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คู่มือการดาเนินงาน
โครงการพัฒนา
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ตามพันธกิจของกรมทรัพยากรน้า ซึ่งมีพันธกิจหนึ่งที่มีความส้าคัญ ได้แก่ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพและรักษาสมดุลระบบนิเวศน์ของแหล่งน้าและพืนที่ชุ่มน้า ซึ่งต้องมีการด้าเนินการโครงการพัฒ นา
อนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้าให้ตอบสนองกับความต้องการประชาชนและบรรลุตามพันธกิจดังกล่าว
ในการนี เพื่อให้การด้าเนินงานโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้าของกรมทรัพยากรน้า เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน มีมาตรฐานในการด้าเนินการ ถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นไปตามข้อก้าหนดของกฎหมาย ข้อ
ระเบียบ ข้อบังคับ และค้าสั่งที่เกี่ยวข้อง ส้านักพัฒนาแหล่งน้า กรมทรัพยากรน้าจึงได้จัดท้าคู่มือการด้าเนินงานโครงการ
พัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้า ส้าหรับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินการ เช่น ส้านักพัฒนาแหล่งน้า ส้านัก
อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้า ส้านักงานทรัพยากรน้าภาค 1 – 11 มีแนวทางในการด้าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน เริ่ม
ตังแต่การขอรับการสนับสนุนโครงการจากพืนที่ การศึกษาความเหมาะสมโครงการเบืองต้น การส้ารวจออกแบบ การ
เสนอเข้าแผนพัฒนาจัง หวัดและแผนพัฒนาลุ่มน้า การจัด ท้าแบบรายละเอียด การจัดท้าประมาณราคา การจัดท้า
ขอบเขตและข้อก้าหนดของงาน การขออนุญาตใช้พืนที่ การขอรับการจัดสรรงบประมาณ การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การบริหารสัญญา จนถึงการด้าเนินงานหลังการก่อสร้างโครงการ
คณะท้างาน ส้านักพัฒนาแหล่งนา้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี จะเป็นประโยชน์กับผู้ ที่สนใจและผู้ที่
มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้า ของกรมทรัพยากรน้า ซึ่งจะส่งผลต่อ
การพัฒนาด้านทรัพยากรน้าของชาติ ต่อไป

คณะท้างานจัดท้าคู่มือฯ
ส้านักพัฒนาแหล่งนา้
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บทที่ 1 บทนา
1.1 ภาพรวมขั้นตอนการดาเนินงานโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟืน้ ฟูแหล่งน้า
1.2 การขอรับการสนับสนุนโครงการจากพื้นที่
1.2.1 เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุนโครงการจากพื้นที่
1.2.2 รายละเอียดคาขอประกอบโครงการและงบประมาณ
บทที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมโครงการเบื้องต้น
2.1 ขอบเขตการดาเนินงาน
2.2 การประเมินศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้าเบื้องต้น
2.2.1 กาหนดที่ตั้งของโครงการ
2.2.2 ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของลุม่ น้า
2.2.3 การหาปริมาณความต้องการใช้น้าจากโครงการ (Demand ) เบื้องต้น
2.2.4 การหาปริมาณน้าต้นทุนของโครงการ (Supply) เบื้องต้น
2.2.5 การหาปริมาณน้านองสูงสุดเบื้องต้น
2.2.6 การหาพื้นที่รับประโยชน์เบื้องต้น
2.3 การกาหนดประเภทโครงการเบือ้ งต้น
2.4 การกาหนดองค์ประกอบโครงการเบื้องต้น
2.5 การตรวจสอบข้อมูลโครงการเบือ้ งต้น
2.5.1 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ภัยแล้ง (Area-Based)
2.5.2 การตรวจสอบความซ้าซ้อนของแผนงานโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.5.3 ตรวจสอบพื้นทีท่ ี่รับผิดชอบโดยหน่วยงานอื่น และมีข้อบังคับทางกฎหมาย
2.5.4 ตรวจสอบพื้นทีส่ าธารณะ/แปลงกรรมสิทธิ์
2.5.5 ตรวจสอบพื้นทีท่ ิ้งดิน
2.6 การตรวจสอบภาคสนาม
2.6.1 การเตรียมการเพื่อการตรวจสอบภาคสนาม
2.6.2 การตรวจสอบพื้นทีโ่ ครงการ
2.7 การประชุมประชาคมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนดาเนินการสารวจออกแบบ
2.8 การศึกษาความเหมาะสม
2.8.1 การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องและทบทวนผลการศึกษาเดิม
2.8.2 การรวบรวมข้อมูลและศึกษาข้อมูลดิน การใช้ทดี่ ิน การเกษตรและพืชที่เหมาะสม
2.8.3 การรวบรวมข้อมูลและศึกษาด้านอุทกวิทยาและการใช้นาของพื
้
ช
2.8.4 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านวิศวกรรม
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2.8.5 การออกแบบรายละเอียดโครงการ
2.8.6 การตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบื้องต้น
2.8.7 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
2.8.8 การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนด้านเศรษฐศาสตร์
2.8.9 ผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการเบื้องต้น
บทที่ 3 การสารวจออกแบบโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟืน้ ฟูแหล่งน้า
3.1 การสารวจสภาพภูมิประเทศและการสารวจทางธรณีวทิ ยา
3.1.1 ลักษณะงานสารวจ
3.1.2 การสารวจเพื่อการออกแบบ
3.1.3 การสารวจเพื่อการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้า
3.1.4 การสารวจทางธรณีวิทยา
3.2 การออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟืน้ ฟูแหล่งน้า
3.2.1 เกณฑ์การออกแบบด้านอุทกวิทยา
3.2.2 ชลศาสตร์การไหล
3.2.3 การออกแบบฝายน้าล้นและองค์ประกอบ
3.2.4 ขั้นตอนการดาเนินการออกแบบด้านชลศาสตร์
3.2.5 เสถียรภาพความลาดของคันดิน (Slope Stabilities)
3.2.6 การออกแบบปรับปรุงทางน้าธรรมชาติ
3.2.7 การออกแบบเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ
3.2.8 เกณฑ์กาหนดในการออกแบบสาหรับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้าธรรมชาติ
3.2.9 เกณฑ์การออกแบบถนนเข้าโครงการ
บทที่ 4 การเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาลุ่มน้า
4.1 ขั้นตอนการนาเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนาจังหวัด
4.1.1 ข้อมูลทั่วไปในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
4.1.2 องค์ประกอบของแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
4.1.3 ขั้นตอนการดาเนินการเพื่อนาเสนอโครงการของกรมทรัพยากรน้าเข้า
แผนงานของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้าจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด
4.2 ขั้นตอนการนาเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนาลุ่มน้า
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บทที่ 5 การจัดทาแบบรายละเอียด ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ขอบข่ายและข้อกาหนดของงาน (TOR)
5.1 การจัดทาแบบรายละเอียด
5.1.1 การจัดทาแบบรายละเอียดประเภทโครงการพัฒนาแหล่งน้า
5.1.2 การจัดทาแบบรายละเอียดประเภทโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้า
5.1.3 ประเภทโครงการซ่อมแซม ปรับปรุงแหล่งน้า
5.1.4 ตัวอย่างการเขียนรายละเอียดลักษณะโครงการ
5.1.5 แบบประกอบ
5.1.6 หมายเหตุในแบบ
5.2 การจัดทาประมาณราคาค่าก่อสร้าง
5.2.1 ประเภทของวิธีการประมาณราคา
5.2.1.1 การประมาณราคาอย่างหยาบ (Approximate Estimate)
5.2.1.2 การประมาณราคาอย่างละเอียด (Detailed Estimate)
5.2.2 หลักการถอดปริมาณวัสดุ
5.2.2.1 การถอดแบบปริมาณงานก่อสร้างชลประทาน
5.2.2.2 การประเมินการใช้เครื่องจักรกลก่อสร้างงานดิน สาหรับ
โครงการพัฒนาแหล่งน้าและโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้า
5.2.2.3 การคานวณราคาต่อหน่วยงานก่อสร้างชลประทาน
5.2.2.4 การคานวณระยะเวลาก่อสร้างงานชลประทาน
5.2.2.5 การคานวณค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานก่อสร้างชลประทาน
5.2.2.6 ข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
5.3 การจัดทาขอบข่ายและข้อกาหนดของงานก่อสร้าง (TOR)
5.3.1 การจัดทาขอบข่ายของงานก่อสร้าง
5.3.1.1 ความสาคัญของ TOR
5.3.1.2 องค์ประกอบของร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
5.3.2 การจัดทาข้อกาหนดของงานก่อสร้าง
5.3.2.1 เงื่อนไขทั่วไปของงานก่อสร้าง
5.3.2.2 เงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง
5.3.2.3 รายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม
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บทที่ 6 การขออนุญาตใช้พื้นที่
6.1 การขออนุญาตใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ
6.1.1 กฎหมาย ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
6.2 การขออนุญาตใช้พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ
6.2.1 กฎหมาย ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
6.2.2 ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
6.3 การขออนุญาตใช้พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
6.3.1 กฎหมาย ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
6.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
6.4 การขออนุญาตดาเนินการใดๆ ในเขตทางหลวง
6.4.1 กฎหมาย ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
6.4.2 ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
6.5 การขออนุญาตดาเนินการใดๆ ในเขตทางหลวงชนบท
6.5.1 กฎหมาย ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
6.5.2 ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
6.6 การขออนุญาตทาสิง่ ล่วงล้าลาน้า กรมเจ้าท่า
6.6.1 กฎหมาย ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
6.6.2 ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
6.7 การขออนุญาตใช้พื้นที่ราชพัสดุ
6.7.1 กฎหมาย ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
6.7.2 ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
6.8 การขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตการรถไฟแห่งประเทศไทย
6.8.1 กฎหมาย ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
6.8.2 ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
6.9 การขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตสานักงานปฏิรูปที่ดนิ เพื่อการเกษตร
6.9.1 กฎหมาย ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
6.9.2 ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน

6-1
6-1
6-1
6-12
6-12
6-12
6-15
6-15
6-15
6-18
6-18
6-18
6-20
6-20
6-20
6-24
6-24
6-24
6-27
6-27
6-27
6-33
6-33
6-33
6-34
6-34
6-34

สารบัญ (ต่อ)
หน้า

บทที่ 8

บทที่ 9

บทที่ 10

สา้
นกั
กร พฒั
มท น า
รพั
แห
ยา ลง่
กร น�้า
น�้า

บทที่ 7

6.10 การขออนุญาตใช้พื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับ
การขุดลอกแหล่งน้าสาธารณะประโยชน์ พ.ศ. 2547
6.10.1 กฎหมาย ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
6.10.2 ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
การขอรับการจัดสรรงบประมาณ
7.1 แนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
7.2 เอกสารประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
8.1 กฎหมาย ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
8.2 ขั้นตอนการดาเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
9.1 กฎหมาย ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
9.2 สรุปสาระสาคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
9.3 สรุปความแตกต่างระหว่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
9.4 สรุปรายละเอียดการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การดาเนินการก่อสร้างโครงการ
10.1 กฎหมาย ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
10.2 ขั้นตอนการดาเนินการก่อสร้างโครงการ
10.2.1
การเตรียมการเบื้องต้นก่อนการบริหารสัญญา
10.2.2
การแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานตามสัญญา
10.2.3
การประชุมชี้แจงแนวทางดาเนินงานกับผู้รบั จ้าง
10.2.4
การส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้างและการตรวจสอบปริมาณงานในสัญญา
10.2.5
รายการที่ผู้รับจ้างต้องดาเนินการตามสัญญาปฏิบัตติ ามเงื่อนไขสัญญา

6-39
6-39
6-39
7-1
7-10
8-1
8-6

9-1
9-2
9-13

9-22

10-1
10-4
10-4
10-8
10-8
10-9
10-9

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
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10.2.6
การควบคุมงานก่อสร้าง
10.2.7
การประชุมติดตามความก้าวหน้า และแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการก่อสร้าง
10.2.8
การส่งรายงานผลงานก้าวหน้าและการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง
บทที่ 11 แนวทางการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการ
11.1 การตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาจ้าง
11.2 การจ่ายเงินล่วงหน้า
11.3 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
11.4 เงินประกันผลงาน
11.5 การจ้างช่วง
11.6 การโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงิน
11.7 การรายงานผลงานก้าวหน้าของสัญญาจ้างก่อสร้าง
และจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
11.8 การแก้ไขสัญญา
11.9 การแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าซ่อมแซมงานชารุดบกพร่อง
(ในกรณีมีงานชารุดเสียหายภายในระยะเวลาค้าประกันสัญญา)
11.10 การสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานในระหว่างดาเนินการก่อสร้าง
11.11 ขออนุมัติลดหรืองดค่าปรับ หรือขยายอายุสัญญา
11.12 แจ้งการปรับ การปรับ และสงวนสิทธิการปรับ
11.13 การบอกเลิกสัญญา
11.14 การคืนหลักประกันสัญญา
11.15 เงินชดเชยค่างานสิง่ ก่อสร้าง (ค่า K)
บทที่ 12 การดาเนินการหลังการก่อสร้างโครงการ
12.1 การส่งมอบโครงการและการส่งมอบเพื่อดูแลรักษา
12.2 การขึ้นทะเบียนโครงการ
12.3 การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้า
12.3.1
ความหมายของกลุ่มผู้ใช้น้า
12.3.2
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่มผูใ้ ช้น้า
12.3.3
ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้า

10-11
10-14
10-15
11-1
11-4
11-5
11-6
11-6
11-6
11-7
11-8
11-11
11-11
11-12
11-15
11-16
11-19
11-19
12-1
12-1
12-2
12-2
12-2
12-2

สารบัญรูป
หน้า
1.1-1
1.2-1
1.2-2
1.2-3

รูปที่

1.2-4

รูปที่

1.2-5

รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่

2.1-1
2.5.1-1
2.5.1-2
2.5.1-3
2.5.1-4
2.5.1-5
2.5.1-6
2.5.1-7
2.7-1

รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่

2.8.9-1
3.1.1-1
3.1.1-2
3.2.1-1
3.2.1-2
3.2.1-3
3.2.1-4
4.1 - 1
4.1 - 2
4.2 - 1

แสดงขั้นตอนการดาเนินงานโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟืน้ ฟูแหล่งน้า
แสดงรายละเอียดคาขอประกอบโครงการและงบประมาณ
แสดงรายละเอียดคาขอประกอบโครงการและงบประมาณ (ต่อ)
แสดงหนังสือการอุทิศที่ดนิ ให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ทางราชการ
เข้าดาเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
แสดงหนังสือการอุทิศที่ดนิ ให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ทางราชการ
เข้าดาเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน (ต่อ)
แสดงหนังสือการอุทิศที่ดนิ ให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ทางราชการ
เข้าดาเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน (ต่อ)
แผนผังการตรวจสอบความเหมาะสมโครงการเบื้องต้น
แสดงแผนที่พื้นที่เสีย่ งอุทกภัยและภัยแล้งทัง้ ประเทศ
แสดงแผนที่พื้นที่เสีย่ งอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือ
แสดงแผนที่พื้นที่เสีย่ งอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลาง
แสดงแผนที่พื้นที่เสีย่ งอุทกภัยและภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แสดงแผนที่พื้นที่เสีย่ งอุทกภัยและภัยแล้งภาคตะวันออก
แสดงแผนที่พื้นที่เสีย่ งอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้
แสดงแผนที่พื้นที่เสีย่ งอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้ชายแดน
แสดงตัวอย่างการประชุมประชาคมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ก่อนดาเนินการสารวจออกแบบ
แผนผังการศึกษาความเหมาะสมโครงการเบื้องต้น
แสดงมิติหมุดหล่อหมุดถาวรแบบ ก
แสดงมิติหมุดหล่อหมุดถาวรแบบ ข
Dimensionless Unit Hydrograph
ตัวอย่างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความลึกน้าฝนกับช่วงเวลา
ตัวอย่างกราฟแฟคเตอร์ลดความลึกน้าฝนตามขนาดพื้นที่
การไหลในทางน้าเปิด
ผังแสดงขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
ผังแสดงขั้นตอนการนาเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนาจังหวัด
แผนผังการจัดทาแผนพัฒนาลุ่มน้า

สา้
นกั
กร พฒั
มท น า
รพั
แห
ยา ลง่
กร น�้า
น�้า

รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่

1-3
ก-1
ก-2
ก-3
ก-4
ก-5
2-2
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-16
2-19
3-2
3-2
3-39
3-41
3-41
3-44
4-1
4-2
4-3

สารบัญรูป (ต่อ)
หน้า
รูปที่
รูปที่

4.2 - 2
5.1-1

รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่

5-4
5-12
5-15
5-26
5-27

รูปที่

5.2.2-1

รถขุดไฮดรอลิค (Excavator Back-Hoe)

5-37

รูปที่

5.2.2-2

รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ (Bulldozer Tractor)

5-38

รูปที่

5.2.2-3

รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบกว้าง (Low Ground Tractor)

5-39

รูปที่

5.2.2-4

รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบติดเครือ่ งทาลาย (Ripper Tractor)

5-39

รูปที่

5.2.2-5

รถปาดเกลี่ยดิน (Motor Grader)

5-40

รูปที่

5.2.2-6

รถบดล้อยาง (Rubber Tire Roller compactor)

5-41

รูปที่

5.2.2-7

รถบดล้อเหล็กหนามแบบสั่นสะเทือน (Vibrate Sheep Foot Wheel Rollers)

5-41

รูปที่

5.2.2-8

รถบดล้อเหล็กเรียบแบบสั่นสะเทือน (Vibrate Smooth Steel Wheel Rollers) 5-42

รูปที่

5.2.2-9

รถบดล้อหนามขนาดใหญ่ (Large Sheep foot Rollers)

รูปที่

5.2.2-10 รถตักล้อยาง (Wheel Loader)

5-43

รูปที่

5.2.2-11 รถบรรทุกเทท้าย (Dump Truck)

5-43

รูปที่

5.3-1

องค์ประกอบของร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

5-55

รูปที่

5.3-2

องค์ประกอบของข้อกาหนดของงานก่อสร้าง

5-57

รูปที่
รูปที่

6.1-1
6.1-2

6-6
6-11

รูปที่
รูปที่
รูปที่

6.2-1
6.3-1
6.4-1

ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าศึกษาใช้ประโยชน์พื้นที่ของส่วนราชการ
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ขั้นตอนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ขั้นตอนการขออนุญาตใช้พนื้ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ขั้นตอนการขออนุญาตดาเนินการใดๆ ในเขตทางหลวง
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5.1-2
5.1-3
5.1-4
5.2-1
5.2-2

ผังแสดงขั้นตอนการนาเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนาลุ่มน้า
แผนผังแสดงการจัดทาแบบเพื่อการก่อสร้างสาหรับโครงการพัฒนา
อนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้า
แผนผังแสดงการจัดทาแบบรายละเอียดประเภทโครงการพัฒนาแหล่งน้า
แผนผังแสดงการจัดทาแบบรายละเอียดประเภทโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้า
แผนผังแสดงแบบแปลนของโครงการซ่อมแซม ปรับปรุงแหล่งน้า
ขั้นตอนการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
องค์ประกอบในการดาเนินการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

4-4
5-3

5-42

6-14
6-17
6-20

สารบัญรูป (ต่อ)
หน้า

รูปที่

รูปที่
รูปที่
รูปที่

รูปที่

รูปที่

รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่

รูปที่

6.5-1
6.6-1
6.7-1
7.1
7.2
8.1-1

ขั้นตอนการขออนุญาตในเขตทางหลวงชนบท
ขั้นตอนการขออนุญาตทาสิ่งล่วงล้าลาน้า กรมเจ้าท่า
ขั้นตอนการขออนุญาตใช้พนื้ ที่ราชพัสดุ
แสดงสรุปภาพรวมยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
แสดงแผนผังเอกสารประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ตัวอย่างประมวลภาพบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็น ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
8.2-1
แสดงขั้นตอนการปฏิบัติระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
สรุปความแตกต่างของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
9.3-1
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุดว้ ยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2549
9.3-2
สรุปความแตกต่างงานจ้างทีป่ รึกษาของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุดว้ ยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2549
9.3-3
สรุปความแตกต่างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานของวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
9.4-1
ผังรายละเอียดขั้นตอนการจัดซือ้ จัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารงานภาครัฐ พ.ศ. 2560
9.4.8-1 ผังกระบวนการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9.4.9-1 ผังกระบวนการจัดจ้างก่อสร้างก่อสร้างด้วยวิธีคัดเลือก
9.4.10-1 ผังกระบวนการจัดจ้างก่อสร้างก่อสร้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
10.1
แสดงแผนผังขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง
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9-19
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9-21
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9-38
9-41
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สารบัญรูป (ต่อ)
หน้า
10.2

รูปที่

10.3

แสดงแผนผังขั้นตอนการเตรียมการเบื้องต้นก่อนการบริหารสัญญา
แสดงแผนผังรายการที่ผรู้ ับจ้างต้องดาเนินการตามสัญญา

รูปที่

11.1

แสดงรูปแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติระหว่างการก่อสร้าง

รูปที่

11.2

แสดงแผนผังขั้นตอนการดาเนินการเมื่อมีปญ
ั หาในการก่อสร้าง

รูปที่

11.3

รูปที่

11.4

รูปที่

11.5

รูปที่

11.6

การพิจารณาการต่ออายุสญ
ั ญา หรืองดค่าปรับ
กรณีไม่มีผลกระทบอืน่ ๆ (เป็นอิสระต่อกัน)
การพิจารณาการต่ออายุสญ
ั ญา หรืองดค่าปรับ
กรณีการสั่งหยุดงานมีผลกระทบต่องานที่ตามมา
การพิจารณาการต่ออายุสญ
ั ญา หรืองดค่าปรับ
กรณีการสั่งหยุดงานมีผลกระทบทาให้ต้องต่ออายุสัญญา
การพิจารณาการต่ออายุสญ
ั ญา หรืองดค่าปรับ
กรณีการสั่งหยุดงานมีผลกระทบกับงานก่อสร้างงานอืน่ ๆ ที่ตอ้ งทาตามมา

รูปที่

11.7
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รูปที่

แสดงแผนผังการบอกเลิกสัญญา

10-4
10-9
11-2
11-9
11-13
11-14
11-14
11-15
11-18

สารบัญตาราง
หน้า
3.1.4-1
3.1.4-2
3.2.1-1
3.2.1-2
3.2.1-3
3.2.1-4
3.2.1-5
5.2-1
5.2-2

ตารางที่ 5.2-3
ตารางที่ 5.2-4
ตารางที่ 5.2-5
ตารางที่ 5.2-6
ตารางที่ 5.2-7

ตารางที่ 7.1
ตารางที่ 9.3-1

ตารางที่ 10.1
ตารางที่ 10.2
ตารางที่ 11.1

การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุสาหรับดินและหินที่จาเป็นในห้องปฏิบัติการ
ตารางแสดงการสรุปผลได้จากการทดสอบและการนาไปใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้าง
ค่ารอบปีของปริมาณน้านองสูงสุดในรอบหลายปี
ค่าสัมประสิทธิ์ของน้าท่า “C” ใช้กับ Rational Method
Ratios for dimensionless unit hydrograph
ค่าอัตราการซึมของน้าผ่านผิวดินชนิดต่างๆ
ค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระของผิวสัมผัส "n"
แสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของดินประเภทต่างๆหลังขุด
ส่วนขยายตัว และส่วนยุบตัวและส่วนสูญเสียเมื่อบดทับ
(Bank Volume and Compacted Factor)
การคานวณอัตราส่วนงานคอนกรีตและหินต่างๆ
เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ มวลระบุ และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมวลต่อเมตร
ชื่อขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ มวลระบุ
และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมวลต่อเมตร
การจัดเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินสาหรับโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้า
การจัดเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินสาหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้า
แสดงตัวอย่างปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตารางสรุป ความแตกต่างระหว่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
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7-3
9-13

แสดงระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้างแบบราคาเหมารวม (Lump Sum) 10-11
แสดงระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้างแบบราคาต่อหน่วย (Unit Cost) 10-11
ขั้นตอนระยะเวลาดาเนินการการขอเบิกจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา 11-23
แบบปรับราคาได้ (ค่า K)

บทที่ 1
บทนำ
1.1

ภำพรวมขั้นตอนกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำ อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
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การด้ า เนิน งานโครงการพัฒ นา อนุรักษ์ และฟื้ น ฟู แหล่ งน้ า ของกรมทรัพ ยากรน้ า มี หน่ ว ยงานภายใน
กรมทรั พ ยากรน้ า ที่ ต้ องเกี่ย วข้ องจ้ า นวนหลากหลายหน่ ว ยงาน และมี ห น่ ว ยงานหลั กในการด้ า เนิ น การได้ แ ก่
ส้านักพัฒนาแหล่งน้า ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้าและส้านักงานทรัพยากรน้าภาค 1-11 โดยมีหน่วยงานที่
สนับสนุนในการด้าเนินงานโครงการต่างๆให้ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้แก่ ส้านักนโยบายและแผนทรัพยากรน้า ส้านักงาน
เลขานุการกรม ส้านักส่งเสริมและประสานมวลชน และในกรณีที่เป็นโครงการพิเศษที่มีเงื่อนไขในการด้าเนินการ
แตกต่างจากโครงการทั่วไป ควรมีส้านักต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องทางด้านนันโดยเฉพาะอาทิเช่น ส้านักบริหารจัดการน้า
ส้ า นั ก วิ จั ย พั ฒ นาและอุ ท กวิ ท ยา ส้ า นั ก ประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศส้ า นั ก บริ ห ารจั ด การลุ่ ม น้ า โขง
ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้า และศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้า เป็นต้น
ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีหน่วยงานภายในต่างๆจ้านวนมากที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการด้าเนินงานโครงการให้ส้าเร็จลุล่วง
ดังนั นเพื่อให้การด้า เนิน งานโครงการพั ฒนา อนุรักษ์ และฟื้น ฟูแหล่ง น้า ของกรมทรั พ ยากรน้ า มี มาตรฐานในการ
ด้าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดี่ยวกันมีรายละเอียดขันตอนแนวทางในการด้าเนินการตังแต่การขอรับการสนับสนุน
โครงการจากพืนที่ การส้ารวจความเหมาะสมโครงการเบืองต้น การประชุมประชาคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การส้ารวจออกแบบ
การเสนอเข้าแผนจังหวัด และแผนลุ่มน้า การจัดท้า แบบรายละเอียดการประมาณราคา การจั ดท้าขอบข่ายและ
ข้อก้าหนดของงาน (TOR) การขออนุญาตใช้พืนที่ การขอรับการจัดสรรงบประมาณ การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 การจัดซือ
จัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซือจัดจ้าง พ.ศ. 2560 การก่อสร้างโครงการ การบริหารสัญญาจนถึงขันตอนการด้าเนินงาน
จนแล้วเสร็จ ส้านักพัฒนาแหล่งน้า กรมทรัพยากรน้า จึงได้จัดท้าคู่มือขันตอนการด้าเนินงานโครงการพัฒนา อนุรักษ์
และฟื้นฟูแหล่งน้า เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้า มีแนวทางในการด้าเนินงาน
โครงการที่มีมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดี่ยวกัน โดยภาพรวมของขันตอนการด้าเนินงานโครงการพัฒนา อนุรักษ์
และฟื้นฟูแหล่งน้า ดังแสดงในรูปที่ 1.1-1

1.2

กำรขอรับกำรสนับสนุนโครงกำรจำกพื้นที่

การด้าเนินงานโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้า ซึ่งในหัวข้อการขอรับการสนับสนุนโครงการจาก
พืนที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงขันตอนการขอรับการสนับสนุนโครงการจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนจังหวัด ซึ่งในการขอรับการสนับสนุนโครงการจากพืนที่ หน่วยงานในพืนที่ควรได้
ด้าเนินการในการเตรียมความพร้อมของพืนที่ ข้อมูลรายละเอียดและเอกสารต่างในเบืองต้นก่อนยื่นเอกสารขอรับการ
สนับสนุนโครงการมาที่ส้านักงานทรัพยากรน้าที่รับผิดชอบในพืนที่ โดยมีแนวทางการด้าเนินงานดังนี

1.2.1 เอกสำรประกอบกำรขอรับกำรสนับสนุนโครงกำรจำกพื้นที่
ในการขอรับ การสนั บ สนุ น โครงการจากพื นที่ จ้ า เป็ น จะต้ องจั ด เตรีย มเอกสารประกอบค้า ขอรับ การ
สนับสนุนงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี
1) รายละเอียดค้าขอประกอบโครงการและงบประมาณ โดยมีแบบฟอร์มค้าขอประกอบโครงการและ
งบประมาณ ดังแสดงในรูปที่ 1.2-1 , 1.2-2
2) ส้าเนาบันทึกการจัดท้าการประชุมประชาคมของโครงการ
1-1
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3) แผนพัฒนา 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) ในกรณีที่ดินมีเอกสารสิทธิ์จ้าเป็นต้องมีหนังสือให้ความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิ์
ครอบครอง หน้าที่ดินที่ติดกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนพร้อมส้า เนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรื อผู้มีสิทธิ์
ครอบครองที่ดิน ส้าเนาทะเบียนบ้านและส้า เนาบัตรประชาชน โดยมีแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หน่วยงานเข้า
ด้าเนินงานโครงการในพืนที่ดังแสดงในรูปที่ 1.2-3 , 1.2-4 , 1.2-5
5) ในกรณีที่ดินเป็นที่สาธารณสมบัติของแผนดินจ้าเป็นต้องมีส้าเนาหนังสือให้ความยินยอมผู้ดูแลรักษา
ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน (นสล.) บริเวณพืนที่ที่ขอรับการสนับสนุนโครงการ
6) ส้าเนาหนังสือของจังหวัด รับรองโครงการที่ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อ
แผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด หรือหนังสืออนุญาตให้ท้าสิ่งล่วงล้าล้าน้า (ถ้ามี)
7) ส้าเนาบันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงานเดิมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กรณีเป็นภารกิจของหน่วยงานเดิม)
8) ในกรณีโครงการอยู่เขตพืนที่ป่าสงวนแห่งชาติหรือเขตป่าอุทยานแห่งชาติ ต้องมีหนังสือขออนุญาต
จากส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ถ้ามี)
9) ในกรณี ที่ โ ครงการที่ ต้ องด้ า เนิ น การเรื่องจุ ด ที่ ทิ งดิ น ผู้ ขอรับ การสนั บ สนุ น งบประมาณจะต้ อง
ด้าเนินการก้าหนดจุดที่ทิงดิน ซึ่งต้องอยู่ในพืนที่สาธารณประโยชน์ หรือสถานที่ราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

1.2.2 รำยละเอียดคำขอประกอบโครงกำรและงบประมำณ

การเขียนรายละเอียดค้าขอประกอบโครงการและงบประมาณ ควรมีหัวข้อและองค์ประกอบอย่างน้อยดังนี
1) ชื่อโครงการ
2) หลักการและเหตุผล
3) วัตถุประสงค์ของโครงการ
4) ลักษณะโครงการพร้อมที่ตังโครงการ
5) ผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการ
6) ระยะเวลาด้าเนินงานและงบประมาณเบืองต้น
7) ผู้รับผิดชอบโครงการ
8) การด้าเนินการเมื่อแล้วเสร็จ
(โดยตัวอย่างเอกสารการขอรับการสนับสนุนโครงการจากพืนที่ ดังแสดงในรูปที่ 1.2-6)
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ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้า
ลาดับที่

ระยะเวลา

ผังกระบวนการดาเนินงาน

-

• ประชุมประชาคม 2 สัปดาห์
• ส้ารวจเบื้องต้น 2 สัปดาห์
• ส้ารวจออกแบบ 2 เดือน
• เสนอเข้าแผน 2 สัปดาห์
• จัดท้าเอกสารขอจัดสรร งปม. 2
เดือน
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•
•
•
•
•
•
•

พื้นที่ชลประทาน
พื้นที่ป่าไม้
พื้นที่อุทยานฯ
พื้นที่กรมทางหลวง / ทางหลวงชนบท
พื้นที่กรมธนารักษ์
พื้นที่รับผิดชอบของกรมเจ้าท่า
พื้นที่ในความรับผิดชอบหน่วยงานอื่น

ช่วงประชุมรับฟังความ
คิดเห็น ฯ
• ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 15 วัน
• ประกาศในระบบ ภายใน 15 วัน

หมายเหตุ

คกก. ลุ่มน้า้ , สทภ.1-11,
สพน.,สอน., อปท.

สทภ.1-11, สพน.,
สอน.,สนผ.

5. เสนอเข้าแผนจังหวัด/แผนลุ่มน้า

รวม 5 – 6 เดือน

• โครงการขนาดเล็ก
ระยะเวลา 6-9 เดือน
• โครงการขนาดใหญ่
ระยะเวลา 12-18 เดือน

-

• รายการค่าตรวจสภาพ
สิ่งก่อสร้างด้านแหล่ง
น้้า
• รายการค่าส้ารวจความ
สมเหมาะสม
• รายการค่าส้ารวจ
ออกแบบรายละเอียด

4. การสารวจออกแบบ

การขออนุญาตใช้พื้นที่

ช่วงด้าเนินการก่อสร้าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบลงทุน

ช่วงการเตรียมความพร้อม
ในการด้าเนินโครงการ

• ตั้งแต่การจัดท้าร่าง TOR ถึง
ลงนามในสัญญา รวม 75 วัน
• หากมีอทุ รณ์ เพิ่มอีก 30 วัน

ประเภท
งบประมาณ

1. คาขอรับการสนับสนุนโครงการจากพื้นที่
2. สารวจความเหมาะสมโครงการเบื้องต้น

ช่วงการจัดซื้อจัดจ้าง

ทน.สพน.004/2561

• หน้าที่คณะกรรมการคณะกรรมการจัดท้า TOR / ราคากลาง
ด้าเนินการตามระเบียบการะทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21, 22
• หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลด้าเนินการตามระเบียบการะทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ข้อ 55

หน้าที่คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ
•
•
•
•
•
•
•

ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างฯ
ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างฯ
ตรวจรับงาน ณ สถานที่ที่ก้าหนดไว้ในสัญญาจ้างนั้นๆ
มีอ้านาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ฯ
ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันท้าการฯ
ท้าใบรับรองผลการปฏิบัติงานฯ
กรณี คกก. ตรวจรับฯบางคนไม่ยอมรับงานโดยท้าความเห็นแย้งไว้

ขั้นตอนที่ต้องรายงานให้ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ารับทราบ

6. จัดทาแบบรายละเอียด/ประมาณราคา/TOR
7. การขออนุญาตใช้พื้นที่

8. การขอรับการจัดสรรงบประมาณ

10. การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เอกสารประกอบด้วย

•
•
•
•
•
•

ค้าของบประมาณ
แบบรายละเอียด
ประมาณราคา ปร 4, ปร 5
1-page , การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น
ค้าขอรับการสนับสนุน โครงการจากพื้นที่
โครงการอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด

น้าร่างประกาศ / เอกสารเผยแพร่ (ข้อ 45)
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา (ข้อ 48)
เสนอราคาผ่านระบบ e- GP (ข้อ 54)
พิจารณาผลพร้อมความคิดเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน (ข้อ 55)
หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบ / ประกาศผู้ชนะ (ข้อ 59)

งบลงทุน
• รายการค่าด้าเนินการ
รับฟังความคิดเห็น

งบด้าเนินงาน
• ค่าตอบแทน

สทภ.1-11, สพน.,สอน.

สทภ.1-11, สพน.,
สอน.,สบก.

งบลงทุน

11. ก่อสร้างโครงการ
12. การบริหารสัญญา

กิจกรรมที่ดาเนินการหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

13. โครงการแล้วเสร็จ

• ขึ้นทะเบียนโครงการ
• จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้า/พร้อมจัดอบรม
• ตรวจสอบสภาพโครงการก่อนคืนเงินประกันสัญญา

ขั้นตอนที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม / ตรวจสอบโครงการ

• ค่าคุมงานผู้ควบคุมงาน
• รายการค่าด้าเนินการ
รับฟังความคิดเห็น

งบด้าเนินงาน

สทภ.1-11, สพน.,สอน.,
สสป.

• คกก.ตรวจการจ้าง

รูปที่ 1.1-1 แสดงขั้นตอนการดาเนินงานโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้า

บทที่ 2
การตรวจสอบความเหมาะสมโครงการเบื้องตน
วัตถุประสงคของการตรวจสอบความเหมาะสมโครงการเบื้ องต น เพื่อพิ จ ารณาความเป นไปได ใ นการดํ าเนิ น งาน
โครงการ ตามที่มีการขอรั บการสนั บสนุ นโครงการจากพื้ น ที่ ต ามบทที่ 1 ซึ่งเป น การดํ าเนิ นการก อนการสํ ารวจออกแบบ
การออกแบบรายละเอียดและการทําแบบรายละเอียด
การตรวจสอบความเหมาะสมโครงการเบื้องตน แบงออกเปน ดังนี้

2.1

ขอบเขตการดําเนินงาน
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ในการตรวจสอบความเหมาะสมโครงการเบื้ อ งตน แสดงได ดังในรู ป ที่ 2.1-1 ควรได พิจารณาในประเด็ น
ตาง ๆ ดังนี้
1. ประเมินศักยภาพการพัฒนาแหลงน้ําเบื้องตน จากคุณสมบัติทั่ว ไปของลุ ม น้ํ า ปริ ม าณความต องการใชน้ํา
จากโครงการ (Demand) ปริมาณน้ําตนทุนของโครงการ (Supply) ปริมาณน้ํานองสูงสุด พื้นที่รับประโยชน
2. กําหนดประเภทโครงการเบื้ องต น จากข อ มู ลที่ เกี่ ย วข อ งกั บ พื้ น ที่ โ ครงการ ประกอบด ว ย สภาพภู มิ
ประเทศ ปริมาณความตองการน้ําเทียบกับน้ําตนทุน สมดุลน้ําเบื้องตน
3. กําหนดองคประกอบโครงการเบื้องตน ประกอบด วย กําหนดตํ าแหน งที่ตั้ งหัว งาน รู ป แบบเบื้ องต น ของ
อาคารหัวงาน กําหนดแนวระบบสงน้ํา/ระบายน้ํา กําหนดขอบเขตพื้นที่ ป ระสบป ญ หาอุทกภั ย พื้นที่ รับประโยชน ที่ ทิ้ งดิ น
กําหนดขอบเขตการสํารวจเบื้องตน ทั้งนี้ควรจัดทําข อมู ลทั้งหมดในระบบฐานข อมู ลสารสนเทศภูมิ ศ าสตร (GIS) ทั้ งนี้ เพื่ อ
ความสะดวก รวดเร็ว และแมนยํา ในการตรวจสอบขอมูล
4. ตรวจสอบข อมู ลโครงการตามข อ 3. กับ ฐานข อมู ลสารสนเทศภู มิ ศาสตร (GIS) ที่ เ ป น เกณฑ ในการ
พิจารณาความเปนไปไดในการดําเนินโครงการ ดังนี้
4.1 ตําแหนงที่ ตั้ งหัวงาน และพื้นที่รับประโยชน โครงการ อยูในพื้ นที่เสี่ ยงอุทกภั ย ภั ยแล ง (Area Based)
หรือไม โดยรายละเอียดการพิจารณาดังปรากฏในหัวขอ 2.5.1
4.2 ความซ้ําซ อนของแผนงานโครงการกับหน ว ยงานที่เ กี่ยวข อง โดยรายละเอี ยดการพิ จ ารณาดั ง
ปรากฏในหัวขอ 2.5.2
4.3 ตํ าแหน งที่ ตั้ งหั ว งาน พื้ น ที่ น้ําท วม (กรณีอางเก็ บ น้ํา ) พื้ น ที่ กอสร างโครงการ ได แก ฝายน้ํ าล น
โครงการอนุ รั กษ และฟ นฟู แหลง น้ํ า ระบบส งน้ํ า คลองผั น น้ํ า สถานี สูบ น้ํ า ฯลฯ อยู ใ นพื้ น ที่ ป าตามกฎหมายหรื อไม
รายละเอียดการพิจารณาดังปรากฏในหัวขอ 2.5.3
4.4 ตํ าแหน งที่ ตั้ งหั ว งาน พื้ น ที่ น้ําท วม (กรณีอางเก็ บ น้ํา ) พื้ น ที่ กอสร างโครงการ ได แก ฝายน้ํ าล น
โครงการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา ระบบสงน้ํา คลองผันน้ํา สถานีสูบน้ํา ฯลฯ อยูในพื้นที่สาธารณะหรือพื้ น ที่ที่ มี เ อกสารสิ ทธิ์
รายละเอียดการพิจารณาดังปรากฏในหัวขอ 2.5.4
4.5 กรณีโครงการที่มีมูลดิน สามารถจั ดเตรี ยมที่ ทิ้ งดิ น ในพื้ น ที่ ต ามหนั งสื อสํ าคั ญที่ หลวง (นสล.) ได
เพียงพอหรือไม รายละเอียดการพิจารณาดังปรากฏในหัวขอ 2.5.5
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รูป ที่ 2.1-1 แผนผังการตรวจสอบความเหมาะสมโครงการเบื้องตน
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5. การตรวจสอบภาคสนาม เปนการตรวจสอบขอเท็จจริงของสภาพพื้นที่โครงการ ทั้ งด านสภาพภู มิ ป ระเทศ
สภาพแหลงน้ําในพื้นที่ ที่ทิ้งดิน (ถามี) สภาพเศรษฐกิจ สั งคม และการมีสวนรวมของประชาชน เพื่ อใช เ ป นข อมู ลเบื้ องต น
สําหรับประกอบการพิจารณาออกแบบ รายละเอียดการพิจารณาดังปรากฏในหัวขอ 2.6
6. การศึกษาความเหมาะสมเบื้ องต น เป น รายงานการวางโครงการ ซึ่งมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่อใชป ระกอบการ
ตัดสินใจดํ าเนิ น โครงการ หรือตรวจสอบความเป น ไปได ใ นการดํ าเนิ น โครงการ ทั้ งนี้ ขึ้น อยู กับขนาดของโครงการ โดย
รายละเอียดการศึกษาความเหมาะสมเบื้องตนดังปรากฎในหัวขอ 2.8

2.2

การประเมินศั กยภาพการพัฒนาแหลงน้ําเบื้องตน

การประเมิ น ศั กยภาพการพัฒนาแหล งน้ํ าเบื้ องต น มี วั ตถุ ป ระสงคเ พื่ อใชกําหนดประเภทโครงการเบื้ องต น
กําหนดองคประกอบโครงการ โดยการประเมินศักยภาพการพัฒนาแหลงน้ําในเบื้องตนมีขั้นตอน ดังนี้

2.2.1 กําหนดที่ตั้งของโครงการ
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เปนการกําหนดตําแหนงที่ตั้งโครงการโดยประมาณ เพื่อใชหาขนาดของพื้นที่ รับน้ํ าฝนและปริม าณน้ํ าท า รวมทั้ ง
ใชในการคํานวณเบื้องตนและใช ใ นการตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล อมเบื้ องต น ส ว นตํ าแหน งที่ ตั้ งโครงการที่ แน นอนจะ
กําหนดภายหลังในขั้นตอนการออกแบบหัวงาน

2.2.2 ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของลุมน้ํา

คุณสมบัติทั่วไปที่ตรวจสอบ ไดแก พิกัดของหัวงาน พื้นที่รับน้ําฝน ความยาวลําน้ํา ความลาดชันของพื้นที่

2.2.3 การหาปริมาณความตองการใชน้ําจากโครงการ (Demand ) เบื้องตน คํานวณไดดังนี้
1)
2)
3)

ความตองการใชน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคเบื้องตน เทากับ 200 ลิตร/คน/วัน
ความตองการใชน้ําเพื่อ การอุตสาหกรรมเบื้องตน เทากับ 10 ลม.ม./ไร/วัน
ความตองการใชน้ําเพื่อ การเกษตรคํ านวณเบื้ องต นจาการปลู กข าวคิ ด 500 ลบ.ม./ไร ระบบการปลู ก

2.2.4 การหาปริมาณน้ําตนทุนของโครงการ (Supply) เบื้องตน

2.2.5
2.2.6

กรณีใชน้ําฝน คํานวณจากสถิติน้ําฝน
กรณีใชแหลงน้ําใตดิน คํานวณจากคาความสามารถในการใหน้ําของชั้นน้ําใตดิน (Yield)
กรณีที่เปนน้ําทาคํานวณปริมาณน้ําทาเฉลี่ยรายเดือนโดยวิธี อานคา Specific Yield จากแผนที่
คํานวณปริมาณน้ําทาเฉลี่ยจากคา Yield
กระจายน้ําทารายป เปนน้ําทารายเดือน มี 3 วิธีคือ
(1) กระจายตาม % การกระจายของสถานีวัดน้ําที่อยูใกลเคียง
(2) กระจายตามปริมาณฝนโดย Rational Formula Q = CIA
(3) กระจายโดยใช % การกระจายโดยเฉลี่ยของทั้ง 2 วิธีขางตน
การหาปริมาณน้ํานองสูงสุดเบื้องตน จากขอมูลสถานีวัดน้ําหลากในพื้นที่จริงใช regional method
การหาพื้นที่รับประโยชนเบื้องตน โดยตรวจสอบจากพื้นที่จริงประกอบกับแผนที่ที่เกี่ยวของกับโครงการ

2.3

การกํา หนดประเภทโครงการเบื้องตน

1)
2)
3)
4)
5)

โดยทั่วไปการกํ าหนดประเภทของโครงการเบื้ องต น จะพิ จ ารณาจากปริม าณความต องการใช น้ํ าเที ยบกับ น้ํ า
ตนทุนที่มีตลอดทั้งป กรณีน้ําต นทุ นมี เ พียงพอต อความต องการใชน้ํ าทั้ งในฤดู ฝนและฤดู แล ง อาจไม ต องสร างอ างเก็ บ น้ํ า
แตควรพิจารณาโครงการเป นฝายน้ํ าลน ประตูระบายน้ํ า หรือสถานี สูบน้ํา ทั้ งนี้ ขึ้นอยู กับสภาพภู มิ ประเทศเป นสําคั ญ บางพื้ นที่
อาจพิจารณาไดเฉพาะโครงการประเภทอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา เปนตน
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กรณีประสบป ญหาน้ํ าท ว ม จะกําหนดลั กษณะโครงการเป น ประตู ระบายน้ํ าแทนโครงการฝายน้ํ าลน เพื่ อให
สามารถระบายน้ํ าได ม ากและเร็ ว ในช ว งฤดู น้ําหลาก หากมี ป ญหาเรื่ องระดั บน้ํ าอยู ต่ํ ากว าพื้ น ที่ ชลประทานควรกํ าหนด
ลักษณะโครงการเปนสถานีสูบน้ําประกอบการพิจารณาโครงการประเภทอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา
กรณีประสบปญหาการขาดแคลนน้ําบางชวงเวลาแตมีปริมาณน้ําเหลือใชบางช ว งเวลา ควรกํ าหนดโครงการเป น
โครงการกอสรางอางเก็บน้ําหรือโครงการประเภทอนุ รักษ และฟนฟู แหล งน้ํ าเพื่ อกักเก็บ น้ํ าในช ว งเวลาที่ มี น้ําเหลื อใช เพื่ อ
นํามาใชในชวงเวลาที่ขาดแคลนน้ํา

2.4

การกํา หนดองคป ระกอบโครงการเบื้องตน
1)

การกําหนดตําแหนงที่ตั้งหัวงานเบื้องตน
- กําหนดตํ า แหน ง ที่ ตั้ งหั ว งานลงในแผนที่ ม าตราส ว น 1:50,000 ให เ หมาะสมกั บ ลักษณะของ

โครงการ
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- กรณีที่เปนฝายน้ําลนหรือประตูระบายน้ํา ควรเลือกตําแหนงที่เปนลําน้ํ าตรงหรือเมื่ อขุด ชองลัด แลว ได
ลําน้ําตรง ตลิ่งสูง แข็งแรง และไมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพลําน้ํ า ลั กษณะท องน้ํ าแข็งแรงสามารถรองรับตั ว อาคารได และมี
ชั้นทึบน้ําอยู เพื่อใหสามารถปองกันการรั่วซึมลอดใตอาคารไดงาย สามารถพัฒนาระบบไดในอนาคตตอไป
- กรณีที่เปน สถานี สูบ น้ํ า ควรพิ จ ารณาเลือกตํ าแหน งที่ ตั้งในลั กษณะเดี ยวกั น กับโครงการฝายน้ํ าล น
โดยเลือกบริเวณลําน้ําคอนขางตรง และมักไมมีการขุดชองลัด โดยพิจารณาในกรณีพื้นที่รับประโยชนอยูสูงกวาพื้นที่เก็บกัก
- กรณีที่เปนเขื่อนกักเก็บน้ํา ควรพิจารณาเลือกตําแหนงที่ มีเ นิ น ดิ น ใกล กัน 2 ฝงลําน้ํ า เพื่อให เ ป น แนว
สันทํานบ ซึ่งจะชวยใหประหยัดคากอสรางลงได รวมทั้งสภาพธรณีควรมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่ จ ะรั บ น้ํา หนั กตั ว อาคาร
ไดและมีสันทึบน้ําอยูในระดับตื้น ควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่เปนภูเขาหินปูน เนื่องจากมีโอกาสเกิดรอยรั่วไดมาก
2) การออกแบบอาคารหัวงานเบื้องตน
เปนการกําหนดตําแหนงที่ตั้งบนแผนที่ ม าตราสว น 1:50,000 และกํ าหนดขอบเขตการสํ ารวจหั ว งาน
กรณี ที่ เป น อ างเก็ บ น้ํ าจะกํ าหนดระดับ Dead Storage และระดับ เก็ บ กั ก ซึ่งการกํ าหนดระดั บ Dead Storage คํ านวณ
จากปริมาณตะกอนสะสมในชวงเวลา 50 ป สวนการกํ าหนดระดั บ เก็บกักได จ ากการศึ กษา เปรียบเที ยบปริม าณน้ํ าที่ มี กับ
ปริมาณของความตองการใชน้ําในพื้นที่ใหมีความเหมาะสมเบื้องตน
3) การกําหนดแนวระบบสงน้ํา/ระบายน้ํา
เปนการกําหนดขอบเขตระบบสงน้ํา/ระบายน้ํ า จากสภาพภู มิป ระเทศบนแผนที่ ม าตราส ว น 1:50,000
ใหครอบคลุมพื้นที่สงน้ํา เพื่อใชในการออกแบบระบบสงน้ํา/ระบายน้ํ า สําหรับ การศึ กษาในขั้นต อไป โดยในขั้ น ตอนนี้ ยังไม
มีการออกแบบระบบสงน้ําและระบบระบายน้ําในรายละเอียด
4) พื้นที่รับประโยชน
เป นการกํ าหนดขอบเขตพื้ น ที่ รับ ประโยชน จ ากโครงการด านเกษตรกรรม การอุ ป โภคบริ โ ภค การ
ทองเที่ยว ฯลฯ บนแผนที่มาตราสวน 1:50,000 โดยการพิ จ ารณาจากสภาพภู มิ ประเทศเพื่ อกําหนดขอบเขตพื้ น ที่ ไ ด รับ
ประโยชน ท างด านเกษตรกรรมซึ่งมี ค วามต องการใชน้ํามากเป นหลัก โดยเปรี ยบเที ยบกับ ปริม าณน้ํ าที่ มีและเก็ บ กั กแล ว
สามารถนํามาใชได
5) ที่ทิ้งดิน
เปนการกําหนดพื้นที่สําหรับเก็บกองมูลดิ น บนแผนที่ มาตราส วน 1:50,000 กรณี โ ครงการที่ มีมู ลดิ น
โดยพิจารณาจากพื้นทีเ่ อกสารหนังสือสําคัญที่ หลวง (นสล.) บริเ วณโดยรอบพื้นที่ โ ครงการ หรือที่ ดิ น ของทางราชการ เช น
โรงเรียน สถานีอนามัย วัด พื้นที่ของ อบต. ทต. ตาง ๆ เปนตน
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6)

การศึกษาเพื่อบรรเทาอุทกภัย
เปนการกําหนดขอบเขตพื้นที่ ป ระสบป ญ หาอุทกภัย และวางแนวทางในการบรรเทาอุ ท กภั ยในเบื้ องต น

โดยมีขั้นตอนดังนี้

2.5
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(1) กําหนดขอบเขตพื้นที่ ป ระสบป ญ หาอุทกภั ยบนแผนที่ ม าตราส ว น 1:50,000 โดยพิจารณาจาก
ปริมาณน้ําที่อาจเกิดขึ้นสูงสุดในพื้นที่ที่พิจารณา
(2) วางแนวทางในการบรรเทาอุทกภัย ซึ่งมาตรการในการบรรเทาป ญหาอุทกภั ยมี 3 หลั กการใหญ
ไดแก การชะลอน้ําใหเขาสูพื้นที่น้ําทวมใหชาลง เชน การก อสร างอ างเก็ บ น้ํ า การระบายน้ํ าให ออกจากพื้ น ที่ ใ ห เร็ ว ขึ้น เช น
ระบบระบายน้ํ า และการเปลี่ยนทิ ศทางการไหล เชน ขุด คลองอ อมเมื อง เป น ต น ทั้ งนี้ ค วรพิจารณาหาแนวทางร ว มกั บ
มาตรการไมใชสิ่งกอสรางอื่น ๆ ประกอบดวย
๗) การกําหนดขอบเขตการสํารวจเบื้องตน
เปนการกํ าหนดขอบเขตการสํารวจบนแผนที่ ม าตราส ว น 1:50,000 โดยพิจารณาใหค รอบคลุมพื้นที่
หัวงาน พื้นที่อางเก็บน้ํา หัวงานที่ตั้งฝาย ระบบสงน้ํ า สถานี สูบ น้ํ า อาคารบั งคั บน้ํ า ทางน้ํ าเข า ทางน้ํ าออก อาคารหั ว งาน
ของโครงการอนุ รัก ษ ฟน ฟู แ หล ง น้ํ า และพื้น ที่ เ กษตรกรรมของโครงการ อย า งไรก็ต าม เนื่ องจากแผนที่ มาตราสว น
1:50,000 มีความละเอียดนอย ดังนั้นควรเขียนตัวเลขพื้นที่สํารวจที่ตองดําเนินการใหครอบคลุมพื้นที่ดังกลาวขางตน

การตรวจสอบขอมูลโครงการเบื้องตน

2.5.1 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ภัยแลง (Area-Based)

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่ 22 สิงหาคม 2560 และวัน ที่ 19 กันยายน 2560 ซึ่งคณะรั ฐ มนตรีมีม ติ ให
พิจารณาแผนงาน/โครงการ เพื่อแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลงในระยะยาว (2563-2569) ของภาคตะวั นออกเฉียงเหนื อ
ภาคกลาง และใช เ ป นแนวทางสํ าหรั บ พื้นที่ ภาคเหนื อ พื้น ที่ ภ าคตะวั น ออก พื้ น ที่ ภาคใต และพื้ น ที่ ภาคใต ชายแดน โดย
บูรณาการใหทุกหนวยงานที่เกี่ ยวข องปฏิ บั ติตามมติ คณะรั ฐมนตรี โดยจะต องสามารถแกไขป ญหาเชิ งพื้ นที่ได ไม น อยกวารอยละ
70 ของพื้น ที่ เ สี่ ย งรุน แรง (AB3) และร อยละ 50 ของพื้ น ที่ทั้ งหมด (AB1 และ AB2) ดั ง นั้ น ในการพิจ ารณาเสนอ
โครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจึงตองพิจารณาใหโครงการ ตํ าแหน งที่ ตั้ งหั ว งาน และพื้ น ที่ รับ ประโยชน โ ครงการ อยู
ในพื้นที่พื้นที่เ สี่ยงอุ ท กภัย ภั ยแลง (Area-Based) ซึ่งแบ งเป น 3 ระดั บ คื อ เสี่ ยงภั ยต่ํ า (AB1) เสี่ ยงภัยปานกลาง (AB2)
เสี่ยงภัยสูง (AB3) โดยในการตรวจสอบขอมูล สามารถดําเนินการได 2 วิธี ดังนี้
1) ตรวจสอบจากระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) โดยซอนทั บ ข อมู ลตํ าแหน งที่ตั้ งโครงการ (พื้นที่
หัวงาน) และพื้นที่รับประโยชนโครงการ กั บ พื้นที่ เ สี่ ยงอุ ท กภั ย ภั ยแล ง (Area-Based) ซึ่ งสํานั กพั ฒนาแหล งน้ํ าได จั ดส งให
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1-11 ครบถวนแลว
2) ตรวจสอบจากฐานขอมูลตํ าบลที่ อยู ใ นพื้ น ที่ เ สี่ยงอุ ท กภัย ภั ยแลง (Area-Based) ทั้ ง 3 ระดับ ซึ่งจั ดทํ าไว
ในรูปแบบตารางกับขอมูลตําบลของตําแหนงที่ตั้งโครงการ (พื้ น ที่ หั ว งาน) และพื้ น ที่ รับ ประโยชน โครงการ ซึ่งสํานั กพั ฒนา
แหลงน้ําไดจัดสงใหสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1-11 ครบถวนแลว
โดยแผนที่พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแลงทั้งประเทศ เพื่อกําหนดเปาหมายการแกไขปญหาเชิงพื้ น ที่ (Area –based)
ดังแสดงในรูปที่ 2.5.1-1 และแยกเปนรายภูมิภาค ทั้ง 6 ภูมิภาค ดังแสดงในในรูปที่ 2.5.1-2 ถึง ในรูปที่ 2.5.1-7
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รูป ที่ 2.5.1-1 แสดงแผนที่พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแลงทั้งประเทศ
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รูป ที่ 2.5.1-2 แสดงแผนที่พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแลงภาคเหนือ
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รูป ที่ 2.5.1-3 แสดงแผนที่พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแลงภาคกลาง
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รูปที่ 2.5.1-4 แสดงแผนที่พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแลงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รูปที่ 2.5.1-5 แสดงแผนที่พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแลงภาคตะวันออก
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รูปที่ 2.5.1-6 แสดงแผนที่พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแลงภาคใต
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รูปที่ 2.5.1-7 แสดงแผนที่พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแลงภาคใตชายแดน
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2.5.2 การตรวจสอบความซ้ําซอนของแผนงานโครงการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
โครงการที่เสนอขอรับการสนั บสนุ นจากทองถิ่ น มาที่ กรมทรัพยากรน้ํ า ต องไม ซ้ําซ อนกั บ แผนงานโครงการของ
หนวยงานที่เกี่ยวข อง ดั งนั้ น จึ งมีค วามจํ าเป นต องตรวจสอบความซ้ําซ อนของแผนงานโครงการกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ยวของ
เชน กรมชลประทาน กรมเจาทา องคการบริหารสวนจังหวัด เปนตน เพื่อปองกันมิใหเสียโอกาสในการดําเนิน โครงการ

2.5.3 ตรวจสอบพื้นทีท่ ี่รับผิดชอบโดยหนวยงานอื่น และมีขอบังคับทางกฎหมาย
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รพั
แห
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กร น�้า
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1) ตรวจสอบพื้นที่ โครงการกั บพื้ นที่ป าโดยซ อนทั บข อมูลตํ าแหน งที่ ตั้ งโครงการ(พื้ นที่ หั วงาน) พื้ นที่ น้ํ าท วม
(กรณีอางเก็บน้ํ า) พื้นที่ กอสรางโครงการ ได แก ฝายน้ํ าลน โครงการอนุ รักษและฟ น ฟูแหลงน้ํ า ระบบสงน้ํ า คลองผั น น้ํ า
สถานีสูบน้ํา ฯลฯ กับพื้นที่ปา ของกรมปาไม กรณีโครงการอยูในพื้นที่ปาตามกฎหมาย ให พิจ ารณาวางโครงการเป น แผนงาน
ระยะยาว เนื่องจากขอจํากัดทางกฎหมาย และใหดําเนินการขออนุญาตกอนการดําเนินโครงการ
2) ตรวจสอบพื้นที่โครงการกับพื้นที่อุทยานแหงชาติ โดยซอนทับขอมู ลตํ าแหนง ที่ ตั้ งโครงการ (พื้นที่ หัว งาน)
พื้นที่น้ํ าท ว ม (กรณี อางเก็บน้ํ า) พื้นที่ กอสรางโครงการ ฝายน้ํ าลน โครงการอนุ รักษ และพื้นที่ ฟน ฟูแหลงน้ํ า ระบบส งน้ํ า
คลองผันน้ํา สถานีสูบน้ํา ฯลฯ กับพื้นที่ขอบเขตพื้นที่ อุทยาน, เขตรักษาพั น ธุ สัต ว ปา ของกรมอุทยาน, กรณี อยู ใ นพื้ น ที่ ปา
อุทยาน ใหพิจารณาวางโครงการเปนแผนงานระยะยาว เนื่ องจากข อจํ ากัดทางกฎหมายและให ดํ าเนิ นการขออนุ ญ าตกอน
ดําเนินการโครงการตอไป
3) ตรวจสอบพื้นที่ โครงการกั บพื้นที่ชลประทาน โดยซ อนทับข อมู ลที่ ตั้ งโครงการ(พื้ นที่ หั วงาน) พื้ นที่ น้ําท วม
(กรณีอางเก็บน้ํ า) พื้นที่ กอสรางโครงการ ได แก ฝายน้ํ าลน โครงการอนุ รักษและฟ น ฟูแหลงน้ํ า ระบบสงน้ํ า คลองผั น น้ํ า
สถานีสูบน้ํา ฯลฯ พื้นที่รับประโยชนโครงการ กับพื้นที่ชลประทาน โดยโครงการและพื้ น ที่ รับ ประโยชน ของโครงการต องไม
อยูในเขตพื้นที่ชลประทาน
4) ตรวจสอบพื้นที่โครงการกับพื้นที่อื่น ๆ ที่ มีขอบั งคั บทางกฎหมาย เชน กรมเจ าท า สํ านั กงานการปฏิ รูป
ที่ดิน (สปก.) กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เป น ต น ทั้ งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุ ญ าตใช พื้น ที่ จ ากหน วยงาน
ตาง ๆ ดังแสดงรายละเอียดในบทที่ 6

2.5.4 ตรวจสอบพื้นที่สาธารณะ/แปลงกรรมสิทธิ์

ตรวจสอบพื้นที่สาธารณะ/แปลงกรรมสิ ท ธิ์ บริเ วณตํ าแหน งที่ตั้ งหั วงาน พื้นที่ น้ํ าท ว ม (กรณี อางเก็บน้ํ า) พื้นที่
กอสรางโครงการ ไดแก ฝายน้ําลน โครงการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํ า ระบบส งน้ํ า คลองผั น น้ํ า สถานี สูบ น้ํ า ฯลฯ ว าอยู ใน
พื้นที่ที่มีเอกสารสิ ท ธิ์ หรืออยู ใ นพื้ น ที่ สาธารณะ โดยพิจารณาเปรียบเที ยบกับขอบเขตพื้ น ที่ เ อกสารหนั งสื อสําคั ญ ที่ ห ลวง
(นสล.) ทั้ งหมดที่ อยู ใ นบริเ วณพื้ นที่ โ ครงการบนแผนที่ ม าตราส วน 1:50,000 เพื่ อกําหนดว า บริเ วณใดอยูใ นพื้น ที่
สาธารณะ บริเวณใดอยูในพื้นที่ที่มีแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

2.5.5 ตรวจสอบพื้นทีท่ ิ้งดิน
ตรวจสอบที่ทิ้งดิน โดยกําหนดขอบเขตพื้น ที่ เ อกสารหนั งสื อสําคั ญที่ ห ลวง (นสล.) หรื อที่ ดิน ของทางการ เช น
โรงเรียน สถานีอนามัย วัด พื้นที่ของ อบต. ทต. เปนตน ซึ่งเป น บริ เ วณพื้ น ที่ ใ กล เ คี ยงกั บโครงการ โดยตรวจสอบกับแผนที่
มาตราสวน 1:50,000 เพื่อกําหนดจุดที่ทิ้งดินใหค รอบคลุ ม ปริม าณมู ลดิ น และมีค วามเหมาะสมทั้ งขนาดพื้ น ที่ ระยะทาง
ในการขนทิ้งมูลดิน ความสูงของกองดินที่สามารถดําเนินการได เปนตน

2.6

การตรวจสอบภาคสนาม

การตรวจสอบภาคสนามเปนการตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงของโครงการ ทั้งดานสภาพภู มิป ระเทศ สภาพแหล งน้ํ า
ในพื้นที่ สภาพเศรษฐกิจ สั งคม และการมีสวนรวมของประชาชนเพื่ อให มี ขอมูลครบถ ว นและเพี ยงพอสําหรับเป นข อมู ล
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เบื้องตนสําหรับการพิจารณาออกแบบ จึงแบงขั้นตอนการตรวจสอบภาคสนามออกเป น 3 ขั้นตอนหลัก ประกอบด วย การ
เตรียมการเพื่อการตรวจสอบภาคสนาม การตรวจสอบพื้นที่โครงการ และการประเมินศักยภาพการพัฒนาแหลงน้ําในเบื้องตน

2.6.1 การเตรียมการเพื่อการตรวจสอบภาคสนาม

สา้
นกั
กร พฒั
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กร น�้า
น�้า

1) พิจารณาสภาพภูมิประเทศโดยรวมของพื้นที่ โ ครงการและเสนทางคมนาคมที่ จ ะเขาสูพื้นที่ ดั งกลาว จาก
แผนที่มาตราสวน 1:50,000 และแผนที่ Google Map
2) ตรวจสอบขอมูลที่รวบรวมไดและข อมู ลที่ ตองรวบรวมเพิ่ ม เติ ม ในสนาม โดยควรจั ดให มีแบบฟอร ม เพื่ อ
ตรวจสอบ และแบบฟอรมเก็บขอมูลภาคสนามประกอบในการดําเนินการ
3) อุปกรณ ที่ ต องใชใ นสนามประกอบด ว ย แผนที่ ม าตราสว น 1:50,000 ระวางที่แสดงพื้ น ที่ และข อมู ล
สําคัญที่เกี่ยวข องกับโครงการทั้ งหมด เครื่ องตรวจสอบพิ กัด (G.P.S) เครื่ องวัด ระยะทาง กลองถายรูป และแบบฟอร ม
บันทึกขอมูล
4) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ เพื่ออํานวยความสะดวกในการรวบรวมและตรวจสอบขอมูลพื้นที่
เชน ประสานหน ว ยงานองค กรปกครองครองสวนท องถิ่น เพื่อขอสํ าเนาแผนพั ฒนาตํ าบล เป นต น ทั้ งนี้ ให ระบุ ชื่อและ
เบอรโทรศัพทเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของสําหรับเปนขอมูลในการประสานงานโครงการ ตอไป

2.6.2 การตรวจสอบพื้นทีโ่ ครงการ

1) นัดหมายผูขอรับการสนั บ สนุ น โครงการและผู นํ าชุ ม ชน เชน กํานั น ผู ใ หญ บ าน คณะกรรมการหมู บ าน
หรือสมาชิก อบต. เพื่อรับทราบวัตถุประสงคในการขอรับการสนั บ สนุ นโครงการ สภาพป ญหาในพื้น ที่ พร อมรว มตรวจสอบ
สภาพพื้นที่โครงการ โดยใหระบุชื่อและเบอรโทรศั พทของผูนําชุม ชนที่ ใ ห ขอมูลและร ว มตรวจสอบสภาพพื้ นที่ ทั้ งนี้ เพื่อใช
สําหรับเปนขอมูลสําหรับการประสานงานโครงการ ตอไป
2) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลพื้ น ที่ ป าทางกฎหมายภาคสนาม กับหน วยงานในพื้ น ที่ และผู นํ าชุม ชน
อีกครั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่ต รวจสอบขอมูลพื้ น ที่ หัว งาน พื้ น ที่ น้ําท วม (กรณีอางเก็ บ น้ํ า) พื้ น ที่ กอสร างโครงการฝาย
น้ําลน โครงการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา ระบบสงน้ํา คลองผั น น้ํ า สถานี สูบ น้ํ า ฯลฯ ในเบื้ องต น จากหั ว ขอ 2.5.3 แลว มี
พื้นที่คาบเกี่ยวกัน พรอมบันทึกขอมูลลงในแบบฟอร ม เพื่ อรวบรวมขอมูลให ห น ว ยงานที่เ กี่ยวข องภายในกรมทรั พยากรน้ํ า
ประกอบการพิจารณา ตอไป
3) ตรวจสอบกรรมสิ ท ธิ์ ที่ดิ น บริเวณตํ าแหน งที่ ตั้ งหั ว งาน พื้นที่ น้ําท ว ม (กรณี อางเก็ บ น้ํ า) พื้นที่ กอสราง
โครงการ ไดแก ฝายน้ําลน โครงการอนุรักษและฟนฟู แหล งน้ํ า ระบบส งน้ํ า คลองผันน้ํ า สถานี สูบน้ํ า ฯลฯ ว าอยู ใ นพื้ น ที่ ที่
มีเอกสารสิทธิ์หรืออยูในพื้นที่สาธารณะ ตรงตามที่ตรวจสอบในเบื้องต นจากหัว ข อ 2.5.4 หรือไม กรณี พื้น ที่ โ ครงการอยูใน
พื้นที่ที่มีเอกสารสิ ท ธิ์ ให ป ระสานสอบถามความคิ ดเห็ นของเจ าของกรรมสิท ธิ์ที่ ดิ นที่ จ ะใชกอสรางโครงการ เพื่ อรับทราบ
ป ญหาเกี่ย วกั บ ที่ ดิ นที่ จ ะใช กอสรางโครงการ พร อมบั น ทึ กข อมู ลลงในแบบฟอร ม เพื่ อรวบรวมข อ มู ลให ห น ว ยงานที่
เกี่ยวของภายในกรมทรัพยากรน้ําประกอบการพิจารณา ตอไป
4) ตรวจสอบที่ทิ้งดิน ซึ่งไดดําเนิน การกําหนดขอบเขตพื้ น ที่ เ อกสารหนั งสื อสําคั ญ ที่ ห ลวง (นสล.) หรื อที่ ดิน
ของทางราชการบริเวณโดยรอบโครงการบนแผนที่มาตราสวน 1:50,000 เพื่ อตรวจสอบความเป นไปได ใ นการดํ าเนิ น การ
กําหนดเปนจุดที่ทิ้งดินของโครงการตอไป
5) ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ สภาพแหลงน้ํ า สภาพพื้ น ที่ โ ดยรวม ทางน้ํ าเข า ทางน้ํ าออก การเชื่อมโยง
ทางน้ํา คาระดับของพื้นที่ในตําแหนงตา ง ๆ เบื้ องต น และรวบรวมขอมูลสภาพน้ํ าท าของแหล งน้ํ า สภาพดิ น ของแหล งน้ํ า
และบริ เ วณใกลเ คี ยง จากการการสอบถามราษฎรในพื้ นที่ เ พื่อเป น ขอมู ล เบื้ อ งต น ในการกําหนดจุ ด ที่ ตั้งโครงการและ
ประเภทของโครงการ
2-14

การประชุมประชาคมผูมีสวนไดสวนเสีย กอนดําเนินการสํารวจออกแบบ
การประชุมประชาคมผูมีสวนไดสวนเสีย กอนดําเนินการสํารวจออกแบบมีวัตถุประสงค ดังนี้
๑) เพื่อยืนยันความตองการของชุมชนในการพัฒนาโครงการ
๒) เพื่อทราบถึงความพรอมการใชที่ดินในการพัฒนาโครงการ
๓) เพื่อทราบถึงความรวมมือในการบริหารจัดการโครงการ ภายหลังการกอสรางโครงการแลวเสร็จ
๔) เพื่อสํารวจความพึงพอใจตอแนวทางการพัฒนาโครงการฯ ที่ไดวางโครงการไวเบื้องตน
กลุมเปาหมายของการจัดประชุม ประกอบด วย ประชาชนผู มี สวนได สว นเสีย ผูนํ าชุม ชน และองค การปกครอง
สวนทองถิ่นในพื้นที่โครงการ
ขั้นตอนการดําเนิน งานในรูปแบบการจัดเวทีประชาคม ในกลุมผูมี สว นได เ สียทั้ งในระดั บ ประชาชน ผูนํ าชุม ชน
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่หมูบานเป าหมาย ให ไ ด รับ ทราบข อมู ลโครงการและเข ามารว มแสดงความคิ ด เห็ น
และรวมแสดงความเห็นชอบใหดําเนินการโครงการ มีขั้นตอนดังนี้
๑) ขั้นตอนประสานงานและเตรียมการ โดยจัดทําหนังสือนัดหมายการจัดเวที ป ระชาคม ถึงหน วยงาน อปท.ใน
พื้นที่ เ พื่ อเรียนเชิ ญ ผูมีสว นได เสี ยเข ารวมเวที ป ระชาคมพร อมทั้ งการจั ด เตรี ยมเอกสารเผยแพรและการประชาสั ม พัน ธ
โครงการฯ อาทิเชน เอกสารประกอบการจัด ประชุ ม ประชาคม บอรดนิ ทรรศการ และแผนที่ แสดงภาพรวมโครงการและ
องคประกอบโครงการเบื้องตน
๒) ขั้นตอนการดําเนิ นการประชุ ม ประชาคม โดยจั ด ให มี การนํ าเสนอข อมู ลโครงการโดยใชสื่อประกอบการ
บรรยาย (บอรดนิ ท รรศการ) ชี้ แจงโดยผูออกแบบและวางโครงการ เจ าหนา สํานั กงานทรั พยากรน้ํ าภาค 1-11 สํานั ก
พัฒนาแหล งน้ํ าหรือสํานั กอนุ รักษ และฟนฟู แหลงน้ํ า และร ว มแลกเปลี่ ยนข อคิ ด เห็ น /ร ว มแสดงความเห็ นชอบให ดําเนิ น
โครงการระหวางผูเขารวมประชุมประชาคมและผูอ อกแบบและวางโครงการ
๓) ขั้ น ตอนการสรุ ป ผลการจัด เวที ประชาคม โดยรวบรวมประเด็ น ข อคิ ดเห็ นที่ ไ ด จ ากเวที ป ระชาคม เพื่ อ
นําไปสูการสํารวจ ออกแบบโครงการตอไป
โดยภาพตัวอยางการประชุมประชาคมผูมีสวนไดสวนเสีย กอนดําเนินการสํารวจออกแบบดังแสดงในรูปที่ 2.7-1
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2.7
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การลงทะเบียนและรับเอกสารของผูเข ารวมประชุม
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นําเสนอแนวคิดของโครงการโดยผู ออกแบบและวางโครงการ

ผูเข าร วมประชุ มรวมแสดงความคิดเห็น และรวมแลกเปลี่ยนกับผูออกแบบและวางโครงการ

ปดการประชุม ประชาคม และถายภาพรว มกัน

การสํารวจพื้น ที่แหล งน้ํ า และที่ตั้ งโครงการ
รูปที่ 2.7-1 แสดงตัวอยางการประชุมประชาคมผูมีสวนไดสวนเสีย กอนดําเนินการสํารวจออกแบบ
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2.8 การศึกษาความเหมาะสม
หลังจากการตรวจสอบความเหมาะสมโครงการเบื้ องต น โดยการประเมิ นศั กยภาพการพั ฒนาแหล งน้ํ าเบื้ องต น
การกําหนดประเภทโครงการเบื้ องต น การกํ าหนดองค ป ระกอบโครงการเบื้ องต น และตรวจสอบข อมู ลโครงการเบื้ องต น
แลว ในลําดับถัดไปจะเปนการศึกษาความเหมาะสมเบื้ องตน ซึ่งมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่อใชประกอบการตั ดสิ น ใจในการดํ าเนิ น
โครงการ หากโครงการมีความเหมาะสมเบื้องตนโดยมีความเปนไปได ทางวิ ศวกรรมและมี ค วามคุ มทุ น ในการดํ าเนิ น การ จึ ง
ดําเนินการสํารวจ ออกแบบรายละเอียดโครงการในลําดับถัดไป
การศึกษาความเหมาะสมโครงการเบื้องตนมีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้

2.8.1 การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของและทบทวนผลการศึกษาเดิม
ในขั้นตอนนี้เ ปนการดําเนินการรวบรวมขอมูลและทบทวนผลการตรวจสอบความเหมาะสมโครงการเบื้ องต นที่
ได ดํ าเนิ น การไว แลว ในหั วข อ 2.2.1 - 2.2.2 ประกอบการตรวจสอบข อมู ลที่เ กี่ยวของกับโครงการทั้งหมด เพื่อให เ กิ ด
ความชัดเจนเกี่ยวกับความเปนมา วัตถุประสงค เปาหมายของโครงการ เพื่อใหไดขอมูล ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปญหา

2.8.2 การรวบรวมขอมูลและศึกษาขอมูลดิน การใชที่ดิน การเกษตรและพืชที่เหมาะสม
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ในขั้น ตอนนี้ เ ป น การดํ าเนิ นการรวบรวมขอ มู ล และวิ เ คราะห ขอมู ลดิ น การใช ที่ ดิ น การเกษตรและพื ชที่
เหมาะสม ของพื้ น ที่ โครงการ โดยการซ อนทั บ ชั้นข อมู ลดิ น การใชที่ดิ น การเกษตร และพื ชที่ เ หมาะสม กับชั้ น ข อมู ลที่
เกี่ยวของกับโครงการ ประกอบดวย ตําแหน งที่ ตั้ งโครงการ พื้ น ที่ รับ ประโยชน จากระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร (GIS) เพื่ อ
ใชป ระกอบการวิ เ คราะห ขอมู ลด านวิ ศ วกรรมในหั ว ข อ 2.8.4 และการออกแบบรายละเอี ยดโครงการในหั วข อ 2.8.5
ตอไป

2.8.3 การรวบรวมขอมูลและศึกษาดานอุทกวิทยาและการใชน้ําของพืช

ในขั้นตอนนี้ เ ป น การดํ าเนิ นการรวบรวมข อ มู ลและวิเ คราะห ขอ มู ลด านอุทกวิ ทยา ประกอบด ว ย การศึ กษา
ปริ ม าณน้ํ า ท า และปริ ม าณน้ํ านอง รวมทั้ งการศึ ก ษาวิ เ คราะห ป ริ มาณการใช น้ํ าของพื ชเพื่อ ใช ป ระกอบการออกแบบ
รายละเอียดโครงการ ในหัวขอ 2.8.5 ตอไป

2.8.4 การวิเคราะหขอมูลดานวิศวกรรม

ในขั้นตอนนี้เ ปนการนําขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดมาวิเคราะหทางดานวิศวกรรม ประกอบดวย
1) การหาปริมาณความตองการใชน้ําจากโครงการ (Demand) ดวยการวิเคราะหความตองการใชน้ํารายเดื อน
โดยประกอบดวย ความตองการใชน้ําเพื่อการอุ ป ภค บริ โ ภค การเกษตร การท องเที่ ยว ภาคอุต สาหกรรม หรือด านอื่ น ๆ
ในพื้นที่โครงการ
2) การหาปริมาณน้ําต น ทุ น ของโครงการ (Supply) ด ว ยการวิ เคราะหปริม าณน้ํ าต น ทุ น รายเดื อน สํ าหรั บ
การคํานวณปริมาณน้ําตนทุนสามารถใชการวิเคราะหทางอุตุ – อุทกวิทยา มาดําเนินการ
3) การกํ าหนดประเภทโครงการ สําหรับ การกํ าหนดประเภทโครงการจะเป นเพียงการทบทวนอี กครั้ ง
ภายหลังการตรวจสอบความเหมาะสมโครงการเบื้องตนเทานั้น ทั้งนี้เ พื่อใหเกิดความรัดกุมในการดําเนิน โครงการ
4) การกําหนดที่ตั้งของหัวงาน เปนการทบทวนการกํ าหนดตํ าแหน งที่ตั้ งโดยละเอี ยดบนแผนที่ มาตราส วน
1:2,000 และ 1:10,000 และแผนที่ Google earth เพื่อกําหนดตําแหนงที่แนนอนในแผนที่มาตราสวน 1: 50,000
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2.8.5 การออกแบบรายละเอียดโครงการ
การออกแบบรายละเอียดโครงการในขั้นตอนนี้ เป น การออกแบบบนแผนที่ สํารวจมาตราสวน 1:2,000 โดยใน
กรณี ที่ เป น ฝายจะต องกําหนดระดั บสันฝายให สูงพอที่ จ ะส งน้ํ าให แก พื้นที่ ชลประทานได และระดั บน้ํ าสู งสุด เมื่ อ Flood
รอบ 25 ป ไหลผานจะตองไมทวมลนตลิ่ง ทั้งนี้ หากสภาพภูมิประเทศมี ค วามเหมาะสมสามารถใช แบบมาตรฐานโครงการ
พัฒนาแหลงน้ํา ระยะที่ 2 ประกอบการออกแบบรายละเอียดโครงการได

2.8.6 การตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
ในขั้นตอนนี้เ ปนการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนที่คาดวาจะเกิดขึ้นของโครงการ เพื่อให ทราบป ญ หา
และสาเหตุ ข องการจะเกิ ด ผลกระทบที่ จ ะเกิด ขึ้ น ต อสภาพสิ่ งแวดล อมที่ จ ะเกิด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ดํา เนิ น การตามแผนงาน
ผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียง และเสนอแนะมาตรการดําเนินการในขั้นถัดไป โดยประเด็ น ที่ จ ะดํ าเนิ นการศึ กษาควรประกอบ
ไปดวยหัวขอตางๆ ดังนี้
1) ตรวจสอบผลกระทบเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดลอมเบื้องตนปจจุบัน
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2) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนที่คาดวาจะเกิด ขึ้น ทั้ งทางตรงและทางออม ทั้ งในเชิ งปริม าณ
และคุณภาพที่มีตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ ที่มีตอมนุษย
3) เสนอแนะมาตรการดําเนินการในขั้นถัดไปของโครงการ

2.8.7 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

ในขั้นตอนนี้เ ปนการดําเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อให ผูมีสว นได สว นเสี ยเข าใจการดํ าเนิ น งาน
โครงการอยางถูกตอง ทั้งนี้เพือ่ ใหการดําเนินงานโครงการได รับ ความร ว มมื อและได รับ การสนั บ สนุ น จากองคกรต างๆ และ
ประชาชนในพื้นที่ โดยการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแสดงดังรายละเอียดหัวในขอ 2.7

2.8.8 การวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุนดานเศรษฐศาสตร

เปนขั้นตอนการวิเคราะหความคุมคาดานเศรษฐศาสตรของโครงการ โดยใชตัวชี้วั ด ต างๆ เชน มู ลค าป จ จุ บัน สุทธิ
อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน เปนตน ทั้งนี้เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการดําเนินโครงการ
การคํานวณตน ทุ น โครงการสํ าหรับอาคารขนาดใหญ และมี ราคาสู ง เช น หั ว งานและคลองจะใชวิธี ถอดราคา
จากแบบเบื้องตน สวนอาคารอื่นๆ จะคิดเปนราคาเฉลี่ยตามจํานวนของอาคารนั้นๆ
การคํ านวณผลประโยชน ของโครงการ ให พิจ ารณาทั้ งผลประโยชน ทางตรงและทางออม โดยผลประโยชน
ทางตรง เชน ผลประโยชนเพื่อการอุปโภค-บริ โ ภค และการอุ ต สาหกรรม ผลประโยชน ด านการเกษตร ผลประโยชน ด าน
การบรรเทาอุ ท กภั ย การเพาะพั น ธุ ป ลาและสั ต ว ป า การท องเที่ ยวและการพั กผอนหย อนใจ เป น ต น สวนผลประโยชน
ทางออม เชน การกระจายรายไดของประชาชนในพื้นที่ การคมนาคมที่ดีขึ้น การศึกษาและสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น เปนตน

2.8.9 ผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการเบื้องตน
ในขั้นตอนนี้เ ปนการจัดทํารายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการเบื้ องต น โดยแสดงผลการรวบรวมเอกสาร
ที่เกี่ยวของและทบทวนผลการศึกษาเดิม การรวบรวมขอมูลและศึ กษาข อมู ลดิ น การใชที่ ดิน การเกษตรและพื ชที่ เ หมาะสม
การรวบรวมขอ มู ล และศึ กษาด านอุท กวิ ท ยาและการใชน้ํ าของพืช การวิ เ คราะห ข อมู ลด านวิ ศ วกรรม การออกแบบ
รายละเอีย ดโครงการ การตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล อมเบื้ อ งต น การรั บ ฟงความคิ ด เห็ นของประชาชน และการ
วิเคราะหผลตอบแทนการลงทุนดานเศรษฐศาสตร
โดยขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมเบื้องตน แสดงดังรูปที่ 2.8.9-1
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รูป ที่ 2.8.9-1 แผนผังการศึกษาความเหมาะสมโครงการเบื้อ งต น
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บทที่ 3
การสารวจออกแบบโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้า
ในการด้าเนินงานโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้้า จะต้องมีการส้ารวจออกแบบที่เกี่ยวข้องและมี
รายละเอียดที่ต้องพิจารณาจ้านวนมากหลายประเด็น ในที่นี้จะขอน้าเสนอเฉพาะในหัวข้อหรือเนื้องานที่ ควรพิจารณา
และมีความส้าคัญส้าหรับการด้าเนินการส้ารวจออกแบบ ดังนี้

3.1

การสารวจสภาพภูมิประเทศและการสารวจทางธรณีวิทยา

3.1.1 ลักษณะงานสารวจ
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ส้าหรับรายละเอียดในการส้ารวจเพื่อการออกแบบรายละเอียด สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือเกณฑ์
ก้าหนดการส้ารวจเพื่อออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งน้้าเอกสารส้านักพัฒนาแหล่งน้้า หมายเลข
. 021สพน
พฤษภาคม2546
3.1.1.1 งานสร้างหมุดหลักฐานถาวร (MONUMENTING)
1) การเลือกที่ตั้งหมุดหลักฐาน
ต้าแหน่งที่สร้างหมุดหลักฐานต้องพิจารณาเลือกต้าแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้หมุดหลักฐานที่สร้างขึ้น
มีความมั่นคง ข้อพิจารณาในการเลือกที่ตั้งมีดังนี้
(1) เป็นต้าแหน่งที่มั่นคง แข็งแรงพื้นดินมีการอัดตัวแน่น
(2) เป็นต้าแหน่งที่ยากแก่การท้าลาย ควรเลือกสร้างในสถานที่ราชการ วัด โรงเรียน หรือบริเวณ
ที่คาดว่าจะไม่มีการก่อสร้างที่จะเป็นอุปสรรคในการใช้หมุดที่สร้างขึ้น ไม่ควรสร้างหมุดหลักฐานถาวรบนไหล่ถนน
เพราะอาจถูกท้าลายได้ง่าย และอัตราการทรุดตัวมีมาก
(3) เป็นต้าแหน่งที่เด่นชัด ง่ายต่อการค้นหา
(4) หมุดคู่ที่สร้างขึ้นต้องไม่มีสิ่งอื่นมาบังแนวเล็ง ระยะระหว่างหมุดประมาณ 200 - 500 ม.
2) แบบของหมุดหลักฐาน เพื่อให้หมุดหลักฐานถาวรของงานทุกชนิด และทุกหน่วยงานมีแบบ
มาตรฐานเดียวกัน จึงก้าหนดแบบหมุดหลักฐานถาวรของการส้ารวจภูมิประเทศ เป็น 2 แบบ มีลักษณะรูปร่างและ
ขนาดดังแสดงในรูปที่ 3.1.1-1 , และรูปที่ 3.1.1-2 ดังนี้
(1) หมุดหลักฐานถาวรแบบ ก.
เป็นหมุดหล่อด้วยคอนกรีต ผิวหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีหัวหมุดท้าด้วยแผ่นทองเหลือง
ตามภาคผนวก ก ขนาด 0.15x0.15 ม. ขนาดของหมุด 0.60x0.60x0.70 ม. ตอกเข็มไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3"x1
ม. จ้านวน 4 ต้น ให้เขียนค่าระดับไว้ที่หมุดหลักฐาน โดยถ่ายค่าระดับอ้างอิงจา กค่าระดับน้้าทะเลปานกลาง (MSLMean Sea Level)
(2) หมุดหลักฐานถาวรแบบ ข. เป็นหมุดหล่อด้วยคอนกรีต ขนาดของตัวอักษรสูง 1.5 ซม. โดย
ให้ประทับอักษรค้าว่า “ทน.” ลงด้านบนของหมุดหลักฐาน มี 2 ลักษณะ คือ
(2.1) หมุดคอนกรีตทรงกระบอก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.10x0.30 ม. ให้เป็นหมุดหมายพยาน
(2.2) หมุดคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 0.15x0.15x0.50 ม. ให้เป็นหมุดวงรอบบน
ผิวหน้าของหมุดทั้ง 2 แบบ ให้ระบุชื่อย่อของหน่วยงานและหมายเลขหมุดพร้อมกับอักษรเต็มหรือย่อของ โครงการนั้น
โดยให้ตัวอักษรชี้ไปทางทิศเหนือส้าหรับหมุดชั่วคราวให้ใช้หมุดไม้ ขนาด1" x 1" ยาว 10-20 ซม.
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รูปที่ 3.1.1-1 แสดงมิติหมุดหล่อหมุดถาวรแบบ ก

รูปที่ 3.1.1-2 แสดงมิติหมุดหล่อหมุดถาวรแบบ ข
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3) หมายพยาน (REFERENCE MARKS) เพื่อความสะดวกในการค้นหา หมุดหลักฐานถาวรแต่ละหมุด
จะต้องมีหมายพยานอย่างน้อย 2 แห่ง หมายพยานนี้อาจจะเป็นสิ่งก่อสร้างถาวรหรือวัตถุตามธรรมชาติที่เด่นชัด ซึ่ง
อยู่ใกล้หมุดในรัศมีประมาณ 30 ม. วัตถุหมายพยานเหล่านี้คาดว่าจะไม่ถูกท้าลายหรือสูญหายไป เช่น ต้นไม้ใหญ่ มุ ม
บ้าน เสาธง เป็นต้น และสามารถวัดระยะระหว่างหมุดกับหมายพยานได้โดยตรง ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถหาต้าแหน่งของ
หมุดได้ ในกรณีที่หมุดหลักฐานถูกดินกลบหรือถูกท้าลายไป
4) แบบแสดงรายละเอียดหมุดหลักฐาน (DESCRIPTIONS) แบบแสดงรายละเอียดหมุดหลักฐาน เป็น
แบบบันทึกรายละเอียดที่ตั้งข้อมูลที่ส้าคัญของหมุดหลักฐาน เพื่อให้สามารถค้นหาหมุดหลักฐานนั้นได้ง่าย
ข้อความอธิบายรายละเอียดในแบบแสดงที่ตั้งหมุดหลักฐานต้องสั้น กะทัดรัด มีใจความสมบูรณ์และเป็นแบบเดียวกัน
ภาพสเก็ตที่ตั้งหมุดจะต้องชัดเจนมีรายละเอียดที่จ้าเป็นส้าหรับค้นหาหมุดเท่านั้น เช่น แสดงวัตถุถาวรที่มีลักษณะเด่น
ตามธรรมชาติ การแสดงทิศทางต้องถูกต้อง รายละเอียดในแบบประกอบด้วย
(1) ต้าแหน่งทั่วไป ระบุบริเวณที่ตั้งของหมุด สถานที่ตั้งของหมุด ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด รวมทั้ง
เส้นทางในการเข้าถึงหมุด โดยเริ่มจากจุดที่หาง่ายที่สุด
(2) ต้าแหน่งที่แน่นอน ระบุวัตถุถาวรหรือกึ่งถาวรที่ใกล้ที่สุด อาคารเรียน เสาธง ถังประปา
ต้นไม้ใหญ่ เป็นต้น
(3) ลักษณะของหมุดหลักฐาน เช่น เป็นหมุดหลักฐานถาวรแบบ. หมุ
ข ดสะกัดบนก้อนหิน เป็นต้น
(4) หมายพยาน แสดงลักษณะของหมายพยานทิศทางและระยะจากหมุดไปยังหมายพยาน
(5) หมุดคู่ ให้แสดงต้าแหน่งและทิศทางของหมุดคู่ไว้ เพื่อสะดวกในการใช้งาน เมื่องานส้ารวจ
ของโครงการเสร็จลงแล้ว ให้ตรวจสอบและเพิ่มเติมรายละเอียดต่าง ๆ สมุดสนาม ให้สมบูรณ์พร้อมทั้งท้าบัญชีค่าพิกัด
และ/หรือค่าระดับของหมุดทุกหมุด รวมทั้งแผนที่สารบัญแสดง ต้าแหน่งของหมุด แล้วรวบรวมส่งให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อเก็บเป็นหลักฐานไว้ใช้งานต่อไป
3.1.1.2 งานวงรอบ (TRAVERSE)
งานวงรอบ เป็นการรังวัดส้าหรับค้านวณหาพิกัดต้าแหน่งของจุดต่าง ๆ โดยการวัดมุมและวัดระยะที่
เชื่อมต่อระหว่างจุดในลักษณะต่อเนื่องกัน โดยค่าพิกัดฉาก (Coordinate) ของหมุดหลักฐานที่ใช้ออกงานและเข้า
บรรจบวงรอบ ต้องอ้างอิงจากระบบ Universal Traverse Mercator (UTM) ที่ถูกต้อง จากกรมแผนที่ทหาร กรม
ที่ดิน กรมทางหลวง หรือจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ของรัฐ หรือเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบรังวัด
(Global
Positioning System, GPS) ซึ่งแบ่งชั้นของงานที่ปฏิบัติออกเป็น 2 ชั้น คือ
1) งานวงรอบชั้นที2่ (SECOND ORDER TRAVERSE) มีข้อก้าหนดเฉพาะและมาตรฐานความถูกต้องทั่วไปดังนี้
(1) การวัดมุม
(1.1) ใช้กล้องวัดมุมที่มีความละเอียด 0.2" หรือดีกว่า
(1.2) จ้านวนศูนย์ของการวัด 6 ศูนย์
(1.3) ความต่างของแต่ละศูนย์กับค่าปานกลางไม่เกิน 4"
(2) การวัดระยะ
(2.1) ใช้เครื่องวัดระยะอิเลคทรอนิคส์ ที่มีความละเอียด 5mm  10 ppm. หรือดีกว่า
(2.2) ระยะระหว่างหมุดไม่น้อยกว่า 200 ม.
(2.3) วัดระยะ 2 เที่ยว ( ไป – กลับ ) ความละเอียดของการวัดระยะไม่น้อยกว่า 1 /
120,000
(3) การวัดอาซิมุทดาราศาสตร์ (ASTRONOMICAL AZIMUTH)
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ท้าการรังวัดอาซิมุท ทุก 15-20 มุม
จ้านวนศูนย์ของการวัด 12-16 ศูนย์
Probable Error ของผลปานกลางไม่เกิน 2.0"
จ้านวนแก้ของมุมวงรอบเมื่อตรวจสอบกับค่าอาซิมุท ไม่เกินมุมละ

3" หรือ 10"

(N เป็นจ้านวนมุม)
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(3.3) ความคลาดเคลื่อนในการบรรจบทางต้าแหน่ง เมื่อปรับแก้มุมแล้วไม่เกิน 1/20,000
2) งานวงรอบชั้นที3่ (THIRD ORDER TRAVERSE) มีข้อก้าหนดเฉพาะและมาตรฐานความถูกต้องทั่วไปดังนี้
(1) การวัดมุม
(1.1) ใช้กล้องวัดมุมที่มีความละเอียด 1.0" หรือดีกว่า
(1.2) จ้านวนศูนย์ของการวัด 2 ศูนย์
(1.3) ความต่างของแต่ละศูนย์กับค่าปานกลางไม่เกิน 5"
(2) การวัดระยะ
(2.1) ใช้เครื่องวัดระยะอิเลคทรอนิคส์หรือโซ่ลานเหล็ก (STEEL TAPE)
(2.2) วัดระยะ 2 เที่ยว (ไป-กลับ)
(2.3) ความละเอียดของการวัดระยะไม่น้อยกว่า 1/30,000
(3) การวัดอาซิมุทดาราศาสตร์
(3.1) ท้าการวัดอาซิมุท ทุก 30-40 มุม
(3.2) จ้านวนศูนย์ของการวัด 8-12 ศูนย์
(3.3) Probable Error ของผลปานกลางไม่เกิน 5.0"
(3.4) จ้านวนแก้ของมุมวงรอบเมื่อตรวจสอบกับค่าอาซิมุท ไม่เกินมุมละ 8.0" หรือ 30"
N (N เป็นจ้านวนมุม)
(3.5) ความคลาดเคลื่อนในการเข้าบรรจบทางต้าแหน่ง เมื่อปรับแก้มุมแล้วไม่เกิน
1/5,000
3.1.1.3 งานระดับ (SPIRIT LEVELLING)
เป็นการรังวัดส้าหรับค้านวณหาค่าระดับความสูงของจุดต่างๆ ซึ่งอ้างอิงกับพื้นระดับทะเลปานกลาง (รทก.MEAN SEA LEVEL) โดยการวัดค่าต่างระดับต่อเนื่ องจากจุดถึงจุดด้วยกล้องระดับ โดยค่าระดับที่อ้างอิงตัวแรก และ
ตัวเข้าบรรจบต้องได้มาจากการถ่ายค่าจากหมุดหลักฐานของกรมแผนที่ ทหาร หรือจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ของรัฐ
หรือจากเครือ่ งรับสัญญาณดาวเทียมแบบรังวัด (GPS) ที่มีความถูกต้องถึง  1 มิลลิเมตร ซึ่งแบ่งชั้นของงานที่ปฏิบัติ
ออกเป็น 4 ชั้น คือ
1) งานระดับชั้นที่ 1 (FIRST ORDER LEVELLING) มีข้อก้าหนดเฉพาะและมาตรฐานความถูกต้อง ดังนี้
การปฏิบัติงานสนาม
(1) ความยาวของสายการระดับ ไม่เกิน 80 กม.
(2) ความยาวของตอนการระดับ 1-2 กม.
(3) ท้าระดับไปและกลับ (Double Run) ในทุกตอนการท้าระดับ
(4) ระยะไกลสุดระหว่างกล้องกับไม้แบ่งส่วนเมตร ไม่เกิน 60 ม.
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(5)
(6)

ความต่างระหว่างระยะไม้หน้าและระยะไม้หลัง ไม่เกิน 5 ม.
ความต่างสะสมระหว่างผลรวมระยะไม้หน้า กับผลรวมระยะไม้หลังของตอนการระดับไม่
10เกิม.น

(7)

ความคลาดเคลื่อนระหว่างเที่ยวท้าไปกับเที่ยวท้ากลับไม่เกิน 4 มม. K (K = ระยะทาง

เป็นกิโลเมตร)
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(8) ความคลาดเคลื่อนเข้าบรรจบในสายการระดับ ไม่เกิน 4 มม. K
2) งานระดับชั้นที่ 2 (SECOND ORDER LEVELLING) มีข้อก้าหนดเฉพาะและมาตรฐานความถูกต้อง ดังนี้
การปฏิบัติงานสนาม
(1) ความยาวของสายการระดับไม่เกิน 60 กม.
(2) ท้าระดับเที่ยวเดียว (Single run) ถ้าหมุดหลักฐานที่ใช้ออกงานและเข้าบรรจบ อยู่ห่างกันไม่
เกิน 15 กม.
(3) ถ้าท้าระดับสองเที่ยว ให้แบ่งสายระดับออกเป็นตอน การระดับทุกช่วง 1-3 กม.
(4) ระยะไกลสุดระหว่างกล้องกับไม้แบ่งส่วนเมตร ไม่เกิน 80 ม.
(5) ความต่างระหว่างระยะไม้หน้าและระยะไม้หลัง ไม่เกิน 10 ม.
(6) ความต่างสะสมระหว่างผลรวมระยะไม้หน้ากับผลรวมระยะไม้หลังของตอนการระดับ10
ไม่เม.กิน
(7) ความคลาดเคลื่อนระหว่างเที่ยวท้าไปกับเที่ยวท้ากลับ หรือในการเข้าบรรจบหมุดไม่เกิน 8.4
มม. K (K = ระยะทางเป็นกิโลเมตร)
3) งานระดับชั้นที่ 3 (THIRD ORDER LEVELING) มีข้อก้าหนดเฉพาะและมาตรฐานความถูกต้อง ดังนี้
การปฏิบัติงานสนาม
(1) ความยาวของสายการระดับไม่เกิน 40 กม.
(2) ท้าระดับไปและกลับ(Double Run) โดยแบ่งสายการระดับออกเป็นตอนความยาวตอนละ
1-3 กม.
(3) การอ่านค่าระดับให้อ่านทั้งสามสายใย
(4) ระยะไกลสุดระหว่างกล้องกับไม้ระดับไม่เกิน 100 เมตร
(5) ความคลาดเคลื่อนระหว่างเที่ยวท้าไปและเที่ยวท้ากลับ และในการเข้าบรรจบหมุดไม่12
เกินมม.
K (K คือ ระยะทางเป็นกิโลเมตร)
4) งานระดับชั้นที่ 4 (FOURTH ORDER LEVELLING) เครื่องมือและวิธีการรังวัด เช่นเดียวกับงาน
ระดับชั้นที่ 3 และถ้ามีหมุดเข้าบรรจบไม่เกิน 2 กม. ให้ท้าเที่ยวเดียว ความคลาดเคลื่อนระหว่างเที่ยวท้าไปและเที่ยว
ท้ากลับ หรือในการเข้าบรรจบหมุดไม่เกิน 20 มม. K
3.1.1.4 งานโยงค่าพิกัดด้วยวิธีการวงรอบชั้นที่ 2
1) การกรุยแนวและสร้างหมุดหลักฐาน
(1) ค้นหาหมุดหลักฐานที่จะใช้ออกงานและเข้าบรรจบ ซึ่งเป็นหมุดหลักฐานชั้น2ทีหรื
่ อชั้นสูงกว่า
(2) กรุยแนวเส้นวงรอบจากหมุดหลักฐานที่ทราบค่าแล้ว เข้าเขตโครงการพร้อมทั้งก้าหนด
ต้าแหน่งของหมุดวงรอบและต้าแหน่งที่จะสร้างหมุดหลักฐานถาวร
(3) สร้างหมุดหลักฐานถาวร แบบ ข. เป็นคู่ทุกระยะ 2 กม.
(4) สร้างหมุดหลักฐานชั่วคราว ทุกหมุดวงรอบ
2) การวัดมุมและวัดระยะ
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(1) วัดมุมทุกหมุดวงรอบ
(2) วัดระยะระหว่างหมุดวงรอบ
(3) วัดอาซิมุทดาราศาสตร์ หรืออาซิมุทจากดาวเทียมรังวัด เพื่อควบคุมทิศทางของเส้นวงรอบ
ทุก 20-25 มุม หรือน้อยกว่า
3.1.1.5 งานโยงค่าพิกัดด้วยวิธีการวงรอบชั้นที่ 3
1) การกรุยแนวและสร้างหมุดหลักฐาน
(1) ค้นหาหมุดหลักฐานที่จะใช้ออกงานและเข้าบรรจบ ซึ่งเป็นหมุดหลักฐานชั้น3ที่ หรือชั้นสูงกว่า
(2) กรุยแนวเส้นวงรอบจากหมุดหลักฐานที่ทราบค่าแล้ว เข้าเขตโครงการพร้อมก้าหนดต้าแหน่ง
ของหมุดรอบและต้าแหน่งที่จะสร้างหมุดหลักฐานถาวร สร้างหมุดหลักฐานถาวร แบบ ข. เป็นคู่ทุกระยะ 2 กม.
(3) สร้างหมุดหลักฐานชั่วคราว ทุกหมุดวงรอบ
2) การวัดมุมและวัดระยะ
(1) วัดมุมทุกหมุดวงรอบ
(2) วัดระยะระหว่างหมุดวงรอบ
(3) วัดอาซิมุทดาราศาสตร์หรืออาซิมุทจากด่าวเทียมรังวัดเพื่อควบคุมทิศทางของเส้นวงรอบทุก40
มุม หรือน้อยกว่า
3.1.1.6 งานโยงค่าระดับโดยวิธีการระดับชั้นที่ 1
1) การกรุยแนวและสร้างหมุดหลักฐาน
(1) ค้นหาหมุดหลักฐานการระดับชั้นที่ 1 เพื่อใช้ออกงานและเข้าบรรจบ
(2) กรุยแนวสายการระดับ ก้าหนดต้าแหน่งที่จะสร้างหมุดหลักฐาน
(3) สร้างหมุดหลักฐานถาวร
(3.1) แบบ ก. ทุกระยะ 4-5 กม.
(3.2) แบบ ข. ทุกระยะ 2 กม.
2) การวัดระดับ
(1) ในแต่ละตอนการระดับ ท้าระดับสองเที่ยว (ไปและกลับ)
(2) เครื่องมือ วิธีการรังวัด และการค้านวณปรับแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ก้าหนดเฉพาะของงาน
ระดับชั้นที่ 1
3.1.1.7 งานโยงค่าระดับ โดยวิธีการระดับชั้นที่ 2
1) การกรุยแนวและสร้างหมุดหลักฐาน
(1) ค้นหาหมุดหลักฐานการระดับชั้นที่ 1 หรือชั้นที่ 2 เพื่อใช้ออกงานและเข้าบรรจบ
(2) กรุยแนวสายการระดับ และก้าหนดต้าแหน่งที่จะสร้างหมุดหลักฐาน
(3) สร้างหมุดหลักฐานถาวร แบบ ข. ทุกระยะ 2 กม.
2) การวัดระดับ
- เครื่องมือ วิธีการวัด และการค้าวนณปรับแก้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ก้าหนดเฉพาะของงานระดับชั้นที2่
3.1.1.8 งานโยงค่าระดับ โดยวิธีการระดับชั้นที่ 3
1) การกรุยแนวและสร้างหมุดหลักฐาน
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(1) ค้นหาหมุดหลักฐานการระดับชั้นที่ 3 หรือชั้นสูงกว่า เพื่อใช้ออกงานและเข้าบรรจบ
(2) กรุยแนวสายการระดับ และก้าหนดต้าแหน่งที่จะสร้างหมุดหลักฐาน
(3) สร้างหมุดหลักฐานถาวร แบบ ข. ทุกระยะ 2 กม.
การวัดระดับ เครื่องมือ วิธีการวัด และการค้านวณปรับแก้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ก้าหนดเฉพาะของ

2)
งานระดับชั้นที่ 3
3.1.1.9 งานโยงค่าพิกัดและระดับ โดยวิธีการวงรอบและระดับชั้นที่ 2
1) งานวงรอบ ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 3.1.1.4
2) งานระดับ ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 3.1.1.7
3.1.1.10 งานโยงค่าพิกัดและระดับ โดยวิธีการวงรอบและระดับชั้นที่ 3
1) งานวงรอบ ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 3.1.1.5
2) งานระดับ ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 3.1.1.8

3.1.2 การสารวจเพื่อการออกแบบ
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3.1.2.1 การสารวจทาแผนที่โครงการพัฒนาแหล่งน้า (เพื่อทาแผนที่มาตราส่วน 1:10,000)
1) วัตถุประสงค์ เพื่อท้าแผนที่รายละเอียดและเส้นชั้นความสูงของภูมิประเทศ ส้าหรับใช้ในการ
พิจารณาวางโครงการพิจารณาความเหมาะสมการออกแบบเบื้องต้นและแนวอาคารเบื้องต้นของโครงการพัฒนาแหล่ง
น้้า และกิจกรรมอื่น ๆ
(1) ท้าการส้ารวจร ายละเอียดภูมิประเทศ เช่น ล้าน้้า ล้าห้วย คลอง บ้าน วัด ปูช นียสถาน
โรงเรียน อาคารส้าคัญๆ ถนน ทาง ไร่ นา สวน ฯลฯ
(2) ท้าการส้ารวจระดับความสูงของภูมิประเทศครอบคลุมพื้นที่โครงการ เพื่อน้ามาใช้ ในการ
พิจารณาก้าหนดชนิด ขนาดของอาคารบริเวณหัวงาน ระบบการส่งน้้า ระบบการระบายน้้า และอาคารประกอบอื่นๆ
2) ลักษณะงาน
(1) การเตรียมงานเบื้องต้น
(1.1) จัดหาแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร มาก้าหนด ขอบเขต
โครงการ โดยก้าหนดขอบระวางเป็นวง วงหนึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 8 กม.2
(1.2) ก้าหนดขอบระวาง ให้ก้าหนดแนววงรอบไปทางทิศเหนือ-ใต้ ยาว 4 กม. และไปทาง
ทิศตะวันออก-ตก ยาว 2 กม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ
(1.3) จัดหาค่าพิกัด ค่าระดับและหมายพยานของหมุดหลักฐานในบริเวณใกล้เคียงเพื่อใช้เป็น
ค่าอ้างอิง
(1.4) พล็อตค่าพิกัดและค่าระดับของหมุดหลักฐานที่ทราบค่าแล้ว ลงในแผนที่
(1.5) ค้านวณปริมาณงานที่จะต้องด้าเนินการเพื่อตั้งประมาณการ และวางแผนงานส้ารวจ
(1.6) จัดท้าแผนที่สารบัญ (Index map) มาตราส่วนตามความเหมาะสมเพื่อประกอบการ
เขียนแผนที่ และรายงานความก้าวหน้าของงาน
(1.7) จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การส้ารวจให้เหมาะสมกับงาน
(2) การส้ารวจงานวงรอบและงานระดับ
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(2.1) ท้าการโยงค่าพิกัดและค่าระดับ จากหมุดหลักฐานที่ทราบค่ าแล้วอย่างน้อย 2 หมุด
ไปยังมุมระวางที่ก้าหนดไว้ต อนต้น จากนั้นให้วางแนววงรอบ และ ระดับสายหลักครอบคลุมพื้นที่ที่ก้าหนดไว้ โดย
วิธีการวงรอบ และระดับชั้นที่ 2 พร้อมฝังหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข. เป็นคูๆ่ ไว้ตามมุมของกรอบ
(2.2) วางแนววงรอบและระดับสายรองตามขอบระวางที่ก้าหนดในข้อ (1) แล้วเข้าบรรจบ
เป็นวงๆ ประมาณ 1x2 กม.โดยวิธีการวงรอบและระดับชั้นที่ 2 พร้อมฝังหมุดหลักฐานถาวร แบบ ข . เป็นคู่ ๆ ไว้ทุก
มุมของระวาง
(2.3) วางแผนวงรอบและระดับเลียบตามล้าน้้าสายส้าคัญๆ ตามถนน ทางรถไฟ (ถ้ามี )
และฝังหมุดหลักฐานแบบ ข. เป็นคู่ ตรงบริเวณเส้นวงรอบขอบระวางตัดผ่านไว้ด้วย
(2.4) ก้าหนดวางแผนระดับเส้นหลักตามแนววงรอบขอบระวางด้านทิศเหนือ – ใต้ และ
ตอกหมุดไม้ ทุกระยะ 200 ม. เพื่อใช้ส้าหรับการออกหรือเข้าบรรจบในการส้ารวจแนวเส้นซอย
(2.5) วางแนวเส้นซอย โดยออกจากหมุดไม้ที่ตอกไว้แล้ว ไปตามแนวทิศตะวันออก -ตก
โดยให้ตั้งฉากกับเส้นซอยระวางทิศเหนือ -ใต้ ด้วยเข็มทิศหรือออกฉากด้วยกล้องวัดมุม แล้วกรุยแนวเส้นซอยวัดระยะ
และปักหมุดไม้ทุกระยะ 40-50 ม. หรือ ณ จุดที่มีระดับภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงมากโดยวิธีงานระดับชั้นที่ 3
(2.6) วัดระยะความคลาดเคลื่อนของแนวเส้นซอยที่เข้าบรรจบหมุด ณ ขอบระวางตรงข้าม
ว่าเป็นระยะห่างเท่าใด และบันทึกไว้เพื่อน้ามาพล็อตแนวเส้นซอยให้ถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ววัดระยะรวมสุดท้าย
ของเส้นซอยนั้น เพื่อค้านวณหาจ้านวนแก้แต่ละจุด โดยวิธีเฉลี่ยในการพล็อตจุดระดับของเส้นซอย
(3) การฝังหมุดหลักฐาน
ให้เป็นไปตามหลักการสร้างหมุดหลักฐาน ในหัวข้อ 3.1.1.1 และเพื่อปูองกันการถูกท้าลาย
ถึงแม้ว่าจะเป็นหมุดหลักฐานมุมระวางก็อนุโลมให้เลื่อนไปยังต้าแหน่งที่ปลอดภัยได้ เช่น คันนา หรือมุมเขตที่ดิน
(4) การเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ
(4.1) เก็บรายละเอียดพร้อมนามศัพท์ตามแนวและสองข้างเส้นส้ารวจ โดยวิธีออกฉากหรือ
ส่องสกัดรายละเอียดต่อไปนี้
(4.2) อาคารส้าคัญ ๆ เช่น สถานที่ราชการ วัด โรงเรียน หมู่บ้าน ปุาช้า โบสถ์ฝรั่ง เจดีย์
สะพาน อาคารชลประทาน และเหมืองฝายราษฎร ฯลฯ
(4.3) รายละเอียดทั่วไป เช่น ไร่ นา ปุา สวน ล้าน้้า ล้าห้วย หนอง คลอง บึง
(4.4) จ้านวนหมู่บ้าน ประชากร ประเภทสิทธิครอบครอง
(4.5) ประเภทปุาไม้ และพืชพันธุ์
(4.6) ให้ใช้ภาพถ่ายประกอบในการลงรายละเอียด
(5) การเขียนแผนที่
(5.1) จัดท้าแผนที่ ขนาด มาตรฐาน A1 โดยใช้กระดาษไขขนาดมาตราส่วนของ รูป 1 :
10,000 หรือตามความเหมาะสม
(5.2) ลงต้าแหน่งหมุดหลักฐานในแผนที่ ตามค่าพิกัดที่ค้านวณตรวจสอบแล้วและเขียน
รายละเอียดภูมิประเทศ และเส้นชั้นความสูงชั้นละ 1-3 ม. หรือตามความเหมาะสม
(5.3) เขียนรายละเอียดของแผนที่ เช่น สารบัญ แผ่นต่อ เหตุรายละเอียดการส้ารวจ ฯลฯ
ตามแบบที่กรมทรัพยากรน้้า ก้าหนด
3.1.2.2 การสารวจรายละเอียดภูมิประเทศ (เพื่อทาแผนที่มาตราส่วน 1: 4,000 หรือ 1:5,000)
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1) วัตถุประสงค์ เพื่อส้ารวจท้าแผนที่รายละเอียดคนละระดับความสูงของภูมิประเทศในกรณีต่อไปนี้
แผนที่บริเวณอ่างเก็บน้้า ซึ่งมีพื้นที่ผิวน้้าที่ระดับเก็บกักไม่เกิน 10 กม.2 แสดงเส้นชั้นความสูงอย่างน้อย 5 เส้น เพือ่ ใช้
ค้านวณหาพื้นที่ผิวน้้า และปริมาณของอ่างเก็บน้้า
2) ลักษณะของงาน
(1) การเตรียมงานเบื้องต้น
(1.1) จัดหาแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 หรือใหญ่กว่ามาก้าหนดขอบเขตโครง การ โดย
ก้าหนดเป็นวง วงหนึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 1 x 2 กม. โดยให้เส้นซอยยาว 1 กม.
(1.2) ก้าหนดขอบระวาง โดยการวางแนววงรอบสายหลัก ขนาด 2 x 4 กม.
(1.3) จัดหาค่าพิกัด ค่าระดับ และหมายพยานของหมุดหลักฐานในบริเวณใกล้เคียงเพื่อใช้
เป็นค่าอ้างอิง
(1.4) พล็อตค่าพิกัดและค่าระดับของหมุดหลักฐานที่ทราบค่าแล้วลงในแผนที่
(1.5) จัดท้าแผนที่สารบัญ (Index Map) มาตราส่วนตามความเหมาะสม เพื่อประกอบการ
เขียนแผนที่และรายงานความก้าวหน้าของงาน
(1.6) จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การส้ารวจที่จ้าเป็นและเหมาะสมกับงาน
(2) การส้ารวจงานวงรอบและงานระดับ
(2.1) ท้าการโยงค่าพิกัดและค่าระดับจากหมุดหลักฐานที่ทราบค่าแล้ว ไปยังมุมขอบระวาง
ที่ก้าหนดไว้ตอนต้ น จากนั้นให้วางแนววงรอบและแนวระดับสายหลักครอบคลุมพื้นที่กรอบนอก โดยวิธีการวงรอบ
และระดับชั้นที่ 3
(2.2) วางแนววงรอบและระดับสายรองตามขอบระวางที่ก้าหนดไว้ในข้อ (1) ให้เข้าบรรจบ
เป็นวงๆ ขนาด 1x2 กม. โดยวิธีการวงรอบและ ระดับชั้นที่ 3 พร้อมฝังหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข. เป็นคู่ ตรงบริเวณ
เส้นวงรอบขอบระวางตัดผ่านไปด้วย
(2.3) ก้าหนดวางแนวระดับสายหลักและตอกหมุดไม้เพื่อออกเส้นซอยตามแนววงรอบขอบ
ระวางทุกระยะ 80 ม.
(2.4) วางแนวเส้นซอยให้ตั้งฉากกับเส้นซอยระวาง ด้วยเข็มทิศ หรือกล้องวัดมุมแล้ววัด
ระยะตามแนวเส้นซอยที่กรุยไว้ พร้อมทั้งปักหมุดไม้ทุกระยะ 40 ม. หรือ ณ จุดที่มีระดับภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงมาก
โดยวิธีงานระดับชั้นที่ 3
(2.5) วัดระยะความคลาดเคลื่อนของแนวเส้นซอยที่เข้าบรรจบหมุด ณ ขอบระวางตรงข้าม
ว่าเป็นระยะห่างเท่าใด และบันทึกไว้เพื่อน้ามาพล็อตแนวเส้นซอยให้ถูกต้องตามความเป็นจริง แล้ววัดระยะรวม
สุดท้ายของเส้นซอยนั้น เพื่อค้านวณหาจ้านวนแก้แต่ละจุดโดยวิธีเฉลี่ย ในการพล็อตจุดระดับของเส้นซอย
(2.6) ในกรณีส้ารวจเพื่อการออกแบบคั-นคูน้า ให้ส้ารวจรูปตัดล้าน้้าธรรมชาติทุกระยะ100 ม.
หรือตามความเหมาะสม
(3) การฝังหมุดหลักฐาน ท้าเช่นเดียวกับข้อ 3.1.2.1 หัวข้อ (3)
(4) การเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ ท้าเช่นเดียวกับข้อ 3.1.2.1 หัวข้อ (4)
(5) การเขียนแผนที่ ท้าเช่นเดียวกับข้อ 3.1.2.1 หัวข้อ (5)
3.1.2.3 การสารวจพื้นที่บริเวณหัวงาน (เพื่อทาแผนที่มาตราส่วน 1:1,000 ถึง 1:2,000)
1) วัตถุประสงค์ เพื่อท้าแผนที่รายละเอียดและระดับความสูงของภูมิประเทศ ณ บริเวณที่จะสร้าง
เขื่อน ท้านบ ฝาย ที่ท้าการ บ้านพัก ฯลฯ ส้าหรับใช้ในการพิจารณาออกแบบที่ตั้งอาคารนั้น ๆ
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ลักษณะงาน
(1) การเตรียมงานเบื้องต้น
(1.1) เตรียมแผนที่โครงการที่ส่วนพัฒนาและ ฟื้นฟูแหล่งน้้า ก้าหนดขอบเขต ประมาณ
200 x 1,000 ม. และที่ตั้งอาคารต่าง ๆ
(1.2) จัดหาค่าพิกัด ค่าระดับ และหมายพยานของหมุดหลักฐานในขอบเขตงาน
หรือ
บริเวณใกล้เคียงเพื่อใช้เป็นค่าอ้างอิง
(1.3) พล็อตค่าพิกัดและค่าระดับของหมุดหลักฐานที่ทราบค่าแล้ว ลงในแผนที่โครงการ
(1.4) ค้านวณปริมาณงานที่จะต้องด้าเนินการ เพื่อตั้งงบประมาณและวางแผนงานส้ารวจ
(2) การส้ารวจงานวงรอบและงานระดับ
(2.1) ท้าการโยงค่าพิกัดและค่าระดับจ ากหมุดหลักฐานที่ทราบค่าแล้ว ไปยังขอบเขต
โครงการที่ส่วนพัฒนาฯ ก้าหนด โดยวิธีการวงรอบและระดับชั้นที่ 3
(2.2) วางแนวศูนย์กลางอาคาร พร้อมสร้างหมุดหลักฐานถาวรแบบ ก . ไว้อย่างน้อย 1 คู่
และควรเขียนค่าระดับไว้ที่หมุดหลักฐาน หลังการค้านวณปรับแก้แล้ว
(2.3) วางแนวเส้นฐานขอบเขตหัวงานให้ตั้งฉากจากจุดปลายแนวศูนย์กลางทั้งสองข้าง
ออกไป ข้างละประมาณ 50 ม. ทั้งด้านเหนือน้้าและท้ายน้้า จ นสุดเขตตามแบบก้าหนด ก้าหนดวาง แนวระดับสาย
หลักและตอกหมุดไม้ เพื่อออกเส้นซอยทุกระยะ 20 – 40 ม. และกรุยแนวเส้นฐานเชื่อมปลาย ทั้งสองข้างให้ เป็น
กรอบสี่เหลี่ยม พร้อมทั้งสร้างหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข. เป็นคู่ทุกมุมขอบเขตโครงการ
(2.4) กรุยแนวเส้นซอยให้ขนานกับแนวศูนย์กลาง จนถึงขอบเขตหัวงานอีกด้านหนึ่งแล้ว
รังวัดระดับทุกระยะ 10-20 ม. หรือทุกจุดที่ระดับเปลี่ยนแปลงมาก และให้วัดระยะความคลาดเคลื่อนของแนวเส้น
ซอยที่เข้าบรรจบหมุดขอบเขตหัวงานเพื่อน้ามาพล็อตให้ได้แนวและระยะจริงตรงกับภูมิประเทศ
(3) การรังวัดรูปตัดขวาง
(3.1) วางแนววงรอบและระดับเลียบล้าน้้า โดยออกจากแนวศูนย์กลางอาคารไปทางด้านเหนือ
น้้า 400 ม. และด้านท้ายน้้า 600 ม. และก้าหนดจุดรูปตัดขวางทุกระยะ 25 ม.
(3.2) กรุยแนวรูปตัดขวาง ให้ตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางล้าน้้า และต่อปีกรูปตัดออกไปด้าน
ละ 50 ม. แล้วรังวัดระดับทุกระยะ 5 ม. หรือทุกจุดที่ระดับเปลี่ยนแปลงมาก
(3.3) บันทึกสถิติระดับน้้าต่้าสุดแล ะสูงสุด ตลอดจนระดับน้้าและ วัน เวลา ขณะที่ท้าการ
ส้ารวจ และให้ระบุด้วยว่าระดับน้้าและคราบน้้าสูงสุดที่หาได้นั้นเป็นสถิติใน พ.ศ. ใด จ้านวน 3 จุด
(4) การเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ
(4.1) ท้าเช่นเดียวกันกับการส้ารวจแผนที่โครงการพัฒนาแหล่งน้้า ข้อ 3.1.2.1 หัวข้อ (4)
(4.2) บันทึกสถิติระดับน้้าสูงสุดบนอาคารต่าง ๆ ที่อยู่ล้าน้้า และจดรายละเอียดต่างๆ ของ
อาคารด้วย
(5) การเขียนแผนที่
(5.1) การเขียนแผนที่รายละเอียดและเส้นชั้นความสูงของภูมิประเทศ ท้าเช่นเดียวกันกับ
การส้ารวจแผนที่โครงการ ข้อ 3.1.2.1 หัวข้อ (5)
(5.2) เขียนแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศของล้าน้้า ทั้งด้านเหนือน้้า
- ท้ายน้้า
มาตราส่วนและเส้นชั้นความสูง ชั้นละ 0.5 – 1.0 หรือตามความเหมาะสม
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(5.3) เขียนแผนที่รูปตัดตามยาวมาตราส่วนทางตั้ง 1:100 ทางราบเท่ากันกับมาตราส่วน
ของแผนที่ โดยแสดงระดับตลิ่งซ้ายแนวศูนย์กลาง และตลิ่งขวา
(5.4) เขียนแผนที่รูปตัดขวาง มาตราส่วนทางตั้งและทางราบ 1:100 โดยแสดงลักษณะ
ตลิ่งซ้าย ก้นคลอง และตลิ่งขวา ระดับน้้าขณะส้ารวจและระดับน้้าสูงสุดทุก100
ระยะม. หรือทุกระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก
(5.5) เขียนแผนที่รูปตัดขวางแสดงระดับน้้าขณะส้ารวจและระดับน้้าสูงสุด จ้านวน 3 จุด
3.1.2.4 การสารวจพื้นที่อาคารชลประทาน (เพื่อท้าแผนที่มาตราส่วน 1:500)
1) วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการออกแบบอาคารชลประทานต่างๆ เช่น ประตูระบาย ท่อลอดสะพานน้้า
จุดที่แนวคลอง แนวถนน หรือแนวคันกั้นน้้า ตัดผ่านถนน ล้าน้้า ซึ่งจะมีขนาดประมาณ 100x100 ม.
2) ลักษณะของงาน
(1) การเตรียมงานเบื้องต้น
(1.1) เตรียมแผนที่โครงการที่ส่วนพัฒนาและฟื
นฟู้ แหล่งน้้าก้าหนดขอบเขตและ
ที่ตั้งอาคารต่างๆ
(1.2) จัดหาค่าพิกัด ค่าระดับและหมายพยานของหมุดหลักฐานบริเวณใกล้เคียงเพื่อใช้ใน
การออกและเข้าบรรจบงาน
(2) การส้ารวจงานวงรอบและงานระดับ
(2.1) เลือกหาและก้าหนดจุดศูนย์กลางของอาคารที่จะท้าการก่อสร้างในภูมิประเทศ และ
ต่อแนวเส้นฐานออกจากจุดศูนย์กลางออกไปข้างละ 50 เมตร
(2.2) วางแนวเส้นฐานขอบเขตงานให้ตั้งฉากจากจุดปลายแนวศูนย์กลางทั้งสองข้างออกไป
ด้านละ 50 เมตร และกรุยแนวเส้นฐานเชื่อมปลายทั้งสองข้างให้เป็นกรอบสี่เหลี่ยม
(2.3) สร้างหมุดหลักฐานถาวรแบบ .ขในแนวศูนย์กลางและมุมทั้งสี่ของขอบเขตผังบริเวณ
(2.4) โยงค่าพิกัดและค่าระดับจากหมุดหลักฐ านบริเวณใกล้เคียงที่ทราบค่าแล้ว ไปยังหมุด
หลักฐานที่สร้างไว้ทุกหมุด โดยวิธีการวงรอบและระดับชั้นที่ 3
(2.5) วางแนววงรอบและระดับเลียบล้าน้้า โดยออกจากแนวศูนย์กลางไปทางเหนือน้้าและ
ท้ายน้้าจนสุดขอบเขตผังบริเวณ
(2.6) ก้าหนดวางแนวระดับสายหลักและตอกหมุดไม้เพื่อออกเส้นซอย ทุกระยะ 10 เมตร
ตามแนวเส้นฐาน ตามล้าน้้า
(2.7) กรุยแนวเส้นซอยให้ตั้งฉากกับแนวเส้นฐานจนสุดขอบเขตผังบริเวณอีกด้านหนึ่งแล้ว
รังวัดระดับทุกระยะ 5-10 เมตร หรือทุกจุดที่ระดับเปลี่ยนแปลงมาก
(3) การเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ ท้าเช่น เดียวกับการส้ารวจแผนที่โครงการ พัฒนาแหล่งน้้า
ข้อ 3.1.2.1 หัวข้อ (4)
(4) การรังวัดรูปตัดขวาง
(4.1) ก้าหนดต้าแหน่งเพื่อส้ารวจรูปตัดลักษณะล้าน้้าทุกระยะ 20 ม. ตามแนวศูนย์กลาง
ล้าน้้าไปทางด้านเหนือน้้าและท้ายน้้าข้างละไม่น้อยกว่า 2 รูป และบันทึกระดับน้้าสูดสุดด้วย
(4.2) รังวัดระดับตามแนวรูปตัดขวางให้ตั้งฉ ากกับแนวศูนย์กลางล้าน้้า และต่อ ปีกรูปตัด
ออกไปด้านละ 50 ม. แล้วรังวัดระดับทุกระยะ 5 ม. หรือทุกจุดที่ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงมาก
(5) การเขียนแผนที่
(5.1) เขียนแผนที่มาตราส่วน 1:500 แสดงรายละเอียดภูมิประเทศ และความ สูงต่้าของ
พื้นที่ด้วยเส้นชั้นความสูง ชั้นละ 0.25 – 0.50 ม. หรือตามความเหมาะสม
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(5.2) เขียนแผนที่แสดงรูปตัดของล้าน้้า มาตราส่วนทางตั้ง 1:100 และทางราบ 1:100
และระดับน้้าสูงสุดตามที่ส้ารวจ
3.1.2.5 การสารวจระบบกระจายน้า
1) วัตถุประสงค์ เพื่อจัดท้าแผนที่รายละเอียดและระดับภูมิประเทศของแนวระบบส่งน้้า
(Strip
Topographic Map) ใช้ในการก้าหนดหรือเลือกแนวระบบส่งน้้าที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการออกแบบแนวระบบส่งน้้า
2) ลักษณะของงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
(1) ประเภทที่มีแผนที่โครงการ (มาตราส่วน 1:4,000-1:10,000)
(1.1) การเตรียมงานเบื้องต้น
จัดเตรียมแผนที่โ ครงการที่ออกแบบก้าหนดแนวมาให้ เพื่อใช้เป็นแนวทางใ น
การส้ารวจวางแนวระบบส่งน้้าพร้อมทั้งรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ เช่นระดับ Full Supply ต้าแหน่งของอาคารต่าง ๆ
ความลาดเทของระบบส่งน้้า
จัดหาค่าพิกัด ค่าระดับ และหมายพยานของหมุดหลักฐานในบริเวณใกล้เคียง
เพื่อใช้เป็นค่าอ้างอิง
ค้านวณหาค่ามุมเบนและระย ะจากหมุดหลักฐานไปยังจุดเริ่มต้น และจุด PI.
ทุกจุด โดยต่อเนื่องกันจนตลอดแนว
(1.2) การส้ารวจวางแนว
ท้าการโยงค่าพิกัดและระดับจากหมุดหลักฐานที่ทราบค่าแล้วไปยังจุดต้น
ระบบส่งน้้าก้าหนด
วางแนวศูนย์กลาง วัดมุม วัดระยะ จากจุดต้นระบบส่ง (กม.0+000 หรือ
กม. ตามความเหมาะสม) ไปยังจุด PI. ทุกจุดโดยต่อเนื่องกัน
การวางแนวจากจุดถึงจุด ให้ใช้วิธีเฉลี่ยความค ลาดเคลื่อนของกล้องหน้าซ้าย
และหน้าขวา (Double Centering) พร้อมกับท้าการวัดมุมทุกครั้ง
ในกรณีที่ระบบส่งน้้ายาวมาก ให้หาหมุดหลักฐานเข้าบรรจบหรือ เข้าบรรจบ
ตัวเองเพื่อตรวจสอบงานทุก 3 – 4 กม. โดยวิธีการวงรอบ และระดับชั้นที่ 3
กรุยแนววัดระยะเพื่อส้ารวจรูปตัดขวางโดยให้ตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางระบบส่ง
น้้าทุกระยะ 25 ม. ในกรณีภูมิประเทศเป็นลูกเนิน ให้ท้ารูปตัดขวางทุ5-10
ก ม. และต่อปีกออกไปทั้งสองข้าง ข้างละ50 ม
เมื่อแนวศูนย์กลางตัดผ่านล้าน้้า ถนน ทาง ทางรถไฟ ให้รังวัดมุมเฉ (Skew)
และระยะ กม. ของถนน ทางรถไฟ ไว้ด้วย ทั้งนี้มุมเฉต้องไม่เกิน 30 องศา จากแนวตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางระบบส่งน้า
จากนั้นให้ส้ารวจแผนที่ผังบริเวณ (Site Plan) ขนาด 100 x 100 ม. มาตราส่วน 1:500 ไว้ด้วย
ในกรณีที่แนวศูนย์กลางหรือเขตคลอง ผ่านสถานที่ส้าคัญ เช่น วัดหรือที่ธรณี
สงฆ์ โบสถ์ ปุาช้า โรงเรียน ฯลฯ ให้รีบรายงานกอง ส้ารวจและออกแบบ หรือหัวหน้าฝุายส้ารวจและออกแบบโดย
ด่วน เพื่อออกไปพิจารณาแก้ไขแนวตามความเหมาะสม
กรณีเป็นคลองส่งน้้ารัศมีความโค้งของคลอง (Radius of Curvature) ต้องไม่
น้อยกว่า5 เท่า ของความกว้างผิวน้้าใน
คลองถ้าน้อยกว่าต้องปรึกษากองออกแบบหรือหัวหน้าฝุส้ายารวจและออกแบบก่อน
การวางโค้ง การก้าหนดระยะเส้นสัมผัส ให้ปฏิบัติตามหลักวิชาการและ
กฎเกณฑ์ที่ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้้า หรือหัวหน้าส่วนฯ ได้วางไว้
(1.3) การสร้างหมุดหลักฐานและหมายพยาน
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ตอกหมุดไม้ทุกระยะ25 ม. ตามแนวศูนย์กลางระบบส่งน้้า เพื่อการส้ารวจตัดขวาง
ฝังหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข . (หมุดท่อ ) ณ จุดต้นคลอง จุด PI. จุดสิ้นสุด
และในแนวตรงให้ฝังหมุดท่อทุกระยะ ประมาณ 500 ม. โดยให้อยู่ในต้าแหน่งที่ปลอดภัย
ฝังหมุดหลักฐานถาวรแบบ ก. เป็นคู่ ตามแนว BC.-PI. หรือ PI.- EC. หรือทุก
ระยะไม่เกิน 5,000 กม. ให้อยู่นอกเขตคลองแนวใด แนว หนึ่งที่เห็นว่าเหมาะสม และปลอดภัยเพื่อใช้ส้าหรับอ้างอิง
ให้ท้าหมายพยานหมุดหลักฐาน พร้อมค้าอธิบายที่ตั้งไว้โดย ละเอียด
(1.4) การรังวัดระดับ
รังวัดระดับตามแนวศูนย์กลางทุกระยะ25 ม. จุดเริ่มต้น จุด PI. จุดสิ้นสุด และ
หมุดหลักฐานทุกหมุด
รังวัดระดับตามแนวรูปตัดขวางทุก5-10 ม. และทุกจุดที่ระดับเปลี่ยนแปลงมาก
ณ ต้าแหน่งที่ศู นย์กลางระบบส่งน้้าผ่านถนน ทาง ทางรถไฟ ให้ ท้าระดับลัง
ถนนเชิงลาดถนน หรือสันราง ถ้าเป็นล้าน้้าให้ท้าระดับที่ตลิ่งซ้ายตลิ่งขวาและก้นคลอง
บันทึกสถิติระดับน้้าต่้าสุดและสูงสุดบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนระดับน้้า และ
วัน เวลา ขณะที่ท้าการส้ารวจ และให้ระบุด้วยว่าระดับน้้า และคราบน้้า สูงสุดที่หาได้นั้นเป็นสถิติใน พ.ศ. ใด
(1.5) การเก็บรายละเอียด
เก็บรายละเอียดภูมิประเทศทั้งสองข้างแนวศูนย์กลางและแนวรูป ตัดทุกเส้น
อย่างละเอียด
(1.6) การค้านวณรายละเอียดโค้ง (Data of Curve)
ให้น้าค่ าพิกัดจาก ณ จุด PI. มาค้านวณหาระยะและ Bearing ระหว่าง PI.
เพื่อใช้เป็นรายละเอียดโค้งในการค้านวณและเขียนแผนที่
(1.7) การเขียนแผนที่
เขียนแผนที่แสดงรายละเอี ยดภูมิประเทศของคลองส่งน้้า มาตรา ส่วน
1:4,000 หรือตามความเหมาะสม เส้นชั้นความสูงชั้นละ 1 ม. หรือตามความเหมาะสม
เขียนแผนที่แสด งรูปตัดตามยาว มาตราส่วนทางตั้ง 1:100 และทางราบ
1:4,000 ให้อยู่ส่วนล่างของกระดาษในแผ่นเดียวกับแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศ
ในกรณีใช้คลองธรรมชาติ เหมือง เป็นคลอ งส่งน้้า ให้เขียนแผนที่ แสดงรูป
ตัดขวาง มาตราส่วนทาง ตั้ง 1:100 และทางราบ 1:100 ทุกระยะ 100 ม. หรือตามความเหมาะสม
เขียนรายละเอียดขอบระวางแผนที่ เช่ น สารบัญ แผ่นต่อ รายละเอียดการ
ส้ารวจฯลฯ ตามแบบที่กรมทรัพยากรน้้าก้าหนด
(2) ประเภทไม่มีแผนที่โครงการ
(2.1) การเตรียมงานเบื้องต้น
น้าแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ซึ่งออกแบบก้าหนด
จุดเริ่มต้นและแนวระบบส่งน้้าโดยประมาณความลาดเท ของระบบส่งน้้าพร้อมกับระดัFull
บ Supply มาท้าการส้ารวจวาง
แนวระบบส่งน้้า
ท้าการค้านวณท้าตารางส้าเร็จความลดลาดของระบบส่งน้้าไว้
(2.2) การส้ารวจวางแนว
ก. การส้ารวจวางแนวระบบส่งน้้า
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โยงค่าพิกัดระดับและค่าระดับจากหมุดหลักฐานใกล้เคียงไปยังจุดเริ่มต้น
กรุยแนว วัดระยะ ท้าระดับศูนย์กลางระบบส่งน้้า จากจุดปากคลอง
โดยใช้กล้องระดับส่ายหาความลดลาด (Slope) ของพื้นที่ทุกระยะ 50 ม. โดยให้ระดับพื้นดินที่ท้าการ รังวัดไม่สูงหรือต่้า
กว่า 50 ซม. จากระดับที่ต้องการ
วัดมุม วัดระยะ ตามแนวที่ท้าการส้ารวจส่ายหาไว้แล้วพร้อมก้าหนด
จุดส้าหรับส้ารวจรูปตัดตามขวางทุกระยะ 50 ม. ต่อปีก 2 ข้างๆ ละ 50 ม.
รังวัดระดับตามแนวรูปตัดขวางทุกระยะ 25 ม.
เขียนแผนที่แสดงรูปตัดตามยาวและรูปตัดขวางของแนวทดลอง
มาตราส่วน 1:4,000 เส้นชั้นความสูงชั้นละ 1 ม.
ส่งแผนที่รูปตัดตามยาว
ให้ส่วนพัฒนา และพื้นแหล่
ฟู งน้้าก้าหนดแนวระบบส่ง
ข. การสารวจวางแนวจริง
ให้ด้าเนินการเช่นเดียวกันกับการส้ารวจวางแนวระบบส่งน้้าประเภทที่
มีแผนที่ โครงการ ข้อ 3.1.2.5 หัวข้อ (1) ในกรณีที่แนวเปลี่ยนแปลงไปมาก ให้ส้ารวจรูปตัดขวางเพิ่ม ทั้งนี้ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของช่างส้ารวจ
3.1.2.6 การสารวจลาน้า
1) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงสภาพ ลักษณะรูปร่าง ขนาดล้าน้้า ความลาดเทและรายละเอียดภูมิ
ประเทศทั้งสองฝั่งของล้าน้้า ส้าหรับใช้ในการพิจารณาวางโครงการปูองกันอุทกภัย การวางโครงการระบายน้้า การ
แปรสภาพล้าน้้า ตลอดจนเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาออกแบบ และเพื่อศึกษาผลกระทบจากอิทธิพลของน้้าในล้าน้้านั้น
2) ลักษณะของงาน
(1) การเตรียมงานเบื้องต้น
(1.1) จัดเตรียมแผนที่โครงการหรือแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ให้คลุมพื้นที่บริเวณที่จะ
ท้าการส้ารวจ
(1.2) จัดหาค่าพิกัดค่าระดับ และหมายพยานของหมุดหลักฐานในบริเวณใกล้เคียงเพื่อใช้
ในการโยงค่าพิกัดและค่าระดับ
(2) การส้ารวจวางแนว
(2.1) ท้าการโยงค่าพิกัดและค่าระดับจากหมุดหลักฐานที่ทราบค่าแล้ว ไปยังจุดเริ่มต้นของ
ล้าน้้าที่จะท้าการส้ารวจ
(2.2) ท้าการกรุยแนว วัดมุม วัดระยะตามแนวเ ส้นฐานที่วางเสียบล้าน้้าฝั่งใด ฝั่งหนึ่ ง โดย
พยายามให้เส้นฐานเลียบใกล้ริมน้้ามากที่สุด เพื่อให้สามารถ เก็บรูปร่างล้าน้้าได้อย่างละเอียด
(2.3) กรณีที่ล้าน้้ามีความกว้างเกิน 50 ม. ให้วางเส้นฐานเลียบล้าน้้าทั้งสองฝั่ง
(2.4) ท้าการเก็บรายละเอียดรูปร่างลักษณะของล้าน้้า และภูมิประเทศข้างเคียงทั้งสองฝั่ง
ของล้าน้้านั้นโดยละเอียด
(2.5) ถ้าล้าน้้ามีความยาวมากให้เข้าบรรจบหมุดหลักฐานเพื่อตรวจสอบผลงานทุกระยะ3-4
กม.โดยวิธีการวงรอบชั้นที่ 3
(2.6) น้าผลการส้ารวจมาเขียนแผนที่รูปร่างลักษณะล้าน้้ามาตราส่วน 1 : 4,000 หรือ
ใหญ่กว่า เพื่อให้สามารถก้าหนดแนวศูนย์กลางล้าน้้าและต้าแหน่งรูปตัดขวางได้ละเอียดถูกต้องยิ่งขึ้น
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(2.7) ก้าหนดระยะ กม . (Stationing) จากจุดเริ่ มต้นของงานตามแผนงานส้ารวจนั้น ณ
แนวศูนย์กลางล้าน้้าโดยให้ถือ กม. 0+000 อยู่ด้านเหนือน้้าสุดของล้าน้้าที่ท้าการส้ารวจ แล้ววัดระยะด้วยปากคีบ วัด
ระยะ (Divider)นับระยะต่อเนื่องมาตามแนวศู นย์กลางล้าน้้า ก้าหนดจุดระยะทุก 100 ม. และก้าหนดจุดต้าแหน่งที่
จะท้าการส้ารวจรูปตัดขวางทุกระยะ 100 ม., 200 ม. หรือตามความประสงค์ของผู้ใช้งาน พร้อมกับขีดแนวรู ป
ตัดขวางในแผนที่ซึ่งเตรียมไว้ โดยให้แนวรูปตัดขวางตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางของล้าน้้านั้น
(2.8) ค้านวณหรือวัดระยะ-วัดง่ามมุมโดยตรงจากแผนที่ที่ได้ก้าหนดรูปตัดขวางไว้แล้ว เพื่อ
หาระยะห่างจากหมุดเส้นฐานกับหาง่ามมุมระหว่างแนวทั้งสองนั้นแล้วบันทึกไว้ เพื่อน้าไปใช้ก้าหนดจุดและแนวรูปตัด
ในภูมิประเทศ
(3) การส้ารวจวางแนวรูปตัด
(3.1) ก้าหนดจุดรูปตัดในภูมิประเทศ ให้ตรงกันกับต้าแหน่งที่ก้าหนดไว้ในแผนที่ (เตรียมไว้
ในข้อ 3.1.2.6 หัวข้อ 2) ด้วยระยะง่ามมุม และแนวทิศที่บันทึกไว้แล้ว
(3.2) ต่อปีกรูปตัดไปตามแนวที่ก้าหนดทั้งสองฝั่งความยาวปีกรูปตัดด้านละ 100 ม. หรือ
ตามความจ้าเป็นของงาน
(3.3) ตอกหมุดไม้เพื่อก้าหนดระยะในแนวรูปตัด โดยถือระยะศูนย์ที่ตลิ่งซ้ายออกไปทุก
ระยะ 25 ม. จากขอบตลิ่งหรือจุดที่ระดับเปลี่ยนแปลงมาก
(4) การสร้างหมุดหลักฐานและหมายพยาน
(4.1) ตอกหมุดไม้ทุกระยะ100 ม. ตามแนวศูนย์กลางระบบส่งน้้า เพื่อการส้ารวจตัดขวาง
(4.2) ฝังหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข . (หมุดท่อ ) ณ จุดต้นคลอง จุด PI. จุดสิ้นสุด และใน
แนวตรงให้ฝังหมุดท่อทุกระยะ ประมาณ 500 ม. โดยให้อยู่ในต้าแหน่งที่ปลอดภัย
(4.3) ฝังหมุดหลักฐานถาวรแบบ ก. เป็นคู่ ตามแนว BC.-PI. หรือ PI.- EC. หรือทุกระยะไม่
เกิน 5,000 กม. ให้อยู่นอกเขตคลองแนวใดแนวหนึ่งที่เห็นว่าเหมาะสม และปลอดภัยเพื่อใช้ส้าหรับอ้างอิง
(4.4) ให้ท้าหมายพยานหมุดหลักฐาน พร้อมค้าอธิบายที่ตั้งไว้โดยละเอียด
(5) การรังวัดระดับ
(5.1) รังวัดระดับตามแนวศูนย์กลางทุกระยะ 100 ม. จุดเริ่มต้น จุด PI. จุดสิ้นสุด และ
หมุดหลักฐานทุกหมุด
(5.2) รังวัดระดับตามแนวรูปตัดขวางทุก 25 ม. และทุกจุดที่ระดับเปลี่ยนแปลงมาก
(5.3) ณ ต้าแหน่งที่ศูนย์กลางระบบส่งน้้าผ่า นถนน ทาง ทางรถไฟ ให้ท้าระดับ ลังถนนเชิง
ลาดถนน หรือสันราง ถ้าเป็นล้าน้้าให้ท้าระดับที่ตลิ่งซ้ายตลิ่งขวาและก้นคลอง
(5.4) บันทึกสถิติระดับน้้าต่้าสุดและสูงสุดบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนระดับน้้า และวัน เวลา
ขณะที่ท้าการส้ารวจ และให้ระบุด้วยว่าระดับน้้า และคราบน้้าสูงสุดที่หากได้นั้นเป็นสถิติใน พ.ศ. ใด
(6) การเก็บรายละเอียด
เก็บรายละเอียดภูมิประเทศทั้งสองข้างแนวศูกลางและแนวรู
นย์
ปตัดทุกเส้นอย่างละเอียด
(7) การเขียนแผนที่
(7.1) เขียนแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศของล้าน้้า มาตราส่วน 1:4,000 แสดงเส้น
ชั้นความสูงชั้นละ 1 ม.หรือตามความเหมาะสมพร้อมกับแสดงส้ารวจ ไว้ด้วย
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(7.2) เขียนแผนที่รูปตัดตามยาว มาตราส่วนทางตั้ง 1:100 ทางราบ 1:4,000 โดยแสดง
ระดับตลิ่งซ้าย แนวศูนย์กลางล้า น้้า และตลิ่งขวา ให้อยู่ในส่วน ล่างของกระดาษในแผ่นเดียวกับแผนที่แสดง
รายละเอียดภูมิประเทศ
(7.3) เขียนแผนที่รูปตัดขวางล้าน้้า ให้มาตราส่วนทางตั้งและทางราบ 1:100 ในแผ่น
แยก ทุกระยะ 100 ม. หรือตามผู้ออกแบบต้องการ
(7.4) แสดงรายละเอียดค่าระดับพื้นดินบริเ วณล้าน้้า ลักษณะตลิ่ง ระดับน้้า ขณะท้าการ
ส้ารวจระดับสูงสุด
3.1.2.7 การสารวจถนนเข้าโครงการ
1) วัตถุประสงค์ เพื่อส้ารวจรายละเอียดของภูมิประเทศ และลักษณะความสูงต่้าของพื้นที่ตามแนวที่
จะสร้างถนน และบริเวณใกล้เคียง เพื่อประกอบการพิจารณาออกแบบ
2) ลักษณะของงาน
(1) การเตรียมงานเบื้องต้น
(1.1) จัดเตรียมแผนที่ โครงการ มาตราส่วน 1:500 -1:10,000 ที่ออกแบบขีดแนวถนน
ไว้แล้วเพื่อน้าไปใช้เป็นหลักในการวางถนนหรือเลือกแนว
(1.2) จัดหาค่าพิกัดของระดับของหมุ ดหลักฐานในบริเวณใกล้เคียง เพื่อใช้ในการออกงาน
และเข้าบรรจบงาน
(1.3) ค้านวณหามุมบนและระยะจากหมุดหลักฐาน ไปยังจุดเริ่มต้นและจุดสกัด (PI.) ทุก ๆ
จุดต่อเนื่องกันไปจนสุดแนว
(2) การส้ารวจวางแนว
(2.1) ท้าการโยงค่าพิกัด และค่าระดับจากหมุดหลักฐานที่ทราบค่าแล้ว ไปยังจุดเริ่มต้น
ตามที่ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้้าก้าหนด
(2.2) กรุยแนว วัดมุม และวัดระยะ จากจุดเริ่มต้น (กม.0+000 หรือ กม .ตามความ
เหมาะสม) ไปยังจุด PI. ทุกจุดต่อเนื่องกัน
(2.3) การวางแนวจากจุดถึงจุด ให้ใช้วิธีเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนของกล้องหน้าซ้ายและหน้า
ขวา (Double Centering) พร้อมกับท้าการวัดมุมทุกครั้ง
(2.4) ส้ารวจรูปตัดขวาง โดยให้ ตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางทุกระยะ 25 ม. และต่อปีก
ออกไปทั้งสองข้าง ข้างละ 25 ม.
(2.5) เมื่อแนวศูนย์กลางตัดผ่านล้าน้้า ถนน ทางรถไฟ ให้รังวัดมุมเฉ (Skew) และระยะ
กม.ของถนน ทางรถไฟไว้ด้วย ทั้งนี้มุมเฉต้องไม่เกิน 30 0 (ในกรณีที่เกิน 30 0 ให้ปรึกษา ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง
น้้า หรือหัวหน้า ส่วนฯ) จากนั้นให้ส้ารวจแผนที่การส้า รวจพื้นที่อาคารชลประทาน ขนาด ประมาณ 100 x 100 ม.
มาตราส่วน 1:500 ไว้ด้วย
(2.6) ในกรณีที่แนวศูนย์ กลางหรือเขตถนน ผ่านสถานที่ส้าคัญๆ เช่น วัด ธรณี สงฆ์ โบสถ์
ปุาช้า โรงเรียน ฯลฯ ให้รีบรายงานกองส้ารวจและออกแบบ หรือหัวหน้าส่วนฯ โดยด่วน เพื่อออกไปพิจารณาแก้ไข
แนวตามความเหมาะสม
(2.7) รัศมีความโค้งของถนนบนภูเขา ต้องไม่น้อยกว่า 25 ม. ถ้าน้อยกว่าต้องป รึกษาส่วน
พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้้า หรือหัวหน้าส่วนฯก่อน
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(2.8) การวางโค้ง การก้าหนดระยะเส้นสัมผัส ให้ปฏิบัติตามหลักวิชาการและกฎเกณฑ์ที่
กรมทรัพยากรน้้า ได้วางไว้
(3) การสร้างหมุดหลักฐานและหมายพยาน
(3.1) ตอกหมุดไม้ทุกระยะ 25 ม. ตามแนวศูนย์กลางถนน เพื่อการส้ารวจรูปตัดขวาง
(3.2) ฝังหมุดหลักฐานถาวร แบบ ข. (หมุดท่อ ) ณ จุดต้นถนน จุดเริ่มต้น จุด PI. จุดสิ้นสุด
และในแนวตรงให้ผังหมุดท่อทุกระยะประมาณ 500 ม. โดยให้อยู่ในต้าแหน่งที่ปลอดภัย
(3.3) ให้ท้าหมายพยานหมุดหลักฐาน พร้อมค้าอธิบายที่ตั้งไว้โดยละเอียด
(4) การรังวัดระดับ
(4.1) รังวัดระดับตามแนวศูนย์กลางทุกระยะ 25 ม. จุด เริ่มต้น จุด PI จุดสิ้นสุด และหมุด
หลักฐานทุกหมุด
(4.2) รังวัดระดับตามแนวรูปตัดขวางทุก 5 - 10 ม. และทุกจุดที่ระดับเปลี่ยนแปลงมาก
(4.3) ณ ต้าแหน่งที่ศูนย์กลางถนนผ่านถนน ทาง ทางรถไฟ ให้ท้าระดับหลังถนนเชิงลาดถนน
หรือสันราง
(4.4) บันทึกสถิติระดับน้้าต่้าสุดและสูงสุด บ ริเวณใกล้เคียงตลอดจนระดับน้้า และ วัน
เวลา ขณะที่ท้าการส้ารวจ และให้ระบุด้วยว่าระดับน้้าและคราบน้้าสูงสุดที่หาได้นั้น เป็นสถิติใน พ.ศ. ใด
(5) การเก็บรายละเอียด
เก็บรายละเอียดภูมิประเทศทั้งสองข้างแนวศูนย์ถนนและแนวรูปตัดทุกเส้นอย่างละเอียด
(6) การค้านวณรายละเอียดโค้ง (Data of Curve)
ให้น้าค่าพิกัดฉาก ณ จุด PI. มาค้านวณหาระยะ และ Bearing ระหว่าง PI. เพื่อใช้
เป็นรายละเอียดโค้งในการค้านวณและเขียนแผนที่
(7) การเขียนแผนที่
(7.1) เขียนแผนที่แสดงรายละเอียด ภูมิประเทศของแนวถนน มาตราส่วน 1:4,000 หรือ
ตามเหมาะสม เส้นชั้นความสูงชั้นละ 1 ม. โดยแสดงค่าระดับของรูปตัดขวางไว้ด้วย
(7.2) เขียนแผนที่แสดงรูปตัดตามยาว มาตราส่วนทางตั้ง 1:100 และทางราบ 1:4,000
หรือตามเหมาะสม ให้อยู่ส่วนล่างาของกระดาษในแผ่นเดียวกับแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศ
(7.3) ในกรณีที่ใช้แนวถนนเดิม ให้เขียนแผนที่แสดงรูปตัดขวาง มาตราส่วนทางตั้ง 1:100
และทางราบ 1:100
(7.4) เขียนรายละเอียดขอบระวางแผนที่ เช่น สารบัญแผ่นต่อ ศูนย์ก้าเนิ ดหมายเหตุ
รายละเอียดการส้ารวจฯลฯ ตามแบบที่กรมทรัพยากรน้้าก้าหนด
3.1.2.8 การสารวจวางแนวคันกั้นน้า
1) วัตถุประสงค์ เพื่อส้ารวจรายละเอียดของภูมิประเทศ และลักษณะความสูงต่้าของพื้นที่ตามแนวที่
จะสร้างถนน และบริเวณใกล้เคียง เพื่อประกอบการพิจารณาออกแบบ
2) ลักษณะของงาน
(1) การเตรียมงานเบื้องต้น
(1.1) จัดเตรียมแผนที่โครงการมาตราส่วน 1:500 - 1:10,000 ที่ออกแบบขีดแนวถนนไว้
แล้ว เพื่อน้าไปใช้เป็นหลักในการวางถนนหรือเลือกแนว
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(1.3) ค้านวณหามุมบนและระยะจากหมุดหลักฐาน ไปยังจุดเริ่มต้นและจุดสกัด (PI.) ทุก ๆ
จุดต่อเนื่องกันไปจนสุดแนว
(2) การส้ารวจวางแนว
(2.1) ท้าการโยงค่าพิกัด และค่าระดับจากหมุดหลักฐานที่ทราบค่าแล้ว ไปยังจุดเริ่มต้น
ตามที่ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้้าก้าหนด
(2.2) กรุยแนว วัดมุม และวัดระยะ จากจุดเริ่มต้น (กม.0+000 หรือ กม .ตามความ
เหมาะสม) ไปยังจุด PI. ทุกจุดต่อเนื่องกัน
(2.3) การวางแนวจากจุดถึงจุด ให้ใช้วิธีเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนของกล้องหน้าซ้ายและ
หน้าขวา (Double Centering) พร้อมกับท้าการวัดมุมทุกครั้ง
(2.4) ส้ารวจรูปตัดขวาง โดยให้ตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางทุกระยะ 25 ม. และต่อปีกออกไป
ทั้งสองข้าง ข้างละ 25 ม.
(2.5) เมื่อแนวศูนย์กลางตัดผ่านล้าน้้า ถนน ทางรถไฟ ให้รังวัดมุมเฉ (Skew) และระยะ
กม.ของถนน ทางรถไฟไว้ด้วย ทั้งนี้มุมเฉต้องไม่เกิน 30 0 (ในกรณีที่เกิน 30 0 ให้ปรึกษา ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง
น้้า หรือ หัวหน้า ส่วนฯ) จากนั้นให้ส้ารวจแผนที่การส้า รวจพื้นที่อาคารชลประทาน ขนาด ประมาณ 100 x 100 ม.
มาตราส่วน 1:500 ไว้ด้วย
(2.6) ในกรณีที่แนวศูนย์กลางหรือเขตถนน ผ่านสถานที่ส้าคัญๆ เช่น วัด ธรณี สงฆ์ โบสถ์
ปุาช้า โรงเรียน ฯลฯ ให้รีบรายงานกองส้ารวจและออกแบบ หรือหัวหน้าส่วนฯ โดยด่วน เพื่อออกไปพิจารณาแก้ไข
แนวตามความเหมาะสม
(2.7) รัศมีความโค้งของถนนบนภูเขา ต้องไม่น้อยกว่า 25 ม. ถ้าน้อยกว่าต้องป รึกษาส่วน
พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้้า หรือหัวหน้าส่วนฯ ก่อน
(2.8) การวางโค้ง การก้าหนดระยะเส้นสัมผัส ให้ปฏิบัติตามหลักวิชาการ และกฎเกณฑ์ที่
กรมทรัพยากรน้้า ได้วางไว้
(3) การสร้างหมุดหลักฐานและหมายพยาน
(3.1) ตอกหมุดไม้ทุกระยะ 25 ม. ตามแนวศูนย์กลางถนน เพื่อการส้ารวจรูปตัดขวาง
(3.2) ฝังหมุดหลักฐานถาวร แบบ ข. (หมุดท่อ ) ณ จุดต้นถนน จุดเริ่มต้น จุด PI. จุดสิ้นสุด
และในแนวตรงให้ผังหมุดท่อทุกระยะประมาณ 500 ม. โดยให้อยู่ในต้าแหน่งที่ปลอดภัย
(3.3) ฝังหมุดหลักฐานถาวร แบบ ก . เป็นคู่ ตามแนว BC.-PI. หรือ PI – EC หรือทุกระยะ
ไม่เกิน 5,000 กม. ให้อยู่นอกเขตถนนแนวใดแนวหนึ่งที่เห็นว่าเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อใช้ส้าหรับอ้างอิง
(3.4) ให้ท้าหมายพยานหมุดหลักฐาน พร้อมค้าอธิบายที่ตั้งไว้โดยละเอียด
(4) การรังวัดระดับ
(4.1) รังวัดระดับตามแนวศูนย์กลางทุกระยะ 25 ม. จุด เริ่มต้น จุด PI จุดสิ้นสุด และหมุด
หลักฐานทุกหมุด
(4.2) รังวัดระดับตามแนวรูปตัดขวางทุก 5 - 10 ม. และทุกจุดที่ระดับเปลี่ยนแปลงมาก
(4.3) ณ ต้าแหน่งที่ศูน ย์กลางถนนผ่านถนน ทาง ทางรถไฟ ให้ท้าระดับหลังถนน เชิงลาด
ถนน หรือสันราง
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(4.4) บันทึกสถิติระดับน้้าต่้าสุดและสูงสุด บ ริเวณใกล้เคียงตลอดจนระดับน้้า และวัน เวลา
ขณะที่ท้าการส้ารวจ และให้ระบุด้วยว่าระดับน้้าและคราบน้้าสูงสุดที่หาได้นั้น เป็นสถิติใน พ.ศ. ใด
(5) การเก็บรายละเอียด
เก็บรายละเอียดภูมิประเทศทั้งสองข้างแนวศูนย์คันกั้นน้้า และแนวรูปตัด ทุกเส้น
อย่างละเอียด
(6) การเขียนแผนที่
(6.1) เขียนแผนที่แสดง รายละเอียดภูมิประเทศของแนวถนน มาตราส่วน 1:4,000 หรือ
ตามเหมาะสม เส้นชั้นความสูงชั้นละ 1 ม. โดยแสดงค่าระดับของรูปตัดขวางไว้ด้วย
(6.2) เขียนแผนที่แสดงรูปตัดตามยาว มาตราส่วนทางตั้ง 1:100 และทางราบ 1:4,000
หรือตามเหมาะสม ให้อยู่ส่วนล่างาของกระดาษในแผ่นเดียวกับแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศ
(6.3) ในกรณีที่ใช้แนวถนนเดิม ให้เขียนแผนที่แสดงรูปตัดขวาง มาตราส่วนทางตั้ง 1:100
และทางราบ 1:100
(6.4) เขียนรายละเอียดขอบระวางแผนที่ เช่น สารบัญแผ่นต่อ ศูนย์ก้าเนิดหมายเหตุ
รายละเอียดการส้ารวจฯลฯ ตามแบบที่กรมทรัพยากรน้้าก้าหนด

3.1.3 การสารวจเพื่อการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้า

3.1.3.1 การสารวจเพื่อการก่อสร้างอ่างเก็บน้า
1) วัตถุประสงค์ เพื่อก้าหนดจุดหรือต้าแหน่ง ให้แนว ค่าระดับ และขนาดของตัวเขื่อนพร้อมด้วย
อาคารประกอบให้เป็นไปตามแบบ และส้ารวจระดับภูมิประเทศเพื่อค้านวณหาปริมาตรดิน
2) ลักษณะของงาน
(1) การเตรียมงานเบื้องต้น
(1.1) ติดต่อขอรับแบบแปลนพร้อมด้วยรายละเอียดอื่น ๆ
(1.2) ศึกษารายละเอียดต่างๆ ของแบบแปลนพร้อมรายละเอียดต่างๆให้เข้าใจ
(1.3) จัดเตรียมค่าพิกัด ค่าระดับ และหมายพยานของหมุดหลักฐานเดิมตามแนวศูนย์กลาง
เขื่อน และบริเวณหัวงานหรือหมุดหลักฐานอื่น ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อใช้เป็นค่าอ้างอิงในการโยงงานและตรวจสอบ
(1.4) ติดต่อขอรับแผนที่ส้ารวจพื้นที่และแผนที่อื่นๆ ซึ่งได้ถูกอ้างอิงไว้ในแบบจากส่วน
พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้้าหรือผู้ว่าจ้างเพื่อตรวจสอบต้าแห น่งและแนวเขื่อนที่ได้ออกแบบไว้ รวมทั้งตรวจสอบชื่อ
หมายเลขหมุด ค่าพิกัด ค่าระดับ ทั้งในแบบและในแผนที่ ถ้าไม่ตรงกันให้รายงานผู้เกี่ยวข้องทราบทันที
(1.5) วางแผนและก้าหนดต้าแห น่งที่จะสร้างหมุดหลักฐานหมายพยานให้ เพียงพอแก่การ
ใช้งาน โดยศึกษารายละเอียดจากแบบและแผนที่ประกอบกัน
(1.6) จัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์การส้ารวจที่จ้าเป็นและเหมาะสมกับงานรวมทั้ง
ตรวจสอบสภาพและความถูกต้องของเครื่องมือส้ารวจให้พร้อมที่จะใช้งาน
(2) การเตรียมงานในสนาม
(2.1) ค้นหาหมุดหลักฐานเดิมที่ได้จัดเตรียมไว้
(2.2) โยงค่าพิกัด และค่าระดับจากหมุดหลักฐานเดิมและ /หรือหมุดหลักฐาน ในแนว
ศูนย์กลาง เข้าตรวจสอบกับหมุดหลักฐานข้างเคียงที่มีสภาพดี และน่าเชื่อถือ ถ้าหมุดในแนวศูนย์กลางสูญหายหรือไม่
ตรงกับแบบให้วางแนวศูน ย์กลางใหม่ พร้อมสร้างหมุดหลักฐานถาวรแบบ ก . เพื่อเป็นหมุดหม ายพยานของแนว
ศูนย์กลางเขื่อน โดยให้ต่อแนวศูนย์กลางออกไปทั้ง 2 ข้าง จนพ้นเขตก่อสร้างอย่างน้อย 1 คู่
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(2.3) สร้างหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข .(ทรงสี่เหลี่ยม ) เพื่อเป็นหมุดหลักฐานหมายพยาน
ของแนวศูนย์กลางเขื่อนทุกระยะ 200 ม. ให้ขนานหรือตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางเขื่อน และให้อยู่นอกเขตก่อสร้าง
(2.4) สร้างหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข . (ทรงสี่เหลี่ยม) เพื่อเป็นหมุดหลักฐาน หมายพยาน
ของแนวศูนย์กลางของอาคารประกอบ ให้ขนานหรือตั้งฉากกับแนวศูนย์กลาง และอยู่นอกเขตก่อสร้าง
(2.5) โยงค่าพิกัด และระดับจากหมุดหลักฐานข้างเคียงที่ตรวจสอบค่าแล้วเข้าหมุด
หลักฐานหมายพยานทั้งหมดโดยวิธีการวงรอบและการระดับชั้นที่ 3 กรณีเป็นเขื่อนเก็บกักน้้าขนาดใหญ่ หรือเขื่อน
คอนกรีตใช้วิธีการวงรอบและการระดับชั้นที่ 2
(3) การส้ารวจวางแนว
(3.1) วางศูนย์กลางเขื่อน จาก กม. 0+000 ไปจนสุดแนวปักหมุดไม้ทุกระยะ 25 ม. และ
ทุกจุดที่ตั้งของอาคารประกอบ พร้อมกับเขียนเลขบอกระยะ กม. ไว้ทุกหมุดด้วย
(3.2) วางแนวรูปตัดขวางให้ตั้ง ฉากกับแนวศูนย์กลางเขื่อน ที่ กม. 0+000 และทุกระยะ
25 ม. พร้อมกับต่อปีกรูปตัดออกไปจนพ้น Toe Slope และ Top Slope อย่างน้อย 10 ม. ส้าหรับอาคารประกอบ
ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับแนวเขื่อน
(4) การรังวัดระดับ
(4.1) รังวัดระดับตามแนวศูนย์กลางเขื่อนที่ กม. 0+000 และทุกระยะ 25 ม. โดยวิธีการ
ระดับชั้นที่ 3
(4.2) รังวัดระดับตามแนวรูปตัดขวาง เก็บค่าระดับทุกระยะ 5-10 ม. และทุกจุดที่ระดับ
เปลี่ยนแปลงมากโดยนับระยะศูนย์กลางเขื่อนออกไปทั้งสองข้าส้งาหรับอาคารประกอบก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับแนวเขื่อน
(5) การเขียนแผนที่
(5.1) เขียนแผนที่รูปตัดตามยาวแนวศูนย์กลางเขื่อน มาตราส่วนทางตั้ง 1 : 100 และทาง
ราบเท่ากับมาตราส่วนของแบบ แสดงจุดระดับภูมิประเทศทุก 25 ม.
(5.2) เขียนแผนที่รูปตัดขวางแนวศูนย์กลางเขื่อน มาตราส่วนทางตั้งและทางราบ 1:100
ให้ปีกรูปตัดด้านเหนือน้้าอยู่ทางด้านซ้ายของกระดาษแสดงค่าระดับภูมิประเทศทุกจุดที่ท้าการรังวัด เพื่อใช้ค้านวณหา
ปริมาตรดิน
(6) การก้าหนดแนวและขนาดเพื่อการก่อสร้าง
(6.1) วางต้าแหน่งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของแนวแกนเขื่ อน โดยการค้านวณหา มุมและ
ระยะจากค่าพิกัดฉากของหมุดหลักฐานและจุดที่ต้องการวางต้าแหน่ง
(6.2) วางแนวศูนย์กลางเขื่อน ปักหลักไม้ทุกระยะ 25 ม. ที่จุด Top Slope และ Toe
Slope ของตัวเขื่อนทั้ง 2 ข้าง เพื่อถางปุาและเปิดหน้าดิน ส้าหรับงานก่อสร้างอาคารประกอบก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน
(6.3) วางแนวศูนย์กลางเขื่อนปักหลักไม้ทุกระยะ 25 ม. ในแนวตรงและทุก 5 ม. ในแนว
โค้ง ก้าหนดขนาดเพื่อบดอัดชั้นดิน ก่อนและหลังการถม บดอัดชั้ นดินทุกครั้งให้เป็นไปตามแบบ กรณีเป็นเขื่อนเก็บกัก
น้้าขนาด ใหญ่หรือเขื่อนคอนกรีตจะต้องวางแนว และก้าหนดขนาดทุกบล๊อกในแนวตรงและแนวโค้งเพื่อการตั้งแบบเท
คอนกรีตตามแบบ
(6.4) ตรวจสอบแนวและขนาดทั้งก่อนและ หลังเทคอนกรีต ส้าหรับงานก่อสร้าง อาคาร
ประกอบก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน
(7) การก้าหนดค่าระดับ

3-20

สา้
นกั
กร พฒั
มท น า
รพั
แห
ยา ลง่
กร น�้า
น�้า

(7.1) รังวัดระดับรูปตัดขวางภ ายหลังการถางปุา และเปิดหน้าดินแล้วทุกระยะ 25 ม. ใน
แนวตรงและทุกระยะ 5 ม. ในแนวโค้งต่อปีกรูปตัดขวางไปจนถึง Toe Slope และ Top Slope ทั้ง 2 ข้าง และแสดง
ค่าระดับตลอดแนวศูนย์กลางทุกระยะที่วางไว้หลังการเปิดหน้าดิน
(7.2) ก้าหนดค่าระดับดินตัดของร่องแกน ทุกระยะที่ก้าหนดในแบบ
(7.3) ก้าหนดค่าระดับ ดินถม บนหมุดไม้ที่ปัก ณ จุด Toe Slope และ Top Slope ของ
เขื่อนทั้ง 2 ข้าง หลังการถมร่องแกนเสร็จทุกระยะ 25 ม. ในแนวตรงและทุกระยะ 5 ม. ในแนวโค้งก่อนและหลังการ
ถมบดอัดชั้นดินทุก ครั้ง กรณีเป็นเขื่อนเก็บกักน้้าขนาดใหญ่หรือเขื่อนคอนกรีต จะต้องก้าหนดค่าระดับทุกบล๊อก
คอนกรีตในแนวตรงและแนวโค้งเพื่อการตั้งแบบเทคอนกรีตตามที่ก้าหนดในแบบ
(7.4) ตรวจสอบค่าระดับภายหลัง ถมบด อัดชั้นดินตัวเขื่อนเสร็จแล้ว และตรวจสอบค่า
ระดับในการตั้งแบบก่อนและหลังเทคอนกรีตทุกบล๊อกของแบบ โดยวิธีการระดับชั้นที่ 3 ส้าหรับงานก่อสร้างอาคาร
ประกอบก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน
3.1.3.2 การสารวจเพื่อการก่อสร้างฝายน้าล้น
1) วัตถุประสงค์ เพื่อก้าหนดจุดหรือต้าแหน่ง ให้แนว ค่าระดับ และขนาดของตัวฝายน้้าล้นพร้อม
อาคารประกอบให้เป็นไปตามแบบ และส้ารวจระดับภูมิประเทศเพื่อค้านวณหาปริมาตรดิน
2) ลักษณะของงาน
(1) การเตรียมงานเบื้องต้น
(1.1) ติดต่อขอรับแบบแปลนพร้อมด้วยรายละเอียดอื่น ๆ
(1.2) ศึกษารายละเอียดต่างๆ ของแบบแปลนพร้อมรายละเอียดต่างๆให้เข้าใจ
(1.3) จัดเตรียมค่าพิกัด ค่าระดับ และหมายพยานของหมุดหลักฐานเดิมตามแนวศูนย์กลาง
ฝาย และบริเวณหัวงาน หรือหมุดหลักฐานอื่น ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อใช้เป็นค่าอ้างอิงในการโยงงานและตรวจสอบ
(1.4) ติดต่อขอรับแผนที่ส้ารวจพื้นที่และแผนที่อื่นๆ ซึ่งได้ถูกอ้างอิงไว้ในแบบจากส่วน
พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้้าหรือผู้ว่าจ้างเพื่อตรวจสอบต้าแหน่งและแนวฝาย ที่ได้ออกแบบไว้ รวมทั้งตรวจสอบชื่อ
หมายเลขหมุด ค่าพิกัด ค่าระดับ ทั้งในแบบและในแผนที่ ถ้าไม่ตรงกันให้รายงานผู้เกี่ยวข้องทราบทันที
(1.5) วางแผนและก้าหนดต้าแหน่งที่จะสร้างหมุดหลักฐานหมายพยานให้เพียงพอ แก่การ
ใช้งาน โดยศึกษารายละเอียดจากแบบและแผนที่ประกอบกัน
(1.6) จัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์การส้ารวจที่จ้าเป็นและเหมาะสมกับงานรวมทั้ง
ตรวจสอบสภาพและความถูกต้องของเครื่องมือส้ารวจให้พร้อมที่จะใช้งาน
(2) การเตรียมงานในสนาม
(2.1) ค้นหาหมุดหลักฐานเดิมที่ได้จัดเตรียมไว้
(2.2) โยงค่าพิกัด และค่าระดับจากหมุดหลักฐานเดิมและ /หรือหมุดหลักฐาน ในแนว
ศูนย์กลาง เข้าตรวจสอบกับหมุดหลักฐานข้างเคียงที่มีสภาพดีและน่าเชื่อถือ ถ้าหมุดในแนวศูนย์กลางสูญหายหรือไม่
ตรงกับแบบให้วางแนวศูนย์กลางใหม่ พร้อมสร้างหมุดหลักฐานถาวรแบบ ก .เพื่อเป็นหมุดหมายพยานของแนว
ศูนย์กลางฝาย โดยให้ต่อแนวศูนย์กลางออกไปทั้ง 2 ข้าง จนพ้นเขตก่อสร้างอย่างน้อย 1 คู่
(2.3) สร้างหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข .(ทรงสี่เหลี่ยม ) เพื่อเป็นหมุดหลักฐานหมายพยาน
ของแนวศูนย์กลางฝายทุกระยะ 200 ม. ให้ขนานหรือตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางฝาย และให้อยู่นอกเขตก่อสร้าง
(2.4) สร้างหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข . (ทรงสี่เหลี่ยม) เพื่อเป็นหมุดหลักฐาน หมายพยาน
ของแนวศูนย์กลางของอาคารประกอบ ให้ขนานหรือตั้งฉากกับแนวศูนย์กลาง และอยู่นอกเขตก่อสร้าง
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(2.5) โยงค่าพิกัด และระดับจากหมุดหลักฐานข้างเคียงที่ตรวจสอบค่าแล้วเข้าหมุด
หลักฐานหมายพยานทั้งหมดโดยวิธีการวงรอบและการระดับชั้นที่3
(3) การส้ารวจวางแนว
(3.1) วางศูนย์กลางฝาย จาก กม. 0+000 ไปจนสุดแนว ปักหมุดไม้ทุกระยะ 25 ม. และ
ทุกจุดที่ตั้งของอาคารประกอบ พร้อมกับเขียนเลขบอกระยะ กม. ไว้ทุกหมุดด้วย
(3.2) วางแนวรูปตัดขวางให้ตงฉากกั
ั้ บแนวศูนย์กลางเขื่อนทีกม.0+000
่
และทุกระยะ 25 ม.
พร้อมกับต่อปีกรูปตัดออกไปจนพ้น Toe Slope และ Top Slope อย่างน้อย 10 ม. ส้าหรับอาคารประกอบ ให้
ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับแนวฝาย
(4) การรังวัดระดับ
(4.1) รังวัดระดับตามแนวศูนย์กลางฝายที่ กม . 0+000 และทุกระยะ 25 ม. โดยวิธีการ
ระดับชั้นที่ 3
(4.2) รังวัดระดับตามแนว รูปตัดขวาง เก็บค่าระดับทุกระยะ 5-10 ม. และทุกจุด ที่ระดับ
เปลี่ยนแปลงมากโดยนับระยะศูนย์กลางฝายออกไปทั้งสองข้างส้าหรับอาคารประกอบก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับแนวฝาย
(5) การเขียนแผนที่
(5.1) เขียนแผนที่รูปตัดตามยาวแนวศูนย์กลางฝาย มาตราส่วนทางตั้ง 1 : 100 และทาง
ราบเท่ากับมาตราส่วนของแบบแสดงจุดระดับภูมิประเทศทุก 25 ม.
(5.2) เขียนแผนที่รูปตัดขวางแนวศูนย์กลางฝาย มาตราส่วนทางตั้งและทางราบ 1:100
ให้ปีกรูปตัดด้านเหนือน้้าอยู่ทางด้านซ้ายของกระดาษแสดงค่าระดับภูมิประเทศทุกจุดที่ท้าการรังวัด เพื่อใช้ค้านวณหาปริมาตรดิน
(6) การก้าหนดแนวและขนาดเพื่อการก่อสร้าง
(6.1) วางต้าแหน่งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้น สุดของแนวแกนฝาย โดยการค้านวณหา มุมและ
ระยะจากค่าพิกัดฉากของหมุดหลักฐานและจุดที่ต้องการวางต้าแหน่ง
(6.2) วางแนวศูนย์กลางฝาย ปักหลักไม้ทุกระยะ 25 ม. ที่จุด Top Slope และ Toe
Slope ของตัวเขื่อนทั้ง 2 ข้าง เพื่อถางปุาและเปิดหน้าดิน ส้าหรับงานก่อสร้างอาคารประกอบก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน
(6.3) วางแนวศูนย์กลางฝาย ปักหลักไม้ทุกระยะ 25 ม. ในแนวตรงและทุก 5 ม. ในแนว
โค้ง ก้าหนดขนาดเพื่อบดอัดชั้นดินก่อนและหลังการถมบดอัดชั้นดินทุกครั้งให้เป็นไปตามแบบ
(6.4) ตรวจสอบแนวและขนาดทั้งก่อนและ หลังเทคอนกรีต ส้าหรับงานก่อสร้าง อาคาร
ประกอบก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน
(7) การก้าหนดค่าระดับ
(7.1) รังวัดระดั บรูปตัดขวางภายหลังการถางปุา และเปิดหน้าดินแล้วทุกระยะ 25 ม. ใน
แนวตรงและทุกระยะ 5 ม. ในแนวโค้งต่อปีกรูปตัดขวางไปจนถึง Toe Slope และ Top Slope ทั้ง 2 ข้าง และ
แสดงค่าระดับตลอดแนวศูนย์กลางทุกระยะที่วางไว้หลังการเปิดหน้าดิน
(7.2) ก้าหนดค่าระดับดินตัดของร่องแกน ทุกระยะที่ก้าหนดในแบบ
(7.3) ก้าหนดค่าระดับดินถมบนหมุดไม้ที่ปัก ณ จุด Toe Slope และ Top Slope ของ
ฝายทั้ง 2 ข้าง หลังการถมร่องแกนเสร็จทุกระยะ 10 ม. ในแนวตรง และทุกระยะ 5 ม. ในแนวโค้งก่อนและหลังการ
ถมบดอัดชั้นดินทุกครั้ง
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(7.4) ตรวจสอบค่าระดับภายหลังถมบดอัดชั้นดินตัวฝายเสร็จแล้ว และตรวจสอบค่าระดับ
ในการตั้งแบบก่อนและหลังเทคอนกรีตทุกบล๊อกของแบบ โดยวิธีการระดับชั้นที่ 3 ส้าหรับงานก่อสร้างอาคาร
ประกอบก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน
3.1.3.3 การสารวจเพื่อการก่อสร้างระบบกระจายน้า
1) วัตถุประสงค์ เพื่อก้าหนดจุด หรือต้าแหน่ง ให้แนวระดับ และขนาดของคลองหรือท่อส่งน้้าให้
เป็นไปตามแบบ ส้ารวจระดับภูมิประเทศเพื่อค้านวณหาปริมาตรดิน
2) ลักษณะของงาน
(1) การเตรียมงานเบื้องต้น
(1.1) ติดต่อขอรับแบบแปลนพร้อมด้วยรายละเอียดของระบบกระจายน้้าที่ต้องการก่อสร้าง
(1.2) ศึกษาส่วนสัดและความหมายของอักษรย่อในแผนที่หรือแบบก่อสร้างนั้นให้เข้าใจ
โดยละเอียด
(1.3) จัดเตรียมค่าพิกัด ค่าระดับ และหมายพยานของหมุดหลักฐานเดิมตามแนวคลอง
หรือท่อส่งน้้าช่วงที่มีแผนจะท้านั้น รวมทั้งหมุดหลักฐานอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อใช้ในการตรวจสอบแนวกับใช้ใน
การออกแบบและเข้าบรรจบงาน
(1.4) ขอรับแผนที่การส้ารวจระบบกระจายน้้า จากส่วนพัฒนาแล ะฟื้นฟูแหล่งน้้าหรือ
ผู้ว่าจ้าง เพื่อ ตรวจสอบแนวที่ออกแบบไว้ ตรงกันกับแนวที่ได้ส้ารวจไว้หรือไม่ พร้อมกับตรวจสอบชื่อ หมายเลข ค่า
พิกัด และค่าระดับของหมุดหลักฐาน ทั้งในแบบแปลนและในแผนที่ระบบกระจายน้า ถ้าไม่ตรงกัน ให้รายงานผู้เกี่ยวข้อง
ทราบทันที
(1.5) จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์การส้ารวจที่จ้าเป็น และเหมาะสมกับงานรวมทั้ ง
ตรวจสอบสภาพและความถูกต้องของเครื่องมือส้ารวจให้พร้อมที่จะใช้งาน
(2) การเตรียมงานในสนาม
(2.1) ค้นหาหมุดหลักฐานเดิมที่ได้จัดเตรียมไว้ตามแผนงานที่จะต้องท้า
(2.2) โยงค่าระดับและค่าพิกัดจากหมุดหลักฐานของระบบกระจายน้้าที่ค้นหาพบเข้า
ตรวจสอบกับหมุดหลักฐานข้างเคียงที่มีสภาพดีและน่าเชื่อถือเป็นหมุดอ้างอิงได้
(2.3) ในกรณีหมุดหลักฐานถาวรแบบ ก .หาย ให้สร้างหมุดหลักฐานถาวรแบบ ก. เป็นคู่ที่
กม. 0+000 จุด PI และทุกระยะประมาณ 5,000 ม. พร้อมกับสร้างหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข . แทรกระหว่างหมุด
หลักฐานถาวรแบบ ก. นั้น ทุกระยะ 500 ม. โดยให้หมุดหลักฐานถาวรที่สร้างใหม่ตั้งฉากหรือขนานกับแนวศูนย์กลาง
ระบบกระจายน้้า และให้อยู่นอกเขตระบบกระจายน้้าเพื่อเป็นหมุดหลักฐานหมายพยาน (Reference Points)
(2.4) โยงค่าพิกัดและค่าระดับจากหมุดหลักฐานข้างเคียงที่ทราบค่าแล้วเข้าหมุดห ลักฐาน
หมายพยานที่ท้าไว้ทั้งหมดเพื่อไว้อ้างอิงในการส้ารวจเพื่อการก่อสร้าง โดยวิธีการวงรอบและระดับชั้นที่ 3
(3) การส้ารวจวางแนว
(3.1) วางแนวศูนย์กลางระบบกระจายน้้าจาก กม . 0 + 000 ไปยังจุด PI ต่างๆ และปัก
หมุดไม้ทุกระยะ 25 ม. และให้ระยะที่ปักใหม่นี้ตรงกับระยะในแบบแนวระบบกระจายน้้าแล้วเขียนระยะ กม . ไว้ที่
หมุดไม้เหล่านั้น เพื่อใช้ในการก้าหนดขนาดคลองหรือท่อส่งน้้าต่อไป และถ้าปรากฏว่าแบบแนวระบบส่งน้้าที่รับมานั้น
ระยะ กม. ใดจะมีการก่อสร้างสายแยกสะพานข้ามคลอง ท่อลอดหรืออาคารประกอบอื่นๆของคลองหรือท่อส่งน้้า ให้
ปักที่หมายไว้ตรงระยะนั้น ๆ แล้วเขียนปูายบอกระยะ กม. และสิ่งก่อสร้างไว้ด้วย
(3.2) ในกรณีที่หมุดหลักฐานตามแนวศูนย์กลางระบบกระจายน้้า หมุด PC, PI, PT ในภูมิ
ประเทศสูญหายหรือแนวที่ออกแบบ ไม่ตรงกันกับแนวที่ได้ส้ารวจวางแนวไว้ ให้ค้านวณหาทิศทางและระยะจากจุดถึง
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จุดโดยอาศัยค่าพิกัดในแบบแนวระบบกระจายน้้านั้ นหรืออาศัยหมุดหลักฐานหมายพยาน และวางแนวใหม่จากจุดถึง
จุด โดยด้าเนินการเช่นเดียวกันกับการวางแนวศูนย์กลางระบบกระจายน้้าข้างต้น
(3.3) วางแนวรูปตัดขวาง ให้ตั้ง ฉากกับแนวศูนย์กลางระบบส่งที่ กม. 0 + 000 และทุก
ระยะ 25 ม. พร้อมกับต่อปีกรูปตัดออกไปทั้งสองข้างจนถึงเขตระบบกระจายน้้า
(4) การรังวัดระดับ
(4.1) รังวัดระดับตามแนวศูนย์กลางระบบกระจายน้้า โดยเริ่มจาก กม. 0 + 000 ทุก
ระยะ 25 ม. ตลอดแนวโดยวิธีการระดับชั้นที่ 3
(4.2) รังวัดระดับตามแนวรูปตัดขวาง เก็บค่าระดับทุกระยะ 5-10 ม. จากแนวศูนย์กลาง
ระบบกระจายน้้า หรือทุกจุดที่ระดับเปลี่ยนแปลงมากจนถึงเขตระบบกระจายน้้าทั้งสองข้าง
(5) การเขียนแผนที่
(5.1) เขียนแผนที่ รูปตัดตามยาวคลองหรือท่อส่งน้้า มาตราส่วนทางตั้ง 1:100 และทาง
ราบ 1:4,000 แสดงจุดระดับภูมิประเทศทุก 25 ม.
(5.2) เขียนแผนที่รูปตั ดขวางของคลองหรือท่อส่งน้้า มาตราส่วนทางตั้ง และทางราบ
1:100 แสดงค่าระดับภูมิประเทศ ทุกจุดที่ท้าการรังวัด เพื่อใช้ค้านวณหาปริมาตรงานดิน
(6) การก้าหนดแนวและขนาดเพื่อการก่อสร้าง
(6.1) วางแนวศูนย์กลางระบบกระจายน้้า และปักหลักไม้ทุกระยะ 25 ม. ตามแนว เขต
ของระบบกระจายน้้าทั้ง 2 ข้าง เพื่อการถางปุาและเปิดหน้าดิน
(6.2) ให้วางแนวศูนย์กลางระบบกระจายน้้าก้าหนดระยะ และขนาดคลองหรือท่อส่งน้้าทุก
ระยะ 25 ม. ในแนวตรงและทุกระยะ 5 ม. ในแนวโค้งก่อน และหลังการขุด ถม บดอัดชั้นดินทุกครั้ง
(6.3) วางแนวศูนย์กลางระบบกระจายน้้า ก้าหนดระยะและขนาดเพื่อตั้งแบบคอนกรีตทุก
ระยะ 10 ม. ในแนวตรง และทุกบล็อกคอนกรีตในแนวโค้ง
(6.4) ตรวจสอบแนวและระยะของแบบ ทั้งก่อนและหลังเทคอนกรีต โดยวิธีการวงรอบชั3้นที่
(7) การก้าหนดค่าระดับ
(7.1) ก้าหนดค่าระดับ ดินตัด ดินถม บนหมุดไม้ที่ปัก ณ จุด Top Slope และ Toe
Slope ทุกระยะ 25 ม.ในแนวตรงและทุกระยะ 5 ม. ในแนวโค้งก่อนและหลังการขุดถมบดอัดชั้นดินทุกครั้ง
(7.2) ก้าหนดระดับเพื่อตั้งแบบเทคอนกรีตทุกระยะ 10 ม.ในแนวตรง และทุกบล็อก
คอนกรีตในแนวโค้ง
(7.3) ตรวจสอบระดับในการตั้งแบบทั้งก่อนและหลังเทคอนกรีตทุกมุมบล็อกของแบบโดย
วิธีการระดับชั้นที่ 3
3.1.3.4 การสารวจเพื่อปรับปรุงลาน้า
1) วัตถุประสงค์ เพื่อก้าหนดจุด หรือต้าแหน่ง ให้แนวระดับ และขนาดของล้าน้้าให้เป็นไปตามแบบ
ส้ารวจระดับภูมิประเทศเพื่อค้านวณหาปริมาตรดิน
2) ลักษณะของงาน
(1) การเตรียมงานเบื้องต้น
(1.1) ติดต่อขอรับแบบแปลนพร้อมด้วยรายละเอียดของล้าน้้าที่ต้องการปรับปรุง
(1.2) ศึกษาส่วนสัดและความหมายของอักษรย่อในแผนที่หรือแบบปรับปรุงล้าน้้านั้นให้
เข้าใจโดยละเอียด
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(1.3) จัดเตรียมค่าพิกัด ค่าระดับ และหมายพยานของหมุดหลักฐานเดิมตามแนวล้าน้้า
รวมทั้งหมุดหลักฐานอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
(1.4) ขอรับแผนที่การส้ารวจปรับปรุงล้าน้้าจากส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้้าหรือผู้ว่าจ้ าง
เพื่อตรวจสอบแนวที่ออกแบบไว้ ตรงกันกับแนวที่ได้ส้ารวจไว้หรือไม่ พร้อมกับตรวจสอบชื่อ หมายเลข ค่าพิกัดและค่า
ระดับของหมุดหลักฐาน ทั้งในแบบแปลนและในแผนที่ระบบกระจายน้้า ถ้าไม่ตรงกัน ให้รายงานผู้เกี่ยวข้องทราบทันที
(1.5) จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์การส้ารวจที่จ้าเป็น และเหมาะสมกับงานรวมทั้ง
ตรวจสอบสภาพและความถูกต้องของเครื่องมือส้ารวจให้พร้อมที่จะใช้งาน
(2) การเตรียมงานในสนาม
(2.1) ค้นหาหมุดหลักฐานเดิมที่ได้จัดเตรียมไว้ตามแผนงานที่จะต้องท้า
(2.2) โยงค่าระดับและค่าพิกัดจากหมุดหลักฐานที่ค้นหา พบเข้าตรวจสอบกับ หมุดหลักฐา
ข้างเคียงที่มีสภาพดีและน่าเชื่อถือเป็นหมุดอ้างอิงได้
(2.3) ในกรณีหมุดหลักฐานถาวรแบบ ก .หาย ให้ สร้างหมุดหลักฐานถาวรแบบ ก. เป็นคู่ที่
กม. 0+000 จุด PI. และทุกระยะประมาณ 5,000 ม. พร้อมกับสร้างหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข . แทรกระหว่างหมุด
หลักฐานถาวรแบบ ก. นั้น ทุกระยะ 500 ม. โดยให้หมุดหลักฐานถาวรที่สร้างใหม่ตั้งฉากหรือขนานกับแนวศูนย์กลาง
ระบบกระจายน้้า และให้อยู่นอกเขตระบบกระจายน้้าเพื่อเป็นหมุดหลักฐานหมายพยาน (Reference Points)
(2.4) โยงค่าพิกัดและค่าระดับจากหมุดหลักฐานข้างเคียงที่ทราบค่าแล้วเข้าหมุดห ลักฐาน
หมายพยานที่ท้าไว้ทั้งหมด เพื่อไว้อ้างอิงในการส้ารวจเพื่อการก่อสร้างโดยวิธีการวงรอบและระดับชั้นที่ 3
(3) การส้ารวจวางแนว
(3.1) วางแนวศูนย์กลางล้าน้้าจาก กม. 0 + 000 ไปจนสิ้นสุดแนวล้าน้้า
(3.2) วางแนวรูปตัดขวาง ให้ตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางล้าน้้าที่ กม . 0 + 000 และทุก
ต้าแหน่งที่ต้องการก่อสร้าง ไปจนสุดแนวล้าน้้า
(4) การรังวัดระดับ
(4.1) รังวัดระดับตามแนวศูนย์กลางล้าน้้า โดยเริ่มจาก กม. 0 + 000 จนสิ้นสุดแนวล้าน้้า
ตลอดแนวโดยวิธีการระดับชั้นที่ 3
(4.2) รังวัดระดับตามแนวรูปตัดขวางเก็บค่าระดับทุกระยะ5-10 ม. จากแนวศูนย์กลางล้าน้้า
หรือทุกจุดที่ระดับเปลี่ยนแปลงมากจนถึงเขตล้าน้้าสองข้าง
(5) การเขียนแผนที่
(5.1) เขียนแผนที่รูปตัดตามแนวศูนย์กลางล้า น้้า มาตราส่วนทางตั้ง 1:100 และทางราบ
1:4,000 แสดงจุดระดับภูมิประเทศทุก 25 ม.
(5.2) เขียนแผนที่รูปตัดขวางของล้าน้้า มาตราส่วนทางตั้งและทางราบ 1:100 แสดงค่า
ระดับภูมิประเทศ ทุกจุดที่ท้าการรังวัด เพื่อใช้ ค้านวณหาปริมาตรงานดิน
(5.3) แสดงรายละเอียดค่าระดับพื้นดินบริเวณล้าน้้า ลักษณะตลิ่ง ระดับน้้าขณะส้ารวจและ
ระดับน้้าสูงสุด
(6) การก้าหนดแนวและขนาดเพื่อการก่อสร้าง
(6.1) ก้าหนดแนวศูนย์กลางล้าน้้า และปักหลักไม้ทุกต้าแหน่งตามแบบแปลน
(6.2) ก้าหนดแนวรูปตัดขวางและปักหลักไม้ให้ตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางล้าน้ที้า่ กม. 0 + 000
และทุกต้าแหน่งตามแบบแปลน ไปจนสุดแนวล้าน้้า
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(6.3) ตรวจสอบแนวและระยะ โดยวิธีการวงรอบชั้นที่ 3
(7) การก้าหนดค่าระดับ
(7.1) ก้าหนดค่าระดับบนหมุดไม้แนวศูนย์กลางล้าน้้าตามแบบแปลน
(7.2) ก้าหนดค่าระดับบนหมุดไม้แนวรูปตัดขวางล้าน้้าตามแบบแปลน
(7.3) ตรวจสอบระดับโดยวิธีการระดับชั้นที่ 3
3.1.3.5 การสารวจเพื่อก่อสร้างถนนเข้าโครงการ
1) วัตถุประสงค์ เพื่อก้าหนดจุดหรือต้าแหน่ง ให้แนวระดับ และขนาดของ ถนนเข้าโครงการให้เป็นไป
ตามแบบส้ารวจระดับภูมิประเทศเพื่อค้านวณหาปริมาตรดิน
2) ลักษณะของงาน
(1) การเตรียมงานเบื้องต้น
(1.1) ติดต่อขอรับแบบแปลนพร้อมรายละเอียดของถนนเข้าโครงการที่ต้องการก่อสร้าง
(1.2) ศึกษาส่วนสัดและความหมายของอัรย่กษอในแผนที่หรือแบบก่อสร้างนัให้้นเข้าใจโดยละเอียด
(1.3) จัดเตรียมค่าพิกัด ค่าระดับ และหมายพยานของหมุดหลักฐานเดิมตา มแนวถนนเข้า
โครงการช่วงที่มีแผนจะท้านั้น รวมทั้งหมุดหลักฐานอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อใช้ในการตรวจสอบแนวกับใช้ในการ
ออกแบบและเข้าบรรจบงาน
(1.4) ขอรับแผนที่การส้ารวจถนนเข้าโครงการจากส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้้าหรือผู้
ว่าจ้าง เพื่อตรวจสอบแนวที่ออกแบบไว้ตรงกับแนวที่ได้ส้ารวจวางแนวไว้หรือไม่ พร้อมกับตรวจสอบชื่อ หมายเลข ค่า
พิกัดและค่าระดับของหมุดหลักฐานทั้งในแบบแนวถนนเข้าโครงการและในแผนที่ถนนเข้าโครงการ ถ้าไม่ตรงกันให้
รายงานผู้เกี่ยวข้องทราบทันที
(1.5) จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์การส้ารวจที่จ้าเป็น และเหมาะสมกับงาน รวมทั้ง
ตรวจสอบสภาพและความถูกต้องของเครื่องมือส้ารวจให้พร้อมที่จะใช้งาน
(2) การเตรียมงานในสนาม
(2.1) ค้นหาหมุดหลักฐานเดิมที่ได้จัดเตรียมไว้ตามแผนงานที่จะต้องท้า
(2.2) โยงค่าระดับและค่าพิกัดจากหมุดหลั กฐานของถนนเข้าโครงการที่ค้นหา พบเข้า
ตรวจสอบกับหมุดหลักฐานข้างเคียงที่มีสภาพดีและน่าเชื่อถือเป็นหมุดอ้างอิงได้
(2.3) ในกรณีที่หมุดหลักฐานถาวรสู ญหายให้สร้างหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข. ที่กม.
0+000 จุด PI. และทุกระยะประมาณ 500 ม. โดยให้หมุดหลักฐาน ถาวรที่สร้างใหม่ตั้งฉากหรือขนานกั บแนว
ศูนย์กลางถนนเข้าโครงการ และ ให้อยู่นอกเขตถนนเข้าโครงก าร เพื่อเป็นหมุดหลักฐานหมายพยาน (Reference
Points)
(2.4) โยงค่าพิกัดและค่าระดับจากหมุดหลักฐานข้ างเคียงที่ทราบค่าแล้วเข้าหมุด หลักฐาน
หมายพยานที่ท้าไว้ทั้งหมด เพื่อไว้อ้างอิงในการส้ารวจเพื่อการก่อสร้างโดยวิธีการวางวงรอบและระดับชั้นที่ 3
(3) การส้ารวจการวางแนว
(3.1) วางแนวศูนย์กลางถนนเข้าโครงการจาก กม . 0+000 ไปยังจุด PI. ต่างๆ และปัก
หมุดไม้ทุกระยะ 25 ม. และให้ระยะที่ปักใหม่นี้ตรงกับระยะที่ปักในแบบถนนเข้าโครงการแล้วเขียนระยะ กม . ไว้ที่
หมุดไม้เหล่านั้น เพื่อใช้ในการก้าหนดขนาดถนนเข้าโครงการต่อไป และถ้าปรากฎว่าแบบแนวถนนเข้าโครงการที่รับมา
นั้น ระยะ กม. ใดจะมีการก่อสร้างสามแยก สะพานท่อลอด ให้ปักที่หมายไว้ตรงระยะนั้น ๆ แล้วเขียนปูายบอกระยะ กม
.
และสิ่งก่อสร้างด้วย
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(3.2) ในกรณีที่หมุดหลักฐานตามแนวศูนย์กลางถนนเข้าโครงการ หมุด PC, PI. ,PT. ในภูมิ
ประเทศสูญหายหรือแนวที่ออกแบบไม่ตรงกันกับแนวที่ได้ส้ารวจวางแนวไว้ให้ค้านวณหาทิศทางและระยะจากจุดถึง
จุดโดยอาศัยค่าพิกัด ในแบบถนนเข้าโครงการนั้น หรืออาศัยหมุดหลักฐานหมายพยาน และวางแนวใหม่จากจุดถึงจุด
โดยด้าเนินการเช่นเดียวกันกับการวางแนวศูนย์กลางถนนเข้าโครงการข้างต้น
(3.3) วางแนวรูปตัดขวาง ให้ตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางถนนเข้าโครงการที่ กม . 0+000
และทุกระยะ 25 ม.
(4) การรังวัดระดับ
(4.1) รังวัดระดับตามแนวศูนย์กลางถนนเข้าโครงการ โดยเริ่มจาก กม . 0+000 ทุกระยะ
25 ม. ตลอดแนวโดยวิธีการระดับชั้นที่ 3
(4.2) รังวัดระดับตามแนวรูปตัดขวาง เก็บระดับทุกระยะ 5-10 ม. จากแนวศูนย์กลาง
ถนนเข้าโครงการ หรือทุกจุดที่ระดับเปลี่ยนแปลงมากจนถึงเขตถนนเข้าโครงการทั้งสองข้าง
(5) การเขียนแผนที่
(5.1) เขียนแผนที่รูปตัดตามยาวถนนเข้าโครงการ มาตราส่วนทางตั้ง 1:100 และทางราบ
1:1,000 แสดงจุดระดับภูมิประเทศทุก 25 ม.
(5.2) เขียนแผนที่รูปตัดขวางถนนเข้าโครงการ มาตราส่วนทางตั้งและทางราบ 1:100
แสดงค่าระดับภูมิประเทศ ทุกจุดที่ท้าการรังวัด เพื่อใช้ค้านวณหาปริมาตรงานดิน
(6) การก้าหนดแนวและขนาดเพื่อการก่อสร้าง
(6.1) วางแนวศูนย์กลางถนนเข้าโครงการและปักหลักไม้ทุกระยะ 25 ม. ตามแนวเขตของ
ถนนเข้าโครงการทั้ง 2 ข้าง เพื่อการถางปุาและเปิดหน้าดิน
(6.2) ให้วางแนวศูนย์กลางถนนเข้าโครงการ ก้าหนดระยะ และขนาดถนนเข้าโครงการทุก
ระยะ 25 ม. ในแนวตรงและทุกระยะ 5 ม. ในแนวโค้งก่อนและหลังการขุด ถม บด อัดชั้นดินทุกครั้ง
(6.3) วางแนวศูนย์กลางถนนเข้าโครงการ ก้าหนดระยะ และขนาดเพื่อตั้งแบบคอนกรีตทุก
ระยะ 25 ม. ในแนวตรง และทุกบล็อกคอนกรีตในแนวโค้ง
(6.4) ตรวจสอบแนวและระยะของแบบ ทั้งก่อนและหลังเทคอนกรีต โดยวิธีการวงรอบชั
3 ้นที่
(7) การก้าหนดค่าระดับ
(7.1) ก้าหนดค่าระดับ ดินตัด ดินถม บนหมุดไม้ที่ปัก ณ . จุด Top Slope และ Toe
Slope ทุกระยะ 25 ม. ในแนวตรงและทุกระยะ 5 ม. ในแนวโค้ง ก่อนและหลังการขุด ถม บดอัดชั้นดินทุกครั้ง
(7.2) ก้าหนดระดับเพื่อตั้งแบบเทคอนกรีตทุกระยะ
25 ม. ในแนวตรงและทุกระยะ
5 ม. ในแนวโค้ง
(7.3) ตรวจสอบระดับ ในการตั้งแบบทั้งก่อนและหลังเทคอนกรีตทุกมุมบล็อกของแบบโดย
วิธีการระดับชั้นที่ 3
3.1.3.6 การสารวจเพื่อการก่อสร้างคันกั้นน้า
1) วัตถุประสงค์ เพื่อก้าหนดจุดหรือต้าแหน่งให้แนว ระดับ และขนาดของคันกั้นน้้าให้เป็นไปตามแบบ
ส้ารวจระดับภูมิประเทศเพื่อค้านวณหาปริมาตรดิน
2) ลักษณะงาน
(1) การเตรียมงานเบื้องต้น
(1.1) ติดต่อขอรับแบบแปลนรายละเอียดของคันกั้นน้้าที่ต้องการก่อสร้าง
(1.2) ศึกษาสัดส่วนและความหมายของอัรย่กอษในแผนที่หรือแบบก่อสร้างนั
ให้้นเข้าใจโดยละเอียด
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(1.3) จัดเตรียมค่าพิกัด ค่าระดับ และหมายพยานของหมุดหลักฐานเดิมตามแนว คันกั้นน้้า
ช่วงที่มีแผนจะท้านั้น รวมทั้งหมุดหลักฐานอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อใช้ในการตรวจสอบแนวกับใช้ใน การออกแบบ
และเข้าบรรจบงาน
(1.4) ขอรับแผนที่การส้ารวจวางแนวคันกั้นน้้า จากส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้้า หรือผู้ว่า
จ้างเพื่อตรวจสอบแนวที่อ อกแบบไว้ตรงกับแนวที่ได้ส้ารวจวาง แนวหรือไม่พร้อมกับตรวจสอบ ชื่อ หมายเลขค่าพิกัด
และค่าระดับของหมุดหลักฐานทั้งในแบบคันกั้นน้้าและในแผนที่คันกั้นน้้า ถ้าไม่ตรงกันให้รายงานผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทันที
(1.5) จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์การส้ารวจที่จ้าเป็นและเหมาะสมกับงาน รวมทั้ง
ตรวจสอบสภาพและความถูกต้องของเครื่องมือส้ารวจให้พร้อมที่จะใช้งาน
(2) การเตรียมงานในสนาม
(2.1) ค้นหาหมุดหลักฐานเดิมที่ได้จัดเตรียมไว้ตามแผนงานที่จะต้องท้า
(2.2) โยงค่าระดับและค่าพิกัดจากหมุดหลักฐานของคันกั้นน้้าที่ค้นหาพบเข้าตรวจสอบกับ
หมุดหลักฐานข้างเคียงที่มีสภาพดีและน่าเชื่อถือเป็นหมุดอ้างอิงได้
(2.3) ในกรณีที่หมุดหลักฐานถาวรสูญหาย ให้สร้างหมุดหลักฐานถาวรแบบ ก . ที่ กม.
0+000 จุด PI และทุกระยะประมาณ 5,000 ม. โดยใช้หมุดหลักฐานถาวรที่สร้างใหม่ตั้งฉากหรือขนานกับแน วศูนย์
กลางคันกั้นน้้า และให้อยู่นอกเขตคันกั้นน้้าเพื่อเป็นหมุดหลักฐานพยาน (Reference Points)
(2.4) โยงค่าพิกัดและค่าระดับจากหมุดหลักฐานข้างเคียงที่ทราบค่าแล้วเข้าหมุดหลักฐาน
หมายพยานที่ท้าไว้ทั้งหมด เพื่อไว้อ้างอิงในการส้ารวจเพื่อการก่อสร้าง โดยวิธีการวงรอบและระดับชั้นที่ 3
(3) การส้ารวจวางแนว
(3.1) วางแนวศูนย์กลางคันกั้นน้้า จาก กม. 0+000 ไปยังจุด PI ต่างๆ และปักหมุดไม้ทุก
ระยะ 25 ม. และให้ระยะที่ปักใหม่นี้ตรงกับในระยะในแบบคันกั้นน้้า แล้วเขียนระยะ กม .ไว้ที่หมุดเหล่านั้นเพื่อใช้ใน
การก้าหนดขนาดคันกั้นน้้าต่อไป และถ้าปราก ฏว่าแนวคันกั้นน้้าระยะ กม . ใด จะมีการก่อสร้าง สะพาน ท่อลอด ให้
ปักปูายไว้ตรงระยะนั้น ๆ แล้วเขียนปูายบอกระยะ กม. และสิ่งก่อสร้างไว้ด้วย
(3.2) ในกรณีที่หมุดตามแนวศูนย์กลางคันกั้นน้้า หมุด PC, PI, PT ในภูมิประเทศสูญหาย
หรือแนวที่ออกแบบไม่ตรงกันกับแนวที่ได้ส้ารวจวางแนวไว้ให้ค้านวณหาทิศทางและระยะจากจุดถึงจุด โดยอาศัยค่า
พิกัดในแบบคันกั้นน้้าหรืออาศัยหมุดหลักฐานหมายพยาน และวางแนวใหม่จากจุดถึงจุดโดยด้าเนินการเช่นเดียวกันกับ
การวางแนวคันกั้นน้้าข้างต้น
(3.2) วางแนวรูปตัดขวางให้ตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางคันกั้นน้้าที. ่ 0+000
กม และทุกระยะ25 ม.
(4) การรังวัดระดับ
(4.1) รังวัดระดับตามแนวศูนย์กลางคันกั้นน้้า โดยเริ่มจาก กม . 0+000 ทุกระยะ 25 ม.
ตลอดแนวโดยวิธีการระดับชั้นที่ 3
(4.2) รังวัดระดับตามแนวรูปตัดขวาง เก็บค่าระดับทุกระยะ 5-10 ม. จากแนวศูนย์
กลางคันกั้นน้้าหรือทุกจุดที่ระดับเปลี่ยนแปลงมากจนถึงเขตคันกั้นน้้าทั้ง 2 ข้าง
(5) การเขียนแผนที่
(5.1) เขียนแผนที่รูปตัดตามยาวคันกั้นน้้า มาตราส่วนทางตั้ง 1: 100 และทางราบ 1 :
4,000 โดยแสดงค่าระดับตามยาวไว้ด้วย
(5.2) เขียนแผนที่รูปตัดขวางของคันกั้นน้้ามาตราส่วนตั้ง 1 : 100 และทางราบ 1: 100
แสดงค่าระดับภูมิประเทศ
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(6)

การก้าหนดแนวและขนาดเพื่อการก่อสร้าง
(6.1) วางแนวศูนย์กลางคันกั้นน้้าและปักหมุดไม้ทุกระยะ 25 ม. ตามแนวเขตคัน กั้นน้้าทั้ง
2 ข้าง เพื่อการถางปุาและเปิดหน้าดิน
(6.2) ให้แนวศูนย์กลางคันกั้นน้้า ก้าหนดระยะและขนากคันกั้นน้้าทุกระยะ 25 ม. ในแนว
ตรงและทุก 5 ม. ในแนวโค้งก่อนและหลังการขุด ถม บดอัดชั้นดินทุกครั้ง
(6.3) ตรวจสอบแนวและระยะ โดยวิธีการวงรอบชั้นที่ 3
(7) การก้าหนดค่าระดับ
(7.1) ก้าหนดค่าระดับ ดินตัด ดินถม บนหมุดไม้ที่ปัก ณ . จุด Top Slope และ Toe
Slope ทุกระยะ 25 ม. ในแนวตรงและทุกระยะ 5 ม. ในแนวโค้งก่อนและหลังการขุด ถม บด อัดชั้นดินทุกครั้ง
(7.2) ตรวจสอบระดับ โดยวิธีการระดับชั้นที่ 3

3.1.4 การสารวจทางธรณีวิทยา
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ส้าหรับรายละเอียดการส้ารวจทางธรณีวิทยา เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้้าที่เกี่ยวข้องสามารถศึกษาเพิ่มเติม
ได้จากเอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร การส้ารวจเพื่อการออกแบบโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้า
ของกรมทรัพยากรน้้า
3.1.4.1 การสารวจชั้นดิน ชั้นหิน
1) วัตถุประสงค์ของการส้ารวจชั้นดิน ชั้นหิน
(1) เพื่อส้ารวจความเหมาะสมของพื้นที่โครงการ
(2) เพื่อการตรวจสอบลักษณะทางวิศวกรรมของชั้นดิน ชั้นหิน เพื่อเป็นข้อมูลส้าหรับการ
ออกแบบก่อสร้างฐานราก การออกแบบก่อสร้างงานด้านวิศวกรรมปฐพี
(3) เพื่อการตรวจสอบความแน่นหรือความแข็งของชั้นดินชั้นหิน
(4) เพื่อเก็บตัวอย่างดินไปทดสอบคุณสมบัติในห้องปฏิบัติการ
(5) เพื่อส้ารวจหาแหล่งวัสดุก่อสร้างในพื้นที่โครงการ
2) ข้อก้าหนดการเจาะส้ารวจชั้นดินอ่างเก็บน้้า
ในการเจาะส้ารวจชั้นดินเพื่อการออกแบบ ก่อสร้าง อ่างเก็บน้้า ข้อมูลทางธรณีวิทยาที่พึงจะต้องท้า
การส้ารวจและเก็บข้อมูล ประกอบด้วย
(1) จัดท้าแผนที่วิศวกรรมธรณี มาตราส่วนอย่างน้อย 1:5,000 ถึง 1:1,000 ศึกษาลักษณะ
ทางธรณีวิทยาของพื้นที่อ่างเก็บน้้าและพื้นที่ใกล้เคียง โดยส้ารวจและบันทึกข้อมูลลงรายละเอียดของขอบเขตชนิดดิน/
หิน และโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ปรากฏให้เห็นบนพื้นผิวทั้งขนาดและทิศท าง เพื่อจัดท้าแผนที่วิศวกรรมธรณี เพื่อ
เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบว่า ต้าแหน่งโครงสร้างและอาคารประกอบก้าหนดไว้วางอยู่บนชั้นดิน
/หิน ชนิดใด มี
ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาประเภทใดที่จะมีผลกระทบตัวตัวเขื่อนบ้าง เช่น แนวรอยเลื่อน รอยแยก รอยแตก
ของชั้นหิน ชนิดและปริมาณตะกอนที่จะตกสะสมในท้องอ่างฯ หลังจากที่มีการกักเก็บน้้าแล้ว รวมทั้งแหล่งวัสดุดินถม
ที่อาจใช้ได้ที่อยู่ในบริเวณท้องอ่างฯและพื้นที่ใกล้เคียง
(2) การเจาะส้ารวจชั้นดินด้วยสว่านมือหมุน (Hand Auger) เพื่อประเมินความหนา
(Overburden) ของชั้นดิน และบรรยายลักษณะชนิดดิน เก็บตัวอย่างชั้นดินส้าหรับทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานใน
ห้องปฏิบัติการ พร้อมให้ความเห็นบริเวณที่เป็นแหล่งดินถม โดยต้าแหน่งหลุมเจาะ ประกอบด้วยบริเวณตามแนวแกน
เขื่อน อย่างน้อย 3 หลุม (ฝั่งซ้าย ฝั่งขวา และบริเวณล้าน้้า ) ด้านเหนือและท้ายน้้า อย่างน้อ ย 4 หลุม และบริเวณที่
แหล่งดินถมที่อยู่บริเวณท้องอ่างฯ เบื้องต้น อย่างน้อย 3 หลุม ความลึกของหลุมเจาะประมาณ 4-6 เมตร ขึ้นอยู่กับ
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ความหนาของชั้นดินหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น เช่น หลุมพัง เป็นต้นเก็บตัวอย่างชั้นดินทุกๆ 1 เมตร และเก็บตัวอย่าง
อย่างน้อย 2 กิโลกรัม ส้าหรับตัวอย่างที่จะน้าไปทดสอบในห้องปฏิบัติการ
(3) การเจาะส้ารวจชั้นดินแบบเปุาล้าง (Wash boring) พร้อมตอกทดสอบก้าลังรับน้้าหนักของ
ชั้นดิน ด้วยวิธี Standard Penetration Test, SPT เพื่อประเมินก้าลังรับน้้าหนักของชั้นดินในแต่ละช่วงตาม
โครงสร้างของแกนเขื่อน (Dam axis) และ/หรืออาคารควบคุมน้้า จ้านวนหลุมเจาะต้องไม่น้อยกว่า 3 หลุม (ฝั่งซ้าย
ฝั่งขวาและบริเวณล้า ห้วย) และอาจเพิ่มเติมบริเวณตามแนวทางระบายน้้าล้น (Spillway)เหนือน้้าและท้ายน้้าอีก 2
หลุม ห่างจากแกนประมาณ 10 เท่าของความสูงสันเขื่อน โดยมีความลึกของหลุมส้ารวจไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของหรือ
เท่ากับความสูงของโครงสร้างอาคาร หรืออาจส้ารวจถึงชั้นหิน พร้อมทั้งบรรยาย/บันทึกลักษณะชนิดดิน /หินของหลุม
เจาะตามแบบฟอร์ม
(4) การทดสอบการรั่วซึมของชั้นดินโดยวิธี Gravity Test แบบ Constant Head เพื่อประเมิน
อัตราการรั่วซึมของชั้นดินในแต่ละช่วง วนอย่
จ้าน างน้อย3 หลุม บริเวณตามแนวแกนเขื่อน โดยท้าการทดสอบ1 เมตร
ทุกๆ
หลังจากนั้นต้องน้าข้อมูลส้ารวจลงในภาพตัดขวาง (cross section) ตามแนวแกนฝายหรือ
เขื่อน และอาคารบังคับน้้าของโครงสร้างและอาคารประกอบ กรณีพื้นที่ก่อสร้างมีชั้นหินฐานรากตื้น ความลึกของหลุม
ส้ารวจยังไม่ถึงระยะที่ก้าหนดจ้าเป็นต้องมีการเจาะเก็บตัวอย่างแท่นหินและทดสอบการรั่วซึมของชั้นหินPacker
โดยวิธtest
ี
3) ข้อก้าหนดการเจาะส้ารวจชั้นดินฝายน้้าล้น
ฝายน้้าล้นเป็นโครงสร้างทางวิศวกรรมที่สร้างขวางทางน้้าเพื่อกักเก็บน้้าในล้าน้้า ห้วย คลองต่างๆ
โดยโครงสร้าง จะมีความสูงไม่เกิน 4 เมตร การเจาะส้ารวจชั้นดิน จึงด้าเนินการส้ารวจเฉพาะบริเวณโครงสร้างของ
แนวแกนฝาย (Weir axis) อาคารบังคับน้้า และบริเวณริมตลิ่งขวา- ซ้าย ด้านเหนือน้้า ที่มีผลจากการยกตัวของน้้า
เนื่องจากการกักเก็บหรือระดับทดน้้า ประกอบด้วย
(1) การเจาะส้ารวจชั้นดิน ด้วยสว่านมือหมุน (Hand Auger) บริเวณแกนฝาย (ฝั่งซ้าย ฝั่งขวา
และบริเวณล้าน้้า) อย่างน้อย 3 หลุม ด้านเหนือน้้าและท้าย 2 หลุม เพื่อประเมินความหนาและชนิดของชั้นดิน เจาะ
ส้ารวจบริเวณเหนือน้้า ฝั่งซ้าย ฝั่งขวา ระยะห่าง 300-500 เมตร เพื่อประเมินเสถียรภาพของตลิ่ง เมื่อ มีการ
เปลี่ยนแปลง ขึ้น-ลง เนื่องจากการกักเก็บของน้้าในล้าน้้า ความลึก 4-6 เมตร เก็บตัวอย่างชั้นดินทุกๆ 1 เมตร และ
เก็บตัวอย่าง อย่างน้อย 2 กิโลกรัม ส้าหรับตัวอย่างที่จะน้าไปทดสอบในห้องปฏิบัติการ
(2) การเจาะส้ารวจชั้นดินแบบเปุาล้าง (Wash boring) พร้อมตอกทดสอบก้าลังรับน้้าหนักของ
ชั้นดิน ด้วยวิธี Standard Penetration Test, SPT เพื่อประเมินก้าลังรับน้้าหนักของชั้นดินตามโครงสร้างของแกน
ฝาย (Weir axis) และอาคารบังคับน้้า จ้านวนหลุมเจาะต้องไม่น้อยกว่า 3 หลุม (ฝั่งซ้ายฝั่งขวาและบริเวณล้าห้วย )
และอาจเพิ่มเติมบริ เวณบริเวณอาคารบังคับ เหนือน้้าและท้ายน้้าอีก 2 หลุม โดยมีความลึกของหลุมส้ารวจเท่ากับ
ความสูงของโครงสร้าง หรืออาจส้ารวจถึงชั้นหินพร้อมทั้งบรรยาย
/บันทึกลักษณะชนิดดิน/หินของหลุมเจาะตามแบบฟอร์ม
(3) การทดสอบทดสอบการรั่วซึมของชั้นดินโดยวิธี Gravity Test แบบ Constant Head เพื่อ
ประเมินอัตราการรั่วซึมของชั้นดินในแต่ละช่วง จ้านวนอย่างน้อย 3 หลุม บริเวณตามแนวแกนเขื่อน โดยท้าการ
ทดสอบทุกๆ 1 เมตร และจากนั้นต้องน้าข้อมูลส้ารวจลงในภาพตัดขวาง (cross section) ตามแนวแกนฝายหรือเขื่อน
และอาคารบังคับน้้าของโครงสร้างและอาคารประกอบ
4) ข้อก้าหนดการเจาะส้ารวจชั้นดินระบบกระจายน้้า
การส้ารวจชั้นดินเพื่อรองรับการออกแบบระบบกระจายน้้าจะขึ้นอยู่กับการออกแบบชนิด หรือ
รูปแบบที่จะก่อสร้าง เช่น ระบบคลอง คลองดาดคอนกรีต หรือระบบท่อ เป็นต้น ซึ่งปกติจะออกแบบเป็นคลองเปลือย
หรือ คลองดาดคอนกรีต และอาคารบังคับน้้า การเจาะส้ารวจชั้นดินจะกระท้าเพื่อประเมินความหนาชั้นดิน การรั่ว
ของชั้นดิน และการรับน้้าหนักของชั้นดิน ประกอบด้วย
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(1) การเจาะส้ารวจชั้นดินด้วยสว่านมือหมุน (Hand Auger) ระยะห่างประมาณ 300-500 เมตร
บริเวณตามแนวของระบบกระจายน้เพื
้า ่อประเมินความหนาและชนิดของชั้นดิน ความลึ3-5
ก เมตร เก็บตัวอย่าง
ชั้นดินทุกๆ 1 เมตร และเก็บตัวอย่าง อย่างน้อย 2 กิโลกรัม ส้าหรับตัวอย่างที่จะน้าไปทดสอบในห้องปฏิบัติการ
(2) การเจาะส้ารวจชั้นดินแบบเปุาล้าง (Wash boring) พร้อมตอกทดสอบก้าลังรับน้้าหนักของ
ชั้นดิน ด้วยวิธี Standard Penetration Test, SPT เพื่อประเมินก้าลังรับน้้าหนักของชั้นดินบริเวณจุดก่อสร้างอาคาร
บังคับน้้า จ้านวนหลุมเจาะต้องไม่น้อยกว่า 1 หลุมต่อ 1 โครงสร้าง โดยมีความลึกของหลุมส้ารวจ พิจารณาจากค่า N
หรืออาจส้ารวจถึงชั้นหินพร้อมทั้งบรรยาย
/บันทึกลักษณะชนิดดิน/หินของหลุมเจาะตามแบบฟอร์ม
5) ข้อก้าหนดการเจาะส้ารวจชั้นดินอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้้า
ข้อก้าหนดการเจาะส้ารวจชั้นดินฐานรากส้าหรับ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้้า
ธรรมชาติประกอบด้วย
(1) การเจาะส้ารวจชั้นดินด้วยสว่านมือหมุน (Hand Auger)
กรณีที่เป็นห้วย การเจาะส้ารวจชั้นดินลึกประมาณ 4-6 เมตร เก็บตัวอย่างทุกๆ 1 เมตร
ส้ารวจตามแนวล้าห้วยทุกๆ 500 เมตร ทั้งฝั่งซ้าย ฝั่งขวาบริเวณโค้งน้้าที่เกิดการกัดเซาะ และตามโครงสร้าง หรือ
อาคารควบคุมน้้า
กรณีที่เป็นบึง กุด หรือหนองน้้า ในงานขุดลอกต้องส้ารวจสภาพชั้นดินด้วยสว่านมือหมุน
ส้ารวจดินลึกประมาณ 4-6 เมตร เก็บตัวอย่างทุกๆ 1 เมตร ไม่น้อยกว่า 5 หลุม ครอบคลุมพื้นที่แหล่งน้้า และใน
บริเวณต้าแหน่งที่ก่อสร้างอาคารควบคุมน้้า ควรส้ารวจโดยมีจ้านวนหลุมเจาะไม่น้อยกว่า 3 หลุม
(2) การเจาะส้ารวจชั้นดินแบบเปุาล้าง (Wash boring) พร้อมตอกทดสอบก้าลังรับน้้าหนักของ
ชั้นดิน ด้วยวิธี Standard Penetration Test, SPT เพื่อประเมินก้าลังรับน้้าหนักของชั้นดินบริเวณจุดก่อสร้าง
อาคารบังคับน้้า จ้านวนหลุมเจาะต้องไม่น้อยกว่า 1 หลุมต่อ 1 โครงสร้าง โดยมีความลึกของหลุมส้ารวจ พิจารณาจาก
ค่า N หรืออาจส้ารวจถึงชั้นหินพร้อมทั้งบรรยาย
/บันทึกลักษณะชนิดดิน/หินของหลุมเจาะตามแบบฟอร์ม
ตารางที่ 3.1.4-1 การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุส้าหรับดินและหินที่จ้าเป็นในห้องปฏิบัติการ
สาหรับดิน
-

การทดสอบในห้องปฏิบัติการสาหรับหิน

Gradation หรือ Sieve Analysis
Water Content
Atterberg’s limits
Specific gravity
Proctor compaction
Relative density
6)

- Specific gravity and Absorption
- Abrasion test
- Uniaxial compressive strength

การส้ารวจแหล่งวัสดุก่อสร้างเพื่อการออกแบบ
การพิจารณาถึงความเหมาะสมของแหล่งวัสดุก่อสร้างใดๆ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของปัจจัยที่ส้าคัญ

3

ประการ คือ
คุณภาพ (Quality) หมายถึง คุณสมบัติของวัสดุในแหล่งซึ่งจะต้องตรงกับความต้องการหรือ
รายละเอียดข้อก้าหนดของงานก่อสร้างแต่ละประเภท
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ปริมาณ (Supply) วัสดุก่อสร้างในแหล่งจะต้องมีปริมาณเพียงพอ สามารถปูอนให้กับงาน
ก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่อง มิเช่นนั้นอาจท้าให้งานก่อสร้างหยุดชะงักหรือล้มเหลวได้
ค่าใช้จ่ายในการผลิตและขนส่ง (Production and transportation cost) แหล่งวัสดุ
ก่อสร้างที่จะมีความเหมาะสมในเชิงเศรษ ฐศาสตร์ ควรสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการผลิตในระดับต่้าและควรตั้งอยู่ใกล้
บริเวณก่อสร้าง จึงจะมีความคุ้มค่าในการน้ามาใช้ประโยชน์
การตัดสินใจว่าแหล่งวัสดุก่อสร้างใดมีความเหมาะสมในการพัฒนาน้ามาใช้ประโยชน์ จ้าเป็นต้อง
ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น คือ ต้องมีการส้ารวจสภาพธรณีวิทยาของแหล่งวัสดุเพื่อให้ทราบ
ชนิดและปริมาณของวัสดุ ตลอดจนมีการทดสอบสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของวัสดุ ส้ารวจระยะทางขนส่งและ
วิธีการขุดขนย้ายวัสดุ เพื่อให้ทราบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการน้าวัสดุมาใช้งาน การส้ารวจแหล่งวัสดุแ2บ่ขัง้นเป็ตอน
น
(1) การส้ารวจเบื้องต้น (Preliminary Investigation)
เป็นการศึกษาเพื่อหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพธรณีวิทยาของแหล่งวัสดุ สมบัติทาง
กายภาพและวิศวกรรมของวัสดุ ระยะทางระหว่างแหล่งวัสดุกับบริเวณก่อสร้าง ตลอดจนวิธีการขนส่งที่ประหยัดและ
รวดเร็วที่สุดโดยปกติการส้ารวจเบื้องต้นจะท้าหลายๆแหล่งควบคู่กันไป เพราะใช้เวลาไม่นานและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายไม่มากนัก
การส้ารวจเบื้องต้น โดยทั่วไปเป็นการศึกษาจากข้อมูลบอกเล่า เอกสารรายงานและแผนที่
ธรณีวิทยาที่มีผู้ท้าการส้ารวจไว้ก่อน เมื่อพิจารณาว่าแหล่งใดที่คาดว่าอาจมีความ เหมาะสมแล้วจึงเข้าไปด้าเนินการ
ตรวจสอบ ณ สถานที่จริง จนกระทั่งได้ข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจว่าแหล่งใดมีความเหมาะสมและสมควรท้าการส้ารวจ
ขั้นรายละเอียดต่อไป ส้าหรับการส้ารวจเบื้องต้นของแหล่งวัสดุ ประกอบด้วย
ส้ารวจความหนาของชั้นดิน โดยใช้สว่านมือหมุน และส้ารวจชัน้ หินโผล่ พร้อมก้าหนด
ต้าแหน่งและวัดทิศทางการวางตัว เพื่อค้านวณปริมาณส้ารอง
เก็บตัวอย่างวัสดุหิน ดิน ทราย ในพื้นที่โครงการและใกล้เคียง เพื่อศึกษาคุณสมบัติทาง
วิศวกรรมและความเหมาะสมของวัสดุ
ศึกษาระยะห่างระหว่างแหล่งวัสดุและพื้นที่โครงการก่อสร้
รวมทั
าง ้งความสะดวกในการขนส่ง
(2) การส้ารวจขั้นรายละเอียด (Detailed Investigation)
การส้ารวจในขั้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณส้ารองของวัสดุที่แน่นอน ความหนาและชนิดของ
วัสดุปกคลุม สภาพธรณีวิทยา สภาพอุทกธรณีวิทยาโดยละเอียด ตลอดจนการเก็บตัวอย่างเพื่อน้ามาทดสอบ หาสมบัติ
ทางกายภาพและวิศวกรรม การส้ารวจในขั้นตอนนี้อาจมีการส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ เช่น การส้ารวจคลื่นไหวสะเทือน
แบบหักเห และ /หรือ การขุดหลุมส้ารวจ (pitting) การเจาะส้ารวจ (borehole drilling) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสภาพธรณีวิทยาใต้พื้นผิว
ข้อมูลจากการส้ารวจในขั้นรายละเอียดนี้จะน้ามาประเพื่อประเมินหาปริมาณส้ารองที่แน่นอนและเพื่อ
ก้าหนดวิธีการขุดหรือเปิดท้าเหมืองหินต่อไปส้าหรับการส้ารวจขั้นรายละเอียดของแหล่งวัสดุ ประกอบด้วย
น้าข้อมูลที่ได้รวบรวมในขั้นตอนแรกมาเพื่อจัดท้าแผนที่รายละเอียด เช่น แผนที่ธรณีวิทยา
และแหล่งวัสดุก่อสร้าง มาตราส่วน 1:5,000 ถึง 1:1,000 เพื่อวางแผนการส้ารวจก้าหนดขอบเขตที่แน่นอนเพิ่มเติม
และการเจาะส้ารวจทั้งแหล่งยืมดิน และแหล่งวัสดุหิน
ท้าการส้ารวจทั้งบนพื้นผิว และการส้ารวจใต้ผิวดิน ส้าหรับแหล่งยืมดินให้สว่านมือหมุน
ส้าหรับหินใช้การส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ ร่วมกับการเจาะส้ารวจเก็บแท่งหิน (core rock)
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การเก็บตัวอย่างวัสดุก่อสร้าง ท้าการบรรยายลักษณะดิน และหินตามที่ได้พบเห็นใน
ภาคสนาม ส้าหรับตัวอย่างวัสดุดิน ทราย ในการวิเคราะห์ขนาดตะกอน (sieve analysis) เพื่อจ้าแนกชนิดตามระ บบ
USCS หรือ AASHTO ส้าหรับตัวอย่างวัสดุหินอาจเก็บจากหินโผล่ที่พบบนพื้นผิว และแท่งตัวอย่างหินจากการเจาะ
ส้ารวจ ส้าหรับการทดสอบเกี่ยวกับความแข็งแรงและความทนทานในการขัดถูของวัสดุหิน
การประเมินปริมาณส้ารอง ส้าหรับวัสดุดิน และทราย ท้าการประเมินจากข้อมูลความ หนา
ของชั้นดินที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการในแต่ละพื้นที่ที่ก้าหนด ให้ได้อย่างน้อ1.5
ย เท่าของปริมาณที่ก้าหนด
(3) ความจ้าเป็นของข้อมูลในการประเมินปริมาณส้ารอง
(3.1) กรณีที่แหล่งวัสดุเป็นหินตะกอน การประเมินปริมาณส้ารองหาได้จากความหนาและ
การแผ่กระจายของมวลหิน แต่จ้าเป็นต้องค้านวณถึงทิศทางการวางตัวของชั้นหินด้วย เช่น
กรณีชั้นหินวางตัวในแนวราบ การประมาณค่อนข้างแน่นอน จะมีปริมาณ
วัสดุหินมากกว่ากรณีที่ชั้นหินวางตัวเอียงเทไปจากแนวราบ แต่บางกรณีอาจมีปริมาณมากกว่า
กรณีชั้นหินวางตัวเอียงเทท้ามุมออกจากเขา การป ระเมินต้องค้านึงถึง
อัตราส่วนของความหนาของชั้นหินกับความหนาของวัสดุปิดทับ ซึ่งมักจะลดลงเมื่อขุดเปิดลึกมากขึ้น
กรณีชั้นหินวางตัวเอียงเทท้ามุมเข้าหาเขา จะมีอุปสรรคในการขุดตักลึกและมี
ปริมาณของวัสดุปกคลุมที่เพิ่มมากขึ้น
(3.2) แหล่งกรวดทราย ส่วนใหญ่มักพบตาม river terrace ซึ่งเป็น flood plain
deposits เก่าของทางน้้าในอดีต
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ตารางที่ 3.1.4-2 ตารางแสดงการสรุปผลได้จากการทดสอบและการน้าไปใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้าง
การทดสอบ

มาตรฐานอ้างอิง

ผลที่ได้จากการทดสอบ

การประยุกต์ผลการทดสอบ

1. Seive Analysis

ASTM D422 และ การกระจายขนาดของดิน Filter design
AASHTO T88
เม็ดหยาบ

2. Liquid Limit

ASTM D423-66

3. Plastic Limit

ASTM D424-59

Plasticity และ
A-line Chert

4. Permeability

Earth Manual E13

สัมประสิทธิ์ความซึมน้้า
(k)

ASTM D308072

ความแข็งแรงของมวลดิน วิเคราะห์ความมั่นคงของเขื่อน
โดยประมาณ (c,Ø)
ในการออกแบบเบื้องต้น

ASTM D2166
Compression Test และ AASHTO
T208

แรงอัดตัวอย่างดินเหนียว ใช้ในการออกแบบงาน
คงสภาพ
วิศวกรรมฐานราก และยังเป็น
ตัวก้าหนด
สถานะภาพ (consistency) ข
องดินเหนียว

5. Direct Shear Test

7. Triaxial
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6. Unconfined

Earth Manual ECompression (UU- 17
test)

8. Triaxial

Earth Manual ECompression (CU- 17
test)

9. Consolidation

Soil Classification เขียน
ข้อก้าหนดทางวิศวกรรม
- Filter design
- Seepage Analysis

ความแข็งแรงของมวลดิน วิเคราะห์ความมั่นคงของเขื่อน
รวมความดันน้้า
ในระหว่างก่อสร้าง
ความแข็งแรงของมวลดิน วิเคราะห์ความมั่นคงของเขื่อน
แยกจากความดันน้้า
ในระหว่างใช้งาน

ASTM D2435-B0 Cc,Cv % compression

10. compaction

ASTM D698-75
ASDM D155778

Compaction Curve (
ρdmax , Wopt)

11. CBR

ASTM 1883-99

ก้าลังของดินบดอัด
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วิเคราะห์การทรุดตัวของเขื่อน
- การควบคุมคุณภาพ
ในสนาม
- การก้าหนดความ
แน่นในการทดสอบ
ทางวิศวกรรมอื่นๆ
การก้าหนดความแน่นในการ
ทดสอบทางวิศวกรรมอื่นๆ

3.2

การออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาแหล่งน้า อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้า

ในที่นี้ขอน้าเสนอหลักการโดยทั่วไปในภาพรวมของการออกแบบรายละเอียดที่ส้าคัญ และมีประเด็นที่ควร
พิจารณาในการออกแบบรายละเอียด ทั้งนี้สามารถศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดได้จากคู่มือเกณฑ์ก้าหนดการ
ออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งน้้า เอกสารหมายเลข สพน. 053 เมษายน 2550 โดยเกณฑ์ก้าหนดในการออกแบบ
รายละเอียดโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้้ามีขอบเขตของการจัดท้าเกณฑ์ก้าหนดในการออกแบบดังนี้

3.2.1 เกณฑ์การออกแบบด้านอุทกวิทยา
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3.2.1.1 การประเมินปริมาณน้าท่า
Flood studies เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปริมาณน้้านอง เพื่อหาค่าปริมาณน้้านองสูงสุดที่เกิดขึ้นในรอบปี
(Return Period) ที่ก้าหนด เพื่อออกแบบขนาดของอาคารระบายน้้าล้น เช่น อาคารระบายน้้าล้น ฝายฯ ท่อระบายน้้า
และทางน้้าผ่านถนน เป็นต้น ได้อย่างปลอดภัย ปริมาณน้้านองสูงสุดหมายถึง น้้าจ้านวนมากที่สุดที่จะไหลมาในล้าน้้า
ชึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีฝนตกหนักเป็นเวลานานติดต่อกันทั่วทั้งพื้นที่รับน้้าฝน ปริมาณน้้า นองสูงสุดของแต่ละปีจะมีจ้านวน
ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนตกมากที่สุดของแต่ละครั้งในแต่ละปี
2.2.1.2 ข้อพิจารณาการเลือกค่ารอบปี สาหรับใช้ออกแบบ
โครงสร้างที่มีความส้าคัญ กล่าวคือ ถ้าเกิดความเสียหายแล้วจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ก็ต้อง
ออกแบบให้ปลอดภัยมากที่สุด โดยออกแบบให้สามารถรับปริมาณน้้านองสูงสุดในรอบหลายปี Nemec ได้แนะน้าค่า
รอบปีเพื่อใช้ออกแบบงานต่างๆดังตารางที่ 2.2.1-1
ตารางที่ 3.2.1-1 ค่ารอบปีของปริมาณน้้านองสูงสุดในรอบหลายปี
ลาดับที่
ประเภทของงาน
1
งานระบายน้้า ท่อลอดที่มีน้าบ่าน้อย และการขุดระบายล้าน้้าเล็กๆ ในชนบท

รอบปี (ปี)
3-5

2

ทางระบายน้้าล้น ฝายน้้าล้นขนาดเล็กในชนบทหากได้รับความเสียหาย เนื่องจาก
น้้านองก็ไม่เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

10 - 20

3

ท่อลอด และสะพานเล็กๆ บนทางสาธารณะระหว่างหมู่บ้าน

30- 50

4

งานตามข้อ 1
หากเกิดความเสียหาย เนื่องจากน้้านองจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

50 -100

5

งานตามข้อ 2
หากเกิดความเสียหาย เนื่องจากน้้านองจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

50 -100

6

ท่อลอดและสะพานเล็ก ๆ บนทางหลวง ถ้ามีน้ามากอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ทรัพย์สิน

50 -100

ที่มา: กรมทรัพยากรน้้า, 2550

3.2.1.3 การคานวณปริมาณน้านองสูงสุด
วิธีค้านวณปริมาณน้้านองสูงสุดมีหลายวิธี แต่ส้าหรับงานแหล่งน้้าขนาดเล็กแนะน้าให้ใช้วิธีดังต่อไปนี้
วิธี Rational Method (ใช้สถิติข้อมูลน้้าฝน)
วิธี Unit Hydrograph (ใช้สถิติข้อมูลน้้าฝน)
วิธี Manning
3-35

วิธี Slope-Area
วิธี ประเมินจากปริมาณน้้านองสูงสุดของพื้นที่รับน้้าฝนหนึ่งหน่วยพื้นที่
วิธี Rational Method
วิธี Rational Method เป็นวิธีการค้านวณปริมาณน้้านองสูงสุดโดยใช้ข้อมูลสถิติน้าฝนและข้อมูล
ลักษณะของล้าน้้า วิธีนี้เหมาะกับพื้นที่รับน้้าฝนขนาดเล็กที่มีขนาดไม่เกิน 10 ตร.กม.และไม่มีข้อมูลปริมาณน้้าท่วมที่
วัดในสนาม ค่าปริมาณน้้านองสูงสุดที่ค้านวณได้โดยวิธีนี้ จะมีค่ามากเกินความเป็นจริงส้าหรับพื้นที่รับน้้าฝนขนาดใหญ่
ที่มี Basin หลายอันรวมกัน
1)

Rational Method มีสูตรดังนี้
Q peak
=
Tc
=
S
=
=
=
=

𝑆)0.77

ปริมาณน้้านองสูงสุด (ม.3/วินาที)
สัมประสิทธิ์น้าท่า
ความเข้มน้้าฝน (Rainfall Intensity)
ที่ช่วงเวลา Tc (มม./ซม.)
ช่วงเวลาการตกของฝน (Time of concentration)
เท่ากับเวลาที่น้าใช้ในการไหลจากจุดไกลที่สุดของ
พื้นที่รับน้้าฝนมาถึงโครงการ (ชม.)
พื้นที่รับน้้าฝนของโครงการ (กม.2 )
ความยาวของล้าน้้าสายหลักถึงจุดที่ตั้งโครงการ (กม.)
ความลาดเอียงของพื้นท้องล้าน้้า (ม./ม.)
ระดับพื้นล้าน้้าที่จุดไกลสุด-ระดับพื้นล้าน้้า ที่จุดที่ตั้ง
โครงการ (ม.)
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เมื่อ Q peak
C
I

0.278 C*I*A
0.0663*(𝐿/
H/L

Tc

=

A
L
S
H

=
=
=
=
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ตารางที่ 3.2.1-2 ค่าสัมประสิทธิ์ของน้้าท่า “C” ใช้กับ Rational Method
ภูมิประเทศและต้นไม้ปก
คลุม

ลักษณะพื้นที่

ดินเหนียว
ปนดินตะกอน

ดินเหนียวเลน

0.10
0.25
0.30

0.30
0.35
0.50

0.40
0.50
0.60

0.10
0.16
0.22

0.30
0.36
0.42

0.40
0.55
0.60

0.30
0.40
0.52

0.50
0.60
0.72

0.60
0.70
0.82
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พื้นที่เป็นป่า (Woodland)
ที่ราบ (ลาด 0-5%)
เป็นลูกคลื่น (ลาด 5-10%)
เป็นเนิน (ลาด 10-30%)
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (Pasture)
ที่ราบ
เป็นลูกคลื่น
เป็นเนิน
พื้นที่เพาะปลูก (Cultivated)
ที่ราบ
เป็นลูกคลื่น
เป็นเนิน

ดินทราย
ปนดินตะกอน

ในเมือง (Business Area)
หมู่บ้านจัดสรร
ถนน
หลังคา

ที่มา: กรมทรัพยากรน้้า, 2552

(1)

0.60 - 0.75
0.50 - 0.70
0.75 - 0.85
0.75 - 0.95

ความเข้มน้้าฝน (Rainfall Intensity) : 1
หาได้จากสถิติข้อมูลน้้าฝนที่ได้วิเคราะห์เป็นกราฟความเข้มน้้าฝน -ช่วงเวลา-รอบปี การเกิด
ซ้้าของแต่ละจังหวัดที่ตั้งโครงการ โดยพิจารณาใช้คาบปีที่เหมาะสมกับงาน ปกติงานแหล่งน้้าขนาดเล็กใช้คาบ 25 ปี
(2) Q inflow และ Q outflow
ค่า Q peak ที่ค้านวณตามสูตรข้างต้น ส้าหรับโครงการอ่างเก็บน้้าจะเป็นปริมาณน้้านอง
สูงสุดไหลเข้า (Q inflow) การก้าหนดขนาดอาคารระบายน้้าล้นจะต้องสัมพันธ์กับปริมาณน้้านองสูงสุดไหลออก
(Q outflow) ซึ่งค้านวณได้จากสูตรทั่วไปของอ่างเก็บน้้าหลายขนาดดังนี้
เมื่อ R/A < 0.01
Q outflow
=
Q inflow
เมื่อ 0.01 < R/A < 0.025
Q outflow
=
(R/A∗ 100)−0.11 * Q inflow
เมื่อ R/A > 0.025
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Q outflow
=
1.2536 (R/A∗ 100)−0.35 * Q inflow
เมื่อ R
=
พื้นที่ผิวน้้าในอ่างเก็บน้้าที่ระดับเก็บกัก (กม.2 )
A
=
พื้นที่รับน้้าฝนของโครงการ (กม.2 )
2) วิธี Unit Hydrograph Method
เป็นวิธีที่น้า Unit Hydrograph สังเคราะห์ (Synthetic Unit Hydrograph) ของหน่วยงานอนุรักษ์
ดิน (Soil Conservation Service, SCS) แห่งสหรัฐอเมริกา มาประยุกต์ใช้ค้านวณหา ปริมาณน้้านองสูงสุดส้าหรับ
พื้นที่รับน้้าฝนระหว่าง 10 ถึง 2,500 ตร.กม. โดย Unit Hydrograph จะแปลงค่าน้้าฝนที่เหลือจากการซึมลงดิน
(Rainfall excess) ซึ่งเกิดในช่วงเวลาหนึ่งทั่วพื้นที่รับน้้าฝนให้เป็นน้้าท่าไหลบนดิน การค้านวณจะให้ผลออกมาเป็น
กราฟน้้านอง ซึ่งเป็นผลรวมของกราฟน้้านองย่อย ๆ ของ Rainfall excess ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ หลายช่วง
ต่อเนื่องกัน ปริมาณน้้านองสูงสุดคือ ยอดของกราฟน้้านอง กรณีน้านองนี้อาจใช้ประโยชน์ต่อไปโดยน้าไปค้านวณเกี่ยวกับ
Flood Routing เพื่อหาขนาดที่ปลอดภัยของอาคารระบายน้้าต่ๆาง
สูตรที่ใช้ในการค้านวณหาปริมาณน้้านองสูงสุดโดยวิธี Unit Hydrograph มีดังนี้
tp
=
1.90* (L* Lc / 𝑠 0.162 )
=

1.11*t p

∆t

=

Tp

tp

=

L

=
=

Tp

โดยที่

Lc

S

Tp

=
=

∆t

=

5

เวลาที่ใช้ในการเกิดปริมาณน้้านองสูงสุดของ Unit Hydrograph
นับจากกึ่งกลางช่วงที่เกิด Rainfall excess (ชม.)
ความยาวของล้าน้้าสายหลัก (กม.)
ความยาวของล้าน้้าสายหลักวัดจากที่ตั้งโครงการถึงบน ล้าน้้าซึ่งอยู่
ใกล้จุดศูนย์ถ่วงของพื้นที่รับน้้าฝนมากที่สุด (กม.)
ความลาดของพื้นท้องน้้าของล้าน้้าสายหลัก (ม./ม.)
เวลาที่ใช้ในการเกิดปริมาณน้้านองสูงสุดของ Unit Hydrograph
นับจากเมื่อเริ่มมี Rainfall excess (ชม.)
ช่วงเวลาการเกิด Rainfall excess (ชม.)

(1)

Dimensionless Unit Hydrograph
ค่าปริมาณน้้านองที่เวลาต่างๆ ของ Unit Hydrograph หาได้จาก Dimensionless Unit
Hydrograph ของหน่วยงาน SCS (Soil Conservation Service) ตามรูปที่ 3.2.1-1 ซึ่งได้จัดท้าขึ้นจากการศึกษา
Unit Hydrograph ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจ้านวนหลาย ๆ อัน ซึ่งมีขนาดและลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่รับน้้าฝน
แตกต่างกัน ดังนี้
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ตารางที่ 3.2.1-3 Ratios for dimensionless unit hydrograph
Discharge Ratios
(q/qp)

Time Ratios
(t/Tp)

Discharge Ratios
(q/qp)

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

0.000
0.300
1.000
0.190
0.310
0.470
0.660
0.820
0.930
0.990
1.000
0.990
0.930
0.860
0.780
0.680

1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
5.0

0.560
0.460
0.390
0.330
0.280
0.207
0.147
0.107
0.077
0.055
0.040
0.029
0.210
0.015
0.011
0.000
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Time Ratios
(t/Tp)

ที่มา : กรมทรัพยากรน้้า, 2552

ที่มา: กรมทรัพยากรน้้า, 2550

รูปที่ 3.2.1-1 Dimensionless Unit Hydrograph
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อัตราการซึมลงดินของน้้า (infiltration)
อัตราการซึมลงดินของน้้าขึ้นอยู่กับ แฟคเตอร์หลายอย่าง ที่ส้าคัญคือชนิดของดิน ดังนี้
ตารางที่ 3.2.1-4 ค่าอัตราการซึมของน้้าผ่านผิวดินชนิดต่างๆ
(2)

ชนิดของดิน

อัตราการซึมของน้า (ซม./ชม.)

ดินเหนียว

0.1-0.5

ดินร่วนปนดินเหนียว

0.5-1.0

ดินร่วนปนดินตะกอน

1.0-2.0

ดินร่วนปนทราย

2.0-3.0

ทราย

3.0-10.0

ที่มา: กรมทรัพยากรน้้า, 2553
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(2.1) ส้าหรับพายุฝนครั้งแรก อัตราการซึมจะสูงเมื่อฝนเริ่มตก และอัตราการซึมจะลดลง
เมื่อฝนตกต่อไปนาน ๆ แต่ในการออกแบบนิยมใช้อัตราการซึมคงที่ส้าหรับพายุฝนขนาดใหญ่ (Major Storm)
(2.2) แฟคเตอร์อื่นๆ ที่มีผลต่อการซึมลงดินของน้้า เช่น พืชปกคลุมดิน ความลาดเอียงของ
พื้นที่อุณหภูมิ คุณภาพน้้าและความแน่นของดิน เป็นต้น
(2.3) อนึ่ง น้้าฝนที่เหลือเป็นน้้าไหลบนดินนั้นที่ จริงเป็นน้้าฝนทั้งหมดหักออกด้วยน้้าที่
สูญเสียจากการซึม น้้าที่ค้างอยู่แอ่งน้้า (Depression) และน้้าที่ค้างอยู่ตามต้นไม้ ใบไม้ หรือ ท่อนไม้ (detention) ซึ่ง
เป็นส่วนน้อย และไม่เป็นน้้าไหลบนดิน
(3) ความลึกน้้าฝนสูงสุดกับช่วงเวลา (Rainfall - Duration)
ปริมาณน้้าฝน หาได้จากการอ่านค่าน้้าฝนจากกราฟความลึก-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้้าของ
จังหวัดที่ตั้งโครงการ โดยใช้รอบปีการเกิดซ้้า 25 ปี จะได้ค่าปริมาณน้้าฝนสูงสุด (ซม.) ในแต่ละช่วงเวลา (ชม.) จากนั้น
น้าค่าที่ได้ไปเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความลึกน้้าฝนกับช่วงเวลา
ดังตัวอย่างแสดงใน รูปที่ 3.2.1-2
(4) แฟคเตอร์ลดความลึกน้้าฝนตามขนาดพื้นที่ (Area Rainfall Reduction Factor)
การน้าค่าความลึกน้้าฝนที่อ่านได้จากกราฟความลึก-ช่วงเวลา ตามข้อ 2.3 ไปใช้กับพื้นที่ฝน
ตกขนาดใหญ่จะท้าให้มีค่าสูงเกินความเป็นจริง เพราะโอกาสที่ฝนจะตกหนักเฉลี่ยคลุมพื้นที่ขนาดกว้าง ๆ นั้นมีโอกาส
น้อย ดังนั้นการน้าค่าความลึกน้้าฝนไปใช้จ้าเป็นจะต้องมีแฟคเตอร์คูณเพื่อลดขนาดความลึกของน้้าฝนเฉลี่ยส้าหรับ
พื้นที่กว้างๆ ลงให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง
ส้าหรับประเทศไทยนั้นยังไม่ได้มีการพัฒนากราฟแฟคเตอร์ลดความลึกน้้าฝนตามขนาดพื้นที่
ดังนั้นในการศึกษาจะใช้ของต่างประเทศที่ศึกษาไว้แล้ว เช่น สถาบันภูมิอากาศ สหรัฐอเมริกา (Hershfiled, 1961)
ดังแสดงใน รูปที่ 3.2.1-3

3-40

ที่มา: กรมทรัพยากรน้้า, 2550

รูปที่ 3.2.1-2 ตัวอย่างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความลึกน้้าฝนกับช่วงเวลา
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เลคเลอร์ค และแช็ค (Leclerc and schaake, 1972) ได้เสนอสมการส้าหรับค้านวณหาค่า
แฟคเตอร์ลดความลึกน้้าฝนตามขนาดพื้นที่ ดังนี้
ARF

=

1 – exp (-1.1* t 𝑟 0.25 - 0.01*A)

เมื่อ ARF

=
=
=

แฟคเตอร์ลดความลึกน้้าฝนตามขนาดพื้นที่
ช่วงเวลาของฝน (ชม.)
พื้นที่มีหน่วยเป็นตารางกิโลเมตร

t𝑟

A

ที่มา: สถาบันภูมิอากาศ สหรัฐอเมริกา, 1961

รูปที่ 3.2.1-3 ตัวอย่างกราฟแฟคเตอร์ลดความลึกน้้าฝนตามขนาดพื้นที่
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วิธี Manning Method
Manning Method เป็นวิธีค้านวณปริมาณการไหลของล้าน้้า โดยอาศัยหลักการทางชลศาสตร์ของ
รูปตัดล้าน้้า ที่มีการไหลแบบสม่้าเสมอ (Uniform Flow) โดยล้าน้้ามีความลาดเอียงและมีพื้นที่หน้าตัดคงที่เป็น
ระยะทางที่ยาวเพียงพอ วิธีนี้ใช้เมื่อมีข้อมูล รูปตัดล้า น้้า และระดับน้้าสูงสุดซึ่งได้จากการส้ารวจในสนาม เหมาะ
ส้าหรับล้าน้้าที่มีรูปตัดแน่นอน เช่น คลองส่งน้้า ท่อระบายน้้าอุโมงค์ส่งน้้า
3)

สูตร Manning มีดังนี้
V

1/n *R2/3 *𝑠1/2

Q

=

A*V

R

=

A/P

S

=

H/L
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=

เมื่อ

V
=
ความเร็วเฉลี่ยของการไหล (ม. / วินาที)
S
=
ความลาดชันของ energy gradient (ม. / ม.)
R
=
รัศมีชลศาสตร์ (ม.)
A
=
พื้นที่หน้าตัดของน้้า (ม.3 )
P
=
ความยาวเส้นขอบเปียก (ม.)
n
=
สัมประสิทธิ์ความขรุขระของผิวสัมผัส
Q
=
อัตราไหล (ม.3 /วินาที)
จากสูตรข้างต้น หากถือว่าน้้าไหลด้วยความเร็วสม่้าเสมอไม่เปลี่ยนแปลงตามระยะทางแล้ว
S
=
ความลาดชันของท้องน้้าเมื่อการไหลแบบUniform Flow
S
=
H/L
เมื่อ

H
L

=
=

ผลต่างของระดับน้้าล้าน้้า 2 จุด (ม.)
ระยะตามแนวน้้าไหลระหว่าง 2 จุดนั้น (ม.)
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ตารางที่ 3.2.1-5 ค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระของผิวสัมผัส "n"
ลักษณะของลาน้า

ค่าสัมประสิทธิ์

ที่มา: กรมทรัพยากรน้้า, 2550

4)
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1.คลองส่งน้า
- คลองดินขุด
- คลองหินขุด
- คอนกรีต
- ไม้
- เหล็ก
2.ลาน้าธรรมชาติบนพื้นราบ
- พื้นเรียบตรงไม่มีกรวดและวัชพืช
- พื้นเรียบตรงมีกรวดและวัชพืช
- พื้นไม่เรียบแม่แอ่งทั่วไปคดเคี้ยว
- พื้นไม่เรียบมีแอ่งคดเคี้ยววัชพืชและกรวดหิน
- มีวัชพืชหนาแน่น แอ่งลึก ที่ลุ่มน้้าท่วมมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น
3.ลาน้าธรรมชาติบนภูเขา
- พื้นที่มีกรวด หิน หินก้อนบ้างเล็กน้อย ไม่มีวัชพืช
- พื้นมีหิน และหินก้อนใหญ่ (Boulder) อยู่ทั่วไป

0.025
0.40
0.13
0.14
0.12
0.250-0.033
0.030-0.040
0.033-0.045
0.035-0.050
0.075-0.150
0.030-0.050
0.040-0.070

วิธี Slope-Area Method
Slope Area Method เป็นวิธีการค้านวณปริมาณน้้านองสูงสุด โดยใช้ข้อมูลทางกายภาพของล้าน้้า
ซึ่งการไหลในล้าน้้าธรรมชาติ ความเร็วของน้้าจะเปลี่ยนแปลงและไม่คงที่ไปตามระยะทาง การค้านวณดัดแปลงสูตร
Manning มาค้านวณหาปริมาณน้้านองสูงสุดของล้าน้้าธรรมชาติ ดังนี้
(1) ส้ารวจลักษณะทางกายภาพของล้าน้้า และรูปตัดล้าน้้าอย่างน้อย 3 แห่ง บนช่วงล้าน้้า ซึ่ง
ยาวไม่น้อยกว่า 75 เท่าของความลึกของน้้า และช่วงความยาวดังกล่าวของล้าน้้าระดับน้้าด้านท้ายน้้าควรต่้ากว่า
ระดับน้้าด้านเหนือน้้าไม่น้อยกว่า Velocity Head (V2 /2g) หรือไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
(2) เก็บข้อมูลระดับน้้าในล้าน้้าที่ระดับสูงสุดที่สังเกตได้ หรือจากการสอบถามชาวบ้าน
(3) ก้าหนดค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระของล้าน้้า : n ซึ่งดูรายละเอียดในวิธีการหาค่า n
วิธีการค้านวณปริมาณน้้านองสูงสุดโดยวิธี Slope Area มีสูตรการค้านวณโดยพิจารณาของการไหล
ในทางน้้าเปิดตาม รูปที่ 3.2.1-4 โดยอาศัยหลักการจากสูตร Manning ดังนี้
จากสูตร Manning
Q
=
1/n*A*R2/3 * S1/2
ให้
K
=
1/n*A*R2/3
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รูปที่ 3.2.1-4 การไหลในทางน้้าเปิด

สามารถเขียนสูตรส้าหรับค้านวณหาปริมาณน้้านองสูงสุดโดยวิธี Slope Area Methodได้ดังต่อไปนี้
สูตร Slope Area Q
=
K w ∗ 𝑆𝑓 1/2
เมื่อ

Kw
hv

เมื่อ



Δ hv

Δh

เมื่อ
เมื่อ

Δhv
Δhv

มีค่าบวก hf
มีค่าลบ hf
และ
โดยที่

Sf

K
Kw

A
R
V
hv


hf

=

(𝐾𝑢𝑝 ∗ 𝐾𝑑𝑜𝑤 )

= *v2 /2g
=  (k 3 /A2 ) * (A)2 /(K)3
=
hvup - hvdown
= ระดับน้า้ ด้านเหนือน้้า – ระดับน้้าด้านท้ายน้้า
=
Δ h + 0.5* hv
= Δ h + Δhv
=
hf
/ Lm
=
Conveyance factor
=
Weighted conveyance factor
=
พื้นที่หน้าตัดของน้้า (ม.2 )
=
รัศมีชลศาสตร์ (ม.)
=
ความเร็วเฉลี่ยของน้้า (ม./วินาที)
=
Velocity head (ม.)
=
ตัวแก้ Velocity head
=
Friction loss (ม.)
3-44

= ความยาวล้าน้้าวัดตามโค้งแนวล้าน้้าของแต่ล(ม.ะช่) วง
Sf
= Frictional slope (ม./ม.)
n = สัมประสิทธิ์ความขรุขระของล้าน้้า
ค่าเฉลี่ยของสัมประสิทธิ์ความขรุขระของล้าน้้า
โดย U.S. Soil Conservation Service ได้ก้าหนดวิธีการค้านวณ ดังนี้
ก้าหนดค่า Basic n1
ก้าหนดค่า n2 ส้าหรับความขรุขระของผิวสัมผัสหรือความไม่ราบเรียบของผิวน้้า
ก้าหนดค่า n3 ส้าหรับการเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างของรูปตัดล้าน้้า
ก้าหนดค่า n4 ส้าหรับสิ่งกีดขวางในล้าน้้า เช่น รากไม้ ท่อนซุง สวะ
ก้าหนดค่า n5 ส้าหรับพืชและต้นไม้ที่ขึ้นในล้าน้้า
ก้าหนดค่า n6 ส้าหรับความคดโค้งของล้าน้้า
ค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระของล้าน้้า (โดย U.S. Soil Conservation Service)
(1) ค่า n1 ส้าหรับ Basic n
ผิวล้าน้้า เป็นดิน
0.010
ผิวล้าน้้า เป็นหิน
0.015
0.014
ผิวล้าน้้า เป็นกรวดละเอียด
ผิวล้าน้้า เป็นกรวดหยาบ
0.028
(2) ค่า n2 ส้าหรับความไม่ราบเรียบของผิวสัมผัส
ผิวเรียบ
0.000
ค่อนข้างเรียบ
0.005
0.010
เรียบปานกลาง
ขรุขระ (ไม่เรียบ)
0.020
(3) ค่า n3 ส้าหรับการเปลี่ยนแปลงขนาด และรูปร่างของรูปตัดล้าน้้า
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
0.000
เปลี่ยนแปลงบ้าง
0.005
เปลี่ยนแปลงมาก
0.010 ถึง 0.015
(4) ค่า n4 ส้าหรับสิ่งกีดขวางในล้าน้้า เช่น ท่อนไม้ รากไม้ ฯลฯ
ไม่มี
0.000
มีน้อย
0.010
มีพอสมควร
0.030
มีมาก
0.060
(5) ค่า n5 ส้าหรับพืชและต้นไม้ที่ขึ้นในล้าน้้า
มีน้อย
0.005 ถึง 0.010
มีปานกลาง
0.010 ถึง 0.025
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Lm
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0.025 ถึง 0.050
มีมากพอควร
0.050 ถึง 0.100
มีมากทีเดียว
(6) ค่า n6 ส้าหรับความคดโค้งของล้าน้้า
Lm/Ls
n6
1.0-1.2
0.00
1.2-1.5
0.15*ns
มากกว่า 1.5
0.30 ns
เมื่อ Lm
=
ความยาวของล้าน้้าวัดตามแนวโค้ง
Ls
=
ความยาวของล้าน้้าวัดตามแนวตรง
Ns
=
n1 + n2 + n3 + n4 + n5
อนึ่ง วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ n ตามที่กล่าวข้างต้น ควรก้าหนดค่า n ที่ส่วนต่างๆ ของรูปตัดล้าน้้า
ชึ่งค่า “n” ของส่วนต่างๆในล้าน้้าเดียวกันไม่จ้าเป็นต้องมีค่าเท่ากัรูนปตัดล้าน้้า รูปหนึ่งอาจแบ่งเป็นหลายส่วนดังนี้
ส่วนของล้าน้้าที่มีค่าระดับต่้า (Low Floe Channel)
ส่วนของล้าน้้าฝั่งซ้ายที่มีน้าท่วมถึง (Left Over Bank)
ส่วนของล้าน้้าฝั่งขวาที่มีน้าท่วมถึง (Right Over Bank)
ส่วนของล้าน้้าเล็กๆ ที่เกิดบนฝั่ง (Secondary Channel)
5) วิธีประเมินจากปริมาณน้านองสูงสุดของพื้นที่รับน้าฝนหนึ่งหน่วยพื้นที่
วิธีการค้านวณปริมาณน้้านองสูงสุด วิธีนี้อาจประเมินได้สะดวกและรวดเร็ว จากปริมาณน้้าจ้านวน
มากที่สุดที่จะไหลมาในล้าน้้าในรอบ 25 ปี โดยอ่านจากกราฟซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณน้้านองสูงสุดต่อพื้นที่
รับน้้าฝนหนึ่งตารางกิโลเมตร ของภาคต่างๆ วิธีนี้ควรใช้ในการตรวจสอบค่าปริมาณน้้านองสูงสุด ที่ค้านวณได้จากวิธี
อื่นๆ ส้าหรับพื้นที่รับน้้าฝน 0 - 40 ตร.กม .การประเมินปริมาณน้้านองสูงสุดด้วยวิธีนี้ ให้พิจารณาสภาพความลาด
เอียงของภูมิประเทศจริงเปรียบเทียบ กับสภาพภูมิประเทศที่ระบุไว้ในกราฟด้วย และประเมินค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงไป
จากกราฟได้ตามความเหมาะสม

3.2.2 ชลศาสตร์การไหล

ชลศาสตร์การไหลแบ่งตามชนิดของการไหลของน้้าได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆคือ
1) การไหลของน้้าในทางน้้าเปิดเป็นการไหลของน้้าโดยอิสระเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกโดยผิวน้้าจะ
สัมผัสกับบรรยากาศได้แก่การไหลในทางน้้าเช่นคลองคูล้าธารห้วยแม่น้าฯลฯการไหลผ่านอาคารชลศาสตร์ที่เป็นตัว
ควบคุมการไหลของน้้าในทางน้้าเช่นทางระบายน้้าล้นฝายทดน้้าฝายระบายน้้าประตูระบายน้้า เป็นต้นรวมทั้งการไหล
ในอาคารประเภทท่อหรือระบบท่อที่น้าไหลไม่เต็มท่อด้วย
2) การไหลของน้้าในท่อภายใต้แรงดันเป็นการไหลในระบบท่อที่น้าไหลเต็มท่อซึ่งผิวน้้าไม่สัมผัสกับ
บรรยากาศอาจมีอากาศในท่อบ้างก็จะอยู่ในสภาพสุญญากาศแรงกระท้าที่ท้าให้เกิดการไหลคือความแตกต่างของ
แรงดันเนื่องจากความสูงของน้้า (Pressure head) ระหว่างด้านหน้าท่อหรือปากท่อกับด้านท้ายท่อหรือปลายท่อที่มัก
เรียกย่อๆว่า Head จริงๆแล้วการไหลของน้้านั้นยังมี "การไหลของน้้าใต้ดิน " อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งจะไม่กล่าวถึงในการวัด
ปริมาณน้้านั้นต้องอาศัยความรู้ในเรื่องกลศาสตร์ ของของไหล (Fluid mechanics),ชลศาสตร์ (Hydraulics), การไหล
ในทางน้้าเปิด (Open channel flow) และการไหลในท่อ (Pipe flow)ประกอบกัน
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ประเภทของทางน้้าเปิด แบ่งตามการก้าเนิดได้ 2 ประเภทคือ
1) ทางน้้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Natural channels) โดยเกิดจากการกัดเซาะของน้้า
เมื่อน้้าท่าไหลลัดเลาะจากที่สูงลงสู่ที่ต่้าตามธรรมชาติได้แก่คูล้าธารล้าห้วยคลองแม่น้าฯลฯพื้นที่หน้าตัดของทางน้้า
ธรรมชาติมักไม่เป็นรูปเรขาคณิตโดยส่วนใหญ่จะเป็นรูปคล้ายพาราโบลา
2) ทางน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น(Regulated channels) เป็นทางน้้าที่สร้างขึ้นเลียนแบบทางน้้าที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติโดยก้าหนดแนวของทางน้้าที่เหมาะสมได้แก่คลอง (ท้าหน้าที่ต่างๆเช่นคลองส่งน้้าคลองระบายน้้าคลอง
ชักน้้าคลองส่งน้้าเป็นต้น ) และคู (คูส่งน้้าคูระบายน้้า ) มักสร้างให้มีหน้าตัดเป็นรูปทรงเรขาคณิตเช่นสี่เหลี่ยมมุมฉาก
สี่เหลี่ยมคางหมูครึ่งวงกลมสามเหลี่ยมฯลฯในกรณีที่เป็นคลองส่งน้้าหรือคูส่งน้้ามักมีการปูองกันความเสียหายของลาด
ข้างจากการกัดเซาะของน้้าหรือเพื่อปูองกันการสูญเสียน้้าจากการรั่วซึมโดยมักมีการปิดทับหน้าด้วยคอนกรีตหินก่อหิน
เรียงยาแนวเป็นต้นหากไม่มีการปูองกันลาดดังกล่าวหรือเมื่ อเกิดการตกจมของตะกอนหน้าตัดอาจเปลี่ยนไปเป็นรูป
พาราโบลาหรือเป็นรูปอื่นๆได้นอกจากนี้ในกรณีของท่อส่งน้้าหรือท่อระบายน้้าที่มีการไหลของน้้าในท่อแบบไม่เต็มท่อ
ก็ถือว่าเป็นการไหลในทางน้้าเปิดด้วย
คุณสมบัติการไหลในทางน้้าเปิด
ในทางน้้าโดยทั่วไปในการค้านวณมักจะสมมุติให้ มีลักษณะการไหลแบบ Steady-Uniform ที่ความเร็วไม่
เปลี่ยนแปลงตามเวลาและระยะทางคุณสมบัติของ Uniform คือ
1) ความลึกความเร็วพื้นที่หน้าตัดและปริมาณการไหลของน้้าที่ทุกต้าแหน่งในทางน้้ามีค่าคงที่
2) ความลาดชันของเส้นพลังงานรวมผิวน้้าและพื้นทางน้้ามีค่าเท่ากันหรือเส้นความลาดชัน
ทั้งสามเส้นขนานกัน

3.2.3 การออกแบบฝายน้าล้นและองค์ประกอบ

2.2.3.1 การเลือกที่ตั้งฝายน้าล้น
การเลือกต้าแหน่งการก่อสร้างฝายน้้าล้นควรพิจารณาเลือกให้เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1) ที่สร้างฝายโดยทั่วไปควรจะอยู่ในต้าแหน่งที่สามารถผันน้้าส่งเข้าคลองส่งน้้าที่ขุดออกจากแหล่งน้้า
ด้านหน้าฝายไปยังพื้นที่เพาะปลูกซึ่งอยู่ทางด้านท้ายฝายสองฝั่งล้าน้้าได้ทั่วถึงตามที่ต้องการ
2) บริเวณที่จะสร้างฝายควรมีตลิ่งของล้าน้้าทางด้านเหนือฝายขึ้นไปสูงมากพอที่จะไม่ท้าให้น้าไหลข้าม
สันฝายในฤดูน้าหลากเอ่อท้นสูงจนท่วมพื้นที่สองฝั่งล้าน้้าจนเกิดความเสียหาย
3) ฝายที่คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างได้เสร็จภายในช่วงฤดูแล้งเดียวควรสร้างในบริเวณที่ล้าน้้ามีแนวตรง
เพื่อปูองกันไม่ให้น้าที่ล้นข้ามสันฝายพุ่งเข้าไปกัดเซาะตลิ่งด้านใดด้านหนึ่งที่บริเวณท้ายฝาย
4) ฝายที่มีขนาดใหญ่จนไม่สามารถก่อสร้างให้เสร็จภายในฤดูแล้งเดียว การก่อสร้างฝายในล้าน้้า
ธรรมชาติ จะต้องมีน้าหลากในฤดูฝนท้าให้เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง จึงนิยมก่อสร้างฝายในบริเวณที่ล้าน้้ามีแนวโค้ง
แล้วขุดทางน้้าใหม่ลัดจากล้าน้้าด้านเหนือฝายไปบรรจบกั บล้าน้้าทางด้านท้ายฝาย ให้มีแนวตรงกลมกลืนกับล้าน้้า
ธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นทางน้้าใหม่ส้าหรับให้น้าไหลผ่านส่วนบริเวณคุ้งล้าน้้าจะปิดกั้นด้วยการสร้างคันดินไม่ให้น้าไหลไป
ได้เช่นเคย
5) ที่ท้องล้าน้้าและตลิ่งทั้งสองฝั่งตรงบริเวณที่จะสร้างฝายนั้น จะต้องเป็นฐานรากดีไม่มีการทรุ ดตัว
หรือเป็นดินทราย หินก้อน และหินโพรงเพราะจะเป็นเหตุให้เกิดน้้าลอดใต้ตัวฝายได้สะดวกจนเกิดอันตราย หรือ
มิฉะนั้นก็ต้องท้าการออกแบบปูองกันเพิ่มเติม ซึ่งอาจท้าให้ฝายมีราคาค่าก่อสร้างแพงมากขึ้นไปอีกฐานรากของฝายที่ดี
ที่สุดจะต้องเป็นหินพืดซึ่งไม่มีรอยแตกร้าวหรือเป็นดินดานแข็งทึบที่น้าซึมผ่านได้ยาก อย่างใดอย่างหนึ่ง
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3.2.3.2 ลักษณะของฝายน้าล้น
เกณฑ์ก้าหนดในการออกแบบฝายน้้าล้น โครงการงานศึกษา วิเคราะห์และจัดท้าแบบมาตรฐานแหล่งน้้า
โครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็ก โดยทั่วไปจะมีรูปแบบของอาคารก่อสร้างอยู่บนท้องล้าน้้าเดิมหรือช่องลัด (Cut
off) ที่วางอาคารอยู่บนดินเดิม แต่ทั้งนี้ในกรณีที่ท้องล้าน้้าเดิมมีลักษณะเป็นชั้นหินรูปแบบอาคารอาจเปลี่ยนแปลงไป
บ้าง แต่หลักเกณฑ์ในการค้านวณออกแบบในภาพรวมยังคงยึดถือเกณฑ์ในลักษณะเดียวกัน
1) ฝายน้้าล้นแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ฝายแบบปิด เป็นอาคารที่ก่อสร้างปิดกั้นล้าน้้าให้น้าไหลข้ามล้นตัวอาคารไป ฝายชนิดนี้ไม่
สามารถยกระดับน้้าได้สูงมาก การก่อสร้างควรเลือกสร้างในล้าน้้าที่มีตลิ่งสูง เพื่อปูองกันปัญหาน้้าท่วมพื้นที่บริเวณ
เหนือน้้าและไม่ควรก่อสร้างในพื้นที่ที่มีความแตกต่างของระดับน้้าในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งที่ต่างกันมากนัก เพราะต้อง
ท้าตัวอาคารให้มีขนาดสูงมากซึ่งท้าให้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างมีมูลค่าสูงมาก และไม่เหมาะกับสภาพล้าน้้าที่มีขนาด
ตลิ่งไม่สูงมากนัก เพราะจะมีปัญหาเรื่องน้้าไหลล้นตลิ่งในช่วงฤดูฝน ข้อดีของฝายชนิดนี้ คือ ราคาค่าก่อสร้างไม่สูงมาก
นักและไม่ต้องมีการควบคุม ส่วนข้อเสียคือไม่สามารถยกระดับน้้าได้สูงมากนักและอาจมีปัญหาน้้าท่วมตลิ่งได้
(2) ฝายแบบเปิด เป็นอาคารที่ก่อสร้างปิดกั้นล้าน้้า แ ละท้าการติดตั้งประตูบังคับน้้าไว้บนสัน
ฝาย ซึ่งจะท้าการปิดเมื่อต้องการทดน้้าให้มีระดับสูงขึ้นในช่วงฤดูแล้ง และจะท้าการเปิดเพื่อระบายน้้าออกในช่วงฤดู
ฝน โดยฝายชนิดนี้สามารถก่อสร้างในพื้นที่มีความแตกต่างของระดับน้้าในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งที่ต่างกันมาก ข้อดี
ของฝายชนิดนี้ คือ สามารถควบคุมระดับน้้าได้อย่างเต็มที่ ส่วนข้อเสียคือราคาค่าก่อสร้างมีมูลค่าสูงและการ
บ้ารุงรักษายุ่งยากกว่าฝายแบบปิด
2) ระดับฝายน้้าล้น (Crest Elevation)
ระดับสันฝายน้้าล้น จะก้าหนดจากระดับเก็บกักปกติ (ร.น.ก.) ที่ได้จากขั้นการศึกษาความของ
โครงการ ซึ่งจะเป็นระดับเก็บกักที่เหมาะสมที่สุดของโครงการ ที่ให้ผลประโยชน์สูงสุดทางด้าน เศรษฐกิจและการ
ลงทุน โดยวิเคราะห์จากดัชนีบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ (Economic Indices)
3) ความยาวสันฝายน้้าล้น (Length of Weir)
ความยาวสันฝายน้้าล้น จะพิจารณาจากความสามารถในการระบายปริมาณน้้าหลากสูงสุดได้ และ
จะออกแบบให้เกิดผลกระทบเนื่องจากระดับน้้าท่วมสูงสุด (ร.น.ส.)และระดับน้้าเท้อ (Back Water Surface) ของ
บริเวณพื้นที่ฝายน้้าล้นและบริเวณพื้นที่ด้านเหนือน้อยที่สุด
3.2.3.3 การออกแบบฝายน้าล้น
1) การออกแบบพื้นฝายน้้าล้น นอกจากจะออกแบบให้มีความหนาเพียงพอที่จะต้านแรงดันขึ้นของน้้า
ใต้พื้นอาคารแล้ว ยังต้องพิจารณาร่วมกับการออกแบบ Cutoff Wall เพื่อก้าหนดความยาวฝายน้้าล้นให้มีความยาว
เพียงพอที่จะต้านทานการซึมของน้้าที่จะพัดพาเม็ดดินฐานรากฝายน้้าล้นให้หลุดออกไปได้ ส้าหรับการ ออกแบบความ
หนาและความยาวของพื้นฝายน้้าล้น นิยมใช้วิธีของ Lane โดยมีขั้นตอนดังนี้
(2) การค้านวณระยะทางเดินของน้้าลอดใต้ฐาน (Creep Length) การค้านวณระยะทางเดิน
ของน้้าลอดใต้ฐานฝายน้้าล้นจะใช้ทฤษฎีของ Lane’s Method ในการออกแบบรายละเอียดจะพิจารณาการค้านวณ
ทางเดินของน้้าใต้ฐานอาคาร โดยจะต้องมีความปลอดภัยมากกว่าเป็นเกณฑ์ก้าหนด ตามคู่มือเกณฑ์ก้าหนดการ
ออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งน้้าของกรมทรัพยากรน้้า
(3) การค้านวณหาแรงดันของน้้า (Hydrostatic Pressure) ที่กระท้าต่อตัวฝายน้้าล้น ให้คิดใ น
กรณีที่ระดับน้้าทางด้านเหนือน้้าอยู่ที่ระดับสันฝายน้้าล้น และด้านท้ายน้้าไม่มีน้า
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(4) การค้านวณหาแรงดันของน้้าใต้ฐาน (Uplift Pressure) โดยสมบัติให้แรงที่กระท้าใต้ฐาน
เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ซึ่งแรงดันน้้าที่จุดใดๆ จะเท่ากับความสูงของน้้าที่จุดใดๆ จะเท่ากับความสูง ของน้้าที่จุดนั้นๆ
โดยอาศัยวิธีของ Lane’s Method มาค้านวณ
(5) การค้านวณหาความหนาของแผ่นคอนกรีตด้านท้ายน้้า (Downstream Apron Thickness)
โดยวิเคราะห์จากความต่างระดับของด้านเหนือน้้าและท้ายน้้า การสูญเสียต่างๆ
(6) การค้านวณหาความหนาของแผ่นของคอนกรีตด้านเหนือน้้า
(Upstream Apron
Thickness)ส้าหรับความหนาของแผ่นคอนกรีตด้านเหนือน้้า ตามค้าแนะน้าของ USBR. ซึ่งปกติจะใช้ประมาณ 1/2
ของความหนาของแผ่นคอนกรีตด้านท้ายน้้า แต่ไม่ควรน้อยกว่า 0.30 ม.
2) การออกแบบ Cutoff Wall
Cutoff Wall เป็นก้าแพงที่ยื่นเข้าในชั้นดินเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของตัวฝายน้้าล้นCutoff Wall จะท้า
หน้าที่ควบคุมการไหลของน้้าลอดใต้ฐานและปูองกันการเกิด Piping ส้าหรับความลึกของ Cutoff wall จะใช้วิธี
ค้านวณเหมือนกันกับการค้านวณหาระยะทางเดินของน้้าลอดใต้ฐานตามหั“การออกแบบพื
วข้อ
้นฝายน้้าล้”น
3) การค้านวณปริมาณน้้าผ่านฝายน้้าล้น (Discharge Over Weir) แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
ฝายน้้าล้นแบบมีบาน ช่องประตูน้าจะออกแบบลักษณะสันฝายน้้าล้นเป็นแบบ Ogee Weir สูงจาก
พื้นประมาณ 1.00 ถึง 2.00 เมตร ระบายน้้าในช่องน้้าหลาก โดยยอมให้ระดับน้้าเอ่อได้เท่ากับความต่างระดับของ
เหนือท้ายน้้า (กรณีที่ยกบานประตูเหล็กขึ้นพ้นจากระดับน้้าท่วมสูงสุด) แต่ส้าหรับกรณีเก็บกักปกติจะมีประตูเหล็กโค้ง
และประตูเหล็กบานตรงใช้ในการเก็บกักและควบคุมระดับน้้าอัตราการไหลของน้้าผ่านสันฝายน้้าล้นสูงสุดประมาณได้
จากสูตรของ USER (1974) ตามรายงานของ Design of small dam ดังนี้
ส้าหรับค่า C ซึ่งจะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามความสูงของน้้าด้านเหนือฝายน้้าล้น ลักษณะรูปร่างของ
สันฝายน้้าล้นลาดด้านเหนือน้้าของตัวฝายน้้าล้น และตลอดจนระดับน้้าด้านท้ายฝายน้้าล้น
เมื่อระดับน้้าหน้าฝายน้้าล้นสูงกว่าระดับเก็บกักเล็กน้อย จะต้อง ยกบานระบายเพื่อควบคุมปริมาณ
การไหลของน้้าและระดับน้้า การไหลของน้้าผ่านบานระบายจะเป็นการไหลแบบ Orifice flow ซึ่งการไหลแบบ
Orifice flow นี้จะมีอยู่สองลักษณะ คือ
เป็นการไหลแบบ Free Orifice ซึ่งการไหลแบบนี้ระดับน้้าด้านท้ายน้้าของ Orifice จะไม่
ท่วมทับ (Submerge) ของ Orifice ทางด้านท้าย
เป็นการไหลแบบ Submerged Orifice ซึ่งการไหลแบบนี้ระดับน้้าด้านท้ายน้้าของ Orifice
จะท่วมทับ(Submerge) ของ Orifice ทางด้านท้ายน้้า

3.2.4 ขั้นตอนการดาเนินการออกแบบด้านชลศาสตร์
อาคารในระบบชลประทานมีอยู่หลายลักษณะตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานแต่ละประเภท ขั้นตอนการ
ด้าเนินการออกแบบอาคารประตูระบายน้้าและสถานีสูบน้้า เป็นดังนี้
3.2.4.1 การออกแบบประตูระบายน้า
ประตูระบายน้้ามีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ส่วนปูองกันการกัดเซาะด้านเหนือน้้า และด้านท้ายน้้า ส่วนรับ
น้้าเข้าโครงการสร้างหลัก (Inlet Transition) โครงสร้างหลัก (Main Structure) และส่วนระบายน้้าออกจาก
โครงสร้างหลัก (Outlet Transition) และองค์ประกอบรอง เช่น บานระบาย และเครื่องกว้าน เป็นต้นการค้านวณ
ออกแบบด้านชลศาสตร์มีเกณฑ์ก้าหนดดังต่อไปนี้
1) หาปริมาณน้้าผ่านประตูระบายน้้าส้าหรับกรณียกบานระบายชนิดบานตรงพ้นน้้า
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2) หาปริมาณน้้าไหลผ่านประตูระบายน้้าส้าหรับกรณียกบานระบายชนิดบานตรงไม่พ้นน้้าสามารถแบ่ง
สภาพการไหลของน้้าออกเป็น 2 ประเภท คือ
(1) การไหลของน้้าลอดบานแบน Free Outflow (ระดับน้้าด้านท้ายไม่มีผลต่ อการไหล) โดยใช้
ค่าสัมประสิทธิ์การระบายลอดบานมาช่วยในการวิเคราะห์
(2) การไหลของน้้าลอดบานแบบ Submerged Outflow (ระดับน้้าด้านท้ายมีผลต่อการไหล )
จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ y3 มีค่ามากกว่า Conjugate Depth ของ y2 ที่ท้าให้เกิด Jump
3.2.4.2 การออกแบบอาคารบังคับน้าประเภทท่อระบายน้า
1) หลักการทั่วไปในการออกแบบในการออกแบบอาคารบังคับน้้า จะพิจารณาลักษณะของอาคารที่
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความปลอดภัยในการใช้งานได้ทุกกรณี ตลอดอายุการใช้งานของ
อาคาร มีลักษณะสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ สามารถก่อสร้างได้ง่ายและประหยัด โดยเกณฑ์การออกแบบทั่วไปมี
ดังนี้
(1) ระดับพื้นอาคารวางอยู่บนชั้นดินเดิมหรือชั้นหินที่มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถรับ
น้้าหนักของอาคารได้อย่างปลอดภัย และไม่เกิดการทรุดตัวมากจนอาคารได้รับความเสียหาย
(2) แนวของอาคารจะต้องวางให้มีระยะสั้นและมีการขุดดินน้อย
(3) สามารถระบายน้้า หรือส่งน้้าได้ตามปริมาณและระดับที่ก้าหนด
(4) ถ้ามีความจ้าเป็นจะพิจารณาให้สามารถใช้เป็นอาคารช่
วยเสริมการส่งน้้าระหว่างก่อสร้าได้ง ด้วย
(5) แนวอาคารมีความสอดคล้องกับตัวเขื่อนและสภาพภูมิอากาศ
(6) คลองระบายน้้าลงล้าน้้าเดิม จะต้องเชื่อมต่อกับล้าน้้าเดิมให้สอดคล้องกลมกลืนกันไม่กีด
ขวางการไหลของน้้า ซึ่งจะท้าให้เกิดการกัดเซาะในบริเวณจุดตัดของคลองระบายน้้าและล้าน้้าเดิมได้
2) องค์ประกอบของอาคารบังคับน้้า ตัวอาคารบังคับน้้าจะวางอยู่ใต้ฐานรากตัวเขื่อนมีส่วนประกอบ
ต่างๆ ดังนี้
(1) ทางชักน้้าเข้า (Approach Channel) ท้าหน้าที่เป็นทางชักน้้าในอ่างเก็บน้้ามายังอาคารรับ
น้้าร่องน้้าต้องออกแบบให้สามารถรับน้้าในปริมาณที่ต้องการได้โดยไม่ให้ถูกกัดเซาะท้าลายร่องน้้าและมีเสถียรภาพ
ของความลาดเอียงของร่องน้้าที่ไม่เกิดพังทลาย
(2) อาคารรับน้้า (Intake Structure)ท้าหน้าที่รับน้้าเข้าสู่ท่อระบ ายน้้า (Conduit) มีลักษณะ
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งออกแบบให้มีช่องระบายน้้าอยู่ที่ระดับเก็บกักต่้าสุด (Dead Storage)ของอ่างเก็บน้้า
ช่องนี้จะเป็นช่องส้าหรับการระบายน้้าถาวรดังนั้นจึงจะ ออกแบบตะแกรงกันขยะปิดช่องนี้ไว้ เพื่อปูองกันมิให้ขยะหรือ
วัสดุขนาดใหญ่ไหลเข้า ไปอุดตันในท่อระบายน้้านอกจากนี้จะออกแบบ บานเหล็ก (Bulkhead Gate) ไว้ส้าหรับปิด
ช่องระบายนี้ในกรณีที่จ้าเป็นต้องปิดกั้นน้้าเพื่อการซ่อมแซมบ้ารุงรักษาตัวท่อและอาคารอื่นๆด้านท้ายน้้า
(3) ท่อระบายน้้า (Conduit) ออกแบบเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบุด้วย Steel Liner
ตัวท่อระบายจะแบ่งเป็น 2 ช่วงคือช่วงแรกตั้งแต่ท้ายอาคารรับน้้าไปจนถึง Downstream Toe ของตัวเขื่อนจะเป็น
ท่อขนาดใหญ่ท้าหน้าที่ส่งน้้าในระหว่างการก่อสร้างตัวเขื่อนต่อจากท่อส่งน้้า (Diversion Conduit) จะเป็นท่อที่มี
ขนาดเล็กต่อเชื่อมกับท่อส่งน้้าด้วย Transition
(4) อาคารบังคับน้้า (Control Structure) ที่ปลายท่อ Irrigation Conduit จะเป็นอาคารบังคับ
น้้าซึ่งจะติดตั้งระบบควบคุมน้้าไว้ภายในได้แก่ประตูน้าจ้านวน 2 ชุดชุดแรกที่อยู่ด้านเหนือน้้าเรียกว่า Guard Gate
โดยปกติประตูตัวนี้จะเปิดชุดแรกเต็มที่อยู่เสมอจะปิดก็ต่อเมื่อจ้าเป็นต้องมีการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมประตูตัวถัดไปหรือ
อาคารสลายพลังน้้าด้านท้ายประตูน้าอีกชุดหนึ่งเรียกว่า Regulating Gate จะติดตั้งถัดจาก Guard Gate ออกไปทาง
ท้ายน้้าจะท้าหน้าที่ควบคุมปริมาณน้้าให้ไหลตามจ้านวนที่ต้องการ
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(5) อาคารลดพลังงานท้ายน้้า (Terminal Structure) การระบายน้้าจากท้ายท่ออาคารบังคับน้้า
จะต้องผ่านอาคารสลายพลังงาน (Energy Dissipater) ก่อนที่จะปล่อยลงสู่ทางระบายน้้าท้ายอาคารส้าหรับการ
ออกแบบอาคารเพื่อสลายพลังงานนี้จะเลือกใช้ชนิดที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและสภาพทางธรณีวิทยาโดย
รูปแบบของอาคารจะเป็นไปตามมาตรฐานของ USBR. Engineering Monograph No. 25, Stilling Basin and
Energy Dissipater
(6) ทางระบายน้้าท้ายอาคาร (Tail Channel)ท้าหน้าที่ระบายน้้าจาก Terminal Structure ลง
สู่ล้าน้้าเดิมโดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นคลองเปิด (Open Channel)
3) การออกแบบอาคารทางน้้าเข้าใช้เกณฑ์การออกแบบดังต่อไปนี้
(1) ทางชักน้้าเข้า (Approach Channel) การออกแบบทางชักน้้าเข้าจะใช้สูตรของแมนนิ่ง
เช่นเดียวกับการออกแบบทางชักน้้าเข้าของอาคารระบายน้้าล้น
(2) อาคารรับน้้า (Intake Structure) ที่ปากทางเข้าของ Intake Structure จะออกแบบให้เป็น
รูปโค้งเพื่อให้น้าไหลเข้าได้สะดวกและไม่เกิดสุญญากาศ ช่องปากทางเข้าประกอบด้วย Top Contraction Curveและ
Side Contraction Curve ตัวอาคาร Intake ออกแบบให้มีน้าหนักมากพอที่จะต้านแรงยกของน้้าได้
(3) การออกแบบอาคารสลายพลังงาน การระบายน้้าจากท้ายท่ออาคารบังคับน้้าจะต้องผ่าน
การสลายพลังน้้าก่อนที่จะปล่อยลงสู่ทางระบายน้้าท้ายอาคารส้าหรับกา รออกแบบอาคารเพื่อสลายพลังน้้านี้ จะ
เลือกใช้ชนิดที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและสภาพทางธรณีวิทยาโดยรูปแบบของอาคารจะเป็นไปตามมาตรฐาน
ของUSBR.Engineering Monograph No. 25, Stilling Basin and Energy Dissipater

3.2.5 เสถียรภาพความลาดของคันดิน (Slope Stabilities)
1)

กรณีวิกฤตที่ควรพิจารณา
(Critical cases to be considered) กรณีวิกฤตที่ควรพิจารณา
มีดังต่อไปนี้
(1) กรณีเพิ่งก่อสร้างเสร็จ (End of Construction Cases)
(2) กรณีใช้งานปกติ (Normal Condition Cases)
(3) กรณีการลดระดับน้้าอย่างรวดเร็ว (Rapid Drawdown Cases)
2) การออกแบบฐานรากของคันดินการออกแบบฐานรากของคันดินต้องอาศัยข้อมูลผลการเจาะส้ารวจ
ดินเพื่อน้ามาตรวจสอบชนิดและคุณสมบัติของดินเพื่อน้ามาพิจารณาในการออกแบบต่อไปหากพบว่าคุณสมบัติของดิน
ฐานรากไม่สามารถรับน้้าหนักได้ก็ให้ท้าการปรับปรุงสภาพดินให้สามารถรับน้้าหนักได้ด้วยวิธีต่างๆอาทิเช่น Jet Grout
Pile (JGP) เป็นต้น
3) การออกแบบคันดินดินที่จะน้ามาท้าคันดินต้องเป็นดินที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว(SelectedMaterial)
คันดินต้องมีการบดอัดแน่นเพื่อลดช่องว่างระหว่างเม็ดดินและเพิ่มก้าลังของดินตามปกติการบดอัดดินส้าหรับท้าคันดิน
ใช้ไม่น้อยกว่า 95% S.P.C.T. รูปร่างคันดินจะต้องท้าเป็นเชิงลาดทั้งนี้เพื่อให้ตัวคันดินทรงตัวอยู่ได้เองโดยไม่ต้องอาศัย
วัสดุอื่นค้้ายันส้าหรับเชิงลาดต้องมีลาดพอที่จะไม่ให้เกิดการเลื่อนเมื่อดินดูดซึมน้้าจนอิ่มตัวความลาดชัน (Slope) ที่
เหมาะสมส้าหรับงานดินถมและดินตัด
4) เสถียรภาพขอ งคันดินเมื่อท้าการออกแบบคันดินแล้วเสร็จแล้วจ้าเป็นต้องท้าการวิเคราะห์
เสถียรภาพของเชิงลาด (Slope Stability Analysis) เพื่อเชิดค่าความลาดชันที่เหมาะสม (โดยท้าการปรับให้เป็นเลข
จ้านวนเต็ม)เพื่อให้มีความปลอดภัยจากการพังทลายของลาดคันดินในทุกๆกรณี
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3.2.6.1 เกณฑ์การออกแบบปรับปรุงลาน้า
1) ข้อพิจารณาในการออกแบบปรับปรุงล้าน้้ากรณีที่ล้าน้้าธรรมชาติมีสภาพตื้นเขินเนื่องจาก
การทับถมของตะกอนเป็นเหตุให้น้าไหลผ่านได้ไม่สะดวกสมควรที่จะพิจารณาท้าการปรับปรุงล้าน้้าใหม่
เพื่อขยายหน้าตัดการไหลให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและเพื่อให้สามารถระบายน้้าได้สะดวกยิ่งขึ้น
2) การออกแบบขนาดสัดส่วนของการปรับปรุงล้าน้้า
(1) ออกแบบความกว้างความลึกความลาดเอียง : ขึ้นอยู่กับอัตราการไหลออกแบบและจะต้อง
สอดคล้องกับสภาพล้าน้้าเดิมซึ่งผ่านการปรับตัวตามธรรมชาติ จนเข้าสู่สภาวะสมดุลเป็นระยะเวลายาวนานมาแล้ว
ส้าหรับการก้าหนดความลาดเอียงขึ้นอยู่กับชนิดของดินที่จะขุดหรือถมโดยทั่วไปมีค่าความลาดดังต่อไปนี้
ชนิดของดิน
ลาดด้านข้าง (ตั้ง:ราบ)
- หินแข็ง
1 : 1/4
- ดินดานแข็ง
1 : 1/2
- ดินเหนียวแข็งมากดินดานและกรวดอัดแน่น
1 : 3/4
- ดินเหนียวแน่นมีกรวดแทรก
1:1
1 : 3/2
- ดินร่วนหรือดินปนกรวด
- ดินร่วนปนทราย
1:2
- ดินทราย
1:3
- ดินเลนชายทะเล
1 : 4, 1 : 5
ส้าหรับล้าน้้าที่สภาพลึกมากควรสร้างคันดิน (Berm) ไว้ขนานกับล้าน้้าเพื่อช่วยในการรับน้้าหนักดิน
ด้านข้างและต้องท้าการสร้างคูระบายน้้าไว้ริมตลิ่งเพื่อปูองกันน้้ามิให้ตลิ่งพังทลาย
(2) ออกแบบระยะเผื่อล้น(Freeboard) : การออกแบบระยะเผื่อล้นจะก้าหนดจากอัตราการไหล ได้แก่
ถ้าอัตราการไหลน้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ควรออกแบบระยะเผื่อล้นไม่
น้อยกว่า 10 เซนติเมตร
ถ้าอัตราการไหลมากกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร/วินาทีควรออกแบบระยะเผื่อล้นไม่น้อย
กว่า 20 เซนติเมตร การออกแบบโดยทั่วไปจะก้าหนดให้ระยะเผื่อล้นมีค่าระหว่าง 10-30 เซนติเมตร
(3) ออกแบบคันคลอง:การออกแบบคันคลองจะก้าหนดความกว้างคันคลองโดยพิจารณาจาก
ถ้าไม่ใช้คันคลองเป็นทางสัญจรก้าหนดความกว้างคันคลอง 2-3 เมตร
ถ้าใช้คันคลองเป็นทางสัญจรก้าหนดความกว้างคันคลอง 4-6 เมตร
โดยระดับหลังคันคลองควรอยู่สูงกว่าระดับน้้าสูงสุดอย่างน้อย 1 เมตรและตัวคันคลองต้อง
บดอัดด้วยดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Standard Proctor Compression Test และก้าหนดให้ Slope
ด้านข้างเท่ากับ 1:2 (ตั้ง:ราบ)
3) การค้านวณปริมาณน้้าผ่านคลอง ปริมาณน้้าผ่านคลองค้านวณได้จากสูตร Manning
4) ถ้าเป็นไปได้ควรวิเคราะห์การไหลผ่านล้าน้้า (Analysis water surface profile of the channel)
เพื่อวิเคราะห์ระดับน้้าก่อนและหลังการปรับปรุงล้าน้้าเมื่อเกิดน้้านองสูงสุดสามารถช่วยลดระดับน้้าหลากหรือมีผลช่วย
ในการระบายหรือผลกระทบต่างๆอย่างไรหรือไม่
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5) การออกแบบรัศมีความโค้งของล้าน้้าการออกแบบรัศมีความโค้งจะก้าหนดให้รัศมีความโค้งของล้าน้้า
โดยทั่วไปมีค่าไม่น้อยกว่า 5 เท่าของความกว้างผิวน้้า (วัดจากแนวศูนย์กลางล้าน้้า ) เพื่อเป็นการปูองกันการกัดเซาะ
ของคลื่น

3.2.7 การออกแบบเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ
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3.2.7.1 การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ
หลังจากการศึกษาข้อมูลความเหมาะสมเบื้องต้นในพื้นที่ศึกษาแล้ว ผู้ออกแบบควรจะพิจารณาในด้านความ
เหมาะสมในส่วนของการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และชีวภาพอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับวิถี
วัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนในบริเวณนั้นด้วย
3.2.7.2 การออกแบบฟื้นฟูลาน้า
ในด้านการออกแบบฟื้นฟูล้าน้้าจะพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ทั้งนี้จะอาศัยหลักเกณฑ์ใน
การด้าเนินการ ดังต่อไปนี้
1) เพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้้า
การปรับปรุงขยายความลึก/ความกว้างของแหล่งน้้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้้า
2) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้า
ขุดลอกล้ารางระบายน้้าที่ออกจากแหล่งน้้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้า
สร้างล้ารางระบายน้้าเพิ่มหรือขยายขนาดทางระบายน้้าออกจากแหล่งน้้า
3) ขุดลอกและก้าจัดวัชพืชในแหล่งน้้าเพื่อลดการตื้นเขินของแหล่งน้้า
ขุดลอกแหล่งน้้าโดยค้านึงถึงทิศทางการไหลของน้้าเพื่อลดผลกระทบต่อสัตว์ในแหล่งน้้า

3.2.8 เกณฑ์กาหนดในการออกแบบสาหรับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้าธรรมชาติ
เกณฑ์ทั่วไปในการออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้้าธรรมชาติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรม
ทรัพยากรน้้าก้าหนด ดังนี้
1) ก้าหนดขอบเขตสาธารณะของแหล่งน้้าและหนองน้้าให้ชัดเจน กันเขตปูองกันการบุกรุก โดยขุดลอก
รอบพื้นที่หนองน้้าหรือก่อสร้างคันดินรอบ ซึ่งสามารถใช้เป็นทางสัญจร และขนส่งพืชผลการเกษตรได้
2) จัดแบ่งพื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่ขุดลอก ควรส้ารวจระบบนิเวศภายในพื้นที่ชุ่มน้้าก่อนก ารก้าหนด
ขอบเขตที่จะขุดลอก เช่น แหล่งวางไข่ของปลา แหล่งที่พักอาศัยของนกน้้า ความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชและ
สัตว์ เป็นต้น เพื่อก้าหนดเป็นพื้นที่อนุรักษ์ และไม่ท้าการขุดลอก พื้นที่ขุดลอกควรเป็นพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพต่้า ซึ่งอาจก้าหนดให้ขุดลอกรอบบริเวณพื้นที่อนุรักษ์
3) เพิ่มประสิทธิภาพการรองรับน้้า เช่น การเก็บกักน้้า การระบายน้้า เป็นต้น โดยการขุดลอกและ
ปรับปรุงการหมุนเวียนของน้้า เพื่อรักษาคุณภาพน้้าและระบบนิเวศ โดยขุดลอกให้มีการเชื่อมต่อของน้้า ก่อสร้าง
อาคารควบคุมน้้า ได้แก่ อาคารรับน้้าเข้า และอาคารระบายน้้าในต้าแหน่งที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภูมิประเทศ และ
แหล่งน้้า
4) ส้ารวจลักษณะชั้นดิน เพื่อก้าหนดระดับความลึกของการขุดลอกที่เหมาะสม และควรขุดลอกแบบ
ลาดเอียง ไม่ขุดให้เป็นท้องแบนราบ ระดับเท่ากันหมด ดินที่ขุดลอกให้น้าไปทิ้งในที่สาธารณะห่างจากแหล่งน้้า ไม่ทิ้ง
มูลดินตามขอบพื้นที่ เพื่อปูองกันดินไหลกลับลงสู่แหล่งน้้า
5) ก้าหนดระดับเก็บกัก และระดับน้้าต่้าสุดในหนองน้้า เพื่อให้มีปริมาณน้้าใช้การที่จะน้าไปใช้
ประโยชน์ เพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม และอื่นๆ ตามความเหมาะสม และคงปริมาณน้้าไว้
หล่อเลี้ยงระบบนิเวศในฤดูแล้ง โดยรักษา
ระดับน้้าต่้าสุดในฤดูแล้งให้สูงกว่าระดับท้องน้้าที่ขุดลอก ไม่น้อยกว่1าเมตร
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6) ไม่บุกรุกพื้นที่น้า หรือถมพื้นที่เพิ่มเติมเข้าไปในพื้นที่ชุ่มน้้า หากมีการก่อสร้างสะพานดูพันธุ์พืชน้้า
และพันธุ์ปลา ควรเป็นโครงสร้างเล็ก กลมกลืนกับธรรมชาติ และก่อสร้างบริเวณขอบพื้นที่ชุ่มน้้าเท่านั้น
7) งานปูองกันการกัดเซาะ ใช้วัสดุท้องถิ่น หรือวัสดุที่กลมกลืนกับธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม เช่น
ใช้หินเรียงหรือปลูกหญ้า แทนโครงสร้างคอนกรีต เป็นต้น
8) หากมีงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ควรสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่น
และพรรณไม้ท้องถิ่น
9) ควรพิจารณางานอื่นๆ ที่เหมาะสม และจ้าเป็นส้าหรับพื้นที่โครงการ ได้แก่ งานระบบระบายน้้า
ปูองกันน้้าท่วมขังพื้นที่รอบแหล่งน้้า งานระบบกระจายน้้าเพื่อพื้นที่เกษตรกรรมรอบแหล่งน้้า งานระบบควบคุมการ
ระบายน้้าเสียจากชุมชน/ปศุสัตว์ลงแหล่งน้้า งานบันไดลงแหล่งน้้าเพื่อการเข้าถึง และใช้ประโยชน์อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้า
10) ข้อมูลด้านวิศวกรรม ที่จ้าเป็นในการออกแบบ ได้แก่ ข้อมูลสภาพภูมิประเทศ ข้อมูลด้าน
อุทกวิทยา และข้อมูลลักษณะชั้นดินฐานรากและวัสดุก่อสร้าง
11) เกณฑ์ทั่วไปในการออกแบบองค์ประกอบของโครงการ
(1) งานขุดลอก ความลึกและลาดด้านข้าง ก้าหนดให้เหมาะสมตามชนิดของดินขุด เมื่อขุดลอก
แล้ว โดยทั่วไปควรมีความลึกของน้้าที่ระดับเก็บกัก 2.5-4.0 เมตร และควรเว้นพื้นที่ระหว่างงาน ขุดลอก และคันดิน
รอบแหล่งน้้าไว้ส้าหรับเป็นชาน เพื่อเพิ่มความมั่นคงของลาดด้านข้าง กว้างประมาณ
4-10 เมตร ระดับเก็บกักน้้าควรก้าหนด
ไว้เท่ากับหรือใกล้เคียงกับระดับพื้นดินธรรมชาติบริเวณขอบหนองน้้า
(2) คันดินถม ความสูงของคันดินถมควรสูงกว่าระดับเก็บกักน้้า ไม่เกิน 1.0-1.5 เมตร และหลัง
คันดินกว้างไม่เกิน 6.0 เมตร ลงผิวลูกรังหนา 0.20 เมตร และมีลาดด้านข้างของคันดินที่มั่นคงเหมาะสมกับชนิดของ
ดินถม โดยทั่วไปก้าหนดความลาดด้านข้างของงานดินขุดและดินถมไว้ 1:2 และหากเป็นดินทรายหรือตะกอนทราย
ลาดด้านข้างควรเป็น 1:3 (ระยะตั้ง : ระยะราบ) ดินถมและลูกรังต้องบดอัดให้แน่นตามมาตรฐาน และควรก่อสร้างคู
ระบายน้้าที่ เชิงลาดด้านนอกของคันดินถม โดยขุดลึกจากระดับพื้นดินธรรมชาติ 1.0-1.5 เมตร เพื่อเสริมระบบ
ระบายน้้าปูองกันน้้าท่วมขังพื้นที่รอบแหล่งน้้า และสะดวกในการน้าน้้าไปใช้ประโยชน์
(3) อาคารควบคุมน้้า อาคารรับน้้าเข้าหลัก ควรเป็นท่อเหลี่ยมเพื่อให้น้าไหลสะดวก อาคาร ทาง
น้้าเข้ารองลอดใต้คันดินถมรอบแหล่งน้้า ควรก่อสร้างด้วยท่อเหลี่ยม หรือท่อกลม ซึ่งมีระดับท้องท่อไม่สูงกว่าระดับ
พื้นดินธรรมชาติ และระดับหลังท่อควรต่้ากว่าระดับหลังคันดิน ไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร อาคารทางน้้าเข้ารองควร
ก่อสร้างตรงกับทางน้้าเล็กๆ ที่ไหลลงหนองน้้า หรือหากพื้นที่รอบนอกเป็นที่ราบ ควรก่อสร้างอาคารทางน้้าเข้ารองทุก
ระยะประมาณ 250 เมตรใต้คันดินถม ในเบื้องต้น อาคารระบายน้้าควร ก่อสร้างแบบ Wet-crossing หรือแบบอาคาร
ประตูระบายน้้าตามความเหมาะสมของภูมิประเทศและแหล่งน้้า

3.2.9 เกณฑ์การออกแบบถนนเข้าโครงการ
1)

ถนนบนสันอ่างเก็บน้้า หรือหัวงาน
วัตถุประสงค์ ในการก้าหนดให้มีถนนบนสันเขื่อน หรือหัวงาน เพื่อปูองกันความเสียหายที่จะเกิด
ขึ้นกับสันเขื่อน หรือหัวงานนั้นๆ อันเนื่องจากการจราจร และน้้าฝนที่ตกลงมาชะล้างผิวบนของสันเขื่อน หรือหัวงาน
ถึงแม้ว่าการจราจรบนสันเขื่อนจะมีรถแล่นไปมาไม่มากหนักก็ตาม แต่ถึงเวลาที่ต้องซ่อมแซมบ้ารุงรักษาเขื่อนก็จะมีรถ
ขนาดใหญ่และมีน้าหนักมากแล่นผ่านเพื่อไปยังจุดที่ต้องการ จึงจ้าเป็นต้องเตรียมการออกแบบถนนให้แข็งแรงเพื่อ
รองรับการจราจรที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการก่อ สร้างและภายหลังการก่อสร้างเสร็จแล้ว รายละเอียดในการ
ออกแบบสันเขื่อนมีดังนี้
(1) ความกว้างผิวจราจรและไหล่ทาง ผิวจราจรจะก้าหนดให้ความกว้างสอดคล้องกับความกว้าง
สันเขื่อน อย่างไรก็ตามความกว้างผิวจราจรจะต้องกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ส้าหรับสันเขื่อนกว้าง 6.00 เมตร ซึ่ง
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เป็นการจราจรแบบสองช่องทาง โด ยมีไหล่ทางกว้างข้างละไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ทั้งนี้ได้พิจารณาตามข้อก้าหนด
ของ AASHTO และมาตราฐานของกรมทางหลวง โดยมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพของสันเขื่อนและการใช้งาน
ที่จะมีขึ้นในอนาคต
(2) การปูองกันรถยนต์ตกถนน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยส้าหรับรถยนต์ที่แล่นไปมาบนถนน จึง
ก้าหนดให้ติดตั้งเสาหลักขอบถนน เป็นระยะๆ ตลอดสันเขื่อน ทั้งด้านเหนือน้้าและด้านท้ายน้้า โดยให้มีระยะห่างกัน
ต้นละ 5.00 เมตร ลักษณะทั่วไปของเสาหลักขอบถนน เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.15 x 0.15 x 1.30
เมตร โดยฝั่งลึ กลงไปในดิน 0.60 เมตร และโผล่บนผวดิน 0.70 เมตร ส่วนที่โผล่บนผิวดินจะท้าแถวสีด้าสลับขาว
กว้าง 0.15 เมตร
(3) โครงสร้างถนนบนสันเขื่อน ออกแบบถนนบนสันเขื่อน เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทาง
หลวง มีผิวถนนเป็นผิวจราจรลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร
(4) การระบายน้้าบนผิวถนน เพื่อ ให้น้าฝนที่ตกลงมาบนผิวถนนสามารถระบายออกไปได้โดย
รวดเร็วที่สุด จึงก้าหนดให้ผิวถนนมีความลาด 2.5 % ไปทางด้านเหนือน้้าและท้ายน้้าโดยจุดยอด (Crown) ของผิว
ถนนอยู่ที่ Dam Axis
2) ถนนบ้ารุงรักษาท้ายเขื่อน
วัตถุประสงค์ ในการก้าหนดให้มีถนนท้ายเขื่อน เพื่อให้มีเส้นทางน้าเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆ เข้าไป
ซ่อมแซมบ้ารุงรักษาอาคารต่างๆ ที่อยู่ท้ายเขื่อน เช่น อาคารควบคุมการระบายน้้า (Control House) ,Spillway และ
เพื่อให้เป็นเส้นทางส้าหรับเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์มาตรวัดต่างๆ จึงจ้าเป็นต้องออกแบบให้มีความคงทน และใช้งานไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ความกว้างผิวจราจรก้าหนดให้ถนนมีความกว้าง6.00 เมตร โดยมีผิวจราจรลูกรังกว้า6ง เมตร
(2) การปูองกันรถยนต์ตกถนน จะท้าการติดตั้งเสาหลักของถนน ทางด้านท้ายน้้าของถนน เป็น
ระยะๆห่างกันต้นละ 5.00 เมตร ในบริเวณถนนสร้างบนดินถนที่มีความสูงกว่าระดับดินธรรมชาติ 1.00 เมตร ขึ้นไป
(3) โครงสร้างถนนบ้ารุงรักษาท้ายเขื่อน เส้นทางถนนส่วนที่ตัดผ่านดินธรรมชาติ ถ้าวัสดุชั้น
Subgrade ซึ่งเป็นดินเดิมมีความแข็งแรงเพียงพอคือมีค่า (Base) เป็นหินคลุกหนา 0.15 เมตร และผิวจรา จรเป็น
Double Surface Treatment ส่วนไหล่ทางเป็น Single Surface Treatment
(2.4) การระบายน้้า ถนนส่วนที่ตัดผ่านดินธรรมชาติ ในกรณีที่ระดับผิวจราจรมีค่าต่้ากว่าระดับดิน
ธรรมชาติ จ้าเป็นจะต้องขุดดินธรรมชาติออกไป ดังนั้นเพื่อให้การระบายน้้าข้างถนนเป็นไปอย่างมีประ สิทธิภาพ และ
ไม่เป็นอันตรายกับตัวถนน จึงออกแบบรางระบายน้้ารูปรางยูไว้ด้านข้างถนน การค้านวณปริมาณน้้าไหลผ่านราง
ระบายน้้าจะใช้ตามสมการ Manning
3) ถนนเข้าหัวงาน
เป็นถนนที่มีทางเชื่อมต่อระหว่างตัวเขื่อนกับถนนที่ใช้งานในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการ
ตรวจสอบสภาพเขื่อน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จและใช้เป็นเส้นทางขนส่งวัสดุเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆระหว่างการ
ก่อสร้าง การออกแบบถนนเข้าหัวงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ความกว้างผิวจราจร ถนนเข้าหัวงานเป็นถนนที่มีปริมาณการจราจรของรถยนต์ ไม่มากนัก
และความเร็วของรถที่วิ่งไปมาจะไม่สูงมาก เพราะสภาพภูมิประเทศไม่อ้านวยเนื่องจากมีสภ าพเปลี่ยนแปลงสูงต่้าไป
ตลอด จึงก้าหนดให้ถนนมีความกว้าง 6.00 เมตร มีผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
(2) การปูองกันรถยนต์ตกถนน เนื่องจากการก่อสร้างถนนเข้าหัวงาน จะสร้างไปบนดิน
ธรรมชาติซึ่งจะมีระดับผิวถนนไม่แตกต่างไปจากระดับดินเดิมมากนัก เพราะต้องการให้ดินขุดและดินถมมีปริมาณ
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ใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึงไม่จ้าเป็นต้องมีการปูองกันรถยนต์ตกถนน ยกเว้นบริเวณที่ถนนตัดผ่านร่องน้้าที่มีความลึกมากก็
จ้าเป็นต้องติดตั้งเสาหลักขอบถนนไว้ในบริเวณดังกล่าว
(3) โครงสร้างถนนเข้าหัวงาน เนื่องจากถนนนี้มีปริมาณจราจรและความเร็วของรถยนต์ไม่สูง
มากนัก ตามที่กล่าวไว้แล้วจึงก้าหนดผิวจราจรเป็น Double Surface Treatment ส่วนไหล่ทางเป็น Single Surface
Treatment
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บทที่ 4
การเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาลุ่มน้า
ในการด้าเนินงานโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้า ซึ่งในหัวข้อการเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนาลุ่มน้านัน เป็นการอธิบายขันตอนและกระบวนการในการน้าเสนอโครงการ ผู้ที่รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้
แผนงานของโครงการบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาลุ่มน้าในพืนที่ด้าเนินการ ดังนี

4.1

ขันตอนการน้าเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนาจังหวัด

4.1.1 ข้อมูลทั่วไปในการจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัด
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ในปัจจุบันได้มีการแต่งตังคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้าจังหวัด เพื่อพิจารณาแผนงานของหน่วยงานด้าน
ทรัพยากรน้าและเชื่อมโยงแผนงานกับ แผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งโดยทั่วไปแผนพัฒนาจังหวัดจะมีการจัดท้าแผนและ
ปรับปรุงแผนทุก 4 ปี โดยในการจัดท้าแผนล่าสุดคือช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2564 ซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องด้าเนินการใน
การจัดท้าแผน โดยทั่วไปได้แก่การก้าหนดวิสัยทัศน์ การระบุพันธกิจ การก้าหนดค่านิยม ก้าหนอเป้าประสงค์ ก้าหนด
ตัวชีวัดค่าเป้าหมาย การจัดล้าดับความส้าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของแต่ละ
พืนที่ ซึ่งการจะด้าเนินการให้ได้แผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าวต้องมีการด้าเนินการต่างๆ ดังนี
1) การศึกษากรอบนโยบาย แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชาติและ การส้ารวจความต้องการและ
ศักยภาพของประชาชนในพืนที่ พร้อมทังมีการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนในพืนที่
2) การวิเคราะห์และการจัดท้าแผน
3) การประชุมปรึกษาหารือ
4) การเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการฯ

4.1.2 องค์ประกอบของแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีของจังหวัด
โครงการที่ปรากฏในแผนงานของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้าจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติ
ราชการของจังหวัดจะต้องเป็นโครงการที่ด้าเนินการในจังหวัดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนา
ของจังหวัดดังนันทุกโครงการที่จะจัดท้าจะต้องสามารถเชื่อมโยงต่อทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดและ
ผลส้าเร็จของโครงการจะต้องน้าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของทิศทางการพัฒนาดังกล่าวด้วย โดยองค์ประกอบของ
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีของจังหวัดดังแสดงในรูปที่ 4.1-1
แผนงานของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้าจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ้าปี
ของจังหวัด
โครงการที่ด้าเนินการ
โดยจังหวัด

โครงการที่ด้าเนินการโดย
อปท.หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐที่สมัครใจร่วมมือ

โครงการที่ด้าเนินการ
โดย
กระทรวง ทบวง กรม

งบประมาณจังหวัด
รูปที่ 4.1 - 1 ผังแสดงขันตอนการจัดท้าแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีของจังหวัด
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โดยทั่วไปแล้วจังหวัดจะมีแนวทางในการจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี
1) ความเร่งด่วนที่ต้องด้าเนินการ
2) ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์/แผนงานในระดับต่างๆ
3) ระดับความต้องการของประชาชนในพืนที่ในจังหวัด
4) ระดับของผลกระทบมากหรือน้อย
5) ความพร้อมหรือความสามารถ หรือความเป็นไปได้ในการด้าเนินการของหน่วยงานโดยในส่วนความ
พร้อมนันจะพิจารณาได้จากปัจจัยต่างๆ ดังนี
ความพร้อมของพืนที่ด้าเนินการ หรือชุมชน
ความพร้อมของรูปแบบรายการ
ความพร้อมของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิค
การศึกษาโครงการเบืองต้น
ดังนันในการเสนอโครงการเพื่อน้าเข้าในแผนพัฒนาจังหวัด จึงควรได้พิจารณาในประเด็นต่างๆข้างต้นให้
ครอบคลุมและครบถ้วนในทุกประเด็น เพื่อให้การด้าเนินการส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

4.1.3 ขั นตอนการด้ า เนิ น การเพื่ อ น้ า เสนอโครงการของกรมทรั พ ยากรน้ า เข้ า แผนงานของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้าจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด
โดยทั่วไปในการด้าเนินการน้าเสนอโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้าของกรมทรัพยากรน้า เพื่อให้
เข้าบรรจุในแผนงานของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้าจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดในที่ตังของโครงการดังกล่าวนันมี
ขันตอนการด้าเนินการดังแสดงในรูปที่ 4.1 - 2
ขันตอนการน้าเสนอเข้าแผนงานของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้าจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด
สทภ.1-11 , สพน. , สอน.
เสนอโครงการเพื่อบรรจุเข้าแผนของบประมาณ

สทภ.1-11 , สพน. , สอน.
พิจารณาตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของโครงการทีจ่ ะด้าเนินการ
สทภ.1-11 , สพน. , สอน.
เสนอโครงการโดยทั่วไปมอบหมาย
ส่วนประสานและบริหารจัดการลุม่ น้าภาคฯ
ด้าเนินการประสานข้อมูลกับจังหวัด
และส่วนพัฒนาและฟื้นฟูจัดท้าข้อมูลสนับสนุน

เอกสารประกอบ
- กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่จังหวัดก้าหนด
- one page สรุปภาพรวมของโครงการ ,
สรุปราคาก่อสร้าง
- รายละเอียดแบบแปลนก่อสร้างของโครงการ
โดยสังเขป
- หนังสือขอรับการสนับสนุนโครงการจาก อปท.

โครงการได้รบั การบรรจุเข้าแผน

รูปที่ 4.1 - 2 ผังแสดงขันตอนการน้าเสนอโครงการเข้าคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้าจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด
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ขันตอนการน้าเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนาลุ่มน้า

ขันตอนหลัก
ในการด้าเนินงาน
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การด้าเนินการเพื่อน้าเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนาลุ่มน้า โดยทั่วไปคณะกรรมการลุ่มน้า จะรวบรวมข้อมูล
มาจากแผนงานของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้าจังหวัด ในพืนที่ลุ่มน้า ซึ่งตามหลักการแผนงานโครงการของกรม
ทรัพยากรน้ามีเกณฑ์การพิจารณาโครงการและการจัดล้าดับความส้าคัญของแผนงาน/โครงการ ดังนี
๑) ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/เป้าหมาย ที่วางไว้ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้า
๒) เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาในพืนที่วิกฤตเสี่ยงภัยสูง ปานกลาง และต่้า ตามล้าดับ ในพืนที่ลุ่มน้า
โดยเฉพาะสามารถแก้ไขปัญหาน้าแล้ง-น้าท่วมเชิงพืนที่ (Area-Based) ได้ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 และมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ซึ่งแผนงาน/โครงการที่เสนอ
ต้องสามารถแก้ไขปัญหาในพืนที่เสี่ยงภัยแล้งและน้าท่วมน้อย โดยสามารถแก้ไขปัญหาเชิงพืนที่ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ของพืนที่ทังหมด (AB1) หรือสามารถแก้ไขปัญหาในพืนที่เสี่ยงภัยแล้งและน้าท่วมปานกลางได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของพืนที่ทังหมด (AB2) หรือสามารถแก้ไขปัญหาในพืนที่เสี่ยงภัยแล้งและน้าท่วมรุนแรงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของพืนที่
ทังหมด (AB3)
๓) เป็นโครงการที่มีความเหมาะสมทังด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ หากมีผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมต้องมีการเสนอแนวทางการลดผลกระทบที่ชัดเจน
๔) โครงการที่มีความส้าคัญต้องเข้าสู่กระบวนการศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ และการพิจารณากลั่นกรอง
ตามช่องทาง ระเบียบ/กฎหมายที่ก้าหนด
๕) มีความสอดคล้องกับศักยภาพของหน่วยงาน แผนปฏิบัติและระยะเวลาที่เป็นไปได้จริง
โดยทั่วไปหลักการจัดท้าแผนพัฒนาของลุ่มน้ามีขันตอนและกระบวนการ ดังแสดงในรูปที่ 4.2 - 1
กิจกรรมลุ่มน้า
ด้าเนินการ

ผลผลิต
จากการด้าเนินการ

ทบทวนสถานการณ์ด้าน
ทรัพยากรนา้ และที่เกี่ยวข้อง

1. จัดเตรียมร่างสถานการณ์และมาตรการ
2. การประชุมรับฟังความคิดเห็น

การประเมินสถานการณ์
- ก้าหนดเป้าประสงค์
- เสนอมาตรการ

วิเคราะห์เละก้าหนดทางเลือก
มาตรการ/แนวทางที่เหมาะสม

1. การประชุมหารือกลุ่มย่อยรายทรัพยากร
2. หน่วยงานพิจารณาเสนอแผน/โครงการ
ในแต่ละมาตรการกลุ่ม

การบูรณาการระหว่างแผนงาน/
โครงการ ในแต่ละเป้าประสงค์

การเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ
ค่าเป้าหมายที่ก้าหนด

1. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
2. เสนอกรรมการลุ่มน้าและ
คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
3. เสนอจังหวัดที่เกี่ยวข้อง

รูปที่ 4.2 - 1 แผนผังการจัดท้าแผนพัฒนาลุ่มนา้
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แผนการบริหารจัดการและ
พัฒนาลุ่มน้าแบบบูรณาการ
-กรอบแผนปฏิบัติการ(ช่วงปี)
-แผนปฏิบัตกิ ารรายปี

ซึ่งจะเห็นได้ว่าหน่วยงานต่างๆ ในพืนที่ลุ่มน้าจะต้องจัดเตรียมแผนงานโครงการพร้อมรายละเอียดเพื่อ
น้าเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้าจังหวัด ในพืนที่ ที่ตังอยู่ในพืนที่ลุ่มน้า ซึ่งโดยทั่วไปแล้วส้านักงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติที่ตังอยู่ในภูมิภาคจะเป็นฝ่ายเลขานุการของการประชุม และด้าเนินการเกี่ยวกับการประชุมจน
แล้วเสร็จ ส้าหรับขันตอนในการน้าเสนอโครงการเข้าบรรจุในแผนพัฒนาลุ่มน้า ดังแสดงในรูปที่ 4.2 - 2
ขันตอนการน้าเสนอเข้าแผนพัฒนาลุ่มน้า
สทภ.1-11 , สพน. , สอน.
เสนอโครงการเพื่อบรรจุเข้าแผนของบประมาณ
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สทภ.1-11 , สพน. , สอน.
กรอกแบบแบบฟอร์มการเสนอแผนงาน/โครงการ
พร้อมแนบรายละเอียดของโครงการ

โครงการได้รบั การบรรจุเข้าแผนพัฒนาลุ่มน้า

รูปที่ 4.2 - 2 ผังแสดงขันตอนการน้าเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนาลุ่มน้า
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บทที่ 5
การจัดทาแบบรายละเอียด ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ขอบข่ายและข้อกาหนดของงาน (TOR)
5.1

การจัดทาแบบรายละเอียด
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การจัดทาแบบเพื่อการก่อสร้างสาหรับโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งนา เป็นขันตอนต่อจากที่
ผู้ออกแบบได้พิจารณาออกแบบรายละเอียดก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะส่งแบบร่างและรายการประกอบแบบ
ต่างๆมาให้ผู้เขียนดาเนินการเขียนแบบให้สมบูรณ์ ทาการเขียนแบบลงในแบบข้อมูลงานสารวจ ภูมิประเทศเดิม จัดทา
รูปแปลน รูปด้าน พร้อมจัดทารูปแบบขยายในแต่ละส่วน ซึ่งเป็นไปตามขันตอนการเขียนแบบงานวิศวกรรม มีลาดับ
ขันตอนการเขียนแบบและแสดงแบบ โดยแยกออกตามลักษณะของโครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งนา โครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนา โครงการซ่อมแซมปรับปรุงแหล่งนา ซึ่งมีรายละเอียดในการดาเนินการดังแสดงในรูปที่ 5.1-1

5.1.1 การจัดทาแบบรายละเอียดประเภทโครงการพัฒนาแหล่งนา

การจัดทาแบบรายละเอียดประเภทโครงการพัฒนาแหล่งนา ประกอบด้วยโครงการลักษณะต่างๆ ดังนี (แสดง
ดังรูปที่ 5.1-2)
1)

โครงการอ่างเก็บนา

2)

โครงการฝายนาล้น/ประตูระบายนา

3)

โครงการระบบกระจายนา (คลองส่งนาหรือท่อส่งนา)

4)

โครงการระบบเครือข่ายนา/ผันนา

รายละเอียดแบบแปลนที่จะต้องเขียนเพื่อประกอบการก่อสร้าง ในส่วนที่เหมือนกันทั้ง 4 ลักษณะ
โครงการ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังต่อไปนี้
(1)

แผนที่ทั่วไปและสารบัญ
◊

ชื่อโครงการ รหัสโครงการและสถานที่ตังโครงการ

◊

แผนที่แสดงอาณาเขตติดต่อ

◊

แผนที่แสดงที่ตังโครงการ โดยแสดงในแผนที่ 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร

ระวางที่…………… และตาแหน่งที่ตังโครงการพิกัดที่………………..
◊
(2)

สารบัญ บัญชีหมายเลขแบบ

ลักษณะโครงการและข้อกาหนดเกี่ยวกับแบบแปลน
◊

อักษรย่อและสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในแบบแปลน

◊

ลักษณะโครงการอ่างเก็บนา
5-๑

(4)

(5)

(6)

เส้นกราฟแสดงค่าระดับ ความจุและพืนที่ผิวนาของอ่างเก็บนา

◊

ข้อกาหนดเกี่ยวกับแบบแปลน

ผลการสารวจภูมิประเทศ
◊

แสดงรายละเอียดของหมุดอ้างอิง

◊

แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตังของหมุดหลักฐานถาวรโครงการ

ผลการเจาะสารวจดินและการทดสอบคุณสมบัติดิน
◊

แผนที่แสดงตาแหน่งและหมายเลขหลุมเจาะสารวจดิน

◊

กราฟแสดงผลการสารวจชันดิน(Boring Log)

◊

ตารางแสดงผลการทดสอบคุณสมบัติดิน

แผนที่แสดงแหล่งวัสดุ
◊

แผนที่แสดงที่ตังแหล่งวัสดุ

◊

สัญลักษณ์

◊

ตารางแสดงผลการทดสอบคุณสมบัติหินโรงโม่

◊

ตารางแสดงผลการทดสอบวัสดุอื่นๆ เช่น ดิน ทรายและลูกรัง ฯลฯ
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(3)

◊

แผนผังทั่วไป
◊

ที่ตังและลักษณะตัวเขื่อน

◊

ที่ตังและลักษณะอาคารระบายนาล้น

◊

ที่ตังและลักษณะอาคารบังคับนาและแนวคลองส่งนา

◊

สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ พืนที่บริเวณโครงการและแนวกรรมสิทธิ์ที่ดิน

รายละเอียดในแบบประกอบด้วย


เส้นชันความสูง



เส้น Base Line และหมุดอ้างอิงต่างๆของข้อมูลสารวจ



เส้นแนวศูนย์กลางแกนเขื่อน อาคารระบายนาล้นและอาคารบังคับนา



บริเวณพืนที่นาท่วม เครื่องหมายทิศและบัญชีแสดงข้อมูลโค้งต่างๆ

การจัดรูปแบบควรให้ทิศทางการไหลของนาจากซ้ายไปขวาหรือจากบนลงล่าง การกาหนดหมายเลขแนว
ศูนย์กลางอาคารต่างๆต้องไม่ซากัน เช่น Sta. 0+000 เป็นหมายเลขแนวศูนย์กลางเขื่อน Sta. 2+000 เป็น
หมายเลขแนวศูนย์กลางอาคารระบายนาล้น เป็นต้น

5-๒

การจัดทาแบบรายละเอียด

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนา
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โครงการพัฒนาแหล่งนา

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนา (หนอง บึง)

โครงการอ่างเก็บนา
โครงการฝายนาล้น/ประตูระบายนา
โครงการระบบกระจายนา(คลอง/ท่อส่งนา)
โครงการระบบเครือข่ายนา/ผันนา

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงแหล่งนา
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงแหล่งนา

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางนา (แม่นา ลา
คลอง)
โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งนา

แบบประกอบ

หมายเหตุในแบบ
รูปที่ 5.1-1 แผนผังแสดงการจัดทาแบบเพื่อการก่อสร้างสาหรับโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งนา
5-๓

แบบรายละเอียดประกอบด้วย
แผนที่ทั่วไปและสารบัญ
ลักษณะโครงการและข้อกาหนดเกี่ยวกับแบบแปลน
ผลการสารวจภูมิประเทศ
ผลการเจาะสารวจดินและการทดสอบคุณสมบัติดิน
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แผนที่แสดงแหล่งวัสดุ
แผนผังทั่วไป

โครงการอ่างเก็บนา

โครงการระบบ
กระจายนา

โครงการฝายนาล้น
และประตูระบายนา

แปลนและรูปตัดตามยาวแสดงชันดิน
แปลนและรูปตัด
- เขื่อนดิน
- อาคารระบายนาล้น
- อาคารบังคับนา

โครงการระบบ
เครือข่ายนา

รูปตัดตามยาวของแนวท่อส่งนาแสดง H.G.L
(Hydraulic Grade Line)

แปลนและรูปตัด

แปลนและรูปตัดตามยาวคลองส่งนาหรือท่อส่งนา

- ฝายนาล้น
- อาคารบังคับนา

แปลนรูปตัดและรายละเอียดต่างๆของ
อาคารประกอบ
อาคารประกอบ

แปลนและรูปตัดคลองส่งนา
แปลนและรูปตัดถนนเข้าโครงการ
รูปตัดแสดงงานดิน
แบบมาตรฐานที่ใช้ในโครงการ

รูปที่ 5.1-2 แผนผังแสดงการจัดทาแบบรายละเอียดประเภทโครงการพัฒนาแหล่งนา
5-๔

ในส่วนที่แตกต่างกันแยกตามลักษณะโครงการรายละเอียดตั้งแต่ข้อ (7) เป็นต้นไป ดังนี้
1)

โครงการอ่างเก็บนา
โครงการอ่างเก็บนา แบบแปลนที่จะต้องเขียนแบบเพื่อใช้ประกอบการก่อสร้างต่อจากข้อ (6) มี

รายละเอียดดังนี
(7)

(8)

แปลนและรูปตัดตามยาวแสดงชันดิน
◊

แปลนแสดงตาแหน่งและหมายเลขหลุมเจาะสารวจดิน

◊

รูปตัดตามยาวแสดงชันดินต่างๆหรือชันหิน

◊

ตารางแสดงผลการทดสอบคุณสมบัติดินของชันดินหลุมเจาะ

แปลนและรูปตัดของเขื่อนดิน
◊

แปลนตัวเขื่อนดินแสดงเส้นชันความสูง ขนาดตัวเขื่อน

◊
(9)
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◊
รูปตัดตามยาวเขื่อนดิน แสดงระดับสั นเขื่อน แนวเส้นเปิดหน้ าดิน แนวเส้ นขุดร่องแกน
ระดับนาเก็บกัก ระดับนาสูงสุด ระดับดินเดิมและระดับชันหิน
รูปตัดทั่วไปของเขื่อนดิน

แปลนและรูปตัดตามยาวของอาคารระบายนาล้น
◊

แปลนอาคารระบายน าล้ น แสดงเส้ น ชั นความสู ง ขนาดตั ว อาคาร ระดั บ ความสู ง และ

◊

รูปตัดตามยาวของอาคารระบายนาล้น แสดงตาแหน่งระดับต่างๆของอาคารและระดับดินเดิม

◊

รูปตัด รูปขยาย แสดงสัดส่วนรายละเอียดต่างๆของโครงสร้าง

◊

ข้อกาหนดเกี่ยวกับวัสดุพิเศษที่ใช้ เช่น Gabion Mattress และ Geotextile ฯลฯ รวมทังวิธี

รายละเอียดต่างๆ

การติดตัง

(10) แปลนและรูปตัดตามยาวของอาคารบังคับนา
◊

แปลนอาคารบังคับนา แสดงเส้นชันความสูง ขนาดตัวอาคาร ระดับความสูงและรายละเอียด

◊

รูปตัดตามยาวของอาคารบังนา แสดงตาแหน่งระดับต่างๆของอาคารและระดับดินเดิม

◊

รูปตัด รูปขยาย แสดงสัดส่วนรายละเอียดต่างๆของโครงสร้าง

◊

รูปตัด รูปขยาย ของประตู นาว่าเป็ นชนิ ดฝาปิดท่อหรือชนิ ดทนแรงดั นตามมาตรฐาน มอก.

ต่างๆ

ที่เท่าใด
(11) แปลนและรูปตัดตามยาวของคลองส่งนา
ในกรณีที่มีคลองส่งนาด้วย ให้ดูรายละเอียดการเขียนแบบโครงการคลองส่งนา
(12) แปลนและรูปตัดถนนเข้าโครงการ
5-๕

ในกรณีที่มีถนนเข้าโครงการ จะต้องมีรายละเอียดของแบบแปลนดังต่อไปนี
◊

แบบแปลนแสดงตาแหน่งหลุมเจาะ ประกอบด้วย


แปลนและรูปตัด



ผลการเจาะสารวจ

◊

แปลนและรูปตัดตามขวาง

◊

รูปตัดตามขวางแสดงงานดิน

◊

รูปตัดทั่วไปถนนเข้าโครงการ

(13) รูปตัดแสดงงานดิน
เพื่อให้คิดปริมาณงานดินได้ถูกต้อง ควรเขียนแบบในมาตราส่วนแกนตังและแกนนอนเป็นมาตรา
ส่วนเดียวกัน เว้นแต่ว่ารูปไม่เหมาะสมกับหน้ากระดาษ
รูปตัดแสดงงานดินของเขื่อนดิน

◊

รูปตัดแสดงงานดินของอาคารระบายนาล้น

◊

รูปตัดแสดงงานดินของอาคารบังคับนา

◊

รูปตัดแสดงงานดินของคลองส่งนา

◊

รูปตัดแสดงงานดินของถนนเข้าโครงการ
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◊

(14) แบบมาตรฐานที่ใช้ในโครงการ
◊

แบบมาตรฐานเกี่ยวกับเขื่อนดิน

◊

แบบมาตรฐานเกี่ยวกับอาคารระบายนาล้น

◊

แบบมาตรฐานเกี่ยวกับอาคารบังคับนา

◊

แบบมาตรฐานเกี่ยวกับคลองส่งนา

◊

แบบมาตรฐานเกี่ยวกับถนนเข้าโครงการ ประกอบด้วย


การวางท่อ คสล.และป้องกันการกัดเซาะปากท่อ

 เครื่องหมายควบคุมการจราจร เช่น ป้ายบังคับและป้ายเตือน รูปร่างลักษณะป้าย
บังคับ และป้ายเตือนพร้อมการติดตัง การแสดงวิธีการปักป้ายโครงการและป้ายบอกระยะทาง การตีเส้นจราจร
หลักกิโลเมตร หลักทางโค้งและเขตทาง
2)

โครงการฝายนาล้น/ประตูระบายนา

โครงการฝายน าล้ น และประตู ระบายน า มี แบบแปลนที่ จะต้ องเขียนเพื่ อใช้ ประกอบการก่อสร้าง
ต่อจากข้อ (6) มีรายละเอียดดังนี
(7)

แปลนและรูปตัดตามยาวแสดงชันดิน
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(8)

◊

แปลนแสดงตาแหน่งและหมายเลขหลุมเจาะสารวจดิน

◊

รูปตัดตามยาวแสดงชันดินต่างๆหรือชันหิน

แปลนและรูปตัดของฝายนาล้น
◊

แปลนตัวฝายนาล้นแสดงเส้นชันความสูง ขนาดตัวฝายนาล้น

◊
รูปตัดตามยาวฝายนาล้น แสดงระดับสันฝายนาล้น ระดับนาเก็บกัก ระดับนาสูงสุด ระดับ
ดินเดิมและระดับชันหิน
◊
(9)

รูปตัด รูปขยาย แสดงขนาด สัดส่วนและรายละเอียด

แปลนและรูปตัดตามยาวของอาคารบังคับนา
◊

แปลนอาคารบังคับนา แสดงเส้นชันความสูง ขนาดตัวอาคาร ระดับความสูงและรายละเอียด

◊

รูปตัดตามยาวของอาคารบังคับนา แสดงตาแหน่งระดับต่างๆของอาคารและระดับดินเดิม

◊

รูปตัด รูปขยาย แสดงสัดส่วนรายละเอียดต่างๆของโครงสร้าง

◊

ข้อกาหนดเกี่ยวกับวัสดุพิเศษที่ใช้ เช่น Gabion Mattress และ Geotextile ฯลฯ รวมทัง

วิธีการติดตัง
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ต่างๆ

(10) แปลนและรูปตัดตามยาวของคลองส่งนา

ในกรณีที่มีคลองส่งนาด้วย ให้ดูรายละเอียดการเขียนแบบโครงการคลองส่งนา
(11) แปลนและรูปตัดถนนเข้าโครงการ

ในกรณีที่มีถนนเข้าโครงการ จะต้องมีรายละเอียดของแบบแปลนดังต่อไปนี
◊

แบบแปลนแสดงเส้นชันความสูง สิ่งก่อสร้างบริเวณแนวทาง แนวร่องนา Data Curve ฯลฯ

◊

รูปตัดตามยาวแสดงดินเดิมและระดับถนน ตาแหน่งวางท่อระบายนา โดยจัดทาเป็นตาราง

ให้ชัดเจน
(12) รูปตัดแสดงงานดิน
เพื่อให้คิดปริมาณงานดินได้ถูกต้อง ควรเขียนแบบในมาตราส่วนแกนตังและแกนนอนเป็นมาตรา
ส่วนเดียวกัน เว้นแต่ว่ารูปไม่เหมาะสมกับหน้ากระดาษ
◊

รูปตัดแสดงงานดินของฝายนาล้น

◊

รูปตัดแสดงงานดินของอาคารบังคับนา

◊

รูปตัดแสดงงานดินของคลองส่งนา

◊

รูปตัดแสดงงานดินของถนนเข้าโครงการ

(13) แบบมาตรฐานที่ใช้ในโครงการ
◊

แบบมาตรฐานเกี่ยวกับฝายนาล้น
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3)

◊

แบบมาตรฐานเกี่ยวกับอาคารบังคับนา

◊

แบบมาตรฐานเกี่ยวกับคลองส่งนา

โครงการระบบกระจายนา (คลองส่งนาหรือท่อส่งนา)

โครงการระบบกระจายนาประเภทคลองส่ง น า หรือท่ อส่ ง น า มี แบบแปลนที่ จ ะต้องเขีย นเพื่ อ
ประกอบการก่อสร้างต่อจากข้อ (6) มีรายละเอียดดังนี
(7)

รูปตัดตามยาวแนวท่อส่งนาแสดง Hydraulic Grade Line, H.G.L (กรณีระบบส่งนาด้วยท่อ)
◊

รูปตัดตามยาวทังหมดของแนวท่อส่งนา แสดงให้เห็นระดับ ของ H.G.L ระดับดินเดิมและ

◊

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อจาก กม…………ถึง กม…………เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขนาดท่อ

ระดับก่อสร้าง
(8)

แปลนและรูปตัดตามยาวคลองส่งนาหรือท่อส่งนา
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◊
แปลนแนวคลองส่งนาหรือท่อส่งนา แสดงเส้นชันความสูง สิ่งก่อสร้าง ร่องนา ทางเดิน ถนน
และพืนที่เพาะปลูกที่แนวคลองตัดผ่าน นอกจากนียังแสดงตาแหน่ง ขนาดและชนิดของอาคารประกอบคลองส่งนา
◊
รูปตัดตามยาวแสดงระดับดินเดิม ระดับท้องคลองส่งนาหรือท่อส่งนา ตาแหน่ง ขนาดและ
ชนิด ของอาคารประกอบคลองส่งนา การจัดรูปแบบแปลนแนวคลองควรใช้มาตราส่วน 1:1,000 และรูปตัดตามยาว
ใช้มาตรส่วนแกนตัง 1:100 แกนนอน 1:1,000
 ที่แนวตาแหน่งของอาคารต่างๆให้ระบุรายละเอียดดังนี (ควรเขียนในแนวดิ่งและให้
อยู่เหนือเส้นระดับหลังคันขึนไป)
o

ตาแหน่งของอาคาร

o

ชื่อประเภทของอาคาร

o

Head Losses (ถ้ามี)

o

ปริมาณนา (ถ้ามี)

o

หมายเลขแบบของอาคาร

 บนเส้นแสดงระดับท้องคลองหรือท่อส่งนา ระดับส่งนาสูงสุดและระดับหลังคัน ให้ใช้
เส้นลูกศรชีบอกค่าระดับที่จุดดังต่อไปนี

(9)

o

ที่จุดเริ่มต้นและสินสุดของคลอง

o

ที่จุดเริ่มต้นและสินสุดของแบบแผ่นต่อ

o

ที่จุดตาแหน่งของอาคารในคลอง ซึ่งระดับจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ตาม

o

ที่จุดซึ่งค่าระยะ กม. ของคลองเปลี่ยนแปลงมี Equation

o

ที่จุดคลองแยกต่างๆ

แปลนรูปตัดและรายละเอียดต่างๆของอาคารประกอบ
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◊

แปลนแสดงขนาดสัดส่วน ระดับความสูงและรายละเอียดต่างๆ

◊

รูปตัดและรูปขยาย แสดงสัดส่วนรายละเอียดต่างๆของโครงสร้าง

(10) รูปตัดแสดงงานดิน
เพื่อให้คิดปริมาณงานดินได้ถูกต้อง ควรเขียนแบบในมาตราส่วนแกนตังและแกนนอนเป็นมาตรา
ส่วนเดียวกัน
◊

รูปตัดแสดงงานดินของคลองหรือท่อส่งนา

(11) แบบมาตรฐานที่ใช้ในโครงการ
◊
4)

แบบมาตรฐานเกี่ยวกับคลองส่งนาหรือท่อส่งนา

โครงการระบบเครือข่ายนา/ผันนา

โครงการระบบเครือ ข่า ยน าและผั น น า มี แ บบแปลนที่ จ ะต้ อ งเขีย นเพื่ อ ประกอบการก่อ สร้า ง
ต่อจากข้อ (6) มีรายละเอียดดังนี
รูปตัดตามยาวแนวท่อส่งนาแสดง Hydraulic Grade Line, H.G.L (กรณีระบบส่งนาด้วยท่อ)
◊

รูปตัดตามยาวทังหมดของแนวท่อส่งนา แสดงให้เห็นระดับของ H.G.L ระดับดินเดิมและ

◊

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อจาก กม…………ถึง กม…………เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขนาดท่อ

ระดับก่อสร้าง
(8)
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(7)

แปลนและรูปตัดตามยาวคลองส่งนาหรือท่อส่งนา

◊
แปลนแนวคลองส่งนาหรือท่อส่งนา แสดงเส้นชันความสูง สิ่งก่อสร้าง ร่องนา ทางเดิน ถนน
และพืนที่เพาะปลูกที่แนวคลองตัดผ่าน นอกจากนียังแสดงตาแหน่ง ขนาดและชนิดของอาคารประกอบคลองส่งนา
◊
รูปตัดตามยาวแสดงระดับดินเดิม ระดับท้องคลองส่งนา ตาแหน่ง ขนาดและชนิดของอาคาร
ประกอบคลองส่งนา การจัดรูปแบบแปลนแนวคลองควรใช้มาตราส่วน 1:1,000 และรูปตัดตามยาวใช้มาตรส่วนแกน
ตัง 1:100 แกนนอน 1:1,000
 ที่แนวตาแหน่งของอาคารต่างๆให้ระบุรายละเอียดดังนี (ควรเขียนในแนวดิ่งและให้
อยู่เหนือเส้นระดับหลังคันขึนไป)
o

ตาแหน่งของอาคาร

o

ชื่อประเภทของอาคาร

o

Head Losses(ถ้ามี)

o

ปริมาณนา(ถ้ามี)

o

หมายเลขแบบของอาคาร

 บนเส้นแสดงระดับท้องคลองหรือท่อส่งนา ระดับส่งนาสูงสุดและระดับหลังคัน ให้ใช้
เส้น ลูกศรชีบอกค่าระดับที่จุดดังต่อไปนี
o

ที่จุดเริ่มต้นและสินสุดของคลอง
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(9)

o

ที่จุดเริ่มต้นและสินสุดของแบบแผ่นต่อ

o

ที่จุดตาแหน่งของอาคารในคลอง ซึ่งระดับจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ตาม

o

ที่จุดซึ่งค่าระยะ กม. ของคลองเปลี่ยนแปลงมี Equation

o

ที่จุดคลองแยกต่างๆ

แปลนรูปตัดและรายละเอียดต่างๆของอาคารประกอบ
◊

แปลนแสดงขนาดสัดส่วน ระดับความสูงและรายละเอียดต่างๆ

◊

รูปตัดและรูปขยาย แสดงสัดส่วนรายละเอียดต่างๆของโครงสร้าง

(10) รูปตัดแสดงงานดิน
เพื่อให้คิดปริมาณงานดินได้ถูกต้อง ควรเขียนแบบในมาตราส่วนแกนตังและแกนนอนเป็นมาตรา
ส่วนเดียวกัน
◊

รูปตัดแสดงงานดินของคลองหรือท่อส่งนา

◊
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(11) แบบมาตรฐานที่ใช้ในโครงการ

แบบมาตรฐานเกี่ยวกับคลองส่งนาหรือท่อส่งนา

5.1.2 การจัดทาแบบรายละเอียดประเภทโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนา
การจัดทาแบบรายละเอียดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนาประกอบด้วยโครงการลักษณะต่างๆ ดังนี (แสดง
ดังรูปที่ 5.1-3)
1)

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนา (หนอง บึง)

2)

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางนา (แม่นา ลาคลอง)

3)

โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งนา

รายละเอียดแบบแปลนที่จะต้องเขียนเพื่อประกอบการก่อสร้าง ในส่วนที่เหมือนกันทั้ง 3 ลักษณะ
โครงการ ประกอบด้วย 7 หัวข้อ ดังต่อไปนี้
(1)

แผนที่ทั่วไปและสารบัญ
◊

ชื่อโครงการ รหัสโครงการและสถานที่ตังโครงการ

◊

แผนที่แสดงอาณาเขตติดต่อ

◊

แผนที่แสดงที่ตังโครงการ โดยแสดงในแผนที่ 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร

ระวางที่…………… และตาแหน่งที่ตังโครงการพิกัดที่………………..
◊
(2)

สารบัญ บัญชีหมายเลขแบบ

ลักษณะโครงการและข้อกาหนดเกี่ยวกับแบบแปลน
◊

อักษรย่อและสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในแบบแปลน
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(4)

(5)

(6)

ลักษณะโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนา

◊

ข้อกาหนดเกี่ยวกับแบบแปลน

ผลการสารวจภูมิประเทศ
◊

แสดงรายละเอียดของหมุดอ้างอิง

◊

แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตังของหมุดถาวรโครงการ

ผลการเจาะสารวจดินและการทดสอบคุณสมบัติดิน
◊

แผนที่แสดงตาแหน่งและหมายเลขหลุมเจาะสารวจดิน

◊

กราฟแสดงผลการสารวจชันดิน(Boring Log)

◊

ตารางแสดงผลการทดสอบคุณสมบัติดิน

แผนที่แสดงแหล่งวัสดุ
◊

แผนที่แสดงที่ตังแหล่งวัสดุ

◊

สัญลักษณ์

◊

ตารางแสดงผลการทดสอบคุณสมบัติหินโรงโม่

◊

ตารางแสดงผลการทดสอบวัสดุอื่นๆ เช่น ดิน ทรายและลูกรัง ฯลฯ
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(3)

◊

แผนผังทั่วไป
◊

◊
อาคารประกอบอื่นๆ

ที่ตังและลักษณะองค์ประกอบ

ที่ตังและลั กษณะทางรับน าเข้าหนอง/บึ ง ทางระบายนาล้นและบัน ไดลงหนอง/บึง และ

◊

สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ พืนที่โครงการและแนวกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณโครงการ

◊

เส้นชันความสูง

◊

เส้น Base Line และหมุดอ้างอิงต่างๆของข้อมูลสารวจ

◊

เส้นแนวศูนย์กลางของหนอง/บึง แนวอาคารรับนาเข้า แนวอาคารระบายนาล้น

◊

เครื่องหมายทิศ

การจัดรูปแบบควรให้ทิศทางการไหลของนาจากซ้ายไปขวาหรือจากบนลงล่าง การกาหนดหมายเลขแนว
ศูนย์กลางอาคารต่างๆต้องไม่ซากัน เช่น Sta. 0+000 เป็นหมายเลขแนวศูนย์กลางหนอง/บึง Sta. 2+000 เป็น
หมายเลขแนวศูนย์กลางอาคารระบายนาล้น เป็นต้น
(7)

แปลนและรูปตัดตามยาวแสดงชันดิน
◊
◊

แปลนแสดงตาแหน่งและหมายเลขหลุมเจาะสารวจดิน
รูปตัดตามยาวแสดงชันดินต่างๆ
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แบบรายละเอียดประกอบด้วย
แผนที่ทั่วไปและสารบัญ
ลักษณะโครงการและข้อกาหนดเกี่ยวกับแบบแปลน
ผลการสารวจภูมิประเทศ
ผลการเจาะสารวจดินและการทดสอบคุณสมบัติดิน
แผนที่แสดงแหล่งวัสดุ
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แผนผังทั่วไป
แปลนและรูปตัดตามยาวแสดงชันดิน

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู
แหล่งนา(หนอง บึง)

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางนา
(แม่นา ลาคลอง)

โครงการปรับปรุงฟื้นฟู
แหล่งนา

แปลนและรูปตัด

แปลนและรูปตัด

แปลนและรูปตัด

- หนอง บึง
- อาคารรับนาเข้า
- อาคารระบายนาล้น
- ตารางแสดงมิติ
อาคารประกอบ (กรณี
ใช้แบบมาตรฐาน

- แม่นา/ลาคลอง
- อาคารรับนาเข้า
- อาคารระบายนาล้น
- ตารางแสดงมิติ
อาคารประกอบ (กรณี
ใช้แบบมาตรฐาน

- แหล่งนา
- อาคารรับนาเข้า
- อาคารระบายนาล้น
- ตารางแสดงมิติ
อาคารประกอบ (กรณี
ใช้แบบมาตรฐาน

แปลนและรูปตัดรายละเอียดต่างๆของอาคารประกอบ (กรณีไม่ใช้แบบมาตรฐาน)
รูปตัดแสดงงานดิน
แบบมาตรฐานที่ใช้ในโครงการ
รูปที่ 5.1-3 แผนผังแสดงการจัดทาแบบรายละเอียดประเภทโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนา
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ในส่วนที่แตกต่างกันแยกตามลักษณะโครงการรายละเอียดตั้งแต่ข้อ (8) เป็นต้นไป ดังนี้
1)

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนา (หนอง บึง)

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนาประเภทหนอง บึง มีแบบแปลนที่จะต้องเขียนเพื่อประกอบการ
ก่อสร้าง ต่อจากข้อ (7) มีรายละเอียดดังนี
(8)

แปลนและรูปตัดหนอง/บึงและอาคารต่างๆ

◊
แปลนและรูป ตัดทั่ วไปของหนองบึง แสดงระดับ ดินเดิ ม ระดั บขุด ลอก ระดับน าเก็บกัก
ระดับนาสูงสุดและระดับคันดิน
รูปตัดตามยาวของอาคารรับนาเข้า แสดงขนาด สัดส่วนและระดับต่างๆ

◊

รูปตัดตามแนวศูนย์กลางอาคารระบายนาล้น แสดงขนาด สัดส่วนและระดับต่างๆ

◊

ตารางแสดงมิติต่างๆของอาคารประกอบ(กรณีใช้แบบมาตรฐาน)

แปลน รูปตัดและรายละเอียดต่างๆของอาคารประกอบ (กรณีไม่ใช้แบบมาตรฐาน)
◊

แปลนและรูปตัด แสดงขนาด สัดส่วน ระดับความสูงและรายละเอียดต่างๆ
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(9)

◊

(10) รูปตัดแสดงงานดิน

เพื่อให้คิดปริมาณงานดินได้ถูกต้อง ควรเขียนแบบในมาตราส่วนแกนตังและแกนนอนเป็นมาตรา
ส่วนเดียวกัน

(11) แบบมาตรฐานที่ใช้ในโครงการ
◊
2)

แบบมาตรฐานเกี่ยวกับหนอง/บึง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางนา (แม่นา ลาคลอง)

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางนาประเภทแม่นา ลาคลอง มีแบบแปลนที่จะต้องเขียนเพื่อประกอบการ
ก่อสร้าง ต่อจากข้อ (7) มีรายละเอียดดังนี
(8)

รูปตัดแม่นา/ลาคลองและอาคารต่างๆ

◊
แปลนและรูปตัดทั่วไปของแม่นา/ลาคลอง แสดงระดับดินเดิม ระดับขุดลอก ระดับนาเก็บกัก
ระดับนาสูงสุดและระดับคันดิน
◊

รูปตัดตามยาวของอาคารรับนาเข้า แสดงขนาด สัดส่วนและระดับต่างๆ

◊

รูปตัดตามแนวศูนย์กลางอาคารระบายนาล้น ประตูระบายนา แสดงขนาด สัดส่วนและ

◊

ตารางแสดงมิติต่างๆของอาคารประกอบ (กรณีใช้แบบมาตรฐาน)

ระดับต่างๆ
(9)

แปลน รูปตัดและรายละเอียดต่างๆของอาคารประกอบ (กรณีไม่ใช้แบบมาตรฐาน)
◊

แปลนและรูปตัด แสดงขนาด สัดส่วน ระดับความสูงและรายละเอียดต่างๆ
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(10) รูปตัดแสดงงานดิน
เพื่อให้คิดปริมาณงานดินได้ถูกต้อง ควรเขียนแบบในมาตราส่วนแกนตังและแกนนอนเป็นมาตรา
ส่วนเดียวกัน
(11) แบบมาตรฐานที่ใช้ในโครงการ
◊
3)

แบบมาตรฐานเกี่ยวกับแม่นา/ลาคลอง

โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งนา
โครงการปรับปรุงแหล่งนา มีแบบแปลนที่จะต้องเขียนเพื่อประกอบการก่อสร้าง ต่อจากข้อ (7)

มีรายละเอียดดังนี
(8)

แปลนและรูปตัดแหล่งนาและอาคารต่างๆ

(9)
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◊
แปลนและรูปตั ดทั่ว ไปของแหล่งน า แสดงระดั บดิน เดิ ม ระดั บขุด ลอก ระดั บนาเก็บกัก
ระดับนาสูงสุดและระดับคันดิน
◊

รูปตัดตามยาวของอาคารรับนาเข้า แสดงขนาด สัดส่วนและระดับต่างๆ

◊

รูปตัดตามแนวศูนย์กลางอาคารระบายนาล้น แสดงขนาด สัดส่วนและระดับต่างๆ

◊

ตารางแสดงมิติต่างๆของอาคารประกอบ (กรณีใช้แบบมาตรฐาน)

แปลน รูปตัดและรายละเอียดต่างๆของอาคารประกอบ (กรณีไม่ใช้แบบมาตรฐาน)
◊

แปลนและรูปตัด แสดงขนาด สัดส่วน ระดับความสูงและรายละเอียดต่างๆ

(10) รูปตัดแสดงงานดิน

เพื่อให้คิดปริมาณงานดินได้ถูกต้อง ควรเขียนแบบในมาตราส่วนแกนตังและแกนนอนเป็นมาตรา
ส่วนเดียวกัน

(11) แบบมาตรฐานที่ใช้ในโครงการ
◊

แบบมาตรฐานเกี่ยวกับปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งนา
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5.1.3 ประเภทโครงการซ่อมแซม ปรับปรุงแหล่งนา
โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงแหล่งนา มีแบบแปลนที่จะต้องเขียนเพื่อประกอบการก่อสร้าง ดังแสดง
ในรูปที่ 5.1-4
แผนที่ทั่วไปและสารบัญ
ลักษณะโครงการและข้อกาหนด
เกี่ยวกับแบบแปลน

ผลการสารวจภูมิประเทศ

โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงแหล่งนา
แบบแปลนควรประกอบไปด้วย
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ผลการเจาะสารวจดินและการ
ทดสอบคุณสมบัติดิน
แผนที่แสดงแหล่งวัสดุ
แผนผังทั่วไป

แปลนและรูปตัดตามยาวแสดง
ชันดิน
แปลนและรูปตัดแหล่งนา
และอาคารต่างๆ

แปลน รูปตัดและรายละเอียดต่างๆ
ของอาคารประกอบ
(กรณีไม่ใช้แบบมาตรฐาน)
รูปตัดแสดงงานดิน
แบบมาตรฐานที่ใช้ในโครงการ

รูปที่ 5.1-4 แผนผังแสดงแบบแปลนของโครงการซ่อมแซม ปรับปรุงแหล่งนา
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โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงแหล่งนา แบบแปลนที่จะต้องเขียนแบบเพื่อใช้ประกอบการก่อสร้างมีดังนี
(1)

แผนที่ทั่วไปและสารบัญ
◊

ชื่อโครงการ รหัสโครงการและสถานที่ตังโครงการ

◊

แผนที่แสดงอาณาเขตติดต่อ

◊

แผนที่แสดงที่ตังโครงการ โดยแสดงในแผนที่ 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร

ระวางที่…………… และตาแหน่งที่ตังโครงการพิกัดที่………………..
◊

(3)

(4)

(5)

(6)

ลักษณะโครงการและข้อกาหนดเกี่ยวกับแบบแปลน
◊

อักษรย่อและสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในแบบแปลน

◊

ลักษณะโครงการซ่อม ปรับปรุงแหล่งนา

◊

ข้อกาหนดเกี่ยวกับแบบแปลน
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(2)

สารบัญ บัญชีหมายเลขแบบ

ผลการสารวจภูมิประเทศ
◊

แสดงรายละเอียดของหมุดอ้างอิง

◊

แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตังของหมุดหลักฐานถาวรโครงการ

ผลการเจาะสารวจดินและการทดสอบคุณสมบัติดิน
◊

แผนที่แสดงตาแหน่งและหมายเลขหลุมเจาะสารวจดิน

◊

กราฟแสดงผลการสารวจชันดิน (Boring Log)

◊

ตารางแสดงผลการทดสอบคุณสมบัติดิน

แผนที่แสดงแหล่งวัสดุ
◊

แผนที่แสดงที่ตังแหล่งวัสดุ

◊

สัญลักษณ์

◊

ตารางแสดงผลการทดสอบคุณสมบัติหินโรงโม่

◊

ตารางแสดงผลการทดสอบวัสดุอื่นๆ เช่น ดิน ทรายและลูกรัง ฯลฯ

แผนผังทั่วไป
◊

ที่ตังและลักษณะองค์ประกอบ

◊

ที่ตังและลักษณะทางรับนาเข้าแหล่งนา ทางระบายนาล้นและบันไดลงแหล่งนา

◊

สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ พืนที่โครงการและแนวกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณโครงการ

◊

เส้นชันความสูง
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◊

เส้น Base Line และหมุดอ้างอิงต่างๆของข้อมูลสารวจ

◊

เส้นแนวศูนย์กลางของแหล่งนา แนวอาคารรับนาเข้า แนวอาคารระบายนาล้น

◊

เครื่องหมายทิศ

การจัดรูปแบบควรให้ทิศทางการไหลของนาจากซ้ายไปขวาหรือจากบนลงล่าง การกาหนดหมายเลขแนว
ศูนย์กลางอาคารต่างๆต้องไม่ซากัน เช่น Sta. 0+000 เป็นหมายเลขแนวศูนย์กลางแหล่งนา Sta. 2+000 เป็น
หมายเลขแนวศูนย์กลางอาคารระบายนาล้น เป็นต้น
(7)

(8)

แปลนและรูปตัดตามยาวแสดงชันดิน
◊

แปลนแสดงตาแหน่งและหมายเลขหลุมเจาะสารวจดิน

◊

รูปตัดตามยาวแสดงชันดินต่างๆ

แปลนและรูปตัดแหล่งนาและอาคารต่างๆ
◊

แปลนและรูปตัดทั่วไปของแหล่งนา แสดงระดับดินเดิม ระดับขุดลอก ระดับนาเก็บกัก

(9)
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ระดับนาสูงสุดและระดับคันดิน
◊

รูปตัดตามยาวของอาคารรับนาเข้า แสดงขนาด สัดส่วนและระดับต่างๆ

◊

รูปตัดตามแนวศูนย์กลางอาคารระบายนาล้น แสดงขนาด สัดส่วนและระดับต่างๆ

◊

ตารางแสดงมิติต่างๆของอาคารประกอบ(กรณีใช้แบบมาตรฐาน)

◊

งานอาคารต่างๆ ต้องแสดงองค์ประกอบเดิมที่ต้องซ่อมแซม และปรับปรุงขึนใหม่

แปลน รูปตัดและรายละเอียดต่างๆของอาคารประกอบ (กรณีไม่ใช้แบบมาตรฐาน)
◊

แปลนและรูปตัด แสดงขนาด สัดส่วน ระดับความสูงและรายละเอียดต่างๆ

(10) รูปตัดแสดงงานดิน

เพื่อให้คิดปริมาณงานดินได้ถูกต้อง ควรเขียนแบบในมาตราส่วนแกนตังและแกนนอนเป็นมาตรา
ส่วนเดียวกัน
(11) แบบมาตรฐานที่ใช้ในโครงการ
◊

แบบมาตรฐานเกี่ยวกับปรับปรุงแหล่งนา
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5.1.4 ตัวอย่างการเขียนรายละเอียดลักษณะโครงการ
ในการดาเนินการโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งนา ในขันตอนดาเนินการจัดทาแบบรายละเอียดนัน ต้อง
มีการสรุปรายละเอียดลักษณะโครงการที่สาคัญแสดงในแบบรายละเอียด เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจภาพรวมของ
โครงการ โดยรายละเอียดลักษณะโครงการสามารถแสดงได้ดังนี
ลักษณะโครงการอ่างเก็บนา
◊
ด้านอุทกวิทยา
ที่ตังโครงการแผนที่ระวาง…………………………………พิกัด…………………………………………….
พืนที่รับนาฝนเหนือเขื่อน…………………………………………………………………………………..กม2
ปริมาณนาฝนเฉลี่ยรายปีในบริเวณพืนที่รับนาฝนเหนือเขื่อน………………………………..มม.
ปริมาณนาเฉลี่ยทังปีทไี่ หลลงสู่อ่างฯ……………………………………………………………………..ม3
ระดับนาสูงสุดในลานาจากการสารวจ…………………………………………………………(ม.รทก.)
ปริมาณนานองสูงสุด………………………………………………………………………………..ม3/วินาที
◊
เขื่อนดิน
ชนิดเขื่อนดิน……………………………………………………………………………………………………….
เขื่อนดินสูง………………………………………………………………………………………………………..ม.
เขื่อนดินยาว………………………………………………………………….…………………………………..ม.
ระดับสันเขื่อน……………………………….…………………………………………………………(ม.รทก.)
ระดับนาเก็บกักในอ่างฯ………………….…………………………………………………………(ม.รทก.)
ระดับนาสูงสุดในอ่างฯ…………………….…………………………………………………………(ม.รทก.)
ความจุอ่างเก็บนาที่ระดับเก็บกัก…………………………………………………………………………..ม3
ความจุที่พักตะกอน……………………………………………………………………………………………..ม3
ความจุอ่างเก็บนาสารองใช้งาน……………………………………………………………………………..ม3
พืนที่ผิวนาที่ระดับเก็บกัก…………………………………………………………………………………….ไร่
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(1)

◊
อาคารระบายนาล้น
ชนิดของอาคารระบายนาล้น………………………………………………………………………………….
ความกว้าง.………………………………………………………………………………………………………..ม.
ความยาว…..………………………………………………………………….…………………………………..ม.
ความสูง………..……………………………….………………………………………………………………….ม.
ระบายนาสูงสุด………………….……………………………………………………………………ม3/วินาที
ชนิดของอาคารระบายนาลงลานาเดิม.…………………………………………………………………….
ขนาด(เส้นผ่าศูนย์กลางxจานวนท่อ)……………………………………………………………………..ม.
ขนาด(บานประตูxจานวนบาน)……..……………………………………………………………………..ม.
ระดับธรณีท่อ.……………………………….…………………………………………………………(ม.รทก.)
ปริมาณนาสูงสุด………..……….……………………………………………………………………ม3/วินาที
◊
อาคารบังคับนา
ชนิดของอาคาร…………………………………………………………………………………………………….
ขนาด(เส้นผ่าศูนย์กลางxจานวนท่อ)……………………………………………………………………..ม.
ขนาด(บานประตูxจานวนบาน)……..……………………………………………………………………..ม.
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ระดับธรณีท่อ.……………………………….…………………………………………………………(ม.รทก.)
ปริมาณนาสูงสุด………..……….……………………………………………………………………ม3/วินาที
◊
ผลประโยชน์
ส่งนาให้พืนที่เพาะปลูกในเขตโครงการ ฤดูฝน…….…………………………………………………ไร่
ฤดูแล้ง.….…………………………………………………ไร่
นาอุปโภคบริโภคของประชาชนในพืนที่………………………………………………………ครัวเรือน
ช่วยบรรเทาอุทกภัยสาหรับพืนที่เพาะปลูกในเขตโครงการด้านท้ายอ่างฯ
เป็นแหล่งเพาะเลียงปลานาจืด
◊

ลักษณะโครงการฝายนาล้น/ประตูระบายนา
◊
ด้านอุทกวิทยา
ที่ตังโครงการแผนที่ระวาง…………………………………พิกัด…………………………………………….
พืนที่รับนาฝนเหนือฝายนาล้น…………………………………………………………………………..กม2
ปริมาณนาฝนเฉลี่ยรายปีในบริเวณพืนที่รับนาฝนเหนือฝาย..………………………………..มม.
ปริมาณนาเฉลี่ยทังปีทไี่ หลผ่านฝาย.……………………………………………………………………..ม3
ระดับนาสูงสุดในลานาจากการสารวจ…………………………………………………………(ม.รทก.)
ปริมาณนานองสูงสุด………………………………………………………………………………..ม3/วินาที
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(2)

อื่นๆ

◊
ฝายนาล้น
ชนิดของฝายฯแบบ……………………………………………………………………………………………….
ความกว้างสันฝาย……………………………………………………………………………………………..ม.
ความสูงสันฝายฯจากพืนฝายฯ……………………………………….…………………………………..ม.
ระดับนาเก็บกัก…………………………….…………………………………………………………(ม.รทก.)
ระดับนาสูงสุด………..…………………….…………………………………………………………(ม.รทก.)
ระบายนาได้สูงสุด…..……………………………………………………………………………...ม3/วินาที
◊
อาคารบังคับนา
ชนิดของอาคาร…………………………………………………………………………………………………….
ขนาด(เส้นผ่าศูนย์กลางxจานวนท่อ)……………………………………………………………………..ม.
ขนาด(บานประตูxจานวนบาน)……..……………………………………………………………………..ม.
ระดับธรณีท่อ.……………………………….…………………………………………………………(ม.รทก.)
ปริมาณนาสูงสุด………..……….……………………………………………………………………ม3/วินาที
◊
ผลประโยชน์
ส่งนาให้พืนที่เพาะปลูกในเขตโครงการ ฤดูฝน…….…………………………………………………ไร่
ฤดูแล้ง.….…………………………………………………ไร่
นาอุปโภคบริโภคของประชาชนในพืนที่………………………………………………………ครัวเรือน
ช่วยบรรเทาอุทกภัยสาหรับพืนที่เพาะปลูกในเขตโครงการด้านท้ายอ่างฯ
เป็นแหล่งเพาะเลียงปลานาจืด
◊

อื่นๆ
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(3)
.

ลักษณะโครงการระบบส่งนา
◊
อาคารบังคับนา
ชนิดของอาคาร…………………………………………………………………………………………………….
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ…………………………………………………………………………………..ม.
ขนาดบานประตู………………….……..……………………………………………………………………..ม.
จานวนบานประตู………………….……..………………………………………………………………..บาน
ระดับธรณีท่อ.……………………………….…………………………………………………………(ม.รทก.)
ปริมาณนาสูงสุด………..……….……………………………………………………………………ม3/วินาที
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◊
คลองส่งนา
ที่ตังโครงการแผนที่ระวาง…………………………………พิกัด…………………………………………….
ชนิดคลองส่งนา…………………………………………………………………………………………………….
คลองส่งนาสาย..……………………...........กว้าง……..ม.ลึก………..ม.ยาว………………………..ม.
ลาดท้องคลอง..……………………...............ปริมาณนาที่ส่งได้…………………………...ม3/วินาที
คลองส่งนาสาย..……………………...........กว้าง……..ม.ลึก………..ม.ยาว………………………..ม.
ลาดท้องคลอง..……………………...............ปริมาณนาที่ส่งได้…………………………...ม3/วินาที
รวมความยาวคลองส่งนา.……………………………………………………………………………………ม.
ส่งนาให้พืนที่เพาะปลูกในเขตโครงการ ฤดูฝน…….…………………………………………………ไร่
ฤดูแล้ง.….…………………………………………………ไร่
◊
ท่อส่งนา
ที่ตังโครงการแผนที่ระวาง…………………………………พิกัด…………………………………………….
ชนิดของท่อส่งนา………………………………………………………………………………………………….
ท่อส่งนาสาย..……………………...ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ………ม.ยาว……………………..ม.
ปริมาณนาที่สง่ ได้…………………………………………………………………………………...ม3/วินาที
ท่อส่งนาสาย..……………………...ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ………ม.ยาว……………………..ม.
ปริมาณนาที่สง่ ได้…………………………………………………………………………………...ม3/วินาที
รวมความยาวท่อส่งนา…..……………………………………………………………………………………ม.
ส่งนาให้พืนที่เพาะปลูกในเขตโครงการ ฤดูฝน…….…………………………………………………ไร่
ฤดูแล้ง.….…………………………………………………ไร่
(4)

ลักษณะโครงการขุดลอก
◊
ขุดลอกลานา
ที่ตังโครงการแผนที่ระวาง…………………………………พิกัด………………….……………………….
พืนที่รับนาฝนเหนือฝายนาล้น/ประตูระบายนา…………………………………………………..กม2
ปริมาณนาฝนเฉลี่ยรายปีในบริเวณพืนที่รับนาฝน…………....………………………………...มม.
ปริมาณนาเฉลี่ยทังปีทไี่ หลลงสู่ลานา…………………………………………………………………..ม3
ระดับนาเก็บกัก..………………………………………………………………………………………………ม.
ความลึกขุดลอก(ที่ระดับเก็บกัก)…………………………………………………………………………ม.
ความกว้างขุดลอก………………….…………………………………………………………………………ม.
◊
อาคารระบายนา(หรืออาคารอื่นๆที่มี)
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ลักษณะโครงการอนุรักษ์ฟนื้ ฟูแหล่งนา (หนอง บึง)
◊
ด้านอุทกวิทยา
ที่ตังโครงการแผนที่ระวาง…………………………………พิกัด…………………………………………….
พืนที่รับนาฝน……………………..…………………………………………………………………………..กม2
ปริมาณนาฝนเฉลี่ยรายปีในบริเวณพืนที่รับนาฝน……………...………………………………..มม.
ปริมาณนาเฉลี่ยทังปีทไี่ หลลงสู่แหล่งนา…………..…………………………………………………..ม3
◊
ขุดลอกแหล่งนา
ความกว้างก้นหนองนา…….…………………………………..………………….……………………….ม.
ความยาวก้นหนองนา……...…………………………………..………………….……………………….ม.
ความลึกนาที่ระดับเก็บกัก…………………………………………………………………………………ม.
ระดับนาสูงสุดในหนองนา………….…..……………………………………………………..…(ม.รทก.)
ระดับนาเก็บกักในหนองนา………….…..……………………………………………….…..…(ม.รทก.)
ความจุนาที่ระดับเก็บกัก
- ก่อนมีโครงการ…….…………...……………………………………………………………………..ม3
- หลังมีโครงการ…………..……...……………………………………………………………………..ม3
พืนที่ผิวนาในหนองนาที่ระดับเก็บกัก……………..………………………………………………….ไร่
◊
อาคารประกอบหนองนา
ชนิดของอาคารรับนาเข้าหลัก………….…………………………………………………………………….
จานวน………………………………………………………………………………………………………….แห่ง
ขนาด(จานวนแถวxเส้นผ่าศูนย์กลางxจานวนท่อ)…………………………………………………..ม.
ระดับธรณีท่อ.……………………………….…………………………………………………………(ม.รทก.)
ปริมาณนาสูงสุด………..……….……………………………………………………………………ม3/วินาที
ชนิดของอาคารรับนาเข้ารอง………..….…………………………………………………………………….
จานวน………………………………………………………………………………………………………….แห่ง
ขนาด(จานวนแถวxเส้นผ่าศูนย์กลางxจานวนท่อ)…………………………………………………..ม.
ระดับธรณีท่อ.……………………………….…………………………………………………………(ม.รทก.)
ปริมาณนาสูงสุด………..……….……………………………………………………………………ม3/วินาที
ชนิดของอาคารระบายนาล้นแบบ.….…………………………………………………………………….
ความกว้าง…………………………………………………..…………………………………………………..ม.
ความยาว..…………………………………………………..…………………………………………………..ม.
ระดับสันทางนาล้น……………………….…………………………………………………………(ม.รสม.)
ระบายนาได้สูงสุด…...……….……………………………………………………………………ม3/วินาที
◊
ผลประโยชน์
สนับสนุนการเพาะปลูกในเขตโครงการ ฤดูฝน…….…………………………………………………ไร่
ฤดูแล้ง.….…………………………………………………ไร่
นาอุปโภคบริโภคของประชาชนในพืนที่………………………………………………………ครัวเรือน
เป็นแหล่งเพาะเลียงปลานาจืด
สามารถฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งนาธรรมชาติจานวน………………………………………………..ไร่
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(5)

◊

อื่นๆ
5-๒๑

5.1.5 แบบประกอบ
แบบประกอบสาหรับโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งนา ได้แก่แบบต่างๆ ซึ่งประกอบรวมอยู่
ในชุดที่จะต้องนาไปใช้ในการก่อสร้างร่วมกัน จะเป็นแบบที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับส่วนหรืออาคารที่ได้กล่าวถึงเท่านัน
โดยจะมีการเรียงลาดับจากแปลนทั่วไปจนถึงรายละเอียดทังหมด
แบบที่ จ ะต้ อ งเขี ย นไว้ ใ นหั ว ข้ อ แบบประกอบ ให้ เ ขี ย นชื่ อ แบบอย่ า งย่ อ พร้ อ มทั งหมายเลขแบบ
แบบทังหมดของงานหนึ่งๆ ควรจะเขียนรวมไว้ในแบบแผ่นใดแผ่นหนึ่งที่สมควร แต่ถ้าเป็นงานใหญ่มีแบบเป็นจานวน
มาก ก็อาจจะเขียนไว้แต่เพี ยงแบบแผ่นเริ่ม ต้นของอาคารหรือส่วนของอาคารที่สาคัญ ซึ่งในแบบที่กล่าวนีก็จะมี
รายการของแบบประกอบเฉพาะส่วนอีกต่างหาก
ในบางกรณีการเขียนแบบรายละเอียดของรูปใดรูปหนึ่งในแบบ อาจมีความจาเป็นต้องชีเน้นตรงรูปนันถึง
แบบหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งที่ต้องนามาใช้ร่วมด้วย ดังนันแบบที่ถูกอ้างถึงในรูปดังกล่าวก็จะต้องนามาเขียนอ้างไว้
ในรายการของหัวข้อแบบประกอบด้วย

5.1.6 หมายเหตุในแบบ
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หมายเหตุในแบบ คือ ข้อความที่บอกรายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้แสดงเป็นรูปหรือเขียนไว้ใน
แบบ เช่น เกณฑ์การออกแบบ ข้อกาหนดการก่อสร้างและคุณสมบัติของวัสดุที่ต้องใช้ เป็นต้น
หัวข้อหมายเหตุควรเขียนไว้ใต้หัวข้อแบบประกอบ

หมายเหตุทั่วไปควรเขียนในแบบที่แสดงแปลนและรูปตัดทั่วไป และถ้าจะต้องมีหมายเหตุเกี่ยวข้องกับ
อาคารส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะแล้ว ก็ควรจะเขียนไว้ในแบบที่แสดงอาคารของส่วนนันๆเป็นต่างหาก แบบประกอบ
บางประเภทสมควรเขียนอ้างอิงไว้ในหัวข้อหมายเหตุ คือ
(1) แบบประกอบที่ต้องใช้ควบคู่ไปกับแบบทุกแผ่นหรือเกือบทุกแผ่น เช่น แบบแสดงสัญลักษณ์ หมาย
เหตุทั่วไปและอักษรย่อ เป็นต้น สมควรอ้างไว้ในหัวข้อหมายเหตุ
(2) แบบประกอบในอาคารเดียวกัน แต่เป็นงานต่างสาขากัน เช่น ตัวแบบด้านสถาปัตยกรรม เมื่ออ้าง
ถึงแบบประกอบด้านโครงสร้าง ด้านไฟฟ้า หรือด้านเครื่องกล ก็ควรอ้างไว้ในหัวข้อหมายเหตุ
(3) แบบประกอบที่ต้องอ้างอิงถึง แต่เป็นข้อมูลทางวิชาการหรือทางการคานวณออกแบบเท่านัน ไม่มี
ความจาเป็นในการก่อสร้างของอาคารที่กล่าวถึงเลย ก็ควรจะอ้างไว้แต่ในหัวข้อหมายเหตุ
สาหรับการเขียนหมายเหตุในงานแต่ละประเภทก็ได้มีแสดงไว้เป็นตัวอย่าง ทังหมายเหตุมาตรฐานและ
หมายเหตุข้อแนะนา
หมายเหตุมาตรฐาน: คือ หมายเหตุที่จาเป็นต้องระบุไว้เสมอ ซึ่งควรเขียนไว้เป็นมาตรฐานเดียวกันและ
เหมือนกัน
หมายเหตุข้อแนะนา: คือ แนวทางการเขียนหมายเหตุที่อาจจะต้องนามาใช้ ซึ่งหัวหน้างานควรพิจารณา
เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม
สานักพัฒนาแหล่งนาได้จัดทาคู่มือมาตรฐานการเขียนแบบโครงการพัฒนาแหล่งนาของกรมทรัพยากรนา
ซึ่งประกอบด้วยเนือหาเกี่ยวกับมาตรฐานการเขียนแบบดังนี
1)

คาแนะนาทั่วไป
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2)

สัญญนิยมของเส้น

3)

การใช้อุปกรณ์ในการเขียนแบบและขนาดตัวอักษร

4)

การบอกมิติ

5)

สัญลักษณ์และเครื่องหมายประกอบ

6)

ขนาดแบบและกรอบชนิดต่างๆ

7)

การจัดทาแบบเพื่อการก่อสร้าง

8)

การจัดทาแบบนอกเหนือจากแบบก่อสร้างและการตรวจแบบ

9)

การเขียนแบบ Auto CAD

เพื่อให้การเขียนแบบเป็นไปในแนวทางและการปฏิบตั ิที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้แก่ การจัดลาดับของแบบ
การกาหนด รูปด้าน รูปตัด รูปขยาย ลักษณะและขนาดของเส้นและตัวหนังสือและอื่นๆ โดยถือตามมาตรฐานการ
เขียนแบบของกรมทรัพยากรนา
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สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากมาตรฐานการเขียนแบบงานแหล่งนา ของกรมทรัพยากรนา เอกสาร
หมายเลข สพน. 019 เดือน เมษายน 2546
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5.2

การจัดทาประมาณราคาค่าก่อสร้าง

การจั ด ท าประมาณราคาค่ า ก่ อ สร้ า งที่ แ สดงในเอกสารฉบั บ นี เป็ น การน าเสนอหลั ก การที่ ส าคั ญ
ที่ ผู้ ท าการประมาณราคาควรให้ ค วามส าคัญ และพิ จ ารณาด าเนิ น การให้ รอบคอบ รัด กุม ตรงตามหลั ก เกณฑ์
ที่ กาหนด โดยรายละเอี ย ดในการด าเนิ น การสามารถศึกษาเพิ่ ม เติ ม ได้ จ ากเอกสารเผยแพร่ข องกรมบั ญ ชี กลาง
กระทรวงการคลัง
การประมาณราคาค่าก่อสร้าง เป็นการประมาณ หรือการคาดคะเน หรือการวิเคราะห์ปริมาณงานและ
ราคาที่เหมาะสม และใกล้เคียงความเป็นจริงของงานก่อสร้างนันๆ โดยต้องคานึงถึงสภาพแวดล้อมของแต่ละโครงการ
เพื่อให้ได้ราคากลางที่เป็น ราคามาตรฐานที่ใกล้เคียงความเป็นจริง สามารถก่อสร้างและจัดหาได้จริง และใช้เป็นฐาน
เปรียบเทียบราคาที่ผู้เข้าประกวดราคายื่นเสนอ ซึ่ง มิใช่ราคาที่แท้จริงหรือถูกต้องตรงกับราคาของค่าก่อสร้างจริง
เพราะเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะไม่ปรากฏว่าราคาค่าก่อสร้างนันตรงกับราคาที่ได้จัดทาไว้ทุกรายการ

5.2.1 ประเภทของวิธีการประมาณราคา
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การประมาณราคาค่าก่อสร้างโดยทั่วไปนัน มีวิธีประมาณการ 2 วิธี คือการประมาณราคาอย่างหยาบ
(Approximate Estimate) และการประมาณราคาอย่างละเอียด (Detailed Estimate)
การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการจะใช้วิธกี ารประมาณราคาอย่างละเอียด การหาปริมาณ
งานและวัสดุก่อสร้างกระทาโดยวิธีการถอดจากแบบแปลนและรายการก่อสร้างออกเป็นหน่วยๆ ตามวิธีการและ
หลักเกณฑ์การถอดแบบหาปริมาณวัสดุเพื่อคานวณราคากลาง
5.2.1.1 การประมาณราคาอย่างหยาบ (Approximate Estimate)

การประมาณราคาอย่ า งหยาบเป็ น การประมาณราคาในขันเริ่ม คิด โครงการขึนมา รวมถึง ในขันตอน
การศึ ก ษาศั ก ยภาพและในขั นตอนศึ ก ษาความเหมาะสม หรื อ อยู่ ใ นช่ ว งที่ ยั ง เป็ น ร่ า งแบบรายละเอี ย ด
การประมาณราคาจึ ง ขึ นอยู่ กั บ ประสบการณ์ ข องผู้ ป ระมาณราคาเองเป็ น หลั ก หรือ อาศัย ข้ อมู ล จากโครงการ
ที่ ก่ อ สร้ า งแล้ ว มาเปรี ย บเที ย บ การประมาณราคาอย่ า งหยาบมี โ อกาสคลาดเคลื่ อ นได้ ต ามประสบการณ์ ข อง
ผู้ประมาณการเอง ซึ่งอาจคลาดเคลื่อนได้ถึง 10 – 50%
การประมาณการอย่างหยาบยังสามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น 3 ลักษณะคือ
1) ประมาณราคาตามลักษณะงาน การประมาณราคาแบบนีอาศัยข้อมูลเดิมของโครงการ
ก่อสร้างที่มี ลักษณะใกล้ เคีย งกับอาคารที่กาลั งจะเริ่ม ด าเนิน การและต้องปรับ ปรุง ข้อมูล ให้ เป็ นปั จจุ บัน อยู่ เสมอ
การประมาณราคาแบบนีอาจคลาดเคลื่อนได้ถึง 20-30%
2) การประมาณราคาด้วยตัวแปร เมื่อมีการพัฒนาร่าง จนกระทั่งมีการกาหนดรายละเอียด
หลั ก ๆของโครงการส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว เช่ น งานฐานราก งานโครงสร้า ง งานสถาปั ต ยกรรม และงานระบบต่ า งๆ
การประมาณราคาแบบนี เรากาหนดใช้ค่าตัวแปร (Parameter Estimate) ของข้อมูลจากโครงการที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกันมาเปรียบเทียบเป็นร้อยละของแต่ละหัวข้องานหรือแต่ละหมวดงาน
3) การประมาณราคาด้วยแฟกเตอร์ (Factor Estimate) การประมาณราคาด้วยแฟกเตอร์
เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นามาใช้ประมาณราคาของโครงการในขันต้น โดยเฉพาะโครงการอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีลักษณะ
คล้า ยๆกัน โดยพิ จารณาถึงพืนที่โดยประมาณ ปริมาตร ประสิท ธิภาพ หรือรูปแบบต่า งๆ ซึ่งจะทาการแบ่ง ออก
เป็นส่วนๆ เช่น งานโครงสร้าง งานระบบ ส่วนงานเครื่องจักรเครื่องกลต้องแยกคิดค่าใช้จ่ายต่างหาก การประมาณ
ราคาด้วยแฟกเตอร์จะนาข้อมูลจากโครงการที่ผ่านมาแล้วมาทาแผนภูมิแฟกเตอร์ของแต่ละลักษณะงาน
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5.2.1.2 การประมาณราคาอย่างละเอียด (Detailed Estimate)
การประมาณราคาอย่างละเอียดจะสามารถทาได้เมื่อ แบบรายละเอียดได้พัฒนาจนขันสมบูรณ์แล้วและมี
รายละเอียดครบถ้วน ในการคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการจะใช้วิธีการประมาณราคาอย่างละเอียด
การหาปริมาณงานและวัสดุก่อสร้างกระทาโดยวิธีการถอดจากแบบแปลนและรายการก่อสร้างออกเป็นหน่วยๆ ตาม
วิธีการและหลักเกณฑ์การถอดแบบหาปริมาณวัสดุเพื่อคานวณราคากลาง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นการประมาณการใน
เรื่องต่างๆ ดังนี
1)

ประมาณการหาปริมาณงานและวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีการถอดแบบ

2) ประมาณการหาราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานในการก่อสร้าง เพื่อใช้ในการคานวณราคา
ต่อหน่วยของรายการงานก่อสร้างนันๆ
3) ประมาณการหาค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ในการก่อ สร้า ง ได้ แ ก่ ค่า อ านวยการและด าเนิ น งาน
ค่าดอกเบีย ค่ากาไร และค่าภาษีอากร
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โดยขันตอนการประมาณราคาค่าก่อสร้าง และองค์ประกอบในการดาเนินการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
แสดงในรูปที่ 5.2-1 และรูปที่ 5.2-2
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โครงการสารวจออกแบบ
รายละเอียดก่อสร้าง
ศึกษารายละเอียด
แบบมาตรฐานที่ใช้ในโครงการ

ศึกษารายละเอียดความ
สมบูรณ์ของแบบก่อสร้าง

NO

ผู้ออกแบบ/จัดทาแบบ

YES

ปรับปรุง/ออกแบบใหม่
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งานประมาณราคาโครงการ
งานคานวณหาปริมาณงาน

คานวณหาปริมาณงานตาม
หลักวิศวกรรมและเงื่อนไข
ที่กาหนดตามแบบ

ปริมาณงานแต่ละ
องค์ประกอบตามรูปแบบ
มาตรฐาน
ราคาต้นทุนรวมทัง
โครงการ

การกาหนดราคาต้นทุน/หน่วย

กาหนดไว้โดยสานักดัชนี
เศรษฐกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
ระดับจังหวัด/ส่วนกลาง

YES

ได้ราคาต้นทุน/หน่วย

คานวณหาค่า Factor F
ประมาณการราคาค่าก่อสร้างโครงการ
รูปที่ 5.2-1 ขันตอนการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
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NO

คานวณหาราคา
ต้นทุน/หน่วย
ตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินแบ่งเป็น 3
ลักษณะงานใหญ่ๆ
1. งานก่อสร้างงาน
ชลประทาน
๒. งานก่อสร้างทาง
สะพาน และท่อ
3. งานก่อสร้างงาน
อาคาร
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รูปที่ 5.2-2 องค์ประกอบในการดาเนินการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
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5.2.2 หลักการถอดปริมาณวัสดุ
ในหั วข้อนี จะแสดงหลั กการถอดปริ มาณวั สดุ ที่ ส าคั ญส าหรับโครงการพั ฒนา อนุ รั กษ์ และฟื้ นฟู แหล่ งน า
ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อให้การถอดปริมาณผิดพลาดน้อยที่สุดตามขันตอนดังนี
ขันตอนที่ 1 การจัดเตรียมข้อมูล
1) ต้องตรวจสอบรูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบ รวมทังเงื่อนไขต่างๆที่ระบุในแบบให้
ครบถ้วน ถ้าพบว่ามีส่วนใดยังไม่มีรายละเอียดหรือไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ก็ควรสอบถามหรือร้องขอเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน
2)

จัดเตรียมข้อมูล เกณฑ์สถิติต่างๆ ที่ต้องใช้ในการคานวณปริมาณวัสดุต่างๆ

3) จัดเตรียมเกณฑ์ การเผื่อปริมาณวัสดุ ของส่วนประกอบงานก่อสร้างประเภทต่างๆ เช่น
ปริมาณวัสดุที่ต้องเผื่อ เนื่องจากการยุบตัวจากการบดอัดหรือต้องเผื่อเนื่องจากการพองตัวของวัสดุ (เช่น การถมดิน
การบดอัดดินลูกรัง เป็นต้น)
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4) จัดเตรียมแบบฟอร์มที่ใช้ในการแยกปริมาณวัสดุและราคา สาหรับงานชลประทาน จะมี
แบบพร้อม ปร.4 ปร.5 รายละเอียดการถอดปริมาณวัสดุ และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
ขันตอนที่ 2 การดาเนินการ
1)

ทาการศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของโครงการก่อสร้าง

2) จัดทาบัญชีส่วนประกอบอาคาร โดยเรียงตามลาดับขันตอนการก่อสร้าง ตรวจสอบแต่ละ
แผ่นให้ครบถ้วน ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ บัญชีชื่อส่วนประกอบต่างๆ (Check List) ของอาคาร จะช่วยให้การถอด
ปริมาณวัสดุเป็นไปตามขันตอนและช่วยให้การถอดปริมาณวัสดุครบถ้วนทุกรายการ
5.2.2.1 การถอดแบบปริมาณงานก่อสร้างชลประทาน

การถอดแบบคานวณปริมาณงานต่างๆ ในงานก่อสร้างชลประทาน มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี
1)

งานเตรียมพืนที่

ได้แก่ งานถากถาง งานถากถางและล้มต้นไม้ หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ให้คิดคานวณปริมาณงาน
เต็มพืนที่งานก่อสร้าง ตามที่แสดงไว้ในแบบก่อสร้าง โดยมีหน่วยเป็น ตารางเมตร
(1) งานปรับปรุงพืนที่และกาจัดวัชพืชหรือต้นไม้ใหญ่ ในการวิเคราะห์หาปริมาณวัสดุและราคา
นัน จะต้องศึกษาข้อมูลต่อไปนี
(1.1) ขอบเขตของพืนที่ที่จะต้องปรับปรุงรวมทังระดับและแนวต่างๆ
(1.2) ความหนาแน่นของวัชพืชและไม้ขนาดเล็ก
(1.3) จานวนต้นไม้ขนาดใหญ่ที่จะโค่นหรือขุดถอนตอ
(1.4) จานวนและชนิดของถาวรวัตถุในพืนที่งานก่อสร้าง
(1.5) ลักษณะพืนที่เอือต่อเครื่องจักรกลเข้าไปทางานได้หรือไม่
(1.6) มีสิ่งกีดขวางใต้พืนดินหรือไม่
(1.7) เงื่อนไขของโครงการเกี่ยวกับถาวรวัตถุหรือต้นไม้ใหญ่ที่จะรือย้าย เช่น การรือย้าย
หมายถึงการรือย้ายแล้วย้ายไปเก็บหรือสร้างขึนใหม่ให้เรียบร้อย ส่วน การรือถอน หมายถึงการรือและเคลื่อนย้าย
สิ่งเหล่านันออกไปในที่ที่กาหนดไว้
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(2)

งานรือถอนและขนสิ่งที่ไม่ต้องการไปทิง

งานรือถอนจะต้องตรวจสอบสภาพพืนที่ให้ครบถ้วนทังที่มองเห็นและที่อยู่ใต้ดิน รวมทัง
สิ่งปลูกสร้างถาวรต่างๆ ที่ต้องรือถอนนัน ต้องพิจารณาข้อมูลประกอบดังนี

2)

-

จานวนของถาวรวัตถุที่มองเห็นที่ต้องรือถอน

-

เงื่อนไขของโครงการ

-

ระยะทางที่ต้องขนย้ายออกไป

-

อัตราการสูญเสียหรือเสียหายในขณะรือถอน

-

ลักษณะของสิ่งก่อสร้างใต้ดินที่ต้องรือถอน

งานดิน

(1)
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ในการหาปริมาณดินขุดดินถม จะต้องพิจารณาระดับความต้องการตามที่ผู้ออกแบบกาหนดไว้
จากนันทาแผนผังสารวจระดับดินเดิมเพื่อให้ทราบว่าต้องถมดินเพิ่มหรือต้องขนออกไป หรือคานวณแล้วปริมาตรดิน
ขุดกับดินถมพอๆกัน ก็ไม่ต้องนาดินที่อื่นมาถม (ต้องส่งทดสอบวัสดุดินก่อนนามาใช้ เพื่อให้คุณสมบัติตรงตามแบบ
ที่ผู้ออกแบบกาหนดไว้)
งานขุดเปิดหน้าดิน

ในบริเวณที่จะทาการก่อสร้างเขื่อน คลอง หรืออาคารชลประทานต่างๆ จาเป็นจะต้องขุด
เปิดหน้าดินเพื่อนาดินที่ไม่มีคุณภาพหรืออินทรียวัตถุออกไปเสียก่อน โดยทาการขุดเปิดหน้าดินให้มีความลึกตามที่
กาหนดไว้ในแบบก่อสร้าง ซึ่งสามารถคิดคานวณปริมาณงานได้ ดังนี
1.1) พิจารณาตัดแบ่งงานออกเป็นช่วงๆ โดยแต่ละช่วงมีความกว้างที่จะขุดเปิดใกล้เคียง
กัน แล้วคานวณหาค่าเฉลี่ยตลอดความกว้างของแต่ละช่วง คูณด้วยความยาวของช่วงนันๆ จะได้พืนที่ที่จะขุดเปิดหน้า
ดินในแต่ละช่วง และเมื่อรวมพืนที่เหล่านีทุกช่วง จะได้พืนที่บริเวณขุดเปิดหน้าดินทังหมด มีหน่วยเป็นตารางเมตร
1.2) สาหรับความลึกของดินที่ต้องขุดเปิดหน้าดิน ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในแบบ
ก่อสร้าง ในกรณีที่ในแบบก่อสร้างไม่ได้กาหนดไว้ ให้ใช้ความหนาประมาณ 0.30 เมตร สาหรับงานคลองส่งนา และ
ประมาณ 0.50 เมตร สาหรับงานเขื่อน
ดังนัน ปริมาณงานขุดเปิดหน้าดินจะเท่ากับ พืนที่ (จากข้อ 1.1) x ความหนา (จากข้อ 1.2)
ซึ่งมีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร
(2)

งานดินขุด

โดยปกติงานก่อสร้างคลองส่งนา จะมีระดับต่างๆ และ Side Slope กาหนดไว้แน่นอนในแบบ
ก่อสร้าง ซึ่งสามารถคานวณหาปริมาณงานดินขุดได้ โดยใช้สูตร
V = (A1 + 4A2 + A3) x
เมื่อ

๖

V = ปริมาตรของดินขุดมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร
A1 และ A3 = พืนที่รูปตัดขวางของคลองที่จะขุด ตรงปลายทังสองของช่วงคลองที่ตัดแบ่ง มีหน่วยเป็น
ตารางเมตร
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A2 = พืนที่รูปตัดขวาง ตรงกลางของช่วงคลอง มีหน่วยเป็น ตารางเมตร
L = ความยาวของช่วงคลองที่ตัดแบ่ง มีหน่วยเป็น เมตร
อนึ่ง สาหรับวิธีการหาพืนที่รูปตัดขวางของคลอง ถ้ารูปร่างของรูปตัดขวางซับซ้อนไม่เป็นรูปร่างทาง
เรขาคณิต ก็อาจใช้ Planimeter วัดพืนที่ได้โดยตรง
สาหรับการคานวณปริมาณงานดิน ขุดบ่ อก่อสร้างของงานอาคารชลประทานโดยทั่ วไปในแบบ
ก่อสร้างจะกาหนดเส้นขอบเขตของการขุดไว้ให้ ซึ่งจะมี Side Slope ประมาณ 1:1 และขนาดก้นบ่อจะกว้างกว่า
ตัวอาคารประมาณ 1 เมตร โดยรอบ ในกรณีที่ระดับดินเดิมมีค่าระดับที่เปลี่ยนแปลงมาก ผู้คิดคานวณปริมาณงาน
จะต้องดาเนินการคานวณจากแบบก่อสร้างตามหลักวิศวกรรม
งานขุดดิน การคิดให้คานวณหาปริมาตรดินขุดและดินถม โดยคานวณจากปริมาตรดินแน่นก่อนขุด
(Bank Volume) ตามสภาพการทางานจริง เช่น กรณีฐานเดี่ยวเป็นดินเหนียว จะขุดแบบตังฉาก หรือในกรณีที่เป็น
ฐานรากขนาดใหญ่ หรืองานขุดบ่อขนาดใหญ่ จะขุดแบบปากผาย เพื่อป้องการพังทลายของดิน
สาหรับความหมายของงานดินขุดในงานชลประทานที่ใช้บ่อยครังประกอบด้วย
งานดินขุดด้วยเครื่องจักร หมายถึง
การขุดวัสดุที่มีปริมาณมาก ต้องการความรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงวัสดุอื่นๆ เช่น ทราย ดินเลน
และสามารถใช้เครื่องจักรสาหรับงานขุดแบบธรรมดาก็สามารถขุดได้
2) งานดินขุดยาก หมายถึง
การขุดวัสดุที่อาจเป็นหินผุ ดินดาน ดินลูกรัง หินก้อน หรือวัสดุอื่น ซึ่งไม่สามารถขุดออกได้
ด้วยเครื่องจักรเครื่องมือธรรมดา จะต้องใช้รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบขนาด 230 แรงม้า ติดเขียวงัด (Ripper) จานวน
1 ถึง 3 อัน จึงจะทาให้หลวมหรือเคลื่อนย้ายออกได้หรือเป็นชันวัสดุที่มีค่า Blow Count มากกว่า 30 (N>30)
ขึนไป
3) งานดินขุดลอกด้วยรถขุด หมายถึง
การขุดดินเลนโคลนที่ตืนเขินของคลองให้ได้ระดับที่ต้องการโดยใช้รถขุดแบบธรรมดาขุด
และเดินบนคันคลองความกว้างของคลองไม่เกิน 25 เมตร ลึกไม่เกิน 4 เมตร
4) งานดินขุดลอกด้วยเรือ หมายถึง
การขุดดินเลนโคลนที่ตืนเขินของคลอง อ่างเก็บนา ให้ได้ระดับที่ต้องการ โดยใช้เรือขุดและ
ส่งดินไปทิงในระยะไม่เกิน 100 เมตร
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1)

งานขนย้ายดิน ปริมาตรดินแน่น เมื่อขุดขึนมาแล้วจะมีปริมาตรเพิ่มขึน เพราะอยู่ในสภาพดิน
หลวม ซึ่งดินแต่ละประเภทจะมีสัดส่วนการขยายตัว (Swell Factor) ต่างกันออกไป ตามตารางที่ 5.2-1 ซึ่งจะใช้ใน
การคานวณปริมาตรดินที่เพิ่มขึนได้โดย
ปริมาตรดินหลวม = ปริมาตรดินเดิมก่อนขุด
สัดส่วนการพองตัว
ปริมาตรดินหลวมนีจะใช้เพื่อ หาจานวนเที่ยวของรถบรรทุกดินที่ใช้ในการขนย้ายดิน และใน
บางกรณี ใช้เพื่อตรวจสอบพืนที่สาหรับกองดินชั่วคราวว่าเพียงพอหรือไม่
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ตารางที่ 5.2-1 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของดินประเภทต่างๆหลังขุด
นาหนัก (กก/ลบ.ม.)
ลาดับ

ชนิดวัสดุ

ร้อยละพอง
ตัว

สัดส่วนการพอง
ตัว

ดินแน่นก่อนขุด

ดินหลวม
หลังขุด

%

(swell Factor)

ดินเหนียวแห้ง

1600

1185

35

0.74

2

ดินเหนียวเปียก

1780

1305

36

0.73

3

ดินผสมทั่วไป แห้ง

1660

1330

25

0.80

4

ดินผสมทั่วไป เปียก

1900

1530

24

0.81

5

ดินปนกรวด

1900

1575

21

0.83

6

กรวด แห้ง

1660

1475

13

0.89

7

กรวด เปียก

2015

1765

14

0.88

8

หินปูน

2610

1630

60

0.62

9

หินที่ระเบิดออกมา

2490

1565

59

0.63

10

ทรายแห้ง

1540

1340

15

0.87

11

ทรายเปียก

1600

1400

14

0.88

12

หินดินดาน

2075

1470

41

0.71
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1

ที่มา : วิสูตร (2557)
(3) งานถมดินบดอัดแน่น
สาหรับงานคลองส่งนาให้ใช้ขันตอนและวิธีการคิดคานวณปริมาณงานเช่นเดียวกับงานดินขุด
ซึ่งมีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร แต่จะต้องใช้ระดับดินเดิมที่ขุดเปิดหน้าดินออกไปแล้วในการหาพืนที่รูปตัดขวางของงาน
ดินถม ส่วนขยายตัว และส่วนยุบตัวและส่วนสูญเสียเมื่อบดทับแสดงดังตารางที่ 5.2-2
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สาหรับงานดินถมของงานอาคารและงานท่อ ต้องแบ่งเป็นงานถมบดอัดแน่นด้วยแรงคนหรือ
ถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา และงานถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร โดยกาหนดให้ทาการถมบดอัดแน่นด้วยแรง
คนหรือเครื่องจักรเบาภายในรัศมีประมาณ 1.00 ม. จากตัวอาคารและเหนือท่อ แล้วจึงใช้เครื่องจักรบดอัดแน่นต่อไป
ตารางที่ 5.2-2 ส่วนขยายตัว และส่วนยุบตัวและส่วนสูญเสียเมื่อบดทับ (Bank Volume and Compacted Factor)
ที่

ชนิดวัสดุ

ส่วนขยายตัวจากธรรมชาติ

ส่วนยุบตัวและสูญเสียเมื่อบดทับ

1.15

-

-

1.40

ดินถม 85 %

1.25

1.40

ดินถม 95 %

1.25

1.60

1.25

1.50

1.25

1.65

1.60

-

6 หินแข็ง หรือ คอนกรีตที่ทุบรือออก

1.70

-

7 ลูกรัง

1.25

1.60

-

1.50

1 ทราย
2 ทรายบดอัดแน่น 70 % Relative
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3 งานดินถมบดอัดแน่น (งานทั่วไป)

4 งานดินถมบดอัดแน่น (งานเขื่อน)
ดินถม 95 %
ดินถม 98 %
5 หินผุ

8 หินคลุก
3)

งานขุดระเบิดหิน

สาหรับการคิดคานวณปริมาณงานของงานขุดระเบิดหิน จะต้องมีผลการสารวจชันดิน และนาไป
เขียน Profile ของชันหินให้ทราบขอบเขตของหินที่ต้องขุดระเบิดให้แน่ชัดโดยปกติจะคิด Side Slope ของงานขุด
ระเบิดหินประมาณ 0.5:1 นอกจากในแบบหรือ Specification จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยมีขันตอนและวิธีการ
คิดคานวณปริมาณงาน เช่นเดียวกับงานดินขุด ซึ่งมีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร
4)

งานคอนกรีต

การคิดคานวณปริมาณงานสาหรับงานคอนกรีตต่างๆ นัน ให้คิดคานวณจากแบบก่อสร้างโดยตรง มี
หน่วยวัดตามที่ระบุไว้ในบัญชีแสดงรายการก่อสร้างสาหรับงานก่อสร้างชลประทาน โดยให้แบ่งตามประเภทของงาน
คอนกรีต ดังนี
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-

งานคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่

-

งานคอนกรีตโครงสร้าง

-

งานคอนกรีตดาด

-

งานคอนกรีตหยาบ

นอกจากนียังมีส่วนประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานคอนกรีต เช่น พวกวัสดุรอยต่อชนิดต่างๆ
รวมทัง Rubber Water Stop ซึ่งสามารถคานวณปริมาณงานได้จากแบบก่อสร้างเช่นเดียวกัน โดยมีหน่วย
ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นบั ญ ชี แ สดงรายการก่ อ สร้ า งส าหรั บ งานก่ อ สร้ า งชลประทาน โดยมี ร ายละเอี ย ดตามบั ญ ชี
แสดงรายการก่อสร้า งสาหรับงานก่อสร้างชลประทาน ของกรมบัญชีกลาง สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์
http://www.gprocurement.go.th
คอนกรีตโดยทั่วไปประกอบด้วยวัสดุ 3 ชนิดคือ
(1) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ที่จะนามาผสมคอนกรีตต้องเป็นปูนซีเมนต์ที่บรรจุถุง
เรียบร้อยตามมาตรฐาน มอก.
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(2) วัสดุผสม ได้แก่ ทรายและหิน หรือกรวด หรือวัสดุอื่นใดที่มีคุณภาพเหมาะสม วัสดุผสมแบ่ง
ออกเป็น 2 ชนิดคือ (วิสูตร, 2557)
มวลรวมละเอียด ส่วนมากจะเป็นทรายซึ่งต้องมีความละเอียดพอดี โดยมีค่าโมดูลัสความ
ละเอียด (Fineness Modulus) ระหว่าง 2.3 และ 3.1 ค่าโมดูลัสความละเอียดเป็นตัวบ่งบอกว่าทรายนันหยาบหรือ
ละเอียด เช่น ทรายที่มีค่าโมดูลัสความละเอียดสูงจะเป็นทรายที่หยาบมากกว่าทรายที่มีค่าโมดูลัสความละเอียดต่า
ได้แก่ ทรายธรรมชาติ เช่น ทรายแม่นาหรือทรายบก มีขนาดเม็ดตังแต่ 6.4 มิลลิเมตร (1/4 นิว) ลงไปจนถึงฝุ่น
มวลรวมหยาบ เป็นหินย่อยหรือกรวดที่มีขนาดตังแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึนไป มวลรวมหยาบ
ที่จะนามาใช้ขึนอยู่กับการยากง่ายในการหาวัสดุ โดยปกติวิศวกรจะระบุไว้ในข้อกาหนดว่าให้ใช้อย่างไร ได้แก่ หินย่อย
หรือกรวด มีขนาดลดหลั่นกันหลายขนาด โดยทั่วไปขนาดของหิ นที่ใช้กันคือ หินเบอร์ 1 ใช้สาหรับงานโครงสร้างที่มี
ส่วนแคบๆ และหินเบอร์ 2 ใช้สาหรับงานโครงสร้างทั่วไป
(3) นาสะอาด นาที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องเป็นนาสะอาดที่สามารถใช้ดื่มได้ ซึ่งโดยปกติหมายถึง
นาประปา หากจาเป็นต้องใช้นาขุ่นเพื่อผสมคอนกรีตต้องทาให้ใสเสียก่อน โดยการใช้ปูนซีเมนต์ 1 ลิตร ผสมกับนาขุ่น
200 ลิตรทิงไว้ 5 นาที หรือรอจนตกตะกอนแล้วจึงตักเอานาใสมาใช้ นอกจากนันยังต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติ
อื่นๆ ของนาด้วย
ในบางกรณีอาจมีวัสดุเพิ่ม เช่น นายาเคมีผสมในคอนกรีตเพื่อช่วยให้เกิดฟองอากาศ เพื่อเร่งการก่อ
ตัว หรือเพื่อหน่วงให้คอนกรีตแข็งตัวช้า
การคานวณอัตราส่วนงานคอนกรีตและหินต่างๆ กรมบัญชีกลางได้สรุปเป็นตารางเพื่อใช้ในการ
คานวณราคากลาง ดังแสดงในตารางที่ 5.2-3

5-๓๓

ตารางที่ 5.2-3 การคานวณอัตราส่วนงานคอนกรีตและหินต่างๆ
คอนกรีตล้วนปนหิน
ใหญ่

งาน

วัสดุหลัก
1. หินใหญ่
2. หินย่อย
3. ทรายหยาบ
4. ปูนซีเมนต์
ค่าแรงงาน
1. ค่าแรงงานทั่วไป
2. ค่าผสมคอนกรีต
3. ค่าเทคอนกรีต
4. ค่าบ่มคอนกรีต
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1. ค่าซ่อมเครือ่ งจักร
2. ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง
3. ค่าอุปกรณ์ต่างๆ

175 ksc

คอนกรีตโครงสร้าง
245 ksc

210 ksc

280 ksc

315 ksc

อัตราต่อหน่วย
หน่วย จ้านวน ราคา จ้านวน ราคา จ้านวน ราคา จ้านวน ราคา จ้านวน ราคา จ้านวน ราคา จ้านวน ราคา
(บาท/หน่วย)
-

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ถุง

0.61
0.57
0.66
4.81

-

0.86
0.80
5.86

-

0.88
0.76
6.50

-

0.89
0.73
7.19

-

เหมารวม
เหมารวม
เหมารวม
เหมารวม

-

56.72
191.83
151.25
86.17

-

233.87
184.40
86.17

-

259.05
204.25
86.17

-

- เหมารวม
- เหมารวม
- เหมารวม

-

24.95 117.72 13.22 -

ราคารวม ( บาท / ลบ.ม. )

-

30.42 143.51 20.67 -

33.69 158.97 20.67 -

คอนกรีตดาด

350 ksc
จ้านวน

คอนกรีตหยาบ

-

0.79
0.62
7.82

-

0.80
0.60
8.61

-

0.80
0.57
9.57

-

0.81
0.55
10.76

-

0.77
0.89
6.24

-

0.82
0.87
4.71

286.48
225.88
86.17

-

311.83
245.86
86.17

-

343.64
270.95
86.17

-

381.73
300.98
86.17

-

429.31
338.49
86.17

-

248.85
196.20
210.02

-

44.69 210.87 20.67 -

49.65
234.25
20.67

-

55.84 263.44 20.67 -

42.72 209.89 11.61 -

37.26 175.79 20.67 -

40.56 191.35 20.67 -

-

-

5-๓๔

Dental Concrete

หินเรียง

หินเรียงยาแนว

หินก่อ

หินทิ้ง

ราคา จ้านวน ราคา จ้านวน ราคา จ้านวน ราคา จ้านวน ราคา จ้านวน ราคา จ้านวน ราคา จ้านวน ราคา
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องค์ประกอบ

140 ksc

-

-

-

-

1.28
-

-

1.28
0.06
0.32

-

1.14
0.34
0.54
4.09

-

1.10
-

-

203.59 129.56 -

169.16
203.59
129.56
-

-

224.38
-

-

269.28
-

-

409.83
-

-

74.68
-

14.44 63.14 10.02 -

14.44 63.14 10.02 -

-

0.82
0.87
4.71

-

-

4.16 -

3.61 15.79 10.02 -

7.22 31.57 10.02 -

-

5)

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

ให้คิดคานวณปริม าณงานตามที่ แสดงไว้ในแบบก่อสร้างและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ระบุไ ว้ใน
มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็กในอาคารคอนกรีตของกรมชลประทาน หรือของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
(ว.ส.ท.) ซึ่งรวมถึงส่วนต่อทาบ งอปลาย หรือดัดคอม้า โดยมีหน่วยเป็น กิโลกรัม
งานเหล็กเสริมคอนกรีตหมายถึงเหล็กกลมเหล็กข้ออ้อยและเหล็กโครงสร้างอื่นที่ปรากฏในแบบ
ก่อสร้างซึ่งต้องห่อหุ้มด้วยคอนกรีต
เหล็ ก เสริ ม ต้ อ งเป็ น เหล็ ก ใหม่ ป ราศจากสนิ ม คราบน ามั น มี คุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังนี
(1) เหล็กเส้นกลมชันคุณภาพ SR 24 มาตรฐานมอก. 20-2543 มีกาลังดึงที่ขีดยืดไม่ต่ากว่า
2,400 กก./ตร.ซม. มีกาลังดึงประลัยไม่ต่ากว่า 3,900 กก./ตร.ซม. และมีความยืดตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ในช่วงความยาว 0.20 เมตร
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(2) เหล็กข้ออ้อยชันคุณภาพ SD 30 มาตรฐานมอก. 24-2548 มีกาลังดึงที่ขีดยืดไม่ต่ากว่า
3,000 กก./ตร.ซม. มีกาลังดึงประลัยไม่ต่ากว่า 4,900 กก./ตร.ซม. และมีความยืดตัวไม่น้อยกว่า ร้อยละ 16
ในช่วงความยาว 0.20 เมตร
คุณลักษณะเฉพาะเหล็กเส้นกลมต้องมีคุณลักษณะเฉพาะตามที่กาหนด ชันคุณภาพเหล็กเส้นกลมมี
ชันคุณภาพเดียว ใช้สัญลักษณ์ SR 24 ชื่อขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ มวลระบุ และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของ
มวลต่อเมตร ดังตารางที่ 5.2-4
ตารางที่ 5.2-4 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ มวลระบุ และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมวลต่อเมตร
เสนผานศูนยกลางระบุ
ชื่อขนาด

(มิลลิเมตร)

RB 6
RB 8
RB 9
RB 10
RB 12
RB 15
RB 19
RB 22
RB 25
RB 28
RB 34

6
8
9
1
01
21
51
92
22
52
83
4

มวลระบุ

(กิโลกรัมตอเมตร)
0.222
0.395
0.499
0.616
0.888
1.387
2.226
2.984
3.853
4.834
7.127
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เกณฑความคลาดเคลื่อน
ของมวลตอเมตร
(รอยละ)
± 10

±6

คุณลักษณะเฉพาะเหล็กข้ออ้อยต้องมีคุณลักษณะเฉพาะตามที่กาหนด ชันคุณภาพของเหล็กข้ออ้อย
แบ่งตามส่วนประกอบทางเคมีและสมบัติทางกลออกเป็น 3 ชันคุณภาพ ใช้สัญลักษณ์ SD 30, SD 40 และ SD 50 ชื่อ
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ มวลระบุ และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมวลต่อเมตร แสดงดังตารางที่ 5.2-5
ตารางที่ 5.2-5 ชื่อขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ มวลระบุ และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมวลต่อเมตร
เสนผานศูนยกลางระบุ

มวลระบุ

เกณฑความคลาดเคลื่อน
ของมวลตอเมตร
(รอยละ)

ชื่อขนาด
(มิลลิเมตร)

6)

1
01
21
62
02
22
52
83
23
64
0

0.616
0.888
1.578
2.466
2.984
3.853
4.834
6.313
7.990
9.865

±6
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DB 10
DB 12
DB 16
DB 20
DB 22
DB 25
DB 28
DB 32
DB 36
DB 40

(กิโลกรัมตอเมตร)

±5

±4

งานแบบหล่อคอนกรีต

ให้คิดคานวณปริมาณงานตามพืนที่ผิวคอนกรีตของโครงสร้างแต่ละประเภทที่ต้องมีแบบหล่อคอนกรีต
รองรับในขณะหล่อคอนกรีต โดยมีหน่วยเป็น ตารางเมตร ซึ่งการยึด การเจาะรูเสียบเหล็ก และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จาเป็น
ในการทางาน ให้รวมอยู่ในราคางานต้นทุนต่อหน่วย
(1) วัสดุที่ใช้ทาแบบหล่อ เช่นไม้อัด แผ่นเหล็ก จะต้องทนต่อการบิดงอซึ่งเกิดจากการเทหรือการ
กระทุ้งทาให้คอนกรีตแน่นโดยคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้มีดังนี
(1.1) ไม้แบบ ไม้ที่จะนามาทาแบบจะต้องหนาไม่ต่ากว่า 1 นิวและกว้างไม่เกิน 9 นิวยึดโยง
ติดกันให้แข็งแรงไม่โยกคลอน
(1.2) ไม้อัดจะต้องเป็นไม้อัดที่ทาด้วยกาวชนิดพิเศษสามารถกันนาได้ไม่เสียรูปเมื่อถูกนา
หนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร
๑

(1.3) ไม้เคร่าและไม้สาหรับคายันมีขนาดไม่เล็กกว่า 1 x 3 นิว
๒

(2) การเตรียมพืนผิวฐานรองรับคอนกรีตพืนผิวฐานที่รองรับคอนกรีตผิวหน้าจะต้องไม่มีนาขังไม่
มีโคลนตมและเศษสิ่งของต่างๆหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เคลือบติดอยู่กรณีพืนผิวที่ดูดซึมนาจะต้องทาให้ชืนโดยทั่วเพื่อ
ป้องกันมิให้พืนผิวดูดนาออกจากคอนกรีตใหม่
5-36

แบบหล่อเมื่อได้ประกอบแล้วต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและได้ตาแหน่งแนวระดับขนาดและรูปร่าง
ถูกต้องตามระบุไว้ในแบบ
ก่อ นเทคอนกรี ต ต้ อ งท าความสะอาดแบบหล่ ออุ ด รู รั่ว ให้ เ รีย บร้ อยทาแบบด้ ว ยน ามั น ทาแบบ
ที่อนุญาตให้ใช้เท่านันเพื่อป้องกันมิให้คอนกรีตติดแบบและมีรอยเปื้อน
กรณีต้องยึดแบบด้วยเหล็กเส้นหรือโลหะเส้นอย่างอื่นที่จะต้องฝังทิงไว้ในคอนกรีตโดยการดัดเหล็ก
หรือโลหะเส้นที่จุดห่างลึกจากผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร
กรณีที่ใช้ยึดปลายเหล็กเส้นยึดแบบชนิดถอดเก็บได้ ให้ปล่อยรูคอนกรีตที่ปลายเหล็กเส้นที่ยึดแบบนี
ไว้สาหรับคว้านให้ใหญ่เพื่อจัดการซ่อมรูคอนกรีตด้วยซีเมนต์ผสมทรายอัตราส่วน 1 : 1 โดยนาหนัก ภายใน 12 ชั่วโมง
หลังจากถอดแบบ
7)

งานหินเรียง หินทิง และ Filter Materials

8)
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ให้คิดคานวณปริมาณงานตามขอบเขตที่แสดงไว้ในแบบก่อสร้าง มีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร
โดยทั่วไปจะมีวิธีการคิดคานวณปริมาณงานจากพืนที่ผิวคูณด้วยความหนาของชันหินเรียง หินทิง หรือ Filter
Materials
Temporary Work

กรณีที่ ต้องด าเนิ นการหรือปฏิบัติ งานซึ่ ง แบบก่อสร้า งไม่ ได้ กาหนดไว้ แต่ มีความจาเป็ นต้ อง
ดาเนินการเพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ ให้คิดคานวณปริมาณงานที่ต้องดาเนินการตามหลัก
วิศวกรรม
5.2.2.2 การประเมินการใช้เครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินสาหรับโครงการพัฒนาแหล่งนาและโครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่งนา
ชนิ ด ของเครื่ อ งจั ก รกลก่ อ สร้ า งงานดิ น การก่ อ สร้ า งโครงการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาแหล่ ง น า
เครื่องจักรกลก่อสร้างงานดิน เป็นตัวหลักสาคัญที่ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามภารกิจ ทังการก่อสร้างอ่างเก็บ
นา เขื่อนทดนา ประตูระบายนา ฝายนาล้น ระบบกระจายนา ระบบระบายนา การขุดลอกลานา/คลอง/หนอง/บึง
และงานอื่นๆ เช่น รถดัน (Bolldozer) รถขุด (Excavator) รถตัก (Loader) รถเกลี่ยดิน(Grader) รถบดอัด
(Compacter) และรถบริการต่างๆ เป็นต้น โดยขอนาเสนอเครื่องจักรกลหลัก ที่ใช้งานกันทั่วไป มีรายละเอียดดังนี
1) รถขุดไฮดรอลิค (Excavator Back-Hoe) เป็นเครื่องจักรกลที่ทาหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายวัสดุซึ่ง
สามารถท าการขุ ด และตั ก แล้ ว เคลื่ อ นย้ า ยไปเท โดยทั่ ว ไปจะมี แ ขนยื่ น บุ้ ง กี๋ ห รื อ ที่ จั บ ออกไปขุ ด และตั ก เข้ า
แขนมาตรฐานความจุบุ้งกี๋มีอยู่หลายขนาด แต่ที่นิยมใช้กันทั่วไปเป็น ขนาดมาตรฐานความจุ 0.8 ลบ.ม. เครื่องยนต์
ขนาด 110-153 แรงม้า สามารถขุดได้ 35-45 ลบ.ม./ชม. และจะหมุนส่วนบนของตัวรถไปยังตาแหน่งที่ต้องการ
แล้วก็จะเทวัสดุออกจากบุ้งกี๋หรือที่จับ ส่วนด้านล่างของตัวรถที่สัมผัสกับพืนจะไม่เคลื่อนย้ายสาหรับการทางาน

รูปที่ 5.2.2-1 รถขุดไฮดรอลิค (Excavator Back-Hoe)
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ลักษณะของการทางาน
(1) ขุดดิน หิน ทราย
(2) ขุดลอก ขุดขยาย คู คลอง
(3) ถางป่า ล้มต้นไม้
(4) เคลื่อนย้ายวัสดุ อุปกรณ์
ความสามารถของรถขุดไฮดรอลิค ขนาด 200 แรงม้า
(1) ขุดตักลูกรังได้ 600 ลบ.ม./วัน
(2) ขุดตักดินได้ 930 ลบ.ม./วัน
(3) ขุดลอกได้ 800 ลบ.ม./วัน
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2) รถแทรคเตอร์(Tractor) เป็นเครื่องจักรกลที่เปลี่ยนกาลังของเครื่องยนต์ให้เป็นกาลังขับเคลื่อน โดย
ส่งกาลังจากเครื่องยนต์ไปหมุนล้อเฟือง (sprocket) เพื่อไปขับชุดสายพานตีนตะขาบให้เคลื่อนที่ไปและทาให้แผ่น
ตีนตะขาบซึ่งติดอยู่กับสายพานตีนตะขาบตะกุยไปบนพืน ทาให้ตัวรถเคลื่อนที่ไป สามารถใช้กาลังในการขับเคลื่อนได้
สูง เนื่องจากจะไม่เกิดการลื่นไถลได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทางานบนพืนที่ไม่แน่นอน สามารถทางานบนพืนที่เป็น
ดินและบริเวณที่มีหินแหลมคมได้ เพราะหินแหลมคมจะไม่ทาให้ชุดสายพานตีนตะขาบชารุดได้ง่าย สามารถทางานใน
พืนที่ขรุขระได้ดี จึงทาให้ลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมพืนที่ในการทางาน เช่น
o รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ (Bulldozer Tractor) โดยรถดันตีนตะขาบขนาด 140-285
แรงม้า สามารถขุดเปิดหน้าดินได้ 41-206 ลบ.ม./ชม.ที่ความลึกประมาณ 0.30 ม.

รูปที่ 5.2.2-2 รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ (Bulldozer Tractor)
ลักษณะของการทางาน
(1) ถางป่า ล้มต้นไม้
(2) งานดันและตัก
ความสามารถของรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ
(1) ขนาด 270 แรงม้า สามารถทางานถางป่าได้ 3.50 ไร่/วัน
(2) ขนาด 140 แรงม้า สามารถทางานดันและตักได้ 560 ลบ.ม/วัน
(3) ขุดลอกได้ 800 ลบ.ม./วัน
o รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบกว้าง (Low Ground Tractor) สามารถทางานในพืนที่ลุ่มได้ดี
เพราะมีการลอยตัว(floatation) ดีหรือความดันที่กดลงบนพืน (Ground Pressure) ต่านั่นเอง
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รูปที่ 5.2.2-3 รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบกว้าง (Low Ground Tractor)
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o รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบติดเครื่องทาลาย (Ripper Tractor) เครื่องทาลายที่ติดกับรถดัน
ตีนตะขาบ จะใช้ในการขุดหิน ที่ไม่แข็งนักแทนการระเบิด โดยทั่วไปความแข็งของหินจะนิยมวัดโดยใช้เครื่องมือ
seismograph ซึ่งจะวัดความเร็วของคลื่นเสียงผ่านหินชนิดต่างๆ สาหรับความเร็วของคลื่นสียงจะมีค่าตั่งแต่ 300
เมตร/วินาที ในดินอ่อนจนถึ ง 6,000 เมตร/วินาทีในหินแข็ง คราดจะทางานได้ดีสาหรับหินที่มีค่าความเร็วของ
คลื่นเสียง 1,000 -2,000 เมตร/วินาที และหินควรจะมีรอยแตกหรือรอยแยกเปราะและเป็นชันๆ สามารถขูดหรือ
ขุดหินที่แข็งไม่มากนัก ขูดหินผุที่เป็นพืนที่ลาดชันหรือพืนที่แคบๆ แทนการระเบิด ขุดดินขุดยากที่มีพืนที่กว้าง

รูปที่ 5.2.2-4 รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบติดเครื่องทาลาย (Ripper Tractor)
3) รถปาดเกลี่ยดิน (Motor Grader) จะใช้ในงานขุด เกลี่ยและตบแต่งผิว สาหรับงานสร้างถนนหรือ
งานปรับระดับพืน รถเกลี่ยจะเป็นเครื่องจักรกลล้อยางแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง มีทังแบบ 4 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
และ 4 ล้อ แบบ 6 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 4 ล้อ และ 6 ล้อ ขนาดของตัวรถซึ่งนิยมกาหนดด้วยขนาดของเครื่ องยนต์
มีให้เลือกตังแต่ขนาด 50 แรงม้าจนถึง 350 แรงม้า รถปาดเกลี่ยดินขนาด 125-150 แรงม้า สามารถทางานได้
385-693 ลบ.ม./ชม.ที่ความลึกประมาณ 5-15 ซม.
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รูปที่ 5.2.2-5 รถปาดเกลี่ยดิน (Motor Grader)
ลักษณะของการทางาน
(1) การกระจายกองวัสดุ สามารถทาได้โดยการเลื่อนใบมีดออกด้านข้าง แล้วเข้าไปดันให้
กองวัสดุกระจายออกทีละน้อย ซึ่งล้อของรถเกลี่ยจะไม่ปีนกองวัสดุ และในขณะที่ดันกองวัสดุออกก็ค่อย ๆ ยกใบมีด
ขึนเพื่อจะเกลี่ยวัสดุด้านหน้าของใบมีดให้กระจายออก
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(2) การปรับระดับพืนที่ขรุขระ เช่น การซ่อมถนนลูกรังหรือถนนดินประเภทอื่น การปรับ
ระดับสามารถกระทาได้ โดยการขูดผิวพืนเดิมที่ขรุขระออก ซึ่งในการขูดนันใบมีดของรถเกลี่ยจะลดลงและเอียงให้วัสดุ
ที่ถูกขูดออกไหลไปกองไว้ด้านข้าง หลังจากนันก็จะเกลี่ยกองวัสดุมายัง บริเวณที่ถูกขูดออกอีกและปรับให้ได้ระดับ
(3) การตัดร่องนา โดยทั่วไปแล้วในการสร้างถนน ขอบของถนนจะตัดเป็นร่องนา ซึ่งรถ
เกลี่ยจะทาการตัดร่องนาโดยการกดใบมีดด้านที่จะตัดลง และยกใบมีดอีกด้านหนึ่งขึนพร้อมกับเอียงใบมีดเพื่อให้วัสดุที่
ถูกตัดออกมากองด้านข้าง การตัดนีจะค่อยๆ ทาหลายๆ ครังจนได้ความลึกและความกว้างตามต้องการ ซึ่งการตัดอาจ
กระทาสลับกับการเกลี่ยกองวัสดุที่ถูกตัดออกขึนมาบนพืนถนน
ความสามารถของรถปาดเกลี่ยดินขนาด 120 แรงม้า
(1) เกลี่ยหรือผสมหินคลุกสาหรับบดอัดแน่นได้ 290 ลบ.ม./วัน
(2) ถากถางป่าโปร่งได้ 3.50 ไร่ต่อวัน
(3) เกลี่ยลูกรังสาหรับบดอัดแน่นได้ 600 ลบ.ม. ต่อวัน
ส่วนรถปาดเกลี่ยดินขนาด 150 แรงม้าสามารถถากถางป่าโปร่งได้ 8 ไร่/วัน
4) รถบด (Compactor) ในงานก่อสร้างที่มีการนาวัสดุมาถมเพื่อทาเป็นคันหรือถมที่ต่าให้สูงขึนหรือทา
เป็นฐานของถนน จาเป็นที่จะต้องมีการบดอัด ทังนีเพื่อให้วัสดุที่นามาถมนีสามารถรับแรงได้โดยไม่มีการทรุดตัว
ในข้อเท็จจริงขณะที่เครื่องจักรกลต่าง ๆ ทางานถมวัสดุดังกล่าว ในการดัน การเกลี่ย และการปรับแต่ง เครื่องจักรกล
ก็จะทาการบดอัดไปด้วยอยู่แล้ว แต่ยังไม่เป็นการเพียงพอ จาเป็นที่จะต้องมีการบดอัดเพิ่มเติมโดยเครื่องบดอัดเพื่อให้
ได้ความแน่นตามต้องการ การบดอัดสามารถทาได้หลายลักษณะโดยเครื่องบดอัดประเภทต่าง ๆ ซึ่งการเลือกใช้
รถบดอัดนันจะขึนอยู่กับ ชนิด ประเภท และคุณสมบัติของวัสดุที่จะทาการบดอัด เช่น
o รถบดล้อยาง (Rubber Tire Roller compactor) ส่วนใหญ่ประกอบด้วยล้อยางบดคู่หน้า
หลังและล้อยางบดระบบไฮดรอลิค เนื่องจากอุปกรณ์เกียร์ที่ใช้ รถบดถนนล้อยางบดคู่หน้าหลังเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ
ในการอัดสูงสาหรับงานที่ต้องการคุณภาพสูงเช่นทางหลวง สนามบิน สร้างถนนและฐานโรงงานอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะการอัดพืนยางมะตอยขันสุดท้ายบนทางหลวง
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รูปที่ 5.2.2-6 รถบดล้อยาง (Rubber Tire Roller compactor)
ความสามารถของรถบดล้อยาง
(1) ลูกรังบดอัดทับแน่นได้ 600 ลบ.ม.ต่อวัน
(2) หินคลุกบดอัดทับแน่นได้ 290 ลบ.ม.ต่อวัน
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o รถบดล้อเหล็กหนามแบบสั่นสะเทือน (Vibrate Sheep Foot Wheel Rollers) เป็นทัง
เครื่องกลและไฮดรอลิคขึนอยู่กับระบบขับเคลื่อน เครื่องจักรประเภทนีเหมาะสาหรับ กองวัสดุที่ไม่ ยึดติดกันเช่ น
ดินลูกรัง ก้อนกรวด หินปนทราย ดินทราย หินก้อนเล็กและอื่นๆ พร้อมกับแรงหนีศูนย์กลางบนฐาน ชันรองฐาน
การสร้างเขื่อน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะที่สุดกับการสร้างที่ต้องการคุณภาพสูงเช่น ทางด่วน สนามบิน ท่าเรือ เขื่อน
และฐานของโรงงานอุตสาหกรรม และยังมีรถบดถนนล้อเหล็กที่เหมาะกับการใช้งานบนที่สูง รถบดถนนล้อเหล็กหน้านี
มีห้องขับที่ปิดมิดชิดและแข็งแรงเป็นพิเศษ นอกจากนียังมีเครื่องวัดความหนาแน่นแบบดิจิตอลเพื่อการันตีคุณภาพอีก
ด้วย

รูปที่ 5.2.2-7 รถบดล้อเหล็กหนามแบบสั่นสะเทือน (Vibrate Sheep Foot Wheel Rollers)
ความสามารถของรถบดล้อหนามแบบสั่นสะเทือน
(1) ลูกรังบดอัดทับแน่นได้ 600 ลบ.ม.ต่อวัน
(2) หินคลุกบดอัดทับแน่นได้ 290 ลบ.ม.ต่อวัน
o รถบดล้อเหล็กเรียบแบบสั่นสะเทือน (Vibrate Smooth Steel Wheel Rollers) เป็นทัง
เครื่องกลและไฮดรอลิคขึนอยู่กับระบบขับเคลื่อน เครื่องจักรประเภทนีเหมาะสาหรับ กองวัสดุที่ไม่ ยึดติดกันเช่ น
ดินลูกรัง ก้อนกรวด หินปนทราย ดินทราย หินก้อนเล็กและอื่นๆ พร้อมกับแรงหนีศูนย์กลางบนฐาน ชันรองฐาน
การสร้างเขื่อน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะที่สุดกับการสร้างที่ต้องการคุณภาพสูงเช่น ทางด่วน สนามบิน ท่าเรือ เขื่อน
และฐานของโรงงานอุตสาหกรรม
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รูปที่ 5.2.2-8 รถบดล้อเหล็กเรียบแบบสั่นสะเทือน (Vibrate Smooth Steel Wheel Rollers)
ความสามารถของรถบดล้อเหล็กเรียบแบบสั่นสะเทือน
(1)

ลูกรังบดอัดทับแน่นได้ 600 ลบ.ม.ต่อวัน

(2)

หินคลุกบดอัดทับแน่นได้ 290 ลบ.ม.ต่อวัน
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o รถบดล้อหนามขนาดใหญ่ (Large Sheep foot Rollers) การบดอัดดินเป็นกระบวนการ
อย่างหนึ่งที่จะเพิ่มความหนาแน่นหรือความต้านทานของดินขึน โดยพยายามไม่ให้มีช่องว่างของอากาศแทรกอยู่ และ
ขับไล่นาให้ออกไปจากช่องว่างเหล่านัน เพื่อให้พืนดินเกิดความมั่นคงสามารถรับนาหนักได้มากขึนเหมาะสาหรับดิน
ประเภททรายที่มีลักษณะคละกันของตะกอนกรวดและดินเหนียว ไม่เหมาะกับพืนที่เป็นทรายหรือดินเหนียวที่อ่อนนุ่ม

รูปที่ 5.2.2-9 รถบดล้อหนามขนาดใหญ่ (Large Sheep foot Rollers)
5) รถตักล้อยาง (Wheel Loader) การเลือกชนิด ขนาดและจานวนรถตักที่จะสามารถตักดินหรือหิน
ให้ได้ตามปริมาณที่ต้องการในทางปฏิบัติพบว่ารถตักขนาดใหญ่น้อยคันทางานได้ดีกว่ารถตักขนาดเล็กหลายคันและ
งานขุดตักถ้าใช้รถตักจานวนมากเกินไปค่าใช้จ่ายในการตักสูง แต่ถ้าใช้จานวนน้อยจะทาให้เกิดการรอคอยหรือคอขวด
(Bottom Neck) ที่งานตัก ทาให้ค่าใช้จ่ายในการตักสูงขึนเช่นกัน
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รูปที่ 5.2.2-10 รถตักล้อยาง (Wheel Loader)
ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกขนาดและชนิดของรถตักได้แก่
(1) การเลือกชนิดรถตักและขนาดของบุ้งกี๋รถตักนันจะต้องสัมพันธ์กับขนาดปากโม่ที่รบั
หินได้ เนื่องจากจะทาให้หินขนาดใหญ่เกินไปไม่ติดค้างทีป่ ากโม่
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(2) ขนาดของบุ้งกี๋รถตักจะต้องสัมพันธ์กับขนาดของรถบรรทุก จานวนครังของการตัก
จะต้องพอดีกับความสามารถของรถที่บรรทุกได้
(3)

ความสูงในการตักจะต้องเหมาะสม

(4)

ความคล่องตัวและความปลอดภัยในการทางาน

ความสามารถของรถตักล้อยาง รถตักล้อยางขนาด 120 แรงม้า สามารถดันและตักดิน หิน และ
ทรายได้ 560 ลบ.ม.ต่อวัน
6) รถบรรทุกเทท้าย (Dump Truck) ทาหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง เช่น
ใช้งานร่วมกับรถตักในการเคลื่อนย้ายดินไปเทในที่ไกลๆ หรือลาเลียงวัสดุมาใช้ในการทาถนน หรือใช้ในการขนวัสดุมา
ใช้ในการก่อสร้าง เป็นรถยนต์สาหรับการขนถ่ายสิ่งของ เช่น หิน ดิน ทราย หรืออุปกรณ์ก่ อสร้าง เป็นต้น มีระบบยก
เทแบบไฮดรอลิ ค ดั น ใต้ ท้ องกระบะ มี กระบอกไฮดรอลิ คที่ มี คุณ ภาพสู ง โดยทั่ ว ไปใช้ รถบรรทุ กเทท้ า ย 10 ล้ อ
(ขับเคลื่อน 2 เพลา) ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. ขนาดเครื่องยนต์ตังแต่ 170 – 320 แรงม้า ประสิทธิภาพในการ
ทางาน 35 – 55 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (ขนย้ายระยะทางไม่เกิน 1 กิโลเมตร)

รูปที่ 5.2.2-11 รถบรรทุกเทท้าย (Dump Truck)
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ความสามารถของรถบรรทุกเทท้าย รถบรรทุกขนาด 300 แรงม้า จานวน 2 คัน ระยะทาง 1 กม.สามารถ
ขนย้าย ดิน ทราย หิน กรวดได้ 1,200 ลบ.ม.ต่อวัน เพิ่มจานวนรถ 1 คัน ทุกๆ ระยะทางที่เพิ่มขึน 1 กม. เพื่อลด
ระยะเวลาการรอคอย
7) รถบรรทุกนา (Water Truck) เป็นรถที่ใช้ในการให้ความชืนกับดินในการบดอัดแน่น งานเขื่อนและ
งานถนน ใช้รดนาในทางลาเลียง เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นในระหว่างรถบรรทุกดินทางานและใช้ในงานอุปโภค บริโภค
8) รถบรรทุ ก ขนาด 4-6 ตั น จะใช้ ใ นการล าเลี ย งวั ส ดุ ส าหรั บ ส่ ว นที่ ส าคั ญ ของรถบรรทุ ก จะ
ประกอบด้วย เครื่องยนต์นิยมใช้เครื่องยนต์ดีเซล ระบบถ่ายทอดกาลังโดยทั่วไปจะใช้คลัตช์แบบแห้งแผ่นเดียว ห้อง
เกียร์แบบธรรมดา ระบบเบรกจะเป็นแบบนามัน โดยใช้ลมช่วยหรือเป็นแบบเบรกลมมีเบรกไอเสียช่วย
9) รถเครน(ปั้นจั่น) เป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการอานวยความสะดวก ส่วนมากจะใช้สาหรับการยก
เคลื่อนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ระหว่างปฏิบัติงาน รถเครน(ปั่นจั่น)มีอยู่ 3 แบบ คือรถตีนตะขาบ รถบรรทุกและรถ
ล้อยาง ซึ่งมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป
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10) เครื่องสูบนา เป็นเครื่องกลที่ทาหน้าที่เพิ่มพลังงานให้แก่ของเหลว เพื่อให้ของเหลวไหลผ่านระบบ
ท่อ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้ตามความต้องการ พลังงานที่นามาเพิ่มให้กับของเหลวนัน อาจได้จากเครื่องยนต์
มอเตอร์ไฟฟ้า แรงลมหรือพลังงานแหล่งอื่นๆ ในปัจ จุบันเครื่องสูบนามีการพัฒนาและผลิตออกจาหน่ายหลายชนิด
และมีการเรียกชื่อแตกต่างกันออกไป มีการจาแนกเครื่องสูบนาออกเป็นกลุ่มโดยยึดเอาหลักการใดหลักการหนึ่งเป็น
พืนฐาน ทาให้เกิดการแยกประเภทเครื่องสูบนาขึนหลายแบบ ลักษณะของการทางาน คือ สูบนาระหว่างก่อสร้าง สู บ
นาเพื่อการเกษตรและสูบนาแก้ปัญหาภัยพิบัติ ซึ่งปริมาณนาในการสูบขึนอยู่กับขนาดท่อและขนาดเครื่องยนต์
การจัดเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดิน

การจั ด เครื่ อ งจั ก รกลก่ อ สร้ า งงานดิ น ส าหรั บ โครงการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ หล่ ง น า และโครงการ
พัฒนาแหล่งนา ดังตารางที่ 5.2-6 และตารางที่ 5.2-7
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ตารางที่ 5.2-6 การจัดเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินสาหรับโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนา
รายการ

เครื่องจักร ชุด ก
◊ รถขุด(Excavator Back-Hoe) 200 แรงม้า
◊ รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ(Bulldozer Tractor) 285 แรงม้า
◊ รถปาดเกลีย่ ดิน (Motor Grader) 125 แรงม้า
◊ รถบดล้อเหล็กหนามแบบสั่นสะเทือน (Vibrate Sheep Foot Wheel Rollers)
เครื่องจักร ชุด ข
◊ รถขุด(Excavator Back-Hoe) 200 แรงม้า
◊ รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ(Bulldozer Tractor) 285 แรงม้า

อัตราการ
ทางาน

อัตราการ
ทางาน

(เครื่อง)

(ม /ชม./
เครื่อง)

(ม /วัน/เครื่อง)
คิด 7 ชม./วัน

3

2
2

150
200

1

350

2

150

4
3
2

150
200
350
150
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◊ รถปาดเกลีย่ ดิน (Motor Grader) 125 แรงม้า
◊ รถบดล้อเหล็กหนามแบบสั่นสะเทือน (Vibrate Sheep Foot Wheel Rollers)

จานวน
เครื่องจักร

เครื่องจักร ชุด ค
◊ รถขุด(Excavator Back-Hoe) 200 แรงม้า
◊ รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ(Bulldozer Tractor) 285 แรงม้า

◊ รถปาดเกลีย่ ดิน (Motor Grader) 125 แรงม้า
◊ รถบดล้อเหล็กหนามแบบสั่นสะเทือน (Vibrate Sheep Foot Wheel Rollers)
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4

5
4
2
5

150
200
350
150

หมายเหตุ

3

2,100
2,800
2,450
2,100

4,200
4,200
4,900
4,200

5,250
5,600
4,900
5,250

ปริมาณงานดิน
ขุดทิ้ง+ดินขุด
เหลวไม่เกิน
800,000 ม3

ปริมาณงานดิน
ขุดทิ้ง+ดินขุด
เหลว+หินผุ ไม่
เกิน1,500,000
ม3
ปริมาณงานดิน
ขุดทิ้ง+ดินขุด
เหลว เกินกว่า
1,500,000 ม3

ตารางที่ 5.2-7 การจัดเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินสาหรับโครงการพัฒนาแหล่งนา
รายการ

เครื่องจักร ชุด ก
◊ รถขุด(Excavator Back-Hoe) 200 แรงม้า
◊ รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ(Bulldozer Tractor) 285 แรงม้า
◊ รถปาดเกลีย่ ดิน (Motor Grader) 125 แรงม้า
◊ รถบดล้อเหล็กหนามแบบสั่นสะเทือน (Vibrate Sheep Foot Wheel Rollers)

จานวน
เครื่องจักร

อัตราการ
ทางาน

อัตราการ
ทางาน

(เครื่อง)

(ม /ชม./
เครื่อง)

(ม /วัน/เครื่อง)

1
1
1

3

150
200
350
150

หมายเหตุ

3

คิด 7 ชม./วัน

1,050
1,400
2,450
1,050

ปริมาณงานดิน
ขุดทิ้ง+ดินขุด
เหลว+หินผุ ไม่
เกิน 200,000
ม3

1

2
2
1
2

150
200
350
150
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เครื่องจักร ชุด ข
◊ รถขุด(Excavator Back-Hoe) 200 แรงม้า
◊ รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ (Bulldozer Tractor) 285 แรงม้า
◊ รถปาดเกลีย่ ดิน (Motor Grader) 125 แรงม้า
◊ รถบดล้อเหล็กหนามแบบสั่นสะเทือน (Vibrate Sheep Foot Wheel Rollers)
เครื่องจักร ชุด ค
◊ รถขุด(Excavator Back-Hoe) 200 แรงม้า
◊ รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ (Bulldozer Tractor) 285 แรงม้า
◊ รถปาดเกลีย่ ดิน (Motor Grader) 125 แรงม้า
◊ รถบดล้อเหล็กหนามแบบสั่นสะเทือน (Vibrate Sheep Foot Wheel Rollers)
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3
2
2

150
200
350

3

150

2,100
2,800
2,450
2,100

ปริมาณงานดิน
ขุดทิ้ง+ดินขุด
เหลว+หินผุ ไม่
เกิน 350,000
ม3

3,150
2,800
4,900
3,150

ปริมาณงานดิน
ขุดทิ้ง+ดินขุด
เหลว+หินผุ
เกินกว่า
350,000 ม3

5.2.2.3 การคานวณราคาต่อหน่วยงานก่อสร้างชลประทาน
การคานวณค่างานต่อหน่วย (ราคาต่อหน่วย หรือ Unit Cost) สาหรับแต่ละรายการงานก่อสร้างให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างตามคณะกรรมการราคากลางและขึนทะเบียนผู้ประกอบการ
คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560 ของกรมบัญชีกลาง ในการคานวณหาค่างานต้นทุน
(ราคาทุน) ของทุกรายการงานก่อสร้าง (ค่างานต้นทุน = ค่างานต้นทุนต่อหน่วย X ปริมาณงาน) จาเป็นต้องเตรียม
ข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการดาเนินการ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th
ของกรมบัญชีกลาง โดยต้องเตรียมข้อมูลต่างๆดังนี
1) หลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยในงานก่อสร้างชลประทาน คานวณตามหลักเกณฑ์
การคานวณราคากลางงานก่อสร้างตามคณะกรรมการราคากลางและขึนทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการ
ราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560 ที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ข้อกาหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง

3)

ตารางและหลักเกณฑ์การคานวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

4)

บัญชีค่าแรงงาน/ดาเนินการสาหรับการถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้าง

5)

ตารางอัตราราคางานดิน

6)

ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

7)

ตารางคานวณอัตราราคางานคอนกรีตและหิน

8)

ส่วนขยายตัวและส่วนยุบตัวและส่วนสูญเสียเมื่อบดทับ (Bank Volume and Compacted Factor)

9)

ค่าดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบางานก่อสร้างชลประทาน
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2)

10) อัตราราคางานบาน ฝาท่อ และเครื่องยก
11) อัตราราคางานปลูกหญ้า

โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นที่ควรพิจารณา ดังต่อไปนี
1)

ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
ราคาวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่คานวณราคากลางงานก่อสร้างนัน
1.1) การก่อสร้างในส่วนกลาง ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ดังนี


ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่

หากรายการใดที่สานักดัชนีเศรษฐกิจการค้าไม่มีข้อมูลราคา ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่
สานักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่


หากรายการใดที่สานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า และสานักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง
ไม่มีข้อมูลเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางสืบราคาในท้องที่ของส่วนกลาง หากไม่สามารถสืบราคาในท้องที่
ของส่วนกลางได้ ให้สืบราคาในท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียงโดยใช้ราคาต่าสุด ทังนี ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลาง
จัดทาบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบราคา และการกาหนดราคาดังกล่าวประกอบไว้ด้วย
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1.2) การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
ดังนี


ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตังอยู่เผยแพร่

หากรายการใดที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตังอยู่ไม่มีข้อมูลราคา
ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่


หากรายการใดที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตังอยู่ และสานักงาน
พาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ไว้ ให้ ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางสืบราคาในท้องที่หรือจังหวัดที่สถานที่
ก่อสร้างตังอยู่ได้ ให้สืบราคาในท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียงโดยใช้ราคาต่าสุด ทังนี ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางจัดทา
บันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบราคา และการกาหนดราคาดังกล่าวประกอบไว้ด้วย
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กรณีมีความจาเป็นและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผู้มีหน้าที่คานวณราคา
กลางอาจใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากที่กาหนดข้างต้น แล้วแต่กรณีได้ แต่ราคาที่ใช้นัน เมื่อรวมค่า
ขนส่งแล้ว ต้องไม่สูงกว่าราคาวัสดุก่อสร้างต่าสุดที่ สานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า และสานักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง
ทังนี ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางจัดทาบันทึกแสดงรายละเอียดของการกาหนดราคา รวมทังเหตุผลความจาเป็น
ประกอบไว้ด้วย
กรณีที่ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางได้พิจารณาเห็นว่า งานก่อสร้างที่คานวณ
ราคากลางนันใช้วัสดุก่อสร้างบางรายการเป็นจานวนมาก ให้สืบราคาจากแหล่งผลิต และเมื่อรวมค่าขนส่งแล้วยังเป็น
ราคาที่ต่ากว่าราคาจากแหล่ง ตามข้อกาหนดข้างต้น แล้วแต่กรณี ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางใช้ราคากลางจาก
แหล่งผลิตสาหรับวัสดุก่อสร้างนัน
2)

ข้อกาหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง

ราคาปั จจุ บัน หมายถึง ราคาวัส ดุก่อสร้า งในช่ วงระยะเวลา 30 วัน นั บจากวัน ที่จั ดท า
รายงานสรุปการคานวณราคากลางงานก่อสร้างนัน



ส่วนกลาง หรือ ท้องที่ของส่วนกลาง หมายถึง พืนที่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และ



ส่ ว นภู มิ ภ าค หมายถึ ง พื นที่ จั ง หวั ด อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก รุ ง เทพ ฯ นนทบุ รี ปทุ ม ธานี และ

สมุทรปราการ
สมุทรปราการ

ท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียง หมายถึง ท้องที่หรือจังหวัดที่มีพืนที่อยู่ติดกับท้องที่ หรือจังหวัด
หรือท้องที่ของส่วนกลาง ที่สถานที่ก่อสร้างตังอยู่


วัสดุก่อสร้าง หมายความรวมถึง ครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบ หรือเป็นส่วนหนึ่งของงาน
ก่อสร้างที่ต้องคานวณรวมในราคากลางงานก่อสร้างนันด้วย


การสืบราคา หมายถึง การดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ทราบราคา และหรือ แหล่งวัสดุก่อสร้าง
ที่มีความเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับราคาวัสดุก่อสร้างที่เป็นจริง


แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจาเป็น รายละเอียดของการสืบและการกาหนดราคา
และหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลาง กาหนดเองตามความเหมาะสม และสอดคล้องตามข้อมูล
และข้อเท็จจริง
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ค่าขนส่ง ให้ประเมินโดยคานวณจากแหล่งวั สดุก่อสร้างถึงสถานที่ ก่อสร้าง โดยใช้อัตรา
ค่าขนส่งตามตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง


สานักดัช นี เศรษฐกิจ การค้า และส านั กงานพาณิ ช ย์จั งหวั ด พิจ ารณาเผยแพร่ราคาวั ส ดุ
ก่อสร้างครอบคลุมประเภทและรายการที่จาเป็นสาหรับการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง รวมทังการปรับปรุงราคา
ให้มีความเป็นปัจจุบัน และประกาศเป็นการทั่วไปอย่างต่อเนื่อง สามารถสืบค้นได้จาก http://www.price.moc.go.th/


อัตราค่าแรงงาน/ดาเนินการ ที่ใช้ในการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้กาหนดตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง และตามที่คณะกรรมการกากับหลักเกณฑ์
และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง หรือคณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์และ
ตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างมอบหมายกาหนด เมื่อมีการปรับปรุงสามารถตรวจสอบประกาศจากกรมบัญชีกลาง


ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดาเนินการ และค่าเสื่อมราคาเครื่ องจักร อัตราราคางานดิน อัตรา
ค่างานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน รวมทังรายละเอียดประกอบการคานวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใด
ให้กาหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง และตามที่คณะกรรมการ
กากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง หรือคณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการกาหนด
หลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างมอบหมายกาหนด เมื่อมีการปรับปรุงสามารถตรวจสอบประกาศจาก
กรมบัญชีกลาง
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5.2.2.4 การคานวณระยะเวลาก่อสร้างงานชลประทาน

การคานวณระยะเวลาก่อสร้างงานชลประทาน

ระยะเวลาก่อสร้างในเนืองาน รวมระยะเวลาเตรียมการก่อสร้าง แต่ยังไม่รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุ และ
ช่วงฤดูฝน มีดังนี
1)

เครื่องจักร ชุด ก. (ปริมาณดินขุดน้อยกว่า 32,000 ลบ.ม.)

ระยะเวลาการก่อสร้าง

2)

งานดินขุด
๓๐๐

งานดินถม
๒ ๗๖๐

งานคอนกรีต
)
๑๕

งานหิน
๒๐

๑๕ วัน

๐๕

งานหิน
๔๐

๓๐ วัน

๐๕

งานหิน
๔๐

๓๐ วัน

๐๕

เครื่องจักร ชุด ข. (ปริมาณดินขุดระหว่าง 32,000 – 144,000 ลบ.ม.)
งานดินขุด งานดินถม งานคอนกรีต
)
๖๐๐
๒ ๗๖๐
๓๐
เครื่องจักร ชุด ค. (ปริมาณดินขุดมากกว่า 144,000 ลบ.ม.)

ระยะเวลาการก่อสร้าง
3)

(

ระยะเวลาการก่อสร้าง

(

(

งานดินขุด
๑ ๒๐๐

งานดินถม
๒ ๗๖๐
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งานคอนกรีต
)
๓๐

หมายเหตุ :
งานดินขุด

= งานเปิดหน้าดิน + งานดินขุดทิง + งานดินขุดเหลว + งานขุดหินผุ + งานขุดหินแข็ง

งานดินถม

= งานดินถมบดอัดทั่วไป + งานดินถมจากบ่อดิน + งานลูกรัง

งานคอนกรีต = งานคอนกรีตเสริมเหล็ก + งานคอนกรีตดาดคลอง
งานหิน

= งานหินทิง + งานหินเรียง + งานหินเรียงยาแนว
 ระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน 240 วัน กรณีที่เกินให้คิดเพิ่ม จานวนชุดเครื่องจักรกล

โดยที่ จานวนชุดเครื่องจักรกล

= ระยะเวลาการก่อสร้าง (ชุด)
240

5.2.2.5 การคานวณค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานก่อสร้างชลประทาน
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สาหรับในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานก่อสร้างหรือค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Indirect Cost) ซึ่งเป็นค่า
ก่อสร้างอีกส่วนหนึ่งที่ต้องมีในทุกโครงการ/งานก่อสร้าง นัน ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย รวม 4 หมวดใหญ่ ได้แก่ หมวด
ค่าอานวยการ หมวดค่าดอกเบีย หมวดค่ากาไร และหมวดค่าภาษี ดังนัน ในการคานวณ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ก่อสร้างในโครงการ/งานก่อสร้างชลประทาน จึงต้องคานวณรวมค่าใช้จ่ายทังหมด ทุกรายการของทุกหมวดใหญ่
ดังกล่าว แล้วนาไปรวมกับค่างานต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost) ต่อไป
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost) ในหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
ชลประทาน กาหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F จานวน 2 ตาราง ได้แก่ ตาราง Factor F งานก่อสร้าง
ชลประทาน สาหรับทุกรายการงานก่อสร้างที่มีข้อกาหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้าง
ชลประทาน และตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม สาหรับทุกรายการงานก่อสร้างที่มีข้อกาหนดให้
ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ดังนัน ในขันตอนนี ผู้มีหน้าที่คานวณราคา
กลาง จึงจาเป็นต้องศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ ยวกับตาราง Factor F และหลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F ของ
ทัง 2 ตาราง Factor F ดังกล่าว
การใช้ตาราง Factor F ในหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และข้อกาหนด ดังนี
1)

ให้ใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม สาหรับรายการงานก่อสร้าง

ดังต่อไปนี
1.1) งานก่อสร้างอาคารชลประทานที่แยกรายการเป็นงานย่อย เฉพาะงานคอนกรีต
ทุกประเภท (ยกเว้นคอนกรีตดาด) งานเหล็กเสริมคอนกรีต และงานวัสดุรอยต่อคอนกรีตทุกชนิด
1.2) งานก่อสร้างอาคารชลประทานที่ไม่แยกรายการเป็นงานย่อย แต่กาหนดหน่วยเป็น
1 แห่ง 1 ที่ หรือ 1 หน่วย
2)

ให้ใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน สาหรับรายการงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี
2.1) งานก่อสร้างชลประทานอื่นๆ นอกเหนือจากที่กาหนดตามข้อ 1)
2.2) งานคอนกรีตดาด
5-50

การใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F งาน
ก่อสร้างชลประทาน ดังนี
1) ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน กาหนดให้ใช้กับรายการงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่ม
ของงานก่อสร้างชลประทานตามความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างที่ อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้าง ชลประทาน
สาหรับรายการงานก่อสร้างที่มีข้อกาหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้าง ชลประทาน
2) กรณีค่างานต้นทุนอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กาหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า
Factor F หรือใช้สูตรคานวณหาค่า Factor F ดังนี
ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A = D-{(D-E)x(A-B)/(C-B)}
โดยค่างานต้นทุน

A หมายถึง ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F
B หมายถึง ค่างานต้นทุนขันต่าของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุน ที่ต้องการหาค่า Factor F

(ค่างานต้นทุน A) อยู่
(ค่างานต้นทุน A) อยู่

สา้
นกั
กร พฒั
มท น า
รพั
แห
ยา ลง่
กร น�้า
น�้า

C หมายถึง ค่างานต้นทุนขันสูงของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุน ที่ต้องการหาค่า Factor F
D หมายถึง ค่า Factor F ค่างานต้นทุนขันต่าของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหา
ค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A) อยู่
E หมายถึง ค่า Factor F ของค่างานต้นทุนขันสูงของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการ
หาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A) อยู่
3) โครงการ/งานก่อสร้างที่จัดจ้างก่อสร้างเป็นสัญญาเดียว ให้รวมค่างานต้นทุนทังโครงการ/
งานก่อสร้าง ในการหาค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน
4) กรณี พืนที่ ก่อสร้า งของโครงการ/งานก่อสร้ างชลประทานอยู่ใ นพื นที่ฝ นตกชุกตามจัง หวั ด
ที่กาหนดและเป็นกรณีที่กาหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทานให้ใช้ค่า Factor F
จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ในช่อง “Factor F ฝนชุก 1” หรือช่อง “Factor F ฝนชุก 2” ดังนี
4.1) ใช้ค่า Factor F ช่อง “Factor F ฝนชุก 1” สาหรับการก่อสร้างในพืนที่จังหวัด
กรุงเทพมหานคร กระบี่ จันทบุรี ชุมพร เชียงราย ตรัง นครนายก ปราจีนบุรี พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สกลนคร สตูล
และหนองคาย
4.2) ใช้ค่า Factor F ช่อง “Factor Fฝนชุก 2” สาหรับการก่อสร้างในพืนที่จังหวัดตราด
นครพนม นครศรีธรรมราช นราธิวาส บึงกาฬ พังงา ระนอง และสงขลา
5) ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทานนี ใช้ได้กับค่านามันเชือเพลิงทุกราคาแต่จะ
แปรเปลี่ยน ตามอัตราดอกเบียเงินกู้ อัตราการจ่ายเงินล่วงหน้า อัตราเงินประกันผลงานหัก และอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องมีในงานก่อสร้างชลประทาน
หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึนจากการดาเนินการตามข้อกาหนดและหรือตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวข้องกับค่างานสนับสนุน (Construction General Support) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีเฉพาะหรือ
อุปกรณ์พิเศษสาหรับการก่อสร้าง และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นต้องมี สาหรับโครงการ/งานก่อสร้าง
ชลประทานแต่ละงาน/โครงการ ในการคานวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องมีสาหรับ
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งานก่อสร้างชลประทาน ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางเป็นผู้พิจารณากาหนดตามข้อเท็จจริงและข้อกาหนดต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/งานก่อสร้างชลประทานนัน ว่าต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อ กาหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่
จาเป็นต้องมีรายการใดบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกรมชลประทานและกรมทรัพยากรนา มักจะกาหนดเงื่อนไข
ให้ผู้รับจ้างต้องหาที่พักและอุปกรณ์อานวยความสะดวกสาหรับผู้ควบคุมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ในสัญญาจ้างด้ว ยซึ่ง
เงื่อนไขที่กาหนดดังกล่าวก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อ กาหนดและค่าใช้จ่าย อื่นที่จาเป็นต้องมี
รายการหนึ่ง ในหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
หลักเกณฑ์การคานวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องมี
1) ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางพิจารณากาหนดรายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดและค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็นต้องมี ตามข้อเท็จจริงและหรือตามข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการงานก่อสร้างที่ คานวณราคา
กลางนัน ว่าจาเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องมีรายการใดบ้าง
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2) แสดงรายละเอียดการคานวณพร้อมทังชีแจงเหตุผลและความจาเป็นที่ต้องมีของแต่ละรายการ
ลงใน “แบบแสดงการคานวณและเหตุผลความจาเป็น สาหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อ กาหนดฯ”ในการคานวณ
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดแต่ละรายการ ให้คานวณตามข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เป็นจริง โดยรายการใดต้องชาระค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่มก็ให้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย
สาหรับรายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ ที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดเงื่อนไขให้ผู้รับจ้างต้องหา
ที่พักและอุปกรณ์อานวยความสะดวกสาหรับผู้ควบคุมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ในสัญญาจ้าง ผู้มีหน้าที่คานวณราคา
กลางสามารถนาแบบฟอร์มสาหรับคานวณและรวบรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ กรณีมีเงื่อนไขกาหนดให้ผู้รับ
จ้างต้องจัดหาที่พักและอุปกรณ์ อานวยความสะดวกสาหรับผู้ควบคุมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้ ก็สามารถกระทาได้
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เป็นจริง แล้วนาผลรวมและแสดงเหตุผลและความ
จาเป็นที่ต้องมีสรุปไว้ใน “แบบแสดงการคานวณและเหตุผลความจาเป็นสาหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ”
3) นาค่าใช้จ่ายรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อ กาหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องมีทุกรายการไป
สรุปไว้ใน “แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องมี”งานก่อสร้างชลประทาน แล้ว
รวมยอดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องมีทุกรายการ ไว้ในช่อง “รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตาม
ข้อกาหนดฯ ทุกรายการ” ซึ่งผลลัพธ์ในช่อง “รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ ทุกรายการ” ในแบบสรุปรวม
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อ กาหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ที่จาเป็นต้องมี ก็คือค่าก่อสร้างในส่วนของค่าใช้จ่ายพิเศษตาม
ข้อกาหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องมีสาหรับทังโครงการงานก่อสร้างนัน
4) นาผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อ กาหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องมีทุกรายการจากแบบ
สรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องมี ไปกาหนดเป็นรายการ (Item) ค่าใช้จ่ายพิเศษ
ตามข้อกาหนดฯ รวมไว้ในแบบสรุปราคาค่ากลางงานก่อสร้างชลประทาน (BOQ.)โดยไม่คานวณรวมค่า Factor F
ทังนี แบบฟอร์มสาหรับคานวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องมี มีรายละเอียดกาหนดไว้
ในส่วนของแบบฟอร์มสาหรับ การคานวณราคาค่ากลางงานก่อสร้างชลประทาน ในส่วนของแบบฟอร์มสาหรับการ
คานวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องมี
5.2.2.6 ข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
การคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ผู้ที่มีหน้าที่คานวณราคากลางจะต้องถือปฏิบัติและคานวณ
ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน โดยควรมีรายละเอียด ข้อมูลและเอกสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการคานวณ สรุปได้ดังนี
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1) แบบรูปรายการก่อสร้าง (แบบก่อสร้าง) รายละเอียดประกอบแบบฯ ข้อมูล และเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ/งานก่อสร้าง และแบบก่อสร้างนัน
2)

รายละเอียดการถอดแบบและประมาณการราคาเบืองต้นของผู้ออกแบบ (ในขันตอนการ

ออกแบบก่อสร้าง)
3) เงื่อนไขและข้อกาหนดในการจ้างก่อสร้าง ที่สาคัญ ได้แก่ อัตราเงินประกันผลงานหัก และ
อัตราเงินล่วงหน้าจ่าย ที่จะกาหนดในสัญญาจ้างก่อสร้าง
4) หลักเกณฑ์การคานวณ ข้อมูล และรายละเอียดประกอบการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
ชลประทานที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่คานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน นัน เช่น ตาราง Factor F ข้อกาหนด
เกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ตารางและหลักเกณฑ์การคานวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างบัญชีค่าแรงงาน/
ดาเนินการสาหรับการถอดแบบ คานวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนขยายตัวและส่วน
ยุบตัวและส่วนสูญเสียเมื่อบดทับ ตารางคานวณอัตราราคางานคอนกรีตและหินต่างๆ ตารางอัตราราคางานดิน ตาราง
อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและระเบิดหิน อัตราราคางานบานฝาท่อ และเครื่องยก และอัตราค่าใช้จ่ายต่อหน่วย
ในการปลูกหญ้า เป็นต้น

6)
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5) รายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนด และข้อกาหนดอื่นๆ ที่ต้องพิจารณา
คานวณ หรือที่ต้องสืบค้นข้อมูล หรือต้องดาเนินการเป็นกรณีพิเศษ
แบบฟอร์มที่จาเป็นต้องใช้สาหรับการคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
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5.3

การจัดทาขอบข่ายและข้อกาหนดของงานก่อสร้าง (TOR)

ในการดาเนินการโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งนา ต้องมีการจัดทาขอบข่ายและข้อกาหนดของ
งาน (TOR) จึงขอนาเสนอในประเด็นที่สาคัญที่ควรพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี

5.3.1 การจัดทาขอบข่ายของงานก่อสร้าง
ขอบเขตของงาน Terms of Reference (TOR) เป็นเอกสารที่กาหนดขอบเขตของงานและรายละเอียด
ของภารกิจที่ผู้จัดทา TOR ต้องการให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างดาเนินการ รวมทังความรับผิดชอบอื่นๆ ของผู้ขายหรือผู้
รับจ้างที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนัน ซึ่งรายการละเอียดของงานที่ผู้ซือหรือผู้ว่าจ้างประสงค์จะให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทางาน
ให้ โดยการบอกขอบเขตของงานให้ชัดเจน ระยะเวลาที่ต้องการ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ซึ่งผู้ซือหรือผู้ว่าจ้าง
ต้องการให้ทางานตามขอบเขตดังกล่าว รวมถึงข้อกาหนดที่ผู้ซือหรือผู้ว่าจ้างต้องการให้ดาเนินการ จะมีกี่ขันตอนแต่ละ
ขันตอนประกอบด้วยอะไรบ้าง ผิดสัญญาจะถูกปรับอย่างไร สิ่งต่าง ๆ เหล่านีผู้ซือหรือผู้ว่าจ้างจะจัดให้อยู่ใน TOR
ทังหมด เพื่อประกาศหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างตามกรรมวิธีต่อไป ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ศึกษาดูก่อน
ว่างานตามประกาศสามารถทาได้หรือมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลเบืองต้นประกอบการพิจารณาใน
ขันตอนการดาเนินการจัดหาผู้ซือหรือผู้ว่าจ้าง

สา้
นกั
กร พฒั
มท น า
รพั
แห
ยา ลง่
กร น�้า
น�้า

ดังนัน TOR จึงเทียบได้กับข้อกาหนด (Specifications) ของพัสดุที่ผู้ซือหรือผู้ว่าจ้างทาขึนสาหรับการ
จัดหา แต่อย่างไรก็ตาม การกาหนดTOR หรือการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) เพื่อการจัดซือจัดจ้าง
ของหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการจะต้ องพิจารณาให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ การ
จัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงทัง 7 ฉบับ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ระบบการจัดซือ
จัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง http://www.gprocurement.go.th/

5.3.1.1 ความสาคัญของ TOR

1) มีความสาคัญมากต่อคุณภาพของผลงานที่จะได้จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง TOR จะต้องมีความชัดเจน
ที่สามารถจัดหาหรือปฏิบัติได้ และกาหนดประเด็นต่างๆ ที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการไว้อย่างชัดเจน TOR
ยิ่งมีความชัดเจนเพียงใดยิ่งทาให้การคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ง่ายขึน โปร่งใสมากขึน ดังนัน TOR จึงต้องมีความ
ชัดเจนเพียงพอต่อการประเมินปริมาณและคุณภาพงานของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
2) เป็นเอกสารอ้างอิงที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนัน TOR ที่ดีจะต้องไม่เป็น TOR ที่กว้างทั่วไป
จนทาให้ได้สิ่งที่ต้องการแต่ไม่มีคุณภาพ
ดังนันการจัดทา TOR จึงต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาเบืองต้น หรือในระดับแนวคิด โดยการร่วมหารือกับกลุ่ม
ต่างๆ เพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลายครบถ้วนครอบคลุม
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5.3.1.2 องค์ประกอบของร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
องค์ประกอบของร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) แสดงดังรูปที่ 5.3-1

องค์ประกอบของร่างขอบข่ายของงาน
Terms of Reference (TOR)
ความเป็นมา

สา้
นกั
กร พฒั
มท น า
รพั
แห
ยา ลง่
กร น�้า
น�้า

วัตถุประสงค์

คุณสมบัติผู้เสนอราคา

แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ระยะเวลาดาเนินการ

ระยะเวลาส่งมอบของงานหรือโครงการ

วงเงินในการจัดหา

รูปที่ 5.3-1 องค์ประกอบของร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
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1)

ความเป็นมา
งานหรือโครงการเพื่อให้เข้าใจถึงความจาเป็น หรือความสาคัญของภารกิจ และความเชื่อมโยงของ

ภารกิจ
2)

วัตถุประสงค์

การจะดาเนินงานหรือโครงการใดๆ ให้บรรลุเป้าหมายจาเป็นต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์ของงาน
หรือโครงการ รวมทังต้องมีการกาหนดเป้าหมายเฉพาะของแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน วัตถุประสงค์ของการซือหรือ
การจ้าง คือ สิ่งที่ผู้ซือหรือผู้ว่าจ้างต้องการจะบรรลุหลังจากที่ภารกิจเสร็จสินลงผลงานของงานหรือโครงการ
มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างผลลัพธ์ที่มีตัวชีวัดที่ต้องการทังในด้านของเวลา พืนที่ ปริมาณ คุณภาพ รวมทังค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่ชัดเจน เพื่อให้การวัดความสาเร็จของโครงการ สามารถจะวัดในด้านของประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิ์ได้โดยง่าย
3)

คุณสมบัติผู้เสนอราคา

4)

สา้
นกั
กร พฒั
มท น า
รพั
แห
ยา ลง่
กร น�้า
น�้า

ตามแบบฟอร์ ม เอกสารประกวดราคาจ้ า งก่ อ สร้ า งด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e – bidding) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ระบบการจัดซือจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
http://www.gprocurement.go.th/
แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ระบุงานที่ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการตามแบบรูปรายละเอียดรายการ รายละเอียดด้านวิศวกรรม
และตามใบแจ้งปริมาณงานและราคาของสัญญา
5)

ระยะเวลาดาเนินการ

การกาหนดระยะเวลาการดาเนินงานตังแต่เริ่มดาเนินการตามสัญญาจนถึงสินสุดงานหรือโครงการ
6)

ระยะเวลาส่งมอบของงานหรือโครงการ

กาหนดการชาระเงินให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับเงื่อนไขการส่งมอบงาน
7)

วงเงินในการจัดหา
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของหน่วยงาน

7)

เงื่อนไขการชาระเงิน

กาหนดการช าระเงิ น ให้ เหมาะสมและสั ม พั น ธ์ กับ เงื่ อนไขการส่ ง มอบงาน ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
การจ่ายเงินล่วงหน้า ค่าจ้างและการจ่ายเงิน การหักเงินประกันผลงาน เป็นต้น ตามแบบฟอร์มเอกสารประกวดราคา
จ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ระบบการ
จัดซือจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง http://www.gprocurement.go.th/

5.3.2 การจัดทาข้อกาหนดของงานก่อสร้าง
ข้อกาหนดของงานก่อสร้างประกอบด้วย เงื่อนไขของงานก่อสร้างดังแสดงในรูปที่ 5.3-2 ดังนี
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เงื่อนไขทั่วไปของงานก่อสร้าง

ข้อกาหนดของงานก่อสร้าง

เงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง
รายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม

รูปที่ 5.3-2 องค์ประกอบของข้อกาหนดของงานก่อสร้าง
5.3.2.1 เงื่อนไขทั่วไปของงานก่อสร้าง

สา้
นกั
กร พฒั
มท น า
รพั
แห
ยา ลง่
กร น�้า
น�้า

เงื่อนไขทั่วไปของงานก่อสร้างของโครงการ เป็นเพียงข้อแนะนาโดยทั่วไป ทังนีขึนอยู่กับลักษณะโครงการ
สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมตามลักษณะโครงการ และอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ TOR
โดยทั่วไปมีหัวข้อดังต่อไปนี
1)

คาจากัดความ

2)

การวางแนว การทาระดับ และการวางผัง

3)

การให้ความร่วมมือและประสานงาน

4)

ถนนลาลองหรือทางเบี่ยง

5)

ที่ทาการและบ้านพักชัว่ คราว

6)

การอานวยการและสิ่งอานวยการในการทางาน

7)

งานจัดทาแบบเพิ่มเติม (Shop Drawing) และแบบหลักฐาน (As-built Drawing)

8)

งานแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

9)

ระบบระบายนาโสโครกและการสุขาภิบาล

10) งานประสานมวลชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
11) การป้องกันอัคคีภัย
12) ที่เก็บนามันเชือเพลิง
13) การใช้วัตถุระเบิด
14) นา
15) พลังงานไฟฟ้า
16) กฎและระเบียบ
17) เหตุสุดวิสัย
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5.3.2.2 เงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง
เงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้างของโครงการ เป็นเพียงข้อแนะนาโดยทั่วไป ทังนีขึนอยู่กับลักษณะโครงการ
สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมตามลักษณะโครงการ และอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ TOR
ซึ่งโดยทั่วไปมีหัวข้อดังต่อไปนี
วัตถุประสงค์
สถานที่ก่อสร้าง
สภาพภูมิประเทศ
วัสดุก่อสร้าง
รายการสาคัญทีผ่ ู้รับจ้างต้องจัดทา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบืองต้น มาตรการป้องกัน แก้ไข และการติดตามตรวจสอบ
การดาเนินการ
ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทางานก่อสร้าง
การส่งรายงาน
การส่งมอบงานเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
การตรวจสอบผลงานและการตรวจรับงาน
กาหนดระยะเวลาส่งมอบงาน
การจ่ายเงิน
การจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การจัดหาช่างฝีมือ
รายละเอียดด้านวิศวกรรมที่ไม่ชดั เจน

สา้
นกั
กร พฒั
มท น า
รพั
แห
ยา ลง่
กร น�้า
น�้า

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

5.3.2.3 รายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม

ระบุรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม (Technical Specification) ที่จะต้องใช้ควบคู่กับเงื่อนไขของ
สัญญา (Conditions of Contract) แบบก่อสร้าง (Construction Drawings) ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Bill of
Quantities, BOQ) และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารสัญญาและตามคาแนะนาของผู้ควบคุมงาน
ของผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องทราบสภาพของบริเวณก่อสร้างและขอบเขตของงานก่อสร้างเป็นอย่างดี และจะต้องทาการ
ก่อสร้างตามรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม แบบก่อสร้าง และคาแนะนาของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง โดยให้
เป็นไปตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรมซึ่งโดยทั่วไปมีหัวข้อดังนี
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

มาตรฐาน
วัสดุก่อสร้างและมาตรฐานงานฝีมือ
งานเตรียมสถานที่ก่อสร้าง
งานขุด
งานถมและบดอัด
งานลูกรัง
งานคอนกรีต
งานเหล็กเสริมคอนกรีต
งานหิน
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10)
11)
12)
13)
14)

งานท่อ
งานปลูกหญ้า
งานเหล็ก
งานวัสดุกรอง
งานตอกเสาเข็ม

ทังนีรายการดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ ลักษณะของโครงการ

สา้
นกั
กร พฒั
มท น า
รพั
แห
ยา ลง่
กร น�้า
น�้า

ก่อสร้าง
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บทที่ 6
การขออนุญาตใช้พื้นที่
ในการด้ า เนิ น การโครงการพั ฒ นาอนุ รักษ์ และฟื้ น ฟู แหล่ ง น้ า โดยทั่ ว ไปแล้ ว ควรหลี กเลี่ ย งการเข้า ไป
วางโครงการในพืนที่ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ หรือพืนที่อื่นๆ ที่มีข้อบังคับทางกฎหมายก้าหนดไว้ ทังนี ยกเว้น ในกรณีที่ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงการด้าเนินการโครงการในพืนทีด่ ังกล่าวได้ จึงต้องด้าเนินการวางโครงการต่อไป ซึ่งการขออนุญาตใช้
พืนที่มีรายละเอียดในการด้าเนินการขออนุญาตแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี

6.1

การขออนุญาตใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ

6.1.1 กฎหมาย ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง

2)

การขออนุญาตเข้าศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 17
การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 13 ทวิ
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1)

6.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

6.1.2.1 การขออนุญาตเข้าศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อ้างอิงจากคู่มือแนวทางการปฏิบัติ
ในการตรวจสอบและรายงานการขอออนุ ญ าตเข้า ท้ า ประโยชน์ ใ นพื นที่ ป่ า ไม้ ซึ่ ง จั ด ท้ า โดย กรมป่ า ไม้ 2551
การด้าเนินการตามระเบียบฯ ซึ่งออกตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
การขออนุญาตตามระเบียบฯ นี เป็นการขออนุญาตเพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในทุกสาขาวิชา โดย
ผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ หากเป็นบุคคลธรรมดา (มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะแล้ว )
หรือนิติบุคคล (จดทะเบียนในประเทศไทยและมีผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคล ต้องมีสัญชาติไทยเกินร้อยละ 50
ของจ้านวนผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนนัน ต้องยื่นค้าขอตามแบบป.ส. 24
การดาเนินการตามระเบียบฯ ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ผู้ขออนุญาต
1.1 กรอกข้อมูลในแบบค้าขออนุญาต (ป.ส. 24) ให้ครบถ้วนถูกต้อง (รายละเอียดดังตัวอย่าง
แบบฟอร์มท้ายบท) โดยจ้านวนเนือที่ที่ขออนุญาตตามความจ้าเป็นและเหมาะสมแก่กิจการและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ
ก้าหนดไว้
1.2 แนบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค้าขออนุญาต ได้แก่
- ค้าชีแจงเกี่ยวกับเหตุผลและความจ้าเป็นที่ต้องขออนุญาต
- รายละเอียดโครงการ แบบแปลน หรือแผนผังโครงการ หรือกิจกรรมที่ขออนุญาตและอื่น
- แผนที่แสดงจุดที่ตังบริเวณที่ขออนุญาต (แผนที่สังเขปและแผนที่ระวาง)
- หนังสือมอบอ้านาจ
- ส้าเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจ้าตัว (ผู้มอบและผู้รับมอบอ้านาจ)
- ส้าเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
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- ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลท้องที่หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และบันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร หรือปัญหาใดๆ ที่อาจจะเกิดขึนภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตด้วยตนเอง
- กรณีส่วนราชการขอใช้พืนที่มากกว่า 20 ไร่ ให้แนบรายงานเหตุผลและความจ้าเป็นใน
การขอใช้พืนที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากเจ้าสังกัดระดับกระทรวง
- เงินมัดจ้าค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตหรือหนังสือค้าประกันของธนาคารที่เชื่อถือได้
ตามจ้านวนเนือที่ที่ขออนุญาต ในอัตราเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ
1.3 ยื่นเรื่องราวค้าขออนุญาตพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดท้องที่
1.4 จ่ายเงินค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์ค้าขอ (ฉบับละ 1 บาท)
1.5 น้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพพืนที่บริเวณที่ขออนุญาตตามก้าหนดนัดหมาย
1.6 ด้าเนินการตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือทางราชการก้าหนดให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิ
2.1 ตรวจสอบค้าขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบ หากไม่ครบถ้วนแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ
โดยทันที
2.2 รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดและประสานงานกับส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ เพื่อนัดหมาย
ผู้ขออนุญาตท้าการตรวจสอบพืนที่ ภายใน 15 วัน
2.3 เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ ต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตังแต่ระดับ 5 ขึนไป โดยต้องตรวจสอบ
สภาพพืนที่ ให้ได้รายละเอียดข้อมูลตามที่ก้าหนดไว้ในแบบรายงานการตรวจสอบสภาพป่า (ป.ส. 25)
หากพืนที่ที่ขออนุญาตเป็นพืนที่ทับซ้อนหรือคาบเกี่ยวกับพืนที่ที่อยู่นอกเหนืออ้านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกรมป่าไม้ ให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบยืนยันและให้ความเห็นประกอบการ
พิจารณาด้วยรวมทังจัดท้าเอกสารประกอบการรายงาน เช่น
- ลงต้าแหน่งแสดงบริเวณพืนที่ที่ขออนุญาตในแผนที่ท้ายกฎกระทรวงแผนที่ 1:50,000 แผนที่
จ้าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10
และ 17 มีนาคม 2535 แผนที่จ้าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพืนที่ป่าชายเลน แผนที่ก้าหนดชันคุณภาพลุ่มน้า
- จัดท้าแผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสมแสดงบริเวณที่ขออนุญาต พร้อมลงค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์
ที่ได้จากเครื่อง G.P.S.
- ให้มีการถ่ายภาพสีแสดงบริเวณพืนที่ที่ท้าการตรวจสภาพป่า โดยถ่ายภาพตรงกลางแปลงที่
ขออนุญาต และกระจายออกทัง 8 ทิศ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 9 ภาพ
- ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสภาพป่าว่า ควรอนุญาต หรือไม่ควรอนุญาต เนื่องจาก
เหตุผลใด
- เป็นพืนที่ทับซ้อนกับพืนที่ที่มีการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้พืนที่ไว้อยู่ก่อนแล้วหรือไม่ หรือเป็น
กรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเดิมได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือแล้ว (ให้แนบหลักฐานประกอบ)
- การขออนุญาตในกรณีที่หนังสืออนุญาตฉบับเดิมสินอายุ การปลี่ยนตัวผู้รับอนุญาตให้ตรวจสอบ
และแจ้งให้ทราบเป็นการเพิ่มเติมด้วยว่า ผู้รับอนุญาตได้ด้าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตไปแล้วเป็นเนือที่
เท่าใด ได้ด้าเนินการตามเงื่อนไขที่แนบท้ายหนังสืออนุญาตครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
2.4 รายงานผลการตรวจสภาพป่า พร้อมทังให้ความเห็นประกอบต่อจังหวัดหรือผู้อ้านวยการ
ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ภายใน 30 วัน เพื่อพิจารณาและท้าความเห็นเสนอกรมป่าไม้ต่อไป
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หลักเกณฑ์ นโยบายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
3.1 หลักเกณฑ์ตามระเบียบฯ ก้าหนดว่า การอนุญาตให้พิจารณาอนุญาตในจ้านวนพืนที่แต่ละ
ค้าขอตามความจ้า เป็นและเหมาะสมแก่กิจ การที่ ขออนุ ญาตตามวัตถุประสงค์และโครงการที่ เสนอโดยมี ก้าหนด
ระยะเวลาตามที่พิจารณาเห็นสมควรให้การอนุญาต เว้นแต่การอนุญาตเพื่อการส้ารวจแร่ให้พิจารณาอนุญาตใน
จ้านวนพืนที่แต่ละค้าขอ ไม่เกิน 2,500 ไร่ และมีก้าหนดระยะเวลาคราวละไม่เกิน 2 ปี
3.2 นโยบาย
- ให้หลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์ในพืนที่สวนป่าของรัฐ
- ให้หลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์ในพืนที่ที่ติดอยู่ในเขตพืนที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535
- กรณีพืนที่ที่ขออนุญาตติดอยู่ในเขตพืนที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
10 และ 17 มีนาคม 2535 ให้ด้าเนินการ ดังนี
1. ให้ตรวจสอบว่าพืนที่ที่ขออนุญาตเป็นพืนที่ที่ได้ส่งมอบให้ส้านักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับไปด้าเนินการปฏิรูปที่ดินหรือไม่ หากเป็นพืนที่ส่งมอบ ให้ตรวจสอบด้วยว่าเป็นพืนที่ที่ไม่สมควร
ที่จะน้าไปปฏิรูปที่ดิน ซึ่งอยู่ในข่ายที่จะต้องกันคืนกรมป่าไม้อย่างไร หรือไม่ ให้แนบหลักฐานการกันคืนด้วย
2. กรณีเป็นพืนที่ที่กรมป่าไม้มอบให้ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
น้าไปปฏิรูปที่ดิน และมิได้กันกลับคืนกรมป่าไม้ หากมีผู้มาขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในที่ดินและที่ดินนันยังไม่พ้นสภาพ
การเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ต้องได้รับหนังสือยืนยันจากส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าไม่ประสงค์จะน้าพืนที่
ดังกล่าวไปด้าเนินการปฏิรูปที่ดิน
- ผู้ขออนุญาตจะต้องเป็นต้นสังกัดของหัวหน้าส่วนราชการ หรือจะต้องมี
หลักฐานการมอบอ้านาจจากต้นสังกัดให้เป็นผู้ยื่นค้าขอแทนด้วย
- การพิจารณาให้ความเห็นของจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้รักษา
ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามเสนอความเห็นชอบเรื่องราวการขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในเขตพืนที่
ป่าไม้
- การตรวจสอบและพิจารณาเรื่องราวค้าขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ทุกลักษณะ
เจ้าหน้าที่ผู้ออกไปตรวจสอบสภาพป่าในครังแรก ต้องใช้ดุลยพินิจโดยยึดหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประกอบการ
พิจารณาด้วย โดยไม่จ้าเป็นว่าเมื่อผู้ขอยื่นค้าขอมาในเนือที่เท่าใดแล้วต้องอนุญาตให้ในเนือที่เท่านัน หากเห็นว่าพืนที่ที่
ขออนุญาตบริเวณใดมีไม้ที่มีขนาดความโตตังแต่ 50-100 ซม. หรือมีลูกไม้ขนาด เล็กขึนอยู่หนาแน่น ก็ไม่ควรพิจารณา
อนุญาต หรือหากจะอนุญาต ก็พิจารณากันพืนที่บริเวณดังกล่าวออก โดยให้ระบุไว้ในแผนที่แสดงจุดที่ตังให้ชัดเจนด้วยว่า
ส่วนใดที่กันออก เนือที่เท่าใด เหลือพืนที่ที่เห็นควรอนุญาตได้เนือที่เท่าใด พร้อมทังชีแจงเหตุผลและความจ้าเป็น
ประกอบด้วย
3.3 มติคณะรัฐมนตรี
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2511 ข้อ 1 ก้าหนดว่า บริเวณป่าที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ หากทบวงการเมืองใดประสงค์ที่จะเข้าใช้ประโยชน์โดยไม่ตัดพืนที่ที่
ขอใช้ประโยชน์ออก ให้เป็นอ้านาจของกระทรวงเกษตร (ปัจจุบันเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
พิจารณาอนุมัติได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
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- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2512 ก้าหนดว่า การอนุญาตให้บุคคลหรือนิติ
บุคคลเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัตขิ องชาติ โดยไม่ตัดพืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์ออก
จากเขตป่าที่ได้จ้าแนกไว้แล้ว ให้เป็นอ้านาจของกระทรวงเกษตร (ปัจจุบันเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) พิจารณาอนุมัติได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ กรณีมีส่วนราชการใดเข้าท้าประโยชน์ในพืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วย
กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ ให้กรมป่าไม้พิจารณาด้าเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาด โดยการเข้าท้าประโยชน์ในพืนที่
ของส่วนราชการต่างๆ ทุกกรณี จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ โดยจะต้องได้รับอนุมัติให้ใช้พืนที่จาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบันเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เสียก่อนจึงจะเข้าไป
ด้าเนินการได้
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528 ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ก้าหนดชันคุณภาพลุ่มน้าและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้า ปิง–วัง
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2529 ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ก้าหนดชันคุณภาพลุ่มน้าและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ายม–น่าน
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2531 ก้าหนดชันคุณภาพลุ่มน้าและ
ข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ามูลและชี
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 ก้าหนดชันคุณภาพลุ่มน้าภาคใต้ และ
ข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้า
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 ให้ระงับการใช้ประโยชน์ในพืนที่ป่า
ชายเลนโดยเด็ดขาด โครงการที่สามารถจะด้าเนินการในเขตพืนที่ป่าชายเลนได้ จะต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 และวันที่ 17 ตุลาคม 2543
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2534 ก้าหนดชันคุณภาพลุ่มน้าภาค
ตะวันออก และข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้า
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 จ้าแนกเขตการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ เป็น 3 ประเภท ได้แก่ พืนที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (โซน C), พืนที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (โซน E)
และพืนที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม (โซน A)
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2536 อนุมัติผ่อนผันให้ส่วนราชการที่
ด้าเนินการตามโครงการพระราชด้าริและโครงการเพื่อความมั่นคง เข้าท้าประโยชน์ในพืนที่ป่าที่ขออนุญาตได้เท่าที่จ้าเป็น
ไปพลางก่อน จนกว่าจะได้รับอนุญาตตามระเบียบและกฎหมายที่ว่าด้วยป่าไม้
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2537 อนุมัติในหลักการให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้อนุญาตให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การของรัฐเข้าท้าประโยชน์หรืออยู่อาศัย
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ก้าหนดให้เป็นพืนที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม เพื่อด้าเนินการตามโครงการที่มีความส้าคัญ
ของชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือเป็นการด้าเนินการตามโครงการพระราชด้าริ และพืนที่นันไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ตาม
ระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่ได้ก้าหนดทางปฏิบัติไว้แล้ว โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
จัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามโครงการประเภทต่างๆ ตามแนวทางปฏิบัติที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ก้าหนดไว้ เพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นรายๆ ไป (ปัจจุบันได้โอนมาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ก่อนที่จะอนุมัติให้
ใช้ประโยชน์ในพืนที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (ปรับปรุงโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2538 และ
ทบทวนโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2538)
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- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 ก้าหนดชันคุณภาพลุ่มน้าภาค
ตะวันตก ภาคกลาง และลุ่มน้าป่าสัก และการก้าหนดชันคุณภาพลุ่มน้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอื่นๆ
(ลุ่มน้าชายแดน)
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2539 ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532 (ที่ให้หลีกเลี่ยงการใช้พืนที่ลุ่มน้า ชันที่ 1) โดยเคร่งครัด
และให้ส้ารวจ หากมีส่วนราชการหรือหน่วยงานหรือบุคคลใดเข้าใช้พืนที่ลุ่มน้าชันที่ 1 เอ โดยไม่ได้รับอนุญาตให้
ด้าเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง
โดยขันตอนการขออนุญาตเข้าศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แสดงดังรูปที่ 6.1-1
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รูปที่ 6.1-1 ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
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6.1.2.2 การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อ้างอิงจากคู่มือแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบ
และรายงานการขอออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในพืนที่ป่าไม้ ซึ่งจัดท้าโดย กรมป่าไม้ 2551 การขออนุญาตตาม
ระเบียบฯ นี ผู้ขออนุญาตจะต้องเป็นส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเท่านัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่
ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์ของรัฐต่าง ๆ เช่น ก่อสร้างสถานที่ราชการ, โรงเรียน , ถนนหรือทาง , อ่างเก็บน้า เป็นต้น
แต่หากกิจกรรมที่ขออนุญาตฯ ได้ถูกก้าหนดไว้ในระเบียบฯ ซึ่งออกตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การสร้างวัด รวมตลอดถึง การจัดที่ดิน โดยส่วนราชการต่าง ๆ
ให้ด้าเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าว การด้าเนินการตามระเบียบฯ จะต้องด้าเนินการ ดังนี
1) ผู้ขออนุญาต
(1) จะต้องกรอกข้อมูลในแบบค้า ขออนุญาต (ปส.17) ให้ครบถ้วนถูกต้อง (รายละเอียดดัง
ตัวอย่างแบบฟอร์มท้ายบท) โดยจ้านวนเนือที่ที่ขออนุญาต จะต้องขอใช้พืนที่ในจ้านวนเนือที่ที่จ้าเป็นต้องใช้ประโยชน์
จริงเท่านัน
(2) แนบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค้าขออนุญาต ได้แก่
- รายละเอียดโครงการ แบบแปลน หรือแผนผังโครงการ หรือกิจกรรมที่ขออนุญาตและอื่น ๆ
- แผนที่แสดงจุดที่ตังบริเวณที่ขออนุญาต (แผนที่สังเขปและแผนที่ระวาง)
- หนังสือมอบอ้านาจ
- ส้าเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจ้าตัว (ผู้มอบและผู้รับมอบอ้านาจ)
- ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต้า บลท้องที่หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และบันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร หรือปัญหาใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึนภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตด้วยตนเอง
- การขอใช้พืนที่ที่มีวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาใด
จะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนว่า มีความเหมาะสมแล้ว เช่น การสร้างเตาเผาขยะ หรือที่ฝัง
กลบขยะมูลฝอย จะต้องให้กรมควบคุมมลพิษพิจารณาความเหมาะสมก่อนด้วย
- กรณีการขอใช้พืนที่มากกว่า 20 ไร่ ให้แนบรายงานเหตุผลและความจ้าเป็นในการขอใช้
พืนที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากเจ้าสังกัดระดับกระทรวง
(3) ยื่ น เรื่ อ งการขออนุ ญ าตพร้ อมเอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งที่ ส้ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
(4) ช้าระเงินค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์ค้าขอ (ฉบับละ 1 บาท)
(5) น้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพพืนที่บริเวณที่ขออนุญาตตามก้าหนดนัดหมาย
(6) ด้าเนินการตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือทางราชการก้าหนดให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
(1) ตรวจสอบค้าขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบ หากไม่ครบถ้วนแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ
โดยทันที
(2) รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดและประสานงานกับส้า นักงานป่าไม้สาขาจังหวัดเพื่อนัดหมาย
ผู้ขออนุญาตท้าการตรวจสอบพืนที่ ภายใน 15 วัน
(3) ตรวจสอบสภาพพืนที่ ให้ได้รายละเอียดข้อมูลตามที่ก้าหนดไว้ในแบบรายงานการตรวจสอบ
สภาพป่า (ปส.18) หากพืนที่ที่ขออนุญาตเป็นพืนที่ทับซ้อนหรือคาบเกี่ยวกับพืนที่ที่อยู่นอกเหนือ อ้านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกรมป่าไม้ ให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบยืนยันและให้ความเห็นประกอบการ
พิจารณาด้วย รวมทังให้จัดท้าเอกสารประกอบการรายงาน เช่น
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- ลงต้าแหน่งแสดงบริเวณพืนที่ที่ขออนุญาตในแผนที่ท้ายกฎกระทรวง แผนที่ 1:50,000
แผนที่จ้าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
10 และ 17 มีนาคม 2535 แผนที่จ้าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพืนที่ป่า ชายเลน แผนที่ก้าหนดชันคุณภาพลุ่มน้า
- จัดท้าแผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสม แสดงบริเวณที่ขออนุญาต พร้อมลงค่าพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ที่ได้จากเครื่อง G.P.S.
- ให้มีการถ่ายภาพสีแสดงบริเวณพืนที่ที่ท้าการตรวจสภาพป่า โดยถ่ายภาพตรงกลางแปลงที่
ขออนุญาต และกระจายออกทัง 8 ทิศ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 9 ภาพ
- ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสภาพป่าว่า ควรอนุญาต หรือไม่ควรอนุญาต
เนื่องจากเหตุผลใด (เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสภาพป่าจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตังแต่ระดับ 5 ขึนไป)
- เป็นพืนที่ทับซ้อนกับพืนที่ที่มีการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้พืนที่ไว้อยู่ก่อนแล้วหรือไม่ หรือ
เป็นกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเดิมได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือแล้ว (ให้แนบหลักฐานประกอบ)
(4) รายงานผลการตรวจสภาพป่า พร้อมทังให้ความเห็นประกอบต่อจังหวัดหรือหัวหน้าส้านักงาน
ป่าไม้สาขาจังหวัด ภายใน 30 วัน เพื่อพิจารณาและทาความเห็นเสนอกรมป่าไม้ต่อไป
3) หลักเกณฑ์ นโยบายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
(1) หลักเกณฑ์ตามระเบียบฯ ก้าหนดว่าพืนที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ จะต้องเป็นพืนที่ ดังนี
- ไม่เป็นพืนที่ป่าซึ่งใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้
- ไม่อยู่ในพืนที่ก้าหนดชันคุณภาพลุ่มน้าชันที่ 1 เอ
- ไม่มีปัญหากับราษฎรในพืนที่และบริเวณใกล้เคียง และต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลท้องที่หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านันตังอยู่
(2) นโยบาย
- ให้หลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์ในพืนที่สวนป่าของรัฐ
- ให้หลีกเลี่ยงการใช้ ประโยชน์ในพืนที่ที่ติดอยู่ในเขตพืนที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535
- กรณีพืนที่ที่ขออนุญาตติดอยู่ในเขตพืนที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
10 และ 17 มีนาคม 2535 ให้ด้าเนินการ ดังนี
1. ให้ตรวจสอบว่าพืนที่ที่ขออนุญาตเป็นพืนที่ที่ได้ส่งมอบให้ส้านักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม รับไปด้าเนินการปฏิรูปที่ดินหรือไม่ หากเป็นพืนที่ส่งมอบ ให้ตรวจสอบด้วยว่าเป็นพืนที่ที่ไม่
สมควรที่จะน้าไปปฏิรูปที่ดิน ซึ่งอยู่ในข่ายที่จะต้องกันคืนกรมป่าไม้อย่างไร หรือไม่ ให้แนบหลักฐานการกันคืนด้วย
2. กรณีเป็นพืนที่ที่กรมป่าไม้มอบให้ส้า นักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
น้าไปปฏิรูปที่ดิน และมิได้กันกลับคืนกรมป่าไม้ หากมีผู้มาขออนุญาตเข้าท้า ประโยชน์ในที่ดินและที่ดินนัน ยังไม่พ้น
สภาพการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ต้องได้รับหนังสือยืนยันจากส้า นักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าไม่ประสงค์
จะน้าพืนที่ดังกล่าวไปด้าเนินการปฏิรูปที่ดิน
- ผู้ขออนุญาตจะต้องเป็นต้นสังกัดของหัวหน้าส่วนราชการ หรือจะต้องมี
หลักฐานการมอบอ้านาจจากต้นสังกัดให้เป็นผู้ยื่นค้าขอแทนด้วย
- การพิจารณาให้ความเห็นของจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้รักษา
ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามเสนอความเห็นชอบเรื่องราวการขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในเขตพืนที่ป่าไม้
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- การพิจารณาเรื่องราวการขอใช้พืนที่เพื่อก่อสร้างโรงเรียน ระดับประถมศึกษา
ให้พิจารณาในเนือที่ไม่เกิน 25 ไร่ และระดับมัธยมศึกษา เนือที่ไม่เกิน 50 ไร่
- การพิจารณาเรื่องราวการขอใช้พืนที่เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
ขนาดเล็ก ให้จังหวัดเป็นผู้ยื่นเรื่องราวค้าขอ
- การตรวจสอบและพิจารณาเรื่องราวค้าขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ทุกลักษณะ
เจ้าหน้าที่ผู้ออกไปตรวจสอบสภาพป่าในครังแรก ต้องใช้ดุลยพินิจโดยยึดหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ประกอบการ
พิจารณาด้วย โดยไม่จ้าเป็นว่าเมื่อผู้ขอยื่นค้าขอมาในเนือที่เท่าใดแล้วต้องอนุญาตให้ในเนือที่เท่านัน หากเห็นว่าพืนที่ที่
ขออนุญาตบริเวณใดมีไม้ที่มีขนาดความโตตังแต่ 50 -100 ซม. หรือมีลูกไม้ขนาดเล็กขึนอยู่หนาแน่น ก็ไม่ควรพิจารณา
อนุญาต หรือหากจะอนุญาตก็พิจารณากันพืนที่บริเวณดังกล่าวออก โดยให้ระบุไว้ในแผนที่แสดงจุดที่ตังให้ชัดเจนด้วยว่า
ส่วนใดที่กันออก เนือที่เท่าใด เหลือพืนที่ที่เห็นควรอนุญาตได้เนือที่เท่าใด พร้อมทังชีแจงเหตุผลและความจ้า เป็น
ประกอบด้วย
(3) มติคณะรัฐมนตรี
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2511 ข้อ 1 ก้าหนดว่า บริเวณป่าที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ หากทบวงการเมืองใดประสงค์ที่จะเข้าใช้ประโยชน์โดยไม่ตัดพืนที่ที่
ขอใช้ประโยชน์ออก ให้เป็นอ้านาจของกระทรวงเกษตร (ปัจจุบันเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
พิจารณาอนุมัติได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ กรณีมีส่วนราชการใดเข้าท้า ประโยชน์ในพืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วย
กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ ให้กรมป่าไม้พิจารณาด้า เนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาด โดยการเข้าท้าประโยชน์ในพืนที่
ของส่วนราชการต่างๆ ทุกกรณี จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ โดยจะต้องได้รับอนุมัติให้ใช้พืนที่จาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบันเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เสียก่อนจึงจะเข้าไป
ด้าเนินการได้
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528 ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ก้าหนดชันคุณภาพลุ่มน้าและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้า ปิง – วัง
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2529 ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ก้าหนดชันคุณภาพลุ่มน้าและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้า ยม – น่าน
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2529 ให้หลีกเลี่ยงการสร้างทางผ่านเขตพืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอุทยานแห่งชาติ เว้นแต่กรณีจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้
ให้ความกว้างของทาง รวมแล้วไม่เกิน 20 เมตร
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2531 ก้าหนดชันคุณภาพลุ่มน้าและ
ข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ามูลและชี
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 ก้าหนดชันคุณภาพลุ่มน้าภาคใต้ และ
ข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้า
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 ให้ระงับการใช้ประโยชน์ในพืนที่ป่า
ชายเลนโดยเด็ดขาด โครงการที่สามารถจะด้า เนินการในเขตพืนที่ป่าชายเลนได้ จะต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 และวันที่ 17 ตุลาคม 2543
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2534 ก้าหนดชันคุณภาพลุ่มน้าภาค
ตะวันออก และข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้า 5
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- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 จ้าแนกเขตการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ เป็น 3 ประเภท ได้แก่ พืนที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (โซน C) , พืนที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (โซน E)
และพืนที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม (โซน A)
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2536 อนุมัติผ่อนผันให้ส่วนราชการที่
ด้าเนินการตามโครงการพระราชด้าริและโครงการเพื่อความมั่นคง เข้าท้าประโยชน์ในพืนที่ป่าที่ขออนุญาตได้เท่าที่
จ้าเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะได้รับอนุญาตตามระเบียบและกฎหมายที่ว่าด้วยป่าไม้
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2537 อนุมัติในหลักการให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้อนุญาตให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การของรัฐเข้าท้า ประโยชน์หรืออยู่
อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ก้าหนดให้เป็นพืนที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม เพื่อด้าเนินการตามโครงการที่มี
ความส้าคัญของชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือเป็นการด้าเนินการตามโครงการพระราชด้า ริ และพืนที่นันไม่ขัดกับ
หลักเกณฑ์ตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่ได้ก้า หนดทางปฏิบัติไว้แล้ว โดยให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท้า รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการตามโครงการประเภทต่างๆ
ตามแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ก้า หนดไว้ เพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นราย ๆ ไป (ปัจจุบันได้โอนมาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) ก่อนที่จะอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ในพืนที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (ปรับปรุงโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2538 และทบทวนโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2538)
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 ก้าหนดชันคุณภาพลุ่มน้าภาคตะวันตก
ภาคกลาง และลุ่มน้าป่าสัก และการก้าหนดชันคุณภาพลุ่มน้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอื่น ๆ (ลุ่มน้า
ชายแดน)
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2539 ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532 (ที่ให้หลีกเลี่ยงการใช้พืนที่ลุ่มน้า ชันที่ 1) โดยเคร่งครัด
และให้ส้ารวจ หากมีส่วนราชการหรือหน่วยงานหรือบุคคลใดเข้าใช้พืนที่ลุ่มน้า ชันที่ 1 เอ โดยไม่ได้รับอนุญาตให้
ด้าเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง
โดยขันตอนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแสดงดังรูปที่ 6.1-2
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รูปที่ 6.1-2 ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าศึกษาใช้ประโยชน์พื้นที่ของส่วนราชการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
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6.2

การขออนุญาตใช้พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ

6.2.1 กฎหมาย ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

6.2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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มท น า
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1) ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ขออนุญาตเข้าส้ารวจ ค้นคว้า หรือศึกษาวิจัยในพืนที่อุทยานแห่งชาติที่
ขออนุญาตใช้ประโยชน์ เพื่อศึกษาความเหมาะสมของพืนที่
2) ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ยื่นค้าขอใช้พืนที่โดยใช้แบบฟอร์ม ป.ส.17 (โดยอนุโลม) (รายละเอียด
ดังตัวอย่างแบบฟอร์มท้ายบท) และจัดท้ารายงานการตรวจสภาพป่า โดยใช้แบบฟอร์มรายงานการตรวจสภาพป่าที่
ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ขอใช้พืนที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ แบบ ป.ส.18 เป็นแนวทาง ซึ่งหากโครงการที่ก้าหนดให้ ต้องเสนอรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (13 กันยายน 2537) ให้
ด้าเนินการจัดส่งรายงานฯ ประกอบการพิจารณาด้วย โดยยื่นต่อส้านักบริหารพืนที่อนุรักษ์ท้องที่
3) ส้านักบริหารพืนที่อนุรักษ์ในท้องที่ ตรวจสอบและพิจารณาความจ้าเป็นเหมาะสมเบื องต้นแล้ว
รายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่ า และพันธุ์พืช พร้อมความเห็น
4) เมื่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความส้าคัญเป็น
พิเศษที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องด้าเนินการกันพืนที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยขอความเห็นชอบ
จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช น้าเรื่องเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบใน
การเพิกถอนพืนที่ ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติฯ
5) คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบแล้ว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
น้าเรื่องเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อุทยานแห่งชาติ
6) กระทรวงเจ้าสังกัดของส่วนราชการนั น ๆ ที่ขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ภายในพื นที่เขตอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่ าและพันธุ์พืช เป็นผู้น้าเรื่องพร้อมความเห็น ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่ า และพันธุ์พืช และ
คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นชอบแล้ว
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ภายในพืนที่เขตอุทยานแห่งชาติ
(มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532)
7) กระทรวงเจ้าสังกัดของส่วนราชการนัน ๆ แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และ
พันธุ์พืชทราบ
8) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดท้าแผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพืนที่
อุทยานแห่งชาติ และส่งให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติพืนที่ ตรวจสอบ ยืนยันพืนที่ที่เพิกถอน และแนวเขตปกครอง
9) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจัดท้าร่างพระราชกฤษฎีกาฯ แผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาฯ
พร้อมหลักการและเหตุผล จ้านวน 140 ชุด เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาฯ
(เข้า ค.ร.ม. ครังที่ 1)
10) ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่งเรื่องให้ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้อง และส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมชีแจงรายละเอียด
11) อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยืนยันความถูกต้องของแผนที่ท้ายพระราช
กฤษฎีกา
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12) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้พิมพ์แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา จ้านวน 5,250 ชุด
13) เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบพระราชกฤษฎีกาฯ (เข้า ค.ร.ม. ครังที่ 2)
14) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี น้าทูลเกล้าฯ เพื่อลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป
โดยขันตอนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตอุทยานแห่งชาติแสดงดังรูปที่ 6.2-1
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รูปที่ 6.2-1 ขั้นตอนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตอุทยานแห่งชาติ
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6.3

การขออนุญาตใช้พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

6.3.1 กฎหมาย ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

6.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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1) ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ขออนุญาตเข้าส้ารวจ ค้นคว้า หรือศึกษาวิจัยในพืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ที่ขออนุญาตใช้ประโยชน์ เพื่อศึกษาความเหมาะสมของพืนที่
2) ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ยื่นค้าขอใช้พืนที่โดยใช้แบบฟอร์ม ป.ส.17 (โดยอนุโลม) (รายละเอียดดัง
ตัวอย่างแบบฟอร์มท้ายบท) และจัดท้ารายงานการตรวจสภาพป่า โดยใช้แบบฟอร์มรายงานการตรวจสภาพป่าที่ส่วน
ราชการหรือองค์การของรัฐขอใช้ พืนที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ แบบ ป.ส.18 เป็นแนวทาง ซึ่งหากโครงการที่ก้าหนดให้ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (13 กันยายน 2537) ให้ด้าเนินการจัดส่ ง
รายงานฯ ประกอบการพิจารณาด้วย โดยยื่นต่อส้านักบริหารพืนที่อนุรักษ์ท้องที่ (เรียนหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า )
3) ส้านักบริหารพืนที่อนุรักษ์ในท้องที่ ตรวจสอบและพิจารณาความจ้าเป็นเหมาะสมเบืองต้น แล้ว
รายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมความเห็น
4) เมื่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความส้าคัญเป็น
พิเศษที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ต้องด้าเนินการกันพืนที่ออกจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยขอความเห็นชอบจากอธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช น้าเรื่องเสนอคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ให้ความเห็นชอบในการ
เพิกถอนพืนที่ออกจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
5) คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ า ให้ความเห็นชอบแล้วกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช น้าเรื่องเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความเห็นชอบมติของ
คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
6) กระทรวงเจ้าสังกัดของส่วนราชการนัน ๆ ที่ขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ภายในพืนที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า เป็นผู้น้าเรื่องพร้อมความเห็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะกรรมการสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่ งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็ นชอบแล้ว เสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรี เพื่ อพิจ ารณาให้ความเห็นชอบในหลั กการอนุญาตให้ ใช้ประโยชน์ ภายในพืนที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ า
(มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532) เพื่อเพิกถอนพืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และกันพืนที่ที่จะท้าการ
ก่อสร้างโครงการ เช่น โครงการอ่างเก็บน้าออกจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเสียก่อน โดยการตราพระราชกฤษฎีกาเพิกถอน
พืนที่
7) กระทรวงเจ้าสังกัดของส่วนราชการนันๆ แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืชทราบ
8) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดท้าแผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพืนที่เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า และส่งให้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตรวจสอบ ยืนยันพืนที่ที่เพิกถอนและแนวเขตปกครอง
9) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจัดท้าร่างพระราชกฤษฎีกาแผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกา
พร้อมหลักการและเหตุผล จ้านวน 140 ชุด เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา
(เข้า ค.ร.ม. ครังที่ 1)
10) ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่งเรื่องให้ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้อง และส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมชีแจงรายละเอียด
11) อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยืนยันความถูกต้องของแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา
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12) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้พิมพ์แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา จ้านวน 2,550 ชุด
13) เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อยืนยันความถูกต้องและเตรียมประกาศในราชกิจจานุเบกษา
14) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี น้าทูลเกล้า ฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป
โดยขันตอนการขออนุญาตใช้พืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแสดงดังรูปที่ 6.3-1
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6.4

การขออนุญาตดาเนินการใดๆ ในเขตทางหลวง

6.4.1 กฎหมาย ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 48 และ มาตรา 56 วรรคสอง

6.4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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จากคู่มือส้าหรับประชาชน เรื่องการขออนุญาตกระท้าการใดๆ อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค ในเขตทางหลวง
ของกรมทางหลวง สามารถสรุปหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นค้าขออนุญาต ดังนี
1) หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค้าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เมื่อผู้ใดมีความต้องการจะกระท้าการใดๆ อันเป็นกิจการสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง ต้องยื่นค้าขอ
อนุญาตพร้อมรูปแบบ กับแขวงทางหลวงที่รับผิดชอบทางหลวงสายนัน ตาม พรบ.ทางหลวง มาตรา 48 , 56 วรรคสอง
โดยขอรับรายละเอียดการจัดเตรียมเอกสาร ก่อนยื่นขออนุญาตได้ที่หมวดทางหลวง หรือแขวงทางหลวง
2) อ้านาจในการพิจารณาอนุญาต
(1) รองอธิบดีกรมทางหลวง ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ้านวยการทางหลวง (อธิบดีกรมทางหลวง)
เป็นผู้มีอ้านาจในการอนุญาตและเพิกถอนการอนุญาต การปักเสา พาดสายวางท่อ หรือกระท้าการใดๆ
(2) ผู้อ้านวยการส้านักทางหลวง เป็นผู้มีอ้านาจในการอนุญาตปักเสา พาดสาย วางท่อ ได้ตาม
ขอบเขตหรือลักษณะของการขออนุญาต ตามที่ได้รับมอบหมายไว้จากผู้อ้านวยการทางหลวง
3) ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาต
(1) วางท่อประปาขนานกับแนวเขตทางหลวง
(1.1) การวางท่อประปา
- ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 400 มม.
- ระดับหลังท่อต่้ากว่าพืนทางเท้า/ระดับดินเดิม 0.80 ม.
- ศูนย์กลางท่อห่างจากแนวเขตทางหลวงเข้ามาไม่เกิน 0.50 ม. 1.2 ดันท่อลอด ท่อปลอกเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 400 มม.
- ระดับหลังท่อต่้ากว่าผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2.60 ม.
(1.2) งานปักเสา พาดสาย
- ขนาดแรงดันไม่เกิน 22 KV
- ปักเสาที่ระยะห่างจากเขตทางหลวงเข้ามาไม่เกิน 2.60 ม.
- ระดับท้องสายสูงจากผิวจราจรตามมาตรฐานความปลอดภัยของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย,การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4) เงื่อนไขที่ทางผู้ขออนุญาตต้องทราบ
(1) การพิจารณาของส้านักงานทางหลวง ต้องมีการตรวจสอบสถานที่บริเวณที่ขออนุญาต โดย
จะใช้ระยะเวลา 7 วันท้าการ
(2) งานขออนุญาตที่อยู่ในอ้านาจพิจารณาของส้านักงานทางหลวงและมีรูปแบบเป็นไปตาม
มาตรฐานกรมทางหลวง แต่เมื่อพิจารณาสภาพสถานที่แล้วมีความไม่เหมาะสมบางประการ ต้องส่งเรื่องให้ส่วนส้ารวจ
และออกแบบให้ความเห็นก่อน โดยจะใช้ระยะเวลาในช่วงขันตอนการพิจารณาเพิ่มขึน จากเดิม 34 วันท้าการ เป็น
41 วันท้าการ
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(3) ผู้ขออนุญาตต้องแสดงรายละเอียด ที่อยู่ปัจจุบันและที่อยู่ทางจดหมายอิเล็คโทรนิคส์ หรือ
เบอร์โทรศัพท์และโทรสาร ที่ใช้ติดต่อให้ชัดเจน ในหนังสือขออนุญาต กรณีที่ทางเจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลชีแจงเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณางานขออนุญาต
(4) กรณีค้าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจ
แก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนัน เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงและผู้ขออนุญาตจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมก้าหนดระยะเวลาให้ผู้ขออนุญาต ด้าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากไม่ด้าเนินการแก้ไข/
เพิ่มเติม ได้ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงจะด้าเนินการคืนค้าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
(4.1) หากผู้ยื่นค้าขอไม่ได้เป็นผู้ขออนุญาต ต้องมีหนังสือมอบอ้านาจจากผู้ขออนุญาตจึงจะ
สามารถลงนามบันทึกความบกพร่อง และรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันได้ หากไม่เป็นตามข้อก้าหนดนี กรมทางหลวง
จะไม่รับเรื่องการขออนุญาตนัน
(4.2) เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงจะยังไม่พิจารณาค้าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด้าเนินงาน
จนกว่า ผู้ขออนุญาตจะด้าเนินการแก้ไขค้าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรียบร้อยแล้ว
(4.3) ขันตอนการด้ า เนิ น งานตามคู่มื อจะเริ่ม นั บ ระยะเวลาตั งแต่ เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบ
เอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
(5) กรณีที่เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์โดยผ่านการพิจารณามาแล้วจาก แขวงทางหลวง แต่เมื่อเข้าสู่
ขันตอนการพิจารณาของ ส้านักงานทางหลวง พิจารณางานขออนุญาตแล้วเกิดความไม่สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง
จะประสานทางผู้ขออนุญาตเข้ามาชีแจ้งให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยหากผู้ขออนุญาตไม่เข้ามาชีแจ้งภายใน
ระยะเวลา ตามที่มีการตกลงกันระหว่าง ผู้ขออนุญาตกับทางเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงไว้ ให้ถือว่าการพิจารณาเป็นอัน
สินสุดลง
(6) เมื่อหมวดทางหลวงได้รับแจ้งจะท้าการติดต่อเพื่อท้าการนัดหมายผู้ขออนุญาตตรวจสอบ
รูปแบบและจุดที่ขออนุญาตตามเบอร์โทร.ติดต่อที่ผู้ขออนุญาตให้ไว้ โดยจัดท้าบันทึกนัดหมายที่ส้านักงานหมวดทางหลวง
และจะเริ่มนับเวลาด้าเนินการในขันตอนการพิจารณา นับแต่วันที่ได้นัดหมายตรวจสอบสถานที่ กรมทางหลวง ขอสงวนสิทธิ์
กรณีหมวดทางหลวงอาจท้าการนัดหมายตรวจสอบสถานที่ล่าช้า หากติดราชการส้าคัญที่ไม่สามารถให้ผู้แทนอื่นไปได้
และมีเอกสารชีแจงผู้ขออนุญาตที่ระบุวันเวลาก่อนที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รับค้าขอของผู้ขออนุญาต
(7) เบืองต้นผู้ขออนุญาตควรศึกษารายละเอียดการขออนุญาตได้จากทางเว็บไซต์ กรมทางหลวง
www.doh.go.th หรือ โทรสอบถามได้ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทังสามารถโทรสอบถามได้ทาง 1586 เพื่อให้
งานขออนุญาตเกิดความรวดเร็วและถูกต้อง
โดยขันตอนการขออนุญาตแสดงดังรูปที่ 6.4-1
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แผนผังแสดงขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการการขออนุญาตดาเนินการใดๆ ในเขตทางหลวง
กระบวนงานที่ใช้เวลาด้าเนินการมากกว่า 1 วัน
กระบวนงานที่ 13 การอนุญาตปลูกสร้างใด ๆ ในเขตทางหลวง (มาตรา 47)
13.1 แผนผังแสดงขันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่

ช่วงยื่นค้าขอ
1 ขันตอน 1 จุดบริหาร รวมระยะเวลา 30 นาที
ช่วงด้าเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นค้าขอด้วย)
10 ขันตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 30 วัน 30 นาที

รูปที่ 6.4-1 ขั้นตอนการขออนุญาตดาเนินการใดๆ ในเขตทางหลวง

6.5

การขออนุญาตดาเนินการใดๆ ในเขตทางหลวงชนบท

6.5.1 กฎหมาย ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตราที่ 48

6.5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จากคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตพาดสายในเขตทางหลวงชนบท มาตรา
48 วรรค 1 ของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2548 สามารถสรุปหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การยื่นค้าขออนุญาต ดังนี
1) คุณสมบัติของผู้ยื่นค้าขอ
ต้องเป็นหน่วยงานรัฐที่ให้บริการกิจการอันเป็นสาธารณูปโภค โดยให้ผู้ที่มีอ้านาจลงนามแทน
หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในค้าขอ
2) หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาอนุญาต
(1) เอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส้าหรับประชาชน หากค้าขอหรือเอกสารหลักฐาน
ไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท้าบันทึกความบกพร่อง
ของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค้าขอจะต้องด้าเนินการแก้ไขและ/หรือ ยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก้าหนดในบันทึกดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค้าขอหรือผู้ได้รับมอบอ้านาจไว้เป็นหลักฐาน
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หากผู้ยื่นค้าขอไม่ด้าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก้าหนดในบันทึกดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะ
คืนค้าขอ พร้อมทังแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบเหตุแห่งการคืนค้าขอ ผู้ยื่นค้าขอจะอุทธรณ์ค้าสั่งคืนค้าขอหรือจะยื่นค้าขอ
ใหม่ก็ได้
(2) รายละเอียดแบบแปลนที่ยื่นมาพร้อมค้าขอ ต้องมีความถูกต้องเหมาะสมตามหลัก วิศวกรรม
โยธาและตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก้าหนด รวมทัง ต้องไม่เป็นปัญหาการจราจร และเป็นไปตามข้อเท็จจริง
สภาพแวดล้อม สอดคล้องกับพืนที่
ทังนี ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อก้าหนดทั่วไป และเป็นไปตามแบบมาตรฐานที่กรมทางหลวงชนบท
ก้าหนดไว้ในสาระส้าคัญ
หมายเหตุ ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่ได้รับอนุญาต ให้ผู้ได้รับ
อนุญาตและผู้รับโอนสิทธิ์ แจ้งให้ผู้อ้านวยการทางหลวงชนบททราบ ภายใน 30 วัน หากไม่ด้าเนินการให้ถือว่าการ
อนุญาตสินสุดลง และให้ผู้ได้รับอนุญาตรือถอน
3) รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค้าขอ
(1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วย
นับ
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมการ
ปกครอง
กรมการ
ปกครอง

1

2

ฉบับ

(รับรองส้าเนา
ถูกต้อง)

1

2

ฉบับ

-

1

2

ฉบับ

กรมการกงสุล

1

2

ฉบับ

กรมการขนส่ง
ทางบก
กรมการ
ปกครอง
กรมการ
ปกครอง
กรมการ
ปกครอง
กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า

1

2

ฉบับ

(รับรองส้าเนา
ถูกต้อง)
(ส่วนราชการเป็นผู้
ออกเอกสาร และ
รับรองส้าเนา
ถูกต้อง (ถ้ามี)
(รับรองส้าเนา
ถูกต้อง (ถ้ามี)
(รับรองส้าเนา
ถูกต้อง (ถ้ามี)

1

2

ฉบับ

(รับรองส้าเนา
ถูกต้อง (ถ้ามี)

1

2

ฉบับ

(รับรองส้าเนา
ถูกต้อง (ถ้ามี)

1

2

ฉบับ

1

2

ฉบับ

(รับรองส้าเนา
ถูกต้อง (ถ้ามี)
(รับรองส้าเนา
ถูกต้อง (ถ้ามี)
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รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

1)

บัตรประจ้าตัวประชาชน

2)

ส้าเนาทะเบียนบ้าน

3)

บัตรประจ้าตัว
ข้าราชการหรือพนักงาน
องค์การของรัฐ

4)

หนังสือเดินทาง

5)

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

6)

ใบส้าคัญการเปลี่ยนชื่อ

7)

ใบส้าคัญการเปลี่ยนชื่อ

8)

สูติบัตร

9)

หนังสือรับรองนิติบุคคล

6-21

2) เอกสารอื่น ๆ ส้าหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

ที่

2)

3)

4)

5)

แบบฟอร์มขออนุญาต/
ต่อใบอนุญาตกระท้าการใดๆในเขต
ทางหลวงชนบท (ตามแบบ ข.1)
เอกสารการใช้ประโยชน์ที่ดิน

กรมทางหลวง
ชนบท

ส้าเนาใบอนุญาตของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมรวมทัง
รายการค้านวณเฉพาะประเภทและ
ขนาดของงานที่ถูกควบคุมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิศวกร
หนังสือมอบอ้านาจในกรณีที่มอบ
อ้านาจให้ผอู้ ื่นทาการขออนุญาต
แทนติดอากรแสตมป์ 5 บาท หรือ
30 บาทแล้วแต่กรณี
แบบแปลนแสดงรายละเอียดและ
แผนผังแสดงต้าแหน่งที่ตังพร้อม
รายการค้านวณที่เกี่ยวข้อง

สภาวิศวกร

4)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วย
นับ
เอกสาร

1

0

ชุด

(ผู้ยื่นค้าขอเป็นผู้ออก
เอกสาร)

1

2

ชุด

1

2

ฉบับ

(หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการยื่นค้าขอ
เป็นผู้ออกเอกสาร และ
รับรองส้าเนา
ถูกต้อง)
(รับรองส้าเนา
ถูกต้อง)
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1)

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

หมายเหตุ

1

2

ชุด

(ผู้มอบอ้านาจเป็นผู้ออก
เอกสาร)

2

1

ชุด

(ผู้ยื่นขอเป็นผู้ออก
เอกสาร)

ค้าจ้ากัดความ
มาตรฐาน คือ สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส้าหรับเทียบก้าหนด ทังในด้านปริมาณ และคุณภาพ (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) เป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง
ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท้า ได้ โดยจะมีกรอบในการพิจารณาก้าหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน
5) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
(1) เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
(2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
(3) เจ้าพนักงานทางหลวงชนบทตรวจสอบพืนที่ รวบรวมข้อมูล สรุป เสนอพิจารณา
(4) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ้านวยการทางหลวงชนบทเป็นผู้มีอ้านาจลงนาม
โดยขันตอนการขออนุญาตด้าเนินการใดๆ ในเขตทางหลวงชนบทแสดงดังรูปที่ 6.5-1
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รูปที่ 6.5-1 ขั้นตอนการขออนุญาตในเขตทางหลวงชนบท
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6.6

การขออนุญาตทาสิ่งล่วงล้าลาน้า กรมเจ้าท่า

6.6.1 กฎหมาย ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535

6.6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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ให้ ผู้ ข ออนุ ญ าตเขี ย นค้ า ร้ อ งขออนุ ญ าตปลู ก สร้ า งสิ่ ง ล่ ว งล้ า ล้ า น้ า ตามแบบ ท.28 ของกรมเจ้ า ท่ า
(รายละเอียดดังตัวอย่างแบบฟอร์มท้ายบท) พร้อมยื่นเอกสารและ หลักฐานดังต่อไปนี
1. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน และส้าเนาทะเบียนบ้าน ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา
หรือส้าเนาหนังสือส้าคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือบริคณห์สนธิ (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็น
นิติบุคคล หากประสงค์ให้ผู้อื่นขออนุญาตแทน ต้องมีหนังสือมอบอ้านาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย
2. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เช่น ส้าเนาโฉนดที่ดิน ส้าเนาหนังสือ น.ส. 3 หรือ ส.ค.
หรือเป็ นผู้มีสิ ทธิครอบครอง หรือเป็นผู้ มีอ้านาจหน้า ที่ดูแลรักษาที่ ดินที่ติด ต่อกับ แม่ น้า ล้าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า
ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลในน่านน้าไทย หรือบนชายหาด
ของทะเลดังกล่าว หรือหนังสือยินยอม
3. แผนผังสังเขปแสดงสิ่งที่ขออนุญาตที่มีรายละเอียด เช่น ความกว้างของหน้าที่ดินด้านติดกับแม่น้า
ขนาดของสิ่งที่อนุญาตโดยประมาณ ระยะห่างจากขอบฝั่ง สถานที่ส้าคัญที่อยู่ใกล้เคียงและระยะห่างโดยประมาณ หากมี
รูปถ่ายบริเวณที่ขออนุญาตประกอบด้วยจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเบืองต้นยิ่งขึน
4. แบบรูปและรายละเอียดของสิ่งล่วงล้าล้าน้าที่ขอปลูกสร้าง ซึ่งมีวิศวกรโยธาที่ไ ด้รับอนุญาตตาม
กฎหมายว่า ด้ว ยวิ ช าชี พวิ ศวกรรมเป็ น ผู้รับรองจ้า นวน 3 ชุ ด เว้ นแต่การปลูกสร้างสิ่ง ล่ ว งล้ า ล้า น้า ขนาดเล็ ก ซึ่ ง
โครงสร้างท้าด้วยไม้ หรือวัสดุอื่นที่ไม่คงทนถาวร ไม่จ้าเป็นต้องมีวิศวกรรับรอง
5. วัตถุประสงค์ในการใช้สิ่งล่วงล้าล้าน้าที่ขออนุญาต
6. หนังสือให้ความเห็นชอบหรือยินยอมจากผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดที่สิ่งล่วงล้าล้าน้าตังอยู่ว่า
เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองรวม และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด ผู้ขออนุญาตอาจให้กรมเจ้าท่า
ด้าเนินการแทนก็ได้ แต่ต้องยื่นรายงานในข้อ 7 มาด้วยจ้านวน 3 ชุด
7. ในการขออนุญาตปลูกสร้างท่าเทียบเรือขนาด ตังแต่ 500 ตันกรอสส์ ขึนไป ให้ผู้ขออนุญาตยื่น
หลักฐานผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
8. ในการขออนุญาตปลูกสร้างท่าเทียบเรือขนาดต่้ากว่า 500 ตันกรอสส์ หรือสิ่งล่วงล้าล้าน้าอื่นใดที่
อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้ผู้ขออนุญาตยื่นข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามที่กรมเจ้าท่าก้าหนด
9. การยื่นค้าขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้าล้าน้า ให้ยื่น ณ กรมเจ้าท่า หรือยื่นที่ส้านักงานเจ้าท่า
ภูมิภาค หรือส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ซึ่งสิ่งล่วงล้าล้าน้าที่ขออนุญาตปลูกสร้างตังอยู่ในเขตรับผิดชอบของส้านักงาน
เจ้าท่านัน ๆ ก็ได้
10. กรมเจ้าท่าจะเริ่มพิจารณาค้าขออนุญาตต่อเมื่อผู้ขออนุญาตยื่นค้าร้อง พร้อมเอกสารและหลักฐาน
ต่าง ๆ ในข้อ 1. ครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งรวมถึงหนังสือและหลักฐานการให้ความเห็นชอบหรือยินยอมจากหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องด้วย
หมายเหตุ ส้าเนาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่น้ามายื่นผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอ้านาจต้องเซ็นชื่อ
รับรองส้าเนาถูกต้องทุกฉบับ
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ขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาต
1. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับค้าร้อง เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ แล้ว จะท้าการตรวจสอบหากครบถ้วน และ
ถูกต้องก็จะบันทึกหลักฐานรับเรื่องไว้ด้าเนินการ
2. ผู้ขออนุญาตช้าระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสถานที่ตามอัตราที่ก้าหนดไว้ในกฎกระทรวง ขึนอยู่
กับประเภท ลักษณะ และขนาดของสิ่งล่วงล้าล้าน้านัน ๆ โดยมีอัตราตังแต่ 50 บาท – 2,000 บาท โดยผู้ขออนุญาต
จะต้องนัดหมายและน้าเจ้าพนักงานไปตรวจยังสถานที่ที่ขออนุญาตด้วย
3. เจ้าพนักงานไปตรวจสอบสถานที่ที่จะขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้าล้าน้าเพื่อน้าข้อมูลต่างๆ ทาง
เทคนิ คการเดิ น เรือพร้อมแผนที่ สัง เขปที่ มี รายละเอีย ดพอเพี ย งต่อการพิจ ารณาอนุ ญ าตมาจัด ท้ า รายงาน เสนอ
ผู้อ้านวยการกองตรวจการขนส่งทางน้า หรือเจ้าท่าภูมิภาคหรือเจ้าท่าภูมิภาคสาขา แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาทบทวน
และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนน้าส่งอธิบดีกรมเจ้าท่า
4. หากสิ่งที่ขออนุญาตอยู่ในข่ายที่จะต้องพิจารณาด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือจะต้องมีการขุดลอก
หรือกรณีใด ๆ เพิ่มเติม ผู้ขออนุญาตต้องด้าเนินการตามข้อก้าหนดของกรมเจ้าท่า
5. เมื่อกรมเจ้าท่าพิจารณาเห็นว่าการขออนุญาตถูกต้อง ครบถ้วนตามขันตอนและไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์
ในการอนุญาตก็จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการนโยบายสิ่งล่วงล้าล้าน้า กระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบ
6. หลังจากได้รับความเห็นชอบแล้ว อธิบดีกรมเจ้าท่าจะเป็นผู้อนุญาตแล้วส่งเรื่องให้หน่วยงานเจ้าของ
เรื่องนันออกใบอนุญาต กรณีที่พิจารณาไม่เห็นชอบกรมเจ้าท่าจะมีหนังสือแจ้งผู้ขออนุญาตว่าไม่อนุญาตพร้อมเหตุผล
7. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้าล้าน้าที่ส้าคัญ คือ
7.1 ต้องมีลักษณะหรือสภาพไม่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือหรือการสัญจรทางน้า
7.2 เมื่อปลูกสร้างแล้วจะไม่ท้าให้ทางน้าเปลี่ยนแปลง
7.3 การใช้ประโยชน์จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
7.4 ต้องไม่รบกวนสิทธิต่าง ๆ ของผู้ที่อยู่ข้างเคียงตลอดจนผลประโยชน์ของมหาชนโดยส่วนรวม
8. เจ้ า หน้ า ที่ จ ะแจ้ ง หรื อติ ด ต่ อ ให้ ผู้ ขออนุ ญ าตมารับ ใบอนุ ญ าต โดยต้ อ งช้ า ระค่ า ใบอนุ ญ าตตาม
กฎกระทรวงในอัตราฉบับละ 100 บาท
9. ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ท้ายใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดและต้องเริ่ม
ด้าเนินการตามค้าขอภายใน 6 เดือน และต้องปลูกสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก้าหนดในใบอนุญาต หากไม่สามารถ
ด้าเนินการได้ก็ให้ขอต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวได้แล้วแต่กรณี แต่ต้องมีเหตุผลที่สมควร
โดยขันตอนการขออนุญาตแสดงดังรูปที่ 6.6-1
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6-26

6.7

การขออนุญาตใช้พื้นที่ราชพัสดุ

6.7.1 กฎหมาย ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
- กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ้ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่
ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙

6.7.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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ที่ราชพัสดุ หมายถึง อสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของแผนดินทุกชนิด เวนแตสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน ดังตอไปนี
(๑) ที่ดินรกรางวางเปลา และที่ดินซึ่งมีผูเวนคืนหรือทอดทิงหรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่น
ตามกฎหมายที่ดิน
(๒) อสังหาริมทรัพยส้าหรับพลเมืองใชหรือสงวนไวเพื่อประโยชนของพลเมืองใชรวมกันเปนตนวา ที่ชายตลิ่ง
ทางน้า ทางหลวง ทะเลสาบ
สวนอสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลและขององคการปกครองทองถิ่นไมถือวาเปนที่ราชพัสดุ
ผู้มีสิทธิขอใช้ที่ราชพัสดุ คือ กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์กรอื่นของรัฐ ที่ขอใช้ที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ้า รุงรักษา ใช้ และ
จัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙
หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอใช้ที่ราชพัสดุ มีดังนี
1. แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.4) โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
2. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่ขอใช้
3. ค้าขอตังงบประมาณ หรือเอกสารแสดงการได้รับอนุมัติงบประมาณของโครงการที่ประสงค์จะใช้ที่
ราชพัสดุ
4. แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงที่มีการขอใช้ทังแปลงและแสดงการใช้ประโยชน์
บริเวณใกล้เคียง โดยจังหวัดจะพิจารณาแผนผังดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพท้าเล และสอดคล้องกับแผนพัฒนาของ
จังหวัดและผังเมือง
5. แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ในที่ดินเฉพาะบริเวณที่ขอใช้ตามความเหมาะสมและจ้าเป็นโดยขอให้
มีมาตราส่วนถูกต้องตามหลักวิชาการและมีผู้ทรงคุณวุฒิรับรองผัง
6. แผนที่สังเขปแสดงที่ตังที่ราชพัสดุและระยะห่างจากสถานที่ส้าคัญของจังหวัด เช่น ศาลากลาง
จังหวัด ที่ว่าการอ้าเภอ สถานีต้ารวจ เป็นต้น
7. ส้าเนาหนังสือแสดงความยินยอมจากส่วนราชการผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุนันอยู่ก่อน
กรณีที่ราชพัสดุที่ขอใช้มีส่วนราชการอื่นครอบครองใช้ประโยชน์อยู่ก่อนแล้ว
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ มีดังนี
1. กระทรวง ทบวง กรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสงค์ที่จะขอใช้ที่ราชพัสดุจะขอใช้ได้เฉพาะ
เพื่อประโยชน์ในทางราชการเท่านัน และจะต้องแจ้งการขอใช้ดังนี
- กรณีที่ราชพัสดุนันตังอยู่ในกรุงเทพมหานครให้แจ้งการขอใช้ที่ราชพัสดุและท้าความตกลงกับ
กรมธนารักษ์
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- กรณีที่ ราชพัสดุ นันตั งอยู่ ในจั งหวัด อื่น ให้ยื่ นค้า ขอใช้ที่ราชพัส ดุต่อส้านั กงานธนารักษ์พืนที่
พร้อมทังแจ้งเหตุผลและความจ้าเป็นในการขอใช้ที่ราชพัสดุนัน โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าราชการจังหวัด
และให้ท้าความตกลงกับกรมธนารักษ์ โดยจะเข้าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์แล้ว
- กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ให้ความยินยอมและผู้ ขอใช้มีหนังสือแจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดถึง
ความจ้าเป็นที่ต้องใช้ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ในทางราชการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งเหตุผลและความจ้าเป็นของผู้ใช้
พร้อมทังเหตุผ ลของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ ไม่ให้ความยิน ยอมในการใช้ ที่ราชพัสดุนันให้กรมธนารักษ์เพื่อน้าเส นอ
คณะกรรมการที่ราชพัสดุพิจารณาให้ความยินยอม
2. กรณีที่ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุเป็นองค์กรอื่นของรัฐ เมื่อกรมธนารักษ์ได้รับค้าขอใช้ที่ราชพัสดุหรือเมื่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความยินยอมแล้ว และจัดส่งค้าขอให้กรมธนารักษ์อนุญาตให้กรมธนารักษ์น้าเสนอคณะกรรมการที่
ราชพัสดุเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะอนุญาตให้ใช้หรือให้เช่า โดยการพิจารณาอนุญาตให้องค์กรอื่นของ
รัฐใช้ที่ราชพัสดุ ให้ค้านึงถึงวัตถุประสงค์ในการด้าเนินงานหรือการประกอบกิจการ ฐานะทางการเงิน รายได้และ
ความสามารถในการจัดหารายได้ของผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุ รวมทังประโยชน์ที่จะเกิดแก่ทางราชการเป็นส้าคัญ
3 กรณีการขอใช้ที่ราชพัสดุในศูนย์ราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
จัดระบบศูนย์ราชการ พ.ศ. 2539 และระเบียบคณะกรรมการอ้านวยการจัดระบบศูนย์ราชการว่าด้วยการบริหาร
ศูนย์ราชการ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
แนวทางการพิจารณา มีดังนี
กรมธนารักษ์จะพิจารณาอนุญาตให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอใช้ที่ราชพัสดุ
นัน ตามที่จ้าเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในทางราชการ โดยมาตรฐานการขอใช้ที่ราชพัสดุเป็นไปตามนัยค้าสั่ง
กรมธนารักษ์ที่ 168/2553 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2553 เรื่องการก้าหนดมาตรฐานการขอใช้ที่ราชพัสดุ
เงื่อนไขการใช้ที่ราชพัสดุ มีดังนี
1. ต้องเข้าท้าประโยชน์ในที่ราชพัสดุตามวัตถุประสงค์ที่ขออนุญาตภายในก้าหนด 2 ปีนับแต่วันที่
ได้รับอนุญาต
2. กรณีที่จะด้าเนินการปลูกสร้างอาคารในพืนที่ที่ได้รับอนุญาตจะต้องประสานงานและตรวจสอบ
รวมทังปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
3. เมื่อปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดซึ่งเป็นที่ราชพัสดุลงในที่ดินราชพัสดุแปลงนีหรือมีการ
ดัดแปลงหรือต่อเติมอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุและมีมูลค่าของการดัดแปลงหรือต่อเติมไม่ต่้ากว่าหนึ่งล้านบาท
จะต้องแจ้งให้กรมธนารักษ์หรือสานักงานธนารักษ์พืนที่ทราบแล้วแต่กรณีตามแบบที่กรมธนารักษ์ก้าหนดภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ปลูกสร้างเสร็จหรือดัดแปลงต่อเติมเสร็จ เพื่อด้าเนินการขึนทะเบียนหรือปรับปรุงแก้ไขทะเบียนที่ราชพัสดุ
ให้เป็นปัจจุบัน
ส้าหรับการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างทีเ่ ป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานผู้ใช้ที่ราชพัสดุ ซึ่งไม่เป็นที่ราชพัสดุ จะต้อง
แจ้ ง ให้ ก รมธนารั ก ษ์ ห รื อ ส้ า นั ก งานธนารั ก ษ์ พื นที่ แ ล้ ว แต่ ก รณี ท ราบว่ า มี ก ารปลู ก สร้ า งและ ใช้ ป ระโยชน์ ต าม
วัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต โดยไม่ต้องด้าเนินการขึนทะเบียนที่ราชพัสดุ
(ความในวรรคนี้กาหนดไว้เฉพาะในแบบ งช.3/2557 , แบบ งช.4/2557 และแบบ งช.5/2557)*
4. เมื่อมีความประสงค์จะเปลี่ยนการใช้ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ในทางราชการอย่างอื่นแตกต่างไปจาก
ที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม จะต้องท้าความตกลงกับกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนแล้วแต่กรณี
5. ต้องดูแลและบ้ารุงรักษาที่ราชพัสดุซึ่งอยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์เสมอด้ว ยวิญญูชนจะพึง
สงวนทรัพย์สินของตนเอง และจะต้องอนุญาตให้ผู้แทนของกรมธนารักษ์เข้าตรวจสอบที่ราชพัสดุที่ได้รับอนุญาตให้ใช้
หรือครอบครองเป็นครังคราวตามควรแก่กรณี รวมทังจะต้องรับผิดชอบกรณีที่มีผู้บุกรุกเกิดขึน
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6. กรณีที่มิได้ดูแลบ้ารุงรักษาที่ราชพัสดุจนท้า ให้เห็นได้ว่าจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อที่ราชพัสดุ
กรมธนารักษ์จะแจ้งให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อบารุงรักษาที่ราชพัสดุ แต่หากผู้ใช้ที่ราชพัสดุไม่
จัดการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรกรมธนารักษ์จะด้าเนินการแจ้งให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุส่งคืนที่ราชพัสดุนัน
7. ต้องจัดท้ารายงานเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล บ้ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
ที่อยู่ในความครอบครองหรือใช้ประโยชน์ต่อกรมธนารักษ์ภายในเดือนสิงหาคมของทุกปีตามแบบที่กรมธนารักษ์
ก้าหนด
8. การรือถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพั สดุจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์หรือผู้ว่า
ราชการจังหวัดก่อนแล้วแต่กรณี เว้นแต่อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าปี อาคารหรือ
สิ่งปลูกสร้างที่ช้ารุดจนใช้ในราชการไม่ได้ อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวกับราชการลับทางทหาร อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
เดิมเพื่อปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใหม่ทดแทนตามที่ได้รับงบประมาณ และเมื่อรือถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้
แจ้งกรมธนารักษ์หรือส้านักงานธนารักษ์พืนที่ทราบด้วย
9. กรณีรือถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ และอาคารสิ่งปลูกสร้างนันมีลัก ษณะที่ยังมี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรมที่ควรอนุรักษ์ไว้ หรือมีสภาพที่ยังใช้ประโยชน์ในทางราชการ
ต่อไปได้ ก่อนแจ้งขออนุญาตรือถอนหรือก่อนท้าการรือถอน (แล้วแต่กรณี) ให้แต่งตังคณะกรรมการจ้านวนไม่น้อยกว่า
สามคน พิจารณาเหตุผลและความจ้าเป็นตลอดจนปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานผู้ใช้ด้วย
10. การตัดฟันต้นไม้ ขุดดิน หรือด้าเนินการที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพที่ราชพัสดุที่ได้รับอนุญาต ต้อง
ด้าเนินการโดยปกติของวิญญูชนจะพึงดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพสวยงามหรือไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือ
ทรัพย์สิน หรือเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยที่ราชพัสดุให้เหมาะสมต่อภารกิจเท่านัน หากด้าเนินการนอกเหนือจากกรณี
ดังกล่าวต้องขออนุญาตกรมธนารักษ์หรือธนารักษ์พืนที่แล้วแต่กรณี
11. การจ้าหน่ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพั สดุที่จะท้าการรือถอน หรือการจ้า หน่ายวัสดุที่
รือถอนแล้ว หรือการจ้าหน่ายต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ได้มาจากที่ราชพัสดุให้ปฏิบัติตามระเบียบที่ กระทรวงการคลัง
ก้าหนด ส้าหรับเงินที่ได้จากการจ้าหน่ายให้น้าส่งคลังเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์ และในกรณีที่จะน้าวัสดุที่ได้จากที่
ราชพัสดุดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการหรือเพื่อประโยชน์แก่สาธารณประโยชน์หรือสาธารณกุศล จะต้อง
ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์หรือธนารักษ์พืนที่ก่อนแล้วแต่กรณี
12. ห้ามน้าที่ราชพัสดุที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ไปจัดหาประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ (กาหนดไว้เฉพาะ
ในแบบ งช.1/2557 และแบบ งช.3/2557)*
13. ผู้ใช้ที่ราชพัสดุสามารถด้าเนินการจัดหาประโยชน์ได้เฉพาะตามกรอบวัตถุประสงค์ในการด้าเนินงาน
ของหน่วยงานที่ได้รับก้าหนดไว้ตามกฎหมายเท่านัน และจะต้องรับภาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการด้าเนินคดีแพ่ง
คดีอาญา คดีปกครอง และคดีอื่นๆ รวมทังภาระค่าภาษีต่างๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุและทรัพย์สินในที่ราชพัสดุด้วย
(กาหนดไว้เฉพาะในแบบ งช.2/2557 ,แบบ งช.4/2557 และแบบ งช.5/2557)*
14. ผู้ใช้ที่ราชพัสดุที่มีสถานะเป็นกระทรวง ทบวง กรม และมีเหตุผลความจ้าเป็นในการใช้ที่ราชพัสดุ
เพื่อประโยชน์แก่การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ให้ถือว่าเป็นการใช้ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ในทางราชการตามที่ได้ รับอนุญาตไว้แต่เดิม
ส้าหรับการน้าที่ราชพัสดุที่ได้รับอนุญาตไปจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ โดยการจัดให้เช่าหรือโดยวิธีการจัดท้าสัญญาต่าง
ตอบแทนอื่ น นอกเหนื อจากการจั ด ให้ เช่ า จะต้ องด้ า เนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี การที่ ก้า หนดตามระเบี ย บส้ า นั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 และจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์
ก่อนด้วย (กาหนดไว้เฉพาะในแบบ งช.1/2557 และแบบ งช.2/2557)*
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16. เมื่อกรมธนารักษ์ได้แจ้งให้ส่งคืนที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตาม
กฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
จะต้องส่งคืนกรมธนารักษ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และหากผู้ใช้ที่ราชพัสดุมิไ ด้โต้แย้งภายใน 60 วัน นับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งกรมธนารักษ์อาจพิจารณาอนุญาตให้ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุรายอื่นเข้าใช้หรือครอบครองที่ราชพัสดุนันแทน
หรือน้ามาด้าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจอื่นที่เหมาะสมและมีความคุ้มค่ากว่า โดยไม่จ้าเป็นต้องรอให้
ผู้ใช้ที่ราชพัสดุนันส่งคืนที่ราชพัสดุก่อนก็ได้
17. ในการส่งคืนที่ราชพัสดุกรณีที่มีผู้บุกรุกหรือผู้ละเมิดที่ราชพัสดุ ผู้ใช้ที่ราชพัสดุจะต้องด้าเนินการกับ
ผู้บุกรุกหรือผู้ละเมิดก่อนส่งคืน
18. กรณีที่ปรากฏว่ามีความเสียหาย หรือน่าจะเกิดความเสียหายใดๆ แก่ที่ราชพัสดุ ซึ่งเป็นการกระท้า
โดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือมีเจตนาทุจริต หรือกระท้าการโดยปราศจากอ้านาจหรือนอกเหนือ
อ้านาจหน้าที่ กรมธนารักษ์จะแจ้งข้อมูลการกระท้าดังกล่าวให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานของผู้ใช้ที่
ราชพัสดุเพื่อด้าเนินการทางวินัยและเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง
19. ผู้ใช้ที่ราชพัสดุที่มีสถานะเป็นองค์กรอื่นของรัฐ จะต้องส่งรายงานผลประกอบการแต่ละปี ที่ผ่านการ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาตแล้วให้กรมธนารักษ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผ่านการตรวจสอบ
20. นอกจากเงื่ อนไขดั งกล่ าวข้า งต้ น จะต้ องปฏิบั ติต ามกฎกระทรวงว่า ด้ วยหลั กเกณฑ์ และวิ ธีการ
ปกครองดูแล บ้ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมออกตามความใน
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 และหรือที่จะมีขึนในอนาคตทุกประการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ ยวกับ
มาตรการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุตามหนังสือส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 109 ลงวันที่
21 พฤษภาคม 2547
* หมายเหตุ
1. แบบ งช.1/2557 แบบเงื่อนใขที่ใช้กับหน่วยงานที่ไม่สามารถถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้
เองและไม่สามารถจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ประกอบด้วยหน่วยงานผู้ขอใช้ 3 ประเภท คือ กระทรวง ทบวง กรม
ยกเว้น สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 , หน่วยงานของรัฐ ยกเว้น
ส้านักงาน กกต. , องค์กรอื่นของรัฐ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส้านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. แบบ งช.2/2557 แบบเงื่อนไขที่ใช้กับหน่วยงานที่ไม่สามารถถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้เอง
แต่มีกฎหมายให้อ้านาจในการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุได้(ปัจจุบันในการบริหารจัดการภาครัฐยังไม่มีหน่วยงานใน
ลักษณะนี)
3. แบบ งช.3/2557 แบบเงื่อนไขที่ใช้กับหน่วยงานที่ถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้เอง แต่ไม่
สามารถจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุได้ ประกอบดัวยหน่วยงานผู้ขอใช้ 3 ประเภท คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,
หน่วยงานของรัฐ 1 หน่วยงาน ได้แก่ ส้านักงานกกต. , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัย , องค์การอื่นของรัฐ ยกเว้น องค์กรอื่นของรัฐที่อยู่ในกลุ่มที่ 1 , 4 และ 5
4. แบบ งช.4/2557 แบบเงื่อนไขที่ใช้กับหน่วยงานที่ถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริ มทรัพย์ได้เอง และ มี
กฎหมายให้อ้านาจในการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุได้ประกอบด้วยองค์กรอื่นของรัฐ ได้แก่ ส้านักงาน กสทช. และ
ส้านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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5. แบบ งช.5/2557 แบบเงื่อนไขที่ใช้กับสถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ยกเว้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ
1. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ้ารุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ 2 , ข้อ ๑๔-16
2. ค้าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ ๑๖๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การก้าหนดมาตรฐานการใช้
ที่ราชพัสดุ
3. ค้าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ ๕๐๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง การมอบอ้านาจให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์
4. หนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค 0407/ว 121 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2537 เรื่อง การขอใช้ที่ราชพัสดุ
5. หนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนมาก ที่ กค 0315/ว 80 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2547 เรื่องซักซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ
6. หนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค 0316/ว 82 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2557 เรื่อง การปรับปรุงเงื่อนไข
และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ
โดยขันตอนการขออนุญาตแสดงดังรูปที่ 6.7-1
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6.8

การขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตการรถไฟแห่งประเทศไทย

6.8.1 กฎหมาย ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
- พรบ. การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สิทธิเหนือพืนดิน ตามมาตรา ๑๔๑๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นทรัพยสิทธิชนิดหนึ่ง
ที่เจ้าของยังคงมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองอยู่ เพียงแต่ยอมให้ผู้อื่นเข้ามามีสิทธิเป็นเจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้า ง
หรือสิ่งเพาะปลูกที่มีอยู่บนดินหรือใต้ดินเท่านัน เจ้าของที่ดินมิได้โอนที่ดินให้แก่ผู้ทรงสิทธิด้วย แม้ที่ดินนันจะอยู่ใน
ข้อก้าหนดห้ามโอนตามนัยมาตรา ๓๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หรือเป็นที่ดินว่างๆ ไม่มีโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง
หรือสิ่งเพาะปลูกบนดินหรือใต้ดินในขณะท้าให้เกิดสิทธิ ที่จะจดทะเบียนสิทธิเหนือพืนดินให้ได้

6.8.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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การขออนุญาตใช้พืนที่ในเขตการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นการขออนุญาตใช้สิทธิเหนือพืนดิน โดย
หน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอปักเสา พาดสายข้ามทางรถไฟ ดันท่อลอดใต้ทางรถไฟ สร้างถนน รางระบายน้า ท่อ
ระบายน้า ท่อส่งน้าปักเสาเดินสายไฟ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ จะต้องขอ
อนุญาตต่อการรถไฟแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก้าหนดไว้ ดังนี

รูปที่ 6.8-1 ขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตการรถไฟแห่งประเทศไทย
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6.9

การขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตสานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร

6.9.1 กฎหมาย ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
- ระเบี ยบ คปก. ว่า ด้ว ยการมอบหมายให้เลขาธิ การ ส.ป.ก. พิ จารณาอนุญ าต ใช้ ที่ดิ นเพื่อกิจ การ
สาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536

6.9.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้มีสิทธิยื่นคาขอใช้ที่ดิน
ผู้มีสิทธิยื่นค้าขอใช้ที่ดินตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ว่าด้วยการ
มอบหมายให้เลขาธิการ ส.ป.ก. พิจารณาอนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน
พ.ศ. 2536 ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ด้าเนินการโดยไม่หวังผลก้าไร
2. ประเภทกิจการและขนาดจานวนเนื้อที่ที่ให้ใช้
1) การใช้ที่ดินเพื่อการศึกษาให้ใช้ได้ ดังนี
(1) โรงเรียนระดับอนุบาล เนือที่ไม่เกิน 12 ไร่
(2) โรงเรียนระดับประถมศึกษา เนือที่ไม่เกิน 25 ไร่
(3) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เนือที่ไม่เกิน 50 ไร่
2) การใช้ที่ดินเพื่อกิจการอนามัยและสาธารณสุขให้ใช้ได้ ดังนี
(1) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน เนือที่ไม่เกิน 3 ไร่
(2) สถานีอนามัย เนือที่ไม่เกิน 10 ไร่
(3) โรงพยาบาล เนือที่ไม่เกิน 20 ไร่
3) การใช้ที่ดินเพื่อการศาสนา เช่น วัด ให้ใช้ได้ตามจ้านวนเนือที่ไม่เกิน 15 ไร่
4) การใช้ที่ดินเพื่อกิจการไฟฟ้า ประปา ให้ใช้ได้ตามจ้านวนเนือที่ที่จ้าเป็น
5) การใช้ที่ดินเพื่อสร้างถนน ทางล้าเลียง ให้ใช้ได้ตามจ้านวนเนือที่ที่จ้าเป็น
6) การใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้าง หรือปรับปรุงแหล่งน้า เพื่อการประกอบเกษตรกรรม เช่น ขุดคู คลอง
สระน้า ฝาย อ่างเก็บน้า เป็นต้น ให้ใช้ได้ตามจ้านวนเนือที่ที่จ้าเป็น
7) การใช้ที่ดินเพื่อสร้างสถานที่ราชการ และรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ได้ตามจ้านวนเนือที่ไม่เกิน 5 ไร่
8) การใช้ที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม ให้ใช้ได้ตามจ้านวนเนือที่ที่จ้าเป็นและเหมาะสม
9) การใช้ที่ดินเพื่อสร้างที่ท้าการสหกรณ์ ให้ใช้ได้ตามจ้านวนเนือที่ที่จ้าเป็นและเหมาะสม
10) การใช้ ที่ดิ น เพื่ อสร้า งสถานที่ จัด เป็ น นัน ทนาการให้ ใช้ ไ ด้ ต ามจ้ า นวนเนื อที่ต ามที่ พิจ ารณา
เห็นสมควร
11) การใช้ที่ดินเพื่อจัดสร้างศาลาประจ้าหมู่บ้ าน ที่อ่านหนังสือประจ้าหมู่บ้าน หรือห้องสมุด ให้
ใช้ได้ตามจ้านวนเนือที่รวมกันไม่เกิน 1 ไร่
3. ขั้นตอนการยื่นคาขออนุญาตใช้ที่ดิน
ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้
ยื่นค้าขอที่ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ( ส.ป.ก. จังหวัด) ที่ที่ดินนันตังอยู่ ตามแบบที่ ส.ป.ก. ก้าหนด (ส.ป.ก. 429 ก.) พร้อมทังหลักฐานและเอกสารประกอบค้าขอ ดังนี
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1) บั น ทึ ก รับ รองการปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขการได้ รับ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ที่ ดิ น ตาม แบบที่ ส.ป.ก.
ก้าหนด ( ส.ป.ก. 4-30 ก.) จ้านวน 3 ฉบับ
2) ค้าขอสละสิทธิที่ดินของบุคคลที่ได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม ( ส.ป.ก. 4-52
ก.) กรณีมีการจัดที่ดินแล้ว
3) กรณีการใช้ที่ดินเหนือพืนดินหรือใต้พืนดิน เช่น การปักเสาเพื่อ เดินสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์
หรือการวางท่อส่งน้าเพื่อการประปา หรือการชลประทาน หรืออื่น ๆ ที่มีลักษณะท้านองนี หากเกษตรกรผู้ได้รับการ
จัดที่ดินยังสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณที่ขอใช้ได้ และการใช้ที่ดินของผู้ขอใช้เป็นเพียงการรอนสิทธิบางส่วน
ให้จัดท้าเป็นหนังสือยินยอมจากเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินโดยไม่ต้องสละสิทธิ
4) กรณีที่ดินยังไม่ได้จัดให้เกษตรกรเข้าท้าประโยชน์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือครองท้า
ประโยชน์ในที่ดินนันทุกรายทุกแปลง โดยมีหลักฐานการยินยอมเป็นหนังสือ
5) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้าน หรือส้าเนาบัตรข้าราชการของผู้ยื่นค้าขอ
หนังสือมอบอ้านาจ หนังสือจดทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจ
6) แผนที่แสดงจุดที่ตัง และแสดงเขตติดต่อข้างเคียง
7) แผนผังสิ่งก่อสร้างกรณีที่มีจัดท้ากิจกรรมในบริเวณพืนซึ่งท้าให้เกิดรายได้ ให้ระบุจ้านวนเนือที่
พร้อมระบุรายละเอียดการด้าเนินการหรือกิจกรรมที่ท้าให้เกิดรายได้ โดยจัดท้าลงในกระดาษ เอ 3 หรือ เอ 4 จ้านวน
3 ฉบับ และให้ผู้ขออนุญาตลงนามก้ากับแผนผังฯ ดังกล่าวทัง 3 ฉบับ
8) แผนงานโครงการ งบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9) การขออนุญาตทุกกิจการจะต้องมีความเห็นของ อบต. และหากเป็นกิจการที่เห็นว่า อาจจะมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนจะต้องผ่านความเห็นชอบจากชุมชุนท้องถิ่นว่าไม่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ประชาชน ทังนี กิจการใดที่กฎหมายระบุว่าต้องผ่านการพิจารณาของหน่วยงานอื่น
ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานนัน ๆ ด้วย
10) หลักฐานอื่น ๆ ที่จ้าเป็น ขึนอยู่กับประเภทของกิจการที่ขอใช้(ตามค้าสั่งที่ 50/2549 ลงวันที่
25 มกราคม 2549)
4. ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก. ) มอบหมายให้เลขาธิการ ส.ป.ก. มีอ้านาจเรียก
เก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากการขอใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ดังนี
1) ให้เรียกเก็บค่าตอบแทนตามราคาประเมินของกรมธนารักษ์ หรือราคาที่ ส.ป.ก. ได้จ่ายช้าระ
ค่าที่ดินอันมีราคาสูงกว่าราคาประเมินของกรมธนารักษ์ ในปีที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน
2) กรณีหน่วยงานที่ขอใช้ที่ดินก้าหนดให้มีคณะกรรมการก้าหนดราคาทดแทนทรัพย์สิน โดยมี
ผู้แทนของ ส.ป.ก. เป็นกรรมการร่วมด้วย ให้เรียกเก็บตามที่คณะกรรมการหน่วยนันก้าหนด เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ
3) ให้เลขาธิการ ส.ป.ก. มีอ้านาจยกเว้นการเรียกเก็บค่าตอบแทนฯ เมื่อมีข้อเท็จจริงปรากฏทัง 3
กรณี ดังนี
(1) ถ้าเป็นกรณีหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่ด้าเนินการโดย ไม่หวังผลก้าไร ขอใช้ที่ดิน เพื่อ
กิจการสาธารณูปโภคไม่เรียกเก็บค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายใดๆจากผู้ใช้บริการ ให้เลขาธิการ ส.ป.ก. มีอ้านาจยกเว้น
การเรียกเก็บค่าตอบแทนฯ
(2) มีการแสดงเหตุ ผลที่ ชัด เจนว่า การใช้ที่ ดิน บริเวณที่ขออนุ ญาตจะเป็ นประโยชน์แ ก่
เกษตรกร และต่อชุมชนในท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปที่ดิน หรือเป็นที่ที่เหมาะสมในการรักษาความมั่นคง
ของประเทศ
6-35
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(3) การใช้ประโยชน์ในพืนที่มีการใช้สอยพืนที่ตามขนาดเนือที่ที่จ้าเป็นแก่การนัน และกระทบ
ต่อพืนที่แ ปลงเกษตรกรรมน้ อยที่ สุด และผ่ านความเห็ น ชอบจากชุม ชนท้ องถิ่ น ว่า ไม่มี ผลกระทบต่อสิ่ง แวดล้ อม
(ตามมติ คปก. ครั้งที่ 1 / 2546 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2546 และ ครั้งที่ 2 / 2547 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม
2547)
5. ขั้นตอนการตรวจสอบพื้นที่และเอกสารหลักฐาน
เมื่อได้รับค้าขอแล้ว ส.ป.ก.จังหวัด จะด้าเนินการ ดังนี
1) ตรวจสอบค้าขอ ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบค้าขอ คุณสมบัติของผู้ยื่น
ค้าขอ ตรวจสอบข้อเท็จจริงรายละเอียดแปลงที่ดินและจ้านวนเนือที่ ที่ขอใช้ เหตุผลและความจ้าเป็นในการขอใช้ว่า มี
ความเหมาะสมกับกิจการที่ขอใช้หรือไม่ เพียงใด
2) พิจารณาในเบืองต้นว่าอยู่ในหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดินจาก
การขอใช้ที่ดินหรือไม่ หากกรณีอยู่ในหลักเกณฑ์ต้องช้าระค่าตอบแทนฯ จะแจ้งราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียก
เก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดินแลงที่ขอใช้
3) กรณีอยู่ในหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการ ส.ป.ก. มีอ้านาจยกเว้นการเรียกเก็บค่าตอบแทนฯ ส.ป.ก. จังหวัด
จะน้าเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบยกเว้นการเรียกเก็บค่าตอบแทนฯ
4) รวบรวมเอกสารค้าขอ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมความเห็นเสนอ คณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) พิจารณาให้ ความเห็นชอบ หากได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงรวบรวมเอกสารค้าขอ และ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และรายงานการประชุม คปจ. ส่งให้ ส.ป.ก. พิจารณา
ข้อยกเว้น กรณีการขอใช้ที่ดินเพื่อกิจการโทรศัพท์และกิจการสื่อสารโทรคมนาคม การไปรษณีย์ ใน
กรณีบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ้ากัด และบริษัท ไปรษณีย์ ไทย จ้ากัด ซึ่ง
เป็นการขอใช้ที่ดินในกิจการอื่นที่ไม่ก้าหนดไว้ในระเบียบนี คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ได้มอบ
อ้านาจให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด เป็นผู้มีอ้านาจอนุญาตให้ใช้ที่ดินได้ในเนือที่ตามความจ้าเป็นและเหมาะสม
แก่การนัน โดยไม่เกินแห่งละ 5 ไร่ และให้เรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามราคาประเมิน กรมธนารักษ์
(มติ คปก. ครั้งที่ 2/2547 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547)
6. ขั้นตอน การพิจารณาคาขอใช้ที่ดิน
เมื่อได้รับค้าขอจาก ส.ป.ก. จังหวัด แล้ว ส.ป.ก.จะด้าเนินการ ดังนี
1) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน กรณีถูกต้องครบถ้วน แล้วจะรวบรวม
ค้าขอ และพิจารณาเสนอความเห็น เสนอ เลขาธิการ ส.ป.ก. พิจารณา
2) อ้านาจการพิจารณาอนุญาต
ก. เลขาธิการ ส.ป.ก.โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) มีอ้านาจ
อนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ได้ตามประเภทกิจการและจ้านวนเนือที่ที่ได้ก้าหนดไว้ใน
ระเบียบ (ตาม ระเบียบฯ ข้อ 4)
ข. กรณีการขอใช้ที่ดินตามกิจการที่ก้าหนดไว้ตามระเบียบนี แต่จ้านวนเนือที่ที่ขอใช้เกินกว่า
จ้านวนที่ก้าหนดไว้ เมื่อ เลขาธิการ ส.ป.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว จะน้าเรื่องการขอใช้ที่ดินน้าเสนอคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการอนุญาต หรือการให้ความยินยอมให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นผู้พิจารณาอนุญาต (ตามระเบียบ
ก้าหนดให้อยู่ในอ้านาจการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( คปก.) แต่ คปก. ได้มอบหมายให้
คณะอนุกรรมการฯ เป็นผู้พิจารณา)
ค. กรณี ก ารใช้ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น นอกเหนื อจากที่ ไ ด้ ก้า หนดไว้ ต ามระเบี ย บนี ให้ เ สนอ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) พิจารณาอนุญาต (ตามระเบียบฯ ข้อ 173) ใ
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3) ในกรณีเลขาธิการ ส.ป.ก. หรือคณะอนุกรรมการพิ จ ารณาการอนุ ญาต หรือการให้ ความ
ยิ น ยอมให้ ใช้ ที่ ดิ น ในเขตปฏิ รูป ที่ ดิ น หรือคณะกรรมการปฏิรูป ที่ ดิ น จั ง หวั ด หรือคณะกรรมการปฏิรูป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม แล้วแต่กรณี ไม่อนุญาตให้ใช้ที่ดิน หรืออนุญาตไม่เต็มค้าขอ หากผู้ขอใช้ที่ดิน ไม่เห็นด้วยกับผลการ
พิจารณา สามารถใช้สิทธิทางศาลปกครองได้
7. การออกหนังสืออนุญาตฯ
เมื่อเลขาธิการ ส.ป.ก. หรือ คณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาต หรือการให้ความยินยอมให้ใช้
ที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดิ น หรือ คณะกรรมการปฏิรูปที่ ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดิ นจัง หวั ด
แล้วแต่กรณี ได้อนุญาตให้ผู้ยื่นค้าขอใช้ที่ดินตามกิจการที่ขอใช้ และผู้ขอใช้ได้ช้าระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินให้กับส.ป.ก. แล้ว ส.ป.ก. จะด้าเนินการ ออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินฯ ( แบบ ส.ป.ก. 4-31 ก.) ให้กับผู้ขอใช้
ที่ดินต่อไป
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ในเขตสานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ
การเกษตร
1. ระเบียบ คปก. ว่าด้วยว่าด้วยการมอบหมายให้เลขาธิการ ส.ป.ก. พิจารณาอนุญาตใช้ที่ดนิ เพื่อ
กิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536
2. ค้าสั่ง ส.ป.ก. ที่ 50/2549 สั่ง ณ วันที่ .25 มกราคม 2549 เรื่อง การก้าหนดแบบและขันตอน
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาค้าขออนุญาตใช้ที่ดนิ เพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน
3. ค้าขออนุญาตใช้ที่ดนิ เพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-29 ก.)
4. บันทึกรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้รบั อนุญาตให้ใช้ที่ดนิ ( ส.ป.ก. 4-30 ก.)
5. หนังสืออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-31 ก.)
6. มติ คปก. ครังที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2546 เรื่อง ขอยกเลิกมติคณะกรรมการปฏิรูป
ที่ดินฯ ครังที่ 1/2542 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2542 เรื่องขอทบทวนมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดนิ ฯในการเรียกเก็บ
ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากการขอใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดินจากการ
ขอใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรปู ที่ดิน ข้อ 2
7. มติ คปก. ครังที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 เรื่อง ขออนุมัติใช้ที่ดินเพื่อกิจการ
สาธารณูปโภค และกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน
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รูปที่ 6.9-1 ขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตสานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
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6.10 การขออนุญาตใช้พื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับ
การขุดลอกแหล่งน้าสาธารณะประโยชน์ พ.ศ. 2547
6.10.1 กฎหมาย ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการขุดลอกแหล่งน้าสาธารณะประโยชน์ พ.ศ. 2547

6.10.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หลักการ
การด้ า เนิ น การขุ ด ลอกแหล่ ง น้ า สาธารณะประโยชน์ ที่ อ ยู่ ใ นอ้ า นาจการดู แ ลรั ก ษาของ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
ในพืนที่
2. วัตถุประสงค์
- เพื่อฟื้นฟูสภาพของแหล่งนา้ ไม่ให้มีการตืนเขิน
- เพื่อให้เป็นการคมนาคมทางน้าสะดวก
- เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
- เพื่อให้เกิดการระบายน้าที่ดีเมื่อถึงฤดูฝน
- เพื่อเป็นการป้องกันนา้ ท่วม
3. วิธีการ
ขุด ลอกโดยถือ ปฏิบั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการขุ ด ลอกแหล่ ง น้ า สาธารณะ
ประโยชน์ พ.ศ. 2547
4. สถานการณ์ที่ทาการขุดลอก
กรณีปกติ เพื่อเป็นการแก้ไขหรือป้องกันในสถานการณ์ปกติ
กรณีจ้าเป็นเร่งด่วน เพื่อเป็นการแก้ไขหรือป้องกันภัยพิบัติโดยเร่งด่วน
5. การจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอกกรวดหินดินทราย
- ให้เป็นค่าตอบแทนจากการขุดลอก
- จ่ายแทนค่าจ้างขุดลอก หากมีส่วนเกินจากค่าจ้าง ต้องจ่ายค่าตอบแทน กรวด หิน ดิน ทราย
คืนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนัยมาตรา 9 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
- น้าไปเป็นประโยชน์ของทางราชการ
6. ขั้นตอนการดาเนินงาน
กรณีขุดลอกแหล่งน้าสาธารณะประโยชน์ที่อยู่ในอ้านาจดูแลรักษาของกระทรวงมหาดไทย
- แหล่งน้าสาธารณะประโยชน์ หมายความว่า ล้าราง ห้วย หนอง คลอง บึง และแหล่งน้าอื่น ๆ
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงน่านน้าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พุทธศักราช 2456
(ตามนัยข้อ 4 ของระเบียบฯ)
- หน่วยงานเจ้าของโครงการที่จะท้าการขุดลอก
(1) อ้าเภอ (ตามนัย ข้อ 4 ของระเบียบฯ)
(2) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามนัย ข้อ 4 ของระเบียบฯ)
(3) หน่วยราชการหรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ (ตามนัย ข้อ 7 ของระเบียบฯ)
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- การส้ารวจแหล่งน้าที่เหมาะสมที่จะขุดลอก
อ้าเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้าการส้ารวจแหล่งน้าตามอ้านาจหน้าที่
- การจัดท้าโครงการ
(1) เมื่ อ ส้ า รวจได้ แ หล่ ง น้ า ที่ เ หมาะสมจะขุ ด ลอกแล้ ว ให้ อ้ า เภอหรื อ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท้าการส้ารวจขอบเขต ปักแนวเขตแหล่งน้านันให้ชัดเจน ถ้าแหล่งน้ามีหนังสือส้าคัญส้าหรับที่หลวง ให้
ยึดถือแนวเขตตามหลักฐานหนังสือส้าคัญส้าหรับที่หลวงนัน (ตามนัยข้อ 5 ของระเบียบฯ)
(2) หน่วยงานเจ้าของโครงการ จัดท้าโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด ซึ่งรายละเอียดของโครงการจะประกอบด้วย
(2.1) หลักการและเหตุผลในการขุดลอก
(2.2) วัตถุประสงค์
(2.3) เป้าหมาย
(2.4) สถานที่ตังแหล่งน้าที่จะท้าการขุดลอก
(2.5) ออกแบบในการขุดลอก เป็นแบบพิมพ์เขียว ระบุขอบเขต ความกว้าง ความยาว
และความลึก
(2.6) ค้านวณปริมาณกรวดหินดินทราย ที่คาดว่าจะได้รับจากการขุดลอก
(2.7) วิธีการที่จะท้าการขุดลอก เช่น ใช้เครื่องจักรหรือแรงงานคน
(2.8) ระยะเวลาในการขุดลอก
(2.9) วิธีการจัดการ กรวด หิน ดิน ทรายที่ ได้จากการขุดลอก เช่น ให้เป็นค่าตอบแทน
จากการขุดลอก (ตามนัย ข้อ 5 ของระเบียบฯ) จ่ายแทนค่าจ้าง หรือให้เป็นประโยชน์ของทางราชการ (ตามนัย ข้อ 6
ของระเบียบฯ)
(2.10) ผู้ที่จะด้าเนินการขุดลอก เช่น หน่วยงานเจ้าของโครงการด้าเนินการด้วยตนเอง
จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ (ใช้เงินงบประมาณหรือไม่ใช้) หรือให้ประชาชน เอกชน ที่ขุดลอก น้า กรวด หิน ดินทราย ไป
เป็นค่าตอบแทน (ตามนัย ข้อ 5 ข้อ 6 ของระเบียบฯ)
(2.11) ผู้รับผิดชอบโครงการ (ตัวอย่างโครงการ ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุดที่ มท 0511.3 /ว 928 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2548
7. การยื่นความประสงค์ขอขุดลอก
(1) หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยื่นความประสงค์ขอขุดลอก โดยยื่นพร้อมโครงการต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดผ่านทางส้านักงานที่ดินจังหวัด
(2) ส้านักงานที่ดินจังหวัด ตรวจสอบโครงการที่หน่วยงานยื่นขอขุดลอก ว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตาม
ระเบียบหรือไม่ อย่างไร
(3) เมื่อหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว ส้านักงานที่ดินจังหวัดสรุปเสนอผู้ว่าราชการจั งหวัด เพื่อขอ
ความเห็นชอบ
(กรมที่ดินเป็นเจ้าของเรื่อง ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย ตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0208.3 /ว 3363 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2546)
8. การอนุญาต/เห็นชอบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบโครงการ ถือว่าเป็นการอนุญาตให้ขุดลอกตามโครงการที่เสนอได้
พร้อมก้าหนดเงื่อนไขให้ผู้ขุดลอกถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน (ตามนัย ข้อ 9 ของระเบียบฯ)
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การดาเนินการขุดลอก
เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบแล้ว ส้านักงานที่ดินจังหวัดแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
รับทราบ เพื่อด้าเนินการขุดลอกต่อไป ซึ่งมีแนวทางขุดลอกตามนัยยะระเบียบดังนี
9.1 กรณีขุดลอกเวลาปกติ
(1) กรณีมีผู้แจ้งความประสงค์จะขุดลอก
- เมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ให้
ประกาศหาผู้ประสงค์ที่จะท้าการขุดลอก มีก้าหนดไม่น้อยกว่า 15 วันนับแต่วันประกาศ
- เมื่อใดผู้ประสงค์จะขุดลอกแล้ว ให้ท้าการขุดลอกตามเงื่อนไขที่ผู้ว่าราชการจังหวัดและ
หน่วยงานเจ้าของโครงการก้าหนด โดยให้น้า กรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้จากการขุดลอก ไปเป็นค่าตอบแทนจากการ
ขุดลอก กรณีนี ไม่ใช่เป็นเรื่องของการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ แต่เป็นเรื่องที่หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ผู้ที่
ประสงค์จะขุดลอกช่วยขุดลอกแหล่งน้า โดยให้น้า กรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้จากการขุดลอก ไปเป็นค่าตอบแทนใน
การขุดลอก ไม่ใช่เป็นการตีราคาหรือคิดค่าจ้าง (ตามนัย ข้อ 5 ของระเบียบฯ)
(2) กรณีหน่วยงานเจ้าของโครงการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
(2.1) กรณีใช้เงินงบประมาณว่าจ้าง
- ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บส้ า นั ก นายกรั ฐ มนตรีว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ ห รื อ ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น
- กรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้จากการขุดลอก หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถน้าไป
เป็นประโยชน์ของทางราชการได้
(ตามนัย ข้อ 6 ของระเบียบฯ)
(2.2) กรณีไม่ใช้งบประมาณ
- ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บส้ า นั ก นายกรั ฐ มนตรีว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ ห รื อ ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น
- ค่าจ้าง ให้ใส่เป็น กรวด หิน ดิน ทราย แทนเงินงบประมาณ
- การตีราคาค่าจ้าง หน่วยงานเจ้าของโครงการก้าหนดค่าจ้างเป็นเงิน ตามอ้านาจ
หน้าที่ เพื่อเป็นสิ่งที่จะเปรียบเทียบปริมาณ กรวดหิน ดิน ทราย ที่จะจ่ายแทนค่าจ้าง
- การตีราคา กรวด หิน ดิน ทราย ไปจ่ายเป็นค่าจ้าง ให้คิดตามราคาค่าตอบแทนใน
การอนุญาต ตามนัย มาตรา 9 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในบัญชีค่าตอบแทนท้ายประมาณกฎหมายที่ดิน
โดยอนุโลม (ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละ 28 บาท)
- ให้น้าค่าจ้างหักกลบกับราคา กรวด หิน ดิน ทราย หากกรวด หิน ดิน ทราย มีมูลค่า
มากกว่าค่าจ้าง ให้ผู้ขุดลอก จ่ายเงินค่า กรวด หิน ดิน ทราย ส่วนที่เกินคืนให้ทางราชการ เงินนันตกเป็นรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน
(ตามนัย ข้อ 6 ของระเบียบฯ)
ค่าตอบแทน ให้คิดตามราคาค่าตอบแทนในการอนุญาต ตามนัย มาตรา 9 ทวิ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน ในบัญชีค่าตอบแทนท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน (บัญชีไม่เกินลูกบาศก์เมตรละ 28 บาท)
(ตามนัย ข้อ 6 ของระเบียบฯ)
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9.2 กรณีจาเป็นเร่งด่วน
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ ท้าการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ฯ ไปพลางก่อน แล้วรายงานให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันว่าจ้าง กล่าวคือ ต้องมีการจัดท้าโครงการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
พร้อมรายละเอียดในการว่าจ้าง การขุดลอกกรณีจ้าเป็นเร่งด่วนนี ต้องถือปฏิบัติตามนัย ข้อ 6 และข้อ 8 ของระเบียบฯ
เนื่ องจากเร่ง ด่ว นไม่ สามารถที่ จ ะรอความเห็น ชอบจากผู้ว่ าราชการจั งหวั ด หรือไม่ ส ามารถประกาศหาผู้แ จ้ ง
ความประสงค์ ตามนัยยะข้อ 5 ได้ จึงต้องจัดจ้างตามนัย ข้อ 6 ไปพลางก่อน แล้วจึงรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ
(ตามนัยยะข้อ 8 ของระเบียบฯ)
การควบคุมดูแล นายอ้าเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล ให้
การขุดลอกเป็นไปตามเงื่อนไข ตามนัยข้อ 10 ของระเบียบฯ
การรายงานผลการดาเนินการ ให้จังหวัดรายงานต่อกระทรวงมหาดไทยทราบโดยด่วน ตามนัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0511.3 /ว 928 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2548 และด่วนที่สุด ที่ มท
0511.3 /ว 1533 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2548

รูปที่ 6.10-1 ขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นทีต่ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับ
การขุดลอกแหล่งน้าสาธารณะประโยชน์ พ.ศ. 2547
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ตัวอย่างแบบฟอร์มสาหรับการขออนุญาตใช้พื้นที่
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บทที่ 7
การขอรับการจัดสรรงบประมาณ
7.1

แนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
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การขอรับการจัดสรรงบประมาณส้าหรับการด้าเนินการโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้้านั้น ต้อง
ด้าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณตามที่ส้านักงบประมาณก้าหนดไว้ ซึ่งมีแนวทางใน
การด้าเนินการและหลักเกณฑ์โดยรวมในแต่ละปีงบประมาณไม่แตกต่างกันมากนัก แต่จะมีรายละเอียดบางประการที่
แตกต่างกันไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยขอน้าเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อให้ทราบแนวทางในการด้าเนินการส้าหรับเป็นตัวอย่างในการด้าเนินการในปีงบประมาณอื่น ๆ ต่อไป
โดยส้านักงบประมาณได้เสนอการก้าหนดแนวทางการจัดท้างบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิ จและหน่วยงานอื่น มีการบูรณาการร่วมกันในระดับภาค
จัง หวัด และองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น สามารถเตรีย มความพร้อมในการจั ดท้ า งบประมาณรายจ่า ยประจ้ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการด้าเนินงานในมิติพื้นที่ให้เกิดผลส้าเร็จตามเป้าหมาย
ในการพัฒนาประเทศ มีการก้าหนดแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณ ดังนี้
1) แนวทางการจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1) การพิจ ารณาทบทวนบทบาท ภารกิจ และโครงสร้า งของส่ วนราชการ รัฐวิส าหกิจ และ
หน่วยงานอื่น ภาค จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน เพื่อลดความซ้้าซ้อนและมีการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) การพิจารณาทบทวนเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และปรับปรุงเป้าหมาย
กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลส้าเร็จของกระทรวง/หน่วยงาน และแผนงานบูรณาการ เพื่อน้ามา
ประกอบการพิจารณาจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(3) การจัดท้ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย
ส้านักงบประมาณ ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ร่ว มกั น ก้ า หนดยุ ท ธศาสตร์ก ารจั ด สรรงบประมาณ ให้ ค รอบคลุ ม กรอบแนวทางการพั ฒ นาพื้ น ที่ (Top-Down)
โดยเฉพาะการก้าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับภาค จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(4) การบูรณาการเพื่อจัดท้าแผนพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ และน้าเสนอตามขั้นตอนของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อน้าไปบูรณาการกับกระทรวง/หน่วยงาน (Function) และนโยบายส้าคัญของรัฐบาล (Agenda) โดย
คณะกรรมการระดับพื้นที่/ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานกลางและหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพและ
น้าเสนอแผนความต้องการของพื้นที่ (Bottom-Up) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ระดับชาติ โดยกระทรวง/หน่วยงาน (Function) เข้าไปมีส่วนร่วมด้าเนินการและให้ความร่วมมืออย่าง
จริงจัง
(5) การจั ดท้ างบประมาณในลั กษณะบู รณาการเชิ งยุ ทธศาสตร์ ประจ้า ปีง บประมาณ พ.ศ.
2562 ก้าหนดให้มี แผนงานบูรณาการเรื่องส้าคัญที่ สอดคล้องตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายส้าคัญของ
รัฐบาล โดยก้าหนดให้มีการวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง
สนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและไม่ซ้าซ้อนกัน
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(6) การจัดท้าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (PreCeiling) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ภาค จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท้าข้อเสนอ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น เพื่อให้ส้านักงบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
จัดท้ากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย ความมั่งคงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล
(7) การจัดท้าค้า ของบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ ส่วนราชการ
รัฐวิ สาหกิจ และหน่ วยงานอื่น ภาค จัง หวัด และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จั ดท้า งบประมาณร่า ยงายประจ้า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสร้างงบประมาณและยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตลอดจนพิจารณาถึงความพร้อม ขีดความสามารถใน
การใช้จ่ายงบประมาณ และความครอบคลุมแหล่งเงิน เพื่อให้การด้าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ และ
สามารถเริ่มด้าเนินการได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยน้างบประมาณตามข้อเสนอเบื้องต้น (Pre-Ceiling) ข้อเสนอ
งบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ และงบประมาณในมิ ติ พื้ น ที่ ไ ปใช้ ป ระกอบการจั ด ท้ า ค้ า ขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2) ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เป็นการก้าหนดแผนและขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดท้าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการด้าเนินงาน มีสาระและขั้นตอนที่ส้าคัญ
ดังแสดงในรูปที่ 7-1 ตัวอย่างปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
(1) กระบวนการทบทวนและวางแผนงบประมาณ
(1.1) วันอังคารที่ 13 มิ ถุนายน 2560 คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ ความเห็นชอบการ
ก้าหนดแนวทางการจัดท้างบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1.2) วันพุธที่ 14 มิถุนายน – กันยายน 2560 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
อื่น พิจารณาทบทวน/ปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัดผลส้าเร็จของกระทรวงและหน่วยงาน
เพื่อประกอบการจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1.3) วั น พุ ธ ที่ 14 มิ ถุ น ายน – วั น ศุ ก ร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ส้ า นั ก งบประมาณ
ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกัน
พิจารณาและจัดท้าข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ที่สอดคล้องกับ ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) นโยบายของรัฐบาล
แนวทางการจัดท้างบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกรอบแนวทางการจัดท้าแผนพัฒนาพื้นที่
(1.4) วั น อั ง คารที่ 24 กรกฎาคม 2560 คณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ
เป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1.5) วันพุธที่ 26 – วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการ
จัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1.6) วันอังคารที่ 1 – วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 จัดท้าแผนพัฒนาพื้นที่ (Area)
ได้แก่ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
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ตารางที่ 7.1 แสดงตัวอย่างปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วัน/เดือน/ปี

ขั้นตอนและกิจกรรม

1

13 มิ.ย. 60

2

14 มิ.ย. – ก.ย. 60

3

14 มิ.ย. – ก.ย. 60

4

14 มิ.ย. – 21 ก.ค.
60

5

25 ก.ค. 60

6
7

26 – 28 ก.ค. 60

คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบการก้าหนดแนวทางการจัดท้างบประมาณและปฏิทิน
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์
ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัดผลส้าเร็จ ของกระทรวงและหน่วยงาน เพื่อประกอบการ
จัดการงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส้านักงบประมาณร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาทบทวนและ
ปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายรับและรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และระยะยาว และ
โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์
ส้า นั ก งบประมาณ ส้า นัก งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ ง ชาติ และ
ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกันพิจารณาและจัดท้าข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องกับร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายของรั ฐ บาล แนวทางการจั ด ท้ า
งบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกรอบแนวทางการจัดท้าแผนพัฒนาพื้นที่
คณะรัฐมนตรี พิจ ารณาให้ความเห็ นชอบเป้ า หมายและยุทธศาสตร์การจั ดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. การจั ดท้า แผนพัฒนาพื้นที่ (Area) ประจ้ า ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้อ งกั บ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิเคราะห์
ศักยภาพและความต้องการของพื้นที่
(1) จัดท้าแผนพัฒนาภาค
(2) จัดท้าแผนพัฒนาจังหวัด
(3) จัดท้าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การเสนอแผนพัฒนาพื้นที่ (Area) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการคณะ
ต่า งๆ พิจ ารณากลั่นกรองโดยหน่ว ยงานกลางและหน่ว ยงานในพื้นที่พิจ ารณาร่ว มกันให้ ได้
ข้อสรุป
(1) ภาค น้าเสนอแผนพัฒนาพื้นที่ (Area) ต่อคณะกรรมการพิจารณาจั ดท้างบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการฯ
(2) จั งหวัดน้าเสนอแผนพัฒนาพื้นที่ (Area) ต่อ คณะกรรมการบริห ารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ
(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น้าเสนอแผนพัฒนาพื้นที่ (Area) ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
3. คณะกรรมการบูรณาการของกระทรวงพิจารณาบูรณาการงบประมาณของหน่วยงานให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ (Area)
4. คณะกรรมการพิจารณาจัดท้างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ พิจารณาและ
เห็นชอบชอบเขตและเป้าหมายของแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ (Area)
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดท้ารายงานส่งส้านักงบประมาณ ดังนี้
1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. รายงานการวิเคราะห์ ระดับ ความส้า เร็จ ของการด้า เนินงานจากการใช้จ่ า ยงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (PART)
การจั ดท้า ข้ อ เสนองบประมาณรายจ่ า ยประจ้ า ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้ อ งต้น (PreCelling)
1. รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด มอบนโยบายให้กระทรวง ส่วนราชการ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ หน่ ว ยงานอื่ น ภาค จั ง หวั ด และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ท้ า ค้ า ขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Celling)
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ลาดับ

การทบทวนและวางแผนงบประมาณ

กระบวน
การ

1 – 31 ส.ค. 60
1 – 31 ส.ค. 60

1 – 15 ก.ย. 60

18 – 29 ก.ย. 60

8

ต.ค. – พ.ย. 60

9

2 – 31 ต.ค. 60
2 – 4 ต.ค. 60

7-3

กระบวน
การ

ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

ขั้นตอนและกิจกรรม

5 – 18 ต.ค. 60

2. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น ภาค จังหวัด และองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท้า
ค้า ของบประมาณรายจ่ า ยประจ้ า ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้ อ งต้ น (Pre-Celling) ให้
สอดคล้อ งกับ ร่า งกรอบยุทธศาสตร์ช าติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
(พ.ศ. 2558 – 2564) และนโยบายรัฐบาล และแนวทางการจั ดท้างบประมาณตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและส่งส้านักงบประมาณ
3. ส้านักงบประมาณ พิจารณาข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เบื้องต้น (Pre-Celling) เสนอนารัฐมนตรีเพื่อรับทราบ
การบูรณาการงบประมาณในมิติยุทธศาสตร์ (Agenda) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ส้านักงบประมาณ พิจารณาทบทวนและก้าหนดแนวทางการจัดท้างบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
2. คณะกรรมการพิจารณาการจัดท้างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ พิจารณา
และจัดท้าข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 และส่งส้านักงบประมาณ
3. ส้านักงบประมาณ พิจารณาและสรุปภาพรวมข้อเสนอเบื้องต้น การจัดท้างบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อ
รับทราบ
กระทรวงการคลัง ส้านักงบประมาณ ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกันพิจารณางบประมาณการรายได้ ก้าหนดนโยบาย
และวงเงินงบประมาณรายจ่าย และโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายงบประมาณ วงเงิน และโครงสร้างงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การจัดท้ารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. รองนายกรั ฐ มนตรี ที่ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ รั ฐ มนตรี เ จ้ า สั ง กั ด มอบนโยบายให้ ส่ ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดท้าเป้าหมายและยุทธศาสตร์กระทรวง/หน่วยงานที่สอดคล้อง
กับ ยุ ทธศาสตร์ การจั ดสรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ้ า ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
2. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดท้ารายละเอียดวงเงินและค้าของบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยบูรณาการงบประมาณในมิตินโยบาย
ส้าคัญของรัฐบาล และมิติพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคจังหวัด และองค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่ น (โดยน้า งบประมาณตามข้ อ เสนอเบื้ อ งต้ น (Pre-Celling) ในล้า ดับ ที่ 9 ข้ อ เสนอ
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ในล้าดับที่ 10 ไปใช้ประกอบการจัดหาค้าขอ
งบประมาณ) และประมาณการรายได้ประจ้ า ปีฯ เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งส้านักงบประมาณ
3. ส้านักงบประมาณ พิจารณาและจัดท้ารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อน้าเสนอคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 และมอบให้ส้า นักงบประมาณไปด้า เนินการรับ ฟังความคิดเห็นตามบทบั ญญั ติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 วรรค 2
การรับฟังความคิดเห็นเรื่องการจัดท้างบประมารรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ส้านักงบประมาณประสานส่วนราชการ รั ฐวิ สาหกิ จ และหน่ วยงานอื่ น พิจารณารายละเอียด
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่ก้าหนด และ
ด้าเนินการรับฟังความคิดเห็นเรื่องการจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากผู้
ที่เกี่ยวข้อง ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 วรรค 2

19 – 31 ต.ค. 60
2 – 31 ต.ค. 60
6 – 17 ต.ค. 60
17 – 20 ต.ค. 60
24 – 31 ต.ค. 60
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การทบทวนและวางแผนงบประมาณ

10

11

1 พ.ย. - 22 ธ.ค.
60

12

26 ธ.ค. 60

13

27 ธ.ค. 60 – 30
พ.ค. 61
27 – 29 ธ.ค. 60

การจัดทางบประมาณ

27 ธ.ค. 60 – 1
ก.พ. 61

14

2 ก.พ. – 5 เม.ย.
61
10 เม.ย. 61

15
10 – 27 เม.ย. 61

7-4

การอนุมัติงบประมาณ

กระบวน
การ

ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

ขั้นตอนและกิจกรรม

30 เม.ย. – 4 พ.ค.
61

2. ส้านักงบประมาณสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเรื่องการจัดท้า งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จากผู้ที่เกี่ยวข้องและน้าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

16

8 พ.ค. 61

17

9 – 25 พ.ค. 61

18

28 พ.ค. 61

19

7 มิ.ย. 61

20

30 ส.ค. 61

21

7 ก.ย. 61

คณะรัฐมนตรี พิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบข้ อ เสนอร่า งประราชบั ญ ญั ติง บประมาณรายจ่ า ย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส้านักงบประมาณ จัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 และเอกสารประกอบงบประมาณ
คณะรัฐมนตรี พิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบร่า งพระราชบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่ า ยประจ้ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และเอกสารประกอบงบประมาณเพื่อน้าเสนอฝ่ายนิติบัญญัติ
ฝ่ายนิติบัญญั ติ พิจารณาร่า งพระราชบั ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ในวาระที่ 1
ฝ่ายนิติบัญญั ติ พิจารณาร่า งพระราชบั ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ในวาระที่ 2 - 3
ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี น้าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป
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(1.7) วันศุกร์ที่ 1 – วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 การน้าเสนอแผนพัฒนาพื้นที่ (Area)
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ภาค น้ า เสนอแผนพั ฒ นาพื้ น ที่ (Area) ต่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาจั ด ท้ า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ
- จังหวัด น้าเสนอแผนพัฒนาพื้นที่ (Area) ต่อคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบ
บูรณาการ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น้าเสนอแผนพัฒนาพื้นที่ (Area) ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
(1.8) วันจันทร์ที่ 18 – วัน ศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 คณะกรรมการบู รณาการของ
กระทรวงพิจารณาบูรณาการงบประมาณ ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ (Area)
(1.9) วันจันทร์ที่ 18 – วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 คณะกรรมการพิจารณาจัดท้า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ พิจารณาและเห็นชอบขอบเขตและเป้าหมายของแผนงานบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ (Area)
(1.10) ตุลาคม – พฤศจิกายน 2560 ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นจัดท้า
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และรายงานการวิเคราะห์ระดับ
ความส้าเร็จของการด้าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (Part) ส่งส้านัก
งบประมาณ
(1.11) วันจันทร์ที่ 2 – วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 จัดท้าข้อเสนองบประมาณรายงาน
ประจ้าปี พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling)
- รองนายกรัฐ มนตรีที่ รับ ผิด ชอบหรือรัฐ มนตรีเจ้ า สัง กัด มอบนโยบายให้ ส่ ว น
ราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ภาค จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท้าค้าของบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ในวันจันทร์ที่ 2 – วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560
- ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ภาค จังหวัด และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดท้าค้าของบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ให้สอดคล้องกับ
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
7-5
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(พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) นโยบายรัฐบาล และแนวทางการ
จัดท้างบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ หรือรัฐมนตรี เจ้าสังกัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งส้านักงบประมาณภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 – วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560
- ส้านักงบประมาณ พิจารณาข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เบื้ องต้น (Pre-Ceiling) เสนอนายกรัฐ มนตรีเพื่ อรับ ทราบในวั น พฤหั ส บดี ที่ 19 – วั น อัง คารที่ 31
ตุลาคม 2560
(1.12) วั น จั น ทร์ที่ 2 ตุ ล าคม 2560 – วั น อั ง คารที่ 31 ตุ ล าคม 2560 การบู รณา
การงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ส้านักงบประมาณ พิจารณาทบทวนและก้าหนดแนวทางการจัดท้างบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในวันจันทร์ที่ 2 – วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
- คณะกรรมการพิ จ ารณาการจั ด ท้ า งบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ ง
ยุทธศาสตร์ พิจารณาและจัดท้าข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 และส่งส้านักงบประมาณ ในวันอังคารที่ 17 – วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2560
- ส้ า นั ก งบประมาณ พิ จ ารณาและสรุ ป ภาพรวมข้ อ เสนอเบื้ อ งต้ น การจั ด ท้ า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ
ในวันอังคารที่ 24 – วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560
(1.13) วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน – วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 กระทรวงการคลัง ส้านัก
งบประมาณ ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกัน
พิจารณาประมาณการรายได้ ก้าหนดนโยบายและวงเงินงบประมาณรายจ่าย และโครงสร้างงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1.14) วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย
งบประมาณ วงเงิน โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(2) กระบวนการจัดท้างบประมาณ มีขั้นตอนและกิจกรรม ดังนี้
(2.1) วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 – วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดท้ารายละเอียดและส่งค้าขอให้ส้านักงบประมาณ
(2.2) วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพั นธ์ – วันพฤหั สบดีที่ 5 เมษายน 2561 ส้านั กงบประมาณ
พิจารณาและจัดท้ารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(2.3) วั น อั ง คารที่ 10 เมษายน 2561 คณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมอบให้ส้านักงบประมาณไปด้าเนินการรับฟัง
ความคิดเห็นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 วรรค 2
(2.4) วันพุธที่ 11 – วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ส้านักงบประมาณด้าเนินการรับฟัง
ความคิดเห็นการจัดท้าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(2.5) วั น จั น ทร์ที่ 30 เมษายน – วั น ศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ส้ า นั กงบประมาณ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดท้าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2562
(2.6) วั น อั ง คารที่ 8 พฤษภาคม 2561 คณะรัฐ มนตรี ให้ ค วามเห็ น ชอบข้ อเสนอร่า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(2.7) วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
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พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเอกสารประกอบงบประมาณเพื่อน้าเสนอ
ฝ่ายนิติบัญญัติ
(3) กระบวนการอนุมัติงบประมาณ มีขั้นตอนและกิจกรรม ดังนี้
(3.1) วัน พฤหัส บดีที่ 7 มิถุนายน 2561 (โดยประมาณ) ฝ่า ยนิ ติบั ญ ญัติ พิจ ารณาร่า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระที่ 1
(3.2) วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 (โดยประมาณ) ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระที่ 2 – 3
(3.3) วั น ศุ ก ร์ ที่ 7 กั น ยายน 2561 ส้ า นั ก งานเลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี น้ า ร่ า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้นทูลเกล้า ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็น
กฎหมายต่อไป
ส้าหรับกรมทรัพยากรน้้า ส้านักนโยบายและแผนทรัพยากรน้้า ได้ก้าหนดแนวทางการจัดท้างบประมาณ
และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
ตามที่รัฐบาลได้จัดท้าร่างกรอบยุทธศาสตร์แห่ งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายความมั่น คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 2564) และนโยบายส้าคัญของรัฐบาล โดยก้าหนดให้มีการวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อให้มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และไม่ซ้าซ้อนกัน ดังนั้น
จึงมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณการก้าหนดแนวทางการจัดท้างบประมาณ ดังนี้
1) ยุท ธศาสตร์การจัด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ้ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ จั ดท้ า ขึ้น ให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ส้าคัญของร่างกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ.
2558 - 2573) กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 2564) นโยบายของรัฐบาล และแผนแม่บทอื่นๆ รวมทั้งได้น้อมน้า “ปรัชญาของเศรษฐกิจเพียงพอ” มาเป็นแนวทาง
ในการจั ดท้ า ยุท ธศาสตร์การจั ด สรรงบประมาณ โดยค้า นึง ถึงหลั กความพอประมาณ ความมี เหตุผ ล และการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และให้ประเทศมีความมั่นคง ประชาชนมี
ความมั่น คง อย่า งยั่งยืน ตามวิสัย ทัศน์ของประเทศ ดั งแสดงในรูปที่ 7.2 สรุปภาพรวมยุท ธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
2) แนวทางการจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามยุทธศาสตร์ฯ และ
รายการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงาน ข้อ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้้าและ
สร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีแผนงานและวัตถุประสงค์ ดังนี้
ข้อ 5.2 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการน้้า วัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศมีการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ทั้งน้้าบนดินและน้้าใต้ดิน ตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้า ปลายน้้า โดยจัดหา
พัฒนาแหล่งน้้าสะอาดนอกเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อ อุปโภค บริโภค พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
แหล่งน้้า แหล่งกักเก็บน้้า ระบบกระจายน้้า และเชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้้าทั้งในและนอกเขตชลประทาน ปรับปรุงทาง
น้้า ทางผันน้้า พื้นที่รองรับน้้านอง เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดท้าผังเมืองและระบบบ้าบัดน้้าเสีย ป้องกันระดับความ
เค็มที่มีผลต่อการเกษตร ลดปริมาณน้้าเสียจากแหล่งก้าเนิดและอนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้า้ ที่เสื่อมโทรม ตลอดจนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สนับสนุนองค์กรลุ่มน้้า พัฒนาระบบฐานข้อมูล การประชาสัมพันธ์ การติดตาม
ประเมินผล และการมีส่วนร่วม
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ยุทศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Thailand 4.0
0

กรอบแผนงานในภารกิจหลัก
กรมทรัพยากรน้า ระยะ 20 ปี

ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้า

ยุทศาสตร์การบริหารจัดการ
ระบบแหล่งน้าและทางน้าธรรมชาติ
ระดับลุม่ น้า

รูปที่ 7.1 สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ข้อ 5.8 แผนงานพื้นฐานด้านการบริหารจัดการน้้าและสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(2) รายการค่าด้ าเนิ นการภาครัฐ แผนงานบุคลากรภาครัฐ วั ตถุป ระสงค์เพื่อให้การบริหาร
จัดการบุคลากรภารัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการด้าเนินภารกิจของรัฐ ตลอดจนพัฒนาระบบงานของ
หน่วยงานภาครัฐและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
สามารถด้าเนินชีวิตได้อย่างสมดุล
3) ส่วนราชการภายในของกรมทรัพยากรน้้า จึงต้องด้าเนินการ ดังนี้
(1) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด
ผลส้าเร็จของหน่วยงาน และแผนบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อประกอบการจัดท้างบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(2) จั ด ท้ า ข้อ เสนองบประมาณรายจ่ า ยประจ้ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้ องต้ น ( PreCeiling) ให้สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) และ
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นโยบายของรั ฐ บาล โดยจ้ า แนกวงเงิ น และรายละเอี ย ดงบประมาณออกเป็ น 5 กลุ่ ม ประกอบด้ ว ย งบกลาง
งบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) งบประมาณรายจ่ายพื้นที่
(Area) และงบประมาณรายจ่ายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
(3) การจั ด ท้ า งบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการ ประจ้ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ให้
ความส้าคัญกับการจัด ท้างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ที่ สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์
แห่งชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบาย
ส้าคัญของรัฐบาล ให้มีการบูรณาการงบประมาณในมิติพื้นที่ร่วมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และการจัดท้างบประมาณในมิติหน่วยงานต้องสอดคล้องกับอ้านาจหน้าที่ โดยบูรณาการภารกิจของหน่วยงานภายใน
กระทรวงเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
(4) ก้า หนดเป้ า หมาย กลยุ ท ธ์ ผลผลิ ต /โครงการ กิจ กรรม และตั ว ชี้ วั ด ผลส้ า เร็จ ประจ้ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มีความชัดเจน ตลอดจนให้มีการจัดท้าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ ชั ด เจน ในขั้ น ตอนการจั ด ท้ า ค้ า ของบประมาณ โดยพิ จ ารณาถึ ง ความพร้อ ม ขี ด ความสามารถในการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ และความครอบคลุม แหล่งเงิน เพื่อให้การด้าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ และสามารถเริ่ม
ด้าเนินการได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
4) ปฏิ ทิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ้ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ก้ า หนดแผนและขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานในการจัดท้าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แสดงไว้ในรูปที่
7.1 นั้น สามารถสาระส้าคัญสรุปได้ดังนี้
(1) ภายในเดือนกันยายน 2560 ทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรม และตัวชี้วัดผลส้าเร็จ ปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายรับและรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางและระยะ
ยาว และทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์
(2) ภายในวันที่ 5 – 18 ตุลาคม 2560 จัดท้าค้าของบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เบื้องต้น ให้สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล แนวทางการจัดท้างบประมาณตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจเพียงพอ และบูรณาการการจัดท้างบประมาณร่วมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งส้านักงบประมาณ
(3) ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 – 1 กุมภาพันธ์ 2561 จัดท้ารายละเอียดวงเงินและค้า
ของบประมาณรายจ่ ายประจ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ ส อดคล้องกับเป้าหมายและยุท ธศาสตร์การจั ดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยบูรณาการงบประมาณในมิตินโยบายส้าคัญของรัฐบาล
และมิติพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และประมาณการรายได้ประจ้าปี เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งส้านักงบประมาณ
(4) ระหว่ างเดื อนเมษายน – กันยายน 2561 กระบวนการพิ จ ารณางบประมาณรายจ่ า ย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในการนี้ส้านักต่าง ๆ และ ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 1-11 จึงต้องมีการด้าเนินการตามแนวทาง ดังนี้
1) เตรียมความพร้อมด้านแผนงาน/โครงการ ในการจัดท้ารายละเอียดวงเงินและค้าของบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2) จัดท้าข้อเสนอวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งให้ส้านักนโยบาย
และแผนทรัพยากรน้้า ดังนี้
(1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(2) แผนงานพื้นฐานฯ
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(3)

(2.1) งบด้าเนินงาน
(2.2) งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารที่ท้าการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
- ค่าส้ารวจออกแบบ
- ค่าควบคุมงาน
- โครงการบ้ารุงรักษาสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้้า
(2.3) งบเงินอุดหนุน
(2.4) งบรายจ่ายอื่น
แผนงานบู รณาการบริ หารจั ด การทรั พ ยากรน้้ า ส่ ง ภายในวั น ที่ 25 กั น ยายน 2560

ประกอบด้วย
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(3.1) งบลงทุน
- โครงการพัฒนาแหล่งน้้า
- โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้า
(3.2) งบรายจ่ายอื่น
3) เตรียมแผนงาน/โครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ การจัดด้าเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้้า พ.ศ. ... (กรณี การบริหารจัดการน้้าขอให้ตอบสนองจังหวัด, พื้นที่, ระดับภัยแล้ง-น้้าท่วม)

เอกสารประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ในการด้าเนินการจัดท้าค้าของบประมาณ หน่วยงานที่ต้องจัดท้าค้าของบประมาณ ต้องด้าเนินการจัดท้า
เอกสารประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้ครบถ้วน โดยมีแผนผังเอกสารประกอบการขอรับการจัดสรร
งบประมาณ ดังนี้

เอกสารประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ครุภัณฑ์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอื่น/งบอุดหนุน

- จัดส่งส้านักฯ ที่รับผิดชอบเพื่อ
สรุปในภาพรวม
- กรณีทดแทน ให้แสดงสภาพการ
ใช้งานเดิม / ความจ้าเป็น
- แนบร่าง TOR / ราคา

- One Page
- รายงานความเหมาะสมเบื้องต้น
- ปร.4 , ปร.5
- แบบแปลน
- ค้าขอรับการสนับสนุนโครงการ
- แผนพัฒนาลุ่มน้้า / จังหวัด
- เอกสารขออนุญาตใช้ที่ดิน
- รับรองชื่อและส้าเนาทุกรายการ

- ประมาณการค่าใช้จ่าย
- รายการเดินทางฯ ต่างประเทศ
แนบอัตราค่าโดยสารเครื่องบิน
- รายการเงินอุดหนุนแนบอัตรา
แลกเปลี่ยน
- รายการจ้างที่ปรึกษา แนบร่าง
TOR และประมาณการค่าใช้จ่าย
- รายการศึกษาวิจัย แนบเอกสาร
อนุมัติจาก วช.

รูปที่ 7.2 แสดงแผนผังเอกสารประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
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แผนความต้องการงบลงทุน ให้พิจารณาหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ดังนี้
(1) ครุภัณฑ์
(1.1) ส้าหรับรายการค่าครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณ ฑ์วิทยาศาสตร์ ครุภัณ ฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์อุทกวิทยา ฯลฯ ให้จัดส่ง ส้านัก/ศูนย์/กลุ่ม ที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อสรุปใน
ภาพรวมและจัดส่งส้านักนโยบายและแผนทรัพยากรน้้าต่อไปภายในก้าหนด
(1.2) การจัดหาครุภัณฑ์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่ อมสภาพต้องแสดงสภาพการใช้งานของ
ครุภัณฑ์เดิมความจ้าเป็นที่ต้องจัดหารใหม่แทนการซ่อมแซมของเดิมและคาดการณ์ผู้ใช้งาน/ผู้ใช้ประโยชน์ ภายหลัง
จากการจัดหาเสร็จสิ้น
(1.3) ขอให้แนบร่าง TOR หรือข้อก้าหนดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมราคามาตรฐานตาม
ระเบียบของทางราชการหรือใบเสนอราคาอย่างน้อย 3 ราย
(2) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เอกสารประกอบโครงการลงทุน ตามรูปแบบและแนวทางที่ส้านักงบประมาณก้าหนดและส่ง
ส้านักนโยบายและแผนทรัพยากรน้้า เพื่อประกอบการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป ประกอบด้วย
(2.1) เอกสารน้าเสนอโครงการ (One Page) ขนาด A4
(2.2) การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น
(2.3) ประมาณราคา (ปร.4,5)
- ใช้ราคาน้้ามันดีเซล (เฉลี่ย) บาท/ลิตร ตามประกาศกรมบัญญกลาง ณ วันที่ขอ
โครงการ
- เอกสารแสดงวิธีราคาต่อหน่วย กรณีที่ราคาต่อหน่วยของประมาณราคา (ปร.4)
สูงกว่าอัตราราคางานต่อหน่วย ตามหลักเกณฑ์การค้านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
- เอกสารแสดงราคาวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัด
- ใบเสนอราคาทุกรายการทีเป็นวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ไม่มีในราคาวัสดุก่อสร้าง
จากพาณิชย์จังหวัด
(2.4) แบบแปลน
(2.5) ส้าเนาเอกสารค้าขอรับการสนับสนุนโครงการ
(2.6) ส้าเนาแผนพัฒนาลุ่มน้้า/แผนพัฒนาจังหวัด
(2.7) ส้าเนาเอกสารการขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อด้าเนินการโครงการ
(2.8) รับรองชื่อหรือรับรองส้าเนาทุกรายการ
(2.9) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กรณีโครงการแหล่งน้้า ขอให้บรรจุเข้าแผนลุ่มน้้า แผนจังหวัด
ด้วย.ตอบสนองความต้องการของพื้นที่,ตอบสนองตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน)
2) รายการงบรายจ่ายอื่น/งบเงินอุดหนุน แนวทางการเสนอขอโครงการเพือ่เติม ดังนี้
(1) ประมาณการค่าใช้จ่ายรายโครงการ โดยอ้างอิงจากราคามาตรฐานตามระเบียบของทาง
ราชการ
(2) รายการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ให้แนบอัตราค่าโดยสารเครื่องบินที่น้ามาคิด ณ วันที่
ขอโครงการ พร้อมระบุสายการบิน
(3) รายการเงินอุดหนุน ให้แนบร่างให้แนบอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ขอโครงการ

สา้
นกั
กร พฒั
มท น า
รพั
แห
ยา ลง่
กร น�้า
น�้า

1)
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(4) รายการจ้างที่ปรึกษา ขอให้แนบร่าง TOR พร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย (สามารถด้าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันได้ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
(5) รายการศึกษาวิจัย แนบเอกสารการอนุมัติ จาก วช.
(6) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กรณี การบริหารจัดการน้้าขอให้ตอบสนองจังหวัด,พื้นที่,การเตรียมเรื่อง
การจัดสรรน้้าภายใต้ พ.ร.บ. น้้า -ภายใต้ยุทธศาสตร์ฯน้้า -ระดับภัยแล้ง -น้้าท่วม ,เตรียมการด้านอนุบัญ ญัติภายใต้
พ.ร.บ.น้้า)
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บทที่ 8
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในการด้าเนินการโครงการพัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าของกรมทรัพยากรน้า ต้องมีก ารประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ซึ่งเป็น
การด้าเนินการก่อนการก่อสร้างโครงการทุกโครงการของกรมทรัพยากรน้า โดยในการด้าเนินการส้าหรับส้านักงาน
ทรัพยากรน้าภาค อาจมอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้าในพืนที่ส่วนด้าเนินการกับส่วนพัฒนาและพืนฟู
แหล่งน้าเพื่อให้การด้าเนินการส้าเร็จผล ทังนีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีแนวทางในการด้าเนินการ
ขันตอนในการด้าเนินการ และขันตอนในการเผยแพร่ข้อมูลที่ต้องปฏิบัติตามอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องใน
การด้าเนินการดังนี

8.1

กฎหมาย ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
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ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่ าด้วยการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วัน ที่
30 มิถุนายน 2548 ซึ่งได้ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
หน่วยงานของรัฐและประชาชน รวมตลอดทังเป็นแนวทางในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด้าเนินการโครงการของรัฐ
อย่างกว้างขวาง
ส้าหรับแนวทางการด้าเนินการตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
พ.ศ. 2548 ซึ่งจัดท้าโดยศูนย์บริการประชาชน ส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี ได้วางแนวทางการด้าเนินงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 ไว้ดังนี
1. มีกรณีใดบ้างที่จะต้องดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. 2548
กรณีที่จะต้องด้าเนินการตามระเบียบฯ จะต้องเข้าองค์ประกอบ “โครงการของรัฐ ” ตามข้อ 4 ของ
ระเบียบฯ ดังนี
1.1 เป็นการด้าเนินการของรัฐหน่วยงานของรัฐ
1.2 เป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคม
1.3 หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดาเนินการเอง/ให้สัมปทาน/อนุญาต ให้บุคคลอื่นท้า
1.4 เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย วิถีชีวิต หรือส่วนได้เสีย
เกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น
2. แนวทางที่จะต้องดาเนินการในการรับฟังความคิดเห็นฯของประชาชนมีอะไรบ้าง
ตามระเบียบฯ ข้อ 5 วรรคแรก กาหนดแนวทางการดาเนินการไว้ ดังนี้
2.1 กรณีทั่วไป
2.1.1 ต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการด้าเนินการโครงการของรัฐให้ประชาชนทราบ
2.1.2 หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ด้าเนินการเผยแพร่
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2.1.3 การเผยแพร่ข้อมูลต้องท้าก่อนเริ่มด้าเนินการโครงการ
2.1.4 ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอให้หน่วยงานของรัฐรับฟังความคิดเห็นก่อนก็ได้ (ข้อ 6)
2.2 กรณีมีผลกระทบอย่างรุนแรง
ถ้าเป็นโครงการที่มีผลกระทบอย่างรุนแรง ต่อประชาชนเป็นส่วนรวม ต้องจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน ก่อนเริ่มดาเนินการเสมอ (ข้อ 5 วรรคสอง)
3. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐที่จะต้องเผยแพร่แก่ประชาชน ประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐที่หน่วยงานของรัฐต้องเผยแพร่แก่ประชาชน ได้ถูกกาหนดไว้ในข้อ 7
ของระเบียบฯ โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้
3.1 เหตุผลความจ้าเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ
3.2 สาระส้าคัญของโครงการ
3.3 ผู้ด้าเนินการ
3.4 สถานที่ที่จะด้าเนินการ
3.5 ขันตอนและระยะเวลาการด้าเนินการ
3.6 ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ
3.7 ผลกระทบที่อาจเกิดขึนแก่ประชาชน รวมทังมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยา
3.8 ประมาณการค่าใช้จ่ายและที่มาของเงิน
4. วิธีการเผยแพร่ข้อมูลจะต้องดาเนินการอย่างไร
ตามระเบี ย บฯ ข้อ 7 วรรคสอง ก้า หนดเพี ย งให้ หน่ ว ยงานของรัฐประกาศข้อมู ล ที่ต้ องเผยแพร่แ ก่
ประชาชนในระบบเครือข่ายสารสนเทศที่ส้านักงานปลัดส้านั กนายกรัฐมนตรีจัดให้มีขึนด้วยเท่านัน ไม่ได้ก้าหนดวิธีการ
เผยแพร่ไว้ว่าจะต้องท้าโดยวิธีใด จึงเป็นดุลยพินิจของหน่วยงานของรัฐที่จะก้าหนดวิธีการเผยแพร่ ซึ่งควรจะเป็นวิธีการที่
เพียงพอที่จะท้าให้ประชาชนได้รับทราบและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของรัฐ
5. วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จะต้องดาเนินการอย่างไร
ตามระเบียบฯ ข้อ 5 วรรคสอง และข้อ 9 ได้ก้าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการของ
รัฐที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนเป็นส่วนรวม ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวีธีใดวิธีหนึ่ง
หรือหลายวิธี ดังต่อไปนี
5.1 การส้ารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจท้าโดย
5.1.1 การสัมภาษณ์รายบุคคล
5.1.2 การเปิดให้แสดงความคิดเห็น
- ทางไปรษณีย์
- ทางโทรศัพท์
- โทรสาร
- ระบบเครือข่ายสารสนเทศ
- ทางอื่นใด
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5.1.3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของรัฐที่
รับผิดชอบโครงการ
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5.1.4 การสนทนากลุ่มย่อย
5.2 การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจทาโดย
5.2.1 การประชาพิจารณ์
5.2.2 การอภิปรายสาธารณะ
5.2.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
5.2.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
5.2.5 การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย
6. วัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีอะไรบ้าง
ตามระเบียบฯ ข้อ 8 ก้าหนดวัตถุประสงค์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไว้ 2 ประการ คือ
6.1 เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของรัฐ
6.2 เพื่ อรวบรวมความคิดเห็ นของประชาชนที่ มี ต่ อโครงการนั น รวมทั งความเดื อดร้อนหรือความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึน
โดยตัวอย่างประมวลภาพบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็น ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้ว ยการรับ ฟั ง ความคิด เห็ น ของประชาชน พ.ศ. 2548 แสดงดัง รูป ที่ 8.1-1 ตั วอย่ า งอุ ป กรณ์ และแผ่ น พั บ ที่ ใช้
ประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น แสดงดังรูปที่ 8.1-2 และ 8.1-3

รูปที่ 8.1-1 ตัวอย่างประมวลภาพบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็น ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
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รูปที่ 8.1-2 ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น

รูปที่ 8.1-3 ตัวอย่างแผ่นพับที่ใช้ประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น
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การประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น มีรายละเอียดและวิธีการอย่างไร
7.1 ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบีย บฯ ข้อ 11 ได้ก้าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องประกาศให้ประชาชนทราบถึง
- วิธีการรับฟังความคิดเห็น
- ระยะเวลา
- สถานที่
- ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่ เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจ และสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้
7.2 โดยต้องปิดไว้อย่างเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ และสถานที่ที่จะด้าเนิน
โครงการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนเริ่มด้าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
7.3 และให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศที่ส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีขึนด้วย
ที่ http://www.publicconsultation.opm.go.th
ตัวอย่างประกาศรับฟังความคิดเห็นแสดงดังภาคผนวกที่ ช-4
8. เมื่อได้ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว จะต้องดาเนินการอย่างไรต่อไป
เมื่อได้ด้าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว ระเบียบฯ ข้อ 12 และ ข้อ 13 ได้ก้าหนดให้
ด้าเนินการ ดังนี
8.1 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท้าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และประกาศให้ประชาชน
ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเสร็จสินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
8.2 ถ้าผลการรับฟั งความคิดเห็ นของประชนปรากฏว่ า โครงการใดอาจก่อให้ เกิด ผลกระทบต่ อ
ประชาชนมากกว่าข้อมูลที่เผยแพร่แก่ประชาชน และยังมีความจ้าเป็นต้องด้าเนินโครงการนันต่อไปหน่วยงานชองรัฐต้อง
ก้าหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่จ ะเกิดขึนตามความเหมาะสมก่อนด้าเนิน
โครงการ และประกาศให้ประชาชนทราบ
9. ระเบียบฯ นี้ไม่ใช้บังคับในกรณีใดบ้าง
กรณีที่ระเบียบฯ นีไม่ใช้บังคับ ได้ก้าหนดไว้ ในข้อ 14 ได้แก่
9.1 กรณีที่มีกฎหมายบัญญัติวิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียไว้เป็นการเฉพาะ
9.2 โครงการของรัฐที่เริ่มด้าเนินการไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบฯ นีมีผลบังคับใช้
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โดยขันตอนการปฏิบัติระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
จากแนวทางการด้าเนินการตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ซึ่ง
จัดท้าโดยศูนย์บริการประชาชน ส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรีแสดงดังรูปที่ 8.2-1

รูปที่ 8.2-1 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
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บทที่ 9
การจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ในการดําเนินโครงการพัฒนา อนุรักษ และฟนฟูแหลงน้ํา ของกรมทรัพยากรน้ํา เมื่อไดดําเนินการในดาน
ตางๆเพื่อเตรียมความพรอมในการขอรับการจัดสรรงบประมาณแลวเสร็จ จนถึงการไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดํ า เนิ น การโครงการแล ว นั้ น มี ร ายละเอี ย ดและขั้ น ตอนในการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยสรุป ดังนี้

9.1

กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของ

ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อจั ด จ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560
มีรายละเอียดขอกฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของ ดังนี้
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2)

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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1)

3) กฎกระทรวงกําหนดใหหนวยงานอื่นเปนหนวยงานรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4)

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับผูที่มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนผูประกอบการ พ.ศ. 2560

5) กฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐตองสงเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดย
วิธีการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
6) กฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมตองทําขอตกลงเปนหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จางในการแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560
7)

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560

8)

กฎกระทรวงกําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ. 2560

9)

กฎกระทรวงกําหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจางกับหนวยงานของรัฐที่ใชสิทธิอุทธรณไมได พ.ศ. 2560

10) กฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561
11) ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
กําหนดราคากลางงานกอสราง
12) ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผูประกอบการงานกอสรางทีม่ ีสิทธิเปนผูยื่นขอเสนอตอหนวยงานของรัฐ
13) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติให “หนวยงานของรัฐตองดําเนินการ
จัดทําขอมูลรายละเอียดคาใชจายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง โดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางไวใน
ระบบขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได”

9.2 สรุปสาระสําคัญของพระราชบัญ ญัติก ารจัด ซื้อ จัด จา งและการบริห ารพัส ดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สามารถสรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้
1)

โครงสราง

โครงสรางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แบงออกเปน
15 หมวด จํานวน 132 มาตรา ดังนี้
(1)

มาตรา 1–5 บทนิยาม

(2)

มาตรา 6–15 หมวด 1 บททั่วไป

(3)

มาตรา16-19 หมวด 2 การมีสวนรวมของภาคประชาชนและผูประกอบการในการปองกันการทุจริต

(4)

มาตรา 20-45 หมวด 3 คณะกรรมการ
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(4.1) สวนที่ 1 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(4.2) สวนที่ 2 คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(4.3) สวนที่ 3 คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการ
(4.4) สวนที่ 4 คณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต
(4.5) สวนที่ 5 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณและขอรองเรียน
(5)

มาตรา 46-50 หมวด 4 องคกรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

(6)

มาตรา 51-53 หมวด 5 การขึ้นทะเบียนผูประกอบการ

(7)

มาตรา 54-68 หมวด 6 การจัดซื้อจัดจาง

(8)

มาตรา 69-78 หมวด 7 งานจางที่ปรึกษา

(9)

มาตรา 79-92 หมวด 8 งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง

(10) มาตรา 93-99 หมวด 9 การทําสัญญา
(11) มาตรา 100-105 หมวด 10 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
(12) มาตรา 106-108 หมวด 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
(13) มาตรา 109-111 หมวด 12 การทิ้งงาน
(14) มาตรา 112-113 หมวด 13 การบริหารพัสดุ
(15) มาตรา 114-119 หมวด 14 การอุทธรณ
(16) มาตรา 120-121 หมวด 15 บทกําหนดโทษ
(17) มาตรา 122-132 บทเฉพาะกาล
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2)

การบังคับใช (มาตรา 3)

ใหยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับประกาศขอบัญญัติ และขอกําหนดใด ๆ ของหนวยงานของรัฐที่อยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ และให
ใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (ประกาศ เมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ 2560)
3)

นิยามศัพทสําคัญ (มาตรา 4)

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไดนิยามศัพทตามมาตรา 4
ซึ่งรายละเอียดดังนี้
(1) การจัดซื้อจัดจาง หมายความวา การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เชา
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(2) พัสดุ หมายความวา สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางที่ปรึกษา และงานจางออกแบบ
หรือ ควบคุมงานกอสราง รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

(4)
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(3) สินคา หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งปลูกสราง และทรัพยสินอื่นๆ รวมถึงงานบริการ
ที่ รวมอยูในสินคานั้นดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวาของมูลคา”สินคา”นั้น
งานบริการ หมายความวา งานจางบริการ งานจางเหมาบริการ งานจางทําของและการรับขน

(5) งานกอสราง หมายความวา งานกอสรางอาคาร งานกอสรางสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสราง
อื่น ใด และการซอมแซม ตอเติ ม ปรั บ ปรุ ง รื้อถอน หรื อการกระทํ า อื่น ใดที่ มี ลักษณะทํา นองเดีย วกั น ตออาคาร
สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสรางดังกลาว รวมถึงงานบริการที่รวมอยูในสินคานั้น แตมูลคาของงานบริการตองไมสงู กวา
มูลคา “งานกอสราง”นั้น
(6) อาคาร หมายความวา สิ่งปลูกสรางถาวรที่บุคคลเขาอยูหรือใชสอยได เชน อาคารที่ทําการ
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆที่มีลักษณะเดียวกัน รวมทั้งสิ่งกอสรางอื่นๆ ซึ่งสรางขึ้นเพื่อ
ประโยชนใชสอยสําหรับ“อาคาร” นั้น เชน เสาธง รั้ว ทอระบายน้ํา ถังน้ํา ถนน ประปา ไฟฟา เครื่องปรับอากาศ ลิฟท
หรือเครื่องตกแตง
(7) สาธารณู ป โภค หมายความว า งานที่ เ กี่ ย วกั บ การประปา การไฟฟ า การสื่ อ สาร การ
โทรคมนาคม การระบายน้ํา การขนสงทางทอ ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ ทางราง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งดําเนินการ
ในระดับพื้นดิน ใตพื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน
(8) งานจางที่ปรึกษา หมายความวา งานจางบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพื่อเปน
ผูใหคําปรึกษา หรือแนะนําแกหนวยงานของรัฐ ในดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร
การเงิน การคลัง สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือดานอื่นที่อยูใน
ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ
(9) งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง หมายความวา งานจางจากบุคคลธรรมดําหรือนิติ
บุคคล เพื่อออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง
(10) การบริหารพัสดุ หมายความวา การเก็บ การบันทึก การเบิกจาย การยืม การตรวจสอบ การ
บํารุง รักษา และการจําหนายพัสดุ
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(11) ราคากลาง หมายความวา ราคาที่ใชเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผูยื่นขอเสนอไดยื่น
เสนอไว ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจางไดจริงตามลําดับ มีดังนี้
(11.1)

ราคาที่ไดจากการคํานวณ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด

(11.2)

ราคาที่ไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา

(11.3)

ราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอื่นกําหนด

(11.4)

ราคาที่ไดจากการสืบราคาจากทองตลาด

(11.5)

ราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ

(11.6)

ราคาอื่นตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐ

กรณีที่มีราคาตาม (11.1) ใหใชราคาตาม (11.1) กอน ถาไมมีราคาตาม (11.1) แตมีราคา
ตาม (11.2) หรือ (11.3) ใหใชราคาตาม (11.2) หรือ (11.3) กอน โดยจะใชราคาตาม (11.2) หรือ (11.3) ให
คํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐเปน สําคัญ
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กรณี ที่ ไ ม มี ร าคาตาม (11.1) (11.2) และ (11.3) ให ใ ช ราคาตาม (11.4) (11.5) หรื อ
(11.6) โดยจะใช ราคาตาม (11.4) (11.5) หรือ (11.6) ใหคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ
(12) เงินงบประมาณ หมายความวา ดังนี้

(12.1) เงินงบประมาณตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวดวยการโอนงบประมาณ
(12.2) เงินซึ่งหนวยงานของรัฐไดรับโดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี ใหโดยไมตองนําสง
คลังตาม กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
(12.3)

เงินซึ่งหนวยงานของรัฐไดรับโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดของแผนดินตามกฎหมาย

(12.4) เงิน ภาษีอากร คาธรรมเนียม หรือผลประโยชนอื่นที่ตกเปนรายไดของราชการ
สวน ทองถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย
(12.5)

เงินกู เงินชวยเหลือ และเงินอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

(13) หนวยงานของรัฐ หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภู มิภาค ราชการสว น
ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ องคการมหาชน องคกรอิสระ องคกรตาม รัฐธรรมนูญ
หนวยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หนวยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา หนวยงานอิสระ
ของรัฐ และหนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(14) เจาหนาที่ หมายความวา ผูมีหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุ หรือผูที่
ไดรับ มอบหมายจากผูทีอํานาจใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงาน ของรัฐ
4) หนวยงานของรัฐสามารถขอออกกฎ ระเบียบภายใต พ.ร.บ.ขึ้นใชเองเพื่อความยืดหยุนและ
คลองตัว (มาตรา 6)
กรณีรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐที่ประสงคจะจัดใหมีระเบียบ ขอบังคับ หรือขอบัญญัติ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุขึ้นใชเองทั้งหมดหรือแตบางสวน เพื่อเกิดความยืดหยุน และมีความคลองตัว ใหกระทําได
โดยตองดําเนินการใหสอดคลองกับหลักเกณฑจัดซื้อจัดจางและ การบริหารพัสดุตามแนวทางของ พ.ร.บ.นี้
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ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอบัญญัติดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย และ
ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
5)

หลักการการจัดซื้อจัดจาง (มาตรา 8)
ตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ และตองสอดคลองกับหลักการ ดังนี้
(1)

คุมคา : ตองมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และมีแผนบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน

(2) โปรงใส : ตองกระทําอยางเปดเผย แขงขันอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน มีระยะเวลา
เหมาะสมตอการยื่นขอเสนอ มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจน และเปดเผยขอมูลจัดซื้อ จัดจางและบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน

6)

(3)

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล : ตองมีการวาแผนจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุลวงหนา

(4)

ตรวจสอบได

หามไมใหเปดเผยขอเสนอ (มาตรา 10)

7)
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หามไมใหหนวยงานภาครัฐเปดเผยขอเสนอที่เปนสาระสําคัญ และเปนขอมูลทางเทคนิคของ ของผู
ยื่นขอเสนอ ระหวางผูยื่นขอเสนอดวยกัน หรือตอผูซึ่งมิไดเกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางครั้งนั้น
แผนจัดซื้อจัดจางประจําป (มาตรา 11)

ใหหนวยงานของรัฐ จัดทําแผนจัดซื้อจัดจางประจําป และประกาศเผยแพรในระบบสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดและใหปด ประกาศโดยเปดเผย ณ
สถานที่ปดประกาศของหนวยงานภาครัฐ
8)

ผูมีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง

การจัดหาพัสดุโดยวิธีใดตามพระราชบัญญัตินี้จะเปนผูดํารงตําแหนงใดและภายในวงเงินเทาใด ให
เปน ไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี (รมต.การคลัง) กําหนด
9)

การมีสวนรวมของภาคประชาชนและผูประกอบการในการปองกันการทุจริต (มาตรา 16-18)

กําหนดใหภ าคประชํา ชนเขา มามี สว นรว มในกระบวนการจัด ซื้อจั ดจ าง ในลั กษณะของการทํา
ขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความรวมมือปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง ระหวาง หนวยงาน
ของรัฐเจาของโครงการ ผูเขายื่นขอเสนอ และผูสังเกตการณ โดยตองตกลงกันวา จะไมกระทําการทุจริตในการจัดซื้อ
จัดจาง
ผูสังเกตการณ ตองเปนมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณที่จําเปนตอโครงการจัดซื้อจัดจาง
นั้ น ๆ เข า ร ว มสั ง เกตการณ ใ นกระบวนการจั ด ซื้ อจั ด จ า ง ตั้ ง แต การจั ด ทํ า ร า ง TOR จนถึ ง สิ้ น สุ ด โครงการ โดยผู
สังเกตการณตองมีความเปนกลางและไมเปนผูมีสวนไดเสียในโครงการจัดซื้อจัดจางนั้น
10) คณะกรรมการที่เกี่ยวของ (มาตรา 20-45)
กําหนดใหมีคณะกรรมการ 5 คณะ ประกอบดวย
(1) คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหนาที่ กําหนดเสนอ
นโยบาย กฎ ระเบียบ ภายใต พรบ. นี้
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(2) คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหนาที่ปรับปรุง
แกไขปญหา ตีความและวินิจฉัยปญหาขอหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.
(3) คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการ มีหนาที่ กําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการกําหนดราคากลาง
(4)

คณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต

มีหนาที่กําหนดแนวทางและวิธีดําเนินการความรวมมือปองกันการทุจริต กําหนดแบบ ขอตกลงคุณธรรม
อุทธรณ

(5)

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองเรียน มีหนาที่พิจารณาขอรองเรียนและวินิจฉัย

11) องคกรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ (มาตรา 46-50)
กําหนดใหกรมบัญชีกลางเปนองคกรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหนาที่
ดูแลและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจางผานระบบอิเล็กทรอนิกส

(2)

จัดทําฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุ

(3)

รวบรวมวิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม พรบ.นี้

(4)

จัดใหมีหลักสูตรการฝกอบรมเจาหนาที่ตามหลักวิชาชีพ และตามหลัก พรบ. นี้
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(1)

(5) ปฏิบัติหนาที่เลขานุการในคณะกรรมการตาม พรบ.นี้ กรณีเจาหนาที่ซึ่งผานการฝกอบรมจาก
กรมบัญชีกลางและไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่มีหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุมสี ทิ ธิไดรบั เงิน
เพิ่มหรือเงินอื่นทํานองเดียวกัน
12) การขึ้นทะเบียนผูประกอบการ (มาตรา 51-53)

(1) ใหคณะกรรมการราคากลางกําหนดหลักเกณฑในการขึ้นทะเบียนผูประกอบการกอสรางและ
ตองขึ้นทะเบียนผูประกอบการกับกรมบัญชีกลาง
(2)
ในราชกิจจานุเบกษา
(3)

ขึ้นทะเบียนผูประกอบการพัสดุอื่น ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนด
กรณีขึ้นทะเบียนไวแลว หนวยงานของรัฐไมตองขึ้นทะเบียนอีก

13) วิธีการจัดซื้อจัดจาง (มาตรา 54-68)
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กําหนดใหมี 3 วิธี ดังนี้
อาจกระทําไดโดยวิธี
(1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป : เชิญชวนผูประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่
กําหนดใหเขายื่นขอเสนอ
(2) วิธีคัดเลือก : เชิญชวนเฉพาะผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดซึ่งตอง ไม
นอยกวา 3 รายใหเขายื่นขอเสนอ เวนแตในงานนั้นมีผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดนอยกวาสามราย
(3) วิธีเฉพาะเจาะจง : เชิญชวนผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดรายใด ราย
หนึ่งใหเขายื่นขอเสนอหรือใหเขามาเจรจาตอรองราคา
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โดยการจัดซื้อจัดจางพัสดุ ตองใหเลือกใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปกอน เวนแต
(1)

วิธีคัดเลือก ใหใชในกรณีตอไปนี้
(1.1) ประกาศเชิญชวนแลว แตไมมีผูยื่นขอเสนอ หรือขอเสนอไมไดรับการคัดเลือก

(1.2) เปนพัสดุที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือซับซอน หรือตองผลิต กอสรางหรือใหบริการโดย
ผูประกอบการที่มีฝมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญพิเศษ หรือมีทักษะสูง และผูประกอบการมีจํานวนจํากัด
(1.3) จําเปน เรงดวน หากใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะไมทันตอความตองการใชพัสดุ
(1.4) มีขอจํากัดที่จําเปนตองระบุยี่หอ
(1.5) จําเปนตองซื้อจากตางประเทศ
(1.6) พัสดุที่ตองปกปดหรือใชในราชการลับ
(1.7) งานซอมที่จําเปนตองถอดตรวจ
(1.8) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
วิธีเฉพาะเจาะจง ใหใชในกรณีตอไปนี้
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(2)

(2.1) ใชทั้งวิธีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือก หรือใชวิธีคัดเลือกแลว แตไมมีผูยื่นเสนอ
หรือ ขอเสนอไมไดรับการคัดเลือก
(2.2) การจัดซื้อจัดจางในวงเงินครั้งหนึ่งไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฎกระทรวง
(2.3) มีผูประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือเปนตัวแทนจําหนายโดย
ชอบดวย กฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศและไมมีพัสดุอื่นใดที่จะใชทดแทนได
(2.4) จําเปน ตองใช พัสดุ โดยฉุกเฉิ น เนื่ องจากภัย ธรรมชาติ อุบัติ ภัย หรือเกิ ดโรคติ ดต อ
รายแรง และใชวิธีประกาศ เชิญชวนหรือวิธีคัดเลือกอาจลาชากอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
(2.5) เปนพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ซื้อจางไวกอนแลว และมีความจําเปนตองจัดซื้อจัดจาง
เพิ่มเติม โดยมูลคา พัสดุที่เพิ่มเติม ตองไมสูงกวามูลคาพัสดุที่ไดซื้อจางไวกอนแลว
(2.6) เปนพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหนวยงานของรัฐ
(2.7) เปนที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง
(2.8) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ให หน ว ยงานของรั ฐ จั ด ทํ า ประกาศและเอกสารเชิ ญ ชวนให ท ราบเป น การทั่ ว ไปในระบบของ
กรมบัญชีกลางและของหนวยงาน ตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกําหนดและใหปดประกาศโดย เปดเผย ณ สถานที่ปด
ประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น วาจะดําเนินการจัดซื้อจัดจางพัสดุใด วัน เวลาสถานที่ยื่นขอเสนอและเงื่อนไขอื่นๆ
และให ป ระกาศรายละเอี ย ดข อ มู ล ราคากลางและการคํ า นวณราคากลางในระบบเครื อ ข า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
การกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะเขายื่นขอเสนอ อยางนอยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ ตองหาม
เปนเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวน ดังนี้
(1)

มีความสามารถตามกฎหมาย
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(2)

ไมเปนบุคคลลมละลาย

(3)

ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

(4)

ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ

(5)

ไมเปนบุคคลซึ่งถูกแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐ

โดยตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีหลักการพิจารณา
คัดเลือกขอเสนอการจัดซื้อจัดจาง ดังนี้
ตนทุนตลอดการใชงาน

(2)

มาตรฐานของสินคาหรือบริการ

(3)

บริการหลังการขาย

(4)

พัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุนที่อนุรักษพลังงานหรือสิ่งแวดลอม

(5)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

(6)

ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออื่น

(7)

เกณฑอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

สา้
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กร พฒั
มท น า
รพั
แห
ยา ลง่
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(1)

เมื่อมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจาง ใหหนวยงานของรัฐแจงใหผูประกอบการซึ่งมารับหรือซื้อ เอกสาร
เชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลที่ตองยกเลิกการจัดซื้อจัดจางครั้งนั้น
14) งานจางที่ปรึกษา (มาตรา 69-78)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กําหนดใหมี 3 วิธี ดังนี้
อาจกระทําไดโดยวิธี
(1) วิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไป : เชิ ญ ชวนที่ ป รึ ก ษาทั่ ว ไปที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามเงื่ อ นไขที่
กําหนดใหเขายื่นขอเสนอ ใหใชกับงานที่ไมซับซอน
(2) วิธีคัดเลือก : เชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดซึ่งตองไมนอย
กวา 3 รายใหเขายื่นขอเสนอ
เวนแตในงานนั้นมีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดนอยกวา 3 ราย
(3) วิธีเฉพาะเจาะจง: เชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดรายใดราย หนึ่ง
ใหเขายื่นขอเสนอหรือใหเขามาเจรจาตอรองราคา
โดยการจางที่ปรึกษาดวยวิธีคัดเลือก ใหกระทําไดในกรณี ตอไปนี้
(1)

ประกาศเชิญชวนทั่วไปแลว แตไมมีผูยื่นขอเสนอ หรือขอเสนอไมไดรับการคัดเลือก

(2)

เปนงานที่ซับซอน ซับซอนมาก หรือมีเทคนิคเฉพาะไมเหมาะที่จะดําเนินการโดยวิธี ประกาศเชิญชวน

(3)

มีที่ปรึกษาในงานที่จะจางจํานวนจํากัด

(4)

กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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และวิธีเฉพาะเจาะจง ใหใชในกรณีตอไปนี้
(1) ใชทั้งวิธีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือก หรือใชวิธีคัดเลือกแลว แตไมมีผูยื่นเสนอ หรือ
ขอเสนอไมไดรับการคัดเลือก

กฎกระทรวง

(2)

การจางในวงเงินครั้งหนึ่งไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฎกระทรวง

(3)

เปนงานที่จําเปนตองใหที่ปรึกษารายเดิมทําตอจากงานที่ไดทําไวแลว เนื่องจาก เหตุผลทางเทคนิค

(4)

เป น งานจา งที่ มีที่ ป รึก ษาจํ า นวนจํ ากั ด และมี วงเงิน ค าจ า งไม เกิน วงเงิ น ตามที่กํา หนดใน

(5)

เปนงานจางที่มีที่ปรึกษาเพียงรายเดียว

(6)

เปนงานที่มีความจําเปนเรงดวนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ อาจลาชา กอใหเกิดความเสียหาย

(7)

กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

โดยใหผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษา เพื่อรับผิดชอบในการดําเนินงานจางที่ปรึกษา
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หลักเกณฑพิจารณาคัดเลือกขอเสนอการจางที่ปรึกษา
(1)

ผลงานและประสบการณของที่ปรึกษา

(2)

วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน

(3)

จํานวนบุคลากรที่รวมงาน

(4)

ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐสงเสริมหรือสนับสนุน

(5)

ขอเสนอทางการเงิน

(6)

เกณฑอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

กรณีงานจางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานประจําใหคัดเลือกผูยื่นขอเสนอที่ผานเกณฑ คุณภาพแลว และ
ใหคัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ําสุด
กรณีงานจางที่ปรึกษาที่เปนไปตามมาตรฐานของหนวยงานของรัฐหรืองานทีซ่ บั ซอน ใหคดั เลือกผูย นื่
ขอเสนอที่ผานเกณฑดานคุณภาพแลว และใหคัดเลือกจากรายที่ได คะแนนดานคุณภาพและดานราคามากที่สุด
กรณีงานจางที่ปรึกษาที่มีความซับซอนมาก ใหคัดเลือกผูยื่นขอเสนอที่ผานเกณฑไดคุณภาพแลวและ
ใหคัดเลือกจากรายที่ไดคะแนนดานคุณภาพมากที่สุด
15) งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง (มาตรา 79-92)
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กําหนดใหมี 4 วิธี ดังนี้
อาจกระทําไดโดยวิธี

ใหเขายื่นขอเสนอ

(1)

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป : ใหใชกับงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางที่มี ลักษณะไมซับซอน

(2)

วิธีคัดเลือก : เชิญชวนผูใหบริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดซึ่งตองไม นอยกวา 3 ราย

เวนแตในงานนั้นมีผูใหบริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดนอยกวา 3 ราย
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(3) วิธีเฉพาะเจาะจง :เปนงานที่เลือกจางผูใหบริการรายใดรายหนึ่งที่เคยทราบหรือเคยเห็น
ความสามารถแลว ตามที่คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได
เสนอแนะ
(4) วิธีป ระกวดแบบ : เชิญชวนผู ใหบ ริการที่มี คุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่กํา หนดใหเขายื่ น
ขอเสนอ เพื่อออกแบบงานกอสรางที่มีลักษณะพิเศษ เปนที่เชิดชูทางศิลปกรรมหรือ สถาปตยกรรมของชาติ หรืองาน
อื่นตามที่กําหนด
การจางออกแบบฯ ดวยวิธีคัดเลือก ใหกระทําไดในกรณี ตอไปนี้
(1)

ประกาศเชิญชวนแลว แตไมมีผูยื่นขอเสนอ หรือขอเสนอไมไดรับการคัดเลือก

(2)

เปนงานที่ซับซอน ซับซอนมาก

(3) เปนงานเกี่ยวกับการออกแบบหรือใชความคิด ซึ่งหนวยงานไมมีขอมูลเพียงพอที่จะ กําหนด
รายละเอียดเบื้องตนได
(4)

กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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วิธีเฉพาะเจาะจง ใหใชในกรณีตอไปนี้

(1) ใชทั้งวิธีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือก หรือใชวิธีคัดเลือกแลว แตไมมีผูยื่นเสนอ หรือ
ขอเสนอไมไดรับการคัดเลือก

เสียหาย

(2)

ใหใชกับงานที่มีวงเงินงบประมาณคากอสรางไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฎกระทรวง

(3)

เปนงานที่มีความจําเปนเรงดวนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ อาจลาชา กอใหเกิดความ

(4)

เปนงานที่ตองใหผูใหบริการรายเดิมทําตอจากงานที่ไดทําไวแลว เนื่องจากเหตุผล ทางเทคนิค

(5)

กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

โดยผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง เพื่อรับผิด
ชอบในจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง
ผูใหบริการตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมหรือ วิศวกรรม สวนผ็ใหบริการที่เปนนิติ
บุคคลตองเปนผูที่ไดขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพนั้นดวย
งานนั้น

ผูใหบริการที่เปนคูสัญญาของหนวยงาน ตองไมมีสวนไดสวนเสียกับผูประกอบการงาน กอสรางใน
16) การทําสัญญา (มาตรา 93-99)

กําหนดให หนวยงานของรัฐตองทําสัญญาตามแบบที่ คณะกรรมการนโยบายกําหนดโดย ความ
เห็นชอบของสํานักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้ แบบสัญญา ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดวย
ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมไดทําสัญญาตามแบบหรือไมอาจใชสัญญาที่สํานักงาน อัยการสูงสุดให
ความเห็นชอบได หรือไมอาจสงใหสํานักอัยการสูงสุดเห็นชอบไดทันเวลาใหสามารถสงใหสํานักงานอัยการสูงสุด
เห็นชอบไดในภายหลังได
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สัญญาที่ทําในราชอาณาจักรตองมีขอตกลงในการหามคูสัญญาจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่ง ไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตการจางชวงแตบางสวนที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานของรัฐที่เปนคูสัญญาแลว
หนวยงานอาจมีขอตกลงเปนหนังสือ โดยไมทําตามแบบสัญญา เฉพาะในกรณี ดังตอไปนี้
(1)

การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีคัดเลือก หรือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือการจางที่ ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2)

การจัดซื้อจัดจางจากหนวยงานภาครัฐ

(3)

คูสัญญาสามารถสงมอบพัสดุไดครบถวน ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันถัด จากวันทําขอตกลง

(4)

กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด

สั ญ ญาที่ มี ก ารลงนามและแก ไ ขเปลี่ ย นแปลงสั ญ ญาหรื อข อตกลง ต อ งเผยแพร ใ น ระบบของ
กรมบัญชีกลาง และของหนวยงาน
17) การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ (มาตรา 100-105)
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การบริ หารสั ญ ญาและการตรวจรั บ พั ส ดุ ให ผู มี อํา นาจแต ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ เพื่ อ
รับผิด ชอบการบริหารสัญ ญาหรือข อตกลงและการตรวจรับ พัสดุ โดยองคป ระกอบ องคป ระชุม และ หนา ที่ของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
18) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ (มาตรา 106-108)
กําหนดใหผลการประเมินเปนสวนหนึ่งของเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของผูที่ จะเขา
ยื่นขอเสนอหรือเขาทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ โดยผูที่ไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการ ยื่นขอเสนอหรือทํา
สัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว จนกวาจะมีผลการปฏิบัติงานผานเกณฑที่กําหนด
19) การทิ้งงาน (มาตรา 109-111)

ผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญา ที่มีลักษณะเปนการทิ้งงาน ดังนี้
(1)
ภายในเวลาที่กําหนด

เปนผูยื่ นขอเสนอที่ไ ดรับการคัดเลือกแลว ไมย อมไปทําสัญญาหรือขอตกลงเปน หนังสื อ

(2)

คูสัญญา ไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

(3)

ผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญา มีลักษณะเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

(4) เมื่อผลของการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผูใหบริการงานออกแบบหรืองาน กอสราง
มีขอบกพรอง ผิดพลาด หรือกอใหเกิดขอผิดพลาด
(5)

ผูใหบริการมีสวนไดสวนเสียกับผูประกอบการงานกอสราง

20) การบริหารพัสดุ (มาตรา 112-113)
ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการควบคุมและดูแลพัสดุใหมีการใชและการบริหารพัสดุที่ เหมาะสม
คุมคา และเกิดประโยชนมากที่สุด ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจาย การยืม การ ตรวจสอบ การบํารุงรักษา
และการจําหนายพัสดุ
21) การอุทธรณ (มาตรา 114-119)
กําหนดใหผูซึ่งไดยื่นขอเสนอจัดซื้อจัดจางพัสดุกับหนวยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณในเรื่อง ดังนี้
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(1)

การเลือกใชวิธีจัดซื้อจัดจางพัสดุ หรือเกณฑที่ใชในการพิจารณาผล

(2)

หนวยงานของรัฐมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน พรบ.นี้

(3) กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความใน พรบ.นี้ เปนเหตุใหตนไมไดรับการ
ประกาศผลเปนผูชนะ หรือไมไดรับการคัดเลือกเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ
โดยตองยื่นอุทธรณตอหนวยงาน ภายใน 7 วันทําการนับแตวันประกาศผลการจัดซื้อจัด จางใน
ระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และใหหนวยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน
7 วันทําการนับแต วันที่ไดรับอุทธรณ
ในกรณีที่เห็นดวยกับอุทธรณก็ใหดําเนินการตามความเห็นนั้นภายในกําหนดเวลาดังกลาว
หากไมเห็นดวยไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยัง คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดรับรายงานจากหนวยงานของรัฐแลว ใหพิจารณา อุทธรณให
แลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับรายงานดังกลาว
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หากเรื่องใดไมอาจพิจารณาไดทันในกําหนดนั้น ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณขยายระยะเวลา
ออกไปไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกิน 15 วันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว
กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเห็นวาอุทธรณฟงขึ้นและมีตอการจัดซื้อจัดจางมี นัยสําคัญให
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณสั่งใหหนวยงานของรัฐดําเนินการจัดซื้อจัด จางใหม หรือเริ่มจากขั้นตอนใดตามที่
เห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณา อุทธรณเห็นวาอุทธรณฟงไมขึ้นหรือไมมีผลตอการจัดซื้อจัดจางอยางมี
นัยสําคัญใหแจง หนวยงานของรัฐเพื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจางตอไป
ถาผูอุทธรณผูใดไมพอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ และเห็นวา หนวยงานของรัฐ
ตองรับผิดชดใชคาเสียหายผูนั้นมีสิทธิฟองตอศาลเพื่อเรียกใหหนวยงาน ของรัฐชดใชคาเสียหายได แตการฟองคดี
ดังกลาวไมมีผลกระทบตอการจัดซื้อจัดจางที่ หนวยงานของรัฐไดลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจางนั้นแลว
22) บทกําหนดโทษ (มาตรา 120-121)

เจาหนาที่หรือผูมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุ
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการจัดซื้อจัดจางหรือบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ
หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยทุจริต โดยกําหนดใหตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป
และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และผูใชหรือผูสนับสนุนในการกระทําความผิดดังกลาว
ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวสําหรับความผิดดังกลาวดวย
กําหนดโทษสําหรับผูที่ไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยหรือหลักฐานประกอบการ
พิจารณาอุทธรณ เพื่อเปนการบังคับใหผูที่เกี่ยวของใหความรวมมือในการสงเอกสารหรือหลักฐานประกอบ
การพิ จ ารณาของคณะกรรมการวิ นิ จฉั ย หรื อคณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ โดยกํ าหนดให มี
ความผิดฐานขัดคําสั่งเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
23) บทเฉพาะกาล
ใหระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และระเบียบสํานักนํายกรัฐมนตรี วา
ดว ยการพัส ดุด วยวิธี ก ารทางอิ เล็ กทรอนิ กส พ.ศ.2549 และบรรดาระเบี ยบ ขอบัง คับ ประกาศ ข อบั ญญั ติแ ละ
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ขอกําหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง หรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของ รัฐอื่น รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง หรือการบริหารพัสดุของหนวยงาน ของรัฐยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยง
กับพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

9.3 สรุปความแตกตางระหวางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 กับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549
จากการรวบรวมขอมูลเพื่อใหเห็นความแตกตางระหวางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ซึ่งรายละเอียดตามตารางสรุป ดังตอไปนี้
ตารางที่ 9.3 – 1 ตารางสรุป ความแตกตางระหวางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 กับ ระเบีย บสํ า นัก นายกรั ฐมนตรีวา ดวยการพั ส ดุ พ.ศ. 2535 และที่ แก ไ ข
เพิ่มเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549
ระเบียบการพัสดุ ฯ...
พ.ศ. ๒๕๓๕
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พรบ. การจัดซื้อ/จางฯ...
พ.ศ. ๒๕๖๐

1. ขอบเขตการใชบังคับ
ใช บั ง คั บ แก หน ว ยงานของรั ฐ ทุ ก
แหง ไดแก ราชการสวนกลาง ราชการ
ส ว นภู มิ ภ า ค ราชการส ว นท อ งถิ่ น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย วาดวยวิธีการ
งบประมาณ องค ก ารมหาชน องค ก ร
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ องคกรตาม
รั ฐ ธรรมนู ญ หน ว ยธุ ร การของศาล
มหาวิ ท ยาลั ย ในการกํ า กั บ ของรั ฐ
หนวยงานสังกัดรัฐสภาหรือใน กํากับของ
รั ฐ สภา หน ว ยงานอิ ส ระของรั ฐ และ
หนวยงานอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
ม.๖ วรรคหนึ่ง
๒. หลักการจัดซื้อ/จัดจาง
1. คุมคา
๒. โปรงใส (ตองกระทําโดยเปดเผย
เป ด โอกาส ให มี ก ารแข ง ขั นอย า งเป น
ธรรม)
๓. ประสิท ธิ ภ าพ ประสิท ธิ ผ ล (มี
การวาง แผนการจัดซื้อ/จัดจางและการ
บริหารพัสดุ ลวงหนา)
๔. ตรวจสอบได มาตรา ๘

ระเบี ยบฯพั ส ดุ ว า ด ว ย
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส พ .ศ .
๒๕๔๙

ใช บัง คั บแกส ว นราชการ ซึ่ ง
ดําเนินการเกี่ยวกับ การ พัสดุ
โดยใชเงินงบประมาณ เงินกู
และเงินชวยเหลือ (ขอ๖)

ใช บั งคั บแก ส วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และ
หน วยงานอื่ นของรั ฐที่ อยู ใน
สังกัด การบังคับบัญชาหรือ การ
กํากับดูแลของฝายบริหาร (ขอ ๔)

เป ด เผย โปร ง ใสและเป ด
โอกาสให มี ก ารแข ง ขั น กั น
อยางเปนธรรม (ขอ ๑๕ ทวิ)

เป ด เผย โปร ง ใสและเป ด
โอกาสให มี ก ารแข ง ขั น กั น
อย า ง เป น ธรรม (ระเบี ย บฯ
๒๕๓๕ ขอ ๑๕ ทวิ)
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พรบ. การจัดซื้อ/จางฯ...
พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. การจัดทําแผนการจัดซื้อ/จัดจาง
เมื่ อทราบยอดเงิ น ให หน ว ยงาน
ของรั ฐ จั ด ทํ า แผนการจั ด ซื้ อ /จั ด จ า ง
ประจําป และประกาศ เผยแพรในระบบ
เครือขายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง
และหนวยงานของรัฐ มาตรา ๑๑

เมื่ อ ทราบยอดเงิ น ให ส ว น
ราชการรั บ ดํ า เนิ น การให
เปนไปตามแผน.....(ขอ ๑๓)
ทั้ ง นี้ ไ ม ไ ด กํ า หนดรู ป แบบ
ของการจัดทําแผนไว

เช น เดี ย วกั บ ระเบี ย บฯพ.ศ.
๒๕๓๕

ไมมี

องค ป ระกอบคณะกรรมการ
ประกวดราคาตามโครงการ
ใหมีกรรมการซึ่งเปนบุคคลที่
มิไดเปนขาราชการซึ่งมี
ตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
อยางนอยหนึ่งคน
(ขอ ๘ (๓))
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๔. การมีสวนรวมของภาคประชาชน
การมีสวนรวมของภาคประชาชน
การมีสวน รวมของภาคประชาชนและ
ผูประกอบการ ใน การปองกันการทุจริต
หมวด ๒ มาตรา ๑๕-๑๘

ระเบี ยบฯพั ส ดุ ว า ด ว ย
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส พ .ศ .
๒๕๔๙

ระเบียบการพัสดุ ฯ...
พ.ศ. ๒๕๓๕

๕. การเป ด เผยข อ มู ล การจั ด ซื้ อ /
จัดจางทาง อิเล็กทรอนิกส
เปดเผยขอมูลการจัดซื้อ/จัดจาง ใน
ระบบใน ระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบั ญ ชี ก ลาง ในทุ ก ขั้ น ตอน ตั้ ง แต
ขั้นตอนการจัดทําแผนการ จัดซื้อจัดจาง
การประกาศเชิญชวน ราคากลาง เกณฑ
การพิจารณา ขอเสนอการประกาศผลผู
ชนะ การยกเลิกการจัดซื้อ/จัดจาง การ
ทําสัญญาและการบริหารสัญญา มาตรา
๖๑,๖๒,๖๓

ให ค ณะกรรมการประกวด
ราคาฯนํ า สาระสํ า คั ญ ของ
เอกสารประกวดราคา เชิ ญ
ชวน เอกสารประกวดราคาที่
ส า ม า ร ถ เ ป ด เ ผ ย ไ ด ล ง
ประกาศในเว็ บ ไซด ข อง ๒
ห น ว ย ง า น (ข อ ๘ ) ม ติ
คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๒ ๗
เ ม ษ า ย น ๕ ๓ กํ า ห น ด ใ ห
หน ว ยงานต า งๆลงประกาศ
จั ด ซื้ อ /จั ด จ า ง วิ ธี ส อบราคา
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า e-auction
เผยแพร ใ นเว็ บ ไซด ข อง ๒
หน ว ย งา น ป จ จุ บั น วิ ธี emarket, e-bidding มี ก า ร
กํ า หนดไว ใ นแนวทางปฏิ บั ติ
ต อ งลงประกาศเผยแพร ใ น
เว็บไซดของ ๒ หนวยงาน

ไมมี

9-14

พรบ. การจัดซื้อ/จางฯ...
พ.ศ. ๒๕๖๐
๖. คณะกรรมการ
- คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ/จัด
จางและ การบริหารพัสดุภาครัฐ (มาตรา ๑๙)
- คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการ
จั ด ซื้ อ /จั ด จ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ
ภาครัฐ (มาตรา ๒๖)
- คณะกรรมการราคากลางและขึ้น
ทะเบียนผู กอบการ (มาตรา ๓๑)

คณะกรรมการวาดวยการ พัสดุ
(กวพ) (ขอ ๑๑)

คณะกรรมการว า ด ว ยการ
พั ส ดุ ด ว ย วิ ธี ก า ร ท า ง
อิเล็กทรอนิกส (กพว.อ)(ขอ ๖)

คณะกรรมการวาดวยการ พัสดุ
(กวพ) (ขอ ๑๑)

คณะกรรมการว า ด ว ยการ
พั ส ดุ ด ว ย วิ ธี ก า ร ท า ง
อิเล็กทรอนิกส (กพว.อ)(ขอ ๖)

ไมมี

ไม มี มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่
๑๓ เมษายน ๒๕๕๕
กํา หนดใหหนว ยงานภาครัฐ ใช
หลั ก เกณฑ ก ารคํ า นวณ ราคา
กลางงานก อ สร า งของ ทาง
ราชการที่ทบทวงที่ ทบทวนและ
ปรับปรุงใหม
-ระบบคํ า นวณราคากลาง งาน
ก อ สร า งของทางราชการ ด ว ย
อิเล็กทรอนิกส

สา้
นกั
กร พฒั
มท น า
รพั
แห
ยา ลง่
กร น�้า
น�้า

๗. ราคากลาง (ราคาอางอิง)
ราคากลาง
๑. ราคาที่ ไ ด จ ากการคํ า นวณตาม
หลักเกณฑที่ คณะกรรมการราคากลาง
กําหนด
๒. ราคาอางอิงของพัสดุ
3. ราคามาตรฐาน (สงป./ICT )
4. สืบราคาจากทองตลาด
๕. ราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุด
ภายใน ระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ
๖. ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑวิธีการหรือ
แนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐนั้น

ระเบี ยบฯพั ส ดุ ว า ด ว ย
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส พ .ศ .
๒๕๔๙

ระเบียบการพัสดุ ฯ...
พ.ศ. ๒๕๓๕

๘. การกําหนดราคากลางงานกอสราง
คํานวณตามหลักเกณฑและวิธีการ
ตามที่ คณะกรรมการราคากลางกําหนด
แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ ใ น ร ะ บ บ เ ค รื อ ข า ย
สารสนเทศของ กรมบัญชีกลางและใน
ราชกิจจานุเบกษา มาตรา ๓๔
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พรบ. การจัดซื้อ/จางฯ...
พ.ศ. ๒๕๖๐
๙. การขึ้นทะเบียนผูประกอบการ
กํ า หนดให ก รมบั ญ ชี ก ลาง เป น ผู
ประกาศและให ขึ้ นทะเบี ยนตาม
หลั กเกณฑ และวิ ธี การที่ คณะกรรมการ
ราคากลางกําหนด หมวด ๕ มาตรา ๕๑๕๓

๑๑. วิธีการจัดซื้อจัดจาง
๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
๒.วิธีคัดเลือก
3.วิธีเฉพาะเจาะจง

การกําหนดคุณสมบัติ เบื้องตน
ในการจั ด ซื้ อ /จั ด จ า ง แต ล ะ
สวนราชการ กําหนดหลักเกณฑ
การ คั ด เลื อ ก ผู มี คุ ณ สมบั ติ
เบื้องตน แตกตางกัน (ขอ๓๐)

เช น เดี ย วกั บ ระเบี ย บฯ พ.ศ.
๒๕๓๕

ไมมี

ไมมี

สา้
นกั
กร พฒั
มท น า
รพั
แห
ยา ลง่
กร น�้า
น�้า

๑๐. การมีสวนไดเสียกับผูอื่น
ข อ เสนอ หรื อ คู สั ญ ญาในการ
จั ด ซื้ อ /จั ด จ า ง ผู ที่ มี ห น า ที่ ดํ า เนิ น การ
เชน เจาหนาที่พัสดุ คณะกรรมการตางๆ
ผูมีอํานาจอนุมัติ ตองไมเปนผูมีสวนได
เสียกับผูอื่น ขอเสนอหรือคูสัญญาในงาน
นั้น(มาตรา ๑๓ )

ระเบี ยบฯพั ส ดุ ว า ด ว ย
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส พ .ศ .
๒๕๔๙

ระเบียบการพัสดุ ฯ...
พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๒. เกณฑการพิจารณาคัดเลือก
ข อ เสนอการพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
ข อ เสนอ ให พิ จ ารณา ประโยชน แ ละ
วัตถุประสงคของการใชงานเปน สําคัญ
โดยคํ า นึ ง ถึ ง เกณฑ ต า งๆ ด า นคุ ณ
ภาพประกอบโดยไมจําเปนตองใชราคา
ต่ํา มาตรา ๖๕

๑. วิธีตกลงราคา
๒. วิธีสอบราคา
๓. วิธีประกวดราคา
๔. วิธีพิเศษ
๕. วิธีกรณีพิเศษ

วิธีป ระมูลด วยอิเล็ กทรอนิ กส
แนวทางการปฏิ บั ติ ใ นการ
จัดหาพัสดุดวยวิธี
e-market, e-bidding

ใชเกณฑราคาต่ําสุด

ใชเกณฑราคาต่ําสุด
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พรบ. การจัดซื้อ/จางฯ...
พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของ ผูประกอบการ
เพื่ อ ใช ป ระกอบการพิ จ ารณา
คุณสมบัติของผูที่ จะเขายื่นขอเสนอ
หรื อ เข า ทํ า สั ญ ญากั บ หน ว ยงาน
ภาครัฐผูที่ไมผานเกณฑที่กําหนดจะ
ถูกพัก การเสนอ ราคาหรือทําสัญญา
กั บ หน ว ยงานภาครั ฐ ไว ชั่ ว คราว
จนกวาจะมีผลประเมินผานเกณฑที่
กําหนดมาตรา ๑๐๔- ๑๐๖

ไมมี

ไมมี

สา้
นกั
กร พฒั
มท น า
รพั
แห
ยา ลง่
กร น�้า
น�้า

๑๔. การพั ฒ นาบุ ค คลากรด า นการ
พัสดุภาครัฐ
การฝ ก อบรมเพื่อสง เสริ มและ
พั ฒ นาเจ า หน า ที่ ให มี ค วามรู แ ละ
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ จัดซื้อ/
จั ด จ า งและการบริ หารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
ต า ม ห ลั ก วิ ช า ชี พ แ ล ะ ต า ม
พระราชบัญญัตินี้ เจาหนาที่ ซึ่งผาน
การฝ ก อบรมและได รั บ แต ง ตั้ ง ให
ปฏิบัติงานจะไดรับเงินเพิ่ม หรือเงิน
อื่นทํานองเดียวกัน

ระเบี ยบฯพั ส ดุ ว า ด ว ย
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส พ .ศ .
๒๕๔๙

ระเบียบการพัสดุ ฯ...
พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๕. การอุทธรณ
ห ม ว ด ๑ ๔ ก า ร อุ ท ธ ร ณ
พิจารณาโดยคณะกรรมการ พิจารณา
อุทธรณ(มาตรา ๑๑๒-๑๑๗)

ไมมี

ไมมี

ไมมี

อุ ท ธรณ ผ ลการคั ด เลื อ ก
เ บื้ อ ง ต น (ข อ ๙ (๓ ))
อุทธรณผลการพิจารณา
(ขอ ๑๐(๕))
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พรบ. การจัดซื้อ/จางฯ...
พ.ศ. ๒๕๖๐

หมวด ๑ สวนที่ ๓ บท
กําหนดโทษ ผูดําเนินการรั บ
โทษทางวินัย และไมเปน เหตุ
หลุดพนจากความรับผิด ทาง
แพง ทางอาญา
(ขอ ๑๐)

เช น เดี ย วกั บระเบี ย บ ฯพ.ศ
๒๕๓๕

สา้
นกั
กร พฒั
มท น า
รพั
แห
ยา ลง่
กร น�้า
น�้า

๑๖.บทกําหนดโทษ
-เจาหนาที่หรือผูมีอํานาจ ปฏิบัติหรือ
ละเว น การปฏิ บั ติ หน า ที่ โ ดยมิ ช อบ
หรือโดยทุจริต ตองระวางโทษ จําคุก
ตั้งแต ๑ ป ถึง ๑๐ ป และปรับตั้งแต
สี่ หมื่ น บาทถึ ง สี่ แ สนบาท ผู ใช หรื อ
ผู ส นั บ สนุ น รั บ โทษตามที่ กํ า หนด
มาตรา ๑๑๘

ระเบี ยบฯพั ส ดุ ว า ด ว ย
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส พ .ศ .
๒๕๔๙

ระเบียบการพัสดุ ฯ...
พ.ศ. ๒๕๓๕

ที่มา : http://www.trathealth.com/report/6_2560/12.pdf
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โดยสามารถสรุปความแตกตางของวิธีการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และ
ระเบียบสํานักนายกวาดวยการพัสดุดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ดังแสดงในรูปที่ 9.3 - 1

วิธีการจัดซื้อจัดจาง
พ.ร.บ.

1. วิธีตกลงราคา
2. วิธีสอบราคา
3. วิธีประกวดราคา
4. วิธีพิเศษ
5. วิธีกรณีพิเศษ

(มาตรา 55)

(ขอ 18)

สา้
นกั
กร พฒั
มท น า
รพั
แห
ยา ลง่
กร น�้า
น�้า

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

ระเบียบฯ พ.ศ. 2535

ระเบียบฯ พ.ศ. 2549

วิธีประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(e-Action)
ประกาศสํานักนายกฯ ลว. 3 ก.พ. 58

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market)
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

รูปที่ 9.3 - 1

สรุปความแตกตางของวิธีการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549
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ความแตกตางงานจางที่ปรึกษาของวิธีการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และ
ระเบียบสํานักนายกวาดวยการพัสดุดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ดังแสดงในรูปที่ 9.3 - 2

งานจางที่ปรึกษา
พ.ร.บ.

.

งานจางทีป่ รึกษา มี 2 วิธี ดังนี้
1. วิธีตกลงราคา
2. วิธีคัดเลือก
(มาตรา 69)

สา้
นกั
กร พฒั
มท น า
รพั
แห
ยา ลง่
กร น�้า
น�้า

งานจางทีป่ รึกษา มี 3 วิธี ดังนี้
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

ระเบียบฯ พ.ศ. 2535

(ขอ 77)

ระเบียบฯ พ.ศ. 2549
ไมมี

ประกาศสํานักนายกฯ ลว. 3 ก.พ. 58

รูปที่ 9.3 - 2

ไมมี

สรุปความแตกตางงานจางที่ปรึกษาของวิธีการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม และระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการพั ส ดุ ด ว ยวิ ธี
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549
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ความแตกตางงานจางออกแบบหรือควบคุมงานของวิธีการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม และระเบียบสํานักนายกวาดวยการพัสดุดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ดังแสดงในรูปที่ 9.3 - 3

งานจางออกแบบหรือควบคุมงาน
งานจางออกแบบหรืพ.ร.บ.
อควบคุมงาน
มี 4 วิธี ดังนี้
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง
4. วิธีประกวดแบบ

งานจางออกแบบและควบคุ
งาน
ระเบียบฯ พ.ศ. ม2535
มี 4 วิธี ดังนี้
1. วิธีตกลง
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีคัดเลือดแบบจํากัดขอจํากัด
4. วิธีพิเศษ

สา้
นกั
กร พฒั
มท น า
รพั
แห
ยา ลง่
กร น�้า
น�้า

(มาตรา 79)

(ขอ 95)

ระเบียบฯ พ.ศ. 2549
ไมมี

ประกาศสํานักนายกฯ ลว. 3 ก.พ. 58

รูปที่ 9.3 - 3

ไมมี

สรุ ป ความแตกต า งงานจ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานของวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า งตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อจั ด จ า งและบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 กั บ ระเบี ยบสํ า นั ก
นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. 2535 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม และระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549
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9.4 สรุปรายละเอียดการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางและบริหารงานภาครัฐ พ.ศ. 2560 เมื่อ
หนวยงานรัฐไดรับงบประมาณแลว หัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการหรือเจาหนาที่หรือบุคคลหนึ่งจัดทํา
แบบรูปรายการงานกอสราง คณะกรรมการกําหนดราคากลาง และเมื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลางพิจารณาผล
เรียบรอยแลวจะรายงานผลการกําหนดราคากลางงานกอสราง เพื่อเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่
พิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อจะไดดําเนินการจัดหาตามวิธีตามระเบียบที่กําหนด แลวเสนอใหหัวหนาสวนราชการ
อนุมัติสั่งจางพรอมทําสัญญา เพื่อสูขั้นตอนในการพิจารณาตรวจรับพัสดุตอไป โดยผังรายละเอียดขั้นตอนการจัดซื้อจัด
จางตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางและบริหารงานภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังแสดงในรูปที่ 9.4 - 1
ผังกระบวนการจัดจางกอสราง
เจาหนาที่หรือผูไดรับมอบหมาย จัดทําแผนการจัด
จางเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ
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หนวยงานของรัฐไดรบั งบประมาณ
หั ว หน า หน ว ยงานของรั ฐ แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการหรือเจ า หน า ที่หรื อ
บุค คลหนึ่ ง จัด ทํ าแบบรูป รายการ
งานกอสราง
หั ว หน า หน ว ยงานของรั ฐ แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

คณะกรรมการกํ า หนดราคากลาง
รายงานผลการกํ าหนดราคากลาง
งานก อ สร า งเพื่ อ เสนอหั ว หน า
หน ว ยงานของรั ฐ ผ า นหั ว หน า
เ จ า ห น า ที่ พิ จ า ร ณ า ใ ห ค ว า ม
เห็นชอบ
ดําเนินการจัดหาตามวิธตี างๆ
การขออนุมัติสั่งจาง
การทําสัญญา

กรณี ที่ ร าคาของผู เสนอราคารายที่ ส ว นราชการ
เห็ น สมควรจ า งแตกต า งจากราคากลางที่
คณะกรรมการกําหนดราคากลางคํานวณไว ตั้งแต
รอยละ 15 ขึ้นไป ใหคณะกรรมการกําหนดราคา
กลางหรื อ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งแจ ง รายละเอี ย ดการ
คํานวณราคากลางงานกอสร างนั้น ให สํา นักงาน
การตรวจเงินแผนดินทราบโดยเร็ว
กรณีหัวหนาหนวยงานของรัฐไดใหความเห็นชอบ
ราคากลางงานก อสรา ง แล วยั งไมป ระกาศสอบ
ราคา ประกาศประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ประกาศรางขอบเขตของงานหรือตามที่กําหนด
สําหรับการจัดจางกอสรางดวยวิธีการอื่น ภายใน
30 วัน นับถัดจากวันที่หัวหนาหนวยงานของรัฐได
ใหความเห็นชอบ ใหคณะกรรมการกําหนดราคา
กลางพิจารณาทบทวนราคากลางใหมีความเปน
ป จ จุ บั น แล ว นํ า เสนอหั ว หน า หน ว ยงานของรั ฐ
พิจารณาใหความเห็นชอบอีกครั้ง

การตรวจรับพัสดุ

รูปที่ 9.4 - 1 ผังรายละเอียดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางและบริหารงาน
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
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9.4.1 การพิจารณาเลือกวิธีที่จะใชในการจัดจาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ในการพิจ ารณาเลือกวิธีที่จะดํ าเนินการจัดซื้อจัดจ างตามพระราชบั ญญั ติการจัด ซื้อจัดจ างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีรายละเอียดการพิจารณา ดังนี้
มาตรา 55 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การจัดซื้อ

จัดจางพัสดุอาจกระทําไดโดยวิธี ดังตอไปนี้

๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ไดแก การที่หนวยงานของรัฐเชิญชวนผูประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนดใหเขายื่นขอเสนอ ประกอบดวย
(1) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market) คือ การซื้อหรือจางที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่ไมซับซอนหรือเปนสินคาหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และไดกําหนดไวในระบบขอมูลสินคา
(e catalog) โดยให ดํ า เนิ น การในระบบตลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Electronic Market : e - market) ตามวิ ธี ก ารที่
กรมบัญชีกลางกําหนด
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(2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) คือ การจางครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน500,000
บาท โดยใหดําเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
(3) วิธีสอบราคา คือ การจางครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน5,000,000
บาท ใหกระทําไดในกรณีที่หนวยงานของรัฐนั้นตั้งอยูในพื้นที่ที่มีขอจํากัดในการใชสัญญาณอินเตอรเน็ตทําใหไม
สามารถดําเนินการผานระบบตลาดอิเล็กทรอนิกสหรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได
๒) วิธีคัดเลือก ไดแก การที่หนวยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ที่หนวยงานของรัฐกําหนดซึ่งตองไมนอยกวาสามรายใหเขายื่นขอเสนอ เวนแตในงานนั้นมีผูประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่กําหนดนอยกวาสามราย
๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ไดแก การที่หนวยงานของรัฐเชิญชวนผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ที่หนวยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหนึ่งใหเขายื่นขอเสนอ หรือใหเขามาเจรจาตอรองราคารวมทั้งการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุกับผูประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กนอยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง
มาตรา 56 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การ

จัดซื้อจัดจางพัสดุ ใหหนวยงานของรัฐเลือกใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปกอน เวนแต
๑)

กรณีดังตอไปนี้ ใหใชวิธีคัดเลือก
(1)

ใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแลว แตไมมีผูยื่นขอเสนอ หรือขอเสนอนั้นไมไดรับการคัดเลือก

(2) พัสดุที่ตองการจัดซื้อจัดจางมีคุณลักษณะเฉพาะเปนพิเศษหรือซับซอนหรือตองผลิตจําหนาย
กอสราง หรือใหบริการโดยผูประกอบการที่มีฝมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเปนพิเศษ หรือมีทักษะสูง และ
ผูประกอบการนั้นมีจํานวนจํากัด
(3) มีความจําเปนเรงดวนที่ตองใชพัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณที่ไมอาจคาดหมายไดซึ่ง
หากใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทําใหไมทันตอความตองการใชพัสดุ
การเฉพาะ

(4)

เปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตองระบุยี่หอเปน
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(5)

เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือดําเนินการโดยผานองคการระหวางประเทศ

(6) เปนพัสดุที่ใชในราชการลับ หรือเปนงานที่ตองปกปดเปนความลับของหนวยงานของรัฐหรือที่
เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
(7) เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจ ใหทราบความชํารุดเสียหายเสียกอนจึงจะ
ประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่องไฟฟาหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส
(8)
๒)

กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

กรณีดังตอไปนี้ ใหใชวิธีเฉพาะเจาะจง

(1) ใชทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใชวิธีคัดเลือกแลวแตไมมีผูยื่นขอเสนอ
หรือขอเสนอนั้นไมไดรับการคัดเลือก
(2) การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มีการผลิต จําหนาย กอสราง หรือใหบริการทั่วไป และมีวงเงินในการ
จัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งไมเกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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(3) การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มีผูประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวหรือการจัดซื้อ
จัดจางพัสดุจากผูประกอบการซึ่งเปนตัวแทนจําหนายหรือตัวแทนผูใหบริการโดยชอบดวยกฎหมายเพียงรายเดียวใน
ประเทศไทยและไมมีพัสดุอื่นที่จะใชทดแทนได
(4) มีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเกิด
โรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ และการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก
อาจกอใหเกิดความลาชาและอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
(5) พัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจางเปนพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ไดทําการจัดซื้อจัดจางไวกอนแลว
และมีความจําเปนตองทําการจัดซื้อจัดจางเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณหรือตอเนื่องในการใชพัสดุนนั้ โดยมูลคาของพัสดุที่
ทําการจัดซื้อจัดจางเพิ่มเติมจะตองไมสูงกวาพัสดุที่ไดทําการจัดซื้อจัดจางไวกอนแลว
ของตางประเทศ

(6)

เปนพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหนวยงานของรัฐ องคการระหวางประเทศหรือหนวยงาน

(7)

เปนพัสดุที่เปนที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง

(8)

กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

9.4.2 การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ในการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ มีรายละเอียดการพิจารณา ดังนี้
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๑ ให หน วยงานของรั ฐ จั ดทํ า แผนการจั ด ซื้อจั ด จ างประจํ าป และประกาศเผยแพรในระบบ
เครือขายสารสนเทศของกรมบั ญชีกลางและของหนวยงานของรัฐตามวิธีการที่ กรมบัญชีกลางกํ าหนดและใหป ด
ประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น เวนแต
๑)

กรณีที่มีความจําเปนเรงดวนหรือเปนพัสดุที่ใชในราชการลับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือ (ฉ)
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๒) กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจําเปนตองใชพัสดุโดย
ฉุกเฉินหรือเปนพัสดุที่จะขายทอดตลาด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ)
๓) กรณีที่เปนงานจางที่ป รึกษาที่ มีวงเงิ นคาจา งตามที่ กําหนดในกฎกระทรวงหรือที่ มีความจําเป น
เรงดวนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (ฉ)
๔) กรณีที่เปนงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางที่มีความจําเปนเรงดวนหรือที่เกี่ยวกับความ
มั่นคงของชาติตามมาตรา ๘๒ (๓)
การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560
ข อ ๑๑ เมื่ อ หน ว ยงานของรั ฐ ได รับ ความเห็ น ชอบวงเงิ น งบประมาณที่ จ ะใช ใ นการจั ด ซื้ อจั ด จ า งจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของหรือผูมีอํานาจในการพิจารณางบประมาณแลว ใหเจาหนาที่หรือผูที่ไดรับมอบหมายในการ
ปฏิบัติงานนั้นจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ
แผนการจัดซื้อจัดจางประจําปใหประกอบดวยรายการอยางนอย ดังตอไปนี้
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจาง

๒)

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจางโดยประมาณ

๓)

ระยะเวลาที่คาดวาจะจัดซื้อจัดจาง

๔)

รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
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๑)

เมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปตามวรรคหนึ่งแลวใหหัวหนา
เจาหนาที่ประกาศเผยแพรแผนดังกลาวในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐตาม
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น เวนแต
กรณีที่บัญญัติไวตามความในมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง
หากหนวยงานของรัฐไมไดประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางโครงการใดในระบบเครือขายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง จะไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางในโครงการนั้นได
ขอ ๑๒ หลังจากที่ไดประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปตามขอ ๑๑ แลวใหหนวยงานของรัฐ
รีบดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้ ในหมวด ๒ หมวด ๓ หรือหมวด ๔ แลวแต
กรณี เพื่อใหพรอมที่จะทําสัญญาหรือขอตกลงไดทันทีเมื่อไดรับอนุมัติทางการเงินแลว
ขอ ๑๓ ในกรณีที่มีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป ใหเจาหนาที่หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทํา รายงานพรอมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อขอ
ความเห็นชอบ และเมื่อไดรับความเห็นชอบแลว ใหดําเนินการตามขอ ๑๑ วรรคสาม ตอไป

9.4.3 การจั ด ทํ า ขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ห รื อ แบบรู ป
รายการงานกอสราง
ในการจัดทําขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานกอสราง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560และตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กําหนดไวรายละเอียดไว ดังนี้
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พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มาตรา ๙ การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจางใหหนวยงานของรัฐคํานึงถึง
คุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงคของการจัดซื้อจัดจางพัสดุนั้น และหามมิใหกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให
ใกลเคียงกับยี่หอใดยี่หอหนึ่ง หรือของผูขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เวน แตพัส ดุที่จ ะทําการจั ดซื้อจั ดจา งตาม
วัตถุประสงคนั้นมียี่หอเดียวหรือจะตองใชอะไหลของยี่หอใด ก็ใหระบุยี่หอนั้นได
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ขอ ๒๑ ในการซื้อหรือจางที่มิใชการจางกอสราง ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
คณะหนึ่ง หรือจะใหเจาหนาที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอดวย
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เพื่อใหการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจางมีมาตรฐาน และเปนประโยชน
ตอทางราชการ หากพั ส ดุ ที่ จ ะซื้ อหรื อจ า งใดมี ป ระกาศกํ า หนดมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุต สาหกรรมแล ว ให กํา หนด
รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ จ ะซื้ อ หรื อ จ า ง หรื อ รายการในการก อ สร า งตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ไดหรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจางใด
ยั ง ไม มี ป ระกาศกํ า หนดมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุต สาหกรรมแต มี ผู ไ ด รั บ การจดทะเบี ย นผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ว กับ กระทรวง
อุตสาหกรรมแลว ใหกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจางหรือรายการในการกอสรางให
สอดคลองกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุในคูมือผูซื้อหรือใบแทรกคูมือผูซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรม
จัดทําขึ้น
ในการจางกอสราง ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะใหเจาหนาที่
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําแบบรูปรายการงานกอสราง หรือจะดําเนินการจางตามความในหมวด ๔ งานจาง
ออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางก็ได
องคประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให
เปนไปตามที่หัวหนาหนวยงานของรัฐกําหนดตามความจําเปนและเหมาะสม
Term of Reference หรือ TOR หมายถึง ขอกําหนดของผูวาจาง ซึ่งจะเปนรายละเอียดที่ผูวาจางมีความ
ประสงคจะใหผูรับจางทําอะไรบาง โดย
1)

การบอกขอบเขตของงานใหชัดเจน

2)

ระยะเวลาที่ตองการ

3)

คุณสมบัติของผูรับจางที่ผูวาจางตองการใหทํางานตามขอบเขตดังกลาว

4)

สิ่งที่ผูวาจางตองการใหดําเนินการ

5)

มีกี่ขั้นตอนแตละขั้นตอนประกอบดวยอะไรบาง

6)

ปฏิบัติงานตามสัญญาจะไดอะไร

7)

ผิดสัญญาจะถูกปรับอยางไร

8)

วิธีการดูแลงานของผูวาจาง วาจะดูแลงานแบบไหน
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โดยหลักในการกําหนด SPEC มีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1)
หรือเสนองาน

การกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรืองานจาง/คุณสมบัติของ ผูเสนอราคา

2) การวินิจฉัยตีความคุณสมบัติของผูเสนอราคา หรือผูเสนองานแตละรายวาเปนไปตามเงื่อนไขที่
กําหนดไวหรือไม
3)
ของหนวยงาน

เปนอํานาจของหนวยงานที่จัดหาพัสดุสามารถใชดุลยพินิจกําหนดและวินิจฉัยไดตามความตองการ

9.4.4 การจัดทําราคากลาง
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ในการจัดทําราคากลาง โดยหัวหนาหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ตาม
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลางงาน
กอสราง โดยการกําหนดราคากลางงานกอสรางเปนขั้นตอนการดําเนินการหลังจากที่แบบกอสรางและงบประมาณ
พรอมสําหรับการจัดจางกอสราง โดยกําหนดใหหัวหนาหนวยงานของรัฐตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางใหมีหนาที่
รับผิดชอบคํานวณราคากลางงานกอสรางครั้งนั้นใหถูกตองภายใตหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง เพื่อ
ใช เป นฐานสํา หรับ เปรีย บเทีย บราคาที่ผู ยื่น ขอเสนอไดยื่ นข อเสนอไว ในกระบวนการจัด หาผูรั บ จา งก อสรา งตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยตองนําไปกําหนดในรายงานขอซื้อขอ
จาง ประกาศ เอกสารประกวดราคาในงานจางกอสราง รวมทั้งตองนําไปประกาศเปดเผยตามขอกําหนดตาม มาตรา
63 แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งบัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
ประกาศรายละเอียดขอมูลราคากลางและการคํานวณราคากลางในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตาม
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติให “หนวยงานของรัฐ
ตองดําเนินการจัดทําขอมูลรายละเอียดคาใชจายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง โดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคา
กลางไวในระบบขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ในการจางกอสรางแตละครั้ง ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางเปนผูมี
หนาที่และรับผิดชอบในการคํานวณราคากลางงานกอสราง ภายใตหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง โดย
ใหมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้
1)

องคประกอบ

องคประกอบ ประกอบดวย ประธานซึ่งเปนขาราชการหรือเทียบเทา โดยคํานึงถึงลักษณะงาน หนาที่ และ
ความรับผิดชอบของผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนสําคัญ 1 คน และใหมีกรรมการอยางนอย 2 คน กรรมการควรแตงตั้ง
จากขาราชการหรือเทียบเทา โดยคํานึงถึงลักษณะงาน หนาที่และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนสําคัญ
และควรมีผูมีความรูเกี่ยวกับการประมาณราคารวมเปนกรรมการดวย
กรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนของทางราชการ จะแตงตั้งบุคคลภายนอกซึ่งไมมีสวนไดสวนเสียกับการ
กอสรางนั้น รวมเปนกรรมการดวยก็ได
องคประชุมของคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับคณะกรรมการซื้อหรือจาง ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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2)

อํานาจหนาที่

อํานาจหนาที่ ใหคณะกรรมการกําหนดราคากลางมีอํานาจหนาที่และรับผิดชอบคํานวณราคากลางงาน
กอสรางครั้งนั้น ใหถูกตองตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางแลวนําเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผาน
หัวหนาเจาหนาที่พิจารณาใหความเห็นชอบกอนการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจางและหรือกอนการจัดทําเอกสาร
ประกาศสอบราคา หรือเอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือประกาศรางขอบเขตของงาน หรือตามที่
กําหนดสําหรับการจัดจางกอสรางดวยวิธีการอื่น แลวแตกรณี
ในกรณีที่ราคาของผูเสนอราคารายที่สวนราชการเห็นสมควรจางแตกตางจากราคากลางที่คณะกรรมการ
กําหนดราคากลางคํานวณไว ตั้งแตรอยละ 15 ขึ้นไป โดยใชราคาของผูเสนอราคารายที่หนวยงานของรัฐเห็นสมควร
จางเปนฐานในการคํานวณ ใหคณะกรรมการกําหนดราคากลางหรือผูที่เกี่ยวของแจงรายละเอียดการคํานวณราคา
กลางงานกอสรางนั้นใหสานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบโดยเร็ว
การแจงรายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางของคณะกรรมการกําหนดราคากลางหรือผูที่เกี่ยวของตอสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินดังกลาว ไมมีผลผูกพันตอผูมีอํานาจในการที่จะพิจารณารับหรือไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
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กรณีที่มีความจําเปน เพื่อประโยชนของทางราชการ และหรือเพื่อใหเกิดความคลองตัวในทางปฏิบัติ และ
หนวยงานของรัฐนั้นมีงานกอสรางจํานวนมาก หนวยงานของรัฐนั้นอาจแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางเพื่อทา
หนาที่คํานวณราคากลางงานกอสรางหลายโครงการงานกอสรางก็สามารถกระทําได โดยองคประกอบและอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการกําหนดราคากลางตองเปนไปตามขอกําหนดดังกลาวขางตน รวมทั้งใหระบุหรือกําหนด
ภารกิจและระยะเวลาในการดาเนินงานของคณะกรรมการกําหนดราคากลางที่แตงตั้งตามกรณีดังกลาวใหเกิดความ
ชัดเจนไวในคําสั่งแตงตั้งดวย
คาตอบแทนของคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
ทั้งนี้ หนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ผูปฏิบัติ และผูที่เกี่ยวของ สามารถดาวนโหลดเอกสาร หลักเกณฑการ
คํานวณราคากลางงานกอสรางทั้ง 4 เลม ไดแก แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคํานวณราคากลางงาน
กอสราง หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางอาคาร หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางทาง สะพาน และ
ทอเหลี่ยม และหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางชลประทาน ไดที่ www.gprocurement.go.th
ระบบคํานวณราคากลางงานกอสรางดวยอิเล็กทรอนิกส

ปจจุบันระบบคํานวณราคากลางงานกอสรางดวยอิเล็กทรอนิกส หนวยงานนํารองที่ใชระบบคํานวณราคากลางงาน
กอสรางดวยอิเล็กทรอนิกส จํานวน 4 หนวยงาน ประกอบดวย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
และกรมชลประทาน โดยระบบคํานวณราคากลางงานกอสรางดวยอิเล็กทรอนิกส เปนระบบงานที่นําหลักเกณฑการคํานวณราคา
กลางงานก อสร างในส วนของหลั กเกณฑ การคํ านวณราคากลาง มาพั ฒนาเป นระบบคํ านวณราคากลางงานก อสร างด วย
อิเล็กทรอนิกส โดยผูมีหนาที่คํานวณราคากลางตองนํารายการงานกอสรางและปริมาณงาน เพื่อนําเขาไปคํานวณในระบบฯ
จากนั้น ระบบฯ จะเชื่อมโยงขอมูลราคาวัสดุกอสรางจากกระทรวงพาณิชย และขอมูลรายละเอียดประกอบการคํานวณราคากลาง
งานกอสราง เชน คาแรงงานจากบัญชีคาแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานกอสราง คาดาเนินการ
จากตาราง คา Operating Cost และคาขนสงจากตารางคาขนสงวัสดุกอสราง เปนตน มาใชคํานวณ สําหรับงานกอสรางที่ตอง
คํานวณคางานตนทุนตอหนวย (Unit Cost) ระบบจะประมวลผลโดยใชสูตรที่กําหนดไวแลวในระบบฯ มาคํานวณคางานตนทุนตอ
หนวยตามที่หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางกําหนดใหโดยอัตโนมัติ และเมื่อรวมคางานตนทุนทั้งโครงการงาน
กอสรางแลว ระบบฯ จะประมวล และนําคา Factor F รวมทั้งคาใชจายพิเศษ ตามขอกําหนดฯ (ถามี) มาคํานวณเปนราคากลาง
ของทั้งโครงการงานกอสรางนั้นๆ และเมื่อคํานวณไดราคากลางเรียบรอยแลว ระบบฯ จะสงขอมูลราคากลางและรายงานการ
คํานวณราคากลางไปยังระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-GP) เพื่อดําเนินการจัดจางกอสรางตอไป
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9.4.5 การจัดทํารายงานขอจาง
ในการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจางตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ขอ ๒๒ โดยให เจ า หน า ที่ จั ด ทํ ารายงานขอซื้อหรื อขอจ า งเสนอหั ว หน า หน ว ยงานของรัฐ เพื่ อขอความ
เห็นชอบ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่ ตามรายการดังตอไปนี้
๑)

เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง

๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานกอสรางที่จะ
ซื้อหรือจาง แลวแตกรณี
๓)

ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง

๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจาง โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินที่ประมาณ
วาจะซื้อหรือจางในครั้งนั้น
กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้นหรือใหงานนั้นแลวเสร็จ

๖)

วิธีที่จะซื้อหรือจางและเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีนั้น

๗)

หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
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๕)

๘) ขอเสนออื่น ๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ที่จําเปนในการซื้อหรือจาง การออก
ประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน

9.4.6 การแตงตั้งคณะกรรมการจาง

การแตงตั้งคณะกรรมการจางตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
ขอ ๒๕ ในการดําเนินการซื้อหรือจางแตละครั้ง ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการซื้อหรือ
จางขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พรอมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แลวแตกรณี คือ
๑)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (สําหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส)

๒)

คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา (สําหรับวิธีสอบราคา)

๓)

คณะกรรมการจางโดยวิธีคัดเลือก (สําหรับวิธีคัดเลือก)

๔)

คณะกรรมการจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สําหรับวิธีเฉพาะเจาะจง)

๕)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ใหคณะกรรมการซื้อหรือจางแตละคณะ รายงานผลการพิจารณาตอหัวหนาหนวยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่
กําหนด ถามีเหตุที่ทําใหการรายงานลาชา ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาใหตามความจําเปน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ขอ ๒๖ คณะกรรมการซื้อหรือจางตามขอ ๒๕ แตละคณะประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คน และ
กรรมการอยางนอย ๒ คน ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
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ของรัฐ หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐที่เรียกชื่ออยางอื่น โดยใหคํานึงถึงลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบของผู
ที่ไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนของหนวยงานของรัฐจะแตงตั้งบุคคลอื่นรวมเปนกรรมการ
ดวยก็ได แตจํานวนกรรมการที่เปนบุคคลอื่นนั้นจะตองไมมากกวาจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ในการซื้อหรือจางครั้งเดียวกัน หามแตงตั้งผูที่เปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือกเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการซื้อหรือจางทุกคณะ ควรแตงตั้งผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจางนั้น ๆ
เขารวมเปนกรรมการดวย
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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ขอ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการแตละคณะ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด ใหประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติโดยประธานกรรมการตองอยู
ดวยทุกครั้งในการประชุม หากประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งประธาน
กรรมการคนใหมเปนประธานกรรมการแทน มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันให
ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแตคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใหถือมติเอกฉันท
กรรมการของคณะใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการ ใหทําบันทึกความเห็นแยงไวดวย
ประธานกรรมการและกรรมการ จะตองไมเปนผูมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาในการซื้อหรือ
จางครั้งนั้น ทั้งนี้ การมีสวนไดเสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการและกรรมการใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หากประธานหรือกรรมการทราบวาตนเปนผูมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาในการซื้อหรือจาง
ครั้งนั้น ใหประธานหรือกรรมการผูนั้นลาออกจากการเปนประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการที่ตนไดรับการ
แตงตั้งนั้น และใหรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรตอไป

9.4.7 การขออนุมัติสั่งจาง ตามอํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจาง

การขออนุมัติสั่งจาง ตามอํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีรายละเอียด ดังนี้
ขอ ๘๔ การสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและ
ภายในวงเงิน ดังตอไปนี้
๑)

หัวหนาหนวยงานของรัฐ ไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒)

ผูมีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ปลัดกระทรวงฯ)

ขอ ๘๕ การสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีคัดเลือกครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน ดังตอไปนี้
๑) หัวหนาหนวยงานของรัฐ ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒)

ผูมีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ปลัดกระทรวงฯ)

ขอ ๘๖ การสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายใน
วงเงิน ดังตอไปนี้
๑)

หัวหนาหนวยงานของรัฐ ไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒)

ผูมีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ปลัดกระทรวงฯ)
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9.4.8 การจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบราคากลางแลว เจาหนาที่จะจัดทํารายงานขอจางและเอกสาร
จ า งด ว ยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ประกาศเชิ ญ ชวน พร อ มร า งขอบเขตของงาน และทํ า คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผูควบคุมงาน เสนอ
หั ว หน า หน ว ยงานของรั ฐ โดยเสนอผ า นหั ว หน า เจ า หน า ที่ การจ า งก อสร า งด ว ยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส
(e-bidding) โดยผังรายละเอียดขั้นตอน ดังแสดงในรูปที่ 9.4.8 - 1
ผังกระบวนการจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
จัดทําแบบรูปรายการงานกอสรางและราคากลาง

หัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบราคากลาง
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เจาหนาที่จัดทํารายงานขอจางและเอกสารจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ประกาศเชิญชวน พรอมรางขอบเขตของ
งาน และทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู
ควบคุมงาน เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่
การจางวงเงินเกิน 5 แสนบาทแตไมเกิน 5 ลานบาท
ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาหนวยงานของรัฐที่จะ
ใหมีการเผยแพรเพื่อรับฟงความคิดเห็นหรือไมกไ็ ด

การจางวงเงินเกิน 5 ลานบาท หัวหนาเจาหนาที่นํารางประกาศ
ฯและรางเอกสารจางฯ พรอมเอกสารอื่นๆ เผยแพรในระบบ
เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานเพื่อ
รับฟงความคิดเห็น เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 วันทําการ

กรณีที่มผี ูมีความคิดเห็น ใหหัวหนาเจาหนาที่รวมกับผูมหี นาที่มีหนาที่รับผิดชอบ
จัดทํารางขอบเขตของงาน วาจะปรับปรุงหรือไม
กรณีปรับปรุง ใหหัวหนาเจาหนาทีจ่ ัดทํารายงานพรอมความเห็นและรางประกาศ/
เอกสารประกวดฯ เสนอหัวหนาหนวยงาน และนํารางประกาศ/เอกสารประกวดฯ
เผยแพรอีกครั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 วันทําการ
กรณีไมปรับปรุง ใหหัวหนาเจาหนาที่ทํารายงานพรอมความเห็นเสนอหัวหนา

กรณีที่ไมมผี ูมีความคิดเห็น
หัวหนาเจาหนาที่เผยแพร
ประกาศและเอกสารจางฯ

คณะกรรมการฯ ดําเนินการตามระเบียบฯ ขอ 55-58 และรายงานผล
การพิจารณาและความเห็นเสนอหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่
หัวหนาเจาหนาที่รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสงั่ จางพรอมประกาศผูช นะการเสนอราคาเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ
หัวหนาเจาหนาที่ประกาศผลผูชนะการจางในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงาน และปดประกาศ
ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงาน และแจงใหผเู สนอราคาทุกรายทราบผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
การทําสัญญา

รูปที่ 9.4.8 - 1 ผังกระบวนการจัดจางกอดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
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การตรวจรับพัสดุ

รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานการจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
ดังนี้

ในการดําเนินงานการจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) มีรายละเอียดขั้นตอน

1) แตงตั้งคณะกรรมการหรือเจาหนาที่หรือบุคคลหนึ่งจัดทําแบบรูปรายการงานกอสราง องคประกอบ
ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการ ใหเปนไปตามที่หัวหนาหนวยงานของรัฐกําหนดตามความ
จําเปนและเหมาะสม
2) แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผูประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลางงานกอสราง
3) เมื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ไดคํานวณราคากลางงานกอสรางใหถูกตองตามหลักเกณฑ
การคํานวณราคากลางงานกอสรางแลว ใหจัดทําตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงาน
จางกอสราง รายละเอียดตามแบบที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด
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4) คณะกรรมการกําหนดราคากลาง รายงานผลการกําหนดราคากลางงานกอสรางเพื่อเสนอหัวหนา
หนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่พิจารณาใหความเห็นชอบกอนการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจางและหรือ
กอนการจัดทําเอกสารประกาศสอบราคา หรือเอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือประกาศรางขอบเขต
ของงาน หรือตามที่กําหนดสําหรับการจัดจางกอสรางดวยวิธีการอื่น แลวแตกรณี
กรณีที่หัวหนาหนวยงานของรัฐไดใหความเห็นชอบราคากลางงานกอสรางที่คณะกรรมการกําหนดราคา
กลางไดคํานวณไวแลว และยังไมประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ประกาศรางขอบเขตของ
งาน หรือตามที่กําหนดสําหรับการจัดจางกอสรางดวยวิธีการอื่น ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่หัวหนาหนวยงานของ
รัฐไดใหความเห็นชอบราคากลางงานกอสรางนั้น
ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมอบหมายใหคณะกรรมการกําหนดราคากลางที่คํานวณราคากลางงานกอสราง
นั้นพิจารณาทบทวนราคากลางใหมีความเปนปจจุบัน แลวนําเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาใหความเห็นชอบ
กอนการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ประกาศรางขอบเขตของงาน หรือตามที่กําหนด
สําหรับการจัดจางกอสรางดวยวิธีการอื่น
5) หัวหนาเจาหนาที่รายงานผลการกําหนดราคากลางเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ เมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐไดใหความเห็นชอบราคากลางแลว เจาหนาที่ตองดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้
ขอ 43 ใหเจาหนาที่จัดทําเอกสารจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส พรอมประกาศเชิญชวน
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
การจัดทําเอกสารซื้อหรือจางและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถาจําเปนตองมีขอความหรือ
รายการแตกตางไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในแบบและไมทําให
หนวยงานของรัฐเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแตหัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไม
รัดกุมพอ ก็ใหสงรางเอกสารซื้อหรือจางและประกาศเชิญชวนดังกลาวไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน
การกําหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจางและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่งให
กําหนดเปนวันถัดจากวันสุดทายของระยะเวลาการเผยแพรประกาศและเอกสารซื้อหรือจางโดยกําหนดเปนวัน เวลา
ทําการเทานั้น และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
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ขอ ๔๔ การซื้อหรือจางพัสดุใดที่มีความจําเปนโดยสภาพของการซื้อหรือจางจะตองกําหนดเงื่อนไข
ไวในเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหผูยื่นขอเสนอนําตัวอยางพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง
หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน ใหหนวยงานของรัฐกําหนดใหผูยื่นขอเสนอ นําตัวอยางพัสดุนั้นมาแสดงเพื่อทดลอง
หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน ตามวัน และเวลา ณ สถานที่ที่หนวยงานของรัฐกําหนด
กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งใดที่กําหนดใหตองมีเอกสารในสวนที่เปนสาระสําคัญ
ประกอบการยื่นขอเสนอของผูยื่นขอเสนอที่ยื่นผานทางระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากหนวยงานของรัฐเห็น
วาเอกสารดังกลาวมีปริมาณมากและเปนอุปสรรคของผูยื่นขอเสนอในการนําเขาระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ให
หนวยงานของรัฐกํ าหนดใหผูยื่ นขอเสนอนํา เอกสารนั้น พรอมสรุปจํ านวนเอกสารดังกลาวมาสง ณ ที่ทําการของ
หนวยงานของรัฐในภายหลัง โดยใหลงลายมือชื่อของผูยื่นขอเสนอ พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) กํากับ
ในเอกสารนั้นดวย
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การกําหนดวันใหผูยื่นขอเสนอนําตัวอยางพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบหรือนําเสนอ
งานตามวรรคหนึ่ง หรือนําเอกสารหรือรายละเอียดมาสงตามวรรคสอง ใหหนวยงานของรัฐกําหนดเปนวันใดวันหนึ่ง
ภายใน ๕ วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา เวนแตการดําเนินการตามวรรคหนึ่งที่ไมอาจดําเนินการวันใดวันหนึ่งได
ใหหนวยงานของรัฐพิจารณากําหนดมากกวา ๑ วันได แตจํานวนวันดังกลาวตองไมเกิน ๕ วันทําการ นับถัดจากวัน
เสนอราคา ทั้งนี้ ใหระบุไวเปนเงื่อนไขในเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหชัดเจน
ข อ ๔๕ เมื่ อ ผู มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามข อ ๒๑ ได จั ด ทํ า ร า งขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ด
คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจางแลวใหเจาหนาที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง พรอมนํารางขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจางเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ หากหัวหนา
หนวยงานของรัฐเห็นวาเพื่อใหการกําหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือ
จางเปนไปดวยความรอบคอบเหมาะสม เปนประโยชนแกหนวยงานของรัฐ และไมมีการกําหนดเงื่อนไขที่เปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นรางขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุ ณ ลั ก ษณะของพั ส ดุ ที่ จ ะซื้ อ หรื อ จ า งพร อ มกั บ ร า งประกาศและร า งเอกสารซื้ อ หรื อ จ า งด ว ยวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจากผูประกอบการกอนก็ได ทั้งนี้ โดยมีหลักเกณฑดังนี้
(๑) การซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให
อยูในดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานของรัฐที่จะใหมีการเผยแพรเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการหรือไมก็ได
(๒) การซื้ อหรื อจ า งครั้ง หนึ่ง ซึ่ง มี วงเงิ น เกิ น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให หน ว ยงานของรัฐ นํ าร า ง
ประกาศและร า งเอกสารซื้ อ หรื อ จ า งด ว ยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส เ ผยแพร เ พื่ อ รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น จาก
ผูประกอบการ
ขอ ๔๖ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐนํารางประกาศและรางเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสเผยแพรเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการตามขอ ๔๕ ใหหัวหนา
เจ า หน า ที่ ดํ า เนิ น การนํ า ร า งเอกสารดั ง กล า วเผยแพร ในระบบเครื อข า ยสารสนเทศของกรมบั ญ ชี กลางและของ
หนวยงานของรัฐ เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๓ วันทําการ เพื่อใหผูประกอบการมีความคิดเห็นไปยังหนวยงานของ
รัฐที่จัดซื้อจัดจางโดยตรง โดยเปดเผยตัว
ขอ ๔๗ กรณีที่มีผูมีความคิดเห็น ใหหัวหนาเจาหนาที่รวมกับผูมีหนาที่รับผิดชอบจัดทํารางขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง พิจารณาวาสมควรดําเนินการปรับปรุงแกไข
หรือไม โดยใหดําเนินการ ดังนี้
(๑)

กรณี พิจ ารณาแล วเห็ น วา ควรปรั บ ปรุ ง ร างประกาศและร างเอกสารซื้อหรื อจ า งดว ยวิ ธี
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ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหหัวหนาเจาหนาที่จัดทํารายงานพรอมความเห็นและรางประกาศและรางเอกสารซื้อ
หรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสที่ไดปรับปรุงแลว เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อ
ไดรับความเห็นชอบแลว ใหนํารางประกาศและรางเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
เผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหนวยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่ง เปนเวลาติดตอกันไม
นอยกวา ๓ วันทําการ และใหหัวหนาเจาหนาที่แจงผูมีความคิดเห็นทุกรายทราบเปนหนังสือ
(๒) กรณีพิจารณาแลวเห็นวา ไมควรปรับปรุงรางประกาศและรางเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหหัวหนาเจาหนาที่จัดทํารายงานพรอมความเห็นเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อขอ
ความเห็นชอบ เมื่อไดรับความเห็นชอบแลว ใหหัวหนาเจาหนาที่แจงผูมีความคิดเห็นทุกรายทราบเปนหนังสือ
ขอ ๔๘ ภายหลังจากที่หนวยงานของรัฐไดดําเนินการตามขอ ๔๕ หรือขอ ๔๖ และ ขอ ๔๗ แลวแต
กรณี เสร็จสิ้นแลว ใหหัวหนาเจาหนาที่ดําเนินการเผยแพรประกาศและเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กําหนด
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ขอ ๔๙ การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส รวมทั้ งเอกสารที่ เกี่ยวกับคุ ณ
ลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดใหกระทําไปพรอมกันกับการเผยแพรประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
เพื่อใหผูประกอบการที่ประสงคจะเขายื่นขอเสนอสามารถขอรับหรือขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได
ตั้งแตวันเริ่มตนจนถึงวันสุดทายของการเผยแพรประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ขอ ๕๐ ใหกรมบัญชีกลางจัดสงประกาศและเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ของหนวยงานของรัฐใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส
ขอ ๕๑ การเผยแพรประกาศและเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามขอ
๔๘ ใหคํานึงถึงระยะเวลาในการใหผูประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อยื่นขอเสนอดวยโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
(๑) การซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให
กําหนดไมนอยกวา ๕ วันทําการ
(๒) การซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ใหกําหนดไมนอยกวา ๑๐ วันทําการ
(๓) การซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิ น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท ใหกําหนดไมนอยกวา ๑๒ วันทําการ
๒๐ วันทําการ

(๔)

การซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ใหกําหนดไมนอยกวา

ข อ ๕๒ ในกรณี ที่ โ ดยสภาพของการซื้ อ หรื อ การจ า งนั้ น มี ค วามจํ า เป น จะต อ งมี การสอบถาม
รายละเอียดเพื่อใหเกิดความชัดเจน ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานของรัฐที่จะกําหนดให ผูประกอบการที่
สนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ของหนวยงานของรัฐหรือ
ชองทางอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยใหกําหนดระยะเวลา ตามความเหมาะสม และใหหนวยงานของรัฐชี้แจง
รายละเอียดดังกลาวในระบบเครือขายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐกอนถึงกําหนดวัน
เสนอราคา ไมนอยกวา ๓ วันทําการ
ขอ ๕๓ การเผยแพรประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งใด หากหนวยงานของรัฐ
ไดกําหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจางไมถูกตอง หรือไมครบถวนในสวนที่เปนสาระสําคัญไมวาทั้งหมดหรือแต
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บางสวน ใหหนวยงานของรัฐยกเลิกการดําเนินการซื้อหรือจางในครั้งนั้นแลวดําเนินการใหมใหถูกตองตอไป
ขอ ๕๔ เมื่อถึงกําหนดวันเสนอราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหผูประกอบการเขาสู
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และใหเสนอราคาภายในเวลาที่กําหนด โดยสามารถเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียว
6)
ดําเนินการ ดังนี้

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ดําเนินการ ดังนี้
ขอ ๕๕ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

(๑) จัดพิมพใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผูยื่นขอเสนอทุกรายจากระบบประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส จํานวน ๑ ชุด โดยใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอ
ราคาของผูยื่นขอเสนอทุกแผน
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ทั้งนี้ การซื้อหรือจางที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุหรือ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ ซึ่งอาจจะมีขอเสนอที่ไมอยูในฐานเดียวกันเปนเหตุใหมีปญหาในการพิจารณาคัดเลือก
ขอเสนอ ใหหนวยงานของรัฐกําหนดเปนเงื่อนไขใหมีการยื่นขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออื่นแยกมาตางหาก ใน
กรณีเชนวานี้ คณะกรรมการยังไมตองจัดพิมพใบเสนอราคาจนกวาจะดําเนินการตาม ขอ ๘๓ (๓) แลวเสร็จ
(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาตาง ๆ และพัสดุ
ตัวอยาง (ถามี) หรือพิจารณาการนําเสนองานของผูยื่นขอเสนอทุกราย หรือเอกสารที่กําหนดใหจัดสงภายหลังจากวัน
เสนอราคาตาม ขอ ๔๔ แลวคัดเลือกผูยื่นขอเสนอที่ไมมีผลประโยชนรวมกันและยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถวน
ถูกตอง มีคุณสมบัติและขอเสนอทางดานเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถวน ถูกตอง
ตามเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากผูยื่นขอเสนอรายใดก็
ได แตจะใหผูยื่นขอเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได และหากคณะกรรมการ เห็นวาผูยื่น
ขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ใหคณะกรรมการตัดรายชื่อของผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในครั้ง
นั้น
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่
จะซื้อหรือจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนดไวในประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบ
เสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่นหรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยใหพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิ์ผูยื่นขอเสนอรายนั้น
(๓) พิจ ารณาคัด เลื อกพัส ดุ หรื อคุณ สมบั ติ ของผู ยื่ น ขอเสนอที่ถูกต องตาม (๒) และพิ จ ารณา
คัดเลือกขอเสนอตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยใหจัดเรียงลําดับผูที่
เสนอราคาต่ําสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุด ไมเกิน ๓ ราย
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับหนวยงานของรัฐใน
เวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหคณะกรรมการพิจารณาผูที่เสนอราคาต่ํารายถัดไปหรือผูที่
ไดคะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลําดับ แลวแตกรณี
(๔) จัด ทํ า รายงานผลการพิ จ ารณาและความเห็น พร อมด ว ยเอกสารที่ไ ด รั บ ไว ทั้ ง หมดเสนอ
หัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณาดังกลาว
ใหประกอบดวยรายการอยางนอย ดังตอไปนี้
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(4.1)

รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจาง

(4.2)

รายชื่อผูยื่นขอเสนอ ราคาที่เสนอ และขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกราย

(4.3)

รายชื่อผูยื่นขอเสนอที่ผานการคัดเลือกวาไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน

(4.4)

หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ พรอมเกณฑการใหคะแนน

(4.5)
ผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอและการใหคะแนนขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ
ทุกรายพรอมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
ขอ ๕๖ ในกรณีที ่ป รากฏวา มีผู ยื่น ขอ เสนอเพีย งรายเดีย วหรือ มีผู ยื่น ขอ เสนอหลายรายแต
ถูกตองตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเพียงรายเดียวใหคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่เพื่อยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนั้น แตถาคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการตอไปโดยไม
ตองยกเลิกการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส ใหค ณะกรรมการดํา เนินการตามขอ ๕๗ หรือขอ ๕๘ แลวแตกรณี
โดยอนุโลม
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ในกรณีที่ไมมีผูยื่นขอเสนอหรือมีแตไมถูกตองตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้ง
นั้นและดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหม แตหากหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาแลวเห็นวาการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสใหมอาจไมไดผลดี จะสั่งใหดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธี
คัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก)
แลวแตกรณีก็ได เวนแตหนวยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงดวยเหตุอื่น
ใหเริ่มกระบวนการซื้อหรือจางใหมโดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจางตามขอ ๒๒
ขอ ๕๗ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส กรณีที่หนวยงานของรัฐเลือกใชเกณฑ
ราคา หากปรากฏวามีผูเสนอราคาต่ําสุดเทากันหลายราย ใหคณะกรรมการพิจารณาราคาต่ําสุด ของผูที่เสนอราคาเขา
สูระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในลําดับแรกเปนผูชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น
ในกรณีที่ปรากฏวาราคาของผูที่ชนะการเสนอราคายังสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจางตามขอ ๒๒ ให
คณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหแจงผูที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางนั้นผานระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสเพื่อตอรองราคาใหต่ําสุดเทาที่จะทําได หากผูที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่น ใบเสนอราคา
ผานระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ราคาที่เสนอใหมไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจางหรือสูงกวาแตสวนที่สูง
กวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือตอรองราคาแลวไมยอมลดราคาลงอีกแตสวนที่สูงกวานั้นไม
เกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสม ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูที่
เสนอราคารายนั้น
(๒) ถาดําเนินการตาม ๑) แลวไมไดผล ใหแจงผูที่เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจางทุกรายผานระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เพื่อมาเสนอราคาใหมพรอมกันโดยยื่นใบเสนอราคาผาน
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไมยื่นใบเสนอราคาใหถือวาราย
นั้นยืนราคาตามที่เสนอไวเดิม หากผูที่เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาครั้งนี้เสนอราคาไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง หรือสูงกวาแตสวนที่สูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปน
ราคาที่เหมาะสม ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูที่เสนอราคารายนั้น
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(๓) ถา ดํ า เนิน การตาม ๒) แล ว ไม ไ ด ผ ล ให เสนอความเห็น ต อหั วหน า หน วยงานของรั ฐ ผ า น
หัวหนาเจาหนาที่เพื่อประกอบการใชดุลพินิจวาจะยกเลิกการซื้อหรือจาง หรือขอเงินเพิ่มเติมหรือลดรายการ ลด
จํานวน หรือลดเนื้องาน หากการดําเนินการดังกลาวทําใหลําดับของผูชนะการเสนอราคาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ถือ
วากอใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเสนอราคา ใหยกเลิกการซื้อหรือจางในครั้งนั้น แตหากหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐพิจารณาแลวเห็นวา การดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหมอาจไมไดผลดี จะสั่งใหดําเนินการซื้อหรือ
จางโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แลวแต
กรณีก็ไดเวนแตหนวยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงดวยเหตุอื่นใหเริ่ม
กระบวนการซื้อหรือจางใหมโดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจางตามขอ ๒๒
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ขอ ๕๘ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส กรณีที่หนวยงานของรัฐเลือกใชเกณฑ
ราคาประกอบเกณฑอื่น หากปรากฏวาราคาของผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุด สูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจางตามขอ ๒๒ ให
คณะกรรมการดําเนินการแจงผูที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางนั้นผานระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสเพื่อตอรองราคาใหต่ําสุดเทาที่จะทําได หากผูที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผาน
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ราคาที่เสนอใหมไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือสูงกวาแตสวนที่สูงกวา
นั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจางหรือตอรองราคาแลวไมยอมลดราคาลงอีก แตสวนที่สูงกวานั้นไมเกิน
รอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสมก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูที่เสนอ
ราคารายนั้น
หากดํา เนิ นการตามวรรคหนึ่ง แล วไม ได ผล ให เสนอความเห็ นต อหั วหนาหนว ยงานของรัฐ ผา น
หัวหนาเจาหนาที่เพื่อประกอบการใชดุลพินิจวาจะขอเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการซื้อหรือจางในครั้งนั้นและดําเนินการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหม แตหากหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาแลวเห็นวาการดําเนินการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสใหมอาจไมไดผลดี จะสั่งใหดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือ
วิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แลวแตกรณีก็ได เวนแตหนวยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจาง
โดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงดวยเหตุอื่น ใหเริ่มกระบวนการซื้อหรือจางใหมโดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือ
ขอจาง
7) เมื่อคณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส รายงานผลการพิจารณาและ
ความเห็น เสนอหัวหนา สวนราชการผานหัวหนา เจา หนา ที่ ใหหัวหนา เจา หนาที่รายงานผลการพิจ ารณาและขอ
อนุมัติสั่งจาง พรอมจัดทําประกาศผูชนะการเสนอราคาเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐตามอํานาจในการสั่งจางตาม
ระเบียบ
8) ตามขอ ๔๒ เมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผูมีอํานาจ
อนุ มั ติ สั่ ง จ า งแล ว ให หั ว หน า เจ า หน า ที่ ป ระกาศผลผู ช นะการซื้ อ หรื อ จ า งในระบบเครื อ ข า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชี กลางและของหน วยงานของรัฐตามวิ ธีการที่ กรมบัญชี กลางกํา หนด และให ปดประกาศโดยเปดเผย ณ
สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น และแจงใหผูเสนอราคาทุกรายทราบผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด

9.4.9 การจางกอสรางดวยวิธีคัดเลือก
เมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบราคากลางแลว เจาหนาทีจ่ ะจัดทํารายงานขอจางและ
เอกสารจางดวยวิธีการจางกอสรางดวยวิธีคัดเลือก พรอมรางขอบเขตของงาน และทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
วิธีการจางกอสรางดวยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผูควบคุมงาน เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ โดย
เสนอผานหัวหนาเจาหนาทีก่ ารจางกอสรางดวยวิธีการจางกอสรางดวยวิธีคัดเลือก โดยผังรายละเอียดขั้นตอน ดังแสดง
ในรูปที่ 9.4.9 - 1
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ผังกระบวนการจางกอสรางดวยวิธีคัดเลือก
แบบรูปรายการงานกอสรางและราคากลาง
หัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบราคากลาง
เจาหนาที่จัดทํารายงานขอจาง พรอมคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจางโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
และผูควบคุมงาน เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่
คณะกรรมการจางโดยวิธีคัดเลือกทําหนังสือเชิญชวนผูประกอบการ จํานวนไมนอยกวา 3 ราย และจัดทําบัญชี
รายชื่อผูประกอบการที่มีหนังสือเชิญชวน
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เจาหนาที่รับซองขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายที่คณะกรรมการฯ มีหนังสือเชิญชวนเทานั้น โดยออกใบรับใหแกผู
ยื่นขอเสนอ และจัดทําบัญชีรายชื่อผูมายื่นขอเสนอ และสงมอบซองใหคณะกรรมการจางโดยวิธีคัดเลือก
คณะกรรมการฯเปดซองขอเสนอและตรวจสอบเอกสาร และใหดําเนินการตามระเบียบฯ ขอ 55(2) – (4) และ
ขอ 56 – 58 โดยอนุโลม
คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและความเห็นเสนอหัวหนาสวนราชการ ผานหัวหนาเจาหนาที่
หัวหนาเจาหนาที่รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสงั่ จาง พรอมจัดทําประกาศผูชนะการเสนอราคาเสนอ
หัวหนาหนวยงานของรัฐ
หัวหนาเจาหนาที่ประกาศผลผูชนะการจางในระบบเครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงาน และปด
ประกาศ ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงาน และแจงใหผูเสนอราคาทุกรายทราบผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
การทําสัญญา

รูปที่ 9.4.9 - 1 ผังกระบวนการจางกอสรางดวยวิธีคัดเลือก
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การตรวจรับพัสดุ

รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานการจางกอสรางดวยวิธีคัดเลือก
ในการดําเนินงานการจางกอสรางดวยวิธีคัดเลือก มีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้
1) แตงตั้งคณะกรรมการหรือเจาหนาที่หรือบุคคลหนึ่งจัดทําแบบรูปรายการงานกอสราง องคประกอบ
ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการ ใหเปนไปตามที่หัวหนาหนวยงานของรัฐกําหนดตามความ
จําเปนและเหมาะสม
2) แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผูประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลางงานกอสราง
3) คณะกรรมการกําหนดราคากลาง รายงานผลการกําหนดราคากลางงานกอสรางเพื่อเสนอหัวหนา
หนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่พิจารณาใหความเห็นชอบกอนการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจางและหรือกอน
การจัดทําเอกสารประกาศสอบราคา หรือเอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือประกาศรางขอบเขตของ
งาน หรือตามที่กําหนดสําหรับการจัดจางกอสรางดวยวิธีการอื่น แลวแตกรณี
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กรณีที่หัวหนาหนวยงานของรัฐไดใหความเห็นชอบราคากลางงานกอสรางที่คณะกรรมการกําหนดราคา
กลางไดคํานวณไวแลว และยังไมประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ประกาศรางขอบเขตของงาน
หรือตามที่กําหนดสาหรับการจัดจางกอสรางดวยวิธีการอื่น ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่หัวหนาหนวยงานของรัฐได
ใหความเห็นชอบราคากลางงานกอสรางนั้น ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมอบหมายใหคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ที่คํานวณราคากลางงานกอสรางนั้นพิจารณาทบทวนราคากลางใหมีความเปนปจจุบัน แลวนําเสนอหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐพิจารณาใหความเห็นชอบกอนการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ประกาศราง
ขอบเขตของงาน หรือตามที่กําหนด สําหรับการจัดจางกอสรางดวยวิธีการอื่น
4) หัวหนาเจาหนาที่รายงานผลการกําหนดราคากลางเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ เมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐไดใหความเห็นชอบราคากลางแลว เจาหนาที่ตองดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้
ขอ ๒๒ ในการจาง ใหเจาหนาที่จัดทํารายงานขอจางเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ เพื่อขอความ
เห็นชอบ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่
ขอ ๗๔ เมื่ อหั วหนา หน วยงานของรัฐ ให ความเห็ นชอบรายงานขอจา งตามขอ ๒๒ แล ว
คณะกรรมการจางโดยวิธีคัดเลือก ดําเนินการดังตอไปนี้

ให

(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนด
ไมนอยกวา ๓ ราย ใหเขายื่นขอเสนอ เวนแตในงานนั้นมีผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดนอยกวา ๓ ราย
โดยให คํ า นึ ง ถึ ง การไม มี ผ ลประโยชน รว มกั น ของผู ที่ เข า ยื่ น ข อ เสนอ พร อ มจั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อผู ป ระกอบการที่
คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน
(๒) การยื่นซองขอเสนอและการรับซองขอเสนอ ใหดําเนิน การตามขอ ๖๘ ดังนี้ ในการยื่น
ซองขอเสนอ ผูยื่น ขอเสนอจะตองผนึกซองจาหนาถึงประธานคณะกรรมการจางโดยวิธีคัด เลือกครั้ง นั้น และสง
ถึงหนวยงานของรัฐผูดําเนินการจัดจางโดยวิธีคัดเลือก โดยยื่นโดยตรงตอหนวยงานของรัฐ พรอมรับรองเอกสาร
หลัก ฐานที ่ยื ่น มาพรอ มกับ ซองใบเสนอราคาวา เอกสารดัง กลา วถูก ตอ งและเปน ความจริง ทุก ประการ ให
เจาหนาที่ลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมายื่นซองโดยตรง ใหออก
ใบรับ ใหแ กผู ยื่น ขอ เสนอ และใหส ง มอบซองเสนอราคาทั้ง หมด และเอกสารหลัก ฐานตา ง ๆ ที่ไ ดรับ ไวต อ
คณะกรรมการจางโดยวิธีคัดเลือก เพื่อดําเนินการตอไป
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(๓) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการรับซองขอเสนอ ใหรับซองขอเสนอของผูยื่นขอเสนอเฉพาะรายที่
คณะกรรมการไดมีหนังสือเชิญชวนเทานั้น พรอมจัดทําบัญชีรายชื่อผูมายื่นขอเสนอ
เมื่อพนกําหนดเวลารับซองขอเสนอ หามรับเอกสารหลักฐานตาง ๆ และพัสดุตัวอยาง ตามเงื่อนไขที่
กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผูยื่นขอเสนอ เวนแต กรณีการซื้อหรือจางใด มีรายละเอียดที่มีความจําเปนโดย
สภาพของการซื้อหรือจางที่จะตองใหผูยื่นขอเสนอนําตัวอยางพัสดุมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน
หรือใหผูยื่นขอเสนอนําเอกสารหรือรายละเอียดมาสงภายหลังจากวันยื่นซองขอเสนอ
(๔) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการเปดซองขอเสนอ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปดซองขอเสนอ
และตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของผูยื่นขอเสนอทุกราย แลวใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอ
ราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผูยื่นขอเสนอทุกแผน และใหนําขอความใน ขอ 55 (2) – (4) (หนาที่ของ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส) มาบังคับใชกับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผูชนะการ
จางหรือผูไดรับการคัดเลือกของคณะกรรมการโดยอนุโลม
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ขอ ๗๕ หากปรากฏวามีผูยื่นขอเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผูยื่นขอเสนอหลายรายแตถูกตองตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว ใหคณะกรรมการดําเนินการตามขอ ๕๖ (ขอ 56 คือ หนาที่ของ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส) โดยอนุโลมในกรณีที่ไมมีผูยื่นขอเสนอหรือมีแตไมถูกตอง
ตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่เพื่อยกเลิกการ
คัดเลือกครั้งนั้น และจะดําเนินการใหมโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ก็ไดถาปรากฏวาราคา
ของผูยื่นขอเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางยังสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ใหคณะกรรมการเรียกผูยื่น
ขอเสนอรายนั้นมาตอรองราคา โดยใหดําเนินการตามขอ ๕๗หรือขอ ๕๘ (หนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส) แลวแตกรณี โดยอนุโลม
5) เมื่อคณะกรรมการจางโดยวิธีคัดเลือก รายงานผลการพิจารณาและความเห็นเสนอหัวหนาสวน
ราชการผานหัวหนาเจาหนาที่ หัวหนาเจาหนาที่รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจาง พรอมจัดทําประกาศผู
ชนะการเสนอราคาเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ ตามอํานาจในการสั่งจางตามระเบียบ
6) ตามขอ ๔๒ เมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผูมีอํานาจ
อนุมัติสั่งจางแลว ใหหัวหนาเจาหนาที่ประกาศผลผูชนะการซื้อหรือจางในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหนวยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศ
ของหนวยงานของรัฐนั้น และแจงใหผูเสนอราคาทุกรายทราบผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e – mail) ตามแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด

9.4.10 การจางกอสรางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบราคากลางแลว เจาหนาที่จะจัดทํารายงานขอจางและเอกสาร
จางดวยวิธกี ารจางกอสรางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง พรอมรางขอบเขตของงาน และทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิธกี าร
จางกอสรางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผูควบคุมงาน เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ โดย
เสนอผานหัวหนาเจาหนาทีก่ ารจางกอสรางดวยวิธีการจางกอสรางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยผังรายละเอียดขั้นตอน ดัง
แสดงในรูปที่ 9.4.10 - 1
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ผังกระบวนการจางกอสรางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง
แบบรูปรายการงานกอสรางและราคากลาง
หัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบราคากลาง
เจาหนาที่จัดทํารายงานขอจาง พรอมคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ และผูควบคุมงาน เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่
กรณี (ข) (วงเงินไมเกิน 5 แสนบาท) ใหเจาหนาที่เจรจา
ตกลงราคากับผูประกอบการที่มีอาชีพรับจางนั้นโดยตรง
แลวใหหัวหนาเจาหนาที่จางไดภายในวงเงินที่ไดรับความ
เห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ
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คณะกรรมการจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทําหนังสือเชิญชวนผูป ระกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดรายใด
รายหนึ่งใหเขายื่นขอเสนอหรือใหเขามา
เจรจาตอรองราคา

กรณี (ก) (ใช วิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไป และวิ ธี คั ด เลื อ กแต ไ ม ไ ด ผ ล) ให
คณะกรรมการเชิญผู ประกอบการที่ มีอาชีพ รับจ างนั้ นโดยตรงหรือจากผูยื่ น
ขอเสนอในการจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซึ่งถูกยกเลิกไป
(ถามี) ใหมายื่นเสนอราคา ทั้งนี้ หากเห็นวาผูประกอบการรายที่เห็นสมควรจาง
เสนอราคาสู ง กว า ราคาในท อ งตลาด หรื อ ราคาที่ ป ระมาณได หรื อ ราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได และจัดทํารายงานผล
การพิจารณาและความเห็นเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่
หัวหนาเจาหนา ที่รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ าง พรอมจัดทํ า
ประกาศผูชนะการเสนอราคาเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ
หัวหนาเจาหนาทีป่ ระกาศผลผูช นะการจางในระบบเครือขายสารสนทศของ
กรมบัญชีกลางและของหนวยงาน และปดประกาศ ณ สถานที่ปด ประกาศของ
หนวยงาน และแจงใหผูเสนอราคาทุกรายทราบผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
การทําสัญญา
การตรวจรับพัสดุ
รูปที่ 9.4.10 - 1 ผังกระบวนการจางกอสรางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง
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รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานการจางกอสรางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง
ในการดําเนินงานการจางกอสรางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง มีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้
1) แตงตั้งคณะกรรมการหรือเจาหนาที่หรือบุคคลหนึ่งจัดทําแบบรูปรายการงานกอสราง องคประกอบ
ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการ ใหเปนไปตามที่หัวหนาหนวยงานของรัฐกําหนดตามความ
จําเปนและเหมาะสม
2) แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผูประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลางงานกอสราง
3) คณะกรรมการกําหนดราคากลาง รายงานผลการกําหนดราคากลางงานกอสรางเพื่อเสนอหัวหนา
หนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่พิจารณาใหความเห็นชอบกอนการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจางและหรือกอน
การจัดทําเอกสารประกาศสอบราคา หรือเอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือประกาศรางขอบเขตของ
งาน หรือตามที่กําหนดสําหรับการจัดจางกอสรางดวยวิธีการอื่น แลวแตกรณี
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กรณีที่หัวหนาหนวยงานของรัฐไดใหความเห็นชอบราคากลางงานกอสรางที่คณะกรรมการกําหนดราคา
กลางไดคํานวณไวแลว และยังไมประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ประกาศรางขอบเขตของงาน
หรือตามที่กําหนดสาหรับการจัดจางกอสรางดวยวิธีการอื่น ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่หัวหนาหนวยงานของรัฐได
ใหความเห็นชอบราคากลางงานกอสรางนั้น ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมอบหมายใหคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ที่คํานวณราคากลางงานกอสรางนั้นพิจารณาทบทวนราคากลางใหมีความเปนปจจุบัน แลวนําเสนอหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐพิจารณาใหความเห็นชอบกอนการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ประกาศราง
ขอบเขตของงาน หรือตามที่กําหนด สําหรับการจัดจางกอสรางดวยวิธีการอื่น
4) หัวหนาเจาหนาที่รายงานผลการกําหนดราคากลางเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ เมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐไดใหความเห็นชอบราคากลางแลว เจาหนาที่ตองดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้
ขอ ๒๒ ในการจาง ใหเจาหนาที่จัดทํารายงานขอจางเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ เพื่อขอความ
เห็นชอบ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่
ข อ ๗8 เมื่ อ หั ว หน า หน ว ยงานของรั ฐ ให ค วามเห็ น ชอบรายงานขอจ า งตามข อ ๒๒ แล ว ให
คณะกรรมการจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐ
กําหนดรายใดรายหนึ่งใหเขายื่นขอเสนอหรือใหเขามาเจรจาตอรองราคา โดยใหดําเนินการดังตอไปนี้
กรณีต ามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก คือ ใชทั้ง วิธีป ระกาศเชิญ ชวนทั่ว ไปและวิธีคัด เลือ ก
หรือใชวิธีคัด เลือ กแลว แตไ มมีผูยื่น ขอ เสนอ หรือขอ เสนอนั้น ไมไ ดรับ การคัด เลือก) ใหเชิญ ผูป ระกอบการที่มี
อาชีพรับจางนั้นโดยตรงหรือจากผูยื่นขอเสนอในการซื้อหรือจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซึ่ง
ถูกยกเลิกไป (ถา มี) ใหมายื่น เสนอราคา ทั้งนี้ หากเห็นวาผูป ระกอบการรายที่เห็น สมควรจางเสนอราคาสูง กวา
ราคาในทองตลาด หรือราคาที่ประมาณได หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
(2) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยใหนําความในขอ 55 (4) (หนาที่ของคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส) มาใชบังคับโดยอนุโลม
5)

เมื่อคณะกรรมการจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายงานผลการพิจารณาและความเห็นเสนอหัวหนาสวน
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ราชการผานหัวหนาเจาหนาที่ หัวหนาเจาหนาที่รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจาง พรอมจัดทําประกาศผู
ชนะการเสนอราคาเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ ตามอํานาจในการสั่งจางตามระเบียบ
กรณีการจางกอสรางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข คือ การจัดซื้อจัดจาง
พัสดุที่มีการผลิต จําหนาย กอสราง หรือใหบริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งไมเกินวงเงินตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง คือ วงเงินไมเกิน 500,000 บาท) ใหเจาหนาที่เจรจาตกลงราคากับผูประกอบการที่มีอาชีพ
รับจางนั้นโดยตรง แลวใหหัวหนาเจาหนาที่จางไดภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ
6) ตามขอ ๔๒ เมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผูมีอํานาจ
อนุมัติสั่งจางแลว ใหหัวหนาเจาหนาที่ประกาศผลผูชนะการซื้อหรือจางในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหนวยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศ
ของหนวยงานของรัฐนั้น และแจงใหผูเสนอราคาทุกรายทราบผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e - mail) ตามแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด

9.4.11 การทําสัญญา
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เมื่อประกาศผลผูชนะการจางในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงาน และปดประกาศ
ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงาน และแจงใหผูเสนอราคาทุกรายทราบผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส เรียบรอยแลว ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และวิธีตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไดกําหนดรายละเอียดการทําสัญญา ไวดังนี้
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มาตรา ๙๓ หนวยงานของรัฐตองทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนดโดยความเห็นชอบของ
สํานักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้ แบบสัญญานั้นใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวยการทําสัญญารายใดถาจําเปนตองมี
ขอความหรือรายการแตกตางไปจากแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งโดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในแบบสัญญาและไม
ทําใหหนวยงานของรัฐเสียเปรียบ ก็ใหกระทําได เวนแตหนวยงานของรัฐเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไม
รัดกุมพอ ก็ใหสงรางสัญญานั้นไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาใหความเห็นชอบกอน
กรณีที่ไมอาจทําสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งได และจําเปนตองรางสัญญาขึ้นใหมใหสงรางสัญญา
นั้นไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาใหความเห็นชอบกอน เวนแตการทําสัญญา ตามแบบที่สํานักงานอัยการสูงสุด
ไดเคยใหความเห็นชอบมาแลว ก็ใหกระทําได
กรณีจําเปนตองทําสัญญาเปนภาษาตางประเทศ ใหทําเปนภาษาอังกฤษและตองจัดทําขอสรุปสาระสําคัญ
แหงสัญญาเปนภาษาไทยตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา เวนแตการทํา
สัญญาเปนภาษาตางประเทศตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณีที ่ห นว ยงานของรัฐ ไมไ ดทํ า สัญ ญาตามแบบสัญ ญาตามวรรคหนึ ่ง หรือ ไมไ ดส ง รา งสัญ ญาให
สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาใหความเห็นชอบกอนตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือตามมาตรา ๙๗วรรคหนึ่ง
แลวแตกรณี ใหหนวยงานของรัฐสงสัญ ญานั้นใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาใหความเห็นชอบในภายหลังได
เมื่อสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว หรือเมื่อสํานักงานอัยการสูงสุพิจารณาเห็นชอบแตให
แกไขสัญญา ถาหนวยงานของรัฐแกไขสัญญานั้นใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุดแลว ใหถือวา
สัญญานั้นมีผลสมบูรณ
กรณีที่หนวยงานของรัฐไมไดทําสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่ง หนวยงานของรัฐไมแกไขสัญญาตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด หรือคูสัญญาไมตกลงหรือยินยอมใหแกไขสัญญาตามความเห็นของสํานักงาน
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อัยการสูงสุด หากขอสัญญาที่แตกตางจากแบบสัญญาหรือขอสัญญาที่ไมแกไขตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด
เปนสวนที่เปนสาระสําคัญหรือเปนกรณีผิดพลาดอยางรายแรงตามมาตรา ๑๐๔ ใหถือวาสัญญานั้นเปนโมฆะ
มาตรา ๙๕ สัญญาที่ทําในราชอาณาจักรตองมีขอตกลงในการหามคูสัญญาไปจางชวงใหผอู นื่ ทําอีกทอดหนึง่
ไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน เวนแตการจางชวงแตบางสวนที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานของรัฐที่เปนคูสัญญาแลว ถา
คูสัญญาไปจางชวงโดยฝาฝนขอตกลงดังกลาว ตองกําหนดใหมีคาปรับสําหรับการ ฝาฝนขอตกลงนั้นไมนอยกวารอยละ
สิบของวงเงินของงานทีจ่ างชวงตามสัญญา
มาตรา ๙๗ สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่ไดลงนามแลวจะแกไขไมได เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ใหอยูใน
ดุลพินิจของผูมีอํานาจที่จะพิจารณาอนุมัติใหแกไขได
๑)

เปนการแกไขตามมาตรา ๙๓ วรรคหา

๒)

ในกรณีที่มีความจําเปนตองแกไขสัญญาหรือขอตกลง หากการแกไขนั้นไมทําใหหนวยงานของรัฐเสียประโยชน

๓)

เปนการแกไขเพื่อประโยชนแกหนวยงานของรัฐหรือประโยชนสาธารณะ

๔)

กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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ในกรณีการแกไขสัญญาที่หนวยงานของรัฐเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียประโยชนหรือไมรัดกุมพอก็ใหสง ราง
สัญญาที่แกไขนั้นไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาใหความเห็นชอบกอน
การแก ไ ขสั ญ ญาหรื อข อตกลงตามวรรคหนึ่ ง หรื อวรรคสองจะต องปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ หากมีความจําเปนตองเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาสงมอบ
หรือระยะเวลาในการทํางาน ใหตกลงพรอมกันไป
ในกรณีที่มีการแกไขสัญญาหรือขอตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือขอตกลงเดิมและ
วงเงินที่เพิ่มขึ้นใหมแลว หากวงเงินรวมดังกลาวมีผลทําใหผูมีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจางเปลี่ยนแปลงไปจะตอง
ดําเนินการใหผูมีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจางตามวงเงินรวมดังกลาวเปนผูอนุมัติการแกไขสัญญาหรือขอตกลงดวย
ในกรณีที่มีการแกไขสัญญาหรือขอตกลงเพื่อลดวงเงิน ใหผูมีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจางตามวงเงินเดิม
เปนผูอนุมัติการแกไขสัญญาหรือขอตกลง
มาตรา ๙๘ ใหหนวยงานของรัฐประกาศเผยแพรสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงที่ไดลงนามแล ว
รวมทั้งการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงาน
ของรัฐตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ขอ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแกไขสัญญาตามระเบียบนี้ เปนอํานาจของหัวหนาหนวยงานของรัฐ
การลงนามในสัญญาตามวรรคหนึ่ง จะกระทําได ดังตอไปนี้
1) เมื่อพนระยะเวลาการอุทธรณตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง ที่กําหนดวา “การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัด
จางจะกระทําไดตอเมื่อลวงพนระยะเวลาอุทธรณและไมมีผูใดอุทธรณ ตามมาตรา ๑๑๗ (มาตรา 117 คือ ใหผูมีสิทธิ
อุทธรณยื่นอุทธรณตอหนวยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันประกาศผลการจัดซือ้ จัดจางในระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง) หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ เมื่อหนวยงานของรัฐไดรับแจงจากคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณใหทําการจัดซื้อจัดจางตอไปได เวนแตการจัดซื้อจัดจางที่มีความจําเปนเรงดวนตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค คือ มี
ความจําเปนเรงดวนที่ตองใชพัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณที่ไมอาจคาดหมายได ซึ่งหากใชวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปจะทําใหไมทันตอความตองการใชพัสดุ) หรือการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือการจัดซื้อจัดจางที่มี
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วงเงินเล็กนอยตามที่กําหนด ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง”
2) ตามหนั ง สื อ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ป ญ หาการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 453 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การดําเนินการกรณีมีผูยื่น
ขอเสนอรายเดียว โดยกําหนดวา “ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มีผูยื่นขอเสนอและผานการ
พิจารณาเพียงรายเดียวและเปนผูไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐแลว ใหหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐสามารถลงนามในสัญญาไดโดยไมตองรอใหลวงพนระยะเวลาอุทธรณ”
ขอ ๑๖๒ การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ นอกจากการจางที่ปรึกษาใหกําหนดคาปรับเปนรายวันใน
อัตราตายตัวระหวางรอยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ เวนแตการจาง ซึ่งตองการผลสําเร็จของ
งานทั้งหมดพรอมกัน ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางาน
จางนั้น แตจะตองไมต่ํากวาวันละ ๑๐๐ บาท สําหรับงานกอสรางสาธารณู ปโภคที่มีผลกระทบตอการจราจร ให
กําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๒๕ ของราคางานจางนั้น แตอาจจะกําหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได ทัง้ นี้
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
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การกําหนดคาปรับตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในอัตราหรือเปนจํานวนเงินเทาใด ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ
คํานึงถึงราคา กําหนดระยะเวลาของการใชงาน และลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมีผลกระทบตอการที่คูสัญญาของหนวยงานของ
รัฐจะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญา หรือกระทบตอการจราจร หรือความเสียหายแกประโยชนสาธารณะ แลวแตกรณี
ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเปนชุด ถาขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไปแลวจะไมสามารถใช
การไดโดยสมบูรณ แมคูสัญญาจะสงมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา แตยังขาดสวนประกอบบางสวน ตอมาไดสง
มอบสวนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา ใหถือวาไมไดสงมอบสิ่งของนั้นเลย ใหปรับเต็มราคาของทั้งชุด
ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งคาติดตั้งหรือทดลองดวย ถาติดตั้งหรือทดลองเกินกวากําหนดตาม
สัญญาเปนจํานวนวันเทาใด ใหปรับเปนรายวันในอัตราที่กําหนดของราคาทั้งหมด
ทั้งนี้ ใหกําหนดเรื่องคาปรับไวในเอกสารเชิญชวนใหชัดเจนดวย

ขอ ๑๖๓ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐเห็นวามีความจําเปนจะตองกําหนดคาปรับนอกเหนือจากที่กําหนดไว
ในขอ ๑๖๒ เนื่องจากถาไมกําหนดคาปรับไวในสัญญาจะเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐเชน งานที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานที่อยูระหวางการรับประกันความชํารุดบกพรองจากการซือ้ ขายคอมพิวเตอร ใหพจิ ารณา
กําหนดอัตราคาปรับในกรณีดังกลาว โดยคํานึงถึงความสําคัญและลักษณะของงานที่จะกําหนด และความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นแกหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ
ขอ ๑๖๔ ใหหนวยงานของรัฐสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ซึ่งมีมูลคาตั้งแตหนึ่งลานบาทขึ้นไป ใหสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินและกรมสรรพากรภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ขอ ๑๖๕ การแกไขสัญญาหรือขอตกลงตามมาตรา ๙๗ ตองอยูภายในขอบขายแหงวัตถุประสงคเดิมของ
สัญญาหรือขอตกลงนั้น โดยหนวยงานของรัฐตองพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน
รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือขอตกลงกับพัสดุที่จะทําการแกไขนั้นกอนแกไขสัญญาหรือขอตกลงดวย
ในกรณีที่เปนการจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยางจะตองไดรับการ
รับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง คุณลักษณะ
เฉพาะ แบบและรายการของงานกอสราง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยางนั้นแลวแตกรณีดวย
เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจางแลวแตกรณี ไดอนุมัติการแกไขสัญญาหรือขอตกลงแลวใหหัวหนา
หนวยงานของรัฐเปนผูลงนามในสัญญาหรือขอตกลงที่ไดแกไขนั้น
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ทั้ง นี้ เพื่ อให หน วยงานของรั ฐ และผู ป ระกอบการ สามารถปฏิ บั ติ ง านได อย า งถู กต องและเป น ไปตาม
หลั ก เกณฑ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและการบริ ห ารงานภาครั ฐ พ.ศ. 2560
กรมบั ญ ชี กลางจึ ง ได มี หนั ง สื อ แจ ง เวี ย นเพื่ อ ให ทุ กหน ว ยงานรั บ ทราบ ตามหนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลางและหนั ง สื อ
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ดังตอไปนี้
1) หนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ด ว นที่ สุ ด ที่ กค. 0405.4/ ว 322 ลงวั น ที่ 24 สิ ง หาคม 2560
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP)
เพื่ อให หน ว ยงานของรั ฐและผู ประกอบการสามารถปฏิบั ติ งานได อย า งถู กต องและเปน ไปตาม
หลักเกณฑการจัดซื้อจัดจาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานภาครัฐ พ.ศ.
2560 ขอ 9 และข อ 10 กํา หนดแนวทางปฏิ บั ติ ง านในระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(e-Government Procurement : e-GP) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
คูมือประกอบการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP)

(2)

การจัดซื้อจัดจางที่ไมตองดําเนินการในระบบ (e-GP)

(3)

การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับบันทึกขอมูลในระบบ (e-GP)

(4)

ชองทางในการติดตอสอบถามรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ (e-GP)

สา้
นกั
กร พฒั
มท น า
รพั
แห
ยา ลง่
กร น�้า
น�้า

(1)

2) หนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ดวนที่สุด ที่ กค (กวพ.) 0405.2/ ว 0220 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อเรงรัดการจัดหาพัสดุกอนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช
โดยคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) เห็นวา ดวยรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยูระหวางการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังนั้น เพื่อใหสวนราชการ
สามารถกอหนี้ผูกพันและเบิกจายเงินไดแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเปนไปตามนโยบายเรงรัดเบิก
จายเงินของรัฐบาล จึงไดแจงเวียนหนังสือเพื่อใหหนวยงานของรัฐใชเปนแนวทางการปฏิบัติเพื่อเรงรัดการจัดหาพัสดุ
กอนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช
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บทที่ 10
การดาเนินการก่อสร้างโครงการ
10.1 กฎหมาย ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
ในการด้าเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้้านั้น มีข้อก้าหนดของกฎหมาย ระเบียบ
และค้าสั่งที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปที่ส้าคัญ ดังนี้

10.1.1 หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
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หน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ
176 คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ ดังนี้
๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบ คุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร
๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของ
หน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อก้าหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์
รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อ
พิจารณาสั่งการต่อไป
๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุออก
ตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่ก้าหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ท้างานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร
และจัดท้าบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย
๔) นอกจากการด้าเนินการตาม ๑) และ ๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อก้าหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มี
อ้านาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไป
ตามแบบรูปรายการละเอียด
๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันท้าการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับ
ทราบการส่งมอบงาน และให้ท้าการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก้าหนดใน
สัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและให้ท้าใบรับรองผล
การปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑
ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อท้าการเบิกจ่ายเงินตาม ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และ
รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวด
ใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก้าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี
๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยท้าความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้จึงด้าเนินการตาม ๖)

10.1.2 หน้าที่ของผู้ควบคุมงาน
งานควบคุมการก่อสร้างตามความหมายของกฎกระทรวง
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วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 ออกตามความใน พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 โดยในกฎกระทรวง ฯ ข้อ 2 ได้
ก้าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพสาขาวิศวกรรมโยธาเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และใน กฎกระทรวงฯ ข้อ 3 ก้าหนด
งานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละสาขา มีดังต่อไปนี้
1) งานให้ค้าปรึกษา หมายถึง การให้ข้อแนะน้า การตรวจวินิจฉัย หรือการตรวจรับรองงาน
2) งานวางโครงการ หมายถึ ง การศึกษา การวิเคราะห์หาทางเลือกที่เหมาะสม หรือการวางแผนของ
โครงการ
3) งานออกแบบและค้านวณ หมายถึง การใช้หลักวิชาและความช้านาญเพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดใน
การก่อสร้าง การสร้าง การผลิต หรือการวางผังโรงงานและเครื่องจักร โดยมีรายการค้านวณ แสดงเป็นรูป แบบ
ข้อก้าหนด หรือประมาณการ
4) งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต หมายถึง การอ้านวยการควบคุม หรือการควบคุมเกี่ยวกับการ
ก่อสร้าง การสร้าง การผลิต การติดตั้ง การซ่อม การดัดแปลง การรื้อถอน หรือ การเคลื่อนย้ายงานให้เป็นไปโดย
ถูกต้องตามรูป แบบ และข้อก้าหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม
5) งานพิจารณาตรวจสอบ หมายถึง การค้นคว้า การวิเคราะห์ การทดสอบ การหาข้อมูลและสถิติต่าง ๆ
เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงาน หรือในการสอบทาน
6) งานอ้านวยการใช้ หมายถึง การอ้านวยการดูแลการใช้ การบ้ารุงรักษางาน ทั้งที่เป็นชิ้นงานหรือ
ระบบ ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามรูป แบบ และข้อก้าหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม
ซึ่งการควบคุมการก่อสร้างเป็นหนึ่งในงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และในกฎกระทรวงฯ ข้อ 4 ก้าหนดไว้
ว่า ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธามีดังนี้
1) อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 3 ชั้น ขึ้นไป หรือโครงสร้างของอาคารที่ชั้นใดชั้นหนึ่งมีความสูงตั้งแต่ 4
เมตรขึ้นไป หรืออาคารที่มีช่วงคานตั้งแต่ 5 เมตรขึ้นไป
2) อาคารสาธารณะทุกขนาด
3) คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น หรือยุ้งฉางที่มีความจุไม่เกิน 100 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป
4) โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นหอ ปล่อง หรือศาสนวัตถุ เช่น พระพุทธรูป หรือเจดีย์ ที่มีความสูง ตั้งแต่
6 เมตรขึ้นไป
5) โครงสร้างสะพานที่มีช่วงระหว่างศูนย์กลางตอม่อช่วงใดช่วงหนึ่งยาวตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป
6) ท่าเทียบเรือหรืออู่เรือส้าหรับที่มีระวางขับน้้าตั้งแต่ 50 เมตตริกขึ้นไป
7) ชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตหล่อส้าเร็จหรือคอนกรีตอัดแรงส้าเร็จทุกชนิดที่มีความยาวตั้งแต่ 5 เมตร
ขึ้นไป
8) เสาเข็มคอนกรีตที่มีความยาวตั้งแต่ 6 เมตรขึ้นไป หรือที่รับน้้าหนักบรรทุกปลอดภัยตั้งแต่ 3
เมตริกตันขึ้นไป
9) งานเสริมความมั่นคงของฐานรากทุกขนาด
10) นั่งร้านหรือค้้ายันชั่วคราวที่มีความสูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป
11) แบบหล่อคอนกรีตส้ารับเสาที่มีความสูงตั้งแต่ 4 เมตร หรือคานที่มีช่วงคานตั้งแต่ 5 เมตรขึ้นไป
12) โครงสร้างใต้ดิน สิ่งก่อสร้างชั่วคราว ก้าแพงกันดิน คันดินปูองกันน้้า หรือคลองส่งน้้าที่มีความสูง
หรือความลึกตั้งแต่ 1.50 เมตรขึ้นไป
13) โครงสร้างของระบบขนส่งสาธารณะ ทางรถสาธารณะ หรือทางวิ่งสนามบินทุกขนาด
14) ทางรถไฟ ทางรถรางสาธารณะ ทางหลวง ทางสาธารณะ หรือทางวิ่งสนามบินทุกขนาด
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15) เขื่อน ฝาย อุโมงค์ ท่อระบายน้้า หรือระบบชลประทานที่มีความสูง ตั้งแต่ 1.50 เมตรขึ้นไป หรือมี
ความจุตั้งแต่ 50 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป หรือที่มีอัตราการไหลของน้้าตั้งแต่ 1 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขึ้นไป
16) โครงสร้างที่มีการกักของไหล เช่น ถังเก็บน้้า ถังเก็บน้้ามัน อุโมงค์ส่งน้้า หรือสระว่ายน้้าที่มีความจุ
ตั้งแต่ 50 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป
17) ท่อส่งน้้า ท่อ ระบายน้้า หรือช่องระบายน้้าที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 0.80 เมตร ขึ้นไป หรือ
พื้นที่หน้าตัดตั้งแต่ 0.50 ตารางเมตรขึ้นไปและมีโครงการสร้างรองรับ หรือมีความยาวตั้งแต่ 100 เมตรขึ้นไป
18) ระบบชลประทานที่มีพื้นที่ชลประทานตั้งแต่ 500 ไร่ต่อโครงการขึ้นไป
19) ปูายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส้าหรับติดหรือตั้งปูายที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไปและมีความสูงจาก
พื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือปูายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส้าหรับติดหรือตั้งปูายที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไปที่
ติดตั้งอยู่บนหลังคา ดาดฟูา หรือกันสาด หรือที่ติดกับส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร
20) อัฒจันทร์ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป
ส้าหรับหน้าที่ผู้ควบคุมงานตามตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 177 ก้าหนดไว้ว่า
ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่มี ขั้นตอนการด้าเนินการเป็นระยะ ๆ อันจ้าเป็นต้องมีการควบคุมงานอย่าง
ใกล้ชิด หรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามลักษณะของงานก่อสร้างจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ้า พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐมีเรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยง านของรัฐนั้น
หรือข้าราชการ ลูกจ้างประจ้า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงาน
ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐอื่น ตามที่ได้รับความยินยอมจากหน่วยหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นสังกัด
แล้ว ในกรณีมีลักษณะของงานก่อสร้างมีควา มจ้าเป็นต้องใช้ความรู้ความช้านาญหลายด้าน จะแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน
เฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้
ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่้ากว่าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และหน้าที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตามตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 178 มีดังนี้
๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่ก้าหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ท้างานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้
เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อก้าหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอน
งานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อก้าหนดในสัญญา
ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้ วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้
รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามค้าสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท้าหน้าที่
รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที
๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรื อข้อก้าหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นที่
คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อก้าหนดในสัญญาแต่เมื่อส้าเร็จแล้วจะ
ไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน
แล้วรายงาน
คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท้าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการ
ตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว
๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการ
ปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท้าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้าง
ก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารส้าคัญ
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ของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย
๔) ในวันก้าหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงก้าหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้รายงาน
ผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ท้าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็น งานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันท้า
การ นับแต่วันถึงก้าหนดนั้น ๆ

10.2 ขั้นตอนการดาเนินการก่อสร้างโครงการ
การด้าเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้้า ในแต่ละโครงการนั้น จะมีช่วงระยะเวลา
ในการด้าเนินการระหว่างที่กรมทรัพยากรน้้าได้รับการจัดสรรงบประมาณถึงขั้นตอนด้าเนินการก่อสร้าง อาทิเช่น การ
ตรวจสอบสถานที่บริเวณก่อสร้าง การขออนุญาตใช้พื้นที่ รวมทั้งศึกษารายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ ของสัญญาและ
รายละเอียด เงื่อนไขต่าง ๆ ของสัญญาและรายละเอียด การก่อสร้าง ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนผังขั้นตอนก่อนการ
ก่อสร้าง ดังรูป 10.1 เพื่อให้สามารถแผนการด้าเนินการในภาพรวม

10.2.1 การเตรียมการเบื้องต้นก่อนการบริหารสัญญา
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การก่อสร้างโครงการที่ต้องใช้พื้ นที่การก่อสร้างมาก ประชาชนจะได้ รับผลกระทบก่อนการก่อสร้าง และ
ระหว่างการก่อสร้าง ภายใต้ข้อบังคับระเบียบ พรบ. ข่าวสารข้อมูลของทางราชการ พ.ศ.2540 หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มุ่งเน้นการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 การให้ข่าวสารข้อมูลต่อประชาชนที่ ได้รับผลกระทบ ฉะนั้น
ก่อนที่ด้าเนินการก่อสร้าง และสั่งให้ผู้รับจ้างเข้าท้างาน ผู้ควบคุมงานสัญญา หรือหัวหน้าโครงการฯจะต้องด้าเนินการ
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและกฎหมาย ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งในการบริหารสัญญา โดยมีขั้นตอนการ
เตรียมการเบื้องต้นก่อนการบริหารสัญญา ดังแสดงในรูป 10.1 มีรายละเอียดดังนี้
การเตรียมการเบื้องต้นก่อนการบริหารสัญญา
การประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ศึกษาสภาพภูมิประเทศ แบบก่อสร้าง รายการ
รายละเอียดด้านวิศวกรรม และปริมาณงาน
การตรวจสอบแผนงานก่อสร้าง

การขออนุญาตส่วนราชการอื่น

รูปที่ 10.2 แสดงแผนผังขั้นตอนการเตรียมการเบื้องต้นก่อนการบริหารสัญญา
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จ้างเหมางานก่อสร้าง

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้าน
พัสดุและผู้ควบคุมงาน
ประกวดราคา

รับทราบคา
แต่งตั้ง

ลงนามสัญญา

ตรวจสอบสถานที่บริเวณก่อสร้าง
และเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่

คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
รับทราบสาเนาสัญญา แบบก่อสร้างรายการและ
รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการก่อสร้าง

ไม่ใช่
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ศึกษารายละเอียดเงื่อนไขต่างๆของสัญญาและ
รายละเอียดการก่อสร้าง

สภาพพื้นที่
เรียบร้อย

ใช่

สั่งผู้รับจ้างเข้าทางาน

ผู้รับจ้างส่งแผนปฏิบัติงาน
เครื่องจักร-เครื่องมือและ
บุคลากร

อนุญาต/อนุมัต/ิ ออกหนังสือรับรองให้
ผู้รับจ้างนาไปใช้ดาเนินการตามเงื่อนไขที่
ระบุในสัญญา

ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้าง

รายงานผู้ว่าจ้างทราบ

ผู้รับจ้างขนย้าย
เครื่องจักรเครื่องมือ
และก่อสร้างอาคารที่
ทาการ ฯลฯ

สาเนาหนังสือเข้าทางานให้
สตง.

ก่อสร้าง

รูปที่ 10.1 แสดงแผนผังขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง
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10.2.1.1 การประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับ ฟัง ความคิดเห็นของประชาชน พ .ศ. 2548 ก่อนเริ่ม
ด้าเนินการโครงการของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชน
ทราบ และรับ ฟัง ความคิดเห็นของประชาชน โดยวิธีใดวิธีหนึ่งด้วยหลายวิธีก็ ได้ ข้อมูลเกี่ยว กับ โครงการของรัฐที่
หน่วยงานของรัฐต้องเผยแพร่แก่ประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
เหตุผลความจ้าเป็น และวัตถุประสงค์โครงการ
สาระส้าคัญของโครงการ
ผู้ด้าเนินการ
สถานที่ที่จะด้าเนินการ
ขั้นตอน และระยะเวลาด้าเนินการ
ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ
ผลกระทบที่อาจเกิดขั้นแก่ประชาชน ที่อยู่อาศัยหรือการประกอบอาชีพอยู่ในบริเวณโครงการและ
พื้นที่ใกล้เคียง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งมาตรการปูองกันแก้ไข หรือเยียวยา ความเดือนร้อน หรือ ความเสียหายที่
อาจเกิดขั้นจากผลกระทบดังกล่าว
ประมาณการค่าใช่จ่ายในกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้ด้าเนินการโครงการทางรัฐเอง ให้ระบุที่มา
ของเงินที่จะมาใช้จ่ายในการด้าเนินการโครงการนั้นด้วย
การรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน อาจใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
1) การส้ารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจจะท้าได้ดังต่อไปนี้
การสัมภาษณ์รายบุคคล
การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร ทางระบบเครือข่าย
สารสนเทศ หรือทางอื่นใด
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูล และแสดงความคิดเห็น ต่อหน่วยงานของรัฐ ที่
รับผิดชอบโครงการ
การสนทนากลุ่มย่อย
2) การประชุมหารือ ซึ่งอาจท้าให้โดยวิธีดังต่อไปนี้
การท้าประชาพิจารณ์
การอภิปรายสาธารณะ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่ม บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย
3) วิธีอื่นที่ปลัดส้านักนายกรัฐมนตรีก้าหนด
ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ ให้ประชาชนทราบถึงวิธีการ
รับ ฟัง ความคิดเห็นระยะเวลาสถานที่ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่เพียงพอ แก่ การที่ประชาชนจะเข้าใจ และสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้
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เมื่อด้าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐจัดท้าการสรุป ผลการรับ
ฟัง ความคิดเห็นประชาชน และประกาศให้ประชาชนทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้น การรับ ฟัง ความ
คิดเห็นของประชาชน
10.2.1.2 ศึกษาสภาพภูมิประเทศ แบบก่อสร้าง รายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม และปริมาณงาน
1) การศึกษาสภาพภูมิประเทศกับแบบก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงานจ้าเป็นต้องส้ารวจตรวจสอบสภาพภูมิประเทศบริเวณที่จะด้าเนินการก่อสร้างว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในช่วงด้าเนินการส้ารวจภูมิประเทศหรือไม่อย่างไร เพื่อพิจารณาปรับแก้ไขแบบก่อสร้างให้
เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในปิจจุบัน ซึ่งอาจจะมีผลท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงป ริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้าง
โดยจะต้องสรุปผลการตรวจสอบ แล้วรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา
ตามล้าดับชั้น
2) การตรวจสอบรายการรายละเอียดต้านวิศวกรรม (Specification)
ผู้ควบคุ มงานจะต้องศึกษาโดยละเอียดรอบคอบ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตร วจสอบคุณสมบัติของ
วัสดุ อุปกรณ์ฯลฯ ที่น้ามาใช้ให้ถูกต้องตรงตามข้อก้าหนด และเพื่อควบคุมชั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ข้อก้าหนด หากพบว่ารายการใดไม่ชัดเจนหรือมีข้อขัดแย้ง กับแบบก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ควรหารือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หาข้อสรุปเพือ่ รายงานผู้มีอ้านาจพิจารณาแก้ไขให้ถูกต้องชัดเจนต่อไป
3) การตรวจสอบปริมาณงาน (Bill of Quantity-BOQ)
ผู้ควบคุมงานควรตรวจสอบ รายการงาน (Item ) ตามสัญญาว่าครบ ถ้ว นถูกต้องตรงตามแบบ
ก่อสร้างหรือไม่อย่างไร มีรายการใดที่ระบุให้เบิกจ่ายรวมอยู่ในรายการอื่นหรือไม่ อย่างไร มีรายการใดต้องเพิ่มเติม
หรือตัดออก หรือไม่ ซึ่งหากตรวจสอบแล้วเห็นสมควรพิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องจัดให้มีการประ ชุมร่วมกั น
เพื่อหาข้อสรุป และท้าบันทึกข้อตกลงร่วมกันทั้งสองฝุาย และรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้บังคับบัญชา
ตามล้าดับชั้นจนถึงผู้มีอ้านาจอนุมัติ
10.2.1.3 การตรวจสอบแผนงานก่อสร้าง
ตามเงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง จะก้าหนดให้ผู้รับจ้างต้องจัดส่งแผนงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบไปด้วย
แผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง แผนการใช้เครื่องจักร-เครื่องมือ แผนการประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติงานด้านปลอดภัย
ในการท้างาน แล ะรายชื่อวิศวกรผู้ควบคุมงาน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ว่าจ้างพิจารณา ภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
คณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องพิจารณาตรวจสอบแผนงานดังกล่าวให้เหมาะสม กับลักษณะของงาน
สภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จ
แผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง โดยทั่วไปใช้วิธีแสดงแผนผังการปฏิบัติงานด้วย (Bar Chart ) หากเป็ นงาน
ก่อสร้างที่มีกิจกรรมย่อยมาก และมีชั้นตอนซับซ้อนสมควรให้ใช้วิธีแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน ด้วย CPM (Critical
Path Method) ด้วย
แผนการใช้เครื่องจักร-เครื่องจักร ต้องพิจารณาความเหมาะสมของชนิด ,ขนาด และจ้านวนให้เหมาะสม กับ
ลักษณะของงาน,สภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ ด้วยเช่นกัน
แผนการประชาสัมพันธ์ ต้องพิจารณาความเหมาะสมของสภาพสังคมวัฒนธรรมในท้องที่ก่อสร้าง ขอบเขต
และเปูาหมายของการด้าเนินการ ,วิธีการ,ชนิดของสื่อ ,ระยะเวลา และความถี่ ให้เป็นไปตามระเบียบ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
แผนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท้างาน ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับลักษณะ ของงาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยกับ
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บุคคลากร,ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ที่อยู่อาศัยใกล้บริเวณสถานที่ก่อสร้าง และผู้สัญจรใกล้บริเวณก่อสร้าง
ส้าหรับวิศวกรผู้ควบคุมงานผู้รับจ้างนั้น จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติและใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรให้
ถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อก้าหนด
แผนงานก่อสร้างที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา หาก
มีการเปลี่ยนแปลงรายการงานก่อสร้าง และ / หรือมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานจะต้องด้าเนินการปรับแผนงาน
ก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ แต่หาก ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้าอันเกิดจากความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเอง
คณะกรรมการตรวจการจ้างจะพิจารณาให้ผู้รับจ้างจัดท้าแผนเร่งรัดการปฏิบัติงาน เพื่อให้ปรับเข้าแผนงานก่อสร้าง
เดิมภายในระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ตามแผนงานก่อสร้างเติมได้
10.2.1.4 การขออนุญาตส่วนราชการอื่น
กรณีสัญญาระบุให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ด้าเนินการ ต้องให้ผู้รับจ้างจัดต้องท้าแผนการด้าเนินการก้าหนดขั้นตอน
และระยะเวลาด้าเนินการ ส่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย

10.2.2 การแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานตามสัญญา
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10.2.2.1 ก่อนการสั่งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน
ผู้รับจ้างจะต้องน้าเสนอแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้เครื่องจักร- เครื่องมือ วิศวกรผู้ควบคุมงานและ
บุคลากรของผู้รับจ้าง เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นชอบ และรายงานเสนอผู้ว่าจ้างต่อไป (ตามข้อ
การเตรียมการก่อนการบริหารสัญญา)
10.2.2.2 การพิจารณาก่อนสั่งเข้าปฏิบัติงาน
ตรวจสอบปัจจัยแวดล้อมสภาพพื้นที่บริเวณก่อสร้างต้องไม่มีอุปสรรค เช่น การจัดหาที่ดิน การขออนุญาต
ใช้พื้นที่ต่อส่วนราชการอื่น ฤดูกาล เช่น ฤดูฝน ฤดูการส่ง น้้า ฤดูท้านาหรือเก็บเกี่ยวหากไม่ระวังจะเป็นข้ออ้างให้ภับผู้
รับจ้างขอขยายเวลาได้
10.2.2.3 การแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานตามสัญญา
ถือเป็นการเริ่มนับเวลาท้างาน และจะต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายข้อก้าหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา
(ให้เริ่มนับเวลาถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือ) ข้อควรพิจารณา ในการส่งหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานให้ส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแบบตอบรับ (อายุสัญญาให้เริ่มนับเวลาถัดจากวันที่ไปรษณีย์ตอบรับ ) หรือการให้ผู้รับจ้างมา
รับต้นฉบับโดยให้ลงนาม " ได้รับต้นฉบับแล้ว " ระบุวันที่ที่ได้รับในส้าเนาหนังสือการแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน เมื่อ
ผู้รับจ้างได้รับแจ้งให้เข้าปฏิบัติงานแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องตอบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง
พร้อมเสนอแผนงานก่อสร้างให้เหมาะสมสอดคล้องกับฤดูกาล
กรณีที่ไม่สามารถสั่งเข้าปฏิ บัติงาน ได้ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องรายงานเหตุผลต่อผู้ว่าจ้าง
รับทราบ
กรณีผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญาภายหลัง 15 วันนับจากที่รับหนังสือสั่งให้เข้าปฏิบัติงาน ควรมี
หนังสือเร่งเตือน พร้อมทั้งขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติตามสัญญา

10.2.3 การประชุมชี้แจงแนวทางดาเนินงานกับผู้รับจ้าง
ก่อนที่ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานตามสัญญา ควรจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อก้าหนดแนวทางการปฏิ บัติงาน
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในทุกประเด็นที่ทั้งสองฝุายจะต้องด้าเนินการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการส่งมอบงานทั้งสัญญา
รวมถึงความรับผิดชอบผลงานตามสัญญา เพื่อปูองกันปัญหาข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง
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10.2.4 การส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้างและการตรวจสอบปริมาณงานในสัญญา
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10.2.4.1 การตรวจสอบความถูกต้อง และส่งมอบหมุดหลักฐาน หมุดอ้างอิง
ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องส่งมอบหมุดหลักฐาน ( Bench Mark ) เพื่อใช้อ้างอิง
พิกัดและระดับที่ใช้ในการก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้าง โดยจะต้อง ได้ รับการตรวจสอบความถูกต้องร่วม กัน และลงนาม
รับทราบ ผู้รับจ้างจะต้องรักษาหมุดหลักฐานจนกว่างานจะแล้วเสร็จ
10.2.4.2 การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องตรวจสอบสภาพพื้นที่ในสนามก่อนการส่งมอบ และ
สั่งเข้าท้างาน เช่น ตรวจสอบการขออนุญาตส่วนราชการอื่นเพื่อใช้พื้นที่ในการก่อสร้าง
ตรวจสอบขอบเขต ของ
โครงการไปรุกล้้าที่ของเอกชน หรือมีหนังสือยินยอมให้ใ ช้พื้นที่จากเอกชนหรือพื้นที่ นสล . ให้ครบถ้วน รวมทั้ง
ตรวจสอบผลการจัดหาที่ดิน กรณีที่เป็นคลองส่งน้้าที่มีสายของหลายสายจะต้องน้าแผนงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง และ
ผลการจัดหาที่ดินมาพิจารณาประกอบการเห็นชอบแผนงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง เพื่อไม่ให้เป็นการอ้างเหตุในการข อ
ขยายอายุสัญญา
10.2.4.3 การตรวจสอบปริมาณงานสนาม และปริมาณงานในสัญญา
จะต้องตรวจสอบรายการตามสัญญาว่าการเบิกจ่ายปริมาณงานเป็นประเภท งานเหมาจ่าย (Lump Sum)
หรือ ราคาต่อหน่วย (Unit Cost) แยกเป็นลักษณะงาน ดังนี้
งานดิน ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง จะต้องร่วม กั บผู้รับจ้างท้าการส้ารวจ
ตรวจสอบ ระดับค่าแนวระดับ (Profile) และรูปตัดขวาง (Cross Section) ก่อนการก่อสร้าง และหลังจากการขุดลอก
หน้าดิน (Stripping) พร้อมเก็บรายละเอียด เช่น ต้นไม้ใหญ่ สระ น้้าหรือบ่อปลา หลังการส้ารวจตรวจสอบ ผู้รับจ้าง
จะต้องท้ารูป ตัด และรา ยการค้านวณปริมาณงานดิน ของงานอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้า หรือบริเวณหัวงาน และสรุป
ปริมาณทั้งสัญญา เสนอต่อผู้ว่าจ้างตรวจสอบ
งานอาคาร การเบิกจ่ายประเภทเหมาจ่าย (Lump Sum) หรือต่อแห่ง จะเบิกจ่ายเมื่องานแล้วเสร็จ
กรณีการเบิกจ่ายที่เป็นราคาต่อหน่วย (Unit Cost) เช่น งานคอนกรีตแยกการเบิกจ่ายเป็นคอนกรีต
ล้วน หน่วยเบิกจ่าย (บาทต่อลูกบาศก์เมตร) งานเหล็กเสริมคอนกรีต หน่วยเบิกจ่ายเป็นน้้าหนัก(บาทต่อกิโลกรัม) และ
วัสดุอื่นๆ ผู้รับจ้าง จะต้องท้ารายการค้านวณปริมาณงาน รูปแบบ แยกรายละเอียดแต่ละรายการ น้าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
งานวิศวกรรมบริหารสัญญา (Office Engineer ) และคณะกรรมการตรวจการจ้าง เมื่อตรวจสอบ
แล้วบันทึกความเห็นชอบ และเก็บไว้เป็นหลักฐาน สรุปเปรียบเทียบปริมาณงานทั้งสัญญาและใช้ในการอ้างอิงเพื่อการ
เบิกจ่ายในแต่ละงวดงาน

10.2.5 รายการที่ผู้รับจ้างต้องดาเนินการตามสัญญาปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน
รายการที่ผู้รับจ้างต้องดาเนินการตามสัญญา

เงื่อนไขทั่วไป

เงื่อนไขเฉพาะงานก่อสร้าง

รูปที่ 10.3 แสดงแผนผังรายการที่ผู้รับจ้างต้องด้าเนินการตามสัญญา
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10.2.5.1 เงื่อนไขทัว่ ไป (General Condition)
เป็นเงื่อนไขระบุถึงข้อที่จะต้องปฏิบัติในการท้างานโดยทั่วไป เช่น
๑) ค้าจ้ากัดความ
๒) การวางแนว การท้าระดับ และการวางผัง
๓) การให้ความร่วมมือและประสานงาน
๔) ถนนล้าลองหรือทางเบี่ยง
๕) ที่ท้าการและบ้านพักชั่วคราว
๖) ระบบการระบายน้้าโสโครกและการสุขาภิบาล
๗) การปูองกันอัคคีภัย
๘) ที่เก็บน้ามันเชื้อเพลิง
๙) การใช้วัตถุระเบิด
๑๐) น้้า
๑๑) พลังงานไฟฟูา
๑๒) กฎและระเบียบ
๑๓) เหตุสุดวิสัย
10.2.5.2 เงื่อนไขเฉพาะงานก่อสร้าง (Special Conditions)
1) เป็นเงื่อนไขพิเศษเฉพาะของงานก่อสร้าง เช่น รายการส้าคัญที่ผู้รับจ้างจะต้องท้าตามรายการต่างๆ
ที่แสดงไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ให้ถูกต้องตามรูปแบบรายละเอียดที่ก้าหนดไว้ในแบบ และรายการ
รายละเอียดด้านวิศวกรรมที่แนบท้าย
2) รายการส้าคัญที่ผู้รับจ้างจะต้องท้าตามเงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง ที่ไม่ปรากฏในรายการ ต่างๆ
ที่แสดงไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา แต่เป็นเงื่อนไขที่ระบุให้ผู้รับจ้างต้องด้าเนินการด้วย
3) ทั้งนี้แต่ละสัญญาจะมีรายการและจ้านวนไม่เหมือน กัน ขึ้น อยู่กับ ความต้องการพื้นฐานและความ
เหมาะสมของงานแต่ละโครงการฯ เช่น
การจัดหายานพาหนะส้าหรับเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง
งานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ
งานก่อสร้างอาคารส้านักงานชั่วคราวเพื่อควบคุมการก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง
งานจัดหาเครื่องมือเพื่อการทดลองและตรวจสอบ
งานจัดหาอุปกรณ์งานส้ารวจภูมิประเทศ
งานจัดท้าแบบเพิ่มเติม (โดยทั่วไปควรใช้ Shop Drawing ) และแบบหลักฐาน (As - Built
Drawing)
งานจัดการฝึกอบรม (ใช้กรณีวงเงินค่าก่อสร้างเกิน 50 ล้านบาท)
งานประชาสัมพันธ์กรมทรัพยากรน้้าและโครงการ
รายการส้าคัญที่ผู้รับจ้างไม่ต้องจัดท้า
หลักเกณฑ์การจัดหาช่างฝีมือ และวิศวกรควบคุมงาน
บ่อยืมดิน
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การด้าเนินงาน
การส่งรายงาน
การส่งมอบงาน
การตรวจสอบผลงานและการตรวจรับงาน
ก้าหนดระยะเวลาส่งมอบงาน
แบบสัญญาจ้าง
การจ่ายเงิน
การจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า
ระบบการจัดการความปลอดภัยในการท้างานก่อสร้าง
รายละเอียดด้านวิศวกรรมที่ไม่ชัดเจน
แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง
โดยตัวอย่างรายละเอียด ดังกล่าวข้างต้น ใช้แนวทางตามรายละเอียดตัวอย่างที่ ตามภาคผนวก ซึ่ง
รายละเอียดอาจแตกต่างกันตามความจ้าเป็นและความเหมาะสมของแต่ละงาน ที่ระบุในสัญญา
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10.2.6 การควบคุมงานก่อสร้าง

ก้าหนดระยะเวลาด้าเนินการตรวจสอบผลงานของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง และระยะเวลาในการตรวจ
การจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้าง (มติ ครม. ที่ นร 0205/ว 186 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน2541 และหนังสือ
ส้านักนายกรัฐมนตรีที่ นร 1305/ว 5855 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2544)
ตารางที่ 10-1 แสดงระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้างแบบราคาเหมารวม (Lump Sum)
ราคาค่างาน

ทุกราคาค่างาน

ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

งวดงาน

งวดสุดท้าย

งวดงาน

งวดสุดท้าย

3 วัน

3 วัน

3 วัน

5 วัน

ตารางที่ 10-2 แสดงระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้างแบบราคาต่อหน่วย (Unit Cost)
ราคาค่างาน

ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

งวดงาน

งวดสุดท้าย

งวดงาน

งวดสุดท้าย

ไม่เกิน 30 ล้านบาท

4 วัน

8 วัน

3 วัน

5 วัน

ไม่เกิน 60 ล้านบาท

8 วัน

12 วัน

3 วัน

5 วัน

ไม่เกิน 100 ล้านบาท

12 วัน

16 วัน

3 วัน

5 วัน

เกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป

16 วัน

20 วัน

3 วัน

5 วัน
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ทั้งนี้โดยมีหลักเกณฑ์ประกอบ ด้วยว่า
๑) ให้ถือเป็นหลักปฏิบัติว่า ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องเร่งรัดการด้าเนินการ
ตรวจการจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด และจะต้องไม่เกินระยะเวลาการตรวจการจ้างก่อสร้างตามตารางดังกล่าว
ข้างต้น ส้าหรับการนับวันตามระยะเวลาการตรวจรับการจ้างก่อสร้างให้นับเป็น "วันท้าการ"
๒) ผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือแจ้งส่งงานมอบให้ แก่ส่วนราชการ (ส่งงานสารบรรณเจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้
ควบคุมงาน)
๓) ผู้รับหนังสือส่งมอบงานจะต้องน้าหนังสือไปให้งานสารบรรณลงรับในวันนี้นทันทีเว้นแต่จะไม่
สามารถด้าเนินการได้ทัน ก็ให้ลงรับในวันท้าการถัดไปและให้ส่งมอบให้แก่ผู้ควบคุมงานต่อไป
๔) การนับวันด้าเนินการตรวจรับงานของผู้ควบคุมงาน จะเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่ผู้ควบคุมงานได้รับ
มอบหนังสือส่งงานตามข้อ 3) แล้ว
๕) ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานไม่สามารถด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก้าหนดเวลาได้ให้รายงานประธาน
กรรมการตรวจการจ้าง พร้อมด้วยเหตุผลความจ้าเป็น
๖) การนับวันด้าเนินการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง จะเริ่มนับถัดจากวันที่ผู้ควบคุม
งานได้ด้าเนินการเสร็จและรายงานให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างทราบ
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่สามารถด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก้าหนดเวลาได้ (หากมีการขยายเวลาให้
ผู้ควบคุมงานไปก่อนแล้ว จะต้องน้ามาค้านวณหักออกจากวันด้าเนินการของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ก้าหนดไว้
ด้วย) ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยเหตุผลความจ้าเป็น พร้อมกับส้าเนาแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบด้วย
10.2.6.1 การควบคุมคุณภาพงาน
การควบคุมคุณภาพงานเป็นประเด็นหลักที่ผู้ควบคุมงานจ้าเป็นต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ ดังนั้นผู้ควบคุมงาน
ต้องเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อใช้ในการควบคุมงาน รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ให้พร้อมโดยมีล้าดับขั้นตอนและหน้าที่
ผู้ควบคุมงานต้องด้าเนินการในสนามมีดังนี้
1) ศึกษาสัญญา แบบก่อสร้าง และ specification ให้ละเอียดทุกแง่มุม
ศึกษาภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ข้อมูลด้านอุทกวิทยา ธรณีวิทยา รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณี
2)
ท้องถิ่นโดยละเอียด
3)
จัดเตรียมแบบฟอร์มส้าหรับใช้ควบคุมงาน ซึ่งมีแยกเป็นงานๆ ไป หากงานใดไม่ มีแบบฟอร์ม
มาตรฐานของกรม ก็ต้องร่วมกันพิจารณาก้าหนดให้ครบถ้วน
4) น้าผลการศึกษาข้อ 1 และข้อ 2 และแบบฟอร์ม ไปเสนอประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อ
เป็นข้อมูลในการประชุม 3 ฝุาย ระหว่างผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน เพื่อท้าความตกลง
กฎกติกา มารยาทก่อนการปฏิบัติงาน โดยผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ประสานงานในการจัดการประชุมและเป็น
เลขานุการของการประชุม
5) ติดตามและประสานงานให้ผู้รับจ้างจัดส่งแผนปฏิบัติงาน แผนเครื่องจักรเครื่องมือ แผนอัตราก้าลัง
และตรวจสอบแผนดังกล่าวโดยละเอียดถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น โดย
รายงานเป็นข้อมูลให้ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติหรือสั่งการตามความเหมาะสม เมื่อประธาน
คณะกรรมการตรวจการจ้า งอนุมัติ และรายงาน อธิบดีกรมทรัพยากรน้้า หรือผู้ที่ได้รับมอบอ้าน าจแล้วแผนการ
ปฏิบัติงานจะถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งจะต้องใช้ในการอ้างอิง ติดตามความก้าวหน้าตลอดสัญญา
6) ก่อนการเริ่มการก่อสร้างงานหลักที่ส้าคัญ เช่น งานดินถมบดอัดแน่น งานตอกเสาเข็ม งานคอนกรีต
งาน Jet Grout ฯลฯ ต้องให้ผู้รับจ้างท้าการ Calibrate เครื่องมือและอุปกรณ์ให้ถูกต้อง ท้า Trial Test หรือ Mixed
Design เพื่อให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติที่จะท้างานให้ได้คุณภาพตามที่ก้าหนดใน Spec.
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ก่อนเริ่มการก่อสร้างงานดินต้องให้ผู้รับจ้างส้ารวจท้ารูปตัดดินเดิม ซึ่งผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบ
ความถูก ต้อง และลงนามรับรองความถูกต้องทั้งสองฝุาย เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการตรวจวัดปริมาณงานในการ
เบิกจ่ายให้ผู้รับจ้าง (กรณีสัญญา Unit Cost)
8) การปฏิบัติงานตามแผนงานของผู้รับจ้าง แม้ว่าจะได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติงานหลักที่เสนอแล้ว
ก่อนที่ผู้รับจ้างจะปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมต้องเสนอ Request ให้ผู้ควบคุมงานก่อน และเมื่อผู้ควบคุมงานได้รับ
Request ของงานแล้ว ต้องเตรียมเจ้ าหน้าที่และอุปกรณ์ให้เหมาะสม กั บแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างรวมทั้ง
ตรวจสอบความพร้อม และความถูกต้องของการเตรียมการก่อนป ฏิบัติงานเช่น ระดับของงานดิน การตั้งแบบงาน
คอนกรีต งานผูกเหล็ก ขนาดของเหล็ก ฯลฯ โดยใช้แบบฟอร์ม Check List ช่วยในการตรวจสอบของแต่ละงาน เพื่อ
ช่วยให้การตรวจสอบก่อนการปฏิบัติงานครบถ้วน หน้าที่ของผู้ตรวจสอบในแต่ละรายการจะปรากฏในแบบฟอร์มแล้ว
หากมีข้อสงสัยหรือแบบไ ม่ชัดเจนให้ผู้รับจ้างท้า Shop Drawing ขยายให้ ชัดเจนและให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
เห็นชอบก่อน เพื่อ ความถูก ต้องของงานก่อสร้าง เมื่อการตรวจสอบการเตรียมการก่อนการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นไม่ มี
ปัญหาต้องแก้ไขจึงจะอนุมัติให้ผู้รับจ้างท้างานตามที่ขอได้
9) การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในแต่ละงานต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและต้อง
มีการบันทึกผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานแต่ละครั้งถูกต้องตามหลักหรือไม่ ถ้า Specification
ก้าหนดให้มีการทดสอบก็ให้เตรียมอุปกรณ์ พร้อมทั้งจัดเก็บตัวอย่างให้ครบถ้วนโดยเฉพาะงานหลัก เช่น งานคอนกรีต
10) การจัดท้ารายงานประจ้าวันต้อง เสนอหัวหน้าผู้ควบคุมงานทุกวัน รายงานและแบบฟอร์ม ควรมี
(1) ต้นฉบับ (2) ส้าเนา ลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้ควบคุมงานทั้ง 2 ฝุาย มีรูปถ่ายประกอบทุกขั้นตอนที่ส้าคัญ
11) จัดท้าสรุปรายงานผลความก้าวหน้าทุกสั ปดาห์ เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อให้ตรวจสอบ
รายงานของผู้รับจ้าง เพื่อรวบรวมและจัดท้ารายงานประจ้าเดือน เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง ลงนามและเสนอ
ผู้ว่าจ้าง รวมทั้งสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรค เพื่อจัดวาระการประชุมติดตามความก้าวหน้าและเพื่อร่วมกันก้าหนด
แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค
12) เมื่อผู้รับจ้างขอส่งมอบงานในแต่ละงวดงาน ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบปริมาณงานที่ขอเบิกแต่ละ
รายการกับผลงานจริงในสนามก่อน พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารการควบคุมคุณภาพตามรายการรายละเอียดด้าน
วิศวกรรม (Specification ) ประกอบให้ครบถ้วน เช่น รายงานผลทดสอบ รายงานผลก ารส้ารวจ รายการค้านวณ
ปริมาณงาน ฯลฯ หากมีข้อบกพร่องให้แจ้งผู้รับจ้างแก้ไขก่อน และรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ หากผู้
รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม
13) ตรวจสอบปริมาณงานที่ท้าจริงแต่ละรายการถ้ามีปริมาณงานเพิ่ม- ลด ให้แล้วเสร็จก่อนการส่งมอบ
งานงวดสุดท้าย
14) ควรจัดให้มีการประชุมหารือทวิภาคีเป็นประจ้า ระหว่างผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมงาน
ของผู้รับจ้าง เพื่อหารือในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในระหว่างการปฏิบัติงาน
15) ก่อนผู้รับจ้างส่งมอบงานทั้งสัญญา ให้ท้าการตรวจสอบความครบ ถ้วนของงานจ้างตามที่ระบุไว้ใน
สัญญา ให้ผู้รับจ้างและเก็บรายละเอียดความเรียบร้อยของงาน และควรค้านึงถึงความสวยงามของภูมิทัศน์ด้วย โดยให้
ผู้รับจ้างเก็บกวาดเศษวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างชั่วคราวออกให้หมดพร้อมให้ผู้รับจ้างจัดท้า As-built Drawing เสนอ
ด้วย
สรุปแบบฟอร์มที่ควรน้ามาใช้ในการควบคุมงาน
1) ใบ Request
2) รายงานประจ้าวัน (Daily Report)
3) ใบแจ้งตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน (Check List)
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งานดิน
งานคอนกรีต
งานไฟฟูา-เครื่องกล
งานตอกเสาเข็ม
งาน Grout
อื่นๆ
4) บันทึกการปฏิบัติงาน (Work Record)
บันทึกการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลงานดิน
บันทึกการเทคอนกรีต
บันทึกการท้าไฟฟูาเครื่องกล
บันทึกการตอกเสาเข็ม
บันทึกการท้า Grout
อื่นๆ
5) รายงานผลการทดสอบ
งานดิน
งานคอนกรีต
งานอื่นๆ
6) รายงานประจ้าสัปดาห์
7) รายงานประจ้าเดือน
8) รายงานเครื่องจักรเครื่องมือประจ้าเดือน
9) แบบฟอร์มส่งมอบงาน
ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของช่วงผู้ควบคุมงานบางส่วน สามารถศึกษา
เพิ่มเติมได้จาก เอกสารประกอบควบคุมงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้้าของส้านักพัฒนาแหล่งน้้า หมายเลข
สพน.003 สิงหาคม 2554 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
10.2.7 การประชุมติดตามความก้าวหน้า และแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการก่อสร้าง
1) ผู้ควบคุมงานในฐานะผู้ใกล้ชิดงานมากที่สุด จะต้องรายงานความก้าวหน้า และรวบรวม ปัญ หา
อุปสรรคเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อเป็นข้อมูลในการประชุม รวมทั้งจัดวาระการประชุม และประสานงาน
จัดการประชุมและเป็นเลขานุการในการประชุม ควรจัดประชุมทุกเดือน ยกเว้นมีปัญหาส้าคัญเร่งด่วน
2) การติดตามความก้าวหน้า จะอ้างอิงแผนการปฏิบัติงานที่ ได้รับอนุมัติเป็นหลัก หากมีงานใดล่าช้า
กว่าแผนเดิมมากต้องให้ผู้รับจ้างจัดท้าแผนเร่งรัด ซึ่งเป็นแผนเฉพาะส่วนเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
3) การแก้ไข ปัญ หา ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้เสนอวิธีการจัดท้าเป็นเอกสารทางวิชาการและน้าเสนอในที่
ประชุมร่วมกับพิจารณาความเหมาะสมทางด้านเทคนิค หากงานที่มีเทคนิคซับซ้อน หรือเป็นแง่มุมของกฎหมายให้เชิญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นร่วมปรึกษาหารือด้วย
4) ประเด็น ปัญหาแต่ละวาระ ควรมีผลสรุปและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นสาระส้าคัญในบันทึกการ
ประชุม
5) การประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีการจดบันทึก และมีการตรวจรับรองความถูกต้องจากทุกฝุายแยกแฟูม
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จัดเก็บให้เรียบร้อย

10.2.8 การส่งรายงานผลงานก้าวหน้าและการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง
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10.2.8.1 การรายงานผลงานก้าวหน้า (รายงานประจางวด)
ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบเป็นระยะ
โดยทั่วไปควรมีระยะทุกๆ 30 วัน ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ก้าหนดให้ หากปรากฏว่าการท้างานล่าช้าแผนงานที่
ได้เสนอไว้ ผู้รับจ้างต้องชี้แจงสาเหตุที่ล่าช้า ทั้งต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนงาน เร่งรัดการท้างานให้แล้วเสร็จตาม
แผนงานที่ก้าหนดไว้เดิม
การส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของงานทุกระยะ 30 วัน หรือรายงานประจ้างวด ตามสัญญาให้สรุปผล
งานที่ท้า ได้เฉพาะงวดนั้นหรือเดือนนั้น โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของงานพร้อมกับแจ้งผลงานตั้งแต่เริ่มต้นสัญญาจนถึง
งวดที่รายงาน ว่า ได้ผลงานทั้งหมดเป็นจ้านวนเปอร์เซ็นต์ โดยเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงานที่ ได้รับอนุมัติเป็น
หลัก หากมีงานใดล่าช้ากว่าแผนเติมมากต้องให้ผู้รับจ้างจัดท้าแผนเร่งรัดซึ่งเป็นแผนเฉพาะส่วนเพื่อให้เป็นไปตามแผน
ที่ได้รับอนุมัติ
ข้อพึงระวังที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ เกี่ยวกับการรายงานความก้าวหน้าของผู้รับจ้าง ได้แก่
1) ผู้รับจ้างไม่ได้จัดท้ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ้างวด (30 วัน) หรือกรณีจั ดท้าแต่จัด ส่งรายงาน
ล่าช้า
2) รายงานปริมาณงาน /เครื่องจักรเครื่องมือในรายงานประจ้างวด ไม่ตรงกับรายงานประจ้าวันของผู้
ควบคุมงาน
3) จัดท้ารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามปริมาณงานที่มีการส่งมอบงานแต่ละงวด โดยไม่จัดท้าตาม
ปริมาณงานที่ได้ปฏิบัติจริง
10.2.8.2 การส่งมอบงาน
เมื่อผู้รับจ้างประสงค์จะส่งมอบงานช่วงหนึ่งช่วงใด ผู้รับจ้างต้องจัดท้าใบล่งมอบงานที่แล้วเสร็จ โดยแสดง
รายละเอียด ปริมาณงาน และราคางานที่จะส่งมอบตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ก้าหนดให้เสนอต่อผู้ว่าจ้าง (ส่งที่
งานสารบรรณเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง)เพื่อให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจ
การจ้างตรวจสอบ
ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นงวด แต่ละงวดต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30วัน ยกเว้นงวด
สุดท้ายและให้ส่งมอบงานงวดละหนึ่งครั้ง การส่งมอบงานแต่ละงวดเมื่อรวมกับผลงานตั้งแต่ เริ่มสัญญาจนถึงสิ้นงวด
จะต้องมีปริมาณไม่มากกว่าผลงานตั้งแต่เริ่มสัญญาจนถึงรายงานครั้งล่าสุดตามรายงานแสดงความก้าวหน้าของงาน
งานที่จะส่งมอบต้องเป็นไปตามข้อก้าหนดรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม
การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือแจ้งส่ งมอบงานที่แล้ วเสร็จตามส่วนของงานที่ก้าหนด และตาม
เกณฑ์การจ่ายเงินโดยส่งเอกสารการส่งมอบงาน ซึ่งประกอบด้วยใบส่งมอบงานและใบแจ้งหนี้ให้กับผู้ควบคุมงานของผู้
ว่าจ้าง หลังจากได้รับมอบเอกสาร ตรวจสอบและลงทะเบียนคุมเอกสารแล้วให้รีบส่งมอบให้ แก่คณะกรรมการตรวจ
การจ้างต่อไปทันที เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบใบส่ง มอบงานกับผลงานในสนามที่ส่งมอบแล้ วเสร็จ
เรียบร้อย ถูกต้องตามรายละเอียดและรูปแบบ ให้ออกใบรับรองผลการปฏิบัติงานให้ผู้รั บจ้างตามปริมาณงานที่ตรวจ
รับได้ พร้อมกับลงนาม คณะกรรมการตรวจการจ้าง ในเอกสารการส่งมอบ และให้ส่งมอบเอกสารทั้ง หมดให้กับ
ส้านักงานเลขานุการกรม หรือส่วนอ้านวยการ ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค ด้าเนินการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องตาม
ขั้นตอนเพื่อท้าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พร้อมกับจัดท้ารายงานการตรวจการจ้าง
ตามแบบฟอร์มที่ก้าหนดเสนอผู้ว่าจ้างทราบต่อไป
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ดังนั้น คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องคอยตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์
แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปประจ้าสัปดาห์ รายเดือน เพื่อตรวจสอบกับผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดนั้น มี
ปริมาณงานตรงกับที่ผู้ควบคุมงานรายงานไว้หรือไม่ หากเห็นว่าไม่ถูก ต้องหรือมีข้อสงสัยให้ออกตรวจงานจ้างนั้น หรือ
งานที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการ รายละเอียดและข้อก้าหนดในสัญญาจะต้องสั่งการให้ผู้รับจ้างท้าการแก้ไข
เพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน และหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ท้าการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นที่ ถูกต้องเรี ยบร้อยแล้วผู้รับจ้างต้ องแจ้ง
ให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ เพื่อท้าการตรวจให้เสร็จภายใน
3 วันท้าการ นับแต่วันที่
ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้รับทราบ และต้องท้าการตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด และให้ถือวันที่ได้รับแจ้ง
ดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน
ข้อพึงระวังของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ปริมาณงานในการส่งมอบงานงวดเพื่อเบิกเงินของผู้รับจ้างจะ
มากกว่าปริมาณงานในรายงานของผู้ควบคุมงานมิได้ ปริมาณงานส่วนที่เกินจะถือว่าผู้รับจ้างปฏิบัติงานโดยไม่ได้แจ้ง
ให้ผู้ควบคุมงานทราบ ผลงานที่ได้อาจไม่เป็นไปตามก้าหนด
ข้อพึงระวังที่ตรวจพบจากการตรวจสอบเกี่ยวกับการส่งมอบงานและการตรวจสอบรายงานตรวจการจ้าง
ได้แก่
1) ปริมาณงานในรายงานประจ้างวดไม่ครอบคลุมปริมาณงานตามใบส่งมอบงานที่ขอเบิกเงิน
2) มีการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างให้ผู้รับจ้างมากกว่าปริมาณงานที่ปฏิบัติได้จริงในสนาม
3) การส่งมอบงานแต่ละงวด ไม่มีรายงานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่า K ประกอบ
10.2.8.3 การส่งมอบงานงวดสุดท้าย (ครั้งสุดท้าย)
ผู้รับจ้างจะต้องท้าใบส่งมอบงานและใบแจ้งหนี้เช่นเดียวกับงวดก่อนๆ ที่เคยส่งมอบแล้ว การรับมอบงาน
งวดสุดท้าย (ครั้งสุดท้าย) ซึ่งเป็นการรับมอบงานทั้งหมดตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องท้าใบส่งมอบงานทั้งสัญญาแนบมา
ด้วย (ใบส่งมอบงานทั้งสัญญาคือใบส่งมอบงานที่รวมผลงานทั้งหมดที่ได้ส่งมอบและรับเงินไปแล้ว โดยสรุปเป็นรายการ
ผลงานตามสัญญา ผลงานที่ท้าได้มากหรือน้อยกว่าสัญญาจ้านวนเงินตามสัญญา จ้านวนเงิ นที่ขอรับไปสุดท้ายมีการ
สรุปยอดทั้งสัญญาด้วย) การตรวจรับงานงวดสุดท้ายจะต้องตรวจสอบผลงานที่ได้รับมอบตั้งแต่งวดแรกถึงงวดสุดท้าย
ว่าเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ถ้ามีการช้ารุดบกพร่อง ผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมให้เรียบร้อยถูกต้องตาม
สัญญาก่อนจึงจะท้าการตรวจรับงวดสุดท้ายให้
งานงวดสุดท้าย หมายความรวมถึงการเก็บตกงานต่างๆ ที่เหลืออยู่ตลอดถึงการท้าความสะอาดสถานที่
ก่อสร้างให้เรียบร้อย การส่งมอบงานงวดสุดท้ายเพื่อการจ่ายเงินสามารถรวมกระท้าเป็นการส่งมอบงานทั้งหมด เพื่อ
การตรวจรับงานตามสัญญาได้ แต่ทั้งนี้ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างท้าบันทึกรายงานตามขั้นตอนให้ละเอียด
ทั้งนี้เอกสารรายงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานก่อสร้าง ขั้นตอนเตรียมการก่อนก่อสร้างขั้นตอนระหว่าง
ด้าเนินการก่อสร้าง ขั้นตอนการด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ การเตรียมและขั้นตอนในการตรวจรับงาน พร้อม
แบบฟอร์ม และตัวอย่างรูปแบบ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานบางส่วนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสาร
ประกอบการควบคุมงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้้าของส้านักพัฒนาแหล่งน้้า เอกสารหมายเลข สพน .003
สิงหาคม 2554 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
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บทที่ 11
แนวทางการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการ
แนวทางการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการ เป็นแนวทางการที่ให้สามารถดาเนินการก่อสร้างโครงการ
ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้ ประกอบด้วย
ขั้นตอนในการตรวจสอบรายละเอียดสัญญาจ้าง ตรวจสอบหมุดหลักฐาน ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานประจาวันของผู้
รับจ้าง การจัดทารายงาน ผลการปฏิบัติงานประจาวัน ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมเป็นแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติระหว่าง
การก่อสร้าง ดังแสดงในรูป 11.1 โดยมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอน ดังนี้

11.1 การตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาจ้าง
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สัญญาจ้างถือเป็นเอกสารหลัก ซึ่งคู่สัญญา คือ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตาม โดยจะต้องศึกษาให้
เข้าใจให้ถี่ถ้วนชัดเจน เพื่อจะได้นาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ดังนี้
1) จะต้อง ศึกษารายละเอียดแบบแปลน รวมถึงเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจรูปแบบ และ
รายละเอียด เพื่อวางแผนการดาเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลน อีกทั้งยังเ ป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ
กับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างการดาเนินการก่อสร้าง รวมถึงวิธีการแก้ไข ตลอดจนผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมกับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างด้วย
2) จะต้องทารายการตรวจสอบ (check list) ที่ผู้รับจ้างต้องดาเนินการตามข้อกาหนดในรูปแบบและ
รายการประกอบแบบในแต่ละขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง ซึ่งต้องมีการเสนอเอกสาร หลักฐาน และดาเนินการในเรื่องที่
เกี่ยวข้องตามลาดับขั้นตอนการทางาน เพื่อใช้ในการติดตามงานด้านเอกสารต่าง ๆ ของผู้รับจ้างที่ต้องดาเนินการ
ระหว่างการก่อสร้าง และก่อนส่งงาน เช่น การขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานก่อสร้าง และการสุ่มทดสอบคุณภาพ
วัสดุ เป็นต้น
3) ได้ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง การตรวจสอบโครงการก่อสร้าง โดยการวางแนว วางผัง สารวจสภาพภูมิ
ประเทศ และนามาเปรียบเทียบกับแบบก่อสร้างที่ได้มาพร้อมกับสัญญา ว่ามีความถูกต้องตรงกันหรือไม่ เมื่อได้ทาการ
ตรวจสอบแล้วหาสภาพภูมิประเทศจริง ณ ปัจจุบันมีความแตกต่างกับที่ปรากฎในแบบก่อสร้างอย่างชัดเจนหรือกรณี
การตรวจสอบพบว่ามีรายการใดซึ่งไม่ตรงกับแบบก่อสร้าง ซึ่งเห็นว่าจะเป็นเหตุให้ไม่สามารถดาเนินการให้เป็นไปตาม
สัญญาได้ ให้ประสานผู้รับจ้างทาหนังสือแจ้งประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อพิจารณาหาแนวทางและแก้ไข
ปัญหาโดยเร็ว ต่อไป
การทาข้อผูกพัน
การทาข้อผูกพันสาหรับการซื้อหรือการจ้างของกรมฯ มี 3 รูปแบบคือ
1) การทาสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจ้าง
(1) ให้ทาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 มาตรา
93 ถึง มาตรา 99 และการดาเนินการทาสัญญาให้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 161 ถึง ข้อ 165
(2) หากการทาสัญญารายการใดถ้าจาเป็นต้ องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากตัวอย่าง
สัญญาท้ายระเบียบ โดยมีสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ในตัวอย่าง สัญญาและไม่ทาให้ทางราชการเสียเปรียบก็ให้ทาได้
(3) หากเห็นว่าจะมี ปัญหา ในทางเสียเปรียบ หรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญา นั้นไปให้
สานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน
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งานก่อสร้าง

เบิกจ่ายงานงวด
สุดท้าย

ตรวจสอบหมุดหลักฐานระดับ
แนวร่วมกับผู้รับจ้าง

ใช่
คณะกรรมกการตรวจการจ้าง
ตรวจสอบความเสียหายของงานทั้ง
สัญญา

อนุมัติใบขออนุมัติเข้าปฏิบัติงานของผู้
รับจ้าง / shop drawing (ถ้ามี)

เสียหาย
เสียหาย

ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
ประจาวันของผู้รับจ้าง แก้ไขปัญหา
และควบคุมคุณภาพงานร่วมกับวิศวกร
ของผู้รับจ้าง
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แจ้งผู้รับจ้างดาเนินการ
ซ่อมแซมจนแล้วเสร็จ

จัดทารายงาน ผลการปฏิบัติงาน
ประจาวัน ถ่ายรูปผลงาน ตรวจวัด
ปริมาณงานเปรียบเทียบแผน-ผลงาน

มี

ประชุมแก้ปัญหา
ไม่ใช่

ไม่เสียหาย

ประชุมแก้ปัญหา

คณะกรรมการตรวจการจ้างออก
หนังสือรับรองผลงานประจา
งวด/ทั้งโครงการ

งานมีปัญหา

ผู้รับจ้างเบิกค่า K

เบิกจ่าย

ไม่มี

ผลงาน

ไม่ใช่

100%

ส่งงวดงานขอ
เบิกเงิน

ตรวจสอบเอกสาร
และหลักฐานเพื่อ
เบิกจ่าย

ใช่
ใช่
ส่งมอบ-รับมอบงาน
ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานเอกสาร/
หลักฐานการขอเบิกจ่ายและออกหนังสือ
รับรอง

รูปที่ 11.1 แสดงรูปแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติระหว่างการก่อสร้าง
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ประชุมแก้ปัญหา

การออกใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง ให้ออกในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การซื้อ หรือการจ้าง หรือการแลกเปลี่ยน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง หรือจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ที่วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
(2) คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทาการ นับถัดจากวันที่ออกใบสั่ง
(3) การซื้อ หรือการจ้างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 78 และข้อ 124 (จ้างที่ปรึกษา)
3) การออกหนังสือสนองรับราคาและสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ส่วนราชการบางแห่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องทา
สัญญา ดังนั้น ในการซื้อหรือการจ้างตามระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 78 คือการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นการซื้อและการจ้างจากแหล่งบังคับ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และองค์การ ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษตามมติ ครม . ไม่ต้องทาสัญญา เพียงแต่มีหลักฐานการสั่งซื้อต่อกันก็ถือว่าสมบูรณ์
ในทางปฏิบัติซึ่งกรมฯ ได้วางระเบียบไว้ใช้การออกหนังสือสนองรับราคาและสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง แทนการทาสัญญาหรื อ
ออกใบสั่ง แต่ถ้าเป็นตัวแทนจาหน่ายจากแหล่งบังคับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์การที่เป็นบริษัท ห้าง เอกชน
ต้องทาสัญญาก่อนทาข้อผูกพันควรตรวจสอบ ดังนี้
(1) ผู้มีอานาจอนุมัติได้อนุมัติให้ซื้อหรือจ้างและอนุมัติรับราคาเรียบร้อยแล้ว
(2) ตรวจสอบประเภทเงินว่ามีเงินและได้มีการกันเงินไว้จ่ายแล้ว
(3) ยังอยู่ในกาหนดยืนราคา
(4) ถ้าเป็นครุภัณฑ์หรืองานจ้างเหมาก่อสร้างต้องได้รับอนุมัติเงินงวดจากสานักงบประมาณก่อน
(5) วงเงินที่จะทาสัญญาไม่ถึงห้าหมื่นบาท กาหนดส่งของตามสัญญาต้องให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณของแต่ละปีเนื่องจากไม่สามารถกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีได้
(6) วงเงินที่จะทาสัญญาตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป กาหนดการส่งมอบสิ่งของหรือส่งมอบงานตาม
สัญญาข้ามปีงบประมาณ จะต้อ งขอกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี กับ กระทรวงการคลังให้ถูกต้องตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลังด้วย
(7) เมื่อตรวจสอบถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงจัดทาหนังสือสนองรับราคาแจ้งคู่สัญญา เพื่อนัด
หมายวันลงนามในสัญญา ซึ่งหนังสือดังกล่าวจะต้องออกภายในกาหนดยืนราคา โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรือบริษัท/ห้าง/ร้านมารับเองก็ได้
(8) ตรวจสอบผู้ลงนามในสัญญาต้องเป็นผู้มีอานาจดาเนินการตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน
ฯ หรือกรณีมอบอานาจให้บุคคลอื่นมาลงนามแทนต้องดาเนินการดังนี้
(8.1) จะต้องมีหนังสือมอบอานาจ
(8.2) กรณีเป็นกิจการร่วมค้าหรือ Joint Venture
กรณีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลผู้แทนของกิจการร่วมค้าที่เป็นนิติบุคคลที่
กาหนดไว้ในหนังสือ บริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ลงนาม ผู้ลงนามจะต้องปฏิบัติตามหนังสือ
บริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของนิติบุคคลด้วย เช่น ต้องลงนาม 2 คนและประทับตราบริษัทหากไม่ปฏิ บัติตามข้อบังคับ
ดังกล่าวจะไม่ผูกพันบริษัท
กรณีไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (คณะบุคคล) ผู้แทนของกิจการร่วมค้าต้อง
ลงนามให้ครบตามจานวนของผู้ร่วมกิจการค้านั้น หรือ จะให้ผู้แทนร่วมกิจการค้าผู้ใดผู้หนึ่งลงนามในสัญญาเพียงคน
เดียว ผู้ร่วมกิจการค้าทั้งหมดจะต้องทา หนังสือมอบอานาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามในสัญญาจึงจะมีผลสมบูรณ์
ผูกพันคณะบุคคลนั้น
(9) ตรวจสอบหลักประกันสัญญาตามแบบฟอร์มแนบท้ายระเบียบฯ และกาหนดวงเงินค้า
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ประกันอัตราร้อยละห้า (5%) ของราคาวัสดุ หรือราคาค่าจ้าง
หลักประกันสัญญา หลักประกันสัญญาตามระเบียบ การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 167 กาหนดให้ใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนั้น
(9.1) เงินสด
(9.2) เช็คหรือดราฟที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟนั้น
ชาระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทาการ
(9.3) หนังสือค้าประกันธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่ กวพ . กาหนด โดยอาจเป็น
หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดก็ได้
(9.4) หนังสือค้าประกันของบริ ษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
ตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคารที่ กวพ. กาหนด
(9.5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(10) กรณีเป็นเงินสดให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนาไปชาระที่สานักงานเลขานุการกรม แล้วนาหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อระบุเข้าไว้ในสัญญา
(11) สัญญาจ้างเมื่อลงนามสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อ งชาระล่าอากร ต้นฉบับพันละหนึ่งบาท คู่
ฉบับห้าบาท วงเงินต่ากว่า 200,000.- บาท ติดอากร และตั้งแต่ 200,000.- บาท ขึ้นไปติดตราสาร

11.2 การจ่ายเงินล่วงหน้า

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 ข้อ 89 ได้
กาหนดการจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะกระทามิได้เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เห็นว่ามีความจาเป็นจะต้องจ่าย และมีการกาหนดเงื่อนไขไว้ก่อนการทาสัญญาหรือข้อตกลง ให้กระทาได้เฉพาะกรณี
และตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1) การซื้อหรือการจ้างจากหน่วยงานของรัฐจ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของราคาซ้อหรือราคาจ้าง
2) การซื้อพัสดุจากสถาบันภาครัฐในต่างประเทศ หรือจากหน่วยงานอื่นในต่างประเทศ ซึ่งต้อง
ดาเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ หรือการซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หรือพัสดุอื่นที่ผู้รักษาการตามระเบียน
ประกาศกาหนด ซึ่งจะเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจาหน่ายโดยตรงในต่างประเทศ ให้จ่ายได้ตามที่ตกลงกับ
สถาบันของรัฐหรืองค์การระหว่างประเทศ หรือตามเงื่อนไขที่ผู้ขายกาหนด แล้วแต่กรณี
3) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อฐานข้อมูลสาเร็จรูปที่มีลั กษณะจะต้อง
บอกรับเป็นสมาชิกก่อน และมีกาหนดการออกเป็นวาระดังเช่นวารสาร หรือการบอกรับเป็นสมาชิกเพื่อการใช้
ประโยชน์เรียกค้นหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยอาศัยระบบเครือข่ายสารสนเทศ ให้จ่ายได้เท่าที่จ่าย
จริง
4) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง นอกจากรณีตา
มาตร 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซ้อหรือราคาจ้างแต่ทั้งนี้ จะต้องกาหนดอัตราค่า
พัสดุที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณีด้วย
ดังนั้น การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างจะกระทามิได้ เว้นแต่ หัวหน้าส่วนราชการเห็น
ว่ามีความจาเป็นก็ต้องจ่าย โดยกาหนดเข้าไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วย โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
ผู้รับจ้างร้องขอ
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จะจ่ายได้ไม่เกิน 15 % ของค่าจ้าง
วางหลักประกันเต็มจานวน คือ 15% ของค่างานตามสัญญา
ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า
ต้องตรวจสอบหนังสือค้าประกันกับธนาคารฯ สานักงานใหญ่ด้วย
ผู้ลงนามหนังสือค้าประกันต้องมีอานาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหนังสือมอบอานาจ
หากผู้รับมอบอานาจจะมอบอานาจช่วงให้บุคคลอื่นลงนามแทน ผู้รับมอบอานาจต้องได้รับมอบ
อานาจให้มอบอานาจช่วงได้

11.3 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
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กรณีเป็นสัญญาราคาต่อหน่วย (UNIT PRICE) หรือถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภท
ที่กาหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา กาหนดไว้ดังนี้
กาหนดเป็นราคาโดยประมาณ
จะจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทาเสร็จจริง
จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วย
ไม่เรียกค่าสินไหมทดแทนต่อกัน หากจานวนปริมาณงานในแต่ละรายการแตกต่างไปจากที่กาหนด
ไว้ในสัญญา
ยกเว้น
ข้อ 4.1 การจ่ายเงินค่างานตามเงื่อนไขสัญญา กาหนดว่า
"เมื่อปริมาณงานที่ทาเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 125 แต่ไม่เกินร้อยละ 150 ของปริมาณงานที่
กาหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 90 ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา" นั้น
หมายถึง ปริมาณงานที่มีกาหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาที่แนบท้ายสัญญาจ้าง คิดเป็นร้อยละ
100 เมื่อปริมาณงานที่ผู้รับจ้างได้ทาจริงมีปริมาณงานเกินกว่าปริมาณงานที่กา หนดไว้ในสัญญาเกินกว่าร้อยละ 25
แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างส่วนที่เกินจากสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานให้แก่ผู้รับจ้างในอัตราร้อย
ละ 90 ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา (หนังสือที่ นร (กวพ) 1305/1127 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543)
ข้อ 4.2 เมื่อปริมาณงานที่ทาเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 150 ของปริมาณงานที่กาหนดไว้ในสัญญา
หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 83 ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา
ข้อ 4.3 เมื่อปริมาณงานที่ทาเสร็จจริงน้อยว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กาหนดไว้ในสัญญา
หรือใบแจ้งป ริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า OVERHEAD
และ MOBILIZATION สาหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ 17 (สิบเจ็ด ) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมด
ของรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทาเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตา มสัญญา แต่หากเป็น
กรณีที่ผู้รับจ้างไม่ต้องปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคาในรายการนั้นทั้งหมด ไม่อาจนา
เงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวมาใช้บังคับได้คือผู้รับจ้างไม่ต้องใช้วัสดุ แรงงาน ตลอดจนเครื่องมือเพื่อปฏิบัติงาน
ในงานนั้นเลยทั้งสัญญา
ปริมาณงานที่ทาเสร็จจริง หมายถึง ปริมาณงานของวัสดุก่อสร้างในแต่ละรายการที่กาหนดไว้ในใบแจ้ง
ปริมาณงาน มิได้มุ่งหมายถึงปริมาณงานที่เป็นรายการก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่กาหนด (หนังสือที่ นร (กวพ)
1305/2042 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2543 เช่น งานท่อส่งน้าในสัญญามีหลายสา ยหากยกเลิกสายใดสายหนึ่ง และ
ผู้รับจ้างยังต้องทาสายอื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน การจ่ายค่าจ้างจะต้องนาปริมาณงานในลักษณะหรือประเภท
เดียวกันในใบแจ้งปริมาณงานและราคาเปรียบเทียบกับปริมาณงานในลักษณะหรือประเภทเดียวกันที่ผู้รับจ้างทาเสร็จ
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จริง หากปริมาณงานที่ผู้รับจ้างทาเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ 75 แล้วย่อมพิจารณาจ่ายเงินชดเชยตามเงื่อนไขข้อ 4.3
ได้
วัตถุประสงค์ข้อ 4.3 จะจ่ายเพิ่มเป็นค่า OVERHEAD และ MOBILIZATION ให้แก่ผู้รับจ้างได้จะต้องเป็น
กรณีที่ได้มีการทางานตามแบบรูปรายการที่กาหนดไว้ในสัญญาแล้ว ปรากฏว่า ปริมาณงานที่ทา
ได้จริงน้อยกว่า
ปริมาณงานโดยประมาณที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาเท่านั้น มิได้กาหนดให้มีการจ่ายเงิน
เพิ่มชดเชยเป็นค่า OVERHEAD และ MOBILIZATION ในกรณีมีการแก้ไขแบบโดยการตัดลดเนื้องานลง เนื่องจากการ
แก้ไขแบบตัดงาน

11.4 เงินประกันผลงาน
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ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 หลักประกัน
ผลงาน ข้อ 173 ได้กาหนดไว้ว่า ในการจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกาหนดแบ่งการชาระเงินค่าจ้างออกเป็นงวด
และมีความประสงค์ให้มีการหักเงินประกันผลงานในแต่ละงวด ให้กาหนดการหัก เงินตามอัตราที่หน่วยงานของรัฐกา
หนของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นหลักประกันหลัก ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจานวนไม่ต่ากว่า
อัตราที่หน่วยงานของรัฐกาหนด คู่สัญญามีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยคู่สัญญาจะต้องนาหนังสือค้าประกัน
ของธนาคารหรือหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศมาค้าประกันแทนการหักเงิน โดยมีอายุ
การค้าประกันตามที่ผู้ว่าจ้างจะกาหนดก็ได้
ดังนั้นการ ประกันผลงาน ซึ่งใช้กับสัญญาจ้าง ซึ่งในการจ่ายเงินค่าจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างอาจกาหนด
เงื่อนไขสัญญาในการหักเงินจานวน 5-10% (หักไว้ได้ไม่เกิน 10%) ของเงินค่าจ้างที่จะจ่ายในงวดนั้น ๆ เพื่อเป็น
ประกันผลงานได้ เงินประกันผลงานที่ถูกหักไว้นื้นผู้รับจ้างจะขอคืนได้ ดังนื้
1) กรณีสัญญาราคาต่อหน่วย ผู้รับจ้างจะขอคืนได้ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินประกันผลงานไว้ทั้งสิ้นไม่ต่า
กว่า 6 เดื อน ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้าประกันของธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัท
เงินทุนฯ มาวางเป็นหลักประกันแทน
2) กรณีสัญญาจ้างเหมารวม ผู้รับจ้างจะขอคืนได้ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินประกันผลงานไว้ครบตาม
จานวนที่กาหนดไว้ในสัญญา
ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือ หนังสือค้าประกันของธนาคารให้กับผู้รับจ้างพร้อมกับการ
จ่ายเงินงวดสุดท้าย

11.5 การจ้างช่วง
เงื่อนไขสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องไม่นาเอางานทั้งหมดหรือบางส่วนไปจ้างช่วงโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็น
หนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน
เมื่อผู้ว่าจ้างยินยอมให้จ้างช่วงได้ ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาอยู่เช่นเดิมและต้อง
รับผิดชอบในความผิดและความประมาทของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการด้วย
หลักเกณฑ์การจ้างช่วงงาน
1) ต้องขออนุญาตและได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อนจึงจะลงมือทางานได้
2) อนุญาตให้จ้างช่วงได้ไม่เกิน 50 % ของราคางานตามสัญญา

11.6 การโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงิน
มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
1) ตรวจสอบว่าในสัญญามีเงื่อนไขการโอนสิทธิเรียกร้องหรือไม่
2) ตรวจสอบยอดเงินที่ผู้รับจ้างมีสิทธิโอน โดยผ่านสานักงานเลขานุการกรม
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3) แนบสาเนาสัญญาการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินระหว่างผู้รับจ้าง(ผู้โอน) กับ ธนาคาร(ผู้รับโอน)
4) ผู้ลงนามในฐานะผู้โอน และผู้รับโอน จะต้องเป็นผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ
หรือผูท้ ี่ได้รับมอบอานาจเป็นหนังสือ
5) เมื่อโอนสิทธิเรียกร้องแล้วจะยกเลิกการโอนสิทธิเรียกร้องไม่ได้ ต้องโอนสิทธิเรียกร้องกลับคืนเท่านั้น
ซึ่งจะต้องดาเนินการเช่นเดียวกับการโอนสิทธิเรียกร้อง
ข้อผิดพลาดที่พบโดยทั่วไป มีดังนี้
1) แนบเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้รับมอบอานาจ (ตัวแทนของธนาคารผู้รับเงิน) ไม่แนบหนังสือมอบอานาจ
ตัวอย่างลายเซ็นไม่เหมือนกับลายเซ็นจริง
2) ยอดเงินโอนสิทธิเรียกร้องไม่ถูกต้อง
3) กรณีผู้รับโอนไม่ใช่ธนาคาร แต่เป็นบริษัทขายวัสดุก่อสร้าง เมื่อได้รับเงินแล้วไม่มอบหรือมอบ
บางส่วนให้กับผู้รับจ้าง ทาให้ผู้รั บจ้างมีปัญหาด้านการเงิน ในการดาเนินการก่อสร้าง เกิดการฟ้องร้องกัน ซึ่งต้อง
พิจารณาในประเด็นนี้ต่อไป
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11.7 การรายงานผลงานก้าวหน้าของสัญญาจ้างก่อสร้างและจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน
ก่อสร้าง
ผลงานของผู้รับจ้างต้องเป็นไปตามแผนการปฏิบัติ ก่อ สร้างที่เสนอไว้กับผู้ว่าจ้าง หากผลงานล่าช้า
คณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องรายงานให้ชัดเจนว่าความล่าช้าเกิดจากสาเหตุใด และผลงานที่รายงานได้กี่
เปอร์เซ็นต์ หากผลงานล่าช้ากว่าแผนงานประมาณ 10 % จะต้องทาหนังสือเร่งรัดการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง โดย
เสนอผู้ว่าจ้าง ทราบและลงนามหนังสือเร่งรัดการปฏิบัติงานดังกล่าว
ข้อผิดพลาดที่พบ
ผู้รับจ้างทางานช้ากว่าแผนงานที่เสนอไว้และคณะกรรมการตรวจการจ้างชี้แจงสาเหตุล่าช้าไม่ชัดเจน
รายงานการตรวจการจ้าง
กรณีการส่งมอบงานเพื่อเบิกจ่ายเงิน
ใบส่งมอบงานของผู้รับจ้างซึ่งแสดงปริมาณงานที่ดาเนินการแล้วกับรายงานผลงานก้าวหน้าที่รายงานไว้
ก่อนแล้วจะต้องตรงกัน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทาการตรวจรับงานเรียบร้อยถูกต้องตามรายละเอียดและ
รูปแบบแล้วเสร็จภายใน 3 วันทาการ นับถัดจากที่ประธานรับทราบการส่งมอบงาน และออกใบรับรองผลงานการ
ปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่ตรวจสอบ พร้อมลงนามในเอกสารการส่งมอบงานดังกล่าว เมื่อครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว จึงดาเนินการในขั้นตอนเบิกจ่ายค่างานแล้วเสนอผู้ว่าจ้างรับทราบ
กรณีส่งมอบงานทั้งสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานทั้งสัญญาอีกครั้งซึ่งเป็นการส่ง
มอบงานที่รวมผลงานที่ดาเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดที่ได้ส่งมอบไว้โดยรวมเป็นปริมาณงานทั้งหมดและงานแล้วเสร็จ
สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องตรวจสอบภายใน 5 วันทาการนับ
จากวันที่ประธานฯ รับทราบการส่งมอบงาน
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องดาเนินการให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 176
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11.8 การแก้ไขสัญญา
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ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 97 กาหนดไว้ว่า
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจที่
จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้
1) เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า
2) ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทาให้หน่วยงานของรัฐ
เสียประโยชน์
3) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ
4) กรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่า จะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่ง
ร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจาเป็น ต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบ
หรือระยะเวลาในการทางาน ให้ตกลงพร้อมกันไป
ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมือรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมและ
วงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทาให้ผู้มีอานาจอนุมัติ สั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจะต้อง
ดาเนินการให้ผู้มีอานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าว เป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย
ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิม
เป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
สาหรับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 136 ได้กาหนด
ไว้ว่า สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิ ได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความ
จาเป็นโดยไม่ทาให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ทางราชการ ให้อยู่ในอานาจของ
หัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ แต่ถ้ามีการเพิ่มวงเงิน จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการวงประมาณ หรือขอทาความตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจาเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือ
เพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบของหรือระยะเวลาในการทางาน ให้ตกลงพร้อมกันไป
สาหรับการจัดหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างยิ่ง จะต้องได้รับการรับรองจาก
วิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชานายการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะ แบบ
และรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่กรณีด้วย
โดยสามารถสรุปเป็นแผนผังขั้นตอนการดาเนินการเมื่อมีปัญหาในการก่อสร้าง ดังรูป 11.2
สาหรับ การพิจารณาดาเนินการแก้ไขสัญญาเนื่องจาการแก้ไข เพิ่มเติมแบบ แล้วมีรายการงานเพิ่มขึ้น
นอกเหนือสัญญา ให้พิจารณาแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1) งานที่เพิ่มเติมต้องเป็นงานต่อเนื่ องสัมพันธ์กับงานเดิมและอยู่ภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ของ
สัญญาเดิม จึงจะแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมงานตามระเบียบฯ ข้อ136 ได้และไม่จาเป็นต้องดาเนินการจัดหาใหม่
2) ผู้มีอานาจได้อนุมัติในหลักการให้แก้ไขแบบโดยผ่านการตรวจสอบของกองออกแบบฯ
และผู้มี
อานาจอนุมัติแบบแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว
3) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
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ประชุมแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้รับ
จ้างและบริษัทที่ปรึกษา (ถ้ามี)

งานล่าช้าไม่
เกิน 10%

สั่งหยุด
งาน

เกินอายุ
สัญญา

แก้ไขเปลี่ยน
แปลงรายการ

ยกเลิก
สัญญา

คณะกรรมการตรวจการร่าง
พิจารณาประสานงาน
ผู้เกี่ยวข้องและเสนอ
กรมฯอนุมิติแก้ไข

ขยายเวลา

คณะกรรมการทาเรื่องขอ
อนุมัติขยายอายุสัญญา

สา้
นกั
กร พฒั
มท น า
รพั
แห
ยา ลง่
กร น�้า
น�้า

กรมฯอนุมัติ

คณะกรรมการทา
เรื่องชี้แจงเหตุผล
ขอยกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างเร่งรัด
งานปรับแผนงาน

มีปริมาณ
งานเพิ่ม

พิจารณาราคากลางและ
เจรจาต่อรองราคารวมทั้ง ขอ
ขยายเวลาให้กรมฯอนุมิติ

คณะกรรมการฯทาหนังสือ
แจ้งผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์
ปรับให้ทราบโดยผู้รับจ้าง
ยืนยันเสียค่าปรับไม่ทิ้งงาน

ลงนามแก้ไข
สัญญา
แจ้งคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างรับทราบ

สั่งให้ผู้รับจ้าง
ปรับแผนงาน

เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

รายงานให้ผู้ว่าจ้าง
ทราบพิจารณา

ยกเลิก
สัญญา

ผู้ว่าจ้างพิจารณา
ดาเนินการยกเลิกสัญญา

รูปที่ 11.2 แสดงแผนผังขั้นตอนการดาเนินการเมื่อมีปัญหาในการก่อสร้าง
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คณะกรรมการฯสั่งผู้รับ
จ้างเข้าปฏิบัติงาน

สา้
นกั
กร พฒั
มท น า
รพั
แห
ยา ลง่
กร น�้า
น�้า

4) ราคากลาง
5) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตกลงราคาสาหรับงานส่วนที่เพิ่มขึ้น
6) กรณีเป็นการแก้ไขแบบตามหมายเลขที่กาหนดไว้ในสัญญา จะต้องมีแบบเติมและแบบที่แก้ไขใหม่
หรือแบบเพิ่มเติมแนบมาด้วย
7) กรณีวงเงินตามสัญญาเพิ่มขึ้นจะต้องชี้แจงด้วยว่าใช้เงินจากส่วนใด
8) คณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นผู้เสนอความเห็นเพื่อประกอบการ พิจารณาด้วย
9) แนบตารางเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา แสดงปริมาณงานและราคาที่เพิ่ม-ลด
10) ตารางหมายเลขแบบ ที่แก้ไข เพิ่มเติม ยกเลิกแบบ
11) ขออนุมัติรับราคา
12) ขออนุมัติแก้ไขสัญญา
13) เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ตัวอย่าง งานเดิมเป็นงานก่อสร้างอาคาร แต่ขอแก้ไขสัญญาเพิ่มเดิมตกแต่งภายใน หรือซื้อครุภัณฑ์เครื่องใช้
สานักงานเช่นนี้ทาไม่ได้
ข้อผิดพลาดที่พบในการแก้ไขสัญญา โดยทั่วไป ได้แก่
แนบเอกสารไม่ครบถ้วน
คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาชี้แจงเหตุขอแก้ไขสัญญาไม่ชัดเจน หรือไม่ได้พิจารณาให้
ความเห็น
รายการงานที่เปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ลด ไม่ถูกต้อง
หมายเลขแบบที่อ้างอิงขออนุมัติแก้ไขสัญญา ไม่ตรงกับหมายเลขแบบที่พิจารณาเสนอผู้ว่าจ้าง
อนุมัติในหลักการและแก้ไขแบบจริง
หากตรวจสอบปริมาณงานโดยรวมแล้ว ปริมาณงานลดลงเหมือนไม่ทาให้ทางราชการเสียประโยชน์
แต่เมื่อตรวจสอบแต่ละรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะมีบางรายการที่ก่อให้ราชการต้องเสียประโยชน์
ผู้รับจ้างเข้าทางานตามแบบที่แก้ไขใหม่ก่อนแก้ไขสัญญา
ไม่ทาตารางเปรียบเทียบหมายเลขแบบเดิมที่ยกเลิกและแบบที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
ไม่แนบตารางเปรียบเทียบรายการและปริมาณงานที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
การแก้ไขสัญญาเนื่องจากการแก้ไขแบบแล้วมีปริมาณงานเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ลด
1) ผู้มีอานาจอนุมัติในหลักการให้แก้ไขแบบโดยผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ
2) ผู้มีอานาจอนุมัติแบบแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแก้ว
3) กรณีวงเงินตามสัญญาเพิ่มขึ้นจะต้องชี้แจงด้วยว่าใช้เงินจากส่วนใด
4) คณะกรรมการตรวจจ้างเป็นผู้เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
5) แนบตารารงเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา แสดงปริมาณงานและราคาที่เพิ่ม-ลด
6) ตารางหมายเลขแบบ ที่แก้ไข เพิ่มเดิม ยกเลิก
7) เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
8) ขออนุมัติแก้ไขสัญญา
กรณีแก้ไขแบบทาให้มีรายการปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากสัญญา
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1) กรณี วงเงินตามสัญญาเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 10 ต้องทาความตกลงกับสานักงบประมาณเพื่อเพิ่ม
วงเงินในสัญญา
2) กรณี วงเงินตามสัญญาเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 10 เมื่อสานักงบประมาณเห็นชอบให้เพิ่มวงเงินในสัญญา
แล้วจะต้ องดาเนินการจัดทาหนังสือเสนอปลัดกระทรวง ฯและจัดทาหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา
นาเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เพิ่มวงเงินใน สัญญาก่อน แล้วจึงจะดาเนินการขออนุมัติแก้ไขสัญญา
และดาเนินการทาสัญญาแก้ไขต่อไป
กรณีแก้ไขสัญญาเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์
1) ต้องผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานเลขานุการกรม ศูนย์สารสนเทศ
ทรัพยากรน้า เปรียบเทียบคุณภาพ ประสิทธิภาพของครุภัณฑ์ตามสัญญากับครุภัณฑ์ที่ขอเปลี่ยนแปลง
2) ครุภัณฑ์ที่ขอเปลี่ยนใหม่ต้องมีคุณภาพประสิทธิภาพดีกว่าครุภัณฑ์เติม หรือเท่าเดิม
3) ราคาไม่สูงกว่าเดิม

11.9 การแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าซ่อมแซมงานชารุดบกพร่อง (ในกรณีมีงานชารุดเสียหาย
ภายในระยะเวลาค้าประกันสัญญา)

สา้
นกั
กร พฒั
มท น า
รพั
แห
ยา ลง่
กร น�้า
น�้า

ตามเงื่อนไขสัญญากาหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องค้าประกันความชารุดบกพร่องงานที่ส่งมอบแล้วเป็นเวลา 2 ปี
นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจ การจ้างได้รับมอบงานทั้งสัญญา หากปรากฏว่ามีงานชารุดเสียหายจะต้องแจ้งให้
ผู้รับจ้างเข้าทาการซ่อมแซม แต่ถ้าหากผู้รับจ้างไม่ยอมเข้าซ่อมแซมงานชารุดเสียหายดังกล่าว จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง
ทราบและแจ้งเตือนให้ผู้รับจ้างเข้าซ่อมแซมงานที่ชารุด โดยกาหนดระยะเวลาว่าจะต้องเข้าซ่อมแซมภายในกี่วัน พร้อม
สงวนสิทธิที่จะดาเนินการตามเงื่อนไขสัญญาหากผู้รับจ้างไม่ยอมเข้าซ่อมแซมจะต้องทาหนังสือแจ้งธนาคารผู้ค้า
ประกันให้ชาระค่าเสียหายตามหลักประกันสัญญา และส่งเรื่องให้ กลุ่มงานนิติการ ดาเนินการตามกฎหมายต่อไป ผู้
ตรวจสอบความชารุดบกพร่องก่อนคืนหนังสือค้าประกัน ได้แก่
หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
หากหน่วยงานนั้นต้องการให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและ/หรือ ผู้ควบคุมงานตามสัญญาเป็นผู้ตรวจรับ
งานซ่อมแซมความชารุดบกพร่อง ก็ต้องแต่งตั้งและมอบอานาจหน้าที่กันใหม่ ซึ่งเป็นการ
แต่งตั้งโดยอาศัยอานาจทางบริหารพิจารณา ไม่ใช่แต่งตั้งตามระเบียบฯ(ตามหนังสือที่ นร (กวพ.) 1002/ว42
ลงวันที่ 15 กันยายน 2532)
ข้อผิดพลาดที่พบ โดยทั่วไปได้แก่
ไม่มีการตรวจสอบความชารุดบกพร่องในระหว่างค้าประกัน
โครงการรายงานความชารุดบกพร่องล่าช้า
ผู้รับจ้างไม่ยอมเข้าซ่อมแซมงานชารุดเสียหาย

11.10 การสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานในระหว่างดาเนินการก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงานใช้อานาจหน้าที่สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 178 (2) กาหนดไว้ว่า ในกรณีที่ปรากฎว่าแบบรูปรายละเอียด
หรือข้อกาหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึ
งแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามปบบรูป
รายละเอียด และข้อกาหนดในสัญญา แต่เมือสาเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่
ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่
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รับผิดชอบการบริ หารสัญญาหรอืขอตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว เมื่อพิจารณาประกอบ
กับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 73 ซึ่งผู้ควบคุมงานจะต้องใช้
ดุลพินิจในการวินิจฉัยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบคานึงถึงข้อขัดข้องและเหตุอุปสรรคที่เกิดขึ้น มิใช่ความผิดของ
ผู้รับจ้างหรือได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หากไม่สั่งหยุดงานโดยทันที จะทาให้เกิดความเสียหายต่องานหรือบุคคลอื่นๆ แต่
การสั่งหยุดงานดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน
เมื่อผู้ควบคุมงานสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานแล้วต้องรีบรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบอีกครั้ง และ
รายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบ และเมื่อเหตุอุปสรรคสิ้นสุดลงให้สั่งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานต่อไป
การสั่งหยุดงานตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ข้อ 178 และตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 73 นั้น
เป็นการสั่งในกรณีอันเนื่องมาจากแบบรูป รายงานละเอียดหรือข้อกาหนดในสัญญามีข้อความขัดแย้งกัน
เป็นที่
คาดหมายได้ว่าแม้ว่างานนั้นได้ทาไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกาหนดในสัญญา แต่เมื่อสาเร็จลงแล้วจะไม่มั่นคง
แข็งแรง ให้ผู้ควบคุมงานขอความเห็นชอบคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อสั่งหยุดงานหรือพักงานไว้ล่อนและรายงาน
ผู้ว่าจ้างทราบ (หนังสือสานักนายกรัฐมนตรีที่ นร (กวพ) 1002/7382 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2531)
โดยทั่วไปข้อผิดพลาดที่พบ ได้แก่
คณะกรรมการตรวจการจ้างสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน เนื่องจากเกิดอุทกภัย น้าท่วมใหญ่ เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง
ของงดลดค่าปรับหรือ ขยายเวลา ซึ่งเหตุดังกล่าวคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ต้องสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน ผู้รับจ้างก็
สามารถของดลดค่าปรับหรือขยายเวลาของสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มาตรา 102 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 139

11.11 ขออนุมัติลดหรืองดค่าปรับ หรือขยายอายุสัญญา

ในการพิจารณาเรื่องการงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายอายุสัญญา ต้องตรวจสอบและพิจารณาว่าผู้รับจ้างมี
สิทธิได้รับการลดหรืองดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาตามเหตุที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 มาตรา 102 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลา
ทาการตามสัญญา หรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจที่จะพิจารณาได้ตามจานวนวั นที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง
เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
2) เหตุสุดวิสัย
3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
4) เหตุอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นนั้น สามารถสรุปได้ ดังนี้
1) จะต้องเป็นเหตุที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ เช่น ผู้ควบคุมงานมีหนังสือ
สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานบางส่วนหรือทั้งสัญญา ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างไม่ได้ เป็นต้น
2) เหตุสุดวิสัย การจะพิจารณาว่าการเกิดเหตุสุดวิสัยที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทางานได้ นี้น จะต้องเป็นไป
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 8 มาพิจารณารวมด้วย เนื่องจาก ม.8
กาหนดว่า "เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่ อาจป้องกันได้แม้ถึงบุคคลผู้
ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในภาวะ
เช่นนั้น,,
ดังนั้น การที่ผู้รับจ้างขอลด งดค่าปรับหรือขยายระยะเวลาสัญญาโดยอ้างเหตุสุดวิสัย ผู้รับจ้าง
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จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเหตุนั้นเป็นเ หตุที่เกินความคาดหมายได้ป้องกัน และแก้ไขจนเต็มกาลังความสามารถแล้ว แต่ไม่
สามารถป้องกันได้ โดยผ่านการพิจารณายืนยันของผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง แต่ ถ้าหากเกินกาหนด
อายุสัญญาแล้วผู้รับจ้างทางานยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากเป็นความผิดของผู้รับจ้างเองแล้วเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น ผู้รับจ้าง
จะนาเหตุที่เกิดมาขอลด งดค่าปรับหรือขยายระยะเวลาสัญญาไม่ได้หรือกรณีฝนตก น้าท่วมหรือเหตุอุทกภัย เกิดภัย
พิบัติ เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทางานบางส่วนได้และเมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่าตามแผนการปฏิบัติงานที่เสนอ
ไว้กับกรมฯ งานที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทาได้นั้น ผู้รับจ้าง จะต้องทาเสร็จก่อนถึ งวันเกิดเหตุ แต่ผู้รับจ้างทาไม่ เสร็จตาม
แผน เมื่อเกิดอุทกภัยหรือภัยพิบัติ ทาให้ผู้รับจ้างทางานนั้นไม่ได้ ผู้รับจ้างจะอ้างเหตุที่เกิดมาขอลด งดค่าปรับไม่ได้
เช่นกัน เว้นแต่ว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทา งานตามแผน ซึ่งกาหนดว่าผู้รับจ้าง
จะต้องทาในเวลาที่เกิดเหตุนั้นขึ้น
3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย เช่น เหตุเกิดจาก ปัจจัย
ภายนอกที่คู่สัญญาไม่สามารถควบคุมได้ แต่ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย (สานักนายกรัฐมนตรีที่ นร (กวพ) 1305/2460 ลง
วันที่ 27 มีนาคม 2544)
ทั้งนี้จากเหตุตามข้อ (2)-(3) ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นจนไม่สามารถทางานได้ดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง
ทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง ถ้าหากผู้รับจ้างสามารถแจ้ง ก่อนเหตุสิ้นสุดก็สามารถทา ได้ แต่ถ้า
หากผู้รับจ้างไม่แจ้งภายในกาหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะไม่พิจารณาคาขอของผู้รับจ้างได้
โดยทั่วไปข้อผิดพลาดที่พบ ได้แก่
แนบเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน
คณะกรรมการตรวจการจ้างชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณาไม่ชัดเจน
การพิจารณาการต่ออายุสัญญา หรืองดค่าปรับ กรณีไม่มีผลกระทบอื่น ๆ (เป็นอิสระต่อกัน)
วันสิ้นสุดสัญญา

สั่งหยุดงาน
งาน A

สั่งเข้างาน
งาน

ระยะเวลาที่ได้ชดเชย
ที่ไม่ถูกต้อง

ระยะเวลาที่ได้ชดเชย

ระยะเวลาที่หยุดงาน

งาน B
งาน C

ระยะเวลาก่อสร้าง
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

หมายเหตุ งาน B กับงาน C เป็นงานที่มีความเชื่อมโยง
กัน

รูปที่ 11.3 แสดงขั้นตอนการพิจารณาการต่ออายุสัญญา หรืองดค่าปรับ กรณีไม่มีผลกระทบอื่น(เป็
ๆ นอิสระต่อกัน)
ในกรณีที่โครงการก่อสร้างหยุดงาน A ซึ่งเป็นงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน B และ งาน C ให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างพิจารณาคิดระยะเวลาที่ได้ชดเชยเท่ากับระยะเวลาที่ได้หยุดงานโดยคิดจากวันที่สั่งหยุดงานถึงวันที่สั่งเข้า
งาน แล้วนาระยะเวลาที่ได้ชดเชยไปเพิ่มจากจุดสิ้นสุดของ งาน A ต่อไป ซึ่งไม่ให้นาระยะเวลาที่ได้ชดเชยไปเพิ่มจาก
วันที่สิ้นสุดสัญญา
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การพิจารณาการต่ออายุสัญญา หรืองดค่าปรับ กรณีการสั่งหยุดงานมีผลกระทบต่องานที่ตามมา
วันสิ้นสุดสัญญา

วันเริ่มต้นสัญญา

งาน A
งาน B

สั่งหยุดงาน สั่งเข้างาน
งาน

งาน C

ระยะเวลาที่หยุดงาน

ไม่มีการขยายอายุสัญญา
ยกเว้น ระยะเวลาที่สั่งหยุดงานมีจานวน
วันเกินวันสิ้นสุดสัญญา

ระยะเวลาที่ได้ชดเชย

งาน C ไม่ได้รับผลกระทบจากการหยุดงาน B
ดังนั้น เวลาที่ขอขยายจึงมีเพียงเฉพาะ
งาน B
ระยะเวลาก่อสร้าง

1
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4

5

6
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9
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หมายเหตุ งาน B กับงาน C เป็นงานที่มีความเชื่อมโยง
กัน

รูปที่ 11.4 การพิจารณาการต่ออายุสัญญา หรืองดค่าปรับ กรณีการสั่งหยุดงานมีผลกระทบต่องานที่ตามมา
ในกรณีที่โครงการก่อสร้างหยุดงาน B ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงาน C ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
พิจารณาว่าการหยุดงาน B นั้น มีผลกระทบต่องาน C ที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ หากพิจารณาแล้ว ไม่มีผลกระทบต่องาน
C ให้คิด ระยะเวลาที่ได้ชดเชยเท่ากับระยะเวลาที่ได้หยุดงานโดยคิด จากวันที่สั่งหยุดงานถึงวันที่สั่งเข้างาน แล้วนา
ระยะเวลาที่ได้ชดเชยไปเพิ่มจากจุดสิ้นสุดของงาน B ต่อไป หากเพิ่มระยะเวลาแล้วอยู่ภายในวันสิ้นสุดสัญญา ก็ไม่ต้อง
ดาเนินการขยายอายุสัญญา แต่ถ้าเกินวันสิ้นสุดสัญญา ก็ให้ดาเนินการขยายอายุสัญญาต่อไป
การพิจารณาการต่ออายุสัญญา หรืองดค่าปรับ กรณีการสั่งหยุดงานมีผลกระทบทาให้ต้องต่ออายุสัญญา
วันเริ่มต้นสัญญา

วันสิ้นสุดสัญญา

งดค่าปรับ/ขยายเวลา

งาน A

สั่งหยุดงาน

สั่งเข้างาน ระยะเวลาที่ได้ชดเชย
งาน

งาน B
งาน C

อาจพิจารณาขยายเพิ่มให้
ตามลักษณะงานที่ต่อเนื่องกัน
โดยงาน C ได้รับผลกระทบจาก
การหยุดงาน B (ถ้ามี)

ระยะเวลาที่หยุดงาน
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ระยะเวลาก่อสร้าง

หมายเหตุ งาน B กับงาน C เป็นงานที่มีความเชื่อมโยง
กัน

รูปที่ 11.5 การพิจารณาการต่ออายุสัญญา หรืองดค่าปรับ กรณีการสั่งหยุดงานมีผลกระทบทาให้ต้องต่ออายุสัญญา
11 - 14

ในกรณีที่โครงการก่อสร้างหยุดงาน B ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงาน C ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
พิจารณาว่าการหยุดงาน B นั้น มีผลกระทบต่องาน C ที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ หากพิจารณาแล้ว มีผลกระทบต่องาน C
ให้คิด ระยะเวลาที่ได้ชดเชยเท่ากับระยะเวลาที่ได้หยุดงานโดยคิดจากวันที่สั่งหยุดงานถึงวันที่สั่งเข้างาน แล้วนา
ระยะเวลาที่ได้ชดเชยไปเพิ่มจากจุดสิ้นสุดของงาน B ต่อไป เมื่อเพิ่มระยะเวลาแล้วเกินวันสิ้นสุดสัญ ญา ให้ดาเนินการ
งดค่าปรับ หรือขยายเวลาในสัญญา ในส่วนระยะเวลาที่เกินมากจากวันสิ้นสุดสัญญา หากการดาเนินงาน C ได้รับ
ผลกระทบที่เกิดจากการหยุดงาน B ได้ ก็สามารถคิดระยะเวลาที่ได้รับการชดเชยเพิ่มเติมได้ด้วย
การพิจารณาการต่ออายุสัญญา หรืองดค่าปรับ กรณีการสั่งหยุดงานมีผลกระทบกับงานก่อสร้างงานอื่น ๆ ที่ต้องทา
ตามมา
วันสิ้นสุดสัญญา

วันเริ่มต้นสัญญา

งาน B
งาน C

สั่งหยุดงาน สั่งเข้างาน
งาน

ระยะเวลาที่ได้ชดเชย
เนื่องจาก งาน C ได้รับผลกระทบจากการ
หยุดงาน B โดยตรง ดังนั้น สามารถขยาย
ระยะเวลาก่อสร้าง

ระยะเวลาที่ได้ชดเชย

สา้
นกั
กร พฒั
มท น า
รพั
แห
ยา ลง่
กร น�้า
น�้า

งาน A

ระยะเวลาที่หยุดงาน
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ระยะเวลาก่อสร้าง

หมายเหตุ งาน B กับงาน C เป็นงานที่มีความเชื่อมโยง
กัน

รูปที่ 11.6 การพิจารณาการต่ออายุสัญญา หรืองดค่าปรับ กรณีการสั่งหยุดงานมีผลกระทบกับงานก่อสร้างงาน
อื่น ๆ ที่ต้องทาตามมา
ในกรณีที่โครงการก่อสร้างหยุดงาน B ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงาน C ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
พิจารณาว่าการหยุดงาน B นั้น มีผลกระทบต่องาน C ที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ หากพิจารณาแล้ว มีผลกระทบต่องาน C
ให้คิด ระยะเวลาที่ได้ชดเชยเท่ากับระยะเวลาที่ได้หยุดงานโดยคิดจากวันที่สั่งหยุดงานถึงวันที่สั่งเข้างาน แล้วนา
ระยะเวลาที่ได้ชดเชยไปเพิ่มจากจุดสิ้นสุดของงาน C ต่อไป ทาให้สามารถขยายระยะเวลาก่อสร้างได้เนื่องจาก งาน C
ได้รับผลกระทบจากการหยุดงาน B โดยตรง

11.12 แจ้งการปรับ การปรับ และสงวนสิทธิการปรับ
11.12.1 แจ้งการปรับ
ผู้บริหารสัญญาต้องตรวจสอบวันครบกาหนดอายุสัญญาและ หากผู้รับจ้างยังทางานไม่แล้วเสร็จจะต้องทา
หนังสือแจ้งการปรับผู้รับจ้าง เป็นการแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบว่าครบกาหนดอายุสัญญาแล้วแต่ผู้รับจ้างทางานไม่แล้ว
เสร็จถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา จะต้องถูกปรับเป็นจานวนเงินตามที่กาหนดไว้ในสัญญาพร้อมสงวนสิทธิตามเงื่อนไข
สัญญาด้วย
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11.12.2 การปรับ
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การที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากาหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างตามอัตราค่าปรับที่กาหนดไว้ใน
สัญญา แต่หากไม่ได้แจ้งการปรับไว้จะทาให้ผู้รับจ้างปฏิเสธการชาระค่าปรับได้
การที่เจ้าหน้าที่ละเลยไม่ส่งหนังสือแจ้งการปรับให้ผู้รับจ้างจน ทาให้ผู้ว่าจ้าง ไม่มีสิทธิปรับผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบในทางแพ่งต่อทางราชการด้วย
การคานวณค่าปรับให้คิดเป็นรายวันตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
กรณีผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญาจาต้องปรับผู้รับจ้างตั้งแต่วันถัดจากวันครบกาหนดอายุสัญญาจนถึงวันที่ผู้
รับจ้างส่งมอบงานทั้งสัญญา
กรณีผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาให้คิดคานวณค่าปรับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกาหนดอายุสัญญาจนถึงวันที่ผู้
ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา
เมื่อผู้ว่าจ้างอนุมัติปรับแล้วจะต้องทาหนังสือแจ้งผู้รับจ้างมาชาระค่าปรับ หรือจะหักกลบลบหนี้กับค่างาน
ของผู้รับจ้างก็ได้ หากค่าปรับเกินจากค่างานดังกล่าว จึงจะเรียกให้ผู้รับจ้างจ่ายส่วนที่เหลือ
มีหนังสือแจ้งธนาคารผู้ค้าประ กันสัญญาให้ทราบว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาและจะต้องชาระค่าปรับให้ผู้ว่าจ้าง
ตามที่ธนาคารได้ค้าประกันไว้
กรณีผู้รับจ้างหรือผู้ค้า ประกันไม่ชาระค่าปรับตามที่ได้มีหนังสื อแจ้งให้ นาเสนอผู้ว่าจ้างเพื่อมอบกลุ่มงาน
นิติการดาเนินการตามกฎหมายต่อไป

11.12.3 สงวนสิทธิการปรับ

เมื่อผู้ว่าจ้างอนุมัติปรับเรียบร้อยแล้ว จะต้องทาหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเพื่อสงวนสิทธิการปรับอีกครั้ง

11.13 การบอกเลิกสัญญา

สาหรับการบอกเลิกสัญญา ได้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มาตรา 103 ได้กาหนดไว้ว่า ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มี
อานาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา
1) เหตุตามที่กฎหมายกาหนด
2) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทางานให้แล้วเสร็จได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
3) เหตุอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง
4) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอานาจพิจารณาได้เฉพาะในกรณีที่เป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐ
ในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง หรือการ บอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
นั้นเป็นกรณีที่หนวยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับ แล้วแต่กรณี หากคู่สัญญาเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ต่า
เสียหาย คู่สัญญาจะยื่นคาขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายก็ได้ ในการนี้ หน่วยงานของรัฐต้องออก
ใบรับคาขอให้ไว้เป็นห ลักฐานและพิจารณาคาขอนั้นโดยไม่ชักช้าเมื่อหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
เป็นเช่นใดแล้ว หากคู่สัญญายังไม่พอใจในผลการพิจารณาก็มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตาม
สัญญาต่อไป ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาในการพิจารณาคาขอของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกาหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องกาหนดให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาค่าเสียหายและ
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กาหนดวงเงินค่าเสียหายที่ต้องรายงานต่อกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ซึ่งตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 137 ได้กาหนด
ไว้ว่า ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถ
ทางานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
การตกลงกันกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาได้เฉพาะกรณีที่
เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงนั้นต่อไป สามารถสรุปเป็นแผนผังตามรูป 11.3
ดังนั้น การบอกเลิกสัญญามีแนวทางพิจารณาได้ 3 แนวทาง ดังนี้
1) การเลิกโดยข้อสัญญา
2) การเลิกโดยบทบัญญัติของกฎหมาย
3) การยกเลิกสัญญาโดยคู่สัญญาตกลงยกเลิก
โดยสรุปแล้วเหตุบอกเลิกสัญญา ได้แก่
หากผู้รับจ้างไม่ยอมเสนอแผนงานก่อสร้างภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทา
หนังสือเร่งเตือน หากผู้รับจ้างเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ให้เสนอแผนงานก่อสร้าง
และผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจได้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ผู้รับจ้างไม่ยอมเสนอแผนงานก่อสร้าง
หรือเสนอแผนล่าช้าอาจจะมีผลทาให้งานก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตาม เวลาที่กาหนดในสัญญาและทาให้ราชการเสีย
ประโยชน์ ก็ให้ดาเนินการบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขสัญญา (กาหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอก
เลิกสัญญา) และสงวนสิทธิดาเนินการตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ
ผู้รับจ้างทาผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือ
เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอานาจจากผู้ว่าจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้
ที่ได้รับมอบอานาจใช้ดุลยพินิจในการบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขสัญญา
ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานที่กาหนดตามสัญญา คณะกรรมก ารตรวจการจ้างจะต้องทาหนังสือเร่งเตือนให้
ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานโดยระบุข้อความสงวนสิทธิ์ ให้ชัดเจนว่า หากผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานภายใน (15) วัน นับถัด
จากวันได้รับหนังสือ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขสัญญา และสงวนสิทธิดาเนินการตามเงื่อนไ ข
สัญญา หากผู้รับจ้างยังเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามหนังสือของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่เร่งรัดให้เข้าทางาน ให้ผู้ว่าจ้าง
หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจใช้ดุลยพินิจในการบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขสัญญา
กรณีมีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ และการจะบอก
เลิกสัญญาต้องพิจารณาด้วยว่าเป็นประโยชน์กับทางราชการเท่านั้น
ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นหาก
จานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาดา เนินการบอกเลิกสัญญาหรือ
ข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้นก็สามารถพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิก
สัญญาได้เท่าที่จาเป็น
กรณีผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาให้ถือวันที่กรมฯ อนุมัติบอกเลิกเป็นวันบอกเลิก
กรณีผู้รับจ้างขอบอกเลิกให้ถือวันที่ได้รับหนังสือขอบอกเลิกของผู้รับจ้างของเป็นวันบอกเลิก
การบอกเลิกสัญญาจะต้องตรวจสอบการใช้สิทธิตามเงื่อนไขสัญญาเป็นการเรียกร้องค่าเสียหาย (ถ้ามี) หรือ
แจ้งผู้ค้าประกันชาระค่าเสียหายหรือค่าปรับตามแต่กรณี

11 - 17

การบอกเลิกสัญญา
ผู้ควบคุมงาน
ติดตาม / ตรวจสอบต่อไป

ผู้รับจ้างดาเนินการ
แก้ไขปัญหา

คณะกรรมการตรวจการจ้าง
แจ้งผู้รับจ้างแก้ไข/เร่งรัดงาน
ไม่ดาเนินการ / ผิดเงื่อนไขสัญญา

คณะกรรมการตรวจการจ้าง
รายงานปัญหาการก่อสร้าง / การผิดเงื่อนไขในสัญญา /
เหตุผลการบอกเลิกสัญญา พร้อมเสนอความเห็นเสนอ อทน.
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มีการแก้ไข / เอกสารเพิ่มเติม
/ ตรวจสอบข้อระเบียบ ,
กฎหมาย

ผู้ควบคุมงานรายงานปัญหาการก่อสร้าง /
เปรียบเทียบแผน / ผล การทางานเสนอ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง

ไม่อนุมัติ

กลุ่มงานนิติการ
เสนอความเห็น

อธิบดีกรมทรัพยากรน้า
พิจารณายกเลิกสัญญา

อนุมัติ

ก่อนบอกเลิกสัญญา
หลังบอกเลิกสัญญา

แจ้งผู้รับจ้างทราบเรื่องการยกเลิกสัญญา

สานักงานเลขานุการกรม
กลุ่มงานคลังและพัสดุ พิจารณาตรวจสอบ

จัดทาแบบแปลน
พร้อมจัดซื้อจัดจ้าง
ในงานส่วนที่เหลือ

ตรวจสอบความเสียหาย / ปริมาณงานคงเหลือ
แจ้งผู้รับจ้างทราบ / ให้ชี้แจงเหตุผล
ภายใน 15 วัน ก่อนแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน
แจ้งกระทรวงการคลัง ตามแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน

แจ้งผู้รับจ้างเรียกร้องค่าเสียหาย /
แจ้งธนาคารผู้ค้าประกันให้ชาระเงิน /
ดาเนินการตามกฎหมาย

รูปที่ 11.7 แสดงแผนผังการบอกเลิกสัญญา
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เงินประกันสัญญา
เงินประกันผลงาน
เงินค่าปรับตามสัญญา ค่าก่อสร้างที่สูงขึ้น
จากการหาผู้รับจ้างรายใหม่
ค่าซ่อมแซมความเสียหายจากหน้างาน
กรณีไม่ชี้แจง ทน. ดาเนินการฝ่ายเดียว
กรณีชี้แจง แนบเหตุผลผู้รับจ้าง
ประกอบการพิจารณา
สิ้นสุด

ในกรณีบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง ทาให้ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิริบหลักประกันสัญญา ค่าปรับ ค่าของหรือค่างานที่
สูงขึ้น หรือเสียหายอื่นๆ ที่พิสูจ น์ได้ ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยกาหนดวันชาระ เช่น ภายใน 7 วัน
หรือ 15 วัน ถ้าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่นามาชาระ ผู้บริหารสัญญาจะต้องรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับสัญญาส่งให้
กลุ่มงานนิติการ ดาเนินการทางกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้มีข้อควรระวังในการพิจารณา ได้แก่
ในระหว่างรอการชาระหนี้จากผู้ขายหรือผู้รับจ้างนั้น ต้องคอยตรวจสอบลูกหนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะลูกหนี้
อาจถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ล้มละลายได้ ถ้าลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด จะต้องยื่นขอชาระหนี้กับกรมบังคับคดี
ภายใน 2 เดือน นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ควรจะติดต่อกรมบังคับคดีให้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ล้มละลาย
เป็น ประจาเพื่อจะได้ตรวจสอบได้ ) ดังนั้น เมื่อมีการประกาศพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด แล้ว ให้รีบส่งเรื่องบอกเลิกสัญญา
ทั้งหมดให้กลุ่มงานนิติการ เพื่อขอชาระหนี้กับกรมบังคับคดีต่อไป ข้อผิดพลาดที่พบโดยทั่วไป ได้แก่
คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่พิจารณาหรือชี้ชัดถึงปัญหาหรือสาเหตุการบอกเลิกให้ชัดเจน

11.14 การคืนหลักประกันสัญญา
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จะต้องตรวจสอบวันครบกาหนด ค้าประกันตามเงื่อนไขของสัญญาที่ส่งมอบทั้งสัญญาเรียบร้อยแล้ว และ
ก่อนครบกาหนดค้าประกันดังกล่าวจะต้องแจ้งเตือนสานักฯ ที่รับผิดชอบโครงการ ให้ตรวจสอบความชารุดบกพร่องว่า
มีงานชารุดบกพร่องที่ผู้รับจ้างจะต้องเข้าซ่อมแซมหรือไม่ หากสานัก ฯ ที่รับผิดชอบโครงการ แจ้งไม่มีงานชารุด
บกพร่องจะต้องสรุปเรื่องเสนอผู้ว่าจ้าง อนุมัติคืนหลักประกันให้ผู้รับจ้างต่อไป แต่ถ้าหากมีงานซ่อมแซมแต่ผู้รับจ้างไม่
เข้าซ่อม จะต้องทาหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างรีบเข้าซ่อมแซมโดยกาหนดให้เข้าซ่อมแซมภายในกี่วัน แต่ถ้าหากผู้รับจ้างยัง
ไม่เข้าซ่อมแซมจะต้องส่งเรื่องให้กลุ่มงานนิติการดาเนินการตามกฎหมายต่อไป

11.15 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K)

การทาสัญญาแบบปรับราคาได้ มีเหตุมาจากการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 ซึ่งเป็นไปตามหนังสือของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร
0203/ว109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้รับจ้างไทย ที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ สามารถ
ประกอบกิจการต่อไปได้ในช่วงที่เกิดวิกฤตการ ณ์ขาดแคลนวัสดุก่อสร้างและมีราคาสูงขึ้นตลอดจนเป็นการช่วยลด
ความเสี่ยงของผู้รับจ้างและป้องกันมิให้ผู้รับจ้างบวกราคาเผื่อการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุไว้ล่วงหน้าสูงเกินควร รวมทั้ง
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย โดยมีเงื่อนไข หล้กเกณฑ์ประกันงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคานวณ
ที่ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ ดังนี้

11.5.1 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับ
ราคาได้
1)

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
(1) สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม
ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิงก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กาหนดนี้
(2) สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อ
ดัชนีราคาซึ่งจัดทาขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดซองประกวด
ราคา สาหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน
(3) การนาสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น
ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานั้นๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้พร้อมทั้ง
กาหนดประเภทของงานก่อสร้างสูตรและวิธีการคานวณที่ให้มีการปร้บเพิ่ มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน ในกรณีที่มีงาน
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ก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกันจะต้องแยกประเภ ทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชั ดเจนตามลักษณะ
ของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกันสูตรที่กาหนดไว้
(4) การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ ของผู้รับจ้างที่
จะต้องเรียกร้องภายในกาหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่ งมอบงานงวดสุดท้ ายหากพ้นกาหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับ
จ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจาก
ผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงิน
จากหสักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี
(5) การพิจารณาคานวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตาม
เงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ต้ องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสานักงบประมาณและให้ถือการ
พิจารณาวินิจฉัยของสานักงบประมาณเป็นที่สินสุด
การตรวจสอบว่าเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
หรือไม่
การตรวจสอบกรณีการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
(1) กรณีการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โดยเหตุผลความจาเป็นและเร่งด่วน จะต้องพิจารณาว่าใน
หนังสือเชิญชวนให้ผู้รับจ้างเสนอราคา ได้กาหนดว่าจะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ หรือไม่
(2) กรณีการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เนื่องจากมีการยกเลิกการประกวดราคา ให้พิจารณาจาก
หลักฐานการประชุมของคณะกรรมการจัดจ้างโดยพิธีพิเศษว่า เป็นเรื่องต่อเนื่องจากการประกวดราคาแล้วไม่มีผู้เสนอ
ราคาหรือมีผู้เสนอราคา แต่ไม่เข้าเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้หรือไม่ หากเป็นเรื่องต่อเนื่องก็ให้ตรวจสอบ
ว่าในประกาศประกวดราคาได้กาหนดว่าจะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ หรือไม่
การตรวจสอบกรณีที่สัญญาจ้างไม่ได้ระบุว่าเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้
ให้พิจารณาจากเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างว่า มีข้อใดบ้างที่แสดงถึงเจตนารมณ์ว่าจะ เป็น
สัญญาแบบปรับราคาได้ เช่น กรณีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างได้แนบใบเสนองาน ซึ่งผู้รับจ้างๆ ได้แสดงเจตจานงที่จะ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของประกาศประกวดราคาหรือหนังสือเชิญชวน หากใบประกาศประกวดราคาหรือ
หนังสือเชิญชวนดังกล่าว ได้กาหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ว่าจะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ ก็ถือว่าสัญญาดังกล่าวเป็น
สัญญาแบบปรับราคาได้
กรณีที่ประกาศประกวดราคาหรือหนังสือเชิญชวนได้กาหนดว่าจะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้
แต่ในการทาสัญญาไม่ได้ระบุว่าเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ หากผู้รับจ้างมีความประสงค์จะขอแก้ไขสัญญาดังกล่าวให้
เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ ก็ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาดาเนินก ารให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กรณีที่ประกาศประกวดราคาหรือหนังสือเชิญชวนไม่ได้กาหนดว่าจะใช้สัญญาแบบปรับราคา
ได้ ถึงแม้ว่าในสัญญาได้ระบุว่าเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ ก็ไม่ถือว่าสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ตาม
เจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรี
การตรวจสอบและคานวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
(1) การคานวณเงินเพิ่มหรือลด จะต้องแยกคานวณตามประเภทของงานให้ตรงกับสูตรที่กาหนด
ไว้ในสัญญาจ้าง หากงานประเภทใดที่มิได้กาหนดสูตรไว้ ก็ไม่สามารถนามาคานวณเงินเพิ่มหรือลดได้
(2) การใช้ดัชนีราคาใ นการคานวณจะต้องใช้ดัชนีราคาในเดือนที่เปิดซองราคาเปรียบเทียบกับ
ดัชนีในเดือนที่ผู้รับจ้างมีหนังสือส่งมอบงาน โดยหนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้างนั้นอาจเป็นหนังสือถึงผู้ควบคุมงาน
ประธานกรรมการตรวจการจ้าง หรือส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจผู้ว่าจ้างก็ได้ ซึ่งมีการประทับตรารับตามระเบียบฯ
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(3) ในงานก่อสร้างบางประเภทที่ส่วนราชการ /รัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุในการ
ก่อสร้างบางชนิดให้แก่ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะนาค่าวัสดุในการก่อสร้างในส่วนที่ผู้ว่าจ้าง จัดหามารวมกับค่างานก่อสร้าง
ในการคานวณค่า K ไม่ได้
(4) ค่างานก่อสร้ างที่จะนามาคานวณค่า K ให้รวมค่าอานวยการ กาไร และภาษี (FACTOR F)
ด้วย โดยหักค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายออกค่อนการคานวณ และไม่ต้องหักเงินล่วงหน้าออกจากค่างานค่อนการคานวณ
(5) กรณีที่ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้ากว่ากาหนดในสัญญา ให้เปรียบเทียบค่า K ในเดือนที่ครบกาหนด
สิ้นสุดสัญญากับค่า K ในเดือนที่ผู้รับจ้างส่งงานจริง และให้ใช้ค่า K ที่น้อยกว่ากรณีที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มให้กับผู้รับจ้าง
และให้ใช้ค่า K ที่มากกว่ากรณีที่ต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง
2) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คานวณตามสูตรดังนี้
p = (Po) x (K)
กาหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประ มูล ได้ หรือราค าค่างานเป็นงวดซึ่ง
ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม
3) วิธีการคานวณที่ไช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
(1) การคานวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของ
กระทรวงพาณิชย์โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคานวณ
(2) การคานวณค่า K สาหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกันจะต้อง
แยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคลัองกับสูตรที่ได้กาหนดไว้
(3) การคานวณหาค่า K กาหนดให้ใช้เลขทศนิ ยม 3 ตาแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปั ดเศษ
และกาหนดให้ทา เลขสัมพันธ์ (เปรี ยบเที ยบ) ให้เป็นผลสาเร็จก่อน แล้วจึงนาผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้า เลข
สัมพันธ์นั้น
(4) ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรื อลดราคาค่างานจ ากราคาที่ผู้รับจ้ างทาสัญญาตกลงกับ ผู้ว่าจ้ าง เมื่อ
ค่า K ตามสูตรสาหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซองราคา
มากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนาเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคานวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรก
ให้)
(5) ในกรณีที่ผู้รับจ้ างไม่สามารถทาการก่อ สร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสั ญญาโดยเป็น
ความผิดของผู้รับจ้ าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนามาใช้ในการคานวณค่างาน ให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุ
สัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
(6) การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทาได้แต่ละงวดตามสั ญญาไปก่อน ส่วนค่า
งานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคานวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อลร้าง ซึ่งนามาคานวณค่า K ของเดือนที่ส่งมอบ
งานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคานวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทาความตกลงเรื่องการเงินกับสานักงบประมาณ
การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ผู้รับจ้างเป็นเรียกร้องขอรับเงิน
การขอรับเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้อง
ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกาหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะ
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เรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่
เป็นคู่สัญญาเริ่มเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็วหรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา
แล้วแต่กรณี
การตรวจสอบว่าผู้รับจ้างต้องเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ภายใน 90 วัน
นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ดังนี้
1) การส่งมอบงานงวดสุดท้าย หมายถึง การที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเป็นครั้งสุดท้ายของสัญญาจ้างซึ่ง
บางครั้งการส่งงานที่มิใช่งวดสุดท้ายตามสัญญา แต่เป็นการส่งงานครั้งสุดท้ายก็ถือว่าเป็นการส่งมอบงานงวดสุดท้าย
ตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532
2) การนับระยะเวลา 90 วัน ให้เริ่มนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างมีหนังสือส่งมอบงานงวดสุดท้าย จนถึง
วันที่ผู้ว่าจ้างประทับตรารับหนังสือที่ผู้รับจ้างขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
3) การนับระยะเวลา 90 วัน ให้ใช้นับเฉพาะกรณีส่งงานงวดสุดท้ายเท่านั้น กรณีการส่งมอบงานงวด
อื่นๆที่มิใช่งานงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามแบบสัญญาปรับราคาได้ หากไม่เกิน
ระยะเวลา 90 วัน ของการส่งมอบงานวันสุดท้าย
4) กรณีที่มีการยกเลิกสัญญาจ้างเกิดขึ้นก่อนที่ผู้รับ จ้างจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย ให้ถือวันที่ยกเลิก
สัญญาจ้างเป็นวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย และการนับระยะเวลา 90 วัน ให้เริ่มนับถัดจากวันยกเลิกสัญญาจ้าง มิใช่นับ
วันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงงานครั้งสุดท้ายก่อนยกเลิกสัญญาจ้าง
5) กรณีที่ผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ต่อผู้ว่าจ้างแล้ว
หากผู้ ว่าจ้างส่งเรื่องคืนให้แก้ไขหรือผู้รับจ้างขอแก้ ไขเพิ่มเติม ให้ถือวันที่ส่วนราชการประทับตรารับหนังสือของผู้
รับจ้างฉบับแรกเป็นเกณฑ์ในการนับระยะเวลา 90 วัน
6) การนับระยะเวลา 90 วัน หากวันที่ครบ 90 วัน ตรงกับวันเสาร์- อาทิตย์หรือวันหยุด ราชการอื่นๆ
ให้หักวันหยุดราชการนั้นออก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
7) ผู้รับจ้างจะสงวนสิทธิ์เรียกร้องในการขอเงินซดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า
K) เกินกว่าระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้ายไม่ได้
การตรวจสอบและคานวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
1) การคานวณเงินเพิ่มหรือลด จะต้องแยกคานวณตามประเภทของงานให้ตรงกับสูตรที่กาหนดไว้ใน
สัญญาจ้าง หากงานประเภทใดที่มิได้กาหนดสูตรไว้ก็ไม่สามารถนามาคานวณเงินเพิ่มหรือลดได้
2) การใช้ดัชนีราคาในการคานวณ จะต้องใช้ดัชนีราคาในเดือนที่เปิดซองราคาเปรียบเทียบกับดัชนีใน
เดือนที่ผู้ว่าจ้างมีหนังสือส่งมอบงาน โดยหนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้างนั้นอาจเป็นหนังสือถึง ผู้ควบคุมงาน ประธาน
กรรมการตรวจการจ้าง หรือส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจผู้ว่าจ้างก็ได้ซึ่งมีการประทับตรารับตามระเบียบฯ
3) ในงานก่อสร้างบางประเภทที่ส่วนราชการ /รัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุในการก่อสร้างบาง
ชนิดให้แก่ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะนาค่าวัสดุในการก่อสร้างในส่วนที่ผู้ว่าจ้างจัดหามารวมกับค่างานก่อสร้างในการคานวณ
ค่า K ไม่ได้
4) ค่างานก่อสร้างที่จะนามาคานวณค่า K ให้รวมค่าอานวยการ กาไรและภาษี (FACTOR F) ด้วยโดย
หักค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายออกก่อนการคานวณ และไม่ต้องหักเงินล่วงหน้าออกจากค่างานก่อนการคานวณ
5) กรณีที่ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้ากว่ากาหนดในสัญญา ให้เปรียบเทียบค่า K ในเดือนที่ครบกาหนดสิ้นสุด
สัญญากับค่า K ในเดือนที่ผู้รับจ้างส่งงานจริง และให้ใช้ค่า K ที่น้อยกว่ากรณีที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มให้กับผู้รับจ้างและให้ใช้
ค่า K ที่มากกว่ากรณีที่ต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง
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ขั้นตอนระยะเวลาดาเนินการ
เมื่อหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างได้รับคาขอเบิกจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า K) จากผู้ประกอบการ ให้หน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลา
ที่กาหนด ดังนี้
ตารางที่ 11.1 ขั้นตอนระยะเวลาดาเนินการ การขอเบิกจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K)
ขั้นตอนดาเนินการ

ระยะเวลา/วันทาการ

1. หน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างดาเนินการก่อนส่งสานักงบประมาณ
30

ข. กรณีหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างดังอยู่ในส่วนภูมิภาค

40

2. สานักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ

20

3. หน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างขออนุมัติฎีกาจากกรมบัญชีกลาง

10

4. กรมบัญชีกลางพิจาณาอนุมัติฎีกา

3

5. หน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างแจ้งผู้ประกอบการรับเงิน

7
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ก. กรณีหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างดังอยู่ในส่วนกลาง

รวม ระยะเวลาดาเนินการ
70 วันทาการ สาหรับหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างตั้งอยู่ในส่วนกลาง
80 วันทาการ สาหรับหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค
ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมระยะเวลาสาหรับขั้นตอนที่ผู้ประกอบการเป็นผู้ดาเนินการเองและขั้นตอนที่
หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องแจ้งให้ผู้ประกอบการแก้ไขหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมหรือดาเนินการใด ๆ ในกรณี
ที่คาขอไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ห รือเงื่อนไขที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับกาหนด
จนถึงวันที่ประกอบการได้ดาเนินการถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์แล้ว
หากหน่วยงานของรัฐหน่วยใดดาเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กาหนดข้างต้น ให้ส่งเรื่องดังกล่าวไป
ตามขั้นตอนต่อไปโดยไม่ต้องรอให้ครบกาหนดระยะเวลาที่กาหนด ทั้ งนี้ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้กับ
ผู้ประกอบการ
ปัญหาอุปสรรคการตรวจสอบค่า K โดยทั่วไปมีดังนี้
1) การตรวจสอบเงินชดเชยค่างานแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จัดทาแบบฟอร์มไม่ตรงกับตัวอย่างที่แนบ
และในการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานแบบปรับราคาได้ ไม่ระบุว่าให้จ่ายเงิน ณ คลังจังหวัดใด
2) ไม่แนบประกาศประกวดราคา สอบราคาที่ระบุให้นาค่า
K มาใช้ในการคานวณเงินเพิ่มซึ่งผู้
ตรวจสอบจะต้องแนบเอกสารประกวดราคา Spec ที่ระบุการขอเบิกเงินค่า K ทั้งฉบับ
3) ส่งสาเนาคู่ฉบับสัญญา ไม่ครบถ้วนตามเอกสารประกอบในสัญญา โดยรวม จานวนหน้าและจานวน
แผ่นไม่ตรงกับรายงาน
4) รับรองสาเนาถูกต้องเอกสารที่เป็นสาเนาภาพถ่ายไม่ครบทุกแผ่นทุกหน้า
5) แนบใบส่งมอบงาน ใบแจ้งหนี้ รายงานการตรวจการจ้างไม่ครบทุกงวดที่มีการส่งมอบงานและไม่
ระบุว่าเป็นการส่งมอบงานงวดสุดท้าย
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บทที่ 12
การดาเนินการหลังการก่อสร้างโครงการ
12.1 การส่งมอบโครงการและการส่งมอบเพื่อดูแลรักษา
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ตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 2551 กาหนดให้กรมทรัพยากรน้า
ถ่ายโอนการก่อสร้างและบารุงรักษาแหล่งน้าที่มีปริมาตรเก็บ กักน้อยกว่า 2 ล้านลูกบาศก์เมตรได้แก่ อ่างเก็บน้า ฝาย
น้าล้น และระบบส่งน้า ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการดังนั้นการส่งมอบโครงการแบ่งเป็น 2 กรณี
คือ
1) กรณีโครงการที่ส่งมอบมีปริมาตรเก็บกักน้อยกว่า 2 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อดาเนินการก่อสร้างหรือ
ซ่อมปรับปรุงแล้วเสร็จ สานักงานทรัพยากรนั้าภาคจะต้องดาเนินการเพื่อถ่ายโอนทรัพย์สินและภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนกระจายอานาจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 โดยจัดเตรียมเอกสารดังนี้
(1) บันทึกการส่งมอบและแบบประเมินความพร้อมและความพึงพอใจของ อปท.จานวน 2 ชุด
(2) ทะเบียนประวัติโครงการ จานวน 1 ชุด
(3) แบบรายละเอียด (ถ้ามี) จานวน 1 ชุด
(4) คู่มือเตรียมความพร้อมในการรับโอนภารกิจสาหรับ อปท. จานวน 1 ชุด
(5) คู่มือบารุงรักษา จานวน 1 ชุด
การส่งมอบจะต้องทาบันทึกส่งมอบ และแบบประเมินความพร้อมและความพึงพอใจของ อปท . มี
ข้อความถูกต้องตรงกัน โดยผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรนั้าภาค ซึ่งได้รับมอบอานาจจากกรมทรัพยากรนั้าเป็นผู้
ลงนามในบันทึกร่วมกับผู้มีอานาจของ อปท. มอบเก็บไว้หน่วยงานละ 1 เล่ม เพื่อเป็นหลักฐานแล้วส่งสาเนาให้สานัก
พัฒนาแหล่งน้า เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลและใช้ประโยชน์ในการประเมินผลการถ่ายโอนสาหรับเอกสารนอกเหนือจาก
บันทึกและแบบประเมิน ให้มอบให้ อปท. เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการโครงการต่อไป
2) กรณีโครงการที่ส่งมอบมีปริมาตรเก็บกักมากกว่าหรือเท่ ากับ 2 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งไม่อยู่ใน
ภารกิจถ่าย โอนสานักงานทรัพยากรน้าภาคจะต้องส่งมอบการดูแลรักษาและดาเนินกิจกรรมต่อเนื่องโครงการแหล่งน้า
ให้กับจังหวัด เพื่อที่จะได้พิจารณาส่งมอบให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการบริหารการใช้ น้าการซ่อมแซมและบารุงรักษาให้
โครงการแหล่งน้าเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีเอกสารส่งมอบดังนี้
(1) หนังสือส่งมอบการดูแลรักษา (แบบ สพน. 18/2546)
(2) เอกสารประกอบการลงทะเบียนประวัติโครงการ 1 ชุด กรณีเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้าให้
ส่งสาเนาเอกสารส่งมอบให้สานักพัฒนาแหล่งน้า สาหรับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู แหล่งน้าให้ส่งสาเนาเอกสารให้
สานักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้าเพื่อรวบรวมเป็นหลักฐานและข้อมูลกลาง 1 ชุด

12.2 การขึ้นทะเบียนโครงการ
ภายหลังจากการส่งมอบโครงการและการส่งมอบเพื่ อดูแลรักษา ขั้นตอนต่อไปในการดาเนินการคือการขึ้น
ทะเบียนโครงการ ซึ่งหน่วยปฏิบัติการ / ช่างควบคุม ต้องดาเนินการโดยจัดเตรียมเอกสารดังนี้
1) การขออนุมัติลงทะเบียนโครงการฯ ช่างควบคุมงานจะต้องส่งเอกสารทะเบียนโครงการให้กรมฯ 1
เล่ม และหน่วยดาเนินการเก็บไว้ 1 เล่ม ประกอบด้วย ดังนี้
(1) สรุปรายละเอียดโครงการ
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(2) แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ
(3) สาเนาใบตรวจรับงานงวดสุดท้าย
(4) สรุปการเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างฯ
(5) ใบรับรองผลการปฏิบัติงาน
2) การส่งมอบการดูแล บารุงรักษาฯ
(1) หนังสือส่งมอบการดูแลฯ
(2) ข้อมูลทั่วไป, ข้อมูลอุทกวิทยา
(3) ภาพถ่ายโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
โดยรายละเอียดตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารประกอบการลงทะเบียนประวัติโครงการ ศึกษาได้เพิ่มเติมจาก
เอกสารประกอบการควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้า เอกสารหมายเลข สพน . 003 สิงหาคม 2554
(ปรับปรุงครั้งที่ 2)
3) รายงานผลการตรวจสภาพงานฯ

12.3 การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้า
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ภายหลังก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ หรือระหว่างโครงการใกล้แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการควรได้มีการ
เตรียมการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้าของโครงการขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการการใช้น้าของโครงการมีประสิทธิภาพ ได้
ประสิทธิผล และโครงการสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ โดยในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ามี ดังนี้

12.3.1 ความหมายของกลุ่มผู้ใช้น้า

กลุ่มผู้ใช้น้า หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากแหล่งน้าขนาดเล็กที่รวมตัวกันเพื่อประกอบกิจกรรมของกลุ่ม
ที่มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน และได้รับการยอมรับหรือรับรู้จากหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

12.3.2 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้า

1) เพื่อดาเนินการจัดสรรแบ่งปันน้าระหว่างสมาชิกในกลุ่มได้อย่างเป็นธรรม
2) เพื่อดูแล บารุงรักษาแหล่งน้า ให้อยู่ในสภาพดีและมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อเป็นตัวแทน ในการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
4) เพื่อให้สมาชิกเกิดความรัก หวงแหนแหล่งน้าและกิจกรรมที่สร้างขึ้น
5) เพื่อให้สมาชิกใช้น้าอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
6) เพื่อให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิด เห็นระหว่างสมาชิก เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ในด้าน
วิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ ทั้งในและนอกสถานที่

12.3.3 ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้า
ในการบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีการรวมตัวของกลุ่มผู้ใช้ น้า เพื่อดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
ตามความต้องการของกลุ่มฯ โดยกลุ่มฯ ต้องร่วมมือในการจัดทากฎระเบียบ กติกา และรูปแบบการใช้น้าอย่างที่
เหมาะสม ก่อให้เกิดการบริหารจัดการนั้าอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้ น้า จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ซึ่งควรมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้
1) จัดประชมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
การพัฒนาโครงการ โดยควรดาเนินการ ดังนี้
(1) สอดแทรกกระบวนการเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความจาเป็น ในด้านการบริหาร
จัดการน้า โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
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(2) ร่วมกันพิจารณาสภาพ ปัญ หาหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการที่จะ
ก่อสร้างหรือที่ก่อสร้างแล้ว พร้อมทั้งหาวิธีการแก้ไขเพื่อมิให้เกิดข้อขัดแย้งต่าง ๆ ภายในชุมชน
2) การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ใช้น้า ดังนี้
(1) รับสมัครสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้าซึ่งเกิดจากความสมัครใจ
(2) คัดเลือกสมาชิกฯเป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ และให้เลือกสมาชิกในคณะกรรมการ
บริหารกลุ่มฯ เป็นประธานหนึ่งคนส่วนตาแหน่งอื่น ๆ ให้แต่งตั้งตามระเบียบ
3) กาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ
(1) วางกฎระเบียบ กติกา และข้อปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้น้า การดูแล บารุงรักษา
(2) แนะนา และควบคุมสมาชิกให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่กาหนด
(3) รายงานปัญหาและอุปสรรค ในการ ดูแลรักษาอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้า รวมทั้งระบบ
กระจายน้าและการดูแลรักษาคลองส่งน้าต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯและสมาชิกผู้ใช้ ,น้าอย่างสม่าเสมอ เพื่อร่วมกันวาง
แผนการใช้น้า การดูแล และบารุงรักษาแหล่งน้า
(5) ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและสมาชิก ในเรื่องของการบริหารจัดการน้า
(6) ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทในพื้นที่แหล่งน้า
4) บทบาทหน้าที่สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้า
(1) ปฏิบัติการตามกฎ ระเบียบ กติกาที่กาหนด
(2) ช่วยกันดูแล บารุง รักษาแหล่งน้า และตรวจสภาพแหล่งน้าและอาคารประกอบเบื้องต้น
(3) ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการดูแลบารุงรักษาแหล่น้งาแก่ คณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ
5) แนวทางการพัฒนาให้กลุ่มผู้ใช้น้ามีความเข้มแข็ง
(1) ฝึกอบรม โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การส่งเสริม
สนับสนุน กลุ่มผู้ใช้น้าเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานในการดูแลบารุงรักษาแหล่ง น้า หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการน้า
(2) การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
(2.1) กาหนดกิจกรรมพื้นฐานโดยศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ น้าในแต่ละ
พื้นที่เช่น การทาประมงน้าจืด การทาการเกษตร และการทาอุตสาหกรรมในครัวเรือน เพื่อหาแนวทางส่งเสริมให้กลุ่ม
ผู้ใช้น้ามีรายได้จากผลผลิต
(2.2) กาหนดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ เช่น การกาจัดวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์การ
ปลูกต้นไม้ การทาความสะอาดบริเวณแหล่งน้าเป็นต้น
(2.3) กาหนดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีของกลุ่มผู้ใช้ น้า โดยการใช้วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นในวันสาคัญ เช่น วันอนุรักษ์ พัฒนาแม่น้า คู คลอง วันสงกรานต์ วันลอยกระทงสืบชะตาน้า เป็นต้น
6) แนวทางปฏิบัติ
(1) การทาแผนปฏิบัติงาน
เป็นแผนงานที่ทาขึ้นเพื่อกาหนดว่าในแต่ละรอบปี กลุ่มผู้ใช้ น้าจะมีกิจกรรมใด ในช่วงเวลาใด
จะต้องเตรียมการและติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานใดบ้าง จึงจะช่วยให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ มี
ความซัดเจนในการปฏิบัตมิ ากขึ้น แผนปฏิบัติงานจะต้องมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ ร่วมกันจัดทาขึ้น
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(2)

(3)

การจัดทากฎ ระเบียบ กติกา
เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ ต้องมีองค์ประกอบดังนี้
(2.1) สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ามีส่วนร่วมในการร่างกฎ ระเบียบ กติกา และลงมติร่วมกัน
(2.2) บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และมีวิธีการปฏิบัติอย่างชัดเจน
(2.3) สามารถบังคับใช่ให้มีผลในทางปฏิบัติได้อย่างเสมอภาค
ขั้นตอนการจัดทากฎ ระเบียบ กติกา
(3.1) ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช่องเพื่อร่างกฎ ระเบียบ

กติกา
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(3.2) จัดประชุมใหญ่สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สมาชิกกลุ่มผู้ใช้ น้า
พิจารณาร่างกฎ ระเบียบ กติกา และลงมติให้ความเห็นชอบ 2 ใน 3ของสมาชิกทั้งหมด
(3.3) จัดทารายงานการประชุม กฎ ระเบียบ กติกา แจ้งให้สมาชิกกลุ่มผู้ใช้ น้าทราบทั่วกัน
โดยลงลายมือชื่อรับทราบ
7) การติดต่อประสานงาน
การติดต่อประสานงานอย่างสม่าเสมอ ระหว่างคณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ใช้ น้ากับหน่วยงานของ
ทางราชการต่าง ๆ ในท้องถิ่น จะทาให้เกิดความเข้าใจชิงกันและกัน ส่งผลให้ได้รับความร่วมมือและการช่วยเหลือ ใน
การทางานจึงควรมีการจัดระบบการประสานงาน ดังนี้
(1) ควรมีการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ ใข้ น้าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง
(2) คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้า ควรมีการพบปะหารือกันอย่างสม่าเสมอ
(3) คณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ใช้ น้า ควรมีการจัดประชุมใหญ่เป็นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อ
ชี้แจงแผนการใช้น้าประจาปี และผลการดาเนินกิจกรรมของกลุ่มที่ผ่านมา
8) การประชุมที่มีประสิทธิภาพ
การประชุมที่ดี คือ การเข้าร่วมกันแสดงความคิดเห็นของสมาชิก เพื่อหาข้อยุติอย่างเหมาะสม
ก่อให้เกิดความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ อันจะนามาซึ่งความสามัคคีในกลุ่มสมาชิก โดยมีขั้นตอน ดังนี้
(1) ก่อนประชุม
(1.1) จัดทาระเบียบวาระการประชุม
(1.2) เตรียมสถานที่ประชุม
(1.3) เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
(2) ระหว่างการประชุม
(2.1) ดาเนินการประชุมให้ได้ข้อสรุปตามระเบียบวาระที่กาหนด
(2.2) จดบันทึกการประชุมทุกครั้ง
(3) หลังการประชุม
(3.1) จัดทารายงานการประชุม
(3.2) แจ้งรายงานการประชุมให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน
9) หน้าที่ของประธานและเลขานุการ
(1) หน้าที่ของประธานการประชุม
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(1.1) เริ่มต้นด้วยการแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ
(1.2) ชี้แจงประเด็นสาคัญ ๆ ในแต่ละระเบียบวาระ
(1.3) เปิดโอกาสให้สมาชิกร่วมกันแสดงความคิดเห็น และลงมติ
(1.4) สรุปมติที่ประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อความเข้าใจตรงกัน
(1.5) กาหนดวัน เวลา สถานที่ สาหรับการประชุมครั้งต่อไป
(1.6) ก่อนเลิกประชุม ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมที่ให้ความร่วมมือ ทาให้ได้ผล
สรุปจากการประชุมที่เป็นประโยชน์
(2) หน้าที่ของเลขานุการที่ประชุม
(2.1) จัดทาระเบียบวาระการประชุม
(2.2) ทาความเข้าใจในทุกเรื่องก่อนการประชุม และคิดหาวิธีการที่จะนามาให้ได้ซึ่งผลสรุป
(2.3) สร้างบรรยากาศในการประชุมให้เป็นกันเอง
(2.4) ช่วยดาเนินการประชุมและสรุปผลการประชุมแต่ละระเบียบวาระเพื่อความเข้าใจที่
ตรงกัน
(2.5) จัดทารายงานการประชุมทุกครั้ง
(2.6) แจ้งรายงานการประชุมให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน
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บรรณานุกรม
การควบคุมงานโครงการอนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้, 2556.
้า
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค2 กรมทรัพยากรน้้า
การบริหารสัญญาและการควบคุมงานก่อสร้าง, 2558. ส้านักพัฒนาแหล่งน้้าขนาดใหญ่ กรมชลประทาน
คู่มือการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง, 2551. กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คู่มือการดูแล บ้ารุงรักษาแหล่งน้้าขนาดเล็ก และการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้า

, 2553. กรมทรัพยากรน้้า

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการขออนุญาต /ต่อใบอนุญาตพาดสายในเขตทางหลวงชนบท
มาตรา 48 วรรค 1 ของกรมทางหลวงชนบท, 2548. กรมทางหลวงชนบท
คู่มือการออกแบบโครงการพัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้า, 2557. ส้านักพัฒนาแหล่งน้้า กรมทรัพยากรน้้า
คู่มือเกณฑ์ก้าหนดการส้ารวจเพื่อการออกแบบโครงการพัฒนาแหล่
งน้้า, 2546. ส้านักพัฒนาแหล่งน้กรมทรั
้า
พยากรน้้า
คู่มือเกณฑ์ก้าหนดการออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งน้้า, 2550. ส้านักพัฒนาแหล่งน้้า กรมทรัพยากรน้้า
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คู่มือแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการค้านวณราคากลางงานก่อสร้าง, กรมบัญชีกลาง
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานส้าหรับงานก่อสร้างตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ. 2535
และแก้ไขเพิ่มเติม, 2553. กรมบัญชีกลาง
คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก, 2558. ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้้า กรมทรัพยากรน้้า
คู่มือแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบและรายงานการขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในพื้นที่ป, ุา2551.
ไม้ กรมป่าไม้
คู่มือวิธีการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาแหล่งน้้า, 2551. กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คู่มือส้าหรับประชาชน เรื่องการขออนุญาตกระท้าการใดๆ อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค ในเขตทางหลวงของกรม
ทางหลวง, 2558. กรมทางหลวง
คู่มือหลักเกณฑ์การค้านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน, กรมบัญชีกลาง

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
1 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564), 2559. ส้านักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560. (2560, 24 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา.
เล่ม 134 ตอนที่ 131.
รศ.วิสูตร จิระด้าเกิง. 2547. การประมาณราคาค่าก่อสร้าฉบั
ง บปรับปรุงครั้งที4่ , ส้านักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560. (2560, 23 สิงหาคม).
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนพิเศษ 210.
ส้านักจัดการป่าไม้ที่12 (นครศรีธรรมราช). กรมป่าไม้. ขั้นตอนในการขออนุญาตต่างๆ. สืบค้นเมื่อ 27 เมษายน 256 จาก
http://www.forest.go.th/nakhonsithammarat_12/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=418&Itemid=481&lang=th
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการส้ารวจเพื่อการออกแบบโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้า
2561. ส้านักพัฒนาแหล่งน้้า กรมทรัพยากรน้้า

,
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