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เอกสารประกวดราคาจ๎างกํอสร๎างด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                                                                   
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหลํงน้้ากุดตลาดยาว (พื้นที่แก๎มลิง) ต้าบลมะเฟือง,บ๎านจาน อ้าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

ข้อ 1.8 รายละเอียดการค้านวณราคากลางของงานก่อสร้างตาม BOQ 
(Bill of Quantities) 
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เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  

ขอ  1.9 ระบบความปลอดภัยในการทํางานกอสราง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระบบความปลอดภัยในการทํางานกอสราง 
 งานกอสรางโครงการนี้  กรมทรัพยากรน้ํา  ไดกําหนดมาตรการปองกันและควบคุมอุบัติเหตุ
ในการกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2543 แจงโดยหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0205/ว 84 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2543 โดยไดคํานวณราคางานในการกอสราง
ครอบคลุมคาใชจายเก่ียวกับการปองกันอุบัติเหตุ และโรคเนื่องจากการทํางานท่ีอาจจะเกิดข้ึนในหนวยงาน
กอสรางและกําหนดให     ผูเสนอราคาตองดําเนินการตอดังนี้ 
 1.  ผูเสนอราคาตองคํานวณปริมาณงานคากอสรางใหครอบคลุมคาใชจายเก่ียวกับการ
ปองกันอุบัติเหตุ  และโรคเนื่องจากการทํางานท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานกอสรางตามมาตรฐานความปลอดภัยใน
การทํางานเก่ียวกับงานกอสรางและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 2. ผูเสนอราคาตองเตรียมบุคลากรท่ีมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการปองกันอุบัติเหตุ 
อันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนใหเพียงพอเหมาะสม  เพ่ือดําเนินการตามสัญญาวาจาง 
 3.  ผูเสนอราคาตองเตรียมจัดทําเอกสารรายละเอียดเปนภาษาไทยเก่ียวกับ “ระบบการ
จัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง ” ยื่นมาพรอมกับซองเอกสารการประกวดราคา โดยผูเสนอราคา
ตองจัดทํารายละเอียดตามท่ีระบุไวท้ัง 14 หัวขอใหครบถวนตามรายละเอียดตอไปนี้ 

1) กําหนดนโยบายความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน 
2) การจัดองคกรความปลอดภัยฯ ในงานกอสรางและหนาท่ีความรับผิดชอบ 
3) กฎหมายและขอกําหนดตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
4) การฝกอบรม 
5) การกําหนดมาตรฐานปองกันและควบคุมอุบัติเหตุ 
6) การตรวจความปลอดภัยในการทํางานกอสราง 
7) กําหนดกฎความปลอดภัยในการทํางานกอสราง 
8) การควบคุมดูแลความปลอดภัยฯ ของผูรับเหมาชวง 
9) การตรวจสอบและการติดตามผลความปลอดภัยฯ 
10)   การรายงานอุบัติเหตุ และการสอบสวน วิเคราะหอุบัติเหตุ 
11)   การรณรงคสงเสริมความปลอดภัยฯ 
12)   การปฐมพยาบาล 
13)   การวางแผนฉุกเฉิน 
14)   การจัดเก็บเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 4. ผูเสนอราคาตองศึกษารายละเอียดเอกสารท่ียื่นเสนอตามขอ 3 ใหเขาใจสําหรับชี้แจงตอบ    
ขอซักถามของคณะกรรมการประกวดราคา 
 คณะกรรมการประกวดราคา จะพิจารณาตรวจเอกสารการประกวดราคาเก่ียวกับระบบการ
จัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสรางดังกลาว ท้ังนี้คณะกรรมการประกวดราคาขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ           
ไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคา กรณีท่ีผูเสนอราคารายนั้นยื่นรายละเอียดไมครบท้ัง 14 หัวขอดังท่ีระบุ
ไวในขอ 3 เวนแตเปนขอผิดพลาดในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ  

 เม่ือผูเสนอราคารายใด ไดรับการคัดเลือกจากทางราชการแลว ตองเตรียมจัดทําแผนปฏิบัติ
งานความปลอดภัยฯ อยางละเอียดและชัดเจน ยื่นตอผูวาจาง ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือจาก
กรมแจงใหเริ่มทํางาน  และจะตองรายงานผลงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยอยาง
ตอเนื่อง และชัดเจนอยางนอย เดือนละ 1 ครั้ง 



 

 

 

 

 

 

ขอ  1.10 หลักเกณฑ และเง่ือนไขการโอนสิทธิเรียกรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักเกณฑและเงื่อนไขการโอนสิทธิเรียกรองในเงินคาจางหรือคาซื้อทรัพยสิน 

1.  การโอนสิทธิเรียกรองในเงินคาจางหรือคาซ้ือทรัพยสินใหกระทําได ดังนี้ 
1.1 ผูรับจางหรือผูขาย โอนใหแกธนาคารภายในประเทศ บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย  บริษัทเงินทุนหรือบริษัททุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย 
และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีทางธนาคาร
แหงประเทศไทยแจงเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบ 

1.2 ผูรับโอนตามขอ 1.1 ดังกลาวขางตนโอนกลับคืนใหแกผูรับจางหรือผูขาย 

2. หามมิใหมีการโอนสิทธิเรียกรองในเงินคาจางหรือคาซ้ือทรัพยสิน ในกรณีดังตอไปนี้ 
2.1 สัญญา ใบสั่ง หรือขอตกลงท่ีกําหนดการจายเงินคาจางหรือคาซ้ือทรัพยสินโดยวิธีจายผาน

ธนาคาร เวนแตจะมีระเบียบหลักเกณฑของหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของรวมท้ังระเบียบหลักเกณฑท่ีจะ
ออกมา   ในภายหลังกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

2.2 สัญญา ใบสั่ง หรือขอตกลงภายใตโครงการท่ีดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือจาก
ตางประเทศท่ีกําหนดใหการจายเงินคาจางหรือคาซ้ือทรัพยสินเบิกจายดวยวิธีเบิกตรง (Direct  Payment)   

3. การโอนสิทธิเรียกรองในเงินคาจางหรือคาซ้ือทรัพยสิน ผูโอนและผูรับโอนจะตองมีหนังสือบอกกลาว
ใหกรมทรัพยากรน้ํา ทราบตามแบบฟอรมท่ีแนบ และจะตองตกลงยินยอมผูกพันกับ กรมทรัพยากรน้ํา
ดังตอไปนี้ 

3.1 หากมีคาเสียหายหรือเงินอ่ืนใดท่ี กรมทรัพยากรน้ํา มีสิทธิจะไดรับ หรือหักออกจากคาจาง 
หรือคาซ้ือทรัพยสินตามเง่ือนไขสัญญา ใบสั่ง หรือขอตกลงผูรับโอนยินยอมให กรมทรัพยากรน้ํา รับหรือหักออก
ไวไดทันที 

3.2 หากกรมทรัพยากรน้ํา มีความจําเปนตองสั่งจายเงินคาจางหรือคาซ้ือทรัพยสินลาชาเกินกวา
กําหนดเวลาท่ีสมควร ไมวาเนื่องจากสาเหตุการอนุมัติเงินประจํางวดลาชา หรือเหตุอ่ืนใดก็ตาม ผูรับโอน
ยินยอมสละสิทธิในการเรียกดอกเบี้ย หรือคาเสียหายอ่ืนใดในระหวางท่ีลาชานั้นจากกรมทรัพยากรน้ํา 

3.3 หากกรมทรัพยากรน้ํามีสิทธิเรียกเงินท่ีผูรับโอนไดรับคืนท้ังหมดหรือเพียงบางสวนแลวผูโอน
และผูรับโอนจะรับผิดชอบใชเงินใหกรมทรัพยากรน้ําภายในระยะเวลาท่ีกรมทรพัยากรน้าํกําหนด 

3.4 หากกรมทรัพยากรน้ํามีสิทธิเรียกรองจากผูโอนและผูรับโอนไมวาสิทธิเรียกรองนั้นจะเกิดจาก  
มูลหนี้ใดๆ  หรือจะเกิดข้ึนกอนหรือหลังการโอนสิทธิเรียกรองในครั้งนี้ ผูรับโอนยินยอมให กรมทรัพยากรน้ํา     
นําสิทธิเรียกรองดังกลาวมาหักกลบลบกับเงินคาจางหรือคาซ้ือทรัพยสินท่ีผูรับโอนจะไดรับตามสัญญาโอนสิทธิ
เรียกรอง 

3.5 หากกรมทรัพยากรน้ํา  มีขอตอสูใดๆ ตอผูโอนผูรับโอนยินยอมให กรมทรัพยากรน้ํา ยกข้ึน
เปน    ขอตอสูแกผูรับโอนไดเชนกัน 

4. การสงหนังสือบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองใหผูโอนและผูรับโอนสงท่ีกองการเงินและบัญชีหรือ
หนวยงานในทองถิ่นซ่ึงเปนผูเบิกจายเงินคาจางหรือคาซ้ือทรัพยสินตามสัญญาใบส่ังหรือขอตกลง
ดังกลาว 

5. ผูรับจางหรือผูขายจะตองเปนผูออกใบกํากับภาษีตามจํานวนเงินท่ีระบุในใบส่ังมอบงานหรือใบสงของ 

6. ผูรับโอนจะตองเปนผูออกใบเสร็จรับเงินตามจํานวนเงินสุทธิท่ีไดรับ 

 



หนังสือบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรอง 
 

เขียนท่ี…………………….………………… 
วันท่ี………..เดือน……………………พ.ศ. ……………….. 

เรียน  อธิบดีกรมทรัพยากรน้าํ 

 ขาพเจา……………….(ชื่อผูโอน )……………… โดย…………..………….………………. อายุ………………….ป
ตําแหนง…………………………………………….ผูมีอํานาจลงนามผูกพัน…………………….(ชื่อผูโอน)……….…...……….. 
ปรากฏตามหนังสือรับรองของ ……..…..(สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานครกรมพัฒนาธุรกิจ
การคากระทรวงพาณิชย /สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัด /และหรือหนังสือมอบ
อํานาจ )…………….….…....ดังแนบ สํานักงานเลขท่ี …………………… ถนน ……………….…. ตําบล /
แขวง………………………อําเภอ/เขต…....…...………...…......จังหวัด….…………………..….ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “ผูโอน”  
และ…….….(ชื่อผูรับโอน )……………………..โดย………...………อายุ………..…..ป  ตําแหนง ….…………………....……..
เปนผูมีอํานาจลงนามผูกพัน…….…..……(ชื่อผูรับโอน )……….………. ปรากฏตามหนังสือรับรองของ …..(สํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย/ สํานักงานทะเบียนหุนสวน
บริษัทจังหวัด/และหรือหนังสือมอบอํานาจ)…….…..ดังแนบ  สํานักงานเลขท่ี…………..….ถนน……………..........….
ตําบล /แขวง …………....... .…..อําเภอ /เขต…..……………...….จังหวัด ………………………ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “ผูรับ
โอน” 
 ขาพเจาผูโอนและผูรับโอน ขอแจงให กรมทรัพยากรน้ําทราบวา บัดนี้ ผูโอนไดโอนสิทธิเรียกรอง      
รับเงิน……(คาจาง/คาซ้ือทรัพยสิน)……..…ตาม……….…(สัญญา/ใบสั่ง/ขอตกลง)……..…เลขท่ี……………………….... 
ลงวันท่ี……………………………..ตามท่ีผูโอนมีสิทธิไดรับรวมท้ังคา K (ถามี) ภายในวงเงิน………..…………………บาท  
(……………………………………)* / ท้ังหมดโดยไมจํากัดวงเงิน **ใหแกผูรับโอน ซ่ึงปรากฏรายละเอียดตามสําเนา
สัญญาโอนสิทธิเรียกรองดังแนบ โดยผูโอนและผูรับโอนตกลงยินยอมผูกพันกับ กรมทรัพยากรน้ํา ตามเง่ือนไข
ดังตอไปนี้ 

1. หากมีคาเสียหายหรือเงินอ่ืนใดท่ีกรมทรัพยากรน้ํามีสิทธิจะไดรับ หรือหักออกจาก ……….…….. 
(คาจาง /คาซ้ือทรัพยสิน )….…..…ตามเง่ือนไข …………..(สัญญา /ใบสั่ง /ขอตกลง )………..………………… 
เลขท่ี……………ลงวันท่ี……………………..ผูรับโอนยินยอมใหกรมทรัพยากรน้ํารับหรือหักออกไวไดทันที 

2. หากกรมทรัพยากรน้ํา มีความจําเปนตองสั่งจาย …..…..(เงินคาจาง /คาซ้ือทรัพยสิน )………...... 
ลาชาเกินกวากําหนดเวลาท่ีสมควร ไมวาเนื่องจากสาเหตุการอนุมัติเงินประจํางวดลาชาหรือเหตุอ่ืนใดก็ตาม 
ผูรับโอนยินยอมสละสิทธิในการเรียกดอกเบี้ยหรือคาเสียหายอ่ืนใดในระหวางท่ีลาชานั้นจากกรมทรัพยากรน้ํา 

3. หากกรมทรัพยากรน้ํา  มีสิทธิเรียกรองเงิน ……………(คาจาง/คาซ้ือทรัพยสิน )……… ท่ีผูรับโอน
ไดรับไปคืนท้ังหมดหรือบางสวนแลว ผูโอนและผูรับโอนขอรับผิดชอบใชเงินให กรมทรัพยากรน้ํา ภายใน
ระยะเวลาท่ีกรมทรัพยากรน้ํากําหนด 

4. หากกรมทรัพยากรน้ํามีสิทธิเรียกรองจากผูโอนและหรือผูรับโอนไมวาสิทธิเรียกรองนั้นจะเกิด
จากมูลหนี้ใดๆ  หรือจะเกิดข้ึนกอนหรือหลังการโอนสิทธิเรียกรองในครั้งนี้ ผูรับโอนยินยอมให กรมทรัพยากร
น้ํานําสิทธิเรียกรองดังกลาวมาหักกลบลบกับเงิน ………(คาจาง /คาซ้ือทรัพยสิน )………ท่ีผูรับโอนจะไดรับตาม
สัญญาโอนสิทธิเรียกรอง 
 



 
5. หากกรมทรัพยากรน้ํา  มีขอตอสูใดๆ ตอผูโอน ผูรับโอนยินยอมให กรมทรัพยากรน้ํา  ยกข้ึน

เปน ขอตอสูแกผูรับโอนไดเชนกัน  
 
 
 
 (ลงชื่อ)………………………………….  ผูโอน 
 (…………………………………..) 
 

 (ลงชื่อ)………………………………….  ผูรับโอน 
 (…………………………………..) 
 

 (ลงชื่อ)………………………………….  พยาน 
 (…………………………………..) 
 

 (ลงชื่อ)………………………………….  พยาน 
 (…………………………………..) 
 
 
 
 
หมายเหต ุ*/**  :  โปรดระบุใหชัดเจนวาตองการโอนสิทธิเรียกรองตาม  

   *หรือ  **และขีดฆาขอความท่ีไมตองการออก 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

ขอ 1.11 เง่ือนไขท่ัวไปของงานกอสราง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เงื่อนไขทั่วไปของงานกอสราง 

1. คําจํากัดความ 
คําตางๆ ท่ีระบุในรายการรายละเอียด (Specifications) มีความหมายดังตอไปนี้ 
1.1    ผูวาจาง หมายถึง กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1.2     ผูรับจาง หมายถึง ผูเสนอราคาท่ีกรมทรัพยากรน้ํา ตกลงจางตามสัญญา 
1.3   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หมายถึง คณะกรรมการท่ี กรมทรัพยากรน้ํา แตงตั้งข้ึน มีหนาท่ีตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 176 
1.4 ผูควบคุมงาน หมายถึง ขาราชการท่ี กรมทรัพยากรน้ํา แตงตั้ง มีหนาท่ีตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 178 

2. การวางแนว การทําระดับ และการวางผัง 
ผูวาจางจะกําหนดหมุดหลักฐาน (Bench Mark) แสดงพิกัด และระดับ สถานท่ีจะทําการกอสรางให  

ตอไปเปนหนาท่ีของผูรับจางจะตองวางแนวถายระดับ และวางผังบริเวณท่ีจะทําการกอสราง ใหคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุทําการตรวจสอบใหถูกตองเสียกอน ผูรับจางจึงจะทําการกอสรางตอไปได หมุดหลักฐานตางๆ ท่ี
แสดงแนว ระดับ และผังบริเวณท้ังหมด ซ่ึงไดตรวจสอบถูกตองแลวเหลานี้ ผูรับจางตองรักษาใหอยูในสภาพคง
เดิมท่ีสมบูรณเรียบรอยตลอดเวลาท่ีทํางานกอสรางรายนี้ และจะถอดถอนออกไปเม่ือไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเทานั้น บรรดาความผิดพลาดอันเกิดข้ึนเนื่องจากการวางแนว การถายระดับ    
การวางผังก็ดี ผูรับจางตองรับผิดชอบและแกไขใหถูกตองทุกกรณี 

3. การใหความรวมมือและประสานงาน 
 ในบริเวณท่ีทํางานเดียวกันนี้หรือใกลเคียง ถามีงานของผูวาจาง หรือผูรับจาง รายอ่ืนๆ ทํางานใหกับ  
ผูวาจางอยูดวย ผูรับจางตองใหความรวมมือและประสานงานดวยดี เพ่ือใหงานกอสรางสําเร็จเรียบรอยตามแผน 

4. ถนนลําลองหรือทางเบ่ียง 
ผูรับจางตองสรางถนนลําลองหรือทางเบี่ยงตอจากถนนเดิมท่ีมีอยูแลวและตองบํารุงรักษาถนนท่ี

จัดสรางข้ึนใหม ตลอดจนบํารุงรักษาถนนเดิมใหมีสภาพใชงานได 
เพ่ือความปลอดภัยในการจราจร ผูรับจางตองติดตั้งและจัดหาเครื่องหมาย ไมก้ัน สัญญาณโคมไฟ ฯลฯ  

ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงใหชัดแจง พรอมรื้อถอนทางเบี่ยงออกเม่ือดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ โดยทํา
การรื้อถอนลําเลียงวัสดุไปท้ิงในพ้ืนท่ีท้ิงดินท่ีกําหนดไว หรือบริเวณท่ีผูควบคุมงานเห็นชอบใหท้ิงได 

5. ท่ีทําการช่ัวคราว 
ในกรณีท่ีผูรับจางตองจัดหาท่ีทําการชั่วคราว ผูรับจางตองเสนอรายละเอียดใหคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุพิจารณาเห็นชอบกอนเปนการลวงหนาอยางนอย 15  (สิบหา)  วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือ จาก
กรมแจงใหเริ่มทํางาน 

ผูรับจางตองทําการปรับระดับพ้ืนท่ีจัดทําถนนและทางเทาท่ีมีขนาดเหมาะสมภายในบริเวณท่ีทําการ
ชั่วคราว โดยตองคํานึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผูใช และตองทําการบํารุงรักษาสิ่งกอสราง
เหลานี้   ใหมีสภาพดีอยูเสมอ อาคารและสิ่งกอสรางเหลานี้เปนของผูรับจาง และอยูในความรับผิดชอบของผู
รับจางท้ังหมด 

 



         5.1) งานกอสรางอาคารสํานักงานช่ัวคราวเพ่ือควบคุมการกอสรางของผูวาจาง 
 (1) หัวขอนี้ตองประกอบดวยการกอสรางและ/หรือการเชาการบํารุงรักษาและการรักษาความ
สะอาดท่ีทําการของผูวาจางและผูควบคุมงานของผูวาจาง พรอมกับการตกแตงและบํารุงรักษา เครื่องตกแตง
เครื่องมือเครื่องใชตางๆ อันประกอบดวยเครื่องปรับอากาศซ่ึงใชเฉพาะสําหรับผูวาจาง ผูควบคุมงานของผูวาจาง
และเจาหนาท่ีบุคลากรของผูวาจาง จะยังคงเปนของผูรับจางตลอดระยะเวลากอสราง อาคารสํานักงานตอง
ม่ันคงปลอดภัย โดยผูรับจางตองเสนอแบบและรายละเอียดประกอบแบบใหผูควบคุมงานของผูวาจางเห็นชอบ
ลวงหนากอนทําการกอสรางหรือเชาอยางใดอยางหนึ่ง  ผูรับจางตองจัดหาและบํารุงรักษาอาคารสํานักงาน
ชั่วคราวตลอดเวลาของการกอสรางตามสัญญา อาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ตองจัดใหอยูในสภาพ
พรอมท่ีจะใชงานไดเต็มประสิทธิภาพตลอดระยะเวลา โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 30 
(สามสิบ) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงใหเริ่มทํางานและตองจัดใหพรอมท่ีจะใชงานอยูเสมอ ระหวาง   
การกอสรางผูรับจางตองรับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยของอาคาร และทรัพยสินภายในอาคารตลอดเวลา 
ตองจางยามมาทําการรักษาความปลอดภัยดังกลาวอยางเพียงพอ 
       (2)  ท่ีตั้งอาคารสํานักงานชั่วคราว จะกําหนดตามคําแนะนําของผูควบคุมงานกอสรางของผู
วาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซ่ึงควรจะอยูใกลเคียงบริเวณกอสรางและจะตองมีพ้ืนท่ีใชสอยของ
อาคาร       ใหเหมาะสมพรอมเครื่องปรับอากาศ หองปฏิบัติงาน อุปกรณสํานักงาน และสิ่งอํานวยความ
สะดวกตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบ โดยตองมีหองทํางานตางๆ อยางนอย ดังตอไปนี้ 

ก)    หองท่ีทํางานของผูควบคุมงาน   
  ข) หองประชุม   

ค)    หองน้ํา 
      (3)  อาคารตางๆ ตองตกแตงดวยเครื่องตกแตงและอุปกรณท่ีใหมท้ังหมด ผูรับจางตองจัดหา

เครื่องตกแตงและอุปกรณตางๆ สําหรับท่ีทําการของผูควบคุมงานของผูวาจาง  

 (4)  ผูรับจางตองวาจางพนักงานตอไปนี้ใหดูแลดานการบริการและความเรียบรอยของสํานักงาน   
ใหทํางานในชวงเวลาท่ีกําหนดโดยผูวาจาง 
  -  พนักงานทําความสะอาด  1 คน  
  -  ธุรการสํานักงาน   2 คน 
 (5) ผูรับจางตองจัดหาพรอมท้ังติดตั้งและบํารุงรักษาบริการและอุปกรณใหแกผูควบคุมงานของ   
ผูวาจางอยางเพียงพอ ไดแก 
 (ก) น้ําจืดคุณภาพดี และมีปริมาณเพียงพอตอเขากับหองน้ําและอุปกรณสําหรับการบําบัดน้ําเสีย 
 (ข) น้ําดื่ม  ,ชา,กาแฟ 
 (ค) ระบบไฟฟาซ่ึงมีอุปกรณตอเชื่อมตาง ๆ ท่ีเพียงพอ  
 (ง) เครื่องดับเพลิง  
 (จ) โทรศัพท 1 เลขหมาย และโทรสาร 1 เลขหมาย ซ่ึงติดตอกับภายนอกได  
 (ฉ) ของใชสิ้นเปลืองในสํานักงาน 

      (6)  ผูรับจางจัดหาอุปกรณความปลอดภัยจํานวน 10 ชุด ประกอบดวยหมวกนิรภัย กับ
รองเทากันน้ํา  ซ่ึงจะเก็บรักษาไวท่ีท่ีถาวรของผูวาจางและผูควบคุมงานของผูวาจาง เพ่ือใชงานโดยผูวาจาง
และผูใชงานของผูวาจาง อุปกรณเหลานี้จะตองเปนสีขาวหรือสีอ่ืนท่ีตางจากสีของอุปกรณของผูรับจาง และ
คุณภาพอุปกรณจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานของผูวาจางเสียกอน 



  อุปกรณประกอบดังกลาวขางตนเปนของผูรับจางแตจะมอบใหผูวาจางไวใชงานไดตลอดเวลา     
ในระยะเวลาการกอสราง คาใชจายในการนี้ ซ่ึงรวมถึงคาใชจายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ แรงงาน             
คากระแสไฟฟา คาน้ําประปา คาบริการโทรศัพท และอ่ืนๆ ใหเปนหนาท่ีของผูรับจางตองจัดหาและคิดเปน
คาใชจายของผูรับจาง 
 ขอสําคัญ 
  ในระหวางท่ีผูรับจางกําลังจัดหาท่ีระบุไวในขอ 5.1 ผูรับจางตองจัดสถานท่ีชั่วคราวนับถัดจาก
วันท่ีไดรับหนังสือแจงใหเริ่มทํางาน และหากผูรับจางไมปฏิบัติตามท่ีระบุไวในขอ 5.1 นับถัดจากวันท่ีไดรับ
หนังสือแจงใหเริ่มทํางาน อาคารสํานักงานชั่วคราว ผูวาจางมีสิทธิ์ท่ีจะจัดหาหรือเชาอาคารสํานักงานชั่วคราวอ่ืน 
พรอมรายการรายละเอียดท่ีระบุไวในขอ 5.1 โดยจะหักคาใชจายจากราคางานในสัญญาตามคาใชจายจริงท่ี
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกําหนด 

6. การอํานวยการและส่ิงอํานวยการในการทํางาน  
6.1 การจัดหายานพาหนะ 

  ผูรับจางตองจัดหายานพาหนะภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือ
แจงใหเริ่มทํางาน สําหรับผูควบคุมงานของผูวาจางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพ่ือใชในการควบคุมงาน
กอสรางของผูควบคุมงานของผูวาจางตลอดอายุสัญญานี้โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
  1. รถตูขนาด 10 ท่ีนั่ง ขับเคลื่อน 2 ลอ พรอมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทุนแรงบังคับเลี้ยว     
ติดฟลมกรองแสงและเครื่องเสียงภายในรถยนตและกระจกไฟฟา เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 2,694 ซีซี 
จํานวน 1 คัน สําหรับรับรองเจาหนาท่ีของกรมทรัพยากรน้ํา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในการ
ตรวจสอบการดําเนินงานในแตละครั้ง   
    2.  รถบรรทุกขับเคลื่อน 4 ลอ 4 ประตู ขนาดบรรทุก 1 ตัน พรอมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทุนแรง
บังคับเลี้ยว ติดฟลมกรองแสงและเครื่องเสียงภายในรถยนตและกระจกไฟฟา เครื่องยนตดีเซลขนาดไมนอยกวา 
2,400 ซีซี จํานวน 2 คัน   
   -  ยานพาหนะตองอยูในสภาพพรอมใชงาน และตองเสนอรายละเอียดของยานพาหนะตาม  
ขอ 1 และขอ 2 ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบกอนสงมอบ โดยตองจัดหาพนักงานขับรถยนตประจํา
รถท่ีมีใบอนุญาตขับข่ีของทางราชการโดยถูกตอง 
    -  ผูวาจางและผูควบคุมงานของผูวาจางจะเปนผูใชยานพาหนะตลอดระยะเวลากอสรางงาน 
ตามสัญญานี้ เพ่ือการควบคุมงานและตรวจสอบงานท้ังในและนอกสถานท่ีกอสรางไดตลอด 24 ชั่วโมง การใช
ยานพาหนะเฉลี่ยประมาณ 5,000 กิโลเมตรตอเดือนตอคัน 
 -  ในกรณีท่ียานพาหนะจะตองเขารับการซอมแซมนานเกินกวา 24 ชั่วโมง ผูรับจางตอง
จัดหายานพาหนะในลักษณะเดียวกันมาทดแทนใหแกผูวาจางไวใชงาน  
 -  ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับ
งานท้ังสัญญาแลว ยานพาหนะดังกลาวจะสงคืนผูรับจางในสภาพปจจุบันขณะนั้น 
 -  ผูรับจางตองจัดทําประกันภัยชั้น 1 สําหรับรถยนตและประกันบุคคลท่ี 3 พรอมชําระ
ภาษีประจําปของยานพาหนะทุกคันตลอดอายุสัญญา 
      -  คาใชจายในการจัดหายานพาหนะ คาดูแลบํารุงรักษา คาน้ํามันเชื้อเพลิง และพนักงาน
ขับรถยนต ผูวาจางจะไมมีการแยกจายเงินใหตางหาก คาใชจายดังกลาวใหคิดจากคาดําเนินการ การ



บํารุงรักษายานพาหนะ และเรือยนตอยางนอยจะตองประกอบดวยเชื้อเพลิงท้ังหมด น้ํามันหลอลื่น ยาง และ
อุปกรณอ่ืนๆ การซอมแซมเพ่ือบํารุงรักษาท้ังหมด รวมถึงสิ่งท่ีตองการในการใชรถท้ังหมดดวย 

   6.2 งานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณอ่ืนๆ 
  ผูรับจางตองจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีมีสภาพใหม ไมเคยใชงานจากท่ีอ่ืน
ใหแกผูวาจางไวใชงานภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ)  วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงใหเริ่มทํางาน     
หากเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณอ่ืนๆ ตองซอมแซมนานเกิน 24 ชั่วโมง ผูรับจางตองจัดหาอุปกรณนั้นใน
ลักษณะเดียวกันมาทดแทนใหแกผูวาจางไวใชงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้    
  1. เครื่องคอมพิวเตอร PC พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 2 ชุด  
  2. เครื่องคอมพิวเตอร ชนิดพกพา (Notebook Computer) พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 3 ชุด  
  3. อุปกรณเก็บขอมูลแบบภายนอก (External Harddisk) ขนาด 2.5 นิ้ว จํานวน 3 ชุด               
มีหนวยความจําไมนอยกวา 2.0 TB  
  4. เครื่องพิมพเอกสารสีแบบรวม ALL IN ONE (Laser Multifunction Copier) การพิมพสี/
ขาว-ดํา ขนาด A3 พรอมอุปกรณครบชดุ จํานวน 1 ชุด  
  5. เครื่องพิมพเอกสาร (Laser printer) การพิมพ ขาว-ดํา ขนาด A4 พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 1 ชุด 
  6. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระบบ DLP พรอมจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอย
กวา 100 นิ้ว สามารถควบคุมการทํางานโดยรีโมทคอนโทรล  และอุปกรณประกอบ  จาํนวน 1 ชุด 

7.  ชุดสํารวจดวยกลอง จํานวน 1 ชุด ซ่ึงประกอบดวย 
 - กลองสํารวจเพ่ือวางแนวและระดับกอสราง พรอมดวยอุปกรณประกอบ จํานวน 1 ชุด 
 - เทปเหล็กวัดระยะ ความยาว 50 เมตร 1 อัน และ ตลับเมตร ยาว 5 เมตร 2 อัน 
 - เครื่องรับ – สงวิทยุ ระบบ VHF/FM และอุปกรณครบชุด กําลังสงไมนอยกวา 5 
กิโลเมตร จํานวน 5 ชุด 
 8. ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ไมจํากัดปริมาณขอมูลรับ - สงตอเดือน พรอมติดตั้งระบบ 
LAN เชื่อมตอคอมพิวเตอร พรอมคาบริการรายเดือน 

 6.3  เครื่องมือในการทดสอบ 
 ผูรับจางตองจัดหาเครื่องมือทดสอบและเจาหนาท่ีทดสอบ เพ่ือดําเนินการทดสอบคุณภาพของ
วัสดุและคุณภาพของงาน ตลอดจนการบํารุงรักษา ซอมแซม และทําความสะอาดเครื่องมือใหอยูในสภาพท่ี    
ใชงานไดดี ในกรณีท่ีเครื่องมือใดเกิดความเสียหายและไมสามารถซอมแซมได ผูรับจางตองจัดหาเครื่องมือใหม
มาทดแทน 
  งานทดสอบใดๆ ท่ีตองอาศัยเครื่องมือทดสอบพิเศษนอกเหนือจากท่ีมีอยูในสนาม ใหเปนภาระ
ของผูรับจางท่ีจะตองนําไปทดสอบท่ีสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค หรือสถาบันท่ีทางราชการรับรอง หรือ
สถาบันการศึกษาของรัฐบาล และเปนท่ีเชื่อถือได  
  การเตรียมตัวอยาง การขนสงตัวอยางไปถึงหองทดสอบ คาทดสอบ และคาใชจายตางๆ เปน
ของผูรับจางท้ังสิ้น 
  คาใชจายในการนี้ ซ่ึงรวมถึงคาใชจายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ บุคลากร คากระแสไฟฟา            
คาน้ําประปา และอ่ืนๆ ใหเปนหนาท่ีของผูรับจาง 



7.  งานจัดทําแบบเพ่ิมเติม (Shop Drawing) และแบบหลักฐาน (As-built Drawing) 
 ในกรณีท่ีมีแบบแนบทายสัญญานี้มีรายละเอียดไมเพียงพอท่ีจะนําไปใชกอสรางได ผูรับจางตองจัดทํา
แบบเพ่ิมเติม (Shop Drawing) ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นสมควร  โดยผูรับจางตองจัดทําและเสนอ
แบบเพ่ิมเติม (Shop Drawing) ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบกอนดําเนินการ 
 ผูรับจางตองจัดทําแบบหลักฐาน (As-built Drawing) ซ่ึงแสดงตําแหนง แนว ระดับ รูปราง ขนาด 
และรายละเอียดตางๆ ของงานกอสรางตามท่ีจัดสรางและประกอบติดตั้งไวจริงในสนาม ตามคําแนะนํา และ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยผูรับจางตองจัดทําแบบตนฉบับกระดาษไข ขนาด A1 
โดยสมบูรณ พรอมดิจิตอลไฟลจํานวน 1 ชุด และพิมพขาว ขนาด A1 จํานวน 4 ชุด สงมอบใหแก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายในวันสงมอบงานงวดสุดทาย 
 คาใชจายในการจัดทําแบบเพ่ิมเติม (Shop Drawing) และแบบหลักฐาน (As-built Drawing) 
รวมท้ังคาใชจายในการสํารวจหาขอมูล และคาใชจายในงานท่ีเก่ียวเนื่องกับการจัดทําแบบดังกลาว คาใชจาย   
ในการนี้ใหเปนของผูรับจาง  

8. งานแผนปายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานกอสราง 
 ผูรับจางตองจัดทําแผนปายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับงานกอสราง จํานวนอยางนอย 2 ชุด ติดตั้งท่ี
บริเวณกอสรางตลอดระยะเวลาการกอสราง โดยมีขนาดและรายละเอียดตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ําในการ
ประกาศดังนี้   
  -  ชื่อหนวยงานเจาของโครงการ สถานท่ีติดตอและหมายเลขโทรศัพทพรอมดวงตรากรมทรัพยากร

น้ํา 
  -  ชื่อ ท่ีอยู ของผูรับจาง พรอมหมายเลขโทรศัพท  
  -  ระยะเวลาเริ่มตน และระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ  
  -  ชื่อเจาหนาท่ีของสวนราชการผูควบคุมงานพรอมหมายเลขโทรศัพท  
  -  นอกเหนือไปจากขอความดังกลาวขางตน จะตองมีคําวา  “โครงการนี้กอสรางดวยเงินภาษีของ
ประชาชน ขอใหชวยกันดูแลรักษา” ระบุไวดวย งานแผนปายดังกลาวนี้ใหเปนหนาท่ีของผูรับจาง 

9. งานภาพถายมุมสูงของโครงการ 
 เพ่ือใหการปฏิงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จตามสัญญา ผูรับจางตอง
จัดทําภาพถายมุมสูง และนําเสนอเปนวิดีโอ ความยาวรวมไมนอยกวา 45 นาที ความละเอียดไมนอยกวา 
1080p พรอมบรรยายประกอบและภาพถายโครงการ ความละเอียดไมนอยกวา 12 ลานพิกเซล ไฟล .RAW 
 เง่ือนไขในการจัดทําภาพถายมุมสูง  

1) สภาพพ้ืนท่ีโครงการกอนการกอสราง 
2) สภาพพ้ืนท่ีโครงการระหวางการกอสราง 
3) สภาพพ้ืนท่ีโครงการหลังการกอสรางแลวเสร็จ 
ผูรับจางจะตองดําเนินการถายภาพมุมสูงและจัดทําวิดีโอสภาพพ้ืนท่ีโครงการกอนการกอสราง 

ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากกรมใหเริ่มทํางาน หรือผูควบคุมงาน
อนุมัติใหดําเนินการถายภาพได (ตามเง่ือนไขในการจัดทําภาพถายมุมสูง ท้ังนี้ผูรับจางตองสงมอบไฟลดิจิตอลท่ี
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 5 ชุด ใหกับกรมทรัพยากรน้ําพรอมกับการสงงานงวดสุดทาย) 

 



10. ระบบระบายน้ําโสโครกและการสุขาภิบาล 
ผูรับจางตองจัดทําระบบระบายน้ําโสโครกท่ีสมบูรณสามารถระบายน้ําโสโครกออกจากอาคาร       

ทุกหลังภายในบริเวณท่ีทําการและบานพักชั่วคราวได การออกแบบ การกอสราง วิธีใชและการบํารุงรักษา
ระบบระบายน้ําโสโครก ตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอสรางของผูวาจาง หองน้ํา หองสวม และ
บอพักทุกแหงตองตอเขากับระบบระบายน้ําโสโครก จุดท่ีจะใชท้ิงน้ําโสโครกออกจากบริเวณท่ีทําการและ
บานพักชั่วคราวตองใหผูควบคุมงานกอสรางของผูวาจางเปนผูกําหนด ตองมีการเก็บขยะมูลฝอยอยาง
สมํ่าเสมอ และตองทําการขจัดขยะมูลฝอยตามวิธีการท่ีผูควบคุมงานกอสรางของผูวาจางกําหนด 

11. งานประสานมวลชนโดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
 ผูรับจางตองสรางความรูและความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการดําเนินโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา      
กุดตลาดยาว (พ้ืนท่ีแกมลิง) ตําบลมะเฟอง,บานจาน อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย เพ่ือประชาสัมพันธ
โครงการและเปดโอกาสใหประชาชนผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินโครงการ เพ่ือลดความขัดแยง
ในการดําเนินโครงการ สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําใหกับ ผูมีสวนไดเสียในพ้ืนท่ีโครงการจํานวนไมนอยกวา 50 คน ในระหวางการดําเนินงาน 
จํานวน 1 ครั้ง และกอนสงมอบงานครั้งสุดทาย จํานวน ๑ ครั้ง โดยผูรับจางตองสงแผนงานประสานมวลชน           
โดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาใหความเห็นชอบ ภายใน 60 
(หกสิบ) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากกรมใหเริ่มทํางาน 

12. การปองกันอัคคีภัย 
ภายในบริเวณท่ีทําการและบานพักชั่วคราวของผูวาจาง ผูรับจางตองจัดระบบการปองกันอัคคีภัยไว

ใหเหมาะสม เชน การติดตั้งเครื่องดับเพลิงไวตามจุดตางๆ ภายในบริเวณ ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัย 

13. ท่ีเก็บน้ํามันเช้ือเพลิง 
ถังสําหรับเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงในบริเวณท่ีทําการและบานพักชั่วคราว ตองอยูหางจากอาคารตางๆ     

การเก็บและการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงตองกระทําดวยความระมัดระวัง และตองมีระบบการปองกันท่ีดี 
คาใชจาย ในการนี้ใหเปนหนาท่ีของผูรับจาง 

14. การใชวัตถุระเบิด 
 ในกรณีท่ีตองใชวัตถุระเบิดในงานกอสราง ผูรับจางตองดําเนินการดังนี้  

 14.1  ผูรับจางตองมีหนาท่ีเปนผูขออนุญาตการมีและการใชวัตถุระเบิด แกป สายชนวน จัดหา
แรงงานตลอดจนอุปกรณอ่ืนๆ โดยคาใชจายเปนของผูรับจางท้ังสิ้น 

 14.2 การขออนุญาตมีและใชวัตถุระเบิด เชน แกป สายชนวน ดินระเบิด ฯลฯ ตลอดจนการขอ
อนุญาตขนยายวัตถุระเบิดเพ่ือใชในงานกอสราง ผูวาจางจะออกหนังสือรับรองใหเม่ือผูรับจางรองของ 

 ผูรับจาง ตองนําวัตถุระเบิดดังกลาวมาเก็บไวในสถานท่ีท่ีเก็บวัตถุระเบิดของผูวาจางท้ังหมด และ
การเบิกไปใชงานตองอยูในความควบคุมดูแลของเจาหนาท่ีของผูวาจาง โดยผูรับจางตองจัดทําแผนการกอสราง 

14.3 สถานท่ีเก็บวัตถุระเบิดผูรับจางตองกอสรางเองโดยตองดําเนินการขออนุมัติแบบจากผูควบคุม
งานกอนดําเนินการกอสราง โดยผูวาจางจะเปนผูกําหนดสถานท่ีให คาใชจายตางๆ ในการนี้เปนของผูรับจาง
ท้ังสิ้น 

 



15.  น้ํา 
 น้ําท่ีใชในการกอสรางและอ่ืนๆ ผูรับจางตองจัดหาเองในกรณีท่ีจะจัดระบบการประปาภายในบริเวณ   
ท่ีทําการและบานพักชั่วคราว ผูรับจางตองตอทอ ติดตั้งอุปกรณตอ ขอตอ ฯลฯ ทอเมนท่ีฝงไวใตผิวจราจรถนน  
ตองฝงใหลึกไมนอยกวา 60 ซม. เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนไดจากการจราจร 

16.  พลังงานไฟฟา 
ผูรับจางตองจัดหาพลังงานไฟฟาสําหรับใชในงานกอสราง และใชในบริเวณท่ีทําการและบานพัก

ชั่วคราวเอง การเดินสายไฟ การปกเสา และอุปกรณไฟฟาอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตองจัดทําดวยความเรียบรอยและ
ปลอดภัย โดยคาใชจายในการนี้ใหเปนหนาท่ีของผูรับจาง 

17. กฎและระเบียบ 
เพ่ือใหมีระเบียบท้ังในบริเวณท่ีทําการและบานพักชั่วคราวและในการทํางาน ผูรับจางตองจัดวางกฎ

และระเบียบใหมีสวนสัมพันธและประสิทธิภาพ ในการดํารงอยูรวมกันของหมูชนและการทํางานใหเปนไป    
โดยราบรื่นและเรียบรอย ผูรับจางตองจัดเจาหนาท่ี ยาม และบุคคลอ่ืนๆ ตามความจําเปนเพ่ือรักษากฎและ
ระเบียบดังกลาวขางตน 

18. เหตุสุดวิสัย 
คําวา “เหตุสุดวิสัย ” หมายความวาเหตุใดๆ อันจะเกิดข้ึนก็ดี จะใหผลพิบัติก็ดี เปนเหตุท่ีไมอาจ

ปองกันได แมท้ังบุคคลผูตองประสพหรือใกลจะตองประสพเหตุนั้นจะไดจัดการระมัดระวังตามสมควร  อันพึง
คาดหมายไดจากบุคคลในฐานะและภาวะเชนนั้น 

สาเหตุของเหตุสุดวิสัย ซ่ึงมีผลตอคูสัญญาตามเอกสารนี้ ไดแกสาเหตุดังท่ีแสดงรายการไวขางลางนี้ 
ท้ังนี้โดยมีเง่ือนไขวาสาเหตุดังกลาวมีผลกระทบกระเทือนจริงตอเอกสารสัญญานี้ ซ่ึงสาเหตุเหลานั้นมิได    
เนื่องมาแตคูสัญญาท่ีเก่ียวของฝายใดและซ่ึงท้ังสองฝายตางไดพยายามใชมาตรการท้ังมวล เพ่ือหลีกเลี่ยงสาเหตุ
นั้น และ/หรือลดความเสียหายอันเนื่องมาจากสาเหตุนั้นๆ ตลอดจนไดพยายามใชกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
ในประเทศไทยท่ีบังคับไวแลวท้ังมวล 

ก. สงคราม เหตุการณระหวางสงคราม การรุกราน สงครามการเมือง การปฏิวัติ การกอการ
จลาจล การกอความวุนวายในบานเมือง การกอการกําเริบหรือการแยงอํานาจ 

ข. การนัดหยุดงาน ซ่ึงมิไดเก่ียวของกับผูรับจางโดยตรง เหตุการณและการกระทําของผูนัดหยุดงาน 
ค. คําสั่งของรัฐบาลพลเรือนทหารเก่ียวกับการกําหนดใหถือเอาการริบหรือทําลาย การเวนคืน

ทรัพยสิน 
ง. ภัยพิบัติตามธรรมชาติ เชน แผนดินไหว ซ่ึงมีความรุนแรงจนถึง INTENSITY VI OF THE 

RICHTER SCALE หรือกวานั้นการถลมทลายเพราะการระเบิดของภูเขาไฟ อุทกภัยรายแรง และใตฝุนมหา
ประลัย 

จ. สาเหตุของการสุดวิสัยอ่ืนท้ังหมด นอกเหนือจากท่ีระบุในขอ ก. ถึงขอ ง. ซ่ึงผูวาจางใหการ
รับรอง ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในวรรคแรกของขอนี้ 

ฉ. เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใด ท่ีผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย 
สาเหตุของเหตุสุดวิสัยซ่ึงไดรับการรับรองจากผูวาจาง หรือเหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ี    

ผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย จะเปนผลตอเอกสารสัญญา ก็ตอเม่ือผูรับจางไดยื่นคําบอกกลาวตอผูวาจาง



หรือผูแทนของผูวาจางเก่ียวกับเหตุการณนั้นพรอมพยานหลักฐานในสวนท่ีเก่ียวของมาเปนลายลักษณอักษร 
ภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตเหตุนั้นไดสิ้นสุด 

หากผูรับจางไมยื่นคําบอกกลาวพรอมพยานหลักฐานภายในกําหนดเวลาดังกลาวขางตน นอกจาก
สิทธิซ่ึงผูวาจางสงวนไวตามเง่ือนไขสัญญาขออ่ืนและวรรคอ่ืนแลว ผูวาจางมีสิทธิโดยชอบท่ีจะไมพิจารณาคําขอ
ของผูรับจางในกรณีนี้ได ผูวาจางจะสงวนไวซ่ึงสิทธิท่ีดําเนินการตรวจสอบตามท่ีเห็นวาจําเปนจนเปนท่ีพอใจ         
เพ่ือตรวจดูผลของท่ีกลาวขางตน กอนใหคํารับรองเรียกรองคาเสียหายใดๆของผูรับจาง ความเสียหายท่ีผู
วาจาง มิไดใหการรับรองวาเกิดข้ึนเพราะเหตุสุดวิสัยจะไมไดรับการพิจารณาวาเปนผล ท้ังในดานเก่ียวกับความ
ลาชาในความสําเร็จสมบูรณของงานหรือสวนของงานตามกําหนดวันท่ีไดตกลงกันไวในเอกสารสัญญาหรือการ
ชดใชคาเสียหาย 
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เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)                                                                                   
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํากุดตลาดยาว (พ้ืนที่แกมลิง) ตําบลมะเฟอง,บานจาน อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจาง 

ขอ 1.12 เง่ือนไขเฉพาะของงานกอสราง 
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เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)                                                                                   
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํากุดตลาดยาว (พ้ืนที่แกมลิง) ตําบลมะเฟอง,บานจาน อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย  

เงื่อนไขเฉพาะของงานกอสราง 

1.  วัตถุประสงค 

ผูวาจางมีความประสงคใหผูรับจางทํางานจางกอสรางโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํากุดตลาดยาว 
(พ้ืนท่ีแกมลิง) ตําบลมะเฟอง,บานจาน อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย โดยมีงานหลักท่ีสําคัญดังนี้ 

1.1 งานเตรียมพ้ืนท่ี 
1.2 งานดิน 
1.3 งานโครงสราง 
1.4 งานปองกันการกัดเซาะ 
1.5 งานทอและอุปกรณ 
1.6 งานประกอบอาคารชลประทาน 
1.7 งานเบ็ดเตล็ด 
1.8 งานระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย  
1.9 งานครุภัณฑระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย  

2.  สถานท่ีกอสราง 

โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํากุดตลาดยาว (พ้ืนท่ีแกมลิง) ตําบลมะเฟอง,บานจาน อําเภอพุทไธ
สง จังหวัดบุรีรัมย ตามแผนท่ีมาตราสวน 1 : 50 ,000 ลําดับชุด L7018 (WGS 84) แผนท่ีระวาง 5639 IV 
พิกัดท่ีตั้งโครงการ 1709325 N  289983 E  

 

รูปภาพแสดงตําแหนงท่ีตั้งโครงการ 
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เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)                                                                                   
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํากุดตลาดยาว (พ้ืนที่แกมลิง) ตําบลมะเฟอง,บานจาน อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย  

3.  สภาพภูมิประเทศ  

 ลักษณะภูมิประเทศ โดยท่ัวไปของตําบลมะเฟอง มีสภาพพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบ และราบลุม
บริเวณริมแมน้ํา มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 134.00 – 135.00 เมตร โดยมีความลาด
เทจากทิศเหนือไปทางทิศใตของตําบล ทางตอนเหนือของตําบลมีลักษณะเปนท่ีราบ ตอนใตจะมีบริเวณราบลุม
อยูบริเวณตามแมน้ํามูลซ่ึงอยูทางทิศใต และทิศตะวันออกของตําบลจะมีคลองหวยทรายเปนท่ีระบายน้ําและ
เก็บน้ําไดเล็กนอยในฤดูฝน ลักษณะภูมิประเทศของตําบลมะเฟองบริเวณดังกลาว มักจะประสบน้ําทวมเปน
ประจํา 
 ระบบลุมน้ําและลําน้ํา   
 พ้ืนท่ีชุมน้ํากุดตลาดยาวอยูในลุมน้ํามูล โดยรับน้ําบางสวนจาก ลําสะแทด ซ่ึงมีตนน้ําอยูท่ีหวย
ปราสาทในเขตอําเภอคง มีความยาวประมาณ  35  กิโลเมตร มีตนน้ําอยูท่ีอําเภอขามสะแกแสง และอําเภอคง 
มีปริมาณน้ําตลอดปและคอนขางมากในชวงฤดูฝน โดยจะไหลลงแมน้ํามูลท่ีอําเภอพุทไธสง  ถาระดับน้ํามูลสูง
จะไมสามารถ ไหลลงไดสะดวก ทําใหเออลนหลากเขาทวมพ้ืนท่ีชุมน้ํากุดตลาดยาว ซ่ึงทําใหในฤดูฝนพ้ืนท่ี
โดยรอบกุดตลาดยาวจะมีสภาพน้ําทวมขังยาวนานตอเนื่อง  

4. อุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา 
  จังหวัดบุรีรัมยมีสภาพอากาศ จัดอยูภายในเขตภูมิอากาศแบบทุงหญาเมืองรอน ( Tropical 
Savanna Climate : Aw) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา เขตภูมิอากาศแบบสวันนา ( Savanna Climate) ซ่ึงเปน
ลักษณะอากาศท่ีมีฤดูแลงสลับฤดูฝนอยางเดนชัด จากสถิติภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดบุรีรัมย ใน
คาบ 30 ป (พ.ศ. 25 30-2559) ของจังหวัดบุรีรัมย พบวา ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยท้ังป วัดได 1, 217.25 
มิลลิเมตร ความชื้นสัมพัทธสูงท่ีสุดเฉลี่ยวัดไดรอยละ 96 ในเดือนกันยายน ความชื้นสัมพัทธต่ําท่ีสุดเฉลี่ยวัดได
รอยละ 40   ในเดือนกุมภาพันธ โดยรวมแลวจังหวัดบุรีรัมยมีความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยท้ังปรอยละ 75 ลักษณะ
อากาศเชนนี้เกิดข้ึนเนื่องจากจังหวัดบุรีรัมยตกอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงสามารถแบงฤดูกาลออกไดเปน 3 ฤดู ดังนี้ (สถานีอุตุนิยมวิทยา
บุรีรัมย, 2560) 
  1) ฤดูฝน ( Rain Season) เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซ่ึงไดรับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดนําความชื้นจากทะเลอันดามัน และอาวไทยเขามาปกคลุม และมีอิทธิพลของ
รองความกดอากาศต่ําหรือรองมรสุม (International Tropical Convergence Zone : ITCZ or Monsoon 
Trough) พาดผาน ทําใหเริ่มมีฝนตกชุกตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมเปนตนไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายน 
หลังจากนั้นไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมฝนจะลดนอยลงมากบางวันอาจไมมีฝนตกเลย เรียกระยะนี้วา  ระยะ
ฝนท้ิงชวง (Dry Spell) เนื่องจากรองความกดอากาศต่ําหรือรองมรสุมไดเคลื่อนตัวข้ึนไปพาดผานตอนบนของ
ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม และประเทศจีนตอนใต สําหรับในชวงเดือนสิงหาคมและกันยายน ฝนจะ
กลับมาตกชุกอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากรองความกดอากาศต่ําหรือรองมรสุมไดเคลื่อนตัวลงมาพาดผานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  ในฤดูนี้มักมีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนตัวจากทะเลจีนใตเขามามีอิทธิพลตอ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลี่ยปละ 1-3 ลูก จากสถิติภูมิอากาศจังหวัดบุรีรัมยของกรมอุตุนิยมวิทยา ในคาบ 
30 ป (พ.ศ. 2530-2559) ของจังหวัดบุรีรัมย พบวา ฝนตกชุกมากท่ีสุดคือเดือนกันยายนวัดปริมาณฝนรวม
เฉลี่ยได 249.77 มิลลิเมตร รองลงมาคือเดือนสิงหาคม 187.86 มิลลิเมตร ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยท้ังป เทากับ 
1,217.25 มิลลิเมตร 
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  2) ฤดูหนาว ( Winter Season) เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในฤดูนี้
จังหวัดบุรีรัมยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเปนลมท่ีพัดออกจากความกดอากาศสูงหรือมวล
อากาศเย็นจากประเทศจีน มีลักษณะอากาศเย็นและแหง ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะแผปกคลุม
ตลอดฤดู อุณหภูมิจะลดต่ําลงทําใหมีอากาศหนาวเย็นโดยท่ัวไปข้ึนอยูกับกําลังและขนาดของมวลอากาศเย็นนั้น 
จากสถิติภูมิอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย ในคาบ 3 0 ป (พ.ศ. 25 30-2559) ของจังหวัดบุรีรัมย 
พบวา อากาศหนาวเย็นท่ีสุดอยูในชวงเดือนธันวาคมถึงมกราคม โดยอุณหภูมิเฉลี่ยต่ําท่ีสุดเดือนธันวาคม 
13.47°ซ และ 13.04°ซ ในเดือนมกราคม ตามลําดับ อุณหภูมิต่ําท่ีสุดท่ีวัดไดเทากับ 7.8°ซ ในเดือนธันวาคม
ป 2525 ในฤดูนี้มักประสบปญหาภัยแลงเนื่องจากมีฝนลดนอยลงอยางมากจนถึงระดับไมมีฝนตก ในฤดูนี้อาจ
มีคลื่นกระแสลม ตะวันตกเคลื่อนตัวมาจากประเทศพมาผานภาคเหนือของประเทศไทยเขามามีอิทธิพลตอ       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได ซ่ึงอาจทําใหมีฝนฟาคะนองเกิดข้ึนได แตปริมาณฝนจะไมมากนัก 
  3) ฤดูรอน (Summer Season) เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม ลมท่ีพัด    
ปกคลุมในฤดูนี้สวนใหญเปนลมใตและลมตะวันตก และมักจะมีหยอมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความรอน 
(Heat Low) ปกคลุมตลอดฤดู ทําใหมีอากาศรอนโดยท่ัวไป บางวันมีอากาศรอนจัด สามารถวัดอุณหภูมิไดสูง
ถึง 41°ซ ข้ึนไป จากสถิติภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดบุรีรัมย คาบ 30 ป (พ.ศ. 2530-2559) 
พบวา เดือนเมษายน  เปนเดือนท่ีมีอากาศรอนมากท่ีสุด อุณหภูมิสูงท่ีสุดท่ีเคยวัดได 41.8°ซ โดยคาเฉลี่ย
อุณหภูมิสูงสุดเดือนเมษายนคือ 40. 04°ซ ในฤดูนี้จะมีบางชวงท่ีมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผลงมา     
จะเกิดการปะทะกับมวลอากาศรอนท่ี ปกคลุมอยูกอนแลว ทําใหเกิดพายุฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง บางครั้งมี
ลูกเห็บตกเกิดข้ึนดวย เราเรียกพายุชนิดนี้วา พายุฤดูรอน (Summer Storm) ฝนท่ีตกลงมาในฤดูนี้ยังมีปริมาณ
นอยมักไมเพียงพอตอการเพาะปลูก 
   ปริมาณน้ําฝน 
   จังหวัดบุรีรัมย มีจํานวนวันฝนตกเฉลี่ยตอปเทากับ 115 วัน โดยมีปริมาณน้ําฝนสะสมเฉลี่ยท้ังป 
1,217.25 มม. (คาเฉลี่ยฝน 30 ป 2530-2559) และมีปริมาณน้ําฝนสะสมเฉลี่ยในชวงฤดูฝน (เดือน
มิถุนายน-ตุลาคม) เทากับ 8 56.26 มม. จังหวัดบุรีรัมยแมจะมีจํานวนวันฝนตกเฉลี่ยตอป และปริมาณน้ําฝน
สะสมเฉลี่ยจะอยูในเกณฑดี แตเนื่องจากมีปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดภาวะฝนท้ิงชวงและฝนไมตกตามฤดูกาล 
เนื่องจากพ้ืนท่ีบางสวนของจังหวัดบุรีรัมยนั้นจะอยูในเขตเงาฝน โดยเฉพาะพ้ืนท่ีอําเภอบานใหมไชยพจน 
อําเภอพุทไธสง อําเภอคูเมือง อําเภอนาโพธิ์ และบางสวนของอําเภอสตึก อําเภอแคนดง อําเภอบานดาน โดยมี
แนวเทือกเขาพนมดงรัก และเทือกเขาสันกําแพงขวางทิศทางของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และฝนจากพายุ
หมุนเขตรอน ดังนั้น ลมมรสุมท่ีพัดเอาน้ําฝนมาจึงตกอยูสวนหนาของเทือกเขาเปนสวนใหญ สวนพ้ืนท่ีในเขต
หลังเทือกเขาจะไดรับปริมาณน้ําฝนเพียงเล็กนอยเทานั้น สวนพายุโซนรอนเม่ือปะทะกับแนวเทือกเขาในเขต
ประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย  ก็จะกลายเปนพายุดีเปรสชั่น จึงทําใหมีฝนท้ิงชวง
ประมาณเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนสิงหาคม และจะตกหนักชวงกลางเดือนสิงหาคมถึงตนเดือนตุลาคม       
ซ่ึงมีผลใหเกิดความแหงแลงทางอุทกวิทยา โดยทําใหระดับน้ําผิวดินและน้ําใตดินลดลงจนสงผลกระทบตอความ
ตองการน้ําทางดานการเกษตร และความตองการน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภคของประชาชนได 
   ขอมูลปริมาณน้ําฝน  
  ขอมูลน้ําฝนรายเดือน ( Monthly Rainfall) พิจารณาเลือกวัดปริมาณน้ําฝนท่ีสถานีใกลเคียงซ่ึง
ไดแก สถานีตรวจวัดภูมิอากาศ จ.บุรีรัมย อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ของกรมอุตุนิยมวิทยา  
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   อุณหภูมิ  
  จังหวัดบุรีรัมยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปประมาณ 27.1 5°ซ (คาบ 3 0 ป พ.ศ. 25 30-2559)      
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิท้ังปของจังหวัดบุรีรัมย มีสภาพอากาศหนาวเย็นชวงปลายป (เดือนธันวาคม) และ
ตนป (เดือนมกราคม) โดยอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยในเดือนธันวาคม 1 3.47 °ซ และเดือนมกราคม 1 3.04°ซ 
อุณหภูมิเฉลี่ยเริ่มขยับสูงข้ึนเรื่อยๆ จากเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน ซ่ึงเปนชวงกลางฤดูรอน อุณหภูมิ
ในชวงกลางวันรอนจัดในเดือนมีนาคมและเมษายน โดยอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเดือนมีนาคม 39.20°ซ และ 40.04°ซ 
ในเดือนเมษายน ตามลําดับ หลังจากนั้นอุณหภูมิลดลงเล็กนอยเม่ือเขาสูชวงฤดูฝนจนถึงเดือนสิงหาคม จากนั้น
ลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากเขาสูฤดูหนาว อุณหภูมิลดลงถึงต่ําสุดชวงปลายปตอเนื่องถึงเดือนมกราคมของปถัดไป 
   ความช้ืนสัมพัทธ 
  ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยท้ังปของจังหวัดบุรีรัมยมีคาประมาณรอยละ 75. 42 โดยความชื้นต่ําสุด   
อยูในชวงเดือนกุมภาพันธปริมาณความชื้นสัมพัทธอยูท่ีรอยละ 66.9 7 ปริมาณความชื้นสัมพัทธจะเพ่ิมข้ึน
อยางรวดเร็วในเดือนพฤษภาคมอยูท่ีรอยละ 7 7.08 และปริมาณความชื้นสัมพัทธเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องจนถึง
เดือนกันยายน ปริมาณความชื้นสัมพัทธสูงสุดในเดือนกันยายนอยูท่ีรอยละ 84. 48 ซ่ึงเปนเดือนท่ีมีความชื้น
สัมพัทธสูงสุด เนื่องจากเขาสูฤดูฝน และปริมาณความชื้นสัมพัทธลดลงชวงสิ้นสุดฤดูฝนในเดือนตุลาคมถึง
ธันวาคม เนื่องจากเปนชวงเขาสูฤดูหนาว (สถานีอุตุนิยมวิทยานางรอง, 2560) 
  ลม  
  จังหวัดบุรีรัมยไดรับอิทธิพลจากลมท่ีพัดผาน โดยในชวงฤดูฝน(มิถุนายน -ตุลาคม) ลมท่ีพัดผานจะ
เปนลมทิศตะวันตกเฉียงใตในชวงฤดูหนาว(พฤศจกิายน-มกราคม) ลมท่ีพัดผานจะเปนลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
สวนชวงฤดูรอน (กุมภาพันธ-พฤษภาคม) ลมท่ีพัดผานจะเปนลมใตและลมตะวันออกเฉียงใตและมีลมแปรปรวน  
กับลมกระโชกแรงในชวงเกิดพายุฤดูรอน 
   คาศักยการคายระเหยน้ํา  
  คาศักยการคายระเหยน้ําในจังหวัดบุรีรัมยจะแปรผันไปตามฤดูกาล โดยในเดือนมกราคม คาศักย 
การคายระเหยน้ําอยูท่ี 12 0.29 มม. คาศักยการคายระเหยน้ําเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วเม่ือเขาสูฤดูรอน ในเดือน
มีนาคมและเมษายน มีคาศักยการคายระเหยน้ํามากสุด อยูท่ี 15 6.27 มม. และ 157.19 มม ตามลําดับ 
หลังจากนั้นคาศักยการคายระเหยน้ําไดลดต่ําลงอยางรวดเร็วในเดือนมิถุนายนเม่ือฤดูกาลเปลี่ยนเขาสูฤดูฝน      
ในเดือนมิถุนายนคาศักยการคายระเหยน้ําเฉลี่ยท่ี 13 7.20 มม. คาศักยการคายระเหยน้ําต่ําสุดอยูในเดือน
กันยายนและเดือนตุลาคม โดยมีคาศักยการคายระเหยน้ําอยูท่ี 1 13.76 มม และ 108.88 มม. ตามลําดับ 
และคาศักยการคายระเหยน้ําเพ่ิมปริมาณมากข้ึนชวงสิ้นสุดฤดูฝนในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม   
  จากสถิติขอมูลภูมิอากาศในรอบ 30 ป (พ.ศ. 25 30-2559) ของสถานีตรวจวัดอากาศกรม
อุตุนิยมวิทยาจังหวัดบุรีรัมย สรุปสภาพภูมิอากาศท่ีสําคัญได ดังนี้ 

ตัวแปรภูมิอากาศ หนวย 
คาเฉลี่ยรายปสถานีตรวจวัดภูมิอากาศ 

จ.บุรีรัมย 
อุณหภูมิเฉลี่ยรายป (คาบ30ป) องศาเซลเซียส 27.15 

ความชื้นสัมพัทธ เปอรเซ็นต 75.47 
ปริมาณการระเหยจากถาด (เฉลี่ย 20 ป) 
ฤดูแลง (พ.ย. – เม.ย.) 

มิลลิเมตร 133.00 

ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป (คาบ 30 ป) มิลลิเมตร 1,217.25 
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เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)                                                                                   
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํากุดตลาดยาว (พ้ืนที่แกมลิง) ตําบลมะเฟอง,บานจาน อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย  

อุทกวิทยาน้ําใตดิน 
น้ําใตดินในพ้ืนท่ีโครงการ  แบงเปน  2 ประเภท คือ น้ําใตดินระดับตื้น และน้ําบาดาล (น้ําใตดิน

ระดับลึก) โดยน้ําบาดาลใหปริมาณน้ําสูงกวาน้ําใตดินระดับตื้น จึงถือวาน้ําบาดาลมีความสําคัญมากกวาน้ําใตดิน
ระดับตื้น ผลจากการศึกษาระดับน้ําใตดิน พบวาพ้ืนท่ีในกุดตลาดยาวและพ้ืนท่ีโดยรอบเปนบริเวณท่ีระดับน้ํา  
ใตดินท้ัง 2 ระบบต่ําสุด ดังนั้นน้ําใตดินของท้ัง 2 ระบบจึงไหลเขาสูพ้ืนท่ีกุดตลาดยาวหรือพ้ืนท่ีลุมกุดตลาดยาว
และพ้ืนท่ีชลประทานโดยรอบเปนพ้ืนท่ีรับน้ําใตดิน  (Discharge Area) สําหรับพ้ืนท่ีดานตะวันออกและ
ตะวันตกของกุดตลาดยาว ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีสูงกวาตั้งแตระดับ 180 เมตรข้ึนไปและอยูในชุดหินโคกกรวดเปนพ้ืนท่ี
เติมน้ําใตดิน (Recharge Area) ซ่ึงเปนบริเวณท่ีน้ําผิวดินเคลื่อนท่ีเขาสูระบบน้ําบาดาล คุณภาพน้ําใตดินใน
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการเกือบท้ังหมดมีคุณภาพต่ํา ตั้งแตระดับเค็มนอยไปจนถึงเค็มจัดมาก เนื่องจากพ้ืนท่ี
โครงการเปนบริเวณท่ีน้ําใตดินซึมข้ึนเปนสวนใหญ ประกอบกับอยูบริเวณท่ีถูกรองรับดวยชั้นหินเกลือท่ีมีความ
ลึกไมมากนัก (50-100 เมตร) น้ํามีการเคลื่อนท่ีผานชั้นหินเกลือ จึงทําใหน้ํามีคุณภาพต่ําโดยเฉพาะน้ําบาดาล 
มีคุณภาพเค็มเล็กนอย เค็ม และเค็มจัดปริมาณรอยละ 20 รอยละ 70 และรอยละ 10 ของพ้ืนท่ีศึกษา
ตามลําดับ  สําหรับน้ําใตดินระดับตื้นพบวามีคุณภาพดีสามารถนําไปอุปโภคบริโภคไดประมาณรอยละ 40 ของ
พ้ืนท่ีศึกษาโดยอยูบริเวณพ้ืนท่ีรับน้ํา และท่ีเหลือรอยละ 60  มีคุณภาพเค็มเล็กนอยถึงเค็มปานกลาง   

5. แหลงวัสดุ 
 แหลงวัสดุกอสรางของโครงการฯ ท่ีแนะนําตามแบบแปลนประกอบดวย  
 (ก) แหลงหิน  
  - โรงโมหิน หางหุนสวนจํากัด นารองศิลาทอง ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย 
ระยะทางขนสงวัสดุ 129 กิโลเมตร 
  - โรงโมหิน บริษัทบุรีรัมยนวรัตน จํากัด ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย จ.บุรีรัมย ระยะทางขนสงวัสดุ 
69 กิโลเมตร 
  - โรงโมหิน หางหุนสวนจํากัด หินบุรีรัมย ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย จ.บุรีรัมย ระยะทางขนสงวัสดุ 
67 กิโลเมตร 
  - โรงโมหิน บริษัทศิลาชัยบุรีรัมย ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย จ.บุรีรัมย ระยะทางขนสงวัสดุ       
69 กิโลเมตร 
  - โรงโมหิน บริษัทเหมืองหินราช ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย จ.บุรีรัมย ระยะทางขนสงวัสดุ         
70 กิโลเมตร 
  - โรงโมหิน หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมยรัชดา ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย จ.บุรีรัมย ระยะทางขนสง
วัสด ุ71 กิโลเมตร 
 (ข) แหลงทราย  
  - ทาทราย บริษัทบุรีรัมยทรายแกว ต.บานเพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย ระยะทางขนสงวัสดุ          
8 กิโลเมตร 
  - ทาทรายเจริญผล ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย ระยะทางขนสงวัสดุ 45 กิโลเมตร  
ขอสําคัญ 
 ขอมูลทางสภาพภูมิประเทศ อุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และแหลงวัสดุตางๆ  เปนขอมูลเบื้องตน
เทานั้นไมถือเปนการผูกพันกับกรมทรัพยากรน้ํา เพราะโดยขอเท็จจริงแลว การแสวงหาขอมูลและจัดหาวัสดุ
เปนหนาท่ีโดยตรงของผูรับจาง 
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เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)                                                                                   
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วัสดุกอสรางหลักท่ีนํามาใชกอสรางจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 (1) ผูรับจางตองสงตัวอยางวัสดุกอสราง รายชื่อแหลงผลิต แหลงสงวัสดุ และ /หรือผูผลิต

ใหกับคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ  ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจง จากกรมใหเริ่ม
ทํางาน กอนท่ีจะนําไปใชในการกอสราง วัสดุกอสรางหลักท่ีจะตองไดรับการอนุมัติกอน ไดแก ปูนซีเมนต กรวด
หรือหินผสม ทรายและน้ํา สําหรับผสมคอนกรีต วัสดุสําหรับหินกอหินเรียงเหล็กเสริมและเหล็กกอสราง ผูรับจาง
ตองสงเอกสารแสดงคุณสมบัติวัสดุท่ีจะขออนุมัติโดยแสดงตารางเปรียบเทียบกับวัสดุตามขอกําหนดพรอมท้ัง
แนบมาตรฐานท่ีใชทดสอบวัสดุนั้นๆ 

 อยางไรก็ตามวัสดุดังกลาวอาจจะนําไปใชในการกอสรางได ก็ตอเม่ือไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 (2) ดิน ผิวหนาดิน กรวด หิน ไมและวัสดุอ่ืนๆ ท่ีไดจากการขุด การปรับพ้ืนท่ีและถากถาง
บริเวณกอสราง จะตกเปนของผูวาจางและผูรับจางจะตองไมขนยายออกจากบริเวณกอสรางโดยมิไดรับ         
คํายินยอมจากผูควบคุมงานของผูวาจาง ผูรับจางอาจใชตนไมท่ีลมลงในบริเวณกอสรางและวัสดุอ่ืนๆ ท่ีขุดข้ึน
ตามสัญญาวาจางเพ่ือการกอสรางเม่ือไดรับการอนุมัติหรือคําสั่งจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแลว 

 (3) มาตรฐานงานฝมือจะตองมีคุณภาพสูงสุดในงานกอสรางประเภทตางๆ วัสดุกอสราง
ท้ังหมดท่ีใชในการกอสรางจะตองมีคุณภาพสูงสุดตามประเภทของงาน ซ่ึงระบุหรืออธิบายไวในรายการ
รายละเอียดดานวิศวกรรม แบบรูปและรายการละเอียดท่ีใชในการกอสรางและใบแจงปริมาณงานและราคา 
นอกเสียจากจะไดมีการระบุไวเปนอยางอ่ืน หรือไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ อีกท้ังจะตอง
เปนไปตามมาตรฐานท่ีอางถึงฉบับท่ีมีผลบังคับอยูในปจจุบัน หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเทา ซ่ึงจะตองไดรับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
  (4) รายการวัสดุกอสรางใดท่ีไมไดแสดงไวในใบแจงปริมาณงานและราคา แตผูรับจางตอง
นํามาใชงาน ใหถือวารวมอยูในราคาตอหนวยของงานท่ีตองใชวัสดุกอสรางชนิดนั้นๆ โดยรวมถึงคาขนสงการ
จัดเก็บการเคลื่อนยายวัสดุกอสรางนั้นๆ ดวย 

6.  รายการสําคัญท่ีผูรับจางตองจัดทํา 
6.1 งานท่ีผูรับจางจะตองดําเนินการตามท่ีระบุในแบบรูปและรายการละเอียดรายละเอียดดาน

วิศวกรรม และตามใบแจงปริมาณงานและราคาของสัญญานี้ไดแก  
 - งานเตรียมพ้ืนท่ี  

 - งาน ดิน 
 - งานโครงสราง  
 - งานปองกันการกัดเซาะ  

 - งานทอและอุปกรณ  
 - งานประกอบอาคารชลประธาน  
 - งานเบ็ดเตล็ด 

 - งานระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย  
 - งานครุภัณฑระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย  

6.2 งานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ เห็นสมควร เพ่ือทําใหงานแลวเสร็จตาม
วัตถุประสงคของผูวาจาง  
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การวัดปริมาณงานเพ่ือการจายเงินของงานรายการตางๆ จะยึดถือตามท่ีระบุไวในรายการ
รายละเอียดดานวิศวกรรมของงานรายการนั้นๆ หากงานรายการใดท่ีมิไดกําหนดไว จะวัดปริมาณงานสวนท่ีได
จัดทําเสร็จตามหนวยท่ีระบุไวในในแจงปริมาณงานและราคา โดยยึดถือวิธีการวัดปริมาณงานของผูวาจางเปน
เกณฑ 

7. ผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน มาตรการปองกัน แกไข และการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม มาตรการปองกัน แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบโครงการ 
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ตารางสรุปการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํากุดตลาดยาว (พ้ืนท่ีแกมลิง) ตําบลมะเฟอง,บานจาน อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย  
   

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ 

การประเมินผลกระทบเบ้ืองตน มาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิประเทศ      1) ระยะกอสราง ในระยะกอสรางไมสงผลกระทบตอ

สภาพภูมิประเทศโดยรวม แตอาจจะมีผลกระทบจากการขุด
ลอก การถม การปรับและการบดอัดดิน เปนตน ซึ่งเปน
ผลกระทบเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีโครงการเทาน้ัน 
     2) ระยะดําเนินการ ในระยะการดําเนินงานโครงการจะ  
ไมสงผลกระทบตอสภาพภูมิประเทศโดยรวม เน่ืองจากเมื่อ
กอสรางโครงการแลวเสร็จ ขอบเขตพ้ืนท่ีนํ้าทวมของหนองจะ
ไมเปลี่ยนแปลง แตจะสามารถเก็บกักนํ้าไดมากข้ึนโดยเฉพาะ
ในฤดูแลง 

    1) ระยะกอสราง 
 ( 1)  กําหนดชวงระยะเวลาและวางแผนการขุดเปด
หนาดิน และพืชคลุมดินในชวงฤดูแลง เพ่ือลดปริมาณการ  
ชะลางพังทลายของดินจากอิทธิพลของนํ้าฝนและนํ้าไหลบา
หนาดิน 
 (2) จํากัดพ้ืนท่ีในการกอสรางโครงการ โดย
หลีกเลี่ยงการรบกวนพ้ืนท่ีท่ีไมเก่ียวของกับโครงการ เพ่ือลด
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ
ใหมากท่ีสุด 
 ( 3) ปลูกพืชยืนตนปกคลุมดินท่ีมีการขุดเปดหนาดิน
ท่ีไมถูกนํ้าทวมเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม การขุดและเคลื่อนยายดิน
เพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน 
    2) ระยะดําเนินการ ไมมีมาตรการปองกันแกไขและลด
ผลกระทบ 

ไมมีมาตรการติดตามตรวจสอบ 

1.2 สภาพภูมิอากาศ      1) ในชวงระยะการกอสราง เปนเพียงการกอสรางฝาย  
ทดนํ้า และการขุดลอกคลองเทาน้ัน จึงคาดวาจะไมมี
ผลกระทบตอสภาพภูมิอากาศในพ้ืนท่ีโครงการและพ้ืนท่ี
ขางเคียง 
     2) ระยะดําเนินการ กิจกรรมการขุดลอกลํานํ้าและการ
สรางฝายของโครงการ ไมมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศท้ังในระดับทองถ่ินและระดับภูมิภาค 

     1) ชวงระยะเวลาการกอสรางในชวงระยะเวลากอสราง
องคประกอบตางๆ โครงการ อาจมีอุปสรรคจากสภาพฝน  
ทําใหเกิดอุปสรรคตอการกอสราง เพ่ือลดผลกระทบดังกลาว
ควรกําหนดแผนงานกอสรางใหเหมาะสม และควรจะ
หลีกเลี่ยงท่ีจะดําเนินการในชวงฤดูฝน 
     2) ในชวงระยะดําเนินการ มีผลกระทบตอสภาพ
ภูมิอากาศนอยมาก  ดังน้ันจึงไมจําเปนตองมีมาตรการลด
ผลกระทบเน่ืองจากสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยาแต
อยางใด 

ไมมีมาตรการติดตามตรวจสอบ 
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1.3 อุทกวิทยานํ้าผิวดินและ
คุณภาพนํ้าผิวดิน 

     1) ระยะกอสราง กิจกรรมการขุดลอกลํานํ้าและการสราง
ฝายของโครงการ อาจจะกอใหเกิดปริมาณตะกอนแขวนลอย
ดานทายนํ้าเพ่ิมมากข้ึน แตผลกระทบดังกลาวจะเกิดข้ึนเปน
ชวงระยะเวลาสั้นๆในระยะการกอสรางเทาน้ัน ดังน้ัน
ผลกระทบตอคุณภาพนํ้าผิวดินจึงอยูในระดับต่ํา 
     2) ระยะดําเนินการ การพัฒนาพ้ืนท่ีชลประทาน 
จําเปนตองมีการเปดหนาดินเพ่ิม ทําใหเกิดโอกาสชะลาง
ตะกอนความขุนและเกิดการปนเปอนหรือการตกคางของ
สารเคมีการเกษตรลงสูแหลงนํ้าเพ่ิมข้ึน 

     1) ระยะกอสราง  
      - แจงกําหนดการและระยะเวลาการกอสรางโครงการ

แกผูนําชุมชนและประชาชนท่ีอาศัยอยูดานทายนํ้าจาก
กิจกรรมการกอสรางโครงการ  เพ่ือลดผลกระทบดานการใช
นํ้าของประชาชน 

     - วางแผนการขุดลอกลํานํ้าและการสรางฝายในชวง
ฤดูแลง เพ่ือลดปริมาณการชะลางพังทลายของดิน 

     - พ้ืนท่ีเก็บกองดินท่ีเกิดข้ึนจากการขุดลอกควรเปน
พ้ืนท่ีรกรางท่ีอยูหางจากแหลงนํ้าธรรมชาติและพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมของประชาชน  รวมท้ังโครงการควรมีการปลูก
พืชคลุมกองดินเมื่อเสร็จสิ้นการกอสราง  เพ่ือปองกันตะกอน
ดินไหลลงสูลํานํ้าโดยเฉพาะในชวงฤดูฝน 

     - สรางท่ีพักคนงานและหองนํ้าใหอยูหางจากแหลงนํ้า
ธรรมชาติไมนอยกวา 50 เมตร เพ่ือปองกันการปนเปอนสิ่ง
ปฏิกูลลงสูลํานํ้าควบคุมคนงานมิใหมีการท้ิงขยะหรือถายสิ่ง
ปฏิกูลลงสูลํานํ้า เพ่ือปองกันผลกระทบตอผูใชนํ้าดานทายนํ้า 

 
     2) ระยะดําเนินการ ในสวนบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบลํานํ้า
จะตองมีการแนะนําสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูเก่ียวกับชนิด
ของพืชและการใชปุยและสารเคมีทางการเกษตรใหถูกตอง
และเหมาะสม ท้ังน้ีเพ่ือลดปญหาการปนเปอนตอแหลงนํ้า   
ผิวดิน 
 
 

ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิว
ดินในพ้ืนท่ีโครงการ จํานวน 1 ครั้ง ในระยะ
กอสรางโครงการ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพนํ้า
ผิวดิน โดยดัชนีคุณภาพนํ้าผิวดินท่ีตรวจวัด
ไดแก ปริมาณตะกอนแขวนลอยในลํานํ้า 
ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า โคลิฟอรม
แบคทีเรียท้ังหมด 
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1.5 อุทกธรณีวิทยานํ้าใตดิน
และคุณภาพนํ้าใตดิน 

     1) ระยะกอสราง ในกิจกรรมการกอสรางโครงการ อยูสูง
กวาระดับนํ้าบาดาล ดังน้ันจะไมไปรบกวนสภาพอุทก
ธรณีวิทยา โดยเฉพาะช้ันนํ้าใตดิน การดําเนินการในระยะ
กอสรางจึงไมมีผลกระทบตอคุณภาพนํ้าใตดิน 
      2) ระยะดําเนินการ   เน่ืองจากคุณภาพนํ้าในบริเวณพ้ืนท่ี
โครงการไดรับอิทธิพลจากลักษณะสมบัติของช้ันหินและแรธาตุ
ในแหลงนํ้าบาดาลแตละบริเวณเปนหลัก ซึ่งผลจากลักษณะ
ของแรธาตุในช้ันหินในช้ันนํ้าบาดาลบางบริเวณทําใหคุณภาพ
นํ้าบาดาลมีคุณภาพปานกลางและบางพ้ืนท่ีมีคุณภาพต่ํา 
เน่ืองจากมีการปนเปอนของธาตุเหล็กสูง แตจากการพัฒนา
โครงการคาดวาจะไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพนํ้า
บาดาล 

     1) ระยะกอสราง ไมมีมาตรการลดผลกระทบ 
     2) ระยะดําเนินการ ควรมีการเฝาระวังการปนเปอนของ
แหลงนํ้าบาดาลจากกิจกรรมท่ีมีการใชนํ้าท่ีคาดวาจะเพ่ิมข้ึน
ในอนาคต โดยเฉพาะการใชสารเคมีทางการเกษตร เชน ปุย 
และสารกําจัดศัตรูพืช ท่ีมีผลตอนํ้าบอตื้น โดยรณรงคให
เกษตรกรใชสารเคมีทางการเกษตรใหเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ และใชรวมกับปุยคอก  สวนการกําจัดศัตรูพืช
ใหใชสารเคมีรวมกับสารธรรมชาติ เพ่ือลดปริมาณสารเคมี
ตกคาง 

ไมมีมาตรการติดตามตรวจสอบ 

1.6 ทรัพยากรดิน      1) ระยะกอสราง กิจกรรมการขุดลอกแหลงนํ้าและสราง
อาคารบังคับนํ้าของโครงการจะมีผลกระทบในระดับต่ําดาน
การรบกวนดินบริเวณพ้ืนท่ีขุดลอกตามแนวคลองหรือแหลงกัก
เก็บนํ้า โดยจะไมมีผลกระทบใดๆตอคุณภาพดินในบริเวณพ้ืนท่ี
โครงการ โดยผลกระทบดังกลาวจะเกิดข้ึนเปนชวงระยะเวลา
สั้นๆ ในระยะการกอสรางโครงการเทาน้ัน รวมท้ังสามารถ
บรรเทาไดดวยมาตรการลดผลกระทบดานทรัพยากรดิน 
     2) ระยะดําเนินการ ในระยะดําเนินการโครงการการขุด
ลอกลํานํ้าและการสรางฝายจะทําใหสภาพดินในบริเวณพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมใกลเคียงพ้ืนท่ีโครงการมีแนวโนมท่ีจะมีความชุม
ช้ืนเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งเอ้ืออํานวยตอการทําการเกษตรกรรมของ
ประชาชน 

     1) ระยะกอสราง  
(1)  กิจกรรมการขุดลอกหรือกอสรางโครงการควร

จํากัดอยูเฉพาะในพ้ืนท่ีกอสรางโครงการเทาน้ัน  เพ่ือปองกัน
มิใหเกิดการรบกวนดินในพ้ืนท่ีท่ีไมเก่ียวของกับโครงการ 

(2)  พ้ืนท่ีท้ิงดินท่ีเกิดข้ึนจากการขุดลอกควรเปนพ้ืนท่ี
รกรางท่ีอยูหางจากแหลงนํ้าธรรมชาติและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
ของประชาชน  หรือเปนท่ีดินท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีรองขอใหนํา
ดินไปท้ิงได รวมท้ังควรมีการบดอัดกองดินและปลูกพืชคลุม
ดินเพ่ือลดผลกระทบดานการชะลางพังทลายของดิน    
     2) ระยะดําเนินการ ไมมีมาตรการลดผลกระทบดาน
ทรัพยากรดิน 

ไมมีมาตรการติดตามตรวจสอบ 
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2. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 
2.1 ดานทรัพยากรปาไม      1) ระยะกอสราง พ้ืนท่ีโครงการอยูนอกเขตอุทยาน

แหงชาติและปาอนุรักษ (ปา C)  โดยพ้ืนท่ีโครงการดังกลาวอยู
ในเขตปาเศรษฐกิจ (ปา E) ซึ่งถูกจัดใหเปนพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
การเกษตร (สปก.)  ดังน้ันกิจกรรมของโครงการจึงไมมี
ผลกระทบตอพ้ืนท่ีอนุรักษและพ้ืนท่ีปาไมตามกฎหมายสําหรับ
ผลกระทบตอนิเวศปาไม  กิจกรรมการขุดลอกแหลงนํ้าและ
สรางอาคารบังคับนํ้าของโครงการจะไมมีผลกระทบตอนิเวศปา
ไม  เน่ืองจากกิจกรรมกอสรางโครงการสวนใหญเปนการขุด
ลอกคลองและแหลงนํ้า รวมท้ังพ้ืนท่ีดังกลาวไมมีสภาพเปนปา
ไมแตอยางใด โดยสวนใหญเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและท่ีรกราง   
     2) ระยะดําเนินการ ในระยะดําเนินการโครงการท่ีมีการขุด
ลอกแหลงนํ้าและสรางอาคารบังคับนํ้าแลวคาดวาจะมีผลบวก
เล็กนอยตอนิเวศของพืชตามริมนํ้า แตไมมีผลดานบวกหรือดาน
ลบใดๆ ตอพ้ืนท่ีปาไมเน่ืองจากบริเวณโดยรอบโครงการไมมี
สภาพเปนปาไมแตอยางใด 

     1) ระยะกอสราง  ไมมีมาตรการลดผลกระทบดาน
ทรัพยากรปาไม 
     2) ระยะดําเนินการ  ไมมีมาตรการลดผลกระทบดาน
ทรัพยากรปาไม 

ไมมีมาตรการติดตามตรวจสอบ 

2.2 ทรัพยากรสัตวปา      1) ระยะกอสราง ในระยะกอสรางโครงการจะมีกิจกรรม
การขุดลอกลํานํ้าและการสรางฝาย ซึ่งอาจมีผลทําใหมีปริมาณ
ตะกอนแขวนลอยดานทายนํ้าเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ตอสัตวนํ้าและสัตวสะเทินนํ้าสะเทินบกท่ีอาศัยอยูในบริเวณ
ดังกลาว อยางไรก็ตามผลกระทบน้ีจะเกิดข้ึนเปนชวงระยะเวลา
สั้นๆในระยะการกอสรางเทาน้ัน ดังน้ันผลกระทบตอทรัพยากร
สัตวปาจึงอยูในระดับต่ํา 
 

     1) ระยะกอสราง 
- วางแผนการขุดลอกลํานํ้าและการสรางฝายในชวง

ฤดูแลง เพ่ือลดปริมาณตะกอนแขวนลอยในลํานํ้า  ซึ่งจะ
บรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอสัตวท่ีอาศัยอยูใกลเคียง
พ้ืนท่ีดังกลาว 

- ควบคุมคนงานของโครงการมิใหมีการลาหรือทํา
รายสัตวตางๆท่ีอาศัยอยูในบริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 
     2) ระยะดําเนินการ  ไมมีมาตรการลดผลกระทบดาน

ไมมีมาตรการติดตามตรวจสอบ 
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     2) ระยะดําเนินการ โครงการจะเปนประโยชนตอ
ทรัพยากรสัตวในดานการเปนแหลงนํ้าแหลงอาหารแกสัตว   

ทรัพยากรสัตวปา 

2.3 นิเวศวิทยาทางนํ้าและ
การประมง 

1) ระยะกอสราง  
-  กิจกรรมการกอสรางโครงการอาจจะทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ้าผิวดิน โดยเฉพาะเรื่องตะกอนความขุน
ในลํานํ้า  ซึ่งอาจจะกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพนิเวศวิทยา
ทางนํ้า โดยความขุนท่ีเกิดข้ึนน้ีจะไปขัดขวางการสังเคราะหแสง
ของแพลงกตอนพืช ทําใหผลผลิตเบ้ืองตนในแหลงนํ้าลดลง 

-  จากกิจกรรมการขุดเปดหนาดินมีความจําเปนตอง
ดําเนินการในชวงฤดูแลง และจําเปนตองมีมาตรการการลด
ผลกระทบดานคุณภาพนํ้าผิวดิน เน่ืองจากความขุนจากการชะ
ลางพังทลายของดินในพ้ืนท่ีกอสราง ดังน้ันคาดการณวา
ผลกระทบของการกอสรางท่ีจะมีตอนิเวศวิทยาทางนํ้าอยูใน
ระดับต่ําถึงปานกลาง 
     2) ระยะดําเนินการ การขุดลอกลํานํ้าและการสรางฝายจะ
ทําใหมีแหลงนํ้าเพ่ิมมากข้ึนสงผลดานบวกตอนิเวศทางนํ้าและ
สัตวนํ้าในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

1) ระยะกอสราง  
-  วางแผนการขุดลอกลํานํ้าและการสรางฝายในชวงฤดู

แลง เพ่ือลดปริมาณตะกอนแขวนลอยในลํานํ้า  ซึ่งจะบรรเทา
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอนิเวศทางนํ้าและสัตวนํ้า 

-  พ้ืนท่ีเก็บกองดินท่ีเกิดข้ึนจากการขุดลอกควรเปนพ้ืนท่ี
รกรางท่ีอยูหางจากแหลงนํ้าธรรมชาติและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
ของประชาชน  รวมท้ังโครงการควรมีการปลูกพืชคลุมกองดิน
เมื่อเสร็จสิ้นการกอสราง  เพ่ือปองกันตะกอนดินไหลลงสูลํา
นํ้าโดยเฉพาะในชวงฤดูฝน 

-  สรางท่ีพักคนงานและหองนํ้าใหอยูหางจากแหลงนํ้า
ธรรมชาติไมนอยกวา 50 เมตร เพ่ือปองกันการปนเปอนสิ่ง
ปฏิกูลลงสูลํานํ้า 

-  ควบคุมคนงานมิใหมีการท้ิงขยะหรือถายสิ่งปฏิกูลลงสู
ลํานํ้า   เพ่ือปองกันผลกระทบตอนิเวศทางนํ้าและสัตวนํ้า 
     2) ระยะดําเนินการ ไมมีมาตรการปองกันและลด
ผลกระทบ 

ไมมีมาตรการติดตามตรวจสอบ 

2.4 พ้ืนท่ีชุมนํ้า  1) ระยะกอสราง พ้ืนท่ีโครงการไมไดถูกจัดใหเปนพ้ืนท่ีชุม
นํ้าท่ีมีความสําคัญในระดับนานาชาติและระดับชาติ  ดังน้ัน
กิจกรรมการกอสรางโครงการจึงไมขัดกับมติคณะรัฐมนตรีดังท่ี
ไดกลาวมาแลวขางตน  อยางไรก็ตามกิจกรรมการขุดลอกและ
การกอสรางอาคารบังคับนํ้าอาจกอใหเกิดผลกระทบดาน
คุณภาพนํ้าดานทายนํ้า โดยเฉพาะการเพ่ิมข้ึนของตะกอน

1) ระยะกอสราง ไมมีมาตรการลดผลกระทบดานพ้ืนท่ี
ชุมนํ้า 
     2) ระยะดําเนินการ ไมมีมาตรการลดผลกระทบดานพ้ืนท่ี
ชุมนํ้า 

ไมมีมาตรการติดตามตรวจสอบ 
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แขวนลอยในลํานํ้า ซึ่งผลกระทบดังกลาวจะเกิดข้ึนเปนชวง
ระยะเวลาสั้นๆ ในระหวางการกอสรางเทาน้ัน ดังน้ันผลกระทบ
ดานพ้ืนท่ีชุมนํ้าในระยะกอสรางจึงอยูในระดับต่ํามาก   
     2) ระยะดําเนินการ ในระยะดําเนินการโครงการท่ีมีการขุด
ลอกแหลงนํ้าและสรางอาคารบังคับนํ้าแลวคาดวาจะมีผลบวก
ตอแหลงนํ้าท่ีอยูใกลเคียงกับแหลงนํ้าในพ้ืนท่ีโครงการในดาน
ของการมีนํ้าในแหลงนํ้า  ซึ่งชวยรักษาความชุมช้ืนและ
เอ้ืออํานวยตอระบบนิเวศในนํ้า 

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
3.1 การใชประโยชนท่ีดิน      1) ระยะกอสราง กิจกรรมการขุดลอกลํานํ้าและการสราง

ฝายของโครงการ จะดําเนินการเฉพาะภายในลํานํ้าเทาน้ัน   
ดังน้ันจะไมมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน
ท่ีดิน 
     2) ระยะดําเนินการ เมื่อมีโครงการจะทําใหมีปริมาณนํ้าใน
ลํานํ้าเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งจะสงผลบวกตอการใชประโยชนท่ีดินท่ี
เปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม   

     1) ระยะกอสราง ไมมีมาตรการลดผลกระทบดานการใช
ท่ีดิน 
     2) ระยะดําเนินการ ไมมีมาตรการลดผลกระทบดานการ
ใชท่ีดิน 

ไมมีมาตรการติดตามตรวจสอบ 

3.2 การคมนาคม      1) ระยะกอสราง กิจกรรมการกอสราง จะมีการขนสงวัสดุ
อุปกรณ  ซึ่งอาจสงผลกระทบตอพ้ืนผิวจราจร และอาจเกิด
อุบัติเหตุตอประชาชนในทองถ่ิน   อยางไรก็ตามผลกระทบ
ดังกลาวสามารถปองกันและบรรเทาไดโดยมาตรการปองกัน
แกไขผลกระทบท่ีเหมาะสม 
     2) ระยะดําเนินการ ไมมีผลกระทบดานการคมนาคม 

1) ระยะกอสราง ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกวัสดุ
อุปกรณไมใหเกิน 30 กม./ชมเมื่อว่ิงผานเขตชุมชน  แบะ
ไมใหเกิน 80 กม/ชม เมื่ออยูนอกเขตชุมชน เพ่ือใหเกิดความ
ปลอดภัยตอประชาชนและลดผลกระทบตอพ้ืนผิวการจราจร 
     2) ระยะดําเนินการ ภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ  กรม
ทรัพยากรนํ้าควรรับผิดชอบและทําการซอมแซมบํารุงรักษา
เสนทางท่ีชํารุดเพราะการกอสรางโครงการใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ 

ไมมีมาตรการติดตามตรวจสอบ 
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3.3 การจัดการนํ้าเสีย สิ่ง
ปฏิกูล และขยะมูลฝอย  

     1) ระยะกอสราง  
- ในระยะกอสรางโครงการจะมีปริมาณขยะจาก

กิจกรรมกอสรางและจากคนงานกอสราง  โดยขยะดังกลาวจะ
เปนขยะโดยท่ัวไป เชน เศษไม เศษปูน เศษอาหาร เปนตน  
โดยจะไมมีขยะของเสียอันตราย โครงการจะเก็บรวบรวมขยะ
ดังกลาวในภาชนะเพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลมารับไป
กําจัดโดยวิธีการฝงกลบตอไป 

- นํ้าเสียและสิ่งปฏิกูลท่ีเกิดข้ึนจากคนงานกอสราง  
โครงการจะมีการสรางหองนํ้าหองสวมท่ีถูกสุขลักษณะอยาง
เพียงพอตอจํานวนคนงาน  ดังน้ันผลกระทบดานนํ้าเสียจึงอยู
ในระดับต่ํา 
     2) ระยะดําเนินการ ขยะจะเก็บรวบรวมลงถังขยะของ
โครงการ เพ่ือรอใหเทศบาลตําบลท่ีเก่ียวของมารับไปกําจัด
ตอไป ดังน้ันผลกระทบในระยะดําเนินการจึงอยูในระดับต่ํา 

     1) ระยะกอสราง  
- โครงการจะจัดเตรียมถังขยะอยางเพียงพอ  ภายใน

พ้ืนท่ีพักคนงานและพ้ืนท่ีกอสราง  เพ่ือรวบรวมขยะและให
องคการบริหารสวนตําบลมารับไปกําจัดโดยวิธีการฝงกลบ
ตอไป 

- สรางท่ีพักคนงานและหองนํ้าใหอยูหางจากแหลงนํ้า
ธรรมชาติไมนอยกวา 50 เมตร เพ่ือปองกันการปนเปอนสิ่ง
ปฏิกูลลงสูลํานํ้า 

- ควบคุมคนงานมิใหมีการท้ิงขยะหรือถายสิ่งปฏิกูล
ลงสูลํานํ้า   เพ่ือปองกันผลกระทบตอผูใชนํ้าดานทายนํ้า 

- โครงการจะสรางหองนํ้าหองสวมท่ีถูกสุขลักษณะ
จํานวน 1 หอง/จํานวนคนงาน 15 คน  เพ่ือใหเพียงพอตอ
การใชงาน 
     2) ระยะดําเนินการ  

-  สรางหองนํ้า หองสวมท่ีถูกสุขลักษณะท่ีอาคาร
สํานักงานบริเวณอาคารบังคับนํ้า เพ่ือรองรับนํ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 

-  ตั้งถังขยะสวนกลางขนาด 100-200 ลิตร วางไวใน
พ้ืนท่ีโครงการอยางเพียงพอ ดําเนินการจัดเก็บขยะท่ัวไปให
หมดวันตอวัน และติดตอประสานงานกับเทศบาลในพ้ืนท่ี
โครงการใหมาเก็บขนขยะทุกวัน 

ไมมีมาตรการติดตามตรวจสอบ 

3.4 ลุมนํ้าและช้ันคุณภาพลุม
นํ้า 

     1) ระยะกอสราง พ้ืนท่ีโครงการอยูในช้ันคุณภาพลุมนํ้าท่ี 
5 ซึ่งสวนใหญเปนพ้ืนท่ีราบท่ีปกคลุมดวยพ้ืนท่ีเกษตรกรรม   
กิจกรรมการขุดลอกแหลงนํ้าและสรางอาคารบังคับนํ้าของท้ัง 

     1) ระยะกอสราง ไมมีมาตรการลดผลกระทบดานช้ัน
คุณภาพลุมนํ้า 
     2) ระยะดําเนินการ ไมมีมาตรการลดผลกระทบดานช้ัน

ไมมีมาตรการติดตามตรวจสอบ 
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3 โครงการจะอยูในขอบเขตลํานํ้าเทาน้ัน   โดยจะไมกอใหเกิด
ผลกระทบใดๆ ตอช้ันคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1 ดังน้ันผลกระทบดาน
ช้ันคุณภาพลุมนํ้าในระยะกอสรางโครงการจึงไมมีนัยสําคัญ   
     2) ระยะดําเนินการ ในระยะดําเนินการโครงการท่ีมีการขุด
ลอกแหลงนํ้าและสรางอาคารบังคับนํ้าแลวคาดวาจะมีผลบวก
เล็กนอยตอช้ันคุณภาพลุมนํ้าท่ี 5 ท่ีอยูใกลเคียงกับแหลงนํ้าใน
พ้ืนท่ีโครงการในดานของการมีนํ้าในแหลงนํ้า ซึ่งชวยรักษา
ความชุมช้ืนและเอ้ืออํานวยตอระบบนิเวศในนํ้า 

คุณภาพลุมนํ้า 

4. คุณคาตอคุณภาพชีวิต 
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม       1) ระยะกอสราง  

ผลกระทบดานบวก : การจางแรงงานในพ้ืนท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึน การกอสรางโครงการจะมีการจางแรงงาน และชวยลดการ
อพยพแรงงาน เพ่ือดําเนินการกอสรางองคประกอบของ
โครงการ  โดยจะเนนจางแรงงานในพ้ืนท่ีโครงการ  เพ่ือลด
ปญหาทางดานสังคมและปองกันโรคท่ีอาจจะติดมากับแรงงาน
ตางถ่ิน 

ผลกระทบดานลบ : (1)  กิจกรรมของการกอสราง
อาจจะกอใหเกิดมลภาวะ และความเดือดรอนรําคาญตางๆ ใน
ทองถ่ิน ไดแก เสียงรถยนตบรรทุก ควันดํา กลิ่นเหม็น ปญหา
ขยะมูลฝอยท่ีเพ่ิมข้ึน เปนตน สิ่งเหลาน้ีจะเกิดข้ึนเมื่อมีการ
กอสรางโครงการ  (2)  การเพ่ิมข้ึนของจํานวนคนงาน จากตาง
ถ่ินเขามาในโครงการและการเขามาใชชีวิตปะปนกับคนใน
ชุมชน ยอมกอใหเกิดความไมปลอดภัยกับชุมชน 

 

     1) ระยะกอสราง  
1.  จางคนงานกอสรางท่ีเปนประชาชนในพ้ืนท่ีใหมาก

ท่ีสุดเพ่ือลดปญหาทางดานสังคม และปองกันโรคท่ีอาจจะติด
มากับแรงงานตางถ่ิน 

2.  กิจกรรมการกอสรางท่ีจะกอใหเกิดความเดือดรอน
รําคาญตอชุมชน ไดแก ปญหาเสียงดังรบกวนจากเครื่องจักร 
และการปรับพ้ืนท่ีน้ัน ควรดําเนินการในชวงเวลากลางวัน 
และควบคุมดูแลเครื่องจักร/อุปกรณกอสราง ไมใหเกิดเสียง
ดังเกินมาตรฐานท่ีกําหนด เพราะจะรบกวนชุมชนท่ีอยู
ใกลเคียงพ้ืนท่ีกอสราง  
     2) ระยะดําเนินการ  

สนับสนุนใหมีการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรเพ่ือให
ใชนํ้าจากระบบชลประทานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด และเปนการเพ่ิมรายไดใหกับราษฎร 

ไมมีมาตรการติดตามตรวจสอบ 
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องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ 
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     2) ระยะดําเนินการ  
1.  การพัฒนาโครงการจะชวยใหเกิดการจางงานใน

พ้ืนท่ีมากข้ึน เมื่อโครงการกอสรางแลวเสร็จและสงนํ้าใหแก
เกษตรกร เกษตรกรสามารถปลูกพืชไดในจํานวนครั้งและพ้ืนท่ี
ท่ีมากข้ึน  สงผลดีตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมในพ้ืนท่ีน้ัน 

2.  การพัฒนาระบบชลประทาน ทําใหมีการใช
ประโยชนท่ีดินมากข้ึน สงผลใหท่ีดินมีราคาสูงข้ึน อาจเปน
สาเหตุจูงใจใหเกษตรกรขายท่ีดินได หากเกษตรกรขายท่ีดิน
ดังกลาวไปก็จะทําใหประสบปญหาขาดแคลนท่ีดินทํากินใน
อนาคตได 

3.  เมื่อมีนํ้าเพ่ือการเกษตรมากข้ึนสงผลใหเกษตรกร 
สามารถทําการเกษตรไดหลากหลายท้ังชนิดและปริมาณ ทําให
เกษตรกรจําเปนตองใชนํ้ามากข้ึน และอาจเกิดการแยงนํ้ากัน
ได โดยเฉพาะในปท่ีนํ้ามีนอย จึงควรสนับสนุนใหมีการจัดตั้ง
องคกรผูใชนํ้าข้ึนมาเพ่ือใหเปนกลุมทางสังคมท่ีใชเปนเวที
สําหรับการวางแผนการผลิต วางแผนการจัดสรรนํ้า กําหนด
กติกาตางๆ 

4.2 สุขภาพอนามัยและ
บริการสาธารณสุข  

     1) ระยะกอสราง  
1. การขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางโครงการ  อาจ

กอใหเกิดฝุนละออง   เสียงดังรบกวน  และอุบัติเหตุจาก
การจราจรเพ่ิมมากข้ึน อยางไรก็ตามผลกระทบดังกลาว
สามารถปองกันและบรรเทาไดโดยมาตรการปองกันแกไข
ผลกระทบท่ีเหมาะสม 

 

     1) ระยะกอสราง  
- แจงกําหนดการและระยะเวลาการกอสรางโครงการ

แกผูนําชุมชนและประชาชนท่ีอาศัยอยูใกลเคียงพ้ืนท่ีกอสราง
โครงการ   เพ่ือลดผลกระทบตอประชาชน 

- พิจารณาการจางคนในทองถ่ินใหมาทํางานกับ
โครงการ  เพ่ือสรางรายไดแกประชาชนและลดปญหาความ
ขัดแยงของแรงงานตางถ่ินกับประชาชนในทองถ่ิน 

ไมมีมาตรการติดตามตรวจสอบ 
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และคุณคาตางๆ 
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2. คนงานกอสรางตางถ่ินอาจเปนพาหะนําโรคเขาสู
ทองถ่ินหากไมมีมาตรการตรวจสุขภาพคนงานอยางเหมาะสม 
     2) ระยะดําเนินการ  

ไมมีมาตรการลดผลกระทบดานสุขภาพอนามัยและ
บริการสาธารณสุข 

- ตรวจสุขภาพคนงานเบ้ืองตนกอนรับเขาทํางานกับ
โครงการ โดยตรวจการเปนโรคระบาดรายแรง การติดสาร
เสพติด เปนตน 

- วางแผนการขุดลอกลํานํ้าและการสรางฝายในชวง
ฤดูแลง  และควบคุมคนงานใหปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยเครงครัด เพ่ือลด
ผลกระทบตอประชาชนในทองถ่ิน 

- โครงการจะจัดเตรียมถังขยะอยางเพียงพอ  ภายใน
พ้ืนท่ีพักคนงานและพ้ืนท่ีกอสราง  เพ่ือรวบรวมขยะและให
องคการบริหารสวนตําบลมารับไปกําจัดโดยวิธีการฝงกลบ
ตอไป 

- สรางท่ีพักคนงานและหองนํ้าใหอยูหางจากแหลงนํ้า
ธรรมชาติไมนอยกวา 50 เมตร เพ่ือปองกันการปนเปอนสิ่ง
ปฏิกูลลงสูลํานํ้า 

- ควบคุมคนงานมิใหมีการท้ิงขยะหรือถายสิ่งปฏิกูล
ลงสูลํานํ้า   เพ่ือปองกันผลกระทบตอผูใชนํ้าดานทายนํ้า 

- โครงการจะสรางหองนํ้าหองสวมท่ีถูกสุขลักษณะ
จํานวน 1 หอง/จํานวนคนงาน 15 คน  เพ่ือใหเพียงพอตอ
การใชงาน 

- โครงการจะจัดเตรียมอุปกรณดานความปลอดภัย
เบ้ืองตนแกคนงานกอสราง  เชน  ถุงมือ  ท่ีครอบหูปองกัน
เสียงดัง   ผาปดจมูกปองกันฝุนละอองและอุปกรณปฐม
พยาบาลเบ้ืองตนภายในท่ีพักคนงาน  
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     2) ระยะดําเนินการ  
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กรมสงเสริมการเกษตร 

กระทรวงสาธารณสุข (เจาหนาท่ีสาธารณสุขและ อสม.) จึง
ควรสงเสริมใหเกษตรกรหันมาใชเกษตรอินทรียใหมากข้ึน 
เพ่ือปองกันการสัมผัสสารพิษและลดผลกระทบท่ีจะเกิดกับ
สุขภาพของเกษตรกร 

4.3 การทองเท่ียว แหลง
นันทนาการ และสุนทรียภาพ 

1) ระยะกอสราง    
ในชวงการดําเนินการกอสรางโครงการ  พ้ืนท่ีโครงการ

ท้ัง 3 โครงการไมไดอยูใกลสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ จึงไม
กอใหเกิดผลกระทบดานแหลงทองเท่ียว   

2) ระยะดําเนินการ     
 พ้ืนท่ีโครงการไมไดอยูใกลสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ  

และเปนเพียงการขุดลอกคลองสงนํ้า  และอางเก็บนํ้าเทาน้ัน  
ดังน้ันจึงเกิดผลกระทบตอแหลงทองเท่ียวนอยมาก  แตเมื่อ
โครงการแลวเสร็จ  อาจมีการพัฒนาพ้ืนท่ีอางเก็บนํ้าใหเปน
แหลงพักผอนสําหรับชุมชนใกลเคียง  คาดวาจะสงผลกระทบ
ทางดานบวก 

     1) ระยะกอสราง ไมมีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
     2) ระยะดําเนินการ ไมมีมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

ไมมีมาตรการติดตามตรวจสอบ 

4.4 แหลงโบราณสถาน 
โบราณคดี และสิ่งมีคุณคา
ทางดานประวัติศาสตร 

ระยะกอสราง/ระยะดําเนินการ 
ไมมีผลกระทบเน่ืองจากไมมีแหลงโบราณคดีและแหลง

ประวัติศาสตร 

หากมีการพบแหลงโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กรม
ทรัพยากรนํ้าจะตองรีบแจงใหกรมศิลปากรหรือสํานัก
ศิลปากรในพ้ืนท่ีทราบโดยทันที เพ่ือเขามาดําเนินการตาม
ข้ันตอนทางดานโบราณคดี 

ไมมีมาตรการติดตามตรวจสอบ 



 

 

 

 

8.  การดําเนินการ 

8.1 การควบคุมงานเพ่ือกอสรางตามสัญญานี้ ผูควบคุมงานของผูรับจางตองอยูประจํา ณ ท่ีทําการ
กอสราง เพ่ือควบคุมงานตามสัญญา ถาผูควบคุมงานของผูรับจางมีเหตุจําเปนไมสามารถอยูควบคุมงานจะตอง
แจงใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบลวงหนา พรอมท้ังแตงตั้งผูปฏิบัติงานแทนเปนลายลักษณอักษรเสนอแก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอนุมัติเสียกอน ถาผูควบคุมงานของผูรับจางไมอยูควบคุมงานโดยไมมีเหตุผลอันควร 
ผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุหรือผูควบคุมงานของผูวาจางมีสิทธิ์ สั่งหยุดงานท้ังหมดหรือบางสวน
ไดทันที และผูรับจางตองรับผิดชอบความเสียหายใดๆ อันเนื่องจากการนี้ท้ังสิ้น 
  ในกรณีท่ีงานกอสรางอยูภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ผูรับจาง
จะตองใชวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรเปนผูควบคุมงาน 

8.2 ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากกรมใหเริ่มทํางาน ผูรับจางจะตองเสนอ
แผนการปฏิบัติงาน แผนการใชเครื่องจักร – เครื่องมือ แผนผังบุคลากรของผูรับจาง และรายชื่อวิศวกรผูควบคุม
งาน โดยแผนปฏิบัติงานจะตองแสดงถึงข้ันตอนการทํางานท่ีถูกตองเหมาะสมตามสภาพฤดูกาล และ
กําหนดเวลาท่ีตองใชในการทํางานหลักตางๆ ใหแลวเสร็จ เสนอใหคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุของผูวาจาง
พิจารณาเห็นชอบกอนดําเนินการ ผูควบคุมงานกอสรางของผูวาจางและคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุจะคอย
ติดตามเรงรัดงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว ท้ังนี้เพ่ือใหการกอสรางเปนไปดวยความเรียบรอย
และแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาท่ีระบุไวในสัญญา สําหรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใชเครื่องจักร - 
เครื่องมือท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแลวนี้ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญาดวย 

8.3 ผูรับจางตองตรวจสอบแบบรูปและรายการละเอียดและรายละเอียดโดยถ่ีถวน หากปรากฏวา
แบบรูปและรายการละเอียดดังกลาวมีการขัดแยงคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผูรับจางตองรายงานใหผูควบคุมงาน
ของผูวาจางทราบทันที โดยผูควบคุมงานของผูวาจาง และคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ และหรือผูวาจางเปน   
ผูพิจารณา และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุหรือผูวาจาง ผูรับจางตองปฏิบัติตามโดยเครงครัด
และถือเปนอันยุติ 

 8.4 ในกรณีท่ีมีปญหาเรื่องท่ีดินอันเปนเหตุใหผูรับจางไมสามารถเขาปฏิบัติงานกอสรางตามสัญญา
ได ผูวาจางมีสิทธิ์ตัดงานสวนนั้นออกจากสัญญา โดยผูรับจางไมมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรม
ทรัพยากรน้ํา 

8.5  ผูรับจางตองทําการสํารวจระดับดินเดิม และถายถาพกอนดําเนินการ ในเขตพ้ืนท่ี กอสราง
โครงการท้ังหมด จัดทํารูปตัดขวาง รูปตัดตามยาว และอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูควบคุมงาน
กอสรางของผูวาจางกําหนด โดยตองทําการสํารวจใหแลวเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับ
หนังสือแจงจากกรมใหเริ่มทํางาน การทํางานสํารวจดังกลาวของผูรับจางจะตองกระทําภายใตการควบคุมและ
ตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูควบคุมงานกอสราง  หรือตัวแทนของผูวาจาง ตลอดเวลาท่ีทํา
การสํารวจ รูปตัดขวางไมควรหางกันเกิน 25 เมตร ซ่ึงผูรับจางตองทยอยสงผลการสํารวจพรอมสมุดสนาม 
เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบเสียกอน ท้ังนี้ ผูรับจางจะตองนําผลสํารวจระดับดินเดิมมาทําการ
คํานวณปริมาณงาน ดินตัด-ดินถม ท่ีจะทําเสร็จจริง เพ่ือใหทราบปริมาณงานท่ีแทจริง เทียบกับปริมาณงานท่ี
กําหนดไวในสัญญาใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอนุมัติกอนท่ีจะดําเนินงานในข้ันถัดไป 

8.6  ผูรับจางตองปฏิบัติตามแนวทางลดผลกระทบสิ่งแวดลอมดานการกํากับดูแลในขณะ
ดําเนินการกอสรางแลวยื่นตอผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกอนการดําเนินการกอสรางภายใน 30 
(สามสิบ) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากกรมใหเริ่มทํางาน 



 

 

 

 

  ใหมีการกํากับดูแล และการตรวจสอบการพัฒนา (การขุดลอกในพ้ืนท่ีชุมน้ํา) เพ่ือปองกัน
และลดผลกระทบสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามกรอบของกฎหมายและตามรายงานการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเบื้องตนของกรมทรัพยากรน้ํา โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน ไดแก แนวทางลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอมในชวงการขุดลอก 

ในการควบคุมกํากับดูแลขุดลอกโดยผูรับเหมาตองปฏิบัติตามเง่ือนไขแนวทางลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ดังนี้ 

1) ในการขุดลอกควรขึงตาขายจีโอเท็คทายนหรือวัสดุอ่ืนๆ  ท่ีสามารถปองกันการฟุงกระจาย
ของตะกอนท่ีจะเกิดจากการขุดลอกตะกอนดิน 

2) เครื่องจักรท่ีใชในการขุดลอกควรจะไมทําใหเกิดการอัดแนนของดินใตน้ํา เชน ควรติดตั้ง
เครื่องจักรบนเรือหรือวัสดุลอยน้ําอ่ืนๆ เปนตน 

3) การขุดลอก ควรจะไมปรับเปลี่ยน กรณีสัณฐานใตน้ํา ( Landform) หรือพ้ืนทองน้ําใหยึด
ตามรูปแบบเดิม 

4) การขุดลอกพ้ืนท่ีชุมน้ําจะตองไมกอใหเกิดการพังทลายหรืออันตรายตอตลิ่งหรือการคง
สภาพ  ของเสถียรภาพของตลิ่งการขุดลอกและบริเวณขอบพ้ืนท่ีชุมน้ํา รวมท้ังบริเวณตน
น้ําหรือทายน้ําท่ีตอเนื่องกับบริเวณท่ีขุดลอก 

5) การขุดลอกพ้ืนท่ีชุมน้ํา ไมควรทําใหรูปตัดของพ้ืนท่ีชุมน้ําเปลี่ยนแปลงความลาดชัน 
6) ดินท่ีไดจากขุดลอกควรนําไปท้ิงในท่ีเหมาะสม หากจะนําไปท้ิงริมคลองควรหางจากพ้ืนท่ี

ริมตลิ่งไมนอยกวา 3 เมตร เพ่ือปองกันการไหลกลับของดินท่ีขุดลงสูพ้ืนท่ีชุมน้ํา และจะ
ได   ไมสงผลกระทบตอระบบนิเวศริมน้ํา และสภาพธรรมชาติของพ้ืนท่ีชุมน้ําใหหมด
สภาพไป 

9. การจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง 
 เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางานแกผูปฏิบัติงานในโครงการ ท้ังของผูวาจาง
และผูรับจาง จึงกําหนดใหผูรับจางดําเนินการดังตอไปนี้ 

9.1 ผูรับจางจะตองจัดทําแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทํางานอยางละเอียดและชัดเจน    
ใหสอดคลองกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง แลวยื่นตอผูวาจางหรือคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุกอนการดําเนินการกอสรางภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจง จากกรม   
ใหเริ่มทํางาน ผูรับจางตองปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานดังกลาวอยางเครงครัดใหสอดคลองกับสัญญาวาจาง 
พรอมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานความปลอดภัยดังกลาวใหผูวาจางทราบอยางนอย  
เดือนละ 1 ครั้ง 
 9.2 ผูรับจางตองเตรียมรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานท่ีจะตองมากําหนดกระบวนการของการวางแผนให
สอดคลองและครอบคลุมหัวขอหลักๆ ของระบบการจัดการความปลอดภัยฯ ท่ีกําหนดไว ตามขอ 9.1 หรือ
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนผูกําหนด 
 9.3 ผูรับจางตองศึกษากฎหมายและขอกําหนดตางๆ รวมท้ังข้ันตอนและวิธีการกอสรางโครงการ
ดังกลาวอยางละเอียด เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯ  อยางเปนรูปธรรมและสามารถปฏิบัติไดจริง
ยื่นตอผูวาจาง 

 9.4 ผูรับจางตองจัดบุคลากรท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันอุบัติเหตุอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ใหเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือกําหนดโครงสรางและหนาท่ีบทบาทของผูเก่ียวของดานความปลอดภัยฯ ใหชัดเจน 



 

 

 

 

 9.5  ผูรับจางตองปฏิบัติตามระเบียบหรือเง่ือนไขสัญญาจางท่ีผูวาจางกําหนดไวอยางเครงครัด 

 9.6  ผูรับจางตองปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย   
ในการทํางานอยางเครงครัด 

 9.7  ผูรับจางตองตรวจสอบติดตามวิธีการทํางานและสภาพการทํางานในหนวยงานกอสรางใหเกิด 
ความปลอดภัยในการทํางานตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด พรอมปรับปรุง
แกไขใหเหมาะสมและสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 9.8 ผูรับจางตองประเมินผลความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจกรรมท่ีวางแผนไวเพ่ือนํามา
ปรับปรุงแกไขในการบริหารการจัดการในงานกอสรางใหดีข้ึน 

 9.9 คาใชจายในการดําเนินการเก่ียวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง
ท้ังหมด ใหคิดรวมอยูในคาดําเนินการของงานกอสรางตามท่ีระบุในใบแจงปริมาณงานและราคาของสัญญานี้ 

10. การสงรายงาน 
 10.1 ผูรับจางตองสงรายงานแสดงความกาวหนาของงานใหผูควบคุมงานของผูวาจางทราบเปน
ระยะทุกๆ 30  (สามสิบ) วัน ตามแบบฟอรมท่ีผูวาจางจะเปนผูกําหนดให หากปรากฏวาการทํางานลาชากวา
แผน  ท่ีไดเสนอไว ผูรับจางตองชี้แจงถึงสาเหตุท่ีลาชา รวมท้ังตองพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนเรงรัดการทํางาน
ใหแลว เสร็จตามแผนท่ีกําหนดไวเดิม ผูรับจางตองสงเลมรายงานตามจํานวนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู
ควบคุมงาน 
 10.2 ผูรับจางจะตองสงภาพถายโครงการขณะดําเนินการกอสราง ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
และผูควบคุมงาน ในสวนการกอสรางท่ีสําคัญท้ังหมด ไปพรอมกับรายงานความกาวหนาประจําเดือนของ      
แตละเดือน การบันทึกดวยภาพถายประจําเดือน พรอมคําอธิบายโดยยอ บริเวณท่ีถายภาพและวันท่ีถายภาพ  
           10.3 ผูรับจางจะตองจัดทํารายงานประจําวันและประจําสัปดาห พรอมแผนปฏิบัติงานประจําวัน 
(Daily Report) เสนอผูควบคุมงาน ภายในเวลา 09.00 น. ของวันถัดไปและในวันแรกของสัปดาหถัดไป 
          10.4 ผูรับจางตองจัดทําวีดีโอระบบ Digital (DVD) พรอมคําบรรยายภาษาไทย ความยาวไมนอยกวา  
60 นาที โดยถายทําการดําเนินงานกอสรางตั้งแตเริ่มงานกอสรางจนสิ้นสุดงานกอสรางของสัญญานี้         
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ/หรือผูควบคุมงานของผูวาจาง ขอมูลบันทึกการถายวีดีโอ
ระบบ Digital (DVD) นี้ เม่ือถายทําเสร็จแลวจะตกเปนสมบัติของผูวาจาง และคาใชจายตางๆ ท้ังหมดในการ
จัดหาและจัดทําตามท่ีกําหนดขางตนเปนของผูรับจางท้ังสิ้น 

11. การสงมอบงานเพ่ือเบิกจายเงินคาจาง 
 เม่ือผูรับจางประสงคจะสงมอบงานชวงหนึ่งชวงใด ผูรับจางตองจัดทําใบสงมอบงานท่ีแลวเสร็จ   
พรอมท้ังรายละเอียดและราคาของงานท่ีจะสงมอบตามแบบฟอรมท่ีผูวาจางจะเปนผูกําหนดใหเสนอตอ         
ผูควบคุมงานของผูวาจาง เพ่ือใหผูควบคุมงานของผูวาจางตรวจสอบงานท่ีจะสงมอบจะตองแลวเสร็จถูกตอง
ตามสัญญา 
  การสงมอบงานเพ่ือเบิกจายคาจาง ใหผูรับจางสงมอบงานใหแกผูวาจางเปนงวด งวดละ 1 ครั้ง        
แตละงวด ตองมีระยะเวลาไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน ยกเวนงวดสุดทายของการสงมอบ ผูรับจางสามารถ   
สงมอบงานไดทันทีเม่ืองานแลวเสร็จ  การสงมอบงานแตละงวดเม่ือรวมกับผลงานตั้งแตเริ่มสัญญาจนถึงสิ้นงวด  



 

 

 

 

จะตองมีปริมาณไมมากไปกวาผลงานตั้งแตเริ่มสัญญาจนถึงรายงานครั้งลาสุดตามรายงานแสดงความกาวหนา
ของงาน  การวัดปริมาณงานใหยึดถือวิธีการและหลักเกณฑของผูวาจาง  
  การสงมอบงานงวดสุดทาย (ครั้งสุดทาย) นอกจากผูรับจางจะตองทําใบสงมอบงานและใบแจงหนี้
สําหรับงานงวดสุดทายเชนเดียวกับงานงวดกอนๆ ผูรับจางจะตองทํารายงานใบสงมอบงานท้ังสัญญาแนบมาดวย 

 งานท่ีจะตองสงมอบมีลั กษณะดังนี้ตอไปนี้ (ดูรายละเอียด) 

 11.1 งานโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํากุดตลาดยาว  (พ้ืนท่ีแกมลิง)  ตําบลมะเฟอง ,บานจาน 
อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย 

 11.2 งานสูบน้ําระหวางกอสราง  ผูรับจางจะตองดําเนินการภายในขอบเขตท่ีกําหนดไวในขอ 6.1 
ใหเรียบรอย คณ ะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะทําการตรวจ วัดปริมาณงานท่ีทําจริงหนวยเปน “ลูกบาศก เมตร” 
โดยใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนเกณฑ และจายตามราคาตอหนวย
ท่ีกําหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้ใหรวมถึงคาใชจาย ในการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ แรงงาน  และ
คาใชจายอ่ืนๆ เพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงค                                             

 11.3 งานขุดเปดหนาดิน ผูรับจางจะตองดําเนินการภายในขอบเขตท่ีกําหนดไวในขอ 6.1  ให
เรียบรอย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะทําการตรวจ วัดปริมาณงานท่ีทําจริงหนวยเปน ”ลูกบาศกเมตร”โดย
ใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนเกณฑ และ จะจายตามราคาตอหนวย
ท่ีกําหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้ใหรวมถึงคาใชจายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ แรงงาน และคาใชจาย
อ่ืน  ๆในการทํางานขุดเปดหนาดิน เพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงค 

11.4  งานดินขุดดวยเครื่องจักร ผูรับจางจะตองดําเนินการภายในขอบเขตท่ีกําหนดไวในขอ 6.1 
ใหเรียบรอย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะทําการตรวจวัดปริมาณงานท่ีทําจริงหนวยเปน “ลูกบาศกเมตร ”
โดยใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนเกณฑ และ จะจายตามราคา       
ตอหนวยท่ีกําหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้ใหรวมถึงคาใชจายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ แรงงานและ
คาใชจายอ่ืนๆ  ในการทํางานดินขุด เพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงค  สําหรับงานดินขุดในงานกอสรางอาคารให
ผูรับจางคิดคาใชจายรวมไวในราคางานของอาคารแตละแหงงานขุดดินวัดเปนปริมาตรลูกบาศกเมตรท่ีผูรับจาง
ทําการขุดดินและขนยายแลวเสร็จตามปริมาณงานท่ีกําหนดไวในแบบรูปและรายการละเอียด  หรือปริมาณงาน
ท่ีทําจริงภายในขอบเขตท่ีผูควบคุมงานของผูวาจางสั่งการ การขุดดินหรือขุดหิน ตองขุดใหไดแนวระดับและ
ขนาดตามท่ีกําหนดไวในแบบ 

งานขุดดินวัดเปนปริมาตรลูกบาศกเมตร ท่ีผูรับจางทําการขุดดินและขนยายแลวเสร็จตามปริมาณ
งานท่ีกําหนดไวในแบบหรือปริมาณงานท่ีทําจริงภายในขอบเขตท่ีผูควบคุมงานของผูวาจางสั่งการ โดยใหยึดถือ
วิธีการตรวจวัดปริมาณงาน โดยวิธี Take Cross. ในบริเวณท่ีผูรับจางดําเนินการ การขุดดินหรือขุดหิน ตองขุด
ใหไดแนวระดับและขนาดตามท่ีกําหนดไวในแบบรูปและรายการละเอียด 

กอนเริ่มปฏิบัติการขุด ผูรับจางจะตองทําการสํารวจระดับบริเวณท่ีจะทําการขุดและบริเวณ
ใกลเคียงท่ีอาจมีผลกระทบจากการขุด เพ่ือใหสามารถเขียนแผนท่ีแสดงเสนชั้นระดับดินและรูปตัดตางๆ ได
อยางละเอียดถูกตอง และเม่ือการขุดแลวเสร็จผูรับจางจะตองทําการสํารวจระดับเพ่ือแสดงใหผูควบคุมงาน
ของผูวาจางเห็นวาไดดําเนินการขุดตามรูปแบบท่ีแสดงไวในแบบกอสราง และเพ่ือประกอบในการเบิกจายเงิน
ดวย 

การจายเงิน จะจายเงินตามใบแจงปริมาณงานและราคางาน ท่ีผูรับจางทําการขุดข้ึนและขนยาย
แลวเสร็จตามปริมาณงานท่ีทําจริง โดยใหยึดถือการตรวจวัดปริมาณงานตามแบบแปลนและ  Cross Section 



 

 

 

 

ของผูวาจางเปนเกณฑ และใหมีหนวยวัดเปนลูกบาศกเมตร   การจายเงินจะจายเงินใหเปนหนวยอัตราตอ
ลูกบาศกเมตรในใบแจงปริมาณงานและราคา ตามสัญญา ซ่ึงประกอบดวยดวยการจัดหา เครื่องจักร เครื่องมือ 
วัสดุอุปกรณ แรงงาน  การขุดดินวัดเปนปริมาณลูกบาศกเมตร ตามท่ีผูรับจางทําการขุดข้ึนแลวเสร็จตาม
ปริมาณงานท่ีทําจริงภายในขอบเขตท่ีผูควบคุมงานของผูวาจางสั่งการ โดยใหยึดถือการตรวจวัดปริมาณงาน
ของผูวาจางเปนเกณฑและผูวาจางจะไมมีการวัดปริมาณงานถมบดอัดอันสืบเนื่องมาจากการท่ีผูรับจางขุดเกิน
มิติขนาดตามแบบ 

11.5  งานดินถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักร ผูรับจางจะตองดําเนินการภายในขอบเขตท่ีกําหนดไว
ในขอ 6.1 ใหเรียบรอย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะทําการตรวจวัดปริมาณงานท่ีทําจริงหนวยเปน “ลูกบาศก
เมตร”โดยใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนเกณฑ และจะจายตามราคาตอ
หนวยท่ีกําหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้เปนคาเฉลี่ยรวมระหวางดินขุดภายในบริเวณงานกอสรางกับ
ดินขุดจากแหลงดินภายนอกและใหรวมถึงคาใชจายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ แรงงานและคาใชจายอ่ืนๆ ใน
การทํางานดินถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักร เพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงค สําหรับงานดินถมบดอัดแนนในงาน
กอสรางอาคารใหผูรับจางคิดคาใชจายรวมไวในราคางานของอาคารแตละแหง 

ปริมาณงานดิน ถมบดอัดแนนและงานถมทรายบดอัดแนนนี้ผูวาจางจะทําการตรวจวัดปริมาณ
หนวยเปนลูกบาศกเมตร ตามขอบเขตท่ีกําหนดในแบบหรือตามปริมาณงานท่ีทําจริงภายในขอบเขตท่ีผูควบคุม
งานของผูวาจางกําหนด  โดยใหยึดถือวิธีการวัดปริมาณงานของผูจางเปนเกณฑและผูวาจางจะไมมีการวัด
ปริมาณงานถมบดอัดอันสืบเนื่องมาจากการท่ีผูรับจางขุดเกินมิติขนาดตามแบบและการทรุดตัวหดตัวของดิน
ถม 

การจายเงิน จะจายใหในอัตราหนวยตอลูกบาศกเมตร ในใบแจงปริมาณงานและราคาตามสัญญา
ซ่ึงประกอบดวยเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ แรงงาน รวมท้ังงานอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือปฏิบัติงานนี้ใหสําเร็จสมบูรณ 

ปริมาณงานดินถมบดอัดแนนและงานถมทราย ผูวาจางจะทําการตรวจวัดปริมาณงานหนวยเปน
ลูกบาศกเมตร  ตามขอบเขตท่ีกําหนดในแบบหรือตามปริมาณงานท่ีทําจริงภายในขอบเขตท่ีผูควบคุมงานของ  
ผูวาจางกําหนดโดยใหยึดถือวิธีการวัดปริมาณของผูวาจางเปนเกณฑ 

การจายเงินใหในอัตราหนวยตอลูกบาศกเมตร  ในใบแจงปริมาณงานและราคาตามสัญญา       
ซ่ึงประกอบดวยเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ แรงงานรวมท้ังงานอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือปฏิบัติงานนี้ใหสําเร็จสมบูรณ 

11.6  งานดินลูกรัง/หินคลุกบดอัดแนน ผูรับจางจะตองดําเนินการภายในขอบเขตท่ีกําหนดไวในขอ  
6.1 ใหเรียบรอย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะทําการตรวจวัดปริมาณงานท่ีทําจริงหนวยเปน “ลูกบาศกเมตร”  
โดยใหยึดถือวิธีการตรวจการวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนเกณฑ และจะจายตามราคา   
ตอหนวยท่ีกําหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้ใหรวมถึงคาใชจายในการหาวัสดุ อุปกรณ แรงงานและ
คาใชจายอ่ืนๆ ในการทํางานดินลูกรัง /หินคลุกบดอัดแนน เพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงคสําหรับงานดินลูกรัง /
หินคลุกบดอัดแนนในงานกอสรางอาคาร ใหผูรับจางคิดคาใชจายรวมไวในราคางานของอาคารแตละแหง 

11.7  งานกอสรางอาคารประกอบ ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามท่ีกําหนดในขอ 6. 1 ใหแลวเสร็จ
เรียบรอย โดยผูรับจางจะตองกอสรางใหแลวเสร็จสมบูรณถูกตองตามท่ีกําหนดในแบบและสัญญา พรอมท้ัง      
ทําความสะอาดบริเวณกอสรางใหเรียบรอยตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกําหนด โดยใหยึดถือวิธีการ
ตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนเกณฑ  และจะจายตามราคาตอหนวยท่ีกําหนดไวใน
สัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้ใหรวมถึงคาใชจายใน งาน ขุดดิน ถมดิน และงานอ่ืนๆ ในขอบเขตอาคาร          
ซ่ึงประกอบดวย คาจัดหาวัสดุ อุปกรณ แรงงาน และคาใชจายอ่ืนๆ เพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงค 



 

 

 

 

 

 

12. การตรวจสอบผลงานและการตรวจรับงาน 

 การตรวจสอบผลงานเพ่ือการจายเงิน (แตละงวด) 
 ภายหลังท่ีไดรับใบสงมอบงานจากผูรับจางแลว ผูควบคุมงานของผูวาจางจะตรวจสอบใบสงมอบงาน
กับงานในสนาม ถาปรากฏวางานท่ีสงมอบนั้น เสร็จเรียบรอยถูกตองตามแบบรูปและรายการละเอียด และมี
ปริมาณงานตามท่ีกําหนดในใบสงมอบงานแลวจะเสนอตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพ่ือทําการตรวจผลงาน  
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะทําการตรวจผลงานท่ีสงมอบใหภายใน 3 (สาม) วันทําการ  นับแตวันท่ี
ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดรับทราบการสงมอบงาน แลว และจะดําเนินการเรื่องการเบิกจายเงิน
ตอไป 
 การตรวจสอบผลงานเชนนี้ มิไดทําใหผูรับจางหมดความรับผิดชอบในความชํารุดเสียหายของ
สิ่งกอสรางท่ีผูรับจางไดดําเนินการกอสรางมาแลว การสงมอบงานท่ีจะถือวาแลวเสร็จถูกตองครบถวนตาม
สัญญาก็ตอเม่ือ ผูวาจางไดรับมอบงานท้ังหมดจนครบถวนถูกตองทุกรายการจากผูรับจาง และสามารถใชงาน
ไดสมเจตนารมณของผูวาจางทุกประการแลว 

 การตรวจรับงานตามสัญญา 
 เม่ือผูรับจางไดจัดทํางานท้ังหมดครบถวนตามสัญญาแลว และจัดทําใบสงมอบงานดังกลาวใหแก      
ผูควบคุมงานของผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพ่ือทําการตรวจรับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะ
ตรวจผลงานท่ีผูรับจางสงมอบภายใน 5 (หา) วันทําการ นับแตวันท่ีประธานกรรมการตรวจรับพัสดุไดรับทราบ
การสงมอบงานและจะทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วท่ีสุด  ถาปรากฏวางานท่ีสงมอบนั้นเสร็จเรียบรอย
ครบถวนถูกตองตามแบบรูปและรายการละเอียด  และขอกําหนดในสัญญา  และสามารถใชงานไดสมตาม
เจตนารมณของผูวาจางทุกประการแลว ใหถือวันท่ีไดรับใบสงมอบงานดังกลาวเปนวันสงมอบงาน แตถางานท่ี
สงมอบท้ังหมด หรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูปและรายการละเอียด  และขอกําหนดในสัญญา 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีสิทธิ์ไมตรวจรับงาน และสั่งการใหผูรับจางทําการซอมแซมแกไขเพ่ิมเติม          
ใหถูกตองครบถวนตามแบบรูปและรายการละเอียดรายละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ซ่ึงผูวาจางตองปฏิบัติตาม        
ในระหวางท่ียังมีการซอมแซมแกไขเพ่ิมเติมตามท่ีกลาวขางตน ใหถือวายังไมมีการสงมอบงาน 
 หลังจากท่ีไดทําการซอมแซมแกไขเพ่ิมเติมเปนท่ีเรียบรอยแลว ผูรับจางตองแจงใหผูควบคุมงานของ   
ผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพ่ือทําการตรวจผลงานใหม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะ
ตรวจผลงานใหภายใน 5 (หา) วันทําการ นับแตวันท่ีประธานกรรมการตรวจรับพัสดุไดรับทราบและจะทําการ
ตรวจรับใหเสร็จสิ้นโดยเร็วท่ีสุด ถาผลการตรวจสอบปรากฏวาผูรับจางไดทําการซอมแซมแกไขเพ่ิมเติมถูกตอง
ตามแบบรูปและรายการละเอียดรายละเอียดและขอกําหนดในสัญญาแลวจะดําเนินการตามข้ันตอนตอไป  และ
ใหถือวันท่ีไดรับแจงดังกลาวเปนวันสงมอบงาน 
 การสงมอบงานท่ีจะถือวาแลวเสร็จถูกตองครบถวนตามสัญญา ก็ตอเม่ือผูวาจางไดรับมอบงาน
ท้ังหมดครบถวน ถูกตองทุกรายการจากผูรับจางและสามารถใชงานไดสมเจตนารมณของผูวาจางทุกประการแลว 

13.  กําหนดระยะเวลาสงมอบงาน 



 

 

 

 

 งานรายนี้ท้ังหมดผูรับจางจะตองจัดทําใหเสร็จเรียบรอยถูกตองตามสัญญาและสงมอบใหแกผูวาจางได
ภายใน 895 (แปดรอยเกาสิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากกรมใหเริ่มทํางาน 

 

14.  การจายเงิน 

 งานจางกอสรางรายนี้ ผูวาจางจะทําสัญญากับผูรับจางในสัญญาจางแบบราคาตอหนวย ( Unit 
Price) 

 ภายใตเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะจายเงินใหแกผูรับจางตอไปนี้  
 14.1  เม่ือมีการสงมอบและรับมอบงาน ตามลักษณะงานท่ีระบุในเง่ือนไขวาดวยการสงมอบงานแลว 

 1 4.2  จายใหแตละงวด ตามผลงานท่ีตรวจรับไดจริง 

 1 4.3  เม่ือมีการสงมอบและตรวจรับในครั้งใด จะจายเงินใหดังนี้ 
   -  ถาคาจางในสัญญารายการท่ีเปนราคาตอหนวย (Unit  Price) การจายเงินคาจางจะจาย
ตามราคาตอหนวยของงานท่ีตรวจรับไดจริง 

  -  กรณีท่ีมีการระบุรายละเอียดการจายเงินไวในรายการละเอียดดานวิศวกรรม จะจายเงินให
ตามท่ีกําหนดไวในเง่ือนไขของรายการรายละเอียดดานวิศวกรรม       

 1 4.4  งานจางกอสรางรายนี้ ผูวาจางไดรับเงินงบประมาณผูกพันเปนรายป การจายเงินตามสัญญา
จะเบิกจายใหผูรับจางไดไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีไดรับในแตละป สําหรับเงินคาจางท่ีคางจาย ผูวาจางจะจาย
ใหในปงบประมาณถัดไป 

 14.5  หากผูวาจางมีความจําเปนตองจายเงินคาจางใหแกผูรับจางลาชาเกินกวากําหนดเวลาอันสมควร
ไมวาเนื่องจากการอนุมัติเงินประจํางวดลาชาหรือเหตุอ่ืนใด ผูรับจางจะไมเรียกดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใน
ระหวางท่ีลาชานั้นจากผูวาจาง 

15.  การจายเงินคาจางลวงหนา 

 ผูวาจางจะจายเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจางตามเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจาง  ขอ 
1.4  แบบสัญญาจาง ขอ 5 เม่ือผูรับจางรองขอเทานั้นโดยผูรับจางตองรองขอเปนหนังสือกอนการสงมอบงาน
งวดแรก 

 หากผูรับจางมิไดรองขอเปนหนังสือกอนการสงมอบงานงวดแรกตามท่ีกําหนดในวรรคแรกผูรับจาง         
ไมมีสิทธิ์จะขอรับเงินคาจางลวงหนาตามสัญญาอีกตอไป 

 ในการรับเงินคาจางลวงหนาผูรับจางจะตองออกใบเสร็จรับเงินคาจางลวงหนาใหแกผูวาจาง 

 ใบเสร็จรับเงินคาจางลวงหนาตองมีเลขไทยหรืออารบิค และอักษรไทย ถาเปนภาษาตางประเทศ   
ตองมีภาษาไทยกํากับและใหปรากฏขอความตอไปนี้ 

1. เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูออกใบรับ 
2. ชื่อ หรือยี่หอ และท่ีอยูของผูออกใบรับ 
3. ชื่อและท่ีอยูของผูวาจาง 
4. เลขลําดับของเลม และของใบรับ 



 

 

 

 

5. วัน เดือน ป ท่ีออกใบรับ 
6. จํานวนเงินท่ีรับ 
7. ชนิด ชื่อ งาน/โครงการของคาจางลวงหนา 
8. ลายมือชื่อผูมีอํานาจของผูออกใบรับ 
9. ผูรับเงิน 

16.  หลักเกณฑการจัดหาชางฝมือ 

 การควบคุมงานเพ่ือการกอสรางตามสัญญานี้ ผูรับจางจะตองจัดหาชางฝมือท่ีผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือจากสถาบันของทางราชการ หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาท่ี กพ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 (สิบ) ของแตละสาขาชาง   
แตจะตองมีชาง จํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้ 

1.   ชางกอสราง 
2.   ชางกล 
3.   ชางสํารวจ 
4. ชางไฟฟา 
เวนแตความตองการของงานตามขอกําหนดในรายการรายละเอียดดานวิศวกรรมจะกําหนดไวเปน

อยางอ่ืน 

 ผูรับจางจะตองทําบัญชีแสดงจํานวนชางท้ังหมด โดยจําแนกแตละสาขาและระดับชาง พรอมกับระบุ
รายชื่อของชางท่ีผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ หรือผูมีวุฒิบัตรดังกลาวในวรรคแรกนํามาแสดงพรอมหลักฐาน
ตางๆ ตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูควบคุมงานกอสรางของผูวาจางกอนเริ่มลงมือทํางานและพรอม     
ท่ีจะใหผูวาจางหรือเจาหนาท่ีของผูวาจางตรวจสอบไดตลอดเวลาการทํางานของสัญญานี้ 

17.  รายละเอียดดานวิศวกรรมท่ีไมชัดเจน 

 รายละเอียดดานวิศวกรรม  (Technical Specification) อ่ืนๆ ท่ีไมไดระบุไวในท่ีนี้ ใหปฏิบัติตาม
รายละเอียดเฉพาะท่ีระบุไวในแบบ ( Drawing) ตางๆ หรือหากมิไดระบุใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช
ดุลพินิจพิจารณาแกไขปญหานั้นๆ  

 รายละเอียดดานวิศวกรรมใดท่ีไมแจงชัด หรือไมอาจหาวัสดุในทองตลาดหรือในสนามไดเพียงพอ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจพิจารณาอนุโลมใหใชวัสดุคุณภาพเทียบเทาได และตองทํารายงานการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกลาวเปนเอกสารใหถูกตองดวย 
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