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ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและลดข้อผิดพลาดได้ไม่มากก็น้อย
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การจัดชื้อแอสฟัลท์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานซ่อมบารุงทาง
ความเป็นมา
การซ่อมบารุงรักษาทาง เป็นกิจกรรมที่มีความสาคั ญ เป็นการยืดอายุการใช้งานของถนน ให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งการชารุดเสียหายของผิวทาง เกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่นอายุการใช้งาน
ผิวทาง ปริมาณจราจร ปริมาณรถบรรทุกหนัก ลักษณะภูมิอากาศ การเคลื่อนไหวของดินชั้นต่างๆ ที่อยู่ใต้พื้นทาง
ตลอดจนลั กษณะของโครงสร้ างทางชั้น พื้นฐานเดิม ล้ วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ ความเสียหายที่เกิดขึ้น
ซึ่ ง มี ลั ก ษณะแตกต่ า งกั น ออกไป เช่ น รอยแตกร้ า ว(Cracks) คลื่ น ลู ก ระนาด(Corrugations) ทรุ ด เป็ น แอ่ ง
(Depression) ผิวทางหลุดร่อน(Ravelling) หลุมบ่อ(Potholes) ผิวทางมียางเยิ้ม (Bleeding) เป็นต้น
วิธีการซ่อมความเสียหายในแต่ลักษณะแตกต่างกันออกไป ซึ่งจะต้องเลือกวิธีการซ่อมให้ถูกต้อง
กับ
ลักษณะความเสียหายและลักษณะผิว ทาง เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งลั กษณะความเสียหายสามารถจัดกลุ่ ม
ประเภทความเสียหาย ออกเป็น ๒ กลุ่มหลัก ดังนี้
๑. ความเสียหายหนัก หมายถึง ความเสียหายของถนนที่เกิดความเสียหายลึกถึงโครงสร้างทาง
๒. ความเสี ย หายเบา หมายถึ ง ความเสี ย หายของถนนที่ เ กิ ด ขึ้ น ที่ ชั้ น ผิ ว ทาง ไม่ เ สี ย หาย
ถึงชั้นโครงสร้างทาง
โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาลักษณะความเสียหาย ตามตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์พิจารณาจัดกลุ่มประเภทความเสียหายผิวทาง
ประเภทความเสียหาย
ความเสียหายหนัก ความเสียหายเบา
1. ผิวทางหลุดร่อน
√
2. รอยปะซ่อม
√
3. หลุมบ่อ
√
4. ยุบตัวเป็นแอ่ง
√
5. ร่องล้อ
√
√

6. รอยแตกหนังจระเข้

√

√

3 7. รอยแตกตามยาว / ขวาง

√

√

หมายเหตุ
จัดเป็นความเสียหายเบาเท่านั้น
จัดเป็นความเสียหายเบาเท่านั้น
จัดเป็นความเสียหายหนักเท่านั้น
จัดเป็นความเสียหายหนักเท่านั้น
ความเสียหายหนัก
- ความลึกร่องล้อ > 2.5 ซ.ม.
ความเสียหายเบา
- ความลึกร่องล้อ ≤ 2.5 ซ.ม.
ความเสียหายหนัก
- รอยแตกต่อเนื่อง > 5 ตร.ม.
ความเสียหายเบา
- รอยแตกต่อเนื่อง ≤ 5 ตร.ม.
ความเสียหายหนัก
- รอยแตกกว้าง > 5 ม.ม.
ความเสียหายเบา
- รอยแตกกว้าง ≤ 5 ม.ม
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ในการปะซ่อมผิวทางลาดยาง จะใช้วัสดุผสมเสร็จ (Premix) ในการซ่อมชั้นผิวทาง โดยสามารถเลือกใช้
ได้ตามความเหมาะสม และจาเป็น ซึ่งมี ๓ ชนิด คือ
๑. Premix ชนิดผสมร้อน (Hot Mix) ที่ได้จากการผสมร้อนระหว่างวัสดุมวลรวมกับแอสฟัลท์ซีเมนต์
(AC 60/70)
๒. Premix ชนิดผสมเย็น (Cold Mix) ที่ได้จากการผสมระหว่างวัสดุมวลรวมกับแอสฟัลท์อิมัลชัน
(CMS – 2h)
๓. Premix ชนิดผสมเย็น (Cold Mix) ที่ได้จากการผสมระหว่างวัสดุมวลรวมกับคัตแบกแอสฟัลท์
(MC–30 ,MC-70)
โดยส่วนมากแล้วหน่วยงานซ่อมบารุงจะเลือกใช้ Premix ชนิดผสมเย็น (Cold Mix) ที่ได้จากการผสม
ระหว่างวัสดุมวลรวมกับแอสฟัลท์อิมัลชัน เนื่องจากสามารถผลิตได้เอง และนาไปใช้งานในพื้นที่ที่เสียหายไม่มาก
โดยการผสมในแต่ละครั้ ง ไม่ควรจะมีป ริมาณมากเกินไป เพราะจะทาให้ ไม่ส ามารถผสมวัส ดุมวลรวมเข้ากับ
แอสฟัลท์อิมัลชัน และส่วนผสมไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ
วัสดุ Premix ชนิดผสมเย็น (Cold Mix) ถึงแม้หน่วยงานจะสามารถผลิตได้เอง แต่กระบวนการผลิตนั้น
มีหลายขั้นตอน ทาให้สิ้นเปลืองเวลาและเพิ่มภาระงานของบุคลากรในหน่วยงาน
จากข้อจากัดของการใช้ Premix ชนิดผสมเย็น (Cold Mix) การนาวัสดุ Premix ชนิดผสมร้อน (Hot
Mix) ที่ ไ ด้ จ ากการผสมร้ อ นระหว่ า งวั ส ดุ ม วลรวมกั บ แอสฟั ล ท์ ซี เ มนต ์ หรื อ แอสฟั ล ท์ ค อนกรี ต ซึ่ ง ได้ ผ สม
ในโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการซ่อมบารุงปกติผิวทางลาดยาง
เพื่อให้การนาแอสฟัลท์คอนกรีตมาใช้ในงานซ่อมบารุงทางอย่างถูกต้อง การจัดซื้อจะต้องดาเนินการให้
เป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.๒๕๖๐
และควรกาหนดให้มีคุณสมบัติของวัสดุผสมให้เป็นไปตาม มาตรฐาน มทช.๒๓๐-๒๕๔๕ มาตรฐานงานแอสฟัลท์
คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)
จัดซื้อวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต

จัดซื้อส่วนผสมวัสดุ Cold mix
ล้างวัสดุ และตากวัสดุให้แห้งสนิท

โรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีต
ระยะเวลา 10-30 นาที

ระยะเวลา 24-48 ชั่วโมง
ผสมวัสดุ Cold mix
ระยะเวลา 1-3 ชั่วโมง

รับวัสดุจากโรงงานผสม
และขนส่งไปหน้างานซ่อมบารุง

ตักวัสดุขึ้นรถ
และขนส่งไปหน้างานซ่อมบารุง

(ก) กระบวนการผลิตวัสดุผสมเสร็จชนิด Hot mix

(ข) กระบวนการผลิตวัสดุผสมเสร็จชนิด Cold mix

รูปที่ 1 กระบวนการผลิตวัสดุผสมเสร็จ (Premix)
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการดาเนินการวัสดุผสมเสร็จ(Premix) ระหว่างชนิดผสมร้อน(Hot mix) กับชนิดผสมเย็น (Cold mix)

Hot mix

Cold mix

จัดซื้อวัสดุ Hot mix
ใช้โรงงานผลิต
1. ยางมะตอย AC – ๖๐/๗๐
2. วัสดุมวลรวมขนาดคละ ตามส่วนผสม Job Mix
Formula
2,261 บาท/ตัน
(ตารางที่ 5)

จัดซื้อส่วนผสมวัสดุ Cold mix
ดาเนินการเอง โดยคนหรือรถตัก
1. ยางมะตอย CMS-2h
2. หินขนาด 3/8”
3. หินฝุ่น (สาหรับโรยทับหน้าก่อนเปิดการจราจร)
1,704 บาท/ตัน
(ภาคผนวกที่ 6)

5. การซ่อมบารุง

1. เปิดรอยแผล และพ่นยาง Prime Coat/Tack Coat

1. เปิดรอยแผล และพ่นยาง Prime Coat/Tack Coat

2. รับวัสดุจากโรงงานผลิต แล้วขนส่งมาหน้างาน
ซ่อมบารุง
3. ปูวัสดุ และบดอัด
4. เปิดใช้งานถนน

6. เปรียบเทียบคุณสมบัติ

ข้อดี
1. มีการควบคุมคุณภาพที่ดีกว่า เนื่องจาก
ผลิตมาจากโรงงาน
2. แผลซ่อมมีความคงทน และไม่หลุดร่อนได้ง่าย
3. สะดวกในการใช้งาน
4. ลดภาระงานของหน่วยงานฯ ที่ใช้ในการผสม
5. เมื่อซ่อมเสร็จ สามารถเปิดการจราจรได้ทันที
ข้อเสีย
1. ราคาสูง ต้องใช้โรงงานในการผลิต
2. ไม่สามารถใช้ในพื้นที่ไม่มีโรงงานผลิต
3. การใช้งานขึ้นอยู่กับวันเปิด/ปิด ของ
โรงงานผลิต
4. เมื่อรับวัสดุมาจากโรงงานแล้ว ต้องรีบใช้งาน
ก่อนที่อุณหภูมิวัสดุ จะเย็นตัวลง

2. ผสมวัสดุ Cold mix (ใช้เวลามาก)
3. ตักวัสดุขึ้นรถ แล้วขนส่งมาหน้างานซ่อมบารุง
4. ปูวัสดุ และบดอัด
5. โรยหินฝุ่น ปิดการจราจรประมาณหนึ่งชั่วโมง
6. เปิดใช้งานถนน
ข้อดี
1. สามารถดาเนินการเองได้ทุกหน่วย
ใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่มีในหน่วยงาน
2. สามารถผสมวัสดุไว้ล่วงหน้าได้
3. วัสดุเมื่อผสมแล้ว สามารถเก็บไว้ได้นาน
(ประมาณ 2 สัปดาห์ หากเก็บไว้ในที่เหมาะสม)

1. การจัดหาวัสดุ
2. การผสมวัสดุ
3. ส่วนผสม

4. ราคาโดยประมาณ*

7. กระบวนงาน

หมายเหตุ

*พื้นที่จังหวัด
สระบุรี

ข้อเสีย
1. ส่วนผสมอาจไม่เข้ากัน และไม่ได้คุณภาพตาม
ต้องการ หากอัตราส่วนไม่ถูกต้อง
2. แผลซ่อมหลุดร่อนได้ง่าย
3. ก่อนทางาน ต้องมีการผสมวัสดุไว้ล่วงหน้า
ทาให้เสียเวลา และเสียพื้นที่ในการผสม/จัดเก็บวัสดุ
4. สิ้นเปลืองบุคลากร ในการผสมวัสดุ
5. เมื่อซ่อมเสร็จ ต้องโรยหินฝุ่นทับหน้า และปิด
การจราจรจนกว่าวัสดุจะแห้ง (ประมาณ 1 ชั่วโมง)
- ยาง CMS-2h
- หิน 3/8”
- หินฝุ่น

จัดซื้อวัสดุ Hot mix

จัดซื้อวัสดุผสม

ผสม Hot mix
(โรงงานผสม)

ผสม Cold mix
(ดาเนินการเอง)

- ล้างหิน
- ผึ่งหินให้แห้ง
- ผสม Cold mix

รับวัสดุ

- ขนส่งเอง/
โรงงานขนส่งให้

ขนส่งไปหน้างาน

- ตักวัสดุขึ้นรถ โดย
คน หรือรถตัก

ปะซ่อมหน้างาน

- เกลี่ยวัสดุ
- บดอัดวัสดุ
- เปิดใช้งานถนน

ปะซ่อมหน้างาน

- เกลี่ยวัสดุ
- บดอัดวัสดุ
- โรยหินฝุ่น
- ปิดการจราจร
(ประมาณ 1 ชม.)
- เปิดใช้งานถนน

ในการจั ดชื้ อแอสฟัล ท์ค อนกรี ตเพื่อ ใช้ ในงานซ่ อมบารุง ก่ อนที่จ ะด าเนิน การ ให้ หั ว หน้ าหน่ว ยงาน
(ผอ.ขทช/ผอ.บทช) มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน ซึ่งผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ สารวจปริมาณงาน ประมาณ
ราคาแอสฟัลท์คอนกรีต รวมไปถึงตรวจสอบปริมาณงานและคุณ ภาพของวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต ให้เป็นไปตาม
รายละเอียด ตามวิธีการดังต่อไปนี้
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๑. การสารวจ
เป็นการสารวจสภาพพื้นที่ความเสียหายก่อนการซ่อมบารุง เพื่อจะมากาหนดวิธีการและปริมาณงาน
ที่จะซ่อมบารุงให้ เหมาะสมกับลักษณะความเสี ยหาย โดยนาข้อมูลดังกล่าวมาคานวณหาปริมาณวัสดุ ที่จะใช้
ในการซ่อมแซมความเสียหายของผิวทางต่อไป โดยมีขั้นตอนดังนี้
๑.๑ การสารวจพื้นที่เสียหาย
คือการดาเนินการตรวจสอบพื้นที่ เพื่อรวบรวมเป็นปริมาณความเสียหายที่เกิดขึ้น ในที่นี้จะกาหนด
ลักษณะความเสียหายซึ่งต้องซ่อมผิวทางด้วยวิธีแบบปะซ่อม
๑.๒ การวางแผนการดาเนินงาน
เป็ น การก าหนดช่ ว งเวลาท างานให้ ส อดคล้ อ งกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของหน่ ว ยงาน
โดยในแต่ละพื้นที่จะมีการวางแผนแตกต่างกัน อันเนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศหรือความพร้อม
ของโรงงานผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต เพื่อให้การซ่อมบารุงผิวทางเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิ ภาพ
สูงสุด
๑.๓ การกรอกแบบฟอร์มสารวจปริมาณงาน
เพื่ อ ให้ ก ารส ารวจปริ ม าณงานซ่ อ มบ ารุ ง ผิ ว ทางลาดยางโดยใช้ วั ส ดุ แ อสฟั ล ท์ ค อนกรี ต ในการ
ซ่อมบารุง ไม่ซ้าซ้อนกับการสารวจเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณบารุง ปกติประจาปีของหน่วยงาน คณะทางาน
ได้กาหนดให้ใช้แบบฟอร์มในการสารวจ ซึ่งประกอบด้วยแบบฟอร์ม ๓ แบบ ดังต่อไปนี้
- แบบฟอร์ม สารวจบารุงปกติผิวทางลาดยาง (แบบฟอร์ม S-๑)
- แบบฟอร์ม รายงานการปฏิบัติบารุงปกติงานผิวทางลาดยาง (แบบฟอร์ม S-๕)
- แบบฟอร์ม รูปถ่ายก่อนดาเนินงานบริเวณที่เสียหาย
๑.3.1 แบบฟอร์ม สารวจบารุงปกติผิวทางลาดยาง (แบบฟอร์ม S-๑)
คือแบบฟอร์ ม ที่ใช้ สารวจความเสี ยหายของถนนลาดยางในแต่รูปแบบต่างๆ มีรายละเอียด
ของตาแหน่ง ขนาด ปริมาณความเสียหาย ซึ่งผู้สารวจอาจกาหนดขอบเขตเพื่อวัดปริมาณความเสียหายดังรูปที่ 1
ตัวอย่างแบบฟอร์ม แสดงไว้ในรูปที่ 2
๑.3.๒ แบบฟอร์ม รายงานการปฏิบัติบารุงปกติงานผิวทางลาดยาง (แบบฟอร์ม S-๕)
คือแบบฟอร์มที่ ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานหลังจากผู้สารวจได้กาหนดตาแหน่ง ขนาด วิธีการ
ซ่อมบารุง และชนิดผิวจราจร ตัวอย่างแบบฟอร์มแสดงไว้ในรูปที่ 3
1.3.3 แบบฟอร์ม รูปถ่ายก่อนดาเนินงานบริเวณที่เสียหาย
คือแบบฟอร์มภาพถ่ายก่อนดาเนินงาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสารวจและดาเนินงาน
ตัวอย่างแบบฟอร์มแสดงไว้ในรูปที่ 4

รูปที่ 1 ตัวอย่างการกาหนดขอบเขตพื้นที่ความเสียหาย เพื่อวัดปริมาณงาน
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แบบสารวจงานบารุงปกติงานผิวทาง ผิวทางลาดยาง
ผ้สารวจ

รหัสสา ทาง

จากศูนย์กลาง
ลาดับ

กม. ที่

ซ้าย
(ม.)

ขวา
(ม.)

วันที

ขนาดความเสียหาย

กว้าง x ยาว (ม.)

พืน้ ที่
(ตรม.)

ประเภทความเสียหาย
ร่องล้อ
ยุบตัว
รอยแตก หลุมบ่อ เป็นแอ่ง เสียหาย เสียหาย
(ม.)
หนัก เบา
ขุดซ่อม ขุดซ่อม ขุดซ่อม ปะซ่อม

ชนิดผิวเดิม

รอยแตกหนังจรเข้

รอยแตก (ม.)

เสียหาย เสียหาย ตาม ตาม แอสฟัลติก เคพซิล
หนัก เบา
ยาว ขวาง
ขุดซ่อม ปะซ่อม อุดรอย อุดรอย

หมายเหตุ

รวม

รูปที่ 2 แบบฟอร์มสารวจบารุงปกติผิวทางลาดยาง (แบบฟอร์ม S-๑)

รายงานการปฏิบัติบารุงปกติงานผิวทาง ผิวทางลาดยาง
ผ้สารวจ

รหัสสา ทาง

วันที

ผ้ป ิบัติงาน
ข้อมูลสารวจ
จากศูนย์กลาง
ลาดับ

กม. ที่

ซ้าย
(ม.)

ขวา
(ม.)

ผลการปฏิบตั ิงานจริง

ขนาดความเสียหาย

กว้าง x ยาว (ม.)

พื้นที่
(ตรม.)

วิธีการซ่อม
อุด ชนิดผิวซ่อม
ขุด ปะ
รอย
ซ่อม ซ่อม
แตก

ถูกต้องตาม
ข้อมูลสารวจ

จากศูนย์กลาง
กม. ที่

(หรือ)

ซ้าย
(ม.)

ขวา
(ม.)

ขนาดความเสียหาย

กว้าง x ยาว (ม.)

พื้นที่
(ตรม.)

รูปที่ 3 แบบฟอร์มปฏิบัติบารุงปกติงานผิวทางลาดยาง (แบบฟอร์ม S-๕)

วิธีการซ่อม
อุด ชนิดผิวซ่อม
ขุด ปะ
รอย
ซ่อม ซ่อม
แตก
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หน้าที่ ...................

ภาพถ่ายความเสียหายบนผิวทางลาดยาง
รหัสสายทาง ...............................................................

หน่วยดาเนินงาน ...............................................................

ว/ด/ป ...............................................................

กม. ที่ .......................... พืน้ ทีค่ วามเสียหาย ................... ตร.ม.

กม. ที่ .......................... พืน้ ทีค่ วามเสียหาย ................... ตร.ม.

กม. ที่ .......................... พืน้ ทีค่ วามเสียหาย ................... ตร.ม.

กม. ที่ .......................... พืน้ ทีค่ วามเสียหาย ................... ตร.ม.

รูปที่ 4 แบบฟอร์มรูปถ่ายก่อนดาเนินงานบริเวณที่เสียหาย
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๒. การประมาณราคา
การประมาณราคาจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต มีองค์ประกอบในการคิด ได้แก่ ค่างานต้นทุน ประกอบไป
ด้วยค่าวัสดุ ค่าแรงผสมแอสฟัลท์คอนกรีต ค่าขนส่ง วัสดุ และค่าดาเนินการ ประกอบไปด้วยค่ากาไร ค่าขนส่ง
แอสฟัลท์คอนกรีต ค่าภาษี โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าวัสดุผสมแอสฟัลท์คอนกรีต คือ ค่าวัสดุที่ใช้ในการผลิตแอสฟัลท์ คอนกรีต ประกอบด้วยมวลรวม
3" 1" 3"
(หิ น 4 , 2 , 8 ,หิ น ฝุ่ น ) และยางมะตอย โดยราคาวั ส ดุ ที่น ามาใช้ ใ นการค านวณต้ น ทุน การผลิ ต แอสฟั ล ท์
คอนกรีต จะใช้ราคากลางอ้างอิงตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ของแหล่งวัสดุในจังหวัดนั้นๆ
ค่าขนส่งวัสดุ คือ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ขนส่งวัสดุจากแหล่งวัสดุ มาที่โรงงานผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต โดยอ้างอิง
จากตารางคานวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง (ภาคผนวกที่ ๒) ซึง่ ค่าขนส่งจะขึ้นอยู่กับราคาน้ามัน
ค่าแรงผสมแอสฟัลท์คอนกรีต คือ ค่าค่าใช้จ่ายที่ผู้รับจ้างใช้ในการผลิตเป็นแอสฟัลท์คอนกรีตให้ได้ตาม
มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ค่า ด าเนิน การ คือ คือค่าใช้จ่ ายในการบริห ารจัดการของผู้ รับจ้าง ประกอบด้ว ย ค่า กาไร ค่าขนส่ ง
แอสฟัลท์คอนกรีต และค่าภาษี
ค่ากาไร คือค่าตอบแทนที่ผู้รับจ้างได้จากการดาเนินการผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต โดยจะกาหนดไว้ที่ 8%
ของค่างานต้นทุน
ค่าขนส่งแอสฟัลท์คอนกรีต คือ ค่าใช้จ่ายจากการขนส่งแอสฟัลท์คอนกรีตจากโรงงานผลิต มาหน้างาน
ซ่อมบารุง (กรณีให้ผู้รับจ้างขนส่งให้) ค่าขนส่งจะอ้างอิงตามตารางคานวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง
(ภาคผนวกที่ ๒) หากหน่วยงานซ่อมบารุง นารถของหน่วยงานฯ มารับแอสฟัลท์คอนกรีตเองจากโรงงานการผลิต
ในกรณีนี้จะไม่คิดค่าขนส่งแอสฟัลท์คอนกรีตให้
ค่าภาษี คือ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ร้อยละ 7 จากรายได้ (หรือตามที่รัฐบาลประกาศในปีปัจจุบัน)
2.1 วิธีการคานวณราคางานผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต
วิธีการคานวณราคางานผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต แบ่งออกเป็น ๒ ขั้นตอนได้แก่ การคิดค่างานต้นทุนงาน
ผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต และค่าดาเนินการผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต
2.1.1 การคิดค่างานต้นทุนการผลิต แอสฟัลท์คอนกรีต คือการคิดต้นทุนการผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต
อ้างอิงจากหลั กเกณฑ์ร าคากลางงานก่อสร้างทาง กรมบัญชีกลาง (ภาคผนวกที่ 3) ซึ่งประกอบด้ว ยค่าวัส ดุ
แอสฟัลท์คอนกรีต ค่าผสมแอสฟัลท์คอนกรีต และค่าขนส่งแอสฟัลท์คอนกรีตไปหน้างาน มีวิธีการคานวณดังนี้
ค่างานต้นทุนการผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต (H) = (A) + (B) + (C)
โดยที่
A คือ ค่าวัสดุผสมแอสฟัลท์คอนกรีต
B คือ ค่าขนส่งวัสดุ
C คือ ค่าแรงผสมแอสฟัลท์คอนกรีต
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3" 1"

3"

ค่าวัสดุผสมแอสฟัลท์คอนกรีต (A) ประกอบไปด้วย มวลรวม(หิน 4 , 2 , 8 ,หินฝุ่น) และยางมะตอย โดย
ราคาวัส ดุผ สมแอสฟัลท์คอนกรี ตจะขึ้นอยู่กับราคาในพื้นที่จังหวัดของแหล่ งวัส ดุ ตามประกาศของกระทรวง
พาณิชย์ (ตัวอย่างราคาวัสดุผสมแอสฟัลท์คอนกรีตในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ดังตารางที่ 3)
คานวณได้จากสูตร
(A) = (A1 x V1) + (A2 x V2)
โดยที่
A1 คื อ ราคาต่ อ หน่ ว ยของมวลรวม(หิ น ) ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต แอสฟั ล ท์ ค อนกรี ต ตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ ในพื้นที่จังหวัดที่ตั้งของแหล่งวัสดุ
A2 คือ ราคาต่อหน่วยของยางมะตอยผสมแอสฟัลท์คอนกรีต ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
V1 คื อ ปริ ม าณราคามวลรวม(หิ น ) ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต แอสฟั ล ท์ ค อนกรี ต ปริ ม าณ ๑ ตั น
โดยกรมบัญชีกลางได้กาหนดให้ใช้มวลรวม(หิน) ๐.๗๔ ลบ.ม. ในการผลิตแอสฟัลท์คอนกรีตปริมาณ ๑ ตัน
V2 คือ ปริมาณยางมะตอย ที่ใช้ในการผลิตแอสฟัลท์คอนกรีตปริมาณ ๑ ตัน จากกรมบัญชีกลาง
กาหนดแนวทางให้ใช้ปริมาณยางมะตอยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยน้าหนัก ของวัสดุมวลรวมดังตารางที่ 4
ตารางที่ 3 ตัวอย่างราคาวัสดุผสมแอสฟัลท์คอนกรีต ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
ราคาวัสดุ ตามประกาศ
วัสดุ
กระทรวงพาณิชย์
หินผสม
๔๖๗.๒๙ บาท/ลบ.ม.
ยางมะตอย ชนิดเอซี
๑๘,๐๑๖.๖๗ บาท/ตัน
เกรด AC – ๖๐/๗๐
*ราคายางมะตอยจากโรงงานผลิตในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่แหล่งวัสดุ
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร*

ตารางที่ 4 สัดส่วนการใช้ปริมาณแอสฟัลท์ซีเมนต์เป็นเปอร์เซ็นต์โดยน้าหนักของวัสดุมวลรวม
ปริมาณแอสฟัลท์ซีเมนต์เป็นเปอร์เซ็นต์โดยน้าหนักของวัสดุมวลรวม Asphaltic
ชนิดของวัสดุมวลรวม
ชั้นรองผิวทาง (Binder Course) ชั้นผิวทาง (Wearing Couse) Boundbase
หินปูน (Limestone)
๕.๑
๕.๒*
๔.๕
หินแกรนิต (Granite)
๕.๔
๕.๕
หินบะซอลต์(Basalt)
๕.๘
๕.๙
ตัวอย่างการคานวณค่าวัสดุผสมแอสฟัลท์คอนกรีตพื้นที่จังหวัดสระบุรี
- ราคามวลรวม
= ๔๖๗.๒๙ x ๐.๗๔
บาท
(A1 x V1)
= ๓๔๕.๗๙
บาท
- ราคายางมะตอย
= ๑๘,๐๑๖.๖๗ x ๐.๐๕๒*
บาท
(A2 x V2)
(*จากตารางที่ ๓ มวลรวมชนิดหินปูนใช้ยางมะตอย 5.2%)
= ๙๓๖.๘๗
บาท
ค่าวัสดุผสมแอสฟัลท์คอนกรีต = ๑,๒๘๒.๖๖
บาท
(A)
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ค่าขนส่งวัสดุ (B) คือ ค่าใช้จ่ายจากการขนส่งวัสดุที่ใช้ในการผลิต แอสฟัลท์คอนกรีตจากแหล่งวัสดุ
มาที่โรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีต คานวณได้จากสูตร
B = (B 1 x V1) + (B 2 x V2)
โดยที่
B 1 ,B 2 คือ ราคาค่าขนส่งต่อหน่วยของมวลรวมและยางมะตอยตามลาดับ ค่าขนส่งวัสดุขึ้นอยู่
กับราคาน้ามันในพื้น ที่และประเภทของรถที่ใช้ขนส่ง อ้างอิงจากตารางค่าขนส่งวัส ดุก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง
(ภาคผนวกที่ 2) ตัวอย่างค่าขนส่งวัสดุวัสดุก่อสร้าง แสดงในตารางที่ 5
V 1 ,V 2 คือ ปริมาณมวลรวมและยางมะตอยที่ใช้ในการผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต ตามลาดับ
ตารางที่ 5 ตัวอย่างราคาค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ราคาต่อหน่วย ค่าขนส่งวัสดุก่อร้าง
ระยะทางขนส่ง (กม.)
รถบรรทุกสิบล้อ
รถบรรทุกพ่วง
บาท/ตัน
บาท/ลบ.ม.
บาท/ตัน
บาท/ลบ.ม.
๑๐
๒๖.๒๐
๓๖.๖๘
๑๖.๙๗
๒๓.๗๕
๕๐
๑๒๕.๙๔
๑๗๖.๓๒
๗๘.๓๘
๑๐๙.๗๓
๑๐๐
๒๕๐.๖๖
๓๕๐.๙๓
๑๕๖.๑๖
๒๑๘.๖๒
*อ้างอิงจาก ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ราคาน้ามันเชื้อเพลิง ๓๐.๐๐ – ๓๐.๙๙ บาท
ตัวอย่างการคานวณค่าขนส่งวัสดุผสมแอสฟัลท์คอนกรีตจากแหล่งวัสดุ พื้นที่จังหวัดสระบุรี
- ค่าขนส่งมวลรวมต่อหน่วย
= ๑๗๖.๓๒
บาท/ลบ.ม.
(B 1)
(*ใช้รถบรรทุกสิบล้อ ขนส่งระยะทาง ๕๐ กม.)
- ค่าขนส่งมวลรวม
= ๑๗๖.๓๒ x ๐.๗๔ บาท
(B 1 x V1)
= ๑๓๐.๔๘
บาท
- ค่าขนส่งยางมะตอยต่อหน่วย = ๑๕๖.๑๖
บาท
(B 1)
(*ใช้รถบรรทุกพ่วง ขนส่งระยะทาง 100 กม.)
- ค่าขนส่งยางมะตอย
= ๑๕๖.๑๖ x ๐.๐๕๒* บาท
(B 2 x V2)
= ๘.๑๒
บาท
ค่าขนส่งวัสดุผสมแอสฟัลท์คอนกรีต
= ๑๓๘.๖๐ บาท
(B)
ค่าแรงผสมแอสฟัลท์ ค อนกรี ต (C) ค่าใช้จ่ายในการผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต ประกอบด้วย ค่าขนส่ ง
อุ ป กรณ์ ก ารผสม ค่ า ประกอบเครื่ อ งผสม ค่ า ด าเนิ น การ และค่ า เสื่ อ มราคาเครื่ อ งผสมแอสฟั ล ท์ ค อนกรี ต
การคานวณอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างทาง กรมบัญชีกลาง กรณีผลิตแอสฟัลท์คอนกรีตต่ากว่า
๑๐,๐๐๐ ตัน สามารถคานวณได้จากสูตร
C = C1 + C2 + C3 + C4
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โดยที่
C1 คือ ค่าขนส่งอุปกรณ์การผสมแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาด ๘๐ ตัน แปรผันตามราคาน้ามันและ
ระยะทาง (ภาคผนวกที่ ๒)
C2 คือ ค่าประกอบเครื่องผสมแอสฟัล ท์คอนกรีต จากหลักเกณฑ์ราคากลาง กรมบัญชีกลาง
คิดค่าติดตั้งเครื่องผสมแอสฟัลท์คอนกรีตให้ครั้งละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
C3 คือ ค่าดาเนินการต่อหน่วย แปรผันตามราคาน้ามัน หาค่าได้จากตารางค่าดาเนินการและค่า
เสื่อมราคา กรมบัญชีกลาง (ภาคผนวกที่ ๔)
C4 คือ ค่าเสื่ อมราคาเครื่ องผสมแอสฟัลท์ คอนกรีต แปรผั นตามราคาน้ามันและพื้นที่ฝ นตก
(ฝนตกปกติหรือฝนตกชุก) หาค่าได้จากตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคา กรมบัญชีกลาง (ภาคผนวกที่ ๔)
ตัวอย่างการคานวณค่าผสมแอสฟัลท์คอนกรีต พื้นที่จังหวัดสระบุรี
- ปริมาณงานแอสฟัลท์คอนกรีตทั้งโครงการ = ๑๐,๐๐๐ ตัน
(กรณีที่ปริมาณงานน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตัน ให้ใช้ค่าติดตั้งโรงงานสาหรับ ปริมาณงาน ๑๐,๐๐๐
ตัน ในการประเมินราคา)
- ค่าขนส่งอุปกรณ์การผสมแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาด ๘๐ ตัน
= (๑๕๖.๑๖ x ๘๐)/๑๐,๐๐๐ บาท/ตัน
(*ใช้รถบรรทุกพ่วง ขนส่งระยะทาง ๑๐๐ กม.)
= ๑.๒๕
บาท/ตัน
(C1)
- ค่าประกอบเครื่องผสมแอสฟัลท์คอนกรีต
= ๒๕๐,๐๐๐
บาท/ครั้ง
= ๒๕๐,๐๐๐/๑๐,๐๐๐ บาท/ตัน
= ๒๕
บาท/ตัน
(C2)
- ค่าดาเนินการ
= ๓๖๖.๔๔
บาท/ตัน
(C3)
(ค่าผสมแอสฟัลท์คอนกรีตที่ราคาน้ามัน ๓๐.๐๐ บาท/ลิตร)
- ค่าเสื่อมราคา
= ๑๖.๗๗
บาท/ตัน
(C4)
(ค่าเสื่อมราคาที่ราคาน้ามัน ๓๐.๐๐ บาท/ลิตร พื้นที่ฝนปกติ)
ค่าผสมแอสฟัลท์คอนกรีต
= ๔๐๙.๔๙
บาท/ตัน
(C)

ตัวอย่างการคานวณต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต ๑ ตัน
สรุปค่าใช้จ่าย
- ค่าวัสดุผสมแอสฟัลท์คอนกรีต
= ๑,๒๘๒.๖๖
- ค่าขนส่งวัสดุผสมแอสฟัลท์คอนกรีต
= ๑๓๘.๖๐
- ค่าผสมแอสฟัลท์คอนกรีต
= ๔๐๙.๔๙
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต ๑ ตัน = 1,828.75

บาท
บาท
บาท
บาท

(A)
(B)
(C)
(H)
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2.1.2 การประมาณราคางานผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต คือการประมาณราคางานผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต
โดยการนาราคาต้นทุน ค่าใช้จ่ ายการผลิ ต มารวมค่าดาเนินการ ซึ่งประกอบด้ว ย ค่ากาไร ค่าขนส่ง แอสฟัล ท์
คอนกรีต และค่าภาษี โดยวิธีการคานวณ ดังนี้
ค่าดาเนินการ (O) = (P) + (T) + (V)
โดยที่
O คือ ค่าดาเนินการ (Overhead Cost)
P คือ ค่ากาไร (Profit Cost)
V คือ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat Cost)
T คือ ค่าขนส่งแอสฟัลท์คอนกรีตไปที่หน้างานซ่อมบารุง(Transportation Cost)
ค่ า ก าไร (P) คื อ ค่ า ตอบแทนที่ ผู้ รั บ จ้ า งได้ จ ากการดาเนิ น การผลิ ต โดยจะก าหนดอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 8
ของค่างานต้นทุน (H) ตามสูตร
(P) = (H) x ๘/๑๐๐
ค่า ภาษี (V) คือ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ร้อยละ 7 (หรือตามที่รัฐ บาลประกาศในปีปัจจุบัน) ของผลรวม
ของต้นทุนการผลิตรวมกับค่ากาไร ตามสูตร
(V) = ( H + P ) x 7/๑๐๐
ค่าขนส่งแอสฟัลท์คอนกรีต (T) คือค่าขนส่งแอสฟัลท์คอนกรีตจากโรงงานผลิตไปหน้างานซ่อมบารุง
สามารถหาค่าได้จากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง (ภาคผนวกที่ ๒) ในกรณีที่ใช้รถของหน่วยงานฯ
ไปรับแอสฟัลท์คอนกรีตที่โรงงานเอง จะไม่คิดค่าขนส่งไปหน้างาน
ตัวอย่างการคานวณค่าขนส่งแอสฟัลท์คอนกรีตไปหน้างาน พื้นที่จังหวัดสระบุรี
- ค่าขนส่งแอสฟัลท์คอนกรีตไปหน้างาน = ๑๒๕.๙๔ บาท/ตัน
(T)
(*ใช้รถบรรทุกสิบล้อ ขนส่งระยะทาง ๕๐ กม.)
ตัวอย่างการคานวณค่าดาเนินการ กรณีคิดค่าขนส่ง
(๑) ต้นทุนค่าใช้จ่าย
= ๑,๙๕๖.๖๙
(๒) ค่ากาไร
= ๑๕๖.๕๔
(๓) ราคารวม
= ๒,๑๑๓.๒๓
(๔) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
= ๑๔๗.๙๒
(5) ค่าขนส่งแอสฟัลท์คอนกรีต* = 125.94
(6) ราคารวมทั้งสิ้น
= ๒,๒๖๑.๑๖

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(H )
(P) = (H) x ๘/๑๐๐
(H) + (b )
(V) = ((H)+(P))*7.0/100
(T )
(H)+(P)+(V)+(T)

*การคานวณค่าขนส่งแอสฟัลท์คอนกรีตปริมาณ ๑ ตัน โดยปกติจะคิดค่าขนส่งฯ ให้ในกรณีที่ผู้รับจ้าง
ขนส่งแอสฟัลท์คอนกรีตจากโรงงานผลิตไปยังหน้างานการซ่อมบารุงให้หน่วยงานฯ หากหน่วยงานฯ นารถของ
หน่วยงานไปรับแอสฟัลท์คอนกรีตเองที่โรงงาน ในกรณีนี้จะไม่คานวณค่าขนส่งฯ ให้
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ตารางที่ 6 ประมาณราคางานผลิตแอสฟัลท์คอนกรีตกรณีขนส่งไปหน้างานซ่อมฯ และมารับไปดาเนินการเอง
ค่างานต้นทุน
ส่งหน้างาน
รับเอง
หน่วย
ประมาณการค่างานต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต(H)
1. ค่าวัสดุผสมแอสฟัลท์คอนกรีต (A)
๑,๒๘๒.๖๖
๑,๒๘๒.๖๖
บาท
2. ค่าขนส่งวัสดุผสมฯ จากแหล่งวัสดุมาโรงงานผลิต(B)
๑๓๘.๖๐
๑๓๘.๖๐
บาท
3. ค่าผสมแอสฟัลท์คอนกรีต
(C)
๔๐๙.๔๙
๔๐๙.๔๙
บาท
รวมต้นทุนค่าใช้จ่าย
(H)= (A)+(B)+(C)
1,830.75
๑,๘๓๐.๗๕
บาท
ประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมค่าดาเนินการ(O)
1. ต้นทุนค่าใช้จ่าย
(H)
๑,๙๕๖.๖๙
๑,๘๓๐.๗๕
บาท
2. ค่ากาไร (คิด 8%)
(P)
๑๕๖.๕๔
๑๔๖.๔๖
บาท
3. ค่าขนส่งแอสฟัลท์คอนกรีตไปหน้างานซ่อมบารุง (T)
๑๒๕.๙๔
บาท
4. ราคารวม
(H)+(P)+ (T)
๒,239.17
๑,๙๗๗.๒๑
บาท
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (คิด 7%) (V)
๑56.74
๑๓๘.๔๐
บาท
6. ราคารวมทั้งสิ้น
(O)=(H)+(P)+(T)+(V)
2,395.91
2,115.61
บาท
*หมายเหตุ การประมาณราคาดังกล่าวเป็นราคาแนะนาสาหรับการคิดราคาจัดซื้อ วัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต
เพื่อให้หน่วยงานฯ ใช้อ้างอิงในการกาหนดราคาเพื่อสืบราคาต่าสุด

3. การจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตเพื่อใช้งานซ่อมบารุง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
เมื่อได้ปริมาณวัสดุแอสฟัลท์ คอนกรีตในการซ่อมบารุ งแล้ว ก็จะดาเนินการจัดซื้อ โดยงบประมาณใน
การจัดซื้อ และพิจารณาวิธีการในการจั ดซื้อ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ในที่นจี้ ะกล่าวเฉพาะวิธีจัดจ้างแบบ วิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่ง มี ๒ กรณี ดังนี้
๑. การซื้อที่มีราคา ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒. การซื้อที่มีราคา ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐0 แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐ บาท
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบขั้นตอนการจ้างในแต่ล่ะช่วงราคา
วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ –
ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
1. จัดทารายละเอียดราคากลาง


2. เพิ่มข้อมูลโครงการ
ไม่ต้อง แนบไฟล์ราคากลาง ไม่ต้อง แนบไฟล์ราคากลาง
3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


4. รายงานขอจ้าง


เจ้าหน้าที่ ๑ คน
กรรมการ ๓ คน
5. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
“ผู้ตรวจรับพัสดุ”
“คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ”
6. จัดทารายงานขอจ้าง
จนท.พัสดุเสนอหัวหน้า จนท.พัสดุ


7. ลงนามเห็นชอบ
ผอ.ขทช. / ผอ.บทช.
ผอ.ขทช.
ขั้นตอน

วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐บาท

*หมายเหตุ เครื่องหมาย  คือ ดาเนินการตามระเบียบ ขั้นตอน วิธีการ
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ความต้องการใช้วัสดุ
ดาเนินการจัดหาตามระเบียบ

จัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

จัดทารายงานขอซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข้อ 22)

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
รายงานขอซื้อขอจ้าง

การเชิญชวน/เจรจาต่อรอง

3.1

กรณีตาม ม.56 (2) (ข) (ไม่เกิน3.2
500,000 บาท) เจ้าหน้าที่พัสดุ
เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบที่มอี าชีพหรือรับจ้างนั้นโดยตรง
(ข้อ3.3
79)

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข้อ 81)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 79) และลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ตรวจรับพัสดุ

รูปที่ 5 ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานซ่อมบารุง
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ตารางที่ 8 ขั้นตอนรายละเอียดงานการจัดหาพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง
ขั้นตอนการจัดหาวัสดุ
ลาดับ
ขั้นตอน
ผู้รับผิดชอบ/รายละเอียด
๑

จัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

๒

จัดทารายงานขอซื้อหรือจ้าง

๓

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความ
เห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง

๔

การเจรจาต่อรอง

๕

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างภายใน
วงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ
ตรวจรับพัสดุ
- ตรวจรับพัสดุโดยผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
- เจ้าหน้าที่พัสดุ รายงานผลการตรวจรับพัสดุให้ ผอ.
ขทช./ผอ.บทช.ปฏิบัติราชการแทน อทช. ตามวงเงินที่
ได้รับมอบหมาย

๗

เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบใน
การจัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
- เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอ
ผอ.บทช. ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อขอความ
เห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติแต่งตั้ง
ผู้ตรวจรับพัสดุ (ตามระเบียบฯ ข้อ 22)
- ผอ.ขทช./ผอ.บทช.ปฏิบัติราชการแทน อทช. ตาม
วงเงินที่ได้รับมอบหมาย
1) ให้ความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง
2) อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ
- เจ้าหน้าที่พัสดุเจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่
มีอาชีพหรือรับจ้างนั้นโดยตรง (ดาเนินการเหมือนวิธี
ตกลงราคาเดิม)
- เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ
สั่งซื้อสั่งจ้าง ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
- ผอ.ขทช./ผอ.บทช. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
พิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
กรมทางหลวงชนบท และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ณ สถานที่ปิดประกาศของ
- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงนามในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
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๔.วิธีการตรวจรับพัสดุและการตรวจรับงาน
4.1 การตรวจรับพัสดุ
การตรวจรับพัสดุเป็นขั้นตอนสาคัญขั้นตอนหนึ่งในการจัดซื้อพัสดุและการจัดจ้างทั่วไปที่ไม่ใช่การ
จ้างก่อสร้าง เพราะหากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุยังไม่ได้ตรวจรับและลงนามในบันทึกการตรวจรับพัสดุแล้ว
จะนาพัสดุดังกล่าวเข้าบัญชีควบคุมพัสดุ หรือจะนาพัสดุดังกล่าวไปใช้งานไม่ได้ ซึ่งในการตรวจรับคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่และข้อกาหนดเงื่อนไขในสัญญา เพราะหากทาการตรวจรับพัสดุ
ที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะหรือเงื่อนไขข้อกาหนดในสัญญา หรือตรวจรับโดยขาดความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้อง และทาให้ราชการต้องได้รับความเสียหายหรือเสียประโยชน์แล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจถูก
ตรวจสอบและถูกตั้งกรรมการสอบสวนความรับผิดในทางวินัย ทางแพ่ง ฯลฯ ได้
ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ
1. ผู้รับจ้างทาหนังสือส่งมอบวัสดุและขอเบิกเงิน โดยส่งมอบวัสดุ ณ สถานที่กาหนดในสัญญา โดย
วันส่งมอบผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือยืนยันการส่งมอบมาด้วย
2. ผู้ตรวจรับพัสดุ/ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบ
พัสดุ และให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
๓. เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้ว น ให้ รับพัส ดุไว้และถือว่าผู้ ขายหรือผู้ รับจ้างได้ส่ งมอบพัส ดุถูกต้อง
ครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้า งนาพัสดุนั้นมาส่ง โดยทาใบตรวจรับพัสดุและรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ผอ.ขทช./บทช. ปฏิบัติราชการแทน) เพื่อทราบ
4.2 การตรวจรับงาน
ในที่นี้ คณะทางานฯ กาหนดให้ มีการมอบหมายผู้ รับผิดชอบงานใช้วัส ดุผ สมแอสฟัล ท์ คอนกรีต
ในการจัดซื้อแอสฟัล ท์คอนกรีตแต่ละครั้ง เพื่อให้มีการตรวจสอบการใช้วัสดุได้อย่ างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า
ซึ่งผู้ รับ ผิ ดชอบงานมีห น้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบารุ งปกติผิว ลาดยางด้วยวัสดุผ สมแอสฟัล ท์ คอนกรีต
พร้อมทาเอกสารประกอบการตรวจรับงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเพื่อตรวจรับพัสดุ
เอกสารประกอบการตรวจรับงาน
เพื่ อให้ ก ารตรวจรั บ งานการซ่อ มบ ารุ งผิ ว ทางลาดยางโดยใช้ วัส ดุแ อสฟัล ท์ค อนกรี ตในการ
ซ่ อ มบ ารุ ง ให้ เ ป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั น ทุ ก หน่ ว ยงานฯ คณะท างานได้ ก าหนดให้ ใ ช้ แ บบฟอร์ ม
ในการตรวจรับงาน ซึ่งประกอบด้วยแบบฟอร์ม 5 แบบฟอร์ม ดังต่อไปนี้
- ใบตรวจรับพัสดุ
- ใบรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
- ใบรับรองผลการปฏิบัติงาน
- แบบฟอร์ม แปลนความเสียหายงานผิวทางลาดยาง (แบบฟอร์ม S-6 สบร.)
- แบบฟอร์ม ภาพถ่ายการดาเนินการ (แบบฟอร์ม M-3 สบร.)
- ใบออกแบบส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีต (Job Mix formula)
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4.4 ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในการตรวจรับงาน
1. ผู้รับจ้างจะต้องส่งเอกสารประกอบการตรวจรับงาน ดังนี้
1.1 ใบชั่ ง น้ าหนั ก คื อ เอกสารระบุ ป ริ ม าณ(น้ าหนั ก ) ของวั ส ดุ แ อสฟั ล ท์ ค อนกรี ต ก่ อ น
ออกจากโรงงานผลิต เพื่อให้ได้ปริมาณวัสดุฯ ตามที่ทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
1.2 ผลการออกแบบส่วนผสมแอสฟั ล ท์ ค อนกรี ต (Job Mix formula) จากโรงงานที่ผลิ ต
(รู ปที่ 5) โดยจะต้องเป็ นผลการออกแบบส่วนผสมฯ ของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท
อายุไม่เกิน 6 เดือน เท่านั้น
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบปริมาณงานและคุณภาพของวัสดุ แอสฟัลท์คอนกรีต
ให้เป็นไปตามรายละเอียด ในการจัดซื้อจัดจ้าง

รูปที่ 7 ตัวอย่างผลการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีต (Job Mix formula)
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ผู้รับจ้าง
จัดทาหนังสือขอส่งมอบงาน
ผู้รับผิดชอบ
จัดทาบันทึกส่งมอบงานและรายงานผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการตรวจรับวัสดุ
จัดทาใบรายงานตรวจรับพัสดุและใบรับรองการปฏิบัติงาน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เบิกจ่ายเงิน
รูปที่ 6 กระบวนการตรวจรับและการรายงาน

รูปที่ 8 แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ
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รูปที่ 9 แบบฟอร์ม ใบรายงานผลการตรวจรับพัสดุ

รูปที่ 10 แบบฟอร์ม ใบรับรองผลการปฏิบัติงาน
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แปลนความเสียหายงานผิวทางลาดยาง ต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร
ผ้สารวจ

รหัสสา ทาง

นิดผิวทาง

นิดไหล่ทาง

วันที

ผ้ป ิบัติงาน

0+000

0+100

0+200

0+300

0+400

0+500

ซ้ายทาง

ซ้ายทาง

ศูนย์กลาง

ศูนย์กลาง

ขวาทาง

ขวาทาง

ซ้ายทาง

ซ้ายทาง

ศูนย์กลาง

ศูนย์กลาง

ขวาทาง

ขวาทาง

0+500

0+600

0+700

0+800

= ขุดรื้อ

= รื้อผิว

0+900

1+000

= อุดรอย

รูปที่ 11 แบบฟอร์ม แปลนความเสียหายงานผิวทางลาดยาง (แบบฟอร์ม S-6)
ภาพถ่ายงานบารุงปกติ งานผิวทางและงานตัดหญ้า ผิวทางลาดยาง
รหัสสา ทาง

หน่ว ดา นินงาน

กิจกรรม

วดป

ก่อนดาเนินงาน

ขณะดาเนินงาน

ดาเนินงานแล้วเสร็จ

รูปถ่าย

รูปถ่าย

รูปถ่าย

รูปถ่าย

รูปถ่าย

รูปถ่าย

รูปถ่าย

รูปถ่าย

รูปถ่าย

รูปที่ 12 แบบฟอร์ม ภาพถ่ายการดาเนินการ (แบบฟอร์ม M-3)

ภาคผนวก

ลาดับ

กม. ที่

ซ้าย
(ม.)

รวม

ขวา
(ม.)

จากศูนย์กลาง

กว้าง x ยาว (ม.)

พืน้ ที่
(ตรม.)

ขนาดความเสียหาย
ร่องล้อ
ยุบตัว
รอยแตก หลุมบ่อ เป็นแอ่ง เสียหาย เสียหาย
(ม.)
หนัก เบา
ขุดซ่อม ขุดซ่อม ขุดซ่อม ปะซ่อม

รอยแตก (ม.)

ชนิดผิวเดิม

เสียหาย เสียหาย ตาม ตาม แอสฟัลติก เคพซิล
ยาว ขวาง
หนัก เบา
ขุดซ่อม ปะซ่อม อุดรอย อุดรอย

รอยแตกหนังจรเข้

ประเภทความเสียหาย

แบบสารวจงานบารุงปกติงานผิวทาง ผิวทางลาดยาง

หมายเหตุ

ภาคผนวกที่ 1 แบบฟอร์มการจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต
1.1 แบบฟอร์มสารวจบารุงปกติผิวทางลาดยาง (แบบฟอร์ม S-๑)

ลาดับ

กม. ที่

ซ้าย
(ม.)

ขวา
(ม.)

จากศูนย์กลาง

กว้าง x ยาว (ม.)

พื้นที่
(ตรม.)

ขนาดความเสียหาย

ข้อมูลสารวจ

อุด ชนิดผิวซ่อม
ขุด ปะ
รอย
ซ่อม ซ่อม
แตก

วิธีการซ่อม

(หรือ)

ถูกต้องตาม
ข้อมูลสารวจ
กม. ที่
ซ้าย
(ม.)

ขวา
(ม.)

จากศูนย์กลาง

รายงานการปฏิบัติบารุงปกติงานผิวทาง ผิวทางลาดยาง

กว้าง x ยาว (ม.)

พื้นที่
(ตรม.)

ขนาดความเสียหาย

ผลการปฏิบตั ิงานจริง

อุด ชนิดผิวซ่อม
ขุด ปะ
รอย
ซ่อม ซ่อม
แตก

วิธีการซ่อม

ภาคผนวกที่ 1 แบบฟอร์มการจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต (ต่อ)
1.2 แบบฟอร์มปฏิบัติบารุงปกติงานผิวทางลาดยาง (แบบฟอร์ม S-๕)

กม. ที่ .......................... พืน้ ทีค่ วามเสียหาย ................... ตร.ม.

กม. ที่ .......................... พืน้ ทีค่ วามเสียหาย ................... ตร.ม.

ว/ด/ป ...............................................................

กม. ที่ .......................... พืน้ ทีค่ วามเสียหาย ................... ตร.ม.

หน่วยดาเนินงาน ...............................................................

กม. ที่ .......................... พืน้ ทีค่ วามเสียหาย ................... ตร.ม.

รหัสสายทาง ...............................................................

ภาพถ่ายความเสียหายบนผิวทางลาดยาง

หน้าที่ ...................

ภาคผนวกที่ 1 แบบฟอร์มการจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต (ต่อ)
1.3 แบบฟอร์มรูปถ่ายก่อนดาเนินงานบริเวณที่เสียหาย

ภาคผนวกที่ 1 แบบฟอร์มการจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต (ต่อ)
1.4 แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ

ภาคผนวกที่ 1 แบบฟอร์มการจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต (ต่อ)
1.5 แบบฟอร์ม ใบรายงานผลการตรวจรับพัสดุ

ภาคผนวกที่ 1 แบบฟอร์มการจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต (ต่อ)
1.6 ใบรับรองผลการปฏิบัติงาน

= ขุดรื้อ

= รื้อผิว

0+800

= อุดรอย

0+900

1+000

ขวาทาง

ขวาทาง

0+700

ศูนย์กลาง

ศูนย์กลาง

0+600

ซ้ายทาง

ซ้ายทาง

0+500

ขวาทาง

0+500

ขวาทาง

0+400

ศูนย์กลาง

0+300

ศูนย์กลาง

0+200

ซ้ายทาง

0+100

ซ้ายทาง

0+000

แปลนความเสียหายงานผิวทางลาดยาง ต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร

ภาคผนวกที่ 1 แบบฟอร์มการจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต (ต่อ)
1.7 แปลนความเสียหายงานผิวทางลาดยาง (แบบฟอร์ม S-6)

รูปถ่าย

รูปถ่าย

รูปถ่าย

รูปถ่าย

รูปถ่าย

รูปถ่าย

รูปถ่าย

รูปถ่าย

รูปถ่าย

ดาเนินงานแล้วเสร็จ

ขณะดาเนินงาน

ก่อนดาเนินงาน

ภาพถ่ายงานบารุงปกติ งานผิวทางและงานตัดหญ้า ผิวทางลาดยาง

ภาคผนวกที่ 1 แบบฟอร์มการจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต (ต่อ)
1.8 ภาพถ่ายการดาเนินการ (แบบฟอร์ม M-3)

ภาคผนวกที่ 2 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง
2.1 หลักเกณฑ์การคานวณ

ภาคผนวกที่ 2 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง (ต่อ)
2.2 ตัวอย่างตารางค่าขนส่ง กรณีรถบรรทุก 10 ล้อ

ภาคผนวกที่ 2 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง (ต่อ)
2.3 ตัวอย่างตารางค่าขนส่ง กรณีรถบรรทุก 10 ล้อ มีพ่วง

ภาคผนวกที่ 3 หลักเกณฑ์คานวณต้นทุนการผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต กรมบัญชีกลาง

ภาคผนวกที่ 3 หลักเกณฑ์คานวณต้นทุนการผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต กรมบัญชีกลาง (ต่อ)

ภาคผนวกที่ 4 ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคา กรมบัญชีกลาง
หลักเกณฑ์ค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคา

ภาคผนวกที่ 4 ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคา กรมบัญชีกลาง (ต่อ)
ตัวอย่างตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคา

ภาคผนวกที่ 5 ตัวอย่างการคานวณราคาวัสดุ แอสฟัลท์คอนกรีต ชนิด Hot mix
(ตัวอย่าง)
รายละเอียดค่างานต้นทุนการผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต ในงานซ่อมบารุง
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต 1 ตัน
1. ค่าวัสดุผสมแอสฟัลท์คอนกรีต
1.1 ค่าหินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต
- ราคาหินต่อหน่วย
- ปริมาณมวลรวม
- ค่าหินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต
1.2 ค่ายางมะตอยผสมแอสฟัลท์คอนกรีต
- ราคายางมะตอยต่อหน่วย
- ปริมาณยาง AC 5.2 % โดยน้าหนัก (ตารางที่ 5)
- ค่ายางมะตอยผสมแอสฟัลท์คอนกรีต
รวม

=
=
=

= 18,016.67 บาท/ตัน
=
0.052 ตัน
=
936.87 บาท
= 1,282.66 บาท

2. ค่าขนส่งวัสดุผสมแอสฟัลท์คอนกรีตจากแหล่งวัสดุมาโรงงาน
2.1 ค่าขนส่งหินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต
- ค่าขนส่งต่อหน่วย
=
- ค่าขนส่งหินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต
=
2.2 ค่าขนส่งยางมะตอยผสมแอสฟัลท์คอนกรีต
- ค่าขนส่งต่อหน่วย
- ค่าขนส่งยางมะตอยผสมแอสฟัลท์คอนกรีต
รวม

467.29 บาท/ลบ.ม.
0.74 ลบ.ม.
345.79 บาท

=
=
=

3.3 ค่าดาเนินการ
3.4 ค่าเสื่อมราคา
รวม
4. ค่าขนส่งแอสฟัลท์คอนกรีตไปหน้างานซ่อมบารุง

(A2)
(V2)
(A2*V2)
(A)

176.32 บาท/ลบ.ม.
130.48 บาท

(B1)
(B1*V1)

156.16 บาท/ตัน
8.12 บาท
138.60 บาท

(B2)
(B2*V2)

3. ค่าผสมแอสฟัลท์คอนกรีต
ปริมาณงานแอสฟัลท์คอนกรีตทัง้ โครงการ
= 10,000.00 ตัน
3.1 ค่าขนส่งอุปกรณ์การผสมแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาด 80 ตัน
- ค่าขนส่งต่อหน่วย
=
156.16 บาท/ตัน
- ค่าขนส่งอุปกรณ์การผสมแอสฟัลท์คอนกรีต
=
1.25 บาท
3.2 ค่าประกอบเครื่องผสมแอสฟัลท์คอนกรีต

(A1)
(V1)
(A1*V1)

(B)

(1)
(2)
(C1)=(2)*80/(1)

= 250,000.00 บาท/ครั้ง
=
25.00 บาท
=
366.44 บาท
=
16.77 บาท
=
409.46 บาท

(3)
(C2)=(3)/(1)
(C3)
(C4)

=

(D)

125.94 บาท

(C)

(ภาคผนวกที่ 2 ขนส่งโดยรถบรรทุกสิบล้อ ระยะทาง 50 กม. )
สรุปค่าใช้จ่าย
1. ค่าวัสดุผสมแอสฟัลท์คอนกรีต
= 1,282.66 บาท
2. ค่าขนส่งวัสดุผสมแอสฟัลท์คอนกรีตจากแหล่งวัสดุมาโรงงาน
=
138.60 บาท
3. ค่าผสมแอสฟัลท์คอนกรีต
=
409.46 บาท
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต 1 ตัน
= 1,830.72 บาท

(A)
(B)
(C)
(H) = (A)+(B)+(C)

ภาคผนวกที่ 6 ตัวอย่างการคานวณราคาวัสดุ แอสฟัลท์คอนกรีต ชนิด Cold mix
(ตัวอย่าง)

การคานวณต้นทุนในการผลิตวัสดุ Cold Mix ปริมาณ 1 ตัน พื้นที่จงั หวัดสระบุรี
ราคาวัสดุ
ปริมาณวัสดุ
รายการ
ราคารวม
ราคา
หน่วย
ปริมาณ
หน่วย

ที่

1 ยาง CMS-2h

21,590.45

บาท/ลิตร

0.052

ลิตร

1122.70

บาท

2 หิน 3/8"

635.96

บาท/ลบ.ม.

0.74

ลบ.ม.

470.61

บาท

3 ค่าแรงล้างหินและผสมหิน

150.80

บาท/ลบ.ม.

0.74

ลบ.ม.

111.59

บาท

1,704.91

บาท

ราคารวมคิดเป็น ตัน
* ราคาต้นทุนวัสดุ
1 ราคายาง CMS-2h

21,442

บาท/ตัน

(1)

ค่าขนส่ง 100 กม.

148.45

บาท/ตัน

(2)

21590.45

บาท/ลิตร

(1)+(2)

๔๖๗.๒๙

บาท/ลบ.ม.

(1)

ค่าขนส่ง 50 กม.

168.67

บาท/ลบ.ม.

(2)

ราคารวม

635.96

บาท/ลบ.ม.

(1)+(2)

ราคารวม
2 ราคาหิน 3/8" จังหวัดสระบุรี

3 ค่าแรง
งานล้างหิน
แรงงาน 1 คน ล้างหิน

5

ลบ.ม./คน/วัน

ค่าแรงคนงาน

377.00

บาท/วัน

คิดเป็นค่าแรงต่อ 1 ลบ.ม.

75.40

บาท/ลบ.ม.

(1)

งานผสมหิน
แรงงาน 1 คน ผสมหิน

5

ลบ.ม./คน/วัน

ค่าแรงคนงาน

377.00

บาท/วัน

คิดเป็นค่าแรงต่อ 1 ลบ.ม.
รวมค่าแรง

75.40
150.80

บาท/ลบ.ม.
บาท/ลบ.ม.

(2)
(1)+(2)

ภาคผนวกที่ 7 ตัวอย่างการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีต (Job Mix Formula) จากโรงงานผลิต

ตัวอย่าง

ตัวอย่างการจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การจัดซื้อวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วยเอกสาร 15 รายการ เรียงลาดับ
ได้ดังต่อไปนี้
1. บันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดหาวัสดุ Hot mix
2. ภาพถ่ายความเสียหาย
3. รายละเอียดราคากลาง
4. ขอบเขต หรือรายละเอียดคุณลักษณะ
5. บันทึกข้อความ รายงานขอดาเนินการซื้อวัสดุ
6. หนังสือแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
7. ใบเสนอราคา
8. บันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
9. ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
10. ใบส่งวัสดุ จากผู้รับจ้าง
11. ใบตรวจรับพัสดุ
12. ใบรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
13. ใบรับรองผลการปฏิบัติงาน
14. แปลนความเสียหายงานผิวทางลาดยาง
15. ภาพถ่ายการดาเนินการ

บันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดหาวัสดุ Hot mix

ตัวอย่าง

กม. ที่ 21+100

กม. ที่ 21+21+912

กม. ที่ 7+710

กม. ที่ 21+712

ภาพถ่ายความเสียหาย

ภาพถ่ายความเสียหาย

ตัวอย่าง

รายละเอียดราคากลาง

ตัวอย่าง

รายละเอียดราคากลาง (ต่อ)

ตัวอย่าง

ขอบเขต หรือรายละเอียดคุณลักษณะ

ตัวอย่าง

บันทึกข้อความ รายงานขอดาเนินการซื้อวัสดุ

ตัวอย่าง

บันทึกข้อความ รายงานขอดาเนินการซื้อวัสดุ (ต่อ)

ตัวอย่าง

หนังสือแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

ตัวอย่าง

ใบเสนอราคา

ตัวอย่าง

บันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

ตัวอย่าง

ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ตัวอย่าง

ใบส่งวัสดุ จากผู้รับจ้าง

ตัวอย่าง

ใบตรวจรับพัสดุ

ตัวอย่าง

ใบรายงานผลการตรวจรับพัสดุ

ตัวอย่าง

ใบรับรองผลการปฏิบัติงาน

ตัวอย่าง

0+800

0+900

= ขุดรื้อ

= รื้อผิว

= อุดรอย

1+000

ขวาทาง

ขวาทาง

0+700

ศูนย์กลาง

ศูนย์กลาง

0+500

ซ้ายทาง

ตัวอย่าง

ซ้ายทาง

0+600

ขวาทาง

0+500

ขวาทาง

0+400

ศูนย์กลาง

0+300

ศูนย์กลาง

0+200

ซ้ายทาง

0+100

ซ้ายทาง

0+000

แปลนความเสียหายงานผิวทางลาดยาง ต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร

แบบฟอร์ม แปลนความเสียหายงานผิวทางลาดยาง

รูปถ่าย

รูปถ่าย

รูปถ่าย

รูปถ่าย

รูปถ่าย

รูปถ่าย

รูปถ่าย

รูปถ่าย

รูปถ่าย

ดาเนินงานแล้วเสร็จ

ขณะดาเนินงาน

ก่อนดาเนินงาน

ภาพถ่ายงานบารุงปกติ งานผิวทางและงานตัดหญ้า ผิวทางลาดยาง

แบบฟอร์ม ภาพถ่ายการดาเนินการ

ตัวอย่าง

คณะที่ปรึกษา (คณะกรรมการจัดตั้งและบริหารหมวดบารุงทางหลวงชนบท)
นายมานพ
สุสิงห์
รองอธิบดี
นายวิศว์
รัตนโชติ
วิศวกรใหญ่ด้านบารุงรักษาทางและสะพาน
นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ
ผู้อานวยการสานักบารุงทาง
นายวทัญญู
ฐิตตานุวงศ์
ผู้อานวยการสานักอานวยความปลอดภัย
นายผดุงศักดิ์ สรุจิกาจรวัฒนะ
ผู้อานวยการกองแผนงาน
นายอภิชา
เก่งวิทยาเลิศ
ผู้อานวยการสานักเครื่องกลและสื่อสาร
นายพีรพัฒน์ ภู่ตันติกุล
ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง
นายพิชัย
สุขอยู่
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทที่ 7
นายทักษิณ
บุญต่อ
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทที่ 8
นายทวี
สกุลเวช
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทที่ 11
นายสมชัย
แก้วบุตรดี
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทที่ 17
นายเดโช
ชนะสุวรรณ์
ผอ.กลุ่มสรรหาและวินัย (สบก.)
คณะทางาน
นายวิศว์

รัตนโชติ

นายสมศักดิ์
นายพีรพัฒน์
นายสาราญ
นายประดิษฐ
นายธนิต
นายศักดา
นายราชัน
นายเฉลิมพล
นางอัญชลี
น.ส.สายรุ้ง
นายสุเมธ
นายณัฐ
น.ส.ปรม์พิชา

ธรรมจารุสิริ
ภู่ตันติกุล
มีล่อง
พฤฒิพรรลาย
วิทยเมธ
โม่ทิม
ชมพูบุตร
ศรีสุวรรณ
ลือชัยวิทย์วงศ์
องค์ดี
ชิ้นโภคทรัพย์
สุทธิ
เพชรวีระ

วิศวกรใหญ่ด้านบารุงรักษาทางและสะพาน
(ประธานคณะทางาน)
ผู้อานวยการสานักบารุงทาง
ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลาภู
ผู้อานวยการกลุ่มบารุงทาง (สบร.)
ผู้อานวยการหมวดบารุงทางหลวงชนบทหันคา
ผู้อานวยการหมวดบารุงทางหลวงชนบทสุวรรณภูมิ
ผู้อานวยการหมวดบารุงทางหลวงชนบทท่าตะโก
ผู้อานวยการ ส่วนอานวยการ (สทช.ที่ 5)
นายช่างโยธาชานาญงาน (สอป.)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (สบร.)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (สบร.)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (สบร.)

คณะผู้จัดทา
นายธนิต
น.ส.สายรุ้ง
นายสุเมธ
นายณัฐ
น.ส.ปรม์พิชา

วิทยเมธ
องค์ดี
ชิ้นโภคทรัพย์
สุทธิ
เพชรวีระ

ผู้อานวยการกลุ่มบารุงทาง (สบร.)
นายช่างโยธาชานาญงาน (สอป.)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (สบร.)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (สบร.)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (สบร.)

