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คํานํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบ จัดตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่ในการจัดทํา บํารุงรักษา และ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชน ซึ่งตอมาไดมีการถายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะจากสวนราชการ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานดําเนินการมากยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการวา “ประชาชนจะตอง
ไดรับบริการสาธารณะที่ดีขึ้นหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบตอผูใชบริการใหมากขึ้น รวมทั้งสงเสริมให
ประชาชน ภาคประชาสังคม และชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมดําเนินงานและติดตามตรวจสอบ”
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานสงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และดวยความรวมมือจากสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
(ว.ส.ท.) ไดจัดทํามาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมกับ
ไดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ จากผูแทนองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สมาคมองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสวนราชการที่
เกี่ยวของ เพื่อใหไดมาตรฐานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการบริหาร
และใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชนและความพึงพอใจแกประชาชน รวมทั้งเพื่อ
เปนหลักประกันวาประชาชนไมวาจะอยูสวนใดของประเทศ จะไดรับบริการสาธารณะในมาตรฐานขั้นต่ํา
ที่เทาเทียมกัน สงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
หวังเปนอยางยิ่งวา มาตรฐานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
เพิ่มศักยภาพการบริหารและการบริการสาธารณะ สนองตอบความตองการ และสรางความผาสุกแก
ประชาชน สมดังคําที่วา “ทองถิ่นกาวไกล ชาวไทยมีสุข”

(นายสาโรช คัชมาตย)
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
คํานํา
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สารบัญ
หนา
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมา
1.2 ขอบเขตของมาตรฐาน
1.3 วัตถุประสงค
1.4 คํานิยาม
1.5 มาตรฐานอางอิงและกฎหมายที่เกี่ยวของ
บทที่ 2 การขึ้นทะเบียนถนน
2.1 การขึ้นทะเบียนถนนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.1.1 ขึ้นทะเบียนถนนเดิม
2.1.2 ขึ้นทะเบียนถนนใหม
บทที่ 3 การบริหารจัดการกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา
แผนผังการบริหารการจัดการและขั้นตอนการดําเนินงานดานถนน
3.1 การศึกษาความเหมาะสมการกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา
3.1.1 ขอมูลทางดานวิศวกรรมจราจร
3.1.2 ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม
3.1.3 ขอมูลดานสิ่งแวดลอม
3.1.4 ขอมูลดานยุทธศาสตร
3.2 การออกแบบถนน ทางเดินและทางเทา
3.3 หลักเกณฑทั่วไปในการออกแบบถนน
3.4 มาตรฐานที่ใชในการออกแบบสําหรับถนนเขตเมือง
3.5 มาตรฐานที่ใชในการออกแบบสําหรับถนนนอกเขตเมือง
3.6 ขั้นตอนการออกแบบถนน ทางเดินและทางเทา
3.7 ขั้นตอนการจัดทําแบบแปลนถนนองคกรปกครองสวนทองถิน่
3.8 การประมาณราคาคากอสราง บูรณะ ขยาย และบํารุงรักษา
3.8.1 แบบรวมยอด (Lump Sun Bid)
3.8.2 แบบราคาตอหนวย (Unit Price Bid)
3.8.3 สัญญาแบบปรับราคาได (คาK)
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3.9 การควบคุมงาน
3.10 การตรวจรับ/ ตรวจการจางงานกอสราง
3.11 การกําหนดบุคลากร
บทที่ 4 มาตรฐานงานกอสรางถนน
สวนที่ 1 มาตรฐานวัสดุที่ใชในการกอสรางถนน
สถ. – มถ. – 001 มาตรฐานวัสดุคันทาง (Subgrade)
สถ. – มถ. – 002 มาตรฐานวัสดุรองพื้นทาง (Subbase)
สถ. – มถ. – 003 มาตรฐานวัสดุพื้นทาง (Base)
สถ. – มถ. – 004 มาตรฐานวัสดุคัดเลือก (Selected Material)
สถ. – มถ. – 005 มาตรฐานวัสดุไหลทาง (Shoulder)
สถ. – มถ. – 006 มาตรฐานวัสดุลูกรังชนิดทําผิวจราจร
สถ. – มถ. – 007 มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ดสําหรับผิวจราจร
แบบเซอรเฟซทรีตเมนต (Surface Treatment)
สถ. – มถ. – 008 มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ดสําหรับผิวทางแมคคาดัม
(Penetration Macadam)
สถ. – มถ. – 009 มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ด (Aggregate)
สําหรับผิวจราจรแบบแอสฟลทคอนกรีต
(Asphaltic Concrete)
สถ. – มถ. – 010 มาตรฐานวัสดุยางคัทแบคแอสฟลทชนิดบมชา
(Slow Curing Cut Back Asphalt)
สถ. – มถ. – 011 มาตรฐานปูนซีเมนต
สถ. – มถ. – 012 มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ด (Aggregates)
สําหรับผิวจราจรคอนกรีต
สถ. – มถ. – 013 มาตรฐานเหล็กเสนเสริมคอนกรีต
สวนที่ 2 มาตรฐานวิธีการกอสรางถนน
สถ. – มถ. – 014 มาตรฐานงานถางปา ขุดตอ (Clearing and Grubbing)
สถ. – มถ. – 015 มาตรฐานงานตกแตงเกลี่ยคันทางเดิม
(Reshaping and Levelling)
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สถ. – มถ. – 016
สถ. – มถ. – 017
สถ. – มถ. – 018
สถ. – มถ. – 019
สถ. – มถ. – 020
สถ. – มถ. – 021
สถ. – มถ. – 022

มาตรฐานงานดินถมคันทาง (Embankment)
มาตรฐานงานดินตัดคันทาง (Roadway Excavation)
มาตรฐานงานชั้นรองพื้นทาง (Subbase)
มาตรฐานงานพื้นทาง (Base)
มาตรฐานงานไหลทาง (Shoulder)
มาตรฐานงานไพรมโคท (Prime Coat)
มาตรฐานงานผิวจราจรแบบเซอรเฟซทรีตเมนต
(Surface Treatment)
สถ. – มถ. – 023 มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat)
สถ. – มถ. – 024 มาตรฐานงานซีลโคท (Seal Coat)
สถ. – มถ. – 025 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบเพเนเตรชั่น แมคคาดัม
(Penetration Macadam)
สถ. – มถ. – 026 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบแอสฟลทคอนกรีต
(Asphaltic Concrete)
สถ. – มถ. – 027 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบคอนกรีต
สถ. – มถ. – 028 มาตรฐานการฉาบผิวทางแบบสเลอรี่ซลี (Slurry Seal)
สถ. – มถ. – 029 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบเคพซีล (Cape Seal)
สวนที่ 3 มาตรฐานวัสดุที่ใชในการกอสรางทางเดิน และทางเทา
สถ. – มถ. – 030 มาตรฐานวัสดุพื้นฐานทางเดินและทางเทา
สถ. – มถ. – 031 มาตรฐานวัสดุปูทางเดิน และทางเทา
กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น (Concrete Flooring Tiles)
คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น (Interlock Concrete
Paving Block)
กระเบื้องซีเมนตปูนพื้น (Cement Mortar Flooring Tiles)
สวนที่ 4 มาตรฐานวิธีการกอสรางทางเดิน และทางเทา
สถ. – มถ. – 032 มาตรฐานงานทางเดินและทางเทา
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5.5 การจัดทําแผนงบประมาณซอมบํารุงรักษาถนน
ภาคผนวก
แบบฟอรมการขึ้นทะเบียนประวัติโครงการกอสราง บูรณะ และซอมสรางถนน
แผนที่สังเขปการเก็บขอมูลถนน ทางเดินและทางเทา
แบบฟอรมรูปถายถนน ทางเดินและทางเทา
แบบประมาณราคาคากอสราง (แบบ ปร.4)
แบบสรุปผลการประมาณราคาคากอสรางเบื้องตน(แบบ ปร.5)
หลักเกณฑใชตาราง Factor F
ตารางคา Factor F กรณีฝนตกชุก
ตารางคา Factor F งานกอสรางทาง
ตัวอยางแผนปายแสดงรายละเอียดงานกอสราง
แบบฟอรมรายงานประจําวันงานกอสราง
แบบฟอรมรายงานประจําสัปดาห
ใบสรุปปริมาณงานและคางานที่สงงวด
ใบตรวจรับงานจางเหมา
แบบฟอรมการเก็บขอมูลถนน ทางเดินและทางเทาที่เสียหาย
แบบฟอรมรูปถายถนน ทางเดินและทางเทาที่ไดรับความเสียหาย
อายุการใชงานที่เหมาะสมของถนนแตละชนิด
คุณลักษณะของผิวทางประเภทตางๆ
เครื่องมือและอุปกรณสํารวจที่ใชและบํารุงรักษา
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รูปตัดคันทางแบบดินถม
ตัวอยางการประมาณราคา
แบบมาตรฐานถนนแอสฟลตคอนกรีต
แบบมาตรฐานถนนแบบ Double Surface Treatment
แบบมาตรฐานถนนลูกรัง
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แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบมาตรฐานการเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก Treatment
แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจร
การตรวจสอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป (Check List)
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การจัดทําทะเบียนถนน
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บทที่ 2
การจัดทําทะเบียนถนน
2.1 การจัดทําทะเบียนถนนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อเปนขอมูลในการดําเนินงานดานกอสราง บูรณะ ขยาย และบํารุงรักษาถนน ทางเดิน และ
ทางเทา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนขอมูลในการดําเนินงานดานการกอสราง บูรณะ ถนน
ทางเดิน และทางเทา องคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองจัดทําหรือปรับปรุงทะเบียนถนนเดิม และ
ถนนที่กอสรางขึ้นใหม โดยมีแนวทางดําเนินการดังนี้
2.1.1 ทะเบียนถนนเดิม
ใหดําเนินการสํารวจแนวเสนทางถนนเดิมที่มีอยู โดยรวบรวมขอมูลโครงสรางถนน สิ่งควบคุม
การจราจร และระบบตางๆ ของถนนเพื่อจัดทําเปนทะเบียนประวัติถนน ทั้งนี้หากมีขอมูลเดิมอยูแลวควร
ตรวจสอบขอมูลและปรับปรุงใหเปนปจจุบันและจัดทําทะเบียนตามแบบฟอรมภาคผนวก หนา 1 – 3
(รูปที่ 1)
2.1.2 ทะเบียนถนนใหม
ในการดําเนินการกอสรางถนนใหม ใหจัดทําทะเบียนถนนเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนา
โครงขา ยถนน หรือ เพื่อ ซ อมบํ ารุง ถนน โดยจัด ทําทะเบียนประวัติถนนตามแบบฟอรม เชนเดีย วกั บ
ทะเบียนถนนเดิม

บทที่ 2 การจัดทําทะเบียนถนน

5

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเทา

มีขอมูลเดิม

ไมมีขอมูล
สํารวจขอมูล

ตรวจสอบขอมูลเดิมและ
ปรับใหเปนปจจุบัน

- สํารวจเก็บรายละเอียดถนน เชน
ความกวางผิวจราจร, ระยะทางถนน,
สิ่งควบคุมการจราจร

จัดทํารายละเอียด
- รายละเอียดสวนประกอบถนน
- แบบแปลนถนน

ทะเบียนประวัติถนน
- รายละเอียดของถนน เชน ความกวางผิวจราจร ระยะทางของถนน
- แบบแปลนถนน
- ขอมูลการกอสราง หรือ บูรณะ

รูปที่ 1 ขั้นตอนการจัดทํารายละเอียดถนนเดิม
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บทที่ 3
การบริหารจัดการกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา
การบริหารการจัดการและขั้นตอน
การดําเนินการดานถนน

ถนนเดิม

ถนนใหม

จัดทําทะเบียนถนนเดิม

ศึกษาความเหมาะสม
การกอสรางถนน
ทางเดิน และทางเทา

กรณีตองดําเนินการ
บูรณะ ซอมแซม

ไมเหมาะสม

เหมาะสม

ประมาณราคา
ควบคุมงานและกําหนด
บุคลากร
ตรวจรับงาน
จัดทําทะเบียนถนนใหม

แผนผังการบริหารการจัดการและขั้นตอนการดําเนินงานดานถนนสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
บทที่ 3 การบริหารจัดการกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา
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3.1 การศึกษาความเหมาะสมการกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา
ในการดําเนินงานกอสรางถนน ทางเดิน และทางเทา ใหไดมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อให
ประชาชนไดรับบริการดานการคมนาคมที่ทั่วถึง สะดวก และปลอดภัย รวมถึงสงเสริมการพัฒนาทองถิ่น
ใหมีศักยภาพเปนเมืองที่สมบูรณในอนาคต ในการกอสรางถนนจึงตองคํานึงถึงความเหมาะสมทางดาน
วิศวกรรม ดานสังคม ดานเศรษฐกิจการลงทุน และตองไมกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือเกิดผลกระทบ
นอยที่สุด
กระบวนการสําคัญประการหนึ่งของการกอสรางหรือบํารุงรักษาถนน คือ ตองมีการวางแผน
และศึกษาความเหมาะสมในการกอสราง บํารุงรักษา เพื่อใหการกอสรางถนนสมประโยชน และคุมคา
ในการกอสรางถนน ทางเดินและทางเทาใหเกิดความคุมคาสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนและทิศทางการพัฒนาทองถิ่น จะตองผานกระบวนการประชาคม และตองเปนโครงการที่
บรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถิ่นตามขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
เพื่อใหแผนสามารถรองรับการพัฒนาในระยะสั้น ระยะยาวไดอยางเปนระบบ แตหากแผนพัฒนาที่วางไว
มีความจําเปนจะตองปรับปรุงหรือทบทวนเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นก็สามารถพิจารณาดําเนินการตามแนวทางการเปลี่ยนแปลงแผนที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนดไดตามความเหมาะสม โดยผูบริหารทองถิ่นและเจาหนาที่ควรตรวจสอบโครงการดังกลาววาได
ดําเนินการตามขั้นตอนที่ระเบียบกําหนดหรือไม ตามแบบตรวจสอบ(Check list) ในภาคผนวก

ขอมูลสําคัญในการศึกษาวิเคราะหความเหมาะสม
3.1.1 ขอมูลทางดานวิศวกรรมจราจร เปนขอมูลที่แสดงถึงความจําเปนในการกอสราง
แนวสายทาง และใชในการประเมินปริมาณจราจรในอนาคต ดังนี้
• แบบกอสรางจริง คือ แบบแนวสายทางโครงการที่จะดําเนินการกอสรางโดย
ศึกษาเปรียบเทียบกับสายทางใกลเคียงเพื่อแสดงภาพรวมของโครงการและความ
เชื่อมตอของสายทาง
• การนับปริมาณจราจรของรถแตละประเภท เชน รถบรรทุก รถยนตนั่งสวนบุคคล
รถจักรยานยนต ฯลฯ โดยการนับปริมาณจราจรในรอบ 24 ชั่วโมง เพื่อนํามา
วิเคราะหในการออกแบบกอสรางตอไป
• การบันทึกขอมูลรายละเอียดการสํารวจแนวสายทางเบื้องตน เพื่อใชเปนขอมูล
มาประกอบการออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม
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•

การประสานรวมทั้ งชี้ แจงทํ าความเข าใจและรั บฟ งความคิ ดเห็ นของประชาชน
หน วยงานที่ เกี่ ยวของ เพื่ อแกไขป ญหาต างๆ ที่ อาจเกิดขึ้นระหว างกอสร าง เช น
กรรมสิทธิ์ที่ดิน การจัดระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา แสงสวาง
• การเจาะสํารวจสภาพดินเดิมตามแนวสายทางเพื่อหาคาคุณสมบัติทางปฐพีกลศาสตร
ของดิน โดยเฉพาะคา CBR เพื่อนํามาออกแบบโครงสรางถนน สําหรับกรณี
พื้นที่ดินออนจะตองทําการเจาะสํารวจหาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดินตาม
แนวสํารวจโดยทํา Vane Shear Test เพื่อนําผลมาวิเคราะหหาเสถียรภาพของคันทาง
• การสํารวจและจัดทําแผนที่แหลงวัสดุที่มีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานงานทาง
เพื่อใชเปนขอมูลในการประมาณราคาคากอสราง
3.1.2 ขอมูลดานเศรษฐกิ จและสังคม เปนการพิจารณาขอมูล ดานเศรษฐกิจและสังคมว า
กอใหเกิดประโยชนมากนอยเพียงใด กลาวคือ มีประชาชนไดรับประโยชนแยกเปนจํานวนคน ครัวเรือน
หมูบาน ทําใหเดินทางไดสะดวกรวดเร็วขึ้นหรือเสนทางนั้นเปนเสนทาง เพื่อใชในการขนสงผลิตผล
ทางการเกษตร อุตสาหกรรม หรือเปนเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยว ซึ่งจะสงพอดีตอสภาพเศรษฐกิจของ
ประชาชนในทองถิ่น
3.1.3 ขอมูลดานสิ่งแวดลอม เปนการพิจารณาสิ่งแวดลอมที่อยูในเขตแนวถนนที่จะทําการ
กอสราง และบริเวณใกลเคียงถนน เชน ตนไม ที่พักอาศัย วัด โรงเรียน ซึ่งเปนขอมูลในการตัดสินใจเพื่อ
พิจารณาวาหลังจากการกอสรางถนนแลว จะทําใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมกับชุมชนใกลเคียแนวถนนนั้น
หรือไม
3.1.4 ขอมูลดานยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอการกําหนดแผนงานและ
โครงการ เพราะเปนเปาหมายวาทองถิ่นจะ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนหรือพัฒนาไปสู
ความเจริญ กาวหนาไปในทิศทางใด เชน กรณีกําหนดยุทธศาสตรสงเสริมการทองเที่ยวอาจตองพัฒนา
ถนนเขาสูแหลงทองเที่ยวใหสอดคลองตามแผนยุทธศาสตรพัฒนา
ในการศึ ก ษาความเหมาะสมด า นต า งๆ ดั ง กล า วให พิ จ ารณากํ า หนดคะแนนตามสั ด ส ว น
แตละดาน แลวนําคาคะแนนที่ไดมาจัดเรียงลําดับตามความสําคัญโครงการเพื่อประกอบการตัดสินใจ
จัดทําโครงการนั้นๆ ตอไป

บทที่ 3 การบริหารจัดการกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา
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3.2 การออกแบบถนน ทางเดินและทางเทา
การออกแบบถนนมี ข อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาหลายประการ เช น ปริ ม าณการจราจร
ประเภทของผิวจราจร ความกวางของผิวจราจร ความกวางของไหลทางซึ่งจะสอดคลองกับความกวาง
ของทางเดินและทางเทา ความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุก ความลาดชัน ความสูงของยานพาหนะที่
จะเปนขอจํากัดความสูงของสิ่งกอสรางเหนือผิวจราจรของถนน
ดังนั้น ในการออกแบบจําเปนตองเก็บขอมูลดานปริมาณการจราจร ซึ่งเปนหลักการเบื้องตน
ในการออกแบบ ขนาดชองจราจร จํานวนชองจราจร และดานกายภาพของถนน แตการเก็บขอมูลปริมาณ
จราจรตามหลักวิศวกรรมนั้นเปนการยุงยาก และอาจเกิดปญหาสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นได จึง
กําหนดหลักเกณฑทั่วไปการออกแบบถนน ทางเดินและทางเทาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้

3.3 หลักเกณฑทั่วไปในการออกแบบถนน
3.3.1 ควรหลี ก เลี่ ย งการออกแบบทางโค ง ของถนนที่ มี รั ศ มี โ ค ง แคบซึ่ ง เป น ลั ก ษณะโค ง
อันตราย
3.3.2 ควรหลีกเลี่ยงการออกแบบทางตรงที่ยาวๆ แลวตามดวยการออกแบบทางโคงที่แคบ
3.3.3 ควรหลีกเลี่ยงการออกแบบถนนที่มีความชันแลวมีทางโคง
3.3.4 การออกแบบทางโคงควรมีการยกขอบถนน (Superelevation) เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยกับผูขับขี่
3.3.5 การก อ สร า งสิ่ งที่ อ ยูเ หนือ ผิว จราจรของถนนควรมีก ารจํ า กัด ความสู ง ขั้น ต่ํา เทา กั บ
5.00 เมตร เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับยานพาหนะที่มีความสูง
3.3.6 ควรมีการควบคุมการเขา – ออก ถนนที่จะเชื่อมกับถนนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3.7 ถนนในเขตเมืองอาจลดแนวเขตทาง แตตองกวางพอใหยานพาหนะเคลื่อนที่ผานได
ตามการออกแบบทิศทางการจราจร (ทิศทางเดียว หรือ สองทิศทาง)
3.3.8 ในกรณีจําเปน อาจพิจารณาจัดทําผิวจราจรแคบกวาที่กําหนด บนคันทางที่ขนาดความ
กวางตางๆ ได แตตองใหยานพาหนะวิ่งสวนกันไดในลักษณะการจราจรสองทิศทาง เชน จัดทําผิวจราจร
กวาง 5 เมตร บนคันทางกวาง 9 เมตร (มาตรฐานความกวางผิวจราจร คือ 6 เมตร ไหลทางกวางขางละ
1.50 เมตร)
3.3.9 การออกแบบปายจราจร สิ่งควบคุมการจราจร สิ่งอํานวยความสะดวกดานการจราจร
ใหเปนไปตามมาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3.10 การออกแบบไฟฟาแสงสวางใหเปนไปตามมาตรฐานไฟฟาสาธารณะ
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3.4 มาตรฐานการออกแบบถนนเขตเมือง
ถนนเขตเมือง หรือนอกเขตเมืองที่ไดเปดใชงานไปแลวแตภายหลังความเจริญในเขตเมือง
ขยายตัว มีประชาชนพักอาศัยหนาแนนขึ้นกลายเปนเขตเมือง ทําใหเกิดปญหาดานการจราจรตามมา เชน
ปญหาปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น การจอดรถริมถนนมากขึ้น การสัญจรจากผูคนสองขางทาง การเชื่อม
ทางเขา – ออกกับถนนเพิ่มมากขึ้น จึงตองมีการออกแบบถนนเพื่อเตรียมการขยายถนนในอนาคตโดยใน
แนวเขตทางกําหนดใหมีสิ่งปลูกสรางนอยที่สุดหรือไมมีเลย รวมทั้งตองจัดใหมีทางระบายน้ําดวย เพื่อ
ปอ งกั นน้ํ าท ว มขั ง ซึ่ง เป น ปญ หาที่ก อ ให เกิ ดความเสี ย หายตอ โครงสรา งถนน ดัง นั้น มาตรฐานการ
ออกแบบถนนเขตเมือง มีดังนี้
1. มีการควบคุมการเชื่อมทางเขา - ออกกับถนนเขตเมือง
2. ถนนรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 21 ตัน
3. ติดตั้งระบบควบคุมการจราจร และอุปกรณดานความปลอดภัยตอผูใชถนน
4. ออกแบบและจัดทําทางระบายน้ําสองขางถนน
5. ทางแยกหัวมุมถนนซึ่งเกิดจากการเชื่อมหรือตัดกันของถนนใหขอบผิวจราจรดานในมี
รัศมีความโคงไมนอยกวา 5.00 เมตร
6. ชองลอดของถนน ตองมีระยะลอดในแนวดิ่งไมนอยกวา 5.00 เมตร
7. ความกวางผิวจราจรของสะพานไมนอยกวาความกวางของผิวจราจรที่ออกแบบ โดย
จะตองมีไหลทางหรือ ทางเดินและทางเทาประกอบดวย
8. การยกระดับของถนนบนทางโคง (Super Elevation) ไมเกิน 0.10 เมตร / เมตร
9. กรณี ถ นนที่ มี ก ารตั ด กั น หากมี ค วามจํ า เป น ต อ งก อ สร า งทางต า งระดั บ ต อ งศึ ก ษาถึ ง
ผลกระทบทางดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรม และผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมเพื่อหา
ความเหมาะสมของโครงการกอนการกอสราง
10. การออกแบบดานวิศวกรรมการทาง โดยตองคํานึงถึงลักษณะภูมิประเทศและความลาด
ชันของถนน ดังนี้
ลักษณะภูมิประเทศ
รอยละของความลาดชันสูงสุดที่ยอมให

ทางราบ

ทางเนิน

ทางเขา

4

6

8

11. การออกแบบถนนในเขตเมืองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถแบงไดเปน 4 ชั้นทาง
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3-1
บทที่ 3 การบริหารจัดการกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา
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ตารางที่ 3-1 การออกแบบถนนในเขตเมืองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ชั้นทางถนนเขตเมือง
ประเภทผิวจราจร
เขตทางหลวง
(Right of Way)
(ไมนอยกวา) เมตร
ชองจราจร

ชั้นที่ 1
แอสฟลตคอนกรีต
หรือ คอนกรีต
เสริมเหล็ก
30.00

ชั้นที่ 2

ชั้นที่ 3

ชั้นที่ 4

แอสฟลตคอนกรีต
ลูกรัง หรือวัสดุอื่น ลูกรัง หรือวัสดุอื่น
หรือ คอนกรีต
ที่ดีกวา
ที่ดีกวา
เสริมเหล็ก
20.00
15.00
8.00

6

4

-

-

3.00

3.00

-

-

18.00

12.00

6.00

5.00

3.00*

2.00*

1.50*

1.50*

(ไมนอยกวา) ชอง
ความกวางชองจราจร
(ไมนอยกวา) เมตร
ความกวางผิวจราจร
(ไมนอยกวา) เมตร
ความกวางทางเทา
หรือไหลทาง
(ไมนอยกวา) เมตร

หมายเหตุ * สามารถปรับไดตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ แตไมนอยกวา 1.50 เมตร หรือเปนไปตาม
มาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนน

3.5 มาตรฐานการออกแบบถนนนอกเขตเมือง
มาตรฐานการออกแบบถนนนอกเขตเมือง มีดังนี้
1. มีการควบคุมการเชื่อมทางเขา - ออกกับถนนนอกเขตเมือง
3. ถนนรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 21 ตัน
4. ติดตั้งระบบควบคุมการจราจร และอุปกรณดานความปลอดภัยตอผูใชถนน
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5. ทางแยกหัวมุมถนนซึ่งเกิดจากการเชื่อม หรือตัดกันของถนนใหขอบผิวจราจรดานในมี
รัศมีความโคงไมนอยกวา 5.00 เมตร
6. ชองลอดของถนน ตองมีระยะลอดในแนวดิ่งไมนอยกวา 5.00 เมตร
7. ความกวางผิวจราจรของสะพานไมนอยกวาความกวางของผิวจราจรที่ออกแบบ โดย
จะตองมีไหลทาง หรือ ทางเดินและทางเทาประกอบดวย
8. การยกระดับของถนนบนทางโคง (Super Elevation) ไมเกิน 0.10 เมตร / เมตร
9. ในถนนที่มีการตัดกันหากมีความจําเปนตองมีการกอสรางทางตางระดับ จะตองศึกษาถึง
ผลกระทบทางดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรม และผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมเพื่อหา
ความเหมาะสมของโครงการกอนการกอสราง
10. การออกแบบถนนนอกเมื อ ง สามารถแบ ง การออกแบบได เ ป น 4 ชั้ น ทาง โดยมี
องคประกอบการออกแบบดานวิศวกรรมการทางดังแสดงในตารางที่ 3-2,
11. ควรมีการออกแบบทางระบายน้ําสองขางถนนไวลวงหนาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
ในการกอสราง หรือกอสรางทางระบายน้ําภายหลังที่ถนนสองขางทางเปลี่ยนสภาพเปน
แหลงชุมชน
ตารางที่ 3-2 องคประกอบการออกแบบดานวิศวกรรมการทางสําหรับถนนนอกเขตเมือง
ประเภท
ถนนนอกเมือง

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศ

ความเร็วที่ใชในการออกแบบ (กม. / ชม.) ความลาดชันสูงสุดที่ยอมให (เปอรเซ็นต)

นอกเขตเมือง

ทางราบ

ทางเนิน

ทางเขา

ทางราบ

ทางเนิน

ทางเขา

ชั้นที่ 1
ชั้นที่ 2
ชั้นที่ 3
ชั้นที่ 4

90
90
70
60

80
80
55
50

70
70
40
30

4
4
4
4

6
6
8
8

8
8
12
12

หมายเหตุ : ในชวงที่ผานเขตเมืองความเร็วที่ใชในการออกแบบไมนอยกวา 60 กิโลเมตรตอชั่วโมง แต
อาจลดลงไดในกรณีจําเปนเนื่องจากปญหาแนวเขตทาง ที่ไมเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐาน
การออกแบบ

บทที่ 3 การบริหารจัดการกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา
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ตารางที่ 3-3 การออกแบบถนนนอกเมืองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถแบงการออกแบบไดเปน 4 ชั้นทาง
ชั้นทางถนนนอกเขตเมือง
ประเภทผิวจราจร

ชั้นที่ 1

ชั้นที่ 2

ชั้นที่ 3

ชั้นที่ 4

แอสฟลตคอนกรีต หรือ แอสฟลตคอนกรีต หรือ ลาดยาง หรือ ลูกรัง หรือวัสดุอื่น
คอนกรีตเสริมเหล็กหรือ คอนกรีตเสริมเหล็กหรือ คอนกรีตเสริม
ที่ดีกวา
เทียบเทา
เทียบเทา
เหล็ก

เขตทางหลวง (Right of Way)
(ไมนอยกวา) เมตร
ชองจราจร
(ไมนอยกวา) ชอง
ความกวางชองจราจร
(ไมนอยกวา) เมตร
ความกวางผิวจราจร
(ไมนอยกวา) เมตร

20.00

20.00

15.00

15.00

4

-

-

-

3.25

-

-

-

13.00

7.00

6.00

ความกวางทางเทาหรือไหลทาง
(ไมนอยกวา) เมตร

1.50

1.50

1.50*

8.00 หรือ 6.00
(ลูกรัง หรือ
วัสดุอื่นที่ดีกวา)
1.50*

หมายเหตุ *หากมีปญหาดานพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถปรับไดตามความเหมาะสม
และใหเปนไปตามมาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนน

3.6 ขั้นตอนการออกแบบ
3.6.1 การออกแบบถนนใหออกแบบตามประเภทมาตรฐานถนน 4 ชั้นทางดังกลาว แตในการ
ปฏิบัติในพื้นที่จริง อาจมีขอจํากัดบางประการ จึงมีขอแนะนําดังนี้
 กรณีมีปญหาแนวเขตทางใหลดความกวางของไหลทาง ตามความเหมาะสมตาม
มาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (0.90 เมตร)
หากมีความกวางต่ํากวาที่กําหนดใหพิจารณาเปลี่ยนแนวเสนทางใหม ยกเวนกรณี
จําเปน
 กรณีลักษณะโครงการเปนถนนในหมูบาน เชน โครงการถนนคอนกรีตใน
หมูบาน ใหออกแบบเปนผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร เปนอยางนอย
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3.6.2 ผิวจราจรและไหลทาง ตองเปนผิวเรียบหรือผิวถาวร เชน ผิวลาดยางหรือผิวคอนกรีต
เสริมเหล็ก ชนิดผิวจราจรเลือกใชใหเหมาะสมกับปริมาณจราจร เวนแตถนนที่ตองดําเนินการกอสราง
แบบเปนขั้นตอน (Stage Construction) เนื่องจากอาจมีปญหาอยูในพื้นดินออน หรือกรณีงบประมาณ
จํากัด แตตองการยืดระยะทางกอสรางใหไดตามเปาหมาย อาจกอสรางผิวทางและไหลทางเปนชนิดผิว
ไมถาวร เชน ผิวลูกรังบางสวนหรือทั้งหมดได แตตองมีผิวทางชนิดถาวรเริ่มจากจุดเริ่มตนโครงการไปหา
จุดสิ้นสุดโครงการ
ทั้งนี้ ไดเปรียบเทียบขอดี – ขอเสียผิวทางถนนประเภทคอนกรีตเสริมเหล็กและลาดยางดัง
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก หนา 19-21
3.6.3 การออกแบบดานเรขาคณิต โครงสรางทาง และองคประกอบอื่นๆ (ถามี) ใหเปนไป
ตามมาตรฐานการออกแบบวิศกรรมการทาง
3.6.4 การออกแบบโครงสรางถนน ใหคํานึงถึงปริมาณจราจรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความ
แข็งแรงของพื้นดินเดิม และวัสดุกอสรางที่มีอยูในทองถิ่น
3.6.5 การออกแบบบางพื้นที่ อาจจะตองออกแบบโครงสรางทางเปนกรณีพิเศษ เชน การปองกัน
การเลื่อนไหลของคันทางบนดินออนหรือถนนเลียบติดคลอง, แมน้ํา, หรือการปองกันการกัดเซาะคันทาง
3.6.6 การออกแบบถนนเพื่อการทองเที่ยวตองมีองคประกอบอื่นๆ ดวย เชน ศาลา จุดชมวิว
ที่จอดรถ ภูมิทัศนสองขางถนน ปายแนะนําตางๆ
3.6.7 การออกแบบรายละเอียดสะพานใหเปนไปตามแบบมาตรฐานสะพานและเหมาะสมกับ
สภาพภูมิประเทศ ตลอดจนสอดคลองกับขอกําหนดของสวนราชการที่ดูแลลําน้ํานั้นๆ
3.6.8 รวบรวมขอมูลดานอุทกวิทยาและชลศาสตร เพื่อนําไปใชในการออกแบบขนาดของ
อาคารระบายน้ําตางๆ ที่จําเปน ทั้งนี้การออกแบบอาคารดังกลาว จะตองพิจารณาสภาพภูมิประเทศที่
แทจริงในบริเวณกอสราง โดยจะตองออกแบบใหระดับของถนน พนจากระดับน้ําทวม ตลอดจนให
อาคารระบายน้ําและทอลอดตางๆ มีขนาดใหญเพียงพอที่จะระบายน้ําไมใหเกิดการกัดเซาะแกโครงสราง
ถนนได
3.6.9 การออกแบบความกวางผิวจราจรสะพาน โดยปกติควรออกแบบความกวางไมนอยกวา
ความกวางถนนรวมทางเดินและทางเทา เชน ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.50 เมตร
ผิวจราจรสะพานจะตองกวางไมนอยกวา 9.00 เมตร

บทที่ 3 การบริหารจัดการกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา
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3.7 ขั้นตอนการจัดทําแบบแปลนถนนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การจัดทําแบบแปลนเปนขั้นตอนดําเนินการหลังจากมีการสํารวจเก็บขอมูลในสนามแลว โดย
นําขอมูลมากําหนดรายละเอียดแบบแปลน ซึ่งประกอบดวย
3.7.1 แผนที่สังเขปของโครงการกอสรางนั้นๆ
 แสดงแผนที่เสนทาง สารบัญระวางแผนที่ และแสดงทิศใหชัดเจนในแบบแปลน
3.7.2 สารบัญแบบและรายการประกอบแบบกอสราง
 แสดงสารบัญและรายการประกอบแบบกอสราง
 แสดงรายการประกอบแบบกอสราง
3.7.3 รูปตัดโครงสรางถนน
 แสดงรูปตัดโครงสรางถนน และรูปตัดการกอสรางลาดคันทางบนถนนเดิม (กรณี
กอสรางบนถนนเดิม)
 รายการประกอบแบบ และ ตารางแสดงคาลาดตัดคันทาง (Back Slope) และลาด
ถมคันทาง (Side Slope)
3.7.4 ผังบริเวณและแปลน สะพานหรือทอระบายน้ําขางทาง (ถามี)
 แสดงเสนระดับชั้นความสูง (Contour Line) ในบริเวณที่จะทําการกอสราง
สะพานพรอมทั้งแสดงตําแหนงสิ่งปลูกสราง เสาไฟฟา โครงสรางถาวรตางๆ
และแนวเขตที่ ดิ น ของเอกชนหรื อ ส ว นราชการอื่ น ๆ ตามความจํ า เป น โดยมี
รายละเอียดครอบคลุมบริเวณขึ้นไปทางตนน้ํา และลงไปดานทายน้ําตามความ
เหมาะสมทางวิศวกรรม นอกจากนี้จะตองแสดงแนวถนนเชิงลาดคอสะพานทั้ง
หัวและทายสะพาน แสดงทิศทางการไหลของกระแสน้ํา แสดงตําแหนงหมุดของ
จุดตั้งกลอง (POT.) ดานหัวและดานทายสะพาน พรอมเขียนกํากับคาสถานีวัด
(Station) แสดงหมุดอางอิง (RP.) ฝงละ 3 จุด เปนอยางนอย และแสดงตําแหนง
หมุดหลักฐานทางระดับ (BM.) พรอมคาระดับใหชัดเจน
3.7.5 รูปตัดตามยาวและตามขวาง สะพานหรือทอระบายน้ําขางทาง (ถามี)
 แสดงรูปตัดลําน้ํา และคาระดับของพื้นดินตามแนวศูนยกลางถนน หรือแนวขาม
โดยใหมาตราสวนในแนวราบ และแนวตั้งเปนคาเดียวกัน แสดงคาระดับน้ํา
สู ง สุ ด และต่ํ า สุ ด พร อ มค า ระดั บ ของสะพาน และในกรณี ที่ ส ะพานเดิ ม เป น
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3.7.6

3.7.7

3.7.8

3.7.9
หมายเหตุ

สะพาน คสล. ใหแสดงตําแหนงตอมอของสะพานเดิม พรอมคาสถานีรังวัด
(Station) กํากับไวในแบบแปลนดวย และหากไมไดออกแบบกอสรางพรอมถนน
จะตองแสดงคาระดับของพื้นดินชวงที่ติดกับลําน้ํา ความยาวตามแนวศูนยกลาง
ถนนทั้งสองฝงระบุชนิดผิวจราจรพรอมคาระดับ ในกรณีที่มีโคงดิ่งในชวงที่ติดกับ
สะพานตองกํากับคาความลาดชันใหชัดเจน
แนวทางการเชื่อมตอถนนหรือสะพาน (ถามี)
 แสดงแบบแปลน รูปตัดตามยาวและรูปตัดตามขวางของการเชื่อมตอของถนน
หรือสะพาน ใหเห็นรายละเอียดการเชื่อมตอทั้งสองดาน
แบบแปลนแนวทางและรูปตัดตามยาว (Plan and Profile)
 แสดงรายละเอียดการออกแบบทางเรขาคณิต รูปราง ทิศทางของเสนทาง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
• แนวเสนทางและรายละเอียดภูมิประเทศ รวมถึงหมุดหลักฐานอางอิงตางๆ
• รูปตัดตามแนวยาว
• รายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน ระดับดินเดิม ระดับถนนเดิม ระดับผิวจราจร
ที่จะทําการกอสราง รายละเอียดโคงราบ โคงดิ่ง ระดับน้ําสูงสุด ตําแหนง
โครงสรางระบายน้ํา ตําแหนงปายจราจร
รูปตัดตามขวาง (Cross Section)
 แสดงรายละเอียดดังนี้
• รูปตัดโครงสรางถนน โดยทั่วไปเขียนทุกๆ ระยะ 25.00 เมตร หากสภาพ
ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงมาก จะเขียนทุกๆ ระยะ 12.50 เมตร หรือนอยกวา
ตามความเหมาะสม
• ระดับดินเดิม และระดับผิวจราจรตามแนวศูนยกลางถนน
รายละเอียดอื่นๆ (ถามี)
การศึ กษาออกแบบทางระบายน้ํ าและทอ กลม สามารถศึกษาได จากมาตรฐานทาง
ระบายน้ําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสําหรับกรณีทอเหลี่ยมสามารถศึกษาได
จากคูมืองานกอสรางกรมทางหลวงชนบท
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ในการออกถนนแบบนอกจากจะตองออกแบบใหถูกตองตามหลักดานวิศวกรรมการทางแลว
ยังจะตองคํานึงถึงดานความปลอดภัยผูใชถนนดวย เพื่อเปนการปองกันอุบัติเหตุ หรือลดความรุนแรงของ
อุบัติเหตุใหนอยที่สุด เชน การติดตั้งกําแพงกันชน (Concrete Barrier) การติดตั้งราวกันชน (Steel Barrier) การ
ติดตั้งปายเตือนปายหาม หรือสิ่งที่เปนการปองกันอันตรายแกผูใชถนน หรือผูที่อยูขางทาง

3.8 การประมาณราคาคากอสราง บูรณะ ขยาย และบํารุงรักษา
ภายหลังจากการเก็บขอมูล สํารวจและออกแบบ จนไดขอสรุปการกอสรางถนนหรือการบูรณะ
เสร็จเรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไป คือ การประมาณราคาคากอสรางเพื่อจัดเตรียมงบประมาณการกอสราง
ซึ่งในการประมาณราคานั้น เพื่อเปนการปองกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา
คณะรัฐมนตรีมีมติใหใชคา Factor F คํานวณราคากลางในงานกอสรางของทางราชการ 3 ประเภท คือ
งานอาคาร งานทางและงานชลประทาน ซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศเปลี่ยนแปลงคา Factor F เปน
คราวๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ย ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของผูประมาณการตองติดตามการเปลี่ยนแปลง
และใชคา Factor F ใหถูกตองดวยการประมาณการคากอสรางสามารถแบงออกได 2 แบบคือ
3.8.1 แบบรวมยอด (Lump Sum Bid)
การประมาณราคาแบบรวมยอดสวนมากมักใชกับประเภทงานสรางอาคาร โดยคิด
ราคารวมยอดทั้งคาแรงงานและคาวัสดุที่ใชจนกระทั่งงานแลวเสร็จ ซึ่งราคารวมยอดนี้ ผูรับเหมาไดคิด
รวมคาวัสดุและคาแรงงานไวแลว ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถเปรียบเทียบราคารวมที่ผู
เสนอราคาแตละรายเสนอ และพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอราคารวมต่ําสุด
3.8.2 แบบราคาตอหนวย (Unit Price Bid)
การประมาณราคาตอหนวยสวนมากใชกับงานที่ไมทราบปริมาณจํานวนที่แนนอน เชน
งานถนนขนาดใหญ เขื่อน สนามบิน งานฐานรากอาคาร เพราะมีลักษณะงาน แยกออกจากกันอยางเห็นไดชัด
คือ งานขุดดิน งานเทคอนกรีต และงานกลบดินฐานราก ซึ่งการจายเงินใหกับผูรับจางจะจายตามหนวย
จํานวนหรือตามปริมาตรที่ทําไดจริง การกําหนดแบบราคาตอหนวยผูเสนอราคาจะแสดงรายการของ
ปริมาตรงานแตละอยางแตละชนิด และคูณดวยราคาตอ 1 หนวย ของงานประเภทนั้นๆ ผลคูณที่ไดรับจึง
เปนราคาปริมาตรงานแตละรายการ เมื่อรวมยอดของทุกรายการแลวจะเปนราคารวม ของงานทั้งหมด
ซึ่งผูวาจาง จะพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอราคารวมต่ําสุด
การทํ า สั ญ ญางานก อ สร า งส ว นมากมั ก ใช ก ารประมาณราคาก อ สร า งทั้ ง สองแบบ
กลาวคือ ถาเปนงานกอสรางที่สามารถกระทําไดโดยสะดวก ไมมีขอยุงยากหรือเปนงานซับซอนมากนัก
จะใชสัญญาแบบรวมยอด แตถาเปนงานกอสรางถนน ซึ่งมีการขุดดิน การถมดิน หรือการทําไหลถนน จะ
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ใชสัญญาแบบราคาตอหนวย เพราะจะทราบยอด ของแตละรายการวามีปริมาตรเทาใด และผูเสนอราคา
คิดราคาสมเหตุผล สอดคลองกับราคากลางหรือไม
3.8.3 สัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
สัญญาแบบปรับราคาได (คา K) คือ สัญญาที่มีคางานตามสัญญาสามารถปรับเพิ่มขึ้น
หรือลดลงไดตามสูตรการคํานวณบนพื้นฐานของดัชนีราคาวัสดุกอสราง หากดัชนีราคาวัสดุกอสรางมี
การเปลี่ยนแปลงระหวางการกอสราง ณ เดือนสงมอบงานเปรียบเทียบกับเดือนเปดซองประกวดราคา
มีคาเปลี่ยนแปลง ทําใหคา K ที่คํานวณตามสูตรมีคาสูงกวา รอยละ 4 ผูรับจางจะไดรับเงินชดเชยจาก
ผูวาจาง แตถาคา K มีคาต่ํากวารอยละ 4 ผูรับจางจะถูกเรียกเงินคืน รายละเอียดสามารถศึกษาไดจาก “คูมือ
การตรวจสอบเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K)” สํานักงบประมาณ
การประมาณราคาคากอสรางงานถนนนั้น ผูประมาณราคาจะตองถอดแบบจากรายการ
รูปแบบแปลนที่ออกแบบไว ตามจํานวนวัสดุแตละประเภทเปนจํานวน / หนวย เทาใด และตรวจสอบ
ราคากลาง (ตอหนวย) จากหนวยราชการหรือราคา ณ พื้นที่ที่จะทําการกอสราง เพื่อคํานวณเปนราคารวม
แตละประเภท ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมมีราคามาตรฐานวัสดุและอุปกรณการกอสรางของพาณิชยจังหวัดและ
สํานักงบประมาณ ใหใชราคาตามที่คณะกรรมการระดับอําเภอกําหนด โดยองคการบริหารสวนตําบลถือ
ปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0318/ ว 2252 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2545 สําหรับ
เทศบาล องค การบริ ห ารสว นจัง หวั ด ไม มีห นัง สื อสั่ ง การกํ า หนดแนวทางไว เป น การเฉพาะ จึ ง อาจ
พิจารณาถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกลาวโดยอนุโลม

3.9 การควบคุมงาน
ผูควบคุมงานกอสรางตองมีความรูความชํานาญในการกอสรางถนน และเปนผูที่มีความซื่อสัตย
สุจริต เพื่อใหการควบคุมงานเปนไปอยางถูกตองตามสัญญาและตามมาตรฐานกําหนด หากผูควบคุมงาน
ประพฤติมิชอบ ไมเครงครัดในหนาที่ ปลอยปละละเลย หรือรวมมือกับผูรับ ลดขนาด ปริมาณ หรือ
คุณภาพของวัสดุกอสราง สงผลใหถนนไมมีความมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐาน เปนเหตุใหผูใชถนน
ไดรับความเดือดรอน และราชการเสียหาย
การกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ จะเปนเครื่องมือชวยใหชางผูควบคุมงานทราบบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบตามระเบียบ และขอสั่งการสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานกอสรางไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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ขั้นตอนการดําเนินการของชางผูควบคุมงาน มีดังนี้
1. การเตรียมตัวของชางควบคุมงาน
1.1 เตรียมสภาพรางกายใหมีความพรอมที่จะทํางานภาคสนาม หากมีโรคประจําตัว เชน
โรคภูมิแพ ควรเตรียมยาปองกัน และรักษาโรคใหพรอม เปนตน
1.2 เตรี ย มสภาพจิ ต ใจให มี ค วามหนั ก แน น ไม อ อ นไหวง า ย พร อ มที่ จ ะแก ป ญ หา
อุ ป สรรคและมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ ที่ ดี สามารถประสานงานกั บ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น
คณะกรรมการตรวจการจาง ผูรับจางและประชาชนในพื้นที่ไดเปนอยางดี
1.3 ปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจ และยึดจรรยาบรรณที่หนวยงานกําหนด
1.4 ใฝหาความรูทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
2. การเตรียมเอกสาร เครื่องมือ
2.1 จัด เตรี ย มแบบแปลน รายละเอี ย ดข อ กํ า หนดการก อ สร า ง สั ญ ญาจ า ง ประกาศ
ประกวดราคา (ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญา) และเอกสารแนบทายสัญญา
อื่นๆ เชน แบบมาตรฐานตางๆ เปนตน
2.2 จัดเตรียมแบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน แบบรายงานประจําวัน แบบรายงาน
ประจําสัปดาห แบบรายงานประจําเดือน แบบรายงานคณะกรรมการตรวจการจาง
แบบทดสอบความแนนในสนาม (Field Density Test) แบบการคํานวณคาระดับ
แบบการคํานวณปริมาณงานดิน แบบการสงงาน เปนตน
2.3 ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณที่จําเปนตองใชในการควบคุมงาน ไดแก เครื่องมือชุด
สํารวจ เพื่อตรวจสอบแนวและระดับ เปนตน
3. ศึกษารายละเอียดสัญญา แบบแปลนและเอกสารแนบทายสัญญา หากมีขอความใด
ขัดแยงหรือคลาดเคลื่อนไมครบถวนใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันที
4. ตรวจสอบแบบแปลนกับสถานที่กอสรางจริง อีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่
หรือปญหาอันเกี่ยวเนื่องกับสาธารณูปโภคตางๆ เชน เสาไฟฟา ทอประปา อยูในบริเวณพื้นที่การกอสราง
หรือไม
5. ตรวจสอบแผนปฏิบัติงานของผูรับจาง เพื่อนําเสนอคณะกรรมการตรวจการจาง
6. จัดทําแผนผังการควบคุมงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
6.1 แผนภูมิการปฏิบัติงาน (ระบุชื่อตําแหนง)
6.2 แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ
6.3 แบบแปลนรูปตัดขวางและตามยาว
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6.4 แผนปฏิบัติงาน
6.5 รายงานผลความกาวหนาของการกอสราง
6.6 สําเนาคําสั่งและหนังสือสั่งการที่สําคัญ
7. ควบคุมใหผูรับจางติดตั้งปายระบุรายละเอียดโครงการตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ณ บริเวณพื้นที่กอสราง เพื่อเปนการประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนทั่วไปทราบรายละเอียดตัวอยาง
ตามภาคผนวก หนา 9
8. ระหวางการกอสราง ควรใหผูรับจางจัดทําและติดตั้งปายเตือนระบุเขตพื้นที่กอสราง
เพื่อความปลอดภัยแกผูใชยวดยาน คนเดินเทา และผูที่ปฏิบัติงานในภาคสนาม
9. ควบคุมใหผูรับจางเก็บตัวอยางวัสดุตามขั้นตอนที่มาตรฐานกําหนด เพื่อนําไปทดสอบ
ในหองทดสอบ ในระหวางการกอสรางหากมีขอสงสัยวาวัสดุที่นํามาใชไมตรงกับตัวอยางวัสดุที่เคย
นําสงหองทดสอบใหเก็บตัวอยางวัสดุนั้นไปทําการทดสอบใหม หรือพบวาคุณภาพวัสดุไมไดมาตรฐาน
ใหสั่งระงับการนําวัสดุนั้นไปใชในการกอสราง
ทั้งนี้งานวัสดุชั้นโครงสรางทาง ควรทําการเก็บตัวอยางทุกๆ 1-3 กิโลเมตร ของวัสดุที่
นํามากองไวบริเวณที่กอสราง สําหรับงานเหล็กทําการสุมเก็บตัวอยางทุกๆ 100 เสนตอหนึ่งตัวอยางทุก
ขนาดและชนิดของเหล็กเสน
10. ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เรื่องหนาที่ของชางควบคุมงานอยางเครงครัดดังนี้
10.1 ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา
10.1.1 ตรวจและควบคุมงานทุกวันโดยใหเปนไปตามแบบรูปรายการและขอ
กําหนดตางๆ
10.1.2 สั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือลดปริมาณงานตามที่เห็นสมควรและ
ตามหลักวิชาการเพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนด
(หากไมเปนไปตามแบบรูปรายการและขอกําหนดตองรายงานคณะกรรมการ
ตรวจการจางพิจารณาทันที)
10.1.3 ถาผูรับจางไมปฏิบัติตามใหสั่งหยุดงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือ
ทั้งหมดแลวแตกรณีไวกอนจนกวาผูรับจางยินยอมปฏิบัติใหถูกตองตาม
หลักวิชาการ และรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันที
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10.2 หากผูรับจางกอสรางลาชากวาแผนงาน ใหทําหนังสือแจงเตือนผูรับจางใหเรงรัด
ดําเนินการกอสรางใหเปนไปตามแผนงาน และรายงานใหกรรมการตรวจการจาง
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป
10.3 สั่งพักงาน
10.3.1 ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูปรายการขอกําหนดขัดแยงกัน
10.3.2 หรือเปนที่คาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้นจะเปนไปตามแบบรูปรายการ
รายละเอียดขอกําหนดแตเมื่อสําเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรง
10.3.3 หรือไมเปนไปตามหลักวิชาการที่ดี
10.3.4 หรือไมปลอดภัย
10.3.5 เมื่อสั่งพักงานแลว ตองรายงานตอคณะกรรมการตรวจการจางทันที
10.4 จดบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอมทั้ง
ผลการปฏิบัติงานอยางนอย 2 ฉบับ รายงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบ
ทุกสัปดาหและเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแตละงวด
โดยใหถือวาเปนเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของ ผูมี
หนาที่ที่เกี่ยวของตอไป
10.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญา ใหคณะกรรมการตรวจ
การจางทราบภายใน 3 วันทําการ ดังนี้ ในวันกําหนดลงมือทํางานของ ผูรับจางตาม
สัญญา และในวันสงมอบงานแตละงวด
11. เปนผูรวบรวมเอกสารเพื่อประกอบการลงทะเบียนพัสดุ
ขอเสนอแนะสําหรับชางผูควบคุมงาน
1. เมื่อพบปญหาอุปสรรคในการดําเนินการงานกอสราง อยาเก็บปญหานั้นไวโดยลําพัง ให
รีบทํารายงานปญหาอุปสรรคเสนอคณะกรรมการตรวจการจ างและผูบริห ารทอ งถิ่นเพื่อทราบและ
พิจารณาแนวทางแกไขปญหาดังกลาวตั้งแตเริ่มตนไดอยางทันทวงที
2. การสั่งหยุดงานตองสั่งเปนลายลักษณอักษรอยางมีเหตุผล และรายงานคณะกรรมการ
ตรวจการจางทราบทันที
3. เปนผูตรวจสอบสภาพความเสียหายของโครงการในระหวางระยะเวลาประกันสัญญา หาก
พบวามีสวนใดสวนหนึ่งชํารุดเสียหายใหรีบรายงานผูบริหารทองถิ่น เพื่อจะไดแจงใหผูรับจางซอมแซม
แกไขโดยเร็ว
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3.10 การตรวจรับ/ ตรวจการจางงานกอสราง
โดยทั่วไปสัญญาการกอสรางจะแบงงานออกเปนงวดๆ โดยกําหนดรายละเอียดของงานพรอม
กับเงื่อนไขของการจายเงิน แตการตรวจรับหรือตรวจการจางงานแตละงวด คณะกรรมการตรวจการจาง
สวนมากจะใชวิธีซักถามรายละเอียดกับผูควบคุมงาน โดยไมไดศึกษารายละเอียดของงวดงานตามสัญญากอน
ซึ่ง เปน สาเหตุสํา คัญทํ าให เกิด ความไม รอบคอบ และงานกอ สรางถนน ทางเดินและทางเทาไมไ ด
มาตรฐาน
ดังนั้น เพื่อใหการตรวจรับหรือการตรวจการจางงานเปนไปอยางถูกตอง คณะกรรมการตรวจ
การจางตามระเบียบวาดวยการพัสดุ มีหนาที่โดยสรุปดังนี้
3.10.1 ตรวจสอบรายงานประจํ า สั ป ดาห เ ปรี ย บเที ย บกั บ แบบรู ป รายการก อ สร า งและ
ขอกําหนดในสัญญา
3.10.2 รับทราบและพิจารณาการสั่งหยุดงานของชางผูควบคุมงาน
3.10.3 หากมีปญหาหรือขอสงสัยใหออกตรวจงาน หากเห็นวาไมถูกตองตามหลักวิชาชางหรือ
มาตรฐานงานใหพิจารณาแกไข เพิ่มเติม หรือลดปริมาณงานตามผลการประชุมรวมของคณะกรรมการตรวจ
การจาง ผูรับจาง ชางผูควบคุมงาน และเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติตอไป
3.10.4 ใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ผูรับจางขอสงมอบ
งานใหแตละงวด หากไมสามารถดําเนินการไดตองมีเหตุผลประกอบเรื่อง และใหทําการตรวจการจาง
โดยเร็วตอไป
3.10.5 เมื่อตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตองใหลงนามในใบตรวจการจาง แตหากพบวาผลงาน
ไมเปนไปตามสัญญา ใหรายงานผูบริหารทองถิ่นและผูรับจางทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการแกไขตอไป
3.10.6 หากกรรมการตรวจการจางบางรายไมตรวจรับงาน จะตองทําความเห็นแยงไวเปน
หลักฐาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณาสั่งการตอไป
รายละเอียดประกอบการตรวจการจางงานกอสราง แสดงในแบบฟอรมภาคผนวก หนาที่ 10 - 14

3.11 การกําหนดบุคลากร
เพื่อใหการดําเนินงานกอสรางถนนเปนไปอยางมีประสิ ทธิภาพ ควรกําหนดบุ คลากร ให
เหมาะสมกับงานในแตละขั้นตอน ดังนี้
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ตารางแสดงการจัดบุคลากร
สําหรับงานกอสราง และบํารุงรักษาถนน
ประเภทถนน
ลูกรัง

การออกแบบ ประมาณราคา การควบคุมงาน การตรวจรับงาน การบํารุงรักษา
วิศวกรโยธา

นายชางโยธา

นายชางโยธา

วิศวกรโยธา

นายชางโยธา

คอนกรีตเสริมเหล็ก วิศวกรโยธา

นายชางโยธา

นายชางโยธา

วิศวกรโยธา

นายชางโยธา

แอสฟลตคอนกรีต

วิศวกรโยธา

นายชางโยธา

นายชางโยธา

วิศวกรโยธา

นายชางโยธา

เคปซีล

วิศวกรโยธา

นายชางโยธา

นายชางโยธา

วิศวกรโยธา

นายชางโยธา

เซอรเฟซทรีตเมนต

วิศวกรโยธา

นายชางโยธา

นายชางโยธา

วิศวกรโยธา

นายชางโยธา

อื่นๆ

วิศวกรโยธา

นายชางโยธา

นายชางโยธา

วิศวกรโยธา

นายชางโยธา
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บทที่ 4
มาตรฐานงานกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา
สวนที่ 1 มาตรฐานวัสดุที่ใชในการกอสรางถนน
¾ สถ. – มถ. – 001 มาตรฐานวัสดุคันทาง (Subgrade)
วัสดุคันทางหมายถึง วัสดุที่ไดจากบอยืม (Borrow Pit) ขางทาง ถนนเดิม หรือที่อื่นๆ แลว
นํามาใชทําคันทาง
คุณสมบัติ
1. ปราศจากรากไม ใบไม หรือวัสดุอินทรียซึ่งเปนสารผุพังปนอยู อันอาจจะทําใหเกิดการ
ยุบตัวเสียหาย
2. มีความหนาแนนแหงสูงสุด (Maximum dry density) ไมนอยกวา 1,440 กิโลกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร
3. มีคาการพองตัว (Swelling) ไมมากกวารอยละ 4
4. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กําหนดไวในแบบ
¾ สถ. – มถ. - 002 มาตรฐานวัสดุรองพื้นทาง (Subbase)
วัสดุรองพื้นทาง หมายถึงวัสดุลูกรังหรือมวลรวมดิน (Soil Aggregate) ซึ่งนํามาเสริมบนชั้นคันทาง
หรือใชเปนชั้นพื้นทางของถนนชนิดที่มีผิวจราจรเปนลูกรัง
คุณสมบัติ
1. เปนวัสดุประกอบดวยเม็ดแข็ง ทนทานและมีวัสดุเชื้อประสานที่ดีผสมอยู
2. ปราศจากกอนดินเหนียว (Clay Lump Shale) รากไมหรือวัชพืชอื่น
3. ขนาดวัสดุใหญสุดไมโตกวา 5 เซนติเมตร
4. คาขีดเหลว (Liquid Limit) ไมมากกวารอยละ 35
5. คาดัชนีความเปนพลาสติก (Plasticity Index) ไมมากกวารอยละ 11
6. คาจํานวนสวนรอยละของความสึกหรอ (Percentage of wear) ไมมากกวา 60
7. มีมวลคละผานตะแกรง แสดงดังตารางที่ 4-1

บทที่ 4 มาตรฐานงานกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา

25

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเทา

ตารางที่ 4-1 ตารางมวลคละผานตะแกรงของวัสดุรองพื้นทาง (Subbase)
ขนาดของตะแกรง
มาตรฐาน
2"
1"
3/8"
เบอร 4
เบอร 10
เบอร 40
เบอร 200

ชนิด ก.
100
30 - 65
25 - 55
15 - 40
8 - 20
2-8

น้ําหนักที่ผานตะแกรงมีคาเปนรอยละ
ชนิด ข.
ชนิด ค.
ชนิด ง.
100
75 - 95
100
100
40 - 75
50 -85
60 – 100
30 - 60
35 - 65
50 – 85
20 - 45
25 - 50
40 – 70
15 - 30
15 - 30
25 – 45
5 - 20
5 – 15
5 – 20

ชนิด จ.
100
55 - 100
40 - 100
20 - 50
6 - 20

¾ สถ. – มถ. - 003 มาตรฐานวัสดุพื้นทาง (Base)
วัสดุพื้นทาง หมายถึง วัสดุหินคลุก (หินโม) หรือกรวดคลุก (กรวดโม) ซึ่งมีขนาดคละกัน
สม่ําเสมอจากใหญไปหาเล็กนํามาเสริมบนชั้นรองพื้นทางหรือชั้นคันทาง
คุณสมบัติ
1. ปราศจากกอนดินเหนียว (Clay Lump Shale) รากไมหรือวัชพืชอื่น
2. มีอัตราสวนมวลคละสม่ําเสมอประกอบดวยสวนหยาบและสวนละเอียด
3. สวนหยาบตองเปนหินโมหรือกรวดโม
4. สวนละเอียดเปนวัสดุชนิดเดียวกับสวนหยาบในบางกรณีอาจใชทรายสะอาดแทนได
5. คาขีดเหลว (Liquid Limit) ไมมากกวารอยละ 25
6. คาดัชนีความเปนพลาสติก (Plasticity Index) ไมมากกวารอยละ 11
7. คาจํานวนสวนรอยละของความสึกหรอ (Percentage of wear) ไมมากกวา 60
8. มีมวลคละผานตะแกรง แสดงดังตารางที่ 4-2
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ตารางที่ 4-2 ตารางมวลคละผานตะแกรงของวัสดุพื้นทาง (Base)
ขนาดของตะแกรง
มาตรฐาน
2"
1"
3/8"
เบอร 4
เบอร 10
เบอร 40
เบอร 200

ชนิด ก.
100
30 - 65
25 - 55
15 - 40
8 - 20
2-8

น้ําหนักที่ผานตะแกรงมีคาเปนรอยละ
ชนิด ข.
ชนิด ค.
100
75 – 95
100
40 - 75
50 -85
30 - 60
35 - 65
20 - 45
25 - 50
15 - 30
15 - 30
5 - 20
5 - 15

ชนิด ง.
100
60 - 100
50 - 85
40 - 70
25 - 45
10 - 25

¾ สถ. – มถ. - 004 มาตรฐานวัสดุคัดเลือก (Selected Material)
วัสดุคัดเลือก หมายถึง วัสดุ ลูกรังหรือมวลรวมดิน (Soil Aggregate) ซึ่งนํามาใชเสริมระหวาง
วัสดุคันทางและวัสดุ รองพื้นทางหรือตามตําแหนงชั้นอื่นๆ ที่กําหนดไวในแบบ
คุณสมบัติ
วัสดุคัดเลือกประเภท ก. ตองเปนวัสดุ Soil Aggregate ที่ไมใชทราย
1. ปราศจากกอนดินเหนียว (Clay Lump Shale) รากไมหรือวัชพืชอื่น
2. ขนาดวัสดุใหญที่สุดไมโตกวา 5 เซนติเมตร
3. ขนาดวัสดุผานตะแกรงเบอร 200 ไมมากกวารอยละ 25 โดยน้ําหนัก
4. คาขีดเหลว (Liquid Limit) ไมมากกวารอยละ 40
5. คาดัชนีความเปนพลาสติก (Plasticity Index) ไมมากกวารอยละ 20
6. คาการพองตัว (Swelling) ไมมากกวารอยละ 3
7. คา CBR จากหองทดลอง ไมนอยกวาที่กําหนดไวในแบบและไมนอยกวาวัสดุคันทาง
ณ บริเวณนั้น
วัสดุคัดเลือกประเภท ข. ตองเปนวัสดุ Soil Aggregate ทราย หรือวัสดุอื่นใดที่ยอมใหใชได
1. ปราศจากกอนดินเหนียว (Clay Lump Shale) รากไมหรือวัชพืชอื่น
2. ขนาดวัสดุใหญที่สุดไมโตกวา 5 เซนติเมตร
3. ขนาดวัสดุผานตะแกรงเบอร 200 ไมมากกวารอยละ 30 โดยน้ําหนัก
บทที่ 4 มาตรฐานงานกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา
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4.
5.

คาการพองตัว (Swelling) ไมมากกวารอยละ 4
ถาเปนทราย ขนาดผานตะแกรงเบอร 200 ไมมากกวารอยละ 20 โดยน้ําหนักความ
หนาแนนแหงสูงสุด (Maximum dry density) ไมนอยกวา 2,000 กิโลกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร
¾ สถ. – มถ. - 005 มาตรฐานวัสดุไหลทาง (Shoulder)
วัสดุไหลทาง หมายถึง วัสดุลูกรัง กรวด หิน หินคลุก หรือวัสดุที่มีสวนผสมของวัสดุดังกลาว
แลวประกอบเขาดวยกันเพื่อใชในการกอสรางไหลทางของถนน
คุณสมบัติ
1. ปราศจากกอนดินเหนียว (Clay Lump Shale) รากไมหรือวัชพืชอื่น
2. ขนาดวัสดุใหญที่สุดไมโตกวา 5 เซนติเมตร
3. ขนาดวัสดุผานตะแกรงเบอร 200 ไมมากกวา 2/3 ของขนาดตะแกรง เบอร 40
4. คาขีดเหลว (Liquid Limit) ไมมากกวารอยละ 35
5. คาดัชนีความเปนพลาสติก (Plasticity Index) อยูระหวาง 4 – 15
6. คาจํานวนสวนรอยละของความสึกหรอ (Percent of wear) ไมมากกวา 60
7. คา CBR จากหองทดลอง ไมนอยกวาที่กําหนดไวในแบบ
8. มีมวลคละผานตะแกรง แสดงดังตารางที่ 4-3
ตารางที่ 4-3 ตารางมวลคละผานตะแกรงของวัสดุไหลทาง (Shoulder)
ขนาดของตะแกรง
มาตรฐาน
2"
1"
3/8"
เบอร 4
เบอร 10
เบอร 40
เบอร 200
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ชนิด ก.
100
30 - 65
25 - 55
15 - 40
8 - 20
2-8

น้ําหนักที่ผานตะแกรงมีคาเปนรอยละ
ชนิด ข.
ชนิด ค.
ชนิด ง.
100
75 - 95
100
100
40 - 75
50 -85
60 – 100
30 - 60
35 - 65
50 – 85
20 - 45
25 - 50
40 – 70
15 - 30
15 - 30
25 – 45
5 - 20
5 - 15
10 – 25
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ชนิด จ.
100
55 - 100
40 - 100
20 - 50
6 - 20

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

¾ สถ. – มถ. - 006 มาตรฐานวัสดุลูกรังชนิดทําผิวจราจร
วัสดุลูกรังชนิดทําผิวจราจรหมายถึง ลูกรัง หรือ Soil Aggregate ซึ่งนํามาเสริมบนชั้นทางเพื่อ
ใชเปนผิวจราจร
คุณสมบัติ
1. ปราศจากกอนดินเหนียว (Clay Lump Shale) รากไมหรือวัชพืชอื่น
2. ขนาดวัสดุใหญที่สุดไมโตกวา 5 เซนติเมตร
3. ขนาดวัสดุผานตะแกรงเบอร 200 ไมมากกวา 2/3 ของขนาดตะแกรง เบอร 40
4. คาขีดเหลว (Liquid Limit) ไมมากกวารอยละ 35
5. คาดัชนีความเปนพลาสติก (Plasticity Index) อยูระหวาง 4 – 11
6. คาจํานวนสวนรอยละของความสึกหรอ (Percent of wear) ไมมากกวา 60
7. คา CBR จากหองทดลอง ไมนอยกวา 30 หรือไมนอยกวาที่กําหนดไวในแบบ
8. มีมวลคละผานตะแกรง แสดงดังตารางที่ 4-4
ตารางที่ 4-4 ตารางมวลคละผานตะแกรงของวัสดุลูกรังชนิดทําผิวจราจร
ขนาดของตะแกรง
มาตรฐาน
2"
1"
3/8"
เบอร 4
เบอร 10
เบอร 40
เบอร 200

ชนิด ก.
100
50 -85
25 - 65
25 - 50
15 - 30
8 - 15

น้ําหนักที่ผานตะแกรงมีคาเปนรอยละ
ชนิด ข.
ชนิด ค.
100
100
60 – 100
50 – 85
55 - 100
40 – 70
40 - 100
25 – 45
25 - 50
8 – 25
8 - 20

ชนิด ง.
100
70 - 100
55 - 100
30 - 70
8 - 25

บทที่ 4 มาตรฐานงานกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา
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¾ สถ.–มถ.–007

มาตรฐานวั ส ดุ ช นิ ด เม็ ด สํ า หรั บ ผิ ว จราจรแบบเซอร เ ฟซทรี ต เมนต (Surface
Treatment)
วัสดุชนิดทําผิวจราจรแบบเซอรเฟซทรีตเมนต (Surface Treatment) หมายถึง วัสดุหินยอยหรือ
กรวดยอยซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดนี้
คุณสมบัติ
1. ตองสะอาด ปราศจากฝุน ดิน หรือวัสดุไมพึงประสงคใดๆ
2. ตองแข็ง คงทน และมีคาความสึกหรอ (Percent of wear) ไมมากกวารอยละ 35
3. มีคาของการหลุดลอกของยางแอสฟลต (ทดสอบโดยวิธี Plate Test) ไมมากกวา
รอยละ 20
4. ตองไมมีขนาดยาว หรือแบนมากเกินไป และคาดัชนีความแบน (Flakiness Index)
ไมมากกวารอยละ 35
5. มีคาของสวนที่ไมคงทน (Loss) เมื่อทดสอบหาคาความคงทน (Soundness) ของ
มวลรวมโดยใชโซเดียมซัลเฟต จํานวน 5 รอบแลวไมมากกวารอยละ 5
6. มีมวลคละผานตะแกรงมาตรฐาน (แบบไมลาง) แสดงดังตารางที่ 4-5
ตารางที่ 4-5 ตารางมวลคละผานตะแกรงของวัสดุชนิดเม็ด
สําหรับผิวจราจรแบบเซอรเฟซทรีตเมนต (Surface Treatment)
ขนาดที่ใชเรียก
มิลลิเมตร (นิ้ว)
19 (3/4)
12.5(1/2)
9.5(3/8)

25.0
มม.
100
-

น้ําหนักผานตะแกรงเปนรอยละ
19.0
12.5
9.5
4.75
มม.
มม.
มม.
มม.
90 - 100 0 - 30
0-8
100
90 - 100 0 - 30
0-4
100
90 - 100 0 - 30

2.36
มม.
0-2
0-2
0-8

1.18
มม.
0 - 0.5
0 - 0.5
0-2

¾ สถ. – มถ. - 008 มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ดสําหรับผิวทางแมคคาดัม (Penetration Macadam)
วัสดุชนิดเม็ดทําผิวทางแมคคาดัม (Penetration Macadam) หมายถึง วัสดุ หรือกรวดยอย ซึ่งมี
คุณสมบัติตามที่กําหนดนี้
คุณสมบัติ
1. สะอาดปราศจากจากวัสดุอื่น เชน วัชพืช ดินเหนียว เปนตน
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

คาจํานวนสวนรอยละของความสึกหรอ (Percent of wear ) ไมมากกวารอยละ 40
มีคาจํานวนสวนรอยละของยางแอสฟลต เคลือบผิวไมนอยกวารอยละ 95
มีคาดัชนีความแบน (Flakiness Index) ไมมากกวารอยละ 30
มีคาดัชนีความยาว (Elongation Index) ไมมากกวารอยละ 30
เมื่อทดสอบการคงตัว (Soundness Test) น้ําหนักของวัสดุหินยอย หรือกรวดยอยที่
หายไปตองไมมากกวารอยละ 9
กรณีที่ใชกรวดยอย สวนที่คางตะแกรงมาตรฐานเบอร 4 ของกรวดแตละขนาด
ตองมีหนาซึ่งถูกโมใหแตกเปนสี่เหลี่ยมเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 80 โดย
น้ําหนัก
มีมวลคละผานตะแกรง แสดงดังตารางที่ 4-6
ตารางที่ 4-6 ตารางมวลคละผานตะแกรงของวัสดุชนิดเม็ด
สําหรับผิวทางแมคคาดัม (Penetration Macadam)

ขนาดของ
ตะแกรง
มาตรฐาน
ขนาดระบุ
2 -1"
1 – 1/2"
3/4"
3/4"
3/4"

น้ําหนักผานตะแกรงเปนรอยละ
2½"

2"

1½"

1"

¾"

½"

3/8 " เบอร 4 เบอร 8 เบอร 16

100 90 - 100 30 - 70 0 - 15 0.5
100 90 - 100 20 - 60 0 - 15 0 - 5
100 90 - 100 0 - 30 0 - 8
0 - 2 0 - 0.5
100 90 - 100 0 – 30 0 - 4 0 - 2 0 - 0.5
100 90 – 100 0 - 30 0 - 8 0 - 2

¾ สถ. – มถ. – 009 มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ด (Aggregate) สําหรับผิวจราจรแบบแอสฟลตคอนกรีต
(Asphalt concrete)
วัสดุชนิดเม็ดใชทําผิวจราจรแบบแอสฟลตคอนกรีต (Asphalt Concrete)
 วัสดุชนิดเม็ดหยาบ (Coarse Aggregates) หมายถึง วัสดุที่มีขนาดคางตะแกรง เบอร 4
ขึ้นไป ไดแกวัสดุหินยอย กรวดยอย ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนด
บทที่ 4 มาตรฐานงานกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา
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วัสดุชนิดเม็ดละเอียด (Fine Aggregates) หมายถึง วัสดุที่มีขนาดผานตะแกรง เบอร 4
ลงมา ไดแก วัสดุ หินฝุน ทราย ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนด
 วัสดุชนิดละเอียด (Mineral Filler) หมายถึง วัสดุที่มีขนาดผานตะแกรง เบอร 30 ลงมา ไดแก
วัสดุ หินฝุน ปอรตแลนดซีเมนต ซิลิกาซีเมนต ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนด
คุณสมบัติ
วัสดุชนิดเม็ดหยาบ (Coarse Aggregates)
1. สะอาดปราศจากวัสดุอื่น เชน วัชพืช ดินเหนียว เปนตน
2. คาจํานวนสวนรอยละของความสึกหรอ (Percent of wear ) ไมมากกวารอยละ 40
3. มีคาจํานวนสวนรอยละของยางแอสฟลต เคลือบผิวไมนอยกวารอยละ 95
4. มีคาดัชนีความแบน (Flakiness Index) ไมมากกวารอยละ 30
5. มีคาดัชนีความยาว (Elongation Index) ไมมากกวารอยละ 30
6. เมื่อทดสอบการคงตัว (Soundness Test) น้ําหนักของวัสดุหินยอย หรือกรวดยอยที่
หายไปตองไมมากกวารอยละ 9
7. กรณีที่ใชกรวดยอย สวนที่คางตะแกรงมาตรฐานเบอร 4 ของกรวดแตละขนาดตอง
มีหนาซึ่งถูกโมใหแตกเปนสี่เหลี่ยมเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 80 โดยน้ําหนัก
8. มีมวลคละผานตะแกรง แสดงดังตารางที่ 4-7



ตารางที่ 4-7 ตารางมวลคละผานตะแกรงของวัสดุชนิดเม็ดหยาบ (Coarse Aggregates)
สําหรับผิวจราจรแบบแอสฟลตคอนกรีต (Asphalt concrete)
วัสดุ
3/4"
หินยอยหรือ
กรวดยอย

100

น้ําหนักผานตะแกรงเปนรอยละ
1/2"
3/8"
เบอร 4
70 - 90

0 - 60

0 - 20

เบอร 8
0-5

วัสดุชนิดเม็ดละเอียด (Fine Aggregates)
1. สะอาดปราศจากวัสดุอื่น เชน วัชพืช ดินเหนียว เปนตน
2. เมื่อทดสอบการคงตัว (Soundness Test) น้ําหนักของวัสดุหินยอย หรือกรวดยอยที่
หายไปตองไมมากกวารอยละ 9
3. มีคาสมมูลของทราย (Sand Equivalent) มากกวารอยละ 50
4. ขนาดคละตาราง แสดงดังตารางที่ 4-8
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ตารางที่ 4-8 ตารางมวลคละผานตะแกรงของวัสดุชนิดเม็ดละเอียด (Fine Aggregates)
สําหรับผิวจราจรแบบแอสฟลตคอนกรีต (Asphalt concrete)
วัสดุ
หินฝุน

น้ําหนักผานตะแกรงเปนรอยละ
3/4"
100

ทรายหยาบ
หรือทราย
ละเอียด

เบอร 4 เบอร 8 เบอร 16 เบอร 30 เบอร 50 เบอร 100 เบอร 200
80 - 100
30 - 50
10 - 25
100

-

-

-

-

-

0 - 15

วัสดุชนิดละเอียด (Mineral Filler)
1. สะอาดปราศจากวัสดุอื่น เชน วัชพืช ดินเหนียว เปนตน
2. ตองแหงไมจับกันเปนเม็ด
3. มีมวลคละผานตะแกรง แสดงดังตารางที่ 4-9
ตารางที่ 4-9 ตารางมวลคละผานตะแกรงของวัสดุชนิดละเอียด (Mineral Filler)
สําหรับผิวจราจรแบบแอสฟลตคอนกรีต (Asphalt concrete)
ขนาดตะแกรงมาตรฐาน
เบอร 30
เบอร 80
เบอร 200

น้ําหนักที่ผานตะแกรงเปนรอยละ
100
95 – 100
65 – 100

วัสดุชนิดเม็ดหยาบ เม็ดละเอียด และวัสดุชนิดละเอียด (Mineral Filler) เมื่อผสมกันแลวตองมี
มวลคละผานตะแกรงมาตรฐานตามตาราง แสดงดังตารางที่ 4-10

บทที่ 4 มาตรฐานงานกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา
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ตารางที่ 4-10 ตารางมวลคละผานตะแกรงของวัสดุผสมระหวาง
วัสดุชนิดเม็ดหยาบ เม็ดละเอียด และวัสดุชนิดละเอียด (Mineral Filler)
สําหรับผิวจราจรแบบแอสฟลตคอนกรีต (Asphalt concrete)
น้ําหนักที่ผานตะแกรงเปนรอยละ
ขนาดตะแกรงมาตรฐาน
3/4"
1/2"
3/8"
เบอร 4
เบอร 8
เบอร 30
เบอร 50
เบอร 100
เบอร 200

ชนิด ก. เกรดละเอียด
(Fine Grade)
100
80 – 100
70 – 90
50 – 70
35 – 50
18 – 29
13 – 23
8 – 16
4 – 10

ชนิด ข. เกรดหยาบ
(Coarse Grade)
100
75 - 100
60 - 85
35 - 55
20 - 35
10 - 22
6 - 16
4 - 12
2-8

¾ สถ.–มถ.–010 มาตรฐานวัสดุยางคัทแบคแอสฟลตชนิดบมชา (Slow Curing Cut Back Asphalt)
วัสดุยางคัทแบคแอสฟลตชนิดบมชา ใชทําผิวจราจรซึ่งมีชื่อเรียกตามคุณสมบัติที่กําหนดตาม
แบบระดับความหนืดทางจลน (Kinematic Viscosity Grades) จํานวน 4 เกรด คือ SC - 70, SC - 250, SC
– 800 และ SC – 3000
คุณสมบัติ
1. ไมมีน้ําเจือปน
2. ไมเปนฟอง เมื่อไดรับความรอนถึงอุณหภูมิที่ใชงาน
การทดสอบคุณสมบัติ ใหเปนไปตามตารางที่ 4-11
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ตารางที่ 4-11 ตารางแสดงคุณสมบัติของวัสดุยางคัทแบคแอสฟลตชนิดบมชา
(Slow Curing Cut Back Asphalt)
รายการ
Kinematic Viscosity at 140º F
(60º) ,cst F
Flash Point ( Cleveland Open
Cup) ,(C)
Distillation Test : Total Distillate to
680º (360 Cº) % by Volume
Kinematic Viscosity of
Residue,140Fº,
(60 Cº) Stokes
Asphalt Residue of 100
Penetration ,%
Ductility of 100 Prnrtration Residue
at 77 Fº
(25 Cº) cm.
Solubility in Trichoroethylene.%
Water ,%

ทดสอบ ทดสอบ
โดยวิธี
โดยวิธี
AASHTO ASTM
T201

D2170

เกรด
SC - 70 SC – 250 SC – 800 SC - 3000
70 - 140 250 – 500 800 – 1600 3000 - 6000
150+

175+

200+

225+**

T48

D92

(60+)

(79)

(93)

(107)

T78

D402

10 - 30

4 - 20

2 -12

5-

T201

D2170

4 - 70

8 – 100 20 - 160

T56

D243

50+

60+

70+

80+

T51
T44
T55

D113
D2024
D95

100+
99.0+
0.5-***

100+
99.0+
0.5-

100+
99.0+
0.5-

100+
99.0+
0.5-

40 - 350

หมายเหตุ * SC หมายถึง Slow Curing Cut – Back Asphalt
** เครื่องหมาย + ที่อยูหลังคาตัวเลขที่ระบุหมายถึงคาตั้งแตตัวเลขที่ระบุขึ้นไป
*** เครื่องหมาย – ที่อยูหลังคาตัวเลขที่ระบุหมายถึงคาตั้งแตตัวเลขที่ระบุลงมา
¾ สถ. – มถ. - 011 มาตรฐานปูนซีเมนต
ปูน ซี เ มนต ที่ ใ ช ใ นงานก อ สร างทํ า ผิ ว จราจรคอนกรี ต ให ห มายถึ ง ปู น ซี เ มนต ป อร ต แลนด
ประเภทหนึ่งหรือประเภทสาม
บทที่ 4 มาตรฐานงานกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา
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ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทหนึ่ง (ธรรมดา) ซึ่งใชกันทั่วไป ไดแก ปูนซีเมนตตราชาง
บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต ไ ทย จํ า กั ด ปู น ซี เ มนต ต ราพญานาคเศี ย รเดี ย วสี เ ขี ย วของบริ ษั ท
ชลประทานซีเมนต จํากัด ปูนซีเมนตตราเพชรเม็ดเดียวของ บริษัทปูนซีเมนตนครหลวง
จํากัด เปนตน
 ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทสาม (รับกําลังอัดสูง) ซึ่งใชกันทั่วไป เชน ปูนซีเมนต
เอราวัณ ของบริษัทปูนซีเมนตไทย จํากัด ปูนซีเมนตตราสามเพชร ของบริษัทปูนซีเมนต
นครหลวง จํากัด ปูนซีเมนตตราพญานาคเศียรเดียวสีแดง ของบริษัทชลประทานซีเมนต
จํากัด เปนตน
คุณสมบัติ
ปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภทหนึ่ง หรือประเภทสาม ตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 15 เลม 1-2517
¾ สถ. – มถ. - 012 มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ด (Aggregates) สําหรับผิวจราจรคอนกรีต
วัสดุชนิดเม็ด ใชทําผิวจราจรคอนกรีต แบงเปน 2 ชนิด คือ
• วัสดุชนิดเม็ดหยาบ (Coarse Aggregates) หมายถึง วัสดุที่มีขนาดคางตะแกรง เบอร 4 ขึ้นไป
ไดแกวัสดุหินยอย กรวดยอย ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนด
• วัสดุชนิดเม็ดละเอียด (Fine Aggregates) หมายถึง วัสดุที่มีขนาดผานตะแกรง เบอร 4
ลงมา ไดแก วัสดุ หินฝุน ทราย ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนด
คุณสมบัติ
วัสดุชนิดเม็ดหยาบ (Coarse Aggregates)
1. สะอาดปราศจากจากวัสดุอื่น เชน วัชพืช ดินเหนียว เปนตน
2. คาจํานวนสวนรอยละของความสึกหรอ (Percent of wear ) ไมมากกวารอยละ 40
3. เมื่อทดสอบการคงตัว (Soundness Test) โดยใชสารละลายมาตรฐานโซเดียม
ซัลเฟต ตามกรรมวิธีรวม 5 วัฎจักร น้ําหนักของวัสดุหินยอย หรือกรวดยอยที่
หายไป ตองไมมากกวารอยละ 12
4. มีคาจํานวนสวนรอยละของการดูดซึมน้ําไมเกิน 5
5. มีคาดัชนีความแบน (Flakiness Index) ไมมากกวารอยละ 25
6. มีสวนที่ผานตะแกรง เบอร 200 ไมมากกวารอยละ 0.25
7. มีมวลคละผานตะแกรง แสดงดังตารางที่ 4-12
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ตารางที่ 4-12 ตารางมวลคละผานตะแกรงของวัสดุชนิดเม็ดหยาบ (Coarse Aggregates)
สําหรับผิวจราจรคอนกรีต
ขนาดของตะแกรง
มาตรฐาน
2 1/2"
2"
1 1/2"
1"
3/4"
1/2"
3/8"
เบอร 4
เบอร 8

2"
100
95 - 100

น้ําหนักที่ผานตะแกรงมีคาเปนรอยละ
1 1/2"
1"
3/4"
100
95 - 100

35 - 70

100
95 - 100

35 - 70
10 - 30
0-5
0

100
90 - 100

25 - 60
10 - 30
0-5

0 - 10
0-5

20 - 55
0 - 10
0-5

1/2"

100
90 - 100
40 - 70
0 - 15
0-5

วัสดุชนิดเม็ดละเอียด (Fine Aggregates)
1. เปนทรายน้ําจืดที่หยาบคมแข็งแกรง
2. สะอาดปราศจากวัสดุอื่น เชน วัชพืช ดินเหนียว เปลือกหอย เถาถาน เปนตน
3. มีสารอินทรียปะปนอยูในทราย เมื่อทดสอบดวยสารละลาย Sodium Hydroxide เขมขน 3
เปอร เ ซ็ น ต สี ข องสารละลายที่ ไ ด จ ากการทดสอบต อ งอ อ นกว า สี ข องกระจกเที ย บ
มาตรฐานเบอร 3 หรือออนกวาสารละลาย Potassium Dichromate
4. มีคาโมดูลัสความละเอียด (Fineness Modulus) อยูระหวาง 2.3 – 3.1
5. เมื่อทดสอบการคงตัว (Soundness Test) น้ําหนักของวัสดุหินยอย หรือกรวดยอยที่
หายไปตองไมมากกวารอยละ 10
6. มีสวนที่ผานตะแกรง เบอร 200 ไมเกินรอยละ 3
7. มีมวลคละผานตะแกรง แสดงดังตารางที่ 4-13

บทที่ 4 มาตรฐานงานกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา
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ตารางที่ 4-13 ตารางมวลคละผานตะแกรงของวัสดุชนิดเม็ดละเอียด (Fine Aggregates)
สําหรับผิวจราจรคอนกรีต
ขนาดตะแกรงมาตรฐาน
3/8"
เบอร 4
เบอร 8
เบอร 16
เบอร 30
เบอร 50
เบอร 100

น้ําหนักที่ผานตะแกรงเปนรอยละ
100
95 - 100
80 - 100
50 - 85
25 - 60
10 - 30
2 - 10

¾ สถ. – มถ. - 013 มาตรฐานเหล็กเสนเสริมคอนกรีต
เหล็กเสนเสริมคอนกรีต หมายถึง เหล็กเสริมในงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใชทําผิวจราจรคอนกรีต
ซึ่งแบงไดเปน 2 ประเภท คือ เหล็กเสนกลม (Round Bar) และเหล็กเสนขอออย (Deformed Bar)
คุณสมบัติ
1. เหล็กเสนกลม (Round Bar)
ตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 20-2527 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
○ คุณสมบัติทางกล แสดงดังตารางที่ 4-14
ตารางที่ 4-14 แสดงคุณสมบัติทางกลของเหล็กเสนเสริมคอนกรีต
ความตาน
ความตาน
ความยืดในชวง การทดสอบดวยการดัดโคงเย็น
แรงดึงที่จุดคราก แรงดึงสูงสุด ความยาว 5 เทา
เหล็กเสนกลม
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา ของเสนผานศูนย มุมการดัด
เสนผานศูนย
(กก./ตร.ซม.) (กก./ตร.ซม.) กลางไมนอยกวา (องศา)
กลางวงดัด
(รอยละ)
SR 24
2400
3900
21
180
1.5 เทาของเสน
ผานศูนยกลางระบุ

38

บทที่ 4 มาตรฐานงานกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

○ เกณฑความคลาดเคลื่อนสําหรับเสนผานศูนยกลางของเหล็กเสนกลมแสดงดัง
ตารางที่ 4-15
ตารางที่ 4-15 แสดงเกณฑความคลาดเคลื่อนสําหรับเสนผานศูนยกลางของเหล็กเสนกลม
ชื่อขนาดเสนผานศูนยกลาง เกณฑความคลาดเคลื่อน มวลตอเมตร
(กิโลกรัม)
(มิลลิเมตร)
ไมเกินกวา
RB 6
RB 9
RB 12
RB 15
RB 19
RB 22
RB 25
RB 28
RB 34

(มิลลิเมตร)
± 0.4
± 0.4
± 0.4
± 0.4
± 0.5
± 0.5
± 0.5
± 0.6
± 0.6

6
9
12
15
19
22
25
28
34

0.222
0.499
0.888
1.387
2.226
2.984
3.853
4.834
7.127

เกณฑความคลาดเคลื่อน
สําหรับมวลตอเมตร
เฉลี่ย รอยละ แตละเสนรอยละ
± 5.0
± 10.0
± 5.0
± 10.0
± 5.0
± 10.0
± 5.0
± 10.0
± 3.5
± 6.0
± 3.5
± 6.0
± 3.5
± 6.0
± 3.5
± 6.0
± 3.5
± 6.0

2. เหล็กขอออย (Deformed Bar) ตองมีคุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.
24-2527 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
○ คุณสมบัติทางกล แสดงดังตารางที่ 4-16
ตารางที่ 4-16 แสดงคุณสมบัติทางกลของเหล็กขอออย
ความตาน
ความตาน
แรงดึงที่จุด
แรงดึงสูงสุด
คราก
ไมนอยกวา
สัญลักษณ
ไมนอยกวา
(กก./ตร.ซม.)
(กก./ตร.ซม.)
SD 30
SD 40
SD 50

3000
4000
5000

4900
5700
6300

ความยืดในชวง
การทดสอบดวยการดัดโคงเย็น
ความยาว 5 เทา
ของเสนผานศูนย มุมการดัด
เสนผาน
กลางไมนอยกวา (องศา)
ศูนยกลางวงดัด
(รอยละ)
17
15
13

180
180
90

4 เทาของเสนผานศูนยกลางระบุ
5 เทาของเสนผานศูนยกลางระบุ
5 เทาของเสนผานศูนยกลางระบุ
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○ เกณฑความคลาดเคลื่อนสําหรับมวลตอเมตรของเหล็กขอออย
แสดงดังตารางที่ 4-17
ตารางที่ 4-17 แสดงเกณฑความคลาดเคลื่อนสําหรับมวลตอเมตรของเหล็กขอออย
ชื่อขนาด
เสนผานศูนยกลาง
(มิลลิเมตร)
DB 10
DB 12
DB 16
DB 20
DB 22
DB 25
DB 28
DB 32

มวลตอเมตร
กิโลกรัม
0.617
0.888
1.578
2.466
2.984
3.853
4.834
6.313

เกณฑความคลาดเคลื่อนสําหรับมวลตอเมตรของทุกขนาด
เฉลี่ยรอยละ

แตละเสนรอยละ

± 3.5

±6

หมายเหตุ
ความตานแรงดึงที่จุดคราก
ความตานแรงดึงสูงสุด
ความยืด
การทดสอบดวยการดัดโคงเย็น
มุมการดัด
เสนผานศูนยกลางวงดัด
ชวงความยาว 5 เทาของเสนผานศูนยกลาง

40
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YIELD STRESS
MAXIMUM TENSILE STRESS
ELONGATION
CLOD BEND TEST
BENDING ANGLE
DIAMETER OF BENDS
GAUGE LENGTH
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สวนที่ 2 มาตรฐานวิธีการกอสรางถนน
¾ สถ. – มถ. – 014 มาตรฐานงานถางปา ขุดตอ (Clearing and Grubbing)
งานถางปา ขุดตอ หมายถึง การกําจัดตนไม ตอไม พุมไม เศษไม ขยะ วัชพืช และสิ่งอื่นๆ ที่ไม
ตองการภายในเขตทาง
วิธีการกอสราง
1. การถางปา ใหทําภายในบริเวณตลอดเขตทาง และการขุดตอ ใหทําภายในบริเวณที่จะทํา
การกอสรางทาง คันทาง คูขางทาง บอยืม แหลงวัสดุ และการขุดเพื่อการกอสรางงาน
โครงสราง
2. บริเวณที่จะกอสรางคันทาง ใหขุดตอรากไมออกต่ํากวาระดับดินเดิมตามธรรมชาติไม
นอยกวา 30 เซนติเมตร ในกรณีที่คันทางสูงกวาระดับดินเดิมมากกวา 60 เซนติเมตร ให
ตัดตนไมและตอจนชิดใกลระดับดินเดิมใหมากที่สุดเทาที่จะทําได สวนการขุดเพื่อการ
กอสรางงานโครงสรางอื่นๆ ใหขุดตอรากไมออกต่ํากวาระดับต่ําสุดของแบบโครงสราง
ไมนอยกวา 30 เซนติเมตร
3. บริเวณบอยืมและแหลงวัสดุ ใหเอาตอไม รากไม และวัสดุอื่นๆ ที่ไมตองการปะปนอยู
ออก จนเห็นวาไมมีสิ่งดังกลาวปนกับวัสดุที่จะนํามาใชในการกอสราง
4. ตนไมใหญที่อยูนอกคันทาง หรืออยูนอกเชิงลาดดินตัดใหคงไว ในกรณีจําเปนที่จะตอง
ตัดใหอยูในดุลพินิจของผูควบคุมงาน สําหรับตนไมที่คงไว กิ่งที่ยื่นเขาไปในผิวจราจร
และสูงจากระดับผิวจราจรไมเกิน 6.00 เมตร ใหตัดกิ่งออกใหเรียบรอย และใหเหลือโคน
กิ่งติดลําตนยาวไมเกิน 20 เซนติเมตร
5. วัสดุจากการถางปา ขุดตอ ใหนําไปทิ้งตามบริเวณที่ผูควบคุมงานเห็นสมควร
6. ตลอดระยะเวลาที่ถางปา ขุดตอ ใหทําดวยความระมัดระวังในการตัดตนไมไมใหเกิด
อันตรายและทําความเสียหายแกตนไมที่คงไว
7. หลังจากการถางปา ขุดตอ ใหปาดเกลี่ย ปรับแตง และเก็บเศษวัสดุไปทิ้งนอกเขตทางให
เรียบรอย
¾ สถ. – มถ. – 015 มาตรฐานงานตกแตงเกลี่ยคันทางเดิม (Reshaping and Levelling)
การตกแตงเกลี่ยคันทางเดิม หมายถึง การเกลี่ยปรับระดับของพื้นถนนและไหลทางเดิมใหได
ระดับ รวมทั้งเอาวัชพืชและสิ่งสกปรกออกใหหมด
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วัสดุ
วัสดุที่ใชในการตกแตงเกลี่ยคันทางเดิมตองเปนวัสดุที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวัสดุคัดเลือก
สถ.-มถ.-004 ซึ่งไดผานการทดสอบ และรับรองใหใชไดแลว
วิธีการกอสราง
1. ใหใชรถเกรด หรือเครื่องมืออื่น ปรับ เกลี่ย แตงผิวหนาของคันทางเดิมตลอดความกวาง
ของคันทาง รวมทั้งไหลทางทั้งสองขางดวย
2. ใหเก็บวัชพืช และสิ่งสกปรกบนคันทางเดิมออกใหหมด
3. ตอนใดที่สูง ใหปาดออกใหไดระดับ และตอนใดเปนหลุม บอ หรือแองใหทําการขุดแตง
แลวใชวัสดุคัดเลือกลงบนคันทางเกลี่ยเปนชั้นๆ ใหสม่ําเสมอตลอดพื้นที่พรมน้ําแลวทํา
การบดอัดแนนโดยใหมีความแนนไมนอยกวารอยละ 95 Standard Proctor Density
4. การตกแตงเกลี่ยคันทางเดิม เมื่อเสร็จเรียบรอยแลว ผิวของคันทางเดิมตองเรียบรอย
สม่ําเสมอไดระดับ สะอาด และไมมีแอง หลุม บอ
¾ สถ. – มถ. – 016 มาตรฐานงานดินถมคันทาง (Embankment)
ดินถมทาง หมายถึง การถมและการบดอัดวัสดุที่ไดมาจากถนนเดิม บอยืม หรือแหลงวัสดุขาง
ทางซึ่งนํามาใชทําคันทาง
วัสดุ
วัสดุที่ใชในงานดินถมคันทางตองเปนวัสดุที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน สถ.- มถ. – 001 วัสดุ
ดินคันทาง ซึ่งไดผานการทดสอบและรับรองใหใชไดแลว
วิธีการกอสราง
1. กอนถมคันทาง ถามีหลุม แอง หรือโพรงที่เกิดขึ้นจากการถางปา ขุดตอ ตองใชวัสดุที่
เหมาะสมกลบ แลวกระทุงใหแนนสม่ําเสมอเสียกอน
2. การถมคันทาง จะตองถมใหไดแนวระดับลาด และขนาดตามที่แบบกําหนด
3. การถมคันทางใหถมเปนชั้นๆ ชั้นหนึ่งๆ หนาไมเกิน 20 เซนติเมตร ทุกชั้นตองบด
อัดแนนไมนอยกวารอยละ 95 Standard Proctor Density
4. วัสดุที่จะทําการบดอัดแตละชั้น ตองนํามาผสมใหเขากันกอน แลวพรมน้ําตามจํานวนที่
ตองการใชรถเกรดปาดเกลี่ยใหวัสดุมีความชื้นสม่ําเสมอกอนทําการบดอัดแนน
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5.

ในกรณีที่จะขยายคันทางเดิม ใหตัดลาดคันทางเดิมเปนแบบขั้นบันได จากตีนเชิงลาดถึง
ขอบไหลทาง วัสดุที่ตัดนี้ใหเกลี่ยแผในแนวราบสม่ําเสมอเปนชั้นๆ ชั้นหนึ่งหนาไมเกิน
20 เซนติเมตร ทุกชั้นตองบดอัดแนนไมนอยกวารอยละ 95 Standard Proctor Density
6. วัสดุที่ใชทําคันทางที่อยูติดกับทอ หรือสะพาน ไมสามารถบดอัดดวยเครื่องจักรขนาดใหญ
ไดใหใชเครื่องมือบดอัดขนาดเล็กทําการบดอัดไดตามความเห็นชอบของผูควบคุมงาน
7. กรณีที่ในแบบไมไดระบุไวเปนอยางอื่น ถาตองการจะถมดินใหสูงขึ้นอีกจากระดับเดิม
ใหถมดินสูงขึ้นไดอีก ไมเกิน 30 เซนติเมตร และจะตองคราดไถผิวทางเดิมใหลึกไมนอย
กวา 15 เซนติเมตร แลวทําการบดอัดรวมไปกับชั้นใหมที่ถมของวัสดุคันทางนั้น ความ
หนาของชั้นที่คราดไถรวมกับวัสดุคันทาง จะตองมีความหนาไมเกิน 20 เซนติเมตร เมื่อ
ทําการบดอัดแนนตามมาตรฐานแลว
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให (Tolerance)
1. ทุกจุดของดินถมคันทางที่บดอัดแนนกับระดับที่ตองการและปรับแตงไดรูปรางตามแบบ
แลวระดับชวง 3.00 เมตร ตามแนวขนานกับศูนยกลางตางกันไดไมเกิน 1.00 เซนติเมตร
2. ระดับกอสราง มีระดับแตกตางไปจากระดับที่กําหนดไวในแบบไดไมเกิน 1.50 เซนติเมตร
¾ สถ. – มถ. – 017 มาตรฐานงานดินตัดคันทาง (Roadway Excavation)
ดินตัดคันทาง หมายถึง การขุดตัดวัสดุที่อยูในเขตทาง ซึ่งไดจากการนําวัสดุที่ขุดแลวไปใชใน
งานกอสรางคันทาง ตบแตงคันทาง และนําวัสดุที่ไมตองการซึ่งขุดตัดแลวไปทิ้งในที่ที่เหมาะสมงานตัด
แบงออกเปน 2 ชนิด ดังนี้
งานตัดชนิดที่ไมระบุประเภทของวัสดุ ซึ่งหมายถึง การขุดตัดวัสดุชนิดใดๆ ก็ไดเพื่อการ
กอสรางคันทาง ตบแตงคันทาง นําวัสดุที่ไมตองการไปทิ้ง และเพื่อการวางอาคารระบายน้ํา
งานตัดชนิดที่ระบุประเภทของวัสดุ ซึ่งหมายถึง การขุดตัดคันทางที่ระบุประเภทของวัสดุที่จะ
ตองขุดตัด โดยระบุตามชนิดและเครื่องจักรที่ใช
วัสดุ
หมายถึง วัสดุที่จะตองขุดตัดตามงานตัด ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. วัสดุที่ไมไดระบุประเภท ใหหมายถึงวัสดุใดๆ ก็ไดที่ตองขุดตัด
2. วัสดุที่ระบุประเภท ใหหมายถึงวัสดุที่จะขุดตัดตอไปนี้
2.1 ดินและวัสดุคันทางอื่นทั้งหมด ยกเวนหินผุและหินแข็ง
2.2 หินผุและวัสดุคันทางอื่นทั้งหมด ยกเวนดิน และหินแข็ง
บทที่ 4 มาตรฐานงานกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา
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2.3 หินแข็งและวัสดุคันทางอื่นทั้งหมด ยกเวนดิน และหินผุ การขุดตัดวัสดุที่ระบุ
ประเภท ใหขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูควบคุมงานวาควรจะใชเครื่องจักรชนิดใดที่
เหมาะสม
3. วัสดุที่ไมเหมาะสมในการขุดตัด ใหหมายถึงวัสดุดังตอไปนี้
3.1 ดินที่มีปริมาณอินทรียสารสูง หินที่เกิดจากการทับถมเนาเปอยของซากพืชตางๆ
ซึ่งมีรากไม หญา และพวกผักตางๆ
3.2 ดินออน ดินไมมีเสถียรภาพของตัวเอง มีความชื้นสูงเมื่อเปยก และแหงมากเกินไป
เมื่ อ ไม มี ค วามชื้ น ซึ่ ง ทั้ ง นี้ จ ะต อ งอยู ใ นดุ ล พิ นิ จ ของผู ค วบคุ ม ว า เป น วั ส ดุ ที่ ไ ม
เหมาะสมหรือไม
วิธีการกอสราง
1. การขุดตัดวัสดุที่อยูในเขตทาง ถาวิศวกรผูควบคุมงานพิจารณาแลวเห็นวาเปนวัสดุที่
เหมาะสมควรจะนําไปใชในงานดินคันทาง ใหนําไปทดสอบคุณสมบัติ ถามีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐาน ของวัสดุคันทางใหนําไปใชทําคันทางได
2. สําหรับวัสดุที่ขุดตัดออกมาแลว ผูควบคุมงานพิจารณาเห็นวาเปนวัสดุที่ไมเหมาะสม
ที่จะนําไปใชงาน ใหนําไปทิ้งในที่เห็นสมควร แลวนําวัสดุที่เหมาะสมมาใสแทน
3. วัสดุที่พิจารณาแลวเห็นวาไมเหมาะสมในการขุดตัด หามทําการขุดตัดโดยเด็ดขาด
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให (Tolerance)
ระดับของงานดินตัดคันทางที่ปรับแตงใหไดรูปลักษณะตามแบบแลวเมื่อใชไมบรรทัดวัดสอบ
ระยะ 3.00 เมตร ตามแนวขนานกับแนวศูนยกลางของถนน ระดับหลังตัดคันทางในระยะ 3.00 เมตร ให
ตางกันไดไมเกิน 1 เซนติเมตร และยอมใหคลาดจากระดับที่กําหนดไวในแบบได ± 1.5 เซนติเมตร
¾ สถ. – มถ. - 018 มาตรฐานงานชั้นรองพื้นทาง (Subbase)
งานชั้นรองพื้นทาง หมายถึง การกอสรางชั้นรองพื้นทางโดยถมและบดอัดวัสดุรองพื้นทางให
ไดรูปรางและระดับตามแบบกอสราง
วัสดุ
วัสดุที่จะนํามาใชตองมีคุณสมบัติผานการทดสอบตรงตามมาตรฐาน สถ. – มถ. – 002 วัสดุ
รองพื้นทาง
วิธีการกอสราง
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1.

ในกรณีที่คันทางเปนถนนเดิมที่มีผิวจราจรเปนผิวรองพื้นทางหรือคันทาง
1.1 ถนนเดิมซึ่งมีผิวจราจร เปนผิวรองพื้นทางหรือคันทางที่ไมไดแนวและระดับตอง
ถมแตงใหไดแนวและระดับตามรูปแบบที่กําหนด
1.2 ถนนเดิมซึ่งมีผิวจราจรเปนชั้นรองพื้นทางหรือคันทาง บริเวณใดซึ่งมีดินชั้นลาง
ออน (Soft Spot) ตองขุดออกแลวนําวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ตรงตามมาตรฐานวัสดุ
คัดเลือกมาถมอัดเปนชั้นๆ ใหมีความหนาแนนไมนอยกวารอยละ 95 Standard
Proctor Densities
1.3 การเสริมบริเวณใดที่ทําใหชั้นรองพื้นทางที่เสริมใหมมีความหนานอยกวา 10 เซนติเมตร
ตองขุดคุยวัสดุชั้นรองพื้นทางเดิมชวงนั้นออกไมนอยกวา 5 เซนติเมตร แลวผสม
คลุกเคลากับวัสดุชั้นรองพื้นทางใหมใหเขาเปนเนื้อเดียวกัน จึงจะทําการบดอัดให
แนนและไดระดับตามแบบ
2. วัสดุที่หลุดรอนไมคงทนหรือที่มีคุณภาพเลว บนถนนเดิมซึ่งมีผิวจราจรเปนชั้นรองพื้น
ทางหรือบนคันทางใหม ตองกวาดออกใหหมด
3. หลุมบอตางๆ บนถนนเดิมซึ่งมีผิวจราจรเปนชั้นรองพื้นทางหรือบนคันทางใหมจะตอง
กลบและบดอัดใหแนนดวยวัสดุที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานวัสดุคัดเลือก
4. เมื่อไดตบแตงถนนเดิมที่มีผิวจราจรเปนชั้นรองพื้นทางหรือคันทางใหมเรียบรอยแลว
จะตองมีผิวหนาเรียบแนนสม่ําเสมอมีระดับถูกตองตามแบบกอสราง
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให (Tolerance)
ระดั บ หลั ง ชั้ น รองพื้ น ทางที่ บ ดอั ด แน น แล ว ทุ ก จุ ด ยอมให สู ง หรื อ ต่ํ า กว า ระดั บ ตามแบบ
กอสรางไดไมเกิน 1.5 เซนติเมตร หากชวงใดตอนใดที่มีระดับผิดไปจากนี้ ใหตัดสวนที่เกินออกหรือขุด
คุย (Scarify) ออกหนาไมนอยกวา 10 เซนติเมตร แลวทําการบดอัดใหมใหแนนและไดระดับสม่ําเสมอ
ตามแบบ
¾ สถ. – มถ. - 019 มาตรฐานงานชั้นพื้นทาง (Base)
งานชั้นพื้นทาง หมายถึง การกอสรางชั้นพื้นทางโดยการถมและบดอัดวัสดุพื้นทางใหไ ด
รูปรางและระดับตามแบบกอสราง
วัสดุ
วัสดุที่จะนํามาใชตองมีคุณสมบัติผานการทดสอบตรงตามมาตรฐาน สถ. – มถ. – 003
วัสดุพื้นทาง
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วิธีการกอสราง
1. ต อ งตรวจสอบระดั บ และความเรี ย บร อ ยต า งๆ ของชั้ น รองพื้ น ทางหรื อ คั น ทางให
ถูกตองกอน
2. ถาแบบกําหนดความหนาชั้นพื้นทางมากกวา 15 เซนติเมตร ใหแบงทําเปน 2 ชั้น หนาชั้นละ
เทา ๆ กัน โดยประมาณ
3. นําวัสดุพื้นทางลงบนชั้นรองพื้นทางแลวพนน้ํา (Spray) ผสมคลุกเคลาโดยใหมีความชื้น
สม่ําเสมอและใกลเคียงกับ Optimum Moisture Content จึงเกลี่ยแผแลวบดอัดทันทีดวยรถบดลอยางหรือ
เครื่องจักรกลบดอัดที่เหมาะสมใหมีความแนนสม่ําเสมอไมนอยกวารอยละ 95 Modified Proctor Density
4. ในระหวางการบดอัดใหมีการเกลี่ยแตงเพื่อชวยใหผิวหนาเรียบปราศจากหลุมบอและ
วัสดุหลวม ๆ และเพื่อใหผิวหนาราบเรียบสม่ําเสมอ ใหบดอัดตบแตงชั้นสุดทายดวยรถบดลอเหล็ก
5. บริเวณใดหรือชวงใดพบวาวัสดุพื้นทางเกิดการแยกตัว (Segregation) จากการเกลี่ยแผบด
อัดจะตองขุดคุย (Scarify) ออกและผสมคลุกเคลาใหเขากันใหม หากมีความชื้นลดลงใหพนน้ําเพิ่มเติม
หากวัสดุพื้นทางที่ขุดคุยทําการผสมคลุกเคลาใหมนั้นตรวจพบวาคุณสมบัติไมถูกตองตามขอกําหนด
จะตองขนวัสดุนั้นออกและนําวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ถูกตองมาใสแทน
6. ในระหวางกอสรางหากมีน้ําขังหรือเกิดมีฝนตกหรือมีน้ําในพื้นทางมากกวาปริมาณที่
กําหนดเพื่อการบดอัด จนเปนเหตุใหชั้นรองพื้นทางเสียหาย ตองรื้อพื้นทางออกและทําการตบแตงบดอัด
ชั้นรองพื้นทางใหมใหถูกตอง
7. เมื่อทําการกอสรางพื้นทางเสร็จเรียบรอยแลว จะตองมีหนาเรียบสม่ําเสมอมีระดับ
ถูกตองตามแบบกอสราง
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให (Tolerance)
เมื่อวัดสอบดวยไมบรรทัดขางตรง (Straight Edge) 3.00 เมตร กับผิวหนาของพื้นทางใน
ทิศทางขนานกับแนวศูนยกลางทาง ระดับตางกันตองไมเกิน 1.25 เซนติเมตร หากเกินกวาที่กําหนดนี้ตอง
ปรับระดับโดยวิธีเสริมพื้นทางที่ต่ําและปาดพื้นทางที่สูงออก บดอัดใหแนนแลวเกลี่ยแตงจนไดระดับที่
กําหนด
¾ สถ. – มถ. - 020 มาตรฐานงานไหลทาง (Shoulder)
งานไหลทาง หมายถึง การกอสรางไหลทางหลังจากการกอสรางชั้นรองพื้นทางเสร็จแลว โดย
ทําการถมเสริมและบดอัดวัสดุไหลทางตามแนวบริเวณที่จะทําไหลทางบนขอบชั้นรองพื้นทางขึ้นมาจน
ไดระดับตามรูปแบบกอสราง
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วัสดุ
วัสดุที่จะนํามาใชตองมีคุณสมบัติผานการทดสอบตรงตามมาตรฐาน สถ. – มถ. – 005
วัสดุไหลทาง
วิธีการกอสราง
1. วัสดุที่นํามาใชจะตองผสมน้ําและคลุกเคลาจนเรียบรอยแลวจาก Stockpile โดยใหมี
ความชื้นสม่ําเสมอใกลเคียงกับความชื้นที่ Optimum Moisture Content และนํามาเกลี่ยถมแตงบดอัดทันที
ถานําวัสดุที่จะใชมาทําการผสมคลุกเคลากับน้ําบนชั้นรองพื้นทางสวนที่จะทําไหลทาง
ตองกระทําดวยความระมัดระวัง ตองมิใหโครงสรางทางสวนอื่นเสียหาย หากเกิดความเสียหายขึ้นจะตอง
ทําการแกไขสวนนั้นๆ ใหเรียบรอย
2. ใหนําวัสดุไหลทางที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดมาเกลี่ยแผบดอัดเปนชั้นๆ หนาชั้นละไมเกิน
15 เซนติเมตร และแตละชั้นใหมีความแนนไมนอยกวารอยละ 95 Modified Proctor Density
3. เมื่อกอสรางเสร็จแลวตองมีผิวหนาเรียบและความสม่ําเสมอตลอดแนว โดยเฉพาะที่
รอยตอระหวางพื้นทางกับไหลทาง
4. กรณีฤดูฝนไมควรกอสรางไหลทางกอนทําพื้นทาง เพราะจะทําใหชั้นรองพื้นทาง
เสียหายอันเนื่องมาจากน้ําขังบนชั้นรองพื้นทาง
¾ สถ. – มถ. - 021 มาตรฐานงานไพรมโคท (Prime Coat)
งาน Prime Coat หมายถึง การราดยางแอสฟลตลงบนพื้นทางที่ไดตบแตงและเตรียมไวเรียบรอย
แลว เพื่อใหวัสดุผิวหนาของพื้นทางเกาะยึดไดดี และชวยปองกันน้ํามิใหไหลซึมเขาไปในพื้นทางไดดวย
วัสดุ
แอสฟลตเหลวที่จะนํามาใชตองมีคุณสมบัติผานการทดสอบตรงตามมาตรฐานแอสฟลตแตละ
ประเภทและเกรด ดังนี้
Cut Back RC 70-250
MC 30-250
SC 70
Asphalt Emulsions

บทที่ 4 มาตรฐานงานกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา
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ตารางที่ 4-18 ตารางอุณหภูมิของแอสฟลตที่ใชราดในงานไพรมโคท (Prime Coat)
อุณหภูมิ

ชนิดของแอสฟลต

Cº
50 - 90
75 - 110
30 - 70
50 - 90
75 - 110
50 - 90

RC – 70
RC – 250
MC – 30
MC – 70
MC – 250
SC – 70

Fº
120 – 190
165 – 230
85 – 155
120 – 190
165 – 230
120 – 190

ปริมาณยางแอสฟลตที่ใชประมาณ 0.8-1.4 ลิตร ตอตารางเมตร จํานวนยางที่ราดจะมีปริมาณ
เทาไรขึ้นอยูกับลักษณะผิวของพื้นทาง ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของผูควบคุมงาน
สูตรการคํานวณปริมาณยางแอสฟลตที่ใชทํา Prime Coat
= . P 1 − γ

Prime Coat
เมื่อ P
R

R



G

ลิตรตอตารางเมตร

ความลึกที่จะใหยางแอสฟลตซึมลงไปเปนมิลลิเมตร
คาของ Residual Asphalt
γ
ความแนนแหงสูงสุด (Maximum Dry Density) เปนกรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร
ของวัสดุพื้นทาง Modified Proctor
G = คาความถวงจําเพาะแบบ Bulk ของวัสดุพื้นทาง
คา P ขึ้นอยูกับความพรุน (Porosity) ของวัสดุพื้นทาง ชนิดและเกรดของยางแอสฟลตที่ใชราด
สําหรับคา P แนะนําใหใชเทากับ 4.5 มิลลิเมตร แทนคาในสูตรขางบนคํานวณอัตรายางแอสฟลตที่จะใช
ราด และทดลองราดยางแอสฟลตตามปริมาณที่คํานวณได ถาเห็นวามีปริมาณยางแอสฟลตมากหรือนอย
ไปยังไมพอเหมาะใหเปลี่ยนคา P ใหมหรือเปลี่ยนชนิดและเกรดของยางแอสฟลตตามความเหมาะสม
เพื่อใหไดคาอัตรายางแอสฟลตเมื่อใชราดแลวมีปริมาณที่พอเหมาะตอไป
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คา R ใหใชตามตารางดังนี้
ชนิดและเกรดของยางแอสฟลต
MC – 30
MC – 70
SC – 70
SS – K

R

0.62
0.73
0.80
0.75

คา G ใหคํานวณจากสูตร

G=
เมื่อ P1 =
P2 =
G1 =
G2 =

P1 + P2
P1 P2
+
G1 G2

หรือเทากับ

100
P1 P2
+
G1 G2

คือสวนของวัสดุพื้นทางที่คางอยูบนตะแกรงมาตรฐานเบอร 4
(4.75 มิลลิเมตร) เปนรอยละ
คือสวนของวัสดุพื้นทางที่ผานตะแกรงมาตรฐานเบอร 4
(4.75 มิลลิเมตร) เปนรอยละ
ความถวงจําเพาะแบบ Bulk ของวัสดุพื้นทางชนิดหยาบซึ่งคางอยูบน
ตะแกรงมาตรฐาน เบอร 4 (4.75 มิลลิเมตร)
ความถวงจําเพาะแบบ Bulk ของวัสดุพื้นทางชนิดหยาบซึ่งผาน
ตะแกรงมาตรฐาน เบอร 4 (4.75 มิลลิเมตร)

ทรายละเอียด ถามีความจําเปนที่จะทับหนา Prime Coat ทรายที่ใชจะตองมีสวนละเอียดผาน
ตะแกรง เบอร 4 ซึ่งไมมีหญาหรือวัสดุอื่นเจือปน และตองไดรับการยินยอมอนุญาตใหสาดทรายไดจากผู
ควบคุมงานเสียกอน
วิธีการกอสราง
1. การทํา Prime Coat ดวยยาง Cut Back
1.1 พื้นทางที่จะ Prime Coat ผิวหนาจะตองสะอาดปราศจากฝุนและหินที่หลุดหรือ
วัสดุอื่นใด โดยการกวาดและเปาเศษวัสดุออกดวยเครื่องจักร หรือวิธีอื่นที่ผูควบคุม
งานเห็นสมควร

บทที่ 4 มาตรฐานงานกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา
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1.2 ถาผิวหนาของพื้นทางแหงและมีฝุนเกาะใหพรมน้ํา ( Spray ) บางๆ เล็กนอยกอน
ราดยาง (Prime)
1.3 เครื่องพนยางและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการ Prime Coat ตองไดรับการตรวจสอบ
เพื่อควบคุมอัตราสวนจํานวนยางที่ราดบนพื้นทางใหสม่ําเสมอ
1.4 การราดยางควรราดใหเต็มความกวางของถนน หากจําเปนจะราดยางทีละครึ่งของ
ความกวาง หรือทีละชองทางวิ่งก็ได
1.5 บริเวณรอยตอ ควรราดยางอยางตอเนื่อง และในแตละครั้งตองมีอัตราสวนอยาง
สม่ําเสมอ โดยเฉพาะรอยตอตามขวางที่ราดโดยวิธีการใชทอพนยาง (Spray Bar) ที่
ติดกับรถวิ่ง ควรราดโดยใชกระดาษแข็งหรือวัสดุที่ไมดูดซึม กวางไมนอยกวา 40
เซนติเมตร ปดผิวยางที่ราดไปแลว
1.6 หลังจากราดยางแลวใหทิ้งบม (Curing) ยางไว 24-48 ชั่วโมง ไมอนุญาตใหยวดยาน
วิ่งผานเขาไปในบริเวณที่ราดไวเปนอันขาด หลังจากพนกําหนดเวลานี้ ถาจะ
อนุญาตใหยวดยานวิ่งผาน ตองดูวามียางสวนเกินเหลือปรากฏอยูหรือไม หากมีให
ใชทรายละเอียดสาดซับบางสวนที่เกินใหแหง
ในกรณีที่จําเปนจริงๆ เชน ทางเขาบานหรือทางแยกที่มียวดยานผาน การทํา
Prime Coat ธรรมดาโดยทั่วไปในสภาวะอากาศแจมใสปราศจากฝน พื้นทางแหง
หรือวัสดุพื้นทางมีความชื้น (Moisture Content) ไมเกินรอยละ 5 ใหใชยาง Cut
Back และชนิดยาง Cut Back ที่ใชใหพิจารณาตามลักษณะของสภาพพื้นทาง ความ
แนน เวลาและการจราจรของเสน ทางนั้น ๆ สว นพื้ นทางที่มี ความชื้น สูง เปย ก
(ไมแฉะ) สภาพอากาศไมดี หรือมีลักษณะความจําเปนเรงดวน อนุญาตใหใชยาง
Asphalt Emulsions ได แตตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานเสียกอน
การทํา Prime Coat ดวยยาง Asphalt Emulsions
2.1 พื้นทางที่จะ Prime Coat ผิวหนาจะตองสะอาดปราศจากฝุนหรือหินที่หลุดหรือ
วัสดุอื่นใดและผูควบคุมงานตรวจสอบเห็นชอบแลว
2.2 ถาผิวหนาของพื้นทางแหงตองพรมน้ําใหเปยกชื้นเสียกอน
2.3 เครื่องพนยางและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการ Prime Coat ตองไดรับการตรวจสอบ
เพื่อควบคุมอัตราจํานวนยางที่ราดบนพื้นผิวทางไดสม่ําเสมอ
2.4 เมื่อราดยาง (Prime) แลวตองทิ้งไวจนกวา Asphalt จะแยกตัวออกเสียกอนจึงทําชั้น
ผิวทางได การแยกตัวของ Emulsified Asphalt คือสวนผสมของน้ําที่อยูใน
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Emulsions ระเหยออกไปจะสังเกตไดจากการเปลี่ยนสีของ Emulsion ซึ่งปกติมีสี
น้ําตาลเขมเปลี่ยนเปนสีดําของ Asphalt การแยกตัวนี้จะชาหรือเร็วขึ้นอยูกับชนิด
ของ Emulsion Asphalt ในอุณหภูมิปกติ จะใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
2.5 เมื่อ Asphalt แยกตัวแลว ถายังไมสามารถทําผิวทางไดทันที มีความจําเปนตองเปด
ใหยวดยานวิ่งบนชั้น Prime Coat ใหใชทรายละเอียดสาดปดหนาได
2.6 หามราดยาง (Prime Coat) ในขณะที่มีฝนตกเปนอันขาด และเมื่อราดยาง (Prime)
แลว ใหมๆ กอนที่ Emulsion จะแตกตัว ถามีฝนตกมากน้ําฝนจะชะบางสวนของ
Emulsion บนผิวหนาออกไปจะตองทําการราด Emulsion เพิ่มเติมในสวนนั้นใหม
ขอควรระวัง
1. ยาง Cut Back Asphalt เปนยางชนิดติดไฟไดงายมาก ดังนั้นในขณะตมยางหรือขณะทํา
การราดยางจะตองระมัดระวังมิใหเปลวไฟจากภายนอกมาถูกยางได
2. ยาง Emulsified Asphalt เปน Asphalt ที่แตกตัวเปนอนุภาคเล็กๆ กระจายอยูใน
สารละลายซึ่งประกอบดวยน้ํา อิมัลซิไฟอิงเอเจนต (Emulsifying Agent) และอื่นๆ ผสมใหเขาเปนเนื้อ
เดียวกันมีลักษณะงายตอการแยกตัวจึงตองระมัดระวัง ดังนี้
2.1 การขนสงตองกระทําดวยความระมัดระวังมิใหถังบรรจุ Emulsion ไดรับการ
กระทบกระเทือนอยางรุนแรงมาก เพราะอาจจะทําใหเกิดการแยกตัวขึ้น
2.2 Emulsion ชนิดบรรจุถัง ถาเก็บไวนานๆ จะตองกลิ้งถังไปมาทุกดานหลายๆ ครั้ง
เปนประจําอยางนอยอาทิตยละครั้ง เพื่อให Emulsion มีลักษณะเหลวเปนเนื้อ
เดียวกันทั่วทั้งถัง
2.3 เมื่อเปดถังบรรจุ Emulsion ออกใช ควรใชใหหมดถังหรือตองปดฝาใหแนน
มิฉะนั้นน้ําในสวนผสม Emulsion จะระเหยทําให Asphalt เกิดการแยกตัวและ
หมดคุณภาพ
2.4 ทุกครั้งที่บรรจุ Emulsion ลงในรถราดยางหรือเครื่องพนยาง ควรใชใหหมดแลวใช
น้ําสะอาดลางใหสะอาด โดยเฉพาะที่ Spray Bar เพราะถาไมลางออกทันที Asphalt
จะแยกตัวเกาะติดแนน ทําใหไมสะดวกในการใชงานครั้งตอไป และปองกันการ
กัดกรอนของกรดใน Emulsion
2.5 Emulsion ตองเหลวมีเนื้อเดียวกันและมีสีน้ําตาลเขม ถาหากมีลักษณะเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นใหใชไมพายกวนผสมใหเขาเปนเนื้อเดียวกัน จึงจะนําไปใชได ถาหากกวน
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ผสมแลว Emulsion ไมเขาเปนเนื้อเดียวกันแสดงวา Emulsion นั้น เสื่อมคุณภาพ
หามนําไปใชเปนอันขาด
¾ สถ. – มถ. – 022 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบเซอรเฟซทรีตเมนต (Surface Treatment)
งานผิวจราจรแบบเซอรเฟซทรีตเมนต หมายถึง การกอสรางผิวทาง หรือผิวไหลทางดวยการ
ราดแอสฟลตและเกลี่ยวัสดุหินยอยปดทับ โดยจะกอสรางเปนชั้นเดียวหรือหลายชั้นบนชั้นพื้นทางที่ได
ราดแอสฟลต ไพรมโคท (Prime Coat) แลว หรือบนพื้นที่อื่นใดที่ไดเตรียมไวแลว
วัสดุ
1. วัสดุยางแอสฟลต ที่ใชตองเปนประเภทและชนิด ดังตอไปนี้อยางใดอยางหนึ่ง
1.1 แอสฟลตซีเมนต (Asphalt Cement) AC 60-70, AC 80-100 ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 851 มาตรฐานแอสฟลตซีเมนต สําหรับงานทาง
1.2 คัทแบคแอสฟลตชนิดบมเร็ว (Rapid Curing Cut Back Asphalt) RC – 800, RC -3000
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 865 : มาตรฐานคัทแบคแอสฟลต
1.3 แคตอิออนิกแอสฟลตอิมัลชั่น (Cationic Asphalt Emulsion) CRS – 1, CRS – 2
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 371 : มาตรฐานแคตอิออนิก แอสฟลตอิมัลชั่น สําหรับถนน
อุณหภูมิที่ใชราดแอสฟลตชนิดตางๆ ดังกลาวมาแลวใหเปนตามตารางที่ 4-19
ตารางที่ 4-19 ตารางชวงอุณหภูมิของแอสฟลตที่ใชราดใน
งานผิวจราจรแบบเซอรเฟซทรีตเมนต (Surface Treatment)
ชนิดของแอสฟลต
AC 60 – 70
AC 80 – 100
RC 3000
RC 800
CRS – 1
CRS – 2
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1.4 แอสฟลตชนิดอื่นๆ หรือ แอสฟลตที่ปรับปรุงคุณสมบัติดวยสารใดๆ นอกเหนือ
จากนี้ ตองมีคุณภาพเทียบเทาหรือดีกวา ทั้งนี้ตองผานการทดสอบคุณภาพ และตอง
ไดรับอนุญาตใหใชได จากหนวยงานรับรองของราชการ หรือสถาบันการศึกษาที่
ราชการยอมรับ
1.5 กรณีที่ทางมีความลาดชันมาก หรือมีปญหาแอสฟลตไหลกอนลงหินยอย ผูควบคุม
งานอาจหามใชแอสฟลตอิมัลชั่น หรือคัทแบคแอสฟลตชนิดนั้นๆ
1.6 กรณีที่มีปริมาณจราจรมาก หรือไมสามารถปดการจราจรไดนาน ผูควบคุมงานอาจ
กําหนดใหใชเฉพาะแอสฟลตซีเมนตเทานั้น
1.7 กรณีที่อุณหภูมิของผิวทางต่ํากวา 15 องศาเซลเซียส หามใชแอสฟลตซีเมนต หากมี
ความจําเปนตองใชจะตองใชน้ํามัน (Cutter) ผสม และไดรับความเห็นชอบจากผู
ควบคุมงานกอน ปริมาณของน้ํามันที่ใชใหเปนตามที่ผูควบคุมงานกําหนด แตไม
มากกวาคาที่แสดงไวในตารางที่ 4-20
ตารางที่ 4-20 แสดงปริมาณน้าํ มัน (CUTTER) ที่ใชผสม
สําหรับงานผิวจราจรแบบเซอรเฟซทรีตเมนต (Surface Treatment)
หินยอย
ขนาดที่ใชเรียก มิลลิเมตร (นิ้ว)
19.0 (3/4")
12.5 (1/2")
9.5 (3/8")

ปริมาณน้ํามันที่ใชผสม
รอยละโดยปริมาณของแอสฟลตซีเมนตที่ 15 Cº
ไมเกิน 2
ไมเกิน 4
ไมเกิน 4

การผสมน้ํามันลงในแอสฟลตซีเมนตนั้น ในการปฏิบัติการภาคสนาม ตองใหความรอน
แอสฟลตซีเมนตที่อุณหภูมิระหวาง 160-185 องศาเซลเซียส จากนั้นใชเครื่องสูบ (Pump) สูบน้ํามันจากถัง
เก็บน้ํามันไปใสในถังบรรจุแอสฟลตของเครื่องพนแอสฟลต ตามปริมาณที่ไดคํานวณไว แลวใหเวียน
สวนผสมแอสฟลตซีเมนตกับน้ํามันในถังบรรจุแอสฟลตประมาณ 20 นาที จึงนําไปใชราด
ในระหวางที่สูบน้ํามันเติมลงในถังบรรจุแอสฟลตของเครื่องพนแอสฟลต เพื่อผสมกับ
แอสฟลตซีเมนตนั้นตองระมัดระวังไมใหมีประกายไฟเกิดขึ้น เชน การจุดไฟ การสูบบุหรี่ หรือการใชเตาฟู
ภายในรัศมี 15 เมตรจากเครื่องพนแอสฟลต เพราะระหวางการผสมนี้ จะมีไอระเหยของน้ํามัน และ
แอสฟลตซีเมนตซึ่งติดไฟไดงายขึ้น นอกจากนั้นจะตองระมัดระวังไมใหมีการติดเครื่องยนตที่มีการ
สันดาปภายในในบริเวณดังกลาว ซึ่งจะทําใหเกิดประกายไฟที่สามารถจุดไอระเหยน้ํามันใหลุกเปนไฟได
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2.

หินยอย
หินยอยใหเปนไปตาม สถ. – มถ. – 007 : มาตรฐานวัสดุชนิดสําหรับผิวจราจรแบบ
เซอรเฟซทรีตเมนต
3. สารเคลือบผิวหินยอย (Pre- Coating Material)
สารที่ใชเคลือบผิวหินยอย อาจเปนน้ํามันกาดหรือน้ํามันดีเซล ซึ่งเปนเกรดที่ใชกันทั่วไป
หรือสารอื่นใดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแลวและอนุญาตใหใชได
4. สารผสมแอสฟลต (Additive)
สารผสมแอสฟลตที่นํามาใชตองเปนชนิดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตรวจสอบแลว
และอนุญาตใหใชได
5. การเลือกใชขนาดของหินยอย
5.1 ผิวทางแบบเซอรเฟซทรีตเมนตชั้นเดียว (Single Surface Treatment)
ใหใชขนาด 12.5 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว)
5.2 ผิวทางแบบเซอรเฟซทรีตเมนตสองชั้น (Double Surface Treatment)
ชั้นที่หนึ่ง ใหใชขนาด 19.0 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว)
ชั้นที่สอง ใหใชขนาด 9.5 มิลลิเมตร (3/8 นิ้ว)
5.3 ผิวไหลทางแบบเซอรเฟซทรีตเมนตชั้นเดียว
ใหใชขนาด 19.0 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) หรือ 12.5 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว)
5.4 ผิวไหลทางแบบเซอรเฟซทรีตเมนตสองชั้น
ชั้นที่หนึ่ง ใหใชขนาด 19.0 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว)
ชั้นที่สอง ใหใชขนาด 9.5 มิลลิเมตร (3/8 นิ้ว)
เครื่องจักรและเครื่องมือ
เครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิดที่จะนํามาใชงาน จะตองมีสภาพใชงานไดดีโดยจะตองผาน
การตรวจสอบและ หรือตรวจปรับ (Calibrate) และผูควบคุมงานอนุญาตใหใชได ในระหวางการกอสราง
ผูรับจางจะตองบํารุงรักษาเครื่องจักร และเครื่องมือทุกชนิดใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ
1. เครื่องพนแอสฟลต (Asphalt Distributor)
ตองเปนชนิดขับเคลื่อนไดดวยตนเองโดยมีถังบรรจุแอสฟลตติดตั้งบนรถบรรทุกหรือรถ
พวง และประกอบดวยอุปกรณที่จําเปนในการใชงาน ดังนี้
- ไมวัด (Dipstick) หรือเครื่องมือวัดปริมาณแอสฟลตในถัง
- หัวเผาใหความรอนแอสฟลต (Burner)
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- เทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิแอสฟลต (Thermometer)
- ปมแอสฟลต (Asphalt Pump)
- เครื่องตนกําลัง หรือเครื่องทาย (Power Unit)
- ทอพนแอสฟลต (Spray Bar) หรือหัวฉีด (Nozzle)
- ทอพนแอสฟลตแบบถือ (Hand Spray)
- อุปกรณวัดปริมาณการพนแอสฟลต (Bitumeter)
- ถังบรรจุแอสฟลตบนรถ (Asphalt Tank)
เครื่องพนแอสฟลตตองมีระบบหมุนเวียน (Circulating System) โดยมีปมแอสฟลต
สามารถใชไดดี ทั้งกับแอสฟลตเหลวจนถึงแอสฟลตซีเมนต และตองทํางานได ดังนี้
- ดูดแอสฟลตที่เตรียมไวแลว เขาถังบรรจุแอสฟลตบนรถได
- หมุนเวียนแอสฟลตในทอพนแอสฟลต และในถังบรรจุแอสฟลตบนรถได
- พนแอสฟลตผานทางทอพนแอสฟลต และทอพนแอสฟลตแบบมือถือได
- ดูดแอสฟลตจากทอพนแอสฟลต และทอพนแอสฟลตแบบมือถือ กลับเขาสูถัง
บรรจุแอสฟลตบนรถได
- ดูดแอสฟลตจากถังบรรจุแอสฟลตบนรถไปยังถังเก็บแอสฟลตภายนอกได
- เครื่องตนกําลัง หรือเครื่องทาย ตองมีมาตรบอกความดัน หรืออื่น ๆ
เครื่องปมแอสฟลต ตองติดเครื่องวัดปริมาณแอสฟลตที่ผานปม โดยวัดเปนรอบหรือวัด
เปนความดันหรืออื่น ๆ
ทอพนแอสฟลต อาจประกอบดวยทอหลายทอนตอกัน มีหัวฉีดติดตั้งโดยมีระยะหางระหวาง
หัวฉีดเทากัน หัวฉีดปรับทํามุมกับทอพนแอสฟลตได และตองมีอุปกรณปด-เปดได ทอพนแอสฟลต
ตองเปนแบบที่แอสฟลตหมุนเวียนผานได เมื่อใชงานตองมีความดันสม่ําเสมอตลอดความยาวของทอและ
ตองปรับความสูงต่ําได การพนแอสฟลตสามารถปรับใหพนแอสฟลตที่ความกวางตางๆ กันได
ทอพนแอสฟลตแบบมือถือ ตองเปนแบบใชหัวฉีดเคลื่อนตัวไดอิสระ ใชพนแอสฟลต
บนพื้นที่ที่รถพนแอสฟลตเขาไปไมได
อุปกรณวัดปริมาณการพนแอสฟลต ประกอบดวยลอสําหรับวัดความเร็วตอสายเชื่อม
ไปยังมาตรวัดความเร็วในเกงรถ มาตรวัดความเร็วนี้ตองบอกความเร็วเปนเมตรตอวินาที หรือ ฟุตตอนาที
พรอมทั้งมีตัวเลขบอกระยะทางรวมที่รถวิ่ง
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ถังบรรจุแอสฟลตบนรถ เปนชนิดมีฉนวนหุมปองกันความรอน ภายในถังประกอบดวย
ทอนําความรอนจากหัวเผา (หนึ่งหัวเผาหรือมากกวา) มีแผนโลหะชวยกระจายความรอน มีทอระบาย
แอสฟลต ที่ถังตองมีเครื่องวัดปริมาณแอสฟลตเปนแบบไมวัด หรือเข็มวัดบอกปริมาณ หรือทั้งสองชนิด
มีเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิเปนแบบหนาปทม (Dial) หรือแบบแทงแกวหุมดวยโลหะ (Armored
Thermometer) หรือทั้งสองชนิดที่อานได ละเอียดถึง 1 องศาเซลเซียส
2. เครื่องโรยหิน (Aggregate Spreader)
- ตองเปนแบบขับเคลื่อนดวยตัวเอง (Self Propelled) และตองประกอบดวยอุปกรณ
สําคัญ ดังนี้
- เครื่องยนตขับเคลื่อน
- กระบะบรรจุหิน
- สายพานลําเลียงหิน เปนชนิดที่มีประตูปรับปริมาณการไหลของหินได
- เครื่องขับเคลื่อนสายพานลําเลียงหิน ซึ่งสามารถปรับความเร็วสายพานได
- ยุงโรยหิน (Spread Hopper) ที่ปากยุงดานลางปรับความกวางได เพื่อใหสามารถ
ปรับปริมาณและความสม่ําเสมอในการโรยหินไดอยางถูกตอง เครื่องโรยหินตองมีความสามารถโรยหิน
ในแตละครั้งไมนอยกวาความกวางของแอสฟลตที่ไดพนไวแลว เครื่องโรยหินนี้จะตองไดรับความ
เห็นชอบจากผูควบคุมงานกอนใชงาน และหามเทหินจากรถบรรทุกลงบนแอสฟลตที่ราดไวแลวโดยตรง
3. เครื่องเคลือบผิวหินยอย
ควรมีอุปกรณดังตอไปนี้ คือ อุปกรณสําหรับปอนหิน ตะแกรงหินที่สามารถคัดกอน
ใหญหรือเล็กเกินไป และฝุนออกได หัวฉีดสําหรับพนสารที่ใชเคลือบผิว ถังกวนหรืออุปกรณอื่นใดที่
สามารถทําใหหินยอยไดรับการเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ สายพานลําเลียง
และอุปกรณอื่น ๆ ที่จําเปน
4. เครื่องลางหินยอย
ควรมีอุปกรณดังตอไปนี้ คือ อุปกรณสําหรับปอนหิน ตะแกรงรอนหินที่สามารถคัดกอน
ใหญหรือเล็กเกินไปและฝุนออกได หัวฉีดน้ําที่สามารถลางหินใหสะอาดได และอุปกรณอื่น ๆ ที่จําเปน
ทั้งนี้อาจนําเครื่องเคลือบผิวหินยอยมาใชแทนก็ไดโดยตองเปลี่ยนหัวฉีดน้ําที่เหมาะสม และหรือใชฉีดน้ํา
จากภายนอกชวย โดยตองสามารถลางหินไดสะอาด ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงาน
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5.

เครื่องกวาดฝุน (Rotary Broom)
อาจเปนแบบลาก แบบขับเคลื่อนไดดวยตนเองหรือแบบติดตั้งที่รถไถนา (Farm Tractor)
แตตองเปนแบบไมกวาดหมุนโดยเครื่องกล ขนไมกวาดอาจทําดวยไฟเบอร ลวดเหล็ก ไนลอน หวาย
หรือวัสดุอื่นๆ ที่เหมาะสม โดยความเห็นชอบของผูควบคุมงาน ทั้งนี้ตองมีประสิทธิภาพพอที่จะทําให
พื้นที่จะกอสรางสะอาด หรือกําจัดหินสวนเกินออกกอนการเปดการจราจร
6. เครื่องเกลี่ยหินชนิดลาก (Drag Broom)
ตองสามารถเกลี่ยหินยอย ที่ไดโรยจากเครื่องโรยหินแลวใหสม่ําเสมอและกระจาย
ออกไป โดยไมทําใหหินยอยสวนที่เริ่มจับตัวกับแอสฟลตแลวหลุดออก
7. เครื่องเปาลม (Blower)
เปนแบบติดตั้งทายรถไถนา มีใบพัดขนาดใหญใหกําลังลมแรง และมีประสิทธิภาพ
พอเพียงที่จะทําใหพื้นที่ที่จะกอสรางสะอาด
8. รถบดลอยาง (Pneumatic Tired Roller)
ตองเปนแบบขับเคลื่อนไดดวยตนเอง (Self Propelled) มีจํานวนลอไมนอยกวา 9 ลอ
น้ําหนักไมต่ํากวา 6 ตัน ซึ่งเมื่อเพิ่มน้ําหนักแลวมีน้ําหนักไมเกิน 12 ตัน ลอยางตองเปนชนิดผิวหนายาง
เรียบมีขนาดและจํานวนชั้นผาใบเทากันทุกลอ การเพิ่มน้ําหนักรถและความดันลมของลอยางตองให
ถูกตองตามลักษณะงานที่ผูควบคุมงานกําหนด ความดันลมของยางควรอยูระหวาง 345-830 กิโลปาสคาล
(50-120 ปอนดตอตารางนิ้ว) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของยาง ชนิดและน้ําหนักรถ
9. รถตัก (Loader)
ตองมีรถตักสําหรับตักหินยอย จากกองรวมขึ้นรถบรรทุก หรืออุปกรณลําเลียงหินยอย
อื่น ๆ เพื่อขนสงไปใชที่หนางานไดตลอดเวลา
10. รถกระบะเททาย (Dump Truck)
ตองเปนแบบที่สามารถเชื่อมตอเครื่องโรยหินที่ดายทายรถไดอยางเรียบรอยและใชงาน
ไดอยางถูกตอง
ขอกําหนดในการออกแบบกําหนดปริมาณการใชวัสดุ
1.
ปริมาณของหินยอย และปริมาณการใชแอสฟลต โดยประมาณ ใหเปนไปตามตาราง
ที่ 4-21
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ตารางที่ 4-21 แสดงปริมาณวัสดุที่ใชโดยประมาณ
สําหรับงานผิวจราจรแบบเซอรเฟซทรีตเมนต (Surface Treatment)
ขนาดที่ใชเรียก มิลลิเมตร (นิ้ว)

19.0 (3/4")

12.5 (1/2")

9.5 (3/8")

หินยอย กิโลกรัมตอตารางเมตร
แอสฟลต ที่อุณหภูมิ 15 Cº
แอสฟลตซีเมนต ลิตรตอตารางเมตร
คัทแบคแอสฟลต ลิตรตอตารางเมตร
แอสฟลตอิมัลชัน่ ลิตรตอตารางเมตร

16 - 22

12 - 18

7 – 11

0.8 - 2.1
1.0 - 2.6
1.2 - 3.3

0.6 - 1.5
0.7 - 1.9
0.9 - 2.3

0.4 - 1.0
0.4 - 1.2
0.5 - 1.5

2. ปริมาณของวัสดุตามตารางที่ 4-21 เปนเพียงการแนะนําเทานั้น ในการกอสรางผิวแบบ
เซอรเฟซทรีตเมนตทุกครั้ง ผูรับจางจะตองสงตัวอยางหินยอยและแอสฟลตชนิดที่ใชใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตรวจสอบและออกแบบ กําหนดปริมาณการใชวัสดุตอตารางเมตร ในกรณีที่ใชคัทแบคแอสฟลต
หรือแอสฟลตซีเมนต ตองสงตัวอยางสารเคลือบผิวหินยอยและสวนผสมแอสฟลตมาดวย
3. สําหรับผิวแบบเซอรเฟซทรีตเมนตสองชั้น อาจจําเปนตองเปลี่ยนแปลงปริมาณของ
แอสฟลตที่ออกแบบตามความเหมาะสม กลาวคือ ปริมาณแอสฟลตราดชั้นที่หนึ่ง อาจลดปริมาณลง และ
ปริมาณที่ลดลงนี้ใหนําไปเพิ่มในการราดชั้นที่สอง
4. หากมีการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากแหลงวัสดุ หรือหินยอยที่ใชมีขนาดเปลี่ยนแปลง
ไป โดยมีความหนาเฉลี่ย (Average Least Dimension) ตางไปจากที่กําหนดไวในการออกแบบตั้งแต
0.3 มิลลิเมตรขึ้นไป หรือผูรับจางขอเปลี่ยนประเภทและชนิดของแอสฟลตที่ใช ผูรับจางตองสงตัวอยาง
หินยอยและแอสฟลตที่เปลี่ยนแปลงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบและออกแบบ กําหนด
ปริมาณการใชตอตารางเมตรใหม ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทุกครั้งตองไดรับความเห็นชอบจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกอน
5. การทดสอบและตรวจสอบการออกแบบ กําหนดปริมาณการใชวัสดุที่ทําผิวแบบเซอร
เฟซทรีตเมนตทุกครั้งหรือทุกสัญญาจาง คาใชจายในการนี้ผูรับจางตองเปนรับผิดชอบทั้งสิ้น
6. ในการออกแบบผิวแบบเซอรเฟซทรีตเมนต ปริมาณแอสฟลตที่ใช จะกําหนดไวเปน
มาตรฐานที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ในการทําผิวเมื่อจะราดแอสฟลตที่อุณหภูมิ ตามตารางที่ 4-21
จะตองคํานวณแอสฟลตเปนปริมาตรที่อุณหภูมิที่ใชราดโดยใชตารางที่ 4-22 สําหรับแอสฟลตซีเมนต
และคัทแบคแอสฟลตที่ความถวงจําเพาะที่ 15 องศาเซลเซียส ตั้งแต 0.966 ถึง 1.076 และตามตาราง ที่ 4-23
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สําหรับแอสฟลตอิมัลชั่น การคํานวณปริมาตรของแอสฟลตที่ใชราดที่อุณหภูมิตาง ๆ
คํานวณไดดังนี้
ปริมาตรหรืออัตราการราดแอสฟลตที่อุณหภูมิที่ใชราด
=

ปริมาตรหรืออัตราการราดแอสฟลตที่อุณหภูมิ 15 Cº
คาปรับปริมาตรที่อุณหภูมิที่ใชราด
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ตารางที่ 4-22 แสดงคาปรับปริมาตรแอสฟลตซีเมนตและคัทแบคแอสฟลต ตามอุณหภูมิตางๆ
สําหรับงานผิวจราจรแบบเซอรเฟซทรีตเมนต (Surface Treatment)
อุณหภูมิ
Cº
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60
63
66
69
72
75
78

60

คาปรับ
ปริมาตร
1.000
0.998
0.996
0.994
0.993
0.991
0.989
0.987
0.985
0.983
0.981
0.979
0.978
0.976
0.974
0.972
0.970
0.968
0.967
0.965
0.963
0.961

อุณหภูมิ
Cº
81
84
87
90
93
96
99
102
105
108
111
114
117
120
123
126
129
132
135
138
141
144

คาปรับ
ปริมาตร
0.959
0.957
0.956
0.954
0.952
0.950
0.948
0.946
0.945
0.943
0.941
0.939
0.937
0.936
0.934
0.932
0.930
0.928
0.927
0.925
0.923
0.921
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อุณหภูมิ
Cº
147
150
153
156
159
162
165
168
171
174
177
180
183
186
189
192
195
198
201
204

คาปรับ
ปริมาตร
0.920
0.918
0.916
0.914
0.913
0.911
0.909
0.907
0.905
0.904
0.902
0.900
0.899
0.897
0.895
0.893
0.892
0.890
0.888
0.886
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ตารางที่ 4-23 แสดงคาปรับปริมาตรแอสฟลตอิมัลชั่น ตามอุณหภูมิตางๆ
สําหรับงานผิวจราจรแบบเซอรเฟซทรีตเมนต (Surface Treatment)
อุณหภูมิ
Cº
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48

คาปรับ
ปริมาตร
1.000
0.999
0.997
0.996
0.995
0.993
0.992
0.991
0.989
0.988
0.987
0.985

อุณหภูมิ
Cº
51
54
57
60
63
66
69
72
75
78
81
84

คาปรับ
ปริมาตร
0.984
0.983
0.981
0.980
0.979
0.978
0.976
0.975
0.974
0.972
0.971
0.970

อุณหภูมิ
Cº
87
90
93
96
99
102
105
108
111
114
117
120

คาปรับ
ปริมาตร
0.969
0.967
0.966
0.965
0.964
0.962
0.961
0.960
0.959
0.957
0.956
0.955

วิธีการกอสราง
1. การเตรียมการกอนการกอสราง
1.1 การเตรียมวัสดุ
ใหแยกกองหินยอยแตละขนาดไวโดยไมปะปนกัน และตองไมใหมีวัสดุไมพึง
ประสงคอื่นใดมาปะปนบริเวณที่เตรียมไว กองวัสดุจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงาน
1.2 การตรวจสอบ ตรวจปรับเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ
1.2.1 เครื่องพนแอสฟลต กอนนําเครื่องพนแอสฟลตไปใชงานจะตองตรวจสอบ
และตรวจปรับอุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพใชงานไดดี เพื่อใหสามารถราดแอสฟลตไดปริมาณที่ถูกตอง
และสม่ําเสมอ
1.2.2 เครื่องโรยหิน กอนจะนําไปใชงานตองตรวจสอบใหถูกตอง และตรวจปรับ
ใหสามารถโรยหินยอย ไดตามปริมาณที่กําหนด และสม่ําเสมอทั่วพื้นที่ที่โรยหินยอยนั้น
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1.2.3 รถบดลอยาง กอนจะนําไปใชงานตองตรวจสอบใหถูกตอง น้ําหนักรถและ
ความดันลมยางใหผูควบคุมงานกําหนดใหเหมาะสมกับการกอสราง
1.2.4 รถกระบะเททาย กอนจะนํามาใชงานตองตรวจสอบใหถูกตอง และจะตอง
มีจํานวนพอเพียงที่จะขนสงหินยอยไปใชในงานกอสรางไดอยางตอเนื่อง โดยไมทําใหการโรยหินยอย
หยุดชะงัก เมื่อไดราดแอสฟลตไปแลว
1.2.5 เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวแลว
หากจําเปนตองนํามาใชงานใหอยูในดุลยพินิจของผูควบคุมงาน โดยจะตองตรวจสอบและตรวจปรับให
ถูกตองกอนนําไปใชงาน
1.3 การเตรียมพื้นทาง หรือผิวทางเดิม
1.3.1 กรณีพื้นทาง หรือผิวทางเดิม ที่จะทําผิวแบบเซอรเฟซทรีตเมนต ไมสม่ําเสมอ
หรือเปนคลื่นใหปรับแตงใหสม่ําเสมอ ถามีหลุมบอจะตองตัด หรือขุดออก แลวซอมแบบสกินแพตซิ่ง
(SKIN PATCHING) หรือ แบบดีพแพตซิ่ง (DEEP PATCHING) แลวแตกรณี บดอัดใหแนน มีผิวเรียบ
สม่ําเสมอ วัสดุที่นํามาใชจะตองมีคุณภาพดี ขนาดและปริมาณวัสดุที่ใชตองเหมาะสมกับลักษณะความ
เสียหาย และพื้นที่ที่จะซอม
1.3.2 กรณีพื้นทางที่ทําไพรมโคท (PRIME COAT) หลุดหรือเสียหาย ตอง
ซอมแซมใหมใหเรียบรอยตามวิธีการที่ผูควบคุมงานกําหนด แลวทิ้งไวจนครบกําหนดที่ตองการบมตัว
ของแอสฟลตที่ใชซอมเสียกอนจึงทําผิวทางได
1.3.3 กรณีพื้นทางที่ทําไพรมโคท ทิ้งไวนานมีผิวหลุดเสียหาย เปนพื้นที่ตอเนื่อง
หรือมากกวาที่จะซอมตามขอ 1.3.2 ใหไดผลดี ใหคราด (SCARIFY) พื้นทางออก แลวบดทับใหมใหแนน
ตามมาตรฐานกําหนด ทําไพรมโคทใหม ทิ้งไพรมโคทไวจนครบกําหนดที่ตองทําการบมตัวเสียกอน
จึงทําผิวทางได
1.3.4 กรณี ผิ ว ทางเดิ ม มี แอสฟ ลต เ ยิ้ ม ก อ นทํ า ผิ ว ทางจะต อ งแก ไ ขให เ รีย บร อ ย
เสียกอน โดยการปาดออกหรือโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสมที่ผูควบคุมงานกําหนดหรือเห็นชอบแลว
1.3.5 ขอบพื้นทาง พื้นทาง หรือผิวทางเดิม ที่จะทําผิวแบบเซอรเฟซทรีตเมนต
ตองสะอาดปราศจากฝุนและวัสดุสกปรกอื่นๆ ปะปน
1.3.6 การทําความสะอาดพื้นทาง หรือผิวทางเดิม ที่จะทําผิวแบบเซอรเฟซ ทรีตเมนต
โดยการกวาดฝุนวัสดุหลุดหลวม ทรายที่สาดทับไพรมโคทออกใหหมด ดวยเครื่องกวาดฝุน ตองปรับ
อัตราเร็วการหมุนและน้ําหนักกดที่กดลงบนพื้นทางหรือผิวทางเดิมใหพอดีโดยไมทําใหพื้นทางหรือ
ผิวทางเดิมเสียหาย เสร็จแลวใหใชเครื่องเปาลม เปาฝุนหรือวัสดุที่หลุดหลวมออกใหหมด
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1.3.7 กรณีที่คราบฝุนหรือวัสดุจับตัวแข็งที่พื้นทาง หรือผิวทางเดิมที่จะทําผิวแบบ
เซอรเฟซทรีตเมนตใหกําจัดคราบแข็งดังกลาวออกเสียกอน โดยการใชเครื่องมือใด ๆ ที่เหมาะสมตามที่ผู
ควบคุมงานกําหนดหรือเห็นชอบแลวขูดออก แลวลางใหสะอาดทิ้งไวใหแหง ใชเครื่องกวาดฝุน และใช
เครื่องเปาลม เปาฝุนหรือวัสดุที่หลุดหลวมออกใหหมด
1.4 การเคลือบผิวหรือการลางหินยอย
1.4.1 ในกรณีที่ใชแอสฟลตซีเมนตหรือคัทแบคแอสฟลต การเคลือบผิวหินยอยให
ปฏิบัติดังนี้
ก. หินยอย ตองไมมีความชื้นมากเกินไป จนทําใหเคลือบผิวไดไมทั่วถึง
ถาหินมีความชื้นมากเกินไปผูควบคุมงานอาจผสมสารผสมแอสฟลต
ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตรวจสอบและอนุญาตแลว ลงใน
สารเคลือบผิวหินยอย ดวยปริมาณไมนอยกวารอยละ 0.5 โดยปริมาตร
ของสารเคลือบที่ใชจนทําใหเคลือบผิวไดทั่วถึง
ข. การเคลือบผิว ใหทําการเคลือบผิวหินยอย โดยใชเครื่องเคลือบผิวหิน
ยอย ปริมาณ 4-10 ลิตรตอลูกบาศกเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดและการ
ดูดซึมของวัสดุหินยอยและชนิดของสารที่ใชเคลือบผิว
ค. เครื่องเคลือบผิวหินยอย จะรอนคัดขนาดของหินยอยแยกเอาฝุนและ
ขนาดที่ไมตองการออก แลวนําสวนที่เหลือมาเคลือบผิวใหทั่วถึง ดวย
การใชหัวฉีดพนสารเคลือบผิวลงบนหินยอย การเคลือบผิวตองเคลือบ
บาง ๆ ไมใหมีสารเคลือบผิวเยิ้ม
ง. เมื่อเคลือบผิวหินยอยเสร็จแลว ควรนําไปใชงานทันที หากเก็บไวนาน
จนสารเคลือบผิวแหง ตองเคลือบผิวใหม ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของผู
ควบคุมงาน
1.4.2 ในกรณี ที่ ใ ช แ อสฟ ล ต อิ มั ล ชั่ น ไม ต อ งเคลื อ บผิ ว แต ต อ งล า งหิ น ย อ ยให
สะอาด โดยใชเครื่องลางหินยอยตามขอกําหนดเครื่องลางหินยอย หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม ซึ่งผู
ควบคุมงานเห็นชอบแลวใหรีบนําไปใชโดยเร็ว หากปลอยทิ้งไวจนแหงหรือสกปรกตองลางใหม
1.5 การใชสารผสมแอสฟลต
สารผสมแอสฟลต อาจใชผสมกับสารเคลือบผิวหินยอย หรือผสมกับแอสฟลต
โดยตรงไดแลวแตชนิดและความเหมาะสม โดยใหเปนไปตามคําแนะนําของผูผลิต
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ถาผสมสารผสมแอสฟลตลงในแอสฟลตโดยตรง ควรผสมกอนใชงานเล็กนอย
แล ว ทํา ให แอสฟ ลต ในถั ง บรรจุ แ อสฟ ลต ประจํ า รถพ น แอสฟ ลต ไ หลเวี ย นผสมเข า กัน ดี โ ดยใชเ วลา
ประมาณ 20 นาทีแลวจึงนําไปใชงานทันที หามตมแอสฟลตที่ผสมสารผสมแอสฟลตแลวที่ชวงอุณหภูมิ
สําหรับพนแอสฟลตทิ้งไวนาน เพราะสารผสมแอสฟลตอาจเสื่อมคุณภาพไดภายในไมกี่ชั่วโมงเทานั้น
หากจําเปนที่จะตองนําแอสฟลตที่ผสมสารผสมแอสฟลต และตมที่อุณหภูมิที่ใช
ราดทิ้งเกินกวา 3 ชั่วโมง มาใชใหม ตองดําเนินการตามขอแนะนําของผูผลิตสารผสมแอสฟลต โดยความ
เห็นชอบของผูควบคุมงาน
การกอสราง
เมื่อไดตรวจสอบ ตรวจปรับเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณตางๆ และพื้นที่ที่จะกอสรางเสร็จ
เรียบรอยตาม การตรวจสอบ ตรวจปรับเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณแลวใหดําเนินการกอสราง
โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังตอไปนี้
1. การกอสรางผิวแบบเซอรเฟซทรีตเมนตชั้นเดียว (Single Surface Treatment) คือการ
ราดแอสฟลต 1 ครั้งและโรยหินยอยทับหนา 1 ครั้ง แลวบดทับใหแนน โดยดําเนินการดังตอไปนี้
1.1 ใชเครื่องพนแอสฟลต ราดแอสฟลตตามอุณหภูมิที่กําหนดไวตาม
ตารางที่ 4-21 4-22 และ 4-23 แลวแตกรณี
1.2 เมื่อราดแอสฟลตแลว ใหโรยหินยอยปดทับแอสฟลตทันที ตามปริมาณที่กําหนด
ถาพื้นที่บางสวนไมมีหินยอยปดทับหนา หรือหินยอยไมเรียงกอนสม่ําเสมอ ใหใชคนตักสาดหรือเกลี่ย
ชวยทันที จนหินยอยเรียงกอนติดกันแนนสม่ําเสมอ
1.3 ในกรณีที่ราดแอสฟลตครั้งละครึ่งความกวางของถนน ในการราดแอสฟลตการ
โรยหินยอยใหโรยเวนไว 100 หรือ 150 มิลลิเมตร เขามาจากขอบดานในของแอสฟลตที่ราด เพื่อให
แอสฟลตจากการราดในอีกครึ่งถนนที่เหลือ เขามาซอนทับบนพื้นที่เวนไวนี้ ทั้งนี้เพื่อจะไดปริมาณ
แอสฟลตที่ถูกตองและสม่ําเสมอทั่วพื้นที่
ในกรณีที่ ใช หัวฉี ดชนิดพิ เศษที่ริ มทอ พน แอสฟล ตดานนอกสุ ด ซึ่ งหั วฉีด ชนิ ด
พิเศษนี้ จะทําใหมีปริมาณแอสฟลตที่พนออกมาสม่ําเสมอเทากับปริมาณแอสฟลตดานใน แลวใหโรย
หินยอยเต็มความกวางของพื้นที่ที่ราดแอสฟลตได แตทั้งนี้หัวฉีดชนิดพิเศษที่นํามาใช เมื่อตรวจสอบ
ความสม่ําเสมอของการราดแอสฟลตตามขวางและตามยาวถนนแลว จะคลาดเคลื่อนไดไมเกินรอยละ 17
และรอยละ 15 ตามลําดับ และไดรับอนุญาตจากผูควบคุมงานใหใชไดเสียกอน
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1.4 ขณะที่กํ า ลั ง โรยหิน ย อ ยป ด ทั บแอสฟล ต ให ใ ช ร ถบดลอ ยางบดทั บตามให เ ต็ ม
ผิวหนาทันที ประมาณ 2-3 เที่ยว
1.5 รถบดลอยางที่ใชตองมีจํานวนอยางนอย 2 คัน และหากในเวลา 1 ชั่วโมง ทําผิวทางได
เกิน 500 เมตรสําหรับ 1 ชองจราจรแลว จะตองเพิ่มรถบดลอยางอีกไมนอยกวา 1 คัน จํานวนรถบดลอยาง
ที่เพิ่มใหอยูในดุลยพินิจของผูควบคุมงาน
1.6 หลังจากที่รถบดลอยางบดทับเต็มหนาผิวทางประมาณ 2-3 เที่ยว แลวใหใชเครื่อง
เกลี่ ยหิ นเกลี่ ยหิ นย อ ยที่เ หลือ คา งซ อ นกัน อยู ให กระจายลงบนส ว นที่ขาด จนหิน ยอ ย ปด ทับผิว หน า
แอสฟลตสม่ําเสมอ และตองไมใหมีหินยอยที่ติดแอสฟลตอยูแลวหลุดออก การเกลี่ยนี้ใหเกลี่ยเต็มหนา
ประมาณ 2 เที่ยว
1.7 ใหใชรถบดลอยาง บดทับตอไปอีกจนกระทั่งหินยอยฝงตัวลงในเนื้อแอสฟลตเปน
อยางดีมีลักษณะผิวสม่ําเสมอ และแอสฟลตแข็งตัวหรือแตกตัวเรียบรอยแลว
1.8 ในบางกรณีที่จําเปนอาจใชรถบดลอเหล็ก 2 ลอ ชนิดขับเคลื่อนไดดวยตัวเองขนาด
4-6 ตัน บดทับเปนครั้งสุดทายไดโดยบดทับใหเต็มหนาไมเกิน 2 เที่ยว และตองไมทําใหหินยอยแนน
ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของผูควบคุมงาน
1.9 หากสามารถเบี่ยงการจราจรไมใหผานพื้นที่ที่กอสรางได ใหปดการจราจรไวให
นานที่สุดเทาที่จะทําได แตถาไมสามารถปดการจราจรได ก็ใหควบคุมความเร็วของการจราจรที่ผาน
ไมใหเกิน 30 กิโลเมตรตอชั่วโมงเปนเวลาอยางนอย 24 ชั่วโมง
1.10 หลั ง จากแอสฟ ล ต ยึ ด หิ น ย อ ยแน น และแห ง ดี แ ล ว ให ใ ช เ ครื่ อ งกวาดฝุ น หรื อ
เครื่องมืออื่นใดที่เหมาะสมกําจัดหินยอยที่อาจหลงเหลืออยูบนผิวทางออกใหหมด โดยไมทําใหหินยอยที่
ติดแนนแลวหลุดออก
2. การกอสรางผิวทางแบบเซอรเฟซทรีตเมนตสองชั้น (Double Surface Treatment) คือการ
ราดแอสฟลตแลวโรยหินยอ ย แลวบดทับใหแนนสลับกันไปโดยดําเนินการกอสรางเปนสองชั้น
ดังตอไปนี้
2.1 สําหรับการราดแอสฟลตครั้งที่หนึ่ง การโรยหินยอยชั้นที่หนึ่ง ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ
การทําผิวแบบเซอรเฟซทรีตเมนตชั้นเดียว ตามการกอสรางผิวแบบเซอรเฟซทรีตเมนตชั้นเดียว (Single
Surface Treatment)
2.2 ภายหลังจากการราดแอสฟลตครั้งที่หนึ่ง และโรยหินยอยชั้นที่หนึ่งพรอมทั้งบด
ทับแนนเรียบรอยแลวใหปลอยทิ้งไวจนกวาแอสฟลตหินยอยแนน กอนที่จะกอสรางชั้นตอไป ระยะที่
ปลอยทิ้งไวควรเปนดังนี้
บทที่ 4 มาตรฐานงานกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา
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- สําหรับแอสฟลตซีเมนต ควรปลอยทิ้งไวประมาณ 2 ชั่วโมง
- สําหรับแอสฟลตอิมัลชั่น ควรปลอยทิ้งไวประมาณ 10 ชั่วโมง
- สําหรับคัทแบคแอสฟลต ควรปลอยทิ้งไวประมาณ 18 ชั่วโมง
ทั้งนี้หมายถึงสภาวะอากาศปกติ เพื่อใหน้ํามันหรือน้ําแลวแตชนิดของแอสฟลต
ระเหยออกไปเกือบหมด แตถามีฝนตกหรือสภาวะอากาศที่มีความชื้นมาก อาจตองทิ้งไวเปนเวลานาน
กวาที่กําหนดไวขางตนก็ได โดยใหอยูในดุลยพินิจของผูควบคุมงาน
2.3 กอนที่จะราดแอสฟลตครั้งที่สอง ใหทําความสะอาดผิวทาง ชั้นที่หนึ่งดวยเครื่องมือที่
เหมาะสมเชนใชเครื่องกวาดฝุน กวาดหินยอยที่หลุดหลวม หรือคางอยูบนผิวทางชั้นที่หนึ่งออก แลวใช
เครื่องเปาลม เปาฝุนหรือวัสดุที่หลุดหลวมออกใหหมด ในกรณีที่มีสิ่งสกปรกเกาะติดแนน ใหลางออกให
หมด แลวจึงราดแอสฟลตตามอุณหภูมิที่กําหนดไวตามตารางที่ 4-21 4-22 และ 4-23 ในอัตราที่
กําหนดให
2.4 ในบางกรณี โดยดุลยพินิจของผูควบคุมงาน อาจพิจารณาใหทําผิวแบบเซอรเฟซ
ทรีตเมนตเพียงชั้นที่หนึ่งกอนแลวเปดการจราจรไวเปนระยะเวลาหนึ่งที่เหมาะสมโดยพิจารณาถึงสภาพ
พื้นที่ที่กอสราง สภาวะอากาศ สภาพลักษณะ และปริมาณการจราจร เปนตน เพื่อใหผิวทาง ชั้นที่หนึ่ง
ปรับตัวเสียกอน แลวจึงทําผิวชั้นที่สอง โดยกอนที่จะทําผิวชั้นที่สองใหทําความสะอาด ผิวชั้นที่หนึ่ง
พรอมทั้งใหดําเนินการตามขอ 2.3 ตอไปดวย
2.5 ทันทีที่ราดแอสฟลตครั้งที่สอง ใหโรยหินยอยตามปริมาณที่ถูกตอง ซึ่งไดเตรียมไว
แลวปดทับแอสฟลตทันที ขั้นตอนการกอสรางใหปฏิบัติเชนเดียวกับการกอสรางผิว แบบเซอรเฟซทรีต
เมนตชั้นเดียวตาม ขอ 1.
รายละเอียดเพิ่มเติม
1. การทําผิวแบบเซอรเฟซทรีตเมนต จะตองพิจารณาสภาพของดินฟาอากาศใหเหมาะสม
หามราดแอสฟลตในขณะที่มีลมพัดแรง หรือในขณะที่มีเคาวาฝนจะตก หรือระหวางฝนตก ถาผิวหนา
ของพื้นที่ที่จะราดแอสฟลตเปยก หามราดแอสฟลตซีเมนต หรือคัทแบคแอสฟลต
2. ความยาวของแปลง ที่จะราดแอสฟลตควรกําหนดใหเหมาะสมกับชนิดของแอสฟลตที่
ใชปริมาณการจราจร สภาวะอากาศ เครื่องจักร และหินยอยที่ไดเตรียมไว
3. ก อ นเริ่ ม ราดแอสฟ ล ต ใ ห จ อดเครื่ อ งพ น แอสฟ ล ต ห า งจากจุ ด เริ่ ม ต น แปลงที่ จ ะราด
แอสฟลต พอประมาณเพื่อใหเครื่องพนแอสฟลต ทําความเร็วของการราดแอสฟลตไดตามที่กําหนดไว
4. ที่จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของการราดแอสฟลตแตละแปลง ใหใชกระดาษหนาหรือวัสดุ
ทึบใด ๆ กวางอยางนอย 500 มิลลิเมตร วางยาวตลอดความกวางของการราดแอสฟลตเพื่อปองกันไมให
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ราดแอสฟลตซ้ํา โดยตองเริ่มและหยุดราดแอสฟลตแปลงนั้นบนกระดาษ หรือวัสดุทึบดังกลาว เพื่อใหได
รอยตอการราดแอสฟลตที่เรียบรอยไมมีแอสฟลตเลอะล้ําเขาไปในแปลงที่ไดราดแอสฟลตไวแลว
5. การราดแอสฟลตไมควรราดจนหมดถัง ควรเหลือแอสฟลตในถังไวไมนอยกวารอยละ 5
ของความจุของถัง ทั้งนี้เพราะแอสฟล ตที่ออกจากเครื่องสู บแอสฟลตจะมีปริมาณลดลงทําใหอัตรา
แอสฟลตที่พนออกมาผิดไปจากที่กําหนดไว
6. ความสูงของทอพนแอสฟลตกอนและหลังจากการราดแอสฟลตในแปลงใดๆ ไมควรมี
ความแตกตางเกิน 12.5 มิลลิเมตร
7. การราดแอสฟลตควรวิ่งสวนทิศทางลมเพื่อใหควันหรือละอองแอสฟลตออกไปทาง
ดานทายของเครื่องพนแอสฟลต
8. ในการทํ า ผิ ว แบบเซอร เ ฟซทรี ต เมนต ส องชั้ น ควรราดแอสฟ ล ต ชั้ น ที่ ห นึ่ ง และ
ชั้นที่สองใหสวนทางกันทั้งนี้เพื่อเปนการเฉลี่ยปริมาณแอสฟลตใหสม่ําเสมอทั่วทั้งแปลง
9. เมื่อกอสรางผิวแบบเซอรเฟซทรีตเมนตเสร็จแลว หามเปดการจราจรจนกวาแอสฟลต
จะยึดหินยอยแนนดีแลว แตถามีความจําเปนตองเปดการจราจร ใหจํากัดความเร็วของการจราจรไมใหเกิน
30 กิโลเมตรตอชั่วโมงเปนเวลาอยางนอย 24 ชั่วโมง
10. เมื่อกอสรางผิวแบบเซอรเฟซทรีตเมนตเสร็จเรียบรอยแลว ควรเปดการจราจรขณะที่ผิว
ทางมีอุณหภูมิต่ําเชนตอนเย็นหรือค่ํา หามเปดการจราจรในขณะที่มีฝนตก
ขอควรระวัง
1. ในการใชคัทแบคแอสฟลต เนื่องจากคัทแบคแอสฟลตนั้นติดไฟไดงาย การปฏิบัติงาน
จะตองระมัดระวังมิใหเปลวไฟมาถูกได ทั้งในขณะตม หรือขณะราดคัทแบคแอสฟลต
2. การขนสงแอสฟลตอิมัลชั่นแบบบรรจุถัง (Drum) โดยเฉพาะการขนขึ้นและขนลง ตอง
ระมั ด ระวั ง ไม ใ ห ถั ง บรรจุ แ อสฟ ล ต อิ มั ล ชั่ น ได รั บ การกระทบกระเทื อ นรุ น แรง เพราะอาจจะทํ า ให
แอสฟลตอิมัลชั่นแตกตัวได
3. การใช แอสฟ ล ตอิ มัล ชั่ นแบบบรรจุถั ง ก อ นถ ายเทแอสฟล ต อิมั ลชั่ น ลงในเครื่ อ งพ น
แอสฟลตควรกลิ้งถังไปมาหรือกวนใหเขากันเสียกอน ทั้งนี้เพื่อใหแอสฟลตอิมัลชั่นมีลักษณะเดียวกัน
ทั่ว ถัง หากใช ไม หมดถั ง ควรปด ฝาให แน นเพื่อ ป อ งกัน น้ําในแอสฟ ลต อิมั ลชั่ นระเหยออกไป ทํา ให
แอสฟลตอิมัลชั่นแตกตัว และหมดคุณภาพการเปนแอสฟลตอิมัลชั่นได
4. หลังการราดแอสฟลตประจําวัน ควรดูดแอสฟลตในเครื่องพนแอสฟลตออกใหหมด
แลวลางเครื่องพนแอสฟลตโดยเฉพาะที่ทอพนแอสฟลต การลางควรใชน้ํามันกาดหรือสารทําละลายใด ๆ
สูบผานทอตาง ๆ ของเครื่องพนแอสฟลต เพื่อลางสวนที่ตกคางอยูออกใหหมด ทั้งนี้เพื่อปองกันแอสฟลต
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เกาะติดแนน ทําใหไมสะดวกในการใชงานตอไป และชวยปองกันไมใหถังบรรจุแอสฟลตในเครื่องพน
แอสฟลต ถูกกรดในแอสฟลตอิมัลชั่นบางชนิดกัดทะลุเสียหายได
5. ในการผสมน้ํามัน (Cutter) กับแอสฟลต ใหดําเนินการดังนี้ กรณีที่อุณหภูมิของผิวทางต่ํา
กวา 15 องศาเซลเซียส หามใชแอสฟลตซีเมนต หากมีความจําเปนตองใชจะตองใชน้ํามัน (Cutter) ผสม
และไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอน ปริมาณของน้ํามันที่ใชใหเปนตามที่ผูควบคุมงานกําหนด
แตไมมากกวาคาที่แสดงไวในตารางที่ 4-22 โดยเครงครัด เพื่อปองกันอันตรายจากการลุกไหม
¾ สถ. – มถ. - 023 มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat)
แทคโคท หมายถึง การราดยางแอสฟลตชนิดเหลว (Liquid Asphalt) บนไพรมโคทเดิมบนผิว
ทางเดิม และบนพื้นทางเดิม ชนิดแอสฟลตคอนกรีตพิจารณาตามชนิดเกรด อุณหภูมิ ปริมาณ เครื่องจักร
และเครื่องมือที่กําหนดให เพื่อทําหนาที่ยึดเหนี่ยวชั้นผิวทาง หรือชั้นพื้นทางชนิดแอสฟลตคอนกรีตที่
กําลังจะกอสรางใหม
วัสดุ
วัสดุที่ใชแทคโคท ตองเปนวัสดุยางแอสฟลตชนิดเหลวที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุ
ยางแอสฟลต ตอไปนี้
1. วัสดุยางคัทแบคแอสฟลต ชนิดบมเร็ว (Rapid Curing Cut-Back Asphalt) ซึ่งไดแก RC-70,
RC-250
2. วัสดุแคตอิออนิกแอสฟลตอิมัลชั่น (Cationic Asphalt Emulsion) ซึ่งไดแก RS-2K
วัสดุยางคัทแบคแอสฟลต ชนิดบมเร็ว (Rapid Curing Cut-Back Asphalt) และวัสดุแคตอิ
ออนิกแอสฟลตอิมัลชั่น (Cationic Asphalt Emulsion) ดังกลาว ตองไดผานการทดสอบคุณสมบัติและ
รับรองใหใชไดแลว
3. อุณหภูมิของวัสดุยางแอสฟลตดังกลาวที่ใชราดทําแทคโคท ใหเปนไปตามตารางที่ 4-24
ตารางที่ 4-24 แสดงอุณหภูมิของวัสดุยางแอสฟลตที่ใชราดสําหรับงานแทคโคท
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4.

ขอควรปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุยาง Cationic Asphalt Emulsion
4.1 ในกรณีที่ผสมยางแอสฟลตกับน้ําเขาดวยกันตามอัตราที่กําหนดแลว ใหนําไปใช
งานใหหมด ถาเหลือแลวยางแอสฟลตเกิดแตกตัว จะนํามาใชอีกไมได
4.2 ขอควรปฏิบัติอื่น นอกเหนือจากขอ 4.1 ใหปฏิบัติตามขอควรปฏิบัติเกี่ยวกับยาง
Cationic Asphalt Emulsion ในเรื่องไพรมโคท (Prime Coat) ทุกประการ
4.3 ปริมาณยางแอสฟลตที่ใชราด ใหใชตามที่กําหนดดังนี้
- กรณีที่พื้นผิวเดิมเปนไพรมโคท ใช RC-70 ในอัตรา 0.1-0.3 ลิตรตอตาราง
เมตร หรือใช CRS-1 ผสมน้ําเทาตัวในอัตรา 0.2-0.6 ลิตรตอตารางเมตร
- กรณีที่พื้นผิวเดิมเปนผิวจราจรแบบเซอรเฟซทรีตเมนตหรือเปนผิวจราจร
แบบเพเนเตรชั่นแมคคาดัม ใช RC-250 ในอัตรา 0.1-0.3 ลิตรตอตารางเมตร
- กรณีที่พื้นผิวเดิมเปนผิวจราจรแบบแอสฟลตคอนกรีตหรือเปนพื้นทางแบบ
แอสฟลตคอนกรีต ใช RC-70 ในอัตรา 0.1-0.3 ลิตรตอตารางเมตร ใช RS-2K ผสมน้ําเทาตัวในอัตรา 0.20.6 ลิตรตอตารางเมตร
วิธีการกอสราง
แบงเปน 2 ขั้นตอน
1. การเตรียมพื้นผิวเดิม
1.1 ถ า พื้ น ผิ ว เดิ ม เป น ไพรมโคทที่ ทํ า ทิ้ ง ไว น าน เมื่ อ จะทํ า ผิ ว จราจรแบบแอสฟ ล ต
คอนกรีต ผิวจะไมยึดติดกับไพรมโคมเดิม ใหทําการอุด ปะ หลุมบนผิวไพรมโคท (ถามี) ดวย Hot Mixed
หรือ Premixed แลวบดอัดแนนใหเรียบรอย แลวใชเครื่องกวาดฝุน กวาดฝุนออกจนหมด และไมทําใหผิว
ไพรมโคทเสียหาย เสร็จแลวใชเครื่องเปาลม ทําการเปาฝุนออกใหหมด
1.2 ถาพื้นผิวเดิมเปนผิวจราจรแบบเซอรเฟซทรีตเมนต หรือผิวจราจรแบบเพเนเตรชั่น
แมคคาดัม ใหใชเครื่องกวาดฝุน กวาดฝุนและหินที่หลุดออกจนหมด แลวใชเครื่องเปาลมเปาฝุนออกใหหมด
1.3 ถาพื้นผิวเดิมเปนผิวจราจรแบบแอสฟลตคอนกรีต หรือเปนพื้นทางแบบแอสฟลต
คอนกรีตใหใชเครื่องกวาดฝุนหรือเครื่องเปาลมกวาด หรือเปาฝุนออกใหหมด
2. การราดยางแอสฟลต
2.1 ใชเครื่องราดยางแอสฟลต ซึ่งเตรียมพรอมที่จะทํางานดําเนินการราดยางแอสฟลต
ตามชนิด เกรด อุณหภูมิ และอัตราที่กําหนดไวใหแลวขางตน ถาพื้นที่ซึ่งจะทําแทคโคทมีปริมาณนอย ใหใช
เครื่องพนดวยมือราดยางแอสฟลตได แตถาไมมีเครื่องพนดวยมือ ใหใชภาชนะใสยางแอสฟลตสลัดราด
บาง ๆ ใหทั่วพื้นที่ แลวใชรถบดลอยางบดทับไปมาเพื่อที่จะใหยางแอสฟลตกระจายบนพื้นโดยสม่ําเสมอ
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2.2 เมื่อราดยางแอสฟลต ทําแทคโคทแลวใหทิ้งไวประมาณ 10-18 ชั่วโมง เพื่อที่จะให
Volatile Matter ใน Rapid Curing Cut-Back Asphalt ระเหยออกไป และน้ําใน Cationic Asphalt
Emulsion ระเหยออกไปเชนกัน จึงจะทําผิวชั้นตอไปได
2.3 ใหปดการจราจร หามยวดยานผานหลังจากทําแทคโคทแลว จนกวาจะทําการ
กอสรางผิวทาง หรือพื้นทางแบบแอสฟลตคอนกรีตเสร็จ
¾ สถ. – มถ. - 024 มาตรฐานงานซีลโคท (Seal Coat)
ซีลโคท หมายถึง การราดยางแอสฟลตชนิดเหลว (Liquid Asphalt) หรือยางแอสฟลตซีเมนต
(Asphalt Cement) บนผิวทางราดยางเกาในงานบํารุงผิวทาง ตามชนิด เกรด อุณหภูมิ ปริมาณ เครื่องจักร
เครื่องมือที่กําหนดให เพื่อปดรอยแตกราว ซึ่งเปนชองวาง ปองกันการซึมผานของน้ําบนผิวทางลงไปยัง
ชั้นลางของถนน อันเปนสาเหตุที่จะทําใหถนนเสียหาย แลวสาดทับดวยวัสดุชนิดเม็ดสําหรับผิวจราจร
แบบเซอรเฟซทรีตเมนตชั้นเดียว บดอัดแนนดวยรถบดลอยาง แลวตามดวยรถบดลอเหล็ก
วัสดุ
วัสดุที่ใชซีลโคท ตองเปนวัสดุยางแอสฟลตชนิดเหลว หรือยางแอสฟลตซีเมนต และวัสดุชนิด
เม็ดสําหรับผิวจราจรแบบเซอรเฟซทรีตเมนตชั้นเดียว ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรฐานยางแอสฟลตและ
มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ด ดังตอไปนี้
1. วัสดุยางคัทแบคแอสฟลต ชนิดบมเร็ว (Rapid Curing Cut - Back Asphalt) ซึ่งไดแก RC800, RC-250
2. วัสดุยางแคตอิออนิกแอสฟลตอิมัลชั่น ซึ่งไดแก CRS-1, CRS-2
3. วัสดุยาง Asphalt Cement ซึ่งไดแก AC 60-70, AC 80-100, AC 120-150
4. วัสดุชนิดเม็ดสําหรับงานซีลโคท จะตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวัสดุชนิดเม็ดสําหรับ
ผิวจราจรแบบเซอรเฟซทรีตเมนตชั้นเดียว กับมาตรฐาน สถ. – มถ. – 007 และวัสดุในขอ 1 ถึง ขอ 4
ดังกลาว ตองผานการทดสอบคุณสมบัติและรับรองใหใชไดแลว
5. อุณหภูมิของวัสดุยางแอสฟลตดังกลาวที่ใชราดทําซีลโคทใหเปนไปตามตารางที่ 4-25
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ตารางที่ 4-25 แสดงอุณหภูมิของวัสดุยางแอสฟลตที่ใชราดสําหรับงานซีลโคท
ชนิดของแอสฟลต

อุณหภูมิ
Cº
80 – 110
100 – 120
45 – 70
60 – 80
145 – 175
145 – 175
145 – 175

RC 250
RC 800
CRS – 1
CRS – 2
AC 60 – 70
AC 80 – 100
AC 120 – 150

Fº
180 - 230
210 - 250
110 - 160
140 - 180
285 - 350
285 - 350
285 - 350

6.

ขอควรปฏิบัติเกี่ยวกับยางแอสฟลต
6.1 สําหรับยาง Rapid Curing Cut-Back Asphalt ชนิดบมเร็ว (RC) ระวังอยาใหถูก
เปลวไฟในขณะตมใหความรอน หรือในขณะทําการราด เพราะยางแอสฟลตชนิดนี้ติดไฟไดโดยงาย
6.2 ยางแคตอิออนิก แอสฟลตอิมัลชั่น ใหปฏิบัติตามขอควรปฏิบัติเกี่ยวกับยางแคตอิ
ออนิกแอสฟลตอิมัลชั่น ในเรื่องไพรมโคททุกประการ
7. ปริมาณยางแอสฟลตที่ใชราดตามที่กําหนด ใหใชตามขนาดของวัสดุชนิดเม็ด
ดังตารางที่ 4-26
ตารางที่ 4-26 ปริมาณยางแอสฟลตที่ใชราดสําหรับงานซีลโคท
วัสดุชนิดเม็ดขนาดระบุ

ปริมาณยางแอสฟลต
โดยประมาณ
ลิตรตอตารางเมตร

ปริมาณวัสดุชนิดเม็ดโดยประมาณ
กิโลกรัมตอตารางเมตร

3/8"

0.6 - 1.5

8 – 12
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8. กอนทําการกอสรางซีลโคททุกครั้ง ใหสงวัสดุชนิดเม็ดซึ่งไดแกหินยอย หรือกรวดยอย
และยางแอสฟลต ชนิดที่จะใชมาทําการทดสอบคุณสมบัติ และเพื่อทําการออกแบบกําหนดปริมาณของ
วัสดุที่ใชตอตารางเมตร
วิธีการกอสราง
1. ปรับแตงผิวทางราดยางเกาที่จะซีลโคทใหเรียบสม่ําเสมอ กอนที่จะทําการซีลโคท
2. ถามีผิวขรุขระเปนหลุมบอ ใหใชวิธีปูปะดวย Hot Mixed หรือ Cold Mixed ใหมีสภาพที่
เรียบรอยสม่ําเสมอกอน
3. ใชเครื่องราดยางแอสฟลต ซึ่งเตรียมพรอมที่จะทํางาน ทําการราดยางแอสฟลตตามชนิด
เกรด อุณหภูมิ และปริมาณที่กําหนดไวขางตน ทันทีที่ราดยางแอสฟลตใหทําการโรยหินยอยปดทับ
หนายางแอสฟลตตลอดพื้นที่โดยทั่วถึง
4. ใชรถบดลอยางบดตาม ขณะที่ทําการโรยหินยอยลวงหนาไปแลวบดทับจนเห็นวาหิน
ยอยจมลงไปในเนื้อยางแอสฟลตแลวตลอดพื้นที่ ใหใชรถบดลอเหล็กทับอีกเปนครั้งสุดทาย โดยบดทับ
ใหเต็มพื้นที่ 2 เที่ยว
5. ใหปดการจราจรไวใหนานพอที่จะแสดงวายางแอสฟลตไดยึดจับหินยอยแนนและแหง
ดีแลว จึงจะเปดการจราจรไดและการเปดการจราจรใหเปดในตอนเย็นหรือค่ํา หามเปดในขณะที่มีฝนตก
6. ขอควรปฏิบัติตรงรอยตอของการราดยางแอสฟลต ใหใชกระดาษหนา หรือวัสดุทึบใด ๆ
กวางอยางนอย 50 เซนติเมตร ยาวตลอดความกวางของพื้นที่ที่จะราดยางแอสฟลตปูบนผิวที่ราดยางไว
แลว ทั้งนี้เพื่อปองกันการราดยางแอสฟลตซ้ํากัน และเมื่อเริ่มราดยางแอสฟลตตอไปใหราดบนกระดาษ
หรือวัสดุดังกลาวตอเนื่องออกไป
¾ สถ. – มถ. – 025 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบเพเนเตรชั่น แมคคาดัม (Penetration Macadam)
งานผิวจราจรแบบเพเนเตรชั่นแมคคาดัม (Penetration Macadam) หมายถึง การกอสรางผิว
จราจรดวยวิธีโรยเกลี่ยวัสดุชนิดเม็ด บดอัด แลวราดหรือพนยางแอสฟลต
วัสดุ
1. วัสดุยางแอสฟลต ที่จะนํามาใชเปนแอสฟลตซีเมนตชนิด AC 60-70, AC 80-100 และ
AC 120-150 ตองมีคุณสมบัติผานการทดสอบตรงตามมาตรฐานยางแอสฟลต
2. วัสดุชนิดเม็ด ที่นํามาใชตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน สถ. – มถ. – 008 : มาตรฐานวัสดุ
ชนิดเม็ดสําหรับผิวทางแมคคาดัม
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3. ปริมาณวัสดุที่ใช : ปริมาณของวัสดุชนิดเม็ด (Aggregate) และยางแอสฟลตที่ใชใหเปนไป
ตามที่กําหนดไว ทั้งนี้ความหนาของผิวจราจรจะตองเปนไปตามที่กําหนดในแบบ ตามตามรางที่ 4-27
ตารางที่ 4-27 แสดงขนาดและปริมาณวัสดุทใี่ ชตอตารางเมตร
สําหรับงานผิวจราจรแบบเพเนเตรชั่น แมคคาดัม (Penetration Macadam)
ขนาดวัสดุชนิดเม็ดและ
วิธีการกอสราง

ชนิดและความหนา
5.0 ซ.ม.
A

5.5 ซ.ม.
B

6.0 ซ.ม.
C

7.0 ซ.ม.
D

วัสดุชนิดเม็ด 2" - 1" กก.

-

-

116 - 145

116 - 145

วัสดุชนิดเม็ด 1" - 1/2" กก.

87 – 116

87 - 116

-

-

พนยางแอสฟลตครั้งแรก ลิตร

3.4 – 5.4

3.4 - 5.4

4.5 - 6.8

4.5 - 6.8

วัสดุชนิดเม็ด 3/4" กก.

-

-

12 - 20

12 - 20

วัสดุชนิดเม็ด 1/2" กก.

9- 15

9 - 15

-

-

พนยางแอสฟลตครั้งที่สอง ลิตร

1.3 – 2.3

1.3 - 2.3

2.3 - 3.1

2.3 - 3.1

เกลี่ยวัสดุชนิดเม็ดชั้นที่สาม
วัสดุชนิดเม็ด 1/2" กก.

-

-

9 - 12

9 - 12

9 – 12
-

9 - 12
0.80 - 1.00
9 - 12

-

0.9 - 1.1
9 - 12

105 – 143
4.7 – 7.7

114 - 155
5.5 - 8.7

133 - 177
6.8 - 9.9

146 - 189
7.7 - 11.0

เกลี่ยวัสดุชนิดเม็ดรองพื้น

เกลี่ยวัสดุชนิดเม็ดชั้นที่สอง

วัสดุชนิดเม็ด 3/8" กก.
พนยางแอสฟลตครั้งที่สาม ลิตร
เกลี่ยหินเกล็ด
รวม
วัสดุชนิดเม็ด กก.
ยางแอสฟลต ลิตร

หมายเหตุ อุณหภูมิของยางแอสฟลตซีเมนต (AC) ขณะพน 275 º F - 350º F หรือ (135º C - 175º C)
วิธีการกอสราง
1. การกองวัสดุชนิดเม็ด
1.1 ใหแยกกองวัสดุแตละขนาดโดยไมปะปนกัน
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1.2 บริเวณกองวัสดุตองสะอาดปรับใหเรียบสม่ําเสมออยูบนพื้นที่มั่นคงและสามารถ
ระบายน้ําไดดี
1.3 ผิวหนาบริเวณที่กองวัสดุควรเปนวัสดุชนิดมีเชื้อประสานที่ไมเกิดเปนฝุนงายเมื่อ
แหง หรือเปนโคลนตมเมื่อเปยกน้ํา
2. การเตรียมการกอสราง
2.1 พื้นทางเกาหรือพื้นทางที่ทํา Prime Coat ไวแลวตองไดระดับถูกตองตามแบบ
2.2 วัสดุพื้นทางเกา วัสดุพื้นทางวัสดุใดที่หลุดตัวหรือทรายที่สาดทับพื้นทางไวตอง
กวาดออกจากผิวหนาของชั้นที่จะทําผิวทางใหสะอาด
2.3 หลุมบอตาง ๆ บนพื้นทางตองแตงขอบหลุมบอใหตั้งฉากตลอดความลึกของหลุม
บอนั้น แลวกวาดวัสดุที่หลุดรวงในหลุมบอออกใหหมดกลบใหแนนดวยวัสดุชนิดเม็ดผสมยางแอสฟลต
จนไดหนาเรียบเสมอพื้นทาง
2.4 ในกรณีที่ Prime Coat หลุดหรือเสียหาย ตองทําการซอมใหเรียบรอยแลวทิ้งไวจน
ครบกําหนดอายุการบมของยางแอสฟลตนั้น ๆ
2.5 เครื่องราดยาง เครื่องพนยาง หรือเครื่องโรยหิน และอุปกรณตาง ๆ ที่ใชตองไดรับ
การตรวจสอบจากผูควบคุมงาน เพื่อควบคุมอัตราจํานวนยาง และอัตราจํานวนวัสดุชนิดเม็ดที่ใชให
ถูกตองสม่ําเสมอ
2.6 ตองพิจารณาสภาพดินฟาอากาศใหเหมาะสม กอนที่จะมีการทําผิวทางทุกครั้ง หาม
ราดยางในขณะที่มีลมพัดแรง หรือระหวางฝนตก
2.7 หามทําผิวทางในขณะที่ผิวหนาของพื้นที่ที่จะราดยางหรือวัสดุชนิดเม็ดมีความชื้น
เกินกวารอยละ 5
2.8 หามทําผิวทางในขณะที่ผิวหนาของพื้นที่ที่จะราดยางมีน้ําเจิ่งนองอยูหรือในกอง
วัสดุมีน้ําเจือปนอยูมาก
การกอสราง
1. เกลี่ยหินหยาบชั้นแรก ขนาด 2-1 นิ้ว ดวยมือหรือเครื่องเกลี่ยที่ผูควบคุมงานเห็นชอบ
แล ว ในกรณี ใ ช มื อ อาจใช หิ น ที่ ก องอยู ข า งถนนหรื อ ราดลงจากรถบรรทุ ก ก็ ไ ด แต ห า มราดหิ น จาก
รถบรรทุ ก ลงบนพื้ น ทางที่ จ ะเกลี่ ย โดยตรง ชั้ น ของหิ น เมื่ อ บดทั บ แล ว จะต อ งมี ค วามหนาเท า กั บ ที่
กําหนดให หามลงหินบนพื้นที่เปยก ใชรถ Motor Grader ชวยตบแตงหินได แตหามใชเกลี่ยหิน หินซึ่ง
แยกตัวออก (Segregate) ใหเอาออกและเอาหินใหม ซึ่งมีขนาดถูกตองดีมาใสแทน ตองไมเปดการจราจร
จนกวาจะบดทับแนน และราดยางเรียบรอยแลวถาจําเปนตองเปดการจราจรใหทําทีละครึ่งถนน
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2. เมื่อลงหินและเกลี่ยจนไดชั้นสม่ําเสมอแลว ใหบดใหแนนตอไป ครั้งแรกใหบดทับ
ดวยรถบดลอเหล็กสามลอ(Three Wheel Steel Roller) หนัก 8-10 ตัน แลวใชรถบดลอเหล็กสองลอ
(Tandem Steel Wheel Roller) หนัก 8-10 ตัน บดทับตอจนกระทั่งหินอัดกันแนนดี การบดทับตองเริ่ม
ตามความยาวจากขอบนอกเขาหาศูนยกลาง หรือจะตองเริ่มจากดานต่ําไปหาดานสูงในตอนที่มีการยกโคง
โดยใหบดรอยเหลื่อมบนแนวที่บดตอเนื่องกัน อยางนอยครึ่งหนึ่งของความกวางของลอหลังของรถ
บดลอเหล็ก การเปลี่ยนแนวของรถบด จะตองเปลี่ยนทีละนอยและจะตองกวาดเกลี่ยหินใหสม่ําเสมออยู
ตลอดเวลา การบดทับจะตองกระทําติดตอกันจนหินอัดขัดกันแนนไมเคลื่อนตัว การบดทับจะตองบด
ไมใหหินแตก ถาหินเริ่มแตกตองหยุดทันที ในกรณีที่บดทับดวย Three Wheel Steel Roller หรือ Tandem
Steel Wheel Roller แลว ปรากฏวาหินเริ่มแตก ใหใชรถบดลอยางชวยบดทับและเติมหินลงไปจนเห็นวา
หินจับกันแนนดีแลวจึงใชรถ Tandem Steel Wheel Roller ชวยบดทับอีก และถาปรากฏวาหินเริ่มแตก
ตองหยุดทันที ถาการบดทับในขอนี้ทําใหหินแตกอันกอใหเกิดฝุนแลว ใหใชเครื่องเปาฝุนเปาออกเสียจน
สะอาด กอนที่จะทําการราดยาง
3. การพนยาง Asphalt Cement (AC) ครั้งที่ 1 (First Application) ใชรถพนยาง AC ที่
อุณหภูมิและอัตราของยาง AC ตามตารางที่กําหนด อัตราของยางแอสฟลตที่จะราดตองใหพอเหมาะที่จะ
ไมใหน้ําซึมเขาผิวทางและไมเยิ้ม (Bleed) ในอนาคต
4. ทันทีที่พนยางชั้นแรกแลวใหลงหินชั้นที่สอง โดยใชเครื่องโรยหินหรือเกลี่ยหินใหปด
หรืออุดชองวางจนไดที่สม่ําเสมอ เมื่อทําการโรยหินเรียบรอยจนปดผิวหนาหรืออุดชองวางสม่ําเสมอแลว
ใหบดทับใหแนนโดยใชรถบดลอยาง (Rubber Tired Roller) บดทับตลอดหนาของหินชั้นที่สองพรอมทั้ง
ใหเกลี่ยหินดวยเพื่อใหแนใจวาอุดชองวางสม่ําเสมอกัน เมื่อแนใจวาหินอุดชองวาง เรียบรอยและบดทับ
ดวยรถบดลอยางแนนดีแลวใหใชรถ Tandem Steel Wheel Roller ชวยบดทับอีก 1-2 เที่ยว วิธีการบดทับ
ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับการพนยาง Asphalt Cement (AC) ครั้งที่ 1 (First Application) โดยอนุโลม
จนกระทั่งผิวหนาแข็งและเรียบรอยสม่ําเสมอดี ในกรณีที่ไมสามารถทําชั้นตอไปไดทันทีใหใชรถบดลอยาง
(Rubber Tired Roller) บดตอไปจนกระทั่งยางแอสฟลตเย็นลงจนเทากับอุณหภูมิของอากาศจึงหยุดบดได
5. ในกรณีที่แบบระบุความหนามากขึ้นอีกใกลเคียงกับความหนาที่กําหนดในขางตน ให
ดําเนินการตามวิธีที่กลาวมาแลว จากขอ 1 - 4
6. การพนยาง AC ครั้งที่ 2 (Second Application) เมื่อดําเนินการตาม ขอ 4 หรือขอ 5
แลวแตกรณีเรียบรอยแลว ใหทําการพนยางครั้งที่ 2 (ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ ขอ 3 เวนแตกําหนดอัตราของ
ยาง AC ใหไดตามที่กําหนดไวสําหรับการพนยางครั้งที่ 2)
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7. การเกลี่ยหิน หลังจากพนยาง AC ครั้งที่สองแลว ใหเกลี่ยหินตามที่กําหนดใหทับผิวหนา
ทันทีขณะที่ยางยังอุนอยู หินตองเกลี่ยบดทับและกวาดตามที่ไดระบุไวในขอ 4 ผิวหนาตองไมมีหิน
ตกคางอยู ตองเรียบและแนน มีระดับและแนวลาดชันตามแบบโดยสม่ําเสมอ
8. ในกรณีที่แบบระบุใหมีการราดยางแอสฟลตและสาดหินเพิ่มขึ้นเพื่อเปนซีลโคท (Seal
Coat) อีกชั้นหนึ่งก็ใหลาดยาง สาดหินและบดทับตามวิธีการเชนเดียวกับที่ไดกลาวแลว
9. การนวด (Kneading) เมื่อกอสรางชั้นสุดทายเสร็จเรียบรอยแลว หลังจากนั้น ภายใน 7 วัน
ใหใชรถบดลอยาง หนักประมาณ 150 กิโลกรัมตอความกวางของยาง 2.5 เซนติเมตร กลับมาบดทับ
ผิวหนาของชั้นผิวทางใหทั่วตลอดความกวางอยางนอย 8 ชั่วโมงติดตอกัน จนกระทั่งผิวทาง แนนเรียบ
เสมอกันดีและน้ําซึมไมได ในกรณีที่ผิวทางมีอาการที่แสดงวาไมเรียบและเคลื่อนตัวไดบาง อาจใชรถบด
ลอเหล็ก ขนาด 8-10 ตัน ชวยบดทับเทาที่จําเปนก็ได
รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ในระหวางที่ทําการราดยางอยูกอนที่จะเสร็จเรียบรอย ไมควรเปดการจราจร เวนแต
ยานพาหนะที่ใชในการกอสรางเทาที่จําเปนเทานั้น
2. การราดยางตอเนื่องแตละครั้งใหใชกระดาษหนาหรือวัสดุทึบอื่นใด กวางอยางนอย
50 เซนติเมตร ปูบนผิวที่ราดยางไวแลวเพื่อชวยใหการพนยางตรงรอยตอมีอัตราสม่ําเสมอ
3. วัสดุแอสฟลตที่เก็บไวใน Storage Tank กอนใชงานจะตองมีอุณหภูมิไมเกิน 110 องศา
เซลเซียส หรือ 230 องศาฟาเรนไฮท หากสงสัยวาจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเนื่องจากการใหความรอน
ไวนาน ๆ ใหนําตัวอยางแอสฟลตนั้นสงไปทดสอบตรวจสอบใหม
¾ สถ. – มถ. - 026 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบแอสฟลตคอนกรีต (Asphalt Concrete)
งานผิวจราจรแบบแอสฟลตคอนกรีต (Asphalt Concrete) หมายถึง การกอสรางผิวจราจรดวย
การปู ผิ ว จราจรด ว ยวั ส ดุ แ อสฟ ล ต ค อนกรี ต ซึ่ ง ไดจ ากการออกแบบสว นผสมระหว า งวั สดุ ช นิ ด เม็ ด
(Aggregate) และวัสดุยางแอสฟลตดวยวิธีของ Marshall Method of Mix Design หรือวิธีการอื่นใดที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นควรและเหมาะสมเพื่อประโยชนของทางราชการ
วัสดุ
1. วัส ดุ ย างแอสฟ ลต ที่ จ ะนํ า มาใช ตอ งเป น ยางแอสฟ ล ตซี เ มนต (Asphalt Cement)
ชนิด AC 60-70, AC 80-100 และ AC 85-100 คุณสมบัติของยางแอสฟลตใหเปนไปตามมาตรฐาน
ที่หนวยงานราชการรับรอง และอัตราสวนผสมของยางแอสฟลตที่ใชผสมกับวัสดุชนิดเม็ดมีดังนี้
1.1 วัสดุชนิดเม็ด ก. ใชยางแอสฟลตประมาณรอยละ 3.5-7.0 โดยน้ําหนัก
1.2 วัสดุชนิดเม็ด ข. ใชยางแอสฟลตประมาณรอยละ 3.0-6.5 โดยน้ําหนัก
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2. วัสดุชนิดเม็ดหยาบ วัสดุชนิดเม็ดละเอียดที่นํามาใชใหเปนไปตามมาตรฐาน สถ. – มถ. –
009 : มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ดสําหรับผิวจราจรแบบแอสฟลตคอนกรีต
วิธีการกอสราง
1. การเตรียมสถานที่ ลักษณะของผิวทางหรือพื้นทางที่จะปูดวยวัสดุ Asphalt Concrete
จะตองสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก และมียางแอสฟลตที่ Prime Coat หรือ Tack Coat ไมมากหรือนอย
เกินความตองการ
1.1 สําหรับชั้นพื้นทางที่กอสรางใหมยังไมไดราดยางจะตองลง Prime Coat กอนที่จะปู
ทับดวยวัสดุ Asphalt Concrete
1.2 สําหรับผิวทางเดิมที่เปนผิวทางราดยางหรือ Asphalt Concrete จะตองลงชั้น Tack
Coat กอนปูทับดวยวัสดุ Asphalt Concrete
1.3 ในกรณีชั้น Prime Coat ในขอ 1.1 เกิดชํารุดเสียหายจําเปนตองลงชั้น Tack Coat
กอนปูทับดวยแอสฟลตคอนกรีตเชนเดียวกัน
2. การนําวัสดุแอสฟลตคอนกรีต จากเครื่องผสมไปยังสถานที่ที่จะลงผิวทางใหนําไปโดย
รถบรรทุกเททาย (Dump Truck) ที่มีพื้นสะอาด และทาดวยน้ํามันหลอลื่นหรือน้ํามันพาราซินเพื่อกัน
ไมใหวัสดุแอสฟลตคอนกรีตติดพื้นรถ แตน้ํามันที่ทานั้นจะตองไมมากเกินไป ซึ่งจะทําใหคุณภาพของ
แอสฟลตคอนกรีตเปลี่ยนแปลงไป ถาระยะขนสงไกลตองใชผาใบคลุมวัสดุแอสฟลตคอนกรีต เพื่อมิให
อุณหภูมิของวัสดุแอสฟลตคอนกรีตต่ํากวา 270°F หรือ 132°C เมื่อถึงสถานที่ทําการกอสราง
3. อุณหภูมิของแอสฟลตคอนกรีต
3.1 วัสดุชนิดเม็ด จะตองเผาใหอุณหภูมิรอนถึง 325±15° F (162±8°C) หรือเมื่อขณะที่
ผสมกับวัสดุยางแอสฟลตซีเมนตที่ผสมในเครื่องผสม Mixer จะตองมีอุณหภูมิเทาที่ระบุไวใน Job Mix
Formula
3.2 วัสดุยางแอสฟลตซีเมนตจะตองเผาใหอุณหภูมิรอนถึง 300°±15° F (149°±8°C)
หรือขณะที่ผสมกับวัสดุชนิดเม็ดที่ผสมในเครื่องผสม Mixer จะตองมีอุณหภูมิเทากับที่ระบุไวใน Job Mix
Formula
3.3 อุณหภูมิของวัสดุแอสฟลตคอนกรีต หลังจากนําออกจากเครื่องผสมแลวจะตองมี
อุณหภูมิระหวาง 270° - 310 ° F (132°-171° C) ถามีอุณหภูมิแตกตางกวานี้จะนําวัสดุ Asphalt
Concrete นั้นไปใชไมได
3.4 วัสดุแอสฟลตคอนกรีต ภายหลังจากปูลงบนถนนดวย Finisher แลวจะตองมี
อุณหภูมิไมต่ํากวา 270° F หรือ 130° C
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4. การลงผิวทางแอสฟลตคอนกรีต ใหใช Self Power Paver วัสดุแอสฟลตคอนกรีตที่ลง
เปนผิวทางแลว (ขณะลงบนถนน) อุณหภูมิจะตองไมต่ํากวา 250° F หรือ 121° C แลวใหขุดออกทํา
รอยตอตามขวาง (Transverse Joints) สําหรับการลงผิวทางตอไป วัสดุแอสฟลตคอนกรีตที่ปูบนผิวทาง
ตองไมเกิดการแยกตัว (Segregation) ทันที่ที่ Paver ไดปูวัสดุแอสฟลตคอนกรีตเปนผิวทางแลวให
ตรวจสอบความเรียบของผิวทางโดยการใช Straight Edge วัด ถาพบบริเวณไหนสูงไปใหใชคราดขุดสวน
ที่สูงออกแลวตบแตงใหเรียบสวนที่ต่ําไปก็ใหเพิ่มวัสดุแอสฟลตคอนกรีตลงไปจนไดระดับ และตองระวัง
ไมใหเกิดการแยกตัวเปนชั้นๆ ได อาจใชวัสดุแอสฟลตคอนกรีตสวนที่ผานตะแกรงเบอร 4 ตบแตง
บริเวณดังกลาวเพื่อให ผิวทางเรียบ
5. การบดทับ (Compaction of Mixture) ภายหลังจาก Paver ไดลงวัสดุแอสฟลตคอนกรีต
เปนผิวทางแลวใหบดทับครั้งแรกดวยรถบดลอเหล็ก 2 ลอ (Tandem Steel Wheel Roller) หรือรถบดลอ
เหล็ก 3 ลอ (Three Wheel Steel Roller) ที่มีน้ําหนัก 8-10 ตันบดดวยความเร็ว 5 กิโลเมตรตอชั่วโมงการ
บดทับครั้งแรกเรียกวา “Initial Breakdown Rolling” อุณหภูมิของแอสฟลตคอนกรีตจะตองไมต่ํากวา
250°F หรือ 121°C การบดทับใหบดทับเริ่มจากขอบถนนเขาหาศูนยกลางถนน (Center Line) การบดทับ
ครั้งแรกใหบดทับ 2 เที่ยว ทันทีที่การบดทับเที่ยวแรกผานไปใหตรวจสอบดวย Straight Edge อีกครั้ง
หนึ่ง เพื่อใหแนใจวาผิวทางที่ลงไดระดับดี ถาหากสวนใดต่ําหรือสูงไปใหแกไข โดยการเติมแอสฟลต
คอนกรี ต หรือ ขูด ออกในขณะที่ผิ วทางยั งร อ นอยู ถาพบว าระดับยัง ไม ดีพอ ต องขุ ดออกและทํา การ
กอสรางใหม เมื่อบดทับครั้งแรกเรียบรอยแลวใหตามดวยรถบดลอยาง (Self Propelled Pneumatic Tired
Roller) หนักประมาณ 10-12 ตันทันที รถบดลอยางควรมีลออยางนอย 9 ลอ บดทับดวยความเร็ว 7
กิโลเมตรตอชั่วโมง และมีแรงบดอัด (Pressure) มากพอที่จะไดความแนนตามตองการ เมื่อแนใจวาผิว
ทางแอสฟลตคอนกรีตมีความแนนตามตองการแลวใหบดครั้งสุดทาย (Finish Rolling) เพื่อลบรอยลอ
ของรถบดลอยางดวย Tandem Steel Wheel Roller ที่มีน้ําหนักพอที่จะลบรอยดังกลาวไดใหบดดวย
ความเร็ว 5 กิโลเมตรตอชั่วโมง หลังจากการบดทับครั้งนี้แลว ผิวทางจะตองเรียบไดระดับตามที่แสดงไว
ในแบบกอสราง และไมมีรอยบดลอยางหรือรถใด ๆ ที่ใชอยูบนผิวทางนั้น จนกวาจะถึงเวลาเปดใหใช
ทางได ผิวทางที่บดทับเรียบรอยแลวควรทิ้งไวอยางนอย 16 ชั่วโมง จึงเปดการจราจรได การบดทับครั้ง
แรก วัสดุแอสฟลตคอนกรีต ตองมีอุณหภูมิ 170°±15° F (77°±8°C) การบดทับครั้งสุดทายวัสดุ
แอสฟลตคอนกรีตตองมีอุณหภูมิ 140°±15° F (60°±8°C) รถบดลอเหล็ก 2 ลอ หรือ 3 ลอ ซึ่งใชบดทับ
ครั้งแรก ตองมีน้ําหลอเพื่อกันมิใหวัสดุแอสฟลตคอนกรีตติดลอรถ น้ําที่ใชหลอตองมีปริมาณไมมาก
เกินไปโดยใหมีเพียงพอเพื่อกันมิใหวัสดุแอสฟลตคอนกรีตติดลอรถเทานั้น และใหหยุดใชน้ําหลอทันทีที่
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แอสฟล ตคอนกรี ตไมติ ดล อรถบดดัง กล าวแล ว หามใชวั สดุ อื่น ใดหลอ นอกจากได รับอนุ ญาตจากผู
ควบคุมงานเสียกอน น้ําที่ใชจะตองไมมีสารเคมีหรือเกลือใด ๆ ละลายอยู อันจะทําใหเกิดการเสียหายแก
ผิวทางขึ้นไดเมื่อเปดการจราจรแลว
6. การบดทับรอยตอ (Joint)
6.1 รอยตอตามขวาง (Transverse Joints) ผิวทางที่บดทับเสร็จในแตละวันจะตองทํา
รอยตอตามขวาง (Transverse Joints) เพื่อลงผิวทางในวันตอไป รอยตอตามขวางนี้ตองเปนแนวเสนตรง
และตั้งฉากกับถนนโดยการตัดดวยเลื่อย หรือขวาน แลวทาดวยยางแอสฟลตบางๆ เพื่อใหรอยตอแนบ
สนิทดี เพื่อความสะดวกใหใชไมสี่เหลี่ยมที่มีความหนาเทากับผิวทางและมีความยาวเทากับความกวาง
ของผิวทางที่ลง แตละครั้งฝงลงไปในผิวทางแอสฟลตคอนกรีตที่ยังไมไดบดทับ หลังจากฝงเรียบรอย
แลวจึงบดทับ เวลาจะลงผิวทางครั้งตอไปใหแกะออกและขุดผิวทางสวนที่ตอจากไมออกจึงลงผิวทาง
ตอไปได ผิวทางที่ขุดออกถาพื้นทางเกิดชํารุดเสียหายตองทําการซอมใหเรียบรอยเสียกอน ถาปูผิวทาง
แอสฟลตคอนกรีตทีละครึ่งของความกวางของผิวจราจรทั้งหมดแลว รอยตอตามขวางจะตองไมอยูใน
แนวเดียวกันและจะตองหางกันอยางนอย 5 เมตร
6.2 รอยตอตามยาว (Longitudinal Joints) จะตองเปนแนวตั้งฉากกับผิวถนน เชนเดียวกับ
รอยตอตามขวาง เวลาบดทับตองพยายามรักษาใหวัสดุที่จะใชเปนรอยตอตามยาวตั้งไดฉากกับผิวถนน
มิฉะนั้นจะตองตัดดวยเลื่อยหรือขวานแลวทาดวยแอสฟลตบาง ๆ จึงลงผิวทางอีกขางหนึ่งได ในการทํา
ผิวทางแอสฟลตคอนกรีตครั้งหนึ่ง ๆ จะตองปูกวางเทากับ 1 ชองจราจร (Lane) หรือมากกวาแตการเพิ่ม
ตองเพิ่มเปนชอง ๆ จราจรไป หามมิใหมีรอยตอตามยาวอยูในระหวางชองจราจร การลงผิวทางอีกขาง
หนึ่งใหลงใหเกินมาทางดานที่กอสรางแลวประมาณ 2 นิ้ว และใชรถบดลอเหล็กบดทับที่รอยตอใหลอรถ
บดทับเหลื่อมเขาไปบนผิวทางติดกับรอยตอตามยาวนี้ประมาณ 6 นิ้ว บดทับจนกระทั่ง รอยตอเรียบแบน
แนนดี จึงมาเริ่มตนบดทับจากขอบเขาทางศูนยกลางของถนนตามขอ 5
7. ชางควบคุมเครื่องผสมวัสดุแอสฟลตคอนกรีต ชางเดินเครื่อง Paver และคนขับรถบด
จะตองมีความชํานาญงานเปนอยางดีเพื่อใหไดงานเรียบรอย
8. ตองเก็บตัวอยางวัสดุชนิดเม็ด ยางแอสฟลต วัสดุแอสฟลตคอนกรีตที่เครื่องผสม และ
เจาะตั ด ตั ว อย า งแอสฟ ล ต ค อนกรี ต ที่ ล งเป น ผิ ว ทางแล ว เพื่ อ ทํ า การทดสอบตามข อ กํ า หนด โดยให
หนวยงานราชการหรือสถาบันการศึกษาที่ยอมรับรับรอง
9. เมื่ อ เจาะตั ด ตั ว อย า งแอสฟ ล ต ค อนกรี ต ที่ ล งเป น ผิ ว ทางไปทดสอบแล ว ต อ งนํ า วั ส ดุ
แอสฟลตคอนกรีตที่ผสมเสร็จใหม ๆ มาใสลงในบริเวณจุดที่เจาะตัดออกไปจากผิวทางตามขอ 8 และ
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จะตองบดทับตบแตงใหไดระดับเดียวกับผิวทางที่ไดทําไวแลว แตกอนที่จะนําวัสดุแอสฟลตคอนกรีตที่
ผสมใหมมาใสแทนจะตองทําความสะอาดบริเวณนั้นเสียกอน และใชยางแอสฟลตทาบางๆ ใหทั่วทุกครั้งกอน
10. เมื่อปรากฏวาคุณภาพของผิวทางแอสฟลตคอนกรีต ที่ไดทําไปแลวมีคุณภาพไมถูกตอง
ตามขอกําหนด (Specification) หรือแบบที่ไดแสดงไว ใหทําการแกผิวทางบริเวณดังกลาวใหถูกตอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
เครื่องผสมวัสดุแอสฟลตคอนกรีต จะตองมี Capacity ใหเหมาะสมกับปริมาณงาน
¾ สถ. – มถ. - 027 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบคอนกรีต
งานผิวจราจรแบบคอนกรีต หมายถึง การกอสรางผิวจราจรโดยใชคอนกรีตที่ประกอบดวย
ปูนซีเมนตปอรตแลนดเปนสวนผสมกับน้ํา วัสดุชนิดเม็ดหยาบ และวัสดุเม็ดละเอียดตามอัตราสวนที่ได
กําหนดไวบนชั้นพื้นทาง หรือชั้นคันทางที่ไดเตรียมเอาไว โดยมีเหล็กที่จะเสริมคอนกรีตอยูในตําแหนงที่
ถูกตองตามแบบกอสราง
วัสดุ
1. วัสดุปูนซีเมนตปอรตแลนด ใหเปนไปตามมาตรฐาน สถ. – มถ. – 011 : มาตรฐาน
ปูนซีเมนต
2. วัสดุน้ําใหเปนไปตามขอกําหนดของหนวยงานราชการ
3. วัสดุชนิดเม็ดหยาบใหเปนไปตามมาตรฐาน สถ. – มถ. – 012
4. วัสดุชนิดเม็ดละเอียดใหเปนไปตามมาตรฐาน สถ. – มถ. – 012
5. วัสดุเหล็กเสนเสริมคอนกรีตใหเปนไปตามมาตรฐาน สถ. – มถ. – 013
คอนกรีตที่ผสมขึ้นเอง หรือคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) ที่จะนํามาใชตองมี
คุณสมบัติของคอนกรีตตามที่หนวยงานราชการกําหนด
วิธีการกอสราง
1. การเตรียมสถานที่กอสราง
1.1 ใหทําการบดอัดชั้นพื้นทางหรือชั้นคันทาง และปาดแตงระดับตามแนวเสนทาง ให
ไดตามที่กําหนดไวในแบบแปลน แลวจะตองทําการปาดแตงผิวของชั้นพื้นทางหรือชั้นคันทาง ใหได
สวนโคง หรือความลาดตามแบบรูปตัดถนนที่กําหนด โดยการปาดออกใหกวางกวาผิวถนนที่จะเท
คอนกรีตขางละประมาณ 30 เซนติเมตร ทําการบดอัดใหแนนดวยรถบดลอเหล็ก แลวจึงติดตั้งแบบเหล็ก
ดานขาง ดินที่ปาดออกใหกองไวตามไหลถนน เพื่อเปนการตรวจสอบใหละเอียดแนนอนอีกครั้ง ใหทํา
การตรวจสอบระดับโดยใชกลองทุกระยะ 2 เมตรในแนวขวางและแนวยาวตามถนนทั้งสองขาง
สวนไหนที่เปนแองต่ํากวาระดับจําเปนตองเติมดินเพิ่มจะตองทําการอัดดวย รถบดลอเหล็กที่มีน้ําหนัก
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ไมนอยกวา 230 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร บางทองที่ใชดินลูกรังเปนวัสดุรองพื้นทางอาจจะใชทราย
ทับหนาบดอัดแนน แลวแตงระดับใหไดตามที่กลาวมา กอนจะเทคอนกรีต ใหฉีดน้ํารดใหชุมตลอดเวลา
ไมนอยกวา 8 -10 ชั่วโมง เพื่อปองกันการดูดซึมน้ําจากคอนกรีต ในขณะเท อาจกําหนดใหใชกระดาษ
แอสฟลตหรือแผนพลาสติกบางๆ ปูทับชั้นรองพื้น เพื่อตัดปญหายุงยาก ในการรดน้ําใหชุมในชั้นรองพื้นทาง
ก็ได กระดาษแอสฟลตหรือแผนพลาสติกที่ปูจะตองเต็มพื้น หากจําเปนตองตอกระดาษแอสฟลตหรือ
แผนพลาสติกใหตอโดยการปูทับเหลื่อมกันไมนอยกวา 10 เซนติเมตร และเพื่อปองกันกระดาษแอสฟลตหรือ
แผนพลาสติกฉีกขาดในขณะเทคอนกรีต จะตองมีกระดาษหนา หรือไมอัดกวางประมาณ 60 เซนติเมตร
วางทับขวางถนนนําหนาคอนกรีตที่กําลังเท เมื่อคอนกรีตเทไปถึง ใหเลื่อนกระดาษหนาหรือไมอัด
นําหนาไปเรื่อย ๆ จนกวาจะแลวเสร็จ
1.2 แบบหลอและการติดตั้งแบบ
1.2.1 แบบหลอผิวจราจร จะตองทําดวยวัสดุที่ไดรับการตรวจสอบรับรองแบบ
รูปรางและความหนา มีความสูงเมื่อตั้งแบบเทากับความหนาพื้นผิวจราจร ความแข็งแรงเมื่อถูกน้ําหนัก
กดในระหวางหลอคอนกรีตจะไมมีการทรุดตัวหรือตัดตัว ตองมีฐานกวางไมนอยกวา 20 เซนติเมตร
ยกเวนในกรณีที่ประกอบแบบในแนวถนนโคงซึ่งมีรัศมีความโคงนอยกวา 60 เมตร ใหใชแบบหลอที่มี
ความยาวทอนละไมเกิน 2 เมตร หรืออาจจะใชแบบโคงก็ได แบบทุกแผนจะมีรูตอกหมุดขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 2 เซนติเมตร แบบหลอขนาดยาว 3 เมตร จะตองมีรูตอกหมุดอยางนอย 3 รู และขนาดสั้นกวา
3 เมตร จะตองมีรูตอกหมุดอยางนอย 2 รู แบบหลอทุกแผนจะตองมีสลักเกาะกันระหวางปลายชน ซึ่ง
แข็งแรงและแนนหนา
1.2.2 แบบสําหรับกั้นขวางแบบผิวจราจรในการเทคอนกรีตจะตองแข็งแรงแนน
หนายึดติดกับแบบขางดวยน็อตสกรู
1.2.3 ทั้งแบบขางและแบบขวาง จะตองเจาะรูสําหรับเสียบเหล็กเดือย (Dowel)
หรือ Tie Bar ซึ่งมีระยะหางและตําแหนงสูงต่ําเทากับในแบบแปลน
1.2.4 เมื่อทดสอบความตรงของแบบหลอดวยไมบรรทัดหรือเสนดายในดานขาง
หรือขอบบนของแบบ ตอระยะความยาว 3.00 เมตร แลวจะมีความคลาดเคลื่อนออกนอกแนวตรงได
ไมเกิน 0.3 เซนติเมตร แบบที่มีผิวบูดเบี้ยวหรือบิดโคง หรือแตกราว หามนํามาใชเด็ดขาด
1.2.5 แบบหลอ จะตอ งต อชนกั นอยา งเรีย บร อยแน นหนาและยึ ดตรึง ดว ยหมุ ด
เหล็กทุก ๆ รูหมุดบนแบบ ทุก ๆ สลักตอชนตองยึดอัดกันใหแนน และมีผิวขางแบบหรือสันแบบเรียบ
เสมอกัน การตั้งแบบจะตองไดแนวและระดับตามที่กําหนด ฐานของแบบจะตองวางติดบนผิวชั้นรองพื้นทาง
ที่ปาดแตงเรียบรอยแลว หามหนุนแบบเพื่อแตงใหไดระดับ เพราะจะเกิดการทรุดในขณะเท การวางแบบ
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จะตองวางใหไดแนวและระดับมีระยะทางหางจากจุดที่จะทําการเทยางไมนอยกวา 120 เมตรดานหนึ่ง
และ 80 เมตรอีกดานหนึ่งเพื่อใหเกิดการเหลื่อมกัน ทําใหการวางแบบตอไปมีแนวระดับยึด คือระดับ
ผิวถนนเรียบสม่ําเสมอตามระดับที่ตองการ แบบจะตองสะอาดและชโลมน้ํามัน กอนที่จะนํามาใชทุกครั้ง
กอนที่จะทําการเทคอนกรีตจะตองมีการตรวจสอบระดับสันแบบเปนครั้งสุดทาย โดยใชบรรทัดเสนตรง
ทาบภายหลังจากเทคอนกรีตแลวอยางนอย 24 ชั่วโมง จึงจะถอดแบบหลอได
1.2.6 ในกรณีที่ เ ป น ทางโค งที่ มี รั ศ มีน อ ย ๆ หรื อ บางส ว นที่ ไ ม ตอ งการให เ ป น
เสนตรง แบบหลอจะตองใหมีลักษณะโคงรัศมีตามตองการ มีความสูงเทากับความหนาของผิวจราจร
และจะตองมีการยึดตรึงอยางแข็งแรง
การกอสราง
1. การหลอผิวจราจรคอนกรีต
1.1 ก อ นที่ จ ะทํ า การเทคอนกรี ต จะต อ งรายงานผู ค วบคุ ม งานให ท ราบเพื่ อ ทํ า การ
ตรวจสอบลวงหนาอยางนอย 24 ชั่วโมง จะตองจัดหาเครื่องไฟฟาแสงสวางใหมีความสวางเพียงพอ เพื่อ
ใชในกรณีที่จําเปนตองแตงผิวหนาคอนกรีตในเวลากลางคืน
1.2 คอนกรีตที่จะเทตองเทติดตอกันโดยสม่ําเสมอใหเต็มแตละชวง และมีความหนาที่
จะแตงผิวไดทันทีทุกครั้ง หามหยุดเทคอนกรีตในแตละชวงเปนอันขาด หากมีเหตุขัดของใดๆ อันทําให
การเทคอนกรีตในแตละชวงที่เทหยุดชะงักนานกวา 30 นาที จะตองรื้อคอนกรีตที่เทแลว ในชวงนั้นออก
ทิ้งเสียทั้งหมด หรือรีบทํารอยตอเนื่องจากการกอสราง (Construction Joint) ที่จุดนั้นทันที แตถา
เหตุขัดของนั้นหยุดชะงักนานไมเกินระยะเวลาที่กําหนด ตรงแนวคอนกรีตที่เทแลวกับที่จะเทใหม ใหใช
พลั่วคลุกคอนกรีตเกาและใหมผสมกัน
1.3 เครื่องแตงผิวคอนกรีตจะตองมีเครื่องปาดระดับตามแนวขวาง 2 อัน เครื่องเกลี่ย
คอนกรีตจะตองเปนชนิดที่เกลี่ยคอนกรีตที่เทไปตามแนวทางและตามแนวขวางไดเต็มผิวพื้นที่ที่จะทําผิว
จราจร ในการเกลี่ยและเขยาคอนกรีตจะตองเอาใจใสในการเกลี่ยหรือเขยาคอนกรีตตาม ขางแบบและ
รอยตอของผิวจราจรเปนพิเศษ การเขยาคอนกรีตจะตองไมจี้นานเกินไปจนกระทั่งเกิดการแยกตัวของ
หินทราย ในการปาดระดับคอนกรีต อาจจะใชคนงานที่มีความชํานาญพิเศษอยางนอย 3 คน ชวยปาดแตง
ระดับผิวหนาของคอนกรีตลวงหนาไปกอนเครื่องแตงผิวคอนกรีตก็ไดหามใชคราดเกลี่ยคอนกรีตเปนอัน
ขาด เครื่องปาดระดับจะตองมีการปรับแตงเครื่องใหปาดคอนกรีตใหไดความโคง หรือความเอียงลาดตาม
รูปตัดของถนน
1.4 ในการเทคอนกรีต ชองจราจรถัดจากชองที่เทเสร็จเรียบรอยแลว ลอของรถเครื่อง
แตงผิวคอนกรีตขางหนึ่งจะตองวิ่งบนผิวคอนกรีตของชองจราจรที่ทําเสร็จไปแลว ลอรถนั้นจะตอง
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เปลี่ยนเปนลอยางผิวเรียบไมมีดอกยาง ไมมีปกยื่นออกมายึดขอบถนน ผิวในของลอจะตองอยูชิดกับขอบ
ถนน ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหเทคอนกรีตเกินมาทับผิวจราจรที่เทไปแลว ซึ่งจะทําใหเกิดการรอนออกได
งาย ความกวางของหนายางลอรถไมนอยกวา 7 เซนติเมตร การเทคอนกรีตชองจราจรชองที่สองนี้ตองรอ
ใหชองจราจรชองแรกเทไปแลวเปนเวลาไมนอยกวา 7 วัน จึงจะวางลอเครื่องแตงผิวคอนกรีตได สวนลอ
อีกขางหนึ่งใหวางบนแบบหลอซึ่งลอจะตองมีปกยึดรางทั้งสองดาน
2. การวางเหล็กเสริม
2.1 การวางเหล็กเสริมจะตองวางใหถูกตองตามที่แสดงไวในแบบแปลน
2.2 เหล็กเสริมจะตองมีขนาดถูกตอง สะอาด ปราศจากน้ํามันหรือไขมันเปรอะเปอน
อันจะเปนเหตุใหแรงยึดกับคอนกรีตสูญเสีย ไมเปนสนิมขุม การผูกเหล็กตะแกรงควรผูกเปนแผงๆ แลว
นํามาวางในตําแหนงดวยความระมัดระวัง
2.3 เหล็กเสริมตามแนวยาวและแนวขวาง เสนริมสุดของตะแกรงจะตองหางจากขอบ
ของแผนคอนกรีตไมเกิน 7 เซนติเมตร และปลายเหล็กตามแนวยาวและแนวขวางจะตองหางจากขอบ
ไมเกิน 5 เซนติเมตร การตอเหล็กใชวิธีวางทาบเหลื่อมกัน สําหรับเหล็กเสนกลมใหวางทาบโดยให
เหลื่อมกันมีระยะยาวเทากับ 40 เทาของเสนผานศูนยกลางของเหล็กเสนนั้น สวนเหล็กขอออยใหวางทาบ
กันมีระยะเทากับ 30 เทาของเสนผานศูนยกลางของเหล็กขอออยนั้น จากนั้นตองทําการผูกติดกันใหแนน
ดวยลวดผูกเหล็ก
2.4 ในการวางแผงตะแกรงเหล็กเสริม จะกระทําไดโดยเทคอนกรีตลงบนชั้นรองพื้น
ทาง ปรับระดับใหมีความสูงเทากับความสูงของตําแหนงเหล็กเสริมในแบบ จากนั้นนําแผงตะแกรงเหล็ก
เสริมวางลงไปแลวเทคอนกรีตทับอีกครั้ง ปรับแตงผิวจราจรจนเสร็จเรียบรอย ในการเทคอนกรีตทับหนา
จะตองกระทํากอนที่คอนกรีตขางลางเกิดการแข็งตัว หากสวนหนึ่งสวนใดของคอนกรีตชั้นลางที่เทไว
กอนวางแผงตะแกรงเหล็กเสริมมีระยะเวลานานกวา 30 นาที โดยยังมิไดมีการเททับคอนกรีตชั้นบนแลว
จะตองรื้อและขนคอนกรีตในแบบหลอชวงนั้นออกทิ้งใหหมด แลวนําคอนกรีตที่ผสมใหมมาเท และให
ปฏิบัติตามลําดับวิธีการที่กลาวขางตน
2.5 ในกรณีที่วางตะแกรงเหล็กเสริม กอนจะเทคอนกรีตจะตองผูกยึด และยกเหล็ก
เสริ ม ให อ ยู ใ นตํ า แหน ง ตามแบบแปลนให แ น น จนเป น ที่ แ น ใ จว า จะไม เ กิ ด การทรุ ด ตั ว ในขณะที่ เ ท
คอนกรีต
2.6 เหล็กเดือย (Dowel) และ Tie Bars จะตองมีขนาดและอยูในตําแหนงที่ถูกตอง
ตามที่กําหนดไวในแบบแปลนทุกประการ
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2.7 เหล็ก Dowel และ Tie Bars ตองวางยึดใหแนนโดยไมมีการเคลื่อนตัว ขณะเทและ
เขยาคอนกรีต
2.8 เหล็ก Dowel กอนที่จะนําไปวางจะตองทาดวยแอสฟลตชนิด MC หรือ RC ใหทั่ว
ตามแบบ และเหล็ก Dowel ที่รอยตอขยายตัว (Expansion Joint) ปลายขาขางอิสระจะตองมีหมวกเหล็ก
ครอบใหมีชองวางระหวางปลายเหล็กกับหมวกเหล็กตามที่กําหนดไวในแบบ
2.9 เหล็ก Tie Bars ตองไมมีน้ํามันติดอยูบนผิวเหล็กและตองมีระยะหาง และระดับ
ถูกตองตามที่กําหนดไวในแบบ กอนการเทคอนกรีตตองกําจัดฝุนออกจากผิวเหล็กใหหมดดวย
2.10 เมื่อผูกเหล็กตาง ๆ เสร็จเรียบรอยแลว กอนดําเนินการเทคอนกรีตผูรับจางตองแจง
ใหผูควบคุมงานตรวจสอบความเรียบรอยของการผูกเหล็กและอื่น ๆ กอน
3. รอยตอ
3.1 รายละเอียดของรอยตอทั้งตามขวาง (Transverse Joints) และรอยตอตามยาว
(Longitudinal Joints) จะตองเปนไปตามแบบแปลน รอยตอตามขวางจะตองตั้งฉากกับแนวศูนยกลาง
ถนนและมีรองยาตลอดความกวาง รอยตอตามยาวจะตองขนานกับแนวศูนยกลางถนนและความลึกของ
รอยตอทั้งหมดตองตั้งฉากกับผิวจราจร ผิวจราจรตรงรอยตอตองไมนูนขึ้นหรือเปนแองลงในกรณีที่แบบ
ไมไดกําหนด หรือแสดงรอยตอไวไมชัดเจน ใหผูรับจางเทคอนกรีตผิวจราจรแตละแผงไดกวางไมเกิน
4.00 เมตร และยาวไมเกิน 6.00 เมตร และรอยตอตองมีรายละเอียดเปนไปตามขอกําหนดตอไปนี้
3.2 รอยตอเพื่อการขยายตัว (Expansion Joints) ตองทํารอยตอเพื่อการขยายตัวทุกๆ
ระยะความยาว 30 เมตร ความกวางของรอยตอตองไมนอยกวา 2 เซนติเมตร และตัดขาดตลอดความหนา
ของพื้นคอนกรีต ระหวางรอยตอจะตองมีเหล็กเดือย (Dowel Bar) ซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 19
เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร และวางหางกันทุก ๆ ระยะ 30 เซนติเมตร เหล็กเดือยจะตองมีปลายขาง
หนึ่งฝงยึดแนนกับพื้นคอนกรีตและจะตองจัดใหมีปลายอีกขางหนึ่งสามารถขยายตัวตามแนวนอนไดไม
นอยกวา 3 เซนติเมตร
3.3 กอนเทคอนกรีตทุ กครั้ ง จะตอ งใส แผน วัสดุ ขยายตัว ที่รอ งของรอยตอ เพื่อ การ
ขยายตัวและแผนวัสดุขยายตัวที่นํามาใชตองมีคุณสมบัติเทียบเทา ASTMD-1751 โดยมีความกวางเทากับ
ความหนาของพื้นคอนกรีตแลวเจาะรูตามตําแหนงของเหล็กเดือย เมื่อคอนกรีตมีอายุครบใหขุดหรือตัด
สวนบนของแผนวัสดุขยายตัวนี้ออก ใหมีความลึกประมาณ 2.5 เซนติเมตรแลวอุดดวยสารขยายตัว
ปองกันน้ําซึม
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3.4 รอยตอเพื่อการหดตัว (Construction Joints) มีวิธีทําหลายวิธีคือ
ก. วิธีใชเลื่อยตัด
ตําแหนงที่จะตัดรอยตอบนพื้นจราจร จะตองอยูบนเหล็กเคลือบและตองทํา
เครื่ อ งหมายโดยต อ เส น บนคอนกรี ต ในขณะที่ คอนกรี ต หมาด อาจจะใช เ หล็ ก
แหลมขีดก็ ไดแตไมใหลึกลงไปในผิวคอนกรีตเกิน 0.2 เซนติเมตร เลื่อยที่ใชตัดทํา
รอยตอจะตองเปนชนิดที่เคลื่อนยายไดงาย การตัดจะตองตัดใหตรง ใบเลื่อยที่ตัด
ตองคมและสามารถตัดเม็ดหินที่ใชในการผสมคอนกรีตได ถาใบเลื่อยเปนชนิด
หลอเลี้ยงดวยน้ํา จะตองฉีด น้ําตลอดเวลาในขณะที่ตัด เมื่อตัดเสร็จแลวใหเปาเศษ
ปูนและน้ําออกใหสะอาดโดยใชเครื่องเปาลม ถาเปนใบเลื่อยชนิดไมตองใชน้ํา
หลอเลี้ยง เมื่อตัดเสร็จตองทําความสะอาดดวยเครื่องเปาลม รอยตัดจะตองมีขอบ
คมและหินไมหลุดออกมา ขนาดความกวางและความลึกของรองรอยตัดใหเปนไป
ตามที่กําหนดในแบบ
โดยทั่วไปควรจะทําการตัดผิวคอนกรีตไดภายหลังจากเทคอนกรีตประมาณ
8 ชั่วโมง และตัดใหเสร็จเรียบรอยกอนที่จะเกิดการแตกราว เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของพื้นคอนกรีตในกรณีที่เกิดรอยแตกราวตามขอบรอยตัด
ใหทําการปดรอบรอยตัดแลวตัดใหมในบริเวณใกลเคียงโดยตองอยูเหนือเหล็ก
เดือยดานที่เคลื่อนที่ได (Free End) และตองอยูภายในเวลาดังกลาวขางตน ถาใน
กรณี ตั ด ลึ ก ไม ไ ด ต ามต อ งการ หรื อ เศษปู น อุ ด อยู ไ ม ส ามารถใช ล มเป า ออกได
อนุญาตใหตัดซ้ําอีกครั้งในรอยเดิมได กอนที่จะทําการเทผิวชองจราจรขางเคียง
จะตองอุดรอยตอใหเรียบรอย
ข. วิธีอยางอื่น เชนใชไมหรือวัสดุอื่นฝง ซึ่งจะตองไดรับการรับรองจาก
ผูควบคุมงานเสียกอน จึงจะดําเนินการได ตองทําการอุดรอยตอใหเรียบรอย
กอนที่จะเทคอนกรีตในชองจราจรขางเคียงหรือกอนที่เปดใหรถผาน
3.5 รอยตอเนื่องจากการกอสราง (Construction Joints) ในกรณีที่ตองหยุดเทคอนกรีต
เกินกวา 30 นาที จะตองทํารอยตอตรงที่คอนกรีตหยุดเททันที การทํารอยตอเนื่องจากการกอสรางนี้
จะตองเปนไปตามแบบแปลนที่กําหนด ในการแตงผิวจะตองใหระดับของคอนกรีตตามแนวรอยตอสูง
เทากับระดับผิวพื้นในบริเวณใกลเคียง รอยตอจะตองอยูหางจากรอยตอตามขวางที่ใกลที่สุดไมนอยกวา
3.00 เมตร ถานอยกวา 3.00 เมตร ไมตองทํารอยตอเนื่องจากการกอสราง แตใหทําการตัดหรือรื้อคอนกรีต
ที่เทเกินทิ้งออกใหหมด และถือรอยตอนั้นเปนรอยตอที่จะทําการกอสรางตอไป
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3.6 รอยตอตามยาว (Longitudinal Joints) การกอสรางใหเปนไปตามแบบแปลนที่
กําหนด วิธีการกอสรางใหดําเนินการเชนเดียวกับการกอสรางรอยตอเพื่อการหดตัว สวนการตัดรอยตอใช
เลื่อยกระทําเชนเดียวกัน การตัดรอยตอจะตัดเมื่อใดก็ไดหลังจากคอนกรีตแข็งตัวแลว แตจะตองตัดกอนที่
จะเปดการจราจร
3.7 ในการวางเหล็กเดือย (Tie Bars) ระหวางกลางชองรอยตอจะตองมีขนาดระยะหาง
และความสูงเปนไปตามแบบแปลน และมีแครคอยรับเหล็กและยึดบังคับใหอยูในตําแหนง ทั้งนี้เพื่อ
ปองกันไมใหเหล็กลมในขณะที่เทคอนกรีต
4. การแตงผิวคอนกรีต
4.1 หลังจากเทคอนกรีตลงบนชั้นรองพื้นทางแลว จะตองเกลี่ยคอนกรีตดวยเครื่อง
เกลี่ยคอนกรีต เครื่องเกลี่ยคอนกรีตตองปฏิบัติงานได 2 อยางในขณะเดียวกัน คือทําใหคอนกรีตยุบตัว
แนนและแตงหนาคอนกรีตใหเรียบดวยเหล็กปาดคอนกรีตตัวหนา (Front Screen) ตองตั้งสูงกวาตัวหลัง
เล็กนอย (ประมาณ 0.5 เซนติเมตร) เพื่อใหเหล็กปาดตัวหลังกดใหคอนกรีตยุบตัวจากนั้นก็ทําการเขยา
คอนกรีตดวยเครื่องจักร เพื่อใหเนื้อคอนกรีตแนนและไมเกิดรูโพรง เครื่องจักรแตงผิวตองมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติ เชน หากผิวของคอนกรีตตองราดดวยระบบน้ํา เหล็กปาดคอนกรีตทั้งตัว
หนาและตัวหลังตองปรับใหเขากับลักษณะงานได เปนตน และตองคอยตรวจควบคุม อยาใหคอนกรีตที่
อยู หน า เหล็ ก ปาดมากไป เพราะอาจจะทํ าให ค อนกรีต ไหลผา นเหล็ กปาดทํ าให ผิว หนา คอนกรีต ไม
สม่ําเสมอ การตั้งเหล็กปาดหากทําไมถูกตองบางครั้งเหล็กปาดจะครูดทําใหผิวคอนกรีตเปนบอได
4.2 การแตงผิวดวยแรงคน คือใชเครื่องแตงผิวที่ใชแรงคนงาน 2 คน จับที่ปลายคนละ
ขางของคานไม หรือคานเหล็กสําหรับปาดคอนกรีตซึ่งติดตั้งเครื่องสั่นสะเทือน มีความเร็วประมาณ
15,000 รอบตอนาที เพื่อเขยาปาดคอนกรีตใหยุบตัวแนน และคนงาน 2 คน ที่ถือดามอยูจะดันคานไมหรือ
คานเหล็กที่ปาดคอนกรีตเคลื่อนตัวไปขางหนาชาๆโดยพยายามคุมใหคอนกรีตอยูหนาคานไมหรือคาน
เหล็กปาดหนาไมมากกวา 2 นิ้ว ตลอดความกวางของผิวคอนกรีตที่เทน้ําหนักของคานไมหรือคานเหล็ก
ปาดคอนกรีตตองไมนอยกวา 20 กิโลกรัมตอความยาวของคานหนึ่งเมตร และตองทําใหมั่นคงแข็งแรง
สามารถรับแรงกดจากคนงานทั้ง 2 คน ได ดวยการดันปาดเคลื่อนไปขางหนาตองดันไปพรอมๆ กัน และ
ใหหมั่นยกคานกระแทกคอนกรีตไปดวยก็จะชวยใหคอนกรีตยุบตัวและแนนมากขึ้น
4.3 การปรับแตงระดับผิวคอนกรีต หลังจากแตงผิวคอนกรีตดวยเครื่องจักรหรือแรง
คนแลว คอนกรีตบางสวนอาจลอดผานคานไมหรือคานเหล็กปาดคอนกรีตมาได ซึ่งจะทําใหเกิดคลื่นบน
ผิวหนาคอนกรีต ตองทําการปรับแตงระดับผิวคอนกรีตอีกครั้ง โดยการใชเกรียงเหล็ก (Scraping Straight
Edge) ที่ยาวประมาณ 3.00 เมตร ใบเกรียงตองแข็งคมพอที่จะตัดคอนกรีตสวนที่สูงกวาออกได การ
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ทํางานใหคนยืนอยูขอบขางแนวถนนแลวใชเกรียงปาดหรือดันตัดคอนกรีตสวนที่เกินออกในแนวที่
ขนานกับศูนยกลางถนน และขยับเกรียงไปขางหนาครั้งละครึ่งความยาวของเกรียง
4.4 การแตงผิวคอนกรีตชั้นสุดทาย เปนการแตงผิวหนาคอนกรีตใหหยาบเพื่อใหมีแรง
เสียดทานระหวางพื้นคอนกรีตกับยางลอรถ ใหทําภายหลังจากแตงผิวและปรับแตงระดับผิวคอนกรีต
เรียบรอยแลว โดยใชกระสอบปานชุบน้ําใหเปยกลากสัมผัสผิวหนาคอนกรีต เพื่อใหเกิดผิวหยาบเปน
เสนตรงขวางถนน เมื่อมีเศษปูนติดกระสอบปานจนอาจทําใหการแตงผิวคอนกรีตไมเรียบรอยจะตองนํา
กระสอบป า นออกมาทํ า ความสะอาดเสี ย ก อ นจึ ง จะลากต อ ไปได เมื่ อ ลากกระสอบป า นทํ า ผิ ว หน า
คอนกรีตเสร็จแลวจะตองทําความสะอาดตามขอบรอยตอตาง ๆ และใชเกรียงลบมุมรัศมีประมาณ 0.6
เซนติเมตร ตามขอบคอนกรีตที่ติดกับแบบหลอ เพื่อปองกันขอบคอนกรีตบิ่นเมื่อแกะแบบ
5. การบมคอนกรีต เมื่อแตงผิวคอนกรีตเสร็จแลว ในระหวางผิวคอนกรีตเริ่มแข็งตัวตอง
ปองกันมิใหผิวหนาคอนกรีตถูกแสงแดด และกระแสลมรอน โดยการทําหลังคาคลุมหรือวิธีการอื่นใดที่
เหมาะสมไมทําใหผิวหนาคอนกรีตเสียหายได และเมื่อพนระยะเวลา 24 ชั่วโมง หรือคอนกรีตแข็งตัวแลว
จะตองดําเนินการบมคอนกรีตดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง ในขอตอไปนี้
5.1 ใชกระสอบปาน 2 ชั้นวางทับเหลื่อมกันไมนอยกวา 15 เซนติเมตร แลวรดน้ําให
กระสอบปานชุมอยูตลอดเวลาไมนอยกวา 7 วัน
5.2 ใชน้ําสะอาดบมโดยกอ ขอบให มีน้ําขัง อยูเหนือ ผิวหนาคอนกรี ตไมนอ ยกวา 5
เซนติเมตร ตลอดเวลาตอเนื่องไมนอยกวา 7 วัน
5.3 ใชทรายสะอาดคลุมใหทั่วผิวหนาคอนกรีตหนาไมนอยกวา 5 เซนติเมตร แลวใช
น้ําสะอาดรดทรายใหใหชุมอมน้ําอยูตลอดเวลาตอเนื่องกันไมนอยกวา 7 วัน
5.4 ใชน้ํายาบมคอนกรีต (Curing Compound) ที่มีคุณสมบัติเทียบเทามาตรฐาน ASTM
C 309-74 หรือ AASHTO 148-70 (Liquid Membrane Forming Compounds for Curing Concrete Type 2
with Pigmented) พนโดยใชเครื่องพนบนผิวคอนกรีตในขณะที่น้ําบนผิวคอนกรีตที่เทระเหยออกหมด
เครื่องพนนี้มีลักษณะเปนคานวางบนแบบหลอขางถนนทั้งสอง มีหัวพนตามแนวคานตลอดเต็มหนากวาง
ของถนน มีอัตราการพนเคลือบผิวหนาคอนกรีตสม่ําเสมอและสามารถควบคุมอัตราของสารเคมีที่พนได
สารเคมีจะเก็บไวในถังบนเครื่องพนซึ่งจะตองมีเครื่องกวนอยูตลอดเวลา ที่หัวพนจะตองมีที่บังลมดวย
การพนใหพนทับผิวคอนกรีต 2 ชั้น โดยมีอัตราการพนแตละชั้นตามคําแนะนําของผูผลิต ถาไมระบุไวให
ใชประมาณ 4.8 ตารางเมตรตอลิตร หรือ 200 ตารางฟุตตอยูเอสแกลลอน การพนดวยเครื่องขนาดเล็ก
อนุญาตใหใชเฉพาะตามขอบถนนและตรงทางแยกเทานั้น ถาสวนไหนพนบางกวาปกติใหพนทับอีกชั้น
ภายในเวลา 30 นาที ภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากพนเสร็จแลว ถาเกิดมีฝนตกหนักหรือภายในเวลา 10 วัน
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หากผิวหนาของน้ํายาบมคอนกรีตถูกทําลายเนื่องจากเหตุใดก็ตาม ผูรับจางตองทําการฉีดพนน้ํายาบม
คอนกรีตทับซ้ําใหมในบริเวณที่ถูกทําลายไปนั้น
5.5 การบมดวยแผนคอนกรีตใหเริ่มทันทีที่ถอดแบบหลอคอนกรีตออกผูรับจางจะตอง
ทําการบมคอนกรีตบริเวณขางแผนที่ถอดแบบออกไปแลว และตองทําไหลถนนชั่วคราวขึ้นเพื่อปองกัน
วัสดุหรือทราย ซึ่งรองอยูใตพื้นคอนกรีตออกมาระหวางที่บมคอนกรีตอยู หามคนหรือยวดยานใชถนน
เวนแตจําเปน เชน จะตองตัดรอยตอหรือการทดสอบความคลาดเคลื่อนของระดับผิวถนน
6. การทดสอบความคลาดเคลื่อนระดับผิวจราจร ทดสอบโดยใชไมบรรทัด 3 เมตร ตรง
ปลายทั้งสองขางติดกลองเหล็กสูง 0.3 เซนติเมตร ใหทําการทดสอบระหวางที่บมคอนกรีตอยูใหใชไม
บรรทัดที่มีกลองหนุนทั้งสองปลายนี้วางทาบตามยาวของผิวคอนกรีตที่เท เมื่อผิวตรงไหนสูงโดนไม
บรรทัดก็ใหใชเครื่องขัดผิวคอนกรีตขัดใหต่ําลง การขัดจะตองระมัดระวังไมใหเม็ดหินหลุดออกมา ใน
สวนที่สูงจนไมสามารถขุดไดใหทุบพื้นคอนกรีตในชวงนั้นออกหมดทั้งแผนแลวทําการหลอใหม
7. การปองกันความเสียหายของพื้นจราจรแบบคอนกรีต
7.1 ตองจัดหาแผงกั้นการจราจร ปายเครื่องหมายการจราจร ตลอดจนยามเฝาเพื่อปองกัน
ไมใหยวดยานวิ่งขึ้นมาบนถนนคอนกรีตที่สรางใหม ในขณะเวลาที่บมอยูจะตองจัด ทางชั่วคราวหรือพื้น
ถนนที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวบางสวนใหยวดยานสามารถวิ่งผานไปมาได ในสวนที่เปนทางแยกเวลาจะ
หลอพื้นจะตองจัดทําสะพานชั่วคราว ขามสูงจากระดับพื้นไมนอยกวา 8 เซนติเมตรเพื่อใหยวดยานวิ่งขาม
ได เมื่อเอาสะพานออกจะตองปกคลุมผิวคอนกรีตดวยดินหนา 15 เซนติเมตรเพื่อกันความกัดกรอนผิว
เนื่องจากยวดยานผาน
7.2 ที่หนวยงานกอสรางตองจัดเตรียมกระสอบปานคลุมพื้นที่ไมนอยกวา 150 ตารางเมตร
ไวเพื่อใชในโอกาสที่ฝนตกขณะเทคอนกรีตจะไดคลุมผิวที่เทไปแลว
7.3 หามยวดยานวิ่งบนผิวจราจรที่เสร็จจนกวาการทดสอบตัวอยางคอนกรีต แสดงวา
คอนกรีตสามารถรับแรงได โดยมีคา Modulus of Rupture ไมนอยกวา 35 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร
8. การอุดรอยตอ
8.1 รอยตอทุกชนิดตองอุดภายหลังจากระยะเวลาการบมคอนกรีตสิ้นสุดลงและกอนที่
จะยอมใหยวดยานวิ่งผาน
8.2 กอนทําการอุดรอยตอตองตกแตงรอยตอใหเรียบรอยถูกตองตามแบบ ทําความ
สะอาดช อ งว า งของรอยต อ จนสะอาดปราศจากฝุ น เศษปู น ซี เ มนต ห รื อ คอนกรี ต ปล อ ยไว จ นแห ง
ปราศจากความชื้นและน้ํา แลวแจงใหผูควบคุมงานตรวจสอบกอนจึงจะดําเนินการอุดได
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8.3 วัสดุที่ใชอุดรอยตอตองไมมากจนไหลเยิ้มขึ้นมาบนพื้นถนนหรือนอยเกินไปจนไม
สามารถปองกันน้ําซึมได
รายละเอียดเพิ่มเติม
1. คอนกรีตที่ใชทําผิวจราจรจะผสมที่สถานที่กอสราง หรือใชคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready
Mixed Concrete) ก็ไดวัสดุตางๆ ที่ใชผสมคอนกรีตใหใชวิธีชั่งน้ําหนักแลวนํามาผสมตามอัตราสวนที่
กําหนด และตองจัดหาผูที่มีความชํานาญในการตั้งแบบเทคอนกรีตและแตงผิวใหเพียงพอ
2. ใหผสมคอนกรีตดวยเครื่องผสมซึ่งหมุนไดเกิน 30 รอบตอนาที และใหใชเวลาผสม
หลังจากใสวัสดุทุกอยางลงในเครื่องแลวไมนอยกวา 1 นาที เวลาเทคอนกรีตออกจากเครื่องใหเทดวย
ความระมัดระวัง และเทคอนกรีตออกใหหมดแลวจึงเริ่มผสมใหมได
3. การขนสงคอนกรีตจากแหลงผลิตกลาง (Central Mixing Plant) ใหขนสงโดยใชรถบรรทุก
คอนกรีต เพื่อปองกันไมใหคอนกรีตแข็งตัวเกาะกัน คอนกรีตบนรถบรรทุกตองหมุนตลอดเวลาโดยมี
ความเร็วระหวาง 2-6 รอบตอนาที
4. การผสมคอนกรีตโดยใช Truck Mixing ใหผสมวัสดุตามขอกําหนดโดยผสมแหงแลว
นํามาเติมน้ํา ณ สถานที่ที่จะเทคอนกรีต ในระหวางเริ่มผสมจะตองหมุนโมดวยอัตราความเร็วสม่ําเสมอ
ไมนอยกวา 50 รอบตอนาที เพื่อคลุกเคลาวัสดุใหเขากันกอนเมื่อคอนกรีตคลุกเขากันดีแลว ลดความเร็ว
ลงไดดวยความเร็วระหวาง 4-15 รอบตอนาที
5. ความกวางของผิวจราจรที่ทําการเทคอนกรีต ใหเทไดกวางเพียงหนึ่งชองจราจรและไม
ควรกวางเกิน 8 เมตร
6. ถามีฝนตกในระหวางเทคอนกรีต จะตองปองกันไมใหน้ําฝนไหลลงผสมกับคอนกรีตที่
กําลงเท
7. ตองทําการทดสอบความขนเหลวของคอนกรีต (Slump Test) ทุกวันที่มีการเทคอนกรีต
อยางนอย 4 ครั้งตอวัน ถาหากการเทคอนกรีตไมครบวันหรือเทไมติดตอกันโดยตลอด ใหทําการทดสอบ
ทุกครั้งที่มีการเทคอนกรีต
8. ตองทําการเก็บตัวอยางคอนกรีตที่เทเพื่อนําไปทดสอบความแข็งแรง การเก็บตัวอยาง
คอนกรีตตองเก็บจากคอนกรีตที่เทลงในแบบหลอคอนกรีตแลว และกําหนดตําแหนงไวใหละเอียด
9. ต อ งไม เ ป ด การจราจร จนกว า กํ า ลั ง ของคอนกรี ต จะมี ค า ตามที่ กํ า หนดไว โดยห า ม
ยวดยานวิ่งบนผิวจราจรที่เสร็จ จนกวาการทดสอบตัวอยางคอนกรีตที่แสดงวาคอนกรีตสามารถ รับแรง
ได โดยมีคา Modulus of Rupture ไมนอยกวา 35 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร และทําการถมไหลถนน
เรียบรอยและบดอัดจนแนนตามขอกําหนดในแบบแปลนแลว
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¾ สถ. – มถ. - 028 มาตรฐานการฉาบผิวทางแบบสเลอรี่ซีล (Slurry Seal)
มาตรฐานการฉาบผิวทางแบบสเลอรี่ซีล (Slurry Seal) หมายถึง การฉาบผิวทางเดิม หรือทําผิว
ทางบนพื้นทางที่ไดทําการไพรมโคท (Prime Coat) ไวแลว ดวยสวนผสมของมวลรวมที่มีขนาดคละกันดี
(Well Graded) กับแอสฟลตอิมัลชั่น และน้ํา รวมทั้งวัสดุชนิดละเอียด (Mineral Filler) เชน ปูนซีเมนต
หรือปูนขาว และอาจใชสารผสมเพิ่มเพื่อใหแอสฟลตอิมัลชั่นแตกตัวเร็วขึ้นหรือชาลง การทําสเลอรี่ซีลมี
จุดประสงคเพื่อบํารุงรักษาผิวทางเดิมหรือเปนผิวทาง ไหลทางไดดวย
วัสดุ
วัสดุที่ใชทําสเลอรี่ซีลประกอบดวย
1. วัสดุแอสฟลตอิมัลชั่น ซึ่งไดแก CSS-1 หรือ CSS-1h ตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม มอก. 371-2530: แคตอิออนิกแอสฟลตอิมัลชั่นสําหรับถนน และไดรับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมคุณภาพ มอก. ISO 9002 หรือแอสฟลตอิมัลชั่นชนิดอื่นซึ่ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นชอบแลว
2. วัสดุสารผสมเพิ่ม (Additive) เพื่อทําใหแอสฟลตอิมัลชั่นแตกตัวเร็วขึ้นหรือชาลงหรือใช
เพื่อใหแอสฟลตเคลือบมวลรวมดียิ่งขึ้น ปริมาณที่จะใชตองพอเหมาะ เพื่อสามารถเปดการจราจรได
ภายในเวลาที่ตองการวัสดุสารผสมเพิ่มนี้จะใชหรือไมใชก็ได แลวแตการออกแบบ ซึ่งจะตองไดรับการ
เห็นชอบจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. น้ํา ตองใสสะอาด และปราศจากสิ่งเจือปนที่จะทําใหเกิดผลเสียตอวัสดุผสมสเลอรี่ซีล
4. มวลรวม (Aggregate) ตองเปนหินโม ถาจําเปนอาจใชหินโมผสมทราย แตใชทรายไดไม
เกินรอยละ 50 ของน้ําหนักมวลรวมทั้งหมด และทรายนั้นจะตองมีคาการดูดซึมน้ําไมเกินรอยละ 1.25
มวลรวมนี้ ตองแข็งคงทน สะอาด ปราศจากดิน หรือวัสดุไมพึงประสงคอยางอื่น ตองมีคุณสมบัติตาม
ขอกําหนดตอไปนี้
4.1 หินโมหรือทราย จะตองมีคาสมมูลของทราย (Sand Equivalent) ไมนอยกวารอยละ 50
4.2 หินโม ตองมีจํานวนสวนรอยละของความสึกหรอ (Percentage of Wear) ไมมากกวา
รอยละ 35
4.3 มวลรวมที่จะนําไปผสมทําสเลอรี่ซีล ตองใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจ
คุณภาพและอนุมัติใหใชไดกอน
4.4 มวลรวมตองมีขนาดคละตามตารางที่ 4-28
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5. วัสดุชนิดละเอียด (Mineral Filler) เปนสวนหนึ่งของสวนผสมมวลรวม ตองใชใน
ปริมาณนอยที่สุดเทาที่จําเปน และจะใชเมื่อตองการปรับปรุงความขนเหลว (Workability) ของสเลอรี่ซีล
หรือขนาดคละ (Gradation) ของมวลรวม เชน ปูนซีเมนต ปูนขาว
ขนาดคละของมวลรวม ปริมาณแอสฟลตที่ใชและอัตราการฉาบ
ขนาดคละของมวลรวม ปริมาณแอสฟลตที่ใช และอัตราการฉาบตองเปนไปตามตาราง ที่ 4-28
ตารางที่ 4-28 ขนาดคละของมวลรวม ปริมาณแอสฟลตที่ใช และอัตราการฉาบ
สําหรับการฉาบผิวทางแบบสเลอรี่ซีล (Slurry Seal)
ชนิดของสเลอรี่ซีล

1

ขนาดของตะแกรงรอน ; มม.

2

3

4

ผานตะแกรงรอน ; รอยละ

12.5 (1/2 นิ้ว)

100

9.5 (3/8 นิ้ว)

100

100

85 - 100

4.75 (เบอร 4)

100

90 - 100

70 - 90

60 - 87

2.36 (เบอร 8)

90 - 100

65 - 90

45 - 70

40 - 60

1.18 (เบอร 16)

65 - 90

45 - 70

28 - 50

28 - 45

0.600 (เบอร 30)

40 - 60

30 - 50

19 - 34

19 - 34

0.300 (เบอร 50)

25 - 42

18 - 30

12 - 25

14 - 25

0.150 (เบอร 100)

15 - 30

10 - 21

7 - 18

8 - 17

0.075 (เบอร 200)

10 - 20

5 - 15

5 - 15

4-8

10.0 - 16.0

7.5 - 13.5

6. 5 - 12.0

5.5 - 7.5

3.0 - 5.5

5.5 - 10.0

10.0 - 16.0

16.0 - 25.0

ปริมาณคงคาง (Residue) ของ
แอสฟลต โดยน้ําหนักของหินแหง
(รอยละ)
อัตราการปู/ฉาบเปนน้ําหนัก
ของหินแหง (กก./ตร.ม)

การกองหินหรือทราย
ใหกองไวอยางเปนระเบียบ ตองไมเปนบริเวณที่มีน้ําขัง ถาหากมีการผสมตองทําการผสมกัน
ใหไดสวนคละอยางถูกตอง และสม่ําเสมอกอนนําไปใชผสมเปนสเลอรี่ซีล
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ชนิดของสเลอรี่ซีล
1. มาตรฐานนี้ครอบคลุมสเลอรี่ซีล 4 ชนิด ดังแสดงไวในตารางที่ 4-28 ซึ่งแตกตางกันตาม
วัตถุประสงคของการใชงาน ขนาดของมวลรวม และอัตราการใชวัสดุ การจะกําหนดใหฉาบผิวแบบสเลอ
รี่ซีลชนิดใดขึ้นอยูกับสภาพผิวทางเดิม สิ่งแวดลอมและวัตถุประสงคของการใชงาน ซึ่งจะระบุในแบบ
กอสราง
2. การฉาบผิวแบบสเลอรี่ซีลจะตองเลือกชนิดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความตองการซึ่ง
แบงไดดังนี้
2.1 ชนิดที่ 1 เปนสเลอรี่ซีล ชนิดที่มีความสามารถในการแทรกซึมรอยแตกไดดี มี
ความยืดหยุนสูงเหมาะที่จะใชงานดังตอไปนี้
- ยารอยแตก
- ปูเปนผิวทางชั่วคราวเพื่อรอการกอสรางชั้นอื่นตอไป
- ปูเปนผิวทางที่รับปริมาณการจราจรนอย ความเร็วต่ํา และพื้นทาง ระบายน้ํา
ไดดี
2.2 ชนิดที่ 2 เปนสเลอรี่ซีล ชนิดที่มีสวนละเอียดมากพอที่จะซึมลงไปในรอยแตกได
เหมาะที่จะใชงานดังตอไปนี้
- ฉาบผิวทางเดิมที่ขรุขระปานกลาง เชนผิวเซอรเฟสทรีตเมนต หรือ เพนนิ
เตรชั่นแมคคาดัม
- ปูเปนผิวทาง เพื่อฉาบปองกันน้ําซึมลงในพื้นทาง
- ใชแทนผิวทางชนิด เซอรเฟสทรีตเมนตชั้นเดียว (Single Surface Treatment)
2.3 ชนิดที่ 3 เปนสเลอรี่ซีล ชนิดที่มีผิวคอนขางหยาบ สามารถอุดรอยที่หินผิวเดิมหลุด
ไดดี ปรับระดับผิวเดิมไดเล็กนอย เหมาะสําหรับใชงานดังตอไปนี้
- ฉาบผิวเดิมที่มีความขรุขระมาก
- ฉาบเปนชั้นแรก หรือชั้นที่สอง ในการฉาบผิวแบบสเลอรี่ซีลหลายชั้น
- ใชฉาบผิวเพื่อแกความลาดชันดานตัวขวาง (Crown Slope) ที่ผิดไปเล็กนอย
- ฉาบผิวทางที่ผิวทางเดิมหลุด (Reveling)
2.4 ชนิดที่ 4 เปนสเลอรี่ซีล ชนิดที่ผิวหนาหยาบ สามารถอุดรอยที่หินผิวเดิมหลุด
ไดดี ปรับระดับผิวเดิมไดดี เหมาะสําหรับงานดังตอไปนี้
- ฉาบบนผิวทางเดิมที่เปนแอสฟลตคอนกรีต
- ใชแทนผิวทางแบบเซอรเฟสทรีตเมนตสองชั้น (Double Surface Treatment)
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การออกแบบสวนผสมสเลอรี่ซีล
1. กอนจะเริ่มงานใหผูรับจางเสนอรายการผลการออกแบบสวนผสมของผูรับจาง และวัสดุ
ที่ใชจะตองเปนวัสดุชนิดและแหลงเดียวกันกับที่เสนอขอใชงาน ซึ่งจะตองมอบใหผูควบคุมงาน นําสงให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง การออกแบบสวนผสมนี้ผูรับจางจะตองใชวิธีของ
The Asphalt Institute Manual Series No.19 โดยวิธีหาคา C.K.E. (Centrifuge Kerosene Equivalent Test)
และตามมาตรฐาน ASTM Designation :D 3910-80 a. Volume 0403 “Standard Practices for Design,
Testing and Construction of Slurry Seal” ฉบับปจจุบัน หรือวิธีอื่นใดที่ไดรับการเห็นชอบจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2. คุ ณ ภาพของวั ส ดุ ที่ จ ะใช ผ สม จะต อ งผ า นการทดสอบและรั บ รองคุ ณ ภาพให ใ ช ไ ด
ในการออกแบบสวนผสมนั้นจะตองใหเหมาะสมกับสภาพและปริมาณการจราจร สภาวะอากาศ การบม
และการใชงาน
3. คุณสมบัติของสเลอรี่ซีล ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
3.1 ตองไมขนเหลวมากเกินไป มีคาการไหล (Flow) อยูระหวาง 20-30 มิลลิเมตร
3.2 ตองมีระยะอิ่มตัว (Initial Set) ไมเกิน 12 ชั่วโมง
3.3 เวลาในการใชบม ( Cure Time) ไมเกิน 24 ชั่วโมง
3.4 คาเว็ตแทรคอะเบรชั่นลอส (Wet Track Abrasion Loss) ไมมากกวา 800 กรัมตอ
ตารางเมตร
3.5 เวลาที่เปดใหการจราจรผานได (Traffic Time) กําหนดใหเหมาะสมกับสภาพความ
จําเปนในสนามตามรายละเอียดเพิ่มเติม
4. ระหวางทําการฉาบหรือปูสเลอรี่ซีล ถาผูควบคุมงานเห็นวาสวนผสมสเลอรี่ซีล ที่ออกแบบ
ไวไมเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงในสนาม ใหออกแบบสวนผสมใหมโดยดําเนินการตามขางตน
เครื่องจักรที่ใชในการกอสราง
เครื่องมือและเครื่องจักรตาง ๆ ที่จะนํามาใชจะตองไดรับการดูแลและรักษาใหอยูในสภาพที่ใช
การไดดีตลอดระยะเวลาของการดําเนินงาน หากอุปกรณ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรใดชํารุด ผูรับจาง
จะตองแกไขกอนนําไปใชงาน
1. เครื่องจักรผสมสเลอรี่ซีล (Slurry Seal Machine) ตองเปนเครื่องที่ขับเคลื่อนดวยตนเอง
ติดตั้งบนรถบรรทุก ประกอบดวยสวนประกอบตาง ๆ ดังนี้
1.1 ถังใสมวลรวม (Aggregate Bin)
1.2 ถังใสวัสดุผสมแทรก (Filler Bin)
บทที่ 4 มาตรฐานงานกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา
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1.3 ถังใสน้ําและยางแอสฟลตอิมัลชัน
1.4 ถังใสสารผสมเพิ่ม
1.5 สายพานลําเลียงมวลรวมและสารผสมแทรกไปยังเครื่องผสม
1.6 เครื่องปมแอสฟลตอิมัลชันและน้ํา
1.7 เครื่องผสม
1.8 เครื่องฉาบ
2. สํ า หรั บ เครื่ อ งป ม แอสฟ ล ต และเครื่ อ งลํ า เลี ย งมวลรวม จะต อ งมี ม าตรฐานแสดง
ปริมาณและสามารถอานมาตรไดตลอดเวลาในการทําสเลอรี่ซีล
3. เครื่องผสม เครื่องผสมจะตองเปนเครื่องชนิดที่ผลิตสวนผสมของสเลอรี่ซีลไดอยาง
ตอเนื่องไมขาดตอนและตองสามารถลําเลียงหิน น้ํา และแอสฟลตอิมัลชันลงสูถังผสมตามอัตราสวนที่
กําหนดไวอยางถูกตอง และสามารถถายวัสดุผสมที่เขากันอยางดีแลวลงสูเครื่องฉาบไดอยางตอเนื่อง ไม
ขาดตอนทันทีที่จะลําเลียงหินลงสูเครื่องผสมตองทําใหหินเปยกเสียกอน เครื่องผสมจะตองมีเครื่อง
ลําเลียงวัสดุชนิดละเอียด และอุปกรณวัดปริมาณที่สามารถลําเลียงวัสดุชนิดละเอียดในอัตราสวนที่
กําหนดไดอยางถูกตองลงในถังผสมในตําแหนงเดียวกับหินที่กําลังถูกลําเลียงลงสูถังผสม เครื่องผสม
จะตองติดตั้งเครื่องฉีดน้ําใหเปนฝอยหรือละอองอยูนําหนาเครื่องฉาบที่สามารถฉีดน้ําทําใหผิวทางเปยก
ไดอยางทั่วถึง
4. เครื่องฉาบ (Spreader) เครื่องฉาบติดตั้งอยูดานทายของเครื่องผสม จะตองสามารถ
ปรับอัตราการปูไดตามที่กําหนดในมาตรฐาน ปรับความกวางไดไมนอยกวา 1 ชองจราจร ฉาบไดเรียบ
และสม่ําเสมอ
5. เครื่องกวาดฝุน ตองเปนแบบไมกวาดหมุนโดยเครื่องกล อาจใชรวมกับเครื่องเปาฝุน
และไมกวาดมือ ซึ่งสามารถทําความสะอาดผิวทาง และรอยแตกได
6. อุปกรณอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินงาน เชนเครื่องฉาบดวยมือ พลั่ว
7. เครื่องจักรที่ใชบดทับ ตองเปนรถบดลอยางหนักประมาณ 5 ตัน ยางเรียบ ความดันลม
ยางประมาณ 345 กิโลปาสกาล (3.5 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร หรือ 50 ปอนดตอตารางนิ้ว)
การเตรียมการกอนการกอสราง
กอนทําการกอสรางใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการ ดังนี้
1. พิจารณาตรวจสอบพื้นที่ที่จะกอสราง และแกไขความบกพรองตาง ๆ กอนฉาบผิว เชน
ถาผิวเดิมมีความเสียหายไมแข็งแรงพอเปนแหงๆ ใหทําดีพแพตซิ่ง (Deep Patching) ถาระดับไมดีใหทํา
สกินแพตซิ่ง (Skin Patching)
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2. ประชาสั ม พั น ธ ใ ห ผู ที่ ใ ช ท าง ช อ งที่ จ ะทํ า การฉาบผิ ว ทราบและขอความร ว มมื อ ถ า
ปริมาณการจราจรสูงอาจตองติดตอเจาหนาที่ตํารวจจราจรไปคอยชวยควบคุมการจราจร ในบริเวณที่จะ
ทําการฉาบผิว
3. ตรวจสอบเครื่องวัดปริมาณวัสดุตาง ๆ (Calibrate) กอนเริ่มทํางาน เพื่อหาความสัมพันธ
ระหวางจํานวนวัสดุที่เปดลงในถังผสมโดยอานจากเครื่องหรือคูมือการใชเครื่องกับวัสดุที่ปลอยลงไปจริง
4. ตรวจสอบอุปกรณเครื่องมือ และเครื่องจักรใหอยูในสภาพที่พรอมจะนําออกใชงานและ
ผลิตสวนผสมสเลอรี่ซีล ตามที่ออกแบบไว
5. ดําเนินการใหผูรับจางใชเครื่องกวาดฝุน กวาดวัสดุ เชนหินที่หลุด ดินที่เกาะติดผิวออก
ใหหมดจนผิวทางสะอาด อาจจะใชการลางถาผูควบคุมงานเห็นวา เครื่องกวาดกวาดออกไมหมด ในกรณี
ที่ผิวเดิมมีรอยแตกขนาดกวางที่เห็นวาถาใชน้ําลางแลวน้ําจะแทรกในรอยแตก หามใชน้ําลาง
6. จะตองพิจารณาสภาพของดินฟาอากาศใหเหมาะสม หามทําการฉาบผิวในระหวางฝนตก
และอุณหภูมิบรรยากาศ ตองไมต่ํากวา 10 องศาเซลเซียส
การกอสราง
1. วัดสุตางๆ ที่จะนํามาผสมเปนสเลอรี่ซีลตองเปนวัสดุที่ผานการทดลอง และคุณภาพ
ใชไดแลว
2. ขอกําหนดในการกอสรางทั่วไป
2.1 ในกรณีที่ผิวทางเดิมเปนผิวแหงมีหินโผลโดยไมมีแอสฟลตเหลืออยู หรือทางเดิมเปน
ผิวคอนกรีตตองทําใหผิวทางเปยกอยางสม่ําเสมอดวยเครื่องฉีดน้ําเปนฝอย หรือละอองทันทีกอนฉาบผิว
2.2 สวนผสมของสเลอรี่ซีล เมื่อฉาบบนผิวทางแลว ตองมีสวนผสมคงที่ตามตองการ
2.3 วัสดุที่ผสมแลวตองกระจายอยางสม่ําเสมอในเครื่องฉาบ และตองมีปริมาณมากพอ
ตลอดเวลา เพื่อใหสามารถฉาบไดเต็มความกวางที่ตองการ
2.4 วัสดุที่ผสมแลวตองไมจับตัวเปนกอน หรือมีหินที่ไมถูกผสมกับแอสฟลตอิมัลชั่น
ตองไมมีการแยกตัวระหวางแอสฟลตอิมัลชั่นและสวนละเอียดออกจากหินหยาบและตองไมมีหินหยาบ
ตกอยูสวนลางของวัสดุผสม ถามีกรณีดังกลาวเกิดขึ้นจะตองตักวัสดุผสมนี้ออกจากผิวทาง
2.5 ผิวสเลอรี่ซีล ตองไมมีรอยขีด ถาเกิดกรณีเชนนี้ตองทําการตกแตง และแกไขให
เรียบรอย ผูควบคุมงานอาจสั่งใหใชตะแกรงรอนมวลรวมกอนนํามาผสม
3. ขอกําหนดของรอยตอ รอยตอตามยาวหรือตามขวางตองไมเปนสันนูนสูงเกินไป หรือ
มองเห็นชัดเจนดูไมเรียบรอย ถาเกิดกรณีดังกลาวเชนนี้ และจําเปนตองใชกระสอบลากหรือเครื่องลาก
ชนิดอื่น ตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงาน
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4. ขอกําหนดของการฉาบดวยมือ ในกรณีเครื่องฉาบทําการฉาบไมไดเพราะสถานที่จํากัด
การใชเครื่องฉาบดวยมือตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอน
รายละเอียดเพิ่มเติม
1. การบม
1.1 ใหบมสเลอรี่ซีลไวระยะเวลาหนึ่งกอนเปดใหการจราจรผาน ถามีความจําเปนอาจ
ใชทรายหรือหินฝุนสาดเพื่อใหรถยนตผานได เชนทางแยก ทางเชื่อม
1.2 ใหตรวจสอบการแตกตัวของแอสฟลตอิมัลชันในสเลอรี่ซีลโดยการสังเกตการ
เปลี่ยนสีของสวนผสมจากสีน้ําตาล เปนสีดํา และปราศจากน้ําในสวนผสม ซึ่งสามารถตรวจสอบได โดย
ใชกระดาษซับน้ําบนผิวสเลอรี่ซีล ถาไมมีน้ําเหลือปรากฏใหเปดการจราจรได โดยปกติไมควรเกิน 3 ชั่งโมง
ระยะเวลาในการบมจะกําหนดโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. การบดทับ
2.1 การกอสรางสเลอรี่ซีล ชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 ไมจําเปนตองบดทับสําหรับ
ลานจอดรถ
2.2 การฉาบผิวชนิดที่ 4 ตองบดทับขณะที่แอสฟลตกําลังแข็งตัว (ขณะบม) โดยใชรถ
บดลอยางหนักประมาณ 5 ตัน ความดันลมยางประมาณ 345 กิโลปาสกาล บดทับเต็มผิวหนา ไมนอยกวา
5 เที่ยว ดวยความเร็ว 5-8 กิโลกรัมตอชั่วโมง
ขอควรระวัง
1. การขนสงแอสฟลตอิมัลชั่น ในกรณีที่เปนถัง (Drum) โดยเฉพาะการขนขึ้นและลงตอง
ระมัดระวังไมใหถังบรรจุแอสฟลตอิมัลชั่นไดรับการกระทบกระเทือนรุนแรงมาก เพราะอาจจะทําให
แอสฟลตอิมัลชันแตกตัวได
2. กอนใชแอสฟลตอิมัลชั่นที่บรรจุถังตั้งเก็บรอไวนานๆ ควรกลิ้งถังไปมาอยางนอยดานละ
5 ครั้ง กอนบรรจุลงในเครื่องผสมสเลอรี่ซีล ทั้งนี้เพื่อใหแอสฟลติ์มัลชันมีลักษณะเดียวกันทั่วถึง
3. ทุกครั้งที่ทําการผสมสเลอรี่ซีลเสร็จแลว ควรลางเครื่องผสมใหสะอาด มิฉะนั้นจะมี
แอสฟลตเกาะติดแนนในเครื่อง ทําใหไมสะดวกในการทํางานครั้งตอไป
4. เมื่ อ เป ด ถั ง บรรจุ แ อสฟ ล ต อิ มั ล ชั่ น ออกใช ควรใช ใ ห ห มดถั ง หรื อ ต อ งป ด ฝาอย า งดี
มิฉะนั้นน้ําในถังจะระเหยได ซึ่งจะทําใหแอสฟลตอิมัลชั่นหมดสภาพไมสามารถใชการได
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ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับมาตรฐานการฉาบผิวทางแบบสเลอรี่ซีล
1. กอนเริ่มงาน ผูรับจางตองเสนอเอกสารการออกแบบสวนผสมแกผูควบคุมงาน แลวใหผู
ควบคุมงานเก็บตัวอยางวัสดุสวนผสมที่จะใชในการผสมสงองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อตรวจสอบ
พรอมกับเอกสารการออกแบบสวนผสมดวย โดยผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด
2. เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตรวจสอบเอกสาร การออกแบบและวัสดุสวนผสม
และกําหนดคาผลการทดลองที่เหมาะสมใหแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะออกสูตรผสมเฉพาะงาน
(Job Mix Formula) ใหใชสําหรับควบคุมงานตอไป
3. การทํ า สเลอรี่ ซี ล ภาคสนามถ า วั ส ดุ ม วลรวมหรื อ วั ส ดุ ผ สมแอสฟ ล ต ผิ ด พลาดจาก
ขอ กําหนดจะถือวาสวนผสมที่ผสมไวในแตละครั้งนั้นไมถูกตองตามคุณภาพที่ตองการ ซึ่งผูรับจาง
จะตองทําการปรับปรุงหรือแกไขใหมโดยผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด
4. หากวัสดุสวนผสมมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากวัสดุมวลรวมก็ดี หรือเนื่องจากเหตุอื่นใดก็
ดี ผูรับจางอาจขอเปลี่ยนแปลงสูตรสวนผสมเฉพาะงานใหมได ทั้งนี้ในการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งตองไดรับ
ความเห็นชอบจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นกอน
5. คาใชจายในการทดสอบและตรวจสอบการออกแบบ การฉาบผิวทางแบบสเลอรี่ซีล
ทุกครั้งหรือทุกสัญญาจาง ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบ
ขอแนะนําสําหรับมาตรฐานการฉาบผิวทางแบบสเลอรี่ซีล
สําหรับผิวทางที่มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย (ADT) เกินกวา 500 คันตอวัน ใหใชมวลรวมเปน
หินโมเทานั้น
¾ สถ. – มถ. - 029 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบเคพซีล (Cape Seal)
หมายถึง การกอสรางผิวทางสองชั้น ประกอบดวยผิวทางชั้นแรกเปนผิวทางแบบเซอรเฟส
ทรีตเมนตชั้นเดียว (Single Surface Treatment) แลวปูทับดวยสเลอรี่ซีล (Slurry Seal) ลงบนผิวทางหรือ
ผิวไหลทางดังกลาวอีกหนึ่งหรือสองชั้น ผิวทางชนิดนี้ใชทําเปนผิวไหลทางไดดวย
ผิวทางชั้นแรก แบบเซอรเฟสทรีตเมนต (Single Surface Treatment)
วัสดุ
1. แอสฟลตใหเปนไปตามมาตรฐาน สถ. – มถ. – 022 : มาตรฐานงานผิวจราจรแบบ
เซอรเฟซทรีตเมนต (Surface Treatment) และตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.
371-2530 แคตอิออนิกแอสฟลตอิมัลชั่นสําหรับถนน และไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ระบบคุณภาพ มอก. ISO-9002 หรือแอสฟลตอิมัลชั่นชนิดอื่นซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นชอบแลว
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2. หินยอย ใหเปนไปตามมาตรฐาน สถ. – มถ. – 007 : มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ดสําหรับผิว
จราจรแบบเซอรเฟซทรีตเมนต
การกองวัสดุ
1. ใหแยกกองหินยอยแตละขนาดไว โดยไมปะปนกัน
2. ถาบริเวณที่กองหินยอยไมเรียบรอย อันอาจจะทําใหมีวัสดุอื่นไมพึงประสงคมาปะปนผู
ควบคุมงานอาจไมอนุญาตใหใชหินยอยที่มีวัสดุอื่นปะปนนั้นได
3. บริเวณที่กองหินยอย ตองมีการระบายน้ําที่ดี อันเปนการปองกันมิใหน้ําทวมกองหินยอยได
ขนาดของหินยอย
ขนาดของหินยอยของผิวทางชั้นแรกใหเปนไปตามตารางที่ 4-29
ตารางที่ 4-29 ขนาดของหินยอยของผิวทางชัน้ แรก
แบบเซอรเฟสทรีตเมนต (Single Surface Treatment)
ขนาดที่ใชเรียก

น้ําหนักผานตะแกรงเปนรอยละ
25.0

19.0

12.5

9.5

4.75

2.36

1.18

มิลลิเมตร (นิ้ว)

มม.

มม.

มม.

มม.

มม.

มม.

มม.

19 (3/4)

100

90 - 100

0 - 30

0-8

-

0-2

0 - 0.5

12.5(1/2)

-

100

90 - 100

0 - 30

0-4

0-2

0 - 0.5

การเลือกใชขนาดของหินยอย สําหรับผิวทางชั้นแรกใหใชขนาด 19.0 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) หรือ
12.5 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) และตองมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐาน สถ. – มถ. – 007 : มาตรฐานวัสดุชนิด
เม็ดสําหรับผิวจราจรแบบเซอรเฟซทรีตเมนต
ปริมาณวัสดุที่ใชโดยประมาณ หินยอย และแอสฟลตโดยประมาณใหใชตามตารางที่ 4-30 สวน
ปริมาณวัสดุที่ใชจริงใหเปนไปตามการออกแบบตามวิธีการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปริมาณแอสฟลตที่ออกแบบในชั้นนี้ไดจากคา A.L.D. (Average Least Dimension) ของ
หินยอย
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ตารางที่ 4-30 ปริมาณวัสดุที่ใชโดยประมาณของผิวทางชั้นแรก
แบบเซอรเฟสทรีตเมนต (Single Surface Treatment)
ขนาดที่ใชเรียก มิลลิเมตร (นิ้ว)

19.0 (3/4")

12.5 (1/2")

หินยอย กิโลกรัมตอตารางเมตร

16 – 22

12 - 18

แอสฟลตอิมัลชั่น ลิตรตอตารางเมตร

1.2 - 3.3

0.8 - 1.6

การลางหินยอย หินยอยไมตองเคลือบผิวแตตองลางใหสะอาดแลวรีบนําไปใชโดยเร็วหาก
ปลอยทิ้งไวจนแหงหรือสกปรกตองลางใหม
การใชสารผสมแอสฟลต
สารผสมแอสฟลต อาจใชผสมกับสารเคลือบผิวหินยอยหรือผสมกับแอสฟลตโดยตรงก็ได
แลวแตชนิดและความเหมาะสม โดยใหเปนไปตามคําแนะนําของผูผลิต
ถาผสมสารแอสฟลตลงในแอสฟลตโดยตรง ควรผสมกอนใชงานเล็กนอย แลวทําให
แอสฟลตในถังบรรจุแอสฟลตประจํารถพนแอสฟลตไหลเวียนผสมเขากันดีเสียกอน โดยใชเวลาประมาณ
20 นาที แลวนําไปใชงานทันที หามตมแอสฟลตที่ผสมสารแอสฟลตแลวที่ชวงอุณหภูมิสําหรับพนแอสฟลตทิ้ง
ไวนาน เพราะสารผสมแอสฟลตอาจเสื่อมคุณภาพไดภายในไมกี่ชั่วโมงเทานั้น
หากจําเปนที่จะตองนําแอสฟลตที่ผสมสารผสมแอสฟลต และตมที่อุณหภูมิที่ใชราดทิ้งไวเกิน
กวา 3 ชั่วโมงมาใชใหม ตองดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูผลิตสารผสมแอสฟลต โดยความเห็นชอบ
ของผูควบคุมงาน
เครื่องจักรและเครื่องมือ
เครื่องจักร และเครื่องมือที่ใชใหเปนตามมาตรฐาน สถ. – มถ. – 022 : มาตรฐานงานผิวจราจรแบบ
เซอรเฟซทรีตเมนต (Surface Treatment) เครื่องโรยหินจะตองเปนแบบขับเคลื่อนดวยตนเอง
การเตรียมการกอนการกอสราง
การเตรียมการกอนการกอสราง ใหเปนตามมาตรฐาน สถ. – มถ. – 022 : มาตรฐานงาน
ผิวจราจรแบบเซอรเฟซทรีตเมนต (Surface Treatment)
การกอสราง
การกอสราง ใหเปนตามมาตรฐาน สถ. – มถ. – 022 : มาตรฐานงานผิวจราจรแบบเซอรเฟซ
ทรีตเมนต (Surface Treatment)
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รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติมใหเปนตามมาตรฐาน สถ. – มถ. – 022 : มาตรฐานงานผิวจราจรแบบ
เซอรเฟซทรีตเมนต (Surface Treatment)
ขอควรระวัง
ขอควรระวังใหเปนตามมาตรฐาน สถ. – มถ. – 022 : มาตรฐานงานผิวจราจรแบบ
เซอรเฟซทรีตเมนต (Surface Treatment)
ผิวทางชั้นที่สองสเลอรี่ซีล (Slurry Seal)
วัสดุ
วัสดุที่ใชใหเปนไปตามมาตรฐาน สถ. – มถ. – 028 : มาตรฐานการฉาบผิวทางแบบสเลอรี่ซีล (Slurry
Seal) ขนาดของหินยอย ปริมาณแอสฟลตที่ใช และอัตราการฉาบใหเปนไปตาม ตารางที่ 4-31
ตารางที่ 4-31 ขนาดของหิน ปริมาณแอสฟลตที่ใช และอัตราการฉาบ
สําหรับงานผิวทางชั้นที่สองแบบสเลอรี่ซีล (Slurry Seal)
ชนิดของสเลอรี่ซีล
ขนาดของตะแกรงรอน ; มม.
9.5 (3/8 นิ้ว)
4.75 (เบอร 4)
2.36 (เบอร 8)
1.18 (เบอร 16)
0.600 (เบอร 30)
0.300 (เบอร 50)
0.150 (เบอร 100)
0.075 (เบอร 200)
ปริมาณคงคาง (Residue) ของ
แอสฟลต โดยน้ําหนักของหินแหง
(รอยละ)
อัตราการปู/ฉาบเปนน้ําหนัก
ของสวนผสมสเลอรี่ซีล ;หินแหง
(กก./ตร.ม)

100

2

3
ผานตะแกรงรอน ; รอยละ

100
90 - 100
65 - 90
45 - 70
30 - 50
18 - 30
10 - 21
5 - 15

100
70 - 90
45 - 70
28 - 50
19 - 34
12 - 25
7 - 18
5 - 15

7.5 - 13.5

6. 5 - 12.0

5.5 - 10.0

10.0 - 16.0
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การกองหินยอย หรือทราย
การกองหินยอย หรือทรายใหเปนไปตามมาตรฐาน สถ. – มถ. – 028 : มาตรฐานการฉาบ
ผิวทางแบบสเลอรี่ซีล (Slurry Seal)
ชนิดของสเลอรี่ซีล
สําหรับงานผิวจราจรแบบเคพซีล ใหใชสเลอรี่ซีล ชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 เทานั้น
1. สเลอรี่ซีล ชนิดที่ 2 ใชฉาบผิวทางชั้นแรกที่ใชหินยอยหรือกรวดยอย ขนาด 12.5
มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ตามตารางที่ 4-29 โดยฉาบครั้งเดียว ใหมีปริมาณสวนผสมสเลอรี่ซีล ตามตารางที่ 4-31
2. สเลอรี่ซีล ชนิดที่ 3 ใชฉาบผิวทางชั้นแรกที่ใชหินยอย หรือกรวดยอย ขนาด 19.0
มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) ตามตารางที่ 4-29 โดยแบงการฉาบเปน 2 ครั้ง ใหมีปริมาณสวนผสมสเลอรี่ซีล
รวมทั้งหมด ตามตารางที่ 4-31
การออกแบบสวนผสมสเลอรี่ซีล
การออกแบบสวนผสมสเลอรี่ซีล ใหเปนไปตามมาตรฐาน สถ. – มถ. – 028 : มาตรฐาน
การฉาบผิวทางแบบสเลอรี่ซีล (Slurry Seal)
เครื่องจักรที่ใชในการกอสราง
1. เครื่องจักรที่ใชในการกอสราง ใหเปนไปตามมาตรฐาน สถ. – มถ. – 028 : มาตรฐาน
การฉาบผิวทางแบบสเลอรี่ซีล (Slurry Seal)
2. เครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช ใ นการบดทั บ ต อ งเป น รถบดล อ ยางชนิ ด ขั บ เคลื่ อ นได ด ว ยตนเองมี
น้ําหนักประมาณ 10 ตัน แบบลอยางผิวหนาเรียบ ความดันลมยางประมาณ 3.5 กิโลกรัม ตอตาราง
เซนติเมตร (50 ปอนดตอตารางนิ้ว)
การเตรียมการกอสราง
การเตรียมการกอสราง ใหเปนไปตามมาตรฐาน สถ. – มถ. – 028 : มาตรฐานการฉาบผิวทาง
แบบสเลอรี่ซีล (Slurry Seal)
วิธีการกอสราง
1. ราดยางแอสฟลตอิมัลชัน ชนิด CSS-1 หรือ CSS-1h ที่ผสมน้ําในอัตราสวน 1:1 ลงบนผิวทาง
ชั้นแรกดวยอัตราไมนอยกวา 0.6 ลิตรตอตารางเมตร โดยวิธีฉีดเปนละอองฝอย (Fog Spray) หลังจากนั้น
จึงดําเนินการฉาบผิวสเลอรี่ซีลตอไป
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2. ดําเนินการฉาบผิวสเลอรี่ซีลทับผิวชั้นแรก สําหรับผิวทางชั้นแรกที่กอสรางใหม การ
ฉาบสเลอรี่ซีลทับ ควรดําเนินการภายในระยะเวลาไมนอยกวา 4 วัน และไมมากกวา 4 สัปดาห ฉะนั้นการ
ราดแอสฟลตอิมัลชัน ตาม ขอ 1 ควรดําเนินการภายในระยะเวลาที่เหมาะสมกอนฉาบผิวสเลอรี่ซีล
3. กอนที่จะฉาบผิวสเลอรี่ซีลใหทําความสะอาดผิวทางที่จะฉาบสเลอรี่ซีลทับดวยเครื่อง
กวาดฝุน และถาจําเปนใหใชน้ําลาง เพื่อกําจัดวัสดุที่หลุดหลวม สิ่งสกปรกตางๆ ออกใหหมด
4. กอนฉาบผิวสเลอรี่ซีล ถาผิวทางที่ฉาบทับนั้นแหง ใหพนน้ําลงไปเพียงบางๆ พอเปยก
ชื้นเทานั้นอยาใหมีน้ําขังบนผิวทางที่จะฉาบทับ
5. สวนผสมสเลอรี่ซีล เมื่อฉาบบนผิวทางแลวตองมีสวนผสมคงที่ตามที่ตองการ
6. วัส ดุ ที่ ผ สมแลว ต อ งกระจายอยา งสม่ํา เสมอในเครื่ อ งฉาบและต อ งมี ป ริม าณมากพอ
ตลอดเวลา เพื่อใหฉาบไดเต็มความกวางที่ตองการ
7. วัสดุที่ผสมแลวตองไมจับตัวเปนกอน หรือมีหินที่ไมถูกผสมกับแอสฟลตอิมัลชัน ตอง
ไมมีการแยกตัวระหวางแอสฟลตอิมัลชันกับสวนละเอียดออกจากหินหยาบ ตองไมมีหินหยาบตกอยู
สวนลางของวัสดุผสม ถามีกรณีดังกลาวเกิดขึ้น จะตองตักวัสดุผสมนี้ออกจากผิวทาง
8. ตองไมมีรอยขีดปรากฏใหเห็นบนผิวที่ฉาบสเลอรี่ซีลเรียบรอยแลว ถาเกิดกรณีเชนนี้
ตองทําการตกแตงและแกไขใหเรียบรอยผูควบคุมงานอาจสั่งใหใชตะแกรงรอนมวลรวมกอนนํามาผสม
9. ขอกําหนดของรอยตอ รอยตอตามยาวควรจัดใหอยูตรงแนวเสนแบงชองจราจร และรอยตอ
ตองไมเปนสันนูนเกินไป หรือมองเห็นชัดเจนดูไมเรียบรอย ถาเกิดกรณีดังกลาวเชนนี้ และจําเปนตองใช
กระสอบลากหรือเครื่องราดชนิดอื่น ตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอน
10. ขอกําหนดของการฉาบดวยมือ ในกรณีเครื่องฉาบใชการไมได เพราะสถานที่จํากัด การ
ฉาบดวยมือตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอน
11. ในการฉาบผิวสเลอรี่ซีล ชนิดที่ 2 ตามขอกําหนดสเลอรี่ซีล ชนิดที่ 2 หรือ 3 การฉาบผิว
สเลอรี่ซีล ใหบดทับดวยรถบดลอยางชนิดขับเคลื่อนไดดวยตัวเองตามขอกําหนด เครื่องจักรที่ใชในงาน
กอสรางขอ 2 ใหเต็มผิวหนาไมนอยกวา 5 เที่ยว โดยเริ่มบดไดเมื่อไมมีสวนผสมสเลอรี่ซีลติดลอรถบด
แตตองไมขามวัน
สําหรับการฉาบผิวสเลอรี่ซีล ชนิดที่ 3 ครั้งที่ 2 นั้น ใหดําเนินการฉาบผิวใหเร็วที่สุดเทาที่
จะทําได แตตองไมนานเกิน 4 สัปดาห หลังจากฉาบผิวครั้งที่ 1 เสร็จเรียบรอยแลว การฉาบผิวครั้งที่ 2 นี้
ปกติไมตองบดทับ
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รายละเอียดเพิ่มเติม
การบมใหบมผิวสเลอรี่ซีลไวระยะเวลาหนึ่งกอนเปดใหการจราจรผานจนกวาผิวสเลอรี่ซีล จะแตก
ตัวโดยสมบูรณ แลวจึงเปดใหการจราจรผาน บริเวณที่มีความจําเปนตองใหการจราจรผานไดกอน เชน
ทางแยก ทางเชื่อม ก็อาจใชทราย หรือหินฝุนสาดทับผิวจราจรไว
ใหตรวจสอบการแตกตัวของแอสฟลตอิมัลชันในสเลอรี่ซีล โดยการสังเกตการเปลี่ยนสีของ
สวนผสมจากสีน้ําตาลเปนสีดํา และปราศจากน้ําในสวนผสม ซึ่งสามารถตรวจสอบไดโดยใชกระดาษ ซับน้ํา
บนสเลอรี่ซีล ถาไมมีน้ําเหลือปรากฏใหเปดการจราจรได โดยปกติไมควรเกิน 3 ชั่วโมงระยะเวลาการบม
ใหอยูในดุลยพินิจของผูควบคุมงาน
ขอควรระวัง
ขอควรระวังใหเปนตามมาตรฐาน สถ. – มถ. – 022 : มาตรฐานงานผิวจราจรแบบ เซอรเฟซ
ทรีตเมนต (Surface Treatment) และ ตามมาตรฐาน สถ. – มถ. – 028 : มาตรฐานการฉาบผิวทางแบบ
สเลอรี่ซีล (Slurry Seal)
ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับผิวทางแบบเคพซีล
กอนเริ่มงาน ผูรับจางตองเสนอรายการออกแบบสวนผสมผิวแบบเคพซีลของผูรับจางเอง ที่ใช
วัสดุชนิด และแหลงเดียวกันกับที่เสนอขอใชงานแกผูควบคุมงาน แลวใหผูควบคุมงานเก็บตัวอยางวัสดุ
สวนผสม ที่จะใชในการผสมสงองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อตรวจสอบพรอมเอกสารการออกแบบ
สวนผสมดวย โดยผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
เมื่ อ องค ก รปกครองสว นท อ งถิ่ นตรวจสอบเอกสารการออกแบบและวัส ดุส ว นผสม และ
กําหนดคาผลการทดลองที่เหมาะสมใหแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะออกสูตรสวนผสมเฉพาะงาน
ใหใชสําหรับควบคุมงานตอไป
ในการทําผิวทางแบบเคพซีลในภาคสนาม ถาวัสดุที่ใชผิดพลาดไปจากขอกําหนด จะถือวา
สวนผสมที่ ผสมไวในแตละครั้งนั้นไมถูกตองตามคุณภาพที่ตองการ ซึ่งผูรับจางจะตองทําการปรับปรุง
หรือแกไขใหม โดยผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
หากวัสดุสวนผสมมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเหตุอื่นใดก็ตาม ผูรับจางอาจขอเปลี่ยนแปลง
สูตรสวนผสมเฉพาะงานใหมได ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทุกครั้งจะตองไดรับความเห็นชอบจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกอน
การทดสอบ และการตรวจสอบการออกแบบผิวทางแบบเคพซีลทุกครั้ง หรือทุกสัญญาจาง
ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
บทที่ 4 มาตรฐานงานกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา
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สวนที่ 3 มาตรฐานวัสดุที่ใชในการกอสรางทางเดิน และทางเทา
¾ สถ. – มถ. - 030 มาตรฐานวัสดุพื้นฐานทางเดินและทางเทา
วัสดุพื้นฐานทางเทา หมายถึง วัสดุที่ใชทําพื้นฐานทางเทาในกรณีที่ไมไดระบุคุณสมบัติไวเปน
อยางอื่น
คุณสมบัติ
1. ปราศจากอินทรียวัตถุ เชน ใบไม รากไม หญา ขยะ และสิ่งปฏิกูลอื่นๆ
2. เปนลูกรัง หินคลุก ซึ่งเปนวัสดุธรรมชาติที่ไดจากแหลงหิน หรือการยอยหิน โดยมีขนาด
คละ แสดงดังตารางที่ 4-32 และ 4-33
สําหรับลูกรัง
ตารางที่ 4-32 แสดงขนาดคละของวัสดุพื้นฐานทางเดินและทางเทาสําหรับลูกรัง
ขนาดของตะแกรง
มาตรฐาน
2"
1"
3/8"
เบอร 4
เบอร 10
เบอร 40
เบอร 200
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ชนิด ก.
100
30 - 65
25 - 55
15 - 40
8 - 20
2-8

น้ําหนักที่ผานตะแกรงมีคาเปนรอยละ
ชนิด ข.
ชนิด ค.
ชนิด ง.
100
75 - 95
100
100
40 - 75
50 -85
60 - 100
30 - 60
35 - 65
50 - 85
20 - 45
25 - 50
40 - 70
15 - 30
15 - 30
25 - 45
5 - 20
5 - 15
10 - 25
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ชนิด จ.
100
55 - 100
40 - 100
20 - 50
6 - 20
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สําหรับหินคลุก
ตารางที่ 4-33 แสดงขนาดคละของวัสดุพื้นฐานทางเดินและทางเทาสําหรับหินคลุก
ขนาดของตะแกรง
มาตรฐาน
2"
1"
3/8"
เบอร 4
เบอร 10
เบอร 40
เบอร 200

ชนิด ก.
100
30 - 65
25 - 55
15 - 40
8 - 20
2-8

น้ําหนักที่ผานตะแกรงมีคาเปนรอยละ
ชนิด ข.
ชนิด ค.
100
75 - 95
100
40 - 75
50 -85
30 - 60
35 - 65
20 - 45
25 - 50
15 - 30
15 - 30
5 - 20
5 - 15

ชนิด ง.
100
60 - 100
50 - 85
40 - 70
25 - 45
10 - 25

¾ สถ. – มถ. - 031 มาตรฐานวัสดุปูทางเดิน และทางเทา โดยสามารถแบงออกได 3 ประเภท
1. กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น (Concrete Flooring Tiles)
กระเบื้ อ งคอนกรี ต ปู พื้ น หมายถึ ง กระเบื้ อ งที่ ทํ า ด ว ยคอนกรี ต อั ด เป น แผ น มี สี ต าม
ธรรมชาติหรืออาจมีผงสีเจือปนอยูทั้งแผน หรือเฉพาะที่ชั้นผิวหนาก็ได ซึ่งมีขนาดและเกณฑความ
คลาดเคลื่อน สวนประกอบและการทํา คุณลักษณะ และการทดสอบเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมกระเบื้องคอนกรีตปูพื้น มอก.378
คุณสมบัติ
1. ลักษณะทั่วไป
1.1 กระเบื้องที่ผิวหนาเรียบความหนาตองเทากันโดยตลอดและกระเบื้องที่มี
ผิวหนาเปนลอน ความหนาของลอนแตละลอนตองเทากันตลอด
1.2 กระเบือ้ งตองไมราว มีความไดฉาก ขอบเรียบคม และตรง (ยกเวนการลบมุม)
1.3 สีของชั้นผิวหนาตองสม่ําเสมอ และไมละลายน้ํา
2. ความตานทานแรงดัดขวาง
ความตานทานแรงดัดตามขวางของกระเบื้องแตละแผนตองไมนอยกวา 2.5 เมกะ
พาสคัล และคาเฉลี่ยตองไมนอยกวา 3 เมกะพาสคัล

บทที่ 4 มาตรฐานงานกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา
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3.

การดูดซึมน้ํา
การดูดซึมน้ําของกระเบื้องแตละหนาแผนตองไมเกินรอยละ 10
2. คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น (Interlock Concrete Paving Block)
คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น หมายถึง กอนหรือแผนคอนกรีตตันที่สามารถนํามาเรียง
ประสานกันไดอยางตอเนื่อง มีสีตามธรรมชาติหรืออาจมีผงสีเจือปนอยูทั้งบล็อก หรือเฉพาะที่ชั้นผิวหนา
ซึ่งมีขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อน สวนประกอบและการทํา คุณลักษณะและการทดสอบเปนไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น มอก. 827
คุณสมบัติ
1. บล็อกตองมีเนื้อแนน ไมราวและสีของชั้นผิวหนาตองสม่ําเสมอ
2. ความไดฉาก ความหนาไมเกิน 80 มิลลิเมตร จะมีความเบี่ยงเบนของความไดฉาก
ไมเกิน 2 มิลลิเมตร ถาความหนาเกิน 80 มิลลิเมตร จะมีความเบี่ยงเบนของความไดฉากไดไมเกิน 3
มิลลิเมตร
3. ความ ตานแรงอัดของบล็อกแตละกอนหรือแผน ตองไมนอยกวา 35 เมกะพาสคัล
และคาเฉลี่ยตองไมนอยกวา 40 เมกะพาสคัล
3. กระเบื้องซีเมนตปูพื้น (Cement Mortar Flooring Tiles)
กระเบื้องซีเมนตปูพื้น หมายถึง กระเบื้องที่สวนใหญทําดวยปูนซีเมนตผสมกับมวลผสม
ละเอียดและน้ําอัดเปนแผน มีสีตามธรรมชาติหรืออาจมีผงสีเจือปนอยูทั้งแผนหรือเฉพาะที่ชั้นผิวหนาก็
ได ซึ่งมีขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อน สวนประกอบและการทํา คุณลักษณะและการทดสอบเปนไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระเบื้องซีเมนตปูพื้น มอก. 826
คุณสมบัติ
1. กระเบื้องตองไมราวหรือบิ่น มีความไดฉาก ขอบเรียบคม และตรง (ยกเวนการลบมุม)
และสีของผิวหนาตองสม่ําเสมอ
2. ความตานทานแรงดัดขวาง
2.1 ในสภาพเปยกตองไมนอยกวา 3 เมกะพาสคัล
2.2 ในสภาพแหงตองไมนอยกวา 5 เมกะพาสคัล
3. การดูดซึมน้ําของกระเบื้องแตละแผนตองไมเกินรอยละ 10 ความทนการขัดสี เมื่อ
ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระเบื้องดินเผาโมเสก มอก. 38 แลว น้ําหนักของกระเบื้อง
ที่หายไปตองไมเกิน 0.1 กรัม
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สวนที่ 4 มาตรฐานวิธีการกอสรางทางเดิน และทางเทา
¾ สถ. – มถ. - 032 มาตรฐานงานทางเดินและทางเทา
งานทางเดิน และทางเทา หมายถึง การกอสรางทางเทาดวยวัสดุที่มีคุณภาพตามที่กําหนด โดย
การเกลี่ยแตงและบดทับพื้นฐานใหไดตามระดับ รูปราง และสรางผิวอยางใดอยางหนึ่ง ตามที่กําหนดไว
ในรูปแบบและรายการกอสราง ในงานสรางทางเทาที่มีการกันแนวชองสําหรับการปลูกตนไม ไมประดับ
หรือการปลูกหญา ผูรับจางจะตองเอาใจใสในเรื่องของดินที่จะนํามาใชและบํารุงรักษาตลอดระยะเวลา
การกอสราง เพื่อใหตนไมหรือไมประดับหรือหญาที่นํามาปลูกนั้นสามารถเจริญงอกงามตอไปไดดี
วิธีการกอสราง
1. ทางเดินและทางเทาคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ใหนําวิธีการสรางคันทาง รองพื้นทาง พื้นทาง และผิวทางตามที่กําหนดไวแลวมา
บังคับใชกับการสรางพื้นฐานทางเทาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยอนุโลม
 วัสดุผิว เปนคอนกรีตเสริมเหล็กตามที่กําหนดไวในรูปแบบและรายการกอสราง
2. ทางเดินและทางเทาปูกระเบื้องหินเกล็ด
 คันทางและพื้นฐานทางเดินและทางเทา ใหใชวัสดุที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว
ในสวนที่ 3 มาตรฐานวัสดุที่ใชในการกอสรางทางเดิน และทางเทา โดยคันทาง
และพื้นฐานทางเดินและทางเทาที่สรางขึ้นจะตองมีความแนนของการบดทับไมต่ํา
กวารอยละ 95 ของความแนนแหงสูงสุดที่ไดจากวิธีการทดลอง Compaction Test
แบบมาตรฐาน (AASHTO T99) หรือไมนอยกวาที่กําหนดไวในรูปแบบหรือรายการ
กอสราง
 วัสดุผิว ใหปูดวยกระเบื้องหินเกล็ดขนาด 400 X 400 X 50 มิลลิเมตร หรือขนาด
อื่น ๆ ตามรู ป แบบหรื อ รายการก อ สร า งที่ กํ า หนดไว แนวต อ ระหว า งกระเบื้ อ ง
แตละแผน ใหยาดวยปูน : ทรายในอัตราสวน 1:1 และตองแตงใหกลมกลืนกับ
ผิวทางเทา แนวตอของกระเบื้องโดยทั่วไปตองตั้งฉากกับแนวคันหิน
3. งานทางเดินและทางเทาคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น
 คั นทางและพื้ นฐานทางเดิ นและทางเท า ให เป นไปตามที่ กํ าหนดไว ในส วนที่ 3
มาตรฐานวัสดุที่ใชในการกอสรางทางเดิน และทางเทา
 วัสดุผิวใหใชกอนหรือแผนคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นชนิดที่กําหนดใหปูตาม
ลวดลายที่ตองการตามวิธีการดังนี้
บทที่ 4 มาตรฐานงานกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา
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การเกลี่ ย ทรายรองพื้ น ให เ กลี่ ย เต็ ม ทางเดิ น และทางเท า ตามความลาดที่
ตองการ โดยใหคํานึงถึงระยะยุบตัวของทรายรองพื้นภายหลังการบดอัดดวย
• การปูกอนหรือแผนคอนกรีตประสานปูพื้นโดยใหพื้นผิวดานขางของกอน
คอนกรีตประสานปูพื้น แตละกอนเรียงชิดติดกันในลักษณะใหเกิด Interlocking
Resistance
• หลังจากปูกอนหรือแผนคอนกรีตประสานปูพื้นเสร็จแลว ใหใชทรายสาดทับ
หนากวาดทรายใหลงไปอุดตามรอยตอระหวางกอนหรือแผนคอนกรีตแลว
ใช Plate Vibrator บดอัดซ้ําอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหทรายอัดตัวกันแนนตาม
รอยตอระหวางกอนหรือแผนคอนกรีต
งานทางเดินและทางเทาปูแอสฟลตคอนกรีต
 คั นทางและพื้ นฐานทางเดิ นและทางเท า ให เป นไปตามที่ กํ าหนดไว ในส วนที่ 3
มาตรฐานวัสดุที่ใชในการกอสรางทางเดิน และทางเทา การปูแอสฟลตคอนกรีต
ใหใชแรงงานคนแทนการใชงาน Paver ได
 วัสดุผิวใหปูดวยแอสฟลตคอนกรีตตามคุณสมบัติแอสฟลตคอนกรีต
 ในกรณีที่สาดหินสีทับหนา ใหใชเกล็ดซึ่งผานการลางน้ําสะอาดและแหงสนิท
แลวและมีความเขมของสี (Shade)ตามที่กําหนด สาดทับผิวหนาของแอสฟลต
ผสมร อ นที่ ปู เ ป น ทางเดิ น และทางเท า ไว แ ล ว นั้ น ในขณะที่ ยั ง ร อ นอยู ใ นอั ต รา
3.5 กิโลกรัม/ตารางเมตร แลวใชรถบดหรือเครื่องตบ Vibrator ทําการบดทับ
เพื่อใหหินสีนั้นฝงตัวแนนกับแอสฟลต ผสมรอน รถบดหรือเครื่องตบที่ใชในการ
บดอัดหินสีนี้จะตองสะอาด ไมเปรอะเปอนวัสดุแอสฟลตจากการบดทับผิวทางเดิน
และทางเทาในตอนแรก
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บทที่ 5
การตรวจสอบและบํารุงรักษาถนน ทางเดินและทางเทา
ถนนที่เปดใชงานแลว จําเปนตองมีการดูแลรักษาใหมีสภาพดีอยูเสมอ ถามีรองรอยการชํารุด
เสียหายหรือเปนหลุมบอ ทั้งบริเวณผิวทางและไหลทางควรรีบดําเนินการซอมแซมใหอยูในสภาพดี
ดังเดิม เพื่อมิใหเกิดความเสียหายลุกลามตอไปอีก ความเสียหายของผิวทางอาจแยกเปน 2 ประการคือ
1. ความเสียหายในดานการใชงาน (Functional Failure) เชน ผิวถนนเปนคลื่นขรุขระทําให
การสัญจรผานไปมาไมสะดวก ตองใชความเร็วต่ํา
2. ความเสียหายดานโครงสราง (Structure Failure) เชน ผิวถนนเปนหลุมเปนบอ พื้นทางดิน
คันทางทรุด
สาเหตุการชํารุดของถนนมีหลายประการ เชน เนื่องจากความบกพรองในขณะกอสราง ใช
วัสดุมีคุณภาพไมเหมาะสม การบดอัดไมไดความแนนตามมาตรฐาน สวนผสมคอนกรีตหรือแอสฟลตที่
ใชทําผิวทางไมเหมาะสม ยานพาหนะมีน้ําหนักบรรทุกเกินกวาถนนที่ออกแบบไวจะรับน้ําหนักได
ดินคันทางออนมาก เพื่อใหการบริหารจัดการบํารุงรักษาถนนที่มีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรมี
การศึกษาและกําหนดวิธีการบํารุงรักษา ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. การศึกษาความเสียหายตอผิวถนนลาดยางและผิวถนนคอนกรีต
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
3. การแยกประเภทการบํารุงรักษาถนน ทางเดินและทางเทา
4. การดําเนินการซอมแซมผิวถนน ทางเดินและทางเทา

5.1 การศึกษาความเสียหายตอผิวถนนลาดยางและผิวถนนคอนกรีต
5.1.1 ความเสียหายตอผิวถนนลาดยาง
การชํารุดของถนนลาดยางอาจเนื่องมาจาก การลาของผิวถนน การทรุดตัวในชั้นดินคัน
ทาง พื้นทางหรือผิวทาง เกิดแรงเฉือนสูงเกินความสามารถของโครงสรางทาง สังเกตไดจากรอยยุบและ
การทะลักของดินในบริเวณใกลเคียง กอนทําการซอมแซมจะตองพิจารณาใหละเอียดจึงจะแกไขไดผลดี
โดยสามารถแบงประเภทความเสียหายได 8 ประเภท ดังนี้
1. ผิวถนนแตกลายหนังจระเข (Alligator Crack)
2. เกิดหลุมบอบนผิวถนน (Pot Hole)
บทที่ 5 การตรวจสอบและบํารุงรักษาถนน ทางเดินและทางเทา
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3. ผิวทางทรุดเปนรองตามแนวลอ (Ruts)
4. ทางชํารุดเนื่องจากแรงเฉือน (Shear Failure)
5. ผิวถนนแตกตามความยาว (Longitudinal Cracks)
6. ผิวถนนเกิดการเยิ้ม (Bleeding)
7. การทรุดตัวในดินลึก (Deep Foundation Consolidation)
8. รอยแตกผลสะทอนจากผิวทางชั้นลาง (Reflection Cracking)
5.1.2 ความเสียหายตอผิวถนนคอนกรีต
การชํารุดของผิวทางคอนกรีตมีสาเหตุ 2 ประการคือ ประการแรก เกิดในตัวคอนกรีต
เอง เชน ใชสวนผสมไมเหมาะสม มีปูนซีเมนตนอยเกินไป หินที่ใชมีความแกรงไมพอ ใชน้ําไมสะอาด
ผสมคอนกรีต มีสารเคมีปะปน การเสริมเหล็กผิดตําแหนง ประการที่สอง เกิดจากพื้นทาง ดินคันทางไม
แข็งแรงพอเพียงเมื่อมีน้ําหนักยานพาหนะบดทับทําใหเกิดการเสียหาย เชน การอัดทะลัก (Pumping and
Blowing) เกิดรอยแตกบริเวณมุมและรอยตอของแผนคอนกรีต ประเภทความเสียหายแบงออกไดดังนี้
1. ความแข็งแกรงของคอนกรีต (Durability of Concrete)
2. ผิวหนาคอนกรีตหลุดลอน (Scaling)
3. รอยแตกเนื่องจากการหดตัว (Shrinkage Cracks)
4. รอยแตกเนื่องจากเหล็กเดือยฝงยึดแนน (Frozen Dowel Bars)
5. รอยแตกเนื่องจากการหอตัว (Warping Cracks)
6. รอยแตกเนื่องจากการหดตัวเมื่ออุณหภูมิต่ํา (Contraction Cracks)
7. การอัดทะลัก (Pumping and Blowing)
8. ผิวทางคอนกรีตแตกเนื่องจากโครงสรางไมแข็งแรง (Structural Breaking)
9. ผิวทางโกงแตกเพราะการขยายตัว (Blowup)
10. การเคลื่อนตัวในชั้นใตดินลึก (Deep Foundation Movement)
11. รอยตอระหวางแผนคอนกรีตทรุดตัว (Faulted or Depressed Joints)
12. การบดอัดของลอเฉพาะแนว (Channelized Traffic)
เมื่อชางหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบไดทราบถึงปญหาการเสียหายตอถนนผิวทางลาดยาง
และผิวทางคอนกรีตแลว สามารถนํามาวิเคราะหหาสาเหตุและหาแนวทางแกไข โดยอาจจะตอง
ดําเนินการแกไขซอมแซมทันทีในกรณีที่มีความเสียหายมาก หรือหากเปนความเสียหายเล็กนอย อาจ
จัดเก็บเปนขอมูลเพื่อจัดหางบประมาณซอมแซมในภายหลัง
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5.2 การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลจากการตรวจสอบหรือไดรับแจงถึงความเสียหายของผิวถนน ทางเดิน
และทางเทาแลว ใหผูที่มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการบันทึกขอมูลความเสียหายในแบบฟอรมภาคผนวก
หนา 16 - 17 แลวพิจารณาวาสมควรทําการซอมแซมโดยเรงดวน หรือรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการ
แยกประเภทการบํารุงรักษาถนน ทางเดินและทางเทาตอไป

5.3 การแยกประเภทการบํารุงรักษาถนน ทางเดินและทางเทา
การแยกประเภทการบํารุ งรักษาถนน ทางเดินและทางเทาจะทําให ผูที่มีหน าที่รับ ผิดชอบ
สามารถประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นตามลําดับความสําคัญและเหมาะสมกับงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีอยู เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการดําเนินการบํารุงรักษาตอไป
โดยแบงการบํารุงรักษาไดเปน 4 ประเภทดังนี้
1. งานบํารุงรักษาปกติ
หมายถึง งานบํารุงรักษาถนนที่ทําเปนประจําตลอดเวลา เพื่อใหถนนอยูในสภาพใชงานไดดี
และเพื่อไมใหเกิดความเสียหายลุกลามเพิ่มขึ้น เชน งานปรับสภาพถนนลูกรัง งานซอมแซมหลุมบอถนน
รอยแตกตางๆ ที่ผิวถนนลาดยางและผิวถนนคอนกรีต รวมทั้งงานซอมบํารุงไหลทาง ทางเดินและทางเทา
2. งานบํารุงรักษาถนนตามกําหนดเวลา
หมายถึง งานบํารุงรักษาถนนตามชวงเวลาที่กําหนดเพื่อเปนการตออายุใหถนนอยูใน
สภาพที่ใชการไดนานขึ้น เชน งานฉาบผิวแอสฟลต งานเสริมผิวลูกรัง และงานบูรณะถนนผิวแอสฟลต
หรือผิวคอนกรีต
3. งานบํารุงพิเศษ
หมายถึง งานบํารุงรักษาถนนโดยการเสริมแตงปองกันถนนที่ชํารุดเกินกวางานซอม
บํารุง ปกติ สามารถปฏิบัติ ได เพื่อ ใหถนนยัง คงสภาพเดิม ขนาดและความแข็ง แรงทัดเที ยมกั บตอน
กอสราง แตไมไดหมายถึงงานที่จะทําใหดีขึ้นหรือแข็งแรงกวาเดิม ไดแก งานปรับระดับผิวถนนโดยการ
ซอมแซมผิวแอสฟลต งานซอมไหลทาง ทางเดินและทางเทา ทางเชื่อมและเกาะกลางถนน
4. งานบํารุงฉุกเฉิน
หมายถึง งานซอมบํารุงถนนที่ชํารุดเสียหายมาก ใหสามารถเปดใชงานในขั้นแรกได
รวมถึงงานซอมบํารุงใหถนนมีสภาพเหมือนเดิมหรือเปดใชงานได เชน การซอมแซมถนนที่เสียหายอัน
เกิดจากอุทกภัย งานแกการลื่นไถลอันเกิดจากผิวจราจรมีความฝดลดต่ําลงจนทําใหเกิดอันตรายกับ
ยวดยานที่สัญจรไปมา เปนตน
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5.4 การดําเนินการซอมแซมผิวถนน ทางเดินและทางเทา
การดําเนินการซอมแซมผิวถนน ทางเดินและทางเทาจะกระทําขึ้นไดตองไดรับการพิจารณาหา
สาเหตุจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกอนเปนอันดับแรก เมื่อผูที่มีหนาที่รับผิดชอบไดประเมินความเสียหาย
แลวสามารถศึกษาหาวิธีการซอมแซมบํารุงรักษาได ดังตอไปนี้
วิธีการซอมแซม บํารุงถนนลาดยาง (แยกออกเปนความเสียหายที่เกิดขึ้นบอยครั้ง) แบงได 4
ลักษณะ พรอมวิธีการซอมแซม ดังนี้
1. รอยแตกแบบหนังจระเข ไดแก รอยแตกที่ตอเนื่องกันเปนตารางเล็กๆ คลายหนังจระเข
หรือลวดตาขาย
สาเหตุของรอยแตกแบบนี้เกิดจากการทรุดตัวมากเกินไปของถนนที่กอสรางบนดินคัน
ทางหรือบนชั้นสวนลางของพื้นทางที่ไมมีเสถียรภาพ ความไมมีเสถียรภาพและการรับน้ําหนักไมไดนั้น
เปนผลเนื่องมาจากพื้นทางและดินคันทางอิ่มตัว
วิธีการซอมแซมแบบถาวรคือ
1.1 ขุดเอาผิวและพื้นที่ที่ชํารุดออกใหลึกที่สุดเทาที่จําเปน จนถึงชั้นแนนแข็ง และให
ขุดขยายออกไปดานขางอีกขางละ 30 เซนติเมตร รอบๆ บริเวณที่แตกราว
1.2 ถาน้ําเปนสาเหตุแหงการชํารุดใหจัดระบบระบายน้ําใหม
1.3 ใหแทคโคท (Tack Coat) บริเวณผนังขางของหลุมทุกดาน
1.4 เพื่อใหผลงานที่ดีใหกลบซอมหลุมดวยวัสดุผสมยางแบบผสมรอนจากโรงงาน
ชนิดความหนาแนน(Dence Grade) แลวเกลี่ยแตงดวยความระมัดระวังอยาให
สวนผสมแยกตัว
1.5 ถาหลุมที่ซอมลึกเกิน 15 เซนติเมตร การบดทับตองทําทีละชั้นใหทั่วถึง การบดอัด
ใหทําดวยเครื่องมือที่มีขนาดเหมาะสมกับงาน
2. รอยแตกที่รอยตอของพื้นทาง ไดแกรอยแตกตรงขอบรอยตอที่มีลักษณะเปนรอยตะเข็บ
ซึ่งเปนการแยกขอบรอยตอระหวางขอบพื้นทางกับไหลทาง
สาเหตุที่ทําใหเกิดการแตกแยกระหวางไหลทางกับพื้นทางนี้ อาจเกิดจากวัสดุสวนที่อยู
ในไหลทางบริเวณนั้น สภาวะเปยกแลวแหง แหงแลวเปยกสลับกันไปอยูตลอดเวลา กรณีนี้เปนกรณีที่
เกิดขึ้นไดจากไหลทางสูงกวาพื้นทาง ทําใหการระบายน้ําไมดีหรือเกิดจากการยุบตัวของขอบพื้นทาง
วิธีการซอมแซมคือ ถาน้ําเปนสาเหตุ ขั้นแรกสิ่งที่ตองทําคือ การปรับปรุงระบบระบาย
น้ําไมใหขังในรอยตอแลวจึงทําการซอมรอยแตกตอไป
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3. รอยแตกที่เกิดจากการหดตัว เปนรอยแตกที่เชื่อมโยงติดตอกันเปนตารางใหญๆ โดยมี
มุมคอนขางแหลมยาว
สาเหตุที่ทําใหเกิดรอยแยกแตกแบบนี้ เปนการยากที่จะทราบไดวารอยแตกนั้นเกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงทางปริมาตรของตัวพื้นทางหรือจากตัวคันทาง มีบอยครั้งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทางปริมาตรของสวนผสมละเอียดที่มีอยูในยางผสม ซึ่งมีแอสฟลตที่มีความซึมไดนอยผสมอยูเปน
จํานวนมาก ถาไมมีการจราจรผานไปมาชวยในการบดทับแลวจะทําใหเกิดการแตกแบบนี้ได
วิธีการซอมคือ อุดรอยตอดวยยางมะตอยน้ําและสาดทับดวยผิวทางแบบเซอรเฟสทรีต
เมนตหรือฉาบผิวแบบสเลอรี่ซิลใหเต็มหนาถนน โดยมีขั้นตอนดังนี้
(1) กวาดและใชเครื่องอัดลมเปาสวนที่หลุดออกจากรอยแตกและผิวหนาของผิวถนน
ใหหมด
(2) ราดผิวหนาของพื้นทางและรอยแตกดวยน้ําใหทั่ว
(3) เมื่อผิวหนาดังกลาวมีความชื้นสม่ําเสมอดีแลวและไมมีน้ําเหลืออยูใหแทคโคท
ดวยยางอีมัลชั่นผสมกับน้ําดวยอัตราสวน 1: 1 โดยปริมาตร
ขั้นตอนการเตรียมผสมสเลอรี่ซิล
(1) เทยางที่เตรียมไว อุดรอยแตกและเกลี่ยแตงดวยไมกวาดและหากมีรอยแตกมาก
ใหสาดสเลอรี่ซิลใหเต็มผิวหนาถนน
(2) เมื่อสวนผสมสเลอรี่ซิลระเหยไดที่แลวใหปูผิวแบบเซอรเฟสทรีตเมนตเต็มหนาถนน
4. การเกิดรองลอบนพื้นทาง ไดแกการทรุดตัวของผิวทางไปตลอดความยาวของรองลอ
เมื่อดูตามขวางจะเปนรูปคลายราง 2 รางไปตามแนวถนน
สาเหตุเกิดจากการทรุดตัวหรือการเคลื่อนที่ออกไปขางๆ ของวัสดุในชั้นที่อยูใตผิวถนน
ซึ่งอาจจะมีชั้นเดียวหรือหลายชั้นเมื่อมีการจราจรวิ่งผาน หรืออาจจะเกิดจากแรงกดของน้ําหนักของผิวถนน
เอง แมแตถนนลาดยางที่สรางเสร็จใหมๆ ก็อาจจะเกิดขึ้นได หากการบดทับในระหวางการกอสรางนอยไป
นอกจากนี้อาจจะเกิดจากวัสดุในชั้นใตผิวทางมีการเคลื่อนไหวอยูเสมอไมอยูตัว ทําใหรับน้ําหนักไมได
วิธีการซอมคือ ใหปรับระดับพื้นที่เกิดรองลอดวยยางผสมรอนจากโรงงาน และปูทับ
ดวยยางผสมรอนจากโรงงานอีกชั้นหนึ่งบางๆ ลําดับขั้นตอนในการซอมมีดังนี้คือ
(1) ใหวัดหาบริเวณที่เกิดการทรุดตัวดวยไมบรรทัดหรือเชือกขึงระดับ ใหขีดวงรอบ
บริเวณที่จะตองทําการเสริมระดับไว
(2) พนแทคโคท (0.25 – 0.75) ลิตร/ 1 ตารางเมตร ดวยยางอีมัลชันที่ผสมน้ําดวย
อัตราสวน 1: 1 โดยปริมาตร
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(3) ใหเกลี่ยผิวถนนดวยแอสฟลตคอนกรีตแบบความหนาแนนใหเต็มรองลอที่ทรุดตัว
ดวยเครื่องปู
(4) บดอัดดวยรถบดลอยาง
(5) ปูทับดวยยางผสมรอนจากโรงงานผสมยางดวยชั้นบางๆ
วิธีการซอมแซมบํารุงถนนคอนกรีตนั้น สามารถซอมแซมดวยแอสฟลตคอนกรีต
โดยยังไมจําเปนตองทําการรื้อคอนกรีตเดิมทิ้ง เพียงแตตองทําความเขาใจในการใชแอสฟลตคอนกรีตใน
การบํารุงรักษาถนนคอนกรีตเสียกอน
ความสําคัญของแอสฟลตคอนกรีตในการบํารุงรักษาถนนคอนกรีต
แอสฟลตสามารถใชในการอุดรอยตอและรอยแตกของถนนคอนกรีตได อีกทั้งแอสฟลต
คอนกรีตยังสามารถยกระดับถนนคอนกรีตเดิมไดและชวยในการซอมพื้นที่ที่เกิดความเสียหายเปนรอย
แตกขนาดเล็กใหสามารถใชงานตอไปได ตลอดจนปดผิวหนาของถนนที่ชํารุด ประโยชนของแอสฟลต
และแอสฟลตคอนกรีตที่นํามาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาถนนคอนกรีตมีดังนี้
1. การอุดรอยตอและรอยแตก จําเปนตองยารอยตอและรอยแตกดวยเหตุผลหลายประการ
เชน ปองกันไมใหน้ําจากผิวทางซึมลงไปที่พื้นทาง ซึ่งหากน้ําสามารถซึมลงไปในชั้นพื้นทางแลวจะ
กอใหเกิดความเสียหายกับชั้นพื้นทางทําใหความสามารถในการรับกําลังของชั้นพื้นทางลดลง สงผล
กระทบกับการรับกําลังกับชั้นผิวถนนคอนกรีตได
ในการยาแนวรอยตอและรอยแตก จะตองทําความสะอาดรอยตอและรอยแตกกอน ดวย
เครื่องเซาะรองหรือเครื่องกําจัดทราย เพื่อชวยใหสะดวกในการทํางานของเครื่องอัดลม ควรมีหัวฉีดที่ได
ขนาดพอดีสามารถเปาเขาไปในรองรอยแตกที่ตองการซอมแซม ในการยาแนวรอยตอจะตองใหวัสดุเขาไป
อุดรอยแตกอยางพอดี ถาใชวัสดุยาแนวรอยแตกแบบรอนในการอุดรอยแตกที่ลึก วัสดุยาแนวรอยแตก
จะยุบตัวเมื่อเย็นตัวลง จําเปนที่จะตองใสวัสดุยาแนวรอยแตกเพิ่มอีก เพื่อใหไดระดับกับผิวถนนคอนกรีต
พอดี
ในการยาแนวรอยแตกผิวถนน ทางวิ่งอีกชองทางมักจะเปดใหมีการจราจรปกติ ดังนั้น
จึงเปนวิธีที่ดีตอ พนักงานซอมบํารุงจะเริ่มยาแนวรอยแตกจากกึ่งถนนออกไปหาขอบถนน ทั้งนี้เพื่อ
ปองกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นไดจากการหันหลังใหยวดยานที่วิ่งไปมา
หากจําเปนตองเปดใชถนนภายหลังยาแนวรอยแตกทันทีจะตองปองกันไมใหวัสดุที่ใช
ยาแนวรอยแตกหลุดออก เพราะแรงที่กระทําจากลอรถที่แลนผานไปมา แกไขโดยการโรยทรายละเอียด
ขี้เลื่อยหรือวัสดุอื่นใดที่คลายคลึงกันลงที่รอยตอและรอยแตก
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2. การทําชั้นผิวถนนลาดยางใหมทับถนนคอนกรีตเดิม (Overlay) เปนการบํารุงรักษาและ
แกไขปญหาความชํารุดเสียหายตางๆ ที่เกิดขึ้นหลายแหงบนพื้นถนนคอนกรีต
วิธีการแกไขที่ใหผลดี คือ การปูทับผิวหนาถนนคอนกรีตดวยแอสฟลตคอนกรีต เชน
ถนนคอนกรีตที่บิดงอผิดรูปอาจทําใหกลับเรียบไดดังเดิมโดยการใชแอสฟลตคอนกรีตผสมรอนปูทับ
หนาผิวหนาของผิวถนนที่หลุดรอน
การทําชั้นผิวถนนทับหนาทางเดิมสามารถแกไขปญหาการลื่นไถลไดดวย โดยทั่วไป
การทําเชนนี้เรียกวา การกอสรางมากกวาการซอมแซม แตสําหรับการทําชั้นผิวถนนทับหนาในระยะทาง
สั้นๆ นั้นอาจเปนการซอมแซมบํารุงรักษาก็ได ฉะนั้นขึ้นอยูกับผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาเปน
ผูตัดสินใจในการเลือกประเภทการบํารุงรักษาซอมแซม หรืออาจจะพิจารณาจากงบประมาณที่หนวยงาน
มีอยูเปนเกณฑการตัดสินใจ
การซ อ มแซมถนนคอนกรี ต ยั ง มี อี ก สาเหตุ ห นึ่ ง คื อ การเกิ ด โพรงใต พื้ น คอนกรี ต
บางครั้งเมื่อดินคันทางเกิดการทรุดตัวหรือเกิด Pumping ภายใตแผนคอนกรีต จะทําใหเกิดโพรงขึ้น
ภายใตพื้นทางสวนนั้น ซึ่งจําเปนตองแกไขเพื่อชวยใหพื้นทางมั่นคงขึ้น และจะชวยไมใหเกิดการพังทลาย
ในชั้นตอไป โดยการใชน้ําซีเมนตอัดเขาไปใตโพรงคอนกรีต เพื่อลดการทรุดตัวของแผนคอนกรีต และ
ปองกันไมใหวัสดุในชั้นพื้นทางเกิดความเสียหายและทะลักขึ้นมาบนแผนคอนกรีต

5.5 การจัดทําแผนงบประมาณซอมบํารุงรักษาถนน
งานบํารุงรักษาถนนมีความสําคัญตออายุการใชงานและความมั่นคงแข็งแรงของถนน เมื่อ
กอสรางเสร็จแลวและเปดใชไประยะเวลาหนึ่งแลวอาจจะเกิดการชํารุดเสียหายตามมา เนื่องจากการเสื่อม
ตามสภาพ การบรรทุก น้ํ าหนั ก ของยวดยานและจากภั ย ธรรมชาติ เมื่ อ ตรวจพบตอ งรีบ ดํ าเนิ น การ
ซอมแซมทันทีเพื่อปองกันมิใหความเสียหายลุกลามแผวงกวางออกไปจนยากตอการซอมบํารุงหรือตอง
ใชงบประมาณจํานวนมากโดยไมจําเปน การจัดทําแผนงบประมาณซอมบํารุงรักษาถนนมีวัตถุประสงค
เพื่อทําใหถนนอยูในสภาพดีและเปนการประหยัดงบประมาณซอมบํารุง นอกจากนี้ยังทําใหผูใชถนน
ได รั บ ความสะดวกในการเดิ น ทางอย า งรวดเร็ ว และปลอดภั ย ทั้ ง นี้ ก ารจั ด ทํ า แผนงบประมาณซ อ ม
บํารุงรักษาถนนตองมีการประมาณราคาการดําเนินงานซอมบํารุง ซึ่งแตกตางกันไปตามลักษณะการซอม
บํารุงและประเภทถนน โดยไดกําหนดราคาเฉลี่ยตอหนวยโดยสังเขปตามตารางที่ 5-1 ดังนี้

บทที่ 5 การตรวจสอบและบํารุงรักษาถนน ทางเดินและทางเทา
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ตารางที่ 5-1 ตารางแสดงราคางานเฉลีย่ ดานตางๆ ของงานบํารุงรักษาถนน ทางเดินและทางเทา
ประเภทถนน/การบํารุงรักษา

หนวย

ราคาตอหนวย

ดําเนินการโดย

งานบํารุงรักษาปกติ
- ผิวถนนลูกรัง

กม.

16,000

อปท.

- ผิวถนนลาดยาง

กม.

24,000

อปท.

- ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กม.

9,000

อปท.

งานบํารุงรักษาถนนตามกําหนดเวลา
- เสริมผิวถนนลูกรัง

กม.

90,000

จางเหมา

- ฉาบผิวแอสฟลตคอนกรีต

กม.

310,000

จางเหมา

- เสริมผิวแอสฟลตคอนกรีต

กม.

1,180,000

จางเหมา

งานบํารุงพิเศษและงานบํารุงฉุกเฉิน
- ซอมสรางผิวลูกรัง

กม.

350,000

จางเหมา

- ซอมสรางผิวเคปซีล

กม.

1,100,000

จางเหมา

- ซอมสรางผิวแอสฟลตคอนกรีต

กม.

1,600,000

จางเหมา

- ซอมสรางผิวคอนกรีต

กม.

3,500,000

จางเหมา

- บูรณะลาดยาง

กม.

2,300,000

จางเหมา

* อปท. หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบฟอรมการขึ้นทะเบียนประวัติโครงการกอสราง บูรณะ และซอมสรางถนน
ถนนองคกรปกครองสวนทองถิ่น......................
รายละเอียดโครงการ

ปงบประมาณ......……............

ลักษณะกิจกรรม

( ) กอสราง
( ) บูรณะ
( ) ซอมสราง
( ) เสริมผิว
ประเภทถนน
( ) เขตชุมชน
( ) นอกเมือง
ผิวจราจร
( ) คสล.
( ) ลาดยาง
( ) ลูกรัง
( ) อื่นๆ (ระบุ).......................................................
ถนนกวาง..........................เมตร
ไหลทาง ทางเดิน หรือทางเทากวาง...................................เมตร
ชื่อโครงการ....................................................................................สาย.................................................................................................
อําเภอ..............................................................................................จังหวัด...........................................................................................
ระยะทางตลอดสาย.............................................กม. ดําเนินการแลว...................................กม. คงเหลือ....................................กม.
ไดรับงบประมาณปนี้ระยะทาง...............................................กม.
ชวง กม. ............................. - กม.............................
พรอม ( ) สะพาน คสล. ที่ กม. ...................................................รายละเอียด.................................................................................
( ) ทอเหลี่ยม คสล. ที่ กม.................................................รายละเอียด................................................................................
ดําเนินการโดย.................................................................................วิธีดําเนินการ ( ) จางเหมา ( ) ทําเอง
งบประมาณที่ไดรับ / วงเงินตามสัญญา........................................................บาท ใชจายจริง ......................................................บาท
(กรณีดําเนินการโดยวิธีจางเหมาโปรดกรอกที่ ขอ 1 หากโดยวิธีจัดทําเองโปรดกรอกที่ ขอ 2 )
1. สัญญาเลขที่.................................................ลงวันที่ ..........................................ผูรับจาง................…………………......................
เริ่มสัญญาวันที่..............................................................................สิ้นสุดสัญญาวันที่...................…………………........................
กอสราง / บูรณะ / ซอม / เสริมผิว / แลวเสร็จจริง เมื่อวันที่........................................................................................……………
ตรวจรับงานงวดสุดทาย เมื่อวันที.่ ...............................................................................................................................………........
2. เริ่มกอสราง / บูรณะ / ซอม / เสริมผิว เมื่อวันที.่ .........................................................................................................…………….
กอสราง / บูรณะ / ซอม / เสริมผิว / แลวเสร็จจริง เมื่อวันที่..........................................................................................…………...
รายละเอียดการกอสรางจริง
ชวง กม. ......................................................... - กม. .................................................................ระยะทาง ......................................กม.
เวนชวงการกอสราง / บูรณะ / ซอม / เสริมผิว เนื่องจาก........สะพาน .........ทอเหลี่ยม.........ทางขามน้ํา.........ทางเดิม .........หรือ.
อื่นๆ (ระบุ).............................................................................................................................................................................................
เวน........................................ที่ กม. ...................................... - กม. ................................ความยาว ...........……………............ม.
เวน........................................ที่ กม. ...................................... - กม. ................................ความยาว ....................….…………..ม.
เวน........................................ที่ กม. ...................................... - กม. ................................ความยาว .............……..………….....ม.
รวมความยาวทั้งสิน้ ที่เวน .........................................ม.
รวมเปนระยะทางกอสรางจริง .................................................ม.
ลงชื่อ..................………........................................................
(......................…….......................................................)
ตําแหนง.........…………………...........................................................
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แผนที่สังเขปการเก็บขอมูลถนน ทางเดินและทางเทา
วันที่ทําการสํารวจขอมูล.....................................................................
ผูบันทึกขอมูล...................................................................................
รายละเอียดถนน ทางเดินและทางเทา....................................................................................
...............................................................................................................................................

รายละเอียดเพิ่มเติม..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบฟอรมรูปถายถนน ทางเดินและทางเทา

รูปเลขที่ ...........

รูปเลขที่ .........……

รายละเอียดเพิ่มเติม.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

ภาคผนวก

3

4

ภาคผนวก
-

งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง)

งานชั้นทาง (หินคลุก)

งานชั้นทรายกรองน้ํา

งานคอนกรีตคุณภาพ 240 กก/ตร.ซม.

งานเหล็กเสริม RB 6 มม.

งานลวดผูกเหล็ก

งานไมแบบ

งานรอยตอกันแตกราว

งานรอยตอกันการขยายตัว

งานรอยตอตามยาว

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
รวม

-

งานทรายคันทาง

3

-

-

-

-

-

-

-

-

งานบดอัดดินเดิม

2

-

จํานวน

งานเคลียรพื้นที่

รายการ

1

ลําดับที่

ประมาณราคาคากอสราง
สถานที่กอสราง
ฝายประมาณราคา
ประมาณการโดย

-

ม3
ม3
ม3
ม3
ม3

ม

ม

ม
-

-

-

-

2

ม

-

กก.

-

-

ม2

ตัน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จํานวนเงิน

คาแรรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย

ราคาวัสดุสิ่งของ

ม2

หนวย

เมื่อ

แบบเลขที่

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คาวัสดุและ
แรรงงาน

แบบ ปร.4 แผนที่ 1/1
รายการเลขที่
หนวยงาน
หมายเหตุ

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเทา

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

สรุปผลการประมาณราคาคากอสรางเบื้องตน
หนวยงาน
ประเภท
เจาของอาคาร
สถานที่กอสราง
หนวยงานออกแบบแปลนและรายการ
แบบเลขที่
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4
ประมาณราคาเมื่อวันที่
ลําดับ
ที่
1
2
3
4

รายการ

แบบ ปร. 5

จํานวน 1 แผน
คาวัสดุและคาแรงงาน
รวมเปนเงิน (บาท)

สวนที่ 1 คางานตนทุน
ประเภทงานอาคาร
ประเภทงานทาง
ประเภทงานชลประทาน
ประเภทงานสะพานและทอเหลี่ยม
เงื่อนไข เงินลวงหนาจาย 0%
เงินประกันผลงานหัก 0%
ดอกเบี้ยเงินกู 6%
สวนที่ 2 คาใชจายพิเศษตาม
ขอกําหนด
คาใชจายพิเศษตามของกําหนด
รวมคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น
คิดเปนเงินประมาณ
ตัวอักษร
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร
เฉลี่ยราคาประมาณ

ผูประมาณการ.........................................................
(
)
ผูตรวจ ..................................................................
(
)

Factor F

คากอสรางทั้งหมด
รวมเปนเงิน (บาท)

-

หมายเหตุ

-

(รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)
ตร. ม.
บาท/ตร.ม.

ความเห็นชอบของผูอนุมัติ....................................
ผูอนุมัติ.................................................................
(
)
ภาคผนวก
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หลักเกณฑการใชตาราง Factor F
(ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการควบคุมราคากลาง
ในการประชุมครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2546)
1. กรณีคางานอยูระหวางชวงของคางานตนทุนที่กําหนด ใหเทียบอัตราสวนเพื่อหา Factor F
2. งานสะพานและ/หรือทอเหลี่ยม ทางแยกตางระดับที่อยูในงานทาง ใหแยกคางานตนทุน
และใชFactor F งานสะพานและทอเหลี่ยม
3. กรณีพื้นที่กอสรางอยูในพื้นที่ที่มีฝนตกชุกตามที่ปรากฏในตาราง Factor F กรณีฝนตกชุก
(ภาคผนวกหนา 6) ใหนํา Factor F จากตารางดังกลาว มาบวกเพิ่มกับคา Factor F ปกติ (ภาคผนวกหนา 7-8)
ตามตัวอยาง
โครงการกอสรางทางหลวงในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ตนทุนคากอสราง 100 ลานบาท ไดคา Factor F ปกติ = 1.1767
จังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดที่มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอป
= 1,500 – 2,000 มม.
ซึ่งตามตาราง Factor F ใหเพิ่มคา Factor F อีก 1.5 %
Factor F ฝนตกชุก
= 1.1767 + (1.50/100) = 1.1917
4. ตาราง Factor F นี้ ใชไดกับคาน้ํามันเชื้อเพลิงทุกราคา แตจะแปรเปลี่ยนตามอัตราดอกเบี้ย
เงินกูธนาคารพาณิชยอัตราการจายเงินลวงหนา อัตราการหักเงินประกันผลงาน และอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม
5. อัตราดอกเบี้ยเงินกู เปนอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ําในการกูสําหรับลูกคาชั้นดี (MLR) เปนอัตรา
ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) จะเปนผูแจงเวียนใหสวนราชการ
ทราบและนําไปใช
6. กรณีใชเงินกูจากแหลงเงินกู 100 % ใชคา Factor F จากชอง รวมในรูป Factor (ที่ยัง
ไมรวม VAT)
7. กรณีใชเงินกูจากแหลงเงินกูและมีเงินงบประมาณสมทบ ใหใชตาราง Factor F สําหรับ
กรณีเงินกูและกรณีงานกอสรางทาง มีคางานตนทุน 100 ลานบาท ใชเงินกู 70% และเงินงบประมาณ
สมทบ 30 % กําหนดเงินจายลวงหนา 15% เงินประกันผลงานหัก 10% อัตราดอกเบี้ยเงินกู 7% ตอป และ
ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) 7%
Factor F กรณีใชเงินกู จากชอง รวมในรูป Factor ของคางานตนทุน 100 ลานบาท = 1.0939
Factor F กรณีใชเงินงบประมาณ จากชอง Factor F ของคางานตนทุน 100 ลานบาท = 1.1705
Factor F ที่ใชในการคํานวณราคากลาง = (1.0939 x 0.7) + (1.1705 x 0.3) = 1.1169
8. ตาราง Factor F งานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยม ไมมีการคิด Factor F กรณีฝนตกชุก
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ภาคผนวก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

Factor F กรณีฝนตกชุก
กรณีที่พื้นทีก่ อ สรางอยูในเขตจังหวัดที่มปี ริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอปตั้งแต 1,500 มม.ให
เพิ่มคา Factor F ดังนี้
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอป
มม.
> 3,500
> 3,000 - 3,500
> 2,500 - 3,000
> 2,000 - 2,500
> 1,500 - 2,000

เพิ่มคา Factor F
%
3.5
3
2.5
2
1.5

จังหวัดที่มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอปมากกวา 1,500 มม.
เพิ่มคา Factor F
3.50%
ตราด
พังงา
ระนอง

เพิ่มคา Factor F
3.00%
-

เพิ่มคา Factor F
2.50%
จันทบุรี

เพิ่มคา Factor F
2.00%
กระบี่
ตรัง
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
พัทลุง
ภูเก็ต
สตูล
นครพนม
ยโสธร

เพิ่มคา Factor F
1.50%
เชียงราย
มุกดาหาร
ศรีษะเกษ
สกลนคร
หนองคาย
อํานาจเจริญ
อุบลราชธานี
ปราจีนบุรี
ชุมพร
ปตตานี
ยะลา
สงขลา
สุราษฏรธานี
ภาคผนวก
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ตาราง Factor F งานกอสรางทาง
เงินลวงหนาจาย
เงินประกันผลงานหัก

8

ดอกเบี้ยเงินกู
คาภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT)

คางาน

คาใชจายในการดําเนินงานกอสราง

รวม

(ทุน)

%

ในรูป

6 % ตอป
7%
ภาษีมูลคาเพิ่ม

Factor F

คา
อํานวยการ

คา
ดอกเบี้ย

คา
กําไร

รวม
คาใชจาย

Factor

VAT

5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280

15.3912
11.8735
8.3746
5.9774
5.7934
5.7480
5.7812
5.3806
4.8862
4.5016
4.1939
3.9422
3.7324
3.5549
3.4027
3.2709
3.6529
3.5170
3.3963
3.2882
3.5524
3.4519
3.3604
3.2770
3.2005
3.1301
3.0651
3.0049
2.9491

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

5.5000
5.5000
5.5000
5.5000
5.0000
5.0000
5.0000
4.5000
4.5000
4.5000
4.5000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
3.5000
3.5000
3.5000
3.5000
3.5000
3.5000
3.5000
3.5000
3.5000
3.5000

21.8912
18.3735
14.8746
12.4774
11.7934
11.7480
11.7812
10.8806
10.3862
10.0016
9.6939
8.9422
8.7324
8.5549
8.4027
8.2709
8.6529
8.5170
8.3963
7.7882
8.0524
7.9519
7.8604
7.7770
7.7005
7.6301
7.5651
7.5049
7.4491

1.2189
1.1837
1.1487
1.1248
1.1179
1.1175
1.1178
1.1088
1.1039
1.1000
1.0969
1.0894
1.0873
1.0855
1.0840
1.0827
1.0865
1.0852
1.0840
1.0779
1.0805
1.0795
1.0786
1.0778
1.0770
1.0763
1.0757
1.0750
1.0745

1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700

1.3042
1.2666
1.2292
1.2035
1.1962
1.1957
1.1961
1.1864
1.1811
1.1770
1.1737
1.1657
1.1634
1.1615
1.1599
1.1585
1.1626
1.1611
1.1598
1.1533
1.1562
1.1551
1.1541
1.1532
1.1524
1.1516
1.1509
1.1503
1.1497

290
300
350

2.8971
2.8485
2.7463

1.0000
1.0000
1.0000

3.5000
3.5000
3.5000

7.3971
7.3485
7.2463

1.0740
1.0735
1.0725

1.0700
1.0700
1.0700

1.1491
1.1486
1.1475

ลานบาท
<

0%
0%

ภาคผนวก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตาราง Factor F งานกอสรางทาง (ตอ)
เงินลวงหนาจาย
เงินประกันผลงานหัก

ดอกเบี้ยเงินกู
คาภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT)

คางาน

คาใชจายในการดําเนินงานกอสราง

รวม

(ทุน)

%

ในรูป

ลานบาท

>

0%
0%

400
450
500
500

6 % ตอป
7%
ภาษีมูลคาเพิ่ม

คา
อํานวยการ

คา
ดอกเบี้ย

คา
กําไร

รวม
คาใชจาย

Factor

VAT

2.5636
2.4216
2.3079
2.3079

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

3.5000
3.5000
3.5000
3.5000

7.0636
6.9216
6.8079
6.8079

1.0706
1.0692
1.0681
1.0681

1.0700
1.0700
1.0700
1.0700

Factor F
1.1456
1.1441
1.1428
1.1428

หมายเหตุ
1. กรณีคางานอยูระหวางชวงของคางานตนทุนที่กําหนด ใหเทียบอัตราสวนเพื่อหาคา Factor F
2. ถาเปนงานเงินกู ใหใช Factor F ในชอง "รวมในรูป Factor"

ภาคผนวก
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มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเทา

ตัวอยางแผนปายแสดงรายละเอียดงานกอสราง
โครงการกอสรางของ

(ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
โทร........………………………….............

ประเภทของสิง่ กอสราง...........................................................................................................
ปริมาณงานกอสราง (ใหระบุรายละเอียดใหมากที่สุดเทาที่สามารถตรวจสอบได).................
ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท ผูรับจาง (ชื่อบุคคลและนิติบคุ คล)..............................................
ระยะเวลาเริ่มตน และระยะเวลาสิ้นสุด รวมเปนระยะเวลากี่วัน.............................................
วงเงินงบประมาณที่ไดตั้งไวหรือที่ไดรับ................................................................................
ราคากลาง คากอสราง..............................................................................................................
วงเงินคากอสรางตามที่ไดลงนามในสัญญาจาง.......................................................................
ชื่อกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงาน พรอมหมายเลขโทรศัพท..................................
หมายเหตุ

10
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-วัสดุที่ใชทําแผนปายใหใชแผนเหล็ก หรือไมอัด
ขนาดกวางไมนอยกวา 1.20 เมตร ยาวไมนอยกวา 2.40 เมตร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

องคกรปกครองสวนทองถิ่น........................................................................
แบบฟอรมรายงานประจําวันงานกอสราง....................................................
ประจําวันที่ .....................เดือน ....................................พ.ศ. ................
ชื่อโครงการ...............................................................................................................................................................
ที่ตั้งโครงการกอสราง............................................................................ชวง กม. ...................... – กม. ...........….....
ตําบล....................................................อําเภอ...........................................จังหวัด.....................................................
สัญญาจางเลขที่ ................................................ลงวันที่ ...................เดือน......................................พ.ศ. ...........…...
เริ่มสัญญาวันที่ ...........เดือน.......................พ.ศ. ...........สิ้นสุดสัญญาวันที่ ...........เดือน ................... พ.ศ. ...........
ผูรับจาง (หจก. / บริษัท)............................................................................................................................................
ลักษณะดินฟาอากาศ.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
งานที่ปฏิบัติ.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ปญหาอุปสรรค .......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ตัวแทนผูรับจาง ลงชื่อ....................................................ชางควบคุมงาน
(....................................................)
(.......................................................)
ตําแหนง........................................

ภาคผนวก
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มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเทา

เรื่อง รายงานประจําสัปดาหท.ี่ .............
เรียน ประธานกรรมการตรวจการจาง
โครงการ.............................................สถานที่กอสราง....................................…………ตําบล................................
สถานที่กอสราง.................……...….......ตําบล.......…..............อําเภอ....……...............จังหวัด..........….................
ตั้งแตวันที่........................................ถึงวันที่..............................................ราคาคากอสราง..........……….................
เริ่มกอสรางวันที่ ...........................สิ้นสุดการกอสรางวันที่ ...........................รวมระยะเวลากอสราง..................….
ผูรับจาง (หจก. / บริษัท)..................................................………………………………………………………….
ลําดับที่

รายการ

หนวย

ปริมาณ

ผลงานสัปดาหนี้

ผลงานสัปดาหกอน

ผลงานถึงสัปดาหนี้

ปริมาณ เปอรเซ็นต ปริมาณ เปอรเซ็นต ปริมาณ เปอรเซ็นต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ............................................................
(.........................................................)
ตัวแทนผูรับจาง
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ลงชื่อ.......................................……...............
(...........................…….........................)
ผูควบคุมงาน
ลงชื่อ...........……..........................................
(.................……................................)
ผูควบคุมงาน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ใบสรุปปริมาณงานและคางานที่สง งวด
เรื่อง
เรียน

ที่............................................................
วันที่....................เดือน..............................................พ.ศ. ....................
สงมอบงานจางเหมากอสรางโครงการกอสราง.......................................งวดที่...................
ประธานกรรมการตรวจการจาง

ตามคําสั่งที่ ................. ลงวันที่ .......................................แตงตั้งขาพเจา...................................................
เปนผูควบคุมงานจางเหมากอสรางโครงการ...............................................................ตามสัญญาที่..........................
ลงวันที่.......................................................โดย (หจก. / บริษัทฯ) ............................................................................
เปนผูรับจางกอสราง ในวงเงินคากอสราง.................................................................................บาท นั้น
บัดนี้ ผูรับจางไดสงงาน (งวดที่ .......) และขาพเจาไดตรวจสอบผลงานแลว ปรากฏวาโครงการดังกลาว
แลวเสร็จตามแบบรูปรายการ และขอกําหนดทุกประการ เมื่อวันที่............เดือน..............................พ.ศ. ...............
ดังรายการตอไปนี้
ปริมาณ
ที่
รายการ
หนวย ราคา/หนวย
จํานวนเงิน หมายเหตุ
งาน

รวม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตรวจรับตอไป
ลงชื่อ.....................................................ชางผูควบคุมงาน ลงชื่อ..................................................ชางควบคุมงาน
(.......................................................)
(....................................................)
ตําแหนง..................................................
ตําแหนง.................................................

ภาคผนวก
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มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเทา

ใบตรวจรับงานจางเหมา
ที่.............................................................
วันที่...............เดือน..........................................พ.ศ. ..................
เรื่อง การตรวจรับงานจางเหมากอสรางโครงการกอสราง.............................................
เรียน ..............................................................................................................................
ตามที่ หางฯ / บริษัทฯ.........................................................ไดทําการกอสราง..........................................
บาน........................ตําบล........................อําเภอ..............................จังหวัด....................ตามสัญญาเลขที่................
ลงวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ............ โดยเริ่มสัญญาวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ..............
สิ้นสุดสัญญาวันที่............เดือน.....................พ.ศ. ......... คากอสรางทั้งสิ้น..............................................บาท นั้น
บัดนี้ ผูรับจาง (หางฯ / บริษัทฯ.................................................)ไดทําการกอสราง.....................................
โครงการดังกลาว แลวเสร็จ รวมมูลคางานทั้งสิ้น จํานวนเงิน..............................บาท (.........................................)
ตามสัญญาขอ ............................... ดังรายการตอไปนี้
ที่

รายการ

หนวย

ราคา/หนวย
(บาท)

ปริมาณงาน
ตามสัญญา

จํานวนเงิน
(บาท)

1
2
3
4
5
6
7
8
รวม

รวมเปนเงินทั้งสิ้น........................................................บาท (..............................................................................)
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เสร็จเรียบรอยตามรายละเอียดสัญญาแบบรูป รายการทุกประการ ตั้งแตวันที่............เดือน...................
พ.ศ...................คณะกรรมการตรวจการจาง ตามคําสั่ง........................ที่ ...................................................ลงวันที่
..................เดือน.................................พ.ศ..........................ตามผูมีรายนามทายบันทึกนี้ ไดพรอมกันตรวจรับงวด
งานโครงการดังกลาวขางตนไวแลว รวมเปนเงินทั้งสิ้น.......................บาท (........................................................)
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจายเงินใหแก หางฯ / บริษัทฯ.......................................ตอไป
ลงชื่อ.......................................................................................ประธานกรรมการตรวจการจาง
(.........................................................................)

ลงชื่อ.......................................................................................กรรมการฯ
(.........................................................................)

ลงชื่อ.......................................................................................กรรมการฯ
(.........................................................................)

ลงชื่อ.......................................................................................กรรมการฯ
(.........................................................................)

ภาคผนวก
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มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเทา

แบบฟอรมการเก็บขอมูลถนน ทางเดินและทางเทา
ที่เสียหาย
วันที่ทําการสํารวจขอมูล....................................................................
ผูบันทึกขอมูล....................................................................................
รายละเอียดถนน ทางเดินและทางเทา................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ประเภทถนน
ประเภทความเสียหาย
การซอมแซม

ลูกรัง

ลาดยาง

คอนกรีต

..................................................................
ปกติ

การกําหนดเวลา

พิเศษ

ฉุกเฉิน

กําหนดระยะเวลาซอมแซม............................................................
ประเภททางเดินและทางเทา

ประเภทความเสียหาย
การซอมแซม

คอนกรีตเสริมเหล็ก

กระเบื้องหินเกล็ด

บล็อกประสานปูพื้น

แอสฟลสคอนกรีต

..................................................................
ปกติ

การกําหนดเวลา

พิเศษ

ฉุกเฉิน

กําหนดระยะเวลาซอมแซม............................................................

รายละเอียดเพิ่มเติม.(วิธีการซอมบํารุง กําหนดเวลาซอมแซม)............................................................................
.............................................................................................................................................................................
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบฟอรมการรูปถายถนน ทางเดินและทางเทาที่ไดรับความเสียหาย

รูปเลขที่ ...........

รูปเลขที่ ...........
รายละเอียด
เพิ่มเติม..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเทา

อายุการใชงานที่เหมาะสมของถนนแตละชนิด
การกําหนดอายุการใชงานของถนนโดยปกติ จะขึ้นอยูกับประเภทของผิวจราจรที่จะกอสราง
โดยพิจารณาถึงสภาพความคงทนตอสภาวะแวดลอมของอุณหภูมิ พฤติกรรมการรับน้ําหนักบรรทุก การ
ยืดหยุนตัวของวัสดุ การหลุดรอนของวัสดุ เปนตน ดังนั้นการกําหนดอายุการใชงานของถนนแตละ
ประเภท จึงกําหนดไวดังนี้

1. ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก อายุการใชงาน 20 ป
ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหรือเรียกวาผิวจราจรแบบแข็ง (Rigid Pavement) จะมีสภาพ
ที่คงทนตอสภาพแวดลอมและการรับน้ําหนักบรรทุกไดดี และโดยปกติของคอนกรีตโครงสรางที่ไมถูก
แรงกระแทกหรือถูกทําใหแอนตัวก็จะมีอายุการใชงานที่ยาวนาน 50-100 ป แตผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กจะมีลักษณะที่ถูกกระทําใหตัวแผนพื้นดวยการแอนตัวและบิดตัวซ้ําๆ กัน ตลอดระยะเวลาที่รับ
น้ําหนักบรรทุกจากการจราจรและจากการทดสอบ โดยหนวยงานดานวิศวกรรมการทางไดขอสรุปวาอายุ
การใชงานที่ใชออกแบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่เหมาะสมและประหยัดจะอยูที่ 20 ป

2. ถนนผิวจราจรลาดยาง อายุการใชงาน 7 ป
ถนนผิวจราจรลาดยางหรือเรียกวาผิวจราจรแบบยืดหยุน (Flexible Pavement) จะมีสภาพที่
คงทนต อ การสัมผั สกั บการจราจรได ดี แตเ นื่อ งจากผิว ทางชนิ ดนี้ มีลั กษณะที่ เกิ ดการแอน ตัว เมื่ อรั บ
น้ํา หนั กบรรทุ ก มากกว า ผิ ว จราจรแบบคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ทํ าให น้ํ าหนั ก สามารถผา นลงไปยั ง ชั้ น
โครงสรางทางไดงายกวา รวมทั้งวัสดุแอสฟลตที่เปนสวนผสมของผิวทางจะมีการเสื่อมสภาพเนื่องจาก
อุณหภูมิและจากการทดสอบ ทดลอง โดยหนวยงานดานวิศวกรรมการทางไดขอสรุปวาอายุการใชงานที่
ใชออกแบบถนนลาดยางที่เหมาะสมจะอยูที่ 7 ป
อนึ่ง อายุการออกแบบที่ไดกลาวขางตน คืออายุการใชงานของถนนที่กําหนดนับตั้งแตกอสราง
แลวเสร็จและเปดการจราจร เมื่อครบอายุดังกลาวจะตองทําการซอมบํารุงตามกําหนดเวลา เชน การเสริม
ผิวใหม (Overlay) หรือบํารุงพิเศษ เชน ซอมสรางใหม (Rehabilitation)

18

ภาคผนวก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

3. ขอสังเกตเกี่ยวกับถนนคอนกรีตเสริมไมไผ
การกอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผ เปนถนนที่กอสรางดวยวิธีการ ขั้นตอนเชนเดียวกับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เพียงแตเปลี่ยนจากใชเหล็กเสริมกันแตกราว (Temparature Steel) มาเปนใชไมไผ
ซึ่งนิยมใชกับโครงการกอสรางโดยใชแรงงานเปนหลัก (Labor Base) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง มี
วัตถุประสงคในการใชวัสดุธรรมชาติของทองถิ่นทดแทนเหล็กที่ตองนําเขาจากตางประเทศซึ่งมีราคาแพง
ทําใหวงเงินงบประมาณถูกกวาการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แตอยางใดก็ดีมีขอจํากัดที่สงผลตอ
ความมั่นคงแข็งแรงอันเนื่องมาจากขนาดที่ไมสม่ําเสมอของไมไผ ตลอดจนความชื้นของวัสดุไมไผ ซึ่งจะ
ทําใหเสื่อมคุณสมบัติการยึดเกาะของคอนกรีตกับไมไผ ทําใหถนนเกิดการแตกราวได

ภาคผนวก
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คุณลักษณะของผิวทางประเภทตางๆ
ประเภทผิวจราจร
ขอดี
ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก - ไมเกิดรองลอ ทําใหไมเกิดน้ําทวมขัง
บนผิวจราจร
- การระบายน้ําบนผิวทางควบคุมไดงาย
- สามารถปรับแตงระดับผิวทางให
ระบายน้ําในทิศที่ตองการได
- มีความคงทน ปกติออกแบบใหมีอายุ
การใชงาน 20 ป
- กอสรางไดรวดเร็ว
ถนนลาดยาง
- คากอสรางถูกกวาถนนคอนกรีต
- มีความราบเรียบในการขับขี่ดีกวาถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
- ซอมแซมงาย
ผิวทางลาดยางชั้นเดียว - เหมาะสําหรับลาดยางกําจัดฝุนและรับ
การจราจรไดพอสมควร
(Single Surface
- ราคาถูก
Treatment)
- การดําเนินการกระทําไดงาย
(SST.)
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ขอเสีย
- ใชระยะเวลาในการกอสรางนาน
- คากอสรางแพงกวาถนนลาดยาง
- เมื่อเสียหายการซอมบํารุงทําไดยาก
- ความรูสึกราบเรียบในการขับขี่
นอยกวาถนนลาดยาง

- เกิดรองลอไดงายทําใหน้ําขังบน
ผิวจราจร
- ปกติอายุการใชงานประมาณ 7 ป
นอยกวาถนนคอนกรีต
- คาบํารุงรักษาสูง
- การดําเนินการใหไดผลดีทําได
ยาก ทั้งนี้เพราะหินมีฝุนมาก ยาง
แอสฟลตเกาะติดยาก
- การขับขี่ไมสะดวกสบาย เพราะ
ผิวทาง ความสึกหรอของยาง
รถยนตมีมาก
- หินจะหลุดจากผิวทางเปนระยะๆ
เกือบตลอดอายุการใชงาน ทําให
เกิดอุบัติเหตุแกรถที่วิ่งสวนทาง
หรือวิ่งตามมา เชน กระจกแตก
- รถเล็กๆ เชน จักรยาน
จักรยานยนตไมชอบวิ่งเพราะผิว
จราจรกระเทือนมาก
- ผิวถนนกักขังน้ําฝนตามแงหินไว
นานทําใหน้ําซึมลงสูชั้นลาง และ
เกิด Soft Spot ภายหลัง

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ประเภทผิวจราจร
ขอดี
- ราคาไมแพงกวา SST. มากนัก
ผิวทางลาดยางสองชั้น
Double Surface Treatment - การดําเนินการทําไดงาย
- เหมาะสําหรับทําผิวทางในที่
(DBST)
หางไกลและการจราจรไมมากนัก

ขอเสีย
- แมจะดําเนินการกอสรางผิวชนิดนี้
ไดงายแตก็จะทําใหดีไดยาก เพราะ
พื้นมีฝุนและวิธีการลาดยาง ยางจะ
เกาะหินไมทั่วถึง
- ผิวถนนยังหยาบอยูมาก รถจักยาน
รถจักยานยนต และยวดยานขนาด
เล็กไมอยากลงไปวิ่งใหเกิดอุบัติเหตุ
- น้ําซึมลงสูชั้นลางไดมาก ทําใหชั้น
ใตผิวทางออนตัว
- ผิวทางชั้นบน (Slurry Seal ) จะมี
ผิวทางลาดยางแบบเคพซีล - ผิวเรียบ
ลักษณะบางๆ อาจเกิดการลื่นไดงาย
- หินไมหลุด ไมเกิดอุบัติเหตุ
(Cape Seal)
- สามารถระบายน้ําออกจากผิวทางไดเร็ว - เมื่อเสียหายจะซอมไดยากและสีของ
ผิวทางจึงแหงและน้ําไมซึมลงชั้นลาง
ผิวทางมักแตกตางกัน
- ผิวทางมีความคงทนถาวร
- ตองใชเครื่องจักรเฉพาะสําหรับ
- สามารถปรับปรุงใหเปนชนิด Modified ลาดยาง
- ตองใชยางแอสฟลทชนิดพิเศษ
ทําใหมีคุณสมบัติที่ดีอื่นๆอีกมาก
- เหมาะสําหรับใชทําผิวทางที่รับแรง
สําหรับผสม
เฉือนมากๆ เชน ทางโคงบนเขาชัน
- การดําเนินการทําไดงาย
- มีความแข็งแรงสูงเทากับ Hot Mix - เนื่องจากผิวทางมีความพรุนน้ําซึม
ผิวทางลาดยาง
- ผิวทางไมเกิดอาการเยิ้ม (Bleeding)
ลงไปไดจึงมีขอจํากัดในการใชงาน
Cold Mix
- ไมมีน้ําขังบนผิวทาง เพราะน้ํา
ไมเหมาะที่จะใชปูไปบนผิวทางที่
สามารถซึมผานผิวทางแลวไหลออก ทรุดเปนแองเปนหลุม เพราะจะทํา
ตาม Crown Slope ได
ใหเกิดอาการน้ําขังใตผิวถนน
- ผิวทางมีความฝดมาก
- ดําเนินการไดงายกวา Hot Mix
- สามารถเคลื่อนยายไปทํางานในที่
หางไกล ลดมลภาวะเพราะไมตองตม
ยางแอสฟลต

ภาคผนวก
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ประเภทผิวจราจร
ผิวทางลาดยางแอสฟลท
คอนกรีต
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ขอดี
- ผิวเรียบ ขับขี่สะดวกสบาย
- ผิวมีความแข็งแรงทนทาน
- ผิวน้ําซึมผานไมได

ขอเสีย
- เวลาฝนตกจะลื่นเพราะความเรียบ
มีมาก
- ในประเทศที่อากาศรอนมาก จะเกิด
การเยิ้มของยางแอสฟลต (Bleeding)
- บางครั้งผิวจะออนตัวไหลได(Flow)
- ตองควบคุมอุณหภูมิในการผลิต
ไมใหสูงเกินไปหรือต่ําเกินไป
จนกระทั่งทํางานไมได
- เกิดมลภาวะขณะผลิต
- คาใชจายในการติดตั้งดําเนินการสูง
- อุปกรณการทํางานมีมาก การทํางาน
ยุงยาก
- ราคาแพง

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เครื่องมือและอุปกรณสํารวจที่ใชและบํารุงรักษา
เครื่องมือเครื่องใชในงานสํารวจมีมากทั้งชนิดและจํานวน ดังนั้น หนวยสํารวจควรมีหองพัสดุ
เฉพาะสําหรับเก็บเครื่องมือสํารวจ โดยมีผูที่มีความรูเกี่ยวกับการใช การตรวจปรับและการบํารุงรักษา
เปนอยางดีเปนผูควบคุมจายและเก็บเครื่องมือ เครื่องมือที่มีอยูควรจัดไวเปนหมวดหมูสําหรับหนวยงาน
สํารวจแตละหนวยงาน ซึ่งแตละหนวยจะไดใชเครื่องมือของตนเปนประจําสําหรับของใชเล็กๆ นอยๆ ที่
ใชรวมกันไดก็จัดรวมกันไว ของใชที่สิ้นเปลือง ตองจัดหาสํารองเพื่อใชงานไดตลอดเวลา แตละหนวย
ควรจัดเครื่องมือของหนวยงานใหพรอมใชงาน
เครื่องมือและอุปกรณสํารวจโดยทั่วไปประกอบดวย
1. กลองสํารวจ พรอมขาตั้งกลอง ซึ่งมีทั้งกลองระดับ กลอง Theodolite และกลอง
Electronic total station
2. เทปวัดระยะขนาด 25 หรือ 50 เมตร และควรเปนเทปแมเหล็ก
3. ลูกดิ่ง
4. Ranging pole
5. ไมสตาฟ (Rod) ขนาด 3 เมตร, 4 เมตร พรอมลูกน้ํา หรือเปาเล็ง
6. คอนหงอนขนาด 2 ปอนด
7. คอนปอนดขนาด 4-6 ปอนด
8. เลื่อย
9. ขวาน
10. มีดถางปา
11. เหล็กสกัด
12. สมุดสนาม (Field book) พรอมดินสอ ไมบรรทัด
13. ตะปูขนด 1 นิ้ว และ 5 นิ้ว
14. พูกันเขียนหนังสือ
15. ไมขนาด 1.5x 1.5 นิ้ว และ 1.5x 3.0 นิ้ว
16. เข็มทิศ
17. เครื่องคํานวณ หรือคอมพิวเตอร
18. สี
19. เครื่องมือสองฉาก
ภาคผนวก
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รูปตัดคันทางแบบดินถม
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตัวอยางการประมาณราคา
ตัวอยาง
การประมาณราคาคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ถนนนอกเขตเมือง ชั้น 2 กวาง 6.00 เมตร ไหลทางขางละ 1.50 เมตร และไมมีไหลทาง ระยะทาง 100
และ 400 เมตร รายการตัวอยางการคํานวณแสดงในภาคผนวกหนา 25 – 32
โดยใชคา Factor F (ตารางคา Factor F ในภาคผนวก หนา 7-8) ประกอบการคํานวณ

หมายเหตุ ตารางประกอบการคํานวณ ภาคผนวกหนา 25-32

รายละเอียดประกอบ :
หนา 26-27 แสดงตัวอยางการคํานวณราคาคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดถนนนอกเขตเมือง
ชั้น 2 กวาง 6.00 เมตร ไหลทางขางละ 1.50 เมตร ระยะทาง 100 เมตร
หนา 28-29 แสดงตัวอยางการคํานวณราคาคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดถนนนอกเขตเมือง
ชั้น 2 กวาง 6.00 เมตร ไมมีไหลทาง ระยะทาง 100 เมตร
หนา 30-31 แสดงตัวอยางการคํานวณราคาคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดถนนนอกเขตเมือง
ชั้น 2 กวาง 6.00 เมตร มีไหลทางขางละ 1.50 เมตร ระยะทาง 400 เมตร
หนา 32-33 แสดงตัวอยางการคํานวณราคาคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดถนนนอกเขตเมือง
ชั้น 2 กวาง 6.00 เมตร ไมมีไหลทาง ระยะทาง 400 เมตร

ภาคผนวก
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สรุปผลการประมาณราคาคากอสรางเบื้องตน
หนวยงาน
ปร. 5
ประเภท งานถนนมาตรฐานเขตนอกเมือง ชั้น 2 กวาง 6 เมตร มีไหลทางขางละ 1.50 เมตร ระยะทาง 100 เมตร
เจาของอาคาร
สถานที่กอสราง
หนวยงานออกแบบแปลนและรายการ
แบบเลขที่
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4
จํานวน 1 แผน
ประมาณราคาเมื่อวันที่
ลําดับ
ที่
1
2
3
4

รายการ

คาวัสดุและคาแรงงาน
รวมเปนเงิน (บาท)

Factor F

คากอสรางทั้งหมด
รวมเปนเงิน (บาท)

372,727.78

1.3042

486,111.57

สวนที่ 1 คางานตนทุน
ประเภทงานอาคาร
ประเภทงานทาง
ประเภทงานชลประทาน
ประเภทงานสะพานและทอเหลี่ยม
เงื่อนไข เงินลวงหนาจาย 0%
เงินประกันผลงานหัก 0%
ดอกเบี้ยเงินกู 6%
สวนที่ 2 คาใชจายพิเศษตามขอกําหนด
คาใชจายพิเศษตามของกําหนด
รวมคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น
คิดเปนเงินประมาณ
ตัวอักษร
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร
เฉลี่ยราคาประมาณ

ผูประมาณการ.........................................................
(
)
ผูตรวจ ..................................................................
(
)
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หมายเหตุ

486,111.57
487,000.00 (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)
= สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน =
900.00 ตร. ม.
540.12 บาท/ตร.ม.

ความเห็นชอบของผูอนุมัติ....................................
ผูอนุมัติ.................................................................
(
)

1.7
41
54
6

งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง)

งานชั้นทาง (หินคลุก)

งานชั้นทรายกรองน้ํา

งานคอนกรีตคุณภาพ 240 กก/ตร.ซม.

งานเหล็กเสริม RB 6 มม.

งานลวดผูกเหล็ก

งานไมแบบ

งานรอยตอกันแตกราว

งานรอยตอกันการขยายตัว

งานรอยตอตามยาว

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
รวม

90

งานทรายคันทาง

3
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260.00
287.50

ม2
3
3
3
3

350.00

ม
ม

350.00

350.00

267.00

ม2
ม

29.54

15,378.00

กก.

ตัน

ม3

ม

ม

ม
17,250.00

-

46,800.00

-

-

-

35,000.00

2,100.00

18,900.00

20,826.00

1,219.11

25,385.88

1,320.00 118,800.00

-

ม

คาแรรงงาน

-

-

-

99.00

-

2,638.00

298.00

44.00

-

44.00

-

39.00

2.00

หมายเหตุ

19,890.00 อัดแนน 1.40

-

54,720.00 อัดแนน 1.60

-

35,100.00

1,890.00 คิดพื้นที่เพิ่ม 5%

คาวัสดุและ
แรรงงาน

-

-

-

7,722.00

-

4,354.79

372,728.78

35,000.00

2,100.00

18,900.00

28,548.00

1,219.11

29,740.67

26,820.00 145,620.00 คดคาสูญเสียเพิ่ม 5%

2,640.00

-

7,920.00

-

35,100.00

1,890.00

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ่งของ

ม2

หนวย

เมื่อ

หมายเหตุ ราคาที่ใชในการคํานวณเปนกรณีที่กําหนดจากบัญชีคาแรงงานและราคาวัสดุที่ใชประกอบการถอดแบบคํานวณราคากลาง สํานักงบประมาณ
ทั้งนี้การประมาณราคาคาวัสดุจะตองคิดแบบมวลรวมอัดแนน

100

78

60

-

180

-

900

งานบดอัดดินเดิม

2

945

จํานวน

งานเคลียรพื้นที่

รายการ

1

ลําดับที่

รายการเลขที่
หนวยงาน

สถานที่กอสราง
ฝายประมาณราคา
ประมาณการโดย

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 แผนที่ 1/1

ประมาณราคาคากอสราง งานถนนคอนกรีต 2 ชองจราจร กวาง 6 เมตร มีไหลทางขางละ 1.50 เมตร ระยะทาง 100 เมตร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

27

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเทา

สรุปผลการประมาณราคาคากอสรางเบื้องตน
หนวยงาน
ประเภท งานถนนมาตรฐานเขตนอกเมือง ชั้น 2 กวาง 6 เมตร ไมมีไหลทาง ระยะทาง 100 เมตร
เจาของอาคาร
สถานที่กอสราง
หนวยงานออกแบบแปลนและรายการ
แบบเลขที่
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4
จํานวน 1 แผน
ประมาณราคาเมื่อวันที่
ลําดับ
ที่
1
2
3
4

รายการ

คาวัสดุและคาแรงงาน
รวมเปนเงิน (บาท)

Factor F

คากอสรางทั้งหมด
รวมเปนเงิน (บาท)

342,157.78

1.3042

446,242.17

สวนที่ 1 คางานตนทุน
ประเภทงานอาคาร
ประเภทงานทาง
ประเภทงานชลประทาน
ประเภทงานสะพานและทอเหลี่ยม
เงื่อนไข เงินลวงหนาจาย 0%
เงินประกันผลงานหัก 0%
ดอกเบี้ยเงินกู 6%
สวนที่ 2 คาใชจายพิเศษตามขอกําหนด
คาใชจายพิเศษตามของกําหนด
รวมคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น
คิดเปนเงินประมาณ
ตัวอักษร
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร
เฉลี่ยราคาประมาณ

ผูประมาณการ.........................................................
(
)
ผูตรวจ ..................................................................
(
)

28

ภาคผนวก

ปร. 5

หมายเหตุ

446,242.17
447,000.00 (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)
= สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถวน =
600.00 ตร. ม.
743.74 บาท/ตร.ม.

ความเห็นชอบของผูอนุมัติ....................................
ผูอนุมัติ.................................................................
(
)

1.7
41
54
6

งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง)

งานชั้นทาง (หินคลุก)

งานชั้นทรายกรองน้ํา

งานคอนกรีตคุณภาพ 240 กก/ตร.ซม.

งานเหล็กเสริม RB 6 มม.

งานลวดผูกเหล็ก

งานไมแบบ

งานรอยตอกันแตกราว

งานรอยตอกันการขยายตัว

งานรอยตอตามยาว

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
รวม

90

งานทรายคันทาง

3

ภาคผนวก

260.00
287.50

ม2
3
3
3
3

350.00

ม
ม

350.00

350.00

267.00

ม2
ม

29.54

15,378.00

กก.

ตัน

ม3

ม

ม

ม
17,250.00

-

31,200.00

-

-

-

35,000.00

2,100.00

18,900.00

20,826.00

1,219.11

25,385.88

1,320.00 118,800.00

-

ม

คาแรรงงาน

-

-

-

99.00

-

2,638.00

298.00

44.00

-

44.00

-

39.00

2.00

หมายเหตุ

19,890.00 อัดแนน 1.40

-

36,480.00 อัดแนน 1.60

-

23,400.00

1,260.00 คิดพื้นที่เพิ่ม 5%

คาวัสดุและ
แรรงงาน

-

-

-

7,722.00

-

4,354.79

342,157.78

35,000.00

2,100.00

18,900.00

28,548.00

1,219.11

29,740.67

26,820.00 145,620.00 คดคาสูญเสียเพิ่ม 5%

2,640.00

-

5,280.00

-

23,400.00

1,260.00

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ่งของ

ม2

หนวย

เมื่อ

หมายเหตุ ราคาที่ใชในการคํานวณเปนกรณีที่กําหนดจากบัญชีคาแรงงานและราคาวัสดุที่ใชประกอบการถอดแบบคํานวณราคากลาง สํานักงบประมาณ
ทั้งนี้การประมาณราคาคาวัสดุจะตองคิดแบบมวลรวมอัดแนน

100

78

60

-

120

-

600

งานบดอัดดินเดิม

2

630

จํานวน

งานเคลียรพื้นที่

รายการ

1

ลําดับที่

รายการเลขที่
หนวยงาน

สถานที่กอสราง
ฝายประมาณราคา
ประมาณการโดย

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 แผนที่ 1/1

ประมาณราคาคากอสราง งานถนนคอนกรีต 2 ชองจราจร กวาง 6 เมตร ไมมีไหลทาง ระยะทาง 100 เมตร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

29

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเทา

สรุปผลการประมาณราคาคากอสรางเบื้องตน
หนวยงาน
ประเภท งานถนนมาตรฐานเขตนอกเมือง ชั้น 2 กวาง 6 เมตร มีไหลทาง ระยะทาง 400 เมตร
เจาของอาคาร
สถานที่กอสราง
หนวยงานออกแบบแปลนและรายการ
แบบเลขที่
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4
จํานวน 1 แผน
ประมาณราคาเมื่อวันที่
ลําดับ
ที่
1
2
3
4

รายการ

คาวัสดุและคาแรงงาน
รวมเปนเงิน (บาท)

Factor F

คากอสรางทั้งหมด
รวมเปนเงิน (บาท)

1,490,911.11

1.3042

1,944,446.28

สวนที่ 1 คางานตนทุน
ประเภทงานอาคาร
ประเภทงานทาง
ประเภทงานชลประทาน
ประเภทงานสะพานและทอเหลี่ยม
เงื่อนไข เงินลวงหนาจาย 0%
เงินประกันผลงานหัก 0%
ดอกเบี้ยเงินกู 6%
สวนที่ 2 คาใชจายพิเศษตามขอกําหนด
คาใชจายพิเศษตามของกําหนด
รวมคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น
คิดเปนเงินประมาณ
ตัวอักษร
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร
เฉลี่ยราคาประมาณ

ผูประมาณการ.........................................................
(
)
ผูตรวจ ..................................................................
(
)
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ปร. 5

หมายเหตุ

1,944,446.28
1,945,000.00 (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)
=หนึ่งลานเกาแสนสี่หมื่นหาพันบาทถวน =
3,600.00 ตร. ม.
540.12 บาท/ตร.ม.

ความเห็นชอบของผูอนุมัติ....................................
ผูอนุมัติ.................................................................
(
)

6.6
165
216
24
400

งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง)

งานชั้นทาง (หินคลุก)

งานชั้นทรายกรองน้ํา

งานคอนกรีตคุณภาพ 240 กก/ตร.ซม.

งานเหล็กเสริม RB 6 มม.

งานลวดผูกเหล็ก

งานไมแบบ

งานรอยตอกันแตกราว

งานรอยตอกันการขยายตัว

งานรอยตอตามยาว

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
รวม

360

งานทรายคันทาง

3

ภาคผนวก

-

3

287.50

3

350.00

ม
ม

8,400.00

75,600.00

83,304.00

4,876.44

350.00 140,000.00

350.00

267.00

ม2
ม

29.54

15,378.00 101,543.52

กก.

ตัน

69,000.00

-

1,320.00 475,200.00

-

3

ม3

ม

ม

ม

-

-

-

260.00 187,200.00

-

ม2
3

-

ม2
ม

คาแรรงงาน

7,560.00

10,560.00

-

31,680.00

-

-

-

-

99.00

-

2,638.00

-

-

-

30,888.00

-

17,419.16

298.00 107,280.00

44.00

-

44.00

-

39.00 140,400.00

2.00

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ่งของ

เมื่อ
หมายเหตุ

1,490,911.11

140,000.00

8,400.00

75,600.00

114,192.00

4,876.44

118,962.67

582,480.00 คดคาสูญเสียเพิ่ม 5%

79,560.00 อัดแนน 1.40

-

218,880.00 อัดแนน 1.60

-

140.400.00

7,560.00 คิดพื้นที่เพิ่ม 5%

คาวัสดุและ
แรรงงาน

หมายเหตุ ราคาที่ใชในการคํานวณเปนกรณีที่กําหนดจากบัญชีคาแรงงานและราคาวัสดุที่ใชประกอบการถอดแบบคํานวณราคากลาง สํานักงบประมาณ
ทั้งนี้การประมาณราคาคาวัสดุจะตองคิดแบบมวลรวมอัดแนน

312

240

-

720

-

3,600

งานบดอัดดินเดิม

2

3,780

จํานวน หนวย

งานเคลียรพื้นที่

รายการ

1

ลําดับที่

รายการเลขที่
หนวยงาน

สถานที่กอสราง
ฝายประมาณราคา
ประมาณการโดย

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 แผนที่ 1/1

ประมาณราคาคากอสราง งานถนนคอนกรีต 2 ชองจราจร กวาง 6 เมตร มีไหลทาง ขางละ 1.50 เมตร ระยะทาง 400 เมตร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

31

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเทา

สรุปผลการประมาณราคาคากอสรางเบื้องตน
หนวยงาน
ประเภท งานถนนมาตรฐานเขตนอกเมือง ชั้น 2 กวาง 6 เมตร ไมมีไหลทาง ระยะทาง 400 เมตร
เจาของอาคาร
สถานที่กอสราง
หนวยงานออกแบบแปลนและรายการ
แบบเลขที่
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4
จํานวน 1 แผน
ประมาณราคาเมื่อวันที่
ลําดับ
ที่
1
2
3
4

รายการ

คาวัสดุและคาแรงงาน
รวมเปนเงิน (บาท)

Factor F

คากอสรางทั้งหมด
รวมเปนเงิน (บาท)

1,368,631.11

1.3042

1,784,968.70

สวนที่ 1 คางานตนทุน
ประเภทงานอาคาร
ประเภทงานทาง
ประเภทงานชลประทาน
ประเภทงานสะพานและทอเหลี่ยม
เงื่อนไข เงินลวงหนาจาย 0%
เงินประกันผลงานหัก 0%
ดอกเบี้ยเงินกู 6%
สวนที่ 2 คาใชจายพิเศษตามขอกําหนด
คาใชจายพิเศษตามของกําหนด
รวมคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น
คิดเปนเงินประมาณ
ตัวอักษร
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร
เฉลี่ยราคาประมาณ

ผูประมาณการ.........................................................
(
)
ผูตรวจ ..................................................................
(
)
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ปร. 5

หมายเหตุ

1,784,968.70
1,785,000.00 (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)
=หนึ่งลานเจ็ดแสนแปดหมื่นหาพันบาทถวน =
2,400.00 ตร. ม.
743.74 บาท/ตร.ม.

ความเห็นชอบของผูอนุมัติ....................................
ผูอนุมัติ.................................................................
(
)

6.6
165
216
24
400

งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง)

งานชั้นทาง (หินคลุก)

งานชั้นทรายกรองน้ํา

งานคอนกรีตคุณภาพ 240 กก/ตร.ซม.

งานเหล็กเสริม RB 6 มม.

งานลวดผูกเหล็ก

งานไมแบบ

งานรอยตอกันแตกราว

งานรอยตอกันการขยายตัว

งานรอยตอตามยาว

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
รวม

360

งานทรายคันทาง

3

ภาคผนวก

-

3

287.50

3

350.00

ม
ม

8,400.00

75,600.00

83,304.00

4,876.44

350.00 140,000.00

350.00

267.00

ม2
ม

29.54

15,378.00 101,543.52

กก.

ตัน

69,00.00

-

1,320.00 475,200.00

-

3

ม3

ม

ม

ม

-

-

-

260.00 124,800.00

-

ม2
3

-

ม2
ม

คาแรรงงาน

10,560.00

-

21,120.00

-

93,600.00

5,040.00

-

-

-

99.00

-

2,638.00

-

-

-

30,888.00

-

17,419.16

298.00 107,280.00

44.00

-

44.00

-

39.00

2.00

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ่งของ

เมื่อ
หมายเหตุ

1,368,631.11

140,000.00

8,400.00

75,600.00

114,192.00

4,876.44

118,962.67

582,480.00 คดคาสูญเสียเพิ่ม 5%

79,560.00 อัดแนน 1.40

-

145,920.00 อัดแนน 1.60

-

93,600.00

5,040.00 คิดพื้นที่เพิ่ม 5%

คาวัสดุและ
แรรงงาน

หมายเหตุ ราคาที่ใชในการคํานวณเปนกรณีที่กําหนดจากบัญชีคาแรงงานและราคาวัสดุที่ใชประกอบการถอดแบบคํานวณราคากลาง สํานักงบประมาณ
ทั้งนี้การประมาณราคาคาวัสดุจะตองคิดแบบมวลรวมอัดแนน

312

240

-

480

-

2,400

งานบดอัดดินเดิม

2

2,520

จํานวน หนวย

งานเคลียรพื้นที่

รายการ

1

ลําดับที่

รายการเลขที่
หนวยงาน

สถานที่กอสราง
ฝายประมาณราคา
ประมาณการโดย

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 แผนที่ 1/1

ประมาณราคาคากอสราง งานถนนคอนกรีต 2 ชองจราจร กวาง 6 เมตร ไมมีไหลทาง ระยะทาง 400 เมตร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบมาตรฐานถนนแอสฟลตคอนกรีต

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเทา
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แบบมาตรฐานถนนแบบ Double Surface Treatment
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แบบมาตรฐานถนนลูกรัง

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเทา
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แบบมาตรฐานถนนแบบเคพซีล
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แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเทา
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แบบมาตรฐานการเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก Treatment
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แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจร

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเทา
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การตรวจสอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 (Check List)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป
มีการจัดประชุมประชาคมทองถิ่น
มีการรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปญหา
ความตองการ และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนฯ
มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อ
พิจารณารางแผน
มีการประชุมองคกรประสานแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป
มีการเสนอขอรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น
มีการประกาศใชแผนพัฒนาสามป

มีการดําเนินงาน

ไมมีการดําเนินงาน

หมายเหตุ ตามขั้นตอนที่ 2 กรณีเปนโครงการกอสรางทางและสะพาน ใหใชแบบสํารวจขอมูลเบื้องตน
โครงการ ของกรมทางหลวงชนบท เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการจัดทํารางแผนฯ ดวย
ขั้นตอนการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป
มีการดําเนินงาน
1. มีการจัดทํารางแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
พรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
2. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณารางแผน
3. มีการประชุมองคกรประสานแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามปฯ
4. มีการเสนอขอรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น
5. มีการประกาศใชแผนพัฒนาสามปฯ

ไมมีการดําเนินงาน

หมายเหตุ ตามขั้นตอนที่ 1 กรณีเปนโครงการกอสรางทางและสะพาน ใหใชแบบสํารวจขอมูลเบื้องตน
โครงการ ของกรมทางหลวงชนบท เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการจัดทํารางแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงดวย
---------------------------------ภาคผนวก
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