
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  สารบัญ ก 

สารบัญ 
    หนา 
บทที่  1 บทนํา 
 1.1 ความเปนมา 1 
 1.2 ขอบเขตของมาตรฐาน 2 
 1.3 วัตถุประสงค 2 
 1.4 คํานิยาม 3 
 1.5 มาตรฐานอางอิงและกฎหมายที่เกี่ยวของ 3 
บทที่  2 การขึ้นทะเบียนถนน 
 2.1 การข้ึนทะเบียนถนนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  5 
  2.1.1 ข้ึนทะเบียนถนนเดิม  5 
  2.1.2 ข้ึนทะเบียนถนนใหม 5 
บทที่  3 การบริหารจัดการกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา 
 แผนผังการบรหิารการจัดการและขั้นตอนการดําเนินงานดานถนน 7 
 3.1 การศึกษาความเหมาะสมการกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา 8 
  3.1.1 ขอมูลทางดานวิศวกรรมจราจร  8 
  3.1.2 ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม 9 
  3.1.3 ขอมูลดานสิ่งแวดลอม 9 
  3.1.4 ขอมูลดานยุทธศาสตร 9 
 3.2 การออกแบบถนน ทางเดินและทางเทา 10 
 3.3 หลักเกณฑท่ัวไปในการออกแบบถนน 10 
 3.4 มาตรฐานที่ใชในการออกแบบสําหรับถนนเขตเมือง 11 
 3.5 มาตรฐานที่ใชในการออกแบบสําหรับถนนนอกเขตเมือง 12 
 3.6 ข้ันตอนการออกแบบถนน ทางเดินและทางเทา 14 
 3.7 ข้ันตอนการจัดทําแบบแปลนถนนองคกรปกครองสวนทองถิน่ 16 
 3.8 การประมาณราคาคากอสราง บูรณะ  ขยาย  และบํารุงรักษา 18 
  3.8.1 แบบรวมยอด (Lump Sun Bid) 18 
  3.8.2 แบบราคาตอหนวย (Unit Price Bid) 18 
  3.8.3 สัญญาแบบปรับราคาได (คาK) 19 
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มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเทา 

ข สารบัญ 

    หนา 
 3.9 การควบคุมงาน 19 
 3.10 การตรวจรับ/ ตรวจการจางงานกอสราง 23 
 3.11 การกําหนดบุคลากร 23 
บทที่  4 มาตรฐานงานกอสรางถนน 
 สวนที่ 1  มาตรฐานวัสดุที่ใชในการกอสรางถนน  
  สถ. – มถ. – 001 มาตรฐานวัสดุคันทาง (Subgrade) 25 
  สถ. – มถ. – 002 มาตรฐานวัสดุรองพื้นทาง (Subbase) 25 
  สถ. – มถ. – 003 มาตรฐานวัสดุพื้นทาง (Base) 26 
  สถ. – มถ. – 004 มาตรฐานวัสดุคัดเลือก (Selected Material) 27 
  สถ. – มถ. – 005 มาตรฐานวัสดุไหลทาง (Shoulder) 28 
  สถ. – มถ. – 006 มาตรฐานวัสดุลูกรังชนิดทําผิวจราจร 29 
  สถ. – มถ. – 007 มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ดสําหรับผิวจราจร 30 
    แบบเซอรเฟซทรีตเมนต (Surface Treatment) 
  สถ. – มถ. – 008 มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ดสําหรับผิวทางแมคคาดัม  30 
    (Penetration Macadam) 
  สถ. – มถ. – 009 มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ด (Aggregate) 31 
    สําหรับผิวจราจรแบบแอสฟลทคอนกรีต  
    (Asphaltic Concrete) 
  สถ. – มถ. – 010 มาตรฐานวัสดุยางคัทแบคแอสฟลทชนิดบมชา 34 
    (Slow Curing Cut Back Asphalt) 
  สถ. – มถ. – 011 มาตรฐานปูนซีเมนต 35 
  สถ. – มถ. – 012 มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ด (Aggregates) 36 
    สําหรับผิวจราจรคอนกรีต 
  สถ. – มถ. – 013 มาตรฐานเหล็กเสนเสริมคอนกรีต 38 
 สวนที่ 2  มาตรฐานวิธีการกอสรางถนน  
  สถ. – มถ. – 014 มาตรฐานงานถางปา ขุดตอ (Clearing and Grubbing) 41 
  สถ. – มถ. – 015 มาตรฐานงานตกแตงเกลี่ยคันทางเดิม  41 
    (Reshaping and Levelling) 
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    หนา 
  สถ. – มถ. – 016 มาตรฐานงานดินถมคันทาง (Embankment) 42 
  สถ. – มถ. – 017 มาตรฐานงานดินตัดคันทาง (Roadway Excavation) 43 
  สถ. – มถ. – 018 มาตรฐานงานชั้นรองพื้นทาง (Subbase) 44 
  สถ. – มถ. – 019 มาตรฐานงานพื้นทาง (Base) 45 
  สถ. – มถ. – 020 มาตรฐานงานไหลทาง (Shoulder) 46 
  สถ. – มถ. – 021 มาตรฐานงานไพรมโคท (Prime Coat) 47 
   สถ. – มถ. – 022 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบเซอรเฟซทรีตเมนต  52 
    (Surface Treatment) 
  สถ. – มถ. – 023 มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat) 68 
  สถ. – มถ. – 024 มาตรฐานงานซีลโคท (Seal Coat) 70 
  สถ. – มถ. – 025 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบเพเนเตรชั่น แมคคาดัม 72 
    (Penetration Macadam) 
  สถ. – มถ. – 026 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบแอสฟลทคอนกรีต  76 
    (Asphaltic Concrete) 
  สถ. – มถ. – 027 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบคอนกรีต  80 
  สถ. – มถ. – 028 มาตรฐานการฉาบผิวทางแบบสเลอรี่ซลี (Slurry Seal) 90 
  สถ. – มถ. – 029 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบเคพซีล (Cape Seal) 97 
 สวนที่ 3  มาตรฐานวัสดุที่ใชในการกอสรางทางเดิน และทางเทา  
  สถ. – มถ. – 030 มาตรฐานวัสดุพื้นฐานทางเดินและทางเทา 104 
  สถ. – มถ. – 031 มาตรฐานวัสดุปูทางเดิน และทางเทา 105 
    กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น (Concrete Flooring Tiles) 105 
    คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น (Interlock Concrete  106 
    Paving Block) 
    กระเบื้องซีเมนตปูนพื้น (Cement Mortar Flooring Tiles) 106 
 สวนที่ 4  มาตรฐานวิธีการกอสรางทางเดิน และทางเทา  
  สถ. – มถ. – 032 มาตรฐานงานทางเดินและทางเทา 107 
 



มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเทา 

ง สารบัญ 

    หนา 
บทที่  5 การตรวจสอบและบํารุงรักษาถนน ทางเดินและทางเทา  
 5.1 การศึกษาความเสียหายตอผวิถนนลาดยางและผิวถนนคอนกรตี 109 
  5.1.1 ความเสียหายตอผิวถนนลาดยาง 109 
  5.1.2 ความเสียหายตอผิวถนนคอนกรีต 110 
 5.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 111 
 5.3 การแยกประเภทการบํารุงรักษาถนน ทางเดินและทางเทา 111 
 5.4 การดําเนินการซอมแซมผิวถนน ทางเดินและทางเทา 112 
 5.5 การจัดทําแผนงบประมาณซอมบํารุงรักษาถนน 115 
ภาคผนวก      
 แบบฟอรมการขึ้นทะเบียนประวัติโครงการกอสราง บูรณะ และซอมสรางถนน 1 
 แผนที่สังเขปการเก็บขอมูลถนน ทางเดินและทางเทา 2 
 แบบฟอรมรูปถายถนน ทางเดินและทางเทา 3 
 แบบประมาณราคาคากอสราง (แบบ ปร.4) 4 
 แบบสรุปผลการประมาณราคาคากอสรางเบื้องตน(แบบ ปร.5) 5 
 หลักเกณฑใชตาราง Factor F 6 
 ตารางคา Factor F กรณีฝนตกชุก 7 
 ตารางคา Factor F งานกอสรางทาง 8 
 ตัวอยางแผนปายแสดงรายละเอียดงานกอสราง 10 
 แบบฟอรมรายงานประจําวันงานกอสราง 11 
 แบบฟอรมรายงานประจําสัปดาห 12 
 ใบสรุปปริมาณงานและคางานที่สงงวด 13 

 ใบตรวจรับงานจางเหมา 14 
 แบบฟอรมการเก็บขอมูลถนน ทางเดินและทางเทาท่ีเสียหาย 16 
 แบบฟอรมรูปถายถนน ทางเดินและทางเทาท่ีไดรับความเสียหาย 17 
 อายุการใชงานที่เหมาะสมของถนนแตละชนิด 18 
 คุณลักษณะของผิวทางประเภทตางๆ 20 
 เครื่องมือและอปุกรณสํารวจที่ใชและบํารุงรักษา 23 
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    หนา 
 รูปตัดคันทางแบบดินถม 24 
 ตัวอยางการประมาณราคา 25-33 
 แบบมาตรฐานถนนแอสฟลตคอนกรีต 34 
 แบบมาตรฐานถนนแบบ Double Surface Treatment 35 
 แบบมาตรฐานถนนลูกรัง 36 
 แบบมาตรฐานถนนแบบเคพซีล 37 
 แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 38 
 แบบมาตรฐานการเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก Treatment 39 
 แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจร 40 
 การตรวจสอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป (Check List) 41 
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