
1 
มทช. 101-2545 

มาตรฐานงานคอนกรีต และคอนกรีตเสริมเหล็ก 
--------- 

 

ขอบขาย  มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงงานโครงสรางของสิ่งกอสราง ดังตอไปนี ้ อาคารทั่วไป สะพาน ที่ขังน้าํ และ
เขื่อน เปนตน นอกจากรายการประกอบแบบเฉพาะงาน จะระบุเปนอยางอืน่ 

 

1. ขอกําหนดสําหรับวัสดุกอสราง และการทดสอบ (SPECIFICATIONS AND TESTS FOR MATERIALS)  
 

1.1 ปูนซีเมนต 
1.1.1 ปูนซีเมนตที่ใชในงานกอสรางโครงสรางทัง้หมด ใหใชปูนซีเมนตปอรตแลนด ตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 15 : มาตรฐานปนูซีเมนตปอรตแลนด ซึ่งแบงเปนประเภทตาง ๆ ดังนี ้
1.1.1.1 ประเภท 1  เปนปูนซเีมนตปอรตแลนดธรรมดา สําหรับใชในการกอสรางทั่วไป 
1.1.1.2 ประเภท 2  เปนปูนซีเมนตปอรตแลนด ที่ใหความรอนเพียงปานกลาง และมีความตานทานตอ

ซัลเฟตปานกลาง 
1.1.1.3 ประเภท 3   เปนปนูซีเมนตปอรตแลนด ประเภทเกิดแรงสูงเร็ว (HIGH EARLY STRENGTH 

PORTLAND CEMENT) สําหรับใชในงานคอนกรีตที่ตองการใหรับน้ําหนกัไดเร็ว 
1.1.1.4 ประเภท 4  เปนปูนซเีมนตปอรตแลนด ประเภทใหความรอนต่ํา 
1.1.1.5 ประเภท 5  เปนปูนซเีมนตปอรตแลนด ประเภทซัลเฟตไดสูง 
 

1.2 ทราย  
1.2.1 ตองเปนทรายน้ําจืดหรือทรายบก ที่มีเม็ดหยาบ คม แข็งแกรง สะอาดปราศจากวัสดุอ่ืน เชน เปลือก

หอย ดิน เถาถาน และสารอนิทรียตาง ๆ เจือปน 
1.2.2 ทรายที่ใชในการกอสรางจะตองมีคาพกิัดความละเอยีด (FINENESS MODULUS)ต้ังแต 2.3 ถึง 3.1 
1.2.3 ตองผานการทดสอบคุณสมบัติตาม มทช.(ท) 101 : มาตรฐานการทดสอบวัสดุมวลผสมคอนกรีต 
 

1.3 หินหรือกรวด 
1.3.1 หิน หรือกรวดที่ใชตองแข็งแกรง เหนยีว ไมผุ และสะอาด ปราศจากวสัดุอ่ืนเจือปน 
1.3.2 ขนาดใหญสุดของหิน หรือกรวดที่ใชตองไมใหญกวา 40 มม. และไมใหญกวา 1/5 ของดานในที่แคบ

ที่สุดของแบบหลอ และตองไมใหญกวา ¾ ของชองหางระหวางเหลก็เสริมแตละเสนหรือแตละมัด 
1.3.3 ตองผานการทดสอบคุณสมบัติตาม มทช.(ท) 101 : มาตรฐานการทดสอบวัสดุมวลผสมคอนกรีต 
 

1.4 น้ํา  
1.4.1 น้ําที่ใชผสมคอนกรีตใหใชน้าํประปา 
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1.4.2 ในกรณีทีห่าน้าํประปาไมได ตองเปนน้าํจืดปราศจากสารที่เปนอันตรายตอคอนกรตี และเหลก็เสริม

และตองผานการทดสอบคณุสมบัติตาม มทช.(ท) 104 : มาตรฐานการทดสอบน้ําที่ใชในงาน
คอนกรีต 

 
1.5 คอนกรีต  

1.5.1 ชนิด และกาํลงัของคอนกรีต 
ชนิดของคอนกรีตที่ใชงานในงานกอสราง มีดังนี ้ค1, ค1-2, ค2, ค3 และ ค4 ดังแสดงในตารางที่ 1 
และหากไมมกีารกาํหนดเปนอยางอื่น คอนกรีตที่ใชในโครงสรางทัว่ไป ใหใชชนิด ค1 

 

ตารางที ่1  ชนิดของคอนกรีต และคาแรงอัดประลัยต่ําสุด 
 

แรงอัดประลัยต่ําสุดของแทงคอนกรีตมาตรฐาน ที่
อายุ 28 วัน  (เปนกิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร) ชนิดของ 

คอนกรีต 

จํานวนปูนซีเมนตที่ใช 
ตอคอนกรีต 1 ลบ.ม. 

(เปนกิโลกรัม) ตองไมนอยกวา 
ลูกบาศก 

15x15x15 ซม. 
ทรงกระบอก 
∅ 15x30 ซม. 

ค 1 
ค 1-2 
ค 2 
ค 3 
ค 4 

290 
300 
320 
350 
400 

180 
210 
240 
300 
420 

145 
175 
200 
250 
350 

 
 

1.6 เหล็กเสริมคอนกรีต 
ใหเปนไปตาม มทช. 103 : มาตรฐานเหลก็เสนเสริมคอนกรีต 
 

2. ขอกําหนดในการกอสราง (CONSTRUCTION REQUIREMENTS)  
 

2.1 ปูนซีเมนต  
2.1.1 ปูนซีเมนตที่ใชในงานกอสรางทัง้หมด ถาแบบหรือรายการประกอบแบบเฉพาะงานไมไดกําหนดวา

เปนปูนซีเมนตประเภทใด ใหถือวาเปนปนูซเีมนตปอรตแลนดประเภท 1 ตามขอ 1.1 
2.1.2 ถาใชปูนซีเมนตประเภทเกิดแรงสูงเร็วในการกอสรางของโครงสราง ใหใชปูนซีเมนตปอรตแลนด

ประเภท 3 ตามขอ 1.1 
2.1.3 ตองเปนปนูซีเมนตที่บรรจุถงุเรียบรอย หรือเปนปูนซีเมนตที่เก็บในภาชนะบรรจุของบริษัทผูผลิต 
2.1.4 ปูนซีเมนตบรรจุถุง ตองเก็บไวบนพืน้ที่ยกสูงกวาพืน้ดินอยางนอย 30 เซนติเมตร ในโรงที่มหีลงัคา

คลุม และมีฝากั้นกนัฝนไดดี 
2.1.5 หามใชปูนซีเมนตเสื่อมคุณภาพ เชน ปูนซีเมนตซึ่งแข็งตวัจับกันเปนกอน เปนตน 
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2.1.6 ในโครงสรางชิน้เดียวกัน  เชน เสา คาน พืน้  เปนตน หามใชปูนซีเมนตตางประเภทผสมคอนกรีตปน

กัน 
 

2.2  มวลผสม 
ทราย หนิ หรือกรวด ตองกองในลักษณะทีแ่ยกขนาด และปองกนัมิใหปะปนกนั 

 
 

2.3 น้ํา  
2.3.1 ใหใชน้าํประปาตามขอ 1.4 แตถาจําเปนตองใชน้าํที่ขุนมาผสมคอนกรตีแลว   ตองทําน้าํใหใสกอนจึง

นํามาใชได  โดยอาจปฏิบัติดังนี ้ใหใชปูนซีเมนต 1 ลิตร  ตอน้ําขุน 200 ลิตร  ผสมทิ้งไวประมาณ  5 
นาที หรือจนตกตะกอนนอนกนหมดแลว จึงตักเอาน้าํใสมาใชไดแตทั้งนี้ น้ําตองผานการทดสอบ
คุณสมบัติตาม  มทช.(ท) 104  :  มาตรฐานการทดสอบน้ําที่ใชในงานคอนกรีต 

 

2.4 คอนกรีต  
2.4.1 สวนผสมของคอนกรีต ค1, ค1-ค2, ค3 และ ค4  ผูรับจางจะตองเปนผูทดลองทาํสวนผสมนี้ข้ึนเอง

โดยรวมปรึกษากับวิศวกรผูออกแบบ หรือวิศวกรของผูวาจาง ถึงสวนผสมที่เหมาะแกคุณภาพของ
วัสดุเปนคราว ๆ ไป การทดลองหาสวนผสมจะตองทาํลวงหนากอนใชงานคอนกรีตจริงในระยะเวลา
อันสมควร และจะตองแจงถึงอัตราสวนที่ผานการทดลอง และตัดสินใจใชใหผูวาจางทราบกอน 
อยางไรก็ดีการแจงสวนผสมใหทราบนี้ไมเปนการทําใหผูรับจางพนภาระความรับผิดชอบในเรื่อง
คอนกรีตไมไดกําลังตามตองการ 

2.4.2 การเลือกสวนผสมใหถือหลกัดังนี ้
ก. ปูนซีเมนตใหมีไมนอยกวาที่กําหนดไว ตามตารางที ่1 
ข. ปริมาณน้าํใหมีนอยที่สุด เพื่อใหคอนกรีตมีความขนเหลวพอเหมาะไมเหลวเกนิไป และมีความ

คลองตัวในการเท (WORKABILITY) 
ค. อัตราสวนผสม และขนาดของมวลผสม ตองเหมาะสมกบัประเภทของโครงสรางและการใชงาน 
 

2.5 การผสมคอนกรีต  
2.5.1 การผสมคอนกรีตในสถานทีก่อสราง ใหผสมดวยเครื่องผสม และการผสมแตละครั้งใหผสมตอ

ปูนซีเมนต 1 หรือ 2 ถุง 
2.5.2 สําหรับเครื่องผสมที่มีความจุ 1 ลูกบาศกเมตร หรือนอยกวา ตองใชเวลาผสมนานอยางนอย 1 ½ 

นาที และใหเพิ่มระยะเวลาผสม 15 วินาที ทกุ ๆ ความจุที่เพิ่มข้ึน 0.5 ลูกบาศกเมตร หรือเศษของ
ลูกบาศกเมตร 

2.5.3 เครื่องผสมตองหมนุดวยความเร็วสม่าํเสมอตามที่ผูผลิตกําหนดอัตราความเร็วที่ขอบนอกควร
ประมาณ 1 เมตร ตอวินาท ี
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2.5.4 การนับเวลาทีใ่ชผสมใหเร่ิมนับเมื่อใสมวลวัสดุตาง ๆ ที่ใชผสมทัง้หมดลงในเครื่องผสมแลว 
 

2.6 การลําเลียงและการเทคอนกรีต  
2.6.1 ตองตรวจดูแบบหลอ และการวางเหลก็เสริมวามัน่คง และถูกตองตามแบบรายละเอียดพรอมทัง้ทํา

ความสะอาดใหปราศจากเศษวัสดุที่อยูในแบบที่จะเท และอุดรอยรั่วตาง ๆ เพื่อมิใหน้าํปนูหนอีอก
เรียบรอยแลวจึงจะทําการเทคอนกรีตได 

2.6.2 การลําเลยีงและการเทคอนกรีตตองทําดวยความระมัดระวัง ไมใหเกิดการแยกตัวของคอนกรีต 
2.6.3 คอนกรีตที่ผสมแลวตองรีบนําไปเทลงในแบบ โดยเร็วกอนที่คอนกรตีนั้นจะแข็งตวั (ไมควรเกนิ 30 

นาท)ี และตองระมัดระวงัมใิหเหลก็เสริมเคลื่อน หรือเปลี่ยนไปจากตําแหนงเดิม 
2.6.4 ถาหากเทคอนกรีตในโครงสราง สวนหนึง่สวนใดไมเสร็จในรวดเดียวแลวตองหยุดเทคอนกรีตตามที่

วิศวกรผูควบคุมงานของผูวาจาง กาํหนดหรือตามตําแหนง ดังนี ้
ก. สําหรับเสา ที่ระดับไมเกิน 7.5 เซนติเมตร ตํ่าจากทองคานหวัเสา 
ข. สําหรับคาน  ที่กลางคานโดยใชไมกั้นตั้งฉาก   ในกรณีที่คานซอยตัดกับคานหลกัตรงบริเวณ   

กึ่งกลางชวงใหเลื่อนรอยตอในคานออกไปอีกระยะ 1 เทาของความลึกของคานหลัก 
ค. สําหรับพืน้ ทีก่ลางแผนโดยใชไมกั้นตั้งฉาก  เมื่อจะเทคอนกรีตตอใหทําผวิคอนกรตีใหหยาบ ตาม

วิธีที่ไดรับการรับรองแลว จนเหน็เม็ดหินโผลโดยตลอด  ปราศจากฝาน้ําปนู  หรือเศษหนิ ปูนทราย 
ที่หลุดรวง ลางผิวที่ทาํหยาบนั้นดวยน้ําสะอาดทนัท ี  กอนเทคอนกรีตใหมใหพรมน้าํที่ผิวคอนกรีต
ใหชื้นแตไมเปยกโชก 

2.6.5 หามเทคอนกรตีในขณะที่มีฝนตกเวนแตจะมีที่ปองกัน 
 

2.7 ทําการใหคอนกรีตแนนตัว  
เมื่อใชเครื่องสัน่สะเทือนชนดิจุม เพื่อทําใหคอนกรีตแนนตัวควรปฏิบัติ ดังนี ้

2.7.1 ใหจุมปลายขึน้ลงตรง ๆ ชา ๆ  การจุมตองจุมจนสุดชั้นคอนกรีตที่เทใหม และเลยเขาไปในชัน้ใต
เล็กนอย 

2.7.2 ใหจุมหัวสัน่สะเทือนเปนจุด ๆ ระยะหางตัง้แต 45-75 เซนติเมตร โดยใชเวลาจุมนาน 5-15 วินาท ี
2.7.3 การถอนหวัสัน่สะเทือนขึน้ ใหถอนชา ๆ ประมาณ 7.5 เซนติเมตร ตอวินาท ี
2.7.4 ในการจุม ตองระวงัอยาใหหวัสั่นสะเทือนถูกแบบหลอและเหล็กเสรมิเพราะจะทาํใหแบบหลอเสยีรูป 

หรือเหล็กเสริมเคลื่อนผิดตําแหนงได 
2.7.5 หามจุมหวัสั่นสะเทือนทิง้ไวนานเกนิไป หรือจุมซ้ําที่บริเวณเดียวกนั เพราะจะทาํใหคอนกรตีแยกตัว

และหามใชเกลี่ยคอนกรีต 
 

2.8 การบมคอนกรีต  
เมื่อเทคอนกรตีเสร็จแลว ในระหวางที่คอนกรีตยังไมแขง็ตัวตองปกคลุมมิใหถกูแสงแดด และกระแส

ลมรอนตองปองกันมิใหคอนกรีตไดรับความสะเทือน และเมื่อพนระยะเวลา 24 ชั่วโมง หรือเมื่อคอนกรีต
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แข็งตัวแลว ตองจัดการบมใหคอนกรีตชุมน้ําอยูตลอดเวลาตอเนื่องกันไมนอยกวา 7 วัน ดวยการใช 
กระสอบชุบน้าํคลุมหรือดวยการขังน้ํา ฯลฯ 

 

2.9 การแตงผิวคอนกรีต  
2.9.1 เมื่อถอดแบบออกแลว ถาเนื้อคอนกรีตมลัีกษณะเปนรูพรุน หรือขรุขระกอนที่จะดําเนนิการตอไปให

แจงผูควบคุมงาน หรือวิศวกรของผูวาจางตรวจสอบพจิารณาเสียกอน 
2.9.2 เมื่อตองการจะฉาบปนูทับผิวหนาคอนกรตี ทาํใหผิวหนาคอนกรีตใหขรุขระ ราดน้ําใหชื้นแลวจงึฉาบ

ปูน เมื่อฉาบปนูเสร็จแลว ใหมีการปองกันผิวหนาแหง เปนเวลาตอเนือ่งไมนอยกวา 3 วัน  
2.9.3 การฉาบปนูภายในของผิวคอนกรีตที่จะใชขังน้ํา ใหฉาบปูนขัดมัน สวนผวิคอนกรีตภายนอกใหฉาบ

ปูนตกแตงใหเรียบรอยหรือตามที่ไดระบุไวในแบบรายละเอียด 
 

2.10  สวนหุมของคอนกรีต  
ถามิไดแสดงไวในแบบรายละเอียดแลว ใหใชสวนหุมคอนกรีตจากผิวไมแบบถึงผิวนอกเหลก็เสรมิ

ดังตอไปนี้ ยกเวนโครงสรางที่สัมผัสดินเคม็ หรือน้ําเค็ม 
พื้น                         1.5  เซนติเมตร 
เสา และคาน           2.5  เซนติเมตร 
เสาตอมอ                4.0  เซนติเมตร 
ฐานราก                  5.0  เซนติเมตร 
 

2.11  การหลอตัวอยางคอนกรตีและการทดสอบ  
  

2.11.1 ในการเทคอนกรีตตองทํา SLUMP TEST  ทุกครั้งที่เปลี่ยนอัตราสวนผสมของน้ํากับปูนซีเมนตหรือผู
ควบคุมงานของผูวาจางเหน็วา คอนกรตีขนหรือเหลวเกินไปวธิีทาํ SLUMP TEST ตองเปนไปตาม 
มทช.(ท) 103 : มาตรฐานการทดสอบการยุบตัวของคอนกรีต คาการยุบตัวของคอนกรีตควรเปนไป
ตามคาทีก่ําหนดไวในตารางที ่2 

 

ตารางที ่2  คาการยุบตัวสําหรับงานกอสรางชนิดตาง ๆ เมื่อใชเครื่องสัน่สะเทือน 
 

คาการยุบตัว (ซม.) 
ชนิดของงานกอสราง 

สูงสุด ต่ําสุด 
ฐานราก 
แผนพื้น, คาน, ผนัง ค.ส.ล. 
เสา 
ครีบ ค.ส.ล.  และผนังบาง ๆ 

7.5 
10 

12.5 
15 

5 
5 
5 
5 
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2.11.2 เพื่อเปนการตรวจคุณภาพของคอนกรีตวาเปนไปตามขอกําหนดหรือไม ผูรับจางตองจัดหาแบบเหล็ก

มาตรฐานมาหลอตัวอยางคอนกรีต ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร หรือทรงกระบอกขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร แลวเก็บตัวอยางคอนกรีตในหนางานนัน้ ๆ ตอหนาผู
ควบคุมงานของผูวาจาง แลวนาํไปเก็บบํารุงรักษาตาม มทช.(ท) 102 : มาตรฐานการเก็บตัวอยาง
คอนกรีตในหนางานและการนําไปบํารุงรักษา ของกรมทางหลวงชนบท 

2.11.3 การเก็บตัวอยางคอนกรีตที่จะทดสอบ ใหเก็บทุกวันเมื่อมีการเทคอนกรีต และอยางนอยตองเก็บ 3 
กอน เพื่อทดสอบกําลังคอนกรีตเมื่ออายุ 28 วัน โดยใชวธิีการเก็บ ดังนี ้
ก. เก็บเมื่อหลอคอนกรีตแตละสวนของโครงสราง เชน ฐานราก เสา คาน และพื้น 
ข. เก็บทุกครัง้ที่มกีารเทคอนกรตีทุก ๆ 50 ลูกบาศกเมตร และเศษของ 50 ลูกบาศกเมตร 
ค. เก็บทุกครัง้เมือ่มีการเปลี่ยนแหลงทราย หรือหนิ-กรวด  สําหรับคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready 

Mixed Concrete) การเก็บใหเก็บที่ปาก กลาง และกนโม จํานวนตัวอยางที่เกบ็ใหเปนไปตามขอ 
ก. และ ข. 

 

2.12  การพิจารณาผลการทดสอบ  
2.12.1 คอนกรีตที่หลอแลว จะยอมรับไดตอเมื่อผลการทดสอบแทงตัวอยางคอนกรีตทดลองมาตรฐาน ที่เกบ็

มาทัง้สามกอนเมื่ออายุครบ 28 วัน นัน้ ตรงตามความตองการขอใดขอหนึง่ในสองขอตอไปนี้ 
ก. กําลังอัดของแทงคอนกรีตแตละกอน ตองไมตํ่ากวาที่กาํหนดไวในตารางที่ 1 ขอ 1.5.1  
ข. ถากอนใดมีกาํลังอัดต่ํากวาที่กําหนดไวในตารางที่ 1 ขอ 1.5.1 แลว กําลังอัดเฉลีย่ของทัง้สาม

กอนนัน้ตองสงูกวาทีก่ําหนดไว ไมนอยกวารอยละ 5 และผลตางของกําลงัอัดของกอนทีม่ีกาํลัง
ตํ่าสุดกับคาทีก่ําหนดไวตองไมเกินรอยละ 10 ของคาที่กาํหนดไว 

 

ในกรณีทีท่ดสอบคาของกําลังคอนกรีตเมือ่อายุ 7 วนั คากําลงัอัดของแตละกอนตองไมนอยกวารอย
ละ 70 ของคาที่กาํหนดเมื่ออายุครบ 28 วัน อยางไรก็ตามการพิจารณาตัดสนิกําลงัคอนกรีตขั้น
สุดทาย ถือเมือ่กอนคอนกรีตอายุครบ 28 วัน เปนเกณฑ 

2.12.2 หากปรากฎวาคาแรงอัดประลัย ของผลการทดสอบดังที่ไดกลาวมาแลว ไมเปนไปตามที่ไดกําหนดไว
ในขอ 1.5.1 ผูรับจางตองสกดั หรือร้ือสวนที่เทคอนกรีตไปแลวนัน้ออกเสียแลวจัดการหลอใหมโดยใช
คอนกรีต ซึ่งมีคุณภาพไดแรงอัดประลัยไมตํ่ากวาทีก่ําหนดไวในขอ 1.5.1 หรือผูรับจางจะตองใชวิธี
ตรวจสอบที่ผูวาจางเห็นชอบ ความเสียหายหรือคาใชจายตาง ๆ ที่เกดิขึ้นเนื่องจากการหลอคอนกรีต
ใหม หรือการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสรางสวนนัน้ ๆ ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบเอง
ทั้งสิน้ จะคิดมลูคาเพิ่มเติมจากผูวาจางไมได 

2.12.3 การทดสอบหาคาแรงอัดประลัยของตัวอยางคอนกรีตมาตรฐานนัน้  ผูรับจางจะตองสงมาใหกรมทาง
หลวงชนบท หรือสวนราชการอื่นใด หรือทีท่ี่ผูแทนผูวาจางสามารถรวมทาํการทดสอบได เปนผู
ทดสอบคาใชจายในการนี้ผูรับจางจะตองเปนผูออกเองทั้งสิน้ 
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2.13 แบบหลอ  

2.13.1 แบบหลอตองทําจากวัสดุทีแ่ข็งแรง ไมผุ ไมคดงอ อาทิ เหล็ก ไม ฯลฯ 
2.13.2 แบบหลอตองเขาแบบใหสนทิ เพื่อกนัน้ําปนูร่ัว ผิวดานในของแบบทีถ่กูกับคอนกรีตตองเรียบและตอง

ลางใหสะอาดกอนลงมือเทคอนกรีตเสมอ 
2.13.3 แบบหลอและนั่งรานรองรับคอนกรีตเหลวตองมั่นคงแข็งแรงพอรับน้ําหนัก และแรงสัน่สะเทือนเมื่อใช

เครื่องสั่นสะเทือนคอนกรีตได โดยไมทรุดตัวหรือแอนตวัจนเสยีระดับ หรือแนว หากเกิดการเสยีระดับ
หรือแนวหรือผิดขนาดจนเหน็วาจะเกิดผลเสียหาย ผูรับจางตองทุบทําลายชิน้สวนนัน้ทัง้ชิน้ แลวหลอ
ใหมใหถูกตองโดยจะคิดมูลคาเพิ่มเติมจากผูวาจางไมได ทั้งนี้มิไดทาํใหผูรับจางพนความรับผิดชอบ
ตอผลเสียหายใด ๆ ที่อาจจะเกิดจากการทบุทําลายชิน้สวนนั้น ๆ 

2.13.4 แบบหลอจะถอดออกไมไดจนกวาจะไดกาํหนดเวลา การถอดแบบตองไมใหคอนกรีตไดรับความ
กระเทือน และใหถือกาํหนดเวลาการถอดแบบดังตอไปนี ้

แบบขางคาน กําแพง ฐานราก                                          2  วัน 
แบบขางเสา                                                                    3  วัน 
แบบลางรองรบัพื้น-คาน                                                 14  วัน 
และเมื่อถอดแลวใหคํ้าตามจดุตาง ๆ ที่เหมาะสมไวอีก      14  วัน 

 
ทั้งนี้ ใหยกเวนในกรณทีี่ใชปูนซเีมนตปอรตแลนดชนิดแข็งตัวเร็ว ซึ่งใหถือกาํหนดถอดแบบไดทั้งหมด
เมื่อคอนกรีตมอีายุครบ 7 วัน 

2.13.5 หามมิใหข้ึนไปทําการกอสรางที่เทคอนกรตีแลวจนกวาจะพน  24 ชั่วโมง  หลงัจากเทคอนกรีตครั้ง
สุดทายแบบหลอสวนนั้น 

2.13.6 แบบหลอที่ร้ือออกแลว กอนที่จะนาํมาใชใหมจะตองทาํความสะอาดและตกแตงใหเรียบรอยเสียกอน
จึงจะนําไปใชอีกได 

 
************* 

 
 

 
 

 


