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การก่อสร้าง การควบคุมคุณภาพงานบูรณะ และปรับปรุงถนนลาดยางเดิม 
โดยวิธ ีPavement Recycling 

 
การก่อสร้างและควบคุมคุณภาพงานบูรณะและปรับปรุงถนนลาดยางเดิมโดยวิธี Pavement 

Recyclingเป็นการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้งานใหม่ หมายถึงการนําวัสดุจากชั้นทางเดิมมา
ปรับปรุงคุณภาพแล้วนํามาใช้งานใหม่ โดยให้มีคุณภาพตามรูปแบบและข้อกําหนด อาจจะเพ่ิมวัสดุผสม 
เพ่ิม เพ่ือปรับปรุงขนาดคละและเพ่ิมปริมาณ เช่น หิน ทราย วัสดุมวลรวม ฯลฯ และวัสดุผสมเพ่ิมเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพ เช่น ปูนซีเมนต์ ปูนขาว และสารผสมเพ่ิม ท้ังนี้อาจจะกระทําได้ท้ังในท่ี (In-Place) 
หรือท่ีโรงงาน (Central Plant) และปิดทับด้วยผิวทางใหม่ 

1 วัสดุ 
1.1 วัสดุชั้นทางเดิม หมายถึง วัสดุท่ีได้จากการขุดรื้อ ขูดไส จากชั้นทางเดิมเพ่ือเตรียมนํามาใช้ 

ปรับปรุงคุณภาพ 
1.2 วัสดุผสมเพ่ิม เป็นวัสดุท่ีต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมและเข้ากันได้ดีกับวัสดุชั้นทางเดิม เพ่ือทํา

ให้คุณสมบัติของส่วนผสมเป็นไปตามข้อกําหนดท่ีผู้ออกแบบได้ระบุไว้ 
1.2.1 วัสดุผสมเพ่ิมเพ่ือปรับปรุงขนาดคละและเพ่ิมปริมาณ เช่น หิน ทราย วัสดุมวล 

รวม ฯลฯ 
1.2.2 วัสดุผสมเพ่ิมเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในมาตรฐานท่ี  

ทล.- ม 213/2543 
ก) ปูนซีเมนต์ 
ข) ปูนขาว 
ค) เถ้าลอย 
ง) แอสฟัลต์ 

1.3 สารผสมเพ่ิม สารผสมเพ่ิมท่ีนํามาใช้ จะต้องเสนอชนิดของสารผสมเพ่ิมและส่วนผสม เพ่ือ 
พิจารณาเห็นชอบก่อนนํามาใช้งาน 

1.4 น้ํา น้ําท่ีนํามาใช้งานจะต้องสะอาดปราศจากสารไม่พึงประสงค์ เช่น เกลือ น้ําตาล น้ํามัน 
กรดด่าง และอินทรียวัตถุ หรือ สารเคมีท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพของวัสดุผสม 

2 การออกแบบปรับปรุง ช้ันทางเดิม  
การออกแบบส่วนผสม จะต้องดําเนินการตาม มาตรฐานท่ี ทล.-ม 213/2543 
3 เครื่องจักรเครื่องมือท่ีใช้ในการก่อสร้าง 
ชุดเครื่องจักรเครื่องมือท่ีใช้ในการก่อสร้างชั้น Pavement Recycling ประกอบด้วย 
- โรงงานผสมประจําท่ี 
- ชุดเครื่องจักรผสมวัสดุในท่ี  
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- ชุดเครื่องจักรประกอบการก่อสร้าง เช่น เครื่องจักรอุปกรณ์เก่ียวกับวัสดุผสมเพ่ิม และน้ํา 
เครื่องจักรเกลี่ยปรับระดับ รถบรรทุกวัสดุ เครื่องจักรปูวัสดุ เครื่องจักรบดทับ เป็นต้น 

ชุดเครื่องจักรเครื่องมือท่ีนํามาใช้ในการก่อสร้างแต่ละประเภทนั้น จะต้องจัดให้เหมาะสมกับ 
ลักษณะงาน วิธีการก่อสร้างท้ังชนิด ขนาด และมีขีดความสามารถเพียงพอท่ีจะทํางานให้แล้วเสร็จในแต่
ละวัน ตามคุณสมบัติท่ีได้กําหนดไว้ใน ทล.- ม. 213/2543  เครื่องจักรท่ีนํามาใช้ในการก่อสร้าง สําหรับ
ชุดเครื่องจักรผสมวัสดุในท่ี จะต้องสามารถขุดตัด ขุดตัดผสมหรือขูดไสผสม กับชั้นทางเดิมได้ลึกตามท่ี
กําหนด หรือผสมวัสดุชั้นทางเดิมพร้อมวัสดุใหม่ได้ โดยสมํ่าเสมอและถูกต้องตามข้อกําหนด 
 

 
 

เครื่องจักรชุด Recycling  
 

4 การตรวจสอบเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนการก่อสร้าง  
ผู้ควบคุมงานจะต้องจัดทําแผน วิธีการก่อสร้างพร้อมท้ังรายละเอียดเครื่องจักรเครื่องมือและ

อุปกรณ์ทุกชนิดท่ีจะนํามาใช้ในการก่อสร้างโดยจะต้องตรวจสอบให้มีสภาพการใช้งานได้ดีและมี
ประสิทธิภาพในการทํางานอย่างเพียงพอพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

5 การเตรียมงานก่อนทําการก่อสร้าง 
ผู้ควบคุมงานจะต้องดําเนินการดังนี้ 

5.1 จัดเตรียม สถานท่ีตั้งโรงงานผสมวัสดุและพ้ืนท่ีกองวัสดุ ท้ังท่ีโรงงานและในระหว่างสาย 
ทาง จะต้องเหมาะสม มีพ้ืนท่ีกว้างพอท่ีจะปฏิบัติงานได้โดยสะดวก น้ําไม่ท่วมขัง พ้ืนท่ีกองวัสดุจะต้อง
สะอาดปราศจากวัสดุไม่พึงประสงค์ กองวัสดุแต่ละชนิดต้องแยกกันไว้อย่างชัดเจน โดยดําเนินการให้
ถูกต้องไม่ให้วัสดุเกิดการแยกตัว และมีมาตรการป้องกันวัสดุเปียกน้ํา  



3 

 

5.2 พ้ืนท่ีทําการก่อสร้าง 
-   กําจัดวัชพืชและวัสดุไม่พึงประสงค์ออกไปตลอดความกว้างของพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการ 
- ทําการสํารวจสภาพผิวทางเดิมโดยละเอียด เพ่ือกําหนดตําแหน่งพ้ืนท่ีของผิวทางเดิมท่ีเกิด

ความเสียหายจากจุดอ่อนตัวในชั้นทางเดิม 
-   แก้ไขจุดอ่อนตัวใต้คันทางโดยการขุดรื้อเอาวัสดุท่ีมีปัญหาออกให้หมด แล้วแทนท่ีด้วยวัสดุท่ี

มีคุณภาพไม่ตํ่ากว่าชั้นทางท่ีจะแก้ไข พร้อมบดทับให้แน่นตามข้อกําหนด และใช้วัสดุเดิมในแต่ละชั้นทาง
ท่ีขุดออกกลับมาปูลงไว้ตามเดิมและบดทับให้แน่นตามข้อกําหนดทีละชั้น 

- ปรับระดับของผิวถนนให้เรียบสมํ่าเสมอ โดยการขูดปาด หรือขูดไสบริเวณจุดท่ีมีลักษณะนูน
สูงซ่ึงเป็นปัญหาต่อการก่อสร้างออก 

- วางแผนดําเนินการทํางาน โดยกําหนดแนวขุดตัด ตามยาวไว้ล่วงหน้าบนผิวชั้นทางเดิมเพ่ือลด
ปัญหาการจราจรท่ีเกิดข้ึนขณะทําการก่อสร้าง 

- ตรวจสอบความชื้นของวัสดุคันทางเดิมเพ่ือเตรียมใช้เป็นข้อมูลในการปรับแก้ความชื้นในส่วน 
ผสมให้ถูกต้องขณะดําเนินการ 
 

  
 

จุดอ่อนตัวท่ีต้องแก้ไข 
 

6 การก่อสร้าง 
ลักษณะของงานจะรวมถึงการวางแผนปฏิบัติการ การทําแปลงทดลอง การควบคุมการก่อสร้าง 

และการควบคุมคุณภาพวัสดุ 
6.1 การบริหารจัดการ การก่อสร้างจะต้องมีการวางแผนและการจัดการท่ีดี เพ่ือให้การ

ดําเนินการสามารถทําได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด หรือหยุดชะงักระหว่างการก่อสร้าง ซ่ึงมีปัจจัยในการ
พิจารณาดังนี้ 

- สภาพลมฟ้าอากาศท่ีเหมาะสม 
- การจัดการจราจรระหว่างก่อสร้าง 
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- ประสิทธิภาพและการเตรียมความพร้อมในส่วนเครื่องมือเครื่องจักร 
6.2 การก่อสร้างแปลงทดลองในสนาม เม่ือได้กําหนดวิธีการก่อสร้างแล้วก่อนทําการก่อสร้าง

จริงจะต้องทําการก่อสร้างแปลงทดลอง โดยมีความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร เพ่ือหาข้อมูลท่ีจําเป็นต้อง 
ทราบและใช้เป็นแบบอย่างในการก่อสร้างแปลงต่อไป 

6.2.1 ข้อมูลท่ีสําคัญท่ีต้องพิจารณาจากการทําแปลงทดลอง  ในการทําแปลงทดลอง มี 
สิ่งสําคัญท่ีต้องพิจารณาและติดตามตรวจสอบและบันทึก เพ่ือจะได้ใช้เป็นรูปแบบในการปฏิบัติงานจริง
ต่อไป 

1) ชนิดและประสิทธิภาพ ของเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ สามารถทํางาน 
ให้ได้คุณภาพของชั้นทางตลอดความหนา ตามท่ีต้องการหรือไม่ 

2) ระดับและความลาดเอียงถูกต้องตามรูปแบบท่ีกําหนดหรือไม่ ทําการแก้ไขได้ 
อย่างไร  ควรมีเครื่องมือหรือเครื่องจักรใดมาเสริม เพ่ือให้ได้รูปแบบและคุณภาพตามข้อกําหนด 

3) งานท่ีต้องทํา หรือแก้ไข ก่อนท่ีจะดําเนินการ Recycling ได้แก่  
- งานซ่อมจุดอ่อนตัว ( Soft Spot ) บนถนนเดิม 
- งานขุดรื้อสิ่งท่ีเป็นอุปสรรคต่อการทํา Recycling เช่น ขอบบ่อพัก และท่อ ต่าง ๆ 
- งานขุดไสในการรื้อผิวถนนเดิม เพ่ือปรับระดับตามต้องการ โดยต้องพิจารณาถึง 

ระดับหลังทางหลังการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ 
- งานขนย้ายวัสดุใหม่มาลงเสริมบนถนน มีปริมาณมากน้อยเพียงใด ให้คํานึงถึงระดับ 

ของหลังทางตามรูปแบบ 
4) การจัดรูปขบวนของเครื่องจักร ท่ีจะดําเนินการ Recycling โดยให้เฝ้าติดตาม 

อย่างใกล้ชิด และบันทึกการทํางานแต่ละข้ันตอนของเครื่องมือเครื่องจักร เช่น การเข้า- ออก การ
ดําเนินการก่อนหลัง จํานวนเท่ียวการเดินเครื่องจักร อัตราการทํางานของเครื่องจักร ฯลฯ เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการพิจารณาในการดําเนินการต่อไป 

5) การจัดเตรียมวัสดุต่างๆ เชน่ ปูนซีเมนต์ น้ํา วัสดุผสมอ่ืนๆ ให้มีปริมาณพอเพียง 
สามารถดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

6) งานอํานวยการจราจรขณะทํางาน นอกจากมีป้ายจราจร และ สิ่งอํานวยความ 
สะดวกในการจราจรแล้ว ยังมีสิ่งสําคัญท่ีต้องพิจารณาคือ การวางแผนลําดับก่อนหลัง ของแนวร่องท่ีจะ
ขุดรื้อและปูกลับพร้อมท่ีจะบดทับ ว่าควรเริ่มงานในแนวใดของถนน โดยใช้ข้อมูลความกว้างของถนน 
ความกว้างของเครื่องจักร ระยะเหลื่อมทับของรอยต่อตามยาว และสิ่งท่ีกําหนดไว้ในรูปแบบและ
ข้อกําหนดและข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการจราจรขณะดําเนินการ 

7) การตรวจสอบและการประเมิน ภายหลังการทําแปลงทดลอง ควรมีการตรวจสอบ 
ความเรียบ ระดับ ความลาดเอียง และความแน่น เป็นไปตามท่ีต้องการหรือไม่ มีสิ่งใดท่ีต้องแก้ไข 

6.3 การดําเนินงาน 
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ภายหลังท่ีได้ทําแปลงทดลอง และได้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานจริงแล้ว การ 
ดําเนินการมีข้ันตอนในการควบคุมการก่อสร้างดังนี้ 

6.3.1 สิ่งท่ีต้องพิจารณาก่อนเริ่มงาน 
- สภาพอากาศ มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
- เครื่องมือเครื่องจักร มีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานได้ดีเริ่มต้ังแต่ ระบบขุดไส รื้อผสมปู 

และบดทับ อุปกรณ์วัดความหนา ค่าระดับ และระบบการควบคุมอัตราการป้อนวัสดุต่าง ๆ รวมถึง
ปริมาณเครื่องจักรท่ีเพียงพอต่อการดําเนินงาน 

- มีการแก้ไข ซ่อมแซม ความเสียหายในผิวทางเดิมท่ีได้กําหนดไว้ ให้แล้วเสร็จก่อน  
ดําเนินการ 

- มีการเตรียมวัสดุท่ีจําเป็นต้องใช้ให้มีปริมาณอย่างเพียงพอ ต่อการทํางานในแต่ละวัน 
- ตรวจสอบความชื้นของวัสดุชั้นทางเดิม เพ่ือปรับปริมาณน้ําท่ีใช้ในวัสดุผสม 
- ตรวจสอบระดับและความลาดเอียงของผิวทางเดิม เพ่ือพิจารณาจัดเสริมวัสดุผสม 

เพ่ิมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
6.3.2 การควบคุมขณะดําเนินการ มีข้ันตอนท่ีต้องควบคุมอย่างใกล้ชิดดังนี้ 
- การขุดรื้อ(Scarifying / Ripping )หรือการขูดไส ( Milling ) ต้องควบคุมให้ได้ความ 

ลึกของการขุดรื้อหรือการขูดไสตามต้องการ ชนิดวัสดุต้องเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด และต้องไม่มี 
ผลกระทบท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อชั้นทางท่ีอยู่ใต้ลงไป 

- การเคลื่อนย้ายวัสดุ จะต้องมีการเคลื่อนย้ายวัสดุ เพ่ือไปปรับปรุงคุณภาพ ข้ึนอยู่กับ 
วิธีการ Recycling จะเป็นแบบในท่ีหรือแบบโรงงานผสม ซ่ึงจะต้องควบคุมให้เป็นไปตามชนิดท่ีได้ระบุไว้ 

- การปรับปรุงชั้นทางท่ีคงเหลือหลังจากขุดรื้อ ในการขุดรื้อจะกระทบจะกระทบต่อชั้น 
ทางท่ีอยู่ใต้ลงไปได้ง่าย จึงควรจะมีการบดทับให้เรียบร้อย ได้ระดับก่อนทํางานต่อไป (ข้ันตอนนี้มีเฉพาะ 
การดําเนินการท่ีใช้โรงงานผสม ) สําหรับ Recycling แบบในท่ีจะไม่มีข้ันตอนนี้ 

- การย่อยวัสดุชั้นทางเดิม หากไม่ได้ตามขนาดท่ีต้องการ ให้ทําการแก้ไขระบบขุดไส 
ของเครื่องจักร 

- การผสมเพ่ือปรับปรุงคุณภาพวัสดุ จะต้องควบคุมให้ได้อัตราส่วน ของการใช้วัสดุ 
ต่าง ๆ และให้เป็นไปตามสัดส่วนการผสมท่ีออกแบบ ซ่ึงนอกจากจะต้องพิจารณาถึง ประสิทธิภาพของ 
เครื่องจักรแล้ว จะรวมถึงความชื้นและช่วงเวลา ท่ีเหมาะสมด้วย 

- การบดทับ การบดทับเป็นข้ันตอนท่ีผู้ควบคุมงาน ต้องมีความรู้ความชํานาญท้ังการ 
จัดการ ในการใช้เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ได้ความแน่นของชั้นวัสดุ 
เป็นไปตามท่ีกําหนดตลอดความหนาชั้น และสมํ่าเสมอ 

- การก่อสร้างรอยต่อ ในรอยต่อตามยาว ควรจะจัดแนวรอยต่อไม่ให้อยู่ในแนวล้อรถ 
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โดยมีความกว้างของการเหลื่อมทับของแนวขุดตัดตามยาวประมาณ 0.05 – 0.10 เมตร ส่วนในรอยต่อ
ตามขวาง ท่ีเกิดจากการเริ่มทํางานหรือหยุด ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้ึนมาก จึงควรทําการก่อสร้างอย่าง 
ต่อเนื่อง ไม่ควรหยุดการก่อสร้างโดยไม่จําเป็น เม่ือเริ่มงานใหม่ ให้ทําการขุดตัดเหลื่อมทับรอยต่อ เข้า 
ไปในชั้นทางท่ีได้ปรับปรุงแล้ว ไม่น้อยกว่าความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางของอุปกรณ์ขุดตัดหรือไม่น้อยกว่า 
1.50 เมตร 

- การควบคุมให้เป็นไปตามรูปแบบ ท้ังระดับ ความลาดเอียง และความเรียบ 
โดยเฉพาะตะเข็บรอยต่อตามยาว และคลื่นท่ีเกิดจากรถบดสั่นสะเทือน ซ่ึงอาจจะต้องมีการเกลี่ยแต่ง 
ด้วยรถเกรด 

- การปิดการจราจรและการบ่ม ให้ดําเนินการตามท่ีระบุในข้อกําหนดซ่ึงหากไม่ได้ระบุ 
ไว้ให้เป็นอย่างอ่ืน วัสดุผสมโดยท่ัวไปท่ีใช้ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ สามารถเปิดการจราจรได้ทันที แต่ 
การบ่มควรบ่มโดยใช้ น้ําราดสเปรย์ อย่างต่อเนื่อง จากนั้นควรรีบทําการ Prime Coat และชั้นผิวทาง 
โดยเร็ว เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดหลุมบ่อซ่ึงยากต่อการแก้ไข 

6.3.3 การควบคุมและตรวจสอบภายหลังดําเนินการ ภายหลังการทํางานแล้ว 
เสร็จในแต่ละวันสิ่งท่ีควรตรวจสอบมีดังนี้ 

- ความกว้าง ความหนา ระดับและความลาดเอียงเป็นไปตามรูปแบบท่ีกําหนด 
- ลักษณะผิวหน้ามีความสมํ่าเสมอตลอดท้ังผืน ไม่เกิดการแยกตัวของวัสดุปรากฏให้ 

เห็นอย่างชัดเจน ไม่เกิดการเสียหาย แตกร้าวหรือหลุดร่อน 
- ความเรียบของผิวหน้า ไม่เกิดเป็นคลื่นหรือแนวร่อง เป็นไปตามมาตรฐานและ 

ข้อกําหนด 
- คุณภาพและความหนาแน่น จะต้องมีการควบคุมคุณภาพ และทดสอบความ 

หนาแน่น ของชั้นวัสดุ Recycling ตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐานและข้อกําหนด 
 
- ตรวจสอบปริมาณงานท่ีทําได้ และปริมาณของวัสดุชนิดต่างๆ ท่ีใช้งานไป เพ่ือหา 

สัดส่วนของวัสดุท่ีใช้งานจริงเป็นภาพรวม เปรียบเทียบกับอัตราส่วนผสมตามข้อกําหนด  
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การปู บดอัด และการปรับระดับ งาน Recycling 
 

7 การควบคุมคุณภาพวัสดุ 
การควบคุมคุณภาพวัสดุมีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 
7.1 การเก็บตัวอย่าง ของวัสดุชั้นทางเดิมเพ่ือทดสอบคุณภาพและออกแบบส่วนผสม จะต้อง 

ดําเนินการตามมาตรฐานวิธีเก็บตัวอย่างท่ีระบุไว้ เพ่ือให้ได้ตัวอย่างซ่ึงเป็นตัวแทนของวัสดุท่ีนํามาใช้งาน 
จริง 

7.2 การออกแบบส่วนผสม ต้องทําการศึกษามาตรฐานและข้อกําหนดให้ชัดเจน โดยพิจารณา 
ถึงคุณสมบัติวัสดุของชั้นทางเดิม มีคุณสมบัติคงท่ีสมํ่าเสมอเพียงใด จะพิจารณาออกแบบส่วนผสม ไว้ 
ท้ังหมดก่ีส่วนผสม ในแต่ละส่วนผสมครอบคลุมช่วง กม.ใดบ้าง 

7.3 การทดสอบคุณภาพวัสดุ ต้องมีการตรวจตราและทดสอบคุณภาพวัสดุ ท้ังก่อน หลังและ
ขณะดําเนินการ โดยการตรวจสอบคุณภาพแบ่งเป็น 4 ข้ันตอน 

7.3.1 การทดสอบคุณภาพวัสดุก่อนการผสม ต้องตรวจดูความแปรเปลี่ยนในวัสดุท่ีจะ 
นํามาใช้งาน ว่ามีลักษณะเช่นเดียวกับท่ีนํามาออกแบบส่วนผสมหรือไม่ โดยจะต้องเก็บตัวอย่าง ในชั้น 
ทางเดิมท่ีจะดําเนินการเพ่ือหา ขนาดคละ ความชื้น และชนิดวัสดุ เป็นประจําทุกวัน 

7.3.2 การตรวจและควบคุมการผสมวัสดุ เป็นข้ันตอนท่ีจะต้องควบคุมดูแลอย่าง 
ใกล้ชิดนับต้ังแต่การป้อนวัสดุให้สมํ่าเสมอต่อเนื่อง ระยะเวลาผสม การผสมให้เข้ากันได้ดี ไม่เกิดแยกตัว 
ระยะเวลาขนส่งสมํ่าเสมอ ช่วงเวลาการปูและบดทับ จะต้องอยู่ในเกณฑ์ข้อกําหนดของส่วนผสมชนิด
นั้นๆ 

7.3.3 การทดสอบคุณภาพในส่วนผสม จะต้องทําการเก็บตัวอย่างของส่วนผสมใน 
ระหว่างดําเนินการ เพ่ือทําการทดสอบหาคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกําหนดและมาตรฐาน 

7.3.4 การทดสอบความหนาแน่นของชั้นวัสดุ Recycling จะต้องมีการควบคุม และ 
ตรวจสอบระดับ ความหนา และความหนาแน่นให้เป็นไปตามข้อกําหนดและรูปแบบ 
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การควบคุมคุณภาพ 
 

7.4 การวัดปริมาณงานและการจ่ายค่างาน 
การวัดปริมาณงานให้ทําการวัดเม่ือได้ทําการก่อสร้างถูกต้องตามแบบและข้อกําหนดเรียบร้อย

แล้วมีหน่วยวัดตามท่ีกําหนดในแบบและวัดปริมาณตามท่ีได้ก่อสร้างจริงตามแบบท่ีกําหนด 
การจ่ายค่างานตามรายการนี้ หมายถึง ค่างานท่ีรวมท้ังค่าวัสดุ ค่าเครื่องจักร ค่าแรงงานและอ่ืนๆ 
ท่ีจําเป็นเพ่ือการก่อสร้างให้ถูกต้องเรียบร้อยตามข้อกําหนด โดยคิดจ่ายค่างานตามผลงานท่ีแล้วเสร็จแต่
ละงวด ในราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
 
8 การอํานวยการจราจรระหว่างก่อสร้าง 

ในระหว่างการก่อสร้าง จะต้องควบคุมการจราจรไม่ให้เกิดความเสียหาย ต่อชั้นทางท่ีกําลัง 
ก่อสร้าง โดยติดต้ังป้ายจราจรและสิ่งอํานวยความปลอดภัยท่ีจําเป็น พร้อมจัดบุคลากรเพ่ืออํานวยการ 
จราจรให้ผ่านพ้ืนท่ีก่อสร้างได้โดยสะดวกและปลอดภัย 


