การจัดการองคความรู( KM.)
เรื่อง การควบคุมงานตีเสนจราจร(สีเทอรโมพลาสติก)

จัดทําโดย
สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)

คํานํา
ด ว ยป จ จุ บั น กรมทางหลวงมี เ ส น ทางในความรั บ ผิ ด ชอบ ประมาณ 65,000
กิโลเมตร (ระยะทางตอ 2 ชองจราจร) จะเห็นไดวากรมทางหลวง มีภารกิจที่จะตองดูแลเสนทาง
จํานวนมาก ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนและผูใชเสนทางมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ดังนั้นการคํานึงถึงความปลอดภัยของผูใชทาง จึงเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญอยาง
ยิ่ง ซึ่งของงานสีตีเสนจราจรดวยสีชนิดเทอรโมพลาสติกเปนสวนประกอบสําคัญอยางหนึ่งที่จะทํา
ใหเกิดความปลอดภัยในการเดินทาง ดวยคุณสมบัติของสีที่มีความคงทนตอการเสียดสี และมีอายุ
การใชงานนาน
สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี) จึงไดจัดทําคูมือการควบคุมงานสีตีเสนจราจร
(สีเทอรโมพลาสติก) เลมนี้ขึ้น โดยไดรวมพิจารณาและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูมีประสบการณใน
เรื่องสีตีเสนของสํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี) แขวงการทาง และสํานักงานบํารุงทางในสังกัด
และหวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า คู มื อ การควบคุ ม งานตี เ ส น จราจร (สี เ ทอร โ มพลาสติ ก ) เล ม นี้ จ ะเป น
ประโยชนแกชางควบคุมงานในการควบคุมงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชนและผูใชทางตอไป

นายประสิทธิ์ วิศิษฎจินดา
ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิศวกรรมโยธา)
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 10
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ภาพที่ 1 แสดงขอแตกตางระหวางวัสดุเทอรโมพลาสติก
ที่ผสมลูกแกว 30 % กับ ไมมีลูกแกว
ภาพที่ 2 วัสดุเทอรโมพลาสติกอยูในบรรจุภัณฑ ตองแสดงเครื่องหมายการคา
และ มอก. 542-2549
ภาพที่ 3 วัสดุเทอรโมพลาสติกตองมีลูกแกวผสมอยูในเนื้อสี 30 % (สังเกตได)
ภาพที่ 4 ลูกแกวอยูใ นบรรจุภัณฑ ตองแสดงเครื่องหมายการคา
และ มอก. 543-2550
ภาพที่ 5 ลูกแกวผสมตองมีมวลคละที่ดีและมีความวาวสะทอนแสง
ภาพที่ 6 น้ํายา Primer มีคุณสมบัติตามที่ผูผลิตวัสดุเทอรโมพลาสติกกําหนด
ตองระบุ วัน-เดือน-ป ที่ผลิต และ หมดอายุ
ภาพที่ 7 การกองเก็บวัสดุ ตองมีหมอนรอง และมีโรงเก็บและผาใบคลุมใหเรียบรอย
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และปริมาณวัสดุที่ใชตามสัดสวนที่ใชงาน
ภาพที่ 9 หนังสือแจงเครื่องมือและอุปกรณ รายชื่อผูปฏิบัติงาน ยี่หอ
และปริมาณวัสดุที่ใชตามสัดสวนที่ใชงาน (ตอ)
ภาพที่10 ใบรับรองการจําหนายสี จากบริษัทผูผลิต
ภาพที1่ 1 หนังสือแตงตั้งผูจําหนายและใชผลิตภัณฑ จากบริษัทผูผลิต
ภาพที1่ 2 สําเนาใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑวัสดุเทอรโมพลาสติก
ภาพที1่ 2 สําเนาใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑวัสดุเทอรโมพลาสติก (ตอ)
ภาพที1่ 3 สําเนาใบรับรองระบบคุณภาพ ผูผลิตวัสดุเทอรโมพลาสติก
ภาพที1่ 4 สําเนาใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ ลูกแกว
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ภาพที1่ 5 สําเนาใบรับรองระบบคุณภาพ ผูผลิตลูกแกวใชกับวัสดุ
ทําเครื่องหมายจราจร (ISO 9001 : 2000)
ภาพที1่ 6 สําเนาใบรับรองผลิตภัณฑจากบริษัทผูผลิต
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ภาพที่ 18 ตัวอยางตนฉบับใบกํากับภาษี ออกโดยเจาของผลิตภัณฑ ระบุเลขที่สัญญา
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ภาพที่ 19 สําเนาตนฉบับใบกํากับภาษี (คูฉ บับ) ออกโดยเจาของผลิตภัณฑระบุเลขที่สัญญา
ภาพที่ 20 เครือ่ งตีเสนจราจรสําหรับเครื่องแบบรีดหรือปาดลาก
ภาพที่ 21 เครื่องโรยลูกแกว แบบระบบเฟอง (โรยลูกแกวไดสม่ําเสมอ )
ภาพที่ 22 หมอตมกวนวัสดุเทอรโมพลาสติก (หมอตุน )
ภาพที่ 23 แสดงความหนาของหมอตุน และชองใส Hot Oil
ภาพที่ 24 ภาพแสดงรายละเอียดหมอตมกวนวัสดุเทอรโมพลาสติก (หมอตุน )
ภาพที่ 25 เครื่องเปาฝุน ใชทาํ ความสะอาดกอนพนน้ํายา Primer
ภาพที่ 26 เครื่องพนวัสดุรองพื้น (Tack Coat หรือ Primer)
ภาพที่ 27 เครื่องวัดแฟคเตอรการสะทอนแสงในเวลากลางวัน (Reflectance)
ภาพที่ 28 เครื่องวัดแฟคเตอรการสะทอนแสงในเวลากลางคืน (Retro reflectivity)
ภาพที่ 29 เครื่องวัดความหนาแบบ Micrometer
ภาพที่ 30 เครือ่ งจักรกลสําหรับลบเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
ภาพที่ 31 แสดงการใชเครื่องจักรกลลบเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
ภาพที่ 32 แสดงการทําความสะอาดพื้นผิวถนน
ภาพที่ 33 แสดงการใชเครื่องเปาลม ทําความสะอาด
ภาพที่ 34 แสดงการพนน้ํายา Primer
ภาพที่ 35 แสดงการนําวัสดุเทอรโมพลาสติกหลอมเหลว เทใสในเครือ่ งตีเสนจราจร
ภาพที่ 36 แสดงการเทลูกแกวลงในเครื่องตีเสนจราจร
ภาพที่ 37 แสดงการวางแนวเพื่อที่จะตีเสนจราจร
ภาพที่ 38 แสดงการตีเสนจราจร
ภาพที่ 39 แสดงการตีเสนจราจร และโรยลูกแกว
ภาพที่ 40 แสดงการวัดความกวางของสีเทอรโมพลาสติก
ภาพที่ 41 แสดงการวัดความหนา ตามที่กาํ หนดโดยใชแผนโลหะผิวเรียบ
ภาพที่ 42 การตมสี สีตีเสนตมดวยอุณหภูมิที่สูงเกิน ทําใหสีเดือด
ภาพที่ 43 การตมสี ใชความรอนสูง พื้นผิวมีความชื้นจากน้ํา
ภาพที่ 44 การตมสี สีมีการตมอุณหภูมิไมถึงมาตรฐานที่กําหนดไว
ภาพที่ 45 การโรยลูกแกว ทีใ่ ชโรยบนสีไมสม่ําเสมอ
ภาพที่ 46 การตีเสนจราจรเวนระยะเวลาหลังจากปูผิวนอยเกินไป
ภาพที่ 47 เทคนิคการสังเกตสวนผสมสีเทอรโมพลาสติก
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การควบคุมงานตีเสนจราจร(วัสดุเทอรโมพลาสติก)

1. คุณภาพของวัสดุที่ดี
คุณภาพของวัสดุที่ดีนับวาเปนหัวใจสําคัญของงานตีเสนจราจรโดยเฉพาะในทาง
ปฏิบัติ ผูปฏิบัติงาน/ชางผูควบคุมงาน นั้นตองมีหลักวิชาการและกลวิธีที่สังเกตวัสดุที่ผูรับจางจัดหา
มาหรือนํามาใช ตองเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไวในสัญญา รวมไปถึงการกองเก็บวัสดุ นั้น
ตองมีสถานที่เก็บที่ดีสามารถกันแดดและกันฝนได ซึ่งกรมทางหลวงมีขอกําหนดที่ชัดเจนจะทําให
คุณภาพของสีตีเสนมีคุณภาพที่ดี ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงขอแตกตางระหวางวัสดุเทอรโมพลาสติก ที่ผสมลูกแกว 30 % กับ ไมมีลูกแกว

1.1 ตรวจสอบโดยการสังเกตเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ
(1) วัสดุเทอรโมพลาสติก (Thermoplastic) เปนผลิตภัณฑที่ทําในประเทศไทย
ซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 542 – 2549* วัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสง
สําหรับทําเครื่องหมายบนผิวทาง ไวที่ผลิตภัณฑ และเปนผลิตภัณฑจากโรงงานผลิตที่ไดรับการ
รับรองคุณภาพตามมาตรฐานขอกําหนด ISO. 9002 * หรือ ISO. 9001 : 2000*

สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)

2

การควบคุมงานตีเสนจราจร(วัสดุเทอรโมพลาสติก)

ภาพที่ 2 วัสดุเทอรโมพลาสติกอยูในบรรจุภัณฑ ตองแสดงเครื่องหมายการคา และ มอก. 542-2549
( สีเทอรโมพลาสติก ใน 1 ถุง มีน้ําหนัก 20 กิโลกรัม )

ภาพที่ 3 วัสดุเทอรโมพลาสติกตองมีลูกแกวผสมอยูในเนื้อสี 30 % (สังเกตได)
สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)

3

การควบคุมงานตีเสนจราจร(วัสดุเทอรโมพลาสติก)

มีจุดที่ตองสังเกตดังนี้
1. ตองมีการระบุ มาตรฐาน มอก.ชัดเจนที่ถุง
2. บนถุงอาจมีขอความแสดงใหสื่อความหมายวา เปนสีระดับ 1 เชน CLASS 1,LEVEL 1
หรือ ระดับ 1 เปนตน
(2) ลูกแกว (Glass Beads) ที่เปนผลิตภัณฑที่ทําในประเทศไทยซึ่งแสดง
เครื่ อ งหมายมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม มอก. 543 – 2550* ลู ก แก ว ที่ ใ ช กั บ วั ส ดุ ทํ า
เครื่ อ งหมายบนผิ ว ทางประเภท 2 หรื อ ประเภท 3 ไว ที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ และเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ จ าก
โรงงานผลิตที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานขอกําหนด ISO. 9002* หรือ
ISO. 9001 : 2000* (กรณีทมี่ ีผูไดรับการรับรองระบบคุณภาพเกิน 3 ราย)

ภาพที่ 4 ลูกแกวอยูใ นบรรจุภัณฑ ตองแสดงเครื่องหมายการคา และ มอก. 543-2550
สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)

4

การควบคุมงานตีเสนจราจร(วัสดุเทอรโมพลาสติก)

ภาพที่ 5 ลูกแกวผสมตองมีมวลคละที่ดีและมีความวาวสะทอนแสง

มีจุดที่ตองสังเกตดังนี้
1. ตองมีการระบุ มาตราฐาน มอก.ชัดเจนทีถ่ ุง
2. บนถุงตองมีขอความแสดง ประเภทของลูกแกว

สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)

5

การควบคุมงานตีเสนจราจร(วัสดุเทอรโมพลาสติก)
(3) วัสดุรองพื้น (Tack Coat หรือ Primer) มีคุณสมบัติตามที่ผูผลิตวัสดุเทอรโมพลาสติกกําหนด

ภาพที่ 6 น้ํายา Primer มีคุณสมบัติตามที่ผูผลิตวัสดุเทอรโมพลาสติกกําหนด ตองระบุ วัน-เดือน-ป
ที่ผลิต และ หมดอายุ
มีจุดที่ตองสังเกตดังนี้
น้ํายา Primer จะมีความหนืด มีกลิ่นฉุน และติดไฟ

สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)

6

การควบคุมงานตีเสนจราจร(วัสดุเทอรโมพลาสติก)
1.2 การกองเก็บวัสดุ ( STOCK MATERIAL)
สถานที่กองสามารถกันแดดและกันฝนได เพื่อประโยชนในการควบคุมคุณภาพ
ของวัสดุ ตองมีการเก็บวัสดุ ทังหมด 100 % ยกเวนน้ํายา Primer ใหอยูใ นบริเวณที่สามารถควบคุม
การเบิกจายหรือนําไปใชงาน ซึ่งเปนหนาทีข่ องผูรับจางตองดําเนินการหาสถานที่เก็บใหเรียบรอย

ภาพที่ 7 การกองเก็บวัสดุ ตองมีหมอนรอง มีโรงเก็บและผาใบคลุมใหเรียบรอย

สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
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การควบคุมงานตีเสนจราจร(วัสดุเทอรโมพลาสติก)

2. การควบคุมตรวจสอบคุณภาพวัสดุเบื้องตน
ในการปฏิบัติงานในสนามเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญหากปลอยใหผูรับจางดําเนินการเอง
โดยลําพังอาจทําใหเกิดความเสียหายได ผูปฏิบัติงาน/ชางผูควบคุมงานตองมีความรอบคอบและ
เพื่อเปนการควบคุมคุณภาพเบื้องตน กอนเริ่มทํางาน ผูปฏิบัติงาน/ชางผูควบคุมงาน ตองปฏิบัติ ดังนี้
2.1 กอ นแจ ง ลงมือ ปฏิ บั ติง านใหผู รั บจ า งส งแผนการทํ า งาน เสนอปริ ม าณวั ส ดุ ต าม
สั ด ส ว นของปริ ม าณงานที่ ต อ งใช ต ามสั ญ ญา ยี่ ห อ และผู ผ ลิ ต วั ส ดุ ที่ จ ะใช ใ นงาน พร อ มบั ญ ชี
เครื่องจักรกลและเครื่องมือ ตลอดจนรายชื่อ เจาหนาที่ผูชํานาญการ ผูปฏิบัติงานใหผูวาจางทราบ
เปนหลักฐานกอนลงมือทํางาน

ภาพที่ 8 หนังสือแจงลงมือปฏิบัติงาน

สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
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การควบคุมงานตีเสนจราจร(วัสดุเทอรโมพลาสติก)

ภาพที่ 9 หนังสือแจงเครื่องมือและอุปกรณ รายชื่อผูปฏิบัติงาน ยี่หอและปริมาณวัสดุที่ใชตาม
สัดสวนที่ใชงาน

สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
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การควบคุมงานตีเสนจราจร(วัสดุเทอรโมพลาสติก)

ภาพที่ 9 หนังสือแจงเครื่องมือและอุปกรณ รายชื่อผูปฏิบัติงาน ยี่หอและปริมาณวัสดุที่ใชตาม
สัดสวนที่ใชงาน (ตอ)
2.2 ให ผู รั บ จ า งต อ งส ง สํ า เนาใบอนุ ญ าตแสดงเครื่ อ งหมายมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ
อุตสาหกรรมและสําเนาใบรับรองระบบคุณภาพ หนังสือรับรอง และหนังสือแตงตั้งผูจําหนาย
และ ผูใชผลิตภัณฑ จากเจาของผลิตภัณฑ ใหผูวาจางทราบเปนหลักฐานกอนลงมือทํางาน

สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
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การควบคุมงานตีเสนจราจร(วัสดุเทอรโมพลาสติก)

ภาพที่10 ใบรับรองการจําหนายสี จากบริษัทผูผลิต

สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)

11

การควบคุมงานตีเสนจราจร(วัสดุเทอรโมพลาสติก)

ภาพที1่ 1 หนังสือแตงตังผูจําหนายและใชผลิตภัณฑ จากบริษัทผูผลิต

สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)

12

การควบคุมงานตีเสนจราจร(วัสดุเทอรโมพลาสติก)

ภาพที1่ 2 สําเนาใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ วัสดุเทอรโมพลาสติก

สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
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การควบคุมงานตีเสนจราจร(วัสดุเทอรโมพลาสติก)

ภาพที1่ 2 สําเนาใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ วัสดุเทอรโมพลาสติก (ตอ)

สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)

14

การควบคุมงานตีเสนจราจร(วัสดุเทอรโมพลาสติก)

ภาพที1่ 3 สําเนาใบรับรองระบบคุณภาพ ผูผลิตวัสดุเทอรโมพลาสติก (ISO 9001 : 2000)

สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)

15

การควบคุมงานตีเสนจราจร(วัสดุเทอรโมพลาสติก)

ภาพที1่ 4 สําเนาใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ ลูกแกวใชกับวัสดุ
ทําเครื่องหมายจราจร
สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)

16

การควบคุมงานตีเสนจราจร(วัสดุเทอรโมพลาสติก)

ภาพที1่ 5 สําเนาใบรับรองระบบคุณภาพ ผูผลิตลูกแกวใชกับวัสดุทําเครื่องหมายจราจร
(ISO 9001 : 2000)
สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
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การควบคุมงานตีเสนจราจร(วัสดุเทอรโมพลาสติก)

ภาพที1่ 6 สําเนาใบรับรองผลิตภัณฑจากบริษัทผูผลิต

สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
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การควบคุมงานตีเสนจราจร(วัสดุเทอรโมพลาสติก)

ภาพที1่ 7 สําเนาใบรับรองคุณภาพวัสดุเทอรโมพลาสติก

สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
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การควบคุมงานตีเสนจราจร(วัสดุเทอรโมพลาสติก)

ภาพที1่ 7 สําเนาใบรับรองคุณภาพวัสดุเทอรโมพลาสติก (ตอ)

สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)

20

การควบคุมงานตีเสนจราจร(วัสดุเทอรโมพลาสติก)
2.3 ใหผูรับจางตองสงสําเนาตนฉบับใบกํากับภาษี (คูฉบับจริง) ออกโดยเจาของผลิตภัณฑ
หรือตัวแทนจําหนายที่มีหนังสือแตงตั้งจากเจาของผลิตภัณฑของวัสดุที่ใชงานพรอมระบุเลขที่
สัญญาลงไปดวย

ภาพที่ 18 ตัวอยางตนฉบับใบกํากับภาษี ออกโดยเจาของผลิตภัณฑระบุเลขที่สัญญา

สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)

21

การควบคุมงานตีเสนจราจร(วัสดุเทอรโมพลาสติก)

ภาพที่ 19 สําเนาตนฉบับใบกํากับภาษี (คูฉ บับจริง) ออกโดยเจาของผลิตภัณฑระบุเลขที่สัญญา
มีจุดที่ตองสังเกตดังนี้
1.ใบกํากับภาษีออกโดยเจาของผลิตภัณฑ ตองระบุเลขที่สัญญา
2. ผูรับจางตองสงสําเนาตนฉบับใบกํากับภาษี (คูฉบับจริง ไมใชถายจากเครื่องถายเอกสาร)
2.4 การตรวจสอบปริมาณวัสดุกอนนําสงเขาไปเก็บในโรงเก็บวัสดุในสนามชางผูควบคุม
งานตองตรวจสอบปริมาณวัสดุที่ใชตามสัดสวนในใบกํากับภาษี และวัสดุในบรรจุภัณฑ ตาม
แบบฟอรมตรวจการควบคุมคุณภาพเบื้องตนงานสีเทอรโมพลาสติก โดยใหตรวจสอบใหตรงกันทั้ง
ปริมาณ และมอก. ที่ระบุขางถุงทุกๆ ถุง เพื่อใหงายตอการควบคุมการเบิกจาย วัสดุในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อปองกันการสับเปลี่ยนวัสดุที่ใชงาน

สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
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การควบคุมงานตีเสนจราจร(วัสดุเทอรโมพลาสติก)
2.5 การสุมเก็บตัวอยางวัสดุเพื่อการทดสอบชางผูควบคุมงานสนามและเจาหนาที่ฝาย
วิเคราะหฯ ในสนามมีหนาที่สุมเก็บตัวอยางสงสํานักวิเคราะหและตรวจสอบ กรมทางหลวง โดย
การเก็บตัวอยางเปนไปตามหลักวิชาการ เงื่อนไข และขอกําหนดของสํานักวิเคราะหและตรวจสอบ
กรมทางหลวง

สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
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การควบคุมงานตีเสนจราจร(วัสดุเทอรโมพลาสติก)

3. ขอกําหนด (SPECIFICATION)
3.1. วัสดุในการจัดทํา
(1) วัสดุเทอรโมพลาสติก (Thermoplastic) หมายถึง วัสดุเทอรโมพลาสติกที่ใชใน
การจัดทํา เครื่องหมายจราจรบนผิวทางโดยวิธีพน รีด หรือปาดลาก เปนผลิตภัณฑที่ทําในประเทศ
ไทย ซึ่ งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 542 – 2549* วัสดุ เทอร โมพลาสติ ก
สะทอนแสงสําหรับทําเครื่องหมายบนผิวทาง ไวที่ผลิตภัณฑ และเปนผลิตภัณฑจากโรงงานผลิตที่
ไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานขอกําหนด ISO. 9002 * หรือ ISO. 9001 : 2000*
(2) ลูกแกว (Glass Beads)ที่ใชกับวัสดุทําเครื่องหมายจราจรบนผิวทางเพื่อใหเกิดการ
ส ะ ท อ น แ ส ง เ ป น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ทํ า ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ซึ่ ง แ ส ด ง เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 543 – 2550* ลูกแกวที่ใชกับวัสดุทําเครื่องหมายบนผิวทางประเภท 2
หรื อ ประเภท 3 ไว ที่ผลิ ตภั ณ ฑ และเป น ผลิ ตภัณ ฑจ ากโรงงานผลิ ตที่ไ ดรับ การรับ รองระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานขอกําหนด ISO. 9002* หรือ ISO. 9001 : 2000*
(3) วัสดุรองพื้น (Tack Coat หรือ Primer) เปนน้ํายาเคมี ใชพนบนผิวทางกอนทํา
เครื่องหมายจราจรเพื่อชวยในการยึดเกาะระหวางวัสดุทําเครื่องหมายจราจรกับผิวทาง มีคุณสมบัติ
ตามที่ผูผลิตวัสดุเทอรโมพลาสติกกําหนด
3.2. ขอบเขตของความคลาดเคลื่อนในรูปแบบที่ยอมให
ความยาวเกิน
300 เซนติเมตร คลาดเคลื่อนได บวกหรือลบ 5.0 เซนติเมตร
ความยาวระหวาง 30- 300 เซนติเมตร คลาดเคลื่อนได บวกหรือลบ 3.0 เซนติเมตร
ความยาวนอยกวา
30 เซนติเมตร คลาดเคลื่อนได บวกหรือลบ 1.5 เซนติเมตร
ความกวาง
20 เซนติเมตร คลาดเคลื่อนได บวกหรือลบ 1.0 เซนติเมตร
ความกวาง
10 - 15 เซนติเมตร คลาดเคลื่อนได บวก
1.0 เซนติเมตร
หรือลบ 0.5 เซนติเมตร
ทั้งนี้ เมื่อรวมเนื้องานทั้งหมดแลว ตอง ไดปริมาณงานตามสัญญา
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3.3. คุณลักษณะของเครื่องหมายจราจร
ตารางที่ 1 แสดงเกณฑกําหนดคุณลักษณะเครื่องหมายจราจร
รายการที่กําหนด
วัสดุเทอรโมพลาสติก
1. วัสดุ
1.1 ขอกําหนด
มอก. 542 – 2549*
1.2 การใชงาน
พน รีดหรือปาดลาก
2. ตรวจสอบคุณลักษณะขณะทํางาน
2.1 ความหนาเมื่อแหง , มิลลิเมตร
>2.0
พน
>3.0
รีดหรือปาดลาก
>400
2.2 อัตราการใชลูกแกว (โรยจากเครื่อง) , กรัมตอตารางเมตร
3. ตรวจสอบคุณลักษณะเมื่อตีเสร็จทันที (ตรวจรับงาน)
3.1 ความหนาเมื่อแหง , มิลลิเมตร
พน
>2.0
รีดหรือปาดลาก
>3.0
3.2 การมองเห็นในเวลากลางวัน
3.2.1 แฟคเตอรการสะทอนแสง (Reflectance) , รอยละ
สีขาว
> 75
สีเหลือง
> 45
3.2.2 สี (Color)
สีขาว
ดัชนีความเหลือง 0 - 0.1
สีเหลือง
ใกลเคียงกับ

สีแดง
สีเขียว
สีน้ําเงิน
สีดํา

Highway Yellow
# 13538
-
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ตารางที่ 1 แสดงเกณฑกําหนดคุณลักษณะเครื่องหมายจราจร (ตอ)
รายการที่กําหนด
วัสดุเทอรโมพลาสติก
3.3 การมองเห็นในเวลากลางคืน
3.3.1 การสะทอนแสง (Retroreflectivity), mcd.1x-1 . m-2
สีขาว
> 300
สีเหลือง
> 200
4. ตรวจสอบคุณลักษณะหลังใชงาน (ระยะเวลาประกัน)

12 เดือน 1 ครั้ง
24 เดือน 1 ครั้ง

4.1 การมองเห็นในเวลากลางวัน
4.1.1 แฟคเตอรการสะทอนแสง (Reflectance) , รอยละ
สีขาว
>70
สีเหลือง
>40
4.1.2 สี (Color)
สีขาว
ดัชนีความเหลือง 0 - 0.1
สีเหลือง
ใกลเคียงกับ
Highway Yellow
# 13538
สีแดง
สีเขียว
สีน้ําเงิน
สีดํา
4.2 การมองเห็นในเวลากลางคืน
4.2.1 การสะทอนแสง (Retro reflectivity), mcd.1x-1. m-2
สีขาว
> 150
สีเหลือง
> 100
5. ระยะเวลาประกัน
24 เดือน
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4. เครื่องจักรกลและเครือ่ งมือในการทําเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
เครื่องจักรกลและเครื่องมือที่ถือวาบังคับใหผูรับจางตองมีและพรอมที่จะใชทํางาน
สําหรับการจัดทําเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง วัสดุเทอรโมพลาสติกใหใชวิธี พน รีดหรือปาดลาก
ซึ่งเครื่องพนตองสามารถพนวัสดุเทอรโมพลาสติกไดความหนาไมนอยกวา 2.0 มิลลิเมตร กรณีใช
วิธีพน และหนาไมนอยกวา 3.0 มิลลิเมตร กรณีใชวิธีรีดหรือ ปาดลาก โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
4.1
เครื่ องตีเสนจราจร ทํางานดวยกําลังขับเคลื่อนดวยตนเอง หรือเป น
เครื่องจักรที่ติดตั้งบนรถยนต จํานวน 1 ชุด ที่สามารถควบคุมความเร็วขณะตีเสนจราจรตามแนว
ยาวได และตองประกอบดวย อุปกรณ หรือมีขีดความสามารถดังตอไปนี้
ก. ตองสามารถควบคุมความเร็วขณะตีเสนจราจรตามแนวยาวได ความเร็วของ
การทํางานจะตองไดไมนอยกวา 5 กิโลเมตรตอชั่วโมงสําหรับเครื่องแบบ
พน และความเร็วของการทํางานจะตองไดไมนอยกวา 1 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง สําหรับเครื่องแบบรีดหรือปาดลาก

ภาพที่ 20 เครือ่ งตีเสนจราจร สําหรับเครื่องแบบรีดหรือปาดลาก
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ข. ตองสามารถตีเสนจราจรชนิดเสนประขนาดกวาง 10 เซนติเมตร ยาว
3.00 เมตร เวน 9.00 เมตร ไดเปนระยะตามแนวยาวบนทางหลวง
ติดตอกันไมนอยกวา 5 กิโลเมตร สําหรับลักษณะงานแบบพน และไม
นอยกวา 1 กิโลเมตร สําหรับงานแบบรีดหรือปาดลาก โดยไมตอง
หยุดรถหรือเครื่องจักร
ค. เครื่องตีเสนจราจรตองสามารถปรับแตงใหตีเสนจราจรขนาดตั้งแต
10 – 30 เซนติเมตร สามารถเวนระยะของเสนไดแมนยํา ตามที่กําหนด
ขอบของเสนตองคมและมีความหนาสม่ําเสมอตลอดพื้นทีข่ องเสน
ง. เครื่องโรยลูกแกว ตองสามารถควบคุมใหเกาะฝง และกระจายบนเสน
จราจรอยางสม่ําเสมอและทัว่ ถึงในอัตราไมนอยกวา 400 กรัมตอตาราง
เมตร

ภาพที่ 21 เครื่องโรยลูกแกว แบบระบบเฟอง (โรยลูกแกวไดสม่ําเสมอ )
จ. หมอตมกวนวัสดุเทอรโมพลาสติกหลัก (ไมเปนชนิดที่ใหความรอน
โดยตรง) จะตองติ ด ตั้งถาวรบนรถบรรทุก ที่จัด เฉพาะโดยมั่นคง มี
ขนาดความจุในการ ตมกวนเทอรโมพลาสติกแตละครั้งไดไมนอยกวา
400 กิโลกรัม สําหรับเครื่องแบบพน และไมนอยกวา 100 กิโลกรัม
สําหรับแบบรีดหรือปาดลาก ตองมีใบกวนวัสดุเทอรโมพลาสติกใน
หมอตมกวนใหผสมกันไดอยางสม่ําเสมอ ตองสามารถควบคุมความ
สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
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รอนไดทุกระดับอุณหภูมิ แตไมเกิน 200 องศาเซลเซียส เพื่อใหวัสดุ
เทอรโมพลาสติกในหมอตมมีอุณหภูมิคงที่ เหมาะสม ตามที่ตองการใน
การทํางานตลอดเวลา
ฉ. หมอตมกวนวัสดุเทอรโมพลาสติกสํารอง (ไมเปนชนิดที่ใหความรอน
โดยตรง) จํานวน 1 เครื่อง

ภาพที่ 22 หมอตมกวนวัสดุเทอรโมพลาสติก (หมอตุน )

ภาพที่ 23 แสดงความหนาของหมอตุน และชองใส Hot Oil
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ภาพที่ 24 ภาพแสดงรายละเอียดหมอตมกวนวัสดุเทอรโมพลาสติก (หมอตุน )
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มีจุดที่ตองสังเกตดังนี้คือ
1. หมอตมกวนวัสดุเทอรโมพลาสติกหลัก (ไมเปนชนิดที่ใหความรอนโดยตรง)
2. ตองมีเกจวัดอุณหภูมิสี และเกจวัดอุณหภูมิน้ํามัน
3. ตองมีชองระบายความรอน
4. ตองมีใบกวนวัสดุเทอรโมพลาสติกในหมอตมกวนใหผสมกันไดอยางสม่ําเสมอ
5. ตองมีตัวควบคุมความรอนไดทุกระดับอุณหภูมิ แตไมเกิน 200 องศาเซลเซียส
6. หมอตมกวนวัสดุเทอรโมพลาสติก ตองมีขนาดถังที่หนา ประมาณ 4 นิ้ว
7. หมอตมกวนวัสดุเทอรโมพลาสติกขณะตมสีตองใชเวลานาน ประมาณ 2 ชั่วโมง
(เพราะไมเปนชนิดที่ใหความรอนโดยตรง )
8. ในขณะตมสีเทอรโมพลาสติกใหดูที่ควัน (ถาเปนหมอที่ไมใหความรอนโดยตรง ควันจะ
นอย กวาหมอที่ใหความรอนโดยตรง)
4.2. เครื่องเปาฝุน เพื่อทําความสะอาดผิวจราจร กอนการพน รีดหรือปาดลากวัสดุ
เทอรโมพลาสติกลงบนผิวจราจร

ภาพที่ 25 เครื่องเปาฝุน ใชทาํ ความสะอาดกอนพนน้ํายา Primer
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4.3. เครื่องพนวัสดุรองพื้น (Tack Coat หรือ Primer) ตองเปนเครื่องลากเข็นใช
แรงลมในการฉีดพนวัสดุรองพื้น สามารถพนใหกระจายลงบนผิวทางกอนการพน รีด หรือปาดลาก
วัสดุเทอรโมพลาสติกในอัตราที่พอเหมาะ และจะตองสามารถควบคุมแนวพื้นที่ที่ตองการไดโดย
สม่ําเสมอ

ภาพที่ 26 เครื่องพนวัสดุรองพื้น (Tack Coat หรือ Primer)
มีจุดที่ตองสังเกตดังนี้คือ
1. การใชวัสดุรองพื้น (Tack Coat หรือ Primer) จะตองเปนเครื่องพนอยางเดียว
(หามใชแบบลูกกลิ้ง เปนอันขาด)
2. กอนที่ใชเครื่องพนวัสดุรองพื้น ควรตรวจสอบหัวพนกอน วาเกิดการอุดตันหรือไม

4.4. เครื่องวัดแฟคเตอรการสะทอนแสง เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในเวลา
กลางวัน (Reflectance) ตองวัดคาไดอยางแมนยําและถูกตอง มีคุณสมบัติเปนไปตามขอกําหนด
คุณสมบัติตามขอ 6.1.2 (1) จํานวน 1 เครื่อง

สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
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ภาพที่ 27 เครื่องวัดแฟคเตอรการสะทอนแสง ในเวลากลางวัน (Reflectance)
4.5. เครื่องวัดการสะทอนแสงเครื่องหมายจราจรบนผิวทางในเวลากลางคืน
(Retro reflectivity) ตองวัดคาไดอยางแมนยําและถูกตอง มีคุณสมบัติเปนไปตามขอกําหนด
คุณสมบัติตามขอ 6.1.3 (1) จํานวน 1 เครือ่ ง

ภาพที่ 28 เครื่องวัดแฟคเตอรการสะทอนแสง ในเวลากลางคืน (Retro reflectivity)
มีจุดที่ตองสังเกตดังนี้คือ
1. ควรมีการตั้งคาใหมของเครื่องวัดการสะทอนแสงกอนทําการทดสอบทุกครั้ง
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4.6. เครื่ องวั ด ความหนาแบบ Micrometer
มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด

ที่มี คา อ า นความละเอี ย ด 0.01

ภาพที่ 29 เครื่องวัดความหนาแบบ Micrometer
4.7. เครื่องจักรกลสําหรับลบเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง อยางนอย จํานวน 1
เครื่อง สามารถลบเครื่องหมายจราจรบนผิวทางไดโดยไมทําอันตรายตอโครงสรางความแข็งแรง
ของผิวจราจรและชั้นทาง

ภาพที่ 30 ภาพเครื่องจักรกลสําหรับลบเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
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5. การเตรียมพื้นที่ วัสดุ และเทคนิควิธีการควบคุมงานในสนาม
5.1 การเตรียมผิวทาง :
ผิวจราจรที่จะทําการตีเสนหรือเครื่องหมายจราจรตองสะอาดและแหง ตองไมทําบน
ผิวที่สกปรก มีฝุนจับหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใด และตองไมลงทับไปบนวัสดุจราจรเดิมที่ชํารุด
วัสดุรองพื้นดังกลาวตองสอดคลองกับวัสดุเทอรโมพลาสติกและผิวจราจรที่จะทํางาน ในกรณีที่
เครื่องหมายจราจรเดิมไมอยูในแนวหรือรูปแบบที่ถูกตองกับเครื่องหมายจราจรที่จะทําขึ้นใหม
ผู รั บ จ า งมี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการลบเครื่ อ งหมายจราจรเดิ ม ออก โดยใช เ ครื่ อ งจั ก รกลตาม
ขอกําหนดคุณสมบัติเครื่องจักรกลและเครื่องมือ

ภาพที่ 31 ภาพแสดงการใชเครื่องจักรกลลบเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (แบบหยาบและละเอียด)
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ภาพที่ 32 ภาพแสดงการทําความสะอาดพืน้ ผิวถนน

ภาพที่ 33 ภาพแสดงการใชเครื่องเปาลม ทําความสะอาด
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ภาพที่ 34 ภาพแสดงการพนน้ํายา Primer
5.2 การเตรียมวัสดุ :
วัสดุเทอรโมพลาสติก ตองหลอมตัวดวยความรอนสวนผสมตางๆ ละลายเขาเปนเนื้อ
เดียวกันอยางสม่ําเสมอและเพื่อปองกันไมใหสีผิดเพี้ยน ตองใชวัสดุเทอรโมพลาสติกใหเพียงพอกับ
ความรอนในเตาตม มีการกวนอยูตลอดเวลา และจะตองไมใหความรอนสูงกวาที่ผูผลิตกําหนดไว
ไม ว า ในขณะใดๆ เมื่ อ วั ส ดุ เ หลวแล ว จะต อ งรี บ ใช ทั น ที ห า มมิ ใ ห นํ า วั ส ดุ เ ทอร โ มพลาสติ ก
หลอมเหลวอยูนานเกิน 6 ชั่วโมงมาใชงาน

ภาพที่ 35 ภาพแสดงการนําวัสดุเทอรโมพลาสติกหลอมเหลว เทใสในเครื่องตีเสนจราจร
สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
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ภาพที่ 36 ภาพแสดงการเทลูกแกวลงในเครื่องตีเสนจราจร
5.3 การทํางาน:
ตองใชเครื่องมือเครื่องจักรกล และอุปกรณตางๆ ตามลักษณะของวัสดุที่ใชทํางาน
ตามขอกําหนดคุณสมบัติวัสดุ ปริมาณของวัสดุตองอยูในกรอบขอบขายที่ผูผลิตกําหนดไว หากมี
การทํามากกวา 1 ชั้นขึ้นไป ตองรอใหชั้นแรกแข็งตัวเสียกอน
ในระยะเริ่มต นตีเสน ชางผูควบคุ มงานตองทําการวัคคาการสะทอนแสงกอนที่จ ะ
อนุญาตใหตีเสนตอไปจนแลวเสร็จ

ภาพที่ 37 ภาพแสดงการวางแนวเพื่อที่จะตีเสนจราจร

สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
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ภาพที่ 38 ภาพแสดงการตีเสนจราจร
5.4 การโรยลูกแกว :
เมื่อพน รีดหรือปาดลากวัสดุเทอรโมพลาสติกหรือพนสีจราจรลงบนผิวทางแลว ให
โรยลูกแกว (Glass Beads) ทับหนาบนผิววัสดุเทอรโมพลาสติกในขณะที่ยังไมแข็งตัวจากเครื่องโรย
ลูกแกวซึ่งติดตั้งอยูกับเครื่องพน รีดหรือปาดลากนั้นโดยตอเนื่อง หรือโรยลูกแกวบนผิวสีจราจร
ในขณะที่ยังไมแหงตัวจากเครื่องโรยลูกแกวซึ่งติดตั้งอยูกับเครื่องพนนั้นโดยตอเนื่องเพื่อใหสามารถ
สะทอนแสงไดทันที ในอัตราการโรยลูกแกว ไมนอยกวา 400 กรัมตอตารางเมตร

ภาพที่ 39 ภาพแสดงการตีเสนจราจร และโรยลูกแกว

สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
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5.5 ขอหามในการปฏิบัติงานทําเครื่องหมายจราจร
หามในการปฏิบัติงานทําเครื่องหมายจราจรบนผิวทางที่เปยกหรือชื้นโดยเด็ดขาด
5.6 การควบคุมความหนาของเครื่องหมายจราจร :
ความหนาของวัสดุเทอรโมพลาสติกเมื่อแหงจะตองหนาไมนอยกวา 2.0 มิลลิเมตร
กรณีใชวิธีพน และหนาไมนอยกวา 3.0 มิลลิเมตร กรณีใชวิธีรีด หรือ ปาดลาก ทั้งนี้ กอนจะเริ่ม
งานตองทําการทดลอง ตีเสนในแปลงทดลองเพื่อใหอัตราวัสดุที่พนรีด หรือปาดลาก และความเร็ว
ของเครื่องจักรกลมีความสัมพันธกัน จนไดความหนาตามที่กําหนดโดยใชแผนโลหะผิวเรียบวางรับ
ในแนวที่เครื่องตีเสนจะผาน เมื่อพน รีดหรือปาดลากวัสดุไปบนแผนโลหะนั้นโดยไมตองโรย
ลู ก แก ว ให นํ า มาวั ด ความหนาของเครื่ อ งหมายจราจรนั้ น ๆ โดยใช เ ครื่ อ งมื อ ตามข อ กํ า หนด
คุณสมบัติเครื่องจักรกลและเครื่องมือ เพื่อนําผลการทดลองนี้ไปใชปฏิบัติในการทํางานจริง

ภาพที่ 40 ภาพแสดงการวัดความกวางของสีเทอรพลาสติก

สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
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ภาพที่ 41 ภาพแสดงการวัดความหนา ตามที่กําหนดโดยใชแผนโลหะผิวเรียบ
5.7 หนาที่ของผูรับจาง :
ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการปฏิบัติงานทั้งหมด เชน ควบคุมไมใหมีการนําวัสดุ
ไมไดคุณภาพมาใชปฏิบัติงาน อุณหภูมิของการตมสีไมใหสูงหรือต่ําเกินไป อัตราการพน รีด
หรือปาดลาก อัตรา การโรยลูกแกว ความเร็วของเครื่องจักร เพื่อใหไดเครื่องหมายจราจรที่มี
คุณลักษณะตามที่กําหนด
5.8 ขนาด ลักษณะ ของเครื่องหมายจราจร :
ขนาด ลักษณะ ของเครื่องหมายจราจรบนผิวทางใหเปนไปตามมาตรฐานเครื่องหมาย
จราจรบน ผิวทางตามที่ผูวาจางกําหนด

สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
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5.9 เทคนิคในการคุมงานสนาม :

ภาพที่ 42 การตมสี สีตีเสนตมดวยอุณหภูมิที่สูงเกิน ทําใหสีเดือด ขึ้นมาเปนรู สีไหลยอยออก
ดานขางไมไดรูป จึงทําใหลกู แกวที่โรยจมลงในเนื้อสี ไมสามารถวัดแสงได ตองแกไขโดยการคุม
อุณหภูมิสีใหไดมาตรฐาน

ภาพที่ 43 การตมสี ตมสีใชความรอนสูง พื้นผิวมีความชื้นจากน้าํ พนน้ํายาไพรเมอรมาก
เกินไป ทําใหสีพองขึ้นมาเปนเม็ดๆ
สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
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ภาพที่ 44 การตมสี สีมีการตมอุณหภูมิไมถึงมาตรฐานที่กําหนดไว ทําใหสีมีลักษณะเปนหลุมลง
ไป ไมเรียบ

ภาพที่ 45 การโรยลูกแกว ลูกแกวที่ใชโรยบนสีไมสม่ําเสมอ ทําใหเปนคลื่น ลูกแกวโรยไมสุดเสน
เกิดจาก การตีเสนที่ไมชํานาญ มีการหยุดเครื่องตีเสนกอนไมเดินเครื่องผานเสนทําใหลูกแกวไมลง
ตัวโรยลูกแกวมีการปลอยลูกแกวไมนิ่งทําใหเปนคลื่น

สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
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ภาพที่ 46 การตีเสนจราจรหากเวนระยะเวลาหลังจากปูผิวนอยเกินไป จะทําใหสีหมองดําเร็วกวา
ปกติ การตีเสนจราจรที่ดีควรที่จะเวนระยะเวลาไมนอยกวา 7 วัน หลังจากวันที่ปูผิวแอสฟลทแลว
เสร็จ

ภาพที่ 47 เทคนิคการสังเกตสวนผสมสีเทอรโมพลาสติกที่ผสมลูกแกว 30% อาจประเมินไดดว ย
สายตาโดยใชแวนขยาย หรือกลองสองพระ
สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
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6. การตรวจรับผลงานจาง
6.1. การตรวจวัดคุณลักษณะเครื่องหมายจราจร
6.1.1 ความหนา
ในระหวางการปฏิบัติงานใหมีการตรวจวัดความหนาของเครื่องหมายจราจรใน
ปริมาณงาน ไมเกิน 100 ตารางเมตร อยางนอย 3 คา ตอ 1 ครั้ง โดยใชแผนโลหะผิวเรียบวาง
รับในแนวที่เครื่องตีเสนจะผาน เมื่อพน รีดหรือปาดลากวัสดุไปบนแผนโลหะนั้นแลว ใหนํามาวัด
ความหนาของเครื่องหมายจราจรนั้นๆ
วัสดุเทอรโมพลาสติก ความหนาของเสนจราจรและเครื่องหมายจราจรเมื่อแหง
ตองมีความหนาไมนอยกวา 2.0 มิลลิเมตร กรณีใชวิธีพน และหนาไมนอยกวา 3.0 มิลลิเมตร กรณี
ใชวิธีรีด หรือ ปาดลาก
(1) เครื่องมือ/อุปกรณ
ก. แผนโลหะสะอาดผิวเรียบขนาดยาว 300 มิลลิเมตร กวาง 100 มิลลิเมตร
ข. เครื่องวั ดความหนาฟลมเปยก ชวง 300 ไมโครเมตร ถึง 400 ไมโครเมตร
ความละเอียด ±12.5 ไมโครเมตร
ค. ไมโครมิเตอรหรือเครื่องวัดความหนาฟลมแหง ชนิด Deep frame ที่มีพื้นที่วัด
(Anvil area) อยางนอย 10 ตารางมิลลิเมตร วัดไดละเอียด 0.01 มิลลิเมตร
(2) การวัด
ก. ปรับความเร็วรถและเครื่องพน รีดหรือปาดลาก ใหไดหนาตามที่กําหนด
ข. วางแผนโลหะในแนวตัดความกวางของเครื่องหมายจราจรที่จะพนรีดหรือ
ปาดลากผาน
ค. พน รีดหรือปาดลากวัสดุทําเครื่องหมายจราจรผานทับแผนโลหะครั้งเดียว
โดยไมมีการ พน/โรยลูกแกว
ง. วัดความหนาของสีจราจรในขณะฟลมเปยกทันที
จ. วัดความหนาของสีจราจรและวัสดุเทอรโมพลาสติกในขณะแหงใหทิ้งไวอยาง
นอย 1 ชั่วโมง หรือเมื่อแข็งตัว
ฉ. วัดความหนาอยางนอย 3 คา ตอพื้นที่เครื่องหมายจราจร 100 ตารางเมตร
ช. บันทึกคาความหนาในขณะแหงพรอมคาเฉลี่ยและตําแหนงบริเวณที่วัดตาม
ตารางผนวกที่ 1
สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
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ซ. ความหนาของเครื่องหมายจราจรที่ไมไดตรวจวัดจะตองเสมอกันกับบริเวณ
ตําแหนงที่วัด
6.1.2 การวัดแฟคเตอรการสะทอนแสง (Reflectance หรือ Luminance factor) และสี
(Chromaticity Coordinate x และ y)
(1) เครื่องมือ
ก. เครื่อง Photometer หรือ Reflectometer เปนเครื่องที่มีลักษณะเรขาคณิตของ
การวัดกําหนดใหมุมวัดแสง 0±10 องศา และมุมแสงตกกระทบกําหนดที่45±5
องศา พื้นที่ที่จะวัดอยางนอย 5 ตารางเซนติเมตร ถาพื้นที่มีลักษณะหยาบมาก
ใหเ พิ่มพื้น ที่วัดเปน 25 ตารางเซนติเมตร และมีคุณลั กษณะตามมาตรฐาน
ASTM E 1347 (Color and Color – Difference Measurement by Tristimulus
(Filter) Colorimetry)
ข. มีแผนปดกั้นแสงริมขอบลาง (Skirt) เพื่อกันไมใหแสงเขาไปในบริเวณ
ทดสอบ
ค. แหลงกําเนิดแสงเปน Source D หรือเทียบเทา
ง. แผนมาตรฐานสีจราจรและวัสดุเทอรโมพลาสติกสีขาวและสีเหลือง
(2) การวัด โดยใชเครื่องมือทําการวัดโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
1) ใชเครื่องมือในหองทดลอง (Laboratory Equipment) วัดแผน
ตัวอยางเครื่องหมายจราจรที่ไดจากการวัดความหนา
2) ใชเครื่องมือสนาม (Portable Equipment) วัดเครื่องหมายจราจร
บนถนน
ก. วิธีวัด
วัดแฟคเตอรการสะทอนแสง (Reflectance) และสี (color)
หลังจากโรยลูกแกวแลว 1 ชั่ ว โมง ใช แ ปรงป ด บริ เ วณที่ จ ะวั ด
เบาๆ เพื่อกําจัดลูกแกวสวนที่ไมเกาะติดออก
ก อ นที่ จ ะวั ด
ผิวของเครื่องหมายที่จะวัดตองแหงและสะอาด ตองไมลางหรือ
กระทําการใดๆ กับผิวหนาของเครื่องหมายกอนทําการตรวจสอบ
- เป ดเครื่องและปล อ ยทิ้ง ไว จ นเครื่อ งไดสมดุลตามคูมือการใช
เครื่อง

สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)

46

การควบคุมงานตีเสนจราจร(วัสดุเทอรโมพลาสติก)
-

-

-

ถ า เครื่ อ งมี ปุ ม ปรั บ ค า ที่ ค า อ า นได ใ ห เ ป น ศู น ย (Zero-adjust
Control) ใหปรับคาเปนศูนย ในขณะที่เครื่องวางอยูบนแผนสีดํา
ที่มีคาการสะทอนแสง (Retro reflectivity)ต่ําที่สุด
ถามีแผนมาตรฐาน ใหปรับเทียบเครื่องมือโดยวางเครื่องบนแผน
มาตรฐานและปรับคาที่อานไดใหตรงกับคาของแผนมาตรฐาน
(Standardization Control)
ถาเครื่องมีแผนอางอิงภายใน (Internal reference surface ) ให
สอดแผนนั้นผานลําแสงและอานคาที่ไดบันทึกคาไว
วางเครื่องตามแนวเครื่องหมายจราจร ใหพื้นที่ที่เครื่องจะวัดอยู
ในแนวความกวางของเสน แนวที่จะวัดใหอยูในทิศทางเดียวกับ
การจราจร การอ า นค า ให ทํ า ในแต ล ะทิ ศ ทางการจราจรและ
สําหรับเสนกลางถนน (Center line) ใหเฉลี่ยตางหาก

ข. บันทึกคาที่อานได และยายไปวัดที่ตําแหนงอื่น ที่เปนชุดของตัวอยางเดียวกัน (
Same Sample Set ) จํานวน 10 ตําแหนง แตละตําแหนง อยางนอย 3 คา ในบริเวณที่วัด
ค. ในทุกชวงเวลา 1 ชั่วโมง ใหตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือ (Standardization)
และปรับคาใหถูกตองทุกครั้งกับคาที่วัดไดเปลี่ยนแปลงเกิน 5 %
(3) การตรวจโดยใชสายตา
เครื่องหมายจราจรเมื่อตรวจโดยใชสายตาตองไมเกิดการคายสี (Bleeding) หรือ
การเกิดสีดําหรือการซีดของสีตองไมมีการเกาะติดสิ่งสกปรกและไมเกิดเชื้อราตรวจดูเสนในเวลา
กลางวัน โดยยืนดูหางอยางนอย 3 เมตร ตรวจสอบดวยสายตาและพิจารณาเปรียบเทียบดังนี้
ก. คาแฟคเตอรการสะทอนแสง (Reflectance) เปรียบเทียบจากการมองเห็นไดชัด
ในเวลากลางวันของเสนสีขาว เทียบกับแผนมาตรฐานสีขาวของสีจราจร หรือวัสดุเทอรโมพลาสติก
ตองใกลเคียงกัน
ข. สี (Color) เปรียบเทียบจากการมองเห็นไดชัดในเวลากลางวันของเสนสีเหลือง
ตองใกลเคียงเมื่อเทียบกับแผนมาตรฐานสีเหลืองการตัดสินผลการตรวจสอบใหใชวิธีวัดโดยใช
เครื่องมือ เทานั้น
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6.1.3 การวัดคาการสะทอนแสง (Retro reflectivity)
(1) เครื่องมือ
ก. เครื่อง Photometer หรือ Retroreflectometer เปนเครื่องมือที่มี Geometry ของ
การวั ดที่ ระยะ 15 เมตร กํา หนดใหมุมวัดแสง 1.5 องศา และมุมแสงตก
กระทบ 86.5 องศา หรือเครื่องมือที่มี Geometry ของการวัดที่ระยะ 30 เมตร
กําหนดใหมุมวัดแสง 1.05 องศา และมุมแสงตกกระทบ 88.76 องศา และมี
คุณลักษณะตามมาตรฐาน ASTM E 1710 (Measurement of Retroreflective
Pavement Marking Materials with CEN – Prescribed Geometry Using a
Portable Retroreflectometer)
ข. มี แ ผ น ป ด กั้ น แสงริ ม ขอบล า ง (Skirt) เพื่ อ กั น ไม ใ ห แ สงเข า ไปในบริ เ วณ
ทดสอบ
ค. แหลงกําเนิดแสงเปน Source A หรือเทียบเทา
(2) การวัดโดยใชเครื่องมือ
ตองวัดในขณะแหง ปราศจากสิ่งสกปรกหรือวัสดุแปลกปนใด ๆ ทําการวัด
ดังนี้
ก. ใชแปรงปดบริเวณที่จะวัดเบา ๆ เพื่อกําจัดลูกแกวสวนที่ไมเกาะติดออกกอนที่
จะวัด ผิวของเครื่องหมายที่จะวัดตองแหงและสะอาด ตองไมลางหรือกระทํา
การใด ๆ กับผิวหนาของเครื่องหมายกอนทําการตรวจสอบ
ข. เปดเครื่องและปลอยทิ้งไวจนเครื่องไดสมดุลตามคูมือการใชเครื่อง
ค. ถาเครื่องมีปุมปรับคาที่คาอานไดใหเปนศูนย (Zero-adjust Control) ใหปรับคา
เป น ศู น ย ในขณะที่ เ ครื่ อ งวางอยู บ นแผ น สี ดํ า ที่ มี ค า การสะท อ นแสง
(Retroreflectance) ต่ําที่สุด
ง. ถามีแผนมาตรฐาน ใหปรับเทียบเครื่องมือโดยวางเครื่องบนแผนมาตรฐาน
และปรั บ ค า ที่ อ า นได ใ ห ต รงกั บ ค า ของแผ น มาตรฐาน (Standardization
Cobntrol)
จ. ถาเครื่องมีแผนอางอิงภายใน (Internal reference surface) ใหสอดแผนนั้นผาน
ลําแสงและอานคาที่ไดบันทึกคาไว
ฉ. ตรวจดูโดยสายตาบริเวณที่มีการโรยลูกแกวนอยผิดปกติ วัดในบริเวณนั้นโดย
วางเครื่องตามแนวเครื่องหมายจราจร ใหพื้นที่ที่เครื่องจะวัดอยูในแนวความ
กวางของเสน แนวที่จะวัดใหอยูในทิศทางเดียวกับการจราจร การอานคาให
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ทําในแตละทิศทางการจราจรและสําหรับเสนกลางถนน (Center line) ให
เฉลี่ยตางหาก
ช. บันทึกคาที่อานไดตามตาราผนวกที่ 2 และยายไปวัดที่ตําแหนงอื่น ที่เปน
ชุดของตัวอยางเดียวกัน(Same sample set) จํานวน 10 ตําแหนง แตละ
ตําแหนง อยางนอย 3 คา ในบริเวณที่วัด
ซ. ในทุกชวงเวลา 1 ชั่วโมง ใหตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือ (Standardization)
และปรับ คาใหถูกตองทุกครั้งกับคาที่วัดไดเปลี่ยนแปลงเกิน 5%
(3) การตรวจโดยใชสายตา
ตรวจดูเสนในเวลากลางคืน ยืนระยะหาง 15 หรือ 30 เมตร จากเครื่องหมายจราจร
ให ร ะดั บ สายตาของผู ต รวจสู ง จากระดั บ ถนนมากกว า 150 เซนติ เ มตร โดยมี แ สงสว า งจาก
หลอดไฟขนาดไมเกิน 100 วัตต สูงจากระดับถนน 90 เซนติเมตร ใหระยะหางเทากับผูตรวจและ
อยูในแนวเดียวกับเครื่องหมายจราจรที่จะตรวจสอบ เปรียบเทียบการมองเห็นไดชัดในเวลากลางคืน
กับแผนเครื่องหมายจราจรที่มีคาสัมประสิทธิ์การสะทอนแสงตามขอกําหนด ตองใกลเคียงกัน
การตัดสินผลการตรวจสอบใหใชวิธีวัดโดยใชเครื่องมือ เทานั้น
6.1.4 หลักเกณฑการทดสอบการสะทอนแสงและแฟคเตอรการสะทอนแสง
(1) ใหถือวาผลของการทดสอบการสะทอนแสงและแฟคเตอรการสะทอนแสง
ของเครื่องหมายจราจรที่จัดทําไวเปนเกณฑการยอมรับคุณภาพในการตรวจรับงาน (ตามตารางที่ 1
ขอ 3) และการรับประกันคุณภาพ (ตามตารางที่ 1 ขอ 4)
(2) ผูวาจางและผูรับจางจะรวมทําการทดสอบเครื่องหมายจราจรที่จัดทําไวดวย
เครื่องวัดการสะทอนแสงและเครื่องมือวัดแฟคเตอรการสะทอนแสงที่ระบุในขอ2
(3) จํานวนวาระการทดสอบมีดังนี้
ก. การทดสอบการสะทอนแสงและแฟคเตอรการสะทอนแสง เพื่อใชผล
ในการตรวจรับงานใหทําการตรวจวัดหลังจากเครื่องหมายจราจรแข็งตัว
แลวโดยคาที่วัดไดตองเปนไปตามที่กําหนดไวในตารางที่ 1 ขอ 3
ข. การตรวจสอบคุณลักษณะหลังใชงาน (ระยะเวลาประกัน) ตามตารางที่
1 ขอ 4 นับถัดจากวันตรวจรับงานผูรับจางมีหนาที่ตองมารวมทําการ
ทดสอบ เพื่อใชผลการทดสอบในการพิจารณาเรื่องการประกันคุณภาพ
ของการสะทอนแสงตามที่กําหนดไวในตารางที่ 1 ขอ 4 หากผูรับจาง
ไมมารวมดําเนินการในระยะเวลาดังกลาว ผูวาจางจะเปนผูทดสอบแต
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ฝายเดียว โดยผูรับจางจะตองยอมรับผลการทดสอบนั้น และผูรับจาง
เปนผูออกคาใชจายในการทดสอบทั้งสิ้น
(4) จํานวนตัวอยางบริเวณและจํานวนครั้งในการทดสอบ
ก. การทดสอบเพื่อใชผลในการตรวจรับงาน ใหคณะกรรมการตรวจการ
จางเลือกบริเวณตัวอยางในปริมาณงานไมเกิน 100 ตารางเมตร ตอ 1
ตัวอยาง
ข. การทดสอบเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพ ให ทํ า การทดสอบที่ บ ริ เ วณ
ใกลเคียงตามขอ ก. ขางตนนี้
(5) การทดสอบในแตละตัวอยางใหอานคาจากเครื่องวัดการสะทอนแสง หรือ
จากเครื่องวัดแฟคเตอรการสะทอนแสง จํานวน10 ตําแหนงอยางนอย 3 คา
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7. การทดสอบคาการสะทอนแสงในระยะประกัน
การทดสอบคาการสะทอนแสงในระยะประกัน จะมีการทดสอบ ตามตารางที่ 2 และเมื่อ
สงงานงวดสุดทายเรียบรอยแลวชางผูควบคุมงานควรดําเนินการทําทะเบียนคุมการรับประกัน
ผลงานของผูรับจางเพื่อใหงายตอการตรวจสอบ ตามตารางผนวกที่ 3
ตารางที่ 2 แสดงเกณฑกาํ หนดคุณลักษณะเครื่องหมายจราจรในระยะประกัน
รายการที่กําหนด
วัสดุเทอรโมพลาสติก
12 เดือน 1 ครั้ง
1. ตรวจสอบคุณลักษณะหลังใชงาน (ระยะเวลาประกัน)
24 เดือน 1 ครั้ง
1.1 การมองเห็นในเวลากลางวัน
1.1.1 แฟคเตอรการสะทอนแสง (Reflectance) , รอยละ
สีขาว
>70
สีเหลือง
>40
1.1.2. สี (Color)
สีขาว
ดัชนีความเหลือง 0 - 0.1
สีเหลือง
ใกลเคียงกับ
Highway Yellow
# 13538
1.2 การมองเห็นในเวลากลางคืน
1.2.1 การสะทอนแสง (Retro reflectivity), mcd.1x-1. m-2
> 150
สีขาว
> 100
สีเหลือง
2. ระยะเวลาประกัน

24 เดือน
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7.1. การปรับปรุง แกไข ซอมแซม จัดทําทดแทนหรือจัดทําใหม
7.1.1 ภายในระยะเวลารับประกันคุณภาพหากเครื่องหมายจราจรเสื่อมคุณภาพหรือ
บริเวณใดที่มีการแตก หลุด ลอน ชํารุด เสียหาย อันมิไดเกิดจากความชํารุดของผิวทาง ใหผูรับ
จางซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพดีเฉพาะจุดที่มีการแตกหลุด ลอน ชํารุด เสียหาย นั้น และ
ตรวจวัดการสะทอนแสง และแฟคเตอรการสะทอนแสงใหไดตามขอกําหนด ทั้งนี้ผูรับจางตองเริ่ม
ดําเนินการซอมภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง หากผูรับจางละเลยการซอมเครื่องหมาย
จราจรบนผิวทางตามการแจงขอบกพรองของผูวาจางหรือซอมลาชากวากําหนดที่ผูวาจางกําหนดให
ผูวาจางจะตัดสิทธิ์ซื้อแบบงานจางเหมาของผูรับจางจนกวางานซอมจะแลวเสร็จ
7.1.2 การปรับปรุงแกไขซอมแซมจัดทําทดแทนหรือจัดทําใหม ใหดําเนินการตาม
ขอกําหนดการจัดทําเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
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ภาคผนวก
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แบบตรวจการควบคุมคุณภาพเบื้องตนงานสีเทอรโมพลาสติก
โครงการ………………………………………………………………………………..
ชางผูควบคุมงาน……………………………………………………………………….
1. แบบตรวจเอกสาร
□ 1. หนังสือแจงลงมือปฏิบัติงาน
□ 2. หนังสือแจงยี่หอวัสดุและปริมาณวัสดุตามสัดสวนที่ใชงาน
□ 3. หนังสือแจงเครื่องมือเครื่องจักร-อุปกรณ และรายชื่อผูช ํานาญการในการปฏิบัติงาน
□ 4. หนังสือรับรองการจําหนายสีจากบริษัทผูผลิต
□ 5. หนังสือแตงตั้งผูจําหนายและใชผลิตภัณฑ ออกโดยบริษัทผูผลิตสี
□ 6. หนังรับรองผลิตภัณฑ ลูกแกว ออกโดยบริษัทผูผลิตลูกแกว(กรณีไมไดผลิตลูกแกวเอง)
7. สําเนาใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม( มอก.)
□ วัสดุเทอรโมพลาสติก (มอก. 542-2549*)
□ ลูกแกวใชกับวัสดุทําเครื่องหมายจราจร (มอก.543-2550*)
8. สําเนาใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO.9001 หรือ ISO.9002 ของโรงงานผูผลิต
□ วัสดุเทอรโมพลาสติก
□ ลูกแกวใชกับวัสดุทําเครื่องหมายจราจร
□ 9. สําเนาคูฉบับจริงใบกํากับภาษี (ระบุสัญญา และปริมาณงานดวย)
10. เอกสารอื่นๆ(ถามี)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
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การควบคุมงานตีเสนจราจร(วัสดุเทอรโมพลาสติก)
แบบตรวจการควบคุมคุณภาพเบื้องตนงานสีเทอรโมพลาสติก
โครงการ………………………………………………………………………………..
ชางผูควบคุมงาน……………………………………………………………………….
2. แบบตรวจวัสดุ ในสนาม
1. สถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม
□ มีโรงเก็บมิดชิด หรือมีผาใบคลุม เปนไปตามขอกําหนดของสํานักฯ
□ สถานที่กองเก็บที่...................................................................................
□ ผูรับผิดชอบ............................................................................................
อื่นๆ........................................................................................................
2. ปริมาณวัสดุถูกตอง ตามสัดสวนที่ใชงานจริง (ไมนอยกวาสูตรของกรมทางหลวง)
□ วัสดุเทอรโมพลาสติก
□ ลูกแกวใชกับวัสดุทําเครื่องหมายจราจร
□ น้ํายา Primer
3. การแสดงรายละเอียดของบรรจุภณ
ั ฑ (ทุกถุง)
3.1. วัสดุเทอรโมพลาสติก
□ มอก.542-2549*
□ ISO.9001
□ ว.ด.ป. / Lot./Batch ของการผลิต
□ การระบุ แสดงถึง สีเทอรโมพลาสติก ระดับ1 ( Level1 , Class1 ฯลฯ)
3.2. ลูกแกวใชกับวัสดุทําเครือ่ งหมายจราจร
□ มอก.543-2550*
□ ISO.9001/9002
□ ว.ด.ป. / Lot./Batch ของการผลิต
□ การระบุแสดงถึง ประเภทของลูกแกว 2 หรือ 3
4. การดูวัสดุ ดวยตาเปลา(การอางอิงตองใชผลทดสอบเทานั้น)
□ วัสดุเทอรโมพลาสติกตองมีเม็ดลูกแกวผสมอยูในเนื้อสี
□ ลูกแกวที่ใชโรยมีมวลคละทีด่ ี
□ ลูกแกวที่ใชโรยมีความกลมวาวสะทอนแสงดี
5. ขอคิดเห็นของชางผูควบคุมงาน.........................................................................................
สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
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การควบคุมงานตีเสนจราจร(วัสดุเทอรโมพลาสติก)
แบบตรวจการควบคุมคุณภาพเบื้องตนงานสีเทอรโมพลาสติก
โครงการ………………………………………………………………………………..
ชางผูควบคุมงาน……………………………………………………………………….
3. แบบตรวจเครื่องมือเครื่องจักร
□ 1. หมอตมหลักเปนชนิดที่ไมใหความรอนโดยตรงพรอมใบกวนอัตโนมัติ
□ 2. เครื่องตีเสนจราจร
□ 3. เครื่องโดยลูกแกวเปนระบบเฟอง
□ 4. เครื่องพนน้าํ ยา Primer
□ 5. เครื่องเปาลมทําความสะอาด
□ 6. เครื่องวัดความหนาสี แบบ Micrometer หรือ เครื่องวัดที่มีความละเอียด0.01 มม.
□ 7. เครื่องวัดคาการสะทอนแสง
□ 8. ปายจราจร กรวยจราจร และอุปกรณอํานวยความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน(ตาม
มาตรฐานกรมทางหลวง)
9. อื่นๆ (ถามี) .......................................................................................................................

สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
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การควบคุมงานตีเสนจราจร(วัสดุเทอรโมพลาสติก)
แบบตรวจการควบคุมคุณภาพเบื้องตนงานสีเทอรโมพลาสติก
โครงการ………………………………………………………………………………..
ชางผูควบคุมงาน………………………………………วันที่ ………………………….
4. แบบตรวจขณะปฏิบัตงิ าน
4.1. การเตรียมงาน-พื้นผิวกอนทําการตีเสน
□ 1. การติดตั้งปายจราจร กรวยจราจร และอุปกรณอํานวยความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานกรมทางหลวง
□ 2. สภาพผิวจราจร
สภาพดี
ชํารุด(ตองแกไข) มีเครื่องหมายจราจรเดิม(ตองกะเทาะออก)
□ 3. ความสะอาดของพื้นผิว สะอาด แหงไมมีความชื้น
□ 4. พื้นผิวจราจร
ตองมีอายุหลังปูผิวใหมเสร็จไมนอยกวา 7 วัน ผิวจราจรเดิมใหดําเนินการไดทันที
□ 5. การใหแนว กอนตีเสนถูกตองตามแบบที่กําหนดในสัญญาจาง
□ 6. น้ํายาPrimer ที่พนลงพื้นผิวเปนลักษณะฟลมบางๆ สม่ําเสมอ
4.2. ขั้นตอนการตีเสน
□ 1. อุณหภูมิสีไมเกิน 200 องศาเซลเซียส
□ 2. อัตราการโรยลูกแกว 400 กรัมตอตารางเมตร
□ 3. ความหนาของสีไมนอยกวา □ 3 มม. กรณีปาดลาก □ 2 มม. กรณีพน
□ 4. การตรวจวัดคาการสะทอนแสงในเวลากลางคืน
□ มากกวา 200 mcd.1x-1 . m-2 (สีเหลือง) □ มากกวา 300 mcd.1x-1 . m-2 (สีขาว)
□ นอยกวามาตรฐานหยุดทําการทันที ใหชางคุมงานระบุ กม.ชวงที่ตี หาสาเหตุ
แกไขใหเรียบรอย (ชางคุมงานบันทึกความเห็นขางลาง)................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
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การควบคุมงานตีเสนจราจร(วัสดุเทอรโมพลาสติก)
4. แบบตรวจขณะปฏิบัตงิ าน(ตอ)
4.3. การตรวจเชิงแนะนําภาคปฏิบตั ิ
ลักษณะของการตีเสนที่ดี (สาเหตุความผิดปกติ และการแกไข)
□ 1. ไมมีความผิดเพี้ยนของสี
□ 2. ไมมีรูระเบิดเนื่องจากการเดือดของสี
□ 3. ไมมีการไหลยอยออกดานขาง
□ 4. ลูกแกวทีโ่ รยสม่ําเสมอยึดเกาะดีไมจมลงในเนื้อสี
□ 5. มีความเรียบสม่ําเสมอไมเปรอะ
หากไมเปนไปตามขอที่ 1 ถึง 5 นี้ใหตรวจสอบอุณหภูมิ และความผิดปกติของหมอตมกวน
ตามขอที่ 4.2(1)
□ 6. ไมมีการพองขึ้นเปนจุดหรือเม็ดเล็กๆ
□ 7. ไมมีจุดดําๆคล้ําๆเล็กๆ กระจายอยูทวั่
□ 8. ไมมีเศษสิ่งสกปรกปนอยูในเนื้อสี
หากไมเปนไปตามขอที่ 6 ถึง 8 นี้ใหตรวจสอบความสม่ําเสมอของน้ํายาPrimer ที่พื้นผิว
ความชื้นและความสะอาดของพื้นผิว ตามขอที่ 4.1(3) ,4.1(4) และ 4.1(6)
□ 9. ลูกแกวทีโ่ รยมีความสม่ําเสมอไมเปนคลื่นของลูกแกว
□ 10. สีที่ตีมีความหนา – บางเทากันอยางสม่ําเสมอไมเปนลูกคลื่นของสี
หากไมเปนไปตามขอที่ 9 ถึง ขอที่ 10 นี้ใหตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องมือเครื่องจักร
ตามขอที่ 3 (1) ถึงขอที่ 3(3) โดยใหตรวจหาสิ่งที่ผิดปกติทันที
4.4. การตรวจสอบความเรียบรอยของงาน

□ ถูกตอง ตามแบบ และปริมาณที่ระบุในสัญญา
□ การเก็บงานมีความเรียบรอย ความสวยงาม
หมายเหตุ
ชางผูควบคุมงานควรตรวจสอบดวยสายตาโดยยืนหางโดยประมาณ 3.00 เมตร(มองตาม
แสง) ดังนี้
1. ไมเกิดการคายสี Bleeding ของสี
2. ไมมีสีดําหรือการซีดของสี
3. ไมมีการเกาะติดของสิ่งสกปรก หรือเกิดเชื้อรา
สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
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การควบคุมงานตีเสนจราจร(วัสดุเทอรโมพลาสติก)
แบบตรวจการควบคุมคุณภาพเบื้องตนงานสีเทอรโมพลาสติก(ฉบับตรวจรับงาน)
โครงการ………………………………………………………………………………..
ชางผูควบคุมงาน………………………………………วันที่ ………………………….
5. แบบตรวจขณะตรวจรับงาน
5.1. เอกสาร
□ 1. หนังสือแจงลงมือปฏิบัติงาน
□ 2. หนังสือแจงยี่หอวัสดุและปริมาณวัสดุตามสัดสวนที่ใชงาน
□ 3. หนังสือแจงเครื่องมือเครื่องจักร-อุปกรณ และรายชื่อผูช ํานาญการในการปฏิบัติงาน
□ 4. หนังสือรับรองการจําหนายสีจากบริษัทผูผลิต
□ 5. หนังสือแตงตั้งผูจําหนายและใชผลิตภัณฑ ออกโดนบริษัทผูผลิตสี
□ 6. หนังรับรองผลิตภัณฑ ลูกแกว ออกโดยบริษัทผูผลิตลูกแกว(กรณีไมไดผลิตลูกแกวเอง)
7. สําเนาใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม( มอก.)
□ วัสดุเทอรโมพลาสติก (มอก. 542-2549*)
□ ลูกแกวใชกับวัสดุทําเครื่องหมายจราจร (มอก.543-2550*)
8. สําเนาใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO.9001 หรือ ISO.9002 ของโรงงานผูผลิต
□ วัสดุเทอรโมพลาสติก
□ ลูกแกวใชกับวัสดุทาํ เครื่องหมายจราจร
□ 9. สําเนาคูฉบับจริงใบกํากับภาษี (ระบุสัญญา และปริมาณงานดวย)
□ 10. หนังสือผลทดลองจากสํานักวิเคราะหฯ (กรณีปริมาณงานของแตละสี เกิน2,500 ตร.ม.)
□ 11.รายงานผลการตรวจวัดคาการสะทอนแสง ตามแบบฟอรมของสํานักอํานวยความ
ปลอดภัยกําหนด
□ 12.รายงานผลการตรวจวัดคาความหนาของสี ตามแบบฟอรมของสํานักอํานวยความ
ปลอดภัยกําหนด

สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)

ลงชื่อ..........................................ผูรับจาง
(......................................)
ตารางผนวกที่ 1. การวัดความหนาเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (ตามขอกําหนดใหม กรกฎาคม 2551)

ลงชื่อ..........................................ชางควบคุม
(......................................)

รายงานผลการวัดคาความหนา (ตามขอกําหนดใหม กรกฎาคม)
สัญญาที่
ลงวันที่
งาน/โครงการ
ทางหลวงหมายเลข
ตอน
ระหวาง กม.
กม.
สีตีเสนชนิด
สีจราจร (ความหนาตามขอกําหนด ≥ 0.2 มม.)
วัสดุเทอรโมพลาสติก (ความหนาตามขอกําหนด ≥ 3 มม.)
บริเวณตรวจวัด
ผลการวัดความหนา (มม.)
ความกวาง
รวมระยะทาง รวมความยาว
พื้นที่
ความ
ที่
ของเสน
แผนสังกะสี
(ม.)
(ตร.ม.) อาน
(ม.)
ชุดตรวจวัด ตัวแทนของชาง
แผนโลหะ ความหนาสี คาเฉลี่ย
หนา
รวมสี
(ม.)
ครั้งที่
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
หมายเหตุ

ที่

รวมความยาว
(ม.)

ความกวาง
ของเสน
(ม.)
พื้นที่
(ตร.ม.)
อานคํา
1
2
3
1
2
3
1
2
3

ตําแหนง
1

)

2

3

4

5

6

8

9

10

คาเฉลี่ย

ลงชื่อ..........................................ชางควบคุม
(.....................................)

7

ผลการตรวจวัดคาการสะทอนแสง ( .med / lx sq.m.) 10 จุด)

ลงชื่อ..........................................ผูรับจาง
(.....................................)
ตารางผนวกที่ 2. การทดสอบคาการสะทอนแสงเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (ตามขอกําหนดใหม กรกฎาคม 2551)

บริเวณตรวจวัด
กม. - กม.

ลงวันที่
สัญญาที่
ทางหลวงหมายเลข
ตอน
ระหวาง กม.
สี
เครื่องหมายจราจรที่ตรวจวัดชนิด
ชวง กม.ที่ตรวจสอบครั้งนี้
สี
ตรวจวัดคาการสะทอนแสงสําหรับ การตรวจรับงาน การรับประกันครั้งแรก (
เดือน
) การรับประกันครั้งที่ 2 (
เดือน
ตรวจเมื่อวันที่
คาการสะทอนแสงตามขอกําหนด.................................med lx l.m-2

รายงานผลการทดสอบคาสะทอนแสง งานจัดเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (ตามขอกําหนดใหม กรกฎาคม 2551)

หมายเหตุ

สัญญาที่/ลงวันที่

ตารางผนวกที่ 3. การทําทะเบียนคุมการรับประกันผลงานของผูรับจาง

ที่

รหัสงาน/โครงการฯ ชวงกม. และทาง
ผูรับจาง
หลวงที่ดําเนินการตามสัญญา
(ผูรับเหมาชวง)

หมวดการทาง

สีเทอรโมพลาสติก
ปริมาณงาน

ม2.

ชนิดสีตีเสน
ปริมาณงาน
วันตรวจ
รับงาน
ว/ด/ป
เดือน

ทะเบียนควบคุมการรับประกันผลงานของผูรับจาง งานสีตีเสนจราจร
แขวงการทาง
สํานักทางหลวงที่

สิ้นสุดการ
รับประกันวันที่

วัดคาสะทอนแสง วันที่

รับประกันผลงาน
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การควบคุมงานตีเสนจราจร(วัสดุเทอรโมพลาสติก)
ตารางผนวกที่ 4. บริษัทที่ไดมาตราฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
มอก.

ประเภท

บริษัท

มอก. 542-2549 วัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสงสําหรับทําเครื่องหมายบนผิวทาง คลีโนลซอล ทราฟฟค (ประเทศไทย)
มอก. 542-2549 วัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสงสําหรับทําเครื่องหมายบนผิวทาง ควอลลิตี้ เพนท (ประเทศไทย)
มอก. 542-2549 วัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสงสําหรับทําเครื่องหมายบนผิวทาง ฉุน-ริ้ว อุตสาหกรรม
มอก. 542-2549 วัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสงสําหรับทําเครื่องหมายบนผิวทาง ซีแมนอินดัสตรี้ (ประเทศไทย)
มอก. 542-2549 วัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสงสําหรับทําเครื่องหมายบนผิวทาง ไทยโตอาอุตสาหกรรม
มอก. 542-2549 วัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสงสําหรับทําเครื่องหมายบนผิวทาง ทรู รีซีฟ ทราฟฟค
มอก. 542-2549 วัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสงสําหรับทําเครื่องหมายบนผิวทาง ทรูรีเฟลคเตอร
มอก. 542-2549 วัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสงสําหรับทําเครื่องหมายบนผิวทาง นิวตั่ณ ทราฟฟค
มอก. 542-2549 วัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสงสําหรับทําเครื่องหมายบนผิวทาง เบญจภูมิ ทราฟฟค
มอก. 542-2549 วัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสงสําหรับทําเครื่องหมายบนผิวทาง แพรคาไม แอนด ทราฟฟค
มอก. 542-2549 วัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสงสําหรับทําเครื่องหมายบนผิวทาง พี พี ไอ
มอก. 542-2549 วัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสงสําหรับทําเครื่องหมายบนผิวทาง พี.อี.เอ็น.เพนท
มอก. 542-2549 วัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสงสําหรับทําเครื่องหมายบนผิวทาง โฟล เวย
มอก. 542-2549 วัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสงสําหรับทําเครื่องหมายบนผิวทาง ไลมอนดอินเตอร อินดัสเทรียล
มอก. 542-2549 วัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสงสําหรับทําเครื่องหมายบนผิวทาง เศรษฐพร เอนเตอรไพรส
มอก. 542-2549 วัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสงสําหรับทําเครื่องหมายบนผิวทาง ศรีอาคเนย (1970)
มอก. 542-2549 วัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสงสําหรับทําเครื่องหมายบนผิวทาง สยามทราฟฟค
มอก. 542-2549 วัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสงสําหรับทําเครื่องหมายบนผิวทาง สีไทย
มอก. 542-2549 วัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสงสําหรับทําเครื่องหมายบนผิวทาง หลักเมืองทราฟฟค
มอก. 542-2549 วัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสงสําหรับทําเครื่องหมายบนผิวทาง เอกวิวัฒนอุตสาหกรรม
มอก. 542-2549 วัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสงสําหรับทําเครื่องหมายบนผิวทาง เอช.ที.เอ็ม.นอรทอีสต
มอก. 542-2549 วัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสงสําหรับทําเครื่องหมายบนผิวทาง เอ.พี.ซี. อุตสาหกรรม
มอก. 542-2549 วัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสงสําหรับทําเครื่องหมายบนผิวทาง อินเนอร เวย
มอก. 543-2550 ลูกแกวที่ใชกับวัสดุทําเครื่องหมายบนผิวทาง

พอตเตอรส (ประเทศไทย)

มอก. 543-2550 ลูกแกวที่ใชกับวัสดุทําเครื่องหมายบนผิวทาง

สตาร บีด อินดัสทรี่
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การควบคุมงานตีเสนจราจร(วัสดุเทอรโมพลาสติก)
ตาราผนวกที่ 5. บริษัทที่ไดการรับรองคุณภาพ มอก.9001:2000
ลําดับ

บริษัทผูไดรับการรับรอง

1

ควอลลิตี้ เพนท (ประเทศไทย)

2

ซีแมนอินดัสตรี้ (ประเทศไทย)

3

ไทยโตอาอุตสาหกรรม

4

เบญจภูมิ ทราฟฟค

5

พี.พี.ไอ.

6

พี.อี.เอ็น.เพนท

7

โฟลเวย

8

ยู.ดี. โคทติ้ง

9

ไลมอนดอินเตอร อินดัสเทรียล

10

เศรษฐพร เอ็นเตอรไพรส

11

สีไทย

12

เอกวิวัฒนอุตสาหกรรม

13

เอช.ที.เอ็ม นอรทอีสต

14

อินเนอรเวย

15

เอ พี ซี อินดัสตรี้

ระบบ
คุณภาพ
ISO
9001:2000
ISO
9001:2000
ISO
9001:2000
ISO
9001:2000
ISO
9001:2000
ISO
9001:2000
ISO
9001:2000
ISO
9001:2000
ISO
9001:2000
ISO
9001:2000
ISO
9001:2000
ISO
9001:2000
ISO
9001:2000
ISO
9001:2000
ISO
9001:2000

เลขที่
ใบรับรอง

วันที่
รับรอง

วัน
หมดอายุ

หนวย
รับรอง

NQ734/04

9-มี.ค.-47

8-มี.ค.-50

[S.G.S.]

QMS02123/568

8-พ.ย.-48

7-พ.ย.-51

[MASCI]

QMS02072/517

5-ก.ค.-48

4-ก.ค.-51

[MASCI]

NQ739/04

9-มี.ค.-47

8-มี.ค.-50

[S.G.S.]

NQ180/00

5-มิ.ย.-46

4-มิ.ย.-49

[S.G.S.]

NQ700/03

7-พ.ย.-49

6-พ.ย.-52

[S.G.S.]

NQ536/02

27-พ.ค.-51

26-พ.ค.-54

[S.G.S.]

QMS48018

29-มิ.ย.-51

29-มิ.ย.-54

[GLOBAL]

QMS03147/751

8-ก.ค.-49

7-ก.ค.-52

[MASCI]

NQ460/01

29-พ.ย.-46

28-พ.ย.-49

[S.G.S.]

NQ316/01

3-ม.ค.-47

2-ม.ค.-50

[S.G.S.]

QMS05006/964

28-ม.ค.-51

27-ม.ค.-54

[MASCI]

QMS03152/756

10-ส.ค.-49

9-ส.ค.-52

[MASCI]

NQ348/01

14-ก.ค.-49

15-ต.ค.-52

[S.G.S.]

NQ231/00

19-มิ.ย.-46

19-มิ.ย.-49

[S.G.S.]
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การควบคุมงานตีเสนจราจร(วัสดุเทอรโมพลาสติก)
รายชื่อผูร ับเหมางานบํารุงทางประเภท 7 งานจัดทําเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ดวยวัสดุเทอรโมพลาสติก
ผูจดทะเบียนงานบํารุงทางประเภท 7 รวมทั้งหมด 46 ราย ณ เดือน 6 กุมภาพันธ 2552
ที่

รายชื่อผูร ับเหมา

ประกาสลงวันที่

1

หจก.

500 ไมล

30 พ.ย.48

2

หจก.

กุลกิจแอซโซซิเอท

30 พ.ย.48

3

บจก.

เกรียงยงอิมเพ็กซ

30 พ.ย.48

4

บจก.

เกียรติศักดิ์ยูนิเวอรแซล

30 พ.ย.48

5

บจก.

คลีโนซอล ทราฟฟค (ประเทศไทย)

30 พ.ย.48

6

หจก.

คอนสตรัคชั่น เทอรโมพลาสติก

30 พ.ย.48

7

หจก.

โคราช พี.เค.การโยธา

30 พ.ย.48

8

หจก.

ชัยประภาวัฒน

30 พ.ย.48

9

บจก.

ซีแมนอินดัสตรี้ (ประเทศไทย

30 พ.ย.48

10

บจก.

ณัฐพงศ อินเตอร

30 พ.ย.48

11

บจก.

ถาวรพัฒนา

30 พ.ย.48

12

บจก.

ทรูรีเฟลคเตอร

30 พ.ย.48

13

หจก.

ไทยเวย โรดไลน

1 ส.ค.51

14

บจก.

นอรทเทอรลี่

30 พ.ย.48

15

หจก.

บานโปงโรดไลนกอสราง

30 พ.ย.48

16

หจก.

บี.พี.แอล.เซอรวิส (1999)

8 ก.พ.51

17

หจก.

บุญสนอง

30 พ.ย.48

18

บจก.

เบญจภูมิ ทราฟฟค

30 พ.ย.48

19

บจก.

ป.รุงเรืองคอนกรีต

30 พ.ย.48

20

หจก.

พงศกรกลการ

30 พ.ย.48

21

หจก.

พิมานเทรดดิ้ง

30 พ.ย.48

22

บจก.

พี.พี.โรดไลน

30 พ.ย.48

23

บจก.

พี.พี.ไอ.

30 พ.ย.48
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ที่

รายชื่อผูร ับเหมา

ประกาสลงวันที่

24

บจก.

พี.วี.เอส-95 วิศวกรรมสากล

30 พ.ย.48

25

บจก.

เพาเวอรเพนท

30 พ.ย.48

26

หจก.

แพรวัฒนกิจ

30 พ.ย.48

27

หจก.

แพรวิศวกรรม

21 พ.ย.49

28

หจก.

โฟรเอ็ม อินเตอรเทรด

30 พ.ย.48

29

หจก.

โฟลเวย

30 พ.ย.48

30

บจก.

มวลมิตรคอนสตรัคชั่น

30 พ.ย.48

31

บจก.

โมเดอรนโคท

21 พ.ย.49

32

บจก.

เวกา เพนท แอนด คอมแมท

30 พ.ย.48

33

บจก.

ศ.เศรษฐพร ทราฟฟค

30 พ.ย.48

34

หจก.

ศรีตรา

30 พ.ย.48

35

หจก.

ศรีสะเกษออกแบบและกอสราง (2539)

30 พ.ย.48

36

บจก.

สยามทราฟฟค

30 พ.ย.48

37

หจก.

สรัลกรกอสราง

21 พ.ย.49

38

บจก.

เสริมมิตร เมทัลเวอรคดีไซด

22 ก.พ.50

39

หจก.

อ.อวิกา

23 ส.ค.50

40

หจก.

อดุลไทยคอนสตรัคชั่นแอนดซัพพลาย

30 พ.ย.48

41

บจก.

อัลฟาเอสไลน

30 พ.ย.48

42

บจก.

อาคเนยทราฟฟค

30 พ.ย.48

43

บจก.

อินเนอรเวย

30 พ.ย.48

44

บจก.

เอ พี ซี ไอ

30 พ.ย.48

45

บจก.

เอพีเอ็นพี

30 พ.ย.48

46

หจก.

เอื้อรัตนา

18 ม.ค.51
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เอกสารอางอิง
กรมทางหลวง. 2551 รายการละเอียดและขอกําหนดการจัดทําเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (การตี
เสน ลูกศร ขีดเขียนขอความ). กรมทางหลวง. กระทรวงคมนาคม, กรุงเทพฯ
กรมทางหลวง. 2533 คูมือเครื่องหมายควบคุมการจราจรภาค 2 เครื่องหมายจราจร ( Markings).
กรมทางหลวง. กระทรวงคมนาคม, กรุงเทพฯ
กระทรวงอุตสาหกรรม. 2549 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสง
สําหรับทําเครื่องหมายบนผิวทาง(มอก.542-2549). สํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม.
กระทรวงอุตสาหกรรม, กรุงเทพฯ
กระทรวงอุตสาหกรรม. 2550 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม ลูกแกวที่ใชกับวัสดุทําเครื่องหมาย
บนผิวทาง(มอก.543-2550). สํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม. กระทรวงอุตสาหกรรม,
กรุงเทพฯ
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