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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)                                                                                  
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ  1.1  แบบรปูรายการละเอียด 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)                                                                                  
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

ตารางรายช่ือแบบ และหมายเลขแบบงานจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ  
บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น (รหัสแบบเลขที่  สอน.001/2560) 

 
ลําดับแผ่น หมวดแบบ บัญชีแบบ แบบแผ่นท่ี 

    หมวด "ก" ท่ัวไป  
1 ก1 แผนท่ีแสดงอาณาเขตติดต่อ แผนท่ีต้ังโครงการ สารบัญ ก1-01/01 

2 ก2 สารบัญแบบ ก2-01/01 

3 ก3 แสดงสัญลักษณ์, คําย่อ, ลักษณะโครงการ และ ข้อกําหนดแบบแปลน ก3-01/01 

4 ก4 แผนท่ีแสดงแหล่งวัสดุและตารางผลการทดสอบ ก4-01/02 

5 ก4 ลักษณะของชั้นดินและผลการทดสอบ ก4-02/02 

6 ก5 รูปตัดท่ัวไปงานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา ก5-01/01 

    

  หมวด "ข" อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ  
7 ข1 ผังบริเวณ ข1-01/03 

8 ข1 ผังแสดงหมุดหลักฐาน ข2-02/03 

9 ข1 ผังงานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ ข3-03/03 

10 ข2 ผังงานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําห้วยเชือก ข2-01/08 

11 ข2 รูปตัดตามยาวห้วยเชือก กม.0+000 ถึง 0+600 ข2-02/08 

12 ข2 รูปตัดตามยาวห้วยเชือก กม.0+600 ถึง 1+200 ข2-03/08 

13 ข2 รูปตัดตามยาวห้วยเชือก กม.1+200 ถึง 1+800 ข2-04/08 

14 ข2 รูปตัดตามยาวห้วยเชือก กม.1+800 ถึง 2+400 ข2-05/08 

15 ข2 รูปตัดตามยาวห้วยเชือก กม.2+400 ถึง 3+000 ข2-06/08 

16 ข2 รูปตัดตามยาวห้วยเชือก กม.3+000 ถึง 3+600 ข2-07/08 

17 ข2 รูปตัดตามยาวห้วยเชือก กม.3+600 ถึง 4+000 ข2-08/08 

18 ข3 รูปตัดขวางงานขุดลอกห้วยเชือก กม.0+000 ถึง 0+550 ข3-01/07 

19 ข3 รูปตัดขวางงานขุดลอกห้วยเชือก กม.0+600 ถึง 1+150 ข3-02/07 

20 ข3 รูปตัดขวางงานขุดลอกห้วยเชือก กม.1+200 ถึง 1+750 ข3-03/07 

21 ข3 รูปตัดขวางงานขุดลอกห้วยเชือก กม.1+800 ถึง 2+350 ข3-04/07 

22 ข3 รูปตัดขวางงานขุดลอกห้วยเชือก กม.2+400 ถึง 2+950 ข3-05/07 

23 ข3 รูปตัดขวางงานขุดลอกห้วยเชือก กม.3+000 ถึง 3+550 ข3-06/07 

24 ข3 รูปตัดขวางงานขุดลอกห้วยเชือก กม.3+600 ถึง 3+996.30 ข3-07/07 

25 ข4 ผังงานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําห้วยรวงไซ ข4-01/08 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)                                                                                  
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

ตารางรายช่ือแบบ และหมายเลขแบบงานจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ  
บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น (รหัสแบบเลขที่  สอน.001/2560) 

 
ลําดับแผ่น หมวดแบบ บัญชีแบบ แบบแผ่นท่ี 

  หมวด "ข" อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ(ต่อ)  
26 ข4 รูปตัดตามยาวห้วยรวงไซ กม.5+000 ถึง 5+600 ข4-02/08 

27 ข4 รูปตัดตามยาวห้วยรวงไซ กม.5+600 ถึง 6+200 ข4-03/08 

28 ข4 รูปตัดตามยาวห้วยรวงไซ กม.6+200 ถึง 6+800 ข4-04/08 

29 ข4 รูปตัดตามยาวห้วยรวงไซ กม.6+800 ถึง 7+400 ข4-05/08 

30 ข4 รูปตัดตามยาวห้วยรวงไซ กม.7+400 ถึง 8+000 ข4-06/08 

31 ข4 รูปตัดตามยาวห้วยรวงไซ กม.8+000 ถึง 8+600 ข4-07/08 

32 ข4 รูปตัดตามยาวห้วยรวงไซ กม.8+600 ถึง 9+200 ข4-08/08 

33 ข5 รูปตัดขวางงานขุดลอกห้วยรวงไซ กม.5+000 ถึง 5+550 ข5-01/08 

34 ข5 รูปตัดขวางงานขุดลอกห้วยรวงไซ กม.5+600 ถึง 6+150 ข5-02/08 

35 ข5 รูปตัดขวางงานขุดลอกห้วยรวงไซ กม.6+200 ถึง 6+750 ข5-03/08 

36 ข5 รูปตัดขวางงานขุดลอกห้วยรวงไซ กม.6+800 ถึง 7+350 ข5-04/08 

37 ข5 รูปตัดขวางงานขุดลอกห้วยรวงไซ กม.7+400 ถึง 7+950 ข5-05/08 

38 ข5 รูปตัดขวางงานขุดลอกห้วยรวงไซ กม.8+000 ถึง 8+550 ข5-06/08 

39 ข5 รูปตัดขวางงานขุดลอกห้วยรวงไซ กม.8+600 ถึง 9+150 ข5-07/08 

40 ข5 รูปตัดขวางงานขุดลอกห้วยรวงไซ กม.9+200 ถึง 9+260.18 ข5-08/08 

  หมวด "ค" อาคารประกอบและโครงสร้าง คสล.  

41 ค1 รูปแปลน รูปตัด รูปขยายฝายต้นน้ําแบบข้ันบันได ค1-01/01 

42 ค2 รูปแปลน รูปตัด รูปขยาย ทางนํ้าเข้าชนิดท่อกลม ∅ 0.60 ม. ค2-01/02 

43 ค2 รูปตัด รูปขยาย ทางนํ้าเข้าชนิดท่อกลม ∅ 0.60 ม. ค2-02/02 

44 ค3 ป้ายแนะนําโครงการ ค3-01/01 

45 ค4 ป้ายโครงการ ค4-01/01 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)                                                                                  
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ  1.2  แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส ์
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)                                                                                  
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 
 

เรียน ......................(ระบ ุช ื่อตําแหน่งห ัวหน้าหน่วยงานของร ัฐ).................. 

1. ข้าพเจ้า............(ระบุช่ือบริษัท ห้าง ร้าน)..........................สํานักงานใหญ่ต้ังอยู่เลขที่................... 
ถนน .....................ตํ าบล /แขวง ...........................อาเภอ /เขต .......................จั งห วัด .......................โทรศัพท์
...................... โดย..............................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ( ในกรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า 
ข้าพเจ้า..........................(ระบุช่ือบุคคลธรรมดา)............................ อยู่บ้านเลขที่ .............................................. 
ถ น น ......................................................................ตํ า า บ ล /แ ข ว ง ................................................................... 
อําเภอ/เขต............................จังหวัด.................................ผู้ถือบัตรประชาชน เลขที่.......................................... 
โทรศัพท์ ....................................................) โดย .................................................................. .......... ได้พิจารณา 
เ ง่ือ น ไขต่ า งๆ  ใน เอก ส ารก ารป ระก วด ราค าอิ เล็ ก ท รอนิ ก ส์ แ ล ะ เอ กส าร เพิ่ ม เติ ม  (ถ้ า มี ) เล ขที่    
.................................โดยตลอดและยอมรับข้อกกหนดและเง่ือนไขนั้นแล้ว รวมท้ังรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกําหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ 

 2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่ จะทํ างาน .........................................ตามข้อกําหนดเง่ือนไขแบบรูป          
รายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือ    
ใบแจ้งปริมาณและราคา๒  เป็นเงินทั้งสิ้น ................................... บาท (..............................................................) 
ซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ ิ่มตลอดจนภาษีอากรอ ื่นๆ และค ่าใช้จ ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
 ๓. ข ้าพ เจ ้ าจะย ืนคำเสนอราคานี้ เป็ นระยะเวลา........................วัน ต้ังแต ่ วัน ย่ืนข ้อ เสนอ และ
................................1 อาจรับคำเสนอน้ี ณ เวลาใดก็ได ้ก ่อนท่ีจะครบกำหนดระยะเวลาดังกล ่าว หรือระยะเวลาที่   
ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอ ันสมควรท่ี................................๑ ร้องขอ 
 4. ข้าพเจ้ารับรองว ่าจะส่งมอบงานตามเง่ือนไขที่เอกสารประกวดราคาอ ิเล ็กทรอนิกส์กําหนดไว้ 
 5. ในกรณี ที่ ข้ าพ เจ้ าได้ รับการพิ จารณ าให้ เป็นผู้ ชนะการประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิกส์ 
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
   5.1 ทํ าสัญ ญ าตามแบบสัญญ าจ้ างก่ อสร้ างแนบท้ าย เอกสารการประกวดราคา    
อิเล็กทรอนิกส์หร ือตามท่ีสานักงานอัยการส ูงสุดได ้แก ้ไขเพ ิ่มเติมแล ้ว กับ............................๑  ภายใน.............วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังส ือให้ไปทําสัญญา 
   5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให ้แก ่............................1 ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจํานวนร้อยละ......................ของ
ราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาน้ี เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
  หากข ้าพเจ ้าไม ่ปฏิบ ัต ิให ้ครบถ ้วนตามท่ีระบ ุไว้ในข ้อ ๕.๑ และ/หร ือข ้อ ๕.๒ ด ังกล ่าวข ้างต ้น 
ข้าพเจ ้ายอมให ้................................๑ ร ิบหลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผู ้ออกหน ังส ือค้ําประก ัน 
ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่................................๑  และ................................๑  มีสิทธิจะให้ผู ้ย่ืน 
ข้อเสนอรายอ ื่นเป ็นผู้ชนะการประกวดราคาอเล็กทรอนิกส ์ได้ หร ือ................................๑ อาจดำเนินการจ ัดจ้าง 
การประกวดราคาอ ิเล็กทรอนิกส ์ใหม่ก็ได้ 
 

   6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า..............................๑  ไม่ม ีความผูกพ ันที่จะรับคําเสนอน้ี หรือใบเสนอราคา
ใดๆ รวมทั้งไมต้่องรับผ ิดชอบในค่าใช ้จ่ายใดๆ อ ันอาจเก ิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าย่ืนข ้อเสนอครั้งน้ี 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)                                                                                  
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

  7. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทําความเข้าใจและตามผูกพันแห่ง 
คําเสนอน้ี ข้าพเจ้าขอมอบ .......................................เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นจํานวนเงิน
.........................บาท มาพร้อมน้ี 
 8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ย่ืนพร้อมใบเสนอราคาน้ีโดยละเอียด
แล้ว และเขา้ใจดีว่า ..............................๑ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาดหรือตกหล่น 
 9. ใบเสนอราคานี้ ได้ย่ืนเสนอโดยบริสุทธ์ิยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ย่ืน 
ย่ืนข้อเสนอในคราวเดียวกัน 
   เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. .............................. 
      ลงช่ือ    ..................................................... 
        (...................................................) 
       ตําแหน่ง ...................................................... 
   
 
หมายเหต ุ

  1   ให้ระบุช่ือย่อหน่วยงานของรัฐท่ีดาเนินการจัดจัดจ ้าง เช ่น กรม หรือจังหว ัด หรือ ทีโอที เป็นต้น 
  2   บัญช ีรายการก่อสร ้าง ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ให้จดัทาตามความเหมาะสม 
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เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

    ข้อ  1.3  แบบสัญญาจ้าง 
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แบบสัญญา 
สัญญาจ้างก่อสร้าง 

 
สัญญาเลขที…่…...…......…(๑).................….…… 

 สัญญาฉบับน้ีทําขึ้น ณ ………….……..………………………………………………………………………….......ตําบล/
แ ข ว ง …………………..………………….……………….. อํ า เ ภ อ /เ ข ต ……………………….….……………………………...
จังหวัด…….…………………………….…………. เมื่อวันที่ ...……….. เดือน.……………….……….………... พ.ศ. .....……… 
ระหว่าง ………………………………….……………….………… (๒) ………………………………………………………………………..โดย 
………...…………….…………………………….…………… (๓) ………..…………………………………………..…………………ซึ่งต่อไปใน
สัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ …………….…………....…… (๔ ก) …………..…………………….ซึ่งจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล ณ ……………………………………………………………………………………….………….……..มีสํานักงานใหญ่อยู่
เ ล ข ที่ ……………......……ถ น น ………..……….……………..ตํ า บ ล /แ ข ว ง …….……….…..……….…....อํ า เ ภ อ /
เขต………………….…..…….จังหวัด………..…………………..….โดย………….…………………………………..……...ผู้มีอํานาจลง
นามผูกพันนิ ติ บุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํ า นักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท . .…………… ลง
วันที่………………………………… (๕) (และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่....………….…….……..) แนบท้ายสัญญาน้ี  (๖) (ใน
กรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ ……………..……..….… (๔ ข) …………………….....อยู่
บ้านเลขท่ี…………….….…..….ถนน…………………..……….…...……ตําบล/แขวง.……...………………….….………….อําเภอ/
เขต…………………….………….…..จังหวัด…………...…..………….……...……. ผู้ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่
.......................... ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบท้ายสัญญาน้ี) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
“ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหน่ึง 
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทํางาน….……….…….…(๗)…….…...….……… ณ 
…..…………….................. .  ตํ า บ ล /แ ข ว ง….…………………………….…….. อํ า เ ภ อ /เ ข ต . . . ......…………..…………..…
จังหวัด……………………….……….….. ตามข้อกําหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญาน้ีรวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา 
  ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเคร่ืองใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี
เพ่ือใช้ในงานจ้างตามสัญญาน้ี 
 ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน้ีให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 

๒.๑ ผนวก ๑ .…….….(แบบรูป)……........…......….......….. จํานวน.…..(…..…….….) หน้า 
  ๒.๒ ผนวก ๒ ………...(รายการละเอียด)…….....……....... จํานวน.…..(…..…….….) หน้า 
  ๒.๓ ผนวก ๓ …........(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)...... จํานวน.…..(…..…….….) หน้า 
  ๒.๔ ผนวก ๔ ……….(ใบเสนอราคา)….........…………....... จํานวน.…..(…..…….….) หน้า 
  …………..……………..……ฯลฯ……….………..…………… 
  ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาน้ี ให้ใช้ข้อความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผู้
ว่าจ้าง คําวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 
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 ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะทําสัญญาน้ีผู้รับจ้างได้นําหลักประกันเป็น…………..…...…..(๘)…....………..……… 
เป็นจํานวนเงิน……………....บาท (………….…..………….) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……….…(๙)……...…(…………..………...) ของ
ราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาน้ี  
  (๑๐) กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ําประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือค้ําประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ไ ด้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ 
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียน
ให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด หรืออาจเป็น
ห นั ง สื อ ค้ํ า ป ร ะ กั น อิ เ ล็ กท รอ นิ กส์ ต าม วิ ธี ก า รที่ ก ร ม บัญ ชี กล า ง กํ าหนด ก็ ไ ด้  และจะ ต้ อ งมี อ า ยุ 
การคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญาน้ี  
  หลักประกันที่ผู้รับจ้างนํามามอบให้ตามวรรคหน่ึง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนํามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่
ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า
เป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่า
จะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจํานวนครบถ้วนตามวรรคหน่ึงมามอบ
ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน...........(…….….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง  
  หลักประกันที่ผู้รับจ้างนํามามอบไว้ตามข้อน้ี ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบ้ีย
เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญาน้ีแล้ว 
 ข้อ ๔ (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจํานวนเงิน……………………..บาท 
(……………………………….…..) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจํานวน………….……..บาท (...........................................)
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้ งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการ                
แต่ละประเภทดังที่ได้กําหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓ 
  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจํานวนปริมาณงานที่กําหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือ
ใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจํานวนโดยประมาณเท่าน้ัน จํานวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อย
กว่าน้ีก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการท่ีได้ทําเสร็จจริง 
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่
จํานวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในสัญญา ทั้งน้ี นอกจากในกรณีต่อไปน้ี (๑๑) 
  ๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หน่ึงร้อยย่ีสิบห้า) แต่ไม่
เกินร้อยละ ๑๕๐ (หน่ึงร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่าย
ให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
  ๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หน่ึงร้อยห้าสิบ) ของ
ปริมาณงานที่ กํ าหนดไ ว้ ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา  จะจ่ ายใ ห้ ในอัตราร้อยละ  ๘๓  
(แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
  ๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่
กําหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพ่ิมชดเชยเป็น
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ค่า Overhead และ Mobilization สําหรับงานรายการน้ันในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่าง
ปริมาณงานท้ังหมดของงานรายการน้ันตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วย
ตามสัญญา ทั้งน้ี การจ่ายเงินเพ่ิมชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilizationดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับ
จ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา 
  ๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการ
จ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็น
ว่าปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอ่ืนที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อ
การจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งน้ี ผู้ว่าจ้างอาจจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงิน
ค่างานงวดน้ันๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง 
  ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเน้ืองานที่ทําเสร็จจริง เมื่อผู้
ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ ว่าจ้างได้ทําการตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจ 
ตรงตามข้อกําหนดแห่งสัญญาน้ีทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานน้ัน ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง 
  การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้ง
การทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๒๐ 
  (๑๒) การจ่ายเงินตามเง่ือนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้
รับจ้าง ช่ือธนาคาร….. . . .……….. . .….………….สาขา………..….…….…..ช่ือบัญชี……………………………………เลขท่ี
บัญชี…………………………………ทั้งน้ี ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการ
โอน  รวมทั้ งค่ า ใ ช้จ่ าย อ่ืนใด  (ถ้ ามี )  ที่ ธนาคารเ รียกเก็บ  และยินยอมให้มีการหักเ งิน ดังกล่ าวจาก 
จํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคน้ีใช้สําหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ 
Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงาน
ของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กําหนด แล้วแต่กรณี) 
 ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
  (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจํานวนเงิน…………………………..บาท
(………………………………..…) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จํานวน…………..…………บาท (......................................) 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงิน
เป็นงวดๆ ดังน้ี 
  งวดที่ ๑ เป็นจํานวนเงิน……………….………...บาท (…………………………………...………….) เมื่อผู้
รับจ้างได้ปฏิบัติงาน……………………………………ให้แล้วเสร็จภายใน………………………………………………….. 
  งวดที่ ๒ เป็นจํานวนเงิน…….………………...บาท (…………………………………...………….) เมื่อผู้
รับจ้างได้ปฏิบัติงาน…………………………..…..……ให้แล้วเสร็จภายใน…………………………………………………. 
  ..............................................ฯลฯ............................................. 
  งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงิน……………..………....บาท (…………………………………...….…..) เมื่อผู้
รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามท่ี
กําหนดไว้ในข้อ ๒๐ 
  (๑๓) การจ่ายเงินตามเง่ือนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้
รับจ้าง ช่ือธนาคาร……………….….…….….สาขา……….…..…….…….…..ช่ือบัญชี……………………………………เลขท่ี
บัญชี……………………………….… ทั้งน้ี ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการ
โอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจํานวนเงินโอนใน
ง ว ด น้ั น ๆ  (ค ว า ม ใ น ว ร ร ค น้ี ใ ช้ สํ า ห รั บ ก ร ณี ที่ ห น่ ว ย ง า น ขอ ง รั ฐ จ ะ จ่ า ย เ งิ น ต ร ง ใ ห้ แ ก่ ผู้ รั บ จ้ า ง 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)                                                                                  
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลงัหรอื
หน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กําหนด แล้วแต่กรณี) 
                 (๑๔) ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจํานวนเงิน…………..…..…บาท
(………………..….…) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……....…(……….…………....) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔ 
  เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าเป็น............................(หนังสือค้ําประกันหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)…………………....เต็มตามจํานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับ
จ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกําหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทําตาม
เง่ือนไขอันเก่ียวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ัน ดังต่อไปน้ี 
  ๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เท่าน้ัน หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันในทางอ่ืน    ผู้ว่าจ้าง
อาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที 
  ๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพ่ือ
พิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกําหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก   ผู้ว่า
จ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกําหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที 
  (๑๕) ๕.๓ (ก) (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
        ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้าง      ในแต่
ละเดือนเพ่ือชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จํานวนร้อยละ................(..................) ของจํานวนเงินค่าจ้างในแต่ละ
เดือน (๑๖) ทั้งน้ี จนกว่าจํานวนเงินที่หักไว้จะครบตามจํานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้าง
เดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจํานวนเท่ากับจํานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 
  (๑๗) ๕.๓ (ข) (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)  
          ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้าง                 
ในแต่ละงวดเพ่ือชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จํานวนร้อยละ..............(......................) ของจํานวนเงินค่าจ้างในแต่
ละงวดจนกว่าจํานวนเงินที่หักไว้จะครบตามจํานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวด
สุดท้ายจะหักไว้เป็นจํานวนเท่ากับจํานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 
  ๕ .๔ เ งินจํานวนใดๆ  ก็ตามท่ีผู้ รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ ว่าจ้างเ พ่ือชําระหน้ีหรือ 
เพ่ือชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหัก
ชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
  ๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจํานวนเงินที่ผู้
รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจํานวนที่เหลือน้ันให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน 
๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
    ๕.๖ (ก) (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
             ผู้ ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อ 
ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจํานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก)  
  ๕.๖ (ข) (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
             ผู้ ว่ า จ้ า งจะคื นหลั กประ กันการ รับ เ งินค่ า จ้ า งล่ ว งห น้ า ใ ห้ แ ก่ผู้ รั บจ้ า ง 
ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจํานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) 
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โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

 (๑8) ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน 
  ในการจ่ ายเ งินค่ าจ้ างให้แก่ผู้ รับจ้ างแต่ละงวด ผู้ ว่ าจ้ างจะหักเ งินจํ านวนร้อยละ
...................(…………………) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดน้ันเพ่ือเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงาน 
ถู กหั ก ไ ว้ แล้ ว เ ป็นจํ านวน เ งิ น ไม่ ตํ่ า ก ว่ า………....... . . . . . .บาท  (……………………...)  ผู้ รั บ จ้ า งมี สิ ท ธิที่ จ ะ 
ขอเงินประกันผลงานคืน โดยนําหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดย
ธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันแทนก็ได้ 
  ผู้ ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกล่าว 
ตามวรรคหน่ึงโดยไม่มีดอกเบ้ียให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย 
 ข้อ ๗ (ก) กําหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
  (19) ภายในกําหนด………………......(.....................) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา               
ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทํางานและกําหนดเวลา 
ที่ต้องใช้ในการทํางานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ 
  ผู้รับจ้างต้องเร่ิมทํางานที่รับจ้างภายในกําหนด…………....(...................) วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทํางานให้แล้วเสร็จภายในกําหนด………………..(...................) วัน  
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวน้ัน 
  ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทํางานภายในกําหนดเวลาหรือไม่สามารถทํางาน
ให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุให้เช่ือได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือ
จะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากําหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทําผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน
หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาน้ีได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้าง
รายใหม่เข้าทํางานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ันไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะ
เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง 
  การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นน้ัน ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับ
ผิดตามสัญญา 
 ข้อ ๗ (ข) กําหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
  ผู้รับจ้างต้องเร่ิมทํางานที่รับจ้างภายในวันที่ ….... เดือน ..………….…………… พ.ศ. ……. และ
จะต้องทํางานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ….... เดือน ..………….….. พ.ศ. ...…. ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทํางาน
ภายในกําหนดเวลา  หรือไม่สามารถทํ างานใ ห้แล้ ว เส ร็จตามกําหนดเวลา  หรือมี เห ตุ ให้ เ ช่ือ ไ ด้ ว่ า 
ผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากําหนดเวลา  
หรือผู้รับจ้างทําผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉย
ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา  ซึ่งได้รับมอบอํานาจจาก
ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทํางานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไป
ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ันไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง 
  การที่ผู้ ว่าจ้างไม่ ใ ช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่ เ ป็นเหตุให้ผู้ รับจ้างพ้นจาก 
ความรับผิดตามสัญญา 
 ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพร่องของงานจ้าง 
  เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ 
ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชํารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างน้ี  
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ภายในกําหนด.......(๒0)..…..(……..….…..) ปี …….…(………....….) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่ง
ความชํารุดบกพร่องหรือเสียหายน้ันเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทําไว้
ไ ม่ เ รี ย บ ร้ อ ย  หรื อทํ า ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ต ามม าต ร ฐ านแ ห่ งหลั ก วิ ช า  ผู้ รั บ จ้ า ง จ ะ ต้ อ ง รี บทํ า ก า ร แ ก้ ไ ข 
ให้ เ ป็ นที่ เ รี ยบร้ อ ย โดย ไม่ ชั ก ช้ า  โดย ผู้ ว่ าจ้ า ง ไ ม่ ต้ องออก เ งิน ใดๆ  ในการ น้ีทั้ ง สิ้ น  หากผู้ รั บจ้ า ง 
ไม่กระทําการดังกล่าวภายในกําหนด………..(………..……) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่
ทําการแก้ไขให้ถูกต้องเ รียบร้อยภายในเวลาท่ีผู้ ว่าจ้ างกําหนด ใ ห้ผู้ ว่ าจ้างมีสิท ธิที่ จะทําการน้ันเอง 
หรือจ้างผู้อ่ืนให้ทํางานน้ัน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น  
  ในกรณีเร่งด่วนจําเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชํารุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้
ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กําหนดไว้ตามวรรคหน่ึงได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชํารุดบกพร่องหรือ
เ สี ย ห า ย น้ั น เ อ ง  ห รื อ จ้ า ง ผู้ อ่ื น ใ ห้ ซ่ อ ม แ ซ ม ค ว า ม ชํ า รุ ด บ กพ ร่ อ ง ห รื อ เ สี ย ห า ย  โ ด ย ผู้ รั บ จ้ า ง 
ต้องรับผิดชอบชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
  การที่ผู้ว่าจ้างทําการน้ันเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ทํางานน้ันแทนผู้รับจ้าง ไม่ทําให้ผู้รับจ้าง 
หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามท่ีผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมี
สิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ 
 ข้อ ๙ การจ้างช่วง 
  ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้น
แต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ ไ ด้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ ว่าจ้างได้อนุญาต 
ให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวน้ัน ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ 
ตามสัญญาน้ี และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง  
หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงน้ันทุกประการ 
 กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหน่ึง ผู้รับจ้าง       ต้องชําระ
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ..........(๒1)….......(.........................) ของวงเงินของงานที่จ้าง
ช่วงตามสัญญา ทั้งน้ี ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
 ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 
   ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชํานาญ และใน
ระห ว่ า งทํ า ง านที่ รั บ จ้ า ง จะ ต้ อ งจั ด ให้ มี ผู้ แ ทนซึ่ ง ทํ า ง าน เ ต็ ม เ วลา เ ป็ นผู้ รั บผิ ดชอบควบคุ ม ง าน 
ของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอํานาจจากผู้รับจ้าง คําสั่งหรือคําแนะนําต่างๆ ที่ผู้ ว่าจ้าง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ ว่าจ้างแต่งต้ังได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่าน้ัน  
ให้ถือว่าเป็นคําสั่งหรือคําแนะนําที่ ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งต้ังผู้แทนตามข้อน้ีจะต้องทําเป็นหนังสือ 
และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งต้ังผู้แทนใหม่จะทํามิได้ 
หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน 
 ผู้ ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหน่ึง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง 
ผู้ รับจ้ าง  และผู้ รับจ้ างจะต้องทําการเปลี่ ยนตัวผู้ แทนน้ันโดยพลัน  โดยไม่คิดค่ าจ้ างห รือราคาเ พ่ิม 
หรืออ้างเป็นเหตุเพ่ือขยายอายุสัญญาอันเน่ืองมาจากเหตุน้ี 
 ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก 
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทําของลูกจ้างหรือตัวแทน 
ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี) 
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 ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทําขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย 
ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความ
เสียหายน้ันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งน้ี ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อน้ีจะสิ้นสุดลง  เมื่อผู้ว่าจ้าง
ไ ด้ รั บ มอบ ง านครั้ ง สุ ดท้ า ย  ซึ่ ง ห ลั ง จ าก น้ั นผู้ รั บ จ้ า ง ค ง ต้ อ ง รั บ ผิ ด เ พี ย ง ใ นก รณี ชํ า รุ ดบกพ ร่ อ ง  
หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่าน้ัน 
  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้
รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้าง    ถูกเรียกร้อง
หรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการใดๆ เพ่ือให้มีการว่าต่าง
แก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายน้ันๆ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
ใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที 

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกําหนดเวลา 
ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทําสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว 
 ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ ง  
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้
ว่าจ้างได้จ่ายเงินจํานวนน้ันเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสําหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทํางาน โดยให้ครอบคลุมถึง
ความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมท้ังผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตาม
ก ฎ ห ม า ย  ซึ่ ง เ กิ ด จ า ก อุ บั ติ เ ห ตุ ห รื อ ภ ยั น ต ร า ย ใ ด ๆ  ต่ อ ลู ก จ้ า ง ห รื อ บุ ค ค ล อ่ื น ที่ ผู้ รั บ จ้ า ง 
หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทํางาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐาน 
การชําระเบ้ียประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง 

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง 
 ถ้าผู้ ว่าจ้างแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา  
เพ่ือควบคุมการทํางานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น  
มี อํานาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานท่ีก่อสร้างได้ทุกเวลา  และผู้ รับจ้างจะต้องอํานวย 
ความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการน้ันตามสมควร 
 การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาน้ัน หาทําให้ผู้รับจ้าง
พ้นความรับผิดชอบตามสัญญาน้ีข้อใดข้อหน่ึงไม่ 

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 
  ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทําความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียด โดยถ่ีถ้วน
แล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดน้ันผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทาง
เทค นิ ค  ผู้ รั บ จ้ า ง ตกล งที่ จ ะป ฏิ บั ติ ต ามคํ า วิ นิ จ ฉั ย ขอ งผู้ ว่ า จ้ า ง  คณะกรรมกา รตร วจ รั บ พั ส ดุ  
ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาท่ีผู้ว่าจ้างแต่งต้ัง เพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คําวินิจฉัยดังกล่าว ให้ถือเป็นที่สุด 
โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้ 
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โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
  ผู้ รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา 
ที่ผู้ว่าจ้างแต่งต้ัง มีอํานาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือให้เป็นไปตามสัญญาน้ีและมีอํานาจที่จะสั่งให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอํานาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นช่ัวคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นน้ี 
ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน  
  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทํางานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ใน
เอกสารสัญญาน้ี  หากงานพิเศษน้ันๆ  อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาน้ี นอกจากน้ี  
ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกําหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาน้ีด้วย 
  อั ตราค่ าจ้ างหรื อราคาที่ กํ าหนดไ ว้ ในสัญญาน้ี  ใ ห้ กํ าหนดใช้ สํ าหรั บงานพิ เศษ 
หรืองานที่เพ่ิมเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคําสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กําหนดไว้ถึง อัตราค่าจ้าง หรือ
ร า ค า ใ ด ๆ  ที่ จ ะ นํ า ม า ใ ช้ สํ า ห รั บ ง า น พิ เ ศ ษ ห รื อ ง า นที่ เ พ่ิ ม ขึ้ น ห รื อ ล ด ล ง ดั ง ก ล่ า ว  ผู้ ว่ า จ้ า ง 
และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกําหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง รวมท้ังการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กัน
ใหม่เพ่ือความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกําหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม
และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคําสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง 

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ 
  หากผู้ รั บจ้ า ง ไ ม่สามารถทํ างานให้แล้ ว เสร็ จภายในเวลา ท่ี กํ าหนดไ ว้ ในสัญญา 
และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชําระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจํานวนเงินวันละ       …........(๒
2)……..….บาท  (……. . . . . . . . . . . . . . . . . . .………...)  และจะ ต้อง ชํ าระ ค่ า ใ ช้จ่ าย ในการควบ คุมงาน  (ถ้ ามี )  
ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหน่ึงเป็นจํานวนเงินวันละ…....(๒3)….....บาท (…..................)    นับถัด
จากวันที่ครบกําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทํางานให้    จนถึงวันที่
ทํางานแล้วเสร็จจริง นอกจากน้ี ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการท่ี   ผู้รับจ้างทํางาน
ล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจํานวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย 
  ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาน้ัน หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง   ได้แจ้งข้อ
เรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชําระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ  ที่จะปรับผู้
รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทํางานน้ันเองหรือว่าจ้างผู้อ่ืนให้ทํางานน้ันต่อจน
แล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทํางานน้ันต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นช่ัวคราวสําหรับงาน
ก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร 
 ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือ
บางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากน้ัน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจํานวนเกินกว่าหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในการทํางานน้ันต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุมงานเพ่ิม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ 

 



27 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)                                                                                  
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึงด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ ให้เกิด
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้
ว่ า จ้ า ง โ ดยสิ้ น เ ชิ งภ าย ในกํ าหนด . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . . . . . . . . )  วั น  นั บถั ด จ าก วั นที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง 
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะ
หักเอาจากจํานวนเงินค่าจ้างที่ต้องชําระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 
  หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชําระ เงินประกันผลงาน
หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชําระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วน
ตามจํานวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายน้ัน ภายในกําหนด..................(......................) วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว 
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด 

ข้อ ๒๐ การทําบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 
 ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี รวมท้ังโรงงานหรือ 
สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทํางานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้าย 
บรรดาเคร่ืองใช้ในการทํางานจ้างรวมท้ังวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างช่ัวคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้อง 
กลบเกลี่ยพ้ืนดินให้เรียบร้อยเพ่ือให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที 

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหน่ึงอันใดที่ผู้ รับจ้างไม่ ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่ กําหนด 
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําให้ผู้รับจ้างไม่
สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแห่งสัญญาน้ีได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์
ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไป
ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุน้ันสิ้นสุดลง หรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี 
  ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง
ในการที่ จะของดหรือลดค่าปรับ  หรือขยายเวลาทํางานออกไปโดยไม่มี เ ง่ือนไขใดๆ  ทั้ งสิ้ น  เ ว้นแต่ 
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น 
  การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้
ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

 (๒4) ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย 
  ในการปฏิบัติตามสัญญาน้ี หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนําเข้ามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นําของเข้ามาเองหรือนําเข้ามา
โดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนใด ถ้าสิ่งของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ  ที่มีเรือไทยเดินอยู่และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของ
ดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของน้ันลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ทั้งน้ีไม่ว่าการสั่งหรือนําเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)                                                                                  
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

 ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แ ก่ผู้ ว่าจ้ าง  ถ้างานน้ันมีสิ่ งของตามวรรคหน่ึง  
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราส่งสําหรับของน้ัน ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดย
เรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย 

 ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือ
เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
ของโดยเรืออ่ืนได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชําระค่าธรรมเนียมพิเศษเน่ืองจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหน่ึงแก่ผู้ว่าจ้างด้วย 
 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึงดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม
ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชําระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าว
ไว้ก่อน และชําระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 

ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง 
 ผู้รับจ้างตกลงเป็นเง่ือนไขสําคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือช่าง จาก ........................................................... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ……(……..) ของแต่ละสาขาช่าง 
แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย ๑ (หน่ึง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปน้ี 
 ๒๓.๑ …………………………………………………..…… 
 ๒๓.๒ ……………………………………………….….…… 
         …………………………..ฯลฯ……………….…… 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําบัญชีแสดงจํานวนช่างทั้งหมดโดยจําแนกตามแต่ละสาขาช่าง 
และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มี วุฒิบัตรดังกล่าว 
ในวรรคหน่ึง นํามาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทํางาน 
และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทํางานตามสัญญาน้ีของผู้รับจ้าง 

สัญญาน้ีทําขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
โดยละเอียดตลอดแล้ว  จึ งไ ด้ลงลายมือ ช่ือ  พร้อมทั้ งประทับตรา  (ถ้ามี ) ไ ว้ เ ป็นสําคัญต่อหน้าพยาน  
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ 

 
(ลงช่ือ)…………………………………………...ผู้ว่าจ้าง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงช่ือ)…………………………………..……….ผู้รับจ้าง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงช่ือ)………………………………………..….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงช่ือ)………………………………..………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)                                                                                  
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

   ข้อ  1.4 แบบหนังสือค้ําประกนั   
    (1)  หลักประกันการเสนอราคา 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)                                                                                  
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

แบบหนังสอืค้ําประกนั 
(หลักประกันซองการจ้าง) 

เลขที…่…………………………     วันที…่………………………………….                                                         

ข้าพ เจ้ า ..........(ชื่อธนาคาร/บริษั ท เงินทุน ).........สํานักงานตั้ งอยู่ เลขที่ .............ถนน ............. 
ตําบล/แขวง .............อําเภอ/เขต ..............จั งหวัด ..............โดย ............ ผู้มี อํ านาจลงนามผูกพันธนาคาร/ 
บริษัทเงินทุน ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ..........(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)...........ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

1.   ตามที่..........(ช่ือผู้เสนอราคา)..........ได้ยื่นซองประกวดราคาสําหรับการจัดจ้าง.......................... 
ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ .........................ซึ่งต้องวางหลักประกันซองตามเงื่อนไขการประกวดราคาต่อ 
...............(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)............เป็นจํานวนเงิน............................บาท(...........................) นั้น 

  
ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะคํ้าประกันการชําระเงินตามสิทธิเรียกร้องของ................ 

(ชื่ อ ส่วนราชการ ผู้ประกวดราคา )......................จํ านวนไม่ เกิน .................บาท  (.......................) ในฐานะ 
เป็ น ลูกห น้ี ร่วม  ในกรณี ..............(ชื่ อ ผู้ เสนอราคา ).................ไม่ป ฏิบั ติ ตาม เงื่อน ไขในการประกวดราคา  
อันเป็นเหตุให้ .................(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)..................มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคา 
หรือชดใช้ค่าเสียหายใดๆ รวมทั้งกรณีที่...............(ชื่อผู้เสนอราคา)................ได้ถอนใบเสนอราคาของตนภายในระยะเวลา
ที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู่หรือมิได้ไปลงนามในสัญญาเมื่อได้รับแจ้งไปทําสัญญาหรือมิได้วางหลักประกันสัญญาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา โดย.........(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)..........ไม่จําเป็นต้องเรียกร้องให้
.................(ชื่อผู้เสนอราคา)...............ชําระหนี้ก่อน 

2. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่....................ถึงวันที่....................และข้าพเจ้าจะไม่ 
เพิกถอนการคํ้าประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

3. ถ้า....................(ชื่อผู้ เสนอราคา)..................ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป  
ข้ าพเจ้ ายินยอมที่ จะขยายกํ าหนดระยะเวลาการค้ํ าประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาที่ ได้ ขยายออกไป 
ดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ 
 
 (ลงช่ือ)…………………………ผู้คํ้าประกัน 
 (………..……………….) 
 ตําแหน่ง………………………… 
 
 (ลงช่ือ)…………………………พยาน 
 (………………………….) 
 
 (ลงช่ือ)…………………………พยาน 
 (…………………………..) 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)                                                                                  
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

    ข้อ  1.4 แบบหนังสือค้ําประกนั   
     (2) หลักประกันสัญญา 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)                                                                                  
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

แบบหนังสอืค้ําประกนั 
(หลักประกันสญัญาจ้าง) 

เลขที…่……………………..       วันที…่……………………….…. 

ข้ าพ เจ้ า…………(ชื่ อ ธน าค า ร )……..สํ านั ก ง าน ตั้ ง อ ยู่ เล ข ที่ ….…….……ถ น น ………………..…ตํ าบ ล /
แขวง………………อําเภอ/เขต……………………………จังหวัด…………….……………………โดย………………………………………………….
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ……………(ชื่อส่วนราชการผู้ว่าจ้าง)…………………..ซึ่ง
ต่อไปนี้เรียกว่า  “ผู้ว่าจ้าง”  ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

1.  ตามที่……………(ชื่อผู้รับจา้ง)…………. ซึ่งต่อไปนี้เรยีกว่า  “ผู้รับจ้าง”  ได้ทําสัญญาจ้าง………………………
กับผู้ว่าจ้างตามสัญญาเลขที…่………………...……..ลงวันที…่………………………ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาต่อผู้ว่าจา้งเป็นจํานวนเงนิ……………….........……….…….บาท(…………………………….…………………………………)ซึ่งเท่ากับ
ร้อยละ……..…(……………….) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา 

 ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มี เงื่อนไขที่จะคํ้าประกันในการชําระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้อง 
ของผู้ว่าจ้ าง จํานวนไม่ เกิน ................................บาท  (......................................) ในฐานะเป็น ลูกหนี้ ร่วม 
ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชําระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตาม
ภาระหน้ าที่ ใดๆ  ที่ กํ าหนดใน สัญญาดั งก ล่าวข้ างต้น  ทั้ งนี้  โดย ผู้ว่าจ้ างไม่ จํ าเป็นต้องเรียกร้องให้ ผู้ รับจ้ าง 
ชําระหนี้นั้นก่อน 

2. หนังสือคํ้าประกันน้ีมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทําสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่..................... 
เดือน.................... พ.ศ. ........................ (ระบุวันที่ครบกําหนดสัญญารวมกับระยะเวลาการรับประกันความชํารุดบกพร่อง) 
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคํ้าประกันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ 
ขยายระยะเวลาการคํ้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น 
 

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ 

(ลงช่ือ)……………………………ผู้คํ้าประกัน 
 (……………………..………) 

ตําแหน่ง………….………………… 

(ลงช่ือ)……………………………พยาน 
 (………………..……………) 

(ลงช่ือ)……………………………พยาน 
 (…….………………………) 
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เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

    ข้อ  1.4 แบบหนังสือค้ําประกนั  
     (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
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แบบหนังสอืค้ําประกนั 
(หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า) 

 
เลขที…่…….………………                                     วันที…่……………………...…………… 

ข้าพเจ้า……..(ชื่อธนาคาร)…….……สํานักงานตั้งอยู่ เลขที่………….......ถนน………………………….. ตําบล/
แขวง…………………..อําเภอ/เขต……………………………จังหวัด………………………………โดย……………………………………ผู้มีอํานาจ
ลงนามผูกพันธนาคาร  ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ………..(ชื่อส่วนราชการผู้ว่าจ้าง………….ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า  
“ผู้ว่าจ้าง”  ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

1.  ตามที่…………(ชื่อผู้รับจ้าง)………….ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “ผู้รับจ้าง”    ได้ทําสัญญากับผู้ว่าจ้างตามสัญญา
เลขท่ี…….…….....ลงวันที่…………............ซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นจํานวนเงิน……………………………
บาท  (…………………………………………………)  น้ัน     

2. ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนในฐานะเป็นลูกหนี ้ร ่วมโดยไม่ม ีเงื ่อนไขที ่จะคํ้าประกันการจ่ายเงิน 
ค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไป ภายในวงเงินไม่เกิน...........................บาท (.................................) 

3. หากผู้รับจ้างซึ่งได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ  1  จากผู้ว่าจ้างไปแล้ว ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือตาม
เงื่อนไขอื่น ๆ   แนบท้ายสัญญา  อันเป็นเหตุให้ต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างมี
ความผูกพันที่จะต้องจ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าแก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใดๆ   ข้าพเจ้าตกลงที่จะจ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็ม
ตามจํานวน…………………บาท (…………………………) หรือตามจํานวนที่ยังค้างอยู่ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน   7  วัน    นับถัดจาก
วันที่ได้รับคําบอกกล่าวเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง  โดยผู้ว่าจ้างไม่จําต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชําระหนี้นั้นก่อน 

4. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวข้างต้น จนถึงวันที่.............. 
เดือน................... พ.ศ. ........................(วันจ่ายเงินตามสัญญางวดสุดท้าย) / (วันที่หักเงินล่วงหน้าจากเงินค่าจ้าง 
ไว้ครบกําหนดแล้ว) / (วันที่หักเงินล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างไว้ครบจํานวนแล้ว).......และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคํ้าประกัน
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

5.  หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยาย
ระยะเวลาการคํ้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น 
 

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ 

                                              (ลงช่ือ)…………………………………….ผู้คํ้าประกัน 
                                                         (……………………………………..) 
                     ตําแหน่ง…………………………………… 

                                                    (ลงช่ือ)………………….…………………พยาน 
                                                         (…………….………………………) 

                                                    (ลงช่ือ)……….……………………………พยาน 
                                                         (…….………………………………) 
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เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ  1.5 สูตรการปรบัราคา 
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เงื่อนไข หลกัเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคาํนวณทีใ่ช้กบัสญัญาแบบปรบัราคาได ้

1เงื่อนไขและหลกัเกณฑ์ 
1.1 สัญญาแบบปรับราคาได้น้ี ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงานปรับปรุงและซ่อมแซม

ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและ
รายจ่ายอ่ืนที่เบิกลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ตามท่ีกําหนด 

1.2 สัญญาแบบปรับราคาได้น้ีให้ใช้ทั้งในกรณีเพ่ิมหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อ
ดัชนีราคาซึ่งจัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปล่ียนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะ
เมื่อวันย่ืนข้อเสนอประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอ่ืนให้ใช้วัน
เปิดซองราคาแทน 

1.3 การนําสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้น้ัน ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น 
ในการประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานั้นๆ จะใช้สัญญาแบบ
ปรับราคาได้ พร้อมทั้งกําหนดประเภทของงานปลูกวร้าง สูตรและวิธีการคํานวณที่ให้ปรับเพ่ิม
หรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน 
ในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่
ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะงานของงานก่อสร้างน้ันๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กําหนด
ไว้ 

1.4 การขอเงินเพ่ิมค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้น้ี เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้อง
เรียกร้องภายในกําหนด 90 วัน นับต้ังแต่ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกําหนดน้ีไป
แล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธ์ิที่จะเรียกร้องเงินเพ่ิมค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และใน
กรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกร้องเงินคืนจากผุ้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารีบเรียกเงินคืน
จากผุ้รับจ้างโดยเร็ว หรือหักค่างานงวดต่อไป หรือหักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี 

1.5 การพิจารณาคํานวณเงินเพ่ิมหรือลด และการจ่ายเงินเพ่ิม หรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตาม
เง่ือนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานัก           
งบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสํานักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด 

2. สตูรทีใ่ชก้บัสญัญาแบบปรับราคาได ้

               ในการพิจารณาเพ่ิมหรือลดราคาค่างานจ้างก่อสร้าง  ให้คํานวณตามสูตรดังน้ี 
P = (Po)  x  (K) 
P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวด ที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง 
Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประกวดราคาได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด  
  ซึ่งระบุไว้ในสญัญาแล้วแต่กรณี 
K = ESCALATION  FACTOR  ทีห่ักด้วย  4  %  เมื่อต้องเพ่ิมค่างานหรือบวกเพ่ิม 
  4 % เมื่อต้องเรียกค่างานคืน 

สูตรสําหรับคํานวณค่า  K  ในตารางแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้างดังนี้ 
  สูตรที่ 1  K = 0.25+0.15It/Io+0.10Ct/Co+0.40Mt/Mo+0.10St/So 

สูตรที่ 2.1 K = 0.30+0.10It/Io+0.40Et/Eo+0.20Ft/Fo 
  สูตรที่ 2.2 K = 0.40+0.20It/Io+0.20Mt/Mo+0.20Ft/Fo  
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  สูตรที่ 2.3  K = 0.45+0.15It/Io+0.10Mt/Mo+0.20Et/Eo+0.10Ft /Fo 
  สูตรที่ 3.1 K = 0.30+0.40At/Ao+0.20Et/Eo+0.10Ft/Fo 
  สูตรที่ 3.2 K = 0.30+0.10Mt/Mo+0.30At/A0+0.20Et/Eo+0.10Ft/Fo 

สูตรที่ 3.3 K = 0.30+0.10Mt/Mo+0.40At/A0+0.10Et/Eo+0.10Ft/Fo 
  สูตรที่ 3.4 K = 0.30+0.10It/Io+0.35Ct/Co+0.10Mt/Mo+0.15St/So 
  สูตรที่ 3.5 K =0.35+0.20It/Io+0.15Ct/Co+0.15Mt/Mo+0.15St/So  
  สูตรที่ 3.6 K = 0.30+0.10It/Io+0.15Ct/Co+0.20Mt/Mo+0.25St/So 
  สูตรที่ 3.7 K = 0.25+0.10It/Io+0.05Ct/Co+0.20Mt/Mo+0.40St/So 
  สูตรที่ 4.1   K = 0.40+0.20It/Io+0.10Ct/Co+0.10Mt/Mo+0.20St/So 
  สูตรที่ 4.2  K = 0.35+0.20It/Io+0.10Ct/Co+0.10Mt/Mo+0.25St/So 
  สูตรที่ 4.3 K = 0.35+0.20It/Io+0.45Gt/Go  
  สูตรที่ 4.4 K = 0.25+0.150It/Io+0.60Gt/Go 
  สูตรที่ 4.5  K = 0.40+0.15It/Io+0.25Ct/Co+0.20Mt/Mo 
  สูตรที่ 4.6 K = 0.40+0.20It/Io+0.10Mt/Mo+0.20Et/Eo+0.10Ft/Fo 
  สูตรที่ 4.7 K = Ct/Co 

สูตรที่ 5.1.1   K = 0.50+0.25It/Io+0.25Mt/Mo 
สูตรที่ 5.1.2   K = 0.40+0.10It/Io+0.10Mt/Mo+0.40ACt/AC0 
สูตรที่ 5.1.3   K = 0.40+0.10It/Io+0.10Mt/Mo+0.40PVCt/PVC0 
สูตรที่ 5.2.1   K = 0.40+0.10It/Io+0.15Mt/Mo+0.20Et/Eo+0.15Ft/Fo 
สูตรที่ 5.2.2   K = 0.40+0.10It/Io+0.10Mt/Mo+0.10Et/Eo+0.30GIPt/GIPo 
สูตรที่ 5.2.3   K = 0.50+0.10It/Io+0.10Mt/Mo+0.30PEt/PE0 
สูตรที่ 5.3   K = 0.40+0.10It/Io+0.15Et/Eo+0.35GIPt/GIPo 
สูตรที่ 5.4   K = 0.30+0.10It/Io+0.20Ct/Co+0.05Mt/Mo+0.05St/So 

+0.30PVCt/PVC0 
สูตรที่ 5.5   K = 0.25+0.05It/Io+0.05Mt/Mo+0.65PVCt/PVCo 
สูตรที่ 5.6   K = 0.25+0.25It/Io+0.50GIPt/GIPo 

 3. ดัชนีราคาที่ใช้คํานวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ 

K = ESCALATION  FACTOR 
It =   ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Io =   ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ  ในเดือนที่ทําการประกวดราคา 
Ct =   ดัชนีราคาซีเมนต์  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Co =   ดัชนีราคาซีเมนต์  ในเดือนที่ทําการประกวดราคา 
Mt =   ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Mo =   ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ทําการประกวดราคา 
St =   ดัชนีราคาเหล็ก  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
So =   ดัชนีราคาเหล็ก  ในเดือนที่ทําการประกวดราคา 
Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
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Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบทีผ่ลิตในประเทศ ในเดือนที่ทําการประกวดราคา 
At = ดัชนีราคาแอสฟัสท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Ao = ดัชนีราคาแอสฟัสท์ ในเดือนที่ทําการประกวดราคา 
Et =   ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Eo =   ดัชนีราคาเคร่ืองจักรกลและบริภัณฑ์  ในเดือนที่ทําการประกวดราคา 
Ft =   ดัชนีราคานํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Fo =   ดัชนีราคานํ้ามันดีเซลหมนุเร็ว  ในเดือนที่ทําการประกวดราคา 
ACt = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
ACo = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ทําการประกวดราคา 
PVCt = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ทําการประกวดราคา 
GIPt = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
GIPo  = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ทําการประกวดราคา 
PET = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY  POLY  ETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
PEo = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY  POLY  ETHYLENE ในเดือนที่ทําการประกวดราคา 
Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ทําการประกวดราคา 

4.  วิธีการคํานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 

4.1 การคํานวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานน้ันๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของ
กระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

4.2 การคํานวณค่า K สําหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกันจะต้อง
แยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานน้ันและให้สอดคล้องกับสูตร
ที่ได้กําหนดไว้ 

4.3 การคํานวณค่า K กําหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตําแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษและ
กําหนดให้ทําเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ)ให้เป็นผลสําเร็จก่อนแล้วจึงนําผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลข
คงที่หน้าเลขสัมพันธ์น้ัน 

4.4 ให้พิจารณาเงินเพ่ิมหรือลดราคาค่างานจากราคาท่ีผู้รับจ้างทําสัญญาตกลงกับผู้ ว่าจ้าง       
เมื่อค่า K ตามสูตรสําหรับงานก่อสร้างน้ันๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า 
K  ในเดือนที่ทําการประมูลมากกว่า 4%  ขึ้นไป  โดยนําเฉพาะส่วนที่เกิน 4 % มาคํานวณ
ปรับเพ่ิมหรือลดค่างาน แล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4 %  แรกให้) 

4.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทําการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญา  
โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K  ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนํามาใช้ในการคํานวณค่างานให้ใช้
ค่า K  ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญาหรือค่า K  ของเดือนที่ส่งมอบงานจริงแล้วแต่ว่า ค่า K 
ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า 
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4.6 การจ่ายเงินแต่ละงวดจะจ่ายค่างานที่ผู้รับจ้างทําได้ในแต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน  ส่วนค่า
งานเพ่ิมหรือค่างานลดลงซึ่งจะคํานวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง  ซึ่งนํามา
คํานวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดน้ันๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคํานวณเงินเพ่ิมได้ 
ผู้ว่าจ้างจะขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณต่อไป 
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เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 
   ข้อ  1.6 บทนิยาม 

 (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
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บทนิยาม 

 “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า  บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา
เพ่ือรับจ้างในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรม  เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืน ที่เข้าเสนอราคาเพ่ือรับจ้างในการประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมในคราวเดียวกัน 

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น  
ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังน้ี 

(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหารโดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร  
หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหน่ึงมีอํานาจหรือสามารถใช้
อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหน่ึงหรือหลายรายที่เสนอราคา
ให้แก่กรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 

(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุนโดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จํากัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด  เป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกราย
หน่ึง หรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 
 คําว่า   “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  ให้หมายความว่า   ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้า ใน
กิจการน้ัน หรือในอัตราอื่นตามที่ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบาง
ประเภท หรือบางขนาด  

(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการหุ้นส่วนผู้จัดการ  
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลราย
หน่ึงเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัดอีกรายหน่ึง หรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งน้ี หรือในนัยกลับกัน 

 การดํารงตําแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคล
ดังกล่าว 

 ในกรณีบุคคลใดใช้ช่ือบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็น
หุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของ
ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัดที่เก่ียวข้องได้เสนอราคาให้แก่กรม ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์คราว
เดียวกันให้ถือว่าผู้เสนอราคา หรือผู้ประสงค์จะเสนองานน้ันมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี 

“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”หมายความว่า  การที่ผู้เสนอราคารายหน่ึง หรือ
หลายรายกระทําการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการเสนอราคาต่อกรม ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก 
รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลัง
ประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต  ทั้งน้ีโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหา
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ประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหน่ึงรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญา
กับกรม หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบกรม  โดยมิใช่เป็นไปใน
ทางการประกอบธุรกิจปกติ 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)                                                                                  
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ข้อ  1.7  แบบบญัชีเอกสาร 
(๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)                                                                                  
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
  1. ในกรณีผูย้ ื่นข้อเสนอเปน็น ิตบิคุคล 

 (ก) ห้างห ุ้นส ่วนสาม ัญหรอืห้างห ุ้นส ่วนจํากดั 
- สําเนาหนังส ือรับรองการจดทะเบียนน ิติบ ุคคล 

ไฟล์ข ้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …….…….......แผ่น 
- บัญช ีรายช ื่อหุ้นส ่วนผ ู้จัดการ 
ไฟล์ข ้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 

- ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) 
ไฟล์ข ้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 

 (ข) บรษิทัจำกัดหรือบรษิทัมหาชนจำกดั 
- สําเนาหนังส ือรับรองการจดทะเบียนน ิติบ ุคคล 

ไฟล์ข ้อมูล………………………….…...ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 
- สําเนาหนังส ือบริคณห์สนธิ 
ไฟล์ข ้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 

- บัญช ีรายช ื่อกรรมการผ ู้จัดการ 
ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ………….….......แผ ่น 

บัญช ีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่(ถ้าม)ี 
 ไม ่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
 มีผู้ถ ือหุ้นรายใหญ ่

ไฟล์ข้อม ูล…………………………..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 
- ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) 
 ไม่ม ีผู้ม ีอำนาจควบค ุม 
 มีผู้มีอำนาจควบค ุม 

ไฟล์ข้อมูล………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 
 

  2. ในกรณีผูย่ื้นข้อเสนอไม ่เปน็น ิตบิคุคล 
 (ก) บุคคลธรรมดา 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน 
ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 

 (ข) คณะบุคคล 
- สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข ้าเป็นหุ้นส่วน 

ไฟล์ข ้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส ่วน 
 ไฟล์ข ้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)                                                                                  
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

 3. ในกรณีผู้ย ื่นข้อเสนอเป็นผู้ย ื่นข้อเสนอร ่วมกันในฐานะเป็นผู้ร ่วมค ้า 
- สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค ้า 

ไฟล์ข ้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….........แผ่น 
 (ก) ในกรณ ีผู้ร่วมค ้าเป็นบุคคลธรรมดา 

- บุคคลส ัญชาติ 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
ไฟล์ข ้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 

- บุคคลท่ีมใิช่ส ัญชาติไทย 
 สําเนาหนังส ือเดินทาง 

ไฟล์ข ้อมูล…………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ………… ….......แผ ่น 
 (ข) ในกรณ ีผู้ร่วมค ้าเป็นน ิติบ ุคคล 

-  หา้งห ุ้นส่วนสาม ัญหรือหา้งห ุ้นส่วนจำกดั 
สําเนาหนังส ือรับรองการจดทะเบียนนิติบ ุคคล 
ไฟล์ข ้อมูล…………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผน่ 

- บัญช ีรายช ื่อหุ้นส ่วนผ ู้จ ัดการ 
ไฟล์ข ้อมูล…………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผน่ 

- ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) 
 ไม่ม ีผ ู้ม ีอำนาจควบคุม 
 มีผู้มีอำนาจควบค ุม 
ไฟล์ข ้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 

- บรษิทัจำกดัหร ือบร ิษ ัทมหาชนจำกดั 
สําเนาหนังส ือรับรองการจดทะเบียนน ิติบ ุคคล 
ไฟล์ข ้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 

- สําเนาหนังส ือบริคณห์สนธิ 
ไฟล์ข ้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ ่น 

- บัญช ีรายช ื่อกรรมการผ ู้จัดการ 
ไฟล์ข ้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 

- บัญช ีผู ้ถือหุ้นรายใหญ 
 ไม่ม ีผู้ถ ือหุ้นรำยใหญ ่
 มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ ่

ไฟล์ข ้อมูล………………………….…..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ……………........แผ่น 
-  ผู้มีอํานาจควบค ุม (ถ้ามี) 
 ไม่ม ีผู้ม ีอำนาจควบคุม 
 มีผู้มีอำนาจควบค ุม 

   ไฟล์ข ้อมูล……………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)                                                                                  
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

 4. อ ื่น ๆ (ถ้ามี) 
 ................................................................................................................................ ....................... 

ไฟล์ข ้อมูล……………………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 
 ......................................................................................................................................... ............. 

ไฟล์ข ้อมูล…………….………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จาํนวน …………….......แผ่น 
 ....................................................... ................................................................................. ................ 

ไฟล์ข้อมูล……………………………………….….…..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 
 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าย่ืนพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ีถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช ื่อ.............................................................ผู้ ย่ืนข้อเสนอ 
(...........................................................) 

 
........................................................................................................................................................... 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)                                                                                  
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 

  1.  หนังส ือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ย ื่นข ้อเสนอมอบ

อำนาจ ให ้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 
 

  2.  หล ักประกันการเสนอราคา 
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 

 

  3.  สําเนาหนังส ือรับรองผลงานก่อสร ้าง (ถ ้ามี) 
 ไม่ม ีหนังส ือรับรองผลงานก่อสร ้าง 
 มีหนังสือรบัรองผลงาน 

ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 
 

  4 .  บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณและราคาวัสดุก่อสร้าง (BOQ) ซ่ึงจะต้องแสดง   รายการ
วัสดุอุปรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมท้ังกําไรไว้ด้วย 
ไฟล์ข้อมูล……………………...……….……..ขนาดไฟล ์....................... จํานวน …………….......แผ่น 

 

  5. อ ื่นๆ (ถ้าม ี) 
5.1........................................................................................................................... .................... 

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 
5.2........................................................................................................................... .................... 

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 
5.3........................................................................................................................... .................... 

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 
 
 
 ข้ าพ เจ้ าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ ข้ าพ เจ้ า ย่ืนพ ร้อมการเสนอราคาทางระบบ จัดซื้ อ                 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ีถูกต้องและเป็นความจริงทุก         
ประการ 

 
ลงช ื่อ.............................................................ผู้ ย่ืนข้อเสนอ 

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

........................................................................................................................................................... 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)                                                                                  
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ  1.8 รายละเอียดการคํานวณราคากลางของงานก่อสร้างตาม BOQ 
(Bill of Quantities) 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)                                                                                  โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลน้ําอ้อม อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)                                                                                  โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลน้ําอ้อม อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)   
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ  1.9 ระบบความปลอดภยัในการทาํงานก่อสร้าง 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)   
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

ระบบความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง 
 งานก่อสร้างโครงการน้ี  กรมทรัพยากรนํ้า ได้กําหนดมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุใน
การก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  20  มิถุนายน  2543  แจ้งโดยหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 84  ลงวันที่  28  มิถุนายน 2543 โดยได้คํานวณราคางานในการก่อสร้าง
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการป้องกันอุบัติเหตุ และโรคเน่ืองจากการทํางานที่อาจจะเกิดขึ้นในหน่วยงาน
ก่อสร้างและกําหนดให้ผู้เสนอราคาต้องดําเนินการต่อดังน้ี 
 1.  ผู้เสนอราคาต้องคํานวณปริมาณงานค่าก่อสร้างให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการป้องกัน
อุบัติเหตุ  และโรคเน่ืองจากการทํางานที่เกิดขึ้นในหน่วยงานก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัยในการ
ทํางานเก่ียวกับงานก่อสร้างและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 2. ผู้เสนอราคาต้องเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันอุบัติเหตุ 
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นให้เพียงพอเหมาะสม  เพ่ือดําเนินการตามสัญญาว่าจ้าง 
 3.  ผู้เสนอราคาต้องเตรียมจัดทําเอกสารรายละเอียดเป็นภาษาไทยเก่ียวกับ “ระบบการ
จัดการความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง”  ย่ืนมาพร้อมกับซองเอกสารการประกวดราคา โดยผู้เสนอราคา
ต้องจดัทํารายละเอียดตามท่ีระบุไว้ทั้ง 14 หัวข้อให้ครบถ้วนตามรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) กําหนดนโยบายความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทาํงาน 
2) การจัดองค์กรความปลอดภัยฯ ในงานก่อสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
3) กฎหมายและขอ้กําหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
4) การฝึกอบรม 
5) การกําหนดมาตรฐานป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ 
6) การตรวจความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง 
7) กําหนดกฎความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง 
8) การควบคุมดูแลความปลอดภัยฯ ของผู้รับเหมาช่วง 
9) การตรวจสอบและการติดตามผลความปลอดภัยฯ 
10) การรายงานอุบัติเหตุ และการสอบสวน วิเคราะห์อุบัติเหตุ 
11) การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ 
12) การปฐมพยาบาล 
13) การวางแผนฉุกเฉิน 
14) การจัดเก็บเอกสารที่เก่ียวข้อง 

 4. ผู้เสนอราคาต้องศึกษารายละเอียดเอกสารที่ย่ืนเสนอตามข้อ 3 ให้เข้าใจสําหรับช้ีแจงตอบ
ข้อซักถามของคณะกรรมการประกวดราคา 
 คณะกรรมการประกวดราคา จะพิจารณาตรวจเอกสารการประกวดราคาเก่ียวกับระบบการ
จัดการความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้างดังกล่าว ทั้งน้ีคณะกรรมการประกวดราคาขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่
พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา กรณีที่ผู้เสนอราคารายนั้นย่ืนรายละเอียดไม่ครบทั้ง 14 หัวข้อดังที่ระบุไว้ใน
ข้อ 3 เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ  
 เมื่อผู้เสนอราคารายใด ได้รับการคัดเลือกจากทางราชการแล้ว ต้องเตรียมจัดทําแผนปฏิบัติ
งานความปลอดภัยฯ อย่างละเอียดและชัดเจน  ย่ืนต่อผู้ว่าจ้างก่อนดําเนินการก่อสร้างภายใน 30 วัน  นับถัด
จากวันที่ลงนามในสัญญา  และจะต้องรายงานผลงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยอย่าง
ต่อเน่ือง และชัดเจนอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)   
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ  1.10  แบบใบแจง้ปริมาณงานและราคา 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)   
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลน้ําอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
งานก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลน้ําอ้อม อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

สํานักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ํา 
ประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ เลขที่ ......................................... 

 
ช่องที่ 1 ช่องที่ 2 ช่องที่ 3 ช่องที่ 4 ช่องที่ 5 ช่องที่ 6 ช่องที่ 7 

ลําดับที่ รายการ 
ค่า K 
สูตรที ่

ปริมาณ หน่วย 
ราคา 

(บาท/หน่วย) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

(บาท) 
 1. งานเตรียมพืน้ที ่      

1.1 งานถากถางและล้มต้นไม ้ -  ตร.ม.   
 2. งานดนิ      

2.1 งานดินขุดด้วยเครื่องจักร (ระยะขนทิ้ง 0 กม.) K2.1  ลบ.ม.   
 3. งานโครงสร้าง      

3.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง K4.5  ลบ.ม.   
3.2 งานเหล็กเสริม K4.4  กก.   
3.3 งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล. -  ลบ.ม.   

 4. งานปอ้งกนัการกดัเซาะ      
4.1 งานหินเรียง K2.2  ลบ.ม.   
4.2 งานทรายอัดแน่น   หนา   ม. K2.2  ลบ.ม.   
4.3 งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ ๒ -  ตร.ม.   
4.4 งานปลูกหญ้า -  ตร.ม.   

 ๕.งานท่อและอุปกรณ ์      
๕.๑ งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาด Dia. 0.6๐ ม. 
 

K4.1  ม.   
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)   
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลน้ําอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

ช่องที่ 1 ช่องที่ 2 ช่องที่ 3 ช่องที่ 4 ช่องที่ 5 ช่องที่ 6 ช่องที่ 7 

ลําดับที่ รายการ 
ค่า K 
สูตรที ่

ปริมาณ หน่วย 
ราคา 

(บาท/หน่วย) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

(บาท) 
 6.งานเบด็เตลด็      

6.๑ งานป้ายชื่อโครงการ -  ชุด   
6.๒ งานป้ายแนะนําโครงการ  -  ชุด   
6.๓ งานปลูกพืชน้ํา -  ตร.ม.   
6.4 สลักเกลียว Ø 9 มม. พร้อมแหวนรองยึด

ด้วยน๊อต 
-  ชุด 

 
  

6.5 ลวดตาข่ายถักสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนช่องตา
ข่าย 2 นิ้ว ลวด 3.2 มม. 

  ตร.ม.   

       
       

รวมเงินค่าวัสดุ ค่าแรงงาน คา่ดําเนินการ จากลําดับที่ 1 ถึง 6  
รวมค่าก่อสร้างเปน็เงนิทั้งสิน้  

  ตัวหนังสือ 
 
(.............................................) 

  
  

 

 ลงชื่อ............................................................................ผู้คิดงาน           ลงชื่อ................................................................ผู้จัดการ 
           (..............................................................................)                                             (..................................................................) 
 ใบอนุญาต กว. เลขที่................ประเภท.................................สาขา..................                           ประทับตรานิติบุคคล(ถ้ามี) 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)   
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

คําแนะนําในการกรอก “ใบแจ้งปริมาณงานและราคา” แบบ “ราคาต่อหน่วย” (UNIT PRICE) 

ข้อ 1. ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องเสนอราคาโดยกรอกให้
ครบถ้วนตามรายการที่กําหนดใน  “ใบแจ้งปริมาณงานและราคา”  ให้กับคณะกรรมการประกวดราคาหลังสิ้นสุด
การเสนอราคา ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและเปรียบเทียบกับราคากลางของกรมทรัพยากรนํ้า 

ข้อ 2. “ปริมาณ”ในช่อง 4 ที่ กําหนดใน  “ใบแจ้งปริมาณงานและราคา”  เป็นปริมาณงาน
โดยประมาณ เมื่อทําจริงอาจเปล่ียนแปลงเพ่ิมมากข้ึนหรือลดลงได้ตามสภาพที่เป็นจริงในสนาม การคํานวณหา
ปริมาณงานที่แท้จริงให้ยึดวิธีการของกรมทรัพยากรนํ้า 

ข้อ 3. “ราคา” ในช่อง  6  หมายถึง  ราคาต่อหน่วย  (UNIT PRICE)  ของราคางาน แต่ละรายการ ที่กําหนด
โดยให้หมายรวมถึง  ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน และค่าค่าดําเนินการ ในการทํางานดังกล่าว 

ข้อ 4. “ค่าดําเนินการ” เป็นยอดรวมของค่าอํานวยการ, ค่าความผันผวน, ค่าดอกเบ้ีย, ค่ากําไร,       
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม และค่าภาษีอากรอ่ืน ๆ 

ข้อ 5. “รวมราคาเป็นเงินทั้งสิ้น” ในช่อง  ๗  หมายถึง ราคารวมของแต่ละรายการ ที่ได้นําค่าดําเนินการ
มาคํานวณรวมกับราคาแล้วคูณกับปริมาณงาน  

ข้อ 6. ราคารวมทั้งสิ้นที่เสนอในลําดับสุดท้าย ต้องมีตัวอักษรกํากับไว้ด้วย  หากตัวเลขกับตัวอักษร ไม่
ตรงกันจะถือตัวอักษรเป็นสําคัญ 

ข้อ 7. กรมทรัพยากรน้ําจะถืออัตราราคาต่อหน่วย (UNIT PRICE) ที่ได้เจรจาต่อรองราคาแล้วเป็นเกณฑ์
ในการทําสัญญา โดยจะรวมค่าดําเนินการเข้าด้วยกัน เพ่ือถือเป็นอัตราค่าจ้างสําหรับการเบิกจ่ายเงินต่อไป 

ข้อ 8. ลงช่ือผู้เสนอราคา ถ้ามีตราประทับตามข้อบังคับของนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา     ให้ประทับตรา
ให้สมบูรณ์ไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ 9. ในกรณีที่งานจ้างน้ีอยู่ในข่าย  ซึ่ง  พรบ. วิชาชีพวิศวกรรมบังคับ  ผู้ลงช่ือคิดราคาจะต้องเป็น
วิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พร้อมทั้งลงเลขทะเบียนใบอนุญาต  ประเภท สาขา  ไว้เป็นหลักฐาน 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)   
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ  1.11 หลักเกณฑ ์และเงื่อนไขการโอนสทิธิเรียกร้อง 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)   
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนสทิธิเรียกรอ้งในเงินค่าจ้างหรือคา่ซ้ือทรพัย์สนิ 

1.  การโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างหรือค่าซ้ือทรัพย์สินให้กระทําได้  ดังน้ี 
1.1 ผู ้รับจ้างหรือผู ้ขาย โอนให้แก่ธนาคารภายในประเทศ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทยบริษัทเงินทุนหรือบริษัททุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ 
และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ทางธนาคารแห่ง
ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ  ทราบ 

1.2   ผู้รับโอนตามข้อ  1.1  ดังกล่าวข้างต้นโอนกลับคืนให้แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ขาย 

2. ห้ามมิให้มีการโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างหรือค่าซ้ือทรัพย์สิน  ในกรณีดังต่อไปน้ี 
2.1  สัญญา  ใบสั่ง  หรือข้อตกลงที่กําหนดการจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าซื้อทรัพย์สินโดยวิธีจ่ายผ่าน

ธนาคาร เว้นแต่จะมีระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องรวมท้ังระเบียบหลักเกณฑ์ที่จะออกมาใน
ภายหลังกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

2.2 สัญญา ใบสั่ง หรือข้อตกลงภายใต้โครงการที ่ดําเนินการด้วยเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศที่กําหนดให้การจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าซื้อทรัพย์สินเบิกจ่ายด้วยวิธีเบิกตรง (Direct  Payment)   

3. การโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างหรือค่าซื้อทรัพย์สิน ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้
กรมทรัพยากรน้าํทราบตามแบบฟอรม์ทีแ่นบ และจะตอ้งตกลงยินยอมผูกพันกับกรมทรัพยากรน้ําดังต่อไปนี้ 

3.1  หากมีค่าเสียหายหรือเงินอ่ืนใดที่กรมทรัพยากรน้ํามีสิทธิจะได้รับ หรือหักออกจากค่าจ้าง หรือค่าซื้อ
ทรัพย์สินตามเง่ือนไขสัญญา ใบสั่ง หรือข้อตกลงผู้รับโอนยินยอมให้กรมทรัพยากรนํ้ารับหรือหักออกไว้ได้ทันที 

3.2 หากกรมทรัพยากรนํ้ามีความจําเป็นต้องสั่งจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าซื้อทรัพย์สินล่าช้าเกินกว่า
กําหนดเวลาที่สมควร ไม่ว่าเน่ืองจากสาเหตุการอนุมัติเงินประจํางวดล่าช้า หรือเหตุอ่ืนใดก็ตาม  ผู้รับโอนยินยอม
สละสิทธิในการเรียกดอกเบ้ีย หรือค่าเสียหายอ่ืนใดในระหว่างที่ล่าช้าน้ันจากกรมทรัพยากรนํ้า 

3.3 หากกรมทรัพยากรนํ้ามีสิทธิเรียกเงินที่ผู้รับโอนได้รับคืนทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนแล้วผู้โอนและ
ผู้รับโอนจะรับผิดชอบใช้เงินให้กรมทรัพยากรนํ้าภายในระยะเวลาที่กรมทรัพยากรนํ้ากําหนด 

3.4 หากกรมทรัพยากรน้ํามีสิทธิเรียกร้องจากผู้โอนและผู้รับโอนไม่ว่าสิทธิเรียกร้องน้ันจะเกิดจาก  
มูลหน้ีใดๆหรือจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการโอนสิทธิเรียกร้องในคร้ังน้ี ผู้รับโอนยินยอมให้กรมทรัพยากรนํ้านําสิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวมาหักกลบลบกับเงินค่าจ้างหรือค่าซื้อทรัพย์สินที่ผู้รับโอนจะได้รับตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง 

3.5 หากกรมทรัพยากรนํ้า มีข้อต่อสู้ใดๆ ต่อผู้โอนผู้รับโอนยินยอมให้กรมทรัพยากรนํ้ายกขึ้นเป็น    
ข้อต่อสู้แก่ผู้รับโอนได้เช่นกัน 

4. การสง่หนังสือบอกกล่าวการโอนสทิธเิรยีกรอ้งใหผู้้โอนและผูร้บัโอนสง่ทีก่องการเงนิและบญัชี หรือหน่วยงาน
ในทอ้งถ่ินซ่ึงเปน็ผูเ้บกิจ่ายเงินค่าจ้างหรอืค่าซ้ือทรพัย์สนิตามสญัญาใบสัง่หรือขอ้ตกลงดังกลา่ว 

5. ผู้รบัจ้างหรือผูข้ายจะต้องเปน็ผู้ออกใบกาํกบัภาษตีามจํานวนเงินที่ระบใุนใบสัง่มอบงานหรอืใบส่งของ 

6. ผู้รบัโอนจะต้องเปน็ผู้ออกใบเสร็จรบัเงินตามจํานวนเงินสทุธทิี่ได้รบั 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)   
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

หนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้อง 
 

เขียนที่…………………….………………… 
วันที่………..เดือน……………………พ.ศ. ……………….. 

เรียน  อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า 
 ข้าพเจ้า……………….(ช่ือผู้โอน)……………… โดย……………….………………. อายุ………….ปี 
ตําแหน่ง……………………….ผู้มอํีานาจลงนามผูกพัน…………………….(ช่ือผู้โอน)……….…...……….. 
ปรากฏตามหนังสือรับรองของ……..…..(สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์/สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด/และหรือหนังสือมอบอํานาจ)……….…....ดังแนบ 
สํานักงานเลขที่…..… ถนน……………. ตําบล/แขวง………………อําเภอ/เขต……...………...…..... 
จังหวัด….……….….ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้โอน”  และ……….(ช่ือผู้รับโอน)……   ……..โดย………...……… 
อายุ……..…..ปี  ตําแหน่ง….………..เป็นผู้มอํีานาจลงนามผูกพัน…….…..……(ช่ือผู้รับโอน)……….………. ปรากฏตาม
หนังสือรับรองของ…..(สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวง
พาณิชย์/ สาํนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด/และหรือหนังสือมอบอํานาจ)…….…..ดังแนบ  สํานักงาน
เลขที่………….ถนน……………….ตําบล/แขวง………….…..อําเภอ/เขต……………….…...…. 
จังหวัด………………………ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า  “ผู้รับโอน” 
 ข้าพเจ้าผู้โอนและผู้รับโอน  ขอแจ้งให้กรมทรัพยากรนํ้าทราบว่า  บัดน้ี  ผู้โอนได้โอนสิทธิเรียกร้องรับ
เงิน……(คา่จ้าง/ค่าซื้อทรัพย์สนิ)…..…ตาม………(สัญญา/ใบสั่ง/ข้อตกลง)…….……เลขที่…………………….... ลง
วันที่……..…..ตามท่ีผู้โอนมีสทิธิได้รับรวมทั้งค่า K (ถ้ามี) ภายในวงเงิน………..……………………….บาท  
(……………………………………)* /  ทั้งหมดโดยไม่จํากัดวงเงิน**ให้แก่ผู้รับโอน ซึ่งปรากฏ   รายละเอียดตามสําเนา
สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องดังแนบ โดยผู้โอนและผู้รับโอนตกลงยินยอมผูกพันกับกรมทรัพยากรนํ้าตามเง่ือนไข
ดังต่อไปน้ี 

1. หากมีค่าเสียหายหรือเงินอ่ืนใดที่กรมทรัพยากรนํ้ามีสิทธิจะได้รับ หรือหักออกจาก……….…….. 
(ค่าจ้าง/ค่าซื้อทรัพย์สิน)….…..…ตามเง่ือนไข…………..(สัญญา/ใบสั่ง/ข้อตกลง)………..………………… เลขที…่…………
ลงวันที่……………………..ผู้รับโอนยินยอมให้กรมทรัพยากรนํ้ารับหรือหักออกไว้ได้ทันที 

2. หากกรมทรัพยากรน้ํามีความจําเป็นต้องสั่งจ่าย…..…..(เงินค่าจ้าง/ค่าซื้อทรัพย์สิน)………...... ล่าช้าเกิน
กว่ากําหนดเวลาที่สมควร ไม่ว่าเน่ืองจากสาเหตุการอนุมัติเงินประจํางวดล่าช้าหรือเหตุอ่ืนใดก็ตาม ผู้รับโอน
ยินยอมสละสิทธิในการเรียกดอกเบ้ียหรือค่าเสียหายอ่ืนใดในระหว่างที่ล่าช้าน้ันจากกรมทรัพยากรนํ้า 

3. หากกรมทรัพยากรนํ้า มีสิทธิเรียกร้องเงิน……………(ค่าจ้าง/ค่าซื้อทรัพย์สิน)………… ที่ผู้รับโอนได้รับ
ไปคืนทั้งหมดหรือบางส่วนแล้ว ผู้โอนและผู้รับโอนขอรับผิดชอบใช้เงินให้กรมทรัพยากรนํ้าภายในระยะเวลาที่กรม
ทรัพยากรนํ้ากําหนด 

4. หากกรมทรัพยากรนํ้ามีสิทธิเรียกร้องจากผู้โอนและหรือผู้รับโอนไม่ว่าสิทธิเรียกร้องนั้นจะเกิดจาก มูล
หน้ีใดๆ  หรือจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการโอนสิทธิเรียกร้องในคร้ังน้ี ผู้รับโอนยินยอมให้กรมทรัพยากรนํ้านําสิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวมาหักกลบลบกับเงิน………(ค่าจ้าง/ค่าซื้อทรัพย์สิน)………ที่ผู้รับโอนจะได้รับตามสัญญาโอนสิทธิ
เรียกร้อง 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)   
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

5. หากกรมทรัพยากรนํ้า  มีข้อต่อสู้ใดๆ ต่อผู้โอน ผู้รับโอนยินยอมให้กรมทรัพยากรน้ํา ยกขึ้นเป็นข้อ
ต่อสู้แก่ผู้รับโอนได้เช่นกัน  
 
 (ลงช่ือ)………………………………….  ผู้โอน 
 (…………………………………..) 

 (ลงช่ือ)………………………………….  ผู้รับโอน 
 (…………………………………..) 

 (ลงช่ือ)………………………………….  พยาน 
 (…………………………………..) 

 (ลงช่ือ)………………………………….  พยาน 
 (…………………………………..) 
 
 
 
 

หมายเหตุ. */**  :  โปรดระบุให้ชัดเจนว่าต้องการโอนสิทธิเรียกร้องตาม *หรือ  **และขีดฆ่า 
 ข้อความท่ีไม่ต้องการออก 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)   
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ  1.12 เงื่อนไขทั่วไปของงานก่อสร้าง 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)   
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

เงื่อนไขทัว่ไปของงานก่อสร้าง 

1. คําจํากดัความ 
คําต่างๆ ที่ระบุในรายการรายละเอียด (Specifications) มีความหมายดังต่อไปน้ี 
1.1    ผู้ว่าจ้าง หมายถึง กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.2     ผู้รับจ้าง หมายถึง ผู้เสนอราคาที่กรมทรัพยากรนํ้า  ตกลงจ้างตามสัญญา 
1.3   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หมายถึง  มีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 176 
1.4 ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ข้าราชการที่กรมทรัพยากรนํ้าแต่งต้ัง มีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 178 

2. การวางแนว การทําระดับ และการวางผัง 
ผู้ว่าจ้างจะกําหนดหมุดหลักฐาน  (Bench Mark)  แสดงพิกัด และระดับ  สถานที่จะทําการ         

ก่อสร้างให้  ต่อไปเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องวางแนวถ่ายระดับและวางผังบริเวณท่ีจะทําการก่อสร้าง ให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างทําการตรวจสอบให้ถูกต้องเสียก่อน ผู้รับจ้างจึงจะทําการก่อสร้างต่อไปได้            
หมุดหลักฐานต่างๆท่ีแสดงแนว  ระดับ  และผังบริเวณทั้งหมด  ซึ่งได้ตรวจสอบถูกต้องแล้วเหล่าน้ี ผู้รับจ้างต้อง
รักษาให้อยู่ในสภาพคงเดิมที่สมบูรณ์เรียบร้อยตลอดเวลาที่ทํางานก่อสร้างรายน้ี และจะถอดถอนออกไปเม่ือได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการตรวจการจ้างเท่าน้ัน บรรดาความผิดพลาดอันเกิดขึ้นเน่ืองจากการวางแนว การถ่าย
ระดับ การวางผังก็ดี ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและแก้ไขให้ถูกต้องทุกกรณี 

3. การให้ความร่วมมือและประสานงาน 
 ในบริเวณที่ทํางานเดียวกันน้ีหรือใกล้เคียง ถ้ามีงานของผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับจ้าง รายอ่ืนๆ ทํางานให้กับ
ผู้ว่าจ้างอยู่ด้วย ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือและประสานงานด้วยดี เพ่ือให้งานก่อสร้างสําเร็จเรียบร้อยตามแผน 

4. ถนนลําลองหรือทางเบี่ยง 
ผู้รับจ้างต้องสร้างถนนลําลองหรือทางเบ่ียงต่อจากถนนเดิมที่มีอยู่แล้วและต้องบํารุงรักษาถนนที่

จัดสร้างขึ้นใหม่ตลอดจนบํารุงรักษาถนนเดิมให้มีสภาพใช้งานได้ 
เพ่ือความปลอดภัยในการจราจร   ผู้รับจ้างต้องติดต้ังและจัดหาเคร่ืองหมาย ไม้ก้ัน สัญญาณโคมไฟ  ฯลฯ  

ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงให้ชัดแจ้ง พร้อมรื้อถอนทางเบ่ียงออกเม่ือดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยทําการ
รื้อถอนลําเลียงวัสดุไปทิ้งในพ้ืนที่ทิ้งดินที่กําหนดไว้ หรือบริเวณที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบให้ทิ้งได้ 

 
5. ที่ทําการอาคารสํานักงานชั่วคราว 

ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องจัดหาที่ทําการอาคารสํานักงานช่ัวคราว  ผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน 

ผู้รับจ้างต้องทําการปรับระดับพ้ืนที่จัดทําถนนและทางเท้าที่มีขนาดเหมาะสมภายในบริเวณที่ทําการ
อาคารสํานักงานช่ัวคราว โดยต้องคํานึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้ และต้องทําการบํารุงรักษา
สิ่งก่อสร้างเหล่าน้ีให้มีสภาพดีอยู่เสมอ อาคารและสิ่งก่อสร้างเหล่าน้ีเป็นของผู้รับจ้าง และอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้างทั้งหมด 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)   
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

                 งานก่อสร้างอาคารสํานักงานชั่วคราวเพื่อควบคุมการก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง 

 (1) หัวข้อน้ีจะต้องประกอบด้วยการก่อสร้างและ/หรือการเช่าการบํารุงรักษาและการรักษาความความ
สะอาดท่ีทําการของผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง  พร้อมกับการตกแต่งและบํารุงรักษา  เครื่องตกแต่ง
เครื่องมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  อันประกอบด้วยเครื่องปรับอากาศซึ่งใช้เฉพาะสําหรับผู้ว่าจ้าง  ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง
และเจ้าหน้าที่บุคลากรของผู้ว่าจ้าง  จะยังคงเป็นของผู้รับจ้างตลอดระยะเวลาก่อสร้างอาคารสํานักงานจะต้อง
มั่นคงปลอดภัยโดยผู้รับจ้างต้องเสนอแบบและรายละเอียดประกอบแบบ ให้อนุมัติล่วงหน้าจากผู้ควบคุมงานของ 
ผู้ว่าจ้างก่อนทําการก่อสร้างหรือเช่าอย่างใดอย่างหน่ึง  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและบํารุงรักษาอาคารสํานักงาน
ช่ัวคราวตลอดเวลาของการก่อสร้างตามสัญญา  อาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ  จะต้องจัดให้อยู่ในสภาพ
พร้อมที่จะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดระยะเวลา โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60       
(หกสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องจัดให้พร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอ ระหว่างการ
ก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยของอาคาร และทรัพย์สินภายในอาคารตลอดเวลา 

 (2) ที่ต้ังอาคารสํานักงานช่ัวคราว  จะกําหนดตามคําแนะนําของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างหรือ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งควรจะอยู่ใกล้เคียงบริเวณก่อสร้างและจะต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยของอาคาร ให้เหมาะสม
พร้อมเครื่องปรับอากาศ ห้องปฏิบัติงาน อุปกรณ์สํานักงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกตามที่คณะกรรมการตรวจ
การจ้างเห็นชอบ โดยต้องมีห้องทํางานต่างๆ อย่างน้อย ดังต่อไปน้ี 

ก)    ห้องที่ทํางานของผู้ควบคุมงาน   
  ข) ห้องประชุม  

ค)    ห้องนํ้า 
      (3)  อาคารต่าง ๆ จะต้องตกแต่งด้วยเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ที่ใหม่ทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับที่ทําการของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง  

 (4)  ผู้รับจ้างจะต้องว่าจ้างพนักงานต่อไปนี้ให้ดูแลด้านการบริการและความเรียบร้อยของสํานักงาน
ให้ทํางานในช่วงเวลาที่กําหนดโดยผู้ว่าจ้าง 
 - พนักงานทําความสะอาด                          1                 คน 
 - ธุรการสํานักงาน                                   1                 คน 
 (5) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพร้อมทั้งติดต้ังและบํารุงรักษาบริการและอุปกรณ์ให้แก่ผู้ควบคุมงานของ 
ผู้ว่าจ้างอย่างเพียงพอ ได้แก่ 
 (ก) นํ้าจืดคุณภาพดี และมีปริมาณเพียงพอต่อเข้ากับห้องนํ้าและอุปกรณ์สําหรับการบําบัดนํ้าเสีย 
 (ข) น้ําด่ืม ,ชา,กาแฟ 
 (ค) ระบบไฟฟ้าซึ่งมีอุปกรณ์ต่อเช่ือมต่าง ๆ ที่เพียงพอ 
 (ง) เครื่องดับเพลิง 
 (จ) โทรศัพท์ 1 เลขหมาย ซึ่งติดต่อกับภายนอกได้ 
 (ฉ) ของใช้สิ้นเปลืองในสํานักงาน 

     (6)  ผู้รับจ้างจะจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยจํานวน 10 ชุด ประกอบด้วยหมวกนิรภัย กับรองเท้า  
กันนํ้า  ซึ่งจะเก็บรักษาไว้ที่ที่ถาวรของผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เพ่ือใช้งานโดยผู้ว่าจ้างและผู้ใช้งาน
ของผู้ว่าจ้าง โดยคุณภาพอุปกรณ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเสียก่อน 



64 

 
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)   
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

  อุปกรณ์ประกอบดังกล่าวข้างต้นจะเป็นของผู้รับจ้างแต่จะมอบให้ผู้ว่าจ้างไว้ใช้งานได้ตลอดเวลา  
ในระยะเวลาการก่อสร้างค่าใช้จ่ายในการน้ี ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ค่ากระแสไฟฟ้า 
ค่านํ้าประปา  ค่าบริการโทรศัพท์  และอ่ืนๆ ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างต้องจัดหาและคิดเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 

 ข้อสําคัญ 
  ในระหว่างที่ผู้รับจ้างกําลังจัดหาที่ระบุไว้ในข้อ 5 ผู้รับจ้างต้องจัดสถานท่ีช่ัวคราวนับถัดจากวันที่
ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และหากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ 
เริ่มงาน อาคารสํานักงานช่ัวคราว ผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิที่จะจัดหาหรือเช่าอาคารสํานักงานช่ัวคราวอ่ืน พร้อมรายการ
รายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5 โดยจะหักค่าใช้จ่ายจากราคางานในสัญญาตามค่าใช้จ่ายจริงที่คณะกรรมการตรวจ
การจ้างกําหนด 

6. การอํานวยการและสิ่งอํานวยการในการทํางาน  
6.1 การจัดหายานพาหนะ 

  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหายานพาหนะภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ให้เริ่มงาน  สําหรับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างของผู้
ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตลอดอายุสัญญาน้ีโดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  
    1.  รถบรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู ขนาดบรรทุก 1 ตันพร้อมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทุ่นแรง
บังคับเลี้ยว ติดฟิล์มกรองแสงและเคร่ืองเสียงภายในรถยนต์และกระจกไฟฟ้า เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า  
1,900 ซีซี จํานวน 1 คัน   
   -  สภาพยานพาหนะต้องใหม่ ไม่เคยใช้งานท่ีใดมาก่อน และต้องเสนอรายละเอียดของ
ยานพาหนะตามข้อ 1 ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบก่อนส่งมอบ โดยต้องจัดหาพนักงานขับรถยนต์
ประจํารถที่มีใบอนุญาตขับขี่ของทางราชการโดยถูกต้อง 
    -  ผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ใช้ยานพาหนะตลอดระยะเวลาก่อสร้างงานตาม
สัญญาน้ี เพ่ือการควบคุมงานและตรวจสอบงานทั้งในและนอกสถานที่ก่อสร้างได้ตลอด  24  ช่ัวโมง  
 -  ในกรณีที่ยานพาหนะจะต้องเข้ารับการซ่อมแซมนานเกินกว่า  24  ช่ัวโมง ผู้รับจ้างต้องจัดหา
ยานพาหนะในลักษณะเดียวกันหรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง มาทดแทนให้แก่
ผู้ว่าจ้างไว้ใช้งาน  
 -  ภายในระยะเวลา 45 วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานทั้ง
สัญญาแล้ว  ยานพาหนะดังกล่าวจะส่งคืนผู้รับจ้างในสภาพปัจจุบันขณะน้ัน 
   -  ผู้รับจ้างต้องจัดทําประกันภัยช้ัน 1 สําหรับรถยนต์และประกันบุคคลที่ 3 พร้อมชําระภาษี
ประจําปีของยานพาหนะทุกคันตลอดอายุสัญญา 
      -  ค่าใช้จ่ายในการจัดหายานพาหนะ ค่าดูแลบํารุงรักษา ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง  และพนักงานขับ
รถยนต์  ผู้ว่าจ้างจะไม่มีการแยกจ่ายเงินให้ต่างหาก  ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้คิดจากค่าดําเนินการ การบํารุงรักษา
ยานพาหนะ และเรือยนต์อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยเช้ือเพลิงทั้งหมด นํ้ามันหล่อลื่น ยาง และอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
การซ่อมแซมเพ่ือบํารุงรักษาทั้งหมด รวมถึงสิ่งที่ต้องการในการใช้รถทั้งหมดด้วย 
      -  ในระหว่างที่ยังไม่ได้จัดหายานพาหนะ ให้ผู้รับจ้างจัดหายานพาหนะในสภาพที่ใช้งานได้ให้     
ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อน จํานวน 1  คัน 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)   
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

   6.2  งานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์  พร้อมอุปกรณ์อ่ืนๆที่มีสภาพใหม่ ไม่เคยใช้งานจากที่อ่ืน
ให้แก่ผู้ว่าจ้างไว้ใช้งานภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน หากเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่ืนๆ ต้องซ่อมแซมนานเกิน 24 ช่ัวโมง ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์น้ันในลักษณะเดียวกัน
มาทดแทนให้แก่ผู้ว่าจ้างไว้ใช้งาน  โดยมีรายละเอียดดังน้ี    
  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ PC  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จํานวน 1 ชุด  
  2. เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดพกพา (Notebook Computer) พร้อมอุปกรณ์ จํานวน  1  ชุด  
  3. โทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบ Smart Phone พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด 
  4. อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Harddisk) จํานวน 1 ชุด มีหน่วยความจําไม่น้อย
กว่า 2.0 TB  
  5. เครื่องพิมพ์เอกสารสีแบบรวม ALL IN ONE (Laser Multifunction Copier) การพิมพ์สี/ขาว-
ดํา A3 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 1 ชุด 
  6. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพ และอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 1 ชุด 
  7.  ชุดสํารวจด้วยกล้อง จํานวน 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วย 
 -  กล้องสํารวจเพ่ือวางแนวและระดับก่อสร้าง พร้อมด้วยอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 1 ชุด 
 - กล้องระดับอัตโนมัติ พร้อมด้วยอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 1 ชุด 
 -  เทปเหล็กวัดระยะ ความยาว 50 เมตร 1 อัน และ ตลับเมตร ยาว 5 เมตร 3 อัน 
  ภายในระยะเวลา 45 วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานทั้งสัญญาแล้ว  
เครื่องคอมพิวเตอร์  พร้อมอุปกรณ์อ่ืนๆ ดังกล่าวจะส่งคืนผู้รับจ้างในสภาพปัจจุบันขณะน้ัน 

 6.3  เครื่องมือในการทดสอบ 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเคร่ืองมือทดสอบและเจ้าหน้าที่ทดสอบ เพ่ือดําเนินการทดสอบคุณภาพของ
วัสดุและคุณภาพของงาน ตลอดจนการบํารุงรักษา ซ่อมแซม และทําความสะอาดเคร่ืองมือให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ดี ในกรณีที่เครื่องมือใดเกิดความเสียหายและไม่สามารถซ่อมแซมได้ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเคร่ืองมือใหม่มาทดแทน
ในเวลาอันสมควร 
  งานทดสอบใดๆ ที่ต้องอาศัยเคร่ืองมือทดสอบพิเศษนอกเหนือจากที่มีอยู่ในสนามตามที่กําหนดไว้
ให้เป็นภาระของผู้รับจ้างที่จะต้องนําไปทดสอบที่ สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค หรือสถาบันที่ทางราชการรับรอง 
หรือสถาบันการศึกษาของรัฐบาล และเป็นที่เช่ือถือได้  
  การเตรียมตัวอย่าง การขนส่งตัวอย่างไปถึงห้องทดสอบ ค่าทดสอบ และค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นของ  
ผู้รับจ้างทั้งสิ้น 
  เครื่องมือทดสอบและอุปกรณ์ดังกล่าว ผู้รับจ้างจะรับคืนได้เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานทั้งสัญญา
ตามสภาพปัจจุบันขณะน้ัน 
  ค่าใช้จ่ายในการนี้ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร ค่ากระแสไฟฟ้า         
ค่านํ้าประปา และอ่ืนๆ ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง 
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7.  งานจัดทําแบบเพิ่มเติม (Shop  Drawing) และแบบหลักฐาน (As-built  Drawing) 
 ในกรณีที่มีแบบแนบท้ายสัญญาน้ี มีรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะนําไปใช้ก่อสร้างได้ผู้รับจ้างต้องจัดทําแบบ
เพ่ิมเติม (Shop  Drawing) ตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร 

 ผู้รับจ้างต้องจัดทําแบบหลักฐาน (As-built  Drawing) ซึ่งแสดงตําแหน่ง แนว ระดับ รูปร่าง ขนาด  และ
รายละเอียดต่างๆ ของงานก่อสร้างตามท่ีจัดสร้างและประกอบติดต้ังไว้จริงในสนาม ตามคําแนะนํา และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องจัดทําแบบต้นฉบับ (Sepia) โดยสมบูรณ์ พร้อมดิจิตอลไฟล์
จํานวน 1 ชุด และพิมพ์เขียว จํานวน 2 ชุด ส่งมอบให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างภายในวันส่งมอบงานงวด
สุดท้าย 

 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแบบเพ่ิมเติม (Shop  Drawing) และแบบหลักฐาน (As-built  Drawing)  รวมท้ัง
ค่าใช้จ่ายในการสํารวจหาข้อมูลค่าใช้จ่ายในงานที่เก่ียวเน่ืองกับการจัดทําแบบดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการน้ีเป็นของ 
ผู้รับจ้าง  

8. งานแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับงานก่อสร้าง  จํานวนอย่างน้อย 2 ชุด  ติดต้ังที่
บริเวณก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดในการประกาศดังน้ี  คือ 
  -  ช่ือหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์พร้อมดวงตรากรมทรัพยากรนํ้า 
  -  ช่ือ ที่อยู่ ของผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
  -  ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 
  -  ช่ือเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงานพรอ้มหมายเลขโทรศัพท์ 
  -  นอกเหนือไปจากข้อความดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีคําว่า “โครงการนี้ก่อสร้างด้วยเงินภาษีของ

ประชาชน ขอให้ช่วยกันดูแลรักษา” ระบุไว้ด้วย งานแผ่นป้ายดังกล่าวน้ี ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง 

9. ระบบระบายน้ําโสโครกและการสุขาภิบาล 

ผู้รับจ้างต้องจัดทําระบบระบายนํ้าโสโครกที่สมบูรณ์สามารถระบายน้ําโสโครกออกจากอาคารทุก
หลังภายในบริเวณท่ีทําการและบ้านพักช่ัวคราวได้ การออกแบบ การก่อสร้าง วิธีใช้และการบํารุงรักษาระบบ
ระบายนํ้าโสโครก ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง  ห้องนํ้า ห้องส้วม และบ่อพักทุก
แห่งต้องต่อเข้ากับระบบระบายนํ้าโสโครก จุดที่จะใช้ทิ้งนํ้าโสโครกออกจากบริเวณท่ีทําการและบ้านพักช่ัวคราว
ต้องให้ผู้ควบคุมการก่อสร้างของผู้ว่าจ้างเป็นผู้กําหนด ต้องมีการเก็บขยะมูลฝอยอย่างสมํ่าเสมอ และต้องทําการ
ขจัดขยะมูลฝอยตามวิธีการที่ผู้ควบคุมการก่อสร้างของผู้ว่าจ้างกําหนด 

10. งานประสานมวลชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  ผู้รับจ้างต้องสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดําเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้า
ห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการและ
เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ เพ่ือลดความขัดแย้งในการดําเนิน
โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่โครงการเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากร
นํ้าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่โครงการจํานวน 50 คน  ในระหว่างการดําเนินงาน จํานวน 1 ครั้ง และก่อนส่ง
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มอบงานคร้ังสุดท้าย จํานวน ๑ ครั้ง โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนงานประสานมวลชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งให้เริ่มงาน 

11. การป้องกันอัคคีภัย 
ภายในบริเวณที่ทําการและบ้านพักช่ัวคราวของผู้รับจ้าง  ผู้รับจ้างต้องจัดระบบการป้องกันอัคคีภัยไว้

ให้เหมาะสม  เช่น  การติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงไว้ตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณ  ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัย 

12. ที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิง 
ถังสําหรับเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิงในบริเวณท่ีทําการและบ้านพักช่ัวคราว จะต้องอยู่ห่างจากอาคารต่างๆ การเก็บ

และการขนส่งนํ้ามันเช้ือเพลิงต้องกระทําด้วยความระมัดระวัง และต้องมีระบบการป้องกันที่ดีค่าใช้จ่ายในกรณีน้ีเป็นของผู้
รับจ้าง 

13. การใช้วัตถุระเบิด 
 ในกรณีที่ต้องใช้วัตถุระเบิดในงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดําเนินการดังน้ี 

 15.1  ผู้รับจ้างต้องมีหน้าที่เป็นผู้ขออนุญาตการมีและการใช้วัตถุระเบิด แก๊ป สายชนวน จัดหาแรงงาน
ตลอดจนอุปกรณ์อ่ืนๆ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

 15.2  การขออนุญาตมีและใช้วัตถุระเบิด เช่น แก๊ป สายชนวน ดินระเบิด ฯลฯ ตลอดจนการขอ
อนุญาตขนย้ายวัตถุระเบิดเพ่ือใช้ในงานก่อสร้าง  ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองให้ เมื่อผู้รับจ้างร้องของ 

 ผู้รับจ้าง ต้องนําวัตถุระเบิดดังกล่าวมาเก็บไว้ในสถานที่ที่เก็บวัตถุระเบิดของผู้ว่าจ้างทั้งหมด และการ
เบิกไปใช้งานต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างโดยผู้รับจ้างต้องจัดทําการก่อสร้าง 

15.3 สถานที่เก็บวัตถุระเบิดผู้รับจ้างต้องก่อสร้างเองโดยต้องดําเนินการขออนุมัติแบบจากผู้ควบคุมงาน
ก่อนดําเนินการก่อสร้าง โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กําหนดสถานที่ให้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการน้ีเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

14.  น้ํา 
 นํ้าที่ใช้ในการก่อสร้างและอ่ืนๆ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเองในกรณีที่จะจัดระบบการประปาภายในบริเวณที่ทํา
การและบ้านพักช่ัวคราว ผู้รับจ้างต้องต่อท่อ ติดต้ังอุปกรณ์ต่อ ข้อต่อ ฯลฯ ท่อเมนที่ฝังไว้ใต้ผิวจราจรถนนต้องฝัง
ให้ลึกไม่น้อยกว่า 60 ซม. เพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้จากการจราจร 

15.  พลังงานไฟฟ้า 
ผู้รับจ้างต้องจัดหาพลังงานไฟฟ้าสําหรับใช้ในงานก่อสร้าง และใช้ในบริเวณที่ทําการและบ้านพักช่ัวคราว

เอง การเดินสายไฟ การปักเสา และอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ ที่จําเป็นต้องจัดทําด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย โดย
ค่าใช้จ่ายในการน้ีเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

16. กฎและระเบียบ 
เพ่ือให้มีระเบียบทั้งในบริเวณที่ทําการและบ้านพักช่ัวคราวและในการทํางาน ผู้รับจ้างต้องจัดวางกฎและ

ระเบียบให้มีส่วนสัมพันธ์และประสิทธิภาพ ในการดํารงอยู่ร่วมกันของหมู่ชนและการทํางานให้เป็นไปโดยราบรื่น
และเรียบร้อย ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่ ยาม และบุคคลอ่ืนๆ ตามความจําเป็นเพ่ือรักษากฎและระเบียบดังกล่าว
ข้างต้น 
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17. เหตุสุดวิสัย 
คําว่า  “เหตุสุดวิสัย”  หมายความว่าเหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี  จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกัน

ได้  แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสพ หรือใกล้จะต้องประสพเหตุน้ัน  จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควร อันพึงคาดหมาย
ได้จากบุคคล ในฐานะและภาวะเช่นน้ัน 

สาเหตุของเหตุสุดวิสัย ซึ่งมีผลมาต่อคู่สัญญาตามเอกสารน้ี ได้แก่สาเหตุดังที่แสดงรายการไว้ข้างล่าง
น้ี ทั้งน้ี โดยมีเง่ือนไขว่าสาเหตุดังกล่าวมีผลกระทบกระเทือนจริงต่อเอกสารสัญญาน้ี ซึ่งสาเหตุเหล่าน้ัน มิได้ เน่ือง
มาแต่คู่สัญญาที่เก่ียวข้องฝ่ายใดและซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างได้พยายามใช้มาตรการทั้งมวล เพ่ือหลีกเลี่ยงสาเหตุน้ัน 
และ/หรือลดความเสียหายอันเน่ืองมาจากสาเหตุน้ันๆ ตลอดจนได้พยายามใช้กฎหมายและระเบียบปฏิบัติใน
ประเทศไทยที่บังคับไว้แล้วทั้งมวล 

ก. สงคราม เหตุการณ์ระหว่างสงคราม การรุกราน สงครามการเมือง การปฏิวัติ การก่อการจลาจล 
การก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง การก่อการกําเริบหรือการแย่งอํานาจ 

ข. การนัดหยุดงาน ซึ่งมิได้เก่ียวข้องกับผู้รับจ้างโดยตรง เหตุการณ์และการกระทําของผู้นัดหยุดงาน 
ค. คําสั่งของรัฐบาลพลเรือนทหารเกี่ยวกับการกําหนดให้ถือเอาการริบหรือทําลาย การเวนคืน

ทรัพย์สิน 
ง. ภัยพิบัติตามธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ซึ่งมีความรุนแรงจนถึง INTENSITYVI OF THE 

RICHTER SCALE หรือกว่าน้ันการถล่มทลายเพราะการระเบิดของภูเขาไฟ อุทกภัยร้ายแรง และใต้ฝุ่นมหาประลัย 
จ. สาเหตุของการสุดวิสัยอ่ืนทั้งหมด นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ ก. ถึงข้อ ง. ซึ่งผู้ว่าจ้างให้การรับรอง 

ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในวรรคแรกของข้อน้ี 
ฉ. เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหน่ึงอันใด ที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
สาเหตุของเหตุสุดวิสัยซึ่งได้รับการรับรองจากผู้ว่าจ้าง หรือเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหน่ึงอันใดท่ี  

ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย จะเป็นผลต่อเอกสารสัญญา ก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ย่ืนคําบอกกล่าวต่อผู้ว่าจ้างหรือ 
ผู้แทนของผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ันพร้อมพยานหลักฐานในส่วนที่เก่ียวข้องมาเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน  
15 วัน นับแต่เหตุน้ันได้สิ้นสุด 

หากผู้รับจ้างไม่ย่ืนคําบอกกล่าวพร้อมพยานหลักฐานภายในกําหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นนอกจากสิทธิ 
ซึ่งผู้ว่าจ้างสงวนไว้ตามเง่ือนไขสัญญาข้ออ่ืนและวรรคอ่ืนแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิโดยชอบที่จะไม่พิจารณาคําขอของ 
ผู้รับจ้างในกรณีน้ีได้ ผู้ว่าจ้างจะสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่ดําเนินการตรวจสอบตามที่เห็นว่าจําเป็นจนเป็นที่พอใจ เพ่ือ
ตรวจดูผลของที่กล่าวข้างต้น ก่อนให้คํารับรองเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ของผู้รับจ้าง ความเสียหายที่ผู้ว่าจ้าง มิได้
ให้การรับรองว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยจะไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นผล ทั้งในด้านเกี่ยวกับความล่าช้าใน
ความสําเร็จสมบูรณ์ของงานหรือส่วนของงานตามกําหนดวันที่ได้ตกลงกันไว้ในเอกสารสัญญา หรือการชดใช้
ค่าเสียหาย 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)   
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง 

ข้อ  ๑.๑3  เงื่อนไขเฉพาะงานก่อสร้าง 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)   
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

เงื่อนไขเฉพาะงานก่อสร้าง 

1.  วัตถุประสงค์ 

ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์ให้ผู้รับจ้างทํางานจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-   
ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  โดยมีงานหลักที่สําคัญดังน้ี 

 1. งานขุดลอกลํานํ้า 
 2. งานก่อสร้างฝายนํ้าล้นแบบขั้นบันได    
 3. งานก่อสร้างอาคารระบายนํ้าท่อ คสล. 1 - ø 0.60 ม. 
 4. งานปลูกหญ้า และปลูกพืชนํ้า 

 5. งานอ่ืนๆ 

2.  สถานที่ก่อสร้าง 

โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อําเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น  ตามแผนที่ภูมิประเทศ 1:50000 ของกรมแผนที่ทหาร แผนที่ L7018 ระวาง 5642 III    
โซน 48 พิกัด N 1847424 , E 300565 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)   
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

 
 

รปูภาพแสดงตําแหน่งทีต่ั้งโครงการอนุรกัษฟ์ืน้ฟแูหล่งน้ําห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ 

 

ห้วยรวงไซ  

ห้วยเชือก  

หนองใหญ่  
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)   
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

3.  สภาพภูมิประเทศ  

 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือกและห้วยรวงไซเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มนํ้าสาขาห้วยสายบาตร 
เป็นทางนํ้าธรรมชาติที่ลําเลียงนํ้าจากต้นนํ้าลงสู่อ่างเก็บนํ้าหนองใหญ่ ซึ่งมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของ
ราษฎรในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงบริเวณอ่างเก็บนํ้าดังกล่าว เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นํ้าจํานวนมาก เป็นแหล่ง
นํ้าที่สําคัญต่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรในฤดูแล้ง เป็นแหล่งทําการประมงและใช้ประโยชน์จากผลผลิต
ตามธรรมชาติ และยังเป็นพ้ืนที่รองรับนํ้าในฤดูนํ้าหลาก แต่ในปัจจุบันจากการศึกษาด้าน ECOSWat พบว่าห้วย
เชือกและห้วยรวงไซมีสภาพเส่ือมโทรม มีตะกอนจากปัญหาการชะล้างหน้าดินจาก   ต้นนํ้าตกทับถมในบริเวณทาง
นํ้า ทําให้ทางนํ้าต้ืนเขิน คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรม เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยาและระบบนิเวศ ปริมาณสัตว์นํ้า
ลดลง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของราษฎรในพ้ืนที่  

 จากสภาพปัญหาดังกล่าว กรมทรัพยากรนํ้าโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทําข้อตกลง (MOU) กับรัฐบาลของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เล็งเห็นถึงความจําเป็นในการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟู  ทางนํ้าดังกล่าว เพ่ือเป็นการบูรณาการและเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาโดยนําผลการศึกษาของโครงการ 
GIZ ด้าน  ECOSWat  มาใช้ประโยชน์ในการออกแบบด้วยวิธีธรรมชาติบําบัดธรรมชาติ(Ecosystem – based 
Adaptation : EbA) และเปิดโอกาสให้ราษฎรในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานทุก
ภาคส่วน ให้ได้มาซึ่งแนวทางในการบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรนํ้า เพ่ือประโยชน์อันย่ังยืนของ
ราษฎรสืบต่อไป 

4.วัสดุก่อสร้าง   

  วัสดุก่อสร้างหลักที่นํามาใช้ก่อสร้างจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 (1) ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุก่อสร้างรายช่ือแหล่งผลิต แหล่งส่งวัสดุและ/หรือผู้ผลิตให้กับ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ก่อนที่จะนําไปใช้ในการก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างหลักที่จะต้องได้รับการอนุมัติก่อน ได้แก่ 
ซีเมนต์ กรวดหรือหินผสม ทรายและนํ้า สําหรับผสมคอนกรีต วัสดุสําหรับหินก่อหินเรียงเหล็กเสริมและเหล็ก
ก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารแสดงคุณสมบัติวัสดุที่จะขออนุมัติโดยแสดงตารางเปรียบเทียบกับวัสดุตาม
ข้อกําหนดพร้อมทั้งแนบมาตรฐานที่ใช้ทดสอบวัสดุน้ัน ๆ 
 อย่างไรก็ตามวัสดุดังกล่าวอาจจะนําไปใช้ในการก่อสร้างได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง 
 (2) ดิน  ผิวหน้าดิน  กรวด หิน ไม้และวัสดุอ่ืนๆ  ที่ได้จากการขุด  การปรับพ้ืนที่และถางบริเวณก่อสร้าง
จะตกเป็นของผู้ ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะต้องไม่ขนย้ายออกจากบริเวณก่อสร้างโดยมิได้รับคํายินยอมจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้าง  ผู้รับจ้างอาจใช้ต้นไม้ที่ล้มลงในบริเวณก่อสร้างและวัสดุอ่ืนๆ ที่ขุดขึ้นตามสัญญา
ว่าจ้างเพ่ือการก่อสร้างเมื่อได้รับการอนุมัติหรือคําสั่งจากคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว 
 (3) มาตรฐานงานฝีมือจะต้องมีคุณภาพสูงสุดในงานก่อสร้างประเภทต่างๆ วัสดุก่อสร้างทั้งหมดที่ใช้ใน
การก่อสร้างจะต้องมีคุณภาพสูงสุดตามประเภทของงาน ซึ่งระบุหรืออธิบายไว้ในรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม  
แบบที่ใช้ในการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกเสียจากจะได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนหรือได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้างอีกทั้งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานท่ีอ้างถึงฉบับที่มีผลบังคับอยู่ในปัจจุบัน  
หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า  ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)   
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

  (4) รายการวัสดุก่อสร้างใดที่ไม่ได้แสดงไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา แต่ผู้รับจ้างต้องนํามาใช้งาน  
ให้ถือว่ารวมอยู่ในราคาต่อหน่วยของงานท่ีต้องใช้วัสดุก่อสร้างชนิดน้ัน ๆ โดยรวมถึงค่าขนส่งการจัดเก็บการ
เคลื่อนย้ายวัสดุก่อสร้างน้ัน ๆ  ด้วย 

5.  รายการสาํคัญที่ผู้รับจ้างต้องจัดทํา 
5.1 งานท่ีผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการตามที่ระบุในแบบรูปรายละเอียดรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม 

และตามใบแจ้งปริมาณงาน และราคาของสัญญาน้ีได้แก่  

 - งานเตรียมพ้ืนที่ 
 - งานดิน 
 - งานโครงสร้าง 
 - งานป้องกันการกัดเซาะ 

 - งานท่อและอุปกรณ์ 
 - งานเบ็ดเตล็ด 

5.2  งานอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร เพ่ือทําให้งานแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์
ของผู้ว่าจ้าง การวัดปริมาณงานเพ่ือการจ่ายเงินของงานรายการต่าง ๆ จะยึดถือตามที่ระบุไว้ในรายการรายละเอียด
ด้านวิศวกรรมของงานรายการน้ัน ๆ หากงานรายการใดที่มิได้กําหนดไว้ จะวัดปริมาณงานส่วนที่ได้จัดทําเสร็จตาม
หน่วยที่ระบุไว้ในในแจ้งปริมาณงานและราคา โดยยึดถือวิธีการวัดปริมาณงานของผู้ว่าจ้างเป็นเกณฑ์ 

6. ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  มาตรการป้องกัน แก้ไข และการติดตามตรวจสอบ 
    ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
โครงการ 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)   
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลน้ําอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

ตารางสรุปการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟแูหล่งน้าํห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต ้ตําบลน้ําอ้อม อําเภอกระนวน จังหวดัขอนแกน่   
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
การประเมินผลกระทบเบื้องต้น มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ   
1.1 สภาพภูมิประเทศ      1) ระยะก่อสร้าง ในระยะก่อสร้างไม่ส่งผลกระทบต่อ

สภาพภูมิประเทศโดยรวม แต่อาจจะมีผลกระทบจากการขุด
ลอก การถม การปรับและการบดอัดดิน  เป็นต้น ซึ่งเป็น
ผลกระทบเฉพาะบริเวณพื้นที่โครงการเท่านั้น 
     2) ระยะดําเนินการ ในระยะการดําเนินงานโครงการจะไม่
ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศโดยรวม เนื่องจากเมื่อ
ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ขอบเขตพื้นที่น้ําท่วมของลําน้ําจะ
ไม่เปลี่ยนแปลง แต่จะสามารถเก็บกักน้ําได้มากขึ้นโดยเฉพาะ
ในฤดูแล้ง 

    1) ระยะก่อสร้าง 
 (1)  กําหนดช่วงระยะเวลาและวางแผนการขุดเปิด
หน้าดิน และพืชคลุมดินในช่วงฤดูแล้ง เพื่อลดปริมาณการชะ
ล้างพังทลายของดินจากอิทธิพลของน้ําฝนและน้ําไหลบ่าหน้าดิน 
 (2)  จํากัด พื้น ที่ ในการก่อสร้างโครงการ โดย
หลีกเลี่ยงการรบกวนพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ
ให้มากที่สุด 
 (3)  ปลูกพืชยืนต้นปกคลุมดินที่มีการขุดเปิดหน้า
ดินที่ไม่ถูกน้ําท่วมเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม การขุดและเคลื่อนย้าย
ดินเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
    2) ระยะดําเนินการ  ไม่มีมาตรการป้องกันแก้ไขและลด
ผลกระทบ 
 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบ 

1.2 สภาพภูมิอากาศ      1) ในช่วงระยะการก่อสร้าง เป็นเพียงการก่อสร้างฝาย 
ก่อสร้างอาคารท่อรับน้ํา และการขุดลอกลําน้ําเท่านั้น จึงคาด
ว่าจะไม่มีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศในพื้นที่โครงการและ
พื้นที่ข้างเคียง 
     2) ระยะดําเนินการ กิจกรรมการขุดลอกลําน้ํา ก่อสร้าง
อาคารฝาย และก่อสร้างอาคารท่อรับน้ํา ของโครงการไม่มี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและระดับภูมิภาค 

     1) ช่วงระยะเวลาการก่อสร้างในช่วงระยะเวลาก่อสร้าง
องค์ประกอบต่างๆ โครงการ  อาจมีอุปสรรคจากสภาพฝน 
ทําให้เกิดอุปสรรคต่อการก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว
ควรกําหนดแผนงานก่อสร้างให้ เหมาะสม และควรจะ
หลีกเลี่ยงที่จะดําเนินการในชว่งฤดูฝน 
     2 ) ในช่ วงระยะดําเนินการ มีผลกระทบต่อสภาพ
ภูมิอากาศน้อยมาก  ดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องมีมาตรการลด
ผลกระทบเนื่องจากสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยาแต่
อย่างใด 
 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบ 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)   
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลน้ําอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

ตารางสรุปการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟแูหล่งน้าํห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต ้ตําบลน้ําอ้อม อําเภอกระนวน จังหวดัขอนแกน่   
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
การประเมินผลกระทบเบื้องต้น มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบ 

1.3 อุทกวิทยาน้ําผิวดินและ
คุณภาพน้ําผิวดิน 

     1) ระยะก่อสร้าง กิจกรรมการขุดลอกลําน้ํา ก่อสร้าง
อาคารฝาย และก่อสร้างอาคารท่อรับน้ํา อาจจะก่อให้เกิด
ป ริมาณตะกอนแขวนลอยด้านท้ายน้ํ า เพิ่มมากขึ้น   แต่
ผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆในระยะ
การก่อสร้างเท่านั้น  ดังนั้นผลกระทบต่อคุณภาพน้ําผิวดินจึงอยู่
ในระดับต่ํา 
     2) ระยะ ดํ า เนิ น การ  การพัฒ นา พื้ น ที่ ชลประทาน 
จําเป็นต้องมีการเปิดหน้าดินเพิ่ม ทําให้เกิดโอกาสชะล้าง
ตะกอนความขุ่นและเกิดการปนเปื้อนหรือการตกค้างของ
สารเคมีการเกษตรลงสู่แหล่งน้ําเพิ่มขึ้น 

     1) ระยะก่อสร้าง  
  - แจ้งกําหนดการและระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ

แก่ผู้นําชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ด้านท้ายน้ําจาก
กิจกรรมการก่อสร้างโครงการ   เพื่อลดผลกระทบด้านการใช้
น้ําของประชาชน 

- วางแผนการขุดลอกลําน้ํา ก่อสร้างอาคารฝาย และ
ก่อสร้างอาคารท่อรับน้ํา ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อลดปริมาณการชะ
ล้างพังทลายของดิน 

- พื้นที่เก็บกองดินที่เกิดขึ้นจากการขุดลอกควรเป็น
พื้น ที่รก ร้างที่อ ยู่ ห่ างจากแหล่ งน้ํ าธรรมชาติและพื้น ที่
เกษตรกรรมของประชาชน  รวมทั้งโครงการควรมีการปลูก
พืชคลุมกองดินเมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้าง  เพื่อป้องกันตะกอน
ดินไหลลงสู่ลําน้ําโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน 

- สร้างที่พักคนงานและห้องน้ําให้อยู่ห่างจากแหล่งน้ํา
ธรรมชาติไม่น้อยกว่า 50 เมตร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสิ่ง
ปฏิกูลลงสู่ลําน้ําควบคุมคนงานมิให้มีการทิ้งขยะหรือถ่ายสิ่ง
ปฏิกูลลงสู่ลําน้ํา   เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้ใช้น้ําด้านท้ายน้ํา 
     2) ระยะดําเนินการ ในส่วนบริเวณพื้นที่โดยรอบลําน้ํา
จะต้องมีการแนะนําส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับชนิด
ของพืชและการใช้ปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตรให้ถูกต้อง
และเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาการปนเปื้อนต่อแหล่งน้ําผิวดิน 
 

ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิว
ดินในพื้นที่โครงการ จํานวน 1 ครั้งในระยะ
ก่อสร้างโครงการ  เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ผิวดิน โดยดัชนีคุณภาพน้ําผิวดินที่ตรวจวัด
ได้แก่  ปริมาณตะกอนแขวนลอยในลําน้ํา 
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํ า โคลิฟอร์ม
แบคทีเรียทั้งหมด 

1.5 อุทกธรณีวิทยาน้ําใต้ดิน
และคุณภาพน้ําใต้ดิน 

     1) ระยะก่อสร้าง ในกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ อยู่สูง
ก ว่าระดับน้ํ าบาดาล  ดั งนั้ นจะไม่ ไปรบกวนสภาพอุทก
ธรณีวิทยา โดยเฉพาะชั้นน้ําใต้ดิน การดําเนินการในระยะ

     1) ระยะก่อสร้าง ไม่มีมาตรการลดผลกระทบ 
     2) ระยะดําเนินการ ควรมีการเฝ้าระวังการปนเปื้อนของ
แหล่งน้ําบาดาลจากกิจกรรมที่มีการใช้น้ําที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบ 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)   
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลน้ําอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

ตารางสรุปการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟแูหล่งน้าํห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต ้ตําบลน้ําอ้อม อําเภอกระนวน จังหวดัขอนแกน่   
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
การประเมินผลกระทบเบื้องต้น มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ก่อสร้างจึงไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ําใต้ดิน 
      2) ระยะดําเนินการ เนื่องจากคุณภาพน้ําในบริเวณพื้นที่
โครงการได้รับอิทธิพลจากลักษณะสมบัติของชั้นหินและแร่ธาตุ
ในแหล่งน้ําบาดาลแต่ละบริเวณเป็นหลัก  ซึ่งผลจากลักษณะ
ของแร่ธาตุในชั้นหินในชั้นน้ําบาดาลบางบริเวณทําให้คุณภาพ
น้ําบาดาลมีคุณภาพปานกลางและบางพื้นที่มีคุณภาพต่ํา 
เนื่องจากมีการปนเปื้อนของธาตุเหล็กสูง แต่จากการพัฒนา
โครงการคาดว่าจะไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ํา
บาดาล 

ในอนาคต โดยเฉพาะการใช้สารเคมีทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย 
และสารกําจัดศัตรูพืช ที่มีผลต่อน้ําบ่อตื้น โดยรณรงค์ให้
เกษตรกรใช้สารเคมีทางการเกษตรให้ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ และใช้ร่วมกับปุ๋ยคอก  ส่วนการกําจัดศัตรูพืช
ให้ใช้สารเคมีร่วมกับสารธรรมชาติ เพื่อลดปริมาณสารเคมี
ตกค้าง 

1.6 ทรัพยากรดิน      1) ระยะก่อสร้าง กิจกรรมการขุดลอกลําน้ํา ก่อสร้าง
อาคารฝาย และก่อสร้างอาคารท่อรับน้ําของโครงการจะมี
ผลกระทบในระดับต่ําด้านการรบกวนดินบริเวณพื้นที่ขุดลอก
ตามแนวคลองหรือแหล่งกักเก็บน้ํา  โดยจะไม่มีผลกระทบใดๆ
ต่อคุณภาพดินในบริเวณพื้นที่โครงการ  โดยผลกระทบดังกล่าว
จะเกิดขึ้นเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ในระยะการก่อสร้างโครงการ
เท่านั้น  รวมทั้งสามารถบรรเทาได้ด้วยมาตรการลดผลกระทบ
ด้านทรัพยากรดิน 
     2) ระยะดําเนินการ ในระยะดําเนินการโครงการการขุด
ลอกลําน้ํา ก่อสร้างอาคารฝาย และก่อสร้างอาคารท่อรับน้ํา  
จะทําให้สภาพดินในบริเวณพื้นที่เกษตรกรรมใกล้เคียงพื้นที่
โครงการมีแนวโน้มที่จะมีความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเอื้ออํานวย
ต่อการทําการเกษตรกรรมของประชาชน 

     1) ระยะก่อสร้าง  
(1)  กิจกรรมการขุดลอกหรือก่อสร้างโครงการควร

จํากัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่านั้น  เพื่อป้องกัน
มิให้เกิดการรบกวนดินในพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

(2)  พื้นที่ทิ้งดินที่เกิดขึ้นจากการขุดลอกควรเป็นพื้นที่
รกร้างที่อยู่ห่างจากแหล่งน้ําธรรมชาติและพื้นที่เกษตรกรรม
ของประชาชน  หรือเป็นที่ดินที่ประชาชนในพื้นที่ร้องขอให้นํา
ดินไปทิ้งได้  รวมทั้งควรมีการบดอัดกองดินและปลูกพืชคลุม
ดินเพื่อลดผลกระทบด้านการชะล้างพังทลายของดิน    
     2) ระยะดําเนินการ ไม่มีมาตรการลดผลกระทบด้าน
ทรัพยากรดิน 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบ 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ   
2.1 ด้านทรัพยากรป่าไม้      1) ระยะก่อสร้าง พื้น ที่ โครงการอยู่นอกเขตอุทยาน

แห่งชาติและป่าอนุรักษ์ (ป่า C)  โดยพื้นที่โครงการดังกล่าวอยู่
     1) ระยะก่อสร้าง ไม่ มีมาตรการลดผลกระทบด้าน
ทรัพยากรป่าไม้ 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบ 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)   
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลน้ําอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

ตารางสรุปการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟแูหล่งน้าํห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต ้ตําบลน้ําอ้อม อําเภอกระนวน จังหวดัขอนแกน่   
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
การประเมินผลกระทบเบื้องต้น มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ในเขตป่าเศรษฐกิจ (ป่า E) ซึ่งถูกจัดให้เป็นพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
การเกษตร (สปก .)  ดังนั้นกิจกรรมของโครงการจึงไม่ มี
ผลกระทบต่อพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายสําหรับ
ผลกระทบต่อนิเวศป่าไม้  กิจกรรมการขุดลอกแหล่งน้ําและ
สร้างอาคารบังคับน้ําของโครงการจะไม่มีผลกระทบต่อนิเวศป่า
ไม้  เนื่องจากกิจกรรมก่อสร้างโครงการส่วนใหญ่เป็นการขุด
ลอกคลองและแหล่งน้ํา รวมทั้งพื้นที่ดังกล่าวไม่มีสภาพเป็นป่า
ไม้แต่อย่างใด โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและที่รกร้าง   
     2) ระยะดําเนินการ ในระยะดําเนินการโครงการที่มีการขุด
ลอกแหล่งน้ําและสร้างอาคารบังคับน้ําแล้วคาดว่าจะมีผลบวก
เลก็น้อยต่อนิเวศของพืชตามริมน้ํา แต่ไม่มีผลด้านบวกหรือด้าน
ลบใดๆ ต่อพื้นที่ป่าไม้เนื่องจากบริเวณโดยรอบโครงการไม่มี
สภาพเป็นป่าไม้แต่อย่างใด 

     2) ระยะดําเนินการ ไม่มีมาตรการลดผลกระทบด้าน
ทรัพยากรป่าไม้ 

2.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า      1) ระยะก่อสร้าง ในระยะก่อสร้างโครงการจะมีกิจกรรม
การขุดลอกลําน้ํา ก่อสร้างอาคารฝาย และก่อสร้างอาคารท่อ
รับน้ํา ซึ่งอาจมีผลทําให้มีปริมาณตะกอนแขวนลอยด้านท้ายน้ํา
เพิ่มมากขึ้น  ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสัตว์น้ําและสัตว์สะเทินน้ํา
สะเทินบก  ที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
ผลกระทบนี้จะเกิดขึ้นเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆในระยะการ
ก่อสร้างเท่านั้น  ดังนั้นผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์ป่าจึงอยู่ใน
ระดับต่ํา 
     2) ระยะดําเนิ นการ  โครงการจะเป็นประโยชน์ ต่อ
ทรัพยากรสัตว์ในด้านการเป็นแหล่งน้ําแหล่งอาหารแก่สัตว์   

     1) ระยะก่อสร้าง 
- วางแผนการลําน้ํา ก่อสร้างอาคารฝาย และก่อสร้าง

อาคารท่อรับน้ํ าในช่วงฤดูแล้ง เพื่อลดปริมาณตะกอน
แขวนลอยในลําน้ํา  ซึ่งจะบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
สัตว์ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงพื้นที่ดังกล่าว 

- ควบคุมคนงานของโครงการมิให้มีการล่าหรือทํา
ร้ายสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
     2) ระยะดําเนินการ ไม่มีมาตรการลดผลกระทบด้าน
ทรัพยากรสัตว์ป่า 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบ 

2.3 นิเวศวิทยาทางน้ําและ
การประมง 

1) ระยะก่อสร้าง  
-  กิจกรรมการก่อสร้างโครงการอาจจะทําให้เกิดการ

1) ระยะก่อสร้าง  
-  วางแผนการลําน้ํา ก่อสร้างอาคารฝาย และก่อสร้าง

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบ 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)   
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลน้ําอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

ตารางสรุปการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟแูหล่งน้าํห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต ้ตําบลน้ําอ้อม อําเภอกระนวน จังหวดัขอนแกน่   
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
การประเมินผลกระทบเบื้องต้น มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบ 

เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําผิวดิน โดยเฉพาะเรื่องตะกอนความขุ่น
ในลําน้ํา  ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพนิเวศวิทยา
ทางน้ํา โดยความขุ่นที่เกิดขึ้นนี้จะไปขัดขวางการสังเคราะห์แสง
ของแพลงก์ตอนพืช ทําให้ผลผลิตเบื้องต้นในแหล่งน้ําลดลง 

-  จากกิจกรรมการขุดเปิดหน้าดินมีความจําเป็นต้อง
ดําเนินการในช่วงฤดูแล้ง และจําเป็นต้องมีมาตรการการลด
ผลกระทบด้านคุณภาพน้ําผิวดิน เนื่องจากความขุ่นจากการชะ
ล้างพังทลายของดินในพื้นที่ก่อสร้าง ดังนั้นคาดการณ์ ว่า
ผลกระทบของการก่อสร้างที่จะมีต่อนิเวศวิทยาทางน้ําอยู่ใน
ระดับต่ําถึงปานกลาง 
     2) ระยะดําเนินการ การลําน้ํา ก่อสร้างอาคารฝาย และ
ก่อสร้างอาคารท่อรับน้ํา จะทําให้มีแหล่งน้ําเพิ่มมากขึ้นส่งผล
ด้านบวกต่อนิเวศทางน้ําและสัตว์น้ําในบริเวณพื้นที่โครงการ 

อาคารท่อรับน้ํ าในช่วงฤดูแล้ง เพื่อลดปริมาณตะกอน
แขวนลอยในลําน้ํา  ซึ่งจะบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
นิเวศทางน้ําและสัตว์น้ํา 

-  พื้นที่เก็บกองดินที่เกิดขึ้นจากการขุดลอกควรเป็นพื้นที่
รกร้างที่อยู่ห่างจากแหล่งน้ําธรรมชาติและพื้นที่เกษตรกรรม
ของประชาชน  รวมทั้งโครงการควรมีการปลูกพืชคลุมกองดิน
เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้าง  เพื่อป้องกันตะกอนดินไหลลงสู่ลํา
น้ําโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน 

-  สร้างที่พักคนงานและห้องน้ําให้อยู่ห่างจากแหล่งน้ํา
ธรรมชาติไม่น้อยกว่า 50 เมตร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสิ่ง
ปฏิกูลลงสู่ลําน้ํา 

-  ควบคุมคนงานมิให้มีการทิ้งขยะหรือถ่ายสิ่งปฏิกูลลงสู่
ลําน้ํา   เพื่อป้องกันผลกระทบต่อนิเวศทางน้ําและสัตว์น้ํา 
     2 ) ระยะดําเนินการ ไม่ มีมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบ 

2.4 พื้นที่ชุ่มน้ํา  1) ระยะก่อสร้าง พื้นที่โครงการไม่ได้ถูกจัดให้เป็นพื้นที่ชุ่ม
น้ําที่มีความสําคัญในระดับนานาชาติและระดับชาติ  ดังนั้น
กิจกรรมการก่อสร้างโครงการจึงไม่ขัดกับมติคณะรัฐมนตรีดังที่
ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  อย่างไรก็ตามกิจกรรมการลําน้ํ า 
ก่อสร้างอาคารฝาย และก่อสร้างอาคารท่อรับน้ํา อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านคุณภาพน้ําด้านท้ายน้ํา โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้น
ของตะกอนแขวนลอยในลําน้ํา ซึ่งผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้น
เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ในระหว่างการก่อสร้างเท่านั้น  ดังนั้น
ผลกระทบด้านพื้นที่ชุ่มน้ําในระยะก่อสร้างจึงอยู่ในระดับต่ํา
มาก   

1) ระยะก่อสร้าง ไม่มีมาตรการลดผลกระทบด้านพื้นที่
ชุ่มน้ํา 
     2) ระยะดําเนินการ ไม่มีมาตรการลดผลกระทบด้านพื้นที่
ชุ่มน้ํา 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบ 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)   
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลน้ําอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

ตารางสรุปการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟแูหล่งน้าํห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต ้ตําบลน้ําอ้อม อําเภอกระนวน จังหวดัขอนแกน่   
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
การประเมินผลกระทบเบื้องต้น มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบ 

     2) ระยะดําเนินการ ในระยะดําเนินการโครงการที่มีการขุด
ลอกลําน้ํา ก่อสร้างอาคารฝาย และก่อสร้างอาคารท่อรับน้ํา 
แล้วคาดว่าจะมีผลบวกต่อแหล่งน้ําที่อยู่ใกล้เคียงกับแหล่งน้ําใน
พื้นที่โครงการในด้านของการมีน้ําในแหล่งน้ํา  ซึ่งช่วยรักษา
ความชุ่มชื้นและเอื้ออํานวยต่อระบบนิเวศในน้ํา 
 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์   
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน      1) ระยะก่อสร้าง กิจกรรมการลําน้ํา ก่อสร้างอาคารฝาย 

และก่อสร้างอาคารท่อรับน้ํา จะดําเนินการเฉพาะภายในลําน้ํา
เท่านั้น   ดังนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 
     2) ระยะดําเนินการ เมื่อมีโครงการจะทําให้มีปริมาณน้ําใน
ลําน้ําเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลบวกต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินที่
เป็นพื้นที่เกษตรกรรม   

     1) ระยะก่อสร้าง ไม่มีมาตรการลดผลกระทบด้านการใช้
ที่ดิน 
     2) ระยะดําเนินการ ไม่มีมาตรการลดผลกระทบด้านการ
ใช้ที่ดิน 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบ 

3.2 การคมนาคม      1) ระยะก่อสร้าง กิจกรรมการก่อสร้าง จะมีการขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นผิวจราจร และอาจเกิด
อุบัติเหตุต่อประชาชนในท้องถิ่น   อย่างไรก็ตามผลกระทบ
ดังกล่าวสามารถป้องกันและบรรเทาได้โดยมาตรการป้องกัน
แก้ไขผลกระทบที่เหมาะสม 
     2) ระยะดําเนินการ ไม่มีผลกระทบด้านการคมนาคม 

1) ระยะก่อสร้าง ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกวัสดุ
อุปกรณ์ไม่ให้เกิน 30 กม./ชมเมื่อวิ่งผ่านเขตชุมชน  แบะ
ไม่ให้เกิน 80 กม/ชม เมื่ออยู่นอกเขตชุมชน เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อประชาชนและลดผลกระทบต่อพื้นผิวการจราจร 
     2) ระยะดําเนินการ ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ  กรม
ทรัพยากรน้ําควรรับผิดชอบและทําการซ่อมแซมบํารุงรักษา
เส้นทางที่ชํารุดเพราะการก่อสร้างโครงการให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบ 

3.3 การจัดการน้ําเสีย สิ่ง
ปฏิกูล และขยะมูลฝอย  

     1) ระยะก่อสร้าง  
- ในระยะก่อสร้างโครงการจะมีปริมาณขยะจาก

กิจกรรมก่อสร้างและจากคนงานก่อสร้าง    โดยขยะดังกล่าว

     1) ระยะก่อสร้าง  
- โครงการจะจัดเตรียมถังขยะอย่างเพียงพอ  ภายใน

พื้นที่พักคนงานและพื้นที่ก่อสร้าง  เพื่อรวบรวมขยะและให้

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบ 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)   
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลน้ําอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

ตารางสรุปการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟแูหล่งน้าํห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต ้ตําบลน้ําอ้อม อําเภอกระนวน จังหวดัขอนแกน่   
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
การประเมินผลกระทบเบื้องต้น มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบ 

จะเป็นขยะโดยทั่วไป  เช่น  เศษไม้  เศษปูน  เศษอาหาร  เป็น
ต้น  โดยจะไม่มีขยะของเสียอันตราย    โครงการจะเก็บ
รวบรวมขยะดังกล่าวในภาชนะเพื่อให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลมารับไปกําจัดโดยวิธีการฝังกลบต่อไป 

- น้ําเสียและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง  
โครงการจะมีการสร้างห้องน้ําห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่าง
เพียงพอต่อจํานวนคนงาน  ดังนั้นผลกระทบด้านน้ําเสียจึงอยู่
ในระดับต่ํา 
     2) ระยะดําเนินการ ขยะจะเก็บรวบรวมลงถังขยะของ
โครงการ เพื่อรอให้เทศบาลตําบลที่เกี่ยวข้องมารับไปกําจัด
ต่อไป ดังนั้นผลกระทบในระยะดําเนินการจึงอยู่ในระดับต่ํา 

องค์การบริหารส่วนตําบลมารับไปกําจัดโดยวิธีการฝังกลบ
ต่อไป 

- สร้างที่พักคนงานและห้องน้ําให้อยู่ห่างจากแหล่งน้ํา
ธรรมชาติไม่น้อยกว่า 50 เมตร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสิ่ง
ปฏิกูลลงสู่ลําน้ํา 

- ควบคุมคนงานมิให้มีการทิ้งขยะหรือถ่ายสิ่งปฏิกูล
ลงสู่ลําน้ํา   เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้ใช้น้ําด้านท้ายน้ํา 

- โครงการจะสร้างห้องน้ําห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
จํานวน 1 ห้อง/จํานวนคนงาน 15 คน  เพื่อให้เพียงพอต่อ
การใช้งาน 
     2) ระยะดําเนินการ  

-  สร้างห้องน้ํา ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะที่อาคาร
สํานักงานบริเวณอาคารบังคับน้ํา เพื่อรองรับน้ําเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 

-  ตั้งถังขยะส่วนกลางขนาด 100-200 ลิตร วางไว้ใน
พื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ ดําเนินการจัดเก็บขยะทั่วไปให้
หมดวันต่อวัน และติดต่อประสานงานกับเทศบาลในพื้นที่
โครงการให้มาเก็บขนขยะทุกวัน 

3.4 ลุ่มน้ําและชัน้คุณภาพลุ่ม
น้ํา 

     1) ระยะก่อสร้าง พื้นที่โครงการอยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ําที่ 
5 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบที่ปกคลุมด้วยพื้นที่เกษตรกรรม  
กิจกรรมการขุดลอกแหล่งน้ําและสร้างอาคารบังคับน้ําของทั้ง 
3 โครงการจะอยู่ในขอบเขตลําน้ําเท่านั้น   โดยจะไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบใดๆ ต่อชั้นคุณภาพลุ่มน้ําที่ 1 ดังนั้นผลกระทบด้าน
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําในระยะก่อสร้างโครงการจึงไม่มีนัยสําคัญ  
  

     1) ระยะก่อสร้าง ไม่มีมาตรการลดผลกระทบด้านชั้น
คุณภาพลุ่มน้ํา 
     2) ระยะดําเนินการ ไม่มีมาตรการลดผลกระทบด้านชั้น
คุณภาพลุ่มน้ํา 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบ 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)   
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลน้ําอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

ตารางสรุปการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟแูหล่งน้าํห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต ้ตําบลน้ําอ้อม อําเภอกระนวน จังหวดัขอนแกน่   
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
การประเมินผลกระทบเบื้องต้น มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบ 

     2) ระยะดําเนินการ ในระยะดําเนินการโครงการที่มีการขุด
ลอกแหล่งน้ําและสร้างอาคารบังคับน้ําแล้วคาดว่าจะมีผลบวก
เล็กน้อยต่อชั้นคุณภาพลุ่มน้ําที่ 5 ที่อยู่ใกล้เคียงกับแหล่งน้ําใน
พื้นที่โครงการในด้านของการมีน้ําในแหล่งน้ํา ซึ่งช่วยรักษา
ความชุ่มชื้นและเอื้ออํานวยต่อระบบนิเวศในน้ํา 
 

4. คุณค่าคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต  
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม       1) ระยะก่อสร้าง  

ผลกระทบด้านบวก : การจ้างแรงงานในพื้นที่เพิ่มมาก
ขึ้น การก่อสร้างโครงการจะมีการจ้างแรงงาน และช่วยลดการ
อพยพแรงงาน เพื่อดําเนินการก่อสร้างองค์ประกอบของ
โครงการ  โดยจะเน้นจ้างแรงงานในพื้นที่โครงการ  เพื่อลด
ปัญหาทางด้านสังคมและป้องกันโรคที่อาจจะติดมากับแรงงาน
ต่างถิ่น 

ผลกระทบด้านลบ : (1)  กิจกรรมของการก่อสร้าง
อาจจะก่อให้เกิดมลภาวะ และความเดือดร้อนรําคาญต่างๆ ใน
ท้องถิ่น ได้แก่ เสียงรถยนต์บรรทุก ควันดํา กลิ่นเหม็น ปัญหา
ขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการ
ก่อสร้างโครงการ  (2)  การเพิ่มขึ้นของจํานวนคนงาน จากต่าง
ถิ่นเข้ามาในโครงการและการเข้ามาใช้ชีวิตปะปนกับคนใน
ชุมชน ย่อมก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับชุมชน 
     2) ระยะดําเนินการ  

1.  การพัฒนาโครงการจะช่วยให้เกิดการจ้างงานใน
พื้นที่มากขึ้น เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งน้ําให้แก่
เกษตรกร เกษตรกรสามารถปลูกพืชได้ในจํานวนครั้งและพื้นที่

     1) ระยะก่อสร้าง  
1.  จ้างคนงานก่อสร้างที่เป็นประชาชนในพื้นที่ให้มาก

ที่สุดเพื่อลดปัญหาทางด้านสังคม และป้องกันโรคที่อาจจะติด
มากับแรงงานต่างถิ่น 

2.  กิจกรรมการก่อสร้างที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อน
รําคาญต่อชุมชน ได้แก่ ปัญหาเสียงดังรบกวนจากเครื่องจักร 
และการปรับพื้นที่นั้น ควรดําเนินการในช่วงเวลากลางวัน 
และควบคุมดูแลเครื่องจักร/อุปกรณ์ก่อสร้าง ไม่ให้เกิดเสียง
ดังเกินมาตรฐานที่กําหนด เพราะจะรบกวนชุมชนที่อยู่
ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง  
     2) ระยะดําเนินการ  

สนับสนุนให้มีการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรเพื่อให้
ใช้น้ําจากระบบชลประทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด  และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับราษฎร 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบ 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)   
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลน้ําอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

ตารางสรุปการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟแูหล่งน้าํห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต ้ตําบลน้ําอ้อม อําเภอกระนวน จังหวดัขอนแกน่   
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
การประเมินผลกระทบเบื้องต้น มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ที่มากขึ้น  ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมในพื้นที่นั้น 
2 .  การพัฒนาระบบชลประทาน  ทํ าให้ มีการใช้

ประโยชน์ที่ดินมากขึ้น ส่งผลให้ที่ดินมีราคาสูงขึ้น อาจเป็น
สาเหตุจูงใจให้เกษตรกรขายที่ดินได้ หากเกษตรกรขายที่ดิน
ดังกล่าวไปก็จะทําให้ประสบปัญหาขาดแคลนที่ดินทํากินใน
อนาคตได้ 

3.  เมื่อมีน้ําเพื่อการเกษตรมากขึ้นส่งผลให้เกษตรกร 
สามารถทําการเกษตรได้หลากหลายทั้งชนิดและปริมาณ ทําให้
เกษตรกรจําเป็นต้องใช้น้ํามากขึ้น และอาจเกิดการแย่งน้ํากัน
ได้ โดยเฉพาะในปีที่น้ํามีน้อย จึงควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
องค์กรผู้ใช้น้ําขึ้นมาเพื่อให้เป็นกลุ่มทางสังคมที่ใช้เป็นเวที
สําหรับการวางแผนการผลิต วางแผนการจัดสรรน้ํา กําหนด
กติกาต่างๆ 

4.2 สุขภาพอนามัยและ
บริการสาธารณสุข  

     1) ระยะก่อสร้าง  
1. การขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้างโครงการ  อาจ

ก่อให้เกิดฝุ่นละออง   เสียงดังรบกวน  และอุบัติเหตุจาก
การจราจรเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามผลกระทบดังกล่าว
สามารถป้องกันและบรรเทาได้โดยมาตรการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบที่เหมาะสม 

2. คนงานก่อสร้างต่างถิ่นอาจเป็นพาหะนําโรคเข้าสู่
ท้องถิ่นหากไม่มีมาตรการตรวจสุขภาพคนงานอย่างเหมาะสม 
     2) ระยะดําเนินการ  

ไม่มีมาตรการลดผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยและ
บริการสาธารณสุข 

     1) ระยะก่อสร้าง  
- แจ้งกําหนดการและระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ

แก่ผู้นําชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ   เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน 

- พิจารณาการจ้างคนในท้องถิ่นให้มาทํางานกับ
โครงการ  เพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนและลดปัญหาความ
ขัดแย้งของแรงงานต่างถิ่นกับประชาชนในท้องถิ่น 

- ตรวจสุขภาพคนงานเบื้องต้นก่อนรับเข้าทํางานกับ
โครงการ  โดยตรวจการเป็นโรคระบาดร้ายแรง   การติดสาร
เสพติด เป็นต้น 

- วางแผนการขุดลอกลําน้ําและการสร้างฝายในช่วง
ฤดูแล้ง  และควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบ 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)   
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลน้ําอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

ตารางสรุปการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟแูหล่งน้าํห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต ้ตําบลน้ําอ้อม อําเภอกระนวน จังหวดัขอนแกน่   
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
การประเมินผลกระทบเบื้องต้น มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบ 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด    เพื่อลด
กระทบต่อประชาชนในท้องถิ่น 

- โครงการจะจัดเตรียมถังขยะอย่างเพียงพอ  ภายใน
พื้นที่พักคนงานและพื้นที่ก่อสร้าง  เพื่อรวบรวมขยะและให้
องค์การบริหารส่วนตําบลมารับไปกําจัดโดยวิธีการฝังกลบ
ต่อไป 

- สร้างที่พักคนงานและห้องน้ําให้อยู่ห่างจากแหล่งน้ํา
ธรรมชาติไม่น้อยกว่า 50 เมตร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสิ่ง
ปฏิกูลลงสู่ลําน้ํา 

- ควบคุมคนงานมิให้มีการทิ้งขยะหรือถ่ายสิ่งปฏิกูล
ลงสู่ลําน้ํา   เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้ใช้น้ําด้านท้ายน้ํา 

- โครงการจะสร้างห้องน้ําห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
จํานวน 1 ห้อง/จํานวนคนงาน 15 คน  เพื่อให้เพียงพอต่อ
การใช้งาน 

- โครงการจะจัดเตรียมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
เบื้องต้นแก่คนงานก่อสร้าง  เช่น  ถุงมือ  ที่ครอบหูป้องกัน
เสียงดัง   ผ้าปิดจมูกป้องกันฝุ่นละอองและอุปกรณ์ปฐม
พยาบาลเบื้องต้นภายในที่พักคนงาน  
     2) ระยะดําเนินการ  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงสาธารณสุข (เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม.) จึง
ควรส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้เกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น 
เพื่อป้องกันการสัมผัสสารพิษและลดผลกระทบที่จะเกิดกับ
สุขภาพของเกษตรกร 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์Electronic Bidding : e-bidding)   
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลน้ําอ้อม อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

ตารางสรุปการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟแูหล่งน้าํห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต ้ตําบลน้ําอ้อม อําเภอกระนวน จังหวดัขอนแกน่   
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
การประเมินผลกระทบเบื้องต้น มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบ 

4.3 การท่องเที่ยว แหล่ง
นันทนาการ และสุนทรียภาพ 

1) ระยะก่อสร้าง    
ในช่วงการดําเนินการก่อสร้างโครงการ  พื้นที่โครงการ

ทั้ง 3 โครงการไม่ได้อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ จึงไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านแหล่งท่องเที่ยว   

2) ระยะดําเนินการ     
 พื้นที่โครงการไม่ได้อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ  

และเป็นเพียงการขุดลอกคลองส่งน้ํา  และอ่างเก็บน้ําเท่านั้น  
ดังนั้นจึงเกิดผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวน้อยมาก  แต่เมื่อ
โครงการแล้วเสร็จ  อาจมีการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ําให้เป็น
แหล่งพักผ่อนสําหรับชุมชนใกล้เคียง  คาดว่าจะส่งผลกระทบ
ทางด้านบวก 

     1) ระยะก่อสร้าง ไม่มีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
     2 ) ระยะดําเนินการ ไม่ มีมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบ 

4.4 แหล่งโบราณสถาน 
โบราณคดี และสิ่งมีคุณค่า
ทางด้านประวัติศาสตร์ 

ระยะก่อสร้าง/ระยะดําเนินการ 
ไม่มีผลกระทบเนื่องจากไม่มีแหล่งโบราณคดีและแหล่ง

ประวัติศาสตร์ 

หากมีการพบแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กรม
ทรัพยากรน้ํ าจะต้องรีบแจ้งให้กรมศิลปากรหรือสํานัก
ศิลปากรในพื้นที่ทราบโดยทันที เพื่อเข้ามาดําเนินการตาม
ขั้นตอนทางด้านโบราณคดี 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบ 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น       

7.  การดําเนินการ 

 7.1  การควบคุมงานเพ่ือก่อสร้างตามสัญญาน้ี  ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องอยู่ประจํา  ณ  ที่ทําการ
ก่อสร้าง  เพ่ือควบคุมงานตามสัญญา  ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างมีเหตุจําเป็นไม่สามารถอยู่  ควบคุมงานจะต้อง
แจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบล่วงหน้า  พร้อมทั้งแต่งต้ังผู้ปฏิบัติงานแทน  เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอแก่
คณะกรรมการตรวจการจ้างอนุมัติเสียก่อน  ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างไม่อยู่ควบคุมงานโดยไม่มีเหตุผลอันควรผู้
ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิ สั่งหยุดงานทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที  
และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความเสียหายใดๆ  อันเน่ืองจากการน้ีทั้งสิ้น 
 ในกรณีที่งานก่อสร้างอยู่ภายใต้ข้อกําหนดของพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ. 2542  ผู้รับจ้างจะต้องใช้
วิศวกรตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรเป็นผู้ควบคุมงาน 

 7.2  ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการปฏิบัติงานแผนการใช้
เครื่องจักร-เครื่องมือและรายช่ือวิศวกรผู้ควบคุมงาน โดยแผนปฏิบัติงานจะต้องแสดงถึงขั้นตอนการทํางานที่ถูกต้อง
ตามสภาพฤดูกาล  และกําหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทํางานหลักต่างๆให้แล้วเสร็จให้คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้
ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนดําเนินการ  ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจการจ้างจะคอย
ติดตามเร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนดไว้  ทั้งน้ีเพ่ือให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้ว
เสร็จภายในกําหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา  สําหรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เครื่องจักร-เครื่องมือที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้วน้ีให้ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาด้วย 

 7.3  ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบและรายละเอียดโดยถ่ีถ้วน หากปรากฏว่าแบบและรายละเอียด
ดังกล่าวมีการขัดแย้งคลาดเคล่ือนหรือผิดพลาด ผู้รับจ้างต้องรายงานให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบทันที  ผู้
ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ว่าจ้างเป็นผู้พิจารณา และวินิจฉัยคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและถือเป็นอันยุติ 

 7.4  ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องที่ดินอันเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานก่อสร้างตามสัญญาได้ผู้
ว่าจ้างมีสิทธ์ิตัดงานส่วนน้ันออกจากสัญญา โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมทรัพยากรนํ้า 

 7.5   ผู้รับจ้างต้องทําการสํารวจระดับดินเดิมในเขตพ้ืนที่โครงการทั้งหมด  จัดทํารูปตัดขวาง รูปตัด
ตามยาว  และอ่ืนๆ  ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างกําหนดโดยต้องทํา
การสํารวจให้แล้วเสร็จภายใน  60 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน  การทํางานสํารวจ  ดังกล่าว
ของผู้รับจ้างจะต้องกระทําภายใต้การควบคุมและตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือ   ผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง  ตลอดเวลาที่ทําการสํารวจ  รูปตัดขวางไม่ควรห่างกันเกิน 25 เมตร  ซึ่งผู้รับจ้าง
ต้องทยอยส่งผลการสํารวจพร้อมสมุดสนาม  เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบเสียก่อน 

    7.6   ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามแนวทางลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านการกํากับดูแลในขณะดําเนินการ
ก่อสร้างแล้วยื่นต่อผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนการดําเนินการก่อสร้างภายใน 30 (สามสิบ) วัน 
  ให้มีการกํากับดูแล  และการตรวจสอบการพัฒนา (การขุดลอกในพ้ืนที่ชุ่มนํ้า)  เพ่ือป้องกันและ
ลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและตามรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบ้ืองต้นของกรมทรัพยากรนํ้า  โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน  ได้แก่ แนวทางลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในช่วงการขุดลอก 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น       

ในการควบคุมกํากับดูแลขุดลอกโดยผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขแนวทางลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  ดังน้ี 

1) ในการขุดลอกควรขึงตาข่ายจีโอเท็คทายน์หรือวัสดุอ่ืนๆที่สามารถป้องกันการฟุ้งกระจายของ
ตะกอน ที่จะเกิดจากการขุดลอกตะกอนดิน 

2) เครื่องจักรที่ใช้ในการขุดลอกควรจะไม่ทําให้เกิดการอัดแน่นของดินใต้นํ้า เช่น ควรติดต้ัง
เครื่องจักรบนเรือหรือวัสดุลอยนํ้าอ่ืนๆ  เป็นต้น 

3) การขุดลอก ควรจะไม่ปรับเปลี่ยน กรณีสัณฐานใต้นํ้า (Landform) หรือพ้ืนท้องนํ้าให้ยึดไป  
จากรูปแบบเดิม 

4) การขุดลอกพ้ืนที่ชุ่มนํ้าจะต้องไม่ก่อให้เกิดการพังทลายหรืออันตรายต่อตลิ่งหรือการคงสภาพ  
ของเสถียรภาพของตลิ่งการขุดลอกและบริเวณขอบพ้ืนที่ชุ่มนํ้า รวมท้ังบริเวณต้นนํ้าหรือท้าย
นํ้าที่ต่อเน่ืองกับบริเวณที่ขุดลอก 

5) การขุดลอกพ้ืนที่ชุ่มนํ้า  ไม่ควรทําให้รูปตัดของพ้ืนที่ชุ่มนํ้าเปลี่ยนแปลงความลาดชัน 
6) ดินที่ได้จากขุดลอกควรนําไปทิ้งในที่เหมาะสม  หากจะนําไปท้ิงริมคลองควรห่างจากพ้ืนที่ริม

ตลิ่งไม่น้อยกว่า  3  เมตร  เพ่ือป้องกันการไหลกลับของดินที่ขุดลงสู่พ้ืนที่ชุ่มนํ้า  และจะได้   
ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศริมนํ้า  และสภาพธรรมชาติของพ้ืนที่ชุ่มนํ้าให้หมดสภาพไป 

8. ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง 
 เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางานแก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ทั้งของผู้ว่าจ้างและ
ผู้รับจ้าง จึงกําหนดให้ผู้รับจ้างดําเนินการดังต่อไปน้ี 

 8.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทํางานอย่างละเอียดและชัดเจน ให้
สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง แล้วย่ืนต่อผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจ
การจ้างก่อนการดําเนินการก่อสร้างภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาผู้รับจ้างต้อง
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัดให้สอดคล้องกับสัญญาว่าจ้าง พร้อมรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานความปลอดภัยดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างทราบอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 

 8.2 ผู้รับจ้างต้องเตรียมรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่จะต้องมากําหนดกระบวนการของการวางแผนให้
สอดคล้องและครอบคลุมหัวข้อหลัก ๆ ของระบบการจัดการความปลอดภัยฯ ที่กําหนดไว้ใน เอกสารแนบท้าย
เอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ  1.9 ระบบความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง หรือตามที่คณะกรรมการตรวจการ
จ้างเป็นผู้กําหนด 
 8.3 ผู้รับจ้างต้องศึกษากฎหมายและข้อกําหนดต่าง ๆ รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการก่อสร้างโครงการ
ดังกล่าวอย่างละเอียด เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบัติได้จริงย่ืนต่อ
ผู้ว่าจ้างตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 1.9 ระบบความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง 

 8.4 ผู้รับจ้างต้องจัดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันอุบัติเหตุอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ให้เพียงพอและเหมาะสม   เพ่ือกําหนดโครงสร้างและหน้าที่บทบาทของผู้เก่ียวข้องด้านความปลอดภัยฯ ให้ชัดเจน 

 8.5  ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือเง่ือนไขสัญญาจ้างที่ผู้ว่าจ้างกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

 8.6  ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดที่เก่ียวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการ
ทํางานอย่างเคร่งครัด 
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 8.7  ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบติดตามวิธีการทํางานและสภาพการทํางานในหน่วยงานก่อสร้างให้เกิด ความ
ปลอดภัยในการทํางานตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 8.8 ผู้รับจ้างต้องประเมินผลความสําเร็จหรือความล้มเหลวของกิจกรรมที่วางแผนไว้เพ่ือนํามาปรับปรุง
แก้ไขในการบริหารการจัดการในงานก่อสร้างให้ดีขึ้น 

 8.9 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้างทั้งหมด ให้
คิดรวมอยู่ในค่าดําเนินการของงานก่อสร้างตามท่ีระบุในใบแจ้งปริมาณงานและราคาของสัญญาน้ี 

9. การส่งรายงาน 
 9.1  ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของงานให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบเป็นระยะทุกๆ  
30  (สามสิบ) วัน  ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กําหนดให้  หากปรากฏว่าการทํางานล่าช้ากว่าแผนที่ได้เสนอ
ไว้  ผู้รับจ้างต้องช้ีแจงถึงสาเหตุที่ล่าช้า รวมท้ังต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนเร่งรัดการทํางานให้แล้วเสร็จตาม
แผนที่กําหนดไว้เดิม 
 9.2  ผู้รับจ้างจะต้องส่งภาพถ่ายให้คณะกรรมการตรวจการจ้างจํานวน 2 (สอง) ชุด ซึ่งประกอบด้วยภาพ
ที่คุณภาพดีในส่วนการก่อสร้างที่สําคัญทั้งหมด ไปพร้อมกับรายงานความก้าวหน้าประจําเดือนของแต่ละเดือน  
การบันทึกด้วยภาพถ่ายประจําเดือนน้ีจะประกอบด้วยรูปภาพประมาณ 30 (สามสิบ) ภาพขนาด 110 มม. x 
160 มม.  พร้อมทั้งคําอธิบายย่อๆ  บริเวณที่ถ่ายภาพและวันที่ถ่ายภาพ 
          9.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทํารายงานประจําวันและประจําสัปดาห์ โดยเสนอต่อผู้ควบคุมงาน ภายในเวลา 
09.00  น.  ของวันถัดไปและในวันแรกของสัปดาห์ถัดไป 
          9.4 ผู้รับจ้างต้องจัดทําวีดีโอระบบ Digital (DVD) พร้อมคําบรรยายภาษาไทย  ความยาวไม่น้อยกว่า  60  
นาที  โดยถ่ายทําการดําเนินงานก่อสร้างต้ังแต่เริ่มงานก่อสร้างจนสิ้นสุดงานก่อสร้างของสัญญานี้  ตามคําแนะนํา
ของคณะกรรมการตรวจการจ้างและ / หรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ข้อมูลบันทึกการถ่ายวีดีโอระบบ Digital 
(DVD) น้ี เมื่อถ่ายทําเสร็จแล้วจะตกเป็นสมบัติของผู้ว่าจ้าง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดในการจัดหาและจัดทํา
ตามท่ีกําหนดข้างต้นเป็นของ  ผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

10. การส่งมอบงานเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง 
 เมื่อผู้รับจ้างประสงค์จะส่งมอบงานช่วงหน่ึงช่วงใด  ผู้รับจ้างต้องจัดทําใบส่งมอบงานที่แล้วเสร็จพร้อมทั้ง
รายละเอียดและราคาของงานท่ีจะส่งมอบตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กําหนดให้เสนอต่อผู้ควบคุมงานของผู้
ว่าจ้าง  เพ่ือให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตรวจสอบงานที่จะส่งมอบจะต้องแล้วเสร็จถูกต้องตามสัญญา 
  การส่งมอบงานเพ่ือเบิกจ่ายค่าจ้าง  ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นงวด งวดละ 1 ครั้ง แต่ละ
งวด ต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน  ยกเว้นงวดสุดท้ายของการส่งมอบ  ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบ
งานได้ทันทีเมื่องานแล้วเสร็จ  การส่งมอบงานแต่ละงวดเมื่อรวมกับผลงานต้ังแต่เริ่มสัญญาจนถึงสิ้นงวด  จะต้องมี
ปริมาณไม่มากไปกว่าผลงานต้ังแต่เริ่มสัญญาจนถึงรายงานคร้ังล่าสุดตามรายงานแสดงความก้าวหน้าของงาน  การ
วัดปริมาณงานให้ยึดถือวิธีการและหลักเกณฑ์ของผู้ว่าจ้าง การส่งมอบงานงวดสุดท้าย (ครั้งสุดท้าย) นอกจากผู้รับ
จ้างจะต้องทําใบส่งมอบงานและใบแจ้งหน้ีสําหรับงานงวดสุดท้ายเช่นเดียวกับงานงวดก่อนๆ  ผู้รับจ้างจะต้องทํา
รายงานใบส่งมอบงานทั้งสัญญาแนบมาด้วย 
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 งานที่จะต้องส่งมอบมีลักษณะดังน้ีต่อไปน้ี 

 10.1 งานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหลง่นํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตําบลนํ้าอ้อม อําเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น   

 10.2 งานถากถางล้มต้นไม้ ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการภายในขอบเขตที่กําหนดไว้ในข้อ 6.2 ให้
เรียบร้อย คณะกรรมการตรวจการจ้างจะทําการตรวจวัดปริมาณงานที่ทําจริงหน่วยเป็น “ตารางเมตร” โดยให้
ยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นเกณฑ์ และจ่ายตามราคาต่อหน่วยที่กําหนด
ไว้ในสัญญา อัตราราคาต่อหน่วยน้ีให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการถางป่าขุดตอ ซึ่งประกอบด้วยค่าจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
แรงงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆเพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์                                             

10.3  งานดินขุดด้วยเครื่องจักร ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการภายในขอบเขตที่กําหนดไว้ในข้อ 6.2 ให้
เรียบร้อย คณะกรรมการตรวจการจ้างจะทําการตรวจวัดปริมาณงานที่ทําจริงหน่วยเป็น “ลูกบาศก์เมตร”โดยให้ยึดถือ
วิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นเกณฑ์ และจะจ่ายตามราคา ต่อหน่วยที่กําหนดไว้
ในสัญญา อัตราราคาต่อหน่วยน้ีให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ แรงงานและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการ
ทํางานดินขุด เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์สําหรับงานดินขุดในงานก่อสร้างอาคารให้ผู้รับจ้างคิดค่าใช้จ่ายรวมไว้
ในราคางานของอาคารแต่ละแห่งงานขุดดินวัดเป็นปริมาตรลูกบาศก์เมตรที่ผู้รับจ้างทําการขุดดินและขนย้ายแล้ว
เสร็จตามปริมาณงานที่กําหนดไว้ในแบบหรือปริมาณงานท่ีทําจริงภายในขอบเขตที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างสั่งการ  
การขุดดินหรือขุดหิน ต้องขุดให้ได้แนวระดับและขนาดตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ 

งานขุดดินวัดเป็นปริมาตรลูกบาศก์เมตร  ที่ผู้รับจ้างทําการขุดดินและขนย้ายแล้วเสร็จตามปริมาณ
งานที่กําหนดไว้ในแบบหรือปริมาณงานที่ทําจริงภายในขอบเขตที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างสั่งการ  โดยให้ยึดถือ
วิธีการตรวจวัดปริมาณงาน โดยวิธี Take Cross. ในบริเวณท่ีผู้รับจ้างดําเนินการ  การขุดดินหรือขุดหิน ต้องขุดให้
ได้แนวระดับและขนาดตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ 

ก่อนเริ่มปฏิบัติการขุด ผู้รับจ้างจะต้องทําการสํารวจระดับบริเวณที่จะทําการขุดและบริเวณใกล้เคียง 
ที่อาจมีผลกระทบจากการขุด เพ่ือให้สามารถเขียนแผนที่แสดงเส้นช้ันระดับดินและรูปตัดต่างๆ ได้อย่างละเอียด
ถูกต้อง และเมื่อการขุดแล้วเสร็จผู้รับจ้างจะต้องทําการสํารวจระดับเพ่ือแสดงให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นว่าได้
ดําเนินการขุดตามรูปแบบที่แสดงไว้ในแบบก่อสร้าง และเพ่ือประกอบในการเบิกจ่ายเงินด้วย 

การจ่ายเงิน จะจ่ายเงินตามใบแจ้งปริมาณงานและราคางาน ที่ผู้รับจ้างทําการขุดขึ้นและขนย้ายแล้ว
เสร็จตามปริมาณงานที่ทําจริง โดยให้ยึดถือการตรวจวัดปริมาณงานตามแบบแปลนและ Cross Section ของผู้ว่า
จ้างเป็นเกณฑ์ และให้มีหน่วยวัดเป็นลูกบาศก์เมตรการจ่ายเงิน จะจ่ายเงินให้เป็นหน่วยอัตราต่อลูกบาศก์เมตรในใบ
แจ้งปริมาณงานและราคา ตามสัญญา ซึ่งประกอบด้วยด้วยการจัดหา เครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ แรงงาน 
การขุดดิน วัดเป็นปริมาณลูกบาศก์เมตร ตามท่ีผู้รับจ้างทําการขุดขึ้นแล้วเสร็จตามปริมาณงานที่ทําจริงภายในขอบเขต
ที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างสั่งการ  โดยให้ยึดถือการตรวจวัดปริมาณงานของผู้ว่าจ้างเป็นเกณฑ์และผู้ว่าจ้างจะไม่มี
การวัดปริมาณงานถมบดอัดอันสืบเน่ืองมาจากการท่ีผู้รับจ้างขุดเกินมิติขนาดตามแบบ 

10.4  งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการภายในขอบเขตที่กําหนดไว้ในข้อ 
6.2  ให้เรียบร้อย คณะกรรมการตรวจการจ้างจะทําการตรวจวัดปริมาณงานที่ทําจริงหน่วยเป็น “ลูกบาศก์เมตร”โดย
ให้ยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นเกณฑ์ และจะจ่ายตามราคาต่อหน่วยที่
กําหนดไว้ในสัญญา อัตราราคาต่อหน่วยน้ีเป็นค่าเฉล่ียรวมระหว่างดินขุดภายในบริเวณงานก่อสร้างกับดินขุดจาก
แหล่งดินภายนอกและให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ แรงงานและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการทํางานดิน
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ถมบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ สําหรับงานดินถมบดอัดแน่นในงานก่อสร้างอาคารให้
ผู้รับจ้างคิดค่าใช้จ่ายรวมไว้ในราคางานของอาคารแต่ละแห่ง 

ปริมาณงานถมดินบดอัดดินแน่นและงานถมทรายบดอัดแน่นน้ีผู้ว่าจ้างจะทําการตรวจวัดปริมาณ
หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรตามขอบเขตที่กําหนดในแบบหรือตามปริมาณงานที่ทําจริงภายในขอบเขตที่ผู้ควบคุมงาน
ของผู้ว่าจ้างกําหนดโดยให้ยึดถือวิธีการวัดปริมาณงานของผู้จ้างเป็นเกณฑ์และผู้ว่าจ้างจะไม่มีการวัดปริมาณงานถม
บดอัดอันสืบเน่ืองมาจากการท่ีผู้รับจ้างขุดเกินมิติขนาดตามแบบและการทรุดตัวหดตัวของดินถม 

การจ่ายเงินจ่ายให้ในอัตราหน่วยต่อลูกบาศก์เมตร  ในใบแจ้งปริมาณงานและราคาตามสัญญาซึ่ง
ประกอบด้วยเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน รวมทั้งงานอ่ืนที่จําเป็นเพ่ือปฏิบัติงานน้ีให้สําเร็จสมบูรณ์ 

ปริมาณงานถมดินบดอัดดินแน่นและงานถมทรายน้ี  ผู้ว่าจ้างจะทําการตรวจวัดปริมาณงานหน่วย
เป็นลูกบาศก์เมตรตามขอบเขตท่ีกําหนดในแบบหรือตามปริมาณงานที่ทําจริงภายในขอบเขตที่ผู้ควบคุมงานของผู้
ว่าจ้างกําหนดโดยให้ยึดถือวิธีการวัดปริมาณของผู้ว่าจ้างเป็นเกณฑ์ 

 การจ่ายเงินให้ในอัตราหน่วยต่อลูกบาศก์เมตร  ในใบแจ้งปริมาณงานและราคาตามสัญญาซึ่ง
ประกอบด้วยเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ แรงงานรวมทั้งงานอ่ืนที่จําเป็นเพ่ือปฏิบัติงานน้ีให้สําเร็จสมบูรณ์ 

10.5  งานก่อสร้างอาคารประกอบ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม ที่กําหนดในข้อ 6.2 ให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อย โดยผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ถูกต้องตามท่ีกําหนดในแบบและสัญญา พร้อมทั้งทํา
ความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างกําหนด โดยให้ยึดถือวิธีการตรวจวัด
ปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นเกณฑ์ และจะจ่ายตามราคาต่อหน่วยที่กําหนดไว้ในสัญญา อัตรา
ราคาต่อหน่วยน้ีให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในงานขุดดิน ถมดิน และงานอ่ืนๆ ในขอบเขตอาคาร ซึ่งประกอบด้วย ค่าจัดหา
วัสดุ  อุปกรณ์ แรงงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ 

11.การตรวจสอบผลงานและการตรวจรับงาน 
 การตรวจสอบผลงานเพ่ือการจ่ายเงิน 

 ภายหลังที่ได้รับใบส่งมอบงานจากผู้รับจ้างแล้ว ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะตรวจสอบใบส่งมอบงานกับ
งานในสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้น เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรายการรายละเอียดและแบบ และมีปริมาณ
งานตามที่ กําหนดในใบส่งมอบแล้วจะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือทําการตรวจผลงานและ
คณะกรรมการตรวจการจ้างจะทําการตรวจผลงานท่ีส่งมอบให้ภายใน 3 (สาม) วัน ทําการนับแต่วันที่ประธาน
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับทราบการส่งมอบงานและจึงดําเนินการเรื่องการเบิกจ่ายเงินต่อไป 

 การตรวจสอบผลงานเช่นน้ี มิได้ทําให้ผู้รับจ้างหมดความรับผิดชอบในความชํารุดเสียหายของสิ่งก่อสร้างที่
ผู้รับจ้างได้ดําเนินการก่อสร้างมาแล้ว การส่งมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาก็ต่อเมื่อ ผู้ว่า
จ้างได้รับมอบงานท้ังหมดจนครบถ้วนถูกต้องทุกรายการจากผู้รับจ้าง และสามารถใช้งานได้สมเจตนารมณ์ของผู้
ว่าจ้างทุกประการแล้ว 

 การตรวจรับงานตามสัญญา 

 เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทํางานทั้งหมดครบถ้วนตามสัญญาแล้ว และจัดทําใบส่งมอบงานดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุม
งานของผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือทําการตรวจรับ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจผลงานท่ี
ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 (สาม) วัน ทําการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้รับทราบการส่งมอบงาน
และจะทําการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด  ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบน้ันเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน  ถูกต้อง
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ตามแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาและสามารถใช้งานได้  สมตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุก
ประการแล้ว  ให้ถือวันที่ได้รับใบส่งมอบงานดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน  แต่ถ้างานที่ส่งมอบทั้งหมด  หรืองวดใดก็
ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธ์ิไม่ตรวจ
รับงาน และสั่งการให้ผู้รับจ้างทําการซ่อมแซมแก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อกําหนดในสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างต้องปฏิบัติตาม ในระหว่างที่ยังมีการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมตามที่กล่าวข้างต้น ให้
ถือว่ายังไม่มีการส่งมอบงาน 

 หลังจากที่ได้ทําการซ่อมแซมแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานของผู้
ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ เพ่ือทําการตรวจผลงานใหม่ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจ
ผลงานให้ภายใน 3 (สาม) วันทําการนับแต่วันที่ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้รับทราบและจะทําการตรวจรับ
ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด  ถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ทําการซ่อมแซมแก้ไขเพ่ิมเติมถูกต้องตามแบบรูป 
รายการรายละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาแล้วจะดําเนินการตามข้ันตอนต่อไปและให้ถือวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว
เป็นวันส่งมอบงาน 
 การส่งมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานทั้งหมด
ครบถ้วน ถูกต้องทุกรายการจากผู้รับจ้างและสามารถใช้งานได้สมเจตนารมณ์ ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว 

12.  กําหนดระยะเวลาส่งมอบงาน 

 งานรายน้ีทั้งหมดผู้รับจ้างจะต้องจัดทําให้เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาและส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างได้
ภายใน 180 (หน่ึงร้อยแปดสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน 

13.  การจ่ายเงิน 

 งานจ้างก่อสร้างรายน้ี ผู้ว่าจ้างจะทําสัญญากับผู้รับจ้างในสัญญาจ้าง แบบราคาต่อหน่วย (Unit Price) 
 ภายใต้เง่ือนไขแห่งสัญญาน้ี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างต่อไปน้ี 
 13.1  เมื่อมีการส่งมอบและรับมอบงาน ตามลักษณะงานที่ระบุในเง่ือนไขว่าด้วยการส่งมอบงานแล้ว 

13.2  จ่ายให้แต่ละงวด ตามผลงานที่ตรวจรับได้จริง 
 13.3  เมื่อมีการส่งมอบและตรวจรับในคร้ังใด จะจ่ายเงินให้ดังน้ี 
 -  ถ้าค่าจ้างในสัญญารายการที่เป็นราคาต่อหน่วย (Unit  Price) การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคา
ต่อหน่วยของงานที่ตรวจรับได้จริง 

 -  กรณีที่มีการระบุรายละเอียดการจ่ายเงินไว้ในรายการละเอียดด้านวิศวกรรม จะจ่ายเงินให้ตามที่
กําหนดไว้ในเง่ือนไขของรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม       
 13.4  งานจ้างก่อสร้างรายน้ี ผู้ว่าจ้างได้รับเงินงบประมาณผูกพันเป็นรายปี การจ่ายเงินตามสัญญาจะ
เบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีได้รับในแต่ละปี สําหรับเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้ใน
ปีงบประมาณถัดไป 
 13.5  หากผู้ว่าจ้างมีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างล่าช้าเกินกว่ากําหนดเวลาอันสมควรไม่
ว่าเน่ืองจากการอนุมัติเงินประจํางวดล่าช้าหรือเหตุอ่ืนใด  ผู้รับจ้างจะไม่เรียกดอกเบ้ียหรือค่าเสียหายในระหว่างที่
ล่าช้าน้ันจากผู้ว่าจ้าง 
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14.  การจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า 

 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ  1.4  
แบบสัญญาจ้าง ข้อ 5 เมื่อผู้รับจ้างร้องขอเท่าน้ันโดยผู้รับจ้างต้องร้องขอเป็นหนังสือก่อนการส่งมอบงานงวดแรก 
 หากผู้รับจ้างมิได้ร้องขอเป็นหนังสือก่อนการส่งมอบงานงวดแรกตามท่ีกําหนดในวรรคแรกผู้รับจ้าง         
ไม่มีสิทธ์ิจะขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามสัญญาอีกต่อไป 

ในการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
 ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าต้องมีเลขไทยหรืออารบิค และอักษรไทย ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศต้องมี
ภาษาไทยกํากับและให้ปรากฏข้อความต่อไปน้ี 

1. เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบรับ 
2. ช่ือ หรือย่ีห้อ และที่อยู่ของผูอ้อกใบรับ 
3. ช่ือและที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง 
4. เลขลําดับของเล่ม และของใบรับ 
5. วัน เดือน ปี ทีอ่อกใบรับ 
6. จํานวนเงินที่รับ 
7. ชนิด ช่ือ งาน/โครงการของค่าจ้างล่วงหน้า 
8. ลายมือช่ือผู้มีอํานาจของผู้ออกใบรับ 
9. ผู้รับเงิน 

15.  หลกัเกณฑ์การจัดหาช่างฝีมือ 

 การควบคุมงานเพ่ือการก่อสร้างตามสัญญาน้ี ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือจากสถาบันของทางราชการ หรือผู้มี วุฒิ บัตรระดับ  ปวช . ปวส . และ ปวท . หรือเทียบเท่ า จาก
สถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่
จะต้องมีช่าง จํานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปน้ี 

1.   ช่างก่อสร้าง 
2.   ช่างกลอุตสาหกรรม 
3.   ช่างสํารวจ 
เว้นแต่ความต้องการของงานตามข้อกําหนดในรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรมจะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 ผู้รับจ้างจะต้องทําบัญชีแสดงจํานวนช่างทั้งหมด โดยจําแนกแต่ละสาขาและระดับช่าง พร้อมกับระบุ
รายช่ือของช่างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนํามาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ 
ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างก่อนเริ่มลงมือทํางานและพร้อมที่จะให้ผู้
ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลาการทํางานของสัญญาน้ี 

16.  รายละเอียดด้านวิศวกรรมที่ไม่ชัดเจน 

 รายละเอียดด้านวิศวกรรม (Technical Specification) อ่ืนๆ  ที่ ไม่ ได้ระบุไว้ในที่ น้ี  ให้ปฏิบั ติตาม
รายละเอียดเฉพาะที่ระบุไว้ในแบบ (Drawing) ต่าง ๆ หรือหากมิได้ระบุให้คณะกรรมการตรวจการจ้างใช้ดุลพินิจ
พิจารณาแก้ไขปัญหานั้น ๆ  
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 รายละเอียดด้านวิศวกรรมใดที่ไม่แจ้งชัด หรือไม่อาจหาวัสดุในท้องตลาดหรือในสนามได้เพียงพอ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างอาจพิจารณาอนุโลมให้ใช้วัสดุคุณภาพเทียบเท่าได้ และต้องทํารายงานการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังกล่าวเป็นเอกสารให้ถูกต้องด้วย 
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เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง 

ข้อ  1.14 รายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม 
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รายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม 
1. รายการทั่วไป 

รายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม (Specifications) ที่จะต้องใช้ควบคู่กับเง่ือนไขของสัญญา 
(Conditions of Contract) แบบก่อสร้าง (Construction Drawings) ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Bill of 
Quantities, BOQ) และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุในเอกสารสัญญาและตามคําแนะนําของผู้ควบคุม
งานของผู้ว่าจ้าง 

ผู้รับจ้างจะต้องทราบสภาพของบริเวณก่อสร้างและขอบเขตของงานก่อสร้างเป็นอย่างดี และจะต้อง
ทําการก่อสร้างตามรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม แบบก่อสร้าง และคําแนะนําของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 

รายการรายละเอียดด้านวิศวกรรมน้ีแสดงมาตรฐานตํ่าสุดที่ต้องการสําหรับงานก่อสร้างตามสัญญาน้ี 

ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและภาระผูกพันต่าง ๆ ซึ่งได้ระบุไว้ในเง่ือนไขของสัญญาและ
รายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม ในทางตรงกันข้าม ค่าใช้จ่ายสําหรับการทํางาน ตามภาระผูกพันพ้นต่างๆ  เช่น
การโยกย้ายเครื่องจักรก่อสร้างเข้าปฏิบัติงาน ค่าดําเนินการ กําไร ฯลฯ จะรวมอยู่ในรายการค่าใช้จ่าย (Pay Item) 
ที่เหมาะสมของรายการในใบแจ้งปริมาณงานและราคาของสัญญาน้ี 

2     มาตรฐาน 

ในรายการรายละเอียดน้ีจะมีการอ้างถึงมาตรฐานต่าง ๆ เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย  มอก. ด้วย
เลขที่ที่เหมาะสม ในกรณีน้ีการอ้าง มอก. จะรวมถึงข้อความว่า “หรือมาตรฐานเทียบเท่าซึ่งจะต้องขออนุมัติจากผู้
ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง”  

ในกรณีที่ผู้รับจ้างเสนอที่จะส่งมาตรฐานอ่ืนเพ่ือรับการพิจารณาจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะต้อง
ให้เวลาผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเพียงพอในการตรวจสอบมาตรฐานน้ัน ๆ และในการทําการตามคําสั่งของผู้
ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเพ่ือยืนยันว่าวัสดุที่ส่งมาตามมาตรฐานอื่นน้ันเป็นที่ยอมรับได้ ผู้รับต้องส่งมอบมาตรฐาน
เป็นภาษาไทย หรือคําแปลจากภาษาอังกฤษ ให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ใช้ระหว่างก่อสร้างรวม 2 (สอง) ชุด 

ผู้รับจ้างจะไม่เบิกค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของงานก่อสร้าง เน่ืองจากการทดสอบใด ๆ ถือว่า
เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องจัดเวลาไว้อย่างเพียงพอสําหรับการทดสอบวัสดุต่าง ๆ  ที่จําเป็นสําหรับก่อสร้าง 

รายช่ือต่อไปน้ีคือมาตรฐานที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  คําย่อที่ได้แสดงไว้สําหรับมาตรฐานอย่าง
เป็นการใช้คําเพ่ือให้เกิดความเข้าใจสําหรับมาตรฐานต่าง ๆ ดังน้ี 

 TIS - Thai Industrial Standards (มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย, มอก.) 
 JIS - Japanese Industrial Standards 
 AASHTO - American Association of State Highway and Transportation  
                                                  Officials 
 ACI - American Concrete Institute 
 AGA - American Gas Association 
 AIJ - Architectural Institute of Japan 
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 AGMA - American Gear Manufacturers Association 
 AISC - American Institute of Steel Construction 
 AISI - American Iron & Steel Institute 
 ANSI - American National Standards Institute 
 API - American Petroleum Institute 
 ARI - Airconditioning and Refrigeration Institute 
 ASCE - American Society of Civil Engineers 
 ASME - American Society of Mechanical Engineers 
 ASTM - American Society for Testing and Materials 
 AWS - American Welding Society 
 AWWA - American Water Works Association 
 BS - British Standard  
 CIPRA - Cast Iron Pipe Research Association 
 CISPI - Cast Iron Soil Pipe Institute 
 CP - British Standards Institution (Code of Practice) 
 DEMA - Diesel Engine Manufacturers Association 
 DIN - German Standards  
 Fed.Spec - United States of America Federal Specification 
 IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers 
 ISO - International Organization  for Standardization 
 JEC - Standard of Japanese Electrical Committee 
 JEM - Standard of Japanese Electrical Manufacturers Association 
 JRS - Japanese Railway Standard 
 JSCE - Japanese Society of Civil Engineering 
 JWWA - Japanese Water Works Association 
 NEMA - National Electrical Manufactures’ Association 
 PWA - Provincial Water Works Authority 
 PEA - Provincial Electricity Authority  
 SSPC - Steel Structures Painting Council  

3     วัสดุก่อสร้างและมาตรฐานงานฝีมือ 

วัสดุก่อสร้างหลักที่นํามาใช้ก่อสร้างจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 

(1)  ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุก่อสร้างรายช่ือแหล่งส่งวัสดุ และ หรือผู้ผลิตให้กับผู้ควบคุมงาน
ของผู้ว่าจ้าง  เพ่ือขออนุมัติภายในเวลา 2 (สอง) เดือนนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน วัสดุก่อสร้าง
หลักที่จะต้องได้รับการอนุมัติก่อน ได้แก่ ซีเมนต์ กรวด หรือหินผสม ทรายและนํ้า สําหรับ   ผสมคอนกรีต วัสดุ
สําหรับหินเรียง (Riprap)  เหล็กเสริมและเหล็กก่อสร้าง 
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 (2) กรณีที่มีรายการซึ่งมิได้ระบุในใบแจ้งปริมาณและราคาและเอกสารประกอบสําหรับวัสดุก่อสร้าง
ใด ๆ  ที่จะต้องจัดหาโดยผู้รับจ้าง ค่าใช้จ่ายในการจัดหา ขนส่ง เก็บรักษา และจัดการวัสดุคิดเป็นราคาต่อหน่วย 
หรือราคางานตามปริมาณของวัสดุที่ต้องการ 

(3)   มาตรฐานงานฝีมือจะต้องมีคุณภาพสูงสุดในงานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ วัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการ
ก่อสร้างจะต้องมีคุณภาพสูงสุดตามประเภทของงาน ซึ่งระบุหรืออธิบายไว้ในรายการรายละเอียดวิศวกรรม แบบท่ี
ใช้ในการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกเสียจาก   จะได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือได้รับอนุมัติ
จากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างอีกทั้งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานท่ีอ้างถึงฉบับที่มีผลเป็นปัจจุบัน หรือมาตรฐานอ่ืนที่
เทียบเท่า ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและติดตามผลงาน
ของผู้ว่าจ้างและการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ผู้รับจ้างเสนอแผนปฏิบัติงานตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกําหนดให้ต่อผู้
ว่าจ้างภายใน 15 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาและให้ผู้รับจ้างดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่ผู้ว่าจ้างหรือ
ตัวแทนของผู้ว่าจ้างเห็นชอบแล้วจนสุดความสามารถเพ่ือให้การก่อสร้างสําเร็จเรียบร้อยภายในกําหนดแห่งสัญญา
น้ีผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิที่จะสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมแผนปฏิบัติงานอย่างไรก็ได้ทั้งน้ีเพ่ือ
ประโยชน์ของงานน้ีเป็นสําคัญผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามแผนงานที่ผู้ว่าจ้างได้สั่งเปล่ียนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม
ดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป 

4.งานเตรียมสถานที่ก่อสร้าง 

 4.1   คําจํากัดความ/ความหมาย เป็นการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่และเตรียมงานเบ้ืองต้น
ก่อนที่จะดําเนินการก่อสร้างอาคารหลักต่างๆดังน้ี 
 4.1.1 การเตรียมพ้ืนที่หมายถึงการกําหนดพ้ืนที่เพ่ือทําการก่อสร้างอาคารสํานักงานโรงงานคลัง
พัสดุและอาคารช่ัวคราวอ่ืนๆ รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน 
 4.1.2 การตรวจสอบและวางผังหมายถึงการตรวจสอบหมุดหลักฐานต่างๆและสํารวจวางผังการ
ก่อสร้างอาคารตามที่กําหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 
 4.1.3  ทางลําลองช่ัวคราวทางเบ่ียงหมายถึงการกําหนดเส้นทางคมนาคมในการขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างจากเส้นทางสายหลักถึงบริเวณโครงการ 
 4.1.4 การจัดหาวัสดุหมายถึงการจัดเตรียมวัสดุก่อสร้างพร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างวัสดุหลักไป
ทดสอบคุณสมบัติและหรือจัดเตรียมเอกสารรับรองคุณสมบัติและมาตรฐานการผลิตของวัสดุหลัก 
 4.1.5 การถางป่าและปรับพ้ืนที่หมายถึงการถางป่าขุดตอขุดรากไม้และปรับพ้ืนที่บริเวณที่จะ
ก่อสร้างอาคารและหรือตามแนวหรือขอบเขตที่กําหนดไว้ในแบบก่อสร้างรวมทั้งการขนย้ายสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ออก
นอกบริเวณก่อสร้าง 
 4.1.6 การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมหมายถึงสิ่งก่อสร้างเดิมที่ไม่ต้องการในบริเวณก่อสร้างหรือ
ตามท่ีกําหนดในแบบแปลนต้องรื้อถอนต้องกําจัดและขนย้ายออกให้พ้นบริเวณก่อสร้าง 
 4.1.7 การกําจัดนํ้าออกจากบริเวณก่อสร้างหมายถึงการทําเขื่อนก้ันนํ้าช่ัวคราวการขุดร่องหรือ
ทํารางเปลี่ยนทางนํ้าการใช้เครื่องสูบนํ้าเพ่ือป้องกันและกําจัดนํ้าออกจากบริเวณก่อสร้าง 
 4.2 ข้อกําหนด/คุณสมบัติ 
 4.2.1 การเตรียมพ้ืนที่ 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น       

 1) ที่ต้ังอาคารสํานักงานจะต้องอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณหัวงานโดยมีขนาดและพ้ืนที่ใช้สอย
ตามที่กําหนดไว้ในแบบพ้ืนสํานักงานจะต้องอยู่สูงกว่าพ้ืนดินไม่น้อยกว่า 0.30 เมตรมีระบบระบายนํ้าและระบบ
สาธารณูปโภคท่ีดี 
 2) ที่ต้ังอาคารโรงงานคลังพัสดุและบ้านพักคนงานจะต้องไม่สร้างบนพ้ืนที่กีดขวางทาง
สัญจรและบริเวณก่อสร้างจะต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอโดยมีระบบสุขาภิบาล 
 4.2.2 การตรวจสอบและวางผัง 
 1) ก่อน ดําเนินการก่อสร้างจะต้องตรวจสอบความถูก ต้องของแบบกับสภาพ                
ภูมิประเทศโดยการวางแนวถ่ายระดับวางผังอาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกชนิดกรณีตรวจพบความคลาดเคลื่อนหรือมี
ปัญหาอุปสรรคในพ้ืนที่ก่อสร้างให้รีบรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 2) หมุดหลักฐานต่างๆที่กําหนดและได้จัดทําขึ้นจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
 4.2.3 การทําทางลําลองช่ัวคราว 
 1) ทางลําลองทางเบ่ียงทางเข้าหมู่บ้าน/อาคารและอ่ืนๆทั้งที่อยู่ภายในและนอกบริเวณ
ก่อสร้างจะต้องให้สามารถเช่ือมเข้าถึงกันได้ตลอด 
 2) จะต้องดูแลบํารุงรักษาเส้นทางให้สามารถใช้งานได้สะดวกรวมท้ังมีมาตรการป้องกันฝุ่น
โคลนตมตลอดอายุสัญญาก่อสร้าง  
 4.2.4 การจัดหาวัสดุ   
                           1) วัสดุหลักที่จะต้องทําการทดสอบคุณสมบัติตามข้อกําหนดของแต่ละประเภทงานเช่น
หินกรวดทรายเหล็กเสริมเป็นต้นจะต้องสุ่มจัดเก็บตัวอย่างและควบคุมไปทดสอบยังหน่วยงานที่เช่ือถือได้และนําผล
การทดสอบคุณสมบัติให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนนํามาใช้งาน  
 2) วัสดุหลักที่จะต้องมีเอกสารรับรองคุณสมบัติและมาตรฐานการผลิตตามแบบ และ
ข้อกําหนดของแต่ละประเภทงานเช่นท่อและอุปกรณ์ประกอบแผ่นใยสังเคราะห์ประตูนํ้าเป็นต้นให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนนํามาใช้งาน 
 3) จะต้องกําหนดมาตรการดูแลป้องกันรักษาจัดเก็บวัสดุให้อยู่ในสภาพที่ดี 
 4.2.5 การถางป่าและปรับพ้ืนที่ 
 1) พ้ืนที่ก่อสร้างที่กําหนดในแบบจะต้องมีการถางป่าและปรับพ้ืนที่ให้เรียบร้อยปราศจาก
ต้นไม้ ตอไม้ รากไม้และสิ่งกีดขวางต่างๆโดยมีอาณาเขตห่างจากตัวอาคารก่อสร้างประมาณ  5  เมตร 
 2) วัสดุที่ถางออกและขุดออกจะต้องขนย้ายออกพ้นพ้ืนที่ก่อสร้างและหรือทําลายโดยวิธี
เผาฝังกลบหรือวิธีอ่ืนใดที่เหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน 
 3) ต้นไม้ทุกชนิดที่จะโค่นจะต้องมีตราประทับหรือสีป้ายที่ลําต้นโดยช่างควบคุมงานหรือ
พนักงานป่าไม้และจะต้องทําโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ต้นไม้อ่ืนๆหรือทรัพย์สินอ่ืนใดบริเวณใกล้เคียง 
 4.2.6 การร้ือถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม 
 1) สิ่งปลูกสร้างเดิมที่ไม่ต้องการในบริเวณก่อสร้างตามที่กําหนดในแบบต้องรื้อถอนออก
และกําจัดให้หมดส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้ให้นํามาเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่กําหนด 
 2) เศษขยะหรือดินหรือสิ่งต่างๆที่ไม่ต้องการจะต้องขนย้ายออกพ้นพ้ืนที่ก่อสร้างและหรือ
ทําลายโดยวิธีเผาฝังกลบหรือวิธีอ่ืนใดที่เหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน 
 4.2.7  การกําจัดนํ้าออกจากบริเวณก่อสร้าง 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น       

 1) บริเวณก่อสร้างที่มีนํ้าขังอันเน่ืองจากนํ้าใต้ดินและนํ้าที่ไหลมาจากผิวดินจะต้องกําจัดออก
ให้หมดตลอดเวลาก่อสร้างโดยการทําเขื่อนก้ันนํ้าช่ัวคราวการขุดร่องหรือทํารางเปลี่ยนทางน้ําและการใช้เครื่องสูบนํ้า
เป็นต้น 
 2) การทําเขื่อนก้ันนํ้าช่ัวคราวจะต้องเสนอแบบรวมทั้ งวิธีการก่อสร้างและร้ือย้ายให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบก่อน 
 3) การขุดร่องหรือทํารางเปลี่ยนทางนํ้าจะต้องเสนอข้อมูลด้านอุทกวิทยาและการออกแบบให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบก่อน 
 4) การใช้เครื่องสูบนํ้าจะต้องออกแบบและวางแผนติดต้ังเครื่องมือตลอดจนควบคุมดูแล
บํารุงรักษาให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบก่อน 

5.งานขุด 

 5.1 คําจํากัดความและความหมายประเภทของการขุดสามารถแยกตามชนิดของวัสดุและลักษณะ
การขุดออกเป็น 4 ประเภทดังน้ี 

 5.1.1 งานขุดลอกหน้าดินหมายถึงการขุดลอกผิวหน้าดินเดิมเพ่ือเตรียมฐานรากของงานถม
ประกอบด้วยการขุดรากไม้เศษขยะเศษหินอินทรีย์วัตถุดินอ่อนและสิ่งที่ไม่พึงประสงค์อ่ืนๆออกให้หมดภายใน
ขอบเขตและบริเวณที่กําหนดไว้ในแบบวัสดุที่ได้จากการขุดลอกหน้าดินห้ามนําไปใช้ในงานถมเป็นอันขาด 
 5.1.2 งานดินขุดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
 1) งานดินขุดทั่วไปหมายถึงการขุดดินที่สามารถขุดออกด้วยเครื่องจักรกลและขนเกล่ียทิ้ง
บริเวณข้างๆพ้ืนที่ก่อสร้าง 
 2) งานดินขุดขนท้ิงหมายถึงการขุดดินที่สามารถขุดออกด้วยเครื่องจักรกลและต้องขนทิ้ง
โดยตักขึ้นใส่รถบรรทุกนําไปทิ้งยังที่กําหนด 
 3) งานดินขุดเหลวหมายถึงการขุดดินที่มี นํ้าท่วมขังมีสภาพเหลวสามารถขุดออกด้วย
เครื่องจักรกลขุดมากองผึ่งให้แห้งแล้วขนทิ้งโดยตักดินใส่รถบรรทุกนําไปยังที่กําหนด 
 5.1.3 งานขุดหินผุหมายถึงการขุดหินผุดินดานดินลูกรัง หินก้อนที่มีขนาดไม่โตกว่า  0.7 
ลูกบาศก์เมตรหรือวัสดุอ่ืนที่ไม่สามารถขุดออกได้ด้วยเครื่องจักรกลหรือเคร่ืองมือขุดธรรมดาต้องใช้คราด (Ripper) 
ช่วยขุดทําให้หลวมก่อนแล้วขุดออกด้วยเครื่องจักรกลหรือขนทิ้งโดยตักขึ้นใส่รถบรรทุกนําไปทิ้งยังที่กําหนด 
 5.1.4 งานขุดหินแข็ง หมายถึงการขุดหิน ช้ันหินพืดหรือหินก้อนที่มีขนาดโตกว่า 0.7         
ลูกบาศก์เมตรไม่สามารถขุดออกด้วยเครื่องจักรกลหรือใช้คราด (Ripper) ต้องใช้วัตถุระเบิดทําการระเบิดหินให้
แตกก่อนและขนทิ้งโดยตักขึ้นใส่รถบรรทุกนําไปทิ้งยังที่กําหนด 
 5.1.5  การวัดปริมาณงานและการจ่ายเงิน 
 งานขุดดินวัดเป็นปริมาตรลูกบาศก์เมตร  ที่ผู้รับจ้างทําการขุดดินและขนย้ายแล้วเสร็จตาม
ปริมาณงานที่กําหนดไว้ในแบบหรือปริมาณงานที่ทําจริงภายในขอบเขตท่ีผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างสั่งการ  โดยให้
ยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของผู้ว่าจ้างเป็นเกณฑ์ โดยวิธี Take Cross. ในบริเวณท่ีผู้รับจ้างดําเนินการ  การขุด
ดินหรือขุดหิน ต้องขุดให้ได้แนวระดับและขนาดตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ 
 การจ่ายเงิน จะจ่ายเงินตามใบแจ้งปริมาณงานและราคางาน ที่ผู้รับจ้างทําการขุดขึ้นและ
ทําลายแล้วเสร็จตามปริมาณงานที่ทําจริง โดยให้ยึดถือการตรวจวัดปริมาณงานตามแบบแปลนและ Cross Section 
ของผู้ว่าจ้างเป็นเกณฑ์ และให้มีหน่วยวัดเป็นลูกบาศก์เมตร 
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โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น       

 
  5.1.6 การสํารวจ 
 ก่อนเริ่มปฏิบัติการขุดผู้รับจ้างจะต้องทําการสํารวจระดับบริเวณที่จะทําการขุดและบริเวณ 
ใกล้เคียงที่อาจมีผลกระทบจากการขุด เพ่ือให้สามารถเขียนแผนที่แสดงเส้นช้ันระดับดินและรูปตัดต่างๆ ได้อย่าง
ละเอียดถูกต้อง และเมื่อการขุดแล้วเสร็จผู้รับจ้างจะต้องทําการสํารวจระดับเพ่ือแสดงให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็น
ว่าได้ดําเนินการขุดตามรูปแบบที่แสดงไว้ในแบบก่อสร้าง และเพ่ือประกอบในการเบิกจ่ายเงินด้วย 
  5.1.7 การทิ้งดิน 
 ดินที่ขุดขึ้นมาโดยทั่วไปจะถูกนําไปใช้ถมบริเวณหรือจุดทิ้งดินที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง
กําหนดวิธีการนําดินไปทิ้งจะกําหนดโดยผู้รับจ้างและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อน 
 5.2 ข้อกําหนด/คุณสมบัติ 
 การขุดดินหรือขุดหินเพ่ือให้ได้ขนาดตามรูปแบบการขุดลอกหน้าดินและร่องแกนเพ่ือเตรียมฐานราก
ก่อสร้างทํานบดิน/ เขื่อนดินและการขุดบ่อก่อสร้างเพ่ืองานก่อสร้างอาคารมีข้อกําหนดดังน้ี 
 5.2.1 ต้องขุดให้ได้แนวระดับและขนาดตามที่กําหนดไว้ในแบบ การขุดต้องกระทําด้วยความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษและต้องมีมาตรการควบคุมให้วัตถุที่อยู่นอกขอบเขตแนวการขุดยังคงอยู่ในสภาพเดิมเท่าที่จะ
ทําได้ 
 5.2.2 ในกรณีที่แบบไม่ได้ระบุแนวเส้นขอบเขตการขุดไว้ถ้าเป็นการขุดดินควรใช้ลาด (Slope) 1 
: 1.5  และถ้าเป็นการขุดหินควรใช้ลาด (Slope) 1 : 0.5 ตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างกําหนด 
 5.2.3 การขุดเพ่ือก่อสร้างฐานรากของอาคารโครงสร้างใดๆจะต้องขุดเผื่อออกไปจากที่กําหนดไว้ 
ข้างละ 30 เซนติเมตรเพ่ือความสะดวกในการต้ังไม้แบบ  
  5.2.4 ในกรณีที่เป็นหินการขุดจะต้องใช้ความระมัดระวังเพ่ือรักษาแนวให้ได้ตามที่แบบกําหนด
ไว้ส่วนของหินที่ย่ืนออกมาจากแนวที่กําหนดไว้ในแบบอาจยอมให้มีได้ไม่เกิน 15 เซนติเมตรหรือเป็นอย่างอ่ืนที่
เหมาะสมตามสภาพ 
 5.2.5 ในกรณีที่ขุดผิดพลาดไปจากแนวที่กําหนดในแบบความเสียหายการพังทลายที่เกิดจากการ
ระเบิดหรือโพรงหินที่เกิดจากความไม่ระมัดระวังในขณะที่ดําเนินการขุดของผู้รับจ้างและความผิดพลาดไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุใดก็ตามผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและต้องซ่อมแซมแก้ไขตามคําแนะนําของวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง
โดยค่าใช้จ่ายส่วนน้ีเป็นของผู้รับจ้าง 
 5.2.6 การขุดพ้ืนฐานรากและลาดด้านข้างที่ติดกับงานคอนกรีตต้องตกแต่งให้เรียบร้อยพ้ืน
ผิวหน้าต้องเตรียมการปรับแต่งให้มีความมั่นคงพอที่จะรับอาคารคอนกรีตได้ 
 5.2.7 การขุดดินร่องแกนเขื่อนจะต้องขุดให้มีขนาดความกว้างลาดด้านข้างตามแบบสําหรับ
ความลึกให้ขุดลงไปจนถึงระดับช้ันดินหรือหินที่กําหนดในแบบเมื่อขุดร่องแกนเสร็จจะต้องได้รับการตรวจสอบและ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนจึงจะดําเนินการขั้นต่อไปได้ 
 5.2.8 วัสดุที่ได้จากการขุดถ้าคณะกรรมการตรวจการจ้างอนุญาตให้นําไปใช้ เช่น ถมทําทํานบ
ดินเขื่อนดินก็สามารถให้นําไปใช้ได้ ส่วนวัสดุที่ไม่เหมาะสมหรือเหลือใช้จะต้องขนไปไว้ยังสถานที่กองวัสดุซึ่ง
สถานที่กองวัสดุที่ระบุไว้ในแบบเป็นเพียงจุดแนะนํา ผู้รับจ้างสามารถจัดหาที่กองวัสดุเพ่ิมเติมได้ตามความ
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ โดยจะต้องเป็นพ้ืนที่ของหน่วยราชการหรือที่สาธารณะประโยชน์ทั้งน้ีการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ เก่ียวกับพ้ืนที่ที่ใช้เป็นสถานท่ีกองวัสดุให้อยู่ในดุลพินิจและความเห็นชอบของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างที่
จะต้องตรวจสอบพ้ืนที่ตําแหน่งที่กองวัสดุและต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ก่อน โดย
สถานที่กองวัสดุเพ่ิมเติม ผู้รับจ้างจะต้องย่ืนเอกสารที่ได้รับอนุญาตหรือเอกสารยินยอมให้กองวัสดุ และยินยอมให้
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ขนย้ายวัสดุดังกล่าวออกจากพ้ืนที่ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น พร้อมทั้งแนบแผนที่แสดงตําแหน่งของ
จุดที่กองวัสดุที่ได้จากการขุดอย่างละเอียด พร้อมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างฯ โดยผู้ว่าจ้างจะยึดเกณฑ์ราคาค่างานขนย้ายวัสดุตามใบแจ้งปริมาณงานและราคา เป็นสําคัญ 
 5.2.9  สถานที่กองวัสดุจะต้องไม่กีดขวางการทํางานและขวางทางนํ้าการกองวัสดุจะต้องกองให้
อยู่ในขอบเขตและจะต้องเกลี่ยปรับระดับของกองวัสดุให้เหมาะสม 

หมายเหตุ   
 งานดินขุดขนทิ้งผู้ว่าจ้าง จะคิดราคาต่อหน่วยตามระยะทางที่ระบุไว้ตามแบบ โดยอัตราการจ่ายจะ
เป็นไปตามตารางปริมาณงานท่ีผู้รับจ้างเสนอไว้ โดยท่ีผู้รับจ้างจะต้องบริหารงานขนย้ายมูลดินให้สอดคล้องกับจุด
แนะนําในการทิ้งดินตามแบบ หากมีการเปล่ียนแปลงสถานที่ทิ้งดิน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งผ่านช่างควบคุมงานเสนอ
คณะกรรมการตรวจการจ้างให้ความเห็นชอบโดยราคาค่าขนทิ้งดินจะเป็นไปตามตารางปริมาณงานที่ผู้รับจ้าง 
เสนอไว้ 

6.งานถมและบดอัด 

 6.1 คําจํากัดความ/ความหมาย ประเภทของการถมสามารถแยกตามลักษณะการใช้งานและชนิด
ของวัสดุแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังน้ี 
 6.1.1 ดินถมมีลักษณะการใช้งานดังน้ี 
 1) เป็นทํานบดินหรือเขื่อนดินเพ่ือปิดก้ันทางน้ําไหลผ่านวัสดุที่ใช้ถมเป็นดินทึบนํ้าเช่นดิน
เหนียวดินเหนียวปนกรวดดินเหนียวปนทรายและดินเหนียวปนดินตะกอนหรือตามที่กําหนดไว้ในแบบก่อสร้าง
จะต้องไม่มีรากหญ้าหรือวัชพืชอ่ืนใดปน 
 2) เป็นคันทางเพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตรวัสดุที่ใช้ถมเป็นดินที่รับ
นํ้าหนักบรรทุกได้ดีตามข้อกําหนดจะต้องไม่มีรากหญ้าหรือวัชพืชอ่ืนใดปน 
 3) เป็นดินถมกลับสําหรับอาคารและโครงสร้างวัสดุที่ใช้ถมถ้าไม่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนจะเป็นดิน
ส่วนที่ขุดนํากลับมาถมคืนจะต้องไม่มีรากหญ้าหรือวัชพืชอ่ืนใดปน 
 6.1.2  ลูกรังใช้ถมหลังคันดินหรือเขื่อนดินป้องกันการกัดเซาะของนํ้าฝนและใช้เป็นผิวจราจร
สําหรับงานทาง 
 6.1.3  หินถมเป็นวัสดุถมเปลือกนอกของตัวเขื่อนดินทําหน้าที่เสริมความมั่นคงไม่ให้เกิดการ
เลื่อนไถลวัสดุที่ใช้ถมเป็นหินหรือกรวดผสมทรายและตะกอนที่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 
 6.2  ข้อกําหนด/คุณสมบัติ 
 6.2.1   วัสดุที่ใช้ถมจะต้องไม่มีรากหญ้าหรือวัชพืชใดปนและมีคุณสมบัติดังน้ี 
 1) ดินถมทํานบดินหรือเขื่อนดินจะต้องเป็นดินทึบนํ้าซึ่งจําแนกดินตามวิธี Unified Soil 
Classification ดังน้ี 

สัญลักษณ์ทางวิศวกรรม ชนิดของดิน 
GC กรวดผสมดินเหนียวกรวดมีขนาดไม่คละกันผสมทรายและดินเหนียว 
SC ทรายผสมดินเหนียวทรายมีขนาดไม่คละกันผสมดินเหนียว 
CL ดินเหนียวที่มีความเหนียวน้อยถึงปานกลางอาจจะปนกรวดทรายและ

ตะกอน 
CH ดินเหนียวล้วนที่มีความเหนียวมากไม่มีอินทรีย์วัตถุ 
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 2) ดินถมคันทางเป็นดินถมทั่วๆไปที่ไม่มีอินทรีย์วัตถุจะต้องมีค่ากําลังแบกทานโดยวิธีวัด
เปรียบเทียบความต้านทานแรงเฉือนของดิน  (CBR)  มากกว่าหรือเท่ากับ 6%  
 3) ลูกรังเป็นดินเหนียวผสมเม็ดลูกรังมีค่า Liquid Limit ไม่สูงกว่า 35% Plastic Index มีค่า
อยู่ระหว่าง 6-12 และมีขนาดสัดส่วนคละที่ดีโดยร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานอเมริกันตามเกรดใดเกรดหน่ึงดังน้ี 

ตะแกรงมาตรฐาน
อเมริกัน 

% ผ่านตะแกรงโดยนํ้าหนัก 
เกรดซี เกรดดี เกรดอี เกรดเอฟ 

1 น้ิว 100 100 100 100 
3/8 น้ิว 50-85 60-100 - - 
เบอร์ 4 35-65 50-85 55-100 70-100 
เบอร์ 10 25-50 40-70 40-100 55-100 
เบอร์ 40 15-30 25-45 20-50 30-70 
เบอร์ 200 5-15 8-15 6-15 8-15 

 4) หินถมเป็นวัสดุถมเปลือกนอกของเขื่อนมีคุณสมบัตินํ้าซึมผ่านได้ซึ่งจําแนกดินตามวิธี   
Unified  Soil  Classification  ดังน้ี 

สัญลักษณ์ทาง 
วิศวกรรม ชนิดของดิน 

GW กรวดมีขนาดใหญ่คละกันกรวดผสมทรายโดยมีตะกอนละเอียดเล็กน้อย 
GP กรวดมีขนาดสมํ่าเสมอกรวดผสมทรายโดยมีตะกอนละเอียดเล็กน้อย 

SW (ถ้ามีกรวด) ทรายมีขนาดใหญ่คละกันทรายผสมกรวดโดยมีตะกอนละเอียดเล็กน้อย 
SP  (ถ้ามีกรวด) ทรายมีขนาดสมํ่าเสมอทรายผสมกรวดโดยมีตะกอนละเอียดเล็กน้อย 

 6.2.2 การบดอัด 
 1)  ดินถมเพ่ือให้ดินมีความแน่นเป็นเน้ือเดียวกันโดยตลอดปราศจากการปูดโค้งโพรง การเป็น
แผ่น การถมบดอัดต้องปฏิบัติดังน้ี 
 1.1) นําดินที่จะใช้บดอัดโรยเกลี่ยให้เป็นช้ันในแนวรอบความหนาของดินแต่ละช้ันเมื่อบด
อัดได้ที่แล้วต้องไม่มากกว่า 0.20 เมตรหรือไม่มากกว่า  2  ใน  3  ของความยาวของตีนแกละที่ใช้บด 
 1.2) ดินที่ใช้บดอัดต้องผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดีและต้องมีความช้ืนไม่มากกว่าหรือน้อย
กว่า  3%  ของความช้ืนที่พอเหมาะที่ให้ความแน่นสูงสุด  (Optimum  Moisture  Content)  
 1.3) ความลาดชันตรงจุดต่อไม่ควรเกิน 1 : 3 ผิวสัมผัสของรอยต่อทุกแห่งจะต้องขุดตัด
ออกให้เป็นรอยใหม่ต้องเก็บกวาดส่วนที่หลุดหลวมออกให้หมดและไถคลาดทําให้ผิวขรุขระการบดอัดจะต้องทําการ
บดอัดเลยลึกเข้าไปในเขตที่บดอัดแล้วตลอดแนวรอยต่อเป็นระยะไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร     
 1.4) บดอัดแน่นไม่ตํ่ากว่า 95% ของความหนาแน่นสูงสุดของดินแห้งตามวิธีการทดลอง  
Standard Proctor 
 2)  ลูกรังการถมบดอัดเหมือนดินถม 
 2.1) บดอัดแน่นไม่ตํ่ากว่า 95% ของความหนาแน่นสูงสุดของลูกรังแห้งตามวิธีการ
ทดลอง  Modified AASHTO 
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 3) หินถมก่อนถมต้องเตรียมฐานรากให้ได้ตามแบบที่กําหนดก่อนการถมบดอัดต้องปฏิบัติ
ดังน้ี 
 3.1) การเทหินจะต้องกระทําเป็นช้ันๆความหนาแต่ละช้ันไม่เกิน  0.50  เมตรและ
ต้องบดอัดโดยใช้รถบดล้อเหล็กบดทับไปมาอย่างน้อย 4 เทียว 
 3.2) บดอัดแน่นมีค่าความแน่นสัมพัทธ์ (Relative Density) ไม่ตํ่ากว่า 75% และ
มีความหนาแน่นสัมพัทธ์เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 90% 
 4)  ดินถมหรือหินถมกลับสําหรับอาคารและโครงสร้าง 
 4.1) จะต้องถมเป็นช้ันๆตามแนวราบแต่ละช้ันหนาไม่เกิน 0.50 เมตรในกรณีของ
การวางท่อจะถมกลับจากหลังท่อหนาช้ันละ  0.15  เมตร 
 4.2)   กรณีเป็นดินถมกลับการบดอัดเหมือนดินถมส่วนกรณีเป็นหินถมกลับการบด
อัดเหมือนหินถม 
 5)  ในกรณีที่การบดอัดผลทดสอบไม่ได้ตามข้อกําหนดจะต้องทําการรื้อออกและบดอัดใหม่
จนผลทดสอบผ่านตามข้อกําหนดจึงจะดําเนินการถมและบดอัดในช้ันต่อไปได้ 
 6.2.3 การทดสอบวัสดุและรายงาน 
 1) การทดสอบความแน่นในสนาม (Field Density) ตามวิธี Sand Cone เพ่ือพิจารณาค่า
เปอร์เซ็นต์ของความแน่นสูงสุดในห้องปฏิบัติการโดยทําการทดสอบไม่น้อยกว่า  3  จุดต่อการทดสอบ  1  ครั้งดังน้ี 
 1.1) ดินถมให้ทําการทดสอบ 1 ครั้งต่อพ้ืนที่การบดอัด 700 ตารางเมตรหรืออยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 1.2) ลูกรังให้ทําการทดสอบ 1 ครั้งต่อพ้ืนที่บดอัด 500 ตารางเมตรหรืออยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 2) การรายงานผลให้รายงานผลการทดสอบความแน่นพร้อมระบุตําแหน่งและระดับต่อ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 
7. งานลูกรัง 
 7.1 คําจํากัดความและความหมาย 
 งานลูกรังหมายถึงดินซึ่งมีส่วนหยาบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 2 มิลลิเมตรมากกว่าร้อยละ 35 
โดยปริมาตร และมีอนุภาคดินที่พอจะแทรกอยู่ในช่องว่างที่มีขนาดโตกว่า 1 มิลลิเมตรลักษณะของดินลูกรัง จัดอยู่
ใน Skeletal soils ได้แก่ ดินที่มีเศษหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่าอยู่ในดินเป็นปริมาณ 
35 เปอร์เซ็นต์ หรือมากกว่าโดยปริมาตรที่มีความลึกไม่เกิน 50 เซนติเมตรจากผิวดิน เป็นได้ทั้งดินทราย ดินร่วน 
และ ดินเหนียว ซึงเกิดได้ทุกสภาพพ้ืนที่  
 7.2 การควบคุมคุณภาพและการทดสอบวัสดุ 
 การที่จะควบคุมคุณภาพของงาน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่องานสูงสุด ควบคุมงาน
จะต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางด้านการทดสอบวัสดุ ดังน้ี 
 7.2.1  การทดสอบการเรียงเม็ด Sieve Analysis 
 วิธีการทดลองน้ี สําหรับหาขนาดการเรียงเม็ด (Particle Size Distribution) ของวัสดุประเภท  
ดิน  ลูกรัง  ทราย และหินย่อย  ทั้งชนิดเม็ดละเอียดและหยาบ  โดยให้ผ่านตระแกรงจากขนาดใหญ่จนถึงขนาด
เล็กที่มีขนาดร่องผ่านตะแกรงเบอร์ 200  ขนาด Ø 0.075 มิลลิเมตร  แล้วเปรียบเทียบมวลของตัวอย่างที่ผ่าน
หรือค้างตะแกรงขนาดต่าง ๆ จากมวลทั้งหมดของตัวอย่าง วิธีการทดลองน้ีได้ปรับปรุงจาก AASHTO T27-70 
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 7.2.2  วัสดุคัดเลือกขนาดวัสดุใหญ่ที่สุดไม่โตกว่า 5 ซม. ขนาดวัสดุผ่านตะแกรง เบอร์ 200   
ไม่มากกว่าร้อยละ 25 โดยนํ้าหนัก ถ้าเป็นทรายขนาดผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ไม่มากกว่าร้อยละ 20 โดยนํ้าหนัก 
 7.2.2.1 งานช้ันรองพ้ืนทางหรือผิวจราจรลูกรัง  วัสดุที่ได้จะต้องมีการเรียงขนาดคละจาก
หยาบไปหาละเอียดอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือทําการทดสอบแล้วจะต้องเป็นไปตามเกรด A , B , C 

- มวลรวมหยาบท่ีค้างตะแกรงเบอร์ 10  จะต้องประกอบด้วยช้ินส่วนที่แข็งแรง
ทนทานและสะอาด 

- มวลรวมละเอียดที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 10  จะต้องประกอบด้วยทรายธรรม ชาติหรือ
ทรายที่ได้จากการโม่และส่วนของวัสดุที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 200  จะต้องมีไม่มากกว่า 2 ใน 3 ของวัสดุที่ผ่าน
ตะแกรงเบอร์ 40 
 7.2.2.2 งานช้ันพ้ืนทางมีข้อกําหนด เหมือนข้อ 2 แต่ต้องเป็นไปตามเกรด A , B หรือ C  
เท่าน้ัน 
ตารางที่ 1   ขนาดและของวัสดุมวลรวม 

ขนาดตะแกรง ร้อยละที่ผ่านตะแกรงโดยนํ้าหนัก 
มิลลิเมตร (น้ิว) เกรด A เกรด B เกรด C เกรด D เกรด E 

50.000 (2) 100 100 - - - 
25.000 (1) - 75-95 100 100 100 
9.500 (3/8) 30-65 40-75 50-85 60-100 - 
4.750 (เบอร์ 4) 25-55 30-60 35-65 50-85 55-100 
2.000 (เบอร์ 10) 15-40 20-45 25-50 40-70 40-100 
0.425 (เบอร์ 40) 8-20 15-30 15-30 25-45 20-50 
0.075 (เบอร์ 200) 2-8 5-20 5-15 5-20 6-20 

7.3 การทดสอบหาพิกัดความข้นเหลว (Atterberg Limits Test) : AASHTO T90. T91 
  เป็นการหาดัชนีของนํ้าที่มีอยู่ในมวลดินจากค่า Liquid Limit (L.L) และค่า Plastic Limits (P.L) 
ซึ่งค่า L.L  ของดิน คือ ปริมาณของน้ําที่มีอยู่พอดีในดิน ที่ทําให้ดินเปลี่ยนสภาพจาก Plastic มาเป็น Liquid  คิด
เทียบเป็นร้อยละของมวลดินอบแห้งหาได้โดยนําดินที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 40 (0.425 มิลลิเมตร) มาผสมกับนํ้าค่า 
Liquid Limits  คือปริมาณของน้ํา คิดเป็นร้อยละที่ทําให้ดินในเคร่ืองมือทดสอบ (Liquid Limits Dice)  เหลวมา
ชนกันยาว 0.5 น้ิว เมื่อเคร่ืองมือทดสอบซึ่งมีจุดตกกระทบสูง 10 มิลลิเมตร จํานวน 25 ครั้ง 
  สําหรับค่า Liquid Limits(P.L.) คือจํานวนนํ้าตํ่าสุดในดินเมื่อดินน้ันยังอยู่ในสภาพ Plastic  โดย
การนําดินมาคลึงเป็นเส้นให้แตกลายงาที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 1/8 น้ิว 
  ค่าพิกัดความข้นเหลว  Atterberg  Limits  (P.I) = L.L – P.L 
 7.3.1 วัสดุคัดเลือก – ปราศจากก้อนดินเหนียว (Clay Lump) รากไม้หรือวัชพืชอ่ืน ๆ 

- L.L  ไม่มากกว่า 40 % 
- P.I   ไม่มากกว่า 20 % 

 7.3.2  ช้ันรองพ้ืนทางหรือผิวจราจรลูกรัง 
 การก่อสร้างช้ันรองพ้ืนทางสําหรับทางหลวงชนบทช้ันที่ 1  ช้ันที่ 2  ช้ันที่ 3  ช้ันที่ 4  และ ช้ันที่ 5 

  - L.L   ไม่มากกว่า 40 % 
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  -     P.I    มีค่า 4-12 % 
ลูกรังสําหรับงานพัฒนาแหล่งนํ้า 
  -     L.L   ไม่มากกว่า 40 % 
  -    P.I    มีค่า 6-12 % 

  7.3.3  ช้ันพ้ืนทาง 
  -    L.L   ไม่มากกว่า 25 % 
  -    P.I    มีค่า 6 % 

7.4 การทดสอบการบดอัด (Compaction Test) 
   การบดอัดดิน คือ วิธีการที่ทําให้ดินแน่นโดยการใช้เครื่องมือที่มี นํ้าหนักและใช้แรงอัดกด 
กระแทก หรือสั่งสะเทือน (Dynamic Compaction)   ให้เม็ดดินเคลื่อนเข้าชิดกันให้มากที่สุดการทดสอบน้ี                 
มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 
   - หาความสัมพันธ์ปริมาณนํ้าในดินต่อความแน่นของดิน 
   - หาความแน่นสูงสุดของดินแห้ง (Max. Dry Density) เมื่อใช้พลังงานการบดอัดต่าง ๆ กัน 
   - หาปริมาณนํ้าในดิน (Water Content)   ที่ทําให้ดินมีความแน่นมากที่สุด ซึ่งเรียกว่า 
Optimum   Moisture  Content หรือ OMC. 
   การทดสอบการบดอัดน้ีมีประโยชน์ในการหาค่าความแน่นของดินเมื่อบดอัดด้วยพลังงานจํานวน
หน่ึง ซึ่งหมายถึงการหาความแข็งแรงของดินที่จะนํามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง โดยถือว่าความแน่นสูงสุดที่หาได้จาก
การทดลองในห้องทดลองว่าเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  เมื่อเข้าเทียบกับความแน่นของดินที่บดอัดในสนาม 
   การทดสอบความแน่นที่นิยมใช้กันทั่วไปในการก่อสร้างทาง, เขื่อน หรือสนามบิน  มี  2 วิธี   คือ 

(ก) Standard Compaction Test หรือ  Standard AASHTO Compaction Test 
(ข) Modified Compaction Test หรือ  Modified AASHTO Compaction Test 
7.4.1 การถมดินและบดอัดตรงส่วนที่เป็นท่อระบายนํ้าความแน่นของช้ันดินที่ถมช้ันแรก จะต้อง

เปลี่ยนให้สม่ําเสมอตลอดท่อมีความหนา 30 เซนติเมตร ช้ันต่อไปให้ดําเนินการบดอัดตามข้อ 5.3 
7.4.2 วัสดุคัดเลือกเกลี่ยทีละครึ่งของความกว้างผิวจราจรทีละช้ัน ความหนาหลังการบดอัดต้อง

ไม่มากกว่า 15 เซนติเมตร  ขึ้นรูปให้ได้ความลาดผิว 3 % หรือตาม แบบราดนํ้า และบดอัดให้ได้ความแน่นไม่น้อย
กว่า 95 %Modified AASHTO แล้วเสร็จให้บดอัดอีกช้ันหน่ึงและขั้นตอนต่อไปตามขั้นตอนดังกล่าวทุกประการ 
เพ่ือให้ได้ความแน่นตามต้องการ 

7.4.3 ช้ันรองพ้ืนทางหรืองานผิวจราจรลูกรัง ถ้าเป็นช้ันพ้ืนทางเดิมผู้รับจ้างจะต้องรื้อช้ันรองพ้ืน
ทางหรือผิวจราจรลูกรังเดิมด้วยฟันขุดคุ้ยหน้ารถเกล่ียดินขึ้น แล้วขึ้นรูป ให้มีความลาดตามขวาง 3 % หรือตามท่ี
กําหนดในแบบแล้วบดอัดดินคันทางให้ได้ความแน่นไม่น้อยกว่า 90 %Modified AASHTO การก่อสร้างช้ันรองพ้ืน
ทางหรือผิวจราจรลูกรังเมื่อบดอัด และตบแต่งช้ันดินค้นทางหรือช้ันวัสดุคัดเลือกได้ตามรูปแบบและข้อกําหนดแล้ว 
หากผิวดินคันทางหรือช้ันวัสดุคัดเลือกแห้งให้ราดนํ้าจนมีความช้ืนใกล้เคียงกับความช้ืนที่ให้มีความแน่นสูงสุด 
(Optimum Moisture Content) เพ่ือป้องกันมิให้ดินคันทาง หรือช้ันวัสดุตัดเลือกดูดนํ้าจากช้ันผิวจราจรลูกรังที่
จะต้องบดอัดในช้ันต่อไป ซึ่งอาจทําให้การบดอัดไม่ได้ความแน่นตามข้อกําหนดน้ี หลักจากน้ันให้เกลี่ยลูกรังที่ละ
ครึ่งความกว้างของผิวจราจรที่ละช้ัน ความหนาหลังบดอัดต้องไม่มากกว่า 15 ซม. ขึ้นรูปให้ได้ความลาดผิว 4 % 
หรือตามแบบราดนํ้า และบดอัดให้ได้ความแน่นไม่น้อยกว่า 95 %Modified AASHTO เสร็จแล้วให้บดอัดอีก
ช้ันหน่ึงที่เหลือ ตามข้ันตอนดังกล่าวทุกประการ 
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7.5 การทดสอบการรับนํ้าหนัก CBR 
 วิธีการทดลอง CBR  วิธีน้ีเป็นวิธีการทดสอบท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือหาค่าเปรียบเทียบ Bearing Value  

ของวัสดุตัวอย่างกับวัสดุหินมาตรฐานเพ่ือทําการบดอัดวัสดุตัวอย่างน้ัน โดยใช้ค้อนบดอัดทับในแบบ (Mold) ที่ 
Optimum moisture Content หรือปริมาตรนํ้าในดินใด ๆ เพ่ือนํามาใช้ออกแบบโครงสร้างของถนนและใช้
ควบคุมงานในการบดทับให้ได้ความแน่นและความช้ินตามต้องการ 
    การทดลอง CBR. อาจทําได้ 2 วิธีคือ 
    ก.  การทดลองแบบแช่นํ้า (Soaked) 
    ข.  การทดลองแบบไม่แช่นํ้า (Unsoaked) 
    ถ้าไม่ระบุวิธีใด ให้ใช้ “วิธี ก.” 

7.5.1 วัสดุคัดเลือกใช้ในกรณีที่  CBR  ของช้ันดินคันทางน้อยกว่า 6 % 
7.5.2 วัสดุคัดเลือกค่า CBR ต้องไม่น้อยกว่า 6 % 
7.5.3 ช้ันรองพ้ืนทางและ/หรือช้ันผิวจราจรผวิลูกรัง วัสดุที่ใช้จะต้องมีค่า CBR ไม่น้อยกว่า 25 % 
7.5.4 ช้ันพ้ืนทางวัสดุจะต้องมีค่า CBR ไม่น้อยกว่า 80% 

7.6 การทดสอบความสึกหรอของวัสดุ (Abrasion) 
    เป็นการหาเปอร์เซ็นต์ของวัสดุทดสอบโดยการนําวัสดุไปขัดสีกับลูกตุ้มในเครื่องมือทดสอบ 
Los Angeles Machine วัสดุที่ผ่านการสึกหรอ Abrasion Test นํามาร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 12 หาเปอร์เซ็นต์
ผ่านตะแกรงของวัสดุที่ถูกขัดสีโดยลูกตุ้มเหล็ก เพ่ือคํานวณหาเปอร์เซ็นต์การสึกหรอ 

7.6.1 ช้ันรองพ้ืนทางและ/หรือช้ันผิวจราจรลูกรังเปอร์เซ็นต์ความสึกหรอที่ 100 รอบไม่
มากกว่า 20 %  ที่ 500 ไม่มากกว่า 50 % 

7.6.2 ช้ันพ้ืนทางหินคลุกเปอร์เซ็นต์ความสึกหรอไม่มากกว่า 10 % ที่ 500 รอบไม่มากกว่า 
40% หินหรือกรวดผสมคอนกรีตเปอร์เซ็นต์ความสึกหรอที่ 10 รอบไม่มากกว่า10 % ที่ 500 รอบไม่มากกว่า 
40% 

7.6.3  หินย่อย หรือหินกรวดผสมคอนกรีตงานแหล่งนํ้าเปอร์เซ็นต์ความสึกหรอที่ 500รอบ            
ไม่มากกว่า    6 % ด้วยเคร่ืองมืดทดสอบและมี 10 % จากการทดลองความแกร่ง (Soundness Test) โดยใช้แช่
ในนํ้ายาโซเดียมซัลเฟต 6 รอบ 

8.งานคอนกรีต 
  8.1  คําจํากัดความและความหมาย 
 งานคอนกรีตหมายถึงการประกอบและติดต้ังแบบการผสมคอนกรีตการเทคอนกรีตการซ่อม
คอนกรีตการทําผิวและตกแต่งคอนกรีตการบ่มคอนกรีตสําหรับงานอาคารต่างๆ 
 คอนกรีตประกอบด้วยส่วนผสมของซีเมนต์หินย่อยหรือกรวดทรายนํ้าและหรือสารเคมีผสมเพ่ิม
ส่วนผสมทั้งหมดจะต้องคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างดีและให้ความเหลวของคอนกรีตที่เหมาะสม 
 คอนกรีตต้องมีเน้ือสม่ําเสมอและเมื่อแข็งตัวต้องมีเน้ือแน่นมีความคงทนถาวรมีคุณสมบัติกันซึม
ทนต่อการขัดสีได้ดีและมีกําลังรับนํ้าหนักที่มากระทํา 

 8.2   ข้อกําหนด/คุณสมบัติ 
 8.2.1 วัสดุผสมคอนกรีต 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น       

                              1)  ปูนซีเมนต์ต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นของใหม่ไม่เสื่อมคุณภาพและจับตัวเป็น
ก้อนมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก. 15 เล่ม 1-2532 ถ้าไม่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 
                             2)  ทรายต้องเป็นทรายหยาบน้ําจืดมีเม็ดแน่นแข็งแกร่งสะอาดปราศจากสิ่งเจือปนและมี
สัดส่วนคละกันที่ดีโดยต้องผ่านการทดสอบคุณสมบัติดังน้ี 
 2.1) ทดสอบสิ่งเจือปนโดยใส่นํ้ายาโซเดียมไฮดรอกไซด์และเทียบกับสีมาตรฐาน 
 2.2)ทดสอบความแข็งแกร่งโดยแช่นํ้ายาโซเดียมซัลเฟต 5 รอบมีค่าสึกหรอไม่เกิน 10%  
 2.3) ทดสอบส่วนคละโดยร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานอเมริกันดังน้ี 
 

ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน % ผ่านตะแกรงโดยนํ้าหนัก 
3/8 น้ิว 100 
เบอร์ 4 95 – 100 
เบอร์ 8 80 – 100 
เบอร์ 16 50 – 85 
เบอร์ 30 25 – 60 
เบอร์ 50 10 – 30 
เบอร์ 100 2 – 10 

  3)  หินย่อยหรือกรวดหินย่อยเป็นหินโม่ด้วยเครื่องจักรกรวดต้องเป็นกรวดน้ําจืดซึ่งเกิดขึ้น
ตามธรรมชาติมีขนาดต้ังแต่ 4-76 มิลลิเมตร (3/16 - 3 น้ิว) ซึ่งจะต้องมีขนาดส่วนคละลดหลั่นกันไปอย่าง
เหมาะสมมีความแข็งแกร่งทนทานปราศจากส่ิงเจือปนที่ไม่ต้องการมีรูปร่างลักษณะเหลี่ยมค่อนข้างกลมมีส่วนเรียว
แบนน้อยก่อนนํามาใช้ต้องผ่านเกณฑ์การดังน้ี 
    3.1) ทดสอบความแข็งแกร่งโดยแช่ นํ้ายาโซเดียมซัลเฟต 6 รอบมีความสึกหรอ               
ไม่เกิน 10% 
    3.2)  ทดสอบการขัดสีโดยเคร่ือง Los Angeles Machine 500 รอบมีค่าทนต่อการขัด
สีไม่น้อยกว่า 60% 
    3.3)   ทดสอบสัดส่วนคละโดยร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานอเมริกันซึ่งแบ่งเป็นขนาดเกิน
เบอร์ 1 มีขนาดหินใหญ่สุดไม่เกิน ¾ น้ิวใช้กับอาคารคอนกรีตที่มีความหนาไม่เกิน 0.20 เมตรและหินเบอร์ 2  มี
ขนาดหินใหญ่สุดไม่เกิน 1 ½ น้ิวใช้กับอาคารคอนกรีตที่มีความหนาเกิน 0.20 เมตรดังน้ี 

ขนาด 
หินย่อย 

% ผ่านตะแกรงโดยนํ้าหนัก 
2 ” 1 ½ ” 1 ” ¾ ” ½ ” ⅜ ” No.4 No.8 

หินเบอร์ 1 - - 100 90 – 
100 

- 20 – 
55 

0 – 
10 

0 - 5 

หินเบอร์ 2 100 90 – 
100 

20 – 
55 

0 – 
15 

- 0 – 5 - - 
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  4) นํ้าต้องเป็นนํ้าจืดที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนในปริมาณที่จะทําให้คอนกรีตสูญเสียความ
แข็งแรงเช่นกรดด่างสารอินทรีย์ฯลฯ 
 5) สารผสมเพ่ิม (Admixture)เป็นสารเคมีที่ใส่เพ่ิมเข้าไปในส่วนผสมคอนกรีตเพ่ือเพ่ิมความ
มั่นคงแข็งแรงและสะดวกในการใช้งานก่อนนํามาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการ                 
จ้างก่อน 

   8.2.2 แบบหล่อคอนกรีต 
          1) วัสดุที่ใช้ทําแบบหล่อเช่นไม้ไม้อัดแผ่นเหล็กจะต้องทดต่อการบิดงอซึ่งเกิดจากการเทหรือการ
กระทุ้งทําให้คอนกรีตแน่นโดยคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้มีดังน้ี 
              1.1)  ไมแ้บบไม้ทีจ่ะนํามาทําแบบจะต้องหนาไมตํ่่ากว่า 1 น้ิวและกว้างไม่เกิน 9 น้ิวยึดโยง
ติดกันให้แข็งแรงไม่โยกคลอน 
              1.2)  ไม้อัดจะต้องเป็นไม้อัดที่ทําด้วยกาวชนิดพิเศษสามารถกันนํ้าได้ไม่เสียรูปเมื่อถูกนํ้าหนา
ไมน้่อยกว่า 10 มิลลิเมตร 
 1.3)  ไม้เคร่าและไม้สําหรับค้ํายันมีขนาดไม่เล็กกว่า 1 ½ x 3 น้ิว 
          2)  การเตรียมพ้ืนผิวฐานรองรับคอนกรีตพ้ืนผิวฐานที่รองรับคอนกรีตผิวหน้าจะต้องไม่มีนํ้าขังไม่มี
โคลนตมและเศษสิ่งของต่างๆหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เคลือบติดอยู่กรณีพ้ืนผิวที่ดูดซึมนํ้าจะต้องทําให้ช้ืนโดยทั่วเพ่ือ
ป้องกันมิให้พ้ืนผิวดูดนํ้าออกจากคอนกรีตใหม่ 
   3)  แบบหล่อเมื่อได้ประกอบแล้วต้องมีความม่ันคงแข็งแรงและได้ตําแหน่งแนวระดับขนาดและรูปร่าง
ถูกต้องตามระบุไว้ในแบบ 
   4)  ก่อนเทคอนกรีตต้องทําความสะอาดแบบหล่ออุดรูรั่วให้เรียบร้อยทาแบบด้วยนํ้ามันทาแบบที่
อนุญาตให้ใช้เท่าน้ันเพ่ือป้องกันมิให้คอนกรีตติดแบบและมีรอยเป้ือน 
   5)  กรณีต้องยึดแบบด้วยเหล็กเส้นหรือโลหะเส้นอย่างอ่ืนที่จะต้องฝังทิ้งไว้ในคอนกรีตโดยการดัด
เหล็กหรือโลหะเส้นที่จุดห่างลึกจากผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร 
           6)  กรณีที่ใช้ยึดปลายเหล็กเส้นยึดแบบชนิดถอดเก็บได้ให้ปล่อยรูคอนกรีตที่ปลายเหล็กเส้นที่ยึด
แบบน้ีไว้สําหรับคว้านให้ใหญ่เพ่ือจัดการซ่อมรูคอนกรีตด้วยซีเมนต์ผสมทรายอัตราส่วน 1 : 1โดยนํ้าหนักภายใน 12 
ช่ัวโมงหลังจากถอดแบบ 

 8.2.3 การผสมและการเทคอนกรีต 
   1) ส่วนผสมคอนกรีตเป็นการหาส่วนผสมของซีเมนต์หินย่อยหรือกรวดทรายและนํ้าผสมโดยนํ้าหนัก
จากการทดลองในห้องปฏิบัติการโดยถือเอาความแข็งแรงของคอนกรีตที่ต้องการความเหมาะสมในการผสมและใน
การหล่อคอนกรีตเป็นเกณฑ์โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
    1.1)  มีความสามารถรับแรงกดใน 28 วันได้ไม่ตํ่ากว่า 210 กิโลกรมัต่อตารางเซนติเมตร
    1.2)  การทดสอบกําลังในการรับแรงกดสามารถกระทําได้ 2 วิธีคือ Cylinder Test 
สามารถรับแรงกดใน 28 วันได้ไม่ตํ่ากว่า 210 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรและ Cube Test สามารถรับแรงกด
ใน 28 วันได้ไม่ตํ่ากว่า 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
    1.3)  การทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (Consistency) เป็นการทดสอบหาค่าการ
ยุบตัว (Slump Test) ก่อนที่จะนําไปเทในแบบหล่อให้ใช้ค่าการยุบตัวอยู่ระหว่าง 5-10 เซนติเมตร 
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   2)  วิธีการผสมคอนกรีตต้องใช้วิธีผสมด้วยเครื่องผสมคอนกรีตที่ได้รับความเห็นชอบจาก            
ช่างควบคุมงานก่อสร้างก่อนคอนกรีตต้องผสมเข้ากันอย่างทั่วถึงจนเป็นสีเดียวกันในการผสมคร้ังหน่ึงๆต้องใช้เวลา
ผสมไม่น้อยกว่า 2 นาที 
   3) คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) ส่วนผสมของคอนกรีตยอมให้เปลี่ยนแปลง           
ได้บ้างขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตก่อนที่จะนํามาใช้ได้ต้องส่งรายการคํานวณออกแบบส่วนผสมและผลทดสอบจากการ
ผสมจริงให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อน 
   3.1) ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของปริมาณส่วนผสมวัตถุดิบต่างๆจะถูกช่ังตวงให้อยู่ในขอบเขตที่
กําหนดดังแสดงในตาราง 

วัตถุดิบ ความคลาดเคลื่อน 

ปูนซีเมนต์ น้อยกว่า 200 กก. + 2% 
มากกว่า 200 กก. + 1% 

มวลรวม น้อยกว่า 500 กก. + 3% 
มากกว่า 500 กก. + 2% 

วัตถุดิบ ความคลาดเคลื่อน 
นํ้าและส่วนผสมเพ่ิม + 3% 

    

   3.2) การผสม (Mixing) ให้ใช้วิธีข้อใดข้อหน่ึง 
 3.2.1)  การผสมกับที ่(Central Mixing) หมายถึงการผสมคอนกรีตซึ่งเสร็จเรียบร้อย
สมบูรณ์จากโรงงานเวลาขั้นตํ่าในการผสมดังแสดงในตาราง 

ความจุเครื่องผสม (ลบ.ม) เวลาขั้นตํ่าในการผสม (นาที) 
0.75 
1.50 
2.25 
3.0 

3.75 
4.50 

1 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 

    3.2.2)  การผสม 2 ตอน (Shrink Mixing) หมายถึงการผสมคอนกรีต 2 ตอนโดยตอนแรกผสม
จากโรงงานและตอนหลังเป็นการผสมให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ โดยรถผสม(Truck Mixer)  
               3.2.3)  การผสมโดยรถ (Truck Mixer) หมายถึงการผสมคอนกรีตซึ่งผสมเสรจ็เรยีบรอ้ย
สมบูรณใ์นรถผสม (Truck Mixer) การผสมคอนกรีตต้องมกีารหมนุไม่น้อยกว่า 70 รอบและไม่เกิน 100 รอบตาม
ความเร็วของการผสม (Mixing – Speed) ที่กําหนดของเคร่ือง 
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    3.3)  การขนส่งจําแนกออกเป็น 3 ประเภทมีหลักเกณฑ์ขึ้นอยู่กับลักษณะการผสม (Mixing) 
ดังน้ี 
                3.3.1) รถผสม (Truck Mixer) ถ้าใช้ขนส่งคอนกรีตจาก 
     การผสมกับที ่(Central Mixing) ให้ใสค่อนกรีตได้ไม่เกิน 80% ของปริมาตรทั้งหมด 
การผสม 2 ตอน (Shrink Mixing) ให้ใส่คอนกรีตได้ไม่เกิน 70 % ของปริมาตรทั้งหมด 
                             การผสมโดยรถ (Truck Mixing) ให้ใสค่อนกรีตได้ไม่เกิน 65 % ของปริมาตรทั้งหมด 
               3.3.2) ทั้งน้ีการขนส่งโดยรถผสมต้องถ่ายคอนกรีต (Discharge)  ออกจากโม่ให้หมดภายใน
เวลา 1 ½ ชม. หลังจากเริ่มผสม 
               3.3.3) รถขนส่ง (Truck) ใช้ขนส่งระยะสั้นๆและจะต้องถ่ายคอนกรีตออกให้หมดภายในเวลา 
30 นาทีหลังจากเริ่มผสม 

ความหมาย 
- รถผสม (Truck Mixer) หมายถึงรถซึ่งสามารถขนส่งคอนกรีตและภายในรถประเภทน้ีจะมีใบ

ผสมซึ่งสามารถใช้ผสมคอนกรตีได้ 
- รถกวน (Truck Agitation) หมายถึงรถซึ่งสามารถขนส่งและกวนคอนกรีตที่ผสมเรียบร้อย    

สมบูรณ์แล้วจากโรงงานไปยังหน่วยงานซึ่งโม่จะหมุนระหว่างการเดินทางด้วย 
- รถขนส่ง (Truck) หมายถึงรถซึ่งสามารถขนส่งคอนกรีตที่ผสมเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วและต้อง

ป้องกันนํ้ารั่วได้ 
- เวลาที่เริ่มผสมให้นับจากวันเวลาที่เริ่มใส่นํ้า 
-   เวลาที่กําหนดไม่ใช้กับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 

 
    4)  การเทคอนกรีตจะกระทําได้หลังจากช่างควบคุมงานได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบ
หล่อการผูกเหล็กการวางเหล็กและสิ่งทีฝ่ังในคอนกรีตโดยปฏิบัติดังน้ี  
    4.1) คอนกรีตที่ผสมเสร็จแลว้ต้องเทลงในแบบหล่อใหใ้ช้หมดภายในเวลา 30 นาที 
    4.2) การเทคอนกรีตจากที่สูงต้องมีรางหรือท่อส่งคอนกรีตต้องให้ปลายท่อด้านล่างจมอยู่ใน
คอนกรีตที่เทใหม่ห้ามเทคอนกรีตในระยะสงูกว่า 1.50 เมตรจากพ้ืนที่เทหรือจากกรณีใดๆท่ีทําให้มวลรวมแยกตัว
ออกจากกัน 
    4.3) การหล่อคอนกรีตที่เช่ือมเข้ากันกับคอนกรีตเดิมให้กะเทาะผิวหน้าคอนกรีตเดิมเสียก่อนราด
ด้วยนํ้าปูนแล้วจึงเทของใหมท่บัลงไป 
    4.4) การเทแต่ละคร้ังความหนาไม่เกิน 20 เซนติเมตรและต้องกระทุ้งให้คอนกรีตเน้ือแน่นด้วย
เครื่องสั่น (Vibrator)  
    4.5) ในระหว่างที่ฝนตกต้องระงับการเทโดยก่อนหยุดให้กระทุง้คอนกรีตส่วนเทให้แน่นและ
แต่งหน้าตัดให้ขรุขระไว้เป็นรอยต่อสําหรับงานก่อสร้าง 
    4.6) ขณะที่คอนกรตียังไม่แข็งตัวต้องระวังไม่ให้คอนกรีตได้รับความกระทบกระเทือนและต้อง
ป้องกันการสูญเสียนํ้าจากแสงแดดและลมด้วย 
    5) รอยต่อคอนกรีต 
    5.1) รอยต่อคอนกรีตจะทําตามตําแหน่งที่แสดงไว้ในแบบก่อสร้างทุกแห่งการเทคอนกรีตต้องทาํ
ให้เสร็จเป็นช่วงๆโดยยึดถือเอารอยต่อน้ีเป็นเกณฑ์ดังน้ี 
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 5.1.1) รอยต่อสําหรับงานก่อสร้าง (Construction Joint) ก่อนเทคอนกรีตติดต่อกับช่วง
เก่าต้องมีการขัดถูล้างสิ่งสกปรกออกเสียก่อนแล้วจึงทําการเทคอนกรีตส่วนต่อไปได้ 
     5.1.2) รอยต่อเผื่อหด (Contraction Joint) ผิวหน้าของรอยต่อด้านหน่ึงที่เกิดจากด้านติด
กับแบบหล่อจะต้องรอให้คอนกรีตแข็งตัวเสียก่อนแล้วจึงถอดแบบเพ่ือเทคอนกรีตในอีกด้านหน่ึงผิวคอนกรีตที่
แข็งตัวแล้วจะต้องทาด้วยนํ้ายาเคลือบผิวชนิดใดชนิดหน่ึงก่อนที่จะเทคอนกรีตในช่วงต่อไป 
     5.1.3) รอยต่อเผื่อขยาย (Expansion Joint) ช่องว่างระหว่างการเทคอนกรีตคร้ังแรกและ
ครั้งที่สองให้มีระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เซนติเมตรและให้ใส่ช่องว่างระหว่างผิวคอนกรีตด้วยวัสดุประเภท Elastic 
Filler และอุดรอยต่อด้วยวัสดุประเภท Joint Sealant 
    5.2) แผ่นใยใส่รอยต่อ (Elastic Filler) ประกอบด้วยแผ่นชานอ้อยหรือเส้นใยอ่ืนๆที่เหมาะสมอัด
เป็นแผ่นและอาบด้วยยางมะตอยชนิดเหลว 
    5.3) วัสดุอุดรอยต่อ (Joint Sealant) เป็นยางมะตอยผสมทรายอัตราส่วน 1 : 3 รอยต่อเผื่อ
ขยายบริเวณใกล้ถึงผิวคอนกรีต 
    5.4) วัสดุกันนํ้า (Water Stop) มีลักษณะขนาดและคุณสมบัติดังน้ี 

รายการ Rubber Water Stop PVC. Water Stop 
หน่วยแรงยืดอย่างน้อย 2,500 P.S.I. 2,000 P.S.I. 
ความถ่วงจําเพาะไม่เกิน 1.20 1.50 

ความแข็งน้อยที่สุดวัดโดยShore Durometer Type A 60 80 
ความดูดนํ้าไม่เกิน 5% 0.30% 

ยืดจนขาดอย่างน้อย 450% 400% 
ทนแรงกดได้มากที่สุด 30% 20% 

  8.2.4 การถอดแบบและการบ่มคอนกรีต 
  1) แบบหล่อคอนกรีตจะต้องปล่อยไว้จนกว่าจะครบกําหนดเวลาถอดแบบและการถอดแบบจะต้อง
กระทําด้วยความระมัดระวังเพ่ือมิให้คอนกรีตเกิดความเสียหายระยะเวลาที่ถอดแบบได้ตามความแข็งแรงของ
คอนกรีตนับจากวันที่เทคอนกรีตกําหนดโดยประมาณดังน้ี 
     1.1) แบบด้านข้างเสาคานกําแพงตอม่อ  2  วัน 
                      1.2) แบบท้องคานใต้แผน่พ้ืน  21  วัน 
  2) การบ่มคอนกรีตจะต้องกระทําทันทีที่คอนกรีตเริ่มแขง็ตัวและต้องบ่มอย่างน้อย 7 วันวิธีการบ่มมี
หลายวิธีดังน้ี 
              2.1) ใช้กระสอบชุบนํ้าคลุมแล้วคอยรดนํ้าให้เปียกอยู่เสมอ 
                      2.2) ใช้ฉีดนํ้าให้คอนกรีตเปียกช้ืนอยู่เสมอ 
                      2.3) ใช้วิธีขังนํ้าไว้บนผิวคอนกรีต 
                               2.4) ใช้สารเคมีเคลือบผิวคอนกรีต 
   8.2.5 การซ่อมผิวคอนกรีต 
  1) ห้ามซ่อมผิวคอนกรีตที่ถอดแบบแล้วจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากช่างควบคุมงาน 
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  2) ผิวคอนกรีตที่มีรูพรุนหรือมีส่วนบกพร่องเล็กน้อยไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นแข็งแรงของ
โครงสร้างให้ทําการสกัดคอนกรีตที่เกาะกันอย่างหลวมๆบริเวณน้ันออกให้หมดแล้วอุดฉาบด้วยปูนทรายอัตรา
ส่วนผสมปูนซีเมนต์ : ทราย 1 : 1 โดยนํ้าหนัก 

   8.2.6 การเก็บตัวอย่างทดสอบและรายงานผล 
 1) การเก็บตัวอย่างทดสอบ 

  1.1) สุ่มเก็บตัวอย่างหินย่อยหรือกรวดและทรายจํานวนอย่างละ 50 กิโลกรัมเพ่ือทดสอบความ
แข็งแกร่งการขัดสีสิ่งเจือปนสัดส่วนคละและออกแบบส่วนผสมคอนกรีต 
  1.2) เก็บตัวอย่างหล่อลูกบาศก์คอนกรีตอย่างน้อยวันละ 1 ครั้งๆละ 3 ตัวอย่างหรือความเห็นชอบของ
ช่างควบคุมการก่อสร้างและให้เขียนวันเดือนปีกับค่ายุบตัวของคอนกรีตลงบนแท่งตัวอย่างเพ่ือทดสอบกําลังรับ
แรงอัดของคอนกรีต 
                         2) การรายงานผล 
  2.1) ผลการทดสอบคุณสมบัติของหินย่อย/กรวดทรายและการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบก่อนนําไปใช้งาน 
  2.2) ผลการทดสอบกําลังรับแรงอัดของตัวอย่างหล่อลูกบาศก์ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบ
ก่อนตรวจรับงาน (หากจะให้มีการตรวจรับงานก่อนอายุคอนกรีตครบ 28 วัน ให้ทําการทดสอบแท่งคอนกรีต
ตัวอย่างที่อายุ 7 วันและมีความสามารถรับแรงกดได้ไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ 75 ของกําลังอัดประลัยคอนกรีตอายุ 28 วัน) 

9.งานเหล็กเสรมิคอนกรีต 
9.1  คําจํากัดความและความหมาย 
งานเหล็กเสริมคอนกรีตหมายถึงเหล็กกลมเหล็กข้ออ้อยและเหล็กโดรงสร้างอ่ืนที่ปรากฏในแบบ

ก่อสร้างซึ่งต้องห่อหุ้มด้วยคอนกรีต 

9.2  ข้อกําหนด/คุณสมบัติ 
   9.2.1 เหล็กเสริมต้องเป็นเหล็กใหม่ปราศจากสนิมคราบนํ้ามันมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังน้ี 
   1) เหล็กเส้นกลมช้ันคุณภาพ SR 24 มาตรฐานมอก. 20-2527 มีกําลังดึงที่ขีดยืดไม่
ตํ่ากว่า 2,400 กก./ตร.ซม. มีกําลังดึงประลัยไม่ตํ่ากว่า 3,900  กก./ตร.ซม. และมีความยืดตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 ในช่วงความยาว 0.20 เมตร 
   2)  เหล็กข้ออ้อยช้ันคุณภาพ SD 30 มาตรฐานมอก. 24-2527 มีกําลังดึงที่ขีดยืดไม่
ตํ่ากว่า 3,000 กก./ตร.ซม. มีกําลังดึงประลัยไม่ตํ่ากว่า 4,900 กก./ตร.ซม. และมีความยืดตัวไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
16 ในช่วงความยาว 0.20 เมตร 

   9.2.2 การวางเหล็กเสริม 
   1)  เหล็กเสริมที่ตัดได้ขนาดรูปร่างแล้วต้องงอปลายทั้งสองข้างและวางตามที่แสดงใน
แบบก่อสร้างการวัดระยะห่างเหล็กให้วัดจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลางเหล็ก 
   2)  เหล็กเสริมจะต้องวางห่างจากผิวคอนกรีตโดยวัดระยะจากผิวคอนกรีตถึงผิวเหล็ก
ตามเกณฑ์ดังน้ี 
   2.1) กรณีเหล็กเสริมช้ันเดียวถ้าไม่แสดงไว้เป็นอย่างอ่ืนให้วางตรงกึ่งกลางความหนา 
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  2.2) กรณีเหล็กเสริม 2 ช้ันระยะระหว่างผิวเหล็กถึงผิวคอนกรีตทีติดกับแบบไม่น้อยกว่า 2.50 
เซนติเมตรและถ้าติดกับดินหรือหินให้ใช้ 7.50 เซนติเมตรนอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอ่ืน 
   3) เหล็กเสริมต้องวางและผูกให้แน่นเพ่ือมิให้เคลื่อนไหวระหว่างเทคอนกรีตและ
ในขณะกระทุ้งหรือการสั่นคอนกรีต 
   4)  เหล็กเดือย (Dowel Bars) ต้องมีขนาดและอยู่ในตําแหน่งตามแบบก่อนนําไปวาง
ปลายด้านหน่ึงจะต้องทาด้วยยางมะตอยให้ทั่ว 
   5)  ในขณะที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัวห้ามมิให้กระทบกระเทือนที่ปลายเหล็กที่คอนกรีตยัง
ไม่ได้รับการห่อหุ้ม 

   9.2.3 การต่อเหล็กเสริมจะต้องต่อโดยวิธีทาบกันและรอยต่อของเหล็กแต่ละเส้นต้องสลับกันห้าม
ต่อเหล็กตรงจุดที่รับแรงมากที่สุดในคานดังน้ี 
   1) เหล็กเส้นกลมให้วางทาบกันไม่น้อยกว่า 40 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเมื่อปลาย
ต้องงอขอมาตรฐานหรือ 50 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเมื่อปลายไม่งอขอมาตรฐาน 
   2) เหล็กข้ออ้อยให้วางทาบกันไม่น้อยกว่า 30 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางโดยปลายไม่งอขอ
มาตรฐาน 

   9.2.4 การเก็บตัวอย่างทดสอบและรายงานผล 
   1) การเก็บตัวอย่างทดสอบเหล็กทุกขนาดๆละ 3 ท่อนโดยไม่ซ้ําเส้นมีความยาว ท่อนละ 
0.60 เมตร 
   2) การรายงานผลการทดสอบคุณสมบัติของเหล็กเส้นแต่ละขนาดให้คณะกรรมการตรวจ
การจ้างเห็นชอบก่อนนําไปใช้งาน 
 

10.งานหนิ 
 10.1   คําจํากัดความและความหมาย 
   งานหินที่ใช้ในงานแหล่งนํ้าส่วนใหญ่จะเป็นหินใหญใ่ช้ป้องกันการกัดเซาะของกระแสนํ้าที่กระทํา

กับตลิ่งของลํานํ้าอาคารที่ขวางทางน้ําเป็นต้นแบ่งออกเป็นประเภทได้ดังน้ี.- 
 10.1.1 หินทิ้งหมายถึงหินขนาดเล็กใหญ่มีขนาดคละกันนําไปปูหรือทิ้งด้วยเครื่องจักรหรือแรงคน
และตบแต่งผิวหน้าครั้งสุดท้ายให้มองดูเรียบร้อยด้วยแรงคน 
  10.1.2  หินเรียงหมายถึงหนิที่มีขนาดประมาณ 0.20 - 0.25 เมตรนํามาเรียงให้ได้รูปร่างและ
ขนาดตามแบบก่อนเรียงต้องทําการบดอัดพ้ืนให้แน่นแลว้นําหินใหญ่มาเรียงให้ชิดที่สุดโดยให้หินก้อนใหญ่กว่าอยู่
บนหินก้อนเล็กพร้อมทั้งแต่งผิวหน้าเรียบเสมอกันกับหินก้อนข้างเคียงด้วยแรงคนและถมช่องว่างระหว่างหินด้วย
หินย่อยและหนิฝุ่นให้แน่น 
  10.1.3  หินเรียงยาแนวหมายถึงหินเรียงตามข้อ 7.1.2 และยาแนวผิวหน้าตามช่องว่างระหว่าง
หินด้วยปูนก่อ 
  10.1.4  หินก่อหมายถึงหินที่มีคอนกรตีหยาบแทรกตามช่องว่างระหว่างหินก้อนใหญ ่
  10.1.5  หินเรียงในกลอ่งลวดตาข่ายหมายถึงหินเรียงตามข้อ 7.1.2 นํามาเรียงลงในกล่องลวด
ตาข่ายให้เรียบร้อย 
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 10.2   ข้อกําหนดและคุณสมบัติ 
  10.2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
 1) หินใหญ ่
   1.1) มีความแข็งแกร่งไม่ผุกรอ่นและทนต่อการขัดสี (Abrasion) ทดสอบโดยวิธี            
Los Angeies Abrasion Test แล้วส่วนที่สกึหรอสูญหายไม่เกิน 40% 
   1.2) มีความคงทน (Soundness) เมื่อทดสอบด้วยวิธี Sodium Sulphate แล้วส่วน
สูญหายต้องไม่เกิน 12% โดยนํ้าหนัก 
   1.3) มีความถว่งจําเพาะไม่ตํ่ากว่า 2.6 และเป็นหินมาจากแหล่งโรงโม่หนิ 
   1.4) มีสัดส่วนคละที่ดีโดยขึ้นอยู่กับความหนาของหินดังน้ี 

            1.4.1) หินทิ้งหนา 0.90 เมตรมีขนาดของก้อนหินโตสุด ø ไม่เกิน 0.40  เมตร 
นํ้าหนักของก้อนหิน (กก.) ขนาด ø ของก้อนหิน (ม.) % แต่ละขนาดโดยน้ําหนัก 

50-100 0.325-0.400 มากกว่า 40 
10-50 0.200 – 0.325 50-60 
ตํ่ากว่า 5 ตํ่ากว่า 0.150 น้อยกว่า 10 

นํ้าหนักของก้อนหิน (กก.) ขนาด ø ของก้อนหิน (ม.) % แต่ละขนาดโดยน้ําหนัก 
หินย่อยและหนิฝุ่น หินย่อยและหนิฝุ่น น้อยกว่า 5 

1.4.2) หินทิ้งหนา 0.60 เมตรมีขนาดของก้อนหินโตสุด ø ไม่เกิน 0.37 เมตร 

นํ้าหนักของก้อนหิน (กก.) ขนาด ø ของก้อนหิน (ม.) % แต่ละขนาดโดยน้ําหนัก 
25 – 75 0.270 – 0.370 มากกว่า 40 
5 – 25 0.150 – 0.270 20 – 60 
ตํ่ากว่า 5 ตํ่ากว่า 0.150 น้อยกว่า 20 

หินย่อยและหนิฝุ่น หินย่อยและหนิฝุ่น น้อยกว่า 5 

  1.4.3) หินทิ้งหนา 0.45 เมตรมีขนาดของก้อนหินโตสุด ø ไม่เกิน 0.27 เมตร 

นํ้าหนักของก้อนหิน (กก.) ขนาด ø ของก้อนหิน (ม.) % แต่ละขนาดโดยน้ําหนัก 
10 –25 0.200 – 0.270 มากกว่า 55 
5 - 10 0.150 – 0.200 35 -45 
ตํ่ากว่า 5 ตํ่ากว่า 0.150 ตํ่ากว่า 10 

หินย่อยและหนิฝุ่น หินย่อยและหนิฝุ่น น้อยกว่า 5 

 2) กล่องลวดตาข่าย 
  2.1) เป็นชนิดเคลือบสังกะสี (Hot dip galvanized) ประกอบขึ้นจากลวดตาข่ายถักเป็นรูปหกเหลี่ยม
ชนิดพันเกลียว 3 รอบมี 2 แบบคือ 
  2.2.1) กล่องลวดตาข่ายแบบ GABION มีขนาดสัดส่วนตามแบบโดยมีขนาดช่องตาข่ายจากระยะพัน
เกลียว “D” ไม่มากกว่า 10 x 13 เซนติเมตร 



114 

 
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    
โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ อาํเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น       

  2.2.2) กล่องลวดตาข่าย MATTRESS มีขนาดสัดส่วนตามแบบโดยมีขนาดช่องตาข่ายจากระยะพัน
เกลียว “D” ไม่มากกว่า 6 x 8 เซนติเมตร 
  2.2) การขึ้นโครงรูปกล่องเป็นสี่เหลี่ยมโดยเคร่ืองจักรให้ได้ขนาดและสัดสว่นตามแบบและมีผนังก้ัน
ภายในทุก 1 เมตรมีฝาปิด – เปิดได้ 
  2.3) คุณลักษณะของลวด (Wire) ที่ใช้ประกอบเป็นกล่องลวดตาข่ายจะต้องมีค่าความต้านทานแรงดึง 
(Tensile Strength) ไม่น้อยกว่า 38 กก./ตร.มม. ตามวิธีการทดสอบมอก.71 “ลวดเหลก็เคลือบสังกะสี” และมี
ขนาดลวดและการเคลือบสังกะสีดังน้ี 

   2.3.1) กล่องลวดตาข่ายแบบ GABION 
ชนิดของลวด เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) นํ้าหนักขั้นตํ่าของสังกะสีที่เคลือบ       

(กรัม/ตร.ม.) 
ลวดโครง 3.5 275 
ลวดถัก 2.7 260 
ลวดพัน 2.2 240 

 

   2.3.2) กล่องลวดตาข่ายแบบ MATTRESS 

ชนิดของลวด เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) นํ้าหนักขั้นตํ่าของสังกะสีที่เคลือบ       
(กรัม/ตร.ม.) 

ลวดโครง 2.7 260 
ลวดถัก 2.2 240 
ลวดพัน 2.2 240 

 2.4) การยึดและพันกล่องระหว่างกล่องตาข่ายและฝาปิดกล่องให้ใช้ลวดพันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.2 
มิลลิเมตร พันยึดกับลวดโครงกล่องโดยพันเกลียว 3 รอบและ 1 รอบสลับกันในแต่ละช่วงตาข่าย 
 2.5) ลวดโครงกล่องต้องหุ้มด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมและพิมพ์ช่ือผู้ผลิตบนลวดโครงกล่องโดยให้เห็นเด่นชัด
ทุกด้าน 

   10.2.2 การวางเรียงหิน 
   1) ทําการปรับระดับบริเวณที่จะวางเรียงหินใหญ่หรือกล่องลวดตาข่ายให้เรียบปราศจากวัชพืช
และปูวัสดุรองพ้ืนประเภทกรวดหรือกรวดผสมทรายหรือแผ่นใยสังเคราะห์ให้ได้ขนาดความหนาตามแบบ 
   2) การวางเรียงหินจะต้องทําด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดการแยกตัวโดยมีก้อนขนาดเดียวกัน
อยู่รวมกันเป็นกลุ่มและต้องวางเรียงให้ผิวหน้ามองดูเรียบและความหนาเฉลี่ยเท่ากับที่กําหนดในแบบ 
   3) ในขณะวางกล่องลวดตาข่ายลงบนแผ่นใยสังเคราะห์จะต้องไม่ทําให้เกิดการฉีกขาดหรือเกิดการ
เคลื่อนตัวของแผ่นใยสังเคราะห์ด้านมุมของการปูแผ่นใยสังเคราะห์ให้พับขึ้นครึ่งเท่าของความหนาของกล่องลวด
ตาข่าย 
   4) วางกล่องลวดตาข่ายทําการโยงยึดให้อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมและบรรจุหินลงในกล่องลวดตาข่าย
ต้องวางเรียงให้คละกันอย่างหนาแน่นเหลี่ยมมุมต้องเข้ากันและมีความสวยงาม 
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10.2.3 การเก็บตัวอย่างทดสอบและรายงานผล 
 1) การเก็บตัวอย่างทดสอบ 
  1.1)  สุ่มเก็บตัวอย่างหินใหญ่จํานวน 100 กิโลกรัมเพ่ือทดสอบความแข็งแกร่งความคงทนความ
ถ่วงจําเพาะและสัดส่วนคละ 
  1.2)  จัดเตรียมเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัติของกล่องลวดตาข่าย
ตามข้อกําหนดในแบบ 
 2) การรายงานผล 
  2.1)  ผลการทดสอบคุณสมบัติของหินใหญ่ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบก่อนนําไปใช้งาน 
  2.2) ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของกล่องลวดตาข่ายให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบก่อน
นําไปใช้งาน 

11.งานท่อ 
11.1   คําจํากัดความ/ความหมาย 

 งานท่อหมายถึงงานท่อระบายนํ้าที่รับแรงดันนํ้าตํ่าเช่นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กและงานทอ่ส่งนํ้าที่รับ
แรงดันนํ้าสูงเช่นท่อเหล็กท่อซเีมนต์ใยหินท่อ HDPE เป็นต้น 

11.2   ข้อกําหนดและคุณสมบัติ 
 11.2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
 1) ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  1.1) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก. 128-2518 ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนใช้
ช้ัน 3 การต่อแบบเข้าลิ้น 
   1.2) ไม่มีรอยแตกร้าวรอยแตกลึกและผิวหยาบ 
 2) ท่อเหล็ก 
  2.1) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก. 427 “ท่อเหล็กกล้าเช่ือมด้วยไฟฟ้าสําหรับ
ส่งนํ้า” ช้ันคุณภาพไม่ตํ่ากว่าช้ันขทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 1.0 เมกะปาสคาลชนิดปลายหน้าจาน 
   2.2) การเคลือบผิวท่อให้ปฏิบัติดังน้ี 
     2.2.1) การเคลือบผิวภายในให้เคลือบด้วย Cement-mortar ตามมาตรฐานของ AWWA C-205 
หรือ Liquid Epoxy ตามมาตรฐานของ AWWA C-200 
     2.2.2) การเคลือบผิวภายนอกท่อบนดินให้เคลือบด้วย Coal-Tar Enamel  ตามมาตรฐาน AWWA 
G-203 
     2.2.3) การเคลือบผิวภายนอกท่อใต้ดินให้เคลือบด้วย Coal-Tar Enamel ตามมาตรฐานของ 
AWWA C-203 2 ช้ันพันผ้าแอสเบสทอสและทาทับด้วยนํ้ายาปูนขาว (White-wash)  
 2.3) อุปกรณ์ข้อต่อท่อ 
     2.3.1) ข้อต่อเหล็กท่อเทาชนิดปลายหน้าจานมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
มอก.918 
     2.3.2) หน้าจานเส้นท่อมีคณุสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.381 และสลกัเกลียว
หมุดเกลียวและสลักหมุดมีคณุสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.171 
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 3) ท่อซีเมนต์ใยหิน 
  3.1) ท่อมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.81 ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ช้ัน
คุณภาพ PP 15 ทนแรงดันไม่น้อยกว่า 1.5 เมกะปาสคาล 
  3.2) ข้อต่อตรงมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.126 ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน
ให้ใช้ช้ันคุณภาพเดียวกับท่อ 
  3.3) แหวนยางกันซึมมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.237 
  3.4) ข้อต่อเหล็กหล่อมีคณุสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.918  
 4) ท่อ HDPE (High Density Polyethylene)  
  4.1) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.982 ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ช้ัน
คุณภาพ PN 6.3 ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 0.63 เมกะปาสคาล 
  4.2) การเช่ือมต่อท่อใช้วิธีการเช่ือมต่อแบบ Butt Fusion Welding โดยใช้เครื่องเช่ือมต่อแบบบัตต์ 
(Butt Fusion Machine) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานประกอบด้วย 4 ส่วนใหญ่ๆคือฐานรากและที่ยึด,แผ่นความ
ร้อน, ชุดไฮโดรลิคส์สําหรับเลื่อนแบบบีบท่อและเครื่องปาดผิวขั้นตอนการเช่ือมให้เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติของเครื่อง
เช่ือมน้ันๆ 
  4.3) อุปกรณ์ประกอบท่อถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนอุปกรณ์ประกอบท่อต้องทําด้วยวัสดุเช่นเดียวกับท่อ 
HDPE และความหนาท่อเป็นไปตามแบบของผู้ผลิตแต่ต้องหนาไม่น้อยกว่าความหนาของท่อ 
 5) ท่อ PVC (Polyvinyl Choride Pipe)  
  5.1) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.17  ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้       
ช้ันคุณภาพ 13.5 ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 1.35 เมกะปาสคาลชนิดปลายธรรมดา 
  5.2) ข้อต่อ PVC มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก. 1131 ชนิดต่อด้วยนํ้ายาช้ัน
คุณภาพเดียวกับท่อ 
  5.3) นํ้ายาประสานท่อ PVC มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.1032 
 6) ท่อเหล็กอาบสังกะสี 
  6.1) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.277 ถ้ามิได้ระบุเป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ประเภทที่ 2 
(สีนํ้าเงิน) ขนาดและมิติของท่อให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมมอก.276  ประเภท 2 

7) ท่อระบายนํ้าซึม HDPE (High Density Polyethylene)  
    7.1) ถ้ามิได้ระบุเป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ท่อขนาด Dia.150 มิลลิเมตร 
             7.2) มีลักษณะการข้ึนรูปแบบเซาะร่องและพันเกลียวรอบท่ออีกช้ันหน่ึง 
    7.3) การต่อท่อทําโดยการใช้ข้อต่อแบบทึบโดยการหมุนเกลียวและให้มีการปิดปลายท่อด้วยตัวปิด
ปลายท่อโดยการหมุนเกลียว 
           7.4) คุณสมบัติของท่อระบายนํ้าซึมมีดังน้ี 

คุณลักษณะ หน่วย เกณฑ์กําหนด 
พ้ืนผิวสําหรับรับนํ้า % 70 – 80 
ความสามารถในการรับแรงกระทําต่อผิวท่อไม่น้อยกว่า ตัน/ ตร.ม. 7.5 
การเสียรูปเมื่อรับแรงกระทําตามเกณฑ์ไม่เกิน % 8 
นํ้าหนักไม่น้อยกว่า กก./ ตร.ม. 1.10 
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 11.2.2 การวางท่อ 
   1)  ก่อนทําการวางท่อจะต้องปรับพ้ืนร่องดินให้แน่นและมีผิวหน้าเรียบตลอดความยาวท่อถ้า
พ้ืนร่องดินไม่ดีต้องขุดออกให้หมดลึกอย่างน้อย 0.30 เมตรแล้วนําวัสดุอ่ืนที่คุณภาพดีมาใส่แทน 
   2)  วางท่อในแนวที่กําหนดให้ด้วยความลาดท่ีสม่ําเสมอโดยหลีกเลี่ยงการยกท่อขึ้นหรือกดท่อ
ลงกะทันหันและต้องให้ระดับท่อและความลึกของดินถมหลังท่อไม่น้อยกว่าที่กําหนด       ไว้ในแบบ 
   3) การยกท่อลงร่องดินจะต้องใช้ป้ันจั่นรอกเชือกสลิงหรือเครื่องมืออ่ืนที่เหมาะสมห้ามทิ้งท่อ
ลงในร่องดินและต้องระมัดระวังมิให้ผิวท่อที่ได้รับการเคลือบเสียหายจากการเสียดสี 
   4) จะต้องไม่ปล่อยให้นํ้าขังอยู่ในท้องร่องซึ่งจะทําให้ดินข้างๆร่วงพังหรือยุบตัวและไม่สะดวก
ในการวางท่อจะต้องกําจัดนํ้าออกให้แห้งก่อนทําการวางท่อ 
   5) ทอ่คอนกรีตเสริมเหล็ก 
  5.1) ทิศทางการวางจะต้องวางจากตํ่าไปหาสูงโดยที่ลิ้นและปลายลิ้นและร่องของท่อช้ีไปทางตามนํ้าไหล 
  5.2) การต่อท่อแบบเข้าลิ้นจะต้องตกแต่งให้เข้าร่องได้สนิทและมีช่องว่างที่สม่ําเสมอกนัตลอดแล้วยา
แนวด้วยปูนฉาบทั้งภายในและภายนอก 
                  6)  ท่อเหล็ก 
  6.1)การต่อท่อให้ข้อต่อท่อแบบหน้าจานและการต่อท่อกับทอ่ชนิดอ่ืนใหเ้ป็นไปตามแบบ 
  6.2) ในกรณีที่จําเป็นต้องตัดท่อในสนามจะต้องกระทําโดยใช้เครื่องมือที่ทําให้รอยต่อเรียบเป็นเส้นตรง
และได้ฉากกับแกนท่อและเช่ือมต่อท่อเป็นแบบต่อชน (Welded Butt Joint) ดังน้ี 
  6.2.1) ก่อนนําท่อเหล็กมาเช่ือมต้องลบปลายให้เป็นมุมประมาณ 35-40 องศาโดยการกลึงก่อนการลบปลาย 
  6.2.2)  ก่อนการเช่ือมจะต้องทําความสะอาดส่วนปลายท่ีจะนํามาเช่ือมโดยต้ังปลายท่อให้เป็นแนวตรงเว้น
ช่องว่างระหว่างท่อที่จะนํามาเช่ือมเพ่ือป้องกันการบิดระหว่างการนํามาเช่ือม 
  6.2.3) การเช่ือมด้วยไฟฟ้าต้องเป็นไปอย่างสม่ําเสมอโลหะที่นํามาเช่ือมละลายเข้าหากันอย่างทั่วถึงโดย
ท่อที่มีขนาดเสน้ผ่าศูนย์ต้ังแต่ 0.60 เมตรขึน้ไปให้เช่ือมเต็มตลอดแนวทั้งภายในและภายนอก 
                 7) ท่อ HDPE การเช่ือมต่อโดยวิธีต่อชน (Butt Welding) โดยการนําปลายท่อทั้งสองให้
ความร้อนจนถึงจุดหลอมเหลวแล้วนํามาเช่ือมต่อเข้าด้วยกันด้วยแรงดันการให้ความร้อนและแรงดันแก่ท่อจะต้อง
ปรับให้เข้ากับขนาดและความหนาของท่อโดยให้ปฏิบัติตามคู่มือของเครือ่งเช่ือม 

  11.2.3 การขุดและถมกลบแนวท่อ 
  1) ต้องขุดร่องดินวางท่อให้ลึกไม่น้อยกว่าที่กําหนดโดยเฉพาะจุดที่ต้ังข้อต่อท่อจะต้องปรับความลึกของ
ร่องดินให้มากขึ้นกว่าปกติเพ่ือป้องกันมิให้ข้อต่อท่อเป็นจุดค้ํา (Support) ของท่อ 
  2) การขุดร่องดินถ้ามีการขุดผา่นถนนหรือผ่านหมูบ้่านซึง่มีการใช้รถเข้าออกจะต้องทําสะพานช่ัวคราวหรือ
ใช้แผ่นเหล็กขนาดหนาพอที่รถยนต์แล่นผ่านโดยไม่เป็นอันตราย 
  3) หากปรากฏว่าช้ันดินที่ขุดได้ความลึกตามที่กําหนดแล้วเป็นช้ันดินอ่อนไม่สามารถรับนํ้าหนักได้ดีให้ทํา
การร้ือช้ันดินน้ันออกอย่างน้อยลึก 0.30 เมตรแล้วนําดินที่มีคุณภาพดีมาถมอัดแน่นแทนหรือใช้วิธีอ่ืนที่เหมาะสม 
  4) เมื่อได้ทดลองความดันนํ้าแล้วและไม่ปรากฏรอยรั่วซึมและท่อไม่แตกหรือชํารุดให้ทําการกลบดินให้
เรียบร้อยโดยอัดหรือกระทุ้งดินให้แน่นและระมัดระวังมิให้เกิดอันตรายแก่ตัวท่อ 
  5) การขุดดินสําหรับวางท่อบางช่วงจะต้องจัดหาอุปกรณ์และเคร่ืองใช้ในการกรุกันดินพังเพ่ือป้องกันการ
เสียหายต่อพ้ืนผิวถนนและสิ่งปลูกสร้างต่างๆท่ีอยู่ใกล้บริเวณก่อสร้าง 
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  6) ในการกลบดินจะต้องบดอัดหรือกระทุ้งให้แน่นและระมัดระวังมิให้เกิดอันตรายกับท่อที่วางไว้วิธีการ
บดอัดให้ใช้ตามคําแนะนําในงานดินถม 

  11.2.4 การตรวจสอบคุณสมบัติ 
  1) การทําเครื่องหมายท่อทุกท่อนและอุปกรณ์ทุกช้ินจะต้องแสดงคุณลักษณะของท่อเช่นช้ันคุณภาพ
ขนาดและความยาวท่อปีที่ผลิตเคร่ืองหมายการค้าเป็นต้น 
   2) หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ท่อทุกชนิดและอุปกรณ์ท่อต้องแสดงเอกสารดังน้ี.- 
              2.1) แคตตาล็อกของท่อจากบริษัทผู้ผลิต 
                       2.2) สําเนาหนังสือการแต่งต้ังเป็นผู้แทนจําหน่าย 
              2.3) สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานท่ี
เช่ือถือได้ 
         2.4) หนังสือรับรองการส่งมอบสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่าย 

12.งานปลกูหญา้ 
12.1   คําจํากัดความ/ความหมาย 

 งานปลูกหญา้หมายถึงการปลกูหญา้ปกคลมุผิวดินเพ่ือป้องกันการกดัเซาะจากนํ้าบรเิวณเชิงลาดของคันเดิน
เชิงลาดตลิ่งบริเวณอาคารเป็นต้น 

12.2   ข้อกําหนด/คุณสมบัติ 
 12.2.1)ชนิดหญ้าที่ใช้ปลูกจะต้องเป็นพันธ์หญ้าที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมีลักษณะรากกระจายออกเป็นวง
กว้างสามารถยึดเกาะกับเน้ือดินได้เป็นอย่างดีและเป็นพันธ์ุที่ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศในท้องถิ่นน้ัน 
 12.2.2) ก่อนปลูกหญ้าจะต้องจัดเตรียมพ้ืนที่บริเวณปลูกหญ้าโดยนําหน้าดิน (Top Soil) มาถมและบด
อัดให้มีความหนาประมาณ 0.10 เมตร 
 12.2.3) หญ้าที่นํามาปลูกหรือปูจะต้องเป็นหญ้าที่ยังไม่ตายและกําลังเจริญเติบโตเป็นแผ่นหนาปราศจาก
วัชพืชหินก้อนโตรากไม้ติดมากับหญ้า 
 12.2.4) แผ่นหญ้าที่นํามาปลูกจะต้องมีดินติดหญ้าหนาไม่เกิน 0.05 เมตรและต้นหญ้าสูงไม่เกิน 0.12 
เมตรเมื่อขุดหญ้ามาแล้วต้องรีบปลูกภายใน 24 ช่ัวโมงพร้อมบดอัดให้แน่นกับพ้ืนเพ่ือมิให้มีโพรงอากาศช่องต่อ
ระหว่างแผ่นหญ้ากลบด้วยดินให้เรียบ 
 12.2.5) ต้องมีการดูแลบํารุงรักษาหญ้าบริเวณที่ปลูกจนกว่าหญ้าเจริญงอกงามและแพร่กระจายคลุม
พ้ืนที่โดยสม่ําเสมอและจะต้องขุดและกําจัดวัชพืชอ่ืนๆที่ไม่ต้องการออกจากบริเวณที่ปลูกหญ้า 

13.งานเหล็ก 
13.1   คําจํากัดความ/ความหมาย 

  งานเหล็กหมายถึงการจัดหาประกอบและติดต้ังประตูนํ้าบานระบายตะแกรงกันสวะราวลูกกรงและอ่ืนๆ
ซึ่งได้ระบุรายละเอียดไว้ในแบบแปลน 

13.2   ข้อกําหนด/คุณสมบัติ 
 3.2.1  ประตูนํ้า (Valve) จะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
          1)  ประตูนํ้าแบบลิ้นเกต (Gate Valves)  
   1.1)  มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.256 “ประตูนํ้าเหล็กหล่อลิ้นยกแบบรอง
ลิ้นโลหะสําหรบังานประปา” ชนิดก้านไม่ยก 
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  1.2)    เป็นชนิดลิ้นเดียวปลายหน้าจานทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.0 เมกะปาสคาล 
            1.3)  กรณีเป็นแบบบนดินต้องมีพวงมาลัยปิดเปิด 
   1.4) กรณีเป็นแบบใต้ดินต้องมีหลอดกันดินฝาครอบพร้อมฝาปิดครบชุด  
   2)ประตูนํ้าแบบลิ้นปีกผีเสื้อ (Butterfly Valves)  
  2.1)  มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.382 “ประตูนํ้าเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ” 
  2.2)  เป็นประเภทปิดสนิทปลายหน้าจานทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.0 เมกะปาสคาล 
   3)  ประตูนํ้ากันกลับ (Check Valves)  
   3.1)   มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.383 “ประตูนํ้าเหล็กหล่อลิ้นกันกลับ   
ชนิดแกว่ง”  
             3.2)   เป็นประเภทปิดสนิทปลายหน้าจานทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.0 เมกะปาสคาล 
                         4)  ประตูระบายอากาศ (Air Valves)  
   4.1)  มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.1368 “ประตูระบายอากาศสําหรับงาน
ประปา” 
   4.2)  แบบลูกลอยคู่ปลายหน้าจานทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.0 เมกะปาสคาล 
 13.2.2  บานระบายตะแกรงกันสวะเสาราวลูกกรงและงานอ่ืนๆ 
 1) วัสดุที่ใช้ 
    1.1) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.116-2529 
     1.2) เหล็กแผ่นมีคณุสมบัติตามมาตรฐาน ASTM Designation A-246 
     1.3) เหล็กหล่อมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM Designation A 48-83 
     1.4) ทองบรอนช์มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM Designation B 22-85 
    1.5) เหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM 276-86a, ASTM A 167-
86 type 304 and 316 
     1.6) สลักเกลียวมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM Designation A 307-86a 
  1.7) ท่อเหล็กดํามีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.276-2521 ประเภท 2 การ
ประกอบใช้เช่ือมทั้งหมด 
  1.8)  ท่อเหล็กอาบสังกะสีมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.277-2521 ประเภท 
2 การประกอบให้ใช้ข้อต่อ 
        1) การเช่ือมจะต้องจัดทําโดยวิธี Electric Shied and Welding Process พ้ืนที่ผิวที่ต้องการเช่ือม
จะต้องสะอาดปราศจากสนิมสีสิ่งสกปรกอ่ืนๆรอยเช่ือมจะต้องสมํ่าเสมอไม่เป็นตามดหรือรูโพรง 
         2) การยึดด้วย Bolt การเจาะรูเพ่ืองานยึดด้วย Bolt จะต้องสะอาดและทาสีกันสนิมการสอดใส่ 
Bolt จะต้องทําด้วยความระมัดระวังห้ามใช้ค้อนเคาะและใช้แหวนรองตามความเหมาะสม 

 13.2.3 การติดต้ัง 
       1) ประตูนํ้าบานระบายตะแกรงกันสวะท่อเหล็กและงานเหล็กอ่ืนๆจะต้องประกอบและติดต้ังให้ตรง
ตําแหน่งที่แสดงไว้ในแบบและก่อนการติดต้ังจะต้องได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
       2) การติดการเช่ือมการกลึงและการเจาะรูเพ่ือติดต้ังงานเหล็กจะต้องทําด้วยความประณีตช้ินส่วนที่
ต้องเคลื่อนไหวให้ทําการปรับให้เคลื่อนไหวได้สะดวกและให้การหล่อลืน่แก่ส่วนที่เคลือ่นไหว 
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       3) การทําสีงานเหล็กทุกประเภทต้องได้รับการทําสีกันสนิมจากโรงงานหรือจากการประกอบแล้วเสร็จ
และเมื่อนํามาติดต้ังแล้วจะต้องซ่อมสีรองพ้ืนที่ได้รับความเสียหายและทาสีทับอีกอย่างน้อย  2  ช้ัน 
 13.2.4 การตรวจสอบคุณสมบัติ 
       1)   การทําเคร่ืองหมายประตูนํ้าทุกชนิดจะต้องแสดงคุณลักษณะเป็นเน้ือเดียวกันตัวเรือนเช่นขนาดช้ัน
คุณภาพลูกศรแสดงทิศทางการไหล/ จํานวนรอบการหมุนปีที่ผลิตเคร่ืองหมายการค้าเป็นต้น 
        2)  หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ประตูนํ้าทุกชนิดต้องแสดงเอกสารดังน้ี.- 
   2.1)   แคตตาล็อตของประตูนํ้าจากบริษัทผูผ้ลิต 
    2.2)  สําเนาหนังสือการแต่งต้ังเป็นผู้แทนจําหน่าย 
                               2.3)  สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัติจาก
หน่วยงานที่เช่ือถือได้ 
                      2.4)  หนังสือรับรองการส่งมอบสินค้าจากผู้ผลิตหรือผูแ้ทนจําหน่าย 

14.งานวัสดุกรอง 
14.1   คําจํากัดความ / ความหมาย 

  วัสดุกรองหมายถึงวัสดุคัดเลือกที่เป็นกรวดคละอย่างดีหรอืกรวดผสมทรายคละกันอย่างดีโดยปราศจาก
เศษดินและสารท่ีเป็นอันตรายเจือปนหรือเป็นแผ่นใยสังเคราะห์ทําหน้าที่กรองและระบายนํ้าที่ซึมผ่านช้ันดินโดยมิ
ยอมให้เศษมวลดินไหลผ่านออกมาเพ่ือป้องกันการชะล้างและการกัดเซาะ 

14.2   ข้อกําหนด/คุณสมบัติ 
 14.2.1) วัสดุกรอง 
   1) กรวดผสมทรายแบ่งตามประเภทการใช้งานเป็น 2 ชนิด 
   1.1) ชนิดที่ 1 ใช้รองพ้ืนระหว่างดินกับหินใหญ่มีขนาดคละกันดังน้ี 

ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน % ผ่านตะแกรงโดยนํ้าหนัก 
3 น้ิว 100 

1 ½ น้ิว 80-100 
¾ น้ิว 45-75 

3/8 น้ิว 35-45 
เบอร์ 8 25-35 
เบอร์ 40 15-25 
เบอร์ 100 0-20 
เบอร์ 200 0-5 
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1.2)  ชนิดที่  2  ใช้เป็นวัสดุกรองมีขนาดคละกันดังน้ี 
ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน % ผ่านตะแกรงโดยนํ้าหนัก 

1 ½ น้ิว 100 
¾ น้ิว 70-85 

3/8 น้ิว 65-75 
เบอร์ 4 60-70 
เบอร์ 30 35-50 
เบอร์ 50 25-40 
เบอร์ 100 0-30 
เบอร์ 200 0-5 

   
   2) กรวดใช้เป็นวัสดุกรองในการทํา  Toe Drain มีขนาดคละกันดังน้ี 

ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน % ผ่านตะแกรงโดยนํ้าหนัก 

3 น้ิว 100 
1 ½ น้ิว 75-95 
¾ น้ิว 55-75 

3/8 น้ิว 0-55 
เบอร์ 4 0 

          
           3) แผ่นใยสังเคราะห์ต้องเป็นชนิด Non-Woven ที่มีกรรมวิธีการผลติแบบ Needlepunch  ที่
ผลิตจากเส้นใย Polypropylene ที่มีความยาวต่อเน่ืองกันทั้งผืน (Continuous Filament) ความยาวของเส้นใย
โดยเฉล่ียจะยาวกว่า  8 ซม. หรือแบบ Thermally Bonded ซึ่งใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นใหม่ทั้งหมดแบ่งตามประเภทการ
ใช้งานเป็น 2 ชนิด ดังน้ี 
 

 3.1)  ชนิดที่ 1 ใช้กับงานปูคลุมวัสดุกรอง 
คุณสมบัติ ข้อกําหนด 

ค่า CBR.PUNCTURE 
(EN ISO 12236,BS 6906 : PART 4, ASTM D 6241) 

ไม่น้อยกว่า 1450 N 

ค่า MASS PER UNIT AREA ไม่น้อยกว่า 130 g/m2 
ค่า WATER FLOW RATE 
(BN 6906 : PART 3, ASTM D 4491) 

ไม่น้อยกว่า 85 I/m2 sec 
(10 cm-head) 

ค่า TENSILE STRENGTH 
(EN ISO 10319, BS 6906 : PART 1, ASTM D 4595) 

ไม่น้อยกว่า 7.5 K N/m. 
(WIDTH) 

ค่า PORE SIZE  O90wหรือ O90d 
(ASTM D 4751, BS 6906 PART 2 AOS 090) 

ไม่น้อยกว่า 110 μm. 
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          3.2) ชนิดที่ 2 ใช้รองพ้ืนหินใหญ ่

คุณสมบัติ ข้อกําหนด 
ค่า CBR. PUNCTURE 
(EN ISO 12236, BS 6906 : PART 4, ASTM D 6241) 

ไม่น้อยกว่า 2200 N 

ค่า MASS PER UNIT AREA ไม่น้อยกว่า 180 g/m2 
ค่า WATER FLOW RATE 
(BS 6906 : PART 3, ASTM D 4491) 

ไม่น้อยกว่า 50 I/m.2 sec 
(10 cm-head) 

ค่า TENSILE STRENGTH 
(EN ISO 10319, BS 6906 : PART 1, ASTM D 4595) 

ไม่น้อยกว่า 12.5 K N/m. 
(WIDTH) 

ค่า PORE SIZE  O90wหรือ O90d 
(ASTM D 4751, BS 6906 PART 2 AOS 090 

ไม่มากกว่า 90 μm. 

 14.2.2 การปูวัสดุกรอง 
 1) กรวดผสมทรายหรือกรวด 
  1.1)ก่อนปูวัสดุกรองต้องเตรียมฐานรากรองพ้ืนโดยขุดปรับแต่งให้มีความลาดและขอบเขตตามที่
กําหนดไว้ในแบบถ้าขุดเกินไปจะต้องใช้วัสดุรองพ้ืนใส่ลงไปให้เต็ม 
  1.2) กรวดใช้ทําวัสดุกรอง Toe Drain การถมบดอัดจะต้องทําเป็นช้ันๆความหนาช้ันละไม่เกิน 0.50 
เมตรบดอัดโดยใช้รถบดอัดล้อเหล็กบดทับไม่มาอย่างน้อย 4 เที่ยวบดอัดแน่นมีความหนาแน่นสัมพัทธ์(Relative 
Density ) ไม่ตํ่ากว่า 75% และมคีวามหนาแน่นสัมพัทธ์เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 90 % 
  1.3)ในกรณีที่หยุดการถมวัสดุกรองเป็นเวลานานและเร่ิมถมใหม่ให้ทําการขดุผิวหน้าเดิมให้ขรุขระแล้ว
บดอัดก่อนหลังจากน้ันจึงลงวัสดุที่จะถมขึ้นใหม่ต่อไป 
 2) แผ่นใยสังเคราะห์ 
 2.1) ขณะวางหินลงบนแผ่นใยสังเคราะห์จะต้องไม่ทําให้เกิดการฉีกขาดหรือเกิดการเคลื่อนตัวของ
แผ่นใยสังเคราะห์จนทําให้เคลื่อนตัวออกจากบริเวณที่ต้องการระบุด้านมุมของการปูแผน่ใยให้พับขึ้นครึ่งเท่าของ
ความหนาหินหรือคานคสล.  
 2.2) ไม่อนุญาตให้สิง่ขับเคลื่อนทุกชนิดผ่านไปบนแผ่นใยสังเคราะห์หลังจากการเรียงหินแล้ว 
 2.3) ก่อนวางหินบนแผ่นใยสังเคราะห์จะต้องตอกหมุดยึดให้แน่นและเรียงหินเริ่มจากบริเวณที่อยู่
ด้านล่างก่อน 
 2.4) การเรียงหินห้ามยกก้อนหินสงูกว่า 0.50 ม. ถ้าหากมีการปูหินด้วยเครี่องจักรโดยตรงจะมีหิน
ก้อนเล็กปูรองรับหนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. 
 2.5) การต่อเช่ือมแผ่นใยสังเคราะห์ทําได้ 2 วิธีดังน้ี 
  2.5.1)การต่อโดยการให้แผ่นเหล่ือมกัน (Overlapping) ระยะทาบของแผ่นใยไม่น้อยกว่า 
0.50 ม. 
  2.5.2) การเย็บ (Sewing) ให้ทําการเย็บแบบต่อเน่ืองโดยใช้ด้าย Polyester หรือ Nylon ทํา
การเย็บแบบต่อเน่ือง 
 14.2.3 การตรวจสอบคุณสมบัติ 
 1) การเก็บตัวอย่างทดสอบ 
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    1.1) สุ่มเก็บตัวอย่างกรวดหรือกรวดผสมทรายจํานวน 50 กิโลกรัมเพ่ือทดสอบสัดส่วนคละ 
 1.2)จัดเตรียมเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัติของแผ่นใย
สังเคราะห์ตามข้อกําหนดในแบบ 
 2) รายงานผล 
  2.1) ผลการทดสอบคุณสมบัติของกรวดและหรือกรวดผสมทรายให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
เห็นชอบก่อนนําไปใช้งาน 
  2.2) ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของแผ่นใยสังเคราะห์ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบก่อน
นําไปใช้งาน 

15.งานตอกเสาเข็ม 
        15.1  คําจํากัดความ/ความหมาย 

เสาเข็มคอนกรีตจะต้องไม่นําไปตอกจนกว่าคอนกรีตจะรับกําลังกดที่น้อยที่สุดตามท่ีระบุไว้ได้ จะต้อง
มีการระมัดระวังในการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเข็ม ตัวเข็มจะต้องไม่ถูกแรงดึงหรืองอหรือแรงกระทําที่
ทําให้คอนกรีตถูกกระแทกและแตกแยกออกจากกัน ห้ามมิให้ตอกเข็มภายในรัศมี 30 เมตร ของโครงสร้างที่เป็น 
Structural Concrete จนกว่าสิ่งก่อสร้างดังกล่าวน้ันจะมีอายุไม่น้อยกว่า 7 วัน การตอกเข็มทุกครั้งจะต้องมีผู้
ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างอยู่เสมอไป 

 15.1.1  การกําหนดตําแหน่ง จะต้องตรวจสอบตําแหน่งและระยะห่างของเสาเข็มให้ถูกต้องตาม
แบบอย่างระมัดระวังก่อนที่จะทําการตอกเสาเข็มลงไป 

 15.1.2  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ  ในกรณีที่เป็นการตอกเสาเข็มตรง แกนเสาเข็มจะเบนออกจาก
แนวดิ่งได้ไม่เกิน ¼ น้ิว  ต่อความยาวของเสาเข็ม 1 ฟุต (6 ม.ม. ต่อความยาวของเสาเข็ม 30 ซม.)  ในกรณีที่เป็น
การตอกเสาเข็มเอียง แกนของเสาเข็มจะเบนออกจากแนวเอียงที่กําหนดให้ไม่เกิน ½ น้ิว ต่อความยาวของเสาเข็ม 1 
ฟุต (12.5 ม.ม. ต่อความยาวของเสาเข็ม 30 ซม.) ในกรณีใดๆ ก็ตามจุดศูนย์กลางของหัวเสาเข็มจะต้องไม่
เบ่ียงเบนออกจากจุดที่กําหนดไว้ในแบบเกินกว่า 4 น้ิว (10 ซม.) 

15.1.3  การตอกเข็มต่อเน่ืองกัน  การตอกเข็มแต่ละต้นจะต้องให้ลูกตุ้มตอกติดต่อกัน ไปต้ังแต่การตอก
ครั้งแรก   โดยปราศจากการหยุด จนเสาเข็มจมดินได้ระดับที่ถกูต้อง นอกจาจะมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น   การตอกให้ตอก
จากก่ึงกลางของฐานรากออกไปทั้งสองข้าง หากมีการลอยตัวของเสาเข็ม ให้กดเสาเข็มให้จมดินจนได้ระดับที่
ถูกต้อง 

15.1.4  ความลึกของเข็มที่ตอกลงไป  เสาเข็มจะต้องตอกลงไปให้ลึกจนถึงระดับที่ได้กําหนดไว้  ใน
กรณีที่ตอกเสาเข็มตอกลึกลงไปถึงระดับที่กําหนดไว้แล้ว แต่ไม่สามารถรับนํ้าหนักตามที่ต้องการท่ีกําหนดไว้ได้น้ัน 
จะต้องดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ีคือ 

ก.  จะต้องต่อความยาวของเสาเข็มเพ่ิมขึ้นให้ติดต่อ และต้องตอกลงไปอีกภายหลังจากพ้นระยะการ
บ่มคอนกรีตและคอนกรีตสามารถรับกําลังกดได้ตามที่กําหนดไว้แล้ว จนกระทั้งเสาเข็มน้ันรับนํ้าหนักตามที่กําหนด
ไว้ได้หรือ 

ข. จะต้องเพ่ิมจํานวนเสาเข็มตามผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
15.1.5  ข้อระมัดระวังเก่ียวกับเสาเข็มแบบยาวเรียว  การเคลื่อนย้ายและการตอกเข็มที่มีการยาวมาก 

(High Slenderness Ratio) จะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่อง Overstress หรือแนวเข็มที่เบ่ียงเบนออก
จากแนวด่ิงที่ถูกต้อง 
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15.1.6  อัตราการรับนํ้าหนักบรรทุกปลอดภัยที่น้อยที่สุดของเสาเข็ม  ผู้รับจ้างจะต้องทําการคํานวณ
อัตราการรับนํ้าหนักบรรทุกปลอดภัยน้อยที่สุดของเสาเข็มโดยให้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปและตามที่ผู้ควบคุมงานของ
ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบ 

ในกรณีที่อัตราการรับนํ้าหนักบรรทุกปลอดภัยที่น้อยที่สุดของเสาเข็มที่คํานวณจากสูตรดังกล่าว
ข้างต้น  อยู่ภายใต้อัตราการรับนํ้าหนักบรรทุกปลอดภัยของเสาเข็มที่กําหนดไว้ในแบบ แต่หากผู้ควบคุมงาน....
ว่าจ้างมีความเห็นว่าควรจะต้องตรวจสอบโดยการทดลองน้ําหนักบรรทุกบนเสาเข็มอีกเพ่ือให้แน่ใจ ผู้รับจ้างต้อง
จัดทําให้โดยคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นเท่าที่ได้จ่ายไปจริงๆ เท่าน้ัน 

15.1.7  การตัดเสาเข็ม  จะต้องตัดให้ผิวหน้าของเสาเข็มต้ังฉากกับความยาวของเสาเข็ม การตัดจะใช้ 
Pneumatic ...สกัด  เลื่อย  หรือเคร่ืองมืออ่ืนที่ได้รับการเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ห้ามมิให้ตัด
เสาเข็มโดย...ระเบิดเป็นอันขาด 

15.1.8  เศษและวัสดุที่ต้องตัดออกมาจากเสาเข็ม  ผู้รับจ้างจะต้องรวบรวมและเป็นผู้นําไปทิ้งยังที่ที่ผู้
ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างกําหนดให้ 

15.1.9   หัวเข็มที่ตอกผิดตําแหน่ง  ห้ามมิให้ใช้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใดๆ ดึงหรือดันให้เข้าสู่ตําแหน่งตามที่
กําหนดไว้ 

15.1.10  เครื่องบังคับเสาเข็ม  ในการตอกเสาเข็มจะต้องมีเครื่องบังคับหรือเครื่องมือใดๆ ที่เหมาะสม 
เพ่ือมิให้เข็มเคลื่อนทางด้านข้างจากตําแหน่งที่กําหนดไว้ 

15.1.11  การถอนเข็มกลับของเสาเข็ม ในกรณีที่ตอกเข็มอยู่เป็นกลุ่มหรือมีระยะใกล้กัน จะต้องมีการ
ตรวจสอบดูการถอนกลับหรือเคลื่อนย้ายจากตําแหน่งเดิมของเสาเข็ม ถ้าเสาเข็มมีการถอนกลับหรือเคลื่อนย้ายจาก
ตําแหน่งเดิมเกิดขึ้น จะต้องทําการแก้ไขให้เสาเข็นเหล่าน้ันอยู่ในตําแหน่งและระดับเดิมหรือสามารถรับนํ้าหนัก
บรรทุกของเสาเข็มได้ตามท่ีกําหนดไว้อย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองอย่าง 

      15.2  การถอนเสาเข็มสําหรับการตรวจสอบ 
ควบคุมงานของผู้ ว่าจ้างมีสิท ธ์ิที่ จะทําให้ผู้ รับจ้างทํ าการถอนเสาเข็มที่ มีความสงสัยออก             

เพ่ือตรวจสอบสภาพของเสาเข็ม เสาเข็มน้ันเมื่อถอนขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะมีความเสียหายหรือไม่ก็ถือว่าเป็นเข็มที่ใช้
ไม่ได้แล้ว 

15.3  เสาเข็มที่ชํารุดในระหว่างการตอก หรือไม่อยู่ในตําแหน่งตามที่ระบุไว้ 
เสาเข็มที่ชํารุดหรือไม่อยู่ในตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในแบบจะต้องถอนออก และตอกเสาเข็มใหม่แทน 

หรือจะตัดทิ้งแล้วตอกเสาเข็มใหม่ลงไปแทนจุดใกล้เคียง โดยมีขนาดของหัวเข็มใหญ่ขึ้นกว่าเดิมตามที่จะกําหนด 
โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด 

15.4  ระดับของหัวเข็ม 
ระดับของหัวเข็มทุกๆ ต้นที่ครอบด้วย Pile-cap จะต้องย่ืนเข้าไปใน Pile-cap ตามที่กําหนดไว้ใน

แบบ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบระดับของเสาเข็มและแสดงแบบของระดับของช่วงห่างของหัวเข็มด้วย ถ้าปรากฏว่า
มีความคลาดเคลื่อนเกินกว่า 0.10 เมตร จะต้องทําการแก้ไขตามคําแนะนําของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 

15.5  บันทึกการตอกเสาเข็ม 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําบันทึกแสดงการตอกเสาเข็มทุกต้นโดยสมบูรณ์ รายงานบันทึกการตอกเสาเข็ม

จะต้องประกอกด้วยขนาด ตําแหน่ง และระดับของปลายเสาเข็มทั้งก่อนและหลังการตอกเสาเข็ม ในบันทึกจะต้อง
รวมถึงระยะการจมของเสาเข็มโดยเฉลี่ยแต่ละต้นเมื่อทําการตอกสิบครั้งสุดท้าย การเก็บบันทึกการตอกเสาเข็มของ
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หมู่หรือกลุ่มใดๆ ก็ตามจะต้องทําติดต่อกันต้ังแต่เริ่มจนกระทั้งตอกเสาเข็มเสร็จ ในกรณีที่ทําการตอกในสถานที่ที่ได้
ทดสอบไว้แล้วว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระยะการจมของเสาเข็ม ในการตอกแต่ละคร้ังการเก็บระยะการจมของ
เสาเข็มในระหว่างการตอกจะต้องกระทําตลอดความยาวของเสาเข็ม 

15.6  การจัดทําผังเสาเข็มที่ได้ตอกไปแล้ว 
ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ หรือภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากการเปิดหน้าดินจนถึง

หัวเสาเข็มแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําผังแสดงตําแหน่งเสาเข็มที่ได้ตอกไปแล้วทุกต้น โดยมีความละเอียดถึง 0.10 ม. 

15.7  การทดลองนํ้าหนักบรรทุกบนเสาเข็ม 
15.7.1   ผู้รับจ้างต้องทําการทดลองน้ําหนักบรรทุกเสาเข็มตามวิธีการในข้อ 7 ผู้ควบคุมงานของ  

ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กําหนดตําแหน่งของเข็มที่จะทําการทดลองให้ 
ในกรณีที่ไม่ได้ระบุความต้องการให้ทําการทดลองน้ําหนักบรรทุกบนเสาเข็มไว้ก่อน แต่ในระหว่างการ

ก่อสร้างได้ดําเนินไป   หากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นสมควร   ที่จะได้มีการทดลองนํ้าหนักบรรทุกของเข็ม  
ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 
                   15.7.2   จํานวนและตําแหน่งของเข็มที่จะทําการทดลอง ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้
กําหนดจํานวนและตําแหน่งของเข็มที่จะทําการทดลองให้ 

15.7.3   ชนิดของเข็มที่จะทําการทดลอง เข็มที่จะทําการทดลองหานํ้าหนักบรรทุก จะต้องเป็นเข็ม
ที่มีชนิดและขนาดเดียวกับเข็มที่จะใช้งานจริงๆ 

15.7.4   การตอกเข็มที่จะใช้ในการทดลอง ให้ปฏิบัติอย่างเดียวกับการตอกเข็มที่จะใช้งานจริงๆ 
15.7.5   การวางนํ้าหนักบรรทุกบนเสาเข็ม อาจจะวางนํ้าหนักบรรทุกบนเสาเข็มโดยมีที่รองรับ...

Platform และใช้นํ้าหนักวางบน Platform ก็ได้  หรือจะใช้ Hydraulic Jack กดหัวเสาเข็มหรือวิธีอ่ืนใดก็ตามท่ี
เป็นที่ยอมรับและนิยมใช้กันอยู่ก็ได้ แต่ทั้งน้ีจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเสียก่อน 

15.7.6  เครื่องมือเครื่องใช้ในการทดลอง จะต้องเหมาะสมที่จะนํามาใช้งานและต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อน 

15.7.7   วิธีการทดลอง (Load Test) 
   ก.  เมื่อตอกเข็มที่จะทดลองได้ที่แล้ว ให้ทิ้งไว้อย่างน้อยที่สุด 48 ชม. ก่อนที่จะเริ่มใส่นํ้าหนัก

บรรทุก และก่อนที่จะใส่นํ้าหนักบรรทุกจะต้องแต่งหัวเข็มให้เรียบและอยู่ในแนวระดับเพ่ือให้เกิด  Bearing Plat ใน
แนวราบ 

      การวัดการทรุดตัวของเสาเข็มจะต้องใช้ Dial Gauge สองตัว แต่ละตัวต้องมีความละเอียดถึง 
0.001 น้ิว 

   ข .  นํ้าหนักที่จะนํามาบรรทุกทั้ งหมด จะต้องเป็นสองเท่าของนํ้าหนัก Allowable หรือ 
Working Load ของเข็มที่ได้กําหนดไว้ และจะต้องใส่นํ้าหนักบรรทุกเป็นจํานวน 25 , 50 , 70 , 100 , 125 , 
150 , 175 และ 200 เปอร์เซ็นต์ ของ Allowable หรือ Working Load ที่ได้คํานวณไว้ 

ค่าการทรุดตัวของเสาเข็ม จะต้องอ่านค่าให้ละเอียดถึง 0.001 น้ิว  และจะต้องเริ่มอ่านก่อนและ
หลังการใส่นํ้าหนักบรรทุกแต่ละครั้งและทุกๆ ระยะเวลา 2 , 4 , 8 , 15 , 30 และ 60 นาที  และต่อไปทุกๆ 
ระยะ 2 ชม. จนกว่าจะเพ่ิมนํ้าหนักใหม่ การเพ่ิมนํ้าหนักใหม่จะไม่กระทําจนกว่าอัตราการทรุดตัวของเสาเข็ม
ภายในนํ้าหนักที่กําลังวัดอยู่น้ันมีค่าน้อยกว่า 0.01 น้ิว ภายใน 1 ชม.  และหรือจนกว่าระยะเวลาจะล่วงเลยไป
เกินกว่า 2 ชม. แล้วแต่ว่าอย่างไหนจะเกิดขึ้นก่อน เมื่อได้ใส่นํ้าหนักบรรทุกจนครบแล้ว นําหนักบรรทุกทั้งหมด
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จะต้องยังคงอยู่บนเสาเข็มน้ันอย่างน้อย 48 ชม.  และหรือเกิด Settlement น้อยกว่า 0.005 น้ิว ในช่วง
ระยะเวลา 24 ชม.  แล้วแต่ว่าอย่างไหนจะเกิดขึ้นก่อน โดยให้อ่าน  Settlement  ทุกๆ ระยะเวลา 6 ชม. 

ผู้ทําการทดลองและผู้ควบคุมจะต้องเอาใจใส่และดําเนินการตามท่ีกําหนดให้ตลอดระยะเวลาที่
จัดทํา Load Test  

ค.  การลดนํ้าหนักบรรทุก  การลดน้ําหนักบรรทุกให้กระทําโดยให้เพลือนํ้าหนักบนเสาเข็มเท่ากับ 
75 , 50 , 25 , 10 และ 0 เปอร์เซ็นต์ของนําหนักบรรทุกทดลอง การนํานํ้าหนักบรรทุกทดลองออกจะต้อง
กระทําทุกๆ ระยะคร่ึงช่ัวโมงหรือนานกว่า โดยให้ทําการวัดระยะ Rebound หรือระยะคืนตัวของเข็มที่ระยะเวลา
ก่อนและหลังทันทีที่เอานํ้าหนักบรรทุกออกแต่ละคร้ัง 

เมื่อเอานํ้าหนักบรรทุกทดลองออกหมดแล้ว หลังจากน้ันอีก 24 ชม. ให้วัดระยะคืนตัวอีกครั้งหน่ึง 
จึงจะถือได้ว่าเสร็จสิ้นการทดลองน้ําหนักบรรทุกเสาเข็มน้ัน 

15.7.8   การรายงานผลการทดลองเข็ม ในรายงานผลการทดลองเข็ม จะต้องประกอบด้วยหัวข้อ 
ต่อไปน้ี 

ก.   ลักษณะของดิน ณ จุดที่ทําการทดลอง 
ข.   ลักษณะของเสาเข็มที่ทําการตอกทดลอง และรายงานผลการตอกเข็ม ซึ่งประกอบด้วยจํานวน 

Blows Per Foot ต้ังแต่เริ่มต้นจนกระทั้งถึงการจมของเสาเข็มที่ทําการตอก 10 ครั้งสุดท้ายที่เสาเข็มจะจมถึง
ระดับตามที่กําหนด 

ค.   ลักษณะของลูกตุ้มที่ใช้ในการตอกเข็ม และระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการตอกเสาเข็มทดลอง 
ง.   จัดทําตารางแสดงนํ้าหนักบรรทุกเป็นเมตริกตัน และผลการอ่านค่า Settlement ละเอียดถึง 

0.001 น้ิว ตลอดระยะเวลาที่ใส่นํ้าหนักบรรทุกและใส่นํ้าหนักบรรทุก 
จ.  จัดทํา Graph แสดงผลการทดลองในรูปของ Time – Load , Settlement  
ฉ.  ถ้ามีเหตุการณ์ผิดปรกติเกิดขึ้นในระหว่างการตอกเสาเข็มทดลองหรือในระหว่างทําการทดลอง 

ให้ระบุไว้ในหมายเหตุด้วยว่าเกิดขึ้นอย่างไร 
ช.  เมื่อทําการทดลองเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้ว การกําหนดความยาวของเสาเข็มที่จะใช้ก่อสร้าง

จริง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเสียก่อน 
15.7 .9  Working  Load หรือ  Design Pile Load จะต้องไม่ เกินครึ่ งห น่ึ งของนํ้าหนักที่ทํ าให้ 

Settlement ทั้งหมดไม่เกินครึ่งหน่ึง และ Settlement อันน้ันคงที่อยู่ภายใน 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 


	1.TOR + แบบ
	TOR
	แบบรวม
	1 แบบหมวด ก
	2 แบบหมวด ข.
	3 แบบหมวด ค.


	2 ร่างประกาศ ร่างเอกสารห้วยเชือก 2
	ข้อ 1.1 แบบรูปรายการละเอียด
	ข้อ 1.2 แบบใบเสนอราคาจ้างฯ
	ข้อ 1.3 แบบสัญญาจ้าง
	ข้อ 1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน
	ข้อ 1.5 สูตรการปรับราคา
	ข้อ 1.6 บทนิยาม
	ข้อ 1.7 แบบบัญชีเอกสาร
	ข้อ 1.8 รายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างตาม BOQ
	ข้อ 1.9 ระบบความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง
	ข้อ 1.10  แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
	ข้อ 1.11  หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการโอนสิทธิเรียกร้อง
	ข้อ 1.12  เงื่อนไขทั่วไปของงานก่อสร้าง
	ข้อ 1.13  เงื่อนไขเฉพาะงานก่อสร้าง
	ข้อ 1.14  รายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม

