกรีต
ชวงนั้นๆ โดยผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการดำเนินการทั้งสิ้น  สำหรับตำแหนงท่ี
เจาะและจำนวนตัวอยางท่ีตองการ  ผูควบคุมงานจะเปนผูกำหนด 
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6.4 การทดสอบหาคากำลังอัดของตัวอยางคอนกรีต ผูรับจางจะตองสงใหหนวยงานของกรมทาง
หลวงชนบทหรือที่ที่ผูแทนผูวาจางสามารถรวมทำการทดสอบไดเปนผูทดสอบ คาใชจายในการ
นี้ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบเองทั้งสิ้น 

 
 




