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งานถมดนิบดอดัแน่น 
 

1. หลกัเกณฑท์ัว่ไป 
งานถมดินบดอดัแน่นของตวัเข่ือนหรือทาํนบดินจะตอ้งกระทาํตามเส้นขอบเขตท่ีแสดงไวใ้นแบบ หรือ

ตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งเป็นผูก้าํหนด เส้นแบ่งขอบเขตหรือแบ่งส่วนของตวัเข่ือนหรือทาํนบดิน อาจ
เปล่ียนแปลงไปบา้งในขณะทาํการก่อสร้าง 
 หลงัจากขดุลอกหนา้ดินหรือหินและทาํงานฐานรากเสร็จเรียบร้อยแลว้ ก่อนท่ีจะทาํงานถมดินบดอดัแน่น
ท่ีตวัเข่ือนหรือทาํนบดินแต่ละส่วน ตลอดจนวสัดุท่ีจะนาํมาใชเ้พื่อการก่อสร้างจะตอ้งผ่านการตรวจสอบและ
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจา้งเสียก่อน 
 งานถมดินบดอดัแน่นของตวัเข่ือนหรือทาํนบดินตอ้งกระทาํในช่วงเวลาท่ีไม่มีฝนตก หา้มมิใหก้ระทาํการ
ถมบดอดัในช่วงเวลาท่ีฝนกาํลงัตก ซ่ึงก่อนท่ีจะหยดุงานก่อสร้างเป็นการชัว่คราวในช่วงระยะเวลาฝนตก จะตอ้ง
เร่งรีบทาํการบดอดัผวิหนา้ดินใหเ้รียบ และมีสันตรงกลางเพ่ือระบายนํ้ าฝนมิใหข้งัอยูบ่นผวิหนา้ หา้มมิใหจ้อดท้ิง
อุปกรณ์การก่อสร้างไวบ้นตวัเข่ือนหรือทาํนบดิน ในช่วงระยะเวลาฝนตกและดินยงัเปียกชุ่มอยูเ่พราะอาจจะทาํให้
อุปกรณ์การก่อสร้างติดหล่มได ้
 

2. การเตรียมฐานราก 
ก่อนการถมดินตวัเข่ือนหรือทาํนบดิน ผูรั้บจา้งจะตอ้งทาํงานฐานรากไดเ้สร็จเรียบร้อยและตกแต่งให้

พร้อมท่ีจะถมดินตวัเข่ือนหรือทาํนบดินได ้ดงัน้ี 
2.1 กรณีฐานรากท่ีขดุถึงชั้นดินธรรมชาติ 

ผูรั้บจา้งจะตอ้งขดุดินผวิหนา้ลงไปถึงชั้นดินธรรมชาติท่ีมีความแน่นดีตามท่ีคณะกรรมการตรวจ
การจา้งอนุมติั ดินผวิ รากไม ้และดินอ่อน จะตอ้งขดุออกจากบริเวณฐานรากเข่ือนใหห้มด ถา้จาํเป็นก่อนท่ีจะลง
ดินถม คณะกรรมการตรวจการจา้งอาจจะใหด้าํเนินการทดสอบความแน่นตามวิธีการทดสอบความแน่นของดิน
ถมบดอดัแน่นกไ็ด ้

2.2 กรณีฐานรากท่ีขดุถึงชั้นหิน 
ก่อนท่ีจะลงดินถม หนา้หินจะตอ้งลา้งทาํความสะอาดดว้ยการฉีดนํ้ าท่ีมีแรงดนัสูงหรือใชก้าํลงั

ลงพน่จนส่ิงสกปรกทั้งหมดหลุดหายไป 
 ในกรณีท่ีทาํความสะอาดหนา้หินแลว้พบว่า มีรอยแตกหรือรอยแยกของหินอาจจะตอ้งทาํการ

ป้องกนัดว้ยวิธีการอุดดว้ยปูนทรายหรือทาํ SLUSH  GROUTING หรือ SHOT-CRETE หรือฝังท่อสาํหรับอดัฉีด
นํ้ าปูน วิธีใดวิธีหน่ึงก่อนท่ีจะลงดินถม ทั้งน้ีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจา้ง ซ่ึงจะสั่งให้
ดาํเนินการในระหวา่งการก่อสร้าง 

 ก่อนท่ีจะลงดินถม บริเวณหนา้หินจะตอ้งไม่มีนํ้ าขงั และผวิหนา้หินจะตอ้งมีความช้ืนพอเหมาะ 
เพื่อใหดิ้นท่ีบดอดัแลว้และหนา้หินแนบสนิทแน่นจนป้องกนันํ้าซึมผา่นได ้

 เม่ือคณะกรรมการตรวจการจา้งไดต้รวจสอบการเตรียมผวิหนา้ของหินฐานรากและเห็นว่าใชไ้ด้
แลว้ ผูรั้บจา้งจึงจะทาํการถมดินได ้
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3. ดินถม 
ดินท่ีจะนาํมาใชถ้มบดอดัแน่นตอ้งเป็นดินท่ีไดรั้บการคดัเลือกแลว้ (SELECTED MATERIAL) และตอ้ง

ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจา้งเสียก่อน จึงจะนาํไปใชไ้ด ้
 กรณีท่ีแบบกาํหนดใหถ้มดินเป็น ZONE ผูรั้บจา้งตอ้งจดัหาดินท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมแต่ละ ZONE มาทาํ
การบดอดัแน่นตามท่ีกาํหนดในแบบ ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจา้งก่อน
เช่นเดียวกนั 
 ดินท่ีไดรั้บการคดัเลือกแลว้ผูรั้บจา้งตอ้งทาํการขุดขนยา้ยแยกกองต่างหากจากวสัดุส่วนอ่ืนท่ีจะท้ิงหรือ
ขนยา้ยไปกองไวช้ัว่คราว เม่ือไดรั้บคาํสั่งจากคณะกรรมการตรวจการจา้งจึงทาํการขนยา้ยไปใชง้านได ้ ผูรั้บจา้ง
ตอ้งไม่คิดราคาเพิ่มจากราคางานท่ีระบุในสญัญา 
 

4. การถมดินบดอดัแน่น 
ดินท่ีนาํมาใชถ้มเพ่ือบดอดัแน่น ตอ้งมีความช้ืนถูกตอ้งตามท่ีกาํหนด การบดอดัตอ้งบดอดัอยา่งสมํ่าเสมอ

ตลอดผวิหนา้ เพื่อใหมี้ความแน่นเป็นเน้ือเดียวกนัตลอด ปราศจากการอูดโคง้ เป็นโพรงเป็นแผน่ การถมดินเพื่อ
บดอดัใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

4.1 ดินท่ีนาํมาใชบ้ดอดัตอ้งไดรั้บการผสมคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนัเป็นอยา่งดี เพื่อท่ีจะไดดิ้นท่ีมีคุณ 
ภาพสูง 

4.2 เศษหินหรือกอ้นดินแขง็ท่ีมีขนาดโตกวา่ 15 ซม. ตอ้งเกบ็ท้ิงไปก่อนทาํการบดอดั 
4.3 การถม ใหถ้มเกล่ียเป็นชั้น ๆ ในแนวราบ 
4.4 การถมดินแต่ละชั้นก่อนบดอดัไม่หนากวา่ 30 ซม. 
4.5 ชั้นดินแต่ละชั้นเม่ือทาํการบดอดัแลว้ตอ้งหนาไม่เกิน 15 ซม. 
4.6 ความช้ืนของการบดอดัดินแต่ละชั้น อนุโลมให้มีความคลาดเคล่ือนไดไ้ม่มากกว่าและไม่นอ้ย

กว่า 2% จากความช้ืนสูงสุดท่ีไดค้วามหนาแน่นมากท่ีสุด (OPTIMUM MOISTURE 
CONTENT) 

4.7 ในขณะทาํการถมบดอดัแน่นแต่ละชั้น จะตอ้งควบคุมความช้ืนใหอ้ยูใ่นช่วงท่ีกาํหนดให ้ถา้หาก
ความช้ืนในดินตํ่ากว่าท่ีกาํหนด (STANDARD OPTIMUM MOISTURE CONTENT) ตอ้งทาํ
การใหน้ํ้ าเพิ่มเติมโดยใชอุ้ปกรณ์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจา้ง ถา้หาก
ว่าความช้ืนในดินมีมากเกินกว่าเกณฑท่ี์กาํหนดแลว้ จะตอ้งชลอการบดอดัไวจ้นกว่าความช้ืนจะ
ลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ท่ีกาํหนดให้ จึงจะทาํการบดอดัวิธีการเร่งให้ดินแห้งเร็วข้ึนจนถึงระดบั
ความช้ืนท่ีตอ้งการ อาจจะตอ้งทาํการไถคราดผิวหนา้ หรือทาํการขุดลอกผิวหนา้ท่ีเปียกมาก
เกินไปออกเสีย ทั้งน้ีตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจา้งก่อนท่ีจะทาํการบดอดั
ดินชั้นต่อไป ถา้หากพบว่าหนา้ดินท่ีบดอดัเสร็จแลว้มีความแห้งมากเกินไป จะตอ้งทาํการไถ
คราดผวิหนา้ดินแลว้พรมนํ้าใหเ้ปียกเสียก่อน ในทุกกรณีก่อนท่ีจะถมบดอดัแต่ละชั้น ผวิหนา้ดิน
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ชั้นล่างท่ีเป็นดินถมหรือเป็นดินตามธรรมชาติก็ดี จะตอ้งทาํการคราดผิวหนา้ให้มีความขรุขระ
เสียก่อนทุกคร้ัง ทั้งน้ีเพื่อใหเ้น้ือดินชั้นใหม่และชั้นเก่าจบัตวัประสานเป็นเน้ือเดียวกนั 

4.8 ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีจะถมบดอดัแต่ละชั้น ควรมีพื้นท่ีกวา้งขวางมากท่ีสุดเท่าท่ีจะสะดวกแก่การ
ปฏิบติังานและเพ่ือท่ีจะลดจาํนวนรอยต่อให้นอ้ยท่ีสุด ระดบัของพื้นผิวของแต่ละชั้นควรจะ
รักษาใหอ้ยูใ่นแนวใกลเ้คียงกบัระดบับาน และมีความลาดชนัประมาณ 2-4 % ไปในทิศทางท่ี
สะดวกในการระบายนํ้าฝน 

4.9 ในส่วนท่ีเป็นดินทึบนํ้า (IMPERVIOUS ZONE) ความลาดชนัตรงจุดรอยต่อไม่ควรใหเ้กินกว่า 3 
ต่อ 1 (แนวราบต่อแนวตั้ง) นอกเสียจากจะไดรั้บความเห็นชอบจากผูค้วบคุมงาน ผวิสัมผสัของ
รอบต่อทุกแห่งจะตอ้งขดุตดัออกให้เป็นรอยใหม่ ตอ้งเก็บกวาดส่วนท่ีหลุดหลวมออกให้หมด
และไถคราดทาํผิวให้ขรุขระ การบดอดัจะตอ้งทาํการบดอดัเลยลึกเขา้ไปในเขตท่ีบดอดัแลว้
ตลอดแนวรอยต่อเป็นระยะไม่นอ้ยกว่า 1.00 เมตร การปฏิบติัเช่นน้ีให้นาํไปใชก้บัการบดอดั
เข่ือน (IMPERVIOUS CORE) ท่ีติดกบัฐานรากท่ีมีความลาดเอียง เช่น ในร่องแกนดว้ย 

 

5. การถมบดอดัพิเศษ (SPECIAL COMPACTION) 
ในบริเวณท่ีไม่สามารถใช้เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ขนาดใหญ่เข้าปฏิบตัิงานบดอดัดิน เช่น บริเวณรอบ ๆ 

อาคารคอนกรีต บริเวณพืน้ท่ีท่ีมีความลาดชนัและมีความขรุขระ หลมุหรือบอ่ดินหรือในบริเวณท่ีได้ระบไุว้
วา่ เป็นการถมบดอดัพิเศษ หรือบริเวณอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร ผู้ รับจ้างต้องจดัหา
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมแก่การบดอดัเป็นพิเศษ ณ บริเวณดงักลา่วข้างต้น และต้องเสนอขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนดําเนินการ 
 

6. เกณฑก์าํหนดในการบดอดัแน่น 
6.1 ดินถมแต่ละชั้น ตอ้งบดอดัให้มีความแน่นไม่ตํ่ากว่าท่ีกาํหนดในแบบ หรือท่ีกาํหนดไวใ้น

เง่ือนไขพิเศษ 
6.2 ในกรณีท่ีแบบหรือเง่ือนไขพิเศษกาํหนดความแน่นของดินถมบดอดัตอ้งไม่นอ้ยกว่า 95% ของ

ความแน่นสูงสุดเม่ือดินแหง้จากการบดอดัท่ีระดบัความช้ืนท่ีใหค้วามแน่นสูงสุด (MAXIMUM 
DRY-DENSITY AT OPTIMUM MOISTURE CONTENT) โดยการทดสอบตามวิธี 
(STANDARD PROCTOR COMPACTION TEST ASTM DESIGNATION D-698-66  T 
METHOD A.) นั้น 

ในกรณีดงักล่าวขา้งตน้ ถา้การตรวจสอบในสนามโดยวิธีเก็บตวัอยา่งทดสอบ ถา้ปรากฏว่ามีความแน่น
นอ้ยกวา่ 95% อนุโลมใหถื้อเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

6.2.1 ถา้ตวัอยา่งทดสอบมีความแน่นนอ้ยกว่า 95% อนุโลมใหน้อ้ยกว่าได ้แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 
93% และส่วนท่ีอนุโลมดงักล่าวจะตอ้งมีไดไ้ม่เกิน 10% ของจาํนวนตวัอยา่งท่ีนาํมา
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ทดลอง ถา้หากเกินกว่าเกณฑท่ี์กาํหนดดงักล่าวใหร้ื้อดินถมชั้นนั้นออก แลว้ดาํเนินการ
บดอดัแน่นใหม่ 

6.2.2 ถา้ตวัอยา่งหน่ึงตวัอยา่งใดมีความแน่นนอ้ยกวา่ 93% ใหร้ื้อดินถมชั้นนั้นออกทั้งชั้น แลว้
ดาํเนินการบดอดัแน่นใหม่ เช่นเดียวกนั 

 

7. เกณฑก์ารตรวจสอบวสัดุและการตรวจสอบหาความแน่น 
7.1 การตรวจสอบเพ่ือควบคุมความแน่นของการบดอดัดิน คณะกรรมการตรวจการจา้งจะถือเกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี 
7.1.1 จะทาํการตรวจสอบทุกวนัท่ีทาํการบดอดัดิน 
7.1.2 จะทาํการตรวจสอบความแน่นทุกชั้น 
7.1.3 จาํนวนตวัอยา่งในการตรวจสอบใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจา้ง 
7.1.4 การตรวจสอบในสนามจะใชว้ิธีการทดสอบแบบ FIELD DENSITY TEST ASTM 

DESIGNATION D-1556 หรือวิธีอ่ืนท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งเห็นชอบ 
7.1.5 การทดสอบแบบ FIELD DENSITY จะดาํเนินการโดยวิธี SAND- REPLACEMENT 

โดยเทียบกบั STANDARD PROCTOR COMPACTION TEST เพื่อจะไดพ้ิจารณาค่า 
COMPACTION DEGREE (ค่าเปอร์เซ็นต ์FIELD 
DRY DENSITY – ต่อ LAB MAX-DRY DENSITY) 

7.2 บริเวณท่ีจะเกบ็ตวัอยา่ง 
คณะกรรมการตรวจการจา้งจะเกบ็ตวัอยา่งเพื่อการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ ณ บริเวณต่อไปน้ี 
7.2.1 บริเวณท่ีสงสยัวา่จะปูดินก่อนบดอดัหนากวา่ท่ีกาํหนด 
7.2.2 บริเวณท่ีสงสยัวา่ความช้ืนของดินไม่ถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 
7.2.3 บริเวณท่ีสงสยัจาํนวนเท่ียวท่ีบดอดั 
7.2.4 บริเวณท่ีเป็นจุดเล้ียวกลบัของลูกกล้ิง 
7.2.5 บริเวณจุดเช่ือมท่ีบดอดัดินดว้ยลูกกล้ิงตีนแกะและเคร่ืองกระทุง้ 
7.2.6 บริเวณอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งเห็นสมควร 

7.3 การทดสอบคุณภาพของวสัดุ 
วสัดุต่าง ๆ ก่อนนาํไปใชถ้มตวัเข่ือนหรือทาํนบดิน ผูรั้บจา้งตอ้งทาํการทดลอง

ตรวจสอบค่าต่าง ๆ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจา้ง การทดลองดงักล่าวขา้งตน้ 
ไดแ้ก่ 

7.3.1 การทดลองทาํ GRADATION TEST ตามมาตรฐาน ASTM D 422 
7.3.2 การทดลองทาํ COMPACTION TEST ตามมาตรฐาน ASTM D 698-66 T METHOD A. 
7.3.3 การทดลองทาํ ATTERBERG’S LIMITS 
7.3.4 การทดลองหาค่าอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็น 
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8. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์สาํหรับการถมบดอดัแน่นดินตวัเข่ือน 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์สาํหรับการถมบดอดัแน่นดินตวัเข่ือน ตอ้งเป็นไปตามท่ีกาํหนดในแผนการใช้

เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจการจา้งของผูว้่าจา้งพิจารณาเห็นชอบและตอ้งมีคุณลกัษณะเฉพาะ
ดงัน้ี 

8.1 ลูกกล้ิงตีนแกะ (SHEEPFOOT ROLLER OR TAMPING ROLLERS) 
 จะตอ้งมีลูกกล้ิง (ROLLER DRUM) ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางไม่นอ้ยกวา่ 1.50 เมตร 
หรือ 5 ฟุตและมีขนาดความยาวไม่นอ้ยกว่า 1.20 เมตร หรือ 4 ฟุต และไม่ยาวกว่า 1.80 เมตร หรือ   6 ฟุต  
ช่องวา่งระหว่างลูกกล้ิงทั้งสองลูก เม่ือวางอยูใ่นแนวราบจะตอ้งห่างกนัไม่นอ้ยกว่า 0.30 เมตร หรือ 1 ฟุต 
และไม่มากกวา่ 0.40 เมตร หรือ 16 น้ิว ลูกกล้ิงตอ้งเคล่ือนไหวไดโ้ดยอิสระในแนวแกนท่ีขนานกนักบัทิศ
ทางการเคล่ือนท่ี 
 จาํนวนตีนแกะ (TAMPING FOOT) จะตอ้งมีอยา่งนอ้ยท่ีสุด 1 ตวั ต่อพื้นท่ีผวิของลูกกล้ิง 645 
ตร.ซม. หรือ 100 ตร.น้ิว ระยะระหว่างตีนแกะ (ศูนยก์ลางถึงศูนยก์ลาง) โดยวดัท่ีผวิของลูกกล้ิงตอ้งไม่
นอ้ยกว่า 0.28 เมตร หรือ 11 น้ิว และความยาวของตีนแกะ (TAMPING FOOT) แต่ละตวั วดัจากผวิของ
ลูกกล้ิงปลายตีนแกะตอ้งประมาณ 0.23 เมตร หรือ 6 น้ิว พื้นท่ีหนา้ตดัของตีนแกะเม่ือวดัในระบบขนาน
และห่างจากผวิของลูกกล้ิง 0.15 เมตร หรือ 6 น้ิว ตอ้งไม่มากกว่า 65 ตร.ซม. หรือ  10  ตร.น้ิว และจะตอ้ง
รักษาใหตี้นแกะมีพื้นท่ีหนา้ตดัไม่นอ้ยกวา่ 45 ตร.ซม. และไม่มากกวา่ 65 ตร.ซม. เม่ือวดัในแนวระนาบท่ี
ขนานและห่างจากผวิของลูกกล้ิง 0.20 เมตร หรือ 8 น้ิว ถา้หากใชลู้กกล้ิงมากกว่า 1 ชุดในการถมบดอดั
ในชั้นเดียวกนัแลว้ ลกัษณะขนาดและนํ้าหนกัของลูกกล้ิงแต่ละชุดตอ้งเท่ากนั ภายในลูกกล้ิงจะตอ้งบรรจุ
ดว้ยทรายหรือนํ้ าตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจา้ง ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารบดอดัไดค้วามแน่น
ตามท่ีตอ้งการนํ้ าหนกัของลูกกล้ิงเม่ือบรรจุทรายหรือนํ้ าแลว้ตอ้งมีนํ้ าหนกัไม่นอ้ยกว่า 6,000 กก. ต่อ
ความยาวลูกกล้ิง 1 เมตร 
 ในขณะทาํการบดอดั จะตอ้งระมดัระวงัมิให้ดินหรือวสัดุอ่ืนใดเขา้ไปอดัแทรกอยูร่ะหว่างตีน
แกะ 
 ลูกกล้ิงและอุปกรณ์ลากจูงในขณะทาํงานจะตอ้งเล้ียวกลบัเป็นมุม 180 ไดโ้ดยมีรัศมีการเล้ียว
ไม่มากกว่า 7.50 ม. ลูกกล้ิงจะเคล่ือนไดโ้ดยการลากจูงหรือดว้ยอุปกรณ์ในตวัเองก็ดี ในขณะปฏิบติังาน
จะตอ้งไดรั้บความเป็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจา้งเสียก่อน 
8.2 รถบดลอ้ยาง (PNEUMATIC TIRED ROLLERS) 

8.2.1 รถบดลอ้ยางชนิดลากจูง จะตอ้งประกอบดว้ยยางชนิดสูบลมจาํนวนไม่นอ้ยกวา่   4  เสน้ 
ยางจะตอ้งมีขนาดและชั้นผา้ใบสามารถสูบลมไดร้ะหว่างความดนั 5.5 ถึง 7.0 กก/ตร.
ซม. หรือ 80-100 ปอนด ์ ต่อ ตร.ซม. เพื่อใหย้างแต่ละเส้นรับนํ้ าหนกัได ้ 11,4000 
กิโลกรัม (25,000 ปอนด)์ ในขณะใชง้านบดอดัลอ้ยางจะตอ้งวางเรียงแถวหนา้กระดาน 
และตอ้งออกแบบใหแ้ต่ละลอ้รับถ่ายนํ้ าหนกัลงใกลเ้คียงกนัทุกลอ้ถึงแมว้่าจะเคล่ือนไป
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บนผิวดินท่ีไม่ราบเรียบและสมํ่าเสมอก็ตาม ระยะระหว่างลอ้ยางจะตอ้งวางห่างกนัไม่
มากกวา่คร่ึงหน่ึงของความหนาของหนา้ลอ้ยาง วดัในขณะท่ียางเสน้นั้นกาํลงัรับนํ้าหนกั 
11,400 กิโลกรัม (WHEEL LOAD) โครงเหลก็ท่ีประกอบลอ้ยางจะตอ้งออกแบบให้
แข็งแรงและมีช่องว่างท่ีจะบรรทุกนํ้ าหนักให้ได้เพียงพอท่ีจะถ่ายนํ้ าหนักลงล้อ 
(WHEEL LOAD) ไดร้ะหว่าง 8,200-11,400 กก. ส่วนประกอบทั้งชุดของรถบดลอ้ยาง
จะตอ้งสามารถท่ีจะเล้ียวกลบัเป็นมุม 180 ไดโ้ดยมีรัศมีการเล้ียวไม่เกิน 7.50 เมตร 
ในขณะทาํการบดอดัจะตอ้งใชค้วามเร็วไม่เกิน 15.0 กม./ชม. คุณลกัษณะและ
ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจการจา้งก่อนนาํไปใชง้าน 

8.2.2 รถบดลอ้ยางท่ีเคล่ือนไดด้ว้ยตวัเอง (SELF-PROPELLED RUBBER TIRE ROLLERS) 
อุปกรณ์แบบน้ีจะตอ้งมีจาํนวนลอ้ 9 หรือ 410 ลอ้ และมีความกวา้งของหนา้บดอดั 
(ROLLING WIDTH) ตั้งแต่ 1.75-2.15 เมตร ในขณะปฏิบติังานตอ้งมีนํ้ าหนกัระหว่าง 
12,000-13,000 กิโลกรัม อุปกรณ์บดอดัจะตอ้งติดตั้งดว้ยเคร่ืองยนตท่ี์มีกาํลงัมากพอท่ีจะ
สามารถทาํงานบดอดัได ้

8.2.3 เคร่ืองกระทุง้ดิน (TAMPERS) เป็นอุปกรณ์กระทุง้อดัดินท่ีทาํงานดว้ยเคร่ืองยนตภ์ายใต้
การควบคุมดว้ยมือ (HAND-OPERATED MECHANICAL EQUIPMENT) เพื่อใชง้าน
บดอดัดินบริเวณรอบ ๆ หรือชิดติดกบัอาคารและหรือบริเวณท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจการจา้ง 

8.2.4 เคร่ืองบดอดัแบบสั่น (VIBRATORY COMPACTORS) เคร่ืองบดอดัแบบสั่นขนาด
ใหญ่ เพื่อใชง้านบดอดัตวัทาํนบดิน ยกเวน้ดินใน (CORE ZONE) ถา้สามารถทาํงานบด
อดัแน่นไดต้ามท่ีกาํหนดและสามารถพิสูจน์ไดว้่ามีประสิทธิภาพสูงกว่ารถบดอดัแบบ
ลูกกล้ิงตีนแกะ หรือรถบดลอ้ยางแลว้ ก็ให้นาํไปใชง้านบดอดัตวัทาํนบดินไดท้ั้งน้ี 
ภายหลงัท่ียืน่คาํขอเป็นหนงัสือและไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจา้ง
แลว้ 

8.3 ในกรณีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ชนิดอ่ืน ถา้ผูรั้บจา้งตอ้งการใชเ้คร่ืองจกัรและอุปกรณ์บดอดัท่ีมี
ลกัษณะแตกต่างไปจากเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ดงักล่าวในขอ้ 8.1 และขอ้ 8.2 และสามารถพิสูจน์
ไดว้่ามีประสิทธิภาพในการทาํงานและมีผลงานเท่าหรือสูงกว่า เกณฑท่ี์กาํหนดในขอ้ 6 และขอ้ 
7 ก็ให้นาํไปใชง้านบดอดัตวัทาํนบดินได ้ทั้งน้ีผูรั้บจา้งจะตอ้งยื่นคาํขอเป็นหนังสือและไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจา้งแลว้ 
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9. การบดอดัดว้ยเคร่ืองมือบดอดัอ่ืน ๆ 
การบดอดัตวัทาํนบดิน ในบริเวณท่ีจาํกดัและไม่สามารถทาํการบดอดัดว้ยเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ดงักล่าว

ในขอ้ 8 ได ้เช่น บริเวณ 
9.1 ส่วนของร่องแกนท่ีคบัแคบ 
9.2 ส่วนของแกนดินเหนียวของเข่ือนท่ีติดกบัฐานรากท่ีเป็นหิน 
9.3 ส่วนของแกนดินเหนียวของเข่ือนดินท่ีติดกบัโครงสร้างคอนกรีต 
9.4 จุดท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งกาํหนดให ้
บริเวณดังกล่าวขา้งต้น คณะกรรมการตรวจการจ้างอาจจะพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการใช้

เคร่ืองมือบดอดัชนิดอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมไดต้ามความจาํเป็นภายหลงัไดรั้บขอเป็นหนงัสือจากผูรั้บจา้งแลว้ 
 

10. แปลงทดสอบการบดอดั 
เพื่อควบคุมคุณภาพของการบดอัดดินให้เป็นไปตามกําหนดในแบบหรือรายการรายละเอียด   

คณะกรรมการตรวจการจา้งจะกาํหนดใหผู้รั้บจา้งทาํการบดอดัดินในแปลงทดสอบก่อนโดยปฏิบติัดงัน้ี 
10.1 ขนาดของแปลงทดสอบ (TEST FILL SECTION) มีขนาดกวา้งประมาณ 200 เมตร ยาวประมาณ 

60 เมตร 
10.2 การบดอดัใหป้ฏิบติัโดยการใชลู้กกล้ิงตีนแกะบดอดั จาํนวน 5 ชั้น 
10.3 ความหนาของดินแต่ละชั้น ความช้ืนและจาํนวนเท่ียวท่ีทาํการบดอดั คณะกรรมการตรวจการ

จา้งจะเป็นผูก้าํหนดให ้
10.4 หลงัจากเสร็จจากการบดอดัดว้ยลูกกล้ิงตีนแกะแต่ละชั้น ผูรั้บจา้งตอ้งทดสอบหาความช้ืนหา

ความแน่นในสนาม ตามวิธี (FIELD DENSITY) แลว้เทียบกบั (STANDARD PROTOR 
COMPACTOR TEST) เพื่อพิจารณาค่า COMPACTION DEGREE 

10.5 เคร่ืองจกัรงานดินท่ีใชใ้นการทดสอบอดัดินในแปลงทดสอบซ่ึงรวมถึงการขุด การขนยา้ยดิน 
การเทดิน การเกล่ียดิน การรดนํ้ า การบดอดัดินตอ้งเป็นเคร่ืองจกัร งานดินแบบเดียวกนักบัท่ีผู ้
รับจา้งจะนาํไปใชง้านก่อสร้างเข่ือนดินหรือทาํนบดิน 

10.6 เม่ือเสร็จจากการทดสอบการบดอดัดินโดยใชลู้กกล้ิงแกะแลว้ ผูรั้บจา้งตอ้งทาํการทดสอบการบด
อดัด้วยเคร่ืองมือกระทุง้ดินอ่ืน ๆ บนแปลงทดสอบด้วยแลว้เสนอแผนการการใช้เคร่ืองจกัร
เคร่ืองมือและวิธีการบดอดัจากการทดสอบดงักล่าวให้คณะกรรมการตรวจการจา้งพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการจดัทาํแปลงทดสอบเป็นของผูรั้บจา้งทั้งส้ิน 

 

11. การจ่ายเงิน 
เงินค่าจา้งสําหรับงานถมบดอดัน้ี กาํหนดเป็นอตัราราคาบาท/ ลบ.ม. อตัราราคาดงักล่าวหมายรวมถึง

ค่าใชจ่้ายในการขดุ ขนยา้ยไปถม การถม การบดอดัแน่นดว้ย 
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12. การตรวจวดัปริมาตรดินขดุและดินถมเพื่อการจ่ายเงิน 
ในกรณีท่ีตอ้งการตรวจวดัปริมาตรดินขุดหรือดินถม เพื่อพิจารณาสําหรับการจ่ายเงินค่าจา้ง ผูว้่าจา้งจะ

ดาํเนินการการตรวจวดั ดงัวิธีการต่อไปน้ี 
12.1 ก่อนทาํการขดุดินหรือถมดิน คณะกรรมการตรวจการจา้งจะทาํแผนท่ี รูปตดัตามยาว รูปตดัตาม

ขวาง แสดงระดบัดินเดิมไว ้
12.2 แผนท่ีดงักล่าวขา้งบน คณะกรรมการตรวจการจา้งและผูรั้บจา้งจะลงนามตรวจรับรองความ

ถูกตอ้งและถือไวเ้ป็นหลกัฐานฝ่ายละ 1 ชุด 
12.3 เม่ือผูรั้บจา้งทาํการขดุดินหรือถมดินเสร็จเรียบร้อยแลว้ตามงวดการส่งมอบ คณะกรรมการตรวจ

การจา้งจะทาํการวดัระดบัและทาํแผนท่ีรูปตดัตามยาว รูปตดัตามขวางแสดงระดบัท่ีทาํการส่ง
มอบ นาํมาคาํนวณหาปริมาตรดินขุดหรือดินถม โดยเปรียบเทียบกบัแผนท่ีแสดงระดบัดินเดิม
ดงักล่าวขา้งบนตามหลกัวิชาช่าง 

12.4 ในกรณีท่ีแผนท่ีรูปตัดตามยาว  รูปตัดตามขวาง  เส้นแสดงระดับดินเดิมไม่ถูกต้องหรือ
คลาดเคล่ือนตอนใด ให้ผูรั้บจา้งทาํการคดัคา้นเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการตรวจการจา้งทนัที
ทั้งน้ีตอ้งก่อนลงมือทาํการขดุหรือการถม หากผูรั้บจา้ง ไดล้งนามรับรองความถูกตอ้งของแผนท่ี
ไปแลว้และหรือลงมือทาํการขุดหรือถมไปก่อนแลว้ จะคดัคา้นว่าแผนท่ีนั้นไม่ถูกตอ้ง หรือ
คลาดเคล่ือนไม่ไดเ้ป็นอนัขาด 

12.5 ในกรณีท่ีมีการโตแ้ยง้กนัในเร่ืองการคาํนวณปริมาตรดินขดุหรือดินถม ใหถื้อเอาปริมาตรดินขดุ
หรือดินถมท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งตรวจวดัไดเ้ป็นสาํคญั 

12.6 ในกรณีท่ีกาํหนดแนวขอบเขตการขดุในแบบ ผูว้า่จา้งจะคาํนวณปริมาตรดินขดุตามแนวขอบเขต
การขดุท่ีกาํหนดในแบบ 

12.7 ปริมาตรดินขดุหรือดินถมจะคาํนวณเป็นหน่วย ลบ.ม. (ม.3) 
 
 


