
 

 

สรุปการประชุมเตรียมความพรอมการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ตามท่ีไดมีการประชุมเพ่ือเตรียมความพรอมในการใชงบประมาณประจําป พ.ศ. 2564 ระหวาง
หนวยงานสวนภูมิภาค และหนวยงานสวนกลาง เม่ือวันศุกรท่ี 18 กันยายน 2563 ณ หองประชุม 1 ชั้น 3    
สํานักบริหารบํารุงทาง กรมทางหลวง นั้น  

ในการประชุมผูอํานวยการสํานักบริหารบํารุงทางไดเสนอแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ใหท่ีประชุมพิจารณา และเปดโอกาสใหผูเขาประชุมหยิบยกประเด็นปญหาจากการดําเนินงานใน
ปงบประมาณท่ีผานมา เพ่ือมารวมกันวิเคราะหปญหา สาเหตุ ตลอดจนกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนสําหรับ
ประเด็นตาง ๆ เพ่ือใหทุกสํานักงานทางหลวงไดนําไปใชปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกันในการดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจางปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอไป โดยมีประเด็นสําคัญดังนี้ 

 

1. กรอบปฏิทินการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับแกไขวันท่ี 9 ตุลาคม 2563 
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2. ปฏิทินการดําเนินงานการจัดซ้ือจัดจาง พ.ร.บ. ป พ.ศ. 2564 โดยกาํหนดเปาหมายใหงานปเดียวทุกงานลงนามสัญญาภายในไตรมาสท่ี 1 (ธ.ค. 2563) 
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แนวทางปฏิบัติ สําหรับงานท่ีผิวไมใช Item หลัก ใหสํานักงานทางหลวงท่ี 1 – 18 เริ่มสงแผนรายประมาณ
การใหสวนกลาง ตรวจสอบเพ่ือพิจารณาเห็นชอบแผนตั้งแตวันจันทรท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2563 ซ่ึงตาม
เปาหมายจะลงนามสัญญาครบถวนไมเกินวันศุกรท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
          สําหรับงานท่ีผิวเปน Item หลัก ใหสํานักงานทางหลวงท่ี 1 – 18 เริ่มสงแผนรายประมาณ
การใหสวนกลาง ตรวจสอบเพ่ือพิจารณาเห็นชอบแผนตั้งแตวันจันทรท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2563 ซ่ึงตาม
เปาหมายจะลงนามสัญญาครบถวนไมเกินวันศุกรท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

3. นโยบายควบคุมคุณภาพความเรียบของผิวทาง งานปเดียว (สร. สป. สผ.) 
แนวทางปฏิบัต ิ 
- ใหมีงาน leveling ในงานเสริมผิว ไมเกิน 10% ของพ้ืนท่ีโครงการ 
- ใหวัดทุกชองจราจรท่ีดําเนินการ โดยวัดชองจราจรละหนึ่งแนว 
- งานปรับปรุงทางแยกขนาดใหญ และ งาน Full depth Repair ใหอยูในดุลยพินิจของหนวยงานท่ีเปน

เจาของสัญญา 
- การตรวจสอบใหใช “เครื่องมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler)” ดําเนินการ

สํารวจโดยสวนตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม สํานักงานทางหลวงในพ้ืนท่ีท่ีโครงการฯตั้งอยู และ
ในการตรวจวัดจะตองมีคาดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index, IRI) ดังนี้ 

 

ลักษณะทางเรขาคณิต คาดัชนีความขรุขระสากล, IRI (m/km) 
ผิวจราจร 

แอสฟลตคอนกรีต 
ผิวจราจร
คอนกรีต 

ทางตรง ทางท่ัวไป ≤2.5 ≤2.5 
ทางโคงวกวนและลาดชัน R<50 ม. และ สะพานกลับรถ ยกเวนการวัด ยกเวนการวัด 
พ้ืนท่ีจังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัด
สตูล และจังหวัดสงขลา ในเขต 4 อําเภอ  คือ อําเภอจะนะ 
อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบายอย 

ยกเวนการวัด ยกเวนการวัด 

 
 

4. การกําหนดระยะทางโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีต 
แนวทางปฏิบัต ิ

1) ผูยื่นขอเสนอตองมีโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีตแบบเคลื่อนท่ี
(Mobile Asphalt Concrete Plant) และตองแนบสําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.4) 
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผูยื่นขอเสนอ ท้ังนี้เอกสารดังกลาวตองไมหมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช 
หรือเพิกถอน 

หรือ ผูยื่นขอเสนอท่ีขอใชผลิตภัณฑจากโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีตอ่ืน ตองแสดงหลักฐานดังนี้ 
ก) เอกสารยินยอมใหใชผลิตภัณฑจากผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานผสมแอสฟลต

คอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ขอ …. (แบบตาม
เอกสารแนบ 1) 

ข) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.4) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผูให
ความยินยอมใหใชผลิตภัณฑจากโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีต ท้ังนี้เอกสารดังกลาวตองไม
หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช หรือเพิกถอน
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2) ผูยื่นขอเสนอตองแสดงแผนท่ีท่ีตั้งโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีต และเสนทางขนสงจากโรงงานผสม
แอสฟลตคอนกรีตถึงก่ึงกลางของโครงการกอสราง (แบบตามเอกสารแนบ 2) โดยระยะทางขนสง เปนไป
ตามท่ี กรมฯเห็นชอบเม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2563 ตามบันทึกตอทายหนังสือสํานักวิเคราะหและตรวจสอบ 
ท่ี สว/4506 ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง เสนอใหพิจารณาทบทวนมาตรฐานงานทาง (ทล.-ม.) 
ใหเปนไปในแนวทางเดียว หรือแนวทางตามท่ีสํานักวิเคราะหและตรวจสอบกําหนดเพ่ิมเติม
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5. แนวทางการกําหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิเสนอราคา 
แนวทางปฏิบัต ิ 

เพ่ือใหการกําหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิเสนอราคาของสํานักงานทางหลวงเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงกําหนดกรอบแนวทางการกําหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิเสนอราคาในแต
ละงานดังนี้ 
 

5.1 สํานักบริหารบํารุงทาง 

 

 
 

 
 

ลําดับที่ รหัสงาน ลักษณะงาน ประเภทของงาน คุณสมบัติผูมีสิทธิเสนอราคา

1 22100 งานฉาบผิวแอสฟลต 1.Chip Seal 1.งานบํารุงทางประเภท 1

2.Slurry Seal Type 2 2.งานบํารุงทางประเภท 2

2 22200 งานเสริมผิวแอสฟลต 1.งานเสริมผิวแอสฟลต 1.งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 – 2 หรือ

งานบํารุงทางประเภท 4

3 22250 งานเสริมผิวแอสฟลต 1.งานเสริมผิวแอสฟลต 1.งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 – 2 หรือ

(เสริมผิวแบบบาง) งานบํารุงทางประเภท 4

4 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยตอผิวคอนกรีต 1.งานเปลี่ยนวัสดุรอยตอผิวคอนกรีต 1.กําหนดผลงานประเภทเดียวกันไมนอยกวา 30% และเปน

ของหนวยงานราชการ

5 23100 งานปรับระดับผิวทาง 1.งานปรับระดับผิวทาง 1.งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 – 2 หรือ

งานบํารุงทางประเภท 4

6 23200 งานซอมทางผิวแอสฟลต 1.งานซอมทางผิวแอสฟลต

  1.1 ทางหลวงที่มีจํานวนชองจราจร ตั้งแต 4 ชองขึ้นไป 1.1 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 2

  1.2 ทางหลวงที่มีจํานวนชองจราจร นอยกวา 4 ชอง 1.2 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 – 4



-6- 

 

     5.1 สํานักบริหารบํารุงทาง (ตอ) 

 
 
 

ลําดับที่ รหัสงาน ลักษณะงาน ประเภทของงาน คุณสมบัติผูมีสิทธิเสนอราคา

7 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟลตเดิมนํา

กลับมาใชใหม

1.งานปรับปรุงผิวทางแอสฟลตเดิม นํากลับมาใชใหม 1.งานบํารุงทางประเภท 5

8 23400 งานซอมทางผิวคอนกรีต 1.งานซอมทางผิวคอนกรีต 1.งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4

9 23600 งานซอมสะพานและโครงสราง งานทาสีโพลิเมอร 1.กําหนดผลงานประเภทเดียวกันไมนอยกวา 30% และเปน

ของหนวยงานราชการ

10 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟลต 1.งานบูรณะที่ไมมีลักษณะงานกอสราง (บนคันทางเดิม) 1.งานบํารุงทางประเภท 6

2.งานบูรณะที่มีลักษณะงานกอสรางโครงสราง กอสรางขยาย

คันทาง หรือกอสรางบูรณะคันทางเดิมตอเนื่องถึงชั้น 

Subbase หรือ Subgrade

  2.1 ทางหลวงที่มีจํานวนชองจราจรตั้งแต 4 ชองขึ้นไป 2.1 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 2

และ งานบํารุงทางประเภท 6

  2.2 ทางหลวงที่มีจํานวนชองจราจรนอยกวา 4 ชอง 2.2 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4

และ งานบํารุงทางประเภท 6

11 24200 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต 1.งานบูรณะทางผิวคอนกรีต 1.งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4

2.งานบูรณะทางผิวคอนกรีต กรณีมีงานบูรณะทางผิว

แอสฟลต (Recycling)

2.งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4

และ งานบํารุงทางประเภท 6

12 25100 งานปรับปรุงผิวจราจร 1.งานปรับปรุงผิวจราจร 1.งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4
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    5.1 สํานักบริหารบํารุงทาง (ตอ) 

 

ลําดับที่ รหัสงาน ลักษณะงาน ประเภทของงาน คุณสมบัติผูมีสิทธิเสนอราคา

13 25200 งานขยายทางจราจร 1.งานขยายทางจราจร

  1.1 ทางหลวงที่มีจํานวนชองจราจรตั้งแต 4 ชองขึ้นไป 1.1 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 2

  1.2 ทางหลวงที่มีจํานวนชองจราจรนอยกวา 4 ชอง 1.2 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4

2.งานขยายทางจราจร  กรณีมีงานบูรณะทางผิวแอสฟลต 

(Recycling)

  2.1 ทางหลวงที่มีจํานวนชองจราจรตั้งแต 4 ชองขึ้นไป 2.1 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 2

และ งานบํารุงทางประเภท 6

  2.2 ทางหลวงที่มีจํานวนชองจราจรนอยกวา 4 ชอง 2.2 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4

และ งานบํารุงทางประเภท 6

14 25300 งานปรับปรุงและซอมไหลทาง ทาง

เชื่อม และเกาะแบงถนน

1.งานปรับปรุงและซอมไหลทาง ทางเชื่อม และเกาะแบงถนน งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4

15 25400 งานปรับปรุงดานเรขาคณิตของทาง 1.งานแกไขปรับปรุงดานเรขาคณิตของทางหลวง งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4

ในลักษณะตางๆ เชน แนวทาง (Alignment)

ระยะมองเห็น (Sight Distance)

ความลาดชัน (Gradient)

โคงราบ (Horizontal Curve)

โคงตั้ง (Vertical Curve)

และการยกโคง (Super Elevation)

16 25500 งานปรับปรุงสะพานและทอระบายน้ํา 1.งานปรับปรุงสะพานและทอระบายน้ํา 1.งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4 หรือ

งานกอสรางสะพาน ชั้น 1 - 4
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    5.1 สํานักบริหารบํารุงทาง (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที่ รหัสงาน ลักษณะงาน ประเภทของงาน คุณสมบัติผูมีสิทธิเสนอราคา

17 26100 งานกอสรางทางระบายน้ําถาวร 1.งานกอสรางทางระบายน้ําถาวร 1.งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 – 4

 - กรณีระบบระบายน้ําทั่วไป

18 26200 งานแกไขและปองกันน้ํากัดเซาะ 1.งานแกไขและปองกันน้ํากัดเซาะ 1.งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4

19 26300 งานแกไขและปองกันน้ําทวมทาง 1.งานแกไขและปองกันน้ําทวมทาง

  1.1 กรณียกระดับคันทางใหพนระดับน้ําทวม หรืองานขุด

รองระบายน้ํา

1.1 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4

  1.2 กรณี Box Culvert/ สะพาน 1.2 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางสะพานชั้น 1 - 4
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5.1 สํานักบริหารบํารุงทาง (ตอ) 

 

ลําดับที่ รหัสงาน ลักษณะงาน ประเภทของงาน คุณสมบัติผูมีสิทธิเสนอราคา

20 27200 งานฟนฟูทางหลวงเพื่อคืนสูสภาพอยางยั่งยืน 1 กรณียกระดับคันทางใหพนระดับน้ําทวม

  1.1 ทางหลวงที่มีจํานวนชองจราจรตั้งแต 4 ชองขึ้นไป  1.1 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 2

  1.2 ทางหลวงที่มีจํานวนชองจราจรนอยกวา 4 ชอง  1.2 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4

2. กรณี Box Culvert/ สะพาน 2. งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางสะพานชั้น 1 - 4

3. กรณียกระดับคันทางใหพนระดับน้ําทวม และมี Box Culvert/ สะพาน 3. ใหพิจารณาจากวงเงินของงานหลัก (Main Item) เปนเกณฑ

4. งานฟนฟูทางหลวงที่มีงานลักษณะที่ยุงยากซับซอนตองใชผูมี

ประสบการณพิเศษ และ ไมมี ลักษณะงานทาง

  4.1 กรณี มี รายการที่มีคางานลักษณะที่ยุงยากซับซอนมากกวา 30% 

ของวงเงินรวม

 4.1 กําหนดผลงานสําหรับทุกรายการที่มีคางานลักษณะที่

ยุงยากซับซอนมากกวา 30% ของวงเงินรวม ใหระบุผลงานที่เคย

ผานงานชนิดนั้น ไมนอยกวา 30% ของวงเงินในรายการดังกลาว

 แยกทีละรายการ เวนแตเปนงานที่ดําเนินการพรอมกัน

  4.2 กรณี ไมมี รายการที่มีคางานลักษณะที่ยุงยากซับซอนมากกวา 30%

 ของวงเงินรวม

 4.2 ใหพิจารณาจากงานที่มีความจําเปนตองดําเนินการรวมกัน

5.งานฟนฟูทางหลวงที่มีงานลักษณะที่ยุงยากซับซอนตองใชผูมี

ประสบการณพิเศษ และ มี ลักษณะงานทาง

  5.1 ทางหลวงที่มีจํานวนชองจราจรตั้งแต 4 ชองขึ้นไป และมีรายการ

งานลักษณะที่ยุงยากซับซอนที่มีคางานมากกวา 30% ของวงเงินรวม

 5.1 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรืองานกอสรางทางชั้น 1 - 2 และ

กําหนดผลงานสําหรับทุกรายการที่มีคางานลักษณะที่ยุงยาก

ซับซอนมากกวา 30% ของวงเงินรวม ใหระบุผลงานที่เคยผาน

งานชนิดนั้น ไมนอยกวา 30% ของวงเงินในรายการดังกลาว 

แยกทีละรายการ เวนแตเปนงานที่ดําเนินการพรอมกัน

  5.2 ทางหลวงที่มีจํานวนชองจราจรนอยกวา 4 ชอง และมีรายการงาน

ลักษณะที่ยุงยากซับซอนที่มีคางานมากกวา 30% ของวงเงินรวม

 5.2 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรืองานกอสรางทางชั้น 1 - 4 และ

กําหนดผลงานสําหรับทุกรายการที่มีคางานลักษณะที่ยุงยาก

ซับซอนมากกวา 30% ของวงเงินรวม ใหระบุผลงานที่เคยผาน

งานชนิดนั้น ไมนอยกวา 30% ของวงเงินในรายการดังกลาว 

แยกทีละรายการ เวนแตเปนงานที่ดําเนินการพรอมกัน

  5.3 กรณี ไมมี รายการที่มีคางานลักษณะที่ยุงยากซับซอนมากกวา 30%

 ของวงเงินรวม

 5.3 ใหใชคุณสมบัติงานทาง

  5.3.1 ทางหลวงที่มีจํานวนชองจราจรตั้งแต 4 ชองขึ้นไป  5.3.1 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 2

  5.3.2 ทางหลวงที่มีจํานวนชองจราจรนอยกวา 4 ชอง  5.3.2 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4
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    5.1 สํานักบริหารบํารุงทาง (ตอ) 

 

ลําดับที่ รหัสงาน ลักษณะงาน ประเภทของงาน คุณสมบัติผูมีสิทธิเสนอราคา

21 28003 งานบูรณะทางหลวง 1.งานบูรณะที่ไมมีลักษณะงานกอสราง (บนคันทางเดิม) 1.งานบํารุงทางประเภท 6

2.งานบูรณะที่มีลักษณะงานกอสรางโครงสราง กอสรางขยายคันทาง หรือ

กอสรางบูรณะคันทางเดิมตอเนื่องถึงชั้น Subbase หรือ Subgrade

  2.1 ทางหลวงที่มีจํานวนชองจราจรตั้งแต 4 ชองขึ้นไป 2.1 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1- 2

และ งานบํารุงทางประเภท 6

  2.2 ทางหลวงที่มีจํานวนชองจราจรนอยกวา 4 ชอง 2.2 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1- 4

และ งานบํารุงทางประเภท 6

3.งานที่มีลักษณะงานกอสรางโครงสราง ซอมขุดรื้อคันทาง

  3.1 ทางหลวงที่มีจํานวนชองจราจรตั้งแต 4 ชองขึ้นไป 3.1 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1- 2 

  3.2 ทางหลวงที่มีจํานวนชองจราจรนอยกวา 4 ชอง 3.2 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1- 4

22 28006 โครงการกอสรางจุดพักรถเพื่อ งานทางผิวคอนกรีต 1. งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1- 4

ยกมาตรฐานงานทาง งานกอสรางอาคารหองน้ํา

งานกอสรางศาลาพักผอน

งานระบบระบายน้ํา

งานระบบไฟฟาแสงสวาง

งานตีเสนจราจร

งานภูมิสถาปตย

23 29100 กิจกรรมบํารุงรักษาสะพาน 1.งานซอมสะพานและโครงสราง

1.1งานซอมแซมโครงสรางสะพานที่เสียหาย 1.1 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานสะพานชั้น 1- 4

1.2งานรอยตอสะพานเผื่อการขยายตัว (Expansion Joint) 1.2 มีผลงานซอมรอยตอสะพาน ชนิด/ประเภท เชน งานซอม

รอยตอสะพานเผื่อการขยายตัว คิดเปนวงเงินไมนอยกวา 30% 

ของคางาน

1.3งานซอมแผนยางรองคอสะพาน (Bearing Pad) 1.3 มีผลงานติดตั้งแผนยางรองคอสะพาน คิดเปนวงเงินไมนอย

กวา 30% ของคางาน

หมายเหตุ 

1. กรณีเนื้องานไมสอดคลองกับรหัสงาน การกําหนดคุณสมบัติผูรับเหมาพิจารณาจากวงเงินของงานหลัก (Main Item) เปนเกณฑ

2. กรณีใชคุณสมบัติผูมีสิทธิเสนอราคางานกอสรางทางใหพิจารณามาตรฐานชั้นทางและวงเงินตามหลักเกณฑการจดทะเบียนงานกอสรางทางประกอบดวย
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5.2 สํานักแผนงาน 

 
 
 

ลําดับ รหัสงาน ลักษณะงาน ประเภทของงาน คุณสมบัติผูรับเหมา

1 11100 งานปรับปรุงทางหลวงผานยานชุมชน 1. ขยายทางหลวงเปนรูปแบบมากกวา 2 ชองจราจรขึ้นไป 1. งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 2

2. ขยายทางหลวงเปนรูปแบบ 2 ชองจราจร (7/11 , 7/12) 2. งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 3

3. ขยายทางหลวงเปนรูปแบบ 2 ชองจราจร (7/9 , 7/10) 3. งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4

2 11400 งานกอสราง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ํา 1. ระบบระบายน้ําทั่วไป 1. งานกอสรางสะพานชั้น 1 - 4 

หรือ งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4 

2. Box Culvert / สะพาน 2. งานกอสรางสะพานชั้น 1 - 4 (ชั้นของผูรับเหมางานกอสรางสะพาน  

กําหนดตามประเภทของสะพานและชนิดโครงสราง) หรือ งานกอสราง

ชั้นพิเศษ

3 12100 งานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  1. ขยายทางหลวงเปนรูปแบบมากกวา 2 ชองจราจรขึ้นไป 1. งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 2

2. ขยายทางหลวงเปนรูปแบบ 2 ชองจราจร (7/11 , 7/12) 2. งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 3

3. ขยายทางหลวงเปนรูปแบบ 2 ชองจราจร (7/9 , 7/10) 3. งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4

1. ขยายทางหลวงเปนรูปแบบมากกวา 2 ชองจราจรขึ้นไป 1. งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 2

2. ขยายทางหลวงเปนรูปแบบ 2 ชองจราจร 2. งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 3

(7/11 , 7/12)

3. ขยายทางหลวงเปนรูปแบบ 2 ชองจราจร 3. งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4

(7/9 , 7/10)

4. ระบบระบายน้ําทั่วไป 4. งานกอสรางสะพานชั้น 1 – 4

หรือ งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4 

5. Box Culvert / สะพาน 5. งานกอสรางสะพานชั้น 1 - 4 (ชั้นของผูรับเหมางานกอสรางสะพาน  

กําหนดตามประเภทของสะพานและชนิดโครงสราง) หรือ งานกอสราง

ชั้นพิเศษ

หมายเหตุ 

1. กรณีเนื้องานไมสอดคลองกับรหัสงาน  การกําหนดคุณสมบัติผูรับเหมา  พิจารณาจากวงเงินของงานหลัก (Main Item) เปนเกณฑ

2. กรณีงานกอสรางทางใหพิจารณามาตรฐานชั้นทางและวงเงินตามหลักเกณฑการจดทะเบียนงานกอสรางทางประกอบดวย

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค4
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5.3 สํานักอํานวยความปลอดภัย 

 
 
 

 

ลําดับที่ รหัสงาน ลักษณะงาน ประเภทของงาน คุณสมบัติผูมีสิทธิเสนอราคา

1 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 1.งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางประเภท Thermoplastic 1.งานบํารุงทางประเภท 7 (Thermoplastic)

2.งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางประเภท Traffic Paint 2.งานบํารุงทางประเภท 8 (Traffic Paint)

2 31200 งานปายจราจร 1.งานปายจราจร 1.งานบํารุงทางประเภท 15 (งานปายจราจร )

3 31300 งานเครื่องหมายนําทาง 1.งานเครื่องหมายนําทาง 1.งานบํารุงทางประเภท 16 (งานเครื่องหมายนําทาง)

4 31410 งานไฟฟาแสงสวาง 1.งานไฟฟาแสงสวาง

1.1 วงเงินตั้งแต 3 ลบ.ขึ้นไป 1.1 งานบํารุงทางประเภทที่ 12.1 (งานไฟฟาแสงสวางชั้น 1)

1.2 วงเงินไมเกิน 3 ลบ. 1.2 งานบํารุงทางประเภทที่ 12.1 หรือ 12.2

5 31420 งานไฟสัญญาณจราจร 1.งานไฟสัญญาณจราจร 1.งานบํารุงทางประเภท 13 (งานไฟสัญญาณจราจร )

6 31430 งานซอมไฟฟาแสงสวาง และ 1.งานซอมไฟฟาแสงสวางและไฟสัญญาณจราจร

ไฟสัญญาณจราจร 1.1 งานซอมไฟฟาแสงสวาง

   1.1.1 วงเงินตั้งแต 3 ลบ.ขึ้นไป    1.1.1 งานบํารุงทางประเภทที่ 12.1 (งานไฟฟาแสงสวางชั้น 1)

   1.1.2 วงเงินไมเกิน 3 ลบ.    1.1.2 งานบํารุงทางประเภทที่ 12.1 หรือ 12.2

1.2 งานซอมไฟสัญญาณจราจร 1.2 งานบํารุงทางประเภท 13 (งานไฟสัญญาณจราจร )

7 31500 งานราวกันอันตราย 1.งานราวกันอันตราย

1.1 วงเงินตั้งแต 3 ลบ.ขึ้นไป 1.1 งานบํารุงทางประเภท 14.1 (งานราวกันอันตรายชั้น 1)

1.2 วงเงินไมเกิน 3 ลบ. 1.2 งานบํารุงทางประเภท 14.1 หรือ 14.2

8 31700 งานสะพานลอยคนเดินขาม หรือทางลอด 1. งานสะพานลอยคนเดินขาม หรือทางลอด 1.งานบํารุงทางประเภท 9 (งานกอสรางสะพานลอยคนเดิน)

9 31800 งานปรับปรุงทางหลวง 1.งานติดตั้งอุปกรณอํานวยความปลอดภัยหลายชนิด 1.งานบํารุงทางประเภทที่เกี่ยวของ

2.งานปรับปรุงทางหลวงที่มีลักษณะงานกอสรางทาง

2.1 ทางหลวงที่มีชองจราจรตั้งแต 4 ชองขึ้นไป 2.1 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรืองานกอสรางทางชั้น 1 – 2

2.2 ทางหลวงที่มีชองจราจรน อยกวา 4 ชอง 2.2 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรืองานกอสรางทางชั้น 1 – 4

10 31900 งานปรับปรุงจุดตัดทาง รถไฟ 1.งานปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟ 1.งานบํารุงทางประเภทที่เกี่ยวของ
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5.3 สํานักอํานวยความปลอดภัย (ตอ) 
ลําดับที่ รหัสงาน ลักษณะงาน ประเภทของงาน คุณสมบัติผูมีสิทธิเสนอราคา

11 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณ 1.งานติดตั้งอุปกรณอํานวยความปลอดภัยหลายชนิด 1.งานบํารุงทางประเภทที่เกี่ยวของ

อันตรายบนทางหลวง 2.งานปรับปรุงทางหลวงที่มีลักษณะงานกอสรางทาง

2.1 ทางหลวงที่มีชองจราจรตั้งแต 4 ชองขึ้นไป 2.1 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรืองานกอสรางทางชั้น 1 – 2

2.2 ทางหลวงที่มีชองจราจรน อยกวา 4 ชอง 2.2 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรืองานกอสรางทางชั้น 1 – 4

12 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ 1.การปรับปรุงเปนผิวคอนกรีต ปรับปรุงปาย เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 

และไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยกทางหลวงที่มีชองจราจรตั้งแต 4 ชอง

ขึ้นไป

1.งานกอสรางชั้นพิเศษ หรืองานกอสรางทางชั้น 1 – 2

13 33200 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพปายและเครื่องหมายจราจร

รองรับทางหลวงอาเซียน

1.ปรับปรุงมาตรฐานปาย ติดตั้งปายเพิ่มเติม บนทางหลวงอาเซียน 1.งานบํารุงทางประเภท 15 (งานปายจราจร )

14 33300 โครงการยกระดับมาตรฐานการปองกันอันตราย 1.งานราวกันอันตราย

ขางทางหลวง* 1.1 วงเงินตั้งแต 3 ลบ.ขึ้นไป 1.1 งานบํารุงทางประเภท 14.1 (งานราวกันอันตรายชั้น 1)

1.2 วงเงินไมเกิน 3 ลบ. 1.2 งานบํารุงทางประเภท 14.1 หรือ 14.2

15 33400 โครงการปรับปรุงการแบ งทิศทางการจราจรเพื่อความ

ปลอดภัย

งานปรับปรุงเกาะสี เปนเกาะถาวร หรือเกาะกําแพงคอนกรีต หรือ เกาะราว

กันอันตราย

งานกอสรางชั้นพิเศษ หรืองานกอสรางทางชั้น 1 – 4

16 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหนา 1.งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง และงานปายจราจร 1.งานบํารุงทางประเภท 7 (Thermoplastic) 

โรงเรียน* และงานบํารุงทางประเภท 15 (งานปายจราจร )

2.งานอุปกรณอํานวยความปลอดภัยที่เกี่ยวของ 2.งานบํารุงทางประเภทที่เกี่ยวของ

17 33600 โครงการสงเสริมการใชยางพาราในภาระกิจของกรมทาง

หลวง

รอกระทรวงการคลังเสนอขอแกไข กฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการ

จัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 เพื่อให

สามารถจัดซื้อตรงไดจากชุมนุมสหกรณชาวสวนยางตามนโยบาย

งานดําเนินการเอง

18 33700 โครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถใน 1.งานติดตั้งอุปกรณอํานวยความปลอดภัยหลายชนิด 1.งานบํารุงทางประเภทที่เกี่ยวของ

ระดับเดียวกัน** 2.งานปรับปรุงทางหลวงที่มีลักษณะงานกอสรางทาง

2.1 ทางหลวงที่มีชองจราจรตั้งแต 4 ชองขึ้นไป 2.1 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรืองานกอสรางทางชั้น 1 – 2

* ชื่อกิจกรรมเปลี่ยนจากเดิม

**โครงการใหมในปงบประมาณ 2564
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5.4 ปรับปรุงภูมิทัศนและสถาปตยกรรมทางหลวง 

 
 
 

 
 
 
 
 

ลําดับที่ รหัสงาน ลักษณะงาน งบประมาณ คุณสมบัติผูมีสิทธิเสนอราคา ระยะเวลา

1 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน นอยกวา 1.งานบํารุงปกติ ประเภท ข ชั้น 1 ระยะเวลาไมเกิน 90 วัน

และสถาปตยกรรมทางหลวง 10 ลานบาท (กรณีไมมีงาน Hardscape และ/หรืองานอาคาร)

2. มีผลงานกอสรางวงเงิน 30% และตอง

มีผลงานดูแลบํารุงรักษาในวงเงิน 30% ระยะเวลาไมเกิน 120 วัน

(กรณีมีงาน Hardscape และ/หรืออาคาร 1 หลัง)

3. มีเจาหนาที่เกษตร ระดับวุฒิปริญญาตรี

สาขาวิชาการเกษตรหรือเทียบเทา ระยะเวลาไมเกิน 150 วัน

(กรณีมีงาน Hardscape และ/หรืออาคาร 2 หลัง)

4. ตองมีเจาหนาที่ภูมิสถาปนิก

ตั้งแตระดับภาคีภูมิสถาปนิกขึ้นไป ระยะเวลาไมเกิน 180 วัน

(กรณีมีงาน Hardscape และ/หรืออาคารเกิน 2 หลัง)

5. ตองมีเจาหนาที่วิศวกรโยธา

ตั้งแตระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป

(กรณีที่มีงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานวิศวกรรม)

6 ตองมีรุกขกรหรือผูเชี่ยวชาญดานการ

ดูแลรักษาตนไมยืนตนและการตัดแตง

ตนไมยืนตน (กรณีที่มีงานตนไมยืนตน)

7. ตองใชรถบรรทุกน้ําที่มีความจุรวม

ไมต่ํากวา 6,000 ลิตร

2 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน เกินกวาหรือเทากับ 1 งานบํารุงปกติ ประเภท ข ชั้น 1 ระยะเวลาไมเกิน 120 วัน

และสถาปตยกรรมทางหลวง  10 ลานบาท (กรณีไมมีงาน Hardscape และ/หรืองานอาคาร)

2 มีผลงานกอสรางวงเงิน 30% และตอง

มีผลงานดูแลบํารุงรักษาในวงเงิน 30% ระยะเวลาไมเกิน 120 วัน

(กรณีมีงาน Hardscape และ/หรืออาคาร 1 หลัง)

3 มีเจาหนาที่เกษตร ระดับวุฒิปริญญาตรี

สาขาวิชาการเกษตรหรือเทียบเทา ระยะเวลาไมเกิน 150 วัน

(กรณีมีงาน Hardscape และ/หรืออาคาร 2 หลัง)

4 ตองมีเจาหนาที่ภูมิสถาปนิก

ตั้งแตระดับภาคีภูมิสถาปนิกขึ้นไป ระยะเวลาไมเกิน 180 วัน

(กรณีมีงาน Hardscape และ/หรืออาคารเกิน 2 หลัง)

5 ตองมีเจาหนาที่วิศวกรโยธา

ตั้งแตระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป

(กรณีที่มีงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานวิศวกรรม)

6 ตองมีรุกขกรหรือผูเชี่ยวชาญดานการ

ดูแลรักษาตนไมยืนตนและการตัดแตง

ตนไมยืนตน (กรณีที่มีงานตนไมยืนตน)

7 ตองใชรถบรรทุกน้ําที่มีความจุรวม

ไมต่ํากวา 12,000 ลิตร
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6. การกําหนดระยะเวลาทําการ 
 

6.1 สํานักบริหารบํารุงทาง 
1) คํานวณวันทําการจากปริมาณงานและอัตราการทํางานจริงกอน 
2) กําหนดวันทําการ ดังนี้ 

 
3) หากไมสามารถดําเนินการตามขอ 1 - 2 ได  ใหหารือสํานักบริหารบํารุงทางเปนกรณีไป 

 

6.2 สํานักแผนงาน 
1) คํานวณวันทําการจากปริมาณงานและอัตราการทํางานจริงกอน 
2) กําหนดวันทําการ ดังนี้ 

2.1) วงเงินไมเกิน 50 ลานบาท  วันทําการไมเกิน 180 วัน 
2.2) วงเงินเกิน 50 ลานบาท  วันทําการไมเกิน 210 วัน 

3) หากไมสามารถดําเนินการตามขอ 2 ได  ใหหารือสํานักแผนงานเปนกรณีไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที่ รหัสงาน ลักษณะงาน งบประมาณ วันดําเนินการ

1 22100 งานฉาบผิวแอสฟลต

22200 งานเสริมผิวแอสฟลต

23000 งานบํารุงพิเศษ

24000 งานบูรณะ

28000 โครงการบูรณะโครงขายทางหลวงเชื่อมโยงระหวางภาค

2 25000 งานปรับปรุง

26000 งานแกไขและปองกัน

27200 งานฟนฟูทางหลวง

28006 โครงการกอสรางจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง 

29100 กิจกรรมบํารุงรักษาสะพาน

3 20500 กอสราง/ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย อาคารที่ทําการ 

และสิ่งกอสรางประกอบ
ตามที่ไดรับจัดสรร

งบประมาณ

งานที่มีความยุงยากในการกอสรางใหคิดเวลาทําการ

ตามปริมาณงานหรืออัตราการทํางานจริง แตไมเกิน

 300 วัน

นอยกวา 20 ลานบาท

เทากับ หรือ มากกวา

20 ลานบาท

วันทําการไมเกิน 90 วัน

วันทําการไมเกิน 120 วัน

ตามที่ไดรับจัดสรร

งบประมาณ

งานที่มีความยุงยากในการกอสรางใหคิดเวลาทําการ

ตามปริมาณงานหรืออัตราการทํางานจริง แตไมเกิน

 180 วัน
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6.3 สํานักอํานวยความปลอดภัย 

 
 

7. แนวทางการเลือกใชผิวทาง 
 

ประเด็นสําคัญ 
ขอใหสํานักวิเคราะหและตรวจสอบ (สว.) สรุปขอกําหนดเพ่ือเวียนใหสํานักงานทางหลวงและ แขวงทาง

หลวง ทราบแนวทาง หลักเกณฑขอกําหนด และวิธีการในการเลือกใชชนิดผิวทาง 
 

แนวทางปฏิบัต ิ 
 

- การเลือกใช Asphaltic Concrete 40/50 หรือ Porous Asphalt ใหอยูในดุลยพินิจของสํานักงาน
ทางหลวง 

- งานฉาบผิวใหใชตามท่ีมีการจดทะเบียนผูรับจาง 
  1. งานบํารุงทางประเภท 1 (Chip Seal) 
  2. งานบํารุงทางประเภท 2 (Slurry Seal Type 2) 

ท้ังนี้ใหคํานึงถึงแนวทางการเลือกใชผิวทางตามท่ีสํานักวิเคราะหและตรวจสอบ (สว.) แนะนําไว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที่ รหัสงาน ลักษณะงาน วันทําการ

1 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 60 วัน

60 วัน กรณีใชเสาปายเหล็ก

90 วัน กรณีใชเสาคอนกรีต

3 31300 งานเครื่องหมายนําทาง 45 วัน 

4 31410 งานไฟฟาแสงสวาง 90 วัน

5 31420 งานไฟสัญญาณจราจร 90 วัน

6 31430 งานซอมไฟฟาแสงสวาง และไฟสัญญาณจราจร 60 - 90 วัน

7 31500 งานราวกันอันตราย 90 วัน

8 31700 งานสะพานลอยคนเดินขาม หรือทางลอด 90 – 180 วัน 

9 31800 งานปรับปรุงทางหลวง 90 – 180 วัน

10 31900 งานปรับปรุงจุดตัดทาง รถไฟ 60 วัน

11 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง 90 – 180 วัน

12 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ 180 - 210 วัน

13 33200 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพปายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน 60 - 90 วัน

14 33300 โครงการยกระดับมาตรฐานการปองกันอันตรายขางทางหลวง 90 - 150 วัน (ตามปริมาณงาน)

15 33400 โครงการปรับปรุงการแบ งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย 180 วัน

16 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหนาโรงเรียน 60 วัน

17 33600 โครงการสงเสริมการใชยางพาราในภาระกิจของกรมทางหลวง 120 วัน

18 33700 โครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน 90 – 240 วัน (ตามปริมาณงาน)

2 31200 งานปายจราจร
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8. งานรหัส 23300 (Asphalt Hot Mix Recycling) 
ประเด็นสําคัญ  

การเสนอแผนการบํารุงรักษาดวยวิธี Asphalt Hot Mix Recycling สํานักบริหารบํารุงทางเสนอให 
สํานักงานทางหลวง 

1) แนบเอกสารแสดงประเภทความเสียหายและระดับความรุนแรงของพ้ืนท่ีดําเนินการ เพ่ือแสดง
เหตุผลความจําเปนของการบํารุงรักษาดวยวิธี Asphalt Hot Mix Recycling โดยแนบมาพรอม
แผนรายประมาณการ (แบบตามเอกสารแนบ 3) หรือ 

2) ทําบันทึกขอความรับรองจากสวนตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรมของสํานักงานทางหลวง 
 

แนวทางปฏิบัต ิ
- ท่ีประชุมมีมติเลือกแนวทางท่ี 1) คือ ใหสํานักงานทางหลวงแนบเอกสารแสดงประเภทความเสียหาย

และระดับความรุนแรงของพ้ืนท่ีดําเนินการ (แบบตามเอกสารแนบ 3) โดยแนบมาพรอมแผนราย
ประมาณการ 
 

9. ประเด็นปญหาปงบประมาณ 2563 
ประเด็นสําคัญ 

ระเบียบขอปฏิบัติท่ีกําหนดไวเดิม บางประการอาจเปนเหตุใหเกิดความลาชาหรือขาดประสิทธิภาพ 
ในการบริหารงาน และการปฏิบัติงาน จึงเสนอใหมีการตั้งคณะทํางานเพ่ือทบทวนหรือปรับปรุงใหสอดคลอง 
กับสภาวการณปจจุบัน 
 

แนวทางปฏิบัต ิ
- รับทราบประเด็นปญหา แตในเบื้องตนขอใหดําเนินการโดยยึดตามกฎระเบียบและกฎหมายท่ี

เก่ียวของอยางเครงครัด 
 

10. เตรียมความพรอมแผนการดําเนินงาน (งบจังหวัด) 
แนวทางปฏิบัต ิ
 

 เพ่ือใหแขวงทางหลวงท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูวาราชการจังหวัด หรือหนวยงานทองถ่ิน ใหดําเนินการ
กอสรางโดยใชแหลงงบประมาณของจังหวัด มีแนวทางปฏิบัติท่ีสอดคลอง เปนไปในแนวทางเดียวกันกับ
หลักเกณฑและหลักปฏิบัติโดยท่ัวไปของกรมทางหลวง จึงเสนอให คณะทํางานฯท่ีเก่ียวของ ซ่ึงไดแก 
“คณะทํางานกลั่นกรองแผนงานของกรมทางหลวง และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ แผนบูรณาการสงเสริม
การพัฒนาจังหวัด และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ” ประชุมหาขอสรุปเรื่องแนวทางปฏิบัติตั้งแต ข้ันตอนการ
เสนอการกลั่นกรอง การพิจารณาเห็นชอบ ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง แลวแจงเวียนใหสํานักงานทาง
หลวงทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกันตอไป 
 



เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ขอ …… 

หนังสือเรื่องแจงยืนยันการใหความยินยอมใหใชผลิตภัณฑของโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีต 

 

ท่ี ……………………………………… 

       วันท่ี ......................................................................... 

เรื่อง แจงยืนยันการใหความยินยอมใหใชผลิตภัณฑจากโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีต 

เรียน ผูอํานวยการแขวงทางหลวง.................................................................. 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน 1 ชุด 

  2. สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) จํานวน 1 ชุด 

 โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท/หางหุนสวนจํากัด.............................................โดย ........................................... ผูมี

อํานาจทําการแทน ซ่ึงเปนเจาของโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีต และไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานถูกตองตาม

กฎหมาย ขอแจงยืนยันการใหความยินยอมให บริษัท/หางหุนสวนจํากัด............................................. ใชผลิตภัณฑจาก

โรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีต และยืนยันจะใหการสนับสนุนจัดสงยางแอสฟลตคอนกรีต และงานอ่ืน ๆท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือให บริษัท/หางหุนสวนจํากัด............................................. ใชในการดําเนินการโครงการงานกอสราง/งานจางเหมาทํา

การ.................................................ตามแบบแขวงทางหลวง................................... ณ ทางหลวงหมายเลข................... 

ตอน ..............................................ระหวาง กม. ................................................. ตลอดระยะเวลาการกอสรางของ

โครงการดังกลาวขางตน 

 จึงเรียนยืนยันมาเพ่ือทราบ 

             

       ขอแสดงความนับถือ 

 

      (............................................................) 

      ผูมีอํานาจทําการแทนบริษัท / หางหุนสวนจํากัด 
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เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ขอ …… 

แบบแสดงแผนท่ีท่ีตั้งโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีตและเสนทางขนสงจากโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีตถึงกึ่งกลาง

ของโครงการกอสราง 

1) แผนท่ีเสนทางขนสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2) ตารางแสดงระยะทางขนสงระหวาง Plant ถึงกึ่งกลางโครงการกอสราง 
 

ลําดับท่ี แหลงวัสดุ ระยะขนสง (กม.) 

1. 
 

2. 
 

3. 

ตําแหนงท่ีตั้ง Plant     ทล.              กม.              offset            กม. 

                             พิกัด                        (Latitude, Longitude)                            

ตําแหนงก่ึงกลางงาน     ทล.                  กม.                         ด                  

                              พิกัด                        (Latitude, Longitude)                            

เสนทางขนสง จาก Plant ถึงก่ึงกลางหนางาน 

ทล.             กม.                 -            

ทล.             กม.                 -  ทล.             กม.                    -                 

ทล.             กม.                 -  ทล.             กม.                    -                 

ทล.             กม.                 -  ทล.             กม.                    -                 

ทล.             กม.                 -  ทล.             กม.                    -                 

 

 

 

 

 

 

 

                   - 

                   - 

                   - 

                   - 

ระยะทางขนสง จาก Plant ถึง กึ่งกลางหนางาน                                               - 

*หมายเหตุ - เปนเสนทางท่ีรถบรรทุกสามารถว่ิงผานได 
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แบบฟอรม การพิจารณาระดับความรุนแรงของความเสียหายของผิวทาง 

สําหรับการสํารวจและออกแบบงาน Hot In-Place Recycling 

สํานักงานทางหลวงท่ี :                      แขวงทางหลวง :                      ทางหลวงหมายเลข :             ตอนควบคุม :                                      .                                                  

ตอน :                                                                                กม. :                                  ถึง กม. :                                             . 

ผูรายงาน :                                              ตําแหนง :                                         คา IRI ของสายทาง :  นอยกวา 3.5  มากกวา3.5 
 

หมายเหตุ : แบบฟอรมนี้นํามาจากแนวทางการสํารวจและออกแบบงาน Hot In-Place Recycling โดยคณะทาํงานจัดทาํแนวทางการสํารวจและออกแบบงาน Hot In-Place Recycling กรมทางหลวง 

1) การเสียรูป (Deformation) ระดับความรุนแรง 

 เล็กนอย ปานกลาง ถึง รุนแรง 

รองลอลึกเฉลี่ย (มิลลิเมตร)  6 - 12  > 12 

ทรุดเปนแอง (มิลลิเมตร)  12 - 25  > 25 

ปูดนูน (คุณภาพในการขับข่ี)  สั่นสะเทือนเล็กนอย ความเร็วยังไมถูกลดเพ่ือ

ความปลอดภัย 

 สั่นสะเทือนปานกลางถึงมากจนตองลดความเร็วลง

เพ่ือความปลอดภัย 
 

2) การแตกราว (Cracking) ระดับความรุนแรง  

 จากดานบน   จากดานลาง เล็กนอย ปานกลาง ถึง รุนแรง 

รอยแตกหนังจระเข 

 

 รอยแตกหลายแนวขนานกัน ความกวาง 

ไมมาก รอยแตกไมบ่ินกะเทาะ 

 รอยแตกเริม่ขยาย เช่ือมกันเปนตาราง ขอบบ่ิน

กะเทาะและหลุนลอน 

รอยแตกสะทอน  กวางไมเกิน 3 มม. หรือบ่ินกระเทาะ 

ไมเกิน 6 มม. หรือ ท่ีอุดซอมแลวสภาพพอใช 

ไมมรีอยแตกอ่ืนๆ 

 กวาง > 3 มม. หรือบ่ินกระเทาะ > 6 มม. หรือ  

ท่ีอุดซอมมีรอยแตกโดยรอบ หรือ แตกหักและ 

หลุดลอนอยางรุนแรง 

รอยแตกระหวางชองจราจร  กวางไมเกิน 3 มม. หรือบ่ินกระเทาะ 

ไมเกิน 6 มม. หรือ ท่ีอุดซอมแลวสภาพพอใช 

ไมมรีอยแตกอ่ืนๆ 

 กวาง > 3 มม. หรือบ่ินกระเทาะ > 6 มม. 

หรือ ท่ีอุดซอมมีรอยแตกโดยรอบ หรือ แตกหัก

และหลุดลอนอยางรุนแรง 
 

3) ผิวหนาหลุด (Disintegration 

of Surfacing) 
ระดับความรุนแรง 

 เล็กนอยถึง ปานกลาง รุนแรง 

การหลุดรอน  

(วัสดุมวลรวมหรือยางแอสฟลต)  

 

 หลุดรอน เปนหลุมขรุขระพอประมาณ กรณี

นํ้ามันหกลงบนผิวทางทําใหผิวทางดานบน

ออนตัว ใชเหรียญกดลงบนผิวทางได 

 หลุดรอนรุนแรง เปนหลุมขรุขระมาก กรณีนํ้ามัน

หกลงบนผิวทาง ทําใหมวลรวมและยางแอสฟลต

เสียหาย หลดุออก  

หลุมบอ   

  

 ไมมีหลุมบอ  มีหลุมบอ (หากหลุม > 100 มม. และลึก > 12 

มม. นับเปนความเสยีหายของหลมุบอ) 
 

4) ผิวหนาลื่น (Smoothing of 

Surface Texture) 
ระดับความรุนแรง 

 เล็กนอยถึง ปานกลาง รุนแรง 

รอยปะซอม  เสื่อมสภาพ มีผลตอคณุภาพการใชงาน

บางสวน 

 ชํารุดทรุดโทรม มผีลตอคุณภาพการใชงานเปน

อยางมาก จําเปนตองรื้อซอมแซมใหม 

การเย้ิม (ยางแอสฟลต)  เยิ้มขยายตัวปานกลาง ตดิรองเทาและลอรถ 

เกิดประมาณ 2-3 สัปดาหตอป 

 เยิ้มขยายมาก ติดรองเทาและลอรถ เกิดหลาย

สัปดาหตอป 
 

5) มีชุมชนบริเวณพ้ืนท่ีดําเนินการ  ม ี  ไมม ี
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