


คํานํา 

 “รายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานบํารุงทาง” คือ เอกสารที่กล่าวถึง การจําแนกและจัดกลุ่ม          
งานบํารุงทางเป็นรหัสหมวดหมู่ตามลักษณะของงานท่ีดําเนินการ โดยใช้เพ่ือประโยชน์ในการกําหนดแนวทาง 
การป ฏิ บั ติ ง านภาคสนามสํ าหรั บห น่วยงานส่ วน ภูมิ ภาคและการบ ริหาร จัดการงบประมาณ                 
สําหรับหน่วยงานส่วนกลาง เอกสารดังกล่าว ได้เริ่มใช้เป็นคู่มืองานบํารุงทางมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2539               
และได้ปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2544 เพ่ือให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีด้านงานบํารุงทางใหม่ๆ ที่ได้พัฒนา
เพ่ิมขึ้นมา  

ในปัจจุบันภารกิจของแขวงการทางและสํานักงานบํารุงทาง ได้ปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะปัจจัย             
ทั้งด้านการบริหารและด้านการพัฒนามาตรฐานงานทาง อธิบดีกรมทางหลวงจึงพิจารณาให้มีการจัดทําเอกสาร 
“รายละเอียดรหัสงาน งานพัฒนาทางหลวง งานบํารุงรักษาทาง และงานอํานวยความปลอดภัย” ขึ้น         
โดยมีพ้ืนฐานมาจาก รายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานบํารุงทาง (กุมภาพันธ์ 2544) เพ่ือให้รหัสงานและ
ลักษณะงาน มีความครอบคลุม สอดคล้อง กับภารกิจต่างๆ ที่กรมทางหลวงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
โดยในรายละเอียดรหัสงาน งานพัฒนาทางหลวง งานบํารุงรักษาทาง และงานอํานวยความปลอดภัยน้ี                  
ได้แบ่งรหัสงานออกเป็น 3 กลุ่ม ตามการบริหารงบประมาณในความรับผิดชอบของ สํานักแผนงาน                  
สํานักบริหารบํารุงทาง และสํานักอํานวยความปลอดภัย  

คณะผู้จัดทําเอกสาร “รายละเอียดรหัสงาน งานพัฒนาทางหลวง งานบํารุงรักษาทาง และงานอํานวย
ความปลอดภัย” หวังเป็นอย่างย่ิงว่า การปรับปรุงคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์กําหนดกลยุทธ์ในการวางแผนการพัฒนาการบริหาร
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

 

คณะทํางานฯ 



สารบัญ 

หัวข้อรหัสงาน  หน้า
งานพัฒนาทางหลวง รหัส 10000 ก 
กิจกรรมโครงการย่อย รหัส 11000 ก 
โครงการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทางหลวง รหัส 12000 ก 
  
งานบํารุงรักษาทางหลวง รหัส 20000 ข 
งานบริหาร - อํานวยการ รหัส 20000 ข 
งานบํารุงปกติ รหัส 21000 ข 
งานบํารุงตามกําหนดเวลา รหัส 22000 จ 
งานบํารุงพิเศษ   รหัส 23000 จ 
งานบูรณะ   รหัส 24000 จ 
งานปรับปรุง รหัส 25000 ฉ 
งานแก้ไขและป้องกัน รหัส 26000 ฉ 
งานซ่อมแซมทางหลวงท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ รหัส 27000 ฉ 
โครงการบํารุงรักษาทางหลวง รหัส 28000 ฉ 
  
งานอํานวยความปลอดภัย รหัส 30000 ช 
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยเพ่ือป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
ทางถนน 

รหัส 31000 ช 

กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัส 32000 ช 
โครงการอํานวยความปลอดภัยตามแผนพัฒนางานอํานวย
ความปลอดภัย 

รหัส 33000 ช 

 
รายละเอียดลกัษณะงานและคําจํากัดความ  

งานพัฒนาทางหลวง รหัส 10000 1 
กิจกรรมโครงการย่อย รหัส 11000 1-3
โครงการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทางหลวง รหัส 12000 3 

 

 

 



สารบญั (ต่อ) 

รายละเอียดลกัษณะงานและคําจํากัดความ หน้า
งานบํารุงรักษาทางหลวง รหัส 20000 4 
งานบริหาร - อํานวยการ รหัส 20000 4 
งานบํารุงปกติ รหัส 21000 5-14
งานบํารุงตามกําหนดเวลา รหัส 22000 15
งานบํารุงพิเศษ   รหัส 23000 16-18
งานบูรณะ   รหัส 24000 18
งานปรับปรุง รหัส 25000 19-20
งานแก้ไขและป้องกัน รหัส 26000 21
งานซ่อมแซมทางหลวงท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ รหัส 27000 22
โครงการบํารุงรักษาทางหลวง รหัส 28000 22
  
งานอํานวยความปลอดภัย รหัส 30000 23
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยเพ่ือป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
ทางถนน 

รหัส 31000 23-25

กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัส 32000 26
โครงการอํานวยความปลอดภัยตามแผนพัฒนางานอํานวย
ความปลอดภัย 

รหัส 33000 26

 







 

รหัสงานพัฒนาทางหลวง งานบํารุงรกัษาทาง และงานอํานวยความปลอดภัย 
 

หมายถึง หลักเกณฑ์และการปฏิบัติในการก่อสร้าง ดูแลรักษา ซ่อมแซมทางหลวง และอํานวยความปลอดภัย 
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากน้ี รวมถึงกิจกรรมในการปรับปรุง เสริมความแข็งแรง การยืดอายุบริการ           
การติดต้ังและเสริมแต่งทางหลวง ในสิ่งที่ไม่ได้ก่อสร้างไว้ เพ่ือให้ทางหลวงมีสภาพสมบูรณ์ย่ิงขึ้น มีความสะดวกและ
ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง  

 

ดังน้ัน  ในทางปฏิบัติจึงได้กําหนดรหัสงานหลักๆ ไว้ 3 รหสังาน คือ 
 

1.รายละเอียดรหัสงานและลกัษณะงานพัฒนาทางหลวง 
1.1 รหัส 10000 งานพัฒนาทางหลวง  (HIGHWAY NETWORK DEVELOPMENT) 
1.2 รหัส 11000 กิจกรรมโครงการย่อย  (SMALL-SCALE HIGHWAY IMPROVEMENT) 
1.3 รหัส 12000 โครงการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทางหลวง  

(PROJECT IN HIGHWAY DEVELOPMENT MASTER PLAN) 
 

2.รายละเอียดรหัสงานและลกัษณะงานบํารุงรักษาทาง 
2.1 รหัส 20000 งานบํารุงรักษาทาง  (HIGHTWAY MAINTENANCE) 
2.2 รหัส 20000 งานบริหาร - อํานวยการ  (ADMINISTRATION) 
2.3 รหัส 21000 งานบํารุงปกติ   (ROUTINE MAINTENANCE) 
2.4 รหัส 22000 งานบํารุงตามกําหนดเวลา  (PERIODIC MAINTENANCE) 
2.5 รหัส 23000 งานบํารุงพิเศษ   (SPECIAL MAINTENANCE) 
2.6 รหัส 24000 งานบูรณะ   (REHABILITATION) 
2.7 รหัส 25000 งานปรับปรุง   (BETTERMENT) 
2.8 รหัส 26000 งานแก้ไขและป้องกัน  (REMEDY AND PREVENTION) 
2.8 รหัส 27000 งานซ่อมแซมทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 
   (CORRECTION AND RESTORATION OF DISASTER DAMAGE) 
2.9 รหัส 28000 โครงการบํารุงรักษาทางหลวง  (HIGHWAY MAINTENANCE PROJECT) 

 

3.รายละเอียดรหัสงานและลกัษณะงานอํานวยความปลอดภัย 
3.1 รหัส 30000 งานอํานวยความปลอดภัย  (HIGHWAY SAFETY) 
3.2 รหัส 31000 กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยเพ่ือป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน 

   (ACCIDENT PREVENTION AND HIGHWAY SAFETY IMPROVEMENT PROGRAM) 
3.3 รหัส 32000 กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง 

   (IMPROVEMENT OF HAZARDOUS AND BLACK SPOT LOCATION) 
3.4  รหัส 33000 โครงการอํานวยความปลอดภัยตามแผนพัฒนางานอํานวยความปลอดภัย 

   (HIGHWAY SAFETY PROJECT) 
 



ก 

รายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานพัฒนาทางหลวง 

รหัสงาน ลักษณะงาน หน่วยนับ 

10000 งานพัฒนาทางหลวง (HIGHWAY NETWORK DEVELOPMENT)
 

-

11000 กิจกรรมโครงการย่อย (SMALL-SCALE HIGHWAY IMPROVEMENT)
 

กม.,แห่ง

11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน
(Highway Improvement for Community Area)  

กม.
 

11200 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
(Highway Improvement for Tourism)  

กม.

11300 กิจกรรมลาดยางทางหลวง (Improvement of Under-standard Highway)  กม.
11400 กิจกรรมก่อสร้างบูรณะปรับปรุงสะพานและท่ออุโมงค์ ค.ส.ล.

 (Construction and Restoration for Bridge and Drainage Structures)  
แห่ง

11410 งานสะพาน (Bridge)  แห่ง
11420 งานท่ออุโมงค์ ค.ส.ล. (Box Culvert) แห่ง
11430 งานโครงสร้างระบายนํ้าอื่น ๆ (Other Drainage Structures)

 
แห่ง

12000 โครงการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทางหลวง
(PROJECT IN HIGHWAY DEVELOPMENT MASTER PLAN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 

รายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานบํารุงรักษาทาง 

รหัสงาน ลักษณะงาน หน่วยนับ 

20000 งานบํารุงรักษาทาง (HIGHTWAY MAINTENANCE)
 

-

20000 งานบริหาร - อํานวยการ (ADMINISTRATION) -
20100 เงินเดือนและค่าแรงในสํานักงาน (Clerical Expense) บาท
20200 ค่าใช้จ่ายสํานักงาน (Service Cost and Office Expense) บาท
20300 ค่าใช้จ่ายการตรวจงาน (Expense for Routine Field Inspection) บาท
20400 ค่าใช้จ่ายโรงงานแขวงการทาง (Expense for Upkeep of District Workshop) บาท
20500 อาคารสถานที่ (Office and Building) -

20510 งานซ่อมต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร (Modification or Repair of Office and Building) หลัง/แหง่
 

21000 งานบํารุงปกติ (ROUTINE MAINTENANCE)
 

-

21100 งานบํารุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทาง (Pavement Maintenance)
 

-

21110 งานบํารุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์ (Maintenance of Asphalt Pavement) -
 21111 งานอุดรอยแตก (Crack Filling) ม.

 21112 งานฉาบ (Surface Sealing) ตร.ม.
 21113 งานปรับระดับ (Surface Leveling) ตร.ม., ตัน
 21114 งานปะซ่อม (Skin Patching) ตร.ม.

 21115 งานขุดซ่อม (Deep Patching) ตร.ม.
 21116 งานปาดแต่ง (Surface Grinding)

 
ตร.ม.

21120 งานบํารุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางคอนกรีต (Maintenance of Concrete Pavement) -
 21121 งานซ่อมวัสดุรอยต่อ (Repair of Joint Sealing) ม.

 21122 งานอุดเชื่อมรอยแตก (Crack Sealing) ม.
 21123 งานปรับระดับคอนกรีต (Concrete Pavement Leveling) ตร.ม.

 21124 งานซ่อมคอนกรีต (Concrete Pavement Patching)
 

ตร.ม.

21130 งานบํารุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางลูกรัง (Maintenance of Unpaved Road) -
 21131 งานซ่อมหลุมบ่อ  (Surface Patching) ตร.ม.

 21132 งานกวาดเกล่ีย (Light Grading) ตร.ม.
 21133 งานขึ้นรูปบดทับใหม่ (Heavy Grading) ตร.ม.

  



ค 

รายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานบํารุงรักษาทาง 

รหัสงาน ลักษณะงาน หน่วยนับ 

21200 งานบํารุงรักษา ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน
(Sidewalk, Connection Road, Median and Bicycle-lane Maintenance) 
 

-

 21201 งานซ่อมทางเท้า ทางเช่ือม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน
(Repair of Sidewalk, Connection Road, Median and Bicycle-lane) 
 

ตร.ม.

21300 งานระบบระบายนํ้า สะพานและโครงสร้าง
(Drainage System , Bridge and Structure Maintenance) 
 

-

21310 งานบํารุงรักษาระบบระบายนํ้า (Maintenance of Drainage System) -
 21311 งานทางระบายน้ํา (Maintenance of Open Channel) ม., ตร.ม., ลบ.ม.

 21312 งานท่อระบายนํ้า (Maintenance of Culvert)
 

แห่ง, ม.

21320 งานบํารุงรักษาสะพานและโครงสร้าง (Maintenance of Bridge and Structure) 
 21321 งานสะพาน (Maintenance of Bridge Structure) แห่ง, ม.,ตร.ม.

 21322 งานลาดคอสะพาน (Repair of Bridge Approach) ตร.ม.
 21323 งานกําแพงกันดิน (Repair of Retaining Structure) ตร.ม.

 21324 งานสะพานคนเดินข้ามหรือทางลอด
 (Repair of Pedestrian Bridge or Underpass) 

แห่ง

 21325 งานอุโมงค์ทางรถยนต์ (Repair of Tunnel)
 

แห่ง

21400 งานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอํานวยความปลอดภัย
(Traffic and Safety Device Maintenance) 
 

-

21410 งานป้ายและเครื่องหมายจราจร (Maintenance of Traffic Sign and Marking) -
 21411 งานป้ายจราจร (Repair of Traffic Sign) แห่ง, ตร.ม.

 21412 งานตีเส้นและทําเครื่องหมายจราจร (Traffic Painting and Marking) 
 
 
 
 
 
 

ตร.ม.

 



ง 

รายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานบํารุงรักษาทาง 

รหัสงาน ลักษณะงาน หน่วยนับ 

21420 งานส่ิงอํานวยความปลอดภัย (Maintenance of Safety Device) -
 21421 งานบํารุงรักษา หลักนําทาง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง และหมุดหลักฐานอื่นๆ ต้น
 21422 งานบํารุงรักษา ราวกันอันตราย กําแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แผงกั้น อุปกรณ์ 

 ดูดซับแรงกระแทก และราวกันอันตรายประเภทอ่ืนๆ 
 (Maintenance of Guard Rail, Guard Fence, Guard Cable, Barrier,  
 R.O.W. Fence, Barricade, Crash Cushion and Others) 
21423 งานบํารุงรักษาส่ิงอํานวยความปลอดภัยอื่น ๆ 
 (Maintenance of Other Safety Devices) 
 

ม.

21430 งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร
(Maintenance of Road Lighting and Traffic Signal) 

-

 21431 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Maintenance of Road Lighting) ต้น,ดวง,อัน,แหง่
 21432 งานไฟสัญญาณจราจร (Maintenance of Traffic Signal)

 
ต้น,ดวง,อัน,แหง่

21500 งานภูมิทัศน์ทางหลวง (Landscaping)
 

-

21510 งานบํารุงรักษาลาดข้างทาง (Maintenance of Side Slope and Back Slope) ตร.ม.,ลบ.ม.
21520 งานตัดหญ้าและถางป่า (Grass Cutting and Clearing)

 21521 งานตัดหญ้า (Grass Cutting) ตร.ม.
 21522 ถางป่า (Clearing) ตร.ม.

21530 งานบํารุงรักษาต้นไม้ (Maintenance of Plants) ต้น, ตร.ม.
21540 งานปลูกต้นไม้ (Planting) ต้น, ตร.ม.
21550 งานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) แห่ง
21560 งานปรับแต่งพื้นที่ (Landscaping) แห่ง, ตร.ม.
21570 งานทําความสะอาด (Cleaning)

 
ตร.ม.

21600 งานสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบํารุงรักษาทางหลวง
(Supplementary Activities for Enhancing Highway Maintenance’s 
Efficiency) 

-

21610 งานศึกษาและพัฒนาระบบงานบํารุงรักษาทางหลวง
 (Research and Development of Highways Maintenance System) 

กิจกรรม,โครงการ

21620 งานตรวจสอบและประเมินสภาพทรัพย์สินทางหลวง (Evaluation of Highway Assets) 
 

กิจกรรม,โครงการ

 



จ 

รายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานบํารุงรักษาทาง 

รหัสงาน ลักษณะงาน หน่วยนับ 

21630 งานประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
(Public Relation and Public Participatory Promotion Campaign) 

กิจกรรม,โครงการ 

21640 งานอบรมสัมมนา (Training Campaign) กิจกรรม,โครงการ 

21650 งานอํานวยความสะดวกและปลอดภัย
(Traffic Safety Management and Supervision) 

กิจกรรม,โครงการ

21660 งานบริหารอํานวยการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมงานบํารุงปกติ 
(Administrative Activities for Routine Maintenance) 
  

กิจกรรม,โครงการ
 

22000 งานบํารุงตามกําหนดเวลา (PERIODIC  MAINTENANCE)
 

-

22100 งานฉาบผิวแอสฟัลต์  (Asphalt  Seal  Coating) ตร.ม.
22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์  (Asphalt  Overlay) ตร.ม.
22300 งานเสริมผิวลูกรัง (Regravelling) ตร.ม.
22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต (Replacement of Joint Sealing)

 
ม.

23000 งานบํารุงพิเศษ  (SPECIAL  MAINTENANCE)
 

-

23100 งานปรับระดับผิวทาง (Surface Leveling) ตร.ม.
23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์  (Major  Repair  of  Asphalt  Pavement)  ตร.ม.
23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นํากลับมาใช้ใหม่

(Asphalt Hot Mix Recycling)  
ตร.ม.

23400 งานซ่อมทางผิวคอนกรีต  (Major Repair of Concrete Pavement) ตร.ม.
23500 งานซ่อมลาดข้างทาง  (Major Repair of Side Slope and Back Slope) 

 
ตร.ม.

24000 งานบูรณะ (REHABILITATION)
 

-

24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ (Rehabilitation of Asphalt Pavement) ตร.ม.
24200 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต (Rehabilitation of Concrete Pavement)  

 
 
 
 
 

ตร.ม.

 



ฉ 

รายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานบํารุงรักษาทาง 

รหัสงาน ลักษณะงาน หน่วยนับ 

25000 งานปรับปรุง (BETTERMENT)
 

-

25100 งานปรับปรุงผิวจราจร (Improvement of Surface) ตร.ม.
25200 งานขยายทางจราจร (Pavement Widening) ตร.ม.
25300 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน

 (Improvement and Repair of Shoulder, Sidewalk, Connection Road 
and Median)  

ตร.ม.

25400 งานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง (Improvement of Highway Geometry)  แห่ง
25500 งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายนํ้า (Improvement of Drainage Structures) ม.
25700 งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ 

(Planting and  Improvement  of Highway  Landscaping)  
แห่ง

25800 งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง 
(Beautification and Architecture Work ) 
 

แห่ง

26000 งานแก้ไขและป้องกัน (REMEDY AND PREVENTION)
 

-

26100 งานก่อสร้างทางระบายนํ้าถาวร  (Construction of Permanent Ditch)  ตร.ม.
26200 งานแก้ไขและป้องกันนํ้ากัดเซาะ  (Remedy and Prevention of Erosion)  ตร.ม.
26300 งานแก้ไขและป้องกันนํ้าท่วมทาง  (Remedy and Prevention of Flooding)  แห่ง
26400 งานก่อสร้างกําแพงกันดิน  (Construction of Retaining Wall) ม.
26500 งานระบายนํ้าข้างทางและใต้ผิวทาง  (Provision of Sidedrain and Subdrain) 

 
แห่ง

27000 งานซ่อมแซมทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
(CORRECTION AND RESTORATION OF DISASTER DAMAGE) 
 

-

27100 งานฉุกเฉิน  (Emergency Work ) แห่ง
27200 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน 

(Restoration for Sustainable Recovery) 
 

แห่ง

28000 โครงการบํารุงรักษาทางหลวง (HIGHWAY MAINTENANCE PROJECT)
 
 
 

-



ช 

รายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานอํานวยความปลอดภัย 

รหัสงาน ลักษณะงาน หน่วยนับ 

30000 งานอํานวยความปลอดภัย (HIGHWAY  SAFETY)
 

-

31000 กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน 
(ACCIDENT PREVENTION AND HIGHWAY SAFETY IMPROVEMENT 
PROGRAM) 
 

-

31100 งานเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง (Pavement Marking) ตร.ม.
31200 งานป้ายจราจร (Road Sign) แห่ง/ตร.ม.
31300 งานเคร่ืองหมายนําทาง (Road Delineator) อัน
31400 งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Road Lighting and Traffic Signal)    -

31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ต้น
31420 งานไฟสัญญาณจราจร (Traffic Signal) แห่ง
31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร 

(Repair of Road Lighting and Traffic Signal)  
ต้น/แห่ง

31500 งานราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ม./แห่ง
31600 งานทางจักรยานและจักรยานยนต์ (Bike Lane) แห่ง
31700 งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด  (Pedestrian Bridge and Underpass) แห่ง
31800 งานปรับปรุงทางหลวง (Improvement of Roadway Geometry) แห่ง
31900 งานปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟ (Improvement of Railway Crossing)

 
แห่ง

32000 กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
 (IMPROVEMENT OF HAZARDOUS AND BLACK SPOT LOCATION) 
 

แห่ง

33000 โครงการอํานวยความปลอดภัยตามแผนพัฒนางานอํานวยความปลอดภัย  
(HIGHWAY SAFETY PROJECT) 
 
 
 
 
 
 
 
 

แห่ง
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รายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานพัฒนาทางหลวง 

รหัสงาน ลักษณะงาน หน่วยนับ 

10000 งานพัฒนาทางหลวง (HIGHWAY NETWORK DEVELOPMENT)
หมายถึง การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศที่เป็นกิจกรรมการก่อสร้างทาง 

และสะพานในลักษณะต่างๆ เช่น การก่อสร้างทางแนวใหม่ การบูรณะและปรับปรุงทาง 
การก่อสร้างทางแยกต่างระดับ สะพาน และท่ออุโมงค์ 

 

-

11000 กิจกรรมโครงการย่อย (SMALL-SCALE HIGHWAY IMPROVEMENT)
หมายถึง งานก่อสร้างปรับปรุงทางหลวง ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมปรับปรุงทางหลวง

ผ่านย่านชุมชน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว กิจกรรมลาดยางทาง
หลวง และกิจกรรมก่อสร้างบูรณะปรับปรุงสะพานและท่ออุโมงค์ ค.ส.ล. ซึ่งเป็นโครงการขนาด
เล็กสามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ  มีจุดประสงค์เพื่อยกระดับการ
ให้บริการของทางหลวงให้สามารถอํานวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ  โดยการแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องของทางหลวงเฉพาะจุดหรือเฉพาะพื้นที่  
ซึ่งเป็นการดําเนินการที่สอดคล้องในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาทางหลวงในภาพรวม 

 

กม.,แห่ง

11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน
(Highway Improvement for Community Area)  

หมายถึง งานก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงที่ผ่านย่านชุมชนซึ่งเป็นแหล่งดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่สําคัญให้ได้มาตรฐานหรือมีมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยลักษณะการ
ดําเนินการนั้น จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิเช่น ลักษณะและหน้าที่ของทางหลวง, ลักษณะ
การดํารงชีวิตของประชาชน, ความหนาแน่นของชุมชน, ความกว้างเขตทาง,ปริมาณการจราจร 
เป็นต้น  นอกจากการดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนแล้วยังอาจรวมถึงการก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ระบบระบายนํ้า ทางเท้า ไฟฟ้าแสงสว่าง  ในเขตทางหลวงอีกด้วย 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่เป็นสําคัญ  

 

กม.
 

11200 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
(Highway Improvement for Tourism)  

หมายถึง งานก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสําคัญ หรือทางหลวงใน
พื้นที่อิทธิพลของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ เพื่อให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐาน หรือมีมาตรฐานสูงขึ้น 
โดยอาจจะดําเนินการก่อสร้างเพ่ิมช่องจราจรได้ตามความจําเป็น เพื่อให้ทางหลวงสามารถ
รองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น สามารถอํานวยความสะดวกปลอดภัยสําหรับการเดินทาง 
เพื่อการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม 

 
 

กม.
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รายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานพัฒนาทางหลวง 

รหัสงาน ลักษณะงาน หน่วยนับ 

11300 กิจกรรมลาดยางทางหลวง (Improvement of Under-standard Highway)  
หมายถึง งานก่อสร้าง ทางลูกรังเดิม ทางลําลอง ทางลาดยางที่ชํารุดเสียหายหมด

สภาพเป็นทางลาดยาง  หรือทางท่ีมีมาตรฐานต่ํากว่ามาตรฐานของกรมทางหลวงให้เป็น  
ทางลาดยางที่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจรวมถึง การก่อสร้างเพิ่มความกว้างผิวจราจรและไหล่ทาง 
ให้สามารถอํานวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้ได้มาตรฐาน  
ชั้นทางที่เหมาะสม 

 

กม.

11400 กิจกรรมก่อสร้างบูรณะปรับปรุงสะพานและท่ออุโมงค์ ค.ส.ล.
 (Construction and Restoration for Bridge and Drainage Structures)  

หมายถึง งานก่อสร้าง บูรณะ ปรับปรุง สะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ให้ได้มาตรฐาน
สอดคล้องกับมาตรฐานของทางหลวง  ให้มีโครงสร้างแข็งแรงปลอดภัย มีขนาดเหมาะสม  
สามารถอํานวยความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางได้ นอกจากนี้แล้วยังรวมถึง
การดําเนินงานในลักษณะอื่น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําในเขตทางหลวง 
เพื่อป้องกันการเกิดปัญหานํ้าท่วมขัง อันจะเป็นอุปสรรคต่อการจราจร อาทิเช่น งานก่อสร้าง
รางระบายนํ้าถาวร งานขุดลอกลํารางสาธารณะ และงานป้องกันการกัดเซาะคอสะพาน เป็นต้น 

 

แห่ง

11410 งานสะพาน (Bridge)  
หมายถึง งานก่อสร้างสะพานใหม่ทดแทนอาคารระบายนํ้าเดิม ซึ่งอาจเป็นท่อเหลี่ยม 

คสล. ที่มีขนาดเล็กไม่เพียงพอต่อการระบายนํ้าหรือสะพานเดิมที่ชํารุดเสียหายเกินกว่า  
การซ่อมแซม งานต่อความยาวสะพานในกรณีที่ร่องน้ํากว้างขึ้นเนื่องจากการขุดลอก หรือการ
กัดเซาะของนํ้า ซึ่งทําให้แนวร่องน้ําเปล่ียนแปลงไป และงานขยายความกว้างสะพาน ในกรณี
สะพานมีความกว้างน้อยกว่าความกว้างผิวทาง ซึ่งได้รับการปรับปรุงโดยกิจกรรมอื่นๆ ของ  
กรมทางหลวงเพื่อให้มีความกว้างสอดคล้องกับผิวทาง ลดความเส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุและ
งานอื่นๆ ได้แก่ งานซ่อมพื้นสะพาน โครงสร้าง ตอม่อ งานก่อสร้างลาดคอนกรีตป้องกันการกัด
เซาะคอสะพาน เป็นต้น 

 

แห่ง

11420 งานท่ออุโมงค์ ค.ส.ล. (Box Culvert)
หมายถึง งานก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาดตามความเหมาะสมในพื้นที่ที่ไม่มี  

ท่อระบายนํ้าตามขวาง (Cross Drain) เพื่อป้องกันน้ําไหลข้ามคันทางและกัดเซาะคันทาง  
ผิวทางชํารุดเสียหาย  งานก่อสร้างท่อเหล่ียม ค.ส.ล.แทนท่อกลม ค.ส.ล. หรือท่อเหล่ียม ค.ส.ล. 
เดิมซึ่งมีขนาดเล็กไม่เพียงพอต่อการระบายน้ํา และงานต่อความยาวท่อเหล่ียม ค.ส.ล.  
ตามสภาพพื้นที่ร่องน้ําหรือความกว้างของคันทางที่เปล่ียนไปเนื่องจากการก่อสร้างขยายคันทาง 
 

แห่ง
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รายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานพัฒนาทางหลวง 

รหัสงาน ลักษณะงาน หน่วยนับ 

11430 งานโครงสร้างระบายนํ้าอื่น ๆ (Other Drainage Structures)
หมายถึง งานก่อสร้างรางระบายนํ้าถาวรสองข้างทาง เพื่อระบายน้ําในพื้นที่ไปยัง  

ลํารางสาธารณะในบริเวณใกล้เคียง เพื่อไม่ให้น้ําท่วมขังสองข้างทาง อาจเป็นได้ทั้งระบบปิด 
(มีฝาปิดหรืออยู่ใต้ทางเท้า) หรือระบบเปิดงานขุดลอกลํารางสาธารณะสองข้างทาง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการระบายน้ําในบริเวณย่านชุมชน ซึ่งประกอบด้วย บ่อพัก และรางระบายนํ้า 
ค.ส.ล. ระบบปิด, งานก่อสร้างลาดคอนกรีตปากท่อ เพื่อป้องกันการกัดเซาะคันทาง โดยน้ําที่
ไหลออกจากท่อ Cross Drain ลงสู่พื้นที่รับน้ําสองข้างทาง 

 

แห่ง

12000 โครงการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทางหลวง
(PROJECT IN HIGHWAY DEVELOPMENT MASTER PLAN) 

หมายถึง โครงการที่เกิดขึ้นตามแผนพัฒนาทางหลวงที่มีระยะเวลา เริ่มต้นและส้ินสุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
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รายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานบํารุงรักษาทาง 

รหัสงาน ลักษณะงาน หน่วยนับ 

20000 
 
 
 
 
 
 
 
20000 

งานบํารุงรักษาทาง (HIGHTWAY MAINTENANCE)
หมายถึง งานที่จะต้องดําเนินการในการดูแลรักษา ซ่อมแซมทางหลวง เพื่อให้  

ทางหลวงคงสภาพเหมือนตอนก่อสร้างเสร็จใหม่ๆ นอกจากน้ีรวมถึงกิจกรรมในการเสริมความ
แข็งแรง การยืดอายุบริการ การติดตั้งและเสริมแต่ง ในส่ิงที่ไม่ได้ก่อสร้างไว้ เพื่อให้ทางหลวง 
มีสภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง ในบางลักษณะต้องกระทํา
ต่อเนื่องกันตลอดปี บางลักษณะต้องกระทําตามช่วงเวลา และบางลักษณะต้องกระทําโดย
ฉับพลัน 

 
งานบริหาร - อํานวยการ (ADMINISTRATION) 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
- 

20100 เงินเดือนและค่าแรงในสํานักงาน (Clerical Expense)
 หมายถึง เงินเดือนและค่าแรงของลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว เฉพาะใน 
สํานักทางหลวง สํานักงานทางหลวง แขวงการทาง และสํานักงานบํารุงทาง ยกเว้น ยาม 
 

บาท

20200 ค่าใช้จ่ายสํานักงาน (Service Cost and Office Expense)
 หมายถึง ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าประปาและค่าซ่อม 
อุปกรณ์ต่างๆ ในสํานักงานของสํานักทางหลวง สํานักงานทางหลวง แขวงการทาง และ
สํานักงานบํารุงทาง 
 

บาท

20300 ค่าใช้จ่ายการตรวจงาน (Expense for Routine Field Inspection)
 หมายถึง ค่าใช้จ่ายของรถตรวจการณ์ สํานักทางหลวง สํานักงานทางหลวง 
แขวงการทางและสํานักงานบํารุงทาง ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างประจําสํานักทางหลวง 
สํานักงานทางหลวง แขวงการทาง และสํานักงานบํารุงทาง ที่ออกตรวจงานตามสายทางต่าง ๆ 
ในสังกัด โดยให้รวมถึงค่าแรงของพนักงานขับรถที่ร่วมออกปฏิบัติงานนั้น ๆ ด้วย 
 

บาท

20400 ค่าใช้จ่ายโรงงานแขวงการทาง (Expense for Upkeep of District Workshop) 
 หมายถึง ค่าแรงช่างปรับและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับโรงงานปรับซ่อม แขวงการทาง 
หรือสํานักงานบํารุงทาง เฉพาะตอนที่ไม่มีงานซ่อมเครื่องจักรหรือยานพาหนะและให้รวมถึง 
ค่าซ่อมแซมเครื่องมือต่างๆ ประจําโรงงานฯ อีกด้วย 
 
 
 
 

บาท
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รายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานบํารุงรักษาทาง 

รหัสงาน ลักษณะงาน หน่วยนับ 

20500 อาคารสถานที่ (Office and Building)
 

-

20510 งานซ่อมต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร (Modification or Repair of Office and Building) 
หมายถึง งานซ่อมบํารุงรักษา งานรื้อถอนอาคารท่ีมีอยู่แล้วไปปลูกใหม่ โดยไม่จํากัด

จํานวน หรืองานต่อเติมเปลี่ยนแปลง เช่น ซ่อม รั้ว ประตู ทาสีบ้านพัก เปล่ียนหลังคาโรงพัสดุ
และงานทําความสะอาดภายในบริเวณ เป็นต้น 

อน่ึง งานก่อสร้างที่ทําขึ้นใหม่ เช่น อาคาร รั้ว ประตู เจาะน้ําบาดาล หอถังน้ํา เป็นต้น 
ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในรายการน้ี 
 

หลัง/แหง่

21000 งานบํารุงปกติ (ROUTINE MAINTENANCE)
 หมายถึง งานกํากับดูแล และซ่อมแซมบํารุงรักษา ทําความสะอาด เสริมแต่ง 
ทางหลวงซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องทําเป็นประจํา โดยมีปริมาณงานไม่มากนัก ทั้งนี้ ให้รวมถึง 
การแก้ ไข  ปรับปรุ ง เป ล่ียนแปลงหรือต่ อ เติ ม ได้บ้ า งตามความเหมาะสม  รวมถึ ง 
งานบริการสาธารณะ เพื่อให้ทางหลวงคงสภาพ ใช้งานได้ดี อํานวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง 
 

-

21100 งานบํารุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทาง (Pavement Maintenance)
 

-

21110 งานบํารุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์ (Maintenance of Asphalt Pavement) 
 

-

 21111 งานอุดรอยแตก (Crack Filling)
 หมายถึง งานอุดหรือปิดรอยแตกบนผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์ที่มี ลักษณะ 
ไม่ต่อเน่ืองกัน 

- กรณีที่รอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 ม.ม. ให้ใช้แอสฟัลต์เหลวอุดหรือปิดรอยแตกน้ัน 
- กรณีรอยแตกกว้างมากกว่า 3 ม.ม. 

o ถ้ารอยแตกลึกไม่มาก ให้ใช้แอสฟัลต์เหลวผสมทรายอุดจนเต็มรอยแตกน้ัน 
o ถ้ารอยแตกลึกมาก ให้ใช้ทราย หรือทรายผสมปูนซีเมนต์ หรือปูนขาวกรอกจน

เกือบเต็มรอยแตก แล้วใช้แอสฟัลต์เหลวผสมทรายอุดจนเต็มรอยแตกนั้น หรือจะดําเนินการ
ซ่อมตามกระบวนการหรือวิธีการที่เหมาะสม 
 
 
 
 

ม.
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รายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานบํารุงรักษาทาง 

รหัสงาน ลักษณะงาน หน่วยนับ 

 21112 งานฉาบ (Surface Sealing)
 หมายถึง งานซ่อมผิวทางหรือไหล่ทางเดิมที่มีรอยแตกแบบต่อเนื่องกัน ผิวล่ืน 
ผิวหลุดร่อน หรือ เส่ือมสภาพ โดยที่ระดับผิวทางหรือไหล่ทางเดิมไม่ทรุดตัวเป็นแอ่ง หรือ 
ร่องล้อ ด้วยวิธี Fog Seal, Sand Seal, Slurry Seal, Chip Seal ฯลฯ 
 ในกรณีผิวทางหรือไหล่ทางมียางเยิ้ม (Bleeding) ให้แก้ไขโดยวิธีสาดทราย หรือ หิน 
ขณะร้อน หรือเผายางที่เยิ้ม หรอืขูดออก 
 

ตร.ม.

 21113 งานปรับระดับ (Surface Leveling)
 หมายถึง งานปรับแต่งผิวทางหรือไหล่ทางเดิมที่ขรุขระ ทรุด (Corrugation) หรือ 
ยุบตัวเป็นแอ่ง (Grade Depression) หรือเป็นร่องล้อ (Rutting) โดยที่พื้นทางหรือโครงสร้าง
ทางยังคงแข็งแรงอยู่ ให้ได้ระดับเรียบและกลมกลืนกับผิวทางหรือไหล่ทางทางเดิม โดยทําการ
ทายาง (Tack Coat) แล้วปูทับด้วยวัสดุผสมแอสฟัลต์ (Cold Mix หรือ Hot Mix) ทั้งนี้  
อาจฉาบผิวเพื่อป้องกันน้ําซึมลงไปด้วยถ้าเห็นสมควร หรือจะดําเนินการซ่อมตามกระบวนการ
หรือวิธีการที่เหมาะสม 
 

ตร.ม., ตัน

 21114 งานปะซ่อม (Skin Patching)
 หมายถึง งานซ่อมผิวทางหรือไหล่ทางท่ีแตกต่อเนื่องกันแบบหนังจระเข้ ผิวหลุดร่อน 
ผิวชํารุดเป็นหลุมบ่อ ผิวที่ชํารุดเนื่องจากการเล่ือนตัว และผิวที่เสียหายเน่ืองจากอุบัติเหตุ 
ซึ่งความเสียหายเกิดเฉพาะผิวทางหรือไหล่ทาง โดยขุดรื้อผิวที่เสียหายออกเป็นรูปส่ีเหล่ียม 
ทําความสะอาดแล้วทายาง (Prime Coat หรือ Tack Coat) ให้ทั่ว ใช้วัสดุผสมแอสฟัลต์ 
(Cold Mix หรือ Hot Mix) ปะซ่อม ทําผิวทางหรือไหล่ทางใหม่ให้ได้ระดับเรียบและกลมกลืน
กับผิวทางหรือไหล่ทางเดิม ทั้งน้ี อาจฉาบผิวเพื่อป้องกันน้ําซึมลงไปด้วยถ้าเห็นสมควร หรือ 
จะดําเนินการซ่อมตามกระบวนการหรือวิธีการที่เหมาะสม 
 

ตร.ม.

 21115 งานขุดซ่อม (Deep Patching)
 หมายถึง งานซ่อมชั้นโครงสร้างทางที่มีลักษณะความเสียหายปรากฏบนผิวทาง หรือ
ไหล่ทาง และความเสียหายน้ันเกิดถึงระดับช้ันพื้นทาง ชั้นรองพื้นทาง หรือช้ันคันทาง ให้ทําการ
ซ่อมโดยขุดรื้อเอาวัสดุที่ร่อนหรือเสียหายออกจนถึงระดับช้ันที่เห็นว่าจําเป็น บดอัดก้นหลุมให้
แน่นและเรียบเสมอกัน นําวัสดุที่ได้มาตรฐานลงแทนแล้วบดอัดแน่นแล้วทําการทายาง (Prime 
Coat หรือ Tack Coat) ให้ทั่ว แล้วแต่กรณี ทําผิวทางหรือไหล่ทางใหม่ตามสภาพเดิม หรือ
ดีกว่า โดยรักษาระดับรอยต่อให้เรียบและกลมกลืนกับผิวทางหรือไหล่ทางเดิม ทั้งนี้ อาจฉาบผิว
เพื่อป้องกันน้ําซึมลงไปด้วยถ้าเห็นสมควร หรือจะดําเนินการซ่อมตามกระบวนการหรือวิธีการ 
ที่เหมาะสม 

ตร.ม.
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รายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานบํารุงรักษาทาง 

รหัสงาน ลักษณะงาน หน่วยนับ 

 21116 งานปาดแต่ง (Surface Grinding)
 หมายถึง งานปาด ตัด แต่ง ผิวทางหรือไหล่ทางชนิดแอสฟัลต์คอนกรีตที่นูนเป็นสัน 
หรือเป็นคล่ืน เนื่องจากการเคลื่อนตัวเฉพาะชั้นผิวทาง อาจรวมถึงการปรับแต่งให้ได้ระดับและ
กลมกลืนกับผิวทางหรือไหล่ทางเดมิ โดยทําความสะอาดแล้วทําการทายาง (Tack Coat) ให้ทั่ว 
ใช้วัสดุผสมแอสฟัลต์ (Cold Mix หรือ Hot Mix) ปูให้ได้ระดับเรียบกลมกลืนกับผิวทางหรือ
ไหล่ทางเดิม 
 

ตร.ม.

21120 งานบํารุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางคอนกรีต (Maintenance of Concrete Pavement) 
 

-

 21121 งานซ่อมวัสดุรอยต่อ (Repair of Joint Sealing)
 หมายถึง งานซ่อม เปล่ียน วัสดุรอยต่อเดิมระหว่างแผ่นพื้นคอนกรีตที่ชํารุดหรือ 
เส่ือมสภาพ โดยการเซาะเอาวัสดุเดิมออกจนหมด ทําความสะอาดแล้วหยอดหรือทารอยต่อ 
ด้วย Primer ก่อนทําการอุดด้วยวัสดุยาแนวใหม่แทน จนมีสภาพรอยต่อดีดังเดิม 
 

ม.

 21122 งานอุดเชื่อมรอยแตก (Crack Sealing)
 หมายถึง งานอุดรอยแตก (Cracks) ที่เกิดขึ้นในแผ่นพื้นคอนกรีต โดยทําความสะอาด
รอยแตกด้วยเครื่องอัดลม แล้วใช้แอสฟัลต์เหลวหรือ Epoxy Resin อุดตามรอยแตกน้ัน หรือ
จะดําเนินการซ่อมตามกระบวนการ หรือวิธีการที่เหมาะสม 
 

ม.

 21123 งานปรับระดับคอนกรีต (Concrete Pavement Leveling)
 หมายถึง งานปรับระดับผิวหรือไหล่คอนกรีตเดิมที่ชํารุด โดยใช้วัสดุผสมแอสฟัลต์  
(Cold Mix หรือ Hot Mix) ปูทับลงบนผิวคอนกรีต หลังจากทายาง (Tack Coat) หรือฉาบวัสดุ
ค่ันกลาง (Interlayer) แล้ว หรือจะดําเนินการตามกระบวนการหรือวิธีการที่เหมาะสม เช่น 
การทํา Mud Jacking เป็นต้น 
 

ตร.ม.

 21124 งานซ่อมคอนกรีต (Concrete Pavement Patching)
 หมายถึง งานเจาะสกัดหรือลอกผิวหรือไหล่คอนกรีตส่วนที่ชํารุดเสียหายออกบางส่วน 
หรือ ทั้งแผ่น รวมถึงการขุดรื้อวัสดุรองพ้ืนส่วนที่เสียหายออกจนถึงระดับชั้นที่เห็นว่าจําเป็น 
บดอัดแน่นแล้วใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานลงแทน บดอัดแน่นก่อนเสริมหรือทําผิวคอนกรีตใหม่ หรือ
จะดําเนินการซ่อมตามกระบวนการหรือวิธีการที่เหมาะสม 
 
 
 

ตร.ม.
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รายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานบํารุงรักษาทาง 

รหัสงาน ลักษณะงาน หน่วยนับ 

21130 งานบํารุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางลูกรัง (Maintenance of Unpaved Road) -
 21131 งานซ่อมหลุมบ่อ  (Surface Patching)

 หมายถึง งานขุดเอาวัสดุส่วนที่เสียหายออก ตกแต่งก้นหลุมแล้วเติมวัสดุใหม่ที่ได้
มาตรฐาน บดอัดแน่นจนเสมอผิวเดิมโดยรอบ 
 

ตร.ม.

 21132 งานกวาดเกล่ีย (Light Grading)
 หมายถึง งานกวาดเกล่ียผิวทางหรือไหล่ทางลูกรังเดิมที่เป็นคล่ืนลอน ลูกระนาด 
ร่องล้อ ตลอดจนรอยกัดเซาะของนํ้าให้เรยีบ โดยใช้รถเกล่ียหรือชุดกวาดเกล่ีย และอาจเติมวัสดุ
ใหม่ได้ตามความจําเป็น 
 

ตร.ม.

 21133 งานขึ้นรูปบดทับใหม่ (Heavy Grading)
 หมายถึง งานไถคราด (Scarifying) ผิวทางหรือไหล่ทางลูกรังเดิมที่ชํารุดเสียหายมาก
จนเปล่ียนไปจากรูปทรงเดิม เติมวัสดุใหม่ที่ได้มาตรฐานลงผสม เกล่ียแต่งและบดอัดแน่น ให้ได้
รูปทรงตามควร ถ้าวัสดุเดิมเพียงพออาจไม่ต้องเติมวัสดุใหม่ก็ได้ 
 

ตร.ม.

21200 งานบํารุงรักษา ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน
(Sidewalk, Connection Road, Median and Bicycle-lane Maintenance) 

- ทางเท้า ให้หมายถึงทางเท้าทุกชนิด เช่น พื้นคอนกรีต แผ่นพื้นสําเร็จรูปและ 
พื้นลาดยาง เป็นต้น 

- ทางเช่ือม ให้หมายถึงถนนสาธารณะที่ต่อเชื่อมกับทางหลวง ส่วนที่อยู่ภายใน 
เขตทางหลวง เท่าน้ัน 

- เกาะแบ่งถนน ให้หมายถึงพื้นที่แบ่งช่องหรือทิศทางการจราจร ทั้งใน Main Road 
และทางคู่ขนาน ชนิดยกเป็นแท่น (Raised Median) หรือเว้นเป็นร่อง (Depressed Median) 
เป็นต้น 

- ทางจักรยาน ให้หมายถึงทางจักรยานภายในบริเวณเขตทางหลวงหรือที่สงวนนอก
เขตทางหลวง ชนิดที่อยู่บนคันทางหรือสะพานและชนิดที่ก่อสร้างแยกออกต่างหากจาก 
ตัวคันทาง 
 

-

 21201 งานซ่อมทางเท้า ทางเช่ือม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน
 (Repair of Sidewalk, Connection Road, Median and Bicycle-lane) 
 หมายถึง งานซ่อมทางเท้า ทางเช่ือม เกาะแบ่งถนนและทางจักรยาน ที่ชํารุดเสียหาย
ให้คืนสู่สภาพ ทั้งนี้อาจรวมถึง งานเสริมหรือขยายพื้นที่ได้ตามความจําเป็น 
 

ตร.ม.
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รายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานบํารุงรักษาทาง 

รหัสงาน ลักษณะงาน หน่วยนับ 

21300 งานระบบระบายนํ้า สะพานและโครงสร้าง
(Drainage System  Bridge and Structure Maintenance) 
 

-

21310 งานบํารุงรักษาระบบระบายนํ้า (Maintenance of Drainage System)
 

-

 21311 งานทางระบายน้ํา (Maintenance of Open Channel)
 หมายถึง งานทําความสะอาด ขุดลอก ตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซม หรือรื้อย้าย 
ท่อระบายน้ําและส่วนประกอบ ได้แก่ 

- คันหินรางตื้น (Curb & Gutter) 
- รางระบายนํ้าบริเวณลาดข้างทาง (Chute) 
- รางดักนํ้า (Intercepting Ditch) 
- คันกั้นน้ํา (Dike) 
- ช่องน้ําธรรมชาติและช่องน้ําซึ่งได้ทําขึ้นใหม่ 

 

ม., ตร.ม., 
ลบ.ม. 

 21312 งานท่อระบายนํ้า (Maintenance of Culvert)
 หมายถึง งานทําความสะอาด ขุดลอก ตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซม หรือรื้อย้าย 
ท่อระบายน้ําและส่วนประกอบ ได้แก่ 

- กําแพงหน้าท่อ (Headwall) 
- ปากท่อ (Inlet & Outlet) 
- บ่อพัก (Manhole)  
- บ่อดักนํ้า (Drop Inlet & Catch Basin)  
- ท่อระบายน้ําใต้ดิน (Subdrain) 
- ฯลฯ 

 

แห่ง, ม.

21320 งานบํารุงรักษาสะพานและโครงสร้าง (Maintenance of Bridge and Structure) 
 

 21321 งานสะพาน (Maintenance of Bridge Structure)
 หมายถึง งานซ่อมแซมส่วนที่ชํารุดเสียหายของสะพาน เช่น งานอุดรอยแตกพื้น
สะพานคอนกรีตด้วยEpoxy Resin งานซ่อมราวสะพาน งานซ่อมเปล่ียนพื้นสะพานไม้ งานซ่อม 
พื้นสะพานที่เป็น Grid Floor รวมทั้งงานทาสีสะพานทุกชนิดหรืองานทาสะพานคอนกรีตด้วย
น้ําปูน 
 
 

แห่ง, ม.,
ตร.ม. 
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รายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานบํารุงรักษาทาง 

รหัสงาน ลักษณะงาน หน่วยนับ 

 21322 งานลาดคอสะพาน (Repair of Bridge Approach)
 หมายถึง งานซ่อมลาดคอสะพานที่ชํารุดเสียหาย เช่น งานปรับแต่งเรียงหินยาแนว 
(Mortar Rip-Rap) ส่วนที่หลุดออกหรือลงวัสดุใหม่ แล้วบดอัดให้ได้รูปร่างและเชิงลาดตาม
ความเหมาะสม 
 

ตร.ม.

 21323 งานกําแพงกันดิน (Repair of Retaining Structure)
 หมายถึง งานซ่อมแซมความเสียหายของกําแพงกันดินที่โครงสร้างยังแข็งแรง สามารถ
รับน้ําหนักได้ เช่น งานอัด (Grouting) ด้วยวัสดุผสม Epoxy Resin หรืองานสกัดบริเวณรอย 
แตกร้าวแล้วฉาบทับผิวใหม่ด้วย Cement Mortar 
 

ตร.ม.

 21324 งานสะพานคนเดินข้ามหรือทางลอด
 (Repair of Pedestrian Bridge or Underpass) 
 หมายถึง งานซ่อมแซมส่วนที่ เ สียหายของสะพานคนเดินข้าม ทางลอดและ
ส่วนประกอบอื่น ๆ 
 

แห่ง

 21325 งานอุโมงค์ทางรถยนต์ (Repair of Tunnel)
 หมายถึง งานซ่อมแซมส่วนที่ชํารุดเสียหายของอุโมงค์ทางรถยนต์ และส่วนประกอบ
ต่าง ๆ 
 

แห่ง

21400 งานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอํานวยความปลอดภัย
(Traffic and Safety Device Maintenance) 
 

-

21410 งานป้ายและเครื่องหมายจราจร (Maintenance of Traffic Sign and Marking) 
 

-

 21411 งานป้ายจราจร (Repair of Traffic Sign)
 หมายถึง งานทําความสะอาด ปรับแต่ง ซ่อมแซม ทาสี รื้อย้าย ป้ายจราจรและ 
ส่วนประกอบ รวมทั้งการติดตั้งเพิ่มเติมเป็นบางส่วน 
 
 
 
 
 
 

แห่ง, ตร.ม.
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รายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานบํารุงรักษาทาง 

รหัสงาน ลักษณะงาน หน่วยนับ 

 21412 งานตีเส้นและทําเครื่องหมายจราจร (Traffic Painting and Marking) 
 หมายถึง 

- งานตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร ช่องจราจร ขอบผิวทางและทําเกาะแบ่งถนน 
(Median Strip) 

- งานทําเครื่องหมายจราจร ตัวอักษร ลูกศร ทางคนเดินข้าม เส้นหยุดก่อนถึง 
ทางแยกหรือทางรถไฟ 

- งานทาสี ขอบทางเท้า ขอบเกาะแบ่งถนน ขอบคอสะพาน เสาไฟฟ้า ต้นไม้ ฯลฯ 
 

ตร.ม.

21420 งานส่ิงอํานวยความปลอดภัย (Maintenance of Safety Device)
 

-

 21421 งานบํารุงรักษา หลักนําทาง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง และหมุดหลักฐานอื่นๆ 
 (Maintenance of Guide Post, Kilometer Stone, R.O.W. Post and Others) 

หมายถึง งานทาสี ทําความสะอาด ปรับแต่ง ซ่อมแซม รื้อย้ายหรือติดตั้งเพิ่มเติม
บางส่วนของหลักนําทาง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง และหมุดหลักฐานอื่นๆ 
 

ต้น

 21422 งานบํารุงรักษา ราวกันอันตราย กําแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แผงกั้น อุปกรณ์ 
 ดูดซับแรงกระแทก และราวกันอันตรายประเภทอ่ืนๆ 
 (Maintenance of Guard Rail, Guard Fence, Guard Cable, Barrier, 
 R.O.W. Fence, Barricade, Crash Cushion and Others) 
 หมายถึง งานทาสี ทําความสะอาด ปรับแต่ง ซ่อมแซม รื้อย้ายหรือติดตั้งเพิ่มเติม
บางส่วน ของราวกันอันตราย กําแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แผงกั้น อุปกรณ์ดูดซับแรง
กระแทก และราวกันอันตรายประเภทอ่ืนๆ 
 

ม.

 21423 งานบํารุงรักษาส่ิงอํานวยความปลอดภัยอื่น ๆ
 (Maintenance of Other Safety Devices) 
 หมายถึง งานทาสี ทําความสะอาด ปรับแต่ง ซ่อมแซม รื้อย้าย หรือ ติดตั้งเพิ่มเติม
บางส่วน ของส่ิงอํานวยความปลอดภัยอื่น ๆ เช่น หมุดสะท้อนแสง เป้าสะท้อนแสง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

อัน
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รายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานบํารุงรักษาทาง 

รหัสงาน ลักษณะงาน หน่วยนับ 

21430 งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร
 (Maintenance of Road Lighting and Traffic Signal) 
 

-

 21431 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Maintenance of Road Lighting)
 หมายถึง งานทําความสะอาด ซ่อม ทาสี หรือเปล่ียนอุปกรณ์ที่ชํารุดเสียหาย ได้แก่ 
หลอดไฟ ฟิวส์ บัลลาสต์ โฟโต้เซลล์ เซฟตี้สวิทช์ เสา หม้อแปลงไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งงานรื้อย้ายหรือติดตั้งใหม่ได้บ้างตามความเหมาะสม 
 

ต้น, ดวง, 
อัน, แห่ง 

 21432 งานไฟสัญญาณจราจร (Maintenance of Traffic Signal)
 หมายถึง งานทําความสะอาด ซ่อม ทาสี หรือเปล่ียนอุปกรณ์ที่ชํารุดเสียหาย ได้แก่  
หลอดไฟ ฟิวส์ ออโตเมติกสวิทช์ ตู้ควบคุม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานรื้อย้ายหรือติดตั้ง
ใหม่ได้บ้างตามความเหมาะสม 
 

ต้น, ดวง, 
อัน, แห่ง 

21500 งานภูมิทัศน์ทางหลวง (Landscaping)
 

-

21510 งานบํารุงรักษาลาดข้างทาง (Maintenance of Side Slope and Back Slope) 
 หมายถึง งานซ่อมลาดข้างทางที่เสียหาย ให้คงสภาพเดิมหรือดีขึ้น เช่น งานปรับแต่ง 
ปลูกหญ้า เรียงหินยาแนว ลาดคอนกรีต เป็นต้น และให้รวมถึงงานป้องกันหินร่วงโดยใช้ตาข่าย
หรืองานฝังยึดระหว่างหินด้วยกันหรือวิธีอื่นใดที่เห็นว่าเหมาะสม 
 

ตร.ม.,
ลบ.ม. 

21520 งานตัดหญ้าและถางป่า (Grass Cutting and Clearing)
 

 21521 งานตัดหญ้า (Grass Cutting)
 หมายถึง งานตัดหญ้าบริเวณเกาะแบ่งถนน ซึ่งหมายถึงพื้นที่แบ่งช่องหรือทิศทาง
การจราจร ทั้งใน Main Road และทางคู่ขนาน ชนิดยกเป็นแท่น (Raised Median) หรือ 
ชนิดเว้นเป็นร่อง (Depressed Median) ขอบไหล่ทาง ลาดคันทาง จนสุดเขตทางหลวง รวมถึง
ที่ดินนอกเขตทางของกรมทางหลวงด้วย 
 

ตร.ม.

 21522 ถางป่า (Clearing) 
 หมายถึง งานถางป่าบริเวณตั้งแต่ขอบไหล่ทาง ลาดคันทาง จนสุดเขตทางหลวง 
รวมถึงที่ดินนอกเขตทางของกรมทางหลวงด้วย 
 
 

ตร.ม.
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รายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานบํารุงรักษาทาง 

รหัสงาน ลักษณะงาน หน่วยนับ 

21530 งานบํารุงรักษาต้นไม้ (Maintenance of Plants)
 หมายถึง งานบํารุงรักษา รดน้ํา ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งต้นไม้ ไม้พุ่ม ไม้ดอก ไม้ประดับ 
ตลอดจนหญ้าและพืชคลุมดิน รวมทั้งต้นไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติบริเวณเขตทางหลวง สวนริม
ทาง และที่ดินนอกเขตทางของกรมทางหลวงและให้รวมถึงงานกําจัดแมลงและวัชพืช ปรับปรุง 
ปรับแต่ง หรือเปล่ียนดินที่ใช้ในการปลูก 
 

ต้น, ตร.ม.

21540 งานปลูกต้นไม้ (Planting) 
 หมายถึง งานปลูก ปลูกซ่อม หรือย้าย ต้นไม้ ไม้พุ่ม ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้าและพืช
คลุมดิน ในบริเวณเขตทางหลวง สวนริมทาง และที่ดินนอกเขตทางของกรมทางหลวง 
 

ต้น, ตร.ม.

21550 งานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter)
 หมายถึง งานซ่อมแซม ทาสี อาคารท่ีพักผู้โดยสาร ศาลาทางหลวง และอาคารอื่นๆ ที่
ได้จัดทําขึ้นไว้ในเขตทางหลวง ที่พักริมทาง หรือที่ดินนอกเขตทางของกรมทางหลวง ทั้งนี้  
ให้รวมถึงงานซ่อมหรือปรับปรุงที่จอดรถประจําทางได้ตามความจําเป็น 
 

แห่ง

21560 งานปรับแต่งพื้นที่ (Landscaping)
 หมายถึง งานซ่อมแซม เกล่ียแต่ง ปรับพื้นที่ภายในเขตทางหลวง สวนริมทาง ที่ดิน
สงวนนอกเขตทางหลวง บริเวณที่ถูกน้ํากัดเซาะ หรือบริเวณที่ต้องการปรับปรุงตกแต่งเพื่อ
ความสวยงามและรักษาสภาพส่ิงแวดล้อม 
 

แห่ง, ตร.ม.

21570 งานทําความสะอาด (Cleaning)
 หมายถึง งานเก็บกวาดวัสดุ ส่ิงปฏิกูล กิ่งไม้ บนผิวทาง ไหล่ทาง ทางเท้า ทางเช่ือม  
เกาะแบ่งถนน ทางจักรยาน สะพาน สะพานคนเดินข้ามและทางลอด ภายในบริเวณเขต 
ทางหลวง สวนริมทาง และที่ดินนอกเขตทางของกรมทางหลวง ทั้งนี้อาจรวมถึงการจัดหา 
ถังขยะ การล้างทําความสะอาด ฯลฯ 
 

ตร.ม.

21600 งานสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบํารุงรักษาทางหลวง
(Supplementary Activities for Enhancing Highway Maintenance’s Efficiency) 
 

-

21610 งานศึกษาและพัฒนาระบบงานบํารุงรักษาทางหลวง
(Research and Development of Highways Maintenance System) 
 หมายถึง  การดํา เนินกิจกรรมหรือโครงการศึกษา  เพื่อพัฒนาการวางแผน 
การบริหารงาน การประเมินและติดตามผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบํารุงรักษาทางหลวง 

กิจกรรม,
โครงการ 
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21620 งานตรวจสอบและประเมินสภาพทรัพย์สินทางหลวง (Evaluation of Highway Assets) 
 หมายถึง การตรวจสอบและประเมินสภาพทรัพย์สินของกรมทางหลวง และ/หรือ การ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมงานบํารุงรักษาทางหลวง 
 

กิจกรรม,

โครงการ 

21630 งานประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
(Public Relation and Public Participatory Promotion Campaign) 
 หมายถึง การจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของกรมทางหลวงใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมงานบํารุงรักษาทางหลวง 
และ/หรือ ส่งเสริมประชาชนได้มีส่วนร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นในกิจกรรมงานบํารุงรักษา
ทางหลวง เพื่อให้การดําเนินการสอดคล้อง รองรับความต้องการของประชาชน และมี 
ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และชุมชน 
 

กิจกรรม,

โครงการ 

21640 งานอบรมสัมมนา (Training Campaign)
 หมายถึง การจัดอบรมสัมมนาเพิ่มเติมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร 
งานทาง ต่อระบบงานบํารุงปกติ หรือพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้กระบวนงานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบํารุงปกติ 
 

กิจกรรม,

โครงการ 

21650 งานอํานวยความสะดวกและปลอดภัย (Traffic Safety Management and Supervision) 
 หมายถึง กิจกรรมอํานวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน ตลอดจนการ
จัดการในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การจัดเส้นทางเบี่ยง กรณีมีการปิดกั้นการจราจร การจัด
การจราจรในช่วงเทศกาลต่างๆ รวมถึงเกิดภัยพิบัติต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง 
ภัยสึนามิ หรือการจัดการจราจรกรณีเกิดอุบัติเหตุต่างๆในทางหลวง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
และอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง 
 

กิจกรรม,

โครงการ 

21660 งานบริหารอํานวยการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมงานบํารุงปกติ 
(Administrative Activities for Routine Maintenance) 
 หมายถึง งานบริหารอํานวยการใดๆ ที่ดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนให้  
การปฏิบัติงานบํารุงปกติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เช่น งานจัดจ้างแรงงาน 
ในตําแหน่งพนักงานธุรการหมวดการทาง ซึ่งทําหน้าที่ด้านการรายงานหรือจัดทําฐานข้อมูล
ต่างๆ ยามรักษาการณ์ที่ทําหน้าที่ดูแลวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในงานบํารุงปกติ พนักงาน  
ขับรถยนต์หรือเครื่องจักรยานพาหนะที่ใช้ในกิจกรรมงานบํารุงปกติ งานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ
ซ่อมแซม ปรับปรุง วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีส่วนสนับสนุนใน  
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติกิจกรรมงานบํารุงปกติ เป็นต้น 

กิจกรรม,
โครงการ, 
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22000 งานบํารุงตามกําหนดเวลา (PERIODIC  MAINTENANCE)
หมายถึง งานซ่อมบํารุงทางหลวงซึ่งจะต้องดําเนินการเมื่อถึงกําหนดเวลาเพ่ือยืดอายุ

บริการเเละเสริมความแข็งแรง สําหรับรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น 
 

-

22100 งานฉาบผิวแอสฟัลต์  (Asphalt  Seal  Coating)
หมายถึง งานฉาบผิวทางด้วยแอสฟัลต์หรือวัสดุผสมแอสฟัลต์ หรือแอสฟัลต์กับวัสดุ

อื่นบนผิวทางเดิมเป็นการยืดอายุบริการเพิ่มความฝืดและอุดรอยแตกโดยวิธี Fog Seal, Sand 
Seal, Slurry Seal, Chip Seal, Fibro Seal, Macro Seal, Para Slurry เป็นต้น 
สําหรับงานตามรหัสนี้ ให้รวมการตีเส้นจราจรไว้ด้วย 
 

ตร.ม.

22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์  (Asphalt  Overlay)
หมายถึง งานเสริมผิวทางให้แข็งแรงสามารถรับน้ําหนักต่อไปได้ด้วยวัสดุผสม

แอสฟัลต์ (Cold Mix หรือ Hot Mix) หรือวัสดุผสม Modified Asphalt เช่น Para Asphalt 
หรือ Asphalt Penetration Macadam มีความหนาไม่น้อยกว่า  40 มม. บนผิวทางเดิมเต็ม
คันทาง โดยมีความลาดเอียงเดียวกัน และให้รวมการตีเส้นจราจรไว้ด้วย ทั้งนี้อาจรวมถึง : 

- การแก้ไข Soft Sport  
- การปรับซ่อมผิวทางเดิมที่ชํารุดเป็นบางแห่ง  
- การปาดตัดผิวทางเดิม  
- การเสริมแต่งผิวทางเดิมให้ได้ระดับก่อนการเสริมผิว  
- การปรับปรุงไหล่ทาง  
- การเสริมหินคลุกบริเวณคอสะพานก่อนการเสริมผิว  
- การจัดทําระบบระบายน้ําใต้ผิวทาง 
 

ตร.ม.

22300 งานเสริมผิวลูกรัง (Regravelling)
หมายถึง งานเสริมผิวลูกรังให้มีความหนารวมทั้งของเดิมเมื่อบดทับแล้วประมาณ 15-

20 ซม. หรือตามที่ได้ออกแบบไว้ ทั้งนี้อาจรวมถึง การปรับปรุงคุณภาพวัสดุผิวลูกรังเดิมให้ดีขึ้น 
 

ตร.ม.

22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต (Replacement of Joint Sealing)
หมายถึง งานซ่อมบํารุงรอยต่อเดิมระหว่างแผ่นพื้นคอนกรีต (ไม่รวมรอยต่อของ

สะพานและส่ิงก่อสร้างอื่นๆ) โดยทําการเซาะเอาวัสดุยาแนวเดิม (Existing  Joint  Sealant) 
ออกจนหมดทําความสะอาดแล้วหยอดหรือทารอยต่อด้วย Primer ก่อนทําการอุดด้วยวัสดุ  
ยาแนวใหม่แทนจนมีสภาพรอยต่อดีดังเดิม 

 

ม.
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23000 งานบํารุงพิเศษ  (SPECIAL  MAINTENANCE)
หมายถึง งานซ่อมบํารุงทางหลวงที่ชํารุดเสียหาย และมีปริมาณงานมากเกินกว่าที่จะ

ทําการซ่อมบํารุงด้วยงานบํารุงปกติได้ 
 

-

23100 งานปรับระดับผิวทาง (Surface Leveling)
หมายถึง งานปรับแต่งผิวทางที่ขรุขระ (Roughness) ทรุดตัวหรือยุบตัวเป็นแอ่ง 

(Grade Depression) หรือเป็นร่องล้อ (Rutting) โดยที่พื้นทางหรือโครงสร้างทางยังคงความ
แข็งแรง ให้มีระดับเรียบและกลมกลืนกับผิวเดิมตามลักษณะความเสียหาย ดังนี้ :- 

กรณีผิวทางเดิมขรขุระ เป็นคล่ืนเล็กน้อย (Corrugation)หรือผิวหลุดร่อน(Ravelling) 
การปรับระดับความหนาไม่เกิน 2.5 ซม. ใหด้ําเนินการแก้ไขโดยโดยวธิีเคปซีล (Cape Seal) 
หรือเซอร์เฟสทรีตเมนต์สองช้ัน (Double Surface Treatment)  

กรณีผิวทางเดิมทรุดตัวหรือยุบตัวเป็นแอ่งหรือเป็นร่องล้อ  
- ถ้าปริมาณความเสียหายไม่เกิน 20% ของพื้นที่ให้ดําเนินการแก้ไขโดยทําการทายาง 

(Tack  Coat) แล้วปรับระดับด้วยวัสดุผสมแอสฟัลต์ (Cold Mix หรือ Hot Mix) แล้วปิดทับ
ด้วยงานฉาบผิว (Seal Coat) หรือ งานเคปซีล (Cape  Seal) หรืองานเซอร์เฟสทรีตเมนต์ 
(Surface Treatment) เต็มพื้นที่ 

- ถ้าปริมาณความเสียหายมากกว่า 20 % ของพ้ืนที่ให้ดําเนินการแก้ไขโดยทําการ  
ทายาง (Tack  Coat) แล้วปรับระดับด้วยวัสดุผสมแอสฟัลต์ (Cold  Mix  หรือ  Hot  Mix) 
เต็มพื้นที่ 

สําหรับงานตามรหัสนี้  ให้ปรับประดับผิวทางเดิมเต็มคันทาง และให้รวมการตีเส้น
จราจรไว้ด้วย ทั้งนี้อาจรวมถึงงานไหล่ทางได้ตามความจําเป็น 
หมายเหตุ หน่วยนับของวัสดุผสมแอสฟัลต์ในการปรับระดับเป็นตันหรือลบ.ม. 
 

ตร.ม.

23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์  (Major  Repair  of  Asphalt  Pavement)  
หมายถึง งานซ่อมบํารุงทางผิวแอสฟัลต์เดิมที่ชํารุดเสียหายถึงชั้นพื้นทาง (Base) 

ชั้นรองพื้นทาง (Sub base)  หรือถึงชั้นคันทาง (Subgrade) โดยขุดจนถึงชั้นที่เสียหายออก
แล้วลงวัสดุใหม่หรือทําการเสริมวัสดุชั้นพื้นทางตามความเหมาะสมแล้ว ทําผิวทางใหม่ 

หากการชํารุดเสียหายเกิดขึ้นเฉพาะผิวทางและพื้นทาง ก็สามารถดําเนินการซ่อม
บํารุงด้วยวิธีการปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ (Pavement In-place Recycling) ได้ 

สําหรับงานตามรหัสน้ี ให้รวมการตีเส้นจราจรไว้ด้วย  ทั้งนี้อาจรวมถึงงานไหล่ทางได้
ตามความจําเป็น 

 
 

ตร.ม.
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23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นํากลับมาใช้ใหม่
(Asphalt Hot Mix Recycling)  

หมายถึง งานปรับปรุงด้านคุณภาพของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมที่ชํารุดเสียหาย
ในลักษณะต่างๆ เช่น การแตกร้าว (Cracking) รูปทรงบิดเบี้ยว (Distortion) การทรุดตัว  
เป็นแอ่ง (Grade  Depression) เป็นคล่ืนลูกระนาด (Corrugation) คล่ืนจากการเล่ือนไหล  
(Plastic Flow) เป็นร่องล้อ (Rutting) สภาพผิวทางมียางเยิ้ม (Bleeding) ยางเส่ือมคุณภาพ 
(Hardening) หรือการเลื่อนตัวระหว่างชั้นผิวทาง (Slipping) เป็นต้น โดยที่สภาพของพื้นทาง
ยังคงความแข็งแรงดี การแก้ไขให้ดําเนินการโดยวิธี Asphalt Hot Mix In-place Recycling  
หรือ Asphalt Hot Mix In Plant Recycling  

หากการชํารุดเสียหายในลักษณะต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เกิดขึ้นบางส่วนของพื้นที่ เป็น
ต้นว่าเกิดร่องล้อ (Rutting) เพียงช่องจราจรเดียวหรือเสียหายเป็นแปลงๆ ก็สามารถดําเนินการ
เฉพาะส่วนที่เสียหายได้ตามความเหมาะสมลักษณะงาน 

นอกจากนี้งาน Asphalt Hot Mix Recycling ยังสามารถดําเนินการได้ในกรณีที่
ต้องการควบคุมระดับผิวทางกับไหล่ทาง ทางเท้า เกาะกลาง และอื่นๆ  

อนึ่ง หากต้องการเพิ่มความแข็งแรงในการรับน้ําหนักให้ทําการเสริมความหนาของ  
ผิวทางใหม่ได้ตามความเหมาะสมไปพร้อมกับงาน Asphalt Hot Mix Recycling  

สําหรับงานตามรหัสน้ี ให้รวมการตีเส้นจราจรไว้ด้วย ทั้งนี้อาจรวมถึงงานไหล่ทางได้
ตามความจําเป็น 
 

ตร.ม.

23400 งานซ่อมทางผิวคอนกรีต  (Major Repair of Concrete Pavement)
หมายถึง งานซ่อมบํารุงผิวคอนกรีตที่ชํารุดเสียหาย ในรูปแบบของการแตกร้าว  

แตกบ่ินกระเทาะหลุดร่อนทรุดและแอ่นตัว โดยทําการเจาะสกัดตัดแผ่นพื้นส่วนที่ชํารุดออกทั้ง
แผ่น หรือเพียงบางส่วน หรือโดยวิธี Water Jet แล้วทําการเทคอนกรีตใหม่และหรือทําการ
หนุนแผ่นพื้น ส่วนที่แอ่นตัวให้คืนระดับด้วยวิธี Mud Jacking  

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานปรับปรุง และเปล่ียนแปลงวัสดุใต้แผ่นพื้นการใช้สารเพื่อการ
ยึดแน่นระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่งานอุดรอยแตกด้วย Epoxy Resin งานอุดรอยต่อ
ด้วยวัสดุยาแนว (Joint Sealant) ได้ตามความจําเป็น 

กรณีต้องการปรับระดับผิวคอนกรีตเดิมให้เรียบและสม่ําเสมอให้ทําการเสริมและปรับ
ระดับด้วยวัสดุผสมแอสฟัลต์ชนิดร้อน (Hot Mix) บนผิวทางเดิม โดยอาจรวมงานปูวัสดุ
ค่ันกลาง (Interlayer) เพื่อช่วยลดการแตกร้าวบนผิวทางใหม่ เช่น Fibro Seal เป็นต้น  

สําหรับงานตามรหัสนี้ให้รวมการตีเส้นจราจรไว้ด้วย ทั้งนี้อาจรวมงานไหล่ทาง เช่น 
การอุดซ่อมรอยต่อผิวคอนกรีตและไหล่ทางได้ตามความจําเป็น 

 

ตร.ม.



- 18 -  

รายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานบํารุงรักษาทาง 

รหัสงาน ลักษณะงาน หน่วยนับ 

23500 งานซ่อมลาดข้างทาง  (Major Repair of Side Slope and Back Slope) 
หมายถึง งานซ่อมบํารุงเชิงลาดต่างๆ บริเวณเขตทางหลวงและข้างเคียง ได้แก่ ลาด

ข้างคันทาง ลาดดินตัด ลาดเชิงเขา และลูกเนิน ทั้งนี้อาจรวมงานปลูกหญ้าที่เชิงลาดได้ตาม
ความจําเป็น 

 

ตร.ม.

23600 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง (Major Repair of Highway Structure)  
หมายถึง งานซ่อมบํารุงส่วนที่เป็นโครงสร้าง และ/หรือส่วนประกอบของสะพาน 

ทางแยกต่างระดับ กําแพงกันดิน ลาดคอสะพาน สะพานคนเดินข้าม อุโมงค์ ทางลอด และ
กําแพงคอนกรีต ซึ่งมีปริมาณงานมากเกินกว่าที่จะดําเนินการได้ด้วยงานบํารุงปกติ ทั้งนี้อาจ
รวมถึงงานจราจรสงเคราะห์และส่ิงอํานวยความปลอดภัยได้ตามความจําเป็น 

 

แห่ง

24000 งานบูรณะ (REHABILITATION)
หมายถึง งานซ่อมแซมทางหลวงที่ชํารุดเสียหายมากจนไม่สามารถทําการแก้ไขด้วย

งานบํารุงพิเศษได้ 
 

-
 

24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ (Rehabilitation of Asphalt Pavement)
หมายถึง งานบูรณะปรับปรุงทางหลวงที่ชํารุดเสียหายมากถึงช้ันโครงสร้างทาง 

(Pavement  Structure) หรือตลอดจนถึงตัวคันทาง (Subgrade) โดยขุดถึงชั้นที่เสียหายออก
แล้วลงวัสดุใหม่และ/หรือทําการเสริมวัสดุชั้นโครงสร้างทางตามที่กําหนดไว้ในแบบ พร้อมทํา 
ผิวทางใหม่ และให้รวมการตีเส้นจราจรไว้ด้วย ทั้งนี้ให้รวมถึงการเพิ่มกิจกรรมงานทางอื่นๆ 
ได้ตามความจําเป็น  

กรณีการชํารุดเสียหายเกิดขึ้นถึงชั้นพื้นทาง จะดําเนินการบูรณะด้วยวิธีการปรับปรุง
คุณภาพช้ันทางเดิมในที่ (Pavement In-place Recycling) ก็ได้ 

 

ตร.ม.

24200 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต (Rehabilitation of Concrete Pavement)  
หมายถึง งานบูรณะปรับปรุงทางผิวคอนกรีตที่ชํารุดเสียหายมาก โดยทําการแก้ไข

บริเวณที่เสียหายก่อน แล้วจึงทําการเสริมหรือขยายโครงสร้างทางใหม่ตามที่ได้ออกแบบไว้ 
ทั้งนี้ให้รวมถึงการเพิ่มกิจกรรมงานทางอื่นๆ เช่น การตีเส้นจราจรได้ตามความจําเป็น 

 
 
 
 
 

ตร.ม.
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25000 งานปรับปรุง (BETTERMENT)
หมายถึง งานเสริมแต่งทางหลวง ในส่วนที่ไม่ได้ดําเนินการก่อสร้างไว้หรือเพิ่ม

มาตรฐานให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทําให้ทางหลวงมีสภาพ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 

-

25100 งานปรับปรุงผิวจราจร (Improvement of Surface)
หมายถึง งานปรับปรุงผิวทางเดิมเพื่อเพิ่มมาตรฐานให้ดีขึ้น เช่น บริเวณทางโค้ง 

ทางลาดชัน ทางแยก ฯลฯ ทั้งนี้ให้รวมถึง การเพิ่มกิจกรรมงานทางอื่นๆ เช่น การตีเส้นจราจร
ได้ตามความจําเป็น 

 

ตร.ม.

25200 งานขยายทางจราจร (Pavement Widening)
หมายถึง งานปรับปรุงเพื่อขยายผิวทางจราจรเดิมให้กว้างขึ้น ในกรณีที่มีความจําเป็น

ให้ทําการปรับระดับผิวทางเดิมให้รับกับส่วนที่ขยายได้ด้วย ทั้งนี้ให้รวมถึง การเพิ่มกิจกรรม  
งานทางอื่นๆ ได้ตามความจําเป็นตามที่กําหนดไว้ในแบบ 

 

ตร.ม.

25300 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน
 (Improvement and Repair of Shoulder, Sidewalk, Connection Road and 
Median)  

หมายถึง งานขยายหรือจัดทําขึ้นใหม่ หรือเปลี่ยนชนิด หรือซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า 
ทางเช่ือม และเกาะแบ่งถนน ทั้งนี้ให้รวมถึง การเพิ่มกิจกรรมงานทางอื่นๆ เช่น การตีเส้น
จราจรได้ตามความจําเป็น 

 

ตร.ม.

25400 งานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง (Improvement of Highway Geometry)  
หมายถึง งานแก้ไขปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทางหลวง ในลักษณะต่างๆ เช่น 

แนวทาง (Alignment) ระยะมองเห็น (Sight Distance) ความลาดชัน (Gradient) โค้งราบ 
(Horizontal Curve) โค้งตั้ง (Vertical Curve) และการยกโค้ง (Super  Elevation) เป็นต้น 
ทั้งนี้อาจรวมถึง งานจัดทําเกาะแบ่งถนนหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่จําเป็นตามที่ได้กําหนดไว้ในแบบ 
 

แห่ง

25500 งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายนํ้า (Improvement of Drainage Structures) 
หมายถึง งานปรับปรุงเปล่ียนแปลงประเภทขนาด ความยาวจํานวนของสะพานและ

ท่อชนิดต่างๆให้เหมาะสม เช่น เปล่ียนสะพานไม้เป็นสะพานคอนกรีต ต่อความยาวสะพาน
ยกระดับสะพาน เพิ่มขนาดหรือจํานวนแถวของท่อ เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมอื่นที่จําเป็นตามที่
กําหนดไว้ในแบบ 

ม.
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25600 งานก่อสร้างที่จอดรถประจําทางและที่พักผู้โดยสาร
(Provision of Bus Stop and Shelter)  

หมายถึง งานขยายหรือปรับปรุงส่วนหน่ึงส่วนใดของทางหลวง เพื่อใช้เป็นที่หยุดรับ 
ส่งผู้โดยสาร งานก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร สําหรับใช้เป็นที่พักรอของผู้โดยสาร 
ทั้งนี้ให้รวมถึง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัย ตามที่กําหนดไว้ในแบบ 

 

แห่ง

25700 งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
(Planting and  Improvement  of Highway  Landscaping)  

หมายถึง งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ไม้พุ่ม ไม้ดอก ไม้ประดับหรือหญ้า งานขุด
ย้ายต้นไม้ไปปลูกใหม่ งานจัดทําซ่อมแซมที่พักริมทาง (Rest Area) สวนป่า สวนหย่อม  
งานปรับแต่งพื้นที่ (Roadside Improvement) ตามจุดที่เหมาะสมเพื่อความสวยงาม ร่มรื่น 
กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่เขตทาง และนอกเขตทางหลวง ทั้งนี้อาจรวมถึง งาน
ก่อสร้างอาคารและติดตั้งสาธารณูปโภค อุปกรณ์ต่างๆ ที่จําเป็น เช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง ห้องสุขา 
ระบบการให้น้ําต้นไม้ เป็นต้น 

 

แห่ง

25800 งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง (Beautification and Architecture Work ) 
หมายถึง งานก่อสร้าง งานปรับปรุงแก้ไข จัดทําขึ้นใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่และ

องค์ประกอบต่างๆภายในเขตทางหลวง และพื้นที่รับผิดชอบอื่นๆของกรมทางหลวง เพื่อให้
ทัศนียภาพบริเวณตามแนวทางหลวง มีความสวยงาม ร่มรื่น สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
เหมาะสม กลมกลืนและรักษาสภาพแวดล้อม ทั้งนี้อาจรวมถึงงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร 
สถานที่เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ และติดตั้งสาธารณูปโภคต่างๆที่จําเป็น เช่น ไฟฟ้าแสง
สว่าง ระบบรดนํ้าต้นไม้ ระบบอํานวยความปลอดภัยต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ในแบบ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แห่ง
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26000 งานแก้ไขและป้องกัน (REMEDY AND PREVENTION)
หมายถึง งานก่อสร้าง แก้ไข ปรับปรุงเพื่อป้องกันส่วนหน่ึงส่วนใดของทางหลวง  

ที่คาดการณ์หรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดการเสียหายอย่างมาก ถ้าหากไม่ดําเนินการ 
 

-

26100 งานก่อสร้างทางระบายนํ้าถาวร  (Construction of Permanent Ditch)  
หมายถึง งานก่อสร้างท่อระบายนํ้า (สําหรับย่านชุมชน อาจรวมถึงทางเท้าด้วยก็ได้) 

ร่องระบายนํ้าข้างทาง (Side Ditch) รางระบายน้ําทิ้ง (Chuter) รางดักน้ํา (Interception  
Drain) บ่อดักนํ้า  (Drop Inlet & Catch Basin) หรือคันกั้นน้ําในร่องระบายน้ําข้างทาง 
(Ditch Check) เป็นต้น โดยก่อสร้างด้วยคอนกรีต ก่ออิฐ วัสดุผสมแอสฟัลท์ (Cold Mix หรือ 
Hot Mix) หรือหินยาแนวและอาจรวมถึงงานซ่อมทางระบายน้ําที่เสียหายมาก 

 

ตร.ม.

26200 งานแก้ไขและป้องกันนํ้ากัดเซาะ  (Remedy and Prevention of Erosion)  
หมายถึง งานแก้ไขและป้องกันน้ํากัดเซาะและการเล่ือนไหลบริเวณพื้นที่ต่างๆ เช่น 

คอสะพาน ตอม่อสะพาน ปากท่อและท้ายท่อระบายน้ํา ลาดดินถม ลาดดินตัดที่สูงชัน เป็นต้น 
ด้วยการปลูกหญ้าแฝก, Concrete Slope Protection, Reno Mattress, Gabion, Ferro 
Cement, Rip Rap, เรียงหิน, ก่อสร้างรอ (Jetty) หรือส่ิงก่อสร้างอื่นๆ 

 

ตร.ม.

26300 งานแก้ไขและป้องกันนํ้าท่วมทาง  (Remedy and Prevention of Flooding)  
หมายถึง งานยกระดับคันทางให้พ้นระดับน้ําท่วม ตลอดจนถึงการทําผิวทาง  

งานก่อสร้างสะพานหรือท่อเพิ่มขึ้นใหม่งานขุดเปล่ียนแนวทางเดิมของลําน้ํา งานขุดร่องระบาย
น้ําขึ้นใหม่ งานขุดลอกร่องระบายน้ําเดิมที่มีอยู่ งานทําทางน้ําล้น (Flood Way) ตลอดจน  
งานป้องกันมิให้น้ําท่วมทาง ได้แก่ งานทําเขื่อนดิน (Dike) หรือ งานทํา Pump House เพื่อ  
สูบน้ําออกจากทางหลวง เป็นต้น 

 

แห่ง

26400 งานก่อสร้างกําแพงกันดิน  (Construction of Retaining Wall)
หมายถึง งานก่อสร้างกําแพงกันดินหรือคันดิน (Berm) ตามที่ได้กําหนดไว้ในแบบ 
 

ม.

26500 งานระบายนํ้าข้างทางและใต้ผิวทาง  (Provision of Sidedrain and Subdrain) 
หมายถึง งานที่ทําเพื่อระบายน้ําข้างทาง และลดระดับน้ําใต้ดิน อันเนื่องมาจากระดับ

น้ําใต้ดินสูง  ทําให้ถนนเสียหาย เช่น ใส่ท่อเจาะรูพรุน หรือวัสดุพรุน (Porous Material) 
เป็นต้น และให้รวมถึงการขุดลอกร่องน้ําทางระบายน้ําข้างทาง ในกรณีจําเป็นอาจรวมถึง  
งานยกระดับคันทางด้วยก็ได้ 

 

แห่ง
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รายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานบํารุงรักษาทาง 

รหัสงาน ลักษณะงาน หน่วยนับ 

27000 งานซ่อมแซมทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
(CORRECTION AND RESTORATION OF DISASTER DAMAGE) 

หมายถึง งานซ่อมแซม แก้ไขทางหลวง หรือทรัพย์สินของทางราชการที่เกิดการชํารุด
เสียหาย อันเกิดจากภัยพิบัติ โดยจะต้องทําการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ในเบื้องต้น และฟื้นฟู
ทางหลวงหรือทรัพย์สินของทางราชการที่เกิดการชํารุดเสียหาย ตามความเหมาะสมหรือตามที่
แบบกําหนดในภายหลัง 
หมายเหตุ  ภัยพิบัติ หมายความว่า สาธารณภัยอันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้งภาวะ
ฝนแล้งฝนทิ้งช่วง ฟ้าผ่า ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่าภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาด
ของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจากการ
กระทําของผู้ก่อการร้าย กองกําลังจากนอกประเทศ หรือจากการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ของ
ทางราชการตลอดจนภัยอื่นๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีบุคคลหรือสัตว์ทําให้เกิดขึ้น 
ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
ของประชาชนหรือรัฐ (จากคู่มือปฏิบัติงานของกรมทางหลวง กรณีเกิดภัยพิบัติ 2553) 
 

-

27100 งานฉุกเฉิน  (Emergency Work )
หมายถึง งานซ่อมแซม แก้ไขทางหลวง หรือทรัพย์สินของทางราชการที่เกิดการชํารุด

เสียหาย อันเกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งจะต้องทําการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ในเบื้องต้นโดยเร็วที่สุด 
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อน 
 

แห่ง

27200 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน 
(Restoration for Sustainable Recovery) 

หมายถึง งานฟื้นฟูทางหลวงหรือทรัพย์สินของทางราชการที่เกิดการชํารุดเสียหาย  
อันเกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งจะต้องทําการฟื้นฟูตามความเหมาะสมหรือตามที่แบบกําหนดใน
ภายหลัง 

 

แห่ง

28000 โครงการบํารุงรักษาทางหลวง (HIGHWAY MAINTENANCE PROJECT)
หมายถึง โครงการที่เกิดขึ้นตามแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีระยะเวลาเริ่มต้น

และส้ินสุด เพื่อให้ทางหลวงอยู่ในสภาพดี ได้มาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้ใช้ระบบ  
การขนส่งและจราจร ที่มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 

 
 
 
 

-



- 23 -  

รายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานอํานวยความปลอดภัย 

รหัสงาน ลักษณะงาน หน่วยนับ 

30000 งานอํานวยความปลอดภัย (HIGHWAY  SAFETY)
หมายถึง งานก่อสร้าง ติดตั้ง จัดทํา ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ซ่อมอุปกรณ์งานจราจร

สงเคราะห์วัสดุอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยอื่นๆ สะพานลอยคนเดินข้าม รวมถึงงานแก้ไข
ปรับปรุงทางหลวง เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ใช้ทาง 

 

-

31000 กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน 
(ACCIDENT PREVENTION AND HIGHWAY SAFETY IMPROVEMENT PROGRAM) 

หมายถึง งานก่อสร้าง ติดตั้ง จัดทํา ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ซ่อม ย้ายวัสดุและอุปกรณ์
อํานวยความปลอดภัย สะพานลอยคนเดินข้าม รวมถึงงานแก้ไขปรับปรุงทางหลวง เพื่ออํานวย
ความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ใช้ทาง 

 

-

31100 งานเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง (Pavement Marking)
หมายถึง งานจัดทําเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง เพื่อแนะนําและควบคุมการจราจร

ได้แก่ งานตีเส้นแบ่งทิศทางการจราจร เส้นแบ่งช่องจราจร เส้นขอบทาง เครื่องหมายจราจร  
อื่นใดบนผิวทางด้วยวิธีการต่างๆ เช่น วัสดุเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) สีจราจร 
(Traffic Paint) แถบสะท้อนแสง (Reflectorized Tape) สีนูน (Profile Marking) หรือ  
สีจราจรชนิดเย็น เป็นต้น 

 

ตร.ม.

31200 งานป้ายจราจร (Road Sign) 
หมายถึง งานติดตั้งป้ายจราจรบนทางหลวง ซึ่งเป็นการติดตั้งใหม่หรือติดตั้งทดแทน

ของเดิมที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือทดแทนของเดิมที่ชํารุด โดยอาจรวมถึง โคมไฟฟ้าส่องป้าย และ
การติดตั้งป้ายจราจรชนิดที่แสดงด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบควบคุม เช่น ป้ายเปล่ียนข้อความ
ได้ (Variable Message Sign) ป้ายมีแสงส่องภายใน (Internal Illumination Sign) เป็นต้น 

 

แห่ง/ตร.ม.

31300 งานเคร่ืองหมายนําทาง (Road Delineator)
หมายถึง งานติดตั้งเครื่องหมายนําทางชนิดต่างๆ บนทางหลวงเพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่ 

สามารถเห็นแนวทางหลวงได้ดีในเวลากลางคืนหรือในขณะที่มีทัศนวิสัยไม่ดี เช่น ปุ่มบนผิว
จราจรหลักนําทางชนิดต่างๆ (Guide Post) เป้าสะท้อนแสง (Reflector) เป็นต้น 

 
 
 
 

 

อัน
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รายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานอํานวยความปลอดภัย 

รหัสงาน ลักษณะงาน หน่วยนับ 

31400 งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Road Lighting and Traffic Signal)    
หมายถึง งานติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปล่ียนอุปกรณ์ที่ชํารุดเสียหายของไฟฟ้า

แสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร ไฟกะพริบ อาจรวมถึง งานก่อสร้างเกาะ เพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ป้องกันเสาไฟฟ้า เช่น ราวกันอันตรายหลักกันโค้ง การทาสีอุปกรณ์เหล่านั้นด้วย ทั้งนี้
ให้ระบุรหัสย่อย ดังนี้ :- 

 

-

31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting)
หมายถึง งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง อาจรวมถึงงานก่อสร้างเกาะเพ่ือติดตั้งเสาไฟฟ้า 

และอุปกรณ์ป้องกันเสาไฟฟ้า เช่น ราวกันอันตราย หลักกันโค้ง การทาสีอุปกรณ์เหล่านั้นด้วย 
เป็นต้น 

ต้น

31420 งานไฟสัญญาณจราจร (Traffic Signal)
หมายถึง งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ไฟจราจรสําหรับคนเดินข้าม ไฟกะพริบ  

อาจรวมถึงอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ ระบบไฟสัญญาณจราจรงานก่อสร้าง ปรับปรุง 
บริเวณทางแยกเท่าที่จําเป็นแก่การติดตั้งไฟสัญญาณจราจร เช่น งานขยายช่องจราจร  
งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง งานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสาไฟสัญญาณจราจร งานก่อสร้าง
เกาะเพื่อติดตั้งเสาไฟสัญญาณจราจร อาคารควบคุม เป็นต้น 

 

แห่ง

31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร 
(Repair of Road Lighting and Traffic Signal)  

หมายถึง งานซ่อมแซมปรับปรุงหรือเปล่ียนอุปกรณ์ที่ชํารุดเสียหายหรือให้มี
ประสิทธิภาพดีขึ้น ของงานไฟฟ้าแสงสว่างงานไฟสัญญาณจราจร งานไฟกะพริบรวมถึงอุปกรณ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

ต้น/แห่ง

31500 งานราวกันอันตราย (Safety Guard Device)
หมายถึง งานติดตั้งราวกันอันตรายชนิดต่างๆ บนทางหลวง เช่น แผ่นเหล็กดัดลอน 

(Guard Rail) กําแพงคอนกรีต (Concrete Barrier) ลวดสลิง (Guard Cable) ท่อเหล็กเหล่ียม 
(Box Beam) อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก (Crash Cushion) เป็นต้น ทั้งนี้อาจรวมถึงการติด
แถบสะท้อนแสง ทาสีสะท้อนแสงและติดเป้าสะท้อนแสง 

 
 
 
 

ม./แห่ง
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รายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานอํานวยความปลอดภัย 

รหัสงาน ลักษณะงาน หน่วยนับ 

31600 งานทางจักรยานและจักรยานยนต์ (Bike Lane)
หมายถึง งานก่อสร้างขยายไหล่ทางออกไปข้างเดียว หรือสองข้าง หรืองานก่อสร้าง

คันทางขึ้นใหม่พร้อมทําผิวทาง เช่น ผิวทางลาดยาง ผิวทางคอนกรีตเพื่อใช้เป็นทางสําหรับ
จักรยานและจักรยานยนต์ โดยให้รวมถึงงานต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นทางจักรยาน และ
จักรยานยนต์ เช่น ท่อระบายน้ํา สะพานเส้นขอบทางป้าย และเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 
ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น 

 

แห่ง

31700 งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด (Pedestrian Bridge and Underpass) 
หมายถึง งานก่อสร้างสะพานข้ามทางหลวง หรือทางลอดทางหลวง เพื่อใช้เป็น  

ทางสัญจรสําหรับคนเดินข้ามและ/หรือ จักรยานและ จักรยานยนต์ข้ามหรือลอดทางหลวง 
อาจรวมถึง งานปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอุปกรณ์อื่นๆที่จําเป็น เช่นที่จอดรถประจําทาง ศาลาที่พัก
ผู้โดยสาร กําแพงกันตอม่อ รั้วกันคนหรือสัตว์ข้ามทาง เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 
ป้ายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น 

 

แห่ง

31800 งานปรับปรุงทางหลวง (Improvement of Roadway Geometry)
หมายถึง งานปรับปรุงแก้ไขทางหลวงบริเวณต่างๆ ให้มีความปลอดภัยและสะดวกใน

การสัญจรยิ่งขึ้น เช่น การเพ่ิมหรือขยายช่องจราจรบริเวณทางแยกบริเวณจุดกลับรถ  บริเวณ
สะพานลอยคนเดินข้าม การขยายช่องจราจรสําหรับรถแล่นช้าโดยเฉพาะ (Climbing Lane) 
รวมถึง การปรับปรุงกายภาพบริเวณทางแยก เป็นต้น ทั้งนี้อาจรวมถึง งานติดตั้งอุปกรณ์ 
อํานวยความปลอดภัย งานระบบระบายน้ํา หรืองานที่จําเป็นอื่นๆ ตามที่กําหนดไว้ในแบบ 

แห่ง

31900 งานปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟ (Improvement of Railway Crossing)
หมายถึง งานปรับปรุง แก้ไข จัดทํา บริเวณทางร่วมจุดตัดทางรถไฟ เช่น ติดตั้งราว

หรือ แผงกั้นอัตโนมัติ (Automatic Rail or Fence) ปุ่มเครื่องหมายบนผิวทาง เป็นต้น 
และอาจรวมถึง ระบบสัญญาณเสียงหรืออุปกรณ์ที่จําเป็นต่างๆ ทั้งนี้อาจรวมถึงงานสะพานข้าม
หรือทางลอดจุดตัดทางรถไฟด้วย 

 
 
 
 
 
 
 

แห่ง
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รายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานอํานวยความปลอดภัย 

รหัสงาน ลักษณะงาน หน่วยนับ 

32000 กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
(IMPROVEMENT OF HAZARDOUS AND BLACK SPOT LOCATION) 

หมายถึง งานปรับปรุงจุดเส่ียงและบริเวณอนัตรายบนทางหลวงเป็นการปรับปรงุแก้ไข
ทางหลวงที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซ้ํากัน ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปใน 1 ปี โดยสามารถปรับปรุง แก้ไข 
ทั้งทางด้านกายภาพและใช้อุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยหรืองานที่จําเป็นอื่นๆ 

 

แห่ง

33000 โครงการอํานวยความปลอดภัยตามแผนพัฒนางานอํานวยความปลอดภัย
(HIGHWAY SAFETY PROJECT) 

หมายถึง โครงการที่เกิดขึ้นตามแผนพัฒนางานอํานวยความปลอดภัยที่มีระยะเวลา
เริ่มต้นและส้ินสุด 
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