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กิตติกรรมประกาศ
กรมชลประทาน มีภ ารกิจ หลัก ในการพัฒ นาแหลงน้ํา ซึ่งการดําเนินการกอสรา งโครงการ
ขนาดกลาง เปนกิจกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญในการพัฒนาแหลงน้ํา การดําเนินการกอสรางโครงการ
ขนาดกลางที่ผานมา ยังไมไดมีการจัดทําหรือรวบรวมไวเปนคูมือใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางและ
มาตรฐานเดียวกัน จึงทําใหการดําเนินการกอสรางหลายโครงการเกิดปญหาในการกอสราง เนื่องจากการ
ดําเนินการในขั้นตอนตางๆ ไมถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑและระเบียบที่ตองปฏิบัติ
กรมชลประทาน ไดเล็งเห็นปญหานี้ จึงไดมีการแตงตั้งคณะทํางานจัดทําคูมือในการดําเนินการ
กอสรางโครงการขนาดกลาง ตามคําสั่งกรมชลประทานที่ ข.644/2551 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 เพื่อ
จัดทําคูมือสําหรับใชเปนแนวทางและมาตรฐานในการปฏิบัติงานกอสรางโครงการขนาดกลาง และใช
เปนคูมือสําหรับใหผูปฏิบัติงานไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม ซึ่งคณะทํางานฯ ชุดนี้ ไดมีความมุงมั่นพยายาม
ในการจัดทําเปนคูมือการดําเนินการกอสรางโครงการขนาดกลาง ฉบับนี้ใหสมบูรณ โดยไดรวบรวม
ขอมูลจากเอกสารตางๆ ที่ใชประกอบการปฏิบัติงาน และประสบการณของผูที่มีความชํานาญในการ
ดําเนินการกอสรางโครงการขนาดกลาง มาศึกษาและปรับปรุงเพื่อใหไดแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการ
ดํา เนิ นการที่ ถูก ตอง สําหรั บนําไปใชเ ปนมาตรฐานและแนวทางเดี ย วกั นในการปฏิบัติ งานก อสราง
โครงการขนาดกลาง ของกรมชลประทาน
ขาพเจา ในฐานะประธานคณะทํางานจัดทําคูมือในการดําเนินการกอสรางโครงการขนาดกลาง
ขอขอบคุณคณะทํางานฯ และทุกๆ ทานที่มีสวนรวมในการจัดทําคูมือการดําเนินการกอสรางโครงการ
ขนาดกลางเลมนี้ใหสมบูรณ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการกอสรางโครงการขนาดกลางเลมนี้ คงจะเปน
ประโยชนตอกรมชลประทาน และผูปฏิบัติงานกอสรางไมมากก็นอย

(นายสี่พร มณีโชติ)
รองอธิบดีฝายกอสราง
ประธานคณะทํางานจัดทําคูมือในการดําเนินการ
กอสรางโครงการขนาดกลาง

คํานํา
คู มื อ ในการดํา เนิ น การก อ สร า งโครงการขนาดกลาง จั ด ทํา ขึ้ น ตามคํา สั่ ง กรมชลประทาน
ที่ ข.644/2551 เพื่อใหการดําเนินการกอสรางโครงการชลประทานขนาดกลางมีมาตรฐานและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน คูมือเลมนี้ไดแบงเนื้อหาออกเปน 3 สวน ประกอบดวย สวนที่ 1 การเตรียมความพรอม
กอนการกอสราง สวนที่ 2 การกอสรางโครงการสวนที่ 3 หลังการกอสรางโครงการ การจัดทําไดคนควา
ขอมูลที่เกี่ยวของ และรวบรวมขอคิดเห็นประสบการณของผูที่เชี่ยวชาญการปฏิบัติงานกอสรางโครงการ
ขนาดกลาง พรอมทั้งแตงตั้งคณะทํางานยอยขึ้นมา 4 ชุด
ชุดที่ 1 ดานการขออนุญาตใชพื้นที่ปาและ
การจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน ชุดที่ 2 ดานการจัดทําคูมือการคิดคํานวณราคางานกอสราง ชุดที่ 3
ดานการบริหารสัญญาและการจัดทําเอกสารประกวดราคา ชุดที่ 4 ดานงานดําเนินการเอง
หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือในการดําเนินการกอสรางโครงการขนาดกลาง จะเปนแนวทางสําหรับ
วิศวกรชลประทานนายชางชลประทานและผูเกี่ยวของ ที่ปฏิบัติงานกอสรางโครงการขนาดกลางในการ
นําไปใชงานใหมีมาตรฐานและเปนไปในทิศทางเดียวกัน คณะทํางานขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนรวมใน
การจั ด ทํ า และเมื่อ นํา ไปใชง านในช ว งระยะเวลาหนึ่ง คณะทํา งานจะติ ด ตามประเมิน ผลเพื่ อ นํา ไป
ปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งขึ้น

คณะทํางานจัดทําคูมือ
ในการดําเนินการกอสรางโครงการขนาดกลาง

สารบัญ
หนา
กิตติกรรมประกาศ
คํานํา
สวนที่ 1 การเตรียมความพรอมกอนการกอสราง
บทที่ 1 การวางโครงการและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
1.1 การวางโครงการ
1.1.1 การวางโครงการ (Projects) คืออะไร
1.1.2 ประเภทโครงการ
1.1.3 ลักษณะการวางโครงการ
1.1.4 ระดับการศึกษา
1.1.5 การศึกษาโครงการเบื้องตน (Reconnaissance Study)
1.1.6 การศึกษาวางโครงการ (Prefeasibility Study)
1.1.7 การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study)
1.1.8 การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation)
1.2 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
1.2.1 ความหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาดานสิ่งแวดลอม
1.2.2 วัตถุประสงค
1.2.3 ขอบเขตการศึกษาและหลักเกณฑในการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม
1.2.4 โครงการของกรมชลประทานที่จะตองทําการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
1.2.5 ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
1.2.6 หนวยงานและขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติรายงานฯ
1.2.7 การประเมินสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ (Strategic Environmental Assessment ; SEA)
1.2.8 โครงการของกรมชลประทานที่จะตองทําการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมทางสังคม
1.2.9 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม (Social Impact Assessment ; SIA)
1.2.10 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment ; HIA)
1.2.11 การพัฒนาแหลงน้ํากับปญหาดานสิ่งแวดลอม
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สารบัญ
หนา
บทที่ 2 การศึกษาขอมูลเพื่อการออกแบบและการขออนุมัติเปดโครงการ
2.1 การศึกษาขอมูลเพื่อการออกแบบ
2.2.1 ขอมูลวางโครงการ
2.2.2 ขอมูลพื้นที่ปาไมและสิ่งแวดลอม
2.2.3 ขอมูลสํารวจสภาพภูมิประเทศ
2.2.4 ขอมูลลักษณะทางอุทกวิทยา
2.2.5 ขอมูลสํารวจธรณีฟสิกส
2.2.6 ขอมูลสํารวจธรณีวิทยาฐานราก
2.2.7 ขอมูลสํารวจธรณีวิทยาบริเวณอางเก็บน้ํา
2.2.8 ขอมูลสํารวจแหลงยืมดิน (Borrow Areas)
2.2.9 ขอมูลสํารวจแหลงวัสดุกอสราง
2.2.10 ขอมูลการวิเคราะหและทดสอบคุณสมบัติดิน
2.2 การขออนุมัติหลักการในการเปดโครงการ
2.2.1 วัตถุประสงค
บทที่ 3 การขออนุญาตใชพนื้ ที่และการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน
3.1 การสํารวจปกหลักเขตชลประทาน
3.1.1 ความหมาย
3.1.2 กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของ
3.1.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1.4 ปญหาและขอเสนอแนะ
3.1.5 แนวทางแกไขปญหา
3.1.6 ตัวอยางและแบบฟอรม (ในภาคผนวก)
3.2 การขออนุญาตใชที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดิน
3.2.1 ความหมาย
3.2.2 กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ
3.2.3 ขั้นตอนการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน
3.2.4 ตัวอยางและแบบฟอรม (ในภาคผนวก)
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3.3 การขออนุญาตใชที่ดินราชพัสดุ
3.3.1 ความหมาย
3.3.2. กฎหมายและระเบียบทีเ่ กี่ยวของ
3.3.3. ขั้นตอนการขออนุญาต
3.4 การขออนุญาตใชที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค และกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน
3.4.1 ความหมาย
3.4.2 กฎหมายและระเบียบทีเ่ กี่ยวของ
3.4.3 ขั้นตอนการขออนุญาต
3.4.4 ปญหาและขอเสนอแนะ
3.4.5 ตัวอยางและแบบฟอรม (ในภาคผนวก)
3.5 การขออนุญาตใชพื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติ
3.5.1 ความหมาย
3.5.2 กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ
3.5.3 ขั้นตอนการขออนุญาตเขาทําประโยชนภายในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
3.5.4 ปญหาและขอเสนอแนะ
3.5.5 แนวทางแกไขปญหา
3.5.6 ตัวอยางและแบบฟอรม (ในภาคผนวก)
3.6 การขออนุญาตใชพื้นที่อทุ ยานแหงชาติ
3.6.1 ความหมาย
3.6.2 กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ
3.6.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.6.4 ปญหาและขอเสนอแนะ
3.6.5 ตัวอยางและแบบฟอรม (ในภาคผนวก)
3.7 การขออนุญาตใชพื้นที่เขตรักษาพันธุส ัตวปา
3.7.1 ความหมาย
3.7.2 กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ
3.7.3 ขั้นตอนการขออนุญาตเขาทําประโยชนภายในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปา
3.7.4 ตัวอยางและแบบฟอรม (ในภาคผนวก)
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3.8 การจัดหาที่ดินโดยการบังคับใชตามพระราชบัญญัติ
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530
3.8.1 ความหมาย
3.8.2 กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ
3.8.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.8.4 ปญหาและขอเสนอแนะ
3.8.5 ตัวอยางและแบบฟอรม (ในภาคผนวก)
3.9 การจัดหาที่ดินโดยการเจรจาตกลงซื้อขาย
3.9.1 ความหมาย
3.9.2 กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ
3.9.3 ขั้นตอนดําเนินการ
3.9.4 ตัวอยางและแบบฟอรม (ในภาคผนวก)
3.10 การขออนุญาตดําเนินการใด ๆ ในเขตทางหลวง
3.10.1 ความหมาย
3.10.2 กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ
3.10.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.10.4 ตัวอยางและแบบฟอรม (ในภาคผนวก)
3.11 การขออนุญาตกระทําการใด ๆ ในเขตทางของกรมทางหลวงชนบท
3.11.1 ความหมาย
3.12.2 กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ
3.11.3 ขั้นตอนการขออนุญาตกระทําการใด ๆ ในเขตทางของกรมทางหลวงชนบท
3.11.4 ตัวอยางและแบบฟอรม (ในภาคผนวก)
3.12 การรองขอทําสิ่งลวงล้ําลําน้ํา กรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
3.12.1 ความหมาย
3.12.2 กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ
3.12.3 ขั้นตอนการขออนุญาตปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา
3.10.4 ตัวอยางและแบบฟอรม (ในภาคผนวก)

3-25
3-25
3-25
3-25
3-29
3-29
3-29
3-29
3-30
3-30
3-32
3-32
3-32
3-32
3-34
3-35
3-36
3-36
3-36
3-37
3-38
3-40
3-40
3-40
3-40
3-42

สารบัญ
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บทที่ 4 การคิดคํานวณราคางานกอสราง
4.1 งานดําเนินการเอง
4.1.1 ความเปนมาของอัตราราคางานกอสรางและงานปรับปรุงบํารุงรักษา
4.1.2 ความเปนมาของอัตราราคางานคอนกรีตและหินตาง ๆ
4.1.3 หลักเกณฑการคํานวณราคางานตนทุนตอหนวย
4.1.4 การจัดทําประมาณราคางาน
4.1.5 การจัดทําประมาณการงานกอสราง
4.2 งานจางเหมา
4.2.1 หลักเกณฑและวิธีการคํานวณราคากลางงานกอสรางชลประทาน
4.2.2 หลักเกณฑการถอดแบบคํานวณปริมาณงาน
4.2.3 หลักเกณฑการคํานวณราคางานตนทุนตอหนวย
4.2.4 ขอเสนอแนะ
บทที่ 5 ขั้นตอนการดําเนินการประกวดราคา
5.1 การประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส วงเงินเกิน 10 ลานบาท
5.2 ขั้นตอนการดําเนินการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
5.2.1 จัดทํารางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา
5.2.2 การเผยแพรราง (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา
5.2.3 จัดทํารายงานความตองการพัสดุ
5.2.4 การแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา และการคัดเลือกผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส กําหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา
5.2.5 การจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง
5.2.6 การเผยแพรเอกสารประกาศเชิญชวน
5.2.7 การใหหรือขายเอกสารประกวดราคา
5.2.8 การรับซองขอเสนอทางดานเทคนิค
5.2.9 การคัดเลือกเบือ้ งตนเพื่อหาผูม ีสิทธิเสนอราคา
5.2.10 การแจงผลการคัดเลือกเบื้องตน
5.2.11 การดําเนินการเขาสูกระบวนการเสนอราคา
5.2.12 การแจงผลการพิจารณาการเสนอราคา
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5.2.13 การอุทธรณผลการเสนอราคา
5.3 ขอเสนอแนะในการจัดทําเลมเอกสารประกวดราคาจางฯ
5.4 การทําสัญญา
5.4.1 การตรวจสอบความสมบูรณของเอกสารกอนทําสัญญา
5.4.2 รางสัญญา
5.4.3 ออกหนังสือสนองรับราคาและนัดทําสัญญา
5.4.4 การเตรียมเอกสารกอนทําสัญญา
5.4.5 อํานาจลงนามในสัญญา
5.4.6 การสงสําเนาสัญญาใหผูเกีย่ วของ
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สวนที่ 2 การกอสรางโครงการ
บทที่ 6 การบริหารสัญญา
6.1 การเตรียมการเบื้องตนกอนการบริหารสัญญา
6.1.1 การประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน
6.1.2 ศึกษาสภาพภูมิประเทศ แบบกอสราง และรายการ
รายละเอียดงานดานวิศวกรรม และปริมาณงาน
6.1.3 ตรวจสอบแผนงานกอสราง
6.1.4 การขออนุญาตสวนราชการอื่น
6.2 การแจงใหผูรับจางเขาปฏิบัติงานตามสัญญา
6.2.1 กอนการสั่งใหผูรับจางเขาปฏิบัติงาน
6.2.2 การพิจารณากอนสั่งเขาปฏิบัติงาน
6.2.3 การแจงใหผูรับจางเขาปฏิบัติงานตามสัญญา
6.3 การประชุมชี้แจงแนวทางดําเนินงานกับผูรับจาง
6.4 การสงมอบพื้นที่ใหแกผูรับจางและการตรวจสอบปริมาณงานในสัญญา
6.4.1 การตรวจสอบความถูกตอง และสงมอบหมุดหลักฐาน
6.4.2 สงมอบพื้นที่กอ สราง ผูควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจาง
6.4.3 ตรวจสอบปริมาณงานสนาม และปริมาณงานในสัญญา
6.5 รายการที่ผูรับจางตองดําเนินการตามสัญญาปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา
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6.5.1 เงื่อนไขทั่วไป (General Condition)
6.5.2 เงื่อนไขพิเศษ (Special Conditions)
การควบคุมงานกอสราง
6.6.1 หนาที่ของคณะกรรมการตรวจการจาง
6.6.2 หนาที่ของผูควบคุมงานกอสราง
6.6.3 การควบคุมคุณภาพงาน
การประชุมติดตามความกาวหนา และแกไขปญหา อุปสรรคในการกอสราง
การสงรายงานผลงานกาวหนาและการสงมอบงานของผูรับจาง
6.8.1 การรายงานผลงานกาวหนา (รายงานประจํางวด)
6.8.2 การสงมอบงาน
6.8.3 การสงมอบงานงวดสุดทาย (ครั้งสุดทาย)
6.8.4 การสงมอบงานทั้งสัญญา
6.8.5 การขอเงินเพิ่มคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
ประเด็นควรรูในการบริหารสัญญา
6.9.1 การทําขอผูกพัน
6.9.2 การเบิกเงินคาจางลวงหนา
6.9.3 คาจางและการจายเงิน
6.9.4 เงินประกันผลงาน
6.9.5 การจางชวง
6.9.6 การโอนสิทธิเรียกรองการรับเงิน
6.9.7 รายงานผลงานกาวหนาของสัญญาจางกอสรางและจางที่ปรึกษา
ควบคุมงานกอสราง
6.9.8 การแกไขสัญญา
6.9.9 การแจงใหผูรับจางเขาซอมแซมงานชํารุดบกพรอง
6.9.10 การสั่งใหผูรับจางหยุดงานในระหวางดําเนินการกอสราง
6.9.11 ขออนุมัติลดหรืองดคาปรับ หรือขยายอายุสัญญา
6.9.12 แจงการปรับ การปรับ และสงวนสิทธิการปรับ
6.9.13 การบอกเลิกสัญญา
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6.9.14 การคืนหลักประกันสัญญา
บทที่ 7 งานดําเนินการเอง
7.1 กอนเริ่มดําเนินการกอสราง
7.1.1 ศึกษารายงานการศึกษาความเหมาะสม และแบบกอสราง
7.1.2 ประชาสัมพันธโครงการ และประสานงานเบื้องตน
7.1.3 ตรวจสอบสภาพพื้นที่กอสราง และความถูกตองหมุดหลักฐาน
7.1.4 สํารวจและคํานวณปริมาณงานจากแบบกอสรางโดยละเอียด
7.1.5 การวางแผนงาน
7.1.6 การเตรียมพื้นที่กอสราง (ผังบริเวณ ทางลําเลียงวัสดุ และทางผันน้ํา)
7.1.7 การจัดเตรียมเอกสารแบบฟอรมที่ใชในการควบคุมงานกอสราง
7.2 การดําเนินงานกอสราง
7.2.1 การกอสรางทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ
7.2.2 การกอสรางอาคารชลประทาน
7.3 การแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ในงานดําเนินการเอง
7.3.1 การแกไขปญหาในระหวางการกอสราง
7.3.2 การแกไขแบบ
7.3.3 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
7.3.4 การเปลี่ยนแปลงรายการกอหนี้ผูกพันที่ไดรับอนุมัติจาก ครม.แลว
7.4 การรายงาน
7.4.1 การรายงานความกาวหนาโครงการ
7.4.2 การรายงานคณะกรรมการตรวจการปฏิบัตงิ านในการจัดทําเอง
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สวนที่ 3 หลังการกอสรางโครงการ
บทที่ 8 การสงมอบโครงการและการบํารุงรักษาเขื่อนดิน
8.1 การสงมอบโครงการ
8.1.1 การจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา
8.1.2 ขั้นตอนการสงมอบโครงการ
8.2 การบํารุงรักษาเขื่อนดินและอาคารประกอบ
8.2.1 ลักษณะการซอมแซม
8.2.2 ลักษณะการปรับปรุง
8.2.3 วิธีการซอมแซมและปรับปรุงเขื่อนดิน
8.2.4 วิธีการซอมแซมและปรับปรุงอาคารประกอบ
8.2.5 สรุปและขอเสนอแนะ
ภาคผนวก
ขอควรระมัดระวัง
ในการกอสรางสวนประกอบตางๆ ที่สําคัญของเขื่อนและอาคารประกอบ
ตังอยางแบบฟอรม
การขออนุมัติหลักการเปดโครงการ
การประกาศวันเริ่มดําเนินการกอสรางโครงการชลประทาน
การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน(งานดําเนินการเอง)
การขออนุญาตใชพื้นทีแ่ ละการจัดหาทีด่ นิ เพื่อการชลประทาน
การบริหารสัญญา
รายงานผลงานกาวหนาประจําเดือน (งานดําเนินการเอง)
คําสั่งกรมชลประทาน
แตงตั้งคณะทํางานจัดทําคูมือในการดําเนินการกอสรางโครงการขนาดกลาง
คําสั่งแตงตัง้ คณะทํางานยอย
บรรณานุกรม
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สวนที่ 1
การเตรียมความพรอมกอนการกอสราง

บทที่ 1
การวางโครงการและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
1.1 การวางโครงการ
1.1.1 โครงการ (Projects) คืออะไร
1) กิจกรรมหรืองานที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากร
2) เปนกิจกรรมที่ทําขึ้นเพื่อหวังผลประโยชนตอบแทนทั้งทางตรงและทางออม
3) เปนกิจกรรมที่สามารถจะวิเคราะห – วางแผน และนําไปปฏิบัติได
4) เปนกิจกรรมที่สามารถดําเนินการบริหารไดโดยอิสระ
5) เปนกิจกรรมที่มีการกําหนดจุดเริม่ ตนและจุดสิ้นสุดไว
6) เปนกิจกรรมที่ทําขึ้นเพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายทีไ่ ดกําหนดไว
1.1.2 ประเภทโครงการ โครงการตาง ๆ โดยทั่วไปอาจจําแนกออกเปนประเภทใหญ ๆ ได
2 ประเภท คือ.1) โครงการประเภทหวังผลกําไร (Profit making projects) สวนใหญเปนโครงการใน
ภาคเอกชน (Private Sector) ซึ่งโดยเปาหมายของการดําเนินงานมุงแสวงหาผลกําไรจากการลงทุน
ตัวอยางเชน การสรางโรงงานผลิตปูนซีเมนต โรงงานน้ําตาล โรงงานทอผา โรงงานผงซักฟอก โรงงาน
สัปปะรดกระปอง โรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทั้งขนาดใหญและเล็ก ฯลฯ
2) โครงการประเภทไมหวังผลกําไร (Non – profit making project) สวนใหญเปน
โครงการในภาครัฐบาล (Government Sector) ซึ่งโดยเปาหมายของการดําเนินงานไมไดมุงหวังผลกําไร
ตัวอยางเชน โครงการพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (infrastructures) ตางๆ เชน ไฟฟา ประปา ถนน ชลประทาน
ฯลฯ หรือโครงการพื้นฐานทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการสังคม ฯลฯ หรือโครงการเพิ่ม
ผลผลิตทาง การเกษตรอื่น ๆ ฯลฯ
1.1.3 ลักษณะการวางโครงการ
การวางโครงการคือการวางแผนการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัดดวยความ
ระมัดระวัง หรือการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูโดยจะจัดสรรใหอยางมีระบบเพื่อใหการใชทรัพยากร

คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง

1-1

บทที่ 1

เกิดประโยชนสูงสุดตรงตามวัตถุประสงคของโครงการที่ตั้งไว หรือเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรนอยที่สุด
และเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมนอยที่สุด
การวางโครงการถือไดวาเปนการวางแผนในรายละเอียดมุง จะทดสอบความเหมาะสมของ
โครงการทั้งในดานทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู วิศวกรรมของโครงการ การพัฒนาการทางเกษตรเศรษฐกิจ
และการลงทุน สภาพสังคมและการปกครอง สภาวะแวดลอมตลอดจนความสอดคลองกับแผนพัฒนาและ
จัดการที่ไดมาจากการศึกษาลุมน้ํา (Basin Study) ซึ่งการศึกษาลุมน้ําดังกลาวเปนการวางแผนเพื่อใช
ทรัพยากรและแหลงน้ําของลุมน้ําในวงกวาง ในลักษณะประสานประโยชนระหวางความตองการในแต
ละดานของพืน้ ที่ในสวนตาง ๆ ของลุมน้ําใหบังเกิดผลสูงสุดเทาที่ศักยภาพของทรัพยากรและแหลงน้ําจะ
มีใหได ผลการศึกษาวางโครงการจะเปนขอมูลสําหรับพิจารณาในขบวนการตัดสินใจ (decision making
process)วาสมควรที่จะลงทุนกอสรางพัฒนาโครงการหรือไม หากสมควรก็จะใหดําเนินการออกแบบ
รายละเอียดและทําการกอสรางตอไป หากไมสมควรอาจตองมีการปรับและแกไขลักษณะโครงการ หรือ
ปรับแผนพัฒนาและจัดการลุมน้ําใหม
นอกจากนี้ผลการศึกษาวางโครงการยังควรประกอบดวยขอ
กําหนดและเกณฑการออกแบบและแผนงานการกอสรางและกฎเกณฑ/แผนการใชงานโครงการทั้งนี้เพื่อ
ใหเกิดความมัน่ ใจวาโครงการที่พัฒนาขึ้นมานั้นจะสนองประโยชนการใชงานไดใกลเคียงตามที่ประเมิน
ไวในระหวางการศึกษาวางโครงการ
โดยหลักการแลวการศึกษาวางโครงการแตละโครงการ จะมีหลักการและแนวทางดําเนินการ
ที่เหมือนกัน โดยไมเลือกวาจะเปนโครงการขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ วัตถุประสงคของ
การศึกษาวางโครงการจะคลายคลึงกันคือตองการทราบลักษณะโครงการที่เหมาะสม ความเหมาะสมของ
โครงการ เกณฑการออกแบบ / แผนงานกอสราง และแผนการใชงานโครงการ อยางไรก็ตามการดําเนินงาน
ศึกษาวางแผนโครงการแตละโครงการ จะมีปริมาณงานศึกษาตลอดจนความลึกซึ้งทางวิชาการ (depth of
study) ที่แตกตางกันไปตามขนาดและพืน้ ที่อิทธิพลของโครงการ โครงการขนาดเล็กเปนโครงการที่สงผล
กระทบตอสภาวะแวดลอมและชุมชนบางในระดับหนึ่ง ดังนัน้ ภาระงานศึกษาวางโครงการขนาดกลางจึงมี
ความสลับซับซอนและตองการความเชีย่ วชาญในสาขาตาง ๆ มากกวาโครงการขนาดเล็ก แตก็ไมมากเทากับ
โครงการขนาดใหญ โครงการขนาดใหญมกั จะเปนการพัฒนาในระดับภูมภิ าค (regional development) และ
มีแนวโนมทีจ่ ะเปนโครงการเชิงซอน (multipurpose) สวนโครงการขนาดกลางมักจะเปนการพัฒนาระดับ
ทองถิ่น (local development) และเปนโครงการเอนกประสงค (single purpose)
โครงการขนาดกลางสวนใหญสามารถเกิดขึ้นได 2 ลักษณะ ไดแก แบบ Top Down และ
แบบ Bottom Up แบบ Top Down เปนการกําหนดแผนพัฒนาประเทศอยางบูรณาการ ซึ่งเปนภาระหนาที่
คูมือการกอสราง
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ของรัฐทีจ่ ะตองพัฒนาแหลงน้ํารองรับแผนการใชประโยชนจากพื้นทีใ่ นอนาคต สําหรับโครงการใหมอีก
ลักษณะหนึ่ง คือ แบบ Bottom Up ซึ่งเกิดจากการรองขอของประชาชนทีไ่ ดรับความเดือดรอนเนือ่ งจาก
ปญหาทางดานแหลงน้ําอยางไรก็ตามดวยขอจํากัดดานเวลาที่มีในการศึกษา บุคลากรทีม่ ีอยู และงบประมาณ
สําหรับการศึกษากอปรกับมีโครงการขนาดกลางทีจ่ ะตองทําการวางโครงการเปนจํานวนมากตอป จึงได
ทําการศึกษาวางแผนในระดับการศึกษาเบื้องตน (Reconnaissance Study)
และการศึกษาวางโครงการ
(Prefeasibility Study) การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility study) และจะมีบางโครงการที่จะตองจางบริษัท
วิศวกรที่ปรึกษาไทยศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
1.1.4 ระดับการศึกษา
กอนที่จะดําเนินการกอสรางและพัฒนาโครงการใหเปนจริง จะตองทําการศึกษาวางโครง
การและศึกษาความเหมาะสมของโครงการทุก ๆ ดาน แมวาจะพัฒนาเปนโครงการขนาดกลาง ซึ่งมีการ
ลงทุนที่สูงนับรอยลานบาทมีทั้งผลดีและผลเสีย ดังนั้นการศึกษาความเหมาะสมของโครงการกอนที่จะ
ทําการกอสรางเปนสิ่งจําเปนมาก จึงไดแบงระดับการศึกษาวางโครงการขนาดกลางออกเปน 3 ระดับ ที่
ตอเนื่องกันได คือ.1) การศึกษาเบื้องตน (Reconnaissance Study)
2) การศึกษาวางโครงการ (Prefeasibility Study)
3) การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study)
1.1.5 การศึกษาโครงการเบื้องตน (Reconnaissance Study)
เปนการศึกษาระดับเบื้องตน มีวัตถุประสงคเพื่อพิจารณาตรวจสอบความเปนไปไดเบื้องตน
ทางวิศวกรรมของโครงการและจัดลําดับความสําคัญของโครงการและแนวทางในการดําเนินงานขั้นตอไป
โดยใชขอมูลและรายงานศึกษาที่มีอยูและสามารถรวบรวมไดโดยงาย หากโครงการมีความเปนไปไดกจ็ ะ
ดําเนินการสํารวจภูมิประเทศและจัดทําแผนที่สํารวจสภาพปฐพีและธรณีวิทยา เพื่อใชเปนขอมูลในการศึกษา
ขั้นวางโครงการตอไป แตถาโครงการไมสามารถเปนไปไดก็อาจจะเสนอใหระงับโครงการ กลาวคือเปน
การศึกษากลั่นกรองเฉพาะโครงการที่มีความเปนไปได ทําใหประหยัดงบประมาณที่อาจจะสูญเสียไปโดยไม
จําเปนตั้งแตระยะแรก
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1.1.6 การศึกษาวางโครงการ (Prefeasibility Study)
การศึกษาวางโครงการจะมีความละเอียดถูกตองมากกวาระดับรายงานเบื้องตน
ขอมูล
สําคัญที่นํามาใชในการศึกษา และจะตองไดรับการตรวจสอบโดยละเอียด ไดแก สถิติขอมูลน้ําฝน น้ําทา
สภาพภูมิอากาศฯ ตลอดจนแผนที่สํารวจภูมิประเทศบริเวณหัวงาน บริเวณอางเก็บน้ํา รูปตัดลําน้าํ และ
บริเวณพืน้ ที่โครงการ เปนตน เพื่อนํามาศึกษากําหนดขนาดหัวงาน อาคารประกอบ พื้นที่ชลประทาน วาง
ระบบสงน้ําและระบายน้ํา ราคาคากอสรางโครงการ รวมทั้งวิเคราะหผลทางดานเศรษฐกิจวามีความ
เหมาะสมที่จะเปดโครงการหรือไม มีความคุมคาในการลงทุนเพียงใด ผลที่ไดจากการศึกษาในขั้นนี้
สามารถนําไปใชดําเนินการตอไดใน 3 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 หากเปนโครงการขนาดกลางสามารถ
ดําเนินการตอในขั้นตอนออกแบบรายละเอียดและกอสราง ลักษณะที่ 2 หากเปนโครงการขนาดใหญได
ดําเนินการศึกษาระดับ Feasibility Study แลวจึงจะดําเนินการออกแบบรายละเอียดและกอสราง ลักษณะที่
3 ใชเปนขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการศึกษาแผนพัฒนาลุมน้าํ
1.1.7 การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study)
เปนการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาโครงการอยางเต็มรูปแบบ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
วิศวกรรม สิ่งแวดลอม และเศรษฐศาสตร ผลการศึกษาหากโครงการมีความเหมาะสมจะนําไปสูการ
ออกแบบรายละเอียดและกอสรางโครงการตอไป สําหรับในกรณีที่มีการศึกษาความเหมาะสมอยูแ ลวแต
ไดรับขอมูลที่สําคัญเพิ่มเติมหรือโครงการไดศึกษาความเหมาะสมเปนเวลายาวนานและยังไมไดดําเนิน
การในขั้นตอนตอไป หากจะตองพิจารณาตัดสินใจในการดําเนินการโครงการ ควรมีการปรับปรุงขอมูล
และการศึกษาใหทันสมัยขึน้ กอนที่จะดําเนินการกับโครงการในขั้นตอนตอไป
1.1.8 การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation)
ในแตละขั้นตอนของกระบวนการวางโครงการ และในแตละระดับของการศึกษาจําเปน
ตองพิจารณาการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งในประเทศที่พัฒนาแลวประชาชนจะมีสวนรวมในการ
วางโครงการมากกวาประเทศที่ไมพัฒนา และในประเทศที่กําลังพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนอาจ
มีอยูในวงจํากัด
วัตถุประสงคหลักของการมีสวนรวมในการวางโครงการ คือ เพื่อระบุแผนเผื่อเลือกและ
ระบุผลกระทบตอสภาพแวดลอมและสังคม การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการการมีสวนรวมของ
ประชาชนจะทําใหเกิดความแนใจวา รัฐบาลหนวยงานของรัฐในพื้นที่โครงการ อบจ. อบต. ประชาชนใน
พื้นที่และประชาชนผูไดรับผลกระทบไดรูและเกีย่ วของในขบวนการตัดสินใจ ขบวนการศึกษา การมี
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สวนรวมของประชาชนจะตองใหราษฎรผูท ี่ไดรับผลกระทบทราบและเขาใจขบวนการศึกษาในทุกขั้น
ตอนซึ่งจะนําไปสูการขบวนการตัดสินใจทีม่ ีผลทั้งทางตรงและทางออม การมีสวนรวมของประชาชน
วัตถุประสงคดังนี้
- เพื่อแจงใหประชาชนรูสภาพและขบวนการศึกษาผลกระทบ และเรือ่ งที่เกี่ยวของในการ
ศึกษาโครงการ
- เพื่อใหไดรบั ขอมูลความคิดเห็นของประชาชน ปญหาที่เกี่ยวของและความตองการของ
ชุมชน
- เพื่อใชขอมูลจากประชาชนในการศึกษาวางโครงการ และเพื่อใหแนใจวาแผนการพัฒนา
ทั้งหมดไดรับการพิจารณา
การใหประชาชนมีสว นรวมในการศึกษาวางโครงการโดยเฉพาะในกรณีที่มีความขัดแยงใน
ความตองการของประชาชน การรูสถานการณตั้งแตเริ่มศึกษาโครงการจะทําใหมเี วลาทีจ่ ะจัดรูปแบบการ
วางแผนการศึกษา การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และทําใหการศึกษาอาจมี
แนวโนมจะประสบความสําเร็จในการจัดการกับปญหาความขัดแยงได ความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการ
รวมกลุมของประชาชนที่มจี ุดมุงหมายรวมแตขาดจุดมุงหมายทีแ่ ทจริง โครงการที่มคี วามขัดแยงควรมี
การประชุมใหมากขึ้นและควรเชิญผูที่ไดรบั ผลกระทบที่แทจริงมารวมรับฟง การประเมินขอคิดเห็นใน
การพัฒนาโครงการควรประเมินจากกลุมผูท ีไดรับผลกระทบและผลการประเมินของการศึกษาโครงการ
ตองไดรับการเห็นดวยจากประชาชนที่ไดรบั ผลกระทบทุกคน
การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนงานกอสราง
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
ขอ 5 กําหนดใหหนวยงานของรัฐจะตองเผยแพรขอมูลโครงการที่จะดําเนินงานใหประชาชนทราบและ
ถาเปนโครงการที่มีผลกระทบอยางรุนแรงตอประชาชนเปนสวนรวมตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนกอนเริ่มดําเนินการ
1) ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ผูที่ไดรับมอบหมายจะตองศึกษารายละเอียดของโครงการผลกระทบและมาตรการ
ปองกันผลกระทบใหเขาใจลึกซึ้ง
2. จะตองดําเนินการจัดทําสื่อเผยแพรและการนําเสนอขอมูล
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3. ประสานงานองคการปกครองสวนทองถิ่นและสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อ
ดําเนินการเผยแพรและรับฟงความคิดเห็น พรอมลงประกาศขอมูลในระบบเครือขายสารสนเทศที่
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
4. ติดประกาศเชิญชวนแจงใหประชาชนผูม ีสวนไดเสียทราบขอมูลและรับฟงความ
คิดเห็นปดประกาศไวที่ อบต. อําเภอ วัด ที่ทําการหมูบาน ผูใหญบาน ที่ทําการโครงการและจังหวัด
พรอมประกาศลงในระบบเครือขายของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
5. ดําเนินการชี้แจงและรับฟงความคิดเห็น
6. สรุปประเมินผล ความเขาใจ และการรับฟงความคิดเห็น พรอมรับขอเสนอมา
ปรับปรุงแกไข
7. รายงานสรุปผลการชี้แจงและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พรอมปดประกาศ
ในสถานที่ขอ 4 ใหประชาชนทราบภายใน 15 วัน หลังจากดําเนินการตามขอ 5 แลวเสร็จ
8. การประกาศเริ่มโครงการ
2) ขั้นตอนการดําเนินการสํารวจ
ปกหลักเขตรังวัดแบงแยก/จัดแปลงกรรมสิทธิ์
ตรวจสอบทรัพยสิน การขออนุญาตใชพนื้ ที่ การเวนคืน
- การดําเนินการสํารวจปกหลักเขตจะตองใหราษฎรเขามามีสวนรวม
3) การกําหนดราคาคาทดแทนและการจายเงิน
ประสานงานกับสวนราชการที่เกี่ยวของและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อดําเนินการ
ประชุมชี้แจงขัน้ ตอนการดําเนินงาน ตรวจสอบทรัพยสิน การกําหนดราคาการจายเงินใหแกผูมีสว นได
เสียทราบ
4) การกอสราง
ประชุมชี้แจงแผน/ผลการดําเนินงานกอสรางใหประชาชนรับทราบและมีการประชุม
ติดตามผลปฏิบัติงานรวม (เจาของโครงการ+ราษฎร-ทองถิ่น)
1.2 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
คงไมมีใครปฏิเสธวาการจัดใหมีแหลงน้ําและแหลงอาหารมากขึ้นเปนสิง่ จําเปนขั้นพืน้ ฐานตอ
การดํารงชีวิตและการยกระดับคุณภาพของชีวิตใหดีขึ้น แตประสบการณจากหลายอาณาบริเวณของโลก
ทั้งอดีตและปจจุบันชี้ใหเห็นวางานพัฒนาโดยการกอสรางโครงสรางเพื่อเก็บและหรือสงน้ําเพียงอยาง
เดียวจะไมอาจตอบสนองความตองการดังกลาวในลักษณะยั่งยืนได
คูมือการกอสราง
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การกอสรางเขื่อนหรืออางเก็บน้ําและการชลประทาน เปนการดัดแปลงธรรมชาติอยางสําคัญสง
ผลกระทบตอทรัพยากรหลายสวนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อาทิการอพยพตั้งถิ่นฐานใหม การแพร
กระจายของโรคทางน้ํา และการเสื่อมสภาพของพื้นทีเ่ พาะปลูก เปนตน การพัฒนาโครงการจากผล
การศึกษาดานเศรษฐกิจ-วิศวกรรมในรูปของความเหมาะสมโครงการแตเพียงอยางเดียวเชนที่ผานมา ไม
เปนการเพียงพอที่จะใชประโยชนสูงสุดจากทรัพยากร โดยหลีกเลีย่ งและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมซึ่งเกิด
จากโครงการพัฒนาไดและปจจุบันจุดที่ตงั้ โครงการกอสรางที่จะพัฒนาแหลงน้ําทีเ่ หมาะสมยอมมีแนว
โนมที่จะตองใชพื้นที่ในเขตอนุรักษและหรือปาตนน้ําลําธารอันจะเปนเหตุใหมีขอโตแยงหรือคัดคานกัน
มากยิ่งขึ้น
รัฐจึงถือเปนนโยบายวาในการสรางเขื่อนและอางเก็บน้ํานั้น นอกจากจะตองรวมเอาโครงการ
อนุรักษดานตาง ๆ เขาไวดว ยเสมือนหนึ่งเปนโครงการรวม (Package Project) แลว หนวยงานเจาของ
โครงการยังตองจัดใหมีการศึกษาจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
(Enviromnental
Impact
Assessment) ตั้งแตในระยะเตรียมงานเชนเดียวกับการศึกษาดานเศรษฐกิจและวิศวกรรมของโครงการ
(มติคณะรัฐมนตรี 18 เมษายน 2521)
ความจําเปนทีต่ องจัดใหมีการศึกษาจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมปรากฏเปนรูปธรรมขึ้น
ภายใตกฎ/ระเบียบตาง ๆ ในระยะตอมาดังนี้ คือ .- ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรฯ เรื่องการกําหนดประเภทและขนาดโครงการ (พ.ศ.2524
และ 2535)
- คําสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง แตงตั้งกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานฯ
- มติคณะรัฐมนตรีเรื่องการจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและทีด่ ินปาไม
(มีนาคม
2535)
- มติคณะรัฐมนตรีตามขอเสนอของคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝงทะเลตะวันออก
(เมษายน 2524)
- การกําหนดชัน้ คุณภาพลุมน้าํ (พ.ศ.2528-2534)
- พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535
- มติ ครม. เรื่อง ทะเบียนรายนามพืน้ ที่ชมุ น้ําที่มีความสําคัญ ระดับนายาชาติ ระดับชาติ และ
มาตรการอนุรักษ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543
- มติ ครม. เรื่อง กรณีจําเปนที่ตองผอนผันการใชพนื้ ทีล่ ุมน้ําชั้นที่ 1s เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
2546
- มติ ครม. เกี่ยวกับปาอนุรกั ษเพิ่มเติมวันที่ 13 กันยายน 2537
คูมือการกอสราง
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1.2.1 ความหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาดานสิง่ แวดลอม
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment ; EIA) หมายถึง
การใชหลักวิชาการในการทํานายหรือคาดการณผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบของการดําเนินโครง
การพัฒนาที่จะมีตอสิ่งแวดลอมในทุก ๆ ดาน ทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติและทางเศรษฐกิจสังคม เพื่อจะ
ไดหาทางปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมในทางลบที่อาจเกิดขึ้นใหเกิดขึ้นนอยที่สุด
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (Initial Environmental Examination; IEE)
เปนการประเมินผลกระทบเบื้องตน โดยอาศัยขอมูลพืน้ ฐานระดับทุติยภูมิ แผนที่ภูมิประเทศ ที่ตั้ง
โครงการ ความเขาใจในลักษณะโครงการ และการออกภาคสนามสํารวจพืน้ ที่
1.2.2 วัตถุประสงค
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment : EIA) หมายถึง
การใชหลักวิชาการในการทํานายหรือคาดการณผลกระทบสิ่งแวดลอมทั้งทางบวกและทางลบของการ
ดําเนินโครงการพัฒนาที่จะมีตอสิ่งแวดลอมในทุก ๆ ดานทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติ และทางเศรษฐกิจ
และสังคม เพื่อจะไดหาทางปองกันผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นใหเกิดนอยที่สุด ในขณะเดียวกันก็
มีการใชทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสวนใหญไมสามารถฟนคืนกลับมาไดอยางมีประโยชน มีประสิทธิภาพ
สูงสุด และคุมคาที่สุด นอกจากนี้รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมยังใชเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสิน ใจของรัฐบาล หรือผูบริหารที่เกี่ยวของวาสมควรดําเนินการหรือไม การวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม มีประโยชนดังตอไปนี้.1) ชวยวางแผนการใชประโยชนทรัพยากรเพื่อพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพนอกเหนือจาก
การมองผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจอยางเดียว
2) ชวยพิจารณาวาโครงการที่จะเกิดขึ้นจะเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมในระดับใด เพื่อให
ผูประกอบการจะไดมีมาตรการในการปองกันและแกไขผลกระทบอยางเหมาะสม
3) เพื่อคาดการณประเด็นปญหาสําคัญที่อาจเกิดขึน้ อยางถูกหลักวิชาการ ซึ่งจะไดเตรียม
ปองกันและแกไขไวตั้งแตขนั้ เตรียมโครงการ
4) ชวยในการเลือกมาตรการที่มีประสิทธิผล มีคาใชจายนอย และเปนไปไดในทางปฏิบัติ
5) เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนหรือพัฒนาโครงการ การเตรียมแผนงาน
และการเงินในการจัดการสิ่งแวดลอม

คูมือการกอสราง
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6) เปนแนวทางในการกําหนดแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบตาง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้น
หลังจากไดมีการกอสรางและดําเนินการ
1.2.3 ขอบเขตการศึกษาและหลักเกณฑในการดําเนินงานดานสิง่ แวดลอม
ตามหลักการสากลการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
จะจัดทําใน
ขั้นตอนของการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ หรือขั้นที่เรียกวา Feasibility Study : FS โดย
การศึกษาความเปนไปได ดานวิศวกรรมศาสตรและเศรษฐศาสตรโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม การ
ออกแบบ ตนทุน-กําไร-จุดคุมทุนของโครงการ เปนตน และผลที่ไดจากการศึกษาความเปนไปได เชน
ทางเลือกของโครงการ ซึ่งจะตองนําขอมูลนี้มาใชเปนแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ทั้งนี้
พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 กําหนดใหโครงการของสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนผูรับผิดชอบโครงการที่เขาขายตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตอง
จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตั้งแตในระยะทําการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
เสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมชาติแหงชาติ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะ
รัฐมนตรี
การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนการศึกษาผลกระทบของ
กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นอันอาจสงผลกระทบตอสภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรบริเวณพื้นที่โครงการพัฒนา
และรอบโครงการทั้งในลักษณะของผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสิ่งมีชีวิต ไมมีชีวิต ในธรรมชาติและรอบตัว
มนุษยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจึงตอง
ศึกษาขอมูลหลายดาน เชน พืช สัตว ดิน น้ํา อากาศ สุขภาพอนามัยของมนุษย การจางงานและอื่น ๆ
การศึกษาจะตองมีประเด็นและระดับความละเอียดของการศึกษาแตกตางกันไป ขั้นอยูกับลักษณะและ
ที่ตั้งของโครงการเปนสําคัญ การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมนับเปนงานทางเทคนิค
ซึ่งอยูบนพื้นฐานของการคาดการณถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึน้ ตามหลักวิชาการคือ
จะตอง
ชี้ใหเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรตางๆ อยางชัดเจน และตองเสนอมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมไว
อยางเหมาะสม
หลักเกณฑในการพิจารณาโดยทั่วไปจะพิจารณาผลกระทบทีจ่ ะเกิดกับสภาพแวดลอม 4 ดานคือ
1) ทรัพยากรสิง่ แวดลอมทางกายภาพ (Physical Resources)
2) ทรัพยากรสิง่ แวดลอมทางชีวภาพ (Biological Resources)
คูมือการกอสราง
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3) คุณคาการใชประโยชนของมนุษย (Human Use Value)
4) คุณคาตอคุณภาพชีวิต (Quality of Life Value)
1.2.4 โครงการของกรมชลประทานที่จะตองทําการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม
2535 โดยประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ไดกําหนดประเภทและขนาดของ
โครงการพัฒนาของกรมชลประทานทีจ่ ะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 24
สิงหาคม 2535 นอกจากนีไ้ ดมีมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดิน
ปาไมในพืน้ ทีป่ าสงวนแหงชาติ เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 ไดกําหนดรายละเอียดของระดับ
การศึกษาโครงการเขื่อนหรืออางเก็บน้าํ กับระดับคาลงทุนของโครงการเปนการเพิ่มเติมจากรายละเอียดที่
กําหนดไวใน พ.ร.บ.2535 เดิม รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปาอนุรักษเพิ่มเติมเรื่องการขออนุมัติใน
หลักการเกีย่ วกับการขออนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ เมื่อวันที่ 24
พฤษภาคม 2536 สรุปไดดังนี้.ประเภทที่1 โครงการที่ตองเสนอรายงานการวิเคราะหผาลกระทบสิ่งแวดลอม
(Environment Impact Assessment ; EIA) มีดังนี้.1) โครงการเขื่อนหรืออางเก็บน้ํา ที่มีปริมาตรเก็บกักน้ําตั้งแต 100 ลาน ลบ.ม.ขึ้นไป หรือ
มีพื้นที่เก็บกักน้ําตั้งแต 15 ตร.กม.ขึ้นไป (กําหนดตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2535)
2) โครงการชลประทานที่มีพื้นที่การชลประทานตั้งแต 80,000 ไรขึ้นไป (กําหนดตาม
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2535)
3) โครงการทุกประเภทที่อยูใ นพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบกําหนดใหเปนพื้นที่
ลุมน้ําชั้น 1B (กําหนดตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา
และขอเสนอแนะมาตรการใชที่ดินในเขตลุมน้ํา)
4) โครงการในเขตพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม ซึ่งเปนโครงการที่มีระยะเวลาการกอสรางเกิน
กวา 1 ป และมีคากอสรางเกินกวา 200 ลานบาท (กําหนดตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจําแนกเขตการ
ใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535)
5) โครงการไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กประเภทเขื่อนเก็บกักน้ํามีอางเก็บน้าํ และประเภทฝาย
น้ําลนไมมีอางเก็บน้ํา ที่มีวงเงินคากอสรางเกินกวา 200 ลานบาท (ไมรวมคากอสรางโรงไฟฟา)
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6) โครงการในเขตพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับชาติ 48 แหง และระดับนานาชาติ 61
แหง (กําหนดตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องทะเบียนรายนามพืน้ ที่ชมุ น้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ
ระดับชาติ และมาตรการอนุรักษ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543)
7) โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่อยูในพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A (กําหนดตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง
กรณีจําเปนที่ตองขอผอนผันการใชพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A ตอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546)
ประเภทที่ 2 โครงการที่ตองเสนอรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (Initial
Environmental Examination ; IEE) ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปาอนุรักษเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 13 กันยายน
2537 มีดังนี้.1) โครงการเขื่อนเก็บกักน้ํา หรืออางเก็บน้าํ หรือการชลประทาน ที่มีวงเงินคากอสรางเกิน
กวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท หรือมีระยะเวลาการกอสรางเกินกวา 1 ป
2) โครงการกอสรางทอลําเลียงตาง ๆ ที่ผานปาอนุรักษเกินกวา 5 กิโลเมตร
3) โครงการไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กประเภทเขื่อนเก็บกักน้ํามีอางเก็บน้าํ และประเภทฝาย
น้ําลนไมมีอางเก็บน้ํา ที่มีวงเงินคากอสรางเกินกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท (ไมรวมคา
กอสรางโรงไฟฟา)
4) โครงการฝายน้ําลนเพื่อการเกษตร(ในพืน้ ที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม)
ประเภทที่ 3 โครงการที่ตองจัดทํารายการขอมูลทางดานสิ่งแวดลอม (Environmental
Checklist ; EC) โดยจัดทําตามแบบฟอรมที่กําหนด ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปาอนุรักษเพิ่มเติมเมื่อ
วันที่ 13 กันยายน 2537 มีดังนี้.1) โครงการเขื่อนเก็บกักน้ํา หรืออางเก็บน้าํ หรือการชลประทาน ที่มวี งเงินคากอสรางไม
เกินกวา 50 ลานบาท หรือมีระยะเวลาการกอสรางไมเกิน 1 ป
2) โครงการกอสรางทอลําเลียงตาง ๆ ที่ผานปาอนุรักษไมเกินกวา 5 กิโลเมตร
3) โครงการไฟฟาขนาดเล็กขนาดเล็กประเภทเขื่อนเก็บกักน้ํามีอางเก็บน้ํา และประเภท
ฝายน้ําลนไมมอี างเก็บน้ํา ที่มีวงเงินคากอสรางไมเกิน 50 ลานบาท (ไมรวมคากอสรางโรงไฟฟา)
4) งานศึกษาสํารวจโครงการสายสงไฟฟาแรงสูง โครงการงานไฟฟาพลังน้ํา โครงการ
แหลงน้ําทุกขนาด โครงการโรงไฟฟาพลังความรอน และโครงการเหมืองแรลิกไนต
1.2.5 ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
1. รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 15 เดือน
2. รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน(IEE) ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 8 เดือน
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3. รายการขอมูลทางดานสิ่งแวดลอม (EC) ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 4 เดือน
1.2.6 หนวยงานและขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติรายงาน
หนวยงานในการพิจารณาใหความเห็นชอบตอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
มีดังนี้.ประเภทที่1 ใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (คชก.) ภายใตคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) เปนผูพิจารณา
ประเภทที่ 2 ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)
เปนผูพิจารณา
ประเภทที่ 3 ใหกรมปาไม/กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เปนผูพิจารณา
ขั้นตอนการเสนอและผูรับผิดชอบในการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมในการขอใชพนื้ ที่ปาเพื่อการอนุรักษเพิ่มเติม นั้น สผ.ไดกําหนดไว ดังนี้.1) โครงการประเภทที่ 1 (EIA) ตาม พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม พ.ศ.2535
ใหสวนราชการเจาของโครงการเสนอรายงานฯ ให สผ. ตรวจสอบความถูกตองเบือ้ งตนของรายงานฯ
กอน เพื่อนําเขาสูการพิจารณาจาก คชก. สวนโครงการตามมติ ครม. เกี่ยวกับปาอนุรักษเพิ่มเติม ใหผาน
กรมปาไม/กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ซึ่งเปนหนวยงานผูอนุญาต และสงให สผ. เปนผู
พิจารณาและเมื่อผลการพิจารณาเปนประการใด สผ.จะแจงใหสวนราชการเจาของโครงการทราบโดย
ผานกรมปาไม/กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เชนเดียวกัน
2) โครงการประเภทที่ 2 (IEE) ใหสวนราชการเจาของโครงการเสนอรายงานฯ ผานกรม
ปาไม/กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ซึ่งเปนหนวยงานผูอนุญาต และสงให สผ. เปนผู
พิจารณา และเมื่อผลการพิจารณาเปนประการใด สผ. จะแจงใหสวนราชการเจาของโครงการทราบโดย
ผานกรมปาไม/กรมอุทยานแหงชาติ สัควปา และพันธุพืช เชนเดียวกัน
3) โครงการประเภทที่ 3 (EC) ใหสวนราชการเจาของโครงการเสนอรายงานฯ ใหกรมปา
ไม/กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช พิจารณาใหความเห็นชอบในขั้นตอนการขออนุญาตใช
พื้นที่ และเมือ่ ผลการพิจารณาเปนประการใด กรมปาไม/กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
จะแจงใหสวนราชการเจาของโครงการทราบไดโดยตรง
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1.2.7 การประเมินสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ (Strategic Environmental Assessment ; SEA)
เปนระบบและกระบวนการทีใ่ ชสําหรับการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมของ
นโยบาย แผนงานหรือโปรแกรม รวมทั้งขอเสนอทางเลือกโดยจัดทําเปนรายงานเสนอผูบริหารเพือ่
ประกอบการตัดสินใจโดยเปดโอกาสใหสาธารณชนไดมสี วนรวมในการตัดสินใจ
ตารางสรุปประเภทการพัฒนาทีต่ องจัดทํารายงาน SEA*
ลําดับที่ ประเภทการพัฒนา

ขั้นตอนการเสนอรายงาน

1

กอนนําเสนอนโยบาย แผน
แผนการจัดการการแกไขปญหาเฉพาะเรือ่ ง
ไดแก ปญหาภัยแลง ปญหาน้ําทวม หรือ ปญหา แผนงาน ตอ คณะรัฐมนตรี
ขยะอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย

2

สาขาการพัฒนาแหลงน้ําผิวดินหรือแหลงน้ํา กอนนําเสนอแผน แผนงาน
บาดาล ไดแก แผนการพัฒนาโครงการขนาด หรือโครงการขนาดใหญตอ
ใหญดานน้ําผิวดินและน้ําบาดาล แผนบริหาร คณะรัฐมนตรี
จัดการลุมน้ํา 25 ลุมน้ํา

3

ประเภทการพัฒนาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ กอนนําเสนอนโยบาย แผน
สิ่งแวดลอมแหงชาติ สั่งใหดําเนินการ
แผนงาน หรือ โครงการ
ขนาดใหญตอคณะรัฐมนตรี
หมายเหตุ โครงการขนาดใหญ คือ โครงการลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต 1,000 ลานบาทขึ้นไป
ในพื้นทีเ่ ดียวกันหรือตอเนื่องกัน และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคมสูง
*อยูในระหวางการจัดทํารางแนวทางSEA
1.2.8 โครงการของกรมชลประทานที่จะตองทําการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม
ในกรณีที่โครงการมีผลกระทบทางสังคมทั้งทางตรงและทางออมอยางมีนัยสําคัญ เชน มี
การโยกยายถิ่นฐาน การเวนคืนที่ดิน การจายคาชดเชย และ/หรือเกี่ยวของกันชุมชนดั้งเดิม หรือมีขอ
เรียกรองจากชุมชนทองถิ่น องคกรเอกชน หรือเอกชน จะตองทําการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทาง
สังคมเบื้องตนควบคูไปกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในชวงของการเตรียมโครงการ เพือ่ ดูถึง
ผลกระทบทางสังคมที่อาจเกิดขึ้น หากแตขอบเขตและรูปแบบของการวิเคราะหประเมินจะมีความแตกตาง
กันตามขนาด ประเภท ที่ตั้งโครงการ ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจและสังคม และความเขาใจของชุมชน
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ทองถิ่นตอโครงการ โดยในการศึกษาฯจะตองใหผูเชีย่ วชาญดานสังคมและการมีสวนรวมเปนผูวางกรอบ
การศึกษาและทําการศึกษา
สําหรับโครงการใหญที่มีความสลับซับซอนและคาดวาจะมีผลกระทบ
สิ่งแวดลอมทางสังคมตอชุมชนทั่วไปในระดับที่รุนแรงตอเนื่องจะตองทําการประเมินอยางเต็มรูปแบบ
ตั้งแตระยะเตรียมการของโครงการ
1.2.9 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม (Social Impact Assessment ; SIA)
เปนการศึกษาและคาดการณผลกระทบทางสังคมของโครงการที่จะเกิดขึ้นกับคน ชุมชน
และวิถีชวี ิตของคนในชุมชน ซึ่งรวมถึงวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของคนในชุมชนนั้น ๆ พรอมทั้ง
นําเสนอมาตรการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้
1.2.10 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment ; HIA)
เปนการศึกษาประเด็นทางดานสุขภาพที่อาจเกิดขึน้ จากการมีโครงการ โดยในการศึกษาฯ
ควรจะตองรวมประเด็นที่สําคัญในการความเห็นของสาธารณชนและของผูเชี่ยวชาญไว และการประเมิน
จะตองแสดงใหเห็นความเชือ่ มโยงทั้งผลกระทบสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ชีวภาพ สังคม ที่จะสงผล
กระทบทางสุขภาพดวย
1.2.11 การพัฒนาแหลงน้ํากับปญหาดานสิ่งแวดลอม
โครงการพัฒนาแหลงน้ําเปนโครงการที่กอใหเกิดประโยชนหลายดานเชนการชลประทาน
การบรรเทาอุทกภัย การประมง เปนตน แตในขณะเดียวกันก็กอใหเกิดผลกระทบตอปญหาทรัพยากร
ธรรม ชาติและสิ่งแวดลอมอยางหลีกเลี่ยงไมได ปญหาทางดานสิ่งแวดลอมกับการพัฒนาแหลงน้ําที่เกิดขึ้น
อาจเนื่องจากเหตุผลตาง ๆ ดังนี้.1) ทรัพยากรตาง ๆ ในแตละลุมน้ําถูกใชไปมาก เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการ
พัฒนาประเทศดานตาง ๆ ของประเทศ ทําใหทรัพยากรที่เหลืออยูมีนอ ยลง และเกิดความรูสึกหวงแหน
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมมากขึน้ ในความรูสึกของสาธารณชน
2) สภาพสิ่งแวดลอมของประเทศไดเสื่อมโทรมลงไปมาก เนื่องจากการพัฒนาในอดีต
มักมุงเนนการไดผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรมากกวาการอนุรักษสิ่งแวดลอม ทําใหสาธารณชนเกิด
ความไมไววางใจในการพัฒนาตอไปในอนาคต
3) สถานที่ตั้งโครงการ ไดแก เขื่อน หรืออางเก็บน้ํา หรือฝาย และพื้นทีช่ ลประทานจะเปด
ใหม มักหาทีด่ ินที่มีขนาดใหญและสภาพภูมิประเทศมีความเหมาะสมไดยากมาก ปาสงวนตาง ๆ ที่มีอยู
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ก็มีนอยลง อีกทั้งมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีออกมาในระยะหลัง ทําใหการขอใชที่ดินปาอนุรักษทํา
ไดยากยิ่งขึ้น รวมทั้งการโยกยายอพยพราษฎรออกจากที่อยูเดิมมักจะถูกคัดคานจากผูอยูอาศัย เปนตน
4) หนวยงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และองคกรภาค เอกชน
มักออกมาในทางหวงแหนทรัพยากรที่เหลืออยูและมีความพยายามทีจ่ ะอนุรักษสิ่งแวดลอมใหมากที่สุด
เทาที่จะทําได ทําใหโครงการพัฒนาแหลงน้ําจึงมักไดรับการคัดคานมากยิ่งขึ้น
5) การศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่มีความละเอียดตองการงบประมาณทีส่ ูง
และใชระยะเวลามาก แตหากมีความจําเปนตองพัฒนาโครงการแหลงน้ํา อาจทําใหเกิดความขัดแยงและ
ความไมสอดคลองกับความตองการที่จะพัฒนาโครงการใหรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
6) ปญหาความขัดแยงของกลุมผลประโยชนตางๆ สวนใหญเกิดขึ้นเนื่องจากความแตก
ตางของการประกอบอาชีพของคนกลุมตางๆที่ไมเหมือนกัน
โครงการที่เสนออาจสนับสนุนตอกลุม
อาชีพบางประเภท แตในขณะเดียวกันก็อาจเกิดผลเสียตออาชีพประเภทอื่น ๆ นอกจากนี้ในบางโครงการ
อาจเกิดความขัดแยงทางดานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และศาสนา ความขัดแยงระหวางผูนํา
ชุมชน และความขัดแยงในดานแนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบของการพัฒนาโครงการ เปนตน
7) ปญหาการขาดความเขาใจในโครงการของประชาชนในพืน้ ที่โครงการ
กลุมผล
ประโยชนตางๆ และองคกรภาคเอกชน อาจทําใหเกิดความรูสึกที่ไมเห็นดวยหรือคัดคานโครงการได
เนื่องจากผูที่เกีย่ วของมักจะมีความเปนหวงกังวลวาตนเองจะไมไดรับผลประโยชน หรือในทางตรงขาม
เกรงวาตนเองอาจเสียผลประโยชนและไดรับผลประทบจากการดําเนินโครงการก็ได
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บทที่ 2
การศึกษาขอมูลเพื่อการออกแบบและการขออนุมตั ิเปดโครงการ
2.1 การศึกษาขอมูลเพื่อการออกแบบ
การพัฒนาการชลประทานขึ้นอยูกับพื้นที่เปาหมายและปญหาความตองการน้ําในพื้นที่เปนหลัก
บางพื้นที่เปนพื้นที่เล็กมีประชาชนอยูเ พียงเล็กนอย การพัฒนาโครงการชลประทานและขนาดการเก็บ
กักน้ําก็ไมตองใหญมากแตบางพื้นที่มีความตองการน้าํ เปนอยางมากและการเก็บกักน้ําสามารถ
ชวยเหลือพื้นที่ไดเปนวงกวาง ดังนั้น จึงมีความตองการการพัฒนาการชลประทานที่สมบูรณจึงตองทํา
การเก็บกักน้ําใหมีปริมาณมากมีการกอสรางเขื่อนเก็บกักน้ํา
เพื่อเปนน้ําตนทุนสํารองสงน้ําใหพื้นที่
เพาะปลูกเมื่อมีน้ําไมเพียงพอ การพิจารณาการสรางเขื่อนเก็บกักน้ําจะตองพิจารณาความเหมาะสมของ
สภาพภูมิประเทศดินฟาอากาศและปริมาณ และคุณภาพของวัสดุที่จะใชในการกอสราง ดังนั้น ผูควบคุม
งานที่จะกอสรางเขื่อนจะตองมีความรูความเขาใจและจะตองศึกษาขอมูลตาง ๆ อาทิ เชน.1. ความรูทางดานอุทกวิทยา ตองศึกษาเกีย่ วกับปริมาณที่เพิ่มขึ้นหลังจากเริ่มเก็บกักและการไหล
ของน้ําในลําน้าํ เดิม เพื่อพิจารณาเกีย่ วกับการผันน้ําในระหวางการกอสราง
2. ความรูทางดานอุตุนยิ มวิทยา
ในบริเวณพืน้ ที่กอ สรางควรทรายวามีปริมาณฝนเฉลี่ยแตละ
เดือนมากนอยเทาใด มีการระเหยเทาใด
3. ความรูทางดานแบบแปลนและวิศวกรรม ตองศึกษาถึงหนาที่ของอาคารตาง ๆ ในแบบแปลน
ใหละเอียด เพือ่ ที่จะสามารถคิดคํานวณปริมาณและราคางานได
4. ความรูทางดานงานบริหาร ตองศึกษางานดานธุรการ พัสดุ และการเงิน เพื่อที่จะสามารถ
ดําเนินงานดาน Office ไดโดยไมตองขัดและถูกตองตามระเบียบของทางราชการ
5. ความรูทางดานขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาตาง ๆ ในระหวางการ
กอสราง เชน การจางแรงงานทองถิ่น การควบคุมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ตองคํานึงถึงประเพณี
พื้นบาน บริเวณกอสรางจะไดไมมีขอขัดแยงกับชาวบาน
และงานกอสรางโครงการชลประทานขนาดกลาง โดยสวนใหญจะเปนงานกอสรางเขื่อนและ
อาคารประกอบ ซึ่งการออกแบบเขื่อนและอาคารประกอบ ผูออกแบบจะตองทราบขอมูลที่ถูกตองและ
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง

2-1

บทที่ 2

เปนจริงในดานตางๆ เกีย่ วกับโครงการอางเก็บน้ําที่กําลังจะดําเนินการ จะทําใหสามารถคํานวณออกแบบ
อาคารตางๆ ที่จําเปนไดอยางถูกตอง การจัดการขอมูลที่ดีและมีประสิทธิภาพ จะทําใหไดขอมูลทีถ่ ูกตอง
มีความนาเชื่อถือ ซึ่งจะทําใหผูนําขอมูลนั้น ๆ ไปใชงาน มีความมั่นใจในการคํานวณออกแบบมากยิ่งขึ้น
การจัดการขอมูลประกอบไปดวย การหาและรวบรวมขอมูลที่มีอยูเดิม การวิเคราะหขอมูลการจัดหาและ
วิเคราะหขอมูลเพิ่มเติม และการสรุปขอมูลเพื่อนําไปใชงาน เปนตน
ผูควบคุมงานกอสรางจะตองมีความรูความเขาใจในขั้นตอนการออกแบบเขื่อน ซึ่งเปนขอมูลที่
สําคัญและจําเปนที่ตองนํามาใชในการพิจารณาประกอบการออกแบบเขื่อนและอาคารประกอบมีหลาย
ประเภทเชน ขอมูลการวางโครงการ ขอมูลดานพื้นทีป่ าไมและสิ่งแวดลอม ขอมูลสภาพภูมิประเทศ
ขอมูลลักษณะทางอุทกวิทยา ขอมูลดานสํารวจฟสิกส ขอมูลสํารวจธรณีฐานรากและธรณีวิทยาบริเวณ
อางเก็บน้ํา ขอมูลสํารวจแหลงบอยืมดิน ขอมูลสํารวจแหลงวัสดุกอสราง ขอมูลการวิเคราะหและทดสอบ
คุณสมบัติดินดานวิศวกรรมและวิทยาศาสตร
ขอมูลการวิเคราะหและทดสอบคุณสมบัติแหลงวัสดุ
กอสราง และขอมูลเสนทางเขาโครงการ
ดังนั้น ผูรับผิดชอบการกอสรางจะตองชวยผูออกแบบในการติดตามขอมูลตาง ๆ วาปญหา
อุปสรรคของขอมูลมีอะไรตรงไหนบาง เพื่อเพิ่มความสะดวกและทําใหการออกแบบเสร็จทันตามแผนที่
ไดวางไว ซึ่งขอมูลที่ใชในการออกแบบ มีดังนี้.2.2.1 ขอมูลวางโครงการ
ขอมูลวางโครงการจะจัดทําใหอยูในรูปแบบของรายงานในระดับความละเอียดตางๆ ไดดังนี้.1. รายงานเบือ้ งตน (RR ; Reconnaissance Report) เปนรายงานที่ใหขอมูลลักษณะ
โครงการอางเก็บน้ําเบื้องตน เชน ความเปนมาและที่ตงั้ โครงการ ขนาดอางเก็บน้าํ ลักษณะเขือ่ นและ
อาคารประกอบ ขอบเขตพื้นที่ชลประทาน เปนตน
2. รายงานวางโครงการ (PR ; Pre-Feasibility Report) เปนรายงานที่ใหขอมูลที่เปน
ประโยชนสามารถนําไปใชในการออกแบบรายละเอียดได เปนรายงานที่ประกอบดวย ลักษณะทาง
วิศวกรรมของโครงการ ขนาดและขอบเขตของโครงการ มีการวิเคราะหปริมาณน้ําไหลผานอาคาร ระบาย
น้ําลน ตลอดจนพิจารณาดานเศรษฐศาสตรการลงทุนของโครงการ และมีขอมูลการสํารวจธรณีวิทยาฐาน
รากของตัวเขือ่ น การสํารวจแหลงดินและและชนิดดินของโครงการในเบื้องตนดวย
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3. รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS-Feasibility Study) เปนรายงานที่มีการศึกษา
ความเหมาะสมและความเปนไปไดของโครงการในขั้นรายละเอียด และมีการพิจารณาการศึกษาประเมิน
ผลในเรื่องผลกระทบสิ่งแวดลอมและสังคม (EIA ; Environmental Impact Assesment)
2.2.2 ขอมูลพื้นที่ปาไมและสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําหลายโครงการอาจมีขอบเขตพื้นที่อา งเก็บน้ํา หรือที่ตั้งหัวงานบาง สวน
รุกล้ําเขาไปในเขตปาไม เชน ปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ เปนตน ซึ่งจะมีประเด็นการตัดไมทําลาย
ปา ดังนัน้ การออกแบบจะตองระมัดระวังและพิจารณาดวยความรอบคอบอยางยิ่งและตองสรุปขอบเขตการ
รุกล้ําเขาไปในเขตพืน้ ที่ปา และวางแนวทางการแกไขหรือกําหนดแนวทางที่เหมาะสมทีส่ ุดตอไป
2.2.3 ขอมูลสํารวจสภาพภูมปิ ระเทศ
เปนขอมูลแสดงแผนทีภ่ ูมิประเทศที่เปนเสนชันความสูง แสดงระดับดินธรรมชาติที่ทํา
การสํารวจในมาตราสวนตางๆ ไดแก แผนที่โครงการและขอบเขตอางเก็บน้ํา มาตราสวน 1:10,000 แผน
ที่อางเก็บน้ํามาตราสวน 1:4,000 แผนที่หวั งานเขื่อน มาตราสวน 1:2,000 หรือ 1:1,000 แผนที่รูปตัด
ความยาวเขื่อน แผนที่รูปตัดลําน้ํา และรูปตัดตามขวางลําน้ําบริเวณที่ตั้งเขื่อน เปนตน แผนที่เหลานี้มี
ประโยชนในการพิจารณาลงตําแหนงที่ตั้งหัวงานโครงการและหากผูออกแบบพิจารณาและมีความจําเปน
ตองทําการสํารวจสภาพภูมปิ ระเทศเพิ่มเติมในสวนใด จะตองบันทึกใหสํานักสํารวจฯเปนผูดาํ เนินการ
เพิ่มเติมตอไป
2.2.4 ขอมูลลักษณะทางอุทกวิทยา
เปนขอมูลที่ดําเนินการโดยสํานักอุทกวิทยาฯ ลักษณะขอมูลเปนสรุปรายงานขอมูลทาง
อุทกวิทยาของโครงการและอางเก็บน้ํา เชน ปริมาณฝน พื้นที่รับน้ํา ปริมาณความจุอา งเก็บน้ํา ปริมาณน้ํา
ที่ระบายผานอาคารระบายน้ําลนรายปตาง ๆ เปนตน เปนขอมูลที่จะนํามาใชในการออกแบบขนาดตัวเขื่อน
และอาคารประกอบตาง ๆ
2.2.5 ขอมูลสํารวจธรณีฟสิกส
เปนขอมูลที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพฐานรากตามแนวศูนยกลางเขื่อนและอาคาร
ประกอบที่ถูกกําหนดแนวอาคารโดยผูออกแบบ สภาพฐานรากทีแ่ สดงไวจะประกอบไปดวย ระดับดิน
ตามแนวศูนยกลางอาคาร ระดับผิวหนาชัน้ ดิน ความลึกของชั้นดิน ความแข็งแกรงของชั้นหิน เปนตน จะ
พิจารณาไดจากจํานวนความเร็วของคลื่นที่สงสัญญาณออกไปและตรวจรับไดโดยเครื่อง Geo phone ที่
คูมือการกอสราง
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ติดตั้งไวตามตําแหนงทีก่ ําหนดบนผิวดิน ซึ่งวิธีการสํารวจจะเปนแบบธรณีฟสิกส ชนิดคลื่นหักเห
(Seismic Refraction Survey) โดยถาความเร็วของคลืน่ สูง แสดงวาเปนหินที่มีลักษณะดีและแข็งแกรง
มาก ขอมูลเหลานี้นาํ ไปใชประโยชนในการพิจารณาสภาพฐานรากในเบื้องตนได และสามารถสังเกตเห็น
ความผิดปกติในชั้นฐานราก เชน การเกิดรอยเลื่อน (Fault) ได
2.2.6 ขอมูลสํารวจธรณีวิทยาฐานราก
ลักษณะขอมูลจะแสดงรายละเอียดสภาพธรณีวิทยาฐานรากตามแนวศูนยกลางเขื่อนและ
อาคารประกอบ ในรูปแบบของหลุมเจาะ (Drilled Hole) ตามตําแหนงและความลึกทีก่ ําหนดโดย
ผูออกแบบเขื่อน ซึ่งในเลมรายงานจะแสดงลักษณะโครงการและที่ตงั้ โดยสรุป วิธีการสํารวจ ผลการ
สํารวจ ขอเสนอแนะและความคิดเห็น เปนตน
ขอมูลในสวนนี้จะแสดงใหเห็นรายละเอียดสภาพธรณีวทิ ยาฐานรากทีช่ ัดเจนสามารถ
นําไปใชประกอบ การพิจารณาออกแบบปรับปรุงฐานรากเขื่อนไดเปนอยางดี โดยทีข่ อมูลจะแสดงระดับ
ผิวดิน ความหนาชั้นดิน ชนิดของดิน ความแนนของชั้นดิน คา N (โดยการตอกทดลองดวยวิธี Standard
Penetration Test) ระดับชั้นหิน ชนิดของชั้นหิน การแตกราวในชัน้ หิน และการรั่วซึมของน้ํา
(Permeability) ทั้งในชั้นดินและชั้นหิน รวมทั้งระดับความลึกน้ําใตดนิ ในขณะที่ทําการสํารวจ เปนตน
หากโครงการใดที่ไดพิจารณาแลวและเห็นวายังขาดขอมูลที่จําเปนและสําคัญในสวนนี้
ผูออกแบบจะตองพิจารณากําหนดตําแหนงหลุมเจาะและความลึกรวมทั้งจํานวนหลุมเจาะ ลงในแผนที่
แสดงแนวศูนยกลางอาคารและตําแหนงหลุมเจาะ แลวจัดทําบันทึกสงเรื่องไปยังหนวยงานดําเนินการ
สํารวจรายละเอียดให ทั้งนี้ ในการกําหนดรายละเอียดหลุมเจาะ ควรพิจารณาขอมูลาจากการสํารวจธรณี
ฟสิกสชนิดคลื่นหักเหรวมดวย จะทําใหสามารถกําหนดรายละเอียดไดชดั เจนมากยิ่งขึน้
2.2.7 ขอมูลสํารวจธรณีวิทยาบริเวณอางเก็บน้ํา
เปนขอมูลที่ดําเนินการและจัดทําเปนแผนที่สภาพธรณีวทิ ยาสัณฐานครอบคลุมพื้นที่ทั่ว
ประเทศไทยในมาตราสวน 1:1,000,000 โดยกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และดําเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมของแตละโครงการโดยสํานักสํารวจดานวิศวกรรมและ
ธรณีวิทยาซึ่งจะแสดงราย ละเอียดไวในรายงานการสํารวจธรณีวิทยาฐานราก โดยจะทําใหทราบลักษณะ
การเกิดและชนิดของชั้นดินและหินในยุคตางๆ ที่ปรากฏในบริเวณอางเก็บน้ําและบริเวณใกลเคียง ซึ่งจะ
เปนประโยชนในการพิจารณาการรั่วซึมของน้ําออกจากอางเก็บน้ํา การพิจารณาแหลงดินและแหลงวัสดุ
สําหรับการกอสรางเขื่อน
คูมือการกอสราง
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2.2.8 ขอมูลสํารวจแหลงยืมดิน (Borrow Areas)
แหลงยืมดินเปนขอมูลที่สําคัญอีกอยางหนึ่งที่จะใชในการพิจารณาประกอบการออกแบบ
เขื่อน เนื่องจากจะใหขอมูลในเรื่องที่ตั้งปริมาณและชนิดของแหลงดินที่จะใชกอสรางตัวเขื่อน (กรณีที่
เปนเขื่อนดินถม (Earthfill Dam) จะทําใหสามารถกําหนดชนิดของเขื่อนดินไดวาควรจะเปนชนิดใด
เชน Homogeneous หรือ Zoned Type เปนตน แหลงดินมักถูกกําหนดใหอยูใ นบริเวณอางเก็บน้ํากอนเปน
อันดับแรก ทั้งนี้เนื่องจากเปนบริเวณที่จะถูกน้ําทวม ซึ่งจะทําใหเสียคาใชจายในการดําเนินการขุดและ
ขนสงนอยกวาแหลงยืมดินที่อยูภายนอกอางเก็บน้ําที่จะตองเสียคาใชจายในการจัดซื้อและการขนสงเพิ่ม
มากขึ้น นอกจากนั้นแหลงดินในบริเวณอางเก็บน้ําสวนใหญจะมีระยะทางในการขนสงไปยังทีต่ ั้งหัวงาน
เขื่อนไมไกล ทําใหไมตองเสียคาใชจายในสวนนี้มากนัก
หนวยงานที่รบั ผิดชอบเปนผูดําเนินการสํารวจและจัดทํารายงานคือฝายปถพีกลศาสตร
สวนธรณีวิทยา สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา การขอใหทําการสํารวจในสวนนี้ จะตองจัดสง
แผนที่อางเก็บน้ํา ปริมาณดินที่ตองการ และระดับน้ําสูงสุดไปใหหนวยงานดังกลาวทราบดวย เพื่อที่
หนวยงานนั้นจะไดพิจารณาจัดทํารายละเอียดในการสํารวจไดตอไป
2.2.9 ขอมูลสํารวจแหลงวัสดุกอสราง
วัสดุกอสรางในที่นี้หมายถึง วัสดุกอสรางอยางอื่นที่นอกเหนือจากดิน เชน หินใหญ หิน
ยอย ทราย ปูนซีเมนต และเหล็กเสริมคอนกรีต เปนตน ซึ่งจะตองทําการสํารวจหาแหลงและปริมาณของ
วัสดุใหละเอียดครบถวนวามีอยูที่ใดบาง หางไกลจากทีต่ ั้งหัวงานเขื่อนมากนอยเพียงไร ทั้งนี้ เพือ่ จะได
นําไปคิดราคาคากอสรางไดถูกตองและชัดเจน ซึ่งจะทําใหสามารถกําหนดการวางแผนงานและแผนการ
ใชจายเงินไดถกู ตองและเหมาะสม
2.2.10 ขอมูลการวิเคราะหและทดสอบคุณสมบัติดิน
คุณสมบัติดินที่จําเปนตองใชในการพิจารณาประกอบการออกแบบเขือ่ นที่สําคัญมี
2 ประเภท คือ คุณสมบัติดานวิศวกรรมและคุณสมบัติดานวิทยาศาสตร ซึ่งจะขออธิบายรายละเอียด
เพื่อใหเกิดความเขาใจและเปนแนวทางในการพิจารณาเบื้องตนโดยสังเขป ดังนี้.1. คุณสมบัติดนิ ดานวิศวกรรม เปนคุณสมบัติโดยทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ที่จะนําคา
Parameter ตาง ๆ ไปคํานวณเพื่อกําหนดความมั่นคงแข็งแรงทางโครงสรางและตรวจสอบความมั่นคง
ปลอดภัยของตัวเขื่อนดินรวมทั้งทําใหสามารถกําหนดแนวทางและขัน้ ตอนในการกอสรางไดอีก
ดวย คุณสมบัติดินดานวิศวกรรมประกอบดวย การจําแนกชนิดดินดวยตา (Visual Classification) การ
คูมือการกอสราง
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จําแนกชนิดดินในหองทดลองดวยวิธี Unified Soil Classification, Seive Analysis, Atterberg’s Limit,
Hydrometer Analysis, การหาคา Moisture Content, Unit Weight, Standard Proctor Compaction Test,
Consolidation, Permeability, Shear Strength ดวยวิธี Direct Shear Test และ Triaxial Test เปน
ตน คุณสมบัติดินดังกลาวขางตนจะใหคา Parameter ที่สําคัญ เพื่อนําไปคํานวณหาคาความมีเสถียรภาพ
ของลาดเขื่อน (Slope Stability) ความทรุดตัวของเขื่อนและฐานราก การรั่วซึมของน้ําผานตัวเขื่อน การ
เคลื่อนตัวของตัวเขื่อนและฐานราก (Dam Deformation and Movement) รวมทั้งคาแรงดันน้ํา (Pore
pressure) ที่จะเกิดขึน้ ในตัวเขื่อนระหวางการกอสรางและการใชงาน เปนตน ผูออกแบบจะตองพิจารณา
ตรวจสอบรายงานการวิเคราะหและทดสอบคุณสมบัติในสวนนีใ้ หละเอียดรอบคอบอยางดียิ่ง เพือ่ ใหได
ขอมูลที่ถูกตอง และมีความนาเชื่อถือใหมากที่สุด
2. คุณสมบัติดนิ ดานวิทยาศาสตร
เปนคุณสมบัติที่แสดงถึงการมีปริมาณเกลือโซเดียม
(Na+) มากหรือนอยในดิน ซึ่งจะทําใหดนิ เกิดการกระจายตัว (Dispersive Soil) เมื่อถูกน้ํา การทราบ
คุณสมบัติของดินในสวนนีจ้ ะทําใหสามารถปองกันการพังทลายเสียหาย หรือการวิบัติของตัวเขื่อนได
เปนอยางดี การวิเคราะหและทดสอบมีการกระทําไดหลายวิธี เชน Pin hole, Emersion Crum Test,
Dilution Turbidity Ratio และ Dispersion Ratio Test เปนตน ดังนั้น หากทราบวาในแหลงยืมดินมีดิน
กระจายตัวอยางรุนแรง ควรหลีกเลี่ยงการใชแหลงดินนั้น แลวหาแหลงดินใหม แตหากหลีกเลี่ยงไมไดก็
สามารถใชวิธีการปรับปรุงดินใหมีคณ
ุ ภาพดีขึ้นได โดยผสมดินกระจายตัวดังกลาวเขากับปูนขาวตาม
อัตราสวนที่กําหนด แลวนําไปปกปดผิวหนาบริเวณลาดเขือ่ นที่ตองสัมผัสกับน้ําโดยตรง
2.2 การขออนุมัติหลักการในการเปดโครงการ
การพัฒนาแหลงน้ําสําหรับโครงการชลประทานขนาดใหญ การขออนุมัติเปดโครงการจะตอง
ไดรับการอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี สวนโครงการชลประทานขนาดกลาง จะตองขออนุมัติหลักการเปด
โครงการจากกรมฯ เพื่อเตรียมความพรอมในการเสนอขอตั้งงบประมาณดานตางๆที่จะดําเนินการ
ในปจจุบนั การขอตั้งงบประมาณเพื่อการดําเนินการกอสราง งบประมาณสําหรับการเตรียมความ
พรอมโครงการ
สํานักชลประทานฯและหนวยงานที่เกีย่ วของจะตองมีแผนการเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจายลวงหนาระยะปานกลาง (แผน MTEF) เพื่อกําหนดโครงการและงานที่จะดําเนินการ แตบาง
โครงการงบประมาณเตรียมความพรอมไมสอดคลองกับงานกอสราง กลาวคือ สํานักชลประทานฯ มี
แผนการกอสรางโครงการในอีกสองปขางหนา แตยังไมไดแจงแผนดังกลาวใหหนวยงานที่เกีย่ วของตั้ง
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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แผนงบประมาณเพื่อรองรับการดําเนินการ
และสําหรับขั้นตอนการพิจารณางบประมาณกอสรางนั้น
สํานักงบประมาณจะสอบถามถึงความกาวหนาและความพรอมดานการจัดหาที่ดนิ และการขออนุญาตใช
พื้นที่ ซึ่งสวนใหญจะติดปญหาการเตรียมความพรอมของโครงการ ดังนั้น เพื่อความสอดคลองของ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการเตรียมความพรอมงานกอสราง สํานักชลประทานฯ จะตองดําเนินการขอ
อนุมัติหลักการในการเปดโครงการ เพื่อเปนการจัดแผนงบประมาณการเตรียมความพรอมของโครงการ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหบรรลุวัตถุประสงคของการกอสรางโดยขออนุมัติหลักการจากกรมฯ เพื่อ
เตรียมความพรอมและเปดโครงการตอไป

2.2.1 วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนแนวทางในการเตรียมความพรอมกอนการกอสราง เปนการใหสํานักและกองฯ
ที่เกี่ยว ของสามารถเสนอขอตั้งงบประมาณ เพื่อดําเนินการเตรียมความพรอมกอนการกอสรางโครงการ
2) เพื่อใหสํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีจดั เขาแผนและเสนอขอตั้งงบประมาณ
เพื่อ
ดําเนินการจัดทําภาพถายดาวเทียม การสํารวจปกหลักเขตชลประทาน และการรังวัดเพื่อการชลประทาน เปนตน
3) เพื่อใหกองกฎหมายและที่ดินจัดเขาแผนและเสนอขอตั้งงบประมาณ
4) เพื่อจัดเขาแผนเสนอขอตั้งงบประมาณการกอสรางโครงการ
ดังนั้น การขออนุมัติหลักการในการเปดโครงการ เปนขั้นตอนกอนการประกาศวันเริ่ม
ดําเนินการกอสรางโครงการ การขออนุมัติหลักการในการเปดโครงการเปนขบวนการในการจัดทํา
แผนการเตรียมความพรอมกอนการกอสราง ในเรื่องของกรอบงบประมาณและกรอบระยะเวลาในการ
กอสรางโครงการ
และเปนการแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของเตรียมความพรอมในดานตางๆ อาทิ
เชน การสํารวจปกหลักเขตชลประทาน การจัดทําภาพถายผานดาวเทียม การรังวัดที่ดินเพื่อการ
ชลประทาน การจัดหาที่ดิน และการขออนุญาตใชพื้นที่ปาตางๆ เปนตน
วัตถุประสงคเพื่อให
หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถเสนอตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการเตรียมความพรอมของโครงการกอสราง
ได และเปนขบวนการที่จะตองดําเนินการกอนการกอสรางซึ่งจะตองบรรจุเขาไวในแผน MTEF (ตาม
ตัวอยางที่แนบในภาคผนวก)

คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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การขออนุญาตใชพื้นที่และการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน
การจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน คือการไดมาซึ่งที่ดินเพื่อการชลประทานโดยวิธีเจรจาตกลง ซื้อ
ขายที่ดิน การเวนคืนที่ดิน การรับใหที่ดิน ( เจาของที่ดินอุทิศที่ดินให) และการขอใชที่ดินจากหนวยงาน
ราชการที่ครอบครองดูแลที่ดินของรัฐ เชน ที่ดินปาสงวนแหงชาติ ที่ดินอุทยานแหงชาติ ที่ดินราชพัสดุ
ที่ดินสาธารณ ประโยชน ที่ดิน ส.ป.ก. ฯลฯ ดังนั้นการขอเขาใชที่ดิน จึงเปนสวนหนึ่งของการจัดหาที่ดิน
การจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน เปนกระบวนการที่ตองบูรณาการหนวยงานปฏิบัติรวมกันเริ่ม
ตั้งแตสํารวจกันเขตที่ดิน รังวัดที่ดิน และจัดหาที่ดิน เพื่อใหไดมาซึ่งที่ดินเพื่อกิจการชลประทานปจจุบัน
ไดมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ใหหนวยงาน ราชการ
กําหนดขั้นตอน และเงื่อนเวลาการดําเนินงานใหชัดเจนตามหลักธรรมาภิบาล
3.1 การสํารวจปกหลักเขตชลประทาน
3.1.1 ความหมาย
การสํารวจปกหลักเขตชลประทาน หมายถึง การสํารวจเพื่อปกหลักเขตชลประทานให
เปนไปตามแบบหรือความตองการใชงานสําหรับใชในการรังวัดและจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน โดย
ปกหลักคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานของกรมชลประทาน รวมทั้งใชในการดูแลและระวังรักษา
แนวเขตชลประทาน
3.1.2 กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของ
3.1.2.1 หลักเกณฑการปกหลักเขต และการหมายสีขอบอางเก็บน้ําชลประทาน คําสั่งกรม
ชลประทานที่ 357 / 2531 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2531
3.1.2.2 บันทึกขอตกลงระหวางกรมที่ดินกับกรมชลประทาน พ.ศ.2542 เรื่อง การรังวัด
ที่ดินที่ถูกเขตชลประทานและออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง หนังสือกรมที่ดินที่ มท.0718/13474
ลงวันที่ 28 เมษายน 2542
3.1.2.3 การปฏิบัติในเรื่องการระวังชี้แนวเขตที่ดินชลประทาน คําสั่งกรมชลประทานที่ 352
/ 2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541
3.1.2.4 กําหนดวันเริ่มดําเนินการโครงการกอสราง คําสั่งกรมชลประทานที่ 457/2537
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2537
3.1.2.5 การจัดทําแผนที่ภาพถายหรือแผนที่ภาพจากดาวเทียม คําสั่งกรมชลประทานที่ 615
/ 2546 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2546
3.1.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ดูภาพที่ 3 – 1 ประกอบ)
3.1.3.1 ประมาณเดือ นกุ ม ภาพัน ธ สํานัก สํา รวจด า นวิ ศวกรรมและธรณีวิท ยา จะแจ งให
ผส.ชป.1–17, ผส.คญ. และผอ.มด. จัดทํารายละเอียดแผนงานปกหลักเขตชลประทาน ซอมเขตชลประทาน
งานรังวัดที่ดินเพื่อการชลประทาน และงานรังวัดที่ดินเพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง และแจงให
สํานักสํารวจฯทราบประมาณเดือนเมษายน พรอมเอกสารประกอบ จํานวน 3 ชุด เพื่อรวบรวมแผนงานขอ
งบประมาณดําเนินการในปถัดไป
แผนงานสํารวจปกหลักเขตชลประทานและจัดทําภาพถายดาวเทียมเปนการรวบรวม แผนงาน
สํารวจปกหลักเขตชลประทาน ซอมเขตชลประทาน งานรังวัดเพื่อการชลประทานและงานรังวัดเพื่อออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง จัดสงใหกองแผนงาน กองกฎหมายและที่ดิน กรมที่ดิน
3.1.3.2 สวนสํารวจกันเขตและประสานงานรังวัด ตรวจสอบรายละเอียดแผนงานที่โครงการตางๆ
แจงมา เชน ตรวจสอบแผน MTEF และแบบกอสราง ตรวจสอบรายละเอียดโคง แบบแสดงแปลนและรูปตัด
ตามยาว หรือแบบแสดงตําแหนงขอบเขตชลประทานที่กรม ฯ ไดอนุมัติแลว โดยใชเวลาประมาณ 5 วัน
3.1.3.3 จัดทํารายละเอียดประมาณการและขออนุมัติงบประมาณ โดยสวนสํารวจกันเขต ฯ
ดําเนินการของบประมาณแบงเปน 2 ครั้ง ตอปงบประมาณคือ ประมาณเดือนกันยายน และเดือนมกราคม
3.1.3.4 จัดทํารายละเอียดแผนงาน – เงิน โครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณแลวเพื่อปฏิบัติ
งานสนามและแจงโครงการกอสรางฯ เพื่อแจงใหผูปกครองทองที่ และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ พรอมทั้ง
กําหนดวันเริ่มงานสํารวจปกหลักเขตชลประทาน
3.1.3.5 ดําเนินการสํารวจปกหลักเขตชลประทานตามรายละเอียดของแผนงาน เชน บริเวณ
อางฯ บริเวณหัวงาน คลองสงน้ํา ทอสงน้ํา ถนนและคลองระบายน้ํา โดยใชเวลาปฏิบัติงานไมเกิน 90 วัน
3.1.3.6 ผลิตแผนที่แสดงแนวเขตชลประทานโดยใชกระดาษโพลีเอสเตอร กําหนดตารางกริด
ขนาด10x10 ซม. มาตราสวน1:4,000 หรือตามที่เหมาะสมใชเวลาประมาณ 30 วัน กําหนดการลงนามแผนที่ ดังนี้
3.1.3.6.1 ผูควบคุมการสํารวจและผูปฏิบัติงาน
3.1.3.6.2 หัวหนางานสํารวจกันเขต
3.1.3.6.3 หัวหนาโครงการหรือผูแทนลงนามรับรองแนวเขตในกรณีที่ไมมีแบบ
3.1.3.6.4 ผูอํานวยการสวนสํารวจกันเขตฯ (ทั้งนี้ใหระบุ วัน เดือน ป ที่ลงนาม)
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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3.1.3.7 สงแผนที่แสดงแนวเขตชลประทานใหกองกฎหมายและที่ดิน และกรมที่ดินเพื่อรังวัดที่ดิน
สํานักชลประทานที่ 1 – 17
หรือสํานักโครงการขนาดใหญ แจง สรธ. เดือน เมษายน
ขออนุมัติเปดโครงการกอสราง

แผนงานสํารวจปกหลักเขตชลประทาน
และจัดทําภาพถายดาวเทียม

ตรวจสอบ (15 วัน)
- แผน MTEF.
- ความพรอมแบบกอสราง

ตั้งประมาณการและขออนุมัติงบประมาณ
(งวดที่ 1 กันยายน งวดที่ 2 มกราคม)

จัดทําแผนปฏิบัติงาน
กําหนดวันเริ่มงาน ประมาณ 7 วัน

ดําเนินการสํารวจปกหลักเขต
(ประมาณ 1 – 3 เดือน)

ผลิตแผนที่
(ประมาณ 1 เดือน)

สวนสงเสริมการรังวัด กรมที่ดิน
(สงแผนที่ใหกรมที่ดิน เขารังวัดทําแผนที่ รว. 43 ก.)

ภาพที่ 3 -1 แสดงขัน้ ตอนการสํารวจปกหลักเขตชลประทาน
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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3.1.4 ปญหาและขอเสนอแนะ
3.1.4.1 งานสํารวจปกหลักเขต พิจารณาตามมาตรา 10 แหง พ.ร.บ. ชลประทานหลวง “ เจา
พนักงานมีอํานาจที่จะเขาไปในที่ดินของบุคคลใด ๆ เพื่อทํางานสํารวจตรวจสอบ อันเกี่ยวกับการชลประทาน
ได ” ในการพิจารณาคําวา งานสํารวจตรวจสอบ เมื่อไมมีคํานิยามในพ.ร.บ. ชลประทานหลวงเพื่อใหมี
ความหมายเฉพาะ จึงตองแปลความหมายตามพจนานุกรม คือสํารวจแปลวาตรวจสอบ ตรวจสอบแปลวา
สํารวจ มีวัตถุที่ประสงคคือใหทราบขอมูล เชน สํารวจเดินระดับ การที่กรมชลประทานทําการสํารวจ
ปกหลักเขต และประกาศวันเริ่มดําเนินการกอสรางโครงการชลประทาน โดยมีขอความจะไมจายเงินคา
ทดแทนแกผูที่ปลูกสรางตนไม หรือทรัพยสินในที่ดินภายหลังวันเริ่มสํารวจปกหลักเขต และประกาศนั้น
ไมมีเงื่อนเวลาสิ้นสุด จึงกระทบกรรมสิทธิ์ที่ดินของราษฎร ไมอาจมีสิทธิสมบูรณในที่ดินเปนที่โตแยง
ของราษฎรเจาของที่ดินวา ที่ดินที่ถูกเขตเสื่อมมูลคาลง และไมอาจทํากินไดเปนปกติ ในขอเท็จ จริง
โครงการที่ไดปกหลักเขตไวแลวโดยที่เจาของที่ดินมิไดคัดคานโตแยง ก็พึงอนุมานไดวาเจาของที่ดินให
ความยินยอมโดยปริยาย สวนโครงการซึ่งเจาของที่ดินไมยินยอมใหเขาสํารวจปกหลักเขต จะตองตรา
พ.ร.ฎ. กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพื่อใหอํานาจเจาหนาที่เขาไปดําเนินการ
ในที่ดินนั้นได
3.1.4.2 ประกาศวันเริ่มดําเนินการกอสรางโครงการชลประทาน โดยถือเอาวันเริ่มสํารวจ
ปกหลักเขต เปนวันเริ่มดําเนินการกอสรางโครงการชลประทาน มีขอถกเถียงในการพิสูจนขอเท็จจริงวา
วันเริ่มปกหลักเขตในทองที่ตนทาง จะถือวาทองที่ปลายทางที่ยังมิไดทําการปกหลักเขต ไดทราบขอบเขต
ที่ชัดเจนแลวมิได เมื่อพิจารณาอํานาจในการปกหลักเขตตามขอ 3.1.4.1 กอปรกับประกาศวันเริ่ม ฯ ไมมี
กฎหมายใดมารองรับในการรอนสิทธิที่ดินของราษฎร เปนเพียงแตแนวทางถือปฏิบัติ ซึ่งเจาหนาที่ไมอาจ
จายเงินคาทดแทน ใหกับผูที่ปลูกสรางทรัพยสินขึ้นมาภายหลังวันเริ่ม ฯ หากเจาของที่ดินไมยินยอมก็ไม
อาจบังคับใด ๆ ได จึงตองนําไปสูการตรา พ.ร.ฎ. กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนอสังหาริมทรัพย
และดําเนินการตามขั้นตอนนัย พ.ร.บ. วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2532
3.1.5 แนวทางแกไขปญหา
3.1.5.1 งานสํารวจปกหลักเขต กรณีราษฎรยินยอมใหทําการปกหลักเขตก็เปนไปตามเจตนาของ
ราษฎรเจาของที่ดินนั้น หากไมยินยอมก็ไมอาจบังคับเขาปกหลักเขตได มีแนวทางแกไขปญหาซึ่งกรม ฯ
กําลังพิจารณาแกไขปรับปรุง พ.ร.บ. ชลประทานหลวง จึงเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติใหมีความ
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ชัดเจนยิ่งขึ้น แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสมาชิกสภานิติบัญญติ ที่จะพิจารณาตามหลักเกณฑแหง
รัฐธรรมนูญ ฯ พ.ศ. 2550 เพราะเปนกรณีที่กระทบกรรมสิทธิ์ที่ดิน
3.1.5.2 กรณีราษฎรยินยอมใหปกหลักเขต จะครบองคประกอบตาม พ.ร.บ. ชลประทาน
หลวง มาตรา 4 “เขตงาน หมายความวา เขตที่ดินที่ใชในการสรางและการบํารุงรักษาการชลประทาน
ตามที่เจาพนักงานไดแสดงแนวเขตไว ” ในการจัดทําประกาศ สมควรจัดทําเปนหนังสือประชาสัมพันธ
เพื่อแจงใหทราบเขตงานทั่วกัน โดยมีขอความในลักษณะ อางอิงหลักเกณฑการจายเงินคาทดแทนทรัพยสิน
ตามนัย พ.ร.บ. วาดวยการเวนคืน ฯ โดยอนุโลม หรือตามนัยมติ ค.ร.ม. 11 ก.ค. 2532
3.1.6 ตัวอยางและแบบฟอรม (ในภาคผนวก)
3.2 การขออนุญาตใชที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดิน
3.2.1 ความหมาย
3.2.1.1 สาธารณสมบัติของแผนดิน ตามมาตรา 1304 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
หมายถึง ทรัพยสินทุกชนิดของแผนดินซึ่งใชเพื่อสาธารณประโยชน หรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน เชน
(1) ที่ดินรกรางวางเปลา และที่ดินที่มีผูเวนคืนทอดทิ้ง หรือกลับมาเปนของแผนดินโดย
ประการอื่น ตามกฎหมายอื่น
(2) ทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวา ที่ชายตลิ่ง ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ
(3) ทรัพยสินใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ เปนตนวา ปอมและโรงทหาร สํานัก
ราชการบานเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ
3.2.1.2 สาธารณสมบั ติ ของแผ นดิ น ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยวิ ธี ปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับ การถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียน และการจัดหาผลประโยชน ในที่ดินของรัฐตามประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ.2550
“ การถอนสภาพ” หมายความวา การดําเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา 8 วรรคสอง (1)
หรือ (2) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ที่มีผลทําใหที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน หรือที่ดินที่ไดมีการหวง
หาม หรือสงวนไวตามความตองการของทบวงการเมืองซึ่งมิไดตกเปนที่ราชพัสดุ เปลี่ยนสถานะหรือพน
สภาพจากการที่เปนที่ดินนั้น ๆ เพื่อนําไปใชประโยชนอยางอื่น
3.2.2 กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ
(1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
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(2) ประมวลกฎหมายที่ดิน
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียน
และการจัดหาผลประโยชน ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2550 นํามาใชโดยอนุโลม
3.2.3 ขั้นตอนการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน (ดูภาพที่ 3 - 2 ประกอบ)
3.2.3.1 กรมชลประทานโดย ผส.ชป. 1-17 หรือ ผส.คญ. ยื่นหนังสือแสดงความประสงค
ขอถอนสภาพที่ดิน (ไมมีแบบฟอรม) ตออธิบดีกรมที่ดิน ในกรณีที่ที่ดินอยูในเขตจังหวัด กรุงเทพมหานคร
หากที่ดินอยูในจังหวัดอื่น ใหยื่นตอผูวาราชการจังหวัด พรอมแนบเอกสารจํานวน 3 ชุดดังนี้
การขอใชที่ดินสาธารณประโยชน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียนและ
การจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2550
กรมชลประทาน
ผูขอ
จังหวัด
- ตรวจสอบเอกสารและพิจ ารณาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ ดิน
พิจ ารณายกรางพรบ.
หรือพรฎ.ถอนสภาพ

กระทรวงมหาดไทยนํารางพรบ.
หรือ พรฎ.

กรมธนารัก ษ

ครม.เห็น ชอบ

กรมชลประทาน

กระทรวงมหาดไทย
ตราพรบ./ พรฎ

กรมที่ ดิน หรือจังหวัด

ภาพที่ 3 - 2 แสดงขัน้ ตอนการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน
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(1) หนั ง สื อ มอบอํ า นาจให ดํ า เนิ น การแทนอธิ บ ดี คํ า สั่ ง กรมชลประทานที่
ข.539/2550 เรื่อง มอบอํานาจดําเนินการขอใชที่ดินของรัฐทุกประเภท ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2550 และ
สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูรับมอบอํานาจ
(2) แผนงาน / โครงการ โดยแสดงเหตุ ผ ลความจํ า เป น กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค
วิธีดําเนินการ งบประมาณดําเนินการ ตลอดถึงรายละเอียดของกิจการตาง ๆ
(3) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของที่ดินที่ขอ สถานที่สําคัญ เสนทางคมนาคม บริเวณ
ใกลเคียงโดยรอบ พรอมภาพถายรอบแปลงที่ดิน
(4) สําเนาแผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ลําดับชุด L7017 ของกรมแผนที่ทหาร
หมายสีแสดงตําแหนงที่ตั้งของที่ดิน
3.2.3.2 จังหวัดพิจารณาตรวจสอบวา ที่ดินดังกลาวไดถูกถอนสภาพตามกฎหมายอื่นแลว
หรือไม หากยังมิไดถูกถอนสภาพใหดําเนินการ
(1) ใหอําเภอสอบสวนประวัติความเปนมาของที่ดิน และใหความเห็นประกอบการ
พิจารณา วาควรถูกถอนสภาพหรือไมอยางไร
(2) ใหผูขอจัดทําแผนที่ทายพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพ และ
จัดทําแผนผังการใชที่ดิน
(3) ใหผูขอประสานองคกรปกครองทองถิ่น ขอความเห็นจากที่ประชุมสภาองคกร
ปกครองทองถิ่น และจัดใหราษฎรผูเคยใชประโยชนแสดงความคิดเห็น
3.2.3.3. กรมที่ดินพิจารณายกรางพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพ เสนอ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แลวดําเนินการตราพระราชบัญญัติ หรือ
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดิน
3.2.3.4 กรมชลประทานแจงกรมธนารักษทราบ
3.2.4 ตัวอยางและแบบฟอรม (ในภาคผนวก)
3.3 การขออนุญาตใชที่ดินราชพัสดุ
3.3.1 ความหมาย
ที่ราชพัสดุ ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 หมายความวาอสังหาริมทรัพย
อันเปนทรัพยสินของแผนดินทุกชนิด เวนแตสาธารณสมบัติของแผนดิน ดังตอไปนี้
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(1) ที่ดินรกรางวางเปลา และที่ดินซึ่งมีผูเวนคืน หรือทอดทิ้งหรือกลับมาเปนของแผนดิน
โดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน
(2) อสังหาริมทรัพยสําหรับพลเมืองใช หรือสงวนไวเพื่อประโยชนของพลเมืองใชรวมกัน
เปนตนวา ที่ชายตลิ่ง ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ
สวนอสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคล และขององคการปกครองทองถิ่น ไม
ถือวาเปนที่ราชพัสดุ
3.3.2. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
3.3.2.1 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
3.3.2.2 กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแลและบํารุงรักษา ใช และจัดหา
ประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2549) และฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2549)
3.3.3. ขั้นตอนการขออนุญาต (ดูภาพที่ 3 - 3 ประกอบ)
3.3.3.1 กรมชลประทานโดย ผส.ชป. 1 - 17 หรือ ผส.คญ. ยื่นคําขอตามแบบ ทบ. 4 พรอม
เอกสารดังนี้
(1) แนบหนั ง สื อ มอบอํ า นาจให ดํ า เนิ น การแทนอธิ บ ดี คํ า สั่ ง กรมชลประทาน
ที่ ข.539 / 2550 เรื่อง มอบอํานาจดําเนินการขอใชที่ดินของรัฐทุกประเภท ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2550 และ
สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจ / ผูรับมอบอํานาจ
(2) แนบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการใชประโยชนในที่ราชพัสดุที่ขอใช
(3) แนบคําขอตั้งงบประมาณหรือเอกสารแสดงการไดรับอนุมัติงบประมาณ
(4) แนบแผนผังแสดงการใชประโยชนที่ราชพัสดุ แปลงที่มีการขอใชทั้งแปลง และ
แสดงการใชประโยชนบริเวณใกลเคียง โดยจังหวัดจะพิจารณาแผนผังดังกลาว ใหเหมาะสมกับสภาพ
ทําเลและสอดคลองกับแผนพัฒนาของจังหวัดและผังเมือง
(5) แนบแผนผังแสดงการใชประโยชนในที่ดิน เฉพาะบริเวณที่ขอใชตามความ
เหมาะสมและจําเปน โดยขอใหมีมาตราสวนถูกตองตามหลักวิชาการ และมีผูทรงคุณวุฒิรับรองผัง
(6) แนบแผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งที่ราชพัสดุ และระยะหางจากสถานที่สําคัญของ
จังหวัด เชนศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ สถานีตํารวจ เปนตน
(7) แนบหนั งสื อยิ นยอมการให ใช ที่ ราชพั สดุ ของส วนราชการที่ ครอบครองใช
ประโยชนอยูกอน

คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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3.3.3.2 ที่ ดิ น อยู ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร ให ยื่น คํ า ขอกั บ กรมธนารั ก ษ เพื่ อพิ จ ารณา
อนุญาต ที่ดินในจังหวัดอื่น ยื่นคําขอกับธนารักษพื้นที่ โดยตองไดรับความยินยอมจากผูวาราชการจังหวัด
แลวสงใหกรมธนารักษเพื่อพิจารณาอนุญาต
ขอยกเวน
(1) ขอใชชั่วคราวกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) ขอใชเพื่อกอสรางที่ทําการ หรือบานพักหรือกิจกรรมสาธารณูปโภค ตามหลัก เกณฑที่
กรมธนารักษกําหนด ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาต และรายงานใหธนารักษพื้นที่ และกรมธนารักษทราบ
3.3.3.3 กรมธนารักษพิจารณาและแจงใหผูขอใชหรือธนารักษพื้นที่ ภายใน 30 วัน
นับแตไดรับคําขอ ขยายไดอีกไมเกิน 60 วัน (ขอ 163.ว)

ภาพที่ 3 – 3 แสดงขั้นตอนการขออนุญาตใชที่ดินราชพัสดุ
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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3.4 การขออนุญาตใชที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค และกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน
3.4.1 ความหมาย
เขตปฏิรูปที่ดิน หมายถึง เขตที่ดินที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเปนเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
3.4.2 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
3.4.2.1 ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วาดวยการมอบหมายใหเลขาธิการ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณาอนุญาต การใชที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการ
อื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2536
3.4.2.2 คําสั่งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ 50/2549 เรื่อง การกําหนดแบบและ
ขั้นตอนแนวทางปฏิบัติ ในการพิจารณาคําขออนุญาตใชที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค และกิจการอื่น ๆ ใน
เขตปฏิรูปที่ดิน
3.4.2.3 ขั้นตอนแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคําขออนุญาตใชที่ดิน เพื่อกิจการสาธารณูปโภค
และกิจกรรมอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน แนบทายคําสั่งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ 50 / 2549
3.4.3 ขั้นตอนการขออนุญาต (ดูภาพที่ 3 - 4 ประกอบ)
3.4.3.1 กรมชลประทานโดย ผส.ชป.1-17 หรือ ผส.คญ.ดําเนินการขออนุญาต โดยยื่นคําขอ
อนุญาตใชที่ดินที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด) ที่ที่ดินนั้นตั้งอยูพรอมเอกสารประกอบคําขอ
ดังนี้
(1) คําขออนุญาตใชที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค และกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน
(ส.ป.ก. 4 - 29 ก.) จํานวน 1 ฉบับ
(2) บันทึกรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการไดรับอนุญาตใหใชที่ดิน (ส.ป.ก.4-30 ก.)
จํานวน 3 ฉบับ
(3) แผนที่ภูมิประเทศแสดงจุดที่ตั้งที่ดินแปลงที่ยื่นคําขออนุญาต ฯ (1:50,000)
(4) แผนผังแสดงบริเวณและสิ่งกอสรางในที่ดิน ซึ่งผูขออนุญาตลงชื่อกํากับขนาดเอ 3
หรือ เอ 4 จํานวน 3 ฉบับ
(5) บัญชีรายชื่อผูที่สละสิทธิหรือยินยอม พรอมคําขอสละสิทธิที่ดินของบุคคลที่ไดรับ
สิทธิ โดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.4-52 ก) กรณีมีการจัดที่ดินแลว หรือหนังสือยินยอมของผู
ครอบครองที่ดินกรณียังไมไดจัดที่ดิน

คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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(6) หนังสือมอบอํานาจใหดําเนินการแทนอธิบดี คําสั่งกรมชลประทานที่ ข.539/2550
เรื่อง มอบอํานาจดําเนินการขอใชที่ดินของรัฐทุกประเภท ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2552 และสําเนาทะเบียน
บาน,สําเนาบัตรประชาชน ของผูรับมอบอํานาจ
3.4.3.2 ส.ป.ก. จังหวัดทําหนาที่ตรวจสอบหลักฐานคําขออนุญาตใชที่ดิน กรณีการขออนุญาต
ทั่วไป ตองมีความเห็นของผูปกครองทองที่ แตหากเปนกิจการที่เห็นวาอาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตองผาน
ความเห็นชอบจากชุมชนทองถิ่น วาไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทั้งนี้กิจการใดหากมีกฎหมายระบุวา ตอง
ผานการพิจารณาของหนวยงานอื่นจะตองมีความเห็นของหนวยงานนั้น ๆ ดวย
3.4.3.3 ส.ป.ก. จังหวัดนําเรื่องการขออนุญาตใชที่ดิน ฯ เสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
(คปจ.) เพื่อขอความเห็นชอบและสงเรื่องให ส.ป.ก. พิจารณาอนุญาต
3.4.3.4 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอนุญาตใหใชที่ดิน พรอมออกหนังสืออนุญาต
ใหใชที่ดิน เพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-31 ก.) สงให ส.ป.ก. จังหวัด
เพื่อมอบแกผูไดรับอนุญาต

คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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ภาพที่ 3 - 4 แสดงขั้นตอนการขออนุญาตใชที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค และกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน
3.4.4 ปญหาและขอเสนอแนะ
3.4.4.1 แนวทางการแกไขปญหา ผูถือครองที่ดินในเขต ส.ป.ก. ที่ถูกเขตชลประทานซึ่งไม
สามารถติดตามตัว หรือกระทําผิดเงื่อนไข
กรณีเกษตรกรผูไดรับหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชน ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4 - 01)
ไปแลว ตอมามีเหตุจําเปนจะตองเพิกถอนสิทธิการอนุญาตใหเขาทําประโยชน เชน ไมเขาทําประโยชนใน
ที่ดิน ขาย ใหเชา เปนตน กอนจะทําการเพิกถอนสิทธิ์ ส.ป.ก. จังหวัด จะตองทําการตรวจสอบขอเท็จจริง
ใหไดความชัดเจน หากความปรากฏชัดเจนวาไมเขาทําประโยชนในที่ดิน โดยไมมีเหตุผลสมควร หรือ
ขาย ใหเชา ส.ป.ก. จังหวัด จะมีหนังสือตักเตือนใหเขาทําประโยชน ใหละเวนการกระทํา หรือปฏิบัติให
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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ถูกตอง ภายในระยะเวลาที่กําหนดอันสมควรและเหมาะสม หากเกษตรกรรายนั้นยังคงฝาฝนไมปฏิบัติ
ตามคําเตือน ส.ป.ก. จังหวัด จะทําการรวบรวมขอเท็จจริง หลักฐาน รายละเอียด นําเสนอคณะกรรมการ
ปฏิ รู ป ที่ ดิ น พิ จ ารณาให สิ้ น สิ ท ธิ์ ก ารเข า ทํ า ประโยชน ทั้ ง นี้ ก ารดํ า เนิ น การต อ งอยู ภ ายใต ร ะเบี ย บ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมวา ควรใหเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรผูไดรับที่ดินจากการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการทําประโยชนในที่ดิน พ.ศ. 2535 และฉบับที่ (2) พ.ศ. 2540
3.4.4.2 กรณีผูครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่ยังไมไดรับหนังสืออนุญาตใหเขาทํา
ประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) สามารถขอรับคาชดเชยจากกรมชลประทาน ตามมติ ครม. เมื่อ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2532 ไดหรือไม
กรมชลประทานสามารถดําเนินการจายเงินคาชดเชยตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 ได
3.4.5 ตัวอยางและแบบฟอรม (ในภาคผนวก)
3.5 การขออนุญาตเขาทําประโยชนในพื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติ
3.5.1 ความหมาย
ปา ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 หมายถึง ที่ดินรวมตลอดถึง
ภูเขา หวย หนอง คลอง บึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเล ที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมาย
ปาสงวนแหงชาติ หมายความวา ปาที่ไดกําหนดใหเปนปาสงวนแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้
3.5.2 กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ
3.5.2.1 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
3.5.2.2 ระเบียบกรมปาไม ตามหนังสือที่ กษ.0705(3)/ว 13659 ลงวันที่ 20 พ.ค. 2530
เรื่อง การขอเขาทําประโยชนในเขตปาไม
3.5.2.3 ระเบียบกรมปาไม วาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการใชพื้นที่
เปนสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชนอยางอื่นของสวนราชการหรือองคการของรัฐ ภายในเขตปา
สงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548
3.5.3 ขั้นตอนการขออนุญาตเขาทําประโยชนภายในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ (ดูภาพที่ 3 - 5 ประกอบ)
3.5.3.1 กรมชลประทานโดย ผส.ชป.1-17 หรือ ผส.คญ. ยื่นคําขออนุญาตตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดนั้น ๆ ในทองที่ที่ปาสงวนแหงชาติตั้งอยูพรอมคําขอตามแบบ ป.ส.17 และเอกสาร
ประกอบ จํานวน 5 ชุด ดังนี้
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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(1) รายละเอียดโครงการและแผนผังแสดงบริเวณที่ขอใชพื้นที่ตามแผนที่มาตราสวน
1: 50,000
(2) หนังสือที่แสดงวาไดรับความเห็นชอบจากสภาตําบล หรือ อบต.ทองที่ที่ปานั้น
ตั้งอยู เพื่อแสดงใหเห็นวาไมมีปญหากับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกลเคียง
(3) กรณีปาโซน (C) จะตองแนบรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยแบงตาม
งบประมาณ ดังนี้
- CHECK LIST วงเงินต่ํากวา 50 ลานบาท
- IEE วงเงินตั้งแต 50 – 200 ลานบาท
- EIA วงเงินมากกวา 200 ลานบาท
(4) ในกรณีสวนราชการขอเขาทําประโยชนในเขตพื้นที่ปาไม เพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ
ที่จําเปนตองใชพื้นที่มากกกวา 20 ไร ซึ่งถือวาเปนการขอใชพื้นที่ผืนใหญ ใหจัดสงรายงานเหตุผลและ
ความจําเปนในการขอเขาทําประโยชนในเขตพื้นที่ปาไม ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากเจาสังกัดระดับ
กระทรวงแลว ประกอบเรื่องราวคําขออนุญาต
(5) แนบหนังสือมอบอํานาจใหดําเนินการแทนอธิบดี คําสั่งกรมฯ ที่ ข 539/2550 เรื่อง มอบ
อํานาจดําเนินการขอใชที่ดินของรัฐทุกประเภท ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2550 และสําเนาทะเบียนบาน,
สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
3.5.3.2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด เมื่อไดรับคําขอใชพื้นที่ใหเสนอคําขอ
ดังกลาว พรอมทั้งใหความเห็นตอผูวาราชการจังหวัด และสํานักจัดการทรัพยากรปาไมภายใน 7 วัน
3.5.3.3 ผูวาราชการจังหวัด และสํานักจัดการทรัพยากรปาไมสั่งพนักงานเจาหนาที่ตั้งแต
ระดับ 5 ขึ้นไป ออกทําการตรวจสภาพปาภายใน 15 วัน และพนักงานเจาหนาที่รายงานผลการตรวจ
สภาพปา พรอมทั้งใหความเห็นประกอบการตรวจสภาพปานั้นตอจังหวัดตามแบบ ป.ส.18 ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ตรวจสภาพปาเสร็จ
เมื่อไดรับรายงานแบบ ป.ส.18 แลวใหผูวาราชการจังหวัดตรวจสอบพิจารณา และทํา
ความเห็นโดยตรงไปยังกรมปาไมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ไดรับรายงานแบบ ป.ส.18 นั้น
3.5.3.4 กรมปาไมพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม และนําเสนอผูมีอํานาจ
อนุมัติ ตามประเภทของรายงาน ดังนี้
(1) CHECK LIST กรมปาไมเปนผูพิจารณา
(2) IEE กรมปาไมนําเสนอ สผ. พิจารณาโดยสํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
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(3) EIA กรมปาไมนําเสนอ สผ.พิจารณาโดยคณะกรรมการผูชํานาญการ (คชก.)
3.5.3.5 เมื่อรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมผายการพิจารณาของผูมีอํานาจอนุมัติ
แลว กรมปาไมประมวลเรื่องราวพรอมความเห็นเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณา
3.5.3.6 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมพิจารณาอนุมัติ และแจงใหกรมปาไม
ออกประกาศ
3.5.3.7 กรมปาไมออกประกาศกรมปาไมตามแบบ ป.ส.19 พรอมแจงผูขอเขาทําประโยชน
3.5.4 ปญหาและขอเสนอแนะ
3.5.4.1 การขอความเห็นชอบจากสภาตําบล หรือ องคการบริหารสวนตําบลทองที่ที่ปานั้น
ตั้งอยูตามระเบียบกรมปาไม พ.ศ. 2548 มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมในพื้นที่ และ
แสดงใหเห็นวาไมมีปญหากับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกลเคียง กรณีโครงการกอสรางเก็บน้ํามัก
ประสบปญหาไมไดรับความเห็นชอบจากสภาตําบล เนื่องจากพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบเปนพื้นที่ขนาดใหญ
ผูไดรับผลกระทบไดรับผลประโยชนจากโครงการนอยเปนปญหาการเมืองในพื้นที่
3.5.5 แนวทางการแกไขปญหา
การสรางกระบวนการมีสวนรวมที่ถูกตอง จะชวยลดความขัดแยงและสรางความรูสึกเปน
เจาของโครงการรวมกัน กระบวนงานกอสรางโครงการชลประทานมีหลายขั้นตอนตั้งแตการศึกษา
รายงานความเหมาะสมโครงการ การศึกษารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม การสํารวจภาคพื้นดิน การ
สํารวจทางธรณีวิทยา จนถึงขั้นตอนการเตรียมความพรอมเพื่อเปดงานกอสราง ทําใหมีบุคลากรหลายกลุม
เขาไปปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งแตละกลุมอาจมีความรูหรือใหขอมูลที่ผิดพลาดกับผูไดรับผลกระทบ ดังนั้น
กรมชลประทาน จึงสมควรแตงตั้งผูรับผิดชอบในการประสานงานอยางตอเนื่องเพื่อสรางกระบวนการมี
สวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของมาเพื่อกําหนดวัตถุประสงคของโครงการรวมกัน
การกําหนดราคาคาทดแทนทรัพยสิน ควรแตงตั้งผูไดรับผลกระทบเขามารวมดวยเพื่อให
เกิดความชัดเจนและเปนธรรม
3.5.6 ตัวอยางและแบบฟอรม (ในภาคผนวก)
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สํานักชลประทานที่ 1-17 หรือสํานัก
โครงการขนาดใหญ
(ทสจ.) / ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัด.............เสนอคําขอพรอมทั้งความเห็น ( 7 วัน )

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่..............

จังหวัด ( ผูวาราชการจังหวัด...................... )
1. สั่งพนักงานเจาหนาที่ออกตรวจ 15 วัน
2. รายงานผลตามแบบ ปส.18 30 วัน
3. ตรวจสอบพิจารณาและทําความเห็น 15 วัน

1. สั่งพนักงานเจาหนาที่ออกตรวจ 15 วัน
2. รายงานผลตามแบบ ปส.18 30 วัน
3. ตรวจสอบพิจารณาและทําความเห็น 15 วัน

กรมปาไม พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม

ปาโซน C

ปาโซน E

EIA
สผ. พิจารณา
โดย คชก.

CHECK LIST
กรมปาไม
พิจารณา

IEE
สผ. พิจารณา
โดย สวผ.

กรมปาไม พิจารณาประมวลเรื่องราวเสนอ

กระทรวงทรัพยากรยากรธรรมชาติ ฯ (อนุมัติ )
กรมปาไม ออกประกาศกรมปาไมตาม แบบ ป.ส. 19
กรมชลประทาน

ภาพที่ 3 - 5 แสดงขัน้ ตอนการขออนุญาตใชพื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติ
คูมือการกอสราง
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3.6 การขออนุญาตใชพื้นที่อุทยานแหงชาติ
3.6.1 ความหมาย
ที่ดิน ตามมาตรา 4 (1) และ (2) พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 หมายถึง พื้นที่ ดิน
ทั่วไป และใหหมายความรวมถึง ภูเขา หวย หนอง คลอง บึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเล
อุทยานแหงชาติ หมายความวา ที่ดินที่ไดกําหนดใหเปนอุทยานแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้
3.6.2 กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ
3.6.2.1 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
3.6.2.2 ระเบียบกรมปาไมตามหนังสือที่ กษ.0705(3)/ว.13659 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2530
เรื่อง การขอเขาทําประโยชนในเขตปาไม (โดยอนุโลม)
3.6.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ดูภาพที่ 3 - 6 ประกอบ)
3.6.3.1 สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ขออนุญาตเขาสํารวจ คนควา หรือศึกษาวิจัยใน
พื้นที่อุทยานแหงชาติที่ขออนุญาตใชประโยชน เพื่อศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่
3.6.3.2 กรมชลประทาน โดย ผส.ชป.1-17 หรือ ผส.คญ. ยื่นคําขออนุญาตใชพื้นที่ตอ
หัวหนาอุทยานทองที่โดยใชแบบฟอรม ป.ส.17 (โดยอนุโลม) และเอกสารประกอบจํานวน 5 ชุดดังนี้
(1) รายละเอียดโครงการและแผนผัง แสดงบริเวณที่ขอใชพื้นที่ตามแผนที่
มาตราสวน 1: 50,000
(2) หนังสือที่แสดงวาไดรับความเห็นชอบจากสภาตําบลหรืองคการบริหาร
สวนตําบลทองที่ที่อุทยานนั้นตั้งอยู เพื่อแสดงใหเห็นวาไมมีปญหากับราษฎรในพื้นที่และบริเวณ
ใกลเคียง
(3) รายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ มตามมติ ครม. เกี่ ย วกั บ ป า
อนุรักษเพิ่มเติม (13 กันยายน 2537)
(4) ในกรณี ส ว นราชการขอเข า ทํ า ประโยชน ใ นเขตพื้ น ที่ ป า ไม เพื่ อ
วัตถุประสงคตาง ๆ ที่จําเปนตองใชพื้นที่มากกวา 20 ไร ซึ่งถือวาเปนการขอใชพื้นที่ผืนใหญใหจัดสง
รายงานเหตุผลและความจําเปนในการขอเขาทําประโยชน ในเขตพื้นที่ปาไม ซึ่งไดรับความเห็นชอบ
จากระดับกระทรวงแลว ประกอบเรื่องราวคําขออนุญาต
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(5) แบบหนั ง สื อ มอบอํ า นาจให ดํ า เนิ น การแทนอธิ บ ดี คํ า สั่ ง กรมฯ ที่
ข.539/2550 เรื่อง มอบอํานาจดําเนินการขอใชที่ดินของรับทุกประเภท ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2550
และสําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
3.6.3.3 หัวหน าอุทยานทองที่ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต นแลว
รายงานสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ
3.6.3.4 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษสั่งพนักงานเจาหนาที่ตั้งแตระดับ 5 ขึ้นไป ออกทํา
การตรวจสภาพอุทยานภายใน 15 วัน และพนักงานเจาหนาที่รายงานผลการตรวจสอบสภาพอุทยาน
พรอมทั้งใหความเห็นประกอบการตรวจ ตอสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษโดยใชแบบ ปส.18 เปน
แนวทาง ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ตรวจสภาพเสร็จ
3.6.3.5 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษในพื้นที่ตรวจสอบและพิจารณาความจําเปนเบื้องตน
แลวรายงานกรมฯ อุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืชพรอมความเห็น
3.6.3.6 เมื่อกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช พิจารณาแลวเห็นวาเปนโครงการ
ที่มีความสําคัญเปนพิเศษที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได ตองดําเนินการกันพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช โดยขอความเห็นชอบจากอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช นํา
เรื่องเสนอคณะกรรมการอุทยานแหงชาติ ใหความเห็นชอบในการเพิกถอนพื้นที่ ออกจากเขตอุทยาน
แหงชาติฯ
3.6.3.7 คณะกรรมการอุทยานแหงชาติ ใหความเห็นชอบแลว กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช นําเรื่องเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่อใหความเห็นชอบ ของคณะกรรมการอุทยานแหงชาติ
3.6.3.8 กระทรวงเจาสังกัดของสวนราชการนั้น ๆ ที่ขออนุญาตเขาใชประโยชนภายใน
พื้นที่เขตอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช เปนผูนําเรื่องพรอมความเห็น ของกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช และคณะกรรมการอุทยานแหงชาติ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ใหความเห็นชอบแลว เสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ในหลักการ
อนุญาตใหใชประโยชนภายในพื้นที่เขตอุทยานแหงชาติ (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532)
3.6.3.9 กระทรวงเจาสังกัดของสวนราชการนั้น ๆ แจงมติคณะรัฐมนตรีใหกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชทราบ
3.6.3.10 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จัดทําแผนที่ทายรางพระราชกฤษฎีกาเพิก
ถอนพื้นที่อุทยานแหงชาติ และสงใหหัวหนาอุทยานแหงชาติพื้นที่ ตรวจสอบ ยืนยันพื้นที่ที่เพิกถอนและ
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และแนวเขตปกครอง
3.6.3.11 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชจัดทํารางพระราชกฤษฎีกา ฯ แผนที่
ทายราง พระราชกฤษฎีกาฯพรอมหลักการและเหตุผล จํานวน 140 ชุด เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให
ความเห็นชอบอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกา ฯ ( เขา ค.ร.ม. ครั้งที่ 1 )

ภาพที่ 3-6 แสดงขั้นตอนการขออนุญาตใชพื้นที่อุทยานแหงชาติ
คูมือการกอสราง
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3.6.3.12 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สงเรื่องใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพือ่
พิจารณาตรวจสอบความถูกตอง และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เชิญหนวยงานที่เกี่ยวของ
ประชุมชี้แจงรายละเอียด
3.6.3.13 อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพชื ยืนยันความถูกตองของแผนที่
ทายพระราชกฤษฎีกา
3.6.3.14 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ใหพิมพแผนที่ทายพระราชกฤษฎีกา จํานวน 5,250 ชุด
3.6.3.15 เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อใหความเห็นชอบพระราชกฤษฎีกา ฯ ( เขา ค.ร.ม. ครั้งที่ 2 )
3.6.3.16 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นําทูลเกลา ฯ เพื่อลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราช
กิจจานุเบกษาบังคับใชเปนกฎหมายตอไป
3.6.3.17 เมื่อพระราชกฤษฎีกามีผลบังคับเปนกฎหมายแลว พื้นที่เขตอุทยานแหงชาติกลาย
สภาพเปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ สวนราชการผูขออนุญาตดําเนินการขออนุญาตตามขั้นตอนของ
การขออนุญาตเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติตอกรมปาไมตอไป
3.6.4 ปญหาและขอเสนอแนะ
3.6.4.1 รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม อยูในความรับผิดชอบของสํานัก
บริหารโครงการ สวนใหญดําเนินการโดยการวาจางบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งเมื่อดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
และมีปญหาอุปสรรคอยางอื่นเขามาทําใหไมสามารถเปดโครงการกอสรางได รายงานจึงไมเปนปจจุบัน
ไมเปนที่ยอมรับของหนวยงานที่ตรวจสอบมีแนวทางในการแกไขปญหาดังนี้
(1) การจั ด ทําแผน MTEF
ของกรม ฯ ควรพิ จ ารณาป ญหาอุป สรรคต า ง ๆ
ใหครบถวน เพื่อใหแผน MTEF เปนแผนที่ใชประกอบการพิจารณาดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดอยางแทจริง
(2) การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการกํ า กั บ เพื่ อ พิ จ ารณารายงานของบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษา
ควรเรี ย นเชิ ญ หน ว ยงานผู ชํ า นาญการที่ เ กี่ ย วข อ งเข า ร ว มด ว ย และกํ า หนดขอบเขตของการจ า งให
ครอบคลุมถึง การจัดทํารายงานเพิ่มเติมตามความเห็นของหนวยงานผูตรวจสอบ และกําหนดระยะเวลา
ในการตอบขอซักถามใหชัดเจน
(3) หนวยงานกอสรางควรเปนผูประสานงาน ระหวางหนวยงานผูตรวจสอบ และ
บริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดใหมีการประชุมชี้แจง และตอบขอซักถามใหแลวเสร็จภายในคราวเดียวกัน
3.6.4.2 การขออนุญาตเขาทําประโยชนในพื้นที่มีขั้นตอนมาก และไมไดกําหนดระยะเวลา
แลวเสร็จไวในกระบวนงานตามนัย พ.ร.ก. วาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2548
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ตามพระราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 24 ในการปฏิบัติภารกิจใด หากสวนราชการจําเปนตองไดรับอนุญาต อนุมัติ หรือความเห็นชอบ
จากสวนราชการอื่นตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรับมนตรีกําหนดใหสวน
ราชการที่มีอํานาจอนุญาต อนุมัติ หรือใหความเห็นชอบดังกลาว แจงผลการพิจารณาใหสวนราชการที่ยื่น
คําขอทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ ในกรณีที่เรื่องใดมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ หรือมติคระรัฐมนตรีกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติไว และขั้นตอนการปฏิบัติตองใชระยะเวลาเกิน
สิบหาวัน ใหสวนราชการที่มีอํานาจอนุญาต อนุมัติ หรือใหความเห็นชอบประกาศกําหนดระยะเวลาการ
พิจารณาไวใหสวนราชการอื่นทราบ
สวนราชการใดที่มีอํานาจอนุญาต อนุมัติ หรือใหความเห็นชอบมิไดดําเนินการใหแลว
เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง หากเกิดความเสียหายใดขึ้น ใหถือวาขาราชการซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของ
และหัวหนาสวนราชการนั้นประมาทเลินเลออยางรายแรง เวนแตพิสูจนไดวาความลาชานั้นมิไดเกิดขึ้นจาก
ความผิดของตน
3.6.4.3 มาตรา 37 ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชน หรือติดตอ
ประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงาน
และประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบเปนการทั่วไป สวนราชการใดมิไดกําหนดระยะเวลาแลว
เสร็จของงานใด และ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นวางานนั้นมีลักษณะที่สามารถกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จได
หรือสวนราชการไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จไวแต ก.พ.ร. เห็นวาเปนระยะเวลาที่ลาชาเกินสมควร
จะกําหนดเวลาแลวเสร็จใหสวนราชการนั้นตองปฏิบัติก็ได
ใหเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาที่จะตองตรวจสอบ ใหขาราชการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ
ตามกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
กรณีนี้เปนเรื่องนโยบายในระดับกรม ฯ ในการประสานงานเพื่อทําเปนขอตกลงระหวาง
กรม ฯ เชนเดียวกับข อตกลงระหวางกรมชลประทาน และกรมที่ดินหากไมสามารถแกไขปญหาได
สมควรเรงรัด เรื่องขออนุญาตโดยอางพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 ประกอบ และเมื่อระยะเวลาผานไปพอสมควรแลว ยังไมไดรับอนุญาต กรมฯ ควรพิจารณา
เสนอ ครม.เปนผูตัดสิน เนื่องจากมติ ครม. มีศักดิ์สูงกวาความเห็นของของคณะกรรมการอุทยานแหงชาติ
3.6.4.4 ตามรายงานการประชุม เรื่อง การคืนพื้นที่อุทยานแหงชาติเมื่อกอสรางอางเก็บ
น้ําแลวเสร็จ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2550 ณ ตึกวิศวกรรมชลประทาน ประกอบดวยผูแทนกรมอุทยาน
แหงชาติสัตวปาและพันธุพืช กับผูแทนกับกรมชลประทาน มติที่ประชุมใหกรมชลประทานสงคืนพื้นที่
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อุทยานแหงชาติทั้งหมดที่ไดกอสรางอางเก็บน้ําแลวเสร็จใหกรมอทุยานฯ เพื่อประโยชนในการดูแลรักษา
ปาและเรื่องงบประมาณในการดูแลรักษาปานั้น
ในเรื่องนี้มีประเด็นที่จะตองพิจารณาวา มีระเบียบหรือกฎหมายเปดชองใหกรมชลประทาน
คืนพื้นที่ดังกลาวไดหรือไมอยางไร ดังตอไปนี้
(1) การที่กรมชลประทานจะเขาทําประโยชนในพื้นที่อุทยานแหงชาติได จะตองตรา
พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่อุทยานฯ นั้นเสียกอน
(2) เมื่ อ เพิ ก ถอนพื้ น ที่ อุ ท ยานฯ แล ว บริ เ วณดั ง กล า วจึ ง มิ ใ ช พื้ น ที่ อุ ท ยานอี ก ต อ ไป
อาจกลับไปเปนเขตปาไมหรือเขตปาสงวนแหงชาติเชนเดิม ตามที่เปนอยูกอนตราพระราชกฤษฎีกาพื้นที่
อุ ท ยานฯ นั้ น ดั ง จะเห็ น ได ว า เมื่ อ เพิ ก ถอนพื้ น ที่ อุ ท ยานแล ว กรมชลประทานต อ งยื่ น คํ า ขอเข า ทํ า
ประโยชน ใ นพื้ น ที่ ป า ไม ซึ่ ง อธิ บ ดี ก รมป า ไม อ นุ ญ าต โดยอนุ มั ติ ข องรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมชลประทานเปนเพียงผูไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนใน
พื้นที่ปาไมเทานั้น จึงไมมีอํานาจคืนพื้นที่ดังกลาวใหกับกรมอุทยานฯ
(3) เมื่อรัฐบาลเห็นวาพื้นทีด่ ังกลาวสมควรเปนพื้นที่อุทยานแหงชาติ ก็มีอํานาจในการ
ประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนพืน้ ที่อุทยานแหงชาติได เมื่อประกาศเปนพืน้ ที่อุทยานฯ แลวจึง
จะอยูใ นอํานาจหนาที่ของกรมอุทยานฯ ทีจ่ ะดูแลรักษาตามนัย พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
ขอสังเกต
มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 บัญญัติไววา “เมื่อรัฐบาล
เห็นสมควรกําหนดบริเวณที่ดินแหงใดที่มีสภาพธรรมชาติเปนที่นาสนใจ ใหคงอยูในสภาพธรรมชาติเดิม
เพื่ อสงวนไวใ หเ ป น ประโยชน แ ก การศึก ษาและรื่นรมยของประชาชน ก็ใ หมีอํ า นาจกระทํา ไดโดย
ประกาศพระราชกฤษฎี ก า และใหมี แผนที่ แสดงแนวเขตแหงบริเวณที่กําหนดนั้นแนบทายพระราช
กฤษฎีกาดวย บริเวณที่กําหนดนี้เรียกวา อุทยานแหงชาติ” เมื่อพิจารราบทบัญญัติดังกลาวพื้นที่ที่กอสราง
เปนอางเก็บน้ําและอาคารชลประทานแลวเสร็จ จึงมิใชสภาพธรรมชาติเปนที่นาสนใจใหคงอยูในสภาพ
ธรรมชาติเดิมตอไปอีก ไมนาที่อยูในหลักเกณฑที่จะประกาศเปนพื้นที่อุทยานฯ ได อยางไรก็ตามเปน
ดุลยพินิจของรัฐบาล (คณะรัฐมนตรี) ที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมตอไป
3.6.5 ตัวอยางและแบบฟอรม (ในภาคผนวก)
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3.7 การขออนุญาตใชพื้นที่เขตสงวนรักษาพันธุสัตวปา
3.7.1 ความหมาย
สัตวปา ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 หมายถึง
สัตวทุกชนิดไมวาสัตวบก สัตวน้ํา สัตวปก แมลง หรือแมง ซึ่งโดยสภาพธรรมชาติยอมเกิด และ
ดํารงชีวิตอยูในปา หรือในน้ํา และใหหมายความรวมถึงไขของสัตวปาเหลานั้นทุกชนิดดวย แตไม
หมายความรวมถึง สัตวพาหนะที่ไดจดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณ ตามกฎหมายวาดวย
สัตวพาหนะแลวและสัตวพาหนะที่ไดจากการสืบพันธุของสัตวพาหนะดังกลาว
สัตวปาสงวน หมายความวา สัตวปาที่หายากตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ และตามที่จะ
กําหนดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา
สัตวปาคุมครอง หมายความวา สั ตวปาตามที่กฎกระทรวงกําหนด ใหเปน สัตวปา
คุมครอง
3.7.2 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
3.7.2.1 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา
3.7.2.2 ระเบียบกรมปาไมตามหนังสือที่ กษ.0705(3)/ว.13659 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม
2530 เรื่องการขอเขาทําประโยชนในเขตปาไม (โดยอนุโลม)
3.7.2.3 ระเบี ย บกรมป า ไม ว า ด ว ยหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขในกรณี ใ ช พื้ น ที่
ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชนอยางอื่นของสวนราชการหรือองคการของรัฐ ภายในเขตปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ.2548 (โดยอนุโลม)
3.7.3 ขั้นตอนการขออนุญาตเขาทําประโยชนภายในพื้นที่เขตสงวนและรักษาพันธุสัตวปา
(ดุภาพที่ 3-7 ประกอบ)
เนื่องจากเขตสงวนและรักษาพันธุสัตวปาเปนหนวยงานสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ
สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช ดั ง นั้ น การดํ า เนิ น การขออนุ ญ าตใช ขั้ น ตอนเดี ย วกั บ การขออนุ ญ าตเข า ทํ า
ประโยชนในพื้นที่อุทยานแหงชาติ (โดยอนุโลม) โดยเปลี่ยนการยื่นหนังสืออนุญาตตอหัวหนาเขต
สงวนและรักษาพันธุสัตวปา และคณะกรรมการอุทยานแหงชาติเปลี่ยนเปนคณะกรรมการสงวนและ
คุมครองสัตวปา
3.7.4 ตัวอยางและแบบฟอรม (ในภาคผนวก)
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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ขั้นตอนการอนุญาตใชพื้นที่เขตสงวนและรักษาพันธุสัตวปา

เขตสงวนและรักษาพันธุสัตวปา

ภาพที่ 3 - 7 แสดงขัน้ ตอนการขออนุญาตใชพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปา
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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3.8 การจัดหาที่ดินโดยการบังคับใชตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530
3.8.1 ความหมาย
การเวนคื นอสั งหาริ มทรั พย จะกระทํ ามิ ได เว นแต โดยอาศั ยอํ านาจตามบทบั ญญั ติ แห ง
กฎหมายเฉพาะกิจการของรัฐเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค การอันจําเปนในการปองกันประเทศ การไดมาซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การพัฒนาการเกษตรหรือการ
อุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน การอนุรักษโบราณสถาน และแหลงทางประวัติศาสตร หรือเพื่อประโยชน
สาธารณะอยางอื่น และตองชดใชคาทดแทนที่เปนธรรม ภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผูทรงสิทธิ
บรรดาที่ไดรับความเสียหายจากการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ดั งนั้ น เมื่ อรั ฐมี ความจํ าเป นจะต องให ได มาซึ่ งอสั งหาริ มทรั พย เพื่ อการดั งกล าวรั ฐก็ จะ
ดําเนินการ โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 โดยการตรา
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ทั้งนี้ เพื่อใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย
จากเจาหนาที่ มีสิทธิเขาไปในอสังหาริมทรัพยของเจาของหรือผูครอบครอง โดยชอบดวยกฎหมายเพื่อทํา
การสํารวจขอเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนที่แนนอน
3.8.2 กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ
3.8.2.1 พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530
3.8.2.2 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระ
ราชบัญบัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530
3.8.2.3 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2500 เรื่อง การเวนคืนที่ดินของทางราชการ
3.8.2.4 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2537 เรื่อง การเวนคืนอสังหาริมทรัพย
3.8.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ดูภาพที่ 3 – 8 และ 3 - 9 ประกอบ)
3.8.3.1 กรมชลประทาน โดย ผส.ชป. 1 -17 หรือ ผส.คญ. เสนอเรื่องการขอตราพระราช
กฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน พรอมแนบเอกสารดังนี้
(1) บันทึกการมีสวนรวมของประชาชน
(2) รายละเอียดหลักฐาน ในการเขาไปเจรจาปรองดอง กับราษฎรเจาของที่ดินใน
การจัดซื้อที่ดนิ ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นว.155/2500 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2500
(3) สรุปรายละเอียดการกอสรางงานตาง ๆ ที่ อยูในเขตที่ดินที่จะเวนคืน เชน ชื่อ
โครงการ ชื่องานตาง ๆ ขนาด งบประมาณการกอสราง ระยะเวลาในการดําเนินการกอสราง ผลประโยชนที่จะ
ไดรับจากการกอสราง และรายงานความเหมาะสมของโครงการ
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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(4) รายละเอียดทรัพยสินตาง ๆ ที่จะเวนคืน เชน จํานวนที่ดินประมาณกี่ไร สภาพที่ดิน
(5) ระบุเขตทองที่ที่จะขอออกพระราชกฤษฎีกา เชน ตําบล อําเภอ และจังหวัด ที่
อยูในเขตที่ดินที่จะเวนคืน โดยใหพิจารณากําหนดแนวเขตเวนคืนไวเทาที่จําเปน เพื่อประโยชนในการ
ดําเนินงานเทานั้น ทั้งนี้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2537
(6) การกําหนดแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืน หากพื้นที่ทับซอนกับพื้นที่ของสวนราชการ
อื่นใหแนบเอกสารหลักฐานการขอใชพื้นที่มาดวย
(7) โครงการจัด ทํา แผนที่ทา ยพระราชกฤษฎีก า (กระดาษแกว ใส) โดยใหถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/ว(ท) 679 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551
3.8.3.2 กองกฎหมายและที่ดิน ดําเนินการเสนอกรมฯ ขออนุมัติหลักการและลงนามในแผนที่
3.8.3.3 กรม ฯ เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ
- อธช. ลงนามหนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
- ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ นําเรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรฯ
3.8.3.4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ เสนอสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรฯ ลงนามหนังสือถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นําเสนอรองนายกรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติในหลักการ
- เลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําเรื่องเขาสูการประชุมของครม. วาระเพื่อทราบ โดยถือเปนมติครม.
3.8.3.5 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- เพื่อตรวจพิจารณารางพระราชกฤษฎีกา โดยเชิญผูแทนกรม ฯ เขารวมประชุม
ชี้แจงรายละเอียดรางพระราชกฤษฎีกา
- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนังสือถึงกรม ฯ เพื่อขอความเห็นชอบใน
รางพระราชกฤษฎีกาที่ตรวจพิจารณาเสร็จแลว
- กรม ฯ ใหความเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาว
3.8.3.6 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สงเรื่องกลับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- สํานักเลขาธิการครม.มี หนังสือขอใหกรมฯ จัดพิมพแผนที่เพื่อเตรี ยมประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
- กรมฯ ดําเนินการวาจางสํานักพิมพคณะรัฐมนตรี และราชกิจจานุเบกษา
3.8.3.7 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอสํานักราชเลขาธิการเพื่อนําขึ้นทูลเกลา
3.8.3.8 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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สํานักชลประทานที่ 1 – 17 หรือสํานักโครงการขนาดใหญ
เสนอกองกฎหมายและที่ดิน (ดูรายละเอียดเอกสารประกอบที่แนบ)
กองกฎหมายและที่ดินพิจารณาตรวจสอบเอกสารขอมูลตาง ๆ

5 วัน

กองกฎหมายเสนอกรมฯ อนุมัติหลักการและลงนามในแผนที่

7 วัน
กรมลงนามหนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตรฯ เพื่อนําเรียน รมว.กษ.

3 วัน

รมว.กษ. ลงนามหนังสือถึง เลขา ครม.

30 วัน

เลขา ครม. เสนอรองนายกฯ

15 วัน

นําเขาสูการพิจารณาของ ครม.

15 วัน

สํานักเลขา ครม. สงราง พ.ร.ฎ. ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

15 วัน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเชิญผูแทนกรมฯ ชี้แจงรายละเอียดราง พ.ร.ฎ.

30 วัน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนังสือถึงกรมฯ ขอความเห็นชอบในรางที่ตรวจเสร็จแลวนั้น

15 วัน
กรมฯ ใหความเห็นชอบราง พ.ร.ฎ.

15 วัน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสงเรื่องกลับสํานักเลขา ครม.

30 วัน

สํานักเลขา ครม. ขอใหจัดพิมพแผนที่เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กรมฯ ดําเนินการ
จัดพิมพแผนที่

สํานักเลขา ครม. เสนอราง พ.ร.ฎ. ถึงสํานักราชเลขาธิการเพื่อนําขึ้นทูลเกลา ฯ
45 วัน
ประกาศในราชกิจจินุเบกษา

ภาพที่ 3 - 8 แสดงขั้นตอนการเสนอรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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ภาพที่ 3-9 แสดงขั้นตอนการออก พรบ.เวนคืน
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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3.8.4 ปญหาและขอเสนอแนะ
การเสนอออกพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 57 วรรคสองกําหนดใหสรางกระบวนการมีสวนรวมในพื้นที่กอน
มิฉะนั้น คณะรัฐมนตรีจะไมพิจารณาเห็นชอบ
การสรางกระบวนการมีสว นรวมของโครงการกอสราง มี หลายระยะตั้ งแตการจัด ทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จนถึงการเตรียมความพรอมเพื่อเปดงานกอสราง ดังนั้น
สํานักงานกอสราง ที่รับผิดชอบจะตองรวบรวม รายงานการดําเนินการการมีสวนรวมในทุกระยะ และทุก
ระดับเพื่อประกอบการขออกพระราชบัญญัติ ซึ่งไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่สํานักยุติธรรม สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ระบุวาการสรางกระบวนการมีสวนรวมควรมีการสื่อสาร 2 ทาง คือ มีคําถาม
คําตอบ หรือถาจะใหดีที่สุดควรประชาสัมพันธผานเว็บไซด เพื่อใหผูเกี่ยวของสามารถเขามาตั้งปญหา
สอบถามได
3.8.5 ตัวอยางและแบบฟอรม (ในภาคผนวก)
3.9 การจัดหาที่ดนิ โดยการเจรจาตกลงซื้อขาย
(ตามคําสั่งกระทรวงเกษตร ฯ ที่ 397/2532 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2532 และการจายเงินคาทดแทนทรัพยสิน
เพื่อการชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532)
3.9.1 ความหมาย
ที่ดินมีเอกสารสิทธิ หมายความวา ที่ดินมีเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน เชน
แบบหมายเลข 3 / นส. 3 / นส.3 ก. / โฉนดแผนที่ / โฉนดตราจอง / ตราจองที่ตราวา“ไดทําประโยชน
แลว” / โฉนดที่ดิน
ที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ หมายความวา ที่ดินสงวนหวงหามของทางราชการตามกฎหมาย
นั้น ๆ และที่ดินไมมีเอกสารสิทธิซึ่งไมสามารถขอออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินได (เชน
ที่ดินปาสงวนแหงชาติ ที่ดินอุทยานแหงชาติ ที่ดินสาธารณประโยชนฯลฯ) ตลอดจนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ
ตามกฎหมายอื่นๆแตหามโอน ( เชน ส.ป.ก.4-01 น.ค. 3 ฯลฯ )
การเจรจาตกลงซื้อขายที่ดิน หมายถึง การเจรจาตกลงซื้อขายที่ดินกอนออกพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนอสังหาริมทรัพย โดยจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมซื้อขายที่ดิน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 456 “ การซื้อขายอสังหาริมทรัพยถามิไดทําเปนหนังสือ
และจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ไซรทานวาเปนโมฆะ.”
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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การจ า ยเงิ น ค า ทดแทนทรั พ ย สิ น ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 11 กรกฎาคม 2532
หมายถึง การดําเนินการตามขั้นตอนในการจายเงินคาทดแทนทรัพยสิน ในที่ดินไมมีเอกสารสิทธิตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532
3.9.2 กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ
3.9.2.1 ประมวลกฎหมายที่ดิน
3.9.2.2 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
3.9.2.3 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3.9.2.4 มติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝายบริหารที่ นว
155/2500 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2500
3.9.2.5 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532
3.9.2.6 คําสั่งกรมชลประทานที่ 457/2537 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2537
3.9.2.7 บันทึกขอตกลงระหวางกรมที่ดินกับกรมชลประทาน พ.ศ. 2542
3.9.3 ขั้นตอนดําเนินการ (ดูภาพที่ 3 – 10 ประกอบ)
เริ่มตั้งแตศึกษาวางโครงการ ออกแบบกอสราง ในสวนของขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการ
จัดหาที่ดิน นับแตประกาศวันเริ่มดําเนินการกอสรางโครงการชลประทาน เสร็จสิ้นเมื่อจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมและขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ดังนี้
3.9.3.1 ประกาศวันเริ่มดําเนินการกอสรางโดยโครงการกอสราง และสํานักสํารวจดาน
วิ ศ วกรรมและธรณี วิ ท ยา ร ว มกั น พิ จ ารณากํ า หนดวั น เริ่ ม สํ า รวจป ก หลั ก เขตโครงการ โดยแจ ง
กองกฎหมายและที่ดินจัดทําประกาศวันเริ่มดําเนินการกอสรางโครงการชลประทาน พรอมแผนที่แนบ
ท า ยโดยทํ า หนั งสื อ นํ า เสนออธิ บดี ก รมชลประทานลงนาม แจ งผู ว า ราชการจั งหวั ด เพื่ อ ป ด ประกาศ
ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ ที่ทําการตําบล และที่ทําการผูใหญบาน แหงทองที่ที่พื้นที่โครงการตั้งอยู
3.9.3.2 โครงการกอสรางรวมกับฝายจัดหาที่ดินจัดใหมีการชี้แจงราษฎรที่เกี่ยวของ
3.9.3.3 นําเจาของที่ดิน ยื่นคําขอรังวัดที่ดินตอสํานักงานที่ดินทองที่ หรือประสานเจา
พนักงาน ที่ดินจังหวัดมอบอํานาจใหเจาหนาที่จัดหาที่ดินรับคําขอรังวัดที่ดิน
3.9.3.4
ผู ที่ ไ ด รั บแตง ตั้ ง จากกรมชลประทาน (เจ าหนา ที่จั ด หาที่ดิ น หรือ นายช า ง
ชลประทาน)รวมในการรังวัดที่ดิน โดยนําชี้เขตที่ดินและเปนพยานในการรังวัดพรอมทั้งลงนามไวเปน
หลักฐาน และรับแผนที่และบัญชีรายชื่อเจาของที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน ( ร.ว. 43 ก. )
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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3.9.3.5 หั วหน าฝายจัดหาที่ดิ นในฐานะกรรมการและเลขานุการ ขอความเห็ นชอบ
ผูวาราชการจังหวัด (กรณีที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ) หรือนายอําเภอ (กรณีที่ดินมีเอกสารสิทธิ) กําหนดวัน
ประชุ มคณะกรรมการพิ จารณากํ าหนดค าทดแทนทรัพยสิน และแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ทรัพยสินและ คณะอนุกรรมการจายเงินคาทดแทนทรัพยสิน
3.9.3.6 กรณีที่ดินมีเอกสารสิทธิ คณะอนุกรรมการ ฯ ทําการสอบสวนสิทธิ และทรัพยสิน
พิจารณาแกไขปญหา จัดทํานิติกรรมทางปกครองและบัญชีคาทดแทนทรัพยสิน นําเสนอกรมชลประทาน
พิจารณาอนุมัติ

ขั้นตอนการจัดหาที่ดิน
ศึกษาวางโครงการ
ออกแบบกอสราง

ชี้แจงราษฎรที่ไดรับผลกระทบ

ประกาศวันเริ่มดําเนินการกอสรางโครงการชลประทาน
( สํารวจปกหลักเขต )
รังวัดที่ดิน
คณะกรรมการกําหนดคาทดแทนทรัพยสินเพื่อการชลประทาน
ตามคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ 397/2 532
( ที่ดินมีเอกสารสิทธิ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน)

คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน

สอบสวนสิทธิและทรัพยสิน
ที่ถูกเขต ชป.

คณะกรรมการกําหนดคาทดแทนทรัพยสินเพื่อการชลประทาน
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2532
( ที่ดินไมม ีเอกสารสิทธิ หรือมีเอกสารสิทธิแตหามโอนตามกฎหมาย)

คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน

ของบประมาณ

จายเงินคาทดแทน
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

คณะอนุก รรมการจา ยเงิน (เช็ค)

พิสูจนสอบสวนสิทธิและทรัพยสิน
ที่ถูกเขต ชป.

นํา เงินเขา บัญ ชี (Direct Payment)

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิที่จะไดรับเงินคาทดแทน
ใหผูม ีสวนไดเสียคัดคานภายใน 30 วัน
พิจารณาแกไขปญหา

ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
พิจารณาแกไขปญหา

จัดทําบัญชีคาที่ดิน / คารื้อยาย
( กรม ฯ อนุม ัติ )

ขึ้ นทะเบียนที่ราชพัสดุ
( เฉพาะที่ดินที่ม ีเอกสารสิทธิ )

จัดทําบัญชีคาขนยาย / คารื้อยาย
( คณะกรรมการ ฯ อนุม ัติ )

ภาพที่ 3 - 10 แสดงขั้นตอนการจัดหาทีด่ นิ โดยการเจรจาตกลงซื้อขาย ตามคําสั่งกระทรวงเกษตร ฯ
ที่ 397/2532 และจายเงินคาทดแทนทรัพยตามมติ ค.ร.ม. 11 ก.ค.2532
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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3.9.3.7 กรณีที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ คณะอนุกรรมการ ฯ ทําการพิสูจนสอบสวนสิทธิและ
ทรัพยสิน ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิที่จะไดรับเงินคาทดแทนใหผูมีสวนไดเสียมีโอกาสคัดคานภายใน 30 วัน
พิจารณาแกไขปญหา จัดทํานิติกรรมทางปกครองและบัญชีคาทดแทนทรัพยสินนําเสนอคณะกรรมการ ฯ
พิจารณาอนุมัติ
3.9.3.8 ขออนุมัติงบประมาณ โดยนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการแผนงานโครงการ เพื่อ
การจายเงินคาทดแทนทรัพยสินพิจารณานําเสนอกรม ฯ อนุมัติเงินงบประมาณ
3.9.3.9 จายเงินคาทดแทนและจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ที่ดินไมมีเอกสารสิทธิไม
ตองจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม)
3.9.3.10 ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (กรณีตองการออก)
3.9.3.11 นําขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (เฉพาะที่ดินมีเอกสารสิทธิ )
3.9.4 ตัวอยางและแบบฟอรม (ในภาคผนวก)
3.10 การขออนุญาตดําเนินการใด ๆ ในเขตทางหลวง
3.10.1 ความหมาย
ทางหลวง ตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติทางหลวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 หมายถึง ทางหรือ
ถนนซึ่งจัดไวเพื่อประโยชนในการจราจรสาธารณะทางบก ไมวาในระดับพื้นดิน ใตหรือเหนือพื้นดิน
หรือใตหรือเหนืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น นอกจากทางรถไฟ และหมายรวมถึงที่ดิน พืช พันธุไมทุกชนิด
สะพาน ทอหรือรางระบายน้ํา อุโมงค รองน้ํา กําแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักสํารวจ หลักเขต หลักระยะปาย
จราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องสัญญาณไฟฟา เครื่องแสดงสัญญาณที่จอดรถ
ที่พักคนโดยสาร ที่พักริมทาง เรือหรือพาหนะสําหรับขนสงขามฝาก ทาเรือสําหรับขึ้นหรือลงเรือ และ
อาคารหรือสิ่งอื่นอันเปนอุปกรณงานทางบรรดาที่มีอยู หรือที่ไดจัดไวในเขตทางหลวงเพื่อประโยชนแก
งานทางหรือผูใชทางหลวงนั้นดวย
3.10.2 กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ
3.10.2.1 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 37 หามมิใหผูใดสรางทาง ถนน หรือ
สิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อเปนทางเขาออกทางหลวง เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการ
ทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวง
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ ทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได รวมทั้งมีอํานาจ
กําหนดมาตรการในการจัดการเพื่อรักษาสิ่ง แวดลอม การปองกันอุบัติภัย และการติดขัดของการจราจร
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจําเปนแกงานทาง หรือเมื่อปรากฏวาผูไดรับอนุญาต
ได กระทําการผิดเงื่อนไข ที่กําหนดในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได
ทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดที่สรางขี้นโดยไมไดรับอนุญาต หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กําหนด ใหผูอํานวยการทางหลวง หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง มีอํานาจสั่งให
ผูกระทําการดังกลาวรื้อถอนหรือทําลายภายในกําหนดเวลาอันสมควร ถาไมปฏิบัติตามใหผูอํานวยการ
ทางหลวง หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงรื้อถอนหรือทําลาย โดยผูนั้นจะเรียกรอง
คาเสียหายไมได และตองเปนผูเสียคาใชจายในการนั้น
3.10.2.2 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 55 หามมิใหผูใดสรางทาง ถนน หรือ
สิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษเพื่อเปนทาง เขาออกทางหลวงพิเศษ ในกรณีที่ทางหลวงพิเศษมีทางขนาน
ผูใดจะสรางทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษเพื่อเปนทางเขาออก ทางขนาน ตองไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจาก ผูอํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก ผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ
การอนุญาตตามวรรคสอง เมื่อมีความจําเปนแกงานทาง ผูอํานวยการทางหลวงพิเศษหรือ
ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษจะเพิกถอนเสียก็ได
ทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดที่สรางขึ้นโดยฝาฝนวรรคหนึ่ง หรือโดยไมไดรับอนุญาตตาม
วรรคสอง ใหนํามาตรา 37 วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
3.10.2.3 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2549 มาตรา 48 ผูใดมีความจําเปนตองปกเสา พาด
สาย วางทอ หรือกระทําการใด ๆ ในเขตทางหลวง จะตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก ผูอํานวยการทาง
หลวง หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงเสียกอน
ในการอนุ ญาตตามวรรคหนึ่ ง ผู อํ านวยการทางหลวง หรื อผู ซึ่ งได รั บมอบหมาย จาก
ผูอํานวยการ ทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได และผูไดรับอนุญาตตองชําระคาใชเขตทางหลวง
ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่การกระทําตามวรรคหนึ่ง ไดกระทําโดยไมไดรับอนุญาต หรือกระทําผิดเงื่อนไข
ใหนํามาตรา 37 วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
3.10.2.4 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2549 มาตรา 56 หามมิใหผูใดสรางอาคารหรือสิ่ง
อื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษ หรือลุกล้ําเขาไปในเขตทางหลวงพิเศษ

คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง

3-33

บทที่ 3

ผูใดมีความจําเปนตองสรางหรือกระทําการใด ๆ ผานเขาไปในเขตทางหลวงพิเศษ จะตอง
ไดรับอนุญาตเปนหนังสือ จากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย จากผูอํานวยการทาง
หลวงพิเศษ ทั้งนี้ จะตองเปนกิจการอันเปนประโยชนสาธารณะ และเปนการผานเขตทางหลวงพิเศษเทาที่
จําเปน รวมทั้งตองไมเปนอันตรายหรือกอใหเกิดความไมสะดวกในการใชทางหลวงพิเศษ
ในการอนุญาตตามวรรคสอง ผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการทางหลวงพิเศษจะกําหนดตําแหนง และระดับที่จะสราง หรือกระทําการนั้น รวมทั้งกําหนด
เงื่อนไขอยางใดก็ได และใหนํามาตรา 48 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
การอนุญาตตามวรรคสอง เมื่อมีความจําเปนแกงานทาง ผูอํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผู
ซึ่งไดรับมอบหมาย จากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษจะเพิกถอนเสียก็ได
ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตตามวรรคสอง ไดกระทําการผิดเงื่อนไขที่กําหนดในการอนุญาต
ใหการอนุญาตนั้นสิ้นสุดลง
อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่สรางขึ้น โดยฝาฝนตามวรรคหนึ่ง หรือโดยไมไดรับอนุญาตตาม
วรรคสองหรือผิดเงื่อนไขที่กําหนดในการอนุญาตตามวรรคสาม ใหนํามาตรา 37 วรรคสาม มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
3.10.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ดูภาพที่ 3 – 11 ประกอบ)
3.10.3.1 กรมชลประทานโดย ผส.ชป.1-17 หรือ ผส.คญ.ยื่นหนังสือคําขออนุญาต
ดําเนินการใด ๆ ในเขตทางหลวง ตอผูอํานวยการสํานักทางหลวง ผานนายชางแขวงการทางที่รับผิดชอบ
ทางหลวง นั้น ๆ (ตามแบบฟอรมในมาตรา 48 และ 56 ) พรอมแนบเอกสารจํานวน 5-7 ชุด ดังนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจใหดําเนินการแทนอธิบดีคําสั่งกรมชลประทาน ที่ ข.539 /
2550 เรื่อง มอบอํานาจดําเนินการขอใชที่ดินของรัฐทุกประเภท ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2550 และสําเนา
ทะเบียนบาน , สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
(2) แนบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการใชประโยชนในเขตทางหลวง
(3) แบบกอสรางแสดงแปลน หรือผัง รูปตัด รายละเอียดของสิ่งกอสราง และ
ตําแหนงที่จะกอสราง ที่สามารถอางอิงหลักฐานของทางหลวง เชน หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง ขอบผิว
ทาง หรือขอบไหลทาง สะพาน ทอลอด ปายจราจร ฯ ล ฯ รวมทั้งรูปตัดของทางหลวงจากเขตทางดาน
หนึ่ง ถึงเขตทางอีกดานหนึ่ง
3.10.3.2 แขวงการทางรับคําขอและตรวจสอบเอกสาร นายชางแขวงการทางพิจารณาลง
นามเสนอผูอํานวยการสํานักทางหลวง
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3.10.3.3 เจาหนาที่ / รองผูอํานวยการสํานักทางหลวงตรวจสอบเสนอผูอํานวยการสํานัก
ทางหลวง
3.10.3.4 ผูอํานวยการสํานักทางหลวงพิจารณาอนุญาต หรือนําเสนอตามลําดับขั้น
3.10.3.5 ผูไดรับมอบหมายพิจารณาอนุญาตและสงเรื่องคืนตามลําดับ
3.10.3.6 นายชางแขวงการทางพื้นที่แจงผูขอรับอนุญาตทราบ กระบวนงานทั้งหมดใช
ระยะเวลา 13-43 วัน
3.10.4 ตัวอยางและแบบฟอรม (ในภาคผนวก)

ภาพที่ 3 - 11 แสดงขั้นตอนการขออนุญาตดําเนินการใด ๆ ในเขตทางหลวง
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3.11 การขออนุญาตกระทําการใด ๆ ในเขตทางของกรมทางหลวงชนบท
3.11.1 ความหมาย
ทางหลวงชนบท ตามมาตรา 9 พระราชบัญญัติทางหลวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 หมายถึง ทาง
หลวงที่กรมทางหลวงชนบทเปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะและบํารุงรักษา และไดลงทะเบียนไว
เปนทางหลวงชนบท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการลงทะเบียนเปนทางหลวงชนบท ทาง
หลวงเทศบาล และทางหลวงสุขาภิบาล พ.ศ.2537
3.11.2 กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ
3.11.2.1 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 37 หามมิใหผูใดสรางทาง ถนน หรือ
สิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงเพื่อเปนทางเขาออก ทางหลวง เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการ ทาง
หลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก ผูอํานวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ งึ่ ไดรบั
มอบหมายจากผูอํานวยการ ทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได รวมทั้งมีอํานาจกําหนดมาตรการในการ
จัดการเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม การปองกันอุบัติภัย และการติดขัดของการจราจร
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจําเปนแกงานทางหรือเมื่อปรากฏวาผูไดรับ
อนุญาตไดกระทําการผิดเงื่อนไขที่กําหนดในการอนุญาต
ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจาก ผูอํานวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได
ทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดที่สรางขี้นโดยไมไดรับอนุญาต หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่กําหนด ใหผูอํานวยการทางหลวง หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจสั่งให
ผูกระทํา การดังกลาวรื้อถอนหรือทําลายภายในกําหนดเวลาอันสมควร ถาไมปฏิบัติตามใหผูอํานวยการ
ทางหลวง หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางรื้อถอนหรือทําลาย โดยผูนั้นจะเรียกรอง
คาเสียหายไมได และตองเปนผูเสียคาใชจายในการนั้น
3.11.2.2 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 43 หามมิใหผูใดขุด ขน
ทําลายหรือทําใหเสียหายแกทางหลวง หรือวัตถุสําหรับใช งานทาง เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
ผูอํานวยการทางหลวง หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก ผูอํานวยการทางหลวง
3.11.2.3 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2549 มาตรา 47 หามมิใหผูใดสรางอาคาร
หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง หรือรุกล้ําเขาไปในเขตทางหลวง เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือ จาก
ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผูอํานวยการ
ทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได รวมทั้ง มี
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อํานาจกําหนดมาตรการในการจัดการเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม การปองกันอุบัติภัย และการติดขัดของ
การจราจรดวยผูไดรับอนุญาตตามวรรคหนึ่งตองชําระคาใชเขตทางหลวง ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจําเปนแกงานทาง หรือเมื่อปรากฏวาผูไดรับ
อนุญาตไดกระทําผิดเงื่อนไขที่กําหนดในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวย การทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได
อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่สรางขึ้นโดยไมไดรับอนุญาต หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กําหนดใหนํามาตรา ๓๗ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
3.11.2.4 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2549 มาตรา 48 ผูใดมีความจําเปนตองปกเสา
พาดสาย วางทอ หรือกระทําการใด ๆ ในเขตทางหลวง จะตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการ
ทางหลวง หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงเสียกอน
ในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผูอํานวยการทางหลวง หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการ ทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได และผูไดรับอนุญาตตองชําระคาใชเขตทางหลวง
ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่การกระทําตามวรรคหนึ่ง ไดกระทําโดยไมไดรับอนุญาต
หรือกระทําผิดเงื่อนไขใหนํามาตรา 37 วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
3.11.3 ขั้นตอนการขออนุญาตกระทําการใด ๆ ในเขตทางของกรมทางหลวงชนบท (ดูภาพ
ที่ 3 – 12 ประกอบ)
3.11.3.1 กรมชลประทานโดย ผส.ชป.1-17 หรือ ผส.คญ. ยื่นหนังสือขออนุญาต
กระทําการใด ๆ ในเขตทางหลวงชนบท (แบบฟอรมคําขออนุญาตกระทําการใด ๆ ในเขตทางของกรมทาง
หลวงชนบท) ตอผูวาราชการจังหวัด พรอมแนบเอกสาร จํานวน 5 ชุดดังนี้
(1) แนบหนังสือมอบอํานาจใหดําเนินการแทนอธิบดีคําสั่งกรมชลประทาน พรอม
สําเนาทะเบียนบาน , สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
(2) คําสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 134/2548 เรื่อง มอบหมายใหราชการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
(3) แบบขออนุญาตกระทําการใด ๆ ในเขตทางหลวง โดยแสดงรายละเอียดผัง
บริเวณ ตําแหนง และวิธีการ ขั้นตอนการดําเนินการ
(4) แบบแปลน และแผนผังบริเวณที่แนบเพื่อประกอบการขออนุญาต
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4.11.3.2 สํานักงานทางหลวงชนบทประจําจังหวัดรับเรื่อง เจาหนาที่จะตรวจสอบ
หลั ก ฐานและตรวจสอบสถานที่ ที่ ขออนุ ญาตกระทํ าการใด ๆ โดยนัดหมายกั บผู ขออนุญาต พิจารณา
รายละเอียด ตาง ๆ และจัดทํารายงานและหนังสือเสนอตอผูวาราชการจังหวัด
4.11.3.3 ผูวาราชการพิจารณาอนุญาต
4.11.3.4 สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด แจงผูขอรับอนุญาตทราบ
ระยะเวลาการขออนุญาตรวม 21 วัน
3.11.4 ตัวอยางและแบบฟอรม (ในภาคผนวก)
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ภาพที่ 3 - 12 ขั้นตอนการขออนุญาตกระทําการใด ๆ ในเขตทางหลวงชนบท
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3.12 การรองขอทําสิ่งลวงล้ําลําน้ํา กรมขนสงทางน้ําและพานิชยนาวี
3.12.1 ความหมาย
การลวงล้ําลําแมน้ํา ตามกฎกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 63(พ.ศ. 2537) หมายถึง ลวงล้ําเขา
ไปเหนือน้ํา ในน้ํา และใตน้ําของแมน้ําลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชน
หรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายในนานน้ําไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกลาว
3.12.2 กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ
3.12.2.1 พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.2456 มาตรา 117 หามมิใหผูใด
ปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ํา เขาไปเหนือน้ํา ในน้ํา และใตน้ํา ของแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา
ทะเลสาบอันเปนทางสัญจรของประชาชน หรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายในนานน้ํา
ไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกลาว เวนแตจะได รับอนุญาตจากเจาทา
หลักเกณฑและวิธีการในการอนุญาตใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงโดยกฎกระทรวง
ดังกลาวจะตองระบุลักษณะของอาคาร และการลวงล้ําที่พึงอนุญาตไดไวใหชัดแจง พรอมทั้งระยะเวลาที่จะตอง
พิจารณาอนุญาตใหแลวเสร็จดวย และเมื่อผูขออนุญาตยื่นคําขอถูกตองตามหลักเกณฑวิธีการ และลักษณะที่
กําหนดไวในกฎกระทรวงตามวรรคสองแลวเจาทาตองอนุญาตภายในระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว
3.12.2.2 กฎกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 63 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456
3.12.3 ขั้นตอนการขออนุญาตปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา (ดูภาพที่ 3 – 13 ประกอบ)
3.12.3.1 กรมชลประทานโดย ผส.ชป. 1-17 หรือ ผส.คญ. ยื่นหนังสือขออนุญาตปลูกสรางสิ่ง
ลวงล้ําลําน้ํา (แบบฟอรม ข.1) หรือคํารองขอทําการขุดลอกรองน้ําทางเดินเรือ และหรือคํารองขอทําสิ่งลวงล้ําลํา
น้ําตอ กรมการขนสงทางน้ําฯพรอมแนบเอกสารดังนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจใหดําเนินการแทนอธิบดี คําสั่งที่ 0539/2550 เรื่อง มอบอํานาจดําเนินการขอ
ใชที่ดินของรัฐทุกประเภท ลงวันที่ 27 มิย. 2550 และสําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
(2) แผนผังแสดงบริเวณที่ขออนุญาตและบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป แสดงรายละเอียด
ความกวางยาวลึกของลําน้ํา หรือของหนาที่ดินดานติดกับขอบฝง ขนาดของสิ่งที่ขออนุญาต โดยประมาณ
ระยะหางจากขอบฝงของสิ่งที่อนุญาต สถานที่สําคัญที่อยูใกลเคียง และระยะหางโดยประมาณ
(3) แบบแปลนรูปรายละเอียดของอาคารหรือสิ่งอื่นใด ที่ขออนุญาตปลูกสรางลวงล้ําลําน้ําที่
ขอปลูกสรางลวงล้ําลําน้ํา พรอมใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายวา
ดวยวิชาชีพวิศวกรรมเปนผูรับรอง
คูมือการกอสราง
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ภาพที่ 3 - 13 ขั้นตอนการขออนุญาตปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา
คูมือการกอสราง
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(4) หนังสือของจังหวัดที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาตลวงล้ําลําแมน้ําที่ตั้งอยู รับรอง
วาไมเปนอุปสรรคตอแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดลอมของจังหวัด
(5) รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
(6) รายละเอียดบริเวณที่ทิ้งวัสดุที่ขุดลอกได พรอมหนังสือยินยอมใหกองวัสดุที่ขดุ ลอกได
จากเจาของที่ดิน (ถามี)
3.12.3.2 สํานักงานการขนสงทางน้ําสาขาประจําจังหวัดพิจารณาตรวจสอบ ความสมบูรณ
ของเอกสาร หากเอกสารครบถวนใหดําเนินการดังนี้
(1) บันทึกหลักฐานรับเรื่อง และใหผูขออนุญาตเสียคาธรรมเนียมการตรวจ และนัด
วันเวลาตรวจสถานที่กับเจาพนักงานตรวจทา
(2) ตรวจสถานที่กอสราง และทํารายงานการตรวจ
3.12.3.3 สงเรื่องใหคณะกรรมการกลั่นกรองสิ่งลวงล้ําลําน้ําพิจารณา
3.12.3.4 ใหนําเรื่องเสนอคณะกรรมการนโยบายสิ่งลวงล้ําลําน้ํา กระทรวงคมนาคมพิจารณา
3.12.3.5 กรมเจาทาออกใบอนุญาตพรอมกําหนดเงื่อนไขทายใบอนุญาต
3.12.3.6 สํานักงานการขนสงทางน้ําสาขาประจําจังหวัด แจงผูขอรับอนุญาตทราบ
3.12.4 ตัวอยางและแบบฟอรม (ในภาคผนวก)
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บทที่ 4
การคิดคํานวณราคางานกอสราง
4.1 งานดําเนินการเอง
การจัดทําประมาณการงานดําเนินการเองในปจจุบัน กรมชลประทานไดใชอัตราราคางานที่
กําหนดโดยสํานักงบประมาณ ซึ่งสํานักงบประมาณไดมีการปรับอัตราราคางานและทําการเผยแพรบัญชี
อัตราราคางานตอหนวยของงานตาง ๆ ทางเว็บไซด http://www.bb.go.th สําหรับอัตราราคางานอื่นๆ
ที่สํานักงบประมาณไมไดกําหนดไว ใหทําการคํานวณอัตราราคางานตามจริง โดยมีขอแนะนําดังนี้
1) คาวัสดุกอสรางใหใชราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม
2) วัสดุประเภท ปูนซีเมนต เหล็กเสริมคอนกรีต ลวดผูกเหล็ก ไมแบบ ใหใชราคาจากสํานัก
ดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพานิชย หรือสํานักงานพานิชยจังหวัด โดยใหคํานวณคา
ขนสงจากอําเภอเมือง ของจังหวัดที่ทําการกอสราง ถึงสถานที่กอสราง
3) วัสดุประเภท กรวด ทราย หินใหญ หินยอย หินคลุก หรือ วัสดุอื่น ๆ
- ใชราคาจากสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพานิชย หรือสํานักงานพานิชย
จังหวัด ในกรณีที่สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพานิชย หรือสํานักงานพานิชย
จังหวัดระบุแหลงวัสดุไวอยางชัดเจน สามารถทําการคํานวณราคาคาขนสงจากแหลงถึง
สถานที่กอสรางได
- ใชการสืบราคาจากแหลงที่อยูใกลสถานที่กอสราง จากผูประกอบการ หรือรานคา
โดยคาขนสงใหคิดจากแหลงถึงสถานที่กอสราง
4) ค า ขนส ง วั ส ดุ ก อ สร า งที่ ใ ช อั ต ราราคางานคอนกรี ต และหิ น ต า ง ๆ ให ใ ช ค า ขนส ง วั ส ดุ
กอสรางที่สํานักงบประมาณกําหนด
5) คาขนสงวัสดุกอสรางอื่น ๆ ที่ดําเนินการโดยใชเครื่องจักรเครื่องมือของกรมชลประทาน ให
ใชอัตราราคางานตามที่สํานักงบประมาณกําหนด
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6) การจัดซื้อวัสดุกอสราง ที่ตองใหผูประกอบการทําการขนสงถึงสถานที่กอสราง ใหใชคา
ขนสงตามตารางคาขนสงวัสดุกอสราง โดยรถบรรทุก 6 ลอ หรือรถบรรทุก 10 ลอ หรือ
รถบรรทุก 10 และลากพวง ตามดุลพินิจของผูรับผิดชอบโครงการ โดยใชอัตราราคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงโซลาตามปจจุบันขณะนั้น
4.1.1 ความเปนมาของอัตราราคางานกอสรางและงานปรับปรุงบํารุงรักษา
งานกอสรางดําเนินการเองในสวนที่เกี่ยวของกับงานดิน กรมชลประทานไดใชอัตราราคา
งานจากตารางอัตราราคางานตอหนวย (Unit Cost) งานกอสรางและปรับปรุงบํารุงรักษา ซึ่งถูกกําหนดขึ้น
โดยสวนพัฒนามาตรฐานตนทุนงบประมาณ สํานักงบประมาณ ประกอบดวยรายการงานตาง ๆ จํานวน
ทั้งสิ้น 13 รายการ ซึ่งประกอบดวยงานดังตอไปนี้
1) งานขุดลอกคลองธรรมชาติ (หนวย ลูกบาศกเมตร) เปนงานขุดดินเลน โคลน ตะกอน
ดิน ที่ตื้นเขินในคลองใหไดระดับที่ตองการ โดยเปนคาขุดลอกขึ้นมากองและปรับแตงคันคลอง หรือ
เปนคาขุดลอกขึ้นรถบรรทุกเพื่อเตรียมขนยาย ซึ่งอัตราราคางานดังกลาวยังไมรวมคาขนยายดิน และ
คาใชจายอื่น ๆ
2)งานดินขุดธรรมดาดวยรถขุด (หนวย ลูกบาศกเมตร) เปนคาขุดดิน ทราย ดินเลน หรือ
วัสดุอื่นๆ ที่สามารถขุดไดโดยใชเครื่องจักรสําหรับงานดินขุดแบบธรรมดา โดยเปนการขุดดินขึ้นมากอง
แลวปรับเกลี่ยในรัศมีที่เครื่องจักรสามารถทํางานได หรือเปนการขุดดินขึ้นรถบรรทุกเตรียมขนยาย ซึ่ง
อัตราราคางานดังกลาวยังไมรวมคาขนยายดิน และคาใชจายอื่น ๆ
3)งานดินขุดธรรมดาดวยเรือขุด (หนวย ลูกบาศกเมตร) เปนงานขุดดิน ทราย ดินเลน หรือ
วัสดุอื่นๆ โดยใชเรือขุด เนื่องจากไมสามารถใชเครื่องจักรชนิดอื่นได โดยเปนคาขุดหรือดูดดิน ซึ่งอัตรา
ราคางานดังกลาวยังไมรวมคาขนยายดิน และคาใชจายอื่น ๆ
4)งานดินขุดยากดวยรถขุด (หนวย ลูกบาศกเมตร) เปนงานขุดดินหรือวัสดุที่ไมสามารถ
ขุดไดโดยใชเครื่องจักรเครื่องมือแบบธรรมดา จําเปนตองใชรถแทรกเตอรตีนตะขาบ ขนาด 230 แรงมา
ติดเขี้ยวงัด (Ripper) จํานวน 1 ถึง 3 อัน จึงจะทําใหหลวมหรือเคลื่อนยายออกไปได หรือเปนงานขุดชั้น
วัสดุที่มีคา Blow Count มากกวา 30 (N>30) โดยเปนคาขุดดินยากใหมีสภาพหลวมสามารถเคลื่อนยายได
ซึ่งอัตราราคางานดังกลาวยังไมรวมคาขนยายดิน และคาใชจายอื่น ๆ
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5)งานขุดเปดหนาดินดวย Bulldozer (หนวย ลูกบาศกเมตร) เปนงานขุดเปดหนาดินออน
บริเวณที่จะกอสรางอาคาร หรือบริเวณที่จะตองถมดินถมอัดแนน โดยเปนคาขุดแลวดันหนาดินทิ้งใน
รัศมีที่เครื่องจักรสามารถทํางานได หรือเปนการขุดดินขึ้นรถบรรทุกเตรียมขนยาย ซึ่งอัตราราคางาน
ดังกลาวยังไมรวมคาขนยายดิน และคาใชจายอื่น ๆ
6)งานดินถมบดอัดแนน 95 % (หนวย ลูกบาศกเมตร)เปนงานถมดินที่มีปริมาณมาก มี
ขอบเขตงานกวาง โดยใชเครื่องจักรบดทับใหไดความแนน ความชื้น และรูปรางตามที่แบบกําหนด
โดยเปนคาบดทับแนน 95 % ซึ่งอัตราราคางานดังกลาวยังไมรวมคาขนยายดิน และคาใชจายอื่น ๆ
7)งานดินถมบดอัดแนน 85 % (หนวย ลูกบาศกเมตร) เปนงานถมดินที่มีปริมาณมาก มี
ขอบเขตงานกวาง โดยใชเครื่องจักรบดทับใหไดความแนน ความชื้น และรูปรางตามที่แบบกําหนด
โดยเปนคาบดทับแนน 85 % ซึ่งอัตราราคางานดังกลาวยังไมรวมคาขนยายดิน และคาใชจายอื่น ๆ
8)งานเกรดบดอัดลูกรัง (หนวย ลูกบาศกเมตร) เปนงานถมดินลูกรังที่มีปริมาณมาก มี
ขอบเขตงานกวาง โดยใชเครื่องจักรบดทับใหไดความแนน ความชื้น และรูปรางตามที่แบบกําหนด
โดยเปนคาบดทับแนน 95 % ซึ่งอัตราราคางานดังกลาวยังไมรวมคาขนยายดิน และคาใชจายอื่น ๆ
9)งานกําจัดวัชพืชดวยเรือ (หนวยเปน ตัน) เปนงานเก็บวัชพืชลอยน้ํา โดยเปนคาเก็บและ
ขนยายมากองบนคันคลองหรือคันดิน รัศมีการขนยายไมเกิน 50 เมตร ซึ่งอัตราราคางานดังกลาวยังไม
รวมคาขนยายวัชพืชไปทิ้ง และคาใชจายอื่น ๆ
10) งานถางปาโปรง (หนวยเปน ไร) ปาโปรงเปนปามีความหนาแนนของตนไม 160 ถึง
240 ตน/ ไร และตนไมมีขนาดเสนผาศูนยกลางนอยกวา 30 เซนติเมตร โดยคางานถางปาโปรงเปนงาน
ขุด ดัน ไถ หรือตัดไมพุม ตอไม รากไม หญา เศษหญา และสิ่งไมพึงประสงคใหหมดไปจากพื้นที่
กอสราง ซึ่งอัตราราคางานดังกลาว ยังไมรวมคาขนยาย ไมพุม ตอไม รากไม หญา เศษหญา และสิ่งไม
พึงประสงค ไปทิ้ง
11) งานถางปาทึบ (หนวยเปน ไร) ปาทึบเปนปามีความหนาแนนของตนไมมากกวา 240
ตน/ ไร และตนไมมีขนาดเสนผาศูนยกลางมากกวา 30 เซนติเมตร โดยคางานถางปาโปรงเปนงานขุด
ดัน ไถ หรือตัดไม พุม ตอไม รากไม หญา เศษหญา และสิ่ งไมพึงประสงคใ หหมดไปจากพื้น ที่
กอสราง ซึ่งอัตราราคางานดังกลาวยังไมรวมคาขนยาย ไมพุม ตอไม รากไม หญา เศษหญา และสิ่งไม
พึงประสงค ไปทิ้ง
12) งานขนยายดิน ระยะทาง 1 กิโลเมตร (หนวยเปน ลูกบาศกเมตร หลวม) เปนคาขน
ยายดิน ดินลูกรัง ทราย หรือวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถวัดปริมาตรได โดยเปนคาขนยายระยะทางไมเกิน 1
กิโลเมตร
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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13)งานขนยายดิน ระยะทางมากกวา 1 กิโลเมตร (หนวยเปน ลูกบาศกเมตร หลวม) เปน
คาขนยายดิน ดินลูกรัง ทราย หรือวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถวัดปริมาตรได โดยเปนคาขนยายระยะทางเกิน
กวา 1 กิโลเมตรขึ้นไป
4.1.2 ความเปนมาของอัตราราคางานคอนกรีตและหินตาง ๆ
การคํานวณอัตราราคางานตอหนวยของงานคอนกรีตและหินตาง ๆ สํานักงบประมาณได
กําหนดตารางอัตราราคางานคอนกรีตและหินตาง ๆ ของงานกอสรางดําเนินการเองในแตละจังหวัด เปน
อัตราราคางานแบบเหมารวมตอลูกบาศกเมตร สําหรับใชกับโครงการกอสรางในรัศมี 10 กิโลเมตร จาก
อําเภอเมือง ของจังหวัดที่ทําการกอสราง โดยโครงการที่มีระยะทางขนสงเกินกวา 10 กิโลเมตร ใหเพิ่ม
คาขนสงโดยใชอัตราคาขนสงในสวนที่เกิน 10 กิโลเมตร จากตารางคาขนสงวัสดุที่สํานักงบประมาณ
กําหนด
ตารางคาขนสงวัสดุ เปนตารางคาขนสงงานคอนกรีตและหินตาง ๆ โดยกําหนดเปนคา
ขนสงแบบเหมารวมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งตารางคาขนสงจะเริ่มตั้งแตกิโลเมตรที่ 11 เปนตนไป (คาขนสง
10 กิโลเมตรแรก สํานักงบประมาณไดหักออกจากตารางคาขนสงแลว) ดังนั้นการคํานวณราคาคาขนสง
วัสดุจากอําเภอเมืองถึงสถานที่กอสราง ใหทําการคํานวณโดยเปดตารางคาขนสงวัสดุแตละชนิดตาม
ระยะทางจริงจากอําเภอเมืองถึงสถานที่กอสราง
4.1.3 หลักเกณฑการคํานวณราคางานตนทุนตอหนวย
1.งานถางปา
1) คาถางปา
2) คาขนสง

= …………….. บาท/ ไร
= …………….. บาท / ตัน

คําอธิบาย
1) คาถางปา เปนงานขุด ดัน ไถ หรือตัด ไมพุม ตอไม รากไม หญา เศษหญา หรือเศษ
วัสดุที่ไมตองการใหหมดไปจากพื้นทีก่ อสราง โดยใชอตั ราราคางานถางปาจากตารางอัตรา
ราคางานตอหนวย (Unit Cost) งานกอสรางและปรับปรุงบํารุงรักษา
1.1) งานถางปาโปรง คือ ปาที่มีความหนาแนนของตนไม 160-240
(ตนไมมีขนาดเสนผาศูนยกลางนอยกวา 30 ซม.)
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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1.2) งานถางปาทึบ คือ ปาที่มีความหนาแนนของตนไมมากกวา 240 ตน/ไร
(ตนไมมีขนาดเสนผาศูนยกลางมากกวา 30 ซม.)
2) คาขนสง เปนงานขนยายวัสดุที่ไมตองการไปทิ้งหรือทําลายในบริเวณที่จัดเตรียมไว (ขาด
อัตราราคางานทําเอง)
2.งานขุดเปดหนาดิน
1) คาขุดเปดหนาดิน

= ……(1)……. บาท/ลบ.ม.

คําอธิบาย
1) งานขุดเปดหนาดิน เปนงานขุดเปดหนาดินออนบริเวณที่จะกอสรางอาคาร บริเวณที่จะตอง
ถมดินบดอัดแนน บริเวณบอยืมดิน หรือบริเวณอืน่ ๆ ใหมีความลึกไมนอยกวาที่กําหนดใน
แบบ โดยใชอัตราราคางานเปดหนาดินดวย Bulldozer จากตารางอัตราราคางานตอหนวย
(Unit Cost) งานกอสรางและปรับปรุงบํารุงรักษา
2) คาขุดเปดหนาดิน เปนคาขุดแลวดันหนาดินทิ้งพรอมเกลี่ยปรับแตงในรัศมีไมเกิน 50 เมตร
จากแนวศูนยกลาง หรือเปนงานขุดขึ้นรถบรรทุกเตรียมขนยายไปทิ้ง
3) กรณีตองขนยายดินใหคิดคาขนสง เปนคางานขนยายดินไปทิ้งในบริเวณทีจ่ ัดเตรียมไว โดย
ใชอัตราราคางานขนยายดินหลวมจากตารางอัตราราคางานตอหนวย (Unit Cost) งานกอสราง
และปรับปรุงบํารุงรักษา

คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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3.งานดินขุด
3.1.งานดินขุดดวยแรงคน
= 1/2 x อัตราคาจางแรงงานขั้นต่ํา

= …………….. บาท/ลบ.ม.

คําอธิบาย
1) งานดินขุดดวยแรงคน เปนงานขุดดินในบริเวณที่เครื่องจักรไมสามารถเขาไปทําการขุด
ดินได เชน บริเวณที่แคบ ๆ หรือเปนงานขุดแตงดินภายหลังจากขุดดวยเครื่องจักร หรือ
เปนงานขุดดินในปริมาณนอยไมคุมคาในการเคลื่อนยายเครื่องจักรเขาไปทํางาน โดย
ขอบเขตงานเปนการขุดดินขึ้นมากอง หรือขุดดินแลวปรับเกลี่ยในบริเวณใกลเคียง
2) งานดินขุดดวยแรงคน กําหนดให 1 คน ขุดดินได 2 ลูกบาศกเมตรตอวัน โดยใชอัตรา
คาจางแรงงานขั้นต่ําตามประกาศกระทรวงแรงงานฯ ในจังหวัดที่สถานที่กอสรางตั้งอยู
3.2งานดินขุดดวยเครื่องจักร
1) คาขุดดิน
2) คาขนสง ระยะทาง … n … กม.

= ……(1)……. บาท/ลบ.ม.

- คาขนสง ระยะทาง 1 กม.
= …… (a).…... บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- คาขนสง ระยะทางมากกวา 1 กม.
= …… (b)….... บาท/ลบ.ม. (หลวม)
= (n - 1) x อัตราราคางานขนยายระยะทางมากกวา 1 กม.
- รวมสวนขยายตัว = (a + b) x 1.25
= ……(2).….. บาท/ลบ.ม.
รวมทั้งสิ้น (1) + (2)
= …….…….. บาท/ลบ.ม.
คําอธิบาย
1) งานดินขุดดวยเครื่องจักร เปนงานขุดดิน ขุดทราย หรือขุดวัสดุอื่น ๆ ที่มีปริมาณ
มาก ตองการความรวดเร็ว และสามารถใชเครื่องจักรสําหรับงานขุดแบบธรรมดาได
โดยเปนงานขุดขึ้นมากองแลวเกลี่ยปรับแตงในรัศมีไมเกินชวงความยาวของแขนรถ
ขุด หรือเปนงานขุดขึ้นรถบรรทุกเตรียมขนยาย โดยใชอัตราราคางานดินขุดธรรมดา
ดวยรถขุดจากตารางอัตราราคางานตอหนวย (Unit Cost) งานกอสรางและปรับปรุง
บํารุงรักษา
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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2) คาขนสง เปนคางานขนยายไปทิ้งหรือนําไปกองบริเวณจุดรวมกอง (Stock Pile) ที่
จัดเตรี ยมไว โดยใชอัตราราคางานขนยายดินหลวมจากตารางอัตราราคางานตอ
หนวย (Unit Cost) งานกอสรางและปรับปรุงบํารุงรักษา
3.3งานดินขุดยากดวยเครื่องจักร
1) คาดินขุดยาก
= ……(1)……. บาท/ลบ.ม.
2) คาดันและตัก
= …… (a)…… บาท/ลบ.ม.(หลวม)
คาดันและตักรวมสวนขยายตัว = ( a ) x 1.60= ……(2)..….. บาท/ลบ.ม.
3) คาขนสง ระยะทาง … n … กม.
- คาขนสง ระยะทาง 1 กม.
= …… (b).…... บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- คาขนสง ระยะทางมากกวา 1 กม.
= …… (c) ….... บาท/ลบ.ม. (หลวม)
= (n - 1) x อัตราราคางานขนยายระยะทางมากกวา 1 กม.
- คาขนสงรวมสวนขยายตัว = (b + c) x 1.60= ……(3).….. บาท/ลบ.ม.
รวมทั้งสิ้น (1) + (2) + (3) = …….…….. บาท/ลบ.ม.
คําอธิบาย
1) งานดินขุดยากดวยเครื่องจักร เปนงานขุดดินดาน ดินลูกรัง หินผุ หินกอน หรื่อ
วัสดุอื่น ๆ ซึ่งไมสามารถขุดไดโดยใชเครื่องจักรสําหรับงานขุดแบบธรรมดาได ตอง
ทําการขุดโดยใชรถแทรกเตอรตีนตะขาบ ขนาด 230 แรงมา ติดเขี้ยวงัด (Ripper)
จํานวน 1 ถึง 3 อัน เพื่อทําใหหลวมและสามารถเคลื่อนยายได
2) ขอบเขตคางานดินขุดยาก เปนคางานขุดดินแนนใหมีสภาพหลวม เพื่อสามารถดัน
รวมกองได โดยใชอัตราราคางานดินขุดยากดวยรถขุดจากตารางอัตราราคางานตอ
หนวย (Unit Cost) งานกอสรางและปรับปรุงบํารุงรักษา
3) คาดันและตักดิน เปนคางานดันดินรวมกองแลวตักขึ้นรถบรรทุก เพื่อเตรียมขนยาย
(ขาดอัตราราคางานทําเอง)
4) คาขนสง เปนคางานขนยายไปทิ้งหรือนําไปกองบริเวณจุดรวมกอง (Stock Pile) ที่
จัดเตรี ยมไว โดยใชอัตราราคางานขนยายดินหลวมจากตารางอัตราราคางานตอ
หนวย (Unit Cost) งานกอสรางและปรับปรุงบํารุงรักษา ดังนี้
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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4.งานขุดลอก
4.1งานขุดลอกดวยรถขุด
1) คาขุดลอกดวยรถขุด
2) คาขนสง ระยะทาง … n … กม.

= ……(1)……. บาท/ลบ.ม.

- คาขนสง ระยะทาง 1 กม.
= ……(a) .…...
- คาขนสง ระยะทางมากกวา 1 กม.
= …… (b) …...
= (n - 1) x อัตราราคางานขนยายระยะทางมากกวา 1 กม.
- รวมสวนขยายตัว = (a + b) x 1.00
= ……(2).…..
รวมทั้งสิ้น (1) + (2)
= …….……..

บาท/ลบ.ม.(หลวม)
บาท/ลบ.ม. (หลวม)
บาท/ลบ.ม.
บาท/ลบ.ม.

คําอธิบาย
1) งานขุดลอกดวยรถขุด เปนงานขุดดินเลน โคลน ตะกอนทราย ที่ตื้นเขินในคลองสงน้ํา
หรือบริเวณอื่น ๆ ใหไดระดับที่ตองการโดยใชรถขุดแบบธรรมดา และรถขุดสามารถ
เดินบนคันคลอง หรือเดินบนดินที่สามารถรับน้ําหนักรถไดในขณะทําการขุด
2) ขอบเขตคาขุดลอกดวยรถขุด เปนคางานขุดขึ้นมากองแลวเกลี่ยปรับแตงในรัศมีไมเกิน
ชวงความยาวของแขนรถขุด หรือเปนงานขุดขึ้นรถบรรทุกเตรียมขนยายไปทิ้ง โดยใช
อัตราราคางานขุดลอกคลองธรรมชาติจากตารางอัตราราคางานตอหนวย (Unit Cost)
งานกอสรางและปรับปรุงบํารุงรักษา
3) คาขนสง เปนคางานขนยายดินเลน โคลน ไปทิ้งในบริเวณที่จัดเตรียมไว โดยใชอัตรา
ราคางานขนยายดินหลวมจากตารางอัตราราคางานตอหนวย (Unit Cost) งานกอสราง
และปรับปรุงบํารุงรักษา ซึ่งปริมาณดินเลน โคลน ที่ขุดลอก ถือวาไมมีสวนขยายตัว
4.2งานขุดลอกดวยเรือขุด
1)
2)
3)
4)

คาดินขุดธรรมดาดวยเรือขุด
คาลําเลียง
คาตักขึ้นรถ
คาขนสง ระยะทาง … n … กม.

คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง

= ……(1)……. บาท/ลบ.ม.
= ……(2)……. บาท/ลบ.ม.
= ……(3)……. บาท/ลบ.ม.
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- คาขนสง ระยะทาง 1 กม.
= ……(a).…... บาท/ลบ.ม.
- คาขนสง ระยะทางมากกวา 1 กม.
= ……(b)….... บาท/ลบ.ม.
= (n - 1) x อัตราราคางานขนยายระยะทางมากกวา 1 กม.
รวมทั้งสิ้น (1) + (2) + (3) + (a) + (b)
= …….…….. บาท/ลบ.ม.
คําอธิบาย
1) งานขุดลอกดวยเรือขุด เปนงานขุดดินเลน โคลน ตะกอนทราย ที่ตื้นเขินในอางเก็บ
น้ํา หรือบริเวณอื่น ๆ ใหไดระดับที่ตองการ โดยใชเรือขุด
2) ขอบเขตคาดินขุดธรรมดาดวยเรือขุด เปนคางานขุดวัสดุขึ้นเรือ หรือแพ เพื่อลําเลียง
ขึ้นฝง โดยใชอัตราราคางานดินขุดธรรมดาดวยเรือขุดจากตารางอัตราราคางานตอ
หนวย (Unit Cost) งานกอสรางและปรับปรุงบํารุงรักษา
3) คาลําเลียง เปนคางานลําเลียงวัสดุดวยเรือหรือแพ ขึ้นฝง เพื่อทําการขนยายไปทิ้ง
ตอไป (ขาดอัตราราคางานทําเอง)
4) คาตักขึ้นรถ เปนคางานตักวัสดุจากเรือหรือแพขึ้นรถบรรทุก เตรียมขนยาย (ขาด
อัตราราคางานทําเอง)
5) คาขนสง เปนคางานขนยายวัสดุไปทิ้งในบริเวณที่จัดเตรียมไว โดยใชอัตราราคางาน
ขนยายดินหลวมจากตารางอัตราราคางานตอหนวย (Unit Cost) งานกอสรางและ
ปรับปรุงบํารุงรักษา ซึ่งปริมาณดินเลน โคลน ที่ขุดลอก ถือวาไมมีสวนขยายตัว
5.งานกําจัดวัชพืชดวยเรือ
1)
2)
3)
4)

คากําจัดวัชพืชดวยเรือ
คาลําเลียง
คาตักขึ้นรถ
คาขนสง ระยะทาง … n … กม.
รวมทั้งสิ้น (1) + (2) + (3) + (4)

= ……(1)…... บาท/ตัน
= ……(2)…... บาท/ตัน
= ……(3)…... บาท/ตัน
= ……(4)…... บาท/ตัน
= …….…….. บาท/ตัน

คําอธิบาย
1) งานกําจัดวัชพืชดวยเรือ เปนงานเก็บวัชพืชลอยน้ํา ที่มีความหนาแนนตั้งแต 50 กก.ตอ ตร.
ม. (80 ตันตอไร) ขึ้นไป และมีความกวาง 6 ถึง 20 เมตร
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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2) ขอบเขตคางานกําจัดวัชพืชดวยเรือ เปนคางานเก็บวัชพืชที่ลอยน้ํา ขึ้นเรือ หรือแพ เพื่อ
ลําเลียงขึ้นฝง โดยใชอัตราราคางานกําจัดวัชพืชดวยเรือ จากตารางอัตราราคางานตอหนวย
(Unit Cost) งานกอสรางและปรับปรุงบํารุงรักษา
3) คาลําเลียง เปนคางานลําเลียงวัสดุดวยเรือหรือแพ ขึ้นฝง เพื่อทําการขนยายไปทิ้งตอไป
(ขาดอัตราราคางานทําเอง)
4) คาตักขึ้นรถ เปนคางานตักวัสดุจากเรือหรือแพขึ้นรถบรรทุก เตรียมขนยาย (ขาดอัตรา
ราคางานทําเอง)
5) คาขนสง เปนคางานขนยายวัสดุไปทิ้งในบริเวณที่จัดเตรียมไว (ขาดอัตราราคางานทําเอง)
6.งานระเบิดหิน
1) คาระเบิดหิน
= ……(1)……. บาท/ลบ.ม.
2) คาดันและตักหิน
= ……(a).…… บาท/ลบ.ม.(หลวม)
คาดันและตักรวมสวนขยายตัว = ( a ) x 1.70 = ……(2)..….. บาท/ลบ.ม.
3) คาขนสง ระยะทาง … n … กม.
- คาขนสง ระยะทาง 1 กม.
= ……(b).…... บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- คาขนสง ระยะทางมากกวา 1 กม.
= ……(c)….... บาท/ลบ.ม. (หลวม)
= (n - 1) x อัตราราคางานขนยายระยะทางมากกวา 1 กม.
- คาขนสงรวมสวนขยายตัว = (b + c) x 1.70= ……(3).….. บาท/ลบ.ม.
รวมทั้งสิ้น (1) + (2) + (3)
= …….…….. บาท/ลบ.ม.
คําอธิบาย
1) คาระเบิดหิน เปนงานระเบิดชั้นหินแข็ง (Sound Rock) ที่ไมสามารถเคลื่อนยายหรือทําให
มีสภาพหลวมดวยรถแทรกเตอรตีนตะขาบขนาด 230 แรงมา ติดเขี้ยวงัด (Ripper) จํานวน 1
ถึง 3 อันได หรือเปนงานระเบิดหินกอนที่มีขนาดตั้งแต 1 ลูกบาศกเมตรขึ้นไป
2) ขอบเขตคางานระเบิดหิน เปนคางานระเบิดใหไดรูปราง ความลาดชัน และระดับ ตามที่
ตองการ โดยใชอัตราราคางานระเบิดหินจากอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงาน
ระเบิดหินของสํานักงบประมาณ

คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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3) คาดันและตักหิน เปนงานดันหินรวมกองแลวตักขึ้นรถบรรทุก เพื่อเตรียมขนยาย (ขาด
อัตราราคางานทําเอง)
4) คาขนสง เปนคางานขนยายไปทิ้งหรือนําไปกองบริเวณจุดรวมกอง (Stock Pile) ที่
จัดเตรียมไว โดยใชอัตราราคางานขนยายดินหลวมจากตารางอัตราราคางานตอหนวย (Unit
Cost) งานกอสรางและปรับปรุงบํารุงรักษา ดังนี้
7.งานดินถมบดอัดแนน
7.1งานดินถมบดอัดแนนดวยแรงคน
1) คาจัดหาดิน
= ……(a)…….. บาท/ลบ.ม.(หลวม)
คาจัดหาดินรวมสวนยุบตัว = (a) x คายุบตัว= ……(1)…….. บาท/ลบ.ม.
2) คาดินถมบดอัดแนนดวยแรงคน
= ……(2)…….. บาท/ลบ.ม.
= อัตราคาจางแรงงานขั้นต่ํา
รวม (1) + (2)
= …………….. บาท/ลบ.ม.
คําอธิบาย
1) งานดินถมบดอัดแนนดวยแรงคน เปนงานถมดินในบริเวณที่เครื่องจักรไมสามารถเขาไป
ทํางานได เชน บริเวณที่แคบ ๆ หรือในบริเวณที่ใชเครื่องจักรขนาดใหญบดอัดแลวอาจจะ
ทํ า ให อ าคารเกิ ด ความเสี ย หาย หรื อ เป น งานดิ น ถมที่ มี ป ริ ม าณน อ ยไม คุ ม ค า ในการ
เคลื่ อ นย า ยเครื่ อ งจั ก รเข า ไปทํ า งาน จํ า เป น ต อ งถมบดอั ด แน น ด ว ยแรงคน หรื อ ด ว ย
เครื่องจักรเบา
2) คาจัดหาดิน เปนคางานจัดหาดินพรอมขนยายมาใชในการถมบดอัดแนน โดยในการถม
บดอัดใหไดดินแนน 1 ลูกบาศกเมตร ดินหลวมที่นํามาใชในการบดอัดจะถูกทําใหยุบตัวลง
ซึ่งคายุบตัวของดินจะขึ้นอยูกับชนิดของดินและคาความแนนของดินที่ตองการ ดังนี้
- ดินถมบดอัดแนน 85%
คายุบตัว = 1.40
- ดินถมบดอัดแนน 95%
คายุบตัว = 1.50
- ดินถมบดอัดแนน 98%
คายุบตัว = 1.65

คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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3) งานดินถมบดอัดแนนดวยแรงคน กําหนดให 1 คน ถมบดอัดแนนได 1 ลูกบาศกเมตรตอ
วัน โดยใชอัตราคาจางแรงงานขั้นต่ําตามประกาศกระทรวงแรงงานฯ ในจังหวัดที่สถานที่
กอสรางตั้งอยู
7.2 งานดินถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักร
1) คาจัดหาดิน
คาจัดหาดินรวมสวนยุบตัว = (a) x คายุบตัว
2) คาดินถมบดอัดแนน …. % ดวยเครื่องจักร
รวม (1) + (2)

= ……(a)…….. บาท/ลบ.ม.(หลวม)
= ……(1)…….. บาท/ลบ.ม.
= ……(2)…….. บาท/ลบ.ม.
= …………….. บาท/ลบ.ม.

คําอธิบาย
1) งานดินถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักร เปนงานดินถมที่มีปริมาณมาก มีขอบเขตงานกวาง
ตองการความรวดเร็วในการทํางาน โดยใชเครื่องจักรบดทับใหไดความแนนและความชื้น
ตามที่กําหนด
2) คาจัดหาดิน เปนคางานจัดหาดินพรอมขนยายมาใชในการถมบดอัดแนน โดยในการถม
บดอัดใหไดดินแนน 1 ลูกบาศกเมตร ดินหลวมที่นํามาใชในการบดอัดจะถูกทําใหยุบตัวลง
ซึ่งคายุบตัวของดินจะขึ้นอยูกับชนิดของดินและคาความแนนของดินที่ตองการ ดังนี้
- ดินถมบดอัดแนน 85%
คายุบตัว = 1.40
- ดินถมบดอัดแนน 95%
คายุบตัว = 1.50
- ดินถมบดอัดแนน 98%
คายุบตัว = 1.65
3) คาดินถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักร เปนคางานถมดินและบดทับดินใหใดความชื้นและ
ความแนนตามที่กําหนด โดยใชอัตราราคางานดินถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักรจากตาราง
อัตราราคางานตอหนวย (Unit Cost) งานกอสรางและปรับปรุงบํารุงรักษา

คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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8.งานลูกรังบดอัดแนน
1) คาจัดหาดิน
คาจัดหาดินรวมสวนยุบตัว = (a) x 1.60
2) คาเกรดบดอัดแนนดินลูกรัง
รวม (1) + (2)

= ……(a)…….. บาท/ลบ.ม.(หลวม)
= ……(1)…….. บาท/ลบ.ม.
= ……(2)…….. บาท/ลบ.ม.
= …………….. บาท/ลบ.ม.

คําอธิบาย
1) งานลูกรังบดอัดแนน เปนงานถมบดอัดแนนดินลูกรังที่มีปริมาณมาก มีขอบเขตงานกวาง
ตองการความรวดเร็วในการทํางาน โดยใชเครื่องจักรบดทับใหไดความแนนและความชื้น
ตามที่กําหนด หากเปนการถมในบริเวณที่เครื่องจักรไมสามารถเขาไปทํางานได เชน
บริเวณที่แคบ ๆ หรือในบริเวณที่ใชเครื่องจักรขนาดใหญบดอัดแลวอาจจะทําใหอาคารเกิด
ความเสียหาย หรือเปนการถมที่มีปริมาณนอยไมคุมคาในการเคลื่อนยายเครื่องจักรเขาไป
ทํางาน ก็ใหทําการถมบดอัดแนนดวยแรงคนได
2) คาจัดหาดิน เปนคางานจัดหาดินลูกรังพรอมขนยายมาใชในการถมบดอัดแนน โดยในการ
ถมบดอัดใหไดดินลูกรังแนน 1 ลูกบาศกเมตร ดินลูกรังหลวมที่นํามาใชในการบดอัดจะถูก
ทําใหยุบตัวลง ซึ่งคายุบตัวของดินลูกรังมีคาเทากับ 1.60
3) คาดินถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักร เปนคางานถมดินและบดทับดินใหใดความชื้นและความ
แนนตามที่กําหนด โดยใชอัตราราคางานดินถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักรจากตารางอัตรา
ราคางานตอหนวย (Unit Cost) งานกอสรางและปรับปรุงบํารุงรักษา
คาจัดหาดิน และดินลูกรัง
กรณีที่ 1 ; การใชดินจากจุดรวมกอง (Stock Pile)
1) คาตักดิน
= ……(1)……. บาท/ลบ.ม.(หลวม)
2) คาขนสง ระยะทาง … n … กม.
- คาขนสง ระยะทาง 1 กม.
= ……(a).…... บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- คาขนสง ระยะทางมากกวา 1 กม.
= ……(b)….... บาท/ลบ.ม. (หลวม)
= (n - 1) x อัตราราคางานขนยายระยะทางมากกวา 1 กม.
รวมทั้งสิ้น (1) + (a) + (b) = …….…….. บาท/ลบ.ม.(หลวม)
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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คําอธิบาย
1) คาจัดหาดิน เปนคาใชจายในการตักและขนยายดินจากจุดรวมกอง (Stock Pile) มาใชในการ
ถมบดอัดแนน
2) คาตักดิน เปนคางานตักดินจากจุดรวมกอง (Stock Pile) ขึ้นรถบรรทุก เพื่อเตรียมขนยาย
ไปถมบดอัดแนน (ขาดอัตราราคางานทําเอง)
3) คาขนสง เปนคางานขนยายดินจากจุดรวมกอง (Stock Pile) ไปใชในการถมบดอัดแนน โดย
ใชอัตราราคางานขนยายดินหลวมจากตารางอัตราราคางานตอหนวย (Unit Cost) งานกอสราง
และปรับปรุงบํารุงรักษา
กรณีที่ 2 ; การใชดินจากบอยืมดิน
1) คาขุดเปดหนาบอยืมดิน
= ……(1)……. บาท/ลบ.ม.(หลวม)
= (ความลึกหนาดินที่ขุดเปด x คาขุดเปดหนาดิน) / (ความลึกของดินขุด x 1.25)
2) คาขุดดินดวยเครื่องจักร
= ……(2)……. บาท/ลบ.ม.(หลวม)
= คาดินขุดดวยเครื่องจักร x คาขยายตัว
3) คาขนสง ระยะทาง … n … กม.
- คาขนสง ระยะทาง 1 กม.
= ……(a).…... บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- คาขนสง ระยะทางมากกวา 1 กม.
= ……(b)….... บาท/ลบ.ม. (หลวม)
= (n - 1) x อัตราราคางานขนยายระยะทางมากกวา 1 กม.
รวมทั้งสิ้น (1) + (2) + (a) + (b) = …….…….. บาท/ลบ.ม.(หลวม)
คําอธิบาย
1) คาจัดหาดิน เปนคาใชจายในการขุดดินจากบอยืมดินที่เตรียมไว โดยการขุดเปดหนาบอ
ยืมดิน ขุดดิน และทําการขนยายดิน โดยใชเครื่องจักรเครื่องมือของกรมชลประทาน
2) คาขุดเปดหนาบอยืมดิน เปนคาใชจายในการขุดเปดหนาดินที่ไมตองการออกไปจากบอ
ดิน โดยการดันหรือเกลี่ยปรับแตงในบริเวณใกลเคียง โดยความลึกหนาดินที่ขุดเปด
โดยทั่วไปลึกประมาณ 0.30 เมตร แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของบอดินและการพิจารณา
ของผูรับผิดชอบ
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3) คาขุดดินดวยเครื่องจักร เปนคาใชจายในการขุดดินจากบอยืมดินขึ้นรถบรรทุก เพื่อเตรียม
ขนยายไปถมบดอัดแนน โดยความลึกของการขุดบอยืมดิน โดยทั่วไปจะทําการขุดดินลึก
ประมาณ 3.00
เมตร แตทั้ งนี้ ขึ้น อยู กับ ลัก ษณะของบ อ ดิ น และการพิ จ ารณาของ
ผูรับผิดชอบ ซึ่งเมื่อทําการขุดดิน ดินจะมีคาขยายตัวเทากับ 1.25 เทาจากดินแนน
4) คาขุดดินดวยเครื่องจักร งานดินขุด เปนงานขุดดินจากบอยืมดินขึ้นรถบรรทุกเตรียมขน
ยาย โดยใชอัตราราคางานดินขุดธรรมดาดวยรถขุดจากตารางอัตราราคางานตอหนวย
(Unit Cost) งานกอสรางและปรับปรุงบํารุงรักษา
5) คาขนสง เปนคางานขนยายดินจากจุดรวมกอง (Stock Pile) ไปใชในการถมบดอัดแนน
โดยใชอัตราราคางานขนยายดินหลวมจากตารางอัตราราคางานตอหนวย (Unit Cost) งาน
กอสรางและปรับปรุงบํารุงรักษา
กรณีที่ 3 ; การซื้อดินจากผูประกอบการ
คาดินที่แหลงรวมคาขนสงถึงสถานที่กอสราง

= …………….. บาท/ลบ.ม.(หลวม)

คําอธิบาย
1) คาดินที่แหลงรวมคาขนสงถึงสถานที่กอสราง เปนคาใชจายในการซื้อดินจากผูประกอบการ
โดยผูประกอบการจะเปนผูรับผิดชอบในการจัดหา ขุด และขนยายดินที่มีคุณสมบัติตามที่
ตองสงถึงสถานที่กอสราง ซึ่งอาจจะกองดินไวที่จุดรวมกอง (Stock Pile) หรือบริเวณอื่น ๆ
ตามที่ผูควบคุมงานกอสรางกําหนด
2) คาดินรวมคาขนสงดังกลาว ใหผูรับผิดชอบทําการสืบราคาจากผูประกอบการ
9.งานคอนกรีตและหินตาง ๆ
การคํานวณอัตราราคางานคอนกรีตและหินตาง ๆ และการคํานวณราคาคาขนสงวัสดุ จะใชอัตรา
ราคาตามที่สํานักงบประมาณกําหนด โดยสํานักงบประมาณไดแยกอัตราราคางานคอนกรีตและหินตาง ๆ
เปนรายจังหวัด สวนอัตราคาขนสงวัสดุแยกเปนภาคตาง ๆ
ในการคํานวณอัตราราคางานตอหนวยของงานคอนกรีตและหินตาง ๆ จะเปนการคํานวณอัตรา
ราคารวมคาขนสงโดยมีการพิจารณาถึงลักษณะภูมิประเทศ และสภาพผิวทางจราจร ประกอบการคํานวณ
ราคาดวย ซึ่งจะมีการคํานวณตัวแปรคาขนสงสําหรับใชประกอบการคํานวณราคาคาขนสงดังนี้
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การคํานวณอัตราราคางานคอนกรีตและหินตาง ๆ รวมคาขนสง
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คําอธิบายประกอบการคํานวณอัตราราคางานคอนกรีตและหินตาง ๆ รวมคาขนสง
ชองที่ (1)
ชองที่ (2)

ชองที่ (3)

ชองที่ (4)

ชองที่ (5)
ชองที่ (6)

คาอัตราราคางานคอนกรีตและหินตาง ๆ ตามที่สํานักงบประมาณกําหนด ของ
แตละจังหวัดที่ทําการกอสราง
ระยะทางขนสง (L) เปนระยะทางจากอําเภอเมือง ถึงสถานที่กอสราง โดยเปน
ระยะทางที่วัดไดจริง
ไมคํานึงถึงตัวแปรตามสภาพผิวทางและลักษณะภูมิ
ประเทศ
คาขนสงเปดจากตารางคาขนสงวัสดุ ที่สํานักงบประมาณกําหนดไว โดยในชอง
ระยะทางใหเลือกระยะทางตามชองที่ (2) แลวอานคาอัตราคาขนสงวัสดุตาม
ประเภทของงานคอนกรีตและหินตาง ๆ
ตัวแปรคาขนสง (F) สําหรับระยะทางขนสงที่มีสภาพผิวทางลาดยาง ผิวทาง
ลูกรัง และเปนที่ราบ ลูกเนิน หรือ ทางภูเขา จะตองทําการคํานวณหาตัวแปรคา
ขนสง เพื่อนําคาที่ไดมาคูณกับคาขนสงในชองที่ (3)
ราคาคาขนสงที่คํานวณได ขอเปนราคาจํานวนเต็ม
อัตราราคางาน เปนการรวมอัตราราคางานตามที่สํานักงบประมาณกําหนด และ
อัตราราคาคาขนสงวัสดุ
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9 งานคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixing Plant)
สําหรับงานกอสรางบางโครงการที่มีความตองการใชคอนกรีตผสมเสร็จจากแหลงผลิต (Ready
Mixing Plant) ก็ใหทําการคํานวณปริมาณงานคอนกรีต งานเหล็กเสริมคอนกรีต และงานอื่น ๆ ตาม
ปริมาณงานที่ตองใชจริง ดังนี้
1) งานคอนกรีตโครงสราง ใหคํานวณแยกตามกําลังอัดของคอนกรีตที่ตองการใชงาน
โดยทําการสืบราคาจากผูประกอบการซึ่งเปนราคารวมภาษีและคาขนสงถึงสถานที่
กอสราง
2) งานเหล็กเสริมคอนกรีต และลวดผูกเหล็ก ใหคํานวณปริมาณงานตามที่ตองใชจริง
3) คาบมคอนกรีต และคาแรงดัดผูกเหล็ก ใหใชราคาจากตารางงานคอนกรีตและหิน
ตาง ๆ
4) คาเทคอนกรีตใหคิดคํานวณอัตราราคางานดังนี้
1.1) คาแรงงาน = 10 x อัตราคาจางแรงงานขั้นต่ํา
2.2) คาเครื่องจักรเครื่องมือ และคาเชา Concrete
ผูประกอบการ

Pump

ใหสืบราคาจาก

10 งานไมแบบ
1) คาแรงตอและรื้อแบบ
= คาดําเนินการ (ตามที่สํานักงบประมาณกําหนด)

= ………….. บาท/ตร.ม.

2) คาไมแบบ
2.1) คาไมแบบ
- ไมยางแปรรูป ขนาด 1.5" x 3" x 3.5-4 ม.

= ….. (a) ….. บาท/ลบ.ฟ.

- ไมกระบาก ขนาด 1" x 6"-8" x 4 ม.

= ….. (b) ….. บาท/ลบ.ฟ.

- เฉลี่ยราคาไมแบบ

= (a + b) / 2

= ….. (c) ….. บาท/ลบ.ฟ.

- ราคาไม

= c x 35.313

= ….. (2.1) …. บาท/ลบ.ม.
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2.2) คาขนสงไมแบบ
2.2.1) คาขนสง ที่ระยะทาง (L) = … (n) … กม. = ….. (d) ….. บาท/ลบ.ม.
- ตัวแปรคาขนสง (F)

= …. (Fn) ….

- คาขนสง x ตัวแปรคาขนสง (F) = d x (Fn)

= …(2.2.1)…. บาท/ลบ.ม.

2.2.2) คาขนสง ที่ระยะทาง (L) = 10 กม.

= ….. (e) ….. บาท/ลบ.ม.

- ตัวแปรคาขนสง (F)

= …. (F10) ….

- คาขนสง x ตัวแปรคาขนสง (F) = d x (F10)

= …(2.2.2)…. บาท/ลบ.ม.

คาขนสงไมแบบ = (2.2.2) – (2.2.1)
= …. (2.2) …. บาท/ลบ.ม.
(หักคาขนสงทีร่ ะยะทาง 10 กม.แรกจากอําเภอเมือง)
รวมราคาขอ (2.1) + (2.2) = …………… บาท/ลบ.ม.
คําอธิบาย
1) การคํานวณคาแรงตอและรื้อแบบ ใหคํานวณจากปริมาณพื้นที่ผิวไมแบบตามที่ตอง
ตั้งแบบจริง ๆ ของงานกอสราง
2) การคํานวณปริมาตรไมแบบ = พื้นที่ผิวไมแบบ x 0.06 / อายุของการใชไมแบบ
5.1) อายุของการใชไมแบบของงานคอนกรีตอาคารตาง ๆ = 2 ครั้ง
5.2) อายุของการใชไมแบบของงานคอนกรีตดาดคลอง
= 4 ครั้ง
5.3) อายุของการใชไมแบบของงานอื่น ๆ ใหปรับใชตามความเหมาะสม
3) คาแรงตอและรื้อแบบ เปนคาแรงรวมคาตะปูในการตอและรื้อไมแบบ โดยใชอัตรา
ราคาตามที่สํานักงบประมาณกําหนด
4) คาไมแบบใชราคาไมแบบจากสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานปลัดกระทรวง
พานิชย (ใชราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยใชราคาเฉลี่ยของ ไมยางแปรรูป ขนาด
1.5" x 3" x 3.5-4 ม. และ ไมกระบาก ขนาด 1" x 6"-8" x 4 ม. รวมคาขนสง
5) คาขนสงไมแบบ เปนคาใชจายในการขนยายไมแบบ ดังนี้
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5.1) คาขนสงใหคํานวณจากอําเภอเมือง ถึงสถานที่กอสราง โดยหักระยะทาง 10
กิโลเมตรแรกจากอําเภอเมือง
5.2) การคํ านวณตัวแปรคาขนสง ใหคํ านวณโดยวิธีการคํานวณที่กําหนดให
โดยใชราคาคาขนสง จากตารางคาขนสงวัสดุกอสราง รถบรรทุก 6 ลอ
รถบรรทุก 10 หรือ รถบรรทุก 10 และ รถลากพวง ตามความเหมาะสม
11 งานอื่น ๆ
งานกอสรางรายการอื่น ๆ นอกเหนือจากที่สํานักงบประมาณกําหนดไว ใหคํานวณราคา
ตามที่กอสรางจริง
โดยอนุโลมใหยึดถือตามหลักเกณฑวิธีการคํานวณราคากลางงานกอสราง
ชลประทาน (ใชหลักเกณฑตามคูมือหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางชลประทาน และ
ใชอัตราราคางานตามที่สํานักงบประมาณกําหนด หากสํานักงบประมาณไมไดกําหนดไว ใหใชการ
สืบ หรือจัดทําอนุประมาณการแสดงรายละเอียดประกอบอัตราราคางาน)
12 การคํานวณตัวแปรคาขนสง
ตัวแปรคาขนสง คือตัวเลขที่ใชสําหรับแปลงระยะทางขนสงที่มีสภาพผิวทางและสภาพภูมิ
ประเทศแบบตาง ๆ ใหอยูในรูปแบบระยะทางขนสงในสภาพเสนทางขนสงปกติ โดยแบงเปนตัวแปร
ของรถบรรทุก 6 ลอ รถบรรทุก 10 รถบรรทุก 10 ลอ และลากพวง ดังตารางที่ 4.1 (อางอิงจาก
หลักเกณฑการคิดคาขนสงวัสดุกอสราง
ตามคูมือแนวทางวิธปี ฏิบัติและรายละเอียดประกอบการ
คํานวณราคากลางงานกอสรางของสํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง, กุมภาพันธ 2550)
ตารางแสดงคาตัวแปรตามสภาพผิวทาง ผิวลูกรัง ภูมิประเทศ ลูกเนินและภูเขา
ลําดับ
ผิวทางลาดยาง
รายการ
ที่
ที่ราบ ลูกเนิน
1 รถบรรทุก 6 ลอ
1.00
2.12
2 รถบรรทุก 10 ลอ
1.00
1.95
3 รถบรรทุก 10 ลอ และ รถลากพวง 1.00
2.13
หมายเหตุ
1) ทางลูกเนิน มีความลาดชัน 4 - 8 %
2) ทางภูเขา มีความลาดชันมากกวา 8 %
3) การหาคาขนสงวัสดุ ใหเอาตัวแปรคูณกับระยะทาง

คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง

4-20

ภูเขา
2.56
2.52
-

ผิวทางลาดยาง
ที่ราบ ลูกเนิน
1.24
2.36
1.23
2.18
1.20
2.33

ภูเขา
2.80
2.70
-
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9.1 ขอแนะนําการเลือกใชประเภทรถบรรทุก
การเลือกใชประเภทรถบรรทุกในการขนสงวัสดุกอสรางจากภายนอกมาใชในการ
กอสรางของงานดําเนินการเอง ใหขึ้นอยูก ับดุลพินิจของผูที่รับผิดชอบโครงการ ในการเลือกใช
รถบรรทุกใหเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ผูรับจางในทองถิ่นลักษณะงาน ตลอดจนการ
สูญเสียโอกาสและระยะเวลาในการดําเนินการ โดยมีขอแนะนําในการเลือกดังนี้
1) รถบรรทุก 10 ลอ และ รถลากพวง ใชในกรณี เปนการขนสงวัสดุจํานวนมาก สามารถ
ทําการขนสงวัสดุถึงสถานที่กอสรางไดโดยไมมีขอจํากัดในการขนสง
หรือหากมี
ขอจํากัดในการขนสงทําใหไมสามารถขนสงวัสดุถึงสถานที่กอสรางได ใหทํา Stock
Pile (รวมกอง) ไว เพื่อขนสงไปสถานที่กอสรางโดยรถบรรทุก 6 ลอ หรือ รถบรรทุก
10 ลอ อีกทอดหนึ่ง
2) รถบรรทุก 10 ลอ ใชในกรณี
o ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบและทางภูเขา ไมสามารถขนสงโดยรถบรรทุก 10
ลอ และรถลากพวงได
o ปริมาณการจราจรปกติ ถึงหนาแนน
o การขนสงวัสดุไมจําเปนตอง Stock Pile (รวมกอง) เนื่องจากสามารถขนไปสง
บริเวณทีก่ อสรางไดโดยรถบรรทุก 10 ลอ
3) รถบรรทุก 6 ลอ ใชในกรณี
o ขนสงวัสดุบนทางภูเขา และทางลาดชันมาก ไมสามารถขนสงโดยรถบรรทุก
10 ลอ หรือ รถบรรทุก 10 ลอ และรถลากพวงได
o การขนสงในเขตชุมชนที่มีการจราจรหนาแนน
o เปนงานกอสรางเล็ก ๆ หรือมีระยะเวลาทํางานสั้น
o พื้นที่บริเวณกอสรางคับแคบ เนื่องจากสภาพผิวทางจราจรแคบ หรือมีสิ่งกีด
ขวางทําใหการขนสงดวยรถประเภทอื่น ๆ เปนไปดวยความลําบาก
o สภาพเสนทางขนสงไมมั่นคงแข็งแรง ไมสามารถรับน้ําหนักรถบรรทุกขนาด
ใหญได

คูมือการกอสราง
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9.2 ขั้นตอนการคํานวณตัวแปรคาขนสง (F) และ ราคาคาขนสง
การคํานวณตัวแปรคาขนสง ใหใชคาตัวแปรตามประเภทรถบรรทุกที่ใชในการขนสง
วัสดุกอสราง โดยแบงระยะทางขนสงตามลักษณะสภาพผิวทาง และสภาพภูมิประเทศ
1) ระยะทาง L เปนระยะขนสงวัสดุกอสรางจริง วัดจากแหลงวัสดุถึงกึ่งกลางหนางาน หาก
เปนวัสดุทกี่ ําหนดใหใชราคาจากพานิชยจงั หวัด ใหวัดระยะทางจาก อําเภอเมืองแทนการวัด
จากแหลงวัสดุกอสราง
2) ระยะทาง D เปนระยะทางทีไ่ ดจากการคูณระยะทาง L กับตัวแปรระยะทาง
3) ตัวแปรคาขนสง F มีคาเทากับ ผลรวมระยะทาง D หารดวย ผลรวมระยะทาง L
(กําหนดใหใชตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหนง)
การคิดตัวแปรคาขนสง F (รถบรรทุก 6 ลอ)
การขนสงวัสดุกอสราง …………………………………..
ระยะทาง L
(กม.)
ทางผิวลาดยาง / ทางผิวคอนกรีต
ระยะทางราบ
… (1) …
ระยะทางลูกเนิน
… (2) …
ระยะทางภูเขา
… (3) …
ทางผิวลูกรัง
ระยะทางราบ
… (4) …
ระยะทางลูกเนิน
… (5) …
ระยะทางภูเขา
… (6) …
รวมระยะทาง
L
สภาพผิวทาง

ตัวแปรคาขนสง F
คาขนสง

คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง

ตัวแปร
ระยะทาง

ระยะทาง D
(กม.)

กม. x 1.00
กม. x 2.12
กม. x 2.56

=
=
=

……….
……….
……….

กม. x 1.24
กม. x 2.36
กม. x 2.80
กม.

=
=
=

……….
……….
……….
D

กม.
กม.
กม.
กม.
กม.
กม.
กม.
กม.

=D/L
= F x คาขนสงจากตารางของระยะทางขนสงกิโลเมตรที่ L
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การคิดตัวแปรคาขนสง F (รถบรรทุก 10 ลอ)
การขนสงวัสดุกอสราง …………………………………..
ระยะทาง L
(กม.)
ทางผิวลาดยาง / ทางผิวคอนกรีต
ระยะทางราบ
… (1) …
ระยะทางลูกเนิน
… (2) …
ระยะทางภูเขา
… (3) …
ทางผิวลูกรัง
ระยะทางราบ
… (4) …
ระยะทางลูกเนิน
… (5) …
ระยะทางภูเขา
… (6) …
รวมระยะทาง
L
สภาพผิวทาง

ตัวแปรคาขนสง F
คาขนสง

คูมือการกอสราง
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ตัวแปร
ระยะทาง

ระยะทาง D
(กม.)

กม. x 1.00
กม. x 1.95
กม. x 2.52

=
=
=

……….
……….
……….

กม. x 1.23
กม. x 2.18
กม. x 2.75
กม.

=
=
=

……….
……….
……….
D

กม.
กม.
กม.
กม.
กม.
กม.
กม.
กม.

=D/L
= F x คาขนสงจากตารางของระยะทางขนสงกิโลเมตรที่ L

4-23

บทที่ 4

การคิดตัวแปรคาขนสง F (รถบรรทุก 10 ลอ และรถลากพวง)
การขนสงวัสดุกอสราง …………………………………..
ระยะทาง L
(กม.)
ทางผิวลาดยาง / ทางผิวคอนกรีต
ระยะทางราบ
… (1) …
ระยะทางลูกเนิน
… (2) …
ระยะทางภูเขา
… (3) …
ทางผิวลูกรัง
ระยะทางราบ
… (4) …
ระยะทางลูกเนิน
… (5) …
ระยะทางภูเขา
… (6) …
รวมระยะทาง
L
สภาพผิวทาง

ตัวแปรคาขนสง F
คาขนสง

คูมือการกอสราง
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ตัวแปร
ระยะทาง

ระยะทาง D
(กม.)

กม. x 1.00
กม. x 2.13
กม. x 0.00

=
=
=

……….
……….
……….

กม. x 1.20
กม. x 2.33
กม. x 0.00
กม.

=
=
=

……….
……….
……….
D

กม.
กม.
กม.
กม.
กม.
กม.
กม.
กม.

=D/L
= F x คาขนสงจากตารางของระยะทางขนสงกิโลเมตรที่ L
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4.1.4 การจัดทําประมาณราคางาน
1. ขั้นตอนที่เกีย่ วของกับการประมาณราคา
การจัดทํ าประมาณการหรือการประมาณราคาคากอสร างงานชลประทาน ที่ เป นงาน
ดําเนินการเอง มีขั้นตอนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับราคาคากอสรางโครงการ โดยสามารถแยกเปนขั้นตอนได
พอสังเขป ดังนี้
1) การคํานวณปริมาณงานกอสราง
2) การจัดทําประมาณการ หรือการประมาณราคาคากอสราง
2.1) การคํานวณอัตราราคางานตนทุนตอหนวย (Unit Cost)
2.2) การคํานวณตนทุนราคาคากอสรางของงานและกิจกรรมตาง ๆ
2.3) การรวมตนทุนราคาคากอสรางทั้งโครงการ
2.4) การคํานวณคาอํานวยการ และคา Factor F
(กรณีเปนงานดําเนินการเองและจาง เหมาบางสวน)
2.5) การสรุปราคาคากอสรางโครงการ
2.6) การวางแผนงานกอสรางโครงการ
3) การจัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง
4) การจัดทําราคากลางเพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุกอสราง
5) การจัดทําราคากลางเพื่อจางเหมากอสราง (สําหรับงานดําเนินการเองและจางกอสราง
บางสวน)
2. การคํานวณปริมาณงานกอสราง
ภารกิจการกอสราง ภายหลังจากที่ไดรับแบบกอสรางงานชลประทานประเภทตาง ๆ
แลว ตองทําการถอดแบบและคํานวณปริมาณงานกอสราง เพื่อจะไดทราบกิจกรรมและรายการงาน
กอสรางรายการตาง ๆ รวมทั้งใชเปนขอมูลในการประมาณการราคาคากอสรางตอไป
การคํานวณปริมาณงานกอสราง ผูทําการคํานวณตองทําการคํานวณใหถูกตองตาม
หลักเกณฑที่กําหนด หรือตามหลักวิชาชาง ซึ่งการคํานวณปริมาณงานกอสรางสวนใหญจะเปนการ
คํานวณทางดานคณิตศาตร และอาจมีการใชโปรแกรมชวยในการคํานวณปริมาณในบางครั้ง ขึ้นอยูกับ
ความซับซอน หรือความยากงายในการคํานวณปริมาณงาน โดยรูปแบบการคํานวณปริมาณงานอาจมี
ความแตกตางกันบาง ขึ้นอยูกับวิธีการคํานวณ ความละเอียด เครื่องมือตาง ๆ ที่นํามาใช ตลอดจน
คูมือการกอสราง
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ลักษณะพื้นที่ที่ทําการกอสราง และดุลยพินิจของผูทําการคํานวณปริมาณงาน แตทั้งนี้ผูทําการคํานวณ
จะตองดําเนินการตามหลักวิชาและสามารถอธิบายวิธีการ พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและขั้นตอนการคํานวณ
ไดเปนอยางดี
2.1การคํานวณปริมาณงานกอสรางที่ปรากฏในแบบกอสราง การคํานวณปริมาณ
งานกอสรางตามที่ปรากฏในแบบกอสราง เปนการคํานวณปริมาณงานกอสรางรายการตาง ๆ ที่มีความ
จําเปนตองดําเนินการกอสรางเพื่อใหงานกอสรางมีคุณภาพ มีความมั่นคงแข็งแรง และแลวเสร็จสมบูรณ
ตามที่กําหนดไว ซึ่งประกอบไปดวยงานกอสรางรายการและกิจกรรมตาง ๆ ของงานกอสรางทํานบดิน
หัวงาน อาคารระบายน้ําลน อาคารทอสงน้ํา ฝายทดน้ํา ระบบสงน้ํา ฯลฯ
2.2 การคํานวณปริมาณงานกอสรางเพิ่มเติมเนื่องจากไมมีรายการปรากฏอยูในแบบ
กอสราง การคํานวณปริมาณงานกอสรางเพิ่มเติมเนื่องจากไมมีรายการปรากฏอยูในแบบกอสราง เปน
การคํานวณปริมาณงานรายการอื่น ๆ ที่ผูทําการกอสรางพิจารณาวามีความจําเปนตองทําการกอสราง
เพื่อใหมีความสะดวกตอการทํางาน และเพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งกอสรางหลัก โดย
การคํานวณปริมาณงานดังกลาวในแตละงานและแตละพื้นที่กอสรางอาจมีรูปแบบงานกอสรางเพิ่มเติมที่
แตกตางกัน ดังนั้นผูทําการคํานวณจะตองมีการจัดทําแบบเพิ่มเติม (Shop Drawing) ประกอบรายการ
คํานวณปริมาณงาน เพื่อใหทราบวามีงานอะไรบางที่มีความจําเปนตองกอสรางเพิ่มเติม อาทิเชน
1) งานกอสรางทางลําเลียงวัสดุกอสราง
2) งานผันน้ําระหวางกอสราง
2.1งานทํานบดินกั้นน้ํา
2.2งานรองผันน้ํา
3) งานสูบน้ําระหวางกอสราง

คูมือการกอสราง
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4.1.5 การจัดทําประมาณการงานกอสราง
1. การจัดทําประมาณการงานกอสรางโดยทั่วไป
การจัดทําประมาณการ หรือการประมาณราคาคากอสราง (Cost Estimation) หมายถึงการ
ประมาณวงเงินที่จําเปนตองใชในการดําเนินงานกอสรางของโครงการตาง ๆ ใหแลวเสร็จตามแผนงาน
กอสรางที่วางไว โดยการประมาณราคาคากอสรางโดยทั่วไปในปจจุบัน สามารถแบงเปน 2 รูปแบบ
ดังนี้
1) การประมาณราคาขั้นตน เปนการประมาณราคาแบบคราว ๆ โดยยังไมมีแบบและ
ขอกําหนดที่สมบูรณเพียงพอ การประมาณราคาอาจประมาณจากแบบราง หรือจาก
สถิ ติ ง านก อ สร า งที่ ผ า นมา ซึ่ ง การประมาณราคาในลั ก ษณะดั ง กล า วนี้ มี ค า ความ
ผิดพลาดสูง แตมีความรวดเร็วในการประมาณราคา เหมาะสําหรับใชในการกําหนด
วงเงินงบประมาณค ากอสรางแบบคราว ๆ เพื่อนํามาวิ เคราะหความคุ มทุนทางดาน
เศรษฐศาสตร ในการพิ จ ารณาความเหมาะสมของโครงการ หรื อ สํ า หรั บ การจั ด
แผนงานกอสรางในเบื้องตน
2) การประมาณราคาอยางละเอียด
เปนการประมาณราคาคากอสรางเมื่อมีแบบและ
ขอกําหนดของงานกอสรางเรียบรอยสมบูรณแลว ซึ่งสามารถทําการคํานวณปริมาณงาน
และราคางานไดอยางละเอียดและถูกตองมากกวาการประมาณราคาขั้นตน แตก็ยังคงมี
ความคลาดเคลื่อนได เนื่องจากการจัดทําประมาณการเปนการจัดทําโดยการใชขอมูลใน
ปจจุบันขณะนั้น แตเมื่อเวลาผานไปจนถึงระยะเวลาชวงทําการกอสราง ขอมูลตาง ๆ
อาจเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงตองมีการปรับอัตราราคางานกอสรางหรือปรับประมาณ
การงานกอสรางในชวงของการกอสรางโครงการนั้น ๆ อยูตลอดเวลา
2. การจัดทําประมาณการงานกอสรางชลประทาน
สําหรับการจัดทําประมาณการเพื่อขอตั้งงบประมาณคากอสรางงานชลประทานที่เปน
งานดําเนินการเอง ของกรมชลประทานนั้น แมจะเปนการจัดทําประมาณการหรือการประมาณราคา
อยางละเอียด แตก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนของราคาคากอสรางเนื่องจากระยะเวลาที่แตกตางกันใน
การจัดทําประมาณการและในการกอสรางแลวนั้น ยังมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากหลักเกณฑการจัดทํา
ประมาณการหรือการคํานวณราคาคากอสรางงานดําเนินการเองบางรายการที่ไมสะทอนความเปนจริงใน
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การจัดซื้อจัดหาวัสดุกอสรางสําหรับนํามาใชในงานกอสราง เชนงานคอนกรีตและหินตาง ๆ และงาน
ขนสงวัสดุกอสราง
เนื่องจากในการจัดทําประมาณการงานกอสรางดําเนินการเอง กรมชลประทานไดใชอัตราราคา
งานตอหนวยและคาขนสงงานคอนกรีตและหินตาง ๆ ที่สํานักงบประมาณกําหนดให ซึ่งเปนราคาแบบ
เหมารวมงานตาง ๆ ตอลูกบาศกเมตร แตในการจัดซื้อจัดหาเพื่อนํามาใชในการกอสรางตองมีการแยก
วั ส ดุ ก อ สร า งจากงานคอนกรี ต และหิ น ต า ง ๆ ออกมาเพื่ อ การจั ด ซื้ อ จั ด หาวั ส ดุ ก อ สร า งต า ง ๆ เช น
ปูนซีเมนต เหล็กเสริมคอนกรีต ทราย หินยอย หินใหญ ซึ่งจะเปนการจัดซื้อจัดจางตามราคาทองตลาด
ดังนั้นในการประมาณราคาคากอสรางงานดําเนินการเองของงานกอสรางชลประทาน
จึง
หมายถึงการประมาณราคาเพื่อประมาณวงเงินโดยรวมที่จําเปนตองใชในการดําเนินงานกอสรางของ
โครงการตาง ๆ ใหแลวเสร็จตามแผนงานกอสรางที่วางไว โดยในการจัดซื้อจัดหาวัสดุกอสรางบาง
รายการใหคํานวณปริมาณและราคาตามความเปนจริง ซึ่งอาจแตกตางกับรายละเอียดการคํานวณในการ
จัดทําประมาณการ
3. ขั้นตอนการจัดทําประมาณการงานกอสรางชลประทาน
ประมาณการงานกอสรางงานกอสรางของงานกอสรางชลประทานจะมีขั้นตอนการจัดทํา
ประมาณการคลายคลึงกัน แตกตางกันเฉพาะการคํานวณราคางานกอสราง ซึ่งแบงออกเปน 3 รูปแบบ ดังนี้
3.1) ประมาณการงานดําเนินการเอง
3.2) ประมาณการงานจางกอสราง
3.3) ประมาณการงานดําเนินการเองและจางกอสรางบางสวน
4. เอกสารประกอบเลมประมาณการงานกอสราง
การจัดทําเลมประมาณการเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณคากอสรางโครงการ นอกจาก
จะตองมีแบบกอสรางพรอมรายการคํานวณปริมาณงานแลว ผูจัดทําประมาณการตองรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวของกับการประมาณราคาคากอสราง ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดและวิธีการคํานวณอัตราราคางาน
ที่มาของอัตราราคางาน ๆ รวมทั้งเสนอแผนงานกอสราง แผนการใชงบประมาณ โดยจัดทําเปนรูปเลม
ประมาณการใหครบถวนสมบูรณ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
1) แบบประมาณการ ชป.325
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2) อนุประมาณการแสดงการคํานวณอัตราราคางานตอหนวย (Unit Cost) ของงานกอสราง
รายการตาง ๆ
3) เอกสารที่มาของอัตราราคางานตาง ๆ ที่สํานักงบประมาณกําหนด
4) เอกสารที่มาของอัตราราคางานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
5) ใบสืบราคาและแหลงวัสดุกอสราง
6) แผนงานโครงการ
7) แผนงานกอสรางประจําปงบประมาณตาง ๆ
8) รายการสรุปแสดงปริมาณงานและจํานวนเงินงบประมาณในปงบประมาณตาง ๆ
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4.2 งานจางเหมา
4.2.1 หลักเกณฑและวิธีการคํานวณราคากลางงานกอสรางชลประทาน
งานกอสรางชลประทานจะทําการจางกอสรางแบบสัญญาราคาตอหนวย ( Unit Price ) ใน
การประกวดราคาจางกอสราง ผูวาจางโดยหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําเอกสารประกวดราคาจะ
เปนผูกําหนดรายการและปริมาณงานของกิจกรรมกอสรางตางๆ ที่จะจางไวในใบแจงปริมาณงานและ
ราคา ( Bill Of Quantities , BOQ ) ของเอกสารประกวดราคา โดยกําหนดและคิดคํานวณจากแบบ
กอสรางตามหลักวิชาชางตามความเปนจริง การจัดทําราคากลางของสวนราชการก็เชนเดียวกัน จะตอง
ใชรายการและปริมาณงานดังกลาวมาคํานวณราคา เพื่อใชเปนราคากลางตอไป
ในการคํานวณราคากลางงานกอสรางชลประทานมีหลักเกณฑและวิธีการคํานวณ ดังนี้
1. กําหนดรายการและปริมาณงานโดยวิธีการถอดแบบกอสรางตามหลักวิชาชาง
2. คาวัสดุกอสรางใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด ในสวนของแนวทางและวิธีปฎิบัติ
เกี่ยวกับหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง ในสวนที่เกี่ยวของกับราคาและ
แหลงวัสดุ ซึ่งเปนราคาที่ไมรวมคาใชจายและภาษีมูลคาเพิ่ม เวนแต คาวัสดุประเภทหิน
กรวด ทราย เหล็กเสริมคอนกรีต ปูนซีเมนตและไมแบบ ใหเปนไปตามขอกําหนด ตาม
ขอ 3 และขอ 4.
3. วัสดุประเภทหิน กรวด และทราย ใหใชราคาที่แหลงวัสดุ ซึ่งสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา
กระทรวงพาณิ ช ย ห รื อ สํ า นั ก งานพาณิ ช ย ข องจั ง หวั ด ที่ มี แ หล ง วั ส ดุ ที่ อ ยู ใ กล ส ถานที่
กอ สรา งกํา หนด หากสํา นัก ดัช นีเ ศรษฐกิจ การคา หรือ สํา นัก งานพาณิช ย ของจังหวัด
มิ ไ ด กํ า หนดราคาวั ส ดุ ที่ แ หล ง ไว ให สื บ ราคาจากแหล ง โดยตรงและให คิ ด ค า ขนส ง
ระยะทางจากแหลงถึงสถานที่กอสราง ถามีแหลงวัสดุหลายแหลงใหพิจารณาราคาวัสดุ
เมื่อรวมคาขนสงแลวใหใชราคาที่ถูกที่สุด
4. วัสดุประเภทเหล็กเสริมคอนกรีต ปูนซีเมนตและไมแบบ ใหใชราคาในจังหวัดจากสํานัก
ดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชยหรือสํานักงานพาณิชยจังหวัด และใหคิดคาขนสง
ระยะทางจากจังหวัดถึงสถานที่กอสราง โดยใหพิจารณาราคาในจังหวัดใกลเคียงรวมคา
ขนสงมาเปรียบเทียบและใหใชราคาที่ถูกที่สุด
5. คาขนสงวัสดุก อสรางใหคิดตามหลักเกณฑและวิธีก ารที่กําหนดในสวนของแนวทาง
วิธีปฎิบัติและรายละเอียดประกอบการคํานวณราคากลางงานกอสราง
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6. การคํานวณราคางานตนทุนตอหนวยของงานแตละรายการ ใหใชตามหลักเกณฑที่จัดทํา
ไวในสวนของหลักเกณฑการคํานวณราคางานตนทุนตอหนวยและอัตราราคางาน
7. เมื่อคํานวณราคางานตนทุนตอหนวยของงานทุกรายการแลวใหคํานวณราคางานตนทุน
( คางานตนทุน ) ของงานแตละรายการ ( ราคางานตนทุนตอหนวย x ปริมาณงาน )
8. รวมราคางานตนทุน ( คางานตนทุน ) ของงานทุกรายการ แลวนํายอดรวมไปพิจารณาหา
คา Factor F จากตาราง Factor F งานกอสรางทาง หรือตาราง Factor F งานกอสราง
สะพานและทอเหลี่ยม
9. นําคา Factor F แตละประเภทงาน ไปคูณราคางานตนทุนตอหนวยของงานแตละรายการ
ตามประเภท Factor F จะไดราคาคากอสรางตอหนวยของงานแตละรายการ
10. คํานวณราคาคากอสรางของงานแตละรายการ( ราคาคากอสรางตอหนวย x ปริมาณงาน )
11. รวมราคาคากอสรางของงานทุกรายการ จะไดราคากลางของงานกอสรางชลประทาน
ที่คํานวณราคากลางนั้น
4.2.2 หลักเกณฑการถอดแบบคํานวณปริมาณงาน
ในงานกอสรางชลประทานมีวิธีการกําหนดราคากลางคากอสราง โดยอาศัยราคารวมของ
รายการตางๆที่ตองดําเนินการในงานนั้นๆ ซึ่งใชราคางานตนทุนตอหนวย และFactor F ที่เปนไปตาม
หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง ทั้งนี้สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่ผูจัดทําราคากลางจะตอง
ดําเนินการคือ การถอดแบบคํานวณปริมาณงานที่ถูกตอง ดังนั้น
ราคาคากอสราง = ปริมาณงาน xราคางานตนทุนตอหนวย x Factor F
ในการถอดแบบคํานวณปริมาณงาน ผูจัดทําราคากลางจะตองทราบขอบเขตของงานแต
ละรายการอยางแนชัด โดยตองมีแบบกอสรางประกอบและใหถอดแบบคํานวณปริมาณงานจากแบบ
กอสรางนั้น โดยไมจําเปนตองเผื่อปริมาณงานอีก เนื่องจากราคางานตนทุนตอหนวยของงานกอสราง
ชลประทานที่กําหนดใหใช ไดเผื่อปริมาณวัสดุที่จะใชไวใหแลว
การถอดแบบคํานวณปริมาณงานตางๆ มีหลักเกณฑและวิธีการคํานวณ ดังนี้
1. งานเตรียมพื้นที่ ไดแก งานถากถาง งานถากถางและลมตนไม หากไมระบุไวเปน
อยางอื่น ใหคิดคํานวณปริมาณงานเต็มพื้นที่งานกอสรางชลประทานตางๆ ที่แสดงไวในแบบ โดยมี
หนวยเปน ตารางเมตร
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2. งานขุ ดเปดหนา ดิ น ในบริ เ วณที่จ ะทํ าการก อสร า งเขื่อน คลองหรืออาคารตา งๆ
จําเปนจะตองขุดเปดหนาดินเพื่อนําดินที่ไมมีคุณภาพหรืออินทรียวัตถุออกไปเสียกอน โดยทําการขุดเปด
หนาดินใหมีความลึกตามที่กําหนดไวในแบบ ซึ่งสามารถคิดคํานวณปริมาณงานไดดังนี้
2.1 พิจารณาตัดแบงงานออกเปนชวงๆ โดยแตละชวงมีความกวางที่จะขุดเปด
ใกลเคียงกัน แลวคํานวณหาคาเฉลี่ยตลอดความกวางของแตละชวง คูณดวยความยาวของชวงนั้นๆ จะ
ไดพื้นที่ที่จะขุดเปดหนาดินในแตละชวง และผลรวมของพื้นที่เหลานี้ทุกชวงจะไดพื้นที่บริเวณขุดเปด
หนาดินทั้งหมด มีหนวยเปน ตารางเมตร
2.2 สําหรับความลึกของดินที่ตองขุดเปดหนาดินใหเปนไปตามที่กําหนดไวในแบบ
ในกรณีที่ในแบบไมไดกําหนดไว ใหใชความหนาประมาณ 0.30 เมตรสําหรับงานคลองสงน้ํา และ
ประมาณ 0.50 เมตรสําหรับงานเขื่อน
2.3 ดังนั้น ปริมาณงานขุดเปดหนาดินจะเทากับ พื้นที่ ( จากขอ 2.1 ) x ความหนา
( จากขอ 2.2 ) ซึ่งมีหนวยเปน ลูกบาศกเมตร
3. งานดินขุด โดยปกติงานกอสรางคลองสงน้ํา จะมีระดับตางๆ และ Side Slope
กําหนดไวแนนอน ในแบบ ซึ่งสามารถหาปริมาณงานดินขุดโดยใชสูตร
V = ( A1+4A2+ A3 ) x L/6
เมื่อ
V = ปริมาตรของดินขุดมีหนวยเปนลูกบาศกเมตร
A1 และ A3 = พื้นที่รูปตัดขวางของคลองที่จะขุด ตรงปลายทั้งสองของชวงคลองที่ตัดแบง
มี
หนวยเปน ตารางเมตร
A2 = พื้นที่รูปตัดขวาง ตรงกลางของชวงคลอง มีหนวยเปน ตารางเมตร
L = ความยาวของชวงคลองที่ตัดแบง มีหนวยเปน เมตร
อนึ่ง สําหรับวิธีการหาพื้นที่รูปตัดขวางของคลอง ถารูปรางของรูปตัดขวางซับซอนไมเปน
รูปรางทางเรขาคณิตก็อาจใช Planimeter วัดพื้นที่ไดโดยตรง
สําหรับการคํานวณปริมาณงานดินขุดบอกอสรางของอาคารชลประทาน โดยทั่วไปในแบบจะ
กําหนดเสนขอบเขตของการขุดไวให ซึ่งจะมี Side Slope ประมาณ 1 : 1 หรือลาด 45 องศา หมายความ
วา ระยะตามแนวนอน 1 เมตร ตอความตั้ง 1 เมตร และขนาดกนบอจะกวางกวาตัวอาคารประมาณ 1
เมตร โดยรอบ
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การขุดบอกอสรางของงานอาคารชลประทาน
ในกรณีที่บอกอสรางมีความลึกมากๆ จะตองขุดบอกอสราง โดยมี ชานพัก ( Waste
Berm ) มีความกวางอยางนอย 3 เมตร ที่ความลึกทุกๆ 3 เมตร ตามปกติจะทําการถากแตงดินชั้น
ลางสุดของบอกอสรางดวยแรงคน โดยจะใชเครื่องจักรขุดดินสวนบนออกจนถึงระดับประมาณ +0.10
เมตร เหนือระดับฐานรากอาคาร แลวขุดแตงดวยแรงคนจนถึงระดับที่ตองการ ดังนั้น ในการคํานวณ
ปริมาณงานจะตองแบงงานดินขุดบอกอสราง เปนงานขุดดวยเครื่องจักรและงานขุดดวยแรงคนดวย
4. งานถมดินบดอัดแนน สําหรับงานกอสรางคลองสงน้ําใหใชขั้นตอนและวิธีการคิด
คํานวณปริมาณงานเชนเดียวกับงานดินขุด ซึ่งมีหนวยเปน ลูกบาศกเมตร แตจะตองใชระดับดินเดิมที่ขุด
เปดหนาดินออกไปแลว ในการหาพื้นที่รูปตัดขวางของงานดินถม
สําหรับงานดินถมของงานอาคารและงานทอ ตองแบงเปนงานถมบดอัดแนนดวยแรงคน
หรือถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักรเบาและงานถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักร โดยกําหนดใหทําการถมบด
อัดแนนดวยแรงคนหรือเครื่องจักรเบาภายในรัศมีประมาณ 1.00 เมตร จากตัวอาคารและเหนือทอแลว
จึงใชเครื่องจักรบดอัดแนนตอไป
5. งานขุดระเบิดหิน สําหรับการคิดคํานวณปริมาณงานของงานขุดระเบิดหิน จะตองมี
ผลการสํารวจชั้นดินและนําไปเขียน Profile ของชั้นหินใหทราบขอบเขตของหินที่ตองขุดระเบิดใหแน
ชัด โดยปกติจะคิด Side Slope ของงานขุดระเบิดหินประมาณ 0.5 : 1 นอกจากในแบบหรือ
Specification จะกําหนดไวเปนอยางอื่น โดยมีขั้นตอนและวิธีการคิดคํานวณปริมาณงานเชนเดียวกับงาน
ดินขุด ซึ่งมีหนวยเปน ลูกบาศกเมตร
6. งานคอนกรีต การคิดคํานวณปริมาณงานสําหรับงานคอนกรีตตางๆนั้น ใหคิดจาก
แบบโดยตรง มีหนวยตามที่ระบุไวในรายละเอียดลักษณะงานและขอบเขตงานกอสรางชลประทาน โดย
ใหแบงตามประเภทของงานคอนกรีต ดังนี้
6.1 งานคอนกรีตลวนปนหินใหญ
6.2 งานคอนกรีตโครงสราง
6.3 งานคอนกรีตดาด
6.4 งานคอนกรีตหยาบ
นอกจากนี้ยังมีสวนประกอบอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับงานคอนกรีต เชน พวกวัสดุรอยตอชนิด
ตางๆรวมทั้ง Rubber Water Stop ซึ่งสามารถคํานวณปริมาณงานไดจากแบบเชนเดียวกัน โดยมีหนวย
ตามที่ระบุไวในรายละเอียดลักษณะงานและขอบเขตงานของงานกอสรางชลประทาน
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7. งานเหล็กเสริมคอนกรีต ใหคิดคํานวณปริมาณงานตามที่แสดงไวในแบบ และ
เป นไปตามหลั กเกณฑ ที่ ระบุ ไ วในมาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็กในอาคารคอนกรีตของกรม
ชลประทานหรือของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ ( ว.ส.ท. ) ซึ่งรวมถึงสวนตอทาบ งอปลาย หรือ
ตัดคอมา โดยซึ่งมีหนวยเปน กิโลกรัม
8. งานแบบหลอคอนกรีต ใหคิดคํานวณปริมาณงานตามพื้นที่ผิวคอนกรีตของโครงสราง
แตละประเภทที่ตองมีแบบหลอคอนกรีตรองรับในขณะหลอคอนกรีต โดยซึ่งมีหนวยเปน ตารางเมตร
ซึ่งการยึด การเจาะรู เสียบเหล็กและอุปกรณอื่นๆที่จําเปนในการทํางาน ใหรวมอยูในราคางานตนทุน
ตอหนวย
9. งานหินเรียง หินทิ้งและ Filter Materials ใหคิดคํานวณปริมาณงานตามขอบเขต
ที่แสดงไวในแบบ มีหนวยเปน ลูกบาศกเมตร โดยทั่วไปมีวิธีการคิดปริมาณงานจากพื้นที่ผิวคูณดวย
ความหนาของชั้นหินเรียง หินทิ้งและFilter Materials
4.2.3 หลักเกณฑการคํานวณราคางานตนทุนตอหนวย
1. งานถางปา
1.1 งานถากถาง
- คาดําเนินการ = .....................................บาท/ตร.ม.
คําอธิบายการใช
(1) เป น การขุ ด ดิ น ไถ หรือตั ด เอาเศษดิน หญ า ไมพุ ม รากไมแ ละสิ่งอั น ไมพึง ประสงคใ ห
ครอบคลุมพื้นที่ที่จะกอสรางทั้งหมดพรอมขนยายไปทิ้ง นอกบริเวณที่จะกอสราง หรือฝง เผาทําลาย
(2) การใชคาอัตราราคางานใหดูจากตารางอัตราราคางานดินตามราคาน้ํามันโซลาที่ อ.เมือง ของ
จังหวัดที่กอสราง
1.2 งานถากถางและลมตนไม
- คาดําเนินการ = .....................................บาท/ตร.ม.
คําอธิบายการใช
(1) เปนการขุด ดัน ไถ หรือตัด เอาเศษดินหญา ไมพุม รากไม ตอไม ตนไมขนาดใหญหรือเศษ
วัสดุไมพึงประสงคใหครอบคลุมพื้นที่ที่จะกอสรางทั้งหมดพรอมขนยายไปทิ้ง นอกบริเวณที่จะกอสราง
หรือฝง เผาทําลาย
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(2) การใชคาอัตราราคางานใหดูจากตารางอัตราราคางานดินตามราคาน้ํามันโซลาที่ อ.เมือง
ของจังหวัดที่กอสราง
2. งานขุดเปดหนาดิน
- คาขุดเปดหนาดิน = .....................................บาท/ลบ.ม.
คําอธิบายการใช
(1) เปนการขุดลอกหนาดินออนออกใหมีความลึกไมนอยกวาที่กําหนดในแบบ หรือถาไม
กําหนดไวใหขุดลึกไมนอยกวา 0.30 ม. สําหรับงานกอสรางทั่วๆ ไป ไมนอยกวา 1.00 ม. สําหรับงาน
เขื่อนแลวขนยายไปทิ้ง กรณีที่มีงานถางปาขนาดกลางและขนาดหนักแลว ใหหักปริมาณงานขุดเปด หนา
ดินออก 0.15 ม.
(2) การใชคาอัตราราคางานใหดูจากตารางอัตราราคางานดินตามราคาน้ํามันโซลาที่ อ.เมือง
ของจังหวัดที่กอสราง
3. งานดินขุด
3.1 งานดินขุดดวยแรงคน
- คาขุดดินดวยแรงคน = 1/2 x อัตราคาจางแรงงานขั้นต่ํา
.....................................บาท/ลบ.ม.
คําอธิบายการใช
(1) การขุดดินในบริเวณที่ไมสามารถใชเครื่องจักรเขาไปดําเนินการขุดได เชน บริเวณแคบ ๆ
บริเวณขุดแตงหลังจากเครื่องจักรขุดแลว หรือการขุดดินในปริมาณไมมากนักซึ่งขนยายเครื่องจัก ร
เขาไปทํางานแลวไมคุมขึ้นมากองหรือเกลี่ยในบริเวณใกลเคียง
(2) อัตราคาจางแรงงานขั้นต่ํา ใหใชตามประกาศกระทรวงแรงงานฯ โดยเลือกใชตามจังหวัดที่
สถานที่กอสรางตั้งอยู
3.2 งานดินขุดดวยเครื่องจักร
- คาขุดดินดวยเครื่องจักร
- คาขนสง..........................กม.
- รวมสวนขยายตัว (...(2)...x คาขยายตัว)
รวมทั้งสิ้น (1) + (3)
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คําอธิบายการใช
(1) เปนการใชเครื่องจักรสําหรับงานขุดแบบธรรมดาทําการขุดวัสดุที่มีปริมาณมาก ตองการ
ความรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงวัสดุอื่นๆ เชน ทราย ดินเลน ขึ้นมากองแลวเกลี่ยในรัศมีที่เครื่องจักรสามารถ
ปฏิบัติงานได หรือขุดขึ้นรถบรรทุกเพื่อขนยาย
(2) การใชอัตราราคางานใหใชอัตราราคาตามราคาน้ํามันโซลาที่ อ.เมือง ของจังหวัดที่กอสราง
ตามตารางดังนี้
- คาขุดดินดวยเครื่องจักรใหดูจากตารางอัตราราคางานดิน
- คาขนสงใหดูจากตารางคาขนสงวัสดุกอสราง รถบรรทุก 10 ลอ
- สวนขยายตัวใหดูจากตารางสวนขยายตัวและสวนยุบตัวและสวนสูญเสียเมื่อบดอัด
3.3 งานดินขุดยาก
- คาขุด
=
........(1)....... บาท/ลบ.ม.
- คาดันและตัก
=
........(2)........ บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- คาขนสง..........................กม.
=
........(3)........ บาท/ลบ.ม. (หลวม)
รวม (2) + (3)
=
........(4)........ บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- รวมสวนขยายตัว (...(4)...x คาขยายตัว) =
........(5)....... บาท/ลบ.ม.
รวมทั้งสิ้น (1) + (5)
=
.................... บาท/ลบ.ม.
คําอธิบายการใช
(1) เปนการขุดวัสดุที่อาจเปนหินผุ ดินดาน ดินลูกรัง หินกอน หรือวัสดุอื่นซึ่งไมสามารถขุดออก
ไดดวยเครื่องจักรเครื่องมือธรรมดา จะตองใชรถแทรคเตอรตีนตะขาบ ขนาด 230 แรงมาติดเขี้ยวงัด
(Ripper) จํานวน 1 ถึง 3 อัน จึงจะทําใหหลวมหรือเคลื่อนยายออกไดหรือเปนชั้นวัสดุที่มีคา Blow Count
มากกวา 30 (N>30) ขึ้นไป
(2) การใชอัตราราคางานใหใชอัตราราคาตามราคาน้ํามันโซลาที่ อ.เมือง ของจังหวัดที่กอสราง
ตามตารางดังนี้
- คางานดินขุดยากใหดูจากตารางอัตราราคางานดิน
- คาขุด และคาดันและตัก งานดินขุดยากใหดูจากตารางอัตราราคางานดิน
- คาขนสงใหดูจากตารางคาขนสงวัสดุกอสราง รถบรรทุก 10 ลอ
- สวนขยายตัวใหดูจากตารางสวนขยายตัวและสวนยุบตัวและสวนสูญเสียเมื่อบดอัด
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4. งานขุดลอก
4.1 งานขุดลอกดวยรถขุด
- คาดําเนินการ = .....................................บาท/ลบ.ม.
คําอธิบายการใช
(1) เปนการขุดดินเลน โคลนที่ตื้นเขินของคลองใหไดระดับที่ตองการ โดยใชรถขุดแบบธรรมดา
ขุดขึ้นมากองพรอมทั้งปรับแตงคันคลองใหเรียบรอย การทํางานเดินบนคันคลอง ความกวางของคลอง 25
เมตร ลึกไมเกิน 4 เมตร
(2) การใชอัตราราคางานใหใชคาขุดลอกดวยรถขุดของงานขุดลอก ในตารางอัตราราคางานดิน
ตามราคาน้ํามันโซลาที่ อ.เมือง ของจังหวัดที่กอสราง
4.2 งานขุดลอกดวยเรือขุด
- คาดําเนินการ = .....................................บาท/ลบ.ม.
คําอธิบายการใช
(1) เปนการขุดดินเลน โคลนที่ตื้นเขินของคลองอางเก็บน้ําใหไดระดับที่ตองการ โดยใชเรือขุด
และสงดินไปทิ้งในระยะไมเกิน 100 เมตร
(2) การใชอัตราราคางานใหใชคาขุดลอกดวยเรือขุดของงานขุดลอก ในตารางอัตราราคางานดิน
ตามราคาน้ํามันโซลาที่ อ.เมือง ของจังหวัดที่กอสราง
5. งานกําจัดวัชพืชดวยเรือ
- คาดําเนินการ = .....................................บาท/ตัน
คําอธิบายการใช
(1) เปนการเก็บวัชพืชลอยน้ําในปริมาณหนาแนนมากตั้งแต 50 กก. ตอ ตร.ม. (80 ตันตอไร) ขึ้น
ไปและมีความกวาง 6-20 ม.และทิ้งบนคันคลอง
(2) การใชอัตราราคางานใหใชคากําจัดวัชพืชดวยเรือ ในตารางอัตราราคางานดินตามราคา
น้ํามันโซลาที่ อ.เมือง ของจังหวัดที่กอสราง
6. งานระเบิดหิน
- คาระเบิดหิน
- คาดันและตัก
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โครงการชลประทานขนาดกลาง
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........(2)........ บาท/ลบ.ม. (หลวม)
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- คาขนทิ้ง..........................กม.
=
........(3)........บาท/ลบ.ม. (หลวม)
รวม (2) + (3)
=
........(4)........บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- รวมสวนขยายตัว (...(4)...x คาขยายตัว) =
........(5)....... บาท/ลบ.ม.
รวมทั้งสิ้น (1) + (5)
=
................... บาท/ลบ.ม.
คําอธิบายการใช
(1) การทําใหชั้นหินแข็ง (Sound Rock) ซึ่งมีความแข็งจนไมสามารถทําใหหลวมตัวหรือ
เคลื่อนยายดวยเครื่องจักรกลแทรคเตอรตีนตะขาบ ขนาด 230 แรงมาติดเขี้ยวงัดจํานวน 1 ถึง 3 อันได
หรือเปนหินกอนซึ่งมีขนาดโตตั่งแต 1 ลบ.ม. ขึ้นไป ดวยการระเบิดใหไดรูปราง ความลาดตามที่กําหนด
ในแบบ
(2) การใชอัตราราคางานใหใชคาระเบิดหิน ในตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงาน
ระเบิดหินตามราคาน้ํามันโซลาที่ อ.เมือง ของจังหวัดที่กอสราง
- คาดันและตัก งานระเบิดหินใหดูจากตารางอัตราราคางานดิน
- คาขนสงใหดูจากตารางคาขนสงวัสดุกอสราง รถบรรทุก 10 ลอ
- สวนขยายตัวใหดูจากตารางสวนขยายตัวและสวนยุบตัวและสวนสูญเสียเมื่อบดอัด
7. งานดินถม
7.1 งานดินถมบดอัดแนนดวยแรงคน
- คาถมดินบดทับแนนดวยแรงคน = 1 x อัตราคาจางแรงงานขั้นต่ํา
.....................................บาท/ลบ.ม.
คําอธิบายการใช
(1) การถมดินในบริเวณที่เครื่องจักรขนาดใหญและเครื่องจักรเบาเขาไมไดบริเวณแคบๆ การถม
ในปริมาณไมมาก หรือในบริเวณ ที่ใชเครื่องจักรขนาดใหญบดอัดแลวจะเกิดอันตรายตอตัวอาคารหรือ
การถมดินในปริมาณไมมากนัก ซึ่งขนยายเครื่องจักรเขาไปทํางานแลวไมคุม
(2) อัตราคาจางแรงงานขั้นต่ํา ใหใชตามประกาศกระทรวงแรงงานฯ โดยเลือกใชตามจังหวัดที่
สถานที่กอสรางตั้งอยู
หมายเหตุ - คาดินถมบดอัดแนนดวยแรงคน ยังมิไดรวมคาใชจายในการจัดหาดิน หากจําเปนตอง
จัดหาดิน เพื่อใชในการถมบดอัดแนนแลว ใหพิจารณาคาใชจายในการจัดหาดิน
ตามหลักเกณฑที่ระบุไวในหมายเหตุของงานดินถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักร
7.2 งานดินถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักรเบา
- คาดําเนินการ = .....................................บาท/ลบ.ม.

คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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ราคาน้ํามันเบนซิน
(บาท/ลิตร)
15.00-15.99

คาดินถมบดอัดแนน
ดวยเครื่องจักรเบา
(บาท/ลบ.ม.แนน)
104.35

ราคาน้ํามันเบนซิน
(บาท/ลิตร)
28.00-28.99

คาดินถมบดอัดแนน
ดวยเครื่องจักรเบา
(บาท/ลบ.ม.แนน)
112.34

16.00-16.99
104.96
29.00-29.99
112.96
17.00-17.99
105.58
30.00-30.99
113.57
18.00-18.99
106.19
31.00-31.99
114.19
19.00-19.99
106.81
32.00-32.99
114.8
20.00-20.99
107.42
33.00-33.99
115.42
21.00-21.99
108.04
34.00-34.99
116.03
22.00-22.99
108.65
35.00-35.99
116.65
23.00-23.99
109.27
36.00-36.99
117.26
24.00-24.99
109.88
37.00-37.99
117.88
25.00-25.99
110.50
38.00-38.99
118.49
26.00-26.99
111.11
39.00-39.99
119.11
27.00-27.99
111.73
คําอธิบายการใช
(1) การถมดินบดทับเปนชั้นๆหนาไมเกินชั้นละ 0.10 ม.ในบริเวณที่เครื่องจักรขนาดใหญ
เขาไปไมได เชนบริเวณแคบๆ การถมในปริมาณไมมากหรือในบริเวณที่ใชเครื่องจักรขนาดใหญ
บดอัดแลวจะเกิดอันตรายตอตัวอาคาร
(2) การใชอัตราราคางานใหใชคาดินถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักรเบา ในตารางที่แนบทาย
รายการงานฯตามราคาน้ํามันเบนซินที่ อ.เมือง ของจังหวัดที่กอสราง
หมายเหตุ - คาดินถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักรเบา ตามที่แสดงไวในตารางยังมิไดรวมคาใชจาย
ในการจัดหาดิน หากจําเปนตองจัดหาดินเพื่อใชในการถมบดอัดแนนแลวใหพิจารณา
คาใชจายในการจัดหาดินตามหลักเกณฑที่ระบุไวในหมายเหตุของงานดินถมบดอัดแนน
ดวยเครื่องจักร
7.3 งานดินถมบดอัดแนนเครื่องจักร
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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- คาใชจายในการจัดหาดิน
=
........(1)........ บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- รวมสวนยุบตัว (...(1)...x คายุบตัว)
=
........(2)....... บาท/ลบ.ม.
- คาบดทับ
=
........(3)....... บาท/ลบ.ม.
รวมทั้งสิ้น (2) + (3)
=
................... บาท/ลบ.ม.
คําอธิบายการใช
(1) การถมดินที่มีปริมาณมากมีขอบเขตกวางโดยใชเครื่องจักรบดทับเปนชั้นๆ ไมเกินชั้นละ
0.30 ม. ตามที่กําหนดในแบบ และใหไดความแนนความชื้นรูปรางตามที่กําหนดในแบบ
(2) คาใชจายในการจัดหาดินใหดําเนินการตามหมายเหตุที่ระบุ หากปริมาณดินขุดมีเพียงพอ
ก็ไมตองคิดราคาการจัดหาดินและรวมสวนยุบตัว
(3) คางานดินถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักรใหดูจากตารางอัตราราคางานดิน
(4) สวนขยายตัวใหดูจากตารางสวนขยายตัวและสวนยุบตัวและสวนสูญเสียเมื่อบดอัด
หมายเหตุ คาใชจายในการจัดหาดิน ใหพิจารณาเปรียบเทียบและเลือกใชราคาที่ต่ําสุดจาก
1. ราคาจากสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย นํามารวม
คาขนสงจาก อ.เมือง ถึงสถานที่กอสราง
- คาดินที่แหลง
= ........(1)........
บาท/ลบ.ม. (หลวม)
= ........(2).......
บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- คาขนสง..........................กม.
คาใชจายในการจัดหาดิน รวม (1) + (2) = ........(3).......
บาท/ลบ.ม. (หลวม)
2. สืบราคาจากผูประกอบการซึ่งเปนราคาที่รวมขนสงถึงสถานที่กอสราง
- คาดินที่แหลงรวมคาขนสงถึงสถานที่กอสราง = ........(3).......
บาท/ลบ.ม. (หลวม)
3. บอยืมดินคิดคํานวณโดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
- คาดินที่แหลง
= [ *ราคาที่ดิน (บาท/ไร) x (1/2) ]
(1600 x 3) x 1.25
= ........(1).......
บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- คาขุดเปดหนาบอยืมดิน
= (0.30 x คาขุดเปดหนาดิน)**
(3 x 1.25)
= ........(2).......
บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- คาขุดดินดวยเครื่องจักร/คาขยายตัว
= ........(3).......
บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- คาขนสง..........................กม.
= ........(4).......
บาท/ลบ.ม. (หลวม)
คาใชจายในการจัดหาดินรวม(1)+(2)+(3)+(4) = ........(5).......
บาท/ลบ.ม. (หลวม)
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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* ราคาที่ดิน เปนราคาประเมินในการจดทะเบียนนิติกรรม จากกรมที่ดิน
ในการคํานวณราคาที่ดินคิดเพียงครึ่งหนึ่ง
** ในการคํานวณคิดขุดเปดหนาดินความลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ความลึกในการขุดดินเฉลี่ย 3.00 เมตร
8. งานลูกรังบดอัดแนน
- คาวัสดุจากแหลง
=
........(1)........บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- คาขุดเปดหนาบอลูกรัง
=
........(2)........บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- คาขุด
=
........(3)........บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- คาขนสง..........................กม.
=
........(4)....... บาท/ลบ.ม. (หลวม)
รวม (1) + (2) + (3) + (4)
=
........(5)....... บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- รวมสวนยุบตัว (.....(5).....x คายุบตัว) =
........(6)....... บาท/ลบ.ม.
- คาบดทับ
=
........(7)....... บาท/ลบ.ม.
รวมทั้งสิ้น (6) + (7)
=
.................... บาท/ลบ.ม.
คําอธิบายการใช
(1) การถมลูกรังที่มีปริมาณมากมีขอบเขตกวางโดยใชเครื่องจักรบดทับเปนชั้นๆไมเกินชั้นละ
0.30 ม.ใหไดความแนน ความชื้น รูปราง ตามที่กําหนดในแบบ
(2) คาวัสดุลูกรังสามารถใชราคาสืบจากแหลงตามหมายเหตุ หรือคํานวณตามวิธีการที่กําหนด
(3) สวนยุบตัวใหดูจากตารางสวนขยายตัวและสวนยุบตัวและสวนสูญเสียเมื่อบดอัด
(4) คาบดทับใหดูจากคาบดอัดของงานลูกรัง ในตารางอัตราราคางานดิน

หมายเหตุ ราคาวัสดุจากแหลงอาจเปนราคาที่ไดรวมถึงคาขุดเปดหนาบอลูกรัง คาขุด คาขนสงไวแลว
สําหรับคาขุดเปดหนาบอลูกรังใหคิดคํานวณโดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
- คาขุดเปดหนาบอลูกรัง
= (1.00 x คาขุดเปดหนาดิน)
(2.50 x 1.25)
= ....................
บาท/ลบ.ม. (หลวม)
9. งานคอนกรีตเสริมเหล็ก
9.1 งานคอนกรีตโครงสราง
- ราคาคอนกรีต
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง

= ........(1)........
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(จากตารางสําหรับคํานวณอัตราราคางานคอนกรีตและหินตาง ๆ ตามเอกสารหมายเลข 3)
- คางานไมแบบ
* คาแรงตอรื้อแบบ
= (พ.ท.ไมแบบ (ตร.ม.) x อัตราราคาคาตอรื้อแบบ)
........(2)........
บาท
** คาไมแบบ
= (พ.ท.ไมแบบ (ตร.ม.) x 0.06 / 2 x ราคาไมแบบตอ ลบ.ม.)
= ........(3)........
บาท
รวม
= [ (2) + (3) ] / ปริมาตรคอนกรีตทั้งหมด
= ........(4)........
บาท/ลบ.ม.
รวมทั้งสิ้น = [ (1) + (4) ]
= ....................
บาท/ลบ.ม.
คําอธิบายการใช
(1) เปนงานคอนกรีตที่ประกอบไปดวยสวนผสมของปูนซีเมนต หินยอยหรือกรวดทราย และน้ํา
และอาจมีสารเคมีผสมอยูดวย ผสมคลุกเคลาใหไดความขนเหลวที่เหมาะสมตามตารางสําหรับคํานวณ
อัตราราคางานของงานคอนกรีตและหินตางๆและเมื่อแข็งตัวตองมีความแข็งแรง (Strength) ไมต่ํากวาที่
กําหนดในแบบ
(2) คาคอนกรีต ใหใชอัตราราคางานคอนกรีตโครงสรางตามคา Strength คอนกรีตที่แบบกําหนด
ในตารางสําหรับคํานวณอัตราราคางานคอนกรีตและหินตางๆโดยราคาวัสดุหิน กรวดและทรายใหใช
ราคาที่แหลงวัสดุ จากสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคาฯรวมคาขนสงถึง Site
(3) สําหรับกอสรางอาคารชลประทานขนาดใหญ ไดแก เขื่อนคอนกรีต อาคารระบายน้ําลน
อาคารทอสงน้ําหรือปตร.ขนาดใหญเปนตน ใหสืบราคา Concrete Mixing Plant จากแหลงผลิต โดยคาบม
ใหใช ราคาจากตารางสําหรับคํานวณอัตราราคางานคอนกรีตและหินตางๆสวนคาเทใหใชหลักเกณฑ
ตามที่แสดงไว
* คาแรงตอรื้อยายไมแบบใหใชราคามาตรฐานตามบัญชีคาแรงงานที่ใชประกอบการถอดแบบ
คํานวณราคากลางงานกอสรางอาคารของปลาสุด
** คาไมแบบ นั่งรานรองรับแบบใหคํานวณปริมาณพื้นที่ผิวไมแบบตามที่ตองตั้งแบบจริงของการ
กอสรางแตละแหง ใหใชราคาเฉลี่ยไมยางแปรรูปขนาด 1 1/2"x3"x3.5-4 ม. และไมกระบาก ขนาด 1"x6"-8"x4
ม.รวมคาขนสงโดยใชราคาจากสํานักดัชนีเศรษฐกิจฯ อายุการใชงานของไมแบบเฉลี่ยใชได 2 ครั้ง
หมายเหตุ 1. ในการคํานวณคาใชจายสําหรับไมแบบนั้น ใหคํานวณปริมาณพื้นที่ผิวไมแบบ
ตามที่ตองตั้งแบบจริง ๆ ของงานกอสรางแตละแหง แลวนําไปคํานวณปริมาตรไมแบบ
ตามหลักเกณฑ ดังนี้
- อายุการใชงานของไมแบบเฉลี่ยใชได 2 ครั้ง
- ปริมาตรไมแบบตอพื้นที่ผิวไมแบบมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.06 ลบ.ม./ตร.ม.
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง

4-43

บทที่ 4

- อัตราราคาคาตอรื้อแบบใหใชราคามาตรฐานตามบัญชีคาแรงงานที่ใชประกอบการ
ถอดแบบคํานวณราคากลางงานกอสรางอาคารของปลาสุด
- ราคาไมแบบใชราคาจากสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงพาณิชย โดยใชราคาเฉลี่ยของไมยางแปรรูป (ขนาด 1 1/2" x 3" x 3.5 - 4 ม.)
และไมกระบาก (ขนาด 1" x 6" - 8" x 4 ม.) รวมคาขนสง
2. งานคอนกรีตสําหรับกอสรางอาคารชลประทานขนาดใหญ ไดแก เขื่อนคอนกรีต อาคาร
ระบายน้ําลน (Spillway) อาคารทอสงน้ํา (River Outlet หรือ Canal Outlet) อาคารประตูระบายน้ําหัว
งานโครงการ เปนตน ใหใชและสืบราคา Concrete Mixing Plant จากแหลงผลิต โดยคาบมคอนกรีตให
ใชราคาจากตารางสําหรับคํานวณอัตราราคางาน ของงานคอนกรีตและหินตาง ๆ ในสวนคาเทคอนกรีต
ใหคิดคํานวณจากหลักเกณฑดังตอไปนี้
- คาจางแรงงาน
= 10 x อัตราคาจางแรงงานขั้นต่ํา *
= ........(1)........
บาท/วัน
- คาเครื่องจักรเครื่องมือ **
= ........(2)........
บาท/วัน
รวม (1) + (2)
= ........(3)........
บาท/วัน
(3)/ความสามารถในการเทคอนกรีต ***
= ........(4)........
บาท/ลบ.ม.
- คาเชา Concrete Pump
= ........(5)........
บาท/ลบ.ม.
รวมทั้งสิ้น (4) + (5)
= .....................
บาท/ลบ.ม.
* อัตราคาจางแรงงานขั้นต่ํา ใหใชตามประกาศกระทรวงแรงงานฯ
โดยเลือกใชตามจังหวัดที่สถานที่กอสรางตั้งอยู
** คาเครื่องจักรเครื่องมือ 329.24 บาท/วัน
*** ความสามารถในการเทคอนกรีต 120 ลบ.ม./วัน
9.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต
- คาเหล็กเสริมคอนกรีตรวมคาขนสงถึงสถานที่กอสราง
= ........(1)........
บาท/กก.
- คาเผื่อตัดเศษและสูญเสีย
= (คาเหล็กเสริมคอนกรีต) x 010
= ........(2)........
บาท/กก.
- คาแรงดัดผูกเหล็ก รวมอุปกรณ
= ........(3)........
บาท/กก.
รวมทั้งสิ้น (1) + (2) + (3)
= .....................
บาท/กก.
คําอธิบายการใช
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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(1) เปนการจัดเตรียมเหล็กเสริมที่มีชั้นคุณภาพ SR24 , SD30 หรือ SD40 หรือชั้นคุณภาพอื่นๆ
และตองมีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. ทําการตัดงอและการติดตั้งเหล็กเสริมรวมถึงงานลวดผูกเหล็ก
ทั้งหมดตามที่กําหนดในแบบ
(2) คาวัสดุ(คาเหล็ก)ใหใชราคาเฉลี่ยของเหล็กเสนกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด 6,9,12,15และ 19 มม.
รวมคาขนสงถึงSiteจากสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคาฯ กระทรวงพาณิชย
(3) คาแรงดัดผูกเหล็กรวมอุปกรณ = 3.55 บาท/กก.
10. งานคอนกรีตหยาบ
- ราคาคอนกรีตหยาบ
= .....................
บาท/ลบ.ม.
(จากตารางสําหรับคํานวณอัตราราคางานคอนกรีตและหินตาง ๆ ตามเอกสารหมายเลข 3)
คําอธิบายการใช
(1) งานคอนกรีตที่ใชปรับระดับหรือรองพื้นอาคารเพื่อใหการทํางานสวนอื่นๆ สะดวก
(2) การใชอัตราราคางานใหใชคาคอนกรีตหยาบจากตารางอัตราราคางานคอนกรีตและหินตางๆ
11. งานคอนกรีตดาด หนา..........................ซม.
- ราคาคอนกรีตดาด
= ........(1)........
บาท/ลบ.ม.
(จากตารางสําหรับคํานวณอัตราราคางานคอนกรีตและหินตาง ๆ ตามเอกสารหมายเลข 3)
- คาคอนกรีตดาดที่ใช..(1).. x ความหนา (ม.)
= ........(2)........
บาท/ตร.ม.
- คาแตงผิวหนาคอนกรีตดาด
= ........(3)........
บาท/ตร.ม.
- คางานไมแบบ
* คาแรงตอรื้อแบบ
= (พ.ท.ไมแบบ (ตร.ม.) x อัตราราคาคาตอรื้อแบบ)
........(4)........
บาท
** คาไมแบบ
= (พ.ท.ไมแบบ (ตร.ม.) x 0.06 / 4) x (ราคาไมแบบตอ ลบ.ม.)
= ........(5)........
บาท
รวม
= [ (4) + (5) ] / ปริมาณงานคอนกรีตดาดทั้งหมด (ตร.ม.)
= ........(6)........
บาท/ตร.ม.
รวมทั้งสิ้น = [ (2) + (3) + (6) ]
= ....................
บาท/ตร.ม.
คําอธิบายการใช
(1) งานคอนกรีตนํามาใชในการดาดคลองหรืองานอื่นๆ ที่มีลักษณะคลายกัน
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง

4-45

บทที่ 4

(2) การใชอัตราราคางานใหใชคาคอนกรีตดาดจากตารางอัตราราคางานคอนกรีตและหินตางๆ
(3) คาแตงผิวหนาคอนกรีตดาดใหใช 8.66 บาท/ตร.ม.
* คาแรงตอรื้อยายไมแบบใหใชราคามาตรฐานตามบัญชีคาแรงงานที่ใชประกอบการถอดแบบ
คํานวณราคากลางงานกอสรางอาคารของปลาสุด
** คาไมแบบ นั่งรานรองรับแบบใหคํานวณปริมาณพื้นที่ผิวไมแบบตามที่ตองตั้งแบบจริงของการ
กอสรางแตละแหง ใหใชราคาเฉลี่ยไมยางแปรรูปขนาด 1 1/2"x3"x3.5-4 ม. และไมกระบาก ขนาด 1"x6"8"x4 ม.รวมคาขนสงโดยใชราคาจากสํานักดัชนีเศรษฐกิจฯ อายุการใชงานของไมแบบเฉลี่ยใชได 4 ครั้ง
12. งานคอนกรีตลวนปนหินใหญ
- ราคาคอนกรีตลวนปนหินใหญ
= ........(1)........
บาท/ลบ.ม.
(จากตารางสําหรับคํานวณอัตราราคางานคอนกรีตและหินตาง ๆ ตามเอกสารหมายเลข 3)
- คางานไมแบบ
* คาแรงตอรื้อแบบ
= (พ.ท.ไมแบบ (ตร.ม.) x อัตราราคาคาตอรื้อแบบ)
........(2)........
บาท
** คาไมแบบ
= (พ.ท.ไมแบบ (ตร.ม.) x 0.06 / 2) x (ราคาไมแบบตอ ลบ.ม.)
= ........(3)........
บาท
รวม
= [ (2) + (3) ] / ปริมาตรคอนกรีตลวนปนหินใหญ
ทั้งหมด
= ........(4)........
บาท/ลบ.ม.
รวมทั้งสิ้น = [ (1) + (4) ]
= ....................
บาท/ลบ.ม.
คําอธิบายการใช
(1) งานคอนกรีตที่ใชหินใหญเปนสวนผสมเพื่อทําใหโครงสรางมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นและประหยัด
ปูนซีเมนตใชสําหรับงานกอสรางฝายน้ําลน หรืองานอื่นๆที่มีลักษณะคลายกัน
(1) การใชอัตราราคางานใหใชคาคอนกรีตลวนปนหินใหญจากตารางอัตราราคางานคอนกรีต
และหินตางๆ
* คาแรงตอรื้อยายไมแบบใหใชราคามาตรฐานตามบัญชีคาแรงงานที่ใชประกอบการถอดแบบ
คํานวณราคากลางงานกอสรางอาคารของปลาสุด
** คาไมแบบ นั่งรานรองรับแบบใหคํานวณปริมาณพื้นที่ผิวไมแบบตามที่ตองตั้งแบบจริงของการ
กอสรางแตละแหง ใหใชราคาเฉลี่ยไมยางแปรรูปขนาด 1 1/2"x3"x3.5-4 ม. และไมกระบาก ขนาด 1"x6"-8"x4 ม.
รวมคาขนสงโดยใชราคาจากสํานักดัชนีเศรษฐกิจฯ อายุการใชงานของไมแบบเฉลี่ยใชได 2 ครั้ง
หมายเหตุ - ในการคํานวณคาใชจายสําหรับไมแบบนั้น ใหใชหลักเกณฑตามหมายเหตุขอ 1 ในขอ 9.1

คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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13. งานปองกันการกัดเซาะ
13.1 งานหินเรียง หนา.....................ม.
- ราคางานหินเรียง
= ....................
บาท/ลบ.ม.
(จากตารางสําหรับคํานวณอัตราราคางานคอนกรีตและหินตาง ๆ ตามเอกสารหมายเลข 3)
คําอธิบายการใช
(1) เปนการจัดหาหินใหญที่มีขนาดคละตามที่กําหนดไวในแบบ หรือ Specification แลวนํามา
จัดเรียงกัน ใหชิดที่สุด จากขนาดเล็กสุดดานในลางที่ติดกับวัสดุรองพื้น จนถึงขนาดใหญที่ผิวนอกของ
Slopeโดยจัดเรียงใหผิวนอกมีความเรียบ และมิใหเกิดการแยกตัวของหินที่เรียงเพื่อปองกันการกัดเซาะ
(2) การใชอัตราราคางานใหใชคาหินเรียงจากตารางอัตราราคางานคอนกรีตและหินตางๆ
13.2 งานหินเรียงยาแนว หนา.....................ม.
- ราคางานหินเรียงยาแนว
= ....................
บาท/ลบ.ม.
(จากตารางสําหรับคํานวณอัตราราคางานคอนกรีตและหินตาง ๆ ตามเอกสารหมายเลข 3)
คําอธิบายการใช
(1) เปนงานจัดหาวัสดุและดําเนินการตามงานหินเรียงเพื่อปองกันการกัดเซาะเชิงลาดและตลิ่ง
โดยการคัดเลือกหินที่มีขนาดคละกันนํามาเรียงใหไดความหนาแนวและความลาดเอียงแลวใชปูนทรายยา
แนวตามชองวาง
ระหวางกอนหินแลวแตงเกลี่ยผิวหนาใหเรียบรอย
(2) การใชอัตราราคางานใหใชคาหินเรียงยาแนวจากตารางอัตราราคางานคอนกรีตและหินตางๆ
13.3 งานหินกอ
- ราคางานหินกอ
= ....................
บาท/ลบ.ม.
(จากตารางสําหรับคํานวณอัตราราคางานคอนกรีตและหินตาง ๆ ตามเอกสารหมายเลข 3)
คําอธิบายการใช
(1) เปนการจัดหาหินใหญขนาด 20 - 40 ซม. หรือตามที่แบบกําหนดและดําเนินการเรียงชั้นหิน
ใหญ
ใหชิดกันมากที่สุดเปนชั้นๆ และใชคอนกรีตหยาบดาดระหวางชั้นหิน เพื่อเพิ่มความ
แข็งแรงไมใหเลื่อนหลุดสําหรับปองกันการกัดเซาะบริเวณเชิงลาดและตลิ่ง
(2) การใชอัตราราคางานใหใชคาหินกอจากตารางอัตราราคางานคอนกรีตและหินตางๆ
13.4 งานหินทิ้ง หนา..................ม.
- ราคางานหินทิ้ง
= ....................
บาท/ลบ.ม.
(จากตารางสําหรับคํานวณอัตราราคางานคอนกรีตและหินตาง ๆ ตามเอกสารหมายเลข 3)
คําอธิบายการใช
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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(1) เปนการจัดหาหินใหญที่มีขนาดคละตามที่แบบหรือรายการรายละเอียดดานวิศวกรรมแลว
นําไปปูทิ้งบนชั้นวัสดุรองพื้นใหมีความหนาตามที่แบบกําหนดเพื่อปองกันการกัดเซาะและพังทลายของ
ดินบริเวณเชิงลาด
(2) การใชอัตราราคางานใหใชคาหินทิ้งจากตารางอัตราราคางานคอนกรีตและหินตางๆ
13.5 งาน ROCKFILL TOE
- ราคางาน ROCKFILL TOE
= ....................
บาท/ลบ.ม.
(จากตารางสําหรับคํานวณอัตราราคางานคอนกรีตและหินตาง ๆ ตามเอกสารหมายเลข 3
โดยใชราคาเชนเดียวกับงานหินทิ้ง))
คําอธิบายการใช
(1) เปนงานหินทิ้งปองกันการกัดเซาะและพังทลายของดินตีนเขื่อนดานทายน้ําโดยการใชหิน
ใหญคละขนาด
(2) การใชอัตราราคางานใหใชคาหินทิ้งจากตารางอัตราราคางานคอนกรีตและหินตางๆ
13.6 งานวัสดุรองพื้น หนา.....................ม.
- คากรวดหรือหินรวมคาขนสงถึงสถานที่กอสราง
=
สัดสวนวัสดุที่ใช...(1)... x …(*)…
=
- คาทรายรวมคาขนสงถึงสถานที่กอสราง =
สัดสวนวัสดุที่ใช...(3)... x …(**)… =
- คาผสม
=
- คาตัก
=
- คาขนสง..........................กม.
=
รวม (6) + (7)
=
- รวมสวนยุบตัว (..(8)...x 1.4 (คายุบตัว)) =
- คาบดทับ
=
รวมทั้งสิ้น (2) + (4) + (5) + (9) + (10) =

........(1)........ บาท/ลบ.ม. (หลวม)
........(2)....... บาท/ลบ.ม.
........(3)........ บาท/ลบ.ม. (หลวม)
........(4)....... บาท/ลบ.ม.
........(5)....... บาท/ลบ.ม.
........(6)........บาท/ลบ.ม. (หลวม)
........(7)........ บาท/ลบ.ม. (หลวม)
........(8)........บาท/ลบ.ม. (หลวม)
........(9)....... บาท/ลบ.ม.
........(10)..... บาท/ลบ.ม.
.................... บาท/ลบ.ม.

คําอธิบายการใช
(1) เปนการจัดหาวัสดุผสมรองพื้นโดยใชวัตถุประเภทกรวดหรือหินยอยและทรายที่มีสวนผสม
คละกันตามที่กําหนด

คูมือการกอสราง
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(2) การใชราคากรวด ทรายใหใชราคาที่แหลงวัสดุที่สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคาฯของจังหวัด
กําหนดหรือถามิไดกําหนดใหสืบราคาจากแหลงโดยตรงไมรวม VAT ทั้งนี้ใหรวมคาขนสงระยะทางจาก
แหลงถึงสถานที่กอสราง โดยใชแหลงวัสดุที่มีราคาถูกที่สุด
หมายเหตุ - คาผสม ใชอัตราราคาคาผสมหินคลุก
- คาตัก ใชอัตราราคาคาตักดิน
- คาบดทับ ใชอัตราราคาคาบดทับงานดินที่ความแนน 85%
สัดสวนวัสดุที่ใชตอปริมาตร 1 ลบ.ม. ดังตอไปนี้
1) กรวด + ทราย ขนาดใหญสุดของกรวด = 2 นิ้ว
ปริมาณกรวด (ลบ.ม.)
- ตามผลการทดลอง
= 0.884
- เผื่อสูญเสีย 15 %
= 0.133
รวม
= 1.017
ขอใช (*)
= 1.02
ปริมาณทราย (ลบ.ม.)
- ตามผลการทดลอง
= 0.549
- เผื่อสูญหายในสนาม 20 %
= 0.110
รวม
= 0.659
ขอใช (*)
= 0.66
2) กรวด + ทราย ขนาดใหญสุดของกรวด = 1 1/2 นิ้ว
ปริมาณกรวด (ลบ.ม.)
- ตามผลการทดลอง
= 0.892
- เผื่อสูญเสีย 15 %
= 0.134
รวม
= 1.026
ขอใช (*)
= 1.03
ปริมาณทราย (ลบ.ม.)
- ตามผลการทดลอง
= 0.547
- เผื่อสูญหายในสนาม 20 %
= 0.109
รวม
= 0.656
ขอใช (*)
= 0.66
3) หิน + ทราย ขนาดใหญสุดของหิน = 1 1/2 นิ้ว (หิน # 2)
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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ปริมาณหิน (ลบ.ม.)
- ตามผลการทดลอง
- เผื่อสูญเสีย 15 %
รวม
ขอใช (*)
ปริมาณทราย (ลบ.ม.)
- ตามผลการทดลอง
- เผื่อสูญหายในสนาม 20 %
รวม
ขอใช (*)

= 0.667
= 0.100
= 0.767
= 0.77
=
=
=
=

0.917
0.183
1.100
1.1013.7

13.7 งานแผนใยสังเคราะห หนา.....................ม.
- คาวัสดุ รวมคาขนสงถึงสถานที่กอสราง =
........(1)....... บาท/ตร.ม.
- คาติดตั้งรวมสวนทาบตอ = (1) x 0.30 =
........(2)....... บาท/ตร.ม.
รวมทั้งสิ้น (1) + (2)
=
.................... บาท/ตร.ม.
คําอธิบายการใช
(1) เปนการจัดหาแผนใยสังเคราะหและปูเพื่อทําหนาที่เปนวัสดุกรองชนิดหนึ่ง
(2) สืบราคาวัสดุจากแหลงโดยตรงไมรวม VAT ทั้งนี้ใหรวมคาขนสงระยะทางจากแหลงถึง
สถานที่กอสราง โดยใชแหลงวัสดุที่มีราคาถูกที่สุด
หมายเหตุ - คาวัสดุ รวมคาขนสงถึงสถานที่กอสราง เปนราคาสืบจากแหลงผลิต
หรือแหลงจําหนายที่ใกลสถานที่กอสราง
- คาติดตั้งรวมสวนทาบตอ คิด 30 % ของคาวัสดุ
13.8 งาน GABION, งาน MATTRESS
- คาวัสดุพรอมประกอบ รวมคาขนสงถึงสถานที่กอสราง
=
คาวัสดุที่ใช...(1)... x ปริมาตรกลอง (ลบ.ม.)
=
- คาหิน พรอมบรรจุติดตั้ง
=
รวมทั้งสิ้น (2) + (3)
=
คําอธิบายการใช
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง

4-50
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(1) เปนงานปองกันการกัดเซาะและพังทลายของดินบริเวณเชิงลาดและพื้นโดยใชกลองลวดตา
ขาย PVC หรือลวดสังกะสีบรรจุหินจนเต็มแลวนําไปวางเรียงบริเวณเชิงลาดและพื้นตามแบบ
(2) สืบราคาวัสดุจากแหลงโดยตรงไมรวม VAT ทั้งนี้ใหรวมคาขนสงระยะทางจากแหลงถึง
สถานที่กอสราง โดยใชแหลงวัสดุที่มีราคาถูกที่สุด
หมายเหตุ - คาวัสดุ รวมคาขนสงถึงสถานที่กอสราง เปนราคาสืบจากแหลงผลิต
หรือแหลงจําหนายที่ใกลสถานที่กอสราง
- คาหิน พรอมบรรจุติดตั้ง ใชอัตราราคางานหินเรียงตามตารางสําหรับคํานวณอัตราราคา
งานคอนกรีตและหินตาง ๆ ตามเอกสารหมายเลข 3
14. งานแผนพลาสติก หนา....................มม.
- คาวัสดุ รวมคาขนสงถึงสถานที่กอสราง =
........(1)....... บาท/ตร.ม.
- คาติดตั้งรวมสวนทาบตอ = (1) x 0.30 =
........(2)....... บาท/ตร.ม.
รวมทั้งสิ้น (2) + (3)
=
.................... บาท/ตร.ม.
คําอธิบายการใช
(1) ใชปูบริเวณใตรอยตอของคอนกรีตที่อยูติดกับดิน เพื่อปองกันน้ําซึมขึ้นมาบริเวณรอยตอ เชน
รอยตอของคลองดาดคอนกรีต รอยตอของคานคอนกรีต
(2) สืบราคาวัสดุจากแหลงโดยตรงไมรวม VAT ทั้งนี้ใหรวมคาขนสงระยะทางจากแหลงถึง
สถานที่กอสราง โดยใชแหลงวัสดุที่มีราคาถูกที่สุด
หมายเหตุ - คาวัสดุ รวมคาขนสงถึงสถานที่กอสราง เปนราคาสืบจากแหลงจําหนาย
ที่ใกลสถานที่กอสราง
- คาติดตั้งรวมสวนทาบตอ คิด 30 % ของคาวัสดุ
15. งานทอทั่วไป
15.1 งานทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ∅……………ม.
- คาทอ
=
........(1)....... บาท/ทอน
- คาขนสงถึงสถานที่กอสราง
=
........(2)....... บาท/ทอน
- คาวาง เรียง และยาแนว
=
........(3)....... บาท/ทอน
รวมทั้งสิ้น (1) + (2) + (3)
=
.................... บาท/ทอน
หมายเหตุ - คาทอ เปนราคาสืบจากแหลงผลิตหรือแหลงจําหนายที่ใกลสถานที่กอสราง
- คาขนสงทอ คิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ลอ เที่ยวละ 13 ตัน
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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- คาขนทอขึ้น-ลง คิดเที่ยวละ 300 บาท
- คาขนสง............กม. = ………x 13 + 300
=
คาขนสงเฉลี่ย = ...(1)... /จํานวนทอที่ขน 1 เที่ยว
=

........(1)....... บาท/เที่ยว
.................... บาท/ทอน

ขนาดทอ
(ม.)

จํานวนทอ / เที่ยว
(ทอน)

คาวาง เรียง และยาแนว
(บาท / ทอน)

φ 0.20
φ 0.30
φ 0.40
φ 0.50
φ 0.60
φ 0.80
φ 1.00
φ 1.20
φ 1.50

60
48
32
28
24
18
10
8
5

64
96
128
158
188
241
290
344
421

15.2 งานทอ PVC , AC , HDPE , PE , งานทอเหล็กเหนียว , งานทอเหล็กหลอ , งานทอเหล็ก ,
งานทอเหล็กอาบสังกะสี และทออื่น ๆ
- คาทอพรอมอุปกรณรวมคาขนสงถึงสถานที่กอสราง
=
........(1)....... บาท
- คาแรงงานประกอบติดตั้งรวมคาทดสอบ = ...(1)…x 0.15
=
........(2)....... บาท
รวมทั้งสิ้น = { (1) + (2) } / ความยาวทอที่ใชงาน
=
.................... บาท/เมตร
หมายเหตุ - คาทอพรอมอุปกรณรวมคาขนสงถึงสถานที่กอสราง เปนราคาสืบจากแหลงผลิต
หรือแหลงจําหนายที่ใกลสถานที่กอสราง
- คาแรงงานประกอบติดตั้งรวมคาทดสอบ คิด 15 % ของราคาวัสดุ
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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16. งานรอยตอคอนกรีต
(ไดแก งาน Joint Selant Compound , งาน Coated Paper , งานแผนใยสังเคราะหกรองน้ํา , งาน Elastic
Joint Filler,งาน Sealing Compound , งานแผน Plastic , งาน Mastic Joint Filler , งาน Celotex w/c Tar ,
งาน Mastic Joint Sealer , งาน Elastomatic Braeing Pad , งาน Asphalt Paper , งาน Water Stop และงาน
อื่น ๆ )
- คาวัสดุ รวมคาขนสงถึงสถานที่กอสราง =
........(1)....... บาท/หนวย
- คาติดตั้ง = ราคาวัสดุ x 0.15
=
........(2)....... บาท/หนวย
รวมทั้งสิ้น (1) + (2)
=
.................... บาท/หนวย
คําอธิบายการใช
(1) งานรอยตอคอนกรีตของงานกอสรางชนิดตาง ๆ ตามที่แบบกําหนด
(2) สืบราคาวัสดุจากแหลงโดยตรงไมรวม VAT ทั้งนี้ใหรวมคาขนสงระยะทางจากแหลงถึง
สถานที่กอสราง โดยใชแหลงวัสดุที่มีราคาถูกที่สุด
หมายเหตุ - คาติดตั้ง คิด 15 % ของคาวัสดุ
- หนวยเปนไปตามตารางรายละเอียดลักษณะงาน และขอบเขตงานของงานชลประทาน
17. งานลดแรงดันน้ํา
(การคิดราคางานใหคิดอัตราราคางานตามหลักเกณฑของงานแตละรายการที่เกี่ยวของ)
คําอธิบายการใช
(1) เป นงานระบายน้ํ าและลดแรงดันน้ําจากดิน ดานขาง และดานใตของอาคารชลประทาน
รวมถึงคลองดาดคอนกรีต ซึ่งประกอบไปดวยวัสดุอุปกรณตามแบบกําหนด
18. งานเสาเข็ม
(ไดแก งานเสาเข็ม คสล. , งานเสาเขมคอนกรีตอัดแรง , งานเสาเข็มไม , งานเสาเข็มพืดเหล็ก , งานเสาเข็ม
เจาะระบบแหง , งานเสาเข็มเจาะระบบเปยก ฯลฯ )
18.1 งานเสาเข็ม............................
- คาเสาเข็มแตละประเภทรวมคาขนสงถึงสถานที่กอสราง
=
........(1)....... บาท
- คาตอกเสาเข็ม
=
........(2)....... บาท
รวมทั้งสิ้น (1) + (2) / ความยาวเสาเข็มที่ใชงาน (ม.)
=
.................... บาท/เมตร
คําอธิบายการใช

คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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(1) เปนงานเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงของฐานรากอาคารที่เปนดินออน ไมสามารถรับน้ําหนัก
อาคารได หรือเพื่อเปนการปองกันพังทลายของดินดานขางอาคาร โดยใชเสาเข็มตาง ๆไดแก คอนกรีตอัด
แรงเสาเข็ม คอนกรีตเสริมเหล็ก เสาเข็มเหล็ก และเสาเข็มไม
(2) สืบราคาวัสดุพรอมคาแรงตอกและอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องจากผูประกอบการในพื้นที่ใกลที่สุดไม
รวม VAT ทั้งนี้ใหรวมคาขนสงระยะทางจากแหลงถึงสถานที่กอสราง โดยใชแหลงวัสดุที่มีราคาถูกที่สุด
หมายเหตุ - คาเสาเข็มแตละประเภทรวมคาขนสงถึงสถานที่กอสราง เปนราคาสืบจากแหลงผลิต
หรือแหลงจําหนายที่ใกลสถานที่กอสราง
- คาตอกเสาเข็ม (เปนราคาสืบจากผูประกอบการในพื้นที่ใกลที่สุด ตามปริมาณงานที่จะตอก
ทั้งหมด
โดยรวมคานั่งรานที่จําเปนตองใชในการทํางานไวดวย แลวคิดเปนคาเฉลี่ยตอเมตร)
18.1 งานทดสอบเสาเข็ม
(ไดแก Static Load Test , งาน Dynamic Load Test , งาน Pile Integrity Test (Seismic Test) ฯลฯ )
- คาทดสอบ
=
........(1)....... บาท/ตน
คําอธิบายการใช
(1) งานทดสอบกําลังรับน้ําหนักบรรทุกสูงสุด หรือทดสอบกําลังรับน้ําหนักบรรทุกปลอดภัย
หรือตรวจสอบสภาพความสมบูรณของเสาเข็ม
(2) สืบคาทดสอบจากผูประกอบการในพื้นที่ใกลที่สุดไมรวม VAT ตามปริมาณงานที่จะทําการ
ทดสอบทั้งหมด
19. งานคอนกรีตหลอสําเร็จปองกันการกัดเซาะ
- ราคางานคอนกรีต = ปริมาณคอนกรีต/กอน x อัตราราคางานคอนกรีต
=
........(1)....... บาท/กอน
- คาขนยาย และคาวางเรียง = ราคางานคอนกรีต x 0.30
=
........(2)....... บาท/กอน
รวมทั้งสิ้น (1) + (2)
=
.................... บาท/กอน
คําอธิบายการใช
(1) เปนหลอคอนกรีตเสริมเหล็กเปนรูปรางตางๆ แลวนํามาวางงานปองกันการกัดเซาะของน้ํา
บริเวณดานเหนือและทายของอาคารชลประทาน โดยหลอคอนกรีตเสริมเหล็กเปนรูปรางตางๆ ตามที่
กําหนดในแบบ
(2) อัตราราคางานคอนกรีต ใชหลักเกณฑการคิดตามอัตราราคางานคอนกรีตโครงสราง
หมายเหตุ - คาขนยาย และคาวางเรียง คิด 30 % ของราคางานคอนกรีต
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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20. งานปลูกหญา
- คาจัดหาหญา
=
........(1)....... บาท/ตร.ม.
- คาขุดขนยายดิน Top Soil พรอมเกลี่ยปูผิว หนา 5 เซนติเมตร
=
........(2)....... บาท/ตร.ม.
หรือ หนา 10 เซนติเมตร = (2) x 2
=
........(3)....... บาท/ตร.ม.
หรือ หนา 15 เซนติเมตร = (2) x 3
=
........(4)....... บาท/ตร.ม.
- คาแรงปลูกหญา
=
........(5)....... บาท/ตร.ม.
- คาใชจายในการดูแลรักษา
=
........(6)....... บาท/ตร.ม.
รวมทั้งสิ้น (1) + [ (2) + หรือ (3) + หรือ (4) ] + (5) + (6)
=
.................... บาท/ตร.ม.
คําอธิบายการใช
(1) เปนงานปองกันการกัดเซาะของน้ําบริเวณดินลาดของคลอง ถนนหรือบริเวณอื่นๆ เพื่อ
ปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม แลวดูแลบํารุงรักษาจนหญาเจริญงอกงาม
(2) ใชราคาตามตารางอัตราราคางานปลูกหญา
หมายเหตุ - คาขุดขนยายดิน Top Soil พรอมเกลี่ยปูผิว ใชความหนาตามที่แบบกําหนด
โดยคาใชจายตอหนวยที่ความหนา 5 ซม. ใชคาในตารางอัตราคาใชจายตอหนวย
ในการปลูกหญา ตามเอกสารหมายเลข 3
21. งานราวกันตก
- คาวัสดุรวมคาขนสงถึงสถานที่กอสราง =
........(1)....... บาท
- คาติดตั้ง = (1) x 0.30
=
........(2)....... บาท
รวมทั้งสิ้น (1) + (2)
=
........(3)....... บาท
- คางานเฉลี่ย = (3) / ความยาวทั้งหมด =
.................... บาท/เมตร
คําอธิบายการใช
(1) เปนงานปองกันอุบัติเหตุบริเวณริมอาคารชลประทานตาง ๆ
(2) คาวัสดุ ใหสืบราคาวัสดุจากแหลงผลิตหรือแหลงจําหนายที่ใกลสถานที่กอสรางไมรวม VAT
ทั้งนี้ใหรวมคาขนสงระยะทางจากแหลงถึงสถานที่กอสราง โดยใชแหลงวัสดุที่มีราคาถูกที่สุด
หมายเหตุ - คาติดตั้ง คิด 30 % ของคาวัสดุ
- คางานเฉลี่ย คิดปริมาณงานทั้งหมดเฉลี่ยตอเมตร
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22. งานบันไดลิง
- คาวัสดุรวมคาขนสงถึงสถานที่กอสราง =
........(1)....... บาท
- คาแรงงานติดตั้ง = (1) x 0.30
=
........(2)....... บาท
รวมทั้งสิ้น (1) + (2)
=
.................... บาท
คําอธิบายการใช
(1) เปนงานประกอบของอาคารชลประทานตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการซอมแซม
บํารุงรักษา
(2) คาวัสดุ ใหสืบราคาวัสดุจากแหลงผลิตหรือแหลงจําหนายที่ใกลสถานที่กอสรางไมรวม VAT
ทั้งนี้ใหรวมคาขนสงระยะทางจากแหลงถึงสถานที่กอสราง โดยใชแหลงวัสดุที่มีราคาถูกที่สุด
หมายเหตุ - คาแรงงานติดตั้ง คิด 30 % ของคาเหล็ก
23. งานตะแกรงกันสวะ , งานตะแกรงฝาบอ
- คาเหล็กรวมคาขนสงถึงสถานที่กอสราง =
........(1)....... บาท/ชุด
- คาแรงงานประกอบ ติดตั้ง พรอมทาสี = (1) x 0.30
=
........(2)....... บาท/ชุด
รวมทั้งสิ้น (1) + (2)
=
.................... บาท/ชุด
คําอธิบายการใช
(1) เปนงานปองกันอันตรายและอุบัติเหตุ
(2) คาเหล็ก ใหสืบราคาวัสดุจากแหลงผลิตหรือแหลงจําหนายที่ใกลสถานที่กอสรางไมรวม
VAT ทั้งนี้ใหรวมคาขนสงระยะทางจากแหลงถึงสถานที่กอสราง โดยใชแหลงวัสดุที่มีราคาถูกที่สุด
หมายเหตุ - คาแรงงานประกอบ ติดตั้ง พรอมทาสี คิด 30 % ของคาเหล็ก
24. งานเครื่องกวานและบานระบาย
- คาเครื่องกวานและบานระบาย พรอมอุปกรณ
รวมคาขนสงถึงสถานที่กอสรางพรอมติดตั้ง
=
.................... บาท/ชุด
คําอธิบายการใช
(1) เปนงานประกอบของอาคารชลประทานเพื่อปด-เปดบังคับน้ํา
(2) คาเครื่องกวานและบานระบาย พรอมอุปกรณ เปนราคาจากตารางสําหรับการคํานวณอัตรา
ราคางานบานฝาทอและเครื่องยก ตามเอกสารหมายเลข 3 โดยคิดคาขนสงถึงสถานที่กอสรางพรอมติดตั้ง
25 % ของคาเครื่องกวานและบานระบาย พรอมอุปกรณ
(3) หรือถาไมมีกําหนด(นอกเหนือจากตารางสําหรับการคํานวณอัตราราคางานบานฝาทอ และ
เครื่องยกตามเอกสารหมายเลข 3) ไวใหสืบราคาวัสดุจากแหลงผลิตหรือแหลงจําหนายที่ใกลสถานที่
กอสรางไมรวม VAT ทั้งนี้ใหรวมคาขนสงระยะทางจากแหลงถึงสถานที่กอสราง
คูมือการกอสราง
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25. งานแผนกั้นน้ําเพื่อซอมบาน (STOPPLANT OR STEEL BULKHEAD)
(ใชหลักเกณฑการคิดราคางานเชนเดียวกันกับงานเครื่องกวานและบานระบาย)
คําอธิบายการใช
(1) งานซอมบานระบายโดยใชแผนกันน้ําที่ทําดวยเหล็กหรือวัสดุอื่นตามที่แบบกําหนดนํามา
ประกอบ เปนแผนใชปดดานเหนือน้ําและทายน้ําของประตูระบายน้ํา
26. งานคานสะพานคอนกรีตอัดแรง
- คาคานสะพานคอนกรีตอัดแรง รวมคาขนสงถึงสถานที่กอสราง พรอมติดตั้ง
=
.................... บาท/ทอน
คําอธิบายการใช
(1) งานคานคอนกรีตอัดแรงทําหนาที่เปนพื้นสะพาน โดยวางพาดระหวางตอมอซึ่งมีรูปรางเปน
แบบกลอง Box Girder หรือแบบตน Plank Girder หรือตามที่แบบกําหนด
(2) คาคานสะพานคอนกรีตอัดแรง ใหสืบราคาวัสดุจากแหลงผลิตหรือแหลงจําหนายที่ใกล
สถานที่กอสรางไมรวม VAT ทั้งนี้ใหรวมคาขนสงระยะทางจากแหลงถึงสถานที่กอสราง
27. งานแผนวัดระดับน้ํา
- คาเสาและแผนระดับน้ํารวมคาขนสงถึงสถานที่กอสราง
=
........(1)....... บาท/ชุด
- คาติดตั้งและอุปกรณ = (1) x 0.30 =
........(2)....... บาท/ชุด
รวมทั้งสิ้น (1) + (2)
=
.................... บาท/ชุด
คําอธิบายการใช
(1) เปนงานแผนวัดระดับน้ํา ในอาคารชลประทานหรือคลองสงน้ํา
(2) คาเสาและแผนระดับน้ํา ใหสืบราคาวัสดุจากแหลงผลิตหรือแหลงจําหนายที่ใกลสถานที่
กอสรางไมรวม VAT ทั้งนี้ใหรวมคาขนสงระยะทางจากแหลงถึงสถานที่กอสราง
หมายเหตุ - คาติดตั้งและอุปกรณ คิด 30 % ของคาเสาและแผนระดับน้ํา
28. งานผันน้ําระหวางกอสราง
28.1 งานดินขุดดวยเครื่องจักร
=
28.2 งานดินถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักร =

คูมือการกอสราง
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คําอธิบายการใช
(1) เปนงานเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ําใหไหลไปในทิศทางที่กําหนดเพื่อปองกันมิใหน้ําไหล
เขาไปในพื้นที่กอสรางและเพื่อรักษาระดับน้ําในลําน้ําทางดานทายน้ําใหมีระดับน้ําที่เหมาะสมกับสภาพ
ฤดูกาลตามปกติตลอดระยะเวลาการกอสราง
หมายเหตุ - ขอ 28.1 และ 28.2 ใชหลักเกณฑการคิดราคางานเชนเดียวกับงานดินขุดดวยเครื่องจักร
(ขอ 3.2) และงานดินถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักร (ขอ 7.3) ตามลําดับ
29. งานสูบน้ําระหวางกอสราง
- คาดําเนินการ
=
.................... บาท/ลบ.ม.
คําอธิบายการใช
(1) การสูบน้ําออกจากบอกอสรางทั้งจากน้ําใตดินและจากน้ําฝนโดยใชเครื่องสูบน้ําซึ่งไดรวม
คาใชจาย
และคาแรงงานเพื่อไมใหเกิดอุปสรรคและความเสียหายตองานกอสราง
ใชราคาตามตารางอัตราราคางานดิน งานกอสรางชลประทาน
30. งานวัสดุกรอง
(ใชหลักเกณฑการคิดราคางานเชนเดียวกับงานวัสดุรองพื้น)
คําอธิบายการใช
(1) เปนการจัดหาวัสดุมาผสมคละกันใหไดตามที่กําหนดเพื่อกรองวัสดุเม็ดดินทรายขนาดเล็ก
ไมใหไหลออกไปกับน้ําโดยใชวัตถุประเภทกรวดหรือหินยอยและทราย ที่มีสวนผสมคละกันอยางดีตามที่
แบบกําหนด
31. งานกรวดหรือหินยอยอัดแนน
- คาวัสดุจากแหลง
=
........(1)........ บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- คาขนสง..........................กม.
=
........(2)........ บาท/ลบ.ม. (หลวม)
รวม (1) + (2)
=
........(3)........ บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- รวมสวนยุบตัว = ...(3)...x 1.40 x 0.90 =
........(4)....... บาท/ลบ.ม.
- คาบดทับ
=
........(5)....... บาท/ลบ.ม.
รวมทั้งสิ้น (4) + (5)
=
.................... บาท/ลบ.ม.
คําอธิบายการใช
(1) เปนงานอัดแนนกรวดหรือหินยอยใหมีความแนนตามที่กําหนด
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หมายเหตุ - คายุบตัวคิด 90 % ของคายุบตัวงานทราย
- คาบดทับใชอัตราราคาคาบดทับดินที่ความแนน 85 %
- กรณีใชแรงคน คาบดทับคิด 1 คน ทํางานได 2 ลบ.ม. ตอวัน
32. งานทรายอัดแนน
- คาวัสดุจากแหลง
- คาขนสง..........................กม.
รวม (1) + (2)
- รวมสวนยุบตัว = .....(3).....x 1.40
- คาบดทับ
รวมทั้งสิ้น (4) + (5)

=
=
=
=
=
=

........(1)........ บาท/ลบ.ม. (หลวม)
........(2)........ บาท/ลบ.ม. (หลวม)
........(2)....... บาท/ลบ.ม. (หลวม)
........(4)....... บาท/ลบ.ม.
........(5)....... บาท/ลบ.ม.
.................... บาท/ลบ.ม.

คําอธิบายการใช
(1) งานบดอัดแนนทรายใหไดความแนนตามที่แบบกําหนด เพื่อรองรับฐานรากของอาคาร
ชลประทานชนิดตางๆ หรือรองพื้นคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมายเหตุ - คาบดทับใชอัตราราคาคาบดทับดินที่ความแนน 85 %
- กรณีใชแรงคน คาบดทับคิด 1 คน ทํางานได 2 ลบ.ม. ตอวัน
33. งานระบบไฟฟา
- คาวัสดุพรอมอุปกรณรวมคาขนสงถึงสถานที่กอสราง
=
........(1)....... บาท
- คาติดตั้ง = (1) x 0.30
=
........(2)....... บาท
รวมทั้งสิ้น (1) + (2)
=
.................... บาท/ลบ.ม.
คําอธิบายการใช
(1) เปนงานติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางและระบบไฟฟากําลัง
(2) คาวัสดุพรอมอุปกรณ ใหสืบราคาวัสดุจากแหลงผลิตหรือแหลงจําหนายที่ใกล สถานที่
กอสรางไมรวม VAT ทั้งนี้ใหรวมคาขนสงระยะทางจากแหลงถึงสถานที่กอสราง
หมายเหตุ - คาติดตั้งคิด 30 % ของคาวัสดุพรอมอุปกรณ
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34. งาน CONTROL HOUSE ตั้งแตระดับ .................................ขึ้นไป
(การคิดราคางานใหใชอัตราราคางานตามหลักเกณฑของงานแตละรายการที่เกี่ยวของ)
คําอธิบายการใช
(1) งานกอสรางอาคารเพื่อทําหนาที่ควบคุมการระบายน้ํา
35. งานทอ STEEL LINER พรอมอุปกรณ
35.1 ทอเหล็กเหนียว
- คาทอพรอมอุปกรณรวมคาขนสงถึงสถานที่กอสราง
=
........(1)....... บาท
- คาแรงงานประกอบติดตั้ง รวมคาทดสอบ = (1) x 0.15
=
........(2)....... บาท
รวมทั้งสิ้น = { (1) + (2) } / ความยาวทอที่ใชงาน
=
.................... บาท/เมตร
คําอธิบายการใช
(1) เปนงานระบายน้ําใหเขื่อนโดยใชทอเหล็กเหนียวเชื่อมใหตอเนื่องกันตลอดความยาว
(2) ค า ท อ พร อ มอุ ป กรณ ให สื บ ราคาวั ส ดุ จ ากแหล ง ผลิ ต หรื อ แหล ง จํ า หน า ยที่ ใ กล ส ถานที่
กอสรางไมรวม VAT ทั้งนี้ใหรวมคาขนสงระยะทางจากแหลงถึงสถานที่กอสราง
หมายเหตุ - คาแรงงานประกอบติดตั้งรวมคาทดสอบ คิด 15 % ของคาทอ
35.2 ทอเหล็กเหนียวลดขนาด
- คาทอพรอมอุปกรณรวมคาขนสงถึงสถานที่กอสราง
=
........(1)....... บาท/ทอน
- คาแรงงานประกอบติดตั้ง รวมคาทดสอบ = (1) x 0.15
=
........(2)....... บาท/ทอน
รวมทั้งสิ้น = (1) + (2)
=
.................... บาท/ทอน
คําอธิบายการใช
(1) เปนงานลดขนาดทอเพื่อเชื่อมตอเขากับประตูน้ําภายในอาคารบังคับน้ํา
(2) คาทอพรอมอุปกรณ ใหสืบราคาวัสดุจากแหลงผลิตหรือแหลงจําหนายที่ใกลสถานที่
กอสรางไมรวม VAT ทั้งนี้ใหรวมคาขนสงระยะทางจากแหลงถึงสถานที่กอสราง
คูมือการกอสราง
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หมายเหตุ - คาแรงงานประกอบติดตั้งรวมคาทดสอบ คิด 15 % ของคาทอ
36. งาน GATE VALE , HIGH PRESUREGATE , BUTTERFLY VALVE พรอมอุปกรณ
- คาวัสดุพรอมอุปกรณรวมคาขนสงถึงสถานที่กอสราง พรอมติดตั้งและทดสอบ
=
.................... บาท/ชุด
คําอธิบายการใช
(1) เปนงานปด-เปดน้ํา โดยใชประตูน้ําชนิด Gate Valve , High Pressure Gate หรือ Butterfly
Valve
(2) คาวัสดุพรอมอุปกรณ ใหสืบราคาวัสดุจากแหลงผลิตหรือแหลงจําหนายที่ใกลสถานที่
กอสรางไมรวม VAT ทั้งนี้ใหรวมคาขนสงระยะทางจากแหลงถึงสถานที่กอสราง
37. งานรอกโซพรอมอุปกรณประกอบ
- คาวัสดุพรอมอุปกรณรวมคาขนสงถึงสถานที่กอสราง
=
........(1)....... บาท/ชุด
- คาติดตั้ง = (1) x 0.30
=
........(2)....... บาท/ชุด
รวมทั้งสิ้น (1) + (2)
=
.................... บาท/ชุด
คําอธิบายการใช
(1) เป น งานติ ด ตั้ ง รอกโซ สํ า หรั บ ใช ย กประตู น้ํ า ภายในอาคารควบคุ ม เพื่ อ การซ อ มแซม
บํารุงรักษาประตูน้ํา
(2) คาวัสดุพรอมอุปกรณ ใหสืบราคาวัสดุจากแหลงผลิตหรือแหลงจําหนายที่ใกลสถานที่
กอสรางไมรวม VAT ทั้งนี้ใหรวมคาขนสงระยะทางจากแหลงถึงสถานที่กอสราง
หมายเหตุ - คาติดตั้งคิด 30 % ของคาวัสดุพรอมอุปกรณ
38. งาน ANCHOR BAR ขนาด φ ................. มม.
- คาหลุมเจาะ φ …นิ้ว โดยเจาะแบบ กระแทก = ................... ม. = ........(1)....... บาท
- คาเหล็ก φ ……มม.
= ...................ม
= ........(2).......บาท
- ปูนซีเมนตผสมทรายและผสมดวย Nonshrink Compound
= ................... ลบ.ม.
= ........(3)....... บาท
รวม (2) + (3)
= ........(4)....... บาท
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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- คาแรงติดตั้งและทดสอบแรงดึง 30 % = ...(4).. x 0.30 = ........(5)....... บาท
รวมทั้งสิ้น = ...(1)... + ...(4)... + ...(5)...
= .................... บาท
คําอธิบายการใช
(1) เปนงานติดตั้งสมอเหล็กเพื่อยึดแผนพื้นที่โครงสรางคอนกรีต
39. เครื่องสูบน้ํา พรอมอุปกรณประกอบ
- คาเครื่องสูบน้ําพรอมอุปกรณรวมคาขนสงถึงสถานที่กอสราง พรอมติดตั้งและทดสอบ
=
.................... บาท/ชุด
คําอธิบายการใช
(1) เปนงานสูบน้ําเพื่อเก็บกักหรือระบายน้ํา
(2) คาเครื่องสูบน้ําและอุปกรณ ใหสืบราคาวัสดุจากแหลงผลิตหรือแหลงจําหนายที่ใกลสถานที่
กอสรางไมรวม VAT ทั้งนี้ใหรวมคาขนสงระยะทางจากแหลงถึงสถานที่กอสราง
40. งานเหล็กรูปพรรณ
- คาวัสดุ รวมคาขนสงถึงสถานที่กอสราง =
........(1)....... บาท/กก.
- คาติดตั้ง = (1) x 0.30
=
........(2)....... บาท/กก.
รวมทั้งสิ้น (1) + (2)
=
.................... บาท/กก.
คําอธิบายการใช
(1) เปนงานโครงสรางเหล็กโดยนําเหล็กรูปพรรณมาประกอบเปนรูปราง
(2) คาวัสดุรวมคาขนสงถึงสถานที่กอสรางใหสืบราคาวัสดุจากแหลงผลิตหรือแหลงจําหนายที่
ใกลสถานที่กอสรางไมรวม VAT ทั้งนี้ใหรวมคาขนสงระยะทางจากแหลงถึงสถานที่กอสราง
หมายเหตุ - คาติดตั้งคิด 30 % ของคาวัสดุ
41. งานเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน
- คาเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนแตละประเภทพรอมอุปกรณรวมคาขนสงถึงสถานที่กอสราง
และติดตั้ง
=
.................... บาท/หนวย
คําอธิบายการใช
(1) งานวัดพฤติกรรมเขื่อนโดยใชอุปกรณตรวจวัดประเภทตาง ๆ ติดตั้งในระหวางกอสราง
ใชสําหรับการติดตามแรงดันน้ําในตัวเขื่อน
(2) คาเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนแตละประเภทพรอมอุปกรณ ใหสืบราคาวัสดุจากแหลงผลิต
หรือแหลงจําหนายที่ใกลสถานที่กอสรางไมรวม VAT ทั้งนี้ใหรวมคาขนสงระยะทางจากแหลงถึงสถานที่
กอสราง
คูมือการกอสราง
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42. งานปรับปรุงฐานราก
(การคิดราคางานตนทุนตอหนวยแตละรายการ ใหใชอัตราราคางานปรับปรุงฐานราก
ตามเอกสารหมายเลข 3)
42.1 งานฝงทอกรุเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation) (หนวยเปนเมตร)
คําอธิบายการใช
(1)
จัดหาและดําเนินการตามที่แบบกําหนด หรือตามขอกําหนดรายละเอียดดานเทคนิค
(Technical Specification)
(2) ใชอัตราราคางานตามตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน งานกอสราง
ชลประทาน งานฝงทอเหล็กปองกันการพังของหลุมเจาะ
42.2 งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole
- เจาะหินแข็งมาก (หนวยเปนเมตร)
คําอธิบายการใช
(1) งานเจาะหลุมอัดฉีดน้ําปูนหรือของผสมเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้ําหนักใหกับฐาน
รากกรณีหินฐานรากจัดอยูในประเภทหินแข็งมาก
- เจาะหินแข็ง (หนวยเปนเมตร)
คําอธิบายการใช
(1) งานเจาะหลุมอัดฉีดน้ําปูนหรือของผสมเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้ําหนักใหกับฐาน
รากกรณีหินฐานรากจัดอยูในประเภทหินแข็ง
42.3 งานเจาะ Curtain Grout Hole แบบ Rotary Drilling
- เจาะหินแข็งมาก ความลึก ................... ม.
คําอธิบายการใช
(1) งานเจาะหลุมอัดฉีดน้ําปูนหรือของผสมเพื่อลดปริมาณการรั่วซึมของน้ําผานฐานรากกรณีหนิ
ฐานรากจัดอยูในประเภทหินแข็งมาก
- เจาะหินแข็ง ความลึก ................... ม.
คําอธิบายการใช
(1) งานเจาะหลุมอัดฉีดน้ําปูนหรือของผสมเพื่อลดปริมาณการรั่วซึมของน้ําผานฐานรากกรณีหนิ
ฐานรากจัดอยูในประเภทหินแข็ง
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42.4 งานเจาะปูนซ้ํา (Redrilling GroutHole) (หนวยเปนเมตร)
คําอธิบายการใช (1) งานเจาะผานปูนในชวงที่ไดทําการอัดฉีดน้ําปูนไวกอนแลว
42.5 งานทดสอบการรั่วซึมของน้ําแบบลูยอง (Lugeon Test)
- ในหลุมเจาะมุมดิ่ง (หนวยเปนครั้ง)
- ในหลุมเจาะมุมเอียง (หนวยเปนครั้ง)
คําอธิบายการใช
(1) งานทดสอบเพื่อหาคาอัตราการรั่วซึมโดยใชเวลา 50 นาที ตอครั้งตอชวงความลึก 3 - 5 เมตร
42.6 งานทดลองอัดฉีดน้ํากอนการอัดฉีดของผสม
- ในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียง ไมเกิน 15 องศา (หนวยเปนครั้ง)
- ในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียง เกินกวา 15 องศา (หนวยเปนครั้ง)
คําอธิบายการใช
(1) งานทดสอบเพื่อหาคาอัตราการรั่วซึมโดยใชเวลา 30 นาที ตอครั้งตอชวงความลึก 3 - 5 เมตร
42.7 งานอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)
- อัดฉีดปูนซีเมนต (Cement Grouting) (หนวยเปนถุง)
คําอธิบายการใช
(1) งานอัดฉีดของผสมโดยใชความดันในการอัดฉีดเมื่อวัสดุที่อัดฉีดเปนน้ําปูน
- อัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting) (หนวยเปน กก.)
คําอธิบายการใช
(1) งานอัดฉีดของผสมโดยใชความดันในการอัดฉีดเมื่อวัสดุที่อัดฉีดเปนน้ําโคลน
(1) อัดฉีดทรายละเอียด (Silt or Fine Sand Grouting) (หนวยเปนตัน)
คําอธิบายการใช
(1) งานอัดฉีดของผสมโดยใชความดันในการอัดฉีดเมื่อวัสดุที่อัดฉีดเปนทรายละเอียด
- อัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting) (หนวยปนลิตร)
คําอธิบายการใช
(1) งานอัดฉีดของผสมโดยใชความดันในการอัดฉีดเมื่อวัสดุที่อัดฉีดเปนสารเคมี
42.8 คาวัสดุสําหรับการฉีด (Grouting Material) (หนวยตามประเภทของวัสดุที่ใช)
คําอธิบายการใช
(1) ราคาของวัสดุที่กําหนดใหใชเปนวัสดุสําหรับการอัดฉีด
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42.9 งานเจาะเก็บตัวอยางแกนหิน (Drilling Check Hole & Pilot Hole) (หนวยปนเมตร)
คําอธิบายการใช
(1) งานเจาะหลุมเพื่อเก็บตัวอยางแกนหินเพื่อจุดประสงคในการกําหนดแผนการปฏิบัติงานเจาะ
และอัดฉีดของผสมและเพื่อการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
43. งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาด φ 0.80 - 1.00 ม.
- คาดําเนินการ = (ปริมาณงานทั้งหมด (ลบ.ม.) x คาดําเนินการ (บาท/ลบ.ม.))
=
........(1)....... บาท
(คาดําเนินการจากตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหินตามเอกสารหมายเลข 3)
- คาปูนซีเมนต = (ปริมาณปูนซีเมนตทั้งหมด (กก.) x คาปูนซีเมนต (บาท/กก.))
=
........(2)....... บาท
- คาติดตั้งภายใน = (จํานวนการติดตั้งภายใน (ครั้ง) x คาติดตั้งภายใน (บาท/ครั้ง))
=
........(3)....... บาท
- คา MOBILIZATION
=
........(4)....... บาท
รวม = [ (1) + (2) + (3) + (4) ] / ปริมาณงานทั้งหมด (ลบ.ม.)
=
.................... บาท/ลบ.ม.
คําอธิบายการใช
(1) เปนการปรับปรุงดินใหคุณสมบัติทางวิศวกรรมดีขึ้น ตามที่กําหนดในแบบโดยการผสม
ปูนในดินธรรมชาติ
หมายเหตุ 1. ราคาปูนซีเมนต ใหใชราคาในจังหวัดจากสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กรมการคาภายใน
ซึ่งการคิดคาขนสงใหคิดระยะทางจากจังหวัดถึงสถานที่กอสราง สําหรับปริมาณ
ปูนซีเมนตที่ใชใหเปนไปตามที่ระบุไวในรายการรายละเอียดดานวิศวกรรม (Specification)
2. คาติดตั้งภายใน
- จํานวนการติดตั้งภายใน ใหคิดคํานวณจากการติดตั้งภายใน 1 ครั้ง สามารถปฏิบัติงาน
ไดระยะ 200 เมตร (รัศมีการทํางาน 100 เมตร) ระยะที่เหลือเศษใหปดเปน 1 ครั้ง
- คาติดตั้งภายในตอครั้ง ใหคิดคํานวณจากการติดตั้งภายในแตละครั้งใชระยะเวลา 1 วัน
โดยมีรายละเอียดคาใชจายตอวัน ดังนี้
- คาจางแรงงาน = 12 x อัตราคาจางแรงงานขั้นต่ํา * = ........(1)........ บาท/วัน
- คาเชารถยก 25 ตัน **
= ........(2)........ บาท/วัน
รวม (1) + (2)
= ........(3)........ บาท/วัน
คิดเปน = (3) x 1 (วัน/ครั้ง)
= ........(4)........ บาท/ครั้ง
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง

4-65

บทที่ 4

- คาอุปกรณ (5 %) = (4) x 0.05
= ........(5)........ บาท/ครั้ง
รวมทั้งสิ้น (4) + (5)
= .................... บาท/ครั้ง
* อัตราคาจางแรงงานขั้นต่ํา ใหใชตามประกาศกระทรวงแรงงานฯ
โดยเลือกใชตามจังหวัดที่สถานที่กอสรางตั้งอยู
** คาเชารถยก 25 ตัน เปนราคาสืบจากผูประกอบการในพื้นที่
3. คา MOBILIZATION ใหคิดคํานวณจากหลักเกณฑดังตอไปนี้
- คาขนสง.........................กม. = ...... x 100 (ตัน)
= ........(1)........ บาท
- คาเชารถยก 25 ตัน = คาเชารถยก (บาท/วัน) x ระยะเวลา (4 วัน)
= ........(2)........ บาท
รวมทั้งสิ้น (1) + (2)
= ..................... บาท
* คาเชารถยก 25 ตัน เปนราคาสืบจากผูประกอบการในพื้นที่
- การคิดคา MOBILIZATION ใหคิดจากการขนยาย น้ําหนักรวม 100 ตัน
- คาเชารถยก 25 ตัน คิดระยะเวลาในการเชา จํานวน 4 วัน
- ระยะทางเปนระยะทางรวมทั้งไปและกลับ
- คาขนสง คิดจากการตารางคาขนสงโดยรถบรรทุก 10 ลอ
4. ในกรณีที่พื้นที่การทํางานมีสภาพเปนดินออน หรือทรายหลวม
ซึ่งรับน้ําหนักได
ไมเกิน 1 ตัน/ตร.ม. ใหคิดเพิ่มคาเหลฃ็กแผนขนาด 4  x 8  หนา 12 มม. จํานวน 6 แผน
5. ในกรณีที่ตองปฏิบัติงานดวยเรือ ใหคิดเพิ่มเติมคาเชาเรือทองแบน ขนาด 30 ตัน
จํานวน 1 ลํา พรอมเจาหนาที่เรือ จํานวน 2 คน และเรือลากจูงประเภทมีระวางบรรทุกขนาด 15 ตัน
จํานวน 1 ลํา พรอมเจาหนาที่เรือ จํานวน 3 คน
44. งาน Slush Grouting
(การคิดราคางานต น ทุ น ต อ หน ว ยแต ล ะรายการ ใหใ ชอัตราราคางานปรับปรุ งฐานราก ตามเอกสาร
หมายเลข 3)
คําอธิบายการใช
(1) เปนการฉีดพนน้ําปูนเพื่ออุดรอยแตกบนพื้นผิวชั้นฐานรากเขื่อน และเพื่อประสานและ
เพื่อประสานรอยแตกสวนตื้นของฐานรากเขื่อน
45. งาน Dental Concrete
(การคิดราคางานตนทุนตอหนวยแตละรายการ ใหใชอัตราราคางานจากตารางสําหรับคํานวณอัตราราคา
งานคอนกรีตและหินตาง ๆ ตามเอกสารหมายเลข 3)
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง

4-66

บทที่ 4

คําอธิบายการใช
(1) เปนการเทคอนกรีตหยาบเพื่ออุดรอยแตกขนาดใหญหลุม หรือโพรงในบริเวณพื้นผิวหินฐานรากเขื่อน
46-48. งานวัสดุคัดเลือก " ข " , งานวัสดุคัดเลือก " ก " และงานวัสดุชั้นรองพื้นทาง
(ใชหลักเกณฑการคิดราคาเชนเดียวกับงานลูกรังบดอัดแนน ในขอ 8)
คําอธิบายการใช
(1) เปนการถมวัสดุคัดเลือกโดยใชเครื่องจักรบดทับใหไดความแนน ความชื้น รูปราง
ตามแบบกําหนด
49. งานวัสดุชั้นพื้นทาง (หินคลุก)
- คาวัสดุจากโรงโมหิน (รวมคาตักขึ้นรถ) =
........(1)........ บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- คาขนสง..........................กม.
=
........(2)....... บาท/ลบ.ม. (หลวม)
รวม (1) + (2)
=
........(3)........ บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- รวมสวนยุบตัว ( .....(3).....x คายุบตัว ) =
........(4)....... บาท/ลบ.ม.
- คาผสมคลุกเคลา (BLEND)
=
........(5)....... บาท/ลบ.ม.
- คาบดทับ
=
........(6)....... บาท/ลบ.ม.
รวมทั้งสิ้น (4) + (5) + (6)
=
.................... บาท/ลบ.ม.
คําอธิบายการใช
(1) เปนการถมวัสดุชั้นรองพื้นทางโดยใชเครื่องจักรบดทับใหไดความแนน ความชื้น รูปราง
ตามแบบกําหนด
50-55. งาน Prime Coat งานผิวทางประเภทตาง ๆ และงาน Leveling ผิวทางเดิม รวมทั้งงาน
จัดหาและติดตั้งเครื่องหมายจราจร และงานทาเสนแบงทิศทางจราจรและขอบทาง
(ใชหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางทาง)
- งานราดแอสฟลท Prime Coat (หนวยเปน ตร.ม.)
คําอธิบายการใช
(1) เปนการราดแอสฟลทชนิดเหลวลงบนพื้นทางที่เตรียมไวและไดตกแตงปรับปรุงใหถูกตอง
-งานผิวทางเซอรเฟสทรีตเมนตชั้นเดียว (Single Surface Treatment) (หนวยเปน ตร.ม.)
คําอธิบายการใช
(1) เปนการราดแอสฟลทและเกลี่ยวัสดุหินยอยหรือกรวดยอยปดทับเพียงชั้นเดียวบนพื้นทางที่
ไดทําไวใหถูกตองตามแบบ
- งานผิวทางเซอรเฟสทรีตเมนตสองชั้น (Double Surface Treatment) (หนวยเปน ตร.ม.)
คูมือการกอสราง
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คําอธิบายการใช
(1) เปนการราดแอสฟลทและเกลี่ยวัสดุหินยอยหรือกรวดยอยปดโดยจัดทําสองชั้นบนพื้นทางที่
ได ทําไวใหถูกตองตามแบบ
- งานผิวทางเคพซีล (Cape Seal) (หนวยเปน ตร.ม.)
คําอธิบายการใช
(1) เปนการกอสรางผิวทางดวยการกอสรางผิวทางชั้นแรกแบบเซอรเฟสทรีตเมนตชั้นเดียวบน
ชั้นทางใด ๆ แลวฉาบดวยผิวแบบสเลอรีซีลทับลงไป
- งานผิวทางแอสฟลทคอนกรีต หนา..................ซม. (Asphalt Concrete or Hot-Mix Asphalt)
(หนวยเปน ตร.ม.)
คําอธิบายการใช
(1) เปนการกอสรางชั้นผิวทางดวยวัสดุผสมที่ไดจากการผสมรอนระหวางมวลรวมกับแอสฟลท
ซีเมนตโดยการปูหรือเกลี่ยแตงและบดทับบนชั้นทางใด ๆ ใหไดแนวและรูปรางตามแบบ
- งาน Leveling แอสฟลทคอนกรีต (หนวยเปนตัน)
คําอธิบายการใช
(1) เปนงานปรับระดับพื้นผิวทางเดิมดวยแอสฟลทคอนกรีตกอนทําการปูพื้นผิวทางใหม
56-59. งาน Guide Post , Guard Post และงาน Guard Rail
(ใชหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางทาง)
- งาน Guard Post (หนวยเปนตน)
คําอธิบายการใช
(1) เปนหลักคอนกรีตโลหะ หรืออโลหะอื่น ๆ ใชปกติดตั้ง เพื่อแสดงแนวโคงราบและโคงตั้ง
- งาน Guard Rail หนา....................มม. (หนวยเปนเมตร)
คําอธิบายการใช
(1) เปนการติดตั้งราวเหล็กกันรถในบริเวณทางขึ้นสะพาน โดยใชวัสดุที่มีคุณสมบัติ
ตามที่แบบกําหนด
- งานจัดหาและติดตั้งเครื่องหมายจราจร (หนวยเปนชุด)
คําอธิบายการใช
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(1) การติดตั้งปายหยุด ปายบังคับ ปายเตือน หรือปายแนะนําตาง ๆ ที่มีรูปราง สีขนาด
เครื่องหมาย สัญลักษณตัวเลข ตัวอักษร และตําแหนงการติดตั้ง ตามที่ระบุไวในแบบ
- งานเสนแบงทิศทางจราจรและขอบทาง (หนวยเปน ตร.ม.)
คําอธิบายการใช
(1) เปนการตีเสนแบงทิศทางจราจร ดวยเสน หรือเสนประ เสนขอบทาง เสนหยุด ลูกศร หรือ
เครื่องหมายอื่นใดบนผิวจราจร
60. งานอาคารชลประทานในระบบสงน้ําและระบบระบายน้ํา
(การคิดราคางานใหคิดอัตราราคางานตามหลักเกณฑของงานแตละรายการที่เกี่ยวของ)
คําอธิบายการใช
(1) อาคารชลประทานประเภทตาง ๆ เปนแหง ๆ แลวแตความเหมาะสม เพื่อใหระบบสงน้ําและ
ระบบระบายน้ําสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค
กรณีงานที่ไมไดกําหนดหลักเกณฑการคํานวณไว ใหดําเนินการดังนี้
1. ใหคิดอัตราราคางานตามหลักเกณฑของงานแตละรายการที่เกี่ยวของ
2. งานที่ตองใชเทคนิคพิเศษเฉพาะดาน เชน งานเจาะอุโมงค เปนตน จะตองใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานนั้น ๆ คิดราคาให
3. งานอื่น ๆ ทั่วไป ใหสืบราคาวัสดุจากแหลงผลิต หรือแหลงจําหนายที่ใกลสถานที่กอสราง รวม
คาขนสงโดยคิดคาแรงหรือติดตั้ง 30 %
4. ครุภัณฑตาง ๆ ตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลางฉบับนี้ทั้งหมดเปนครุภัณฑประเภทติด
ตั้งอยูกับที่ (Built-in) สวนการคิดครุภัณฑที่ไมติดตั้งอยูกับที่ ใหใชหลักเกณฑการคํานวรราคากลางของ
งานกอสรางอาคาร
4.2.4 ขอเสนอแนะ
1. คาใชจายพิเศษ
ค า ใช จ า ยพิเ ศษ คื อ รายการค าใช จา ยที่ กํา หนดไว ใ นงานก อ สร า งชลประทาน ประกอบด ว ย
ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การจั ด หายานพาหนะ คอมพิ ว เตอร และอุ ป กรณ อื่ น ๆสํ า หรั บ ผู ค วบคุ ม งาน
คณะกรรมการตรวจการจางและผูวาจาง คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามขอกําหนดตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหรือตามสัญญาจางกอสราง และคางานสนับสนุน และคาใชจาย
อื่นๆที่งานกอสรางชลประทานบางโครงการ/งานกอสรางจําเปนตองมี หลักเกณฑการคํานวณรายการ
คาใชจายพิเศษ และแบบฟอรมการคํานวณ มีดังนี้
คูมือการกอสราง
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1.1 หลักเกณฑการคํานวณ
1.1.1 กําหนดรายการและปริมาณงาน โดยวิธีการถอดแบบคํานวณราคากลาง
1.1.2 คํา นวณคางานตน ทุน ตอหนวยสําหรับ แตละรายการกอสร าง ตามหลักเกณฑและ
วิธีการคํานวณคางานตนทุนตอหนวย จากนั้น ใหคํานวณหาคางานตนทุนรวมของแตละรายการกอสราง
(คางานตนทุนตอหนวยxปริมาณงาน)
1.1.3 รวมคางานตนทุนรวมของทุกรายการกอสราง แลวนําไปเทียบหาคา Factor F จาก
ตาราง Factor F งานกอสรางทาง และตาราง Factor F งานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยม จะไดคา Factor
F เปน 2 คา คือ คา Factor F กรณีงานกอสรางทาง และคา Factor F กรณีงานกอสรางสะพานและ
ทอเหลี่ยม
1.1.4 คํานวณรวมคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดและคาใชจายอื่นๆ ทุกรายการ
1.1.5 หาคาเฉลี่ยของคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดและคาใชจายอื่นๆ และทําใหอยูในรูป
Factor (Factor F ของคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดฯ) ดังนี้
= 1+ [(ผลรวมคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดฯ) / (คางานตนทุนรวมทุกรายการ
ที่กําหนดใหใช Factor F งานกอสรางทาง x คา Factor F กรณีงานกอสรางทาง)
+ (คางานตนทุนรวมทุกรายการที่กําหนดใหใช Factor F งานกอสรางสะพานและ
ทอเหลี่ยม x คา Factor F กรณีงานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยม)]
1.1.6 นําคา Factor F ของคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดฯ ที่ไดตามขอ 1.1.5 ไปคูณคา Factor
F กรณีงานกอสรางทาง และคา Factor F กรณีงานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยม จะไดคา Factor F กรณี
งานกอสรางทาง และคา Factor F กรณีงานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยม ซึ่งรวมคาใชจายพิเศษตาม
ขอกําหนดฯ ไวแลว
1.1.7 นําคา Factor F กรณีงานกอสรางทางที่รวมคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดฯ ไวแลว ไป
คูณคางานตนทุนตอหนวยของแตละรายการกอสรางที่กําหนดใหใช Factor F งานกอสรางทาง จะไดราคา
กลางตอหนวยของแตละรายการกอสรางที่กําหนดใหใช Factor F งานกอสรางทาง
1.1.8 นําคา Factor F กรณีงานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยมที่รวมคาใชจายพิเศษตาม
ขอกําหนดฯ ไวแลว ไปคูณคางานตนทุนตอหนวยของแตละรายการกอสรางที่กําหนดใหใช Factor F งาน
กอสรางสะพานและทอเหลี่ยม จะไดราคากลางตอหนวยของแตละรายการกอสรางที่กําหนดใหใช Factor
F งานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยม
1.1.9 ในแตละรายการกอสราง ใหนําราคาคากอสรางตอหนวย (ราคากลางตอหนวย) ไปคูณ
ปริมาณงาน จะไดราคากอสราง (ราคากลาง) ของแตละรายการกอสราง
คูมือการกอสราง
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1.1.10 รวมราคากลางของทุกรายการกอสราง จะไดราคากลางงานกอสรางชลประทานทั้ง
งาน/โครงการ ซึ่งรวมคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดและคาใชจายอื่นๆ ไวดวยแลว
1.2 รายการค า ใช จา ยพิ เ ศษตามข อ กํา หนดและค า ใช จ า ยอื่ น ๆ ที่ทํ า งานก อ สร า งชลประทาน
ควรจะมี ประกอบดวย
1.2.1 คาใช จ ายเกี่ยวกับการจัดหายานพาหนะ คอมพิว เตอร และอุปกรณอื่น ๆ สําหรั บผู
ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจาง และหรือผูวาจาง
1.2.2 คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามขอกําหนดตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
มติคณะรัฐมนตรี และหรือตามสัญญาจางกอสราง
1.2.3 คางานสนับสนุน และคาใชจายอื่นๆ ที่งานกอสรางชลประทานบางโครงการ/งาน
กอสรางจําเปนตองมี
1.3 แบบฟอรมการคํานวณ
ใหผูมีหนาที่คํานวณราคากลางใชแบบฟอรมตามสิ่งที่สงมาดวยสําหรับการคํานวณคาใชจาย
พิเศษตามขอกําหนดฯ เกี่ยวกับการจัดหายานพาหนะ คอมพิวเตอร เครื่อง Scanner กลองถายภาพ
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร เครื่องพิมพเอกสารแบบ Laser Printer เครื่องพิมพเอกสารแบบ Inkjet Printer
อินเตอรเน็ตความเร็วสูงพรอมติดตั้งระบบ LAN เครื่องถายเอกสาร และอุปกรณอื่นๆ ที่ไมมีคาใชจาย
วัสดุสิ้นเปลือง สวนคาใชจายอื่นๆ ซึ่งไมมีแบบฟอรมกําหนดไวและไมสามารถปรับใชแบบฟอรมตามที่
กําหนดไวไดใหผูมีหนาที่คํานวณราคากลางจัดทํารายละเอียดโดยกําหนดแบบฟอรมคํานวณคาใชจายแต
ละรายการไดตามความเหมาะสมและสอดคลองตามขอเท็จจริง โดยไมรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT)
ทั้งนี้ ใหจัดทําหมายเหตุ หรือคําชี้แจงเหตุผลและความจําเปนที่ตองมีคาใชจายพิเศษตาม
ขอกําหนดฯ ดังกลาว แตละรายการ ประกอบไวกับราคากลางเพื่อเปนรายละเอียดและหลักฐานในการ
ตรวจสอบตอไปดวย
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บทที่ 5
ขั้นตอนการดําเนินการประกวดราคา
5.1 การประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส วงเงินเกิน 10 ลานบาท
กรณีการจัดหาพัสดุในวงเงินเกิน 10 ลานบาท หนวยงานที่จัดหาพัสดุจะตองแตงตั้ง
คณะกรรมการรางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคา และถือ
ปฏิบัติตามแนวทางที่กรมฯกําหนดไวตามบันทึกกองพัสดุ ที่ ผอ.กพ. 345/2549 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2549
เวนแตงานกอสรางในโครงการที่มีแบบและขอกําหนดในการกอสรางที่เปนมาตรฐานไวแลว
หนวยงานที่จัดหาพัสดุไมตองแตงตั้งคณะกรรมการรางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
และรางเอกสารประกวดราคา โดยใหหนวยงานวิศวกรรมเจาของงานมีหนาที่เปนผูจัดทํารางขอบเขตของ
งาน (Terms of Reference :TOR) และรางเอกสารประกวดราคาดังกลาว และใหมีสาระสําคัญตาม
แนวทางที่กรมฯ กําหนดไวตามบันทึกกองพัสดุ ที่ ผอ.กพ.345/2549 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2549 เมื่อ
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวใหเสนอผูมีอํานาจใหความเห็นชอบ และนําสาระสําคัญของรางขอบเขต
ของงาน (Terms of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคาเผยแพรทางเว็บไซตของหนวยงาน
(www.rid.go.th) และของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) เพื่อใหสาธารณชนเสนอแนะหรือ
วิจารณ
แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ที่จะกลาวตอไปนี้ เปนแนวทาง
การประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ.2549 ที่ใชถือปฏิบัติ
สําหรับหนวยงานในสังกัดกรมชลประทานทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยจะเนนดําเนินการตามขั้นตอน
การดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 และ
แนวทางการปฏิบัติดานการบริหารงานดานพัสดุของกรมชลประทาน และไดแกไขปรับปรุงขั้นตอนให
สอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียน หนังสือตอบขอหารือกรมบัญชีกลาง และหนังสือเวียนกรม
ชลประทานที่เกี่ยวของแลว โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
5.2 ขั้นตอนการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
5.2.1 จัดทํารางขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคา
5.2.2. ประกาศเผยแพรราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา
5.2.3 จัดทํารายงานความตองการพัสดุ
คูมือการกอสราง
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5.2.4 แตงตัง้ คณะกรรมการประกวดราคา และการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางฯ และ
กําหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา
5.2.5 การจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง
5.2.6 การเผยแพรเอกสารประกาศเชิญชวน
5.2.7 การดําเนินการใหหรือการขายเอกสารประกวดราคา และการรับซองขอเสนอทางดานเทคนิค
5.2.8 การคัดเลือกเบื้องตนเพื่อหาผูมีสิทธิเสนอราคา
5.6.9 การแจงผลการคัดเลือกเบื้องตน
5.2.10 การดําเนินการเขาสูกระบวนการเสนอราคา
5.2.11 การแจงผลการพิจารณาการเสนอราคา
5.2.12 การอุทธรณผลการเสนอราคา
5.2.1. จัดทํารางขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวด
ราคา กอนดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ ใหหนวยงานที่เปนเจาของงาน/หนวยงานพัสดุ ดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคาตามระเบียบฯ ขอ 8 (1)
สาระสําคัญของรางขอบเขตของงาน (TOR) ประเภทงานกอสราง อยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังนี้
1) ความเปนมา
2) วัตถุประสงค
3) คุณสมบัติผูเสนอราคา
4) ขีดความสามารถและความพรอมที่มีอยูในวันยื่นขอเสนอของผูเสนอราคา (ถามี)
5) ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง (ถามี)
6) แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
7) ระยะเวลาดําเนินการ
8) ระยะเวลาสงมอบงาน
9) วงเงินในการจัดหา (ราคากลาง)
องคประกอบของคณะกรรมการฯ ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 35 “…ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอยางนอย 2 คน
โดยปกติ ใ ห แ ต ง ตั้ ง จากข า ราชการตั้ ง แต ร ะดั บ 3 หรื อ เที ย บเท า ขึ้ น ไป....” ในกรณี จํ า เป น หรื อ เพื่ อ
ประโยชนของทางราชการจะแตงตั้งบุคคลที่ไมใชขาราชการเขารวมเปนกรรมการก็ได
การแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวด
ราคา ตามบันทึกกองพัสดุ ดวนมาก ที่ กกพ.1989/2550 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 กรมฯ ไดกําหนด
คูมือการกอสราง
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แนวทางเกี่ยวกับการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวด
ราคา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 ดังนี้
- หนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการรางขอบเขตของงานTORและรางเอกสารประกวดราคา
- เวนแตงานกอสรางในโครงการที่มีแบบและขอกําหนดในการกอสรางที่เปนมาตราฐานไว
แลว แตตองประกาศสาระสําคัญของราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา ผานเว็บ
ไซดของหนวยงาน (www.rid.go.th) และกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement)
- เจาหนาที่พัสดุนําราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา
ผานเว็บไซดของ
หนวยงาน (www.rid.go.th) และกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement)
อํานาจแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวด
ราคา ตามคํ า สั่ ง มอบอํ า นาจในการสั่ ง การและดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การพั ส ดุ ต ามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส พ.ศ.2549 ตามบันทึกซักซอมแนวทางปฏิบัติของกองพัสดุที่
กกพ.171/2551 ลงวันที่ 15 มกราคม 2551
ผูที่ไดรับมอบอํานาจ
อํานาจแตงตั้งและอนุมัติ
รองอธิบดี
ไมจํากัดวงเงิน
ผูวาราชการจังหวัด
วงเงินเกิน 35,000,000 บาท
(สําหรับงานของโครงการในสังกัดสํานักชลประทาน
แตไมเกิน 50,000,000 บาท
ศูนยปฏิบัติการเครื่องกล และสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด
ผูอํานวยการสํานัก หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา
วงเงินไมเกิน 35,000,000 บาท
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง
ผูอํานวยการกอง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา
วงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท
วงเงินไมเกิน 20,000,000 บาท
ผูอํานวยการ/หัวหนาโครงการในสังกัดสํานักชลประทาน
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการเครื่องกล
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ผูอํานวยการกองอํานวยการโครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด
วงเงินไมเกิน 6,000,000 บาท
คูมือการกอสราง
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การอนุมัติเอกสารประกวดราคา เมื่อหนวยงานพัสดุไดนําสาระสําคัญของรางขอบเขต
ของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา เผยแพรทางเว็บไซดของหนวยงาน (www.rid.go.th) และ
กรมบัญชีกลาง (www.gprocurement) เพื่อใหสาธารณชนเสนอแนะและวิจารณแลว ใหถือวาเอกสาร
ประกวดราคาดังกลาวไดรับอนุมัติเรียบรอยแลว (บันทึกกองพัสดุ ที่ กกพ.171/2551
ลงวันที่ 15
มกราคม 2551 )
สําหรับรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคาของงานกอสรางที่มี
วงเงินเกิน 50 ลานบาท จะตองเสนอกรมฯ อนุมัติผานสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม
พิจารณากอน(บันทึกกองพัสดุ ที่ ผอ.กพ.5400/2549 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2550 )
5.2.2. การเผยแพรราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา
5.2.2.1 ระยะเวลาที่ประกาศเผยแพรราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา
1) เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติราง TOR และเอกสารประกวดราคาแลว ใหนําลง
เว็บไซตของหนวยงาน และเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน เพื่อให
สาธารณชนเสนอแนะและวิจารณ หรือมีความเห็นเปนลายลักษณอักษรหรือทางเว็บไซดของหนวยงาน
โดยเปดเผยตัว
2) ในกรณีที่ไมมีขอเสนอแนะ หรือคําวิจารณใดๆ หนวยงานไมตองนําราง TOR
และเอกสารประกวดราคา ลงประกาศทางเว็บไซดของหนวยงาน และเว็บไซดของกรมบัญชีกลางอีก
3) ในกรณีที่มีขอเสนอแนะความคิดเห็นหรือคําวิจารณ ก็ใหคณะกรรมการ
กําหนดราง TOR และเอกสารประกวด พิจารณาวาสมควรปรับปรุงราง TOR และเอกสารประกวดราคา
ตามนั้นหรือไม
กรณีที่ 1 หากพิจารณาเห็นสมควรปรับปรุง ก็ใหดําเนินการปรับปรุงใหแลว
เสร็จแลวนําเสนอหัวหนาหนวยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้ง หรือ
กรณีที่ 2 พิจารณาแลวไมเห็นสมควรปรับปรุง ก็ใหดําเนินการนําเสนอหัวหนา
หนวยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งเชนกัน
ซึ่ ง ทั้ ง 2 กรณี จะต อ งนํ า ลงประกาศทางเว็ บ ไซด ข องหน ว ยงาน และเว็ บ ไซด ข อง
กรมบัญชีกลางอีกครั้งหนึ่งเปนเวลาไมนอยกวา 3 วัน
5.2.3. จัดทํารายงานความตองการพัสดุ
หลังจากไดดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 แลว ใหหนวยงานเจาของงาน/งานพัสดุของ
สํานัก/กอง/โครงการ จัดทํารายงานความตองการพัสดุ ตามแบบพิมพ พด.01 หรือ พด.02 แลวแตกรณี
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เสนอหัวหนาหนวยงานเปนผูพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ หัวหนาหนวยงานของเจาของงาน/โครงการ มีอํานาจ
อนุมัติรายงานความตองการพัสดุไมจํากัดวงเงิน
5.2.4. การแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา
และการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็คทรอนิกส กําหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา
5.2.4.1 องคประกอบของคณะกรรมการประกวดราคา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส พ.ศ.2549
วงเงินไมเกิน 10 ลานบาท
1. ประธานกรรมการ
บุคลากรในหนวยงาน
2. กรรมการ
3. กรรมการ
4. กรรมการ
5. กรรมการ
6. กรรมการ

7. กรรมการและเลขานุการ

8. ผูชวยเลขานุการ

วงเงินเกิน 10 ลานบาท
1. ประธานกรรมการ
บุคลากรใน
หนวยงาน
อยางนอย 3
2. กรรมการ
คน แตไม
3. กรรมการ
เกิน 5 คน
4. กรรมการ
อยางนอย 1 คนแตไมเกิน
และตองมี
5. กรรมการ
5 คน จะมีบุคคลภายนอก
บุคคล
6. กรรมการ
หรือไมก็ได
ภายนอก
อยางนอย 1
คน
บุคลากรในหนวยงาน
7. กรรมการและเลขานุการ เจาหนาที่
พัสดุหรือ
เรียกชื่ออื่น
ใน
หนวยงาน
จะแตงตั้งหรือไมก็ได
8. ผูชวยเลขานุการ
จะแตงตั้ง
หรือไมก็ได

5.2.4.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการประกวดราคา
ใหเปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 35 “…โดยปกติใหแตงตั้งจาก
ขาราชการตั้งแตระดับ 3 หรือเทียบเทาขึ้นไป.... ”
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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การพิ จารณาคณะกรรมการประกวดราคาซึ่ งมิไ ด เ ปน ขาราชการซึ่ งมีตําแหนง หรือ
เงินเดือนประจํา จะตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
1) เปนผูบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย
2) ไมเปนผูมีสวนไดเสียหรือผลประโยชนใดๆ หรือมีผลประโยชนที่ไดเสียที่
เกี่ ย วข อ งกั บ ผู ที่ ป ระสงค จ ะเสนอราคาต อ หน ว ยงาน ไม ว า ทางตรงหรื อ
ทางออม
3) ไมเปนผูติดยาเสพติด
4) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
5) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน
ของรัฐ หรือหนวยงานภาคเอกชน
6) ไมเปนผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่จัดหาพัสดุ
อนึ่ง ในการจัดซื้อจัดจางในครั้งเดียวกัน หามแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาเปน
กรรมการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม ขอ 35 วรรค 3 แตเปนคณะกรรมการตรวจการจางได สวนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
คณะกรรมการรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา สามารถเปนคณะกรรมการ
ประกวดราคาได
5.2.4.3 การเสนอและอํานาจอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา การคัดเลือกผูให
บริการตลาดกลางอิเล็คทรอนิกส กําหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา

คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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วิธีการเสนอแตงตั้งและกําหนด
- เจาหนาที่พัสดุติดตอประสานงานและทําหนังสือ
ถึงผูใหบริการตลาดกลาง และรวมกําหนดวัน เวลา
สถานที่เสนอราคา และใหผุใหบริการตลาดกลาง
ตอบยืนยันการเปนผูใ หบริการเปนลายลักษณอกั ษร
- คัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางและการกําหนด
สถานที่เสนอราคาจะตองคัดเลือกและกําหนดจาก
รายชื่อที่กรมบัญชีกลางไดประกาศขึ้นทะเบียนไว
แลวเทานัน้
- การขออนุมตั ิแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา
คัดเลือกผูใหบริการตลาดลกลาง กําหนดวัน เวลา
และสถานที่เสนอราคา พรอมกับรายงานขอซื้อขอจาง
- ไมตองจัดทําแบบ บก.001-1 แบบ บก.001-2 แบบ
บก.002-1 และแบบ บก.002-2

อํานาจแตงตั้งและกําหนด
- เปนอํานาจของหัวหนาหนวยงาน
ตามที่กรมฯ ไดมอบอํานาจไว
- วงเงินเกิน 50 ลานบาท เปนอํานาจ
ของรองอธิบดีสําหรับงานที่อยูใน
ความรับผิดชอบ

5.2.5. การจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง
หนวยงานพัสดุจัดทํารายงานขอซื้อขอจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 27 เสนอหัวหนาหนวยงานผูไดรับมอบอํานาจจากกรมฯ ให
ความเห็นชอบภายในวงเงินที่ไดรับมอบ พรอมแนบเอกสารประกวดราคาและประกาศเชิญชวนใหผูมี
อํานาจลงนามดวย
5.2.6. การเผยแพรเอกสารประกาศเชิญชวน
เมื่ อ ผู มี อํา นาจลงนามในประกาศเชิ ญ ชวนแลว ให เ จา หนา ที่พั สดุ นํา สาระสํ า คัญ ของ
เอกสารเชิญชวน เอกสารประกวดราคา และเอกสารเบื้องตนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ที่สามารถเผยแพรได ปด
ประกาศและเผยแพร ไมนอยกวา 3 วัน โดย
1) ปดประกาศ ณ ที่ทําการของสํานัก/โครงการฯ/ศาลากลางจังหวัด
2) ประกาศผานเว็บไซตของหนวยงาน (www.rid.go.th)
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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3) ประกาศผานเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)
4) ส ง ประกาศและเอกสารประกวดราคาให สํา นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิน หรื อ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี
5) สงประกาศและเอกสารประกวดราคาใหกลุมตรวจสอบภายใน
5.2.7. การใหหรือขายเอกสารประกวดราคา
5.2.7.1 การใหหรือขายเอกสารประกวดราคาใหกระทํา ณ สถานที่ที่กําหนดซึ่งสถานที่นนั้
จะตองติดตอไดสะดวก และไมเปนเขตหวงหาม และจะตองจัดเตรียมเอกสารใหมากพอสําหรับความ
ตองการของผูมาขอรับ หรือขอซื้อ ที่มีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้น รายละ 1 ชุด โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ
ในการใหหรือจําหนาย
การให ห รื อ ขายเอกสารการประกวดราคา ให จั ด ทํ า บั ญ ชี แ สดงรายชื่ อ ผู ข อรั บ หรื อ
ผูซื้อแบบรูปและเอกสารการประกวดราคา เพื่อเปนหลักฐานการใหหรือขายเอกสารประกวดราคาดวย
5.2.7.2 การใหหรือการขายเอกสารการประกวดราคาตองมีระยะเวลาไมนอยกวา 3 วัน
นับตั้งแตวันที่เริ่มประกาศเชิญชวน
5.2.8 การรับซองขอเสนอทางดานเทคนิค
5.2.8.1 คณะกรรมการประกวดราคารับซองขอเสนอทางดานเทคนิค ณ ที่ทําการของหนวยงานฯ
หรือสถานที่ที่กําหนดไวในประกาศเชิญชวน
5.2.8.2 การกําหนดวันรับซองขอเสนอทางดานเทคนิคเพียงวันเดียว และจะตองมีชวงเวลา
สํ า หรั บ การคํ า นวณราคาและจั ด ทํ า เอกสารข อ เสนอทางด า นเทคนิ ค ของผู ป ระสงค จ ะเสนอราคา
ภายหลังวันปดการใหหรือขายเอกสารการประกวดราคาไมนอยกวา 3 วันกอนวันรับซองเอกสารทาง
เทคนิค แตจะตองไมเกิน 30 วัน นับแตวันสุดทายของใหหรือขายเอกสารประกวดราคา
5.2.8.3 เมื่ อดํ าเนินการรั บซองข อเสนอทางด านเทคนิคแล ว ใหคณะกรรมการประกวดราคา
ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 49 (1) (2) (3) และ (4)
1) รับซองขอเสนอทางดานเทคนิค (ซองประกวดราคา) ลงทะเบียนรับซองไวเปน
หลักฐาน ลงชื่อกํากับซอง
2) ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงิน และใหเจาหนาที่การเงิน
ออกใบรับใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับ
และบันทึกในรายงานดวย กรณีหลักประกันซองเปนหนังสือค้ําประกัน ใหสง
สําเนาหนังสือค้ําประกันใหธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศ
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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ไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินหลักทรัพย ผูออกหนังสือค้ําประกันทราบทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับดวย ซึ่งหลักประกันซองตองมีผลใชบังคับตั้งแตวัน
ยื่นซองเอกสารประกวดราคาจนถึงวันสิ้นสุดกําหนดยืนราคา
กําหนดระยะเวลาหนังสือค้ําประกันซอง

วันยื่นซอง
ขอเสนอ
ทางเทคนิค

แจง
ตลาด
กลาง
(2)

ชวงระยะเวลา
พิจารณาคัดเลือก
ผูมีสิทธิ์เบื้องตน

อุทรณ
( 3+7 )

(..?..)

วันเสนอราคา

วันสิ้นสุด
กําหนดยืนราคา

กําหนดระยะเวลายืนราคา

ระยะเวลาที่หนังสือค้ําประกันซองมีผลใชบังคับ
หนังสือค้ําประกันซองตองมีผลใชบังคับตั้งแตวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา ถึง วันสิ้นสุดกําหนดยืนราคา
กําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาจะกําหนดยืนราคาไมนอยกวา.......วันนับแตวันยืนราคาสุดทาย

3)

4)

รับเอกสารหลักฐานตางๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผูประสงคจะเสนอราคา
พรอมทั้งพัสดุ แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถามี) หากไม
ถูกตองใหบันทึกในรายงาน
เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประกวดราคา หรือเอกสารหลักฐาน
ตางๆ ตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก เวนแตกรณีตามระเบียบ
พัสดุฯ พ.ศ.2535 ขอ 16 (9)

คูมือการกอสราง
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ระยะเวลาเผยแพรประกาศเชิญชวน

วันประกาศเชิญชวน
ชวงเวลาที่ประกาศเชิญชวน
และใหหรือขายเอกสาร
ประกวดราคา
ไมนอยกวา 3 วันทําการ

วันยื่นซองขอเสนอ
ทางเทคนิค
ผูประสงคจะเสนอราคา
จัดทําเอกสารและ
คํานวนราคา
ไมนอยกวา 3 วัน

วันเสนอราคาทางอิเล็คทรอนิกส
ตองไมเกิน 30 วันนับแต
วันสุดทายของการใหหรือขายเอกสาร

5.2.9 การคัดเลือกเบื้องตนเพื่อหาผูมีสิทธิเสนอราคา
5.2.9.1 คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบหลักฐาน คุณสมบัติ และรายละเอียด
ตางๆ ของผูประสงคจะเสนอราคาตามเงื่อนไขการประกวดราคา ขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 ซึ่งผูเสนอราคา
จะต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว น ข อ เสนอด า นเทคนิ ค มี ค วามเหมาะสม และไม เ ป น ผู เ สนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกัน ตามระเบียบฯ ขอ 9 (2)
1) ตรวจสอบผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอื่น และ/หรือตองไมมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตาม
แนวทางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541 ขอ 15
ตรี วรรคสอง และ 15 จัตวา วรรคสาม
2) ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา เอกสารหลักฐานตาง ๆ
แบบรูปและรายการละเอียด ขอเสนอดานเทคนิค ฯลฯ วาถูกตอง ครบถวนตามเงื่อนไขประกวดราคาที่
กําหนดหรือไม แลวคัดเลือกผูประสงคจะเสนอราคาที่ถูกตองตามรายละเอียดและเงื่อนไขในเอกสารการ
ประกวดราคาใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา

คูมือการกอสราง
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5.2.10 การแจงผลการคัดเลือกเบื้องตน
ใหคณะกรรมการประกวดราคา แจงผลการพิจารณาการคัดเลือกเบื้องตนใหผูประสงคจะ
เสนอราคาทุกรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ตามแบบ บก.004-1
โดยไมเปดเผยรายชื่อตอสาธารณชน หรือไมมีการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคา
การอุทธรณผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องตน
1) ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน สามารถคัดคาน โดยอุทธรณ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคาตอหัวหนาหนวยงาน ภายใน 3
วันนับแตวันที่ไดรับแจง ตาม แบบ บก 004-2 และหัวหนาหนวยงาน ตองพิจารณา
ใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน โดยในระหวางการพิจารณาจะดําเนินการในขั้นตอน
ตอไปมิได
2) หัวหนาหนวยงาน จะตองแจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูคัดคานทราบ และถาไม
สามารถแจงภายในระยะเวลาที่กําหนด (ภายใน 7 วัน) ก็ตองถือวาอุทธรณนั้นฟง
ขึ้น หรือไดพิจารณาแลววาคําอุทธรณนั้นฟงขึ้น ก็ใหหัวหนาหนวยงานแจงให
คณะกรรมการประกวดราคาเพิ่มรายชื่อผูคัดคานเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และแจง
ใหผูคัดคานทราบผลการพิจารณาหรือทราบวาเปนผูมีสิทธิเสนอราคา แลวแตกรณี
ตามแบบ บก.004-3
5.2.11.การดําเนินการเขาสูกระบวนการเสนอราคา
5.2.11.1การแจงนัดหมายผูมีสิทธิเสนอราคา และสงขอมูลเบื้องตนใหผูใหบริการตลาดกลางฯ
1) คณะกรรมการประกวดราคา แจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา เพื่อนัดหมาย
การเสนอราคา ตามแบบ บก.005
2) แนบแบบแจงชื่อผูแ ทนผูมีสิทธิเสนอราคาเขาสูกระบวนการเสนอราคา (แบบ บก.
006) เพื่อใหผูมีสิทธิเสนอราคามายื่นในวันเสนอราคา
5.2.11.2 เมื่อถึงกําหนดเวลานัดหมาย ผูมีสิทธิเสนอราคาตองมาลงทะเบียนตอหนา
กรรมการประกวดราคา โดยผูเสนอราคาตองยื่นแบบ บก.006 พรอมสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบคุ คล สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคา พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง (ไมเกิน 3 ราย ) และขอรับ Username และ Password และหากมาไมทันเวลาการลงทะเบียน ก็
จะถูกยึดหลักประกันซอง
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5.2.11.3 การลงชื่อในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางโดยการประกวดราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (เงื่อนไข 3 ฝาย)
1) ผูประสงคจะเสนอราคาทุกรายตองลงชื่อในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการ
จางโดยการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และยื่นมาพรอมซอง
เอกสารประกวดราคาฯ
2) ผูใหบริการตลาดกลางฯ และประธานคณะกรรมการประกวดราคา ลงชื่อใน
หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางโดยการประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่มีการเสนอราคา และลงชื่อกอนจะมีการเสนอราคา ของผู
มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่ไดลงชื่อและยื่นมาในวันยื่นเอกสารทางเทคนิค
3) เมื่ อ ลงชื่ อ ทุ ก ฝ า ยครบถ ว น ให ผู ช ว ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการประกวดราคา
แจกจายใหผูใหบริการตลาดกลางฯ และผูมีสิทธิเสนอราคาตอไป
4) หากผูมีสิทธิเสนอราคารายใดไมสงผูแทนมาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
ใหประธานคณะกรรมการประกวดราคาประกาศเปนผูหมดสิทธิเสนอราคา ตาม
แบบ บก.007 ปดไว ณ สถานที่ที่เสนอราคา และเมื่อการเสนอราคาสิ้นสุดลงก็
ใหปลดประกาศนั้น และใหสงสําเนาประกาศใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นทราบ
ตอไป และหากมีผูมีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวมาลงทะเบียน เมื่อถึงเวลาเริ่ม
การเสนอราคาแลว ก็ใหยกเลิกการเสนอราคา แลวรายงานหัวหนาหนวยงาน เพื่อ
ยกเลิกการดําเนินการทั้งหมด แลวเริ่มดําเนินการจัดหาพัสดุใหม (ระเบียบฯ ขอ
9(4) )
5) กําหนดระยะเวลาการเสนอราคา 30 – 60 นาที ตองกําหนดใหสอดคลองกับที่ได
แจงนัดหมายตามแบบ บก.005
6) ตองดูแลการเสนอราคาทุกขั้นตอนที่อยูในอํานาจหนาที่ของตนใหเปนไปดวย
ความเรี ย บรอย สุ จ ริต เปนธรรม หากมี เหตุที่ จะทํา ใหเ กิดความไม เ รียบร อย
หรือไมเปนธรรม ก็เปนดุลยพินิจของคณะกรรมการประกวดราคาที่จะพิจารณา
ยกเลิก หรือเลื่อนการเสนอราคาออกไป แลวรายงานหัวหนาหนวยงาน
7) หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็ กทรอนิ ก สประสบขอขัด ของ จนไมอาจดําเนิ นการตอไปใหเสร็จ สิ้น
ภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอ
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ราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือตอตอสื่อสารกับบุคคลอื่น
และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินการกระบวนการเสนอราคาตอไป จาก
ขั้ น ตอนที่ ค า งอยู ภ ายในเวลาการเสนอราคาที่ ยั ง เหลื อ หรื อ ก อ นจะสั่ ง พั ก
กระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน
เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จ
ไดโดยงาย หรือขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะ
สั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มตน
กระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่มีอยูใน
สถานที่นั้นทราบ
8) เมื่อการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้นแลว
8.1) กรณีไมมีการขยายเวลาการเสนอราคา
ใหคณะกรรมการประกวดราคามอบหมายใหกรรมการไปเก็บแบบแจงยืนยัน
ราคาสุดทายในการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (แบบ บก.008)
ณ หองเสนอราคาของผูมีสิทธิเสนอราคา แลวแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคากลับ
ได
8.2) กรณีที่มีการขยายเวลาการเสนอราคา
8.2.1)ใหคณะกรรมการประกวดราคามอบหมายใหกรรมการไปเก็บแบบแจง
ยื น ยั น ราคาสุด ท า ยในการเสนอราคาดว ยวิธี ก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส
(แบบ บก.008) ณ หองเสนอราคาของผูมีสิทธิเสนอราคา และมอบแบบ
เสนอราคา กรณีขยายเวลาเสนอราคา (บก.009) เพื่อใหผูมีสิทธิเสนอ
ราคา เสนอราคาโดยคณะกรรมการที่มาประจําสถานที่ทุกคนจะตองลง
ชื่อในแบบ บก.009 กอนการสงมอบใหกับผูมีสิทธิเสนอราคา
8.2.2)รอรับแบบ บก.009 ณ หองของคณะกรรมการประกวดราคาที่ผูมีสิทธิ
เสนอราคามายื่นให โดยในระหวางนี้ ที่หนาจอการแสดงผลการเสนอ
ราคา จะตองไมการแสดงผลใดๆ ทั้งสิ้น
8.2.3)ใหคณะกรรมการประกวดราคาเปดซอง หากยังมีผูเสนอราคาราคา
ต่ําสุดเทากันหลายราย ก็ใหขยายเวลาการเสนอราคาออกไปอีก และให
คณะกรรมการประกวดราคามอบหมายใหกรรมการไปมอบแบบ บก.
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009 เพื่อใหผมู ีสิทธิเสนอราคา เสนอราคาแตหากไมมีการขยายเวลา
หรือไมมีผูเสนอราคาต่ําสุดเทากันแลว ก็ใหกรรมการที่ไดรับมอบหมาย
ดังกลาว ไปแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคากลับได
9) เมื่อกระบวนการเสนอราคาสิ้นสุดลง คณะกรรมการประกวดราคาตองประชุม
ทันที เพื่อมีมติวาสมควรรับการเสนอราคาของผูเสนอราคารายใด มตินั้นตอง
แสดงเหตุผลประกอบการพิจารณา และตองรายงานหัวหนาหนวยงานพิจารณา
ภายในวันทําการถัดไป
10) ผูเสนอราคาที่คณะกรรมการประกวดราคามีมติรับการเสนอราคา จะตองดําเนินการ
จัดทําใบแจงปริมาณงานและราคา (BOQ) หรือใบแจงราคาของพัสดุ/งานแตละ
รายการ (กรณีการซื้อหรือจางมากกวา 1 รายการ และพิจารณาราคารวม) (ตัวอยาง
ที่ 11) เพื่อใหขอมูลครบถวนตามรายการที่กําหนด สงใหคณะกรรมการประกวด
ราคาภายในระยะเวลาที่กําหนดไวตามเอกสารประกวดราคาขอ 6.7 ซึ่งราคารวม
ของใบแจงปริมาณงานและราคา (BOQ) หรือของพัสดุ/งานที่ซื้อหรือจางจะตอง
เท า กั บ ราคาตามแบบแจ ง ยื น ยั น ราคาสุ ด ท า ยในการเสนอราคาด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส (แบบ บก.008) เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการประกวดราคาไดมี
การเจรจาตอรองราคากับผูเสนอราคารายดังกลาว
5.2.11.4 การปฏิบัติของเจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการประกวด
ราคา ใหไปประจํา ณ สถานที่เดียวกับผูมีสิทธิเสนอราคา
1) นําผูมีสิทธิเสนอราคาไปยังสถานที่ที่กําหนด
2) เมื่อประจําอยูในสถานที่ ตองไมใชเครื่องมือสื่อสารใดๆ
3) ในระหว า งการทดสอบระบบของผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคา หากมี ป ญ หาของการ
ทดสอบระบบ ก็ใหไปรายงานตอคณะกรรมการประกวดราคา
4) ตองสังเกตการณเสนอราคา และดูแลใหการเสนอราคาเปนไปดวยความเรียบรอย
หากผูมีสิทธิเสนอราคาแสดงพฤติการณที่ทําใหการเสนอราคาไมเรียบรอย หรือไม
เปนธรรม ใหรายงานประธานคณะกรรมการประกวดราคาโดยดวน
6.2.11.5 การกําหนดราคาสูงสุด
ราคาเริ่มตนในการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส มี 2 กรณี
1) กรณีงานกอสราง ใหใชราคากลางงานกอสรางเปนราคาเริ่มตนในการเสนอราคา
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2) กรณีงานจัดซื้อพัสดุหรืองานจางที่มิใชงานจางกอสราง ใหใชวงเงินงบประมาณที่
มีอยูเปนราคาเริ่มตนในการเสนอราคา
5.2.12.การแจงผลการพิจารณาการเสนอราคา
5.2.12.1 คณะกรรมการประกวดราคารายงานผลการประกวดราคาด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส พรอมเหตุผลประกอบการพิจารณา ตอหัวหนาหนวยงานในวันทําการถัดไป นับจากวัน
สิ้นสุดการเสนอราคา
5.2.12. 2 หากหัวหนาหนวยงานไมเห็นชอบกับมติของคณะกรรมการ ใหแจงเหตุผลให
คณะกรรมการทราบเพื่อชี้แจงภายใน 3 วัน และเมื่อไดรับคําชี้แจงจากคณะกรรมการประกวดราคาแลว
เห็นชอบ หรือเมื่อไดรับรายงานตามขอ 15.1 แลวเห็นชอบก็ใหขอความเห็นชอบจากผูมีอํานาจสั่งซื้อ
หรือสั่งจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 65 และ
หากผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจาง เห็นชอบ ก็ใหคณะกรรมการประกวดราคาแจงผลการพิจารณาใหผูมี
สิ ท ธิ เ สนอราคาทุ ก รายทราบ ตามแบบ บก.010-1 แต ห ากผู มี อํ า นาจสั่ ง ซื้ อ หรื อ สั่ ง จ า งไม เ ห็ น ชอบ
คณะกรรมการประกวดราคาตองชี้แจงผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจางผานหัวหนาหนวยงานตอไป และเมื่อผู
มีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจาง ไดรับการชี้แจง และพิจารณาเห็นชอบกับมติคณะกรรมการ ก็ใหแจงผลการ
พิจารณาใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ ตามแบบ บก.010-1 ตอไป
5.2.12.3 กรณี ที่ หั ว หน า หน ว ยงานได รั บ การชี้ แ จงแล ว แต ยั ง ไม เ ห็ น ชอบตามมติ
คณะกรรมการภายใน 3 วัน ใหหัวหนาหนวยงานสั่งยกเลิกการประกวดราคา และแจงผลการยกเลิกใหผู
มี สิ ท ธิ เ สนอราคาทุ ก รายทราบ และรายงานให กวพ.อ.ทราบตามแบบ บก.010-2 ด ว ย และแจ ง
คณะกรรมการประกวดราคาดํ าเนิ นการประกาศในเว็ บไซต ของหน วยงาน และของกรมบั ญชี กลาง
(www.gprocurement.go.th) ตอไป
5.2.12.4 กรณีผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจางเมื่อไดรับคําชี้แจงแลวยังไมเห็นชอบ ใหหัวหนา
หนวยงานสั่งยกเลิกการประกวดราคา และแจงผลการยกเลิกใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ และ
รายงานให กวพ.อ. ทราบตามแบบ บก.010-2 และแจงคณะกรรมการประกวดราคาดําเนินการประกาศใน
เว็บไซตของหนวยงาน และของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) ตอไป
5.2.12.5 การประกาศและเผยแพรผลการพิจารณาการเสนอราคา คณะกรรมการประกวด
ราคา จัดทําประกาศผลการประกวดราคา (ตัวอยางที่ 10) ตามที่ผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจางเห็นชอบ หรือ
สั่งยกเลิกประกวดราคา โดยใหประธานคณะกรรมการประกวดราคาลงนามประกาศ และใหเจาหนาที่
พัสดุ ปดประกาศและเผยแพรผลการพิจารณาการเสนอราคา ไมนอยกวา 3 วัน ดังนี้
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- ปดประกาศ ณ สถานที่ทําการของหนวยงาน
- ประกาศผานเว็บไซตของหนวยงาน
- ประกาศผานเว็บไซตกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)
5.2.12.6 ภายใน 3 วัน นับแตวันแจงผลการเสนอราคา ตามแบบ บก.010-1 ใหผูมีสิทธิ
เสนอราคาทุ ก รายทราบ หากไม มี ก ารอุ ท ธรณ ก็ ใ ห ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ข อ ผู ก พั น ตามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติมตอไป
5.2.13 การอุทธรณผลการเสนอราคา
5.2.13.1 การปฏิบัติของผูมีสิทธิเสนอราคา ถาไมเห็นดวยกับผลการเสนอราคา หรือมี
เหตุผลอื่นใดอันควรรองเรียนเพื่อความเปนธรรม ใหอุทธรณหรือรองเรียนตอ กวพ.อ. ภายใน 3 วัน นับแต
วันที่ไดรับแจง โดยอุทธรณตามแบบ บก.010-3
5.2.13.2 การปฏิบัติของ กวพ.
1) เมื่อไดรับอุทธรณหรือรองเรียน ก็ใหแจงหนวยงานฯ เพื่อระงับการดําเนินการใน
ขั้นตอนตอไป ตามแบบ บก.010-4
2) กวพ. ตองพิจารณาคําอุทธรณ หรือคํารองเรียนใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน
3) ผลการพิจารณาคําอุทธรณ
3.1) คําอุทธรณฟงไมขึ้น ใหแจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบและแจงให
หนวยงานทีจ่ ดั หาพัสดุดําเนินการตอไป ตามแบบ บก.010-5
3.2) คําอุทธรณฟงขึ้น ใหแจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบ และสั่งให
หนวยงานดําเนินการเสนอราคาใหม โดยเริ่มจากขั้นตอนใดก็ไดตามที่จะ
สั่ง ตามแบบ บก.010-5
5.2.13.3 การปฏิบัติของหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ รอรับแจงจาก กวพ. วาจะใหระดับ
การดําเนินการในขั้นตอนตอไป หรือดําเนินการในขั้นตอนตอไป หรือใหดําเนินการเสนอราคาใหม โดย
เริ่มจากขั้นตอนตามแตที่ กวพ. จะสั่ง แลวแตกรณี
5.3 ขอเสนอแนะในการจัดทําเลมเอกสารประกวดราคาจางฯ
5.3.1 . หัวของานประชาสัมพันธควรกําหนดใหเหมาะสมกับโครงการขนาดกลาง เนื่องจาก
ในขณะนี้ในเลมเอกสารฯไดทําการคัดลอกจากงานขนาดใหญเปนสวนมาก
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5.3.2. หัวขอรายการรายละเอียดดานวิศวกรรม ขอใหกรมฯจัดทําไฟลเอกสารของมาตรฐานวัสดุ
กอสราง ซึ่งในขณะนี้ไดใชของเกาและวัสดุบางชนิดไมมีเอกสารมาตรฐานของวัสดุกอสราง โดยแตละ
สํานักฯไดกําหนดขึ้นเอง
5.4 การทําสัญญา
5.4.1 ตรวจสอบความสมบูรณของเอกสารกอนทําสัญญา
5.4.1.1 ตรวจสอบเอกสารประกวดราคา
- การประกวดราคาไดดําเนินการถูกตองตามขั้นตอนของระเบียบฯ และเงื่อนไข
- ผลการประกวดราคาไดผานการพิจารณาอนุมัติ จากผูม ีอํานาจตามระเบียบฯ
- ราคาคาจางที่ไดรับอนุมัติ ถูกตองตามขอเสนอของผูเสนอราคา
- ผลการประกวดราคาผานการพิจารณาเห็นชอบจากสวนราชการที่เกี่ยวของแลว
(สํานักงบประมาณ, คณะรัฐมนตรี ฯลฯ)
5.4.1.2 ตรวจสอบกําหนดวันยืนราคา
5.4.1.3 ตรวจสอบเงินงบประมาณคาจาง
- ไดรับอนุมัตเิ งินประจํางวดสําหรับคาจางแลว
- งานการเงินและบัญชีหรืองานบัญชีการเงิน ไดสอบประเภทเงินและกันเงินไวเบิกจายแลว
5.4.2 รางสัญญา
- ใชแบบรางสัญญาตามตัวอยางทายระเบียบการพัสดุที่ กวพ.กําหนด หรือตามแบบ
ตัวอยางที่สํานักงานอัยการสูงสุดไดตรวจสอบแลว
ทั้งนี้ภายใตระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 132
- เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา
ที่จะตองแนบทายสัญญาเพื่อใหเปนสวนหนึ่งของ
สัญญาใหระบุไวในเงื่อนไขสัญญาขอ 2 ประกอบดวยเอกสารสําคัญดังนี้
ผนวก ๑ แบบแปลนที่ใชทาํ การกอสรางทั้งหมด
ผนวก ๒ รายการละเอียด, เงื่อนไขทั่วไปในการกอสราง, เงื่อนไขเฉพาะในการกอสราง
, รายการรายละเอียดดานวิศวกรรม
ผนวก ๓ ใบแจงปริมาณงานและราคา ฉบับที่ผูเสนอราคาปรับลดครั้งหลังสุด หรือฉบับ
ที่ไดตกลงพิจารณาใหรับราคา
ผนวก ๔ ใบเสนอราคาและหนังสือยืนยันปรับลดราคา (ถามี)
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ผนวก ๕
ฯลฯ
- เงื่อนไขสัญญาขอ 21 กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ ใหตดั ออก ไมตองกําหนดเปน
เงื่อนไขสัญญา ทั้งนี้กรมฯ มีนโยบายไมเห็นสมควรใหกําหนดเปนเงื่อนไข ซึ่งตามแบบ
ตัวอยางสัญญา กวพ. ใหตัดออกหรือใสไวตามความเหมาะสม
5.4.3 ออกหนังสือสนองรับราคาและนัดทําสัญญา มอบใหกับผูเสนอราคารายที่ผูมีอํานาจอนุมัติให
รับราคาทั้งนี้ภายในกําหนดวันยืนราคา พรอมกําหนดวันนัดหมายใหมาลงนามในสัญญา และแจงใหนํา
หนังสือค้ําประกันสัญญามาสงมอบเพื่อตรวจสอบกอนวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ตามแบบตัวอยางหนังสือ
สนองรับราคาและนัดทําสัญญาที่แนบ
- กรณีที่ผูเสนอราคาไมมาทําสัญญาตามกําหนดวันนัดหมายใหทําหนังสือเรงเตือนและกําหนด
วันนัดหมายใหมาทําสัญญาอีกครั้งหนึ่ง พรอมทั้งแจงสงวนสิทธิ ริบหลักประกันซอง ฯลฯ ตามเงื่อนไข
ประกวดราคาและลงโทษเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบฯ ขอ 145 ทวิ หากไมมาทําสัญญาตามกําหนดวันนัด
หมายที่เรงเตือน
- หนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1305/ว 3659 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2541
ในกรณีที่ผูขายหรือผูรับจางจะเลือกใชหนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยาง
ที่ กวพ. กําหนดมาเปนหลักประกันสัญญา ผูขายหรือผูรับจางยอมจะตองใหธนาคารผูออกหนังสือค้ํา
ประกันจัดทําหนังสือค้าํ ประกันในวันทําสัญญาหรือกอนวันทําสัญญา
ดังนั้นโดยหลักการปฏิบัติที่
ถูกตองในการทําสัญญา สวนราชการจึงควรจะตองพิมพรางสัญญาใหสมบูรณพรอมกับกําหนดวันทํา
สัญญา นัดหมายกับผูขายหรือผูรับจางไดนํารางสัญญาไปออกหนังสือค้ําประกันธนาคาร และธนาคารผู
ออกหนังสือค้าํ ประกันยอมจะสามารถกรอกขอความในหนังสือค้ําประกันไดอยางสมบูรณครบถวน
- การใชพันธบัตรรัฐบาลเปนหลักประกัน
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0507/48405 ลงวันที่ 27 กันยายน 2526
ตามที่กระทรวงการคลังไดกําหนดใหใชพันธบัตรรัฐบาลเปนหลักประกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา โดยสวนราชการจะตองขอใหผูประสงคจะขอใชพันธบัตรรัฐบาลไปจด
ทะเบียนในการใชเปนหลักประกันที่ธนาคารแหงประเทศไทยกอน จึงจะรับไวเปนหลักฐานประกันไดนั้น
นอกเหนือจากวิธีดังกลาวแลว การใชพันธบัตรรัฐบาลเปนหลักประกันสามารถกระทําได
เพิ่มเติมอีกวิธีหนึ่งโดยมีหนังสือแจงธนาคารแหงประเทศไทยตามแบบที่กําหนดคือ
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1) ใหผูรับพันธบัตรไวเปนหลักประกัน มีหนังสือแจงธนาคารแหงประเทศไทย ทราบวา
ไดรับพันธบัตรเพื่อค้ําประกัน เพื่อธนาคารฯ จะไดลงทะเบียนบันทึกการรับเปนหลักประกันไว แลวมี
หนังสือตอบรับการแจงใหทราบ
2) ในการถอนหลักประกัน ใหผูรับประกันมีหนังสือแจงธนาคารแหงประเทศไทยทราบเพื่อ
ธนาคารฯ จะไดลงทะเบียนบันทึกการถอนหลักประกัน
อนึ่ง เมื่อมีการผิดสัญญา กรรมสิทธิ์ในพันธบัตรยังไมตกเปนของผูรับหลักประกันจะตอง
ฟองใหบังคับตามสัญญาค้ําประกันกอน
- การริบหลักประกันซองประกวดราคาและเรียกคาเสียหาย
หนังสือกรมอัยการ ที่ มท 1202/5499 ลงวันที่ 15 เมษายน 2528
ประกาศประกวดราคาจางทําของเปนคําเชิญชวนใหบุคคลทั่วไปทําคําเสนอ หนังสือ
เสนอราคาของหางฯ ผูเสนอราคา ตามประกาศเปนคําเสนอตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 354 เมื่อจังหวัดพิจติ รรับคําประกวดราคาของหางฯ แลว กอนจังหวัดจะสนองรับและแจงใหหางฯ
เขาทําสัญญา หางฯ ไดยื่นหนังสือแจงวา ไมประสงคเขาทําการกอสรางแตมายื่นประกวดราคาเพือ่ บุคคล
อื่น จังหวัดพิจิตรจึงสั่งยกเลิกประกาศดังกลาว ถือไดวา งจังหวัดฯ บอกปดคําเสนอไปยังหางฯ แลวคํา
เสนอนั้นเปนอันสิ้นสุดความผูกพันนับแตวันมีคําสั่งยกเลิกประกาศนัน้ ตาม ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 357 สัญญาจึงยังไมเกิดขัน้ หางฯ จึงไมตองชดใชคาเสียหาย
5.4.4 การเตรียมเอกสารกอนทําสัญญา
5.4.4.1 สัญญาที่ไดจดั พิมพเรียบรอยจัดทําเปนรูปเลม พรอมเอกสารผนวกทั้งหมดตาม
เงื่อนไขสัญญาขอ 2
5.4.4.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุน สวนบริษัท ฉบับลาสุดที่มีผลการบังคับ
ในปจจุบนั ของคูสัญญาผูรับจาง และรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทน
นิติบคุ คลพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคลดวย
5.4.4.3 หนังสือมอบอํานาจปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูลงนามในสัญญา
ฝายผูรับจางเปนผูรับมอบอํานาจ
5.4.4.4 หลักประกันสัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ตามระเบียบสํานักนายกฯ ขอ 141
5.4.4.5 อากรแสตมป
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- คูสัญญาฝายผูรับจาง จะตองชําระคาอากรพันละ 1 บาท โดยซื้ออากรแสตมปปด
ตนฉบับสัญญาทั้งหมด หากวงเงินของสัญญามีมูลคา 2 แสนบาทขึน้ ไป หรืออากร
แสตมปที่จะตองติดมีมูลคา 200 บาทขึ้นไป ใหนําเงินไปชําระตอพนักงานเจาหนาที่
อากรแสตมปและนําตราสารมาแนบแทนการปดอากรแสตมป
- คูสัญญาฝายผูรับจางจะตองปดอากรแสตมปคูฉบับสัญญาอีก 5 บาท
5.4.5 อํานาจลงนามในสัญญา
- คูสัญญาฝายผูวาจาง เปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการ (ระเบียบฯ ขอ 132 วรรคแรก)
หรือผูไดรับมอบอํานาจจากหัวหนาสวนราชการ
- คูสัญญาฝายผูรับจาง เปนอํานาจของผูมีอํานาจกระทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล
(กรรมการผูจดั การ, หุนสวนผูจัดการ, หรือผูรับมอบอํานาจ)
การลงนามในเอกสารแนบทายสัญญา
หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีที่ นร (กวพ) 1204/8176 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2536
การลงนามในเอกสารแนบทายสัญญาในกรณีที่มเี อกสารจํานวนมาก คูสัญญาตองลงนามใน
เอกสารทุกแผนหรือไมนั้น ตามระเบียบฯ มิไดกําหนดหลักเกณฑใหคสู ัญญาตองลงนามในเอกสารแนบทาย
สัญญา ดังนั้นจึงเปนเรื่องวิธีการในทางปฏิบัติ ซึ่งเปนดุลพินิจที่จะพิจารณาไดตามความเหมาะสมและจําเปน
ซึ่งหากพิจารณาเห็นวาเอกสารแนบทายสัญญาดังกลาวมีสาระสําคัญ อาจเกิดเปนขอพิพาททางคดีไดก็อยูใน
ดุลยพินิจที่จะลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารแนบทายสัญญาดังกลาวทุกแผนก็ได
- การใหผูรับจางทํางานลวงหนากอนทําสัญญา
หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ สร 1001/ว 13 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2525
การอนุญาตใหผูเสนอราคาไดทํางานไปกอนถือวาเปนการสนองรับคําเสนอของผูเสนอ
ราคาโดยปริยายจึงมีผลผูกพันตอกันแลว ดังนั้นการอนุญาตใหผูเสนอราคาทํางานไปกอนทําสัญญาหรือ
ขอตกลงจึงไมชอบดวยระเบียบฯ นอกจากนี้แลวในกรณีที่ยังไมไดรบั อนุมตั ิเงินประจํางวด การอนุญาตให
ทํางานไปกอนเปนการขัดกับ มาตรา 23 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไข
เพิ่มเติม
- การทําสัญญากับบริษัทตางๆ โดยมีผลผูกพันกับกระทรวงการคลังในการตองปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข
สัญญามติคณะรัฐมนตรีแจงโดยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 143 ลงวันที่ 9 กันยายน
2542
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ดวยกระทรวงการคลังแจงวา มีสวนราชการหลายแหงทําสัญญากับบริษัทเอกชน ซึ่ง
สัญญาดังกลาวมีลักษณะบิดเบือนบทบัญญัติของกฎหมาย และมีผลผูกพันกับกระทรวงการคลังหรือสวน
ราชการนัน้ ๆ ในการตองปฏิบัติตามเงือ่ นไขในสัญญา โดยกระทรวงการคลังหรือสวนราชการไมสามารถ
ยกภาระผูกพันในสัญญาซึ่งอาจจะเปนภาระตอไปในอนาคตขึ้นมากลาวอาง เพื่อยกเวนหลักการและบทบัญญัติ
ของกฎหมายได ดังนัน้ เพื่อมิใหสว นราชการทําสัญญากับบริษัทเอกชนโดยมีเงือ่ นไขในสัญญาที่มลี ักษณะ
บิดเบือนบทบัญญัติของกฎหมาย และเพื่อมิใหเปนภาระแกภาครัฐดังกลาว จึงขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณา
1. กรณีที่สวนราชการใดไดลงนามในสัญญากับบริษัทเอกชนที่มีผลผูกพันในการตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาในลักษณะที่เขาขายบิดเบือนบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
และมติคณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงการคลังไมไดรว มพิจารณากอนมีการลงนาม ขอใหรวบรวมนําสง
กระทรวงการคลังเพื่อจะไดพจิ ารณาการแกไขปญหาดังกลาวตอไป
2. อนุมัติเปนหลักการวากรณีที่สวนราชการใดๆ จะทําสัญญากับบริษัทเอกชน โดยมี
ผลผูกพันกับกระทรวงการคลังและหรือสวนราชการนั้นๆ ในการตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกีย่ วเนื่องกับ
ผลประโยชนซึ่งเปนเงินรายไดแผนดิน ขอใหสงเรื่องดังกลาวใหกระทรวงการคลังรวมพิจารณากอนที่จะมี
การลงนามในสัญญา ทั้งนี้ เพื่อใหสวนราชการปฏิบัติใหถูกหลักการและบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งเปน
การรักษาวินัยการคลังตอไป
คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2542 ลงมติเห็นชอบและอนุมตั ิหลักการ
ตามทีก่ ระทรวงการคลังเสนอ ทั้ง 2 ขอ และใหสว นราชการรวมทัง้ รัฐวิสาหกิจ ถือปฏิบตั ิตอไป
5.4.6 สงสําเนาสัญญาใหผูเกี่ยวของ
- สงสําเนาสัญญาใหคณะกรรมการตรวจการจาง
- สงสําเนาสัญญาใหผูควบคุมงาน
- สัญญาที่มูลคาตัง้ แต 1 ลานบาทขึ้นไป สงสําเนาใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมภิ าค แลวแตกรณี และกรมสรรพากร ภายใน 30 วัน
นับแตวนั ทําสัญญา (ระเบียบฯ ขอ 135)
- หนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0814/10587 ลว.12 ตุลาคม 2542
เพื่อเปนการบรรเทาภาระของหนวยงานและเปนการอํานวยความสะดวก กรมสรรพากร
จึงขอให กระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจ แจงรายละเอียดเฉพาะรายการที่มีวงเงินตั้งแต 100,000
บาท (หนึง่ แสนบาท) ขึ้นไป ในทะเบียนขอมูลสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจางในกรณีที่มีการทําสัญญา
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และในกรณีที่มิไดจัดทําสัญญาใหแจงรายละเอียดการสั่งซื้อหรือสั่งจางหรือขอตกลง ตามสิ่งที่สงมาดวย
ทั้งนี้ใหจัดสงใหกรมสรรพากรภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ถัดจากเดือนที่มกี ารทําสัญญาหรือมีการ
จายเงิน ในกรณีสั่งซื้อสั่งจางหรือขอตกลง ในการสงทะเบียนขอมูลดังกลาวขางตน สวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในกรุงเทพมหานคร ใหสงไปที่กรมสรรพากร สวนราชการและรัฐวิสาหกิจในตางจังหวัดให
สงไปที่สํานักงานสรรพากรจังหวัดนั้นๆ สําหรับสําเนาสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือยังไมตองสงจนกวา
กรมสรรพากรจะมีหนังสือขอเปนคราวๆ ไป
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สวนที่ 2
การกอสรางโครงการ

บทที่ 6
การบริหารสัญญา
6.1 การเตรียมการเบื้องตนกอนการบริหารสัญญา
การกอสรางโครงการที่ตองใชพื้นที่การกอสรางมาก
ประชาชนจะไดรับผลกระทบกอนการ
กอสราง และระหวางการกอสราง ภายใตขอบังคับระเบียบ พรบ. ขาวสารขอมูลของทางราชการ พ.ศ.
2540 หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มุงเนนการบริหารราชการแบบมีสวน
รวม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 การให
ขาวสารขอมูลตอประชาชนที่ไดรับผลกระทบ ฉะนั้นกอนที่ดําเนินการกอสราง และสั่งใหผรู ับจางเขา
ทํางาน ผูควบคุมงานสัญญา หรือหัวหนาโครงการฯจะตองดําเนินการกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของตาม
ระเบียบและกฎหมาย ถือวาเปนสวนหนึ่งในการบริหารสัญญา ดังนี้
6.1.1 การประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
กอนเริ่มดํ าเนินการโครงการของรัฐ หนวยงาน ของรัฐที่เปนผูรับผิด ชอบโครงการ ตองจัดใหมี การ
เผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบ และรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดวยหลายวิธีก็
ไดขอมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐที่หนวยงานของรัฐตองเผยแพรแกประชาชนอยางนอยตองประกอบ
ดวยขอมูลดังตอไปนี้
- เหตุผลความจําเปน และวัตถุประสงคโครงการ
- สาระสําคัญของโครงการ
- ผูดําเนินการ
- สถานที่ที่จะดําเนินการ
- ขั้นตอน และระยะเวลาดําเนินการ
- ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ
- ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ แกประชาชน ที่อยูอ าศัยหรือการประกอบอาชีพอยูในบริเวณ
โครงการและ พื้นที่ใกลเคียง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งมาตรการปองกันแกไข หรือ
เยียวยา ความเดือนรอน หรือ ความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ จากผลกระทบดังกลาว
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- ประมาณการคาใชจายในกรณีที่หนวยงานของรัฐจะเปนผูดําเนินการโครงการทาง
รัฐเอง ใหระบุที่มาของเงินที่จะมาใชจายในการดําเนินการโครงการนั้นดวย
การรับฟงความคิดเห็น ของประชาชน อาจใชวิธีการอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
1) การสํารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจจะทําไดดังตอไปนี้
- การสัมภาษณรายบุคคล
- การเปดใหแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ทางโทรศัพท หรือโทรสาร ทาง
ระบบเครือขายสารสนเทศ หรือทางอื่นใด
- การเปดโอกาสใหประชาชนมารับขอมูล และแสดงความคิดเห็น ตอหนวยงาน
ของรัฐ ที่รับผิดชอบโครงการ
- การสนทนากลุมยอย
2) การประชุมหารือ ซึ่งอาจทําใหโดยวิธีดังตอไปนี้
- การทําประชาพิจารณ
- การอภิปรายสาธารณะ
- การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ
- การประชุมระดับตัวแทนของกลุม บุคคลที่เกี่ยวของ หรือมีสวนไดเสีย
3) วิธีอื่นที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด
ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนวยงานของรัฐตองประกาศ ใหประชาชน
ทราบถึงวิธีการรับฟงความคิดเห็นระยะเวลาสถานที่ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่เพียงพอแกการที่ประชาชน
จะเขาใจ และสามารถแสดงความคิดเห็นได
เมื่อดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลว ใหหนวยงานของรัฐจัดทําการ
สรุป ผลการรับฟงความคิดเห็นประชาชน และประกาศใหประชาชนทราบ ภายใน 15 วัน นับแตวนั ที่
เสร็จสิ้น การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
6.1.2 ศึกษาสภาพภูมปิ ระเทศ แบบกอสราง รายการรายละเอียดดานวิศวกรรม และปริมาณงาน
1.การศึกษาสภาพภูมิประเทศกับแบบกอสราง
ผูควบคุมงานจําเปนตองสํารวจตรวจสอบสภาพภูมิประเทศบริเวณทีจ่ ะดําเนินการกอสราง
วามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในชวงดําเนินการสํารวจภูมิประเทศหรือไมอยางไร เพื่อพิจารณาปรับ
แกไขแบบกอสรางใหเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในปจจุบัน ซึ่งอาจจะมีผลทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลง
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ปริมาณงานและวงเงินคากอสราง โดยจะตองสรุปผลการตรวจสอบ แลวรายงานใหคณะกรรมการตรวจ
การจางทราบ เพื่อรายงานผูบ ังคับบัญชาตามลําดับชั้น
2.การตรวจสอบรายการรายละเอียดดานวิศวกรรม (Specification)
ผูควบคุมงานจะตองศึกษาโดยละเอียดรอบคอบ
เพื่อใชเปนเกณฑในการตรวจสอบ
คุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณฯลฯ ทีน่ ํามาใชใหถูกตองตรงตามขอกําหนด และเพือ่ ควบคุมขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามขอกําหนด
หากพบวารายการใดไมชดั เจนหรือมีขอขัดแยงกับแบบกอสราง
หรือไมเปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ควรหารือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หาขอสรุปเพื่อรายงานผูมี
อํานาจพิจารณาแกไขใหถูกตองชัดเจนตอไป
3.การตรวจสอบปริมาณงาน (Bill of Quantity – BOQ)
ผูควบคุมงานควรตรวจสอบ รายการงาน (Item) ตามสัญญาวาครบถวนถูกตองตรงตาม
แบบกอสรางหรือไมอยางไร มีรายการใดที่ระบุใหเบิกจายรวมอยูใ นรายการอื่นหรือไม อยางไร มีรายการ
ใดตองเพิ่มเติม หรือตัดออก หรือไม ซึ่งหากตรวจสอบแลวเห็นสมควรพิจารณาแกไข เปลี่ยนแปลง
จะตองจัดใหมกี ารประชุมรวมกัน เพื่อหาขอสรุป และทําบันทึกขอตกลงรวมกันทั้งสองฝาย และรายงาน
คณะกรรมการตรวจการจาง และผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูมีอํานาจอนุมัติ
6.1.3 ตรวจสอบแผนงานกอสราง
ตามเงื่อนไขเฉพาะของงานกอสราง จะกําหนดใหผูรับจางตองจัดสงแผนงานกอสราง ซึ่ง
ประกอบไปดวย แผนการปฏิบัติงานกอสราง แผนการใชเครื่องจักร-เครื่องมือ แผนการประชาสัมพันธ
แผนการปฏิบัติงานดานปลอดภัยในการทํางาน และรายชื่อวิศวกรผูควบคุมงาน ใหคณะกรรมการตรวจ
การจางของผูวา จางพิจารณา ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
คณะกรรมการตรวจการจางจะตองพิจารณาตรวจสอบแผนงานดังกลาวใหเหมาะสม กับ
ลักษณะของงาน สภาพภูมปิ ระเทศ และสภาพภูมิอากาศ ตั้งแตเริ่มปฏิบัติงานจนแลวเสร็จ
แผนการปฏิบัติงานกอสราง โดยทัว่ ไปใชวิธีแสดงแผนผังการปฏิบัติงานดวย (Bar Chart)
หากเปนงานกอสรางที่มีกิจกรรมยอยมาก
และมีขั้นตอนซับซอนสมควรใหใชวิธีแสดงแผนผังการ
ปฏิบัติงาน ดวย CPM (Critical Path Method) ดวย
แผนการใชเครื่องจักร-เครื่องจักร ตองพิจารณาความเหมาะสมของชนิด,ขนาด และจํานวน
ใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน,สภาพภูมปิ ระเภท และสภาพภูมิอากาศ ดวย เชนกัน
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แผนการประชาสัมพันธ ตองพิจารณาความเหมาะสมของสภาพสังคมวัฒนธรรมในทองที่
กอสราง ขอบเขตและเปาหมายของการดําเนินการ,วิธีการ,ชนิดของสื่อ,ระยะเวลา และความถี่ ใหเปนไป
ตามระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของเพือ่ ใหเกิดผลประโยชนสูงสุด
แผนการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางาน ตองพิจารณาอยางรอบคอบ เพื่อให
ถูกตองครบถวนตามระเบียบ และกฎหมายตางๆ ทีเ่ กี่ยวของ และเหมาะสมกับลักษณะของงาน โดย
มุงเนนใหเกิดความปลอดภัยกับบุคคลากร,ผูเกี่ยวของ ผูที่อยูอาศัยใกลบริเวณสถานที่กอสราง และผู
สัญจรใกลบริเวณกอสราง
สําหรับวิศวกรผูควบคุมงานผูรับจางนั้น
จะตองตรวจสอบคุณสมบัติและใบอนุญาต
ประกอบอาชีพวิศวกรใหถูกตองเปนไปตามเงื่อนไขและขอกําหนด
แผนงานกอสรางที่ผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจางแลว ถือเปนสวนหนึ่ง
ของสัญญา
หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการงานกอสราง และ/ หรือมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน
จะตองดําเนินการปรับแผนงานกอสรางใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติ แตหากผูรับจางปฏิบัติงานลาชา
อันเกิดจากความรับผิดชอบของผูรับจางเอง
คณะกรรมการตรวจการจางจะพิจารณาใหผูรับจางจัดทํา
แผนเรงรัดการปฏิบัติงาน เพื่อใหปรับเขาแผนงานกอสรางเดิมภายในระยะเวลาที่กําหนดไวตามแผนงาน
กอสรางเดิมได
6.1.4 การขออนุญาตสวนราชการอื่น
กรณีสัญญาระบุใหผูรับจางเปนผูดําเนินการ ตองใหผรู ับจางจัดตองทําแผนการดําเนินการ
กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ สงใหคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาใหความเห็นชอบดวย
6.2 การแจงใหผูรับจางเขาปฏิบตั ิงานตามสัญญา
6.2.1 กอนการสั่งใหผูรับจางเขาปฏิบัตงิ าน
ผูรับจางจะตองนําเสนอแผนการปฏิบัติงาน แผนการใชเครื่องจักร- เครื่องมือ วิศวกรผู
ควบคุมงานและบุคลากรของผูรับจาง เสนอตอคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาเห็นชอบ และรายงาน
เสนอผูวาจางตอไป (ตามขอการเตรียมการกอนการบริหารสัญญา)
6.2.2 การพิจารณากอนสั่งเขาปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบปจจัยแวดลอมสภาพพื้นที่บริเวณกอสรางตองไมมีอุปสรรค เชน การจัดหา
ที่ดิน การขออนุญาตใชพื้นทีต่ อสวนราชการอื่น ฤดูกาล เชน ฤดูฝน ฤดูการสงน้ํา ฤดูทํานาหรือเก็บเกี่ยว
หากไมระวังจะเปนขออางใหกับผูรับจางขอขยายเวลาได
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6.2.3 การแจงใหผูรับจางเขาปฏิบตั ิงานตามสัญญา
ถือเปนการเริ่มนับเวลาทํางาน และจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายขอกําหนดเวลาแลว
เสร็จตามสัญญา (ใหเริ่มนับเวลาถัดจากวันที่ผูรับจางไดรับหนังสือ) ขอควรพิจารณา ในการสงหนังสือ
แจงใหผูรับจางเขาปฏิบัติงานใหสงทางไปรษณียลงทะเบียนแบบตอบรับ (อายุสัญญาใหเริ่มนับเวลาถัด
จากวันที่ไปรษณียตอบรับ) หรือการใหผูรบั จางมารับตนฉบับโดยใหลงนาม “ ไดรับตนฉบับแลว “ ระบุ
วันที่ที่ไดรับในสําเนาหนังสือการแจงใหผรู ับจางเขาปฏิบัติงาน เมือ่ ผูรับจางไดรับแจงใหเขาปฏิบัติงาน
แลว ผูรับจางจะตองตอบเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการตรวจการจาง พรอมเสนอแผนงาน
กอสรางใหเหมาะสมสอดคลองกับฤดูกาล
กรณีที่ไมสามารถสั่งเขาปฏิบัติงานได คณะกรรมการตรวจการจางจะตองรายงานเหตุผล
ตอผูวาจางรับทราบ
กรณีผูรับจางไมเขาปฏิบัติงานตามสัญญาภายหลัง 15 วันนับจากที่รับหนังสือสั่งใหเขา
ปฏิบัติงาน ควรมีหนังสือเรงเตือน พรอมทั้งขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติตามสัญญา
6.3 การประชุมชี้แจงแนวทางดําเนินงานกับผูรับจาง
กอนที่ผูรับจางเขาปฏิบัติงานตามสัญญา ควรจัดใหมกี ารประชุมรวมกันเพื่อกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในทุกประเด็นทีท่ ั้งสองฝายจะตองดําเนินการ ตั้งแตเริ่มตนจนถึง
การสงมอบงานทั้งสัญญา รวมถึงความรับผิดชอบผลงานตามสัญญา เพื่อปองกันปญหาขอขัดแยงที่อาจ
เกิดขึ้นในภายหลัง
6.4 การสงมอบพื้นที่ใหแกผูรับจางและการตรวจสอบปริมาณงานในสัญญา
6.4.1 การตรวจสอบความถูกตอง และสงมอบหมุดหลักฐาน หมุดอางอิง
ผูควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจางจะตองสงมอบหมุดหลักฐาน ( Bench Mark )
เพื่อใชอางอิงพิกัดและระดับที่ใชในการกอสรางใหแกผรู ับจาง โดยจะตองไดรับการตรวจสอบความ
ถูกตองรวมกันและลงนามรับทราบ ผูรับจางจะตองรักษาหมุดหลักฐานจนกวางานจะแลวเสร็จ (ตาม
ตัวอยางแบบฟอรมที่แนบทายบทที่ 6)
6.4.2 การสงมอบพื้นที่กอสราง
ผูควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจางจะตองตรวจสอบสภาพพื้นที่ในสนามกอน
การสงมอบ และสั่งเขาทํางาน เชน ตรวจสอบการขออนุญาตสวนราชการอื่นเพื่อใชพื้นที่ในการกอสราง
ตรวจสอบผลการจัดหาทีด่ นิ กรณีที่เปนคลองสงน้ําที่มีสายของหลายสายจะตองนําแผนงานกอสรางของ
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ผูรับจาง และผลการจัดหาที่ดนิ มาพิจารณาประกอบการเห็นชอบแผนงานกอสรางของผูรับจาง เพื่อไมให
เปนการอางเหตุในการขอขยายอายุสัญญา
6.4.3 การตรวจสอบปริมาณงานสนาม และปริมาณงานในสัญญา
จะตองตรวจสอบรายการตามสัญญาวาการเบิกจายปริมาณงานเปนประเภท งานเหมาจาย
(Lump Sum ) หรือ ราคาตอหนวย (Unit Cost) แยกเปนลักษณะงาน ดังนี้
- งานดิน ผูค วบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจาง จะตองรวมกับผูรับจางทําการ
สํารวจตรวจสอบ ระดับคาแนวระดับ (Profile) และรูปตัดขวาง (Cross Section) กอนการกอสราง และ
หลังจากการขุดลอกหนาดิน (Stripping) พรอมเก็บรายละเอียด เชน ตนไมใหญ สระน้ําหรือบอปลา หลัง
การสํารวจตรวจสอบ ผูรับจางจะตองทํารูปตัด และรายการคํานวณปริมาณงานดินแตละสายคลอง และ
สรุปปริมาณทั้งสัญญา เสนอตอผูวาจางตรวจสอบ
- งานอาคาร การเบิกจายประเภทเหมาจาย (Lump Sum) หรือตอแหง จะเบิกจายเมื่องาน
แลวเสร็จ
กรณีการเบิกจายที่เปนราคาตอหนวย (Unit Cost) เชน งานคอนกรีตแยกการเบิกจายเปน
คอนกรีตลวน หนวยเบิกจาย (บาทตอลูกบาศกเมตร) งานเหล็กเสริมคอนกรีต หนวยเบิกจายเปนน้ําหนัก
(บาทตอกิโลกรัม) และวัสดุอื่นๆ ผูรับจาง จะตองทํารายการคํานวณปริมาณงาน รูปแบบ แยก
รายละเอียดแตละรายการ นําเสนอตอคณะกรรมการตรวจการจาง
- งานวิศวกรรมบริหารสัญญา (Office Engineer) และคณะกรรมการตรวจการจาง เมือ่
ตรวจสอบแลวบันทึกความเห็นชอบ และเก็บไวเปนหลักฐาน สรุปเปรียบเทียบปริมาณงานทั้งสัญญา
และใชในการอางอิงเพื่อการเบิกจายในแตละงวดงาน
6.5 รายการทีผ่ ูรับจางตองดําเนินการตามสัญญาปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขสัญญา ซึ่งแบงเปน 2 สวน
6.5.1 เงื่อนไขทั่วไป (General Condition)
เปนเงื่อนไขระบุถึงขอที่จะตองปฏิบัติในการทํางานโดยทัว่ ไป เชน
1 คําจํากัดความ
2 การวางแนว การทําระดับ และการวางผัง
3 การใหความรวมมือและประสานงาน
4 ถนนลําลองหรือทางเบี่ยง
5 ที่ทําการและบานพักชั่วคราว
6 ระบบการระบายน้าํ โสโครกและการสุขาภิบาล
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7 การปองกันอัคคีภัย
8 ที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิง
9 การใชวัตถุระเบิด
10 น้ํา
11 พลังงานไฟฟา
12 กฎและระเบียบ
13 เหตุสุดวิสยั
6.5.2 เงื่อนไขเฉพาะงานกอสราง (Special Conditions)
6.5.2.1 เปนเงือ่ นไขพิเศษเฉพาะของงานกอสราง เชน รายการสําคัญที่ผูรับจางจะตองทํา
ตามรายการตางๆ ที่แสดงไวในใบแจงปริมาณงานและราคา ใหถูกตองตามรูปแบบรายละเอียดที่กําหนด
ไวในแบบ และรายการรายละเอียดดานวิศวกรรมที่แนบทาย
6.5.2.2 รายการสําคัญที่ผูรับจางจะตองทําตามเงื่อนไขเฉพาะของงานกอสราง ที่ไม
ปรากฏในรายการตางๆ ที่แสดงไวในใบแจงปริมาณงานและราคา แตเปนเงื่อนไขที่ระบุใหผูรับจางตอง
ดําเนินการดวย
6.5.2.3 ทั้งนี้แตละสัญญาจะมีรายการและจํานวนไมเหมือนกันขึ้นอยูกบั ความตองการ
พื้นฐานและความเหมาะสมของงานแตละโครงการฯ เชน
1. การจัดหายานพาหนะสําหรับเจาหนาทีข่ องผูวาจาง
2. งานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณอื่นๆ
3. งานกอสรางอาคารสํานักงานชั่วคราวเพือ่ ควบคุมการกอสรางของผูวาจาง
4. งานจัดหาเครื่องมือเพื่อการทดลองและตรวจสอบ
5. งานจัดหาอุปกรณงานสํารวจภูมิประเทศ
6. งานจัดทําแบบเพิ่มเติม (Shop Drawing) และแบบหลักฐาน (As - Built Drawing)
7. งานจัดการฝกอบรม (ใชกรณีวงเงินคากอสรางเกิน 50ลานบาท)
8. งานประชาสัมพันธกรมชลประทานและโครงการ
9. รายการสําคัญที่ผูรับจางไมตองจัดทํา
10. หลักเกณฑการจัดหาชางฝมือ และวิศวกรควบคุมงาน
11. บอยืมดิน
12. การดําเนินงาน
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13. การสงรายงาน
14. การสงมอบงาน
15. การตรวจสอบผลงานและการตรวจรับงาน
16. กําหนดระยะเวลาสงมอบงาน
17. แบบสัญญาจาง
18. การจายเงิน
19. การจายเงินคาจางลวงหนา
20. ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง
21. รายละเอียดดานวิศวกรรมที่ไมชัดเจน
22. แบบที่ใชในการกอสราง
ตัวอยางรายละเอียด 1 ถึง 22 ใชแนวทางตามรายละเอียดตัวอยางทีแ่ นบทาย ซึ่งรายละเอียด
อาจแตกตางกันตามความจําเปนและความเหมาะสมของแตละงาน ทีร่ ะบุในสัญญา
1. การจัดหายานพาหนะสําหรับเจาหนาที่ของผูวาจาง
ผูรับจางจะตองจัดหายานพาหนะภายในระยะเวลาที่ระบุในสัญญา สําหรับผูควบคุมงาน
ของผูวาจางและคณะกรรมการตรวจการจาง นับถัดจากวันทีไ่ ดรับแจงเปนหนังสือใหเริ่มทํางาน เพื่อใช
ในการควบคุมงานกอสรางของผูควบคุมงานของผูวาจางตลอดอายุสัญญานี้ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) รถตรวจการขับเคลื่อน 4 ลอ 4 ประตู พรอมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทุนแรงบังคับ
เลี้ยว ติดฟลมกรองแสงเครื่องเสียงภายในรถยนตและกระจกไฟฟา เครื่องยนต.................................ขนาด
ไมนอยกวา................... ซีซี จํานวน............ คัน
(2) รถบรรทุกขับเคลื่อน 2 ลอ 4 ประตู ขนาดบรรทุก 1 ตัน พรอมเครื่องปรับอากาศ
เครื่องทุนแรงบังคับเลี้ยว ติดฟลมกรองแสงและเครื่องเสียงภายในรถยนตและกระจกไฟฟา เครื่องยนต
.....................................ขนาดไมนอยกวา ....................ซีซี จํานวน ......... คัน
(3) รถยนตโดยสาร (ไมเกิน 12 ที่นั่ง) ชนิดหลังคาสูง พรอมเครื่องปรับอากาศ เครื่อง
ทุนแรงบังคับเลี้ยวติดฟลมกรองแสงและเครื่องเสียงภายในรถยนตและกระจกไฟฟาเครื่องยนต..................
ขนาดไมนอยกวา ....................ซีซี จํานวน ......... คัน
(4) รถบรรทุกขับเคลื่อน 4 ลอ (แบบมีชองวางดานหลังคนขับ) 2 ประตู ขนาดบรรทุก
1 ตัน พรอมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทุนแรงบังคับเลี้ยว ติดฟลมกรองแสงและเครื่องเสียงภายในรถยนต
และกระจกไฟฟา เครื่องยนต..............................ขนาดไมนอยกวา ...............ซีซี จํานวน ......... คัน
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(5) รถจักรยานยนต
จํานวน ......... คัน

ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา..................ซีซี พรอมหมวกนิรภัย

ภายใตเงื่อนไขการจัดหา ดังนี้
- สภาพยานพาหนะทุกคันจะตองใหม ไมเคยใชงานจากที่อื่นมากอน และตองเสนอ
รายละเอียดของยานพาหนะทุกคันใหคณะกรรมการตรวจการจางเห็นชอบกอนสงมอบ รวมทั้งตองจัดหา
พนักงานขับรถยนตประจํารถที่มีใบอนุญาตขับขี่ของทางราชการโดยถูกตอง
- ผูวาจางจะเปนผูใชยานพาหนะตลอดระยะเวลากอสรางงานตามสัญญานี้ เพื่อการ
ควบคุมงานและตรวจสอบงานทั้งในและนอกสถานที่กอสรางไดตลอด 24 ชั่วโมง การใชยานพาหนะ
เฉลี่ยประมาณ 5,000 กม. ตอเดือนตอคัน
- ในกรณีที่ยานพาหนะจะตองเขารับการซอมแซมนานเกินกวา 24 ชั่วโมง ผูรับจางตอง
จัดหายานพาหนะในลักษณะเดียวกันหรือตามที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจาง มา
ทดแทนใหแกผูวาจางไวใชงาน
- ภายในระยะเวลาระบุในสัญญา นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจ
รับงานทั้งสัญญาแลว ยานพาหนะดังกลาวจะสงคืนผูรับจางในสภาพปจจุบันขณะนั้น
- ผูรับจางตองจัดทําประกันภัยชั้น 1 สําหรับรถยนตและประกันบุคคลที่ 3 พรอมชําระ
ภาษีประจําปของยานพาหนะทุกคันตลอดอายุสัญญา
- คาใชจายในการจัดหายานพาหนะ คาดูแลบํารุงรักษา คาน้ํามันเชื้อเพลิง และพนักงาน
ขับรถยนต และคาใชจายอื่นๆ ผูวาจางจะไมมีการแยกจายเงินใหตางหาก แตไดคิดเปนคาใชจายพิเศษ
หารเฉลี่ยลงในคา Factor F ของราคากลางแลว ดังนั้นจึงใหผูรับจางคิดราคาเฉลี่ยรวมไวในรายการ
ตางๆ ที่กําหนดไวในใบแจงปริมาณและราคาของสัญญานี้
หากผูรับจางไมปฏิบั ติตามที่ระบุในขอการจัดหายานพาหนะ ผูวาจางมีสิทธิ์ที่จะจัด
ยานพาหนะดังกลาวมาใชงานหรือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหสามารถใชยานพาหนะควบคุมงาน
ได โดยจะหักคาใชจายจากราคางานในสัญญาตามคาใชจายจริงที่คณะกรรมการตรวจการจางกําหนด
2. งานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณอื่นๆ ดังตอไปนี้
ผูรับจางจะตองจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณอื่นๆ ที่มีสภาพใหม ไมเคยใช
งานจากที่อื่นใหแกผูวาจางไวใชงานภายในระยะเวลาที่ระบุในสัญญา นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปน
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หนังสือใหเริ่มทํางาน หากเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณอื่นๆ ตองซอมแซมนานเกินกวา 24 ชั่วโมง
ผูรับจางตองจัดหาอุปกรณนั้น ในลักษณะเดียวกันมาทดแทนใหแกผูวาจางไวใชงาน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
(1) เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา (Notebook Computer) พรอมอุปกรณครบชุด
จํานวน ........ โดยมีรายละเอียดประกอบดังนี้
- ใชชิปประมวลผลสําหรับเครื่อง Notebook (Mobile) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม
นอยกวา Centrino………..GHz
- RAM ไมนอยกวา …………MB แบบ.....................
- Hard Disk ความจุไมนอยกวา ……………… GB
- หนาจอแสดงผลชนิด XGA TFT ขนาดไมนอยกวา...................นิ้ว
- เครื่องอานและบันทึกขอมูล DVD Dual Layer แบบ Built in
- Optical Mouse
- รองรับการเชื่อมตอระบบเครือขายแบบไรสาย
- พรอมเชื่อมตอดวย Fire Wire , USB 2.0 , IrDa
- โปรแกรมสําหรับการใชงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง ตามที่ผูวาจางกําหนด
(2) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน .......ชุด โดยมีรายละเอียด
ประกอบดังนี้
-

ใชชิปประมวลผล......... หรือเทียบเทา ความเร็วในการประมวลผลไมนอยกวา ….. GHz
RAM ไมนอยกวา .............. MB
Hard Disk ความจุไมนอยกวา............GB. ความเร็วไมนอยกวา........ rpm ชนิด SATA
หนาจอแสดงผล LCD ขนาดไมนอยกวา ............ นิ้ว
เครื่องอานและบันทึกแผนขอมูลแบบ DVD ความเร็วไมนอยกวา..........เทา R+R,Dual Layer
Disket Drive จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย
พรอมแปนพิมพ และ Optical Mouse 1 ชุด
การดแสดงผล หนวยความจําไมนอยกวา .........MB แบบ TV-OUT, DVI
การดเครือขาย รองรับการเชื่อมตอระบบเครือขาย
เครื่องสํารองไฟ (UPS) ขนาด ................ VA.
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- โปรแกรมสําหรับการใชงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง ตามที่ผูวาจางกําหนด
(3) อุปกรณเก็บขอมูลแบบพกพา (Removable Storage Device) มีหนวยความจําไม
นอยกวา.........GB (ตามความจําเปนของแตละสัญญา)
(4) เครื่อง Scanner คุณภาพความคมชัดไมนอยกวา ...............bit จํานวน ......ชุด
(5) เครื่องพิมพเอกสาร (Laser Printer) พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน.......ชุด โดยมี
รายละเอียดประกอบ ดังนี้ (ตามความจําเปนของแตละสัญญา)
- ความละเอียดไมนอยกวา.........dpi
- ความเร็วในการพิมพไมนอยกวา..........แผน/นาที
- พื้นที่การพิมพใหญสุด ไมนอยกวาขนาดกระดาษ..........
- หมึกพิมพอยางนอย..ชุด/เดือนหรือตามความจําเปนในการใชงานของผูวาจาง
(6) เครื่องพิมพเอกสาร (Inkjet Printer) พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน.......ชุด โดยมี
รายละเอียดประกอบ ดังนี้
- ความละเอียดไมนอยกวา..........x………...dpi
- ความเร็วในการพิมพดําไมนอยกวา..........แผน/นาที
- ความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา..........แผน/นาที
- พื้นที่การพิมพใหญสุด ไมนอยกวาขนาดกระดาษ A3
- หมึกพิมพดําและสีอยางนอย....ชุด/เดือน หรือตามความจําเปนในการใชงาน
ของผูวาจาง
(7) กลองถายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา............ลานพิกเซล สามารถ
บันทึกภาพเคลื่อนไหวพรอมเสียงได มีชองเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร พรอมสื่อบันทึกขอมูลขนาด
ไมนอยกวา............. MB และกระเปาบรรจุกลอง จํานวน ………. ชุด
(8) เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอลพรอมอุปกรณ จํานวน...........ชุด โดยมีรายละเอียด
ประกอบ ดังนี้
- ความเร็วไมนอยกวา..........แผน/นาที
- สามารถปอนเอกสารและจัดเรียงชุดสําเนาอัตโนมัติ
- กระดาษ A4 ไมนอยกวา.......รีม/เดือน, ขนาด A3 ไมนอยกวา......รีม/เดือน
หรือใหเพียงพอกับการใชงานของผูวาจาง
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(9) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระบบ DLP ระดับ XGA ขนาด..........ANSI Lumens
ควบคุมการทํางานโดยมีรีโมทคอนโทรล พรอมจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา.......นิ้ว
สามารถควบคุมการทํางานโดยรีโมทคอนโทรลและอุปกรณประกอบ จํานวน...........ชุด
(10) อินเตอรเน็ตความเร็วสูง ความเร็วอยางนอย 256/128 kbps. ปริมาณขอมูลรับ-สง
ไมนอยกวา 3,000 MB ตอเดือน พรอมติดตั้งระบบ LAN เชื่อมตอคอมพิวเตอรไดไมนอยกวา.........เครื่อง
พรอมคาบริการรายเดือน
ภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันทีค่ ณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานทั้ง
สัญญาแลว เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณอื่นจะสงคืนใหผูรับจางในสภาพปจจุบนั ขณะนัน้ คาใชจาย
ในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณอื่นๆ ดังกลาวขางตน ผูวา จางจะไมมีการแยกจายเงินให
ตางหาก แตไดคิดเปนคาใชจายพิเศษหารเฉลี่ยลงในคา FACTOR F ของราคากลางแลว ดังนัน้ จึงให
ผูรับจางคิดราคาเฉลี่ยรวมไวในรายการงานตางๆ ที่กําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคาของสัญญานี้
หากผูรับจางไมปฏิบัติตามที่ระบุไวในของานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ
อื่นๆ ผูวาจางมีสิทธิ์ที่จะจัดหาหรือเชาเครือ่ งคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณอื่นๆ ที่มีขนาดเทียบเทาขนาดที่
ระบุพรอมรายการรายละเอียดที่ระบุโดยจะหักคาใชจายจากราคางานในสัญญา ตามคาใชจายจริงที่
คณะกรรมการตรวจการจางกําหนด
3 งานกอสรางอาคารสํานักงานชั่วคราวเพือ่ ควบคุมการกอสรางของผูวาจาง (กําหนด
ตามความจําเปนและเหมาะสมของแตละงาน)
(1) อาคารสํานักงานชั่วคราวจะตองไดรับการอนุมัติลวงหนาจากคณะกรรมการตรวจ
การจ า งก อ นทํ า การก อ สรา งหรื อ เช า อย า งใดอย า งหนึ่ง ผูรั บ จา งจะต อ งจั ด หาและบํ า รุ งรั ก ษาอาคาร
สํานักงาน ชั่วคราวตลอดเวลาของการกอสรางตามสัญญา อาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ จะตอง
จัดใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานไดเต็มที่ตลอดระยะเวลา โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ระบุในสัญญา นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือใหเริ่มทํางานและจะตองจัดใหพรอมที่จะ
ใชงานอยูเสมอ ระหวางการกอสรางผูรับจางจะตองรับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยของอาคาร และ
ทรัพยสินภายในอาคารตลอดเวลา
(2) ที่ตั้งอาคารสํานักงานชั่วคราว จะกําหนดตามคําแนะนําของผูควบคุมงานกอสราง
ของผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจการจาง ซึ่งควรจะอยูใกลเคียงบริเวณกอสรางและจะตองมีพื้นที่ใชสอย
ของอาคาร ไมนอยกวา 300 ตร.ม. พรอมเครื่องปรับอากาศ อุปกรณสํานักงาน และสิ่งอํานวยความสะดวก
ตามที่คณะกรรมการตรวจการจางเห็นชอบ โดยมีหองทํางานตางๆ ดังตอไปนี้
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- หองที่ทํางานของบุคลากรของผูควบคุมงาน รวมหองน้ํา......หอง
- หองประชุมใหญ รวมหองน้ํา......หอง
- หองปฏิบัติการทดสอบวัสดุ รวมหองน้ํา...... หอง
- หองปฏิบัติการสํารวจ รวมหองน้ํา......หอง
(3) ผู รั บ จ า งจะต อ งจั ด หาพนั ก งานให ดู แ ลด า นการบริ ก ารและความเรี ย บร อ ยของ
สํานักงาน โดยใหทํางานในชวงเวลาที่กําหนดโดยผูวาจาง
- พนักงานทําความสะอาด ...... คน
- พนักงานในสํานักงาน......คน
(4) ผูรับจางตองจัดหาอุปกรณปองกันภัยจํานวน......ชุด ประกอบดวย หมวกนิรภัยกับ
รองเทาบูต
เสื้อกันฝน ซึ่งจะเก็บรักษาไวที่สํานักงานเพื่อใชงานโดยผูวาจางและผูควบคุมงานของ
ผูวาจาง อุปกรณเหลานี้จะตองเปนสีขาวหรือสีอื่นที่ตางจากสีของอุปกรณของผูรับจาง และคุณภาพของ
อุปกรณจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานของผูวาจางเสียกอน
ภายในระยะเวลาระบุในสัญญา นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจ
รับงานทั้งสัญญาแลว อาคารสํานักงานชั่วคราวฯ จะสงคืนผูรับจางในสภาพปจจุบันขณะนั้น
ค า ใช จ า ยในการนี้ ซึ่ ง รวมถึ ง ค า ใช จ า ยในการจั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ แรงงานค า
กระแสไฟฟา คาน้ําประปา คาบริการโทรศัพท และอื่นๆ ใหผูรับจางคิดรวมอยูในคาดําเนินการของ
สัญญานี้
หากผูรับจางไมปฏิบัติตามที่ระบุไวในของานกอสรางอาคารสํานักงานชั่วคราวเพื่อ
ควบคุมการกอสรางของผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิ์ที่จะจัดหาหรือเชาอาคารสํานักงานชั่วคราวอื่นที่มีขนาด
เนื้อที่ใชสอยเทียบเทาขนาดที่ระบุ พรอมรายการรายละเอียด ที่ระบุ โดยจะหักคาใชจา ยจากราคางานใน
สัญญาตามคาใชจายจริงที่คณะกรรมการตรวจการจางกําหนด
4. งานจัดหาเครื่องมือเพื่อการทดลองและตรวจสอบ
ผูรับจางตองจัดหาเครื่องมือในการทดสอบภายในระยะเวลาที่ระบุในสัญญา นับถัดจาก
วันที่ไดรับหนังสือแจงใหเริ่มทํางาน และจะตองจัดหาเครื่องมือใหถูกตองครบถวน อยางนอยตามรายการ
รายละเอียดทีก่ ําหนดและถูกตองตามมาตรฐาน พรอมคูมือการใชเครื่องมือแตละชนิดใหครบถวนเพื่อใช
ทดสอบคุณสมบัติวัสดุและคุณภาพงานกอสรางตลอดจนการบํารุงรักษา ซอมแซม และทําความสะอาด
เครื่องมือใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี ในกรณีที่เครื่องมือใดเกิดความเสียหายและไมสามารถซอมแซมได
ผูรับจางตองหาเครื่องมือใหมมาทดแทนในเวลาอันสมควร โดยผูวาจางเปน ผูใชเครือ่ งมือนี้
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ลํา
ดับ
ที่

รายการ

จํานวน

หนวย

คอนกรีต
เครื่อง

2. เครื่องสั่นคอนกรีตในหองทดลองแบบใชไฟฟา

เครื่อง

3. แบบหลอคอนกรีตทรงลูกบาศกขนาด 6"x 6"x6"

อัน

4. กรวยหาการยุบตัวของคอนกรีต (Slump test)

อัน
(ตามความจํา เป น ของแต ล ะสั ญ ญา)

1. เครื่องผสมคอนกรีต

5. เครื่องกดคอนกรีตขนาด 1,500 กิโลนิวตัน
6. เครื่องแบงตัวอยางวัสดุ
7. เครื่องเขยาตะแกรงมวลรวมรายละเอียด
8. ตะแกรงเสริม
- No. 4
- No. 10
- No. 12

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
อัน
อัน
อัน

- No. 16

อัน

- No. 40

อัน

- No. 60

อัน

- No. 200

อัน
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ลํา
ดับ
ที่

รายการ

จํานวน

- 3″, 2 1/2″ , 2″ , 1 1/2″ , 1″ , 3/4″ , 1/2″ , 3/8″ อยางละ

หนวย
อัน

No.8 , No.30 , No.50 , No.100 , Pan & Cover
9. เครื่องทดสอบความสึกหรอของวัสดุโดยวิธี Los Angeles

เครื่อง

10. Mold หา ถ.พ. ขนาด 5,000 ซม.3

อัน

11. ตะแกรงหา Soundness ขนาด ∅ 8 ″
- No. 2 1/2″ , 2 , 1 1/2″ , 1″ , 3/4″ , 5/8 , 1/2″ ,3/8″ , 5/ 16 อยางละ
12. ตูอบไฟฟา ขนาด 220 ลิตร
13. กรวยหาความชื้น
14. Mold หา ถ.พ. ทราย (2000 ซม.3)
15. เครื่องเจาะคอนกรีตสําหรับชิ้นงานทดสอบ
16. เครื่องชั่ง ขนาด 100 กิโลกรัม มีความละเอียด 20 กรัม
17. เครื่องสอบเทียบเครื่องทดสอบกําลังอัดคอนกรีตขนาด 3,000 kN
18. เครื่องเขยาตะแกรงมวลรวมหยาบ

(ตามความจํา เป น ของแต ล ะสั ญ ญา)

No.4 , No.5 , No. 8 , No.16 , No.30 , No.50 , No.100

อัน
ตู
ชุด
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ชุด

19. เครื่องชั่งไฟฟาขนาด 3,000 กิโลกรัม มีความละเอียด 0.5 กิโลกรัม

เครื่อง

งานดิน
1.

เครื่องมือตรวจสอบความแนนของวัสดุในสนาม

ชุด

2.

Mold calibrate เครื่องมือตรวจสอบความแนนของวัสดุในสนาม

ชุด

3.

เครื่องเจาะเก็บตัวอยางดิน ∅ 4″

ชุด
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ลํา
ดับ
ที่

รายการ

จํานวน

4. เครื่องมือทดสอบ CBR. ชนิดมือหมุน

หนวย
1 ชุด

5. Mold พรอมอุปกรณทดสอบ CBR.

ชุด

6. เครื่องมือหาความแนนของดินในหองทดลอง

ชุด
เครื่อง

8. เครื่องชั่งไฟฟาขนาด 15 กิโลกรัม มีความละเอียด 0.5 กรัม
9. เครื่องดันตัวอยางดิน
10. เครื่องเปาลมรอน
11. เครื่องมือทดลอง Atterberg Limits
12. เครื่องชั่งไฟฟาขนาด 300 กรัม มีความละเอียด 0.01 กรัม
13. เครื่องมือหาคา Permeability ในสนาม
14. เครื่องทดสอบกําลังของดินโดยการตอก(Standard Penetration test)

(ตามความจํา เป น ของแต ล ะสั ญ ญา)

7. เครื่องไมโครเวฟ

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
เครื่อง
ชุด
ชุด

15. เครื่องมือทดสอบ CBR. ในสนาม

ชุด

16. เครื่องทดสอบการรับน้ําหนักของดิน (Plate Bearing)

ชุด

17. เครื่องทดสอบความหนาแนนสูงสุดของวัสดุ (Relative Density test)

ชุด

งานทดสอบใดๆที่ตองอาศัยเครื่องมือทดสอบพิเศษนอกเหนือจากที่มีอยูในสนามตามที่
กําหนดไวใหเปนภาระของผูรับจางที่จะตองนําไปทดสอบที่สํานักวิจัยและพัฒนากรมชลประทาน หรือ
สถาบันที่ทางราชการรับรอง และเปนที่เชื่อถือได
ในการนี้ ผูรับจางตองอํานวยความสะดวกดานยานพาหนะใหแกเจาหนาที่ของผูวาจาง
เพื่อใชในงานทดสอบ คุณสมบัติวัสดุและคุณภาพงานกอสรางในสนาม
การเตรียมตัวอยาง การขนสงตัวอยางไปถึงหองทดสอบ คาทดสอบ และคาใชจายตาง ๆ
เปนของผูรับจางทั้งสิ้น
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เครื่องมือทดสอบและอุปกรณหองทดสอบดังกลาว ผูรับจางจะรับคืนไดเมื่อผูวาจางได
ตรวจสอบรับงานทั้งสัญญาตามสภาพปจจุบันขณะนั้น
ค า ใช จ า ยในการนี้ ซึ่ ง รวมถึ ง ค า ใช จ า ยในการจั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ บุ ค ลากร ค า
กระแสไฟฟา คาน้ําประปา และอื่นๆ ใหผูรับจางคิดรวมไวในคาดําเนินการของผูรับจาง
หากผู รั บ จ า งไม ป ฏิ บั ติ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ งานจั ด หาเครื่ อ งมื อ เพื่ อ การทดลองและ
ตรวจสอบ ผูวาจางมีสิทธิ์ที่จะจัดหาหรือเชาเครื่องมือเพื่อการทดลองและตรวจสอบที่มีขนาดเทียบเทา
ขนาดที่ระบุ พรอมรายการรายละเอียด ที่ระบุ โดยจะหักคาใชจายจากราคางานในสัญญาตามคาใชจายจริง
ที่คณะกรรมการตรวจการจางกําหนด
5. งานจัดหาอุปกรณงานสํารวจภูมิประเทศ
ผูรับจางตองจัดหาเครื่องมือและอุปกรณงานสํารวจภูมิประเทศ เพื่อใชในการสํารวจภูมิ
ประเทศ การตรวจสอบและตรวจวัดปริมาณจํานวน 2 ชุด ภายในระยะเวลาที่ระบุในสัญญานับ ตั้งแตวัน
เริ่มนับอายุสัญญา โดยเครื่องมือและอุปกรณงานสํารวจภูมิประเทศ 1 ชุด ประกอบดวย
(1) กลองวัดมุมพรอมเครื่องวัดระยะอิเลคทรอนิคสและชุดเครื่องมือประกอบ
(2) 1 Level, automatic, complete with tripod, 2 leveling staffs, bubbles and foot
plates,
ในการนี้ผูรับจางตองอํานวยความสะดวกดานยานพาหนะใหแกเจาหนาที่ของผูวาจาง
เพื่อใชในการสํารวจภูมิประเทศ การตรวจสอบและตรวจวัดปริมาณงานกอสรางในสนาม
ผูรับจางตองเก็บดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณงานสํารวจใหอยูในสภาพดีและใชงาน
ไดตลอดเวลา หากจําเปนตองมีการซอมแซม ผูรับจางตองดําเนินการซอมแซมใหใชงานไดดีดังเดิม เมื่อ
ผูรับ จา งสง มอบงานงวดสุด ท าย และคณะกรรมการตรวจการจา งตรวจรั บ มอบงานแลว จะส งคื น
ผูรับจางในสภาพปจจุบันขณะนั้น คาใชจายในการจัดหาอุปกรณและเครื่องมือเปนของผูรับจาง โดยใหคดิ
คาใชจายรวมไวในคาเนินการของผูรับจาง
หากผู รับ จา งไม ปฏิ บั ติต ามที่ร ะบุ ไ วใ นขอ งานจั ด หาอุป กรณง านสํ า รวจภูมิ ป ระเทศ
ผูวาจางมีสิทธิ์ที่จะจัดหาหรือเชาอุปกรณงานสํารวจภูมิประเทศ ที่มีขนาดเทียบเทาขนาดที่ระบุ พรอม
รายการรายละเอียด ที่ระบุ โดยจะหักคาใชจายจากราคางานในสัญญาตามคาใชจายจริงที่คณะกรรมการ
ตรวจการจางกําหนด
6. งานจัดทําแบบเพิ่มเติม (Shop Drawing) และแบบหลักฐาน (As - Built Drawing)
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ในกรณีที่มีแบบแนบทายสัญญานี้ มีรายละเอียดไมเพียงพอที่จะนําไปใชกอสรางได
ผูรับจางตองจัดทําแบบเพิ่มเติม (Shop Drawing) ตามที่คณะกรรมการตรวจการจางเห็นสมควร
ผูรับจางตองจัดทําแบบหลักฐาน (As-built Drawing) ซึ่งแสดงตําแหนง แนว ระดับ
รูปราง ขนาด และรายละเอียดตางๆ ของงานกอสรางตามที่จัดสรางและประกอบติดตั้งไวจริงในสนาม
ตามคําแนะนํา และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจาง โดยผูรับจางตองจัดทําแบบ
ตนฉบับ (Sepia) โดยสมบูรณ จํานวน…… ชุด พรอมพิมพเขียว จํานวน……. ชุด และสงมอบใหแก
คณะกรรมการตรวจการจางภายในวันสงมอบงานงวดสุดทาย
คาใชจายในการจัดทําแบบเพิ่มเติม (Shop Drawing) และแบบหลักฐาน (As-built
Drawing) รวมทั้งคาใชจายในการสํารวจหาขอมูลคาใชจายในงานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทําแบบดังกลาว ให
ผูรับจางคิดราคารวมอยูในคาดําเนินการของสัญญานี้
ผูวาจางขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแบบและตําแหนงของงานกอสรางได ตามสภาพ
ขอเท็จจริงในสนาม ผูรับจางจะเรียกรองคาใชจายใด ๆ เพิ่มมิได
7. งานจัดการฝกอบรม (ใชกรณีวงเงินคากอสรางเกิน 50 ลานบาท)
ผู รั บ จ า งต อ งจั ด ให มี ก ารฝ ก อบรมแก เ จ า หน า ที่ ก รมชลประทานระหว า งดํา เนิ น การ
โครงการฯ จํานวน ........ ครั้ง ๆ ละอยางนอย……..คน โดยผูรับจางตองเสนอขอความเห็นชอบในการ
กํ า หนดสถานที่ ฝ ก อบรม เนื้ อ หาและบุ ค คลากรที่ จ ะเป น ผู ถ า ยทอดความรู -ความเชี่ ย วชาญต อ
คณะกรรมการตรวจการจางเพื่อใหความเห็นชอบกอนดําเนินการ และใหผูรับจางคิดราคารวมอยูใน
คาดําเนินการของสัญญา ทั้งนี้ ผูรับจางตองเสนอแผนการจัดการฝกอบรมภายในระยะเวลาที่ระบุใน
สัญญา นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
หากผูรับจางไมปฏิบัติตามที่ระบุไวในของานจัดการฝกอบรม ผูวาจางมีสิทธิ์ที่จะจัดหา
หรือจัดจางหนวยงานใดๆ เพื่อจัดการฝกอบรมแกเจาหนาที่ ตามที่ระบุ โดยจะหักคาใชจายจากราคางาน
ในสัญญาตามคาใชจายจริงที่คณะกรรมการตรวจการจางกําหนด
8. งานประชาสัมพันธกรมชลประทานและโครงการ
ผู รั บ จ า งต อ งเสนอแผนการประชาสั ม พั น ธ ก รมชลประทานและโครงการฯ ให กั บ
คณะกรรมการตรวจการจาง และฝายประชาสัมพันธฯ พิจารณาภายในเวลาที่ระบุในสัญญานับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาและเมื่อไดรับการอนุมัติแลว
9. รายการสําคัญที่ผูรับจางไมตองจัดทํา
สําหรับงานกอสรางรายนี้มีงานที่กําหนดไวในแบบแตผูรับจางไมตองจัดทํา ดังนี้
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(1) งาน...............................................................................
(2) งาน...............................................................................
ฯลฯ
10. หลักเกณฑการจัดหาชางฝมือ และวิศวกรควบคุมงาน
การควบคุมงานเพื่อการกอสรางตามสัญญานี้ ผูรับจางจะตองจัดหาชางฝมือและวิศวกร
ตามเกณฑตอไปนี้
10.1 ผูรับจางจะตองมีและใชชางฝมือผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ จากสถาบันของ
ทางราชการ หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ กพ.
รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยาง
นอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
(1) ชาง..........................................
(2) ชาง..........................................
(3) ชาง..........................................
ฯลฯ
ผูรับจางจะตองทําบัญชีแสดงจํานวนชางทั้งหมด โดยจําแนกแตละสาขาและระดับชาง
พรอมกับระบุรายชื่อของชางที่ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ หรือผูมีวุฒิบัตรดังกลาวในวรรคแรกนํามา
แสดงพรอมทั้งหลักฐานตางๆ ตอคณะกรรมการตรวจการจางกอนเริ่มลงมือทํางานและพรอมที่จะใหผู
วาจางหรือเจาหนาที่ของผูวาจางตรวจสอบดูไดตลอดเวลาการทํางานของสัญญานี้
10.2 ผูรับจางตองมีและใชวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 ในการวางแผน
ปฎิบัติงาน แผนการใชเครื่องจักรเครื่องมือ และควบคุมงานกอสรางตามสัญญา
11. บอยืมดิน
* กรณีที่ผูวาจางไมไดจัดหาบอยืมดินไวให *
“ งานกอสรางรายนี้ผูวาจางไมไดจัดหาบอยืมดินไวให ผูรับจางตองเปนผูจัดหาเอง โดย
ดินที่นําไปใชกอสราง ตองมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการกอสราง ตามแบบและรายการละเอียดดาน
วิศวกรรม และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจางแลว สําหรับคาใชจายในการ
จัดหาแหลงดิน รวมทั้ง คาขุด – ขนยาย เปนของผูรับจางทั้งสิ้น ”
* กรณีที่ผูวาจางจัดหาบอยืมดินไวให *
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“ งานกอสรางรายนี้ผูวาจางไดจัดหาบอยืมดินไวใหแลว บริเวณ...............................
โดยผูรับจางตองขุดและคัดเลือกดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการกอสราง ตามแบบและรายการละเอียด
ดานวิศวกรรม และคณะกรรมการตรวจการจางใหความเห็นชอบจากไปใชสําหรับการกอสราง ”
12. การดําเนินการ
12.1 การควบคุมงานเพื่อการกอสรางตามสัญญานี้ ผูคุมงานของผูรับจางตองอยูประจํา
ณ ที่ทําการกอสราง เพื่อควบคุมงานตามสัญญา ถาผูควบคุมงานของผูรับจางมีเหตุจําเปนไมสามารถอยู
ควบคุมงาน จะตองแจงใหผูควบคุมงานของผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจการจางทราบลวงหนา
พรอมทั้งแตงตั้งผูปฏิบัติงานแทนเปนลายลักษณอักษรเสนอคณะกรรมการตรวจการจางอนุมัติเสียกอน
ถาผูควบคุมงานของผูรับจางไมอยูควบคุมงานโดยไมมีเหตุผลอันควร ผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจ
การจางหรือผูควบคุมงานกอสรางของผูวาจางมีสิทธิ์สั่งหยุดงานทั้งหมดหรือแตบางสวนไดทันที ผูรับ
จางตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ อันสืบเนื่องจากการนี้ทั้งสิ้น
12.2 ภายในกําหนด.............วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผูรับจางตองเสนอ
แผนปฏิบัติงาน แผนการใชเครื่องจักร-เครื่องมือ และรายชื่อวิศวกรผูควบคุมงาน โดยแผนปฏิบัติงาน
จะตองแสดงถึงขั้นตอนของการทํางานใหถูกตองตามสภาพฤดูกาลและกําหนดเวลาที่ตองใชในการ
ทํางานหลักตางๆใหแลวเสร็จ ใหคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาเห็นชอบกอนดําเนินการ ผูควบคุม
งานก อ สร า งของผู ว า จ า งและคณะกรรมการตรวจการจ า งจะคอยติ ด ตามเร ง รั ด งานให เ ป น ไปตาม
แผนปฏิบัติงานที่กําหนดไว ทั้งนี้เพื่อใหการกอสรางเปนไปดวยความเรียบรอยและแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ระบุไวในสัญญา
12.3 ผูรับจางจะตองตรวจสอบแบบและรายละเอียดโดยถี่ถวน หากปรากฎวาแบบและ
รายละเอียดดังกลาวมีการ ขัดแยง คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผูรับจางตองรายงานใหผูควบคุมงานของผู
วาจางทราบทันที ผูควบคุมงานของผูวาจางและหรือคณะกรรมการตรวจการจางและหรือผูวาจางจะเปนผู
พิจารณาและวินิจฉัย คําวินิจฉัยของผูควบคุมงานของผูวาจางและหรือคณะกรรมการตรวจการจางและ
หรือผูวาจาง ผูรับจางตองปฏิบัติตามโดยเครงครัดและถือเปนอันยุติ
13. การสงรายงาน
ผูรับจางตองสงรายงานแสดงความกาวหนาของงาน ใหผูควบคุมงานของผูวาจางทราบ
เปนระยะทุกๆ 30 (สามสิบ) วัน ตามแบบฟอรมที่ผูวาจางจะเปนผูกําหนดให หากปรากฏวาการทํางาน
ลาชากวาแผนที่ไดเสนอไว ผูรับจางตองชี้แจงถึงสาเหตุที่ลาชา ทั้งตองพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติ
งานโดยตองเรงรัดการทํางานใหแลวเสร็จตามแผนที่กําหนดไวเดิม
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14 การสงมอบงาน
* กรณีเปนสัญญาตามแบบราคาเหมารวม *
“ เมื่อผูรับจางประสงคจะสงมอบงานชวงหนึ่งชวงใด ผูรับจางตองจัดทําใบสงมอบงานที่
แลวเสร็จ ตามสวนของงานตามเกณฑการจายเงินขอ.............ตามแบบฟอรมที่ผูวาจางจะเปนผูกําหนดให
เสนอตอผูควบคุมงานของผูวาจาง เพื่อใหทําการตรวจสอบ ”
* กรณีเปนสัญญาตามแบบราคาตอหนวย *
“ เมื่อผูรับจางประสงคจะสงมอบงานชวงหนึ่งชวงใด ผูรับจางตองจัดทําใบสงมอบงานที่
แล ว เสร็ จ พร อ มทั้ ง รายละเอี ย ดและราคาของงานที่ จ ะส ง มอบ ตามแบบฟอร ม ที่ ผู ว า จ า งจะเป น ผู
กําหนดใหเสนอตอผูควบคุมงานของผูวาจาง เพื่อใหทําการตรวจสอบ ”
สําหรับงานจางเหมาแบบราคาตอหนวย (UNIT PRICE) งานที่สงมอบแตละงวดตองไม
นอยกวา 30 วัน ยกเวนงวดสุดทาย และสงมอบงานงวดละ 1 ครั้ง
15 การตรวจสอบผลงานและการตรวจรับงาน
(1) การตรวจสอบผลงานเพื่อการจายเงิน
ภายหลังที่ไดรับใบสงมอบงานจากผูรับจางแลว ผูควบคุมงานกอสรางของผูวาจางจะ
ตรวจสอบใบสงมอบงานกับงานในสนาม ถาปรากฎว างานที่สงมอบนั้นเสร็จเรียบรอยถูกตองตาม
รายการรายละเอียดและแบบ และมีปริมาณงานถูกตองตามที่กําหนดในใบสงมอบแลว จะเสนอตอ
คณะกรรมการตรวจการจางเพื่อทําการตรวจผลงานและคณะกรรมการตรวจการจางจะทําการตรวจ
ผลงานที่สงมอบใหภายในเวลาที่ระบุไวในสัญญา นับแตวันที่ประธานคณะกรรมการตรวจการจางได
รับทราบการสงมอบงานและจะดําเนินการเรื่องการเบิกจายเงินตอไป
การตรวจสอบผลงานเชนนี้ มิไดทําใหผูรับจางหมดความรับผิดชอบในความชํารุด
เสียหายของสิ่งกอสรางที่ผูรับจางไดดําเนินการกอสรางมาแลว การสงมอบงานที่จะถือวาแลวเสร็จ
ถูกตองครบถวนตามสัญญาก็ตอเมื่อผูวาจางไดรับมอบงานทั้งหมดจนครบถวนถูกตองทุกรายการจากผู
รับจางและสามารถใชงานไดตามเจตนารมณของผูวาจางทุกประการแลว
(2) การตรวจรับงานตามสัญญา
เมื่ อผู รับจางได จั ด ทํางานทั้งหมดครบถว นตามสั ญญาแลวและจัด ทํ าใบสงมอบงาน
ดังกลาวใหแกผูควบคุมงานของผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจการจางเพื่อการตรวจรับ คณะกรรมการ
ตรวจการจ า งจะตรวจผลงานที่ ผูรั บจ า งส ง มอบภายในเวลาที่ ร ะบุ ไ ว ใ นสั ญ ญา นับ แตวั น ที่ ป ระธาน
คณะกรรมการตรวจการจางไดรับทราบการสงมอบงานและจะทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
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ถาปรากฏวางานที่สงมอบนั้นเสร็จเรียบรอย ครบถวนถูกตองตามรูปแบบ รายการรายละเอียดและ
ขอกําหนดในสัญญา และสามารถใชงานไดสมตามเจตนารมณของผูวาจางทุกประการแลว ใหถือวันที่
ไดรับใบสงมอบงานดังกลาวเปนวันสงมอบงาน
แตถางานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามรูปแบบ รายการรายละเอียด
และขอกําหนดในสัญญา คณะกรรมการตรวจการจางมีสิทธิไมตรวจรับงานและสั่งการใหผูรับจางทําการ
ซอมแซมแกไขเพิ่มเติมใหถูกตองครบถวนตามรูปแบบ รายการรายละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ซึ่ง
ผูรับจางตองปฏิบัติตาม ในระหวางที่ยังมีการซอมแซมแกไขเพิ่มเติมตามที่กลาวขางตน ใหถือวายังไมมี
การสงมอบงาน
หลังจากที่ไดทําการซอมแซมแกไขเพิ่มเติมเปนที่เรียบรอยแลว ผูรับจางตองแจงใหผู
ควบคุ ม งานของผู ว า จ า งหรื อ คณะกรรมการตรวจการจ า งทราบเพื่ อ ทํ า การตรวจผลงานใหม
คณะกรรมการตรวจการจ า งจะตรวจผลงานให ภ ายในเวลาที่ ร ะบุ ไ ว ใ นสั ญ ญานั บ แต วั น ที่ ป ระธาน
คณะกรรมการตรวจการจางไดรับทราบและจะทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ถาผลการ
ตรวจสอบปรากฏวาผูรับจางไดทําการซอมแซมแกไขเพิ่มเติมถูกตองตามรูปแบบ รายการรายละเอียด
และขอกําหนดในสัญญาแลวจะดําเนินการตามขั้นตอนตอไปและใหถือวันที่ไดรับแจงดังกลาวเปนวันสง
มอบงาน
การสงมอบงานที่จะถือวาแลวเสร็จถูกตองครบถวนตามสัญญาก็ตอเมื่อผูวาจางไดรับ
มอบงานทั้งหมดครบถวนทุกตองทุกรายการจากผูรับจางและสามารถใชงานไดสมเจตนารมณของผู
วาจางทุกประการแลว
16. กําหนดระยะเวลาสงมอบงาน
งานตามสัญ ญานี้ ทั้ งหมด ผูรับ จางต องจัด ทํา ให เสร็จ เรีย บร อ ยครบถว นถูก ต อ งตาม
สัญญาและสงมอบใหผูวาจางภายใน…………. (……………..) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงให
เริ่มทํางานจากผูวาจาง เปนตนไป
17. แบบสัญญาจาง
* กรณีเปนสัญญาตามแบบราคาเหมารวม *
งานรายนี้จะใชสัญญาจางแบบ “ ราคาแบบเหมารวม ” (LUMP SUM PRICE)
* กรณีเปนสัญญาตามแบบราคาตอหนวย *
งานรายนี้จะใชสัญญาจางแบบ “ ราคาตอหนวย ” (UNIT PRICE)
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18. การจายเงิน
* กรณีเปนสัญญาตามแบบราคาเหมารวม *
“ ภายใตเงื่อนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะแบงการจายเงิน ดังนี้
(1) เมื่อผูรับจางทําการ.............................................................................................
เสร็จเรียบรอยแลวตามแบบ และรายการประกอบแบบ จะจายเงินให..................%
(2) เมื่อผูรับจางทําการ................................................................ และทํางานสวนที่เหลือ
เรียบรอยแลวตามแบบ รายการประกอบแบบ ตลอดจนทําความสะอาดสถานที่
กอสราง จะจายเงินให.............% ของราคางานเหมารวมตามที่ระบุในสัญญา ”
* กรณีเปนสัญญาตามแบบราคาตอหนวย *
“ ภายใตเงื่อนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะแบงการจายเงิน ดังนี้
(1) เมื่อมีการสงมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะงานที่ระบุในเงื่อนไขเฉพาะของ
งานกอสรางวาดวยการสงมอบงานแลว
(2) จายใหแตละงวดตามผลงานที่ตรวจรับไดจริง
(3) เมื่อมีการสงมอบงานและการตรวจรับมอบในครั้งใด จะจายเงินคาจางใหดังนี้
ก. ถาคาจางในสัญญารายการใดเปนราคาตอหนวย การจายเงินคาจางจะ
คํานวณตามราคา ตอหนวยของงานที่ตรวจรับไดจริง
ข. ถาคาจางในสัญญารายการใดเปนราคาเหมารวม การจายเงินคาจางจะจายให
ในราคาเหมารวม เมื่องานในรายการนั้นๆ ไดเสร็จเรียบรอยถูกตอง และทํา
การตรวจรับแลว
ค. กรณี ที่ มี ก ารระบุ ร ายละเอี ย ดการจ า ยเงิ น ไว ใ นรายการรายละเอี ย ดด า น
วิศวกรรม จะจายเงินใหตามที่กําหนดไวในเงื่อนไขของรายการรายละเอียด
ดานวิศวกรรม
(4) ถางานจางกอสรางสัญญานี้ ผูวาจางไดรับเงินงบประมาณผูกพันเปนรายป การ
จายเงินตามสัญญา จะเบิกจายใหผูรับจางไดไมเกินวงเงินงบประมาณที่ไดรับใน
แตละป สําหรับเงินคาจางที่คางจาย ผูวาจางจะเบิกจายใหในปงบประมาณถัดไป
(5) หากผูวาจางมีความจําเปนตองจายเงินคาจางใหแกผูรับจางลาชาเกินกวากําหนดเวลา
อันสมควร ไมวาเนื่องจากการอนุมัติเงินประจํางวดลาชาหรือเหตุอื่นใด ผูรับจางจะ
ไมเรียกดอกเบี้ยหรือคาเสียหาย ในระหวางที่ลาชานั้นจากผูวาจาง
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19. การจายเงินคาจางลวงหนา
ผูวาจางจะจายเงินคาจางลวงหนาใหแกผูวาจางตามสัญญา ขอ 5 เมื่อผูรับจางรองขอ
เทานั้น โดยผูรับจางตองรองขอเปนหนังสือกอนการสงมอบงานงวดแรก
หากผูรับจางมิไดรองขอเปนหนังสือกอนการสงมอบงานงวดแรกตามที่กําหนดในวรรค
แรก ผูรับจางไมมีสิทธิจะขอรับเงินคาจางลวงหนาตามสัญญาอีกตอไป
ในการรับเงินคาจางลวงหนา ผูรับจางจะตองออกใบเสร็จรับเงินคาจางลวงหนาใหแก
ผูวาจาง
ใบเสร็จรับเงินคาจางลวงหนา ตองมีตัวเลขไทย หรืออารบิกและอักษรไทย ถาทําเปน
ภาษาตางประเทศตองมีภาษาไทยกํากับและใหปรากฏขอความดังตอไปนี้
(1) เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูออกใบรับ
(2) ชื่อหรือยี่หอ และที่อยูของผูออกใบรับ
(3) ชื่อและที่อยูของผูวาจาง
(4) เลขลําดับของเลม และของใบรับ
(5) วัน เดือน ป ที่ออกใบรับ
(6) จํานวนเงินที่รับ
(7) ชนิด ชื่อ งาน/โครงการ ของคาจางลวงหนา
(8) ลายมือชื่อผูมีอํานาจของผูออกใบรับ
(9) ผูรับเงิน
20. ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง (ใชกรณีงานตามขอกําหนด
มาตรฐานปองกันและควบคุมอุบัติเหตุในการกอสราง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2543)
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางานแกผูปฏิบัติงานในโครงการ
ทั้งของ ผูวาจางและผูรับจาง จึงกําหนดใหผูรับจางดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ผูรับจางจะตองจัดทําแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทํางานอยางละเอีย ด
และชัดเจนใหสอดคลองกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง แลวยื่นตอผูวาจางหรือ
คณะกรรมการตรวจการจางกอนการดํา เนินการกอสรา งภายในเวลาที่ระบุไ วในสัญญานับตั้งแตวัน
เริ่มทําสัญญาวาจางผูรับจางตองปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานดังกลาวอยางเครงครัดใหสอดคลองกับ
สัญญาวาจาง พรอมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานความปลอดภัยดังกลาวใหผูวาจาง
ทราบอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
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(2) ผูรับจ างตองเตรียมรวบรวมขอมูลพื้นฐานที่ จะต องมากําหนดกระบวนการของการ
วางแผนใหสอดคลองและครอบคลุมหัวขอหลัก ๆ ของระบบการจัดการความปลอดภัยฯ ที่กําหนดไวหรือ
ตามที่คณะกรรมการตรวจการจางเปนผูกําหนด
(3) ผูรับจางตองศึกษากฎหมาย และขอกําหนดตาง ๆ รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการกอสราง
โครงการดังกลาวอยางละเอียด เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯ อยางเปนรูปธรรมและสามารถ
ปฏิบัติไดจริง ยื่นตอผูวาจางตามที่กําหนดไว
(4) ผูรับจางตองจัดบุคลากรที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้นใหเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อกําหนดโครงสรางและหนาที่บทบาทของผูเกี่ยวของดาน
ความปลอดภัยฯ ใหชัดเจน
(5) ผูรับจางตองปฏิบัติตามระเบียบหรือเงื่อนไขสัญญาจางที่ผูวาจางกําหนดไวอยาง
เครงครัด
(6) ผูรับ จา งตอ งปฏิบัต ิต ามกฎหมายและขอ กํา หนดที่เ กี่ย วกับ ความปลอดภัย และ
สุขภาพอนามัยในการทํางานอยางเครงครัด
(7) ผูรับจางตองตรวจสอบติดตามวิธีการทํางาน และสภาพการทํางานในหนวยงาน
กอสรา งใหเ กิด ความปลอดภัย ในการทํา งานตามแผนปฏิบัติง านความปลอดภัย ฯ ที่กํา หนดไวอยา ง
เครงครัดพรอมปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมและสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(8) ผูรับจางตองประเมินผลความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจกรรมที่วางแผนไว
เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขในการบริหารการจัดการในงานกอสรางใหดีขึ้น
(9) คาใชจายในการดําเนินการเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน
กอสรางทั้งหมดใหคิดรวมอยูในคาดําเนินการของงานกอสรางตามที่ระบุในใบแจงปริมาณงานและ
ราคาของสัญญานี้
21. รายละเอียดดานวิศวกรรมที่ไมชัดเจน
รายละเอียดดานวิศวกรรม (Technical Specification) อื่นๆ ที่ไมไดระบุไวในที่นี้ ให
ปฏิบัติตามรายละเอียดเฉพาะที่ระบุไวในแบบ (drawing) ตางๆ หรือหากมิไดระบุใหผูควบคุมงานของผู
วาจางหรือคณะกรรมการตรวจการจางใชดุลยพินิจพิจารณาแกไขปญหานั้นๆ
รายละเอียดดานวิศวกรรมใดที่ไมแจงชัด หรือไมอาจหาวัสดุในทองตลาดหรือในสนาม
ไดเพียงพอ ผูควบคุมงานของผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจการจางอาจพิจารณาอนุโลมใหใชวัสดุ
คุณภาพเทียบเทาได และตองทํารายงานการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกลาวเปนเอกสารใหถูกตองดวย
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22. แบบที่ใชในการกอสราง
การดําเนินการกอสรางงานทั้งหมดนี้ ผูรับจางจะตองจัดทําตามรายละเอียดและวิธีการ
ที่กําหนดไวใน “รายละเอียดดานวิศวกรรม” และตองมีขนาด รูปราง ลักษณะตามที่แสดงไวในแบบ
หมายเลขดังตอไปนี้
ลําดับที่
ชื่อแบบ
หมายเลขแบบ

23. งานแผนปายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานกอสราง
ผูรับจางจะตองจัดทําแผนปายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานกอสรางตามแบบของกรม
ชลประทาน ติดตั้งที่ ณ บริเวณสถานที่กอสราง ตามตําแหนงที่คณะกรรมการตรวจการจางกําหนดให
จํานวน...............แหง โดยมีรายละเอียดในการประกาศ ดังนี้
(1) ชื่อหนวยงานเจาของโครงการ สถานที่ติดตอและหมายเลขโทรศัพท พรอมดวง
ตรากรมชลประทาน
(2) ประเภทและชนิดของสิ่งกอสราง
(3) ปริมาณงานกอสราง
(4) ชื่อ ที่อยู ของผูรับจาง พรอมหมายเลขโทรศัพท
(5) ระยะเวลาเริ่มตนและระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ
(6) วงเงินคากอสราง
(7) ชื่อเจาหนาที่ของสวนราชการผูควบคุมงานพรอมหมายเลขโทรศัพท
(8) ชื่อเจาหนาที่ของผูรับจาง ผูควบคุมงาน พรอมหมายเลขโทรศัพท
(9) ข อ ความบนแผ น ป า ย จะต อ งมี คํ า ว า “ กํ า ลั ง ก อ สร า งด ว ยเงิ น ภาษี อ ากรของ
ประชาชน”
6.6 การควบคุมงานกอสราง
6.6.1 หนาที่ของคณะกรรมการตรวจการจาง
หนาที่ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 72
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(1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมที่ผูควบคุมงาน
รายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูป รายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห รวมทั้งรับทราบ
ปญหาหรือพิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงานของผูควบคุมงานแลวรายงานหัวหนาสวนราชการเพื่อ
พิจารณาสั่งการตอไป
(2) การดําเนินการตามขอ (1) ในกรณีมีขอสงสัยหรือกรณีที่เห็นวาตามหลักวิศวกรรมไม
นาจะเปนไปได ใหออกตรวจงานจาง ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้นๆ
โดยใหมีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือปรับลดปริมาณงานจางไดตามที่เห็นสมควร และ
เปนไปตามหลักวิศวกรรมเพื่อใหเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญา
(3) โดยปกติใหดําเนินการตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแต
วันที่ประธานคณะกรรมการไดรับทราบการสงมอบงานและแจงใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว
ที่สุด
(4) เมื่อตรวจผลงานการสงมอบแลวเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูป
รายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาแลว ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสง
งานจางนั้นและใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมด หรือเฉพาะงวดแลวแตกรณี โดยลงชื่อไวเปน
หลักฐานอยางนอย 2 ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง 1 ฉบับ และเจาหนาที่พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อทําการเบิกจายเงิน
ตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง และรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ
ในกรณีที่เห็นวาผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและขอกําหนดในสัญญาใหรายงานหัวหนาสวนราชการผานเจาหนาที่พัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการ
แลวแตกรณี
(5) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงาน โดยทําความเห็นแยงไวให
เสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาสวนราชการสั่งการใหตรวจรับงานจางนั้นไวจึงจะ
ดําเนินการตาม (4)
กําหนดระยะเวลาดําเนินการตรวจสอบผลงานของผูควบคุมงานของผูวาจาง และระยะเวลาใน
การตรวจการจางของคณะกรรมการตรวจการจาง (มติ ครม. ที่ นร 0205/ว 186 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน
2541 และหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีที่ นร 1305/ว 5855 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2544)
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งานจางกอสรางแบบราคาเหมารวม (LUMP SUM)
ราคาคางาน
ทุกราคาคางาน

ผูควบคุมงาน
รายงวด
ครั้งสุดทาย

คณะกรรมการตรวจการจาง
รายงวด
ตรวจรับงาน

3 วัน

3 วัน

3 วัน

5 วัน

งานจางกอสรางแบบราคาตอหนวย (UNIT COST)
ราคาคางาน
ไมเกิน 30 ลานบาท
ไมเกิน 60 ลานบาท
ไมเกิน 100 ลานบาท
เกิน 100 ลานบาทขึ้นไป

ผูควบคุมงาน
รายงวด
ครั้งสุดทาย

คณะกรรมการตรวจการจาง
รายงวด
ตรวจรับงาน

4 วัน
8 วัน
12 วัน
16 วัน

3
3
3
3

8 วัน
12 วัน
16 วัน
20 วัน

วัน
วัน
วัน
วัน

5
5
5
5

วัน
วัน
วัน
วัน

ทั้งนี้ โดยมีหลักเกณฑประกอบ ดวยวา
1. ใหถือเปนหลักปฏิบัติวา ผูควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจางจะตอง
เรงรัดการดําเนินการตรวจการจางใหแลวเสร็จโดยเร็วทีส่ ุด และจะตองไมเกินระยะเวลาการตรวจการจาง
กอสรางตามตารางดังกลาวขางตน สําหรับการนับวันตามระยะเวลาการตรวจรับการจางกอสรางให
นับเปน “วันทําการ”
2. ผูรับจางจะตองมีหนังสือแจงสงงานมอบใหแกสวนราชการ (สงงานสารบรรณ
เจาหนาทีพ่ ัสดุหรือ ผูควบคุมงาน)
3. ผูรับหนังสือสงมอบงานจะตองนําหนังสือไปใหงานสารบรรณลงรับในวันนั้นทันที
เวนแตจะไมสามารถดําเนินการไดทัน ก็ใหลงรับในวันทําการถัดไปและใหสงมอบใหแกผูควบคุมงาน
ตอไป
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4. การนับวันดําเนินการตรวจรับงานของผูควบคุมงาน จะเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่ผู
ควบคุมงานไดรับมอบหนังสือสงงานตามขอ 3 แลว
ในกรณีที่ผูควบคุมงานไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาไดให
รายงานประธานกรรมการตรวจการจาง พรอมดวยเหตุผลความจําเปน
5. การนับวันดําเนินการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจการจาง จะเริ่มนับถัดจาก
วันที่ผูควบคุมงานไดดําเนินการเสร็จและรายงานใหประธานกรรมการตรวจการจางทราบ
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจางไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลาได (หากมีการขยายเวลาใหผูควบคุมงานไปกอนแลว จะตองนํามาคํานวณหักออกจากวัน
ดําเนินการของคณะกรรมการตรวจการจางที่กําหนดไวดว ย) ใหรายงานหัวหนาสวนราชการพรอมดวย
เหตุผลความจําเปน พรอมกับสําเนาแจงใหผูรับจางทราบดวย
6.6.2 หนาที่ของผูควบคุมงานของผูวาจาง
งานควบคุมการกอสรางตามความหมายของกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2508) ออกตามความใน
พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505 สาขา 1. วิศวกรรมโยธา “งานควบคุมการกอสราง” หมายถึง การ
อํานวยการควบคุมดูแลการกอสราง ในสาขาวิศวกรรมโยธา ใหเปนไปโดยถูกตองตามหลักวิชาการ
แบบรูป และขอกําหนด และกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2508) กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒวิ ิศวกรเปนผูดาํ เนินงานควบคุมการ
กอสราง ภายในขอกําหนดและเงื่อนไขของกฎกระทรวง
การดําเนินงานกอสรางของทางราชการไดกําหนดใหมีผูควบคุมงานกอสรางทั้งฝายผูวา จางและฝายผู
รับจางซึ่งมีหนาที่ดังนี้
(1) หนาที่ผคู วบคุมงานของผูวาจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535
และฉบับแกไขเพิ่มเติม ขอ 73
1) ตรวจและควบคุมงานกอสราง ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา หรือที่ตกลงให
ทํางานจางนัน้ ๆทุกวัน ใหเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียด และขอกําหนดไวในสัญญาทุกประการ
โดยสั่งเปลี่ยนแปลง แกไขเพิ่มเติมหรือปรับลดปริมาณงานจางไดตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิศวกรรม
เพื่อใหเปนไปตาม แบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจางขัดขืนหรือไมปฏิบัติตามก็
สั่งใหหยุดงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดแลวแตกรณีไวกอน จนกวาผูรับจางจะยอมปฏิบัติ
ใหถูกตองตามคําสั่ง และใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทราบทันที
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2) ในกรณีทปี่ รากฏวาแบบรูป รายการละเอียดหรือขอกําหนดในสัญญามีขอความ
ขัดกัน หรือเปนที่คาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียดและขอกําหนด
ในสัญญา แตเมื่องานแลวเสร็จจะมีความไมมั่นคงแข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิศวกรรมที่ดี ไมมี
ความปลอดภัย ใหสั่งพักงานนั้นไวกอน แลวรายงานคณะกรรมการตรวจการจางใหทราบโดยเร็ว
3) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอม
ทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอยางนอย 2 ฉบับ เพื่อรายงานให
คณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาห และเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาที่พัสดุ เมื่อเสร็จงาน
แตละงวดโดยใหถือวาเปนเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที่
เกี่ยวของ
ในการจดบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และวัสดุทใี่ ชในรายงานนัน้ ไวดว ย
4) ในการกําหนดวันลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญาและในวันถึงกําหนดสงมอบ
งานแตละงวดใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไมใหคณะกรรมการ
ตรวจการจางทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวนั ถึงกําหนดนั้นๆ
หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1204/968 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2538
กรมบัญชีกลางหารือเกี่ยวกับหนาที่ของผูควบคุมงานกอสรางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 73 เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาจายเงินคาตอบแทนใหแกผูควบคุม
งานกอสรางตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0502/ ว 172 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2535 รวม 2
ประการ คือ
1. ผูควบคุมงานกอสราง จะตองปฏิบัติหนาที่ควบคุมงาน ณ สถานที่กอสรางนั้นตลอดทั้ง
วันหรือไม
2. กรณีอาจารยวทิ ยาลัยซึ่งมีหนาที่สอนหนังสือ ไดรับคําสั่งใหเปนผูควบคุมงานกอสราง
ไดโดยปฏิบัตหิ นาที่สอนหนังสือในภาคเชา และปฏิบตั ิหนาที่ควบคุมงานกอสรางในภาคบาย จะถือวา
เปนการปฏิบัตหิ นาที่ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ขอ 73 หรือไม ดังความละเอียด
แจงแลว นั้น
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คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแลวเห็นวา
1. ตามหลักการของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 73 ผู
ควบคุมงานมีหนาทีจ่ ะตองตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่กอสรางที่กําหนดไวในสัญญาจางทุกวันและมี
ความรับผิดชอบตอหนาที่ควบคุมงานตลอดเวลาสวนการที่ผูควบคุมงานจะปฏิบัตหิ นาที่ ณ สถานที่
กอสรางในชวงเวลาใดบางนัน้ เปนความรับผิดชอบของผูควบคุมงานที่จะพิจารณาจากสภาพการทํางาน
ของผูรับจาง วาจะตองตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่กอสรางในลักษณะใดและเมื่อใด งานจางจึงจะ
ถูกตองและเปนไปตามสัญญา ซึ่งหากเกิดความเสียหายขึ้นขณะที่ผูควบคุมงานไมอยูปฏิบัติหนาที่ควบคุม
งาน ณ สถานที่กอสรางในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ก็ไมเปนเหตุที่ผูควบคุมงานจะยกขึ้นมากลาวอางเพื่อ
ปฏิเสธความรับผิดชอบของตนเองได
2. กรณีที่อาจารยผูควบคุมงานไดพิจารณาเห็นวาโดยสภาพการทํางานของผูรับจางในภาค
เชาของแตละวัน ไมมีความจําเปนจะตองอยูตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่กอสราง และการปฏิบัติ
หนาที่ ควบคุมงาน ณ สถานที่กอสรางในภาคบาย จะสามารถตรวจและควบคุมงานจางใหเปนไปตาม
แบบรูป รายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาจางไดโดยตลอดเวลา จะกระทําไดหรือไมนนั้ กวพ.
เห็นวาจะตองพิจารณาตามหลักการที่ไดวินจิ ฉัยไวแลวในขอ 1
- อํานาจผูควบคุมงานของผูวาจาง ตามสัญญาขอ 13 ผูควบคุมงานมีอํานาจเขาไปตรวจการ
งานในโรงงานและสถานทีท่ ี่กําลังกอสรางไดทุกเวลา ผูรับจางจะตองอํานวยความสะดวกและใหความ
ชวยเหลือตามสมควร
- อํานาจผูค วบคุมงานของผูวาจางตามสัญญาขอ 15 ผูควบคุมงานมีอํานาจที่จะตรวจสอบและ
ควบคุมงานเพื่อใหเปนไปตามเอกสารสัญญาและมีอํานาจที่จะสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัด
ทอนซึ่งงานตามสัญญาหากผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามผูควบคุมงานมีอํานาจที่จะสั่งใหหยุดกิจการนั้น
ชั่วคราวได
- หนาที่ของผูควบคุมงานของผูวาจางตามสัญญา (เงื่อนไขเฉพาะของงานกอสราง) และตาม
มติ ครม. ที่ นร 0205/ว 186 ลว. 4 พ.ย.2541
(1) ตรวจสอบผลงานเพื่อการจายเงิน (เงือ่ นไขเฉพาะฯ แนบทายสัญญา) หรือตรวจการ
จางรายงวด (มติ ครม. ที่ นร 0205/ว 186 ลว. 4 พ.ย.2541)
ภายหลังที่ไดรบั ใบสงมอบงานจากผูรับจางแลว ผูควบคุมงานของผูวาจางจะตรวจสอบ
ใบสงมอบงานกับงานในสนาม ถาปรากฏวางานที่สงมอบนั้น เสร็จเรียบรอยถูกตองตามรายการละเอียดและ
แบบ และมีปริมาณงานตามที่กําหนดในใบสงมอบแลว จะเสนอตอคณะกรรมการตรวจการจางเพือ่ ทํา
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การตรวจผลงาน และคณะกรรมการตรวจการจางจะทําการตรวจผลงานที่สงมอบภายใน 3 (สาม) วันทํา
การนับแตวันที่ประธานกรรมการตรวจการจางไดรับทราบการสงมอบงานและจะดําเนินการเรื่องการเบิก
จายเงินตอไป
การตรวจสอบผลงานเชนนี้
มิไดทําใหผูรับจางหมดความรับผิดชอบในความชํารุด
เสียหายของสิง่ กอสรางที่ผูรับจางไดดําเนินการกอสรางมาแลว การสงมอบงานที่จะถือวาแลวเสร็จถูกตอง
ครบถวนตามสัญญาก็ตอเมื่อ ผูวาจางไดรับมอบงานทั้งหมดจนครบถวนถูกตองทุกรายการจากผูรับจาง
และสามารถใชงานไดสมเจตนารมณของผูวาจางทุกประการแลว
(2) ตรวจรับงานตามสัญญา(เงื่อนไขเฉพาะฯแนบทายสัญญา) หรือตรวจการจางครั้ง
สุดทาย (มติ ครม.ที่ นร 0205/ว 186 ลว. 4 พ.ย.2541)
เมื่อผูรับจางไดจัดทํางานทั้งหมดครบถวนตามสัญญาแลว และจัดทําใบสงมอบงานใหแกผู
ควบคุมงานของผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจการจางเพื่อทําการตรวจรับ คณะกรรมการตรวจการจางจะตรวจ
ผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน 3 (สาม) วันทําการ นับแตวันที่ประธานกรรมการตรวจการจางไดรับทราบการสง
มอบงานและจะทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ไมเกิน 5 (หา) วันทําการ นับถัดจากวันที่ผูควบคุม
งานของผูวาจางไดดําเนินการเสร็จและรายงานใหประธานกรรมการตรวจการจางทราบ
ถาปรากฏวางานที่สงมอบนั้นเสร็จเรียบรอยครบถวนถูกตองตามแบบรูป
รายการ
ละเอียด และขอกําหนดในสัญญา และสามารถใชงานไดสมตามเจตนารมณของผูวาจางทุกประการแลว
ใหถือวันทีไ่ ดรับใบสงมอบงานดังกลาวเปนวันสงมอบงาน แตถางานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม
เปนไปตามแบบรูป รายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญา คณะกรรมการตรวจการจางมีสิทธิไมตรวจ
รับงาน และสั่งการใหผูรบั จางทําการซอมแซมแกไขเพิ่มเติมใหถูกตองครบถวนตามแบบรูป รายการ
ละเอียด และขอกําหนดในสัญญา ซึ่งผูรับจางตองปฏิบัตติ าม ในระหวางที่ยังมีการซอมแซมแกไขเพิ่มเติม
ตามที่กลาวขางตนใหถือวายังไมมีการสงมอบงาน
หลังจากที่ไดทําการซอมแซมแกไขเพิ่มเติมเปนที่เรียบรอยแลว ผูร ับจางตองแจงใหผู
ควบคุมงานของผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจการจางทราบ
เพื่อทําการตรวจผลงานใหม
คณะกรรมการตรวจการจางจะตรวจผลงานใหภายใน 3 (สาม) วันทําการ นับแตวนั ที่ประธานกรรมการตรวจ
การจางไดรับทราบ และจะทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ไมเกิน 5 (หา) วันทําการ นับถัด
จากวันที่ผูควบคุมงานของผูวาจางไดดําเนินการแลวเสร็จ และรายงานใหประธานกรรมการตรวจการจาง
ทราบถาผลการตรวจสอบปรากฏวาผูรับจางไดทําการซอมแซมแกไขเพิ่มเติมถูกตองตามแบบรูป รายการ
ละเอียด และขอกําหนดในสัญญาแลวจะดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
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การสงมอบงานที่ถือวาแลวเสร็จถูกตองครบถวนตามสัญญา ก็ตอเมื่อผูวาจางไดรับมอบ
งานทั้งหมดครบถวนถูกตองทุกรายการจากผูรับจางและสามารถใชงานไดสมเจตนารมณของผูวาจาง ทุก
ประการ
หนาที่ของผูควบคุมงานของผูรับจาง ( สัญญาขอ 10 )
“ผูรับจางจะตองควบคุมงานที่รับจางอยางเอาใจใสดวยประสิทธิภาพและความชํานาญ
และใน
ระหวางทํางานที่รับจางจะตองจัดใหมีผูแทนซึ่งทํางานเปนเวลาเปนผูค วบคุมงาน ผูควบคุมงานดังกลาว
จะตองเปนผูแทนไดรับมอบอํานาจจากผูรบั จาง คําสั่ง หรือคําแนะนําตางๆ ที่ไดแจงแกผูแทนผูไดรบั มอบ
อํานาจนั้น ใหถือวาเปนคําสั่งหรือคําแนะนําที่ไดแจงแกผูรับจาง การแตงตั้งผูควบคุมงานนั้นจะตองทํา
เปนหนังสือและตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางการเปลี่ยนตัวหรือแตงตั้งผูควบคุมงานใหมจะทํา
มิไดหากไมไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางกอน
ผูวาจางมีสิทธิที่จะขอใหเปลีย่ นตัวแทนไดรับมอบอํานาจนั้นโดยแจงเปนหนังสือไปยังผูรับจาง
และผูรับจางจะตองทําการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไมคิดราคาเพิ่มหรืออางเปนเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอัน
เนื่องมาจากเหตุนี้”
6.6.3 การควบคุมคุณภาพงาน
การควบคุมคุณภาพงานเปนประเด็นหลักที่ผูควบคุมงานจําเปนตองเอาใจใสเปนพิเศษ
ดังนั้นผูควบคุมงานตองเตรียมอุปกรณและเครื่องมือเพื่อใชในการควบคุมงาน รวมทั้งจัดเจาหนาที่ให
พรอมโดยมีลําดับขั้นตอนและหนาที่ผูควบคุมงานตองดําเนินการในสนามมีดังนี้
1) ศึกษาสัญญา, แบบกอสราง, และ specification. ใหละเอียดทุกแงมุม
2) ศึกษาภูมปิ ระเทศบริเวณพื้นทีก่ อสราง ขอมูลดานอุทกวิทยา, ธรณีวิทยา รวมทั้ง
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นโดยละเอียด
3) จัดเตรียมแบบฟอรมสําหรับใชควบคุมงาน ซึ่งมีแยกเปนงานๆ ไป หากงานใดไมมี
แบบฟอรมมาตรฐานของกรม ก็ตองรวมกันพิจารณากําหนดใหครบถวน
4) นําผลการศึกษาขอ 1 & 2 และแบบฟอรม ไปเสนอหัวหนาโครงการ เพื่อเปนขอมูลใน
การประชุม 3 ฝาย ระหวางผูรับจาง เจาของงาน และผูค วบคุมงาน เพื่อทําความตกลง กฎกติกา มารยาท
กอนการปฏิบตั ิงาน โดยผูค วบคุมงานตองเปนผูประสานงานในการจัดการประชุมและเปนเลขาของการ
ประชุม
5) ติดตามและประสานงานใหผูรับจางจัดสงแผนปฏิบัติงาน แผนเครือ่ งจักรเครื่องมือ
แผนอัตรากําลัง และตรวจสอบแผนดังกลาวโดยละเอียดถึงความเปนไปได ความเหมาะสม รวมทั้งปญหา
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อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น โดยรายงานเปนขอมูลใหประธานคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาอนุมัติ
หรือสั่งการตามความเหมาะสม เมื่อประธานคณะกรรมการตรวจการจางอนุมัติ และรายงานผูวาจางแลว
แผนการปฏิบัติงานจะถือเปนสวนหนึ่งของสัญญา ซึ่งจะตองใชในการอางอิง ติดตามความกาวหนาตลอด
สัญญา
6) กอนการเริม่ การกอสรางงานหลักที่สําคัญ เชน งานดินถมบดอัดแนน,งานตอกเสาเข็ม
,งานคอนกรีต,งาน Jet Grout ฯลฯ ตองใหผูรับจางทําการ Calibrate เครื่องมือและอุปกรณใหถูกตอง ทํา
Trial Testหรือ Mixed Design เพื่อใหทราบถึงวิธีปฏิบัติที่จะทํางานใหไดคุณภาพตามที่กําหนดใน Spec.
7) กอนเริ่มการกอสรางงานดินตองใหผรู ับจางสํารวจทํารูปตัดดินเดิม ซึ่งผูควบคุมงาน
ตองตรวจสอบความถูกตอง และลงนามรับรองความถูกตองทั้งสองฝาย เพื่อเปนขอมูลอางอิงในการตรวจวัด
ปริมาณงานในการเบิกจายใหผูรับจาง (กรณีสัญญา Unit Cost)
8) การปฏิบัตงิ านตามแผนงานของผูรับจาง แมวาจะไดรับอนุมัติแผนปฏิบัติงานหลักที่
เสนอแลว กอนที่ผูรับจางจะปฏิบัติงานในแตละกิจกรรมตองเสนอ Request ใหผูควบคุมงานกอน และเมื่อ
ผูควบคุมงานไดรับ Request ของงานแลว ตองเตรียมเจาหนาทีแ่ ละอุปกรณใหเหมาะสม กับแผนการ
ปฏิบัติงานของผูรับจางรวมทั้งตรวจสอบความพรอม และความถูกตองของการเตรียมการกอนปฏิบัติงาน
เชน ระดับของงานดิน,การตั้งแบบงานคอนกรีต,งานผูกเหล็ก,ขนาดของเหล็ก ฯลฯ โดยใชแบบฟอรม
Checkout Sheet ชวยในการตรวจสอบของแตละงาน เพื่อชวยใหการตรวจสอบกอนการปฏิบตั ิงาน
ครบถวน หนาที่ของผูตรวจสอบในแตละรายการจะปรากฏในแบบฟอรมแลว หากมีขอสงสัยหรือแบบไม
ชัดเจนใหผูรับจางทํา Shop Drawingขยายใหชัดเจนและใหคณะกรรมการตรวจการจางเห็นชอบกอน เพื่อ
ความถูกตองของงานกอสราง เมื่อการตรวจสอบการเตรียมการกอนการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นไมมีปญหาตอง
แกไขจึงจะอนุมัติใหผูรับจางทํางานตามที่ขอได
9) การควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจางในแตละงานตองเปนไปตามมาตรฐานทาง

วิศวกรรมและตองมีการบันทึกผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหทราบวาการปฏิบัติงานแตละครั้งถูกตองตามหลัก
หรือไม ถา Specification. กําหนดใหมีการทดสอบก็ใหเตรียมอุปกรณ พรอมทั้งจัดเก็บตัวอยางใหครบถวน
โดยเฉพาะงานหลัก เชน งานคอนกรีต กรมฯ มีแบบฟอรมไวแลว
10) การจัดทํารายงานประจําวันตอง เสนอหัวหนาผูควบคุมงานทุกวัน รายงานและ
แบบฟอรม ควรมี (1) ตนฉบับ (2) สําเนา ลงนามรับรองความถูกตองโดยผูควบคุมงานทั้ง 2 ฝาย มีรูปถาย
ประกอบทุกขัน้ ตอนที่สําคัญ
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11) จัดทําสรุปรายงานผลความกาวหนาทุกสัปดาห เสนอคณะกรรมการตรวจการจาง
เพื่อใหตรวจสอบรายงานของผูรับจาง เพื่อรวบรวมและจัดทํารายงานประจําเดือน เสนอคณะกรรมการ
ตรวจการจาง ลงนามและเสนอผูวาจาง รวมทั้งสรุปประเด็นปญหาและอุปสรรค เพื่อจัดวาระการประชุม
ติดตามความกาวหนาและเพือ่ รวมกันกําหนดแนวทางแกไขปญหาอุปสรรค
12) เมื่อผูรับจางขอสงมอบงานในแตละงวดงาน ใหผูควบคุมงานตรวจสอบปริมาณงาน
ที่ขอเบิกแตละรายการกับผลงานจริงในสนามกอน พรอมทั้งตรวจสอบเอกสารการควบคุมคุณภาพตาม
รายการรายละเอียดดานวิศวกรรม (Specification.) ประกอบใหครบถวน เชน รายงานผลทดสอบ,รายงาน
ผลการสํารวจ , รายการคํานวณปริมาณงาน ฯลฯ หากมีขอ บกพรองใหแจงผูรับจางแกไขกอน และรายงาน
ใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบ หากผูรับจางไมปฏิบัติตาม
13) ตรวจสอบปริมาณงานที่ทําจริงแตละรายการถามีปริมาณงานเพิ่ม-ลด เพื่อจะได
ดําเนินการตามขอ (7.4) ใหแลวเสร็จกอนการสงมอบงานงวดสุดทายอยางนอย 2 งวด
14) ควรจัดใหมีการประชุมหารือทวิภาคีเปนประจํา ระหวางผูควบคุมงานของผูวาจาง
และผูควบคุมงานของผูรับจาง เพื่อหารือในการแกไขปญหาอุปสรรคในระหวางการปฏิบัติงาน
15) กอนผูรับจางสงมอบงานทั้งสัญญา ใหทําการตรวจสอบความครบถวนของงานจาง
ตามที่ระบุไวในสัญญา ใหผูรับจางและเก็บรายละเอียดความเรียบรอยของงาน และควรคํานึงถึงความ
สวยงามของภูมิทัศนดวย โดยใหผูรับจางเก็บกวาดเศษวัสดุที่ใชในการกอสรางชั่วคราวออกใหหมดพรอม
ใหผูรับจางจัดทํา As-built Drawing เสนอดวย
สรุปแบบฟอรมที่ควรนํามาใชในการควบคุมงาน
1. ใบ Request
2. รายงานประจําวัน (Daily Report)
3. ใบแจงตรวจสอบกอนปฏิบัติงาน (Check Out Sheet)
- งานดิน
- งานคอนกรีต
- งาน Prestress Concrete (
- งานตอกเสาเข็ม
- งาน Jet Grout )
- อื่นๆ
4. บันทึกการปฏิบัติงาน (Work Record)
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5.

6.
7.
8.
9.

- บันทึกการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลงานดิน
- บันทึกการเทคอนกรีต
- บันทึกการทํา Prestress Concrete
- บันทึกการตอกเสาเข็ม
- บันทึกการทํา Jet Grout
- อื่นๆ
รายงานผลการทดสอบ
- งานดิน
- งานคอนกรีต
- งานอื่นๆ
รายงานประจําสัปดาห
รายงานประจําเดือน (กบ.1)
รายงานเครือ่ งจักรเครื่องมือประจําเดือน (กบ.5)
แบบฟอรมสงมอบงาน

6.7 การประชุมติดตามความกาวหนา และแกไขปญหา อุปสรรค ในการกอสราง
6.7.1 ผูควบคุมงานในฐานะผูใกลชิดงานมากที่สุด จะตองรายงานความกาวหนา และรวบรวม
ปญหาอุปสรรคเสนอคณะกรรมการตรวจการจาง เพือ่ เปนขอมูลในการประชุม รวมทั้งจัดวาระการ
ประชุม และประสานงานจัดการประชุมและเปนเลขาในการประชุม ควรจัดประชุมทุกเดือน ยกเวนมี
ปญหาสําคัญเรงดวน
6.7.2 การติดตามความกาวหนา จะอางอิงแผนการปฏิบัติงานที่ไดรบั อนุมัติเปนหลัก หากมีงาน
ใดลาชากวาแผนเดิมมากตองใหผูรับจางจัดทําแผนเรงรัด ซึ่งเปนแผนเฉพาะสวนเพื่อใหเปนไปตามแผน
ที่ไดรับอนุมัติ
6.7.3 การแกไขปญหา ใหผูรับจางเปนผูเสนอวิธีการจัดทําเปนเอกสารทางวิชาการและนําเสนอ
ในที่ประชุมรวมกับพิจารณาความเหมาะสมทางดานเทคนิค หากเปน high Technology หรือเปนแงมุม
ของกฎหมายใหเชิญผูเชี่ยวชาญดานนั้นรวมปรึกษาหารือดวย
6.7.4 ประเด็นปญหาแตละวาระ ควรมีผลสรุปและแนวทางปฏิบัตทิ ี่ชัดเจนเปนสาระสําคัญใน
บันทึกการประชุม
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6.7.5 การประชุมแตละครั้ง ตองมีการจดบันทึก และมีการตรวจรับรองความถูกตองจากทุกฝาย
แยกแฟมจัดเก็บใหเรียบรอย
6.8 การสงรายงานผลงานกาวหนาและการสงมอบงานของผูรับจาง
6.8.1 การรายงานผลงานกาวหนา (รายงานประจํางวด)
ผูรับจางตองสงรายงานแสดงความกาวหนาของงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบเปน
ระยะทุกๆ 30 วัน ตามแบบฟอรมที่ผวู าจางเปนผูกาํ หนดให หากปรากฏวาการทํางานลาชาแผนงานทีไ่ ด
เสนอไว ผูรับจางตองชี้แจงสาเหตุที่ลาชา ทั้งตองพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนงาน เรงรัดการทํางานให
แลวเสร็จตามแผนงานที่กําหนดไวเดิม
การสงรายงานแสดงความกาวหนาของงานทุกระยะ 30 วัน หรือรายงานประจํางวด ตามสัญญา
ใหสรุปผลงานที่ทําไดเฉพาะงวดนัน้ หรือเดือนนัน้ โดยคิดเปนเปอรเซ็นตของงานพรอมกับแจงผลงานตั้งแต
เริ่มตนสัญญาจนถึงงวดที่รายงาน วา ไดผลงานทั้งหมดเปนจํานวนเปอรเซ็นต โดยเปรียบเทียบกับแผนการ
ปฏิบัติงานที่ไดรับอนุมัติเปนหลัก หากมีงานใดลาชากวาแผนเดิมมากตองใหผูรับจางจัดทําแผนเรงรัด
ซึ่งเปนแผนเฉพาะสวนเพื่อใหเปนไปตามแผนที่ไดรับอนุมัติ
ขอพึงระวังทีต่ รวจพบจากการตรวจสอบของกลุมตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับการรายงาน
ความกาวหนาของผูรับจาง
1. ผูรับจางไมไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจํางวด (30 วัน) หรือกรณีจดั ทํา
แตจัดสงรายงานลาชา
2. รายงานปริมาณงาน/เครื่องจักรเครื่องมือในรายงานประจํางวด ไมตรงกับรายงาน
ประจําวันของผูควบคุมงาน
3. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามปริมาณงานที่มีการสงมอบงานแตละงวด โดย
ไมจัดทําตามปริมาณงานที่ไดปฏิบัติจริง
6.8.2 การสงมอบงาน
เมื่อผูรับจางประสงคจะสงมอบงานชวงหนึง่ ชวงใด ผูรับจางตองจัดทําใบสงมอบงานทีแ่ ลว
เสร็จ โดยแสดงรายละเอียด ปริมาณงาน และราคางานที่จะสงมอบตามแบบฟอรมที่ผูวาจางจะเปนผู
กําหนดใหเสนอตอผูวาจาง (สงที่งานสารบรรณ เจาหนาที่พสั ดุ หรือผูควบคุมงานของผูวาจาง) เพื่อใหผูควบคุม
งานของผูวาจางและคณะกรรมการตรวจการจางตรวจสอบ
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ทั้งนี้ผูรับจางจะสงมอบงานใหแกผูวาจางเปนงวด แตละงวดตองมีระยะเวลาไมนอยกวา 30
วัน ยกเวนงวดสุดทายและใหสงมอบงานงวดละหนึ่งครั้ง การสงมอบงานแตละงวดเมื่อรวมกับผลงาน
ตั้งแตเริ่มสัญญาจนถึงสิ้นงวดจะตองมีปริมาณไมมากกวาผลงานตั้งแตเริ่มสัญญาจนถึงรายงานครั้ง
ลาสุดตามรายงานแสดงความกาวหนาของงาน
งานที่จะสงมอบตองเปนไปตามขอกําหนดรายการ
รายละเอียดดานวิศวกรรม
การสงมอบงาน ผูรับจางจะตองมีหนังสือแจงสงมอบงานที่แลวเสร็จตามสวนของงานที่
กําหนด และตามเกณฑการจายเงินโดยสงเอกสารการสงมอบงาน ซึ่งประกอบดวยใบสงมอบงานและใบ
แจงหนี้ใหกับงานพัสดุโครงการ หลังจากที่พัสดุโครงการไดรับมอบเอกสาร ตรวจสอบและลงทะเบียนคุม
เอกสารแลวใหรีบสงมอบใหแกผูควบคุมงานตอไปทันที เมื่อคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจสอบใบสง
มอบงานกับผลงานในสนามที่สงมอบแลวเสร็จเรียบรอย ถูกตองตามรายละเอียดและรูปแบบ ใหออก
ใบรับรองผลการปฏิบัติงานใหผูรับจางตามปริมาณงานที่ตรวจรับได
พรอมกับลงนามในตรายาง
คณะกรรมการตรวจการจาง ซึ่งประทับไวดานหลังของเอกสารการสงมอบ และใหสง มอบเอกสารทั้งหมด
ใหกับงานพัสดุโครงการดําเนินการประสานงานกับผูเกีย่ วของ
ตามขั้นตอนเพื่อทําการเบิกจายเงินตาม
ระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง
พรอมกับจัดทํารายงานการตรวจการจางตามแบบฟอรมที่
กําหนดเสนอผูวาจางทราบตอไป
ดังนั้น คณะกรรมการตรวจการจางตองคอยตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง
และเหตุการณแวดลอมที่ผูควบคุมงานรายงานสรุปประจําสัปดาห รายเดือน เพื่อตรวจสอบกับผลงานที่ผู
รับจางสงมอบงานงวดนั้น มีปริมาณงานตรงกับที่ผูควบคุมงานรายงานไวหรือไม หากเห็นวาไมถูกตอง
หรือมีขอสงสัยใหออกตรวจงานจางนั้น หรืองานที่สงมอบไมเปนไปตามแบบรูป รายการ รายละเอียด
และขอกําหนดในสัญญาจะตองสั่งการใหผูรับจางทําการแกไขเพิ่มเติมใหถูกตองครบถวน และหลังจาก
ที่ผูรับจางไดทาํ การแกไขเพิม่ เติมเปนที่ถูกตองเรียบรอยแลว
ผูรับจางตองแจงใหผูควบคุมงานและ
คณะกรรมการตรวจการจางทราบ เพื่อทําการตรวจใหเสร็จภายใน 3 วันทําการ นับแตวันทีป่ ระธาน
กรรมการตรวจการจางไดรับทราบ และตองทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด และใหถือวันที่
ไดรับแจงดังกลาวเปนวันสงมอบงาน
ขอพึงระวังของคณะกรรมการตรวจการจาง ปริมาณงานในการสงมอบงานงวดเพื่อเบิกเงิน
ของผูรับจางจะมากกวาปริมาณงานในรายงานของผูควบคุมงานมิได ปริมาณงานสวนที่เกินจะถือวาผู
รับจางปฏิบัติงานโดยไมไดแจงใหผูควบคุมงานทราบ ผลงานที่ไดอาจไมเปนไปตามกําหนด
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อนึ่ง ใหหวั หนาโครงการ เจาของงาน เปนผูรับมอบงาน พรอมลงวันเดือนป ในตรายางที่
ประทับไวดา นหลังของเอกสารสงมอบงานจากคณะกรรมการตรวจการจาง เมื่อคณะกรรมการตรวจการจาง
ไดสงมอบงานกอสรางทัง้ สัญญาใหหวั หนาโครงการแลวถือวาสิน้ สุดการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
ตรวจการจาง
ขอพึงระวังทีต่ รวจพบจากการตรวจสอบของกลุมตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสงมอบ
งานและการตรวจสอบรายงานตรวจการจาง
1. ปริมาณงานในรายงานประจํางวดไมครอบคลุมปริมาณงานตามใบสงมอบงาน
ที่ขอเบิกเงิน
2. มีการเบิกจายเงินคากอสรางใหผูรับจางมากกวาปริมาณงานที่ปฏิบัติไดจริงในสนาม
3. การสงมอบงานแตละงวด ไมมีรายงานตรวจสอบการเบิกจายเงินคา K ประกอบ
6.8.3 การสงมอบงานงวดสุดทาย (ครัง้ สุดทาย)
ผูรับจางจะตองทําใบสงมอบงานและใบแจงหนี้เชนเดียวกับงวดกอนๆ ที่เคยสงมอบแลว การ
รับมอบงานงวดสุดทาย (ครั้งสุดทาย) ซึ่งเปนการรับมอบงานทั้งหมดตามสัญญา ผูรับจางจะตองทําใบสง
มอบงานทั้งสัญญาแนบมาดวย (ใบสงมอบงานทั้งสัญญาคือใบสงมอบงานที่รวมผลงานทั้งหมดที่ไดสง
มอบและรับเงินไปแลว โดยสรุปเปนรายการผลงานตามสัญญา ผลงานที่ทาํ ไดมากหรือนอยกวาสัญญา
จํานวนเงินตามสัญญา จํานวนเงินที่ขอรับไปสุดทายมีการสรุปยอดทัง้ สัญญาดวย) การตรวจรับงานงวด
สุดทายจะตองตรวจสอบผลงานที่ไดรับมอบตั้งแตงวดแรกถึงงวดสุดทายวาเรียบรอยถูกตองครบถวนตาม
สัญญาแลว ถามีการชํารุดบกพรอง ผูรับจางตองซอมแซมใหเรียบรอยถูกตองตามสัญญากอนจึงจะทํา
การตรวจรับงวดสุดทายให
งานงวดสุดทาย หมายความรวมถึงการเก็บตกงานตางๆ ที่เหลืออยูตลอดถึงการทําความ
สะอาดสถานที่กอสรางใหเรียบรอย การสงมอบงานงวดสุดทายเพือ่ การจายเงินสามารถรวมกระทําเปนการ
สงมอบงานทัง้ หมด เพื่อการตรวจรับงานตามสัญญาได แตทั้งนีใ้ หคณะกรรมการตรวจการจางทําบันทึก
รายงานตามขั้นตอนใหละเอียด
ขอพึงระวังทีต่ รวจพบจากการตรวจสอบของกลุมตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสงมอบ
งานงวดสุดทาย คือ ผูรับจางไมจัดทําใบสงมอบงานทั้งสัญญาแนบมาพรอมกับใบสงมอบงานครั้งสุดทาย
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6.8.4 การสงมอบงานทัง้ สัญญา
ผูรับจางจะตองทําใบสงมอบงานทั้งสัญญาแนบมากับการสงมอบงานงวดสุดทาย ใบสงมอบ
งานทั้งสัญญาคือใบสงมอบงานที่รวมผลงานทั้งหมดที่ไดสงมอบและรับเงินไปแลว โดยสรุปเปนรายการ
ผลงานตามสัญญา ผลงานทีท่ ําไดมากหรือนอยกวาสัญญา จํานวนเงินตามสัญญา จํานวนเงินที่ขอรับไป
สุดทายมีการสรุปยอดทั้งสัญญาดวย
6.8.5 การขอเงินเพิ่มคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
เปนหนาที่ของผูรับจางที่จะตองเรียกรองภายในกําหนด 90 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางไดสง
มอบงานงวดสุดทาย หากพนกําหนดนีไ้ ปแลวผูรับจางไมมสี ิทธิที่จะเรียกรองเงินเพิ่มคางานกอสรางจากผูวาจาง
ไดอกี ตอไป
ในกรณีที่ผูวาจางจะตองเรียกเงินคืนจากผูรับจาง ใหผูวาจางที่เปนคูสัญญาเริ่มเรียกเงินคืน
จากผูรับจางโดยเร็ว หรือใหหักคางานของงวดตอไป หรือใหหักเงินจากหลักประกันสัญญา แลวแตกรณี
การตรวจสอบวาผูรับจางตองเรียกรองเงินเพิ่มคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได
ภายใน 90 วันนับตัง้ แตวนั ที่สงมอบงานงวดสุดทายหรือไม
(1) การสงมอบงานงวดสุดทาย หมายถึง การที่ผูรับจางไดสงมอบงานเปนครั้งสุดทายของ
สัญญาจาง ซึ่งบางครั้งการสงงานที่มิใชงวดสุดทายตามสัญญา แตเปนการสงงานครั้งสุดทายก็ถือวาเปน
การสงมอบงานงวดสุดทายตามเจตนารมณของมติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้
(2) การนับระยะเวลา 90 วัน ใหเริ่มนับถัดจากวันที่ผูรับจางมีหนังสือสงมอบงานงวด
สุดทายจนถึงวันที่ผูวาจางประทับตรารับหนังสือที่ผูรับจางขอเงินเพิ่มคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได
(3) การนับระยะเวลา 90 วัน ใหใชนบั เฉพาะกรณีสงงานงวดสุดทายเทานั้น กรณีการสงมอบ
งานงวดอื่นๆ ที่มิใชงานงวดสุดทาย ผูรับจางมีสิทธิเรียกรองเงินเพิ่มคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได หากไมเกินระยะเวลา 90 วัน ของการสงมอบงานงวดสุดทาย ตามขอ (1)
(4) กรณีที่มกี ารยกเลิกสัญญาจางเกิดขึ้นกอนที่ผูรับจางจะสงมอบงานงวดสุดทาย ใหถือ
วันทีย่ กเลิกสัญญาจางเปนวันสงมอบงานงวดสุดทาย และการนับระยะเวลา 90 วัน ใหเริ่มนับถัดจากวัน
ยกเลิกสัญญาจาง มิใชนับวันที่ผูรับจางสงมอบงานครั้งสุดทายกอนยกเลิกสัญญาจาง
(5) กรณีท่ผี ูรับจางไดยื่นหนังสือ ขอเงินเพิ่มคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคา
ไดตอผูวา จางแลว หากผูวา จางสงเรื่องคืนใหแกไขหรือผูรับจางขอแกไขเพิ่มเติม ใหถือวันที่สว นราชการ
ประทับตรารับหนังสือของผูร ับจางฉบับแรกเปนเกณฑในการนับระยะเวลา 90 วัน
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(6) การนับระยะเวลา 90 วัน หากวันที่ครบ 90 วัน ตรงกับวันเสาร–อาทิตย หรือ
วันหยุดราชการอื่นๆ ใหหกั วันหยุดราชการนั้นออก ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
(7) ผูรับจางจะสงวนสิทธิเรียกรองในการขอเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K) เกินกวาระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแตวนั ที่สง มอบงานงวดสุดทายไมได
การตรวจสอบวาเปนสัญญาแบบปรับราคาไดตามเงื่อนไข
และหลักเกณฑของมติ
คณะรัฐมนตรีหรือไม
การตรวจสอบกรณีการจัดจางโดยวิธีพิเศษ
(1) กรณีการจัดจางโดยวิธพี ิเศษ โดยเหตุผลความจําเปนและเรงดวน จะตองพิจารณาวา
ในหนังสือเชิญชวนใหผูรับจางเสนอราคา ไดกําหนดวาจะใชสัญญาแบบปรับราคาได หรือไม
(2) กรณีการจัดจางโดยวิธพี ิเศษ เนื่องจากมีการยกเลิกการประกวดราคา ใหพิจารณาจาก
หลักฐานการประชุมของคณะกรรมการจัดจางโดยพิธีพเิ ศษวา เปนเรื่องตอเนื่องจากการประกวดราคา
แลวไมมีผูเสนอราคาหรือมีผูเสนอราคา แตไมเขาเงือ่ นไขและหลักเกณฑตามทีก่ ําหนดไวหรือไม
หากเปนเรื่องตอเนื่องก็ใหตรวจสอบวาในประกาศประกวดราคาไดกําหนดวาจะใชสญ
ั ญาแบบปรับ
ราคาได หรือไม
การตรวจสอบกรณีที่สัญญาจางไมไดระบุวาเปนสัญญาแบบปรับราคาได
- ใหพิจารณาจากเอกสารแนบทายสัญญาจางวา มีขอใดบางที่แสดงถึงเจตนารมณวา จะ
สัญญาแบบปรับราคาได เชน กรณีเอกสารแนบทายสัญญาจางไดแนบใบเสนองาน ซึ่งผูรับจางๆ ได
แสดงเจตจํานงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑของประกาศประกวดราคาหรือหนังสือเชิญ
ชวน หากใบประกาศประกวดราคาหรือหนังสือเชิญชวนดังกลาว ไดกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ
วาจะใชสัญญาแบบปรับราคาได ก็ถือวาสัญญาดังกลาวเปนสัญญาแบบปรับราคาได
- กรณีที่ประกาศประกวดราคาหรือหนังสือเชิญชวนไดกําหนดวาจะใชสัญญาแบบปรับ
ราคาได แตในการทําสัญญาไมไดระบุวาเปนสัญญาแบบปรับราคาได หากผูรับจางมีความประสงค
จะขอแกไขสัญญาดังกลาวใหเปนสัญญาแบบปรับราคาได
ก็ใหอยูในดุลยพินจิ ของผูวาจางทีจ่ ะ
พิจารณาดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ
- กรณีที่ประกาศประกวดราคาหรือหนังสือเชิญชวนไมไดกําหนดวาจะใชสัญญาแบบ
ปรับราคาได ถึงแมวาในสัญญาไดระบุวา เปนสัญญาแบบปรับราคาได ก็ไมถือวาสัญญาดังกลาวเปน
สัญญาแบบปรับราคาไดตามเจตนารมณของมติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้
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การตรวจสอบและคํานวณเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได
(1) การคํานวณเงินเพิ่มหรือลด จะตองแยกคํานวณตามประเภทของงานใหตรงกับสูตร
ที่กําหนดไวในสัญญาจาง หากงานประเภทใดที่มิไดกาํ หนดสูตรไว ก็ไมสามารถนํามาคํานวณเงิน
เพิ่มหรือลดได
(2) การใชดัชนีราคาในการคํานวณ
จะตองใชดัชนีราคาในเดือนที่เปดซองราคา
เปรียบเทียบกับดัชนีในเดือนที่ผูรับจางมีหนังสือสงมอบงาน โดยหนังสือสงมอบงานของผูรับจาง
นั้นอาจเปนหนังสือถึงผูควบคุมงาน ประธานกรรมการตรวจการจาง หรือสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ผูวาจางก็ได ซึ่งมีการประทับตรารับตามระเบียบฯ
(3) ในงานกอสรางบางประเภทที่สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผูวาจางเปนผูจัดหาวัสดุใน
การกอสรางบางชนิดใหแกผูรับจาง ผูรับจางจะนําคาวัสดุในการกอสรางในสวนที่ผวู า จาง จัดหามา
รวมกับคางานกอสรางในการคํานวณคา K ไมได
(4) คางานกอสรางที่จะนํามาคํานวณคา K ใหรวมคาอํานวยการ กําไร และภาษี
(FACTOR F) ดวย โดยหักคางานที่ไมอยูในขายออกกอนการคํานวณ และไมตองหักเงินลวงหนา
ออกจากคางานกอนการคํานวณ
(5) กรณีที่ผูรับจางสงงานลาชากวากําหนดในสัญญา ใหเปรียบเทียบคา K ในเดือนที่
ครบกําหนดสิน้ สุดสัญญากับคา K ในเดือนที่ผูรับจางสงงานจริง และใหใชคา K ที่นอยกวากรณีที่
ตองจายเงินเพิม่ ใหกับผูรับจาง และใหใชคา K ที่มากกวากรณีที่ตองเรียกเงินคืนจากผูร ับจาง
ขั้นตอนระยะเวลาดําเนินการ
เมื่อหนวยงานของรัฐผูวาจางไดรับคําขอเบิกจายเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K) จากผูประกอบการ ใหหนวยงานของรัฐผูวาจางและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของดําเนินการตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาทีก่ ําหนด ดังนี้
ขั้นตอนดําเนินการ

ระยะเวลา/วันทําการ

1. หนวยงานของรัฐผูวาจางดําเนินการกอนสงสํานักงบประมาณ
ก. กรณีหนวยงานของรัฐผูวาจางตั้งอยูใ นสวนกลาง
ข. กรณีหนวยงานของรัฐผูวาจางตั้งอยูใ นสวนภูมภิ าค
2. สํานักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ
3. หนวยงานของรัฐผูวาจางขออนุมัติฎีกาจากกรมบัญชีกลาง

คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง

6-42

30
40
20
10

บทที่ 6

ขั้นตอนดําเนินการ

ระยะเวลา/วันทําการ

4. กรมบัญชีกลางพิจาณาอนุมัติฎีกา

3

5. หนวยงานของรัฐผูวาจางแจงผูประกอบการรับเงิน

7

ระยะเวลาดําเนินการ
- 70 วันทําการ สําหรับหนวยงานของรัฐผูวาจางตั้งอยูใ นสวนกลาง
- 80 วันทําการ สําหรับหนวยงานของรัฐผูวาจางตั้งอยูใ นสวนภูมิภาค
ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกลาวไมรวมระยะเวลาสําหรับขั้นตอนที่ผูประกอบการเปนผูดาํ เนินการเอง
และขั้นตอนทีห่ นวยงานของรัฐเจาของเรื่องแจงใหผูประกอบการแกไขหรือสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
หรือดําเนินการใด ๆ ในกรณีที่คําขอไมถูกตอง ครบถวน หรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือ
เงื่อนไขที่กฎหมาย ระเบียบขอบังคับกําหนด จนถึงวันทีป่ ระกอบการไดดําเนินการถูกตอง ครบถวน และ
สมบูรณแลว
หากหนวยงานของรัฐหนวยใดดําเนินการแลวเสร็จกอนระยะเวลาทีก่ ําหนดขางตน ใหสงเรื่อง
ดังกลาวไปตามขั้นตอนตอไปโดยไมตองรอใหครบกําหนดระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ เพื่อเปนการอํานวย
ความสะดวกใหกับผูประกอบการ
ปญหาอุปสรรคการตรวจสอบคา K
1. การตรวจสอบเงินชดเชยคางานแบบปรับราคาได (คา K) จัดทําแบบฟอรมไมตรงกับตัวอยางที่
แนบ และในการตรวจสอบเงินชดเชยคางานแบบปรับราคาได ไมระบุวา ใหจายเงิน ณ คลังจังหวัดใด
2. ไมแนบประกาศประกวดราคา สอบราคาที่ระบุใหนําคา K มาใชในการคํานวณเงินเพิ่ม
ซึ่งผูตรวจสอบจะตองแนบเอกสารประกวดราคา Spec ที่ระบุการขอเบิกเงินคา K ทั้งฉบับ
3. สงสําเนาคูฉ บับสัญญา ไมครบถวนตามเอกสารภาคผนวก ขอ 2 โดยรวมจํานวนหนาและ
จํานวนแผนไมตรงกับรายงาน
4. รับรองสําเนาถูกตองเอกสารที่เปนสําเนาภาพถายไมครบทุกแผนทุกหนา
5. แนบใบสงมอบงาน ใบแจงหนี้ รายงานการตรวจการจางไมครบทุกงวดที่มกี ารสงมอบ
งานและไมระบุวาเปนการสงมอบงานงวดสุดทาย
รวม
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6.9 ประเด็นควรรูในการบริหารสัญญา
6.9.1 การทําขอผูกพัน
การทําขอผูกพันสําหรับการซื้อหรือการจางของกรมฯ มี 3 รูปแบบคือ
1. การทําสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจาง
1.1 ใหทําตามตัวอยางทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
1.2 หากการทําสัญญารายการใดถาจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไป
จากตัวอยางสัญญาทายระเบียบ โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในตัวอยาง สัญญาและไมทําใหทาง
ราชการเสียเปรียบก็ใหทําได
1.3 หากเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบ หรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสง รางสัญญา นั้นไป
ใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน
2. การออกใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจาง ใหออกในกรณีดังตอไปนี้
2.1 การซื้อ หรือการจาง หรือการแลกเปลี่ยน โดยวิธีตกลงราคา หรือจางที่ปรึกษา
โดยวิธีตกลง ที่วงเงินไมเกิน 100,000 บาท
2.2 คูสัญญาสามารถสงมอบพัสดุไดครบถวนภายใน 5 วันทําการ นับถัดจากวันที่
ออกใบสั่ง
2.3 การซื้อ หรือการจางโดยวิธีพิเศษตามระเบียบฯ ขอ 23,24 (1-5) การเชา ซึ่งผูเชา ไม
ตองเสียเงินอืน่ ใดนอกจากคาเชา (6)
3. การออกหนังสือสนองรับราคาและสั่งซื้อหรือสั่งจาง สวนราชการบางแหงไดรับการยกเวน
ไมตองทําสัญญา ดังนัน้ ในการซื้อหรือการจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 ขอ 133 (3) คือการซื้อหรือการจางโดยวิธกี รณีพิเศษ เปนการซื้อและการจางจากแหลงบังคับ สวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจและองคการ ซึ่งไดรับสิทธิพิเศษตามมติ ครม. ไมตองทําสัญญา เพียงแตมี
หลักฐานการสั่งซื้อตอกันก็ถือวาสมบูรณ ในทางปฏิบัติซึ่งกรมฯ ไดวางระเบียบไวใชการออกหนังสือ
สนองรับราคาและสั่งซื้อหรือสั่งจาง แทนการทําสัญญาหรือออกใบสั่ง แตถาเปนตัวแทนจําหนายจาก
แหลงบังคับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและองคการที่เปนบริษัท หาง เอกชน ตองทําสัญญา
กอนทําขอผูกพันควรตรวจสอบดังนี้
3.1 ผูมีอํานาจอนุมัติไดอนุมตั ิใหซื้อหรือจางและอนุมัติรบั ราคาเรียบรอยแลว
3.2 ตรวจสอบประเภทเงินวามีเงินและไดมีการกันเงินไวจายแลว
3.3 ยังอยูในกําหนดยืนราคา
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3.4 ถาเปนครุภัณฑหรืองานจางเหมากอสรางตองไดรับอนุมัติเงินงวดจากสํานัก
งบประมาณกอน
3.5 วงเงินทีจ่ ะทําสัญญาไมถึงหาหมื่นบาท กําหนดสงของตามสัญญาตองใหแลวเสร็จ
ภายในปงบประมาณของแตละปเนื่องจากไมสามารถกันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปได
3.6 วงเงินที่จะทําสัญญาตั้งแตหาหมื่นบาทขึ้นไป กําหนดการสงมอบสิ่งของหรือสงมอบ
งานตามสัญญาขามปงบประมาณ จะตองขอกันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปกับกระทรวงการคลังใหถูกตอง
ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังดวย
3.7 เมื่อตรวจสอบถูกตองเรียบรอยแลว จึงจัดทําหนังสือสนองรับราคาแจงคูสัญญา เพื่อ
นัดหมายวันลงนามในสัญญา ซึ่งหนังสือดังกลาวจะตองออกภายในกําหนดยืนราคา โดยจัดสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียน หรือบริษัท/ หาง/ราน มารับเองก็ได
3.8 ตรวจสอบผูลงนามในสัญญาตองเปนผูมีอํานาจดําเนินการตามหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนฯ หรือกรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมาลงนามแทนตองดําเนินการดังนี้
3.8.1 จะตองมีหนังสือมอบอํานาจ
3.8.2 กรณีเปนกิจการรวมคาหรือ Joint Venture
- กรณีจดทะเบียนเปนนิติบคุ คลผูแทนของกิจการรวมคาที่เปนนิติบุคคลที่กําหนดไว
ในหนังสือ บริคณหสนธิ หรือขอบังคับของนิติบุคคลนั้นเปนผูลงนาม ผูลงนามจะตองปฏิบัติตาม
หนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของนิติบุคคลดวย เชน ตองลงนาม 2 คน และประทับตราบริษทั
หากไมปฏิบัตติ ามขอบังคับดังกลาวจะไมผูกพันบริษัท
- กรณีไมจดทะเบียนเปนนิตบิ ุคคล (คณะบุคคล) ผูแทนของรวมกิจการคาตองลง
นามใหครบตามจํานวนของผูรวมกิจการคานั้น หรือ จะใหผูแทนรวมกิจการคาผูใดผูห นึ่งลงนามใน
สัญญาเพียงคนเดียว ผูรวมกิจการคาทั้งหมดจะตองทําหนังสือมอบอํานาจใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนาม
ในสัญญาจึงจะมีผลสมบูรณผูกพันคณะบุคคลนั้น
3.9 ตรวจสอบหลักประกันสัญญาตามแบบฟอรมแนบทายระเบียบฯ และกําหนดวงเงิน
ค้ําประกันอัตรารอยละหา (5%) ของราคาวัสดุ หรือราคาคาจาง
หลักประกันสัญญา หลักประกันสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ขอ 141 กําหนดใหใชหลักประกันอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจายซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้นชําระตอเจาหนาที่
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หรือกอนวันนัน้ ไมเกิน 3 วันทําการ
(3) หนังสือค้ําประกันธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด
(4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนทีธ่ นาคารแหง
ประเทศไทยแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดย
อนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่ กวพ. กําหนด
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย กรณีของกรมฯ สวนใหญใชหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารหรือเงินสด ทั้งนี้ กําหนดมูลคาเปนจํานวนเต็มในอัตรารอยละ
หา (5%) ของวงเงินตามสัญญา หลักประกันสัญญาของกรมฯ สวนใหญ
เปนหนังสือค้ําประกัน เงินสด หลักประกันดังกลาวควรใหผูรับจางนํามา
วางลวงหนา
โดยเฉพาะหลักประกันทีเ่ ปนหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคาร เพื่อใหเจาหนาที่มเี วลาตรวจสอบความถูกตองและตรวจสอบผู
มีอํานาจลงนามในหนังสือค้ําประกัน ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน
3.10 กรณีเปนเงินสดใหผูขายหรือผูรับจางนําไปชําระที่กองการเงินและบัญชี แลวนํา
หลักฐานใบเสร็จรับเงินมาแสดงตอเจาหนาที่เพื่อระบุเขาไวในสัญญา
3.11 สัญญาจางเมื่อลงนามสัญญาแลว ผูรับจางจะตองชําระคาอากร ตนฉบับพันละ หนึ่ง
บาท คูฉบับหาบาท วงเงินต่ํากวา 200,000.- บาท ติดอากร และตั้งแต 200,000.- บาท ขึน้ ไปติดตราสาร
6.9.2 การเบิกเงินคาจางลวงหนา
ตามระเบียบฯ ขอ 68 การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาใหแกผูรับจางจะกระทํามิได เวน
แต หัวหนาสวนราชการเห็นวามีความจําเปนก็ตองจาย โดยกําหนดเขาไวในเอกสารประกวดราคาดวย
- ผูรับจางรองขอ
- จะจายไดไมเกิน 15 % ของคาจาง
- วางหลักประกันเต็มจํานวน คือ 15% ของคางานตามสัญญา
- ผูรับจางตองปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การเบิกเงินคาจางลวงหนา
- ตองตรวจสอบหนังสือค้ําประกันกับธนาคารฯ สํานักงานใหญดว ย
- ผูลงนามหนังสือค้ําประกันตองมีอํานาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือ
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หนังสือมอบอํานาจ
- หากผูรับมอบอํานาจจะมอบอํานาจชวงใหบุคคลอื่นลงนามแทน ผูรบั มอบอํานาจตอง
ไดรับมอบอํานาจใหมอบอํานาจชวงได
6.9.3 คาจางและการจายเงิน
กรณีเปนสัญญาราคาตอหนวย (UNIT PRICE) หรือถือราคาตอหนวยเปนเกณฑตาม
รายการแตละประเภททีก่ ําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา กําหนดไวดังนี้
- กําหนดเปนราคาโดยประมาณ
- จะจายคาจางใหผูรับจางตามราคาตอหนวยของงานแตละรายการที่ไดทําเสร็จจริง
- จะไมเปลี่ยนแปลงราคาตอหนวย
- ไมเรียกคาสินไหมทดแทนตอกัน หากจํานวนปริมาณงานในแตละรายการแตกตางไป
จากที่กําหนดไวในสัญญา
ยกเวน
ขอ 4.1 การจายเงินคางานตามเงื่อนไขสัญญา กําหนดวา
“เมื่อปริมาณงานทีท่ ําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ 125 แตไมเกินรอยละ 150 ของปริมาณ
งานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหในอัตรารอยละ 90 ของราคาตอ
หนวยตามสัญญา” นั้น
หมายถึง ปริมาณงานที่มีกําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคาที่แนบทายสัญญา
จาง คิดเปนรอยละ 100 เมือ่ ปริมาณงานที่ผูรับจางไดทาํ จริงมีปริมาณงานเกินกวาปริมาณงานที่กําหนด
ไวในสัญญาเกินกวารอยละ 25 แตไมเกินรอยละ 50 ผูวาจางจะตองจายคาจางสวนที่เกินจากสัญญาหรือ
ใบแจงปริมาณงานใหแกผูรับจางในอัตรารอยละ 90 ของราคาตอหนวยตามสัญญา (หนังสือที่ นร (กวพ)
1305/1127 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2543)
ขอ 4.2 เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ 150 ของปริมาณงานที่กาํ หนด
ไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหในอัตรารอยละ 83 ของราคาตอหนวยตามสัญญา
ขอ 4.3 เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงนอยวารอยละ 75 (เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงานที่กําหนดไว
ในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญาและจะจายเพิ่มชดเชย
เปนคา OVERHEAD และ MOBILIZATION สําหรับงานรายการนัน้ ในอัตรารอยละ 17 (สิบเจ็ด) ของ
ผลตางระหวางปริมาณงานทั้งหมด ของรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทําเสร็จจริง
คูณดวยราคาตอหนวยตามสัญญา แตหากเปนกรณีที่ผูรับจางไมตองปฏิบัติงานตามทีก่ ําหนดไวในใบแจง
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ปริมาณงานและราคาในรายการนั้นทั้งหมด ไมอาจนําเงือ่ นไขการจายเงินชดเชยดังกลาวมาใชบังคับได
คือผูรับจางไมตองใชวัสดุ แรงงาน ตลอดจนเครื่องมือเพื่อปฏิบัติงานในงานนั้นเลยทั้งสัญญา
ปริมาณงานที่ทําเสร็จจริง หมายถึง ปริมาณงานของวัสดุกอสรางในแตละรายการที่กําหนดไว
ในใบแจงปริมาณงาน มิไดมุงหมายถึงปริมาณงานที่เปนรายการกอสรางตามแบบรูปรายการที่กาํ หนด
(หนังสือที่ นร (กวพ) 1305/2042 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2543 เชน งานคันคูน้ําในสัญญามีหลายสายหาก
ยกเลิกสายใดสายหนึ่ง และผูรับจางยังตองทําสายอื่นทีม่ ีลักษณะเชนเดียวกัน การจายคาจางจะตองนํา
ปริมาณงานในลักษณะหรือประเภทเดียวกันในใบแจงปริมาณงานและราคาเปรียบเทียบกับปริมาณงานใน
ลักษณะหรือประเภทเดียวกันที่ผูรับจางทําเสร็จจริง หากปริมาณงานที่ผูรับจางทําเสร็จจริงนอยกวารอยละ
75 แลวยอมพิจารณาจายเงินชดเชยตามเงื่อนไขขอ 4.3 ได
วัตถุประสงคขอ 4.3
จะจายเพิ่มเปนคา OVERHEAD และ MOBILIZATION ใหแกผูรับจางไดจะตองเปนกรณีที่ได
มีการทํางานตามแบบรูปรายการที่กําหนดไวในสัญญาแลว ปรากฏวา ปริมาณงานทีท่ ําไดจริงนอยกวา
ปริมาณงานโดยประมาณที่กาํ หนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคาเทานัน้ มิไดกําหนดใหมี
การจายเงินเพิม่ ชดเชยเปนคา OVERHEAD และ MOBILIZATION ในกรณีมีการแกไขแบบโดยการตัด
ลดเนื้องานลง เนื่องจากการแกไขแบบตัดงาน
6.9.4 เงินประกันผลงาน
สัญญาจางใหใชตามระเบียบฯ ขอ 93 ซึ่งใชกับสัญญาจางที่ปรึกษามาใชบังคับโดยอนุโลม ซึ่งใน
การจายเงินคาจางแตละงวด ผูวาจางอาจกําหนดเงื่อนไขสัญญาในการหักเงินจํานวน 5-10% (หักไวได
ไมเกิน 10%) ของเงินคาจางที่จะจายในงวดนั้น ๆ เพื่อเปนประกันผลงานได เงินประกันผลงานทีถ่ ูกหัก
ไวนนั้ ผูรับจางจะขอคืนไดดังนี้
1. กรณีสัญญาราคาตอหนวย ผูรับจางจะขอคืนไดตอเมือ่ ผูวาจางไดหกั เงินประกันผลงานไว
ทั้งสิ้นไมต่ํากวา 6 เดือน ซึง่ ผูรับจางจะตองวางหนังสือค้ําประกันของธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคาร
ภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนฯ มาวางเปนหลักประกันแทน
2. กรณีสัญญาจางเหมารวม ผูรับจางจะขอคืนไดตอเมื่อผูวาจางไดหักเงินประกันผลงานไวครบ
ตามจํานวนทีก่ ําหนดไวในสัญญา
ทั้งนี้ ผูวาจางจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือ หนังสือค้ําประกันของธนาคารใหกับผูรับจาง
พรอมกับการจายเงินงวดสุดทาย
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6.9.5. การจางชวง
- เงื่อนไขสัญญา ผูรับจางจะตองไมนําเอางานทั้งหมดหรือบางสวนไปจางชวงโดยไมไดรับ
ความยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอน
- เมื่อผูวาจางยินยอมใหจางชวงได ผูรับจางยังตองรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาอยูเชนเดิม
และตองรับผิดชอบในความผิดและความประมาทของผูรับจางชวงหรือตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจาง
ชวงนั้นทุกประการดวย
หลักเกณฑชวงงาน
1. ตองขออนุญาตและไดรบั อนุมัติจากผูว าจางกอนจึงจะลงมือทํางานได
2. อนุญาตใหชวงไดไมเกิน 50 % ของราคางานตามสัญญา
คุณสมบัตขิ องผูรับชวงงาน ที่กรมฯ เห็นชอบไวเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2540
1. ผูขอรับชวงจะตองมีผลงานตามสัญญานั้นไมนอยกวา 25% และจะตองมีผลงานสัญญาเดียว
2. หากไมมีผลงานตามสัญญาจะตองมีผลงานกอสรางชนิดอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงหรือ
คลายคลึงกันสัญญาเดียวไมนอ ยกวา 100% ของราคางานตามสัญญาที่จะขอรับชวง
3. ในกรณีที่ผูผานการคัดเลือกขึ้นทะเบียนชั้นเปนผูรับงานกอสรางชลประทานกับกรมฯ
สามารถขอรับชวงงานไดภายในวงเงินตามที่กรมฯ ไดกําหนดไวแตละชั้น แตตองไมเกิน 50% ของราคา
งานตามสัญญาที่จะขอรับชวง
ทั้งนี้ อยูที่ดุลพินิจของกรมฯ วาจะอนุมัติหรือไม
6.9.6. การโอนสิทธิเรียกรองการรับเงิน
- ตรวจสอบวาในสัญญามีเงื่อนไขการโอนสิทธิเรียกรองหรือไม
- ตรวจสอบยอดเงินที่ผูรับจางมีสิทธิโอน โดยผานกองการเงินและบัญชีหรือการเงินทองถิ่น
- แนบสําเนาสัญญาการโอนสิทธิเรียกรองการรับเงินระหวางผูรับจาง(ผูโอน) กับ ธนาคาร(ผูรับ
โอน)
- หนังสือบอกกลาวการโอนสิทธิจะตองเปนไปตามคําสั่งกรมฯ ที่ 501/2545 ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน 2545
- ผูลงนามในฐานะผูโอน และผูรับโอน จะตองเปนผูมีอาํ นาจตามหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนฯ หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือ
- เมื่อโอนสิทธิเรียกรองแลวจะยกเลิกการโอนสิทธิเรียกรองไมได ตองโอนสิทธิเรียกรอง
กลับคืนเทานัน้ ซึ่งจะตองดําเนินการเชนเดียวกับการโอนสิทธิเรียกรอง
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ขอผิดพลาดทีพ่ บ
- แนบเอกสารไมครบถวน ผูรับมอบอํานาจ (ตัวแทนของธนาคารผูรับเงิน) ไมแนบหนังสือมอบ
อํานาจ ตัวอยางลายเซ็นไมเหมือนกับลายเซ็นจริง
- ยอดเงินโอนสิทธิเรียกรองไมถูกตอง
- หนังสือบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองไมเปนไปตามคําสั่งกรมฯ
6.9.7. การรายงานผลงานกาวหนาของสัญญาจางกอสรางและจางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสราง
ผลงานของผูรับจางตองเปนไปตามแผนการปฏิบัติกอสรางที่เสนอไวกบั ผูวาจาง หากผลงาน
ลาชาคณะกรรมการตรวจการจางจะตองรายงานใหชัดเจนวาความลาชาเกิดจากสาเหตุใด และผลงานที่
รายงานไดกี่เปอรเซ็นต หากผลงานลาชากวาแผนงานประมาณ 10 % จะตองทําหนังสือเรงรัดการ
ปฏิบัติงานของผูรับจาง โดยเสนอผูวาจาง ทราบและลงนามหนังสือเรงรัดการปฏิบัติงานดังกลาว
ขอผิดพลาดทีพ่ บ
- ผูรับจางทํางานชากวาแผนงานทีเ่ สนอไวและคณะกรรมการตรวจการจางชีแ้ จงสาเหตุลาชาไม
ชัดเจน
รายงานการตรวจการจาง
กรณีการสงมอบงานเพื่อเบิกจายเงิน
ใบสงมอบงานของผูรับจางซึ่งแสดงปริมาณงานที่ดําเนินการแลวกับรายงานผลงานกาว
หนาที่รายงานไวกอนแลวจะตองตรงกัน และคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับงานเรียบรอย
ถูกตองตามรายละเอียดและรูปแบบแลวเสร็จภายใน 3 วันทําการ นับถัดจากที่ประธานรับทราบการสง
มอบงาน และออกใบรับรองผลงานการปฏิบัติงานใหผูรบั จางตามปริมาณงานที่ตรวจสอบ พรอมลงนาม
ในแบบตรายางที่ประทับไวดานหลังเอกสารการสงมอบงานดังกลาว เมื่อครบถวนถูกตองแลว จึง
ดําเนินการในขั้นตอนเบิกจายคางานแลวเสนอผูวาจางรับทราบ
กรณีสงมอบงานทั้งสัญญา
เมื่อผูรับจางสงมอบงานงวดสุดทายเรียบรอยแลว ผูรับจางจะตองสงมอบงานทั้งสัญญาอีก
ครั้งซึ่งเปนการสงมอบงานที่รวมผลงานที่ดําเนินการแลวเสร็จทั้งหมดที่ไดสงมอบไวโดยรวมเปนปริมาณ
งานทั้งหมดและงานแลวเสร็จสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคของผูวาจาง คณะกรรมการตรวจการ
จางจะตองตรวจสอบภายใน 5 วันทําการนับจากวันที่ประธานฯ รับทราบการสงมอบงาน
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจการจางจะตองดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 72
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6.9.8 การแกไขสัญญา
สัญญาหรือขอตกลงที่ลงนามแลวจะแกไขเปลี่ยนแปลงไมได (ตามระเบียบฯ ขอ 136)
เวนแต
- เปนการแกไขเนื่องจากความจําเปน โดยไมทําใหทางราชการตองเสียประโยชน หรือแกไขเพื่อ
ประโยชนของราชการ
- หากมีความจําเปนตองเพิม่ วงเงิน หรือ ลดวงเงิน หรือ เพิ่มหรือลดระยะเวลาสงมอบงาน หรือ
ระยะเวลาในการทํางาน ใหตกลงพรอมกันไป
- หากเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยางจะตองไดรับการรับรองจากวิศวกร
สถาปนิกและวิศวกร ผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิ ซึง่ รับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณ
ลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานกอสราง หรืองานเทคนิคเฉพาะ อยางนัน้ แลวแตกรณี
6.9.8.1 การพิจารณาดําเนินการแกไขสัญญาเนื่องจาการแกไข เพิ่มเติมแบบ แลวมีรายการ
งานเพิ่มขึ้นนอกเหนือสัญญา
1. งานที่เพิ่มเติมตองเปนงานตอเนื่องสัมพันธกับงานเดิมและอยูภ ายในขอบเขตของ
วัตถุประสงคของสัญญาเดิม จึงจะแกไขสัญญาเพิ่มเติมงานตามระเบียบฯ ขอ 136 ได
และไมจําเปนตองดําเนินการจัดหาใหม
2. ผูมีอํานาจไดอนุมัติในหลักการใหแกไขแบบโดยผานการตรวจสอบของกองออกแบบฯ
และผูมีอํานาจอนุมัติแบบแกไขเพิม่ เติมเรียบรอยแลว
3. อนุมตั ิแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
4. ราคากลาง
5. อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตกลงราคาสําหรับงานสวนที่เพิ่มขึน้
6. กรณีเปนการแกไขแบบตามหมายเลขทีก่ ําหนดไวในสัญญา จะตองมีแบบเดิมและแบบ
ที่แกไขใหมหรือแบบเพิม่ เติมแนบมาดวย
7. กรณีวงเงินตามสัญญาเพิ่มขึ้นจะตองชีแ้ จงดวยวาใชเงินจากสวนใด
8. คณะกรรมการตรวจการจาง เปนผูเสนอความเห็นเพือ่ ประกอบการ พิจารณาดวย
9. แนบตารางเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา แสดงปริมาณงานและราคาที่เพิ่ม-ลด
10. ตารางหมายเลขแบบ ทีแ่ กไข เพิม่ เติม ยกเลิกแบบ
11. ขออนุมัติรับราคา
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12. ขออนุมัติแกไขสัญญา
13. เอกสารทีเ่ กี่ยวของอื่น ๆ
14. กรณีแกไขสัญญาแลววงเงินตามสัญญาเพิ่มขึ้น
งานเดิมเปนงานกอสรางอาคาร แตขอแกไขสัญญาเพิ่มเติมตกแตงภายใน หรือซื้อครุภัณฑ
เครื่องใชสํานักงานเชนนี้ทําไมได
ขอผิดพลาดทีพ่ บในการแกไขสัญญา
- แนบเอกสารไมครบถวน
- คณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาชีแ้ จงเหตุขอแกไขสัญญาไมชัดเจน หรือไมไดพิจารณา
ใหความเห็น
- รายการงานที่เปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ลด ไมถูกตอง
- หมายเลขแบบที่อางอิงขออนุมัติแกไขสัญญา ไมตรงกับหมายเลขแบบที่กองออกแบบฯ พิจารณา
เสนอผูวาจาง อนุมัติในหลักการและแกไขแบบจริง
- หากตรวจสอบปริมาณงานโดยรวมแลว ปริมาณงานลดลงเหมือนไมทําใหทางราชการเสีย
ประโยชน แตเมื่อตรวจสอบแตละรายการที่แกไขเปลี่ยนแปลงจะมีบางรายการที่กอใหราชการ
ตองเสียประโยชน
- ผูรับจางเขาทํางานตามแบบที่แกไขใหมกอนแกไขสัญญา
- ไมทําตารางเปรียบเทียบหมายเลขแบบเดิมที่ยกเลิกและแบบที่ขอแกไขเพิ่มเติม
- ไมแนบตารางเปรียบเทียบรายการและปริมาณงานที่แกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
6.9.8.2 . การแกไขสัญญาเนื่องจาก การแกไขแบบแลวมีปริมาณงานเปลี่ยนแปลงเพิม่ -ลด
1. ผูมีอํานาจอนุมัติในหลักการใหแกไขแบบโดยผานการตรวจสอบของกองออกแบบฯ
2. ผูมีอํานาจอนุมัติแบบแกไขเพิ่มเติมเรียบรอยแลว
3. กรณีวงเงินตามสัญญาเพิ่มขึ้นจะตองชีแ้ จงดวยวาใชเงินจากสวนใด
4. คณะกรรมการตรวจจางเปนผูเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
5. แนบตารารงเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา แสดงปริมาณงานและราคาที่เพิ่ม-ลด
6. ตารางหมายเลขแบบ ที่แกไข เพิ่มเติม ยกเลิก
7. เอกสารที่เกี่ยวของอื่น ๆ
8. ขออนุมัติแกไขสัญญา
ตัวอยาง
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6.9.8.3. กรณีแกไขแบบทําใหมีรายการปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากสัญญา
- กรณีวงเงินตามสัญญาเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 10 ตองทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
เพื่อเพิ่ม วงเงินในสัญญา
- กรณี วงเงินตามสัญญาเพิ่มขึ้นเกินรอยละ 10 เมื่อสํานักงบประมาณเห็นชอบใหเพิ่ม
วงเงินในสัญญาแลว จะตองดําเนินการจัดทําหนังสือเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณและจัดทําหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณานําเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเห็นชอบใหเพิ่มวงเงินใน สัญญากอน แลวจึงจะดําเนินการ
ขออนุมัติแกไขสัญญาและดําเนินการทําสัญญาแกไขตอไป
6.9.8.4. กรณีแกไขสัญญาเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ
- ตองผานการพิจารณาจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักเครื่องจักรกล ศูนย
สารสนเทศ เปรียบเทียบคุณภาพ ประสิทธิภาพของครุภณ
ั ฑตามสัญญากับครุภัณฑทขี่ อเปลี่ยนแปลง
- ครุภัณฑที่ขอเปลี่ยนใหมตอ งมีคุณภาพประสิทธิภาพดีกวาครุภณ
ั ฑเดิม หรือเทาเดิม
- ราคาไมสูงกวาเดิม
6.9.9 การแจงใหผูรับจางเขาซอมแซมงานชํารุดบกพรอง (ในกรณีมงี านชํารุดเสียหายภายใน
ระยะเวลาค้ําประกันสัญญา)
ตามเงื่อนไขสัญญากําหนดใหผูรับจางจะตองค้ําประกันความชํารุดบกพรองงานที่สงมอบแลว
เปนเวลา 2 ป นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจางไดรับมอบงานทั้งสัญญา หากปรากฏวามีงาน
ชํารุดเสียหายจะตองแจงใหผรู ับจางเขาทําการซอมแซม แตถาหากผูรับจางไมยอมเขาซอมแซมงานชํารุด
เสียหายดังกลาว จะตองแจงใหผูวาจางทราบและแจงเตือนใหผูรับจางเขาซอมแซมงานที่ชํารุด โดย
กําหนดระยะเวลาวาจะตองเขาซอมแซมภายในกี่วนั พรอมสงวนสิทธิ์ที่จะดําเนินการตามเงื่อนไขสัญญา
หากผูรับจางไมยอมเขาซอมแซมจะตองทําหนังสือแจงธนาคารผูค้ําประกันใหชําระคาเสียหายตาม
หลักประกันสัญญา และสงเรื่องใหกองกฎหมายและที่ดนิ ดําเนินการตามกฎหมายตอไป
ผูตรวจสอบความชํารุดบกพรองกอนคืนหนังสือค้ําประกัน
- หัวหนาหนวยงานผูครอบครองพัสดุ หรือ
- ผูที่ไดรับมอบหมาย หรือ
- หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
หากหนวยงานนั้นตองการใหคณะกรรมการตรวจการจางและ/หรือ ผูควบคุมงานตามสัญญาเปน
ผูตรวจรับงานซอมแซมความชํารุดบกพรอง ก็ตองแตงตั้งและมอบอํานาจหนาที่กนั ใหม ซึ่งเปนการ
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แตงตั้งโดยอาศัยอํานาจทางบริหารพิจารณา ไมใชแตงตั้งตามระเบียบฯ (ตามหนังสือที่ นร (กวพ.) 1002/
ว42 ลงวันที่ 15 กันยายน 2532)
ขอผิดพลาดทีพ่ บ
- ไมมีการตรวจสอบความชํารุดบกพรองในระหวางค้ําประกัน
- โครงการรายงานความชํารุดบกพรองลาชา
- ผูรบั จางไมยอมเขาซอมแซมงานชํารุดเสียหาย
6.9.10 การสั่งใหผูรับจางหยุดงานในระหวางดําเนินการกอสราง
- ผูควบคุมงานใชอํานาจหนาที่สั่งใหผูรับจางหยุดงานเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ
ขอ 73 ซึ่งผูควบคุมงานจะตองใชดุลพินิจในการวินิจฉัยขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นอยางรอบครอบคํานึงถึง
ขอขัดของและเหตุอุปสรรคที่เกิดขึ้น มิใชความผิดของผูรับจางหรือไดพิจารณาแลวเห็นวา หากไมสั่ง
หยุดงานโดยทันที จะทําใหเกิดความเสียหายตองานหรือบุคคลอื่นๆ แตการสั่งหยุดงานดังกลาวจะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจางกอน
- เมือ่ ผูควบคุมงานสั่งใหผูรบั จางหยุดงานแลวตองรีบรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทราบอีก
ครั้ง และรายงานใหผวู าจางทราบ และเมือ่ เหตุอุปสรรคสิ้นสุดลงใหสั่งใหผูรับจางเขาปฏิบัติงานตอไป
การสั่งหยุดงานตามระเบียบฯ ขอ 73
- เปนการสั่งในกรณีอันเนื่องมาจากแบบรูป รายงานละเอียดหรือขอกําหนดในสัญญามีขอความ
ขัดแยงกัน
- เปนที่คาดหมายไดวาแมวา งานนั้นไดทําไปตามแบบรูปรายละเอียดและขอกําหนดในสัญญา แต
เมื่อสําเร็จลงแลวจะไมมนั่ คงแข็งแรง
- ใหผูควบคุมงานขอความเห็นชอบคณะกรรมการตรวจการจางเพื่อสัง่ หยุดงานหรือพักงานไว
กอนและรายงานผูวาจางทราบ
(หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีที่ นร (กวพ) 1002/7382 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2531)
ขอผิดพลาดทีพ่ บ
- คณะกรรมการตรวจการจางสั่งใหผูรับจางหยุดงาน เนื่องจากเกิดอุทกภัยน้ําทวม เปนเหตุให
ผูรับจางของงดลดคาปรับหรือ ขยายเวลา ซึ่งเหตุดังกลาวคณะกรรมการตรวจการจางไมตองสั่ง
ใหผูรับจางหยุดงาน ผูรับจางก็สามารถของงดลดคาปรับหรือขยายเวลาของสัญญาตามระเบียบฯ
ขอ 139 ได
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6.9.11. ขออนุมัติลดหรืองดคาปรับ หรือขยายอายุสัญญา
ตองตรวจสอบและพิจารณาวาผูรับจางมีสิทธิไดรับการลดหรืองดคาปรับ หรือขยายระยะเวลา
ตามเหตุที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 139
ตามแตกรณีดงั นี้
(1) จะตองเปนเหตุที่เกิดจากความผิดหรือความบกพรองของสวนราชการ เชน ผูควบคุมงานมี
หนังสือสั่งใหผูรับจางหยุดงานบางสวนหรือทั้งสัญญา สงมอบพื้นที่ใหผูรับจางไมได
(2) เหตุสุดวิสยั การจะพิจารณาวาการเกิดเหตุสุดวิสัยที่ผรู ับจางไมสามารถทํางานไดนั้น จะตอง
เปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 8 มาพิจารณารวมดวย เนื่องจาก ม.8
กําหนดวา “เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะใหผลพิบัติก็ดี เปนเหตุทไี่ มอาจปองกันไดแมถึงบุคคล
ผูตองประสบหรือใกลจะตองประสบเหตุนั้น จะไดจัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึง
คาดหมายไดจากบุคคลในภาวะเชนนั้น”
ดังนัน้ การที่ผูรับจางขอลด งดคาปรับหรือขยายระยะเวลาสัญญาโดยอางเหตุสุดวิสยั ผูรับจาง
จะตองพิสูจนใหไดวาเหตุนนั้ เปนเหตุที่เกินความคาดหมายไดปองกัน
และแกไขจนเต็มกําลัง
ความสามารถแลว แตไมสามารถปองกันได รวมทั้งที่เกิดตามที่กําหนดในเงื่อนไขสัญญา วาจะเกิดเหตุ
ขึ้นและเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น โดยผานการพิจารณายืนยันของผูควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจาง แต
ถาหากเกินกําหนดอายุสัญญาแลวผูรับจางทํางานยังไมแลวเสร็จ เนือ่ งจากเปนความผิดของผูรับจางเอง
แลวเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น ผูร ับจางจะนําเหตุที่เกิดมาขอลด งดคาปรับหรือขยายระยะเวลาสัญญาไมได
หรือกรณีฝนตกน้ําทวมหรือเหตุอุทกภัย เกิดภัยพิบัติ เปนเหตุใหผูรบั จางไมสามารถทํางานบางสวนได
และเมื่อตรวจสอบแลวปรากฏวาตามแผนการปฏิบัติงานที่เสนอไวกับกรมฯ งานทีผ่ ูรับจางไมสามารถทํา
ไดนั้น ผูรับจางจะตองทําเสร็จกอนถึงวันเกิดเหตุ แตผูรับจางทําไมเสร็จตามแผน เมื่อเกิดอุทกภัยหรือภัย
พิบัติ ทําใหผูรับจางทํางานนั้นไมได ผูรับจางจะอางเหตุที่เกิดมาขอลด งดคาปรับไมไดเชนกัน เวนแตวา
จะพิสูจนไดวาเหตุที่เกิดขึ้นนัน้ เปนเหตุใหผูรับจางไมสามารถทํางานตามแผน
ซึ่งกําหนดวาผูร ับจาง
จะตองทําในเวลาที่เกิดเหตุนั้นขึ้น
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสญ
ั ญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย เชนเหตุเกิดจาก
ปจจัยภายนอกที่คูสัญญาไมสามารถควบคุมได แตไมใชเหตุสุดวิสัย (สํานักนายกรัฐมนตรี
ที่ นร (กวพ) 1305/2460 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2544)
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ทั้งนี้จากเหตุตามขอ (2)-(3) ผูรับจางจะตองแจงเหตุที่เกิดขึ้นจนไมสามารถทํางานไดดังกลาวให
ผูวาจางทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่เหตุนั้นสิน้ สุดลง ถาหากผูรับจางสามารถแจงกอนเหตุสิ้นสุดก็
สามารถทําได แตถาหากผูรับจางไมแจงภายในกําหนด ผูวาจางมีสิทธิที่จะไมพิจารณาคําขอของผูรับจางได
ขอผิดพลาดทีพ่ บ
- แนบเอกสารประกอบการพิจารณาไมครบถวน
- คณะกรรมการตรวจการจางชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณาไมชดั เจน
6.9.12 แจงการปรับ การปรับ และสงวนสิทธิการปรับ
แจงการปรับ
- ผูบริหารสัญญาตองตรวจสอบวันครบกําหนดอายุสัญญาและ หากผูรับจางยังทํางานไมแลว
เสร็จจะตองทําหนังสือแจงการปรับผูรับจาง เปนการแจงใหผูรับจางทราบวาครบกําหนดอายุสัญญาแลว
แตผูรับจางทํางานไมแลวเสร็จถือวาผูรับจางผิดสัญญา จะตองถูกปรับเปนจํานวนเงินตามที่กําหนดไวใน
สัญญาพรอมสงวนสิทธิ์ตามเงื่อนไขสัญญาดวย
การปรับ
- การที่ผูรบั จางสงมอบงานลาชากวากําหนด ผูวาจางมีสิทธิ์ปรับผูรับจางตามอัตราคาปรับที่
กําหนดไวในสัญญา แตหากไมไดแจงการปรับไวจะทําใหผูรับจางปฏิเสธการชําระคาปรับได
- การที่เจาหนาที่ละเลยไมสงหนังสือแจงการปรับใหผรู ับจางจนทําใหผูวาจาง ไมมสี ิทธิปรับ
ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในทางแพงตอทางราชการดวย
- การคํานวณคาปรับใหคิดเปนรายวันตามที่กําหนดไวในสัญญา
- กรณีผวู าจางมิไดบอกเลิกสัญญาจําตองปรับผูรับจางตั้งแตวนั ถัดจากวันครบกําหนดอายุสัญญา
จนถึงวันที่ผูรบั จางสงมอบงานทั้งสัญญา
- กรณีผวู าจางบอกเลิกสัญญาใหคิดคํานวณคาปรับตั้งแตวนั ถัดจากวันครบกําหนดอายุสัญญา
จนถึงวันที่ผวู าจางบอกเลิกสัญญา
- เมื่อผูวาจางอนุมัติปรับแลวจะตองทําหนังสือแจงผูรับจางมาชําระคาปรับ หรือจะหักกลบลบ
หนี้กับคางานของผูรับจางก็ได หากคาปรับเกินจากคางานดังกลาว จึงจะเรียกใหผูรับจางจายสวนที่เหลือ
- มีหนังสือแจงธนาคารผูค้ําประกันสัญญาใหทราบวาผูรบั จางผิดสัญญาและจะตองชําระคาปรับ
ใหผูวาจางตามที่ธนาคารไดค้ําประกันไว
- กรณีผูรับจางหรือผูค้ําประกันไมชําระคาปรับตามที่ไดมีหนังสือแจงใหสงกองกฎหมายและ
ที่ดินดําเนินการทางคดีตอไป
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•
สงวนสิทธิการปรับ
- เมื่อผูว าจางอนุมัติปรับเรียบรอยแลว จะตองทําหนังสือแจงผูรับจางเพื่อสงวนสิทธิการปรับอีกครั้ง
6.9.13 การบอกเลิกสัญญา
•
การบอกเลิกสัญญามีแนวทางพิจารณาได 3 แนวทางคือ
1. การเลิกโดยขอสัญญา
2. การเลิกโดยบทบัญญัติของกฎหมาย
3. การยกเลิกสัญญาโดยคูสัญญาตกลงยกเลิก
•
เหตุบอกเลิกสัญญา
- หากผูรับจางไมยอมเสนอแผนงานกอสรางภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหคณะกรรมการตรวจ
การจางทําหนังสือเรงเตือน หากผูรับจางเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจการจางที่ให
เสนอแผนงานกอสราง และผูวาจางหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจไดใชดุลยพินิจพิจารณาแลวเห็นวาการที่
ผูรับจางไมยอมเสนอแผนงานกอสราง หรือเสนอแผนลาชาอาจจะมีผลทําใหงานกอสรางไมแลวเสร็จตาม
เวลาที่กําหนดในสัญญาและทําใหราชการเสียประโยชน
ก็ใหดําเนินการบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไข
สัญญา (กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา) และสงวนสิทธิ์ดําเนินการ
ตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ
- ผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
คณะกรรมการตรวจการจาง หรือผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งไดรับมอบอํานาจจากผูว าจาง ให
ผูวาจางหรือผูท ี่ไดรับมอบอํานาจใชดุลยพินิจในการบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขสัญญา
- ผูรับจางไมเขาปฏิบัติงานที่กําหนดตามสัญญา คณะกรรมการตรวจการจางจะตองทําหนังสือ
เรงเตือนใหผูรบั จางเขาปฏิบัติงาน
โดยระบุขอความสงวนสิทธิ์ใหชัดเจนวา หากผูรับจางไมเขา
ปฏิบัติงานภายใน (15) วัน นับถัดจากวันไดรับหนังสือ ผูวาจางสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาตาม
เงื่อนไขสัญญา และสงวนสิทธิ์ดําเนินการตามเงื่อนไขสัญญา
หากผูรับจางยังเพิกเฉยไมปฏิบัติตาม
หนังสือของคณะกรรมการตรวจการจางทีเ่ รงรัดใหเขาทํางาน ใหผูวาจางหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจใชดุลย
พินิจในการบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขสัญญา
- มีเหตุอันเชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กาํ หนดไว และการ
จะบอกเลิกสัญญาตองพิจารณาดวยวาเปนประโยชนกบั ทางราชการเทานั้น
- ผูรับจางไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได และจะตองมีการปรับตามสัญญาหรือ
ขอตกลงนั้น หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุ หรือคาจางใหผูวาจางพิจารณา
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ดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้นก็สามารถพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จําเปน
- กรณีผวู าจางบอกเลิกสัญญาใหถือวันทีก่ รมฯ อนุมัตบิ อกเลิกเปนวันบอกเลิก
- กรณีผูรับจางขอบอกเลิกใหถือวันที่ไดรับหนังสือขอบอกเลิกของผูรับจางของเปนวันบอกเลิก
- การบอกเลิกสัญญาจะตองตรวจสอบการใชสิทธิ์ตามเงื่อนไขสัญญา
เปนการเรียกรอง
คาเสียหาย (ถามี) หรือแจงผูค ้ําประกันชําระคาเสียหายหรือคาปรับตามแตกรณี
ในกรณีบอกเลิกสัญญากับผูรับจาง ทําใหผูวา จางใชสิทธิรบิ หลักประกันสัญญา คาปรับ คาของ
หรือคางานที่สูงขึ้น หรือเสียหายอื่นๆ ที่พิสูจนได ซึ่งไดมีหนังสือแจงใหผูขายหรือผูรับจางโดยกําหนด
วันชําระ เชน ภายใน 7 วัน หรือ 15 วัน ถาผูขายหรือผูรับจางไมนํามาชําระ ผูบริหารสัญญาจะตอง
รวบรวมหลักฐานตาง ๆ เกีย่ วกับสัญญาสงใหกองกฎหมายและทีด่ ิน ดําเนินการทางศาลตอไป
ขอควรระวัง
ในระหวางรอการชําระหนีจ้ ากผูขายหรือผูรับจางนั้น ตองคอยตรวจสอบลูกหนีอ้ ยูตลอดเวลา
เพราะลูกหนี้อาจถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยลมละลายได ถาลูกหนี้ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด จะตองยื่นขอ
ชําระหนี้กับกรมบังคับคดีภายใน 2 เดือน นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ควรจะติดตอกรม
บังคับคดีใหสง บัญชีรายชื่อผูลมละลายเปนประจําเพื่อจะไดตรวจสอบได) ดังนั้น เมื่อมีการประกาศ
พิทักษทรัพยเด็ดขาดแลว ใหรีบสงเรื่องบอกเลิกสัญญาทั้งหมดใหกองกฎหมายและที่ดิน เพื่อขอชําระ
หนี้กับกรมบังคับคดีตอไป
ขอผิดพลาดทีพ่ บ
- คณะกรรมการตรวจการจางไมพิจารณาหรือชี้ชัดถึงปญหาหรือสาเหตุการบอกเลิก
6.9.14 การคืนหลักประกันสัญญา
- จะตองตรวจสอบวันครบกําหนดค้ําประกันตามเงื่อนไขของสัญญาที่สงมอบทั้งสัญญาเรียบรอย
แลว และกอนครบกําหนดค้ําประกันดังกลาวจะตองแจงเตือนสํานัก / กองเจาของงานใหตรวจสอบความ
ชํารุดบกพรองวามีงานชํารุดบกพรองที่ผูรับจางจะตองเขาซอมแซมหรือไม หากสํานัก/ กองเจาของงาน
แจงไมมีงานชํารุดบกพรองจะตองสรุปเรื่องเสนอผูวาจาง อนุมัติคืนหลักประกันใหผรู ับจางตอไป แตถา
หากมีงานซอมแซมแตผูรับจางไมเขาซอม จะทําหนังสือแจงใหผูรับจางรีบเขาซอมแซมโดยกําหนดให
เขาซอมแซมภายในกี่วนั
แตถาหากผูรับจางยังไมเขาซอมแซมจะตองสงเรื่องใหกองกฎหมายและที่ดิน
ดําเนินการตามกฎหมายตอไป
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ขอควรระวัง
หากมีประกาศเจาพนักงานพิทักษทรัพย โดยสํานักฟน ฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดีแจง
สวนราชการตาง ๆ ทราบ วาศาลลมละลายกลางไดมีคาํ สั่งฟนฟูกิจการของบริษัท และมีคําสั่งเห็นชอบ
ดวยแผนฟน ฟูกิจการแลว
เมื่อตรวจสอบแลวพบวาบริษัทดังกลาวเปนคูสัญญากับกรมฯ
จะตอง
ดําเนินการตรวจสอบหนังสือหรือเอกสารที่บริษัทสงใหกรมฯ เนื่องจากการดําเนินงานทุกกรณีของบริษัท
จะเขาสูการควบคุมกํากับดูแลโดยศาล ผูบริหารของบริษัท จะสิ้นสุดอํานาจลงและศาลจะทําการแตงตั้ง
บุคคลมาทําการบริหารกิจการภายใตกรอบอํานาจหนาที่ใหม (เรียกวาผูทําแผน) และเมื่อผูทําแผนได
จัดทําแผนเรียบรอยและศาลเห็นชอบแผนของบริษัทแลว ศาลจะแตงตั้งผูบริหารแผนเปนผูดําเนินการใน
กิจการของบริษัท
ดังนั้น ผูมีอํานาจลงนามในเอกสาร ตองเปนผูที่ศาลสั่งตั้งใหผูทําแผน หรือผูบริหารแผน หรือ
บุคคลที่ผูทําแผนหรือผูบริหารแผนมอบอํานาจเปนหนังสือใหดําเนินการแทนเทานัน้ และในกรณีที่กรมฯ
เปนคูสัญญากับบริษัททีศ่ าลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการอยูน ั้น หากบริษัทคูสัญญายังไมมีการผิดเงื่อนไขสัญญา
ใด ๆ ที่เปนเหตุใหตองฟองรองเรียกคาเสียหายเกิดขึ้น ก็ยังไมถือวาบริษัทไดกอหนีก้ บั กรมฯ แตประการ
ใด (ซึ่งหนี้ในการฟนฟูกจิ การ หมายถึง หนี้เงิน) จึงยังไมเกิดหนี้ตอ กัน แตถาหากบริษัทดําเนินการ
ตอไประยะหนึ่งแลวเกิดผิดเงื่อนไขสัญญาในระหวางอายุสัญญาขึ้น ทําใหกรมฯ ไดรับความเสียหาย และ
กรมฯ ตองฟองรองเรียกคาเสียหาย ก็ใหดูวาในขณะนั้นบริษัท ยังมีคําสั่งศาลใหฟนฟูกจิ การอยูหรือไม
หากยังมีคําสั่งศาลใหฟนฟูกจิ การอยูใหยนื่ ขอรับชําระหนี้ ณ สํานักฟนฟูกจิ การของลูกหนี้ กรมบังคับ
คดี หรือบริษัทฟนฟูกิจการไมสําเร็จ และถูกศาลสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดกอนครบกําหนดอายุสัญญา
ก็ใหยื่นขอรับชําระหนี้ ณ สํานักฟนฟูกิจการของลูกหนี้เชนกัน แตหากศาลมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟู
กิจการ เนื่องจากแผนฟนฟูกิจการประสบความสําเร็จแลว
อํานาจหนาที่ในการจัดการกิจการและ
ทรัพยสินของบริษัทกลับเปนของผูบริหารของบริษัท และใหผูถือหุนของบริษัทกลับมีสิทธิตามกฎหมาย
ตอไป การดําเนินการตามกฎหมายใหดําเนินการกับบริษัทตามปกติ
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งานดําเนินการเอง
งานดําเนินการเอง สวนมากจะเปนงานตามนโยบายเรงดวน หรือ เปนโครงการพระราชดําริและ
เปนงานที่กรมฯ มีเครื่องจักร - เครื่องมือสนับสนุนเพียงพอ มีความพรอมดานแบบกอสรางการกอสราง
โครงการตองวางแผนการใชเครื่องจักรเครื่องมือที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วางแผนจัดชางและแรงงาน
ใหเหมาะสมกับงบประมาณคาใชจายที่ไดรับ วางแผนการใชเงินและเบิกจายเงินโดยรอบคอบรัดกุม มี
การควบคุ ม คุ ณ ภาพ และรายงานการก อ สร า งแต ล ะขั้ น ตอนเช น เดี ย วกั น กั บ งานจ า งเหมา รวมทั้ ง
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของหรือราษฎรเจาของที่ดิน เพื่อขอใชพื้นที่ รวมทั้งแกไขผลกระทบที่
เกิ ด ขึ้ น จากการก อ สร า ง ฉะนั้ น ผู รั บ ผิ ด ชอบงานก อ สร า งโครงการขนาดกลาง(งานดํ า เนิ น การเอง)
จําเปนตองมีความรูดานวิศวกรรม ความรูในการใชเครื่องจักรกลตางๆ ความรูดานบริหารบุคคล และเปน
ผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถจัดการปญหามวลชนไดเปนอยางดี สําหรับขั้นตอนการดําเนินงานกอสราง
โครงการขนาดกลาง (งานดําเนินการเอง) มีรายละเอียดดังนี้
7.1. กอนเริ่มดําเนินงานกอสราง
7.1.1 ศึกษารายงานการศึกษาความเหมาะสม และแบบกอสราง
เนื่องจากรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการ จะรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนและ
จําเปนสําหรับการวางแผนงานและการกอสราง เชน ความเปนมา ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ สภาพ
เศรษฐกิ จ สั ง คมและการเกษตร สภาพแหลงน้ํ า และการพัฒ นาในปจ จุบัน การศึก ษาดา นวิ ศ วกรรม
โครงการ อันได แก สภาพธรณีวิ ทยาฐานราก แหลงวัสดุกอสราง ปริ มาณน้ําทา อุทกวิ ทยาน้ํ าหลาก
ปริมาณตะกอน อัตราการรั่วซึมและระเหย เปนตน โดยความรูที่ผูควบคุมงานจะตองศึกษา
7.1.1.1 ความรูทางดานอุทกวิทยา ตองศึกษาเกี่ยวกับปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้น หลังจากเริ่มเก็บ
กักและการไหลของน้ําในลําน้ําเดิม เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการผันน้ําในระหวางดําเนินการกอสราง
7.1.1.2 ความรูทางดานอุตุนิยมวิทยา ในบริเวณพื้นที่กอสรางควรทราบวามีปริมาณฝน
เฉลี่ยแตละเดือนมากนอยเทาใด และมีการระเหยเทาใด เพื่อประโยชนในการวางแผนงานถมดินตัวเขื่อน
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7.1.1.3 ความรูทางดานวิศวกรรมธรณี ตองศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของชั้นหินฐานราก วา
มี คุ ณ สมบั ติ อ ย า งไร สามารถรั บ น้ํ า หนั ก ของตั ว เขื่ อ นได ห รื อ ไม ต อ งศึ ก ษาถึ ง ชั้ น ดิ น และชั้ น หิ น ที่
เปลี่ยนแปลง เพื่อจะไดเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงฐานราก
7.1.1.4 ความรูทางดานสํารวจภาคพื้นดิน เพื่อที่จะไดวางตัวอาคารใหเหมาะสมกับภูมิ
ประเทศตามที่แบบกําหนดไว ตลอดจนการตรวจสอบขนาดของตัวอาคารอีกดวย
7.1.1.5 ความรูทางดานแบบแปลนและวิศวกรรม ตองศึกษาถึงหนาที่ของอาคารตางๆ ใน
แบบใหละเอียด เพื่อที่จะสามารถคิดคํานวณปริมาณและราคางานได รวมทั้งกําหนดขั้นตอนและวิธีการ
ทํางาน ขอควรระวังและจุดออนของงานอันจะทําใหงานลาชา เพื่อเตรียมการดําเนินการเสียแตเนิ่นๆ
หรือเตรียมการแกไขกอนที่ปญหาจะเกิดขึ้น วัสดุที่จําเปนจะตองสั่งซื้อหรือทําการผลิตลวงหนาวามีการ
จัดเตรียมไวแลวหรือยัง
7.1.1.6 ความรูทางดาน Soil Mechanics ตองศึกษาเกี่ยวกับดินที่จะนํามาใชในงาน
กอสราง วาดินชนิดใดมีความเหมาะสมในการถมสวนไหนของตัวเขื่อน
7.1.1.7 ความรู ท างด า นสถาป ต ยกรรม ต อ งศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การวาง Layout บริ เ วณที่
กอสราง การตบแตงบริเวณและสิ่งกอสรางตางๆ ใหสวยงาม หลังจากไดดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จ
7.1.1.8 ความรูทางดานงานบริหาร ตองศึกษางานทางดานธุรการ พัสดุและการเงิน
เพื่อที่จะสามารถดําเนินงานทางดาน Office ไดโดยไมติดขัด และถูกตองตามระเบียบของทางราชการ
7.1.1.9 ความรูทางดานกฎหมาย ตองศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปเชน บริเวณพื้นที่ที่จะ
ทําการกอสราง และบริเวณตัวอางที่มีราษฎรถือสิทธิครอบครองอยู จะตองดําเนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมายอยางไร จึงจะสามารถเขาไปดําเนินการกอสรางได หรือในกรณีที่พื้นที่กอสรางอยูในเขตปา
สงวน ก็จะตองดําเนินการขอใชพื้นที่ปาจากกรมปาไมใหถูกตองกอนเขาไปดําเนินการกอสราง
7.1.1.10 ความรูทางดานขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ เพื่อแกไขปญหาตางๆ ในระหวาง
งานกอสราง เชน การจางแรงงานทองถิ่น การควบคุมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ซึ่งตองคํานึงถึง
ประเพณีพื้นบานวามีมาแตดั้งเดิมอยางไร จะไดไมมีขอขัดแยงกับชาวบาน เชน กรณีที่มีอาคารหรือวัตถุ
ที่ชาวบานนับถือวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยูในบริเวณที่กอสรางจะตองดําเนินการไมใหกระทบกระเทือนจิตใจ
ของชาวบานเสมอ
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7.1.1.11 ความรูทางดานจิตวิทยา เพื่อชี้แจงชักจูงใหประชาชนไดทราบถึงจุดประสงคและ
ผลประโยชนของการกอสราง ตลอดจนการติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อที่ใหงาน
กอสรางดําเนินงานไปไดโดยสะดวก
7.1.2 ประชาสัมพันธโครงการ และประสานงานเบื้องตน
7.1.2.1 การประชาสัมพันธโครงการ การประชาสัมพันธ เปนวิธีการหนึ่งของการบริหาร
ราชการแบบมีสวนรวมที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งอาจ
ดําเนินการไดหลายมิติ ตามความเหมาะสมและความตองการของประชาชน ดังนั้น การประชาสัมพันธ
โครงการจึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชน มีสวนรับรูในการเริ่มดําเนินการโครงการกอสราง มีความ
สนใจติดตามความกาวหนาการดําเนินงานกอสรางของโครงการ อันจะนําไปสูความรูสึกที่ดีตอโครงการ
ลดปญหาความขัดแยงและเพื่อใหเกิดความใกลชิดระหวางภาครัฐ และประชาชน สรางเสริมระบบการ
รับทราบขอมูล สภาพปญหาในทางลึก จนเกิดความไววางใจและความจริงใจตอกัน กอความเชื่อมั่นใน
แนวทางการพัฒนาโครงการ รวมทั้งสงเสริมความเขมแข็งขององคกรสวนทองถิ่น เพื่อเปนกลไกชวยผลัก
ให โ ครงการประสบความสํ า เร็ จ อย า งยั่ ง ยื น รู ป แบบของการประชาสั ม พั น ธ อาจอยู ใ นรู ป การ
ประชาสัมพันธทางสื่ออิเล็กทรอนิกส (วิทยุ, โทรทัศนและเว็บไซต) หนังสือพิมพ การจัดทําแผนพับ /
จดหมายขาว การจัดนิทรรศการ การเยี่ยมชมโครงการและการฝกอบรม / ดูงาน เปนตน
7.1.2.2 การประสานงานเบื้องตน กอนที่จะเขาพื้นที่เพื่อดําเนินงานกอสราง ควรจะตอง
ทําหนังสือแจงฝายปกครองทองที่ อาทิ จังหวัด อําเภอและองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่ เพื่อขอ
ความร ว มมื อ และอํ า นวยความสะดวกในการปฏิ บัติ ง านก อ สร า ง รวมทั้ ง ประสานงานกั บ โครงการ
ชลประทาน (จังหวัด) ในพื้นที่ จัดสงเจาหนาที่เขามาศึกษาและดูงานเปนระยะๆ เพื่อเตรียมพรอมการสง
มอบใหโครงการชลประทาน (จังหวัด) รับไปดําเนินการดูแลบํารุงรักษา นอกจากนี้ ควรจะตองวางแผน
จัดการประชุมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพราะหลังจากเริ่มการกอสรางจะมีปญหาจํานวนมากเกิดขึ้น
ระหวางการทํางานทั้งในแงวิศวกรรมและปญหาทั่วไป เพื่อแกไขสถานการณและใหผลงานกาวหนา
เปนไปดวยดี จะตองมีการประชุมรวมระหวางหนวยงานที่เขามาปฏิบัติงาน อาทิ ศูนยปฏิบัติการรถ
แทรกเตอร กลุมปฐพีและธรณีวิทยา ฝายตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพ เปนตน เพื่อแกไขปญหาและให
งานดําเนินไปดวยดีที่สุดเทาที่จะทําได การประชุมดังกลาวควรจัดขึ้นสัปดาหละครั้ง
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7.1.3 ตรวจสอบสภาพพื้นที่กอสรางและความถูกตองหมุดหลักฐาน
7.1.3.1 ตรวจสอบสภาพพื้นที่กอสราง การตรวจสอบสภาพพื้นที่กอสรางจะทําใหได
ขอมูลที่เปนจริงนอกเหนือจากขอมูลที่ปรากฏในเอกสารและแบบกอสราง ขอมูลที่จะได คือ
ขอมูลดานสภาพภูมิประเทศ เชน สภาพปา ความลาดชันของพื้นที่ สภาพทางคมนาคม
แหลงวัสดุและการติดตอสื่อสาร เปนตน
ขอมูลทางดานสังคมในทองถิ่น เชน จํานวนแรงงานในทองถิ่น ความเปนอยูของผูคน
ในบริเวณใกลเคียงรวมถึงดานความปลอดภัยในการทํางาน
7.1.3.2 ตรวจสอบหมุดหลักฐาน ตรวจสอบหมุดหลักฐาน/หมุดอางอิง วามีอยูครบหรือ
วามีความคลาดเคลื่อนและเสียหายหรือไม คาตางๆมีความถูกตองหรือขัดแยงกับ ตําแหนงหมุดหลักฐาน
ตัวใดที่กีดขวางการกอสรางตองทําการยายตําแหนงใหม ใหพนจากเขตบริเวณกอสราง ที่ใชเครื่องจักร
ทํางาน การโยงยึดหมุดอางอิงใหครอบคลุมบริเวณกอสรางจะทําใหการดําเนินงานถูกตอง ตามรูปแบบ
ของการกอสราง ตลอดจนการวางแนว Center Line ของตัวเขื่อนและอาคารประกอบใหชัดเจน
7.1.4 สํารวจและคํานวณปริมาณงานจากแบบกอสรางโดยละเอียด
จํานวนและปริมาณงานที่จะตองดําเนินการกอสรางจริง จะไดจากการสํารวจและคํานวณ
ปริมาณงานในแบบกอสรางที่ถูกตองและครบถวน สวนการประเมินราคางานปรับปรุงฐานราก ควรจะ
ประสานงานกับกลุมปฐพีและธรณีวิทยา ของสํานักชลประทานเพื่อทําการประเมินราคาโดยพิจารณาจาก
อัตราราคางานสํารวจธรณีวิทยา สํารวจปฐพีกลศาสตร และงานปรับปรุงฐานราก ซึ่งไดรับการอนุมัติจาก
สํานักงบประมาณ ดังนั้น ผูที่ทําหนาที่สํารวจคํานวณปริมาณงานจะตองเปนผูที่มีความรู ประสบการณ
และมีความละเอียดรอบคอบ ทํางานอยางมีขั้นตอนแลวจะตองมีการตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง
กอนที่จะนําขอมูลดังกลาวมาใชงาน
7.1.5 การวางแผนงาน
การวางแผนงานกอสรางโครงการขนาดกลาง จําเปนตองใชขอมูลดังนี้ ปริมาณงานที่
จะตองทํา สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ สภาพฐานรากและธรณีวิทยา ขอมูลทางดานอุทกวิทยา
ขอมูลทางดานแหลงวัสดุ ขอมูลดานแรงงานทั่วไป และแรงงานที่มีทักษะความชํานาญการในดานตางๆ
ขอมูลดานกฎระเบียบประเพณีทองถิ่นและเทศบัญญัติตางๆ ที่เกี่ยวของ ขีดความสามารถในการจัดหา
เครื่ อ งจั ก รเครื่ อ งมื อที่ จ ะนํ า มาใช ขอ มู ลดา นเสน ทางคมนาคม การติด ตอสื่อ สาร วัตถุป ระสงค แ ละ
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เป าหมายของงานวาเป นงานเรงดวนตามนโยบายของหนว ยเหนือหรื อเป นงานตามปกติ จากขอมูล
ดังกลาวขางตนจะนํามาใชจัดทําเปนแผนงานตางๆ ดังนี้
7.1.5.1 แผนงานโครงการ (Master Plan) : เปนแผนงานหลักที่สํานักงบประมาณใชเปน
กรอบการควบคุม การใช จา ยงบประมาณของโครงการ โดยแผนงานโครงการจะแสดงรายละเอี ย ด
กิจกรรมหลักของงาน งบประมาณรายปของแตละกิจกรรม และระยะเวลาตั้งแตเริ่มงานกอสราง จนถึงปด
งานกอสราง ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ดังนี้
(1) งานกอสรางสวนประกอบอื่น งานกอสรางโครงการขนาดกลาง เปนงานตอเนื่อง ใช
เวลากอสรางไมต่ํากวา 2 ป ดังนั้น งานกอสรางสวนประกอบอื่น ไดแก งานเตรียมงานเบื้องตน จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่ง โดยทั่วไปงานกอสรางสวนประกอบอื่น ประกอบดวยงานดังตอไปนี้
y คาใชจายในการเตรียมงานเบื้องตนดําเนินการในปแรก ไดแกงานกอสรางอาคารที่ทํา
การ – บานพัก และโรงเรือนชั่วคราว เสาธง ปายชื่อโครงการและงานลอมรั้ว ระบบสาธารณูปโภค และ
งานถนนภายในบริเวณ สวนปริมาณจํานวนอาคารนั้น กอนออกแบบผังบริเวณ ตองทําหนังสือสอบถาม
ความตองการ ถึงโครงการชลประทานจังหวัดกอน สวนงานอื่นๆ ไดแก งานขยายเขตระบบจําหนาย
ไฟฟาแรงสูง – แรงต่ํา ประสานกับการไฟฟาสวนภูมิภาค
y งานถนนเขาหัวงานโครงการ : โดยในปแรกพิจารณาดําเนินการกอสรางตามความ
เหมาะสมร ว มกั บ งานสํ า รวจและงานออกแบบถึ งชั้ น ระดับ รองพื้ น ทาง (ชั้ น ลูก รัง บดอัด แนน ) และ
ราดยางถนนเมื่องานทํานบดิน แลวเสร็จ
y งานถางปาบริเวณอางเก็บน้ํา : ดําเนินการตามระเบียบของกรมปาไม โดยใหแลวเสร็จ
กอนการกักเก็บน้ํา
(2) งานกอสรางทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ เปนกิจกรรมงานกอสราง
ซึ่งตองวางแผนงานตามกิจกรรมแตละปกอนจนถึงปแลวเสร็จ โดยพิจารณาจากขั้นตอนงานกอสรางและ
งบประมาณที่ไดรับในแตละป
(3) งานปรับปรุงสิ่งกอสราง ประกอบดวยงานบูรณะสิ่งกอสราง และงานบูรณะถนน
โดยทั่วไป เมื่อเปดงานและดําเนินการกอสรางแลวประมาณ 1 ป จึงของบประมาณในสวนของงาน
ปรับปรุงสิ่งกอสราง
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(4) เผื่อเหลือเผื่อขาด เมื่อมีการปรับอัตราราคางาน เนื่องจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ
ราคาวัสดุมีราคาสูงขึ้น หรือมีงานที่เพิ่มเนื่องจากเกิดอุปสรรคในระหวางกอสราง เชน เกิดจาการพังทลาย
ของลาดดานขางบอกอสราง ก็สามารถของบประมาณและใชในสวนเผื่อเหลือเผื่อขาดได
7.1.5.2 แผนปฏิบัติงานกอสราง : กอนอื่นจะตองคํานวณปริมาณงานจากแบบกอสรางและ
จัดรายการที่จะตองดําเนินการกอสรางตามขั้นตอน ซึ่งรายการของงานจะเริ่มตนตั้งแตงานจัดหาที่ดิน งาน
ถนนเขาหัวงานในบริเวณหัวงานอาคารประกอบตางๆ งานถางปาขุดตอ และปรับพื้นที่บริเวณหัวงาน
งานลอมรั้วบริเวณหัวงาน พรอมดวยปอมประตูโครงการ ที่ทําการอาคารและบานพัก ระบบไฟฟา –
ประปา ระบบสื่อสาร งานจัดที่อพยพราษฎรจากเขตน้ําทวมและงานกอสรางอาคารหัวงานพรอมอาคาร
ประกอบ ในการจั ด ทํ า แผนงานก อ สร า งนี้ เมื่ อ จั ด รายการของงานที่ จ ะต อ งทํ า คิ ด ปริ ม าณงานและ
ระยะเวลาในการทํางานแลว จะตองทําแผนภูมิ (Bar Chart) แสดงขั้นตอนของงานที่ทําโดยประมาณ การ
เริ่มตนของงานและระยะเวลาที่ใชในการกอสรางจนงานเสร็จ สําหรับงานกอสรางเขื่อนขนาดกลางและ
ขนาดใหญ รายการของงานอาจจะตองแยกใหละเอียดมากขึ้น สําหรับงานที่มีชวงระยะเวลาการทํางาน
จํากัด จะตองมีการวางแผนงานเพื่อควบคุมระยะเวลาการทํางานอยางรัดกุม ซึ่งก็ควรจะวางแผน C.P.M.
(Critical Path Method) สําหรับงานนั้นโดยเฉพาะ เชนงานทอสงน้ํา (Outlet) และงานอาคารระบายน้ําลน
(Spillway) เปนตน
7.1.5.3 แผนงบประมาณกอสราง : เมื่อไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานกอสรางหลัก
ของโครงการ (Master Plan) และแผนปฏิบัติงานกอสรางแสดงปริมาณงานที่จะตองทําแตละป จนเสร็จ
โครงการแลว ก็สามารถที่จะประมาณราคาคากอสรางทั้งหมดและงบประมาณที่จะใชในการกอสรางใน
แตละปได การจัดทําแผนงานนี้ จะตองจัดรายละเอียดของหัวขอตามแผนปฏิบัติงานกอสรางออกเปน
ตาราง แสดงยอดเงินงบประมาณของโครงการ (Master Plan) และของแตละรายการ และหากวา
โครงการกอสรางใชระยะเวลาในการกอสรางหลายป จะตองพิจารณาถึงคาปรับราคางาน (Escalation)
และคาเผื่อเหลือเผื่อขาด (Contingency) ดวย โดยคิดเปนเปอรเซนตจากราคาคากอสรางทั้งหมด
7.1.5.4 แผนอัตรากําลัง : การจัดทําแผนอัตรากําลังของงานกอสรางโครงการขนาดกลาง
จะตองพิจารณาถึงขนาดและประเภทของงาน โดยงานดําเนินการเองจะตองใชเจาหนาที่ เครื่องจักร
เครื่องมือ และคนงานมากกวางานที่ดําเนินการจางเหมา ทั้งนี้งานจางเหมาอัตรากําลังเจาหนาที่สวนใหญ
จะเปนเจาหนาที่ทํางานดานการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณงานกอสรางเทานั้น
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7.1.5.5 แผนเครื่องจักรเครื่องมือ : ในสวนของงานดําเนินการเอง จะตองพิจารณาวาง
แผนการใชเครื่องจักรกลรวมกับสายงานที่เกี่ยวของ อาทิ ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกล กลุมปฐพีและ
ธรณีวิทยาและสวนเครื่องจักรกล ทั้งนี้ เพื่อจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือตางๆ มาใชในงานกอสราง โดย
พิจารณาถึงขนาดของโครงการและงานที่จะดําเนินการ รวมทั้งวิธีการกอสราง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
y เครื่ อ งจั ก รกลงานดิ น จะต อ งพิ จ ารณาถึ ง ปริ ม าณงานดิ น ที่ จ ะทํ า ทั้ ง หมด ขี ด
ความสามารถของเครื่องจักรกลกับปริมาณงาน ลักษณะภูมิประเทศและระยะทางที่วิ่งไป –กลับ (Round
Trip) และขอสําคัญอีกอยางหนึ่ง คืออายุการใชงานของเครื่องจักรกลงานดิน ถาเปนเครื่องเกามีชั่วโมงการ
ทํางานมาก ก็เริ่มมีจุดที่จะตองซอมแซมอยูบอยๆ ทําใหเสียเวลาการทํางานจะตองพิจารณาเพิ่มจํานวน
เครื่องมือใหมากขึ้นตามอายุการใชงาน และเนื่องจากเครื่องจักรกลงานดินนี้มีราคาแพง คาบํารุงรักษาก็สูง
จึง ควรควบคุม การใชง านให มีป ระสิทธิ ภ าพ จั ด ทางวิ่ ง ให ดีเ พื่อป องกัน อุบั ติเ หตุแ ละควบคุ มการใช
เครื่องจักรกลเหลานี้ทํางานใหไดผลงานที่คุมกับคาใชจาย ซึ่งควรจะใชเครื่องจักรกลใหเหมาะสมกับงาน
และขีดความสามารถตามหลักวิชา มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายและอุบัติเหตุขึ้นได
y เครื่องจักรกลทํางานกอสราง จะตองพิจารณาถึงวิธีการกอสรางและขนาดของงานตอง
จัดเตรียมเครื่องจักรกลใหอยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที ตองจัด Spare Part เตรียมไวใหพรอมสําหรับ
เครื่องที่ตองใชงานหนัก อุปกรณประกอบตางๆ ก็ตองมีไวใหพอเพียงกับการใชงาน เชน สายสูบของ
เครื่องสูบน้ํา ขอตอ ของอตางๆ เครื่องจักรกลสําหรับงานกอสรางที่ตองเตรียมไวสําหรับใชงานไดแก
เครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดลม เครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องเชื่อมชนิดตางๆ เครื่องผสมคอนกรีต เครื่องสั่น
คอนกรีตและเครื่องมืออื่นๆ ที่จําเปน
y ยานพาหนะที่ ใ ช ใ นงานก อ สร า ง ต อ งพิ จ ารณาจั ด หายานพาหนะชนิ ด ต า งๆ ให
เหมาะสมกับการใชงานกอสราง โดยแยกเปนรถสําหรับงานบริหาร รถขนสงเจาหนาที่และวัสดุเครื่องมือ
ตางๆ รถที่ใชในงานสนาม รถบริการงานซอมเครื่องจักรกลตางๆ นอกจากนี้ตองจัดการใชยานพาหนะให
คุมกับคาใชจายและใหพอเพียงกับปริมาณงานที่ดําเนินการ ควรมีระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับการใช
ยานพาหนะใหรัดกุม เพราะมักจะมีอุบัติเหตุจากยานพาหนะเหลานี้อยูเสมอ
y เครื่องจักรเครื่องมือสําหรับงานวิศวกรรม กรณีในงานที่มีการปรับปรุงฐานรากของ
เขื่อน ซึ่งจะตองประสานงานกับกลุมปฐพีและธรณีวิทยาของแตละสํานักชลประทาน เพื่อจัดหาเครื่องมือ
สําหรับเจาะ เครื่องอัดน้ําปูนและอุปกรณประกอบอื่นๆ เชน หัวเจาะและ Casing ใหเพียงพอกับปริมาณ
งาน
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y เครื่องมือสื่อสาร เพื่อที่จะทําใหการติดตอกันในระหวางเวลาทํางานเปนไปไดสะดวก
และรวดเร็ว โดยไมตองเสียเวลา ควรจัดวางระบบโทรศัพทและวิทยุใหสะดวกที่สุด เพื่อความคลองตัวใน
การทํางาน
7.1.5.6 แผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทํางาน : แผนงานใหความในการปฏิบัติงาน
ควรจะกําหนดไวเปนแผนงานหนึ่ง ซึ่งรวมอยูในแผนปฏิบัติการทั้งหมดของโครงการและแผนงานนี้
จะตองไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่ จากการบริหารโครงการ ตั้งแตผูมีอํานาจบริหารสูงสุด ตลอดไปถึง
ผูรับผิดชอบในตํ าแหนงตางๆ ที่จะตองรว มกัน รับผิด ชอบใหมีการปฏิบัติตามแผนความปลอดภัย ที่
กํ า หนดไว เพื่ อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของแผนงานรั ก ษาความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ง านก อ สร า ง
จําเปนตองปรับปรุงแตละแผนใหสอดคลองกับการกอสรางแตละประเภท เชนงานเหล็กเสริม งานตอก
เข็ม งานเจาะระเบิดหิน งานติดตั้งแบบบนที่สูง งานอุโมงคและอื่นๆ งานประเภทตางๆ เหลานี้ จะมี
อันตรายเปนลักษณะเฉพาะตัว ดังนั้น แผนงานใหความปลอดภัยจึงตองไดรับการพิจารณาปรับปรุงใหเขา
กับสภาพอันตราย โดยเฉพาะที่จะเกิดขึ้นสําหรับงานนั้นๆ ขอควรคํานึงในการวางแผนที่จะลดอุบัติเหตุ
ในงานกอสรางใหไดผล มีดังนี้
1. ผูบริหารสูงสุดของโครงการจะตองสนับสนุนอยางจริงจัง
2. กําหนดตัวบริหารและดําเนินการใหความปลอดภัย มีอํานาจเขาไปตรวจสอบการ
ทํางานทุกแหงวามีความปลอดภัยเพียงพอ
3. โฆษณาหรื อประกาศแผนและวิธีการใหความปลอดภัยแกผูรวมงานทราบทั่วกัน
ชี้แจงวิธีการปฏิบัติ อุบัติเหตุเกิดขึ้นอยางไร และวิธีการวางแผนปองกันใหทราบทั่วกัน
4. ปรับปรุงแผนงานใหความปลอดภัยใหเหมาะสมตออันตรายแตละชนิดของงาน
5. จูงใจใหเกิดการแขงขันในการรักษากฎเกณฑของการใหความปลอดภัยแตละหนวยงาน
6. ชี้แจงอบรมใหความรูแกผูเขาปฏิบัติงานใหม
7. จัดใหมีการปฐมพยาบาลอยางพียงพอ
ข อ สั ง เกตที่ มั ก เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ตั ว อย า งเช น การยกของหนั ก หรื อ ของที่ มี ข นาดใหญ
ผูรับผิดชอบจะตองระมัดระวังเปนอยางยิ่ง จะตองตรวจสอบอุปกรณการยกอยางรอบคอบ นอตหรือ
โบลทชํารุดเพียงอยางเดียวอาจนํามาซึ่งความสูญเสียอยางใหญหลวง นอกจากนี้การยกวัสดุขึ้นสูงโดยไม
คํานึงถึงแรงลมและการควบคุมก็อาจเกิดความเสียหายขึ้นไดเชนกัน
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7.1.5.7 แผนการจัดหาวัสดุ : การวางแผนเพื่อจัดหาวัสดุนี้ จะตองพิจารณาอยางละเอียด
รอบคอบ เพราะเกี่ยวของกับงานหลายฝาย ถาวางแผนงานการจัดหาวัสดุไดอยางมีประสิทธิภาพจะทําให
งานกอสรางดําเนินไปไดอยางรวดเร็ว การวางแผนจัดหาวัสดุควรพิจารณาถึงวิธีดําเนินการจัดซื้อ เงิน
คาใชจายประจํางวด ระยะเวลาที่ใชในการจัดซื้อ ระยะเวลาที่จําเปนตองใชวัสดุวาจะใชเมื่อใด ระยะเวลา
ที่สามารถเก็บวัสดุไวใชงานไดโดยไมเสียหาย และความจําเปนของงานวาเรงดวนเพียงใด โดยมากการ
กอสรางเราจะมี List of Materials ที่จะตองใชในงานตางๆ ไวอยูแลววาจะใชวัสดุชนิดไหนเปนจํานวน
เทาไร จะใชเวลาไหน ตัวอยางเชน การเทคอนกรีตปริมาณมากนั้น เราไมสามารถเก็บปูนซีเมนตจํานวน
มากไวไดเปนเวลานาน ควรวางแผนการจัดซื้อใหถูกตองกับปริมาณงาน เพื่อที่จะไดปูนซีเมนตพอเพียง
กับการใชงาน และปูนซีเมนตไมแข็งตัวกอนนําไปใช สําหรับวัสดุเหล็ก เชน หิน ทรายและเหล็กเสนที่
จะตองใชเปนจํานวนมาก ควรจะจัดซื้อไวใหพอเพียง เพราะสามารถเก็บไวไดนานโดยไมเสียหาย จึงควร
ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ ไว ล ว งหน า ก อ นการใช ง าน ในการดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ วั ส ดุ จํ า นวนมากๆ นี้ มั ก จะ
ดําเนินการโดยการประกวดราคา ซึ่งจะมีขั้นตอนยุงยาก และใชเวลาในการจัดสงของตลอดจนการตรวจ
รับพอสมควร สําหรับวัสดุอื่นๆ นั้นก็ตองจัดหาใหสัมพันธกับการใชงานดวยเชนกัน
7.1.6 การเตรียมพื้นที่กอสราง
7.1.6.1 การทําผังบริเวณ (Layout) เพื่อกําหนดตําแหนงที่ทําการยอย เชน โรงเก็บวัสดุ
บริเวณกองวัสดุ โรงซอมเครื่องจักรบริเวณจอดเครื่องจักรกลตางๆ บริเวณกอสรางบานพักคนงาน
จําเปนตองพิจารณาตําแหนงกอสรางใหถูกตองสอดคลองสัมพันธกับงานกอสราง หากการกําหนด
ตําแหนงไมถูกตองจะทําใหประสิทธิภาพของการทํางานลดลงและเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น เมื่อทํา Layout
และตรวจสอบถูกตองแลวจึงลงมือกอสรางตอไป
7.1.6.2 การกอสรางถนนลําเลียง (Access Road), ถนนเขาโครงการ , การขยายเขตไฟฟา
(Power Line) ระบบติดตอสือ่ สาร (Communication) ตลอดจนโครงสรางชั่วคราวตางๆ เปนสิ่งที่จะตอง
จัดทําและดําเนินการโดยผูมีความรูและประสบการณหากดําเนินการไดถูกตองเหมาะสมจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการกอสรางอยางมาก
7.1.6.3 การผันน้ํา เนื่องจากงานกอสรางโครงการชลประทาน เชน อางเก็บน้ําหรืออาคาร
ชลประทานตางๆ โดยมากตองสรางในลําน้ํา หรือตองปดลําน้ํา การผันน้ํามีความจําเปนและสําคัญอยาง
มาก กอนจะดําเนินการตองรวบรวมขอมูลทางดานอุทกวิทยาและสถิติปริมาณน้ําหลาก เพื่อคํานวณคา
ระดับของอาคารและขนาดของทางน้ําอยางรอบคอบ โดยออกแบบขนาดของ Coffer Dam และทาง
ระบายน้ําฉุกเฉินจากการคํานวณทางทฤษฎีใหถูกตอง หากการผันน้ําผิดพลาด จะทําใหเกิดความเสียหาย
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ตองานกอสรางหลักทําใหเสียเวลาและเสียงบประมาณ ดังนั้นจึงควรใชขอมูลจากสถิติปริมาณน้ําหลากใน
รอบ 100 ป มากําหนดเพื่อกอสราง Coffer Dam และทางระบายน้ําฉุกเฉิน
7.1.7 การจัดเตรียมเอกสารแบบฟอรมที่ใชในการควบคุมงานกอสราง
แบบฟอร ม ที่ จ ะต อ งจั ด เตรี ย ม ส ว นใหญ จ ะเป น แบบฟอร ม ที่ ใ ช ใ นการรายงาน
ความกาวหนาโครงการ และการตรวจสอบควบคุมการกอสรางงานดิน – คอนกรีต (อางอิงจากแบบฟอรม
ที่ใชในการตรวจสอบงานจางเหมา) ดังนี้
y แบบฟอรมรายงานการควบคุมงานประจําวัน
- แบบรายงานประจําวัน
- ใบแจงตรวจสอบกอนเทคอนกรีต
- บันทึกการตรวจสอบคอนกรีตผสมเสร็จ
- แบบทดสอบ Field Density Test
- แบบทดสอบ Soil Density Test
- แบบขอขึ้นชั้นดินถมบดอัดแนน
- ใบรายงานผลเครื่องจักร-เครื่องมือ ประจําวัน
- รายงานผลการทดสอบกําลังอัดแทงคอนกรีต
- รายงาน Soil Laboratory Report
- บันทึกการตรวจสอบคาราคาระดับ
y แบบฟอรมรายงานผลงานกอสรางประจําเดือน (รายงาน 7 สี)
- แบบสรุปผลงานกาวหนาของงานกอสราง (กส.001)
- แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการและลักษณะภูมิประเทศ (กส.002)
- ประวัติและลักษณะของโครงการ (กส.003)
- สรุปผลงานกาวหนาของงานกอสราง (กส.004)
- อัตรากําลัง – เจาหนาที่ (กส.005)
- เครื่องจักรเครื่องมือ (กส.006)
- บันทึกโครงการ (กส.007)
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7.2. การดําเนินงานกอสราง
โดยทั่วไปการกอสรางโครงการ ในส ว นของงานดํ า เนิ น การเอง จะต อ งมุ ง ความสํ า เร็ จ ตาม
เปาหมายคือ ใหไดงานที่มีคุณภาพดี (Quality Control) ใชเงินพอดีตามงบประมาณ (Cost Control) และ
ทํางานใหทันเวลา (Clock Control)
y การจะใหงานมีคุณภาพดีนั้นตองมีคนที่ดี มีเครื่องจักรที่ดี กลาวคือคนตองมีความรู
ความชํานาญ มีฝมือตามมาตรฐานที่ตองการ ปญหาของงานดําเนินการเองก็คือ ตองใชคนที่วางงานอยู
ไปทํางานที่ตนเองไมมีความถนัดแลวผลงานก็จะออกมาไมดี เครื่องจักรก็เชนเดียวกันบางทีก็จําเปนตอง
ใชเครื่องจักรที่ไมเหมาะสม เพราะงานที่เหมาะสมไมมีและการทดสอบคุณภาพของงาน ถาเปนงานทํา
เองสวนใหญจะละเลยซึ่งไมถูกตอง สรุปก็คือการจะใหงานที่กอสรางเองมีคุณภาพดี ตองมีคนทํางานที่มี
คุณภาพ มีเครื่องจักรที่เหมาะสม และตองมีการทดสอบและวิเคราะหผลงานดวย
y การจะใชเงินใหพอดีกับงบประมาณหรือตามเหตุผล จะตองรูวางบประมาณตางๆ
นั้น ไดประมาณการมาอยางไร แลวติดตามคาใชจายวาเปนไปตามที่ประมาณการไวหรือไม ถาไมเปน
มีสาเหตุมาจากอะไร จะไดอธิบายเหตุผลหรือขอปรับปรุงงบประมาณไดอยางถูกตอง ปญหาการใชเงิน
อีกอยางหนึ่งก็คือ มีการสั่งใชเงินไดหลายคนเปนในแบบตางคนตางใช ไมมีผูรับผิดชอบที่แทจริง การ
แกปญหานี้ควรจะมีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบที่แนนอนมิฉะนั้นจะควบคุมคาใชจายไมได
y การจะใหงานเสร็จทันเวลา จะมีปญหากับงานกอสรางเองมาก เนื่องจากมีขั้นตอน
ตองขออนุมัติหลายระดับ การจะดําเนินการอะไรตองขออนุมัติผูบังคับบัญชาระดับสูงอยูเกือบจะทุกเรื่อง
และจะทํ า ให ง านช า การแก ป ญ หาคื อ ต อ งมี ก ารกระจายอํ า นาจให เ หมาะสมและเพี ย งพอ ถ า ต อ ง
รับผิดชอบงานกอสรางแลวไมมีอํานาจในการดําเนินการเพียงพอ ปญหาเรื่องงานชาจะเกิดขึ้นอยาง
แนนอน ถารูวาระบบการบริหารไมมีการกระจายอํานาจแลว ก็ควรจะวางแผนกําหนดเวลากอสรางไวให
ยาวๆ มิฉะนั้นงานจะไมเสร็จตามเปาหมาย
สําหรับขั้นตอนในการกอสรางโครงการ หลังจากไดวางแผนปฏิบัติงานกอสราง เตรียม
งานกอสรางเบื้องตน และไดดําเนินการกอสรางงานสวนประกอบอื่นๆ ไปแลว ลําดับตอไปก็จะเปนเรื่อง
ของการกอสราง ซึ่งในที่นี้จะขอกลาวเฉพาะขั้นตอนการกอสรางทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ
และขั้นตอนการกอสรางอาคารชลประทาน ดังรายละเอียดตอไปนี้
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7.2.1 งานกอสรางทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ
7.2.1.1 งานสํารวจและวางแนว (Alignment) เมื่อไดรับแบบรายละเอียดของเขื่อนและ
อาคารประกอบทั้งหมดแลว ผูควบคุมงานจะตองวางผังบริเวณของตัวเขื่อนและอาคารประกอบตาง ๆ ใน
สนามใหถูกตองตามแบบ พรอมทั้งกําหนดตําแหนงของงานทั้งทางราบและทางระดับ โดยปกหมุดตาง ๆ
ลงบนภูมิประเทศจริงเพื่อบอกขนาดระยะของงานเพื่องานขุดหรืองานถมบดอัดดิน รวมทั้งบันทึกขอมูลไว
เพื่อคํานวณและตรวจสอบปริมาณงานที่ทําได (งานนี้ดําเนินการโดยชางสํารวจเพื่อการกอสรางที่มีความ
ชํานาญและประสบการณในการกอสราง)
7.2.1.2 การขุดลอกหนาดินฐานราก กอนเริ่มงานกอสรางจะตองโคนตนไม พุมไม ตอไม
และวัชพืชในบริเวณตัวเขื่อนออกใหหมด แลวจึงขุดลอกหนาดิน โดยตองขุดลอกใหกวางกวาบริเวณ
ความกวางของฐานเขื่อนทางดานเหนือน้ํา และทายน้ําไมนอยกวา 20 เมตร ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการ
ดําเนินการกอสราง ในการขุดลอกหนาดินดังกลาว ผูควบคุมงานจะตองใชดุลพินิจวาจุดใดของพืน้ ที่ฐาน
รากเขื่อนมีดินไมดีพอที่จะเปนฐานรากตัวเขื่อนได ก็จําเปนที่จะตองทําการขุดทิ้งใหหมด จนถึงชั้นดินที่
รับน้ําหนักไดดี และถาฐานรากของตัวเขือ่ นเปนชั้นหินที่มีชั้นดินหรือชั้นทรายปดอยูไมหนามาก ฐานราก
ทางดานเหนือน้ําควรจะขุดลอกเอาดินหรือทรายนั้นออกใหหมด โดยเริ่มจากแนวรองแกนไปจนถึงแนว
ขอบฐานเขื่อนดานเหนือน้ํา
การขุดลอกหนาดิน ควรปรับสภาพพื้นดินเดิมที่มีสภาพสูง ๆ ต่ํา ใหอยูในสภาพที่พรอมจะ
ถมตัวเขื่อนตอไปได รวมทัง้ จะตองกําหนดพื้นที่กองดินไวไมใหกดี ขวางทางระบายน้ํา และปองกันการ
ทํางานซ้ําซอนที่อาจเกิดขึน้ ได
7.2.1.3 งานผันน้ํา การดําเนินการกอสรางอาคารประกอบที่เกี่ยวของกับตัวเขื่อนดิน งานที่
จะตองรีบเรงดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จโดยเร็วทีส่ ุด คือ งานสรางอาคารผันน้ําระหวางการกอสราง
ซึ่งมีลักษณะ และวิธีการ ดังนี้
ก. Open Channel โดยการขุดเปนชองทางใหน้ําจากลําน้ําเดิมไหลผานไปได
โดยสะดวก ซึง่ ควรมีขนาดกวางพอที่จะระบายน้ําในฤดูฝนไดทัน แบบเปนงานผันน้ําชั่วคราว เมื่อกอสราง
งานผันน้ําถาวรเสร็จแลว จะตองขุดลอกและถมดินในสวนที่เปนฐานรากเขื่อน เพื่อปดกั้นทางน้ําใหเปนตัว
เขื่อนตอไป
ข. Tunnel โดยการเจาะอุโมงคผานเขาไปใน Abutment ที่เปนหิน ซึ่งจะตอง
ปรับปรุงหินที่เจาะเปน Tunnel ดวยการปองกันไมใหนา้ํ ซึมได โดยการ Lining เพือ่ Reinforce หินให
แข็งแรง ซึ่งอาจจะทําเปนโครงเหล็กค้ํายัน และมีเหล็กตะแกรงที่ยดึ ดวย Bolts ใหตรึงแนนกับผนังอุโมงค
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แลวใช Shotcrete พน ผนังภายในใหเรียบที่ผนัง และ Foundation ของ Tunnel ก็ควรจะอัดฉีดน้ําปูน
(Grouting) เพื่อใหชั้นหินมีความแข็งแรงพอที่จะรับแรงดันของน้ําได หรืออาจจะตองทํา Post-tensioned
Rock Anchors ซึ่งจะตองพิจารณาตามสภาพของชั้นหินสําหรับ Diversion Tunnel โดยมากจะใชเปน
River Outlet ไดในภายหลัง
ค. Cut-and-Cover Conduit เปนทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งมีขนาดใหญพอทีจ่ ะ
ระบายน้ําได และสามารถใชเปนทอสําหรับสงน้ํา (Outlet Works) อีกดวย โดยสรางผานตัวเขื่อนและวาง
บนฐานรากทีด่ ีพอเพื่อปองกันการทรุดตัว รอยตอระหวางทอ Outlet และพืน้ หินฐานรากจะตองทํา
Contact Grouting เพื่อปองกันการรั่วซึมของน้ําที่รอยตอ ชั้นหินฐานรากตามแนวทอ Outlet จะตองทํา
Consolidation Grouting ใหมีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อปองกันไมใหเกิดการ Settlement ที่แนวทอ Outlet
วิธีการผันน้ําระหวางกอสรางนี้
ทางฝายออกแบบจะเปนผูพจิ ารณาตามความ
เหมาะสมของภูมิประเทศและสวนประกอบอื่น ๆ วาควรจะใชวิธีใด
7.2.1.4 งานทางลําเลียงดิน (Moving Earth) เปนงานทีเ่ ริ่มจากงานขุดดิน (Excavation) งานขน
ดิน (Hauling) และงานกองดินหรือเทดิน (Placing earth) งานลําเลียงดินเปนงานสําคัญของงานกอสราง
ทํานบดิน ขีดความสามารถในการลําเลียงดินจะสงผลถึงปริมาณงานดินถมบดอัดแนนที่ทําได และสงผล
กับราคางานทีก่ ําหนดไว หลักปฏิบัติ ไดแก
1. การจัดการและวางแผนการใชเครื่องจักรกล (Construction Planning, Equipment
and Methods) คือ การกําหนดชนิด, ขนาด และจํานวนเครื่องจักรกลที่จะนํามาใชนนั้ จะตองสอดคลอง
กัน เพื่อใหวงรอบการทํางานเกิดขึน้ อยางตอเนื่อง เชน จํานวนรถบรรทุกดิน กับรถตักดินเปน 5:1 ที่
ระยะทางลําเลียงดิน 2 กิโลเมตร รถบรรทุกดินจะไมตองจอดรอการตักดินหรือรถตักดินไมตองรอ
รถบรรทุกดินเปนตน
2. การซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องจักรกล นับวามีความสําคัญ ทีมชางซอม
จะตองมีความชํานาญ และพรอมที่จะแกปญ
 หาทุกขณะ อีกทั้งตองมีเครื่องจักรสํารองไว
3. ถนนที่ใชลําเลียงดิน (Haul Road) ถนนตองมีขนาดความกวางที่เหมาะสมกับ
ขนาดของรถบรรทุกดิน มีผิวทางที่แข็งแรง ตองไมลาดชันและตองบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีตลอดการ
ใชงาน มีการฉีดน้ําลดฝุนละออง เนื่องจากฝุนละอองเปนตัวสําคัญทําใหเครื่องจักรกลสึกหรออีกทั้งทําให
ประสิทธิภาพการทํางานลดลง
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รูปแสดง เสนทางลําเลียงดินที่มีความลาดชันสูง เนื่องจากภูมิประเทศบังคับทําใหการลําเลียงดิน
ตองลาชา และเสียคาใชจายมาก
7.2.1.5 การขุดรองแกน (Cutoff Trench) การวางแผนขุดรองแกนจะขุดจาก Abutment ฝง ขวา
และฝงซายเขามาหาลําน้ําเดิม โดยเวนบริเวณลําน้ําเดิมไวชวงหนึ่ง เพื่อใหน้ําไหลผานไปไดจนกวางาน
กอสรางอาคารผันน้ําจะแลวเสร็จ และจะเก็บกักน้ํา จึงคอยดําเนินงานในสวนนี้ การขุดรองแกนจะขุดให
ถึงชั้นดินทึบน้ําหรือชั้นหินแข็ง โดยใหมีขนาดความกวาง และความลาดเอียงดานขางของรองแกนตามที่
กําหนดในแบบ ซึ่งโดยมากมักจะกําหนดคา Siope ไว 1 : 1 สําหรับความลึกของรองแกน ถาหากขุดจนถึง
ระดับที่กําหนดใหในแบบแลว ยังมีชั้นดินหรือชั้นหินที่ไมสามารถรับน้ําหนักไดปนอยูอีก ก็ตองขุดลงไป
จนถึงชั้นดินหรือชั้นหินที่แนนดีพอ ถายังไมแนใจก็ควรจะทําการทดลอง Bearing Test เพื่อหาคา Bearing
Capacity ของชั้นดินหรือชั้นหินนั้นวามีคา Bearing Capacity ตามที่แบบกําหนดไวหรือไม และในแนว
รองแกนถามีหินลอย (Boulder) อยูก็ควรขุดเอาออกไปใหหมดดวย
สําหรับการทดสอบคา Bearing Capacity ของฐานรากโดยวิธหี าคา N (Blow Count) ตาม
วิธี Standard Penetration Test เปนวิธีการตอกกระบอกเก็บตัวอยางขนาดมาตรฐานขนาดเสนผาศูนยกลาง
2" (50 มม.) ตอกลงในพื้นดินที่จะทําการทดสอบ โดยใชตุมน้ําหนัก 140 lbs. โดยใชขาหยั่ง 3 ขา ตุม
น้ําหนักจะถูกยกขึ้นและปลอยลงในระยะความสูง 30 นิ้ว (0.76 ม.) จํานวนครั้ง (N) ที่ตอกลงจนกระบอก
ตัวอยางนี้จมลงในดินเปนระยะ 12” (30 ซม.) จะเปนจํานวนที่ตองการ สรุปการตอกในกรณีตาง ๆ ไดคือ
คูมือการกอสราง
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1. เมื่อเปนดินแข็ง ใหเริ่มนับจํานวนครั้งการตอก และระยะจมลงของกระบอกตัวอยาง
ตั้งแตผิวดินบนไดเลย
2. เมื่อเปนดินออน ใหตอกลงไปประมาณ 15 ซม. กอน แลวจึงเริ่มนับและตอกลงไปอีก
30 ซม. และใชคาการนับเฉพาะที่กระบอกตัวอยางลงไป 30 ซม. ชวงหลังนี้
3. ถาเปนดินหรือหินที่แข็ง เมื่อตอก 50 ครั้ง แลวระยะจมลงของกระบอกตัวอยางไมถึง
30 ซม. ก็หยุดได และวัดระยะที่จมลงไป แลวบันทึกระยะที่ตอกลงเอาไว และใหสังเกตการจมลงของ
กระบอกตัวอยาง ถาไมลงแลว เมื่อจํานวนครั้งนอยกวา 50 ก็ตาม ก็ใหหยุด เพราะถาตอกตอไปกระบอก
ตัวอยางจะชํารุดเสียหายได
ในงานขุดรองแกนนั้นมักจะมีปญหาเรื่องน้าํ ใตดินที่ซึมเขามาในรองแกนที่เราขุด จึงตอง
หาวิธีแกไขเพือ่ ใหสามารถทํางานไดไมลาชา โดยทั่วไปมักจะใชวิธีการ ดังนี้
1. ใช Well Point ซึ่งใชทอดูดหลายทอหยั่งลงไปในดิน มีปลายอีกดานหนึ่งตอกับทอ
ใหญ ซึ่งติดกับตัว Pump well Point นี้ใชไดผลดีกับดินที่เปนเม็ดหยาบ และ Silt ละเอียด ๆ ถาใชใน
Plastic Clay ไมคอยไดผล เพราะสวนมาก Permeability ไมพอ
2. ใช Deep Well โดยเจาะเปนหลุมขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 6" แลวดัน
Slotted Casing ลงไปจนถึงชั้นกรวดทรายแลวสูบน้ําดวย Deep Well Pump
3. ใช Sump Pumping โดยวางทอหรือรางใน Cutoff Trench หรือ Trench ใหน้ําไหลมา
รวมใน Sump แลวสูบน้ําออก
สําหรับดินในรองแกนที่ขุดลอก ควรพิจารณานําดินที่ขุดออกนั้นมาใช โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติของดินนั้นวาเปนดินชนิดไหน และจะใชถมสวนใดของตัวเขื่อนไดบาง
7.2.1.6 งานปรับฐานรากเขือ่ น (Foundation Treatment) ในกรณีที่ฐานรากของเขื่อนเปน
ชั้นหิน มีความแข็งแรงไมดีพอหรือมีการแตกราวมาก ตองทําการปรับปรุงฐานรากเพื่อปองกันไมใหน้ําซึม
ผานใตตัวเขื่อนได หรือเปนการเพิ่มระยะทางของการซึมผานใหยาวขึน้ โดยการอัดฉีดน้ําปูนหรือสารเคมี
(Grouting) ลงไปในชั้นหินเพื่ออุดรอยแตกราวของหิน ซึ่งงานปรับปรุงฐานรากนี้ทางกลุม ปฐพีและ
ธรณีวิทยาจะเปนผูรับผิดชอบ ตั้งแตการพิจารณาวิธกี าร Grouting จํานวนแถว และความลึกของหลุมเจาะ
การดําเนินงานตามที่กลาวมาแลวนี้ ผูควบคุมงานจะตองควบคุมอยางใกลชิด เพื่อใหงานดังกลาว
ดําเนินการไปอยางถูกตองและมีความรวดเร็ว พรอมทั้งตองเก็บบันทึกผลการทดลองความรั่วซึมของน้ําภาย
หลังจากการทํา Grouting แลววามีผลเปนอยางไร สําหรับเปนหลักฐานในการทํางาน
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การปรับปรุงฐานรากเขื่อนเปนการอัดฉีดของผสมภายใตแรงดันที่เหมาะสมเพื่อใหของผสม
นั้นแทรกเขาไปในชองวาง, รอยแตก, ถ้ําโพรง ฯลฯ ของชั้นดินและ/หรือชั้นหินฐานรากเขื่อน เพื่อใหเกิด
ความทึบน้ําและเพิ่มความแข็งแรงของสภาพชั้นดินและ/หรือชัน้ หินฐานรากเขือ่ น แบงออกเปน 3 ชนิด คือ
1. ฐานรากที่เปนชั้นหิน ปรับปรุงโดยวิธี Cement Grout
2. ฐานรากที่เปนชั้นกรวด-ทราย ปรับปรุงโดยวิธี Chemical Grout
3. ฐานรากที่เปนชั้นดิน ปรับปรุงโดยวิธี Jet Grout
บางกรณีอาจใชวิธีปรับปรุงมากกวา 1 วิธี และมีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้
7.2.1.6.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน (Stage of Works)
1.) งานวิเคราะหขอมูลธรณีวิทยาฐานราก
งานปรับปรุงฐานรากเขื่อน จะตองมีการดําเนินการงานวิเคราะหขอมูลในการกอสราง
เขื่อนและอาคารประกอบ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการวิเคราะหสภาพฐานรากอยางละเอียด จากขอมูล
ทางดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลทางดานธรณีวทิ ยาฐานราก เพื่อใหทราบวาฐานรากนัน้ มีความ
หนาแนนทึบเพียงพอที่จะปองกันไมใหนา้ํ ไหลลอดผานไปได เพราะนอกจากจะสูญเสียน้ําที่จะเก็บกักไป
โดยเปลาประโยชนแลว ยังอาจจะทําใหเกิดอันตรายตอตัวเขื่อนไดอยางมหาศาล การวิเคราะหขอมูล
ธรณีวิทยาฐานรากในงานปรับปรุงฐานรากและอาคารประกอบจะตองดําเนินการดังตอไปนี้
1. การวิเคราะหปริมาณน้ํารั่วผานฐานรากเขื่อน
2. การกําหนดวิธกี ารปรับปรุงและออกแบบการปรับปรุงฐานรากเขื่อน
3. การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ หรือขอกําหนดรายละเอียดดานเทคนิค
4. การประเมินราคา
2.) การวิเคราะหปริมาณน้ํารัว่ ผานฐานรากเขื่อน
ตองทําการวิเคราะหปริมาณน้ํารั่วผานฐานรากเขื่อนโดยวิธี Finite Element การวิเคราะห
ปริมาณน้าํ โดยวิธี Finite Element เปนการคํานวณอัตราการไหลของน้ําผานตัวกลางพรุน หรือมวลดิน ทํา
ใหทราบพฤติกรรมการไหลของน้าํ ผานตัวกลางไดชดั เจนยิ่งขึ้น โดยใชขอมูลจากการสํารวจธรณีวทิ ยาฐาน
ราก มาสรางรูปแบบการไหล เพื่อนําไปวิเคราะหในกรณีตาง ๆเสร็จแลวทําการสรุปผลและเสนอความ
คิดเห็นในรูปแบบของรายงาน
3.) การกําหนดวิธีการปรับปรุงและออกแบบงานปรับปรุงฐานรากเขื่อน
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ในบางครั้งการกอสรางเขื่อน และอาคารประกอบ จําเปนตองสรางบนฐานรากที่ไมคอ ย
จะแข็งแรงและแนนทึบ ตองกําหนดวิธีการออกแบบงานปรับปรุงฐานรากใหมีเสถียรภาพและมั่นคงเพียงพอ
วิธีการปรับปรุงฐานรากจะขึน้ อยูกับสภาพธรณีฐานราก เชน ฐานรากที่เปนชั้นหินใช Cement Grout
ฐานรากที่เปนชั้นกรวด-ทราย ใช Chemical Grout หรือ Cutoff Wall สวนในฐานรากที่เปนชั้นดิน ใช
Jet Grout ซึ่งแตกตางไปตามชนิดของฐานรากอันเปนที่ตั้งของเขื่อนและอาคารประกอบ
ขอมูลที่นํามาพิจารณาในการออกแบบ
(1) ความสูงของเขื่อน เพื่อพิจารณาน้ําหนักที่หนิ ฐานรากจะตองรองรับ
(2) ความสูงของระดับเก็บกัก เพื่อพิจารณาความลึกที่จะทําการปรับปรุง
(3) ขอมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ําเก็บกัก ปริมาณน้ําที่ไหลเขาอางเก็บน้ําตอปเพื่อ
พิจารณาปริมาณน้ําที่จะยอมใหรั่วซึมผานฐานราก
(4) ขอมูลดานธรณีวิทยาฐานราก ซึ่งประกอบไปดวยขอมูลที่สําคัญดังนี้
คาความรั่วซึม (Permeability)
คาความตอเนือ่ งของมวลหิน (Rock Quality Designation)
การผุพัง (Weathering)
(5) รูปแบบเขือ่ นเบื้องตน เพื่อพิจารณาขอบเขตของงานปรับปรุงฐานราก
(6) ขอมูลจากการทดลองอัดฉีด (Trial Grout) เพื่อชวยใหการออกแบบถูกตอง
ยิ่งขึ้น และชวยลดขอผิดพลาดของการประเมินราคาและแผนการดําเนินงานกอสราง
งานปรับปรุงฐานรากที่ออกแบบไวจะตองแสดง
(1) แปลน แสดงขอบเขตของงาน ตําแหนงของหลุมเจาะและอัดฉีดของผสม
(2) รูปตัดตามยาวและรูปตัดตามขวาง
(3) รูปแบบหลุมเจาะและอัดฉีดของผสม
(4) หมายเหตุประกอบแบบ
4.) การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอกําหนดรายละเอียดดานเทคนิค
ตองกําหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอกําหนดรายละเอียดดานเทคนิคของงานปรับปรุง
ฐานรากเขื่อนใหละเอียดครอบคลุมการปฏิบัติงานในหัวขอตาง ๆ ทั้งหมด
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การปฏิบัติงานปรับปรุงฐานรากเขื่อน ประกอบไปดวยขัน้ ตอนและวิธกี ารที่แตกตางกัน
จึงจําเปนตองกําหนดรายละเอียดใหชัดเจน เพื่อเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติและควบคุมงานในสนาม
สิ่งที่ตองกําหนดจะตองประกอบไปดวยหัวขอตาง ๆ ดังนี้
(1) หลักเกณฑทั่วไป กําหนดจุดประสงคและวิธีการปรับปรุง ตลอดจนการจัดหา
เครื่องจักร เครื่องมือ แผนการทํางาน แผนการใชบุคลากร ตลอดจนเงื่อนไขพิเศษตาง ๆ
(2) วัสดุ กําหนดวัสดุทจี่ ะนํามาใชในการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและเพียงพอ
(3) สถานที่ กําหนดบริเวณที่จะทําการปรับปรุงฐานราก
(4) ลําดับการทํางาน
(5) การติดตั้ง Grout Pipe ในกรณีจะตองปฏิบัติงานในบริเวณชัน้ หินผุหรือชั้นดิน
(6) การเจาะหิน กําหนดวิธีการ ขนาดของหลุมเจาะ ตลอดจนการเก็บตัวอยางแกนหิน
(7) การเจาะซ้าํ
(8) การทดสอบการรั่วซึมของน้ําแบบลูยอง
(9) การทดลองอัดฉีดน้ํากอนการอัดฉีดของผสม
(10) การอัดฉีดของผสม
(11) รายงาน
(12) การวัดปริมาณงานและการบริหารงบประมาณ
(13) เงื่อนไขการบริหารงบประมาณ
5. การประเมินราคา
เมื่อทําการออกแบบ และกําหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอกําหนดรายละเอียดดานเทคนิค
เสร็จสิ้นแลว ตองทําการประเมินราคางานปรับปรุงฐานรากเขื่อนงานปรับปรุงฐานรากเขื่อน สามารถทํา
การประเมินราคาคาปรับปรุงฐานรากของรายการตาง ๆ ไดจากอัตราราคางานสํารวจธรณีวิทยาสํารวจปถพีกล
ศาสตร และงานปรับปรุงฐานราก ซึ่งไดรบั การอนุมัติจากสํานักงบประมาณแลว
7.2.1.6.2 การดําเนินการปรับปรุงฐานรากเขื่อน
1). การเจาะ (Drilling)
ใหทําการเจาะโดยเครื่องเจาะมาตรฐาน ชนิด ขนาด ลักษณะ หัวเจาะ ใหเปนไปตาม
ขอกําหนดการเจาะหินฐานรากประกอบดวย
(1) การเจาะ Blanket Grout Holes
(2) การเจาะ Consolidation Grout Holes
คูมือการกอสราง
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(3) การเจาะ Curtain Grout Holes
(4) การเจาะ Pilot Holes
(5) การเจาะ Check Holes
(6) การเจาะ Redrilling Grout Holes
(7) การเจาะ Wing Grout Holes
ตําแหนง ความลึก หลุมเจาะแนวเอียง หลุมเจาะแนวดิ่ง ใหเปนไปตามขอกําหนด
ตําแหนงหลุมเจาะ กําหนดเปนระยะทาง (Station) ตามแนวรองแกนเขื่อน และ/หรือตามแนวอาคาร
องคประกอบความลึกของหลุมเจาะหลุมเจาะแนวเอียง หลุมเจาะแนวดิ่ง ใชตามที่กําหนดในแบบ หรือ
ตามสภาพธรณีวิทยาฐานราก
รูปแบบของหลุมเจาะ ระยะหางระหวางหลุม ระยะหางระหวางแถว จํานวนแถว ให
เปนไปตามขอกําหนด หรือตามสภาพธรณีวิทยาฐานราก รูปแบบของหลุมเจาะประกอบดวย
- Downstream Blanket or Consolidation Grouting
- Upstream Blanket or Consolidation Grouting
- Center Line Curtain Grouting
ระยะหางระหวางหลุม ระยะหางระหวางแถว จํานวนแถว กําหนดจากสภาพธรณีวทิ ยา
ฐานราก ความสูงของเขื่อน ความกวางของรองแกน และสภาพการรัว่ ซึมของชั้นฐานราก
การทําความสะอาดหลุมเจาะเมื่อทําการเจาะไดความลึกที่ตองการแลว ตองทําความ
สะอาดหลุมเจาะกอนทีจ่ ะดําเนินการขั้นตอไป และภายหลังจากเจาะถึงชวงความลึกที่ตองการแลว ตอง
ทําความสะอาดหลุมเจาะทุกครั้ง โดยเฉพาะหลุมซึ่งเจาะดวยวิธี Percussion เพื่อใหมั่นใจวา ไมมเี ศษดิน
หรือผงฝุนหินซึ่งเกิดจากการเจาะเหลืออยูในรอยแตก ชองวาง หรือโพรง ในหลุมเจาะ โดยปริมาณน้ํา
ลางหลุมเจาะตอง ไมนอยกวา 20 ลิตร/นาที (เมื่อไหลออกจากหลุม)
2.) การทดสอบคาความรั่วซึมของน้ําดวยแรงดัน (Water Pressure Test)
การทดสอบหาคาอัตราการรั่วซึมของน้ํา ใหใชวิธี Critical Test ใชระยะเวลาในการ
ทดสอบ 30 นาที ยกเวนในหลุมนํา (Pilot Hole) และหลุมตรวจสอบ (Check Hole) ใหใชวิธี Lugeon
Test หรือวิธีการของ Housby’ s Method ใชระยะเวลาในการทดสอบ 50 นาที
การทดสอบคาความรั่วซึมของน้ําดวยแรงดันประกอบดวย
(1) Critical Test
(2) Lugeon Test
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3.) การอัดฉีดของผสม (Grouting)
การปรับปรุงฐานรากโดยการอัดฉีดของผสมในกรณีทฐี่ านรากเปนหินแข็งจะใชน้ํากับปูน
เปนสวนผสมหลักในการอัดฉีดเพื่อปรับปรุงฐานราก (Cement Grout) สวนผิวหนาของหินจะทําการ
ปรับปรุงดวยวิธี Slush Grout และหรือ Dental Grout ขึ้นอยูกับสภาพธรณีวิทยาฐานรากที่พบในสนาม
ในกรณีที่ฐานรากเปนกรวด ทราย จะใชสารเคมีเปน สวนผสมหลักในการอัดเพื่อปรับปรุงฐานราก
(Chemical Grout)
-ในกรณีที่ฐานรากเปนดินออน จะทําการปรับปรุงฐานรากโดยวิธี Jet Grout
-ในกรณีที่เปนหินแข็ง การอัดฉีดของผสมตองคํานึงถึง ชนิด อัตราสวนของผสม และ
แรงดันชนิดและอัตราสวนของผสมจะขึ้นอยูกับสภาพธรณีวิทยาฐานรากเปนสําคัญ ในขณะที่อัตราสวน
เริ่มตน ขึ้นอยูก ับคาอัตราการรั่วซึมของฐานราก สวนแรงดันตองไดตามที่กําหนด
7.2.1.6.3 การจัดทําขอมูล
1.) แบบบันทึกรายงาน
ตองบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการเจาะ การทดสอบคาความรั่วซึมน้ํา และการปฏิบัติงานอัดฉีด
ของผสมเพื่อปรับปรุงฐานราก สิ่งที่ตองบันทึกประกอบดวย
(1) การเจาะ
(2) การทดสอบคาความรั่วซึมของน้ํา
(3) การปฏิบัติงานอัดฉีดของผสม
2.) การติดตามและประเมินผล
ตองทํา Lugeon Map, Cement Take Map และ/หรือรูปตัดตามยาว, รูปตัดตาม
ขวางตาง ๆ ที่แสดงถึงผลการปฏิบัติงาน เพื่อการประเมินผล โดยการทําแผนที่ธรณีวิทยารองแกนเขื่อน
จะตองทํากอนการบดอัดดินรองแกน
การติดตามและประเมินผลประกอบดวย
(1) Lugeon Map
(2) Cement Take Map
(3) รูปตัดตามยาว, รูปตัดตามขวาง แสดงผลการปฏิบัติงาน
(4) แผนที่ธรณีวิทยารองแกนเขื่อน
3). การรายงานผลการปรับปรุงฐานราก (Report)

คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง

7-20

บทที่ 7

เมื่อการปรับปรุงฐานราก เสร็จสิ้นลงแลว ผลการปรับปรุงฐานราก และขอมูล
ตาง ๆ ตองรวบรวม และแสดงลงในรายงานเปนรูปเลมในรายงานจะตองประกอบดวยขอมูลตาง ๆ ดังนี้
(1) ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะของโครงการ และการคมนาคม
(2) สภาพทางธรณีวิทยา
(3) วิธกี ารปรับปรุงฐานราก
(4) ผลการปรับปรุงฐานรากตองแสดงผลคาอัตรารั่วซึม ผลการอัดฉีดน้ําปูน
หรือของผสมลงในรูปตัดตามยาว โดยใชโปรแกรม Surfer for Windows ของบริษัท Golden Software
(5) การสรุปผล ตองสรุปผลการปรับปรุงฐานราก เพื่อใหผูเกีย่ วของทราบใน
เรื่องที่สําคัญ เชน สภาพการรั่วซึมของน้ําภายหลังจากปรับปรุงฐานราก ผลการอัดฉีดน้ําปูนหรือของ
ผสม
(6) รายชื่อผูรับผิดชอบ
7.2.1.7 การถมดินตัวเขื่อน เมื่อไดปรับปรุงฐานรากเขื่อนแลว กอนเริม่ งานถมดิน ควรจะมี
การเตรียมงานเบื้องตนในสนามใหพรอมเสียกอน ซึ่งการเตรียมงานเบือ้ งตนนี้ควรจะควบคุมตามขั้นตอน
อยางใกลชิด
7.2.1.7.1 การทดสอบคุณสมบัติของดินในหองทดลองสนาม การทดลองดินใน
หองทดลองสนามกอนการถมดิน ควรเก็บตัวอยางดินจากบอยืมดินที่เรากําหนดไวมาทดลองในหองทดลอง
สนามกอน เพื่อจําแนกดินทางวิศวกรรมวาเปนดินชนิดไหนตามระบบของ Unified Soil Classification
System เพื่อที่จะสามารถแบงแปลงในเวลาถมดินไดโดยถูกตอง เชน Borrow Area A ดินสวนใหญมี
ลักษณะเปน Fine Grain มีคุณสมบัติเปน Impervious Material ใชถมเปน Core Zone ได ก็กําหนดไวใน
แผนงานถมดินวา เวลาถมดิน Core Zone ตองใชดินจาก Borrow Area A สวน Borrow Area B เปนดินที่มี
Coarse Grain ปนมากกวา เหมาะสําหรับใชถมที่ Random Zone ก็กําหนดไวเลยวา เวลาถม Random Zone
ตองใชดินจาก Borrow Area B นอกจากนี้ควรนําตัวอยางดินจาก Borrow Area ที่กําหนดมาทําการทดลอง
ตามวิธีการของ Standard Proctor Compaction Test เพื่อหาคา Optimum Mositure Content และคา
Maximum Dry Density ไวกอน เพื่อใชในการควบคุมการใหน้ําที่บอดิน และในสนาม และถาเปนงาน
ขนาดใหญก็ควรเก็บตัวอยางดินสงใหหองทดลองในสวนกลางทําการทําลองหาคาตาง ๆ ดังตอไปนี้ไว
ดวย
1) Unified Soil Classification 2) Grain Size Analysis 3) Specific Gravity
4) Standard Proctor Compaction Test
5) Direct Shear Test
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6) Permeability Test (Falling-head)
7) Triaxial Test-UU
8) Triaxial Test-CU
9) Consolidation Test
เพื่อใชเปนหลักฐานในการทํางานวาดินที่นํามาใชในสนามจริง ๆ นั้นมีคุณสมบัติทางดาน
วิศวกรรมอยางไรใกลเคียงกับคาที่ใชในการออกแบบหรือไม นอกจากนี้ยังมีดินเหนียวอีกชนิดหนึ่ง ที่
เรียกวา "Dispersive Clay" ซึ่งจะกระจายและสลายตัวเมื่อถูกน้ํา ควรเก็บตัวอยางดินสงใหหองทดลองใน
สวนกลางทําการทดลองตรวจสอบคุณสมบัติทางฟสิกสและเคมีอีกดวย เพราะผลการตรวจสอบดินทาง
Soil Mechanics ทั่ว ๆ ไปไมสามารถบอกไดวาดินเปน Dispersive Soil หรือไม ในสนามเราอาจใชการ
ทดลองตามวิธี Emersion Crumb Test เพื่อเปนการทดสอบเบื้องตนกอน หลังจากนั้นก็ควรจะเก็บตัวอยาง
ดินที่สงสัยสงไปทดสอบที่สวนกลางตอไป
เพื่อใหไดผลการทดลองที่แนนอนและเปนหลักฐานในการ
ทํางาน สรุปไดวาในการทํางานกอสรางเขื่อนดิน สมควรมีหองทดลองสนามสําหรับงานดิน และงาน
คอนกรีต เพื่อใชในการควบคุมคุณภาพของงานในสนามใหไดตามมาตรฐานอยูเสมอ
สําหรับคุณสมบัติ และลักษณะการใชงานทางดานวิศวกรรมของดินประเภทตาง ๆ สามารถ
แสดงรายละเอียดได ดังตารางตอไปนี้
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ตารางแสดง คุณสมบัติ และความเหมาะสมในการใชงานดานวิศวกรรม
คุณสมบัติที่สําคัญ
สัญลักษณ
ของกลุม
ดิน

ความซึมได
เมื่อบดอัดแนนแลว

GW

งาย

ดีเลิศ

ไมยุบตัว

ดีเลิศ

GP

งายมาก

ดี

ไมยุบตัว

ดี

GM

ปานกลาง ถึง ยาก

ดี

ไมยุบตัว

ดี

GC

ยาก

ดี ถึง พอใช

นอยมาก

ดี

SW

งาย

ดีเลิศ

ไมยุบตัว

ดีเลิศ

SP

งาย

ดี

นอยมาก

พอใช

SM

ปานกลาง ถึง ยาก

ดี

นอย

พอใช

SC

ยาก

ดี ถึง พอใช

นอย

ดี

ML

ปานกลาง ถึง ยาก

พอใช

ปานกลาง

พอใช

CL

ยาก

พอใช

ปานกลาง

ดี ถึง พอใช

OL

ปานกลาง ถึง ยาก

เลว

ปานกลาง

พอใช

MH

ปานกลาง ถึง ยาก

พอใช ถึง เลว

มาก

เลว

CH

ยาก

เลว

มาก

เลว

OH

ยาก

เลว

มาก

เลว

Pt

-

-

-

-

กําลังตานทานแรงเฉือนเมื่อ
บดอัดแนนแลว
และดินอิ่มตัว
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ตารางแสดงคุณสมบัติ และความเหมาะสมในการใชงานดานวิศวกรรม (ตอ)
ความเหมาะสมในการใชงานตางๆ
สัญลักษ
เขื่อนดินถม
คลอง
ฐานราก
ถนน
ณ
ผิว
การ
แกน หุมแกน ปองกัน คลอง
กา
ชนิด
คันดินถม
ถนน
ของกลุม เดียวกัน เขื่อน เขื่อน การกัด ดินบด รั่วซึม รั่วซึม ไมมี
มี
เซาะ อัดแนน มีความ ไมมี โอกาส โอกาส
ทั้ง
ดิน
สําคัญ ความ เยือก
เขื่อน
เยือก
สําคัญ แข็ง
แข็ง
GW

-

-

1

1

-

-

1

1

1

3

GP

-

-

2

2

-

-

3

3

3

-

GM

2

4

-

4

4

1

4

4

9

5

GC

1

1

-

3

1

2

6

5

5

1

SW

-

-

3

6

-

-

2

2

2

4

4

7

-

-

5

6

4

-

ปน
กรวด

ปน
กรวด
3

7

8

10

6

4

8

7

6

ปน
กรวด
SP

SM

SC

-

-

4

5

3

2
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ปน
กรวด

-

5

5
ระวัง
การกัด
เซาะ
2
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6

6

9

10

11

7

3

5

10

9

7

-

-

6
ระวัง
การกัด
เซาะ

7

11

11

12

-

-

-

8

12

12

13

-

9

13

13

8

-

ML

6

6

-

-

CL

5

3

-

9

OL

8

8

-

MH

9

9

-

ระวังการ
กัดเซาะ

6
ระวัง
การกัด
เซาะ

CH

7

7

-

10

OH

10

10

-

-

-

10

14

14

14

-

Pt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ : หมายเลข 1 หมายถึงดีที่สุด

คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง

7-25

บทที่ 7

ตารางแสดงคุณลักษณะสําหรับงานดินถมและฐานราก
สัญลักษณ
ของกลุมดิน

การใชในงานเขื่อน

(1)

(2)

GW

มั่นคงมาก ใชถมทํานบหรือเขื่อน
ตรงสวนที่ใหน้ําซึมผานได (Shell)
มั่นคง ใชถมทํานบหรือเขื่อน
ตรงสวนที่ใหน้ําซึมผานได
มั่นคง ไมเหมาะกับสวนที่นา้ํ ซึมได
ใชถมแกนเขื่อนปองกันน้ําซึม หรือ
คลุมดิน (Blanket)
คอนขางมั่นคง ใชถมแกนเขื่อน
ปองกันน้ําซึม
มั่นคงมาก ใชถมสวนที่ใหนา้ํ ซึมผาน
ได
แตจะตองปองกันลาดเขื่อน
มั่นคง ใชสําหรับเขื่อนที่มีความลาด
ไมมาก
คอนขางมั่นคง ไมเหมาะกับสวนที่
น้ําซึม
ได ใชถมแกนเขื่อนปองกันน้าํ ซึม
คอนขางมั่นคง ใชถมแกนเขื่อน
สําหรับเขื่อนปองกันน้ําทวม
ไมมั่นคง ใชถมทํานบดินซึ่งตอง
ควบคุมใหเหมาะสม

GP
GM

GC
SW

SP
SM

SC
ML

คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง

สัมประสิทธิ์ของ
ความซึมได
คุณลักษณะและเครื่องจักรในการบด
K
อัด
(ซม./วินาที)
(3)
(4)
ดี ใชรถแทรคเตอร รถบดลอยาง
> 10-2
รถบดลอเหล็ก
ดี ใชรถแทรคเตอร รถบดลอยาง
> 10-2
รถบดลอเหล็ก
10 - 10

ดี ตองควบคุมอยางใกลชิด
รถบดลอยาง รถบดตีนแกะ

10-6 -10-8

พอใช รถบดลอยาง รถบดตีนแกะ

-3

-6

> 10-3

ดี ใชรถแทรคเตอร

> 10-3

ดี ใชรถแทรคเตอร

10-3 -10-6

ดี ตองควบคุมอยางใกลชิด
รถบดลอยาง รถบดตีนแกะ

10-6 -10-8

พอใช รถบดตีนแกะ รถบดลอยาง

-3

-6

10 -10
7-26

ดีถึงเลว การควบคุมอยางใกลชิด
เปนสิ่งสําคัญมาก รถบดลอยาง
บทที่ 7

รถบดตีนแกะ
CL

มั่นคง เหมาะสํารับถมแกนเขื่อน
ปองกันน้ําซึมและใชคลุมดิน

10-6 -10-8

พอใชถึงดี รถบดตีนแกะ รถบดลอยาง

OL

ไมเหมาะสําหรับใชเปนดินถม

10-4 -10-6

พอใชถึงเลว รถบดตีนแกะ

MH

ไมมั่นคง ใชถมแกนเขื่อนโดยวิธี
ชลศาสตร ไมเหมาะที่จะใชรถบดอัด
คอนขางมั่นคงสําหรับความลาด
ไมมาก แกนเขือ่ นบางๆ และคลุมดิน

10-4 -10-6

เลวหรือไมเหมาะ รถบดตีนแกะ

10-6 -10-8

พอใชถึงเลว รถบดตีนแกะ

10-6 -10-8

เลวหรือไมเหมาะ รถบดตีนแกะ

CH
OH

ไมเหมาะสําหรับใชเปนดินถม

Pt

ไมใชในงานกอสราง

-

ไมเหมาะในการบดอัด

หมายเหตุ : 1. คาในชอง (3) และ (5) สําหรับเปนแนวทางเทานั้น ในการคํานวณออกแบบตองอาศัยผลจากการทดสอบ
2. ในชอง (4) เครื่องจักรบดอัดดังกลาวจะใหความแนนตามตองการตอเมื่อสภาพความชื้นของดิน ความหนา
ของชั้นดินบดอัดและจํานวนเที่ยวของการบดอัดจะตองควบคุมใหเหมาะสมและถูกตอง

คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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บทที่ 7

ตารางแสดงคุณลักษณะสําหรับงานดินถมและฐานราก (ตอ)
สัญลักษณ
ของกลุมดิน
(1)

ความ
หนาแนน
แหง (pd)
(มก./ม.3)
(5)

การใชในงานฐานราก

ความตองการเพื่อปองกันน้ําซึม

(6)

(7)

GW

2.00 - 2.16

ความสามารถในการรับน้ําหนักดี

ทําแกนลดความเร็วของน้ําซึม

GP

1.84 – 2.00

ความสามารถในการรับน้ําหนักดี

ทําแกนลดความเร็วของน้ําซึม

GM

1.92 – 2.16

ความสามารถในการรับน้ําหนักดี

ทํารองที่ปลายลาดเขื่อนดานทายน้ํา
บางครั้งไมจําเปน

GC

1.84 – 2.08

ความสามารถในการรับน้ําหนักดี

ไมจําเปน

SW

1.76 – 2.08

ความสามารถในการรับน้ําหนักดี

SP

1.60 – 1.92

ความสามารถในการรับน้ําหนัก
ดีถึงเลว ขึ้นกับความหนาแนน

SM

1.76 – 2.00

ความสามารถในการรับน้ําหนัก
ดีถึงเลว ขึ้นกับความหนาแนน

คลุมดินปลายเขื่อนดานเหนือน้ําและ
ระบายน้ําปลายลาดเขื่อนดานทายน้ํา หรือ
ฝงทอสูบน้ํา
คลุมดินปลายเขื่อนดานเหนือน้ําและ
ระบายน้ําปลายลาดเขื่อนดานทายน้ํา หรือ
ฝงทอสูบน้ํา
คลุมดินปลายเขื่อนดานเหนือน้ําและ
ระบายน้ําปลายลาดเขื่อนดานทายน้ํา หรือ
ฝงทอสูบน้ํา

SC

1.68 – 2.00

ความสามารถในการรับน้ําหนัก
ดีถึงเลว

ML

1.52 – 1.92

เลวมาก อาจเกิดการเลื่อนตัว

CL

1.52 – 1.92

ความสามารถในการรับน้ําหนัก

คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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ไมจําเปน
ทํารองที่ปลายลาดเขื่อนดานทายน้ํา
บางครั้งไมจําเปน
ไมจําเปน
บทที่ 7

OL

1.28 – 1.60

ดีถึงเลว
ความสามารถในการรับน้ําหนัก
ดีถึงเลว อาจเกิดการทรุดตัวมาก

MH

1.12 – 1.52

ความสามารถในการรับน้ําหนักต่ํา

ไมจําเปน

CH

1.20 – 1.68

ความสามารถในการรับน้ําหนัก
พอใชถึงเลว

ไมจําเปน

OH

1.04 – 1.60

ความสามารถในการรับน้ําหนักต่ํา
มาก

Pt

-

ไมจําเปน

ไมจําเปน

ขุดออกจากฐานรากและไมนาํ มาใช

3. ในชอง (5) เปนคาความหนาแนนแหงสูงสุดของดินที่จุดปริมาณความชื้นที่เหมาะสม (Optimum)
ซึ่งไดจากการบดอัดดินโดยวิธีมาตรฐานของ AASHTO หรือ Proctor

7.2.1.7.2 การเตรียมบอยืมดิน (Borrow Area) ดินที่เราจะนํามาใชถมตัวเขื่อน ตองเปนดิน
ที่ไดรับการคัดเลือกคุณภาพแลววามีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กําหนดในแบบ เชน ดินที่ถมเปน Core
Zone ควรเปนดินชนิด Fine Grain ซึ่งมีคุณสมบัติเปน Impervious Material สวนดินที่ใชถม Random
Zone ควรจะมีสวนที่เปน Coarse Grain มากกวาดินทีใ่ ชเปน Core Zone และควรจะมีคา PI (Plasticity
Index) ประมาณ 9-15 ซึ่งดินที่มีคา PI ในชวงนี้จะเปนดินที่ใหน้ํา และบดทับใหแนนไดสะดวกกวาดินที่มี
คา PI สูง แตถาหากไมสามารถหาดินทีม่ ีคา PI ตามนี้ได ก็ควรควบคุมชนิดของดินใหเปนไปตามที่
กําหนดใน Specifications โดยทัว่ ไปเราจะหาแหลงดินจาก Borrow Area ในบริเวณพื้นที่ตวั อาง ซึ่งควร
หางจากตัวเขื่อนไมต่ํากวา 300 เมตร เพื่อที่จะไดไมทําลายตนไมและภูมิประเทศสวนอื่น และถาเปนงาน
เขื่อนดินขนาดเล็กที่จุน้ําไดนอ ยเราอาจนําดินในพืน้ ที่ตัวอางมาใชได ก็จะทําใหจุน้ําไดเพิ่มขึ้นตามปริมาณ
ดินที่เรานํามาใชงาน Borrow Area ควรจะอยูใกล Dam Site ใหมากทีส่ ุด เพื่อประหยัดเวลาและคาใชจาย
ในการขนดิน ถาหากวา Borrow Area อยูไกล จะตองพิจารณาการใชรถที่ขนดินใหดี เชน Motor Scraper
เหมาะสําหรับใชงานที่ Borrow Area อยูไมไกลนัก ถาหากวา Borrow Area อยูไกล ก็ควรพิจารณาใช
Dump Truck จะเหมาะสมกวา เมื่อหาแหลงดินที่เหมาะสมไดแลว กอนที่จะนําดินมาใชงานจะตองขุด
ลอกหนาดินจนถึงชั้นดินที่เรานํามาใชถมตัวเขื่อนได
แลวทดลองหาความชืน้ ของดินตามธรรมชาติที่
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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บทที่ 7

Borrow Area วามีความชืน้ กีเ่ ปอรเซ็นตเมื่อเทียบกับคา Optimum Moisture Content ของดินชนิดนัน้ ถา
ความชื้นของดินที่บอดินยังมีไมพอ หรือดินมีลักษณะแหงไปควรเพิ่มความชื้นในดิน โดยการใช
Sprinkler ใหน้ํากับดินที่บอดินกอน (Pre Wet) โดยการแบงบอดินเปนแปลง แลวใช Bulldozer ลง Ripper
ที่ดินใหเปนรอง เพื่อน้ําจะไดซึมลงไปถึงดินชั้นลางได เมื่อดินมีความชื้นใกลเคียงประมาณ ±2% ของจุด
Optimum Moisture Content แลวก็นํามาใชงานถมดินตัวเขื่อนตอไป
7.2.1.7.3 การทดสอบการบดอัด (Earthfill Test) เพื่อควบคุมการบดอัดดินใหเปนไปตาม
กําหนดในแบบควรทําการบดอัดดินในแปลงทดสอบกอน เพื่อหาขอมูลตาง ๆ กอนการถมดิน ดังนี้
1) เพื่อหาจํานวนเทีย่ วของการบดอัดที่นอยที่สุด โดยใหคา Density และ Moisture Content
ตามที่กําหนดในแบบสําหรับดินแตละชนิดที่นํามาใชงานดวยเครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ ที่จะใชในงาน
ถมดินและบดอัดแนน
2) เพื่อหาความหนาของดินที่เทแตละชัน้ ซึ่งบดอัดแลวใหคา Density และ Moisture
Content ตามที่กําหนดในแบบ โดยเครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในงานถมและบดอัดดินนั้น
ขนาดของแปลงทดสอบ (Fill Test Section) ควรมีขนาดความกวางประมาณ 20 เมตร และ
ยาวประมาณ 60 เมตร การหาความแนนและความชืน้ ของดินในแปลงทดสอบใหใชวิธี Field Density
Test แลวเทียบกับคาของ Standard Proctor Compaction Test ที่ทําการทดลองหาคาไวแลว
7.2.1.7.4 การเตรียมงานที่ Abutment ที่ Abutment ทั้ง 2 ขางของตัวเขื่อน ควรมีการเตรียม
งานตาง ๆ ใหเรียบรอยกอนเริ่มการถมดิน ดังนี้
1) ถา Abutment เปนดินและมีความลาดชันมาก ควรใชรถ Bulldozer หรือเครื่องจักรและ
อุปกรณตาง ๆ แตงใหมีความลาดชันลดลง เพื่อตอนที่ถมดินจะไดบดทับที่รอยตอระหวาง Abutment กับดิน
ถมไดแนนเพราะจุดที่เปนรอยตอระหวาง Abutment และดินถมนั้นถามีความลาดชันมาก เครื่องจักร ที่ใชใน
การบดทับจะไมสามารถบดอัดดินที่ตรงรอยตอไดแนน เพราะเขาไมถึง
2) ถา Abutment มีลักษณะเปนหินตองแตง Abutment ใหถึงชั้นหินทีแ่ ข็งแรงและไมมีรอย
แตกราวมาก โดยมีความชันไมเกิน 2:1 ถาที่ Abutment มีการเจาะ Adits เขาไปสํารวจหรือทําการ
Grouting ภายใน Abutment ที่มีรอยแตกราวของหินมาก สําหรับปองกันน้ําซึมผาน Abutment ดวยแลว
ชอง Adits เหลานั้นตองเทกําแพงคอนกรีตปดทับน้ําปูน และสารเคมีที่ตกคางอยูตองลางทําความสะอาด
ออกใหหมด แลวตกแตงปดทับรองรอยตาง ๆ ดวยคอนกรีตใหเรียบรอยกอนการถมดินดวยเชนกัน
7.2.1.7.5 การเตรียมงานฐานราก กอนถมดินตองเตรียมงานฐานรากใหเรียบรอย และ
ตกแตงใหพรอมกอนที่จะถมดินตัวเขื่อน ดังนี้
คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง
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1) กรณีฐานรากที่ขุดถึงชั้นดินธรรมชาติ ควรตรวจสอบดูวาดินเดิมทีก่ น รองแกนและฐาน
รากทั่วไปวามีความแนนและความชื้นตามที่กําหนดไวหรือไม โดยการทํา Field Density Test ซึ่งความชื้น
ในดินเดิมกอนการถมดินควรจะมากกวาจุด Optimum Moisture Content แตไมควรเกิน 2% ถาความแนน
และความชืน้ ของดินเดิมยังไมไดตามกําหนดตองใหน้ําเพิ่มเติม แลวบดอัดดินเดิมดวย Sheepsfoot จนได
ความแนนไมนอยกวา 95% ของ Standard Proctor Compaction Test
2) กรณีฐานรากขุดถึงชั้นหิน กอนถมดินรองแกนจะตองลางทําความสะอาดผิวหนาหิน
ดวยการฉีดน้ําที่มีแรงดันสูง หรือใชกําลังลมพนใหหิน กรวด ทราย และ เศษวัตถุตาง ๆ หมดไปจาก
บริเวณรองแกน
เมื่อทําความสะอาดหมดแลว แตยังมีรายแตกแยกหรือหลุมบออยูอีก ควรทําการตกแตง
ดวยการอุดดวยปูน ทรายหรือทํา Shot-crete เมื่อตกแตงผิวหนาหินเรียบรอยแลว ตองทําใหผิวหนาหินมี
ความชื้นพอเหมาะ เพื่อใหรอยตอระหวางดินถมใหมและผิวหนาหินแนบสนิทดีจนปองกันน้ําซึมผานได
7.2.1.7.6 การถมดินบดอัดแนน การถมดินตัวเขื่อนนั้น ดินที่จะนํามาใชควรมีความชืน้
(Moisture Content) ใกลเคียงจุด Optimum Moisture Content ประมาณ ±2% แตควรใหดินมีความชื้น
มากกวาจุด Optimum Moisture Content เพราะวาดินทีม่ ีความชื้นทางดานเปยก (Wet) จะสามารถกันน้ํา
ไหลซึมไดดกี วาดินที่ความแนนเดียวกันแตมีความชื้นทางดานแหง (Dry) ซึ่งโครงสรางภายในของดิน
เหนียวจะมีลักษณะการเกาะตัวกันอยางไมเปนระเบียบ (Flocculent) โดยดินที่มคี วามชื้นทางดานเปยก
(Wet) โครงสรางภายในของดินเหนียวจะมีลักษณะการเกาะตัวกันอยางเปนระเบียบ (Dispersed)
ก. การถมดินในรองแกน หลังจากที่เตรียมงานฐานรากเสร็จเรียบรอย ใหเริ่มการถมดินใน
รองแกน ควรดําเนินการดังนี้
1) ฐานรากที่เปนดิน
- ควรทําใหผิวหนาดินมีความขรุขระ แลวใหน้ํากอนการเทดินชั้นแรก เพื่อใหรอยตอ
ระหวางชัน้ ดินเดิมถมดินทีน่ ํามาถมประสานเปนเนื้อเดียวกัน
- ดินที่นํามาถมตองเปนดินที่มีความชื้นใกลเคียงกับจุด Optimum Moisture Content และ
เปนดินที่คดั เลือกแลววาเหมาะสําหรับนํามาใชถมอยูในรองแกน
-นําดินที่จะใชบดอัดมาเทเกลี่ยใหเปนชั้นในแนวราบความหนาของดินแตละชั้นกอน
การบดอัดไมควรหนาเกินกวา 30 ซม. เมื่อใชลูกกลิ้งตีนแกะ (Sheepsfoot) ในการบดอัด ดินที่บดอัด
แลวแตละชั้นตองไมหนามากกวา 15 ซม. ถาใชเครื่องกระทุงความหนาดินแตละชัน้ เมื่ออัดแนนแลวตอง
ไมหนากวา 10 ซม.
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- ถาดินที่นํามาทําการบดอัดมีความชื้นนอยกวาที่กําหนดตองเพิ่มความชื้นให ไดตามเกณฑ
โดยการพนน้ําเปนฝอยพรมลงบนดินอยางสม่ําเสมอ ณ ที่ทําการบดอัด ถาดินมีความชื้นมากกวากําหนด การบด
อัดตองหยุดรอจนกวาความชื้นจะลดลงมาอยูในเกณฑทกี่ ําหนดให จึงจะทําการบดอัดตอไปได
วิธีการเรงใหดนิ แหงเร็วจนถึงระดับความชืน้ ที่ตองการอาจตองทําการไถคราดผิวหนาดิน
หรือทําการขุดลอกผิวหนาที่เปยกมากเกินไปออกเสียกอน
- ทุกกรณี กอนที่จะถมบดอัดดินแตละชัน้ ตอไป ผิวหนาดินชั้นลางที่เปนดินถมหรือดิน
ธรรมชาติก็ดี จะตองทําการคราดผิวหนาดินใหมีความขรุขระเสียกอนทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อใหดินชั้นใหม
และชั้นเกาจับตัวประสานเปนเนื้อเดียวกัน
- เศษหินหรือกอนดินแข็งทีโ่ ตมากกวา 15 ซม. ตองเก็บทิ้งกอนทําการบดอัด
-บริเวณที่ไมสามารถใชเครื่องจักรหรืออุปกรณขนาดใหญทําการบดอัดดินไดเชน
บริเวณรอบ ๆ อาคารคอนกรีตทอ Outlet หรือบริเวณที่มีความลาดชันมาก ตองใชเครื่องกระทุงดิน
(Tamper) ทําการบดอัดแทนเพื่อใหไดความแนนตามกําหนด
-การบดอัดดินดวยเครื่องจักรและอุปกรณสาํ หรับแนวการบดทับตองใหเครื่องจักรวิ่งใน
ทิศทางขนานกับแนวศูนยกลางของเขื่อน เพื่อปองกันเรื่องการบดอัดผิดพลาด ซึ่งอาจทําใหน้ําผาน ชั้น
หรือแนวที่ไมไดบดอัดได
2) ฐานรากที่เปนหิน
- ดินที่นํามาถมชั้นแรกตองเปนดินที่มีความชื้นมากกวาจุด Optimum Moisture Content แต
ไมควรเกิน 5% และเปนดินที่ไดคัดเลือกแลววาเหมาะสมสําหรับนํามาใชถมในรองแกน
-นําดินที่จะใชบดอัดมาเทเกลี่ยใหเปนชั้นในแนวราบความหนาของดินกอนการบดอัดไม
ควรหนาเกินกวา 30 ซม.
- การบดอัดดินชั้นแรก ๆ ตองใชรถบดลอยาง (Pneumatic Tired Rollers) ทําการบดอัด
เพราะถาใช Sheepsfoot บดอัดในชั้นแรก Sheepsfoot จะตะกุยดินขึ้นมาทําใหดนิ ทีบ่ ดอัดไมแนบสนิทกับ
พื้นหินฐานราก ควรจะใช Sheepsfoot บดอัดก็ตอเมื่อปูดนิ ไปจนมีความหนาพอที่ Sheepsfoot จะไมทําให
ผิวดินถมชั้นแรกหลุดติดตีน Sheepsfoot ขึ้นมา
-การบดอัดดินชั้นตอไปก็ดําเนินการเหมือนกับที่กลาวไวในหัวขอการถมดินรองแกน
เมื่อฐานรากเปนดิน
ข. การถมดินตัวเขื่อน เมื่อไดถมดินในรองแกนจนสูงขึ้นมาเสมอพื้นฐานเขื่อนแลว ก็ทําการ
ถมดินตัวเขื่อนตอไปเลย ซึ่งมีวิธีดําเนินการเหมือนกับการถมดินในรองแกน และมีวิธีการเพิ่มเติมอีก ดังนี้
1) ถาเปนเขื่อนแบบ Zoned Dam ใหปก หมุดแสดงถึงแนวที่ถมเปน Zone ตาง ๆ ใหชดั เจน
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2) ตองถมดินตัวเขื่อนใหเกินจากขอบเขตของลาดเขื่อนทั้งทางดานเหนือน้ํา และ ทายน้าํ ไม
นอยกวา 50 ซม. เพื่อใหการบดอัดดินแนนไปตลอดจนถึงลาดเขื่อน และดินสวนทีถ่ มเกินไวนั้น ใหถาก
แตงออกใหเขากับลาดตัวเขือ่ นในภายหลัง
3) ขนาดของพื้นที่ที่จะถมดินบดอัดแนนแตละชัน้ ควรมีขอบเขตกวางขวางใหมากที่สุด
เทาที่จะทําได เพื่อลดรอยตอใหนอยที่สุด ระดับพื้นผิวของดินแตละชัน้ ควรจะรักษาใหอยูใ นแนวราบเปน
อยางนอยหรือมีความลาดชันประมาณ 2-4% ในทิศทางทีส่ ะดวกในการระบายน้ําฝน
4) ความลาดชันตรงจุดรอยตอใน Impervious Zone ไมควรเกิน 3.1 ซึ่งผิวสัมผัสตรง
รอยตอจะตองขุดตัดออกใหเปนรอยใหม โดยเอาดินสวนที่หลุดหลวมออกใหหมด และไถคราดทําผิวให
ขรุขระ การบดอัดดินใหแนนตองทําการบดอัดเลยลึกเขาไปในเขตทีบ่ ดอัดแลวจนตลอดแนวรอยตอเปน
ระยะไมนอยกวา 1.00 เมตร
5) การบดอัดดินในชัน้ หนึ่ง ๆ ควรจะใชเครื่องจักรเครื่องมือชนิดเดียวกันและมีนา้ํ หนัก
เทากันโดยตลอด
ค. การขุดรองแกนและถมดินตัวเขื่อนในบริเวณลําน้ําเดิม
การกอสรางทํานบดินบริเวณลําน้ําเดิมนัน้ ผูควบคุมงานตองทราบปริมาณงานในสวนนี้
วา จะสามารถกอสรางใหแลวเสร็จกอนฤดูฝนที่จะมีน้ําหลากมาหรือไม อาคารทอระบายน้าํ ลงลําน้ําเดิม
River Outlet, และทางผันน้ํา สามารถจะระบายน้ําไดพอเพียงในฤดูน้ําหลากหรือไม หากไมสามารถ
ดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในเวลากอนที่จะมีน้ําหลาก จะตองวางแผนสรางทางผันน้ํา และเตรียมการ
ปองกันการกัดเซาะดินถมบดอัดแนนทีด่ ําเนินการไปแลว
งานถมดินตัวเขื่อนในบริเวณลําน้ําเดิม เปนงานที่มีความสําคัญมากที่สุดสวนหนึ่งของ
ตัวเขื่อน เนื่องจากเปนสวนที่รับแรงมากที่สุด อีกทั้งบริเวณลําน้ํามักจะมีตะกอนทรายทับถมกันอยูในลํา
หวยหรือบริเวณอื่น เนื่องจากมีการเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ํา ดังนั้น การขุดลอกหรือขุดรองแกน จึง
ตองตรวจสอบอยางรอบคอบ เมื่อขุดหรือขุดลอกจนถึงระดับ โดยใชเครื่องจักรกลหนักแลว จะตองใช
แรงคนหรือเครื่องมือขนาดเล็กทําความสะอาดหนางานกอน สําหรับการถมดินในชั้นแรกลงบนชั้นหิน
ฐานรากนั้น ตองทํารอยตอระหวางหินและดินถม เชน Clay Contact กอนที่จะถมดินตัวเขื่อนตามที่ได
กลาวมาขางตน
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งานขุดลอกลําน้ําเดิมดวยแรงคนงาน

งาน CLAY CONTACT
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ทําความสะอาดหนาหินชวงลําน้ําเดิม
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ขอควรคํานึงถึงในระหวางการบดอัดดินกอสรางตัวเขื่อน
ในระหวางการบดอัดถมตัวเขื่อน พลังงานที่เกิดจากการบดอัด จะทําใหมวลดินแนนขึ้น
ทําใหมีคุณสมบัติหลายๆ อยางทางวิศวกรรมดีขึ้นคือ ความแข็งแรงเพิ่มขึ้น ทึบน้ําขึ้น มีการยุบตัวนอยลง
แตในขณะที่ทําการบดอัดนั้นมวลดินจะมีการเคลื่อนตัวในหลายๆ ทิศทาง ซึ่งสวนใหญจะเปนแนวดิ่ง
ในขณะดินแนนตัว แตจะเคลื่อนตัวออกดานขางถาเปนการบดอัดที่ใชพลังงานมากเกินไป หรือมวลดินมี
ความชื้นสูงเกินไป ซึ่งเรียกวา “Over Compaction” ในขณะที่ดินแนนตัวขึ้น ความดันของน้ําและอากาศ
ในระหวางชองวางในมวลดินก็เพิ่มขึ้นในบางบริเวณอาจถึงจุดอิ่มตัว (Saturated) ในบางบริเวณ ความดัน
น้ําสวนเกิน (Excess Pore Pressure) จะสูงขึ้น และถาอัตราการบดอัดทําไดเร็วกวาการกระจายลดความดัน
น้ําสวนเกิน (Pore Pressure Dissipation) แลวก็จะเกิดการสะสมของความดันน้ําสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุด
อันตราย เพราะความแข็งแรงของดินจะลดลงตามทฤษฎีของหนวยแรงประสิทธิผล คือ

τ = c + (6 + u) tanφ
ในการออกแบบเขื่ อ นดิ น ผู อ อกแบบมี วิ ธี ก ารออกแบบโดยประมาณค า ความดั น น้ํ า เป น
สัดสวนกับหนวยแรงกดแนวดิ่ง ซึ่งเรียกวา อัตราสวนของความดันน้ํา (Pore Pressure Ratio) หรือ

ซึ่งมักจะใชคาอยูระหวาง 0.25 ถึง 0.4 แตที่แทจริงแลว คานี้ยังมีปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลอยู เชน
ชนิด ของดิน ความชื้นขณะบดอั ด อัตราการบด ระยะทางไปสูจุ ดระบาย เปนตน ซึ่ งยากตอการที่จ ะ
ประมาณหรือคาดการณเอาไวลวงหนาไดอยางละเอียด
ในการบดอั ด แกนดิ น เหนี ย วของเขื่ อ นหรื อ คั น ดิ น ที่ มี ข นาดสู ง และมี ดิ น เหนี ย วเป น
สวนประกอบ จึงจําเปนตองมีการติดตามการเกิดความดันน้ําในตัวคันดินและฐานรากอยางใกลชิด โดย
พยายามควบคุมไมใหเกินคาที่กําหนดไวในการออกแบบ ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายตอความมั่นคงของตัว
เขื่อนหรือคันดินถมได (ขอมูลจากเอกสารคูมือการวัดพฤติกรรมเขื่อนดิน)
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7.2.1.7.7 การปูวัสดุกรอง (Filter) วัสดุกรองในทางดิ่ง (Vertical Drain) และวัสดุกรองทาง
แนวราบ (Horizontal Drainage Blanket) ที่ใสในตัวเขื่อน เพื่อเปนทางใหน้ําไหลไดสะดวกจนไปเชือ่ มกับ
ระบบระบายน้าํ ทางดานทายเขื่อน (Down-Stream Drain) ตองจัดหาใหมีขนาดสวนคละ (Gradation)
ตามที่กําหนดไวในแบบ
ก. Horizontal Drainage Blanket ตองปูลงบนพื้นดินเดิมแทรกอยูในตัวเขื่อนทางดานทาย
น้ํา โดยปูตามขนาดกวางและความยาวที่กําหนดในแบบ ควรปูทีละชั้นใหแตละชัน้ หนาไมเกิน 30 ซม. แลว
ใหน้ําเพื่อชวยในการบดทับ ซึ่งอาจใชรถบดลอยางที่ทาํ งานอยูห รือเครื่องมือบดอัดแบบ Vibratory- Roller
ใหไดความแนน Relative Density ไมต่ํากวา 70% ของการทดลอง Relative Density Cohesionless Soils
(ASTM Designation : D 2049) จนไดความหนาทั้งหมดตามที่กําหนดในแบบ
ข. Vertical Drain เมื่อปู Horizontal Drainage Blanket จนไดความหนาตามที่กาํ หนด
แลว ใหเทดินปดทับแลวบดอัดใหแนนจนมีระดับสูงประมาณ 1.50 ม. จากดานบนของ Horizontal
Drainage Blanket แลวจึงขุดเปนรองใหไดขนาดกวางตามที่กําหนดในแบบ โดยใชรถขุดแบบ Backhoe
หรือรถขุดแบบ Dragline ขุดดินออกจนถึงชั้นทรายของ Horizontal Drainage Blanket เมื่อมีดินรวงลงไป
ตองเอาออกใหหมดกอนใส Filter ลงไปในรองเมื่อใส Filter ลงไปจนเต็มรองแลวใหฉีดน้ําแลวใช
Vibrator ทับใหแนนหรือใช Vibratory Roller ขนาดเล็กบดทับใหไดความแนน Relative Density ไมต่ํา
กวา 70% ชั้นตอไปปูดินปดแลวบดอัดจนไดระดับความสูงประมาณ 1.50 ม. จากผิว Filter ที่ใสในรอง
ครั้งแรก แลวดําเนินการตามที่กลาวมาจนถึงระดับที่กําหนด
น้ําที่ซึมผานมาถึงดานทายเขือ่ นจะไหลไปลงที่ Toe Drain ซึ่งการกอสราง Toe Drain ก็ทํา
ตามที่แบบกําหนด
7.2.1.7.8 การสรางลาด (Slope) ตัวเขื่อน
ในการกอสรางทํานบดิน เมือ่ มีการถมบดอัดดินสูงขึ้น จะมีแรงทีจ่ ะพยายามทํา
ใหดนิ เคลื่อนที่ จากจุดที่สูงกวามายังจุดทีต่ ่ํากวา คือ แรงดึงดูดของโลกและแรงที่เกิดจากการไหลซึมของ
น้ํา ทําใหเกิดหนวยแรงเฉือนขึ้นในดิน สวนในดินก็จะมีแรงตานทานตอแรงเฉือนของดิน ไดแก แรงยึด
เหนีย่ วของเม็ดดินและแรงเสียดทานภายในของเม็ดดิน ถาแรงตานทานมีมากกวาแรงกระทํา ดินก็จะไม
เกิดการเลื่อนตัวและพังทลาย
ทํานบดินที่มีลาด (Slope) ไมชันเสถียรภาพก็จะมากแรงที่พยายามทําใหดนิ
เคลื่อนตัวก็เกิดขึ้นนอย สวนแรงที่เกิดจากการไหลซึมของน้ําก็ปองกันดวย Bedding และปองกันการกัด
เซาะดวยหินทิง้ (Rip Rap) เปนตน
คูมือการกอสราง
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หลักปฏิบัติงานในภาคสนาม
1. ชางสํารวจตองวางแนวและคํานวณ Toe Slope ใหถูกตอง
2. การถมบดอัดดินตองเผื่อความกวางของ Toe Slope ไมนอยกวา 0.50 เมตร
เมื่อตัดลาดแลวขอบนอกจะตองมีความแนนและแข็งแรง
3. ชางสํารวจจะใหระดับชัน้ ความหนาของวัสดุ Bedding และ Rip Rap
4. ชวงความสูงของงานทีจ่ ะตองตัดลาดตองไมสูงเกินกวาขีดความสามารถของ
เครื่องจักรที่ทํางาน
7.2.1.7.9 การสราง Toe Drain เพื่อใหน้ําที่ผานตัวเขื่อนไหลออกไปไดโดยไมทําอันตราย
ตอตัวเขื่อนโดยมากจะขุดรองระบายน้ําลึกประมาณ 1 เมตร กนกวางประมาณ 2-3 ฟุต ลาดขางประมาณ
1:1 หรือแลวแตลักษณะของดินและฝงทอแบบ Open Joint หรือเจาะรูที่ทอสําหรับใหน้ําผานเขาในทอได
โดยรอบ ๆ ทอหุมดวย Filter Material จากขนาดใหญ (กรวดติดกับทอ) มาหาขนาดเล็กเพื่อปองกันน้ําพา
เม็ดดินออกไป ซึ่งการกอสราง Toe Drain ก็ใหทําตามแบบที่กําหนด สําหรับเขื่อนบางเขื่อนที่มีฐานราก
เปน Soft Foundation อาจจะตองฝง Relief Well ในบริเวณดานทาย Toe Drain เพื่อชวยระบายน้ําผานฐาน
รากลงสู Toe Drain จะชวยลด Uplift Pressure ในฐานรากลงได
7.2.1.7.10 การปู Bedding และหิน Riprap ควรจะดําเนินการปู Bedding และหิน Riprap
ในขณะที่การถมดินตัวเขื่อนยังไมสูงจากระดับพื้นดินเดิมมากนัก เมื่อเราถากตกแตงลาดตัวเขื่อนจนได
Slope ตามกําหนดแลว ควรปู Bedding และหิน Riprap ทันที เพื่อปองกันลาดตัวเขื่อนจากการกัดเซาะของ
น้ําฝน ถาปลอยไวนาน น้ําในอางอาจมีระดับสูงขึ้นทําใหทํางานยากลําบาก หรืออาจตองปลอยน้าํ ทิ้งไป
เพื่อใหระดับน้าํ ลดลง ซึ่งทําใหเสียน้ําที่เราตองการเก็บไวโดยเปลาประโยชน งานปู Bedding และหิน
Riprap หากปลอยใหถมดินจนมีความสูงมากแลวคอยดําเนินการนั้น จะทําใหสิ้นเปลืองแรงงานและวัสดุ
มากกวา และการแตงหิน Riprap ใหเขากับลาดตัวเขื่อนก็ทําไดยากลําบากกวาอีกดวย
7.2.1.7.11 การปองกันตลิ่งดานทายน้ํา จุดประสงคเพื่อปองกันการกัดเซาะจากน้ําฝน มีวิธี
ปองกันไดหลายแบบแตที่นิยมใชกัน คือ การปลูกหญา กอนปลูกหญาควรปูพื้นดวย Top Soil ใหมีความ
หนาประมาณ 20-30 ซม. หญาที่ปลูกควรมีรากหยั่งลึก ทนแลง และเจริญเติบโตงาย วิธีปลูกหญาลาดตลิ่ง
จะประหยัดคากอสราง แตตองมีการดูแลบํารุงรักษาอยูเสมอ อีกวิธีหนึ่ง คือ ใชหินทิ้ง (Riprap) ที่มี
อัตราสวนคละที่ดีขนาดกอนโตสุดประมาณ 25 ซม. วิธีนี้ราคาคากอสรางคอนขางแพง แตประหยัดคา
บํารุงรักษา
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7.2.1.7.12 การติดตั้ง Instrument Gauge ถาในแบบไดกําหนดใหมีการติดตั้งเครื่องมือและ
อุปกรณใชสําหรับตรวจสอบความมั่นคงของตัวเขื่อน เชน Piezometer และ Inclinometer เปนตน ตองรีบ
ดําเนินการติดตั้งเครื่องมือ และอุปกรณตรงจุดและระดับที่กําหนดทันที และจะตองวางแผนการติดตั้ง
เครื่องมือและอุปกรณ โดยไมทําใหงานกอสรางสวนอื่นตองเสียเวลารอคอยดวย การติดตั้งตองทําอยาง
ประณี ต และระมั ด ระวั ง ต อ งตรวจสอบด ว ยว า เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ ต า ง ๆ สามารถใช ง านได ต าม
จุดประสงคหรือไม การบันทึกขอมูลตาง ๆ จะตองกระทําทันทีเมื่อการติดตั้งแลวเสร็จ และกระทําอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อใหไดขอมูลที่ตอเนื่องไมขาดตอน ซึ่งจะทําใหการพิจารณาศึกษาสภาพความมั่นคงของตัว
เขื่อนไดตรงกับขอเท็จจริง ชนิดของเครื่องมือที่ใชงานโดยทั่ว ๆ ไป มีดังนี้
1. Piezometer สําหรับตรวจสอบคา Uplift ที่เกิดขึ้นจริงเมื่อมีน้ํารั่วซึมผานเขื่อน
จะติดตั้งโดยการเจาะเขาไปในตัวเขื่อน หลังจากที่ถมดินตัวเขื่อนเสร็จเรียบรอยแลว
2. Settlement Gauge สําหรับตรวจสอบคาการทรุดตัวของดิน จะติดตั้งใน
ขณะที่ทําการถมดินตัวเขื่อน
3. Inclinometer สําหรับตรวจสอบการเคลื่อนตัวในแนวราบของเขื่อนเมื่อเริ่มเก็บ
กักน้ําจนถึงเมือ่ ทําการเก็บกักน้ําไดเต็มที่ จะติดตั้งในขณะที่ทําการถมดินตัวเขื่อน
4. Observation Well สําหรับตรวจสอบระดับน้ําใตดนิ และสภาพการรั่วซึมของ
น้ําที่ไหลลอดตัวเขื่อนจะติดตั้งที่ดานทายเขื่อน หลังจากที่ถมดินตัวเขือ่ นเสร็จเรียบรอยแลว
5. Surface Movement Monument สําหรับตรวจสอบการทรุดตัวรวมของเขื่อน
และเคลื่อนตัวในแนวราบ จะติดตั้งที่สนั เขือ่ นตามลาดเขือ่ นดานเหนือน้ํา และดานทายน้ํา หลังจากที่ถมดิน
ตัวเขื่อนเสร็จเรียบรอยแลว
7.2.1.7.13 การทํางานคอนกรีต อาคารประกอบตาง ๆ ของงานเขื่อนดินที่มีโครงสรางเปน
คอนกรีตตองควบคุมการกอสรางใหเปนไปตามแบบที่กําหนด และตองมีการตรวจสอบคุณภาพของงาน
ขณะทํางานอยางสม่ําเสมอขอบกพรองที่สําคัญในการทํางานคอนกรีต คือ การบมคอนกรีตหลังจากการ
เทคอนกรีตเสร็จแลว สวนมากมักจะละเลยและไมสนใจ ซึ่งจะเปนผลใหกําลังของคอนกรีตในสนามต่ํา
กวาที่เราทดลองไดจากตัวอยางแทงคอนกรีตที่เก็บ
เนื่องจากตัวอยางที่เราเก็บไปทดลองหาแรงอัดจะ
ไดรับการบมอยางดี ซึ่งผิดกับสภาพความเปนจริงในสนาม ดังนั้น จึงควรระมัดระวังเกี่ยวกับการบม
คอนกรีตในสนามใหดี โดยพยายามดําเนินการใหเหมือนกับการบมตัวอยางแทงคอนกรีตที่เราเก็บไป
ทดลองหาแรงอัดนั้นดวย
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7.2.1.7.14 การติดตัง้ Staff Gauge โดยใชเสาคอนกรีตติดดวยแผนโลหะที่มี Scale บอก
ระยะไวโดยเสาจะสูง 1.00-2.00 ม. ฝงไวที่จดุ ลึกที่สุดที่ลาดดานเหนือน้ํา เพื่อใชวัดระดับน้ําในอาง
สําหรับคํานวณหาปริมาณน้าํ ที่มีอยูไดจาก Curve ปริมาณน้ํา ถาเปนเขื่อนขนาดใหญจะติดตั้งเครื่องวัด
แรงดันของน้ํา โดยทําการตอทอจาก Intake Tower เขาไปใน Control Room แลวตอเขากับ Pressure
Gauge เมื่ออานแรงดันของน้ําไดกน็ ําไปคํานวณหาความสูงของน้ํา เพื่อเปรียบเทียบกับการอานจาก Staff
Gauge การอานระดับน้ําทีเ่ สาระดับนี้จะตองอานทุกวันในเวลาเดียวกัน เพื่อเก็บเปน Record ไวสาํ หรับ
เครื่องมือวัดระดับน้ํานี้ไดมผี ูประดิษฐเครือ่ งมือสําหรับวัดเปนความสูงของน้ําไวอีกหลายระบบ ซึ่งควร
พิจารณาติดตั้งไวเพื่อการตรวจสอบ ตามความจําเปนและความเหมาะสม
7.2.1.8 เครื่องจักรและอุปกรณสําหรับการถมบดอัดแนนดินตัวเขื่อน การถมและบดอัดแนนดิน
ตัวเขื่อน โดยมากจะใชเครื่องจักรและอุปกรณ ดังตอไปนี้
1. ลูกกลิ้งตีนแกะ (Sheepsfoot Roller or Tamping Roller) ลูกกลิ้งตีนแกะ 1 ลูก จะมี
ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 1.50 เมตร ความยาวไมนอยกวา 1.20 เมตร จํานวนตีนแกะมีอยางนอย
ที่สุด 1 อันตอพื้นที่ผิวลูกกลิง้ 645 ซม.2 ความยาวของตีนแกะประมาณ 0.23 เมตร หรือ 9 นิ้ว พื้นทีห่ นาตัด
ของตีนแกะมีขนาดไมนอยกวา 45 ซม.2 และไมมากกวา 65 ซม.2 ภายในลูกกลิ้งจะบรรจุดวยทรายหรือน้ํา
แลวมีน้ําหนักไมนอยกวา 6,000 กิโลกรัมตอความยาวของลูกกลิ้ง 1 เมตร ในการทํางานมักนิยมใชลูกกลิ้ง
ตีนแกะแบบ 2 ลูก ซึ่งในขณะทํางานบดอัดดินโดยการลากจูงหรือดวยอุปกรณในตัวเอง จะใชความเร็วไม
เกิน 15 กิโลเมตรตอชั่วโมง ลูกกลิ้งตีนแกะนี้เหมาะที่สุดสําหรับการบดอัดดินเหนียว (Cohesive Soils)
2. รถบดลอยาง (Pneumatic-tired Roller) รถบดลอยางชนิดลากจูงจะประกอบดวยลอ
ยางชนิดสูบลมไมนอยกวา 4 เสน ลอยางแตละเสนรับน้ําหนักไดประมาณ 11,400 กิโลกรัม (25,000
ปอนด) สวนประกอบทั้งชุดของรถบดลอยาง จะตองสามารถเลี้ยวกลับเปนมุม 180 องศา ได รถบดลอยาง
ชนิดเคลื่อนทีไ่ ดดว ยตัวเอง (Self-Propelled Rubber Tires Roller) อุปกรณแบบนี้จะตองมีลอ จํานวน 9
หรือ 10 ลอ มีขนาดความกวางของหนาบดอัด (Rolling Width) ตั้งแต 1.75-2.15 เมตร ในขณะปฏิบัติงาน
ตองมีน้ําหนักระหวาง 12,000 ถึง 13,600 กิโลกรัม ในขณะทําการบดอัดจะตองใชความเร็วไมเกิน 15
กิโลเมตรตอชั่วโมง
3. รถบดสั่นสะเทือน (Vibratory Roller) หลายแบบหลายขนาด สามารถบดอัดไดความ
หนาแนนสูง จึงนิยมใชบดอัดพวกทรายหรือกรวดปนทราย ซึ่งตองการความหนาแนนสูงมาก
ความสามารถในการบดอัดของรถ นอกจากจะขึ้นอยูก บั น้ําหนักของรถแลว ยังขึ้นอยูกับความถี่และ
ความเร็วอีกดวย
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การบดอัดวัสดุที่ไมมีดินเหนียวปน เชน กรวด และทราย ควรใชรถบดแบบเคลื่อนที่ได
ดวยตัวเอง ซึ่งมีความถี่ในการสั่นสะเทือนสูงประมาณ 2,100 – 3,000 รอบตอนาที สวนวัสดุที่มีดนิ เหนียว
ปนมากควรใชรถบดที่มีขนาดหนัก และมีความถี่ต่ําราว 1,000 – 2,100 รอบตอนาที
4. เครื่องกระทุงดิน (Tamper) มีทั้งแบบใชแรงคน และแบบใชเครื่องยนต ซึ่งทํางาน
ภายใตการควบคุมดวยมือ (Hand-operated Mechanical Equipment) เพื่อใชกับงานบดอัดดินบริเวณรอบ
ๆ หรือชิดติดกับอาคารหรือบริเวณที่เครื่องจักรขนาดใหญไมสามารถเขาไปบดอัดได สําหรับดินเหนียว
เมื่อใชเครื่องกระทุงบดอัด ควรปูแตละชัน้ กอนการบดอัดไมใหหนามากกวา 20 ซม.
7.2.1.9 การควบคุมคุณภาพของงาน (Quality Control) การควบคุมคุณภาพของงานในระหวาง
การกอสรางเขื่อนดิน แบงออกเปน
1. การควบคุมคุณภาพงานดิน
1) ดินที่นํามาใชถมตัวเขื่อน ตองมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตรงตามขอกําหนด ตองบันทึก
การนําดินจากบอยืมดินมาถมวาเปนดินจากบอไหน นํามาถมสวนใดของตัวเขื่อน ตรงกับที่กําหนดไวใน
แผนงานหรือไม
2) ดินถมแตละชั้นตองบดอัดใหมีความแนนและความชื้นไมต่ํากวาทีก่ ําหนด การถมดิน
ตัวเขื่อนโดยทั่วไป จะกําหนดคาความแนนของดินไวไมนอยกวา 95% ของคาความแนนสูงสุดเมื่อดินแหง
จากการบดอัดที่ระดับความชื้นที่ใหความแนนสูงสุด (Maximum Dry Density at Optimum Moisture
Content) และความชื้นไมเกินกวา ±2% โดยการทดสอบตามวิธี Standard Proctor Compaction Test
สําหรับการหาความแนนของดินในสนาม โดยทัว่ ไปจะใชวิธี Hift’s Method หรือที่
เรียกวา Rapid Compaction Control (Sand – cone Method) เปนการหาเปอรเซ็นตการบดอัด โดยไม
ตองหาความชืน้ ของดินในสนาม แตตองหา Wet Density ในสนามเปรียบเทียบกับ Maximum Wet
Density ซึ่งไดจาก Converted Wet Density Curve Converted Wet Density Curve ดังกลาว สราง
จากคา Converted Wet Density ของดินกับน้ําที่เติมลงไปประมาณ 3 จุด วิธีนี้ไมตองทํา Dry Density
Moisture Content Curve เพื่อหาเปอรเซ็นตการบดอัด (รายละเอียดของวิธีการทดลองดูไดจากหนังสือ
Earth Manual)
3) ถาผลการทดลองปรากฏวาความแนนหรือความชื้นไมไดตามกําหนด ตองทําการ
แกไข แลวทดลองหาความแนนและความชื้นใหม
4) ถาผลการทดลองต่ํากวาขอกําหนดมากและไมสามารถแกไขได ใหรื้อดินถมชั้นนั้น
ออกทั้งชั้นแลวดําเนินการบดอัดใหม
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5) การตรวจสอบเพื่อควบคุมความแนนของการบดอัดดิน ควรจะถือเกณฑตอไปนี้
- ทําการตรวจสอบทุกวันที่มกี ารบดอัดดิน
- ทําการตรวจสอบความแนนทุกชั้น
-ทําการตรวจสอบความแนนทันทีในบริเวณที่สงสัยวาความแนนหรือ ความชื้นจะต่ํา
กวากําหนด
-ทําการตรวจสอบความแนนในจุดที่มีการถมบดอัดพิเศษ (Special Compaction)
เชน ที่บริเวณลาดชันหรืองาน Back-fill ของดินขางทอ Outlet
6) บริเวณที่ควรจะตรวจสอบความแนน
- บริเวณที่สงสัยวาจะปูดินหนากวาที่กําหนด
- บริเวณที่สงสัยวาความชืน้ ของดินไมถูกตองตามขอกําหนด
- บริเวณที่สงสัยเกี่ยวกับจํานวนเที่ยวที่บดอัด
- บริเวณที่เปนจุดเลี้ยวกลับของลูกกลิ้ง
- บริเวณที่เปนจุดเชื่อมที่บดอัดดินดวยลูกกลิ้งตีนแกะและเครือ่ งกระทุงดิน
- บริเวณที่มกี ารควบคุมการบดอัดพิเศษ เชน บริเวณที่ลาดชัน บริเวณรอบ ๆ อาคาร
คอนกรีตและบริเวณที่เปนจุดเชื่อมระหวาง Abutment กับดินถม เปนตน
7) ตองจัดทํารายงานผลการตรวจสอบความแนนทุกเดือน ซึ่งควรมีผลการทดลองดังนี้
- ผลการทดลองการตรวจสอบความแนนของทุกจุด
- ผลการทดลอง Compaction Test ของดินที่นํามาถม
- การจําแนกชนิดของดินทีน่ าํ มาถม
- ผลการทดลอง Field Permeability Test
8) Filter, Bedding และหิน Riprap ที่นํามาใชงาน ตองมีการตรวจสอบคุณภาพใหไดตาม
ขอกําหนด
- Filter ตองบดอัดใหได Relative Density ไมนอยกวา 70 % ของการทดลอง
Relative Density of Cohesionless Soils
2. การควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต
1) ควบคุมวัสดุที่นํามาใชงานใหไดคุณภาพตามขอกําหนด
2) ควบคุมสวนผสมของคอนกรีตใหไดตามขอกําหนด
3) ควรทําการทดสอบการยุบตัว (Slump Test) เพื่อควบคุมจํานวนน้ําในคอนกรีต
4) กรณีใชสารเคมีผสมคอนกรีต ตองวัดอากาศในคอนกรีตโดยเครื่องมือ Air-Meter
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5) ตองเก็บตัวอยางเพื่อนําไปทดลองแรงอัด โดยการหลอแทงคอนกรีต ∅15
ซม. สูง 30 ซม. จากคอนกรีตที่ใชในงานกอสรางนั้นจํานวน 6 แทง ซึ่งเก็บในเวลาเดียวกันและมีความ
เหลวเทากัน โดยเก็บวันละ 1 ชุด เปนอยางนอย
6) การพิจารณากําลังของคอนกรีตจะพิจารณาที่อายุ 28 วัน
7) ผลการทดลองแรงอัดของคอนกรีตตองรายงานและเก็บไวเปนหลักฐาน
7.2.1.10 การตรวจสอบปริมาณงานและผลงาน ในระหวางการดําเนินงานกอสรางจะตองตรวจสอบ
ปริมาณงานทีด่ าํ เนินการไปไดของงานกอสรางทุกประเภท เพื่อเปรียบเทียบกับแผนงานกอสรางที่เราวาง
ไววา ไดผลตามที่วางแผนไวหรือไม ถาหากปริมาณงานที่ไดมีความกาวหนานอยกวาที่วางแผนไว จะตอง
หาสาเหตุที่ทําใหงานกอสรางนั้นลาชา แลวรีบดําเนินการแกไขทันที เพื่อใหงานกอสรางแลวเสร็จตาม
แผนงาน การตรวจสอบผลงานแบงออกไดเปนขั้นตอนดังนี้
1. การตรวจสอบผลงานประจําวัน เชนงานดินจะตองมีการบันทึกจํานวนเที่ยวดินที่ขน
เพื่อคํานวณปริมาณงานดินถมอัดแนนที่สามารถทําไดแตละวัน โดยหักคาเปอรเซ็นตการยุบตัวของดิน
ออก แลวตรวจสอบกับปริมาณงานดินทีว่ างแผนไวในการวางแผนงานถมดินตัวเขือ่ น เพื่อควบคุมการ
ทํางานดิน เชน ถาหากการทํางานดินมีความกาวหนาของงานมากกวาเปาหมายที่วางไว ก็ควรจะ
ตรวจสอบถึงผลที่ตอเนื่องตอไปดวยวา งานกอสรางงานอื่นจะตามทันหรือไม และควรตรวจสอบถึง
คาใชจายทีใ่ ชดวยวาเพิ่มขึ้นเทาใด เพื่อควบคุมคาใชจายใหไดตามงบประมาณนัน้
2. การตรวจสอบผลงานประจําเดือน สําหรับงานดินถมจะตองตรวจสอบ Profile และ
Cross Section เพื่อหาปริมาณดินถมที่เพิม่ ขึ้นจริงเปรียบเทียบกับรายงานผลงานประจําวันเพื่อตรวจสอบถึง
ผลงานที่ทําได สําหรับงานกอสรางสวนอื่นก็ตองมีการตรวจสอบถึงผลงานประจําเดือนดวยเชนกัน เพื่อ
ใชในการปรับปรุงแกไขแผนงานใหเขากับสภาพความเปนจริง
การตรวจสอบประจําเดือนนี้ ควรจะรวมถึงงานทั้งหมดที่เกี่ยวของกับโครงการกอสราง เชน
- จํานวนเงินคาใชจายทีใ่ ชไปในแตละเดือน
- จํานวนวัสดุที่ใชไปและคงเหลืออยู
- จํานวนเครื่องจักรที่สามารถทํางานได และจํานวนเครื่องจักรที่อยูในระหวางการซอม
- จํานวนคนงานที่มีและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ที่กลาวมาทั้งหมดนี้เปนวิธีการ และหลักการทํางานเพียงบางสวนของการทํางานกอสราง
เขื่อนดินเทานัน้ ไมไดเนนวาเปนงานทําเองหรืองานจางเหมา ถาเปนงานจางเหมาก็มีหลักการในการ
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ควบคุมงานใกลเคียงกับที่กลาวมาแลว แตจะมีรายละเอียดปลีกยอยอยูที่การวัดปริมาณงานที่ทาํ ไดเพื่อ
การจายเงิน ซึ่งรายละเอียดจะตองดูจาก Specification ที่กาํ หนดไวในแตละงานนั้น
7.2.2. การกอสรางอาคารชลประทาน
7.2.2.1 ขั้นตอนและวิธีการกอสราง มีขั้นตอนและวิธีการปฏิบตั ิงานดังนี้
1. การสํา รวจวางผั ง กํา หนดตํา แหนง ของอาคาร งานนี้ ผูควบคุม งานตอ ง
ตรวจสอบพิกัด ทั้งทางราบและทางระดับอยางถี่ถวน
2. งานขุดบอกอสราง ซึ่งรวมทั้งการขุดดิน การขุดระเบิดหินและการขนยาย
หินหรือดินออกจากบอกอสราง ตองกําหนดในแผนงานไวลวงหนาและปฏิบัติใหไดตามแผนเพือ่ ปองกัน
การทํางานซ้ําซอน ในการขุดบอกอสรางนี้มักพบปญหาเกี่ยวกับระดับน้ําใตดินและน้ําฝน จะตองระบาย
น้ํา สูบน้ํา รวมทั้งปองกันน้ําไหลลงบอกอสราง ตองจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องสูบน้ําใหมีประสิทธิภาพ
ในการแกปญหานั้นๆ
3. งานกอสรางโครงสรางชั่วคราวตางๆ เชน นั่งราน, สะพาน แทน Tower
Crane, รางขนสงวัสดุ จะตองมีการคํานวณและออกแบบมาอยางดีและคํานึงถึงสภาพภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศ โครงสรางชั่วคราวที่มีประสิทธิภาพจะทําใหงานกอสรางทําไดรวดเร็วและประหยัด
4. งานระบบระบายน้ํา (Side drain , Bottom Drain) เปนงานที่ทําเพื่อลดแรงดัน
ของน้ําใตดินและแรงดันดานขางที่กระทํากับกําแพง หรือดินถมขางกําแพง จะตองไดขนาดและปริมาณ
รวมทั้งวัสดุที่ใชถูกตองตามขนาดที่กําหนด เพื่อใหระบบทํางานเต็มประสิทธิภาพ
สวนใหญงานอาคารชลประทาน จะกอสรางดวยคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพราะมีคุณสมบัติในดานความแข็งแรงทนทานตอสภาพดินฟาอากาศและมีความทึบน้ํา การปฏิบัติที่ทํา
มาจะใหไดคอนกรีตที่มีคุณภาพดีนั้น ตองทําดังนี้
1. การคัดเลือกวัสดุ เชน หินย อย ทราย ซี เมนต น้ําและเหล็กเสน ตองมี
คุณสมบัติถูกตองตามขอกําหนด (Spec.)
2. การกําหนดอัตราสวนผสม ทําไดอยางถูกตอง รวมทั้งวิธีการผสมคอนกรีต
ตองใหมวลรวมตางๆ เขากันในชวงเวลาที่กําหนด
3. วิธีการเทคอนกรีต ตองไมใหเกิดการแยกตัวของมวลรวมตางๆ และทําให
แนนอยางถูกตอง
4. แบบหลอคอนกรีตที่ใชจะตองแข็งแรงสามารถรับแรงดันของคอนกรีตที่เท
ได แบบจะตองไมมีรอยรั่วซึม แบบจะตองตั้งตามตําแหนงที่กําหนด เชน ไมเอนเอียง หรือ บิดงอแตได
ดิ่งไดฉาก
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5. เหล็กที่ใชเสริมในคอนกรีตจะตองผูกยึดในตําแหนงอยางเปนระเบียบ ระยะ
หุมของคอนกรีต (Covering) ตองไดระยะตามที่กําหนดไว
6. การบ ม คอนกรี ต (Curing) โดยเฉพาะการเทคอนกรี ต ในปริ ม าณมาก
(คอนกรีตหลา) อุณหภูมิภายในจะเกิดขึ้นสูงแตกตางจากอุณหภูมิภายนอกหรือบริเวณผิวอันจะทําใหเกิด
การแตกราวภายในชิ้นงานได ผูควบคุมงานตองปฏิบัติตามหลักขอกําหนดโดยบมคอนกรีตใหถูกวิธี
อนึ่ง งานคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกอบไปดวยงานที่ตองดําเนินการในขั้นตอน
ของการกอสราง คือ งานเหล็กเสริมคอนกรีต งานไมแบบหลอคอนกรีตและงานเทคอนกรีต ในที่นี้งาน
ไมแบบหลอคอนกรีตเปนงานที่ตองใชแรงงาน เวลา และวัสดุมาก ดังนั้น การบริหารงานไมแบบ การ
ใชเทคนิคตางๆ รวมถึงความชํานาญของชางไมแบบเปนปจจัยที่จะทําใหงานแลวเสร็จดวยความรวดเร็ว
ประหยัดและผลงานออกมามีคุณภาพเปนที่ยอมรับได ขั้นตอนงานกอสรางอาคารชลประทานที่จะ
กลาวถึงในที่นี้จะกลาวเฉพาะงานกอสรางอาคารทอระบายน้ําลงลําน้ําเดิม (River Outlet) และงาน
กอสรางอาคารระบายน้ําลน (Service Spillway) เทานั้น เนื่องจากเปนงานกอสรางที่มีขนาดคอนขางใหญ
และสามารถใชเปนตนแบบการนําไปประยุกตใชในงานกอสรางอาคารชลประทานอื่นๆ ไดเปนอยางดี
7.2.2.2 งานกอสรางอาคารทอระบายน้ําลงลําน้ําเดิม (River Outlet) สวนตางๆของ
อาคารสามารถแยกรายละเอียดไดดังนี้
1. Approach Channel คือสวนของปากคลองที่เชื่อมกับอาคาร
2. Intake Structure คืออาคารรับน้ําเขาอยูทางหนาเขื่อน
3. Outlet Conduit คือสวนของทออยูภายในตัวเขื่อน
4. Control House คืออาคารควบคุมการปดเปด ที่อาจจะสรางไวดานหนา
เขื่อนหรือดานทายเขื่อน แตปจจุบันนิยมสรางอยูดานทายเขื่อน
5. Terminal Structure คืออาคารดานทายน้ําหรืออาคารสลายพลังน้ํา
6. Discharge Channel คือปากคลองดานทายน้ํา
งานดั ง กล า วข า งต น นี้ มี ง านในส ว นของงานที่ เ ป น งานโครงสร า งเหล็ ก ที่
จะตองเตรียมการจัดหาและประกอบชิ้นสวนตางๆจากโรงงาน เชน ตะแกรงกันสวะ (Trashrack) , ทอ
Steel liner, Guard Gate , Operating Gate และสวนประกอบตางๆที่จําเปน งานดังกลาวตองมีการวางแผน
ผลิตและจัดหาไวกอนการกอสราง เนื่องจากตองใชเวลาในการผลิต การประกอบและติดตั้งตองใชชาง
เชื่อมโลหะ , ชางเครื่องกล , ชางไฟฟา ที่มีความชํานาญและตองเตรียมเครื่องมือตางๆที่จําเปน เชน รถ
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เครนสําหรับยกอุปกรณตางๆที่มีขนาดใหญและมีน้ําหนักมาก อีกทั้งตองเตรียมเสนทางลําเลียงอุปกรณ
และพื้นที่สําหรับรถเครนดังกลาวไวดวย
หลักปฏิบัติภาคสนาม
1. สํ า รวจวางผัง และขุด บอ กอ สรา งให ไ ด ข นาดตามต อ งการ ระดั บ ทอ งบ อ
กอสรางตองวางอยูบนชั้นหินหรือชั้นดินที่สามารถรองรับน้ําหนักของอาคารไดอยางปลอดภัยโดยการ
ทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักของดินหรือหินฐานรากตามมาตรฐานที่กําหนด พรอมบันทึกเก็บ
เปนหลักฐาน หากมีการขุดดินหรือหินลงไปต่ํากวาระดับที่กําหนดไวตองปรับระดับดวยคอนกรีต การ
ขุดบอกอสรางนี้จะตองปองกันไมใหน้ําไหลเขาบอกอสราง เนื่องจากในระหวางติดตั้งทอ Steel Liner
และเชื่อมตอกันโดยที่ยังไมไดเทคอนกรีตหุมนั้น หากปลอยใหน้ําไหลเขาบอกอสราง อาจทําใหทอ
Steel Liner ลอยขึ้น รอยเชื่อมตอแตกราวและแนวทอโคงงอ
2. งานเทคอนกรี ต ปรั บ พื้ น บ อก อ สร า ง คอนกรีต ที่ ใ ช ต อ งเป น คอนกรีต ที่ มี
คุณสมบัติเชนเดียวกับคอนกรีตโครงสราง งานเทคอนกรีตตองควบคุมการเทและทําใหแนนพรอมทั้งบม
ใหดี คอนกรีตปรับระดับพื้นบอกอสรางมีความสําคัญเทากับตัวโครงสรางของอาคาร
3. การเชื่อมตอและติดตั้งทอ Steel Liner เนื่องจาก Outlet Conduit ที่ใชทอ
Steel Liner มีความยาวโดยรวมเปนระยะใดๆแลวแตการออกแบบ แตทอ Steel Liner ผลิตเปนทอนและ
นํามาเชื่อมตอกันมีความยาวคงที่เชน 6 เมตร หรือ 9 เมตร และการเทคอนกรีตหุมทอเปนชวงๆ ชวงละ
ประมาณ 10 เมตร รอยตอเชื่อมทอ Steel Liner อาจจะตรงกับรอยตอคอนกรีตหรือใกลกัน ผูควบคุมงาน
ควรปรับเปลี่ยนระยะเพื่อไมใหรอยตออยูใกลกันหรือตรงกัน
การติดตั้งทอ Steel Liner ตองใชเหล็กรองรับและเหล็กยึดใหเพียงพอเพื่อใหทอ
Steel Liner อยูในแนวและระดับที่ตองการ เหล็กรองรับและเหล็กยึดจะตองรับน้ําหนักทางแนวดิ่งและ
แนวระดับเพราะมีแรงดึงทางระดับจากการเชื่อม การจะใชเหล็กขนาดใดจึงควรคิดและคํานวณใหถูกตอง
หากเลือกเหล็กขนาดใหญไปจะสิ้นเปลือง
การเชื่อมตอทอ Steel Liner (Pipeline Welding) เปนงานที่สําคัญอยางมากกับ
งานอาคารทอสงน้ํา งานดังกลาวมีรายละเอียดทางดานวิศวกรรมการเชือ่ มอยางมากจะไมกลาวในทีน่ ี้ แต
ขอแนะนําวาตองใชชางเชื่อมที่มีความรูและความชํานาญ เมื่อเชื่อมแลวตองมีการตรวจสอบรอยเชื่อม
หากพบขอบกพรองตองแกไข ไมปลอยใหผานไปเด็ดขาด
4. การติดตั้งประตูนํา้ บานระบาย (Gate) หรือประตูน้ําบานลิ้น (Valves) เปน
งานทางดานเครื่องกลและชิ้นงานตองวางอยูกับโครงสรางของอาคารสวนใหญเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก
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ดังนั้นในสวนที่เปนฐานรองรับและจุดยึดตางๆ จะตองกอสรางใหไดตําแหนงที่ถูกตองทั้งระยะทางราบ
และทั้งทางดิ่ง แนวศูนยกลางของอุปกรณถูกตอง ฐานรองรับชั่วคราวตางๆ ตองสามารถรับน้ําหนักได
อยางปลอดภัย
อนึ่ง การตรวจสอบและตรวจรับอุปกรณทางดานเครื่องกล , เครื่องจักรกล
ไฟฟาและระบบไฮดรอลิค ตางๆนั้น ตองใชผูชํานาญเฉพาะทางของแตละงานมาดําเนินงานรวมกับฝาย
กอสราง
5. งานเคลือบผิวชิ้นงาน การเคลือบผิวเปนสิ่งสําคัญตออายุการใชงานของทอ
เหล็กและอุปกรณตางๆ เพราะเปนการปองกันสนิมและการกัดกรอนโดยเฉพาะเมือ่ กอสรางในสถานที่มี
สภาวะอากาศรุนแรงและชิ้นงานตองสัมผัสสารเคมีในน้ําหรือในอากาศ ดังนั้นการเคลือบผิวดวยการทาสี
จึงตองปฏิบัติตามขั้นตอนทีก่ ําหนดใหถกู ตองครบถวน
6. งานคอนกรีตเสริมเหล็กจะกลาวรวมในงานกอสรางอาคารระบายน้ําลน
(Service Spillway)
7. งานถมบดอัดดินขางอาคาร งานถมบดอัดดินขางอาคารทอสงน้ําเปนงานที่
ตองดําเนินการอยางระมัดระวัง เนื่องจากเปนรอยตอระหวางงานคอนกรีตกับงานดิน ตองใชเครื่องมือที่มี
ความเหมาะสมดําเนินการดวยแรงคนเพื่อปองกันความเสียหายจากเครือ่ งจักรกลที่มขี นาดใหญ
7.2.2.3 งานกอสรางอาคารระบายน้ําลน (Service Spillway)
อาคารระบายน้ําลนเปนอาคารที่ใชเปนทางระบายน้าํ สวนเกินจากการเก็บกัก
สวนมากใชคอนกรีตเสริมเหล็กเปนวัสดุในการกอสราง
งานกอสรางอาคารระบายน้ําลนมีงานประกอบหลักที่ตองทําดังนี้
1. งาน Bottom Drain และ Side Drain
2. งาน Anchor Bar
3. งานรอยตอตางๆ
4. งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
5. งานประตูน้ําบานระบาย
หลักปฏิบัติภาคสนาม
1. การขุดดินและระเบิดหินบอกอสราง ใหไดรูปรางขนาดที่ตองการเพื่อที่จะ
วางอาคารลงในตําแหนงที่ตอ งการนั้น ตองใชเครื่องจักรเครื่องมือเฉพาะดาน เชนงานที่ตองมีการขุด
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ระเบิดหินเปนตน วัสดุที่ไดจากการขุดหรือการระเบิด ตองตรวจสอบคุณสมบัติและวางแผนการขนยาย ,
การเก็บกองหรือการนําไปใชงาน บอกอสรางจะตองไดรับการปองกันไมใหน้ําไหลลงไปและตองสูบน้ํา
ออกไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และหากมีการขุดดินหรือระเบิดหินลึกเกินกวาระดับที่ตองการ ตองปรับ
ระดับดวยคอนกรีตที่มีความแข็งแรงเทากับคอนกรีตโครงสรางนั้นๆ
2. งานโครงสรางชั่วคราว โครงสรางชั่วคราวเปนโครงสรางที่สรางขึ้นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ อํานวยความสะดวก ใหกับงานกอสราง เชน นั่งราน , Tower Crane , เข็มเหล็กพืด (Sheet
Pile) ตองมีการออกแบบใหสามารถรับน้ําหนักและใชงานไดดี มีการบํารุงรักษาตลอดการใชงาน
3. การจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือตองเหมาะสมกับปริมาณงานและจัดหาแรงงาน
ที่มีคุณภาพอยางเพียงพอ เชน ชางไมแบบ ชางเหล็กเสริมและชางปูน รวมทั้ง ชางกล , ชางเชื่อม , ชาง
ไฟฟาและแรงงานทั่วไป (แรงงานมักจะขาดแคลนในชวงฤดูเพาะปลูก)
4. การจัดหาวัสดุ เชนเหล็กเสริมคอนกรีต , ไมแบบ , คอนกรีตและของ
เบ็ดเตล็ดที่จําเปนตางๆ ตองดําเนินการใหทันกับการใชงาน การเก็บกองวัสดุดังกลาวตองไมทําให
คุณภาพเสียหายหรือคุณภาพลดลง เชน ตองปองกันไมใหเหล็กเกิดสนิมหรือปูนซีเมนตไมเสื่อมคุณภาพ
เปนตน
สวนใหญตัวโครงสรางของ อาคารระบายน้ําลน จะกอสรางดวยคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซึ่งมีสวนประกอบดังนี้
1. งานเหล็กเสริม
2. งานนั่งรานและงานไมแบบหลอคอนกรีต
3. งานคอนกรีต
1.งานเหล็กเสริม
1.1 ผูควบคุมงาน ตองรูความตองการของแบบกอสราง เชน ขนาด ชนิด
ตําแหนงของเหล็กเสริม ความหนาของเนื้อคอนกรีตหุมผิวเหล็ก (Covering) กําลังของคอนกรีต จึงตอง
ศึกษารายละเอียดในแบบกอสรางใหชัดเจน
1.2 เหล็กเสริมที่ใชตองผานการทดสอบคุณภาพมาแลวจึงจะนํามาใชได
1.3 ตัดและดัดงอ ใหไดขนาดตามจํานวนที่ตองการไวไดลวงหนา
1.4 นําเหล็กเขาสูตําแหนงใหถูกตองและผูกยึดดวยลวดแทนการเชื่อม
แตมและหนุนเหล็กใหความหนาของเนื้อคอนกรีตหุมผิวเหล็กถูกตอง

คูมือการกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง

7-48

บทที่ 7

2. งานนั่งรานและงานไมแบบหลอคอนกรีต
2.1 นั่งราน เปนโครงสรางชั่วคราวที่ใชพยุงแบบหลอคอนกรีตเขาสู
ตําแหนงและเปนที่สําหรับใหเจาหนาที่ตางๆ ขึ้นไปอยูปฏิบัติงาน นั่งรานจะตองแข็งแรงรับน้ําหนักจาก
สิ่งตางๆที่อาศัยระหวางกอสรางไดอยางปลอดภัย ผูควบคุมงานตองตรวจสอบและบํารุงรักษาอยูตลอด
การใชงาน นัง่ รานมีหลายประเภท เชน นัง่ รานเสาเรียงเดี่ยว , นั่งรานเสาเรียงสอง , นั่งรานชนิดแขวน
นั่งรานแตละประเภทยอมมีความเหมาะสมในการใชงานเฉพาะอยาง ผูควบคุมงานตองพิจารณาและ
ประยุกต ใหเขากับงานที่ทํา
นั่งรานสามารถทําไดจากวัสดุหลายอยาง แตที่สะดวกและรวดเร็วคือ
นั่งรานที่ทําจากเหล็กที่ทําขึน้ โดยเฉพาะ
2.2 งานไมแบบหลอคอนกรีต
งานแบบหลอคอนกรีตมีความสําคัญอยางยิ่ง “ ไมยิ่งหยอนไปกวาการบริหารการเงิน
หรือบุคคลในโครงการ”
วิวัฒนาการเกีย่ วกับการทําแบบหลอที่สะดวก งายและประหยัดจะ
เพิ่มขึ้นมาก ผูค วบคุมงานตองตระหนักเสมอวา ความสะดวก งายและประหยัด มักจะเดินสวนทางกับ
คุณภาพและความแข็งแรง ผูควบคุมงานเทานั้นที่รูวาดีหรือเลว เหมาะหรือไมเหมาะ
ขอมูลที่ผูควบคุมงานตองทราบ
1. น้ําหนักและแรงดันของคอนกรีต แรงดันของคอนกรีตในระยะแรกๆนิยมคิดคํานวณใน
ลักษณะเดียวกับความดันน้ําคือจะแปรตามความลึกและความหนาแนนของของเหลว ตัวอยางเชน กลุม
คอนกรีตที่เหลวมากจะใหแรงดันของคอนกรีตใกลเคียงกับ แรงดันของเหลวมาก และความดันสูงสุด
เกือบถึง 4,800 กก./ม.2
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ความดันของคอนกรีตเปรียบเทียบระหวางความดันของของเหลวกับความดันจริง
2. กําลังการรับน้ําหนักของแบบหลอคอนกรีต ผูควบคุมงานหรือผูออกแบบ แบบหลอ
คอนกรีตตองทราบถึงคุณสมบัติทางดานความแข็งแรงของวัสดุ ตัวอยางเชน กระทงไมแบบหลอ
คอนกรีต (Stud) หากหันหนาไมดานกวาง (h) เขารับน้ําหนักจะรับน้ําหนักไดมากกวาหันหนาไมดานหนา
(b) เขารับน้ําหนัก ทั้งนี้เนื่องจากมีคาความตานทานแรงเฉื่อยมากกวาดังสมการ A และ B
y

X

h

X

y
b

Ix =

1 bh3
12

=

A

Iy =

1 3
12 b h

=

B
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รูปแสดงการติดตัง้ กระทงไมแบบในการรับน้ําหนักของแบบหลอคอนกรีต
3. อุปกรณสําหรับแบบหลอคอนกรีต อุปกรณสําหรับการกอสรางแบบหลอคอนกรีต มี
หลายชนิด (บางชนิด ผูควบคุมงานสามารถประยุกต และทําขึ้นใชเอง เชน เหล็กยึดรัง้ เปนตน) ไดแก
1. ตะปู , ตะปูเกลียว
2. สลักเกลียวหรือน็อต สลักเกลียวที่จําหนายในทองตลาดมีกําลังดึงแตกตาง
กันตามชั้นคุณสมบัติ กลาวคือจะมีหนวยแรงดึงจาก 3,400 -14,000 กก./ซม
2
ผูควบคุมงานจะตองเลือกใชใหเหมาะสมกับงาน
3. เหล็กยึดรั้ง (Ties) เหล็กยึดรั้งเปนชิ้นสวนรับแรงดึงเพื่อยึดรั้งแบบหลอ
คอนกรีตสองดาน ซึ่งรับแรงดันจากคอนกรีตใหสมดุลกันเองโดยไมตองใช
ค้ํายันหรือชิ้นสวนอยางอื่นเพิ่มเติม
4. สมอยึด (Anchor) สมอยึดแบบหลอคอนกรีตมีลักษณะคลายๆกับเหล็กยึด
รั้ง แตฝงไวในเนื้อคอนกรีต เพื่อยึดแบบหลอคอนกรีตสําหรับเทชวงถัดไป
โดยอาศัยความแข็งแรงของตัวโครงสรางคอนกรีตที่แข็งตัว
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7.3. การแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ ในงานดําเนินการเอง
7.3.1 การแกไขปญหาในระหวางการกอสราง
7.3.1.1 งานผันน้ําในระหวางการกอสราง เพื่อใหงานฐานรากของตัวเขื่อน สามารถ
ดําเนินงานไดอยางรวดเร็วและปลอดภัย จะตองพิจารณาวางแผนเรื่องงานผันน้ําใหดีจะตองมีสถิติเรื่อง
น้ํานานพอที่จะเชื่อถือได เพื่อนํามาใชคํานวณปริมาณน้ําที่มากที่สุดที่จะตองผันผานทาง Out Let หรือ
Tunnel , Cofferdam ที่สรางขึ้นมาเพื่อกันน้ําไมใหไหลเขาไปในบริเวณฐานรากของตัวเขื่อนก็ตอง
แข็งแรงและสูงพอที่จะกันน้ําไมใหไหลขาม Cofferdam ไปได เพราะถาหากวางแผนงานผันน้ําผิดพลาด
น้ําไหลขาม Cofferdam เขาไปในบริเวณงานกอสราง อาจจะทําใหเกิดความเสียหายและเกิดอันตรายแกผู
ที่ปฏิบัติงานอยูในบริเวณฐานรากนั้นได
7.3.1.2 งานขุดรองแกนเขื่อน ในขณะขุดรองแกนนั้นมักจะเกิดปญหาเรื่องน้ําใตดินที่
ซึมเขามาในรองแกนที่เราขุดจึงตองหาวิธีการแกไขปญหาเรื่องน้ําในรองแกนใหมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะ
ไดสามารถทํางานไดโดยไมลาชา ซึ่งวิธีการแกปญหานี้ขึ้นอยูกับปริมาณน้ํา สภาพและลักษณะของฐาน
ราก โดยทั่วไปมักจะใชวิธีการดังนี้
1) Sump Pumping ขุดเปนรองหรือวางทอในรองแกนเปนทางใหน้ําไหลมา
รวมกันใน Sump แลวสูบน้ําออก
2) Deep Pumped Well เจาะเปนหลุมขนาดไมเล็กกวา φ 6” แลวฝง Slotted
Casing ลงไปลึกจนถึงชั้นกรวดทราย แลวสูบน้ําในหลุมดวย Deep- Well Pump
3) Well Points เปนทอดูดขนาดเล็ก φ 1 ½.” - φ 2 ½.” ตรงปลายทอดูดเปน
ตะแกรงกันกรวดและทรายละเอียดผานเขาขณะสูบน้ํา การกอสราง ใชฉีดน้ําขณะฝงทอดูดลงไปในชั้น
ดิน ทอดูดทั้งหมดเหลานี้ตอกับทอ Main ใหญ (Header) ซึ่งติดตอกับตัว Pump
7.3.1.3 งาน Grouting งานปรับปรุงฐานรากเขื่อน มักจะไดรับงบประมาณดําเนินการใน
ชวงเวลาเดียวกันกับงานทํานบดิน ดังนั้น การปฏิบัติงานรวมกัน จําเปนจะตองมีการประสานแผนงานกัน
อยางใกลชิด เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงดวยดี
7.3.1.4 งานถมดินตัวเขื่อน ปญหาในงานถมดินตัวเขื่อนโดยมากมักเกิดจาก
1) ดินที่ Borrow Area มีความชื้นไมไดตามที่กําหนดซึ่งเราจะตองแกไขโดยการ
ใหน้ําเพิ่มความชื้นในบริเวณบอดินเลย จะดีกวาการใหน้ําเพื่อเพิ่มความชื้นที่แปลงถมดิน
2) Gradation ของวัสดุตางๆ เชน Filter หรือหิน Riprap มักจะไมตรงตาม
Specifications ที่กําหนด ตองควบคุมและแกไขใหเปนไปตามขอกําหนด
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โครงการชลประทานขนาดกลาง

7-57

บทที่ 7

3) งานถมดินบริเวณใกลอาคารชลประทานและบริเวณลาดชัน จะตองมีการ
ควบคุมการบดอัดอยางเขมงวดโดยใหมีการบดอัดพิเศษ (Special Compaction) เชน งาน Backfill ดินขาง
ทอ Outlet หรือบริเวณ Abutment ของตัวเขื่อนที่เครื่องจักรสําหรับบดอัดเขาไมถึง เพื่อใหไดความ
แนนตามกําหนด ปญหาที่มักจะเกิดขึ้นในงานถมดินคือการละเลยไมสนใจการ Scarify ดินใหเปนรอย
และใหน้ํากอนถมดินชั้นตอไป จนทําใหดินที่ถมเกิดเปนชั้น ๆ ไมเปนเนื้อเดียวกันตลอด อาจทําให
น้ําซึมผานตามรอยนี้ได
7.3.1.5 งานคอนกรีตของอาคารที่ตัวเขื่อน โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการผันน้ํา จะตอง
สรางทอ Conduit หรือ Tunnel ใหเสร็จทันตามกําหนด เพื่อที่งานสวนอื่น ๆ จะไดดําเนินงานไดตาม
แผนที่วางไว สวนงานคอนกรีตของอาคารสวนอื่น ๆ ก็ตองควบคุมใหอยูในแผนงานดวย
7.3.1.6 การใส Incline Filter ในตัวเขื่อน สวนใหญฝายออกแบบไดออกแบบ Filter
ในตัวเขื่อนโดยใหมีความลาดเอียง เทาที่พบบอย คือ มีความลาดเอียง 4 :1 และบางแหงถึง 1:1 เชน ที่มูล
บน เพื่อเหตุผลในแงของ Economic นั้น การกอสรางจะประสบปญหามาก ทั้งนี้เนื่องจากในการใส
Filter นั้น จะตองถมดินขึ้นมากอนจนมีระดับสูงประมาณ 1.50 เมตร แลวจึงใช Backhoe ขุดใหเปนรอง
จนถึง Filter ชั้นลาง โดยขุดใหไดขนาดกวางตามที่กําหนดในแบบ ทําเชนนี้ไปทุกๆชั้น จนถึงระดับที่
กําหนด จะเห็นไดวารอยตอของผิวหนาทรายในแตละชั้นจะไมสัมผัสกันเต็มผิวหนา จึงเปนเหตุให
ประสิทธิภาพในการทํางานของ Filter เพื่อระบายน้ําที่ไหลผานตัวเขื่อนลดลง หากเปนไปไดขอใหฝาย
ออกแบบพิจารณาออกแบบใหเปน Vertical Filter นอกจากจะหลีกเลี่ยงไมได
7.3.1.7 ฐานรากของอาคารระบายน้ําลนซึ่งวางอยูบนหิน และมีบางสวนบริเวณตัว
Chute ฐานรากวางอยูบนดินถม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการขุดเจาะระเบิดหินเพื่อวางทอสงน้ําลอดใตอาคาร
ระบายน้ําลน แลวจึงทําการบดอัดดินจากหลังทอขึ้นมาจนถึงระดับฐานรากของตัว Chute การวางตัว
Chute ลงบนดินดังกลาวนี้ อาจจะเกิดการทรุดตัวขึ้นได เพราะดินถมบดอัดแนนโดยทั่วไปมักจะมีการ
ทรุดตัวเสมอ จึงควรไดรับการพิจารณาออกแบบฐานรากในบริเวณนี้เปนพิเศษโดยอาจจะใหตัว Chute
วางอยูบนคานและตั้งอยูบนตอมอคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งฐานตอมอตั้งอยูบนหินแข็ง สําหรับฐานของ
อาคารอื่นๆ ก็เชนกัน หากผูกอสรางไดพบเห็นวา สภาพของฐานรากไมเปนไปตามที่มีการเจาะสํารวจและ
ออกแบบไว หากทําการกอสรางไปแลวจะทําใหอาคารวางอยูบนฐานรากที่ไมมั่นคง อาจเกิดการทรุดตัว
ลงหรือน้ํารั่วซึมผานไปไดมาก จึงควรแจงใหผูเกี่ยวของทราบเพื่อพิจารณาหาทางแกไข จะชวยทําใหลด
ขอบกพรอง ผิดพลาดในการสํารวจออกแบบ และกอสรางลงไดมาก
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7.3.2 การแกไขแบบ ในระหวางที่ดําเนินงานกอสรางบางครั้งอาจจะตองมีการแกไขแบบ
เนื่องจากรายละเอียดของภูมิประเทศกับแบบที่ใชในการกอสรางคลาดเคลื่อน เพราะการสํารวจเพื่อ
ออกแบบไดดําเนินการไวนานแลว จนทิ้งระยะเวลาไว 5 ป หรือ 10 ป จึงไดรับการอนุมัติใหเปดโครงการ
กอสราง จึงทําใหสภาพตางๆของภูมิประเทศบางแหงไดรับการพัฒนาไปแลว ทําใหตองมีการแกไขหรือ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในแหงที่สภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือบางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงใหสอดคลอง
กับ สภาพธรณีวิทยาฐานราก ดังนั้นผูควบคุมงานจะตองระมัดระวังตรวจสอบแบบกับสถานที่กอสราง
หากมี ก ารแก ไ ขแบบ ผู ค วบคุ ม งานจะตองทํ าบัน ทึก รายงานปญ หาอุ ปสรรคใหผูบั ง คับบั ญ ชาทราบ
ตามลําดับชั้น เพื่อเชิญผูออกแบบ หรือผูที่มีความชํานาญเฉพาะดานเขามาตรวจสอบและ หาทางแกไข
ตอไปการแก ไขแบบ สว นใหญจ ะมีผลกระทบตอปริมาณงาน รายการงานและวงเงิ นงบประมาณที่
กําหนดไว ดังนั้น หากมีการแกไขแบบ (และ/หรือมีการปรับอัตราราคางาน) แลว ทําใหวงเงินคากอสราง
เพิ่มขึ้น กรมชลประทาน ควรจะตองเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อนํามาดําเนินการในสวนของปริมาณ
งาน รายการงานและอัตราราคางานที่เพิ่มขึ้นในปนั้นๆ รวมทั้งพยายามจัดสรรงบประมาณใหเปนไปตาม
แผนที่วางไวในแตละป ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอกรอบระยะเวลาการกอสรางและการใชประโยชน
ของโครงการ
7.3.3 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมีวิธีดําเนินการ 2 กรณี
กรณีที่ 1 กรณีที่ไมตองทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
กรณีที่ 2 กรณีที่ตองทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
กรณีที่ 1 ตามขอ 24 การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายที่ไดรับ
การจัดสรรในงบรายจายใด ๆ ภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน
- การโอนงบประมาณรายจายของผลผลิต/โครงการใดไปยังผลผลิต/
โครงการอื่นภายในงบรายจายเดียวกันภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน
- การโอนงบประมาณรายจ า ยต า งงบรายจ า ยในผลผลิ ต /โครงการ
เดียวกันภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน
- การเปลี่ยนแปลงรายการและหรือจํานวนเงินของรายการที่กําหนดไว
ภายใตงบรายจายของผลผลิต/โครงการ
ขอยกเวน
 รายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ
 การกําหนดอัตราบุคลากรตั้งใหม
คูมือการกอสราง
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 รายการคาที่ดิน
 คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศที่ไมกําหนดไวในแผน
 ครุภัณฑราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป
 สิ่งกอสราง ราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป
ตามขอ 25 การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายที่
เหลือจายในแผนงบประมาณเดียวกันไปใชจายเปนรายจายใด จะตอง
- ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายแลว
- ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจางแลว
แตตองไมเปน
- งบประมาณรายจายคาสาธารณูปโภค
- งบประมาณที่เหลือจายจากการปรับแผนที่ไมสามารถดําเนินการได
แนวทางปฏิบัติของกรมชลประทานในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจาย เพื่อ
เปนคาใชจาย ตามลําดับดังนี้
1) ชําระหนี้คาสาธารณูปโภค
2) ชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
3) โครงการ/รายการที่มีขอผูกพันตามกฎหมายหรือตามสัญญา
4) โครงการ/รายการที่มีความจําเปนเรงดวน
5) คาใชจายที่จําเปนตองจายเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่และพันธกิจของกรมฯ
กรณีที่ 2 กรณีที่ตองทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
- รายการกอหนี้ผูกพันงบประมาณ
- โอน/เปลี่ยนแปลงขามแผนงบประมาณ
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7.3.4 การเปลี่ยนแปลงรายการกอหนี้ผูกพันที่ไดรับอนุมัติจาก ครม.แลว

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการไมเพิ่มวงเงิน
ใหทําความตกลงกับ สงป.

ขยายระยะเวลากอหนี้ผูกพันไมเพิ่มวงเงิน
รายงาน สงป.ภายใน 15 วัน นับแตวันอนุมัติ

เสนอ รมว.กษ.พิจารณาอนุมัติ

เปลี่ยนแปลงรายการ/เพิ่มวงเงินกอหนี้ผูกพัน > วงเงินที่ ครม.
สงผลการจัดซื้อจัดจาง และรายละเอียดอื่นให สงป.
เสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติ

สงป.เสนอความเห็น

Unit Price Contract
สัญญาแบบจายเงินคาจางตามปริมาณงานที่ทําจริง มีปริมาณงานกอสรางสูงกวาสัญญา
ตองจายเงินเพิ่มขึ้น
1) ไมเกิน 10% ของคางานกอสรางตามสัญญา ใหทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
2) เกินกวา 10% ของคางานกอสรางตามสัญญาเสนอ ครม. กอนทุกครั้ง
7.4. การรายงาน
7.4.1 การรายงานความกาวหนาโครงการ
โครงการควรจะตองจัดทําแบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการกอสรางของแตละวัน
ของแตละหนวยเพื่อใหผูควบคุมงานไดบันทึกเหตุการณเกิดขึ้น แตละหนวยอาจมีเหตุการณของแตละวัน
ไมเหมือนกัน ผูรายงานจะตองบันทึกเหตุการณประจําวัน ปญหา – อุปสรรค และการแกไขใหผูควบคุม
งานไดทราบ เช น งานคอนกรีต งานดิ น งานตอกเข็ม การตรวจสอบขั้นสุดทายกอนที่อนุญาตใหเ ท
คูมือการกอสราง
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คอนกรีตหรือเทดินชั้นตอไป งานบันทึกตัวอยางแทงคอนกรีตและผลการทดสอบแตละครั้ง รายงาน
เหลานี้จะเปนหลักฐานบันทึกวิธีการทํางานและบันทึกผลงาน เพื่อสงใหหนวยงานซึ่งมีหนาที่ติดตามงาน
และประเมินผลงานตอไป การรายงานความกาวหนาโครงการ จะประกอบดวย
yรายงานประจําวัน : จะดําเนินการเพื่อตรวจสอบสภาพเพื่อใหเทดิน – คอนกรีต ขั้นตอไป
บันทึกสภาพการณ เหตุการณ เหตุขัดของ อุปสรรคและแกไขประจําวัน; บันทึกผลการทํางานที่ตอเนื่อง
และบันทึกผลการทดลอง ประกอบดวย แบบรายงานประจําวัน ,แบบขอขึ้นชั้นดินถมบดอัดแนน , ใบแจง
ตรวจสอบกอนเทคอนกรีต , ใบรายงานผลเครื่องจักร-เครื่องมือประจําวัน , บันทึกการตรวจสอบคอนกรีต
ผสมเสร็จ , รายงานผลการทดสอบกําลังอัดแทงคอนกรีต , แบบทดสอบ Field Density Test , รายงาน
Soil Laboratory Report , แบบทดสอบ Soil Density Test และบันทึกการตรวจสอบคาราคาระดับ ตาม
แบบฟอรมที่กลาวไวในหัวขอ 1.7 (อางอิงจากแบบฟอรมที่ใชในการตรวจสอบงานจางเหมา)
y รายงานผลงานกอสรางประจําเดือน (รายงาน 7 สี) : เมื่อสิ้นเดือนหรือสิ้นงวด จะตองรวบรวม
ผลงานเพื่อใชประกอบการรายงานและสรุปปญหา – วิธีการแกไขเสนอผูบังคับบัญชา ประกอบดวยแบบ
สรุปผลงานกาวหนาของงานกอสราง (กส.001) , แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการและลักษณะภูมิประเทศ (กส.
002) , ประวัติและลักษณะของโครงการ (กส.003) , สรุปผลงานกาวหนาของงานกอสราง (กส.004) ,
อัตรากําลัง-เจาหนาที่ (กส.005) , เครื่องจักรเครื่องมือ (กส.006) และบันทึกโครงการ (กส.007) ตาม
แบบฟอรมที่กลาวไวในหัวขอ 1.7
y รายงานปดงานกอสราง : เมื่องานดําเนินการเสร็จจะตองทํารายงานปดการกอสราง แสดง
ปริมาณงานที่ไดทําไป แสดงแบบที่กอสรางจริง (As – Built Drawings) สรุปผลงานทั้งหมดเพื่อปดงาน
กอสราง
7.4.2 การรายงานคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานในการจัดทําเอง จะตองมีการแตงตั้งผู
ควบคุ ม งาน และคณะกรรมการตรวจการปฏิ บั ติ ง านในการจั ด ทํ า เองตามระเบี ย บสํ า นั ก นายก
รัฐมนตรีวาการดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 15 ซึ่งมีคุณสมบัติและหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจ
การจาง โดยทําบันทึกสรุปเสนอ กรมฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการ
ปฏิบัติงานและผูควบคุมงาน ตามตัวอยางที่แนบในการรายงาน ควรมีรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
วัสดุที่ใ ชใ นการปฏิ บั ติ ง านในแตละขั้ นตอน ตลอดจนภาพถา ยกิจกรรมประกอบดว ย ภาพกอ นการ
ดําเนินงาน ระหวางดําเนินงานและดําเนินงานเสร็จสิ้น นําเสนอหัวหนาหนวยงานเพื่อทราบและรวบรวม
เปนขอมูลในการรายงานของหนวยงานตอไป ทั้งนี้ การรายงานผลการปฏิบัติงานในการจัดทําเองจะตอง
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รายงานใหผูอํานวยการสํานักชลประทานทราบเปนประจําทุกๆ เดือน จนกวาการดําเนินงานจะแลวเสร็จ
เอกสารรายงานควรจะประกอบดวย
- แบบรายงานประจําวัน : แสดงถึงการปฏิบัติงานในแตละวัน (ตามแบบ ชป.ก. 1)
- แบบรายงานการใชเครื่องจักรเครื่องมือ : แสดงถึงการใชเครื่องจักรเครื่องมือ ในแตละวัน
(ตามแบบ ชป.ก. 8)
- แบบรายงานสรุปผลงานกาวหนาประจําสัปดาห : โดยผูควบคุมงานสรุปผลงานแตละกิจกรรม
รวมทั้งปญหาอุปสรรค
- แบบสรุ ป รายงานผลงานก า วหน า ประจํ า เดื อ น : แสดงถึ ง เปอร เ ซ็ น ต ผ ลงานประจํ า เดื อ น
เปอรเซ็นตผลงานสะสมทั้งโครงการ รวมถึงสรุปผลการเบิกจายงบประมาณ
- ตารางแสดง แผน – ผล การปฏิบัติงาน ภาพถายการปฏิบัติงาน ผลการทดสอบคุณภาพงาน ฯลฯ
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สวนที่ 3
หลังการกอสรางโครงการ

บทที่ 8
การสงมอบโครงการและการบํารุงรักษาเขื่อนดิน
8.1 การสงมอบโครงการ
การสงมอบโครงการ ถือเปนขั้นตอนสุดทายของการกอสรางโครงการขนาดกลาง ที่จะสงมอบ
ใหโครงการชลประทาน (จังหวัด) รับไปดําเนินการบริหารจัดการน้ํา และการบํารุงรักษาเพื่อใหโครงการ
ดังกลาวสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคที่กรมชลประทานกําหนด ขั้นตอนการสงมอบโครงการ มี
รายละเอียดและขั้นตอนดังนี้
8.1.1 การจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา
เป น กิ จ กรรมหนึ่ ง ที่ จ ะต อ งดํ า เนิ น การก อ นที่ จ ะมี ก ารส ง มอบโครงการ ซึ่ ง เป น การ
ดําเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหลงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมทั้ง
เพื่อเปนการประชาสัมพันธและสรางความเขาใจใหกับประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียจากโครงการ และ
เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตอโครงการ การจัดตั้งกลุมผูใชน้ําระหวาง
กอสราง มีรายละเอียดดังนี้
1. กอนกอสรางโครงการ
- สํ า รวจจํ า นวนราษฎรและความต อ งการใช น้ํ า พร อ มกั บ ออกแบบจุ ด จ า ยน้ํ า ให
สอดคลองกับความตองการ
- ประชุมชี้แจงโครงการเบื้องตน เพื่อใหราษฎรไดทราบและเขามามีสวนรวม
- จัดตั้งกลุมผูใชน้ํา
2. ระหวางการดําเนินการ
- ประชุมกลุมผูใชน้ํา โดยเชิญสวนราชการที่เกี่ยวของมาใหความรูในเรื่อง
๏ ขบวนการจัดตั้งกลุมใหเกิดผลสําเร็จ
๏ การใชประโยชนสูงสุดจากน้ํา
๏ การพัฒนาและสงเสริมอาชีพ เมื่อมีน้ํามากขึ้น
๏ กําหนดระเบียบขอบังคับตาง ๆ
- ทําความเขาใจกับกลุมผูใชน้ําถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ํา
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- ใหกลุมผูใชน้ําเขามารวมรับทราบแผนการดําเนินงานโครงการและรวมตัดสินใจใน
การกอสรางจุดจายน้ําตาง ๆ
- แนะนําการดูแลรักษาและควบคุมอาคารชลประทาน
3. ภายหลังการกอสรางเสร็จแลว
- ประชุมกลุมผูใชน้ําเพื่อทบทวนทําความเขาใจกฎระเบียบและการดูแลรักษาระบบ
- ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกลุมผูใชน้ํา
ทั้ ง นี้ การดํ า เนิ น การจั ด ตั้ ง กลุ ม ผู ใ ช น้ํ า ควรจะประสานงานกั บ ส ว นจั ด สรรน้ํ า และ
บํารุงรักษา ; โครงการชลประทาน (จังหวัด) ที่เกี่ยวของ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่
รวมทั้งจะตองแนบบัญชีกลุมผูใชน้ําไวในเอกสารสงมอบทุกครั้ง
8.1.2 ขั้นตอนการสงมอบโครงการ
การสงมอบโครงการขนาดกลาง จะดําเนินการตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการ
โอนโครงการกอสรางขนาดกลางและโครงการพิเศษใหโครงการชลประทาน พ.ศ.2547 ประกาศ ณ
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2547 และมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
1. เมื่อการดําเนินงานกอสรางโครงการขนาดกลาง ไดยางเขาสูชวงปสุดทายของโครงการ
หัวหนากลุมงานกอสราง จะตองทําบันทึกรายงานเสนอผูอํานวยการโครงการกอสราง เพื่อขอแตงตั้ง
คณะกรรมการสงมอบ-รับมอบ ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการโอนโครงการกอสรางขนาดกลาง
และโครงการพิเศษใหโครงการชลประทาน พ.ศ.2547
2. จากนั้ น ผู อํ า นวยการโครงการก อ สร า ง จะสรุ ป เรื่ อ งเสนอผู อํ า นวยการสํ า นั ก
ชลประทานผ า นผู อํ า นวยการโครงการชลประทาน (จั ง หวั ด ) ผู อํ า นวยการส ว นวิ ศ วกรรมบริ ห าร
ผูอํานวยการสวนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา และผูอํานวยการสวนปฏิบัติการ เพื่อใหสวนที่เกี่ยวของ
พิจารณาเสนอรายชื่อผูแทนเขามารวมเปนคณะกรรมการฯ รวมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสง
มอบ-รับมอบ ตามที่กรมฯ ไดออกระเบียบไวขางตน
3. การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาว ควรจะดําเนินการใหแลวเสร็จในชวงตน
ปงบประมาณที่ขอปดโครงการ เพื่อใหคณะกรรมการฯ ไดมีระยะเวลาในการศึกษารายละเอียด จัด
ประชุมเพื่อกําหนดรายละเอียดการสงมอบ การตรวจสอบสภาพอาคาร ทดสอบการสงน้ําและการจัดทํา
รายงานสรุปการสงมอบ พรอมทั้งขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
4. กลุ มงานก อสร า งในฐานะผูสงมอบ จะต องจัด เตรียมเอกสารเกี่ย วกับการสงมอบ
ไดแก ประวัติความเปนมาของโครงการ รายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ แผนการ
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กอสรางงบประมาณ ผังหลักเขตชลประทาน แผนที่และแบบกอสราง รวมทั้งเอกสารการจัดหาที่ดิน
ประกอบดวย แผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินที่จายคาทดแทนแลว พรอมรายละเอียดการคางรังวัดและคาง
จายเงินคาทดแทน สําเนาหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง หลักฐานการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ หลักฐาน
การขอใชที่ดินจากสวนราชการอื่น พรอมแผนที่การจัดที่ดินอพยพที่จะสงมอบ (ถามี) ประกอบดวย
แผนผังแปลงจัดสรร พรอมบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์โดยใหสงมอบเมื่อการกอสรางแลวเสร็จ
5. เนื่องจากกรมชลประทานไดอนุมัติหลักการเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 ใหโครงการ
กอสรางและฝายกอสรางทุกโครงการ เมื่อไดกอสรางหัวงาน อางเก็บน้ํา ฝายและระบบสงน้ําแลวเสร็จ
ใหจัดทํารายละเอียดเอกสารการกอสรางอางเก็บน้ํา และหรือทางน้ําชลประทานที่สามารถนําไปออก
ประกาศเปนทางน้ําชลประทานตามมาตรา 5 ไดทันที ไวในบันทึกการสงมอบงานระหวางโครงการ
กอสรางกับฝายสงน้ําและบํารุงรักษา เพื่อใหฝายสงน้ําและบํารุงรักษาพิจารณาเสนอใหกองกฎหมายและ
ที่ดินประกาศเปนทางน้ําชลประทานตามมาตรา 5 ไดทันที เปนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกรม
ชลประทาน ซึ่งกลุมงานกอสราง จะตองจัดทํารายละเอียดดังกลาวไวในบันทึกการสงมอบโครงการดวย
6. คณะกรรมการสงมอบตรวจสอบความพรอมของงานกอสราง และงานดานเอกสารที่
จะตองดําเนินการสงมอบและรับมอบงานของโครงการ รวมกับคณะกรรมการตรวจรับมอบงาน จากนั้น
ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานสรุปการสงมอบพรอมทั้งขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตลอดจนรายงานปด
งาน (Completion Report) จํานวน 4 เลม (ตนฉบับ 1 เลม และสําเนา 3 เลม) พรอมทั้งดําเนินการนัด
หมายและแจงใหผูเกี่ยวของทราบกําหนดเวลาที่แนนอนที่จะดําเนินการสงมอบและรับมอบงานของ
โครงการอยางเปนทางการ
7. ดําเนินการสงมอบและรับมอบงานของโครงการอยางเปนทางการ จากนั้นนํารายงาน
สรุปการสงมอบในขอ 6. เสนอผูอํานวยการสํานักชลประทาน เพื่อพิจารณาอนุมัติ แลวเสนอกรมฯ เพื่อ
ทราบ เอกสารรายงานการสงมอบที่ผูอํานวยการสํานักชลประทานอนุมัติแลว ใหสงตนฉบับเก็บที่สํานัก
ชลประทาน และสําเนาเก็บที่กองแผนงาน
8.2 การบํารุงรักษาเขื่อนดินและอาคารประกอบ
การบํารุงรักษา หมายถึงการซอมแซมหรือตกแตงสวนของอาคารหรือสิ่งกอสรางที่ชํารุดเสียหาย
ใหมีสภาพดีดังเดิม และรวมไปถึงการปรับปรุงในลักษณะตางๆ เปนตนวา การปรับปรุงตามรูปแบบเดิม
เพิ่มเติมและแกไขอาคารเพียงบางสวนหรือทั้งหมด เพื่อใหอาคารหรือสิ่งกอสรางนั้นใชงานไดผลตาม
จุดมุงหมาย และมีความปลอดภัย
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งานบํารุงรักษา เปนงานที่มีความสําคัญเทาเทียมกับงานวางโครงการ สํารวจออกแบบและ
กอสราง ซึ่งวิศวกรและนายชางผูปฏิบัติงานดานนี้จะตองหมั่นตรวจสอบสภาพอาคารและสิ่งกอสราง
อยางสม่ําเสมอ มีความเขาใจถึงการวิเคราะหปญหาเพื่อคนหาสาเหตุของการชํารุดเสียหาย และจะตองมี
ความสามารถในการวางแผนและกําหนดวิธีการซอมแซมหรือปรับปรุงใหเหมาะสมกับหลักวิชาการได
เปนอยางดีอีกดวย
การบํารุงรักษาเขื่อนดินและอาคารประกอบสวนใหญจะเปนการซอมแซม และการปรับปรุงใน
ลักษณะตางๆ ดังกลาวแลว เพื่อใหตัวเขื่อนและอาคารทั้งหมดมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัย
และสามารถใชงานไดผลดีอยูเสมอ ซึ่งในบทความนี้จะขอกลาวถึงรายละเอียดสําคัญ และขอควรปฏิบัติ
ต า งๆ สํ า หรั บ นายช า งและวิ ศ วกรผู ทํ า งานด า นนี้ ต ลอดทั้ ง ผู ที่ ส นใจทั่ ว ไป จะได ยึ ด เป น หลั ก การ
ประกอบการบํารุงรักษาใหถูกตองและเหมาะสมตอไป
8.2.1 ลักษณะการซอมแซม
การซอมแซมแบงได 3 ลักษณะดังนี้
1 การซอมแซมเล็กนอย หมายถึงการซอมบํารุงหรือตกแตงสวนที่ตรวจสอบพบวามีการ
ชํารุดเสียหาย หรือมีความผิดปกติไปจากสภาพเดิมยังไมมากนัก การซอมแซมเล็กนอยควรปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอ หรือกระทําทันทีเมื่อตรวจพบวา โดยไมปลอยทิ้งไว จนการชํารุดเสียหายนั้นลุกลามขยายตัว
ไปมาก
การซอมแซมเล็กนอยจะสามารถกระทําไดดีและครบถวน ควรมีการตรวจสอบสภาพตัว
เขื่อนและอาคารสวนตางๆ อยางสม่ําเสมอเปนประจํา เฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลาสําคัญ เชน ตอนชวง
ฤดูฝน เมื่อเขื่อนดินกักกั้นน้ําสูงเต็มที่ และระหวางหรือหลังจากมีน้ําจํานวนมากไหลผานอาคารน้ํา
ระบายน้ําลน เปนตน รวมทั้งความเอาใจใสของผูปฏิบัติงานและผูรับผิดชอบดวย
2 การซอมแซมประจําป หมายถึงการซอมแซมใหญประจําป จนทั่วตลอดทั้งตัวเขื่อน
และอาคาร ในบริเวณที่มีการชํารุดเสียหาย ใหมีสภาพดีเชนเดิม
สําหรับเขื่อนดินและอาคารทุกแหง ควรมีการกําหนดแผนซอมแซมประจําปไวเสมอ เพื่อ
ซอมแซมสิ่งบกพรองตางๆ ที่อาจหลงเหลืออยูใหมีสภาพสมบูรณครบถวนหรือใกลเคียงกับสภาพตอน
สรางเสร็จใหมๆ การละเลยตอการซอมแซม กับสวนใดสวนหนึ่งของเขื่อนดินและอาคารประกอบซึ่ง
กําลังชํารุดเสียหายเปนเวลาหลายปติดตอกัน มักเปนสาเหตุสําคัญทําใหตองมีการกอสรางเพื่อปรับปรุง
ดวยคาใชจายสูง หรือดวยวิธีการที่ยากลําบากยิ่งขึ้น ดังปรากฏใหเห็นในปจจุบัน ซึ่งมีเขื่อนดินหลาย
แหงกําลังมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อแกไขใหพนจากสภาพในระดับอันตราย
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3 การซอมแซมฉุกเฉิน หมายถึงการซอมแซมสวนใดสวนหนึ่งของตัวเขื่อนและอาคาร
ประกอบที่ชํารุดเสียหายในทันทีทันใด เพราะหากปลอยทิ้งไวเขื่อนหรืออาคารประกอบนั้นจะไดรับ
อันตราย ซึ่งการซอมแซมลักษณะนี้อาจเปนการซอมไวเพียงชั่วคราวเพราะความเรงดวน หลังจากนั้นจึง
จะทําการซอมแซมใหเรียบรอยตามแผนประจําปตอไป
8.2.2 ลักษณะการปรับปรุง
การปรับปรุงแบงได 2 ลักษณะ ดังนี้
1.การปรับปรุงตามรูปแบบเดิม หมายถึงการกอสรางเพื่อปรับปรุงใหทั้งหมด หรือเกือบ
ทั้งหมดตามรูปแบบเดิม ในกรณีที่อาคารนั้นไดกอสรางและใชงานมานานจนหมดอายุ หรือเสื่อมโทรม
ไปมากตามอายุขัยของวัสดุที่ใชกอสราง การปรับปรุงลักษณะนี้มักไมคอยพบ สําหรับงานเขื่อนดินเก็บ
กักน้ําและอาคารประกอบ
2. การปรับปรุงดวยการกอสรางเพิ่มเติมและแกไข หมายถึงการปรับปรุงดวยการกอสราง
เพิ่มเติม หรือแกไขสวนใดสวนหนึ่ง หรือทําการกอสรางใหมทั้งหมดโดยเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม
สําหรับงานเขื่อนดินและอาคารประกอบมักจะมีการปรับปรุงโดยการกอสรางเพิ่มเติมหรือแกไข
เปลี่ยนแปลงเพียงสวนใดสวนหนึ่งเสมอ เพื่อใหตัวเขื่อนและอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงดีหรือเพื่อใหใชงาน
ไดผลตามที่วางโครงการไว สวนการปรับปรุงใหมทั้งหมดโดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเดิม จะมีอยูบางกับ
อาคารของโครงการเขื่อนเก็บกักน้ําบางแหง ในกรณีที่ criteria ของการออกแบบไดกําหนดไวไมสอดคลองกับ
วิธีการ operate ที่เหมาะสมหรือเมื่อตองการเปลี่ยนแปลงเคาโครงงานสวนใหญของโครงการ
8.2.3 วิธีการซอมแซมและปรับปรุงเขื่อนดิน
การซอมแซมและปรับปรุงเขื่อนดินเมื่อสวนใดสวนหนึ่งชํารุดเสียหายใหมีสภาพดีดังเดิม
หรื อการกอสรางเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงสภาพใหมั่ นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น อยางไดผลดีนั้น ผู ปฎิบัตติงาน
จําเปนตองมีความรูความเขาใจในงานดานนี้พอสมควร ทั้งสาเหตุของการชํารุดเสียหายดังที่ไดกลาว
มาแลว วิธีการแกไข ตลอดจนวิธีการทํางานในสนามที่ถูกตองและเหมาะสมกับเหตุการณ
ในประเด็นจะกลาวถึงวิธีการซอมแซมและปรับปรุงสภาพชํารุดเสียหายซึ่งมักพบเสมอกับ
เขื่อนดินตางๆ ที่สรางเสร็จแลว เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูเกี่ยวของจะไดนําไปพิจารณาเปนหลักปฎิบัติ
ตอไป
1.การซ อ มปรั บ ปรุ ง กรณี พื้ น ดิ น ท า ยเขื่ อ นมี น้ํ า ไหลพุ อ อกมา เมื่ อ ตรวจพบให รี บ
ดําเนินการซอมแซมฉุกเฉินทันที หลังจากนั้นจึงวางแผนและซอมแซมปรับปรุงทั้งหมดโดยดวนตอไป
โดยดําเนินการตามลําดับดังนี้
คูมือการกอสราง
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1) จัดหาทรายหยาบและกรวด (หรือหินเกล็ด) มีสวนผสมในอัตราสวนเทากัน
โดยปริมาตร นํามาปูทับคลุมบริเวณที่น้ําไหลพุออกใหทั่ว รวมความหนาประมาณ
30 เซนติเมตร
2) จัดหาหินยอยและหินใหญที่มีขนาดตางๆ คละกัน นํามาปูปดทับชั้นทรายและ
กรวดใหทั่วบริเวณนั้นอีกความหนาประมาณ 30 เซนติเมตร ซึ่งจะสามารถปองกัน
ดินและตะกอนทรายไมใหน้ําชะพาหลุดออกไปได สวนน้ําก็จะไหลซึมออกมา
ตามปกติและไมเปนอันตรายตอตัวเขื่อน
3) การดําเนินการตามขอ 1) และ 2) นั้น เปนหลักและวิธาการปองกันแบบฉุกเฉิน
ซึ่งสามารถลดและปองกันอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นในปนั้นและปตอไดตามสมควร
ซึ่งการซอมปรับปรุงใหมีความมั่นคงถาวรตลอดไป ควรดําเนินการตออีกดังนี้
ก) ตรวจสอบแรงดันของน้ําในชั้นดินที่ไมทึบน้ํา (ตะกอนทราย ทราย หรือ
กรวด) ซึ่งมีอยูในแนวลึกใตผิวดินวาจะมีจํานวนมากนอยเทาใด ดวยการ
ติดตั้ง standpipe piezometer
ข) วัดระดับน้ําใน standpipe piezometer ทุกสัปดาหเปนอยางนอย พรอม
ดวยระดับน้ําในอางเก็บน้ํา
จากนั้นจะทราบวาที่ปลายทอ piezometer มีแรงดันของน้ํากระทําขึ้นคิดเปนความสูงของ
น้ําจํานวนเทาใด (เทากับความสูงของระดับน้ําใน piezometer ) ซึ่งทายเขื่อนแหงใดที่มีน้ําซึมไหลออก
ระดับน้ําในทอ piezometer มักปรากฏเหนือผิวดินสูงมากเสมอ ตัวอยางเชนสมมุตวิ าปลาย piezometer
ฝงในชั้นกรวดที่ความลึก 6 เมตร จากผิวดิน ขณะที่ระดับน้ําในอางเก็บน้ําเสมอระดับน้ําเก็บกัก ใน
standpipe piezometer มีน้ําระดับสูงกวาผิวดินบริเวณนัน้ 1.50 เมตร ยอมแสดงวา
- น้ําพยายามไหลซึมผานชั้นดินความหนา 6 เมตร ขึ้นมาดวย hydraulic gradient = 0.2
- ตลอดแนวชั้นดินความหนา 6 เมตร ดานลางทั่วตลอดบริเวณนั้นจะมีแรงน้ําดันขึ้น
เทากับความสูงของน้ํา 7.5 เมตร หรือเทากับ 7.5 ดันตอตารางเมตร โดยมีน้ําหนักของดินความหนา 6
เมตร (น้ําหนักแบบ submerged weight) รวมกับแรงเกาะยึดระหวางอนุภาคของของดินคอยตานไว
ค) จากขอมูลเกี่ยวกับระดับน้ําในทอ piezometer ดังกลาว จะสามารถวินิจฉัย
หาขอบเขตการซอมแซมใหมไดวา ควรดําเนินการใหเหมาะสมในทุกดานอยางไรบางซึ่งตามตัวอยางใน
ขอ ข) อาจกําหนดแผนและรูปแบบการซอมปรับปรุงใหถาวรไดดังนี้
- ปูทับคลุมบริเวณที่น้ําไหลพุออกมาดวยทรายหยาบผสมกรวดใหทั่ว ความ
หนา 30 – 50 เซนติเมตรตามความเหมาะสม (ทําเพิ่มเติมจากการซอมฉุกเฉิน โดยนําหินใหญออกแลว
คูมือการกอสราง
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เพิ่มความหนาของกรวดและทราย) พรอมกับเชื่อมชั้นกรวดและทรายที่ปู ใหน้ําที่ซึมผานดินออกมาไหล
ติดตอถึงกันได แลวน้ําออกยังบริเวณที่ต่ําดวยรองใสกรวดและทรายความกวางประมาณ 1-2 เมตร
เชนกัน หลังจากนั้นจึงถมดินบดอัดแนนที่บริเวณทายเขื่อนตลอดความยาวเขื่อนบริเวณที่ลุม ดวยความ
หนาประมาณ 1.00 เมตร เปนอยางนอย และมีความยาวออกไปตามลําน้ําดานทายเขี่อนจนพนเขต
อันตรายหรืออีกวิธีหนึ่ง
- ปูทับคลุมบริเวณที่น้ําไหลออกดวยทรายหยาบผสมกรวดใหทั่ว ความหนา
30-50 เซ็นติเมตรเชนกัน หลังจากนั้นจึงถมดวยหินขนาดเล็กใหญคละกัน (มีสวนผสมตามที่ระเบิดได
โดยขนาดใหญที่สุดไมควรโตกวา 30 เซนติเมตร) ความหนาไมนอยกวา 60 เซนติเมตร ใหทั่วบริเวณทาย
เขื่อนตลอดความยาวเขื่อนบริเวณที่ลุม และมีความยาวออกไปตามลําน้ําดานทายเขื่อนจนพนเขตอันตราย
2. การซอมแซมปรับปรุงกรณีพื้นดินทายเขื่อนออนตัวและยุบไป-มา เมื่อตรวจพบใหรับ
ดําเนินการซอมแซมฉุกเฉินทันที เชนเดียวกับพื้นดินทายเขื่อนที่มีน้ําไหลพุออกมา ซึ่งการที่พื้นดินออน
ตัวยุบไป-มา นี้จะเนื่องมาจากถูกแรงดันน้ําขางใตกระทํา และบริเวณดินออนตัวมักเกิดรวมกับการมีน้ํา
ไหลพุดานทายเขื่อนนั้นเสมอ หลังจากซอมปองกันแบบฉุกเฉินแลว ก็ตองวางแผนและกําหนดวิธีการ
ซอมปรับปรุงทั้งหมดโดยดวนตอไปดวย
ทั้ งการซ อมแซมฉุ กเฉิ นและการซ อมปรั บปรุ งครั้ งให มี สภาพมั่ นคงตลอดไปนั้ น ควร
ดําเนินการตามลําดับดวยวิธีการเหมือนกับการซอมปรับปรุงกรณีพื้นดินทายเขื่อนที่มีน้ําไหลพุออกมาในขอ 1
3. การซอมแซมปรับปรุงกรณีพื้นดินทายเขื่อนทะลัดอูดขึ้นเนื่องมาจากลาดของเขื่อน
เลื่อนทลาย ควรซอมแซมควบคูกับการซอมลาดเขื่อนที่เลื่อนทลาย โดยหลักการแลว ที่บริเวณดานทาย
เขื่อนนี้จะตองมีการถมดินจนสูงขึ้นมา เพื่อใหมีน้ําหนักกดทับมาก เปนการเพิ่มแรงตานทานการเลื่อน
ทลาย จนสามารถตานน้ําหนักดินลาดเขื่อนที่พยายามกดผลักลาดเขื่อนสวนนั้น ลาดเขื่อนจึงไมเลื่อนลง
อีก การซอมปรับปรุงลักษณะนี้จะตองมีการวิเคราะหและคํานวณใหถูกตองเพื่อหาความหนาของดินที่จะ
กดทับใหเหมาะสม
4. การซอมปรับปรุงลาดเขื่อนดานทายน้ํากรณีมีน้ําซึมผานตัวเขื่อนจนดินที่ลาดเปยก
แฉะมาก ควรรีบซอมและแกไขโดยดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
1.จั ด หาทรายหยาบและกรวด (หรื อ หิ น เกล็ ด ) มี ส ว นผสมในอั ต ราส ว นเท า กั น โดย
ปริมาตร นํามาปูทับคลุมลาดเขื่อนบริเวณที่มีน้ําซึม ไปจนถึงพื้นดินธรรมชาติใหมี
ความหนาประมาณ 30 เซนติเมตร
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2. จัดหาหินยอยและหินใหญที่มีขนาดตางๆ คละกันนํามาปูทับชั้นทรายและกรวดอีก
ความหนาประมาณ 40 เซนติเมตรซึ่งจะสามารถปองกันดินที่ลาดเขื่อนไมใหเลื่อนไหล
และไมมีน้ําเปยกแฉะที่ลาดเขื่อนดังกลาวตอไปอีก
3. ถาหากดินที่เปยกแฉะมีการเลื่อนทลาย เนื่องจากน้ําที่ไหลซึมออก อาจทําการซอม
ปรับปรุ งตามขอ 1) และขอ 2) ในขณะที่เขื่อนกําลังเก็บกักน้ําอยูในระดับสู งไดไ ม
เรียบรอยนัก ควรดําเนินการดังนี้
ก) ซอมปองกันฉุกเฉิน โดยการน้ําทรายและกรวดบรรจุถุงจํานวนมากไปถมกดทับที่
บริเวณดินเลื่อนและมีน้ําไหลแฉะนั้นใหเต็ม จนเกินพนแนวลาดเขื่อนออกมาใหหนาพอสมควร เพื่อ
ปองกันไมใหดินลาดเขื่อนเลื่อนทลายตอไปอีก
ข) สําหรับการซอมปรับปรุงตามแผนซอมปรับปรุงแบบถาวร ใหดําเนินการตอนชวง
ระดับน้ําในอางลดลงต่ําแลว และบริเวณที่ชํารุดเสียหายไมมีน้ําซึมออกมาดวยวิธีการตอไปนี่
- ถากตัดดินบริเวณหลุมบอและดินออนที่ถูกน้ํากัดเซาะจนหมดดินออน เปนแนวเอียง
ขนาดกับแนวลาดเขื่อน ตั้งแตระดับต่ํากวาพื้นดินธรรมชาติเล็กนอยขึ้นไปจนพนแนวดินที่ถูกกัดเซาะ
- ถมดินบดอัดแนนดวยเครื่องจักร หรือดวยแรงคน ใหมีความแนนตามเกณฑมาตรฐาน
จนเสมอกับแนวลาดเขื่อนทั่วไป
- ปูทับลาดเขื่อนดวยชั้นกรวดทรายหนา 30 เซนติเมตร ตามลาดเขื่อนที่ปรับปรุงใหม
หลังจากนั้นจึงปูปดดวยหินยอยและหินขนาดใหญที่มีขนาดตางๆ คละกันอีกดวยความหนาประมาณ 40
เซนติเมตร ทั้งนี่จากระดับพื้นดินธรรมชาติทายเขื่อนขึ้นมาตามลาดถึงระดับขอบบนที่เคยมีน้ําไหลซึม
ออกมา
5.การซอมปรับปรุงลาดเขื่อนดานทายน้ํากรณีที่ลาดเขื่อนถูกน้ําฝนกักเซาะ ลาดเขื่อน
ดานทายน้ําสวนใหญมักถูกน้ําฝนกัดเซาะจนเปนรองหลุม ทั้งนี้ เพราะขาดการดูแลทะนุบํารุงหญาที่ปลูก
ไวใหอยูในสภาพที่ดี และลาดเขื่อนดานทายน้ําอีกหลายแหงเชนกัน ที่มีการปองกันน้ําฝนกัดเซาะลาด
เขื่อนไวดวยหินทิ้งแลวปรากฏวาดินใตหินทิ้งนั้นถูกน้ําฝนซึ่งไหลลงตามลาดกัดเซาะเปนรองลึกจนหินที่
ปูปดทับยุบลงเปนแหงๆไป ซึ่งการซอมปรับปรุงลาดเขื่อนที่ชํารุดเสียหายควรพิจารณาดําเนินการให
เหมาะสมแลวแตกรณี ดังตอไปนี้
1) บริเวณที่เริ่มจะถูกน้ําฝนกัดเซาะเปนบางแหง เนื่องจากหญาที่ปลูกไวดวย หรือปลูก
ไมขึ้น ควรรีบซอมเสริมใหดีอยูอยางสม่ําเสมอ โดยไมปลอยทิ้งไวเพราะอาจจะลุกลามมากขึ้น
ก) จัดหาดินผิวหนา (top soil) มาปูรองพื้นดวยความหนา 10-15 เซนติเมตร จน
ทั่วบริเวณที่ไมมีหญา
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ข) นําหญามาปลูกแบบเปนแผนปดทับใหทั่วบริเวณที่ไมมีหญา
ค) หมั่นรดน้ําหญาที่ปลูกใหม จนตนหญาเจริญงอกงามดี
2) บริเวณที่ถูกน้ํากัดเซาะเปนรองแลว เนื่องจากการละเลยไมจัดการซอมตามขอ 1) นั้น ให
รีบดําเนินการทันทีโดยไมปลอยทิ้งไวอีก เพราะรองตางๆ เหลานั้นจะขยายมีขนาดใหญมากขึ้นอยางรวดเร็วใน
ฤดูฝน แลวจะทําใหการซอมแซมตอไปมีความยากลําบาก หรือตองเสียคาใชจายแพงโดยไมจําเปน
ก) ถมดินบดอัดแนนกลบรองใหเต็ม
ข) ปูดินผิวหนา (top soil) ดวยความหนา 10-15 เซนติเมตร จนทั่วบริเวณ
ค) นําหญามาปลูกแบบเปนแผนปดทับใหทั่วบริเวณ แลวหมั่นรดน้ําหญาที่
ปลูกจนเจริญงอกงามดี
3) สําหรับลาดเขื่อนดานทายน้ําซึ่งปลอยใหดินถูกน้ําฝนกัดเซาะเปนรองหลุมปรากฎ
กระจัดกระจายไปทั่วตลอดทั้งลาดเขื่อน เนื่องจากการไมเคยดูแลและซอมแซมสวนที่ถูกน้ํากัดเซาะเลย
หลังจากสรางเขื่อนแลว ซึ่งไดแกการซอมปรับปรุงตามขอ 1) และขอ 2) ดังที่กลาวกไวขางตนนั้น จึง
จําเปนตองมีการปรับปรุงลาดเขื่อนครั้งใหญตามรูปแบบเดิม หรือมีการเปลี่ยนไปบางตามเหมาะสม
ดังตอไปนี้
ก) ถากตัดดินลาดเขื่อนบริเวณรองหลุมตลอดความยาวเขื่อนใหเปนแนวเอียง
ขนานกับแนวลาดเขื่อน โดยมีความลึกของดินที่ถูกตัดถากจนพนจากกนรองหลุมนั้น ดินที่ถากตัดออก
แลวใหเกลี่ยทับลงมาเพื่อบดอัดแนนใหมดวยการรดน้ําใหมีความชื้นใกลเคียงกับเกณฑมาตรฐาน
ข) ถากตัดดินออกแลวนํามาบดอัดแนนใหมตั้งแตระดับฐานเขื่อนที่พื้นดินจนถึง
สวนบนของตัวเขื่อนที่พนบริเวณรองหลุม ใหมีความลาดเทและสัดสวนตามที่ออกแบบไวแตเดิมเปนอยาง
นอย (อาจมีลาดและสัดสวนเปลี่ยนแปลงได ตามผลการวิเคราะหและออกแบบปรับปรุงครั้งใหม)
ค) หลังจากตัดและถมบดดินลาดเขื่อนเสร็จเรียบรอยแลว กอนจะเริ่มงานปลูก
หญาใหถมดินผิวหนา (top soil) ความหนา 10-15 เซ็นติเมตร แลวจึงปลูกหญาแบบปูพรมปดผิวดิน
ทั้งหมด หามการปลูกหญาไวเปนหยอมๆ อยางเด็ดขาด เพราะดินลาดเขื่อนที่ปรับปรุงใหมแลวนี้จะตอง
ถูกน้ํากัดเซาะใหเวาแหวงจนเปนรองลึกกลับไปเหมือนสภาพเดิมกอนปรับปรุงอีกภายในเวลา 1-2 ป
ง) แผนงานปรับปรุงดังกลาวขางตน ตองวางแผนการทําใหเสร็จไดภายในฤดู
แลง นั่นคือการปลูกหญาทั้งหมดจะตองเสร็จเรียบรอยกอนยางเขาฤดูฝน
จ) หญาที่ปลูกเสร็จเรียบรอยแลว ใหจัดการรดน้ําหญาที่ปลูกใหมนี้อยางนอย
สัปดาหละหนึ่งครั้ง เพื่อเลี้ยงหญาไมใหแหงเฉามากจนกวาจะไดรับฝนตนฤดู
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4) ดินลาดเขื่อนทายน้ําเมื่อถูกน้ําฝนอาจเกิดการกัดเซาะลักษณะที่เปนรูโพรงลึกลงไปใน
ตัวเขื่อน ซึ่งเปนลักษณะการถูกกัดเซาะของดิน Dispersive Soil ซึ่งหลังจากการตรวจสภาพดินทางดาน
กายภาพและดานเคมีแลว พบวาดินบริเวณรูโพรงนั้นเปน Dispersive Soil ใหดําเนินการดังนี้
ก) เมื่อพบรูโพรงเพิ่งเกิดมีขึ้นจํานวนไมกี่แหงตามลาดเขื่อน ใหรับจัดารซอม
อุดทันที โดยการขุดตัดดินออนที่ขางและกนหลุมใหเรียบทุกแหง แลวใชดินซึ่งผสมปูนขาวจํานวน 2 %
โดยน้ําหนัก (ดินผสมปูนขาวดังกลาวตองใหมีความชื้นเทากับ optimum moisture content แลวบมไว 34 วันกอนจึงจะนําไปใชได) ถมอัดแนนลงในหลุมจนเต็ม หลังจากนั้นจึงปูดินผิวหนา (top soil) ความ
หนา 10-15 เซนติเมตรใหเรียบรอย แลวจึงปลูกหญาปดแบบปูพรมเชนเดียวกัน
ข) สําหรับลาดเขื่อนซึ่งเปนรูโพรงจํานวนมาก กระจัดกระจายไปตลอดทั้งยาว
เขื่อน ใหถากตัดดินลาดเขื่อนสวนที่เปนรูโพรงใหหมดแลวนํามาบดอัดแนนใหมดวยวิธีการเชนเดียวกับ
ขอ 3) หลังจากนั้นจึงถมดินซึ่งผสมปูนขาวจํานวน 2 % โดยน้ําหนัก ความหนาประมาณ 30 เซนติเมตร
ปูปดทับดิน Dispersive อีกชั้นหนึ่ง แลวปูดินผิวหนา (top soil) ความหนา 10-15 เซ็นติเมตร และปลูก
หญาแบบปูพรมเปนอันดับสุดทาย
การดําเนินงานปรับปรุงทั้งหมดจนถึงขั้นปลูกหญาใหเรียบรอยดังกลาว ตอง
ดําเนินการใหเสร็จกอนยางเขาฤดูฝน และระหวางที่ฝนยังไมตกก็ตองมีการรดน้ําหญาที่ปลูกใหมอยาง
สม่ําเสมอไมนอยกวาสัปดาหละหนึ่งครั้งดวยเชนกัน
5) ลาดเขื่อนซึ่งไดปองกันน้ําฝนกัดเซาะไวดวยหินทิ้งแลว แตปรากฏวาดินใตหินทิ้งถูก
น้ําฝนกัดเซาะเปนรอง ควรพิจารณาซอมแซมดังนี้
ก) หากใตดินทิ้งไมมี bedding หรือสรางหินทิ้งไวดวยหินที่มีขนาดใหญใกลเคียงเสมอ
กัน จะไมสามารถยับยั้งไมใหน้ําฝนไหลกัดเซาะดินได ควรรื้อหินทั้งหมดออกแลวแตงดินที่ลาดเขื่อนให
เรียบรอย หลังจากนั้นใหปูชั้นทรายหยาบผสมกรวดความหนาประมาณ 2 เซนติเมตร เปน bedding สวน
หินใหญที่มีขนาดคอนขางเสมอกันนั้นใหเปลี่ยนเปนหินมีขนาดเล็กใหญคละกัน (ตามสัดสวนที่ระเบิด
ได) ความหนาประมาณ 30 เซนติเมตร
ข)หากรองหรือโพรงใตหินทิ้งมีจํานวนมากและลึก กระจัดกระจายไปทั่วบริเวณตาม
ลาดเขื่อนที่มีหินทิ้งนั้น ใหรื้อหินทิ้งออกแลวดําเนินการถากตัดดินออกแลวบดอัดแนนเขาไปใหมตาม
วิธาการที่กลาวในขอ 3) เสียกอนหลังจากนั้นจึงปู bedding ความหนา 20 เซ็นติเมตรแลวทับดวยหินทิ้ง
ขนาดเล็กใหญคละกันความหนาประมาณ 30 เซนติเมตร เชนเดียวกับที่กลาวมาแลวขางตน
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6. การซ อ มปรั บ ปรุ ง ลาดเขื่ อ นด า นท า ยน้ํ า กรณี ที่ ดิ น ลาดเขื่ อ นเลื่ อ นทลาย ควรซ อ ม
ปรับปรุงในชวงฤดูแลงขณะที่น้ําในอางลดลงต่ํา ซึ่งจําเปนตองมีการวิเคราะหคํานวณหาความมั่งคงของ
ลาดเขื่อนนี้ใหมดวย เพื่อกําหนดรูปแบบการซอมปรับปรุงใหเหมาะสม
1) อาจตองปรับปรุงลาดเขื่อนตั้งแตแนวบนของลาดเขื่อนที่ดินเลื่อนนั้นใหมีความลาดเท
แบนราบกว า เดิ ม หรื อ เสริ ม ดิ น บดอั ด แน น เข า กั บ ลาดเขื่ อ นเป น berm อย า งใดอย า งหนึ่ ง ตามความ
เหมาะสม
2) ในการซอมปรับปรุงจะตองขุดถากดินสวนที่เลื่อนออกจนหมด แลวถมดินบดอัด
แนนกลับเขาไปใหมใหไดขนาดและสัดสวนตามรูปแบบที่กําหนดในขอ 1) นั้น
7.การซอมปรับปรุงสันเขื่อนที่ยุบเปนหลุมบอ
ให ถ มดิ น ลู ก รั ง บดอั ด แน น ลงใน
หลุมบอจนเต็ม โดยลูกรังที่ใชควรเลือกชนิดมีดินเหนียวผสมอยูนอยที่สุด หลังจากนั้นตามสันเขื่อนสวน
อื่นก็ควรตรวจสอบและเสริมลูกรังบนสันเขื่อนใหมีความหนารวม 20-30 เซนติเมตร โดยตลอดดวย
แลวแตงสันเขื่อนใหมีความลาดเทประมาณ 2 % ลงไปทางดานอางเก็บน้ําและดานทายเขื่อนเพื่อการ
ระบายน้ําฝนทิ้งไปไดสะดวก
8. การซอมปรับปรุงลาดเขื่อนดานเหนือน้ํากรณีถูกคลื่นกัดเซาะจนเวาแหวง ลาดเขื่อน
ดานเหนือน้ําสวนใหญจะมีหินทิ้งรองดวย bedding ปูปดดินลาดเขื่อนไวเพื่อปองกันคลื่นกัดเซาะ แต
เขื่อนดินขนาดเล็กซึ่งมีงบประมาณกอสรางจํานวนนอยอาจมีการปองกันคลื่นกัดเซาะดินลาดเขื่อนไวดวย
การปลูกหญา โดยปลูกใหขึ้นงอกงามเต็มที่กอนจะมีการเก็บกักน้ํา และถึงแมวาหลังจากที่น้ําในอางมี
ระดับสูงแลวทวมหญาที่ปลูกไวตาย แตรากของหญาที่ยึดเกาะดินไวแนนแลวจะชวยยึดดินไวไดบาง ซี่ง
พอระดับน้ําในอางลดลงหญาก็อาจจะงอกขึ้นมาใหมตามเดิม ทั้งสองกรณีหากปรากฎวาลาดเขื่อนตอนใด
ถูกคลี่นกัดเซาะเวาแหวงไปควรดําเนินการซอมแซมดังนี้
1) ลาดเขื่ อ นที่ เ ป น หิ น ทิ้ ง แล ว ถู ก คลื่ น กั ด เซาะดิ น ข า งใต จ นเป น ร อ งเว า แหว ง อาจจะ
เนื่องมาจากสาเหตุที่หินทิ้งนั้นมีขนาดคอนขางสม่ําเสมอ จนไมสามารถกรอง bedding ไมใหไหลทะลัก
เลื่อนตามคลื่นออกไปได หรือใตหินทิ้งดังกลาวไมมี bedding แลวแตกรณี ควรดําเนินการดังนี้
ก) ปใดที่วางแผนจะซอมแซม ในปนั้นควรตัดสินใจระบายน้ําออกจนระดับน้ําในอาง
ลดลงต่ําใหมากที่สุด (ตองคํานึงถึงการใชน้ําในฤดูแลง ซึ่งจะตองจัดการใหเหมาะใหควร และการ
ระบายน้ําออกจากอางนี้ก็พึงระวังเรื่องการเลื่อนทลายของลาดเขื่อนดวย)
ข) รื้อหินทิ้งทั้งหมดออกแลวแตงลาดเขื่อนใหเรียบรอย
ค) ปูชั้นทรายหยาบผสมกรวด ความหนาประมาณ 20 เซนติเมตร เปน bedding
ง) ปูทับ bedding ดวยหินใหญคละหินเล็กขนาดตางๆ ตามความหนาที่กําหนด
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2) ลาดเขื่อนดินขนาดเล็กซึ่งปลูกหญาไวแลวถูกคลื่นกัดเซาะเปนแนวยาว ควรดําเนินการดังนี้
ก) ถมดินกลบรองจนเต็ม แลวปลูกหญาใหขึ้นงอกงามและมีสภาพดีตามเดิม หรือ
ข) จัดหาหินขนาดเล็กใหญคละกันถมในรองหลุมที่ถูกกัดเซาะจนเต็มตลอดตามแนวเขื่อน
ซึ่งการซอมลาดดานเหนือน้ําที่มีการปลูกหญาปองกันคลื่นกัดเซาะนี้ หากมีการดูแลและ
ซอมสวนที่ถูกน้ํากัดเซาะอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกปแลว จะสามารถรักษาลาดเขื่อนใหมีสภาพมั่นคง
ดีตลอดไปได
8.2.4 วิธีการซอมแซมและปรับปรุงอาคารประกอบ
การซอมแซมและปรับปรุงอาคารประกอบของเขื่อนดิน เมื่อสวนใดสวนหนึ่งชํารุด
เสียหายใหมีสภาพดีดังเดิม อยางไดผลดีนั้น ผูปฎิบัติงานตองสามารถกําหนดวิธีการทํางานใหถูกตอง
และเหมาะสมกับเหตุการณ ซึ่งจะกลางถึงการซอมปรับปรุงสภาพชํารุดเสียหายบางอยางพอเปนสังเขป
เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูเกี่ยวของจะไดนําไปพิจารณาเปนหลักปฎิบัติตอไป ดังนี้
1.การซอมปรับปรุงรอยแตกราวของคอนกรีต รอยแตกราวซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหล็กเสริม
สํ า หรั บ รั บ แรงดึ ง มี จํ า นวนไม เ พี ย งพอ ซึ่ ง อาจจะเนื่ อ งมาจากแรงดั น ภายนอกกระทํ า หรื อ จากการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิก็ตาม นับเปนการชํารุดเสียหายที่จําเปนตองมีการปรับปรุงอาคารสวนนั้นเสีย
ใหมโดยดวน
วิศวกรผูชํานาญควรไปตรวจสอบอยางละเอียดแลวออกแบบปรับปรุงใหมใหถูกตอง
สวนการกอสรางเพื่อปรับปรุงตอไปใหวางแผนดําเนินงานในชวงเวลาที่เหมาะสม
ส ว นรอยแตกเล็ ก น อ ยที่ ไ ม เ กี่ ย วกั บ ความมั่ น คงของอาคารดั ง กล า วแล ว ต อ งการซ อ ม
คอนกรีตสวนที่แตกใหมีสภาพดีเชนเดิม โปรดดูรายละเอียดในขอ 7.4 เปนแนวประกอบการซอมแซม
2. การซอมปรับปรุงพื้นดินหรือลาดเขื่อนขางอาคาร เมื่อมีน้ําไหลซึมมาตามขางอาคาร
พื้นดินหรือลาดเขื่อนดานทายน้ําขางอาคารทั้งสองดานอาจเปยกแฉะเนื่องจากมีน้ําไหลซึมมาตามขางผนัง
อาคาร ควรดําเนินการซอมแซมฉุกเฉินทันที หลังจากนั้นจึงวางแผนและซอมปรับปรุงทั้งหมดโดยดวน
ตอไป โดยดําเนินการตามลําดับดังนี้
1) จัดหาทรายและกรวด (หรือหินเกล็ด) มีสวนผสมในอัตราสวนเทากันโดยปริมาตร
นํามาปูทับคลุมบริเวณที่น้ําไหลซึมออกใหทั่ว ความหนาประมาณ 30 เซนติเมตร เชนเดียวกับการซอม
ปรับปรุงพื้นดินและลาดทายเขื่อนเมื่อมีน้ําไหลพุออกมา
2) หลังจากนั้น จัดหาหินยอยและหินใหญที่มีขนาดตางๆ คละกัน นํามาปูปดทับชั้น
ทราย และกรวดใหทั่วบริเวณนั้นอีก ความหนาประมาณ 30 เซนติเมตร ซึ่งจะสามารถปองกันดินและ
ตะกอนไมใหน้ําชะพาหลุดออกมา สวนน้ําก็จะไหลซึมออกมาตามปกติ และไมเกิดอันตราย
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3) การดําเนินการตามขอ 1) และ 2) นั้น เปนวิธีการซอมปองกันแบบฉุกเฉิน ซึ่งการ
ซอมปรับปรุงใหมีความมั่นคงถาวรตลอดไป ควรดําเนินการตออีกดังนี้
ก) บริเวณที่ไดจัดการซอมแซมตามวิธีในขอ 1) และ 2) แลวนั้น ใหตรวจสภาพ
ตอไป ถาหากทรายกรวดและหินทิ้งสามารถปองกันตะกอนทรายและอนุภาคดินเหนียวไมใหน้ําชะพา
ออกมาได จนสภาพพื้นดินหรือลาดเขื่อนมั่นคงแข็งแรงดีอยูเสมอ การซอมแซมเพิ่มเติมอาจพิจารณาเพิ่ม
ชั้ น ทรายและกรวดพร อ มกั บ ป ด ทั บด ว ยหิ น ทิ้งใหมี ค วามหนามากขึ้ น จนเป น บริ เ วณกวา งตามความ
เหมาะสม
ข) ถาหากเปนการไหลซึมตามดานขางอาคารแบบทอซึ่งสรางผานตัวเขื่อน การ
ปรับปรุงลักษณะถาวรอาจพิจารณาจัดทําเพิ่มเติมขึ้นอีกเมื่อน้ําในอางเก็บน้ําลดต่ํากวาธรณีทอลงไป โดย
ขุดดินบริเวณลาดเขื่อนที่ดานขางและหลังทอออกเปนบริเวณกวาง มีความหนาตั้งฉากกับแนวลาดเขื่อน
ประมาณ 2-3 เมตร แลวใชดินทึบน้ําถมกลับโดยบดอัดใหแนนเปนพิเศษโดยรอบทอบริเวณนั้น เพื่อ
ชวยสกัดกั้นน้ําที่เริ่มไหลซึมเขาตามขางทอ
3.การซอมปรับปรุงหินทิ้งทาย stilling basin และการกัดเซาะของทางระบายน้ํา ทาง
ระบายน้ํา (หรือคลองสงน้ํา) และหินทิ้งดานทาย stilling basin ของอาคารระบายน้ําลน คลองสงน้ํา
หรือคลองระบายน้ําลงสูลําน้ําธรรมชาติดานทายเขื่อน มักพบวามีการชํารุดเสียหายเนื่องจากกระแสน้ํา
ไหลและคลี่นกัดเซาะเสมอ ในทุกปควรมีแผนการซอมบํารุงใหมีสภาพดีดังเดิม เพื่อปองกันมิใหดินที่
พื้นทางน้ําและลาดตลิ่งถูกกัดเซาะเขาไปลึกมาก จนเปนอันตรายกับอาคาร stilling basin โดยดําเนินการ
ตามลําดับดังนี้
1) ถาหากหินทิ้งดานทาย stilling basin ถูกกระแสน้ําพัดพาไปเนื่องจากหินมีขนาดเล็ก จน
ไมสามารถตานทานกระแสน้ําไวได ควรจัดหาหินขนาดใหญมีขนาด 40-50 เซนติเมตร เปนอยางนอยมา
เสริมแทน โดยรองพื้นดวยหินซึ่งถูกน้ําพัดพาออกไปนั้นตามความเหมาะสม และใหไดความหนาตามที่
กําหนด
2) สําหรับความยาวของหินทิ้ง เมื่อตรวจพบวามีความยาวไมพอในการปองกันคลื่นกัดเซาะ
พื้นและตลิ่งของทางน้ํา ใหทิ้งหินขนาดเล็กใหญเพิ่มเติมในบริเวณที่ถูกกัดเซาะทั้งหมดตอออกไปโดยไม
ตองถมดินสวนที่ถูกน้ํากัดเซาะแลว
3) สําหรับคลองสงน้ําตอจากดานทาย stilling basin ซึ่งคาดวยคอนกรีตแลวแตกเนื่องจาก
แรงดันน้ําใตดนิ และหลังจากนั้นไดถูกกระแสน้ําปนปวนกระทําใหชํารุดเสียหาย ควรดําเนินการดังนี้
ก.รื้อคอนกรีตสวนที่ชํารุดเสียหายออกจนหมดตามความยาวที่ตองการ แลวจัดทํา
ระบบลดแรงดันน้ําใตดินใหทั่วบริเวณพื้นและลาดดานขางโดยสรางชั้น filter ทรายหยาบและกรวดให
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เปนแผงตอเนือ่ งไปตลอดความยาวทั้งที่พนื้ แบลาดดานชางขึ้นไป เปนความสูงประมาณเทากับความลึก
ของน้ําในคลอง
ข.สรางคอนกรีตเสริมเหล็กความหนา 15-20 เซนติเมตร ตามความเหมาะสมที่พื้น
และลาดดานขางแทนคอนกรีตลวนที่เคยใชดาดคลอง โดยมีทอลดแรงดันน้ําใตดินออกเปนระยะๆ ตาม
เกณฑมาตรฐานของคลองที่ดาดดวยคอนกรีตทั่วไป หรือ
ค.สรางหินกอความหนาประมาณ 30 เซนติเมตร ทิ้งที่พื้นที่คลองและลาดดานขาง
4. การซอมปรับปรุงผิวคอนกรีตกรณีถูกน้ํากัดเซาะเปนหลุม ควรซอมปรับปรุงใหทวั่
บริเวณตอนชวงที่ไมมีน้ําไหลผาน ดังตอไปนี้
1) สกัดคอนกรีตเปนหลุมหรือบริเวณกวาง มีความสึกจนหมดคอนกรีตคุณภาพไมดีดงั นี้
ก.ดานขางของหลุมหรือบริเวณที่สกัดควรใหมีความลาดเอียงหรือสอบเขาไปถึงกน
หลุม ความลึกของหลุมไมควรนอยกวา 3 เซนติเมตร
ข.ผิวคอนกรีตทั่วบริเวณดานขางและกนหลุมที่สกัดตองมีความเรียบไมเปนหลุม
หรือแงมุม
ค.ระหวางดานขางของหลุมและระหวางดานขางกับพืน้ ลางตองสกัดใหโคงมน
ยกเวนตามขอบหลุมซึ่งดานขางกับผิวพื้นคอนกรีตนั้นจะตองสกัดและแตงใหเปนแนวเหลี่ยมสม่ําเสมอ
ไป โดยไมมีตอนใดกะเทาะหรือเวาแหวง
2) ถาหากหลุมที่สกัดลึกจนถึงเหล็กเสริม ใหสกัดลึกพนเหล็กเสริมลงไปจนสามารถเท
คอนกรีตใหมไปหุมเหล็กเสริมโดยรอบไดเปนความหนาไมนอยกวา 3 เซนติเมตร
3) หลังจากสกัดคอนกรีตจนไดความลึกและขนาดที่ตองการแลว ใหลา งทําความ
สะอาดหลุมหรือบริเวณที่สกัดคอนกรีตจนหมดเศษหินและทราย แลวใชกระสอบปูปดผิวคอนกรีตที่สกัด
ไวพรอมกับรดน้ําที่กระสอบใหชุมตลอดเวลาไมนอยกวาหนึ่งวัน กอนที่จะเทคอนกรีตใหมลงไป
4) ควรเลือกใชคอนกรีตหรือปูนซีเมนตผสมทรายกับหลุมหรือบริเวณซอมแซมให
เหมาะสมตามเกณฑดังนี้
5) หลังจากเทคอนกรีตหรือปูนซีเมนตผสมทรายเสร็จเรียบรอยแลวใหทําการบม
คอนกรีตเชนเดียวกับงานคอนกรีตทั่วไป
8.2.5 สรุปและขอเสนอแนะ
การบํารุงรักษาเขื่อนดินและอาคารประกอบตามแนวที่เสนอมาทั้งหมด หวังเปนอยางยิ่ง
วาจะเปนประโยชนตอทานผูอานโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับทานผูทํางานเกี่ยวของกับการบํารุงรักษาเขื่อน
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ดินและอาคารประกอบ ซึ่งสิ่งกอสรางเหลานี้กรมชลประทานไดดําเนินการกอสรางไวเปนจํานวนมาก
เพื่อการพัฒนาแหลงน้ําใหบังเกิดประโยชนกับเกษตรกร และราษฎรทั่วไปในภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ
งานบํารุงรักษาจัดวาเปนงานที่มีความสําคัญมากดานหนึง่ ในการรักษาเขื่อนดินและ
อาคารไวใหมสี ภาพมั่นคงแข็งแรงและใชงานอยูไดนานปที่สุด ซึ่งผูปฎิบัติงานนอกจากจะตองมีความรู
ความชํานาญในเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานของงานแตละอยางเปนอยางดีแลว ความตั้งใจจริง ความขยัน
ขันแข็ง ตลอดจนความเอาใจใสตองาน ก็เปนสวนสําคัญยิ่งที่จะชวยสงเสริมใหการทํางานบํารุงรักษา
ดังกลาวดําเนินไปดวยดี มีประสิทธิภาพและเสียคาใชจา ยนอย
สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีและวิธีการทํางานบํารุงรักษา สิ่งที่เปนหัวใจ
สําคัญในการทํางานบํารุงรักษาเขื่อนดินและอาคารประกอบใหมีประสิทธิภาพและเสียคาใชจายนอยที่สุด
นั้น คือผูปฏิบตั ิงานตองหมั่น “ทําการตรวจสภาพ” สวนตางๆของเขื่อนและอาคารอยางสม่ําเสมอ ทั้ง
ในชวงเวลาสําคัญและเปนประจําทุกป เพื่อการใหทราบโดยเร็วที่สุดวาจะมีบริเวณใดหรือสวนใดบาง
กําบังเริ่มชํารุดเสียหาย แลวจะไดจัดการซอมบํารุงใหมสี ภาพดีดังเดิมเสียแตแรก โดยไมบอยทิ้งไวการชํา
รุเยหายนั้นลุลานใหญโต จนเปนเหตุใหการซอมปรับปรุงมีความยากสําบากยิ่งขึ้น แบะตองอเสียคาใชจาย
แพงมากขึ้นไปอีกโดยไมจําเปน
ซึ่ ง รายละเอี ย ดที่ เ สนอในบทความนี้ มี อ ยู อ ย า งพร อ มมู ล พอประมาณ คาดว า ผู ทํ า งาน
บํารุงรักษาคงนําไปเปนแนวทางประกอบการปฏิบัติงาน หรืออาจใชเปนแนวประกอบการพิจาณาให
กวางขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น อยางใดอยางหนึ่งไดตามที่ตองการ
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