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1. การดาํเนินงาน 
 
1.1 สถานที่ก่อสร้าง อาคารหรือสิ่งก่อสร้างท่ีจะทําการก่อสร้างในบริเวณสถาบนัฯ ผู้ รับจ้างจะต้องไปดสูถานท่ี 

เพ่ือรับทราบสภาพของสถานท่ีและตําแหน่งท่ีจะก่อสร้าง ซึง่จํากําหนดและชีใ้ห้ผู้ รับจ้างทราบในวนัดสูถานท่ี 
1.2 โรงงานก่อสร้าง ผู้ รับจ้างจะปลกูโรงงานชัว่คราวและโรงเก็บวสัดไุด้ ณ บริเวณท่ีสถาบนัฯ กําหนดให้ เม่ือผู้

รับจ้างทําการก่อสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องรือ้ถอนโรงงานและเก็บวสัดตุ่าง ๆ ออกไป
นอกสถาบนัและปรับบริเวณให้อยูใ่นสภาพเรียบร้อย จนเป็นท่ีน่าพอใจของคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน
สง่งานงวดสดุท้าย 

1.3 ฝีมือและแรงงาน ผู้ รับจ้างจะต้องใช้ช่างฝีมือดีมาทําการก่อสร้างให้ถกูต้องเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ
การก่อสร้าง และได้มาตรฐานการก่อสร้างตามหลกัวิชาช่างท่ีดี งานบางประเภทท่ีจําเป็นต้องใช้ผู้ ชํานาญใน
การตดิตัง้โดยเฉพาะ ให้ผู้ รับจ้างจดัหาช่างแตล่ะสาขามาดําเนินการ 

1.4 คุณภาพของวัสดุ วสัดกุ่อสร้างทกุชนิดท่ีนํามาใช้ก่อสร้างต้องมีคณุภาพดีถกูต้องตามรูปแบบรายการ เป็น
ของใหม่ไม่ชํารุดเสียหาย หรือเส่ือมคณุภาพห้ามนํามาใช้ในการก่อสร้างเป็นอนัขาดและผู้ รับจ้างจะต้องนํา
วสัดดุงักลา่วออกไปนอกบริเวณสถาบนัให้หมด 

1.5 ปัญหาในการดาํเนินงาน 
1.5.1 กรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการก่อสร้าง หรืออุปสรรคในการดําเนินงานให้ผู้ รับจ้างสอบถาม

คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ว่าจ้าง เพ่ือพิจารณาก่อน เม่ือคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้
วา่จ้างสัง่แก้ไขประการใด ให้ผู้ รับจ้างปฏิบตัติามทนัที 

1.5.2 ถ้าคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้วา่จ้างตรวจพบวา่ผู้ รับจ้างทําการก่อสร้างไม่ถกูต้องตามแบบ
รูปรายการได้ทันที คณะกรรมการตรวจการจ้างหรอืผู้ ว่าจ้างมีสิทธิสัง่ให้ผู้ รับจ้างทําการแก้ไขให้   
ถกูต้องตามแบบรูปรายการได้ทนัที โดยท่ีผู้ รับจ้างจะเรียกร้องคา่เสียหายหรือขอตอ่สญัญามิได้ ไม่
วา่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

1.5.3 หากปรากฏวา่แบบรูปรายการขาดรายละเอียดท่ีจําเป็นต้องใช้ในการก่อสร้าง  คณะกรรมการตรวจ
การจ้างหรือผู้ว่าจ้างมีสิทธิให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้วแต่ลกัษณะของงาน เพ่ือช่วยให้แบบรูป
รายการชดัเจน และผู้ รับจ้างต้องทําได้โดยไม่คดิเงินหรือเวลาเพิ่มเตมิแตอ่ยา่งใด 

1.5.4 ในกรณีแบบรูปกบัรายการ แบบรูปกับแบบรูป รายการกบัรายการไม่ตรงกัน ให้ผู้ รับจ้างสอบถาม
คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้วา่จ้างเพ่ือพิจารณาก่อน เม่ือได้รับคําสัง่ให้ดําเนินการประการใด 
ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัติาม โดยไม่มีเง่ือนไข 

1.6 การวางผัง ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการวางผงัอาคาร โดยทําให้ถกูต้องตามแบบรูปรายการทกุประการ 
เม่ือคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจว่าถูกต้องแล้ว จึงจะดําเนินการก่อสร้างได้ การวดัระยะต่าง ๆ ทุก
ประการ เม่ือคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจวา่ถกูต้องแล้ว จงึจะดําเนินการก่อสร้างได้ การวดัระยะตา่ง ๆ 
ในผงัให้ถือตวัเลขท่ีแสดงในแบบรูป และหรือระยะศนูย์กลางเสาแตล่ะต้นเป็นเกณฑ์ 
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บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

1.7 ระดับอาคาร การกําหนดระดบั  0.00 ม. ของอาคาร จะกําหนดให้ในวนัดสูถานท่ี โดยให้พิจารณาตาม
หลกัเกณฑ์ตอ่ไปนี ้

1.7.1 ในกรณีท่ีบริเวณก่อสร้างมีระดบัต่ํากว่าถนนซึ่งนํา้ท่วมไม่ถึง ให้กําหนดระดบั  0.00 ม. ของ
อาคารสงูกว่าถนนนัน้ 30 ซม. โดยวดัจากส่วนท่ีสงูท่ีสดุของถนนเส้นนัน้ ซึ่งสถาบนัฯ จะเป็นผู้
กําหนดให้ 

1.7.2 ในกรณีท่ีบริเวณก่อสร้างอาคาร มีระดบัสงูกว่าถนนเกินกว่า 30 ซม. และเป็นถนนท่ีนํา้ท่วมไม่ถึง 
ให้สถาบนัฯ เป็นผู้ กําหนดให้อาคาร มีระดบัสงูกวา่ถนนไม่เกิน 30 ซม. ให้ปฏิบตัติามข้อ 1.7.1 

1.7.3 ในกรณีท่ีจะใช้อาคารข้างเคียง เป็นจดุอ้างอิง ในการทําระดบั  0.00 ม. ของอาคาร ให้สถาบนัฯ 
เป็นผู้ กําหนดโดยยดึหลกัเกณฑ์ตามข้อ 1.7.1 และ 1.7.2 

1.7.4 การถมดนิหรือปรับระดบัดนิ โดยรอบอาคาร ต้องถมหรือปรับให้ถึงระดบั  0.00 ม. ตามท่ีกําหนด
ไว้ในแบบรูป โดยถือระยะห่างตัง้ฉากจากศนูย์กลางเสาและรอบบ่อเกรอะ บ่อซึม บ่อนํา้ทิง้ เป็น
ระยะ 3.00 ม. หรือตามท่ีแสดงในแบบรูป จากนัน้ให้ทําความเอียงลาด 1:1 สว่นท่ีเอียงลาดให้ใช้
ดินเหนียวถมกันดินพงั ในกรณีท่ีท้องถ่ินนัน้ไม่มีดินเหนียว อนุญาตให้ใช้ดินลกูรังอดัแน่นแทนได้ 
สําหรับบ้านพกัทัง้หมด ให้ปรับระดบัดินเหมือนข้างต้นทุกประการ แต่ระยะถมดินโดยรอบให้ใช้
ระยะตามแบบเป็นเกณฑ์ และการถมดนิให้นําดนินอกบริเวณสถาบนัฯ มาถม 
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บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั             

1. การดาํเนินงาน 
1.1 ผู้ รับจ้าง จะต้องไปดสูถานท่ีในวนัท่ีกําหนด เพ่ือรับทราบตําแหน่งและรายละเอียดบางประการท่ี    จะ

ก่อสร้าง 
1.2 จดัหาวสัด ุและอปุกรณ์ เพ่ือทําการก่อสร้างตามรายการ 
1.3  ให้ผู้ รับจ้างขนย้ายเศษวสัด ุวชัพืช และสิ่งไม่พึงประสงค์อ่ืนไดในบริเวณท่ีจะก่อให้เกิดความไม่สะดวกใน

การก่อสร้าง และนําไปทิง้ภายนอกบริเวณท่ีก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรือ้ถอนและโยกย้ายเป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้าง
จะต้องรับผิดชอบทัง้สิน้ 

1.4 ผู้ รับจ้างจะต้องปักผังและตรวจสอบการปักผังให้ถูกต้อง และจะต้องให้ผู้ ออกแบบอนุมัติการปักผังว่า
ถกูต้องเป็นอนัดีแล้ว จึงเร่ิมงานขัน้ตอนต่อไปได้ ทัง้นี ้ผู้ รับจ้างจะต้องไม่ทําการไดๆในงานปักผงัอนัจะทําให้ส่วนต่างๆของ
อาคารและพืน้ท่ีผิวกนัซมึของพืน้เสียหาย 

1.5 ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบงานระบบระบายนํา้ สําหรับต้นไม้ ไม้พุ่ม และสนามหญ้าทัง้หมด ให้สามารถ
ระบายนํา้ไดดี โดยไม่มีผลเสียหายเกิดขึน้กบัต้นไม้ ไม้พุ่ม และต้นหญ้า หากจดุระบายนํา้ใดท่ีอาจทําให้ ดินอดุตนัได้ ผู้ รับ
จ้างจะต้องหาวิธีป้องกนั โดยใช้แผ่น Geo-composite หรือผ้าห่มดิน (Palm Fiber) และอาจต้องเดินท่อระบายนํา้เพิ่มเติม 
ตามคําสัง่ของผู้ควบคมุงาน 

1.6 ระดบัพืน้ตา่งๆ ให้ถือระดบัท่ีแสดงไว้ในผงัตามท่ีปรากฏในแบบเป็นมาตรฐาน ในกรณีท่ีแบบไม่ชดัเจนหรือมี
ข้อขดัแย้งง ภูมิสถาปนิกจะเป็นผู้ ชีแ้จง ผู้ รับจ้างจะต้องควบคมุการปักผงัและการถ่ายระดบัให้ถกูต้องและเป็นไปตามตาม
แบบและรายการโดยเคร่งครัด บริเวณใดท่ีมิได้แจ้งความลาดชนั ให้ถือวา่มีความลาดอยา่งน้อย 0.5% เพ่ือให้นํา้ไหลได้ 

1.7 วสัด ุและอปุกรณ์ท่ีจะนํามาติดตัง้เป็นของใหม่ทัง้หมด ไม่ชํารุดเสียหาย ผู้ รับจ้างจะต้องให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างตรวจสอบก่อน เม่ือได้รับอนญุาตแล้วจงึนําไปติดตัง้ได้ 

1.8 กรณีมีปัญหาเก่ียวกับแบบรูปรายการ หรือมีอุปสรรคในการดําเนินงาน ผู้ รับจ้างจะต้องสอบถาม
คณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร เม่ือคณะกรรมการตรวจการจ้างแก้ไขประการใด ผู้ รับจ้างจะต้อง
ดําเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนสง่งาน โดยไมคิ่ดคา่ใช้จ่ายและเวลาเพิ่มเติมประการใด ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัตามทนัที 

1.9 ในการดําเนินงาน หากเกิดการเสียหายใดๆ นอกเหนือจากรายการท่ีผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําตาม      รายการ 
ผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนสง่งาน โดยไมคิ่ดคา่ใช้จ่ายและเวลาเพิ่มแตป่ระการใด 

1.10 ในกรณีท่ีต้องรือ้ถอนวัสดุอุปกรณ์ ทัง้หมดต้องมอบให้สถาบันฯ โดยจะต้องนําไปเก็บไว้ท่ีท่ี สถาบันฯ 
กําหนด 

1.11 การตัดต้นไม้เดิม ให้ผู้ รับจ้างดําเนินการตามหลักการ “รักษาต้นไม้เดิมให้มากท่ีสุด” โดยเสนอวิธีการ
ก่อสร้างเพ่ือหลบหลีกต้นไม้เดิม หรือทําการล้อมย้ายต้นไม้แทนการตดัและปลกูทดแทน ต่อคณะกรรมการและผู้ออกแบบ 
หากมีความจําเป็นต้องดําเนินการตดัต้นไม้ ให้ผู้ รับจ้างแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร เสนอวิธีการ ระบตํุาแหน่งต้นท่ีจะตดั ชนิด 
และจํานวนท่ีแน่นอน รวมถึงเสนอชนิดต้นไม้ใหม่ท่ีจะปลกูทดแทนพร้อมสอบถามถึงตําแหน่งใหม่ท่ีจะให้ปลกูทดแทน ต่อ
คณะกรรมการตรวจการจ้างอีกครัง้เพ่ือขอการอนมุติัก่อนดําเนินการ เม่ือได้รับอนมุติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้วจึงสามารถ
ดําเนินการตดัได้ โดยผู้ รับจ้างต้องดําเนินการภายใต้หลกัความปลอดภยัต่อทัง้ผู้ ทําการตดัต้นไม้ ผู้ ท่ีอยู่ใกล้เคียง อาคารและ
สาธารณูปโภคใกล้เคียง กรณีการจดัการต้นไม้เดิมในพืน้ท่ีก่อสร้างกระทบต่องบประมาณเดิมท่ีเสนอไว้ ผู้ รับจ้างต้องเสนอ
คณะกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือขออนมุติังบประมาณเพิ่มเติม 
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1.12 อปุกรณ์ต่างๆ ท่ีนํามาติดตัง้ ผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินการติดตัง้และตรวจสอบจนใช้การได้ดี มีประสิทธิภาพ
และประสทิธิผล 

1.13 ในระหว่างปฏิบัติงาน ถ้าผู้ รับจ้างจําเป็นต้องใช้นํา้ประปาหรือกระแสไฟฟ้าของสถาบันฯ จะต้องได้รับ
อนญุาตจากสถาบนัฯ ก่อน และจะต้องชําระคา่ใช้จ่ายสว่นนีแ้ก่สถาบนั 

1.14 วัสดุอุปกรณ์ท่ีระบุไ ว้ในรายการ  ให้ใช้ เฉพาะท่ีได้ รับอนุญาตเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์         
อุตสาหกรรม หากวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ท่ีระบุในรายการ และรายการประกอบแบบยังไม่ได้รับเคร่ืองหมายมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ให้ใช้ตามรายการท่ีระบ ุหรือสอบถามคณะกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือหาข้อยติุ 

1.15 ช่างฝีมือ ผู้ รับจ้างจะต้องใช้ช่างฝีมือท่ีดีมีประสบการณ์มาดําเนินการปรับปรุงซอ่มแซมในงานแขนงต่างๆ ให้
เรียบร้อย 

1.16 ระหว่างดําเนินงาน ผู้ รับจ้างต้องควบคุมมิให้มีการเทเศษขยะ นํา้ปูน กองเศษวัสดุทับบริเวณโคนต้นไม้
ใกล้เคียง หากต้นไม้เกิดอาการเห่ียวเฉาหรือตายอนัเน่ืองมาจากการก่อสร้าง ผู้ รับจ้างต้องเร่งดําเนินการฟืน้ฟสูภาพ หรือปลกู
ทดแทนด้วยต้นไม้ชนิดเดียวกนัในบริเวณเดียวกนัเร็วท่ีสดุ 

1.17 งานทําความสะอาดและการเตรียมการสง่มอบงาน 
 1.17.1 ผู้ รับจ้างจะต้องทําการขนย้ายสิ่งของ หรือเศษวสัดอุอกไปจากบริเวณงานท่ีทํา ปิดรอยต่อพืน้ผิวงาน

ใหม่กบัพืน้ผิวเดิมให้เรียบเสมอกนั กลบหลมุต่างๆ เติมดินกลบัในส่วนของกระบะปลกูต้นไม้ท่ียงัไม่ทําการปลกูต้นไม้ให้เหลือ
ความลกึไมเ่กิน 40 ซม. ให้หมดสิน้ก่อนวนัสง่มอบงาน  

 1.17.2 ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างได้ทําการปลกูสร้างอาคารชัว่คราวรอบจดุก่อสร้างไว้ในบริเวณท่ีก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง
จะต้องทําการรือ้ถอนออก และปรับแตง่บริเวณให้เรียบร้อยตามท่ีกําหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 

ถ้างานช่างท่ีดําเนินการมีการสัง่แก้ไขหลายครัง้ไม่ดีขึน้ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิสัง่ให้ผู้ รับจ้าง
เปล่ียนช่างชดุใหมม่าดําเนินการแทน จนกวา่งานก่อสร้างจะเสร็จเรียบร้อย 
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2. รายการก่อสร้าง 
2.1 รายการพืน้ 

1) โครงสร้างพืน้ เป็นพืน้คอนกรีต รายละเอียดตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง 
2) วสัดผิุวพืน้ชนิดตา่งๆ 
 พ-1 พืน้ผิว คสล.ขดัหยาบ  

   พ-2 พืน้ผิว คสล.ขดัเรียบ  
   พ-3 พืน้ผิว คสล.ปาดเรียบผสมนํา้ยากนัซมึ  
   พ-4 พืน้คอนกรีตบลอ็กปพืูน้รูปคดกริชขนาด 22.5x11.25x6 ซม. ปสีูส้มอิฐสลบัสีเทา บนพืน้

คอนกรีตหลอ่ในท่ีรองด้วยทราบหยาบ รายละเอียดตามงาน “บลอ็กปพืูน้ บลอ็กหญ้าและขอบ
คนัหิน” 

   พ-5 พืน้บลอ็กหญ้า (Turf block/Grass block) ขนาด 40x25x8 ซม. โทนสีเทา รองด้วยทราบบดอดั 
รายละเอียดตามงาน “บลอ็กปพืูน้ บลอ็กหญ้าและขอบคนัหิน” 

   พ-6 พืน้ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย โทนสีถ่าน 
   พ-7    พืน้ปอูิฐดินเผาแบบอิฐโบราณ ขนาด 10x20 ซม. ขนาด 10x30 ซม. และขนาด 15x30 ซม.  
    ความหนาไมน้่อยกวา่ 5 ซม. กรณีปัน้มือหรืออดัมือ และความหนาไมน้่อยกวา่ 4 ซม. กรณีอดั

เคร่ือง รูปทรงสมบรูณ์แข็งแรงตามลกัษณะผลิตภณัฑ์ ไมห่กัหรือบิ่น ไมมี่คราบตะไคร่หรือเศษ
แปลกปลอมในเนือ้อิฐ  ของ บ.อิฐแดง2009 หรือ บ.ดาวคู่ อิฐอา่งทอง หรือ บ.สาลีรุ่งเรือง 

 
 2.2 รายการผนัง 
  1) ชนิดของผนงั 
    ผ-1 ผนงัก่ออิฐมอญคร่ึงแผน่ ผิวผนงัฉาบปนูเรียบทาสีอะคริลกิ 100% สําหรับทาภายนอกชนิดกึง่

เงา โทนสีครีม 
   ผ-2  ผนงัก่ออิฐมอญคร่ึงแผน่ ผิวผนงัฉาบปนูเรียบทาสีอะคริลกิ 100% สําหรับทาภายในชนิดกึง่เงา 

โทนสีครีม 
   ผ-3   ผนงัก่ออิฐมอญเตม็แผน่ ผิวผนงัฉาบปนูเรียบทาสีอะคริลกิ 100% สําหรับทาภายนอกชนิดกึง่

เงา โทนสีเทา 
   ผ-4  ผนงัก่ออิฐมอญเตม็แผน่ ผิวผนงัฉาบปนูเรียบทาสีอะคริลิก 100% สําหรับทาภายในชนิดกึง่เงา 

โทนสีครีม 
   ผ-5  ผนงัก่ออิฐมอญคร่ึงแผน่ ทําผิวทรายล้าง ความหนาไมน้่อยกวา่ 1” โทนสีตามระบใุนแบบ (หาก

ไมกํ่าหนดใช้โทนสีธรรมชาติ) 
  2) เสาเอน็ (ถ้ามี) 
   ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน ให้ปฏิบติัดงัรายละเอียด ตอ่ไปนี ้
   เสาเอน็ท่ีมมุผนงัทกุมมุ หรือผนงัท่ีหยดุลอยๆ โดยไมติ่ดตัง้กบัโครงสร้าง ค.ส.ล หรือตรงผนงัติดกบัวง
กบประต-ูหน้าตา่ง หรือบริเวณตอ่ของผนงัตา่งชนิดกนัจะต้อมีเสาเอน็ ขนาดของเสาจะต้องไม่เลก็กวา่ 10 ซ.ม มีความกว้าง
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เทา่กบัผนงัเสาเอน็ต้องเสริมด้วยเหลก็ 2-RB9 ม.ม และมีปลอกเหลก็ RB-6 ม.ม ระยะหา่งๆ ทกุ 0.20 ม. เหลก็เสริมเสาเอน็
จะต้องฝังลกึลงในพืน้ และคานด้านบน โดยโผลเ่หลก็เตรียมไว้ ผนงัอิฐท่ีกว้างเกินกวา่ 3.00  ม. ต้องมีเสาเอ็นแบง่คร่ึงช่วง 
และสงูตลอดความสงูของกําแพง 
  3) คานทบัหลงั (ถ้ามี) 
   ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน ให้ปฏิบติัดงัรายละเอียด ตอ่ไปนี ้
   ผนงัก่ออิฐท่ีสงูไมถ่งึท้องคาน หรือพืน้ ค.ส.ล หรือก่อชนวงกบหน้าตา่ง หรือช่องประต-ูหน้าตา่ง ท่ีก่อ
ผนงัอิฐด้านบน และต้องมีคานทบัหลงั ขนาดของคานทบัหลงัต้องไมเ่ลก็กวา่เสาเอน็ และเหลก็เสริมตามท่ีระบไุว้ ถ้าผนงัอิฐ
สงูจะต้องมีคานทบัหลงัจากระยะไมเ่กิน 2.00 ม. เหลก็เสริมคานทบัหลงันีต้้องตอ่เข้าโครงสร้าง ค.ส.ล หรือเสาเอน็ ค.ส.ล 
 
 2.3 รายการหลังคา 
  ขอบเขตของงาน และข้อกาํหนดทั่วไป 
  หลงัคาทัว่ไป ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัตามรายละเอียดดงันี ้
  2.3.1 หลงัคาจะต้องติดตัง้ให้ถกูหลกัการติดตัง้ตามมาตรฐานสากล หรือตามมาตรฐานผู้ผลติ พืน้หลงัคามี
ความเอียงลาดลงสูร่างระบายนํา้ตามท่ีกําหนด ทัง้นีใ้ห้การระบายนํา้เป็นไปอยา่งสะดวกรวดเร็ว มิให้นํา้ขงัอยูบ่นหลงัคา 
และรางระบายนํา้ได้ การระบายนํา้ให้เป็นไปตามรายการก่อสร้างงานประปา งานระบายนํา้ทิง้ และนํา้โสโครกตามแบบ
สขุาภิบาล 
  2.3.2 ผู้ รับจ้างจะต้องรับประกนัคณุภาพของหลงัคาในระยะเวลา 2 ปี หากเกิดรอยร้าวแตกหรือร่ัวไหลเกิดขึน้
ภายในระยะเวลา 2 ปี ภายหลงัการสง่มอบงานแล้วผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําใหม่ หรือซอ่มแซมให้อยูใ่นสภาพดีโดยไมคิ่ดมลูคา่
ใด ๆ ทัง้สิน้ 
  2.3.3 งานสว่นครอบหลงัคาท่ีเป็นปนูปัน้, ปีกนกหรือ Flashing หากมิได้แสดงในแบบแตเ่ป็นงานในสว่นท่ีจะ
ทําให้ไมเ่กิดการร่ัวซมึและเป็นผลดีแก่อาคารผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและดําเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
  หลังคาแผ่นเหลก็ลอนเคลือบสี METAL SHEET 
  1) วสัด ุและอปุกรณ์ 
   หลงัคาเหลก็รีดลอน (Metal Sheet) โทนสีตามแบบระบ ุ แผน่เหลก็มีคา่ Yield strength ไมน้่อยกวา่ 
300 mpa เคลือบผิวด้วยโลหะผสม อลมิูเนียมกบัสงักะสี ไมน้่อยกวา่ 150 กรัม/ ตรม. (2 ด้าน) เคลือบสี Polyester 2 ด้าน 
ความหนารวมหลงัคาเหลก็รวมชัน้เคลือบสี ต้องไมต่ํ่ากวา่ 0.50 มม. ติดตัง้ด้วยระบบ Bolt  
   แผน่หลงัคาบริเวณสนัหลงัคาต้องมีการพบัแผน่กนันํา้ย้อน โดยดําเนินการตามคําแนะนําของผู้ผลติ 
Flashing Metal Sheet ให้ใช้ผลิตภณัฑ์เดียวกบัผู้ผลิตหลงัคาเหลก็รีดลอน รูปแบบมาตรฐาน เว้นแตกํ่าหนดไว้ในแบบ ปลาย
แผน่ flashing ท่ีชนลอนหลงัคาต้องทําการตดัด้วยเคร่ืองมือเฉพาะหรือใช้วสัดปิุดตามรูปลอนหลงัคาพอดี รอยตอ่ระหวา่ง
แผน่ flashing กบัหลงัคาหรือ flashing ด้วยกนัเอง ให้ยาแนวด้วย Silicone ตลอดแนว การยดึด้วยโบลต์ให้ใช้โบลต์และ
ผลติภณัฑ์ติดตัง้ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
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  การดาํเนินการ 
  ติดตัง้แปเหลก็โดยใช้แปเหลก็ชนิด และขนาดตามท่ีกําหนดในแบบ และระยะหา่งของแปให้ติดตัง้ตามท่ี
กําหนดในแบบ โดยมีการยดึกบัจนัทนัหลงัคาอยา่งมัน่คงแข็งแรงตามท่ีกําหนดในแบบและจะต้องจดัปรับระดบัรวมทัง้แนว
ของแปให้ตรงสม่ําเสมอเทา่กนัตลอด การติดตัง้การตอ่เช่ือมจะต้องใช้ช่างท่ีมีฝีมือมีความชํานาญและเป็นไปตามหลกัวิชา
ช่างท่ีดีทัง้นีแ้ปเหลก็จะต้องได้รับการดําเนินการป้องกนัสนิมตามกรรมวิธีท่ีสถาปนิกกําหนดให้ สําหรับการมงุวสัดตุัง้แตก่าร
เตรียมการวิธีการมงุระยะการซ้อนแผน่และติดตัง้ครอบมงุรวมทัง้การติดตัง้อปุกรณ์ยดึประกอบต่างๆ ให้ดําเนินการตาม
คําแนะนําและกรรมวิธีของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด เม่ือดําเนินการมงุกระเบือ้งหลงัคาเสร็จแล้วแนวลอนกระเบือ้งรวมทัง้ชาย
กระเบือ้งจะต้องให้แนวตรงเรียบร้อยโดยจะต้องตรวจตราความเรียบร้อยของหลงัคาไมใ่ห้มีรอยแตกร้าว  หรือเสียหาย  หากมี
การชํารุดเสียหาย ซึง่มีผลทําให้เกิดปัญหาในการใช้งานจะต้องเปล่ียนใหมแ่ก้ไขจนถกูต้องตามกรรมวิธีของผู้ผลิต และต้อง
ทําความสะอาดปราศจากฝุ่ นผงเศษวสัดตุา่งๆ บนหลงัคา และทอ่รางระบายนํา้ ทัง้นีจ้ะต้องทําการทดสอบการร่ัวซมึของ
หลงัคาก่อนสง่มอบงาน 
 
  หลังคากระเบือ้งดนิเผาเคลือบ 
  1) วสัด ุและอปุกรณ์ 
   หลงัคากระเบือ้งดินเผาเคลือบ ชนิดปลายแหลม ขนาด 12.5x18x1 ซม. และกระเบือ้งชาย ขนาด
12.5x21x1 ซม. ความขนาดของกระเบือ้งอนโุลมให้เลก็กวา่หรือมากกวา่ขนาดท่ีระบไุด้ไมเ่กิน 4 ซม. โทนสีธรรมชาติ (สีอิฐ) 
วสัดมีุสภาพสมบรูณ์ ไมบ่ิ่น มีรอบร้าวหรือแตก ไมมี่คราบตะไคร่ มีสีและนํา้ยาเคลือบเสมอกนัทัง้ผืนเม่ือมงุเรียบร้อยแล้ว  
   การติดตัง้ให้ติดตัง้ตามมาตรฐานผลติภณัฑ์ บนแปเหลก็ชบุสงักะสี หรือแปเหลก็ทาสีกนัสนิมทัง้ภายใน
และภายนอก ทกุระยะ 13 ซม. หรือตามท่ีระบใุนมาตรฐานผลิตภณัฑ์หากมีการเปล่ียนขนาดกระเบือ้ง ปิดครอบด้วยครอบ
สนัปนูปัน้ คสล.ทางสีอะคริลิกชนิดทาภายนอก ตามแบบ ติดตัง้อปุกรณ์ตา่งๆ ตามแบบและมาตรฐานการติดตัง้ผลติภณัฑ์ 
 
  การดาํเนินการ 
  ติดตัง้แปเหลก็โดยใช้แปเหลก็ชนิด และขนาดตามท่ีกําหนดในแบบ และระยะหา่งของแปให้ติดตัง้ตามท่ี
กําหนดในแบบ โดยมีการยดึกบัจนัทนัหลงัคาอยา่งมัน่คงแข็งแรงตามท่ีกําหนดในแบบและจะต้องจดัปรับระดบัรวมทัง้แนว
ของแปให้ตรงสม่ําเสมอเทา่กนัตลอด การติดตัง้การตอ่เช่ือมจะต้องใช้ช่างท่ีมีฝีมือมีความชํานาญและเป็นไปตามหลกัวิชา
ช่างท่ีดีทัง้นีแ้ปเหลก็จะต้องได้รับการดําเนินการป้องกนัสนิมตามกรรมวิธีท่ีสถาปนิกกําหนดให้ สําหรับการมงุวสัดตุัง้แตก่าร
เตรียมการวิธีการมงุระยะการซ้อนแผน่และติดตัง้ครอบมงุรวมทัง้การติดตัง้อปุกรณ์ยดึประกอบต่างๆ ให้ดําเนินการตาม
คําแนะนําและกรรมวิธีของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด เม่ือดําเนินการมงุกระเบือ้งหลงัคาเสร็จแล้วแนวลอนกระเบือ้งรวมทัง้ชาย
กระเบือ้งจะต้องให้แนวตรงเรียบร้อยโดยจะต้องตรวจตราความเรียบร้อยของหลงัคาไมใ่ห้มีรอยแตกร้าว  หรือเสียหาย  หากมี
การชํารุดเสียหาย ซึง่มีผลทําให้เกิดปัญหาในการใช้งานจะต้องเปล่ียนใหมแ่ก้ไขจนถกูต้องตามกรรมวิธีของผู้ผลิต และต้อง
ทําความสะอาดปราศจากฝุ่ นผงเศษวสัดตุา่งๆ บนหลงัคา และทอ่รางระบายนํา้ ทัง้นีจ้ะต้องทําการทดสอบการร่ัวซมึของ
หลงัคาก่อนสง่มอบงาน 
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 2.4 งานทาสี  
  ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน ให้ปฏิบติัดงัรายละเอียด ตอ่ไปนี ้
  งานคอนกรีต / ปนูฉาบ ภายนอก 
  1.  ทารองพืน้ด้วยสีประเภท Acrylic Alkali Resisting Primer 1 เท่ียว 
  2.  ทาทบัหน้าด้วยสีประเภท Pure Acrylic Emulsion ชนิดทาภายนอก (ตามระบใุนแบบ) 2 เท่ียว 
  3.  เป็นสี Acrylic กนัเชือ้รา 
 
 2.5 งานบลอ็กปูพืน้ บลอ็กหญ้าและขอบคันหนิ  
  2.5.1 ความต้องการทั่วไป 

1) ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ท่ีมีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบ
ควบคมุคณุภาพท่ีดีในการติดตัง้งาน งานบลอ็กปพืูน้ บลอ็กหญ้าและขอบคนัหินตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 
พร้อมมีวสัดปุ้องกนัความเสียหาย 

2) ผู้ รับจ้างจะต้องทําความเข้าใจกบัแบบทัง้หมดให้ละเอียด ตลอดจนขอบเขตของงาน และ
วตัถปุระสงค์ ดงัแสดงไว้ในแบบ ถ้าหากมีปัญหา หรือข้อขดัแย้งใดๆ ให้แจ้งทางผู้ควบคมุงานทราบก่อน เพ่ือหาข้อยติุก่อนทํา
การก่อสร้าง 

3) ผู้ รับจ้างจะต้องขนย้ายเศษวสัด ุวชัพืช และสิง่ไมพ่งึประสงค์อ่ืนใดในบริเวณท่ีจะก่อให้เกิดความ
ไมส่ะดวกในการก่อสร้างและนําไปทิง้ภายนอกบริเวณท่ีก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายตา่งๆ ในการรือ้ถอน และโยกย้าย เป็นหน้าท่ีของผู้
รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทัง้สิน้ 

4) ผู้ รับจ้างจะต้องปักผงั ตรวจสอบการปักผงัให้ถกูต้อง และให้ผู้ออกแบบอนมุติัการปักผงัว่า
ถกูต้องแล้วจงึเร่ิมงานขัน้ตอ่ไปได้ ทัง้นี ้ ผู้ รับจ้างจะต้องไมทํ่าการใดๆ ในงานปักผงัอนัจะทําให้สว่นตา่งๆ ของอาคาร และ
ระบบกนัซมึเกิดความเสียหาย 

5) ให้ถือระดบัท่ีแสดงไว้ในผงัตามท่ีปรากฏในแบบเป็นมาตรฐาน ผู้ออกแบบจะเป็นผู้ ชีตํ้าแหน่งให้
ก่อน ผู้ รับจ้างจะต้องควบคมุการปักผงั และการถ่ายระดบัให้ถกูต้อง เป็นไปตามแบบ และรายการโดยเคร่งครัด 

6) ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบงานระบบระบายนํา้ สําหรับต้นไม้ ไม้พุม่ และสนามหญ้าทัง้หมด ให้
สามารถระบายนํา้ได้ดี โดยไม่มีผลเสียหายเกิดขึน้กบัต้นไม้ ไม้พุม่ และต้นหญ้า หากจดุระบายนํา้ใดท่ีอาจทําให้ดินอดุตนัได้ 
ผู้ รับจ้างจะต้องหาวิธีป้องกนั โดยใช้แผน่ Geo composite หรือ Geo textile หรือผ้าหม่ดิน (Palm Fiber) วางกัน้ก่อนถมดิน
และต้องเดินทอ่ระบายนํา้เพิ่มเติมตามคําสัง่ของผู้ควบคมุงาน  

7) ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอยา่งบลอ็กปพืูน้ บลอ็กหญ้าและขอบคนัหิน ตามชนิด สี และลายท่ี
กําหนด ขนาดเทา่กบัวสัดท่ีุจะใช้จริงไมน้่อยกว่า 2 ตวัอยา่ง ให้ผู้ออกแบบอนมุติัก่อนการสัง่ซือ้ตวัอยา่งดงักลา่วให้รวมถงึ
ตวัอยา่งการติดตัง้ และอปุกรณ์ประกอบท่ีจําเป็น เช่น การเข้ามมุ การบากเป็นต้น  

8) ผู้ รับจ้างต้องจดัทํา Shop drawing เพ่ือให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตัง้ ดงันี ้ 
- แบบแปลน รูปด้าน รูปตดัของงานบลอ็กปพืูน้ บลอ็กหญ้าและขอบคนัหิน ลายหรือรอยตอ่

ของบลอ็คปพืูน้และเศษของบลอ็คทกุสว่น ระบสีุและชนิดให้ชดัเจน 
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- แบบขยายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือจําเป็น เช่น ตําแหน่งติดตัง้อปุกรณ์งานระบบท่ีเก่ียวข้อง 
บริเวณบอ่พกังานระบายนํา้ตา่งๆ เพ่ือสดงการระบายนํา้และป้องกนัทรายไหล เป็นต้น 

 
2.5.2 ผลติภัณฑ์ 

1) วสัดท่ีุนํามาใช้ ต้องเป็นวสัดใุหมท่ี่ได้มาตรฐานของผู้ผลติ คดัพิเศษ ปราศจากรอยร้าวหรือตําหนิ 
และมีขนาดเทา่กนัทกุชิน้ 

2) หากมีการระบพุิเศษให้ใช้วสัดท่ีุรือ้จากของเดิม ให้ทําการสํารวจคณุภาพวสัด ุ ประเมินการ
นํามาใช้ใหม ่โดยคดัเฉพาะวสัดท่ีุยงัคงมีสภาพสมบรูณ์ ไมแ่ตกหกัหรือมีรอยร้าว สีและขนาดเทา่กนักบัวสัดใุหม่ 

3) บลอ็กปพืูน้ทางเท้าสําหรับปพืูน้ภายนอก ให้ใช้คอนกรีตบลอ็กชนิดความหนาของชัน้ผิวไมน้่อย
กวา่ 4 มม. ชนิดตามระบใุนแบบ หรือ ขนาด 22.5x11.25x6 ซม. (รูปคดกริช) หรือ ขนาด 30x30x6 ซม. โดยมีความต้าน
แรงอดัเฉล่ียไมน้่อยกวา่ 35 MPa. (ประมาณ 350 กก./ตร.ซม.) สีตามระบใุนแบบ ตามมาตรฐาน มอก.827-2531  

4) บลอ็กหญ้า ให้ใช้คอนกรีตบลอ็กหญ้า ชนิดและสีตามท่ีระบใุนแบบ หรือ ขนาด 40x25x8 ซม.  
โทนสีเทา หากเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกบัการขออาคารเขียว ให้เลือกใช้บลอ็กหญ้าท่ีมีพืน้ท่ีรูพรุนไมน้่อยกวา่ 50% ของพืน้ท่ี
ผิวหน้าของบลอ็ก 

5) ขอบคนัหิน ให้ใช้ขอบคนัหินคอนกรีตขนาด 15x30x100 ซม.ปราศจากรอยร้าวหรือตําหนิ และมี
ขนาดเทา่กนัทกุชิน้ 

6) วสัดอ่ืุนๆ ตามระบใุนแบบ โดยได้รับอนมุติัจากผู้ควบคมุงาน และตามวตัถปุระสงค์ของ
ผู้ออกแบบ 
 

2.5.3 การดาํเนินการ 
1) ผู้ รับจ้างจะต้องทําหารวดัและตรวจสอบสถานท่ีจริงบริเวณท่ีจะปูบล็อคปพืูน้ บล็อกหญ้าและ

ขอบคนัหินก่อน เพ่ือความถกูต้องของขนาดและระยะตามความเป็นจริง 
2) ผู้ รับจ้างต้องใช้ความระมัดระวังในการก่อสร้างท่ีจะกระทบต่อโครงสร้างของต้นไม้เดิม 

โดยเฉพาะการตดัรากท่ีพาดผ่านแนวก่อสร้าง ซึ่งอาจจะทําให้ต้นไม้เสียสมดลุหรือเกิดติดเชือ้โรคทางบาดแผล จนส่งผลต่อ
การล้มของต้นไม้ในอนาคต หากมีการดําเนินการตัดแต่งก่ิง ตัดทอนราก หรือทําให้ลําต้นเกิดบาดแผล ผู้ รับจ้างต้อง
ดําเนินการ แต่งก่ิงให้สมัพนัธ์กับการยึดเกาะของราก แต่งแผล ทานํา้ยากันเชือ้รา ทานํา้ยาเร่งราก หรือวิธีการอ่ืนใดตาม
สภาพความเสียหายให้ถกูต้องตามหลกัรุกขกรรม    

3) ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ คํานวน ออกแบบ ชนิดการใช้บล็อกปูพืน้ตามลวดลาย บล็อกหญ้าและ
ขอบคันหินในรูปแบบท่ีเก่ียวข้อง เช่น ขอบเข้ามุมต่างๆ ตําแหน่งและจํานวนของบล็อกปูพืน้ บล็อกหญ้าและขอบคนัหิน
สําหรับการยดึติดท่ีต้องการบาก เจาะรูและอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นพร้อมการตรวจสอบรอบบริเวณให้แข็งแรงและปลอดภยั  

4) ผู้ รับจ้างจะต้องทําการปรับระดบัพืน้ดินเดิมให้เรียบร้อยก่อนการเทพืน้ปนูทรายปรับระดบัพร้อม
ทัง้ฝังท่อ PVC เส้นผ่าศนูย์กลาง 1-1 ½ นิว้ เพ่ือกนันํา้ขงัใต้บล็อกปพืูน้ มดัปากท่อด้วย Geotextile เพ่ือกนัทรายไหลออก 
และเททรายรองพืน้ตามแบบ แล้วจึงทําการปบูล็อก กรณีท่ีพืน้ท่ีการก่อสร้างกระทบต่อไม้ยืนต้นใกล้เคียง หรือขอบของทาง
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เท้าอยู่ชิดลําต้นน้อยกว่า 1 เมตร สามารถเสนอ Shop drawing ต่อคณะกรรมการเพ่ือขออนมุติัใช้หินคลกุบดอดัและทราย
ปรับระดบัได้ตามความเหมาะสมของพืน้ท่ี 

5) หากไมมี่ระบใุนแบบ การปพืูน้บลอ็ก บลอ็กหญ้าและขอบคนัหิน ให้ใช้ข้อกําหนดของผู้ผลิตหรือ
ตาม Shop drawing ท่ีได้รับการอนมุติั 

6) การเตรียมผิวและขัน้ตอนการทําโครงสร้างพืน้ทางและงานบลอ็กป ู
- เตรียมพืน้ดินเดิม โดยขดุเปิดหน้าดินลกึประมาณ 10-15 ซม. กําจดัหญ้าและวชัพืชออกให้

หมด 
- เกล่ีย ปาด ปรับระดบัให้เรียบสม่ําเสมอ ตบอดัให้แน่น 
- วางขอบโดยรอบพืน้ท่ี วางขอบคนัหินหรือตกแต่งบริเวณขอบของพืน้ท่ีเพ่ือกําหนดขอบเขต

และป้องกนัการแยกตวัของแนวบลอ็ก 
- เทคอนกรีตหรือหินคลกุบดอดัทรายก่อนใส่ทรายหยาบปรับระดบั โดยมีความหนาหลงัจาก

บดอดัแล้ว 3-5 ซม. 
- วิธีการติดตัง้บลอ็ก เร่ิมจากตรวจสอบระดบัและแนวในการป ูหากในแบบมีขอบคนัหินให้ทํา

การวางขอบคนัหินก่อน โดยขอบต้องไม่ยบุหรือไม่แยกตวัออกเม่ือใช้งาน) และทําการปบูล็อกตามลวดลายและสีท่ีระบุใน
แบบ ปหูา่งกนัไมเ่กิน 4 มม. ดดับลอ็กให้ตรงและตดับลอ็กใสช่่องวา่งให้เตม็ 

- ใส่ทรายละเอียดอุดรอยต่อให้เต็มและเหลือค้างบนผิวบล็อกด้วย พร้อมบดอดัด้วยเคร่ือง 
PLATE VIBRATOR 2-3 เท่ียว กวาดทรายสว่นท่ีเหลือออก  

- กรณีบลอ็กหญ้าท่ีมีการระบใุห้ปลกูหญ้าแซม ในช่องของบลอ็กหญ้า ให้ใส่ทรายละเอียดสงู
ถึงระดบักลางบล็อกและฉีกหญ้าเป็นแผ่นเล็กขนาดพอดีกบัช่องปลกูหญ้า ใส่ทรายละเอียดอดุรอยต่อระหว่างบล็อกให้เต็ม
โดยเหลือค้างผิวบลอ็กเล็กน้อย พร้อมบดอดัด้วยเคร่ือง PLATE VIBRATOR 2-3 เท่ียว กวาดทรายสว่นท่ีเหลือออก และทํา
การรดนํา้ให้หญ้าให้ชุ่ม โดยดขู้อกําหนดงานปลกูหญ้าเพิ่มเติม 

7) ภายหลงัจากปแูผน่บลอ็กปพืูน้ บลอ็กหญ้าและขอบคนัหิน เรียบร้อยแล้ว จะต้องทําความ
สะอาดให้เรียบร้อย แผน่บลอ็กท่ีแตกร้าว บิ่น หรือสีถลอกจะต้องเปล่ียนใหม่ 
  
 2.6 งานวัสดุพืชพันธ์ุ 
  2.6.1 ข้อกาํหนดทั่วไป 

1) งานตดัต้นไม้เดิม ผู้ รับจ้างต้องกระทําตามท่ีระบไุว้ใน ข้อ 1. การดําเนินงาน ทําการขดุตอและ
รากออกให้สามารถดําเนินการก่อสร้างได้ และทําการปลกูต้นไม้ทดแทนในตําแหน่งท่ีคณะกรรมการการตรวจจ้างระบใุห้ 

2) ต้นไม้เดิมท่ีอยูใ่นบริเวณหรือใกล้เคียงพืน้ท่ีก่อสร้าง ท่ีมีราก ลําต้น ก่ิงหลกักระทบตอ่การ
ก่อสร้าง ให้ผู้ รับจ้างพิจารณาและเสนอวิธีการแก้ไขตอ่คณะกรรมการการตรวจจ้างเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นกรณีไป โดยยดึ
หลกัการ “การรักษาต้นไม้เดิมให้มาก” ท่ีสดุ 
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  2.6.2 วัสดุพืชพันธ์ุ 
- ทัว่ไป “ต้นไม้” ในท่ีนี ้หมายถึง ต้นไม้ท่ีต้องการใช้ในโครงการ ตามแบบก่อสร้างระบุโดยภูมิ

สถาปนิก 
- ช่ือต้นไม้ ให้ใช้ช่ือทางพฤกษศาสตร์ของต้นไม้เป็นเกณฑ์ การขดัแย้งในช่ือชนิดพนัธุ์ของต้นไม้ ภมิู

สถาปนิกสงวนสทิธ์ิในการตดัสนินัน้เป็นการสิน้สดุ 
- จํานวน ต้องมีการจดัเตรียมต้นไม้ให้เพียงพอสําหรับงานในโครงการทัง้หมด ตามท่ีได้ระบุไว้ใน

รายการ จํานวนต้นไม้ท่ีแสดงในแบบ รายการต้นไม้เป็นจํานวนโดยประมาณเพ่ือสะดวกต่อการเสนอราคา และจดัเตรียม
เท่านัน้ ให้ผู้ รับจ้างตรวจสอบจํานวนตามแปลงปลกูในสถานท่ีจริงโดยถือเอาจํานวนตามรายการต้นไม้ (Plant List) เป็น
เกณฑ์ หากในระหวา่งการก่อสร้างต้นไม้มีจํานวนเพิ่มขึน้จากรายการท่ีเสนอนัน้ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างเอง ท่ี
จะต้องเพิ่มจํานวนต้นไม้ไห้ครบตามสถานท่ีปลกูจริง 

เงื่อนไขและสภาพของต้นไม้ 
- ต้นไม้ทกุต้น ทกุชนิด จะต้องมีการเจริญเติบโตตามธรรมชาติ สมบรูณ์แข็งแรง ไม่มีโรคหรือแมลง

รบกวน 
- ขนาดของต้นไม้ให้ถือเอาขนาดท่ีตดัแต่งได้ทรงพุ่ม ก่ิงก้านตามขนาดท่ีระบุในรายการต้นไม้นัน้ 

เป็นขนาดเลก็สดุท่ีสามารถยอมรับได้ 
- อุปกรณ์วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของไม้ยืนต้น จะใช้วัดท่ีลําต้นในจุดสูงจากผิวดิน 500 มิลลิเมตร 

สําหรับต้นท่ีมีเส้นผ่าศนูย์กลางไม่เกิน 100 มิลลิเมตร สว่นต้นท่ีมีเส้นผ่าศนูย์กลางมากกว่า 100 มิลลิเมตร วดัท่ีระดบัสงูจาก
ผิวดิน 800 มิลลเิมตร 

- ต้นไม้ท่ีวดัได้ตามขนาดท่ีกําหนด แต่มีลกัษณะผิดปกติหรือมีความสงู ทรงพุ่ม ไม่สมดลุ จะถกูคดั
ออก 

- ต้นไม้ท่ีให้ปลูกทดแทนต้นไม้ท่ีตัดไป ให้ใช้ชนิดเดียวกันกับต้นท่ีตัดไปหรือชนิดท่ีทางเจ้าของ
โครงการกําหนด โดยต้นไม้ท่ีใช้ต้องเป็นไม้เพาะกล้า (ไมใ่ช้ไม้ล้อม) มีเส้นผา่นศนูย์กลางลําต้นไม่ต่ํากว่า 1”-2” มีรากฝอยราก
แขนง มาก มีรากแก้วท่ีสมบรูณ์แข็งแรง ปลกูลงหลมุปลกูในตําแหน่งท่ีคณะกรรมการตรวจจ้างกําหนด ใสปุ่๋ ยบํารุงพร้อมทํา
คํา้ยนัชัว่คราว 

- ไม้ยืนต้นและไม้พุ่มท่ีมีขนาดใหญ่กว่ากําหนดอาจจะอนุมติัให้ใช้ได้ แต่การใช้ต้นไม้ขนาดใหญ่
จะต้องไมมี่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงราคา ความสงูของต้นไม้ไมส่ามารถนํามาอ้างเพ่ือทดแทนความสมดลุของทรงพุม่ได้ 

- ไม้ยืนต้นและไม้พุม่ ควรจะปลกูอยูใ่นถงุหรือกระถางท่ีมีขนาดตามแบบท่ีกําหนดไว้ และต้องมีราก
ท่ีแข็งแรงยดึตุ้มดินไว้ด้วยกนั เม่ือนําต้นออกจากกระถาง ตุ้มดินต้องมีสภาพท่ีไมแ่ตกออกจากกนั 

หมายเหตุ 
1) ปาล์มและไม้ยืนต้นท่ีสง่มาแต่มีตุ้มรากขนาดเลก็หรือมีรากไมพ่อเพียงจะถกูคดัออก 
2) ไม้ยืนต้นหรือไม้พุม่ใดๆท่ีออ่นแอจะถกูคดัออก เช่น ลําต้นเลก็จนไมส่ามารถรับนํา้หนกั/พยงุลําต้น

ได้ เม่ือปลกูลงดินแล้ว ระบบรากไมส่มบรูณ์ ทรงพุม่ไมเ่หมาะสมกบัความสงู เป็นต้น 
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3) ไม้ยืนต้นต้องมีลําต้นตรง มีขนาดเหมือนกนัทัง้หมด ต้องไมเ่ป็นต้นไม้ท่ีมีรอยแผลหรือลําต้นโค้งงอ 
ไม้ยืนต้นท่ีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนีจ้ะถกูคดัออก คือ ไม้ยืนต้นท่ีมีเปลือกแตก รอยไหม้จากแสงแดด มีปุ่ มปม หรือมีรอยเฉือน
บากใหมล่กึมากกวา่ 1/2 นิว้ (โดยไมมี่การตกแต่งและทาสีเพ่ือรักษาบาดแผลให้แข็งแรงขึน้) 

4) ต้นไม้ล้อมท่ีมีการตดัรากแล้ว จะต้องมีสภาพท่ีแข็งแรง รากแขนงเป็นจํานวนมาก 
5) แผน่หญ้าต้องมีความสงูอยา่งน้อย 2.5 เซนติเมตร เลม็ยอดเรียบสม่ําเสมอ มีระบบรากท่ีไมถ่กู

รบกวน หนาอย่างน้อย 75 % ของแผน่หญ้าทัง้หมด ไมมี่วชัพืชอ่ืนเจือปน 
 

2.6.3 วัสดุปลูก 
   หน้าดนิ 

1) ดินธรรมชาติ เนือ้ดินร่วน มีแร่ธาตุอาหารสมบูรณ์ เป็นหน้าดินจากแหล่งท่ีมีดินอุดมสมบูรณ์
เหมาะสําหรับ ปลกูต้นไม้ ไม่ผสมดินส่วนลา่ง/ดินดาน ชิน้สว่นของวชัพืช (โดยเฉพาะเมล็ดข้าว) ต้นวชัพืช ก้อนดินแข็ง ก้อน
หิน รากต้นไม้ เศษขยะ วสัดมีุพิษ หรือวสัดใุดๆท่ีอาจเป็นอนัตรายตอ่ ต้นไม้ หรือเป็นอปุสรรคตอ่การปลกูต้นไม้ ดินมีค่าความ
เป็นกรดดา่ง(pH) ไมต่ํ่ากวา่ 5.0 และไมส่งูเกิน 7.0 ดินมาจากพืน้ท่ีธรรมชาติท่ีระบายนํา้ดี ซึง่ไม่เคยรกร้างมาก่อน (หน้าดินท่ี
นํามาใช้ ไมค่วรอยูใ่นสภาพเป็นดินโคลน) 

2) ดินควรจะประกอบด้วยอินทรียวตัถ ุ(O.M)ไม่น้อยกว่า 3% (วดัโดยนํา้หนกัและวิธี Dichromate 
Oxidation ท่ี 100-110 C) ผู้ รับเหมาต้องแจ้งแหลง่ท่ีมาของดิน เสนอตอ่ภมิูสถาปนิกเพ่ือพิจารณาอนมุติั 

3) ถ้าต้นไม้ชนิดไดต้องการดินลกัษณะเฉพาะเป็นพิเศษ ให้ใช้ดินตามสภาพนัน้ๆ ให้เหมาะสม ผู้ รับ
จ้างอาจจะปรับเปล่ียนองค์ประกอบของดินได้ เม่ือได้รับการอนมุติัจากผู้จดัการโครงการ และภมิูสถาปนิกแล้ว 

4)  ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคา่ pH และสว่นประกอบอินทรีย์สารในดิน 
5) ดินท่ีมี Ph ต่ํากว่า 5.0 จะต้องมีการปรับค่าเป็น Ph โดยปฏิบติัตามคําแนะนําของหน่วยงานท่ีทาง

ราชการตรวจสอบคณุภาพดินโดยความเหน็ชอบของภมิูสถาปนิก 
6) ดินท่ีมีสว่นประกอบด้านอินทรียวตัถนุ้อยกว่า 3% (O.M) อาจจะได้รับการอนมุติัให้ใช้ได้จากภมิู

สถาปนิก โดยผู้ รับจ้างต้องปรับปรุงส่วนประกอบดินนัน้ ด้วยการผสมดินใหม่โดยเติมปุ๋ ยคอกหรือปุ๋ ยหมกัให้สอดคล้องกัน
ตามตารางข้างลา่ง ดินท่ีมีคา่ด้านอินทรีย์สารน้อยกวา่ 1% จะไมอ่นมุติัให้นํามาใช้ตารางการเติมปุ๋ ยอินทรีย์ 

    O.M.                        O.M. ท่ีต้องการ                      เติมปุ๋ ยอินทรีย์ ลติร/ลบม. 
1.0%-1.5%                       3.0%                                       60-80 
1.5%-2.0%                       3.0%                                       40-60 
2.0%-2.5%                       3.0%                                       20-40 
2.5%-3.0%                       3.0%                                         0-20 

 หลงัการเติมปุ๋ ยอินทรีย์ตามตารางข้างต้น ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบค่าอินทรีย์สารจากสถาบนัท่ี
เช่ือถือได้ และนําใบวิเคราะห์อินทรีย์สารนัน้เสนอตอ่ ภมิูสถาปนิกเพ่ืออนมุติัก่อนการนํามาใช้ในโครงการ 

ดนิผสม 
1) ดินผสมต้องประกอบด้วย 

-  หน้าดิน 3 สว่น 
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-   ปุ๋ ยคอกหรือปุ๋ ยหมกั 2 สว่น 
-   เปลือกถัว่หรือแกลบดิบท่ีผา่นการหมกัแล้ว 1 สว่น 
-   ทรายแมนํ่า้ชนิดหยาบ 1 สว่น (ไมมี่เกลือ/ความเคม็ผสม) 
-   ปุ๋ ย N-P-K สตูร 16-16-16 อตัรา 1/4 กก./ลบ.ม. 
 ผสมให้เข้ากนั และได้ผา่นการหมกั (Fertile) แล้ว จงึจะอนมุติัใช้ใสใ่นหลมุปลกูต้นไม้ 

คณุภาพของดินผสมสําหรับปลกูต้นไม้ท่ีต้องการ ต้องปราศจากดินแข็ง หรือทราย หยาบ หิน ก้อนวสัดเุศษพืช รากก่ิงไม้ และ
เศษวสัดใุดๆทัง้สิน้ เนือ้ดินทัง้หมดต้องมีส่วนประกอบเหมือนกนั และได้ผ่านการหมกั (Fertile) แล้ว ดินผสมทัง้หมดท่ีส่งมา
จะต้องไมอ่ยูใ่นลกัษณะดินเลน ห้ามใช้ดินเคม็และดินเหนียวเป็นสว่นผสม 

2) คณุภาพของดินผสมสําหรับปลกูต้นไม้ท่ีต้องการ ต้องปราศจากดินแข็ง หรือทราย หยาบ หิน ก้อน
วัสดุเศษพืช รากก่ิงไม้ และเศษวัสดุใดๆทัง้สิน้ เนือ้ดินทัง้หมดต้องมีส่วนประกอบเหมือนกัน และได้ผ่านการหมัก 
(Fertile)แล้ว ดินผสมทัง้หมดท่ีสง่มาจะต้องไมอ่ยูใ่นลกัษณะดินเลน ห้ามใช้ดินเคม็และดินเหนียวเป็นสว่นผสม 
   ปุ๋ย 
   ปุ๋ ยวิทยาศาสตร์ ควรเป็นสูตร 16-16-16 ใช้ในอัตราท่ีผู้ ผลิตแนะนํา ปุ๋ ยท่ีนํามาใช้ในโครงการต้อง
บรรจุถงุท่ีมีรายละเอียดสลากตามมาตรฐานอุตสาหกรรม หลงัจากใส่ปุ๋ ยแล้วต้องพรวนดิน กลบดินลึกอย่างน้อย 20 ซม. 
และรดนํา้ทนัที 
   ปุ๋ยอนิทรีย์ 
   ได้แก่ปุ๋ ยคอกจากมลูท่ีแห้ง และผา่นการหมกัแล้ว 
   นํา้ 
   คณุภาพของนํา้ จะต้องสะอาด ใส ปราศจากจากส่วนประกอบท่ีเป็นอนัตรา มี pH หรือค่าความเป็น
กรดด่างระหว่าง 6.0-6.5 นํา้ท่ีใช้รดต้นไม้เจ้าของโครงการเป็นผู้จดัเตรียมแหล่งนํา้ โดยท่ีผู้ รับจ้างไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย แต่
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนสง่ในกรณีท่ีแหลง่นํา้ท่ีจดัเตรียมไว้นัน้ไกลจากสถานท่ีก่อสร้างไม่อนญุาตให้ใช้นํา้บาดาล 
และ/หรือนํา้กร่อย เว้นแตนํ่า้นัน้ได้ผา่นการทดสอบความกร่อยของนํา้และได้รับการอนมุติัโดยภมิูสถาปนิก 
   ยากาํจัดวัชพืชก่อนปลูกต้นไม้ 

 ใช้ยาจํากดัวชัพืชท่ีเหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ีโดยสง่รายช่ือให้ภมิูสถาปนิกตรวจอนมุติั ก่อนการใช้ 
   วัสดุคํา้ยัน 

 ให้ผู้ รับจ้างดรูายละเอียดการคํา้ยนัในแบบก่อสร้าง วสัดท่ีุใช้ในการคํา้ยนั มีดงันี ้
1) ไม้คํา้ยนั ใช้ไม้เนือ้แข็ง ขนาด 2”x2”x2.5 เมตร (หรือเพิ่มขนาดตามความเหมาะสม) 
2) สมอยึดสลิง ใช้สมอเหล็กยึดลวดในขนาดความยาวท่ีเหมาะสมตามขนาดต้นไม้และลกัษณะดิน 

แตไ่มน้่อยกวา่ 60 ซม. 
3) สลงิ ใช้สลงิเคลือบสงักะสีในขนาดท่ีเหมาะสม สวมด้วยทอ่ยาง เพ่ือป้องกนัเปลือกต้นไม้แตก 
4) สีทาสําหรับซ่อมแผลต้นไม้ ใช้สีสําหรับทาแผลต้นไม้ท่ีเหมาะสม โดยส่งตวัอย่างให้ภูมิสถาปนิก

ตรวจสอบอนมุติัก่อนการใช้ 
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  2.6.4 การปลูก 
   การจัดเกบ็บริเวณ 

1) ก่อนทําการขดุดินเพ่ือทําการปลกู ให้คลมุบริเวณรอบๆทัง้หมดให้มิดชิด เพ่ือป้องกนัมิให้สนาม
หญ้าถกูกระทบกระเทือน จากดินท่ีนํามากองไว้ ทําท่ีกัน้รอบไม้ยืนต้น ไม้พุม่ และแปลงต้นไม้ เพ่ือเป็นการป้องกนัการ
กระทบกระเทือนระหวา่งทําการปลกู 

2) ให้รักษาระดบัพืน้ผิวให้เป็นไปตามระดบัท่ีปรับใช้เดิมก่อนการขดุหลมุปลกู 
3) ผู้ รับจ้างต้องทําความสะอาดกระบะต้นไม้ และรับผิดชอบตอ่ความเสียหายของกระบะต้นไม้นัน้

หากเกิดการเสียหายระหวา่งปลกู 
 การกาํจัดวัชพืชก่อนปลูกต้นไม้ 

1) ในกรณีท่ีวชัพืชมีไมม่าก ให้ใช้แรงงานคนกําจดัวชัพืชนัน้ 
2) หากวชัพืชมีจํานวนมาก ให้ใช้ยากําจดัวชัพืช กําจดัวชัพืชทัง้หมดท่ีมีอยู ่ ณ พืน้ทีท่ีจะปลกูต้นไม้ 

ก่อนเพิ่มดินในบริเวณนัน้ ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม และควรใช้ยากําจดัวชัพืช ให้ตรงกบัประเภทของวชัพืชท่ีมีอยู่ 
3) ป้องกนัต้นไม้เดิมท่ีอยู ่ ณ พืน้ท่ีนัน้ ไมใ่ห้ได้รับอนัตรายจากยากําจดัวชัพืชท่ีใช้สารเคมีอยา่ง

เคร่งครัด 
4) ใช้ยากําจดัวชัพืชในปริมาณ และระยะเวลาท่ีเหมาะสม และให้ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตาม

คําแนะนําการใช้ของผู้ผลิต 
 
  2.6.5 การดูแลหลังปลูก 

1) ดแูลต้นไม้ทัง้หมด ตามสภาพปกติ 
2) การดแูลต้นไม้ตามท่ีได้กําหนดต่อไปนี ้ จะต้องทําการติดตอ่กนัเป็นเวลา 3 เดือน (หรือตาม

ข้อตกลงของผู้ รับจ้างกบัเจ้าของงาน) หลงัจากจดัปลกู เสร็จสิน้ลงและหลงัจากการตรวจสอบครัง้สดุท้ายผา่นไปเรียบร้อย
แล้ว การรักษาต้นไม้ระหวา่งการจดัปลกูต้นไม้ ไมถื่อวา่อยูใ่นสว่นหนึง่ของบริการการดแูลต้นไม้ หลงัครบสญัญาการดแูล
รักษาแล้ว เจ้าของโครงการมีสิทธิท่ีจะไมต่อ่สญัญาการดแูลได้ 

3) การดแูลต้นไม้จะรวมอยูใ่นรายการตอ่ไปนี ้
- หลงัปลกูต้นไม้เสร็จ ให้ป้องกนัการสญัจรผา่นไปมาในบริเวณนัน้ โดยตัง้สิง่กีดขวางทางเดินท่ี

เหมาะสม 
- ให้นํา้บริเวณปลกูต้นไม้เทา่ท่ีต้องการ เพ่ือให้แน่ใจวา่ต้นไม้จะเจริญเติบโตดี มีความชุ่มชืน้แต่

ไมใ่ห้แฉะเกินไป การให้นํา้ตามปกติเป็นสิง่จําเป็นและควรหลีกเล่ียงการพงัทลายและการเซาะเป็นร่องของดิน 
- ให้ปุ๋ ยก่อนการตรวจงานครัง้สดุท้าย 5 วนั ในปริมาณและวธีิการใช้ ตามคําแนะนําของผู้ผลิต

ปุ๋ ย ศกึษาถงึข้อควรระวงัในการใช้ และต้องวดัปริมาณการใช้ เพ่ือหลีกเล่ียงอาการไหม้ของต้นไม้ 
- รักษาบริเวณปลกูต้นไม้ให้ปราศจากวชัพืช จากหญ้าชนิดอ่ืนท่ีไมต้่องการเป็นประจําทกุวนั 

กําจดัเศษซากของรากวชัพืชออกให้หมด ทิง้เศษวชัพืชทัง้หมดลงในถงัขยะให้เรียบร้อย ต้องกําจดัหญ้าแห้วหม ู จะต้องถกู
เก็บออกก่อนท่ีมนัจะออกดอก 
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- สงัเกตดตู้นไม้ทกุ 2 สปัดาห์ ถ้าเกิดโรคหรือถกูทําลายโดยแมลง ให้ใช้สารท่ีมีผลรักษาโดย
ทนัที 

- ตดัสว่นของไม้ยืนต้น ไม้พุม่ถกูทําลายหรือเป็นโรคออกไป ทารอยแผลท่ีขนาด
เส้นผา่ศนูย์กลางใหญ่กวา่ 12 มิลลเิมตร ด้วยยาทาต้นไม้โดยเฉพาะ 

- นําต้นไม้ท่ีตายแล้ว หรือเจริญเติบโตไมดี่ กําลงัจะตายออกทนัที แล้วปลกูแทนท่ีด้วยต้นไม้
ชนิดและขนาดเดียวกบัต้นเดิม 

- ต้นไม้ต้นใดท่ีไม่อยูใ่นสภาพหรือตําแหน่งอนัควร ให้ซอ่มแซมอปุกรณ์คํา้ยนัให้ยืดแน่น ตัง้ต้น
ให้ตรง ระวงัไมใ่ห้กระทบกระเทือนตุ้มราก 

- สนามหญ้าควรอยูใ่นระดบัสงู 25 มิลลเิมตร เม่ือไรก็ตามท่ีหญ้ามีความสงูโดยเฉล่ียมากกว่า 
40 มิลลเิมตร ให้ทําการตดัออก ควรจะตดัหญ้าเดือนละ 2 ครัง้ 

- ถ้าปรากฏอยา่งชดัเจนวา่ไม้คลมุดิน ไมเ่ป็นระเบียบหรือดไูมส่วยงาม ให้ปลกูไม้คลมุดิน 
บริเวณนัน้ใหมท่นัทีด้วยต้นไม้ชนิดเดียวกนั ในปริมาณท่ีกําหนดไว้ในเบือ้งต้น และให้คงมีต้นไม้คลมุดินท่ีมีสภาพแข็งแรง
สมบรูณ์ เจริญเติบโตดี 90% ในการตรวจสอบครัง้สดุท้าย 

- ตดัแตง่ไม้ยืนต้น และไม้พุม่ทัง้หมดตามคําแนะนําของภมิูสถาปนิก เพ่ือให้ได้รูปทรงและ
ลกัษณะตามท่ีต้องการ 

- ทําบนัทกึการดแูลต้นไม้ เช่นวิธีการดแูล รวมทัง้จํานวนคนท่ีดแูล อธิบายการทํางาน การให้ปุ๋ ย 
การให้นํา้ เป็นต้น สง่สําเนารายงานนีใ้ห้แก่ภมิูสถาปนิกและเจ้าของโครงการทกุเดือนและเม่ือเสร็จสิน้กําหนด ระยะดแูล
ต้นไม้ ให้ทําสรุป และรวบรวมเป็นรูปเลม่สง่ให้ภมิูสถาปนิก และเจ้าของโครงการ 
 
  2.6.6 การรับประกัน 

1) ผู้ รับจ้างจะต้องรับประกนัต้นไม้ ท่ีปลกูตามสญัญาทกุต้นเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัตัง้แตว่นัสง่มอบ
งาน 

2) เม่ือสิน้สดุระยะเวลาการรับประกนั เจ้าของงานหรือผู้แทน จะทําการตรวจงานอีกครัง้หนึง่ภายใน
เวลา 10 วนั หลงัจากท่ีได้รับหนงัสือร้องขอจากผู้ รับจ้าง 

3) ต้นไม้ท่ีตาย ผิดชนิดหรือขนาดท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนด หรือเจริญเติบโตช้ากวา่ปกติแคระแกรนมี
รูปรางไมดี่ จะถกูคดัออกโดยการดําเนินการของผู้ รับจ้าง ต้นไม้ท่ีหายหรือถกูขโมยไปในระหวา่งท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาต้นไม้ท่ีถกูต้องตามข้อกําหนดมาปลกูทดแทนให้ ทัง้นีร้วมทัง้ต้นไม้ท่ีหายไปหรือถกูขโมยไปใน
ระหวา่งการรับประกนัด้วยเจ้าของงานหรือภมิูสถาปนิกมีสทิธิท่ีจะไมรั่บต้นไม้ท่ีไมไ่ด้ขนาด ชนิด และคณุภาพตามข้อกําหนด
แตเ่ม่ือเจ้าของงานหรือผู้แทนยอมรับต้นไม้ท่ีปลกูซอ่มแซมครัง้นีแ้ล้วก็เป็นอนัหมดพนัธะ 
 
 2.7 รายการรัว้ตะแกรงเหลก็สาํเร็จรูป 
  ขอบเขตของงาน และข้อกาํหนดทั่วไป 
  ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัตามรายละเอียดดงันี ้

  2.7.1 การติดตัง้รัว้ตะแกรงเหลก็สําเร็จรูปและต้องติดตัง้ให้ถกูหลกัการติดตัง้ตามมาตรฐานผู้ผลติ  
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  2.7.2 ผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมการก่อสร้างฐานรัว้ คสล.พร้อมฐานราก ตามแบบ เพ่ือรอทําการติดตัง้รัว้
สําเร็จรูป ในขัน้ตอนตอ่ไป 

   1) วสัด ุและอปุกรณ์ 

    รัว้ตะแกรงเหลก็สําเร็จรูป ความสงูตามท่ีระบใุนแบบ ประกอบด้วยลวดเหลก็ชบุสงัสี ดดัเช่ือมตาม
แบบ จากโรงงาน เสาเหลก็ชบุสงักะสีสําเร็จรูปพร้อม Capping ปิดหวัเสา ท่ีมีสภาพสมบรูณ์ ไมมี่สนิมผิวภายนอกเหลก็ไม่
เป็นรอยลกึ ท่ีอาจจะทําให้เกิดสนิมในอนาคต ไมฉี่กขาด หกัหรือมีความเสียหายอ่ืนใด 
 
  การดาํเนินการ 
  ดําเนินการสร้างฐานรัว้ คสล.พร้อมกําหนดจุดยึดเสาสําเร็จรูปตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานการติดตัง้
ผลติภณัฑ์ ทําการติดตัง้เสา รัว้ตะแกรงเหลก็สําเร็จรูปและยดึประกอบจดุต่างๆ โดยให้ดําเนินการตามคําแนะนําและกรรมวิธี
ของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด และจะต้องติดตัง้ให้ได้แนวตรงเรียบร้อย หากมีการชํารุดเสียหาย ซึ่งมีผลทําให้เกิดปัญหาในการใช้
งานจะต้องเปล่ียนใหม่แก้ไขจนถกูต้องตามกรรมวิธีของผู้ผลิต และต้องทําความสะอาดปราศจากฝุ่ นผงเศษวสัดตุ่างๆ บนรัว้
ก่อนสง่มอบงาน 
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3. รายการมาตรฐานผลิตภณัฑ์แนะนําให้ใช้ 
รายละเอียดในหมวดนีไ้ด้แจ้งถึงรายช่ือผู้ผลิตและผลิตภณัฑ์ วสัดอุปุกรณ์ท่ีถือว่าได้รับการยอมรับ ทัง้นีค้ณุสมบติั

ของอปุกรณ์นัน้ๆ ต้องไม่ขดัต่อรายละเอียดเฉพาะท่ีได้กําหนดไว้ และการพิจารณาของผู้ว่าจ้างท่ีจะอนมุติัหรือไม่ถือเป็นท่ี
สิน้สดุ อย่างไรก็ดีหากว่าผู้ว่าจ้างเป็นว่าจําเป็นต้องมีการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคณุภาพกบัวสัดแุละอปุกรณ์ท่ีกําหนด 
ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ ชําระคา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการนีท้ัง้สิน้ 
 
 3.1   งานกระเบือ้งพืน้และผนังเซรามคิ 
 -  Cotto  
 -  RCI (Royal Ceramic Industry) 
 -  Campana 
 -  หรือเทียบเทา่ 
 
3.2   กาวซีเมนต์สาํหรับตดิกระเบือ้ง 
 -  กาวซีเมนต์ จระเข้สีแดงหรือสีทอง 
 -  กาวซีเมนต์ย่ีห้อ Weber 
 -  กาวซีเมนต์ย่ีห้อ DAVCO 
 -  หรือเทียบเทา่ 
 
3.3  งานวัสดุกันซมึโพลียูรีเทน  
 -  LANKO 453 ของบริษัท Parex Group Co.,Ltd. 

-  GEQCO FLEX PU ของบริษัท Proof coat Chemical Co.,Ltd.  
-  UNICONS PU-02 ของบริษัท Advance Material Service Co,.Ltd. 
-  DURASEAL900 ของบริษัท ดรูากรีต จํากดั 
-  Primiproof PX ของบริษัท Prime Constructive Product and Service จํากดั 
-  หรือเทียบเทา่ 
 

3.4  หลังคาแผ่นรีดลอนเคลือบสี Metal Sheet  
-  Bluescope steel by Bluescope Lysaght (Thailand) limited 
-  Bluescope steel by All Season ของ บริษัท ปนูซีเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 
-  Bluescope steel by Siam Steel Service Center Co.,Ltd. 
-  Bluescope steel by Thai Syncon and Supples Co.,Ltd. 
-  หรือผลติภณัฑ์เหลก็ Bluescope คณุภาพเทียบเทา่  
 

3.5  ฝ้าเพดาน, ผนังยปิซ่ัม รวมทัง้โครง และอุปกรณ์ทัง้หมด 
-  GYPROC / Thai Gypsum  
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-  Siam Gypsum Industry ตราช้าง  
-  หรือเทียบเทา่ 
 

3.6  วัสดุแผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ (มอก.1427-2540) 
 -   Shera (เฌอร่า)  
 -   Smart board 
 -   Conwood 
 -   หรือเทียบเทา่ 
 
3.7  อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง  

-  Hafele’  
-  Yale  
-  Schlarge 
-  V.V.P. 
-  หรือเทียบเทา่ 
 

3.8   กระจก  
-  Thai Asahi  
-  TGSG  
-  Guardian  
-  หรือเทียบเทา่ 
 

3.9  สีทา Acrylic แท้ ชนิดทาภายนอกและภายใน 
-  CAPTAIN (Shield plus, Shield plus, High gloss enamel) 
-  TOA (Super shield Acrysilk, Shield 1, GLIPTON Enamel)  
-  BEGER (Synotex Sheild, Nano Pro Shield, BEGER Shield super gloss enamel) 
-  หรือเทียบเทา่ 
 

3.10  สีทาโลหะและสีชนิดพเิศษ (EPOXY, POLYURETHANE) 
-  JOTUN (PENGUARD FC, HARDTOP XP) 
-  TOA-CHUGOKU PAINT (EPICON FINISH, UNY MARINE HS)  
-  BEGER (Duraguard Epoxy Top Coat, Durathane Polyurethane Top Coat) 
-  หรือเทียบเทา่ 
 

3.11  ฉนวน Polyethylene ชนิด PE sheet หรือ PE Bubble 
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 -  Polyethylene sheet product by M-PE (M-PE Insulation Co.,Ltd.) 
 -  Polyethylene sheet product by  Mic-Cell (MIC-CELL Co.,Ltd.) 
 -  Polyethylene bubble sheet product by Polynum (L’AQUATECH Co.,Ltd.) 
 -  หรือเทียบเทา่ 
 
3.12   กระเบือ้งเคลือบดนิเผามุงหลังคา 

-  บริษัทอิฐแดง2009 
-  บริษัทดาวคู ่อิฐอา่งทอง 
-  ศนูย์ผลิตภณัฑ์อิฐ บ.ป.ก. บริษัทเฮ้งมุย่หลี อิฐ บ.ป.ก. จํากดั 
-  หรือวสัดทุ้องถ่ินเทียบเทา่ 
-  หรือเทียบเทา่ 
 

3.13   อฐิดนิเผาแบบโบราณสาํหรับปูพืน้ 
-  บริษัทอิฐแดง2009 
-  บริษัทดาวคู ่อิฐอา่งทอง 
-  บริษัทสาลีรุ่งเรือง 
-  หรือวสัดทุ้องถ่ินเทียบเทา่ 
-  หรือเทียบเทา่ 

 
3.14   บลอ็กคอนกรีตปูพืน้ บลอ็กหญ้าและขอบคันหนิ  

-  SCG  
-  ตราช้าง 
-  CPS : CCP Paving stones co,.ltd. 
-  หรือเทียบเทา่ 
 

หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ใหใ้ชต้ามเคร่ืองหมายการคา้ทีร่ะบ ุ ยกเวน้มีหลกัฐานพิสูจน์ไดว่้าไม่มีจําหน่ายใน
ทอ้งตลาด หรือมีเหตขุดัข้องทีไ่ม่สามารถจดัหาได ้จึงสามารถใหใ้ชเ้ทียบเท่าได ้

               “วสัดทุอ้งถ่ินเทียบเท่า” หมายถึง ใหใ้ชต้ามเคร่ืองหมายการคา้ทีร่ะบ ุ ยกเวน้มีหลกัฐานพิสูจน์ไดว่้ามีวสัดุ
ทอ้งถ่ินทีทํ่าการผลิตและจําหน่ายในเขตจงัหวดัเดียวกนักบัทีต่ัง้โครงการหรือใกลเ้คียง มีรูปแบบและคณุภาพ
เทียบเท่ากบัสินคา้ทีร่ะบไุปข้างตน้ โดยขออนมุติัก่อนจดัซ้ือทกุครัง้ 



งานงานโครงสรา้งโครงสรา้ง  
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1. งานดนิ 
1.1 การขุดดิน สําหรับการทําฐานราก หรือขดุบ่อ ผู้ รับจ้างจะต้องป้องกนัมิให้ดินเกิดพงัทลาย โดยการทําลาดเอียงให้

พอเหมาะ หรือสร้างแผงไม้กัน้ในกรณีท่ีเกิดอปุสรรคในการขดุดิน เช่น พบดินแข็ง หรือศิลา ขดุต่อไปไม่ได้ตามความ
ลกึในแบบ ผู้ รับจ้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือพิจารณาก่อน เม่ือได้รับ      คําสัง่ให้แก้ไขประการใด 
ผู้ รับจ้างต้องปฏิบติัตามโดยไมมี่เง่ือนไข 

1.2 การถมดินหรือทราย ก่อนท่ีจะถมดิน หรือทราย ต้องตกแต่งบริเวณให้เรียบร้อยก่อน โดยการนําเอาตอไม้ รากไม้ 
หรือเศษไม้ออกให้หมด ดิน หรือทราย ท่ีนํามาถม ต้องไมมี่รากไม้ เศษไม้ ต้นหญ้ามากเกินพอสมควร การถมต้องทํา
เป็นชัน้ๆ ละประมาณ 30 ซม. แต่ละชัน้ต้องพรมนํา้ให้ชุ่ม แล้วใช้เคร่ืองอดักระทุ้ง (ชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้ ตามความ
เหมาะสม ซึ่งจะกําหนดให้ในขณะท่ีทําการก่อสร้าง) จนได้ระดบัท่ีต้องการ หากดินถมยบุตวัภายหลงั ผู้ รับจ้าง
จะต้องรับผิดชอบ หรือซอ่มแซมความเสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด 
 

2. งานตอกเข็ม 
2.1 เข็มคอนกรีต ให้ใช้ตามชนิด ขนาด และความยาวตามท่ีกําหนดไว้ในแบบรูป หรือในรายการเก่ียวกบั      ฐานราก 

การตอกเข็ม ผู้ รับจ้าง จะต้องยึดหลกัการตอกเข็มให้ถูกต้องตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิต และให้อยู่ในความ
ควบคมุรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง และวิศวกรของผู้ รับจ้าง 

ในกรณีท่ีใช้เข็มคอนกรีตเจาะหลอ่ในท่ี ผู้ รับจ้างและวิศวกรของผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและควบคมุการ
ผลติเข็มให้ถกูต้องตามหลกัวิชาช่าง 

2.2 เข็มไม้ ให้ใช้เข็มเบญจพรรณทบุเปลือกออกหมด มีความยาวและเส้นผ่าศนูย์กลาง (ใช้วดัท่ีกึ่งกลางลําต้น) ได้ขนาด
ตามท่ีกําหนดไว้ในแบบรูป ลกัษณะเข็มไม่คดงอเกินไปไม่มีกระพีแ้ละไม่ผ ุก่อนตอกเข็มจะต้องแต่งหวัเข็มให้เรียบ 
ห้ามเสีย้นปลายเข็มเป็นอนัขาด 

2.3 ปัญหาในการตอกเข็ม เม่ือมีปัญหาเก่ียวกบัการตอกเข็มเกิดขึน้ เช่น  
2.3.1 ตอกเข็มไมไ่ด้ระยะตามท่ีกําหนดไว้ในแบบรูป 
2.3.2 หวัเสาเข็มแตกก่อนถงึระยะท่ีกําหนดไว้ในแบบรูป หรือรายการ 
2.3.3 ตอกเข็มลงไมห่มดตามความยาวเทา่ท่ีกําหนดไว้ในแบบรูป หรือรายการ 
2.3.4 ตอกเข็มเอียง ผิดศนูย์ไปจากเดิม หรือตอกพลาด 
2.3.5 ตอกเข็มแล้วเกิดการหกัฝังในดิน ฯลฯ 

ให้ผู้ รับจ้างแจ้งคณะกรรมการการตรวจการจ้าง หรือผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณาก่อน เม่ือผู้ รับจ้างสัง่ประการใด
แล้ว ผู้ รับจ้างต้องปฏิบติัตามโดยไมมี่เง่ือนไข 

 

3. งานฐานราก 
3.1 ความลกึของฐานราก ให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างรากฐานตามท่ีกําหนดไว้ในแบบรูป และรายการ ความลกึของฐานรากให้

ถือความลกึจากระดบัดินเดิม (ดินท่ียงัไมถ่ม) เป็นเกณฑ์ในกรณีท่ีพืน้ดินเดิม มีระดบัแตกตา่งกนัมากให้ผู้ รับจ้างแจ้ง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือพิจารณาก่อน เม่ือได้รับคําสัง่ให้แก้ไขประการใด ผู้ รับจ้างต้องปฏิบติัตามโดยไม่มี
เง่ือนไข 
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3.2 การทําฐานรากชนิดตอกเข็ม ให้ตอกเข็มตามขนาด และระยะห่างท่ีกําหนดไว้ในแบบรูป หรือรายการ ก่อนเท
คอนกรีตจะต้องแต่งหวัเข็มให้เรียบเสมอกนั แล้วจึงใสอ่ิฐหกั หรือทราย (แล้วแต่จะกําหนดไว้ในแบบ) อดัตามซอก
หวัเข็มกระทุ้งให้แน่นแล้วจึงเทคอนกรรีตหยาบ 1: 3 : 5 ทบัหวัเข็ม แต่งผิวหน้าให้เรียบทิง้ไว้ให้แข็งตวัประมาณ 24 
ชัว่โมง นบัจากเทคอนกรีตเสร็จ แล้วจงึวางตะแกรงเหลก็เพ่ือเทฐานรากตอ่ไป 

3.3 การทําฐานรากชนิดไม่ตอกเข็ม ต้องแต่งระดบัดินด้านข้าง และก้นหลมุให้เรียบ แล้วจึงใส่อิฐหกั หรือทรายหยาบ 
หรือหิน (แล้วแตจ่ะกําหนดไว้ในแบบ) กระทุ้งให้แน่นเสียก่อนจนได้ระดบั แล้วจึงเทคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 ทบั แต่ง
ผิวหน้าให้เรียบ ทิง้ไว้ประมาณ 24 ชัว่โมง นบัจากเทคอนกรีตเสร็จ แล้วจงึวางตะแกรงเหลก็เพ่ือเทฐานรากตอ่ไป 

3.4 การตัง้ไม้แบบฐานราก ก่อนเทคอนกรีตฐานรากต้องตัง้ไม้แบบให้ได้ขนาดตามขนาดมาตรฐานท่ีกําหนดให้ในแบบ
รูปเสียก่อน ความหนาของไม้แบบไมต่ํ่ากวา่ 1” 

 

4. วัสดุก่อสร้าง 
4.1 ปนูซีเมนต์ 

4.1.1 ชนิดของปนูซีเมนต์ท่ีใช้ผสมคอนกรีตหล่อโครงสร้างทัง้หมด ให้ใช้ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ประเภท 1 ตาม
มาตรฐานของสํานกังานมาตรฐานของสํานกังานมาตรฐานอตุสาหกรรม มอก. 15 เลม่         1-2532 

4.1.2 ชนิดของปนูซีเมนต์ท่ีใช้ผสมคอนกรีตหล่อส่วนท่ีไม่ได้เป็นโครงสร้าง เช่น บ่อเกราะ ทางเท้า ฯลฯ หรือใช้
ผสมปูน ก่อ  ปูนฉาบ  ฯลฯ  ใ ห้ ใ ช้ปูนน ซี เมน ต์ผสมตามมาตรฐานของ สํานักงานมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก.80-2517 

4.1.3 ให้ใช้ปนูซีเมนต์ท่ีผลติขึน้ใหม่ๆ  ห้ามใช้ปนูซีเมนต์เส่ือมคณุภาพโดยความชืน้ และแข็งตวัจบัเป็น  ก้อน 
4.1.4 ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ต่างประเภท ผสมคอนกรีตปนกัน หรือเทต่อกันในขณะท่ีคอนกรีตท่ีเทไว้ก่อนยังไม่

แข็งตวั 
4.2 ทราย 

4.2.1 ทรายท่ีใช้ในการผสมคอนกรีตต้องเป็นทรายหยาบนํา้จืดท่ีสะอาด (โดยไม่มีฝุ่ นปนน้อยท่ีสดุ) และไม่มีด่าง 
หรือกรด หรือเกลือเจือปน ปราศจากอินทรีย์สารและสิ่งสกปรกต่างๆ ท่ีจะทําให้คณุสมบติัของคอนกรีต
เส่ือมเสีย ทรายหยาบต้องมีขนาด 1.55 ม.ม. ถงึ 3 ม.ม. 

4.2.2 ทรายท่ีใช้ในการผสมปูนก่อ หรือปนูฉาบ ให้ใช้ทรายละเอียด นํา้จืดท่ีสะอาด ทรายละเอียดต้องมีขนาด 
0.5 ม.ม. – 1.5 ม.ม. 

4.3 หิน 
หินหรือกรวดท่ีใช้ในการผสมคอนกรีตต้องไม่มีลักษณะผุ หรือเปราะ มีขนาดถูกต้องตามเบอร์ ก้อน

สม่ําเสมอไม่คละกัน ในกรณีท่ีใช้กรวดแทนหิน ขนาดของกรวดต้องเท่ากับขนาดของหิน และก่อนนํามาใช้ผสม
คอนกรีตต้องล้างนํา้สะอาด 

4.4 เหลก็เส้นเสริมคอนกรีต 
4.4.1 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ต้องเป็นเหล็กใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีผิวสะอาดไม่มีสนิมขุม ไม่เปื้อนสิ่ง

สกปรกอ่ืนใด ไมมี่รอยปริแตกร้าว ปีก ลกูคล่ืน สามารถทนตอ่การดดัเยน็ โดยไมมี่รอยปริเกิดขึน้ตามผิว 
4.4.2 เหลก็เส้นกลม เป็นเหลก็ชนิด SR- 24 มีคณุภาพตามมาตรฐานของสํานกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์ 

     อตุสาหกรรม มอก. 20-2527 (ห้ามใช้เหลก็รีดซํา้ มอก. 211-2527) 
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4.4.3 เหลก็ข้ออ้อย เป็นเหลก็ชนิด SD – 40 มีคณุภาพตามมาตรฐานของสํานกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์ 
อตุสาหกรรม มอก. 24 – 2536 

4.5 เหลก็รูปพรรณ เป็นเหลก็โครงสร้างทําด้วยเหลก็กล้าละมนุ (MILD STEEL) ซึง่ผลิตออกมามีหน้าตดัเป็นรูปลกัษณะ
ตา่งๆ ใช้ในงานโครงสร้าง มีคณุภาพตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมดงันี ้
4.5.1 เหลก็โครงสร้างรูปพรรณขึน้รูปร้อน ชัน้คณุภาพ SM 400 มอก. 1227 – 2537 
4.5.2 เหลก็โครงสร้างรูปพรรณขึน้รูปเยน็ ชัน้คณุภาพ SSC 400 มอก. 1228 – 2537 

4.6 เหล็กกลวง เป็นเหล็กโครงสร้างชนิดท่ีมีตะเข็บเช่ือมทําด้วยเหล็กกล้าละมนุ (MILD STEEL) สามารถเช่ือมได้ มี
คณุภาพตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก. 107 – 2533 ชัน้คณุภาพ HS 41 

4.7 เหล็กแผ่น ต้องเป็นเหล็กกล้าละมนุ (MILD STEEL) เหนียวไม่มีรอยแตก ไม่มีสนิมขุมส่วนท่ีต้องฝังติดกบัเนือ้
คอนกรีตต้องไมเ่ปือ้นสี นํา้มนั และสิง่สกปรกอ่ืนใด 

4.8 นํา้ นํา้ท่ีใช้ในการก่อสร้างต้องใช้นํา้สะอาด ไม่มีคณุสมบติัเป็นนํา้กระด้าง ไม่มีรสกร่อย ปราศจากอินทรีย์วตัถ ุเช่น 
ตะไคร่นํา้ จอก แหน การก่อสร้าง ณ สถานท่ีท่ีมีนํา้ประปาให้ใช้นํา้ประปา ถ้าท่ีใดไม่มีนํา้ประปาอนญุาตให้ใช้นํา้
จากบอ่ คคูลอง ได้ แตนํ่า้นัน้ต้องมีคณุสมบติัดงักลา่วข้างต้น 

4.9 อิฐ อิฐก่อให้ใช้อิฐท้องถ่ินท่ีมีคณุภาพดี โดยทัว่ไปเป็นอิฐเผาสกุไม่อ่อน และเปราะผิดปกติ มีขนาดสม่ําเสมอ  แผ่น
ไมค่ดงอจนเกินไป และไม่มีสิ่งสกปรก หรืออินทรีย์วตัถเุกาะติดอยู่ ถ้ามีสิ่งสกปรกจบัแน่นจะนําไปใช้ในการก่อสร้าง
ไมไ่ด้ 

4.10 ปนูขาว ใช้ปนูขาวท่ีมีคณุภาพดี เนือ้น่ิม ละเอียด ไมมี่สิง่สกปรกเจือปน หรือเป็นก้อนแข็ง ขนาดของเมด็ปนูขาวไม่
ต่ํากวา่ 0.40 ม.ม 

4.11 ไม้ 
ไม้ทัง้หมดท่ีนํามาใช้จะต้องเป็นไม้ท่ีไม่มีรู ตา แตกร้าว คดโก่ง กระพี ้มากผิดปกติ และต้องผ่านการอบ 

หรือตากแห้งมาแล้วอยา่งดี 
 ไม้เนือ้แข็งท่ีใช้ในการก่อสร้างอาคารทัว่ไป ซึง่มิได้ระบช่ืุอไม้ไว้ในแบบรูป หรือรายการเป็นการเฉพาะ เม่ือ
นําไปใช้ในการประกอบโครงสร้าง สว่นหนึง่สว่นใดของอาคาร ให้พิจารณาตามบญัชีดงัตอ่ไปนี ้
 บญัชีท่ี 1 เป็นไม้เนือ้แข็งท่ีอนญุาตให้ใช้สําหรับประกอบโครงสร้าง ได้ทกุส่วนของอาคารทัง้ภายในและ
ภายนอก 
 บญัชีท่ี 2 เป็นไม้เนือ้แข็งท่ีอนญุาตให้ใช้สําหรับประกอบโครงสร้าง สว่นท่ีอยู่ในร่มไม่ถกูแดด ถกูฝน และ
ความชืน้ คือ 

1) โครงหลงัคา แป อะเส ยกเว้นเชิงชาย 
2) โครงพืน้บางสว่นภายในอาคาร 
3) โครงฝาบางสว่นภายในอาคาร 
4) บนัไดภายในอาคาร 
5) วงกบ ประต ูหน้าตา่ง และช่องแสง ภายในอาคารท่ีไมถ่กูความชืน้ 
บญัชีท่ี 3 เป็นไม้เนือ้แข็งท่ีอนญุาตให้ใช้ประกอบโครงสร้างเฉพาะเพียงบางสว่น ซึง่ไม่ถกูแดด ถกูฝน และ

ความชืน้ คือ 
1) โครงหลงัคา ยกเว้น แป เชิงชาย และอะเส 
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2) บวัเชิงผนงั 
3) โครงฝาบางสว่น ภายในอาคาร 
4) สว่นประกอบบนัได ยกเว้นแมบ่นัได 
5) วงกบ ประต ูหน้าตา่ง และช่องแสง ภายในอาคารท่ีไมถ่กูความชืน้ 
หมายเหตุ ไมเ้นือ้แข็งทีร่ะบไุวใ้นบญัชี 2 และ 3 เมือ่นํามาใชจ้ะตอ้งอาบน้ํายาเสียก่อน 
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บัญชีที่ 1 
 

1)   ไม้แดง      Xylia xylocarpa Taub. 
2)   ไม้ประดู่      Pterocarpus spp. 
3)  ไม้เตง็      Shorea obtusa Wall. 
4)  ไม้รัง       Shorea siamensisMiq. 
5)  ไม้เค่ียม      Cotylelobium melanoxylon Pierre 
6)  ไม้เค่ียมคะนอง     Shorea henryna Pierre 
7)  ไม้หลมุพอ      Intsia bakeri Prain 
8)  ไม้กนัเกรา      Fagraea fragrans Roxb. 
9)  ไม้บนุนาค      Mesua Farrea Linn. 
10)  ไม้ตะเคียนทอง     Hopea odorata Roxb. 
11)  ไม้ตะเคียนชนั      Balanocarpus heimii King 

       12)  ไม้ตะเคียนหิน      Hopea ferrea Pierre. 
        13)  ไม้ชนั, เตง็ตานี     Shorea thorelii Pierre ex Laness. 
        14)  ไม้รกฟ้า      Terminalia alata Heyne ex Roth 
        15)  ไม้ซาก หรือพนัซาก     Erythophleum teysmannii Craib 
        16)  ไม้ตะแบกเลือด หรือมะเกลือเลือด   Terminalia mucronata Craib et Hutch 
        17)  ไม้กระพีเ้ขาควาย     Dalbergia cultrata Grah.ex Benth 
        18)  ไม้เขลง็, หยี      Dialium cochinchinense Pierre 
        19)  ไม้กาสามปีก ตีนนก     Vitex peduncularis Wall.ex Schauer 
        20)  ไม้เลียงมนั      Berrya ammonilla Roxb. 
        21)  ไม้กะถินพิมาน     Acacia tomentosa Willd. 
        22)  ไม้ขานาง      Homalium tomentosum Benth. 
        23)  ไม้แคทราย      Steroospermum neuranthum Kurz 
        24)  ไม้สาธร ไม้กระพีเ้ขาควาย    Millettia leucantha Kurz 
        25)  ไม้มะคา่แต้      Sindora siamensis Teijsm.ex Miq. 
        26)  ไม้ตะแบกใหญ่     Lagerstroemia duperreane Pierre 
        27)  ไม้ตะเคียนราก     Hopea latifolia Syming. 
        28)  ไม้กอหิน ไม้กะทิต     Phoebe paniculata Ness 
        29)  ไม้เฉียงพร้านางแอ     Carallia brachiata Merr. 

       30)  ไม้พลวง      Dipterocarpus tuberculatus Roxb. 
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บัญชีที่ 2  
 

1) ไม้ทองบึง้      Koompassia malaccensis benth 
2) ไม้โอบ      Homalium grandiflorum Benth 
3) ไม้ตะคร้อ      Schlieichera oleosa Merr 
4) ไม้กะเจียน      Polylathia cerasoides Benth ex Bedd. 
5) ไม้ตงัหน      Calophyllum pulcherrimum Wall. 
6) ไม้ยวน      Koompassia excelsa Taub. 
7) ไม้ปู่ เจ้า ไม้หามกราย                 Terminalia nigrovenulos Pierreex   

       Laness 
8) ไม้กาลอ      Shorea faguetiana Heim 
9) ไม้ตะบนูดํา      Xylocarpus moluccensis Roem. 
10) ไม้มะปริง                  Bouea oppositifolia Meisvar. Microphylla 

       Merr. 
11) ไม้ดําดา่ง ไม้สะเดาปัก     Vatica cinerea King 
12) ไม้คอแลน      Nephelium hypoleucum Kurz 
13) ไม้แอ๊ก      Shorea glauca King. 
14) ไม้พดู      Garcinia dulcis Kurz 
15) ไม้สีรามนั ลิน้จ่ี     Litchi chinensis Sonn. 
16) ไม้ยางเสียน      Dipterocarpus gracilis Bl. 
17) ไม้หลนัตนั ไม้เตง็ตานี     Shorea guiso Bl. 
18) ไม้ยมหิน สะเดาข้าง     Chukrasia velutina Wight & Arn. 
19) ไม้กระโดน      Careya sphaerca Roxp. 
20) ไม้อินทนิลนํา้      Lagerstroemia speciosa Pers. 
21) ไม้พะยอม      Shorea talura Roxb. 
22) ไม้เหียง                  Dipterocarpus obtusifolius Teijam.ex 

       Miq. 
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บัญชีที่ 3 
 

1) ไม้มะซาง      Madhuca pierrei Lam 
2) ไม้กราด      Dipterocarpus intricatus Dyer 
3) ไม้กระบก      Irvingia malayana Oliv. A. Benn. 
4) ไม้ไสน      Artocapus altissimus  J.Smitin. 
5) ไม้ตะเคียนสามพอน ไม้สกุรม    Shorea rogersiana Raiz. & Smitin. 
6) ไม้หําช้าง ไม้ทําโจร     Platymitra siamensis Craib. 
7) ไม้ตะเคียนทราย      Shorea gratissima Dyer. 
8) ไม้มะดะขีห้นอน     Garcinia thorelii Pierre 
9) ไม้พงัตาน ไม้ทะโล้ พนัตนั    Schima wallichii Korth. 
10) ไม้ติว้      Cratoxylum formosum Dyer 
11) ไม้พนัจํา      Vatica odorata Syming 
12) ไม้พงุทะลาย ไม้สํารอง     Scaphium macropodum Beaumee 
13) ไม้ชมุแพรก      Amoora gigantea Pierreex Lanses. 
14) ไม้นนทรี      Peltophorum dasyrachis Kurz 
15) ไม้สยา      Shorea Spp. 
16) ไม้เสลา      Lagertrocmia tomentosa Presl 
17) ไม้มะมว่งนก มะมว่งหวัแมงวนั    Buchanania Spp. 
18) ไม้มะแฟน      Protium serratum Engler 
19) ไม้พะวา      Garcinia specicsa Wall. 
20) ไม้ยงู      Dipterocarpus grandflorus Blanco 
21) ไม้กะทงัหนั      Calophyilum thorelii Pierre 
22) ไม้ตะเคียนหน ู     Anogeissus acuminata Wall.var.lanceolata 

       Clarke 
 

5. การเก็บวัสดุก่อสร้าง 
5.1 การเก็บซีเมนต์ และปนูขาว การเก็บซีเมนต์ และปนูขาวไว้ในบริเวณก่อสร้าง ผู้ รับจ้างจะต้องสร้างโรงเก็บมีหลงัคา

คลมุ และฝากัน้อย่างมิดชิด มิให้ฝนสาดเข้าได้โดยเด็ดขาด และควรยกพืน้สงูอย่างน้อย 30 ซ.ม. เพ่ือป้องกนันํา้ฝน
และความชืน้ได้เป็นอยา่งดี 

5.2 การกองทราย หิน และกรวด ให้กองไว้ในท่ีสะอาด เป็นระเบียบ ไม่มีสิ่งสกปรกปะปน ได้ง่าย หรือมีนํา้โสโครกไหล
ผ่าน ถ้ากองไว้บนดินต้องเก็บกวาดบริเวณท่ีจะกองให้เรียบร้อย และห้ามใช้ทรายบริเวณท่ีติดกบัผิวดิน หรือท่ีมีดิน
ปะปน การกองทรายหยาบและทรายละเอียดต้องกองให้ห่างกนั ส่วนหินหรือกรวดให้แบ่งกองตามขนาดไม่ปะปน
กนั 

5.3 การเก็บอิฐ ให้มีโรงเก็บ และปพืูน้ หรือจะวางเรียงในบริเวณท่ีอิฐไมถ่กูสิง่สกปรกก็ได้ 
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5.4 การเก็บเหล็ก ให้สร้างโรงเก็บยกพืน้ หรือจัดหาสถานท่ีเก็บท่ีป้องกันไม่ให้ถูกนํา้ฝน นํา้โสโครก กรด ด่าง เกลือ 
รวมทัง้เศษดิน และสิง่สกปรกได้เป็นอยา่งดี 

5.5 การเก็บไม้ ให้สร้างโรงเก็บไม้ หรือจดัหาสถานท่ีเก็บท่ีป้องกนัแสงแดด นํา้ นํา้ฝน ความชืน้ ปลวกได้เป็นอย่างดี ควร
อยูใ่นท่ีโปร่ง มีลมโกรกได้โดยสะดวก 
 

หมายเหตุ การสร้างโรงเก็บทกุชนิด ผูร้บัจ้างจะตอ้งสร้างใหเ้สร็จก่อนทีจ่ะขนวสัดมุาในบริเวณก่อสร้าง 
 

6. งานคอนกรีต 
6.1 การผสมคอนกรีต 

6.1.1 เคร่ืองมือผสม โดยทั่วไปให้ใช้เคร่ืองมือผสมแบบถังหมนุด้วยเคร่ืองยนต์ (Rotating Drum Mixer) 
นอกจากการก่อสร้างปลีกยอ่ยจงึอนญุาตให้ผสมด้วยมือในกระบะได้. 

6.1.2 วสัดผุสมคอนกรีต ซีเมนต์ ทราย หิน หรือกรวด และนํา้ ต้องมีคณุสมบติัดงัได้กลา่วมาแล้วในข้อ 4.1, 4.2, 
4.3 

6.1.3 อตัราสว่นผสมคอนกรีต ให้ใช้อตัราสว่น 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร ซึง่จะต้องมีกระบะตวงให้ได้อตัราสว่นผสม
ตามท่ีกําหนด การผสมต้องคลกุเคล้า ซีเมนต์ ทราย หิน หรือกรวด และนํา้ ให้เข้ากนัโดยทัว่ถึงเป็นเนือ้
เดียวกนั 

6.1.4 กรณีท่ีใช้คอนกรีตท่ีมีกําลงัอดัประลยัสงู ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) และจะต้อง
มีกําลงัอดัประลยัไมต่ํ่ากวา่ท่ีกําหนด เม่ือทดสอบด้วยตวัอยา่งรูปทรงกระบอก ขนาด 

 0.15 x 0.30 ม. เม่ือมีอายคุรบ 28 วนั 
1) ให้ผู้ รับจ้างรับผิดชอบออกแบบหาอตัราส่วนผสมคอนกรีต (Mix Design) เพ่ือใช้ในงานก่อสร้าง

รายการนี ้โดยมีวิศวกรท่ีได้รับใบอนญุาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุประเภทสามญัวิศวกร 
สาขาโยธา ตามพระราชบญัญัติวิศวกรรม พ.ศ. 2505  รับผิดชองลงนามรับรองรายการออกแบบ
คํานวณสว่นผสมนี ้สง่ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา เม่ือได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างแล้วจงึลงมือทําการก่อสร้างได้ คา่ใช้จ่ายทัง้หมดเป็นของผู้ รับจ้าง 

2) ให้ผู้ รับจ้างรับผิดชอบจัดเตรียมแท่งตวัอย่างคอนกรีต และทดสอบการรับกําลงัอดัประลยัของแท่ง 
ตวัอย่างจากสถาบนัทดสอบของทางราชการ แล้วนําผลการทดสอบมาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง แท่งตวัอย่างคอนกรีตข้างต้น ให้จดัเก็บจากคอนกรีตท่ีใช้ในงานก่อสร้างรายการนีค้ราวละ
อยา่งน้อย 3 ตวัอยา่ง หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเหน็ 
สมควร และคา่ใช้จ่ายทัง้หมดเป็นของผู้ รับจ้าง 

6.2 การเทคอนกรีต 
6.2.1 ก่อนเทาคอนกรีตลงในแบบ ผู้ รับจ้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจดแูบบ ขนาดของเหล็ก 

การผกูและการวางเหล็กให้ถกูต้องเรียบร้อย ต้องล้างแบบให้ชุ่มนํา้ก่อน เม่ือเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าถกูต้องและ
เรียบร้อยแล้วจงึให้เทคอนกรีตได้ 

6.2.2 คอนกรีตต้องผสมเสร็จใหม่ๆ  ห้ามใช้ท่ีผสมไว้นานเกินกวา่ 30 นาที 
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6.2.3 ต้องใช้เคร่ืองสัน่คอนกรีต (Vibrator) ในการเทคอนกรีตทกุครัง้ ยกเว้น แต่กรณีท่ีคณะกรรมการตรวจการ
จ้างอนุญาตให้ใช้เคร่ืองมืออ่ืนแทนได้ ขณะเทต้องไม่เร็วเกินไปและไม่ช้าเกินไป เพราะถ้าเร็วเกินไป 
คอนกรีตจะไม่ยบุตวั และถ้าช้าเกินไปส่วนผสมจะแยกกัน และพึงระวงัอย่าให้เคร่ืองสัน่ไปกระทบเหล็ก
เสริมจนหลวม หรือหลดุจากตําแหน่งท่ีอยู ่

6.2.4 การเทคอนกรีต ท่ีไม่สามารถหลอ่ให้เสร็จในคราวเดียวได้จะต้องเตรียมผิวต่อสําหรับการเทครัง้ต่อไป โดย
กัน้ไม้ตรงๆ ตามตําแหน่งท่ีกําหนดไว้ดงันี ้
1) เสา ให้เทถงึระดบั ต่ําจากท้องคาน 3 ซ.ม. 
2) คาน ให้เทถงึกลางคาน โดยใช้ไม้กัน้ 
3) พืน้ ให้เทถงึกลางแผน่ โดยใช้ไม้กัน้ 
ขณะท่ีผิวต่อก่อตวั (Setting) พอหมาดๆ ให้ตกแต่งผิวต่อโดยใช้แปรงโลหะปัดปนูทราย ออกจากผิวหินให้

หมด แล้วใช้นํา้ล้างให้สะอาด หาสิ่งของท่ีสะอาด เช่น ผ้าคลมุไว้เม่ือจะเทต่อให้ตรวจดคูวามสะอาดอีกครัง้หนึ่งและ
ราดนํา้ให้ชุ่มก่อนเท 
6.2.5 การเทคอนกรีตตามสว่นของโครงสร้างตา่งๆ ต้องปฏิบติัดงันี ้

1) การเทหลอ่คานยาว ให้เทาจากเสารับทัง้สองออกไปบรรจบท่ีกลางคาน 
2) การเทหลอ่คานย่ืน (Cantilever Beam) ให้เทจากโคนคาน ไปหาปลายคาน 
3) การเทพืน้ หรือกนัสาดท่ีติดกบัคานต้องเทให้เสร็จในคราวเดียวกนั 

 

7. งานไม้แบบ 
7.1 ไม้แบบ ต้องเป็นไม้แบบท่ีมีการยืดหดตวัได้น้อยท่ีสดุ (ไม่เกิน 0.20%) ไม่ดดูนํา้มากเกินไป หนาไม่น้อยกว่า 1” ไม่

บิดเบีย้ว โค้งงอ ไม้แบบท่ีใช้หลอ่คอนกรีตรูปพรรณ หรือลายวิจิตรอนญุาตให้ใช้ขนาดอ่ืนได้ตามความเหมาะสม 
หมายเหตุ อนญุาตใหใ้ชแ้ผ่นเหล็กแทนไมแ้บบได ้โดยตอ้งปฏิบติัตามหลกัวิชาช่างทีดี่ 

7.2 การประกอบไม้แบบ ต้องประกอบไม้แบบให้แนบสนิท ไม่ให้มีรูร่ัวท่ีจะทําให้นํา้ปนูไหลออกมาได้ ต้องติดตัง้อยู่ใน
ลกัษณะท่ีมัน่คง แข็งแรง ทนต่อความดนัของเนือ้คอนกรีต และแรงกระแทกกระทุ้ งของเคร่ืองสัน่คอนกรีต ได้เป็น
อยา่งดี ขนาดและระดบัต้องถกูต้องตามแบบรูป 

แบบหล่อต้องทําให้ถอดได้ง่าย มีช่องสําหรับล้างแบบ หรือเทคอนกรีตห้ามใช้ดินอดุภายในแบบ ไม้แบบ
ต้องสะอาด ไมเ่ปือ้นสี นํา้มนั หรือสิง่สกปรกอ่ืนใดท่ีทําให้คอนกรีตเส่ือมคณุภาพ 

ในระหวา่งท่ีคอนกรีตเร่ิมแข็งตวัในไม้แบบ ห้ามกระทบกระเทือนไม้แบบเป็นอนัขาด 
7.3 การถอดไม้แบบ จะกระทําได้ตามลกัษณะโครงสร้าง และระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้

7.3.1 แบบด้านข้างของเสา คาน กําแพง ถอดเม่ือครบ 3 วนั 
7.3.2 แบบลา่งรองริมพืน้รับกนัสาด คาน ถอดเม่ือครบ 15 วนั แต่ต้องคํา้ กลางพืน้ปลายกนัสาดกลางคานต่อไป

อีก 14 วนั 
โครงสร้างบางส่วนท่ีจําเป็นต้องถอดแบบ ต่างจากเวลาท่ีกําหนดไว้ข้างต้น ให้ผู้ รับจ้างสอบถามจากคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างก่อน เม่ือได้รับอนญุาตแล้วจงึถอดได้ 
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 เม่ือถอดไม้แบบออกแล้ว ผู้ รับจ้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจก่อน ถ้าปรากฏว่ามีสิ่ง
บกพร่อง เช่น คอนกรีตมีรูพรุน หรือเหลก็ผิดลกัษณะ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาแก้ไขสว่น
ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงสร้างนัน้ให้เรียบร้อยก่อน 
 การซ่อมแซมคอนกรีตท่ีมีรูพรุนให้ใช้ซีเมนต์ : ทราย =1 : 1 ผสมนํา้เหลว พอควรอดุให้เรียบเป็นผิว
เดียวกนัก่อนอดุต้องราดนํา้ปนู ( ปนู + ซีเมนต์ ) ท่ีผิวคอนกรีตให้ชุ่ม 

 

8. งานผูกเหล็ก งานผูกเหล็กให้ปฏิบัตดิงันี ้
8.1 การดดัเหลก็ ต้องไมง่อกลบัไปกลบัมาจนเสียกําลงั การงอปลายเหลก็ให้ดดัดงัลกัษณะนี ้
8.2 การดดัเหลก็คอม้าของคาน ต้องดดับนม้าดดัเหลก็ให้ได้ขนาดถกูต้อง ก่อนนําไปประกอบในแบบ 
8.3 การผูกเหล็ก สําหรับเหล็กเสริมคานเล็ก ให้ผูกสําเร็จ ก่อนนําเข้าประกอบ ส่วนเหล็กเสริมคานใหญ่ ให้นําเหล็ก

ปลอกไปวางก่อนแล้วสอดเหลก็นอน เหลก็คอกม้าตามลําดบั 
8.4 ระยะห่างระหว่างเหล็กเสริมต้องห่างกนัพอท่ีเนือ้คอนกรีตจะลงไปขดัผสานกนัโดยสมบรูณ์ ถ้าเหล็กเสริมเป็นชัน้ๆ 

ให้เว้นระยะระหวา่งผิวเหลก็ ถงึผิวเหลก็อยา่งน้อย 2.5 ซ.ม. โดยใช้ท่อนเหลก็   25 ม.ม. วางขวางและมีระยะห่าง
ไมเ่กิน 1.50 ม. 

8.5 ลวดผกูเหลก็ต้องเป็นเหลก็เหนียว ไมเ่ป็นสนิมขมุ การผกูให้ผกูแบบพนัสาแหรกบิดเกลียวพอแน่น แล้วพนัปลายเข้า
ไว้ด้านใน 

8.6 ก่อนวางเหล็กลงในแบบ ต้องใช้ลกูปนู ทราย ( 1 : 1 ) หลอ่ให้ได้ตามขนาดหนนุระหว่างเหลก็ต่อเหลก็ และวาง
ระหวา่งเหลก็กบัไม้แบบ ขนาดของลกูปนูท่ีใช้กําหนดดงันี ้

ลกูปนูหนนุตะแกรงฐานรากหนาประมาณ     7 ซ.ม. 
ลกูปนูหนนุระหวา่งเหลก็ตอ่เหลก็หนาประมาณ     2.5 ซ.ม. 

  ลกูปนูหนนุระหวา่งเหลก็กบัไม้แบบหนาประมาณ    3 ซ.ม. 
  ลกูปนูหนนุระหวา่งเหลก็กบัไม้แบบ ( เฉพาะ Slab) หนาประมาณ   2 ซ.ม. 
 ลกูปนูหนนุเหลก็ท้องคานท่ีสมัผสัดินหนาประมาณ    6 ซ.ม.  

( ให้เพิ่มเนือ้คอนกรีต ) 
  ลกูปนูหนนุเหลก็เสริมในเสากบัไม้แบบสว่นท่ีได้สมัผสักบัดินประมาณ  3 ซ.ม. 

ลกูปนูหนนุเหลก็เสริมในเสาการได้แบบสว่นท่ีสมัผสักบัดิน ( ตอมอ่ ) ประมาณ 7 ซ.ม.  
( ให้เพิ่มเนือ้คอนกรีต ) 

8.7 การตอ่เหลก็ให้ใช้ได้ 2 วิธี คือ 
8.7.1 การตอ่โดยวิธีทาบ 

1) เหลก็เส้นกลม ให้ระยะท่ีทาบยาว 50 เทา่ของเส้นผา่ศนูย์กลางของเหลก็เส้นนัน้ 
2) เหลก็ข้ออ้อย ให้ระยะท่ีทาบยาว 35 เทา่ของเส้นผา่ศนูย์กลางของเหลก็เส้นนัน้ 

8.7.2 การต่อโดยวิธีการเช่ือม ให้ใช้ได้กบัเหล็กท่ีมีขนาดตัง้แต่   19 ม.ม ขึน้ไปสําหรับเหล็กเส้นกลมและ

ตัง้แต่    20 ม.ม ขึน้ไปสําหรับเหลก็ข้ออ้อย วิธีเช่ือมให้ใช้แบบ Double – V Butt Joint ( ดงัรูป ) เม่ือ
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เช่ือมเสร็จแล้ว ต้องทําความสะอาดรอยเช่ือมให้เรียบร้อยก่อนเทคอนกรีต รอยเช่ือมจะต้องรับแรงดึงได้ 
125% ของแรงดงึของเหลก็ท่ีใช้ 

 
  หมายเหตุ ในกรณีที่สงสยัว่าเหล็กที่เชือ่มนัน้จะสามารถรับแรงได ้ตามที่กําหนดข้างตน้หรือไม่ ให้ผูร้ับ
จ้างนําตวัอย่างเหล็กทีเ่ชื่อมเสร็จแลว้ไปทดสอบกําลงัยงัสถาบนัทีเ่ชือ่ถือได ้แล้วส่งผลการทดลองใหค้ณะกรรมการตรวจการ
จ้าง หรือผูว่้าจ้างพิจารณาก่อน ค่าใชจ่้ายในการทดสอบนี ้ผูร้บัจ้างจะตอ้งจ่ายเองทัง้ส้ิน 
 

9. การรักษาคอนกรีต 
ภายใน 24 ชัว่โมง ท่ีคอนกรีตยงัไม่แข็งตวั ต้องป้องกนัคอนกรีตไม่ให้ถกูแดด นํา้ หรือฝน และห้ามกระทบกระเทือน

ใดๆ ทัง้สิน้ หลงัจากท่ีถอดไม้แบบออกแล้ว ให้บ่มคอนกรีตอย่างน้อยอีก 7 วนั ถ้าเป็นเสา หรือคาน ใช้กระสอบคลมุและ
ราดนํา้ให้ชุ่มอยู่ตลอดเวลา ส่วนท่ีเป็นพืน้หรือกันสาด ให้ใช้นํา้เทราดให้ชุ่มหรือขังนํา้ไว้ หรือใช้วิธีการอ่ืนๆ ตามท่ี
คณะกรรมการตรวจการจ้างเหน็สมควร 



งานงานวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมโยธา  
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สารบญั  
 

 เร่ือง หน้า 
 
งานวศิวกรรมโยธา 
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 1.2  งานควบคมุและป้องกนัมลภาวะในการก่อสร้าง 1-4/5 
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2.1 งานกรุยแนวทางและขดุตอ 2-1/13 
 2.2 งานขดุหรือตดัคนัทาง 2-4/13 
 2.3 งานถมคนัทาง 2-9/13 
3. งานโครงสร้างทางและผิวจราจร 

3.1 งานรองพืน้ทาง 3-1/54 
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 3.4 งานแอสฟัลต์ยดึเกาะ 3-13/54 
 3.5 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 3-15/54 
 3.6 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหลก็ 3-29/54 
 3.7 งานเคลือบผิวทางเพ่ือความปลอดภยั 3-53/54 
4. งานโครงสร้าง 

4.1 งานคอนกรีตสําหรับโครงสร้าง 4-1/33 
 4.2 เหลก็เส้นเสริมสําหรับโครงสร้าง 4-29/33 
5. งานเบด็เตลด็ 

5.1 งานทอ่ระบายนํา้คอนกรีตเสริมเหลก็ 5-1/28 
 5.2 งานระบายนํา้และโครงสร้างประกอบอ่ืนๆ 5-5/28 
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1.  งานทั่วไปและส่ิงอาํนวยความสะดวกในสนาม 

 1.1  งานบาํรุงรักษาและป้องกันผลกระทบด้านการจราจร 

 คาํอธิบาย 

 ผู้ รับจ้างจะต้องพยายามทกุวิถีทางท่ีจะปฏิบติังานโดยมิให้กระทบกระเทือนตอ่การจราจร ในถนนสายหลกั ซอย 
คคูลอง ท่ีมีการสญัจรทางนํา้ และจะต้องจดัให้มีและบํารุงรักษาไว้ซึง่ทางเบ่ียง ถนนชัว่คราว สะพานชัว่คราว แนวผนงักัน้ 
เคร่ืองหมาย ไฟสญัญาณและอปุกรณ์ตา่ง ๆ ตลอดเวลาทัง้กลางวนัและกลางคืน 

 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําแผนงานเป็นขัน้ตอน ในการจดัทางชัว่คราวให้ยวดยาน และเรือพาหนะวิ่งผ่านระหว่าง
การก่อสร้าง และเสนอต่อวิศวกรของผู้ว่าจ้าง เพ่ือให้ความเห็นชอบอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนการดําเนินงานก่อสร้างท่ี
จําเป็นต้องจดัการจราจรชัว่คราวนัน้ หรือโดยคําสัง่ของวิศวกรของผู้ว่าจ้างท่ีมีความเห็นว่าจะต้องจดัทําวิธีการจดัการ
จราจรชัว่คราวนัน้ ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัตามจนครบถ้วน ในแผนงานนัน้จะต้องแสดงวิธีการจดัระบบการจราจร เพ่ือเป็นท่ี
แน่ใจได้ว่าจะไม่ทําให้การจราจรติดขดั โดยให้ยดึปฏิบติัตาม มาตรการ วิธีการ และเง่ือนไขการใช้ผิวจราจรระหว่างการซ่อม
สร้างสาธารณปูโภค สาธารณปูการท่ีมีผลกระทบตอ่การจราจร 

 เม่ืองานได้แล้วเสร็จลง ผู้ รับจ้างจะต้องรือ้ถอนและขนย้ายถนนชั่วคราว เคร่ืองกัน้ขวางชัว่คราว ป้าย
เคร่ืองหมายจราจรชัว่คราว และเคร่ืองมือก่อสร้างตา่ง ๆ ออกไปให้หมด 

 งานบํารุงรักษา และการป้องกนัผลกระทบด้านการจราจร  เป็นความจําเป็นท่ีมีผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชน   หากผู้ รับจ้างไม่ดําเนินการตามท่ีวิศวกรของผู้ว่าจ้างสัง่การ    วิศวกรของผู้ว่าจ้างสามารถสัง่ให้หยดุงาน
ดงักลา่วได้  และ/หรือสัง่ห้ามมิให้ดําเนินการก่อสร้างงานในสว่นท่ีจําเป็นต้องจดัให้มีการจดัการจราจรชัว่คราวนัน้ได้   

 งานบํารุงรักษาและการป้องกนัผลกระทบด้านการจราจร ให้รวมถงึรายละเอียดของงานดงัตอ่ไปนี ้

ก) การเตรียมการ การปรับปรุงมาตรการป้องกนัผลกระทบด้านการจราจรตามความจําเป็น เพ่ือเสนอขออนมุติั
จากวิศวกร  และหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ตลอดจนถึงการจดัทําแบบก่อสร้างท่ีแสดงข้อเสนอต่างๆ ในการลดผลกระทบด้าน
การจราจร และแผนแสดงขัน้ตอนการก่อสร้าง รวมทัง้การติดตอ่และประสานงานท่ีจําเป็น 

ข) การเตรียมสถานท่ีก่อสร้าง ซึง่ต้องให้มีมาตรการหลีกเล่ียงและป้องกนัผลกระทบด้านการจราจร ตามคําสัง่
ของวิศวกร  การเตรียมการนีร้วมถงึการเตรียมการสําหรับงานขดุดิน หรือขดุวสัดใุดๆ และการทิง้วสัดสุว่นเกิน 

ค) การจดัทําทางเบ่ียงชัว่คราว ทางลาดขึน้-ลง  แผงพืน้ทางเบ่ียงท่ีเป็นโครงสร้าง ทางเท้า ขอบทาง ราว รัว้กัน้
และกําแพงกนัชนตา่งๆ 

ง) การจดัหาและการติดตัง้ไฟสญัญาณเตือนชัว่คราวระหว่างการก่อสร้าง ท่ีต้องติดตัง้ตามแนวถนนโครงการ 
ทางหลวง  และทางสาธารณะตา่งๆ ตามคําสัง่ของวิศวกรหรือตามท่ีได้รับอนมุติัจากวิศวกร 
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จ) การจดัหาและการติดตัง้สญัญาณไฟจราจรชัว่คราว ป้ายจราจรหรือป้ายเตือนพร้อมทัง้โครงสร้างติดตัง้ป้าย
ต่างๆ ในระหว่างการก่อสร้าง ทัง้ท่ีต้องติดตัง้ตามแนวถนนโครงการ  ทางหลวง  และทางสาธารณะต่างๆ ตามคําสัง่ของ
วิศวกรหรือตามท่ีได้รับอนมุติัจากวิศวกร 

ฉ) การดําเนินงานตา่งๆ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกบัระเบียบตา่งๆ ในเร่ืองความปลอดภยัด้านการจราจร  

ช) การบํารุงรักษาถนนชัว่คราวท่ีผู้ รับจ้างสร้างขึน้ในระหว่างการก่อสร้าง และการบํารุงรักษาถนนสาธารณะ
ต่างๆ ท่ีมีอยู่ทัง้หมดในบริเวณพืน้ท่ีก่อสร้าง  ตลอดจนสะพานคนเดินข้ามและทางเท้า ซึ่งอยู่ในบริเวณท่ีอาจได้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างไม่ให้มีนํา้ท่วมขงั  ไม่ให้มีดินและวสัดตุกหล่น ทัง้นี ้ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรกลท่ี
ใช้ในการบํารุงรักษา  เจ้าหน้าท่ีควบคุมเคร่ืองจักรอุปกรณ์ต่างๆ  ค่านํา้มันเชือ้เพลิง  นํา้มนัหล่อล่ืน  อะไหล่  และการ
ประกนัภยั 

ซ) การดําเนินการก่อสร้างเป็นขัน้ตอนท่ีมีความสอดคล้องกบัมาตรการจราจรท่ีได้รับอนมุติัแล้ว 

ฌ) คา่ใช้จ่ายในการปฏิบติังานตา่งๆ 

ญ) คา่กระแสไฟฟ้าและแหลง่พลงังานตา่งๆ 

ฎ) การฟืน้ฟสูภาพสถานท่ีก่อสร้าง กลบัคืนสูส่ภาพเดิม 

ฏ) การฟืน้ฟูสภาพพืน้ท่ีต่างๆ ท่ีใช้เป็นท่ีพกัชัว่คราว ทางเข้า-ออก ของยานพาหนะ ลานและพืน้ท่ีจอดรถหรือ
เคร่ืองจกัรกลตา่งๆ ทางเท้า รัว้ ป้ายประกาศและป้ายแนะนําตา่งๆ ให้กลบัคืนสูส่ภาพเดิม 

 การจ่ายเงนิค่าจ้าง 

 การจ่ายเงินคา่จ้างครัง้แรกสําหรับงานบํารุงรักษาทางและการป้องกนัผลกระทบด้านการจราจร  จะจ่ายให้ร้อยละ 
30 ของอตัราตอ่หน่วยท่ีได้ตกลงกนัตอ่เม่ือผู้ รับจ้างได้รับการอนมุติัจากวิศวกรในรายละเอียดเก่ียวกบังาน 
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ก) ได้รับการอนมุติัแผนงานก่อสร้างของผู้ รับจ้าง  ท่ีสมัพนัธ์กบัการจดัจราจรในระหว่างการก่อสร้าง  รวมถึง
การเบ่ียงการจราจรเป็นการชัว่คราว  และการติดตอ่ประสานงานท่ีจําเป็นกบัผู้ เก่ียวข้องตา่งๆ 

ข) แบบแสดงรายละเอียดของผู้ รับจ้างสําหรับการเบ่ียงการจราจรชัว่คราวระหวา่งการก่อสร้าง 

ค) แผนการดําเนินงานของผู้ รับจ้างสําหรับการเบ่ียงการจราจร รวมทัง้มาตรการความปลอดภยัท่ีจําเป็นต่างๆ  
ซึง่สมัพนัธ์กบังานเบ่ียงการจราจร 

ง) แผนประสานงานของผู้ รับจ้างกับผู้ ว่าจ้าง และหน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภคท่ีตัง้อยู่ในบริเวณพืน้ท่ี
ก่อสร้าง 
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จ) การจดัทํารายละเอียดของกิจกรรมและแจกแจงปริมาณงานต่างๆ ท่ีต้องดําเนินการในแต่ละเดือนสําหรับ
การบํารุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านการจราจรในระหว่างการก่อสร้างทัง้หมดของผู้ รับจ้าง เสนอต่อวิศวกร 
เพ่ือท่ีจะใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการประเมินผลความก้าวหน้าของงาน และรับรองการเบิกเงินงวดในเดือนถดัไปจากการ
เบิกจ่ายคา่งานในครัง้แรก 

ฉ) จดัทําอปุกรณ์และเคร่ืองหมายสําหรับการบํารุงรักษาและการป้องกนัผลกระทบด้านการจราจรแล้วเสร็จ
ตามแผนท่ีเสนอ 

 การจ่ายเงินค่างานครัง้แรกให้ผู้ รับจ้างสําหรับการบํารุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านการจราจรนัน้ 
ขึน้อยูก่บัการได้รับอนมุติัรายละเอียดตา่งๆ ข้างต้นจากวิศวกร หากผู้ รับจ้างใช้เวลาหลายเดือนและยงัคงไมไ่ด้รับอนมุติัจาก
วิศวกร  ผู้ รับจ้างก็ไมส่ามารถได้รับคา่จ้างงานครัง้แรกสําหรับรายการนีไ้ด้ 

 หากผู้ รับจ้างดําเนินการบํารุงรักษาและการป้องกนัผลกระทบด้านการจราจรในแตล่ะเดือนได้เป็นท่ีน่าพอใจ
ของวิศวกร  อนัเป็นไปตามเง่ือนไขความต้องการของเอกสารสญัญา  วิศวกรจะพิจารณาเหน็ชอบต่อการจ่ายค่างานท่ีเหลือ
ร้อยละ 70 ของอตัราตอ่หน่วยท่ีได้ตกลงกนัโดยจะแบง่จ่ายเฉล่ียเป็นรายเดือนตามท่ีได้ดําเนินการจริง 

 หากผู้ รับจ้างไม่จดัให้มีมาตรการการจดัการจราจรให้ครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกล่าวมาข้างต้น และไม่เป็นท่ี
น่าพอใจของวิศวกร  วิศวกรจะแจ้งให้ผู้ รับจ้างทราบถึงข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลกัษณ์อักษรผู้
รับจ้างต้องรีบดําเนินการแก้ไขในทนัที  หากผู้ รับจ้างยงัไม่ปฏิบติัตามภายใน 3 วนั นบัจากได้รับคําตกัเตือนและวิศวกรเห็น
ว่าความบกพร่องดงักล่าวเป็นการไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขความต้องการของเอกสารสญัญา และอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชน วิศวกรจะพิจารณาหกัเงินค่างานดงักลา่วของเดือนนัน้ๆ ออก โดยวิศวกรจะออกหนงัสือแจ้ง
เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้ รับจ้างทราบ จนกวา่ผู้ รับจ้างจะได้ดําเนินการในสว่นนีใ้ห้เรียบร้อย 

 การจ่ายเงินค่าจ้างสําหรับงานบํารุงรักษา งานป้องกนัผลกระทบด้านการจราจร และงานประชาสมัพนัธ์
โครงการ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําบญัชีชิน้งานท่ีจดัไว้เพ่ือการนี ้  เช่น  ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ ป้ายเตือน  ป้ายชัว่คราว
แผงกัน้ชนิดตา่งๆ เคร่ืองหมายไฟสญัญาณ เป็นต้น โดยให้ระบทุะเบียนหมายเลขชิน้งาน ตําแหน่งท่ีติดตัง้สภาพการใช้งาน
ของชิน้งานนัน้ เสนอต่อวิศวกรของผู้ว่าจ้างเป็นประจําทกุเดือน เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่างานของเดือน
นัน้ สําหรับงานแผน่พบัประชาสมัพนัธ์โครงการจะจ่ายให้ตามจํานวนท่ีผู้ รับจ้างได้เผยแพร่จริง  สว่นงานซ่อมแซมผิวจราจร 
งานทางเบ่ียงและสะพานชั่วคราว จะจ่ายให้เต็มจํานวนตามท่ีผู้ รับจ้างได้ดําเนินการจริง ทัง้นี ้ผู้ รับจ้างจะต้องทําการ
บํารุงรักษาทางเบ่ียง และ/หรือสะพานชัว่คราวให้มีสภาพการใช้งานได้ดีตลอดเวลาท่ีต้องทําการเบ่ียงการจราจรนัน้ 

 งานตามรายละเอียดท่ีระบใุนบทนี ้จะจ่ายเป็นเงินจร โดยมีรายการเบิกจ่ายดงันี ้

                    หน่วย 

 1 งานทั่วไปและสิ่งอาํนวยความสะดวกในสนาม 

       1.1 งานบํารุงรักษาและป้องกนัผลกระทบด้านการจราจร          เงินจร 
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 1.2 งานควบคุมและป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง 

 คาํอธิบาย 

 งานนีจ้ะรวมถึงความต้องการทัง้หมดสําหรับมาตรการรักษาความปลอดภัย  การป้องกันอุบติัเหตุ และการ
ประกันภัยต่างๆ  ซึ่งจําเป็นสําหรับงานตามสญัญา และให้ความคุ้มครองครอบคลุมผู้ ท่ีเก่ียวข้องและสิ่งท่ีเก่ียวข้องใน
โครงการทัง้หมด  และผู้ รับจ้างได้ดําเนินการตา่งๆ จนเป็นท่ีน่าพอใจของวิศวกรของผู้วา่จ้างแล้ว 

 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทํากรมธรรม์ประกนัภยัของโครงการ  ตัง้แต่วนัท่ีผู้ว่าจ้างสัง่ให้เร่ิมดําเนินการก่อสร้างจนถึง
งานก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึง่หากผู้ รับจ้างเพิกเฉยผู้วา่จ้างมีสทิธิท่ีจะสัง่หยดุงานได้ 

 โดยมีองค์ประกอบของงานท่ีต้องดําเนินการดงันี ้

ก) หลกัฐานซึง่แสดงวา่การประกนัภยัทัง้หมดตามท่ีระบใุนสญัญามีผลบงัคบัใช้แล้ว 

ข) สํ า เนา เ ง่ื อน ไขการประกันภัยต่ า งๆ  ตาม ท่ี ระบุ ในสัญญาพ ร้อมทั ง้ สํ า เนา ใบ เส ร็ จ รับ เ งิ น 
คา่เบีย้ประกนั ได้จดัสง่ให้วิศวกรแล้ว 

ค) มีขัน้ตอนการดําเนินการด้านความปลอดภยัและสาธารณสขุ 

ง) มีคูมื่อความปลอดภยัและแบบฟอร์มตรวจสอบความปลอดภยั 

จ) มีแผนปฏิบติัการเพ่ือความปลอดภยัและแผนปฏิบติัการในกรณีฉกุเฉิน 

ฉ) มีผู้ควบคมุงานด้านความปลอดภยัของผู้ รับจ้าง ( จป. วิชาชีพ) 

ช) มีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบติัในเร่ืองความปลอดภยัเบือ้งต้นเป็นครัง้ท่ี 1  ของโครงการให้แก่บคุลากรท่ีอยู่
ในความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างทกุคน 

ซ) การจดัให้มีมาตรการความปลอดภยัท่ีดําเนินการในระหว่างการก่อสร้าง  ซึ่งได้ผลเป็นท่ีพอใจของวิศวกร
ของผู้วา่จ้าง 

ฌ) มีการตรวจสอบความปลอดภยัของสถานท่ีก่อสร้างประจําวนั 

ญ) มีการประชมุและรายงานเก่ียวกบัความปลอดภยัในระหวา่งเดือน 

ฎ) มีการจดัทํารายงานความปลอดภยัในระหวา่งเดือน 

ฏ) มีการจดัทํารายงานอบุติัเหตใุนระหวา่งเดือน 
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ฐ) มีการดํา เ นินการให้ความ รู้และฝึกอบรมเ ร่ื องความปลอดภัย เ บื อ้ง ต้นให้แก่บุคลากรทุกคน 
ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างเป็นระยะอยา่งตอ่เน่ืองตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างจะเป็นผู้ กําหนด 

  การจ่ายเงนิค่าจ้าง 

 งานตามรายละเอียดท่ีระบใุนบทนี ้จะจ่ายเป็นเงินจร โดยมีรายการเบิกจ่ายดงันี ้

    หน่วย 

 1 งานทั่วไปและสิ่งอาํนวยความสะดวกในสนาม 

 1.5 งานควบคมุและป้องกนัมลภาวะในการก่อสร้าง                                 เงินจร 

 1.6 มาตรการรักษาความปลอดภยั การป้องกนัอบุติัเหตแุละการประกนัภยั L.S
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2.  งานดนิ 

 2.1 งานกรุยทางและขุดตอ 

  คาํอธิบาย 

  งานนีป้ระกอบด้วยการกรุยแนวทาง  ขุดตอและปรับระดับพืน้ท่ีเท่าท่ีจําเป็น  เพ่ือเตรียมพืน้ท่ีสําหรับการ
ปฏิบติังานตามสญัญา และตามท่ีระบใุนแบบแปลน และข้อกําหนดการก่อสร้างเทา่นัน้ 

  การกรุยแนวทางและขดุตอประกอบด้วย การกรุยพืน้ท่ีท่ีกําหนด มีการตดัต้นไม้ ย้ายขอนไม้  ตดัต้นไม้ท่ีคลมุ
ดิน ถาก ถางวชัพืช การรือ้ย้ายโครงสร้าง กําแพง รัว้ ย้ายกองขยะ และวสัดท่ีุไมใ่ช้แล้ว รวมทัง้ขดุรากไม้ ตอไม้ ฐานราก ใต้
ดิน ทอ่ระบายนํา้  นําวสัดจุากการกรุยแนวทาง  และขดุตอไปทิง้  และให้รวมถึงการโยกย้ายสิ่งก่อสร้างและสาธารณปูโภค 
ตา่ง ๆ  ท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การทํางาน ยกเว้นสว่นท่ีกําหนด  

  การกรุยแนวทางและขดุตอ จะต้องจํากดับริเวณอยู่เฉพาะภายในเขตก่อสร้างท่ีกําหนดไว้ในแบบแปลนสําหรับ
สญัญานีเ้ทา่นัน้ พืน้ท่ีท่ีกรุยแนวทางและขดุตอเสร็จแล้ว จะต้องปรับเรียบก่อนทําการถม 

  การระวังรักษาทรัพย์สนิ 

ผู้ รับจ้างจะต้องตระหนักถึงภาระผูกพันและความรับผิดชอบ  ภายใต้กฎหมายและสญัญานี ้ต่อความเสียหายและข้อ
เรียกร้องท่ีเกิดขึน้ เก่ียวกบัการป้องกนัทรัพย์สนิ  สวน และบริเวณท่ีได้รับการตกแตง่  

ผู้ รับจ้างจะต้องทําการป้องกนัความเสียหายอนัเกิดจากการทํางานต่อสิ่งต่าง ๆ ท่ีจะต้องรักษาไว้ตามสภาพเดิม เช่น  ถนน
เดิม  สิง่ก่อสร้าง หลกัเขตท่ีดิน หรือทรัพย์สนิท่ีติดกบัแนวเขตทาง  บริการสาธารณปูโภค ต้นไม้ใหญ่  และไม้ล้มลกุ 

 วธีิการก่อสร้าง 

                การกรุยแนวทาง 

 การกรุยแนวทางหมายถึง การรือ้ถอนและขจัดสิ่งท่ีอยู่เหนือระดับดิน  รวมทัง้ก่ิงก้านสาขาของต้นไม้ท่ีย่ืน
ออกไป เว้นเสียแตส่ิง่ท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างกําหนดให้รักษาไว้ วสัดท่ีุจะต้องแผ้วถางและนําไปทิง้มี ต้นไม้ ตอไม้ ขอนไม้ พุ่ม
ไม้ หญ้า วชัพืช และสิง่ปลกูสร้างเดิม   แตไ่มจํ่ากดัวา่จะต้องมีเทา่นี ้  

 การกรุยแนวทางนีใ้ห้รวมถงึการรือ้รัว้เดิม  สว่นท่ีเหลือของโครงสร้างอาคาร  ลานบ้าน ฯลฯ 

 งานขดุตอ 

 งานขดุตอประกอบด้วยการรือ้ย้ายหน้าดิน ตอไม้ และรากไม้  ลกึอย่างน้อยประมาณ 15 เซนติเมตร จากระดบั
ดินเดิม  และลกึไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตรจากผิวลา่งของชัน้รองพืน้ทาง หลมุท่ีเกิดจากการขดุตอไม้ หรือรากไม้  จะต้อง
ถมกลบั ด้วยวสัดท่ีุเหมาะสมและบดอดัให้แนน่ตามข้อกําหนด  
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 คอนกรีต หรืออิฐท่ีก่อสร้างเป็นฐานรากของอาคารจะต้องรือ้ออกไปถึงความลกึอย่างน้อย 1 เมตรจากระดบัผิวดิน
ในอนาคต หรือลึกกว่านัน้ ถ้ายังไม่พ้นจากโครงสร้างหรือท่อเมน ฯลฯ เข็มไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 20 
เซนติเมตร  อาจปลอ่ยทิง้ไว้ตามระดบัท่ีอยูต่ามเดิมได้   นอกนัน้จะต้องถอนออกให้หมด 

 โครงสร้างใต้ดินและห้องใต้ดินจะต้องรือ้ออกไปให้หมด และถมกลบัด้วยวสัดท่ีุเหมาะสม  และบดอดัให้แน่น
ตามข้อกําหนด 

 กรรมสทิธ์ิในวสัดจุากการกรุยแนวทาง 

 วสัดุท่ีได้จากงานกรุยแนวทางซึ่งวิศวกรของผู้ ว่าจ้างเห็นว่าสามารถจะนํามาใช้ในงานได้อีกหรือเห็นสมควร
ประการใดก็ดีนัน้ เป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ว่าจ้าง ผู้ รับจ้างมีสิทธ์ิท่ีจะใช้ไม้ท่ีไม่สามารถจะขายทอดตลาดเพ่ือจดุประสงค์ของ
งานในสญัญานี ้ โดยท่ีผู้ รับจ้างจะต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎข้อกําหนดของกรมทางหลวงชนบท  หรือของหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ แล้ว 

 การขจดัวสัดจุากการกรุยแนวทาง 

 ไม้ท่ีขายทอดตลาดได้ ผู้ รับจ้างจะต้องตดัแตง่ตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างต้องการ  และรวมกองในพืน้ท่ีท่ีเข้าออก
ได้สะดวก ภายในหรือใกล้เคียงเขตทางก่อสร้างตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างกําหนด สว่นไม้อ่ืน ๆ (ยกเว้นไม้ท่ีจะนําไปใช้งาน) 
พุ่มไม้ ตอไม้ รากไม้ ขอนไม้ และขยะจากการกรุยแนวทางและขุดตอ ผู้ รับจ้างจะต้องนําไปทิง้ให้หมด  ณ บริเวณท่ี
กําหนดให้ และปิดด้วยวสัดเุหมาะสมหนาอยา่งน้อยท่ีสดุ 30 เซนติเมตร และไม่สงูกว่าระดบักําหนด วสัดท่ีุได้จากการกรุย
แนวทางห้ามมิให้เผา  ผู้ รับจ้างจะต้องคิดค่าขนย้ายและค่านําวัสดุเหล่านีไ้ปทิง้ในท่ีของส่วนบุคคลท่ีห่างออกไปจาก
สถานท่ีก่อสร้าง รวมอยู่ในค่างานกรุยแนวทางและขุดตอด้วย ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแต่ผู้ เดียวในการติดต่อตกลง
คา่ใช้จ่าย และคา่เสียหายอนัเกิดจากการใช้ท่ีดินสว่นบคุคลนัน้ ๆ ทัง้หมด 

 รัว้ อาคาร โครงสร้าง และสิ่งกีดขวาง ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะใด  ยกเว้นส่วนท่ีได้ระบุให้รือ้ย้ายภายใต้
ข้อกําหนดบทอ่ืนท่ีอยู่ภายในเขตทางก่อสร้าง ผู้ รับจ้างจะต้องรือ้ย้ายและเก็บรวบรวมให้ดีหรือนําไปทิง้ตามท่ีกําหนดใน
แบบแปลน หรือตามท่ีวิศวกรของผู้ว่าจ้างจะกําหนด วสัดท่ีุรือ้ย้าย รวมทัง้ระบบระบายนํา้เดิม ท่อลอดถนน ฝาบ่อพกั ฝา
ตะแกรงเหล็ก ตลอดจนสิ่งอ่ืน ๆ  ท่ียงัใช้การได้ ซึ่งวิศวกรของผู้ว่าจ้างจะสัง่ให้เก็บรักษาไว้จะต้องเป็นสมบติัของผู้ว่าจ้าง 
ผู้ รับจ้างจะต้องรือ้ย้ายและรวบรวมอยา่งระมดัระวงั  

 วสัดท่ีุวิศวกรของผู้วา่จ้างเหน็วา่สามารถนําไปใช้ในงานได้ ก็ให้ลดราคาของคา่งานนัน้ตามท่ีตกลงกนั  

 ถนนและพืน้ท่ีบริเวณใกล้เคียงต้องอยู่ในสภาพสะอาดและเรียบร้อย  ห้ามกองวัสดุท่ีติดไฟได้ในเขตทาง
ก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียง 

 ระบบระบายนํา้เดิม 
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 ครูะบายนํา้ รางระบายนํา้เดิม ฯลฯ ท่ีอยู่บริเวณเขตคนัทาง จะต้องถมปิด  ยกเว้นส่วนท่ีจะกําหนดให้วางท่อ
ระบายนํา้ หรือโครงสร้างอยา่งอ่ืน ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจดัให้มีระบบระบายนํา้ใหม่ขึน้ทดแทนระบบระบายนํา้
ท่ีถกูปิดกัน้   ทอ่ระบายนํา้ท่ีไมใ่ช้แล้วท่ีอยูใ่ต้คนัทางจะต้องขดุออกและจะต้องถมร่องให้เตม็ตามท่ีกําหนด 

 การรือ้ย้ายสิง่สาธารณปูโภค 

 สิ่งสาธารณปูโภคต่าง ๆ  ท่ีมีอยู่ในสถานท่ีก่อสร้าง ซึง่จําเป็นต้องรือ้ถอน  หรือเคล่ือนย้ายทัง้ชัว่คราวและถาวร 
เพ่ือให้สามารถทําการก่อสร้างได้ตามท่ีกําหนดไว้นัน้  ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการติดต่อ
ประสานงานและอํานวยความสะดวกกบัหน่วยงานสาธารณปูโภคต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามท่ีจําเป็น (เช่น ถนนชัว่คราว ทาง
เบ่ียงและอปุกรณ์ต่าง ๆ)  ยกเว้นค่าใช้จ่ายท่ีหน่วยงานสาธารณปูโภคเรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างตามท่ีระบไุว้ในหมวดท่ี 8 งาน
รือ้ย้ายสาธารณปูโภค 

 การวัดปริมาณงาน 

 ปริมาณงานสําหรับงานกรุยแนวทางและขดุตอ จะวดัจ่ายเงินค่าจ้างเป็นประเภทเหมาจ่าย ตามท่ีกําหนดไว้ใน
บญัชีแสดงปริมาณวสัด ุ 

 ไมว่า่จะเป็นงานกรุยแนวทางหรือขดุตอในพืน้ท่ีทิง้วสัด ุ พืน้ท่ีเก็บวสัด ุ หรือพืน้ท่ีวสัดบุ่อยืม จะไม่มีการจ่ายเงิน
คา่จ้าง ถ้าหากวา่พืน้ท่ีดงักลา่วอยูน่อกเขตกําหนดของงานกรุยแนวทางและขดุตอและให้อยู่ในดลุยพินิจของผู้ รับจ้างเองท่ี
จะใช้พืน้ท่ีดงักลา่วหรือไม ่ 

 การติดตอ่ประสานงานและการอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่หน่วยงานสาธารณปูโภคท่ีเก่ียวข้องจะไม่
มีการวดัปริมาณงาน โดยให้ถือวา่เป็นสว่นหนึง่ของงานรือ้ย้ายสาธารณปูโภค 

 การจ่ายเงนิค่าจ้าง 

 คา่จ้างการกรุยแนวทางและขดุตอจะจ่ายเงินเป็นประเภทเหมาจ่าย เงินคา่จ้างนีป้ระกอบไปด้วยค่าจ้างแรงงาน 
วสัด ุ เคร่ืองมือ อปุกรณ์  และอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นทัง้หมด  เพ่ือดําเนินงานกรุยแนวทางและขดุตอ  และปรับผิวของพืน้ท่ี  ดงัท่ี
กําหนดในข้อกําหนดการก่อสร้าง หรือกําหนดโดยวิศวกรของผู้ว่าจ้าง รวมทัง้การโยกย้ายและขจดัวสัดท่ีุสืบเน่ืองจากการ
ทํางานนี ้ตลอดจนถงึการประสานงานและการอํานวยความสะดวกแก่หน่วยงานสาธารณปูโภค    ตา่ง ๆ  

 การจ่ายเงินค่าจ้างบางส่วนในใบรับรองผลงานประจําเดือน  จะต้องเป็นอัตราส่วนของพืน้ท่ีของผลงานท่ี
ยอมรับตอ่พืน้ท่ีของงานท่ีจะกรุยแนวทางและขดุตอทัง้หมด 

 รายการจ่ายเงินคา่จ้างให้เป็นไปดงันี ้: 
    หน่วย 

 2. งานทาง 

  2.1.(1) งานกรุยแนวทางและขุดตอ L.S 
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 2.2 งานขุด หรือตัดคันทาง 

 คาํอธิบาย 

 งานนีป้ระกอบด้วยงานขดุหรือตดัคนัทางท่ีอยู่ภายในเขตทาง ยกเว้นงานขดุหรือตดัหน้าดินท่ีระบเุป็นอย่างอ่ืน 
งานขนย้าย และนําเอาวสัดท่ีุขดุหรือตดัออกไปใช้งานตอ่หรือทิง้ งานตกแตง่ผิวดินท่ีขดุหรือตดัแล้ว และงานเตรียมหน้าดิน
ท่ีขดุ หรือตดัแล้วตลอดความยาวของถนน ให้เป็นไปตามท่ีระบใุนข้อกําหนดการก่อสร้างนี ้และให้เป็นไปตามแนวระดบั 
ความลาดชนั  มิติต่าง ๆ  และรูปตดัท่ีแสดงไว้ในแบบแปลนหรือตามท่ีวิศวกรของผู้ว่าจ้างประสงค์ และหมายรวมถึงการ
ขดุคุ้ย คลกุเคล้า เกล่ียแตง่ และบดทบัให้ได้ความราบเรียบ และได้ความแน่นตามท่ีกําหนด 

 การขดุหรือตดัคนัทางมีดงัตอ่ไปนี ้

 ก) งานขุดหรือตดัทัง้หมดท่ีแสดงไว้ในแบบแปลนซึ่งอยู่ภายในเส้นท่ีแสดงในรูปตดั และงานขุดหรือตดัวสัดุ
ทัง้หมด เพ่ือทําถนน  และทางแยก 

 ข) งานรือ้ออกและนําเอาไปทิง้ซึ่งผิวจราจรเดิม ผิวทางเดิน คนัหิน คนัหินและรางตืน้ ท่ีอยู่ภายในเขตการ
ก่อสร้าง 

 ค) งานขดุหรือตดัเพ่ือเอาสว่นท่ีเล่ือนหลน่ สว่นท่ีแตกหกั และสว่นท่ีพงัลงมาออก 

 ง) งานขดุเพ่ือย้ายแนวลําธาร หรือคคูลองท่ีไมไ่ด้รวมอยูใ่นบทท่ี 2   

 จ) งานขุดหรือตดัท่ีต้องการขุดหรือตดัให้ต่ํากว่าระดบัต่ําสุดตามปกติของงานขุดหรือตดัคนัทาง  ตามท่ีได้
แสดงในแบบแปลน หรือต่ํากวา่ระดบัดินเดิม  เพ่ือจะเอาวสัดเุดิมท่ีไมเ่หมาะสมออกไป  หรือตามท่ีกําหนดให้เป็นอยา่งอ่ืน 

 วัสดุ (Material)  

 งานขุดหรือตดัคนัทางแบ่งตามประเภทของวสัดุ และวตัถุประสงค์ของการขุดหรือตดัออกเป็น 7 ประเภท 
ดงัตอ่ไปนี ้

 งานขดุหรือตดัดิน  (Earth Excavati 

 งานขุดหรือตดัดิน หมายถึง งานขุดหรือตดัคนัทางโดยวสัดุท่ีขุดนัน้เป็นวสัดุดินทัว่ๆ ไป ซึ่งไม่ได้จําแนกเป็น
ประเภท หรือไมไ่ด้กําหนดในแบบเป็นอยา่งอ่ืน 

 งานขดุหรือตดัหินผ ุ (Soft Rock Excavation) 

 งานขดุหรือตดัหินผ ุหมายถงึ งานขดุหรือตดัคนัทางโดยวสัดท่ีุขดุขึน้เป็นหินผ ุซึง่จะพิสจูน์ทราบได้โดยใช้รถคนั
ดินตีนตะขาบ (Crawler Tractor) พร้อมติดตัง้อปุกรณ์ในคราด (Ripper) มีขนาดกําลงัเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 270 แรงม้า 
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อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีโดยมีนํา้หนักไม่น้อยกว่า 28 เมตริกตนั จึงจะสามารถขุดออกได้ ส่วนการดําเนินการขุดหินผุ
หลงัจากการพิสจูน์ทราบแล้วจะใช้เคร่ืองจกัรกลชนิดใดก็ได้ 

งานขดุหรือตดัหินแข็ง (Hard Rock Excavation) 

 งานขุดหรือตดัหินแข็ง หมายถึง งานขุดหรือตดัคนัทางโดยวสัดท่ีุขุดนัน้เป็นหินแข็งซึ่งต้องใช้วิธีการเจาะและ
ระเบิด (Drilling & Blasting) หรือวสัดเุป็นประเภทหินลอย (Boulder) ซึง่มีขนาดก้อนละตัง้แต ่0.75 ลกูบาศก์เมตรขึน้ไป 

งานขดุวสัดไุมเ่หมาะสม (Unsuitable Material Excavation) 

 งานขดุวสัดไุม่เหมาะสม หมายถึง งานขดุวสัดท่ีุมีคณุภาพต่ําไม่เหมาะสมสําหรับงานก่อสร้างนอกคนัทางเดิม
แต่อยู่ภายในขอบเขตของคนัทางใหม่ อนัได้แก่ เศษวสัดตุ่างๆ ดินเลน ดินอินทรีย์ วสัดไุม่พงึประสงค์หรือวสัดท่ีุมีคณุภาพ
ต่ํากวา่ชัน้ทางนัน้ๆ แตไ่มร่วมถงึวสัดท่ีุจดัเข้าประเภท  

งานขดุบริเวณดินออ่น (Soft Material Excavation) 

 งานขุดบริเวณดินอ่อน หมายถึง งานขุดหรือตดัคันทางโดยขุดวัสดุในบริเวณคันทางเดิมซึ่งอ่อนตัว และไม่
สามารถรับนํา้หนกับรรทกุได้ เพ่ือเปล่ียนวสัดใุหมท่ี่มีคณุภาพตามท่ีกําหนดไว้มาแทนท่ี 

งานรือ้ผิวจราจรลาดยางเดิม 

 งานรือ้ผิวจราจรลาดยางเดิม หมายถึง งานรือ้ย้ายผิวจราจรลาดยางเดิมซึ่งอาจจะเป็นผิวแอสฟัลติดคอนกรีต 
หรือเซอร์เฟสทรีตเม้นท์ หรือ เคพซีลออก เพ่ือทําการก่อสร้างชัน้รองพืน้ทาง และ/หรือชัน้พืน้ทาง และชัน้ผิวทางใหม ่

งานรือ้ผิวจราจรคอนกรีตเดิม 

 งานรือ้ผิวจราจรคอนกรีตเดิม หมายถึง  งานรือ้ผิวจราจรคอนกรีตเดิม เพ่ือทําการการก่อสร้างชัน้รองพืน้ทาง 
และ/หรือ ชัน้พืน้ทาง และชัน้ผิวทางใหม ่

 เคร่ืองจักรและเคร่ืองมือ  (Equipment) 

 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาเคร่ืองจักรและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับงานขุดหรือตดัคนัทางแต่ละประเภท และได้รับ
ความเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้างให้ใช้งานได้ 

 วธีิการก่อสร้าง 

 ทัว่ไป 

 งานขดุหรือตดั และงานถมก่อสร้างคนัทางของถนนทัง้หมด จะต้องดําเนินการตามท่ีระบไุว้ในบทนี ้และในบท
ท่ี 2.5 งานถมคนัทาง และงานขดุหรือตดัเพ่ือทําการก่อสร้างถนน จะต้องเป็นไปตามแนวทาง ระดบั ความลาดชนั และรูป
ตดัท่ีแสดงไว้ในแบบแปลน 
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 ในกรณีท่ีดินเดิมแบง่ชัน้ ๆ แต่ละประเภทวสัด ุให้ทําการตดัโดยการเปล่ียนลาดดินตดั (Back Slope) และมีพกั
ลาดดินตดั (Step) ตามท่ีแสดงรายละเอียดไว้ในแบบ โดยลาดดินตดัจะต้องแต่งให้ประณีตเรียบร้อยปราศจากวสัดแุตก
หลดุ ซึง่อาจเล่ือนไหลลงมาได้ 

 ถ้าหากระบไุว้ในแบบแปลนให้ลอกหน้าดินออกในงานขดุหรือตดั ผู้ รับจ้างจะต้องลอกหน้าดินออกตามความ
ลกึท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างกําหนด หน้าดินท่ีลอกออกจะต้องกองเก็บไว้ ณ บริเวณท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างกําหนด 

การใช้วสัด ุ

 วสัดทุัง้หมดท่ีอยูภ่ายในเขตทางถือวา่วสัดไุมเ่หมาะสมท่ีจะนําไปถมคนัทาง วสัดท่ีุเหมาะสมจากการขดุหรือตดั
คนัทาง จะต้องนําไปใช้ในการถมเกาะกลางถนนตามท่ีระบไุว้ในบทท่ี 2 วสัดไุมเ่หมาะสมและต้องขดุหรือตดัออกเกินความ
ต้องการของการก่อสร้าง ถ้าหากว่าผู้ว่าจ้างไม่พึงประสงค์ก็ให้ถือว่าเป็นส่วนท่ีเกิน และให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ รับจ้าง 
ผู้ รับจ้างจะต้องนําวสัดสุว่นท่ีเกินออกไปทิง้นอกเขตทาง และต้องทิง้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และไมข่ดัขวางต่อทางระบาย
นํา้ หรือทําให้ทางหลวงหรือทรัพย์สนิใด ๆ เสียหาย 

 วสัดท่ีุตดัออกนอกเหนือจากสว่นท่ีนําไปใช้แล้ว จะต้องขนไปทิง้ในบริเวณพืน้ท่ีท่ีกําหนดไว้ในแบบ หรือในบริเวณ
พืน้ท่ีท่ีเหมาะสมตามท่ีวิศวกรของผู้ว่าจ้างเห็นสมควร โดยให้มีสภาพเรียบร้อยไม่เป็นอปุสรรคและกีดขวางทางระบายนํา้ใด 
ๆ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ แก่งานทาง และทรัพย์สนิของกรมทางหลวงชนบท และผู้ อ่ืนในกรณีท่ีจะนําวสัดท่ีุตดั
ออกไปใช้กบังานสว่นอ่ืน จะต้องทําการถางป่าและขดุตอให้สะอาดเรียบร้อยก่อนเร่ิมงานตดัคนัทาง เพ่ือไม่ให้มีวชัพืชหรือ
สิง่ไมพ่งึประสงค์ตา่ง ๆ ปะปนไปกบัวสัดท่ีุจะนําไปใช้ 

การขดุดินท่ีไมเ่หมาะสม 

 วสัดไุม่เหมาะสมท่ีจะต้องขดุหรือตดัออกให้ต่ํากว่าระดบัคนัทาง และอยู่ใต้ระดบัของงานถมคนัทางตามความ
ลกึท่ีกําหนดในแบบแปลนหรือตามท่ีวิศวกรของผู้ว่าจ้างกําหนด ในกรณีท่ีวสัดไุม่เหมาะสมถกูขดุหรือตดัออกต่ํากว่าระดบั
คนัทางปกติ หรือใต้ระดบัของงานถมคนัทาง หรือสําหรับงานท่ีตดัเป็นขัน้บนัได จะต้องทําการถมกลบัด้วยวสัดแุละวิธีการ
ท่ีกําหนดไว้ในบทท่ี 2 

สว่นท่ีลาดเอียง 

 ส่วนท่ีลาดเอียงทกุรูปแบบจะต้องทําให้เสร็จในสภาพเรียบร้อย และปราณีต และมีความละเอียดท่ีเหมาะสม
กบัวสัดนุัน้ และจะต้องระมดัระวงัไมใ่ห้วสัดท่ีุไมแ่น่นตวัอยูภ่ายใต้บริเวณสว่นท่ีลาดเอียง 

ระบบระบายนํา้ 

 ระหว่างการก่อสร้าง พืน้ถนนและรางระบายนํา้จะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีจะระบายนํา้ได้ดีตลอดเวลา ราง
และครูะบายนํา้จะต้องสร้างและรักษาเพ่ือไมใ่ห้เกิดความเสียหายแก่สว่นของถนน 

การเตรียมพืน้ท่ีของงานขดุหรือตดั 
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 ผิวหน้าของพืน้ท่ีงานขดุหรือตดั จะต้องเรียบร้อยและปราณีต และต้องได้รูปแบบ ระยะยก ระดบัความลาดชนั 
และรูปตดั พืน้ผิวหน้าจะต้องก่อสร้างให้ได้ความละเอียดพอเพียงท่ีจะสามารถก่อสร้างวสัดชุัน้ต่อไปให้ได้ความหนา และ
บดอดัให้แน่นตามท่ีระบใุนบทท่ี 2 

การบดอดัพืน้ท่ีของงานขดุหรือตดั 

 การตดัทําชัน้ดินคนัทาง เม่ือตดัถึงระดบังานดิน (Finished Subgrade)  ถ้าวสัดมีุคณุภาพใช้ได้ ให้ขดุคุ้ย 
(Scarify) ลกึ 15 เซนติเมตร แล้วคลกุเคล้าเกล่ียแตง่ และบดทบัให้ได้รูปร่าง ระดบั แนว และความแน่น ตามท่ีกําหนดไว้ใน
บทท่ี 2 หรือท่ีแสดงไว้ในแบบ  

 การดําเนินการใต้ระดบังานดินนี ้ให้ถือเป็นสว่นหนึง่ของงานตดัคนัทางโดยจะไมว่ดัจ่ายคา่งานให้  

 หากวสัดท่ีุตดัถึงระดบังานดิน เป็นดินท่ีมีคณุภาพใช้ไม่ได้ตามข้อกําหนดให้ตดัลงไปอีก 15 เซนติเมตรหรือท่ี
ระบไุว้ในแบบ แล้วเกล่ียแตง่ บดทบัให้แน่น ตามท่ีกําหนดและแสดงไว้ในแบบ 

 ถ้าหากว่าพืน้ท่ีดงักล่าวไม่อาจจะบดอดัให้แน่นตามท่ีต้องการ วิศวกรของผู้ว่าจ้างอาจจะสัง่ให้ขดุหรือตดัวสัดุ
ออกเพิ่มอีก และถมแทนด้วยวสัดถุมคนัทางท่ีเหมาะสม 

 การตรวจสอบ  (Construction Control) 

การตรวจสอบคา่ระดบั   (Elevation  Check) 

 งานขุดหรือตดัคนัทางเฉพาะท่ีทําชัน้ดินคนัทางจะต้องมีรูปร่างราบเรียบตามแบบ โดยเม่ือตรวจสอบทัง้ตาม
แนวขนานและตัง้ฉากกบัแนวศนูย์กลางทางมีความแตกต่างได้ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร และมีค่าระดบัแตกต่างไปจากค่า
ระดบัท่ีแสดงไว้ในแบบได้ไม่เกิน 15 มิลลิเมตร การตรวจสอบค่าระดบัให้ทําทกุระยะ 25 เมตร หรือน้อยกว่าตามท่ีวิศวกร
ของผู้วา่จ้างเหน็สมควร 

การทดสอบความแน่นของการบดทบั  (Field  Density  Test) 

 เฉพาะงานขุดหรือตดัคนัทางท่ีวสัดชุัน้ทางเดิมเป็นดิน ต้องบดทบัให้ได้ความแน่นแห้งสม่ําเสมอตลอดไม่ต่ํา
กวา่ร้อยละ 95 ของความแน่นแห้งสงูสดุท่ีได้จากการทดลองตวัอยา่งดินเก็บจากหน้างานในสนาม หลงัจากคลกุเคล้า ผสม 
และปบูนถนนแล้ว ตาม AASHTO Test Method T99 “วิธีการทดลอง  Compaction Test  แบบมาตรฐาน” การทดสอบ
ความแน่นของการบดทบัให้ดําเนินการทดสอบ ตาม “วิธีการทดลองหาค่าความแน่นของวสัดใุนสนามโดยใช้ทราย” ทกุ
ระยะประมาณ 100 เมตร ตอ่ 1 ช่องจราจร หรือประมาณพืน้ท่ี 700 ตารางเมตร ตอ่ 1 หลมุตวัอยา่ง 

 สําหรับกรณีวสัดเุป็นหินผ ุหรือหินแข็ง ให้บดทบัแน่น โดยได้รับความเหน็ชอบจากวศิวกรของผู้วา่จ้าง 

 การวัดปริมาณงาน 
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 งานขดุหรือตดัคนัทางท่ีต้องการและยอมรับ รวมทัง้การขดุหรือตดัวสัดไุมเ่หมาะสมจะต้องวดัจ่ายเป็นลกุบาศก์
เมตร สําหรับงานรือ้ผิวจราจรลาดยางเดิมและงานรือ้ผิวจราจรคอนกรีตเดิมจะต้องวดัจ่ายเป็นตารางเมตร งานเตรียมการ
และงานบดอดัในบริเวณท่ีขดุ ตดั หรือรือ้ออก จะไมมี่การวดัจ่ายเงินแยกจากกนัแต่ให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายซึง่ต้องรวมอยู่ใน
งานขดุ ตดั หรือรือ้ออกแล้ว 

 การวดั และการคํานวณหาปริมาณงานตดัคนัทาง ให้วดัปริมาณเป็นปริมาตร (Volume)  โดยวดัเนือ้งานจาก
ระดบัก่อนท่ีทํางานถางป่า ขดุตอ และหาพืน้ท่ีหน้าตดัด้วยวิธีคณูไขว้ (Co-Ordinate Method) หรือวิเคราะห์จากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใช้ในการหาพืน้ท่ี และได้รับการยอมรับจากวิศวกรของผู้ว่าจ้าง จากนัน้ให้ใช้วิธีเฉล่ียพืน้ท่ีหน้าตดั 
(Average End Area Method) ในการคํานวณหาปริมาตรของงานขดุหรือตดัคนัทาง โดยใช้ระยะทางตามแนวศนูย์กลาง
ทาง โดยทัว่ไปให้ใช้พืน้ท่ีหน้าตดัทกุระยะ 25 เมตร แต่หากเป็นงานในภมิูประเทศภเูขา หรือต้องการความละเอียดในการ
คํานวณมากขึน้ ระยะทางอาจลดลงเป็น 12.50 เมตร หรือ 5.00 เมตร ตามดลุยพินิจของวิศวกรของผู้วา่จ้าง  

 การจ่ายเงนิค่าจ้าง 

 ปริมาณงานขุดหรือตดัหรือรือ้ผิวทางเดิมท่ีวดัจ่ายเงินดงักล่าว ให้จ่ายเงินตามอตัราราคาสญัญาต่อหน่วย
ลกูบาศก์เมตร หรือตารางเมตรแล้วแต่กรณี เงินค่าจ้างงานอนันีจ้ะต้องรวมค่าขดุหรือตดั ค่ารือ้ผิวทางเดิมรวมถึงทางเท้า
และคนัหินท่ีเป็นส่วนหนึ่งของผิวทางเดิมท่ีต้องรือ้ออก ค่าลําเลียงเอาวสัดไุปทิง้ ค่าปรับผิว ค่าตกแต่ง ค่าจ้างแรงงาน ค่า
วสัด ุเคร่ืองมือ อปุกรณ์ และคา่ใช้จ่ายเบด็เตลด็ท่ีจําเป็นเพ่ือให้งานแล้วเสร็จตามข้อกําหนดหรือท่ีระบไุว้ในแบบแปลน 

รายการจ่ายเงินคา่จ้างให้เป็นไปดงันี ้: 

                        หน่วย 

   2 งานดนิ 

     2.2.(1) งานขดุหรือตดัดิน      ลกูบาศก์เมตร 

     2.2.(4) งานขดุวสัดไุมเ่หมาะสมและถมกลบั    ลกูบาศก์เมตร 

     2.2.(6) งานรือ้ผิวจราจรลาดยาง     ตารางเมตร 

     2.2.(7) งานรือ้ผิวจราจรคอนกรีต     ตารางเมตร 
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 2.3 งานถมคันทาง 

  คาํอธิบาย 

  งานนีป้ระกอบด้วยการก่อสร้างของคนัทาง  งานดินถมปรับระดบั และการกลบแต่งหลมุบ่อต่าง ๆ ท่ีมิได้ระบุ
เนือ้งานไว้ในรายการอ่ืน โดยการจัดหา ทําการถม บดอดั และปรับเกล่ียวสัดุท่ีเหมาะสมมีคุณสมบติัเป็นท่ียอมรับจาก
แหลง่ท่ีได้รับการเห็นชอบแล้วตามข้อกําหนดการก่อสร้าง ให้ได้แนว ระดบั ความลาดชนั มิติ และรูปตดั ท่ีแสดงไว้ในแบบ
แปลน และตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างประสงค์ 

  วัสดุ 

  วสัดท่ีุใช้ในงานถมคนัทาง จะต้องมีคณุสมบติัดงันี ้

  ดินถมคนัทางหรือวสัดอ่ืุนใด 

  ดิน หรือวสัดอ่ืุนใด ต้องเป็นวสัดท่ีุปราศจากหน้าดิน และวชัพืช จากแหลง่ท่ีได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรของ
ผู้ว่าจ้างแล้ว สว่นท่ีจบัตวักนัเป็นก้อนหรือยดึเกาะกนัมีขนาดโตกว่า 50 มิลลิเมตร จะต้องกําจดัออกไปหรือทําให้แตกและ
ผสมเข้าด้วยกนัให้มีลกัษณะสม่ําเสมอ 

  ในกรณีท่ีไมไ่ด้ระบคุณุสมบติัไว้เป็นอยา่งอ่ืน วสัดท่ีุใช้ทําชัน้ดินถมคนัทางจะต้องมีคณุสมบติั ดงัตอ่ไปนี ้

  (1)  มีค่า CBR เม่ือทดลองตาม AASHTO Test Method T 193 “วิธีทดลองหาค่า CBR” ไม่น้อยกว่าท่ีกําหนด
ไว้ในแบบ ท่ีความแน่นแห้งของการบดอดั ร้อยละ 95 ของความแน่นแห้งสงูสดุท่ีได้จากการทดลองตาม AASHTO Test 
Method T 99 “วิธีการทดลอง  Compaction Test แบบมาตรฐาน” 

  (2)  มีคา่การขยายตวั เม่ือทดลองตาม AASHTO Test Method T 193 “วิธีการทดลองหาค่า CBR “ ไม่เกินร้อย
ละ 4 ท่ีความแน่นแห้งของการบดอดัร้อยละ 95 ของความแน่นแห้งสงูสดุท่ีได้จากการทดลองตาม AASHTO Test Method 
T 99 “วิธีการทดลอง Compaction Test แบบมาตรฐาน” 

  ทรายถมคนัทาง 

 ทราย หรือวสัดอ่ืุนใด ต้องเป็นวสัดท่ีุปราศจากก้อนดินเหนียว (Clay Lump) หน้าดิน (Top Soil) และ  วชัพืช 
จากแหลง่ท่ีได้รับความเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้างแล้ว 

 ในกรณีท่ีไมไ่ด้ระบคุณุสมบติัไว้เป็นอยา่งอ่ืน วสัดท่ีุใช้ทําชัน้ทรายถมคนัทางจะต้องมีคณุสมบติั ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ต้องเป็นทรายหรือวสัด ุNon Plastic อ่ืนใด ท่ีมีขนาดเมด็โตสดุไมเ่กิน 9.5 มิลลเิมตร 

(2) เม่ือทดลองตาม AASHTO Test Method T 27 “วิธีการทดลองหาขนาดเม็ดของวสัดโุดยผ่านตะแกรงแบบ
ล้าง ”มีสว่นท่ีผา่นตะแกรงเบอร์ 200 (ขนาด 0.75 มิลลเิมตร) ไมเ่กินร้อยละ 20 
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(3) มีค่า CBR เม่ือทดลองตาม AASHTO Test Method T 193 “วิธีการทดลองหาค่า CBR” ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ท่ีความแน่นแห้งของการบดอดัร้อยละ 95 ของความแน่นแห้งสงูสดุท่ีได้จากการทดลองตาม AASHTO Test 
Method T 180 “วิธีการทดลอง Compaction Test แบบสงูกวา่มาตรฐาน” 

  ดินถมท่ีเกาะกลางถนนใต้ทางเท้า และท่ีกําแพงกนัดิน 

  วสัดสํุาหรับดินถมปรับระดบั จะต้องเป็นวสัดเุหมาะสมท่ีได้จากงานขดุหรือตดัคนัทางในบทท่ี 2      งานขดุคู
ระบายนํา้ในบทท่ี 2  วสัดสุว่นท่ีเหลือใช้จากงานขดุดินเพ่ืองานโครงสร้างและการถมกลบัในบทท่ี 2   หรือวสัดจุากแหลง่ท่ี
ได้รับการเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้าง 

  วธีิการก่อสร้าง 

  การเตรียมพืน้ท่ีสําหรับงานถม 

  ก่อนท่ีจะทําการถมบนพืน้ท่ีใด ๆ  ผู้ รับจ้างจะต้องทํางานกรุยแนวทางและขดุตอ ตามบทท่ี 2   และ/หรือทําการ
ขดุหรือ ตดัตามท่ีกําหนดไว้ในบทท่ี 2 ให้แล้วเสร็จสมบรูณ์เสียก่อน 

  ถ้ามีการถมคนัทางบนผิวถนนเดิม  จะต้องไถคราดผิวถนนเดิมออก  และถมบดอดัใหม่ไปพร้อมกบัการถมคนั
ทางชัน้ถดัไป 

  การถมคนัทาง 

  ก) ทัว่ ๆ ไป 

 นอกจากแบบแปลนจะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน งานถมคนัทางจะต้องก่อสร้างเป็นชัน้ ๆ ขนานใกล้เคียงกบัระดบัท่ี
ต้องการของพืน้ถนน ระหว่างการก่อสร้างของคนัทาง  จะต้องจดัให้มีลาดท่ีเรียบและมีโค้งหลงัทางพอเพียงท่ีจะระบายนํา้
ได้ตลอดเวลา 

 การถมคนัทางจะต้องทําเป็นชัน้ ๆ เต็มความกว้างของพืน้ท่ีท่ีจะถมในความยาวท่ีพอเหมาะกบัวิธีการรดนํา้ และ
วิธีการบดอดัท่ีใช้เคร่ืองจกัร ความหนาของวสัดแุตล่ะชัน้หลงับดอดัแล้วต้องไมเ่กิน 20 เซนติเมตร 

 ผู้ รับจ้างจะต้องตระหนกัวา่ระหวา่งการก่อสร้างปัญหาการยบุตวัของชัน้ดินอ่อนจะทําให้คนัทางเกิดการทรุดตวั 
เพ่ือเผ่ือการทรุดตวังานถมคนัทางจะต้องก่อสร้างให้สงูกว่าระดบัท่ีกําหนดในแบบแปลนประมาณ 20 ถึง 40 เซนติเมตร 
โดยวิศวกรของผู้วา่จ้างจะเป็นผู้ กําหนดคา่ระดบัท่ีถมเผ่ือในแตล่ะช่วงของคนัทางระหวา่งการก่อสร้าง 

 เม่ือสิน้สดุระยะเวลาทรุดตวั วสัดุถมคนัทางส่วนท่ีเหนือจากระดบัท่ีกําหนดจะต้องเอาออกและนําเอาไปทิง้
ตามท่ีวิศวกรของผู้ว่าจ้างกําหนด ถ้าการทรุดตวัของงานถมคนัทางมากกว่าท่ีคาดไว้  ผู้ รับจ้างจะต้องถมวสัดคุนัทางเพิ่ม 
จนกวา่จะได้ระดบัตามท่ีกําหนด 

 ข) การถมคนัทางบนพืน้ท่ีหนองนํา้ 
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  ถ้าถมคนัทางใหม่ในคลองเดิม ครูะบายนํา้เดิม บึง หรือทางนํา้อ่ืน ๆ  ก่อนทําการถม ผู้ รับจ้างจะต้องทํา
กําแพงกัน้นํา้ชัว่คราวเพ่ือสบูนํา้ออก และพืน้จะต้องปล่อยให้แห้งจนกว่าวิศวกรของผู้ว่าจ้างจะเห็นชอบให้ทําการถมคนั
ทางได้ 

  ถ้าวิศวกรของผู้ว่าจ้างกําหนด ผู้ รับจ้างจะต้องขดุลอกพืน้ล่างของหนองนํา้ออก แล้วถมกลบัด้วยวสัดท่ีุใช้
ในงานถมคนัทาง ทรายถมคนัทาง หรือวสัดอุยา่งอ่ืนตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างกําหนด 

  งานจะต้องกระทําโดยท่ีไมข่ดัขวางและรบกวนตอ่การไหลของนํา้ในคลอง 

  ค่าทดแทนท่ีต้องปฏิบัติตามความต้องการต่าง ๆ ทัง้หมดในข้อนี ้  ให้รวมอยู่ในอัตราราคาสญัญาของ
รายการนี ้และจะไมมี่การจ่ายคา่จ้างเพิ่มเติมตา่งหาก 

 ค) การถมคนัทางในครูะบายนํา้ท่ีเลกิใช้แล้ว 

  คลองหรือครูะบายนํา้ทัง้หมดท่ีอยู่ในพืน้ท่ีของคนัทาง  จะต้องลอกเอาวชัพืชและสิ่งสกปรกออก  ถมกลบั
ด้วยวสัดงุานถมคนัทางให้เหนือจากระดบันํา้ 50 เซนติเมตร แล้วบดอดัให้แน่น   

 ง) ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ของชัน้บนสดุของคนัทาง 

  ผิวของชัน้สดุท้ายของคนัทางจะต้องเรียบร้อย  และประณีต  มีรูปแบบ ความลาดโค้ง ระดบั ความลาดชนั 
และรูปตดัตามต้องการ ผิวของชัน้สดุท้าย ณ จดุใด ๆ จะต้องคลาดเคล่ือนสงูต่ําจากระดบัท่ีกําหนดไมเ่กิน 2.0  เซนติเมตร 

การบดอดังานถมคนัทาง 

 ถ้าหากจําเป็น แต่ละชัน้ของวัสดุก่อนท่ีจะทําการบดอัดต้องพรมนํา้ให้มีความชืน้ใกล้เคียงกับ Optimum 
Moisture Content มากท่ีสดุ เพ่ือท่ีจะสามารถบดอดัให้ได้ความแน่นตามท่ีต้องการ  วสัดุจะต้องทําให้ได้ความชืน้
สม่ําเสมอโดยทัว่ถงึกนั 

 ในแต่ละชัน้ของวัสดุ  จะต้องบดอัดสม่ําเสมอด้วยเคร่ืองมือบดอัดท่ีเหมาะสมและพอเพียง  การบดอัดให้
กระทําตามแนวยาวของคนัทาง และให้เร่ิมจากขอบนอกของคนัทางเข้าหาศนูย์กลาง โดยท่ีทุกส่วนได้รับผลการบดอดั  
เทา่ ๆ กนั 

 ชัน้บนสดุหนา 30 เซนติเมตร ของงานถมคนัทาง  จะต้องบดอดัให้ได้ความแน่น 95% ของความแน่นแห้งสงูสดุ
ท่ีได้จากการทดสอบตาม AASHTO Test Method T 180 

 งานถมคนัทางท่ีส่วนอ่ืน ๆ จะต้องบดอดัให้ได้ความแน่น 95% ของความแน่นแห้งสงูสดุท่ีได้จากการทดสอบ
ตาม AASHTO Test Method T 99 

 ตวัอย่างของวสัดถุมคนัทางท่ีจะนํามาทดสอบหาความแน่นจะต้องเก็บเป็นประจํา ทกุ 1,000 ตารางเมตรต่อ
หนึ่งตวัอย่าง หรือตามท่ีวิศวกรของผู้ว่าจ้างเห็นควร การทดสอบหาความแน่นจะดําเนินการโดยวิศวกรของผู้ว่าจ้างตาม
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วิธีการทดลองของ AASHTO Test Method T 191 หรือทดสอบด้วยวิธีอ่ืน ชัน้วสัดท่ีุบดอดัแล้วจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากวิศวกรของผู้วา่จ้างก่อนท่ีจะถมวสัดชุัน้ตอ่ไป  ถ้าหากผลการทดสอบปรากฏวา่  ความแน่นท่ีบดอดัน้อยกว่าความแน่น
ท่ีต้องการ ผู้ รับจ้างจะต้องทําการบดอดัตอ่ไปจนกวา่จะได้ความแน่นท่ีต้องการ 

งานถมอ่ืน ๆ 

 วสัดดิุนถมเกาะกลางท่ีปลกูหญ้า รวมทัง้ท่ีกําแพงกนัดิน ตลอดจนวสัดดิุนถมคคูลองท่ีเลิกใช้ ดินถมคนัคลอง
และดินถม ปรับระดบัหากในแบบมิได้กําหนดเป็นอยา่งอ่ืนจะต้องบดอดัให้ได้ความหนาแน่น 85% ของความหนาแน่นแห้ง
สงูสดุ  ท่ีหาได้จากการทดสอบตาม AASHTO Test Method T 99 

 การวัดปริมาณงาน 

 งานถมจะต้องวดัจ่ายเป็นลกูบาศก์เมตร ปริมาตรท่ีวดัจ่ายจะต้องเป็นปริมาตรสทุธิตามท่ีต้องการ และยอมรับ
ได้ตามท่ีก่อสร้างจริง และแล้วเสร็จสมบรูณ์ตามข้อกําหนดรายละเอียดการก่อสร้าง ให้ได้แนวระดบั ความลาดชนั และรูป
ตดัท่ีแสดงในแบบแปลน หรือตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างกําหนด 

 ก่อนการก่อสร้างคนัทาง วิศวกรของผู้วา่จ้างจะกําหนดตําแหน่งของ Settlement Plate ให้ผู้ รับจ้างทําการติดตัง้
รูปตดัท่ีจะใช้สําหรับคํานวณหาปริมาตร จะต้องเป็นพืน้ท่ีล้อมรอบด้วยชัน้คนัทาง (ใต้ชัน้พืน้และชัน้รองพืน้ทาง) กบัสว่น
ลาดของคนัทางทัง้สองด้าน และพืน้ท่ีดินท่ีปรับระดบัอยา่งหยาบๆ หลงัการเตรียมพืน้ท่ีเพ่ือการก่อสร้าง  

 พืน้ท่ีหน้าตดัท่ีเกิดจากการทรุดตวั = 0.8  S.W. 

 ปริมาตรเน่ืองจากการทรุดตวั = คา่เฉล่ียของ พ.ท. หน้าตดัท่ีเกิดจากการทรุดตวั x ความยาวของ
คนัทางระหวา่งหน้าตดัทัง้สอง 

 ในเม่ือ     S = คา่การทรุดตวัของคนัทางท่ีอา่นจาก Settlement Plate 

           W = ความกว้างของคนัทางวดัระหว่างจดุท่ีลาดทางตามขวางตดักบั
ระดบัดินเดิมหลงัการกรุยแนวทางและขดุตอ 

 ในกรณีผู้ รับจ้างต้องขุดและถมกลบัวสัดใุนบริเวณท่ีต่ํากว่าระดบัพืน้ดินใต้งานถม  วิศวกรของผู้ว่าจ้างจะวดั
จ่ายคา่จ้างให้ตามวิธีท่ีเหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ี 

 ช่องว่างของสะพาน ท่อระบายนํา้เหล่ียม บ่อพกั ท่อระบายนํา้กลม บ่อรับนํา้  และโครงสร้างส่วนท่ีคล้ายคลึง
กนั จะต้องไม่รวมอยู่ในปริมาตรของงานถมคนัทาง ส่วนช่องว่างของเสาไฟฟ้า ฐานเสาไฟแสงสว่าง เสาสญัญาณไฟ เสา
ป้ายจราจรจะไมห่กัออกจากปริมาตรของงานถมคนัทาง 
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 การจ่ายเงนิค่าจ้าง 

 งานท่ีวดัจ่ายตามท่ีกล่าวมาข้างบน จะจ่ายตามอตัราราคาสญัญาต่อลกูบาศก์เมตรตามรายละเอียดข้างล่าง 
เงินคา่จ้างนีจ้ะทดแทนการดําเนินงาน  การจดัหาวสัดแุละค่าจ้างแรงงาน  อปุกรณ์  เคร่ืองมือ  และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็อ่ืน 
ๆ เพ่ือท่ีจะให้งานแล้วเสร็จตามข้อกําหนดการก่อสร้าง 

 การจ่ายเงินค่าจ้างบางส่วนในใบรับรองผลงานประจําเดือน จะต้องวดัจ่ายตามผลงานท่ีทําจริง วิศวกรของผู้
วา่จ้างจะกําหนดวิธีการตดัทอนปริมาณงานบางสว่น เพ่ือชดเชยกบัปริมาณงานท่ียงัไมแ่ล้วเสร็จสมบรูณ์ 

 รายการจ่ายเงินคา่จ้างให้เป็นไปดงันี:้ 

    หน่วย 

 2 งานดนิ 

  2.5.(1) งานถมคนัทาง   ลกูบาศก์เมตร 
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3.  งานโครงสร้างทางและผิวจราจร 

 3.1 งานรองพืน้ทาง 

  คาํอธิบาย 

  งานนีป้ระกอบด้วยการจัดหา เกล่ียและบดอัดวัสดุชัน้รองพืน้ทางบนคันทางของถนน ตามข้อกําหนด 
ทางเทคนิค และตามแนว ระดบั ความลาดชนั มิติ และรูปตดั ท่ีแสดงไว้ในแบบแปลนหรือตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างกําหนด 

  วัสดุ 

  วสัดท่ีุจะใช้สําหรับก่อสร้างชัน้รองพืน้ทางจะต้องเป็น Soil Aggregate ประกอบด้วยเมด็แข็งทนทาน และมีวสัดุ
เชือ้ประสานท่ีดีผสมอยู ่ปราศจากวชัพืช รากไม้ ดินเหนียว หรือ Shale และต้องมีคณุสมบติัดงัตอ่ไปนี ้

  ก) สว่นคละของขนาดเมด็จะต้องได้ตามตารางท่ี 3.1 สว่นคละชนิด ก, ข, ค, ง หรือ จ สว่นท่ีผา่นตะแกรงเบอร์ 
200 จะต้องไมเ่กินเศษ 2 สว่น 3 ของสว่นท่ีผา่นตะแกรงเบอร์ 40 

  ข) สว่นของวสัดท่ีุผา่นตะแกรงเบอร์ 40 ถ้าปัน้ได้จะต้องมีขีดเหลวไมเ่กิน 35% และขีดพลาสติกไมเ่กิน 11% 

  ค) เม่ือทดสอบตามวิธีการทดลองของ AASHTO Test Method T 193 วสัดจุะต้องมีคา่ CBR อยา่งต่ํา 25% ท่ี
ความแน่น 95% ของความแน่นแห้งสงูสดุท่ีหาได้จากการทดลองของ AASHTO Test Method T 180 

  ง) มวลหยาบของวสัดเุม่ือเก็บตวัอยา่ง และทดสอบตามวิธีการทดลองของ AASHTO T 96 จะต้องมีสว่นสกึ
หรอไมเ่กิน 50% 

จ) ขนาดวสัดใุหญ่สดุไมโ่ตกวา่ 5 เซนติเมตร 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีแบบก่อสร้างกําหนดให้มีทรายเป็นชัน้รองพืน้ใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion)  ให้ผู้ รับจ้างนํา
ตวัอย่างของทรายรองพืน้ดงักล่าวไปทําการทดสอบคณุสมบติัให้เป็นไปตาม    ท่ีแบบแปลนกําหนดหรือให้วิศวกรของผู้
วา่จ้างพิจารณาตรวจสอบก่อนนํามาใช้งานตอ่ไป 
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ตารางที่ 3.1 

การจัดขนาดวัสดุมวลรวมคละ 

ขนาดและ
ตะแกรง 

มาตรฐาน 

นํา้หนักที่ผ่านตะแกรงเป็นร้อยละ 

ชนิด ก. ชนิด ข. ชนิด ค. ชนิด ง. ชนิด จ. 

2” 

1” 

3/8” 

เบอร์ 4 

         เบอร์ 10 

         เบอร์ 40 

         เบอร์ 200 

100 

- 

30-65 

25-55 

   15-40 

  8-20 

     2-8 

100 

75-95 

40-75 

30-60 

20-45 

15-30 

  5-20 

- 

100 

50-85 

35-65 

25-50 

15-30 

  5-15 

- 

100 

    60-100 

50-85 

40-70 

25-45 

    10-25 

- 

100 

- 

  55-100 

  40-100 

   20-50 

   6-20 

 

  วธีิการก่อสร้าง 

  การเตรียมคนัทาง 

     ก่อนเกล่ียใสว่สัดชุัน้รองพืน้ทาง คนัทางหรือพืน้ผิวเดิมจะต้องปรับแต่ง และเตรียมตามบทท่ี 6  ตามข้อกําหนด
ทางเทคนิคให้ได้แนว ระดบั ความลาดชนั มิติ และรูปตดัดงัท่ีแสดงในแบบแปลน       ถึงแม้ว่าคนัทางจะได้ผ่านการ
เห็นชอบจากวิศวกรของผู้ว่าจ้างก่อนแล้วก็ตาม       แต่หากเกิดความเสียหายหรือชํารุดผู้ รับจ้างจะต้องทําให้สมบรูณ์
ก่อนท่ีจะเกล่ียใสว่สัดชุัน้รองพืน้ทาง 

  การเกล่ียวสัดชุัน้รองพืน้ทาง 

  ก) วสัดชุัน้รองพืน้ทางจะต้องเกล่ียเป็นชัน้ ๆ โดยมีความหนาของแต่ละชัน้หลงับดอดัแล้วไม่เกิน 15 เซนติเมตร 
และจะต้องใช้ความระมดัระวงัมิให้เกิดการแยกตวัระหวา่งมวลละเอียดและมวลหยาบ 

  ข) วสัดชุัน้รองพืน้ทางจะต้องมีความชืน้ใกล้เคียงและไมเ่กินคา่ Optimum Moisture Content ขณะทําการบด
อดั 
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  ค) ทนัทีท่ีเกล่ียและปรับแต่งวสัดชุัน้รองพืน้ทางแต่ละชัน้เรียบร้อยแล้ว ให้บดอดัให้ทัว่ถึงด้วยเคร่ืองมือบดอดัท่ี
พอเพียงและเหมาะสมกบัชนิดของวสัด ุการบดอดัให้กระทําจากริมขอบนอกของคนัทางเข้าหาศนูย์กลางในทิศทางตาม
ความยาวของถนน ยกเว้นในทางโค้งท่ีมีการยกระดบัขอบทาง การบดอดัให้กระทําจากท่ีระดบัต่ําไปหาท่ีระดบัสงู แต่ละชัน้
ต้องบดอดัให้แน่นอยา่งต่ํา 95% ของความแน่นแห้งสงูสดุท่ีหาได้จากวิธีการทดลองของ AASHTO Test Method T 180 

  เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 

           ณ จุดใดจุดหนึ่งบนผิวชัน้รองพืน้ทางท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ จะต้องไม่คลาดเคล่ือนจากระดับท่ีกําหนดในแบบ
แปลนหรือระดบัท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขเกิน 1.5 เซนติเมตร ชัน้รองพืน้ทางท่ีทําเสร็จในการทํางานของแต่ละวนัจะต้องมีความ
หนาเฉล่ียไมน้่อยกวา่ความหนาท่ีต้องการ ชัน้รองพืน้ทางท่ีไมไ่ด้ตามท่ีกําหนดไว้นีจ้ะต้องทําการก่อสร้างใหม่ด้วยค่าใช้จ่าย
ของผู้ รับจ้าง 

  การก่อสร้างชัน้ทรายรองพืน้ใต้ผิวทางคอนกรีต 

   ให้ผู้ รับจ้างเสนอวิธีการทํางานก่อสร้างชัน้ทรายรองพืน้ใต้ผิวทางคอนกรีตให้วิศวกรของผู้ว่าจ้างได้พิจารณาจน
เป็นท่ีพงึพอใจก่อนท่ีจะอนมุติัให้ดําเนินการก่อสร้างได้ 

  การวัดปริมาณงาน 

  งานรองพืน้ทางท่ีกลา่วในบทนี ้ จะต้องวดัจ่ายเป็นลกูบาศก์เมตรของวสัดท่ีุบดอดัแน่นในท่ีก่อสร้าง และยอมรับ
แล้ว การวดัปริมาณงานจะยดึถือตามความกว้างและความหนาตามท่ีกําหนดในแบบแปลน และวดัความยาวจริงตาม
แนวราบในแนวศนูย์กลางของถนน 

  ปริมาตรของรองพืน้ทางจะต้องไมร่วมช่องวา่งของสะพาน คลอง คนํูา้ ทอ่ระบายนํา้เหล่ียม ทอ่ระบายนํา้กลม 
บอ่พกั และสว่นท่ีคล้ายคลงึกนั 

  การจ่ายเงนิค่าจ้าง 

  ถ้าไมมี่แจ้งเป็นอยา่งอ่ืน ปริมาณงานท่ีวดัได้ดงัท่ีกลา่วข้างบน จะจ่ายเงินตามอตัราราคาสญัญาตอ่ลกูบาศก์
เมตรของงานชัน้รองพืน้ทางดงัรายการข้างลา่ง เงินคา่จ้างนีจ้ะทดแทนการจดัหาวสัด ุการขนสง่ การเกล่ีย การบดอดั การ
พรมนํา้ การแตง่และปรับผิวหน้าให้เรียบ และรวมถงึคา่แรงงาน เคร่ืองมือ อปุกรณ์ และคา่ใช้จ่ายเบด็เตลด็อ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น
เพ่ือให้งานแล้วเสร็จตามข้อกําหนดทางเทคนิค 

  สําหรับการจ่ายเงินงานชัน้รองพืน้ทาง อาจเบิกจ่ายจากงวดงานเป็นบางสว่น (Patial Payment) ได้ โดยคิดเป็น
ร้อยละของราคางานรองพืน้ทางชนิดลกูรัง ดงันี ้

1. ทําการกองเก็บวสัดรุองพืน้ทาง (Stock Pile) ปริมาณ 1.6 ลกูบาสก์เมตร (หลวม) จ่าย 65 เปอร์เซน็ต์ ของ
ราคางานรองพืน้ทางชนิดลกูรัง 

2.  ทําการก่อสร้างให้ได้ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ จ่าย 35 เปอร์เซน็ต์ ของราคางานรองพืน้ทางชนิดลกูรัง 
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  หมายเหตุ  

1. ผู้ รับจ้างสามารถสง่วสัดชุัน้รองพืน้ทางตามมาตรฐานท่ีจะใช้ก่อสร้าง และเบิกจ่ายเงินได้ โดยมีเง่ือนไข ดงันี ้

1.1  กําหนดสถานท่ีกองวสัดรุองพืน้ทาง และวิธีการกองวสัดรุองพืน้ทางจะต้องได้รับความเหน็ชอบจาก
วิศวกรหรือผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้าง 

1.2 วสัดรุองพืน้ทางซึง่ตรวจรับแล้วถือวา่เป็นทรัพย์สนิของทางราชการ ซึง่ผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีดแูลรักษา หาก
สญูหาย ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบ ชดใช้ และหรือจดัหาคืนมาโดยไมคิ่ดคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ และทางราชการสงวนไว้ซึง่สทิธิ
ตา่งๆตามกฎหมาย เช่น การดําเนินคดีตอ่ผู้ลกัทรัพย์ ยกัยอกทรัพย์สนิดงักลา่วด้วย 

  รายการจ่ายเงินคา่จ้างให้เป็นไปดงันี ้: 

    หน่วย 

 6.  งานทาง 

  6.2 งานโครงสร้างทาง 

  6.2.1 งานรองพืน้ทาง  

   6.2.1.1 งานรองพืน้ทาง (ลกูรัง) ลกูบาศก์เมตร 
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 3.2 งานพืน้ทาง 

  คาํอธิบาย 

  งานนีป้ระกอบด้วยการก่อสร้างชัน้พืน้ทางท่ีเป็นหินคลกุท่ีได้ขนาดตามท่ีต้องการ โดยเกล่ียใส ่ และบดอดัแน่น
บนชัน้รองพืน้ทางท่ีเตรียมไว้และยอมรับแล้ว หรือบนผิวทางเดิม หรือบนชัน้พืน้ทางอ่ืน ๆ ซึง่การก่อสร้างชัน้พืน้ทางต้อง
เป็นไปตามข้อกําหนดทางเทคนิค และตามแนวระดบั ความลาดชนั มิติ และรูปตดัท่ีแสดงไว้ในแบบแปลน หรือตามท่ี
วิศวกรของผู้วา่จ้างกําหนด 

  วัสดุ 

  หินคลกุจะต้องประกอบด้วยเมด็ หรือสว่นของหินท่ีแข็งแกร่งมีขนาดตามท่ีกําหนด และวสัดอุดัแทรกท่ีมีสว่น
ละเอียดตามขนาดท่ีต้องการ ปราศจากวชัพืช รากไม้ ดินเหนียว หรือ Shale และต้องมีคณุสมบติัดงัตอ่ไปนี ้

ก) สว่นคละของขนาดเมด็จะต้องได้ตามตารางท่ี 3.1 สว่นคละชนิด ก, ข, ค หรือ ง สว่นท่ีผา่นตะแกรงเบอร์ 
200 จะต้องไมเ่กินเศษ 2 สว่น 3 ของสว่นท่ีผา่นตะแกรงเบอร์ 40 

ข) สว่นท่ีผา่นตะแกรงเบอร์ 40 ถ้าปัน้ได้จะต้องมีขีดเหลวไมเ่กิน 25% และ และขีดพลาสติกไมเ่กิน 6% 

ค) เม่ือทดสอบตามวิธีการทดลองของ AASHTO Test Method T 193 วสัดจุะต้องมีคา่ CBR อยา่งต่ํา 80% ท่ี
ความแน่น 95% ของความแน่นแห้งสงูสดุท่ีหาได้จากวิธีการทดลองของ AASHTO Test Method T 180 

ง) มวลหยาบของวสัดท่ีุเก็บตวัอย่างและทดสอบตามวิธีการทดลองของ AASHTO Test Method T 96  
จะต้องมีสว่นสกึหรอไมเ่กิน 40% 

  วธีิการก่อสร้าง 

  การเตรียมชัน้รองพืน้ทาง 

ก่อนท่ีจะเกล่ียใส่วสัดชุัน้พืน้ทาง รองพืน้ทางหรือพืน้ผิวเดิมจะต้องปรับแต่งและเตรียมตามบทท่ี 2.2 และบทท่ี 3.1 ให้ได้
แนว ระดับ ความลาดชัน มิติ และรูปตัดดังท่ีแสดงในแบบแปลน ถึงแม้ว่าชัน้รองพืน้ทางจะได้ผ่านความเห็นชอบจาก
วิศวกรของผู้วา่จ้างก่อนแล้ว แตห่ากเกิดความเสียหายหรือชํารุด ผู้ รับจ้างจะต้องทําให้สมบรูณ์ก่อนท่ีจะเกล่ียใสว่สัดชุัน้พืน้
ทาง 

  การเกล่ียใสว่สัดชุัน้พืน้ทาง 

  ก) วสัดชุัน้พืน้ทางจะต้องเกล่ียเป็นชัน้ๆ โดยมีความหนาของแต่ละชัน้หลงัการบดอดัแล้วไม่เกิน 15 เซนติเมตร 
และจะต้องใช้ความระมดัระวงัมิให้เกิดการแยกตวัระหวา่งมวลละเอียดและมวลหยาบ 

  ข) วสัดชุัน้พืน้ทางจะต้องมีความชืน้ใกล้เคียงและไมเ่กินคา่ Optimum Moisture Content ขณะทําการบดอดั 
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  ค) ทนัทีท่ีเกล่ียและปรับแต่งวสัดุชัน้พืน้ทางแต่ละชัน้เรียบร้อยแล้ว ให้บดอดัให้ทัว่ถึงด้วยเคร่ืองมือบดอดัท่ี
เพียงพอและเหมาะสมกบัชนิดของวสัด ุการบดอดัให้กระทําจากริมขอบนอกของคนัทางเข้าหาศนูย์กลางในทิศทางตาม
ความยาวของถนน ยกเว้นในทางโค้งท่ีมีการยกระดบัขอบทาง การบดอดัให้กระทําจากท่ีระดบัต่ําไปหาท่ีระดบัสงู 

   แตล่ะชัน้ต้องบดอดัให้แน่นอยา่งต่ํา 95% ของความแน่นแห้งสงูสดุท่ีหาได้จากวิธีการทดลองของ AASHTO 
Test Method T 180 

  เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับ 

  ในพืน้ท่ีซึง่อยู่ใต้ผิวจราจร ณ จดุใด ๆ ค่าระดบัท่ีได้จะต้องไม่คลาดเคล่ือนเกิน 1.0 เซนติเมตร ทัง้ตามแนวยาว
ขนานกบัเส้นศนูย์กลางของถนน ตามแนวขวางของถนน การตรวจสอบให้ทําทกุระยะ 25 เมตรหรือน้อยกว่าตามท่ีวิศวกรของ
ผู้วา่จ้างเหน็สมควร 

  ชัน้พืน้ทางตอนใดท่ีไม่ได้ตามข้อกําหนดข้างบนนี  ้จะต้องปาดออก หรือรือ้แล้วทําการก่อสร้างใหม่ด้วย
คา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้าง 

  การวัดปริมาณงาน 

  งานชัน้พืน้ทางจะต้องวดัจ่ายเป็นลกูบาศก์เมตรท่ีบดอดัแน่นในท่ีก่อสร้างและยอมรับแล้ว การวดัปริมาณงานจะ
ยดึถือตามความกว้างและความหนาตามท่ีกําหนดในแบบแปลน และวดัความยาวจริงตามแนวราบในแนวศนูย์กลางของถนน 

  ปริมาตรของชัน้พืน้ทางจะต้องไมร่วมช่องวา่งของสะพาน คลอง คนํูา้ ทอ่ระบายนํา้เหล่ียม ทอ่ระบายนํา้กลม 
บอ่พกั และสว่นท่ีคล้ายคลงึกนั 

  การจ่ายเงนิค่าจ้าง 

  ถ้าไมมี่แจ้งเป็นอยา่งอ่ืน ปริมาณงานท่ีวดัได้ดงักลา่วข้างบน จะจ่ายตามอตัราราคาสญัญาตอ่ลกูบาศก์เมตร
ของงานชัน้พืน้ทาง ดงัรายการข้างลา่ง เงินคา่จ้างนีจ้ะทดแทนการจดัหาวสัด ุการขนสง่ การเกล่ีย การบดอดั การพรมนํา้ 
การตกแตง่และปรับผิวหน้าให้เรียบ และรวมถงึคา่จ้างแรงงาน เคร่ืองมือ อปุกรณ์ และคา่ใช้จ่ายเบด็เตลด็อ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น
เพ่ือให้งานแล้วเสร็จตามข้อกําหนดทางเทคนิค 

  สําหรับการจ่ายเงินงานชัน้พืน้ทาง อาจเบิกจ่ายจากงวดงานเป็นบางสว่น (Partial Payment) ได้ โดยคิดเป็น
ร้อยละของราคางานพืน้ทางชนิดหินคลกุ ดงันี ้

1. ทําการกองเก็บวสัดพืุน้ทาง (Stock pile) ปริมาณ 1.5 ลกูบาศก์เมตร (หลวม) จ่าย 65 เปอร์เซ็นต์ ของราคา
งานพืน้ทางชนิดหินคลกุ 

2. ทําการก่อสร้างให้ได้ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ จ่าย 35 เปอร์เซน็ต์ ของราคางานพืน้ทางชนิดหินคลกุ 
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  หมายเหตุ 

1. ผู้ รับจ้างสามารถสง่วสัดชุัน้พืน้ทางตามมาตรฐานท่ีจะใช้ก่อสร้าง และเบิกจ่ายเงินได้ โดยมีเง่ือนไข ดงันี ้

1.1 กําหนดสถานท่ีกองวสัดพืุน้ทาง และวิธีการกองวสัดพืุน้ทางจะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกร
ของผู้วา่จ้างและคณะกรรมการการตรวจการจ้าง 

1.2 วสัดพืุน้ทางซึ่งตรวจรับแล้วถือว่าเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีดแูลรักษา  หากสญู
หายผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบ ชดใช้  และหรือจดัหาคืนมาโดยไมคิ่ดคา่ใช้จ่ายใด ๆ ทัง้สิน้  และทางราชการ สงวนไว้ซึง่สิทธิต่าง 
ๆ ตามกฎหมาย เช่น การดําเนินคดีตอ่ผู้ลกัทรัพย์ ยกัยอกทรัพย์สนิดงักลา่วด้วย 

รายการจ่ายเงินคา่จ้างให้เป็นไปดงันี:้ 

    หน่วย 

 6 งานทาง  

 6.2 งานโครงสร้างทาง 

 6.2.2 งานพืน้ทาง 

           6.2.2.1 งานพืน้ทาง (หินคลกุ) ลกูบาศก์เมตร 
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 3.3 งานรองพืน้แอสฟัลต์ (ASPHALT PRIME COAT) 

  คาํอธิบาย 

  งานนีป้ระกอบด้วยการทําความสะอาดพืน้ผิวท่ีจะรองพืน้ จัดหา และพ่นวัสดุแอสฟัลต์ ตามข้อกําหนดทาง
เทคนิค บนพืน้ท่ีท่ีกําหนดในแบบแปลนหรือตามท่ีวิศวกรของผู้ว่าจ้างกําหนด เพ่ือให้วสัดผิุวหน้าของพืน้ทางเกาะยึดได้ดี
และช่วยป้องกนัมิให้นํา้ไหลซมึเข้าไปในพืน้ทางได้ 

  วัสดุ 

  วสัดแุอสฟัลต์ท่ีจะนํามาใช้ ต้องมีคณุสมบติัผา่นการทดสอบตรงตามมาตรฐานแอสฟัลต์แตล่ะประเภท และ
เกรด ตามท่ีกําหนดไว้ดงันี ้ 

  วสัดยุาง คตัแบกแอสฟัลต์ จะต้องเป็นชนิด MC-30 หรือ MC-70  

  วสัดยุาง แอสฟัลต์อิมลัชนั จะต้องเป็นชนิด CSS-1 หรือ CSS-1h 

และวสัดแุอสฟัลต์จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดทางเทคนิคของ AASHTO M82 โดยมีสว่นเพิ่ม 1-2% ของกรดสเตียริค 
(Stearic Acid) สําหรับชัน้พืน้ทางท่ีไมใ่ช่หินปนูให้ใช้สว่นเพิ่มชนิดอ่ืนท่ีเหมาะสม โดยได้รับความเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้
วา่จ้าง 

ตาราง 3.4-1 ช่วงอุณหภูมขิองแอสฟัลต์ที่ใช้ราด 

ชนิดของแอสฟัลต์ 
อณุหภมิู 

C F 

MC. -  30 

MC. -  70 

CSS. -  1 

CSS. -  1h 

30-90 

50-110 

20-70 

20-70 

85-190 

120-225 

70-160 

70-160 

 

  ปริมาณยางแอสฟัลต์ท่ีใช้ประมาณ 0.8-1.4 ลติรตอ่ตารางเมตร จํานวนยางท่ีราดจะมี 

  ปริมาณเทา่ไรขึน้อยูก่บัลกัษณะผิวของพืน้ทางให้อยูใ่นดลุพินิจของวิศวกรของผู้วา่จ้าง 

   

 
G 
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+ + 

  สตูรการคํานวณปริมาณยางแอสฟัลต์ท่ีใช้ทํา Prime Coat 

                  ปริมาณยางแอสฟัลต์ท่ีใช้ทํา      Prime Coat   =  P/R (1 -        )   ลติร / ตารางเมตร 

    เม่ือ P = ความลกึท่ีจะให้ยางแอสฟัลต์ซมึลงไปเป็นมิลลเิมตร 

     R = คา่ของ Residual Asphalt  

      = ความแน่นแห้งสงูสดุ (Maximum Dry Density) เป็นกรัมตอ่ลกูบาศก์เซนติเมตร ของวสัดุ
พืน้ทาง Modified Proctor  

                                     G = คา่ความถ่วงจําเพาะแบบ Bulk ของวสัดพืุน้ทาง 

   - สําหรับคา่ P ขึน้อยูก่บัความพรุน (Porosity) ของวสัดพืุน้ทาง ชนิดและเกรดของยางแอสฟัลต์ท่ีใช้ราด 
สําหรับคา่ P แนะนําให้ใช้เทา่กบั 4.5 มิลลเิมตร แทนคา่ในสตูรข้างบนคํานวณอตัรายางแอสฟัลต์ท่ีจะใช้ราด และทดลอง
ราดยางแอสฟัลต์ตามปริมาณท่ีคํานวณได้ ถ้าเหน็วา่มีปริมาณยางแอสฟัลต์มากหรือน้อยไปยงัไมพ่อเหมาะให้เปล่ียนคา่ P 
ใหม ่ หรือเปล่ียนชนิดและเกรดของยางแอสฟัลต์ ตามความเหมาะสม    เพ่ือให้ได้คา่อตัรายางแอสฟัลต์เม่ือใช้ราดแล้วมี
ปริมาณท่ีพอเหมาะตอ่ไป    

   - คา่ R ให้ใช้ตามตาราง ดงันี ้

 
 

 

 

 

- คา่ G ให้คํานวณจากสตูร 

G  =  P1  +  P2   100 

         P1   P2 P P1  P2 

  G1  G2  G1  G2 

   เม่ือ   P1 =  คือสว่นของวสัดพืุน้ทางท่ีค้างอยูบ่นตะแกรงมาตรฐาน เบอร์ 4  

                  (4.75 มิลลเิมตร) เป็นร้อยละ 

ชนิดและเกรดของยางแอสฟัลต์ R 

MC. – 30 

MC. – 70 

CSS. – 1 

0.62 

0.73 

0.75 

หรือเท่ากับ 
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    P2 =  คือสว่นของวสัดพืุน้ทางท่ีผา่นตะแกรงมาตรฐาน เบอร์ 4  

                           (4.75 มิลลเิมตร) เป็นร้อยละ 

    G1=  ความถ่วงจําเพาะแบบ Bulk ของวสัดพืุน้ทางชนิดหยาบซึง่ค้างอยูบ่นตะแกรงมาตรฐาน 
เบอร์ 4 (4.75 มิลลเิมตร) 

      G2=  ความถ่วงจําเพาะแบบ Bulk ของวสัดพืุน้ทางชนิดละเอียดซึง่ผา่นตะแกรง 

             มาตรฐาน เบอร์ 4 (4.75 มิลลเิมตร) 

  ทรายละเอียด ถ้ามีความจําเป็นท่ีจะทบัหน้า Prime Coat ทรายท่ีใช้จะต้องมีสว่นละเอียดผา่นตะแกรงเบอร์ 4 
ซึง่ไมมี่หญ้าหรือวสัดอ่ืุนเจือปน และจะต้องได้รับการยินยอมอนญุาตให้สาดทรายได้จากวิศวกรของผู้วา่จ้างเสียก่อน 

  วธีิการก่อสร้าง 

  อปุกรณ์ 

  ผู้ รับจ้างจะต้องมีอปุกรณ์เคร่ืองมือสําหรับการทดสอบ และการพน่วสัดแุอสฟัลต์ และสําหรับวสัดบุลอตเตอร์ 
(Blotter Material) ในกรณีท่ีจําเป็นต้องใช้ 

  แอสฟัลต์เหลวจะถกูพน่ด้วยเคร่ืองพน่วสัดแุอสฟัลต์ท่ีมีความจ ุ 4,000 ลติรเป็นอยา่งต่ํา เคร่ืองพน่จะอยูติ่ดกบั
ล้อยาง ซึง่มีความกว้างและจํานวนล้อซึง่จะทําให้เกิดนํา้หนกับรรทกุบนผิวหน้าถนนไมเ่กิน 100 กิโลกรัมตอ่ความกว้างของ
ล้อ 1 เซนติเมตร เคร่ืองพน่วสัดแุอสฟัลต์ จะต้องผลติโดยผู้ผลติท่ีมีช่ือเสียงและเช่ือถือได้ 

  ถงับรรจแุอสฟัลต์ต้องมีเคร่ืองทําความร้อน ซึง่สามารถให้ความร้อนแก่วสัดแุอสฟัลต์เหลวทัง้หมดมีอณุหภมิูสงู
ถงึ 180 องศาเซลเซียส เคร่ืองทําความร้อนจะต้องไมทํ่าให้เกิดความร้อนจดัเกินไป ดงันัน้เปลวเพลงิจะต้องไมส่มัผสั
โดยตรงบนถงัท่ีบรรจแุอสฟัลต์เหลว ขณะให้ความร้อนแอสฟัลต์เหลวจะต้องถกูหมนุเวียนหรือถกูกวนตลอดเวลา ถงัจะต้อง
มีฉนวนเพ่ือป้องกนัการลดลงของอณุหภมิูอยา่งรวดเร็ว เม่ือถงับรรจเุตม็และไมไ่ด้ให้ความร้อนอณุหภมิูต้องลดลงต่ํากวา่ 2 
องศาเซลเซียสตอ่ชัว่โมง เคร่ืองวดัอณุหภมิูหรือเทอร์โมมิเตอร์ จะต้องติดตัง้ไว้กบัถงัเพ่ือให้สามารถวดัและควบคมุอณุหภมิู
ของแอสฟัลต์ได้อยา่งตอ่เน่ือง เทอร์โมมิเตอร์จะต้องติดตัง้ไว้ตรงตําแหน่งท่ีสามารถวดัอณุหภมิูสงูสดุของถงัได้ ถงัจะต้องมี
เคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ท่ีสามารถแสดงวสัดท่ีุบรรจใุนถงัได้ ทอ่ท่ีใช้สําหรับการเติมถงัจะต้องประกอบด้วยแผน่กรองท่ี
สามารถใช้แทนกนัได้ หรืออาจจะสบัเปล่ียนกนัได้ (Interchangeable Filter) 

  เคร่ืองพน่จะต้องสามารถปรับเปล่ียนความกว้างของการพน่แอสฟัลต์ได้ในแตล่ะครัง้ไมเ่กิน 20 เซนติเมตร ด้วย
ความกว้างทัง้หมด 4.5 เมตรเป็นอยา่งต่ํา ทอ่พน่ (Spraying Bar) จะต้องมีหวัฉีด (Nozzles) ท่ีสามารถพน่วสัดแุอสฟัลต์ได้
สม่ําเสมอตลอดความกว้างของการพน่และสามารถพน่ออกเป็นรูปพดั (Fan-Shaped) บนผิวถนน เคร่ืองพน่จะต้องมีป๊ัม
สําหรับบรรจแุอสฟัลต์เหลวซึง่ถกูขบัโดยมอเตอร์ท่ีแยกตา่งหาก หรือความเร็วของป๊ัมต้องสอดคล้องกบัความเร็วของเคร่ือง
พน่ ป๊ัมจะต้องมีเคร่ืองชีท่ี้แสดงความสามารถของป๊ัมเป็นลติรตอ่นาที ทางด้านท่ีดดูเข้า (Suction Side) ของป๊ัมจะต้องมี
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แผน่กรองท่ีสามารถสบัเปล่ียนได้ง่าย จะต้องติดตัง้เทอร์โมมิเตอร์เพ่ือแสดงอณุหภมิูของของเหลวทนัทีก่อนท่ีจะพน่ออกจาก 
Spraying Bar เคร่ืองพน่จะต้องประกอบไปด้วยเคร่ืองมือสําหรับวดัความเร็วของการเคล่ือนท่ี (Tachometer) ในหน่วย
เมตรตอ่นาที เคร่ืองวดัความเร็วต้องสามารถมองเหน็ได้จากท่ีนัง่คนขบั 

  หน่วยสง่กําลงัและระบบป๊ัมแจกจ่ายต้องมีความสามารถไมต่ํ่ากวา่ 950 ลติรตอ่นาที และจะต้องติดตัง้
เคร่ืองมือท่ีมีทอ่เล่ียงไปยงัถงัแจกจ่ายได้ และจะต้องสามารถพน่วสัดแุอสฟัลต์ได้ด้วยอตัราการไหลสม่ําเสมอ และคงท่ีไป
ยงัหวัฉีดด้วยความดนัระหวา่ง 2 ถงึ 3.5 กิโลกรัมตอ่ตารางเซนติเมตร 

  เคร่ืองพน่วสัดแุอสฟัลต์จะต้องสามารถพน่วสัดแุอสฟัลต์ด้วยอตัราท่ีแน่นอนตัง้แต ่ 0.5 ถงึ 3.5 ลติรตอ่ตาราง
เมตร ด้วยความดนัสม่ําเสมอและมีความคลาดเคล่ือนจากอตัราท่ีกําหนดไมเ่กิน 0.1 ลติรตอ่ตารางเมตร 

  การพน่วสัดแุอสฟัลต์ 

  รองพืน้แอสฟัลต์จะทําได้เม่ือผิวถนนแห้งเทา่นัน้ จะไมย่อมให้ทํารองพืน้เป็นอนัขาด เม่ือสภาพภมิูอากาศมืดมวั
หรือฝนตก ก่อนพน่วสัดแุอสฟัลต์จะต้องกําจดัฝุ่ นและวตัถไุมพ่งึประสงค์อ่ืน ๆ ออกด้วยการกวาดออกจากผิวของถนนด้วย
รถกวาดฝุ่ น (Power Broom) ก่อนท่ีจะทําการรองพืน้ ถ้าเป็นความต้องการของวิศวกรของผู้วา่จ้าง ผิวของถนนควรฉีดด้วย
นํา้เบา ๆ แตไ่มถ่งึกบัทําให้ผิวถนนอิ่มตวั อณุหภมิูขณะพน่ของวสัดแุอสฟัลต์ให้อยูร่ะหวา่ง 500 ซ ถงึ 900 ซ 

  อตัราการรองพืน้ด้วยวสัดแุอสฟัลต์เหลวให้อยู่ระหว่าง 0.6 ถึง 1.1 กิโลกรัมต่อตารางเมตร สําหรับชัน้หินคลกุ 
และระหว่าง 0.3 ถึง 0.6 กิโลกรัมต่อตารางเมตร สําหรับผิวทางบนสะพาน แต่อตัราท่ีแน่นอนจะกําหนดโดยวิศวกรของผู้
วา่จ้าง 

  ผิวรองพืน้จะต้องถกูปลอ่ยไว้โดยท่ีไมถ่กูรบกวนอยา่งน้อย 24 ชัว่โมง และไมค่วรเปิดการจราจรจนกวา่แอสฟัลต์
จะซมึผา่น และบม่ตวัได้เพียงพอท่ีจะไมติ่ดไปกบัล้อของยวดยานท่ีวิ่งผา่นได้ ผู้ รับจ้างต้องดแูลรักษารองพืน้จนกระทัง่การ
ทําผิวชัน้ตอ่ไป การทํารองพืน้ต้องระวงัไมใ่ห้จํานวนแอสฟัลต์มากกวา่จํานวนท่ีกําหนดไว้ พืน้ท่ีใดท่ีมีวสัดรุองพืน้มาก
เกินไปต้องซบัออกด้วยทรายสะอาดหรือใช้วิธีคล้าย ๆ กนั พืน้ท่ีทัง้หมดท่ีเคร่ืองพน่พน่ไปไมถ่งึจะต้องทําการพน่ด้วยเคร่ือง
พน่ด้วยมือ (Hand Spray) ท่ีตอ่จากเคร่ืองพน่ 

  ผิวหน้าของสะพานและโครงสร้างอ่ืนท่ีอยูชิ่ดติดกบับริเวณพืน้ท่ีท่ีกําลงัพน่แอสฟัลต์ จะต้องป้องกนัมิให้เกิด
ความสกปรกและเปรอะเปือ้นได้ 

  ถ้าไมส่ะดวกสําหรับการทําทางอ้อมเพ่ือการจราจร การทํารองพืน้ต้องทําทีละคร่ึงของความกว้างของผิวถนน ผู้ รับ
จ้างจะต้องควบคมุการจราจรให้เหมาะสม เพ่ือจะให้ยวดยานว่ิงผา่นไปได้โดยไมทํ่าความเสียหายแก่ผิวถนนท่ีทํารองพืน้ไว้ 

  การวัดปริมาณงาน 

  การวดัปริมาณงานของวสัดแุอสฟัลต์ ให้วดัจ่ายเงินเป็นตารางเมตรของผิวถนนท่ีทําการรองพืน้ตามท่ีระบไุว้ใน
แบบแปลนก่อสร้างและข้อกําหนดทางเทคนิค และตามอตัราการพน่ท่ีระบโุดยวิศวกรของผู้วา่จ้าง 
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  การจ่ายเงนิค่าจ้าง 

  งานท่ีวดัจ่ายเงินตามข้างบนนี ้ จะต้องจ่ายเงินตามอตัราราคาสญัญาตอ่ตารางเมตร ราคาคา่จ้างงานนีจ้ะต้อง
รวมคา่เตรียมงานผิวถนนท่ีจะทํารองพืน้ การจดัหาและดําเนินการพน่วสัดแุอสฟัลต์ และวสัดสุาดทบัหน้ารวมทัง้คา่จ้าง
แรงงาน อปุกรณ์ เคร่ืองมือ และคา่ใช้จ่ายเบด็เตลด็อ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นให้งานแล้วเสร็จตามท่ีกําหนดไว้ในแบบแปลนก่อสร้าง
หรือกําหนดโดยวิศวกรของผู้วา่จ้าง เพ่ือให้สอดคล้องกบัท่ีกําหนดไว้ในบทนี ้

  รายการจ่ายเงินคา่จ้างให้เป็นไปดงันี ้: 

    หน่วย 

  6 งานทาง  

  6.2 งานโครงสร้างทาง 

  6.2.3 งานรองพืน้แอสฟัลต์ (Prime Coat) ตารางเมตร 
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3.4 งานแอสฟัลต์ยดึเกาะ (ASPHALT TACK COAT) 

  คาํอธิบาย 

  งานนีป้ระกอบด้วยการเตรียม และพน่วสัดแุอสฟัลต์บนผิวทางเดิมท่ีเตรียมไว้แล้วหรือผิวรองพืน้แอลฟัลต์เดิมท่ี
แห้งจนไมส่ามารถยดึเกาะกบัผิวแอลฟัลติกคอนกรีตท่ีจะสร้างใหมไ่ด้ ทัง้นี ้ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดทางเทคนิคในบทนี ้
และตามพืน้ท่ีท่ีกําหนดโดยวิศวกรของผู้วา่จ้าง 

  แอสฟัลต์ยดึเกาะโดยทัว่ไปควรทําก่อนท่ีจะทําผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตชัน้ท่ีหนึง่ หรือทําบนผิวทางเดิมหรือ
บนผิวทางลาดยางใหม ่ ในกรณีท่ีเป็นผิวทางลาดยางใหม ่ และการจราจรยงัไมเ่ปิดใช้หรือยงัไมมี่ฝุ่ นเกาะ วิศวกรของ ผู้วา่
จ้างอาจจะกําหนดวา่ชัน้แอสฟัลต์ยดึเกาะไมจํ่าเป็นต้องทําก่อนท่ีจะทําผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีตใหมก็่ได้ 

  วัสดุ 

  วสัดแุอสฟัลต์ท่ีจะนํามาใช้ ต้องมีคณุสมบติัผา่นการทดสอบตรงตามมาตรฐานแอสฟัลต์แตล่ะประเภท และ
เกรด ตามท่ีกําหนดไว้ดงันี ้ 

  วสัดยุาง คตัแบกแอสฟัลต์ จะต้องเป็นชนิด RC-70 หรือ RC – 250  

  วสัดยุาง แอสฟัลต์อิมลัชนั จะต้องเป็นชนิด CRS – 1 หรือ CRS – 2 

  วธีิการก่อสร้าง 

  อปุกรณ์ 

  เคร่ืองพน่วสัดแุอสฟัลต์ต้องมีคณุสมบติัตามท่ีได้กําหนดไว้ในบทท่ี 6 ของข้อกําหนดนี ้

  การทําความสะอาดผิวหน้า 

  ผิวหน้าเตม็ความกว้างทัง้หมดท่ีจะทําแอสฟัลต์พน่ทบั จะต้องทําความสะอาดด้วยรถกวาดฝุ่ น หรือเคร่ืองเป่า
ฝุ่ น เพ่ือขจดัสิง่สกปรก เมด็ทราย ฝุ่ น และวสัดไุมพ่งึประสงค์ ถ้าต้องการกําจดัวสัดท่ีุเหนียว อาจจะจําเป็นต้องใช้นํา้ร่วมกบั
รถกวาดฝุ่ นครัง้หนึง่หรือหลายครัง้ ต้องใช้เคร่ืองเป่าฝุ่ นทําการเป่าฝุ่ นในรอยร้าวของผิวลาดยางออก พืน้ผิวท่ีจะทํา
แอสฟัลต์พน่ทบัจะต้องแห้ง 

  การพน่วสัดแุอสฟัลต์ 

  การพ่นวสัดแุอสฟัลต์ จะต้องดําเนินการด้วยเคร่ืองพ่นทบัทนัทีท่ีผิวหน้าของพืน้ท่ีได้ทําความสะอาดดีแล้วใน
อตัรา 0.1 - 0.3 ลิตรต่อตารางเมตร หรือตามท่ีวิศวกรของผู้ว่าจ้างกําหนด การทําแอสฟัลต์พ่นทบัจะดําเนินการขณะท่ี
ผิวหน้าของพืน้ท่ีแห้งเทา่นัน้ อณุหภมิูขณะพน่ของวสัดแุอสฟัลต์ให้เป็นไปตามตารางท่ี 3.5 
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ตารางที่ 3.5 ช่วงอุณหภูมขิองแอสฟัลต์ที่ใช้ลาด 

ชนิดของแอสฟัลต์ 
ช่วงอณุหภมิูท่ีใช้ลาด 

�C �F 

RC-70 50-110 120-225 

RC-250 75-130 165-270 

CRS-1 50-85 125-185 

CRS-2 50-85 125-185 

  สําหรับแอสฟัลต์อิมลัชัน่ ถ้าผสมนํา้ให้ลาดท่ีอณุหภมิูปกติได้ 
  วสัดแุอสฟัลต์ยดึเกาะต้องพน่อยา่งสม่ําเสมอบนผิวท่ีพน่ปราศจากรอยริว้ยาว (Streaking) ปริมาณท่ีแตกตา่ง
จากท่ีกําหนดโดยวิศวกรของผู้วา่จ้างต้องไมเ่กิน + 15% ปริมาณแอสฟัลต์ท่ีแตกตา่งไปจากอตัรากําหนดของวิศวกรของ 
ผู้วา่จ้าง จะต้องปรับปรุงแก้ไขด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างจนเป็นท่ีพงึพอใจของวิศวกรของผู้วา่จ้าง 
  ผิวหน้าของโครงสร้างท่ีอยูชิ่ดติดกบับริเวณพืน้ท่ีท่ีกําลงัพน่แอสฟัลต์ จะต้องป้องกนัมิให้เกิดความสกปรกและ
เปรอะเปือ้นได้ วสัดแุอสฟัลต์ท่ีเหลือต้องไมป่ลอ่ยทิง้ลงบอ่ยืมหรือรางระบายนํา้ วิศวกรของผู้วา่จ้างอาจจะสัง่ให้ใช้นํา้
สะอาดลดความเข้มข้นของยาง Emulsion ลงเพ่ือควบคมุอตัราการพน่ท่ีเหมาะสมด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้าง 
  การทําแอสฟัลต์ยึดเกาะก็เพ่ือประโยชน์ในการยึดเกาะของชัน้ผิวหน้าของถนน ดงันัน้ผู้ รับจ้างต้องป้องกนัชัน้
แอสฟัลต์ยดึเกาะไมใ่ห้เสียหายจนกวา่จะทําผิวหน้าของถนน 

  การวัดปริมาณงาน 
  การวดัปริมาณงานของวสัดแุอสฟัลต์ ให้วดัจ่ายเงินเป็นตารางเมตรของผิวถนนท่ีทําชัน้แอสฟัลต์ยดึเกาะตามท่ี
ระบไุว้ในแบบแปลน และข้อกําหนดทางเทคนิค และตามอตัรากําหนดของวิศวกรของผู้วา่จ้าง 

  การจ่ายเงนิค่าจ้าง 
  งานท่ีวดัจ่ายเงินตามข้างบนนี ้ จะต้องจ่ายเงินตามอตัราราคาสญัญาตอ่ตารางเมตร ราคาคา่จ้างงานนีจ้ะต้อง
รวมคา่เตรียมงานผิวถนนท่ีจะทําแอสฟัลต์ยดึเกาะ การจดัหาและดําเนินการพน่วสัดแุอสฟัลต์รวมทัง้คา่จ้างแรงงาน อปุกรณ์ 
เคร่ืองมือ และคา่ใช้จ่ายเบด็เตลด็อ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นให้งานแล้วเสร็จ 

  รายการจ่ายเงินคา่จ้างให้เป็นไปดงันี ้: 
    หน่วย 

 6 งานทาง  

  6.2 งานโครงสร้างทาง 

  6.2.3 งานรองพืน้แอสฟัลต์ยดึเกาะ ตารางเมตร 
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 3.5 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 

  คาํอธิบาย 

  ทัว่ ๆ ไป 

  งานนีป้ระกอบด้วยการก่อสร้างผิวทางชนิดแอสฟัลต์คอนกรีต บนพืน้ทางหรือโครงสร้างท่ีได้จดัเตรียมไว้แล้ว
ตามข้อกําหนดทางเทคนิคนี ้และให้ได้แนว ระดบั ความลาดชนั มิติ และรูปตดัท่ีแสดงไว้ในแบบแปลน และตามท่ีวิศวกร
ของผู้วา่จ้างกําหนด 

  ผิวทางจะประกอบด้วย แอสฟัลติกคอนกรีตหนึง่หรือสองชัน้ ตามความหนาท่ีแสดงไว้ในแบบแปลน ชัน้บน
เรียกวา่ Wearing Course สว่นชัน้ลา่งเรียกวา่ Binder Course สําหรับผิวทางชัน้เดียวให้หมายถงึชัน้ Wearing Course 

  พืน้ฐานการออกแบบ 

  การออกแบบส่วนผสมของมวลรวม และวัสดุแอสฟัลต์สําหรับผิวทางชนิดแอสฟัลต์คอนกรีต จะต้องใช้วิธี 
Marshall Method of Mix Design 

  องค์ประกอบของสว่นผสม 

  สว่นผสมของแอสฟัลต์คอนกรีตต้องประกอบด้วยมวลรวม และวสัดอุดัแทรกถ้าต้องใช้ ซึง่เคลือบด้วยแอสฟัลต์
ซีเมนต์ มวลรวมทัง้หมดต้องมีสว่นคละตามอตัราพิกดัท่ีกําหนดในตารางท่ี 3.7-1 รวมทัง้มีสว่นคลาดเคล่ือนตามท่ียอมให้ 
ในกรณีท่ีจําเป็นวิศวกรของผู้วา่จ้างอาจกําหนดสว่นคละของมวลรวมนอกเหนือไปจากอตัราพิกดัท่ีกําหนดในตารางท่ี 3.7-
1 

  การเตรียมตวัอยา่งในห้องทดลอง ให้เตรียมตามมาตรฐาน Marshall Method โดยบดอดัตวัอยา่งด้านละ 75 
ครัง้ ตวัอยา่งจะต้องมีคณุสมบติัดงันี ้

1. คา่ Marshall Stability จะต้องไมน้่อยกวา่ 1,500 ปอนด์ สําหรับ Binder Course และไมน้่อยกวา่ 2,500 
ปอนด์ สําหรับ Wearing Course 

2. คา่ Marshall Flow (0.01 ins.) จะต้องไมน้่อยกวา่ 8 และไมเ่กิน 16 

3. อตัราสว่น  คา่ Marshall Stability (lb.)  จะต้องไมน้่อยกวา่ 125 

   คา่ Marshall Flow (.01 inch) 

4. Air voids in Mix, binder course: 4-6%  

5. Air voids in Mix, wearing course: 3-5% 
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6. Voids filled with Asphalt, binder course: 55-75% 

7. Voids filled with Asphalt, wearing course: 65-80% 

8. Voids in Mineral Aggregate: 12-15%  

9. Strength Index   minimum: 75% 

ตารางที่ 3.7-1 

ส่วนคละของมวลรวมทัง้หมด 

 ร้อยละที่ผ่านตะแกรง โดยนํา้หนัก 
ขนาดตะแกรง Wearing Binder 

¾” 100 100 
½” 80-100 75-100 
3/8” 70-90 60-85 
เบอร์ 4 50-70 35-55 
เบอร์ 8 35-50 20-35 
เบอร์ 30 18-29 10-22 
เบอร์ 50 13-23 6-16 
เบอร์ 100 8-16 4-12 
เบอร์ 200 4-10 2-8 

ปริมาณแอสฟัลต์ท่ีใช้ในการผสมเป็นร้อยละของ   
นํา้หนกัรวมของสว่นผสม 3.5-7.0 3.0-6.5 

   
  สตูรสว่นผสม 

  ก่อนเร่ิมงานแอสฟัลต์คอนกรีต ผู้ รับจ้างต้องย่ืนเสนอสตูรสว่นผสมของแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีจะใช้ในการก่อสร้าง
ตอ่วิศวกรของผู้วา่จ้างเป็นลายลกัษณ์อกัษร วิศวกรของผู้วา่จ้างจะเป็นผู้อนมุติัสตูรสว่นผสม ในการกําหนดสตูรสว่นผสม 
วิศวกรของผู้วา่จ้างอาจจะยอมรับบางสว่น หรือทัง้หมดของสตูรสว่นผสมท่ีผู้ รับจ้างย่ืนเสนอก็ได้ อยา่งไรก็ตาม สตูร
สว่นผสมสําหรับวสัด ุจะต้องกําหนดเปอร์เซน็ต์ของมวลรวมคา่ใดคา่หนึง่ท่ีผา่นแตล่ะตะแกรงท่ีต้องการ 

  อตัราสว่นของแอสฟัลต์ซีเมนต์ท่ีจะผสมกบัมวลรวม ต้องอยูภ่ายในพิกดัของสว่นผสม อณุหภมิูท่ีเทจากเคร่ือง
ผสม และอณุหภมิูท่ีจะลําเลียงไปตามถนนต้องอยูภ่ายในพิกดัของช่วงอณุหภมิูท่ีกําหนด 

  การใช้สตูรสว่นผสมและความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ 
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  สว่นผสมทัง้หมดจะต้องได้ตามสตูรสว่นผสมท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างกําหนด และภายในขอบเขตของความคลาด
เคล่ือนท่ียอมให้ดงันี ้:- 

  สว่นท่ีผา่นตะแกรงเบอร์ 4  5% 

  สว่นท่ีผา่นตะแกรงเบอร์ 8  4% 

  สว่นท่ีผา่นตะแกรงเบอร์ 30  3% 

  สว่นท่ีผา่นตะแกรงเบอร์ 200  1% 

  แอสฟัลต์  0.3% 

  อณุหภมิูของสว่นผสมท่ีปลอ่ยออกจากเคร่ืองผสม   11 องศาเซลเซียส 

  อณุหภมิูของสว่นผสมขณะลําเลียงไปตามถนน  11 องศาเซลเซียส 

  แอสฟัลต์คอนกรีตท่ีผสมในแตล่ะวนั จะต้องเก็บตวัอยา่งของวสัดแุละสว่นผสมตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างเหน็วา่
จําเป็น เพ่ือตรวจสอบความสม่ําเสมอของสว่นผสมตามท่ีต้องการ หากผลการทดสอบไมเ่ป็นท่ีพอใจหรือมีความจําเป็น
เพราะมีการเปล่ียนแปลงสภาพ วิศวกรของผู้วา่จ้างอาจจะให้กําหนดสตูรผสมใหม ่

  ถ้ามีการเปล่ียนแปลงชนิดของวสัดหุรือแหลง่ของวสัดใุด ๆ ผู้ รับจ้างจะต้องย่ืนเสนอสตูรผสมใหมใ่ห้วิศวกรของผู้
วา่จ้างเหน็ชอบก่อนท่ีจะนําสว่นผสมท่ีมีวสัดใุหมม่าใช้งาน ถ้าวสัดท่ีุนํามาใช้งานคณุภาพแตกตา่งจากขอบเขตท่ีกําหนด
จะต้องถกูรือ้ทิง้ 

  วัสดุ 

  วสัดแุอสฟัลต์ 

  วสัดแุอสฟัลต์จะต้องเป็นแอสฟัลต์ซีเมนต์ชนิด 60-70 Penetration รายละเอียดให้เป็นไปตามข้อกําหนดในบทท่ี   6 

  วสัดมุวลหยาบ 

  วสัดมุวลหยาบ คือ สว่นท่ีค้างตะแกรงเบอร์ 4 ขึน้ไป และต้องเป็นหินโมท่ี่สะอาด แข็งแกร่ง ทนทาน ปราศจาก
วชัพืช สว่นท่ีออ่นเปราะ ดินเหนียวและวสัดไุมพ่งึประสงค์อ่ืน ๆ  

  วสัดมุวลหยาบ ต้องมีร้อยละของสว่นสกึหรอน้อยกวา่ 35 เม่ือทดสอบโดยวิธีการทดลองตาม AASHTO T 96 และ
ผา่นการทดสอบคา่ความคงตวั Sodium Sulphate Soundness Test ตามวิธี AASHTO T 104 จะต้องสญูเสียนํา้หนกัน้อย
กวา่ 9% 
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  วสัดมุวลหยาบจะต้องมีคา่ Flakiness Index และ Elongation Index น้อยกวา่ 30% เม่ือทดสอบตามวิธี BS 
812 และเม่ือนําไปทดสอบ Coating and Stripping โดยวิธีการทดลองตาม AASHTO T 182 จะต้องมีพืน้ท่ีผิวเคลือบ
แอสฟัลต์ไมน้่อยกวา่ 95%  

  มีมวลคละผา่นตะแกรงมาตรฐานตามตารางดงันี ้

วัสดุ 
นํา้หนักที่ผ่านตะแกรงมาตรฐานเป็นร้อยละ 

3/4" 1/2" 3/8” เบอร์ 4 เบอร์ 8 

หินยอ่ยหรือกรวดยอ่ย 100 70-90 0-60 5-20 0-5 

  

  วสัดมุวลละเอียด 

  วสัดมุวลละเอียด คือ สว่นท่ีผา่นตะแกรงเบอร์ 4 มวลรวมละเอียดต้องเป็นทรายธรรมชาติ หินฝุ่ น หรือสว่นผสม
ของวสัดทุัง้สองชนิด ปราศจากวชัพืช สว่นท่ีออ่นเปราะ ดินเหนียว และวสัดไุมพ่งึประสงค์อ่ืน ๆ 

  วสัดมุวลละเอียดต้องมีค่า Sand Equivalent มากกว่า 50% เม่ือทดสอบโดยวิธีการทดลองตาม AASHTO  T 
176ผ่านการทดสอบค่าความคงตวั Sodium Sulphate Soundness Test ตามวิธี AASHTO T 104 จะต้องสญูเสียนํา้หนกั
น้อยกวา่ 9% 

มีมวลคละผา่นตะแกรงมาตรฐานตามตารางดงันี ้

วัสดุ 
นํา้หนักที่ผ่านตะแกรงมาตรฐานเป็นร้อยละ 

3/8” เบอร์ 4 เบอร์ 8 เบอร์ 16 เบอร์ 30 เบอร์ 50 เบอร์ 100 เบอร์ 200 

หินฝุ่ น 100 80-100 - - - 30-50 - 10-25 

ทรายหยาบ 

หรือทรายละเอียด 

- 100 - - - - - 0.15 

  วสัดผุสมแทรก  

  วสัดผุสมแทรก (Mineral Filler) คือ วสัดท่ีุมีขนาดผา่นตะแกรงเบอร์ 30 ลงมาได้แก่ วสัด ุหินฝุ่ น ปอร์ตแลนต์
ซีเมนต์ ซึง่มีคณุสมบติัตามกําหนดดงันี ้

1. สะอาดปราศจากวสัดอ่ืุน เช่นวชัพืช ดินเหนียว เป็นต้น 

2. ต้องแห้งไมจ่บักนัเป็นเมด็ 
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3. มีมวลคละผา่นตะแกรงมาตรฐานตามตารางดงันี ้

ขนาดของตะแกรงมาตรฐาน นํา้หนักที่ผ่านตะแกรงเป็นร้อยละ 

เบอร์ 30 100 

เบอร์ 50 75-100 

เบอร์ 200 65-100 

 

  วสัดมุวลหยาบ วสัดมุวลละเอียด และวสัดผุสมแทรก เม่ือผสมกนัแล้วต้องมีมวลคละผา่นตะแกรงมาตรฐานตาม
ตารางดงันี ้

ขนาดของตะแกรง นํา้หนักที่ผ่านตะแกรงเป็นร้อยละ 

มาตรฐาน (มม.) Weaning Course Binder Course 

3/4" 100 90 - 100 

1/2" 80-100 - 

3/8” - 56-80 

เบอร์ 4 44-74 35-65 

เบอร์ 8 28-58 23-49 

เบอร์ 30 - - 

เบอร์ 50 5-21 5-19 

เบอร์ 100 - - 

เบอร์ 200 2-10 2-8 

  

  วธีิการก่อสร้าง 

  ข้อจํากดัทางสภาพอากาศ 

  สว่นผสมแอสฟัลติกคอนกรีตจะปไูด้ตอ่เม่ือผิวพืน้ท่ีจะปนูัน้แห้ง ฝนไมต่ก และอยูใ่นสภาพเรียบร้อย นอกเสีย
จากวา่ ในกรณีท่ีฝนตกฉบัพลนั วิศวกรของผู้วา่จ้างอาจยินยอมให้ปสูว่นท่ีอยูบ่นรถท่ีเพิ่งขนมาจากโรงงานผลติก็ได้หาก
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สามารถปไูด้ท่ีอณุหภมิูท่ีเหมาะสม และผิวท่ีจะเทปราศจากแอง่นํา้ ความยินยอมดงักลา่วจะไมเ่ป็นข้อลดหยอ่นสําหรับ
คณุภาพ และความเรียบของผิวทาง 

  ความก้าวหน้าของงาน 

  ห้ามมิให้ผู้ รับจ้างดําเนินงานในกรณีท่ีเคร่ืองจกัรกลสําหรับการขนสง่ การป ู หรือการปรับแตง่ หรือแรงงาน มี
สมรรถนะน้อยกวา่ 75% ของกําลงัการผลติของโรงงานผลติแอสฟัลติกคอนกรีต 

  โรงงานผลติและเคร่ืองจกัรกล 

  โรงงานท่ีผู้ รับจ้างใช้ในการผลติสว่นผสมแอสฟัลติกคอนกรีต จะต้องได้ตามข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี:้- 

  ก) โรงงานผสมจะต้องเป็น Batching Plant และมีกําลงัการผลติได้ไมน้่อยกวา่ 60 ตนัตอ่ชัว่โมง มีผลผลติ
พอเพียงท่ีจะป้อนให้เคร่ืองปแูอสฟัลติกคอนกรีตทํางานอยา่งตอ่เน่ืองเม่ือทํางานด้วยความเร็วปกติ และตามความหนาท่ี
ต้องการ 

  ข) หน้าปัดของเคร่ืองชัง่นํา้หนกัทกุเคร่ือง ต้องอา่นได้ละเอียดถงึ 1% ของนํา้หนกัชัง่สงูสดุท่ีต้องการและต้อง
เป็นแบบควบคมุโดยอตัโนมติั 

   เคร่ืองชัง่ทกุเคร่ืองจะต้องได้รับความเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้าง และต้องตรวจสอบเป็นครัง้คราว
ตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างเหน็วา่จําเป็น เพ่ือท่ีจะให้แน่ใจวา่เคร่ืองชัง่มีความเท่ียงตรงตลอดเวลา 

   ผู้ รับจ้างจะต้องจดัให้มีนํา้หนกัมาตรฐาน 25 กิโลกรัม จํานวนไมน้่อยกวา่ 10 อนัไว้ตลอดเวลา เพ่ือ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองชัง่ทกุเคร่ือง 

  ค) กระบะชัง่หรือตวง จะต้องมีลกัษณะท่ีทําให้สามารถชัง่นํา้หนกัของมวลรวมตา่ง ๆ ของแตล่ะ Bin ท่ีตัง้อยู่
บนเคร่ืองชัง่อยา่งละเอียด มีขนาดใหญ่พอท่ีจะชัง่มวลรวมขนาดตา่ง ๆ ได้ครัง้ละหนึง่ batch โดยท่ีวสัดไุมล้่นออกมา 

  ง) แอสฟัลต์ซีเมนต์ต้องเก็บในถังเก็บท่ีออกแบบให้สามารถรักษาอุณหภูมิของแอสฟัลต์ซีเมนต์ได้ถึง 110 
องศาเซลเซียส 

   คณุสมบติัของแอสฟัลต์ซีเมนต์ท่ีเก็บในถงัต้องไมเ่ปล่ียนแปลงก่อนท่ีจะนําไปใช้ผสม 

   โรงงานผลติต้องมีระบบหมนุเวียนเพ่ือทําให้แอสฟัลต์ซีเมนต์หมนุเวียนอยา่งสม่ําเสมอ ระหวา่งถงัเก็บ และ
เคร่ืองผสม 

  จ) โรงงานผลติต้องมี Cold Bin สําหรับป้อนมวลรวมขนาดตา่ง ๆ ท่ีจะนํามาใช้ผสม Bin ต้องมีประตปูรับและ
กลไก เพ่ือให้สามารถป้อนมวลรวมขนาดตา่ง ๆ เข้าไปในเคร่ืองอบได้อยา่งสม่ําเสมอ ตามท่ีวศิวกรของผู้วา่จ้างกําหนด 

  ฉ) เคร่ืองเผาแบบหมนุต้องมีความสามารถในการอบและให้ความร้อนแก่มวลรวมจนได้อณุหภมิูท่ีกําหนด 
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  ช) โรงงานผสมต้องมีตะแกรงท่ีจะสามารถร่อนมวลรวมทกุชนิดให้ได้ตามขนาดท่ีกําหนด 

  ซ) โรงงานผสมต้องมี Hot Bin 3 ตวัเป็นอยา่งน้อย สําหรับเก็บมวลรวมท่ีป้อนมาจากเคร่ืองอบหลงัจากท่ีได้
ผา่นตะแกรงแล้ว Hot Bin แตล่ะตวัต้องมีทอ่สําหรับระบายมวลรวม เพ่ือไมใ่ห้ล้นเข้าไปใน Bin อ่ืน 

  ฌ) โรงงานผสมต้องมีเคร่ืองควบคมุแอสฟัลต์ โดยการชัง่นํา้หนกัเพ่ือให้ได้ปริมาณวสัดแุอสฟัลต์ในสว่นผสมท่ี
เหมาะสม อยูใ่นความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ตามท่ีกําหนดไว้ในสตูรสว่นผสม 

  ญ) Batch Mixer ต้องเป็นแบบท่ีมีเคร่ืองกวนคูท่ี่ได้รับความเหน็ชอบแล้ว และสามารถท่ีจะผลติสว่นผสมท่ี
สม่ําเสมออยา่งตอ่เน่ืองภายในขอบเขตความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ของสตูรผสม เคร่ืองผสมจะต้องมีขีดความสามารถใน
การผสมได้ไมน้่อยกวา่ครัง้ละ 1,000 กิโลกรัม 

  ฎ) เคร่ืองผสมต้องมีเทอร์โมมิเตอร์ชนิดมีปลอกหุ้ม อา่นคา่ได้ตัง้แต ่ 50 องศาเซลเซียส ถงึ 200 องศาเซลเซียส 
ติดตัง้ไว้ในทอ่ป้อนแอสฟัลต์ ณ ตําแหน่งท่ีเหมาะสมใกล้ปลายทอ่ท่ีติดกบัเคร่ืองผสม 

   โรงงานผสมต้องติดตัง้เคร่ืองวดัอณุหภมิูแบบไฟฟ้า หรือเคร่ืองวดัอณุหภมิูแบบอ่ืนท่ีเหน็ชอบอีกตวัหนึง่ท่ี
ปลายรางปลอ่ยของเคร่ืองอบ เพ่ือท่ีจะบนัทกึโดยอตัโนมติั หรือแสดงอณุหภมิูของมวลรวมท่ีเผาแล้ว 

ฏ) โรงงานผสมต้องติดตัง้เคร่ืองเก็บฝุ่ น 

ฐ) โรงงานผสมต้องติดตัง้เคร่ืองมือควบคมุเวลาท่ีใช้ในการผสมได้อยา่งละเอียดเท่ียงตรง และสม่ําเสมอทกุ
ครัง้ของการผสม หากวา่วิศวกรของผู้วา่จ้างไมไ่ด้สัง่เปล่ียนแปลง เวลาท่ีใช้ในการผสมจะแบง่ออกเป็น 2 ขัน้ตอน คือ การ
ผสมแห้งและการผสมเปียก สําหรับการผสมแห้งมวลรวมจาก Hot Bin จะต้องผสมเป็นเวลาประมาณ 5-15 วินาที สําหรับ
การผสมเปียก เวลาผสมเร่ิมนบัจากเวลาท่ีฉีดแอสฟัลต์หลงัจากการผสมแห้งแล้ว ช่วงเวลาผสม เปียกประมาณ 30-45 
วินาที ถ้าสว่นผสมของแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีได้ไมส่ม่ําเสมอจะต้องเพิ่มเวลาของการผสมออกไปอีก ทัง้นีใ้ห้อยูใ่นดลุยพินิจ
ของวิศวกรของผู้วา่จ้าง 

  เคร่ืองมือสําหรับการขนสง่และการปแูอสฟัลติกคอนกรีต 

  ก) รถบรรทกุสําหรับการขนสง่แอสฟัลต์คอนกรีตต้องมีกระบะรถท่ีแน่นหนา ไมร่ั่ว สะอาด และมีพืน้กระบะเป็น
โลหะเรียบซึง่ได้รับการฉีดนํา้สบู ่หรือนํา้มนัโซลา่บาง ๆ หรือนํา้ปนูขาว เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้แอสฟัลต์คอนกรีตผสมเกาะติดกบั
พืน้กระบะ ปริมาณของเหลวท่ีใช้พน่นีจ้ะต้องใช้ให้น้อยท่ีสดุแตพ่อเพียงเพ่ือไมใ่ห้แอสฟัลติกคอนกรีตผสมติดกระบะรถ
เทา่นัน้ หลงัจากการบรรทกุรถแตล่ะคนัต้องคลมุด้วยผ้าใบหรือวสัดอ่ืุนท่ีเหมาะสมซึง่มีขนาดพอเพียงท่ีจะป้องกนัมิให้
สว่นผสมถกูกบั อากาศ รถบรรทกุคนัใดท่ีทําให้ แอสฟัลต์คอนกรีตเกิดการแยกตวัเน่ืองจากระบบสัน่สะเทือนของรถ หรือ
ด้วยสาเหตอ่ืุน หรือนํา้มนัร่ัวเป็นอยา่งมาก หรือทําให้เกิดความลา่ช้าจนผิดปกติ ให้อยูใ่นดลุยพินิจของวิศวกรของผู้วา่จ้างท่ี
จะสัง่ให้หยดุงานจนกวา่จะแก้ไขให้เรียบร้อย 

  ข) เคร่ืองมือสําหรับปแูละแต่งผิว ต้องเป็นเคร่ืองปดู้วยเคร่ืองจกัรซึง่ได้รับความเห็นชอบ ขบัเคล่ือนด้วยตนเอง 
สามารถท่ีจะปแูละแตง่ผิวแอสฟัลต์คอนกรีตให้ได้แนว ความลาดชนั ระดบั มิติ และรูปตดัท่ีถกูต้อง 
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   เคร่ืองปตู้องมีกระบะใสแ่อสฟัลต์คอนกรีตและเกลียวจ่ายชนิดกลบัทาง เพ่ือให้สามารถปแูอสฟัลต์คอนกรีตได้
อยา่งสม่ําเสมอ 

   เคร่ืองปตู้องสามารถรักษาความลาดชนัและขอบข้างได้โดยไมต้่องใช้แบบข้าง เคร่ืองปตู้องมีตวัปรับระดบั
แนวตอ่สําหรับการปรับและทําแนวตอ่ตามยาวของถนนระหวา่งช่องจราจรให้เรียบ สว่นประกอบต้องสามารถปรับเพ่ือให้ได้รูป
ตดัตามท่ีกําหนด และจะต้องได้รับการออกแบบและปรับให้สามารถปสูว่นผสมให้ได้ความหนาหรือนํา้หนกัตอ่ตารางเมตร
ตามท่ีต้องการ 

   เคร่ืองปตู้องมีตวัรีดท่ีปรับได้ และเคร่ืองมือสําหรับทําให้ตวัรีดร้อนจนได้อณุหภมิูท่ีต้องการ สําหรับการปท่ีู
ปราศจากรอยลากหรือรอยยน่ 

   การรีดหมายรวมถงึการตดั ตบ หรือวิธีการปฏิบติัอยา่งอ่ืน ท่ีสามารถทําให้ผิวแอสฟัลติกคอนกรีตท่ีปแูล้วมี
ผิวสม่ําเสมอ และลกัษณะผิวท่ีต้องการโดยไมเ่กิดรอยฉีก รอยครูด หรือร่อง 

   หากระหวา่งก่อสร้างพบวา่การทํางานของเคร่ืองปแูละแตง่ผิว ทําให้ผิวทางท่ีปแูล้วเป็นร่องล้อ หรือรอยบุม๋ 
หรือรูปลกัษณะอนัไมพ่งึประสงค์อ่ืน ๆ  เคร่ืองมือนัน้จะถกูสัง่ระงบัการใช้ และผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาเคร่ืองปแูละแตง่ผิวชดุ
อ่ืนมาแทนท่ีโดยทนัที 

  การเตรียมผิวทาง 

  หากมีจดุผิดปกติบนผิวทาง ซึ่งจะมีผลทําให้ชัน้ของการปแูอสฟัลต์คอนกรีตหนาเกิน 7.5 เซนติเมตร หลงัการ
บดอดั จดุผิดปกติของผิวทางเหล่านัน้จะต้องถกูปะแต่งด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตตามท่ีวิศวกรของผู้ว่าจ้างกําหนด และต้อง
กระทุ้งหรือบดทบัแอสฟัลต์คอนกรีตเหลา่นัน้ให้ทัว่จนผิวกลมกลืนกบับริเวณข้างเคียงสว่นผสมของ แอสฟัลต์คอน กรีตท่ีจะนํามา
ปะแตง่ผิว จะต้องมีสว่นผสมเช่นเดียวกบัชัน้ท่ีจะนํามาปทูบั 

  ส่วนบริเวณคนัถนนท่ีแตกหรือไม่มัน่คง วสัดสุ่วนท่ีแตกหรือไม่มัน่คงจะต้องเอาออกทิง้ตามท่ีวิศวกรของผู้ว่าจ้าง
กําหนด และทดแทนด้วยสว่นผสมของแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีจะนํามาปใูนชัน้ต่อไป บดอดัให้ได้ตามมาตรฐานและระดบัของ
พืน้ท่ีบริเวณใกล้เคียง 

  พืน้ผิวท่ีจะปแูอสฟัลต์คอนกรีตจะต้องกวาดให้ทัว่ และทําความสะอาดจนปราศจากสิ่งสกปรก และวสัดท่ีุไม่พงึ
ประสงค์ออกทนัทีก่อนท่ีจะปแูอสฟัลติกคอนกรีต 

  ก่อนจะปูแอสฟัลต์คอนกรีตลงบนผิวคอนกรีต จะต้องทําความสะอาดและอุดรอยต่อตามยาวและตามขวาง
ด้วยทรายผสมแอสฟัลต์ ตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างกําหนด รอยแตกจะต้องซอ่มแซมเช่นเดียวกนัตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างระบ ุ

  การเตรียมวสัดแุอสฟัลต์ 

  แอสฟัลต์ซีเมนต์จะต้องต้มให้ร้อนถงึอณุหภมิูระหวา่ง 147 องศาเซลเซียส ถงึ 163 องศาเซลเซียส ผู้ รับจ้าง
จะต้องเสนออณุหภมิูท่ีแน่นอนของแอสฟัลต์ซีเมนต์ตอ่วิศวกรของผู้วา่จ้าง เพ่ือขอรับความเหน็ชอบ 
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  การเตรียมมวลรวม 

  มวลรวมจะต้องอบและเผาให้ร้อนถึงอณุหภมิูระหว่าง 147 องศาเซลเซียส ถึง 177 องศาเซลเซียส ผู้ รับจ้าง
จะต้องเสนออณุหภูมิท่ีแน่นอนของมวลรวมต่อวิศวกรของผู้ว่าจ้าง เพ่ือขอรับความเห็นชอบ ผิวหน้าของมวลรวมจะต้อง
สะอาด และปราศจากเขม่าไฟ และนํา้มนัเชือ้เพลิงท่ียงัเผาไหม้ไม่หมดทนัทีท่ีเผามวลรวมแล้ว จะต้องร่อนแยกออกเป็น
สามขนาดหรือมากกวา่ และนําไปใสใ่นถงัตา่ง ๆ มิให้ปะปนกนั พร้อมท่ีจะนําไปผสมกบัวสัดแุอสฟัลต์ 

  การผสม 

  มวลรวมท่ีอบแห้งและได้เตรียมไว้ตามท่ีกล่าวถึงข้างต้น จะต้องนําไปผสมในโรงงานตามปริมาณท่ีต้องการ
สําหรับแต่ละขนาดเพ่ือให้ได้ตามสตูรผสมสําหรับสว่นผสมนัน้ ๆ วสัดแุอสฟัลต์จะต้องชัง่หรือตวง และนําเข้าไปในถงัผสม
ตามจํานวนท่ีวิศวกรของผู้ว่าจ้างกําหนด จํานวนวสัดแุอสฟัลต์ท่ีเหมาะสมจะต้องพ่นไปยงัมวลรวม และวสัดทุัง้หมดจะถกู
ผสมให้ทัว่ถึงกนัเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วินาที หรือมากกว่านัน้ถ้าจําเป็น เพ่ือท่ีจะให้ได้สว่นผสมท่ีเป็นเนือ้เดียวกนั ซึง่ทกุ
เมด็ของมวลรวมจะต้องถกูเคลือบด้วยแอสฟัลต์อยา่งสม่ําเสมอ เวลาทัง้หมดท่ีใช้ในการผสมจะถกูกําหนดโดยวิศวกรของผู้
วา่จ้าง และดําเนินการตอ่เน่ืองกนัไปโดยไมเ่ปล่ียนแปลงด้วยการควบคมุของเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม 

  แอสฟัลต์คอนกรีตจะต้องมีอุณหภูมิระหว่าง 140 องศาเซลเซียส ถึง 177 องศาเซลเซียส รวมความ 
คลาดเคล่ือนท่ียอมให้เม่ือปลอ่ยออกจากเคร่ืองผสม ผู้ รับจ้างจะต้องเสนออณุหภมิูท่ีแน่นอนต่อวิศวกรของผู้ว่าจ้างเพ่ือขอ
ความเหน็ชอบ 

  การขนสง่และลําเลียงสว่นผสม 

  สว่นผสมจะต้องลําเลียงจากโรงงานผสมไปยงัจดุท่ีจะใช้งานในยานพาหนะตามท่ีกําหนดในข้อ (ก) ยานพาหนะ
แตล่ะคนัจะต้องชัง่นํา้หนกัหลงัจากบรรทกุในแตล่ะเท่ียวท่ีโรงงานผสม และจะต้องบนัทกึนํา้หนกัทัง้หมด นํา้หนกัรถ และ
นํา้หนกัสทุธิของการบรรทกุแตล่ะครัง้ 

 การปแูละการตบแตง่ 

  เม่ือวสัดุผสมถึงจุดท่ีจะปู จะต้องปูและแผ่แอสฟัลต์คอนกรีตตามความลาดชัน ระดับ และลกัษณะรูปตัดท่ี
ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการปูเต็มความกว้างของถนน หรือบางส่วนตามความเหมาะสม การปจูะต้องใช้เคร่ืองปูแอสฟัลต์
คอนกรีตท่ีมีลกัษณะตามท่ีกําหนดในข้อ (ข) ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตจะต้องปบูนพืน้ผิวท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
วิศวกรของผู้วา่จ้าง และเม่ือวิศวกรของผู้วา่จ้างเหน็วา่สภาพอากาศเหมาะสม 

  หากไม่ได้ปแูอสฟัลต์คอนกรีตโดยตรงบนชัน้รองพืน้แอสฟัลต์ท่ีสะอาด ผู้ รับจ้างจะต้องทําชัน้แอสฟัลต์ยึดเกาะ 
(Tack Coat) พน่ทบับนพืน้ผิว ก่อนท่ีจะปผิูวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 

  ในพืน้ท่ีซึง่วิศวกรของผู้วา่จ้างเหน็วา่ไมเ่หมาะสมท่ีจะใช้เคร่ืองป ู ให้เทสว่นผสมแอสฟัลต์คอนกรีตลงบนแผน่
เหลก็แล้วคราดแผแ่ละตบแตง่ด้วยมือให้ได้นํา้หนกัและความหนาสม่ําเสมอตามท่ีต้องการโดยไมเ่กิดการแยกตวัระหวา่ง
มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียด  
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  การป ู การตบแตง่ และการบดอดัของแอสฟัลต์คอนกรีตจะต้องทําในเวลากลางวนั นอกจากวา่ผู้ รับจ้างจะได้
เตรียมแสงสวา่งไว้อยา่งพอเพียง 

  การบดอดัแอสฟัลต์คอนกรีต 

  ก) ทนัทีท่ีปูและแผ่ส่วนผสมจะต้องตรวจและปรับระดบัผิวท่ีไม่เสมอกัน แล้วบดอดัให้ทัว่และสม่ําเสมอด้วย
การบดทบั การบดทบัจะต้องดําเนินการทนัทีหลงัการปแูต่ละชัน้ เม่ือวสัดท่ีุอยู่ใต้รถบดไม่เกิดการเคล่ือนตวัเกินควรหรือ
แตกร้าว 

  ข) โดยปกติเคร่ืองปแูอสฟัลต์คอนกรีต 1 เคร่ืองต้องใช้รถบดล้อเหลก็สองล้อ 2 คนั และรถบดล้อยาง  1 คนั 

   รถบดทกุคนัต้องเป็นแบบขบัเคล่ือนด้วยตวัเอง สามารถถอยหลงัโดยไมเ่กิดการกระชาก และมีพวงมาลยั 
รถ ติดเคร่ืองผอ่นแรง มีถงัใสนํ่า้ ระบบฉีดนํา้ท่ีล้อ และแปรงใยมะพร้าวสําหรับปรับให้ผิวล้อเปียกโดยทัว่ถงึ รถบดทกุคนั
ต้องมีสภาพท่ีดีและควบคมุการทํางานโดยพนกังานท่ีมีความสามารถและประสบการณ์ 

   รถบดล้อเหลก็สองล้อต้องมีนํา้หนกัไมน้่อยกวา่ 8 ตนั และรถบดล้อเหลก็สองล้อคนัท่ีบดครัง้สดุท้ายจะต้อง
มีล้อหนึง่ท่ีสามารถให้แรงบดทบัอยา่งต่ํา 35 กิโลกรัมตอ่ตารางเซนติเมตรของความกว้างของล้อ 

   รถบดล้อยางต้องมีนํา้หนกัไมน้่อยกวา่ 10 ตนั และมีจํานวนล้อหน้าเรียบสําหรับงานบดอดัไมน้่อยกวา่ 9 ล้อ 
โดยมีขนาดเทา่กนัทกุล้อ สามารถท่ีจะสบูลมได้ถงึ 120 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้ เม่ือใช้งานเคร่ืองมือวดัและปรับแรงลมของยาง
รถบดต้องมีประจําท่ีหน้างานตลอดเวลา โดยปกติการบดอดัชัน้แอสฟัลติกคอนกรีตโดยใช้รถบดล้อยาง จะต้องให้ความดนั
ท่ีผิวสมัผสัสงูสดุเทา่ท่ีแอสฟัลต์คอนกรีตจะสามารถรองรับได้ 

  ค) การบดทบัของแอสฟัลต์คอนกรีตจะต้องประกอบไปด้วย 6 ลกัษณะ ดงันี ้

1. การบดทบัรอยตอ่ตามขวาง 

2. การบดทบัรอยตอ่ตามยาว 

3. การบดทบัท่ีขอบ 

4. การบดทบัครัง้แรก 

5. การบดทบัครัง้ท่ีสอง 

6. การบดทบัครัง้สดุท้าย หรือลบรอย 

    การบดทบัครัง้แรกของรอยตอ่ทกุชนิดและท่ีขอบ การบดทบัครัง้แรกและการบดทบัครัง้สดุท้าย ต้องบด
ด้วยรถบดล้อเหลก็สองล้อ การบดทบัครัง้ท่ีสองต้องบดทบัด้วยรถบดล้อยาง  
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    การบดทบัจะต้องเร่ิมตามแนวยาวริมถนนแตล่ะข้างเข้าหาศนูย์กลางของผิวถนน ยกเว้นในโค้งท่ีมีระยะ
ยกต้องเร่ิมบดทบัจากด้านต่ําเข้าหาด้านสงู เท่ียวของการบดทบัซึง่ตอ่เน่ืองกนัตามยาวต้องให้เหล่ือมกนัอยา่งน้อยคร่ึงหนึง่
ของความกว้างของรถบด และเท่ียวของการบดทบัตามยาวจะต้องไมห่ยดุท่ีจดุเดียวกนั สําหรับการบดทบัครัง้แรกล้อบด
จะต้องอยูใ่กล้เคร่ืองปแูอสฟัลต์คอนกรีตให้มากท่ีสดุ 

    ความเร็วของรถบดล้อเหลก็ต้องไมเ่กิน 5 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง และต้องไมเ่กิน 7 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง
สําหรับรถบดล้อยาง และต้องให้เคล่ือนท่ีอยา่งสม่ําเสมอโดยท่ีจะไมทํ่าให้แอสฟัลต์คอนกรีตท่ียงัร้อนอยูเ่กิดการเคล่ือนตวั 
การเคล่ือนตวัของแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีเกิดขึน้ เน่ืองจากการเปล่ียนทิศทางของรถบดหรือสาเหตอ่ืุน ๆ จะต้องแก้ไขทนัทีด้วย
คราด และเสริมแอสฟัลต์คอนกรีตใหมถ้่าจําเป็น การบดทบัต้องระวงัอยา่ให้แนวและความลาดชนัของขอบเกิดการเคล่ือน
ตวั 

    การบดทบัต้องกระทําให้ตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดในขณะท่ีสภาพของแอสฟัลต์คอนกรีตเอือ้อํานวยต่อการ
บดทบัเพ่ือให้ได้การบดอดัท่ีสม่ําเสมอ และจนกวา่ร่องรอยของการบดทบัจะหายไป 

    เพ่ือป้องกันไม่ให้แอสฟัลต์คอนกรีตติดล้อรถบด ล้อรถบดต้องฉีดนํา้ให้ชุ่มสม่ําเสมอ แต่ไม่มาก
จนเกินไป 

    เคร่ืองจกัรหนกัหรือรถบด จะต้องไมใ่ห้จอดบนผิวแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีบดทบัแล้ว จนกวา่แอสฟัลต์
คอนกรีตจะเยน็หรืออยูต่วั 

    ผลติภณัฑ์ปิโตรเลียมท่ีหยดหรือหกจากยานพาหนะหรือเคร่ืองจกัรลงบนสว่นใด ๆ ของผิวทางใน
ระหวา่งก่อสร้างซึง่เป็นสาเหตใุห้ผิวทางเสียหาย ผู้ รับจ้างจะต้องรือ้ออกและจดัทําขึน้ใหมโ่ดยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้าง 

    บริเวณขอบถนน บอ่พกั และโครงสร้างท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั ซึง่รถบดเข้าไมถ่งึ ให้ดําเนินการบดอดั
ให้ทัว่ด้วยเหลก็กระทุ้งด้วยมือขณะท่ียงัร้อน หรือเคร่ืองบดอดัซึง่ให้ผลการบดอดัท่ีเทียบเทา่ เหลก็กระทุ้งต้องมีนํา้หนกัไม่
น้อยกวา่ 10 กิโลกรัม และมีพืน้ท่ีกระทุ้งของผิวหน้าไมน้่อยกวา่ 250 ตารางเซนติเมตร ผิวหน้าของแอสฟัลต์ คอนกรีต
หลงัจากบดอดัแล้วต้องเรียบ และได้ความลาดตามขวาง และความลาดชนัตามยาวภายในความคลาดเคล่ือนท่ีกําหนด 
สว่นผสมของแอสฟัลต์คอนกรีตใดท่ีร่วน และแตกผสมกบัสิง่สกปรกหรือมีข้อบกพร่องอ่ืนใดจะต้องเอาออก และทดแทน
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตใหมท่ี่ยงัร้อนอยู ่ และต้องบดอดัทนัทีเพ่ือให้มีคณุภาพเทา่เทียมกบับริเวณโดยรอบ พืน้ท่ีท่ีมากกวา่ 
1,000 ตารางเซนติเมตรท่ีมีวสัดแุอสฟัลต์มากหรือน้อยเกินไป จะต้องเอาออกและทดแทนใหม ่ จดุท่ีสงูเกินไป รอยตอ่ท่ีสงู
เกินไป จดุท่ีเป็นแอง่ และจดุท่ีเป็นรูโพรง ต้องแก้ไขตามท่ีวิศวกรของ ผู้วา่จ้างกําหนด 

การบดอดัแอสฟัลต์คอนกรีตต้องควบคมุอณุหภมิูดงันี ้

การบดอัด อุณหภูม ิ
ครัง้แรก 120 องศาเซลเซียส – 135 องศาเซลเซียส 
ล้อยาง 90 องศาเซลเซียส – 115 องศาเซลเซียส 

ครัง้สดุท้าย ไมต่ํ่ากวา่ 65 องศาเซลเซียส 
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  แอสฟัลติกคอนกรีตต้องร้อนพอท่ีจะเคลื่อนตวัได้ ใต้ล้อรถบดครัง้แรกและรถบดล้อยาง ถ้าโรงงานแอสฟัลต์
คอนกรีตเกิดเหตขุดัข้องขึน้ รถบดครัง้แรกอาจจะบดทบัให้เสร็จ และย้ายออกไปจากผิวแอสฟัลต์คอนกรีตใหมน่ัน้ เพ่ือให้รถ
บดล้อยางสามารถทําการบดอดัให้แล้วเสร็จภายในอณุหภมิูท่ีกําหนด ผู้ รับจ้างต้องมีเคร่ืองวดัอณุหภมิูอย่างน้อย 2 อนัท่ี
หน้างาน เพ่ือวดัอณุหภมิูของชัน้แอสฟัลต์คอนกรีต 

  รอยตอ่ 

  รอยตอ่ทัง้ตามยาวและด้านข้างในชัน้ท่ีตอ่เน่ืองกนัจะต้องเหล่ือมไมต่รงกนั รอยตอ่ตามยาวจะต้องจดัให้ชัน้
บนสดุต้องอยูท่ี่เส้นแบง่ช่องจราจร รอยตอ่ด้านข้างต้องเหล่ือมกนัอยา่งน้อย 50 เซนติเมตร และมีแนวตรง 

  รอยตอ่ตามยาวและตามขวางต้องทําด้วยความระมดัระวงัเพ่ือให้เกิดการจบัตวัท่ีดี และจดัให้มีรอยตอ่ท่ีนํา้ไม่
ร่ัวตลอดความลกึของชัน้ ห้ามมิให้ปแูอสฟัลต์คอนกรีตติดกบัแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีบดทบัแล้ว นอกเสียจากวา่ขอบข้างจะตัง้
ได้แนวด่ิง หรือตดัแตง่ให้ได้แนวด่ิง รอยตอ่นัน้จะต้องใช้แปรงชบุแอสฟัลต์ร้อนทาผิวหน้าของขอบก่อนท่ีจะปแูอสฟัลต์
คอนกรีตใหมต่อ่กบัสว่นท่ีได้รับการบดทบัแล้ว 

  การปแูอสฟัลต์คอนกรีตต้องพยายามให้ปตูอ่เน่ืองกนัตลอดเวลา และรถบดจะผา่นขอบท่ีไมไ่ด้รับการป้องกนั
ของสว่นผสมท่ีเพิ่งเทใหมไ่ด้ตอ่เม่ือได้รับความเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้างเทา่นัน้ 

  ผิวสมัผสัทกุจดุของคนัหิน รางตืน้ บอ่พกัฯ ท่ีจะเทแอสฟัลต์คอนกรีตตอ่เช่ือมต้องทาด้วยแอสฟัลต์ร้อนบาง ๆ 
อยา่งสม่ําเสมอ ก่อนท่ีจะปแูอสฟัลต์คอนกรีตประกบ และรอยตอ่ระหวา่งโครงสร้างเหลา่นีก้บัสว่นผสมชัน้ผิวจะต้องกนันํา้
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยการป ูตกแตง่ และบดอดัอยา่งเหมาะสม 

  การควบคมุและทดสอบ 

  ก) ผู้ รับจ้างต้องจดัหาห้องทดลองท่ีมีพืน้ท่ีพอเพียงและเคร่ืองมือทดลองท่ีต้องการ สําหรับทําการเก็บตวัอยา่ง
และการทดลองดงัตอ่ไปนี ้

1. เคร่ืองมือวิเคราะห์ขนาดคละของมวลรวม และวสัดอุดัแทรก 

2. เคร่ืองมือหา Flakiness และ Elongation Index ของมวลรวมหยาบ 

3. เคร่ืองมือหาคา่ Sand Equivalent 

4. เคร่ืองมือหาความถ่วงจําเพาะของมวลรวม 

5. เคร่ืองมือหาความแน่นของการบดอดัแอสฟัลต์คอนกรีต (วิธีของ Marshall) 

6. เคร่ืองมือหา Marshall Stability และ Flow 

7. เคร่ืองมือหาความแน่นของการบดอดัแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีบดอดัแล้ว 
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8. เคร่ืองมือสกดัหาปริมาณแอสฟัลต์ 

ข) ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบตอ่การเก็บตวัอยา่งและการทดสอบ และต้องจดัหาพนกังานท่ีมีความชํานาญ
เพ่ือท่ีจะทํางานนีอ้ยา่งเพียงพอ ทัง้นีว้ิศวกรของผู้วา่จ้างอาจจะเก็บตวัอยา่งและทดสอบเองก็ได้ 

ค) ผู้ รับจ้างจะต้องบนัทกึผลการทดสอบทัง้หมด และรายงานให้วิศวกรของผู้วา่จ้างทราบตลอดเวลา 

  การทดสอบผิวจราจร 

  ผิวจราจรท่ีปดู้วยแอสฟัลต์คอนกรีตแล้ว ต้องทดสอบด้วยแบบวดัตามรูปโค้งหลงัทางและบรรทดัตรงขนาด 3 
เมตร ซึง่จดัหาโดยผู้ รับจ้าง วางตัง้ฉากและขนานกบัเส้นศนูย์กลางของถนน ผู้ รับจ้างต้องจดัหาคนงานสําหรับทําการ
ตรวจสอบทกุพืน้ผิวท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างกําหนด แบบวดัตามรูปโค้งหลงัทางต้องตรงกนักบัรูปตดัท่ีแสดงไว้ในแบบแปลน 

  การทดสอบเพ่ือความสม่ําเสมอของลาดตามขวางและตามยาว ต้องดําเนินการทนัทีหลงัจากการบดอดัครัง้แรก 
และสว่นท่ีเบ่ียงเบนจากท่ีกําหนดจะต้องแก้ไขโดยการเอาแอสฟัลต์คอนกรีตสว่นท่ีเกินออก หรือเพิ่มแอสฟัลต์คอนกรีตถ้า
จําเป็น แล้วให้ดําเนินการบดอดัตอ่ไปตามท่ีกําหนด เม่ือบดอดัครัง้สดุท้ายแล้ว ความเรียบของผิวต้องทดสอบอีกครัง้หนึง่ 
สิง่ท่ีผิดปกติของผิวท่ีเกินจากข้อกําหนดดงัท่ีกลา่วข้างต้น พืน้ท่ีท่ีมีข้อบกพร่องเกินกวา่ท่ีกําหนดไว้ และบริเวณท่ีมีผิว
แอสฟัลต์คอนกรีตบกพร่องหรือการบดอดับกพร่อง ต้องแก้ไขตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างกําหนดรวมถงึการรือ้เอาออกและ
จดัทําใหมท่ดแทนโดยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้าง 

  การป้องกนัผิวจราจร 

  ผิวจราจรส่วนท่ีเพิ่งปูเสร็จใหม่ๆ ต้องป้องกนัไม่ให้ยานพาหนะทุกชนิดผ่านจนกว่าแอสฟัลต์คอนกรีตจะเย็น
ใกล้เคียงกบัอณุหภมิูโดยรอบ ซึ่งโดยปกติจะไม่น้อยกว่า 16 ชัว่โมงหลงัจากการบดอดัครัง้สดุท้าย ยกเว้นในกรณีท่ีได้รับ
ความเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้าง 

  การวัดปริมาณงาน 

  ปริมาณของแอสฟัลต์คอนกรีตสําหรับผิวทาง การวดัปริมาณงานแอสฟัลต์คอนกรีตให้ทําการวดัเม่ือได้ทําการ
ก่อสร้างถกูต้องตามแบบและข้อกําหนดเรียบร้อยแล้ว มีหน่วยวดัเป็นตารางเมตร 

  ส่วนแอสฟัลต์คอนกรีตปรับระดบัให้วัดปริมาณงานแบบหน่วยวัดเป็นปริมาตรลูกบาศก์เมตรโดยให้ทําการ
ตรวจสอบค่าระดบัก่อนการก่อสร้างและเม่ือก่อสร้างชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตถกูต้องตามแบบและข้อกําหนด   แล้วเสร็จ
โดยให้วดัตามแนวตัง้ฉากกบัศนูย์กลางทางทกุระยะ 1 เมตรหรือน้อยกว่าและระยะตามแนวศนูย์กลางทางทกุระยะ 12.50 
เมตรหรือน้อยกวา่ตามดลุยพินิจของวิศวกรของผู้วา่จ้างคํานวณหาพืน้ท่ีหน้าตดัด้วยวิธีคณูไขว้และใช้วิธีเฉล่ียพืน้ท่ีหน้าตดั
ในการคํานวณหาปริมาตร แอสฟัลต์คอนกรีตท่ีก่อสร้างนอกเหนือจากแบบท่ีกําหนดจะไมมี่การจ่ายเงินคา่จ้างให้ 

  บริเวณท่ียงัไมเ่ป็นท่ียอมรับด้วยสาเหตใุด ๆ ก็ตาม จะไม่มีการจ่ายเงินค่าจ้างให้จนกว่าผู้ รับจ้างจะแก้ไขให้แล้ว
เสร็จตามคําแนะนําของวิศวกรของผู้วา่จ้าง คําแนะนําให้แก้ไขของวิศวกรของผู้วา่จ้างอาจรวมถงึการให้รือ้ออกและทดแทน
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ใหม่ หรือเพิ่มแอสฟัลต์คอนกรีตอีกชัน้หนึ่ง และวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีวิศวกรของผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้เก่ียวกบั
งานแก้ไขจะต้องเป็นภาระรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง ปริมาณวสัดแุอสฟัลต์ท่ีวดัจ่ายเงินค่าจ้างจะต้องเป็นจํานวนของวสัดุ
แอสฟัลต์ท่ีใช้จริงตามท่ีกําหนดของงานท่ียอมรับ 

  สารผสมเพ่ิมแอสฟัลต์ ถ้าต้องใช้จะไมมี่การวดัจ่ายเงินคา่จ้างให้ 

  การจ่ายเงนิค่าจ้าง 

  ปริมาณงานท่ีวดัได้ตามท่ีกล่าวไว้แล้ว จะต้องจ่ายเงินตามอตัราราคาสญัญาต่อหน่วยท่ีวดัจ่าย สําหรับแอสฟัลต์
คอนกรีตของผิวทางตามรายการข้างล่าง ราคาและค่าจ้างนีจ้ะหมายรวมถึง การจดัหาวสัดกุารปแูอสฟัลต์คอนกรีต สาร
ผสมเพิ่ม รวมทัง้ค่าจ้างแรงงาน ค่าเคร่ืองจกัรกล เคร่ืองมือ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดท่ีจําเป็น เพ่ือให้งานแล้วเสร็จสมบรูณ์
ตามข้อกําหนดทางเทคนิค 

 รายการจ่ายเงินคา่จ้างให้เป็นไปดงันี ้

    หน่วย 

 6 งานทาง 

 6.2 งานโครงสร้างทาง 

 6.2.5 งานผิวทางแอสฟัลต์  Asphalt Concrete 

            6.2.5.1 งานผิวทาง Asphalt Concrete ความหนา 5 ซม. ตารางเมตร 

            6.2.5.2 งานผิวทาง Asphalt Concrete ชัน้ Leveling Course ลกูบาศก์เมตร 

                           (บนสว่นพืน้สะพาน Transition, Abutment, Segmental) 
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 3.6 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหลก็ 

  คาํอธิบาย 

  ทัว่ ๆ ไป 

                งานนีป้ระกอบด้วยการก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหลก็บนชัน้พืน้ทางหินคลกุท่ีได้เตรียมไว้ และผา่นการ
เหน็ชอบแล้วทัง้แนว ระดบั ความลาดชนั และมิติ ดงัท่ีได้แสดงไว้ในแบบแปลนและข้อกําหนดทางเทคนิค คอนกรีตเสริม
เหลก็จะต้องประกอบด้วยสว่นผสมของปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 มวลรวมละเอียด มวลรวมหยาบ นํา้ และ
เหลก็เส้นเสริม อาจจะเติมหรือไมเ่ติมสารผสมเพิ่มก็ได้ 

  กําลงัอดัของคอนกรีต 

                 ขณะเทคอนกรีตจะต้องเก็บตวัอย่างชนิดแท่งคอนกรีตรูปทรงลกูบาศก์ ทดสอบตามวิธีการทดลองของ AASHTO  
T 22 กําลงัอดัของแทง่คอนกรีตรูปทรงลกูบาศก์จะต้องไมต่ํ่ากวา่ 300 กิโลกรัมตอ่ตารางเซนติเมตรท่ีอาย ุ28 วนั 

  การเก็บตวัอย่างต้องทําเป็นช่วง ๆ ตามวิธีการทดลองของ AASHTO T 23 ในแต่ละวนัท่ีเทคอนกรีตจะต้องเก็บ
ตวัอย่างไม่ต่ํากว่า 4 ชดุ ชดุละ 3 ตวัอย่าง หรือจนกว่าวิศวกรของผู้ว่าจ้างจะสัง่ให้ลด โดยแต่ละชดุจะต้องเก็บจากรุ่นผสม
ของคอนกรีตท่ีตา่งกนั นําตวัอย่างคร่ึงหนึ่งไปทดสอบหากําลงัอดัท่ีอาย ุ28 วนั สว่นท่ีเหลือนําไปทดสอบท่ี 3 วนั และทดสอบ
ท่ี 7 วนัตามลําดบั เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาของวิศวกรของผู้ว่าจ้าง ถ้าได้ผลลพัธ์เป็นท่ีน่าพอใจและมัน่ใจในการ
ควบคุมคณุภาพของส่วนผสมคอนกรีตจากจํานวน 30 ตวัอย่างแรก วิศวกรของผู้ ว่าจ้างอาจจะสัง่ให้ลดจํานวนการเก็บ
ตวัอยา่งลงตามท่ีต้องการก็ได้ จํานวนชดุของตวัอย่างสามารถเก็บได้ในช่วงต่ําสดุระหว่าง 1 ถึง 6 ตวัอย่างทกุ ๆ จํานวน 400 
ลกูบาศก์เมตรของคอนกรีต ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัระดบัการผลติคอนกรีต และตวัแปรอ่ืน  ๆ 

                ถ้ากําลงัอดัต่ําสดุน้อยกวา่เกณฑ์กําหนด 300 กิโลกรัมตอ่ตารางเซนติเมตร ผู้ รับจ้างอาจจะขอเจาะทดสอบใน
ตําแหน่งท่ีคดัเลือกจากวิศวกรของผู้วา่จ้างโดยไมคิ่ดคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้จากผู้วา่จ้าง นําตวัอยา่งท่ีได้จากการเจาะไปทดสอบ
ตามวิธีการทดลองของ AASHTO T 22 กําลงัอดัท่ีจะยอมรับได้จะต้องไมต่ํ่ากวา่เกณฑ์กําหนด 300  กิโลกรัมตอ่ตาราง
เซนติเมตรท่ีอาย ุ 28 วนั คณูด้วย 0.83 ตวัอยา่งท่ีเจาะจะต้องมีขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางต่ําสดุ ไมน้่อยกวา่ 3 นิว้ และมี
อตัราสว่นของความสงูตอ่เส้นผา่ศนูย์กลางเทา่กบั 2 : 1 

  สว่นคละของมวลรวม 

  สว่นคละของมวลรวมจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนด วา่ด้วยเร่ือง วสัดทุนัทีท่ีสว่นคละได้รับการพิจารณาและ
เหน็ชอบเรียบร้อยแล้ว รวมทัง้สว่นคละของมวลรวมละเอียดด้วย จะต้องไมเ่ปล่ียนแปลงโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากวิศวกร
ของผู้วา่จ้าง 
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สว่นผสมของคอนกรีต 

              วสัดใุนสว่นผสมคอนกรีตจะต้องกําหนดสดัสว่นผสมทัง้หมดโดยนํา้หนกั ปนูซีเมนต์ มวลรวมหยาบ และมวลรวม
ละเอียดจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนด วา่ด้วยเร่ืองวสัด ุ อตัราสว่นมวลรวมตอ่ปนูซีเมนต์จะต้องไมเ่กิน 7:1 โดยนํา้หนกั 
ขนาดเมด็ใหญ่ท่ีสดุของมวลรวมจะต้องเป็น 37.5 มิลลเิมตร นอกจากได้รับอนญุาตจากวิศวกรของผู้วา่จ้าง 

  อตัราสว่นนํา้ตอ่ปนูซีเมนต์ 

                อตัราสว่นระหวา่งปริมาณนํา้ตอ่ปนูซีเมนต์ เม่ือใช้มวลรวมอิ่มนํา้ผิวแห้งสําหรับทกุชัน้ของคอนกรีตจะต้องไม่
เกิน 0.55 โดยนํา้หนกั 

  ข้อจํากดัของความสามารถเทได้ 

               คอนกรีตจะต้องมีความสามารถเทได้ท่ีเหมาะสมตอ่การอดัแน่น โดยใช้เคร่ืองสัน่สะเทือน และไมเ่กิดการไหล
จนเกินควร การยบุตวัท่ีวดัจากวิธีการทดลองของ AASHTO T 119 จะต้องไมเ่กิน 6.0 เซนติเมตร 

  สว่นผสมทดลอง 

                ก่อนเร่ิมงานเทคอนกรีตอยา่งน้อย 1 เดือน ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเตรียมทําสว่นผสมทดลองตามข้อกําหนด  จาก
ผลของการทดลองดงักลา่ว วิศวกรของผู้วา่จ้างจะเป็นผู้ให้ความเหน็ชอบในการกําหนดนํา้หนกัของสว่นผสมมวลรวมละเอียด
เป็นกิโลกรัม มวลรวมหยาบท่ีสภาพอิ่มนํา้ผิวแห้งเป็นกิโลกรัม ปนูซีเมนต์เป็นกิโลกรัมตอ่ปริมาณคอนกรีต 1 ลกูบาศก์เมตร 
และอตัราสว่นนํา้ตอ่ปนูซีเมนต์ตามชัน้ตา่ง ๆ ของคอนกรีต สดัสว่นตา่ง ๆ เหลา่นีจ้ะต้องไมเ่ปล่ียนแปลงขณะทํางาน 
นอกจากวา่ได้รับความเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้างเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

               ถงึแม้วา่วิศวกรของผู้วา่จ้างจะให้ความเหน็ชอบแล้วก็ตาม ผู้ รับจ้างยงัคงต้องรับผิดชอบอยู ่ เพ่ือสร้างความ
มัน่ใจวา่คณุภาพของคอนกรีตจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดทางเทคนิค วิศวกรของผู้วา่จ้างอาจสัง่ให้เปล่ียนแปลงสว่นผสม
ใหม ่เม่ือใดก็ได้ ถ้าพบวา่คอนกรีตไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนดทางเทคนิค 

  วัสดุ 

  ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 

                ปนูซีเมนต์จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของ AASHTO Standard Specification M 85 ประเภท 1 หรือประเภท 
3 หรือของ มอก. ประเภท 1 หรือประเภท 3 ตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างกําหนด 

                 ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จะต้องใช้ตราและประเภทใดก็ได้แตต้่องเป็นชนิดเดียวเทา่นัน้ นอกจากวา่ได้รับความ
เหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้าง 



โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ถนนสายหลกัและส่ิงก่อสร้างประกอบ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา FEC/W/2017-08 

Doc. No.   :  FEC/ARU18/SP-S/0002 Rev. No.  0 
Doc. Title :  งานวิศวกรรมโยธา Page     3-31/54  

   

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

                ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสร้างโรงเก็บให้เหมาะสม เพ่ือป้องกนัความชืน้จากสภาพลมฟ้าอากาศ ปนูซีเมนต์ท่ีแข็งตวั
แล้วในบางสว่น ไมว่า่เพราะเหตใุดก็ตามหรือรวมตวักนัเป็นก้อน ห้ามนํามาใช้  ปนูซีเมนต์เก่าท่ีทิง้แล้ว หรือท่ีเปิดถงุใช้แล้ว
จะต้องไมนํ่ากลบัมาใช้อีก 

  สารผสมเพ่ิม 

                สารผสมเพ่ิมจะนํามาใช้ได้ก็ตอ่เม่ือได้รับความเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้างแล้วเทา่นัน้ ผู้ รับจ้างจะต้อง
เสนอตวัอยา่งของสารผสมเพิ่มท่ีต้องการจะใช้เพ่ือให้วิศวกรของผู้วา่จ้างเหน็ชอบอยา่งน้อยไมต่ํ่ากวา่ 28 วนั ก่อนท่ีจะเร่ิม
งานก่อสร้างผิวทางคอนกรีต 

                 สารผสมเพ่ิมท่ียินยอมให้ใช้จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของ AASHTO Standard Specifications M 154 
และ    M 194 

  มวลรวม 

             มวลรวมท่ีจะใช้สําหรับคอนกรีตชนิดปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของ AASHTO 
Standard Specification M 6 สําหรับมวลรวมละเอียด และ M 80 สําหรับมวลรวมหยาบ 

              เปอร์เซน็ต์ความสกึหรอของมวลรวมหยาบท่ีทดสอบตามวิธีทดลองของ AASHTO T 96 จะต้องต่ํากวา่ 40 

                มวลรวมจะต้องเก็บไว้เป็นกองเพ่ือป้องกนัการผสมกบัวสัดไุมพ่งึประสงค์อ่ืน ไมอ่นญุาตให้กองมวลรวมไว้บนชัน้
รองพืน้ทางท่ีสร้างเสร็จแล้ว มวลรวมท่ีมีขนาดตา่งกนัและตา่งชนิดกนัจะต้องกองไว้แยกกนั 

                  มวลรวมท่ีทําความสะอาดด้วยการล้างนํา้ หรือมวลรวมท่ีเปียกนํา้จากการผลติ จะต้องทิง้ไว้ให้ระบายนํา้
ออกเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 12 ชัว่โมงก่อนนําไปใช้ 

  นํา้ 

               นํา้ท่ีใช้ในการผสมหรือบม่คอนกรีตจะต้องเป็นนํา้ท่ีสะอาด ปราศจากเกลือ นํา้มนั กรด วชัพืช หรือสารไมพ่งึ
ประสงค์ท่ีเป็นอนัตรายตอ่ผิวของคอนกรีต 

              ประเภทของนํา้จะต้องได้รับการเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้างก่อนนําไปใช้ 

              นํา้ท่ีจะใช้สําหรับบม่ผิวทางคอนกรีตจะต้องจดัเตรียมไว้ให้พร้อม ณ บริเวณก่อสร้างก่อนเร่ิมงานทกุครัง้ 

  เหลก็เส้นเสริมคอนกรีต 

  ก) ทัว่ ๆ ไป 

   ผิวทางจะต้องเสริมเหลก็ดงัท่ีได้แสดงไว้ในแบบแปลน รวมทัง้เหลก็เดือย เหลก็ยดึ และเหลก็อ่ืน ๆ ท่ีแสดงไว้
ในแบบขยาย เหลก็เส้นเสริมจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในบทท่ี 2 
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ขอบของแผงเหลก็จะต้องวางหา่งจากขอบรอยตอ่ตามยาว รอยตอ่ตามขวางเผ่ือขยายหรือเผ่ือหด ของแผน่คอนกรีตแตล่ะ
ข้างไมเ่กิน 5 เซนติเมตร 

   แผงเหลก็จะต้องเตรียมจดัวางไว้ ณ บริเวณก่อสร้างใกล้หน้างานท่ีเทคอนกรีตมากท่ีสดุ ก่อนท่ีจะอนญุาต
ให้เทคอนกรีตแตล่ะครัง้ 

  ข) เหลก็เส้นเสริม 

   เหลก็เส้นเสริมจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในบทท่ี 5.3 

  ค) เหลก็เสริมชนิดตะแกรงเหลก็เส้น 

   ตะแกรงเหลก็เส้นจะต้องเป็นไปตาม AASHTO Standard Specification M 54 เหลก็เส้นจะต้องเป็นไป
ตาม AASHTO Standard Specification M 31 หรือ M 42 องค์อาคารจะต้องมีขนาดและระยะเรียงของเหลก็เส้นดงัแสดง
ไว้ในแบบแปลน 

  ง) เหลก็เดือยและเหลก็ยดึ 

   เหลก็เดือยและเหลก็ยดึจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของบทท่ี 2 เหลก็เดือยจะต้องเป็นเหลก็เส้นกลมผิว
เรียบปราศจากครีบ หรือเสีย้น ไมเ่ปล่ียนรูปเน่ืองจากการเล่ือนตวัของคอนกรีต ก่อนขนสง่ไปยงัหน้างาน เหลก็เดือยทกุเส้น
ต้องทาด้วยวสัดยุางแอสฟัลต์ 1 ชัน้ ยาวคร่ึงหนึง่ของความยาวเหลก็เดือย 

   เหลก็ยดึจะต้องเป็นเหลก็ข้ออ้อย เหลก็รางไมอ่นญุาตให้ใช้เป็นเหลก็ยดึ เพราะอาจจําเป็นต้องพบั และตดั
ให้ตรงใหมอี่กได้ขณะก่อสร้าง 

  ปลอกสําหรับเหลก็เดือย 

            ปลอกสําหรับเหลก็เดือยท่ีรอยตอ่เผ่ือขยายจะต้องเป็นวสัดพุลาสติก ออกแบบให้คลมุเหลก็เดือย ตามท่ีแสดงไว้
ในแบบแปลน ปลายด้านหนึง่ปิดและอดุด้วยปลัก๊ท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ปลายปลอกท่ีปิดนีห้า่งจากปลายเหลก็เดือยเทา่กบั
ความหนาของวสัดอุดุรอยตอ่ หรือหา่งอยา่งน้อยท่ีสดุ 3 เซนติเมตร ปลอกสําหรับเหลก็เดือยจะต้องออกแบบไมใ่ห้เสียรูป 
หรือยบุตวัได้ในขณะก่อสร้าง การจดัตําแหน่งของปลอกนีจ้ะต้องเป็นไปตามข้อกําหนด 

  วสัดชุัน้พืน้ทางหินคลกุ 

             วสัดชุัน้พืน้ทางหินคลกุจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในบทท่ี 6 นอกจากวา่ระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืนไว้ในแบบ
ก่อสร้างหรือจากวิศวกรของผู้วา่จ้าง 

  แผน่เย่ือกนันํา้ซมึ 
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                    แผน่เย่ือกนันํา้ซมึท่ีวางอยูไ่ว้ข้างใต้แผน่คอนกรีตผิวทาง จะต้องเป็นแผน่พลาสติกชนิดโปลีธีน นํา้ซมึผา่น
ไมไ่ด้ มีความหนา 0.15 มิลลเิมตร กรณีท่ีจําเป็นต้องวางทาบกนัจะต้องมีระยะทางไมน้่อยกวา่ 300 มิลลเิมตร ขณะเท
คอนกรีตห้ามมีนํา้ขงับนแผน่เย่ือกนันํา้ซมึโดยเดด็ขาด 

  วสัดใุสร่อยตอ่ 

  ก) วสัดอุดุรอยตอ่ 

               วสัดอุดุรอยตอ่เผ่ือขยาย จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนด AASHTO Standard Specifications M 213-81 
เจาะรูร้อยเหลก็เดือยตามแบบแปลน วสัดท่ีุใช้ต้องเป็นแผน่เดียวกนัตลอดความลกึและความกว้างของทกุรอยตอ่ นอกจาก
วา่ได้รับอนญุาตจากวิศวกรของผู้วา่จ้าง กรณีท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างอนญุาตให้ใช้มากกวา่หนึง่แผน่ในหนึง่รอยตอ่ ปลาย
แผน่ท่ีตอ่ชนกนัจะต้องเยบ็ติดกนัอยา่งแน่นหนาและถกูต้องตามรูปร่างท่ีต้องการด้วย เคร่ืองเยบ็ หรือเคร่ืองมืออ่ืนจนเป็นท่ี
พอใจของวิศวกรของผู้วา่จ้าง 

  ข) วสัดทุารอยตอ่ 

                 วสัดทุารอยตอ่จะต้องสอดคล้องอยา่งดีกบัวสัดยุารอยตอ่ และจะต้องใช้ตามคําแนะนําของผู้ผลติโดยเคร่งครัด 

  ค) สารประกอบยาแนวรอยตอ่ 

                  สารประกอบยาแนวรอยตอ่ตามแนวราบจะต้องเป็นชนิดยืดหยุน่ และใช้ยาขณะร้อน เป็นไปตามข้อกําหนด
ของ AASHTO Standard Specifications M 173-60 

  อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ 

  ทัว่ ๆ ไป 

                 การเทคอนกรีตผิวทางจะต้องดําเนินการโดยวิธีใช้เคร่ืองจกัร ผู้ รับจ้างสามารถจะเลือกใช้แบบหลอ่ชนิดเล่ือน 
หรือชนิดอยูก่บัท่ีก็ได้ โดยใช้ร่วมกบัเคร่ืองจกัรเป็นชดุ ประกอบด้วยเคร่ืองเกล่ียคอนกรีต เคร่ืองอดัแน่นชนิดสัน่ เคร่ืองแตง่
ผิวชนิดคานสัน่ และเคร่ืองพน่นํา้ยาบม่คอนกรีต 

               อปุกรณ์และเคร่ืองมือท่ีจําเป็นต้องใช้ในการขนย้ายวสัดแุละการดําเนินงาน จะต้องเป็นท่ีพอใจของวิศวกรของผู้
วา่จ้างทัง้ในด้านรูปแบบ ความจ ุ และสภาพเคร่ืองยนต์ ทัง้หมดจะต้องอยู ่ ณ บริเวณหน้างานก่อนเร่ิมงานทกุครัง้กรณีถ้า
อปุกรณ์ใดไมไ่ด้รับการบํารุงรักษาจนทํางานได้เตม็ความสามารถ หรือถ้าผู้ รับจ้างไมจ่ดัหาอปุกรณ์ให้เพียงพอกบัผลงานท่ีดี
ได้ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัการซอ่มแซม หรือจดัหามาทดแทน หรือจดัหามาเพิ่มเติมตามคําสัง่ของวิศวกรของผู้วา่จ้าง 

  โรงผสมคอนกรีตและอปุกรณ์ 

    โรงผสมคอนกรีตและอปุกรณ์จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนด 
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  การผสมคอนกรีต 

  การผสมคอนกรีตจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนด 

               อปุกรณ์แตง่ผิวคอนกรีต 

  ก) เคร่ืองแตง่ผิว 

   เคร่ืองแต่งผิวคอนกรีตจะต้องเป็นชนิดท่ีมีสว่นแต่งผิว และมีสว่นไล้เรียบ สว่นแต่งผิวทัง้ 2 สว่นต้องทํางาน
ได้โดยอิสระ ออกแบบให้สามารถตดัแต่งหน้าคอนกรีตได้ สามารถปรับแต่งได้อย่างถกูต้อง ละเอียดเพียงพอต่อโค้งหลงั
ทาง และความสกึหรอ 

  ข) เคร่ืองสัน่ 

   เคร่ืองสัน่จะต้องสัน่ให้เตม็ความกว้างของคอนกรีตแผน่พืน้ อาจจะเป็นชนิดสัน่ผิว แบบกะบะ หรือชนิดสัน่
ภายในก็ได้ ควรจะติดตัง้ไว้บนเคร่ืองแตง่ผิว ขณะทํางานจะต้องไมส่มัผสัโดยตรงกบัรอยตอ่ชัน้รองพืน้ทางหรือแบบข้าง 

   ความถ่ีของเคร่ืองชนิดสัน่ผิวจะต้องไมน้่อยกวา่ 3,500 รอบตอ่นาที และสําหรับชนิดสัน่ภายในจะต้องไม่
น้อยกวา่ 5,000 รอบตอ่นาที 

   ผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมเคร่ืองสัน่ไว้เป็นอะไหลอ่ยา่งน้อยท่ีสดุ 2 เคร่ือง และเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าอีก 1 เคร่ือง 
เพ่ือใช้ได้ทนัทีกรณีฉกุเฉินท่ีเคร่ืองเดิมชํารุดเสียหายขณะทํางาน 

  เคร่ืองตดัรอยตอ่ 

               เคร่ืองยนต์ของเคร่ืองตดัรอยตอ่จะต้องมีกําลงัเพียงพอ สามารถตดัคอนกรีตถงึความลกึท่ีต้องการได้อยา่ง
รวดเร็ว โดยมีขอบใบเล่ือยเป็นเพชร ระบายความร้อนด้วยนํา้ 

              ขณะกําลงัตดัรอยตอ่ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาเคร่ืองตดัรอยตอ่ไว้เป็นอะไหลอี่กอยา่งน้อยท่ีสดุหนึง่เคร่ืองท่ีหน้า
งานตลอดเวลา 

  แบบหลอ่ 

                แบบหลอ่ด้านข้างจะต้องมีแนวตรง ทําด้วยโลหะหนาอยา่งน้อยท่ีสดุ 5 มิลลเิมตร  

             แบบหล่อส่วนท่ีเป็นโค้ง จะต้องมีรัศมีตามแบบแปลน วสัดท่ีุใช้สามารถดดัให้โค้งตามรัศมีจนเป็นท่ียอมรับได้ 
แบบหลอ่ท่ีมีรอยตอ่ตามแนวราบไม่อนญุาตให้ใช้ แบบหลอ่จะต้องปราศจากการบิดเบีย้ว โก่งหรือโค้งงอเม่ือนําไปทดสอบ
ตามคานช่วงเดียวธรรมดาท่ีช่วงยาว 3.00 เมตร เม่ือมีนํา้หนกับรรทกุเทา่กบัเคร่ืองแต่งผิวคอนกรีต หรืออปุกรณ์ก่อสร้างอ่ืน 
ๆ ถ่ายนํา้หนกัลงบนแบบดงักล่าว จะต้องมีระยะโก่งได้ไม่เกิน 6 มิลลิเมตร แบบหล่อจะต้องมีฐานกว้างอย่างน้อยเท่ากบั
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ความสงูจริง สว่นบนจะต้องผิวเรียบและไม่แปรผนัเกิน 3 มิลลิเมตรต่อความยาว 3.00 เมตร ท่ีจดุใด ๆ และมีด้านข้างไม่เกิน 
6 มิลลเิมตร ณ ท่ีจดุใด ๆ  

  แบบหลอ่ต้องมีท่ีขนัปลายหน้าตดัรอยตอ่ให้ติดกนัได้อยา่งแนบสนิท และเพ่ือความแข็งแรงในขณะติดตัง้ 

  วสัดบุม่คอนกรีต 

  ก) กระสอบ 

   กระสอบท่ีใช้บม่คอนกรีตจะต้องทําด้วยเส้นใยปอกระเจาหรือป่าน อยูใ่นสภาพดีขณะใช้ ปราศจากความ
สกปรก ดินเหนียว หรือสารอ่ืนใด ท่ีมีผลตอ่คณุภาพของการดดูซมึ ต้องไมมี่สารท่ีเป็นอนัตรายตอ่คอนกรีต คณุภาพของ
กระสอบจะต้องดดูซมึนํา้ได้อยา่งสม่ําเสมอ เม่ือได้รับการจุ่มหรือฉีด และต้องมีนํา้หนกัไมน้่อยกวา่ 240 กรัมตอ่ตารางเมตร 
เม่ือแห้งสนิท 

  ข) ทราย 

   ทรายจะต้องสะอาด เมด็คม ปราศจากก้อนดินเหนียว หรือสารอนัตรายใด ๆ 

  ค) เย่ือบม่ชนิดสารผสมเหลว 

   เย่ือบม่ชนิดสารผสมเหลวจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของ AASHTO Standard Specification M 148-82 
ชนิดท่ี 2 และมีสีขาว 

  วธีิการก่อสร้าง 

  การเตรียมชัน้พืน้ทาง 

               หินคลกุชัน้พืน้ทาง จะต้องเตรียมไว้ลว่งหน้าตามเวลาอนัควร ก่อนเร่ิมงานผิวทางคอนกรีต 

      ก่อนเร่ิมติดตัง้แบบหลอ่ และก่อนเร่ิมงานแผ่นพืน้  ชัน้พืน้ทางภายใต้ผิวทางคอนกรีตจะต้องได้รับการปรับแต่ง 
บด อดัแน่น จนเป็นไปตามแนวและระดบัท่ีต้องการ ชัน้พืน้ทาง หรืองานชัน้ต้นอ่ืนๆ ตลอดจนการบดอดัแน่นจะต้องเสร็จ
เรียบร้อยสมบูรณ์ งานโครงสร้างทัง้หลายจะต้องถูกต้องทัง้ระดบัและแนว ชัน้พืน้ทางจะต้องปรับให้เรียบ ระดบัถูกต้อง 
กว้างอย่างน้อยท่ีสดุ 50 เซนติเมตร เกินขอบทัง้ 2 ข้างของผิวทางคอนกรีต โดยปกติแล้วชัน้พืน้ทางจะต้องปรับแต่งให้เรียบ 
และได้รับความเห็นชอบเพ่ือให้ตัง้แบบหล่อได้อย่างน้อยท่ีสดุเป็นเวลา 2 วนัก่อนเทคอนกรีตล่วงหน้าไปจากจดุท่ีกําลงัเท
คอนกรีต 

  ชัน้พืน้ทางมีความคลาดเคล่ือนยอมได้ไมเ่กิน  1.5 เซนติเมตร จากระดบักําหนดตามแบบแปลนและความ
คลาดเคล่ือนในแนวระนาบยอมได้สงูสดุไมเ่กิน 4 มิลลเิมตร  

  การตัง้แบบหลอ่ 
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  ก) พืน้รับฐานแบบหลอ่ 

   ชัน้พืน้ทางภายใต้แบบหลอ่จะต้องบดอดัแน่น และต้องตดัให้ได้ระดบั เพ่ือวา่แบบหลอ่เม่ือติดตัง้จะได้มี
ฐานรองรับโดยสม่ําเสมอ และเพียงพอตลอดความยาว ระดบัผิวบนของแบบหลอ่เม่ือวดัจากเชือกเส้นตรง จะต้องแปรผนั

ได้ไมเ่กิน  3 มิลลเิมตร ถ้าพบวา่ชัน้พืน้ทางต่ํากวา่ระดบัท่ีต้องการให้ยกระดบัแบบหลอ่ด้วยไม้หนนุใต้แบบหลอ่   ระดบัท่ี
ไมถ่กูต้องสมบรูณ์ และแปรผนัเลก็น้อย แก้ไขด้วยการกระทุ้ง หรือการตดัจนได้ระดบัท่ีต้องการ 

  ข) การตัง้แบบหลอ่ลว่งหน้า 

   ก่อนเร่ิมงานเทคอนกรีตประจําวนั แบบหลอ่จะต้องตัง้ลว่งหน้า ได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากวิศวกร
ของผู้วา่จ้างอยา่งน้อยท่ีสดุคร่ึงหนึง่ของความยาวผิวทางคอนกรีตท่ีจะเทในวนันัน้ นอกจากวา่การเทคอนกรีตช่วงสัน้ ๆ  

   วิศวกรของผู้วา่จ้างจะยินยอมให้เร่ิมเทคอนกรีตได้ก็ตอ่เม่ือแบบหลอ่ได้ติดตัง้ ผา่นการตรวจสอบ และได้รับ
ความเหน็ชอบแล้วเทา่นัน้ 

  ค) หลกัยดึแบบหลอ่ 

   แบบหลอ่จะต้องมีหลกัตอกยดึไว้ในตําแหน่งจํานวน 3 แหง่ หรือมากกวา่ในทกุช่วง 3 เมตร ด้านปลายต้อง
ตอกยดึไว้ข้างละ 1 หลกั หน้าตดัของแบบหลอ่จะต้องยดึไว้อยา่งหนาแน่น ปราศจากการเคล่ือนตวัในทกุทิศทาง แนวของ

แบบหลอ่จะต้องไมเ่บ่ียงเบนไปจากแนวจริงเกิน  3 มิลลเิมตร ณ จดุใดจดุหนึง่ ผิวของแบบหลอ่จะต้องสะอาด และทา
นํา้มนัก่อนเทคอนกรีต 

  ง) ระดบัและแนวแบบหลอ่ 

   ระดบัและแนวแบบหลอ่ จะต้องได้รับการตรวจสอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้าง และผู้ รับจ้างจําเป็นต้อง 
แก้ไขทนัทีก่อนเทคอนกรีต เม่ือใดก็ตามท่ีแบบหลอ่ถกูรบกวนจนเสียแนว หรือคนัทางไมม่ัน่คงเพียงพอ จะต้องตัง้แบบหลอ่
และตรวจสอบใหม ่

  สภาพของชัน้พืน้ทาง 

               ชัน้พืน้ทางจะต้องตรวจสอบให้ถกูต้องตามลาดผิวทาง และคา่ระดบัดงัท่ีแสดงในแบบแปลน โดยใช้แบบวดัชนิด
เป็นซ่ีวิ่งไปบนแบบหลอ่ ถ้ากรณีจําเป็นวสัดชุัน้พืน้ทางจะต้องเอาออก หรือเพิ่มเติมเข้าไป เพ่ือให้ระดบัของชัน้พืน้ทางทกุ
สว่นถกูต้องตามต้องการ เสร็จแล้วบดอดัแน่นให้ทัว่ตลอดและตรวจสอบใหมอี่กครัง้ด้วยแบบวดั 

               ผู้ รับจ้างจะต้องไมเ่ทคอนกรีตสว่นใดๆ บนชัน้พืน้ทางโดยท่ียงัไมไ่ด้รับการตรวจสอบและเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้
วา่จ้าง 

                ถ้าพืน้ทางได้รับการรบกวนจนเสียหาย ภายหลงัจากท่ีได้ยอมรับแล้ว จะต้องตบแตง่ให้เข้ารูป และอดัแน่นใหม่
อีกครัง้ โดยไมคิ่ดคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม ชัน้พืน้ทางท่ีเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องผิวเรียบ อยูใ่นสภาพอดัแน่นขณะเทคอนกรีต 



โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ถนนสายหลกัและส่ิงก่อสร้างประกอบ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา FEC/W/2017-08 

Doc. No.   :  FEC/ARU18/SP-S/0002 Rev. No.  0 
Doc. Title :  งานวิศวกรรมโยธา Page     3-37/54  

   

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

และเปียกชืน้ ไมว่า่กรณีใด ๆ ก็ตาม ห้ามเทคอนกรีตบนผิวพืน้ทางท่ีเป็นโคลนและไมส่ะอาด ถ้าผิวพืน้ทางแห้งเกินไปก่อน
เทคอนกรีตจะต้องพรมนํา้เสียก่อน 

                 วิธีพรมนํา้จะต้องไมทํ่าให้นํา้ขงั   และจะต้องพรมนํา้ชัน้พืน้ทางก่อนเทคอนกรีตเพียงเวลาเลก็น้อยเทา่นัน้ 

  กําหนดเวลาการผสมคอนกรีต 

               ห้ามผสม เท และแตง่ผิวคอนกรีต เม่ือแสงอาทิตย์สวา่งไมเ่พียงพอ เว้นแตจ่ะจดัหาแสงไฟฟ้าให้สวา่งเพียงพอ 
และวิศวกรของผู้วา่จ้างเหน็ชอบแล้วเทา่นัน้คอนกรีตจะต้องผสมตามจํานวนท่ีต้องการใช้ในขณะนัน้เทา่นัน้ 

                ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ความข้นเหลวของคอนกรีตท่ีผลติ ถ้าพิสจูน์ว่าในทางปฏิบติัไม่สามารถจะเท
คอนกรีตท่ีผสมจากโรงผลิตกลางให้เสร็จได้ก่อนท่ีคอนกรีตจะแข็งตวัจนเกินไป วิศวกรของผู้ว่าจ้างอาจจะอนญุาตให้ผสม
คอนกรีตท่ีหน้างานได้ 

  รุ่นผสมและการขนสง่วสัด ุ

                การผสมคอนกรีตท่ีหน้างานก่อสร้าง มวลรวมจะขนสง่จากโรงผสมไปยงัเคร่ืองผสมด้วยกลอ่งผสม ยานพาหนะ 
หรือเคร่ืองบรรจอ่ืุนให้เพียงพอตอ่การออกแบบและก่อสร้างตามปริมาณท่ีต้องการ ช่องกัน้วสัดรุะหวา่งรุ่นผสมจะต้องมี
จํานวนเพียงพอเพ่ือป้องกนัวสัดหุกล้นจากช่องหนึง่ไปยงัอีกช่องหนึง่ขณะขนสง่หรือในขณะเทกอง 

               ปนูซีเมนต์ในเคร่ืองบรรจเุดิมอาจจะอนญุาตให้ขนสง่ไปบนมวลรวมได้ จํานวนปนูซีเมนต์เป็นถงุท่ีต้องการใช้แต่
ละรุ่นผสมจะต้องวางไว้บนมวลรวมสําหรับรุ่นผสมนัน้ ๆ   ปนูซีเมนต์ต้องเทลงบนมวลรวมจนหมด ก่อนเทรวมลงในเคร่ือง
ผสมอีกครัง้ 

              วสัดแุตล่ะรุ่นผสมจะต้องสง่ถงึเคร่ืองผสมแยกกนัทัง้หมดและมีคณุสมบติัไมเ่ปล่ียนแปลง วสัดใุนเคร่ืองบรรจแุต่
ละรุ่นผสมจะต้องเทรวมลงในเคร่ืองผสมจนหมด ปราศจากความเสียหายของปนูซีเมนต์ หรือการผสม หรือวสัดตุกหลน่
จากช่องหนึง่ลงไปยงัอีกช่องหนึง่ 

  การผสมคอนกรีต 

  ก) การผสมท่ีหน้างานก่อสร้าง 

           สําหรับคอนกรีตผสมท่ีหน้างานก่อสร้าง เคร่ืองผสมจะต้องตัง้อยูน่อกช่วงผิวทางท่ีจะเท เว้นแตว่ิศวกรของผู้
วา่จ้างจะสัง่เป็นอยา่งอ่ืน ปริมาณของสารผสมเพิ่มท่ีจะเติม ถ้าใช้จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้างก่อน 

                  เคร่ืองผสมท่ีใช้สําหรับหน้างานจะต้องมีโมส่ามารถหมนุขณะทํางานได้ด้วยความเร็วไมน้่อยกวา่ 15 รอบ 
และไมเ่กิน 20 รอบตอ่นาที เทวสัดแุตล่ะรุ่นผสมลงในโม ่ เทนํา้สว่นหนึง่ตาม ก่อนท่ีจะเทปนูซีเมนต์และมวลรวมลงในโม ่
และคอ่ย ๆ เทนํา้สว่นท่ีเหลือลงในโม ่ โดยใช้เวลาเทต่ําท่ีสดุ 5 วินาที นบัหลงัจากปนูซีเมนต์และมวลรวมเทลงในโม่
เรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาผสมจะต้องเร่ิมนบัจากเวลาท่ีวสัดทุัง้หมดเทลงในโม ่ ยกเว้นนํา้ สําหรับเคร่ืองผสมมีความจ ุ 1 
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ลกูบาศก์เมตร หรือเลก็กวา่จะต้องไมน้่อยกวา่ 50 วินาที หรือไมน่านเกินกวา่ 70 วินาที ในกรณีท่ีเคร่ืองผสมมีโมคู่ ่
ระยะเวลาผสมจะต้องไมร่วมช่วงเวลาย้ายออก คอนกรีตแตล่ะโมจ่ะต้องเทออกให้หมดก่อนท่ีจะเร่ิมรุ่นผสมถดัไป คอนกรีต
ใดก็ตามท่ีใช้เวลาผสมสัน้กวา่ระยะเวลากําหนดต่ําสดุ ผู้ รับจ้างต้องไมนํ่ามาใช้ และต้องขนไปทิง้โดยเสียคา่ใช้จ่ายเอง 

                   ปริมาตรของคอนกรีตตอ่รุ่นผสม จะต้องไมเ่กินขีดความจขุองเคร่ืองผสมเป็นลกูบาศก์ฟตุ หรือลกูบาศก์เมตรดงัท่ี
แสดงไว้บนแผน่ป้ายข้างเคร่ืองผสมตามท่ีผู้ผลติกําหนด เว้นแตก่ารผสมเกินขีดความสามารถขอความจจุนถงึ 20% อาจจะ
อนญุาตให้กระทําได้ถ้าการทดลองกําลงัคอนกรีต การแยกตวัของวสัด ุความสม่ําเสมอข้นเหลวของคอนกรีตได้ผลเป็นท่ีน่า
พอใจ ตลอดจนไมล้่นออกจากโมข่ณะผสม 

                 คอนกรีตผสมซํา้โดยการเติมนํา้หรือโดยวิธีอ่ืน ไม่อนญุาตให้กระทําโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ  คอนกรีตท่ีมี
ความข้นเหลวไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนดห้ามนํามาใช้ 

  ข) โรงผสมกลาง 

                  ข้อเพิ่มเติมจากข้อ (ก) โรงผสมกลางท่ีมีขีดความสามารถการผสมแตล่ะครัง้ ไมต่ํ่ากวา่ 2 ลกูบาศก์เมตร 
หรือ 3 ลกูบาศก์หลา และเคร่ืองท่ีผสมเกิน 5 ลกูบาศก์เมตร หรือ 6 ลกูบาศก์หลา อาจจะอนญุาตให้ผสมระยะเวลาต่ําสดุ
ได้ คือ 90 วินาที หรือ 120 วินาที ตามลําดบั โดยต้องดําเนินการวิเคราะห์สว่นผสม ทดสอบวสัดท่ีุใช้เพ่ือแสดงวา่คอนกรีตท่ี
ผลติมีคณุภาพเทียบเทา่ตามท่ีระบไุว้ในข้อ (ก) ทัง้ในด้านกําลงัและความสม่ําเสมอ 

                  คอนกรีตท่ีผสมแล้วจะต้องขนสง่จากโรงผสมกลางไปยงัหน้างานก่อสร้างด้วยรถบรรทกุติดถงักวน หรือด้วย
รถบรรทกุไมติ่ดถงักวน แตต้่องได้รับความเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้างเป็นลายลกัษณ์อกัษร การขนสง่คอนกรีตจะต้อง
กระทําจนกระทัง่การเทคอนกรีตผิวทางดําเนินไปด้วยอตัราต่อเน่ือง เว้นแต่ว่าความล่าช้าเกิดจากผลการเทคอนกรีตเอง 
ช่วงเวลาการขนส่งระหว่างรุ่นผสมจะต้องไม่นานเกินจนทําให้คอนกรีตบางส่วนแข็งตวั และในทกุกรณี ช่วงเวลาดงักล่าว
จะต้องไมเ่กิน 30 นาที 

                  รถบรรทกุติดถงักวน เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรของผู้ว่าจ้างเป็นลายลกัษณ์อกัษรจะต้องมีโม่
หมุนท่ีนํา้ไม่สามารถร่ัวได้ติดตัง้อยู่ และสามารถขนส่งและระบายออกได้โดยไม่ทําให้คอนกรีตเกิดการแยกตัว อัตรา
ความเร็วของโม่หมนุจะต้องไม่น้อยกว่า 2 รอบ และไม่เกิน 6 รอบต่อนาที ปริมาตรของคอนกรีตท่ีใสใ่นโม่จะต้องไม่เกิน
อตัราท่ีกําหนดโดยผู้ผลิต หรือไม่เกิน 80% ของปริมาตรโม่ ถ้าได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรของผู้ว่าจ้าง  รถบรรทกุชนิด
เปิดด้านบนและติดใบกวนหมุน อาจจะนํามาใช้แทนรถบรรทุกติดถังกวนในการขนส่งคอนกรีตจากโรงผสมกลางได้  
ปริมาตรทัง้หมดของรถกวนท่ีระบเุป็นลกูบาศก์ฟุต หรือลกูบาศก์เมตรจะต้องกําหนดโดยผู้ผลิต ช่วงระยะเวลาระหว่างเติม
นํา้ลงในโม่ผสม และการระบายคอนกรีตออกจากโม่ครัง้สดุท้ายจะต้องไม่เกิน 40 นาที   ระหว่างช่วงนี ้สว่นผสมจะต้อง
ได้รับการกวนอยา่งตอ่เน่ือง 

                  รถบรรทุกชนิดไม่ติดถังกวนจะต้องมีผิวเรียบ นํา้ไม่สามารถร่ัวได้ ถังบรรจุเป็นโลหะติดตัง้ประตูสําหรับ
ควบคมุการระบายคอนกรีตออก  ต้องมีฝาปิดสําหรับป้องกนัฝนและสภาพอากาศ 
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                  รถบรรทกุชนิดไม่ติดถงักวนจะต้องขนส่งคอนกรีตถึงหน้างานก่อสร้างโดยสม่ําเสมอตลอดเวลา และมีระดบัการ
ระบายออกเป็นท่ีน่าพอใจ ความสม่ําเสมอของคอนกรีตจะต้องเป็นท่ีน่าพอใจ ถ้าชกัตวัอย่างจาก1 ใน 4 จดุและ 3 ใน 4 จดุ 
ของปริมาณบรรทกุ การยบุตวัต้องไม่แตกต่างกนัเกิน 3 เซนติเมตร การระบายคอนกรีตออกจะต้องเสร็จสมบรูณ์ภายใน 30 
นาที หลงัจากการเติมนํา้ลงในปนูซีเมนต์และมวลรวม 

  ค) การผสมในรถบรรทกุ 

                 รถผสมคอนกรีต อาจนํามาใช้เป็นเคร่ืองผสมท่ีโรงผสม และในขณะท่ีรถติดถังกวนใช้สําหรับขนส่งคอนกรีตไป
หน้างานก่อสร้าง หรืออาจจะใช้รถผสมคอนกรีตดงักลา่วสง่ถึงหน้างานก่อสร้างเองด้วยก็ได้ รถผสมอาจเป็นชนิดปิดติดตัง้โม่
หมนุ นํา้ไมส่ามารถร่ัวได้ หรือเป็นชนิดเปิด ติดตัง้ใบมีด หรือใบพายกวนก็ได้ 

                 จํานวนการผสมจะกําหนดด้วยจํานวนรอบโมผ่สม เม่ือนํารถผสมมาใช้เป็นเคร่ืองผสม คอนกรีตแตล่ะรุ่น
ผสมจะผสมไมน้่อยกวา่ 70 รอบและไมเ่กิน 100 รอบของโม ่หรือของใบมีดกวนท่ีอตัราการหมนุกําหนดโดยผู้ผลติด้วยการ
ติดตัง้ “เคร่ืองกําหนดอตัราความเร็วการผสม” ผู้ผลติจะต้องกําหนดไว้บนแผน่โลหะติดไว้กบัเคร่ืองผสม ถ้ารุ่นผสมมากกวา่
ความจท่ีุผู้ผลติประกนัไมเ่กิน ½ ลกูบาศก์หลา อตัราความเร็วของใบมีดกวนจะต้องเกิน 100 รอบ วสัดทุัง้หมดรวมนํา้
จะต้องอยูใ่นโมผ่สมก่อนท่ีจํานวนรอบจริงของโมผ่สม หรือใบมีดกวนจะอา่นได้ 

                  เม่ือนํานํา้ล้างโมผ่สมมาใช้เป็นสว่นหนึง่ของนํา้ท่ีใช้ผสมในรุ่นผสมถดัไป จะต้องวดัไว้ให้ถกูต้องเพ่ือนําไป
พิจารณาถงึจํานวนนํา้ท่ีใช้ผสมท่ีเพิ่มขึน้ตามอตัรา เม่ือนํา้ล้างโมอ่ยูบ่นรถผสม จะต้องจดัให้อยูใ่นช่องแยกตา่งหากจาก
ช่องนํา้ท่ีใช้ผสม  

                 เม่ือนํารถผสมมาใช้เป็นเคร่ืองผสมท่ีโรงผสมคอนกรีต การผสมจะต้องเร่ิมขึน้ภายใน 30 นาที หลงัจากเติม
ปนูซีเมนต์ลงบนมวลรวมแล้ว ภายหลงัการผสม รถผสมคอนกรีตจะใช้เป็นเคร่ืองกวนสําหรับขนสง่คอนกรีตตามอตัรา
ความเร็วของการกวนตามท่ีผู้ผลติกําหนด การระบายคอนกรีตออกจะต้องแล้วเสร็จสมบรูณ์ภายใน 45 นาที หลงัจากเติม
ปนูซีเมนต์ลงบนมวลรวมแล้ว คอนกรีตแตล่ะรุ่นผสมท่ีสง่ถงึหน้างานก่อสร้างจะต้องแนบใบลงเวลาออกให้ ณ ท่ีโรงผสม 
พร้อมทัง้ระบเุวลาท่ีออกจากโรงผสม อตัราการระบายออกของคอนกรีตจากโมผ่สม จะต้องควบคมุไว้ด้วยอตัราความเร็ว
การหมนุของโม ่ในทิศทางการระบายออก เม่ือประตรูะบายเปิดเตม็ท่ี  

  การเทคอนกรีต 

               คอนกรีตจะเทลงบนชัน้พืน้ทางท่ีได้เตรียม ตามท่ีกําหนดไว้เท่านัน้ จะต้องไม่เทคอนกรีตใด ๆ รอบ ๆ โครงสร้าง
จนกว่าตัวโครงสร้างจะก่อสร้างถูกต้องตามระดับและแนวท่ีต้องการ หรือจนกว่าจะวางวัสดุใส่รอยต่อเผ่ือขยายรอบ
โครงสร้างนัน้เรียบร้อยแล้ว 

               นอกจากรถบรรทกุผสมคอนกรีต รถบรรทกุติดถงักวน หรือเคร่ืองจกัรท่ีใช้ขนสง่อ่ืน ๆ ท่ีได้รับความเหน็ชอบจาก
วิศวกรของผู้วา่จ้าง จะต้องติดตัง้เคร่ืองระบายคอนกรีตโดยปราศจากการแยกตวัของวสัด ุ คอนกรีตจะต้องเทลงในถงัใส่
คอนกรีต ซึง่สามารถยกขึน้ได้เหนือชัน้พืน้ทาง และจากนัน้คอ่ย ๆ เทคอนกรีตลงเพ่ือป้องกนัการแยกตวัหรือเกิดการอดัแน่น
ของวสัดเุสียก่อน 
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    เทคอนกรีตแผน่พืน้ท่ีมีเหลก็เสริม จะต้องเทให้แผอ่อกเป็นหนึง่หรือสองชัน้ตามความต้องการดงันี ้

  ก) เม่ือเทคอนกรีตแผห่นึง่ชัน้ 

                 เคร่ืองจบัเหลก็ชนิดเคล่ือนท่ีได้ ต้องนํามาใช้ยดึเหลก็เสริมให้อยูใ่นตําแหน่ง หรือใช้คํา้ยนัทําด้วยโลหะหนนุ
เหลก็เสริม หรือฝังเหลก็เสริมในชัน้คอนกรีตท่ียงัไมไ่ด้อดัแน่นด้วยเคร่ืองสัน่ 

                  วิธีตัง้คํา้ยนัสําหรับเหลก็เสริม จะต้องสามารถให้ยดึเหลก็เสริมไว้ในตําแหน่งของแผ่นพืน้คอนกรีตท่ีอดัแน่น
แล้ว ท่ีระดบัความลกึวดัจากผิวหน้าตามท่ีกําหนดไว้ในแบบแปลน และคอนกรีตจะต้องอดัแน่นโดยทัว่ถงึกนั 

  ข) เม่ือเทคอนกรีตแผส่องชัน้ 

                  คอนกรีตชัน้แรกต้องเทแผ่จนถึงระดบัหนึ่งท่ีเม่ือภายหลงัอัดแน่นแล้ว สามารถรองรับเหล็กเสริมท่ีระดับ
ความลึกวัดจากผิวหน้าแผงใต้คอนกรีตเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในแบบแปลน จากนัน้นําตะแกรงเหล็กเสริมมาวางใน
ตําแหน่งก่อนท่ีการอยู่ตวัครัง้แรกของคอนกรีตชัน้ท่ีหนึ่งจะเกิดขึน้และค่อย ๆ เทคอนกรีตชัน้ท่ีสองปิดทบั โดยป้องกนัไม่ให้
ตะแกรงเหลก็เสริมเปล่ียนตําแหน่งได้ 

                  คอนกรีตจะต้องเทแผใ่ห้กระจายตามต้องการ เพ่ือให้การเกล่ียครัง้ท่ีสองน้อยท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้ เม่ืออดัแน่น
และเสร็จสมบรูณ์แล้ว จะต้องได้ความหนาท่ีต้องการ และไมมี่คา่ระดบัผิวบนทกุจดุต่ํากวา่ระดบัตามแบบแปลน 

                  การเกล่ียคอนกรีต นอกจากวิศวกรของผู้วา่จ้างจะสัง่เป็นอยา่งอ่ืน จะต้องเกล่ียให้เสร็จสมบรูณ์โดยใช้เคร่ือง
เกล่ียคอนกรีต ใช้แบบหลอ่ชนิดเล่ือนหรือชนิดอยู่กบัท่ีก็ได้ท่ีออกแบบและได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรของผู้ว่าจ้าง การ
เกล่ียด้วยมือท่ีรอยต่อต้องใช้พลัว่ตกั ห้ามใช้คราดลาก ห้ามคนงานท่ีใส่รองเท้าเปือ้นดินหรือวสัดท่ีุไม่พึงประสงค์เดินบน
คอนกรีตสด 

   การเทคอนกรีตต้องกระทําอยา่งตอ่เน่ืองระหวา่งรอยตอ่ตามขวาง นอกจากกรณีฉกุเฉิน 

                 คอนกรีตจะต้องอดัให้แน่นอย่างทัว่ถึงตลอดแนวหน้าแบบหล่อด้วยเคร่ืองสัน่ชนิดจุ่มในคอนกรีต ห้ามใช้
เคร่ืองสัน่สมัผสัโดยตรงท่ีส่วนต่าง ๆ ของรอยต่อ ท่ีชัน้ทางใต้พืน้คอนกรีต หรือท่ีแบบหล่อ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ ห้ามใช้
เคร่ืองสัน่ท่ีจดุใดจดุหนึง่นานกวา่ 30 วินาที 

                   ถ้าระยะเวลาระหวา่งคอนกรีตสองรุ่นผสม ตา่งกนันานกว่า 45 นาที ผู้ รับจ้างจะต้องหยดุเทคอนกรีตและทํา
รอยตอ่ก่อสร้างโดยเสียคา่ใช้จ่ายเอง 

                  เม่ือคอนกรีตท่ีจะเทอยู่ติดกบัแผ่นพืน้คอนกรีตเดิม ผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินงานทกุชนิดท่ีวิศวกรของผู้ว่าจ้าง
พิจารณาแล้วเห็นว่าต้องได้รอยต่อท่ีดี รวมทัง้การเจาะและการฉีดนํา้ปนูในแผ่นพืน้คอนกรีตเดิม เพ่ือฝังเหลก็เดือยสําหรับ
ถ่ายนํา้หนกับรรทกุ 
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                  จะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษต่อการใช้เคร่ืองสัน่บริเวณรอบ ๆ รอยต่อลิน้รางตามยาว เพ่ือให้
บริเวณพืน้ท่ีดงักลา่วอดัแน่นโดยทัว่ถงึ 

                  ถ้าวสัดสุว่นผสมคอนกรีตใด ๆ ตกหลน่ หรือมีรอยเปือ้นบนแผ่นพืน้ท่ีเสร็จแล้ว จะต้องทําความสะอาดทนัที
ด้วยวิธีการท่ีได้รับความเหน็ชอบจนเป็นท่ีพอใจของวิศวกรของผู้วา่จ้าง 

                  คอนกรีตเม่ือเทใกล้กบัรอยตอ่เผ่ือขยายและรอยตอ่เผ่ือหด จะต้องค่อย ๆ เทด้วยความระมดัระวงัท่ีสดุเท่าท่ี
จะทําได้ โดยปราศจากการถกูรบกวน ห้ามเทกองโดยตรงลงบนสว่นประกอบรอยตอ่โดยใช้ถงัระบายคอนกรีต 

                 ยกเว้นท่ีรอยต่อก่อสร้าง ต้องใช้พลัว่ตกัคอนกรีตใส่รอยต่อทัง้สองข้างพร้อม ๆ กัน เพ่ือให้แรงอัดทัง้สองข้าง
เทา่กนั การเทต้องเทให้สงูกวา่ความสงูของรอยตอ่ประมาณ 5 เซนติเมตร และสัน่จนแน่ใจว่าปราศจากโพรงรังผึง้และโพรง
อากาศ เคร่ืองสัน่จะต้องจุ่มลงในคอนกรีต และสัน่ตามแนวรอยตอ่ทัง้สองข้างตลอดความยาว 

  การตดัแตง่ระยะแรกและการวางเหลก็เสริม 

                เม่ือเทคอนกรีตเป็นสองชัน้ คอนกรีตชัน้ล่างจะต้องตัดแต่งผิวเต็มหน้าความกว้างระหว่างรอยต่อก่อสร้าง
ตามยาวถกูต้องตามลาดผิวทางท่ีระดบัความลกึตามต้องการ  วดัต่ํากว่าระดบัผิวทางด้านบนเพ่ือวางเหลก็เสริม หรือเพ่ือ
เทคอนกรีตชัน้บนให้ได้ความหนาท่ีต้องการ 

                การตดัแต่งผิวหน้าจะต้องทําให้เสร็จสมบรูณ์ โดยใช้เคร่ืองแต่งผิว เว้นแต่เคร่ืองมืออ่ืน ๆ ท่ีได้รับความเห็นชอบ
หรือเว้นแต่วิธีการใช้มือท่ีได้รับอนญุาตเป็นพิเศษจากวิศวกรของผู้ว่าจ้าง โดยใช้เฉพาะตําแหน่งท่ีความกว้างเปล่ียนแปลง
หรือกรณีฉกุเฉิน 

               ตะแกรงเหลก็เสริมจะต้องนํามาวางบนผิวบนของคอนกรีตชัน้ลา่ง ระยะหา่งด้านข้างจะต้องจดัให้เทา่ ๆ กนัทัง้
สองด้านของแผน่พืน้ ตะแกรงเหลก็แผงถดัไปจะต้องวางให้มีระยะทาบเป็นไปตามแบบแปลนและขอบตะแกรงเหลก็จะต้อง
หา่งจากรอยตอ่เผ่ือขยาย และรอยตอ่เผ่ือหดตามขวางภายใน 5 เซนติเมตร แตต้่องไมว่างข้ามรอยตอ่ดงักลา่ว ตะแกรง
เหลก็ยงัคงวางตอ่เน่ืองกนัโดยไมห่ยดุท่ีรอยตอ่ก่อสร้างฉกุเฉิน ตะแกรงเหลก็เสริมทัง้ระยะทาบจะต้องผกูลวดติดกนัหรือ
หนีบติดกนัอยา่งแน่นหนาหา่งกนัไมเ่กิน 1 เมตร 

                ตะแกรงเหลก็เสริมเม่ือวางแล้วต้องปราศจากความสกปรก หรือสารไมพ่งึประสงค์อ่ืน และไมเ่ป็นสนิมมาก
จนเกินไป จนทําให้ลดคณุภาพการยดึหน่วงของเหลก็ตอ่คอนกรีตได้ 

               แผงเหลก็เสริม หรือตะแกรงเหลก็เส้นจะต้องมีระยะทาบไมน้่อยกวา่ 50 เทา่ของเส้นผา่ศนูย์กลางของเหลก็
เสริม  

             รอยตอ่ 

  ก) การออกแบบรอยตอ่ 
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                 รอยตอ่ตา่ง ๆ จะต้องเป็นไปตามท่ีออกแบบ ดงัแสดงไว้ในแบบแปลนและจะต้องก่อสร้างตามท่ีระบใุนแบบ
แปลนหรือตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างสัง่ ก่อนท่ีติดตัง้วสัดอุดุรอยตอ่ในตําแหน่งชัน้พืน้ทางท่ีตําแหน่งนัน้จะต้องได้รับความ
เหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้างเสียก่อน 

แผน่วสัดอุดุรอยตอ่เผ่ือขยายจะต้องวางรอบตวัโครงสร้างท่ีอยูภ่ายในผิวทางคอนกรีตก่อนเทคอนกรีต 

  ข) รอยตอ่เผ่ือขยายตามขวาง 

                  วสัดสํุาหรับรอยตอ่เผ่ือขยายตามขวาง จะต้องวางประกอบให้อยูเ่หนือชัน้พืน้ทางทัง้ชัน้ และอยูใ่นตําแหน่ง
เป็นแนวเดียวกนั 

                  ส่วนประกอบรอยต่อประกอบด้วยแผ่นเหล็กสําหรับติดตัง้เหล็กเดือย หรือเทียบเท่าท่ีได้รับความเห็นชอบ 
วสัดอุดุรอยตอ่  เหลก็เดือย  ประกอบในตําแหน่งตามต้องการ ปลอกเหลก็เดือย และสว่นเคร่ืองช่วยตวัหนนุท่ีเห็นชอบแล้ว
สําหรับเหลก็เดือยตรงตําแหน่งท่ีหรือใกล้ปลายสดุเหลก็เดือย 

                 แผ่นเหล็กสําหรับติดตัง้เหล็กเดือยจะต้องเป็นแผ่นโลหะอย่างแน่นหนา ตดัตามความลึกและลาดผิวทางของ
แผน่พืน้ท่ีต้องการ มีความยาวสัน้กวา่ความยาวของรอยต่อท่ีต้องการ 1 เซนติเมตร มีช่องด้านลา่งตามความจําเป็นสําหรับ
ถอดออกได้ มีอปุกรณ์อ่ืนตามความเหมาะสมท่ีจะอํานวยความสะดวกตอ่การถอดออกได้ 

   แผน่เหลก็สําหรับติดตัง้เหลก็เดือยจะต้องสะอาด และทานํา้มนัก่อนนํามาใช้ 

                   ปลายข้างหนึง่ของเหลก็เดือยจะต้องเคลือบด้วยยางแอสฟัลต์ชนิด MC-70 อยา่งทัว่ถงึหรือวสัดอ่ืุนท่ีวิศวกร
ของผู้วา่จ้างเหน็วา่สามารถป้องกนัแรงยดึหน่วงระหวา่งคอนกรีตกบัเหลก็เดือยได้ ปลอกเหลก็เดือยจะต้องสวมเข้าทางด้าน
ปลายเหลก็เดือยท่ีเคลือบยางแอสฟัลต์ 

                 ตวัหนนุอ่ืน ๆ ท่ีจะใช้ก่อสร้างและยดึเหลก็เดือยให้อยูต่ามแนวท่ีถกูต้อง ทัง้แนวด่ิงและแนวราบ โดยให้เหลก็
เดือยมีความคลาดเคล่ือนยอมได้ไมเ่กิน 1 มิลลเิมตร ใน 10 เซนติเมตร 

                  เม่ือติดตัง้เรียบร้อยแล้ว ส่วนบนของแผ่นเหล็กติดตัง้ต้องสงูกว่าส่วนบนของวสัดอุดุรอยต่อ 5 มิลลิเมตร 
วสัดอุดุรอยต่อจะต้องตัง้อยู่ในแนวดิ่ง ในขณะท่ีเหล็กเดือยอยู่ในแนวราบ หน้าของวสัดอุดุรอยต่อจะต้องอยู่ในระนาบตัง้
ฉากกบัแนวศนูย์กลางถนน โดยให้ความกว้างของช่องการจราจรมีความคลาดเคล่ือนยอมได้ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร และเหลก็
เดือยจะต้องตัง้ฉากกบัหน้าของวสัดอุดุรอยตอ่ 

                การประกอบรอยตอ่ จะต้องจดัให้แผน่เหลก็สําหรับติดตัง้อยูท่างข้างวสัดอุดุรอยตอ่ ด้านไกลจากด้านเท
คอนกรีต สว่นบนของวสัดอุดุรอยตอ่จะต้องอยูต่ํ่ากวา่ผิวหน้าของแผน่พืน้ตามต้องการ 1 เซนติเมตร สว่นลา่งวางอยูบ่นชัน้
พืน้ทาง วสัดอุดุรอยตอ่จะต้องอยูใ่นแนวด่ิง จะต้องตอกเหลก็ยดึในตําแหน่งให้รอยตอ่มัน่คงตลอดการก่อสร้าง การติดตัง้
สว่นประกอบรอยตอ่จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้างก่อนเทคอนกรีตทกุครัง้ 

   เหลก็ยดึท่ีใช้จะต้องมีรูปตดัและความยาวพอเหมาะตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างยอมรับ 
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  ค) รอยตอ่เผ่ือหดตามขวาง 

                  รอยต่อเผ่ือหดตามขวางประกอบด้วยระนาบของความเปราะท่ีเกิดจากการกดไม้แบบ หรือการตดัเป็นร่อง
บนหน้าของผิวทาง รอยตอ่เผ่ือหดตามขวางยงัรวมถงึเหลก็เดือยถ่ายนํา้หนกับรรทกุด้วยซึง่ทัง้หมดแสดงไว้ในแบบแปลน 

                  ร่องสําหรับระนาบของความเปราะ จะต้องเล่ีอยตัดในผิวทางคอนกรีตหลังจากการอยู่ตัวครัง้แรกหรือ
ภายใต้สภาวะพิเศษ โดยได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรของผู้ ว่าจ้างแล้วเท่านัน้ ร่องดงักล่าวอาจจะใช้ไม้แบบกดลงใน
คอนกรีตสด หลงัจากการลากไม้กวาดและก่อนการอยูต่วัครัง้แรกเพียงเลก็น้อย ร่องจะต้องตัง้ฉากกบัแนวศนูย์กลางของผิว
ทาง และจะต้องถกูต้องตามแนวจริง เตม็ความกว้างของแผน่พืน้ มีความคลาดเคล่ือนยอมได้ไมเ่กิน 5 มิลลเิมตร 

                   เม่ือการทําร่องด้วยไม้แบบได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรของผู้ว่าจ้างแล้ว ต้องใช้เคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ท่ี
เห็นชอบแล้ว กดลงในคอนกรีตสด เคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ดงักล่าวจะต้องคงไว้ในท่ีจนกว่าคอนกรีตครบอายกุารอยู่ตวัครัง้
แรก และยกออกด้วยความระมดัระวงัโดยปราศจากการรบกวนคอนกรีตข้างเคียง ความกว้างและความลกึของร่องดงัแสดง
ไว้ในแบบแปลน 

                   อีกวิธีหนึ่ง รอยต่อเผ่ือหดจะต้องใช้เล่ือยตดัภายใน 12 ชัว่โมงของอายคุอนกรีต แต่ต้องไม่นานจนกระทัง่
ปลอ่ยให้คอนกรีตแข็งตวัเกินไป   ส่วนท่ีเหลือของรอยต่อจะต้องตดัแต่งด้วยเล่ือยภายใน 7 วนั เพ่ือป้องกนัการแตกร้าว
เน่ืองจากการหดตวั จนไมส่ามารถควบคมุได้ รอยตอ่ทัง้หมดจะต้องเล่ือยตดัถงึระดบัความลกึท่ีระบไุว้ในแบบแปลน 

                   วิธีการอ่ืนใดสําหรับเล่ือยรอยต่อท่ีก่อให้เกิดรอยแตกก่อนถึงเวลากําหนด และไม่สามารถควบคมุได้จะต้อง
แก้ไขทนัทีด้วยการปรับขัน้ตอนการตดัรอยต่อ   หรือช่วงระยะเวลาระหว่างการเทคอนกรีต  หรือการหยดุบ่มคอนกรีตกบั
การตดัรอยต่อ ส่วนประกอบการถ่ายนํา้หนกับรรทกุ สําหรับรอยต่อเผ่ือหดตามขวางจะต้องประกอบด้วยเหล็กเดือย ไม่มี
ปลอก และสว่นเคร่ืองช่วยตวัหนนุท่ีเหน็ชอบแล้ว รวมทัง้แผน่เหลก็สําหรับติดตัง้เหลก็เดือยท่ีเป็นสทิธิทางเลือกของผู้ รับจ้าง 

                 ปลายข้างหนึ่งของเหล็กเดือยจะต้องเคลือบด้วยยางแอสฟัลต์ชนิด MC-70 อย่างทัว่ถึง หรือวสัดอ่ืุนท่ีวิศวกร
ของผู้วา่จ้างเหน็วา่สามารถป้องกนัแรงยดึหน่วงระหวา่งคอนกรีตกบัเหลก็เดือยได้ 

                   สว่นประกอบชัว่คราวอ่ืน ๆ จะต้องออกแบบและก่อสร้างให้สามารถยึดเหล็กเดือยให้อยู่ตามแนวท่ีถกูต้อง 
ทัง้แนวด่ิงและแนวราบ โดยให้เหลก็เดือยมีความคลาดเคล่ือนยอมได้ไมเ่กิน 1 มิลลเิมตร ใน 10 เซนติเมตร 

                 ชดุติดตัง้รอยตอ่จะต้องจดัวางในตําแหน่งท่ีทําให้เหลก็เดือยขนานกบัแนวศนูย์กลาง และจะต้องตอกหลกั
ยดึให้อยูใ่นตําแหน่งโดยแน่นหนาตลอดการก่อสร้าง สว่นประกอบและการติดตัง้รอยตอ่ต้องได้รับความเหน็ชอบจาก
วิศวกรของผู้วา่จ้างก่อนเร่ิมเทคอนกรีตทกุครัง้ 

  ง) รอยตอ่ตามยาว 

                  รอยต่อตามยาวจะต้องก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบดงัท่ีแสดงรายละเอียดในแบบแปลน ระนาบของความ
เปราะท่ีเกิดจากการกดไม้แบบหรือจากการใช้เล่ือยตดัร่องในผิวทางแผ่นพืน้ จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดท่ีเหมาะสมของ
บทนี ้
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                 เหลก็เส้นท่ีเสียบรอยตอ่ตามยาวจะต้องจดัวางตัง้ฉากกบัรอยตอ่ และจะต้องวางบนม้านัง่ท่ีได้รับความเห็นชอบ
แล้ว และยึดอย่างแน่นหนา หรือใช้ตวัหนุนอ่ืนเพ่ือป้องกันการเคล่ือนตวัจากตําแหน่งเดิม เหล็กเส้นจะต้องไม่ทาสี หรือ
เคลือบด้วยยางแอสฟัลต์ หรือวสัดอ่ืุนใด เม่ือช่องจราจรข้างเคียงกนัของถนน ก่อสร้างแยกกนั แบบหลอ่เหลก็ท่ีใช้จะต้องมี
รูปร่างเดียวกนัตลอดความยาวของรอยต่อ เหล็กยึดอาจจะพบัเป็นมมุฉากกบัแบบหล่อของช่องจราจรแรกได้ สามารถ
ก่อสร้างและดดักลบัให้ตรงใหมต่ามรูปท่ีต้องการ ก่อนเทคอนกรีตในช่องจราจรข้างเคียง 

  จ) รอยตอ่ก่อสร้างตามขวาง 

                 รอยต่อก่อสร้างตามขวางจะเป็นแบบต่อชน (Butt Type) หรือเป็นแบบลิน้รางก็ได้และให้มีเหล็กเดือยตรง
บริเวณท่ีทํารอยต่อก่อสร้างตามขวาง รอยต่อก่อสร้างตามขวางจะทําตรงท่ีเป็นรอยต่อระหว่างคอนกรีตเก่ากบัคอนกรีต
ใหม ่โดยปกติจะทําตรงท่ีสิน้สดุการเทคอนกรีตตลอดช่วงความยาวของแผน่พืน้คอนกรีตแผน่สดุท้ายในแตล่ะวนั 

                  ในกรณีเหตฉุกุเฉิน ต้องหยดุเทคอนกรีตนานเกินกวา่ 30 นาที ให้ทํารอยตอ่ก่อสร้างตามขวางทนัที ห้ามทํา
รอยตอ่ก่อสร้างตามขวางภายในระยะ 3 เมตร ใกล้กบัรอยตอ่เผ่ือขยายรอยตอ่เผ่ือหดหรือระนาบท่ีมีความแข็งแรงน้อยลง
ทัง้นีใ้ห้อยูใ่นดลุยพินิจของวิศวกรวิศวกรของผู้วา่จ้าง  

              การตดัแตง่สดุท้าย การอดัตวัคายนํา้ และการตกแตง่ 

  ก) เคร่ืองแตง่ผิวคอนกรีต 

                 ทนัทีท่ีเทคอนกรีตเสร็จจะต้องตดัแตง่และตกแตง่ผิวด้วยเคร่ืองแตง่ผิวคอนกรีต ท่ีได้รับความเหน็ชอบแล้ว
ให้ได้ระดบัและรูปตดั ดงัแสดงในแบบแปลนและให้สงูกวา่ระดบัท่ีต้องการเลก็น้อย เพ่ือวา่ผิวหน้าคอนกรีตเม่ือได้รับการอดั
ตวั คายนํา้และตกแตง่ผิวเสร็จสมบรูณ์แล้ว จะได้ระดบัและความลาดเอียงแท้จริงดงัแสดงไว้ในแบบแปลน และปราศจาก
ผิวหน้าพรุน เคร่ืองแตง่ผิวจะต้องเคล่ือนผา่นพืน้ท่ีผิวทางไป-มาหลาย ๆ ครัง้ เพ่ือให้ได้ผิวคอนกรีตสม่ําเสมอได้ระดบัรูปตดั
จริง 

                  ควรหลีกเล่ียงการปฏิบติัการมากจนเกินไปบนพืน้ท่ีหนึ่ง ๆ สว่นบนของแบบหลอ่จะต้องรักษาให้สะอาดอยู่
เสมอด้วยอุปกรณ์ท่ีได้ผลติดกับเคร่ืองแต่งผิว เพ่ือให้เคร่ืองแต่งผิวสามารถเคล่ือนท่ีไปได้บนแบบหล่อตามระดับจริง 
ปราศจากการยกขึน้ โคลงเคลง หรือเกิดการแปรปรวนอ่ืน จนมีผลตอ่ความถกูต้องของผิวทาง 

                 ระหวา่งท่ีเคร่ืองตกแตง่ผิวผา่นเท่ียวแรก สนัของคอนกรีตจะต้องเกล่ียให้เรียบสม่ําเสมอลว่งหน้าไปก่อนด้วย
แผ่นแต่งผิวตัวหน้าตลอดความยาว เว้นแต่กําลงัทํารอยต่อก่อสร้าง เคร่ืองตกแต่งผิวหน้าจะต้องไม่ปฏิบัติงานเลยจุด
ดงักลา่ว สว่นการเกล่ียสนัคอนกรีตด้วยแผน่แตง่ผิวยงัคงลว่งหน้าตอ่ไปได้ 

                 เคร่ืองตกแต่งผิวหน้าจะต้องไม่เคล่ือนท่ีผ่านไปข้างหน้ารอยต่อตามขวาง จนกว่าแผ่นแต่งผิวตวัหน้าจะผ่าน
รอยต่อไปแล้วประมาณ 20 เซนติเมตร การแยกตวัของมวลรวมหยาบจะต้องตกัออกไปจากรอยต่อทัง้สองข้างจากนัน้
เคร่ืองตกแต่งผิวหน้าจึงจะเร่ิมเคล่ือนท่ีต่อไปข้างหน้าอีกครัง้ เม่ือแผ่นแต่งผิวตวัท่ีสองเคล่ือนเข้าใกล้รอยต่อเพียงพอท่ีจะมี
นํา้ปนูส่วนเกินท่ีอยู่ข้างหน้าไหลเหนือรอยต่อได้ จะต้องยกแผ่นแต่งผิวตวัท่ีสองนัน้ข้ามรอยต่อ หลงัจากนัน้เคร่ืองตกแต่ง
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ผิวหน้าอาจจะเคล่ือนผ่านรอยต่อได้โดยไม่ต้องยกแผ่นแต่งผิวขึน้ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดการแยกตวัฉับพลนัของมวลรวม
หยาบ ระหวา่งรอยตอ่และแผน่แตง่ผิวขณะอยูเ่หนือรอยตอ่ 

                 ภายหลงัเทคอนกรีตและตดัแตง่ทัง้สองข้างของรอยตอ่แล้ว แผน่เหลก็สําหรับติดตัง้เหลก็เดือยหรือปลอกจะต้อง
ยกออกด้วยความระมดัระวงัอยา่งช้า ๆ หลงัจากยกออกแล้วคอ่ย ๆ อดุรูหรือพืน้ท่ีสว่นท่ีต่ําด้วยคอนกรีตสด 

  ข) การตกแตง่ผิวด้วยมือ 

                 เม่ือความกว้างของแผน่พืน้เปล่ียนแปลง การตดัแตง่และการอดัแน่นด้วยมืออาจนํามาใช้ได้ ทัง้นีต้้องได้รับ
ความเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้างในกรณีเคร่ืองจกัรเสีย หรือกรณีฉกุเฉิน วิศวกรของผู้วา่จ้างอาจอนญุาตให้ใช้วิธีการ
ตกแตง่ผิวด้วยมือได้จนกวา่จะซอ่มเคร่ืองจกัรเสร็จ  แผน่แตง่ผิวท่ีเคล่ือนย้ายได้สะดวกและได้รับความเหน็ชอบแล้วอาจ
นํามาใช้ได้ แผน่แตง่ผิวจะต้องยาวกวา่ความกว้างของแผน่พืน้ท่ีต้องการตดัแตง่อยา่งน้อยท่ีสดุ 60 เซนติเมตร จะต้องได้รับ
ความเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้างในด้านรูปแบบ โครงสร้างแข็งแรงเพียงพอคงรูปแบบเดิมขณะปฏิบติังาน ทําด้วย
โลหะหรือวสัดอ่ืุนหุ้มโลหะ (ถ้าจําเป็นแผน่แตง่ผิวตวัท่ีสองอาจนํามาใช้ตดัแตง่คอนกรีตชัน้ลา่งสดุได้) 

                 การอดัตวัคายนํา้สามารถกระทําได้โดยยกขึน้ หรือปลอ่ยลง แผ่นแต่งผิวหลาย ๆ ครัง้ จนกระทัง่ได้คอนกรีตท่ีมี
ความแน่นตามต้องการ และปราศจากโพรงอากาศบริเวณผิวหน้า 

                 แผน่แตง่ผิวจะต้องวางและเล่ือนไปบนแบบหลอ่โดยไมมี่การยกขึน้ โดยให้ปาดผิวหน้าของคอนกรีตด้วยแรง
เฉือนทัง้ทางยาวและทางขวาง และเคล่ือนตวัไปข้างหน้าในทิศทางท่ีงานเทคอนกรีตคืบหน้าเสมอ ถ้าจําเป็นให้กระทําซํา้ได้
จนกวา่ผิวหน้าคอนกรีตจะมีเนือ้สม่ําเสมอได้ระดบัและรูปร่างแท้จริง และปราศจากผิวพรุน 

  ค) การแตง่ผิวด้วยเคร่ืองแตง่ผิว 

                 คอนกรีตหลงัจากตดัแต่งและอดัแน่นเรียบร้อยแล้ว จะต้องทําให้ผิวหน้าเรียบ ถกูต้องและอดัแน่นต่อไปอีกด้วย
การแตง่ผิวด้วยเคร่ืองแตง่ผิวตามแนวยาวท่ีออกแบบให้เหมาะสม และได้รับความเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้าง ควรเพิ่ม
ความระมดัระวงัในการแต่งผิวในเวลาท่ีเหมาะสมในกระบวนการนีเ้คร่ืองแต่งผิวจะทํางานในลกัษณะปาดไปปาดมาตาม
ขวาง พร้อมกบัการเคล่ือนตวัไปข้างหน้า 

  ง) การแก้ไขผิวทาง 

                 หลงัจากการแต่งผิวด้วยเกรียงตามยาวเสร็จสมบูรณ์แล้ว ต้องเอานํา้ปูนส่วนเกินออกทิง้ แต่ขณะท่ีคอนกรีต
ยงัคงเหลวอยู่  ถ้าพบว่ามีบริเวณใดเป็นแอ่งหรือหลมุ จะต้องเติมให้เต็มด้วยคอนกรีตสดทนัที และหากพบว่าบริเวณใดสงู
จะต้องปาดออกให้เรียบ ผิวหน้าจะต้องตดัแตง่ อดัแน่นและแตง่ผิวเรียบใหมอี่กครัง้ จะต้องเอาใจใสเ่ป็นพิเศษต่อผิวบริเวณ
รอยตอ่เพ่ือให้มัน่ใจวา่ได้ความเรียบตามท่ีต้องการโดยสมบรูณ์ การแตง่ผิวหน้าด้วยเกรียงจะต้องดําเนินต่อไปจนกระทัง่ผิว
ทางทัง้หมดเรียบได้ระดบั และลาดผิวทางตามกําหนด 

  จ) ลกัษณะผิว 
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                  ผิวคอนกรีตสําหรับช่องจราจรจะต้องแต่งผิวโดยใช้แปรงลวด และจะต้องรีบแต่งผิวโดยฉบัพลนัเม่ือนํา้ปนู
ส่วนเกินขึน้ถึงผิวถนน แปรงลวดสามารถดําเนินการได้ด้วยมือโดยวางแปรงลวดบนสะพานทอดข้ามท่ีเคล่ือนย้ายได้หรือ
โดยเคร่ืองจกัรกล จะใช้วิธีใดก็ตามแปรงลวดจะต้องกว้างไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร และมีลวดสปริงสองแถว จะต้องมี
จํานวนอยา่งน้อยท่ีสดุ 2 เคร่ืองท่ีหน้างานตลอดเวลา เพ่ือให้สามารถทํางานได้จนเป็นท่ีพอใจของวิศวกรของผู้วา่จ้าง 

                  ไม้กวาดดงักล่าวจะต้องลากตามขวางและลากครัง้เดียวเท่านัน้ เพ่ือกรีดผิวหน้าให้เป็นร่องอย่างสม่ําเสมอ
ลกึ 1 ถงึ 2 มิลลเิมตร ร่องนีจ้ะต้องตัง้ฉากกบัแนวศนูย์กลางของแผน่พืน้ 

                  ลกัษณะผิวจะต้องทําให้เสร็จสมบรูณ์ก่อนท่ีคอนกรีตจะอยูใ่นสภาวะท่ีมีผิวฉีกขาด หรือขรุขระโดยไมส่มควร
จากการลากไม้กวาด ผิวท่ีลากไม้กวาดแล้วจะต้องปราศจากพืน้ท่ีขรุขระ รูพรุน ไมส่ม่ําเสมอหรือเป็นหลมุบอ่  

                 สําหรับข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัการแตง่ผิวคอนกรีตโดยใช้ไม้กวาด เพ่ือเพิ่มแรงต้านทานการล่ืนไหลให้ดใูน
รายงาน British Transport and Road Research Laboratory Report LR 290 

  ฉ) การแตง่ขอบท่ีแบบหลอ่ และท่ีรอยตอ่ 

                 หลงัจากการลากไม้กวาดแล้ว แตก่่อนท่ีคอนกรีตจะครบอายกุารอยูต่วัครัง้แรก ขอบตามยาวทัง้สองข้างของ
พืน้ถนน และขอบรอยตอ่เผ่ือขยายตามขวางทัง้สองด้านระนาบของความเปราะ  ยกเว้นเม่ือใช้เล่ือยรอยตอ่ก่อสร้างตาม
ขวาง และรอยตอ่ก่อสร้างฉกุเฉิน จะต้องตกแตง่ด้วยเคร่ืองมือท่ีเหน็ชอบแล้วและลบมมุจนได้รัศมี 5 มิลลเิมตร โดย
สม่ําเสมอ ผิวเรียบและอดัแน่น ผิวของแผน่พืน้จะต้องไมถ่กูรบกวนจนขรุขระ จากความเอียงของเคร่ืองมือขณะใช้ 

                 ท่ีทกุรอยตอ่ตามขวาง รอยเปือ้นท่ีเกิดจากเคร่ืองมือบนแผน่พืน้ข้างเคียงกบัรอยตอ่จะต้องเอาออกโดยการ
ลากไม้กวาด การทําดงันีจ้ะต้องไมร่บกวนมมุของแผน่พืน้ท่ีได้ลบมมุแล้ว รอยเคร่ืองมือตามขอบตลอดแนวของแผน่พืน้ให้
คงไว้  เศษคอนกรีตสว่นบนของรอยตอ่จะต้องเอาออกทิง้ให้หมด 

                  รอยตอ่ทกุแหง่จะต้องทดสอบด้วยบรรทดัตรง ก่อนท่ีคอนกรีตจะก่อตวั และจะต้องแก้ไขถ้ารอยตอ่ข้างหนึง่
สงูกวา่อีกข้างหนึง่ หรือถ้าทัง้สองด้านสงูกวา่หรือต่ํากวา่แผน่พืน้ข้างเคียง 

  ผิวทางท่ีพงึประสงค์ 

                หลงัจากคอนกรีตแข็งตวัเพียงพอแล้ว ผิวหน้าจะต้องทดสอบตอ่ไปอีกเพ่ือความถกูต้อง เม่ือทดสอบในแนวยาว
แล้ว พบวา่ระดบัของผิวทางเบ่ียงเบนไปจากแนวระนาบเกิน 3.5 มิลลเิมตร แตไ่มเ่กิน 7.0 มิลลเิมตร จะต้องทําเคร่ืองหมาย
ไว้ และขดัออกด้วยเคร่ืองขดัพืน้ท่ีเหน็ชอบแล้วจนกระทัง่ความเบ่ียงเบนเหลือไมเ่กิน 3.5 มิลลเิมตร 

              เม่ือใดก็ตามถ้าพบเหน็ความเบ่ียงเบนต่ําจากแนวระนาบเกิน 7.0 มิลลเิมตร ผู้ รับจ้างจะต้องรือ้แผงคอนกรีต
ออกทิง้และก่อสร้างใหมโ่ดยเสียคา่ใช้จ่ายเอง การรือ้ออกทิง้ดงักลา่วจะต้องรือ้เตม็ความลกึ และเตม็ความกว้างของแผน่
พืน้ยาวต่ําสดุ 3 เมตร 
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              คา่ระดบัจดุใดจดุหนึง่บนผิวคอนกรีตจะต้องไมแ่ปรผนัเกินกวา่ 1 เซนติเมตร จากคา่ระดบัท่ีกําหนดตรวจสอบ
โดยสายเอน็ยาว 20 เมตร ในทิศทางตามยาว 

  การบม่คอนกรีต 

              ในทนัทีหลงัจากลากไม้กวาดและตกแตง่ขอบเสร็จสมบรูณ์ ปราศจากความเสียหายแล้ว ผิวคอนกรีตจะต้องบม่
ด้วยวิธีใดวิธีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

                จะไมอ่นญุาตให้มีการเทคอนกรีต ถ้าพบวา่เม่ือใดก็ตามการจดัหานํา้สําหรับใช้บม่ไมเ่พียงพอ หรือเม่ือใดก็
ตามท่ีการจดัหาวสัดอ่ืุนสําหรับใช้บม่คอนกรีตไมมี่อยูท่ี่หน้างาน 

              วสัดสํุาหรับบม่คอนกรีตจะต้องใช้เพิ่มขึน้จนเป็นท่ีพอใจของวิศวกรของผู้วา่จ้าง  แตต้่องไมก่่อให้เกิดการเคล่ือน
ตวั   ถ้ามีสว่นใดสว่นหนึง่ของแผน่พืน้เปลือยระหวา่งระยะบม่คอนกรีต จะต้องรีบปิดใหมท่นัที จนเป็นท่ีพอใจของวิศวกร
ของผู้วา่จ้าง 

              แผน่คอนกรีตจะต้องไมป่ลอ่ยทิง้ไว้โดยไมมี่วสัดใุดคลมุตลอดระยะเวลาของการบม่ ทนัทีท่ีแตง่ผิวหน้าครัง้
สดุท้ายเสร็จสมบรูณ์แล้ว แผงคอนกรีตจะต้องบม่เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 7 วนั 

              จะต้องตรวจสอบผิวหน้าเป็นประจําเพ่ือสร้างความมัน่ใจวา่ ในช่วงระยะเวลาแรก ผิวคอนกรีตจะสามารถทน
ตอ่วสัดท่ีุใช้คลมุและอุ้มความชืน้ได้ ซึง่อาจจะเป็นกระสอบ 2 ชัน้ หรือผ้าฝ้าย 2 ชัน้ หรือทราย 1 ชัน้ หรือวสัดดุดูซมึนํา้ได้ดี
ชนิดอ่ืนท่ีได้รับความเหน็ชอบแล้ว จะใช้วสัดใุดก็ตามจะต้องรักษาให้เปียกชืน้อยูต่ลอดเวลาไมน้่อยกวา่ 7 วนั และถงึระดบั
ท่ีจะมัน่ใจได้วา่มีความชืน้สมัพทัธ์ 100 % ท่ีผิวหน้าแผงคอนกรีต 

             ถ้าได้รับความเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้าง สารประกอบเย่ือบม่ตามข้อกําหนดใน AASHTO Standard 
Specifications M 148 ชนิดท่ี 2 สีขาว สามารถนํามาใช้ได้ 

               สารประกอบดงักลา่วจะต้องฉีดบนผิวคอนกรีตท่ีตกแตง่เสร็จแล้ว โดยเคร่ืองมือฉีดอตัโนมติัท่ีได้รับการรับรอง
แล้ว การฉีดต้องกระทําทนัทีหลงัจากนํา้หายไปจากผิวคอนกรีตแล้ว เคร่ืองฉีดจะต้องเป็นชนิดขบัเคล่ือนด้วยตนเองและ
สามารถจะขบัข่ีบนแบบหลอ่ท่ีเคยใช้เทแผน่คอนกรีตก่อนหน้านีแ้ล้ว โดยการคร่อมอยูบ่นช่องจราจรท่ีเสร็จใหม ่ เคร่ืองฉีด
จะต้องติดตัง้หวัฉีดซึง่สามารถควบคมุการทํางานให้ฉีดคลมุ ผิวหน้าแผน่คอนกรีตได้อยา่งสมบรูณ์ และสม่ําเสมอตาม
ปริมาณเย่ือบม่ท่ีต้องการ 

           เย่ือบม่ท่ีบรรจไุว้ในถงัขณะใช้ฉีดจะต้องกวนให้ทัว่ และตอ่เน่ืองกนัตลอดระยะเวลา การฉีด ความดนัของการ
ฉีดจะต้องมากพอท่ีจะทําให้ฉีดเป็นฝอย และครอบคลมุพืน้ท่ีผิวโดยทัว่ถงึและสมบรูณ์ เป็นเย่ือบางสม่ําเสมอ เคร่ืองฉีด
จะต้องบํารุงรักษาเคร่ืองยนต์กลไกให้อยูใ่นสภาพดีมาก และหวัฉีดจะต้องติดตัง้เคร่ืองป้องกนัลมให้เพียงพอ เย่ือบม่จะต้อง
ฉีดให้มีระยะคลมุทบักนั ซึง่จะต้องฉีด 2 ชัน้ ในพืน้ท่ีตามอตัราไมเ่กิน 4 ตารางเมตรตอ่ลติรสําหรับ 2 ชัน้ การฉีดเย่ือบม่
ด้วยเคร่ืองอดัความดนัด้วยมือ จะอนญุาตให้กระทําได้เฉพาะท่ีความกว้าง หรือรูปร่างของแผน่พืน้ผิดปกติหรือเป็นเศษ
เทา่นัน้ และเฉพาะบนผิวคอนกรีตเปลือยหลงัถอดแบบหลอ่ตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างเหน็ชอบ เม่ือฉีดด้วยเคร่ืองอดัความ
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ดนัด้วยมือ ชัน้ท่ีสองจะต้องฉีดในทิศทางท่ีประมาณตัง้ฉากกบัทิศทางการฉีดครัง้แรก เย่ือบม่จะต้องก่อรูปเป็นเย่ือบาง
สม่ําเสมอ ตอ่เน่ืองและเกาะติดกนัจนไมส่ามารถตรวจพบรอยแตกหรือมองลอดได้ และจะต้องปราศจากรูเลก็ ๆ ขนาดรู
เข็มหรือรอยตําหนิอ่ืน ๆ ถ้าพบวา่มีความไมต่อ่เน่ือง มีรอยรูเข็มหรือมีรอยสกึกร่อนจะต้องฉีดเพิ่มอีก 1 ชัน้ภายใน 30 นาที
ท่ีบริเวณดงักลา่ว ผิวคอนกรีตท่ีถกูฝนตกหนกัภายในเวลา 3 ชัว่โมงหลงัจากฉีดเย่ือบม่ จะต้องฉีดทบัใหมด้่วยวิธีและ
ครอบคลมุพืน้ท่ีตามกําหนดข้างต้น โดยไมคิ่ดคา่ใช้จ่ายเพิ่ม ควรมีมาตรการลว่งหน้าตามความจําเป็น เพ่ือให้การบม่
เป็นไปอยา่งเหมาะสมท่ีรอยตอ่ โดยไมย่อมให้นํา้ยาบม่คอนกรีตไหลเข้าไปในรอยตอ่ ซึง่จะต้องอดุด้วยสารประกอบยาแนว
รอยตอ่ตอ่ไป กระดาษเปียกชืน้รูปเส้นเชือก หรือเส้นใย หรือวสัดท่ีุเหมาะสม สามารถนํามาใช้อดุสว่นบนของร่องรอยตอ่
เปลือย และคอนกรีตบริเวณรอบรอยตอ่จะต้องฉีดด้วยเย่ือบม่ทนัทีหลงัจากอดุด้วยเชือกเรียบร้อยแล้ว การบม่คอนกรีตและ
รอยตอ่ด้วยวิธีอ่ืน ๆ สามารถนํามาใช้ได้เม่ือได้รับความเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้าง อปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีจดัไว้เป็นอะไหล่
หรือวิธีการ อ่ืน ๆ ท่ีได้รับความเหน็ชอบสําหรับการบม่คอนกรีตผิวทาง จะต้องจดัเก็บไว้ในสถานท่ีท่ีจะนําออกไปใช้งานได้
ง่าย ณ บริเวณก่อสร้าง เพ่ือใช้ในกรณีเคร่ืองฉีดเสีย หรืออยูใ่นสถานะอ่ืนท่ีไมส่ามารถฉีดสารประกอบเย่ือบม่ได้โดยถกูต้อง
แน่นอนตามเวลาท่ีเหมาะสม  ในกรณีท่ีเคร่ืองฉีดท่ี   ขบัเคล่ือนด้วยตวัเองเสียหาย การปฏิบติัการเทคอนกรีตจะต้องหยดุ 
เคร่ืองอะไหลห่รือการบม่วิธีอ่ืนจะต้องนํามาใช้เฉพาะสว่นของแผน่พืน้ท่ีเทไปแล้วและยงัเหลืออยู ่ ผิวคอนกรีตท่ีซึง่ฉีด
สารประกอบเย่ือบม่แล้วจะต้องได้รับการป้องกนัอยา่งเพียงพอ จากคนเดินเท้าและยวดยานจราจรตลอดช่วงระยะเวลาของ
การบม่ เว้นแตต้่องการให้เข้าไปเล่ือยตดัรอยตอ่และทดสอบความเรียบของผิว และจะต้องป้องกนัจากสาเหตอ่ืุน ๆ ซึง่จะ
รบกวนความตอ่เน่ืองของเย่ือบม่ 

            เย่ือบม่เม่ือก่อรูปเป็นเย่ือบางแล้วจะต้องรักษาไว้ไมใ่ห้ถกูกระทบกระเทือนเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 14 วนั ผิว
ทัง้หมดจะต้องป้องกนัจากอิทธิพลของการแผก่มัมนัตภาพรังสีจากดวงอาทิตย์ ด้วยการเพิ่มโครงสร้างท่ีมีวสัดคุลมุไว้ และ
มีคณุสมบติัตอ่การสะท้อนแสงและความร้อนได้ แตล่ะโครงสร้างจะต้องนําไปติดตัง้ทนัที หลงัจากการฉีดเย่ือบม่ในพืน้ท่ีท่ี
เสร็จสมบรูณ์แล้วและเพ่ือป้องกนัผิวคอนกรีตถกูรบกวนด้วย ผิวหน้าจะต้องตรวจสอบตามปกติ เพ่ือสร้างความมัน่ใจวา่
ในช่วงระยะเวลาแรก ผิวคอนกรีตจะสามารถทนตอ่การปฏิบติังานเกล่ียทรายได้ โดยปราศจากการเปล่ียนรูปและการถกู
รบกวนของเย่ือบม่ เม่ือโครงสร้างย้ายออกจะต้องนําทรายมาแผปิ่ดไว้แทนในทนัทีให้หนาอยา่งต่ําสดุ 3 เซนติเมตร และ
ราดนํา้ให้เปียกชุ่มทนัที วสัดท่ีุมีคณุสมบติัอุ้มนํา้ชนิดอ่ืนอาจจะนํามาใช้แทนทรายได้ แตต้่องได้รับความเหน็ชอบจาก
วิศวกรของผู้วา่จ้างเสียก่อน วสัดอ่ืุนใดก็ตามเม่ือนํามาใช้จะต้องรักษาให้เปียกชืน้อยูต่ลอดเวลาไมน้่อยกวา่ 7 วนั และถงึ
ระดบัท่ีจะมัน่ใจได้วา่มีความชืน้สมัพทัธ์ 100% ท่ีผิวหน้าแผน่คอนกรีต ถ้าเป็นทรายหรือเป็นวสัดอ่ืุนท่ีต้องย้ายออกภายใน
เวลา 14 วนันบัจากวนัเทคอนกรีตต้องเพิ่มการระมดัระวงัเป็นพิเศษ    คอนกรีตท่ีง่ายตอ่การรับผลจากนํา้ไหล จะต้องได้รับ
การป้องกนัอยา่งเพียงพอจากความเสียหายระหวา่งช่วงเวลาการก่อตวั 

               เม่ือถอดแบบข้างออกแล้ว ด้านข้างแผน่พืน้ทัง้ 2 ด้านท่ีไมมี่วสัดคุลมุจะต้องป้องกนัทนัที เพ่ือให้การบม่เป็นไป
เช่นเดียวกบัผิวบน 

          การบม่คอนกรีตเป็นสิง่จําเป็นอยา่งย่ิงตอ่การคงตวัและประสทิธิภาพของคอนกรีตผิวทาง ดงันัน้ผู้ รับจ้างจะต้อง
ปฏิบติัตามข้อกําหนดในบทนีอ้ยา่งละเอียดและรวดเร็ว 

  การถอดแบบหลอ่ 
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              แบบหลอ่จะต้องไมรื่อ้ออกจนกวา่คอนกรีตสดท่ีเทแล้วจะก่อตวัเป็นเวลาอยา่งต่ําท่ีสดุ 12 ชัว่โมง เว้นแตแ่บบ
หลอ่สํารองท่ีใช้ชัว่คราวสําหรับการขยายความกว้างของแผน่คอนกรีต แบบหลอ่จะต้องรือ้ออกด้วยความระมดัระวงั เพ่ือ
ป้องกนัความเสียหายตอ่แผงคอนกรีต 

                ทนัทีท่ีแบบหลอ่รือ้ออก ขอบทัง้สองข้างของรอยตอ่เผ่ือขยายจะต้องทําความสะอาดโดยนําเศษคอนกรีตและเศษ
วสัดอุดุรอยตอ่ทิง้ตลอดความกว้างของแผน่พืน้และความลกึของร่องรอยตอ่ พืน้ท่ีใดท่ีพบวา่มีโพรงรังผึง้เลก็น้อยจะต้อง
ซอ่มด้วยปนูสอประกอบด้วยปนูซีเมนต์ 1 สว่น และมวลรวมละเอียด 2 สว่นโดยนํา้หนกั พืน้ใดท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้าง
พิจารณาแล้วเหน็วา่เป็นโพรงรังผึง้ใหญ่ พืน้ท่ีนัน้จะถือวา่เป็นข้อบกพร่องต้องรือ้ออกทิง้และ  ก่อสร้างใหม ่โดยคา่ใช้จ่ายของผู้
รับจ้าง สว่นท่ีรือ้ออกทิง้จะต้องเตม็ความลกึและเตม็ความกว้างของแผน่พืน้ และยาวต่ําท่ีสดุ 3 เมตร 

             การป้องกนัแผน่คอนกรีต 

              ผู้ รับจ้างจะต้องจัดตัง้แผงกัน้ และบํารุงรักษาตามความเหมาะสม ตลอดจนจัดจ้างยามรักษาการณ์ เพ่ือแยก
การจราจรสาธารณะออกไปจากของลกูจ้างและตวัแทน และจากแผงคอนกรีตท่ีเพิ่งก่อสร้างเสร็จใหม่ ๆ จนกว่าจะเปิดใช้ แผง
กัน้ดงักล่าว จะต้องจดัให้ไม่ขดัแย้งกนักบัการจราจรสาธารณะในทกุช่องทางจราจรท่ีต้องการจะเปิดใช้ เคร่ืองหมายและ
สญัญาณไฟจราจรท่ีจําเป็น จะต้องบํารุงรักษาโดยผู้ รับจ้างเพ่ือระบอุย่างชดัเจนว่า ช่องจราจรใดเปิดเป็นสาธารณะ บริเวณ
ใดท่ีจําเป็นดงัท่ีแสดงไว้ในแบบแปลนท่ีต้องจดัไว้ให้จราจรผา่นข้ามแผน่คอนกรีต ผู้ รับจ้างจะต้องก่อสร้างทางข้ามให้เพียงพอ
ตามความเหมาะสม เพ่ือทอดข้ามแผน่คอนกรีต โดยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเอง 

                 ท่ีใดก็ตามกําหนดวา่เป็นผิวทางการจราจรสาธารณะอยูป่ระชิดกนักบัแผน่พืน้ หรือช่องทางท่ีกําลงัเทคอนกรีต ผู้ รับ
จ้างจะต้องจดัหา ติดตัง้รัว้ป้องกนัชัว่คราวให้เพียงพอตลอดแนวแบง่ช่องจราจร โดยสามารถย้ายออกในภายหลงัได้โดย
จะต้องบํารุงรักษาไว้ ณ ท่ีนัน้จนกวา่แผน่พืน้จะเปิดการจราจร แผนการปฏิบติังานของผู้ รับจ้างจะต้องจดัหลีกเป็นพิเศษ
สําหรับการลว่งลํา้เข้าไปในผิวทางการจราจรสาธารณะ 

               เม่ือระยะหา่งระหวา่งช่องจราจรสาธารณะและเคร่ืองจกัรท่ีกําลงัปฏิบติังานของผู้ รับจ้างคบัแคบ ควรใช้
เคร่ืองจกัรพิเศษท่ีออกแบบให้สามารถเข้า-ออกไปเทแผน่คอนกรีตได้โดยไมล่ว่งลํา้เข้าไปในผิวทางจราจร 

               แผน่คอนกรีตใดท่ีได้รับความเสียหายจากการจราจร หรือจากสาเหตอ่ืุนก่อนท่ีตรวจรับงานครัง้สดุท้าย จะต้อง
ซอ่มแซมหรือเทใหมจ่นเป็นท่ีพอใจของวิศวกรของผู้วา่จ้าง โดยผู้ รับจ้างเสียคา่ใช้จ่ายเอง 

  การยาแนวรอยตอ่ 

                ก่อนเปิดการจราจร และทนัทีหลงัจาการบม่คอนกรีตครบอาย ุ รอยตอ่ทัง้ตามแนวยาวและตามขวางจะต้อง
หยอดด้วยวสัดท่ีุเหน็ชอบสําหรับใช้ยาแนวรอยตอ่ 

             รอยตอ่ต้องทําความสะอาดให้ทัว่โดยแปรงหมนุชนิดหิว้ได้ และเคร่ืองอดัลม หรือเทียบเทา่ท่ีได้รับความ
เหน็ชอบแล้ว จนผิวหน้าแห้ง ปราศจากฝุ่ น กรวด ทราย และจะต้องขดัซีเมนต์สว่นเกินออกจากผนงัรอยตอ่ให้หมดและเป็น
ท่ีพอใจของวิศวกรของผู้วา่จ้าง ก่อนท่ีจะลงวสัดยุาแนวรอยตอ่จะต้องทาผนงัรอยตอ่ด้วยนํา้ยาประสาน และทิง้ไว้ให้แห้ง
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ก่อนหยอดด้วยวสัดยุาแนวรอยตอ่ท่ีทําให้ร้อนแล้ว ทัง้นํา้ยาประสานและวสัดยุาแนวจะต้องปฏิบติัและใช้ตามคําแนะนําของ
ผู้ผลติโดยเคร่งครัด และใช้กบัเคร่ืองมือท่ีเหน็ชอบแล้ว  

               วสัดยุาแนวจะต้องหยอดลงไปในร่องรอยตอ่ตามรายละเอียดท่ีแสดงไว้ในแบบแปลน หรือตามคําแนะนําของ
วิศวกรของผู้วา่จ้าง การหยอดจะต้องกระทําในลกัษณะท่ีวสัดตุ้องไมห่กล้นบนผิวคอนกรีตเปลือย วสัดท่ีุเกินออกมาบนผิว
พืน้คอนกรีต จะต้องเก็บออกในทนัที และทําความสะอาดผิวทาง 

             กรณีท่ีจําเป็นต้องป้องกนัวสัดยุาแนวเหนียวติดล้อยวดยาน ผิวบนวสัดยุาแนวรอยตอ่จะต้องโรยผงฝุ่ นซึง่เป็น
วสัดท่ีุได้รับความเหน็ชอบ วิธีอ่ืนอาจจะสามารถนํามาใช้ได้เม่ือได้รับความเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้าง 

             ควรเพิ่มความระมดัระวงัเป็นพิเศษป้องกนัการหยอดมากเกินไป วสัดยุาแนวจะต้องหยอดให้ถงึระดบัรัศมีโค้ง 
และต่ํากวา่ผิวบนเลก็น้อย วสัดยุาแนวรอยตอ่จะต้องไมห่ยอดขณะอณุหภมิูของอากาศในร่มต่ํากวา่ 50 องศาฟาเรนไฮต์ 
(10 องศาเซลเซียส) เว้นแตไ่ด้รับความเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้าง 

              การเปิดการจราจร 

               ผิวถนนใหมจ่ะต้องไมเ่ปิดการจราจรจนกวา่จะได้รับอนญุาตจากวิศวกรของผู้วา่จ้าง 

  การวัดปริมาณงาน 

  ความคลาดเคล่ือนท่ียอมได้สําหรับความหนาของแผน่คอนกรีต 

  ความหนาของแผน่คอนกรีตจะต้องเป็นไปตามแบบแปลน วิศวกรของผู้วา่จ้างจะกําหนดให้เจาะตวัอยา่งจาก
แผน่พืน้จํานวน 2 ตวัอยา่ง หา่งกนั 500 เมตร นํามาวดัตาม AASHTO Test Method T 148 เพ่ือหาความหนาเฉล่ียของ
แผน่คอนกรีต แตล่ะกิโลเมตรของแผน่พืน้หรือเศษของกิโลเมตร การวดัความหนาท่ีขอบของแผน่คอนกรีตอาจได้รับการ
พิจารณาให้กระทําได้ ถ้าวิศวกรของผู้วา่จ้างเหน็ชอบเม่ือวิศวกรของผู้วา่จ้างพิจารณาแล้วเหน็วา่ ตวัอยา่งท่ีเจาะไม่
สามารถแสดงถงึความหนาแท้จริงของแผน่คอนกรีตอยา่งยติุธรรมได้ วิศวกรของผู้วา่จ้างอาจขอให้เจาะตวัอยา่งเพิ่มเติม 
และวดัใหมไ่ด้ ตวัอยา่งใหมจ่ะต้องเจาะให้มีระยะหา่งกนัไมน้่อยกวา่ 100 เมตร ข้อมลูท่ีได้รับเพิ่มเติมจะต้องนํามาใช้
ประกอบการพิจารณาวา่จําเป็นต้องปรับราคาตอ่หน่วยตามสญัญาหรือไม ่

  ราคาตอ่หน่วยสําหรับแผน่คอนกรีตในบญัชีแสดงปริมาณวสัด ุ จะต้องรวมราคาทัง้หมดจากการเจาะ การวดั
ความหนา ตวัอยา่งและการอดุหลมุเจาะด้วยคอนกรีตท่ีมีคณุภาพตามกําหนด 

  หลมุท่ีเจาะในแผน่คอนกรีตทัง้หมด จะต้องอดุด้วยคอนกรีตใหมจ่นเป็นท่ีพอใจของวิศวกรของผู้วา่จ้างเร็วท่ีสดุ
เทา่ท่ีจะเร็วได้ หลงัจากเจาะเสร็จสมบรูณ์แล้ว 

  ผิวทางคอนกรีต 
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  ก) การจ่ายเงินผิวทางคอนกรีตเสริมเหลก็หนา 25 เซนติเมตร – ปริมาณท่ีวดัสําหรับการจ่ายเงินให้วดัเป็นตาราง
เมตรของผิวทางคอนกรีตท่ีเสร็จสมบรูณ์แล้ว และยอมรับได้ในท่ี 

  ข) การจ่ายเงินผิวทางคอนกรีตเสริมเหลก็ความหนาแปรผนั – ปริมาณท่ีวดัสําหรับการจ่ายเงินของผิวทาง
คอนกรีตความหนาอ่ืน ๆ ท่ีเช่ือมตอ่ถนนเดิม ซอย หรือทางเช่ือม ให้วดัเป็นลกูบาศก์เมตรของผิวทางคอนกรีตท่ีเสร็จ
สมบรูณ์แล้ว และยอมรับได้ในท่ี 

  ค) การคํานวณพืน้ท่ีและปริมาตรสําหรับการจ่ายเงิน – ความกว้างจะต้องเป็นความกว้างท่ีวดัจากด้านนอกถงึ
ด้านนอกของผิวทางท่ีเสร็จสมบรูณ์แล้ว โดยไมร่วมความกว้างของคนัหินและรางตืน้ ดงัแสดงไว้ในแบบแปลน ความยาว
จะต้องเป็นความยาวแท้จริงท่ีวดัตามแนวอ้างอิงทางราบ และในกรณีท่ีเป็นปริมาตร ความหนาจะต้องเป็นคา่เฉล่ียของ
ความหนากําหนด 

                 พืน้ท่ีใดท่ีก่อสร้างหนาน้อยกวา่ความหนากําหนด จะต้องปรับราคาตามวรรคตอนถดัจากนี ้ และพืน้ท่ีท่ี
ปรับแก้ให้จ่ายเงินตามราคาตอ่หน่วยในบญัชีแสดงปริมาณวสัด ุ แตสํ่าหรับผิวคอนกรีตท่ีก่อสร้างมีความหนาเกิน กําหนด
จะไมไ่ด้รับการปรับราคา พืน้ท่ีผิวทางท่ีมีความหนาขาดไป 3.5 มิลลเิมตร หรือต่ํากวา่ สามารถยอมรับได้และให้จ่ายเงิน
ตามราคาตอ่หน่วยตามบญัชีแสดงปริมาณวสัด ุ พืน้ท่ีผิวทางท่ีมีความหนาขาดไประหวา่ง 3.5 ถงึ 15.0 มิลลเิมตร ให้
จ่ายเงินลดลงเป็นสดัสว่นตามอตัราสว่นความหนาท่ีขาดตอ่ความหนากําหนด พืน้ท่ีผิวทางท่ีมีความหนาขาดไป 15 
มิลลเิมตร หรือมากกวา่จะไมว่ดัจ่ายเงินให้ เว้นแตพื่น้ท่ีดงักลา่วจะรือ้ออกทิง้และก่อสร้างใหมใ่ห้ได้ตามข้อกําหนด 

                 เม่ือความกว้างของแผน่คอนกรีตท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จมีคา่มากกวา่ความกว้างท่ีระบ ุ ให้ใช้ความกว้างท่ีแสดง
ไว้ในแบบแปลนหรือตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างกําหนด มาคํานวณหาพืน้ท่ีเพ่ือจ่ายเงินคา่จ้าง ในกรณีท่ีความกว้างของแผน่
คอนกรีตท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ มีคา่น้อยกวา่ความกว้างกําหนด พืน้ท่ีซึง่จะวดัจ่ายเงินคา่จ้างให้คํานวณจากความกว้างตามท่ี
ก่อสร้างจริงและเป็นท่ียอมรับจากวิศวกรของผู้วา่จ้างแล้ว 

              วสัดชุัน้รองพืน้ทาง 

  ปริมาตรของวสัดชุัน้รองพืน้ทางใต้แผน่คอนกรีต ให้วดัจ่ายเงินคา่จ้างเป็นลกูบาศก์เมตร ซึง่บดอดัแน่นในท่ีได้
ความหนาตามท่ีต้องการ และเป็นท่ียอมรับจากวิศวกรของผู้วา่จ้างแล้ว รายการจ่ายเงินคา่จ้างให้ดใูนบทท่ี 6 แล้วแตก่รณี 

  แผน่เย่ือกนันํา้ซมึ 

  พืน้ท่ีของแผน่เย่ือกนันํา้ซมึใต้แผน่คอนกรีต ให้วดัจ่ายเงินคา่จ้างเป็นตารางเมตรท่ีปตูามความกว้าง ดงัแสดงไว้
ในแบบแปลนและเป็นท่ียอมรับจากวิศวกรของผู้วา่จ้าง ระยะทาบตามยาวไมว่ดัจ่ายให้ 

              รอยตอ่ 

  รอยตอ่ตา่ง ๆ ดงัแสดงไว้ในแบบแปลน และในบญัชีแสดงปริมาณวสัด ุให้วดัจ่ายเงินคา่จ้างตามความยาวเป็น
เมตรของแตล่ะประเภทนัน้ เหลก็เดือย และเหลก็ยดึ รวมทัง้สว่นประกอบ ตวัชกันํารอยแตกและร่องบนผิวจะไมว่ดัจ่ายเงิน
คา่จ้างให้ แตใ่ห้ถือวา่เป็นสว่นเบด็เตลด็ของการก่อสร้างรอยตอ่ประเภทนัน้ ๆ 
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  การจ่ายเงนิค่าจ้าง 

  แผน่คอนกรีตปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ท่ีวดัตามข้างต้น ให้จ่ายเงินคา่จ้างตามอตัราราคาสญัญาตอ่ตารางเมตร
ตามความหนาท่ีกําหนด ดงัระบไุว้ในบญัชีแสดงปริมาณวสัด ุ

  ราคาตอ่หน่วยข้างต้นจะรวมถงึคา่ใช้จ่ายทัง้สิน้สําหรับจดัหาเหลก็เส้นเสริม มวลรวมและปนูซีเมนต์ทัง้หมด
สําหรับผสม เท ตดัแตง่ ตกแตง่ผิว บม่ และเคร่ืองป้องกนัแผงคอนกรีต สําหรับการจดัหา ติดตัง้ และถอดแบบหลอ่ รวมทัง้
คา่จ้างแรงงาน เคร่ืองจกัร  อปุกรณ์ เคร่ืองมือ และเบด็เตลด็ท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงานจนแล้วเสร็จสมบรูณ์ 

  แผน่เย่ือกนันํา้ซมึท่ีวดัจ่ายตามวิธีข้างต้น ให้จ่ายเงินคา่จ้างตามอตัราราคาสญัญา ดงัแสดงไว้ในบญัชีแสดง
ปริมาณวสัด ุอตัราราคาจะรวมถงึคา่ใช้จ่ายทัง้สิน้สําหรับจดัหา จดัวางแผน่เย่ือ ตลอดจนคา่จ้างแรงงาน เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ 
เคร่ืองมือ และเบด็เตลด็ท่ีจําเป็นตอ่การติดตัง้อยา่งถกูต้อง 

  รอยตอ่ท่ีวดัจ่ายตามวิธีข้างต้น ให้จ่ายเงินคา่จ้างตามอตัราราคาสญัญาสําหรับรอยตอ่แตล่ะประเภท สําหรับ
รอยตอ่ก่อสร้างตามขวาง ให้วดัและจ่ายเงินคา่จ้างเป็นรอยตอ่เผ่ือขยายหรือรอยตอ่เผ่ือหด ตามตําแหน่งหรือลกัษณะการ
ใช้งานท่ีคล้ายคลงึกนั ราคาและเงินคา่จ้างจะต้องเป็นคา่ใช้จ่ายทัง้สิน้สําหรับ จดัหา จดัวางวสัดทุัง้หลาย รวมทัง้เหลก็เดือย 
เหลก็ยดึ องค์ประกอบรอยตอ่ ฯลฯ และสําหรับการเล่ือยตดั การหยอดรอยตอ่ด้วยวสัดยุาแนวรอยตอ่ หรือวสัดอุดุรอยตอ่ 
ตลอดจนคา่จ้างแรงงาน เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ เคร่ืองมือ และเบด็เตลด็ท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงานจนแล้วเสร็จสมบรูณ์ 

  อตัราราคาท่ีผู้ รับจ้างจะต้องกรอกในบญัชีแสดงปริมาณวสัด ุ จะต้องรวมถงึคา่เตรียมงาน ตดัแตง่ การบรรจ ุ
และขนสง่ของตวัอยา่งคอนกรีต และตวัอยา่งท่ีเจาะตามความต้องการของวิศวกรของผู้วา่จ้างด้วย นอกจากนัน้จะต้อง
รวมถงึคา่ใช้จ่ายทัง้สิน้ท่ีเกิดขึน้ เน่ืองจากการเจาะ และการตกแตง่จนเป็นท่ีพอใจของวิศวกรของผู้วา่จ้างด้วย 

  รายการจ่ายเงินคา่จ้างให้เป็นไปดงันี ้

    หน่วย 

6 งานทาง 

 6.2.6 งานผิวทางคอนกรีต (ช่วง Transition) 

 6.2.6.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหลก็หนา  25  ซม. ตารางเมตร 

 6.2.6.2 งานรอยตอ่เผ่ือขยาย Expansion Joint เมตร 

 6.2.6.3 งานรอยตอ่เผ่ือหด Contraction Joint เมตร 

                6.2.6.4 งานรอยตอ่ตามยาว Longitudinal Joint เมตร 
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 3.7 งานเคลือบผิวทางเพ่ือความปลอดภัย 

  คาํอธิบาย 

  งานนีป้ระกอบด้วยการก่อสร้างชัน้เคลือบพืน้ผิวทาง โดยการทาวสัดปุระสาน โรยวสัดหุยาบ(ceramic) และ
เคลือบผิววสัดหุยาบ บนผิวทางคอนกรีต หรือบนชัน้พืน้ทางอ่ืน ๆ ซึง่การก่อสร้างชัน้พืน้ทางต้องเป็นไปตามข้อกําหนดทาง
เทคนิค และตามแนวระดบั ความลาดชนั มิติ และรูปตดัท่ีแสดงไว้ในแบบแปลน หรือตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างกําหนด 

  วัสดุ 

  Primer เช่ือมประสานมี  specific gravity  0.99  0.02 

  Viscosity  100 – 200 mPa*s 

  Curing time  15 – 30 min 

  Binder รองพืน้มี  specific gravity  1.00  0.02 

  Viscosity  3200 – 3900 mPa*s 

  Curing time  15 – 25 min 

  Aggregate จะต้องประกอบด้วยเมด็ color ceramic A1 HR ขนาดประมาณ 2.0 – 3.0 มม 

  Top coat เคลือบผิว specific gravity  1.00  0.02 

  Viscosity  400 – 600 mPa*s 

  Curing time  25 – 34 min 

  วธีิการก่อสร้าง 

  ก่อนท่ีจะทาprimer ผู้ รับจ้างต้องทําความสะอาดพืน้ผิวให้ปราศจากคราบมนัและสิ่งสกปรกต่างๆ อณุหภมิูท่ี
เหมาะสมสําหรับของผิวทางต้องน้อยกวา่ 35 องศาเซลเซียส ก่อนการลงprimer ให้ทําการติดเทปกัน้ขอบพืน้ท่ีท่ีดําเนินการ 
หลงัจาก primer แห้งแล้วให้ลง binder แล้วโรย color ceramic ทบั ความหนาของผิวโดยรวมประมาณ 4.0 มม หลงัจาก
binder และ ceramic แห้งให้ทบัหน้าด้วย top coat  

  การเปิดใช้ผิวทางทําได้หลงัจาก top coatแห้งสนิทแล้ว ประมาณ 2 ชัว่โมง 
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  ก่อนท่ีจะทําการรองพืน้ primer จะต้องทําการติดเทปเตรียมพืน้ท่ีและผ่านการตรวจสอบเห็นชอบจากวิศวกร
ของผู้วา่จ้างก่อนแล้ว แตห่ากเกิดความเสียหายหรือชํารุด ผู้ รับจ้างจะต้องทําให้สมบรูณ์ก่อนท่ีจะลงวสัดชุัน้ binder 

  การวัดปริมาณงาน 

  งานชัน้พืน้ทางจะต้องวดัจ่ายเป็นตารางเมตร  การวดัปริมาณงานจะยดึถือตามความกว้างและความยาวตามท่ี
กําหนดในแบบแปลน และวดัความยาวจริงตามแนวราบในแนวศนูย์กลางของถนน 

  การจ่ายเงนิค่าจ้าง 

  ปริมาณงานท่ีวดัได้ดงักลา่วข้างบน จะจ่ายตามอตัราราคาสญัญาตอ่ตารางเมตรของงานเคลือบผิวทาง เพ่ือ
ความปลอดภยัดงัรายการข้างลา่ง เงินคา่จ้างนีจ้ะทดแทนการจดัหาวสัด ุการขนสง่ การเกล่ีย การตกแตง่และปรับผิวหน้า
ให้เรียบ และรวมถงึคา่จ้างแรงงาน เคร่ืองมือ อปุกรณ์ และคา่ใช้จ่ายเบด็เตลด็อ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้งานแล้วเสร็จตาม
ข้อกําหนดทางเทคนิค 
  สําหรับการจ่ายเงินงานเคลือบผิวทาง เพ่ือความปลอดภัยอาจเบิกจ่ายจากงวดงานเป็นบางส่วน (Partial 
Payment) ได้ โดยคิดเป็นร้อยละของราคางานเคลือบผิวทาง เพ่ือความปลอดภยัดงันี ้

1. ทําการกองเก็บวสัดงุานเคลือบผิวทาง เพ่ือความปลอดภยั (Stock pile) จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคางาน
เคลือบผิวทาง เพ่ือความปลอดภยั 

2. ทําการก่อสร้างให้ได้ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ จ่าย 20 เปอร์เซ็นต์ ของราคางานเคลือบผิวทาง เพ่ือ
ความปลอดภยั 
  หมายเหตุ 
  ผู้ รับจ้างสามารถส่งวสัดงุานเคลือบผิวทาง เพ่ือความปลอดภยัตามมาตรฐานท่ีจะใช้ก่อสร้าง และเบิกจ่ายเงิน
ได้ โดยมีเง่ือนไข ดงันี ้

1.1 กําหนดสถานท่ีกองวสัดงุานเคลือบผิวทาง เพ่ือความปลอดภยัและวิธีการกองวสัดงุานเคลือบผิวทาง เพ่ือ
ความปลอดภยัจะต้องได้รับความเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้างและคณะกรรมการการตรวจการจ้าง 

1.2 วสัดงุานเคลือบผิวทาง เพ่ือความปลอดภยัซึ่งตรวจรับแล้วถือว่าเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งผู้ รับจ้างมี
หน้าท่ีดแูลรักษา  หากสญูหายผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบ ชดใช้  และหรือจดัหาคืนมาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้สิน้  และทาง
ราชการ สงวนไว้ซึง่สทิธิตา่ง ๆ ตามกฎหมาย เช่น การดําเนินคดีตอ่ผู้ลกัทรัพย์ ยกัยอกทรัพย์สนิดงักลา่วด้วย 

 รายการจ่ายเงินคา่จ้างให้เป็นไปดงันี:้ 
    หน่วย 

6 งานทาง  

 6.2 งานโครงสร้างทาง 

 6.2.7 งานเคลือบผิวทาง เพ่ือความปลอดภยั 

           6.2.7 งานเคลือบผิวทาง เพ่ือความปลอดภยั ตารางเมตร 
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4.  งานโครงสร้าง 

 4.1 งานคอนกรีตสาํหรับโครงสร้าง 

  คาํอธิบาย 

  งานนีป้ระกอบด้วยการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีต ชนิดใช้ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตามชัน้และประเภทท่ี
ระบุ จะเสริมเหล็กชนิดธรรมดาหรือชนิดอัดแรงหรือไม่เสริมเหล็กก็ได้ การก่อสร้างให้กระทําตามท่ีกําหนดไว้ใน
ข้อกําหนดทางเทคนิคนี ้และตามแนวระดบั ความลาดชนั และมิติ ดงัแสดงไว้ในแบบแปลน และตามท่ีวิศวกรของผู้
วา่จ้างกําหนดให้ 

  คอนกรีตชนิดใช้ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จะต้องประกอบด้วยส่วนผสมของปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ นํา้ มวล
รวมหยาบและมวลรวมละเอียด ทัง้นีจ้ะเติมสารผสมเพิ่มหรือไมเ่ติมก็ได้ 

  วัสดุ 

  ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท 

  ข้อกําหนดสําหรับวสัด ุ

  ก) ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 

   ปนูซีเมนต์จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในมอก. 15 หรือตามข้อกําหนดมาตรฐาน AASHTO M85 
ได้แก่ ประเภทท่ี 1 ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดธรรมดา ประเภทท่ี 2 ปนูซีเมนต์ชนิดความร้อนต่ําปานกลาง และทน
ซลัเฟตได้ปานกลาง ประเภทท่ี 3 ปนูซีเมนต์ชนิดแข็งตวัได้เร็ว ประเภทท่ี 4 ปนูซีเมนต์ชนิดความร้อนต่ํา ประเภทท่ี 5 
ปนูซีเมนต์ชนิดทนซลัเฟตได้สงู 

   ประเภทท่ี 2 และประเภทท่ี 5 จะใช้เม่ือวิศวกรของผู้ว่าจ้างเห็นว่าจําเป็น และวิศวกรของผู้ว่าจ้างจะ
เป็นผู้ กําหนดให้ใช้เอง ประเภทท่ี 3 ซึ่งเป็นปนูซีเมนต์ท่ีแข็งตวัได้เร็ว อาจได้รับข้อยกเว้นให้ใช้ได้ แต่ต้องได้รับการ
เหน็ชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากวิศวกรของผู้วา่จ้างเทา่นัน้ 

   ปูนซีเมนต์ถุง หรือปูนซีเมนต์ถังซึ่งแข็งตัวเป็นบางส่วน หรือจับตัวเป็นก้อน ๆ ห้ามนํามาใช้ จะไม่
อนญุาตให้ใช้ปนูซีเมนต์ท่ีนํามาจากถงุท่ีห้ามใช้ หรือจากสว่นท่ีเหลือของถงุท่ีใช้แล้ว 

  ข) นํา้ 

    นํา้ท่ีใช้จะต้องสะอาด ปราศจากเกลือ นํา้มนั กรด พืช ตะกอน หรือสารอย่างอ่ืนอนัจะทําอนัตรต่อ
คอนกรีต ไมอ่นญุาตให้ใช้นํา้จากแมนํ่า้ ลําคลอง 

  ค) สารผสมเพ่ิม 

   จะต้องไม่ใช้สารผสมเพ่ิมอ่ืนใด เว้นแต่ว่าได้รับการเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากวิศวกรของ
ผู้วา่จ้างสารผสมเพิ่มถ้ากําหนดให้หรืออนญุาตให้ใช้ได้ จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐาน AASHTO M194 

  ง) มวลรวมหยาบ 
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   มวลรวมหยาบสําหรับคอนกรีตทุกประเภท จะต้องประกอบด้วยหินโม่จากโรงงานท่ีแข็งและ
ทนทาน ปราศจากฝุ่ นและวสัดท่ีุไมพ่งึประสงค์ และจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐาน AASHTO M80 

จํานวนของวสัดท่ีุไมพ่งึประสงค์ จะต้องไมเ่กินขอบเขตดงัตอ่ไปนี ้

 ลํ า ดั บ
ท่ี 

                วสัดท่ีุไมพ่งึประสงค์ 
จํานวนร้อยละของมวล 

             หมายเหต ุ

1 เศษชิน้ท่ีออ่น  2.00  
2 ก้อนดินเหนียว  0.25  
3 วสัดท่ีุผา่นตะแกรงขนาด 0.075 มิลลเิมตร 0.50 กรณีท่ีเป็นดินเหนียว 

  1.50 กรณีท่ีเป็นเศษฝุ่ นผง 
 
         ชิน้สว่นท่ีบางหรือยาว จะต้องมีค่า Flakiness Index (ทดสอบตาม BS 812 แล้ว) น้อยกว่าร้อยละ 
30.00 คา่ร้อยละของความสกึหรอ จะต้องน้อยกวา่ 40.00 

   การจดัขนาดคละของมวลรวมหยาบ จะต้องเป็นไปตามตารางท่ี 1 ของ AASHTO M43 

   ในโครงสร้างท่ีเสริมเหล็กอย่างหนาแน่นจนทําให้สภาพการหล่อคอนกรีตเป็นไปอย่างลําบาก อาจใช้
มวลรวมหยาบขนาดเลก็ลงได้ เม่ือได้รับการเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้าง 

  จ) มวลรวมละเอียด 

   มวลรวมละเอียดจะต้องประกอบด้วยทรายธรรมชาติ และจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐาน 
AASHTO M6  

จํานวนของวสัดท่ีุไมพ่งึประสงค์ จะต้องไมเ่กินขอบเขตดงัตอ่ไปนี ้

 ลํ า ดั บ
ท่ี 

                        วสัดท่ีุไมพ่งึประสงค์ จํานวนร้อยละของมวล หมายเหต ุ

1 อนภุาคท่ีแตกได้ง่าย  0.5  
2 ถ่านหินและถ่านลกิไนต์  0.25  
3 วสัดท่ีุผา่นตะแกรงขนาด 0.075 มิลลเิมตร รวมถงึ 3.0  

   รวมถงึปราศจากสิง่ปลอมปนอ่ืน ๆ เช่น Shale, Alkali, Mica, Coat Grains, Soft and Flaky Particles 
ท่ีทําให้กําลงัอดัของคอนกรีตลดลงมากกว่าร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัค่ากําลงัอดัของคอนกรีตซึ่งปราศจากวสัดท่ีุเป็น
อนัตรายดงักลา่ว 

   เม่ือทําการทดสอบโดยการแช่ในสารละลายโซเดียมซลัเฟต (Sodium Sulphate Soundness Test) 
เป็นจํานวน 5 ครัง้ติดตอ่กนั นํา้หนกัของมวลรวมละเอียดท่ีหายไปจะต้องไมม่ากกวา่ร้อยละ 10 ของนํา้หนกัเดิม 
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   การจดัขนาดคละของมวลรวมละเอียดโดยปกติ จะต้องเป็นไปตามข้อ 6.1 ใน AASHTO M6 ในเม่ือ
ไม่สามารถหาทรายท่ีมีการจดัขนาดคละตามท่ีกําหนดใน AASHTO M6 ได้อย่างสม่ําเสมอตลอดเวลา วิศวกรของผู้
วา่จ้างอาจอนญุาตให้ใช้การจดัขนาดคละซึง่เป็นไปตามข้อกําหนดใน Zone 2 หรือ Zone 3 ของ BS 882 ค่าใช้จ่ายท่ี
เพิ่มขึน้จากการเปลี่ยนปฏิภาคของมวลรวมคละหรือจากปริมาณปูนซีเมนต์ท่ีเพิ่มขึน้เพ่ือให้ได้ค่ากําลงัอัดตามท่ี
กําหนด เม่ือใช้ปริมาณคละท่ีแตกตา่งไปนี ้จะต้องออกโดยผู้ รับจ้างและจะขอเบิกคืนไมไ่ด้ 

   การทดสอบวัสดุ 

  ในการทดสอบวสัดตุ่าง ๆ ต้องทําการเก็บตวัอย่างให้ได้ตามมาตรฐาน และสอดคล้องกบัวิธีการทดสอบ
วัสดุในแต่ละวิธีการนัน้ ๆ และทดสอบโดยสถาบัน หรือหน่วยงาน หรือวิศวกรควบคุมท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
วิศวกรของผู้วา่จ้าง โดยผู้ รับจ้างเป็นผู้ รับผิดชอบในคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ทัง้หมดท่ีเก่ียวข้อง 

  ก) การทดสอบสารผสมเพิ่ม 

   ผู้ รับจ้างจะต้องส่งข้อกําหนดเกณฑ์คุณภาพ และตัวอย่างของสารผสมเพ่ิมท่ีเสนอใช้ต่อวิศวกรผู้
ว่าจ้างภายในเวลาไม่น้อยกว่า 28 วนัก่อนเร่ิมการก่อสร้าง หรือการผลิตองค์อาคารของโครงสร้างซึง่ต้องใช้สารผสม
เพิ่มนัน้ 

   วิศวกรของผู้วา่จ้างอาจกําหนดให้มีการทดสอบคอนกรีตซึง่ผู้ รับจ้างเสนอใสส่ารผสมเพิ่ม โดยผู้ รับจ้าง
ต้องออกคา่ใช้จ่ายในการนีเ้อง 

  ข) การทดสอบมวลรวมหยาบ 

   การคดัเลือกและการให้ความเหน็ชอบ 

   การคดัเลือกตวัอย่างทดสอบจากวสัดท่ีุจะใช้เป็นมวลรวมหยาบให้ดําเนินการตามวิธี AASHTO Test 
Method T2 ตอ่หน้าวิศวกรของผู้วา่จ้าง จากนัน้ให้นําตวัอย่างไปท่ีห้องทดลองสนามแล้วทําการทดสอบเพ่ือพิสจูน์ว่า
ตวัอยา่งนัน้มีคณุสมบติัตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ (ง) หรือไม่ ผลการทดสอบจะต้องเสนอแก่วิศวกรของผู้ว่าจ้างเป็นเวลา
ไมน้่อยกวา่ 15 วนั ก่อนเร่ิมงานคอนกรีต 

   การควบคมุคณุภาพ 

    การควบคุมคุณภาพของมวลรวมหยาบจะต้องกระทําตามท่ีวิศวกรของผู้ ว่าจ้างแนะนํา โดยปกติ
จะต้องตรวจสอบการจดัขนาดคละของมวลรวมหยาบเป็นประจําทกุวนั 

  ค) การทดสอบมวลรวมละเอียด 

    การคดัเลือกและการให้ความเหน็ชอบ 

    วิธีการทดสอบสําหรับมวลรวมละเอียดเหมือนกบัวิธีการทดสอบมวลรวมหยาบท่ีกําหนดไว้ในข้อ (ข)   
มวลรวมละเอียดต้องมีคณุสมบติัตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ (จ)   

    การควบคมุคณุภาพ 
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    การควบคมุคณุภาพของมวลรวมละเอียดจะต้องกระทําตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างแนะนํา  

   ผู้ รับจ้างจะต้องหาปริมาณความชืน้ของมวลรวมละเอียดทุกวันและทุกครัง้ เม่ือคาดว่ามีการ
เปล่ียนแปลงปริมาณความชืน้ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงแหล่งของมวลรวม ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งให้วิศวกรของผู้ว่าจ้าง
ทราบลว่งหน้าเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 3 สปัดาห์ ก่อนท่ีจะใช้มวลรวมจากแหลง่นัน้ 

  สว่นประกอบของคอนกรีต 

  ก) ชนิดของคอนกรีต 

   คอนกรีตสําหรับใช้ในองค์อาคารตา่ง ๆ ของโครงสร้างได้กําหนดไว้ในตาราง 

  ข) การกําหนดสดัสว่น 

   ในการออกแบบสว่นผสมคอนกรีต จะต้องพิจารณาเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

   - กําลงัอดัสงูสดุ 

    เป็นไปตามชนิดของคอนกรีตสําหรับองค์อาคารต่าง ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในแบบแปลน และจะต้อง
หากําลงัอดัด้วย 

   - อตัราสว่นนํา้ตอ่ซีเมนต์ 

     อตัราสว่นระหว่างปริมาณนํา้อิสระต่อปนูซีเมนต์ เม่ือใช้มวลรวมอิ่มนํา้ผิวแห้งสําหรับแต่ละชนิด
ของคอนกรีต ให้ใช้ค่าต่ําสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้ และต้องไม่เกิน 0.48 โดยนํา้หนักของคอนกรีตทัง้หมด สําหรับ
คอนกรีตท่ีใช้สําหรับราวสะพาน ราวกนัรถระดบัพืน้ คานขอบ (edge beams) และพืน้สะพานท่ีสมัผสัโดยตรงกบั
การจราจร อตัราสว่นนํา้ตอ่ซีเมนต์ต้องไมเ่กิน 0.43 

   - ประเภทของปนูซีเมนต์ 

    ถ้าแบบ หรือรายการประกอบแบบเฉพาะงานไม่ได้กําหนดไว้ว่าเป็นปนูซีเมนต์ประเภทใด ให้ถือ
วา่ปนูซีเมนต์ท่ีใช้ในการก่อสร้างทัง้หมดเป็นปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตามมอก.15  

   - ปริมาณปนูซีเมนต์ต่ําสดุ/สงูสดุ 

    ตามท่ีแสดงไว้ในแตล่ะชนิดของคอนกรีต ดงัในตาราง 

   - ปริมาณวสัดเุติมแทรก (Filler) ต่ําสดุ 

    ปริมาณวสัดเุติมแทรก ( 0.25 มม.) รวมทัง้ซีเมนต์ต้องไม่ต่ํากว่าท่ีแสดงข้างล่างนี ้(ยกเว้น
คอนกรีตหลา) 

    ขนาดมวลรวมหยาบใหญ่สดุ, มม.   20 32 50 

    ปริมาณวสัดเุติมแทรกต่ําสดุ, กก./ม.3 คอนกรีต  435 375 325 

     วัสดุเติมแทรกหมายถึง  มวลรวมคอนกรีตท่ีละเอียดมากรวมทัง้ ซีเมนต์  ซึ่งมีขนาดเส้น 
ผา่ศนูย์กลางของเมด็วสัดต่ํุากวา่ 0.25 มม. 
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   - มวลรวมหยาบ 

    ขนาดคละของมวลรวมหยาบสําหรับแตล่ะชนิดของคอนกรีต   ให้เป็นไปตามตารางชนิดและกําลงั
ของคอนกรีต การจดัขนาดคละและคณุภาพของมวลรวมหยาบให้เป็นไปตามข้อ (ง) 

   - มวลรวมละเอียด 

    การจดัขนาดคละและคณุภาพของมวลรวมละเอียดให้เป็นไปตามข้อ (จ) 

   - ความสามารถเทได้ 

    คอนกรีตจะต้องมีความสามารถเทได้ท่ีดีพอ เพ่ือให้ได้การอดัแน่นอย่างเต็มท่ี การยบุเม่ือวดัด้วย
วิธีใน AASHTO Test Method T119 จะต้องเป็นไปตามคา่ท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างกําหนดให้ 

    การออกแบบปฏิภาคของสว่นผสมของคอนกรีต ต้องได้รับการเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้าง 

  ค) สว่นผสมทดลอง 

   หลงัจากท่ีวิศวกรของผู้ว่าจ้างเห็นชอบให้ใช้มวลรวมนัน้แล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําส่วนผสมทดลอง
ของคอนกรีตเพ่ือเป็นการพิสจูน์คณุภาพและหาค่าต่าง ๆ อาทิความสามารถเทได้ อตัราส่วนนํา้ต่อซีเมนต์ เกณฑ์
เก่ียวกบัผิว กําลงัอดั เป็นต้น วิศวกรของผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้พิจารณาวิธีขนส่งคอนกรีตสด และการใช้อปุกรณ์เพ่ือการ
อดัแน่น ผู้ รับจ้างจะต้องทําส่วนผสมทดลองและอดัแน่นต่อหน้าวิศวกรของผู้ว่าจ้างโดยใช้โรงงานและอปุกรณ์ชนิด
เดียวกบัท่ีจะใช้ในงานก่อสร้าง 

   คอนกรีตจากส่วนผสมทดลองในแต่ละครัง้จะต้องนํามาหล่อก้อนทรงลกูบาศก์ และทําการทดสอบ
ตามวิธีการควบคมุคณุภาพของคอนกรีต  

   ให้ทําการหาความสามารถเทได้ของคอนกรีตโดยการทดสอบการยุบตามวิธีใน AASHTO Test 
Method T119 หรือวิธีอ่ืนท่ีวิศวกรของผู้ว่าจ้างเห็นชอบ ส่วนท่ีเหลือของคอนกรีตให้หลอ่ในแบบหลอ่และทําการอดั
แน่น จากนัน้อีก 24 ชัว่โมง ให้ถอดแบบหล่อด้านข้างออกแล้ววิศวกรของผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ตรวจพินิจดวู่าผิวจาก
สว่นผสมนัน้เป็นท่ียอมรับได้หรือไม ่

   ส่วนผสมทดลองจะได้รับความเห็นชอบก็ต่อเม่ือกําลงัเฉล่ียของก้อนตวัอย่างทัง้ 9 ก้อน ซึ่งทดสอบ
เม่ืออาย ุ28 วนั เกินกําลงัท่ีระบไุว้ ตามท่ีกําหนดไว้ใน Section 3.6.1 ของมาตรฐาน BS 5400 :  Part 7 ลบด้วย 3.5 
N/mm2  

   ถ้าต้องการข้อมลูเก่ียวกบักําลงัของคอนกรีตเม่ืออายนุ้อยกว่า 28 วนั ก้อนทรงลกูบาศก์จะต้องหล่อ
เพิ่มเติมและนําไปทดสอบเม่ืออายคุรบ 7 วนั และ 3 วนั กําลงัเฉล่ียท่ีได้จากการทดสอบก้อนตวัอย่างดงักลา่วต้องไม่
ต่ํากวา่ร้อยละ 75 ของกําลงัเฉล่ียท่ีต้องการนําไปใช้ในการออกแบบ 

   เม่ือวิศวกรของผู้ ว่าจ้างให้ความเห็นชอบในส่วนผสมนัน้แล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องไม่เปล่ียนปฏิภาคของ
ส่วนผสม  หรือประเภท  ขนาด  การจัดขนาดคละ  หรือแหล่งของส่วนประกอบต่างๆ  โดยปราศจากการ 
เหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้าง และวิศวกรของผู้ว่าจ้างอาจกําหนดให้ทําสว่นผสมทดลองอีก ก่อนท่ีจะอนญุาตให้มี
การเปล่ียนแปลงสว่นผสมและแหลง่วสัด ุ
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   ผู้ รับจ้างจะต้องไม่ทําการเทคอนกรีตประเภทหนึ่งประเภทใดในงาน จนกว่าวิศวกรของผู้ว่าจ้างจะได้
ให้ความเหน็ชอบผลการทดสอบของสว่นผสมทดลองสําหรับคอนกรีตประเภทนัน้ ๆ เป็นท่ีเรียบร้อยเสียก่อน 

   วิศวกรของผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ ให้ความเห็นชอบปฏิภาคของสว่นผสมทดลองนัน้ เม่ือก้อนตวัอย่างได้กําลงั
อดัตามท่ีกําหนด (หาจากวิธีทดสอบ) ความข้นเหลวของคอนกรีตสดและผิวคอนกรีต เม่ือถอดแบบจะต้องเป็นท่ี
ยอมรับของวิศวกรของผู้วา่จ้าง 

   เม่ือผู้ รับจ้างต้องการสัง่ซือ้ชิน้สว่นคอนกรีตหลอ่สําเร็จ   การทดลองสว่นผสมอาจได้รับการยกเว้น แต่
ผู้ รับจ้างต้องแสดงหลกัฐาน   เพ่ือยืนยนัว่าโรงงานท่ีผลิตชิน้สว่นหลอ่สําเร็จนัน้ได้ผลิตตามข้อกําหนดมาตรฐานและ
ได้รับความเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้าง 

   เอกสารท่ีนํามาเป็นหลกัฐานต้องประกอบด้วยอตัราสว่นผสม อตัราสว่นนํา้ต่อซีเมนต์ การยบุตวั และ
กําลงัอดัเม่ือคอนกรีตอายไุด้ 28 วนั 

   การคํานวณสว่นผสมคอนกรีตจะได้รับความเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้างให้เป็นไปตามข้อกําหนด
สําหรับแตล่ะโครงสร้าง ดงัแสดงในตารางด้านลา่ง 

ตารางชนิดและกาํลังของคอนกรีต 

ชนิดของ
คอนกรีต 

กาํลังตํ่าสุดของแท่ง
คอนกรีตรูปลูกบาศก์ขนาด 
15x15x15 ซม.ที่อายุ 28 วัน 

(กก./ซม2) 

ปริมาณ
ปูนซีเมนต์ 

(กก./ม3) 

ขนาดคละ
ของมวล
รวมหยาบ 

ตาํแหน่งของโครงสร้าง 

  ตํ่าสุด สูงสุด (มม.)  

ค 1(Lean) 150 250  4-20 คอนกรีตหยาบ 

ค 1 180 290   ใช้ตามท่ีระบุไว้ในแบบก่อสร้าง หากเกิด
ความขัดแย้งกันในรายละเอียดของแบบ
ก่อสร้าง ให้วิศวกรผู้ออกแบบของผู้ว่าจ้าง
เป็นผู้ ชีข้าด 

ค 2 240 320   

ค 3 300 350  4-32 

ค 4 420 400 450 4-32 

     งานโครงส ร้าง พื น้สะพานหลักใ ห้ ใ ช้
คอนกรีตท่ีมีกําลงัต่ําสดุของแท่งคอนกรีต
รูปลกูบาศก์ขนาด 15x15x15 ซม.ท่ีอาย ุ
28 วนั  500 กก./ซม2          
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  การควบคมุคณุภาพของคอนกรีต 

  ผู้ รับจ้างจะต้องทําการควบคมุคณุภาพของคอนกรีตตามข้อกําหนดข้างลา่ง เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยโดยผู้ รับจ้างเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายเองทัง้สิน้ 

  ก) ทัว่ ๆ ไป 

   ผู้ รับจ้างจะต้องมีอปุกรณ์และเคร่ืองมือท่ีจําเป็นสําหรับการทดสอบการยบุตวัและแบบหลอ่ก้อนตวัอย่าง   
(ทําด้วยเหลก็) ในจํานวนท่ีเพียงพอสําหรับการทดสอบท่ีจะกลา่วต่อไป นอกเหนือจากนีผู้้ รับจ้างต้องมีแบบหลอ่ก้อน
ตวัอยา่งเพิ่มอีก 10 แบบไว้ใช้ในกรณีท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างต้องการทดสอบเป็นกรณีพิเศษ 

   ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอยา่งเตม็ท่ีตอ่คณุภาพของคอนกรีตตามท่ีได้ระบไุว้ในข้อกําหนดนี ้แม้วิศวกร
ของผู้ ว่าจ้างจะได้ทําการทดสอบ และยอมรับคอนกรีตนัน้แล้ว ก็จะไม่เป็นสาเหตุท่ีจะให้ผู้ รับจ้างพ้นจากความ
รับผิดชอบนัน้ได้ 

   ฉะนัน้  ผู้ รับจ้างจะต้องหาวิธีทดสอบท่ีจําเป็นเพิ่มเติม   เพ่ือควบคมุคณุภาพของคอนกรีตให้มีความ
สม่ําเสมอด้วยดลุยพินิจของผู้ รับจ้างเอง 

  ข) การควบคมุการผลติคอนกรีต  

   - วสัด ุ

    การทดสอบวสัดท่ีุใช้จะต้องทําตามวิธีในหวัข้อ การทดสอบวสัด ุ

   - โรงงานและอปุกรณ์ 

    โรงงานผสมคอนกรีตจะต้องทําการทดสอบต่อหน้าวิศวกรของผู้ว่าจ้างทกุครัง้ เม่ือผลิตคอนกรีตได้
ประมาณ 1,000 ลกูบาศก์เมตร หรือก่อนท่ีจะทําการเทคอนกรีตครัง้สําคญัหรือ ณ เวลาใด ๆ เม่ือวิศวกรของผู้ว่าจ้าง
เหน็สมควร 

    เคร่ืองชัง่มวลรวมและปนูซีเมนต์ อปุกรณ์สําหรับเติมนํา้และสารผสมเพิ่มจะต้องทําการตรวจสอบ
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดซึง่อธิบายไว้ 

   - คอนกรีตสด 

    การทดสอบการยบุจะต้องทําทกุครัง้ท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างสัง่ และอยา่งน้อย 1 ครัง้ต่อคอนกรีต 25 
ลกูบาศก์เมตร หรือทกุครัง้ท่ีทําการหลอ่ก้อนตวัอย่าง ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาอปุกรณ์และแรงงานสําหรับการทดสอบนี ้
และให้ทําการทดสอบตอ่หน้าวิศวกรของผู้วา่จ้าง 

  ค) การควบคมุกําลงัอดั 

   - การเก็บตวัอยา่ง และการทดสอบ 
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    ผู้ รับจ้างจะต้องทําการเก็บตัวอย่างเพ่ือทดสอบ วิศวกรของผู้ ว่าจ้างจะเป็นผู้ กําหนดจํานวน
ตวัอยา่ง จํานวนครัง้ในการเก็บตวัอยา่งและสถานท่ีให้ ผู้ รับจ้างต้องจดัหาอปุกรณ์ (เช่น แบบหลอ่ทรงลกูบาศก์) และ
แรงงานในการเก็บตวัอยา่งให้เพียงพอกบัการดําเนินงาน การเก็บตวัอยา่งให้กระทําตอ่หน้าวิศวกรของผู้วา่จ้าง 

    ขัน้ตอนในการเก็บตวัอย่าง การหล่อและการทดสอบก้อนตวัอย่างต้องเป็นไปตามข้อกําหนดท่ี
ระบไุว้ในมาตรฐาน British Standard 1881 Methods of Testing Concrete 1970, parts,1, 3 and 4 ด้วย
ข้อกําหนดเพิ่มเติมให้ใช้ก้อนตวัอยา่งทรงลกูบาศก์ 15 เซนติเมตร ห้ามใช้ก้อนตวัอยา่งทรงลกูบาศก์ 10 เซนติเมตร 

   - กําลงัอดัท่ีต้องการ 

    ผลของการทดสอบจะต้องได้กําลงัอดัท่ีต้องการตามมาตรฐาน British Standard BS 5400 : Part 
7 หรือตามหลกัการของสถิติท่ีถกูต้อง สําหรับการทดสอบก้อนตวัอยา่งทัว่ๆ ไป 

  ง) เกณฑ์ทัว่ไป 

   กําลงัของคอนกรีตท่ีระบคืุอ ค่ากําลงัอดัของก้อนทรงลกูบาศก์ 15 เซนติเมตรท่ีอาย ุ28 วนั ท่ีจะกล่าว
ข้างลา่ง ผลการทดสอบท่ีมีคา่ต่ํากวา่ท่ีระบไุว้จะต้องมีจํานวนไมม่ากกวา่ร้อยละ 5 ของผลการทดสอบทัง้สิน้ 

  จ) แผนการทดสอบ 

   การเก็บตวัอย่างเพ่ือทดสอบกําลงัของคอนกรีตแต่ละชัน้ ยกเว้นคอนกรีต ชนิด ค1 (Lean) จะต้อง
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อวนั หรือไม่น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อปริมาตรคอนกรีต 25 ลกูบาศก์เมตร หรือไม่น้อยกว่า 1 
ครัง้ในการเทคอนกรีตแตล่ะคราว 

   ก้อนทรงลกูบาศก์ 1 ก้อนจะต้องหลอ่จากตวัอย่าง 1 ตวัอย่างซึง่สุม่จากคอนกรีตในการเทครัง้เดียว
หรือ ณ สถานท่ีแหง่เดียว 

   ค่ากําลงัอดัทดสอบ จะต้องเป็นค่าเฉลี่ยของก้อนทรงลกูบาศก์อย่างน้อย 4 ก้อนจากสถานท่ีเดียวกนั
ทําการทดสอบเม่ืออายคุรบ 28 วนั หรือเทียบเทา่ 

   วิศวกรของผู้วา่จ้างจะวินิจฉยัยอมรับคา่กําลงัอดัของคอนกรีต ก็ตอ่เม่ือ 

   (1) ค่ากําลงัอดัเฉล่ียทําได้จากการทดสอบก้อนทรงลกูบาศก์ 4 ก้อนต่อเน่ืองกนัเกินกําลงัอดัของ
คอนกรีตท่ีระบ ุ

   (2) คา่กําลงัอดัของก้อนทรงลกูบาศก์แตล่ะก้อนจะต้องมากกว่าร้อยละ 85 ของค่ากําลงัของคอนกรีต
ท่ีระบ ุ
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    ถ้าก้อนทรงลกูบาศก์ก้อนหนึ่งก้อนใดเพียงหนึ่งก้อนเท่านัน้มีค่ากําลงัอดัไม่ได้ตามข้อกําหนด (2) 
ข้างบน แต่ค่ากําลงัอดัเฉล่ียของกลุ่มได้ตามข้อกําหนด (1) ให้ถือว่าผลลพัธ์ท่ีได้เป็นตวัแทนของคอนกรีตตวัอย่างท่ี
ก้อนตวัอยา่งถกูเก็บมาเทา่นัน้ 

    ถ้ามีก้อนทรงลกูบาศก์มากกว่า 1 ก้อนไม่ได้ตามข้อกําหนด (2) หรือถ้ากําลงัอดัเฉล่ียของกลุ่ม
ก้อนทรงลกูบาศก์ 4 ก้อนท่ีทดสอบต่อเน่ืองไม่ได้ตามข้อกําหนดข้อ (1) ให้ถือว่า คอนกรีตตวัอย่างทัง้หมดท่ีนํามาทํา
ก้อนตวัอยา่งทรงลกูบาศก์ไมไ่ด้กําลงัตามท่ีต้องการ  

    ผู้ รับจ้างอาจหล่อก้อนตวัอย่างเพิ่มเติมสําหรับทําการทดสอบคอนกรีตท่ีอาย ุ3 วนั หรือ 7 วนั
เพ่ือให้ได้ข้อมลูทางด้านกําลงัอดัก่อนอายคุรบ 28 วนั ไม่ว่าผู้ รับจ้างจะตีความจากผลการทดสอบนี ้(ท่ี 3 วนั และ 7 
วนั) เป็นอยา่งไร หรือวา่วิศวกรของผู้วา่จ้างจะได้อนญุาตให้กระทําการใดหลงัจากนัน้ก็ตาม ให้ถือวา่ค่ากําลงัอดัท่ี 28 
วนัหรือเทียบเทา่เทา่นัน้เป็นคา่ท่ียอมรับในการวดักําลงัอดัของคอนกรีต งานใดท่ีชํารุดเสียหายเน่ืองมาจากการปฏิบติั
ด้วยวิธีการดังกล่าวจะต้องได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยผู้ รับจ้างต้องออกค่าใช้จ่ายเอง และผู้ รับจ้างจะไม่ได้รับ
อนญุาตให้ตอ่เวลาในสญัญาจากการนี ้

  ฉ) คําสัง่ให้ปฏิบติัในกรณีท่ีไมเ่ป็นไปตามแผนการทดสอบ 

   เม่ือค่ากําลงัอดัเฉล่ียของก้อนทรงลกูบาศก์ 4 ก้อนไม่เป็นไปตามข้อกําหนดข้อท่ี (1) ดงักลา่วข้างต้น 
ผู้ รับจ้างจะต้องทําการเปล่ียนแปลงปฏิภาคของสว่นผสมของคอนกรีตท่ีตามมา เพ่ือเป็นการเพิ่มกําลงัอดั 

   วิศวกรของผู้ว่าจ้างจะพิจารณาสัง่การในกรณีท่ีคอนกรีต (ซึ่งแทนด้วยก้อนทรงลกูบาศก์) ไม่เป็นไป
ตามข้อกําหนด (หรือจากการพิสจูน์ด้วยวิธีทางสถิติอนัเป็นท่ีเช่ือถือได้ว่าค่ากําลงัอดัไม่ได้ตามท่ีกําหนด) คําสัง่อาจ
เป็นไปได้ระหว่างการยอมรับในกรณีท่ีไม่เกิดความเสียหาย ไปจนถึงการปฏิเสธไม่ยอมรับ และให้ทําการรือ้ถอนใน
กรณีท่ีจะเกิดความเสียหายแก่โครงสร้าง 

   วิศวกรของผู้ ว่าจ้างอาจสั่งให้ผู้ รับจ้างพิสูจน์กําลังอัดด้วยวิธีทางสถิติ โดยเจาะเอาแท่งคอนกรีต
ออกมาจากโครงสร้างและทําการทดสอบตามวิธีการมาตรฐานใดท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างเหน็ชอบ ทัง้นีผู้้ รับจ้างต้องออก
คา่ใช้จ่ายในการนีเ้องทัง้สิน้ และจะต้องพิจารณาอายแุละสภาพการแข็งตวัของคอนกรีตขณะทําการทดสอบครัง้ใหม่
นีป้ระกอบด้วย 

  ช) การควบคมุการแข็งตวั 

   ถ้าผู้ รับจ้างต้องการถอดแบบหล่อและคํา้ยนัก่อนกําหนดเวลาท่ีระบุ ผู้ รับจ้างจะต้องหล่อตวัอย่าง
ทดสอบเพิ่มตามท่ีวิศวกรของผู้ว่าจ้างสัง่ และต้องทดสอบตวัอย่างนีก่้อนทําการถอดแบบหล่อ จากผลการทดสอบ
วิศวกรของผู้วา่จ้างจะเป็นผู้วินิจฉยักําหนดเวลาท่ีจะให้ถอดแบบหลอ่ 
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   สําหรับคอนกรีตอดัแรง ผู้ รับจ้างจะต้องหลอ่ตวัอย่างทดสอบเพิ่มตามท่ีวิศวกรของผู้ว่าจ้างสัง่เพ่ือหา
กําหนดเวลาในการคลายแรงดึงของลวดกํา จากผลการทดสอบวิศวกรของผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้วินิจฉยักําหนดเวลาท่ีจะ
ทําการอดัแรงคอนกรีต 

  วธีิการก่อสร้าง 

  ทัว่ ๆ ไป 

  ภายในเวลาอันควรก่อนการเร่ิมงานผู้ รับจ้างจะต้องเสนอวิธีการก่อสร้างและแผนงาน พร้อมทัง้
ปรึกษาหารือกบัวิศวกรของผู้วา่จ้างเพ่ือขอรับความเหน็ชอบก่อน 

  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ควบคมุดูแลงาน และหวัหน้างานซึ่งมีความสามารถ และประสบการณ์สําหรับ
ดแูลและควบคมุงานในจํานวนท่ีพอเพียงเหมาะสมกบัสภาพงาน 

  คํา้ยนัและแบบหลอ่ 

  ก) คํา้ยนั      

   ผู้ รับจ้างจะต้องสง่รายละเอียดแบบแปลน และรายการคํานวณด้านโครงสร้างของคํา้ยนัให้วิศวกรของ
ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ ทัง้นีไ้ม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ผู้ รับจ้างจะไม่พ้นจากความรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายขึน้กบั
โครงสร้างนัน้ ๆ  

   ถ้าวิศวกรของผู้ว่าจ้างตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่สามารถตัง้คํา้ยนับนพืน้ธรรมดาได้ ผู้ รับจ้างจะต้องทํา
การรองรับคํา้ยนันัน้ด้วยฐานทรายอดัแน่นหนาอย่างน้อย 1.0 เมตร หรือรองรับด้วยเสาเข็มซึง่จะต้องให้วิศวกรของผู้
ว่าจ้างให้ความเห็นชอบ ระยะเรียง การตอก และการถอนเสียก่อน ผู้ รับจ้างจะต้องส่งรายการคํานวณกําลงัการ
รองรับของฐานทรายอดัแน่น เสนอตอ่วิศวกรของผู้วา่จ้างเพ่ือให้ความเหน็ชอบก่อนการตัง้คํา้ยนั 

   ในบางกรณีอาจรองรับคํา้ยนัด้วยโครงสร้างซึง่ก่อสร้างแล้ว     ในกรณีเช่นนีผู้้ รับจ้างจะต้องสง่รายการ
คํานวณด้านนํา้หนักบรรทุกและนํา้หนักของคํา้ยันเป็นลายลกัษณ์อักษรเพ่ือให้วิศวกรของผู้ ว่าจ้างเห็นชอบก่อน
ดําเนินการ   

   ผู้ รับจ้างจะต้องตัง้คํา้ยนัเผ่ือการตกท้องช้าง หากในระหวา่งการเทคอนกรีตปรากฏว่าคํา้ยนัไม่แข็งแรง
หรือเกิดการทรุดตวั  ผู้ รับจ้างจะต้องหยดุงานนัน้และทําการรือ้ถอนโครงสร้างท่ีได้รับผลกระทบกระเทือน แล้วเสริม
คํา้ยนัให้แข็งแรงก่อนท่ีจะเร่ิมงานตอ่ไป 

   วสัดทุกุอยา่งท่ีใช้ในการสร้างคํา้ยนัจะต้องมีความมัน่คงแข็งแรง สามารถรับนํา้หนกับรรทกุต่างๆ ท่ีจะ
เกิดขึน้ระหว่างการก่อสร้างได้โดยปลอดภยั วิศวกรของผู้ว่าจ้างอาจต้องการให้มีการทดสอบวสัดแุละให้สง่ใบรับรอง
ผลการทดสอบนัน้ด้วย และอาจสัง่ให้มีการตรวจสอบการเช่ือม การทดสอบการรับนํา้หนกับรรทกุของคํา้ยนั เพ่ือหา
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ความยืดหยุ่นและความแข็งแรง ค่าใช้จ่ายทัง้สิน้ในการทดสอบและตรวจสอบคํา้ยนัดงักล่าวจะต้องตกเป็นของผู้
รับจ้างทัง้สิน้ 

   เม่ือใช้คํา้ยนัเหลก็ สีท่ีทาไว้กบัคํา้ยนัจะต้องไมเ่ปือ้นหรือกดักร่อนโครงสร้างคอนกรีต 

   วิศวกรของผู้วา่จ้างจะเป็นผู้ กําหนดเวลาในการรือ้ถอนคํา้ยนั 

  ข) แบบหลอ่ 

   แบบหล่อ หมายถึง แบบหล่อชั่วคราวและแบบหล่อถาวรท่ีใช้ในการหล่อคอนกรีต เพ่ือให้ได้รูปร่าง
ตามท่ีกําหนด แบบหลอ่จะต้องทําจากไม้หรือโลหะ ต้องกนันํา้ปนูไม่ให้ร่ัวซมึ และต้องแข็งแรงพอเพ่ือรักษาคอนกรีต
ให้อยูใ่นท่ีระหวา่งการเท การอดัแน่น การก่อตวั และการแข็งตวั 

   แบบหล่อสําหรับคอนกรีตเปลือย (ชนิดผิวเรียบ) จะต้องทําจากไม้ท่ีแต่งผิวแล้ว  และมีความหนา
สม่ําเสมอหนาอยา่งน้อย 20 มิลลเิมตร   จะมีไม้ขอบแบบหรือไมมี่ก็ได้   หรือทําจากโลหะท่ีมีความแข็งแกร่งในตวัพอ    
ปราศจากรอยตําหนิท่ีผิวอนัจะทําลายคณุภาพผิวของคอนกรีต จะต้องไม่ใช้แบบโลหะท่ีเป็นสนิมหรือโก่งงอ ให้ลบ
มมุท่ีขอบแหลมทกุด้านของแบบหลอ่ และในกรณีท่ีแบบหลอ่มีสว่นท่ีย่ืนออกจะต้องทําลาดท่ีขอบของสว่นย่ืนนัน้ด้วย 
อาจใช้ไม้ผิวหยาบทําแบบหล่อสําหรับผิวของโครงสร้างคอนกรีตท่ีไม่เปลือย ไม้ท่ีใช้ทําแบบจะต้องอยู่ในสภาพท่ีดี
ปราศจากการโก่งงอหรือบิด ไม่มีส่วนท่ีอ่อนนุ่ม ตา หรือส่วนตําหนิอ่ืนใด อนัจะทําให้ความแข็งแรงหรือลกัษณะของ
โครงสร้างท่ีหลอ่แล้วเสร็จเกิดความเสียหายได้ 

   แบบหลอ่จะต้องตัง้อยู่ในท่ีจนกระทัง่คอนกรีตแข็งตวั วิศวกรของผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ กําหนดเวลาในการ
ถอดแบบหลอ่ให้ ถ้าปรากฏวา่แบบหลอ่มีสภาพไมดี่พอ ไม่ว่าจะก่อนหรือระหว่างการเทคอนกรีต วิศวกรของผู้ว่าจ้าง 
อาจสัง่ให้หยดุงานนัน้จนกระทัง่ผู้ รับจ้างได้แก้ไขสว่นบกพร่องนัน้แล้วเสร็จ 

   ผู้ รับจ้างจะต้องบํารุงรักษาแบบหลอ่ท่ีนํามาใช้ซํา้ให้คงรูปร่าง กําลงั ความแข็งแกร่ง ความกนันํา้ และ
ความเรียบของผิวแบบอยู่เสมอ ไม้ท่ีโก่งหรือบวมเกินขนาดจะต้องทําให้ได้ขนาดก่อนนํามาใช้เป็นแบบหล่ออีก ผู้ รับ
จ้างจะต้องไม่นําแบบหลอ่ซึ่งไม่อยู่ในสภาพท่ีดีพอมาใช้อีกไม่ว่าในกรณีใด ๆ  แท่นยดึโลหะท่ีใช้ยดึแบบหลอ่จะต้อง
ติดตัง้ให้ถกูตําแหน่ง ให้อยู่ในเนือ้คอนกรีตลกึเกินกว่า 5 เซนติเมตร รูหรือร่องท่ีเกิดจากข้อต่อหรือน๊อตยึดจะต้อง
ออกแบบให้มีขนาดเล็ก และจะต้องอดุรูหรือร่องนีด้้วยปนูสอ ผิวท่ีอดุแล้วจะต้องอยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อย สม่ําเสมอ 
และมีสีกลมกลืนกบัผิวคอนกรีตข้างเคียง 

   ผู้ รับจ้างจะต้องตัง้แบบหล่อให้สะดวกต่อการทําความสะอาด สามารถขจดัเศษวตัถอุอกได้ง่าย การ
ทําความสะอาดก่อนการเทคอนกรีตต้องไม่กระทบกระเทือนต่อแบบหลอ่ ซึง่วิศวกรของผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบและให้
ความเหน็ชอบแล้ว 
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   เม่ือวิศวกรของผู้ว่าจ้างตรวจแบบหล่อนัน้แล้วผู้ รับจ้างจะต้องทาแบบหล่อด้วยนํา้มนัทาแบบวิศวกร
ของผู้ ว่าจ้างอาจสัง่ให้ทดลองทานํา้มันทาแบบหล่อก่อนจะอนุญาตให้ใช้ เพ่ือให้แน่ใจว่านํา้มนัทาแบบท่ีผู้ รับจ้าง
เสนอใช้นัน้จะไมทํ่าให้สีผิวของคอนกรีตเปล่ียนไป หรือทําลายผิวของคอนกรีตท่ีหลอ่ 

   ก่อนเทคอนกรีตผู้ รับจ้างจะต้องเก็บกวาดเศษไม้ เศษลวดผกูเหล็ก ดิน ขยะ และวตัถไุม่พึงประสงค์
อย่างอ่ืนออกจากแบบหล่อ และจะต้องล้างแบบหล่ออย่างระมดัระวงัให้ทัว่ด้วยนํา้ หรือเคร่ืองเป่าลม ถ้าไม่ระบเุป็น
อยา่งอ่ืน ความคลาดเคล่ือนของโครงสร้างคอนกรีตท่ีหลอ่แล้วเสร็จจะต้องเป็นไปดงันี ้

  ฐานรากทางแนวราบ  30 มิลลเิมตร 

  ทางแนวด่ิง  20 มิลลเิมตร 

  เสา ทางแนวราบ  20 มิลลเิมตร 

  ทางแนวด่ิง  10 มิลลเิมตร 

  ความเอียงไมเ่กิน 1:400 

  มิติขององค์อาคาร  10 มิลลเิมตร 

  และพืน้ท่ีภาคตดัขวางไมค่ลาดเคล่ือนไปจากแบบ  ร้อยละ 3 

  คานขอบและราวสะพาน  5 มิลลเิมตร 

  คานขอบ และราวสะพานต้องหลอ่ให้ถกูต้องแมน่ยําจนไมส่ามารถมองเหน็แนวท่ีคลาดเคล่ือนออกจากแนว
ถนนท่ีถกูต้องได้ 

  สมอยึดแบร่ิงสะพาน/รอยต่อเผ่ือขยายและราวสะพานตามท่ีกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากวิศวกร
ของผู้วา่จ้าง 

  ค) คอนกรีตหยาบและทรายรองพืน้ 

   สําหรับงานฐานรากทกุชนิดจะต้องมีชัน้ปรับระดบัรองคอนกรีตหยาบอยู่ใต้สดุเพ่ือทําหน้าท่ีแทนแบบ
หลอ่หรือตามแบบระบ ุ  ชัน้ปรับระดบันีจ้ะต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และจะต้องตัง้อยู่บนชัน้ทราย
ซึ่งมีความหนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตรเช่นกนั ในกรณีท่ีเทคอนกรีตหยาบบนชัน้ท่ีกลบแต่งด้วยวสัดคุดัเลือกอยู่
แล้ว ไมจํ่าเป็นต้องมีชัน้ทรายนีก็้ได้ 

  ง) การให้ความเหน็ชอบคํา้ยนัและแบบหลอ่ 

   ก่อนจะประกอบติดตัง้คํา้ยนัและแบบหล่อ ผู้ รับจ้างจะต้องได้รับความเห็นชอบในแบบแปลน และ
รายการคํานวณเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากวิศวกรของผู้ว่าจ้าง ความเห็นชอบท่ีแสดงออกนัน้จะไม่ทําให้ผู้ รับจ้างพ้น
จากความรับผิดชอบตอ่งานคอนกรีตสว่นนัน้ 
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   วิศวกรของผู้วา่จ้างจะใช้ระยะเวลาอนัสมควรในการตรวจแบบแปลน และรายการคํานวณ โดยเฉพาะ
กรณีเม่ือจะมีการวางคํา้ยนัลงบนโครงสร้างท่ีเพิ่งแล้วเสร็จ  ผู้ รับจ้างจะไม่ได้รับอนญุาตให้ต่ออายสุญัญาเน่ืองจากการ
รอคอยเพ่ือการให้ความเหน็ชอบนี ้

   วิศวกรของผู้ว่าจ้างจะตรวจสอบแบบหล่อและคํา้ยนัก่อนการเทคอนกรีต ห้ามผู้ รับจ้างเทคอนกรีต
จนกว่าวิศวกรของผู้ว่าจ้างจะได้ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบแบบหล่อหรือคํา้ยนันัน้แล้ว การให้ความเห็นชอบ
ดงักล่าว จะไม่ทําให้ผู้ รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบต่อการก่อสร้างงานส่วนนัน้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ และถกูต้อง
ภายใต้สญัญานี ้

  การดแูลและการเก็บวสัดสํุาหรับผลติคอนกรีต 

  วสัดสํุาหรับผลิตคอนกรีต ปนูซีเมนต์ สารผสมเพิ่ม นํา้ และมวลรวม จะต้องมีปริมาณสํารอง (ณ สถานท่ี
ทํางาน) อยา่งพอเพียงในการหลอ่คอนกรีตแตล่ะครัง้  

  ก) การเก็บปนูซีเมนต์ 

   ปนูซีเมนต์ท่ีใช้จะต้องเก็บไว้ในอาคารหรือถงัเก็บ ซึ่งได้รับการป้องกันจากสภาพลมฟ้าอากาศมิให้
ปูนซีเมนต์ถูก ความชืน้ได้ อาคารหรือถังเก็บจะต้องตัง้อยู่ในท่ีซึ่งวิศวกรของผู้ ว่าจ้างเห็นชอบ ผู้ รับจ้างจะต้องเก็บ
ปนูซีเมนต์ไว้ใช้อย่างพอเพียง ปนูซีเมนต์ท่ีสง่มาแต่ละครัง้จะต้องแยกเก็บเพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าตรวจสอบได้ อาคารท่ี
เก็บจะต้องมีความจุพอเพียงสําหรับการใช้งาน ปูนซีเมนต์ในถังเก็บเม่ือทดสอบแล้วจะต้องได้คุณสมบัติตาม
ข้อกําหนด 

  ข) การเก็บมวลรวม 

   ผู้ รับจ้างจะต้องเก็บมวลรวมโดยป้องกนัมิให้ปนกบัวสัดท่ีุไมพ่งึประสงค์ และต้องไม่กองมวลรวมไว้บน
คนัทางท่ีได้ระดบัแล้ว มวลรวมตา่งขนาดและชนิดจะต้องกองแยกกนั  

   หากมีการทําความสะอาดมวลรวมโดยการล้างนํา้แล้ว จะต้องปล่อยให้ระบายนํา้ออกอย่างน้อยเป็น
เวลา 12 ชัว่โมง ก่อนนําไปใช้ผสมคอนกรีต 

  การตระเตรียมงานก่อนการเทคอนกรีต 

  ก่อนการเทคอนกรีตแต่ละครัง้ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทํา “แผนงานเทคอนกรีต” แสดงรายละเอียดทางด้าน
พนกังานผู้ เก่ียวข้อง คนงาน การใช้วสัด ุเคร่ืองมือ และอปุกรณ์ การสํารองคนงานและวสัดุ วิธีการลําเลียงและเท
คอนกรีต การควบคมุงาน ฯลฯ และได้รับความเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้างก่อนเร่ิมงานเทคอนกรีต 

  อปุกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการลําเลียงวสัดแุละเทคอนกรีตต้องมีแบบ สมรรถนะ และสภาพทางกล โดย
ได้รับความเหน็ชอบของวิศวกรของผู้วา่จ้าง 
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  อปุกรณ์ใดไม่ได้รับการบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้เต็มท่ี หรือไม่สามารถให้ผลงานตามท่ีระบไุว้ 
ผู้ รับจ้างจะต้องปรับปรุงให้ดีขึน้ หรือเปล่ียนใช้อปุกรณ์ท่ีดีกว่า หรือเสริมอปุกรณ์เข้าไปอีก ทัง้นีใ้ห้อยู่ในดลุยพินิจของ
วิศวกรของผู้วา่จ้าง 

  การวดัปริมาณวสัด ุ

  ก) ทัว่ ๆ ไป 

   สดัส่วนของวสัดสํุาหรับส่วนผสมคอนกรีตให้กระทําด้วยวิธีชัง่นํา้หนกั โรงงานผสมคอนกรีตจะต้องมี
คอกกัน้ ถงัปิดเปิด (สําหรับรับมวลรวมไปชัง่) และเคร่ืองชัง่ เพ่ือแยกและชัง่มวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบแตล่ะ
ขนาด ถ้าใช้ปนูซีเมนต์ถงัจะต้องมีคอกกัน้ถงัปิดเปิด และเคร่ืองชัง่ให้ด้วย ภาชนะบรรจปุนูซีเมนต์จะต้องกนันํา้ได้ 

   ผู้ รับจ้างต้องจดัหาอปุกรณ์ซึง่วิศวกรของผู้ว่าจ้างเห็นว่าจําเป็น เพ่ือใช้ในการตวงวดัสว่นประกอบอ่ืน 
ๆ ลงในสว่นผสมคอนกรีต โรงงานผสมคอนกรีตจะเป็นชนิดผสมอยู่กบัท่ีหรือชนิดผสมเคล่ือนท่ีก็ได้ โรงงานต้องตัง้ให้
ได้ระดบัท่ีถกูต้อง เพ่ือให้กลไกในการชัง่นํา้หนกัทํางานได้อยา่งแมน่ยํา 

  ข) คอกกัน้และถงัปิดเปิด 

   คอกกัน้จะต้องมีช่องแยกเฉพาะเป็นสดัส่วนสําหรับมวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบแต่ละขนาด 
แต่ละช่องจะต้องปล่อยมวลรวมเข้าสู่ถังปิดเปิดได้โดยอิสระและอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิธีควบคุมเพ่ือให้ได้
ปริมาณมวลรวมท่ีตกลงสู่ถงัปิดเปิดชัง่ได้นํา้หนกัตามท่ีต้องการ นอกจากนีจ้ะต้องมีช่องหรือทางผ่านสําหรับนําเอา
มวลรวมสว่นเกินท่ีหลน่จากถงัปิดเปิดออกไป  

   ถงัปิดเปิดจะต้องปลอ่ยมวลรวมท่ีบรรจอุอกได้ทัง้หมด 

  ค) เคร่ืองชัง่ 

   เคร่ืองชัง่สําหรับชัง่มวลรวมและปนูซีเมนต์ต้องเป็นชนิดคานหรือชนิดเข็มชีไ้ร้สปริง เคร่ืองชัง่จะต้องอ่าน
ค่านํา้หนกัได้อย่างละเอียด มีความคลาดเคล่ือนได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ทกุขณะใช้งาน ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาก้อน
นํา้หนกัขนาด 25 กิโลกรัมจํานวน 10 ก้อนไว้ เพ่ือทําการทดสอบความละเอียดของเคร่ืองชัง่ ผู้ รับจ้างจะต้องหมัน่ทํา
ความสะอาดจดุหมนุ แขน และสว่นประกอบอ่ืนของเคร่ืองชัง่ท่ีมองเหน็อยา่งสม่ําเสมอ ในกรณีท่ีใช้เคร่ืองชัง่ชนิดคาน
จะต้องมีอปุกรณ์แสดงให้ผู้ควบคมุเคร่ืองเห็นค่านํา้หนกัของมวลรวมในถงัปิดเปิดอย่างน้อยอีก 100 กิโลกรัมก่อนจะ
ถึงค่าท่ีต้องการ และแสดงให้เห็นนํา้หนกัท่ีเลยค่าท่ีต้องการไปอีกไม่เกิน 25 กิโลกรัม ผู้ควบคมุเคร่ืองจะต้องมองเห็น
อปุกรณ์ท่ีใช้ในการชัง่ทัว่ทกุชิน้ และต้องสามารถเข้าถงึปุ่ มควบคมุกลไกตา่ง ๆ ได้อยา่งสะดวก 

   การตวงวดัปนูซีเมนต์โดยการชัง่นํา้หนกั อาจใช้การนบัจํานวนถงุซีเมนต์มาตรฐาน ซึ่งมีนํา้หนกัสทุธิ 
50 กิโลกรัม เม่ือตวงวดัโดยนํา้หนกัจะต้องสวมซองท่ีเคร่ืองชัง่และถงัปิดเปิดเพ่ือใช้ถ่ายปนูซีเมนต์อย่างถกูวิธีไม่ให้
ปนูซีเมนต์ตกหลน่ 
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   นํา้หนกัของปนูซีเมนต์จากการชัง่จะต้องไม่คลาดเคล่ือนกว่าร้อยละ 1, และนํา้หนกัของมวลรวมทกุ
ประเภทจะต้องไมค่ลาดเคล่ือนมากกวา่ร้อยละ 2 

   นอกจากนีแ้ล้วค่าความเบ่ียงเบนจากปริมาณเฉล่ียของวสัดอุดัแทรก (วสัดซุึง่ประกอบด้วยปนูซีเมนต์
และอนภุาคท่ีมีขนาดเลก็กวา่ 0.25 มิลลเิมตร) โดยคํานวณจากตวัอย่างจํานวน 10 ตวัอย่างซึง่ทําการสุม่จากรุ่นผสม
ของคอนกรีตท่ีแตกตา่งกนั   จะต้องไมม่ากกวา่ร้อยละ 6 

  การผสมคอนกรีต 

  ก) ทัว่ ๆ ไป 

   การผสมคอนกรีตให้ทําในเคร่ืองผสมโดยอาจทําการผสมคอนกรีต ณ สถานท่ีก่อสร้าง โรงงานผสม
คอนกรีตกบัท่ีหรือในรถผสมคอนกรีต เคร่ืองผสมคอนกรีตแต่ละเคร่ืองจะต้องติดฉลากโลหะจากโรงงานผู้ผลิตแสดง
ความจขุองโมเ่ป็นปริมาตรของคอนกรีต และอตัราเร็วท่ีโมห่มนุ 

  ข) เคร่ืองผสมคอนกรีต ณ สถานท่ีก่อสร้างยอ่ย 

   เคร่ืองผสมคอนกรีต ณ สถานท่ีก่อสร้างย่อย    จะต้องเป็นชนิดโม่สามารถผสมมวลรวม  ปนูซีเมนต์
และนํา้เข้าด้วยกนัอยา่งทัว่ถงึ และได้มวลคอนกรีตท่ีสม่ําเสมอภายในเวลาผสมท่ีกําหนด    และจะต้องถ่ายคอนกรีต
ได้โดยปราศจากการแยกแยะ   เคร่ืองผสมจะต้องติดตัง้ถงัปิดเปิด  (สําหรับเติมสว่นผสม) ถงัเก็บนํา้และเคร่ืองวดั
ปริมาณนํา้ท่ีมีความละเอียดถงึร้อยละ 1 โดยมีอปุกรณ์ควบคมุให้เติมนํา้ได้ในขณะท่ีเติมสว่นผสมลงในโม่เท่านัน้ ใน
การถ่ายคอนกรีตจากโม่จะต้องมีอปุกรณ์ท่ีเหมาะสมควบคมุด้วย เคร่ืองผสมคอนกรีตจะต้องทําความสะอาดตาม
ระยะเวลาอนัควร เม่ือใบมีดกวาดและใบมีดสาดในโม่สึกหรอมากกว่าร้อยละ 10 ของความลึกของใบมีดจะต้อง
เปล่ียนใสใ่บมีดใหมแ่ทน เคร่ืองผสมจะต้องทํางานท่ีอตัราการหมนุของโม ่15-20 รอบ/นาที ในการผสมจะต้องเติมนํา้
สว่นหนึง่ก่อนแล้วใสป่นูซีเมนต์และมวลรวมลงไปในโม ่และให้นํา้สว่นท่ีเหลือไหลต่อเน่ืองกบัสว่นแรกจนหมดจํานวน 
หลงัจากท่ีเติมปนูซีเมนต์และมวลรวมทัง้หมดลงไปแล้วไม่น้อยกว่า 5 วินาที การนบัเวลาท่ีใช้ผสมให้เร่ิมนบัตัง้แต่
ปนูซีเมนต์และมวลรวมลงสูโ่ม่ (ไม่นบัเวลาท่ีใช้เติมนํา้) เวลาท่ีใช้ผสมสําหรับโม่ท่ีมีความจ ุ1 ลกูบาศก์เมตรหรือน้อย
กวา่ต้องไมต่ํ่ากวา่ 50 วินาที หรือเกินกวา่ 70 วินาที คอนกรีตท่ีใช้เวลาผสมน้อยกวา่ท่ีกําหนดจะไม่เป็นท่ียอมรับ และ
ผู้ รับจ้างจะต้องขนออกไปทิง้โดยออกคา่ใช้จ่ายเอง 

   ปริมาตรของคอนกรีตท่ีผสมในแต่ละรุ่นจะต้องไม่เกินความจุท่ีระบุของเคร่ืองผสม (ลกูบาศก์เมตร 
หรือลกูบาศก์ฟตุ) ดงัแสดงไว้บนฉลากกําหนดพิกดัความจมุาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตเคร่ืองผสม เว้นในบางกรณี
อาจอนญุาตให้ปริมาตรผสมมากกว่าความจท่ีุระบไุว้ได้ แต่ต้องไม่มากกว่าร้อยละ 20 โดยพิจารณาว่าค่ากําลงัอดั
การไมแ่ยกแยะของมวลรวม และความข้นเหลวของคอนกรีตต้องเป็นไปตามมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง ดงัได้กลา่วมาแล้ว 
และคอนกรีตจะต้องไมล้่นออกมาจากโม ่

   ห้ามมิให้เพิ่มนํา้ในคอนกรีตหรือใช้วิธีอ่ืนใดเพ่ือเป็นการเพิ่มความข้นเหลวแก่คอนกรีต ห้ามเท
คอนกรีตซึง่ไมไ่ด้ความข้นเหลวตามท่ีกําหนด 
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  ค) เคร่ืองผสมคอนกรีตสําหรับโรงงานผสมกบัท่ี 

   เคร่ืองผสมคอนกรีตนีจ้ะต้องเป็นชนิดโม่ สามารถผสมมวลรวม ปนูซีเมนต์ และนํา้เข้าด้วยกนัอย่าง
ทั่วถึงได้มวลคอนกรีตท่ีสม่ําเสมอภายในเวลาผสมท่ีกําหนด การถ่ายคอนกรีตต้องไม่ให้เกิดการแยกแยะ และมี
อปุกรณ์ตัง้เวลาเพ่ือบงัคบัมิให้เคร่ืองผสมถ่ายคอนกรีตก่อนครบกําหนดเวลาผสม ระบบการเติมนํา้ให้เคร่ืองผสมอาจ
เป็นถงัตวงวดัท่ีปรับเทียบปริมาตรแล้ว หรือเป็นมาตรวดัติดกบัเคร่ืองผสมหรือจะเป็นชนิดท่ีแยกสว่นออกจากเคร่ือง
ผสมก็ได้ 

   เคร่ืองผสมจะต้องทําความสะอาดตามระยะเวลาอนัควร มีการสํารวจตรวจตราดคูวามเปล่ียนแปลง
สภาพภายในของโม่ผสมเป็นประจําทกุวนั เม่ือใบมีดกวาด และใบมีดสาดในโม่สกึหรอเกินร้อยละ 10 ของความลกึ
ของใบมีดจะต้องเปล่ียนใสใ่บมีดใหมแ่ทน 

   เคร่ืองผสมคอนกรีตในโรงงานผสมกบัท่ีอาจใช้เวลาผสมไม่น้อยกว่า  90  วินาทีสําหรับโม่ท่ีมีความจุ
ระหว่าง 2 ถึง 5 ลกูบาศก์เมตร และไม่น้อยกว่า  120 วินาทีสําหรับโม่ท่ีมีความจเุกินกว่า 5 ลกูบาศก์เมตร ทัง้นีเ้ม่ือได้
วิเคราะห์และทดสอบคอนกรีตท่ีใช้ในงานแล้วจะต้องได้กําลงัและความสม่ําเสมอ  

   คอนกรีตท่ีผสมแล้วจะต้องขนส่งจากโรงงานผสมไปยงัหน้างาน โดยรถขนส่งชนิดติดตัง้เคร่ืองกวน 
การส่งคอนกรีตต้องควบคุมเพ่ือให้การเทเป็นไปอย่างต่อเน่ือง (เว้นแต่ว่าการเทนัน้จะหยุดชะงักหรือล่าช้าเอง) 
ระยะเวลาในการขนสง่คอนกรีตแต่ละครัง้จะต้องไม่นานจนทําให้คอนกรีตท่ีเทแล้วแข็งตวัในสว่นหนึ่งสว่นใด และไม่
วา่ในกรณีใด ๆ ระยะเวลาดงักลา่วจะต้องไมม่ากกวา่ 30 นาที ยกเว้นเม่ือได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรของผู้ว่าจ้าง 
เม่ือมีการปรับปรุงแก้ไขสว่นผสมของคอนกรีต 

  ง) รถขนสง่ชนิดใช้เคร่ืองกวน 

   เว้นแต่ว่าวิศวกรของผู้ว่าจ้างได้ให้ความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้เป็นอย่างอ่ืน รถขนส่งชนิด
ใช้เคร่ืองกวนจะต้องมีโม่หมนุชนิดกนันํา้ร่ัวได้ ติดตัง้ในตําแหน่งท่ีเหมาะสม รถต้องสามารถขนส่งและถ่ายคอนกรีต
ได้โดยท่ีไม่เกิดการแยกแยะ อตัราเร็วในการกวนของโม่จะต้องไม่น้อยกว่า 2 รอบต่อนาทีและไม่มากกว่า 6 รอบต่อ
นาที ปริมาตรของคอนกรีตท่ีให้ผสมในโม่ต้องไม่เกินค่าท่ีโรงงานผู้ผลิตกําหนดไว้ หรือไม่มากกว่าร้อยละ 80 ของ
ปริมาตรรวมในโม ่

   วิศวกรของผู้ ว่าจ้างอาจอนุญาตให้ใช้รถผสมชนิดใบมีดหมนุแบบเปิดส่วนบนของโม่ แทนรถขนส่ง
ชนิดใช้เคร่ืองกวนเพ่ือใช้ในการขนสง่คอนกรีตจากโรงงานผสมกบัท่ีก็ได้ 

   ปริมาตรภายในของเคร่ืองกวนจะต้องระบเุป็นลกูบาศก์เมตรหรือลกูบาศก์ฟตุ ระยะเวลาตัง้แตเ่ร่ิมเติม
นํา้ลงสูโ่มข่องเคร่ืองผสม (ณ โรงงานผสมคอนกรีต) จนกระทัง่ถ่ายคอนกรีตออกจากเคร่ืองกวน (บนรถขนสง่) จะต้อง
ไม่เกิน 45 นาที (ยกเว้นเม่ือได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรของผู้ ว่าจ้างเม่ือมีการปรับปรุงแก้ไขส่วนผสมของ
คอนกรีต) ในระหวา่งระยะเวลาดงักลา่วจะต้องกวนสว่นผสมอยา่งตอ่เน่ือง 
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  จ) รถผสม 

   เคร่ืองผสมแบบรถผสมจะต้องติดตัง้เคร่ืองนบัจํานวนรอบการหมนุของโม่ หรือใบมีดชนิดทํางานด้วย
ไฟฟ้า เคร่ืองนบัจะต้องทํางานตัง้แต่เร่ิมผสม ปริมาตรของส่วนผสมคอนกรีตภายในโม่จะต้องไม่มากกว่าร้อยละ 60 
ของปริมาตรรวมของโม่ เคร่ืองผสมจะต้องสามารถผสมส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอนกรีตเข้าด้วยกนัอย่างทัว่ถึง ได้
มวลท่ีสม่ําเสมอและต้องถ่ายคอนกรีตออกโดยไมมี่การแยกแยะ  

   นอกเสียจากว่าจะประสงค์ให้เป็นเคร่ืองกวนเพียงอย่างเดียว รถผสมจะต้องมีอปุกรณ์วดัปริมาณนํา้
ได้อยา่งละเอียด ปริมาณนํา้ท่ีเติมจะต้องไมค่ลาดเคล่ือนจากปริมาณท่ีกําหนดไว้เกินร้อยละ 1 

   รถผสมอาจใช้ผสมคอนกรีตให้เสร็จสมบูรณ์ท่ีโรงชั่งวัสดุสําหรับผสม หรือใช้เป็นรถกวนเพ่ือส่ง
คอนกรีตไปหน้างานหรืออาจใช้ผสมคอนกรีตให้เสร็จสมบรูณ์ท่ีหน้างานก็ได้ รถผสมจะต้องเป็นชนิดมีโม่ทึบหมนุได้
และกนันํา้ร่ัวหรือเป็นชนิดมีใบมีดหรือใบพายหมนุ และสว่นบนของโมต้่องเปิดได้ 

   ระยะเวลาในการผสมให้กําหนดเป็นจํานวนรอบท่ีโม่หมนุ เม่ือใช้รถผสมจะต้องผสมคอนกรีตในแต่ละ
รุ่นผสมต่อการหมนุ 70-100 ตามอตัราการหมนุท่ีโรงงานผู้ผลิตกําหนดให้เป็น “อตัราเร็วในการผสม” ดงัแสดงไว้บน
ฉลากโลหะ ถ้ารุ่นผสมใดมีปริมาตรต่ํากว่าความจท่ีุระบขุองโม่ไป 0.5 ลกูบาศก์เมตรเป็นอย่างน้อย จํานวนรอบการ
หมนุของโม่อาจลดลงเหลือไม่น้อยกว่า 50 รอบ ในการผสมท่ีการหมนุของโม่เกิน 100 รอบนัน้ ให้จํานวนรอบท่ีเกิน
หมนุในอตัราเร็วท่ีใช้กวน ก่อนจะกดปุ่ มตัง้อปุกรณ์นบัจํานวนรอบ ต้องให้สว่นผสมของคอนกรีตตลอดจนนํา้ลงสูโ่ม่
เรียบร้อยเสียก่อน 

   หากจะใช้นํา้ล้าง (นํา้ชะโม)่ เป็นสว่นหนึง่ของนํา้ท่ีจะใช้ในการผสมคอนกรีตครัง้ตอ่ไป ผู้ รับจ้างจะต้อง
วดัปริมาณของนํา้ล้างนีอ้ย่างละเอียด แล้วนําไปหาปริมาณนํา้ท่ีจะเพิ่มเติมลงในโม่เพ่ือให้ครบจํานวนท่ีกําหนด เม่ือ
บรรทุกนํา้ล้างไปในรถผสมจะต้องแยกให้อยู่ในภาชนะต่างหากจากภาชนะท่ีบรรจุหรือตวงวดันํา้ผสมคอนกรีต เม่ือ
วิศวกรของผู้ว่าจ้างอนญุาตให้ใช้นํา้ล้างหรือนํา้ชะโม่ ผู้ควบคมุงานจะเป็นผู้ กําหนดปริมาณท่ีจะใช้ ถ้าหากผู้ รับจ้าง
จะใช้ “นํา้ล้าง” โดยไม่วดัปริมาณหรือขาดการควบคมุ วิศวกรของผู้ว่าจ้างจะกําหนดให้ใช้ “โม่แห้ง” (ถ่าย “นํา้ล้าง” 
ทิง้จากโม)่ สําหรับผสมคอนกรีตในรุ่นผสมตอ่ไป 

   การใช้รถผสมทําการผสมคอนกรีตเพ่ือให้เสร็จสมบรูณ์ท่ีโรงชัง่วสัดสํุาหรับผสม     จะต้องเร่ิมการผสม
คอนกรีตภายในเวลา 30 นาที หลงัจากได้เติมปนูซีเมนต์ลงไปในมวลรวมแล้ว   ในระหว่างการขนสง่ รถผสมจะทํา
หน้าท่ีกวนคอนกรีตในอตัราเร็วท่ีโรงงานผู้ผลิตกําหนด     และจะต้องถ่ายคอนกรีตให้เสร็จเรียบร้อยภายในเวลา 45 
นาที หลงัจากเติมปนูซีเมนต์ลงไปในมวลรวม การสง่คอนกรีตไปยงัหน้างานจะต้องมีใบแสดงเวลาท่ีออกจากโรงชัง่
วัสดุผสมติดมาด้วยทุกครัง้ หากใช้รถผสมในการผสมคอนกรีตให้เสร็จสมบูรณ์ท่ีหน้างาน จะต้องเร่ิมการผสม
คอนกรีตภายในเวลา 30 นาที หลงัจากได้เติมปนูซีเมนต์ลงไปในมวลรวมแล้ว 

   อตัราการถ่ายคอนกรีตเหลวออกจากโม่ผสม จะต้องควบคุมให้สมัพันธ์กับอัตราเร็วในการหมุนโม ่
และให้คอนกรีตไหลไปสูท่างออก 
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     การลําเลียงและการเทคอนกรีต 

  อณุหภมิูของคอนกรีตในขณะทําการเทจะต้องไมเ่กิน 35 องศาเซลเซียส  

  ก่อนเทคอนกรีตจะต้องกําจดัขีเ้ล่ือย เศษไม้ เศษผง เศษลวดผกูเหล็ก และวสัดอ่ืุนท่ีไม่ต้องการออกจาก
แบบหลอ่ 

  ในขณะเทคอนกรีตจะต้องระวงัมิให้เกิดการแยกแยะ และมิให้เหลก็เสริมเคล่ือนท่ีไปจากตําแหน่งเดิม การ
ใช้กระบะรางหรือท่อเพ่ือลําเลียงคอนกรีตจากเคร่ืองผสมไปยงัแบบหล่อจะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากวิศวกรของผู้วา่จ้างเทา่นัน้ ในกรณีท่ีการลําเลียงด้วยวิธีดงักลา่ว ทําให้คณุภาพของคอนกรีตด้อยไป วิศวกร
ของผู้วา่จ้างจะสัง่ให้ระงบัการใช้วิธีลําเลียงนัน้ แล้วจดัให้ลําเลียงคอนกรีตด้วยวิธีอ่ืนท่ีเหน็วา่เหมาะสม 

  กระบะหรือรางแบบเปิดจะต้องเป็นโลหะหรือมีขอบเป็นโลหะ ถ้าหากจําเป็นต้องเทคอนกรีตตามรางท่ี
ลาดชนัและยาวจะต้องติดตัง้แผน่กัน้บนราง หรือแบง่รางเป็นสว่นสัน้ ๆ สําหรับเบนทิศทางการไหลของคอนกรีต 

  ผู้ รับจ้างจะต้องระวงัรักษากระบะ ราง และท่อ ให้สะอาดมิให้มีคอนกรีตแข็งติด โดยทําความสะอาดด้วย
นํา้หลงัจากใช้งานเสร็จแต่ละครัง้ นํา้ท่ีใช้ทําความสะอาดจะต้องเททิง้ให้ห่างจากโครงสร้างคอนกรีตนัน้ ในกรณีท่ี
ระยะเทคอนกรีตสงูกวา่ 1.5 เมตร ให้ใช้ทอ่เทคอนกรีต ขณะทําการเท คอนกรีตจะต้องไหลเต็มท่อ และปลายลา่งของ
ท่อต้องจมอยู่ในคอนกรีต ห้ามทบุแบบหล่อหลงัจากท่ีคอนกรีตเร่ิมอยู่ตวัครัง้แรกและต้องระมดัระวงัมิให้ปลายเหล็ก
เสริมท่ีโผลจ่ากคอนกรีตถกูกระทบกระเทือน 

  ทัง้ในระหว่างและภายหลงัการเทจะต้องทําให้คอนกรีตมีความแน่นสม่ําเสมอโดยตลอด การทําให้
คอนกรีตมีความแน่นจะต้องกระทําด้วยวิธีทางกลดงัตอ่ไปนี ้

1) การสัน่จะต้องกระทําในเนือ้คอนกรีต เว้นแตว่า่วิศวกรของผู้วา่จ้างจะสัง่เฉพาะให้เป็นวิธีอ่ืน 

2) เคร่ืองสัน่จะต้องเป็นชนิดและแบบท่ีวิศวกรของผู้ว่าจ้างเห็นชอบ ทัง้นีต้้องสามารถถ่ายทอดการสัน่สู่
คอนกรีตได้ด้วยความถ่ีไมน้่อยกวา่ 4,500 รอบตอ่นาที 

3) ความแรงในการสัน่จะต้องกระเทือนอย่างเห็นได้ชดัในรัศมีไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร จากจดุท่ีเคร่ือง
สัน่จีเ้ม่ือใช้งานกบัมวลคอนกรีตซึง่มีคา่ความยบุ 2 เซนติเมตร 

4) ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาเคร่ืองสัน่ในจํานวนท่ีเพียงพอ เพ่ือทําให้คอนกรีตมีความแน่นทนัทีหลงัจากเท
ลงในแบบหลอ่ 

5) การทําให้คอนกรีตมีความแน่นจะต้องใช้เคร่ืองสัน่จีค้อนกรีตให้ทั่วทัง้บริเวณรอบ ๆ เหล็กเสริมและ
อปุกรณ์ท่ีฝังในคอนกรีต และตามเหล่ียมตามมมุของแบบหลอ่ 
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การใช้เคร่ืองสัน่จีใ้ห้กระทําใกล้จดุท่ีคอนกรีตไหลลงสูแ่บบหลอ่ และในบริเวณท่ีมีคอนกรีตสด ทัง้นีจ้ะต้อง
แหยแ่ละถอดเคร่ืองสัน่อย่างช้า ๆ การสัน่จะต้องใช้ระยะเวลาและความแรงพอเพียงเพ่ือทําให้คอนกรีตมีความแน่นจน
ทัว่ แต่จะต้องไม่นานจนทําให้คอนกรีตเกิดการแยกแยะ ห้ามแช่เคร่ืองสัน่ท่ีจุดหนึ่งจุดใดนานจนเกิดนํา้ปนูขึน้ท่ีผิว
คอนกรีต 

การใช้เคร่ืองสัน่จีต้ามจดุต่าง ๆ ให้ดําเนินการโดยเว้นระยะห่างอย่างสม่ําเสมอ แต่ต้องไม่เกิน 2 เท่าของ 
คา่รัศมีของการสัน่ถงึเม่ือสงัเกตด้วยตาเปลา่ 

6) ห้ามใช้เคร่ืองสัน่จีบ้นเหลก็เสริม หรือชัน้ของคอนกรีตท่ีแข็งตวัโดยสงัเกตได้จากการท่ีคอนกรีตไม่ไหล
แม้จะจีแ้ล้วก็ตาม และห้ามใช้เคร่ืองสัน่จีค้อนกรีตในแบบหล่อให้ไหลไปไกลจนเกิดการแยกแยะ หรือใช้เคร่ืองสัน่ใน
การย้ายมวลคอนกรีตไปยงัท่ีตา่ง ๆ ในแบบหลอ่ 

7) การสัน่จะต้องกระทําควบคู่ไปกบัการใช้พลัว่ตกัตามความจําเป็น เพ่ือให้ผิวหน้าของคอนกรีตเรียบ
และแน่นตลอดตามผิวของแบบหลอ่ มมุ และตําแหน่งซึง่เคร่ืองสัน่เข้าไปไมถ่งึ 

8) ข้อกําหนดในท่ีนีใ้ช้ได้กับเสาเข็มหล่อสําเร็จ และองค์อาคารหล่อสําเร็จอ่ืน ๆ ด้วย นอกเสียจากว่า
โรงงานผู้ผลติจะใช้วิธีการสัน่อยา่งอ่ืนท่ีวิศวกรผู้วา่จ้างยอมรับ 

   คอนกรีตจะต้องเทเป็นชัน้ตามแนวราบหนาชัน้ละไม่เกิน 30 เซนติเมตร เว้นแต่วิศวกรของผู้ว่าจ้างจะ
กําหนดให้เป็นอย่างอ่ืน คอนกรีตชัน้บนจะต้องเทและสัน่ให้แน่นก่อนท่ีคอนกรีตชัน้ลา่งจะเร่ิมอยู่ตวัครัง้แรก ทัง้นีเ้พ่ือ
ป้องกนัความเสียหายตอ่คอนกรีตสด หรือการแยกตวัระหวา่งชัน้คอนกรีต หรือรอยตอ่ก่อสร้างกบัคอนกรีตสว่นลา่ง 

   เม่ือหยดุการเทคอนกรีตชัว่คราวจะต้องรอให้คอนกรีตแข็งพอท่ีจะรักษารูปทรงได้  แล้วจึงทําความ
สะอาดผิวคอนกรีตโดยขจดัฝ้าปนู และวสัดไุม่พึงประสงค์อย่างอ่ืนออกจนเห็นเนือ้คอนกรีตท่ีดี เพ่ือป้องกนัมิให้เกิด
รอยแตกท่ีผิวคอนกรีตเปลือยจะต้องใช้เกรียงแตง่ผิวบนของคอนกรีตท่ีติดกบัแบบหลอ่ให้เรียบ 

   ทนัทีท่ีหยดุเทคอนกรีตจะต้องขจดัปนูท่ีแห้งติดเหลก็เสริมและแบบหลอ่ออกให้หมด ห้ามผสมเศษปนู
แห้งหรือฝุ่ นเข้าไปในเนือ้คอนกรีต ถ้าจะขจัดเศษผงต่าง ๆ ดังกล่าวออกหลังจากท่ีคอนกรีตก่อตัวแล้ว จะต้อง
ระมดัระวงัมิให้การยึดหน่วงระหว่างคอนกรีตกบัเหล็กถกูทําลายไป ในการเทคอนกรีตบนโครงสร้างช่วงเดียว ให้เร่ิม
เทจากจุดศูนย์กลางของช่วงเข้าสู่ปลายทัง้สองข้าง สําหรับคานหลักให้เทคอนกรีตทีละชัน้ แต่ละชัน้หนาอย่าง
สม่ําเสมอตลอดความยาว ลําดบัการเทคอนกรีตของโครงสร้างท่ีมีช่วงต่อเน่ืองจะต้องเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ
แปลน หรือตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างเหน็ชอบ 

   การเทคอนกรีตในสว่นขยายความลกึของพืน้และคานหลกั ซึ่งมิติท่ีขยายนัน้มีค่าน้อยกว่า 1.0 เมตร 
ให้ดําเนินการไปพร้อม ๆ กบัการเทตวัคานหลกั 

   การเทคอนกรีตพืน้ในแตล่ะช่วงจะต้องกระทําอยา่งตอ่เน่ืองจนเสร็จในการเทครัง้เดียว ถ้าวิศวกรของผู้
วา่จ้างไมกํ่าหนดให้เป็นอยา่งอ่ืน 
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   การเทคอนกรีตเสาและตอม่อให้ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองจนเสร็จในการเทครัง้เดียว ถ้าวิศวกรของผู้
วา่จ้างไมกํ่าหนดให้เป็นอยา่งอ่ืน 

   เว้นแต่เม่ือวิศวกรของผู้ว่าจ้างจะอนญุาตให้เป็นอย่างอ่ืน ผู้ รับจ้างจะต้องไม่เทคอนกรีตในโครงสร้าง
ส่วนบนจนกว่าจะได้ถอดแบบหล่อเสาออกเพ่ือดูลกัษณะของเนือ้คอนกรีตในเสา ห้ามถ่ายนํา้หนักของโครงสร้าง
สว่นบนลงสูเ่สา ถ้าอายคุอนกรีตในเสายงัไมค่รบ 14 วนั ยกเว้นได้รับความเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้าง 

   การเทคอนกรีตโดยใช้แรงดนัลม จะกระทําได้ก็ตอ่เม่ือได้รับความเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้ว่าจ้างแล้ว
เทา่นัน้ จะต้องติดตัง้อปุกรณ์ท่ีใช้โดยมิให้การสัน่ของเคร่ืองไปกระทบกระเทือนตอ่คอนกรีตสด 

   ในการลําเลียงและเทคอนกรีตด้วยวิธีใช้แรงดนัลม อุปกรณ์จะต้องเป็นชนิดท่ีเหมาะแก่การใช้งาน 
และต้องมีสมรรถนะพอเพียง เคร่ืองสง่คอนกรีตจะต้องอยู่ใกล้กบัจดุท่ีจะเทคอนกรีตให้มากท่ีสดุ ปลายท่อสง่จะต้อง
อยู่ห่างจากจดุท่ีจะเทไม่เกิน 3.0 เมตร ท่อสง่จะต้องอยู่ในแนวราบหรือเอียงขึน้จากเคร่ือง เม่ือการเทคอนกรีตสิน้สดุ
จะต้องทําความสะอาดอปุกรณ์ทกุชิน้ 

   การเทคอนกรีตโดยใช้เคร่ืองสบูคอนกรีต    จะกระทําได้ก็ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรของผู้
ว่าจ้างแล้วเท่านัน้ ทัง้นีจ้ะต้องติดตัง้อุปกรณ์โดยมิให้การสัน่ของเคร่ืองไปกระทบกระเทือนต่อคอนกรีต เคร่ืองสบู
คอนกรีตจะต้องเป็นชนิดท่ีเหมาะแก่การใช้งานและมีสมรรถนะพอเพียงเพ่ือท่ีจะลําเลียงและเทคอนกรีตด้วยความดนั 
เคร่ืองสบูจะต้องส่งคอนกรีตให้ไหลไปตามท่ออย่างต่อเน่ืองโดยไม่เกิดโพรงอากาศในท่อ เม่ืองานสบูคอนกรีตแล้ว
เสร็จและต้องการนําเอาคอนกรีตท่ีค้างอยูใ่นทอ่ไปใช้ตอ่จะต้องดนัคอนกรีตท่ีค้างอยูอ่อกอยา่งระมดัระวงัมิให้วสัดอ่ืุน
มาเจือปน   ซึง่จะทําให้คอนกรีตเสียคณุภาพ และต้องระมดัระวงัมิให้เกิดการแยกตวัของสว่นผสม เม่ือดนัคอนกรีต
ออกจนหมดแล้วให้ทําความสะอาดอปุกรณ์ทกุชิน้ 

   เพ่ือป้องกนัการร่ัวซึมของนํา้ผ่านรอยต่อก่อสร้างในพืน้สะพาน จะต้องทากาวอีปอกซีหนึ่งชัน้ (epoxy 
glue resin) ท่ีผิวของรอยตอ่เหนือทอ่ลวดกํา อีปอกซีต้องได้ตามข้อกําหนดของ AASHTO M235, class I 

   ในระหว่างท่ีทําการก่อสร้าง ผู้ รับจ้างต้องแน่ใจว่าแต่ละส่วนขององค์อาคารต้องสามารถถ่ายนํา้หนัก
บรรทกุท่ีแท้จริงได้ (นํา้หนกับรรทกุคงท่ี, นํา้หนกับรรทกุเพิ่มขึน้, นํา้หนกับรรทกุเน่ืองจากการติดตัง้ เป็นต้น) โดยท่ี
หน่วยแรงท่ีเกิดขึน้ต้องไม่เกินหน่วยแรงท่ียอมให้ขณะถ่ายแรง (allowable stresses at transfer) ท่ีระบุไว้ใน 
AASHTO LRFD Bridge Design Specifications:  SECTION 5 : 1997 

   ผู้ รับจ้างต้องสง่รายละเอียดแบบแปลนสําหรับขัน้ตอนการก่อสร้าง รวมไปถึงนํา้หนกับรรทกุท่ีเพิ่มขึน้ 
ตามความก้าวหน้าของงาน เพ่ือขอความเห็นชอบจากวิศวกรของผู้ ว่าจ้าง ถ้ามีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้สําหรับ
ขัน้ตอนท่ีวางแผนไว้จะต้องทําการขออนญุาตใหม ่

  การทํารู และการฝังอปุกรณ์พิเศษ 
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  ก่อนการเทคอนกรีตผู้ รับจ้างจะต้องตรวจดูตําแหน่งในโครงสร้างเพ่ือทํารูหรือฝังอปุกรณ์พิเศษ เช่น ท่อ
ต่าง ๆ กล่องดึง สายไฟ ฐานเสาไฟ รูระบายนํา้ ท่อระบายนํา้ มือจบัราวสะพาน เป็นต้น ถ้าเทคอนกรีตโดยมิได้จดั
เตรียมการดงักลา่วไว้ก่อน ผู้ รับจ้างจะต้องทําการแก้ไขให้ถกูต้องโดยต้องออกคา่ใช้จ่ายเอง 

  อปุกรณ์พิเศษท่ีต้องฝังในคอนกรีต ได้แก่ 

- สลกัเกลียว และอปุกรณ์สําหรับเสาป้ายจราจร และอ่ืน ๆ บนสะพาน โครงสร้างเข่ือน และพืน้ถนน 

- รอยตอ่เพ่ือการขยาย และแผน่ฐานรองชนิดเคล่ือนตวัได้ 

- ทอ่ระบายนํา้ 

- ทอ่ร้อยสายไฟสําหรับเสาไฟแสงสวา่ง 

- สลกัเกลียว และอปุกรณ์เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการตรวจตรา และบํารุงรักษา ตามท่ีวิศวกรของผู้ว่าจ้าง
กําหนด 

- อปุกรณ์ป้องกนันํา้ซมึ (Water Stop) 

   อปุกรณ์อ่ืน ๆ ไม่ได้กล่าวไว้ข้างบนจะต้องฝังไว้ตามท่ีแสดงไว้ในแบบแปลนหรือเป็นไปตามท่ีวิศวกร
ของผู้วา่จ้างกําหนด 

  การตกแตง่ผิวคอนกรีต 

  ให้ใช้วิธีการตกแตง่ผิวคอนกรีตแตล่ะชนิดดงัตอ่ไปนี ้

  ก) ผิวธรรมดา 

   ผิวธรรมดาหมายถึง ผิวท่ีได้จากการถอดแบบหล่อ หลงัจากทําการซ่อมแซมส่วนชํารุดเล็กน้อยและ
อดุรูท่ีเกิดจากอปุกรณ์ยดึโยงแบบหลอ่เรียบร้อยแล้ว ผิวจะต้องได้ระนาบท่ีถกูต้องและเรียบปราศจากร่องรอยต่อของ
แบบหลอ่  

   บริเวณท่ีรองรับสะพาน คานหวัเสา และผิวบนของกําแพงให้ปาดคอนกรีตด้วยเกรียงชนิดยาว แล้ว
แตง่ให้ได้ระดบัจริง ห้ามใช้ปนูสอแตง่ผิวบนของคอนกรีตดงักลา่วไมว่า่ในกรณีใด ๆ ก็ตาม 

  ข) ผิวขดัเรียบ 

   การทําผิวขัดเรียบให้ดําเนินการทันทีหลังจากถอดแบบหล่อ ก่อนเร่ิมงานตกแต่งจะต้องทําผิว
คอนกรีตให้ชุ่มด้วยนํา้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชัว่โมง จากนัน้รอให้นํา้ท่ีผิวคอนกรีตระเหยออกพอควรเพ่ือให้ปนูสอท่ี
จะไล้ก่อตวัได้ทัว่ถึง ใช้หินกากเพชรชนิดหยาบปานกลางไล้ปนูสอจํานวนเล็กน้อยบนผิวคอนกรีต ปนูสอท่ีใช้จะต้อง
ประกอบด้วยปนูซีเมนต์และทรายละเอียดผสมกนัในอตัราสว่น 1:2   ให้ขดัผิวจนกระทัง่ร่องรอยต่าง ๆ หมดไปและ
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ได้ผิวท่ีเรียบสม่ําเสมอ ขีปู้นท่ีเกิดจากการขัดผิวนีใ้ห้คงไว้อย่างนัน้ ก่อนขัน้ตอนสุดท้ายให้ใช้หินกากเพชรชนิด
ละเอียดกบันํา้ขดัจนกระทัง่ได้ผิวท่ีเรียบและมีสีสม่ําเสมอ 

   หลงัจากการขดัผิวในขัน้ตอนสดุท้ายเสร็จและผิวแห้งดีแล้ว ให้ใช้ผ้ากระสอบขดัผงท่ีเกาะอยู่หลวม ๆ 
ออก ผิวท่ีได้จะต้องเรียบปราศจากขีป้นู ผง และรอยท่ีไมเ่รียบร้อยอ่ืน ๆ  

  ค) ผิวเซาะร่อง 

   ร่องจะต้องอยูใ่นแนวด่ิงตามมิติท่ีแสดงไว้ในแบบแปลน ไม้ท่ีนํามาทําแบบหลอ่เซาะร่องจะต้องมีลาย
อยูใ่นแนวด่ิงด้วย 

   ผิวของโครงสร้างท่ีมิได้กําหนดไว้ดงักลา่วให้เป็นไปตามคําสัง่ของวิศวกรของผู้ว่าจ้าง การตกแต่งผิว
คอนกรีตถ้ามีข้อขดัแย้งระหวา่งแบบกบัข้อกําหนดข้างบนให้ถือตามแบบแปลน 

  รอยตอ่ก่อสร้าง 

  ก) ทัว่ ๆ ไป 

   รอยต่อก่อสร้างให้ทําตามท่ีกําหนดไว้ในแบบแปลนหรือแผนการเทคอนกรีตเท่านัน้  ถ้าวิศวกรของผู้
วา่จ้างไมใ่ห้การเหน็ชอบวา่เป็นอยา่งอ่ืน 

   ถ้าไม่ได้กําหนดไว้ในแบบแปลนหรือในกรณีฉุกเฉินจะต้องทํารอยต่อก่อสร้างตามท่ีวิศวกรของผู้
วา่จ้างกําหนด ลิ่มรับแรงเฉือน หรือเหลก็เสริมเอียงให้ทําตามท่ีจําเป็นเพ่ือถ่ายทอดแรงเฉือน หรือยดึหน่วงโครงสร้าง 
2 สว่น เข้าด้วยกนั 

  ข) การยดึหน่วง 

   ก่อนจะเทคอนกรีตใหม่ต่อกบัคอนกรีตเดิมท่ีแข็งตวัแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องปรับแบบหล่อให้แน่น ทําผิว
คอนกรีตเดิมให้ขรุขระตามท่ีวิศวกรของผู้ว่าจ้างกําหนด ปัดกวาดเศษมวลรวมหยาบหรือคอนกรีตท่ีสกดัออกให้หมด 
ขจดัวตัถไุมพ่งึประสงค์รวมทัง้ฝ้าปนูออก หลงัจากนัน้ทําผิวให้ชุ่มด้วยนํา้ ขัน้ตอ่ไปให้ไล้ผิวคอนกรีตเดิมนัน้ด้วยปนูสอ
หรือปนูซีเมนต์บาง ๆ แล้วจงึเทคอนกรีตใหมก่่อนท่ีปนูสอจะก่อตวั 

   การเทคอนกรีตให้กระทําจากรอยต่อหนึ่งไปยงัอีกรอยต่อหนึ่งอย่างต่อเน่ือง เส้นขอบท่ีปรากฏขึน้บน
ผิวรอยตอ่ทกุแหง่จะต้องได้รับการตกแตง่ให้ได้แนวและระดบั 

  การบม่คอนกรีต 
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  การบม่คอนกรีตต้องดําเนินการทนัทีหลงัจากท่ีตกแต่งผิวคอนกรีตเสร็จ  และต้องบ่มต่อเน่ืองให้ผิวคอนกรีต
เปียกชืน้อย่างทัว่ถึงเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วนั การบ่มคอนกรีตอย่างไม่ถกูต้องจะถือว่ามีความบกพร่องในการเท
คอนกรีต 

  การบม่คอนกรีตให้ใช้วิธีใดวิธีหนึง่ข้างลา่งนี ้หรือรวมกนัก็ได้ 

  - การบม่ด้วยนํา้ 

  - การใช้เย่ือบม่ชนิดสารผสมเหลว 

  - การใช้แผน่กนัซมึ 

  การบ่มด้วยนํา้ 

  หลังจากเทคอนกรีตให้คลุมพืน้สะพานและผิวของคอนกรีตด้วยผ้ากระสอบชุ่มนํา้ทันทีท่ีตกแต่งผิว
คอนกรีตแล้ว และคลมุผ้ากระสอบไว้ตลอดระยะเวลาท่ีบม่ เม่ือผิวคอนกรีตแข็งพอท่ีจะป้องกนัการขดูข่วนได้แล้วอาจ
ใช้ทรายคลุมแทน ตลอดระยะเวลาบ่มจะต้องรักษาผ้ากระสอบหรือทรายให้เปียกชืน้อยู่เสมอ ผิวคอนกรีตอ่ืน ๆ 
ยกเว้นท่ียงัไม่ได้ถอดแบบหลอ่ให้ใช้วิธีฉีดนํา้ หรือคลมุด้วยผ้ากระสอบให้เปียกชืน้โดยตลอดจนกระทัง่สิน้สดุการบ่ม 
แบบหลอ่ไม้ท่ียงัไมถ่อดออกจากผิวคอนกรีตต้องชุ่มชืน้อยูเ่สมอเพ่ือป้องกนัมิให้รอยตอ่ของแบบหลอ่เสียหาย 

  หลงัจากบ่มได้ 7 วนั ให้รดนํา้ผิวคอนกรีตเป็นประจําทกุวนัอย่างน้อยวนัละ 2 ครัง้อีก 2 สปัดาห์หลงัจาก
การบม่ ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัมิให้ผิวแห้ง 

  การใช้เย่ือบ่มชนิดสารผสมเหลว 

  การสญูเสียความชืน้ของคอนกรีตต้องป้องกนัโดยการใช้เย่ือบม่ชนิดสารผสมเหลว ซึง่ได้รับความเห็นชอบ
จากวิศวกรของผู้ว่าจ้าง ต้องใช้เย่ือบ่มชนิดสารผสมเหลวอย่างสม่ําเสมอบนพืน้ท่ีท่ีเปลือยทนัทีหลงัจากนํา้ท่ีเอ่อได้
หายไปจากพืน้ท่ีผิว ถ้าเกิดความลา่ช้าในการใช้เย่ือบ่มชนิดสารผสมเหลว พืน้ท่ีผิวต้องทําให้เปียกชืน้อีกจนสามารถ
พ่นสารผสมเหลวได้ การใช้เย่ือบ่มชนิดสารผสมเหลวต้องใช้เคร่ืองมือซึ่งสามารถพ่นสารผสมเหลวได้อย่างละเอียด 
การพ่นครัง้ท่ี 2 จะต้องพ่นสารผสมเหลวอีกทนัทีหลงัจากการพ่นครัง้แรก ซึง่ต้องทํามมุ 90 องศากบัการพ่นครัง้แรก 
อตัราการพ่นสารผสมเหลวต้องไม่ต่ํากว่า 0.25 ลิตรต่อพืน้ท่ีผิว 1 ตารางเมตร ในขณะพ่นต้องระวงัไม่ให้มีการพ่นไป
ยงัรอยตอ่ก่อสร้างท่ีซึง่ต้องการให้คอนกรีตยดึเหน่ียวกนั เหลก็เสริม และรอยต่อท่ีต้องใช้สารอดุรอยต่อ ไม่อนญุาตให้
คนหรือยวดยานพาหนะสญัจรบนพืน้ท่ีผิวเป็นเวลา 7 วนันอกเสียจากว่ามีการป้องกนัโดยใช้แผ่นไม้ ไม้อดั หรือทราย
คลมุไว้ การป้องกนัจะทําได้หลงัจากการใช้เย่ือบม่ชนิดสารผสมเหลวเป็นเวลาอยา่งน้อย 12 ชัว่โมง 

  การใช้แผ่นกันซมึ 

  ผิวคอนกรีตเปลือยท่ีตกแต่งแล้วต้องฉีดด้วยนํา้โดยใช้หวัฉีด ซึง่จะทําให้นํา้เป็นละอองฝอยเลก็ ๆ จะไม่มี
การฉีดนํา้จนกว่าคอนกรีตจะแข็งตวั หลงัจากนัน้ถึงจะคลมุด้วยแผ่นกนัซึม แผ่นกันซึมต้องคลมุอยู่เป็นเวลาอย่าง
น้อย 72 ชัว่โมง 
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  แผน่กระดาษกนัซมึต้องให้ได้ตามข้อกําหนดของ AASHTO Designation M139 และแผ่นพลาสติกกนัซมึ
ต้องให้ได้ตามข้อกําหนดของ AASHTO Designation M171  

  แผน่กระดาษหรือแผน่พลาสติกกนัซมึต้องยาวและกว้างพอท่ีจะคลมุผิวคอนกรีตท่ีต้องการบม่ทัง้หมดได้  

  รอยต่อทัง้หมดของแผ่นกนัซึมต้องเช่ือมต่อกนัให้เรียบร้อย ตะเข็บของรอยต่อจะต้องเหล่ือมลํา้กนัอย่าง
น้อย 10 เซนติเมตร  

  ต้องหาวสัดมุาทบัแผน่กนัซมึไว้จนกวา่จะเป็นท่ีพอใจของวิศวกรของผู้วา่จ้าง 

  การบ่มพืน้สะพาน  

  ส่วนบนผิวหน้าพืน้ของสะพานจะต้องบ่มด้วยวิธีใช้เย่ือบ่มชนิดสารผสมเหลวและการบ่มด้วยนํา้ การใช้
เย่ือบ่มชนิดสารผสมเหลวให้ดําเนินการไปเร่ือย ๆ ในระหว่างการตกแต่งผิวหน้าพืน้สะพาน โดยพ่นเย่ือบ่มชนิดสาร
ผสมเหลวทนัทีหลงัจากตกแต่งผิวหน้าพืน้สะพานเสร็จ สว่นการบ่มด้วยนํา้และคลมุด้วยกระสอบต้องเร่ิมดําเนินการ
ภายใน 6 ชัว่โมงหลงัจากตกแตง่ผิวหน้าพืน้สะพานเสร็จเรียบร้อย 

  การรือ้ถอนคํา้ยนัและแบบหลอ่ 

  กําหนดเวลารือ้ถอน 

  ห้ามรือ้ถอนแบบหลอ่และคํา้ยนัก่อนได้รับความเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้าง การอนญุาตโดยวิศวกรของ
ผู้ว่าจ้างจะไม่ทําให้ผู้ รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบต่อความปลอดภยัในงานนัน้ เคร่ืองยดึโยงแบบหลอ่ให้ถอดออก
พร้อมกบัถอดแบบหลอ่ ไมว่า่ในกรณีใด ๆ ห้ามทิง้แบบหลอ่ไว้ในเนือ้คอนกรีต 

  ห้ามถอดแบบหล่อสําหรับผิวคอนกรีตเปลือยในแนวด่ิงก่อนเวลาท่ีวิศวกรของผู้ว่าจ้างกําหนดโดยปกติไม่
น้อยกวา่ 3 วนั 

  ห้ามรือ้ถอนคํา้ยนัและแบบหล่อใต้พืน้ คาน และคานหลกั ก่อนคอนกรีตจะได้กําลงัตามท่ีกําหนด ถ้าผู้
รับจ้างขอรือ้ถอนก่อนกําหนดเวลา วิศวกรของผู้ ว่าจ้างอาจอนญุาตให้กระทําได้ ทัง้นีจ้ะต้องมีผลการทดสอบจาก
ตวัอยา่ง มารับรอง 

  การรือ้ถอนคํา้ยนัและแบบหลอ่ก่อน 7 วนั จะต้องทําการบม่คอนกรีตอยา่งถกูต้องตามท่ีระบ ุ

  ถ้าการดําเนินงานในสถานท่ีก่อสร้างไมไ่ด้มีการทดสอบการรับนํา้หนกัของคานหรือคอนกรีตก้อนตวัอย่าง 
ระยะเวลาข้างลา่งตอ่ไปนีส้ามารถนําไปเป็นแนวทางในการรือ้ถอนคํา้ยนัและแบบหลอ่ได้ 

  - บริเวณใต้คานและใต้พืน้  14 วนั 

  - ผนงัและด้านข้างของคาน  24 ชัว่โมง 
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  - เสา  48 ชัว่โมง 

  ต้องรักษารูปร่าง กําลงั ความแข็งแกร่ง การกนันํา้และความเรียบของผิวหน้าของแบบหล่อท่ีจะนํามาใช้
อีก แบบหลอ่ท่ีโค้งงอจะต้องตกแตง่ผิวและขนาดให้เรียบร้อยก่อนท่ีจะนํามาใช้อีก 

  ผู้ รับจ้างจะต้องรือ้แบบหลอ่ออกจากโครงสร้างนัน้ให้หมดก่อนจะเทโครงสร้างใหมเ่ช่ือมตอ่ 

  การซอ่มผิวคอนกรีต 

  เม่ือถอดแบบหลอ่เสร็จ ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งให้วิศวกรของผู้ว่าจ้างมาทําการตรวจตราผิวคอนกรีตก่อนจะ
ทําการซอ่มแซมใด ๆ  

  เส้นลวดหรืออปุกรณ์โลหะยดึโยงแบบหล่อ ซึ่งโผล่ออกจากผิวคอนกรีตต้องรือ้หรือตดัออกให้ลกึเข้าไปจาก
ผิวตกแต่งไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร รูหรือหลมุท่ีเกิดขึน้ให้อดุด้วยปนูสอผสมจากปนูซีเมนต์กบัมวลรวมละเอียดใน
อตัราส่วนเดียวกบัท่ีใช้ผสมคอนกรีตสําหรับโครงสร้างนัน้ ก่อนอดุรูต้องทําความสะอาดผิวให้ทัว่ถ้วน และทําผิวให้
ชุ่มด้วยนํา้เสียก่อน 

  ในกรณีท่ีวิศวกรของผู้ว่าจ้างเห็นว่ามีโพรงรังผึง้เกิดขึน้ท่ีผิวคอนกรีตมากเกินไป วิศวกรของผู้ว่าจ้างจะสัง่
เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้ รับจ้างทําการรือ้ทบุแล้วหล่อโครงสร้างส่วนนัน้ขึน้มาใหม่ โดยผู้ รับจ้างต้องออกค่าใช้จ่าย
เอง 

  วิศวกรของผู้ว่าจ้างอาจอนญุาตให้ทําการซ่อมโพรงรังผึง้และร่องรอยอ่ืน ๆ ซึ่งมีขนาดเล็กได้ แต่ทัง้นีต้้อง
พิจารณาถงึความเหมาะสมด้านโครงสร้าง การบํารุงรักษาและความสวยงามก่อนการอนญุาตให้กระทํา 

  การเทคอนกรีตใต้นํา้ 

  ห้ามเทคอนกรีตใต้นํา้ เว้นแต่ว่าจะได้รับความเห็นชอบและอยู่ภายใต้การควบคมุดแูลของวิศวกรของผู้
วา่จ้าง และในกรณีนีว้ิธีการเทคอนกรีตให้กระทําตามท่ีระบตุอ่ไปนี ้

  การเทให้ใช้ท่อเทคอนกรีตใต้นํา้โดยเทคอนกรีตลงอย่างระมดัระวงั เม่ือการเทแล้วเสร็จจะต้องได้มวล
คอนกรีตท่ีอดัแน่น ภายหลงัจากการเทห้ามมิให้มีการรบกวนต่อคอนกรีตนัน้ และจะต้องระมดัระวงัให้นํา้บริเวณท่ีจะ
เทคอนกรีตอยู่ น่ิง ห้ามเทคอนกรีตขณะนํา้ไหล ต้องควบคุมวิธีการเทคอนกรีตเพ่ือให้ได้ผิวท่ีอยู่ในแนวราบ
โดยประมาณ 

  คอนกรีตต้องเทให้เสร็จภายในครัง้เดียว ท่อเทคอนกรีตใต้นํา้ท่ีใช้จะต้องมีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางไม่น้อย
กว่า 15 เซนติเมตร ข้อต่อทกุตําแหน่งในท่อจะต้องกนันํา้ร่ัวได้ ให้ยึดท่อในลกัษณะซึ่งจะทําให้ท่อเคล่ือนท่ีได้อย่าง
อิสระเหนือคอนกรีตท่ีเท และสามารถเคล่ือนท่ีลงอย่างรวดเร็วเม่ือต้องการหยดุหรือชะลอการไหลของคอนกรีต การ
เติมคอนกรีตลงในท่อต้องใช้วิธีซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้นํา้ชะคอนกรีตได้ ปลายท่อล่างต้องให้จมอยู่ในคอนกรีต
ตลอดเวลา และคอนกรีตต้องอยูเ่ตม็ทอ่เสมอ  
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  การสบูนํา้ออกจะทําได้เม่ือคอนกรีตแข็งตวัพอต้านทานต่อแรงดนัใด ๆ  ได้แล้ว  กําหนดเวลาดงักลา่วอยู่ใน
ดลุยพินิจของวิศวกรของผู้วา่จ้าง 

  ฝ้าปนู หรือวสัดไุม่พึงประสงค์อย่างอ่ืนให้ขจดัออกจากผิวคอนกรีต โดยการขูด ฉีดด้วยนํา้ กะเทาะออก
หรือวิธีอ่ืนใด  ซึง่จะไมทํ่าอนัตรายตอ่คอนกรีต 

  องค์อาคารคอนกรีตหลอ่สําเร็จจากโรงงาน 

  วิศวกรของผู้วา่จ้างจะอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ให้ผู้ผลติองค์อาคารคอนกรีตหลอ่สําเร็จทําการผลิต
องค์อาคารนัน้ ๆ เพ่ือใช้ในงานได้ การอนญุาตอาจเพิกถอนได้ในภายหลงั โดยวิศวกรของผู้วา่จ้างจะเป็นผู้วินิจฉยั 

  คอนกรีตท่ีใช้ผลิตองค์อาคารหลอ่สําเร็จ   จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดท่ีกลา่วมาแล้วในตอนต้น หรือใน
กรณีท่ีใช้กําลังอัดคอนกรีตท่ีสูงกว่าท่ีระบุ ผู้ รับจ้างจะต้องนําเสนอส่วนผสม ปริมาณ วิธีผลิต ผลการทดสอบ
คณุสมบติัต่างๆตามมาตรฐานสากล ให้ผู้ว่าจ้างอนมุติัก่อนดําเนินการ ทัง้นีไ้ม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ผู้ รับจ้างจะไม่
พ้นจากความรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายขึน้กบัโครงสร้างนัน้ ๆ  

  ผู้ผลิตจะต้องรักษามาตรฐานห้องทดลองท่ีโรงงานให้ได้เช่นเดียวกบัมาตรฐานห้องทดลองของโครงการ
ก่อสร้างนี ้และมีการควบคมุคณุภาพคอนกรีตตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างกําหนด 

  ถ้าวิศวกรของผู้ว่าจ้างไม่ให้ความเห็นชอบเป็นอย่างอ่ืน ห้ามเคล่ือนย้ายองค์อาคารคอนกรีตหล่อสําเร็จ
ออกจากท่ีหลอ่ ถ้ากําลงัอดัของคอนกรีตยงัไม่ถึงร้อยละ 80 ของกําลงัอดัท่ีอาย ุ28 วนั หรือห้ามขนสง่องค์อาคารนัน้
ถ้ากําลงัอดัไมถ่งึร้อยละ 90 ของกําลงัอดัท่ีอาย ุ28 วนั 

  ผู้ รับจ้างจะต้องระมดัระวงัในการลําเลียงและเคล่ือนย้ายองค์อาคารคอนกรีตหลอ่สําเร็จเป็นพิเศษ ในการ
บรรทุกคานหลัก และพืน้หล่อสําเร็จให้วางด้านบนและด้านล่างของคานหรือพืน้ให้ถูกตําแหน่ง ขณะขนส่งจะต้อง
ป้องกนัมิให้เกิดการสัน่ในองค์อาคาร จดุรองรับและทิศทางของแรงปฏิกิริยาท่ีเกิดขึน้กบัองค์อาคารในระหว่างขนสง่และ
เคล่ือนย้ายจะต้องอยู่ใกล้เคียงกับตําแหน่งจริงบนโครงสร้าง หากผู้ รับจ้างเห็นว่าวิธีอ่ืนเหมาะสมก็อาจใช้วิธีนัน้ได้ 
หลงัจากท่ีได้แจ้งให้วิศวกรของผู้ว่าจ้างทราบและได้รับความเห็นชอบแล้ว ทัง้นีผู้้ รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อผลจากการ
กระทํานัน้เอง หากเกิดความเสียหายขึน้ผู้ รับจ้างต้องจดัหาองค์อาคารชิน้ใหม่แทนชิน้ท่ีวิศวกรของผู้ว่าจ้างปฏิเสธไม่
ยอมรับ 

  ผู้ รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดวิธีการลําเลียง และขนส่งองค์อาคารหล่อสําเร็จ เป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อ
วิศวกรของผู้วา่จ้าง เพ่ือให้ความเหน็ชอบก่อนดําเนินการ 

  ผู้ รับจ้างจะต้องทําเคร่ืองหมายถาวรบนองค์อาคารหลอ่สําเร็จ แสดงถงึประเภท/วนั/เดือน/ปี ท่ีหลอ่ 

  การอดัปนูเหลวเข้าทอ่หุ้ม “ลวดกําอดัแรง” 

  ดหูวัข้อ การดําเนินการอดัปนูเหลว 
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  การถ่ายนํา้หนกั 

  ห้ามถ่ายนํา้หนกัโครงสร้างส่วนบนลงคานรัดหวัเสา เสา หรือ ตอม่อ จนกว่าวิศวกรของผู้ว่าจ้างจะออก
คําสัง่และไมว่า่ในกรณีใด ๆ ก็ตามห้ามถ่ายนํา้หนกัใด ๆ จนกวา่จะสิน้สดุระยะเวลาการบม่คอนกรีตนัน้ 

  ห้ามผู้ รับจ้างถ่ายนํา้หนกับรรทกุชัว่คราวลงบนพืน้สะพาน ถ้าไมไ่ด้รับความเหน็ชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากวิศวกรของผู้วา่จ้าง ผู้ รับจ้างจะเปิดการจราจรบนสะพานได้ต่อเม่ือวิศวกรของผู้ว่าจ้างอนญุาตเท่านัน้ ซึง่โดยทัว่ไป
จะต้องหลงัจากเทคอนกรีตแล้วเสร็จสมบรูณ์เป็นเวลาอยา่งน้อย 28 วนั 

  การถมกลบวสัดบุนโครงสร้าง 

  ท่ีว่างอนัเกิดจากการขุดทําโครงสร้างหลงัจากเทหล่อโครงสร้างนัน้แล้วเสร็จ ให้ทําการกลบและบดอดั
ด้วยวสัดตุามบทท่ี 2 และตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างเหน็ชอบ 

  การทําความสะอาด 

  เม่ือทํางานโครงสร้างคอนกรีตแล้วเสร็จ ก่อนการตรวจรับงานขัน้สดุท้าย ผู้ รับจ้างจะต้องทําการรือ้ถอน
แบบหลอ่และคํา้ยนัออกจนหมด ภายในระดบั 0.50 เมตร ต่ําจากระดบัพืน้ดินซึง่ปรับแล้ว วสัดท่ีุขดุขึน้มา หรือวสัดท่ีุ
ไมใ่ช้แล้ว และขยะตา่ง ๆ ให้ขจดัออกจากบริเวณสถานท่ีก่อสร้างให้หมดจนพืน้ท่ีอยู่ในสภาพท่ีสะอาดเรียบร้อย เป็น
ท่ียอมรับของวิศวกรของผู้วา่จ้าง 

  การวัดปริมาณงาน  

  การวดัปริมาณงานคอนกรีตให้วดัเป็นลกูบาศก์เมตรของคอนกรีตแต่ละชนิด ตามท่ีได้เทและได้รับความ
เห็นชอบ ในการคํานวณหาปริมาณให้คิดจากแบบแปลน หรือโดยความยินยอมของวิศวกรของผู้ว่าจ้าง แต่ทัง้นีต้้อง
ไม่รวมสําหรับงานชัว่คราว หรืองานซึ่งจ่ายแยกอยู่ในรายการอ่ืน ๆ แล้ว การวดัปริมาณงานจะไม่หกัปริมาณของช่อง
เปิดระบายนํา้ท่อซึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 30 เซนติเมตร ท่อร้อยสายไฟ ลบมมุ เหล็กเส้นเสริม เหล็กอดัแรง 
รอยตอ่ขยาย ยางกนันํา้ ตลอดจนหวัเข็มซึง่จมอยูใ่นคอนกรีต ยกเว้นงานหลอ่สําเร็จ 

  การวดัปริมาณงานและการจ่ายเงินค่าจ้างของงานเหล็กเสริมอดัแรงและเหล็กเส้นเสริม และอ่ืน ๆ ซึ่ง
แสดงในเอกสารสญัญาเพ่ือให้งานเสร็จตามข้อกําหนด ให้เป็นไปตามบทท่ี 5  

แบบหลอ่และคํา้ยนัจะไมว่ดัปริมาณงานแยกตา่งหาก แตใ่ห้ถือเสมือนเป็นสว่นหนึง่ของงานคอนกรีต 

  การจ่ายเงนิค่าจ้าง 

  ปริมาณงานท่ีวดัได้ดงักลา่วข้างบน จะจ่ายตามอตัราราคาสญัญาตอ่ลกูบาศก์เมตรของคอนกรีตในแต่ละ
ชนิดตอ่หน่วยขององค์อาคารคอนกรีต 
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   ราคาค่าจ้างของคอนกรีตทุก ๆ ชนิดจะรวมถึงค่าส่วนผสมทดลองทัง้หมด (ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ 
ส่วนประกอบของคอนกรีต) ไม้แบบภายนอก การเท การทําให้คอนกรีตอดัแน่น การบ่ม การตกแต่งผิวธรรมดา 
นอกจากนัน้ยังรวมถึงการทําท่อระบายนํา้ แบบรอยต่อ แบบรู ท่อสายไฟ หรือช่องซึ่งมีขนาดไม่เกินช่องละ 0.15 
ลกูบาศก์เมตร 

  ค่าจ้างสําหรับงานคอนกรีตจะรวมถึงค่าของวสัดรุอยต่อ และอปุกรณ์โลหะเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ ซึ่งไม่ได้ระบบุ่ง
ในหวัข้ออ่ืนของสญัญา 

  ราคาคา่งานสําหรับคอนกรีตหยาบให้รวมคา่วสัด ุและแรงงาน ตลอดจนทรายรองพืน้  

  ราคาคา่งานให้รวมคา่วสัด ุและแรงงานในการจดัหา และประกอบแบบหลอ่และคํา้ยนั ตลอดจนการถอด 
และการเข้าแบบ 

  รายการจ่ายเงินคา่จ้างให้เป็นไปดงันี ้

      หน่วย 

 5 งานโครงสร้าง  

               5.1 งานฐานราก+ตอมอ่ 

 - งานคอนกรีต 320 ksc. (Cylinder) ลกูบาศก์เมตร 

                5.2 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ 

 - งานคอนกรีต 320 ksc. (Cylinder) ลกูบาศก์เมตร 

               5.4 งานโครงสร้าง GROUND SLAB 

 - งานคอนกรีต 320 ksc. (Cylinder) ลกูบาศก์เมตร 
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 4.2 เหลก็เส้นเสริมสาํหรับโครงสร้าง 

  คาํอธิบาย 

  งานนีป้ระกอบด้วยการจดัหา ตดั ดดั ติดตัง้ และผกูเหล็กเส้นเสริมตามชัน้คณุภาพ ประเภท และขนาด
ดงัท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดทางเทคนิค และรายละเอียดตามท่ีแสดงไว้ในแบบแปลน 

  วัสดุ 

  เหลก็เส้นเสริม 

  เหล็กเส้นกลมผิวเรียบชนิด SR-24 จะต้องเป็นเหล็กกล้าละมนุ ซึ่งมีหน่วยแรงท่ีจดุครากไม่ต่ํากว่า 235 
นิวตนัต่อตารางมิลลิเมตร (2350 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ผลท่ีได้จากการทดสอบต้องไม่ต่ํากว่านีเ้กินร้อยละ 5 
และต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก. 20 หรือเทียบเท่า โดยได้รับความเห็นชอบจากวิศวกร
ของผู้วา่จ้าง 

  เหล็กเส้นข้ออ้อยชนิด SD30 SD40 และ SD50 จะต้องเป็นเหล็กกล้ารับแรงดึงสงู ซึ่งมีหน่วยแรงท่ีจดุ
คลากไมต่ํ่ากวา่ 290 390 และ 490 นิวตนัต่อตารางมิลลิเมตร (2900 3900 และ 4900 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
ตามลําดบั และต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก. 24 หรือเทียบเท่า โดยได้รับความเห็นชอบ
จากวิศวกรของผู้วา่จ้าง 

  ไมอ่นญุาตให้ใช้เหลก็เส้นรีดเยน็ในงานก่อสร้างนี ้

  ลวดผกูเหลก็ 

  ลวดผูกเหล็กจะต้องเป็นลวดเหล็กกล้าอ่อนอบเหนียวอย่างดี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.25 
มิลลเิมตร และมีเกณฑ์คณุภาพเป็นไปตามมาตรฐานอตุสาหกรรม มอก. 138 

  การสัง่วสัด ุ

  ผู้ รับจ้างจะต้องส่งรายช่ือผู้จดัส่งเหล็กเส้นเสริม พร้อมทัง้ข้อมลูต่าง ๆ ตามท่ีวิศวกรของผู้ว่าจ้างต้องการ
แตเ่น่ิน เพ่ือขอความเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้าง 

  สําเนาของใบสัง่ซือ้เหลก็เส้นจะต้องเสนอตอ่วิศวกรของผู้วา่จ้าง 

  ผู้ผลิตเหล็กเส้นจะต้องส่งข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง เช่น แรงดึงสงูสดุ แรงดึงท่ีจุดคราก ความยืด ส่วนประกอบ
ทางเคมี เพ่ือขอความเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้าง  

  ไมยิ่นยอมให้มีการนําเหลก็เส้นเสริมเข้ามาโดยไมมี่ใบรับรองแรงดงึท่ีจดุคลาก 
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  เหล็กเส้นเสริมจะต้องเก็บและทําเคร่ืองหมายให้ถูกตําแหน่ง เพ่ือสามารถตรวจสอบในภายหลงัได้ว่า 
เหลก็สว่น  นัน้ ๆ ตรงกบัใบรับรองของแตล่ะชดุ 

  การทดสอบ 

  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัให้มีการทดสอบเพ่ิมเติม และเสนอผลการทดสอบนอกเหนือไปจากผลการทดสอบท่ีผู้
รับจ้างเสนอตอ่วิศวกรของผู้วา่จ้างตามท่ีระบไุว้ในตอนแรกของบทนี ้

  ผู้ รับจ้างจะตดัเอาตวัอยา่งโดยวิศวกรของผู้วา่จ้างเป็นผู้ กําหนด 

  การทดสอบให้ดําเนินการโดยสถาบนัการทดสอบท่ีรับรองแล้ว  โดยใช้วิธีการท่ีวิศวกรของผู้ว่าจ้างเห็นชอบ 
ผู้ รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบดงักลา่วทัง้สิน้ ตวัอย่างทดสอบแต่ละครัง้จะต้องเก็บจากเหลก็เสริมทกุ 
50 ตนัท่ีสง่มายงัสถานท่ีก่อสร้าง 

  วธีิการก่อสร้าง 

  การป้องกนัและการเก็บกอง 

  เหลก็เส้นเสริมทัง้หมดจะต้องมดัรวมกนัเป็นมดั ละเก็บกองในท่ีซึง่ป้องกนัมิให้บิดงอออกไปจากรูปแบบท่ี
ต้องการและมิให้เปรอะเปือ้นฝุ่ นผง ดิน นํา้มนั และสี หรือสิ่งสกปรกอ่ืน ๆ เม่ือนําไปประกอบลงในแบบหล่อ จะต้อง
ปราศจากฝุ่ นผง นํา้มนั ไขมนั สี สะเก็ดสนิม และสนิมผิวหรือสนิมขมุ 

  การตดัและการดดังอ 

  เหลก็เส้นเสริมจะต้องตดัและดดังอให้ได้รูปร่างโดยวิธีดดัเย็น      ด้วยวิธีการและเคร่ืองมือท่ีวิศวกรของผู้
วา่จ้างเหน็ชอบ  

  เหล็กลูกตัง้ และเหล็กปลอก จะต้องดัดงอรอบหมุดหลกัท่ีมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 เท่าของ
เส้นผา่ศนูย์กลางของเหลก็เส้นนัน้ เหลก็เสริมทัว่ไปจะต้องดดังอรอบหมดุหลกัท่ีมีเส้นผ่าศนูย์กลางไม่น้อยกว่า 6 เท่า
ของเส้นผ่านศนูย์กลางของเหลก็เสริม นอกจากเหลก็เสริมท่ีมีขนาดใหญ่กว่า 25 มิลลิเมตร ให้ใช้หมดุหลกัขนาดไม่
น้อยกวา่ 8 เท่า ของเส้นผ่าศนูย์กลางของเหลก็เส้นนัน้ การดดังอท่ีปลายของเหลก็เสริมให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ 
American Concrete Institute ACI 318-89 หรือฉบบัลา่สดุ หรือตามท่ีระบไุว้ในแบบแปลน 

  เหล็กเส้นเสริมจะต้องขนส่งโดยมัดรวมกันเป็นมัด ๆ ทุกมัดมีขนาดมาตรฐานเดียวกัน และมีแผ่นป้าย
เคร่ืองหมายแสดงมาตรฐานท่ีได้รับการรับรองแล้วผกูติดกบัมดัเหลก็อยา่งถาวร 

   เหลก็เส้นเสริมห้ามยืดให้ตรง หรือดดังออีกครัง้ หลงัจากได้ถกูดดังอไปแล้ว 
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  การจดัวางเหลก็เสริมเข้าท่ีและการผกูเหลก็ 

  เหล็กเส้นเสริมทัง้หมดจะต้องจดัวางเข้าท่ี และต้องมีท่ีรองรับผกูให้มัน่คง แข็งแรง ก่อนมีการเทคอนกรีต 
เหลก็เส้นเสริมจะต้องได้รับการตรวจสอบ และได้รับการเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้างก่อนมีการเทคอนกรีตทกุครัง้ 

  ลกูปูนซึ่งใช้เพ่ือรักษาระยะห่างให้มีจํานวนน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ รูปร่างและวัสดุท่ีใช้ต้องได้รับ
ความเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้าง การออกแบบต้องไมใ่ห้ล้มคว่ําขณะเทคอนกรีต ถ้าทําจากคอนกรีตขนาดใหญ่
สดุของมวลรวมต้องไมม่ากกวา่ 6 มิลลเิมตร และให้ใช้สว่นผสมปนูซีเมนต์ต่อทรายในอตัราสว่น 1 ต่อ 2 โดยนํา้หนกั 
เส้นลวดผกูเหล็กจะฝังยดึอยู่ในก้อนเพ่ือยดึเหล็กเสริมให้มัน่คง ลวดผกูเหล็กต้องอยู่ห่างผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 30 
มิลลิเมตร ห้ามใช้ก้อนหินย่อยหรือไม้เป็นท่ีรองรับ เหล็กคัน่ระหว่างชัน้ของเหล็กแนวขนานให้ใช้เหล็กเส้นกลมผิว
เรียบเส้นผ่าศนูย์กลางไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร หรือได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรของผู้ว่าจ้าง และระยะเรียงไม่
มากกวา่ 60 เทา่ของเส้นผา่ศนูย์กลางของเหลก็เสริมท่ีเลก็ท่ีสดุ 

  เหล็กเส้นเสริมจะต้องอยู่ในตําแหน่ง และระยะเรียงท่ีถกูต้องตามแสดงไว้ในแบบแปลน โดยใช้ลวดผูก
เหล็กยึดตรงท่ีเหล็กเสริมสานกนั ลวดผกูเหล็กจะต้องผกูยึดให้แน่นแล้วพบัปลายมิให้โผล่พ้นแนวเหล็กเสริมออกมา
จํานวนลกูปนูและลวดผกูเหล็กเพ่ือยึดให้เหล็กเสริมอยู่ในตําแหน่งท่ีถกูต้องและมัน่คง จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากวิศวกรของผู้วา่จ้าง 

  เหล็กเส้นเสริมต้องวาง และรักษาให้อยู่ในตําแหน่งตามท่ีระบไุว้ในแบบแปลน โดยมีเกณฑ์ความคลาด
เคล่ือนท่ียอมรับได้ดงันี ้

  ระยะหา่งจากผิวคอนกรีต      5  มิลลเิมตร 

  เหลก็เสริมตามแนวนอน ตําแหน่งการดดังอ ตําแหน่งปลายเหลก็เสริม   15 มิลลเิมตร  

  ยกเว้นจะต้องให้ระยะหา่งจากปลายถงึผิวคอนกรีตไมม่ากกวา่ 5 มิลลเิมตร 

  การตอ่เหลก็เสริม 

  เหล็กเสริมท่ีจดัหามานัน้จะต้องมีความยาวตามท่ีกําหนดไว้ในแบบแปลน การต่อเหล็กเสริมด้วยวิธีการ
ทาบหากไม่แสดงในแบบแปลน ให้ผู้ รับจ้างจดัทําแบบก่อสร้างแสดงการต่อเหลก็เสริมดงักลา่วเพ่ือขอความเห็นชอบ
จากวิศวกรของผู้วา่จ้าง และปริมาณเหลก็เสริมท่ีเพิ่มขึน้จากการต่อทาบจะนํามาคิดราคาค่างานเพิ่มขึน้ไม่ได้ ยกเว้น
จะกําหนดไว้ในข้อกําหนดทางเทคนิคนี ้

  การต่อทาบเหล็กเสริมข้ออ้อย ชนิด SD30, SD40 และ SD50 ถ้าไม่ได้แสดงไว้ในแบบแปลนจะต้อง
เป็นไปตาม Standard Specifications for Highway Bridges ของ AASSHTO การต่อทาบเหลก็เสริมแต่ละเส้นท่ีอยู่
ข้างเคียงให้วางสลบักนั 
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  การต่อทาบเหลก็เสริมกลม ชนิด SR 24 ถ้าไม่ได้แสดงไว้ในแบบแปลน จะต้องมีระยะทาบเหล่ือมกนัยาว
ไมน้่อยกวา่ 40 เทา่ของเส้นผ่าศนูย์กลางของเหลก็เสริมเส้นท่ีใหญ่กว่า การต่อทาบเหลก็เสริมเหล่ือมกนัตามปกติ ให้
กระทําในตําแหน่งท่ีรับแรงดึงต่ําสุด การต่อทาบนีใ้ห้วางเหล็กเสริมประชิดติดกัน แล้วผูกมดัด้วยลวดผูกเหล็กให้
มัน่คง เว้นไว้แตจ่ะได้แสดงไว้ในแบบแปลนเป็นอยา่งอ่ืน 

  การตอ่เหลก็โดยวิธีเช่ือมจะทําได้ถ้าระบไุว้ในแบบแปลน หรือได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรของผู้ว่าจ้าง
โดยผู้ รับจ้างต้องสง่ผลการทดสอบตามท่ีวิศวกรของผู้ว่าจ้างต้องการ และให้เวลาท่ีเพียงพอแก่วิศวกรของผู้ว่าจ้างใน
การพิจารณาผลการทดสอบก่อนให้ความเหน็ชอบ 

  การเปล่ียนขนาดเหลก็เสริม 

  การเปล่ียนขนาดเหลก็เสริม ต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรของผู้ว่าจ้างก่อน เนือ้ท่ีหน้าตดัของเหลก็
เสริมท่ีนํามาใช้แทนจะต้องเทียบเทา่หรือมากกวา่เนือ้ท่ีหน้าตดัของเหลก็เสริมท่ีออกแบบไว้ และในกรณีนีจ้ะนํามาคิด
คา่งานเพิ่มขึน้ไมไ่ด้ 

  แบบรายละเอียดการเสริมเหลก็ 

  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําแบบก่อสร้างแสดงรายละเอียดของการเสริมเหลก็ท่ีจะใช้ในการทํางานให้แล้วเสร็จ 
รวมทัง้กรณีท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงขนาดเหลก็เสริม เพ่ือขอความเห็นชอบจากวิศวกรของผู้ว่าจ้าง โดยผู้ รับจ้างเป็นผู้
ออกคา่ใช้จ่ายเอง 

  การวัดปริมาณงาน 

  การวดัปริมาณเหลก็เสริม ให้วดัเป็นเมตริกตนัของเหลก็ตามท่ีแสดงไว้ในแบบแปลน เหลก็เสริมท่ีเสริมอยู่
ในงานซึ่งคิดราคาค่างานรวมไปอยู่แล้วนัน้จะไม่นํามาคิดแยกอีกครัง้ ในการคํานวณนํา้หนกัเหล็กเสริมให้ใช้ตาม
ตารางข้างลา่ง ดงันี ้

  เหลก็เส้นกลมผิวเรียบ ชัน้คณุภาพ SR 24 

  ขนาด มม.  6 9 12 15 19 22 25 28 

  นํา้หนกั กก./ม.  .222 .499 .888 1.388 2.227 2.98 3.85 4.83 

  เหลก็เส้นข้ออ้อย ชัน้คณุภาพ SD30, SD 40 และ SD50 

  ขนาด มม.  10 12 16 20 22 25 28 32 

  นํา้หนกั กก./ม.  .617 .888 1.58 2.47 2.98 3.85 4.83 6.31 
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  การคํานวณนํา้หนกัเหลก็ต้องไม่รวมนํา้หนกัท่ีเพิ่มขึน้เม่ือใช้เหลก็ขนาดโตกว่าท่ีกําหนดไว้ หรือระยะทาบ
ท่ีเพิ่มขึน้ หรือเคร่ืองมือต่อทาบ เม่ือใช้เหล็กเสริมท่ีสัน้กว่าท่ีระบใุนแบบแปลน หรือนํา้หนกัของเคร่ืองมือท่ีใช้รองรับ
หรือยดึเหลก็เสริมให้อยูใ่นตําแหน่ง 

  ยกเว้นในกรณีท่ีตอ่ทาบเหลก็ซึง่ยาวกวา่ 12 เมตร ให้คิดระยะทาบ 1 จดุตอ่ความยาวทกุ 12 เมตร 

  เหลก็เสริมเกลียวสําหรับแทน่ยดึจะไมคิ่ดปริมาณงาน ให้รวมอยูใ่นสว่นของงานเหลก็เสริมอดัแรง 

  การจ่ายเงนิค่าจ้าง 

  ปริมาณงานท่ีวดัได้ดงักลา่วข้างบน จะจ่ายตามอตัราราคาสญัญาต่อเมตริกตนัของงานเหลก็เส้นเสริมดงั
รายการข้างล่าง เงินค่าจ้างนีห้มายรวมถึงการจดัหาวสัด ุการจดัวาง ค่าแรงงาน เคร่ืองมือ อปุกรณ์การจดัทําแบบ
รายละเอียดการเสริมเหลก็และคา่ใช้จ่ายเบด็เตลด็อ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น เพ่ือให้งานแล้วเสร็จตามท่ีระบไุว้ในบทนี ้

  รายการจ่ายเงินคา่จ้างให้เป็นไปดงันี ้

    หน่วย 

  เหลก็เส้นเสริมสาํหรับโครงสร้าง 

 5 งานโครงสร้าง 

  5.1 งานฐานราก+ตอมอ่ 
  -   RBØ9มม.(SR24)   กก.  
   -   DBØ12มม.(SD40)   กก.  

  5.2 งานฐานราก+ตอมอ่ 
  -   RBØ9มม.(SR24)   กก.  
  -   DBØ12มม.(SD40)   กก.  
   -   DBØ16มม.(SD40)   กก.  

  5.4 งานโครงสร้าง GROUND SLAB 
  -   RBØ9มม.(SR24)   กก.   
  -   DBØ16มม.(SD40)   กก.  
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5. งานเบด็เตล็ด 

 5.1 งานท่อระบายนํา้คอนกรีตเสริมเหลก็ 

  คาํอธิบาย 

  งานนีป้ระกอบด้วยการจดัหา และติดตัง้ทอ่ระบายคอนกรีตใหมแ่ละเดิม ท่ีเก็บกอง ณ สถานท่ีก่อสร้าง ให้ตรง
กบัตําแหน่งท่ีแสดงในแบบแปลน หรือตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างกําหนด ให้เป็นไปตามข้อกําหนดทางเทคนิค และเป็นไป
ตามชัน้ แนวระดบั ความลาดชนัและมิติท่ีแสดงในแบบแปลน 

  งานนีจ้ะต้องรวมถงึการจดัหา และการก่อสร้างข้อตอ่ และการบรรจบทอ่เข้ากบัทอ่อ่ืน ๆ อา่งรองรับนํา้ บอ่พกั 
กําแพงกนัดิน และสว่นประกอบอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะต้องการเพ่ือให้งานระบายนํา้แล้วเสร็จตามท่ีแสดงในแบบแปลน 

  งานนีจ้ะต้องรวมไปถงึ การบรรจบทอ่เดิมเข้ากบัระบบการระบายนํา้ใหม ่ ซึง่ถกูแนวการก่อสร้างถนนตดัผา่น
ตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างกําหนด 

  วัสดุ 

  ทอ่คอนกรีตเสริมเหลก็ 

  ทอ่คอนกรีตเสริมเหลก็ จะต้องเป็นชนิดปากลิน้ราง และจะต้องตรงกบัข้อกําหนดใน มอก. 128-ปีลา่สดุ ชัน้ท่ี 3 
ทกุประการ 

  ปนูสอ 

  ปนูสอสําหรับยาแนวรอยตอ่ จะต้องประกอบด้วยปนูซีเมนต์ 1 สว่น และทราย 2 สว่น โดยปริมาตรแห้ง นอก
เสียจากกําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืนในแบบแปลน หรือข้อกําหนดทางเทคนิค 

  ปริมาณนํา้ท่ีใช้ในการผสมจะต้องมีปริมาณท่ีทําให้ปนูสอมีความข้นเหมาะกบัจดุประสงค์ของงานท่ีวางไว้ และ
ตามความเหน็ชอบของวิศวกรของผู้วา่จ้าง 

  ปนูสอท่ีผสมนํา้แล้ว และมีอายเุกินกวา่ 45 นาที ห้ามนําเอามาใช้งาน 

  เหลก็เส้นเสริม 

  เหลก็เส้นเสริมสําหรับรอยตอ่จะต้องเป็นไปตามบทท่ี 4 ของข้อกําหนดเทคนิค ยกเว้นสว่นท่ีแก้ไขไว้ในแบบ
แปลน 

  วธีิการก่อสร้าง 

  ทัว่ ๆ ไป 
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  หลงัจากงานถมคนัทางก่อสร้างได้ความสงูตามท่ีกําหนด และเลยระยะเวลาการทรุดตวัของคนัทางไปแล้ว 
(ตามท่ีระบไุว้ในบทท่ี 5) ผู้ รับจ้างจงึจะได้รับอนญุาตให้วางทอ่ได้ 

  การขดุเพ่ือวางทอ่ 

  ความกว้างของร่องดินท่ีวางทอ่ จะต้องกว้างพอท่ีจะสามารถทําการวางทอ่ได้ และทําการกระทุ้งวสัดรุองพืน้ท่ี
อยูใ่ต้และรอบๆ ทอ่ได้โดยตลอด 

  ก่อนวางท่อ ต้องปรับพืน้ร่องดินให้ได้แนว และความลาดชนัตามท่ีกําหนด และให้มีความกว้างอย่างพอเพียงท่ี
จะทําการก่อสร้างชัน้รองพืน้ได้ตามท่ีวิศวกรของผู้ว่าจ้างต้องการ วสัดท่ีุแข็งหรือท่ีจะเป็นอนัตรายต่อท่อจะต้องรือ้ย้ายออก
จากพืน้ท่ีฐานรากของทอ่ด้วยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ 

  เม่ือขดุพบดินออ่น ดินโพรง หรือดินร่วน จะต้องขนย้ายดินเหลา่นัน้ตรงบริเวณใต้ทอ่ออกตามความกว้าง และ
ความลกึท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างแนะนํา และถมแทนท่ีด้วยทรายหรือวสัดคุดัเลือกท่ีเหมาะสมอ่ืน ๆ แล้วบดอดัให้แน่นอยา่ง
ถกูต้อง เพ่ือให้ทอ่มีท่ีรองรับอยา่งพอเพียง 

  ผิวร่องดินท่ีตระเตรียมจะต้องมีฐานรากท่ีมัน่คงแน่นสม่ําเสมอ ตลอดทัง้ความยาวของทอ่ 

  ไม่ให้นําวสัดท่ีุขุดได้ไปทิง้ในคูระบายนํา้ และสําหรับวสัดท่ีุเหมาะสมจะต้องนําไปใช้เป็นวสัดถุมสําหรับพืน้ท่ี
บริเวณสวน หรือตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างกําหนด 

  ผู้ รับจ้างจะต้องตระหนกัวา่อาจจะต้องทําการขดุดินในบริเวณท่ีเป็นดินออ่นหรือพงัทลายได้ง่าย ซึง่อาจจะต้อง
ใช้คํา้ยนัด้านข้างในขณะท่ีกําลงัขดุเปิดหน้าดินอยู ่ ผู้ รับจ้างจะต้องป้องกนัไมใ่ห้มีอปุกรณ์ขนาดหนกัทํางานอยูใ่กล้กบั
บริเวณท่ีมีการขดุเปิดหน้าดินจนกวา่จะได้ทําการกลบแตง่เสร็จสมบรูณ์ 

  ระดบัท้องทอ่ท่ีแสดงในแบบแปลนเป็นคา่โดยประมาณ และคา่นีอ้าจจะเปล่ียนแปลงในระหวา่งการก่อสร้าง ใน
กรณีท่ีระดบัท้องทอ่จริงอยูต่ํ่ากวา่คา่ระดบัท่ีแสดงในแบบแปลน จะไมมี่การชดเชยเงินคา่จ้างให้สําหรับงานขดุท่ีเพิ่มขึน้
เหลา่นัน้ 

  ชัน้รองพืน้ทอ่ 

  ชัน้รองพืน้ทอ่ระบายนํา้จะต้องตรงกบัข้อกําหนดตา่ง ๆ ท่ีระบไุว้ในแบบแปลน 

  รองพืน้จะต้องก่อสร้างโดยการทํารองพืน้ของท่อในร่องดินในพืน้ดินเดิม หรือคนัทางดินถมให้ได้ความลกึตามท่ี
แสดงในแบบแปลน ท่อจะต้องวางอยู่ในชัน้รองพืน้ตามความหนาท่ีแสดงในแบบแปลนซึ่งได้ปรับแต่งรูปร่างด้วยแบบ 
เพ่ือให้สามารถรองรับสว่นลา่งของทอ่ให้พอดี 

  รองพืน้ทอ่ชนิด (a), (b), (c) ให้ดตูามแบบแปลนการติดตัง้ทอ่ระบายนํา้ 

  การวางทอ่ 
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  จะต้องวางท่อระบายนํา้คอนกรีตทัง้หมดพร้อมกับรอยต่อเสริมเหล็ก หรือยาแนวรอยต่อ ให้วางท่ออย่าง
ระมดัระวงั โดยเร่ิมต่อท่อจากปลายท่อท่ีปากบากเป็นราง สอดปลายท่อท่ีปากบากเป็นลิน้เข้าไปในสว่นท่ีปากบากเป็นราง
จนเข้าท่ีกนัดีและเป็นแนวเส้นตรงระหว่างบ่อพกัและอ่างรองรับนํา้ ก่อนสอดท่อท่อนท่ีสองเข้าไปในท่อนแรก จะต้องฉาบ
ด้วยปนูสอบริเวณคร่ึงลา่งด้านในท่ีปากบากเป็นรางของทอ่ทอ่นแรกให้ได้ความหนาเสมอกนักบัผิวด้านใน ในเวลาเดียวกนั
จะต้องฉาบด้วยปนูสอบริเวณคร่ึงบนด้านนอกท่ีปากบากเป็นลิน้ของท่อท่อนท่ี 2 ในลกัษณะท่ีคล้ายกนั เม่ือต่อท่อแล้ว
จะต้องอดุรอยต่อท่ีเหลือด้วยปนูสอ และให้พอกปนูสอเพิ่มจนเป็นสนัรอบรอยต่อ สว่นด้านในของรอยต่อนัน้จะต้องเช็ดให้
สะอาดและตกแต่งให้เรียบร้อย ปนูสอรอบรอยต่อด้านนอกจะต้องป้องกนัและทิง้ไว้เป็นเวลา 2 วนั หรือจนกว่าวิศวกรของผู้
วา่จ้างเหน็ชอบก่อนทําการถมกลบ 

  การวางทอ่บนดินถมท่ีสงูน้อยกวา่ 1.20 เมตร จะต้องวางท่อให้เหมาะสมกบัสภาพภมิูประเทศ ดินเดิมตามแนว
วางท่อจะถกูปรับตามความลาดชนัท่ีระบใุนแบบ และให้วิศวกรของผู้ว่าจ้างเป็นผู้ กําหนดชนิดของชัน้รองพืน้ท่อว่าจะเป็น
ชนิด (a), (b) หรือ (c)  

  การวางท่อบนดินถมท่ีสงูมากกว่า 1.20 เมตร ชัน้ดินถมจะถกูสร้างขึน้จนถึงระดบั D/2 หรืออย่างน้อย 60 
เซนติเมตร เหนือสว่นบนของทอ่ท่ีออกแบบ จงึจะทําการขดุวางทอ่ การขดุจะถกูขดุไปตามแนวท่อ ผนงับ่อจะมีผิวเรียบและ
ก่อสร้างในแนวด่ิง และให้วิศวกรของผู้วา่จ้างเป็นผู้ กําหนดชนิดของชัน้รองพืน้ทอ่วา่จะเป็นชนิด (a), (b) หรือ (c)  

  การถมกลบ 

  จะต้องทําการถมกลบด้วยวสัดตุามท่ีระบไุว้ในแบบแปลน ให้ถมกลบเป็นชัน้ๆ หนาไม่เกิน 15 เซนติเมตรก่อน
บดอดั และจะต้องบดอดัเป็นชัน้ ๆ เหมือนอย่างการถมคนัทาง สําหรับในชัน้ท่ีอยู่ใต้คนัทางต้องใช้ความระมดัระวงัเป็น
พิเศษในการบดอดัวสัดท่ีุอยู่ใต้ส่วนโค้งของท่อ และการถมกลบจะต้องถมให้สงูขึน้เท่า ๆ กนัทัง้สองด้านของท่อทรายถมรอง
พืน้ จะต้องตรงกบัข้อกําหนดของการถมคนัทางด้วยทรายตามข้อกําหนดของบทท่ี 5 

  การวัดปริมาณงาน 

  ปริมาณงานท่อระบายนํา้ให้วดัเป็นจํานวนท่อนท่ีวางต่อกนัจากปลายข้างหนึ่งถึงปลายอีกข้างหนึ่ง ระหว่างบ่อ
พกัของงานวางท่อแต่ละขนาดท่ีแล้วเสร็จตามรูปแบบการวางท่อระบายนํา้ สําหรับท่อท่ีวางแล้ว หากมีสว่นของท่อลํา้เกิน
เข้าไปในผนงัด้านในของบ่อพกั ถือว่าท่อท่อนนัน้เป็นท่อท่ีมีความยาวไม่เต็มท่อน ซึ่งจะไม่นบัท่อท่อนนีเ้ป็นหนึ่งหน่วยนบั
ของการวดัเพ่ือการเบิกจ่ายปริมาณงานของหมวดนี ้สว่นงานขดุ งานรองพืน้หรืองานเทคอนกรีต   ท่ีเก่ียวข้อง การถมแต่ง และ
กระทุ้งวสัดท่ีุถม รวมทัง้การเซาะร่องสําหรับการบรรจบท่อ ให้ถือเป็นรายการประกอบในการวางท่อ และจะไม่มีการวดัปริมาณ
งานสําหรับงานเหลา่นัน้ ทอ่ระบายนํา้ท่ีก่อสร้างนอกเหนือจากท่ีแบบกําหนดให้ จะไมมี่การจ่ายคา่จ้างให้ 

  การจ่ายเงนิค่าจ้าง 

  ให้จ่ายเงินค่าจ้างสําหรับงานท่อระบายนํา้คอนกรีตท่ีวดัตามวิธีการดงักลา่วข้างบน ตามอตัราราคาสญัญาต่อ
เมตรตามยาว สําหรับขนาดเฉพาะของทอ่มีระบใุนแบบแปลน เงินคา่จ้างนีห้มายรวมถึงการจดัหา การขนย้าย และการวาง
ทอ่ การทํารอยตอ่ เหลก็เสริม ปนูสอ การขดุ การระบายนํา้ การสบูนํา้และการผนันํา้ การทํารองพืน้ การถมกลบั การบดอดั 
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และแรงงาน เคร่ืองมือ อปุกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่าย เบ็ดเตลด็อ่ืนๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้งานวางท่อแล้วเสร็จตรง ตามข้อกําหนด
ทางเทคนิค 

  คา่จ้างสําหรับงานทอ่ระบายนํา้ คสล. อาจเบิกจ่ายจากงวดงานเป็นบางสว่น (Partial Payment) ได้ โดยคิดเป็น
ร้อยละของราคาทอ่ระบายนํา้ คสล. ดงันี ้

1. ทําการหลอ่ทอ่ระบายนํา้ และขนสง่ถงึหน้างานจ่าย 30 เปอร์เซน็ต์ ของราคางานทอ่ คสล. 

2. ทําการก่อสร้างทอ่ระบายนํา้สว่นท่ีเหลือทัง้หมดแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการจ่าย 70 เปอร์เซน็ต์ ของราคา
งานทอ่ คสล. 

  หมายเหตุ 

  ผู้ รับจ้างสามารถสง่วสัดตุามมาตรฐานท่ีจะใช้ก่อสร้าง และเบิกจ่ายเงินได้ โดยมีเง่ือนไข ดงันี ้

1.1 กําหนดสถานท่ีกองวสัด ุและวิธีการกองวสัดจุะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรของผู้ว่าจ้างและ
คณะกรรมการการตรวจการจ้าง 

1.2 วสัดุซึ่งตรวจรับแล้วถือว่าเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีดแูลรักษา หากสญูหาย 
ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบ ชดใช้ และหรือจดัหาคืนมาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้สิน้ และทางราชการสงวนไว้ซึ่งสิทธิต่าง ๆ 
ตามกฎหมาย เช่น การดําเนินคดีตอ่ผู้ลกัทรัพย์ ยกัยอกทรัพย์สนิดงักลา่วด้วย 

   รายการจ่ายเงินคา่จ้างให้เป็นดงันี ้

     หน่วย 

 5 งานเบด็เตลด็ 

  5.2(1) งานทอ่ระบายนํา้ คสล. ชนิดทอ่กลม  

       ง) ทอ่ คสล.ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 1.00 ม. ชัน้คณุภาพ ชัน้ 3 เมตร 
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5.2 งานระบายนํา้และโครงสร้างประกอบอ่ืนๆ 

  คาํอธิบาย 

  งานนีป้ระกอบด้วยการสร้างบอ่พกัทกุชนิด อา่งรองรับนํา้ (รวมทัง้อา่งรองรับนํา้บนสะพาน) อา่งป้องกนัการกดั
เซาะ รางระบายนํา้คอนกรีตรูปตวั “ย”ู ครูะบายนํา้คอนกรีต กําแพงปลายทอ่ กําแพงปากทอ่ การปรับปรุงบอ่พกัเดิม 
รวมทัง้งานประกอบตา่ง ๆ ของบอ่พกั ประตคูวบคมุการระบายนํา้ ช่องระบายนํา้เข้ากบัรางระบายนํา้คอนกรีตรูปตวั “ย”ู ท่ี
ใช้กบับอ่พกัและอา่งรองรับนํา้ ตลอดจนโครงสร้างเบด็เตลด็ตา่ง ๆ ตามชัน้หรือชัน้ตา่ง ๆ ของคอนกรีตท่ีกําหนด มีหรือไมมี่
เหลก็เสริม ซึง่สร้างตามข้อกําหนดทางเทคนิค ให้ได้แนว ระดบั ความลาดชนั และมิติท่ีแสดงไว้ในแบบแปลน หรือตามท่ี
วิศวกรของผู้วา่จ้างประสงค์ รวมทัง้การขดุ การทํารองพืน้ และการถมแตง่ด้วยวสัดท่ีุเหมาะสมและงานเสริมบอ่พกั  ณ  
สถานท่ีก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลน และข้อกําหนดทางเทคนิค 

  วัสดุ 

  คอนกรีตจะต้องตามข้อกําหนดตา่ง ๆ ในบทท่ี 4 และจะต้องเป็นคอนกรีตชนิด ค2-2 นอกเสียจากได้ระบไุว้เป็น
อยา่งอ่ืนในแบบแปลน 

  คอนกรีตหยาบต้องเป็นคอนกรีตชนิด  ค1 (Lean) 

  ทรายรองพืน้ต้องเป็นทรายสะอาด สว่นท่ีผา่นตะแกรงเบอร์ 200 ต้องไมม่ากกวา่ 5% 

  เหลก็เสริมเม่ือกําหนดให้ใช้จะต้องตรงกบัข้อกําหนดตา่ง ๆ ในบทท่ี 4 

  เหลก็ทํากรอบและตะแกรงเหลก็สําหรับโครงสร้างระบายนํา้ จะต้องเป็นไปตามท่ีแสดงไว้ในแบบแปลน 

  หินและกรวดสําหรับอา่งป้องกนัการกดัเซาะจะต้องสะอาด แข็งแกร่ง ปราศจากหินผเุน่ืองจากสภาพอากาศ 
หรือการแยกตวัทางเคมี หินท่ีแตกเป็นชัน้ หินท่ีแตกเป็นเกลด็ และจะต้องสามารถทนตอ่การขนย้าย และปโูดยไมแ่ตกหรือ
ชํารุด 

  วสัดรุอยตอ่เผ่ือการขยายของโครงสร้างต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในบทท่ี 4 

  วธีิการก่อสร้าง 

  ทัว่ ๆ ไป 

  วิธีการก่อสร้างท่ีระบใุนบทท่ี 5, 2 ของข้อกําหนดทางเทคนิคนีใ้ห้นํามาใช้กบัรายการก่อสร้างนี ้นอกเสียจากได้
กําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน 

  บอ่พกั อา่งรองรับนํา้ และอา่งป้องกนัการกดัเซาะ 
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  บอ่พกั และอา่งรองรับนํา้ท่ีอยูติ่ดกบัผิวจราจรจะต้องสร้างเสร็จก่อนงานปผิูว และจะต้องไมส่ร้างก่อน
กําหนดการทรุดตวัของคนัทาง ตามท่ีระบใุนบทท่ี 2 

  กรอบสําหรับตะแกรง ฝาของบอ่พกัและอา่งรองรับนํา้ และประตคูวบคมุการระบายนํา้ จะต้องติดตัง้ให้ถกูต้อง
ตามท่ีระบไุว้ในแบบแปลน และยดึติดกบัท่ีอยา่งมัน่คงตามความลาดชนัและแนว 

  ทอ่ระบายนํา้เข้าและออกของบอ่พกั และอา่งรองรับนํา้ จะต้องตอ่และตดัให้เสมอกบัผนงักําแพงด้านในของ
โครงสร้างเหลา่นัน้ และจะต้องย่ืนออกไปจากผนงักําแพงด้านนอกให้มีระยะยาวพอ สําหรับทําการบรรจบทอ่ได้ รอยตอ่
รอบทอ่ในกําแพงโครงสร้างจะต้องยารอบรอยตอ่ด้วยปนูสอให้ทัว่และเรียบร้อย หรืออาจจะยาด้วยวสัดอ่ืุนตามท่ีระบเุพ่ือ
กนันํา้ซมึ 

  อา่งป้องกนัการกดัเซาะท่ีรับนํา้ฝนซึง่ระบายมาจากพืน้สะพาน จะต้องสร้างให้ได้มิติ และตรงกบัตําแหน่งตามท่ี
แสดงไว้ในแบบแปลนหรือตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างกําหนด 

  ครูะบายนํา้คอนกรีต คลองและรางระบายนํา้คอนกรีตรูปตวั “ย”ู 

  ครูะบายนํา้คอนกรีต คลองและรางระบายนํา้คอนกรีตรูปตวั “ย”ู จะต้องสร้างให้ได้มิติ และตามรายละเอียด
ตา่งๆ ท่ีแสดงไว้ในแบบแปลน 

  การปรับปรุงบอ่พกัเดิม 

  บอ่พกัเดิมและงานประกอบตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นของบอ่พกั รวมทัง้ช่องระบายนํา้เข้า เหลก็ซ่ีตะแกรง ฯลฯ จะต้อง
ปรับปรุงตามรายละเอียดตา่ง ๆ ท่ีแสดงไว้ในแบบแปลน หรือตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างกําหนด 

  การตอ่ช่องระบายนํา้เข้า 

  จะต้องต่อและปรับปรุงช่องระบายนํา้เข้าเดิมชนิดมีตะแกรง ซึ่งต่อเข้ากบัอ่างรองรับหรือบ่อพกัเดิม โดยการ
ก่อสร้างช่องระบายนํา้เข้าชนิดมีตะแกรงกนัผงขึน้ใหม ่ตามแนวคนัขอบถนนชนิดต่อด้วยเหลก็เดือย และทําการบรรจบช่อง
ระบายนํา้เข้ากบัอ่างรองรับนํา้หรือบ่อพกัเดิม โดยวางช่องระบายนํา้เข้าท่ีถนนคอนกรีตเดิม ตามรายละเอียดท่ีแสดงไว้ใน
แบบแปลน หรือตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างกําหนด 

  โครงสร้างช่วงเปล่ียนหน้าตดั 

  โครงสร้างช่วงเปล่ียนหน้าตดั จะต้องก่อสร้างตามชนิดและขนาดดงัท่ีแสดงไว้ในแบบแปลน 

  โครงสร้างของงานท่ีเก่ียวข้องกบัระบบชลประทาน 

  งานก่อสร้างระบบระบายนํา้ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัระบบชลประทาน จะต้องก่อสร้างตามมาตรฐานของกรม
ชลประทานหรือตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างเหน็วา่เหมาะสม 
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  การวัดปริมาณงาน 

  ปริมาณงานการก่อสร้างและปรับปรุงบอ่พกั อา่งรองรับนํา้ และอา่งป้องกนัการกดัเซาะ ให้นบัเป็นตวัของงาน
แตล่ะชนิด ตามท่ีระบไุว้ในบญัชีแสดงปริมาณวสัดท่ีุแล้วเสร็จและยอมรับในท่ีก่อสร้าง 

  การขดุและการถมกลบั การคํา้ยนัด้านข้างในกรณีท่ีจําเป็น ทรายและคอนกรีตหยาบรองพืน้ ช่องระบายนํา้เข้า 
เหลก็ซ่ีตะแกรง ฝาและเหลก็ตะแกรง บนัไดลงิ ให้ถือเป็นรายการประกอบตา่ง ๆ สําหรับการก่อสร้างหรือการปรับปรุง
โครงสร้างเหลา่นี ้และจะไมว่ดัปริมาณงานให้ 

  ปริมาณงานครูะบายนํา้คอนกรีต คลองและรางระบายนํา้คอนกรีตรูปตวั “ย”ู ให้วดัเป็นเมตรตามมิติท่ีระบใุน
แบบแปลน การขดุและการถมแตง่ การคํา้ยนัด้านข้างถ้าจําเป็น ทรายรองพืน้แบบหลอ่ ข้อตอ่ ฝาปิด ช่องระบายนํา้เข้าทอ่
ท่ีบรรจบเข้ากบัทอ่ระบายนํา้ของท่ีอยูอ่าศยั หวัอดุคอนกรีต เหลก็เสริม และช่องเปิดชัว่คราว จะไมมี่การวดัปริมาณงาน
ตา่งหาก ในกรณีของคแูละรางระบายนํา้คอนกรีตรูปตวั “ย”ู การลบมมุ และการยาแนว จะไมมี่การวดัปริมาณงาน 

  งานต่อช่องระบายนํา้คอนกรีตเข้าอ่างรองรับนํา้หรือบ่อพกัเดิมให้วดัเป็นเมตรตามยาว จากปลายถึงปลายของ
ท่อระบายนํา้เข้าแต่ละท่อนท่ีแล้วเสร็จและยอมรับแล้วในท่ีก่อสร้าง การรือ้ถอน เหลก็ซ่ีตะแกรง และคนัขอบถนนซึ่งมีช่อง
ระบายนํา้เข้าด้านข้างท่ีมีเดิม พร้อมทัง้การก่อสร้างทางนํา้เข้าชนิดมีเหล็กตะแกรงกัน้ใหม่ และการบรรจบช่องระบายนํา้
เข้าตามท่ีวิศวกรของผู้ว่าจ้างกําหนด ให้ถือเป็นรายการประกอบของงานต่อช่องระบายนํา้เข้า และจะไม่มีการวดัปริมาณ
งาน 

  โครงสร้างช่วงเปล่ียนหน้าตดั วดัปริมาณงานเป็นตวัท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ และยอมรับในท่ีก่อสร้าง การขดุและ
การถมกลบั การคํา้ยนัด้านข้างถ้าจําเป็น ทรายรองพืน้ แบบหลอ่ รอยตอ่ฯ เหลก็เสริมจะไมมี่การวดัจ่ายตา่งหาก 

  การจ่ายเงนิค่าจ้าง 

  ถ้าไมมี่แจ้งเป็นอยา่งอ่ืน งานท่ีวดัจ่ายตามท่ีกล่าวข้างบน สําหรับบ่อพกัชนิดต่างๆ จะจ่ายค่าจ้างตามอตัรา
ราคาสญัญาตอ่หน่วยตามรายละเอียดข้างลา่ง เงินค่าจ้างนีห้มายรวมถึง การขดุและถมกลบั การคํา้ยนัด้านข้าง ทรายรอง
พืน้ คอนกรีตหยาบ เหลก็เสริมแบบหลอ่ ฝาปิด รอยตอ่ฯ แรงงาน เคร่ืองมือ อปุกรณ์ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็อ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น
เพ่ือให้งานแล้วเสร็จตามข้อกําหนดทางเทคนิค 

  งานระบายนํา้และโครงสร้างประกอบอ่ืน ๆ ท่ีแล้วเสร็จ จะต้องรวมงานทกุชนิดท่ีเก่ียวข้องตามท่ีระบไุว้ในแบบ
แปลนหรือตามข้อกําหนดทางเทคนิค 

  โครงสร้างระบายนํา้อ่ืน ๆ ท่ีวดัปริมาณเป็นปริมาตรของคอนกรีตและนํา้หนกัของเหลก็เสริมจะทําการจ่ายแยก
ซึง่อยูใ่นบทท่ี 5 

  โครงสร้างช่วงเปล่ียนหน้าตดั ซึง่สร้างด้วยการเรียงหินป้องกนัพืน้ลาด จะทําการวดัและจ่ายแยก  

  หมายเหตุ 
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1. ผู้ รับจ้างสามารถสง่วสัดตุามมาตรฐานท่ีจะใช้ก่อสร้าง และเบิกจ่ายเงินได้ โดยมีเง่ือนไข ดงันี ้

1.1 กําหนดสถานท่ีกองวสัดุและวิธีการกองวสัดุจะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรของผู้ ว่าจ้างและ
คณะกรรมการการตรวจจ้าง 

1.2 วสัดุซึ่งตรวจรับแล้วถือว่าเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีดูแลรักษา หากสญูหาย 
ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบ ชดใช้ และหรือจดัหาคืนมาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้สิน้ และทางราชการสงวนไว้ซึ่งสิทธิต่าง ๆ 
ตามกฎหมาย เช่น การดําเนินคดีตอ่ผู้ลกัทรัพย์ ยกัยอกทรัพย์สนิดงักลา่วด้วย 

 รายการจ่ายเงินคา่จ้างให้เป็นไปดงันี ้: 

     หน่วย 

 6  งานเบด็เตลด็ 

  6.3(1) งานบอ่พกัสําหรับทอ่ระบายนํา้ชนิดทอ่กลม  พร้อมฝาบอ่ คสล. 

      ก) สําหรับทอ่ระบายนํา้ ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 1.00 ม.แบบ 2 ทาง   บอ่ 

            ข.) สําหรับทอ่ระบายนํา้ ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 1.00 ม.แบบ 3 ทาง   บอ่ 
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 5.3 งานคันหนิและรางตืน้ 

  คาํอธิบาย 

  งานนีป้ระกอบด้วยการหล่อคันหิน รางตืน้ หรือคันหินและรางตืน้ด้วยคอนกรีต โดยก่อสร้างให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดทางเทคนิค ตามตําแหน่งท่ีกําหนด และแนว ระดบั ความลาดชนั มิติ และชนิดท่ีแสดงไว้ในแบบแปลน 

  วัสดุ 

  คอนกรีต 

  คอนกรีตจะต้องเป็นชนิดและประเภทท่ีได้ระบไุว้ในแบบแปลน และจะต้องตรงกบัข้อกําหนดตา่ง ๆ ของ
คอนกรีตชนิด ค2-2 ในบทท่ี 4.1 

  วสัดอุดุรอยตอ่เผ่ือขยายชนิดสําเร็จรูป 

  วสัดอุดุรอยตอ่เพ่ือการขยายต้องเป็นไปตามข้อ 4.8.2.1 ของข้อกําหนดทางเทคนิค 

  วสัดอุดุรอยตอ่ชนิดเทในท่ี 

  วสัดอุดุรอยต่อชนิดในท่ี สําหรับรอยต่อตามขวาง (แนวราบ แนวตัง้ และแนวลาด) ต้องเป็นไปตามข้อ 5.8.2.2 
ของข้อกําหนดทางเทคนิค 

  วธีิการก่อสร้าง 

  ให้ทําการขดุจนได้ความลกึท่ีกําหนด และจะต้องบดอดัฐานซึง่รองรับคนัหิน รางตืน้ หรือคนัหินและรางตืน้ให้
แน่นได้พืน้ผิวท่ีเสมอ วสัดท่ีุออ่นและวสัดท่ีุไมเ่หมาะสมจะต้องขดุออกให้หมดและถมแทนท่ีด้วยวสัดท่ีุเหมาะสม 

  จะต้องหลอ่คนัหินและรางตืน้เป็นช่วงให้ยาวเทา่กบัช่วงระหวา่งรอยตอ่ตามขวางของถนนคอนกรีต รอยตอ่ตาม
ขวางของคนัหินและรางตืน้ รวมถงึเหลก็เส้นเสริม จะต้องวางรูปตามรอยตอ่ตามขวางของถนนคอนกรีต 

  งานคอนกรีตจะต้องให้เป็นไปตามข้อกําหนดตา่ง ๆ ของบทท่ี 5.1 จะถอดแบบหลอ่ได้หลงัจากเทคอนกรีตแล้ว
ไมน้่อยกวา่ 24 ชัว่โมง ให้ซอ่มผิวท่ีมีรอยตําหนิเลก็น้อยด้วยปนูสอท่ีมีสว่นผสมของปนูซีเมนต์ 1 สว่น และทรายละเอียด 2 
สว่น 

  ห้ามซอ่มแซมด้านหน้าของคนัหิน รางตืน้ สว่นท่ีไมย่อมรับต้องรือ้ออก และหลอ่ขึน้ใหม ่ ด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้
รับจ้างงานคนัหินและรางตืน้ท่ีแล้วเสร็จจะต้องได้แนว ความลาดชนั และระดบัท่ีกําหนด คลาดเคล่ือนได้ไมเ่กิน  
5 มิลลเิมตร และจะต้องมีรูปร่างท่ีสม่ําเสมอปราศจากรอยบิด หรืองอท่ีมองเหน็ได้ 
 
 
 



โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ถนนสายหลกัและส่ิงก่อสร้างประกอบ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา FEC/W/2017-08 

Doc. No.   :  FEC/ARU18/SP-S/0002 Rev. No.  0 
Doc. Title :  งานวิศวกรรมโยธา Page       5-10/28 

   

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

  การวัดปริมาณงาน 
 
  ปริมาณงานให้วดัเป็นเมตรตามยาวของชนิดและขนาดตา่ง ๆ กนัของคนัหิน รางตืน้ หรือคนัหินและรางตืน้ท่ี
แล้วเสร็จและยอมรับในท่ีก่อสร้าง จะต้องวดัคนัหิน รางตืน้ หรือคนัหินและรางตืน้ในท่ีตามด้านหน้าของคนัหิน ไมมี่การลด
เงินคา่จ้างในกรณีคนัหินต่ําหรือแบนกวา่ท่ีกําหนดในแบบแปลน 

  เหลก็ท่ียดึเข้าไปในผิวจราจรคอนกรีต จะไมมี่การวดัจ่ายคา่จ้างให้ถือวา่รวมอยูใ่นราคาคา่จ้างของคนัหินและ
รางตืน้ ในทํานองเดียวกนัช่องระบายนํา้ด้านข้างรวมทัง้เหลก็ซ่ีตะแกรง ดงัท่ีแสดงไว้ในแบบแปลนให้ถือวา่รวมอยูใ่นราคา
คา่จ้างของคนัหินและรางตืน้ 

  วสัดอุดุรอยตอ่ วสัดยุารอยตอ่จะไมมี่การวดัจ่ายคา่จ้างให้ถือวา่รวมอยูใ่นราคาคา่จ้างของคนัหินและรางตืน้ 

  คอนกรีตหยาบท่ีใช้กบัขอบคนัดินตามท่ีแสดงไว้ในแบบแปลน และเม่ือระบใุห้ถือเป็นรายการประกอบของงาน
คนัหิน จะไมมี่การวดัจ่ายคา่จ้างให้กบัคอนกรีตหยาบในกรณีนัน้ ๆ 

  งานคนัหินสําหรับช่องปลกูต้นไม้ให้จ่ายเป็นชดุตามรูปแบบท่ีกําหนดไว้ในแบบแปลน และได้รับความเหน็ชอบ
จากวิศวกรของผู้วา่จ้างแล้ว 

  การจ่ายเงนิค่าจ้าง 

  ปริมาณงานท่ีวดัจ่ายดงักลา่วข้างบน จะจ่ายตามอตัราราคาสญัญาตอ่เมตรตามยาวของแตล่ะรายการท่ี
กําหนดไว้ในสญัญา เงินคา่จ้างนีห้มายรวมถงึ การขดุ การถมแตง่ และการกระทุ้งบดอดั การจดัหาและการประกอบวสัดุ
ทกุอยา่ง รวมทัง้คอนกรีต เหลก็เดือย วสัดอุดุแทรกรอยตอ่ และวสัดยุารอยตอ่ แรงงาน เคร่ืองมือ อปุกรณ์ แบบหลอ่ คํา้ยนั 
การแบง่แนว  และคา่ใช้จ่ายเบด็เตลด็อ่ืน ๆ  ท่ีจําเป็นทัง้หมดเพ่ือให้งานแล้วเสร็จตามข้อกําหนดทางเทคนิค 

  สําหรับคนัหินและรางตืน้ท่ีความสงูของคนัหินและความกว้างของรางตืน้ในบริเวณบางแหง่ไมค่งท่ีนัน้จะ
จ่ายเงินคา่จ้างในอตัราราคาเดียวกบัคนัหิน และรางตืน้ชนิดมาตรฐานตามท่ีแสดงไว้ในแบบแปลน 

  รายการจ่ายเงินคา่จ้างให้เป็นดงันี ้: 
     หน่วย 
  5 งานเบด็เตลด็ 

  5.4(1) งานคนัหิน เมตร 

  5.4(3) งานคนัหินปิดทางเท้า เมตร  
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 5.4 งานพืน้ทางเท้า 

  คาํอธิบาย 

  งานนีป้ระกอบด้วยการสร้างทางเท้าโดยใช้บลอ็คปพืูน้คอนกรีตพิมพ์ลาย บนพืน้ท่ีตระเตรียมไว้ ให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดทางเทคนิค และได้แนว ระดับ ความลาดชัน มิติ และชนิดตามท่ีแสดงในแบบแปลน งานจะต้องรวมถึงการ
ก่อสร้างชัน้รองพืน้ 

  วัสดุ 

  วสัดชุัน้รองพืน้ต้องเป็นทรายสะอาดปราศจากดินอินทรีย์ หรือสิง่ท่ีไมพ่งึประสงค์อ่ืน ๆ  

  วธีิการก่อสร้าง 

  ต้องทําการขุดจนถึงความลึกท่ีระบุ และต้องสร้างขนาดพืน้ฐานรากให้เหมือนกับรูปหน้าตัดท่ีแสดงในแบบ
แปลน พร้อมกบับดอดัให้แน่นได้พืน้ผิวเสมอกนั วสัดท่ีุอ่อน และไม่เหมาะสมต้องขดุออกและถมกลบัด้วยวสัดท่ีุเหมาะสม
แทน 
  ให้ถมและบดอดัวสัดชุัน้รองพืน้จนได้ความหนาดงัท่ีระบไุว้ในแบบแปลน ก่อนการปบูลอ็กคอนกรีตพิมพ์ลาย 
  ปบูลอ็กคอนกรีตพิมพ์ลาย  ต้องปบูนทรายรองพืน้ท่ีอดัแน่นตามหนงัสือแนะนําของผู้ผลติ หรือบนคอนกรีต
หยาบตามท่ีแบบกําหนด กรณีท่ีเหลือเป็นแนวแคบ ๆ ไมเ่หมาะแก่การปบูลอ็กให้เทลาดคอนกรีต ชนิด ค2-2 
  งานทางเท้าทัง้หมดต้องปใูห้ถกูต้องตามแนว ความลาดชนั และระดบั  คลาดเคล่ือนได้ไมเ่กิน 3 มิลลเิมตร 

  การวัดปริมาณงาน 

  ปริมาณงานให้วดัเป็นตารางเมตรของทางเท้าท่ีแล้วเสร็จและยอมรับในท่ีก่อสร้าง ช่องท่ีเทลาดด้วยคอนกรีต
ชนิด ค2-2 ให้วดัเป็นลกูบาศก์เมตร และจ่ายในรายการในบทท่ี 5.1 วสัดรุองพืน้ท่ีเป็นทราย จะไม่มีการวดัปริมาณงานให้
ถือเป็นสว่นประกอบของงาน สว่นงานคนัหนิปิดทางเท้าให้เบิกจ่ายตามรายการท่ีระบไุว้ในบทท่ี 6 

  การจ่ายเงนิค่าจ้าง 

  ปริมาณงานท่ีวดัตามวิธีดงักลา่วข้างบนนี ้จะจ่ายเงินค่าจ้างตามอตัราราคาสญัญาต่อตารางเมตรของงานทาง
เท้า เงินค่าจ้างนีห้มายรวมถึง การจัดหา และการสร้างชัน้รองพืน้ และทางเท้า รวมทัง้แรงงาน อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และ
คา่ใช้จ่ายเบด็เตลด็อ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้งานแล้วเสร็จตามข้อกําหนดทางเทคนิค 
  รายการจ่ายเงินให้เป็นไปดงันี ้:  
             หน่วย 

 5.งานเบด็เตลด็ 

   5.5(2)  งานปแูผน่พืน้ทางเท้าและทางจกัรยาน 

          คอนกรีตพิมพ์ลาย       ตารางเมตร 
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 5.5 ป้ายจราจร 

  คาํอธิบาย 

  ทัว่ๆ ไป 

  งานนีป้ระกอบด้วยการจดัหา จดัประกอบและการติดตัง้เสา ติดตัง้โครงสร้างเหลก็ ป้าย กรอบป้าย และไฟสอ่ง
ป้าย ในลกัษณะถาวร ให้สอดคล้องกบัรายละเอียดดงัแสดงในแบบแปลน และตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างสัง่การ 

  งานดงักลา่วจะรวมถงึ ฐานรากท่ีจําเป็นทัง้หมด การขดุดิน การกลบแตง่ สมอยดึ อปุกรณ์ติดตัง้และการยดึ คํา้
ยนั ไฟสอ่งป้ายพร้อมติดตัง้ ถ้ามี ทาสีและตกแตง่ การทดสอบ และกรรมวิธีทัง้หลายท่ีจําเป็นจนงานแล้วเสร็จสมบรูณ์ 
รวมทัง้การออกแบบงานไฟสอ่งป้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกนั 

  ขนาด สี และประเภท 

  นอกจากระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืนในแบบแปลน หรือวิศวกรของผู้วา่จ้างจะสัง่เป็นอยา่งอ่ืน ป้ายและเสา จะต้องมี
ขนาด สี และประเภทท่ีบญัญติั และติดตัง้ตามตําแหน่ง สอดคล้องกบัคูมื่อและมาตรฐานเคร่ืองหมายจราจร และคูมื่อการ
ใช้เคร่ืองหมายจราจรของสํานกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร กระทรวงคมนาคม 

  ทางเลือกการออกแบบและวสัด ุ

  ผู้ รับจ้างอาจจะเสนอให้พิจารณา หรือเสนอแนะ ทางเลือกออกแบบ และวสัดกุ่อสร้างเป็นอยา่งอ่ืนท่ีแตกตา่งไป
จากท่ีกําหนด หรือแสดงในแบบแปลน แตว่ิศวกรของผู้วา่จ้างจะให้ความเหน็ชอบตอ่ทางเลือกใด จําเป็นต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้วา่จ้างเสียก่อน 

  วัสดุ 

  การติดตัง้เสาและโครงสร้างสําหรับป้ายจราจร 

  ก) เสาคอนกรีตเสริมเหลก็ วสัดจุะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในบทท่ี 2  ของข้อกําหนดทางเทคนิคฉบบันี ้

  ข) เสาคอนกรีตเสริมเหลก็อดัแรง วสัดจุะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในบทท่ี 2 ของข้อกําหนดทางเทคนิคฉบบันี ้

  ค) เสาเหลก็และโครงสร้างเหลก็ เสาเหลก็และโครงเหลก็จะต้องเป็นไปตามรูปแบบ ดงัท่ีแสดงในแบบแปลน
หรือรูปหน้าตดัอ่ืนท่ีได้รับความเหน็ชอบ โดยมีความแข็งเกร็งตอ่แรงบิดเพียงพอ และมีกําลงัตามข้อกําหนดของ ASTM, 
BSI, AASHTO หรือองค์กรมาตรฐานท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัอนัเป็นท่ียอมรับระหวา่งประเทศ 

  ง) ฝาครอบหวัเสา ฝาครอบสําหรับเสากลวง หรือหน้าตดักลวงประเภทอ่ืนท่ีนํามาใช้ในการก่อสร้าง อาจจะ
เป็นเหลก็หลอ่ หรือเป็นแผน่โลหะ หรือเป็นวสัดพุลาสติกท่ีทนตอ่สภาวะเปล่ียนแปลงของอากาศ ท่ีได้รับการเหน็ชอบแล้ว 

  ฐานรากของโครงสร้างสําหรับป้ายจราจร 
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  ก) การตอกเข็ม - ให้ใช้ข้อกําหนดในบทท่ี 2 ยกเว้นการวดัปริมาณงานและการจ่ายเงินคา่จ้าง 

  ข) คอนกรีตเสริมเหลก็ - ให้ใช้ข้อกําหนดบทท่ี 2 ยกเว้นการวดัปริมาณงานและการจ่ายเงินคา่จ้าง 

  ค) คอนกรีตหยาบ - วสัดจุะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดบทท่ี 2 

  ง) ทรายรองพืน้บดอดัแน่น - ทรายจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของบทท่ี 6 

  ฐานเสา 

  ฐานเสาของเสาโลหะ หรือของโครงเหลก็ สําหรับติดตัง้ป้ายเหนือศีรษะ จะต้องเป็นดงัท่ีแสดงในแบบแปลน 

  แผน่ป้าย 

  วสัดแุผ่นป้ายสําหรับป้ายบงัคบั  ป้ายเตือน และป้ายแนะนํา (ยกเว้นป้ายเหนือศีรษะ) ให้ทําด้วยเหล็กชุบ
สงักะสี มีความหนาไมน้่อยกวา่ 1.2 มิลลเิมตร ชบุสงักะสีไมน้่อยกวา่ 550 กรัม/ตารางเมตร  

  วสัดแุผน่ป้ายสําหรับป้ายเหนือศีรษะ จะต้องเป็นแผน่อลมิูเนียมรีด มีขนาดและมาตรฐานตามท่ีกําหนดไว้ใน
แบบแปลน 

  ป้ายท่ีเป็นแผน่อลมิูเนียมวางสมัผสัโดยตรงกบัเหลก็ จะต้องป้องกนัด้วยแผน่ยางหนา 2 มิลลเิมตร วางคัน่
ระหวา่งวสัดทุัง้สอง หรือใช้วสัดอ่ืุนท่ีได้รับความเหน็ชอบทากาวติดแผน่อลมิูเนียมแทนได้ 

  กรอบป้ายและแผน่เสริมกําลงั 

  กรอบป้ายและแผน่เสริมกําลงั สําหรับแผน่ป้ายเหนือศีรษะ จะต้องเป็นไปตามดงัท่ีแสดงในแบบแปลนหรือผู้
รับจ้างเสนอให้วิศวกรของผู้วา่จ้างอนมุติั 

  อปุกรณ์ติดตัง้ 

  อปุกรณ์สําหรับติดตัง้แผน่ป้าย จะต้องเป็นเหลก็ชบุสงักะสีตาม AASHTO  M 111 

  สลกัเกลียวขนาดตา่งๆ และแหวนรอง ถ้าใช้ยดึแผน่ป้ายติดกบัแผน่เสริมกําลงั จะต้องเป็นโลหะผสมอลมิูเนียม 
สว่นสลกัเกลียวขนาดตา่งๆ และแหวนรองท่ีใช้ท่ีอ่ืนๆ จะต้องเป็นเหลก็ชบุสงักะสี แหวนรองท่ีสมัผสักบัผิวของวสัดอ่ืุน
จะต้องเป็นวสัดท่ีุให้ตวัได้ตามความเหมาะสม และทนตอ่สภาวะอากาศ 

  สว่นประกอบงานไฟฟ้า – ทัว่ๆ ไป 

  อปุกรณ์งานไฟฟ้า และชิน้สว่นตา่ง ๆ จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในบทท่ี 6   

  การป้องกนัผิวป้ายด้วยการเคลือบสีและการเคลือบเงา 
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  วสัดสํุาหรับฉาบ สารสี นํา้มนัเคลือบเงา และเคร่ืองเคลือบ ท่ีนํามาใช้ในการเตรียมและตกแต่งแผ่นป้าย เสา
ป้ายและอปุกรณ์ จะต้องเป็นวสัดท่ีุมีคณุภาพดีท่ีผลิตขึน้โดยเฉพาะ เพ่ือบรรลจุดุประสงค์สําหรับการใช้งานดงักล่าว และ
จะต้องเป็นตราและประเภทท่ีวิศวกรของผู้ว่าจ้างเห็นชอบเพ่ือความคงทนถาวร นํา้ยารองพืน้ สีทาชัน้รองพืน้และสีทาขัน้
สดุท้าย ควรเป็นวสัดจุากผู้ผลิตรายเดียวกนั วสัดทุัง้หมดจะต้องเก็บรักษาและใช้ให้หมดภายในเวลาตามท่ีกําหนด หรือ
แนะนําโดยผู้ผลติหรือตามคําแนะนําของวิศวกรของผู้วา่จ้าง 

  การชบุสงักะสีของเหลก็ทกุประเภทจะต้องเป็นไปตาม AASHTO  M111 

  อลูมิเนียมทัง้ชนิดแผ่นและชนิดรูปพรรณทุกชิน้ จะต้องชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้าด้วยกรรมวิธีท่ีวิศวกรของผู้
วา่จ้างเหน็ชอบ 

  แผน่ป้ายจะต้องปิดทบัหน้าด้วยวสัดแุผน่สะท้อนแสง ตามมาตรฐาน มอก. 606-2549 ชนิดท่ี 9 การปิดทบัหน้า
จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนด และคําแนะนําของผู้ผลติโดยเคร่งครัด การกําหนดถ้อยคํา ตวัเลข หรือเคร่ืองหมายอ่ืนๆ ลง
บนแผน่ป้ายจะต้องกระทําโดยวิธี “Silk Screen” โดยการใช้หมกึพิมพ์ท่ีผา่นการทดสอบคณุภาพและความคงทน โดยใช้
หมกึพิมพ์ชนิดทบึแสงสว่นท่ีเป็นสีดํา และใช้ชนิดโปร่งแสงสว่นท่ีเป็นสีอ่ืน หรือด้วยวิธีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับความเหน็ชอบจาก
วิศวกรของผู้วา่จ้าง 

  ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอแบบก่อสร้าง เพ่ือขอความเหน็ชอบก่อนเร่ิมงานประกอบป้าย ขนาด และช่องวา่งระหวา่ง
ถ้อยคํา ตวัเลข และเคร่ืองหมายอ่ืน ๆ จะต้องเป็นไปตามระเบียบของกรมทางหลวง หรือดงัท่ีแสดงในแบบแปลน 

  ด้านหลงัของแผน่ป้ายอลมิูเนียม จะต้องทาด้วยสีรองพืน้ สีรองพืน้ดงักลา่วจะต้องย้อมสีด้วยรงควตัถ ุ (ยกเว้น
รงควตัถตุะกัว่) แป้นเหลก็ สลกัเกลียว และแป้นเกลียว ท่ีชบุสงักะสีแล้วจะต้องทาสีทบัอีก 3 ชัน้รูตา่งๆ สําหรับใส ่ สลกั
เกลียวจะต้องเจาะก่อนทาสี 

  วธีิการก่อสร้าง 

  ป้ายจราจรจะต้องนําไปติดตัง้ บนเสาป้าย หรือ บนโครงเหลก็ ดงัแสดงในแบบแปลน 

  เสาจะต้องนําใบติดตัง้ในดิน หรือบนโครงสร้าง จะต้องคํา้ยนั หรือดงึให้ได้ตําแหน่งในระหวา่งติดตัง้  คอนกรีต
หุ้มเสาป้ายจะต้องเป็นคอนกรีตชนิด ค2-2 หรือตามท่ีแสดงไว้ในแบบแปลน 

  การวัดปริมาณงาน 

  ป้ายจราจรรวมกรอบป้ายจะต้องวดัปริมาณงานเป็นพืน้ท่ีในหน่วยตารางเมตรของแผ่นป้ายท่ีติดตัง้แล้วเสร็จ
และเป็นท่ียอมรับแล้ว ยกเว้นแผ่นป้ายท่ีระบรุวมอยู่ในงานเหมารวมกบัโครงสร้างอ่ืน จะไม่มีการวดัปริมาณ และให้ถือว่า
รวมอยูใ่นราคาของโครงสร้างชดุนัน้ 

  เสาและโครงสร้างรับป้ายรวมทัง้ฐานราก จะต้องวดัปริมาณงานเป็นจํานวนชดุของชนิดการติดตัง้ท่ีก่อสร้างแล้ว
เสร็จและเป็นท่ียอมรับแล้ว 
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  การจ่ายเงนิค่าจ้าง 

  งานท่ีวัดจ่ายเงินตามข้อข้างต้น ให้จ่ายเงินในราคาต่อหน่วยตามสญัญา ในแต่ละชนิดของป้ายจราจรและ
โครงสร้างรับป้าย ซึง่ราคาค่าจ้างดงักลา่วให้รวมถึงค่าตอบแทนทัง้สิน้สําหรับจดัหาวสัดทุัง้หมดและติดตัง้ ตลอดจนค่าจ้าง
แรงงาน คา่เคร่ืองมือ คา่ทดสอบ และคา่ใช้จ่ายเบด็เตลด็ท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงานแล้วเสร็จสมบรูณ์ 

  รายการจ่ายเงินให้เป็นไปดงันี ้:  

      หน่วย 

  5 งานเบด็เตลด็ 

  5.10(1) งานป้ายจราจร  

              ก. ป้ายจราจร   ชดุ 

        ข. เสาป้ายจราจรแบบเสาเด่ียว   ชดุ 
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5.6 งานเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง 

  ลักษณะของงาน 

  งานนีป้ระกอบด้วยการจดัหา และการติดตัง้หมดุและเป้าสะท้อนแสง การตีเส้นเคร่ืองหมายจราจรแบบเส้นทบึ
หรือเส้นประ ทางคนข้าม เส้นหยดุ ทาสีลกูศร ข้อความ หรือเคร่ืองหมายตา่งๆ บนผิวทางตามท่ีแสดงไว้ใน  แบบแปลน 
หรือตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างกําหนด งานจะต้องรวมถงึการจดัหาแรงงาน เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ วสัดสีุ ป้ายเตือน และ
ป้ายแนะนําการจราจรเทา่ท่ีจําเป็น เพ่ือความปลอดภยัและมีประสทิธิภาพเม่ืองานทัง้หมดเสร็จสิน้ 

  วัสดุ 

  สีสําหรับเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทางแบบถาวรทัง้หมด ต้องเป็นสีเทอร์โมพลาสติก สีสําหรับทาเคร่ืองหมาย
จราจรบนคนัหินและราวกนัชน ต้องทาด้วยสีตามท่ีระบ ุสว่นหมดุสะท้อนแสง และเป้าสะท้อนแสง  

  สีเทอร์โมพลาสติกชนิดทาร้อน   

  ต้องเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตในประเทศไทย  ซึ่งแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.542-
2530  วัสดุเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 ไว้ท่ีผลิตภัณฑ์  และต้องผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพ  ตาม
มาตรฐานข้อกําหนด มอก.9002:200 

  สีเทอร์โมพลาสติกต้องเป็นสีผสมสําเร็จรูปท่ีโรงงาน จากผู้ผลติท่ีได้รับการเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้าง และ
ต้องเหมาะสมกบัประเภท และสถานท่ีของการใช้งาน สีต้องมีคณุสมบติัเป็นสารเทอร์โมพลาสติกในสภาวะอากาศตา่งๆ ณ 
บริเวณท่ีใช้งานตลอดเวลา คณุสมบติัดงักลา่วได้แก่ ความต้านทานตอ่การยืดออกภายใต้การจราจร ขณะท่ีพืน้ผิวถนนมี
อณุหภมิูสงูสดุ และการคงความยืดหยุน่ได้ขณะถนนมีอณุหภมิูต่ําสดุ และจะต้องให้เคร่ืองหมายจราจรอยูค่งทนเป็น
ระยะเวลาอยา่งน้อย 24 เดือน ภายใต้สภาพการจราจรปกติ จะต้องระบอุตัราสว่นต่ําสดุและสงูสดุ และชัน้ของ
สว่นประกอบของสี ปริมาณกรดของตวัประสาน อณุหภมิูระหวา่งผสมและใช้ทา การแข็งตวั จดุหลอมตวั (องศาเซลเซียส) 
และจดุติดไฟ (องศาเซลเซียส) 

  สีจะต้องจดัใสใ่นภาชนะท่ีไมทํ่าให้สว่นผสมของสีสกปรก และท่ีป้องกนัไมใ่ห้สว่นผสมของสีเจือปนกบัวสัดอ่ืุน 
การเก็บรักษาสีจะต้องเป็นไปตามคําแนะนําของผู้ผลติ 

  ลกูแก้ว  (Glass Bead) 

  ต้องเป็นผลติภณัฑ์ท่ีผลติในประเทศไทย  ซึง่แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก.543-
2528  ไว้ท่ีผลติภณัฑ์  และต้องผลติจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบคณุภาพ  ตามมาตรฐานข้อกําหนด มอก.9002 
หรือ มอก.9001:2000  (กรณีท่ีมีผู้ ได้รับรองระบบคณุภาพเกิน 3 ราย) 

  ลกูแก้วสะท้อนแสง จะต้องผสมในสว่นผสมของสีขณะท่ีทําการผลติสีเทอร์โมพลาสติก ปริมาณของลกูแก้ว
สะท้อนแสงท่ีใช้ต้องอยูร่ะหวา่งร้อยละ 13-22 โดยนํา้หนกัของสว่นผสมทัง้หมด และให้นบัเป็นสว่นของมวลรวม ลกูแก้ว
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สะท้อนแสงทัง้หมดต้องผา่นตะแกรงเบอร์ 12 ลกูแก้วสะท้อนแสงต้องไมมี่เหล่ียมแหลมคม และไมน้่อยกวา่ร้อยละ 70 ของ
ลกูแก้วสะท้อนแสงจะต้องเป็นแก้วท่ีโปร่งแสง เมด็ลกัษณะกลม และไมมี่ตําหนิ 

  วสัดรุองพืน้ (Tack Coat หรือ Primer) 

  ก่อนลงวสัดเุทอร์โมพลาสติก  ผู้ รับจ้างต้องลงรองพืน้ก่อน  วสัดรุองพืน้ต้องเป็นผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุลกัษณะตาม
ข้อกําหนดของผู้ผลติวสัดเุทอร์โมพลาสติกท่ีใช้แตล่ะย่ีห้อ 

  สีทาคนัหินและราวกนัชน (ชนิดทาเยน็) 

  สีทาคนัหินและราวกนัชน จะต้องเป็นสีชนิดทาเยน็ และสีท่ีทาจะต้องเป็นสีชนิดสะท้อนแสงหรือไมส่ะท้อนแสง
ให้เป็นไปตามแบบแปลน หรือตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างกําหนด สีชนิดทาเยน็ต้องเหมาะกบัการทาด้วยวิธีใช้แปรง หรือ
เคร่ืองพน่สี ให้ระบรุายละเอียดของสีท่ีจะใช้ทาดงัตอ่ไปนี ้: 

  ก) สว่นประกอบของสี (โดยนํา้หนกั) 

  ข) การใช้ทา (ชนิดทาเยน็) 

  ค) ชนิดและปริมาณสงูสดุของนํา้มนัทินเนอร์ 

  ง) ระยะเวลาการแห้งตวั (สมัผสัได้) 

  จ) ระยะเวลาการแข็งตวั (เพ่ือทาทบั) 

  ฉ) พืน้ท่ีท่ีทาได้ (จํานวนลติร หรือแกลลอน ตอ่ระยะ 1 กิโลเมตรของเส้นกว้าง 10 เซนติเมตร) 

  ช) ความต้านทานตอ่สภาพความร้อน เช่น อณุหภมิูสงูสดุของพืน้ผิวถนน 

  ซ) รายละเอียดของสีรองพืน้ตา่งๆ Primer, Undercoat หรือ Tack Coat ท่ีกําหนดให้ไว้ 

  สีท่ีจดัสง่ให้จะต้องใหมแ่ละพร้อมท่ีจะใช้งาน บรรจใุนภาชนะท่ีปิดสนิท การเก็บรักษาสีจะต้องเป็นไปตาม
คําแนะนําของผู้ผลติ 

  ก) สีทาเยน็ชนิดไมส่ะท้อนแสง 

   สีชนิดไมส่ะท้อนแสงจะต้องเป็นย่ีห้อท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างเหน็ชอบ ผลติมาเพ่ือใช้กบังานเคร่ืองหมายจราจร
บนผิวทางโดยเฉพาะ เหมาะสมกบัประเภทและสถานท่ีของการใช้ ผสมสําเร็จรูปจากโรงงาน เม่ือทาแล้วไมมี่รอยยน่ และ
แตกเป็นริว้เนือ้สีไมเ่ยิม้ ให้ความหนาท่ีเสมอกนั ไมเ่ป็นเงาเม่ือทาสีเสร็จ 

  ข) สีทาเยน็ชนิดสะท้อนแสง 
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   สีชนิดสะท้อนแสงจะต้องเป็นสีชนิดเดียวกนักบัข้อ (ก) ท่ีระบขุ้างต้น เว้นแตใ่ห้ผสมลกูแก้วสะท้อนแสง ในสี
ขณะผลติสี ปริมาณของลกูแก้วสะท้อนแสงท่ีผสมจะต้องอยูร่ะหวา่ง 330-500 กรัมตอ่ลติร (4-6 ปอนด์ตอ่ ย.ูเอส.แกลลอน
ของสี) ลกูแก้วสะท้อนแสงทัง้หมด จะต้องผา่นตะแกรงเบอร์ 12 และผา่นตะแกรงเบอร์ 100 ไมม่ากกวา่ร้อยละ 5 ลกูแก้ว
สะท้อนแสงจะต้องไมมี่เหล่ียม แหลมคม และอยา่งน้อยร้อยละ 70 ของลกูแก้วสะท้อนแสงจะต้องเป็นแก้วท่ีโปร่งแสง เมด็
ลกัษณะกลม และไมมี่ตําหนิ 

  หมดุสะท้อนแสง 

  หมดุสะท้อนแสงจะต้องเป็นแบบท่ีได้รับการยอมรับซึง่มีชดุแก้วสะท้อนแสงท่ีใสบริสทุธ์ิในตวั ผลติจากผู้ผลติท่ีมี
ช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ หมดุสะท้อนแสงแตล่ะตวัจะต้องประกอบด้วยแก้วสะท้อนแสงอยูอ่ยา่งน้อย 2 ตวั สําหรับแตล่ะ
ทิศทางการจราจร และมีหน้าสะท้อนของแก้วสะท้อนแสงแตล่ะตวัอยา่งน้อย 80 ตารางมิลลเิมตร แก้วสะท้อนแสงจะต้อง
สามารถทนตอ่การกระแทกตา่งๆ และต้องไมใ่ห้ยางรถทบัแก้วสะท้อนแสงได้ หมดุสะท้อนแสงจะต้องสงูขึน้มาจากผิว
จราจรไมม่ากกวา่ 25 มิลลเิมตร และขอบลา่งของแก้วสะท้อนแสงสงูจากผิวจราจรไมน้่อยกวา่ 3 มิลลเิมตร ชดุแก้วสะท้อน
แสงจะต้องเป็นชนิดท่ีเปล่ียนออก และสามารถใสเ่ข้าได้ง่ายและเร็วโดยไมทํ่าความเสียหายตอ่ผิวจราจร แบบหมดุสะท้อน
แสงจะต้องเป็นชนิดท่ียดึติดเข้ากบัผิวจราจรได้ดี ให้การกระจายนํา้หนกัจากล้อรถได้ทัว่ถงึ และจะต้องหลีกเล่ียงมิให้
เคร่ืองจกัรกลขนาดหนกัอยา่ง เช่น รถบด และรถตีนตะขาบวิ่งทบัขอบท่ีแหลมได้ ในกรณีท่ีหลีกเล่ียงไมไ่ด้จะต้องถอดหมดุ
สะท้อนแสงออกชัว่คราว เพ่ือให้เคร่ืองจกัรกลนัน้สามารถผา่นไปได้ 

  ผู้ รับจ้างสามารถเสนอรูปแบบหมดุสะท้อนแสงท่ีแตกตา่งจากท่ีกําหนดข้างต้นได้ เช่น หมดุสะท้อนแสงโดยใช้
ไฟกระพริบพลงังานแสงอาทิตย์ แตต้่องพิสจูน์ได้วา่รูปแบบท่ีขอเสนอเปล่ียนแปลงนัน้มีคณุสมบติัในการใช้งานท่ีดีกวา่ 
ทนทานกวา่ และทนัสมยักวา่ ทัง้นีต้้องได้รับความเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้างและคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน 

  เป้าสะท้อนแสง 

  เป้าสะท้อนแสง อาจเป็นวสัดทีุ่ประกอบด้วยแผ่นเหล็กหรือวสัดอืุ่นใดและปิดทบัด้วยแผ่นสะท้อนแสง
ประกอบขึน้เป็นรูปร่างตามที่กําหนดไว้ในแบบแปลน แผ่นสะท้อนแสงจะต้องมีคณุสมบตัิเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 
606-2549 ชนิดที่ 7 ถึง 10 หรือเป็นวสัดทีุ่สามารถสะท้อนแสงด้วยตวัเองเช่นกระจกปริซึม ทัง้นี ้สีและตําแหน่งของตวั
สะท้อนแสงจะต้องเป็นไปตามท่ีแบบหรือตามท่ีวิศวกรของผู้ว่าจ้างกําหนด 

  เคร่ืองตรวจวดัคณุภาพการสะท้อนแสงของเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง 

  1) รายละเอียดทัว่ไป 

   เป็นเคร่ืองมือวัดการสะท้อนแสงของเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทางแบบจําลองการมองเห็นทัง้ในเวลา
กลางคืน (Retroreflective for road marking) และในเวลากลางวนั Qd (Day visibility) ตามมาตรฐาน EN 1436 และ 
ASTM  E1710  แบบพกพาเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วต่อการตรวจวดัในสนาม   โดยสามารถใช้ทําการวดัได้ตาม
มาตรฐาน 
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  2) รายละเอียดทางเทคนิค 

   2.1) เป็นเคร่ืองมือวดัการสะท้อนแสงของเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง (Retroreflective for road 
marking) แบบพกพา  

   2.2) เป็นเคร่ืองท่ีสามารถแสดงค่าของการวดัค่าการสะท้อนแสงในเวลากลางคืน  (Retroreflectivity)โดย
เป็นการจําลองการมองเห็นท่ีระยะ 30 เมตร กําหนดให้มมุของการวดัแสง  (Observation Angle) 1.05 องศา และมมุแสง
ตกกระทบ (Illumination Angle) 88.76 องศา  

   2.3) สามารถวดัคา่ของการวดัคา่การสะท้อนแสงในเวลากลางคืน RL อยูร่ะหวา่ง 0-2,000 mcd/m2 /lx 

   2.4) สามารถวดัคา่ของคา่การมองเหน็ในเวลากลางวนั Qd อยูร่ะหวา่ง 0-300 mcd/m2 /lx 

   2.5) เคร่ืองมือมีจอแสดงผลชนิด      LCD      

   2.6) สามารถบนัทกึผลการทดสอบได้ไมน้่อยกวา่ 1,000 คา่ 

   2.7) สามารถถ่ายโอนข้อมลูผลการทดสอบไปยงัเคร่ืองประมวลผลคอมพิวเตอร์ได้ 

   2.8) มีช่องสําหรับตอ่เข้ากบัเคร่ืองประมวลผลคอมพิวเตอร์ไมน้่อยกวา่ 1 ช่อง พร้อมสายตอ่จํานวน 1 เส้น 

   2.9) มีชดุสอบเทียบมาตรฐาน ( Reference Standard ) สําหรับสอบเทียบเคร่ืองมือวดั จํานวน 1 ชดุ 

  3) รายละเอียดเพิ่มเติม 

   3.1) ผู้ รับจ้างจะต้องรับประกนัความเสียหายของเคร่ืองมือ อนัเน่ืองมาจากการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อย
กวา่ 1 ปี นบัแตค่ณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับเคร่ืองเรียบร้อยแล้ว และในกรณีท่ีเกิดความเสียหายกบัชิน้สว่นหรือ
อปุกรณ์ของเคร่ืองมือซึ่งเกิดจากความเส่ือมสภาพในระหว่างการรับประกนั ทางผู้ รับจ้างจะต้องทําการเปล่ียนใหม่ให้ใช้
งานได้ตามปกติโดยไมคิ่ดคา่ใช้จ่ายใดๆ 

   3.2) ตวัเคร่ืองและอปุกรณ์ทกุชิน้จะต้องเป็นของใหมไ่มเ่คยใช้งานมาก่อน และต้องเป็นผลิตภณัฑ์สําเร็จรูป
จากผู้ผลติ 

   3.3) มีคูมื่อการใช้งาน และบํารุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ จํานวนอยา่งละ 2 ชดุ 

   3.4) ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาเคร่ืองมือนีจ้ากผู้แทนจําหน่ายท่ีมีใบแต่งตัง้โดยตรงจากผู้ผลิต และมีเอกสาร
การเป็นผู้แทนจําหน่ายแนบยืนยนัมาพร้อมใบเสนอราคา เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการภายหลงัการสง่มอบ 

   3.5) มีการสาธิต แนะนําวิธีการใช้เคร่ืองมือโดยผู้ เช่ียวชาญให้แก่ผู้ ใช้งานจนสามารถนําไปใช้งานได้อย่าง
ถกูต้อง ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้โดยปลอดภยัและเกิดประโยชน์สงูสดุ 
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  ชดุเคร่ืองวดัความหนาสีตีเส้นจราจร 

  รายละเอียดทางเทคนิค 

1. สามารถวดัความหนาได้โดยไมต้่องกะเทาะสีออกจากพืน้ผิว 

2. สามารถวดัคา่ได้ในช่วง -12.5 mm ถงึ 12.5 mm (มีความละเอียดในการวดัไมน้่อยกวา่ 0.1 มม.) 

3. แสดงผลด้วยระบบดิจิตอล 

4. สามารถใช้ทําการวดัตามมาตรฐาน EN 13197 และ EN 13212  

5. มีการรับประกนัความเสียหาย อนัเน่ืองมาจากการใช้งานเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 2 ปี สําหรับตวัเคร่ือง และไม่
น้อยกวา่ 1 ปี สําหรับจอแสดงผล 

  วธีิการก่อสร้าง 

  สีเทอร์โมพลาสติก 

  ก) การตระเตรียมผิวถนน 

   ให้ทาสีบนพืน้ถนนท่ีสะอาดและแห้งเทา่นัน้ ห้ามทาสีบนพืน้ท่ีซึง่มีเศษหิน ทราย กรวดท่ีเกาะตวัอยู ่ รอย
เปือ้นโคลน หรือสิง่แปลกปลอมอ่ืน หรือทาทบัเคร่ืองหมายซึง่เป็นสีเก่าท่ีทาติดผิวไว้แล้ว หรือทาทบัเคร่ืองหมายท่ีเป็นสี
เทอร์โมพลาสติกเก่าซึง่ทาไว้ผิดพลาด ในกรณีท่ีผิวบนมีลกัษณะเป็นมนัเรียบอยา่ง เช่น ผิวคอนกรีตเรียบหรือผิวราดยางท่ีมี
การใช้งานมาก่อนซึง่หินมีลกัษณะมนัเรียบ และ/หรือตามกําหนดวิธีการใช้ หรือตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างกําหนด ให้ทารอง
พืน้ด้วย Tack Coat บนผิวนัน้ ก่อนการทาสีจะต้องใช้ Tack Coat ตามคําแนะนําของผู้ผลติสีเทอร์โมพลาสติก และอยู่
ภายใต้การเหน็ชอบของวิศวกรของผู้วา่จ้าง เคร่ืองหมายสีเทอร์โมพลาสติกท่ีหมดอาย ุหรือทาผิดพลาดจะต้องขจดัออก 

  ข) การจดัเตรียมสีเทอร์โมพลาสติก 

   จะต้องต้มสีเทอร์โมพลาสติกให้ละลายตามคําแนะนําของผู้ผลติ ในเคร่ืองต้มท่ีมีเคร่ืองกวนเพ่ือให้สีเข้ากนั
และร้อนทัว่ถงึ อณุหภมิูของการต้มให้ทําตามท่ีผู้ผลติระบ ุ และห้ามเกินอณุหภมิูสงูสดุท่ีผู้ผลติกําหนด สีท่ีละลายแล้ว
จะต้องรีบใช้ทนัที และสําหรับวสัดเุทอร์โมพลาสติกท่ีมีตวัประสานเป็นยางธรรมชาติ หรือวา่มีความไวตอ่การต้มไว้นานๆ 
แล้ว ห้ามต้มสีนัน้นานเกินกวา่ 4 ชัว่โมง 

  ค) การทาสีเทอร์โมพลาสติก 

   ให้ตีเส้นแบง่ทิศทางการจราจร เส้นแบง่ช่องจราจร และเส้นขอบทางด้วยเคร่ืองมือท่ีได้รับการเหน็ชอบ และ
จะต้องทาตามแนวท่ีกําหนด สําหรับเคร่ืองหมายอ่ืนๆ อาจทาด้วยวิธีร่อนด้วยมือ เคร่ืองตีเส้นขบัเคล่ือนด้วยแรงคน หรือ
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เคร่ืองตีเส้นท่ีขบัเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ ตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างเหน็ชอบหรือแนะนํา หลงัจากเทสีท่ีต้มลงในอปุกรณ์ตีเส้น
แล้วต้องรักษาสีให้อยูภ่ายในช่วงอณุหภมิูท่ีผู้ผลติระบ ุและกวนสีให้เข้ากนัอยูเ่สมอ 

   ต้องทาสีให้ได้ความหนาไมน้่อยกวา่ 3 มิลลเิมตร และไมม่ากกวา่ 6 มิลลเิมตร  ผิวท่ีทาสีแล้วต้องเสมอกนั 
ปราศจากฟองอากาศ และไมมี่รอยยน่ 

   จะต้องตีเส้นถนนอยา่งระมดัระวงัเพ่ือให้ได้แนวท่ีถกูต้องตามแบบแปลน และต้องใช้บรรทดัตรง และแบบ
วดั ตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างแนะนํา 

   หลงัจากงานในแตล่ะวนัแล้วเสร็จ สีท่ีมีเหลืออยูใ่นเคร่ืองต้ม และ/หรือภาชนะท่ีใช้ทาสีให้ขจดัออกไป และ
ห้ามนํามาใช้ใหม ่

  ง) การป้องกนัเคร่ืองหมายท่ีทา 

   ต้องป้องกนัเคร่ืองหมายท่ีทาไว้ทัง้หมดไมใ่ห้มีการจราจรผา่น จนกวา่สีแห้งสนิทดีเสียก่อน 

   (1)  การตรวจวดัคณุลกัษณะเคร่ืองหมายจราจร 

    (1.1)   ความหนา 

     ในระหว่างการปฏิบติังานให้มีการตรวจวดัความหนาของเคร่ืองหมายจราจรในปริมาณงานไม่
เกิน 100 ตารางเมตร อย่างน้อย 3 ค่า ต่อ 1 ครัง้ โดยใช้แผ่นโลหะผิวเรียบวางรับในแนวท่ีเคร่ืองตีเส้นจะผ่าน เม่ือพ่นรีด
หรือปาดลากวสัดไุปบนแผ่นโลหะนัน้แล้ว ให้นํามาวดัความหนาของเคร่ืองหมายจราจรนัน้ ๆ สีจราจร  ความหนาของเส้น
จราจรและเคร่ืองหมายจราจรเม่ือแห้งต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.2 มิลลิเมตร (ความหนาฟิล์มเปียก 0.38 มิลลิเมตร) 
วสัดเุทอร์โมพลาสติก  ความหนาของเส้นจราจรและเคร่ืองหมายจราจรเม่ือแห้งต้องมีความหนาไมน้่อยกวา่ 3.0 มิลลเิมตร  

   (2)  เคร่ืองมือ / อปุกรณ์ 

  ก.  แผน่โลหะสะอาดผิวเรียบขนาดยาว 300 มิลลเิมตร กว้าง 100 มิลลเิมตร 

  ข.  เคร่ืองวดัความหนาฟิล์มเปียก ช่วง 300 ไมโครเมตร ถงึ 400 ไมโครเมตร ความละเอียด ±12.5  ไมโครเมตร 

  ค.  ไมโครมิเตอร์หรือเคร่ืองวดัความหนาฟิล์มแห้ง ชนิด deep frame ท่ีมีพืน้ท่ีกดวดั (anvil area) อยา่งน้อย 10 
ตารางมิลลเิมตร วดัได้ละเอียด 0.01 มิลลเิมตร 

   (3)  การวดั 

  ก.  ปรับความเร็วรถและเคร่ืองพน่ รีดหรือปาดลาก ให้ได้หนาตามท่ีกําหนด 

  ข.  วางแผน่โลหะในแนวตดัความกว้างของเคร่ืองหมายจราจรท่ีจะพน่รีดหรือปาดลากผา่น 
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  ค.  พน่รีดหรือปาดลากวสัดทํุาเคร่ืองหมายจราจรผา่นทบัแผน่โลหะครัง้เดียว โดยไมมี่การพน่ / โรย ลกูแก้ว 

  ง.  วดัความหนาของสีจราจรในขณะฟิล์มเปียกทนัที 

  จ.  วดัความหนาของสีจราจรและวสัดเุทอร์โมพลาสติกในขณะแห้งให้ทิง้ไว้อยา่งน้อย 1 ชัว่โมง หรือ เม่ือแข็งตวั 

  ฉ.  วดัความหนาอยา่งน้อย 3 คา่ ตอ่พืน้ท่ีเคร่ืองหมายจราจร 100 ตารางเมตร 

  ช.  บนัทกึคา่ความหนาในขณะแห้งพร้อมคา่เฉล่ียและตําแหน่งบริเวณท่ีวดั 

  ซ.  ความหนาของเคร่ืองหมายจราจรท่ีไมไ่ด้ตรวจวดัจะต้องเสมอกนักบับริเวณตําแหน่งท่ีวดั 

    (1.2)   การวดัแฟคเตอร์การสะท้อนแสง (Reflectance หรือ Luminance factor) และสี (Chromaticity               
Coordi-nate x และ y)  

   (1)  เคร่ืองมือ 

  ก.  เคร่ือง Photometer หรือ Reflectometer เป็นเคร่ืองท่ีมีลกัษณะเรขาคณิตของการวดักําหนดให้ มมุวดัแสง 
0 ±10 องศา และมมุแสงตกกระทบกําหนดท่ี 45± 5 องศา พืน้ท่ีท่ีจะวดัอย่างน้อย 5 ตารางเซนติเมตร ถ้าพืน้ท่ีมีลกัษณะ
หยาบมาก ให้เพิ่มพืน้ท่ีวดัเป็น 25 ตารางเซนติเมตร และมีคณุลกัษณะตามมาตรฐาน ASTME 97   

  ข.  มีแผน่ปิดกัน้แสงริมขอบลา่ง (Skirt) เพ่ือกนัไมใ่ห้แสงเข้าไปในบริเวณทดสอบ 

  ค.  แหลง่กําเนิดแสงเป็น Source D หรือเทียบเทา่ 

  ง.  แผน่มาตรฐานสีจราจรและวสัดเุทอร์โมพลาสติกสีขาวและสีเหลือง 

   (2)  การวดั โดยใช้เคร่ืองมือ 

    ทําการวดัโดยวิธีใดวิธีหนึง่ ดงันี ้

    1)  ใช้เคร่ืองมือในห้องทดลอง (Laboratory Equipment) วดัแผน่ตวัอยา่งเคร่ืองหมายจราจรท่ีได้ จาก
การวดัความหนาตามข้อ 2.1 หรือ 

    2)  ใช้เคร่ืองมือสนาม (Portable Equipment) วดัเคร่ืองหมายจราจรบนถนน 

       (ก)  วิธีวดั 

   -   วดัแฟคเตอร์การสะท้อนแสง (Reflectance) และสี (Color) หลงัจากโรยลกูแก้วแล้ว 1 ชัว่โมง ใช้แปรง
ปัดบริเวณท่ีจะวดัเบา ๆ เพ่ือกําจดัลกูแก้วสว่นท่ีไมเ่กาะติดออกก่อนท่ีจะวดั ผิวของ 
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   -   เคร่ืองหมายท่ีจะวดัต้องแห้งและสะอาดต้องไม่ล้างหรือกระทําการใด ๆ กับผิวหน้าของเคร่ืองหมาย   
ก่อนทําการตรวจสอบ 

   -   เปิดเคร่ืองและปลอ่ยทิง้ไว้จนเคร่ืองได้สมดลุตามคูมื่อการใช้เคร่ือง 

   -   ถ้าเคร่ืองมีปุ่ มปรับค่าท่ีค่าอ่านได้ให้เป็นศนูย์ (Zero-adjust Control) ให้ปรับค่าเป็นศนูย์ ในขณะท่ี
เคร่ืองวางอยูบ่นแผน่สีดําท่ีมีคา่การสะท้อนแสง (Retro-reflectance) ต่ําท่ีสดุ 

   -   ถ้ามีแผ่นมาตรฐาน ให้ปรับเทียบเคร่ืองมือโดยวางเคร่ืองบนแผ่นมาตรฐานและปรับค่าท่ีอ่านได้ให้ตรง
กบัคา่ของแผน่มาตรฐาน (Standardization Control)  

   -   ถ้าเคร่ืองมีแผ่นอ้างอิงภายใน (Internal reference surface) ให้สอดแผ่นนัน้ผ่านลําแสงและอ่าน ค่าท่ี
ได้บนัทกึคา่ไว้ 

   -   วางเคร่ืองตามแนวเคร่ืองหมายจราจร ให้พืน้ท่ีท่ีเคร่ืองจะวดัอยู่ในแนวความกว้างของเส้น  แนวท่ีจะวดั
ให้อยู่ในทิศทางเดียวกบัการจราจร การอ่านค่าให้ทําในแต่ละทิศทางการจราจรและสําหรับเส้นกลางถนน (Center lines) 
ให้เฉล่ียตา่งหาก 

  ข.  บนัทกึคา่ท่ีอา่นได้ และย้ายไปวดัท่ีตําแหน่งอ่ืน ท่ีเป็นชดุของตวัอย่างเดียวกนั (Same Sample Set) จํานวน 
10 ตําแหน่ง แตล่ะตําแหน่ง อยา่งน้อย 3 คา่ ในบริเวณท่ีวดั 

       ค.  ในทุกช่วงเวลา 1 ชั่วโมง ให้ตรวจสอบมาตรฐานเคร่ืองมือ (Standardization) และปรับค่าให้ถูกต้อง          
ทกุครัง้กบัคา่ท่ีวดัได้เปล่ียนแปลงเกิน 5% 

   (3)  การตรวจโดยใช้สายตา 

     เคร่ืองหมายจราจรเม่ือตรวจโดยใช้สายตาต้องไม่เกิดการคายสี (Bleeding) หรือการเกิดสีดําหรือการ   
ซีดของสีต้องไมมี่การเกาะติดสิง่สกปรกและไมเ่กิดเชือ้รา 

    ตรวจดูเส้นในเวลากลางคืน  โดยยืนดูห่างอย่างน้อย 3 เมตร ตรวจสอบด้วยสายตาและพิจารณา 
เปรียบเทียบ ดงันี ้

    -  ค่าแฟคเตอร์การสะท้อนแสง (Reflectance) เปรียบเทียบจากการมองเห็นได้ชดัในเวลากลางวนัของ
เส้นสีขาว เทียบกบัแผน่มาตรฐานสีขาวของสีจราจรหรือของวสัดเุทอร์โมพลาสติก ต้องใกล้เคียงกนั 

    -  สี (Color) เปรียบเทียบจากการมองเหน็ได้ชดัในเวลากลางวนัของเส้นสีเหลือง ต้องใกล้เคียงเม่ือเทียบ
กบัแผน่มาตรฐานสีเหลือง 

 



โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ถนนสายหลกัและส่ิงก่อสร้างประกอบ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา FEC/W/2017-08 

Doc. No.   :  FEC/ARU18/SP-S/0002 Rev. No.  0 
Doc. Title :  งานวิศวกรรมโยธา Page       5-24/28 

   

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

  การตัดสนิผลการตรวจสอบให้ใช้วธีิวัดโดยใช้เคร่ืองมือ เท่านัน้ 

   (1.3)  การวดัคา่การสะท้อนแสง (Retroreflectivity) 

  (1)  เคร่ืองมือ 

  ก.  เคร่ือง Photometer หรือ Retroreflectometer เป็นเคร่ืองท่ีมี Geometry ของการวดักําหนดให้มมุวดัแสง 
15 องศา และมมุแสงตกกระทบ  86.5  องศา และมีคณุลกัษณะตามมาตรฐาน ASTM E 1710   

  ข.   มีแผน่ปิดกัน้แสงริมขอบลา่ง (Skirt) เพ่ือกนัไมใ่ห้แสงเข้าไปในบริเวณทดสอบ 

  ค.  แหลง่กําเนิดแสงเป็น Source A หรือเทียบเทา่ 

  (2)  การวดัโดยใช้เคร่ืองมือ 

   ต้องวดัในขณะแห้ง ปราศจากสิง่สกปรกหรือวสัดแุปลกปนใด ๆ ทําการวดั ดงันี ้

  ก.  ใช้แปรงปัดบริเวณท่ีจะวดัเบา ๆ เพ่ือกําจดัลกูแก้วสว่นท่ีไมเ่กาะติดออกก่อนท่ีจะวดั ผิวของเคร่ืองหมายท่ีจะ
วดัต้องแห้งและสะอาด ต้องไมล้่างหรือกระทําการใด ๆ กบัผิวหน้าของเคร่ืองหมายก่อนทําการตรวจสอบ 

  ข.  เปิดเคร่ืองและปลอ่ยทิง้ไว้จนเคร่ืองได้สมดลุตามคูมื่อการใช้เคร่ือง 

  ค.  ถ้าเคร่ืองมีปุ่ มปรับคา่ท่ีคา่อา่นได้ให้เป็นศนูย์ (Zero-adjust Control) ให้ปรับคา่เป็นศนูย์ในขณะท่ีเคร่ืองวาง
อยูบ่นแผน่สีดําท่ีมีคา่การสะท้อนแสง (Retro-reflectance) ต่ําท่ีสดุ 

  ง.   ถ้ามีแผน่มาตรฐาน ให้ปรับเทียบเคร่ืองมือโดยวางเคร่ืองบนแผน่มาตรฐานและปรับคา่ท่ีอา่นได้ให้ตรงกบั
คา่ของแผน่มาตรฐาน (Standardization Control)  

  จ.  ถ้าเคร่ืองมีแผน่อ้างอิงภายใน (Internal reference surface) ให้สอดแผน่นัน้ผา่นลําแสง และอา่นคา่ท่ีได้
บนัทกึคา่ไว้ 

  ฉ.  ตรวจดโูดยสายตาบริเวณท่ีมีการโรยลกูแก้วน้อยผิดปกติ วดัในบริเวณนัน้โดยวางเคร่ืองตามแนว
เคร่ืองหมายจราจร ให้พืน้ท่ีท่ีเคร่ืองจะวดัอยูใ่นแนวความกว้างของเส้น  แนวท่ีจะวดัให้อยูใ่นทิศทางเดียวกบัการจราจร การ
อา่นคา่ให้ทําในแตล่ะทิศทางการจราจรและสําหรับเส้นกลางถนน (Center lines) ให้เฉล่ียตา่งหาก 

  ช.  บนัทกึคา่ท่ีอา่นได้ และย้ายไปวดัท่ีตําแหน่งอ่ืน ท่ีเป็นชดุของตวัอยา่งเดียวกนั (same sample set) จํานวน 
10 ตําแหน่ง แตล่ะตําแหน่ง อยา่งน้อย 3 คา่ ในบริเวณท่ีวดั 

  ซ.  ในทกุช่วงเวลา 1 ชัว่โมง ให้ตรวจสอบมาตรฐานเคร่ืองมือ (Standardization) และปรับคา่ให้ถกูต้องทกุครัง้
กบัคา่ท่ีวดัได้เปล่ียนแปลงเกิน 5% 
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  (3)  การตรวจโดยใช้สายตา 

   ตรวจดเูส้นในเวลากลางคืน ยืนระยะหา่ง 15 หรือ 30 เมตร จากเคร่ืองหมายจราจร ให้ระดบัสายตาของ
ผู้ตรวจสงูจากระดบัถนนมากกวา่ 150 เซนติเมตร โดยมีแสงสวา่งจากหลอดไฟขนาดไมเ่กิน 100 วตัต์ สงูจากระดบัถนน 
90 เซนติเมตร ให้ระยะหา่งเทา่กบัผู้ตรวจและอยูใ่นแนวเดียวกบัเคร่ืองหมายจราจรท่ีจะตรวจสอบ เปรียบเทียบการมองเหน็
ได้ชดัในเวลากลางคืนกบัแผน่เคร่ืองหมายจราจรท่ีมีคา่สมัประสทิธ์ิการสะท้อนแสงตามข้อกําหนด ต้องใกล้เคียงกนั 

  การตัดสนิผลการตรวจสอบให้ใช้วธีิวัดโดยใช้เคร่ืองมือ เท่านัน้  

  (1.4)  หลกัเกณฑ์การทดสอบการสะท้อนแสงและแฟคเตอร์การสะท้อนแสง 

    (1)  ให้ถือวา่ผลของการทดสอบการสะท้อนแสงและแฟคเตอร์การสะท้อนแสงของเคร่ืองหมายจราจรท่ี
จดัทําไว้เป็นเกณฑ์การยอมรับคณุภาพในการตรวจรับงาน (ตามตารางท่ี 1 ข้อ 3) และการรับประกนัคณุภาพ (ตามตาราง
ท่ี 1 ข้อ 4) 

    (2)  ผู้วา่จ้างและผู้ รับจ้างจะร่วมทําการทดสอบเคร่ืองหมายจราจรท่ีจดัทําไว้ด้วยเคร่ืองวดัการสะท้อน
แสงและเคร่ืองมือวดัแฟคเตอร์การสะท้อนแสงตามท่ีระบใุนข้อ 2. 

    (3)  จํานวนวาระการทดสอบ มีดงันี ้

   ก.  การทดสอบการสะท้อนแสงและแฟคเตอร์การสะท้อนแสง เพ่ือใช้ผลในการตรวจรับงานให้ทําการ
ตรวจวดัหลงัจากเคร่ืองหมายจราจรแข็งตวัแล้ว โดยคา่ท่ีวดัได้ต้องเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในตารางท่ี 1 ข้อ 3 

   ข.  การตรวจสอบคณุลกัษณะหลงัใช้งาน (ระยะเวลาประกนั) ตามตารางท่ี 1 ข้อ 4 นบัถดัจากวนัตรวจรับ
งานผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีต้องมาร่วมทําการทดสอบ เพ่ือใช้ผลการทดสอบในการพิจารณาเร่ืองการ ประกนัคุณภาพของการ
สะท้อนแสงตามท่ีกําหนดไว้ตามตารางท่ี 1 ข้อ 4 หากผู้ รับจ้างไมม่าร่วม ดําเนินการในระยะเวลาดงักลา่ว ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้
ทดสอบแตฝ่่ายเดียว โดยผู้ รับจ้างจะต้องยอมรับผลการทดสอบนัน้และผู้ รับจ้างเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายในการทดสอบทัง้สิน้ 

    (4)  จํานวนตวัอยา่งบริเวณและจํานวนครัง้ในการทดสอบ 

   ก.  การทดสอบเพ่ือใช้ผลในการตรวจรับงาน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเลือกบริเวณตวัอยา่งใน
ปริมาณงานไมเ่กิน 100 ตารางเมตรตอ่ 1 ตวัอยา่ง 

   ข.  การทดสอบเพ่ือการประกนัคณุภาพ ให้ทําการทดสอบท่ีบริเวณใกล้เคียงตามข้อ ก  ข้างต้นนี ้

    (5)  การทดสอบในแต่ละตวัอย่างให้อ่านค่าจากเคร่ืองวดัการสะท้อนแสงหรือจากเคร่ืองแฟคเตอร์การ   
สะท้อนแสง จํานวน 10 ตําแหน่ง แตล่ะตําแหน่งอยา่งน้อย 3 คา่ 

  สีทาคนัหินและราวกนัชน   (ชนิดทาเยน็) 
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  ก) การตระเตรียมผิว 

   ให้ทาสีบนพืน้ผิวท่ีสะอาดและแห้งเทา่นัน้ ห้ามทาสีบนพืน้ท่ีซึง่มีเศษหิน ทราย กรวดท่ีเกาะตวัอยู ่รอยเปือ้น
โคลน หรือสิง่แปลกปลอมอ่ืน หรือทาทบัเคร่ืองหมายจราจรท่ีเป็นสีเทอร์โมพลาสติก หรือทาทบัเคร่ืองหมายจราจรท่ีเป็นสี
เก่าซึง่ทาไว้ผิดพลาด หรือไมต่รงตามชนิดของสีท่ีให้ทา ถ้าจําเป็นต้องใช้ Primer หรือ Undercoat แล้ว ให้ใช้ชนิดท่ีให้การ
เกาะยดึระหวา่งสีกบัพืน้ผิวโดยไมทํ่าให้ไหลเยิม้หรือสีจางลง 

   Primer หรือ Undercoat จะต้องสอดคล้องกบัสีท่ีใช้ทาและพืน้ผิวท่ีจะทําการทาทกุประการ และให้ใช้ตาม
อตัราผู้ผลติแนะนํา 

  ข) การจดัเตรียมสี 

   จะต้องผสมสีชนิดทาเยน็ทัง้หมดในสนามทกุครัง้ก่อนการทา เพ่ือให้เมด็สีมีการลอยตวัเสมอกนั ห้ามใช้
นํา้มนัทินเนอร์หรือสารผสมเพ่ิม 

  ค) การทาสี 

   ให้ทาสีด้วยเคร่ืองมือท่ีได้รับการเหน็ชอบ และจะต้องทาตามแนวท่ีกําหนดด้วยชนิดของสีท่ีอนมุติัให้ใช้ หรือ
ตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างกําหนด อตัราการใช้ของสีแตล่ะชัน้ต้องเป็นไปตามท่ีผู้ผลติแนะนํา เม่ือต้องทาสีเกินกวา่หนึง่ชัน้ 
ก่อนทาสีชัน้ตอ่ไปต้องรอให้สีชัน้แรกแข็งตวัเตม็ท่ีเสียก่อน 

  วสัดหุรือฝีมือท่ีบกพร่อง 

  สีท่ีไมไ่ด้คณุภาพ หรือทาไมเ่รียบร้อย หรือไมไ่ด้มิติ หรือทาผิดตําแหน่ง ให้ขจดัออก ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายทัง้หมดในการทําผิวถนนให้ดี และคา่วสัดท่ีุใช้ทดแทนการสร้างให้ใหม ่ และ/หรือก่อสร้างให้ถกูต้องตามแนว  
ตามท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างแนะนํา 

  การป้องกนัจราจร 

  ผู้ รับจ้างจะต้องป้องกนัคนเดินเท้า ยวดยาน และการจราจรอ่ืน ๆ ท่ีอยูติ่ดกบับริเวณท่ีปฏิบติังานตอ่ความเสียหาย 
อนัตรายจากอปุกรณ์ก่อสร้าง และเคร่ืองมือและวสัด ุ หรือจากการหก การกระเดน็ และการทําให้เปรอะเปือ้นจากสี หรือ
วสัดกุ่อสร้างอ่ืน ๆ และผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและบํารุงรักษาป้าย และสญัญาณไฟให้มีพอเพียง สําหรับใช้ในการเตือน และ
การแนะนําการจราจร 

  ให้หลีกเล่ียงการทํางานในชัว่โมงเร่งดว่น การทาสีในชัว่โมงเร่งดว่นสามารถทําได้ตอ่เม่ือเป็นงานเคร่ืองหมาย
จราจรบนผิวทางท่ีเร่งดว่นท่ีจําเป็น และมีจํานวนเพียงเลก็น้อย และต้องได้รับการเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้าง 

  หมดุสะท้อนแสง 
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  การเจาะผิวจราจรเพ่ือทําเป็นแอ่งสําหรับฝังหมดุแต่ละตวั จะต้องทําตามคําแนะนําของผู้ผลิตในกรณีท่ีเป็นผิว
คอนกรีต แอง่จะต้องอยูห่่างจากรอยต่อเผ่ือขยายอย่างน้อย 5 เซนติเมตร และให้อยู่ปลอดจากเหลก็เดือยตรงรอยต่อ  ต้อง
ใช้ความระมดัระวงัเพ่ือให้แน่ใจวา่พืน้ได้ระดบั และผนงัด้านข้างของหมดุอยู่ในแนวด่ิงโดยไม่ย่ืนเข้าไปในแอ่ง และเศษวสัดุ
ทัง้หมดท่ีเกิดจากการขดุแอง่ให้กวาดออก หมดุจะต้องจดัเตรียมตามคําแนะนําของผู้ผลิต และฝังให้แน่นในชัน้ท่ีปรับระดบั
เพ่ือให้สว่นท่ีโผลข่ึน้มาของหมดุอยู่เหนือจากผิวถนนอย่างถกูต้อง ให้ใช้แม่แบบในการตรวจสอบแนว และระดบัของหมดุท่ี
ฝัง จะต้องยาแตง่ด้วยมอร์ตาร์ ตามคําแนะนําของผู้ผลติจนกวา่ได้ระดบักบัผิวถนน ต้องใช้ความระมดัระวงัอย่าให้มอร์ตาร์
หกเลอะส่วนท่ีโผล่ขึน้มาของหมุด จะต้องรีบเช็ดมอร์ตาร์ท่ีบงัเอิญหกเลอะอย่างระมัดระวงั เพ่ือให้ชุดแก้วสะท้อนแสง
สะอาดใช้งานได้เตม็ท่ี ห้ามจราจรผา่นจนกวา่รอยยาแอง่ได้แข็งตวัเสียก่อน 

  การติดตัง้หมดุสะท้อนแสงบนผิวจราจร แบง่ตามตําแหน่งได้ 2 แบบ คือ 

  ก) ใช้ติดตัง้บนเส้นจราจรตามยาวโดยทัว่ไป เช่น เส้นแบง่ช่องจราจร 

  ข) ใช้ติดตัง้ในลกัษณะขวางทิศทางจราจรหรือทํามมุเฉียงเลก็น้อยท่ีบริเวณหวัเกาะกลาง เกาะแบง่ช่องจราจร 
หรือกึง่กลางระหวา่งเส้นแบง่ทิศทางการจราจร 

  เป้าสะท้อนแสง 

  เป้าสะท้อนแสง ให้ติดตัง้ตามตําแหน่งราวสะพาน ราวเหลก็กนัรถ ต้นไม้ หรืออปุสรรคข้างทางอ่ืนๆ โดยต้อง
ติดตัง้เป้าสะท้อนแสงให้มีความสงู และระยะหา่งจากขอบทางเดินรถเทา่กนัโดยตลอด 

  การวัดปริมาณงาน 

  ปริมาณงานเคร่ืองหมายจราจรให้วดัพืน้ท่ีเป็นตารางเมตรของงานท่ีแล้วเสร็จและยอมรับในท่ีก่อสร้าง เม่ือ
ความกว้างหรือความยาวของเคร่ืองหมายจราจรท่ีทาใหญ่กวา่ขนาดท่ีระบแุละวิศวกรของผู้วา่จ้างยอมรับ ให้ใช้ความกว้าง 
หรือความยาวท่ีระบใุนแบบเพ่ือคํานวณหาพืน้ท่ีสําหรับการจ่ายเงินคา่จ้าง เม่ือความกว้างหรือความยาวของเคร่ืองหมาย
จราจรเลก็กวา่ขนาดท่ีระบแุละวิศวกรของผู้วา่จ้างยอมรับ ให้ใช้ความกว้าง หรือความยาวจริงของเคร่ืองหมายจราจรท่ีทํา
สําหรับการคํานวณหาพืน้ท่ีเพ่ือการจ่ายเงินคา่จ้าง 

  การวดัปริมาณงานและจ่ายเงินคา่จ้าง เคร่ืองหมายจราจรชัว่คราว ให้ดใูนบทท่ี 1.1 การบํารุงรักษาและการ
ป้องกนัผลกระทบด้านการจราจร 

  สําหรับหมดุและเป้าสะท้อนแสงให้นบัจากจํานวนท่ีใช้จริงของหมดุและเป้าสะท้อนแสงซึ่งจดัหา ติดตัง้ และ
ยอมรับในท่ีก่อสร้าง 

  การจ่ายเงนิค่าจ้าง 

  ปริมาณงานท่ีวดัตามวิธีการดงักลา่วข้างบนนี ้ จะจ่ายเงินคา่จ้างตามอตัราราคาสญัญาตอ่ตารางเมตร และตอ่
ตวัตามแตล่ะรายการดงัท่ีระบใุนบญัชีแสดงปริมาณวสัด ุ
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  เงินคา่จ้างนีห้มายรวมถงึการจดัหา การทา และการติดตัง้ วสัด ุ รวมถงึแรงงาน อปุกรณ์ เคร่ืองมือ และ
คา่ใช้จ่ายเบด็เตลด็อ่ืนๆ ท่ีจําเป็นทัง้หมดเพ่ือให้งานแล้วเสร็จตามข้อกําหนดทางเทคนิค 

  รายการจ่ายเงินให้เป็นไปดงันี ้:  

      หน่วย 

           5 งานเบด็เตลด็ 

                      5.11(1)  งานทาสีเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง-สีเทอร์โมพลาสติก 

  ก) สีขาว ตารางเมตร 

  ข) สีเหลือง ตารางเมตร 

  ค) สีเขียว  ตารางเมตร 

  ง) Rumble Strip  ตารางเมตร 

 

 

 



งานระบบไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า  
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งานระบบไฟฟ้า 

1.  งานไฟฟ้าแสงสว่าง 

 1.1 คาํอธิบาย 

  บทนีค้รอบคลมุ การจดัหาและการติดตัง้ โคมไฟฟ้าพร้อมอปุกรณ์ เสา อปุกรณ์ยึดจบั ฐานเสา สายไฟฟ้า
อปุกรณ์ควบคมุระบบ และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ ทัง้หมด ตลอดจนการขนส่ง การจดัเก็บ การประกอบ การติดตัง้ 
การเช่ือมต่อเข้าระบบไฟฟ้า และการทดสอบ เพ่ือให้ได้ระบบไฟถนนและไฟส่องป้ายบอกเส้นทางจราจร(ถ้ามี) ท่ี
สมบรูณ์ตามรายละเอียดท่ีแสดงในแบบ และท่ีระบใุนข้อกําหนดทางเทคนิคนี ้

 1.2 หลอดไฟฟ้า 

1) ขนาดและชนิดของหลอดไฟแตล่ะจดุแสดงไว้ในแบบแปลนแล้ว 

2) หลอด LED ท่ีใช้อายเุฉล่ียใช้งานของหลอดจะต้องถึง 50,000 ชัว่โมง หลอดไฟจะต้องมีประสิทธิภาพ
การกระจายแสงเร่ิมต้นไมน้่อยกวา่ 90 Lumens/Watt   

3) หลอดไฟฟ้าจะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตซึ่งได้รับ
ความเหน็ชอบจากผู้วา่จ้าง  

 1.3 โคมไฟถนนตดิตัง้บนเสามาตรฐาน 

1) ขนาดของหลอดจะต้องเป็นไปตามท่ีระบุในแบบโคมไฟถนนท่ีจัดหาต้องประกอบเรียบร้อยสมบูรณ์ 
พร้อมกับอุปกรณ์ควบคุมการจุดหลอดและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามท่ีระบุในแบบสายไฟท่ีเดินภายในดวงโคม
ทัง้หมด ต้องมีคา่ความเป็นฉนวนไมน้่อยกวา่ 0.5 เมกาโอห์ม และดวงโคมต้องใช้ได้กบัหลอดไฟท่ีกําหนด 

2) โคมไฟท่ีนํามาใช้จะต้องเป็นของใหม่ ภายในตวัโคมบรรจอุปุกรณ์ควบคมุอย่างครบถ้วน สายภายในตวั
โคมเดินไว้อยา่งเรียบร้อยพร้อมท่ีจะต่อใช้งาน ตวัโคมจะต้องเป็นแบบปิดมิดชิด กนัฝุ่ นและกนันํา้ตามระดบัการป้องกนั 
IP65 ตวัโคมทําจากวสัดท่ีุทนทานต่อการกดักร่อน ตวัโคมทําจาก Die-Cast Aluminum, สีของตวัโคมเป็นชนิด 
Polyester หรือ Enamel  การยดึครอบเลนส์กระจายแสงกบัตวัโคมจะต้องใช้ปะเก็นทนความร้อนสงู ทําด้วยวสัดท่ีุทน
ต่อการเส่ือมสภาพจากโอโซน สายไฟฟ้าท่ีเดินในดวงโคมจะต้องมีขนาดและฉนวนท่ีสามารถทนกระแส แรงดนั และ
อณุหภมิูท่ีอาจเกิดภายในดวงโคม  

3) เลนส์กระจายแสงใส ทนตอ่ความสัน่สะเทือน ความร้อนและการเปล่ียนแปลงของอณุหภมิูอยา่งรวดเร็ว  

4) ตัวโคมจะต้องได้รับการออกแบบให้เหมาะสมท่ีจะใช้ติดตัง้ในสภาพอากาศของประเทศไทย ซึ่งมี
อณุหภูมิสงู ฝนตกชกุ ความชืน้สงู ความร้อนจากการทํางานของอปุกรณ์ดวงโคมท่ีกระจายอยู่ภายในตวัโคม จะต้อง
สามารถถ่ายเทออกสูภ่ายนอกได้ดี ไมส่ง่ผลกระทบตอ่คณุสมบติัและอายกุารใช้งานของอปุกรณ์ตา่ง ๆ  
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 1.4 เสาไฟถนน 

1) เสาไฟเป็นเสาเหลก็ และเป็นเสาตรงในแนวดิ่งไม่มีรอยต่อ มีแขนย่ืนท่ีสามารถถอดประกอบได้ ลกัษณะ
กลม ปลายเรียว ป้องกันสนิมด้วยวิธีชุบสงักะสีแบบร้อน ผลิตตามมาตรฐาน      BS 4360 หรือเทียบเท่า และเป็น
ผลติภณัฑ์มาตรฐานของผู้ผลติซึง่เป็นท่ีผา่นการอนมุติัจากหนว่ยงานไฟฟ้า  

2) เสาไฟทําจากเหลก็แผ่นรีดร้อนหนา 4.5 มม. Yield Point ไม่น้อยกว่า 25 กก/ตร.มม.,Ultimate Tensile   
Strength ไม่น้อยกว่า 41 กก/ตร.มม. มีแป้นเหลก็ท่ีโคนเสาสําหรับยดึเสากบัฐานคอนกรีตด้วย Anchor Bolts เม่ือตัง้
เสารวมแขนย่ืนพร้อมโคมไฟ และอปุกรณ์ในตําแหน่งจริงแล้ว ทัง้หมดจะต้องทนแรงลมท่ีมีความเร็ว 122 กม/ชม ได้  

3) เสาทุกต้นจะต้องมีช่องเปิดท่ีบริเวณโคนเสา ช่องเปิดจะต้องมีความกว้างและความสูงเพียงอท่ีจะ 
เอือ้มมือเข้าไปติดตัง้อุปกรณ์ภายในได้สะดวก ช่องเปิดจะต้องมีฝาปิดเพ่ือป้องกันสิ่งสกปรกจากบรรยากาศ และ
ออกแบบป้องกนัไมใ่ห้นํา้สามารถเข้าไปภายในได้ มีกญุแจลอ็คฝาปิด ด้านข้างของช่องเปิดจะต้องเสริมให้แข็งแรง ช่อง
เปิดจะต้องมีโซ่เหลก็ชบุเหลก็กลัวาไนซ์ผกูยดึฝาปิดรวมทัง้เช่ือมฝาปิดติดยดึกบัเสาไฟ ให้แน่นหนา ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตาม
รูปแบบท่ีระบ ุหรือได้รับความเหน็ชอบจากวิศวกรของผู้วา่จ้าง    

4) แผงอปุกรณ์จะต้องทําจากวสัดฉุนวน ติดไว้ภายในตวัเสาในตําแหน่งท่ีเข้าถึงได้ง่าย แผงจะต้องมีขนาด
ใหญ่พอท่ีจะติดอปุกรณ์ท่ีจําเป็น เช่น อปุกรณ์เข้าสาย/แยกสาย ฟิวส์และฐานฟิวส์ เป็นต้น และจะต้องมี Ground Bus 
พร้อม Stainless Steel Bolts และ Nuts    และ แหวน 2 ชดุสําหรับใช้เป็นจดุตอ่ลงดิน 

5) เสาทุกต้นจะต้องตัง้ให้ได้ด่ิงโดยหันช่องเปิดของเสาไปทางเดียวกับทิศทางการจราจร เสาแต่ละต้น
จะต้องตรวจสอบแนวด่ิงโดยใช้กล้อง Theodolite ถ้าจําเป็นให้ใช้แหวนรองฐานเพ่ือปรับเสาให้ได้ด่ิง เสาแต่ละต้น
จะต้องผ่านการตรวจสอบของวิศวกรของผู้ว่าจ้างก่อนติดตัง้บนฐานเสา เสาแต่ละต้นจะต้องต่อลงดิน เม่ือติดตัง้แล้ว
เสร็จจะต้องพ่นช่ือรหสัของเสาท่ีข้างเสา ตวัหนงัสือสงู 50 มม.  หากมิได้ระบไุว้ในแบบ ให้ติดแถบสะท้อนแสงสีส้ม 2 
แถบ และทาสีดําสลบั ท่ีความสงู 0.50 เมตรจากฐานเสา 

6) อปุกรณ์ยดึดวงโคมจะต้องเป็นเหลก็หรือโลหะอ่ืนท่ีไมเ่ป็นสนิม  

 1.5 สายไฟฟ้า 

1) ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน สายไฟฟ้าทัง้ชนิดแกนเดียว (Single Core) และหลายแกน (Multi Core) 
ต้องเป็นชนิดตวันําทองแดงหุ้มด้วยฉนวน Polyvinyl chloride (PVC) และถ้ามีเปลือก (Sheathed) ต้องเป็น พี.วี.ซี.
เช่นกัน ทนแรงดันไฟฟ้าได้ 450/750 โวลต์ และทนอุณหภูมิของตัวนําได้ 70 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก.11-2553   

2) สายไฟฟ้าระหว่างช่องเปิดของเสาไฟถึงจุดต่อเสาไฟท่ีร้อยในเสาไฟจะต้องเป็นสายทองแดงชนิด 
แกนเดียวหุ้มฉนวน PVC เป็นชนิดสายไฟฟ้าชนิดแกนเดียว (Single Core) ตาม มอก.  11-2553 รหสั 60227 IEC 01 
(ชนิด THW)  ขนาดสายไฟ ระบตุามแบบหรือตามผลติภณัฑ์หลอดไฟ 
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3) สายไฟฟ้าท่ีเป็นสายดิน จะต้องเป็นสายทองแดงชนิดแกนเดียวหุ้มฉนวน PVC เป็นชนิดสายสายไฟฟ้า
ชนิดแกนเดียว (Single Core) ตาม มอก.  11-2553 รหสั 60227 IEC 01 (ชนิด THW) ขนาดสายดินจะต้องไม่เลก็กว่า 
6 ตร.มม.                                                                       

4)  การแยกสายและต่อสายจะต้องกระทําเหนือดิน ในกล่องต่อสายหรือในช่องว่างภายในเสาเท่านัน้ ไม่
อนุญาตให้มีการต่อสายระหว่างช่วงเสา การต่อเช่ือมสายจะต้องกระทําโดยใช้อุปกรณ์สําหรับต่อสาย แบบ 
compression หรือด้วยการขนัแน่นโดยวิธีกล   

1.6 เมนสวติซ์ 

 เมนสวิตซ์จะต้องติดตัง้ท่ีเสาหรือตามระบ ุเพ่ือจ่ายเข้าระบบไฟถนน เมนสวิตซ์อาจเป็นแบบ Fused Safety 
Switch หรือเป็นแบบ Circuit Breaker ตามท่ีระบใุนแบบ กลอ่งบรรจเุมนสวิตซ์จะต้องเป็นแบบกนันํา้ ผ่านกรรมวิธี
ป้องกนัสนิม เหมาะสมสําหรับติดตัง้ภายนอกอาคาร และมีฝาปิดซึ่งสามารถล็อคกุญแจ (โดยใช้กุญแจคล้อง) เพ่ือ
ป้องกนัการปิด-เปิดระบบโดยผู้ ท่ีไมไ่ด้รับอนญุาต   

1.7 เบรกเกอร์สาํหรับโคมไฟถนน 

 โคมไฟถนนทกุดวงจะต้องมีเบรคเกอร์ป้องกนัการลดัวงจร  ซึง่จะติดตัง้อยู่ภายในช่องเปิดเสาไฟ เบรคเกอร์
จะต้องเป็นแบบหน่วงเวลาตดัเม่ือเกิดการโอเวอร์โหลด  มีขนาดท่ีสามารถติดตัง้ได้ง่ายบนแผงอปุกรณ์ในตวัเสา  

1.8 ตู้ควบคุมไฟถนน 

 1) ตําแหน่งของตู้ ท่ีแสดงในแบบเป็นตําแหน่งโดยประมาณ  ผู้ รับจ้างจะต้องติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานไฟฟ้า ในการกําหนดจดุเช่ือมตอ่ระหวา่งระบบจําหน่ายของหน่วยงานไฟฟ้า กบัระบบไฟถนน      ในโครงการ 
เพ่ือให้ได้ตําแหน่งท่ีแน่นอนของตู้ควบคมุไฟถนน  ทัง้นีผู้้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบระบบไฟเมนจากหน่วยงานไฟฟ้าท่ี
จ่ายไฟให้กับตู้ควบคุมไฟถนน  หากมีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องกับ รายละเอียดของแบบท่ีกําหนดไว้ ผู้ รับจ้างจะต้อง
ดําเนินการออกแบบแก้ไข  รายละเอียดของแบบให้สอดคล้องสามารถรับไฟจากหน่วยงานไฟฟ้า โดยจดัทําแบบเสนอ
ตอ่วิศวกรของผู้วา่จ้างเพ่ือขออนมุติัก่อน ซึง่ผู้ รับจ้างไมส่ามารถคิดคา่ใช้จ่ายใด ๆ  เพิ่ม 

 2) ตู้ควบคมุไฟถนนนอาจเป็นแบบติดตัง้บนเสาหรือติดตัง้บนฐานคอนกรีตท่ีระดบัพืน้ดินหรือ ตามท่ีแสดง
ในแบบ ตู้จะต้องผลิตจากเหลก็แผ่นความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ผ่านกรรมวิธีป้องกนัสนิม และทา Prime Coat 1 ชัน้
ทัง้ภายนอกและภายใน แล้วทาทบัด้วย Finish Coat 1 ชัน้ ตวัตู้จะต้องจดัให้สามารถระบายอากาศในตวั และป้องกนั
ฝน ฝุ่ น หรือแมลงไมใ่ห้เข้าตู้ได้ ประตจูะต้องสามารถปิดลอ็คด้วยกญุแจและการใช้กญุแจคล้อง เพ่ือป้องกนัไม่ให้ผู้ ท่ีไม่
มีหน้าท่ีเก่ียวข้องเข้าถงึระบบ ตู้ควบคมุทกุตู้จะต้องใช้ระบบกญุแจอยา่งเดียวกนั กญุแจจะต้องจดัไว้ให้ 6 ชดุ 

 3) ผู้ รับจ้างจะต้องติดตัง้อปุกรณ์ พร้อมเดินสายภายในตู้ให้เรียบร้อยจากโรงงาน และจะต้องติดตัง้สายเมน
จากมาตรวดัไฟฟ้าของหน่วยงานไฟฟ้าผา่นเซฟตีส้วิตซ์ไปยงัตู้ควบคมุไฟถนน 
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 4) Circuit Breaker เป็นชนิด Molded Case Circuit Breaker ตดัวงจรทนัทีเม่ือเกิดการลดัวงจร และหน่วง
เวลาตดัเม่ือเกิดการโอเวอร์โหลด rating ของเซอร์กิตเบรคเกอร์แสดงไว้ในแบบ   

 5) Lighting Contactor จะต้องสามารถตดัวงจร Discharge lighting load ท่ีมีกระแสเท่ากบั Rating ของ 
Contactor ตามท่ีระบใุน Diagram ได้   

1.9 การต่อลงดนิ 

 1) อปุกรณ์ในระบบไฟฟ้าท่ีเป็นโลหะทกุชนิดซึ่งไม่ได้ทําหน้าท่ีนํากระแสไฟฟ้าในการใช้งานปกติ เช่น ท่อ
ร้อยสายไฟ สวิตซ์ ตู้ควบคมุระบบไฟถนน เสาไฟถนน กล่องต่อสาย เป็นต้น จะต้องต่อลงดินโดยใช้สายดินต่อลงหลกั
ดิน สายดินเป็นสายทองแดง หุ้มฉนวน PVC ขนาดตามท่ีระบใุนแบบ 

 2) เสาไฟฟ้าทกุต้นจะต้องต่อลงดิน เสาท่ีตัง้บนดินให้เดินสายดินจาก Ground Terminal ไปลงดินท่ีหลกั
ดินซึง่ตอกท่ีฐานเสา  

 3) สาย Neutral ถ้าระบุให้ต่อลงดิน จะต้องต่อลงดินท่ีตู้ เมนสวิตซ์หลกั     หรือแผงเมนสวิทช์หลกั (จุด
เช่ือมต่อกบัระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคหรือการไฟฟ้านครหลวง) เพียงท่ีเดียวเทา่นัน้ ห้ามต่อสาย Neutral 
ลงดินท่ีจดุอ่ืนอีกเดด็ขาด 

 4) หลกัดิน (Ground Rod) เป็นแทง่เหลก็กลมหุ้มทองแดง หลกัดินจะต้องสะอาด เรียบ มีผิวทองแดงและมี
ส่วนผสมของทองแดงสม่ําเสมอตลอดความยาว หลกัดินต้องตอกลงไปในดินจนส่วนบนอยู่ใต้ระดบัดินประมาณ 50 
ซม. การต่อสายดินกบัหลกัดินจะต้องต่อเช่ือมสายดินเข้ากบัส่วนบนของหลกัดินโดยวิธี Exothermic Weld หลกัดิน
จะต้องมีความยาว 3.0 เมตร    และถ้าไม่ระบเุป็นอย่างอ่ืนจะต้องมีเส้นผ่านศนูย์กลางไม่เล็กกว่า 16 มิลลิเมตร ค่า
ความต้านทานสงูสดุของระบบสายดินจะต้องไม่เกิน 5 โอห์ม ถ้าความต้านทานท่ีได้จากการตอกหลกัดินแท่งเดียวสงู
กว่าเกณฑ์กําหนด ผู้ รับจ้างจะต้องตอกหลกัดินเพิ่มขึน้โดยให้ห่างจากแท่งเดิม 2 เมตรแล้วต่อเช่ือมสายถึงกนั จากนัน้
ให้วดัความต้านทานของระบบสายดินใหม่ ถ้าค่าความต้านทานท่ีได้ยงัคงสงูกว่าเกณฑ์ ผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินการ
ดงักลา่วซํา้จนกวา่จะได้คา่ความต้านทานระบบสายดินอยูใ่นเกณฑ์กําหนด  

1.10 การทดสอบระบบไฟถนน 

 1)  การทดสอบระบบไฟถนนจะต้องดําเนินการหลงัจากการติดตัง้ระบบแล้วเสร็จสมบูรณ์ เพ่ือแสดงว่า 
อปุกรณ์ในระบบและการติดตัง้เป็นไปตามความต้องการท่ีได้กําหนดไว้ การทดสอบจะต้อง ดําเนินอย่างต่อเน่ือง
ไมน้่อยกวา่ 5 คืน และการทํางานของระบบจะต้องเป็นไปอยา่งน่าพอใจ  หากมีข้อบกพร่องในการทํางานของ
ระบบ ผู้ รับจ้างจะต้องทําการแก้ไขและทดสอบซํา้ใหมเ่ป็น เวลา 5 คืนติดต่อกนั จนกระทัง่การทํางานของระบบเป็นท่ี
ยอมรับ 
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 2) ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาเคร่ืองมือวดัคา่ความสอ่งสวา่งของแสง ซึง่ได้รับการปรับและรับรองความเท่ียงตรง
จากสถาบนัซึ่งเป็นท่ีเช่ือถือแล้วให้แก่วิศวกรของผู้ว่าจ้าง เพ่ือใช้วดัค่าความส่องสว่างของแสงบนพืน้ผิวถนน ถ้าหาก
เป็นความประสงค์ของวิศวกรของผู้วา่จ้าง 

 3) ก่อนเร่ิมการทดสอบระบบ ผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินการทดสอบดงัต่อไปนี ้จนเป็นท่ีพอใจของวิศวกรของผู้
วา่จ้างและต้องเป็นไปตามมาตรฐาน การติดตัง้และทดสอบ ตามข้อกําหนด (ก) 

  -      ทดสอบความตอ่เน่ืองของระบบไฟฟ้าในแตล่ะวงจร 

  -      ทดสอบความตอ่เน่ืองของสายดิน และความต้านทานของระบบสายดินของแตล่ะวงจร 

  -      วดัคา่แรงดนัตกในแตล่ะวงจร 

  -      วดัคา่ Power Factor ของแตล่ะวงจร 

 4) เม่ือทําการทดสอบแล้วเสร็จ ผู้ รับจ้างจะต้องส่ง “แบบก่อสร้างจริง” ให้แก่วิศวกรของผู้ ว่าจ้าง ในแบบ
จะต้องระบุถึงการเปล่ียนแปลงจากแบบเดิมอย่างชัดเจน จํานวนชุดของแบบก่อสร้างจริงให้เป็นไปตามเง่ือนไขของ
สญัญา 

2.  งานท่อร้อยสายไฟฟ้า 

 2.1 คาํอธิบาย 

บทนีค้รอบคลุม การจัดหาและติดตัง้ ท่อร้อยสายไฟฟ้า อุปกรณ์ท่อ กล่องพักสาย กล่องต่อสาย  Duct 
Banks, Handholes และ Draw Pits ซึง่รวมถึงการขดุและการกลบแต่ง ชนิด และขนาดของท่อ จะต้องเป็นไปตามท่ี
แสดงในแบบ 

 2.2 วัสดุ อุปกรณ์ และการตดิตัง้ 

1) ทอ่ร้อยสายไฟฟ้าสําหรับงานติดตัง้ใต้ดินโดยทัว่ไปให้ใช้ท่อ พีวีซีแข็ง (Rigid PVC Conduit) หรือท่อเอช
ดีพีอี แข็ง (Rigid HDPE Pipe) ยกเว้นใต้พืน้ถนนหรือบริเวณท่ีมีรถยนต์วิ่งผา่นจะต้องเป็นทอ่เหลก็อาบสงักะสีชนิดหนา 
(Galvanized Rigid Steel Conduit)  

2) ถ้ามิได้ระบใุนแบบเป็นอย่างอ่ืน ท่อร้อยสายไฟฟ้าสําหรับการติดตัง้เหนือดิน ทัง้การเดินลอยหรือฝังใน
งานคอนกรีตจะต้องเป็นทอ่เหลก็อาบสงักะสีชนิดหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit)  

3) ท่อเหลก็ร้อยสายไฟฟ้าชนิดหนา (Rigid Steel Conduit) หรือชนิดหนาปานกลาง (Intermediate Metal 
Conduit) เป็นการกําหนดคณุสมบติัของท่อตามมาตรฐานอตุสาหกรรม มอก.  770-2531 หรือมาตรฐานสากลอ่ืนๆ  
เช่น 
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 -     ทอ่เหลก็ชนิดหนา (RSC) มาตรฐาน ANSI C 80.1 – 1983 

 -    ทอ่เหลก็ชนิดหนาปานกลาง (IMC) มาตรฐาน UL 1242 

  ท่อเหล็กร้อยสายไฟฟ้า จะต้องไม่มีรอยคมของตะเข็บภายในท่อ ปลายทัง้ 2 ด้านมีเกลียว ชุบ
สงักะสีแบบร้อน มีคณุสมบติัตามมาตรฐานอตุสาหกรรม มอก. 770-2531 หรือมาตรฐานสากลอ่ืน ๆ ซึง่วิศวกรของผู้
วา่จ้างอนมุติัวา่เทียบเทา่ และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานไฟฟ้า 

4) ท่อ พีวีซีแข็งจะต้องมีคณุสมบติัตามมาตรฐานอตุสาหกรรม มอก. 216-2524 ท่อพีวีซีเดินฝังใต้ดิน
จะต้องติดตัง้ในชัน้ทรายซึง่มีความหนา 10 ซม. ใต้ทอ่และ 10 ซม. เหนือทอ่ แล้วจึงถมและบดอดัด้วยดินเดิม เม่ือถมได้
ถึงระยะประมาณ 25 ซม. เหนือท่อ ให้วางแผ่นคอนกรีตหนา 5 ซม. ปิดทบัแนวท่อ  แผ่นคอนกรีตจะต้องกว้างพอท่ีจะ
ปิดคลมุออกไปจากแนวทอ่ทัง้ 2 ข้างอยา่งน้อยข้างละ 10 ซม. จากนัน้จงึถมดินและบดอดัจนถงึระดบัพืน้ผิวสดุท้าย 

5) ทอ่เอชดีพีอี แข็ง   หากฝังในดินโดยตรงจะต้องมีผนงัหนาไมน้่อยกวา่ท่ีกําหนดในมาตรฐาน  NEMA  
TC2-1983  Schedule 40 การติดตัง้ให้ติดตัง้เหมือนทอ่พีวีซี 

6) Duct Bank หมายถึงท่อพีวีซีจัดวางเป็นกลุ่มตามแบบ แล้วหุ้มท่อทัง้หมดด้วยคอนกรีต โดยมี
 ความหนาของคอนกรีตรอบทอ่ไมน้่อยกวา่ 7.5  ซม. ทอ่จะต้องวางบนแทน่รับทอ่ (Spacer)  บน ชั ้น ท ร า ย
หนา 10 ซม. และยดึทอ่ไว้ไมใ่ห้มีการเคล่ือนตวัในระหวา่งการเทคอนกรีตหุ้ม 

7) ทอ่จะต้องมีขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางใหญ่พอ ซึง่เม่ือคิดผลรวมของพืน้ท่ีหน้าตดัของสายไฟทัง้หมด  (รวม
ฉนวนและเปลือกนอก) ภายในท่อจะไม่เกิน 40 % ของพืน้ท่ีหน้าตดัของท่อ ขนาดท่ีเลก็ท่ีสดุของท่อร้อยสายไฟฟ้าท่ี
ติดตัง้เหนือดินจะต้องมีเส้นผ่าศนูย์กลางไม่เลก็กว่า 3/4  นิว้ และขนาดท่ีเลก็ท่ีสดุของท่อ   สําหรับการติดตัง้ฝังใต้ดิน
จะต้องมีเส้นผา่ศนูย์กลางไมเ่ลก็กวา่ 1 นิว้ 

8) การเดินท่อจะต้องให้มีจุดต่อน้อยท่ีสดุ ระยะห่างระหว่างจุดต่อไม่ควรสัน้กว่าความยาวมาตรฐานของ
ท่อ 1 ท่อน การต่อท่อเหลก็จะต้องใช้ข้อต่อแบบเกลียว การต่อท่อพีวีซีหรือท่อเอชดีพีอี  แข็ง  จะต้องเป็นไปตามคู่มือ
การเช่ือมตอ่ของผู้ผลติ รอยตอ่ทัง้หมดจะต้องกนันํา้  

9) ท่อเดินลอยจะต้องเดินขนานหรือเดินตัง้ฉากกับกําแพง พืน้ คาน และอยู่ในบริเวณท่ีสามารถทาสีได้
สะดวก และจะมีฝุ่ นจบัน้อยท่ีสดุ การเดินท่อลอยจะต้องจดัท่อให้เป็นระเบียบ ติดบนอปุกรณ์ยึดท่อหรือโครงเหล็กรับ
ทอ่ให้ดเูรียบร้อย ระยะศนูย์กลางการยดึทอ่หา่งกนัไมเ่กิน 3 เมตร ในแนวราบ  

10) การดัดท่อจะต้องดัดให้เป็นโค้งกว้าง โดยไม่ทําให้ท่อบีแ้บนผิดรูปเป็นผลให้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ภายในทอ่ลดลง รัศมีดดัโค้งด้านในของทอ่จะต้องไมน้่อยกวา่ 6 เทา่ของขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง  ของท่อ ผลรวมของ
มมุโค้งของทอ่ระหวา่งกลอ่งดงึสายหรืออปุกรณ์ในแตล่ะช่วงจะต้องไมเ่กิน 360 องศา 
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11) ท่อท่ีเดินผ่านรอยต่อโครงสร้างท่ีมีระบบรองรับการยืดตวัและหดตวัของโครงสร้าง หรือบริเวณอ่ืนท่ีระบุ
ในแบบ ผู้ รับจ้างจะต้องติดตัง้อปุกรณ์ในระบบทอ่ท่ีสามารถยืดตวัและหดตวัท่ีเหมาะสม และ ได้รับความเห็นชอบ
จากวิศวกรของผู้วา่จ้างท่ีจดุนัน้ ทัง้นี ้จะต้องรักษาความตอ่เน่ืองทางไฟฟ้า ของท่อไว้ โดยการใช้สายดินต่อเช่ือม
ข้ามอปุกรณ์นัน้ถ้าจําเป็น 

12) กลอ่งสําหรับงานไฟฟ้า ซึง่ประกอบด้วยกลอ่งดงึสายและกลอ่งต่อสายให้ใช้เท่าท่ีจําเป็นเพ่ือช่วยในการ
ติดตัง้สายไฟฟ้าเท่านัน้ กลอ่งขนาดเลก็จะต้องเป็นกลอ่งไฟฟ้ามาตรฐานทําด้วยเหล็กอาบสงักะสี    เช่น Handy Box, 
4” Square Box, 4” Octagonal Box หรือทําด้วยเหลก็หลอ่เช่น FS Box หรือ Conduit Body ต่างๆ  เช่น  LL, LB, T 
Conduit  เป็นต้น กล่องทกุกล่องจะต้องมีฝาปิดมิดชิด ถ้าติดตัง้นอกอาคารจะต้องเป็นแบบกนันํา้ กล่องขนาดใหญ่
จะต้องทําจากเหล็กแผ่น ความหนาไม่น้อยกว่า 1.35  มม. เสริมให้มีความแข็งแรง และผ่านกรรมวิธีป้องกนัสนิม 
รวมทัง้การทาสีเคลือบชัน้สดุท้ายตามความเห็นชอบของวิศวกรของผู้ รับจ้าง ระยะจากผนงัด้านใดถึงผนงัฝ่ังตรงข้าม
ของกลอ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 8 เท่าของเส้นผ่าศนูย์กลางของท่อท่ีใหญ่ท่ีสดุท่ีเดินเข้าผนงันัน้ ความลกึไม่น้อยกว่า 15 
ซม. ทกุกลอ่งมีฝาปิดมิดชิด ถ้าติดตัง้นอกอาคารต้องเป็นแบบกนันํา้ การตอ่ทอ่เข้ากลอ่งจะต้องใช้  Raintight  Hub 

13) ท่อติดตัง้ใต้ดินจะต้องอยู่ต่ําจากระดบัพืน้หรือระดบัดินตามท่ีแสดงในแบบ หากไม่ได้แสดง ให้ติดตัง้ท่ี
ความลกึวดัจากระดบัพืน้ผิวบนสดุลงไปถงึผิวบนสดุของทอ่ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 - ทอ่เดินฝังใต้ถนนหรือทางรถยนต์ ไมน้่อยกวา่ 60 ซม.  

 -  ทอ่เดินฝังใต้ดินในบริเวณอ่ืน ไมน้่อยกวา่ 45 ซม. 

14) ทอ่ท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างหรือทอ่ท่ีติดตัง้สํารองไว้ใช้ในอนาคต จะต้องปิดปลายทอ่เพ่ือป้องกนัการอดุ
ตนัจากวสัดแุปลกปลอมเข้าไปในทอ่ด้วย Pipe Cap  

15) ท่อ กลอ่งอ่ืนๆ ท่ีจะหุ้มโดยคอนกรีตจะต้องติดตัง้อย่างประณีตและถกูยดึไว้อย่างมัน่คงแข็งแรง จนไม่มี
การเปล่ียนแนวหรือระดบัเม่ือเทคอนกรีต 

16) หลงัจากงานติดตัง้ท่อสมบูรณ์ ระบบท่อจะต้องทําความสะอาดต่อหน้าวิศวกรของผู้ว่าจ้างทนัทีก่อนท่ี
จะติดตัง้สายไฟ   สิง่กีดขวางใด ๆ ถ้ามีให้ขนย้ายออกไป 

 2.3 การเกบ็วัสดุ 

  อปุกรณ์ทอ่และกลอ่งจะต้องจดัเก็บในท่ีปกปิดและอยูเ่หนือพืน้ดิน เพ่ือคณุภาพของวสัดจุะไมเ่สียหาย 

 2.4 บ่อพักสาย (HANDHOLES หรือ DRAW PITS) 

1) บอ่พกัสายจะต้องติดตัง้ตามตําแหน่งตอ่ไปนี ้ไมว่า่จะแสดงในแบบหรือไมไ่ด้แสดงไว้ก็ตาม   

- ท่ีระยะหา่งไมเ่กิน 60 เมตรในช่วงทางตรง  
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- ท่ีทกุๆจดุท่ีมีการเปล่ียนแนวเดินทอ่  

- ท่ีปลายทอ่ลอดถนนทัง้ 2 ฝ่ัง  

- บริเวณท่ีวิศวกรของผู้วา่จ้างเหน็ชอบ เพ่ือการบํารุงรักษาระบบ 

2) บอ่พกัสายจะต้องเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ ตามรายละเอียดในแบบ 

3) ฝาครอบบอ่พกัสายจะต้องเป็นเหลก็หลอ่ เว้นช่องใสค่อนกรีตให้เต็ม และนัง่บนกรอบเหลก็หลอ่        ฝา
ครอบจะต้องออกแบบให้รับนํา้หนกัได้ 3,000 กก./ตร.ม. ถ้าอยู่ในผิวถนนจะต้องออกแบบให้รับ   นํา้หนกัล้อรถได้ 10 
เมตริกตนั (ความดนัหน้าสมัผสั 11 กก./ตร.ซม.) ฝาครอบบ่อพกัจะต้องจดัทําท่ียกเตรียมไว้ และจะต้องมีคําว่า “ไฟ
ถนน” สลกัไว้บนฝาครอบ เว้นแตแ่บบจะระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืน 

4) สว่นบนของบอ่พกัสายจะต้องมีระดบัเสมอกบับริเวณพืน้รอบข้าง ไมว่า่จะปพืูน้หรือไมก็่ตาม  

5) ในการก่อสร้างบอ่พกัสาย ให้ทําการขดุดินและถมกลบัตามข้อกําหนดบทท่ี 6 และก่อสร้างงานคอนกรีต
เสริมเหลก็ตามข้อกําหนดในบทท่ี 2 ในข้อกําหนดทางเทคนิคฉบบันี ้ 

 2.5 แบบปฏบัิตงิาน (SHOP DRAWINGS) 

  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําแบบปฏิบติังานซึ่งแสดงรายละเอียดการติดตัง้งานท่อ กล่องดึงสาย บ่อพกัสาย และ
สว่นประกอบอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องให้วิศวกรของผู้ว่าจ้างตรวจและให้ความเห็นชอบเสียก่อน หลงัจากแบบปฏิบติังานได้รับ
การแก้ไขและเป็นท่ียอมรับของวิศวกรของผู้ ว่าจ้างแล้ว จึงจะเร่ิมการติดตัง้ได้ ผู้ รับจ้างจะต้องจัดทําสําเนาแบบ
ปฏิบติังานเพิ่มเติมให้แก่วิศวกรของผู้วา่จ้างตามท่ีต้องการ 

  ท่อทุกขนาดและแนววางท่อจะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรของผู้ ว่าจ้างก่อนท่ีจะติดตัง้ ผู้ รับจ้าง
จะต้องสง่รายละเอียดแนวทอ่ท่ีแน่นอน ขนาดทอ่ พืน้ท่ีหน้าตดัของสายไฟท่ีใช้จริง และผลรวมของพืน้ท่ีสายไฟในแต่ละ
ทอ่ ให้วิศวกรของผู้วา่จ้างตรวจสอบเพ่ืออนมุติั 

 2.6 การทาสีและการเคลือบสี 

  ผิวหน้าท่ีเป็นโลหะทัง้หมดจะต้องทาสี หรือเคลือบสีตามข้อกําหนด การทาสีสําหรับโครงสร้างโลหะ  

3.  หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนํา้มัน 

 3.1 ข้อกาํหนดทั่วไป 

  ข้อกําหนดนีใ้ห้ครอบคลมุถึงความต้องการด้านการสร้างคณุสมบติั สมรรถนะ ตลอดจนการติดตัง้และการ  
ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากําลงัชนิดนํา้มนั (Oil Immersed Type) ชนิดติดตัง้ภายนอก (Outdoor Type) ตามมาตรฐาน
การไฟฟ้า ตามประเภท ขนาด และจํานวนท่ีระบใุนแบบและข้อกําหนดนี ้ 
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 3.2 มาตรฐาน (Standard) 

  ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน หม้อแปลงไฟฟ้ากําลงัแบบ Oil Immersed ต้องผลิตและมีคณุสมบติัตาม
มาตรฐานดงันี ้

 -   IEC 76-1 ถงึ 76-5 Power Transformer 
 -  ANSI C 57.12.00-1980  General Requirement For Liquid-Immersed Distribution Power 

and Regulating Transformer 
 -  ANSI C 57.12.00-1997 Requirement For Transformer 230,000 Volts and Below 833/958 

Through 8333/10417 KVA Single Phase and 750/862 Through 
60,000/80,000/100,000 KVA Three-Phase 

        -  TIS 384-1982 Standard For Power Transformer ทัง้นีต้้องเป็นท่ียอมรับของการ
ไฟฟ้า ฯ ด้วย 

 3.3 พกัิดทั่วไปของหม้อแปลงไฟฟ้า (Rating) 

 นอกจากจะได้ระบเุฉพาะไว้เป็นอยา่งอ่ืน หม้อแปลงไฟฟ้ากําลงัต้องมีพิกดัตา่งๆ ดงันี ้
-   Type Outdoor Type Mineral Oil Immersed 
-   Rated Frequency 50 HZ 
-   Rated Capacity (KVA) ตามท่ีระบใุนแบบ 
-   Cooling Class ONAN 
-   Rated Primary Voltage 22 KV 3-Phase 3-Wire 
-   Rated Secondary 400/230 V. 3-Phase 4-Wire 
-   HV No-Load Tap Changer  2x2.5% 
-   Vector Group DYN 11 
-   Load Loss (At 100% PF) ไมเ่กิน 1.5 % ท่ี Rated Capacity 
-   No-Load Loss  ให้ระบใุนรายงานการทดสอบ 
-   Impedance Voltage อยูร่ะหวา่ง 4-6% (At Rated Current) 
-   HV Rated Insulation Level Impulse Voltage (PEAK) 125 KV 
-   1 Main Power Frequency Withstand 50 KV Voltage (RMS) 

-   Limit of Temperature RI of Winding ไมเ่กิน 65 C of Top Oil ไมเ่กิน 65 C  
       -   Noise Level (ท่ีระยะ 1 เมตร) 60 db หรือน้อยกวา่ 

  3.4 โครงสร้าง 

 1)  Core ต้องเป็น High Grade Non Aging Grain-Oriented Silicon Steel ซึง่มีคา่ Permeability สงูและ Loss 
ต่ํา โดยจดัในลกัษณะ Lamination และยดึอยา่งแน่นหนาแข็งแรงด้วย Positive Licking Device 
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 2)  Winding ต้องเป็นโลหะทองแดงเคลือบด้วยฉนวนซึง่สามารถทนตอ่ Insulation Level และ Temperature 
Rise ท่ีกําหนดได้ การออกแบบสร้างต้องสามารถทนตอ่ Mechanical Strength หรือ Thermal Effect อนัอาจ
เกิดจากการ Short Circuit ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ตวั Core และตวั Winding เม่ือประกอบเข้าด้วยกนัจะต้องผา่นกรรมวิธี
อบแห้งในสญูญากาศ เพ่ือกําจดัอากาศและความชืน้ก่อนจะบรรจปุระกอบกบั Oil Tank  

 
 3) Tank และ Cover ต้องทําจากแผ่นเหลก็ประกอบขึน้โดยมีความแข็งแรง สามารถทนต่อความดนัของนํา้มนัท่ี

บรรจภุายในได้โดยไมมี่การร่ัวซมึ หรือยบุสลายตวั Cover ต้องยดึแน่นกบัตวั Tank ด้วย Volt อย่างแน่นหนา และ
มี Sealing Gasket ชนิด Hot Oil Proof Reusable Type เพ่ือป้องกนัการร่ัวซมึและความชืน้ Tank และ Cover 
จะต้องผา่นกรรมวิธีทําความสะอาดและซบุเคลือบป้องกนัสนิม ก่อนทําการทาสีด้วย Epoxy Paint 

 4) Transformer Oil จะต้องผ่านการกรองและมี Dielectric Strength เป็นท่ียอมรับหรือตามท่ีกําหนด โดยการ
ไฟฟ้า ฯ 

 3.5  อุปกรณ์ประกอบ (Accessories) 

หม้อแปลงไฟฟ้ากําลงั ต้องมีอปุกรณ์ประกอบอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
1) Dial Type Thermometer With Maximum pointer ซึง่ต้องมีอยา่งน้อย 2 Changeover Contacts โดยมี 

2 Setpoints with Separated Adjustment สําหรับกําหนดคา่อณุหภมิูเพ่ือ Alarm และ Trip เม่ือเกิด 
Over Temperature 

2) Bushing ทัง้ด้านแรงสงูและแรงต่ําพร้อม Terminal Connectors ท่ีเหมาะสมสําหรับติดกบัสายไฟฟ้า หรือ  
Bus Duct 

3) Arcing Horn 
4) Oil Level Gauge 
5) Oil Drain Valve และ Plug 
6) Oil Filling Cap 
7) Sludge Drain Pipe และ Plug 
8) Dehydrating Breather (Cilica-gel) 
9) Pressure Relief Vent 
10) Buchholz Relay ชนิด Two-Rloat Type 
11) Tap Changer แบบ Off-Load Operation 
12) Radiation Fan 
13) Tank Grounding Terminal 
14) Jacking Facilities 
15) Moving Facilities 
16) Lifting Lug 

  17) อปุกรณ์ประกอบอ่ืนๆ ตามมาตรฐานของผู้ผลติ 
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3.6   การตดิตัง้ 
   ให้ติดตัง้ตามตําแหน่งท่ีระบุในแบบหรืออาจเปล่ียนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง และ/หรือผู้วา่จ้างทัง้นีต้้องไมข่ดัตอ่ระเบียบของการไฟฟ้าฯ 

3.7   การทดสอบ 
หม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องผา่นการทดสอบตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลติ โดยมีรายการทดสอบอยา่งน้อย 

ดงัตอ่ไปนี ้
1) การวดัคา่ความต้านทานของขดลวด Measurement of Winding Resistance 
2) การวดัคา่แรงดนัอิมพีแดนซ์ Measurement of Impedance Voltage 
3) การวดัคา่การสญูเสียกําลงัไฟฟ้ามีโหลด Measurement of Load Loss 
4) การวดัคา่การสญูเสียกําลงัไฟฟ้าไมมี่โหลด Measurement of no Load Loss 
5) การวดักระแสไมมี่โหลด Measurement of no Load Current 
6) การวดัคา่ความต้านทานของฉนวน Measurement of Insulation Resistance 
7) การวดัอตัราสว่นของแรงดนั Measurement of Voltage Ratio 
8) การตรวจสอบโพลาริตีแ้ละกลุม่แวกเตอร์ Check of Polarity and Vector Group 
9) การทดสอบความทนตอ่แรงดนัเกิน Induced Voltage Test 

 10) การทดสอบความทนต่อแรงดนัจากตวัจ่ายอ่ืน Applied Voltage Test และหม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องผ่าน
การทดสอบและอนมุติัจากการไฟฟ้าฯ ก่อนจ่ายไฟฟ้าเข้าหม้อแปลง 



งานระบบปรงานระบบประปาสขุาภบิาละปาสขุาภบิาล  
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สารบญั 
 

 เร่ือง         หน้า 
 

งานระบบสุขาภบิาลและดบัเพลิง 

1.   งานระบบสขุาภิบาลและดบัเพลงิ      1-1/15 
2.   การตดิตัง้ระบบทอ่ตา่งๆ   1-2/15 
3.   วาล์วและอปุกรณ์ประกอบ  1-7/15 
4. หวัดบัเพลงิขนาด 6 นิว้  1-7/15 
5.   การทําเคร่ืองหมายทอ่  1-10/15 
6.  วิธีการทดสอบและทําความสะอาดทอ่  1-12/15 
7.  บญัชีรายช่ืออปุกรณ์และวสัดมุาตรฐาน  1-12/15 
8.  การทดสอบ  1-12/15 
9.   การสง่มอบงานและการทดสอบ  1-14/15 
10.  สี  1-14/15 
11.  รายการผลติภณัฑ์มาตรฐาน  1-12/15 
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งานระบบประปาสุขาภบิาล 

ประกอบด้วยระบบยอ่ยตา่งๆ ดงันี ้

1.   งานระบบสุขาภบิาลและดับเพลงิ 

1.1 การกําหนดขนาดของท่อสุขาภิบาลของโครงการ ผู้ รับจ้างต้องให้วิศวกรท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมประเภทสามญัวิศวกร หรือวฒิุวิศวกร เป็นผู้ กําหนดขนาดท่อทัง้หมดและลงนามรับรองมาให้กรรมการตรวจ
การจ้างพิจารณา  ข้อกําหนดทัว่ไป 

1.1.1 อปุกรณ์ และวสัดใุช้งานต่างๆ ท่ีนํามาติดตัง้จะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและมีคณุภาพ
ถกูต้องในแบบรูปรายการตามท่ีกําหนด หากมิได้ระบุไว้ต้องเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพมาตรฐานสากล เป็นท่ียอมรับ
ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

1.1.2 การเดินทอ่ จะต้องติดตัง้ด้วยความชํานาญและประณีต ถกูต้องตามหลกัวิชาการ ท่อทกุท่อ ต้องวาง
ให้ได้แนวเรียงกนัเป็นระเบียบ ทอ่ทกุทอ่ต้องมีท่ีแขวน Hanger และท่ีรองรับ Support  ยดึติดกบัโครงสร้างอย่างแข็งแรง
เป็นระยะๆ ด้วย Expansion Bolt หากมีความจําเป็นต้องให้ลอดท่อผ่านกําแพง ทะลพืุน้ หรือคานคอนกรีตซึง่ได้รับการ
ยินยอมจากวิศวกรโครงสร้างแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเตรียมปลอก Sleeve ฝังให้ถกูต้องตามตําแหน่ง และระดบัก่อนเท
คอนกรีต 

1.1.3 ฝีมืองาน ผู้ รับจ้าง จะต้องใช้ช่างฝีมือดี ซึ่งชํานายงานโดยเฉพาะในแต่ละประเภท มาปฏิบติั  งาน
ติดตัง้ระบบทอ่ เคร่ืองครุภณัฑ์ เคร่ืองจกัร วสัด-ุอปุกรณ์ และจะต้องควบคมุการทํางาน ของช่างเหลา่นีใ้ห้ดําเนินไปโดย
ชอบด้วยหลกัปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

1)  การตดัทอ่แตล่ะทอ่น จะต้องให้ได้ระยะสัน้พอดี ตามความต้องการท่ีจะใช้ ณ จดุนัน้ๆ ซึง่ เม่ือต่อ
ทอ่บรรจบกนัแล้ว จะได้แนวทอ่ท่ีสม่ําเสมอไมค่ดโก่งและคลาดเคล่ือนจากแนวไป 

2)  การวางท่อ จะต้องวางในลกัษณะท่ีเม่ือเกิดการหดตวั หรือการขยายตวัของท่อเน่ืองจาก การ
เปล่ียนแปลงอณุหภมิู การหดตวัหรือการขยายตวัของทอ่นัน้จะไมใ่ห้เกิดการเสียหายเกิดขึน้แก่ตวัท่อหรือแก่สิ่งใกล้เคียง 
ระบบท่ีมีการหดตวัและการขยายตวัมากต้องจดัให้มี Expansion Loop หรือ Expansion Joint ในท่ีๆ จําเป็นและ
เหมาะสมด้วย ถงึแม้จะไมไ่ด้กําหนดไว้ในแบบแปลนก็ตาม 

3) การตดัต่อท่อ ให้ใช้เคร่ืองสําหรับต่อท่อโดยเฉพาะ และจะต้องคว้านปากท่อขุดเศษท่ียงัติดค้าง
อยูป่ากทอ่ออกเสียให้หมด การจะทําเกลียวจะต้องใช้เคร่ืองทําเกลียวท่ีมีฟันคม เพ่ือให้ฟันเกลียวเรียบและได้ขนาดตาม
มาตรฐาน 

4) ทกุจดุท่ีต้องเปล่ียนแนว หรือทิศทางของทอ่ ให้ใช้ข้อต่อตามความเหมาะสม (ข้อต่อ หมายถึง ข้อ
โค้ง ข้องอ สามทาง ส่ีทาง เป็นต้น) และหากมีการเปล่ียนขนาดของทอ่ ณ จดุใด ให้ใช้ข้อลดหรือข้อเพิ่ม เทา่นัน้ 
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2.   การตดิตัง้ระบบท่อต่างๆ            

 2.1  ชนิดของทอ่ระบบจ่ายนํา้ประปา  

   ผู้ รับจ้างจะต้องใช้วสัดใุห้ถกูต้องตามท่ีกําหนดดงันี ้

  ทอ่เมนนํา้ประปา (ฝังดิน) ให้ใช้ทอ่ HDPE, PE100, PN10, TIS.982-2556 

  หมายเหตุ ข้อตอ่ของทอ่ระบบตา่งๆ ให้ใช้แบบท่ีมีมาตรฐานมากกวา่ทอ่ท่ีติดตัง้ 1 ระดบั (Class) 

 2.2   การตอ่ทอ่ 

  2.2.1  การต่อท่อเข้าหากัน หรือการต่อท่ออุปกรณ์ เคร่ืองใช้ต่างๆ จะต้องคํานึงถึงการบํารุงรักษา ถอด
อปุกรณ์ซอ่มแซม และการขยบัตวัของโครงสร้าง 

  2.2.2    การต่อท่อ พีวีซี ให้ดําเนินการตามมาตรฐานของผู้ผลิตและสําหรับท่อระบายนํา้ให้ใช้ข้อต่อสามทาง 
Y 45 องศา เทา่นัน้ 

        2.2.3    การต่อท่อ High Density Polyethylene (HDPE), Polyethylene (PB) และ Propylene (PP) สว่นท่ี
ฝังในผนงัให้ใช้ชนิดเช่ือม สว่นอ่ืนๆ ให้ดําเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิต ยกเว้นห้ามต่อท่อแบบแฟลร์ (Cold Flare)  สว่น
ท่ีจําเป็นต้องถอดให้เป็นชนิดหน้าจานหรือชนิดท่ีสามารถถอดซอ่มได้ 

                2.2.4  การต่อท่อเหล็กอาบสงักะสีต่อแบบใช้เกลียว การต่อเกลียว การต่อเกลียวให้ใช้สําหรับท่อประปา 
เทา่นัน้ 

1) ตัง้แต่ 3 นิว้และน้อยกว่า ให้ใช้เหล็กอาบสงักะสีชนิดเกลียวต่อด้วยเกลียวตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมท่ี มอก. 249-2520 การต่อท่อเหลก็อาบสงักะสี เกลียวท่อ (เกลียวนอก) และเกลียวของข้อต่อ 
(เกลียวใน จะต้องได้มาตรฐานของผู้ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก. 227-2521 และ 281-2521 หรือมาตรฐาน ASTM, 
BS หรือ JIS แล้วแตก่รณี โดยตดัฟันเฉพาะเกลียวตวัผู้ เท่านัน้ แล้วสวมข้อต่อเกลียวเข้าไปและต้องหมนุเกลียวเข้าไปใน
ข้ออยา่งน้อย 5 เกลียว เม่ืออดัแน่นแล้วเกลียวจะต้องเหลือไม่เกิน 2 เกลียว แต่การพนัเกลียวให้ใช้เทปสําหรับการต่อท่อ
เหลก็อาบสงักะสี โดยเฉพาะห้ามใช้เชือกใยปอ หรือวสัดอ่ืุนพนั 

2) สําหรับท่อขนาดตัง้แต่ 4 นิว้ และมากกว่า ให้ต่อด้วย  Grooved Coupling แบบ Flange หรือ
หน้าจาน 

          2.2.5    การต่อท่อเหลก็ ต่อโดยใช้อปุกรณ์ปลอกรัด ตวัปลอกรัดและอปุกรณ์ทําด้วยเหลก็กล้าไร้สนิม  เกรด 
304ปลอกยางทําด้วยยางสงัเคราะห์ชนิดพิเศษ Neoprene 

          2.2.6  การต่อท่อดบัเพลิง ใช้ข้อต่อแบบ Malleable Thread Fitting การเช่ือมต่อเป็นแบบ  Mechanical & 
Grooved Joint  ทนตอ่ความดนัได้ 300 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้ 

          2.2.7  การต่อท่อคอนนกรีตเสริมเหลก็ (RCP) โดยใช้ปากแตรยาด้วยซีเมนต์ ท่อสอดจะต้องสอดลกึเข้าไป
ถึงก้นปากแตร และพอกด้วยซีเมนต์โดยรอบ และตลอดความยาวของท่อท่ีเหล่ือมกนั แล้วพอกด้วยซีเมนต์ผสมทราย
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ละเอียด อตัราสว่น 1: 2 ผสมนํา้พอประมาณ ปิดทบัตามความยาวของรอยต่อของท่อสวม และปาดผิวหนกัเป็น 45�   

เสมอขอบนอกของทอ่สวมโดยรอบ 

 2.3  ท่ีแขวนและท่ีรองรับทอ่ (Hanger & Support) 

   การแขวน และรองรับท่อท่ีเดินในอาคารไม่ฝังดิน จะต้องยึดกับโครงสร้างของอาคารไว้อย่างมั่นคงและ
แข็งแรงทกุระยะตามตารางท่ีกําหนด หรือในช่วงท่ีมีการเปล่ียนทิศทาง โดยใช้เหล็กแขวน และรองรับท่อตามแบบ ทาสี
กนัสนิม Red Lead Primer 1 ครัง้แล้วทาสีด้วยสีนํา้มนัอีก 2 ครัง้ ท่ีแขวนและรองรับทอ่ จะต้องทําด้วยเหลก็เหนียว และ
สามารถปรับระยะความสงูต่ําได้ไม่น้อยกว่า 1 นิว้ และในบริเวณท่ีมีการสัน่สะเทือนของท่อไปยงัโครงสร้างอาคาร
จะต้องมี Spring Isolation รองรับ 

ตารางระยะช่วงยดึทอ่ 

Pipe  Dia. 

(Inch) 

Rod Dia. 

(Inch) 

Steel Pipe 

Max.Span (FT) 

PVC. Pipe 

Max.Span (FT) 

HOR. VERT. HOR. VERT. 

1/2 or Smaller 3/8 6 8 3 5 

3/4 3/8 6 8 3 5 

1 3/8 8 10 3 5 

1 1/4 3/8 8 10 4 6 

1 1/2 3/8 9 10 4 6 

2 3/8 10 12 5 8 

2 1/2 1/2 10 12 5 8 

3 1/2 10 12 6 10 

4 5/8 10 12 6 10 

5 5/8 12 12 8 12 

6 3/4 12 12 8 12 

8 3/4 12 12 10 14 

10 7/8 12 12 10 14 

12 7/8 12 12 12 16 
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2.4 การตดั เจาะ และซอ่มสิง่กีดขวาง 

  2.4.1  ผู้ รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบการตดั เจาะ สิ่งกีดขวางท่ีจําเป็นต่อการติดตัง้ เช่น การเจาะ ผนัง พืน้ 
การเจาะฝ้าเพดาน เป็นต้น โดยจะต้องทําอย่างระมดัระวงัและรอบคอบ  เพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อโครงสร้างอาคาร
และไม่ทําให้ความเรียบร้อยของอาคารต้องเสียไป รวมทัง้จะต้องแจ้งให้วิศวกรโครงการฯ ทราบก่อนท่ีจะดําเนินการตดั 
เจาะ 

  2.4.2   หากมีสิ่งก่อสร้างใดๆ กีดขวางแนวของท่อแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งรายละเอียดให้แก่ผู้ควบคมุงาน
เสียก่อนจงึจะปฏิบติังานได้ 

2.4.3 การตดั เจาะ และซ่อมสิ่งกีดขวางนี ้ผู้ รับจ้างต้องใช้ช่างท่ีมีความชํานาญในการนัน้ๆ โดยเฉพาะและ
จะต้องกระทําด้วยความระมดัระวงั 

2.4.4 ทัง้หมดท่ีกล่าวมา ผู้ รับจ้างต้องเสนอพร้อมกันทัง้หมด รวมทัง้วสัดุ-อุปกรณ์ท่ีต้องใช้เพ่ือขออนุมติั
ก่อน   

 2.5   ปลอกลอดทอ่ (Sleeves) 

               สําหรับท่อท่ีเดินผ่านฐานราก พืน้ผนัง ฝากัน้ และเพดานนอกอาคาร จะต้องรองด้วยปลอกตามขนาดท่ี
พอเหมาะกบัท่ีสอดเข้ามาเสียก่อน และผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดของแบบแปลนและรายการประกอบแบบ
แปลน และติดตัง้ปลอกรองทอ่ไว้ตามจดุท่ีจําเป็นถงึแม้จะไมแ่สดงไว้ในรายละเอียดของแบบแปลนและรายการประกอบ
แบบแปลนก็ตาม ซึง่จะต้องติดตัง้โดยอาศยัหลกัเกณฑ์ดงันี.้- 

  2.5.1   ตรงตําแหน่งท่ีท่อ ปล่อง ฯลฯ ทกุจุ ท่ีจะต้องเดินผ่านเพดาน พืน้ หรือกําแพง หรือคอนกรีต ให้ เป็น
หน้าท่ีของผู้ รับจ้างท่ีจะต้องจดัหาติดตัง้ Sleeves หรือ Blocking ตา่งๆ ท่ีจําเป็น 

  2.5.2    สําหรับฐานราก ให้ใช้ปลอกเหลก็หลอ่ 

  2.5.3 สําหรับผนงัท่ีรับนํา้หนกั หรือฝากัน้ ให้ใช้ปลอกเหลก็หลอ่ เหลก็เหนียว หรือเหลก็กล้า  

  2.5.4  Sleeves ท่ีผ่านกําแพงภายนอก ต้องป้องกันมิให้นํา้ซึมผ่านได้และทําด้วยเหล็กดํา            
Schedule 40 

  2.5.5     Sleeves ท่ีผา่นกําแพงอิฐภายใน ใช้ทอ่เหลก็อาบสงักะสี Class B 

  2.5.6   Sleeves ท่ีผ่านกําแพงอิฐ หรือคอนกรีตท่ีไม่จําเป็น ต้องเป็นแบบกนัซึม ให้ใช้ท่อเหล็กอาบสงักะสี 
Class B 

2.5.7 Sleeves ท่ีผ่านกําแพงภายในท่ีจําเป็นต้องเป็นแบบกันซึม ไม่ให้นํา้ซึมผ่านให้ใช้ท่อเหล็กดํา 
Schedule 40 ต้องเช่ือมแผน่เหลก็เป็นปลอกกนันํา้ (Flashing) ภายนอกของท่อ (รวมฉนวนหุ้ม ถ้ามี) ท่ีลอดผ่านภายใน
ไมต่ํ่ากวา่ 1 นิว้ และผู้ รับจ้างต้องใช้ใยแอสเบสตอสอดัช่องวา่ง ระหวา่งทอ่กบั Sleeves ให้แน่นทกุแหง่ 
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2.5.8 Sleeves ต้องมีเส้นผ่าศนูย์กลางภายใน ขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่าศนูย์กลางภายนอกของท่อรวมทัง้
ฉนวนหุ้ม (ถ้ามี) ท่ีลอดผ่านภายในไม่น้อยกว่า 1 นิว้ และต้องยาวตลอดช่วงทะล ุยกเว้น เม่ือท่อนัน้ต้องเดินทะลผุ่าน
ฐานราก หรือผนงัท่ีรับนํา้หนกั ในกรณีนีต้้องให้ปลอดท่อโตกว่าท่อท่ีจะลอดอย่างน้อย 1.5 นิว้ และผู้ รับจ้างต้องใช้ใย
แอสเบสตอสอดัช่องวา่งระหวา่งทอ่กบั Sleeves ให้แน่นทกุแหง่ 

2.5.9   ปลอกรองทอ่ท่ีพืน้อาคาร 

   จะต้องฝังให้ปากปลอกรองท่อสงูกว่าระดบัพืน้ท่ียงัไม่ได้ตบแตง่ไม่น้อยกว่า  2.5 ซ.ม. และสงูจาก
พืน้ท่ีตกแตง่แล้วไม่น้อยกว่า 2 นิว้ เพ่ือป้องกนันํา้ไหลผ่านช่องลงไป และหลงัจากท่ีเดินท่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้อดัช่อง
ระหว่างท่อกบัปลอกท่อด้วย Mineral Wool แล้วอดุช่วงหวัท้ายด้วย Sealant หรือ Caulking Compound และเรียบร้อย
จนแน่ใจว่านํา้ร่ัวซึมผ่านไม่ได้ หรือถ้าเป็นผนงักัน้ไฟฟ้าอดุช่องว่างด้วยสารทนไฟอย่างน้อย 2 ชม. ตามมาตรฐาน 
ป้องกนัอคัคีภยัของ ว.ส.ท. โดยจะต้องได้รับการอนมุติัจากผู้ออกแบบก่อน 

  2.5.10  แผ่นปิดพืน้ ผนงัและเพดาน แผ่นปิดพืน้ ผนงัและเพดานทกุๆ จดุท่ีท่อเดินทะลผุ่านผนงั ฝากัน้
เพดาน และพืน้อาคาร ซึ่ง ตบแต่งผิวหน้าแล้ว ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัการปิดช่องโหว่ทัง้ทางเข้าและทางออกของท่อ ด้วย
เพดานอลมิูเนียมหนา 2 ซ.ม. ซึง่มีขนาดโตพอท่ีจะปิดช่อง รอบๆ ทอ่ได้อยา่งมิดชิด แผน่อลมิูเนียมท่ีใช้ท่ีเพดานและผนงั
จะต้องปิดด้วยสลักแบบเซ็ทสกรู ห้ามใช้คลิปสปริง แผ่นดังกล่าวต้องได้รับการทาสีกันสนิม และสีท่ีเข้ากับบริเวณ
โดยรอบท่ีติดตัง้ 

2.5.11 ในกรณีท่ีท่อลอดผ่านผนัง พืน้ เพดาน ซึ่งปรากฏแก่สายตาผู้พบเห็นได้ จะต้องใช้ปลอกท่อลอดท่ี 
 ชบุโครเมียม หรือทองเหลืองหลอ่ เพ่ือความสะดวก 

2.5.12 หากท่อท่ีจะผ่านทะลุพืน้อาคาร มีจํานวนหลายท่อด้วยกัน ให้เจาะพืน้อาคารเป็นช่องให้ท่อผ่าน 
 การใช้ปลอกรองช่องท่ีเจาะนี ้และต้องเสริมกําลงัตามความจําเป็นและเหมาะสมในอาคาร  คอนก รี ต โ ดย ต้ อ ง
ได้รับการอนมุติัจากวิศวกรโครงการฯเสียก่อนหากประสงค์จะติดตัง้ปลอกรอง  ท่อนํา้ไว้ ณ จุดใด ก็ให้ติดตัง้ในขณะเท
คอนกรีตเลยทีเดียว  

2.5.13 ในผนงัอิฐให้ติดตัง้ปลอกรองทอ่นี ้ในขณะท่ีก่ออิฐมาถงึท่ีจดุนัน้ 

 2.6  การป้องกนัความเสียหายระหวา่งการติดตัง้ 

       ให้ปฏิบติัตามแนวทางดงัตอ่ไปนี.้- 

                   2.6.1  ทอ่ตา่งๆ ท่ีติดค้างอยูเ่น่ืองจากยงัทํางานตอ่ไปได้ หรือละไปทํางานอ่ืน ผู้ รับจ้างจะต้องมีปลัก๊อดุ หรือ
มีฝาเกลียวครอบไว้ป้องกนัมิให้เศษปนู หรือนํา้ลงไปในทอ่ระหวา่งก่อสร้างได้ 

                   2.6.2  อปุกรณีท่ีติดตัง้แล้วต้องปกคลมุอย่างมิดชิดเพ่ือป้องกนัจากฝุ่ น และปนู ตลอดจนการกระแทก จาก
งานก่อสร้าง 

       2.6.3  วาล์วนํา้ ข้อตอ่ และอปุกรณีประกอบอ่ืนๆ สําหรับการติดตัง้ทอ่ให้ตรวจดภูายในและทําความสะอาด
ภายในให้ทัว่ถงึก่อนนํามาประกอยติดตัง้ 
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2.6.4 เคร่ืองสขุภณัฑ์และอปุกรณ์ ให้หุ้มห่อหรือป้องกนัไว้ เพ่ือมิให้เกิดการแตกหกั บบุสลายหรือเสีย หาย
ขึน้ 

2.6.5 เม่ือได้กระทําการติดตัง้เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะต้องตรวจดูความเรียบร้อย และความสะอาดเคร่ือง
สขุภณัฑ์และอปุกรณ์ เหล่านีอ้ย่างทัว่ถึง เพ่ือส่งมอบงานในสถานะท่ีปราศจากตําหนิ ข้อ         บกพร่อง และใช้การได้
เป็นอยา่งดี 

        2.7  การติดตัง้ทอ่ประปา 

    2.7.1 จะต้องคํานึงถึงการยืดหด และการขยับตัวของท่อต่างๆ ตามจุดท่อต่อแยกหรือท่อเมน จะต้องมี 
Expansion Joint ตามจุดต่างๆ ท่ีกําหนดในแบบหรือในตําแหน่งท่ีจําเป็นให้มีความยาวเพียงพอต่อการยืดหดตาม
ความทจําเป็น 

   2.7.2  วาล์ว หรืออุปกรณ์อ่ืนท่ีติดตัง้ในระบบจะต้องอยู่ในตําแหน่งท่ีสะดวกต่อการใช้งานหรือถอด
บํารุงรักษาได้สะดวก โดยต้องมี Union ตามความจําเป็น 

  2.7.3  วาล์ว (Valve) ต้องมีขนาดเท่ากบัท่อนํา้อปุกรณ์ดงักล่าวติดตัง้อยู่ ยกเว้น วาล์วควบคมุ (Control 
Valve) สเทรนเนอร์ (Strainer) และข้อตอ่ออ่น (Flexible Connection) คือ ต้องมีขนาดตามท่ีผู้ผลติแนะนํา 

 2.8   การติดตัง้ทอ่ท่ีฝังใต้ดิน ให้ปฏิบติัดงันี ้

   2.8.1 ก้นร่องต้องกระทุ้ งดินให้แน่นโดยตลอด ถ้าดินเดิมไม่ดีต้องขุดออกให้หมดแล้วนําวสัดอุนัซึ่ง ได้รับ
ความเหน็ชอบจากผู้วา่จ้างมาใสแ่ทน แล้วกระทุ้งให้แน่น 

  2.8.2   แนวทอ่ต้องตรงไมค่ดไปมา ความลาดถกูต้องตามแบบหรือตามท่ีกําหนด 

  2.8.3   รอยตอ่ทกุรอยตอ่ต้องแน่นสนิทนํา้ซมึไม่ได้ เม่ือหยดุพกังานต้องปิดปากท่อเพ่ือป้องกนัมิให้นํา้ ทราย 
ดิน เข้าไปในทอ่ 

  2.8.4  ท่อลอดถนนต้องเทหุ้มด้วยคอนกรีตหยาบหนา ไม่น้อย 10 ซม. และดินท่ีอยู่ใต้และเหนือ ท่อสว่นนี ้
จะต้องกระทุ้งให้แน่นๆ เป็นชัน้ๆ ไป 

  2.8.5  ท่อลอดถนนจะต้องเดินภายในปลอกรองท่อ (Sleeve) ถ้าไม่ได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนปลอกรองท่อ 
ทําด้วย ค.ส.ล. หรือท่อแอสเบสตอส และเทหุ้มด้วยคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า 10 เซ็นติเมตร หรือท่อ GSP (Galvanized 
Steel Pipe) ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน และดินท่ีอยู่ใต้และเหนือสว่นนี ้จะต้องกระทุ้งให้แน่นเป็น
ชัน้ๆ ไป โดยจะเสนออนมุติัจากวิศวกรโครงการอนมุติัก่อน 

  2.8.6  ท่อโลหะท่ีวางอยู่ในดิน จะต้องทาด้วยฟลิน้โค้ท 1 ชัน้ แล้วพบัด้วยผ้าดิบ จากนัน้ให้ทาด้วยฟลิน้โค้
ทอีด 1 ชัน้ ทัง้นีร้วมทัง้ท่ีรองรับทอ่ด้วย 
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3.   วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ 

 3.1  GATE VALVE 

  -  ขนาด 2 นิว้ และเลก็กว่าให้เป็นชนิด CAST BRONZE BODY, SCREWED, SOLID WEDGE,RISING 
OR NON RISING STEM 

  -  ขนาด 2 1/2 นิว้ขึน้ไปให้เป็นชนิด CAST OR DUCTILE IRON BODY, FLANGED, STAINLESS 
STEEL STEM, SOLID WEDGE, RISING STEM 

 3.2  CHECK VALVE (SWING) 

  -  ขนาด 2 นิว้ และเลก็กว่าให้เป็นชนิด CAST BRONZE BODY, SCREWED REGINDING BRONZE 
DISC 

  -  ขนาด 2 1/2 นิว้ขึน้ไปให้เป็นชนิด CAST OR DUCTILE IRON BODY, FLANGED, BRONZE 
MOUNTED, REGRIND-RENEW BRONZE 

 3.3  BUTTERFLY VALVE 

  เป็นแบบ CAST IRON BODY, DUCTILE IRON OR STAINLESS STEEL DISC, STAINLESS STEEL 
SHAFT, EPDM SEAT, WAFER TYPE, วาล์ว ขนาดตัง้แต่ 6 นิว้และใหญ่กว่าให้ใช้เป็นชนิด GEAR OPERATED 
CLASS 125 OR PN16. 

 3.4  FLEXIBLE CONNECTION 

  สําหรับติดตัง้ในระบบนํา้ประปาและระบบสบูนํา้ดบัเพลิงเป็นแบบท่ออ่อนเหลก็ไร้สนิมขนาด 2 นิว้ และเลก็
กวา่ตอ่แบบเกลียว ขนาด 2 1/2 นิว้ ขึน้ไปให้ตอ่แบบหน้าจานสามารถทนแรงดนัใช้งานได้ไมน้่อยกวา่ 175 PSI 

4.   หัวดับเพลงิขนาด Ø 6 นิว้ (150 มลิลเิมตร) 

 4.1   คณุสมบติัทัว่ไป 

  หวัดบัเพลิงต้องมีขนาด มิติ ของส่วนประกอบต่าง ๆ รวมทัง้วสัดุดท่ีใช้ผลิตส่วนประกอบต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามท่ีกําหนดไว้ในแบบมาตรฐานของการประปานครหลวง  

  ทิศทางการเปิดฝาครอบหวัดบัเพลงิเป็นแบบทวนเข็มนาฬิกา 

 4.2 คณุสมบติัเฉพาะ 

  4.2.1 วสัด ุ(Materials) 

   วสัดท่ีุใช้ทําสว่นประกอบตา่งๆ ของหวัดบัเพลงิให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในตารางท่ี 1  

  4.2.2 รูปแบบทัว่ไปของหวัดบัเพลงิ 
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   1) รูปแบบของหวัดบัเพลงิ ต้องเป็นไปตามแบบมาตรฐานของการประปานครหลวง 

   2) ข้อต่อทางแยกทําด้วยทองบรอนซ์ต่อเข้ากบัตวัเรือนหวัดบัเพลิง โดยใช้สลกัเกลียวขนาด  M10 
ยาวไม่น้อยกว่า 35 มม. ทําด้วยเหลก็กล้าไร้สนิม 304 หรือ Copper-Aluminium Alloy หรือเทียบเท่าจํานวน 4 ตวั ขนั
ติดให้แน่นและตดัหวัสลกัเกลียวออกเพ่ือป้องกนัการสญูหายของข้อตอ่ทางแยก 

   3) ฝาครอบหวัดบัเพลิงทําด้วยเหล็กหล่อรูปแบบ ขนาดมิติต่างๆ เป็นไปตามแบบมาตรฐานของ
การประปานครหลวง ด้านในฝามีฝายางอดัขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางเท่ากบัด้านในฝา หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. สวมอดั
อยูภ่ายใน ฝาครอบหวัดบัเพลงิต้องมีโซ ่ขนาด Ø 6 มม. ห้อยติดกบัตวัเรือนหวัดบัเพลงิโดยใช้หว่งทัง้สองด้าน 

   4) พืน้ผิวหวัดบัเพลิงท่ีหล่อต้องเรียบปราศจากรูพรุน (Blowholes) รอยร้าว ครีบ หรือรอยตําหนิ
อ่ืนๆ ห้ามมิให้ใช้การเช่ือมจดุ (Are welding) เพ่ือซอ่มรอยตําหนิดงักลา่ว 

   5) รอยตวัและส่วนประกอบต่างๆ ของหวัดบัเพลิง ต้องสามารถทนความดนันํา้ได้โดยไม่มีการ
ร่ัวซมึ 

ตารางท่ี 1 

วสัดท่ีุใช้ทําสว่นประกอบของหวัดบัเพลงิ 

หมายเลข
สว่นประกอบ 

รายช่ือสว่นประกอบ วสัดท่ีุใช้ทํา คณุสมบติั 

1 

2 

3 

ตวัเรือน 

ฝาครอบ 

สามทาง 

เหลก็หลอ่ ตามตารางท่ี 2 

4 ข้อตอ่ทางแยก ทองบรอนซ์ ตามตารางท่ี 2 

5 สลกัเกลียวยดึข้อตอ่ทางแยก เหลก็กล้าไร้สนิม 304 หรือ 
Copper-Aluminium Alloy 

ตามตารางท่ี                   
2 ISO 428 CuAL 10 Fe 3 

6 ฝายางอดั ยาง ตาม BS 2494 Hardness Range 
56-65 หรือ JIS K 6353, Class III, 
Hardness Hs 60±5 หรือเทียบเทา่ 

7 โซ ่ เหลก็เหนียว ชบุสงักะสีโดยวิธีจุ่มร้อน 

 

 4.3 การทดสอบความดนันํา้ 
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  หวัดบัเพลิงทกุตวัเม่ือประกอบแล้ว จะต้องทําการทดสอบความดนันํา้ไม่น้อยกว่า 10 กก/ซม.2 เป็นเวลาไม่
น้อยกวา่ 30 วินาที โดยไมเ่กิดการร่ัวซมึท่ีผิว และรอยตอ่ตา่งๆ 

 4.4 การเคลือบผิว 

  หวัดบัเพลงิจะต้องได้รับการเตรียมผิวโดยการพน่ (Blast)  จนกระทัง่ ผิวภายนอกและภายในปราศจากสนิม
และสิ่งสกปรกอ่ืนๆ แล้วจึงทําการเคลือบด้วย Alkyd Primer ให้ได้ความหนาของผิวเคลือบ Alkyd Primer (เม่ือแห้ง) 
ต้องไม่น้อยกว่า 35 ไมครอนและเคลือบทับด้วยสีแดง 2 ชัน้ สําหรับผิวภายนอก และเคลือบทับด้วยสีแดงชัน้เดียว
สําหรับผิวภายใน 

  สีแดงท่ีจะนํามาใช้เคลือบทบัต้องได้รับความเห็นชอบจากกองมาตรฐานวิศวกรรม การประปานครหลวง สี
รองพืน้และสีทบัหน้าจะต้องเป็นผลติภณัฑ์จากผู้ผลติเดียวกนั 

ตารางท่ี 2 

คณุสมบติัของวสัดท่ีุใช้ทําสว่นประกอบของหวัดบัเพลงิ 

 วัสดุที่ใช้ 

ส่วนประกอบทางเคมี ร้อยละ คุณสมบัตทิางกล 

แมงกานิ
สสูงสุด 

ซิลิคอน
สูงสุด 

นิกเกิล โครเมียม ทองแดง ดีบุก ตะก่ัว สังกะสี ค ว า ม ต้ า น
แรงดึงตํ่าสุด
เ ม ก า ป า ส
กาล 

ค ว า ม ต้ า น
แรงดึงที่ จุด
คลาดตํ่ า สุด
เ ม ก า ป า ส
กาล 

ความยึดต่อ 
50 มิลลิเมตร 
ตํ่ า สุด  ร้ อย
ละ 

ค ว า ม แ ข็ ง
สูงสุด HB 

เหลก็หลอ่ - - - - - - - - 200 - - 230 

ทองบรอน
ซ์ 

- - - - 
82.0 
ถึง 

87.00 

4.0 
ถึง 

6.00 

4.0 
ถึง 

6.00 

4.0 
ถึง 

7.00 
210 95 15 - 

เหลก็กล้า
ไร้สนิม 

304 
2.00 2.00 

8.0 
ถึง 

12.00 

17.0 
ถึง 

21.00 
- - - - 510 205 30 - 

 

 4.5 การทําเคร่ืองหมาย 

  หวัดบัเพลงิแตล่ะตวัจะต้องมีอกัษร หรือเคร่ืองหมายเป็นตวันนูบนผิวภายนอก ดงันี ้

  - ช่ือผู้ผลติหรืออกัษรยอ่ของผู้ผลติ หรือเคร่ืองหมายการค้า 

  - ขนาดระบ ุ

  - หมายเลขรุ่น (Lot) และวนั เดือน ปี ท่ีผลิต หรืออกัษร หรือตวัเลขใดๆ ท่ีเจ้าหน้าท่ีควบคมุการผลิตของ
การประปานครหลวงเหน็ชอบ 

  - เลขลําดบัหวัดบัเพลงิ 

  - “กปน.” หรือ “MWA” 
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 4.6 การบรรจหีุบหอ่ 

  หวัดบัเพลิงแต่ละตวัจะต้องมีการป้องกันไม่ให้เศษวสัดุต่างๆ เข้าไปภายในหวัดบัเพลิงโดยปิดหน้าแปลน
ด้านล่างด้วยแผ่น Sticker พลาสติกหรือไม้อัด หรือวัสดุอ่ืนท่ีได้รับการอนุมัติจากกองมาตรฐานวิศวกรรมแล้วหัว
ดบัเพลงิจะต้องหุ้มด้วยกระดาษกนันํา้หรือพลาสติกแล้วบรรจใุนลงัไม้ 

 4.7 การสง่มอบสิง่ของ 

  ผู้ขายหรือผู้ รับจ้างจะต้องส่งใบรับรองการผลิต และผลการทดสอบความดนัของหวัดบัเพลิงทกุตวัไปให้การ
ประปานครหลวงทกุครัง้ท่ีสง่มอบหวัดบัเพลงิ 

 4.8 การรับประกนั 

  ผู้ขายหรือผู้ รับจ้างจะต้องรับประกนัหวัดบัเพลงิ ตามรามละเอียดนีเ้ป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นบัจากวนั
รับมอบสิง่ของ 

  หากเกิดการชํารุดเสียหายเน่ืองจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องซ่อมแซมหรือเปล่ียนชิน้ส่วนท่ีชํารุด
เสียหายให้ใหม ่โดยไมคิ่ดมลูคา่จากการประปานครหลวงตลอดระยะเวลารับประกนั 

5.   การทาํเคร่ืองหมายท่อ 

        5.1  สําหรับท่อประเภทต่างๆ ส่วนของท่อท่ีเดินลอย ให้ทาสีตลอดเส้นท่อ และมีตวัหนงัสือระบุประเภทของท่อ 
และลกูศรแสดงทิศทางการไหลของนํา้เป็นระยะดงันี ้

ชนิดของท่อ    สี   ตัวอักษรและสีตัวอักษร 

  ทอ่ประปา   เขียว   “ประปา” สีเขียว 

  ทอ่นํา้โสโครก (ส้วม)  ดํา   “โสโครก” สีดํา 

  ทอ่นํา้เสีย   เทา   “นํา้ทิง้” สีเทา 

  ทอ่ระบายอากาศ   เหลือง   “อากาศ” สีเหลือง 

  ทอ่นํา้ดบัเพลงิ   แดง   “ดบัเพลงิ” สีแดง 

  ทอ่ระบายนํา้ฝน   สีเดียวกบัท่ีติดผนงั 

 5.2    การทาสี 

  5.2.1   พืน้ผิวโลหะของเคร่ืองจกัร วสัด ุและอปุกรณ์ จะต้องป้องกนัการผกุร่อนตามมาตรฐานของโรง   งาน
ผู้ผลติ หรือทาสีตามท่ีระบไุว้ในรายการประกอบแบบ 
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5.2.2 ให้ใช้เคร่ืองขดัสนิม แปรงลวด หรือใช้วิธีพ่นทราย ทําความสะอาดผิวงามไม่ให้มีคราบสนิมและวตัถุ
แปลกปลอมอ่ืนๆ จากนัน้จึงใช้นํา้ประเภทระเหยไว เช่น ทินเนอร์ ทําความสะอาดผิวงานอีกครัง้หนึ่ง ก่อนทาสีรองพืน้
ตามคําแนะนําของผู้ผลติสี 

5.2.3 วสัดแุละอปุกรณ์ท่ีทําด้วย PVC, Stainless, Aluminium หรือผิวโลหะท่ีอาบสงักะสีจะต้องใช้ Wash 
Primer ทาผิวงานก่อนทาสีขัน้ตอ่ไป 

5.2.4 ประเภทหรือชนิดของสีท่ีใช้ ให้เป็นไปตามท่ีระบดุงันี ้ 

ชนิดของวสัด ุ ประเภทของสีท่ีใช้ 

(1) Black Steel Pipe, Black Steel Hanger & Support, 
Galvanized Steel Pipe & Sheet, Galvanized Hanger 
& Support 

สีรองพืน้   ; Zinc- Chlorinated 

               :  Chromate, Rubber 

สีชัน้กลาง  : สีประเภท Chlorinated 

                 : Rubber 

สีทบัหน้า   : สีประเภท Chlorinated 

                 : Rubber 

(2) PVC Pipe  สีชัน้กลาง  : สีประเภท Chlorinated 

                 : Rubber 

สีทบัหน้า   : สีประเภท Chlorinated 

                 : Rubber 

(3) Cast Iron Pipe, Underground Steel Pipe สีชัน้กลาง   : Coal Tar Epoxy 

สีทบัหน้า     : Coal Tar Epoxy 

(4) Stainless Steel Pipe & Sheet Aluminum Sheet สีชัน้กลาง   : สีประเภท Alkyd 

สีทบัหน้า     : สีประเภท Alkyd 

 

5.2.5 ผู้ รับจ้าง ต้องทาสีทอ่พร้อมตวัอกัษร และลกูศร แสดงชนิดของท่อ และทิศทางการไหลตามท่ีกลา่วไว้
แล้วในเร่ืองโค้ทสีและสญัลกัษณ์ 

5.2.6 ผู้ รับจ้าง ต้องจดัทําป้ายช่ือ และอปุกรณ์ต่างๆ ตามรายการเคร่ืองจักร และอุปกรณ์ท่ีแสดงในแบบ 
อาจใช้วิธีเขียน พน่สี หรือ 

5.2.7     ทําเป็นแผน่ Laminate Plastic 
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6.   วธีิการทดสอบและทาํความสะอาดท่อ 

 ผู้ รับจ้าง จะต้องทําการทดสอบท่อ และระบบต่างๆ ต่อหน้าคณะกรรมการตรวจการจ้าง และวิศวกรผู้ออกแบบ
ตามวิธีการกําหนดให้ติดตัง้เสร็จระยะตามขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้ 

6.1 ผู้ รับจ้างจะต้องทดสอบท่อประปาทกุช่วงท่ีติดตัง้เสร็จ ด้วยแรงดนัของนํา้ไม่ต่ํากว่า 100 ปอนด์/ตร.นิว้ เป็น
เวลา 2 ชัว้โมง จะต้องไม่มีรอยร่ัวซมึปรากฏให้เห็น จึงจะดําเนินงานขัน้ต่อไป วาล์วหรืออปุกรณ์ท่ีทนความดนัไม่ได้ จะ
ถอดออกหรือติดตัง้ภายหลงัการทดสอบท่อแล้ว เม่ือติดตัง้เสร็จทัง้ระบบและทําการทดสอบรวมแล้ว ต้องทําความ
สะอาดและล้างฆา่เชือ้ด้วยนํา้ผสมคอนกรีตทัง้ระบบ 

6.2  ระบบทอ่สขุาภิบาล 

  ผู้ รับจ้าง เม่ือติดตัง้ท่อสขุาภิบาลของแต่ละห้องนํา้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องทําการทดสอบหารอยร่ัวซึมด้วย
การเติมนํา้สงูจากพืน้ชัน้นัน้ประมาณ 3 เมตร โดยอดุ Outlet ต่างๆ ด้วย Plug PVC  หรือ Plug ยางแบบอดัแน่น
ด้วยน๊อต (ห้ามใช้กระดาษและซีเมนต์อดุ) ทิง้ไว้ 2 ชัว่โมง จะต้องไมป่รากฏรอยร่ัวซมึจงึดําเนินงานขัน้ตอ่ไปได้ 

7.   บัญชีรายช่ืออุปกรณ์และวัสดุมาตรฐาน  

 ผู้ รับจ้างจะต้องใช้อปุกรณ์และวสัดมุาตรฐาน ตามบญัชีรายช่ือท่ีกําหนดให้เพ่ือให้ผลงานได้ตามคณุภาพท่ีกําหนด
ไว้ หากมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถหาได้ให้ทําหนังสือชีแ้จงเหตุผล และเสนอย่ีห้อเปรียบเทียบพร้อมรายละเอียดทาง
เทคนิค เสนอตอ่คณะกรรมการตรวจการจ้างลว่งหน้าก่อนจดัซือ้ และใช้งานอยา่งน้อย 60 วนั 

8.   การทดสอบ 

 8.1  ในการทดสอบระบบท่อต่างๆ นัน้ ก่อนปิดฝ้าเพดาน ก่อนการปิดผนงั หรือถมดินผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้จดัหา
แรงงานและอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีจําเป็นต้องใช้สําหรับระบบการทดสอบ ณ สถานท่ีก่อสร้างตามรายละเอียดของงานท่ีแสดง
ในแบบแปลนทัง้หมด จนเสร็จสมบูรณ์พร้อมท่ีจะใช้งานได้ ค่าใช้จ่ายในการทดสอบทัง้หมดนัน้ผู้ รับจ้างเป็นผู้ออกเอง
ทัง้สิน้ 

 8.2   ขณะท่ีทําการทดสอบในระบบสขุาภิบาลและดบัเพลิงทัง้หมดนัน้ จะต้องกระทําโดยมีวิศวกรควบ คมุและ
ตวัแทนของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ร่วมในการทดสอบทกุครัง้ และเม่ือผ่านการทดสอบ จึงจะทําการกลบ ถม ฝัง 
หรือก่อสร้างสิ่งอ่ืนทบัหรือปิดบงัได้ถ้าการทดสอบปรากฏว่าไม่ผ่าน ผู้ รับจ้าง จะต้องทําการค้นหาจดุบกพร่องและแก้ไข
ก่อนจะทําการทดสอบใหม่ และต้องมีผู้ แทนของเจ้าของร่วมในการทดสอบใหม่นีด้้วย เม่ือเห็นว่าผ่านจึงจะทําการ
ดําเนินการอ่ืนตอ่ไปได้ 

 8.3   ผู้ รับจ้าง ต้องทําตารางแผนงาน แสดงกําหนดการทดสอบเคร่ืองจักร และระบบ รวมทัง้จัดเตรียมเอกสาร
แนะนํา จากผู้ผลิต ในการทดสอบ (Operation Manual) เสนอผู้ควบคมุงาน ก่อนทําการทดสอบอย่างน้อย 14 วนั เพ่ือ
ตรวจสอบ 

 8.4  อปุกรณ์และเคร่ืองมือ ท่ีใช้ในการทดสอบ ผู้ รับจ้างต้องจดัการทัง้หมด 
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 8.5  ผู้ รับจ้าง ต้องทําการทดสอบ เคร่ืองจกัร และระบบ ตามหลกัวิชาการ มาตรฐาน และรายการ ประกอบ แบบ
แปลน โดยมีผู้ควบคมุงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างอยูร่่วมขณะทดสอบด้วย 

 8.6  รายงานข้อมลู ในการทดสอบ (Test Report) ให้ทําเป็นฟอร์ม เสนออนมุติัต่อผู้ควบคมุงาน ก่อนทําการ 
ทดสอบ และหลงัการทดสอบ ผู้ รับจ้างต้องกรอกข้อความ ตามท่ีได้จากการทดสอบจริง สง่ให้ผู้ควบคมุงาน 

 8.7  ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า นํา้ประปา แรงงาน ฯลฯ ในระหว่างการทดสอบเคร่ืองจกัรและระบบ 
จนถงึขัน้ตรวจรับงานได้สมบรูณ์เรียบร้อยตามสญัญา อยูใ่นความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

8.8 ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัหาแรงงาน วสัดุ – อปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ีจําเป็น เพ่ือการทดสอบงานท่ี แสดงใน
แบบแปลน และระบไุว้ในท่ีนี ้จนงานเสร็จเรียบร้อยสมบรูณ์ใช้งานได้ 

8.9 ระบบทัง้หมด จะต้องทําการทดสอบ โดยมีคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคมุงาน หรือตวัแทนท่ีถกู
มอบหมายร่วมอยูด้่วยก่อนท่ีจะกลบ ถม หรือ สร้างสิง่อ่ืนปิดบงัทกุครัง้ 

8.10 การทดสอบระบบท่อในอาคาร จะต้องทําการทดสอบก่อนท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างตีฝ้า เพดาน หรือ 
กระทําการใดท่ีปิดบงัทอ่ สว่นระบบในสว่นท่ีฝังดินจะต้องทําการทดสอบก่อนกลบฝัง 

8.11 คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะต้องรับผิดชอบตอ่ความเสียหาย หรือข้อบกพร่อง เน่ืองจากการทดสอบ 

8.12  การทดสอบการทํางาน (Operation Test) 

 ผู้ รับเหมา จะต้องทําการทดสอบการทํางานของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เพ่ือพิสจูน์ให้เหน็วา่ 

  1)  มีสมรรถนะการทํางานได้ตามหน้าท่ีๆ ระบใุนแบบแปลน 

  2)  วาล์วตา่งๆ สวิตซ์ และอปุกรณควบคมุ ทําหน้าท่ีได้อยา่งถกูต้อง 

  3)  วาล์วตา่งๆ สามารถเปิดได้สดุและปิดได้สนิทไมร่ั่วซมึ 

  4)  เคร่ืองสบูนํา้ตา่งๆ ทํางานด้วยเสียงท่ีไมด่งัเกินกวา่ปกติ 

  5)  เคร่ืองวดัตา่งๆ ถกูตัง้ไว้อยา่งถกูต้องและอา่นคา่ได้อยา่งถกูต้อง 

 8.13 หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบ ไม่ผ่านการทดสอบการทํางาน มีข้อบกพร่อง หรือเสียหาย เน่ืองจากการ
ทดสอบ ผู้ รับเหมา จะต้องรับผิดชอบโดยการปรับแก้ แก้ไข หรือเปล่ียนใหม่ เพ่ือให้การทํางานเป็นไปอย่างสมบรูณ์ โดย
ไมคิ่ดคา่ใช้จ่าย ๆ เพิ่ม 

 8.14 การทดสอบระบบประปา ให้ใช้นํา้ท่ีมีคณุภาพได้มาตรฐานนํา้ด่ืม อดัเข้าไปในระบบท่ีมีแรงดนัสงู กว่าท่ีใช้
งานร้อยละ 50 หรือ 150% เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ชม. แล้วจึงเร่ิมการตรวจหารอยร่ัว หากพบว่าสว่นใดของระบบร่ัว
หรือซมึ จะต้องแก้ไขให้เรียบร้อย 

 8.15  การทดสอบแรงดัน คือ ท่อนํา้ประปาเม่ือได้ทําการติดตัง้วางท่อเสร็จ และต้องก่อนท่ีจะต่อท่อเข้าเคร่ือง
สขุภณัฑ์และอปุกรณ์ทัง้หมด 
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8.15.1 สําหรับท่อนํา้ ให้ใช้สบูอดันํา้เข้าไปในระบบท่อจนได้แรงดนั 150 ปอนด์ต่อตารางนิว้ (10.20 กก.ต่อ 
ตร.ซม.) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ชม. แล้วให้ตรวจรอยร่ัวท่อท่อนใดจะต้องฝังในผนงัก่อนงานต่อท่อทัง้หมด จะแล้วเสร็จ 
ให้ทดสอบเฉพาะตอนนัน้ๆ โดยวิธีทํานองเดียวกนักบัท่ีกลา่วแล้วในทอ่ก่อนท่ีจะฝังทอ่ 

8.15.2 สําหรับจดุจ่ายนํา้ สําหรับสขุภณัฑ์ประเภทตา่งๆ ให้ Check ค่าความดนันํา้  Minimum – Maximum 
ท่ีสขุภณัฑ์แต่ละประเภทต้องการ ซึง่อาจ check เฉพาะจดุท่ี Critical คือจดุท่ีอยู่ใกล้และไกลสดุ หรือเฉพาะจดุท่ีสงสยั 
หรือทกุจดุ โดยต้องได้รับการเหน็ชอบก่อนการดําเนินการ 

เคร่ืองสบูนํา้ตา่งๆ ตลอดจนเคร่ืองจกัรกลท่ีสําคญั จะต้องตรวจสอบให้ถกูต้อง ตามข้อกําหนดของงานนัน้ 

8.16 เคร่ืองมืออปุกรณ์อ่ืนๆ อปุกรณ์ การควบคมุ และทอ่ ต้องทําการทดสอบตามมาตรฐานท่ีได้กําหนด 

8.17 ท่อร่ัวหรือชํารุดบบุสลาย หากผลของการทดสอบหรือตรวจสอบ ปรากฏว่ามีท่อร่ัว หรือชํารุดบบุสลายไม่ว่า
จะเป็นด้วยความบกพร่องในคุณภาพของวสัดุหรือฝีมือการติดตัง้ก็ดี ผู้ รับจ้างจะต้องแก้ไขหรือเปล่ียนใหม่ทนัที และ
คณะกรรมการตรวจการจ้างจะทําการตรวจสอบใหม่อีกครัง้หนึ่งจนปรากฏผลว่าระบบท่อท่ีติดตัง้นัน้เรียบร้อยใช้งานได้
ถกูต้องกบัความประสงค์ทกุประการ การซ่อมท่อร่ัวซมึนัน้ ให้ซ่อมโดยวิธีถอดออกต่อใหม่หรือเปล่ียนของใหม่ให้เท่านัน้ 
ห้าม ใช้ค้อนยํา้ท่ีรูร่ัวซมึ หรือท่ีข้อตอ่เป็นอนัขาด 

8.18 การทดสอบทอ่ประปา 

8.18.1 ทอ่เมนในแนวด่ิง ให้ทดสอบแรงดนัไมต่ํ่ากวา่ 250 psi เป็นเวลา 2 ชม. โดยไมมี่การร่ัวซมึ 

8.18.2 ทอ่แยกเข้าห้องนํา้ตา่งๆ ให้ทดสอบท่ีแรงดนัไมน้่อยกวา่ 150 psi เป็นเวลา 2 ชม. โดยไมมี่การ ร่ัวซมึ 

9.   การส่งมอบงานและการทดสอบ 

     ให้ผู้ รับจ้างดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

 9.1   ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัหาอปุกรณ์ เคร่ืองมือทดสอบ ทําการทดสอบความดนัระบบท่อต่อหน้าคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง หรือผู้แทน ก่อนท่ีจะทาสีหรือก่อนท่ีจะส่งมอบงานช่วงนัน้ๆ ตามลกัษณะงานและความเหมาะสมทาง
เทคนิค 

 9.2 อปุกรณ์ต่างๆ ทางระบบสขุาภิบาล ต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ หากมีจดุบกพร่องต้องแก้ไขจนเป็นท่ีน่าพอใจ
ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

 9.3  ผู้ รับจ้างต้องทําความสะอาดระบบต่างๆ ให้เป็นท่ีเรียบร้อยและจัดทําป้ายช่ือเป็นตัวหนังสือและเคร่ือง 
หมายตา่งๆ รหสัทอ่ และลกูศร ตามมาตรฐานเก่ียวกบัความปลอดภยั และการบํารุงรักษา 

10.   สี  

 ให้ใช้สีประเภทอะคริลิก สําหรับทาผนังปูน และเหล็ก ทัง้ภายในและภายนอกของอาคารทัง้หมด ให้ใช้สีนํา้
ประเภทอะคริลิก (Pure Acrylic Grade, Semi Gloss) ทา 3 ชัน้ ไม่มีสีรองพืน้ สว่นท่ีเป็นเหล็กใช้ประเภท Acrylic 
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บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

Solvent Type รองพืน้ด้วยสีกนัสนิมโดยเฉพาะ วงกบประต ู– หน้าต่างไม้ และบานประตไูม้ทัง้หมด ทัง้ด้านในและด้าน
นอก ให้ทาด้วยสี Solignum Timbertone หรือชนิดอ่ืนท่ีมีคณุภาพเทียบเทา่ 

11.  รายการผลติภัณฑ์มาตรฐาน 

 1) ทอ่นํา้ประปา HDPE  ; TGG, TAP, TPP, PBP 

 2) วาล์ว (VALVE)  ; KITZ, CRANE, TOYO, CRANE, HATTERSLEY 

 3) ข้อตอ่ออ่น (FLEXIBLE CONNECTOR) ; MATRAFLEX, MASON, TOZEN 

 4) หวัดบัเพลงิ  ; ตามมาตรฐาน กปน. 

 

 

 


