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บทที่ 5
การตรวจสอบและบํารุงรักษาถนน ทางเดินและทางเทา
ถนนที่เปดใชงานแลว จําเปนตองมีการดูแลรักษาใหมีสภาพดีอยูเสมอ ถามีรองรอยการชํารุด
เสียหายหรือเปนหลุมบอ ทั้งบริเวณผิวทางและไหลทางควรรีบดําเนินการซอมแซมใหอยูในสภาพดี
ดังเดิม เพื่อมิใหเกิดความเสียหายลุกลามตอไปอีก ความเสียหายของผิวทางอาจแยกเปน 2 ประการคือ
1. ความเสียหายในดานการใชงาน (Functional Failure) เชน ผิวถนนเปนคลื่นขรุขระทําให
การสัญจรผานไปมาไมสะดวก ตองใชความเร็วต่ํา
2. ความเสียหายดานโครงสราง (Structure Failure) เชน ผิวถนนเปนหลุมเปนบอ พื้นทางดิน
คันทางทรุด
สาเหตุการชํารุดของถนนมีหลายประการ เชน เนื่องจากความบกพรองในขณะกอสราง ใช
วัสดุมีคุณภาพไมเหมาะสม การบดอัดไมไดความแนนตามมาตรฐาน สวนผสมคอนกรีตหรือแอสฟลตที่
ใชทําผิวทางไมเหมาะสม ยานพาหนะมีน้ําหนักบรรทุกเกินกวาถนนที่ออกแบบไวจะรับน้ําหนักได
ดินคันทางออนมาก เพื่อใหการบริหารจัดการบํารุงรักษาถนนที่มีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรมี
การศึกษาและกําหนดวิธีการบํารุงรักษา ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. การศึกษาความเสียหายตอผิวถนนลาดยางและผิวถนนคอนกรีต
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
3. การแยกประเภทการบํารุงรักษาถนน ทางเดินและทางเทา
4. การดําเนินการซอมแซมผิวถนน ทางเดินและทางเทา

5.1 การศึกษาความเสียหายตอผิวถนนลาดยางและผิวถนนคอนกรีต
5.1.1 ความเสียหายตอผิวถนนลาดยาง
การชํารุดของถนนลาดยางอาจเนื่องมาจาก การลาของผิวถนน การทรุดตัวในชั้นดินคัน
ทาง พื้นทางหรือผิวทาง เกิดแรงเฉือนสูงเกินความสามารถของโครงสรางทาง สังเกตไดจากรอยยุบและ
การทะลักของดินในบริเวณใกลเคียง กอนทําการซอมแซมจะตองพิจารณาใหละเอียดจึงจะแกไขไดผลดี
โดยสามารถแบงประเภทความเสียหายได 8 ประเภท ดังนี้
1. ผิวถนนแตกลายหนังจระเข (Alligator Crack)
2. เกิดหลุมบอบนผิวถนน (Pot Hole)
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3. ผิวทางทรุดเปนรองตามแนวลอ (Ruts)
4. ทางชํารุดเนื่องจากแรงเฉือน (Shear Failure)
5. ผิวถนนแตกตามความยาว (Longitudinal Cracks)
6. ผิวถนนเกิดการเยิ้ม (Bleeding)
7. การทรุดตัวในดินลึก (Deep Foundation Consolidation)
8. รอยแตกผลสะทอนจากผิวทางชั้นลาง (Reflection Cracking)
5.1.2 ความเสียหายตอผิวถนนคอนกรีต
การชํารุดของผิวทางคอนกรีตมีสาเหตุ 2 ประการคือ ประการแรก เกิดในตัวคอนกรีต
เอง เชน ใชสวนผสมไมเหมาะสม มีปูนซีเมนตนอยเกินไป หินที่ใชมีความแกรงไมพอ ใชน้ําไมสะอาด
ผสมคอนกรีต มีสารเคมีปะปน การเสริมเหล็กผิดตําแหนง ประการที่สอง เกิดจากพื้นทาง ดินคันทางไม
แข็งแรงพอเพียงเมื่อมีน้ําหนักยานพาหนะบดทับทําใหเกิดการเสียหาย เชน การอัดทะลัก (Pumping and
Blowing) เกิดรอยแตกบริเวณมุมและรอยตอของแผนคอนกรีต ประเภทความเสียหายแบงออกไดดังนี้
1. ความแข็งแกรงของคอนกรีต (Durability of Concrete)
2. ผิวหนาคอนกรีตหลุดลอน (Scaling)
3. รอยแตกเนื่องจากการหดตัว (Shrinkage Cracks)
4. รอยแตกเนื่องจากเหล็กเดือยฝงยึดแนน (Frozen Dowel Bars)
5. รอยแตกเนื่องจากการหอตัว (Warping Cracks)
6. รอยแตกเนื่องจากการหดตัวเมื่ออุณหภูมิต่ํา (Contraction Cracks)
7. การอัดทะลัก (Pumping and Blowing)
8. ผิวทางคอนกรีตแตกเนื่องจากโครงสรางไมแข็งแรง (Structural Breaking)
9. ผิวทางโกงแตกเพราะการขยายตัว (Blowup)
10. การเคลื่อนตัวในชั้นใตดินลึก (Deep Foundation Movement)
11. รอยตอระหวางแผนคอนกรีตทรุดตัว (Faulted or Depressed Joints)
12. การบดอัดของลอเฉพาะแนว (Channelized Traffic)
เมื่อชางหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบไดทราบถึงปญหาการเสียหายตอถนนผิวทางลาดยาง
และผิวทางคอนกรีตแลว สามารถนํามาวิเคราะหหาสาเหตุและหาแนวทางแกไข โดยอาจจะตอง
ดําเนินการแกไขซอมแซมทันทีในกรณีที่มีความเสียหายมาก หรือหากเปนความเสียหายเล็กนอย อาจ
จัดเก็บเปนขอมูลเพื่อจัดหางบประมาณซอมแซมในภายหลัง
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5.2 การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลจากการตรวจสอบหรือไดรับแจงถึงความเสียหายของผิวถนน ทางเดิน
และทางเทาแลว ใหผูที่มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการบันทึกขอมูลความเสียหายในแบบฟอรมภาคผนวก
หนา 16 - 17 แลวพิจารณาวาสมควรทําการซอมแซมโดยเรงดวน หรือรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการ
แยกประเภทการบํารุงรักษาถนน ทางเดินและทางเทาตอไป

5.3 การแยกประเภทการบํารุงรักษาถนน ทางเดินและทางเทา
การแยกประเภทการบํารุ งรักษาถนน ทางเดินและทางเทาจะทําให ผูที่มีหน าที่รับ ผิดชอบ
สามารถประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นตามลําดับความสําคัญและเหมาะสมกับงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีอยู เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการดําเนินการบํารุงรักษาตอไป
โดยแบงการบํารุงรักษาไดเปน 4 ประเภทดังนี้
1. งานบํารุงรักษาปกติ
หมายถึง งานบํารุงรักษาถนนที่ทําเปนประจําตลอดเวลา เพื่อใหถนนอยูในสภาพใชงานไดดี
และเพื่อไมใหเกิดความเสียหายลุกลามเพิ่มขึ้น เชน งานปรับสภาพถนนลูกรัง งานซอมแซมหลุมบอถนน
รอยแตกตางๆ ที่ผิวถนนลาดยางและผิวถนนคอนกรีต รวมทั้งงานซอมบํารุงไหลทาง ทางเดินและทางเทา
2. งานบํารุงรักษาถนนตามกําหนดเวลา
หมายถึง งานบํารุงรักษาถนนตามชวงเวลาที่กําหนดเพื่อเปนการตออายุใหถนนอยูใน
สภาพที่ใชการไดนานขึ้น เชน งานฉาบผิวแอสฟลต งานเสริมผิวลูกรัง และงานบูรณะถนนผิวแอสฟลต
หรือผิวคอนกรีต
3. งานบํารุงพิเศษ
หมายถึง งานบํารุงรักษาถนนโดยการเสริมแตงปองกันถนนที่ชํารุดเกินกวางานซอม
บํารุง ปกติ สามารถปฏิบัติ ได เพื่อ ใหถนนยัง คงสภาพเดิม ขนาดและความแข็ง แรงทัดเที ยมกั บตอน
กอสราง แตไมไดหมายถึงงานที่จะทําใหดีขึ้นหรือแข็งแรงกวาเดิม ไดแก งานปรับระดับผิวถนนโดยการ
ซอมแซมผิวแอสฟลต งานซอมไหลทาง ทางเดินและทางเทา ทางเชื่อมและเกาะกลางถนน
4. งานบํารุงฉุกเฉิน
หมายถึง งานซอมบํารุงถนนที่ชํารุดเสียหายมาก ใหสามารถเปดใชงานในขั้นแรกได
รวมถึงงานซอมบํารุงใหถนนมีสภาพเหมือนเดิมหรือเปดใชงานได เชน การซอมแซมถนนที่เสียหายอัน
เกิดจากอุทกภัย งานแกการลื่นไถลอันเกิดจากผิวจราจรมีความฝดลดต่ําลงจนทําใหเกิดอันตรายกับ
ยวดยานที่สัญจรไปมา เปนตน
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5.4 การดําเนินการซอมแซมผิวถนน ทางเดินและทางเทา
การดําเนินการซอมแซมผิวถนน ทางเดินและทางเทาจะกระทําขึ้นไดตองไดรับการพิจารณาหา
สาเหตุจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกอนเปนอันดับแรก เมื่อผูที่มีหนาที่รับผิดชอบไดประเมินความเสียหาย
แลวสามารถศึกษาหาวิธีการซอมแซมบํารุงรักษาได ดังตอไปนี้
วิธีการซอมแซม บํารุงถนนลาดยาง (แยกออกเปนความเสียหายที่เกิดขึ้นบอยครั้ง) แบงได 4
ลักษณะ พรอมวิธีการซอมแซม ดังนี้
1. รอยแตกแบบหนังจระเข ไดแก รอยแตกที่ตอเนื่องกันเปนตารางเล็กๆ คลายหนังจระเข
หรือลวดตาขาย
สาเหตุของรอยแตกแบบนี้เกิดจากการทรุดตัวมากเกินไปของถนนที่กอสรางบนดินคัน
ทางหรือบนชั้นสวนลางของพื้นทางที่ไมมีเสถียรภาพ ความไมมีเสถียรภาพและการรับน้ําหนักไมไดนั้น
เปนผลเนื่องมาจากพื้นทางและดินคันทางอิ่มตัว
วิธีการซอมแซมแบบถาวรคือ
1.1 ขุดเอาผิวและพื้นที่ที่ชํารุดออกใหลึกที่สุดเทาที่จําเปน จนถึงชั้นแนนแข็ง และให
ขุดขยายออกไปดานขางอีกขางละ 30 เซนติเมตร รอบๆ บริเวณที่แตกราว
1.2 ถาน้ําเปนสาเหตุแหงการชํารุดใหจัดระบบระบายน้ําใหม
1.3 ใหแทคโคท (Tack Coat) บริเวณผนังขางของหลุมทุกดาน
1.4 เพื่อใหผลงานที่ดีใหกลบซอมหลุมดวยวัสดุผสมยางแบบผสมรอนจากโรงงาน
ชนิดความหนาแนน(Dence Grade) แลวเกลี่ยแตงดวยความระมัดระวังอยาให
สวนผสมแยกตัว
1.5 ถาหลุมที่ซอมลึกเกิน 15 เซนติเมตร การบดทับตองทําทีละชั้นใหทั่วถึง การบดอัด
ใหทําดวยเครื่องมือที่มีขนาดเหมาะสมกับงาน
2. รอยแตกที่รอยตอของพื้นทาง ไดแกรอยแตกตรงขอบรอยตอที่มีลักษณะเปนรอยตะเข็บ
ซึ่งเปนการแยกขอบรอยตอระหวางขอบพื้นทางกับไหลทาง
สาเหตุที่ทําใหเกิดการแตกแยกระหวางไหลทางกับพื้นทางนี้ อาจเกิดจากวัสดุสวนที่อยู
ในไหลทางบริเวณนั้น สภาวะเปยกแลวแหง แหงแลวเปยกสลับกันไปอยูตลอดเวลา กรณีนี้เปนกรณีที่
เกิดขึ้นไดจากไหลทางสูงกวาพื้นทาง ทําใหการระบายน้ําไมดีหรือเกิดจากการยุบตัวของขอบพื้นทาง
วิธีการซอมแซมคือ ถาน้ําเปนสาเหตุ ขั้นแรกสิ่งที่ตองทําคือ การปรับปรุงระบบระบาย
น้ําไมใหขังในรอยตอแลวจึงทําการซอมรอยแตกตอไป
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3. รอยแตกที่เกิดจากการหดตัว เปนรอยแตกที่เชื่อมโยงติดตอกันเปนตารางใหญๆ โดยมี
มุมคอนขางแหลมยาว
สาเหตุที่ทําใหเกิดรอยแยกแตกแบบนี้ เปนการยากที่จะทราบไดวารอยแตกนั้นเกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงทางปริมาตรของตัวพื้นทางหรือจากตัวคันทาง มีบอยครั้งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทางปริมาตรของสวนผสมละเอียดที่มีอยูในยางผสม ซึ่งมีแอสฟลตที่มีความซึมไดนอยผสมอยูเปน
จํานวนมาก ถาไมมีการจราจรผานไปมาชวยในการบดทับแลวจะทําใหเกิดการแตกแบบนี้ได
วิธีการซอมคือ อุดรอยตอดวยยางมะตอยน้ําและสาดทับดวยผิวทางแบบเซอรเฟสทรีต
เมนตหรือฉาบผิวแบบสเลอรี่ซิลใหเต็มหนาถนน โดยมีขั้นตอนดังนี้
(1) กวาดและใชเครื่องอัดลมเปาสวนที่หลุดออกจากรอยแตกและผิวหนาของผิวถนน
ใหหมด
(2) ราดผิวหนาของพื้นทางและรอยแตกดวยน้ําใหทั่ว
(3) เมื่อผิวหนาดังกลาวมีความชื้นสม่ําเสมอดีแลวและไมมีน้ําเหลืออยูใหแทคโคท
ดวยยางอีมัลชั่นผสมกับน้ําดวยอัตราสวน 1: 1 โดยปริมาตร
ขั้นตอนการเตรียมผสมสเลอรี่ซิล
(1) เทยางที่เตรียมไว อุดรอยแตกและเกลี่ยแตงดวยไมกวาดและหากมีรอยแตกมาก
ใหสาดสเลอรี่ซิลใหเต็มผิวหนาถนน
(2) เมื่อสวนผสมสเลอรี่ซิลระเหยไดที่แลวใหปูผิวแบบเซอรเฟสทรีตเมนตเต็มหนาถนน
4. การเกิดรองลอบนพื้นทาง ไดแกการทรุดตัวของผิวทางไปตลอดความยาวของรองลอ
เมื่อดูตามขวางจะเปนรูปคลายราง 2 รางไปตามแนวถนน
สาเหตุเกิดจากการทรุดตัวหรือการเคลื่อนที่ออกไปขางๆ ของวัสดุในชั้นที่อยูใตผิวถนน
ซึ่งอาจจะมีชั้นเดียวหรือหลายชั้นเมื่อมีการจราจรวิ่งผาน หรืออาจจะเกิดจากแรงกดของน้ําหนักของผิวถนน
เอง แมแตถนนลาดยางที่สรางเสร็จใหมๆ ก็อาจจะเกิดขึ้นได หากการบดทับในระหวางการกอสรางนอยไป
นอกจากนี้อาจจะเกิดจากวัสดุในชั้นใตผิวทางมีการเคลื่อนไหวอยูเสมอไมอยูตัว ทําใหรับน้ําหนักไมได
วิธีการซอมคือ ใหปรับระดับพื้นที่เกิดรองลอดวยยางผสมรอนจากโรงงาน และปูทับ
ดวยยางผสมรอนจากโรงงานอีกชั้นหนึ่งบางๆ ลําดับขั้นตอนในการซอมมีดังนี้คือ
(1) ใหวัดหาบริเวณที่เกิดการทรุดตัวดวยไมบรรทัดหรือเชือกขึงระดับ ใหขีดวงรอบ
บริเวณที่จะตองทําการเสริมระดับไว
(2) พนแทคโคท (0.25 – 0.75) ลิตร/ 1 ตารางเมตร ดวยยางอีมัลชันที่ผสมน้ําดวย
อัตราสวน 1: 1 โดยปริมาตร
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(3) ใหเกลี่ยผิวถนนดวยแอสฟลตคอนกรีตแบบความหนาแนนใหเต็มรองลอที่ทรุดตัว
ดวยเครื่องปู
(4) บดอัดดวยรถบดลอยาง
(5) ปูทับดวยยางผสมรอนจากโรงงานผสมยางดวยชั้นบางๆ
วิธีการซอมแซมบํารุงถนนคอนกรีตนั้น สามารถซอมแซมดวยแอสฟลตคอนกรีต
โดยยังไมจําเปนตองทําการรื้อคอนกรีตเดิมทิ้ง เพียงแตตองทําความเขาใจในการใชแอสฟลตคอนกรีตใน
การบํารุงรักษาถนนคอนกรีตเสียกอน
ความสําคัญของแอสฟลตคอนกรีตในการบํารุงรักษาถนนคอนกรีต
แอสฟลตสามารถใชในการอุดรอยตอและรอยแตกของถนนคอนกรีตได อีกทั้งแอสฟลต
คอนกรีตยังสามารถยกระดับถนนคอนกรีตเดิมไดและชวยในการซอมพื้นที่ที่เกิดความเสียหายเปนรอย
แตกขนาดเล็กใหสามารถใชงานตอไปได ตลอดจนปดผิวหนาของถนนที่ชํารุด ประโยชนของแอสฟลต
และแอสฟลตคอนกรีตที่นํามาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาถนนคอนกรีตมีดังนี้
1. การอุดรอยตอและรอยแตก จําเปนตองยารอยตอและรอยแตกดวยเหตุผลหลายประการ
เชน ปองกันไมใหน้ําจากผิวทางซึมลงไปที่พื้นทาง ซึ่งหากน้ําสามารถซึมลงไปในชั้นพื้นทางแลวจะ
กอใหเกิดความเสียหายกับชั้นพื้นทางทําใหความสามารถในการรับกําลังของชั้นพื้นทางลดลง สงผล
กระทบกับการรับกําลังกับชั้นผิวถนนคอนกรีตได
ในการยาแนวรอยตอและรอยแตก จะตองทําความสะอาดรอยตอและรอยแตกกอน ดวย
เครื่องเซาะรองหรือเครื่องกําจัดทราย เพื่อชวยใหสะดวกในการทํางานของเครื่องอัดลม ควรมีหัวฉีดที่ได
ขนาดพอดีสามารถเปาเขาไปในรองรอยแตกที่ตองการซอมแซม ในการยาแนวรอยตอจะตองใหวัสดุเขาไป
อุดรอยแตกอยางพอดี ถาใชวัสดุยาแนวรอยแตกแบบรอนในการอุดรอยแตกที่ลึก วัสดุยาแนวรอยแตก
จะยุบตัวเมื่อเย็นตัวลง จําเปนที่จะตองใสวัสดุยาแนวรอยแตกเพิ่มอีก เพื่อใหไดระดับกับผิวถนนคอนกรีต
พอดี
ในการยาแนวรอยแตกผิวถนน ทางวิ่งอีกชองทางมักจะเปดใหมีการจราจรปกติ ดังนั้น
จึงเปนวิธีที่ดีตอ พนักงานซอมบํารุงจะเริ่มยาแนวรอยแตกจากกึ่งถนนออกไปหาขอบถนน ทั้งนี้เพื่อ
ปองกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นไดจากการหันหลังใหยวดยานที่วิ่งไปมา
หากจําเปนตองเปดใชถนนภายหลังยาแนวรอยแตกทันทีจะตองปองกันไมใหวัสดุที่ใช
ยาแนวรอยแตกหลุดออก เพราะแรงที่กระทําจากลอรถที่แลนผานไปมา แกไขโดยการโรยทรายละเอียด
ขี้เลื่อยหรือวัสดุอื่นใดที่คลายคลึงกันลงที่รอยตอและรอยแตก
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2. การทําชั้นผิวถนนลาดยางใหมทับถนนคอนกรีตเดิม (Overlay) เปนการบํารุงรักษาและ
แกไขปญหาความชํารุดเสียหายตางๆ ที่เกิดขึ้นหลายแหงบนพื้นถนนคอนกรีต
วิธีการแกไขที่ใหผลดี คือ การปูทับผิวหนาถนนคอนกรีตดวยแอสฟลตคอนกรีต เชน
ถนนคอนกรีตที่บิดงอผิดรูปอาจทําใหกลับเรียบไดดังเดิมโดยการใชแอสฟลตคอนกรีตผสมรอนปูทับ
หนาผิวหนาของผิวถนนที่หลุดรอน
การทําชั้นผิวถนนทับหนาทางเดิมสามารถแกไขปญหาการลื่นไถลไดดวย โดยทั่วไป
การทําเชนนี้เรียกวา การกอสรางมากกวาการซอมแซม แตสําหรับการทําชั้นผิวถนนทับหนาในระยะทาง
สั้นๆ นั้นอาจเปนการซอมแซมบํารุงรักษาก็ได ฉะนั้นขึ้นอยูกับผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาเปน
ผูตัดสินใจในการเลือกประเภทการบํารุงรักษาซอมแซม หรืออาจจะพิจารณาจากงบประมาณที่หนวยงาน
มีอยูเปนเกณฑการตัดสินใจ
การซ อ มแซมถนนคอนกรี ต ยั ง มี อี ก สาเหตุ ห นึ่ ง คื อ การเกิ ด โพรงใต พื้ น คอนกรี ต
บางครั้งเมื่อดินคันทางเกิดการทรุดตัวหรือเกิด Pumping ภายใตแผนคอนกรีต จะทําใหเกิดโพรงขึ้น
ภายใตพื้นทางสวนนั้น ซึ่งจําเปนตองแกไขเพื่อชวยใหพื้นทางมั่นคงขึ้น และจะชวยไมใหเกิดการพังทลาย
ในชั้นตอไป โดยการใชน้ําซีเมนตอัดเขาไปใตโพรงคอนกรีต เพื่อลดการทรุดตัวของแผนคอนกรีต และ
ปองกันไมใหวัสดุในชั้นพื้นทางเกิดความเสียหายและทะลักขึ้นมาบนแผนคอนกรีต

5.5 การจัดทําแผนงบประมาณซอมบํารุงรักษาถนน
งานบํารุงรักษาถนนมีความสําคัญตออายุการใชงานและความมั่นคงแข็งแรงของถนน เมื่อ
กอสรางเสร็จแลวและเปดใชไประยะเวลาหนึ่งแลวอาจจะเกิดการชํารุดเสียหายตามมา เนื่องจากการเสื่อม
ตามสภาพ การบรรทุก น้ํ าหนั ก ของยวดยานและจากภั ย ธรรมชาติ เมื่ อ ตรวจพบตอ งรีบ ดํ าเนิ น การ
ซอมแซมทันทีเพื่อปองกันมิใหความเสียหายลุกลามแผวงกวางออกไปจนยากตอการซอมบํารุงหรือตอง
ใชงบประมาณจํานวนมากโดยไมจําเปน การจัดทําแผนงบประมาณซอมบํารุงรักษาถนนมีวัตถุประสงค
เพื่อทําใหถนนอยูในสภาพดีและเปนการประหยัดงบประมาณซอมบํารุง นอกจากนี้ยังทําใหผูใชถนน
ได รั บ ความสะดวกในการเดิ น ทางอย า งรวดเร็ ว และปลอดภั ย ทั้ ง นี้ ก ารจั ด ทํ า แผนงบประมาณซ อ ม
บํารุงรักษาถนนตองมีการประมาณราคาการดําเนินงานซอมบํารุง ซึ่งแตกตางกันไปตามลักษณะการซอม
บํารุงและประเภทถนน โดยไดกําหนดราคาเฉลี่ยตอหนวยโดยสังเขปตามตารางที่ 5-1 ดังนี้
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ตารางที่ 5-1 ตารางแสดงราคางานเฉลีย่ ดานตางๆ ของงานบํารุงรักษาถนน ทางเดินและทางเทา
ประเภทถนน/การบํารุงรักษา

หนวย

ราคาตอหนวย

ดําเนินการโดย

งานบํารุงรักษาปกติ
- ผิวถนนลูกรัง

กม.

16,000

อปท.

- ผิวถนนลาดยาง

กม.

24,000

อปท.

- ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กม.

9,000

อปท.

งานบํารุงรักษาถนนตามกําหนดเวลา
- เสริมผิวถนนลูกรัง

กม.

90,000

จางเหมา

- ฉาบผิวแอสฟลตคอนกรีต

กม.

310,000

จางเหมา

- เสริมผิวแอสฟลตคอนกรีต

กม.

1,180,000

จางเหมา

งานบํารุงพิเศษและงานบํารุงฉุกเฉิน
- ซอมสรางผิวลูกรัง

กม.

350,000

จางเหมา

- ซอมสรางผิวเคปซีล

กม.

1,100,000

จางเหมา

- ซอมสรางผิวแอสฟลตคอนกรีต

กม.

1,600,000

จางเหมา

- ซอมสรางผิวคอนกรีต

กม.

3,500,000

จางเหมา

- บูรณะลาดยาง

กม.

2,300,000

จางเหมา

* อปท. หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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