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มทช.231-2545 
มาตรฐานงานผิวจราจรแบบคอนกรีต 

---------- 
1.  ขอบข่าย 

งานผิวจราจรแบบคอนกรีต    หมายถึง   การก่อสร้างผิวจราจรโดยใช้คอนกรีตท่ีประกอบด้วยปนู ซีเมนต์ 
ปอร์ตแลนด์เป็นสว่นผสมกบัน า้ วสัดชุนิดเม็ดหยาบ และวสัดชุนิดเม็ดละเอียดตามอตัราสว่นท่ีได้ก าหนดไว้
บนชัน้พืน้ทาง หรือชัน้คนัทางท่ีได้เตรียมเอาไว้ โดยมีเหล็กท่ีจะเสริมคอนกรีตอยูใ่นต าแหนง่ท่ีถกูต้องตาม
แบบก่อสร้าง 
 
2.  วัสดุ  

2.1 วสัดปุนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก . 15 : มาตรฐาน
ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
2.2 วสัดนุ า้ให้เป็นไปตาม มทช. 101-2545:มาตรฐานงานคอนกรีต และคอนกรีตเสริมเหล็ก   ข้อ 1.4 
2.3 วสัดชุนิดเม็ดหยาบ ให้เป็นไปตาม มทช . 216-2545:มาตรฐานวสัดชุนิดเม็ด (Aggregates) ส าหรับ
ผิวจราจรคอนกรีต 
2.4 วสัดชุนิดเม็ดละเอียด ให้เป็นไปตาม มทช . 216-2545:มาตรฐานวสัดชุนิดเม็ด (Aggregates) 
ส าหรับผวิจราจรคอนกรีต 
2.5 วสัดเุหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้เป็นไปตาม  มทช . 217-2545 : มาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต  
2.6 คอนกรีตท่ีผสมขึน้เองหรือคอนกรีตผสมเสร็จ  (Ready  Mixed  Concrete)  ท่ีจะน ามาใช้นัน้   ต้อง
มีปริมาณปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ท่ีใช้ผสมคอนกรีต ไมน้่อยกวา่ 350 กิโลกรัมตอ่หนึง่ลกูบาศก์เมตร และ
เม่ืออายคุรบ 28 วนั ต้องมีคา่ความต้านแรงอดัของแทง่คอนกรีตมาตรฐานลกูบาศก์ 15x15x15 
เซนตเิมตร  ไมน้่อยกวา่ 325 กิโลกรัมตอ่ตารางเซนตเิมตร หรือตามท่ีก าหนดไว้ในแบบ   

 

3.  วิธีการก่อสร้าง 
3.1 การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง  

3.1.1 ให้ท าการบดอดัชัน้พืน้ทางหรือชัน้คนัทาง     และปาดแตง่ระดบัตามแนวเส้นทางให้ได้ตามท่ี 
ก าหนดไว้ในแบบแปลนแล้ว จะต้องท าการปาดแตง่ผิวของชัน้พืน้ทาง  หรือชัน้คนัทางให้ได้สว่นโค้ง  
หรือความลาดตามแบบรูปตดัถนนท่ีก าหนด   โดยการปาดออกให้กว้างกวา่ผิวถนนท่ีจะเทคอนกรีต  
ข้างละประมาณ 30 เซนตเิมตร       ท าการบดอดัให้แนน่ด้วยรถบดล้อเหล็กแล้วจึ งตดิตัง้แบบเหล็ก 
ด้านข้าง    ดนิท่ีปาดออกให้กองไว้ตามไหลถ่นน    เพ่ือเป็นการตรวจสอบให้ละเอียดแนน่อนอีกครัง้  
ให้ท าการตรวจสอบระดบัโดยใช้กล้องทกุระยะ 2 เมตร    ในแนวขวางและแนวยาวตามถนนทัง้สอง  
ทาง สว่นไหนท่ีเป็นแอง่ต ่ากวา่ระดบั จ าเป็นต้องเตมิดนิเพิ่มจะต้องท าการบดอดัด้วยรถบดล้อเหล็ก  
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ท่ีมีน า้หนกัไมน้่อยกวา่ 230 กิโลกรัมตอ่ตารางเซนตเิมตร      ในบางท้องท่ีท่ีใช้ดนิลกูรังเป็นวสัดรุอง  
พืน้ทาง อาจจะใช้ทรายทบัหน้าบดอดัแนน่แล้วแตง่ระดบัให้ได้ตามท่ีกลา่วมา     ก่อนจะเทคอนกรีต  
ให้ฉีดน า้รดให้ชุม่ตลอดเวลาไมน้่อยกวา่ 8-10 ชัว่โมง        เพ่ือป้องกนัการดดูซมึน า้จากคอนกรีตใน  
ขณะเท  อาจก าหนดให้ใช้กระดาษแอสฟัลต์หรือแผน่พลาสตกิบาง ๆ ปทูบัชัน้รองพืน้เพ่ือตดัปัญหา  
ยุง่ยากในการรดน า้ให้ชุม่ในชัน้รองพืน้ทางก็ได้      กระดาษแอสฟัลต์หรือแผน่พลาสตกิท่ีปจูะต้องปู  
เตม็พืน้    หากจ าเป็นต้องต่อกระดาษแอสฟัลต์หรือแผน่พลาสตกิให้ตอ่โดยการปทูบั เหล่ียมไมน้่อย 
กวา่ 10 เซนตเิมตร และเพื่อป้องกนักระดาษแอสฟัลต์หรือแผน่พลาสตกิฉีกขาด ในขณะเทคอนกรีต 
จะต้องมีกระดาษหนาหรือไม้อดักว้างประมาณ 60 เซนตเิมตร   วางทบัขวางถนนน าหน้าคอนกรีตท่ี 
ก าลงัเท เม่ือคอนกรีตเทไปถึงให้เล่ือนกระดาษหนาหรือไม้อดัน าหน้าไปเร่ือย ๆ จนกวา่จะแล้วเสร็จ 
3.1.2 แบบหลอ่และการตดิตัง้แบบ  

3.1.2.1 แบบหลอ่ผิวจราจร    จะต้องท าด้วยวสัดท่ีุได้รับการตรวจสอบรับรองแบบรูปร่างและ 
ความหนา มีความสงูเม่ือตัง้แบบเทา่กบัความหนาพืน้ผิวจราจร  ความแข็งแรงเม่ือถกูน า้หนกั 
กดในระหวา่งหลอ่คอนกรีตจะไมมี่การทรุดตวัหรือดดัตวั     ต้องมีฐานกว้างไมน้่อยกวา่    20 
เซนตเิมตร ขอบบนไมเ่ล็กกวา่ 5 เซนตเิมตร       และมีความยาวไมน้่อยกวา่ทอ่นละ  3  เมตร 
ยกเว้นในกรณีท่ีประกอบแบบในแนวถนนโค้ง     ซึง่มีรัศมีความโค้งน้อยกวา่ 60 เมตร   ให้ใช้ 
แบบหลอ่ท่ีมีความยาวทอ่นละไมเ่กิน 2 เมตร หรืออาจจะใช้แบบโค้งก็ได้ แบบทกุแผน่จะต้อง 
มีรูตอกหมดุ ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 2 เซนตเิมตร    แบบหลอ่ขนาดยาว 3 เมตร  จะต้องมีรู 
ตอกหมดุอยา่งน้อย 3  รู         และขนาดสัน้กวา่  3  เมตร จะต้องมีรูตอกหมดุอยา่งน้อย  2 รู 
แบบหลอ่ทกุแผน่จะต้องมีสลกัเกาะกนัระหวา่งปลายชนซึง่แข็งแรงและแนน่หนา  
3.1.2.2 แบบส าหรับกัน้ขวางแผน่ผิวจราจรในการเทคอนกรีต   จะต้องแข็งแรง  แนน่หนา  ยดึ 
ตดิกบัแบบข้างด้วยน๊อตสกรู 
3.1.2.3 ทัง้แบบข้างและแบบขวาง   จะต้องเจาะรูส าหรับเสียบเหล็กเดือย (Dowel  หรือ  Tie 
Bar) ซึง่มีระยะหา่งและต าแหนง่สงูต ่าเทา่กบัในแบบแปลน 
3.1.2.4 เม่ือทดสอบความตรงของแบบหลอ่ด้วยไม้บรรทดั  หรือเส้นด้านในด้านข้างหรือขอบ 
บนของแบบตอ่ระยะความยาว 3.00 เมตร   แล้วจะมีความคลาดเคล่ือนออกนอกแนวตรงได้ 
ไมเ่กิน 0.3 เซนตเิมตร   แบบท่ีมีผิวบดูเบีย้วหรือบดิโค้ง หรือแตกร้าว    ห้ามน ามาใช้เดด็ขาด 
3.1.2.5 แบบหลอ่จะต้องตอ่ชนกนัอยา่งเรียบร้อยแนน่หนา     และยดึตรึงด้วยหมดุเหล็กทกุ ๆ 
รูหมดุบนแบบทกุ ๆ สลกัตอ่ชนต้องยดึอดักนัให้แนน่และมีผิวข้างแบบหรือสนัแบบเรียบเสมอ 
กนั  การตัง้แบบจะต้องได้แนวและระดบัตามท่ีก าหนด  ฐานของแบบจะต้องวางตดิบนผิวชัน้ 
รองพืน้ทางท่ีปาดแตง่เรียบร้อยแล้ว   ห้ามหนนุแบบเพ่ือแตง่ให้ได้ระดบัเพราะจะเกิดการทรุด 
ในขณะเท การวางแบบจะต้องวางให้ได้แนวและระดบั  มีระยะทางหา่งจากจดุท่ีจะท าการเท 
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ยาวไมน้่อยกวา่ 120 เมตรข้างหนึง่และ 80 เมตรอีกด้านหนึง่ เพ่ือให้เกิดการเหล่ือมกนั ท าให้ 
การวางแบบตอ่ไปมีแนวระดบัยดึคือระดบัผิวถนน       จะเรียบสม ่าเสมอตามระดบัท่ีต้องการ 
แบบจะต้องสะอาดและชะโลมน า้มนัก่อนท่ีจะน ามาใช้ทกุครัง้ ก่อนท่ีจะท าการเทคอนกรีต
จะต้องมีการตรวจสอบระดบัสนัแบบเป็นครัง้สดุท้ายโดยใช้บรรทดัเส้นตรงทาบ ภา ยหลงัจาก
เทคอนกรีตแล้วอยา่งน้อย 24 ชัว่โมง จงึจะถอดแบบหลอ่ได้ 
3.1.2.6 ในกรณีท่ีเป็นทางโค้งท่ีมีรัศมีน้อย ๆ หรือบางสว่นท่ีไมต้่องการให้เป็นเส้นตรง     แบบ 
หลอ่จะต้องให้มีลกัษณะโค้งรัศมีตามต้องการ มีความสงูเทา่กบัความหนาของผิวจราจร และ 
จะต้องมีการยดึตรึงอยา่งแข็งแรง 

3.2 การก่อสร้าง 
3.2.1 การหล่อผิวจราจรคอนกรีต  

3.2.1.1 ก่อนท่ีจะท าการเทคอนกรีตจะต้องรายงานผู้ควบคมุงานให้ทราบ    เพ่ือท าการตรวจ 
สอบลว่งหน้าอยา่งน้อย 24 ชัว่โมง  ในการเทคอนกรีตทคุรัง้จะต้องอยูภ่ายใต้การควบคมุของ
ผู้ควบคมุงานตลอดตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนแล้วเสร็จ และผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาเคร่ืองไฟฟ้าแสงสวา่ง
ให้มีความสวา่งเพียงพอเพ่ือใช้ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องแตง่ผิวหน้าคอนกรีตในเวลากลางคืน 
3.2.1.2 คอนกรีตท่ีจะเทจะต้องเทตดิตอ่กนัโดยสม ่าเสมอให้เตม็แตล่ะชว่ง และมีความหนาท่ี 
จะแตง่ผิวได้ทนัทีทกุครัง้ ห้ามหยดุเทคอนกรีตในแตล่ะชว่งเป็นอนัขาด  หากมีเหตขุดัข้องใดๆ 
อนัท าให้การเทคอนกรีตในแตล่ะชว่งท่ีเทหยดุชะงกันานกวา่ 30 นาที  จะต้องรือ้คอนกรีตท่ีเท 
แล้วในชว่งนัน้ออกทิง้เสียทัง้หมด       หรือรีบท ารอยตอ่เน่ืองจากการก่อสร้าง  (Construction 
Joint) ท่ีจดุนัน้ทนัที          แตถ้่าเหตขุดัข้องนัน้หยดุชะงกันานไมเ่กินกวา่ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ตรงแนวคอนกรีตท่ีเทแล้วกบัท่ีจะเทใหมใ่ห้ใช้พลัว่คลกุคอนกรีตเก่าและใหมผ่สมกนั 
3.2.1.3 เคร่ืองแตง่ผิวคอนกรีตจะต้องมีเคร่ืองปาดระดบัตามแนวขวาง 2 อนั       เคร่ืองเกล่ีย 
คอนกรีตจะต้องเป็นชนิดท่ีเกล่ียคอนกรีตท่ีเทไปตามแนวขวางให้เตม็ผิวพืน้ท่ีจะท าผิวจราจร 
ในการเกล่ียและเขยา่คอนกรีต    จะต้องเอาใจใสใ่นการเกล่ียหรือเขยา่คอนกรีตตามข้างแบบ 
และรอยตอ่ของผิวจราจรเป็นพิเศษ      การเขยา่คอนกรีตจะต้องไมจี่น้านจนเกินไปจนกระทัง่ 
เกิดการแยกตวัของหินทราย      ในการปาดระดบัคอนกรีตอาจจะใช้คนงานท่ีมีความช านาญ 
พิเศษอยา่งน้อย 3 คน  ชว่ยปาดแตง่ระดบัผิวหน้าของคอนกรีตลว่งหน้าไปก่อนเคร่ืองแตง่ผิว 
คอนกรีตก็ได้ ห้ามใช้คราดเกล่ียคอนกรีตเป็นอนัขาด    เคร่ืองปาดระดบัจะต้องมีการปรับแตง่ 
เคร่ืองให้ปาดคอนกรีตให้ได้ความโค้ง หรือเอียงลาดตามรูปตดัของถนน  
3.2.1.4 ในการเทคอนกรีตชอ่งจราจรถดัจากชอ่งท่ีเทเสร็จเรียบร้อยแล้ว ล้อของรถเคร่ืองแตง่ 
ผิวคอนกรีตข้างหนึง่จะต้องวิ่งบนผิวคอนกรีตของชอ่งจราจรท่ีท าเสร็จไปแล้ว       ล้อรถนัน้จะ 
ต้องเปล่ียนเป็นล้อยางผิวเรียบไมมี่ดอกยาง ไมมี่ปีกย่ืนออกมายดึขอบถนน    ผิวในของล้อจะ 
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ต้องอยูช่ิดกบัขอบถนน ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัไมใ่ห้เทคอนกรีตเกินมาทบัผิวจราจรท่ีเทไปแล้ว    ซึง่ 
จะท าให้เกิดการร่อนออกได้ง่าย  ความกว้างของหน้ายางล้อรถไมน้่อยกวา่ 7 เซนตเิมตร การ 
เทคอนกรีตชอ่งจราจรชอ่งท่ีสองนี  ้ ต้องรอให้ชอ่งจราจรชอ่งแรกท่ีเทไปแล้วมีอายไุมน้่อยกวา่ 
7 วนั จงึจะวางล้อเคร่ืองแตง่ผิวคอนกรีตได้    สว่นล้ออีกข้างหนึง่ให้วางบนแบบหลอ่ซึง่ล้อจะ 
ต้องมีปีกยดึรางทัง้สองด้าน 
3.2.1.5 ในระหวา่งการเทคอนกรีตให้ผู้ควบคมุงานสุม่ตวัอยา่งคอนกรีต จ านวน 1 ครัง้ หรือ 
1 ตวัอยา่งตอ่คอนกรีตท่ีเท 50 ลกูบาศก์เมตร หรือทกุๆครัง้ท่ีมีการเทคอนกรีต(ในกรณีท่ีเท
น้อยกวา่ 50 ลกูบาศก์เมตร) น าตวัอยา่งคอนกรีตท่ีเก็บแตล่ะครัง้ หรือแตล่ะตวัอยา่งมาหลอ่
เป็นแทง่คอนกรีตมาตรฐานลกูบาศก์ 15x15x15 เซนตเิมตร จ านวน 3 ก้อน (1 ชดุ) เพ่ือเก็บ
ไว้ทดสอบหาคา่ความต้านแรงอดั  ตาม มทช. (ท) 105.1 – 2545 : มาตรฐานการทดสอบ
ความต้านแรงอดัของแทง่คอนกรีต 
  ผลการทดสอบเม่ือแทง่คอนกรีตมีอายคุรบ 28 วนั ของแตล่ะชดุ จะต้องให้คา่
ความต้านแรงอดัเฉล่ียไมน้่อยกวา่ 325 กิโลกรัมตอ่ตารางเซนตเิมตร หรือตามท่ีก าหนดไว้ใน
แบบ  ทัง้นีอ้นญุาตให้มีแทง่คอนกรีตท่ีให้คา่ความต้านแรงอดัต ่ากวา่ 325 กิโลกรัมตอ่ตาราง
เซนตเิมตร หรือตามท่ีก าหนดไว้ในแบบ ได้ไมเ่กิน 1 ก้อน แตต้่องไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 85 ของ
คา่ท่ีก าหนด 
  ในกรณีท่ีผลทดสอบแทง่คอนกรีตให้คา่ความต้านแรงอดัต ่ากวา่คา่ท่ีก าหนด ผู้ รับ
จ้างมีสิทธ์ิท่ีจะขอให้ท าการตรวจสอบคา่ความต้านแรงอดัของคอนกรีตในชว่งงานนัน้ๆ 
เพิ่มเตมิโดยการเจาะเก็บตวัอยา่งขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางไมน้่อยกวา่ 10 เซนตเิมตร และมี
อตัราสว่นระหวา่งความสงูและเส้นผา่นศนูย์กลางประมาณ 2:1 มาทดสอบในห้องปฏิบตักิาร 
ตาม มทช. (ท) 105.1 – 2545 : มาตรฐานการทดสอบความต้านแรงอดัของแทง่คอนกรีต   
การเจาะเก็บตอัยา่งทดสอบจะต้องด าเนินการภายใน 60 วนั นบัจากวนัท่ีเทคอนกรีตชว่ง
นัน้ๆ โดยผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการทัง้สิน้  ส าหรับต าแหนง่
ท่ีเจาะและจ านวนตวัอยา่งท่ีต้องการ ผู้ควบคมุงานจะเป็นผู้ก าหนด 
 

3.2.2 การวางเหล็กเสริม  
3.2.2.1 การวางเหล็กเสริมจะต้องวางให้ถกูต้องตามท่ีแสดงไว้ในแบบแปลน  
3.2.2.2 เหล็กเสริมจะต้องมีขนาดถกูต้อง สะอาด   ปราศจากน า้มนัหรือไขมนัเปรอะเปือ้นจน 
เป็นเหตใุห้แรงยดึกบัคอนกรีตสญูเสีย ไมเ่ป็นสนิม ขมุ กา รผกูเหล็กตะแกรงควรผกูเป็นแผงๆ 
แล้วน ามาวางในต าแหนง่ด้วยความระมดัระวงั  
3.2.2.3 เหล็กเสริมตามแนวยาวและแนวขวางเส้นริมสดุของตะแกรงจะต้องหา่งจากขอบของ 
แผน่คอนกรีตไมเ่กิน 7 เซนตเิมตร   และปลายเหล็กตามแนวยาวและแนวขวาง    จะต้องหา่ง 
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จากขอบไมเ่กิน 5 เซนตเิมตร การตอ่เหล็กวิธีวางทาบเหล่ือมกนั ส าหรับเหล็กเส้นกลมให้วาง 
ทาบโดยให้เหล่ือมกนัมีระยะยาวเทา่กบั 40 เทา่ของเส้นผา่นศููนย์กลางของเหล็กเส้นนัน้ 

สว่น 
เหล็กข้ออ้อยให้วางทาบกนัมีระยะเทา่กบั 30 เทา่ของเส้นผา่นศนูย์กลางของเหล็กข้ออ้อยนัน้ 
จากนัน้ต้องท าการผกูตดิกนัให้แนน่ด้วยลวดผกูเหล็ก 
3.2.2.4 ในการวางแผงตะแกรงเหล็กเสริม   จะกระท าได้โดยเทคอนกรีตลงบนชัน้รองพืน้ทาง 
ปรับระดบัให้มีความสงูเทา่กบัความสงูของต าแหนง่เหล็กเสริมในแบบ            จากนัน้น าแผง 
ตะแกรงเหล็กเสริมวางลงไปแล้วเทคอนกรีตทบัอีกครัง้    ปรับแตง่ผิวจราจรจนเสร็จเรียบร้อย 
ในการเทคอนกรีตทบัหน้าจะต้องกระท าก่อนท่ีคอนกรีตข้างลา่งเกิดการแข็งตวั หากสว่นหนึง่
สว่นใดของคอนกรีตชัน้ลา่งท่ีเทไว้ก่อนวางแผงตะแกรงเหล็กเสริมมีระยะเวลานานกวา่  30 
นาที     โดยยงัมิได้มีการเททบัคอนกรีตชัน้บนแล้ว       จะต้องรือ้และขนคอนกรีตในแบบหลอ่ 
ชว่งนัน้ออกทิง้ให้หมดแล้วน าคอนกรีตท่ีผสมใหมม่าเท และให้ปฏิบตัติามล าดบัวิธีการท่ี
กลา่วข้างต้น 
3.2.2.5 ในกรณีท่ีวางตะแกรงเหล็กเสริม ก่อนท่ีจะเทคอนกรีตจะต้องผกูยดึและยกเหล็กเสริม 
ให้อยูใ่นต าแหนง่ตามแบบแปลนให้แนน่    จนเป็นท่ีแนใ่จวา่จะไมเ่กิดการทรุดตวัในขณะท่ีเท 
คอนกรีต 
3.2.2.6 เหล็ก  Dowels  และ  Tie  Bars    จะต้องมีขนาดและอยูใ่นต าแหนง่ท่ีถกูต้องตามท่ี 
ก าหนดไว้ในแบบแปลนทกุประการ 
3.2.2.7 เหล็ก Dowels และ Tie Bars ต้องวางยดึให้แนน่โดยไมมี่การเคล่ือนตวั ขณะเทและ 
เขยา่คอนกรีต 
3.2.2.8 เหล็ก Dowels ก่อนท่ีจะน าไปวางจะต้องทาด้วยแอสฟัลต์ชนิด   MC หรือ RC  ให้ทัว่ 
ตามแบบและเหล็ก Dowels ท่ีรอยตอ่ขยายตวั (Expansion Joint) ปลายขาข้างด้านอิสระจะ 
ต้องมีหมวกเหล็กครอบ    ให้มีชอ่งวา่งระหวา่งปลายเหล็กกบัหมวกเหล็ก ตามท่ีก าหนดไว้ใน 
แบบ 
3.2.2.9 เหล็ก  Tie  Bars  ต้องไมมี่น า้มนัตดิอยูบ่นผิวเหล็ก     และต้องมีระยะหา่งและระดบั 
ถกูต้องตามท่ีก าหนดไว้ในแบบ ก่อนการเทคอนกรีตต้องก าจดัฝุ่ นออกจากผิวเหล็กให้หมด
ด้วย 
3.2.2.10 เม่ือผกูเหล็กตา่ง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ก่อนด าเนินการเทคอนกรีตผู้ รับจ้างต้องแจ้ง 
ให้ผู้ควบคมุงานตรวจสอบความเรียบร้อยของการผกูเหล็กและอ่ืน ๆ ก่อน 
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3.2.3 รอยต่อ 

รายละเอียดของรอยตอ่ทัง้ตามขวาง (Transverse Joints) และรอยตอ่ตามยาว (Longitudinal 
Joints)  จะต้องเป็นไปตามแบบแปลน  รอยตอ่ตามขวางจะต้องตัง้ฉากกบัแนวศนูย์กลางถนนและ 
มีร่องยาวตลอดความกว้าง    รอยตอ่ตามยาวจะต้องขนานกบัแนวศนูย์กลางถนน  และความลกึของ 
รอยตอ่ทัง้หมดต้องตัง้ฉากกบัผิวจราจร    ผิวจราจรตรงรอยตอ่ต้องไมน่นูขึน้หรือเป็นแอง่ลง  ใน
กรณีท่ีแบบไมไ่ด้ก าหนดหรือแสดงรอยตอ่ไว้ไมช่ดัเจน ให้ผู้ รับจ้างเทคอนกรีตผิวจราจรแตล่ะแผงได้  
กว้างไมเ่กิน 4.00 เมตร และยาวไมเ่กิน 6.00 เมตร      และรอยตอ่ต้องมีรายละเอียดเป็นไปตามข้อ 
ก าหนดตอ่ไปนี ้

3.2.3.1 รอยตอ่เพ่ือการขยายตวั (Expansion Joints)   ต้องท ารอยตอ่เพ่ือการขยายตวัทกุ ๆ  
ระยะความยาว 30 เมตร  ความกว้างของรอยตอ่ต้องไมน้่อยกวา่ 2 เซนตเิมตร    และตดัขาด 
ตลอดความหนาของพืน้คอนกรีต ระหวา่งรอยตอ่จะต้องมีเหล็กเดือย  (Dowel  Bar)      ซึง่ม ี
ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 19 เซนตเิมตร ยาว 40 เซนตเิมตร และวางหา่งกนัทกุ ๆ ระยะ    30 
เซนตเิมตร  เหล็กเดือยจะต้องมีปลายข้างหนึง่ฝังยดึแนน่กบัพืน้คอนกรีต  และจะต้องจดัให้มี  
ปลายอีกข้างหนึง่สามารถขยายตวัตามแนวนอนได้ไมน้่อยกวา่ 3 เซนตเิมตร 

ก่อนเทคอนกรีตทกุครัง้จะต้องใสแ่ผน่วสัดขุยายตวัท่ีร่องของรอยตอ่เพ่ือการขยายตวั 
และแผน่วสัดขุยายตวัท่ีน ามาใช้ต้องมีคณุสมบตัเิทียบเทา่  ASTM  D-1751 โดยมีความกว้าง 
เทา่กบัความหนาของพืน้คอนกรีตแล้วเจาะรูตามต าแหนง่ของเหล็กเดือย เม่ือคอนกรีต มีอาย ุ
ครบให้ขดุหรือตดัสว่นบนของแผน่วสัดขุยายตวันีอ้อก ให้มีความลกึประมาณ 2.5 เซนตเิมตร 
แล้วอดุด้วยสารขยายตวัป้องกนัน า้ซมึ  
3.2.3.2 รอยตอ่เพ่ือการหดตวั (Contruction Joints) มีวิธีท าหลายวิธี คือ 

ก. วิธีใช้เล่ือยตัด 
ต าแหนง่ท่ีจะตดัรอยตอ่บนพืน้ผิวจราจรจะต้องอยูบ่นเหล็กเคลือบ     และต้องท า 

เคร่ืองหมายโดยตอ่เส้นบนคอนกรีต    ในขณะท่ีคอนกรีตหมาดอาจจะใช้เหล็กแหลม 
ขีดก็ได้ แตไ่มใ่ห้ลกึลงไปในผิวคอนกรีตเกิน  0.2 เซนตเิมตร   เล่ือยท่ีใช้ตดัท ารอยตอ่ 
จะต้องเป็นชนิดท่ีเคล่ือนย้ายได้ง่าย    การตดัจะต้องตดัให้ตรง  ใบเล่ือยท่ีตดัต้องคม 
และสามารถตดัเม็ดหินท่ีใช้ในการผสมคอนกรีตได้      ถ้าใบเล่ือยเป็นชนิดหลอ่เลีย้ง 
ด้วยน า้จะต้องฉีดน า้ตลอดเวลาในขณะท่ีตดั เม่ือตดัเสร็จแล้วให้เป่าเศษปนู และน า้
ออกให้สะอาดโดยใช้เคร่ืองเป่าลม ถ้าเป็นใบเล่ือยชนิดท่ีไมต้่องใช้น า้หลอ่เลีย้ง เม่ือ
ตดัเสร็จต้องท าความสะอาดด้วยเคร่ืองเป่าลม     รอยตดัจะต้องมีขอบคมและหินไม ่
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หลดุออกมา ขนาดความกว้างและความลกึของร่องรอยตดัให้เป็นไปตามท่ีก าหนด
ในแบบ 
โดยทัว่ไปควรจะท าการตดัผิวคอนกรีตได้ภายหลงัจากเทคอนกรีต     ประมาณ  8 

ชัว่โมง และตดัให้เสร็จเรียบร้อยก่อนท่ีจะเกิดการแตกร้าว เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง 
อณุหภมูิของพืน้คอนกรีต     ในกรณีท่ีเกิดรอยแตกร้าวตามขอบรอยตดัให้ท าการปิด 
รอยตดัแล้วตดัใหม ่  ในบริเวณใกล้เคียงโดยต้องอยูเ่หนือเหล็กเดือยด้านท่ีเคล่ือนตวั 
ได้ (Free End) และต้องอยูภ่ายในเวลาดงักลา่วข้างต้น 
ถ้าในกรณีตดัลกึไมไ่ด้ตามต้องการ  หรือมีเศษปนูอดุอยู่ไมส่ามารถใช้ลมเป่าออก 

ได้ อนญุาตให้ตดัซ า้อีกครัง้ในรอยเดมิได้ ก่อนท่ีจะท าการเทผิวชอ่งจราจรข้างเคียง 
จะต้องอดุรอยตอ่ให้เรียบร้อย 

 

ข. วิธีอย่างอ่ืน 
เชน่ ใช้ไม้หรือวสัดอ่ืุนฝัง ซึง่จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ควบคมุงานเสียก่อน จงึ 

จะด าเนินการได้          ต้องท าการอดุรอยตอ่ให้เรียบร้อยก่อนท่ีจะเทคอนกรีตในชอ่ง 
จราจรข้างเคียงหรือก่อนท่ีเปิดให้รถผา่น 

3.2.3.3 รอยตอ่เน่ืองจากการก่อสร้าง (Construction Joints)  ในกรณีท่ีต้องหยดุเทคอนกรีต 
เกินกวา่ 30 นาที  จะต้องท ารอยตอ่ตรงท่ีคอนกรีตหยดุเททนัที  การท ารอยตอ่เน่ืองจากการ
ก่อสร้างนีจ้ะต้องเป็นไปตามแบบแปลนท่ีก าหนด ในการแตง่ผิวจะต้องให้ระดบัของคอนกรีต
ตามแนวรอยตอ่สงูเทา่กบัระดบัผิวพืน้ในบริเวณใกล้เคียงรอยตอ่ จะต้องอยูห่า่งจากรอยตอ่
ตามขวางท่ีใกล้ท่ีสดุอยูไ่มน้่อยกวา่  3.00 เมตร ถ้าน้อยกวา่ 3.00 เมตร ไมต้่องท ารอยตอ่
เน่ืองจากการก่อสร้าง แตใ่ห้ท าการตดัหรือรือ้คอนกรีตท่ีเทเกินทิง้ออกให้หมด และถือรอยตอ่
นัน้เป็นรอยตอ่ท่ีจะท าการก่อสร้างตอ่ไป  
3.2.3.4 รอยตอ่ตามยาว   (Longitudinal  Joints)      การก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนท่ี 
ก าหนด วิธีการก่อสร้างให้ด าเนินการเชน่เดียวกบัการก่อสร้างรอยต่ อเพ่ือการหดตวั สว่นการ
ตดัรอยตอ่ให้ใช้เล่ือยกระท าเชน่เดียวกนั การตดัรอยตอ่จะตดัเม่ือใดก็ได้หลงัจากคอนกรีต
แข็งตวัแล้ว แตจ่ะต้องตดัก่อนท่ีจะเปิดการจราจร  

ในการวางเหล็กเดือย  (Tie Bar)   ระหวา่งกลางของรอยตอ่จะต้องมีขนาดระยะหา่ง 
และความสงูเป็นไปตามแบบแปลน    และมีแคร่คอยรับเหล็กและยดึบงัคบัให้อยูใ่นต าแหนง่ 
ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัไมใ่ห้เหล็กล้มในขณะท่ีเทคอนกรีต 
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3.2.4 การแตง่ผิวคอนกรีต 
3.2.4.1 หลงัจากเทคอนกรีตลงบนชัน้รองพืน้ทาง   และจะต้องเกล่ียคอนกรีตด้วยเคร่ืองเกล่ีย 
คอนกรีต   คร่ืองเกล่ียคอนกรีตต้องปฏิบตังิานได้ 2 อยา่งในขณะเดียวกนั คือ ท าให้คอนกรีต  
ยบุตวัแนน่   และแตง่หน้าคอนกรีตให้เรียบด้วยเหล็กปาดคอนกรีตตวัหน้า   (Front  Screen) 
ต้องตัง้สงูกวา่ตวัหลงัเล็กน้อย (ประมาณ 0.5 เซนตเิมตร)        เพ่ือให้เหล็กปาดตวัหลงักดให้ 
คอนกรีตยบุตวัจากนัน้ก็ท าการเขยา่คอนกรีตด้วยเคร่ืองจกัร    เพ่ือให้เนือ้คอนกรีตแนน่และ 
ไมเ่กิดรูโพรงเคร่ืองจกัรแตง่ผิวต้องมี  ประสิทธิภาพเหมาะสมกบังานท่ีจะปฏิบตัิ  เชน่ หากผิว 
ของคอนกรีตต้องลาดเพ่ือระบายน า้      เหล็กปาดคอนกรีตทัง้ตวัหน้าและตวัหลงัต้องปรับให้   
เข้ากบัลกัษณะงานได้ เป็นต้น และต้องคอยตรวจควบคมุอยา่ให้คอนกรีตท่ีอยูห่น้าเหล็กปาด 
มากไป  เพราะอาจจะท าให้คอนกรีตไหลผา่นเหล็กปาด   ท าให้ผิวหน้าคอนกรีตไมส่ม ่าเสมอ 
การตัง้เหล็กปาดหากไมถ่กูต้องบางครัง้เหล็กปาดจะครูด ท าให้ผิวหน้าคอนกรีตเป็นบอ่ได้  
3.2.4.2 การแตง่ผิวด้วยแรงคน คือใช้เคร่ืองแตง่ผิวท่ีใช้แรงคนงาน 2 คนจบัท่ีปลายคนละข้าง 
ของคานไม้หรือคานเหล็กส าหรับปาดคอนกรีต              ซึง่ตดิตัง้เคร่ืองสัน่สะเทือนมีความเร็ว 
ประมาณ 15,000 รอบตอ่นาที  เพ่ือเขยา่ปาดคอนกรีตให้ยุบตวัแนน่  และคนงาน 2 คน ท่ีถือ 
ด้ามอยูจ่ะดนัคานไม้หรือคานเหล็กท่ีปาดคอนกรีตเคล่ือนตวัไปข้างหน้าช้าๆ     โดยพยายาม 
คมุให้มีคอนกรีตอยูห่น้าคานไม้หรือคานเหล็กปาดหนาไมม่ากกวา่ 2 นิว้    ตลอดความกว้าง 
ของผิวคอนกรีตท่ีเท         น า้หนกัของคานไม้หรือคานเหล็กปาดคอนกรีตต้องไมน้่อยกวา่ 20 
กิโลกรัมตอ่ความยาวของคานหนึง่เมตร   และต้องท าให้มัน่คงแข็งแรงสามารถรับแรงกดจาก 
คนงานทัง้ 2 คน ได้ด้วยการดนัปาดเคล่ือนไปข้างหน้าต้องดนัไปพร้อมๆ กนั    และให้หมัน่ยก 
คานกระแทกคอนกรีตไปด้วยก็จะเพิ่มให้คอนกรีตยบุตวัและแนน่มากขึน้  
3.2.4.3 การปรับแตง่ระดบัผิวคอนกรีต     หลงัจากแตง่ผิวคอนกรีตด้วยเคร่ืองจกัรหรือแรงคน  
แล้ว คอนกรีตบางส่ วนอาจลอดผา่นคานไม้หรือคานเหล็กปาดคอนกรีตมาได้ ซึง่จะท าให้เกิด
คล่ืนบนผิวหน้าคอนกรีตต้องท าการปรับแตง่ระดบัผิวคอนกรีตอีกครัง้ โดยการใช้เกรียงเหล็ก 
(Scraping Straight Edge) ท่ียาวประมาณ 3.00 เมตร ใบเกรียงต้องแข็ง  คมพอท่ีจะตดั
คอนกรีตสว่นท่ีสงูกวา่ออกได้ การท าง านให้คนยืนอยูข่อบข้างแนวถนนแล้วใช้เกรียงเหล็ก
ปาดหรือดนัตดัคอนกรีตสว่นท่ีเกินออกในแนวท่ีขนานกบัศนูย์กลางถนน และขยบัเกรียงไป
ข้างหน้าครัง้ละคร่ึงความยาวของเกรียง 
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3.2.4.4 การแตง่ผิวคอนกรีตชัน้สดุท้ายเป็นการแตง่ผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ       เพ่ือให้มีแรง 
เสียดทานระหวา่งพืน้คอนกรีตกับยางล้อรถ  ให้ท าภายหลงัจากแตง่ผิวและปรับแตง่ระดบัผิว 
คอนกรีตเรียบร้อยแล้ว โดยใช้กระสอบป่านชบุน า้ให้เปียกลากสมัผสักบัผิวหน้าคอนกรีต เพ่ือ 
ให้เกิดผิวหยาบเป็นเส้นตรงขวางแนวถนน      เม่ือมีเศษปนูตดิกระสอบป่านจนอาจท าให้การ 
แตง่ผิวคอนกรีตไมเ่รียบร้อยจะต้องน ากระสอบป่านออกมาท าความสะอาดเสียก่อนจงึจะ  
ลากตอ่ไปได้ เม่ือลา กกระสอบป่านท าผิวหน้าคอนกรีตเสร็จแล้วจะต้องท าความสะอาดตาม
ขอบรอยตอ่ตา่งๆ และใช้เกรียงลบมมุรัศมีประมาณ 0.6 เซนตเิมตร ตามขอบคอนกรีตท่ีตดิ
กบัแบบหลอ่เพ่ือป้องกนัขอบคอนกรีตบิน่เม่ือแกะแบบ  

3.2.5 การบม่คอนกรีต เม่ือแตง่ผิวคอนกรีตเสร็จแล้ว   ในระหวา่งผิวคอนกรีตเร่ิมแข็งตวัต้องป้องกนั 
มิให้ผิวหน้าคอนกรีตถกูแสงแดดและกระแสลมร้อน         โดยการท าหลงัคาคลมุหรือวิธีการอ่ืนใดท่ี 
เหมาะสมซึง่ไมท่ าให้ผิวหน้าคอนกรีตเสียหายได้  และเม่ือพ้นระยะเวลา 24 ชัว่โมง     หรือคอนกรีต 
แข็งตวัแล้ว จะต้องด าเนินการบม่คอนกรีตด้วยวิธีใดวิธีหนึง่ในข้อ   ตอ่ไปนี ้

3.2.5.1 ใช้กระสอบป่าน 2 ชัน้    วางทบัเหล่ือมกนัไมน้่อยกวา่  15  เซนตเิมตร   แล้วรดน า้ให้ 
กระสอบป่านชุม่อยูต่ลอดเวลาไมน้่อยกวา่ 7 วนั 
3.2.5.2 ใช้น า้สะอาดบม่ โดยก่อขอบให้มีน า้ขงัอยูเ่หนือผิวหน้าคอนกรีตไมน้่อยกวา่  5  เซนต ิ
เมตร ตลอดเวลาตอ่เน่ืองกนัไมน้่อยกวา่ 7 วนั 
3.2.5.3 ใช้ทรายสะอาดคลมุให้ทัว่ผิวหน้าคอนกรีตหนาไมน้่อยกวา่ 5 เซนตเิมตร    แล้วใช้น า้ 
สะอาดรดทรายให้ชุม่อมน า้อยูต่ลอดเวลาตอ่เน่ืองกนัไมน้่อยกวา่ 7 วนั 
3.2.5.4 ใช้น า้ยาบม่คอนกรีต    (Curing Compound)        ท่ีมีคณุสมบตัเิทียบเทา่มาตรฐาน 
ASTM C 309-74  หรือ AASHTO  148-78  (Liquid Membrane Forming Compounds for 
Curing Concrete Type 2 White Pigmented)  พน่โดยใช้เคร่ืองพน่บนผิวคอนกรีตในขณะท่ี 
น า้บนผิวคอนกรีตท่ีเทระเหยออกหมด เคร่ืองพน่นี ้ มีลกัษณะเป็นคานวางบนแบบหลอ่ข้าง
ถนนทัง้สอง มีหวัพน่ตามแนวคานตลอดเตม็หน้ากว้างของถนน มีอตัราการพน่เคลือบผิวหน้า
คอนกรีตสม ่าเสมอและสามารถ    ควบคมุอตัราของสารเคมีท่ีพน่ได้ สารเคมีจะเก็บไว้ในถงั
บนเคร่ืองพน่ซึง่จะต้องมีเคร่ืองกวนอยูต่ลอดเวลา ท่ีหวัพน่จะต้องมีท่ี บงัลมด้วย การพน่ให้พน่
ทบัผิวคอนกรีต 2 ชัน้ โดยมีอตัราการพน่แตล่ะชัน้ ตามค าแนะน าของผู้ผลิต ถ้าไมร่ะบไุว้ให้ใช้
ประมาณ  4.8 ตารางเมตรตอ่ลิตร หรือ  200 ตารางฟตุตอ่ยเูอสแกลลอน การพน่ด้วยเคร่ือง
ขนาดเล็กอนญุาตให้ใช้เฉพาะตามขอบถนนและตรงทางแยกเทา่นัน้ ถ้าสว่นไหนพ่ นบางกวา่
ปกตใิห้พน่ทบัอีกชัน้ภายในเวลา 30 นาที      ภายใน 3 ชัว่โมง หลงัจากการพน่เสร็จแล้วถ้า
เกิดมีฝนตกหนกัหรือภายในเวลา 10 วนั หากผิวหน้าของ น า้ยาบม่คอนกรีตถกูท าลายลง
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เน่ืองจากเหตใุดก็ตาม ผู้ รับจ้างจะต้องท าการฉีดพน่น า้ยาบม่คอนกรีตทบัช า้ใหมใ่นบริเวณท่ี
ถกูท าลายไปนัน้ 

3.2.5.5 การบม่ด้วยข้างแผน่คอนกรีตให้เร่ิมทนัทีท่ีถอดแบบหลอ่คอนกรีตออก     ผู้ รับจ้างจะ 

ต้องท าการบม่คอนกรีตบริเวณข้างแผน่ท่ีถอดแบบออกไปแล้ว และต้องท าไหลถ่นนชัว่คราว
ขึน้เพ่ือป้องกนัวสัดหุรือทราย ซึง่รองอยูใ่ต้พืน้คอนกรีตห ลดุออกมาระหวา่งท่ีบม่คอนกรีตอยู่
ห้ามคนหรือยวดยานใช้ถนนเว้นแตจ่ าเป็น เชน่ จะต้องตดัรอยตอ่หรือทดสอบความ
คลาดเคล่ือนของระดบัผิวถนน 

3.2.6 การทดสอบความคลาดเคล่ือนระดบัผิวจราจร   ทดสอบโดยใช้ไม้บรรทดัยาว 3 เมตร     ตรง 
ปลายทัง้สองข้างตดิกลอ่งเหล็กสงู 0.3 เซนตเิมตร ให้ท าการทดสอบระหวา่งท่ีบม่คอน กรีตอยูใ่ห้ใช้
ไม้บรรทดัท่ีมีกลอ่งหนนุทัง้สองปลายนีว้างทาบตามยาวของผิวคอนกรีตท่ีเท       เม่ือผิวตรงไหนสงู 
โดนไม้บรรทดัก็ให้ใช้เคร่ืองขดัผิวคอนกรีตขดัให้ต ่าลง การขดัจะต้องระมดัระวงัไมใ่ห้เม็ดหินหลดุ
ออกมา ในสว่นท่ีสงูจนไมส่ามารถขดัได้ให้ทบุพืน้คอนกรีตในชว่งนั ้ นออกหมดทัง้แผน่แล้วท าการ
หลอ่ใหม่ 
3.2.7 การป้องกนัความเสียหายของพืน้จราจรแบบคอนกรีต  

3.2.7.1 ต้องจดัหาแผงกัน้การจราจร ป้ายเคร่ืองหมายการจราจรตลอดจนยาม เฝ้า เพ่ือ
ป้องกนัไมใ่ห้ยวดยานวิ่งขึน้มาบนถนนคอนกรีตท่ีสร้างใหม ่ในขณะเวลาท่ีบม่อยูจ่ะต้องจดั
ทางชัว่คราวหรือพืน้ถนนท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วบางสว่นให้ยวดยานสามารถวิ่งผา่นไปมา
ได้ ในสว่นท่ีเป็นทางแยกเวลาจะหลอ่พืน้ จะต้องจดัท าสะพานชัว่คราวข้ามสงูจากระดบัพืน้
ไมน้่อยกวา่ 8 เซนตเิมตร เพ่ือให้ยวดยานวิ่งข้ามได้ เม่ือเอาสะพานออกจะต้องปกคลมุผิว
คอนกรีตด้วยดนิหนา 15 เซนตเิมตร เพ่ือกนัความกดักร่อนผิวเน่ืองจากยวดยานผา่น  
3.2.7.2 ท่ีหนว่ยงานก่อสร้างต้องจดัเตรียมกระสอบป่านคลมุพืน้ท่ีไมน้่อยกวา่    150    ตาราง 
เมตร ไว้เพ่ือใช้ในโอกาสท่ีฝนตกขณะเทคอนกรีตจะได้คลมุผิวท่ีเทไปแล้ว  
3.2.7.3 ห้ามยวดยานวิ่งบนผิวจราจรท่ีสร้างเสร็จ  จนกวา่การทดสอบตวัอยา่งคอนกรีตแสดง 
วา่คอนกรีตสามารถรับแรงได้ โดยมีคา่ Modulus of Rupture ไมน้่อยกวา่  35  กิโลกรัมตอ่
ตารางเซนตเิมตร 

3.2.8 การอุดรอยต่อ  
3.2.8.1 รอยตอ่ทกุชนิดต้องอดุภายหลงัจากระยะเวลาการบม่คอนกรีตสดุสิน้ลงแล้ว    และ 
ก่อนท่ีจะยอมให้ยวดยานวิ่งผา่น 
3.2.8.2  ก่อนท าการอดุรอยตอ่ต้องตกแตง่รอยตอ่ให้เรียบร้อยถกูต้องตามแบบ        ท าความ 
สะอาดชอ่งวา่งของรอยตอ่จนสะอาดปราศจากฝุ่ นเศษปนู ซีเมนต์หรือคอนกรีต ปลอ่ยไว้จน     
แห้งปราศจากความชืน้และน า้แล้วแจ้งให้ผู้ควบคมุงานตรวจสอบก่อนจงึจะด าเนินการอดุได้  
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3.2.8.3 วสัดท่ีุใช้อดุรอยตอ่ให้ใช้วสัดอุดุรอยตอ่ท่ีมีคณุสมบตัเิทียบเทา่ ASTM.D-190  หรือ 
ASTM.D-185 หรือวสัดยุางแอสฟัลต์  หรือวสัดสุ าเร็จอ่ืนใดท่ีสามารถป้องกนัน า้ซมึลงไปใน
รอยตอ่ได้ 
3.2.8.4 วสัดท่ีุอดุรอยตอ่ต้องไมม่ากจนไหลเยิม้ขึน้มาบนพืน้ถนน      หรือน้อยเกินไปจนไม ่
สามารถป้องกนัน า้ซมึได้ 

 

4.  รายละเอียดเพิ่มเตมิ  
4.1 คอนกรีตท่ีใช้ท าผิวจราจรจะผสมท่ีสถานท่ีก่อสร้าง        หรือใช้คอนกรีตผสมเสร็จ  (Ready  Mixed 
Concrete) ก็ได้  วสัดตุา่ง ๆ ท่ีใช้ผสมคอนกรีตให้ใช้วิธีชัง่น า้หนกัแล้วน ามาผสมตามอตัราสว่นท่ีก าหนด 
และต้องจดัหาผู้ ท่ีมีความช านาญในการตัง้แบบเทคอนกรีตและแตง่ผิวให้เพียงพอ  
4.2 ให้ผสมคอนกรีตด้วยเคร่ืองผสมซึง่หมนุไมเ่กิน 30 รอบตอ่นาที   และให้ใช้เวลาผสมหลงัจากใสว่สัด ุ
ทกุอยา่งลงในเคร่ืองแล้วไมน้่อยกวา่ 1 นาที    เวลาเทคอนกรีตออกจากเคร่ืองให้เทด้วยความระมดัระวงั 
และเทคอนกรีตออกให้หมดแล้วจงึเร่ิมผสมใหมไ่ด้ 
4.3 การขนสง่คอนกรีตจากแหลง่ผลิตกลาง (Central Mixing Plant)  ให้ขนสง่โดยใช้รถบรรทกุคอนกรีต 
เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้คอนกรีตแข็งตวัเกาะกนั คอนกรีตบนรถบรรทกุต้องหมนุตลอดเวลาโดยมีความเร็ว
ระหวา่ง 2-6 รอบตอ่นาที 
4.4 การผสมคอนกรีตโดยใช้ Truck Mixing    ให้ผสมวสัดตุามข้อก าหนดโดยผสมแห้งแล้วน ามาเตมิน า้  
ณ สถานท่ีท่ีจะเทคอนกรีต ในระหวา่งเร่ิมผสมจะต้องหมนุโมด้่วยอตัราความเร็วสม ่าเสมอไมน้่อยกวา่ 
50 รอบตอ่นาที เพ่ือคลกุเคล้าวสัดใุห้เข้ากนัก่อน  เม่ือคอนกรีตคลกุเข้ากนัดีแล้วให้ลดความเร็วลงได้
ด้วยความเร็วระหว่าง 4-15 รอบตอ่นาที 
4.5 ความกว้างของผิวจราจรท่ีท าการเทคอนกรีตให้เทได้กว้างเพียงหนึง่ชอ่งจราจร  และไมค่วรกว้างเกิน 
8 เมตร 
4.6 ถ้ามีฝนตกในระหวา่งเทคอนกรีตจะต้องป้องกนัไมใ่ห้น า้ฝนไหลลงผสมกบัคอนกรีตท่ีก าลงัเท  
4.7 ต้องท าการทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต  (Slump Test)   ทกุวนัท่ีมีการเทคอนกรีตอยา่งน้อย 
4 ครัง้ตอ่วนั ถ้าหากการเทคอนกรีตไมค่รบวนัหรือเทไมต่ดิตอ่กนัโดยตลอดให้ท าการทดสอบทกุครัง้ท่ีมี
การเทคอนกรีต 
4.8 ต้องท าการเก็บตวัอยา่งคอนกรีตท่ีเทเพื่อน าไปทดสอบความแข็งแรง   การเก็บตวัอยา่งคอนกรีตต้อง  
เก็บจากคอนกรีตท่ีเทลงในแบบหลอ่คอนกรีตแล้ว และแจ้งต าแหนง่ไว้ให้ละเอียด 
4.9 ต้องไมเ่ปิดการจราจร จนกวา่ก าลงัของคอนกรีตมีคา่ได้ตามก าหนด ในข้อ 3.2.7.3 และเม่ือได้ท า 
การถมไหลถ่นนเรียบร้อยและบดอดัจนแนน่ตามข้อก าหนดในแบบแปลนแล้ว 


