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1. ขอบเขตของงานจางท่ีปรึกษา (Terms of Reference : TOR) 
 

กรมชลประทาน ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “กรม” มีความประสงคจะดําเนินการจางที่ปรึกษา โครงการ

ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน อางเก็บนํ้าเขาพลู อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง โดยวิธี

คัดเลือก งานจางที่ปรึกษาที่มีความซับซอนมาก มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ จําเปนตองคัดเลือก

บุคลากรที่มีความรู ความสามารถตรงตามความตองการใชงานและเปนประโยชนตอหนวยงานของรัฐมากที่สุด 
ตามพระราชบัญญัติการจดัซื้อจดัจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวา

ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 119, 120, 121, 122 และ 123 โดยมี

ขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี 

1.1 เอกสารแนบทายขอบเขตของงานจางที่ปรึกษา 

1.1.1 ตัวอยางสัญญาจาง 

1.1.2  เงื่อนไขเฉพาะการจาง 

1.1.3  รายการรายละเอียดควบคุมงาน 

1.1.4  บทนิยาม 

(1) ผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกัน 

(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

1.1.5  แบบบัญชีเอกสาร 

1.2 คุณสมบัติเฉพาะของผูยื่นขอเสนอ 

1.2.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 

1.2.2  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

1.2.3  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

1.2.4  ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ       

ไวช่ัวคราว ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

1.2.5  เปนนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพเปนที่ปรึกษาในสาขาที่จะจาง และไดข้ึนทะเบียนไวกับ    

ศูนยขอมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง 

1.2.6  ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 

1.2.7  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกจิจานุเบกษา 

1.2.8 เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่เสนอราคาดังกลาว 
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1.2.9   ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับที่ปรึกษารายอื่นที่ เขาย่ืนขอเสนอใหแก  งานพัสดุ       

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ณ วันเสนอราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการเสนอราคาครั้งน้ี 

1.2.10  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ  

ที่ปรึกษาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 

1.2.11 ไม เปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนด 

1.2.12 ที่ปรึกษาที่ย่ืนเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

(1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหนังสือเชิญชวน และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวมคา” 

สวนคุณสมบัติดานผลงานของที่ปรึกษา กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของที่ปรึกษาของผูเขารวมคา

มาใชแสดงเปนผลงานของกิจการรวมคาที่เสนอราคาได 

(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที ่   

เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหนังสือเชิญชวน เวนแต ในกรณีที่

กิจการรวมคามีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหน่ึง      

เปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการย่ืน

ขอเสนอราคา กิจการรวมคาน้ันสามารถใชผลงานของที่ปรึกษาของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของ

กิจการที่ย่ืนเสนอราคาได ทั้งน้ี “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคา 

ที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

1.3 คุณสมบัติเฉพาะของผูยื่นขอเสนอ (เพิ่มเติม) 

1.3.1 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพประกอบกิจการที่ปรึกษา ซึ่งจดทะเบียนไวกับศูนยขอมูลที่ปรึกษา

กระทรวงการคลัง และตองข้ึนทะเบียนเปนผูมีสิทธ์ิจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมกับ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และไดรับหนังสือเชิญชวนใหเขาย่ืนขอเสนอ

จากกรม 

1.3.2 กิจการรวมคา ซึ่งประกอบดวยนิติบุคคลผูมีอาชีพประกอบกิจการที่ปรึกษา ซึ่งจดทะเบียนไว

กับศูนยขอมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง และมีนิติบุคคลอยางนอย 1 ราย ตองข้ึนทะเบียนเปนผูมีสิทธ์ิจัดทํา

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

และไดรับหนังสือเชิญชวนใหเขาย่ืนขอเสนอจากกรม 

1.3.3 ในกรณีรวมกลุมกันเพื่อย่ืนขอเสนอในฐานะกิจการรวมคาแลว หามมิใหเขาย่ืนขอเสนอ    

งานเดียวกันในฐานะอื่นอีก และไมอนุญาตใหเปลีย่นแปลงเพิม่เติมกลุมผูรวมคากันภายหลัง หรือจะเขารวมคา

กับที่ปรึกษารายอื่นอีกเพื่อเขาย่ืนขอเสนองานเดียวกันไมได 

1.4 เอกสารและหลักฐานในการยื่นขอเสนอ 
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ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน และซองขอเสนอดานคุณภาพ ซองขอเสนอดานราคา 

โดยแยกเอกสารหลักฐาน ไวนอกซองขอเสนอดานคุณภาพและซองขอเสนอดานราคา ดังน้ี 

1.4.1 เอกสารหลักฐานนอกซองขอเสนอดานคุณภาพและขอเสนอดานราคา อยางนอยตองมี

เอกสารดังตอไปน้ีจํานวน 11 ชุด (ตนฉบับ 1 ชุด สําเนา 10 ชุด) 

(1) ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนนิติบุคคล 

(ก)  หางหุนสวนสามญั หรือหางหุนสวนจาํกัด ใหย่ืนสําเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง 

(ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม 

(ถามี) บัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

(2) ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนผูย่ืนขอเสนอรวมกันในฐานะเปนกิจการรวมคา ใหย่ืนสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 

(3) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอมอบอํานาจ

ใหบุคคลอื่นลงนามในเอกสารขอเสนอแทน 

1.4.2 ซองขอเสนอดานคุณภาพซองที่ 1 และซองขอเสนอดานราคาซองที่ 2 

1.4.3 บัญชีเอกสารทั้งหมด ที่ไดย่ืนพรอมกับซองขอเสนอ ตามแบบในขอ 1.1.5 

1.5 การยื่นขอเสนอ 

ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนขอเสนอดานคุณภาพ และขอเสนอดานราคาพรอมกันโดยแยกเปน 2 ซอง ดังน้ี 

1.5.1 ซองท่ี 1 ใหบรรจุเอกสารขอเสนอดานคุณภาพ จํานวน 11 ชุด ประกอบดวยตนฉบับ 1 ชุด 

สําเนา 10 ชุด ดังน้ี 

(1) ขอเสนอดานคุณภาพ  

(2) หลักฐานแสดงผลงาน ประกอบดวย 

(2.1) บัญชีแสดงรายการงาน ซึ่งเสร็จเรียบรอยแลว 

(2.2) บัญชีแสดงรายการงาน ในปจจุบันที่ยังไมแลวเสร็จ 

(2.3) สําเนารูปถายหนังสือรับรองผลงานของผูวาจาง หรือ สําเนารูปถายสัญญาของ  

ผูวาจาง ตามบัญชีแสดงรายการงานในขอ (2.1) และ (2.2) ซึ่งรับรองสําเนา 

ถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล 

(3) หลักฐานเก่ียวกับเจาหนาท่ีของนิติบุคคล ประกอบดวย 

(3.1) บัญชีแสดงรายช่ือ คุณวุฒิ จํานวนเจาหนาที่ของนิติบุคคลทั้งที่ปฏิบัติงาน ประจํา 

และปฏิบัติงานช่ัวคราว (เฉพาะเจาหนาที่ที่มาทํางานโครงการน้ี) 
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง  

(3.2) ประวัติการทํางานของเจาหนาที่ของนิติบุคคลทุกคนตามที่ระบุในขอ (3.1) โดย

เสนอเปนตนฉบับพรอมลงลายมือช่ือเจาของประวัติ (ดวยหมึกสีนํ้าเงิน) และวัน 

เดือน ป อยางสมบูรณ และใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

1.5.2 ซองท่ี 2 ใหบรรจุเอกสารขอเสนอดานราคา จํานวน 11 ชุด ประกอบดวยตนฉบับ 1 ชุด 

สําเนา 10 ชุด 

ขอเสนอดานราคา จะตองสอดคลองกับขอเสนอดานคุณภาพโดยใหแยกการเสนอราคา

ออกเปนสวน ๆ ตามที่กําหนดเงื่อนไข เชน 

ราคาคาสํารวจ โดยแยกออกเปน 

- คาสํารวจสภาพปาไม/สัตวปา 

- คาสํารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

- คาเก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพนํ้าผิวดินและคุณภาพนํ้าใตดิน 

- คาสํารวจอื่น ๆ 

ราคาคาศึกษา ทั้งน้ีจะตองแสดงรายละเอียดประกอบดังตอไปน้ี 

- เจาหนาที่ที่จะใชปฏิบัติงานและความรับผิดชอบ ของแตละคน 

- จํานวน MAN – MONTH ของบุคคลหลักและบุคคลสนับสนุน แตละบุคคลที่ใชปฏิบัติงาน 

- อัตราราคา MAN – MONTH จะตองมีหลักฐานแสดงดวยวาอัตรา MAN– MONTH ของ

แตละบุคคลไดรับจากหนวยราชการใดเปนครั้งสุดทายจํานวนเทาใด และเมื่อใด 

- อัตราคาสํารวจและทดสอบ ฯลฯ 

- คาใชจายอื่น ๆ 
 

ราคาที่ เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน นับแตวันย่ืนขอเสนอและ        

ที่ปรึกษาตองปฏิบัติงานใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน นับต้ังแตวันเริ่มปฏิบัติงาน  
 

อน่ึง ขอเสนอทุกซองจะตองปดผนึกใหเรียบรอย จาหนาถึงประธานคณะกรรมการดําเนินงานจาง    

ที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เขียนช่ือโครงการที่ประสงคจะย่ืนขอเสนอใหชัดเจน แลวนําย่ืนเสนอโดยตรง         

ตอคณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ระบุใน “หนังสือเชิญชวน 

ใหเขาย่ืนขอเสนอ” 

1.6 หลักเกณฑและสิทธิของกรมชลประทาน 

การดําเนินจางที่ปรึกษาโครงการน้ี กรมจะแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนมาจํานวน 2 คณะ ประกอบดวย  

1. คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โดยมีอํานาจหนาที่   

(1) พิจารณาคุณสมบัติของที่ปรึกษาที่มาย่ืนขอเสนอใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดใน

หนังสือเชิญชวน 
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง  

(2) พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาตามหลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอใหเปนไปตามเงื่อนไข     

ที่กําหนดไวในหนังสือเชิญชวน 

(3) รายงานผลการพจิารณาและเสนอความเห็นตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ 

2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา โดยมีอํานาจหนาที่ ทําการตรวจรับงานจาง         

ใหเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือขอตกลงน้ัน 

1.6.1 หลักเกณฑการรับซองขอเสนอและเอกสารหลักฐาน 

คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จะพิจารณารับซองขอเสนอพรอม

เอกสารหลักฐาน ตามขอ 1.4 และขอ 1.5 เฉพาะที่ย่ืนเสนอโดยตรงตอคณะกรรมการฯ ตามวัน เวลา สถานที่    

ที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนใหเขาย่ืนขอเสนอเทาน้ัน 

1.6.2   หลักเกณฑการตรวจสอบผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 

คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จะดําเนินการตรวจสอบ          

คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอเพื่อรับจางเปนที่ปรึกษาแตละราย วาเปนผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับ  

ผูย่ืนขอเสนอรายอื่น ตามขอ 1.1.4 (1) ณ วันไดรับหนังสือเชิญชวนใหเขาย่ืนขอเสนอหรือไม และประกาศ

รายช่ือผูย่ืนขอเสนอที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก กอนการเปดซองขอเสนอดานคุณภาพ  

หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก กอนหรือในขณะที่มี

การเปดซองขอเสนอดานคุณภาพ หรือเปดซองขอเสนอดานราคาวามีผูย่ืนขอเสนอกระทําการอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.1.4 (2) และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูย่ืนขอเสนอรายน้ันออกจากการเปน   

ผูย่ืนขอเสนอในการจางที่ปรึกษา และประกาศรายช่ือผูย่ืนขอเสนอที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และกรมจะ

พิจารณาลงโทษผูย่ืนขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน

เปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา

ดังกลาว 

คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จะกําหนดวัน เวลา และสถานที่ เปดซอง

ขอเสนอดานคุณภาพของผูย่ืนขอเสนอที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก  พรอมกับประกาศรายช่ือผูย่ืนขอเสนอที่มี

สิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวขางตน 

1.6.3   หลักเกณฑการเปดซองขอเสนอ 

คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จะเปดซองขอเสนอที่สงหลังจาก  

เสร็จสิ้นกําหนดเวลาย่ืนซองขอเสนอ โดยจะดําเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

1.6.3.1 จะเปดซองขอเสนอและเอกสารหลกัฐานตาง ๆ  ของที่ปรึกษาทุกราย ตรวจสอบการ

มีผลประโยชนรวมกัน และเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของที่ปรึกษาแลวคัดเลือกที่ปรึกษาที่ไมมีผลประโยชน

รวมกัน และย่ืนเอกสารครบถวน ถูกตอง มีคุณสมบัติและขอเสนอเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหนังสือ  

เชิญชวนในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษารายใดก็ได แตจะใหที่ปรึกษา

รายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได และหากคณะกรรมการฯ เห็นวาที่ปรึกษารายใดมีคุณสมบัติ
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง  

ไมครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหนังสือเชิญชวน ใหคณะกรรมการฯ ตัดรายช่ือของที่ปรึกษารายน้ัน   

ออกจากการคัดเลือกในครั้งน้ัน 

1.6.3.2 พิจารณาคัดเลือกขอเสนอของที่ปรึกษารายที่ถูกตองตาม 1.6.3.1 และผานเกณฑ

ดานคุณภาพที่กําหนดและจัดลําดับ และใหพิจารณาคัดเลือกรายที่ไดคะแนนดานคุณภาพมากที่สุด ในกรณี    

ที่ปรึกษารายที่คัดเลือกไวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับหนวยงานของรัฐในเวลาที่กําหนด     ให

คณะกรรมการฯ พิจารณาที่ปรึกษาที่ไดคะแนนมากที่สุดลําดับถัดไป 

1.6.4 หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาขอเสนอ 

โดยที่กรมมีวัตถุประสงคจะใหการจางที่ปรึกษาโครงการน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี และเปน

ประโยชนตอทางราชการมากที่สุด จึงกําหนดหลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาขอเสนอทั้งหมดของผูย่ืน

ขอเสนอ ดังตอไปน้ี 

1.6.4.1 คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จะพิจารณาเอกสารหลักฐาน

ที่กําหนดในขอ 1.4 และขอ 1.5 ซึ่งผูย่ืนขอเสนอตองเสนอใหครบถวน สําหรับประวัติการทํางานของเจาหนาที่

และสําเนาบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให ตามขอ 1.5.1 (3) (3.2) หากเสนอมามิใชตนฉบับและหรือไมมี

ลายมือช่ือของเจาของประวัติ และหรือ วัน เดือน ป ที่ลงลายมือช่ือกอนวันย่ืนขอเสนอเกินกวา 1 เดือน 

คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จะไมพิจารณาขอเสนอโดยเด็ดขาด และจะไมสงคืน

เอกสารและหลักฐานทั้งหมด 

ในการพิจารณาขอเสนอดานคุณภาพ จะพิจารณาโดยใชเกณฑเปรียบเทียบ

ประสบการณของที่ปรึกษา ขอเสนอดานคุณภาพ ตลอดจนเงื่อนไขและบริการตาง ๆ รวมทั้งคุณสมบัติและ

ประสบการณของเจาหนาที่ที่ เสนอมาเพื่อทําโครงการน้ี ทั้งน้ีไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนไว 5 สวน 

ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

1)  ผลงานและประสบการณของทีป่รกึษา 20 คะแนน 

2)  วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน 35 คะแนน 

3)  จํานวนบุคลากรที่รวมงาน 35 คะแนน 

4)  ประเภทของทีป่รึกษาทีร่ัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน 5 คะแนน 

5)  ขอเสนอทางดานการเงิน  5 คะแนน 

รวม     100        คะแนน 

เมื่อนําคะแนนที่ที่ปรึกษารวมไดจากขอ 1), 2), 3), 4) และ 5) มารวมกัน จะตอง 

ไมตํ่ากวารอยละ 70 จึงถือวาที่ปรึกษาผานการพิจารณาขอเสนอดานคุณภาพ และเขาสูกระบวนการพิจารณา

ขอเสนอดานราคาตอไป   

1.6.4.2  คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จะแจงใหผู ย่ืนขอเสนอ

ทางดานคุณภาพที่ดีที่สุด ซึ่งไดรับการพิจารณาใหเปดซองขอเสนอดานราคาตามขอ 1.6.3.2 มาเพื่อเจรจา

ตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม ในกรณีที่มีที่ปรึกษาไดคะแนนเทากันหลายราย ใหพิจารณาผูที่เสนอราคาตํ่าสุด 
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1.6.4.3 คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก มีสิทธิที่จะเจรจาตอรอง   

ทั้งขอเสนอดานคุณภาพ และขอเสนอดานราคา สอบถามหรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได ผูย่ืนขอเสนอ

ตองใหความรวมมือดวยดี 

1.6.4.4 ในกรณีที่ปรากฏวา ราคาของที่ปรึกษาที่เปนผูชนะหรือไดรับการคัดเลือกยังสูงกวา

วงเงินที่จะจาง คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก สงวนสิทธิที่จะดําเนินการ ดังน้ี 

(1) ตอรองราคากับที่ปรกึษารายที่คณะกรรมการเหน็สมควรจางน้ัน ใหตํ่าสุดเทาที่

จะทําได หากที่ปรึกษารายน้ันยอมลดราคาแลวราคาที่เสนอใหมไมสูงกวาวงเงินและเห็นวาราคาดังกลาว     

เปนราคาที่เหมาะสม ก็ใหเสนอจางจากที่ปรึกษารายน้ัน 

(2)  หากดําเนินการตาม (1) แลวไมไดผล กรมขอสงวนสิทธ์ิ ในการยกเลิกการจาง

ในครั้งน้ัน 

1.6.4.5 เมื่อเจรจาไดราคาที่เหมาะสมแลว จะพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ที่จะกําหนดในสัญญา

ตอไป 

1.6.4.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังการเปดซองขอเสนอดานคุณภาพหรือขอเสนอ

ดานราคาวา ผูย่ืนขอเสนอที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายช่ือไว ตามขอ 1.6.2 เปนผูย่ืนขอเสนอ

ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น ณ วันไดรับหนังสือเชิญชวนใหเขาย่ืนขอเสนอ หรือเปนผูย่ืน

ขอเสนอที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.1.4 (2) กรมมีอํานาจที่จะ

ตัดรายช่ือผูย่ืนขอเสนอที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายช่ือตามขอ 1.6.2 และกรมจะ

พิจารณาลงโทษผูย่ืนขอเสนอรายน้ันเปนผูทิ้งงาน 

สิทธิที่กลาวมาทั้งหมดในขอ 1.6.4 เปนสิทธิโดยชอบของกรม ผูย่ืนขอเสนอจะรองเรียนหรือ

นําไปเปนเหตุกลาวอาง เพื่อฟองรองคาเสียหายตอกรมอยางหน่ึงอยางใดในภายหลังไมได  

1.7 หลักเกณฑของการสนองรับราคาและขอเสนอ 

เมื่อกรมพิจารณารับขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอแลว จะสนองรับราคาและขอเสนอเปนลายลักษณ

อักษรไปยังผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน พรอมทั้งแจงกําหนดนัดใหมาทําสัญญา 

1.8 หลักเกณฑการทําสัญญา 

1.8.1 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อกรมไดรับอนุมัติเงินแลวเทาน้ัน 

1.8.2 กอนทําสัญญาตอกัน ผูย่ืนขอเสนอจะขอตรวจดูรางสัญญาที่จะทําตอกันลวงหนาได 

1.8.3 ผูย่ืนขอเสนอตองไปทําสัญญากับกรมภายในกําหนดเวลาที่ระบุไวในหนังสือสนองรับราคา

และขอเสนอ 

ระยะเวลาที่กําหนดใหไปทําสัญญาดังกลาวขางตน หากกรมมีความจําเปนไมอาจลงนาม    

ในสัญญาได และจําตองเลื่อนกําหนดเวลาในการลงนามในสัญญาออกไป ผูย่ืนขอเสนอตองยินยอมไปทําสัญญา

ตามกําหนดเวลาที่เลื่อนออกไปน้ัน และไมถือเปนเหตุอันจะนํามากลาวอางเพื่อเรียกรองสิทธิใด ๆ จากกรม 
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หากผูย่ืนขอเสนอไมไปทําสัญญาภายในกําหนดเวลาดังกลาวขางตน กรมจะพิจารณา

เรียกรองคาเสียหาย (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

1.8.4 กอนหรือขณะทําสัญญา ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนหลักฐานตอไปน้ีใหกรมตรวจสอบ 

(1) สําเนารปูถายหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลของสํานักงานทะเบียน

หุนสวนบริษัทกลาง หรือสํานักทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัด กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย ฉบับที ่ 

จดทะเบียนหลังสุด ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล 

(2) หนังสือมอบอํานาจที่ติดอากรแสตมปครบถวน ถาผูจะทําสัญญาเปนตัวแทนผูไดรับมอบ

อํานาจจากนิติบุคคล 

(3) บัตรประจําตัวผูทําสญัญาที่ออกโดยสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ถาเปนชาวตางประเทศ

อนุโลมใหใชหนังสือเดินทางแทนได 

1.9 การจายเงินลวงหนา 

ที่ปรึกษามีสิทธิเสนอขอรับเงินคาจางลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ 15 (สิบหา) ของราคาคาจาง

ทั้งหมด แตที่ปรึกษาจะตองสงมอบหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเลคทรอนิกสของธนาคาร        

ในประเทศไทยตามแบบที่แนบทาย ซึ่งมีวงเงินคํ้าประกันเทากับจํานวนเงินคาจางลวงหนาที่ขอรับใหแกกรม

กอนการชําระเงินลวงหนาน้ัน สําหรับการจางหนวยงานภาครัฐ ไมตองมีหลักประกันเงินลวงหนา  

1.10 อัตราคาปรับ 

คาปรับตามเงื่อนไขเอกสารแนบทายสัญญา จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 (ศูนยจุดหน่ึงศูนย) ของ

คาจางตามสัญญาตอวัน 
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2.  ตัวอยางสัญญาจาง 
ตัวอยาง 

สัญญาจางผูเชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจางบริษัทท่ีปรึกษา 
 

สัญญาเลขที…่……….…… (1) ...........……..… 

สัญญาฉบับน้ีทําข้ึน ณ …………….....……..………..……………………..…………………………….………………. 

ตําบล/แขวง..………………..………..………………….……………….อําเภอ/เขต..……………………….….……………….……….. 

จังหวัด…….…………………………………….…… เมื่อวันที่ ……….…… เดือน ………………….………….. พ.ศ. …...…………. 

ระหวาง …………………………….…………………………………..…… (2) ..……………………………………………………………… 

โดย.....………...…………….……………………………........................ (3) …..........…..…………………………………………..…. 

ซึ่งตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหน่ึง กับ ………….……..………..…… (4 ก) ………………......………………. 

ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ ……………………………………..………………………………………………………….……….….. 

มีสํานักงานใหญอยูเลขที่…………………….....……ถนน...……………….……………..ตําบล/แขวง.…….……….…..…….….. 

อําเภอ/เขต………………………………..…….จังหวัด………..………………..….โดย......………….…………………………………… 

ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรบัรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท......……………… 

ลงวันที่…………………………..…. (5) (และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่...........…………………….) แนบทายสัญญาน้ี 

(6) (ในกรณีที่ที่ปรึกษาเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ …………..................….… (4 ข) ……........………..... 

อยูบานเลขที่……………………...….…..….ถนน…………………..……..…...……ตําบล/แขวง……..………………….….………... 

อําเภอ/เขต……………………………..…….จังหวัด…………...….………………………….…. ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน

เลขที่....................... ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสัญญาน้ี) ซึ่งตอไปในสัญญาน้ี

เรียกวา “ที่ปรึกษา” อีกฝายหน่ึง 

ทั้งสองฝายไดตกลงทําสญัญากันมีขอความดังตอไปน้ี 

ขอ 1 ขอตกลงวาจาง 

1.1 ผูวาจางตกลงจางและทีป่รึกษาตกลงรับจางปฏิบัติงานตามโครงการ...................... 

........................................................ (ช่ือโครงการและรายละเอียดทีส่ําคัญทกุรายการ)………………………………… 

……………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………. 

…………………………………………..…………………………………………………………………….……………………………….……….. 

ตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญาน้ีรวมทั้งเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ....... ทั้งน้ี 

ที่ปรึกษาจะตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางดาน.....................และ

บทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวของ 

1.2 ที่ปรกึษาจะตองเริ่มลงมอืทํางานภายในวันที ่…… เดือน ….................. พ.ศ. ……… 

และจะตองดําเนินการตามสัญญาน้ีใหแลวเสร็จภายในวันที ่…… เดือน …..................…….….. พ.ศ. ….… 

ขอ 2 เอกสารอันเปนสวนหน่ึงของสัญญา 

เอกสารแนบทายสญัญาดังตอไปน้ี ใหถือเปนสวนหน่ึงของสญัญาน้ี 
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2.1 ผนวก 1 (ขอบขายของงานและกําหนดระยะเวลาการทํางาน)… จํานวน.... (.…) หนา 

2.2  ผนวก 2 (กําหนดระยะเวลาการทํางานของทีป่รกึษา)…  จํานวน.... (….) หนา 

2.3  ผนวก 3 (คาจางและวิธีการจายคาจาง)… จํานวน…. (….) หนา 

…………………………………….ฯลฯ…………………………………… 

ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดหรือแยงกับขอความในสัญญาน้ี ใหใชขอความ 

ในสัญญาน้ีบังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ที่ปรึกษาจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัย

ของผูวาจาง คําวินิจฉัยของผูวาจางใหถือเปนที่สุด และที่ปรึกษาไมมีสิทธิเรียกรองคาจาง คาเสียหาย หรือ

คาใชจายใดๆ เพิ่มเติมจากผูวาจางทั้งสิ้น 

ถาสิ่งใดหรือการอันหน่ึงอันใดที่มิไดระบุไวในรายการละเอียดแนบทายสัญญาน้ี แตเปน

การอันจําเปนตองทําเพื่อใหงานแลวเสร็จบริบูรณถูกตองหรือบรรลุผลตามวัตถุประสงคแหงสัญญาน้ี ที่ปรึกษา

ตองจัดทําการน้ันๆ ใหโดยไมคิดเอาคาเสียหาย คาใชจายหรือคาตอบแทนเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น 

ขอ 3 คาจางและการจายเงิน  

ผูวาจางและที่ปรึกษาไดตกลงราคาคาจางตามสัญญาน้ี เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น...........บาท 

(………….......…….…....…..) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม เปนเงินจํานวน…...…….…….บาท (………..………………….…) 

ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว 

คาจางจะแบงออกเปน……...... (......................) งวด ซึ่งแตละงวดจะจายใหเมื่อปรึกษา 

ไดปฏิบัติงานตามที่กําหนดในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก .......และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดพิจารณา

แลวเห็นวาครบถวนถูกตองและตรวจรับเรียบรอยแลว 

ผูวาจางอาจจะยึดหนวงเงินคาจางงวดใดๆ ไวก็ได หากที่ปรึกษาปฏิบัติงานไมเปนไปตาม

สัญญาและจะจายใหตอเมื่อที่ปรึกษาไดทําการแกไขขอบกพรองน้ันแลว 

การจายเงินตามเงื่อนไขแหงสัญญาน้ี ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร   ของ

ที่ปรึกษา ช่ือธนาคาร.............………........สาขา.........................… ช่ือบัญชี……..…………..........…….…………….

เลขที่บัญชี.....……..…………………… ทั้งน้ี ที่ปรึกษาตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอื่นใด

เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งคาใชจายอื่นใด (ถามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจาก

จํานวนเงินโอนในงวดน้ันๆ (ความในวรรคน้ีใชสําหรับกรณีที่หนวยงานของรัฐจะจายเงินตรงใหแกที่ปรึกษา 

(ระบบ  Direct Payment)โดยการโอน เงินเข าบัญ ชีเงินฝากธนาคารของที่ ป รึกษา ตามแนวทางที่

กระทรวงการคลังหรือหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด แลวแตกรณี) 

คาใชจายสวนที่เบิกคืนได (ถามี) ผูวาจางจะจายคืนใหแกที่ปรึกษาสําหรับคาใชจาย     

ซึ่งที่ปรึกษาไดใชจายไปตามความเปนจริงตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายสญัญาผนวก ..... 

ขอ 4 เงินคาจางลวงหนา 

ผูวาจางตกลงจายเงินคาจางลวงหนาใหแกที่ปรึกษา เปนจํานวนเงิน…………………...บาท

(……………………....….…) ซึ่งเทากับรอยละ……....…(……….……....) ของคาจางตามสัญญา 
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เงินคาจางลวงหนาดังกลาวจะจายใหภายหลงัจากที่ทีป่รกึษาไดวางหลกัประกันการรับเงิน

คาจางลวงหนาเปน............................................... (หนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของ

ธนาคารภายในประเทศ …………………………....เต็มตามจํานวนเงินคาจางลวงหนาน้ันใหแกผูวาจาง ที่ปรึกษา

จะตองออกใบเสร็จรับเงินคาจางลวงหนาตามแบบที่ผูวาจางกําหนดใหและที่ปรึกษาตกลงที่จะกระทําตาม

เงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใชจายและการใชคืนเงินคาจางลวงหนาน้ัน ดังตอไปน้ี 

4.1 ที่ปรึกษาจะใชเงินคาจางลวงหนาน้ันเพื่อเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานตามสัญญา

เทาน้ัน หากที่ปรึกษาใชจายเงินคาจางลวงหนาหรือสวนใดสวนหน่ึงของเงินคาจางลวงหนาน้ันในทางอื่น ผูวา

จางอาจจะเรียกเงินคาจางลวงหนาน้ันคืนจากที่ปรึกษาหรือบงัคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา

ไดทันที 

4.2 เมื่อผูวาจางเรียกรอง ที่ปรึกษาตองแสดงหลักฐานการใชจายเงินคาจางลวงหนาเพื่อ

พิสูจนวาไดเปนไปตามขอ 4.1 ภายในกําหนด 15 (สิบหา) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงจากผูวาจาง หากที่ปรึกษา 

ไมอาจแสดงหลักฐานดังกลาว ภายในกําหนด 15 (สิบหา) วัน ผูวาจางอาจเรียกเงินคาจางลวงหนาคืนจาก      

ที่ปรึกษาหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที 

4.3 ในการจายเงินคาจางใหแกที่ปรึกษาตามขอ 3 ผูวาจางจะหักชดใชคืนเงินคาจาง

ลวงหนาในแตละงวดไวจํานวนรอยละ.....................(....................................) ของจํานวนเงินคาจางในแตละงวด

จนกวาจํานวนเงินที่หักไวจะครบตามจํานวนเงินที่หักคาจางลวงหนาที่ที่ปรึกษาไดรับไปแลว ยกเวนคาจาง   

งวดสุดทายจะหักไวเปนจํานวนเทากับจํานวนเงินคาจางลวงหนาที่เหลือทั้งหมด 

4.4 เงินจํานวนใดๆ ก็ตามที่ที่ปรึกษาจะตองจายใหแกผูวาจางเพื่อชําระหน้ีหรือเพื่อ

ชดใชความรับผิดตางๆ ตามสัญญา ผูวาจางจะหักเอาจากเงินคาจางงวดที่จะจายใหแกที่ปรึกษากอนที่จะหัก

ชดใชคืนเงินคาจางลวงหนา 

4.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินคาจางลวงหนาที่เหลือเกินกวาจํานวนเงินที่

ที่ปรึกษาจะไดรับหลังจากหักชดใชในกรณีอื่นแลว ที่ปรึกษาจะตองจายคืนเงินจํานวนที่เหลือน้ันใหแกผูวาจาง

ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 

4.6 ผูวาจางจะคืนหลักประกันเงินคาจางลวงหนาใหแกที่ปรึกษาตอเมื่อผูวาจางไดหัก

เงินคาจางไวจนครบจํานวนเงินคาจางลวงหนาตามขอ 4.3 แลว 

ขอ 5 ความรับผิดชอบของท่ีปรึกษา 

5.1 ที่ปรึกษาจะตองสงมอบผลงานตามรูปแบบและวิธีการ.................................

จํานวน………..(…………..) ชุด ใหแกผูวาจางตามที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก 1 

5.2  ในกรณีที่ผลงานของที่ปรึกษาบกพรองหรือไมเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขตาม

สัญญาหรือมิไดดําเนินการใหถูกตองตามหลักวิชาการ หรือวิชาชีพ......................... และ/หรือบทบัญญัติแหง

กฎหมายที่เกี่ยวของ ที่ปรึกษาตองรีบทําการแกไขใหเปนที่เรียบรอย โดยไมคิดคาจาง คาเสียหาย หรือคาใชจาย

ใดๆ จากผูวาจางอีก ถาที่ปรึกษาหลีกเลี่ยงหรือไมรีบจัดการแกไขใหเปนที่เรียบรอยในกําหนดเวลาที ่ผูวาจาง
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แจงเปนหนังสือ ผูวาจางมสีิทธิจางที่ปรึกษารายอื่นทําการแทน โดยที่ปรึกษาจะตองรับผิดชอบจายเงินคาจางใน

การน้ีแทนผูวาจางโดยสิ้นเชิง 

ถามีความเสียหายเกิดข้ึนจากงานตามสัญญาน้ีไมวาจะเน่ืองมาจากการที่ที่ปรึกษา

ไดปฏิบัติงานไมถูกตองตามหลักวิชาการ หรือวิชาชีพ......................... และ/หรือบทบัญญัติแหงกฎหมาย        

ที่เกี่ยวของหรือเหตุใด ที่ปรึกษาจะตองทําการแกไขความเสียหายดังกลาว ภายในเวลาที่ผูวาจางกําหนดให    

ถาที่ปรึกษาไมสามารถแกไขได ที่ปรึกษาจะตองชดใชคาเสียหายที่เกิดข้ึนแกผูวาจางโดยสิ้นเชิง ซึ่งรวมทั้งความ

เสียหายที่เกิดข้ึนโดยตรง และโดยสวนที่เกี่ยวเน่ืองกับความเสียหายที่เกิดข้ึนจากงานตามสัญญาน้ีดวย 

การที่ผูวาจางไดใหการรับรองหรือความเห็นชอบหรือความยินยอมใดๆ ในการ

ปฏิบัติงานหรือผลงานของที่ปรึกษาหรือการชําระเงินคาจางตามสัญญาแกที่ปรึกษา ไมเปนการปลดเปลื้อง

พันธะและความรับผิดชอบใดๆ ของที่ปรึกษาตามสัญญาน้ี 

5.3 บุคลากรหลักของที่ปรึกษา ตองมีระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาน้ีไมซ้ําซอนกับ

งานในโครงการอื่นๆ ของที่ปรึกษาที่ดําเนินการในชวงเวลาเดียวกัน หากผูวาจางพบวาบุคลากรหลักไมวา     

คนหน่ึงคนใดหรือหลายคนปฏิบัติงานซ้ําซอนกับงานในโครงการอื่นๆ ไมวาจะพบในระหวางปฏิบัติงานตาม

สัญญาหรือในภายหลังผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และ/หรือเรียกคาเสียหายจากที่ปรึกษาหรือปรับลดคาจางได 

ขอ 6 การระงับการทํางานชั่วคราวและการบอกเลิกสัญญา 

6.1 ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีดังตอไปน้ี 

(ก) หากผูวาจางเห็นวาที่ปรึกษามิไดปฏิบัติงานดวยความชํานาญหรือดวยความ

เอาใจใสในวิชาชีพของที่ปรึกษาเทาที่พึงคาดหมายไดจากที่ปรึกษาในระดับเดียวกัน หรือมิไดปฏิบัติตามสัญญา

ขอใดขอหน่ึง ในกรณีเชนน้ีผูวาจางจะบอกกลาวใหที่ปรึกษาทราบถึงเหตุผลที่จะบอกเลิกสัญญา ถาที่ปรึกษา

มิไดดําเนินการแกไขใหผูวาจางพอใจภายในระยะเวลา..................(…..............….) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับ    

คําบอกกลาวผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการสงคําบอกกลาวแกที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาไดรับหนังสือบอก

กลาวน้ันแลว ที่ปรึกษาตองหยุดปฏิบัติงานทันที และดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดคาใชจายใดๆ ที่อาจม ี       

ในระหวางการหยุดปฏิบัติงานน้ันใหนอยที่สุด 

(ข) หากที่ปรึกษามิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไมสามารถทํางานให 

แลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหผูวาจางเช่ือไดวาที่ปรึกษาไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนด  

เวลาหรือลวงเลยกําหนดเวลาแลวเสร็จไปแลว หรือตกเปนผูลมละลาย ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที  

การบอกเลิกสญัญาตามขอ 6.1 ผูวาจางมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันเงิน

คาจางลวงหนา หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและเงินประกันผลงานทั้งหมดหรือแตบางสวน และมีสิทธิ

เรียกคาเสียหายอื่น (ถามี) จากที่ปรึกษาดวย 

6.2 ผูวาจางอาจมีหนังสือบอกกลาวใหที่ปรึกษาทราบลวงหนาเมื่อใดก็ไดวาผูวาจาง     

มีเจตนาที่จะระงับการทํางานของที่ปรึกษาไวช่ัวคราวไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือจะบอกเลิกสัญญา     

ในกรณีที่ผูวาจางจะบอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาดังกลาวจะมีผลในเวลาไมนอยกวา...................

(....................) วัน นับถัดจากวันที่ที่ปรกึษาไดรบัหนังสือบอกกลาวน้ัน หรืออาจเร็วกวาหรือชากวากําหนดเวลาน้ัน
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ก็ไดแลวแตคูสัญญาจะทําความตกลงกัน เมื่อที่ปรึกษาไดรับหนังสือบอกกลาวน้ันแลว ที่ปรึกษาตองหยุด

ปฏิบัติงานทันที ทั้งน้ี ที่ปรึกษาไมมีสิทธิไดรับคาจางในระหวางระงับการทํางานไวช่ัวคราว และที่ปรึกษาจะตอง

ดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดคาใชจายใดๆ ที่อาจมีในระหวางการหยุดปฏิบัติงานน้ันใหนอยที่สุด 

กรณีที่มีการระงับการทํางานช่ัวคราวตามขอ 6.2 ผูวาจางจะจายเงินเปนคาใชจาย

เทาที่จําเปนใหแกที่ปรึกษาตามที่ผูวาจางเห็นสมควร 

กรณีที่มีการเลิกสัญญาตามขอ 6.2 ผูวาจางจะชําระคาจางตามสวนที่เปนธรรมและ

เหมาะสมที่กําหนดในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ........ ใหแกที่ปรึกษา โดยคํานวณต้ังแตวันเริ่มปฏิบัติงาน

จนถึงวันบอกเลิกสัญญา นอกจากน้ีผูวาจางจะคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือเงินประกันผลงาน 

รวมทั้งเงินชดเชยคาเดินทางและเงินคาใชจายที่ไดทดรองจายไปตามสมควรและตามความเปนจริง ซึ่งผูวาจาง

ยังมิไดชําระใหแกที่ปรึกษาดวย อยางไรก็ตาม เงินชดเชยและเงินที่ไดชําระไปแลวทั้งหมดจะตองไมเกินราคา

คาจางตามขอ 3 

ขอ 7 สิทธิและหนาท่ีของท่ีปรึกษา 

7.1 ที่ปรึกษาจะตองใชความชํานาญ ความระมัดระวัง และความขยันหมั่นเพียรในการ

ปฏิบัติงานตามสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ และจะตองปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบใหสําเร็จลุลวงเปนไป

ตามมาตรฐานของวิชาชีพที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไป 

7.2 คาจางซึ่งผูวาจางจะชําระแกที่ปรึกษาตามขอ 3 เปนคาตอบแทนเพียงอยางเดียว

เทาน้ันซึ่งที่ปรึกษาจะไดรับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี ที่ปรึกษาจะตองไมรับคานายหนาทางการคา 

สวนลด เบี้ยเลี้ยง เงินชวยเหลือหรือผลประโยชนใดๆ ไมวาโดยตรงหรือโดยออม หรือสิ่งตอบแทนใดๆ ในสวน   

ที่เกี่ยวของกับสัญญาน้ี หรือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาน้ี 

7.3 ที่ปรึกษาจะตองไมมีผลประโยชนใดๆ ไมวาโดยตรงหรือโดยออมในเงินคาสิทธิ     

เงินบําเหน็จ หรือคานายหนาใดๆ ที่เกี่ยวกับการนําวัสดุสิ่งของหรือกรรมวิธีใดๆ ที่มีทะเบียนสิทธิบัตรหรือไดรับ

การคุมครองทางทรัพยสนิทางปญญาหรอืตามกฎหมายอื่นใดมาใชเพื่อวัตถุประสงคของสัญญาน้ี เวนแตคูสัญญา

ทั้งสองฝายจะไดตกลงกันเปนหนังสือวาที่ปรึกษาอาจจะไดผลประโยชนหรือเงินเชนวาน้ันได 

7.4 บรรดางานและเอกสารที่ที่ปรึกษาไดจัดทําข้ึนเกี่ยวกับสัญญาน้ีใหถือเปนความลับ

และใหตกเปนกรรมสิทธ์ิของผูวาจาง ที่ปรึกษาจะตองสงมอบบรรดางานและเอกสารดังกลาวใหแกผูวาจางเมื่อ

สิ้นสุดสัญญาน้ี ที่ปรึกษาอาจเก็บสําเนาเอกสารไวกับตนไดแตตองไมนําขอความในเอกสารน้ันไปใชในกิจการอื่น 

ที่ไมเกี่ยวกับงานโดยไมไดรับความยินยอมลวงหนาเปนหนังสือจากผูวาจางกอน 

7.5 ผูวาจางเปนเจาของลิขสิทธ์ิหรือสิทธิในทรัพยสินทางปญญา รวมถึงสิทธิใดๆ        

ในผลงานที่ที่ปรึกษาไดปฏิบัติงานตามสัญญาน้ีแตเพียงฝายเดียว และที่ปรึกษาจะนําผลงาน และ/หรือ

รายละเอียดของงานตามสัญญาน้ี ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนไปใช หรือเผยแพรในกิจการอื่น นอกเหนือจากที่ได

ระบุไวในสัญญาน้ีไมได เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางกอน 

7.6 บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุอุปกรณทั้งหลาย ซึ่งผูวาจางไดจัดใหที่ปรึกษา  

ใชหรือซึ่งทีป่รึกษาซือ้มาดวยทุนทรพัยของผูวาจาง หรือซึ่งผูวาจางเปนผูจายชดใชคืนให ถือวาเปนกรรมสิทธ์ิของ
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ผูวาจางและตองทําขอความและเครือ่งหมายที่แสดงวาเปนของผูวาจางไวที่ทรัพยสินดังกลาวดวย ทั้งน้ี ที่ปรึกษา

ตองใชเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเหมาะสมตามระเบียบของผูวาจางหรือของทางราชการ 

ที่เกี่ยวของเพื่อกิจการที่เกี่ยวกับการจางที่ปรึกษาเทาน้ัน 

เมื่อที่ปรึกษาทํางานเสร็จหรือมีการเลิกสัญญา ที่ปรึกษาจะตองทําบัญชีแสดงรายการ

เครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณทั้งหลายขางตนที่ยังคงเหลืออยู และจัดการโยกยายไปเก็บรักษาตามคําสั่ง 

ผูวาจางโดยพลัน ที่ปรึกษาตองดูแลเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเหมาะสมตลอดเวลาที่

ครอบครอง และตองคืนเครือ่งมือเครือ่งใชและวัสดุอุปกรณดังกลาวใหครบถวนในสภาพดีตามความเหมาะสมแต

ไมตองรับผิดชอบสําหรับความเสื่อมสภาพจากการใชงานตามปกติ 

7.7 ที่ปรึกษาจะจัดใหมีบุคลากรที่มีความรูและความชํานาญงานมาปฏิบัติงานให

เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานตามสัญญาน้ีและใหสอดคลองกับขอบเขตของงานของที่ปรึกษาตามที่ปรากฏ

ในเอกสารแนบทายสญัญาผนวก ….. การเปลีย่นแปลงบุคลากรดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสอืจาก

ผูวาจางกอน 

7.8 ในกรณีที่ผูวาจางพิจารณาเห็นวา การดําเนินงานของบุคลากรที่ที่ปรึกษาจัดหามาจะ

กอใหเกิดความเสียหายแกงานตามสัญญาน้ี ไมวาในกรณีใดก็ตามผูวาจางมีสิทธิที่จะใหที่ปรึกษาเปลี่ยนบุคลากร

บางคนหรือทั้งหมดน้ันได และที่ปรึกษาตองดําเนินการตามความประสงคของผูวาจางโดยเร็ว 

การเปลี่ยนบุคลากรตามความในวรรคกอน ที่ปรึกษาจะตองเสนอรายช่ือบุคลากรที่จะ

ปฏิบัติงานแทนน้ัน ตอผูวาจางเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอน 

 

ขอ 8 ความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาตอบุคคลภายนอก 

8.1 ที่ปรึกษาจะตองชดใชคาเสียหายใหแกผูวาจาง และปองกันมิใหผูวาจางตอง

รับผิดชอบในบรรดาสทิธิเรยีกรอง คาเสียหาย คาใชจาย หรือราคา รวมตลอดถึงการเรยีกรองโดยบคุคลภายนอก

อันเกิดจากความผิดพลาดหรือการละเวนไมกระทําการของที่ปรึกษา หรือของลูกจางของที่ปรึกษา 

8.2 ที่ปรึกษาจะตองรับผิดชอบตอการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือการละเมิด

ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอื่น รวมถึงสิทธิใดๆ ตอบุคคลภายนอกเน่ืองจากการปฏิบัติงานตาม

สัญญาน้ีโดยสิ้นเชิง 

8.3 ที่ปรึกษาจะตองจัดการประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่ผูวาจางเห็นชอบเพื่อความ

รับผิดตอบุคคลภายนอก และเพื่อความสูญหายหรือเสียหายในทรัพยสินซึ่งผูวาจางเปนผูจัดหาใหหรือสั่งซื้อ  

โดยทุนทรัพยของผูวาจาง เพื่อใหที่ปรึกษาไวใชในการปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี โดยที่ปรึกษาเปนผูออกคาใชจาย

ในการประกันภัยเอง ทั้งน้ี เวนแตจะมีการตกลงกันไวเปนอยางอื่นในสัญญาน้ี 

ขอ 9  พันธะหนาท่ีของผูวาจาง 
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ผูวาจางจะมอบขอมูลและสถิติตางๆ ที่เกี่ยวของซึ่งผูวาจางมีอยูใหแกที่ปรึกษาโดยไมคิด

มูลคาและภายในเวลาอันควร 

ในกรณีที่ที่ปรึกษารองขอความชวยเหลือ ผูวาจางจะพิจารณาใหความชวยเหลืออํานวย

ความสะดวกตามสมควร ทั้งน้ี เพื่อใหการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาตามสัญญาน้ีลุลวงไปไดดวยดี 

ขอ 10  คาปรับ 

กรณีที่ที่ปรึกษาทํางานไมแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดในขอ 1 ที่ปรึกษาจะตองเสีย

คาปรับใหแกผูวาจางเปนรายวัน ในอัตรารอยละ.......(10).......(.........................) ของวงเงินคาจางตามขอ 3   

นับถัดจากวันครบกําหนดในขอ 1 จนถึงวันที่ที่ปรึกษาปฏิบัติตามสัญญาถูกตองครบถวน และผูวาจางไดตรวจ

รับงานแลว 

ขอ 11 การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย 

ในกรณีที่ที่ปรึกษาไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหน่ึงดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุให

เกิดคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูวาจาง ที่ปรึกษาตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาว

ใหแกผูวาจางโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด..........................(............................) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปน

หนังสือจากผูวาจาง หากที่ปรึกษาไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูวาจางมีสิทธิ       

ที่จะหักเอาจากจํานวนเงินคาจางของที่ปรึกษาที่ตองชําระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

หรือเงินประกันผลงานไดทันที 

หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายที่บังคับจากเงินคาจางที่ตองชําระ หลักประกัน 

การปฏิบัติตามสัญญา และเงินประกันผลงานแลวยังไมเพียงพอ ที่ปรึกษายินยอมชําระสวนที่เหลือที่ยังขาดอยู

จนครบถวนตามจํานวนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายน้ัน ภายในกําหนด..................(.....................) วัน  

นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 

หากมีเงินคาจางตามสัญญาที่หักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแลว    

ยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูวาจางจะคืนใหแกที่ปรึกษาทั้งหมด 

 

ขอ 12  (ก) เงินประกันผลงาน 

ในการจายเงินใหแกที่ปรึกษาแตละงวด ผูวาจางจะหักเงินจํานวนรอยละ….(12).…. (................) 

ของเงินที่ตองจายในงวดน้ันเพื่อเปนประกันผลงาน หรือที่ปรึกษาอาจนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือ

หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศซึ่งมีอายุการคํ้าประกันตลอดอายุสัญญามามอบให

ผูวาจาง ทั้งน้ีเพื่อเปนหลักประกันแทนก็ได 

ผูวาจางจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกลาว    

ตามวรรคหน่ึงโดยไมมีดอกเบี้ยใหแกที่ปรึกษาพรอมกับการจายเงินคาจางงวดสุดทาย 

ขอ 12 (ข) หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
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ในขณะทําสัญญาน้ีที่ปรึกษาได นําหลักประกันเปน.…......(13)………....….เปนจํานวนเงิน  

…..……….……บาท (………………………) ซึ่งเทากับรอยละ.…(14)....(……………….......) ของราคาคาจางตามสัญญา 

มามอบไวแกผูวาจางเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาน้ี 

กรณีที่ปรึกษาใชหนังสือคํ้า ประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือ คํ้า

ประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท

เงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน    

ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียน      

ใหทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด หรืออาจเปน

หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุการคํ้าประกัน

ตลอดไปจนกวาที่ปรึกษาพนขอผูกพันตามสัญญาน้ี 

หลักประกันจะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของที่ปรึกษาตลอดอายุสัญญาถา

หลักประกันที่ที่ปรึกษานํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิดของที่

ปรึกษาตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีที่ปรึกษาสงมอบงานลาชาเปนเหตุใหระยะเวลา

แลวเสร็จตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ที่ปรึกษาตองหาหลักประกันใหมหรือหลักประกันเพิ่มเติมใหมีจํานวน

ครบถวนตามวรรคหน่ึงมามอบใหแกผูวาจางภายใน.............(………..….) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปน

หนังสือจากผูวาจาง 

หลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบไวตามขอน้ี ผูวาจางจะคืนใหแกที่ปรึกษาโดยไมมี

ดอกเบี้ย เมื่อที่ปรึกษาพนจากขอผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญาน้ีแลว 

ขอ 13 การจางชวง 

ที่ปรึกษาจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญาน้ีไปจางชวงอีกทอดหน่ึง

เวนแตการจางชวงงานแตบางสวนที่ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางกอน การที่ผูวาจางไดอนุญาตใหจาง

ชวงงานแตบางสวนดังกลาวน้ัน ไมเปนเหตุใหที่ปรึกษาหลุดพนจากความรับผิดหรือพนัธะหนาที่ตามสัญญาน้ี

และที่ปรึกษาจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับชวงงาน หรือของตัวแทนหรือ

ลูกจางของผูรับชวงงานน้ันทุกประการ 

กรณีที่ปรึกษาไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหน่ึง ที่ปรึกษาตองชําระ

คาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ........(16)….....(..................................) ของวงเงินของงาน  

ที่จางชวงตามสัญญา ทั้งน้ีไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 

ขอ 14 การโอนสิทธิตามสัญญา 

ที่ปรึกษาจะตองไมโอนสิทธิประโยชนใดๆ ตามสัญญาน้ีใหแกผูอื่นโดยไมไดรับความ

ยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอน เวนแตการโอนสิทธิที่จะรับเงินคาจางตามสัญญาน้ี 

ขอ 15 การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
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ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของผูวาจางหรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิด

จากพฤติการณอันหน่ึงอันใดที่ที่ปรึกษาไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   

ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหที่ปรึกษาไมสามารถ

ทํางานใหแลวเสร็จตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญาน้ีได ที่ปรึกษาจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณ

ดังกลาว พรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพื่อของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไป

ภายใน 15 (สิบหา) วัน นับถัดจากวันที่เหตุน้ันสิ้นสุดลง หรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว แลวแตกรณี 

ถาที่ปรึกษาไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหน่ึง ใหถือวาที่ปรึกษาไดสละสิทธิ

เรียกรองในการที่จะของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เวนแตกรณี

เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจางซึ่งมีหลกัฐานชัดแจงหรอืผูวาจางทราบดีอยูแลวต้ังแตตน 

การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหน่ึง อยูในดุลพินิจของ 

ผูวาจางที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

สัญญาน้ีทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ

โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือ พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญา

ตางยึดถือไวฝายละหน่ึงฉบับ 

 

 

(ลงช่ือ)……………………………………..…….ผูวาจาง 

(……........……...…………………….) 

 

(ลงช่ือ)………………………………..………….ที่ปรึกษา 

(……........……...…………………….) 

 

(ลงช่ือ)……………………..…………………….พยาน 

(……........……....…………………….) 

 

(ลงช่ือ)……………………..…………………….พยาน 

(……........……...…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเก่ียวกับสัญญาจางผูเชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจางบริษัทท่ีปรึกษา 

 

(1)  ใหระบุเลขที่สัญญาในปงบประมาณหน่ึงๆ ตามลําดับ 

(2)  ใหระบุช่ือของหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบุคคล เชน กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เปนตน 

(3)  ใหระบุช่ือและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบุคคลน้ัน หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจ เชน นาย ก. 

อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม……………….. 

(4)  ใหระบุช่ือที่ปรึกษา 

ก. กรณีนิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 

ข. กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุช่ือและที่อยู 

(5)  เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิม่เติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกไดตามขอเท็จจริง 

(6)  เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิม่เติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกไดตามขอเท็จจริง 

(7)  เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิม่เติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกไดตามขอเท็จจริง 

(8)  เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิม่เติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกไดตามขอเท็จจริง 

(9)  เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิม่เติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกไดตามขอเท็จจริง 

(10)  ใหกําหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ขอ 162 

(11)  ใหกําหนดไวในกรณีที่คูสัญญาเปนหนวยงานของรัฐ 

(12)  ใหกําหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ขอ 174 

(13)  “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบไวแกหนวยงานของรัฐ เมื่อลงนามในสัญญา 

เพื่อเปนการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังน้ี 

(1) เงินสด 

(2) เช็คหรือดราฟท ที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทน้ัน ชําระตอ

เจาหนาที่หรือกอนวันน้ันไมเกิน 3 วันทําการ 

(3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยอาจ

เปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 

(4) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ

เงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย     

ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยาง

หนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

(14)  ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ 

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 168 

(15)  ใหกําหนดไวในกรณีที่ปรึกษาใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
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(16)  อัตราคาปรับตามสัญญาขอ 13 กรณีผูรับจางไปจางชวงบางสวนโดยไมไดรับอนุญาตจากผูวาจาง ตองกําหนด 

คาปรับเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละสิบของวงเงินของงานที่จางชวงตามสัญญา 
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ผนวก 1. 

วันทําสัญญา ..............................................................                            

ขอบขายของงานและกําหนดระยะเวลาการทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอบเขตของงานจางที่ปรึกษา   2-13 

โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง                     

ผนวก 2. 

วันทําสัญญา .............................................................................................. 

กําหนดระยะเวลาการทํางานของท่ีปรึกษา 
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ผนวก 3. 

วันทําสัญญา .............................................................................................. 

คาจางและวิธีการจายคาจาง 
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ผนวก 3. 
คาจางและวิธีการจายคาจาง 

3.1 คาจางท่ีปรึกษา 

3.1.1 จํานวนเงินของบริษัทท่ีปรึกษา 

ผูวาจางจะจายคาจางสําหรับการทํางานที่ปรึกษาเปนเงินทั้งสิ้น.........…………………....................บาท 

(...........................................................) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม โดยแยกเปน 

- คาที่ปรึกษา   ................................. บาท 

- ภาษีมูลคาเพิ่ม  ................................. บาท 

 รวม     ................................. บาท  

3.1.2 การจายเงินคาจาง 

ผูวาจางจะจายคาจางสําหรับการทํางานของที่ปรึกษาเปน 2 สวน คือ 

1. คาจางสวนที่เหมาจาย เปนเงินรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ............................ บาท (............................)  

2. คาใชจายสวนที่เบิกคืนได เปนเงินรวมภาษีมูลคาเพิ่ม..........................บาท (............................) 

3.2 คาจางสวนท่ีเหมาจาย 

3.2.1 จํานวนเงินเหมาจาย 

 คาจางสวนที่เหมาจาย จะแบงออกเปนเงนิรวมภาษีมูลคาเพิ่ม .................. บาท (.................................) 

 คาจางสวนที่เหมาจาย แยกเปน 2 สวน สวนที่ 1 เหมาจายสําหรับคาจางบุคลากร คาใชจายภาคสนาม 

และคาใชจายสํานักงาน สวนที่ 2 เปนคาใชจายดานการมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ

โครงการ 

3.2.2 งวดเงินคาจางสวนท่ีเหมาจาย 

 คาจางเหมาจายสวนท่ี 1 จะแบงออกเปนงวด จํานวน ........งวด ตามกําหนดการสงมอบผลงานใน  

แตละงวด ซึ่งแตละงวดจะถึงกําหนดชําระเมื่อผูวาจางไดรับใบเรยีกเก็บเงินจากที่ปรึกษา สวนใบเรียกเก็บเงินน้ัน 

ใหย่ืนหลังวันสงมอบงานสําหรับคาจางแตละงวดน้ัน เงินคาจางแตละงวดทั้งสวนที่เปนเงินบาทจะจายตาม

กําหนดเวลา ดังตอไปน้ี 

หนวย : บาท 

งวด

ท่ี 

รายละเอียด รอยละ จํานวนเงินรวมภาษีมูลคาเพ่ิม จํานวนเงินท่ีแตละบริษัทฯ จะไดรับ 

สัดสวน% สัดสวน% 

1      

2      

3      
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...      

 รวม 100    

ผูวาจางอาจจะยึดหนวงเงินคาจางงวดใดงวดหน่ึงไวก็ได หากที่ปรึกษาปฏิบัติงานไมเปนไปตาม

กําหนดเวลาการทํางานในภาคผนวก 1. และจะจายใหตอเมื่อที่ปรึกษาไดทําการแกไขขอบกพรองน้ันแลว 

 คาจางเหมาจายสวนท่ี 2 จะเบิกตามผลงานที่ดําเนินการแลวเสร็จ ดังตอไปน้ี 

                       หนวย : บาท 

ลําดับ รายละเอียด จํานวนเงิน ภาษีมูลคาเพ่ิม รวม 

1)     

2)     

3)     

...     

รวม    

 

3.3 คาใชจายสวนท่ีเบิกคืนได 

 ผูวาจางจะจายเงินคืนใหแกที่ปรึกษาสําหรับบรรดาคาใชจายซึ่งที่ปรึกษาไดใชจายไปตามความเปนจริง 

จํานวนเงินรวมภาษีมูลคาเพิ่ม .................................. บาท (.........................................) ดังตอไปน้ี 

3.3.2 ประมาณการคาใชจายสวนท่ีเบิกคืนได 

                          หนวย : บาท 

ลําดับ รายละเอียด จํานวนเงิน ภาษีมูลคาเพ่ิม รวม 

1)     

2)     

3)     

...     

รวม    

                  

 

 

3.3.3 การจายเงินคาใชจายสวนท่ีเบิกคืนได 
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 ที่ปรึกษาจะตองสงใบเรียกเก็บเงินพรอมดวยเอกสารที่จําเปน เพื่อขอเบิกคืนเงินคาใชจายตามจํานวน 

ที่ไดจายไปจริงตอผูวาจางเปนระยะ ๆ ไป ผูวาจางจะทําการจายคืนคาใชจายดังกลาวใหแกที่ปรึกษาภายใน   

45 วัน นับแตไดรับใบเรียกเก็บเงินน้ัน ในกรณีที่มีคาใชจายบางรายการซึ่งยังเปนขอโตแยงกันอยูระหวาง    

ผูวาจางกับที่ปรึกษา ผูวาจางจะจายเฉพาะคาใชจายสวนที่ไมมีการโตแยงใหแกที่ปรึกษา ภายใน 45 วัน นับแต

ไดรับใบเรียกเก็บเงินน้ัน  

3.4 วิธีการจายเงิน 

 ผูวาจางจะเปนผูจายเงินคาจางสวนที่เหมาจายและคาใชจายสวนที่เบิกคืนไดโดยตรงใหแกที่ปรึกษา 

โดยแบงจายแตละงวดใหแตละบริษัทฯ คือ ................................. และ ................................. ตามจํานวนเงินที่

ระบุไวในใบแจงหน้ีของแตละบริษัทฯ การจายเงินตามเงื่อนไขสัญญาน้ี ผูวาจางจะโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร

ของที่ปรึกษา ดังน้ี 

 (1) บริษัท ...................................  

     ธนาคาร ...................................... สาขา ............................ เลขที่บัญชี ..................................... 

     ช่ือบัญชี ..................................... ประเภท ...........................................   

 (2) บริษัท ...................................  

     ธนาคาร ...................................... สาขา ............................ เลขที่บัญชี ..................................... 

     ช่ือบัญชี ..................................... ประเภท ...........................................   
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เอกสารแนบ 3-1 

ขอเสนอดานราคา (ฉบับปรับลดราคา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก 4. 



ขอบเขตของงานจางที่ปรึกษา   2-19 

โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง                     

วันทําสัญญา .............................................................................................. 

แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันสัญญา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบหนังสือคํ้าประกัน  

(หลักประกันสัญญาจาง) 
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เลขที่ ............………...                 วันที่ ........................................ 

 

ขาพเจา...........(ชื่อธนาคาร)..........สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี.............ถนน……....…ตําบล/แขวง……………….
อําเภอ/เขต...................จังหวัด………………..…….……..โดย………….………..ผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทําหนังสือ
ค้ําประกันฉบับน้ีใหไวตอ……….(ชื่อสวนราชการผูวาจาง)………….ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “ผูวาจาง” ดังมีขอความตอไปน้ี 

1. ตามที่ ............ (ช่ือผูรับจาง) ........... ซึ่งตอไปน้ีในสัญญาเรียกวา “ผูรับจาง” ไดทําสัญญาจาง..................

กับผูวาจาง ตามสัญญาเลขที่................ ลงวันที่ ...................... ซึ่งผูวาจางตองวางหลักประกันการปฏิบัติงาน

ตามสัญญาตอผูวาจาง เปนจํานวนเงิน .................. บาท (....................................) ซึ่งเทากับรอยละ .................. 

(................) ของมูลคาทั้งหมดของสัญญา  

ขาพเจายินยอมผูกพันตนโดยไมมีเงื่อนไขที่จะคํ้าประกันในการชําระเงินใหตามสิทธิเรียกรองของ   

ผูวาจาง จํานวนไมเกิน ............................... บาท (.......................................) ในฐานะเปนลูกหน้ีรวม ในกรณีที่ 

ผูรับจางกอใหเกิดความเสียหายใดๆ หรือตองชําระคาปรับ หรือคาใชจายใดๆ หรือผูรับจางมิไดปฏิบัติตาม

ภาระหนาทีใ่ดๆ ที่กําหนดในสัญญาดังกลาวขางตน ทั้งน้ี โดยผูวาจางไมจําเปนตองเรียกรองใหผูรับจางชําระหน้ี

น้ันกอน 

2. หนังสือคํ้าประกันน้ีมีผลใชบังคับต้ังแตวันทําสัญญาจางดังกลาวขางตนจนถึงวันที่…………………….. 

เดือน................. พ.ศ. ....................... (ระบุวันที่ครบกําหนดสัญญารวมกับระยะเวลาการรับประกันความชํารุด

บกพรอง) และขาพเจาจะไมเพิกถอนการคํ้าประกันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว 

3. หากผูวาจางไดขยายระยะเวลาใหแกผูรับจาง ใหถือวาขาพเจาไดยินยอมในกรณีน้ันๆ ดวย โดยให

ขยายระยะเวลาการคํ้าประกันน้ีออกไปตลอดระยะเวลาที่ผูวาจางไดขยายระยะเวลาใหแกผูรับจางดังกลาว

ขางตน 

 ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 

 

      ลงช่ือ ............................................................. ผูคํ้าประกัน 

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

 

ตําแหนง...................................................................... 

ลงช่ือ ............................................................. พยาน 

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

 

ลงช่ือ ............................................................. พยาน 

(............................................................) 
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ผนวก 5. 

วันทําสัญญา .............................................................................................. 

แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันการรับเงินคาจางท่ีปรึกษาลวงหนา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบหนังสือคํ้าประกัน  
(หลักประกันการรับเงินคาจางท่ีปรึกษาลวงหนา) 
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เลขที่ ............………...                 วันที่ ........................................ 
 

ขาพเจา................(ช่ือธนาคาร)...................สาํนักงานต้ังอยูเลขที่...............ถนน……..........................…
ตําบล/แขวง……………............….อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด….........…………….....…….……..
โดย………….…….....................................ผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับน้ีใหไวตอ    
……....….(ช่ือสวนราชการผูวาจาง)..........………….ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “ผูวาจาง” ดังมีขอความตอไปน้ี 

1. ตามที่ .............. (ช่ือที่ปรึกษา)…............ ซึ่งตอไปน้ีในสัญญาเรียกวา “ที่ปรึกษา” ไดทําสัญญากับ 

ผูวาจาง ตามสัญญาเลขที่ ................ ลงวันที่ ......................... ซึ่งผูรับจางตองวางหลักประกันการปฏิบัติงาน

ตามสัญญาตอผูวาจาง เปนจํานวนเงิน ......................บาท (.......................................) ซึ่งเทากับรอยละ ............. 

(................) ของมูลคาทั้งหมดของสัญญา  

2. ขาพเจายินยอมผูกพันตนในฐานะเปนลูกหน้ีรวมโดยไมมีเงื่อนไขที่จะคํ้าประกันการจายเงินคาจาง

ลวงหนาที่ที่ปรึกษาไดรับไป ภายในวงเงินไมเกิน ............................... บาท (......................)  

3. หากที่ปรึกษาซึ่งไดรับเงินคาจางลวงหนาตามขอ 1 จากผูวาจางไปแลว ไมปฏิบัติตามสัญญาหรือ

ตามเงื่อนไขอื่น ๆ แนบทายสัญญา อันเปนเหตุใหตองจายเงนิคาจางลวงหนาทีไ่ดรับไปดังกลาวคืนใหแกผูวาจาง 

หรือที่ปรึกษามีความผูกพันที่จะตองจายเงินคาจางลวงหนาแกผูวาจางไมวากรณีใดๆ ขาพเจาตกลงที่จะจายคืน

เงินคาจางลวงหนาเต็มตามจํานวน........................... บาท (...............................) หรือตามจํานวนที่ยังคางอยู

ใหแกผูวาจางภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับคําบอกกลาวเปนหนังสอืจากผูวาจาง โดยผูวาจางไมจําเปนตอง

เรียกใหที่ปรึกษาชําระหน้ีน้ันกอน 

4. หนังสือคํ้าประกันน้ีมีผลบังคับใชต้ังแตวันรับเงินคาจางที่ปรึกษาลวงหนาดังกลาวขางตน จนถึง

วันที่.....................เดือน........................พ.ศ. ......................(วันจายเงินตามสัญญางวดสุดทาย) / (วันที่หักเงิน

ลวงหนาจากเงินคาจางไวครบกําหนดแลว)/ (วันที่หักเงินลวงหนาจากเงินคาจางไวครบจํานวนแลว) และ

ขาพเจาจะไมเพิกถอนการคํ้าประกันภายในระยะเวลาที่กําหนด 

5. หากผูวาจางไดขยายระยะเวลาใหแกที่ปรึกษา ใหถือวาขาพเจาไดยินยอมในกรณีน้ันๆ ดวย โดยให

ขยายระยะเวลาการคํ้าประกันน้ีออกไปตลอดระยะเวลาที่ผูวาจางไดขยายระยะเวลาใหแกผูขายดังกลาวขางตน 

ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 
 

      ลงช่ือ ............................................................. ผูคํ้าประกัน 

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

ตําแหนง...................................................................... 

ลงช่ือ ............................................................. พยาน 

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

ลงช่ือ ............................................................. พยาน 

(............................................................) 
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง                     

ผนวก 6. 

วันทําสัญญา .............................................................................................. 

แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันการรับเงินประกันผลงานจาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แบบหนังสือคํ้าประกัน  
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(หลักประกันการรับเงินประกันผลงานจาง) 
 

เลขที่ ............………...                 วันที่ ........................................ 

 

ขาพเจา...........(ช่ือธนาคาร)..........สํานักงานต้ังอยูเลขที่.............ถนน……...................................
ตําบล/แขวง…......................………….อําเภอ/เขต...................................จังหวัด..........……………..…….……..
โดย………...................….………..ผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับน้ีใหไว
ตอ……….(ช่ือสวนราชการผูวาจาง)………….ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “ผูวาจาง” ดังมีขอความตอไปน้ี 

1. ตามที่ .............. (ช่ือผูรับจาง) …........... ซึ่งตอไปน้ีในสัญญาเรียกวา “ที่ปรึกษา” ไดทําสัญญากับผู

วาจาง ตามสัญญาเลขที่ .............. ลงวันที่ …………............... โดยตามสัญญาดังกลาวผูวาจางจะหักเงินประกัน

ผลงานไวในอัตรารอยละ..................(..............%) ของคาจางแตละงวดที่ถึงกําหนดจายใหแกผูรับจางน้ัน  

2. ขาพเจายอมผูกพันตนเปนผูคํ้าประกันผูรับจางสําหรับเงินประกันผลงาน ซึ่งผูวาจางไดหักไวจาก

คาจางที่ไดจายใหแกที่ปรึกษา ต้ังแตงวดที่ ......... ถึงงวดที่ .......... เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น .......................... บาท 

(...........................) ซึ่งผูรับจางไดขอรับคืนไป กลาวคือหากผูรับจางปฏิบัติบกพรอง หรือผิดสัญญาขอใดขอหน่ึง

อันกอใหเกิดความเสียหายใดแกผูวาจาง หรือจะตองรับผิดชดใชหน้ีแกผูวาจางไมวากรณีใด ขาพเจายอมชําระ

เงินคาเสียหายหรือหน้ีดังกลาวขางตนใหแกผูวาจางทันทีที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง โดยผูวาจางไมตอง

ใชสิทธิทางศาลกอน ทั้งผูวาจางไมมีหนาที่ตองพิสูจนถึงขอบกพรองดังกลาวของผูรับจางแตประการใดอีกดวย 

3. หนังสือคํ้าประกันน้ีมีผลใชบังคับต้ังแตวันรับเงินประกันผลงานจางดังกลาวขางตนจนถึง

วันที่…………………..(วันจายเงินตามสัญญาจางงวดสุดทาย)................และขาพเจาจะไมเพิกถอนการคํ้าประกัน

ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว 

4. หากผูวาจางไดขยายระยะเวลาใหแกผูรับจาง ใหถือวาขาพเจาไดยินยอมในกรณีน้ันๆ ดวย โดยให

ขยายระยะเวลาการคํ้าประกันน้ีออกไปตลอดระยะเวลาที่ผูวาจางไดขยายระยะเวลาใหแกผูรับจางดังกลาว

ขางตน 

ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 

 

      ลงช่ือ ............................................................. ผูคํ้าประกัน 

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

ตําแหนง...................................................................... 

 

ลงช่ือ ............................................................. พยาน 

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

 

ลงช่ือ ............................................................. พยาน 

(............................................................) 
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง                     

ผนวก 7. 

วันทําสัญญา .............................................................................................. 

หลักเกณฑและเง่ือนไขการโอนสิทธิเรียกรองในเงินคาจางหรือคาซื้อทรัพยสิน/หนังสือบอกกลาว 

การโอนสิทธิเรียกรอง 
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง                     

หลักเกณฑและเงือ่นไขการโอนสทิธิเรียกรองในเงนิคาจางหรือคาซ้ือทรพัยสนิ 

1. การโอนสิทธิเรียกรองในเงินคาจางหรือคาซื้อทรัพยสินใหกระทําได ดังน้ี 

 1.1 ผูรับจางหรือผูขาย โอนใหแกธนาคารภายในประเทศ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

บรรษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย

และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่

ทางธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหสวนราชการตางๆทราบ 

 1.2 ผูรบัโอนตาม ขอ 1.1 ดังกลาวขางตนโอนกลบัคืนใหแกผูรบัจางหรือผูขาย 

2. หามมิใหมีการโอนสิทธิเรียกรองในเงินคาจางหรือคาซื้อทรัพยสินในกรณีดังตอไปน้ี 

 2.1 สัญญา ใบสั่งหรือขอตกลงที่กําหนดการจายเงินคาจางหรือคาซื้อทรัพยสินโดยวิธีจายผานธนาคาร   

เวนแตจะมีระเบียบหลักเกณฑจองหนวยราชการที่เกี่ยวของรวมทั้งระเบียบหลักเกณฑที่จะออกมา   

ในภายหลังกําหนดไวเปนอยางอื่น 

 2.2 สัญญา ใบสั่งหรือขอตกลงภายใตโครงการที่ดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือจากตางประเทศ         

ที่กําหนดใหจายคาจางหรือคาซื้อทรัพยสิน เบิกจายดวยวิธีเบิกตรง (DIRECT PAYMENT)  

3. การโอนสิทธิเรียกรองในเงินคาจางหรือคาซื้อทรัพยสิน ผูโอนและผูรับโอนจะตองมีหนังสือบอกกลาว        

 ใหกรม ทราบตามแบบฟอรมที่แนบ และจะตองตกลงยินยอมผูกพันกับกรมฯ ดังตอไปน้ี 

 3.1 หากมีคาเสียหายหรือเงินอื่นใดที่กรม มีสิทธิจะไดรับ หรือหักออกจากคาจางหรือ คาซื้อทรัพยสินตาม

เงื่อนไขสัญญา ในสั่งหรือขอตกลง ผูรับโอนยินยอมใหกรมฯ รับหรือหักออกไวไดทันที 

 3.2 หากกรม มีความจําเปนตองสั่งจายเงินคาจางหรือคาซื้อทรัพยสินลาชาเกินกวากําหนดเวลาที่สมควร  

ไมวาเน่ืองจากสาเหตุการอนุมัติเงินประจํางวดลาชา หรือเหตุอื่นใดก็ตาม ผูรับโอนยินยอมสละสิทธิ  

ในการเรียกดอกเบี้ยหรือคาเสียหายอื่นใดในระหวางที่ลาชาน้ันจากกรมฯ 

 3.3 หากกรม มีสิทธิเรียกเงินที่ผูรับโอนไดรับไปคืนทั้งหมดหรือเพียงบางสวนแลว ผูโอนและผูรับโอนจะ

รับผิดชอบใชเงินใหกรมภายในระยะเวลาที่กรมฯ กําหนด 

 3.4 หากกรม มีสิทธิเรียกรองจากผูโอนและผูรับโอนไมวาสิทธิเรียกรองน้ันจะเกิดจากมูลหน้ีใดๆหรือจะ

เกิดข้ึนกอนหรือหลังการโอนสิทธิเรียกรองในครั้งน้ี ผูรับโอนยินยอมใหกรม นําสิทธิเรียกรองดังกลาว

มาหักกลบลบกับเงินคาจางหรือคาซื้อทรัพยสินที่ผูรับโอนตะไดรับตามสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง 

 3.5 หากกรม มีขอตอสูใดๆ ตอผูโอน ผูรบัโอนยินยอมใหกรมฯ ยกข้ึนเปนขอตอสูแกผูรบัโอนไดเชนกัน 

4. การสงหนังสือบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรอง ใหผูโอนและผูรับโอนสงที่กองการเงินและบัญชีหรือ  

 หนวยงานในทองถ่ิน ซึ่งเปนผูเบิกจายเงินคาจางหรือคาซื้อทรัพยสินตามสัญญาใบสั่งหรือขอตกลงดังกลาว 

5. ผูรับจางหรือผูขายจะตองเปนผูออกใบกํากับภาษีตามจํานวนเงินที่ระบุในใบสงมอบงานหรือใบสงของ 

6. ผูรับโอนจะตองเปนผูออกใบเสร็จรับเงินตามจํานวนเงินสุทธิที่ไดรับ 
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หนังสือบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรอง 

                               เขียนที่  …………………….. 

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

เรียน   อธิบดีกรมชลประทาน 

 ข าพ เจ า  ………………..….…(ช่ื อ ผู โอ น )……………..….โด ย……..…………………….อ า ยุ …………….ป

ตําแหนง …………………………..ผูมีอํานาจลงนามผูกพัน…..……………..(ช่ือผูโอน)……………………..ปรากฏตาม

หนังสือรับรองของ…………(สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร  กรมทะเบียนการคา กระทรวง

พาณิชย/สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัด/และหรือหนังสือมอบอํานาจ)………ดังแนบ สํานักงานเลขที่ 

………… ถนน …………..……. ตําบล/แขวง……………..อําเภอ/เขต……………………..จังหวัด…………………..ซึ่งตอไปน้ี

เรียกวา “ผูโอน”   และ……….………….(ช่ือผูรับโอน)………..โดย………....อายุ………ป  ตําแหนง …….…….เปนผูมี

อํานาจลงนามผูกพัน……………..(ช่ือผูรับโอน)……..ปรากฏตามหนังสือรับรองของ…….(สํานักงานทะเบียนหุนสวน

บริษัทกรุงเทพมหานคร กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย/สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัด/และ

หรือหนังสือมอบอํานาจ) ………..…..ดังแนบ สํานักงานเลขที่………..ถนน……………….ตําบล/แขวง………...………

อําเภอ/เขต…………………………จังหวัด…………….ซึ่งตอไปน้ี เรียกวา “ผูรับโอน” 

 ขาพเจา  ผูโอนและผูรับโอน ขอแจงใหกรมชลประทานทราบวา บัดน้ี ผูโอนไดโอนสิทธิเรียกรอง

รับเงิน …………….. (คาจาง/คาซื้อทรัพยสิน) ……………ตาม…………(สัญญา/ใบสั่ง/ขอตกลง)……………………

เลขที่……………..……ลงวันที่……………………………….ตามที่ผูโอนมีสิทธิไดรับรวมทั้งคา K (ถามี)  ภายในวงเงิน 

……………………. บาท (………………….……………………….)  */  ท้ังหมดโดยไมจํากัดวงเงิน** ใหแกผูรับโอน  ซึ่ง

ปรากฏรายละเอียดตามสําเนาสัญญาโอนสิทธิเรียกรองดังแนบ  โดยผูโอนและผูรับโอนตกลงยินยอมผูกพันกับ

กรมชลประทานตามเงื่อนไขดังตอไปน้ี 

 1. หากมีค าเสียหายหรือ เงินอื่นใดที่ กรมชลประทานมีสิท ธิจะได รับหรือหักออกจาก 

……………….(คาจ าง/ค าซื้ อทรัพ ยสิ น ) ………………….ตาม เงื่อน ไข………………(สัญญ า/ใบ สั่ ง/ขอตกลง ) 

……………………เลขที่………………….ลงวันที่……………………ผูรับโอนยินยอมใหกรมชลประทานรับหรือหักออกไว

ไดทันที 

  2. หากกรมชลประทาน มีความจําเปนตองส่ังจาย………………………………….(เงินคาจาง/คา ซ้ือ

ทรัพยสิน)…………..ลาชาเกินกวากําหนดเวลาท่ีสมควร  ไมวาเน่ืองจากสาเหตุการอนุมัติเงินประจํางวดลาชาหรือเหตอ่ืุน

ใดก็ตาม  ผูรับโอนยินยอมสละสิทธิในการเรียกดอกเบี้ยหรือคาเสียหายอ่ืนใดก็ตาม ผูรับโอนยินยอมสละสิทธิในการ

เรียกดอกเบี้ยหรือคาเสียหายอ่ืนใดในระหวางท่ีลาชาน้ันจากกรมชลประทาน 



ขอบเขตของงานจางที่ปรึกษา   2-28 

โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง                     

 3. หากกรมชลประทาน มีสิทธิเรียกรองเงิน……..(คาจาง/คาซื้อทรัพยสิน) ………….ที่ผูรับโอน

ไดรับไปคืนทั้งหมดหรือบางสวนแลว  ผูโอนและผูรับโอนขอรับผิดชอบใชเงินใหกรมชลประทานภายใน

ระยะเวลาที่กรมชลประทานกําหนด 

 

 4. หากกรมชลประทาน มีสิทธิเรียกรองจากผูโอนและหรือผูรับโอน ไมวาสิทธิเรียกรองน้ันจะเกิด

จากมูลหน้ีใดๆ หรือจะเกิดข้ึนกอนหรือหลังการโอนสิทธิเรียกรองในครั้งน้ี ผูรับโอนยินยอมใหกรมชลประทาน

นําสิทธิเรียกรองดังกลาวมาหกักลบลบกบัเงิน………………….(คาจาง/คาซือ้ทรพัยสิน) ………….ที่ผูรับโอนจะไดรับ

ตามสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง 

  5. หากกรมชลประทาน มีขอตอสูใดๆ ตอผูโอน ผู รับโอนยินยอมใหกรมชลประทานยกขึ้นเปน        

ขอตอสูแกผูรับโอนไดเชนกัน 

 

        

ลงช่ือ ............................................................. ผูโอน 

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

 

 

ลงช่ือ ............................................................. ผูรับโอน 

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

 

 

ลงช่ือ ............................................................. พยาน 

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

 

 

ลงช่ือ ............................................................. พยาน 

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

 

 

หมายเหตุ  */** :  โปรดระบุใหชัดเจนวาตองการโอนสิทธิเรียกรองตาม * หรือ ** และขีดฆาขอความที่ไม 

      ตองการออก 
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ผนวก 8. 

วันทําสัญญา .............................................................................................. 

ขอเสนอดานคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก 9. 
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วันทําสัญญา .............................................................................................. 

เอกสารหลักฐานของท่ีปรึกษา 
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ที่ กษ …………../……........                           ................................................ 

              .................................................  

  …………………………….. 

เรื่อง   ขอแจงวันเริ่มปฏิบัติงาน สัญญาจางที่ปรึกษาโครงการ...................................................................... 

เรียน   ......................................................... 

อางถึง  สัญญาจางที่ปรึกษา เลขที่ ............................... ลงวันที่ ............................................ 

 ตามสัญญาที่อางถึง กรมชลประทานไดวาจางบริษัท............................/ กลุมบริษัทที่ปรึกษา 
ประกอบดวย...........................................................เพื่อดําเนินงานโครงการ.......................................................... 
คาจางเปนเงินทั้งสิ้น.......................................บาท (...................................................................) กับกรมชลประทาน 
โดยมีกําหนดเวลาดําเนินงานใหแลวเสร็จภายใน ............ วัน น้ัน 

     ดังน้ัน เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขสัญญาขอ 1.๒ ที่ปรึกษาตองเริ่มลงมือทํางานภายในวันที่ 
......................................... และจะตองดําเนินการตามสัญญาน้ีใหแลวเสร็จภายในวันที่ ................................... 
จึงขอแจงใหที่ปรึกษาเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาต้ังแตวันที่ ................................................ เปนตนไป  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

             (ลงช่ือ)....................................... ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ 

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

(ลงช่ือ)....................................... กรรมการตรวจรับพสัดุ 

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

(ลงช่ือ)....................................... กรรมการตรวจรับพสัดุ 

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

 

ไดรับตนฉบับไปแลว 

(ลงช่ือ)..................................... ผูรับ 

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

วันที่.................................................... 

ตัวอยางหนังสือแจงท่ีปรึกษาใหเร่ิมปฏิบัติงานตามสัญญา 
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3. เง่ือนไขและขอบเขตการศึกษา 

3.1 ความเปนมาของโครงการ 

 ตามหนังสือสํานักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.5/17114 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 และหนังสือ

สํานักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ที่ กร 0007.4/4342 ลงวันที่ 

7 ธันวาคม 2547 เรื่องขอพระราชทานโครงการกอสรางฝายทดนํ้า กรณีนายบุญเลิศ จงรักษ นายกองคการ

บริหารสวนตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ไดมีหนังสือขอใหนความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอ

พระราชทานพระมหากรณุาในการกอสรางฝายทดนํ้าบานเขาพลู เพื่อชวยเหลือราษฎรบานเขาพลู หมูที่ 6 และ

บานควนตุงกู หมูที่ 3 จากการขาดแคลนนํ้าสําหรับอุปโภค-บริโภค 

 โครงการกอสรางขนาดกลางที่ 16 พรอมดวยนายกองคการบริหารสวนตําบลบางสักเขาไปตรวจสอบ

สภาพภูมิประเทศในพื้นที่ พรอมทั้งไดศึกษาขอมูลดายตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใชประกอบการพิจารณา มีแนวทาง

ที่จะใหความชวยเหลือราษฎรที่ไดรับความเดือดรอนได โดยจากการศึกษาปริมาณนํ้าทาของโครงการแลว เห็น

วามีบริเวณที่จะดําเนินการกอสรางหัวงาน (ทํานบดิน) ออกหางจากแนวเขตอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม และ

ตอบสนองตอความตองการของผูรองได ดังน้ันจึงกําหนดรูปแบบโครงการเปนทํานบดิน มีสันทํานบกวางประมาณ 

6.00 เมตร สูงประมาณ 16.00 เมตร ยาวประมาณ 110.00 เมตร และกอสรางระบบทอสงนํ้ายาว 22.00 

กิโลเมตร พรอมอาคารประกอบ เพื่อชวยเหลือราษฎรบานเขาพลู หมูที่ 6 และบานควนตุงกู หมูที่ 3 ตําบลบาง

สัก ใหมีนํ้าใชสําหรับอุปโภค-บริโภคและทําการเกษตร (ปลูกผักสวนครัว, ผลิตยางพารา) ไดเพียงพอกับความ

ตองการ โดยเฉพาะในชวงฤดูแลง (รายงานการศึกษาโครงการเบื้องตน,2548) 

ตอมาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรด

เกลาฯ รับโครงการอางเก็บนํ้าบานเขาพลูไวเปนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

 กรมชลประทาน โดยสวนสิ่งแวดลอม สํานักบริหารโครงการ ไดจัดทํารายงานขอมูลดานสิ่งแวดลอม 

(EC) แลวเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 และไดมีการออกแบบโครงการแลวเสร็จ ในป 2557 และย่ืนขอ

อนุญาตใชพื้นที่ทําประโยชนภายในเขตอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม ในป 2560  และกรมอุทยานฯ ไดมีหนังสือ 

แจงขอใหผูแทนกรมชลประทานไปรวมช้ีแจงถึงการกอสรางโครงการฯ ในเขตอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม      

มีการกระทําที่ทําใหสภาพทางธรรมชาติเดิมถูกทําลาย หรือเปลี่ยนแปลงไป แตเน่ืองจากขอมูลประกอบการ

พิจารณายังขาดความชัดเจนหลายประเด็น โดยเฉพาะมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ตอมาใน

เดือนกุมพาพันธ 2562 กองพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง ผูแทนจากกรมอุทยานฯ หัวหนาอุทยานไดประชุมหารือ

แนวทางการดําเนินงานโครงการอางเก็บนํ้าเขาพลู อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง เห็นควรใหมีการ

จัดทํารายงานผลกระทบสิง่แวดลอมเบือ้งตน (Initial Environmental Examination : IEE) เน่ืองจากพื้นที่โครงการ 

พื้นที่นํ้าทวม พื้นที่แนวสงนํ้า รวมทั้งพื้นที่แนวถนนทางลาํเลยีง เปนพื้นที่ที่ตองขออนุญาต 48 ไร การจัดทํารายงาน

ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนของโครงการเพื่อประกอบการเพิกถอนเขตอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม ในการ

กอสรางโครงการตามข้ันตอนตอไป 
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3.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

3.2.1 เพื่อจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (Initial Environmental Examination : IEE)  

3.2.2 เพื่อจัดทํามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม  

3.2.3 ดําเนินงานประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชนและของทุกภาคสวน 

โดยใหสอดคลองและเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

3.3 ที่ตั้งและลักษณะโครงการ 

3.3.1 ท่ีต้ังโครงการ 

โครงการอางเก็บนํ้าเขาพลู อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ต้ังอยูที่ หมูที่ 6 บานเขาพลู ตําบลบางสัก 

อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ที่ต้ังของอาคารหัวงานอยูประมาณ Latitude  17o – 24′ - 06.67 ″  เหนือ  Longitude  

99 o - 23 ′ - 46.67 ″ ตะวันออก หรือประมาณพิกัด 47 NNJ 435-241 ตามแผนทีม่าตราสวน 1:50,000 ลําดับ

ชุด L7018 ระวาง 4823 I ดังแสดงในรูปท่ี 3.3-1 

3.3.2 ลักษณะโครงการ 

พื้นที่รบันํ้าเหนือจุดต้ังหัวงาน    2.5   ตารางกิโลเมตร  

 ความยาวลํานํ้าจากตนนํ้าถึงเข่ือนดินประมาณ 2.00    กิโลเมตร  

 สวนลาดเทของลํานํ้าบรเิวณที่ต้ังอางฯ ประมาณ 1 : 50 

ปริมาณฝนเฉลี่ยรายป     1,726   มิลลิเมตร  

ปริมาณนํ้าทาเฉลี่ยรายป    1.373   ลานลูกบาศกเมตร /ป 

เขตพื้นที่ปาบรเิวณหัวงาน อยูในเขตปาเพือ่การอนุรักษ (RF.29) ปาเขาหลวง ปาควน

แดง ปานํ้าราบ เขตอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม 

เขตพื้นที่ลุมนํ้าบริเวณหัวงาน ลุมนํ้าช้ันที่ 3 

  

 อางเก็บน้ํา  

ระดับทองลํานํ้าจุดที่ต้ังหัวงาน   +65.00    เมตร.รทก.  

 ระดับเก็บกักประมาณ    +80.00    เมตร.รทก.  

ระดับนํ้าประมาณ    +82.00    เมตร.รทก. 

 ระดับสันทํานบดิน    +83.00    เมตร.รทก.  

ความจุอางเก็บนํ้าทีร่ะดับ Dead Storage ประมาณ 18,750   ลูกบาศกเมตร  

 ความจุอางเก็บนํ้าทีร่ะดับเกบ็กักประมาณ   340,000  ลูกบาศกเมตร  
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 พื้นที่ผิวอางเกบ็นํ้าที่ระดับเก็บกกัประมาณ          43   ไร  

ตัวเขื่อน  

ประเภทเข่ือน                                          เข่ือนดินแบบแบงโซน (Zone Type) 

ความกวางสันเข่ือนดิน     8.00    เมตร  

 ความยาวสันเข่ือนดิน     110.00    เมตร  

 สวนสูงที่สุดของตัวเข่ือน     16.00    เมตร  

ระบบสงน้ํา 

ระบบทอสงนํ้าขนาดเสนผานศูนยกลาง 400-200 ม. ยาวประมาณ 16.60 กิโลเมตร 

พ้ืนท่ีชลประทาน 

 พื้นที่ชลประทานฤดูฝนประมาณ    4,000    ไร  

พื้นที่ชลประทานฤดูแลงประมาณ    350   ไร 

สงนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคประมาณ  520   ครัวเรือน 

ระยะเวลากอสราง 

ระยะเวลากอสราง    2   ป 
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รูปที่ 3.3-1 แผนที่แสดงที่ต้ังโครงการอางเกบ็นํ้าเขาพลู อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
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3.4      วัตถุประสงคของโครงการ 

3.4.1 เพื่อจัดหานํ้าสําหรับอุปโภค-บริโภคของราษฎรบานเขาพลู หมูที่ 6 และบานควนตุงกู หมูที่ 3 

ตําบลบางสัก จังหวัดตรัง และหนวยพิพักษอุทยาน ใหมีนํ้าใชสําหรับอุปโภค-บริโภค 

3.4.2 เพื่อจัดหานํ้าทําการเกษตรในชวงฤดูแลง (ปลกูผกัสวนครัว) ของราษฎรบานเขาพลู หมูที่ 6 และ

บานควนตุงกู หมูที่ 3 ตําบลบางสัก รวมพื้นที่เกษตรทั้งหมด 350 ไร  ใหเปนแหลงเก็บกักนํ้าตนทุนไวใชเสริม

การเพาะปลูกในฤดูฝนระยะทิ้งชวงใหกับพื้นที่ชลประทานของระบบสงนํ้าของโครงการฝายคลองทายูงและ

โครงการฝายบานใหม รวมทั้งชวยผันนํ้าเติมใหกับที่เก็บกักนํ้าคลองตอ 

3.4.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบานเขาพลู หมูที่ 6 และบานควนตุงกู หมูที่ 3 ตําบลบางสัก 

จังหวัดตรัง ใหดีข้ึน 

3.4.4 เพื่อบรรเทาความเดือดรอนจากปญหาภัยแลง โดยทําใหเกิดความชุมช้ืนแกพื้นดินและปาไม  

3.4.5 เพื่อเปนแหลงทองเที่ยวของอุทยาน และมีรายไดเสริมใหกับราษฎรบริเวณใกลเคียง 

3.4.6 เพื่อเปนแหลงนํ้าสรางความชุมช้ืนและเปนแหลงนํ้าสําหรับสัตวปา 

3.5 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ ขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการตองพิจารณาใหครอบคลุมพื้นที่

ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ ไดแก พื้นที่ลุมนํ้า พื้นที่อางเก็บนํ้า พื้นที่หัวงาน พื้นที่ทายนํ้า  

พื้นที่ชลประทาน และพื้นที่อื่น ๆ (หากมี)  

3.6 ขอบเขตการศึกษา 

3.6.1 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน 

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนของโครงการ ใหดําเนินการตามแนวทางการศึกษา กฎหมาย 

ระเบียบ และขอจํากัดตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐ ที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

1)  การศึกษาทางเลือกของโครงการและเหตุผลประกอบ ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน

จะตองเสนอทางเลือกในการพัฒนาโครงการ ไดแก ประเภทการพัฒนาที่เหมาะสม ที่ต้ังหัวงานที่เหมาะสม 

ปริมาณนํ้าเก็บกักที่เหมาะสม การพัฒนาเพิ่มความจุการเก็บกักนํ้าของอางเก็บนํ้า พื้นที่ชลประทานที่เหมาะสม 

ระบบชลประทานที่เหมาะสม เปนตน โดยตองมีรายละเอียดเบื้องตน รวมทั้งสรุปขอดีขอเสียของแตละ

ทางเลือก และเหตุผลประกอบการตัดสินใจเลือกทางเลือกน้ัน ๆ ทั้งทางดานวิศวกรรม เศรษฐศาสตร 

สิ่งแวดลอม และสังคม โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายในการพัฒนาโครงการ และ

จะตองระบุทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะดําเนินโครงการพรอมแสดงเหตุผลและความจําเปนประกอบ 
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง 

2) ศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาโครงการ โดยใหครอบคลุมองคประกอบ  

ทางสิ่ งแวดลอมและคุณคาตาง ๆ ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการทั้ ง 4 ดาน ไดแก           

ดานกายภาพ ด านชีวภาพ ด านคุณคาการใชประโยชนของมนุษย  และดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต                 

โดยประกอบดวยการศึกษาสภาพแวดลอมในปจจุบัน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการพัฒนา

โครงการ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและการชดเชย มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ทั้งน้ีจะตองดําเนินการตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนและการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมทางสังคม และแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม  

3.6.2 การศึกษาดานเศรษฐกิจ สังคม 

1) ศึกษาและวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม ภายใตขอบเขตการปกครองที่ครอบคลุมพื้นที่

โครงการและพื้นที่ที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ขอมูลโครงสรางทางสังคม ขอมูลครัวเรือน ครัวเรือนเกษตร 

โครงสรางของครัวเรอืน การใชแรงงาน การถือครองที่ดิน การประกอบอาชีพ รายได ระบบสาธารณูปโภค และ

ขอมูลดานทัศนคติ ความคิดเห็น ความวิตกกังวล สภาพปญหาการขาดแคลนนํ้า หรือขอเสนอแนะที่มีตอ

โครงการ รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับการวางแผนในการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงในดานตางๆ กรณีที่มีโครงการ

เกิดข้ึนในอนาคต  

2) ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห ขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม ทั้งขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิในประเด็น 

ที่มีนัยสําคัญตอการพัฒนาโครงการ ใหมีความชัดเจน ครอบคลุม สามารถสะทอนถึงสถานภาพทั้งในปจจุบัน

และอนาคตเมื่อมีโครงการได 

3) วิเคราะหการกระจายผลประโยชนที่เกดิข้ึนตามวัตถุประสงคของโครงการที่กําหนดไวโดยมีตัวช้ีวัด

หรือหลักเกณฑที่สมเหตุสมผลและสามารถตอบโจทยแนวคิดของการพัฒนาโครงการไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะ

ในดานของการสงนํ้าเพื่อการชลประทาน และอุปโภค-บริโภค 

4) นําเสนอแนวคิด วิธีการ และข้ันตอนของการกําหนดตัวอยาง วิธีการสุมตัวอยาง และการศึกษา/

สํารวจ จําแนกตามประเภท Stakeholder ของโครงการใหเปนไปตามหลักวิชาการทางสถิติและสอดคลองกับ

แนวทางการประเมิน 

 3.6.3 การศึกษาวิเคราะหผลตอบแทนทางดานเศรษฐศาสตรและเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมของโครงการ 

1) ดานเศรษฐศาสตร เปนการวิเคราะหความเหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจ โดยพิจารณาผลตอบแทน   

ที่คุมคาตอสังคม รวมทั้งการวิเคราะหผลประโยชนที่เกิดข้ึนกับผูมีสวนไดเสียจากการมี/ไมมีโครงการ โดย

นําเสนอผลการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรของโครงการ ซึ่งยังไมนําการประเมินมูลคาของผลกระทบ

สิ่งแวดลอมมารวมไว ทั้งน้ี ตองนําขอมูลตนทุนขององคประกอบโครงการและผลประโยชนที่เกิดจากโครงการ
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง 

ทั้งหมด ทั้งทางตรงและทางออม มาใชในการวิเคราะหโดยขอมูลที่นํามาใชในการวิเคราะหตองแจกแจง

รายละเอียดใหชัดเจนทั้งตนทุนและผลประโยชนของโครงการ 

2) ดานเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม เปนการนําผลกระทบสิง่แวดลอมมาประเมินในเชิงมลูคา เพื่อนําไป

ผนวกกับการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตร เพื่อพิจารณาถึงความคุมคาของโครงการ ทั้งน้ีจะตองระบุใหชัดเจนใน

เรื่องที่สามารถประเมินมูลคาได และไมสามารถประเมินได  โดยใหจําแนกตนทุนและผลประโยชน  ทั้งทางตรง

และทางออมใหครอบคลุม ชัดเจน และครบถวนในทุกประเด็นอยางละเอียด แลวนํามาประเมินมูลคาใหเห็น

อยางชัดเจน โดยในการประเมินมูลคาใหระบุรายละเอียดแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในการคํานวณ หรือ

อางอิงใหชัดเจน และราคาที่นํามาใชควรมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในพื้นที่

โครงการ ทั้งน้ี หากประเด็นใดไมสามารถประเมินมูลคาได ใหประเมินออกมาใหเห็นในรูปคุณคาและ

ความสําคัญในประเด็นน้ัน ๆ  รวมทั้งควรเลือกใชเครื่องมอืทางดานเศรษฐศาสตรและกลุมเปาหมายใหเหมาะสม

ในแตละประเด็น 

3) ดานความคุมคาของโครงการ ใหนําผลการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรและเศรษฐศาสตร

สิ่งแวดลอมมาประมวลรวมกัน เพื่อวิเคราะหความคุมคาของโครงการในภาพรวม ตลอดจนการทดสอบ       

คาความแปรเปลี่ยน (Switching Value Test) และวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) ในกรณี  

มีการเปลี่ยนแปลงตนทุน ผลประโยชน และความลาชาในการกอสราง อยางไรก็ตาม หากการวิเคราะห     

ดานเศรษฐศาสตรและเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมในการดําเนินโครงการของรัฐสําหรับบางโครงการ มีผลการ

วิเคราะหที่ไมคุมคาแตมีความจําเปนตองดําเนินการ จะตองระบุเหตุผลและความจําเปนในการพัฒนาโครงการ

ใหชัดเจน เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการพัฒนาโครงการตอไป    

3.6.4 การจัดทํามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม  

การศึกษาและจัดทํามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ในรูปแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยใหสอดคลองกับการประเมินผล

กระทบอยางมีนัยสําคัญ ทั้งน้ี ใหนําขอคิดเห็นจากชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากโครงการมาประกอบการจัดทํา

มาตรการดังกลาวดวย โดยรูปแบบการนําเสนอประกอบดวยหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ 

พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่วิกฤต (Critical Area) กลุมเปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ คาใชจาย ผูรับผิดชอบที่

ชัดเจน และควรมีรายละเอียดของมาตรการในการปฏิบัติที่ชัดเจนโปรงใส สามารถตรวจสอบไดโดยหนวยงาน

ภาครัฐ องคกรเอกชน และประชาชน พรอมระบุรายละเอียด องคประกอบ และกลไกในการใหประชาชนเขา

มามีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบหรือบริหารจัดการมาตรการดานสิ่งแวดลอม 
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง 

3.6.5 การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

1) ใหดําเนินการประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ และการมีสวนรวม ตามแนวทางการมีสวนรวมของ

ประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ป 2562 (มกราคม 2562) และ

ประกาศสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง แนวทางการมีสวนรวมของ

ประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ

วันที่ 8 กุมภาพันธ 2562  

2) ใหจัดทําแผนงานของการดําเนินการประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ การมีสวนรวมของประชาชน

โดยใหครอบคลุมกลุมผูมีสวนเกี่ยวของ ดังน้ี ผูไดรับผลกระทบ (กลุมผู เสียประโยชน และกลุมผูไดรับ

ผลประโยชน) หนวยงานที่รับผิดชอบจัดทํารายงานฯ หนวยงานที่ทําหนาที่พิจารณารายงานฯ หนวยงาน

ราชการในระดับตางๆ (สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน) กลุมองคกรเอกชน กลุมอนุรักษ สถาบันการศึกษา 

นักวิชาการอิสระ สื่อมวลชน และภาคประชาชน (ผูนําชุมชน ประชาชนทั่วไป)  

3) ดําเนินการประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ การมีสวนรวมของประชาชนใหครอบคลุมทุกข้ันตอน 

ต้ังแตเริ่มตนโครงการ ปฐมนิเทศ การพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือก การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 

การศึกษาสภาพแวดลอมปจจุบันและการประเมินผลกระทบ การกําหนดมาตรการดานสิ่งแวดลอมและการ

พัฒนากลไกการติดตามตรวจสอบ และการจัดทํารายงานและรับฟงความคิดเห็นตอผลการศึกษา ตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม เรื่อง  กําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ ซึ่งตองจัดทํา

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทํารายงานการ

ประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562   

4) รูปแบบกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนขอมูลและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอโครงการ

ระหวางการศึกษา สําหรับผูมีเกี่ยวของกลุมตางๆ ใหพิจารณาจากแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนใน

กระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ป 2562 (มกราคม 2562) อาทิ การสัมภาษณ

รายบุคคล การเปดใหแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ทางโทรศัพทหรือโทรสาร ทางระบบเครือขายสารสนเทศ 

หรือทางอื่นใดที่เหมาะสม การเปดโอกาสใหประชาชนมารับขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอหนวยงานของรัฐ 

ที่รับผิดชอบโครงการ การสนทนากลุมยอย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคล

ที่เกี่ยวของหรือผูมีสวนไดเสีย เปนตน 

5) สื่อที่ใชในการสื่อสารประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ อาทิ เอกสาร วีดีทัศน จดหมายขาว รวมทั้ง

ขาว บทความ สารคดี เพื่อเผยแพรทางสื่อมวลชน (หอกระจายขาว วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ โทรทัศน) เปนตน 
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3.7 แนวทางการศึกษา 

3.7.1   แนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน ใหดําเนินการศึกษาตามแนวทางตาง ๆ ดังน้ี 

1)  แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอมโครงการพัฒนาแหลงนํ้า สํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดลอม (มกราคม, 2559) 

2)  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ     

ซึ่งตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทํา

รายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562  

3) อื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่กําหนด 

3.7.2 แนวทางการประเมินผลกระทบสุขภาพ ใหดําเนินการศึกษาตามแนวทางตาง ๆ ดังน้ี 

1) แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (เมษายน, 2556) 

2) แนวทางการประเมินผลกระทบตอสขุภาพจากโครงการพัฒนาแหลงนํ้าของกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข (มิถุนายน, 2557) 

3.7.3 แนวทางการประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน ใหดําเนินการศึกษา

ตามแนวทางตาง ๆ ดังน้ี 

1) แนวทางการมีส วนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ       

สิ่งแวดลอม ป 2562 (มกราคม 2562) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2) คูมือการมีสวนรวมของประชาชน โดยกองสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน กรมชลประทาน 

(2552)  

3) ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
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3.8 บุคลากรหลักที่ตองการ 

บุคลากรหลักในการศึกษาโครงการจะประกอบดวยผูเช่ียวชาญดานตาง ๆ ดังน้ี 

1) ผูจัดการโครงการ/ผูเช่ียวชาญดานวางโครงการ 

คุณสมบัติ : ตองมีประสบการณดานงานพัฒนาแหลงนํ้า วุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโท 

(วิศวกรรมชลประทาน/สาขาที่เกี่ยวของ) ประสบการณไมนอยกวา 20 ป 

ทําหนาที่ : ควบคุมกําหนดแนวทางและวิธีการศึกษาใหไดคุณภาพงานและแผนงานตามเอกสาร

จางที่ปรึกษา (TOR) วางโครงการพัฒนาแหลงนํ้าใหเปนไปตามหลักวิชาการ และวิเคราะหปญหาในพื้นที่เพื่อ

สรุปถึงความจําเปนของโครงการ 

2) ผูชํานาญการดานสิ่งแวดลอม 

คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโท (สิ่งแวดลอม/สาขาที่เกี่ยวของ) ประสบการณ    

ไมนอยกวา 15 ป ตองมีใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจาก สผ. และ

จะตองมีประสบการณโครงการของรัฐดานการพัฒนาแหลงนํ้า ในขณะที่เปนผูชํานาญการเทาน้ัน ซึ่งจะตอง 

แนบเอกสารในข้ันตอนเสนอบุคคลากรหลัก  

ทําหนาที่ : ศึกษา/วิเคราะห/ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนในภาพรวมของทั้งโครงการ 

โดยจําแนกเปนกรณีที่มีโครงการ และไมมีโครงการ พรอมทั้งเสนอมาตรการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม และตองเปนผูช้ีแจงโครงการในระหวางการศึกษารวมถึงการนําเสนอรายงาน และตอบ

ขอคิดเห็นตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3) ผูเช่ียวชาญดานอุทกวิทยา 

คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโท (อุตุนิยมวิทยา-อุทกวิทยา/สาขาที่เกี่ยวของ) 

ประสบการณไมนอยกวา 15 ป 

ทําหนาที่ : ศึกษา/วิเคราะห/ประเมินสภาพอุตุวิทยา และอุทกวิทยา อนัเน่ืองมาจากการพัฒนา

โครงการ วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทั้งในรอบฤดูกาลและรอบป คุณภาพอากาศในพื้นที่โครงการ

ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมโครงการ ประเมินการเปลี่ยนแปลงของสภาพอุทกวิทยาของลํานํ้าในสภาพ     

กอนมีโครงการและหลังมีโครงการ วิเคราะหขอมูลปริมาณและอัตราไหลของนํ้าทา การคาดคะเนความถ่ีของ

นํ้าทวม และขอมูลดานอุตุนิยมวิทยาในปที่มีนํ้าปกติ นํ้ามาก และนํ้านอย และเสนอมาตรการปองกนัแกไขและ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

4) ผูเช่ียวชาญดานชลประทาน 

คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโท (วิศวกรรมชลประทาน/สาขาที่เกี่ยวของ)

ประสบการณไมนอยกวา 15 ป 
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ทําหนาที่ : ศึกษา/วิเคราะห/ประเมนิความตองการใชนํ้าของพืช ความตองการใชนํ้าชลประทาน 

แบบจําลองสมดุลนํ้าในอางเก็บนํ้า ประสิทธิภาพระบบชลประทาน ประเมินผลกระทบของการพัฒนาโครงการ

ที่จะสงผลตอภาพรวมของระบบชลประทานที่มีอยูในปจจุบันและระบบชลประทานที่จะเกิดข้ึนจากโครงการ 

และเสนอมาตรการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

5) ผูเช่ียวชาญดานธรณีวิทยา/แผนดินไหว/แหลงแร/วัสดุกอสราง 

คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโท (ธรณีวิทยา/เทคโนโลยีธรณี/สาขาที่เกี่ยวของ) 

ประสบการณไมนอยกวา 15 ป 

ทําหนาที่  :  ศึกษา/วิเคราะห/ประเมินสภาพธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน สภาพการเกิดแผนดินไหว     

ในพื้นที่โครงการ ประเมินผลกระทบจากการพัฒนาโครงการตอสภาพธรณีวิทยา ความมั่นคงของฐานราก 

แหลงแร การทํากิจกรรมเหมืองแรและกิจกรรมตอเน่ือง การสูญเสียแหลงทรัพยากรแร องคประกอบของแรที่

จะมีโอกาสละลายนํ้าและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และ/หรือปนเปอนตอคุณภาพนํ้าในอางเก็บนํ้า ลํานํ้าใน

ที่ต้ังโครงการ นํ้าใตดิน พื้นที่ชลประทาน และพื้นที่อื่น ๆ (ถามี) และเสนอมาตรการปองกันแกไขผลกระทบและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

6) ผูเช่ียวชาญดานดิน/การใชประโยชนที่ดิน 

คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโท (ปฐพีวิทยา/สาขาที่เกี่ยวของ) ประสบการณ     

ไมนอยกวา 15 ป 

ทําหนาที่ : ศึกษา/สํารวจ/วิเคราะห/ประเมินประเภทชนิดของชุดดิน ตามมาตรฐานของกรม

พัฒนาที่ดิน วิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินและสิทธิการถือครองที่ดิน อันเน่ืองมาจากโครงการ

ทั้งในบริเวณรอบอางเก็บนํ้า พื้นที่ชลประทาน และบริเวณพื้นที่อื่น ๆ (ถามี) พิจารณาความเหมาะสมของดิน 

ในการเพาะปลูก และเสนอมาตรการปองกันแกไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

7) ผูเช่ียวชาญดานเกษตร  

คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโท (เกษตรศาสตร/สาขาที่เกี่ยวของ) ประสบการณ 

ไมนอยกวา 15 ป 

ทําหนาที่ : ศึกษา/สํารวจ/วิเคราะห/ประเมินการเกษตรในพื้นที่โครงการทั้งกอนและหลังมี

โครงการ เสนอแนะการปรับปรุงการเกษตรที่เหมาะสมเมื่อมีการพัฒนาโครงการ การเปลี่ยนแปลงชนิดและ

รูปแบบการเพาะปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว ประเมินผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการใชสารเคมี ปุย ยาปราบศัตรูพืช 

สารพิษตกคาง และการเลี้ยงสัตวในพื้นที่ชลประทานที่มีตอแหลงนํ้าและโครงการ และเสนอมาตรการปองกัน

แกไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

8) ผูเช่ียวชาญดานเศรษฐกิจ และสังคม 
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง 

คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโท (สังคมศาสตร/สาขาที่เกี่ยวของ) ประสบการณ   

ไมนอยกวา 15 ป 

ทําหนาที่ : ศึกษา/สํารวจ/วิเคราะห/ประเมินผลกระทบดานสังคมและเศรษฐกิจของประชาชน 

ในบริเวณที่ไดรับผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบจากการพัฒนาโครงการ เสนอแนะแผนปรับปรุงสภาพความ

เปนอยูของประชาชนที่ไดรับผลกระทบหรือความเสียหายใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมใหมจากการมี

โครงการ รวมทั้งการวิเคราะหเศรษฐกิจ และรูปแบบสังคมหรือองคกรในพื้นที่โครงการฯ และเสนอมาตรการ

ปองกันแกไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 

9) ผูเช่ียวชาญดานการชดเชยทรัพยสิน 

คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโท (สังคมศาสตร/สาขาที่เกี่ยวของ) ประสบการณ ไม

นอยกวา 15 ป 

ทําหนาที่ : ตรวจสอบและประมาณราคา คาชดเชย ทรัพยสิน ที่ไดรับผลกระทบจากโครงการ 

แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานการยายประชากรในพื้นที่นํ้าทวมไปยังที่ต้ังถ่ินฐานใหม (ถามี) เสนอแนะ

แนวทางการจัดการพื้นที่อพยพ การสํารวจขอมูลพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจและ สังคมของครอบครัวทั้งในพื้นที่

นํ้าทวมและพื้นที่ต้ังถ่ินฐานใหม ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตอโครงการหรือสอบถามความ

คิดเห็นของประชาชนที่อยูในพื้นที่นํ้าทวมใหครบทั้งหมด 100 เปอรเซ็นต และเสนอมาตรการปองกันแกไข

ผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

10) ผูเช่ียวชาญดานเศรษฐศาสตร/เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม 

คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโท (เศรษฐศาสตร/สาขาที่เกี่ยวของ) ประสบการณ  

ไมนอยกวา 15 ป 

ทําหนาที่ : ศึกษา/สํารวจ//วิเคราะห/ประเมินผลดานเศรษฐศาสตร ประเมินความคุมคาจากการ

ดําเนินโครงการ การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ และการวิเคราะหเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมของ

โครงการพิจารณาเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากโครงการโดยตรง  

11) ผูเช่ียวชาญดานปาไม/การจัดการลุมนํ้า 

คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโท (วนศาสตร/นิเวศวิทยาปาไม/สาขาที่เกี่ยวของ)

ประสบการณไมนอยกวา 15 ป 

ทําหนาที่ : สํารวจ/ศึกษา/วิเคราะห/ประเมินผลกระทบตอสภาพพื้นที่ปาไม ระบบนิเวศปาไม 

การบริหารจัดการพื้นที่ลุมนํ้าที่จะสูญเสียไปจากการดําเนินโครงการ เปรียบเทียบกรณีไมมีและมีโครงการ 

ประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจของการสูญเสียพื้นที่ ความสมบูรณของปา และคุณคาทางนิเวศของปาไม 

ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมการกอสรางตาง ๆ สถานภาพการบุกรุกทําลายปาที่อาจเปลี่ยนแปลงอัน
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง 

เน่ืองมาจากการพัฒนาโครงการ และเสนอมาตรการปองกันแกไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดลอม 

12) ผูเช่ียวชาญดานสัตวปา 

คุณสมบั ติ : วุฒิการศึกษาไม ตํ่ากวาปริญญาโท (สัตววิทยา/ชีววิทยา/สาขาที่ เกี่ยวของ) 

ประสบการณไมนอยกวา 15 ป 

ทําหนาที่ : สํารวจ/ศึกษา/วิเคราะห/ประเมินผลกระทบตอสัตวปาคุมครองทุกชนิด ระบบนิเวศ

สัตวปาในบริเวณที่จะถูกนํ้าทวม และบริเวณโดยรอบอางเก็บนํ้า ทั้งดานแหลงที่อยูอาศัย พื้นที่หากิน เสนทาง

เดิน และเสนทางอพยพ โครงสรางและลักษณะตามธรรมชาติของระบบนิเวศสัตวปา ประเมินการเกิดแหลง

ที่อยูใหมและแหลงอาหารใหมของสัตวปาที่อาจเกิดข้ึนหลังจากมีโครงการ ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมการ

กอสรางตาง ๆ และเสนอมาตรการปองกันแกไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

 

13) ผูเช่ียวชาญดานสาธารณสุข 

คุณสมบัติ : วุฒิ การศึกษาไม ตํ่ากวาปริญญาโท (สาธารณสุขศาสตร/สาขาที่ เกี่ยวของ) 

ประสบการณไมนอยกวา 15 ป 

ทําหนาที่ : ศึกษา/สํารวจ/วิเคราะห/ประเมินผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนและ

บริการสาธารณสุขในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ การแพร

ระบาดของโรคพยาธิชนิดตางๆ โรคติดตอทางนํ้า และ/หรือแมลงพาหะเปนสื่อกลาง โรคไมติดตอที่สะทอน    

ปญหาทางสุขภาพที่เปนผลมาจากโครงการโดยทางตรงหรือทางออม โรคที่เกิดจากภาวะสิ่งแวดลอมเปนพิษ 

โรคที่เปนปญหาในการดําเนินชีวิต และโรคติดตอจากประชากรที่อพยพจากพื้นที่อื่นเขามาใชแรงงานกอสราง 

ความเพียงพอของสถานพยาบาล บุคคลากรทางการแพทยกับประชาชนในพื้นที่โครงการ และเสนอมาตรการ

ปองกันแกไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

14) ผูเช่ียวชาญดานคุณภาพนํ้า นิเวศวิทยาทางนํ้า/ประมง 

คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาไม ตํ่ากวาปริญญาโท (สิ่งแวดลอม/ประมง/สาขาที่ เกี่ยวของ) 

ประสบการณไมนอยกวา 15 ป 

ทําหนาที่ : สํารวจ/ศึกษา/วิเคราะห/ประเมินคุณภาพนํ้าผิวดิน และใตดินในพื้นที่โครงการ และ

พื้นที่ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ้าผิวดินในสภาพกอนและ

หลังมีโครงการ เปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดิน สํารวจ/ศึกษา/วิเคราะห/ประเมินผล

กระทบตอนิเวศวิทยาทางนํ้า การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ศึกษาทางผานสัตวนํ้า สถานภาพดานการ
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง 

ประมงในบริเวณพื้นที่โครงการ ศักยภาพการพัฒนาใหเปนแหลงประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในพื้นที่ทาย

เข่ือน และเสนอมาตรการปองกันแกไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

15) ผูเช่ียวชาญดานการมีสวนรวม/มวลชนสัมพันธ/การประชาสมัพันธ 

คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโท (นิเทศศาสตร/วารสารศาสตร/สาขาที่เกี่ยวของ) 

ประสบการณไมนอยกวา 15 ป 

ทําหนาที่  : ศึกษา/สํารวจ/วิเคราะห/ประเมินกิจกรรมการดําเนินงานและแผนงานการ

ประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ และการมีสวนรวมโครงการ เพื่อใหขอมูล ขอเท็จจริง ความรู และความเขาใจ

เกี่ยวกับโครงการตอราษฎรในพื้นที่โครงการ จัดทํากระบวนการมีสวนรวมของประชาชน วิเคราะหผูมีสวน

เกี่ยวของและผูมีสวนไดเสีย รวมทั้งการประเมินผลการจัดกิจกรรม และดําเนินกลไกการดําเนินงานตามแนว

ทางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการจดัทํารายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม โดยตองเสนอ

ทีมงานดานมวลชนสัมพันธที่มีความรูและประสบการณตามที่ระบุในเงื่อนไขประกอบขอ 3.15 

 

16) ผูเช่ียวชาญดานโบราณคดีและประวัติศาสตร 

คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโท (โบราณคดี/สาขาที่เกี่ยวของ) ประสบการณ      

ไมนอยกวา 15 ป 

ทําหนาที่ : ศึกษา/สํารวจ/วิเคราะห/ประเมินผลกระทบความเสียหายของแหลงโบราณคดีและ

ประวัติศาสตรในพื้นที่โครงการที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ และเสนอมาตรการปองกันแกไข

ผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ที่ปรึกษาอาจเสนอบุคคลากรหลัก นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนไดตามความเหมาะสมแตตอง

คํานึงถึงเหตุผลความจําเปน และตองทําความเขาใจตอขอบเขตของงาน กําหนดบทบาทหนาทีข่องบคุลากรหลกั

ที่เสนอใหชัดเจน บุคลากรหลักที่เสนอแตละตําแหนงตองเปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะที่กําหนดตามที่ระบุ และ 

มีประสบการณรวมไมนอยกวา 15 ป ถาไมเปนไปตามขอกําหนด กรมขอสงวนสิทธ์ิในการไมพิจารณาขอเสนอ 

ในกรณีที่ไมไดระบุตําแหนงผูเช่ียวชาญไวเปนการเฉพาะ ใหผูชํานาญการดานสิ่งแวดลอมเปนผูรับผิดชอบในการ

ดําเนินการรวบรวมขอมูลและช้ีแจงโครงการ 

นอกจากน้ีแลวบุคลากรหลักจะตองแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวที่ออกโดย

สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และรบัรองสาํเนาถูกตอง ลงนามกํากับในใบประวัติการทํางานของตน และรับรอง

การปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการศึกษาดวยปากกาหมึกสีนํ้าเงินเทาน้ัน มิฉะน้ันจะไมพิจารณา โดยตองช้ีแจง

ผลการศึกษา และตอบขอซักถามดวยตนเองในวาระการรายงานผลการศึกษาตอกรมชลประทาน 
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง 

3.9 การจัดหาเอกสารขอมูลและการสนับสนุนโดยกรมชลประทาน 

เพื่อชวยใหการสํารวจและศึกษาของที่ปรึกษา ไดดําเนินการดวยความตอเน่ืองและสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของกรมชลประทาน จึงจะใหการจัดหาสนับสนุนขอมูลตาง ๆ  ดังน้ี 

1) แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1: 50,000 หรือ 1:250,000 ของกรมแผนที่ทหาร 

2) แบบรายละเอียด (ถามี) 

3) ผล สํารวจดานตาง ๆ ของกรมชลประทาน (ที่มี)  

4) รายงานการศึกษาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาของกรมชลประทาน 

5) อื่น ๆ (ถามี)  

ทั้งน้ีขอมูลตาง ๆ เหลาน้ีที่ปรึกษาจะตองควบคุมการใชและเก็บรักษาตามกฎระเบียบของทาง

ราชการอยางเครงครัด และจะตองสงคืนกรมชลประทานกอนถึงวันสิ้นสุดสัญญาหรือตามที่กรมชลประทาน

เห็นสมควรใหสงคืน 

3.10 งานสํารวจเพิ่มเติม 

งานสํารวจดานตาง ๆ ที่ใชในการศึกษาที่ดําเนินการสํารวจไวแลว หากไมเปนปจจุบันเพียงพอและ    

ที่ปรึกษาเห็นวามีความจําเปนตองทําการสํารวจเพิ่มเติมใหที่ปรึกษาเสนอไวในขอเสนอดานคุณภาพของ

โครงการ รวมถึงแนวทางและระยะเวลาที่ใชดําเนินการดวย โดยเสนอขอไดตามความจําเปน แตทั้งน้ีตองมี

รายละเอียดเหตุผลที่เพียงพอที่จะนํามาใชวิเคราะหเพื่อประกอบการศึกษาโครงการใหชัดเจน และครบถวน

ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษาเห็นสมควร 

การสํารวจนิเวศวิทยาปาไมใหจัดทําแปลงสํารวจตามมาตรฐานของกรมอุทยาน และตองนับไมที่มี

ขนาด Ø 10 เซนติเมตร ในพื้นที่โครงการ 100%  

หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาแลวเห็นวา มีความจําเปนตองสํารวจเพิ่มเติม

นอกเหนือจากที่เสนอไวในขอเสนอดานคุณภาพของโครงการ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษาแลว 

เปนหนาที่ของที่ปรึกษาตองทําการสํารวจใหครบถวน โดยคาใชจายที่เกิดข้ึนใหเปนความรับผิดชอบของ        

ที่ปรึกษา 
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3.11 ระยะเวลาของการศึกษาและการรายงานผลการศึกษา 

กรมชลประทานไดกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการทั้งสิ้น 180 วัน นับต้ังแตวันเริ่ม

ปฏิบัติงาน ที่ปรึกษาจะตองเสนอแผนปฏิบัติงานตอคณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก และ

จะตองเปนแผนปฏิบัติงานที่นําไปดําเนินการเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการเสนอ

แผนปฏิบัติงานจะตองระบุหัวของานหลักอยางชัดเจน และแสดงหัวของานยอยโดยใหมีรายละเอียดที่เพียงพอ

สําหรับการกําหนดปริมาณงานและผลผลิตของงาน อีกทั้งตองมีรายละเอียดเพียงพอที่จะนํามาใชในการ

ประเมินกําหนดงวดเงินงวดตาง ๆ และใหสามารถใชเปนเอกสารอางอิงตอการพิจารณาในการบริหารสัญญา

และตรวจรับงานของคณะกรรมการฯ ที่มีหนาที่รับผิดชอบไดดวย 

ภายหลังจากที่ไดลงนามในสัญญาแลว ที่ปรึกษาจะตองจัดทําเอกสารสัญญาและสงรายงาน           

ผลการศึกษาเปนระยะ ๆ ตามกําหนดเวลาที่ระบุไว ดังน้ี 

 

3.11.1 การสงรายงานผลการศึกษา 

ผูรับจางจะตองรายงานผลการปฏิบัติงานและเสนอผลงานในรูปแบบของรายงานตาง ๆ และ   

Digital form (ถามี) ซึ่งตองจัดทําเปนภาษาไทยเสนอกรมชลประทาน โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง 

ที่ปรึกษาที่ไดรับมอบหมายดําเนินการตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา ต้ังแต

วันที่ผูรับจางนํารายงานฯ มาสงมอบให พรอมจัดทําใบตรวจรับเปนหลักฐานอยางนอย 2 ฉบับ มอบใหผูรับจาง 

1 ฉบับ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ 1 ฉบับ เพื่อประกอบการดําเนินการเบิกจายเงินตามระเบียบที่กําหนด 

และรายงานใหกรมรับทราบตอไป การรายงานผลการปฏิบัติงานจะเสนอรายงานเปนระยะ ๆ ตามแผนปฏิบัติงาน

ที่แจงไวตามกําหนดระยะเวลานับต้ังแตเริ่มปฏิบัติงานตามที่ระบุไว ดังน้ี 

(1) รายงานการเริ่มงาน (Inception Report) เปนการรวบรวมเน้ือหาสาระรายละเอียดเชิงเทคนิค

วิชาการ และแผนการดําเนินงานที่ตองปฏิบัติไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ โดยตองนําเสนอกรอบแนวทาง หลักการ

การดําเนินงาน วิธีการ แผนงานรวม แผนงานและแนวทางการศึกษาแตละดาน บุคลากรหลักที่รับผิดชอบใน 

แตละแผนงานของโครงการ ความสัมพันธของแผนงานแตละดาน พรอมจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ  

โดยละเอียด จาํนวน 15 ชุด ภายใน 60 วัน นับต้ังแตวันเริ่มปฏิบัติงาน 

(2) รายงานความกาวหนา (Progress Report) เปนการรายงานความกาวหนาของเน้ืองานตาม

สาระดานเทคนิควิชาการ และแผนปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตามสัญญาและที่ไดแกไข

เพิ่มเติมในรายงานการเริ่มงาน (Inception Report) โดยตองแสดงความกาวหนาของแผนการปฏิบัติงาน 

ประเด็นการศึกษาแตละดาน ปญหาอุปสรรค และความเห็นในการแกไขปญหาอุปสรรค ฯลฯ ของการ
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ดําเนินงาน และสรุปความกาวหนาของกิจกรรมของผูเช่ียวชาญแตละราย จํานวน 15 ชุด ภายใน 120 วัน 

นับต้ังแตวันเริ่มปฏิบัติงาน 

(3) รายงานฉบับกลาง (Interim Report) เปนการรายงานผลการศึกษาตามแผนงาน ซึ่งผลของ

การศึกษาสามารถช้ีนําแนวทางไปสูเปาหมายเพื่อตอบสนองตอวัตถุประสงคของการศึกษาไดอยางชัดเจน    

โดยตองนําเสนอเหตุผลและความจําเปนตอการพัฒนาโครงการ ผลการคัดเลือกแนวทางการพัฒนาโครงการ

และทางเลือกที่ ต้ังโครงการที่ เหมาะสม การประเมินผลกระทบในบางหัวขอทรัพยากร รวมถึงการ

ประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชนและผลตอบสนองตอการศึกษาและโครงการ จํานวน 20 ชุด 

ภายใน 180 วัน นับต้ังแตวันเริ่มปฏิบัติงาน 

(4) รางรายงานฉบับสุดท าย (Draft Final Report) เปนการนําเสนอผลการปฏิบั ติงานที่ ได

ดําเนินการตามสัญญาจางที่ปรึกษา โดยผลการศึกษาทั้งหมดตองมีความถูกตองครบถวนและตอบสนองดาน

วิชาการไดตามเปาประสงค สงภายใน 150 วัน นับต้ังแตวันเริ่มปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

- รางรายงานสรุปสําหรับผูบริหาร (ภาษาไทย) จํานวน 30 เลม 

- รางรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน จํานวน 30 เลม 

- รางรายงานภาคผนวก จํานวน 30 เลม 

(5) รายงานฉบับสุดทาย (Final Report) เปนการรายงานผลการศึกษาทั้งหมดตามสัญญาจาง      

ที่ปรึกษาที่ไดจากการปรับแกไขรางรายงานฉบับสมบูรณ ใหมีความถูกตองครบถวนของขอมูล การศึกษา

ทางเลือกของโครงการ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน การกําหนดมาตรการและ/หรอืแผนปฏิบัติการ

ปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม การประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน

ตามแนวทางที่กําหนด รวมทั้งความเหมาะสมดานการใชภาษาและการจัดรูปเลมของรายงานตรงตามเปาหมาย

ที่กําหนดสงภายใน 180 วัน นับต้ังแตวันเริ่มปฏิบัติงานประกอบดวย 

- รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร (ภาษาไทย) จํานวน 60 เลม 

- รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน จํานวน 60 เลม 

- รายงานภาคผนวก จํานวน 60 เลม 

(6) รายงานตนฉบับของรายการที่ (5) ไมเย็บเลม จํานวน 1 ชุด พรอมบันทึกลงใน CD หรือ DVD  

ในรูปแบบหนังสืออเิลก็ทรอนิกส (e-Book) และ text file (เชน word และ/หรือ pdf) ที่สามารถใชในการอาน

และแกไขไดอยางสะดวก พรอมไฟลเอกสารนําเสนอ (Power Point) สงพรอมรายงานฉบับสุดทาย จํานวน   

60 ชุด สงภายใน 180 วัน นับต้ังแตวันเริ่มปฏิบัติงาน 
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(7) แผนที่โครงการที่แสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการ ไดแก พื้นที่ลุมนํ้า พื้นที่อางเก็บนํ้า พื้นที่

หัวงาน และพื้นที่ชลประทาน ตามผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนของโครงการ ขนาด A0 จํานวน 

20 ชุด สงภายใน 180 วัน นับต้ังแตวันเริ่มปฏิบัติงาน 

(8) รายงานประจําเดือน เพื่อสรุปผลของการดําเนินงานประจําเดือน โดยจัดทําสรุปอยางสั้น         

ไดใจความ จํานวนครั้งละ 15 ชุด จํานวน 10 ครั้ง สงทุก 30 วัน นับต้ังแตวันเริ่มปฏิบัติงาน 

(9) รายงานปดโครงการ เพื่อสรุปผลของการดําเนินงาน โดยจัดทําสรุปอยางสั้นและไดใจความ

จํานวน 15 ชุด สงภายใน 180 วัน นับต้ังแตวันเริ่มปฏิบัติงาน 

3.11.2 เอกสารสงมอบอ่ืน ๆ  

(1) ฐานขอมูลโครงการพรอมบันทึกลงใน CD หรือ DVD จํานวน 10 ชุด พรอมคอมพิวเตอรและ

อุปกรณใชงานครบถวน และคูมือการใชขอมูล 1 ชุด สงภายใน 180 วัน นับต้ังแตวันเริ่มปฏิบัติงานหรือตาม

ระยะเวลาการผลิตงาน 

(2) เอกสารการประชาสัมพันธ รวมทั้งสื่อการประชาสัมพันธโครงการในรูปแบบ Digital Form ที่ได

จัดทําข้ึนในระหวางการดําเนินงานโครงการ พรอมบันทึกลงในแผน CD หรือ DVD จํานวน 10 ชุด สงภายใน 

180 วัน นับต้ังแตวันเริ่มปฏิบัติงาน หรือตามระยะเวลาการผลิตงาน 

(3) ขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิตาง ๆ  ที่ใชในการศึกษาในรูปแบบ Digital Form เพื่อกรมชลประทาน

จะไดใชเปนขอมูลในการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต พรอมบันทึกลงในแผน CD หรือ DVD จํานวน 10 ชุด       

สงภายใน 180 วันนับต้ังแตวันเริ่มปฏิบัติงาน 

นอกจากน้ี ที่ปรึกษาจะตองนําสงเอกสารสงมอบอื่นๆ ตามขอ 3.11.2 (1) (2) และ (3) ในลักษณะ 

Digital Form พรอมบันทึกลงใน External Hard disk ขนาด Capacity ไมนอยกวา 2 TB จํานวน 10 ชุด   

สงภายใน 180 วัน นับต้ังแตวันเริ่มปฏิบัติงาน 

ในการสงรายงานตามระยะเวลาการศึกษาโครงการใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา 

พิจารณาตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามขอกําหนดในสัญญาดังตารางการสงมอบงาน คณะกรรมการ  

ตรวจรับพัสดุฯ จะเชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับรายละเอียดของงานน้ัน ๆ มาใหคําปรึกษา โดย 

ที่ปรึกษาตองจัดหาผู ชํานาญการหรือผู เช่ียวชาญที่เกี่ยวของนําเสนอผลการศึกษาของรายงานตาง ๆ            

ใหผู ชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิน้ัน ๆ เพื่อพิจารณาใหความเห็นทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรตาม

กําหนดเวลา สําหรับรายงานที่สําคัญใหนําเสนอในรูปแบบที่ประณีตและไดมาตรฐานพรอมบันทึกลงใน 

CD/DVD สงใหผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิ ทุกครั้งที่มีการนําเสนอผลการศึกษาของรายงาน จํานวน 1 ชุด 

นอกจากน้ี ที่ปรึกษาจะตองนําสงขอมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ที่ไดจัดรูปแบบที่ใชในการศึกษาในลักษณะ Digital 

Form ใหดวย 
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3.12 การสงมอบงาน 

ที่ปรึกษาตองจัดทํ าใบสงมอบงานที่ แลวเสร็จตามที่กรมชลประทานเปนผูกําหนดให เสนอตอ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา ตามระยะเวลาที่กําหนดไว 

3.13 การตรวจรับงาน 

ภายหลังที่ไดรับใบสงมอบงานจากที่ปรึกษาแลว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา จะ

กําหนดวันเชิญใหผูชํานาญการหรือผูเช่ียวชาญที่ปรากฏในบุคลากรหลักของที่ปรึกษา นําเสนอผลการศึกษา 

โดยอธิบายรายละเอียดตาง ๆ  ในผลงานที่สงมอบใหผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิน้ัน ๆ ไดทราบและพิจารณา

ใหความเห็นทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรประกอบการตรวจรับงาน และมีสิทธิซักถามเพื่อใหที่ปรึกษาได

ช้ีแจงตามหลักวิชาการ และรับผิดชอบในรายละเอียดทั้งหมด ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จะทําการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูเช่ียวชาญและที่ปรึกษา โดยพิจารณาความสามารถในการปฏิบัติงานใหแลว

เสร็จตามสัญญาและคุณภาพของผลงาน เพื่อประโยชนในการใชประกอบการพิจารณาคัดเลือกในคราวตอไป 

 

รายงาน 

ระยะเวลาการศึกษา (วัน) 

30
 

60
 

90
 

12
0 

15
0 

18
0 

รายงานการเร่ิมงาน 

จํานวน 15 ชุด 

 
     

รายงานฉบับกลาง 

จํานวน 20 ชุด 
  

 
   

รางรายงานฉบับสุดทาย 

จํานวนเลมตามที่ระบุในขอ 3.11.1 (4) 
    

 
 

รายงานฉบับสุดทาย 

จํานวนเลมตามที่ระบุในขอ 3.11.1 (5) 
     

 

รายงานตนฉบับ พรอมไฟลนําเสนอที่แกไข ตามขอ 3.11.1 (1) (3) บันทึกลงใน CD 

หรือ DVD จํานวนอยางละ 20 ชุด และ E-book พรอมอุปกรณ จํานวนอยางละ 2 ชุด 
     

 

รายงานตนฉบับตามขอ 3.11.1 (5) ไมเย็บเลม จํานวน 1 ชุด พรอมบันทึกลงใน CD 

หรือ DVD จํานวน 60 ชุด ที่สามารถใชในการอานและแกไขไดอยางสะดวก  
      

รายงานประจําเดือน จํานวนคร้ังละ 15 ชุด ทุก ๆ 30 วัน       

รายงานปดโครงการ  จํานวน 15 ชุด       

ฐานขอมูลโครงการ จํานวน 10 ชุด พรอมคอมพิวเตอรและอุปกรณ และคูมือการ

ใชขอมูล จํานวน 1 ชุด 
     

 

เอกสารสงมอบอื่นๆ ตามระบุในขอ 3.11.2 (1) (2) (3) ในลักษณะ Digital Form 

พรอมบันทึกลงใน External Hard disk จํานวน 10 ชุด      
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3.14 การจายเงิน 

ผูวาจาง จะชําระคาจางปฏิบัติงานใหที่ปรึกษา โดยจะจายเปนงวด ๆ ในสวนเหมาจาย และจายตามจริง

ในสวนที่เบิกคืนได โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษาจะดําเนินการเบิกจายเงินตามหลักฐาน

ใบตรวจรับ และตามปริมาณงานที่ที่ปรึกษาสงมอบ ซึ่งรายละเอียดจะระบุไวในสัญญาในภายหลัง 

อน่ึง ผูวาจางจะใหเบิกจายเงินคาจางหรืออื่นใดใหที่ปรึกษาเทาที่งบประมาณในแตละปเทาน้ัน และ          

ที่ปรึกษาใหเปนเหตุในการเรียกรองความเสียหายตอผูวาจางมิได 

 

3.15 เงื่อนไขประกอบ 

3.15.1 เพื่อใหการจัดทําและพิจารณาขอเสนอดานคุณภาพตามที่กําหนดไวในขอบเขตของงาน 

(Terms of Reference : TOR) เปนไปอยางกระชับและเขาใจงาย สะดวก รวดเร็วตอการพิจารณาของ

คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก และฝายที่ปรึกษาผูย่ืนขอเสนอ จึงขอกําหนดกรอบแนว

ทางการจัดทําเอกสารหลักฐานของบริษัทและขอเสนอดานคุณภาพ ดังน้ี 

(1) เอกสารหลักฐานของท่ีปรึกษา  แยกไว นอกซองข อเสนอดานคุณภาพและ           

ซองขอเสนอดานราคา เปนการแสดงขอมูลประกอบของที่ปรึกษาตามแบบฟอรมตารางแสดงคุณสมบัติของ    

ที่ปรึกษา ประกอบดวย  

 - สรุปรายละเอียดขอมูลของบริษัทที่ปรึกษา เปนการแสดงจํานวนบุคลากรที่ทํางาน

ประจําเต็มเวลาทั้งหมดที่มีประสบการณต้ังแต 3 ปข้ึนไป จํานวนบุคลากรหลักที่มีอยูที่ทํางานประจําเต็มเวลา

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของที่มีประสบการณต้ังแต 3 ปข้ึนไป และหลักฐานแสดงผลงาน เปนการแสดงบัญชีแสดง

รายการงาน ซึ่งเสร็จเรียบรอยแลว และบัญชีแสดงรายการงาน ในปจจุบันที่ยังไมแลวเสร็จ และอยูระหวาง

ดําเนินการกับกรมชลประทาน (ยอนหลัง 5 ปที่ผานมา) โดยตองแนบสําเนารูปถายหนังสือรับรองผลงานของ 

ผูวาจาง หรือ สําเนารูปถายสัญญาของผูวาจาง ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติ

บุคคล บัญชีแสดงรายช่ือ คุณวุฒิ จํานวนเจาหนาที่ของนิติบุคคลทั้งที่ปฏิบัติงานประจําในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

และปฏิบัติงานช่ัวคราว (เฉพาะเจาหนาที่ที่มาทํางานโครงการน้ี) ประวัติการทํางานของเจาหนาที่ของนิติบุคคล

ทุกคนตามที่เสนอ โดยเสนอเปนตนฉบับพรอมลงลายมือช่ือเจาของประวัติ (ดวยหมึกสีนํ้าเงิน) และวัน เดือน ป 

อยางสมบูรณ และใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกใหพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 - บัญชีรายช่ือบุคลากรหลักที่ทํางานเต็มเวลาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ประสบการณ

ต้ังแต 3 ปข้ึนไป โดยตองแนบเอกสารรายละเอียดเงินเดือน (Slip เงินเดือน) หรือเอกสารที่ออกโดยราชการ

แสดงการรับเงินยอนหลัง 3 เดือนของบุคลากร เพื่อยืนยันการเปนบุคลากรที่ทํางานเต็มเวลาจริง  
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 - บัญชีผลงานที่ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวยอนหลัง 5 ป แยกเปนรายสัญญา 

อธิบายโดยสรุปลักษณะ ขอบเขต และประเภทโครงการตามผลงานที่ไดดําเนินการ อาทิ การศึกษาแผนหลัก 

ความเหมาะสม การประเมิน/วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนของ

โครงการพัฒนาแหลงนํ้าหรือการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน เปนตน        

 - บัญชีผลงานที่อยูระหวางดําเนินการ (งานศึกษา/ออกแบบ ทุกประเภท) โดยตอง

แนบสําเนาตารางแสดงรายช่ือบุคลากรหลักทั้งสัญญา ตําแหนงที่รับผิดชอบ จํานวน คน-เดือน ในแตละสัญญา 

โดยหมายเหตุวาบุคคลใดอยูในบริษัท 

 - ขอมูลงบการเงินและรายไดของบริษัทที่ปรึกษา (ยอนหลัง 3 ป) เปนการแสดง

เอกสารงบการเงนิยอนหลงั 3 ปที่ผานมา โดยตองแนบเอกสารประกอบงบการเงนิ และรายงานของผูสอบบัญชี

ที่ไดรับอนุญาตสอบบัญชีที่รับรองโดยกระทรวงพาณิชย พรอมลงนามรับรองโดยกรรมการผูมีอํานาจ หากไมมี

เอกสารแนบ กรมขอสงวนสิทธิไมพิจารณาใหคะแนนในสวนน้ี และ/หรือแนบเอกสารแสดงรายไดที่ไดรับจาก

ใหบริการในการเปนที่ปรึกษาแกหนวยงานของรัฐเฉลี่ยตอปในรอบปทางบัญชี 3 ปที่ผานมา ซึ่งรับรองสําเนา

ถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล   

 - ขอมูลที่ปรึกษา เปนการนําเสนอขอมูลดานตาง ๆ ของที่ปรึกษา/ทั้งตารางแสดง 

ผลงานและประสบการณของที่ปรึกษา เครื่องมืออุปกรณและ SOFTWARE และศักยภาพอื่น ๆ ของที่ปรึกษา ฯลฯ 

(2) ขอเสนอดานคุณภาพ ประกอบดวยเอกสาร 2 เลม คือ เลมเน้ือหาดานคุณภาพ และ

เลมเน้ือหาประกอบ 

(2.1) เลมเน้ือหาดานคุณภาพ (ความหนาไมเกิน 200 หนา) เปนการแสดงขอมูล 

ความเปนมา ลักษณะทั่วไป สภาพปญหา ความคิด การวิเคราะห ข้ันตอนการศึกษาดานตางๆ แผนการทํางาน

และแผนการจัดกําลังบุคลากร โดยอธิบายใหชัดเจน เขาใจงาย สมบูรณในเน้ือหา ถูกหลักทางวิชาการและ

มาตรฐานของกรม กระชับและสัมพันธกับแผนและระยะเวลา พรอมจัดคาใชจายใหสอดรับกับการดําเนินงาน 

ซึ่งมีหัวขอดังน้ี 

บทท่ี 1 บทนํา  แสดงความเขาใจสอดคลองตอ TOR 

บทท่ี 2 ความเขาใจโครงการ ทั้งตอวัตถุประสงคและขอบเขตที่ปรากฏใน 

TOR แสดงลักษณะพื้นที่ สภาพปญหาและขอเท็จจริงทุกดาน พรอมเสนอแนวคิดและการวิเคราะหที่ชัดเจน 

บทท่ี 3 แนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน เปนการแสดง

ขอมูลและเสนอแนวทางการศึกษา ข้ันตอนในการศึกษา การวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการศึกษา 

การวิเคราะหขอมูล รวมทั้งแนวทางการประเมินผลกระทบ และการจัดทํามาตรการปองกันแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยใหสอดคลองกับแนวทางการจัดทํารายงานการ
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วิเคราะหผลกระทบสิ่ งแวดลอม สํ าหรับโครงการพัฒนาแหล งนํ้า ของสํ านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มกราคม, 2559) พรอมขอเสนออื่นที่เปนประโยชน 

บทท่ี 4 การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ และการมีสวนรวมของ

ประชาชน เปนการนําเสนอแนวทาง ข้ันตอน แผนงาน กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน และตองเสนอ

ทีมงานพรอมแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของทีมงานทีม่ีความรู ความสามารถและประสบการณตรง โดยให

เปนไปตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ป 2562 (มกราคม 2562)  

และแนวทางที่กรมใชปฏิบัติพรอมขอเสนออื่นที่เปนประโยชน 

 บทท่ี 5 แผนการทํางานและการจัดกําลังบุคลากร เปนการนําเสนอ

รูปแบบการจัดองคกรปริมาณงาน ลําดับการทํางาน ความเหมาะสมของบุคลากร และสอดสัมพันธกัน โดยมี

รายละเอียดและความชัดเจน เหมาะสมกับระยะเวลาและคาใชจายที่มี พรอมทั้งทําการวิเคราะหหาวิถีวิกฤต

ของขายงาน CPM (Critical Path Method) วิเคราะห กิจกรรมตางๆ ที่จะตองทําในโครงการอยางประหยัด

ที่สุดและใหเสร็จทันเวลา เพื่อใหทราบถึงเวลาแลวเสร็จของโครงการวาเปนเทาใด และกิจกรรมใดบางที่อยูใน

วิถีวิกฤต ซึ่งจะนําไปสูการวางแผนตัดสินใจเพื่อควบคุมโครงการ หรือเรงรัดโครงการตอไป 

 บทท่ี 6 ขอเสนออ่ืนๆ (หากมีเพิ่มเติม แตตองสําคัญและสัมพันธกับเน้ืองาน) 

(2.2) เลมเน้ือหาประกอบ เปนการแสดงขอมูลประกอบของขอมูลบุคลากรที่เสนอ

ในโครงการ ซึ่งแยกจากเลมเน้ือหาดานคุณภาพ โดยแสดงขอมูลดังน้ี 

- ขอมูลบุคลากรที่เสนอในโครงการศึกษา  เปนการนําเสนอขอมูลประวัติ

บุคลากร (Curriculum Vitae; CV) ที่ที่ปรึกษาเสนอมาในโครงการน้ี และตองจัดทําเปนตารางสรุปขอมูลที่

สําคัญ ถูกตอง เขาใจงายและตรงตามความเปนจริง โดยสรุปรวมแลวไมเกิน 4 หนากระดาษ A4 ทั้งน้ีตองแสดง

ปริมาณงานที่เหลือ (คน-เดือน) ของโครงการที่อยูระหวางดําเนินการดวย และแนบไฟลดังกลาวพรอมสําเนา

หนาแรกของสัญญาและเอกสารที่ระบุถึงหนาที่ความรับผิดชอบตามสัญญาน้ัน เพื่อใหกรมพิจารณาไดอยาง

รวดเร็ว 

3.15.2 ขอเสนอดานคุณภาพและขอเสนอดานราคา จะตองพิจารณาใหสอดคลองกับงบประมาณ   

ที่กรมชลประทานไดรับสําหรับโครงการน้ีและหากสาระของงานที่เสนอมาในขอเสนอดานคุณภาพไดรับการ

คัดเลือกแลว ในการเจรจาตอรอง จะตอรองดานราคาใหอยูในวงเงินงบประมาณ โดยไมตัดสาระ องคประกอบ 

และเน้ือหาของงานอยางเด็ดขาด 
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง 

3.15.3 หากผลการดําเนินการศึกษาโครงการ ปรากฏวาไมสามารถเขาพื้นที่เพื่อสํารวจและเก็บ

ขอมูลได กรมชลประทาน ขอสงวนสิทธ์ิที่จะยกเลิกงานศึกษาและการจัดทําเอกสารตาง ๆ  ที่จะตองดําเนินการ 

ในข้ันตอไป  

3.15.4 ที่ปรึกษาตองจดัเตรียมเอกสารการขออนุญาตตามกฎหมาย (ถามี) ใหแลวเสร็จ ภายใน 60 วัน 

นับต้ังแตวันเริ่มปฏิบัติงาน 

3.15.5 กรมชลประทาน ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการคัดเลือกครั้งน้ี ไมวาดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม 

โดยผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายจากกรมชลประทานไมไดทั้งสิ้น และหากการคัดเลือกครั้งน้ีตองยกเลิก

ดวยเหตุผลใดก็ตาม กรมชลประทานขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอคาเสียหายใด ๆ ของผูย่ืนขอเสนอทั้งสิ้น 

3.15.6 กรมชลประทาน ขอสงวนสิทธ์ิมิใหผูรับจางนําเอกสารที่เปนผลจากการศึกษาโครงการน้ี     

ไปจําหนาย หรือพิมพเผยแพร ยกเวนไดรับการยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากกรมชลประทาน 

3.15.7 บุคลากรหลักผูทําการศึกษาในแตละสวนของรายงาน จะตองเปนผูรายงานผลการศึกษา 

แกกรมชลประทานทุกครั้งทีค่ณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางทีป่รกึษา เชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิ

เกี่ยวกับรายละเอียดของงานน้ัน ๆ มาใหคําปรึกษา เพื่อพิจารณาใหความเห็นทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร

ตามขอกําหนดในสัญญา และเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูเช่ียวชาญและคณะของที่ปรึกษา 

3.15.8 ที่ปรึกษาจะตองมีผูเช่ียวชาญในการทําหนาที่บรรณาธิการ เพื่อตรวจทานภาพรวมของ

รายงานใหมีความสอดคลอง เช่ือมโยงในเน้ือหาและสาระของบทตาง ๆ ในรายงาน สํานวนภาษาตองเปน

แนวทางเดียวกัน และหัวหนาโครงการจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบข้ันสุดทายกอนนําเสนอรายงานใน 

ทุกข้ันตอน เพื่อความตอเน่ืองและความสมบูรณของรายงานตามวัตถุประสงคของผูวาจาง 

3.15.9 จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 และหนังสือของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษา

แหงประเทศไทยที่ 807/2552 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2552 กรมจะใชอัตราคาจางใหมโดยจะพิจารณาหลักฐาน

ตามขอกําหนด แตหากที่ปรึกษาไมมีหลักฐานตามขอกําหนดกรมจะใชอัตราคาจางเดิม 

3.15.10 ที่ปรึกษาจะตองจัดใหมีเจาหนาที่ของโครงการในระดับปริญญาตรีเพื่อเปนผูประสานงาน

และปฏิบัติงานในโครงการตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานจนสิ้นสุดโครงการโดยกรมชลประทานจะจัดหา

สถานที่สําหรับปฏิบัติงานในกรมชลประทาน (ถามี) 

3.15.11 ที่ปรึกษาตองชวยช้ีแจงผลการศึกษาตอหนวยงานภายนอก ที่ทําหนาที่พิจารณารายงาน

และ/หรืออนุญาต รวมถึงตองแกไขรายงานตามขอคิดเห็นของหนวยงานภายนอกจนกระทั่งรายงานผานความ

เห็นชอบจากหนวยงาน และตองจัดสรุปเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมดเปนหมวดหมู เพื่อมอบใหกรมชลประทาน 

ใชเปนขอมูลในการขออนุมัติหรืออนุญาตโครงการในอนาคต  

3.15.12 การดําเนินการดานการมีสวนรวมของประชาชน  
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง 

 การดําเนินการดานการมีสวนรวมของประชาชน ที่ปรึกษาจะตองผานการพิจารณา       

ใหความเห็นประกอบกอนการดําเนินการจากผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของน้ัน ๆ นอกจากน้ีที่ปรึกษา

จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการ ทั้งเอกสาร วัสดุอุปกรณ คาใชการเดินทางและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ของบุคลากรที่รวมดําเนินการทั้งหมด รวมทั้งคาประชาสัมพันธ ซึ่งในการดําเนินการดังกลาวที่ปรึกษาจะตอง

ประสานงานอยางใกลชิดกับฝายเลขานุการของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา เพื่อใหงาน

สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค 

3.16 หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอดานคุณภาพ 

คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จะพิจารณาขอเสนอดานคุณภาพของที่ปรึกษา      

โดยแบงออกเปน 5 สวน ซึ่งแตละสวนมีคะแนน ดังน้ี 

1) ผลงานและประสบการณของที่ปรึกษา 20 คะแนน 

2) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน 35 คะแนน 

3) จํานวนบุคลากรที่รวมงาน 35 คะแนน 

4) ประเภทของทีป่รกึษาทีร่ัฐตองการสงเสรมิหรือสนับสนุน 5 คะแนน 

5) ขอเสนอทางดานการเงิน 5 คะแนน 

รวม         100 คะแนน 

เมื่อนําคะแนนที่ที่ปรึกษารวมไดจากขอ 1) ถึงขอ 5) มารวมกัน จะตองไมตํ่ากวา 70 เปอรเซ็นต        

จึงถือวาที่ปรึกษาผานเกณฑในการพิจารณา และการใหนํ้าหนักขอเสนอดานคุณภาพ และเขาสูกระบวนการ

พิจารณาในข้ันตอนตอไป  
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4. รายละเอียดการควบคุมงาน 

รายละเอียดการควบคุมงานส้ารวจในแต่ละตอน ใช้ควบคุมงานบางส่วนหรือทั้งหมดข้ึนกับลักษณะ

แนวทางการศึกษาแต่ละโครงการ  โดยจะก้าหนดรายละเอียดไว้เป็นเพียงแนวทางส้ารวจโดยทั่วไปเท่านั้น หาก

ที่ปรึกษาหรือกรรมการดูแลก้ากับงานที่ปรึกษาด้านวิชาการเห็นว่าไม่เหมาะสมกับการด้าเนินงานโครงการนี้ 

อาจจะเสนอรายละเอียดเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยหลักการส้ารวจสากลได้ในภายหลัง ทั้งนี้ต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดูแลก้ากับงานที่ปรึกษาด้านวิชาการ 

ตอนท่ี 1   รายละเอียดการส ารวจภูมิประเทศ 

4.1.1 งานส ารวจวางหมุดหลักฐาน 

ในการส้ารวจและการจัดท้าแผนที่ภูมิประเทศ ต้องมีการสร้างหมุดหลักฐานถาวรในเขต

โครงการ ตามมาตรฐานของกรมชลประทาน เพื่อใช้เป็นหมุดหลักฐานอ้างอิงของงานในข้ันตอนของการศึกษา

ความเหมาะสม การออกแบบ และการก่อสร้าง  หมุดหลักฐานที่ใช้ออกงานและเข้าบรรจบต้องมีค่าพิกัดทาง

ราบและค่าระดับสูง ที่มีความถูกต้องเป็นที่ยอมรับของทางราชการ 

ค่าพิกัดทางราบ  ให้ส้ารวจโดยวิธีการวัดพิกัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม จีพีเอส 

(GPS) หรือโดยวิธีการวงรอบ (TRAVERSE) ค้านวณค่าพิกัดฉาก UTM พื้นหลักฐาน INDIAN 1975 หรือ พื้น

หลักฐาน WGS 84 

ค่าพิกัดทางดิ่งหรือค่าระดับสูง  ให้ส้ารวจโดยการระดับด้วยกล้องระดับ (Differential 

Leveling) อ้างอิงระดับทะเลปานกลาง (รทก.) ตามมาตรฐานงานระดับช้ันที่  2 หรือช้ันที่  3 ของกรม

ชลประทาน 

หมุดหลักฐานถาวรที่ส้ารวจเสร็จแล้ว ต้องบันทึกลงในแบบหมายหมุดหลักฐาน  เพื่อการ

ใช้งานต่อไป 

4.1.2 งานส ารวจแผนท่ีบริเวณเขื่อน (DAM) อาคารและหัวงาน 

ต้องท้าการส้ารวจท้าแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 : 500 ถึง 1 : 4,000 ให้เหมาะสม

กับขนาดของเข่ือนและอาคาร ที่บรรจุลงในแบบมาตรฐานสากล เขียนเส้นช้ันความสูงทุก 0.25 เมตร ถึง 1.00 

เมตร โดยรังวัดเส้นซอยห่างกันทุก 10-80 เมตร รังวัดระดับของพื้นที่ทุกระยะ 5-40 เมตร หรือทุกจุดที่ระดับ

เปลี่ยนแปลงมาก ฝังหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข. อย่างน้อย 2 คู่ ในแนวศูนย์กลางเข่ือน หัวงานหรือในต้าแหน่ง

ที่เหมาะสม 
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บริเวณหัวงานเข่ือน ต้องมีการส้ารวจรูปตัดยาวและรูปตัดขวางของล้าน้้าด้านเหนือน้้า

และท้ายน้้า ปริมาณงานและมาตราส่วนของแผนที่ พิจารณาตามความจ้าเป็นในการศึกษาและออกแบบ 

4.1.3 งานส ารวจแผนท่ีผังบริเวณ (SITE PLAN) 

อาคารทางระบายน้้าล้น  (SERVICE SPILLWAY) อาคารทางระบายน้้าล้น ฉุกเฉิน 

(EMERGENCY SPILLWAY) อาคารส่งน้้า (OUTLET WORKS) ประตูระบายน้้าและอาคารประกอบ ฝายและ

อาคารประกอบ อาคารประกอบของอุโมงค์ส่งน้้า / ระบายน้้า เช่น อุโมงค์เข้า-ออก, ปล่องระบายอากาศ, 

อาคารสลายพลังงาน ฯลฯ 

ต้องท้าการส้ารวจท้าแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:500 เขียนเส้นช้ันความสูงทุก 

0.25–0.50 เมตร รังวัดเส้นซอยห่างกันทุก 10 เมตร รังวัดระดับห่างกันทุก 5 เมตร หรือทุกจุดที่มีระดับ

เปลี่ยนแปลงมาก หรือท้าการส้ารวจด้วยเครื่องมือ TOTAL STATOIN ที่สามารถเก็บข้อมูลภูมิประเทศได้

ละเอียดเทียบเทา่กับวิธีรังวัดด้วยเสน้ซอย ฝังหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข. ในแนวศูนย์กลาง 1 คู่ และในต้าแหน่ง

ที่เหมาะสมบริเวณขอบของผังบริเวณอีก 1 คู่ 

4.1.4 งานส ารวจพ้ืนท่ีส่งน้ า 

ต้องท้าการส้ารวจท้าแผนที่ภูมิประเทศของโครงการ โดยครอบคลุมพื้นที่ที่สามารถส่งน้้า

ได้ทั้งหมด มาตราส่วน 1 : 4,000 – 1 : 10,000 ประกอบด้วยเส้นช้ันความสูงในพื้นที่ลาดชันมากทุก 2 เมตร 

และในพื้นที่ลาดชันน้อยทุก 1 เมตร หรือ 0.50 เมตร 

วิธีการส้ารวจ อาจท้าโดยวิธีการส้ารวจทางพื้นดิน โดยใช้ภาพถ่ายดัดแก้ประกอบการ

ส้ารวจ หรือโดยวิธีการส้ารวจท้าแผนที่จากภาพถ่าย วิธีการส้ารวจทางพื้นดินให้รังวัดเส้นซอยทุกระยะ 80 – 

200 เมตร และรังวัดระดับห่างกันทุกระยะ 40 – 50 เมตร วิธีการส้ารวจท้าแผนที่จากภาพถ่ายให้ปฏิบัติตาม

ข้อก้าหนดในการส้ารวจท้าแผนที่ลายเส้น (LINE MAP) และ/หรือ การจัดท้าแผนที่ดิจิทัล ของหลักการส้ารวจ

และท้าแผนที่ของส้านักส้ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ของกรม แผนที่ภูมิประเทศที่จัดท้าแล้ว ต้องผ่าน

การตรวจสอบโดยวิธีการ MAP TEST ตามวิธีการและมาตรฐานของกรมชลประทาน 

4.1.5 งานวางแนวคลองส่งน้ าสายใหญ่พร้อมคลองแยกซอยหรือท่อส่งน้ าสายใหญ่พร้อมท่อ

แยกซอย 

ต้องใช้แผนที่ภูมิประเทศของโครงการวางแนวศูนย์กลางคลองส่งน้้าสายใหญ่ และคลอง

แยกซอย หรือท่อส่งน้้าสายใหญ่และท่อส่งน้้าแยกซอย แล้วท้าการส้ารวจรูปตัดตามยาวตามแนวศูนย์กลาง

คลอง หรือท่อ รังวัดระดับทุกระยะ 20 เมตร และกรุยแนววัดระยะเพื่อส้ารวจรูปตัดขวางทุกระยะ 100 เมตร 
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ตามแนวศูนย์กลางคลอง โดยรังวัดระดับทุก 5 – 10 เมตร ต่อปีกออกไปทั้งสองข้าง ๆ ละ 100 เมตร กรณีวาง

แนวท่อส่งน้้าไปตามแนวถนนต่อปีกด้านข้างถึงแนวเขตถนน หรือต่อปีกออกไปไม่เกินข้างละ 50 เมตร ฝังหมุด

หลักฐานถาวรแบบ ข. เป็นคู่ นอกเขตคลองหรือท่อตามแนว BC-PI หรือ PI-EC. หรือทุกระยะ ไม่เกิน 2 

กิโลเมตร และหมุดหลักฐานถาวรแบบ ค. (หมุดท่อ) ณ จุดต้นคลอง, จุดต้นโค้ง, จุด PI., จุดปลายโค้ง และใน

แนวตรงทุกระยะประมาณ 500 เมตร 

แผนที่รายละเอียดภูมิประเทศของคลองส่งน้้าหรือท่อส่งน้้า มาตราส่วน 1:4,000 แสดง

รายละเอียด และนามศัพท์ที่ส้าคัญ พร้อมต้าแหน่งของรูปตัดขวาง และแผนที่แสดงรูปตัดตามยาว มาตราส่วน

ทางตั้ง 1:100 ทางราบ 1:4,000 หรือใช้มาตราส่วนอื่นที่เหมาะสมกับความลาดชันของพื้นที่ 

 

4.1.6 งานอาคารประกอบตัดผ่านคลองส่งน้ าหรือท่อส่งน้ า 

ต้องท้าการส้ารวจท้าแผนที่ภูมิประเทศผังบริเวณอาคารประกอบที่ตัดผ่านคลองส่งน้้า 

หรือท่อส่งน้้า เช่น ล้าห้วย, ถนน เป็นแผนที่มาตราส่วน 1:500 ก้าหนดขอบเขตให้เหมาะสมกับขนาดของ

อาคาร เขียนเส้นช้ันความสูงทุก 0.25 เมตร รังวัดเส้นซอยห่างกันทุก 10 เมตร รังวัดระดับทุกระยะ 5 – 10 

เมตร หรือทุกจุดที่ระดับเปลี่ยนแปลงมาก และส้ารวจรูปตัดล้าน้้าทุกระยะ 20 เมตร ตามแนวศูนย์กลางล้าน้้า

ไปทางด้านเหนือน้้า และท้ายน้้า ข้างละไม่น้อยกว่า 2 รูป รังวัดระดับตามแนวรูปตัดทุกระยะ 5 เมตร ฝังหมุด

หลักฐานถาวรแบบ ค. ในแนวศูนย์กลาง และในต้าแหน่งที่เหมาะสมบริเวณขอบเขตผังบริเวณ 

4.1.7 งานส ารวจเพ่ือปรับปรุงคลองส่งน้ าและคลองระบายน้ า 

ต้องใช้แบบแนวคลองส่งน้้าหรือคลองระบายน้้า มาตราส่วน 1:4,000 ประกอบกับ

ภาพถ่ายทางอากาศ และ/หรือ ภาพถ่ายออร์โธสี (ถ้ามี) และสร้างหมุดหลักฐานอ้างอิงให้เพียงพอเพื่อ

ตรวจสอบต้าแหน่งและระดับของคลอง ส้ารวจรูปตัดตามยาวและรูปตัดขวางตามระยะในแนวศูนย์กลางแนว

คลองที่ก้าหนด ปีกของรูปตัดขวาง ให้ครอบคลุมแนวเขตคลอง (Right of way) เก็บรายละเอียดของอาคาร

ชลประทานทุกประเภท สะพานข้ามคลอง ท่อส่งน้้า ฯลฯ ให้ครบถ้วน ต้าแหน่งที่เกิดการช้ารุดหรือพงัทลาย ให้

จัดท้าผังบริเวณมาตราส่วน 1:500 ประกอบไว้ด้วย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่วิศวกรออกแบบระบบชลประทานเป็น

ผู้ก้าหนด 

แผนที่แสดงรูปตัดตามยาวและรูปตัดขวางของคลองส่งน้้าและคลองระบายน้้า รูปตัด

ตามยาวมาตราส่วนทางตั้ง 1:100 ทางราบ 1:4,000 และแผนที่แสดงรูปตัดขวาง มาตราส่วนทางตั้ง 1:100 

ทางราบ 1:100 หรือมาตราส่วนอื่นที่เหมาะสมกับความลาดชันของพื้นที่ 
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4.1.8 งานวางแนวอุโมงค์ส่งน้ า / ระบายน้ า 

ต้องใช้แผนที่ภูมิประเทศของโครงการวางแนวศูนย์กลางอโุมงค์สง่น้้า / ระบายน้้า แล้วท้า

การส้ารวจรูปตัดตามยาวตามแนวศูนย์กลางอุโมงค์ รังวัดระดับทุกระยะ 20 เมตร กรณีวางแนวอุโมงค์ส่งน้้า / 

ระบายน้้าไปตามแนวถนน ต่อปีกด้านข้างถึงแนวเขตถนน หรือต่อปีกออกไปไม่เกินข้างละ 50 เมตร ฝังหมุด

หลักฐานถาวรแบบ ข. เป็นคู่ นอกแนวอุโมงค์ส่งน้้า / ระบายน้้า ตามแนว BC-PI หรือ PI-EC. หรือทุกระยะไม่

เกิน 2 กิโลเมตร และหมุดหลักฐานถาวรแบบ ค. (หมุดท่อ) ณ จุดอุโมงค์ทางเข้า, จุดต้นโค้ง, จุด PI., จุดปลาย

โค้ง และในแนวตรงทุกระยะประมาณ 500 เมตร 

แผนที่แสดงรูปตัดตามยาวอุโมงค์ส่งน้้า / ระบายน้้า มาตราส่วนทางตั้ง 1:100 ทางราบ

1:4,000 หรือมาตราส่วนอื่นที่เหมาะสมกับความลาดชันของพื้นที่ 

4.1.9 สมุดสนาม 

ข้อมูลการส้ารวจท้าแผนที่ทุกชนิด ต้องบันทึกบนแบบฟอร์มของที่ปรึกษา  ระบุช่ือที่

ปรึกษา และรายละเอียดรายการต่าง ๆ ที่จ้าเป็นทุกหน้า เช่น 
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ช่ือโครงการ...............................สายการส้ารวจ .................................................... ........ 

ช่ือผู้ส้ารวจ...............................ช่ือผู้จดบันทึก ............................................................... 

วัน เดือน ปี ............................ยี่ห้อและหมายเลขเครื่องมือ ...................................... 

สมุดสนามอาจจัดท้าเป็นเล่มปกแข็ง หรือจัดพิมพ์รวบรวมใส่แฟ้มแข็ง มีสารบัญ และ

แผนที่แสดงแนวเส้นส้ารวจ หรือขอบเขตพื้นที่โครงการโดยชัดเจน 

4.1.10 การจัดท าแผนท่ี 

ผลการส้ารวจต้องน้าไปพล๊อตหรือจัดท้าแผนที่เป็นระบบเชิงเลข (Digital Map) บันทึก

ลงในแผ่น CD หรือ DVD  และจัดพิมพ์บนกระดาษต้นฉบับขนาดมาตรฐาน A0 หรือ A1 ตามความเหมาะสม 

กรอบช่ือโครงการและรายละเอียดขอบระวางแผนที่ให้ใช้แบบตามที่กรมชลประทาน 

(ส้านักส้ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา) ก้าหนด 

ข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการจัดท้าแผนที่ได้แก่ ข้อมูลหมุดหลักฐานถาวร ภาพถ่ายทาง

อากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม  ภาพออร์โธสีเชิงเลข ข้อมูลแบบจ้าลองค่าระดับเชิงเลข (DEM) ข้อมูลเส้นช้ันความ

สูง ต้องมีหลักฐานระบุการได้มา หรือการจัดหาที่ถูกต้องตามระเบียบราชการ และต้องจัดส่งให้กรมชลประทาน

พร้อมกับแผนที่ต้นฉบับ และผลการค้านวณ 

4.1.11 เกณฑ์การตรวจรับ 

ให้ใช้ข้อก้าหนดเฉพาะและมาตรฐานความถูกต้องของงานส้ารวจและท้าแผนที่  กับ

หลักการตรวจการจ้างส้ารวจท้าแผนที่ในภาคผนวก ง. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2536) ของหลักการส้ารวจและท้า

แผนที่ของส้านักส้ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน 

4.1.12 รายงานผลการส ารวจ 

ที่ปรึกษาต้องท้ารายงานผลการส้ารวจและการจัดท้าแผนที่อย่างละเอียด โดยบรรยาย

วิธีการส้ารวจ ขอบเขตการส้ารวจ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ วิศวกรผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ส้ารวจ ผลงานส้ารวจ 

หมุดหลักฐาน และแผนที่ต่าง ๆ โดยครบถ้วน 

 Uหมายเหตุ U รายละเอียดการส้ารวจท้าแผนที่ดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงแนวทางของการส้ารวจ

โดยทั่วไป   ผู้รับจ้างอาจจะเสนอรายละเอียดเพิ่มเติม, เปลี่ยนแปลงได้ตามความจ้าเป็นโดยใช้หลักการส้ารวจ

และท้าแผนที่ตามมาตรฐานสากลและเป็นไปตามหลักการส้ารวจ และท้าแผนที่ของส้านักส้ารวจด้านวิศวกรรม

และธรณีวิทยา กรมชลประทาน แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง   

ที่ปรึกษา เสียก่อน 
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ตัวอย่างหมายเหตุแสดงวิธีการด าเนินการส ารวจอย่างย่อ เช่น 
หมายเหตุ 

1. แผนที่ฉบับนี้ส้ารวจโดยที่ปรึกษา............ด้วยโปรแกรม AutoCAD Land Development 
2. งานส้ารวจภาคสนาม เดือน มกราคม 2550 ถึง เดือน เมษายน 2550 
3. งานส้ารวจทั้งหมดส้ารวจและบันทึกด้วยระบบข้อมูลเชิงเลข (Digital Format) 
4. ระดับความสูงส้ ารวจด้วยวิธี Tacheometric ระยะประมาณ 50 เมตร โดยใช้ Total Station 

Theodolite 
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ตอนท่ี 2  การส ารวจและทดสอบทางธรณีวิทยา 

เพื่อให้ได้ข้อมูลส้ารวจด้านธรณีวิทยา เพื่อวิเคราะห์สภาพฐานรากส้าหรับ การศึกษาความ

เหมาะสมของโครงการ และการออกแบบก่อสร้างของการท้างานของที่ปรึกษา ตามคุณลักษณะเฉพาะ 

(SPECIFICATION) ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลงที่กรมชลประทานก้าหนดตามข้อเสนอด้านคุณภาพ สิ่งที่ที่ปรึกษา

จะต้องส่งมอบให้แก่กรมชลประทาน คือ 

4.2.1 รายงานผลการส้ารวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดความเร็วคลื่นไหวสะเทือน  (SEISMIC 

SURVEY) ตามแนวศูนย์กลางท้านบ  (DAM AXIS) ทางระบายน้้าล้น  (SPILLWAY) ท่อส่งน้้า (OUTLET 

WORKS) และตามแนวอุโมงค์ส่งน้้า / ระบายน้้า เป็นอย่างน้อย 

4.2.2 รายงานผลการเจาะส้ารวจต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

4.2.2.1 แผนที่ธรณีวิทยาบริเวณอ่างเก็บน้้า และหรือตามแนวอุโมงค์ส่งน้้า / ระบายน้้า 

หรือประตูระบายน้้า หรือฝาย มาตราส่วนขนาดใหญ่ที่สุดเท่าแผนที่ส้ารวจภูมิประเทศที่ได้จัดท้าไว้ และเขียน

รูปตัดขวางทางธรณีวิทยา 

4.2.2.2 แผนที่แสดงต้าแหน่งของหลุมเจาะ 

4.2.2.3 รายงานธรณีวิทยาของหลุมเจาะ (GEOLOGICAL CORELOG) ส้าหรับช้ันดิน 

(OVERBURDEN) ให้ท้าการตอกทดลอง โดยวิธี STANDARD PENETRATION TEST ตามมาตรฐาน ASTM. 

D1586 และเก็บตัวอย่างดินทุก 1 เมตร ทดสอบการรั่วซึมตาม USBR. DESIGNATION E-18 ทุกระยะ 1 เมตร 

จนถึงหน้าหิน ให้จ้าแนกดินตามระบบ  UNIFIED SOIL CLASSIFICATION (USBR. DESIGNATION E-3 OR 

ASTM.  D-2487) 

4.2.2.4 รายงานผลการทดสอบการรั่วซึมของน้้าในหลุมเจาะ ส้าหรับช้ันหินให้ทดสอบ

ทุกระยะ 3 เมตร ใช้ความดัน 1 PSI. ต่อความลึก 1 ฟุต และท้าการทดสอบโดยค่อย ๆ เพิ่มแรงดันจากน้อยถึง

จุดที่ก้าหนด และลดลงดังนี้ 0.4P, 0.7P, 1P, 0.7P, 0.4P โดยในแต่ช่วงความดันใช้เวลาทดสอบไม่น้อยกว่า  

10 นาที (HOULSBY’S METHOD) 

4.2.2.5 รูปตัดแสดงสภาพธรณีวิทยาฐานราก ตามแนวศูนย์กลางท้านบและอาคาร

ประกอบต่าง ๆ  หรือตามแนวอุโมงค์ส่งน้้า / ระบายน้้า หรือประตูระบายน้้า หรือฝายและอาคารประกอบต่างๆ 

ขนาดมาตรฐานส่วนแนวตั้ง 1:200 และแนวราบ 1:500 ถึง 1:2,000 หรือตามความเหมาะสม 

4.2.2.6 รายงานสรุปผลการเจาะทั้งหมดที่ได้ด้าเนินการตามวิธีไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 

ASTM D420  (STANDARD RECOMMENDED PRACTICE FOR INVESTIGATING AND SAMPLING SOIL 

AND ROCK FOR ENGINEERING PURPOSES)  
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4.2.2.7 รายงานการปฏิบัติงานประจ้าวัน 

4.2.2.8 รูปถ่ายสีตัวอย่างหิน ที่บรรจุในกล่องเก็บตัวอย่างตามมาตรฐานของสา้นักส้ารวจ

ด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา โดยถ่าย 1 กล่องต่อ 1 ภาพ 

4.2.3 ลังใส่ตัวอย่างดินและแกนหิน (CORE) จากหลุมเจาะ ขนาดบรรจุตัวอย่างลังละ 4 เมตร 

โดยให้มีแสดงรายละเอียดระยะช้ันหิน ช่ือโครงการ ที่ตั้งระดับปากหลุม และมีฝาปิดลังหินเรียบร้อย 

4.2.4 ขนาดหลุมเจาะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 76 มิลลิเมตร และตัวอย่างแกนหินจะต้องได้

ขนาดไม่น้อยกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ 

4.2.5 แผนที่ธรณีวิทยา (GEOLOGIC MAP) ครอบคลุมพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้้าถึงระดับเก็บกัก

น้้าสูงสุดเป็นอย่างน้อย  

รายงานต่างๆ ตามข้อ 4.2.1 และ 4.2.2 นี้จะต้องจัดท้าและรับรองข้อมูลโดยนักธรณีวิทยาของที่

ปรึกษาและต้องลงช่ือนักธรณีวิทยาก้ากับไว้ในรายงานด้วย 

Uหมายเหตุ 

รายละเอียดการส้ารวจและทดสอบธรณีวิทยาดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงแนวทางของการส้ารวจ

โดยทั่วไป ผู้รับจ้างอาจจะเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ้าเป็น โดยใช้มาตรฐานการ

ส้ารวจทางธรณีวิทยา ของส้านักส้ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยาของกรมชลประทานเป็นหลักแต่ทั้งนี้ต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาเสียก่อน 
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ตอนท่ี 3 การส ารวจแหล่งวัสดุก่อสร้างและทดสอบวัสดุเพ่ือศึกษาความเหมาะสม และการออกแบบ 

4.3.1 วัตถุประสงค์  

 การส้ารวจแหล่งและทดสอบวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการศึกษาความเหมาะสมของ

โครงการ และการออกแบบ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

4.3.1.1 ก้าหนดขอบเขตที่แน่นอนของแหล่งวัสดุก่อสร้าง 

4.3.1.2 เพื่อยืนยันปริมาณที่แน่นอน 

4.3.1.3 เพื่อทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุก่อสร้างที่จ้าเป็นต่อการออกแบบ 

4.3.1.4 ก้าหนดวิธีการขุดที่เหมาะสม 

4.3.2 วัสดุก่อสร้างท่ีต้องท าการส ารวจแหล่งและทดสอบ 

4.3.2.1 ดิน (SOIL  MATERIAL) 

4.3.2.2 กรวด ทราย (GRAVEL  AND  SAND) 

4.3.2.3 หิน  (ROCK) 

4.3.3 การพิจารณาเลือกพ้ืนท่ีเพ่ือก าหนดเป็นแหล่งวัสดุก่อสร้าง 

การคัดเลือกพื้นที่เพื่อก้าหนดเป็นแหล่งวัสดุก่อสร้างให้ใช้เกณฑ์ดังนี้ 

4.3.3.1 พื้นที่ที่จะต้องท้าการขุดต่าง ๆ คือร่องแกน ทางระบายน้้าล้น ท่อส่งน้้า และที่

ฐานยัน (ABUTMENT) 

4.3.3.2 พื้นที่อื่น ๆ ตามล้าดับ คือ 

1) พื้นที่ในอ่างเก็บน้้าใต้ระดับน้้าสูงสุด 

2) พื้นที่ขอบอ่างที่สูงกว่าระดับน้้าสูงสุด โดยค้านึงถึงสิทธิครอบครองที่ดินด้วย 

4.3.3.3 กรณีที่แหล่งวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ ตามข้อ 4.3.3.1 และ 4.3.3.2 มีปริมาณไม่

เพียงพอให้พิจารณาหาจากแหล่งวัสดุก่อสร้างจากบริเวณรอบนอกในรัศมี 3 กิโลเมตร จากที่ตั้งเข่ือนโดย

ค้านึงถึงสิทธิครอบครอบที่ดินด้วย 

4.3.4 วิธีด าเนินการส ารวจ 

การส้ารวจวัสดุก่อสร้างต้องท้าการส้ารวจเพื่อยืนยันว่ามีปริมาณ 1.5 เท่าของปริมาณที่

จะต้องใช้ในการก่อสร้าง วิธีการส้ารวจให้ด้าเนินการดังนี้ 

4.3.4.1 ดิน (SOIL MATERIAL) 
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วิธีการส้ารวจท้าโดยเจาะสุ่มแล้วก้าหนดต้าแน่งของแปลงดิน ขนาดของแปลง

ดินประมาณ 200 x 300 ตารางเมตร ความลึกเฉลี่ย 4 เมตร คิดเป็นปริมาณดินสุทธิ 180,000 ลูกบาศก์เมตร 

ในแต่ละแปลงท้าการเจาะด้วยสว่านไม่น้อยกว่า 35 หลุม ขุดบ่อส้ารวจไม่น้อยกว่า 5 บ่อ และเจาะตอกทดลอง 

(STANDARD PENETRATION TEST) ไม่น้อยกว่า 3 หลุม ท้าการทดสอบดินในสนามโดยจ้าแนกประเภทดิน

ตามมาตรฐาน ASTM D 2488-84, EMERSON CRUMB TEST และทดสอบแบบอื่น ๆ เช่นการทดสอบความ

แน่นของดิน (FIELD DENSITY TEST) ตามสภาพและความจ้าเป็นด้านปฐพี และธรณีวิทยา 

4.3.4.2 กรวด ทราย (GRAVEL AND SAND) 

 วิธีการส้ารวจ ท้าโดยการขุดบ่ออย่างน้อย 2 บ่อ ต่อปริมาณกรวดทราย 5,000 

ลูกบาศก์เมตร ลึกบ่อละประมาณ 4 เมตร และเก็บตัวอย่างตามความจ้าเป็น เพื่อทดสอบในห้องปฏิบัติการ 

4.3.4.3 หิน (ROCK) 

วิธีการส้ารวจให้กระท้าโดยการส้ารวจพื้นผิวและใช้เครื่องเจาะหัวเพชร ขนาด

ของหลุมเจาะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 76 มิลลิเมตร ความลึกของหลุมเจาะให้ใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ 

ปริมาตร  (ลูกบาศก์เมตร) ความลึกหลุมเจาะรวม  (เมตร) 
ไม่เกิน  10,000 30 
10,000-50,000 60 
50,000-100,000 90 

100,000-2,000,000 120 

 

4.3.5 รายการทดลองในห้องปฏิบัติการ 

การทดลองในห้องปฏิบัติการ ให้เลือกใช้วิธีตามที่ก้าหนดในตารางข้างล่างนี้เฉพาะที่

จ้าเป็นโดยวิศวกรผู้ออกแบบ และต้องน้าผลทดสอบไปใช้งานด้วย ถ้าหากเลือกใช้วิธีนอกเหนือจากที่ก้าหนดใน

ตารางดังกล่าว จะต้องเสนอให้คณะกรรมการด้าเนินการจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อน 

ชนิด 
รายการ 

ดิน กรวด - ทราย หิน 

1. SPECIFIC  GRAVITY  TEST SPECIFIC  GRAVITY  TEST  SPECIFIC  GRAVITY  TEST 
2. GRADATION  TEST GRADATION  TEST UNIT  WEIGHT 
3. ATTERBERG  LIMITS  FINENESS  MODULUS POINT  LOADING 
4. STANDARD  PROCTOR ABRASION  TEST  BY   ABSORPTION  TEST  BY 
 COMPACTION  TEST LOS  ANGELES LOSANGELES  MACHINE 
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  MACHINE  (กรวด)  
5 MODIFIED PROCTOR  SOUNDNESS TEST ABRASION TEST  
 COMPACTION TEST   

6. PERMEABILITY  TEST   
7. CONSOLIDATION  TEST   
8. DISPERSIVE  SOIL  TEST   
9. UNIT WEIGHT   
10. HYDRO METER   
11. 
12. 
13. 
14. 

 
15. 

WATER CONTENT 
UU-TRIALXIAL TEST 
CU-TRIALXIAL TEST 
CALIFORNIA BEARING RATION 
TEST 
DIRECT SHEAR TEST 

  

4.3.6 รายงานผลการส ารวจ 

ที่ปรึกษาต้องท้ารายงานผลการเจาะส้ารวจอย่างละเอียด โดยบรรยายวิธีการส้ารวจ มี

แผนผังและแผนที่ ปริมาตรและชนิดของดินที่เจาะส้ารวจพบ ผลการทดสอบรายละเอียดอื่นๆ รายช่ือคณะ

เจ้าหน้าที่ผู้ท้าการส้ารวจ  และวิศวกรผู้ควบคุมดูแลงานจะต้องลงช่ือก้ากับพร้อมรับรองข้อมูลในรายงานด้วย 

UหมายเหตุU   

รายละเอียดการส้ารวจและทดสอบทางปถพีวิทยาดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงแนวทางของการ

ส้ารวจโดยทั่วไป ผู้รับจ้างอาจเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ้าเป็น โดยใช้หลักการส้ารวจ

และทดสอบทางปฐพีกลศาสตร์ของส้านักส้ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ของกรมชลประทานเป็นหลัก 

แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาเสียก่อน ถ้าไม่น้าผลการ

ทดสอบมาใช้งานอาจจะพิจารณาไม่ให้เบิกเงินค่าทดสอบ 
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ตอนท่ี 4  การศึกษาแผนพัฒนาลุ่มน้ า (Comprehensive study) 

เพื่อให้การศึกษาแผนพัฒนาลุ่มน้้าเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาลุ่มน้้า และ

โครงการพัฒนาแหล่งน้้า ของส้านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน (มิถุนายน พ.ศ.2552) แนวทางใน

การศึกษาอย่างน้อยประกอบด้วยหัวข้อ และระดับของการศึกษาดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาแผนพัฒนาลุ่มน้ า (Comprehensive Study) 

      

หัวข้อ ระดับ วิธี 

1. สภาพทัว่ไป ทบทวนการศึกษาเดิม รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม (หากมี),  

    ดูงานภาคสนามเพิ่มเติม 

2. สภาพเศรษฐกิจสังคม ข้อมูลที่มีทั้งหมด ส้ารวจเพิ่มเติม 

3. สภาพปญัหาด้านต่างๆ ข้อมูลที่มีทั้งหมด ส้ารวจเพิ่มเติม 

    การมีส่วนร่วม 

4. สภาพปญัหาด้านน้้า ข้อมูลที่มีทั้งหมด ส้ารวจเพิ่มเติม 

    การมีส่วนร่วม 

5. สภาพการพฒันาแหล่งน้้า ข้อมูลที่มีทั้งหมด รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม 

6. แผนการพัฒนาที่เก่ียวข้อง ข้อมูลที่มีทั้งหมด รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม,การมีส่วนร่วม 

7. เป้าหมายการพฒันา ข้อมูลที่มีทั้งหมด การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอ่ืนและ 

    เศรษฐกิจและสงัคม   ประชาชน 

8.เป้าหมายในการพฒันา ข้อมูลที่มีทั้งหมด การมีส่วนร่วม 

   ทางด้านการเกษตร     

9.เป้าหมายในการพฒันา ข้อมูลที่มีทั้งหมด การมีส่วนร่วม 

   ทางด้านอุตสาหกรรม/     

   การท่องเที่ยว      

10. แผนการใช้น้้า ข้อมูลที่มีทั้งหมด แปลงเป้าหมายด้านต่างๆเป็นแผนบูรณาการ 

    แปลงแผนบูรณาการเป็นแผนการใช้ทีด่ิน 

    แปลงแผนการใช้ทีด่ินเป็นแผนการใช้น้้า 
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มาตรฐานการศึกษาแผนพัฒนาลุ่มน้ า (Comprehensive Study) 

      

หัวข้อ ระดับ วิธี 

11. ความต้องการน้้า ปริมาณน้้ารายเดือน แปลงจากแผนการใช้ทีด่ิน และแผนการใช้น้้า 

12. ปริมาณน้้าต้นทุน ปริมาณน้้ารายเดือน HEC-4, Tank  Model หรือเทียบเทา่ 

13. แนวทางในการแก้ไขการ Water  Balance  HEC-3 หรือเทยีบเท่า 

     ขาดแคลนน้้า     

14. ปัญหาด้านอุทกภยั ตรวจสอบประวัตปิัญหาน้้าท่วม  ดูงานภาคสนาม 

    การวิเคราะห์ด้าน อุทกวิทยา 

15. แนวทางในการบรรเทา วิเคราะห์แนวทางแก้ไข  Hydrodynamic   Model1D และ 2D 

      อุทกภัย เสนอทางเลือกที่ดีที่สดุ  Flood  Map 

16. ปัญหาคุณภาพน้้า เสนอแนวทางในการป้องกัน   

  และแก้ไข   
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ตอนท่ี 5  การศึกษาการจัดท ารายงานความเหมาะสม (Feasibility report) 

เพื่อให้การศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาแหล่งน้้าเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  เพื่อ
วางแผนพัฒนาลุ่มน้้า และโครงการพัฒนาแหล่งน้้าของส้านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน (มิถุนายน พ.ศ.
2552) แนวทางในการศึกษาอย่างน้อยประกอบด้วยหัวข้อ และระดับของการศึกษาดังนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) 

      

หัวข้อ ระดับ วิธี 

1. การศึกษาเร่ืองเดิม ข้อมูลที่มีทั้งหมด ทบทวนการศึกษาเดิม 

    รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม 

2. ก้าหนดที่ตัง้โครงการ บนแผนที่มาตราส่วน  1:50,000 , ทบทวนการศึกษาเดิม 

   1:10,000, แผนที่ป่าไม้,แผนที ่   

  ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า,แผนที่พ้ืนที ่   

  ชุ่มน้้าฯลฯ   

3. ความต้องการใช้น้้า รายเดือน,ตามแผนบูรณาการ Model  WUSMO หรือเทียบเท่า 

4. น้้าต้นทุน รายเดือน ระยะยาว Tank  Model  หรือ  HEC-4  หรือเทียบเทา่ 

5. การก้าหนดประเภทของ บนแผนที่มาตราส่วน 1:10,000  ตามการศึกษาความต้องการใช้น้้า 

   โครงการ  1: 2,000, แผนที่ป่าไม้ และปริมาณน้้าต้นทุน 

  แผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า ต้นทุน หากมีน้้าเพียงพอตลอดปีเป็นฝาย 

  แผนที่พ้ืนที่ชุ่มน้้าฯลฯ หากขาดน้้าในฤดแูล้งเป็นอ่างเก็บน้้า 

6. ก้าหนดที่ตัง้หัวงาน บนแผนที่มาตราส่วน1:10,000  ตามลักษณะที่เหมาะสมของหัวงาน 

   1:2,000  และ Cross Section แต่ละประเภท 

   ของล้าน้้า   

7. การออกแบบหัวงาน   

7.1 การออกแบบฝาย     

    - ก้าหนดระดับสันฝาย บนแผนที่มาตราส่วน 1 : 2,000 ให้ระดับน้้าสูงเพียงพอต่อการสง่น้้า 

  และ Cross Section  ล้าน้้า เข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกได ้

   - ระดับน้้านองสูงสดุ Cross Section  ล้าน้้า Flood  25  ปี 

    Back water curve 
Water surface profile 
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    ระดับน้้าไม่ล้นตลิ่ง 

 

มาตรฐานการศึกษาความเหมาะสม(Feasibility Study) (ต่อ) 

      

หัวข้อ ระดับ วิธี 

7. การออกแบบหัวงาน     

 7.1 การออกแบบฝาย     

      - ออกแบบฝาย/อาคาร บนแผนที่มาตราส่วน 1 : 2,000 ออกแบบเฉพาะตัว  

        ประกอบ และ Cross Section  ล้าน้้า ตามความเหมาะสม 

7.2 การออกแบบเขื่อนและ     

     อาคารประกอบ     

     - ระดับ Dead  Storage บนแผนที่มาตราส่วน   1:4,000 ปริมาณตะกอนในรอบ 50-100 ป ี

     หรือ ตามความเหมาะสม 

     - ระดับเก็บกัก บนแผนที่มาตราส่วน   1:4,000   HEC-3 หรือเทียบเท่า 

     - ระดับน้้านองสงูสดุ บนแผนที่มาตราส่วน   1:4,000   Reservoir  Routing 

     - ระดับสันเขื่อน 
 
 

บนแผนที่มาตราส่วน  1:4,000   ความสงูของคลื่น 
ความสงูของเขื่อน 
การทรุดตัวของเขื่อน 

     - ออกแบบเขื่อน/อาคาร บนแผนที่มาตราส่วน 1 : 2,000 เป็นไปตามความเหมาะสมทางดา้น 

       ประกอบ   แผนที่มาตราส่วน 1:4,000 ความม่ันคงของตัวเขื่อน 

  ข้อมูลเจาะส้ารวจธรณีวิทยา ความม่ันคงของฐานราก 

  ข้อมูลปถพีวิทยา และความเหมาะสมดา้นวัสดุก่อสร้าง 

7.3 การออกแบบทางผ่านปลา           
     (Fish Way) 

บนแผนที่มาตราส่วน   1:4,000 ตามความเหมาะสม 

8. ออกแบบระบบส่งน้้า/  บนแผนที่มาตราส่วน  1:10,000   วางแนวคลอง 

    ระบายน้้า   แบ่งแฉก 

    ก้าหนดอาคารกลางคลอง 

    ค้านวณขนาดคลองและอาคารกลางคลอง 

9. การศึกษาระบบบรรเทา 
   อุทกภัย 

บนแผนที่มาตราส่วน  1:10,000 
เส้นชั้นความสงูชั้นละ  1  เมตร 

1D  และ  2D Hydrodynamics Model 

 Cross Section ล้าน้้า ออกแบบอาคารบงัคบัน้้า 
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มาตรฐานการศึกษาความเหมาะสม(Feasibility Study) (ต่อ) 

      

หัวข้อ ระดับ วิธี 

10.การชดเชยทรัพย์สินและ บนแผนที่มาตราส่วน  1:10,000 พื้นที่น้้าท่วม 

    การอพยพตัง้ถิ่นฐาน และภาพถา่ยดาวเทียม พื้นที่อพยพ 

    วางแผนอพยพ 

11. ประมาณราคาค่า ก่อสร้าง ตามรายละเอียดการออกแบบ ประมาณปริมาณงานและราคาหัวงาน 
ประมาณราคาอ่ืนๆตามแบบมาตรฐาน 

12. วางแผนงานก่อสร้าง วางแผนเบื้องต้น Bar  Chart 

13. ผลประโยชน์โครงการ 
 

ศึกษาในระดับโครงการ ศึกษาวเิคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการ   
ทุกด้าน 

14. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แผนที่คุณภาพลุ่มน้้า,ป่าสงวน ตรวจสอบและชีป้ระเด็นปญัหา 

  พืน้ที่ชุ่มน้้าและตรวจสอบ และใช้ข้อก้าหนดของ ส.ผ.เป็นแนวทาง 

  สภาพพ้ืนที ่   

15. การวิเคราะห์โครงการ ศึกษาในระดับโครงการ FIRR , EIRR  และ sensitivity 

16. เศรษฐกิจ-สังคม ข้อมูลฑุตยิภูมิและปฐมภูมิ รวบรวมและวิเคราะหข์้อมูล 
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ตอนท่ี 6  การประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิง่แวดล้อมงานด้านการพัฒนาแหล่งน้้า ของกรมนั้น 

นับได้ว่ามีความส้าคัญอย่างยิ่งเพราะเปน็จุดเริ่มต้นของการวางโครงการเพื่อพัฒนาและจดัการทรพัยากรน้้าที่จะ

เกิดข้ึนในอนาคต อันจะช่วยให้การบริหารจัดหารน้้าสามารถท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยในการ

ด้าเนินงานจะต้องมีการศึกษาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม 

ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนเป็นจ้านวนมาก การช้ีแจงท้าความเข้าใจกับประชาชนและหน่วยงานต่างๆใน

แต่ละพื้นที่ให้รับรู้ รับทราบเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการด้าเนินงานของโครงการจึงมีความส้าคัญและ

จ้าเป็นอย่างยิ่ง 

การผลิตสื่อและการด้าเนินงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

คือ อีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ รวมทั้งก่อให้เกิดการสนับสนุนและความร่วมมือจาก

ประชาชนดังนั้นในการผลิตและการด้าเนินงานประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเผยแพร่ ให้มีความเหมาะสมตรงกับ

กลุ่มเป้าหมาย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้และระดับของการศึกษาดังนี้ 

1. วีดิทัศน์ ด้าเนินการผลิตวิดีทัศน์ของโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เพื่อแนะน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่ยังไม่ได้ด้าเนินการกอ่สรา้ง และการบริหารจัดการน้้าทั่วประเทศของกรม 

โดยมีขอบเขตและหลักเกณฑ์ในการผลิตวีดิทัศน ์ดังนี ้

1. การเตรียมการผลิต 1.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาและ/หรือ
เลขานุการ ประชุมหารือกับที่ปรึกษาเพื่อก้าหนดกรอบประเด็น
และเป้าหมายในการผลิตวีดิทัศน์ 

 1.2 ที่ปรึกษาวางแผนการผลิต โดยจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาเพื่อเป็นฐานข้อมูลส้าหรับการการเขียนบทฯ 

 1.3 ที่ปรึกษาต้องวางแผนการบันทึกภาพการด้าเนินการศึกษาความ      
เหมาะสมโครงการอย่างต่อเนื่อง ครบทุกข้ันตอนการด้าเนินงาน 
เช่น การเข้าพบกลุ่มเป้าหมาย การประชุมกลุ่มย่อย การศึกษา
เก็บรวบ รวมข้อมูลของผู้เช่ียวชาญคณะต่างๆ สภาพพื้นที่ลุ่มน้้า 
การใช้น้้า การท้าการเกษตร เป็นต้น 

2. การเขียนบทสคริปต์ 2.1 ที่ปรกึษาจัดท้าเค้าโครงบทสคริปตเ์สนอคณะกรรมการพจิารณา 
ซึ่งประเด็นเนื้อหาจะต้องครอบคลมุทุกประเด็น อาท ิ

- ความเป็นมาของโครงการ 
- เหตผุลและความจ้าเป็น 
- รายละเอียดข้ันตอนการด้าเนินงาน 
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- ลักษณะของโครงการ/บทสรุปผลการศึกษา 
- ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รับ 
- การมสี่วนร่วมของประชาชนและอื่นๆซึ่งข้ึนอยู่กบั        

รายละเอียดในแต่ละโครงการอย่างครบถ้วน 
   

2. การเขียนบทสคริปต์ (ต่อ) 2.2 ที่ปรกึษาด้าเนินการจัดท้าบทสคริปต ์โดยในการเขียนบทจะต้อง 
ค้านึงถึง องค์ประกอบต่างๆ ดังนี ้

- จัดวางตามล้าดับเรื่องราวตามเค้าโครงการน้าเสนอให้
สอดคล้องและมีความเช่ือมโยงกันในแต่ละประเด็น 

- ใช้ภาษาที่ เข้าใจง่าย เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย สรุป
ความให้กระชับชัดเจน ตรงประเด็น  ไม่เยิ่นเย่อ และ
พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค 

- ในการผลิตวีดิทัศน์ความพิจารณาให้มีการสัมภาษณ์
ประชาชน หรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งได้รับประโยชน์
และได้รับผลกระทบจากโครงการรวมทั้งผู้บริหารระดับสูง
ของกรมชลประทานมาประกอบเนื้อหา เพื่อให้มีความ
สมบูรณ์ครบถ้วนเกิดความน่าเช่ือถือ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความ
เหมาะสมแต่ละโครงการ 

- บทสคริปต์จะต้องมีการก้าหนดภาพและดนตรีปะกอบ ใน
แต่ละส่วนของค้าบรรยายโดยจัดท้าตามแบบฟอร์มการ
เขียนบทสคริปต์ ในภาคผนวก 

- บทสคริปต์จะต้องมีไตเติ้ลเปิดละปิดของวีดิทัศน์ในแต่ละ
เรื่องของโครงการศึกษาความเหมาสมและลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยไตเติ้ลเปิดเรื่องจะต้องมีช่ือของโครงการ 
และจังหวัด และโลโก้ หรือช่ือของหน่วยงาน ส่วนไตเติ้ล
ปิดท้ายของแต่ละโครงการจะต้องมี ช่ือของหน่วยงาน
พร้อมโลโก้ รายช่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้องทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสม 

3. องค์ประกอบด้านเทคนิค 3.1 วีดิทัศนท์ี่ผลิตควรมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาที และไม่ควรเกิน 
12 นาที 

 3.2 ด้าเนินการถ่ายท้าภาพเพื่อประกอบสารคดี ด้วยทีมงานมือ
อาชีพที่สามารถสร้างสรรค์มุมภาพได้อย่างสวยงามพิถีพิถัน และ
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ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย คุณภาพสูง คมชัด โดยใช้กล้องระบบ 
betacams หรือระบบดิจิตอล  และ/หรือด้วยอุปกรณ์ที่ มี
คุณภาพไม่ต่้ากว่าน้ี 

 3.3 จัดท้าภาพ Computer Graphic Animation โมเดล 2-3 มิต ิ
เพื่ออธิบายการด้าเนินงานด้านชลประทาน  ลักษณะของ
โครงการหากมีการก่อสร้างเทคนิคหรือวิธีการต่างๆ ให้เห็นภาพ
ได้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย ตามความจ้าเป็นและเหมาะสม 

 3.4 ใช้ดนตรีและเสียงประกอบบทวีดิทัศน์ที่เหมาะสมกับเรื่องราว  
ที่น้าเสนอ 
 

3. องค์ประกอบด้านเทคนิค (ต่อ) 3.5 ที่ปรึกษาจะต้องจัดส่งเสียงผู้บรรยายให้คณะกรรมการพิจารณา
เลือกทั้งนี้เสียงผู้บรรยายจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้  แต่ต้อง
เป็นเสียงที่มีพลังไพเราะ ชวนฝัน สามารถสร้างอารมณ์คล้อย
ตามและมีความน่าเช่ือถือ 

 3.6 พิจารณาใช้เทคนิคในการตัดต่อและล้าดับภาพเล่าเรื่องราว
เหมาะสมต่อการอธิบายเนื้อหา โดยภาพที่น้ามาใช้ประกอบบท
วีดิทัศนจ์ะต้องเป็นภาพที่อยู่ในพื้นที่ที่ศึกษาเท่านั้น 

4. การเผยแพร่ 4.1 ควรพิจารณาจัดท้าวีดิทัศน์ของโครงการให้แล้วเสร็จและ
สามารถใช้ในการจัดประชุมกลุ่มย่อยและ/หรือปัจฉิมนิเทศของ
โครงการ 

 4.2 น้าสารคดีของแต่ล ะโครงการ เผยแพร่ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถ่ินในพื้นที่ที่มีการศึกษาโครงการ     
ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง        

5. การส่งมอบงาน 5.1 ออกแบบและจัดท้าหน้าปกวีดิทัศน์โครงการที่ศึกษา ประกอบ 
ด้วย รายละเอียด  ช่ือโครงการ จังหวัด ใช้ดนตรีและเสียง
ประกอบบทวีดิทัศนท์ี่เหมาะสมกับเรื่องราวที่น้าเสนอ 

 5.2 บันทึกใส่แผ่น DVD จ้านวนไม่น้อยกว่า 20 แผ่น รวมทั้งจะต้อง
จัดส่ง file ภาพบันทึกก่อนการตัดต่อจ้านวน 1 ชุด 

 

2. โปสเตอร์ (Poster) ด้าเนินการจัดท้าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ ส้าหรับใช้ในการจัด
นิทรรศการและใช้ในการจัดประชุมกลุ่มย่อย ประชุมปฐมนิเทศ เพื่อแจ้งข่าวรายละเอียดโครงการ แผนการ
ด้าเนินงานของโครงการให้ประชาชนได้รับทราบ โดยมีขอบเขตการด้าเนินงานดังนี้ 
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1. การเตรียมการผลิต 1.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา และ/หรือฝ่าย
เลขานุการประชุมหารือกับที่ปรึกษาก้าหนดขอบเขตและหัวข้อ
เนื้อหาในการจัดท้าโปสเตอร์ของโครงการศึกษาความเหมาะสม อาทิ 
     Uระยะแรก 

- สภาพปัญหา 
- ความเป็นมา 
- รายละเอียดการศึกษา/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

- ขอบเขตการศึกษา เป็นต้น 

- และหรือประเด็นอื่นๆที่ส้าคัญ 

     Uระยะที่ 2 

- สรปุผลการศึกษา 

- กราฟฟิกลักษณะโครงการ 

- สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชน 
 1.2 ที่ปรึกษาวางแผนการผลิต จัดท้ารายละเอียดและเนื้อหาในการ

ท้าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ 

1. การเตรียมการผลิต (ต่อ) 1.3 ที่ปรึกษาจัดหาภาพประกอบการจัดท้าโปสเตอร์  โดยจะต้อง
ถ่ายภาพในระบบ Digital File ที่มี ความละเอียดสู งและ
จัดเตรียมแผนที่ประกอบให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่ก้าหนด 

2. ข้ันตอนการผลิต 2.1 ที่ปรึกษาจัดท้าข้อความที่สมบูรณ์ตามกรอบที่ก้าหนด/น้าเสนอ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา/
อนุมัต ิ       

 2.2 ที่ปรกึษาด้าเนินการออกแบบโปสเตอรป์ระชาสัมพันธ์ 

 2.3 ส่ง ART WORK ที่ออกแบบสมบูรณ์แล้ว/น้าเสนอคณะกรรม การ
ตรวจรับพสัดุในงานจ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อพิจารณา/อนุมัต ิ

 2.4 จัดพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 

3. องค์ประกอบพื้นฐานด้านเทคนิค 3.1 รูปแบบและของโปสเตอรป์ระชาสัมพันธ์ 
- รูปแบบ X Stand Banner ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 190 

เซนติเมตร และ/หรอื 
- รูปแบบ Roll up Stand Banner ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 

200 เซนติเมตร 
 3.2 คุณลักษณะการพมิพ ์พิมพ์ 4 ส ีระบบองิค์เจ็ท Inkjet ความ

ละเอียดไมน่้อยกว่า 700 dpi 
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 3.3 การออกแบบให้ตัวอักษรและรปูภาพเด่น อ่านง่าย เป็นที่ดึงดูด 
สายตาและความสนใจของผู้คนได้มาก 

 3.4 ด้านล่างของโปสเตอร์ทุกแผ่นจะตอ้งมโีลโก้ช่ือหน่วยงานและ
สถานที่ติดต่อ 

4. การเผยแพร่งาน 4.1 การปฐมนิเทศ/การจัดประชุมกลุ่มย่อย/การปจัฉิมนเิทศ 

 4.2 ใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการงานต่างๆ 

5. การส่งมอบงาน 5.1 โปสเตอรป์ระชาสัมพันธ์ทีจ่ัดพิมพ์ตามเงื่อนไขจ้านวน 1 ชุด 

 5.2 น้าFile งานที่ออกแบบเสร็จเรียบร้อยบันทึกเป็น file รูปภาพ (jpeg) 

 
3. แผ่นพับ เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ที่จะสามารถบอกกล่าวรายละเอียดของ

โครงการได้อย่างครบถ้วน ดังนั้นจึงต้องมีการแบ่งประเด็นเนื้อหาที่จะน้าเสนออย่างชัดเจน สามารถสื่อสารและ
ตอบค้าถาม ได้แก่ what when why who how ได ้การจัดท้าแผ่นพับจึงควรมีขอบเขตดังนี้ 

 

1. การเตรียมการผลิต  1.1 ที่ปรึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดท้าเค้าโครงประเด็น
เนื้อหาส้าหรับผลิตแผ่นพับ 

 1.2 ที่ปรึกษาจัดเตรียมภาพประกอบตามประเด็นเนื้อหาส้าหรับ
จัดท้าแผนพับ 

2. ข้ันตอนการผลิต 2.1 ที่ปรึกษาศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล ก้าหนดประเด็นและจัดท้า
เนื้อหาของแผ่นพับ โดยมีสิ่งที่ต้องค้านึงดังนี้ 

- หน้าแรกของแผ่นพับ ประกอบด้วยช่ือโครงการ โลโก้ของ
หน่วยงานพร้อมภาพประกอบที่สอดคล้องกับเนื้อหาด้าน
ใน และ/หรืออาจมีค้าขวัญหรือข้อความสั้นๆ ตามความ
เหมาะสมของแต่ละโครงการ 

- เนื้อหาที่จะน้าเสนอในแต่ละหน้าจะต้องสรุปให้กระชับ
และมีการแบ่ งหัวข้อให้ ชัดเจนได้ใจความที่ สมบูรณ์ 
นอกจากนั้นการเขียนเป็นประโยชน์เรียงติดกันก็ไม่ควรที่
จะแน่นเต็มหน้า ควรมีการย่อหน้า เว้นวรรค 

- การเรียงเนื้อหาในแต่ละหน้าของส่วนที่ถูกพบัจะต้องมีการ
แบ่งหัวข้อให้ชัดเจน เพราะการอ่านแผ่นพับแต่ละคนจะ
แตกต่างกันไป แผ่นพับส่วนใหญ่จะเรียงล้าดับเนื้อหาจาก
ซ้ายไปขวา หน้าไปหลัง ในกรณีผู้รับแผ่นพับอ่านแยกส่วน
ผู้เขียนแผ่นพับจะต้องค้านึงและน้ามาพิจารณาเพื่อให้
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ผู้อ่านเข้าใจได้ในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้อ่านทั้งฉบับ 
หากผู้ อ่ านสนใจจะอ่านแต่ละหั วข้อย่อยต่อ เมื่ อมา
ปะติดปะต่อ ก็เข้าใจภาพรวมได้เช่นเดียวกันกับการอ่าน  
ที่เรียงตามล้าดับ 

- หน้าสุดท้ายของแผ่นพับจะต้องมีรายละเอียดที่ต้องระบุให้
ชัดเจน ได้แก่ ช่ือหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงกร สถานที่
เลขที่ ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ส้านักงาน โทรศัพท์มือถือ 
ปัจจุบันที่ขาดไม่ได้คือ อีเมล์ หรือเว็บไซต์ ที่สามารถหา
ข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังได้ 

3.1 องค์ประกอบพื้นฐานด้านเทคนิค 3.1 การออกแบบแผ่นพับควรพิจารณาเลือกแบบตัวอักษร ส ีและ 

ขนาดของตัวอักษรให้เหมาะสมกับเนื้อหาและการแบ่งหัวข้อ
ย่อย โดยอาจใช้ขนาดตัวอักษรและสีที่แตกต่างกันก็ได้แต่ต้อง
ค้านึงถึงความน่าสนใจและความสบายตาในการอ่าน มีการน้า
รูปภาพหรือการใช้สัญลักษณ์ ตาราง ล้าดับเลขมาแสดงเป็น
หัวข้อย่อย รวมทั้งเทคนิคอื่นๆ ที่จะท้าให้แผ่นพับน่าอ่าน 

 3.2 ขนาดและรูปแบบของแผ่นพับสามารถท้าได้หลายรูปแบบซึ่ง 
สามารถก้าหนดได้ตามความเหมาะสม ซึ่งมีรูปแบบไม่น้อยกว่า
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

- รูปแบบของแผ่นพับ/หนังสือแนะน้า ขนาด 4 1/8 x 7.5 
นิ้ว กระดาษอาร์ตการ์ด 160 แกรม พิมพ์ 4 ส ีจ้านวน 24 
หน้า พับเก็บเล่ม เย็บกลาง 

- แผ่นพับขนาด A4 พับ 2 กระดาษอาร์ตการ์ด 160 แกรม 
พิมพ์ 4 สี 

4. การเผยแพร่งาน 4.1 การปฐมนิเทศ/การจัดประชุมกลุ่มย่อย/การปัจฉิมนิเทศ 

 4.2 ใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการงานต่างๆ 
 

5. การส่งมอบงาน 5.1 พิมพ์แผ่นพับตามเงื่อนไข จ้านวน 1,000 แผ่น 

 5.2 น้า File งานที่ออกแบบเสร็จเรียบร้อยบันทึกเป็น  file jpeg 
และบันทึก เป็น  File Ai (ควร  Create outline) ที่ สามารถ
ปรับแก้ไขได้ในภายหลังใส่แผ่น DVD จ้านวน 2 แผ่น ใส่กล่อง
พร้อมปกที่ มี ช่ือ โครงการ  ระยะเวลาศึกษา  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ /กลุ่มงานวางโครงการ .... ส้านักบริหารโครงการ 
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กรมชลประทาน 
 

4. จดหมายข่าว Newsletter ด้าเนินการจัดท้าจดหมายข่าวส้าหรับใช้ในการเผยแพร่บอก
กล่าวข้อมูลขาวสาร แผนการด้าเนินงาน ความก้าวหน้าของการศึกษาความเหมาะสม รวมถึงสรุปผลการศึกษา
และอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการเผลแพรไ่ปยังบคุคลเปา้หมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ผู้ส่งสารต้องการ
ทั้งการประชาสัมพันธ์ หรือให้ทราบข้อมูลข่าวสาร โดยมีขอบเขตการด้าเนินงานดังนี้ 

 

1. การเตรียมการผลิต  1.1 ที่ปรึกษาวางแผนการจัดท้าจดหมายข่าวตามกรอบระยะเวลา
การศึกษา 

 1.2 จัดท้าบญัชีรายช่ือ ที่อยู ่ของหน่วยงานองค์กรและประชาชน 

กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ศึกษา ส้าหรบัจัดส่งจดหมายข่าว 
 1.3 คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจ้างทีป่รึกษา และ/หรือฝา่ย

เลขานุการ ประชุมหารอืกับที่ปรึกษาก้าหนดกรอบประเด็น
เนื้อหาจดหมายข่าวแต่ละฉบับ 

 1.4 การน้าเสนอเนือ้หาในจดหมายข่าว ควรแบ่งเนื้อหาเป็นคอลมัน์ 
การเขียนเนื้อหาจดหมายข่าวใช้รูปแบบการเขียนแบบเขียนข่าว 
มีพาดหัว มีความน้าและมรีายละเอียดเนื้อหา โดยอาจแบง่เป็น
คอลัมน์ประจ้า 

2. การจัดท้าจดหมายข่าว 2.1 ที่ปรกึษาจัดท้าต้นฉบบัจดหมายข่าว เสนอคณะกรรมการตรวจ
รับพสัดุในงานจ้างทีป่รึกษา พจิารณาตรวจ/อนุมัติต้นฉบบั 
อย่างน้อย 5 วันท้าการ 

 2.2 ที่ปรกึษาด้าเนินการจัดท้าต้นฉบบัของจดหมายข่าวตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับทราบ โดยในแต่ละฉบับทีจ่ัดท้าจะต้องมีการก้าหนด
ประเด็นเนื้อหาอย่างชัดเจน 

 2.3 ด้าเนินการออกแบบรปูแบบจดหมายข่าวให้มีความเหมาะสม 
ระหว่างเนื้อหาและรูปภาพประกอบ โดยพิจารณาเลือกใช้ขนาด
และสีของตัวอักษร กราฟฟิกให้มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาด้าน
วิชาการ 

3. องค์ประกอบพื้นฐานด้านเทคนิค 3.1 ขนาดของจดหมายข่าวที่เหมาะสมควรจะเป็น ขนาด A4 พิมพ์
หน้าหลัง หรือขนาด A3 พับครึ่ง 4 หน้า 
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3. องค์ประกอบพื้นฐานด้านเทคนิค 

(ต่อ) 

3.2 จัดท้าหัวจดหมายข่าวของแต่โครงการ  มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
จัดตั้งช่ือ และออกแบบหัวจดหมายข่าวพร้อมสัญลักษณ์ มี
รายละเอียดของฉบับที่ ...... วันที่ ...... เดือน ..... ปี ...... ช่ือ ..... 
หน่วยงานพร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 

 3.3 พิมพ์ 4 ส ีด้วยกระดาษปอนด์ไม่น้อยกว่า 80 แกรม 

4. การเผยแพร่งาน 4.1 ที่ปรึกษาจัดส่งจดหมายข่าวสารทางไปรษณีย์ตามบัญชีรายช่ือ 
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่ศึกษาที่จัดท้าไว้ตามแผนงานที่ก้าหนด
และควรก้าหนดระยะเวลาจัดส่งในช่วงที่ไม่ได้ลงพื้นที่ และไม่
ควรน้าจดหมายข่าวไปแจกในวันประชุมกลุ่มย่อย 

 4.2 บันทึกจดหมายข่าวเป็น .pdf ไฟล์ ลงซีดีทุกฉบับ จัดส่งเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของส้านักบริหารโครงการ 

 
5. ข่าวประชาสัมพันธ์แจกสื่อมวลชน การจัดท้าข่าวแจกมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อมวลชนได้

ช่วยเผยแพร่ข่าวสาร การด้าเนินงานด้านการศึกษาความเหมาะสมในด้านต่างๆไปสู่ประชาชนผู้รับสาร ซึ่งก็จะ
ท้าให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบความเคลื่อนไหว ความเป็นไป ถือเป็นการเสริมสร้างให้ประชาชนความเข้าใจ
ยอมรับกิจกรรมการด้าเนินงานของโครงการ โดยควรท้าข่าวประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดโครงการ ซึ่งการ
ท้าข่าวประชาสัมพันธ์ควรมีขอบเขตการด้าเนินงานดังนี้ 

 

1. การเตรียมการผลิต  1.1 จัดท้าบญัชีราชช่ือสื่อมวลชน พร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท ์และ 
หรือ E-mail ของนักข่าวท้องถ่ิน 

 1.2 ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งที่ปรึกษาวางแผนจัดท้าข่าวแจก
สื่อมวลชน และภาพข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมจัดส่งให้
สื่อมวลชน 

2. การจัดท้าข่าวประชาสัมพันธ์ 2.1 การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์จะต้องตอบค้าถามในเรื่องที่จะ
เขียนตามหลัก 5w+1H คือ ใคร (who) ท้าอะไร (what) ที่ไหน 
(where) เมื่อไหร่ (when) เพราะอะไร (why) และ ท้าอย่างไร 
(How) ให้ครบในย่อหน้าแรกของข่าวหรือที่เรียกว่าความน้าหรือ
บทน้า และต่อด้วยรายละเอียดในเรื่องที่น้าเสนอเรียกว่า เนื้อหา 
และส่วนสรุป ที่ส้าคัญจะต้องเขียนพาดหัวข่าวให้น่าสนใจ  สั้น
กระชับได้ใจความด้วย 

 2.2 สิ่งที่ต้องพจิารณาในการเขียนและตรวจข่าวประชาสัมพนัธ์ 
- วิธีการเขียนควรเริม่ต้นการเขียนด้วยประเด็นทีส่้าคัญกอ่น

แล้วเขียนไล่ไปหาประเด็นทีส่้าคัญน้อยลงมา โดยควร
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เรียงล้าดับข้อมูลที่สนบัสนุนประเด็นส้าคัญว่าจะเริ่มด้วย
อะไร หรอืจะจบอย่างไร 

- ต้องเขียนให้ครอบคลุมรายละเอียดทีส่้าคัญ หรือ
เสริมสร้างข้อมูลประเด็นทีจ่้าเป็นใหม้ีความต่อเนื่องตัง้แต่
ต้นจนจบ หลกีเลี่ยงการเขียนประเด็นที่ซ้้าซาก 

2. การจัดท้าข่าวประชาสัมพันธ์ 

(ต่อ) 

 

 

 

 

2.3 

 

- เขียนด้วยถ้อยค้าที่กระชับ ประโยคทีเ่ข้าใจง่าย ใช้ส้านวน
ภาษาที่สามารถสือ่สารใหผู้้อ่านทีม่ีความหลากหลายเข้าใจ
ได้ในทันทีทุกคน 

- ควรเขียนเนื้อข่าวที่สั้นๆ กระชับได้ใจความสมบูรณ์ชัดเจน
ตัดส่วนไม่ส้าคัญวกวนออกไป 

ผู้เขียนจัดส่งข่าวใหผู้้ทีเ่กี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลก่อนการจัดสง่ให้กบัสือ่มวลชนเพื่อเผยแพร่ โดยการสง่
ข่าวสามารถใช้การสง่ทางไปรษณีย ์แฟกซ์ อีเมล ์อินเตอรเ์นต็ 
ใช้เป็นข่าวแจกในกรณีทีเ่ชิญนักข่าวาร่วมกจิกรรมต่างๆ 

3. องค์ประกอบด้านเทคนิค 3.1 การพิมพ์ข่าว ควรจัดพิมพ์จบในการะดาษ A4 หน้าเดียว แต่ใน
กรณีที่มเีนื้อหารายละเอียดเยอะอาจพิมพ์เป็น 2 แผ่นและตอ้ง
พิมพ์ค้าว่า ยังมีต่อ/...... ไว้ด้านล่างของกระดาษโดยขนาดของ
ข่าวแจกที่เหมาะสมควรจะเป็นขนาด A4 พิมพ์หน้าหลัง หรอื
ขนาด A3 พับครึง่ 4 หน้า 

 3.2 
 

 

 

 

 

3.3 

ข่าวควรจัดพิ มพ์ บนกระดาษสีขาว  ซึ่ งในส่ วนของกรม
ชลประทานได้มีการจัดท้า รูปแบบหัวข่าวประชาสัมพันธ์ที่
สามารถน้าไปใช้ในการจัดพิมพ์ข่าวส่งให้สื่อมวลชนได้  โดย
สามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ด้านล่างของข่าว
ควรมีช่ือและเบอร์โทรของผู้เขียนหรือหน่วยงาน (การจัดท้า
รายละเอียดดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในกรณีที่มี ข้อสงสัย
เกี่ยวกับข่าวที่จัดส่งก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ทันที) 
ควรจัดข่าวประชาสัมพันธ์และหรือภาพข่าว ประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมของโครงการศึกษาความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมไม่
น้อยกว่า 5 ข่าว 

4.การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 4.1 ใช้เป็นข่าวแจกในกรณีที่ เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศประชุมกลุ่มย่อย และหรือปัจฉิมนิเทศ 

 4.2 ใช้เป็นข่าวประชาสมัพันธ์จัดส่งใหก้ับสื่อมวลชนทางไปรษณีย์ 
แฟกซ ์อีเมล ์อินเตอร์เน็ต ตามทะเบียนที่อยู่ของสื่อมวลชนที่
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จัดท้าไว้ในแต่ละพื้นที ่
 4.3 น้าข่าวประสมัพันธ์และหรือภาพข่าวประชาสัมพันธ์ข้ึนเว็บไซต์ 

ของส้านักบรหิารโครงการ 
 4.4 ติดตามสรปุผลของข่าวทีจ่ัดสง่ว่ามีการน้าเสนอทางช่องทาง

ใดบ้างและข่าวทีล่งนั้น ยังควรต้องตรวจดเูนื้อหาข่าวทีล่งว่า
ครบถ้วนหรอืไม่มีการปรับเปลี่ยนเนื้อข่าวหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้จะ
สามารถน้ามาปรบัปรุงการเขียนข่าวได้ในครั้งต่อไป 
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6. บทความประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นการประชาสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถ
น้าเสนอเนื้อหารายละเอียดได้อย่างครบถ้วนตามต้องการ โดยบทความที่จัดท้าจะต้องมีการก้าหนดเค้าโครง
ประเด็นเนื้อหาที่จะน้าเสนอให้ชัดเจน สามารถน้าเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องมาเช่ือมโยงกับเรื่องที่จะน้าเสนอเพื่อให้
เกิดความน่าสนใจได้ โดยมีขอบเขตในการจัดท้าบทความประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ดังนี้ 

 

1. การเตรียมการผลิต  1.1 คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจ้างทีป่รึกษา และ/หรือ
เลขานุการ ประชุมหารอืกับที่ปรึกษาก้าหนดรูปแบบการ
ประชาสมัพันธ์ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง 

 1.2 คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจ้างทีป่รึกษา และ/หรือ
เลขานุการ ประชุมหารอืกับที่ปรึกษาก้าหนดกรอบประเด็น
บทความประชาสัมพันธ์แต่ละช้ิน 

 1.3 คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจ้างทีป่รึกษา และ/หรือฝา่ย
เลขานุการ ประชุมหารอืกับที่ปรึกษาก้าหนดกรอบประเด็น
เนื้อหาจดหมายข่าวแต่ละฉบับ 

 1.4 การน้าเสนอเนือ้หาในจดหมายข่าว ควรแบ่งเนื้อหาเป็นคอลมัน์ 
การเขียนเนือ้หาจดหมายข่าวใช้รูปแบบการเขียนแบบเขียนข่าว 
มีพาดหัว มีความน้าและมรีายละเอียดเนื้อหา โดยอาจแบง่เป็น
คอลัมน์ประจ้า 

2. การจดัท้าบทความประชาสัมพันธ์ 2.1 ก้าหนดประเด็นเนื้อหาที่จะน้าเสนอให้ครบถ้วน อาจเช่ือมโยง
เข้ากับเหตุการณ์ ณ ปัจจุบันให้มีความสดใหม ่ทันต่อเหตกุารณ์ 

 2.2 การเขียนต้นฉบบัจะต้องมกีารตั้งช่ือบทความให้น่าสนใจ
บทความจะต้องประกอบด้วย บทน้า เนื้อหา และบทสรุปที่
เช่ือมโยงกัน ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และสามารถสอดแทรก
ข้อมูลที่ต้องการน้าเสนอได้อย่างน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ และชวนให้
ติดตามอ่านบทความจนจบ 

3. องค์ประกอบพื้นฐานด้านเทคนิค 3.1 ต้นฉบับบทความที่เขียนจะต้องมีความยาวของเนื้อหาไม่เกิน 2 
หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16 

 3.2 ให้ความส้าคัญในการตั้งช่ือบทความ ความน้า และส่วนสรปุของ 
บทความ 

4. การเผยแพร่งานและส่งมอบงาน  น้าบทความที่ผ่านการอนุมัติ ตีพิมพ์เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์
ท้องถ่ินจ้านวน 1 ครั้ง และเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
จ้านวน 1 ครั้งโดยในแต่ละครั้งมีขนาดไม่น้อยกว่า 50 คอลัมน์น้ิว 
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7. สื่อวิทยุกระจายเสียง การประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทย ุมีการด้าเนินงานได้ในหลายรปูแบบ
ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของเรื่องราวที่ต้องการจะเผยแพรป่ระชมสัมพันธ์ ได้แก่ การจัดใหม้ีการสมัภาษณ์บุคคล
สารคดีวิทยุ สปอตประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยมีขอบเขตการด้าเนินงาน ดังนี ้

 
 

1. การเตรียมการผลิต  1.1 คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจ้างทีป่รึกษา และ/หรือ
เลขานุการ ประชุมหารอืกับที่ปรึกษาก้าหนดรูปแบบการ
ประชาสมัพันธ์ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง 

 1.2 ที่ปรกึษาวางแผนการผลิตและเผยแพร่ทางสือ่วิทยุ กระจาย
เสียง 

2. รูปแบบการประชาสมัพันธ์ผ่าน
สื่อวิทยุกระจายเสียง 

2.1 เขียนบทสารคด ีหรือ บทความเพื่อเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ 
กระจายเสียง โดยจะต้องก้าหนดแนวคิดประเด็นในการน้าเสนอ 
ให้ชัดเจน แล้วจัดท้าโครงร่างซึ่งประกอบด้วย บทน้า เนื้อหา 
และบทสรุปทีเ่ช่ือมโยงกันจากนั้นเรียบเรียงออกมาเป็นข้อความ 
(ค้าพูด) ซึ่งจะต้องค้านึงถึงภาษาที่ใช้จะต้องเข้าใจง่าย และไม่
ซ้้าซาก วกวน 

 2.2 ในการจัดให้มีการสมัภาษณ์บุคคล ควรที่มีการจัดเตรียมประเด็น 
ค้าถามและค้าตอบล่วงหน้า เพื่อใหส้ามารถน้าเสนอข้อมูลที่
ต้องการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เลือกแหลง่ข่าวที่จะให้
สัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการและมีความรู้ความเข้าใจตอ่
โครงการ 

3. องค์ประกอบพื้นฐานด้านเทคนิค 3.1 บทสารคดีหรือบทความรู้ทีเ่ขียนมลีักษณะเป็นแบบพูดคุยตาม
บททีเ่ขียนข้ึน เนื้อหาสั้นๆ มีความยาวตั้งแต่ 2 นาทีขึ้นไปแต่ไม่
ควรเกิน 10 นาที 

 3.2 บทสารคดีหรือบทความรู้ทีจ่ัดท้าจะต้องมีข้อมลูรายละเอียดตรง
หัวกระดาษ ได้แก่ ช่ือรายการ/ช่ือเรื่อง/ตอน สถานีที่
ออกอากาศ/ความถ่ีวัน-เวลาที่จะออกอากาศ 

 3.3 จัดให้มีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้องรวมถึงประชาชน 
กลุ่มเป้าหมายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถ่ินในระบบ FM 

 3.4 การจัดกจิกรรมเสวนาถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสยีง
ในระบบFMความยาวไม่น้อยกว่า 30 นาที 



ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา  4-39 
โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น อ่างเก็บน้้าเขาพลู อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จังหวัดตรงั 

 3.5 เผยแพร่ข่าวและหรือสารคดีประชาสมัพันธ์โครงการในประเด็น 
ต่างๆผ่านทางสถานีวิทยุท้องถ่ินรวมไม่น้อยกว่า 15 ครั้ง 

4. การเผยแพร่งานและส่งมอบงาน  บันทึกรูปแบบกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุกระจายเสียงที่
ออกอากาศเผยแพร่ บันทึกใส่แผ่น DVD จ้านวน 2 ชุด 

 

8. การจัดกิจกรรมสื่อสัญจร การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ถือเป็นสื่อกิจกรรมพิเศษ ที่
นอกจากจะช่วยสร้างสัมพันธ์ที่ดี  ระหว่างคณะสื่อมวลชนกับผู้บริหารกรมชลประทานและเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์แล้ว ยังมีเป้าหมายที่ต้องการให้สื่อมวลชนได้เห็นถึงความส้าคัญและความจ้าเป็นของงาน
ชลประทานในด้านการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้้า รวมถึงมีความเข้าใจในกระบวนการศึกษาความ
เหมาะสม และเป็นสื่อกลางในการน้าเสนอข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนได้รับทราบและมีความเข้าใจที่ถูกต้อง
ต่อไป โดยมีขอบเขตการด้าเนินงานดังนี้ 

 

1. การเตรียมการผลิต  1.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา และ/หรือ
เลขานุการ ประชุมหารือกับที่ปรึกษาก้าหนดวันเวลาและ
รูปแบบการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร 

 1.2 ที่ปรกึษาวางแผนการจัดกจิกรรมสื่อมวลชนสญัจร 

2. รูปแบบการจัดกิจกรรม
สื่อมวลชนสัญจร 

2.1 ที่ปรึกษาจัดท้ารายละเอียดกิจกรรมสื่อสัญจร/ก้าหนดการ/
บรรยายสรุป/ดูงานในพื้นที่ศึกษาความเหมาะสม 

 2.2 ควรเลือกพื้นที ่กิจกรรมที่มีความเหมาะสม มีจุดเด่น สอดรบักับ
โครงการที่ศึกษา และเหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงนั้นๆ 

 2.3 การเดินทางโดยเครื่องบิน และหรือ รถ หรือพาหนะอื่นๆ ที่
เห็นสมควร 

 2.4 ระยะเวลาในการจัดแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่า 2 วัน, มากกว่าได้ 

 2.5 กรณีที่พักค้างแรม สามารถพกัโรงแรม และหรือ สถานที่ที่
เหมาะสม 
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ตอนท่ี 7  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม/การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 

ในการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม/รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เบื้องต้น  ให้ด้าเนินการศึกษาจัดท้ารายงานตามแนวทางการจัดท้ารายงานต่าง ๆ ดังนี ้

1. แนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ด้าเนินการศึกษาตามแนวทางต่างๆ ดังนี้ 

1.1 แนวทางการจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้้า 

ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม (มกราคม, 2559) 

1.2 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ตามเอกสารท้ายประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดโครงการ กิจการ หรือการ

ด้าเนินการ ซึ่งต้องจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

จัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 

2. แนวทางการประเมินผลกระทบสุขภาพ ให้ด้าเนินการศึกษาตามแนวทางต่างๆ ดังนี้ 

2.1 แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม (เมษายน, 2556) 

2.2 แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการพัฒนาแหล่งน้้า  กรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข (มิถุนายน, 2557) 

3. แนวทางการประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้

ด้าเนินการศึกษาตามแนวทางต่างๆ ดังนี้ 

3.1 แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดท้ารายงานการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดลอม ปี 2562 (มกราคม 2562) ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.2 คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกองส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน       กรม

ชลประทาน (2552)  

3.3 ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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5.  บทนิยาม 

 “ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนองาน

เพื่อรับจางเปนที่ปรึกษาใหแกกรม เปนผูมีสวนไดเสีย ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคล

ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนองานเพื่อรับจางเปนที่ปรึกษาใหแกกรม ในคราวเดียวกัน 

 การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกลาวขางตนไดแก

การที่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกลาว มีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปน้ี 

(1) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ        

ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลรายหน่ึง

มีอํานาจ หรือสามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

อีกรายหน่ึง หรือหลายราย ที่เขาเสนองานเพื่อรับจางเปนที่ปรึกษา 

(2) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวนไมจํากัด

ความรับผิดชอบในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน

จํากัด เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญใน

บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหน่ึงหรือหลายราย ที่เขาเสนองานเพื่อรับจาง

เปนที่ปรึกษาใหแกกรมในการจางครั้งน้ี 

  คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละย่ีสิบหา

ในกิจการน้ัน หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนด

สําหรับกิจการบางประเภท หรือบางขนาด 

(3) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (1) และ (2) โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา 

หรือของนิติบุคคลรายหน่ึง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผู

ถือหุนรายใหญ ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหน่ึงหรือหลายรายที่เขาเสนอ

งานเพื่อรับจางเปนที่ปรึกษาใหแกกรม ในการจางครั้งน้ี หรือในนัยกลับกัน 

 การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวนหรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ

ภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน หรือการถือหุนของบุคคล

ดังกลาว 

 ในกรณีบุคคลใดใชช่ือบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูเปน

หุนสวนหรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนที่แทจริง

ของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือ



ขอบเขตของงานจางที่ปรึกษา           5-2 

โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง  

 

บริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ ไดเขาเสนองานเพื่อรับจางเปนที่ปรึกษาใหแกกรมในคราวเดียวกัน ใหถือวาผู

เสนองานน้ันมีความสัมพันธกันตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี 

 “การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความวา การที่ผูเสนองานรายหน่ึงหรือหลาย

รายกระทําการอยางใด ๆ  อันเปนการขัดขวางหรือเปนอุปสรรคหรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคาอยางเปน

ธรรมในการเสนองานตอกรม ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกันหรือโดยการให ขอใหหรือรับวาจะให เรียกรับ 

หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใชกําลัง

ประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งน้ี โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหา

ประโยชนในระหวางผูเสนองานดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนองานรายหน่ึงรายใดเปนผูมีสทิธิทําสญัญา

กับกรม หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบกรม โดยมิใชเปนไป

ในทางการประกอบธุรกิจปกติ 
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 6.  แบบบญัชีเอกสาร 

บัญชีเอกสาร 

1. ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนนิติบุคคล 

(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด 

สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน………………………………...................แผน 

บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี จํานวน………….....……………….แผน 

สําเนารปูถายทะเบียนบานของหุนสวนผูจัดการ จํานวน………………..……………………………แผน 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน จํากัด 

สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน……………………………………………….แผน 

หนังสือบริคณหสนธิ  จํานวน…………………..……………………………………………………………...แผน 

บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ และผูมอีํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน……………………………แผน 

บัญชีผูถือหุนรายใหญ  จํานวน………………………………………………………………………………...แผน 

สําเนารปูถายทะเบียนบานของกรรมการผูจัดการ  จํานวน…………………….……………………แผน 

2. ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนผูย่ืนขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา 

สําเนาสัญญาของการเขารวมคา  จํานวน……………………………………………………………….……….แผน 

 ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล 

-   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด 

สําเนาหนังสือรบัรองจากการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน……..……….….…………………แผน 

บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี จํานวน………………………....แผน 

-   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 

สําเนาหนังสือรบัรองจากการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน………………………..…………..แผน 

หนังสือบริคณหสนธิ  จํานวน………………………………………………………………………………แผน 

บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน………….……..……….....แผน 

บัญชีผูถือหุนรายใหญ  จํานวน……………………………………………….……………………….....แผน 

3. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอมอบอํานาจให 

บุคคลอื่นลงนามในเอกสารขอเสนอแทน จํานวน……………………………………..……………………...แผน 

4. ซองขอเสนอ 
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(ก) ซองขอเสนอดานคุณภาพ จํานวน………………………………………….………………………………....ซอง 

(ข) ซองขอเสนอดานราคา จํานวน………………………………………………………………………………...ซอง 
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5. อื่น ๆ (ถามี) 

*………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขาพเจาขอรบัรองวา  เอกสารหลักฐานที่ขาพเจาย่ืนพรอมซองขอเสนอดานคุณภาพ และซอง

ขอเสนอดานราคา  ถูกตองและเปนความจริงทกุประการ 

 

 

           ลงช่ือ..………………………………………ผูย่ืนขอเสนอ 

                                                           (……………………………………….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


