
สํานักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา กรมทางหลวงชนบท 

มทช. 101-2561 
 มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก  

(Concrete and Reinforced Concrete Works) 
 

1. ขอบข่าย (Scope) 
มาตรฐานน้ีครอบคลุมถึงงานโครงสร้างของสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารทั่วไป สะพาน ที่ขังน้ํา และ เขื่อน 

เป็นต้น นอกจากรายการประกอบแบบเฉพาะงานจะระบุเป็นอย่างอ่ืน   

2. ข้อกําหนดสําหรับวัสดุก่อสร้างและการทดสอบ (Specifications and Tests for Materials)    
2.1 ปูนซีเมนต์ 

ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในงานโครงสร้าง ให้ใช้ปูนซีเมนต์ดังต่อไปนี้  
2.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.15 : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 

ซ่ึงแบ่งเป็นประเภทต่างๆ 5 ประเภท  ดังน้ี 
2.1.1.1 ประเภท 1 ปูนซีเมนต์ที่ใช้ทั่วไปที่ไม่ต้องการคุณภาพพิเศษ 
2.1.1.2 ประเภท 2 ปูนซีเมนต์ที่ใช้เม่ือต้องการความทนซัลเฟตปานกลางหรือเกิดความร้อน

ปานกลางขณะทําปฏิกิริยากับนํ้า  
2.1.1.3 ประเภท 3 ปูนซีเมนต์ที่ใช้เม่ือต้องการค่าความต้านแรงอัดสงูได้เร็ว  
2.1.1.4 ประเภท 4 ปูนซีเมนต์ที่ใช้เม่ือต้องการความร้อนตํ่าขณะทําปฏิกิริยากับน้ํา 
2.1.1.5 ประเภท 5 ปูนซีเมนต์ที่ใช้เม่ือต้องการความทนซัลเฟตสูง 

2.1.2 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก .849 : 
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้างที่
สัมผัสหรือได้รับอิทธิพลจากดินเค็ม นํ้าเค็ม หรือน้ํากร่อย 

2.1.3 ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2594 : ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก 
ชนิดใช้งานท่ัวไป สัญลักษณ์ GU  

2.2   มวลรวมละเอียด (ทราย) 
2.2.1  ต้องเป็นทรายนํ้าจืดหรือทรายบก มีเม็ดหยาบ คม แข็งแกร่ง สะอาดปราศจากวัสดุอ่ืน เช่น 

เปลือกหอย ดิน เถ้าถ่าน และสารอินทรีย์ต่างๆ เจือปน 
2.2.2  ทรายที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้องมีค่าโมดูลัสความละเอียด (Fineness Modulus) ต้ังแต่ 2.3 

ถึง 3.1 
2.2.3  ทรายที่ใช้ในการก่อสร้างต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท โดยทดสอบตาม 

มทช.(ท) 101 : มาตรฐานการทดสอบวัสดุมวลผสมคอนกรีต 
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2.3   มวลรวมหยาบ (หินหรือกรวด) 
2.3.1 มวลรวมหยาบที่ใช้ต้องแข็งแกร่ง เหนียว ไม่ผุ และสะอาด ปราศจากวัสดุอ่ืนๆ 
2.3.2  ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบ ต้องไม่ใหญ่กว่า 40 มิลลิเมตร และไม่ใหญ่กว่า 1/5 ของด้าน

ในที่แคบท่ีสุดของแบบหล่อ และต้องไม่ใหญ่กว่า 3/4 ของระยะช่องว่าง (Clear Spacing) 
ระหว่างเหล็กเสริมแต่ละเส้นหรือแต่ละมัด และขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบจะต้องมีค่าไม่
เกินกว่าค่าท่ียอมให้ในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ขนาดใหญ่สุดท่ียอมให้ของมวลรวมหยาบสําหรับโครงสร้างแต่ละชนิด 

ชนิดของโครงสร้าง ขนาดใหญ่สุดที่ยอมให้ (มิลลิเมตร) 
ฐานราก เสา คาน 40 
พ้ืนและครีบ 25 
ผนังซ่ึงมีความหนา ≥12.5 เซนติเมตร 40 
ผนังซ่ึงมีความหนา <12.5 เซนติเมตร 25 
 
2.3.3 มวลรวมหยาบที่นํามาใช้ในการก่อสร้าง ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท โดย

ทดสอบตาม มทช.(ท) 101 : มาตรฐานการทดสอบวัสดุมวลผสมคอนกรีต 
2.4    น้ํา 

2.4.1 น้ําท่ีใช้ผสมคอนกรีตให้ใช้น้ําประปา 
2.4.2  ในกรณีที่หานํ้าประปาไม่ได้ ต้องเป็นน้ําจืดปราศจากสารที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีตและ

เหล็กเสริม และต้องมีคุณสมบัติผ่านมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท โดยทดสอบคุณสมบัติตาม 
มทช.(ท) 104 : มาตรฐานการทดสอบน้ําที่ใช้ในงานคอนกรีต 

2.5  สารผสมเพิ่ม 
2.5.1 ส า ร เค มี ผ ส ม เพ่ิ ม  (Chemical Admixtures) จ ะ ต้ อ ง มี คุ ณ ส ม บั ติ ต าม ม าต รฐ าน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.733 : สารเคมีผสมเพ่ิมสําหรับคอนกรีต สามารถใช้สารเคมีผสม
เพ่ิมปรับปรุงคุณสมบัติบางประการของคอนกรีตได้ เช่น 
ก. สารลดน้ํา (Water Reducers หรือ Plasticizers) เพ่ือลดปริมาณนํ้าต่อหน่วยปริมาตรของ

คอนกรีต โดยท่ีความสามารถในการเทได้ของคอนกรีตคงเดิม หรือเพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การเทได้ของคอนกรีตโดยคงปริมาณนํ้าต่อหน่วยปริมาตรของคอนกรีตไว้ 

ข. สารเร่งการแข็งตัว (Accelerators) เพ่ือลดระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีตให้สั้นลง 
ค. สารหน่วงการแข็งตัว (Retarders) เพ่ือยืดระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีตให้ยาวนานขึ้น 

2.5.2 การใช้สารเคมีผสมเพ่ิมมากกว่า 1 ชนิดในส่วนผสมเดียวกันจะต้องคํานึงถึงผลท่ีมีต่อกันของ
สารเคมีผสมเพ่ิมแต่ละชนิดด้วย ดังน้ันจึงควรปรึกษาผู้ผลิตหรือทําการทดลองผสมก่อน
ตัดสินใจใช้ 
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2.5.3 การใช้สารเคมีผสมเพ่ิม ผู้รับจ้างจะต้องแสดงรายละเอียดส่วนประกอบหลักทางเคมี ข้อแนะนํา
ในการใช้ รวมถึงปริมาณสูงสุดท่ีจะใช้ แต่หากไม่มีรายละเอียดดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องทดลอง
ผสมและทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ของคอนกรีต เช่น ความสามารถในการเท กําลังท่ีระยะต้น 
กําลังท่ีระยะยาวและความคงทน เป็นต้น และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน
นําไปใช้ 

2.6  คอนกรีต 
2.6.1 คอนกรีตท่ัวไป เป็นคอนกรีตท่ีได้จากการผสมปูนซีเมนต์ ตามข้อ 2.1 กับมวลรวมและนํ้า 

และ/หรือสารผสมเพ่ิม ตามข้อ 2.5 ในอัตราส่วนผสมท่ีได้ออกแบบไว้ด้วยเครื่องผสม โดย
แบ่งเป็นชนิดต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 2 และหากไม่มีการระบุชนิดคอนกรีตไว้ในแบบหรือ
รายการประกอบแบบเฉพาะงาน ให้ถือว่าคอนกรีตที่ใช้ในโครงสร้างท่ัวไปเป็นชนิด ค1   

2.6.2 คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready-Mixed Concrete) เป็นคอนกรีตที่ได้จากการผสมปูนซีเมนต์ ตาม
ข้อ 2.1 กับมวลรวมและนํ้า และ/หรือสารผสมเพ่ิม ตามข้อ 2.5 ในอัตราส่วนผสมท่ีได้
ออกแบบไว้ โดยผสมจากโรงงานหรือรถผสมคอนกรีต แล้วส่งจนถึงสถานที่ก่อสร้าง           
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.213 : คอนกรีตผสมเสร็จ โดยแบ่งเป็นชนิดต่างๆ 
ดังแสดงในตารางท่ี 2 และหากไม่มีการระบุชนิดคอนกรีตไว้ในแบบหรือรายการประกอบแบบ
เฉพาะงาน ให้ถือว่าคอนกรีตที่ใช้ในโครงสร้างท่ัวไปเป็นชนิด ค1   

 

ตารางท่ี 2 ชนิดของคอนกรีตและค่ากําลังอัดประลัยต่ําสุด 

ชนิดของ 
คอนกรีต 

ปูนซีเมนต์ที่ใช้ 
ต่อคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร 
(เป็นกิโลกรัม) ต้องไม่น้อยกว่า 

กําลังอัดประลยัตํ่าสุดของแทง่คอนกรีตมาตรฐาน 
ท่ีอายุ 28 วัน (เป็นกิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร) 

ลูกบาศก์ 
15x15x15 ซม. 

ทรงกระบอก 

 15x30 ซม.
ค1 290 180 145 

ค1-2 300 210 175 

ค2 320 240 200 

ค3 350 300 250 

ค4 400 420 350 

หมายเหตุ งานผิวจราจรคอนกรีต ที่มีค่ากําลังอัดประลัยคอนกรีต 325 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
ให้เป็นไปตาม มทช.231 : มาตรฐานผิวจราจรแบบคอนกรีต 
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2.7 เหล็กเสริมคอนกรีต 
ให้เป็นไปตาม มทช.103 : มาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต   

3. ข้อกําหนดในการก่อสร้าง (Construction Requirements)   
การก่อสร้างงานคอนกรีต ต้องทําการควบคุมคุณภาพของคอนกรีตทุกขั้นตอนเป็นอย่างดี ต้ังแต่การ

เตรียมวัสดุ การกําหนดอัตราส่วนผสม การผสม การลําเลียง การเท การทําให้แน่น การบ่มและอ่ืนๆ  เพ่ือให้
คอนกรีตที่ได้มีความแข็งแรงและความคงทนตามต้องการ 

3.1 ปูนซีเมนต์  
3.1.1 ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด ถ้าแบบหรือรายการประกอบแบบเฉพาะงานไม่ได้

กําหนดว่าเป็นปูนซีเมนต์ประเภทใด ให้ถือว่าเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตามข้อ 
2.1.1.1 หรือปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ชนิดใช้งานท่ัวไป สัญลักษณ์ GU ตามข้อ 2.1.3 

3.1.2 โครงสร้างท่ีต้องการให้รับกําลังอัดสูงได้เร็ว ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 ตามข้อ 
2.1.1.3 

3.1.3 ปูนซีเมนต์ท่ีใช้ต้องบรรจุถุงเรียบร้อยหรือเป็นปูนซีเมนต์ที่เก็บในภาชนะบรรจุของบริษัทผู้ผลิต   
3.1.4 ปูนซีเมนต์บรรจุถุงต้องเก็บไว้บนพ้ืนที่ยกสูงกว่าพ้ืนดินไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ภายใน

อาคารท่ีมีหลังคาคลุมและมีฝากั้นกันฝนได้ดี  
3.1.5 ห้ามใช้ปูนซีเมนต์เสื่อมคุณภาพ เช่น ปูนซีเมนต์ซ่ึงแข็งตัวจับกันเป็นก้อน เป็นต้น 
3.1.6 ในโครงสร้างชนิดเดียวกัน เช่น เสา คาน พ้ืน เป็นต้น ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ต่างประเภทผสม

คอนกรีตปนกัน   
3.2 มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียด  

3.2.1 มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียด ต้องกองในลักษณะท่ีแยกขนาด และป้องกันไม่ให้ปะปนกัน   
3.2.2  มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียด ต้องกองในที่ท่ีเหมาะสม ควรกองในลักษณะป้องกันไม่ให้

มวลรวมเปียกเกินไป และมวลรวมต้องไม่แห้งและมีอุณหภูมิสูงจนทําให้อุณหภูมิของคอนกรีต
สูงขึ้นตาม  

3.2.3  ในการกองหรือการเคล่ือนย้ายมวลรวม ต้องไม่ก่อให้เกิดการแยกตัวของขนาดมวลรวม และ
ไม่ให้มีสิ่งสกปรกเข้าปะปน รวมทั้งไม่ทําให้เกิดการแตกหักเป็นช้ินของมวลรวม 

3.3 สารผสมเพิ่ม 
3.3.1  การเก็บสารผสมเพ่ิมต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการปนเปื้อน 
3.3.2  ไม่ใช้สารผสมเพ่ิมที่เสื่อมสภาพหรือมีคุณสมบัติท่ีเปลี่ยนแปลงไปแล้ว 
3.3.3  ควรป้องกันไม่ให้สารผสมเพ่ิมท่ีเป็นของเหลวมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิท่ีมากเกินไป ซ่ึงอาจมี

ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของสารผสมเพ่ิม 
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3.4  คอนกรีต   
3.4.1  ก่อนเริ่มงานในระยะเวลาสมควร ผู้รับจ้างต้องเสนอผลการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตต่อผู้

ควบคุมงานเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ หรือส่งให้กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ออกแบบส่วนผสม 
อย่างไรก็ดี ส่วนผสมดังกล่าวนี้ไม่เป็นการทําให้ผู้รับจ้างพ้นภาระความรับผิดชอบในกรณี
คอนกรีตมีกําลังอัดประลัยตํ่ากว่าค่าท่ีกําหนด 

3.4.2 การเลือกส่วนผสมให้ถือหลัก ดังน้ี 
3.4.2.1 เลือกปริมาณนํ้าท่ีใช้ในการผสมคอนกรีตท่ีน้อยท่ีสุดท่ีทําให้คอนกรีตมีความข้นเหลว

พอเหมาะ และมีความคล่องตัวในการเท (Workability)  
3.4.2.2 อัตราส่วนผสมและขนาดของมวลผสมต้องเหมาะสมกับประเภทของโครงสร้างและ

การใช้งาน   
3.4.2.3 ปริมาณนํ้าที่ใช้ในการผสมคอนกรีต ไม่ควรใช้มากจนเกินไป ซ่ึงจะทําให้คอนกรีตมี

ความแข็งแรงและความคงทนลดลง เกิดการเย้ิมหรือการแยกตัวของส่วนผสมจนเป็น
ปัญหาต่อการเท ปริมาณน้ําท่ีเหมาะสมจะพิจารณาจากค่ายุบตัวของคอนกรีตการ
ตามการใช้งาน และขนาดโตสุดของมวลรวมหยาบตามหลักการออกแบบส่วนผสม
คอนกรีต 

3.4.2.4 กรณีท่ีต้องการให้คอนกรีตมีความคงทนเม่ือพิจารณาตามสภาวะการใช้งาน ต้อง
กําหนดอัตราส่วนน้ําต่อซีเมนต์ (Water to Cement Ratio หรือ W/C) ให้เหมาะสม
ตามหลักวิชาการ 

3.4.2.5 กรณีมีการใช้ทรายหรือมีการใช้สารเคมีผสมเพ่ิมที่มีส่วนประกอบของคลอไรด์อยู่ด้วย 
ปริมาณคลอไรด์ในคอนกรีตท่ีเกิดจากส่วนผสมแต่ละชนิดรวมกัน จะต้องมีค่าไม่เกิน
กว่าท่ีแบบกําหนด 

3.5  การผสมคอนกรีต  
3.5.1 ในการผสมท่ีหน้างาน เครื่องผสมคอนกรีตท่ีหน้างานจะต้องเดินเครื่องให้โม่ผสมหมุนด้วย

ความเร็วระหว่าง 14-20 รอบต่อนาที การปล่อยวัสดุส่วนผสมต่างๆลงในโม่ จะต้องเปิดให้นํ้า
บางส่วนลงไปในโม่ก่อนเทวัสดุมวลรวมและปูนซีเมนต์จากถังหรือภาชนะบรรจุ หลังจากที่
ปล่อยวัสดุมวลรวมและปูนซีเมนต์ลงในโม่หมดแล้ว ให้เติมนํ้าลงไปจนได้ปริมาณนํ้าตามที่
กําหนด โดยการเติมให้น้ําไหลลงติดต่อกันไปภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วินาที และไม่เกิน
หนึ่งในสี่ของระยะเวลาผสมที่ได้กําหนดไว้ ระยะเวลาผสมให้เร่ิมนับหลังจากใส่วัสดุส่วนผสม
ต่างๆ นอกจากนํ้าลงในโม่หมดแล้ว เครื่องผสมที่มีขนาดความจุผสมได้ไม่มากกว่า 1 ลูกบาศก์
เมตร ระยะเวลาผสมจะต้องไม่น้อยกว่า 60 วินาทีและไม่มากกว่า 80 วินาท ีสําหรับเครื่องผสม
ท่ีมีขนาดความจุผสมได้มากกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาผสมให้อยู่ในดุลยพินิจของ         
ผู้ควบคุมงาน ถ้าเครื่องผสมเป็นแบบโม่คู่ ระยะเวลาท่ีเหลื่อมกันระหว่างโม่ ไม่นับรวมเป็น
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ระยะเวลาผสม ให้เทคอนกรีตท่ีผสมเสร็จแล้วออกจากโม่แต่ละโม่ให้หมด ก่อนท่ีจะใส่วัสดุ
ส่วนผสมสําหรับโม่ต่อไป คอนกรีตที่ผสมไม่ถึงระยะเวลาผสมที่กําหนด ห้ามนํามาใช้งาน 

ปริมาณคอนกรีตท่ีผสมในแต่ละโม่จะต้องไม่มากกว่าขนาดของความจุ ซ่ึงเคร่ืองผสม
นั้นผสมได้ตามท่ีได้ระบุไว้บนแผ่นป้ายรับรองขนาดความจุของบริษัทผู้ผลิต ซ่ึงติดอยู่ท่ีเครื่อง
ผสม แต่ก็อาจได้รับอนุญาตให้ผสมได้เกินอีกถึงร้อยละ 10 ของขนาดความจุดังกล่าว ถ้าหาก
ผสมเกิน ผลการทดสอบกําลังอัดของแท่งคอนกรีตและความข้นเหลวของคอนกรีตจะต้อง
สมํ่าเสมอและเป็นไปตามข้อกําหนด อีกท้ังคอนกรีตจะต้องไม่แยกตัวและไม่ล้นออกจากโม่ 

คอนกรีตที่มีความข้นเหลวไม่ถูกต้องตามท่ีกําหนดขณะที่จะเท ห้ามนํามาใช้งาน 
คอนกรีตที่ผสมเสร็จแล้วห้ามทําการผสมใหม่โดยการเติมนํ้าหรือวิธีอ่ืนใดก็ตาม 

3.5.2  การผสมในโรงผสม การปล่อยวัสดุส่วนผสมต่างๆและการเติมน้ําลงในโม่ จะต้องถือปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดในข้อ 3.5.1 เครื่องผสมท่ีมีขนาดความจุผสมได้ไม่มากกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร 
ระยะเวลาผสมจะต้องไม่น้อยกว่า 80 วินาที และเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 20 วินาที ต่อความจุท่ี
เพ่ิมขึ้น 1 ลูกบาศก์เมตร ยกเว้นแต่มีการตรวจสอบความสมํ่าเสมอของเน้ือคอนกรีต และ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเป็นอย่างอ่ืน 

3.5.3  การผสมโดยรถผสมคอนกรีต อาจจะใช้รถผสมคอนกรีตทําการผสมให้แล้วเสร็จที่โรงผสมแล้ว
ใช้รถผสมน้ันขนคอนกรีตไปเทท่ีหน้างาน โดยในระหว่างการขนส่งให้กวนคอนกรีตไปด้วยหรือ
อาจจะใช้รถผสมคอนกรีตทําการผสมให้แล้วเสร็จที่หน้างานก็ได้ ถังผสมคอนกรีตอาจเป็นแบบ
โม่หมุน แบบใบมีดหรือแบบใบพายหมุนกวนคอนกรีตก็ได้  

 ระยะเวลาการผสมให้กําหนดจากจํานวนรอบหมุนของโม่ผสม โดยให้โม่หรือใบมีด
หมุนไม่น้อยกว่า 70 รอบและไม่มากกว่า 100 รอบ โดยหมุนด้วยอัตราความเร็วในการผสม
ซ่ึงผู้ผลิตโม่หมุนได้ระบุไว้บนแผ่นป้ายโลหะ ในการผสมคอนกรีตแต่ละครั้ง ถ้าปริมาณจาก
การผสมคอนกรีตในแต่ละโม่ลดลงมากกว่า 0.4 ลูกบาศก์เมตร จากปริมาณท่ีผู้ผลิตได้ระบุไว้
บนแผ่นป้ายโลหะก็อาจลดจํานวนรอบในการผสมลงได้แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 50 รอบ หาก
คอนกรีตท่ีผสมถึงจํานวนรอบ 100 รอบแล้ว มีความสมํ่าเสมอไม่เพียงพอหรือใช้ไม่ได้ ห้ามใช้
รถผสมน้ันๆ จนกว่าจะได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องและอนุญาตให้ใช้ได้จากผู้ควบคุมงาน การนับ
จํานวนรอบของโม่หรือใบมีดในโม่ให้ใช้เครื่องนับรอบและให้เริ่มนับจํานวนรอบเม่ือใส่วัสดุ
ท้ังหมดรวมทั้งนํ้าลงในโม่ผสมเสร็จแล้ว 

ในกรณีท่ีจะใช้นํ้าล้างโม่เป็นส่วนหน่ึงของปริมาณนํ้าท่ีจะใช้ผสมคอนกรีต ในโม่ต่อไป
ก็จะต้องวัดปริมาณของนํ้านั้นให้ถูกต้องแน่นอน เพ่ือคิดคํานวณน้ําท่ีจะใส่เพ่ิมให้ถูกต้อง
สําหรับผสมคอนกรีตในโม่ต่อไปตามท่ีต้องการ โดยผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้กําหนดปริมาณนํ้า
ส่วนน้ี แต่ถ้าไม่สามารถวัดหรือควบคุมปริมาณของน้ําส่วนนี้ได้ ก็ต้องทําให้ไม่มีนํ้าเหลืออยู่ใน
โม่ก่อนการผสมคร้ังต่อไป  
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3.5.4  การนับเวลาที่ใช้ผสมให้เริ่มนับเม่ือใส่มวลวัสดุต่างๆที่ใช้ผสมท้ังหมดลงในเคร่ืองผสมแล้ว   
3.5.5  การผสมต้องทําให้คอนกรีตเป็นเน้ือเดียวกันสมํ่าเสมอโดยตลอด มีความข้นเหลวเหมาะสมท่ี

สามารถเทและทําให้แน่นได้ 
3.6 การลําเลียงและการเทคอนกรีต   

3.6.1 ต้องตรวจดูแบบหล่อและการวางเหล็กเสริมให้ม่ันคงและถูกต้องตามแบบรายละเอียด พร้อม
ท้ังทําความสะอาดให้ปราศจากเศษวัสดุท่ีอยู่ในแบบท่ีจะเท และอุดรอยร่ัวต่างๆเพ่ือมิให้นํ้าปูน
รั่วออกให้เรียบร้อยแล้ว จึงจะทําการเทคอนกรีตได้  

3.6.2 การลําเลียงและการเทคอนกรีต ต้องทําด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดการแยกตัวของ
คอนกรีต  

3.6.3 คอนกรีตท่ีผสมแล้ว ต้องรีบนําไปเทลงในแบบโดยเร็วก่อนที่คอนกรีตน้ันจะแข็งตัว (ไม่ควรเกิน 
30 นาที ยกเว้นมีการใช้สารเคมีผสมเพ่ิมท่ีสามารถยืดเวลาการก่อตัวของคอนกรีตออกไปได้) 
และต้องระมัดระวังมิให้เหล็กเสริมเคลื่อนหรือเปลี่ยนไปจากตําแหน่งเดิม 

3.6.4 ถ้าหากเทคอนกรีตในโครงสร้าง ส่วนหนึ่งส่วนใดไม่เสร็จในรวดเดียวแล้วต้องหยุดเทคอนกรีต
ตามที่ผู้ควบคุมงานกําหนด หรือตามตําแหน่งดังน้ี 
ก. สําหรับเสา ท่ีระดับไม่เกิน 7.5 เซนติเมตร ตํ่าจากท้องคานหัวเสา 
ข. สําหรับคาน ที่กลางคานโดยใช้ไม้กั้นต้ังฉาก ในกรณีท่ีคานซอยตัดกับคานหลักตรงบริเวณ

กึ่งกลางช่วง ให้เลื่อนรอยต่อในคานออกไปอีกระยะ 1 เท่าของความลึกของคานหลัก 
ค. สําหรับพ้ืน ท่ีกลางแผ่นโดยใช้ไม้กั้นต้ังฉาก เม่ือจะเทคอนกรีตต่อให้ทําผิวคอนกรีตให้

หยาบ ตามวิธีท่ีได้รับการรับรองแล้ว จนเห็นเม็ดหินโผล่โดยตลอด ปราศจากฝ้านํ้าปูน 
หรือเศษหิน ปูนทรายที่หลุดร่วง ล้างผิวท่ีทําหยาบน้ันด้วยนํ้าสะอาดทันที  ก่อนเท
คอนกรีตใหม่ให้พรมนํ้าที่ผิวคอนกรีตให้ช้ืนแต่ไม่เปียกโชก 

3.6.5  ห้ามเทคอนกรีตในขณะที่มีฝนตก เว้นแต่จะมีท่ีป้องกัน   
3.7 การทําให้คอนกรีตแน่นตัว  

การทําให้คอนกรีตแน่น สามารถทําได้หลายวิธีตามความเหมาะสม ดังน้ี 
3.7.1 การกระทุ้งด้วยมือ ซ่ึงจะต้องกระทุ้งให้สุดความหนาของช้ันท่ีกําลังเทหรืออาจจะกระทุ้งเลยไป

ในช้ันคอนกรีตข้างใต้ลงไปประมาณ 10 เซนติเมตร  
3.7.2  การใช้เครื่องสั่นสะเทือนภายในแบบหล่อ  

3.7.2.1 ให้จุ่มปลายขึ้นลงตรงๆ ช้าๆ การจุ่มต้องจุ่มจนสุดช้ันคอนกรีตท่ีเทใหม่และเลยเข้าไป
ในช้ันใต้เล็กน้อย 

3.7.2.2 ให้จุ่มหัวสั่นสะเทือนเป็นจุดๆ ระยะห่างต้ังแต่ 45 ถึง 75 เซนติเมตร โดยใช้เวลาจุ่ม
นาน 5 ถึง 15 วินาที  

3.7.2.3 การถอนหัวสั่นสะเทือนขึ้น ให้ถอนช้าๆประมาณ 7.5 เซนติเมตรต่อวินาที 
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3.7.2.4 ในการจุ่มต้องระวังอย่าให้หัวสั่นสะเทือนถูกแบบหล่อและเหล็กเสริม เพราะจะทําให้
แบบหล่อเสียรูปหรือเหล็กเสริมเคลื่อนผิดตําแหน่งได้  

3.7.2.5 ห้ามจุ่มหัวสั่นสะเทือนทิ้งไว้นานเกินไป หรือจุ่มซํ้าท่ีบริเวณเดียวกันเพราะจะทําให้
คอนกรีตแยกตัวและห้ามใช้เกลี่ยคอนกรีต 

3.7.3 การใช้เครื่องสั่นสะเทือนตรึงติดแบบหล่อ สามารถใช้ได้ในโครงสร้างท่ีมีความหนาน้อย ๆ หรือ
ตําแหน่งที่เข้าไม่ถึง ควรเคลื่อนย้ายเครื่องสั่นสะเทือนบ่อย ๆ เพ่ือให้เนื้อคอนกรีตมีความแน่น
อย่างท่ัวถึง  

3.8 การบ่มคอนกรีต 
เม่ือเทคอนกรีตแล้วเสร็จ ในระหว่างท่ีคอนกรีตยังไม่แข็งตัวต้องปกคลุม มิให้ถูกแสงแดดและกระแส

ลมร้อน และต้องป้องกันมิให้คอนกรีตได้รับความสะเทือน การกระแทก หรือการรับน้ําหนักมากเกินไป เม่ือ
พ้นระยะเวลา 24 ช่ัวโมง หรือเม่ือเสร็จสิ้นการแต่งผิวหน้าและคอนกรีตเริ่มแข็งตัวแล้ว ต้องจัดให้มีการบ่ม
คอนกรีตทันที   

3.8.1 สําหรับผิวคอนกรีตท่ีไม่สัมผัสกับไม้แบบ หลังเสร็จสิ้นการแต่งผิวหน้าและคอนกรีตเริ่มแข็งตัว
ต้องจัดให้มีการบ่มคอนกรีตทันที 

3.8.2 สําหรับผิวคอนกรีตท่ีสัมผัสกับไม้แบบ ต้องรักษาไม้แบบให้มีความช้ืนอยู่เสมอ จนกระท้ังถึง
เวลาท่ีถอดไม้แบบ หลังจากนั้นต้องจัดให้มีการบ่มคอนกรีตทันที 

3.8.3 การบ่มคอนกรีตสามารถกระทําได้โดยวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีรวมกันดังนี้ 
3.8.3.1 การบ่มแบบเปียก เป็นการทําให้ผิวหน้าของคอนกรีตที่สัมผัสกับบรรยากาศยังคงมี

ความเปียกช้ืนอยู่ กรณีคอนกรีตที่ ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 หรือ
ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ชนิดใช้งานท่ัวไป สัญลักษณ์ GU ต้องบ่มตลอดเวลาต่อเน่ืองกัน
ไม่น้อยกว่า 7 วัน หลังจากการเทคอนกรีตเสร็จ และไม่น้อยกว่า 3 วัน สําหรับกรณีใช้
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3 สามารถทําการบ่มทําได้ดังนี้ 
ก. การขังนํ้า การบ่มโดยวิธีน้ีเหมาะสําหรับงานคอนกรีตที่อยู่ในแนวราบ เช่น แผ่นพ้ืน 

พ้ืนสะพาน เป็นต้น 
ข. การใช้วัสดุเปียกช้ืนคลุม โดยการนําผ้าใบหรือผ้ากระสอบคลุมให้ท่ัว และช้ืนน้ําให้ชุ่ม

อยู่เสมอ กรณีท่ีใช้ผ้าใบ สีของผ้าใบควรเป็นสีขาวหรือสีอ่อน เพราะสามารถ
สะท้อนความร้อนได้ดี การบ่มโดยวิธีนี้ใช้ได้ทั้งกับโครงสร้างท่ีอยู่ในแนวราบและ
แนวด่ิง 

ค. การฉีดหรือพรมนํ้า การบ่มโดยวิธีน้ีใช้ได้ท้ังสําหรับโครงสร้างท่ีอยู่ในแนวราบและ
แนวด่ิง เช่น ผนัง กําแพง พ้ืน เป็นต้น 
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3.8.3.2 การบ่มโดยป้องกันการเสียนํ้าของเนื้อคอนกรีต สามารถทําการบ่มทําได้ดังน้ี 
ก. การใช้กระดาษกันน้ําซึมได้คลุม กระดาษท่ีใช้ควรเป็นกระดาษเหนียวเป็นช้ัน ยึด

ติดกันด้วยกาวประเภทยางมะตอยและเสริมความเหนียวด้วยใยแก้ว การบ่มโดย
วิธีน้ีเหมาะสําหรับงานคอนกรีตที่อยู่ในแนวราบ 

ข. การใช้แผ่นพลาสติกคลุม แผ่นพลาสติกที่ใช้ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.1 
มิลลิเมตร เหมาะสําหรับงานโครงสร้างท่ี ไม่เน้นความสวยงามของผิว เช่น รางนํ้า 
เป็นต้น 

ค. การใช้สารเคมี ทําได้โดยฉีดพ่นสารเคมีสําหรับการบ่มลงบนผิวหน้าของคอนกรีตท่ี
ต้องการบ่มและควรฉีดพ่นซํ้ามากกว่า 1 เท่ียว เพ่ือให้แผ่นฟิล์มเคลือบผิวหน้า
คอนกรีตมีความหนาเพียงพอ และควรฉีดพ่นทันทีท่ีผิวหน้าคอนกรีตเริ่มแห้ง การ
บ่มโดยวิธีน้ีจะใช้ได้ต่อเม่ือไม่สามารถบ่มคอนกรีตแบบอ่ืนได้ 

3.9  การแต่งผิวคอนกรีต 
3.9.1 เม่ือถอดแบบออกแล้ว ถ้าเนื้อคอนกรีตมีลักษณะเป็นรูพรุน หรือขรุขระก่อนท่ีจะดําเนินการ

ต่อไป ให้แจ้งผู้ควบคุมงานตรวจสอบพิจารณาเสียก่อน  
3.9.2 เม่ือต้องการจะฉาบปูนทับผิวหน้าคอนกรีตเพ่ือทําให้ผิวหน้าคอนกรีตเรียบ ควรราดน้ําให้ช้ืนแล้ว

จึงฉาบปูน เม่ือฉาบปูนเสร็จแล้วให้มีการป้องกันผิวหน้าแห้งเป็นเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 วัน   
3.9.3 การฉาบปูนภายในของผิวคอนกรีตที่จะใช้ขังน้ํา ให้ฉาบปูนขัดมัน ส่วนผิวคอนกรีตภายนอกให้

ฉาบปูนตกแต่งให้เรียบร้อยหรือตามท่ีได้ระบุไว้ในแบบรายละเอียด  
3.10 ส่วนหุ้มของคอนกรีต 

ถ้ามิได้แสดงไว้ในแบบรายละเอียดแล้ว ให้ใช้ส่วนหุ้มคอนกรีตจากผิวไม้แบบถึงผิวนอกเหล็กเสริม
ดังต่อไปนี้ 

พ้ืนท่ัวไป ทางเท้า รางระบายนํ้า ท่ีหนาไม่เกิน 12 เซนติเมตร 1.5  เซนติเมตร 
พ้ืนสะพาน และโครงสร้างระบายน้ํา  2.5  เซนติเมตร 
เสา และคาน  2.5  เซนติเมตร 
เสาตอม่อ  4.0  เซนติเมตร 
ฐานราก   5.0  เซนติเมตร 
เสาเข็ม  5.0  เซนติเมตร 
โครงสร้างท่ีสัมผัสดินเค็มหรือน้ําเค็ม  7.5  เซนติเมตร 

3.11  การหล่อตัวอย่างคอนกรีตและการทดสอบ     
3.11.1 ในการเทคอนกรีตต้องทําการทดสอบการยุบตัวของคอนกรีต (Slump Test) ทุกครั้งที่เปลี่ยน

อัตราส่วนผสมของนํ้ากับปูนซีเมนต์ หรือเม่ือผู้ควบคุมงานเห็นว่าคอนกรีตข้นหรือเหลวเกินไป 
โดยวิธีทดสอบการยุบตัวของคอนกรีต ให้เป็นไปตาม มทช.(ท) 103: มาตรฐานการทดสอบการ
ยุบตัวของคอนกรีต ซ่ึงค่าการยุบตัวของคอนกรีตควรเป็นไปตามค่าท่ีกําหนดไว้ในตารางที่ 3  
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ตารางท่ี 3 ค่าการยุบตัวสําหรับงานก่อสร้างประเภทต่างๆ  

งานก่อสร้างประเภทต่างๆ 
ค่าการยุบตัวท่ียอมให้ (เซนติเมตร) 

ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด 
ฐานราก 7.5 5.0 
แผ่นพ้ืน คาน ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก 10.0 5.0 
เสา ตอม่อ 12.5 5.0 
ครีบคอนกรีตเสริมเหล็กและผนังบางๆ 15.0 5.0 

 
3.11.2  ผู้รับจ้างต้องจัดหาแบบเหล็กหล่อตัวอย่างคอนกรีตขนาดมาตรฐานรูปทรงลูกบาศก์ขนาด 

15x15x15 เซนติเมตร หรือทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 
เซนติเมตร แล้วเก็บตัวอย่างคอนกรีตท่ีหน้างานลงในแบบหล่อต่อหน้าผู้ควบคุมงาน แล้วนําไป
เก็บบํารุงรักษาตาม มทช.(ท) 102: มาตรฐานการเก็บตัวอย่างคอนกรีตในหน้างานและการ
นําไปบํารุงรักษา  

3.11.3  การเก็บตัวอย่างคอนกรีตให้เก็บทุกวันท่ีมีการเทคอนกรีตอย่างน้อยวันละ 3 ก้อน เพ่ือนําไป
ทดสอบหาค่ากําลังอัดคอนกรีต โดยวิธีการเก็บดังนี้ 
3.11.3.1 เก็บเม่ือหล่อคอนกรีตแต่ละส่วนของโครงสร้าง เช่น ฐานราก เสา คาน และพ้ืน 
3.11.3.2 เก็บทุกครั้งเม่ือมีการเปล่ียนแหล่งทราย หรือหิน-กรวด  
3.11.3.3 เก็บตัวอย่างคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1 ครั้งในแต่ละวันท่ีมีการเทคอนกรีต 
3.11.3.4  หากไม่มีการกําหนดในแบบหรือรายการประกอบแบบเฉพาะงานแล้ว ให้ทําการ

เก็บตัวอย่างคอนกรีตทุกครั้งที่มีการเทคอนกรีตทุกๆ 50 ลูกบาศก์เมตร และเศษ
ของ 50 ลูกบาศก์เมตร ในกรณีเทพ้ืนและผนังให้เก็บตัวอย่างคอนกรีตทุกๆ การ
เทคอนกรีต 250 ตารางเมตร 

3.11.3.5  สําหรับคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) การเก็บให้เก็บท่ีปาก 
กลาง และก้นโม่จํานวนตัวอย่างที่เก็บให้เป็นไปตามข้อ 3.11.3.1 ถึง 3.11.3.3 

3.11.3.6  การเก็บจากเครื่องผสม (โม่) ท่ีประจําอยู่ในที่ก่อสร้างให้เก็บตัวอย่างจากท่ีกลางๆ 
ของปริมาณคอนกรีตที่เทลงในภาชนะรองรับ (กระบะหรือรถเข็นปูน) 

3.12  การพิจารณาผลการทดสอบ  
คอนกรีตท่ีหล่อแล้วจะยอมรับได้ต่อเม่ือ ผลการทดสอบกําลังอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีตเป็นไปตาม

ข้อกําหนดต่อไปน้ี  
3.12.1  กําลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีตท่ีอายุ 28 วัน ต้องไม่ตํ่ากว่าท่ีกําหนดไว้ในตารางท่ี 2 

หรือตามที่แบบกําหนด ถ้าแท่งตัวอย่างคอนกรีตใดมีกําลังอัดตํ่ากว่าท่ีกําหนด กําลังอัดเฉลี่ย
ท้ัง 3 ของตัวอย่าง ต้องสูงกว่าท่ีกําหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และผลต่างของกําลังอัดที่มี
กําลังตํ่าสุดกับค่าท่ีกําหนดต้องไม่เกินร้อยละ 10 
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3.12.2  การพิจารณากําลังอัดประลัยเพ่ือการตรวจรับงานคอนกรีตก่อนอายุคอนกรีตครบ 28 วัน ให้
ตรวจรับได้ แต่ต้องมีผลการทดสอบกําลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีตที่เก็บจากการ
เทโครงสร้างจริงในหน้างาน ซ่ึงต้องมีค่ากําลังอัดประลัยไม่ตํ่ากว่าที่กําหนดไว้ในตารางที่ 2 
หรือตามที่แบบกําหนด ท้ังน้ีอายุของคอนกรีตต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน 

3.12.3  หากปรากฎว่าค่ากําลังอัดประลัยของผลการทดสอบดังกล่าว ไม่เป็นไปตามที่ได้กําหนดไว้ใน
ตารางที่ 2 หรือตามท่ีแบบกําหนด ผู้รับจ้างต้องสกัดหรือรื้อส่วนที่เทคอนกรีตไปแล้วนั้นออก
เสีย แล้วจัดการหล่อใหม่โดยใช้คอนกรีตซ่ึงมีคุณภาพได้กําลังอัดประลัยไม่ตํ่ากว่าท่ีกําหนดไว้
ในตารางที่ 2 หรือตามที่แบบกําหนด หรือผู้รับจ้างจะต้องใช้วิธีตรวจสอบท่ีผู้ว่าจ้างเห็นชอบ 
ความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการหล่อคอนกรีตใหม่ หรือการตรวจสอบ
ความม่ันคงแข็งแรงของโครงสร้างส่วนนั้น ๆ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองท้ังสิ้น 

3.12.4  การทดสอบหาค่ากําลังอัดของตัวอย่างคอนกรีต ผู้รับจ้างจะต้องส่งให้หน่วยงานของกรม
ทางหลวงชนบท หรือท่ีท่ีผู้แทนผู้ ว่าจ้างสามารถร่วมทําการทดสอบได้ เป็นผู้ทดสอบ 
ค่าใช้จ่ายในการน้ี ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองท้ังสิ้น 

3.13 แบบหล่อ   
3.13.1  แบบหล่อต้องทําจากวัสดุท่ีแข็งแรง ไม่ผุ ไม่คดงอ อาทิ เหล็ก ไม้ ฯลฯ  
3.13.2  แบบหล่อต้องเข้าแบบให้สนิทเพ่ือกันนํ้าปูนรั่ว ผิวด้านในของแบบที่สัมผัสกับคอนกรีตต้อง

เรียบและต้องล้างให้สะอาดก่อนลงมือเทคอนกรีตเสมอและลบมุมช้ินส่วนคอนกรีตช้ินส่วน
คอนกรีตที่เป็นมุมแหลม นอกจากจะมีข้อกําหนดห้ามไว้ 

3.13.3  จัดให้มีช่องว่างเปิดช่ัวคราวที่ด้านล่างของแบบหล่อคอนกรีตเสาหรือผนังเพ่ือให้สามารถทํา
ความสะอาดหรือตรวจสอบก่อนการเทคอนกรีต 

3.13.4  ต้องยึดลิ่มสําหรับปรับแต่งระดับหรือระยะของแบบหล่อให้แน่นอยู่กับที่ได้ ภายหลังจากการ
ตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนการเทคอนกรีต 

3.13.5 แบบหล่อและน่ังร้านรองรับคอนกรีตเหลวต้องม่ันคงแขง็แรงพอรบันํ้าหนักและแรงส่ันสะเทือน
เม่ือใช้เครื่องสัน่สะเทือนคอนกรีตได้ โดยไม่ทรุดตัวหรือแอ่นตัวจนเสียระดับหรือแนว  

3.13.6  หากเกิดการเสียระดับหรือแนวหรือผิดขนาดจนเห็นว่าจะเกิดผลเสียหาย ผู้รับจ้างต้องทุบ
ทําลายช้ินส่วนน้ันทั้งช้ินแล้วหล่อใหม่ให้ถูกต้องโดยจะคิดมูลค่าเพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ ท้ังน้ี
มิได้ทําให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบต่อผลเสียหายใดๆที่อาจจะเกิดจากการทุบทําลาย
ช้ินส่วนนั้นๆ  

3.13.7  แบบหล่อจะถอดออกไม่ได้จนกว่าจะได้กําหนดเวลา การถอดแบบต้องไม่ให้คอนกรีตได้รับ
ความกระเทือน และให้ถือกําหนดเวลาการถอดแบบดังต่อไปน้ี  

แบบข้างคาน กําแพง ฐานราก  2  วัน 
แบบข้างเสา  3  วัน  
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แบบล่างรองรับพ้ืนคาน  14 วัน  
และเม่ือถอดแล้วให้ค้ําตามจุดต่างๆที่เหมาะสมไว้อีก  14 วัน 

ท้ังน้ี ให้ยกเว้นในกรณีท่ีใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดแข็งตัวเร็ว ให้ถือกําหนดถอดแบบได้
เม่ือคอนกรีตมีอายุครบ 7 วัน 

3.13.8  กรณีไม่ถอดแบบตามกําหนดในข้อ 3.13.7 สามารถถอดแบบหล่อได้โดยกําลังอัดประลัยของ
คอนกรีตต้องมีค่าไม่ตํ่ากว่ากําลังอัดประลัยขั้นตํ่าดังต่อไปน้ี 

ก.  แบบข้างเสา คาน กําแพง ฐานราก มีค่ากําลังอัดประลัยไม่ตํ่ากว่า 50 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร 

ข. แบบล่างรองรับพ้ืน คาน มีค่ากําลังอัดประลัยไม่ตํ่ากว่า 140 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร 

3.13.9 แบบหล่อจะต้องมีขนาดที่แน่นอนและมีพ้ืนท่ีผิวท่ีเรียบพอสมควร 
3.13.10  ห้ามทําการก่อสร้างหรือองค์ประกอบใดๆ บนคอนกรีตที่เทแล้วเสร็จ จนกว่าจะผ่าน 24 

ช่ัวโมง หลังจากเทคอนกรีตคร้ังสุดท้ายในแบบหล่อส่วนนั้น 
3.13.11 แบบหล่อท่ีรื้อออกแล้ว ก่อนท่ีจะนํามาใช้ใหม่จะต้องทําความสะอาดและตกแต่งให้

เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะนําไปใช้อีกได้ 

 
 

 


