
  
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

 

ขอบเขตของงานจางท่ีปรึกษา 

(Terms of Reference : TOR) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  
โครงการอางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักบริหารโครงการ 

กรมชลประทาน 

สิงหาคม 2562 



ขอบเขตของงานจางที่ปรึกษา    

โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง  

สารบัญ 
           หนา 
 

1. ขอบเขตของงานจางท่ีปรึกษา (Terms of Reference: TOR) 
 1.1 เอกสารแนบทายขอบเขตของงานจางที่ปรึกษา     1-1 
 1.2 คุณสมบัติเฉพาะของผูย่ืนขอเสนอ       1-1  
 1.3 คุณสมบัติเฉพาะของผูย่ืนขอเสนอ (เพิ่มเติม)      1-2  
 1.4 เอกสารและหลักฐานในการย่ืนขอเสนอ      1-3  
 1.5 การย่ืนขอเสนอ         1-3 – 1-4 

 1.6 หลักเกณฑและสิทธิของกรมชลประทาน      1-4 – 1-7 
 1.7 หลักเกณฑของการสนองรับราคาและขอเสนอ     1-7 
 1.8 หลักเกณฑการทําสัญญา        1-7 – 1-8 
 1.9 การจายเงินลวงหนา        1-8 
 1.10 อัตราคาปรับ         1-8 

2. ตัวอยางสัญญาจาง          

    - ตัวอยางสัญญาจางผูเช่ียวชาญรายบุคคลหรือจางบริษัทที่ปรึกษา    2-1 – 2-9 
 - วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจางผูเช่ียวชาญรายบุคคลหรือจางบริษัททีป่รกึษา   2-10 – 2-11 
 - ผนวก 1. ขอบขายของงานและกําหนดระยะเวลาทํางาน     2-12  
 - ผนวก  2. กําหนดระยะเวลาการทํางานของทีป่รึกษา     2-13 
 - ผนวก  3. คาจางและวิธีการจายคาจาง      2-14 – 2-17 
 - เอกสารแนบ 3-1 ขอเสนอดานราคา (ฉบับปรบัลดราคา)     2-18 

 - ผนวก  4. แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันสัญญาจาง)    2-19 – 2-20 
 - ผนวก  5. แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันการรับเงินคาจางที่ปรึกษาลวงหนา)  2-21 – 2.22 
 - ผนวก  6. แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันการรับเงินประกันผลงานจาง)  2-23 - 2-24 
 - ผนวก  7. หลักเกณฑและเงือ่นไขการโอนสิทธิเรียกรองในเงินคาจางหรือ   2-25 - 2-28  
     คาซื้อทรัพยสิน/หนังสือบอกกลาวการโอนสทิธิเรียกรอง   
 - ผนวก  8. ขอเสนอดานคุณภาพ       2-29 

 - ผนวก  9. เอกสารหลักฐานของที่ปรึกษา      2-30 
 - ตัวอยางหนังสือแจงทีป่รกึษาใหเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา    2-31 

 3. เง่ือนไขและขอบเขตการศึกษา 
 3.1 ความเปนมาของโครงการ        3-1  

 3.2 วัตถุประสงคของการศึกษา        3-2 

 3.3 ที่ต้ังและลักษณะโครงการโครงการ       3-2 - 3-4 

 3.4 วัตถุประสงคของโครงการ        3-5 

 



ขอบเขตของงานจางที่ปรึกษา    

โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง  

 สารบัญ (ตอ) 
หนา 

 
 3.5 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา        3-5 

 3.6 ขอบเขตการศึกษา         3-5 – 3-8 

 3.7 แนวทางการศึกษา         3-9 

 3.8 บุคลากรหลกัที่ตองการ        3-10 – 3-14 
 3.9 การจัดหาเอกสารขอมูลและการสนับสนุนโดยกรมชลประทาน    3-14 
 3.10 งานสํารวจเพิ่มเติม        3-15 

 3.11 ระยะเวลาของการศึกษาและการรายงานผลการศึกษา    3-15 – 3-18 

 3.12 การสงมอบงาน         3-18 

 3.13 การตรวจรบังาน         3-19 

 3.14 การจายเงิน         3-19 

 3.15 เงื่อนไขประกอบ         3-19 - 3-23 

 3.16 หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอดานคุณภาพ    3-23 

 4. รายละเอียดการควบคุมงาน 
 ตอนที่ 1 รายละเอียดการสํารวจภูมิประเทศ      4-1 – 4-14 
 ตอนที่ 2 การสํารวจและทดสอบทางธรณีวิทยา      4-15 – 4-16 
 ตอนที่ 3 การสํารวจแหลงวัสดุกอสรางและทดสอบวัสดุเพือ่ศึกษาความเหมาะสม  4-16 – 4-19
            และการออกแบบ 
 ตอนที่ 4 การศึกษาแผนพัฒนาลุมนํ้า (Comprehensive study)    4-20 - 4-21 

 ตอนที่ 5 การศึกษาการจัดทํารายงานความเหมาะสม (Feasibility report)   4-22 - 4-24 
 ตอนที่ 6 การประชาสัมพันธ        4-24 - 4-36 
 ตอนที่ 7 การประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม/การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 4-37 

5. บทนิยาม          5-1 – 5-2 

6. แบบบัญชีเอกสาร         6-1 – 6-2 
 

 
 



ขอบเขตของงานจางที่ปรึกษา            1-1 
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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 และ 122 โดยมีขอแนะนํา

และขอกําหนดดังตอไปน้ี 

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 และไมอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมกลุมผูรวมคากันภายหลัง หรือจะเขารวมคา

กับที่ปรึกษารายอื่นอีกเพื่อเขาย่ืนขอเสนองานเดียวกันไมได 
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1.4 เอกสารและหลักฐานในการยื่นขอเสนอ 

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 



ขอบเขตของงานจางที่ปรึกษา            1-5 

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 กอนการเปด

ซองขอเสนอดานคุณภาพ  

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 ผูย่ืนขอเสนอที่มีสิทธิไดรับการคัดเลอืก ตามขอ 1.6.2 เปนผูย่ืนขอเสนอที่มผีลประโยชนรวมกนักับ

ผูย่ืนขอเสนอรายอื่น ณ วันไดรับหนังสือเชิญชวนใหเขาย่ืนขอเสนอ หรือเปนผูย่ืนขอเสนอที่กระทําการอันเปน

การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.1.4 (2) กรมมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูย่ืนขอเสนอที่มี

สิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออก และกรมจะพิจารณาลงโทษผูย่ืนขอเสนอรายน้ันเปนผูทิ้งงาน 

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 

สัญญาจางผูเช่ียวชาญรายบุคคลหรือจางบริษัทท่ีปรึกษา 
 

สัญญาเลขท่ี………….…… (1) ...........……..… 

สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ …………….....……..………..……………………..…………………………….………………. 

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

จังหวัด…….…………………………………….…… เม่ือวันท่ี ……….…… เดือน ………………….………….. พ.ศ. …...…………. 

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

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

ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ ………….……..………..…… (4 ก) ………………......………………. 

ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ ……………………………………..………………………………………………………….……….….. 

มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี…………………….....……ถนน...……………….……………..ตําบล/แขวง.…….……….…..…….….. 

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

ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท......……………… 

ลงวันท่ี…………………………..…. (5) (และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี...........…………………….) แนบทายสัญญานี้ 

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

อยูบานเลขท่ี……………………...….…..….ถนน…………………..……..…...……ตําบล/แขวง……..………………….….………... 

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

เลขท่ี....................... ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสัญญานี้) ซ่ึงตอไปในสัญญานี้

เรียกวา “ท่ีปรึกษา” อีกฝายหนึ่ง 

ท้ังสองฝายไดตกลงทําสัญญากันมีขอความดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ขอตกลงวาจาง 

1.1 ผูวาจางตกลงจางและท่ีปรึกษาตกลงรับจางปฏิบัติงานตามโครงการ...................... 

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

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

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

ตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญานี้รวมท้ังเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ....... ท้ังนี้ 

ท่ีปรึกษาจะตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางดาน .....................และ

บทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

1.2 ท่ีปรึกษาจะตองเริ่มลงมือทํางานภายในวันท่ี …… เดือน ….................. พ.ศ. ……… 

และจะตองดําเนินการตามสัญญานี้ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี …… เดือน …..................…….….. พ.ศ. ….… 
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ขอ 2 เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 

เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

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

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

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

…………………………………….ฯลฯ…………………………………… 

ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ 

ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ท่ีปรึกษาจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัย

ของผูวาจาง คําวินิจฉัยของผูวาจางใหถือเปนท่ีสุด และท่ีปรึกษาไมมีสิทธิเรียกรองคาจาง คาเสียหาย หรือ

คาใชจายใดๆ เพ่ิมเติมจากผูวาจางท้ังสิ้น 

ถาสิ่งใดหรือการอันหนึ่งอันใดท่ีมิไดระบุไวในรายการละเอียดแนบทายสัญญานี้ แตเปน

การอันจําเปนตองทําเพ่ือใหงานแลวเสร็จบริบูรณถูกตองหรือบรรลุผลตามวัตถุประสงคแหงสัญญานี้ ท่ีปรึกษา

ตองจัดทําการนั้นๆ ใหโดยไมคิดเอาคาเสียหาย คาใชจายหรือคาตอบแทนเพ่ิมเติมใดๆ ท้ังสิ้น 

ขอ 3 คาจางและการจายเงิน  

ผูวาจางและท่ีปรึกษาไดตกลงราคาคาจางตามสัญญานี้ เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น...........บาท 

(………….......…….…....…..) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม เปนเงินจํานวน…...…….…….บาท (………..………………….…) 

ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว 

คาจางจะแบงออกเปน……...... (......................) งวด ซ่ึงแตละงวดจะจายใหเม่ือปรึกษา 

ไดปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก .......และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดพิจารณา

แลวเห็นวาครบถวนถูกตองและตรวจรับเรียบรอยแลว 

ผูวาจางอาจจะยึดหนวงเงินคาจางงวดใดๆ ไวก็ได หากท่ีปรึกษาปฏิบัติงานไมเปนไปตาม

สัญญาและจะจายใหตอเม่ือท่ีปรึกษาไดทําการแกไขขอบกพรองนั้นแลว 

การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร   ของ

ท่ีปรึกษา ชื่อธนาคาร.............………........สาขา.........................… ชื่อบัญชี……..…………..........…….…………….

เลขท่ีบัญชี.....……..…………………… ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอ่ืนใด

เก่ียวกับการโอน รวมท้ังคาใชจายอ่ืนใด (ถามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บและยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจาก

จํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใชสําหรับกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะจายเงินตรงใหแกท่ีปรึกษา 

(ระบบ Direct Payment)โดยการโอน เงิน เข าบัญ ชี เงินฝากธนาคารของท่ีป รึกษา ตามแนวทางท่ี

กระทรวงการคลังหรือหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด แลวแตกรณี) 

คาใชจายสวนท่ีเบิกคืนได (ถามี) ผูวาจางจะจายคืนใหแกท่ีปรึกษาสําหรับคาใชจาย     

ซ่ึงท่ีปรึกษาไดใชจายไปตามความเปนจริงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ..... 

ขอ 4 เงินคาจางลวงหนา 

ผูวาจางตกลงจายเงินคาจางลวงหนาใหแกท่ีปรึกษา เปนจํานวนเงิน…………………...บาท

(……………………....….…) ซ่ึงเทากับรอยละ……....…(……….……....) ของคาจางตามสัญญา 
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง                     

เงินคาจางลวงหนาดังกลาวจะจายใหภายหลังจากท่ีท่ีปรึกษาไดวางหลักประกันการรับเงิน

คาจางลวงหนาเปน............................................... (หนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนกิสของ

ธนาคารภายในประเทศ …………………………....เต็มตามจํานวนเงินคาจางลวงหนานั้นใหแกผูวาจาง ท่ีปรึกษา

จะตองออกใบเสร็จรับเงินคาจางลวงหนาตามแบบท่ีผูวาจางกําหนดใหและท่ีปรึกษาตกลงท่ีจะกระทําตาม

เง่ือนไขอันเก่ียวกับการใชจายและการใชคืนเงินคาจางลวงหนานั้น ดังตอไปนี้ 

4.1 ท่ีปรึกษาจะใชเงินคาจางลวงหนานั้นเพ่ือเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานตามสัญญา

เทานั้น หากท่ีปรึกษาใชจายเงินคาจางลวงหนาหรือสวนใดสวนหนึ่งของเงินคาจางลวงหนานั้นในทางอ่ืน ผูวา

จางอาจจะเรียกเงินคาจางลวงหนานั้นคืนจากท่ีปรึกษาหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา

ไดทันที 

4.2 เม่ือผูวาจางเรียกรอง ท่ีปรึกษาตองแสดงหลักฐานการใชจายเงินคาจางลวงหนาเพ่ือ

พิสูจนวาไดเปนไปตามขอ 4.1 ภายในกําหนด 15 (สิบหา) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงจากผูวาจาง หากท่ีปรึกษา 

ไมอาจแสดงหลักฐานดังกลาว ภายในกําหนด 15 (สิบหา) วัน ผูวาจางอาจเรียกเงินคาจางลวงหนาคืนจาก      

ท่ีปรึกษาหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที 

4.3 ในการจายเงินคาจางใหแกท่ีปรึกษาตามขอ 3 ผูวาจางจะหักชดใชคืนเงินคาจาง

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

จนกวาจํานวนเงินท่ีหักไวจะครบตามจํานวนเงินท่ีหักคาจางลวงหนาท่ีท่ีปรึกษาไดรับไปแลว ยกเวนคาจาง   

งวดสุดทายจะหักไวเปนจํานวนเทากับจํานวนเงินคาจางลวงหนาท่ีเหลือท้ังหมด 

4.4 เงินจํานวนใดๆ ก็ตามท่ีท่ีปรึกษาจะตองจายใหแกผูวาจางเพ่ือชําระหนี้หรือเพ่ือ

ชดใชความรับผิดตางๆ ตามสัญญา ผูวาจางจะหักเอาจากเงินคาจางงวดท่ีจะจายใหแกท่ีปรึกษากอนท่ีจะหัก

ชดใชคืนเงินคาจางลวงหนา 

4.5 ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญา หากเงินคาจางลวงหนาท่ีเหลือเกินกวาจํานวนเงินท่ี

ท่ีปรึกษาจะไดรับหลังจากหักชดใชในกรณีอ่ืนแลว ท่ีปรึกษาจะตองจายคืนเงินจํานวนท่ีเหลือนั้นใหแกผูวาจาง

ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 

4.6 ผูวาจางจะคืนหลักประกันเงินคาจางลวงหนาใหแกท่ีปรึกษาตอเม่ือผูวาจางไดหัก

เงินคาจางไวจนครบจํานวนเงินคาจางลวงหนาตามขอ 4.3 แลว 

ขอ 5 ความรับผิดชอบของท่ีปรึกษา 

5.1 ท่ีปรึกษาจะตองสงมอบผลงานตามรูปแบบและวิธีการ.................................

จํานวน………..(…………..) ชุด ใหแกผูวาจางตามท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก 1 

5.2  ในกรณีท่ีผลงานของท่ีปรึกษาบกพรองหรือไมเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขตาม

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

กฎหมายท่ีเก่ียวของ ท่ีปรึกษาตองรีบทําการแกไขใหเปนท่ีเรียบรอย โดยไมคิดคาจาง คาเสียหาย หรือคาใชจาย

ใดๆ จากผูวาจางอีก ถาท่ีปรึกษาหลีกเลี่ยงหรือไมรีบจัดการแกไขใหเปนท่ีเรียบรอยในกําหนดเวลาท่ี ผูวาจาง
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แจงเปนหนังสือ ผูวาจางมีสิทธิจางท่ีปรึกษารายอ่ืนทําการแทน โดยท่ีปรึกษาจะตองรับผิดชอบจายเงินคาจางใน

การนี้แทนผูวาจางโดยสิ้นเชิง 

ถามีความเสียหายเกิดข้ึนจากงานตามสัญญานี้ไมวาจะเนื่องมาจากการท่ีท่ีปรึกษา

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

ท่ีเก่ียวของหรือเหตุใด ท่ีปรึกษาจะตองทําการแกไขความเสียหายดังกลาว ภายในเวลาท่ีผูวาจางกําหนดให    

ถาท่ีปรึกษาไมสามารถแกไขได ท่ีปรึกษาจะตองชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกผูวาจางโดยสิ้นเชิง ซ่ึงรวมท้ังความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยตรง และโดยสวนท่ีเก่ียวเนื่องกับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากงานตามสัญญานี้ดวย 

การท่ีผูวาจางไดใหการรับรองหรือความเห็นชอบหรือความยินยอมใดๆ ในการ

ปฏิบัติงานหรือผลงานของท่ีปรึกษาหรือการชําระเงินคาจางตามสัญญาแกท่ีปรึกษา ไมเปนการปลดเปลื้อง

พันธะและความรับผิดชอบใดๆ ของท่ีปรึกษาตามสัญญานี้ 

5.3 บุคลากรหลักของท่ีปรึกษา ตองมีระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญานี้ไมซํ้าซอนกับ

งานในโครงการอ่ืนๆ ของท่ีปรึกษาท่ีดําเนินการในชวงเวลาเดียวกัน หากผูวาจางพบวาบุคลากรหลักไมวา     

คนหนึ่งคนใดหรือหลายคนปฏิบัติงานซํ้าซอนกับงานในโครงการอ่ืนๆ ไมวาจะพบในระหวางปฏิบัติงานตาม

สัญญาหรือในภายหลังผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และ/หรือเรียกคาเสียหายจากท่ีปรึกษาหรือปรับลดคาจางได 

ขอ 6 การระงับการทํางานช่ัวคราวและการบอกเลิกสัญญา 

6.1 ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีดังตอไปนี้ 

(ก) หากผูวาจางเห็นวาท่ีปรึกษามิไดปฏิบัติงานดวยความชํานาญหรือดวยความ

เอาใจใสในวิชาชีพของท่ีปรึกษาเทาท่ีพึงคาดหมายไดจากท่ีปรึกษาในระดับเดียวกัน หรือมิไดปฏิบัติตามสัญญา

ขอใดขอหนึ่ง ในกรณีเชนนี้ผูวาจางจะบอกกลาวใหท่ีปรึกษาทราบถึงเหตุผลท่ีจะบอกเลิกสัญญา ถาท่ีปรึกษา

มิไดดําเนินการแกไขใหผูวาจางพอใจภายในระยะเวลา..................(…..............….) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับ    

คําบอกกลาวผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการสงคําบอกกลาวแกท่ีปรึกษา เม่ือท่ีปรึกษาไดรับหนังสือบอก

กลาวนั้นแลว ท่ีปรึกษาตองหยุดปฏิบัติงานทันที และดําเนินการทุกวิถีทางเพ่ือลดคาใชจายใดๆ ท่ีอาจมี        

ในระหวางการหยุดปฏิบัติงานนั้นใหนอยท่ีสุด 

(ข) หากท่ีปรึกษามิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไมสามารถทํางานให 

แลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหผูวาจางเชื่อไดวาท่ีปรึกษาไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนด  

เวลาหรือลวงเลยกําหนดเวลาแลวเสร็จไปแลว หรือตกเปนผูลมละลาย ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที  

การบอกเลิกสัญญาตามขอ 6.1 ผูวาจางมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันเงิน

คาจางลวงหนา หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและเงินประกันผลงานท้ังหมดหรือแตบางสวน และมีสิทธิ

เรียกคาเสียหายอ่ืน (ถามี) จากท่ีปรึกษาดวย 

6.2 ผูวาจางอาจมีหนังสือบอกกลาวใหท่ีปรึกษาทราบลวงหนาเม่ือใดก็ไดวาผูวาจาง     

มีเจตนาท่ีจะระงับการทํางานของท่ีปรึกษาไวชั่วคราวไมวาท้ังหมดหรือแตบางสวน หรือจะบอกเลิกสัญญา     

ในกรณีท่ีผูวาจางจะบอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาดังกลาวจะมีผลในเวลาไมนอยกวา...................

(....................) วัน นับถัดจากวันท่ีท่ีปรึกษาไดรับหนังสือบอกกลาวนั้น หรืออาจเร็วกวาหรือชากวากําหนดเวลานั้น
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ก็ไดแลวแตคูสัญญาจะทําความตกลงกัน เม่ือท่ีปรึกษาไดรับหนังสือบอกกลาวนั้นแลว ท่ีปรึกษาตองหยุด

ปฏิบัติงานทันที ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาไมมีสิทธิไดรับคาจางในระหวางระงับการทํางานไวชั่วคราว และท่ีปรึกษาจะตอง

ดําเนินการทุกวิถีทางเพ่ือลดคาใชจายใดๆ ท่ีอาจมีในระหวางการหยุดปฏิบัติงานนั้นใหนอยท่ีสุด 

กรณีท่ีมีการระงับการทํางานชั่วคราวตามขอ 6.2 ผูวาจางจะจายเงินเปนคาใชจาย

เทาท่ีจําเปนใหแกท่ีปรึกษาตามท่ีผูวาจางเห็นสมควร 

กรณีท่ีมีการเลิกสัญญาตามขอ 6.2 ผูวาจางจะชําระคาจางตามสวนท่ีเปนธรรมและ

เหมาะสมท่ีกําหนดในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ........ ใหแกท่ีปรึกษา โดยคํานวณตั้งแตวันเริ่มปฏิบัติงาน

จนถึงวันบอกเลิกสัญญา นอกจากนี้ผูวาจางจะคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือเงินประกันผลงาน 

รวมท้ังเงินชดเชยคาเดินทางและเงินคาใชจายท่ีไดทดรองจายไปตามสมควรและตามความเปนจริง ซ่ึงผูวาจาง

ยังมิไดชําระใหแกท่ีปรึกษาดวย อยางไรก็ตาม เงินชดเชยและเงินท่ีไดชําระไปแลวท้ังหมดจะตองไมเกินราคา

คาจางตามขอ 3 

ขอ 7 สิทธิและหนาท่ีของท่ีปรึกษา 

7.1 ท่ีปรึกษาจะตองใชความชํานาญ ความระมัดระวัง และความขยันหม่ันเพียรในการ

ปฏิบัติงานตามสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ และจะตองปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบใหสําเร็จลุลวงเปนไป

ตามมาตรฐานของวิชาชีพท่ียอมรับนับถือกันโดยท่ัวไป 

7.2 คาจางซ่ึงผูวาจางจะชําระแกท่ีปรึกษาตามขอ 3 เปนคาตอบแทนเพียงอยางเดียว

เทานั้นซ่ึงท่ีปรึกษาจะไดรับเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ท่ีปรึกษาจะตองไมรับคานายหนาทางการคา 

สวนลด เบี้ยเลี้ยง เงินชวยเหลือหรือผลประโยชนใดๆ ไมวาโดยตรงหรือโดยออม หรือสิ่งตอบแทนใดๆ ในสวน   

ท่ีเก่ียวของกับสัญญานี้ หรือท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญานี้ 

7.3 ท่ีปรึกษาจะตองไมมีผลประโยชนใดๆ ไมวาโดยตรงหรือโดยออมในเงินคาสิทธิ     

เงินบําเหน็จ หรือคานายหนาใดๆ ท่ีเก่ียวกับการนําวัสดุสิ่งของหรือกรรมวิธีใดๆ ท่ีมีทะเบียนสิทธิบัตรหรือไดรับ

การคุมครองทางทรัพยสินทางปญญาหรือตามกฎหมายอ่ืนใดมาใชเพ่ือวัตถุประสงคของสัญญานี้ เวนแตคูสัญญา

ท้ังสองฝายจะไดตกลงกันเปนหนังสือวาท่ีปรึกษาอาจจะไดผลประโยชนหรือเงินเชนวานั้นได 

7.4 บรรดางานและเอกสารท่ีท่ีปรึกษาไดจัดทําข้ึนเก่ียวกับสัญญานี้ใหถือเปนความลับ

และใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูวาจาง ท่ีปรึกษาจะตองสงมอบบรรดางานและเอกสารดังกลาวใหแกผูวาจางเม่ือ

สิ้นสุดสัญญานี้ ท่ีปรึกษาอาจเก็บสําเนาเอกสารไวกับตนไดแตตองไมนําขอความในเอกสารนั้นไปใชในกิจการอ่ืน 

ท่ีไมเก่ียวกับงานโดยไมไดรับความยินยอมลวงหนาเปนหนังสือจากผูวาจางกอน 

7.5 ผูวาจางเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพยสินทางปญญา รวมถึงสิทธิใดๆ        

ในผลงานท่ีท่ีปรึกษาไดปฏิบัติงานตามสัญญานี้แตเพียงฝายเดียว และท่ีปรึกษาจะนําผลงาน และ/หรือ

รายละเอียดของงานตามสัญญานี้ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวนไปใช หรือเผยแพรในกิจการอ่ืน นอกเหนือจากท่ีได

ระบุไวในสัญญานี้ไมได เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางกอน 

7.6 บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุอุปกรณท้ังหลาย ซ่ึงผูวาจางไดจัดใหท่ีปรึกษา  

ใชหรือซ่ึงท่ีปรึกษาซ้ือมาดวยทุนทรัพยของผูวาจาง หรือซ่ึงผูวาจางเปนผูจายชดใชคืนให ถือวาเปนกรรมสิทธิ์ของ
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ผูวาจางและตองทําขอความและเครื่องหมายท่ีแสดงวาเปนของผูวาจางไวท่ีทรัพยสินดังกลาวดวย ท้ังนี้ ท่ีปรึกษา

ตองใชเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเหมาะสมตามระเบียบของผูวาจางหรือของทางราชการ 

ท่ีเก่ียวของเพ่ือกิจการท่ีเก่ียวกับการจางท่ีปรึกษาเทานั้น 

เม่ือท่ีปรึกษาทํางานเสร็จหรือมีการเลิกสัญญา ท่ีปรึกษาจะตองทําบัญชีแสดงรายการ

เครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณท้ังหลายขางตนท่ียังคงเหลืออยู และจัดการโยกยายไปเก็บรักษาตามคําสั่ง 

ผูวาจางโดยพลัน ท่ีปรึกษาตองดูแลเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเหมาะสมตลอดเวลาท่ี

ครอบครอง และตองคืนเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณดังกลาวใหครบถวนในสภาพดีตามความเหมาะสมแต

ไมตองรับผิดชอบสําหรับความเสื่อมสภาพจากการใชงานตามปกติ 

7.7 ท่ีปรึกษาจะจัดใหมีบุคลากรท่ีมีความรูและความชํานาญงานมาปฏิบัติงานให

เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานตามสัญญานี้และใหสอดคลองกับขอบเขตของงานของท่ีปรึกษาตามท่ีปรากฏ

ในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ….. การเปลี่ยนแปลงบุคลากรดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก

ผูวาจางกอน 

7.8 ในกรณีท่ีผูวาจางพิจารณาเห็นวา การดําเนินงานของบุคลากรท่ีท่ีปรึกษาจัดหามาจะ

กอใหเกิดความเสียหายแกงานตามสัญญานี้ ไมวาในกรณีใดก็ตามผูวาจางมีสิทธิท่ีจะใหท่ีปรึกษาเปลี่ยนบุคลากร

บางคนหรือท้ังหมดนั้นได และท่ีปรึกษาตองดําเนินการตามความประสงคของผูวาจางโดยเร็ว 

การเปลี่ยนบุคลากรตามความในวรรคกอน ท่ีปรึกษาจะตองเสนอรายชื่อบุคลากรท่ีจะ

ปฏิบัติงานแทนนั้น ตอผูวาจางเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอน 

ขอ 8 ความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาตอบุคคลภายนอก 

8.1 ท่ีปรึกษาจะตองชดใชคาเสียหายใหแกผูวาจาง และปองกันมิใหผูวาจางตอง

รับผิดชอบในบรรดาสิทธิเรียกรอง คาเสียหาย คาใชจาย หรือราคา รวมตลอดถึงการเรียกรองโดยบุคคลภายนอก

อันเกิดจากความผิดพลาดหรือการละเวนไมกระทําการของท่ีปรึกษา หรือของลูกจางของท่ีปรึกษา 

8.2 ท่ีปรึกษาจะตองรับผิดชอบตอการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือการละเมิด

ลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอ่ืน รวมถึงสิทธิใดๆ ตอบุคคลภายนอกเนื่องจากการปฏิบัติงานตาม

สัญญานี้โดยสิ้นเชิง 

8.3 ท่ีปรึกษาจะตองจัดการประกันภัยกับบริษัทประกันภัยท่ีผูวาจางเห็นชอบเพ่ือความ

รับผิดตอบุคคลภายนอก และเพ่ือความสูญหายหรือเสียหายในทรัพยสินซ่ึงผูวาจางเปนผูจัดหาใหหรือสั่งซ้ือ  

โดยทุนทรัพยของผูวาจาง เพ่ือใหท่ีปรึกษาไวใชในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ โดยท่ีปรึกษาเปนผูออกคาใชจาย

ในการประกันภัยเอง ท้ังนี้ เวนแตจะมีการตกลงกันไวเปนอยางอ่ืนในสัญญานี้ 
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ขอ 9  พันธะหนาท่ีของผูวาจาง 

ผูวาจางจะมอบขอมูลและสถิติตางๆ ท่ีเก่ียวของซ่ึงผูวาจางมีอยูใหแกท่ีปรึกษาโดยไมคิด

มูลคาและภายในเวลาอันควร 

ในกรณีท่ีท่ีปรึกษารองขอความชวยเหลือ ผูวาจางจะพิจารณาใหความชวยเหลืออํานวย

ความสะดวกตามสมควร ท้ังนี้ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาตามสัญญานี้ลุลวงไปไดดวยดี 

ขอ 10  คาปรับ 

กรณีท่ีท่ีปรึกษาทํางานไมแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดในขอ 1 ท่ีปรึกษาจะตองเสีย

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

นับถัดจากวันครบกําหนดในขอ 1 จนถึงวันท่ีท่ีปรึกษาปฏิบัติตามสัญญาถูกตองครบถวน และผูวาจางไดตรวจ

รับงานแลว 

ขอ 11 การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย 

ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุให

เกิดคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูวาจาง ท่ีปรึกษาตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาว

ใหแกผูวาจางโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด..........................(............................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปน

หนังสือจากผูวาจาง หากท่ีปรึกษาไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูวาจางมีสิทธิ       

ท่ีจะหักเอาจากจํานวนเงินคาจางของท่ีปรึกษาท่ีตองชําระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

หรือเงินประกันผลงานไดทันที 

หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากเงินคาจางท่ีตองชําระ หลักประกัน 

การปฏิบัติตามสัญญา และเงินประกันผลงานแลวยังไมเพียงพอ ท่ีปรึกษายินยอมชําระสวนท่ีเหลือท่ียังขาดอยู

จนครบถวนตามจํานวนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด..................(.....................) วัน  

นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 

หากมีเงินคาจางตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแลว    

ยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูวาจางจะคืนใหแกท่ีปรึกษาท้ังหมด 

 

ขอ 12  (ก) เงินประกันผลงาน 

ในการจายเงินใหแกท่ีปรึกษาแตละงวด ผูวาจางจะหักเงินจํานวนรอยละ….(12).…. (................) 

ของเงินท่ีตองจายในงวดนั้นเพ่ือเปนประกันผลงาน หรือท่ีปรึกษาอาจนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือ

หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศซ่ึงมีอายุการคํ้าประกันตลอดอายุสัญญามามอบให

ผูวาจาง ท้ังนี้เพ่ือเปนหลักประกันแทนก็ได 

ผูวาจางจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกลาว    

ตามวรรคหนึ่งโดยไมมีดอกเบี้ยใหแกท่ีปรึกษาพรอมกับการจายเงินคาจางงวดสุดทาย 
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ขอ 12 (ข) หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

ในขณะทําสัญญานี้ ท่ีปรึกษาไดนํ าหลักประกันเปน.…......(13)………....….เปนจํานวนเงิน  

…..……….……บาท (………………………) ซ่ึงเทากับรอยละ.…(14)....(……………….......) ของราคาคาจางตามสัญญา 

มามอบไวแกผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 

กรณีท่ีปรึกษาใชหนังสือคํ้า ประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือ คํ้า

ประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท

เงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน    

ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียน      

ใหทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด หรืออาจเปน

หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุการคํ้าประกัน

ตลอดไปจนกวาท่ีปรึกษาพนขอผูกพันตามสัญญานี้ 

หลักประกันจะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิดท้ังปวงของท่ีปรึกษาตลอดอายุสัญญาถา

หลักประกันท่ีท่ีปรึกษานํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิดของท่ี

ปรึกษาตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีท่ีปรึกษาสงมอบงานลาชาเปนเหตุใหระยะเวลา

แลวเสร็จตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ท่ีปรึกษาตองหาหลักประกันใหมหรือหลักประกันเพ่ิมเติมใหมีจํานวน

ครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูวาจางภายใน.............(………..….) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปน

หนังสือจากผูวาจาง 

หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวตามขอนี้ ผูวาจางจะคืนใหแกท่ีปรึกษาโดยไมมี

ดอกเบี้ย เม่ือท่ีปรึกษาพนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว 

ขอ 13 การจางชวง 

ท่ีปรึกษาจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง

เวนแตการจางชวงงานแตบางสวนท่ีไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางกอน การท่ีผูวาจางไดอนุญาตใหจาง

ชวงงานแตบางสวนดังกลาวนั้น ไมเปนเหตุใหท่ีปรึกษาหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ีตามสัญญานี้

และท่ีปรึกษาจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับชวงงาน หรือของตัวแทนหรือ

ลูกจางของผูรับชวงงานนั้นทุกประการ 

กรณีท่ีปรึกษาไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ท่ีปรึกษาตองชําระ

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

ท่ีจางชวงตามสัญญา ท้ังนี้ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 

ขอ 14 การโอนสิทธิตามสัญญา 

ท่ีปรึกษาจะตองไมโอนสิทธิประโยชนใดๆ ตามสัญญานี้ใหแกผู อ่ืนโดยไมไดรับความ

ยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอน เวนแตการโอนสิทธิท่ีจะรับเงินคาจางตามสัญญานี้ 
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ขอ 15 การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 

ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของผูวาจางหรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิด

จากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีท่ีปรึกษาไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง   

ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหท่ีปรึกษาไมสามารถ

ทํางานใหแลวเสร็จตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ท่ีปรึกษาจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณ

ดังกลาว พรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพ่ือของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไป

ภายใน 15 (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว แลวแตกรณี 

ถาท่ีปรึกษาไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาท่ีปรึกษาไดสละสิทธิ

เรียกรองในการท่ีจะของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น เวนแตกรณี

เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจางซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 

การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของ 

ผูวาจางท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ

โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญา

ตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 

 

(ลงชื่อ)……………………………………..…….ผูวาจาง 

(……........……...…………………….) 

 

(ลงชื่อ)………………………………..………….ท่ีปรึกษา 

(……........……...…………………….) 

 

(ลงชื่อ)……………………..…………………….พยาน 

(……........……....…………………….) 

 

(ลงชื่อ)……………………..…………………….พยาน 

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

 

(1)  ใหระบุเลขท่ีสัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ 

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

(3)  ใหระบุชื่อและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลนั้น หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ เชน นาย ก. 

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

(4)  ใหระบุชื่อท่ีปรึกษา 

ก. กรณีนิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 

ข. กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู 

(5)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกไดตามขอเท็จจริง 

(6)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกไดตามขอเท็จจริง 

(7)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกไดตามขอเท็จจริง 

(8)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกไดตามขอเท็จจริง 

(9)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกไดตามขอเท็จจริง 

(10)  ใหกําหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ขอ 162 

(11)  ใหกําหนดไวในกรณีท่ีคูสัญญาเปนหนวยงานของรัฐ 

(12)  ใหกําหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ขอ 174 

(13)  “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวแกหนวยงานของรัฐ เม่ือลงนามในสัญญา 

เพ่ือเปนการประกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 

(1) เงินสด 

(2) เช็คหรือดราฟท ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้น ชําระตอ

เจาหนาท่ีหรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ 

(3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยอาจ

เปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 

(4) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ

เงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย     

ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยาง

หนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

(14)  ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือ 

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 168 

(15)  ใหกําหนดไวในกรณีท่ีปรึกษาใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
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(16)  อัตราคาปรับตามสัญญาขอ 13 กรณีผูรับจางไปจางชวงบางสวนโดยไมไดรับอนุญาตจากผูวาจาง ตองกําหนด 

คาปรับเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละสิบของวงเงินของงานท่ีจางชวงตามสัญญา 



ขอบเขตของงานจางที่ปรึกษา   2-12 

โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง                     

ผนวก 1. 

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

ขอบขายของงานและกําหนดระยะเวลาการทํางาน 
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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 

ผูวาจางจะจายคาจางสําหรับการทํางานท่ีปรึกษาเปนเงินท้ังสิ้น.........…………………....................บาท 

(...........................................................) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม โดยแยกเปน 

- คาท่ีปรึกษา   ................................. บาท 

- ภาษีมูลคาเพ่ิม  ................................. บาท 

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

3.1.2 การจายเงินคาจาง 

ผูวาจางจะจายคาจางสําหรับการทํางานของท่ีปรึกษาเปน 2 สวน คือ 

1. คาจางสวนท่ีเหมาจาย เปนเงินรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ............................ บาท (............................)  

2. คาใชจายสวนท่ีเบิกคืนได เปนเงินรวมภาษีมูลคาเพ่ิม..........................บาท (............................) 

3.2 คาจางสวนท่ีเหมาจาย 

3.2.1 จํานวนเงินเหมาจาย 

 คาจางสวนท่ีเหมาจาย จะแบงออกเปนเงินรวมภาษีมูลคาเพ่ิม .................. บาท (.................................) 

 คาจางสวนท่ีเหมาจาย แยกเปน 2 สวน สวนท่ี 1 เหมาจายสําหรับคาจางบุคลากร คาใชจายภาคสนาม 

และคาใชจายสํานักงาน สวนท่ี 2 เปนคาใชจายดานการมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ

โครงการ 

3.2.2 งวดเงินคาจางสวนท่ีเหมาจาย 

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

แตละงวด ซ่ึงแตละงวดจะถึงกําหนดชําระเม่ือผูวาจางไดรับใบเรียกเก็บเงินจากท่ีปรึกษา สวนใบเรียกเก็บเงินนั้น 

ใหยื่นหลังวันสงมอบงานสําหรับคาจางแตละงวดนั้น เงินคาจางแตละงวดท้ังสวนท่ีเปนเงินบาทจะจายตาม

กําหนดเวลา ดังตอไปนี ้

 

 

 

 

 

หนวย : บาท 
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งวด

ท่ี 

รายละเอียด รอยละ จํานวนเงินรวมภาษีมูลคาเพ่ิม จํานวนเงินท่ีแตละบริษัทฯ จะไดรับ 

สัดสวน% สัดสวน% 

1      

2      

3      

...      

 รวม 100    

ผูวาจางอาจจะยึดหนวงเงินคาจางงวดใดงวดหนึ่งไวก็ได หากท่ีปรึกษาปฏิบัติงานไมเปนไปตาม

กําหนดเวลาการทํางานในภาคผนวก 1. และจะจายใหตอเม่ือท่ีปรึกษาไดทําการแกไขขอบกพรองนั้นแลว 

 คาจางเหมาจายสวนท่ี 2 จะเบิกตามผลงานท่ีดําเนินการแลวเสร็จ ดังตอไปนี้ 

                       หนวย : บาท 

ลําดับ รายละเอียด จํานวนเงิน ภาษีมูลคาเพ่ิม รวม 

1)     

2)     

3)     

...     

รวม    

 

3.3 คาใชจายสวนท่ีเบิกคืนได 

 ผูวาจางจะจายเงินคืนใหแกท่ีปรึกษาสําหรับบรรดาคาใชจายซ่ึงท่ีปรึกษาไดใชจายไปตามความเปนจริง 

จํานวนเงินรวมภาษีมูลคาเพ่ิม .................................. บาท (.........................................) ดังตอไปนี้ 

3.3.2 ประมาณการคาใชจายสวนท่ีเบิกคืนได 

                          หนวย : บาท 

ลําดับ รายละเอียด จํานวนเงิน ภาษีมูลคาเพ่ิม รวม 

1)     

2)     

3)     

...     

รวม    
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3.3.3 การจายเงินคาใชจายสวนท่ีเบิกคืนได 

 ท่ีปรึกษาจะตองสงใบเรียกเก็บเงินพรอมดวยเอกสารท่ีจําเปน เพ่ือขอเบิกคืนเงินคาใชจายตามจํานวน 

ท่ีไดจายไปจริงตอผูวาจางเปนระยะ ๆ ไป ผูวาจางจะทําการจายคืนคาใชจายดังกลาวใหแกท่ีปรึกษาภายใน   

45 วัน นับแตไดรับใบเรียกเก็บเงินนั้น ในกรณีท่ีมีคาใชจายบางรายการซ่ึงยังเปนขอโตแยงกันอยูระหวาง    

ผูวาจางกับท่ีปรึกษา ผูวาจางจะจายเฉพาะคาใชจายสวนท่ีไมมีการโตแยงใหแกท่ีปรึกษา ภายใน 45 วัน นับแต

ไดรับใบเรียกเก็บเงินนั้น  

3.4 วิธีการจายเงิน 

 ผูวาจางจะเปนผูจายเงินคาจางสวนท่ีเหมาจายและคาใชจายสวนท่ีเบิกคืนไดโดยตรงใหแกท่ีปรึกษา 

โดยแบงจายแตละงวดใหแตละบริษัทฯ คือ ................................. และ ................................. ตามจํานวนเงินท่ี

ระบุไวในใบแจงหนี้ของแตละบริษัทฯ การจายเงินตามเง่ือนไขสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร

ของท่ีปรึกษา ดังนี้ 

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

     ธนาคาร ...................................... สาขา ............................ เลขท่ีบัญชี ..................................... 

     ชื่อบัญชี ..................................... ประเภท ...........................................   

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

     ธนาคาร ...................................... สาขา ............................ เลขท่ีบัญชี ..................................... 

     ชื่อบัญชี ..................................... ประเภท ...........................................   
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เอกสารแนบ 3-1 

ขอเสนอดานราคา (ฉบับปรับลดราคา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก 4. 
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วันทําสัญญา .............................................................................................. 

แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญาจาง) 
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แบบหนังสือค้ําประกัน  

(หลักประกันสัญญาจาง) 

 

เลขท่ี ............………...                 วันท่ี ........................................ 

 

ขาพเจา...........(ชื่อธนาคาร)..........สํานักงานตั้งอยูเลขที่ .............ถนน……....…ตําบล/แขวง……………….
อําเภอ/เขต...................จังหวัด………………..…….……..โดย………….………..ผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทําหนังสือ
คํ้าประกันฉบับนี้ใหไวตอ……….(ชื่อสวนราชการผูวาจาง)………….ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูวาจาง” ดังมีขอความตอไปนี้ 

1. ตามท่ี ............ (ชื่อผูรับจาง) ........... ซ่ึงตอไปนี้ในสัญญาเรียกวา “ผูรับจาง” ไดทําสัญญาจาง..................

กับผูวาจาง ตามสัญญาเลขท่ี................ ลงวันท่ี ...................... ซ่ึงผูวาจางตองวางหลักประกันการปฏิบัติงาน

ตามสัญญาตอผูวาจาง เปนจํานวนเงิน .................. บาท (....................................) ซ่ึงเทากับรอยละ .................. 

(................) ของมูลคาท้ังหมดของสัญญา  

ขาพเจายินยอมผูกพันตนโดยไมมีเง่ือนไขท่ีจะคํ้าประกันในการชําระเงินใหตามสิทธิเรียกรองของ   

ผูวาจาง จํานวนไมเกิน ............................... บาท (.......................................) ในฐานะเปนลูกหนี้รวม ในกรณีท่ี 

ผูรับจางกอใหเกิดความเสียหายใดๆ หรือตองชําระคาปรับ หรือคาใชจายใดๆ หรือผูรับจางมิไดปฏิบัติตาม

ภาระหนาท่ีใดๆ ท่ีกําหนดในสัญญาดังกลาวขางตน ท้ังนี้ โดยผูวาจางไมจําเปนตองเรียกรองใหผูรับจางชําระหนี้

นั้นกอน 

2. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันทําสัญญาจางดังกลาวขางตนจนถึงวันท่ี…………………….. 

เดือน................. พ.ศ. ....................... (ระบุวันท่ีครบกําหนดสัญญารวมกับระยะเวลาการรับประกันความชํารุด

บกพรอง) และขาพเจาจะไมเพิกถอนการคํ้าประกันภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

3. หากผูวาจางไดขยายระยะเวลาใหแกผูรับจาง ใหถือวาขาพเจาไดยินยอมในกรณีนั้นๆ ดวย โดยให

ขยายระยะเวลาการคํ้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาท่ีผูวาจางไดขยายระยะเวลาใหแกผูรับจางดังกลาว

ขางตน 

 ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 

 

      ลงชื่อ ............................................................. ผูคํ้าประกัน 

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

 

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

ลงชื่อ ............................................................. พยาน 

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

 

ลงชื่อ ............................................................. พยาน 

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

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

แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันการรับเงินคาจางท่ีปรึกษาลวงหนา) 
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แบบหนังสือค้ําประกัน  
(หลักประกันการรับเงินคาจางท่ีปรึกษาลวงหนา) 

 

เลขท่ี ............………...                 วันท่ี ........................................ 
 

ขาพเจา................(ชื่อธนาคาร)...................สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี...............ถนน……..........................…
ตําบล/แขวง……………............….อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด….........…………….....…….……..
โดย………….…….....................................ผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ใหไวตอ    
……....….(ชื่อสวนราชการผูวาจาง)..........………….ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “ผูวาจาง” ดังมีขอความตอไปนี้ 

1. ตามท่ี .............. (ชื่อท่ีปรึกษา)…............ ซ่ึงตอไปนี้ในสัญญาเรียกวา “ท่ีปรึกษา” ไดทําสัญญากับ 

ผูวาจาง ตามสัญญาเลขท่ี ................ ลงวันท่ี ......................... ซ่ึงผูรับจางตองวางหลักประกันการปฏิบัติงาน

ตามสัญญาตอผูวาจาง เปนจํานวนเงิน ......................บาท (.......................................) ซ่ึงเทากับรอยละ ............. 

(................) ของมูลคาท้ังหมดของสัญญา  

2. ขาพเจายินยอมผูกพันตนในฐานะเปนลูกหนี้รวมโดยไมมีเง่ือนไขท่ีจะคํ้าประกันการจายเงินคาจาง

ลวงหนาท่ีท่ีปรึกษาไดรับไป ภายในวงเงินไมเกิน ............................... บาท (......................)  

3. หากท่ีปรึกษาซ่ึงไดรับเงินคาจางลวงหนาตามขอ 1 จากผูวาจางไปแลว ไมปฏิบัติตามสัญญาหรือ

ตามเง่ือนไขอ่ืน ๆ แนบทายสัญญา อันเปนเหตุใหตองจายเงินคาจางลวงหนาท่ีไดรับไปดังกลาวคืนใหแกผูวาจาง 

หรือท่ีปรึกษามีความผูกพันท่ีจะตองจายเงินคาจางลวงหนาแกผูวาจางไมวากรณีใดๆ ขาพเจาตกลงท่ีจะจายคืน

เงินคาจางลวงหนาเต็มตามจํานวน........................... บาท (...............................) หรือตามจํานวนท่ียังคางอยู

ใหแกผูวาจางภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับคําบอกกลาวเปนหนังสือจากผูวาจาง โดยผูวาจางไมจําเปนตอง

เรียกใหท่ีปรึกษาชําระหนี้นั้นกอน 

4. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันรับเงินคาจางท่ีปรึกษาลวงหนาดังกลาวขางตน จนถึง

วันท่ี.....................เดือน........................พ.ศ. ......................(วันจายเงินตามสัญญางวดสุดทาย) / (วันท่ีหักเงิน

ลวงหนาจากเงินคาจางไวครบกําหนดแลว)/ (วันท่ีหักเงินลวงหนาจากเงินคาจางไวครบจํานวนแลว) และ

ขาพเจาจะไมเพิกถอนการคํ้าประกันภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

5. หากผูวาจางไดขยายระยะเวลาใหแกท่ีปรึกษา ใหถือวาขาพเจาไดยินยอมในกรณีนั้นๆ ดวย โดยให

ขยายระยะเวลาการคํ้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาท่ีผูวาจางไดขยายระยะเวลาใหแกผูขายดังกลาวขางตน 

ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 
 

      ลงชื่อ ............................................................. ผูคํ้าประกัน 

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

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

ลงชื่อ ............................................................. พยาน 

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

ลงชื่อ ............................................................. พยาน 
(............................................................) 
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง                     

ผนวก 6. 

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

แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันการรับเงินประกันผลงานจาง) 
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง                     

แบบหนังสือค้ําประกัน  
(หลักประกันการรับเงินประกันผลงานจาง) 

 
เลขท่ี ............………...                 วันท่ี ........................................ 

 

ขาพเจา...........(ชื่อธนาคาร)..........สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี.............ถนน……...................................
ตําบล/แขวง…......................………….อําเภอ/เขต...................................จังหวัด..........……………..…….……..
โดย………...................….………..ผู มี อํานาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ ให ไว
ตอ……….(ชื่อสวนราชการผูวาจาง)………….ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “ผูวาจาง” ดังมีขอความตอไปนี้ 

1. ตามท่ี .............. (ชื่อผูรับจาง) …........... ซ่ึงตอไปนี้ในสัญญาเรียกวา “ท่ีปรึกษา” ไดทําสัญญากับผู

วาจาง ตามสัญญาเลขท่ี .............. ลงวันท่ี …………............... โดยตามสัญญาดังกลาวผูวาจางจะหักเงินประกัน

ผลงานไวในอัตรารอยละ..................(..............%) ของคาจางแตละงวดท่ีถึงกําหนดจายใหแกผูรับจางนั้น  

2. ขาพเจายอมผูกพันตนเปนผูคํ้าประกันผูรับจางสําหรับเงินประกันผลงาน ซ่ึงผูวาจางไดหักไวจาก

คาจางท่ีไดจายใหแกท่ีปรึกษา ตั้งแตงวดท่ี ......... ถึงงวดท่ี .......... เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น .......................... บาท 

(...........................) ซ่ึงผูรับจางไดขอรับคืนไป กลาวคือหากผูรับจางปฏิบัติบกพรอง หรือผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง

อันกอใหเกิดความเสียหายใดแกผูวาจาง หรือจะตองรับผิดชดใชหนี้แกผูวาจางไมวากรณีใด ขาพเจายอมชําระ

เงินคาเสียหายหรือหนี้ดังกลาวขางตนใหแกผูวาจางทันทีท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง โดยผูวาจางไมตอง

ใชสิทธิทางศาลกอน ท้ังผูวาจางไมมีหนาท่ีตองพิสูจนถึงขอบกพรองดังกลาวของผูรับจางแตประการใดอีกดวย 

3. หนังสือคํ้าประกันนี้ มีผลใชบังคับตั้งแตวันรับเงินประกันผลงานจางดังกลาวขางตนจนถึง

วันท่ี…………………..(วันจายเงินตามสัญญาจางงวดสุดทาย)................และขาพเจาจะไมเพิกถอนการคํ้าประกัน

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

4. หากผูวาจางไดขยายระยะเวลาใหแกผูรับจาง ใหถือวาขาพเจาไดยินยอมในกรณีนั้นๆ ดวย โดยให

ขยายระยะเวลาการคํ้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาท่ีผูวาจางไดขยายระยะเวลาใหแกผูรับจางดังกลาว

ขางตน 

ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 

 

      ลงชื่อ ............................................................. ผูคํ้าประกัน 

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

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

 

ลงชื่อ ............................................................. พยาน 

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

 

ลงชื่อ ............................................................. พยาน 

(............................................................) 
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง                     

ผนวก 7. 

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

หลักเกณฑและเง่ือนไขการโอนสิทธิเรียกรองในเงินคาซ้ือทรัพยสิน คาจางทําของ หรือคาเชาทรัพยสิน/

หนังสือบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรอง 
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง                     

หลักเกณฑและเง่ือนไขการโอนสิทธิเรียกรอง 

ในเงินคาซ้ือทรัพยสิน คาจางทําของ คาเชาทรัพยสิน 

(แนบทายคําส่ังกรมชลประทาน ท่ี 98/2562 ลงวันท่ี 26 กรกฏาคม 2562) 

1. การโอนสิทธิเรียกรองในเงินคาซ้ือทรัพยสิน คาจางทําของ คาเชาทรัพยสิน ใหกระทําได ดังนี้ 

 1.1 ผูขาย ผรับจางหรือผูใหเชา โอนใหแกธนาคารภายในประเทศ บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ี

ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของ

ธนาคารแหงประเทศไทย 

 1.2 ผูรับโอนตาม ขอ 1.1 ดังกลาวขางตนโอนกลับคืนใหแกผูขาย ผรับจางหรือผูใหเชา 

2. หามมิใหมีการโอนสิทธิเรียกรองในเงินคาซ้ือทรัพยสิน คาจางทําของ หรือคาเชาทรัพยสิน ในกรณีสัญญา ใบสั่ง 

หรือขอตกลงภายใตโครงการท่ีดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือจากตางประเทศท่ีกําหนดใหจายเงินคาซ้ือ

ทรัพยสิน คาจางทําของ หรือคาเชาทรัพยสิน เบิกจายดวยวิธีเบิกตรง (Direct Payment)  

3. การโอนสิทธิเรียกรองในเงินคาซ้ือทรัพยสิน คาจางทําของ หรือคาเชาทรัพยสิน ผูโอนและผูรับโอนจะตองมี

หนังสือบอกกลาวใหกรมชลประทานทราบตามแบบฟอรมท่ีแนบ และจะตองตกลงยินยอมผูกพันกับกรมชลประทาน 

ดังตอไปนี้ 

 3.1 หากมีคาเสียหายหรือเงินอ่ืนใดท่ีกรมชลประทานมีสิทธิจะไดรับ หรือหักออกจากคาซ้ือทรัพยสิน คาจางทํา

ของ หรือคาเชาทรัพยสิน ตามเง่ือนไขสัญญา ใบสั่งหรือขอตกลง ผูรับโอนยินยอมใหกรมชลประทาน รับหรือ

หักออกไวไดทันที 

 3.2 หากกรมชลประทาน มีความจําเปนตองสั่งจายเงินคาซ้ือทรัพยสิน คาจางทําของ หรือคาเชาทรัพยสิน ลาชา

เกินกวากําหนดเวลาท่ีสมควร  ไมวาเนื่องจากสาเหตุการอนุมัติเงินประจํางวดลาชา หรือเหตุอ่ืนใดก็ตาม 

ผูรับโอนยินยอมสละสิทธิ์ในการเรียกดอกเบี้ยหรือคาเสียหายอ่ืนใดในระหวางท่ีลาชานั้นจากกรมชลประทาน 

 3.3 หากกรมชลประทาน มีสิทธิเรียกรองเงินคาซ้ือทรัพยสิน คาจางทําของ หรือคาเชาทรัพยสิน ท่ีผูรับโอนไดรับ

ไปคืนท้ังหมดหรือเพียงบางสวนแลว ผูโอนและผูรับโอนขอรับผิดชอบใชเงินใหกรมชลประทานภายใน

ระยะเวลาท่ีกรมชลประทานกําหนด 

 3.4 หากกรมชลประทาน มีสิทธิเรียกรองจากผูโอนและผูรับโอน ไมวาสิทธิเรียกรองนั้นจะเกิดจากมูลหนี้ใดๆ 

หรือจะเกิดข้ึนกอนหรือหลังการโอนสิทธิเรียกรองในครั้งนี้ ผูรับโอนยินยอมใหกรมชลประทาน นําสิทธิ

เรียกรองดังกลาวมาหักกลบลบกับเงินคาซ้ือทรัพยสิน คาจางทําของ หรือคาเชาทรัพยสิน ท่ีผูรับโอนจะ

ไดรับตามสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง 

 3.5 หากกรมชลประทาน มีขอตอสูใด ๆ ตอผูโอน ผูรับโอนยินยอมใหกรมชลประทานยกข้ึนเปนขอตอสูแกผูรับ

โอนไดเชนกัน 

4. การสงหนังสือบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรอง ใหผูโอนหรือผูรับโอนสงหนังสือบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองท่ี

หนวยงานซ่ึงเปนผูเบิกจายเงินคาซ้ือทรัพยสิน คาจางทําของ หรือคาเชาทรัพยสินตามเง่ือนไขสัญญา ใบสั่ง หรือ

ขอตกลงดังกลาว เพ่ือพิจารณาทําความเห็นเสนอผูมีอํานาจเพ่ือทราบ เวนแตกรณีเปนอํานาจกรมใหพิจารณาทํา

ความเห็นเสนอกรมเพ่ือทราบ โดยผานกองพัสดุ และสํานักกฎหมายและท่ีดิน 

5. ผูขาย ผูรับจางหรือผูใหเชา จะตองเปนผูออกใบกํากับภาษีตามจํานวนเงินท่ีระบุในใบสงมอบงานหรือใบสงของ 

6. ผูรับโอนจะตองเปนผูออกใบเสร็จรับเงินตามจํานวนเงินสุทธิท่ีไดรับ 
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง                     

หนังสือบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรอง 

                  เขียนท่ี  …........……....................………….. 

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

เรียน   อธิบดีกรมชลประทาน 

 ข าพ เจ า  ………………..….…(ชื่ อ ผู โอ น )……………..….โด ย ……..…………………….อ ายุ …………….ป

ตําแหนง ……………….........…………..ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทน…..………….....…..(ชื่อผูโอน)…………………….. 

ปรากฏตามหนังสือรับรองของ……(สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขต กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง

พาณิชย/สํานักงานพาณิชยจังหวัด / และหรือหนังสือมอบอํานาจ).........………ดังแนบสํานักงานเลขท่ี

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

จั ง ห วั ด …………………..ซ่ึ ง ต อ ไป นี้ เ รี ย ก ว า  “ผู โ อ น ”   แ ล ะ ……….………….(ชื่ อ ผู รั บ โ อ น )………..

โดย……................…....อายุ………ป   ตํ าแหน ง ...................….…….เป นผู มี อํ านาจลงลาย มือชื่ อแทน

......……………..(ชื่อผูรับโอน).......................……..ปรากฏตามหนังสือรับรองของ…….(สํานักงานพัฒนาธุรกิจ

การคาเขต กรมพัฒนาธรกิจการคา กระทรวงพาณิชย/สํานักงานพาณิชยจังหวัด / และหรือหนังสือมอบ

อํานาจ) ………..…..ดังแนบ สํานักงานเลขท่ี………..ถนน…………….....….ตําบล/แขวง………..........………อําเภอ/

เขต…………….....……………จังหวัด…….....………ซ่ึงตอไปนี้ เรียกวา “ผูรับโอน” 

 ขาพเจา  ผูโอนและผูรับโอน ขอแจงใหกรมชลประทานทราบวา บัดนี้ ผูโอนไดโอนสิทธิเรียกรอง

รับเงิน …………….. (คาซ้ือทรัพยสิน/ คาจางทําของ/ คาเชาทรัพยสิน) ……………ตาม…………(สัญญา/ใบสั่ง/

ขอตกลง)……………………เลขท่ี……………..……ลงวันท่ี……………………………….ตามท่ีผูโอนมีสิทธิไดรับรวมท้ังคา K 

(ถามี )  ภายในวงเงิน  ……………………. บาท (………………….……………………….)  */  ท้ังหมดโดยไมจํากัด

วงเงิน** ใหแกผูรับโอน  ซ่ึงปรากฏรายละเอียดตามสําเนาสัญญาโอนสิทธิเรียกรองดังแนบ  โดยผูโอนและผูรับ

โอนตกลงยินยอมผูกพันกับกรมชลประทานตามเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

 1. หากมีคาเสียหายหรือเงิน อ่ืนใดท่ีกรมชลประทานมีสิทธิจะไดรับ  หรือหักออกจาก 

……………….(คาซ้ือทรัพยสิน/ คาจางทําของ/ คาเชาทรัพยสิน) ………………….ตามเง่ือนไข………………(สัญญา/

ใบสั่ง/ขอตกลง) ……………………เลขท่ี………………….ลงวันท่ี……………………ผูรับโอนยินยอมใหกรมชลประทาน

รับหรือหักออกไวไดทันที 

  2. หากกรมชลประทาน มีความจําเปนตองสั่งจาย………………………………….(คาซ้ือทรัพยสิน/ 

คาจางทําของ/ คาเชาทรัพยสิน)…………..ลาชาเกินกวากําหนดเวลาท่ีสมควร  ไมวาเนื่องจากสาเหตุการอนุมัติ

เงินประจํางวดลาชาหรือเหตุอ่ืนใดก็ตาม  ผูรับโอนยินยอมสละสิทธิ์ในการเรียกดอกเบี้ยหรือคาเสียหายอ่ืนใดใน

ระหวางท่ีลาชานั้นจากกรมชลประทาน 
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 3. หากกรมชลประทาน มีสิทธิเรียกรองเงิน……..(คาซ้ือทรัพยสิน/ คาจางทําของ/ คาเชา

ทรัพยสิน) ………….ท่ีผูรับโอน ไดรับไปคืนท้ังหมดหรือบางสวนแลว  ผูโอนและผูรับโอนขอรับผิดชอบใชเงินให

กรมชลประทานภายในระยะเวลา ท่ีกรมชลประทานกําหนด 

 4. หากกรมชลประทาน มีสิทธิเรียกรองจากผูโอนและหรือผูรับโอน ไมวาสิทธิเรียกรองนั้นจะเกิด

จากมูลหนี้ใดๆ หรือจะเกิดข้ึนกอนหรือหลังการโอนสิทธิเรียกรองในครั้งนี้ ผูรับโอนยินยอมใหกรมชลประทาน

นําสิทธิเรียกรองดังกลาวมาหักกลบลบกับเงิน………………….(คาซ้ือทรัพยสิน/ คาจางทําของ/ คาเชาทรัพยสิน) 

………….ท่ีผูรับโอนจะไดรับตามสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง 

  5. หากกรมชลประทาน มีขอตอสูใดๆ ตอผูโอน ผู รับโอนยินยอมใหกรมชลประทานยกข้ึนเปน        

ขอตอสูแกผูรับโอนไดเชนกัน 

        

ลงชื่อ ............................................................. ผูโอน 

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

 

ลงชื่อ ............................................................. ผูรับโอน 

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

 

ลงชื่อ ............................................................. พยาน 

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

 

ลงชื่อ ............................................................. พยาน 

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

 

 

หมายเหตุ  */** :  โปรดระบุใหชัดเจนวาตองการโอนสิทธิเรียกรองตาม * หรือ ** และขีดฆาขอความท่ีไม 

      ตองการออก 
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ผนวก 8. 

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

ขอเสนอดานคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอบเขตของงานจางที่ปรึกษา   2-30 

โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง                     

ผนวก 9. 

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

เอกสารหลักฐานของท่ีปรึกษา 
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ท่ี กษ …………../……........                           ................................................ 

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

  …………………………….. 

เรื่อง   ขอแจงวันเริ่มปฏิบัติงาน สัญญาจางท่ีปรึกษาโครงการ...................................................................... 

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

อางถึง  สัญญาจางท่ีปรึกษา เลขท่ี ............................... ลงวันท่ี ............................................ 

 ตามสัญญาท่ีอางถึง กรมชลประทานไดวาจางบริษัท............................/ กลุมบริษัทท่ีปรึกษา 
ประกอบดวย...........................................................เพ่ือดําเนินงานโครงการ.......................................................... 
คาจางเปนเงินท้ังสิ้น.......................................บาท (...................................................................) กับกรมชลประทาน 
โดยมีกําหนดเวลาดําเนินงานใหแลวเสร็จภายใน ............ วัน นั้น 

     ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามเง่ือนไขสัญญาขอ 1.๒ ท่ีปรึกษาตองเริ่มลงมือทํางานภายในวันท่ี 
......................................... และจะตองดําเนินการตามสัญญานี้ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี ................................... 
จึงขอแจงใหท่ีปรึกษาเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาตั้งแตวันท่ี ................................................ เปนตนไป  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

             (ลงชื่อ)....................................... ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ 

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

(ลงชื่อ)....................................... กรรมการตรวจรับพัสดุ 

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

(ลงชื่อ)....................................... กรรมการตรวจรับพัสดุ 

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

 

ไดรับตนฉบับไปแลว 

(ลงชื่อ)..................................... ผูรับ 

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

วันท่ี.................................................... 

ตัวอยางหนังสือแจงท่ีปรึกษาใหเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา 
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3. เง่ือนไขและขอบเขตการศึกษา 

3.1 ความเปนมาของโครงการ 

 ตามหนังสือสํานักราชเลขาธิการ ท่ี รล 0005.5/17114 ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2547 และหนังสือ

สํานักคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ท่ี กร 0007.4/4342 ลงวันท่ี 

7 ธันวาคม 2547 เรื่องขอพระราชทานโครงการกอสรางฝายทดน้ํา กรณีนายบุญเลิศ จงรักษ นายกองคการ

บริหารสวนตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ไดมีหนังสือขอใหนความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอ

พระราชทานพระมหากรุณาในการกอสรางฝายทดน้ําบานเขาพลู เพ่ือชวยเหลือราษฎรบานเขาพลู หมูท่ี 6 และ

บานควนตุงกู หมูท่ี 3 จากการขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค-บริโภค 

 โครงการกอสรางขนาดกลางท่ี 16 พรอมดวยนายกองคการบริหารสวนตําบลบางสักเขาไปตรวจสอบ

สภาพภูมิประเทศในพ้ืนท่ี พรอมท้ังไดศึกษาขอมูลดายตางๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือใชประกอบการพิจารณา มีแนวทาง

ท่ีจะใหความชวยเหลือราษฎรท่ีไดรับความเดือดรอนได โดยจากการศึกษาปริมาณน้ําทาของโครงการแลว เห็น

วามีบริเวณท่ีจะดําเนินการกอสรางหัวงาน (ทํานบดิน) ออกหางจากแนวเขตอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม และ

ตอบสนองตอความตองการของผูรองได ดังนั้นจึงกําหนดรูปแบบโครงการเปนทํานบดิน มีสันทํานบกวางประมาณ 

6.00 เมตร สูงประมาณ 16.00 เมตร ยาวประมาณ 110.00 เมตร และกอสรางระบบทอสงน้ํายาว 22.00 

กิโลเมตร พรอมอาคารประกอบ เพ่ือชวยเหลือราษฎรบานเขาพลู หมูท่ี 6 และบานควนตุงกู หมูท่ี 3 ตําบลบาง

สัก ใหมีน้ําใชสําหรับอุปโภค-บริโภคและทําการเกษตร (ปลูกผักสวนครัว, ผลิตยางพารา) ไดเพียงพอกับความ

ตองการ โดยเฉพาะในชวงฤดูแลง (รายงานการศึกษาโครงการเบื้องตน,2548) 

ตอมาเม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2549 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ทรงพระกรุณาโปรด

เกลาฯ รับโครงการอางเก็บน้ําบานเขาพลูไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

 กรมชลประทาน โดยสวนสิ่งแวดลอม สํานักบริหารโครงการ ไดจัดทํารายงานขอมูลดานสิ่งแวดลอม 

(EC) แลวเสร็จเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2552 และไดมีการออกแบบโครงการแลวเสร็จ ในป 2557 และยื่นขอ

อนุญาตใชพ้ืนท่ีทําประโยชนภายในเขตอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม ในป 2560  และกรมอุทยานฯ ไดมีหนังสือ 

แจงขอใหผูแทนกรมชลประทานไปรวมชี้แจงถึงการกอสรางโครงการฯ ในเขตอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม      

มีการกระทําท่ีทําใหสภาพทางธรรมชาติเดิมถูกทําลาย หรือเปลี่ยนแปลงไป แตเนื่องจากขอมูลประกอบการ

พิจารณายังขาดความชัดเจนหลายประเด็น โดยเฉพาะมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ตอมาใน

เดือนกุมภาพันธ 2562 กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ผูแทนจากกรมอุทยานฯ หัวหนาอุทยานไดประชุมหารือ

แนวทางการดําเนินงานโครงการอางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง เห็นควรใหมีการ

จัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (Initial Environmental Examination : IEE) เนื่องจากพ้ืนท่ีโครงการ 

พ้ืนท่ีน้ําทวม พ้ืนท่ีแนวสงน้ํา รวมท้ังพ้ืนท่ีแนวถนนทางลําเลียง เปนพ้ืนท่ีท่ีตองขออนุญาต 48 ไร การจัดทํารายงาน

ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนของโครงการเพ่ือประกอบการเพิกถอนเขตอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม ในการ

กอสรางโครงการตามข้ันตอนตอไป 
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3.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

3.2.1 เพ่ือจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (Initial Environmental Examination : IEE)  

3.2.2 เพ่ือจัดทํามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม  

3.2.3 ดําเนินงานประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชนและของทุกภาคสวน 

โดยใหสอดคลองและเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

3.3 ที่ตั้งและลักษณะโครงการ 

3.3.1 ท่ีตั้งโครงการ 

โครงการอางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 6 บานเขาพลู ตําบลบางสัก 

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

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

ชุด L7018 ระวาง 4823 I ดังแสดงในรูปท่ี 3.3-1 

3.3.2 ลักษณะโครงการ 

พ้ืนท่ีรับน้ําเหนือจุดตั้งหัวงาน    2.5   ตารางกิโลเมตร  

 ความยาวลําน้ําจากตนน้ําถึงเข่ือนดินประมาณ 2.00    กิโลเมตร  

 สวนลาดเทของลําน้ําบริเวณท่ีตั้งอางฯ ประมาณ 1 : 50 

ปริมาณฝนเฉลี่ยรายป     1,726   มิลลิเมตร  

ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยรายป    1.373   ลานลูกบาศกเมตร /ป 

เขตพ้ืนท่ีปาบริเวณหัวงาน อยูในเขตปาเพ่ือการอนุรักษ (RF.29) ปาเขาหลวง ปาควน

แดง ปาน้ําราบ เขตอุทยานแหงชาตหิาดเจาไหม 

เขตพ้ืนท่ีลุมน้ําบริเวณหัวงาน ลุมน้ําชั้นท่ี 3 

  

 อางเก็บน้ํา  

ระดับทองลําน้ําจุดท่ีตั้งหัวงาน   +65.00    เมตร.รทก.  

 ระดับเก็บกักประมาณ    +80.00    เมตร.รทก.  

ระดับน้ําประมาณ    +82.00    เมตร.รทก. 

 ระดับสันทํานบดิน    +83.00    เมตร.รทก.  

ความจุอางเก็บน้ําท่ีระดับ Dead Storage ประมาณ 18,750   ลูกบาศกเมตร  

 ความจุอางเก็บน้ําท่ีระดับเก็บกักประมาณ   340,000  ลูกบาศกเมตร  

 พ้ืนท่ีผิวอางเก็บน้ําท่ีระดับเก็บกักประมาณ          43   ไร  
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ตัวเข่ือน  

ประเภทเข่ือน                                          เข่ือนดินแบบแบงโซน (Zone Type) 

ความกวางสันเข่ือนดิน     8.00    เมตร  

 ความยาวสันเข่ือนดิน     110.00    เมตร  

 สวนสูงท่ีสุดของตัวเข่ือน     16.00    เมตร  

ระบบสงน้ํา 

ระบบทอสงน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 400-200 ม. ยาวประมาณ 16.60 กิโลเมตร 

พ้ืนท่ีชลประทาน 

 พ้ืนท่ีชลประทานฤดูฝนประมาณ    4,000    ไร  

พ้ืนท่ีชลประทานฤดูแลงประมาณ    350   ไร 

สงน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภคประมาณ  520   ครัวเรือน 

ระยะเวลากอสราง 

ระยะเวลากอสราง    2   ป 
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รูปท่ี 3.3-1 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งโครงการอางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง 

3.4      วัตถุประสงคของโครงการ 

3.4.1 เพ่ือจัดหาน้ําสําหรับอุปโภค-บริโภคของราษฎรบานเขาพลู หมูท่ี 6 และบานควนตุงกู หมูท่ี 3 

ตําบลบางสัก จังหวัดตรัง และหนวยพิพักษอุทยาน ใหมีน้ําใชสําหรับอุปโภค-บริโภค 

3.4.2 เพ่ือจัดหาน้ําทําการเกษตรในชวงฤดูแลง (ปลูกผักสวนครัว) ของราษฎรบานเขาพลู หมูท่ี 6 และ

บานควนตุงกู หมูท่ี 3 ตําบลบางสัก รวมพ้ืนท่ีเกษตรท้ังหมด 350 ไร  ใหเปนแหลงเก็บกักน้ําตนทุนไวใชเสริม

การเพาะปลูกในฤดูฝนระยะท้ิงชวงใหกับพ้ืนท่ีชลประทานของระบบสงน้ําของโครงการฝายคลองทายูงและ

โครงการฝายบานใหม รวมท้ังชวยผันน้ําเติมใหกับท่ีเก็บกักน้ําคลองตอ 

3.4.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบานเขาพลู หมูท่ี 6 และบานควนตุงกู หมูท่ี 3 ตําบลบางสัก 

จังหวัดตรัง ใหดีข้ึน 

3.4.4 เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนจากปญหาภยัแลง โดยทําใหเกิดความชุมชื้นแกพ้ืนดินและปาไม  

3.4.5 เพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวของอุทยาน และมีรายไดเสริมใหกับราษฎรบริเวณใกลเคียง 

3.4.6 เพ่ือเปนแหลงน้ําสรางความชุมชื้นและเปนแหลงน้ําสําหรับสัตวปา 

3.5 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาของโครงการตองพิจารณาใหครอบคลุมพ้ืนท่ี

ท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ ไดแก พ้ืนท่ีลุมน้ํา พ้ืนท่ีอางเก็บน้ํา พ้ืนท่ีหัวงาน พ้ืนท่ีทายน้ํา  

พ้ืนท่ีชลประทาน และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ (หากมี)  

3.6 ขอบเขตการศึกษา 

3.6.1 การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน 

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนของโครงการ ใหดําเนินการตามแนวทางการศึกษา กฎหมาย 

ระเบียบ และขอจํากัดตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐ ท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

1)  การศึกษาทางเลือกของโครงการและเหตุผลประกอบ ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน

จะตองเสนอทางเลือกในการพัฒนาโครงการ ไดแก ประเภทการพัฒนาท่ีเหมาะสม ท่ีตั้งหัวงานท่ีเหมาะสม 

ปริมาณน้ําเก็บกักท่ีเหมาะสม การพัฒนาเพ่ิมความจุการเก็บกักน้ําของอางเก็บน้ํา พ้ืนท่ีชลประทานท่ีเหมาะสม 

ระบบชลประทานท่ีเหมาะสม เปนตน โดยตองมีรายละเอียดเบื้องตน รวมท้ังสรุปขอดีขอเสียของแตละ

ทางเลือก และเหตุผลประกอบการตัดสินใจเลือกทางเลือกนั้น ๆ ท้ังทางดานวิศวกรรม เศรษฐศาสตร 

สิ่งแวดลอม และสังคม โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายในการพัฒนาโครงการ และ

จะตองระบุทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะดําเนินโครงการพรอมแสดงเหตุผลและความจําเปนประกอบ 
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2) ศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาโครงการ โดยใหครอบคลุมองคประกอบ  

ทางสิ่งแวดลอมและคุณคาตาง ๆ ท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการท้ัง 4 ดาน ไดแก           

ดานกายภาพ ด านชีวภาพ ด านคุณคาการใชประโยชนของมนุษย  และดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต                 

โดยประกอบดวยการศึกษาสภาพแวดลอมในปจจุบัน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากการพัฒนา

โครงการ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและการชดเชย มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ท้ังนี้จะตองดําเนินการตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนและการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมทางสังคม และแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม  

3.6.2 การศึกษาดานเศรษฐกิจ สังคม 

1) ศึกษาและวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม ภายใตขอบเขตการปกครองท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ี

โครงการและพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย ขอมูลโครงสรางทางสังคม ขอมูลครัวเรือน ครัวเรือนเกษตร 

โครงสรางของครัวเรือน การใชแรงงาน การถือครองท่ีดิน การประกอบอาชีพ รายได ระบบสาธารณูปโภค และ

ขอมูลดานทัศนคติ ความคิดเห็น ความวิตกกังวล สภาพปญหาการขาดแคลนน้ํา หรือขอเสนอแนะท่ีมีตอ

โครงการ รวมถึงขอมูลเก่ียวกับการวางแผนในการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงในดานตางๆ กรณีท่ีมีโครงการ

เกิดข้ึนในอนาคต  

2) ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห ขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม ท้ังขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิในประเด็น 

ท่ีมีนัยสําคัญตอการพัฒนาโครงการ ใหมีความชัดเจน ครอบคลุม สามารถสะทอนถึงสถานภาพท้ังในปจจุบัน

และอนาคตเม่ือมีโครงการได 

3) วิเคราะหการกระจายผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนตามวัตถุประสงคของโครงการท่ีกําหนดไวโดยมีตัวชี้วัด

หรือหลักเกณฑท่ีสมเหตุสมผลและสามารถตอบโจทยแนวคิดของการพัฒนาโครงการไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะ

ในดานของการสงน้ําเพ่ือการชลประทาน และอุปโภค-บริโภค 

4) นําเสนอแนวคิด วิธีการ และข้ันตอนของการกําหนดตัวอยาง วิธีการสุมตัวอยาง และการศึกษา/

สํารวจ จําแนกตามประเภท Stakeholder ของโครงการใหเปนไปตามหลักวิชาการทางสถิติและสอดคลองกับ

แนวทางการประเมิน 

 3.6.3 การศึกษาวิเคราะหผลตอบแทนทางดานเศรษฐศาสตรและเศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอมของโครงการ 

1) ดานเศรษฐศาสตร เปนการวิเคราะหความเหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจ โดยพิจารณาผลตอบแทน   

ท่ีคุมคาตอสังคม รวมท้ังการวิเคราะหผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนกับผูมีสวนไดเสียจากการมี/ไมมีโครงการ โดย

นําเสนอผลการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรของโครงการ ซ่ึงยังไมนําการประเมินมูลคาของผลกระทบ

สิ่งแวดลอมมารวมไว ท้ังนี้ ตองนําขอมูลตนทุนขององคประกอบโครงการและผลประโยชนท่ีเกิดจากโครงการ
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ท้ังหมด ท้ังทางตรงและทางออม มาใชในการวิเคราะหโดยขอมูลท่ีนํามาใชในการวิเคราะหตองแจกแจง

รายละเอียดใหชัดเจนท้ังตนทุนและผลประโยชนของโครงการ 

2) ดานเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม เปนการนําผลกระทบสิ่งแวดลอมมาประเมินในเชิงมูลคา เพ่ือนําไป

ผนวกกับการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตร เพ่ือพิจารณาถึงความคุมคาของโครงการ ท้ังนี้จะตองระบุใหชัดเจนใน

เรื่องท่ีสามารถประเมินมูลคาได และไมสามารถประเมินได  โดยใหจําแนกตนทุนและผลประโยชน  ท้ังทางตรง

และทางออมใหครอบคลุม ชัดเจน และครบถวนในทุกประเด็นอยางละเอียด แลวนํามาประเมินมูลคาใหเห็น

อยางชัดเจน โดยในการประเมินมูลคาใหระบุรายละเอียดแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีนํามาใชในการคํานวณ หรือ

อางอิงใหชัดเจน และราคาท่ีนํามาใชควรมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในพ้ืนท่ี

โครงการ ท้ังนี้  หากประเด็นใดไมสามารถประเมินมูลคาได ใหประเมินออกมาใหเห็นในรูปคุณคาและ

ความสําคัญในประเด็นนั้น ๆ รวมท้ังควรเลือกใชเครื่องมือทางดานเศรษฐศาสตรและกลุมเปาหมายใหเหมาะสม

ในแตละประเด็น 

3) ดานความคุมคาของโครงการ ใหนําผลการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรและเศรษฐศาสตร

สิ่งแวดลอมมาประมวลรวมกัน เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของโครงการในภาพรวม ตลอดจนการทดสอบ       

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

มีการเปลี่ยนแปลงตนทุน ผลประโยชน และความลาชาในการกอสราง อยางไรก็ตาม หากการวิเคราะห     

ดานเศรษฐศาสตรและเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมในการดําเนินโครงการของรัฐสําหรับบางโครงการ มีผลการ

วิเคราะหท่ีไมคุมคาแตมีความจําเปนตองดําเนินการ จะตองระบุเหตุผลและความจําเปนในการพัฒนาโครงการ

ใหชัดเจน เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการพัฒนาโครงการตอไป    

3.6.4 การจัดทํามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบส่ิงแวดลอม  

การศึกษาและจัดทํามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ในรูปแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยใหสอดคลองกับการประเมินผล

กระทบอยางมีนัยสําคัญ ท้ังนี้ ใหนําขอคิดเห็นจากชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการมาประกอบการจัดทํา

มาตรการดังกลาวดวย โดยรูปแบบการนําเสนอประกอบดวยหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ 

พ้ืนท่ีดําเนินการ พ้ืนท่ีวิกฤต (Critical Area) กลุมเปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ คาใชจาย ผูรับผิดชอบท่ี

ชัดเจน และควรมีรายละเอียดของมาตรการในการปฏิบัติท่ีชัดเจนโปรงใส สามารถตรวจสอบไดโดยหนวยงาน

ภาครัฐ องคกรเอกชน และประชาชน พรอมระบุรายละเอียด องคประกอบ และกลไกในการใหประชาชนเขา

มามีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบหรือบริหารจัดการมาตรการดานสิ่งแวดลอม 
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3.6.5 การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

1) ใหดําเนินการประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ และการมีสวนรวม ตามแนวทางการมีสวนรวมของ

ประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ป 2562 (มกราคม 2562) และ

ประกาศสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง แนวทางการมีสวนรวมของ

ประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ

วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2562  

2) ใหจัดทําแผนงานของการดําเนินการประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ การมีสวนรวมของประชาชน

โดยใหครอบคลุมกลุมผู มีสวนเก่ียวของ ดังนี้  ผูไดรับผลกระทบ (กลุมผู เสียประโยชน และกลุมผูไดรับ

ผลประโยชน) หนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานฯ หนวยงานท่ีทําหนาท่ีพิจารณารายงานฯ หนวยงาน

ราชการในระดับตางๆ (สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน) กลุมองคกรเอกชน กลุมอนุรักษ สถาบันการศึกษา 

นักวิชาการอิสระ สื่อมวลชน และภาคประชาชน (ผูนําชุมชน ประชาชนท่ัวไป)  

3) ดําเนินการประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ การมีสวนรวมของประชาชนใหครอบคลุมทุกข้ันตอน 

ตั้งแตเริ่มตนโครงการ ปฐมนิเทศ การพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือก การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 

การศึกษาสภาพแวดลอมปจจุบันและการประเมินผลกระทบ การกําหนดมาตรการดานสิ่งแวดลอมและการ

พัฒนากลไกการติดตามตรวจสอบ และการจัดทํารายงานและรับฟงความคิดเห็นตอผลการศึกษา ตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง  กําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ ซ่ึงตองจัดทํา

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดทํารายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2562   

4) รูปแบบกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนขอมูลและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอโครงการ

ระหวางการศึกษา สําหรับผูมีเก่ียวของกลุมตางๆ ใหพิจารณาจากแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนใน

กระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ป 2562 (มกราคม 2562) อาทิ การสัมภาษณ

รายบุคคล การเปดใหแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ทางโทรศัพทหรือโทรสาร ทางระบบเครือขายสารสนเทศ 

หรือทางอ่ืนใดท่ีเหมาะสม การเปดโอกาสใหประชาชนมารับขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอหนวยงานของรัฐ 

ท่ีรับผิดชอบโครงการ การสนทนากลุมยอย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคล

ท่ีเก่ียวของหรือผูมีสวนไดเสีย เปนตน 

5) สื่อท่ีใชในการสื่อสารประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ อาทิ เอกสาร วีดีทัศน จดหมายขาว รวมท้ัง

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

3.7.1   แนวทางการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน ใหดําเนินการศึกษาตามแนวทางตาง ๆ ดังนี้ 

1)  แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาแหลงน้ํา สํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดลอม (มกราคม, 2559) 

2)  หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ     

ซ่ึงตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดทํา

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2562  

3) อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบท่ีกําหนด 

3.7.2 แนวทางการประเมินผลกระทบสุขภาพ ใหดําเนินการศึกษาตามแนวทางตาง ๆ ดังนี้ 

1) แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (เมษายน, 2556) 

2) แนวทางการประเมินผลกระทบตอสุขภาพจากโครงการพัฒนาแหลงน้ําของกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข (มิถุนายน, 2557) 

3.7.3 แนวทางการประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน ใหดําเนินการศึกษา

ตามแนวทางตาง ๆ ดังนี้ 

1) แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ       

สิ่งแวดลอม ป 2562 (มกราคม 2562) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2) คูมือการมีสวนรวมของประชาชน โดยกองสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน กรมชลประทาน 

(2552)  

3) ระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
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3.8 บุคลากรหลักที่ตองการ 

บุคลากรหลักในการศึกษาโครงการจะประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ ดังนี้ 

1) ผูจัดการโครงการ/ผูเชี่ยวชาญดานวางโครงการ 

คุณสมบัติ : ตองมีประสบการณดานงานพัฒนาแหลงน้ํ า วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท 

(วิศวกรรมชลประทาน/สาขาท่ีเก่ียวของ) ประสบการณไมนอยกวา 20 ป 

ทําหนาท่ี : ควบคุมกําหนดแนวทางและวิธีการศึกษาใหไดคุณภาพงานและแผนงานตามเอกสาร

จางท่ีปรึกษา (TOR) วางโครงการพัฒนาแหลงน้ําใหเปนไปตามหลักวิชาการ และวิเคราะหปญหาในพ้ืนท่ีเพ่ือ

สรุปถึงความจําเปนของโครงการ 

2) ผูชํานาญการดานสิ่งแวดลอม 

คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท (สิ่งแวดลอม/สาขาท่ีเก่ียวของ) ประสบการณ    

ไมนอยกวา 15 ป ตองมีใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจาก สผ. และ

จะตองมีประสบการณโครงการของรัฐดานการพัฒนาแหลงน้ํา ในขณะท่ีเปนผูชํานาญการเทานั้น ซ่ึงจะตอง 

แนบเอกสารในข้ันตอนเสนอบุคคลากรหลัก  

ทําหนาท่ี : ศึกษา/วิเคราะห/ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในภาพรวมของท้ังโครงการ 

โดยจําแนกเปนกรณีท่ีมีโครงการ และไมมีโครงการ พรอมท้ังเสนอมาตรการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม และตองเปนผูชี้แจงโครงการในระหวางการศึกษารวมถึงการนําเสนอรายงาน และตอบ

ขอคิดเห็นตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3) ผูเชี่ยวชาญดานอุทกวิทยา 

คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท (อุตุนิยมวิทยา-อุทกวิทยา/สาขาท่ีเก่ียวของ) 

ประสบการณไมนอยกวา 15 ป 

ทําหนาท่ี : ศึกษา/วิเคราะห/ประเมินสภาพอุตุวิทยา และอุทกวิทยา อันเนื่องมาจากการพัฒนา

โครงการ วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศท้ังในรอบฤดูกาลและรอบป คุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีโครงการ

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมโครงการ ประเมินการเปลี่ยนแปลงของสภาพอุทกวิทยาของลําน้ําในสภาพ     

กอนมีโครงการและหลังมีโครงการ วิเคราะหขอมูลปริมาณและอัตราไหลของน้ําทา การคาดคะเนความถ่ีของ

น้ําทวม และขอมูลดานอุตุนิยมวิทยาในปท่ีมีน้ําปกติ น้ํามาก และน้ํานอย และเสนอมาตรการปองกันแกไขและ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

4) ผูเชี่ยวชาญดานชลประทาน 

คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท (วิศวกรรมชลประทาน/สาขาท่ีเก่ียวของ)

ประสบการณไมนอยกวา 15 ป 
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ทําหนาท่ี : ศึกษา/วิเคราะห/ประเมินความตองการใชน้ําของพืช ความตองการใชน้ําชลประทาน 

แบบจําลองสมดุลน้ําในอางเก็บน้ํา ประสิทธิภาพระบบชลประทาน ประเมินผลกระทบของการพัฒนาโครงการ

ท่ีจะสงผลตอภาพรวมของระบบชลประทานท่ีมีอยูในปจจุบันและระบบชลประทานท่ีจะเกิดข้ึนจากโครงการ 

และเสนอมาตรการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

5) ผูเชี่ยวชาญดานธรณีวิทยา/แผนดินไหว/แหลงแร/วัสดุกอสราง 

คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท (ธรณีวิทยา/เทคโนโลยีธรณี/สาขาท่ีเก่ียวของ) 

ประสบการณไมนอยกวา 15 ป 

ทําหนาท่ี  :  ศึกษา/วิเคราะห/ประเมินสภาพธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน สภาพการเกิดแผนดินไหว     

ในพ้ืนท่ีโครงการ ประเมินผลกระทบจากการพัฒนาโครงการตอสภาพธรณีวิทยา ความม่ันคงของฐานราก 

แหลงแร การทํากิจกรรมเหมืองแรและกิจกรรมตอเนื่อง การสูญเสียแหลงทรัพยากรแร องคประกอบของแรท่ี

จะมีโอกาสละลายน้ําและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และ/หรือปนเปอนตอคุณภาพน้ําในอางเก็บน้ํา ลําน้ําใน

ท่ีตั้งโครงการ น้ําใตดิน พ้ืนท่ีชลประทาน และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ (ถามี) และเสนอมาตรการปองกันแกไขผลกระทบและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

6) ผูเชี่ยวชาญดานดิน/การใชประโยชนท่ีดิน/การเกษตร 

คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโท (ปฐพีวิทยา/สาขาท่ีเก่ียวของ) ประสบการณ     

ไมนอยกวา 15 ป 

ทําหนาท่ี : ศึกษา/สํารวจ/วิเคราะห/ประเมินประเภทชนิดของชุดดิน ตามมาตรฐานของกรม

พัฒนาท่ีดิน วิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินและสิทธิการถือครองท่ีดิน อันเนื่องมาจากโครงการ

ท้ังในบริเวณรอบอางเก็บน้ํา พ้ืนท่ีชลประทาน และบริเวณพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ (ถามี) พิจารณาความเหมาะสมของดิน 

ในการเพาะปลูก และเสนอมาตรการปองกันแกไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

7) ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ และสังคม 

คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท (สังคมศาสตร/สาขาท่ีเก่ียวของ) ประสบการณ   

ไมนอยกวา 15 ป 

ทําหนาท่ี : ศึกษา/สํารวจ/วิเคราะห/ประเมินผลกระทบดานสังคมและเศรษฐกิจของประชาชน 

ในบริเวณท่ีไดรับผลกระทบท้ังดานบวกและดานลบจากการพัฒนาโครงการ เสนอแนะแผนปรับปรงุสภาพความ

เปนอยูของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบหรือความเสียหายใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมใหมจากการมี

โครงการ รวมท้ังการวิเคราะหเศรษฐกิจ และรูปแบบสังคมหรือองคกรในพ้ืนท่ีโครงการฯ และเสนอมาตรการ

ปองกันแกไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง 

8) ผูเชี่ยวชาญดานการชดเชยทรัพยสิน 

คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโท (สังคมศาสตร/สาขาท่ีเก่ียวของ) ประสบการณ ไม

นอยกวา 15 ป 

ทําหนาท่ี : ตรวจสอบและประมาณราคา คาชดเชย ทรัพยสิน ท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการ 

แสดงรายละเอียดเก่ียวกับแผนงานการยายประชากรในพ้ืนท่ีน้ําทวมไปยังท่ีตั้งถ่ินฐานใหม (ถามี) เสนอแนะ

แนวทางการจัดการพ้ืนท่ีอพยพ การสํารวจขอมูลพ้ืนฐานทางดานเศรษฐกิจและ สังคมของครอบครัวท้ังในพ้ืนท่ี

น้ําทวมและพ้ืนท่ีตั้งถ่ินฐานใหม ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตอโครงการหรือสอบถามความ

คิดเห็นของประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีน้ําทวมใหครบท้ังหมด 100 เปอรเซ็นต และเสนอมาตรการปองกันแกไข

ผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

9) ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตร/เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม 

คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโท (เศรษฐศาสตร/สาขาท่ีเก่ียวของ) ประสบการณ  

ไมนอยกวา 15 ป 

ทําหนาท่ี : ศึกษา/สํารวจ//วิเคราะห/ประเมินผลดานเศรษฐศาสตร ประเมินความคุมคาจากการ

ดําเนินโครงการ การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ และการวิเคราะหเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมของ

โครงการพิจารณาเฉพาะผลกระทบท่ีเกิดจากโครงการโดยตรง  

10) ผูเชี่ยวชาญดานปาไม/การจัดการลุมน้ํา 

คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท (วนศาสตร/นิเวศวิทยาปาไม/สาขาท่ีเก่ียวของ)

ประสบการณไมนอยกวา 15 ป 

ทําหนาท่ี : สํารวจ/ศึกษา/วิเคราะห/ประเมินผลกระทบตอสภาพพ้ืนท่ีปาไม ระบบนิเวศปาไม 

การบริหารจัดการพ้ืนท่ีลุมน้ําท่ีจะสูญเสียไปจากการดําเนินโครงการ เปรียบเทียบกรณีไมมีและมีโครงการ 

ประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจของการสูญเสียพ้ืนท่ี ความสมบูรณของปา และคุณคาทางนิเวศของปาไม 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมการกอสรางตาง ๆ สถานภาพการบุกรุกทําลายปาท่ีอาจเปลี่ยนแปลงอัน

เนื่องมาจากการพัฒนาโครงการ และเสนอมาตรการปองกันแกไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

11) ผูเชี่ยวชาญดานสัตวปา 

คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท  (สัตววิทยา/ชีววิทยา/สาขาท่ีเก่ียวของ) 

ประสบการณไมนอยกวา 15 ป 

ทําหนาท่ี : สํารวจ/ศึกษา/วิเคราะห/ประเมินผลกระทบตอสัตวปาคุมครองทุกชนิด ระบบนิเวศ

สัตวปาในบริเวณท่ีจะถูกน้ําทวม และบริเวณโดยรอบอางเก็บน้ํา ท้ังดานแหลงท่ีอยูอาศัย พ้ืนท่ีหากิน เสนทาง

เดิน และเสนทางอพยพ โครงสรางและลักษณะตามธรรมชาติของระบบนิเวศสัตวปา ประเมินการเกิดแหลง
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง 

ท่ีอยูใหมและแหลงอาหารใหมของสัตวปาท่ีอาจเกิดข้ึนหลังจากมีโครงการ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมการ

กอสรางตาง ๆ และเสนอมาตรการปองกันแกไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

12) ผูเชี่ยวชาญดานสาธารณสุข 

คุณสมบัติ  : วุฒิการศึกษาไมต่ํ ากวาปริญญาโท  (สาธารณสุขศาสตร/สาขาท่ี เก่ียวของ) 

ประสบการณไมนอยกวา 15 ป 

ทําหนาท่ี : ศึกษา/สํารวจ/วิเคราะห/ประเมินผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนและ

บริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีโครงการ และพ้ืนท่ีท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ การแพร

ระบาดของโรคพยาธิชนิดตางๆ โรคติดตอทางน้ํา และ/หรือแมลงพาหะเปนสื่อกลาง โรคไมติดตอท่ีสะทอน    

ปญหาทางสุขภาพท่ีเปนผลมาจากโครงการโดยทางตรงหรือทางออม โรคท่ีเกิดจากภาวะสิ่งแวดลอมเปนพิษ 

โรคท่ีเปนปญหาในการดําเนินชีวิต และโรคติดตอจากประชากรท่ีอพยพจากพ้ืนท่ีอ่ืนเขามาใชแรงงานกอสราง 

ความเพียงพอของสถานพยาบาล บุคคลากรทางการแพทยกับประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการ และเสนอมาตรการ

ปองกันแกไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

13) ผูเชี่ยวชาญดานคุณภาพน้ํา/นิเวศวิทยาทางน้ําและการประมง 

คุณสมบั ติ : วุฒิการศึกษาไมต่ํ ากวาปริญญาโท (สิ่ งแวดลอม/ประมง/สาขาท่ีเก่ียวของ) 

ประสบการณไมนอยกวา 15 ป 

ทําหนาท่ี : สํารวจ/ศึกษา/วิเคราะห/ประเมินคุณภาพน้ําผิวดิน และใตดินในพ้ืนท่ีโครงการ และ

พ้ืนท่ีท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําผิวดินในสภาพกอนและ

หลังมีโครงการ เปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน สํารวจ/ศึกษา/วิเคราะห/ประเมินผล

กระทบตอนิเวศวิทยาทางน้ํา การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ศึกษาทางผานสัตวน้ํา สถานภาพดานการ

ประมงในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ ศักยภาพการพัฒนาใหเปนแหลงประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพ้ืนท่ีทาย

เข่ือน และเสนอมาตรการปองกันแกไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

14) ผูเชี่ยวชาญดานการมีสวนรวม/มวลชนสัมพันธ/การประชาสัมพันธ 

คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท (นิเทศศาสตร/วารสารศาสตร/สาขาท่ีเก่ียวของ) 

ประสบการณไมนอยกวา 15 ป 

ทําหนาท่ี : ศึกษา/สํารวจ/วิเคราะห/ประเมินกิจกรรมการดําเนินงานและแผนงานการ

ประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ และการมีสวนรวมโครงการ เพ่ือใหขอมูล ขอเท็จจริง ความรู และความเขาใจ

เก่ียวกับโครงการตอราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการ จัดทํากระบวนการมีสวนรวมของประชาชน วิเคราะหผูมีสวน

เก่ียวของและผูมีสวนไดเสีย รวมท้ังการประเมินผลการจัดกิจกรรม และดําเนินกลไกการดําเนินงานตามแนว
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง 

ทางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยตองเสนอ

ทีมงานดานมวลชนสัมพันธท่ีมีความรูและประสบการณตามท่ีระบุในเง่ือนไขประกอบขอ 3.15 

15) ผูเชี่ยวชาญดานโบราณคดีและประวัติศาสตร 

คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท (โบราณคดี/สาขาท่ีเก่ียวของ) ประสบการณ      

ไมนอยกวา 15 ป 

ทําหนาท่ี : ศึกษา/สํารวจ/วิเคราะห/ประเมินผลกระทบความเสียหายของแหลงโบราณคดีและ

ประวัติศาสตรในพ้ืนท่ีโครงการท่ีไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ และเสนอมาตรการปองกันแกไข

ผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ท่ีปรึกษาอาจเสนอบุคคลากรหลัก นอกเหนือจากท่ีระบุไวขางตนไดตามความเหมาะสมแตตอง

คํานึงถึงเหตุผลความจําเปน และตองทําความเขาใจตอขอบเขตของงาน กําหนดบทบาทหนาท่ีของบุคลากรหลัก

ท่ีเสนอใหชัดเจน บุคลากรหลักท่ีเสนอแตละตําแหนงตองเปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะท่ีกําหนดตามท่ีระบุ และ 

มีประสบการณรวมไมนอยกวา 15 ป ถาไมเปนไปตามขอกําหนด กรมขอสงวนสิทธิ์ในการไมพิจารณาขอเสนอ 

ในกรณีท่ีไมไดระบุตําแหนงผูเชี่ยวชาญไวเปนการเฉพาะ ใหผูชํานาญการดานสิ่งแวดลอมเปนผูรับผิดชอบในการ

ดําเนินการรวบรวมขอมูลและชี้แจงโครงการ 

นอกจากนี้แลวบุคลากรหลักจะตองแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวท่ีออกโดย

สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และรับรองสําเนาถูกตอง ลงนามกํากับในใบประวัติการทํางานของตน และรับรอง

การปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการศึกษาดวยปากกาหมึกสีน้ําเงินเทานั้น มิฉะนั้นจะไมพิจารณา โดยตองชี้แจง

ผลการศึกษา และตอบขอซักถามดวยตนเองในวาระการรายงานผลการศึกษาตอกรมชลประทาน 

3.9 การจัดหาเอกสารขอมูลและการสนับสนุนโดยกรมชลประทาน 

เพ่ือชวยใหการสํารวจและศึกษาของท่ีปรึกษา ไดดําเนินการดวยความตอเนื่องและสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของกรมชลประทาน จึงจะใหการจัดหาสนับสนุนขอมูลตาง ๆ  ดังนี้ 

1) แผนท่ีภูมิประเทศ มาตราสวน 1: 50,000 หรือ 1:250,000 ของกรมแผนท่ีทหาร 

2) แบบรายละเอียด (ถามี) 

3) ผล สํารวจดานตาง ๆ ของกรมชลประทาน (ท่ีมี)  

4) รายงานการศึกษาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาของกรมชลประทาน 

5) อ่ืน ๆ (ถามี)  

ท้ังนี้ขอมูลตาง ๆ เหลานี้ ท่ีปรึกษาจะตองควบคุมการใชและเก็บรักษาตามกฎระเบียบของทาง

ราชการอยางเครงครัด และจะตองสงคืนกรมชลประทานกอนถึงวันสิ้นสุดสัญญาหรือตามท่ีกรมชลประทาน

เห็นสมควรใหสงคืน 
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง 

3.10 งานสํารวจเพ่ิมเติม 

งานสํารวจดานตาง ๆ ท่ีใชในการศึกษาท่ีดําเนินการสํารวจไวแลว หากไมเปนปจจุบันเพียงพอและ    

ท่ีปรึกษาเห็นวามีความจําเปนตองทําการสํารวจเพ่ิมเติมใหท่ีปรึกษาเสนอไวในขอเสนอดานคุณภาพของ

โครงการ รวมถึงแนวทางและระยะเวลาท่ีใชดําเนินการดวย โดยเสนอขอไดตามความจําเปน แตท้ังนี้ตองมี

รายละเอียดเหตุผลท่ีเพียงพอท่ีจะนํามาใชวิเคราะหเพ่ือประกอบการศึกษาโครงการใหชัดเจน และครบถวน

ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษาเห็นสมควร 

การสํารวจนิเวศวิทยาปาไมใหจัดทําแปลงสํารวจตามมาตรฐานของกรมอุทยาน และตองนับไมท่ีมี

ขนาด Ø 10 เซนติเมตร ในพ้ืนท่ีโครงการ 100%  

หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาแลวเห็นวา มีความจําเปนตองสํารวจเพ่ิมเติม

นอกเหนือจากท่ีเสนอไวในขอเสนอดานคุณภาพของโครงการ เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษาแลว 

เปนหนาท่ีของท่ีปรึกษาตองทําการสํารวจใหครบถวน โดยคาใชจายท่ีเกิดข้ึนใหเปนความรับผิดชอบของ        

ท่ีปรึกษา 

3.11 ระยะเวลาของการศึกษาและการรายงานผลการศึกษา 

กรมชลประทานไดกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการท้ังสิ้น 180 วัน นับตั้งแตวันเริ่ม

ปฏิบัติงาน ท่ีปรึกษาจะตองเสนอแผนปฏิบัติงานตอคณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก และ

จะตองเปนแผนปฏิบัติงานท่ีนําไปดําเนินการเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการเสนอ

แผนปฏิบัติงานจะตองระบุหัวของานหลักอยางชัดเจน และแสดงหัวของานยอยโดยใหมีรายละเอียดท่ีเพียงพอ

สําหรับการกําหนดปริมาณงานและผลผลิตของงาน อีกท้ังตองมีรายละเอียดเพียงพอท่ีจะนํามาใชในการ

ประเมินกําหนดงวดเงินงวดตาง ๆ และใหสามารถใชเปนเอกสารอางอิงตอการพิจารณาในการบริหารสัญญา

และตรวจรับงานของคณะกรรมการฯ ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบไดดวย 

ภายหลังจากท่ีไดลงนามในสัญญาแลว ท่ีปรึกษาจะตองจัดทําเอกสารสัญญาและสงรายงาน           

ผลการศึกษาเปนระยะ ๆ ตามกําหนดเวลาท่ีระบุไว ดังนี้ 

3.11.1 การสงรายงานผลการศึกษา 

ผูรับจางจะตองรายงานผลการปฏิบัติงานและเสนอผลงานในรูปแบบของรายงานตาง ๆ และ   

Digital form (ถามี) ซ่ึงตองจัดทําเปนภาษาไทยเสนอกรมชลประทาน โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง 

ท่ีปรึกษาท่ีไดรับมอบหมายดําเนินการตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวน ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไวในสัญญา ตั้งแต

วันท่ีผูรับจางนํารายงานฯ มาสงมอบให พรอมจัดทําใบตรวจรับเปนหลักฐานอยางนอย 2 ฉบับ มอบใหผูรับจาง 

1 ฉบับ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ 1 ฉบับ เพ่ือประกอบการดําเนินการเบิกจายเงินตามระเบียบท่ีกําหนด 
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง 

และรายงานใหกรมรับทราบตอไป การรายงานผลการปฏิบัติงานจะเสนอรายงานเปนระยะ ๆ ตามแผนปฏิบัติงาน

ท่ีแจงไวตามกําหนดระยะเวลานับตั้งแตเริ่มปฏิบัติงานตามท่ีระบุไว ดังนี้ 

(1) รายงานการเริ่มงาน (Inception Report) เปนการรวบรวมเนื้อหาสาระรายละเอียดเชิงเทคนิค

วิชาการ และแผนการดําเนินงานท่ีตองปฏิบัติไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ โดยตองนําเสนอกรอบแนวทาง หลักการ

การดําเนินงาน วิธีการ แผนงานรวม แผนงานและแนวทางการศึกษาแตละดาน บุคลากรหลักท่ีรับผิดชอบใน 

แตละแผนงานของโครงการ ความสัมพันธของแผนงานแตละดาน พรอมจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ  

โดยละเอียด จํานวน 15 ชุด ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเริ่มปฏิบัติงาน 

(2) รายงานความกาวหนา (Progress Report) เปนการรายงานความกาวหนาของเนื้องานตาม

สาระดานเทคนิควิชาการ และแผนปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตามสัญญาและท่ีไดแกไข

เพ่ิมเติมในรายงานการเริ่มงาน (Inception Report) โดยตองแสดงความกาวหนาของแผนการปฏิบัติงาน 

ประเด็นการศึกษาแตละดาน ปญหาอุปสรรค และความเห็นในการแกไขปญหาอุปสรรค ฯลฯ ของการ

ดําเนินงาน และสรุปความกาวหนาของกิจกรรมของผูเชี่ยวชาญแตละราย จํานวน 15 ชุด ภายใน 60 วัน 

นับตั้งแตวันเริ่มปฏิบัติงาน 

(3) รายงานฉบับกลาง (Interim Report) เปนการรายงานผลการศึกษาตามแผนงาน ซ่ึงผลของ

การศึกษาสามารถชี้นําแนวทางไปสูเปาหมายเพ่ือตอบสนองตอวัตถุประสงคของการศึกษาไดอยางชัดเจน    

โดยตองนําเสนอเหตุผลและความจําเปนตอการพัฒนาโครงการ ผลการคัดเลือกแนวทางการพัฒนาโครงการ

และทางเลือกท่ีตั้ งโครงการท่ี เหมาะสม การประเมินผลกระทบในบางหัวขอทรัพยากร รวมถึงการ

ประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชนและผลตอบสนองตอการศึกษาและโครงการ จํานวน 15 ชุด 

ภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันเริ่มปฏิบัติงาน 

(4) รางรายงานฉบับสุดท าย (Draft Final Report) เปนการนําเสนอผลการปฏิบัติ งาน ท่ีได

ดําเนินการตามสัญญาจางท่ีปรึกษา โดยผลการศึกษาท้ังหมดตองมีความถูกตองครบถวนและตอบสนองดาน

วิชาการไดตามเปาประสงค สงภายใน 150 วัน นับตั้งแตวันเริ่มปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

- รางรายงานสรุปสําหรับผูบริหาร (ภาษาไทย) จํานวน 30 เลม 

- รางรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน จํานวน 30 เลม 

- รางรายงานภาคผนวก จํานวน 30 เลม 

(5) รายงานฉบับสุดทาย (Final Report) เปนการรายงานผลการศึกษาท้ังหมดตามสัญญาจาง      

ท่ีปรึกษาท่ีไดจากการปรับแกไขรางรายงานฉบับสมบูรณ ใหมีความถูกตองครบถวนของขอมูล การศึกษา

ทางเลือกของโครงการ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน การกําหนดมาตรการและ/หรือแผนปฏิบัติการ

ปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม การประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง 

ตามแนวทางท่ีกําหนด รวมท้ังความเหมาะสมดานการใชภาษาและการจัดรูปเลมของรายงานตรงตามเปาหมาย

ท่ีกําหนดสงภายใน 180 วัน นับตั้งแตวันเริ่มปฏิบัติงานประกอบดวย 

- รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร (ภาษาไทย) จํานวน 40 เลม 

- รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน จํานวน 40 เลม 

- รายงานภาคผนวก จํานวน 40 เลม 

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

ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) พรอมอุปกรณท่ีใชในการเปดอานท่ีสะดวก รายการละ 2 ชุด สง

ภายใน 180 วัน นับตั้งแตวันเริ่มปฏิบัติงาน 

(7) แผนท่ีโครงการท่ีแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาของโครงการ ไดแก พ้ืนท่ีลุมน้ํา พ้ืนท่ีอางเก็บน้ํา พ้ืนท่ี

หัวงาน และพ้ืนท่ีชลประทาน ตามผลการศึกษา ขนาด A0 จํานวน 10 ชุด สงภายใน 180 วัน นับตั้งแตวันเริ่ม

ปฏิบัติงาน 

(8) รายงานประจําเดือน เพ่ือสรุปผลของการดําเนินงานประจําเดือน โดยจัดทําสรุปอยางสั้น         

ไดใจความ จํานวนครั้งละ 15 ชุด จํานวน 6 ครั้ง สงทุก 30 วัน นับตั้งแตวันเริ่มปฏิบัติงาน 

(9) รายงานปดโครงการ เพ่ือสรุปผลของการดําเนินงาน โดยจัดทําสรุปอยางสั้นและไดใจความ

จํานวน 15 ชุด สงภายใน 180 วัน นับตั้งแตวันเริ่มปฏิบัติงาน 

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 รวมท้ังสื่อการประชาสัมพันธโครงการในรูปแบบ Digital Form ท่ีได

จัดทําข้ึนในระหวางการดําเนินงานโครงการ พรอมบันทึกลงในแผน CD หรือ DVD จํานวน 10 ชุด สงภายใน 

180 วัน นับตั้งแตวันเริ่มปฏิบัติงาน หรือตามระยะเวลาการผลิตงาน 

(3) ขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิตาง ๆ ท่ีใชในการศึกษาในรูปแบบ Digital Form เพ่ือกรมชลประทาน

จะไดใชเปนขอมูลในการศึกษาเพ่ิมเติมในอนาคต พรอมบันทึกลงในแผน CD หรือ DVD จํานวน 10 ชุด       

สงภายใน 180 วันนับตั้งแตวันเริ่มปฏิบัติงาน 

นอกจากนี้ ท่ีปรึกษาจะตองนําสงเอกสารสงมอบอ่ืนๆ 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 นับตั้งแตวันเริ่มปฏิบัติงาน 
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ในการสงรายงานตามระยะเวลาการศึกษาโครงการใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษา 

พิจารณาตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามขอกําหนดในสัญญาดังตารางการสงมอบงาน คณะกรรมการ  

ตรวจรับพัสดุฯ จะเชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับรายละเอียดของงานนั้น ๆ มาใหคําปรึกษา โดย 

ท่ีปรึกษาตองจัดหาผูชํานาญการหรือผู เชี่ยวชาญท่ีเก่ียวของนําเสนอผลการศึกษาของรายงานตาง ๆ            

ใหผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒินั้น ๆ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรตาม

กําหนดเวลา สําหรับรายงานท่ีสําคัญใหนําเสนอในรูปแบบท่ีประณีตและไดมาตรฐานพรอมบันทึกลงใน 

CD/DVD สงใหผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิ ทุกครั้งท่ีมีการนําเสนอผลการศึกษาของรายงาน จํานวน 1 ชุด 

นอกจากนี้ ท่ีปรึกษาจะตองนําสงขอมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ท่ีไดจัดรูปแบบท่ีใชในการศึกษาในลักษณะ Digital 

Form ใหดวย 

3.12 การสงมอบงาน 

ท่ีปรึกษาตองจัดทําใบสงมอบงานท่ีแลวเสร็จตามท่ีกรมชลประทานเปนผู กําหนดให เสนอตอ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษา ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

รายงาน 

ระยะเวลาการศึกษา (วัน) 

30
 

60
 

90
 

12
0 

15
0 

18
0 

รายงานการเร่ิมงาน  จํานวน 15 ชุด       

รายงานฉบับกาวหนา  จํานวน 15 ชุด       

รายงานฉบับกลาง  จํานวน 15 ชุด       

รางรายงานฉบับสุดทาย  จํานวนเลมตามที่ระบุในขอ 3.11.1 (4)       

รายงานฉบับสุดทาย 

จํานวนเลมตามที่ระบุในขอ 3.11.1 (5) 
     

 

รายงานตนฉบับของรายการที่ (5) ไมเย็บเลม จํานวน 1 ชุด พรอมบันทึกลงใน CD หรือ 

DVD  ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) พรอมอุปกรณที่ใชในการเปดอานที่

สะดวก รายการละ 2 ชุด 

     

 

แผนที่โครงการทีแ่สดงขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาของโครงการ ไดแก พ้ืนที่ลุมน้ํา พ้ืนที่อางเก็บ

น้ํา พ้ืนที่หัวงาน และพ้ืนที่ชลประทาน ตามผลการศึกษา ขนาด A0 จํานวน 10 ชุด 
     

 

รายงานประจําเดือน จํานวนครั้งละ 15 ชุด ทุก ๆ 30 วัน       

รายงานปดโครงการ  จํานวน 15 ชุด 
      

ฐานขอมูลโครงการ จํานวน 10 ชุด พรอมคอมพิวเตอรและอุปกรณ และคูมือการใช

ขอมูล 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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3.13 การตรวจรับงาน 

ภายหลังท่ีไดรับใบสงมอบงานจากท่ีปรึกษาแลว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษา จะ

กําหนดวันเชิญใหผูชํานาญการหรือผูเชี่ยวชาญท่ีปรากฏในบุคลากรหลักของท่ีปรึกษา นําเสนอผลการศึกษา 

โดยอธิบายรายละเอียดตาง ๆ ในผลงานท่ีสงมอบใหผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒินั้น ๆ ไดทราบและพิจารณา

ใหความเห็นทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรประกอบการตรวจรับงาน และมีสิทธิซักถามเพ่ือใหท่ีปรึกษาได

ชี้แจงตามหลักวิชาการ และรับผิดชอบในรายละเอียดท้ังหมด ท้ังนี้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จะทําการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูเชี่ยวชาญและท่ีปรึกษา โดยพิจารณาความสามารถในการปฏิบัติงานใหแลว

เสร็จตามสัญญาและคุณภาพของผลงาน เพ่ือประโยชนในการใชประกอบการพิจารณาคัดเลือกในคราวตอไป 

3.14 การจายเงิน 

ผูวาจาง จะชําระคาจางปฏิบัติงานใหท่ีปรึกษา โดยจะจายเปนงวด ๆ ในสวนเหมาจาย และจายตามจริง

ในสวนท่ีเบิกคืนได โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษาจะดําเนินการเบิกจายเงินตามหลักฐาน

ใบตรวจรับ และตามปริมาณงานท่ีท่ีปรึกษาสงมอบ  

อนึ่ง ผูวาจางจะใหเบิกจายเงินคาจางหรืออ่ืนใดใหท่ีปรึกษาเทาท่ีงบประมาณในแตละปเทานั้น และ          

ท่ีปรึกษาใหเปนเหตุในการเรียกรองความเสียหายตอผูวาจางมิได 

3.15 เงื่อนไขประกอบ 

3.15.1 เพ่ือใหการจัดทําและพิจารณาขอเสนอดานคุณภาพตามท่ีกําหนดไวในขอบเขตของงาน 

(Terms of Reference : TOR) เปนไปอยางกระชับและเขาใจงาย สะดวก รวดเร็วตอการพิจารณาของ

คณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก และฝายท่ีปรึกษาผูยื่นขอเสนอ จึงขอกําหนดกรอบแนว

ทางการจัดทําเอกสารหลักฐานของบริษัทและขอเสนอดานคุณภาพ ดังนี้ 

(1) เอกสารหลักฐานของท่ีปรึกษา แยกไว นอกซองข อเสนอด านคุณภาพและ           

ซองขอเสนอดานราคา เปนการแสดงขอมูลประกอบของท่ีปรึกษาตามแบบฟอรมตารางแสดงคุณสมบัติของ    

ท่ีปรึกษา ประกอบดวย  

 - สรุปรายละเอียดขอมูลของบริษัทท่ีปรึกษา เปนการแสดงจํานวนบุคลากรท่ีทํางาน

ประจําเต็มเวลาท้ังหมดท่ีมีประสบการณตั้งแต 3 ปข้ึนไป จํานวนบุคลากรหลักท่ีมีอยูท่ีทํางานประจําเต็มเวลา

ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของท่ีมีประสบการณตั้งแต 3 ปข้ึนไป และหลักฐานแสดงผลงาน เปนการแสดงบัญชีแสดง

รายการงาน ซ่ึงเสร็จเรียบรอยแลว และบัญชีแสดงรายการงาน ในปจจุบันท่ียังไมแลวเสร็จ และอยูระหวาง

ดําเนินการกับกรมชลประทาน (ยอนหลัง 5 ปท่ีผานมา) โดยตองแนบสําเนารูปถายหนังสือรับรองผลงานของ 

ผูวาจาง หรือ สําเนารูปถายสัญญาของผูวาจาง ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติ
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บุคคล บัญชีแสดงรายชื่อ คุณวุฒิ จํานวนเจาหนาท่ีของนิติบุคคลท้ังท่ีปฏิบัติงานประจําในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

และปฏิบัติงานชั่วคราว (เฉพาะเจาหนาท่ีท่ีมาทํางานโครงการนี้) ประวัติการทํางานของเจาหนาท่ีของนิติบุคคล

ทุกคนตามท่ีเสนอ โดยเสนอเปนตนฉบับพรอมลงลายมือชื่อเจาของประวัติ (ดวยหมึกสีน้ําเงิน) และวัน เดือน ป 

อยางสมบูรณ และใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวท่ีทางราชการออกใหพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 - บัญชีรายชื่อบุคลากรหลักท่ีทํางานเต็มเวลาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ ประสบการณ

ตั้งแต 3 ปข้ึนไป โดยตองแนบเอกสารรายละเอียดเงินเดือน (Slip เงินเดือน) หรือเอกสารท่ีออกโดยราชการ

แสดงการรบัเงินยอนหลัง 3 เดือนของบุคลากร เพ่ือยืนยันการเปนบุคลากรท่ีทํางานเต็มเวลาจริง  

 - บัญชีผลงานท่ีดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวยอนหลัง 5 ป แยกเปนรายสัญญา 

อธิบายโดยสรุปลักษณะ ขอบเขต และประเภทโครงการตามผลงานท่ีไดดําเนินการ อาทิ การศึกษาแผนหลัก 

ความเหมาะสม การประเมิน/วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนของ

โครงการพัฒนาแหลงน้ําหรือการพัฒนาพ้ืนท่ีชลประทาน เปนตน        

 - บัญชีผลงานท่ีอยูระหวางดําเนินการ (งานศึกษา/ออกแบบ ทุกประเภท) โดยตอง

แนบสําเนาตารางแสดงรายชื่อบุคลากรหลักท้ังสัญญา ตําแหนงท่ีรับผิดชอบ จํานวน คน-เดือน ในแตละสัญญา 

โดยหมายเหตุวาบุคคลใดอยูในบริษัท 

 - ขอมูลงบการเงินและรายไดของบริษัทท่ีปรึกษา (ยอนหลัง 3 ป) เปนการแสดง

เอกสารงบการเงินยอนหลัง 3 ปท่ีผานมา โดยตองแนบเอกสารประกอบงบการเงิน และรายงานของผูสอบบัญชี

ท่ีไดรับอนุญาตสอบบัญชีท่ีรับรองโดยกระทรวงพาณิชย พรอมลงนามรับรองโดยกรรมการผูมีอํานาจ หากไมมี

เอกสารแนบ กรมขอสงวนสิทธิไมพิจารณาใหคะแนนในสวนนี้ และ/หรือแนบเอกสารแสดงรายไดท่ีไดรับจาก

ใหบริการในการเปนท่ีปรึกษาแกหนวยงานของรัฐเฉลี่ยตอปในรอบปทางบัญชี 3 ปท่ีผานมา ซ่ึงรับรองสําเนา

ถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล   

 - ขอมูลท่ีปรึกษา เปนการนําเสนอขอมูลดานตาง ๆ ของท่ีปรึกษา/ท้ังตารางแสดง 

ผลงานและประสบการณของท่ีปรึกษา เครื่องมืออุปกรณและ SOFTWARE และศักยภาพอ่ืน ๆ ของท่ีปรึกษา ฯลฯ 

(2) ขอเสนอดานคุณภาพ ประกอบดวยเอกสาร 2 เลม คือ เลมเนื้อหาดานคุณภาพ และ

เลมเนื้อหาประกอบ 

(2.1) เลมเนื้อหาดานคุณภาพ (ความหนาไมเกิน 200 หนา) เปนการแสดงขอมูล 

ความเปนมา ลักษณะท่ัวไป สภาพปญหา ความคิด การวิเคราะห ข้ันตอนการศึกษาดานตางๆ แผนการทํางาน

และแผนการจัดกําลังบุคลากร โดยอธิบายใหชัดเจน เขาใจงาย สมบูรณในเนื้อหา ถูกหลักทางวิชาการและ
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มาตรฐานของกรม กระชับและสัมพันธกับแผนและระยะเวลา พรอมจัดคาใชจายใหสอดรับกับการดําเนินงาน 

ซ่ึงมีหัวขอดังนี้ 

บทท่ี 1 บทนํา  แสดงความเขาใจสอดคลองตอ TOR 

บทท่ี 2 ความเขาใจโครงการ ท้ังตอวัตถุประสงคและขอบเขตท่ีปรากฏใน 

TOR แสดงลักษณะพ้ืนท่ี สภาพปญหาและขอเท็จจริงทุกดาน พรอมเสนอแนวคิดและการวิเคราะหท่ีชัดเจน 

บทท่ี 3 แนวทางการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน เปนการแสดง

ขอมูลและเสนอแนวทางการศึกษา ข้ันตอนในการศึกษา การวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

การวิเคราะหขอมูล รวมท้ังแนวทางการประเมินผลกระทบ และการจัดทํามาตรการปองกันแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยใหสอดคลองกับแนวทางการจัดทํารายงานการ

วิ เคราะหผลกระทบสิ่ งแวดลอม สําหรับโครงการพัฒนาแหล งน้ํ า ของสํ านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มกราคม, 2559) พรอมขอเสนออ่ืนท่ีเปนประโยชน 

บทท่ี 4 การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ และการมีสวนรวมของ

ประชาชน เปนการนําเสนอแนวทาง ข้ันตอน แผนงาน กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน และตองเสนอ

ทีมงานพรอมแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของทีมงานท่ีมีความรู ความสามารถและประสบการณตรง โดยให

เปนไปตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ป 2562 (มกราคม 2562)  

และแนวทางท่ีกรมใชปฏิบัติพรอมขอเสนออ่ืนท่ีเปนประโยชน 

 บทท่ี 5 แผนการทํางานและการจัดกําลังบุคลากร เปนการนําเสนอ

รูปแบบการจัดองคกรปริมาณงาน ลําดับการทํางาน ความเหมาะสมของบุคลากร และสอดสัมพันธกัน โดยมี

รายละเอียดและความชัดเจน เหมาะสมกับระยะเวลาและคาใชจายท่ีมี พรอมท้ังทําการวิเคราะหหาวิถีวิกฤต

ของขายงาน CPM (Critical Path Method) วิเคราะห กิจกรรมตางๆ ท่ีจะตองทําในโครงการอยางประหยัด

ท่ีสุดและใหเสร็จทันเวลา เพ่ือใหทราบถึงเวลาแลวเสร็จของโครงการวาเปนเทาใด และกิจกรรมใดบางท่ีอยูใน

วิถีวิกฤต ซ่ึงจะนําไปสูการวางแผนตัดสินใจเพ่ือควบคุมโครงการ หรือเรงรัดโครงการตอไป 

 บทท่ี 6 ขอเสนออ่ืนๆ (หากมีเพ่ิมเติม แตตองสําคัญและสัมพันธกับเนื้องาน) 

(2.2) เลมเนื้อหาประกอบ เปนการแสดงขอมูลประกอบของขอมูลบุคลากรท่ีเสนอ

ในโครงการ ซ่ึงแยกจากเลมเนื้อหาดานคุณภาพ โดยแสดงขอมูลดังนี้ 

- ขอมูลบุคลากรท่ีเสนอในโครงการศึกษา  เปนการนําเสนอขอมูลประวัติ

บุคลากร (Curriculum Vitae; CV) ท่ีท่ีปรึกษาเสนอมาในโครงการนี้ และตองจัดทําเปนตารางสรุปขอมูลท่ี

สําคัญ ถูกตอง เขาใจงายและตรงตามความเปนจริง โดยสรุปรวมแลวไมเกิน 4 หนากระดาษ A4 ท้ังนี้ตองแสดง
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ปริมาณงานท่ีเหลือ (คน-เดือน) ของโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการดวย และแนบไฟลดังกลาวพรอมสําเนา

หนาแรกของสัญญาและเอกสารท่ีระบุถึงหนาท่ีความรับผิดชอบตามสัญญานั้น เพ่ือใหกรมพิจารณาไดอยาง

รวดเร็ว 

3.15.2 ขอเสนอดานคุณภาพและขอเสนอดานราคา จะตองพิจารณาใหสอดคลองกับงบประมาณ   

ท่ีกรมชลประทานไดรับสําหรับโครงการนี้และหากสาระของงานท่ีเสนอมาในขอเสนอดานคุณภาพไดรับการ

คัดเลือกแลว ในการเจรจาตอรอง จะตอรองดานราคาใหอยูในวงเงินงบประมาณ โดยไมตัดสาระ องคประกอบ 

และเนื้อหาของงานอยางเด็ดขาด 

3.15.3 หากผลการดําเนินการศึกษาโครงการ ปรากฏวาไมสามารถเขาพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจและเก็บ

ขอมูลได กรมชลประทาน ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะยกเลิกงานศึกษาและการจัดทําเอกสารตาง ๆ  ท่ีจะตองดําเนินการ 

ในข้ันตอไป  

3.15.4 ท่ีปรึกษาตองจัดเตรียมเอกสารการขออนุญาตตามกฎหมาย (ถามี) ใหแลวเสร็จ ภายใน 60 วัน 

นับตั้งแตวันเริ่มปฏิบัติงาน 

3.15.5 กรมชลประทาน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ ไมวาดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม 

โดยผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายจากกรมชลประทานไมไดท้ังสิ้น และหากการคัดเลือกครั้งนี้ตองยกเลิก

ดวยเหตุผลใดก็ตาม กรมชลประทานขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอคาเสียหายใด ๆ ของผูยื่นขอเสนอท้ังสิ้น 

3.15.6 กรมชลประทาน ขอสงวนสิทธิ์มิใหผูรับจางนําเอกสารท่ีเปนผลจากการศึกษาโครงการนี้     

ไปจําหนาย หรือพิมพเผยแพร ยกเวนไดรับการยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากกรมชลประทาน 

3.15.7 บุคลากรหลักผูทําการศึกษาในแตละสวนของรายงาน จะตองเปนผูรายงานผลการศึกษา 

แกกรมชลประทานทุกครั้งท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษา เชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิ

เก่ียวกับรายละเอียดของงานนั้น ๆ มาใหคําปรึกษา เพ่ือพิจารณาใหความเห็นทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร

ตามขอกําหนดในสัญญา และเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูเชี่ยวชาญและคณะของท่ีปรึกษา 

3.15.8 ท่ีปรึกษาจะตองมีผูเชี่ยวชาญในการทําหนาท่ีบรรณาธิการ เพ่ือตรวจทานภาพรวมของ

รายงานใหมีความสอดคลอง เชื่อมโยงในเนื้อหาและสาระของบทตาง ๆ ในรายงาน สํานวนภาษาตองเปน

แนวทางเดียวกัน และหัวหนาโครงการจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบข้ันสุดทายกอนนําเสนอรายงานใน 

ทุกข้ันตอน เพ่ือความตอเนื่องและความสมบูรณของรายงานตามวัตถุประสงคของผูวาจาง 

3.15.9 จากมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2556 และหนังสือของสมาคมวิศวกรท่ีปรึกษา

แหงประเทศไทยท่ี 807/2552 ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2552 กรมจะใชอัตราคาจางใหมโดยจะพิจารณาหลักฐาน

ตามขอกําหนด แตหากท่ีปรึกษาไมมีหลักฐานตามขอกําหนดกรมจะใชอัตราคาจางเดิม 
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3.15.10 ท่ีปรึกษาจะตองจัดใหมีเจาหนาท่ีของโครงการในระดับปริญญาตรีเพ่ือเปนผูประสานงาน

และปฏิบัติงานในโครงการตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานจนสิ้นสุดโครงการโดยกรมชลประทานจะจัดหา

สถานท่ีสําหรับปฏิบัติงานในกรมชลประทาน (ถามี) 

3.15.11 ท่ีปรึกษาตองชวยชี้แจงผลการศึกษาตอหนวยงานภายนอก ท่ีทําหนาท่ีพิจารณารายงาน

และ/หรืออนุญาต รวมถึงตองแกไขรายงานตามขอคิดเห็นของหนวยงานภายนอกจนกระท่ังรายงานผานความ

เห็นชอบจากหนวยงาน และตองจัดสรุปเอกสารท่ีเก่ียวของท้ังหมดเปนหมวดหมู เพ่ือมอบใหกรมชลประทาน 

ใชเปนขอมูลในการขออนุมัติหรืออนุญาตโครงการในอนาคต  

3.15.12 การดําเนินการดานการมีสวนรวมของประชาชน  

 การดําเนินการดานการมีสวนรวมของประชาชน ท่ีปรึกษาจะตองผานการพิจารณา       

ใหความเห็นประกอบกอนการดําเนินการจากผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวของนั้น ๆ นอกจากนี้ท่ีปรึกษา

จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการ ท้ังเอกสาร วัสดุอุปกรณ คาใชการเดินทางและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

ของบุคลากรท่ีรวมดําเนินการท้ังหมด รวมท้ังคาประชาสัมพันธ ซ่ึงในการดําเนินการดังกลาวท่ีปรึกษาจะตอง

ประสานงานอยางใกลชิดกับฝายเลขานุการของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษา เพ่ือใหงาน

สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค 

3.16 หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอดานคุณภาพ 

คณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จะพิจารณาขอเสนอดานคุณภาพของท่ีปรึกษา      

โดยแบงออกเปน 5 สวน ซ่ึงแตละสวนมีคะแนน ดังนี้ 

1) ผลงานและประสบการณของท่ีปรึกษา 20 คะแนน 

2) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน 35 คะแนน 

3) จํานวนบุคลากรท่ีรวมงาน 35 คะแนน 

4) ประเภทของท่ีปรึกษาท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน 5 คะแนน 

5) ขอเสนอทางดานการเงิน 5 คะแนน 

รวม         100 คะแนน 

เม่ือนําคะแนนท่ีท่ีปรึกษารวมไดจากขอ 1) ถึงขอ 5) มารวมกัน จะตองไมตํ่ากวา 70 เปอรเซ็นต        

จึงถือวาท่ีปรึกษาผานเกณฑในการพิจารณา และการใหน้ําหนักขอเสนอดานคุณภาพ และเขาสูกระบวนการ

พิจารณาในข้ันตอนตอไป  
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4. รายละเอียดการควบคุมงาน 

รายละเอียดการควบคุมงานสํารวจในแตละตอน ใชควบคุมงานบางสวนหรือท้ังหมดข้ึนกับลักษณะ

แนวทางการศึกษาแตละโครงการ  โดยจะกําหนดรายละเอียดไวเปนเพียงแนวทางสํารวจโดยท่ัวไปเทานั้น หาก

ท่ีปรึกษาหรือกรรมการดูแลกํากับงานท่ีปรึกษาดานวิชาการเห็นวาไมเหมาะสมกับการดําเนินงานโครงการนี้ 

อาจจะเสนอรายละเอียดเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยหลักการสํารวจสากลไดในภายหลัง ท้ังนี้ตอง

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษา 

ตอนท่ี 1   รายละเอียดการสํารวจภูมิประเทศ 

4.1.1 งานสํารวจวางหมุดหลักฐาน 

ในการสํารวจและการจัดทําแผนท่ีภูมิประเทศ ตองมีการสรางหมุดหลักฐานถาวรในเขต

โครงการ ตามมาตรฐานของกรมชลประทาน เพ่ือใชเปนหมุดหลักฐานอางอิงของงานในข้ันตอนของการศึกษา

ความเหมาะสม การออกแบบ และการกอสราง  หมุดหลักฐานท่ีใชออกงานและเขาบรรจบตองมีคาพิกัดทาง

ราบและคาระดับสูง ท่ีมีความถูกตองเปนท่ียอมรับของทางราชการ 

คาพิกัดทางราบ  ใหสํารวจโดยวิธีการวัดพิกัดดวยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม จีพีเอส 

(GPS) หรือโดยวิธีการวงรอบ (TRAVERSE) คํานวณคาพิกัดฉาก UTM พ้ืนหลักฐาน INDIAN 1975 หรือ พ้ืน

หลักฐาน WGS 84 

คาพิกัดทางดิ่งหรือคาระดับสูง  ใหสํารวจโดยการระดับดวยกลองระดับ (Differential 

Leveling) อางอิงระดับทะเลปานกลาง (รทก.) ตามมาตรฐานงานระดับชั้นท่ี 2 หรือชั้นท่ี 3 ของกรม

ชลประทาน 

หมุดหลักฐานถาวรท่ีสํารวจเสร็จแลว ตองบันทึกลงในแบบหมายหมุดหลักฐาน  เพ่ือการ

ใชงานตอไป 

4.1.2 งานสํารวจแผนท่ีบริเวณเข่ือน (DAM) อาคารและหัวงาน 

ตองทําการสํารวจทําแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราสวน 1 : 500 ถึง 1 : 4,000 ใหเหมาะสม

กับขนาดของเข่ือนและอาคาร ท่ีบรรจุลงในแบบมาตรฐานสากล เขียนเสนชั้นความสูงทุก 0.25 เมตร ถึง 1.00 

เมตร โดยรังวัดเสนซอยหางกันทุก 10-80 เมตร รังวัดระดับของพ้ืนท่ีทุกระยะ 5-40 เมตร หรือทุกจุดท่ีระดับ

เปลี่ยนแปลงมาก ฝงหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข. อยางนอย 2 คู ในแนวศูนยกลางเข่ือน หัวงานหรือในตําแหนง

ท่ีเหมาะสม 
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง 

บริเวณหัวงานเข่ือน ตองมีการสํารวจรูปตัดยาวและรูปตัดขวางของลําน้ําดานเหนือน้ํา

และทายน้ํา ปริมาณงานและมาตราสวนของแผนท่ี พิจารณาตามความจําเปนในการศึกษาและออกแบบ 

4.1.3 งานสํารวจแผนท่ีผังบริเวณ (SITE PLAN) 

อาคารทางระบายน้ํ าลน  (SERVICE SPILLWAY) อาคารทางระบายน้ํ าลน ฉุกเฉิน 

(EMERGENCY SPILLWAY) อาคารสงน้ํา (OUTLET WORKS) ประตูระบายน้ําและอาคารประกอบ ฝายและ

อาคารประกอบ อาคารประกอบของอุโมงคสงน้ํา / ระบายน้ํา เชน อุโมงคเขา-ออก, ปลองระบายอากาศ, 

อาคารสลายพลังงาน ฯลฯ 

ตองทําการสํารวจทําแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราสวน 1:500 เขียนเสนชั้นความสูงทุก 

0.25–0.50 เมตร รังวัดเสนซอยหางกันทุก 10 เมตร รังวัดระดับหางกันทุก 5 เมตร หรือทุกจุดท่ีมีระดับ

เปลี่ยนแปลงมาก หรือทําการสํารวจดวยเครื่องมือ TOTAL STATOIN ท่ีสามารถเก็บขอมูลภูมิประเทศได

ละเอียดเทียบเทากับวิธีรังวัดดวยเสนซอย ฝงหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข. ในแนวศูนยกลาง 1 คู และในตําแหนง

ท่ีเหมาะสมบริเวณขอบของผังบริเวณอีก 1 คู 

4.1.4 งานสํารวจพ้ืนท่ีสงน้ํา 

ตองทําการสํารวจทําแผนท่ีภูมิประเทศของโครงการ โดยครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีสามารถสงน้ํา

ไดท้ังหมด มาตราสวน 1 : 4,000 – 1 : 10,000 ประกอบดวยเสนชั้นความสูงในพ้ืนท่ีลาดชันมากทุก 2 เมตร 

และในพ้ืนท่ีลาดชันนอยทุก 1 เมตร หรือ 0.50 เมตร 

วิธีการสํารวจ อาจทําโดยวิธีการสํารวจทางพ้ืนดิน โดยใชภาพถายดัดแกประกอบการ

สํารวจ หรือโดยวิธีการสํารวจทําแผนท่ีจากภาพถาย วิธีการสํารวจทางพ้ืนดินใหรังวัดเสนซอยทุกระยะ 80 – 

200 เมตร และรังวัดระดับหางกันทุกระยะ 40 – 50 เมตร วิธีการสํารวจทําแผนท่ีจากภาพถายใหปฏิบัติตาม

ขอกําหนดในการสํารวจทําแผนท่ีลายเสน (LINE MAP) และ/หรือ การจัดทําแผนท่ีดิจิทัล ของหลักการสํารวจ

และทําแผนท่ีของสํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา ของกรม แผนท่ีภูมิประเทศท่ีจัดทําแลว ตองผาน

การตรวจสอบโดยวิธีการ MAP TEST ตามวิธีการและมาตรฐานของกรมชลประทาน 

4.1.5 งานวางแนวคลองสงน้ําสายใหญพรอมคลองแยกซอยหรือทอสงน้ําสายใหญพรอมทอ

แยกซอย 

ตองใชแผนท่ีภูมิประเทศของโครงการวางแนวศูนยกลางคลองสงน้ําสายใหญ และคลอง

แยกซอย หรือทอสงน้ําสายใหญและทอสงน้ําแยกซอย แลวทําการสํารวจรูปตัดตามยาวตามแนวศูนยกลาง

คลอง หรือทอ รังวัดระดับทุกระยะ 20 เมตร และกรุยแนววัดระยะเพ่ือสํารวจรูปตัดขวางทุกระยะ 100 เมตร 

ตามแนวศูนยกลางคลอง โดยรังวัดระดับทุก 5 – 10 เมตร ตอปกออกไปท้ังสองขาง ๆ ละ 100 เมตร กรณีวาง
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง 

แนวทอสงน้ําไปตามแนวถนนตอปกดานขางถึงแนวเขตถนน หรือตอปกออกไปไมเกินขางละ 50 เมตร ฝงหมุด

หลักฐานถาวรแบบ ข. เปนคู นอกเขตคลองหรือทอตามแนว BC-PI หรือ PI-EC. หรือทุกระยะ ไมเกิน 2 

กิโลเมตร และหมุดหลักฐานถาวรแบบ ค. (หมุดทอ) ณ จุดตนคลอง, จุดตนโคง, จุด PI., จุดปลายโคง และใน

แนวตรงทุกระยะประมาณ 500 เมตร 

แผนท่ีรายละเอียดภูมิประเทศของคลองสงน้ําหรือทอสงน้ํา มาตราสวน 1:4,000 แสดง

รายละเอียด และนามศัพทท่ีสําคัญ พรอมตําแหนงของรูปตัดขวาง และแผนท่ีแสดงรูปตัดตามยาว มาตราสวน

ทางตั้ง 1:100 ทางราบ 1:4,000 หรือใชมาตราสวนอ่ืนท่ีเหมาะสมกับความลาดชันของพ้ืนท่ี 

4.1.6 งานอาคารประกอบตัดผานคลองสงน้ําหรือทอสงน้ํา 

ตองทําการสํารวจทําแผนท่ีภูมิประเทศผังบริเวณอาคารประกอบท่ีตัดผานคลองสงน้ํา 

หรือทอสงน้ํา เชน ลําหวย, ถนน เปนแผนท่ีมาตราสวน 1:500 กําหนดขอบเขตใหเหมาะสมกับขนาดของ

อาคาร เขียนเสนชั้นความสูงทุก 0.25 เมตร รังวัดเสนซอยหางกันทุก 10 เมตร รังวัดระดับทุกระยะ 5 – 10 

เมตร หรือทุกจุดท่ีระดับเปลี่ยนแปลงมาก และสํารวจรูปตัดลําน้ําทุกระยะ 20 เมตร ตามแนวศูนยกลางลําน้ํา

ไปทางดานเหนือน้ํา และทายน้ํา ขางละไมนอยกวา 2 รูป รังวัดระดับตามแนวรูปตัดทุกระยะ 5 เมตร ฝงหมุด

หลักฐานถาวรแบบ ค. ในแนวศูนยกลาง และในตําแหนงท่ีเหมาะสมบริเวณขอบเขตผังบริเวณ 

4.1.7 งานสํารวจเพ่ือปรับปรุงคลองสงน้ําและคลองระบายน้ํา 

ตองใชแบบแนวคลองสงน้ําหรือคลองระบายน้ํา มาตราสวน 1:4,000 ประกอบกับ

ภาพถายทางอากาศ และ/หรือ ภาพถายออรโธสี (ถามี) และสรางหมุดหลักฐานอางอิงใหเพียงพอเพ่ือ

ตรวจสอบตําแหนงและระดับของคลอง สํารวจรูปตัดตามยาวและรูปตัดขวางตามระยะในแนวศูนยกลางแนว

คลองท่ีกําหนด ปกของรูปตัดขวาง ใหครอบคลุมแนวเขตคลอง (Right of way) เก็บรายละเอียดของอาคาร

ชลประทานทุกประเภท สะพานขามคลอง ทอสงน้ํา ฯลฯ ใหครบถวน ตําแหนงท่ีเกิดการชํารุดหรือพังทลาย ให

จัดทําผังบริเวณมาตราสวน 1:500 ประกอบไวดวย ท้ังนี้ใหเปนไปตามท่ีวิศวกรออกแบบระบบชลประทานเปน

ผูกําหนด 

แผนท่ีแสดงรูปตัดตามยาวและรูปตัดขวางของคลองสงน้ําและคลองระบายน้ํา รูปตัด

ตามยาวมาตราสวนทางตั้ง 1:100 ทางราบ 1:4,000 และแผนท่ีแสดงรูปตัดขวาง มาตราสวนทางตั้ง 1:100 

ทางราบ 1:100 หรือมาตราสวนอ่ืนท่ีเหมาะสมกับความลาดชันของพ้ืนท่ี 

4.1.8 งานวางแนวอุโมงคสงน้ํา / ระบายน้ํา 

ตองใชแผนท่ีภูมิประเทศของโครงการวางแนวศูนยกลางอุโมงคสงน้ํา / ระบายน้ํา แลวทํา

การสํารวจรูปตัดตามยาวตามแนวศูนยกลางอุโมงค รังวัดระดับทุกระยะ 20 เมตร กรณีวางแนวอุโมงคสงน้ํา / 
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง 

ระบายน้ําไปตามแนวถนน ตอปกดานขางถึงแนวเขตถนน หรือตอปกออกไปไมเกินขางละ 50 เมตร ฝงหมุด

หลักฐานถาวรแบบ ข. เปนคู นอกแนวอุโมงคสงน้ํา / ระบายน้ํา ตามแนว BC-PI หรือ PI-EC. หรือทุกระยะไม

เกิน 2 กิโลเมตร และหมุดหลักฐานถาวรแบบ ค. (หมุดทอ) ณ จุดอุโมงคทางเขา, จุดตนโคง, จุด PI., จุดปลาย

โคง และในแนวตรงทุกระยะประมาณ 500 เมตร 

แผนท่ีแสดงรูปตัดตามยาวอุโมงคสงน้ํา / ระบายน้ํา มาตราสวนทางตั้ง 1:100 ทางราบ

1:4,000 หรือมาตราสวนอ่ืนท่ีเหมาะสมกับความลาดชันของพ้ืนท่ี 

4.1.9 สมุดสนาม 

ขอมูลการสํารวจทําแผนท่ีทุกชนิด ตองบันทึกบนแบบฟอรมของท่ีปรึกษา  ระบุชื่อท่ี

ปรึกษา และรายละเอียดรายการตาง ๆ ท่ีจําเปนทุกหนา เชน 

ชือ่โครงการ...............................สายการสํารวจ ............................................................ 

ชื่อผูสํารวจ...............................ชื่อผูจดบันทึก ............................................................... 

วัน เดือน ป ............................ยี่หอและหมายเลขเครื่องมือ ...................................... 

สมุดสนามอาจจัดทําเปนเลมปกแข็ง หรือจัดพิมพรวบรวมใสแฟมแข็ง มีสารบัญ และ

แผนท่ีแสดงแนวเสนสํารวจ หรือขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการโดยชัดเจน 

4.1.10 การจัดทําแผนท่ี 

ผลการสํารวจตองนําไปพลอตหรือจัดทําแผนท่ีเปนระบบเชิงเลข (Digital Map) บันทึก

ลงในแผน CD หรือ DVD  และจัดพิมพบนกระดาษตนฉบับขนาดมาตรฐาน A0 หรือ A1 ตามความเหมาะสม 

กรอบชื่อโครงการและรายละเอียดขอบระวางแผนท่ีใหใชแบบตามท่ีกรมชลประทาน 

(สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา) กําหนด 

ขอมูลพ้ืนฐานท่ีใชในการจัดทําแผนท่ีไดแก ขอมูลหมุดหลักฐานถาวร ภาพถายทาง

อากาศ ภาพถายดาวเทียม  ภาพออรโธสีเชิงเลข ขอมูลแบบจําลองคาระดับเชิงเลข (DEM) ขอมูลเสนชั้นความ

สูง ตองมีหลักฐานระบุการไดมา หรือการจัดหาท่ีถูกตองตามระเบียบราชการ และตองจัดสงใหกรมชลประทาน

พรอมกับแผนท่ีตนฉบับ และผลการคํานวณ 

4.1.11 เกณฑการตรวจรับ 

ใหใชขอกําหนดเฉพาะและมาตรฐานความถูกตองของงานสํารวจและทําแผนท่ี กับ

หลักการตรวจการจางสํารวจทําแผนท่ีในภาคผนวก ง. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2536) ของหลักการสํารวจและทํา

แผนท่ีของสํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน 
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง 

4.1.12 รายงานผลการสํารวจ 

ท่ีปรึกษาตองทํารายงานผลการสํารวจและการจัดทําแผนท่ีอยางละเอียด โดยบรรยาย

วิธีการสํารวจ ขอบเขตการสํารวจ เครื่องมืออุปกรณท่ีใช วิศวกรผูควบคุมงาน เจาหนาท่ีสํารวจ ผลงานสํารวจ 

หมุดหลักฐาน และแผนท่ีตาง ๆ โดยครบถวน 

 หมายเหตุ รายละเอียดการสํารวจทําแผนท่ีดังกลาวขางตน เปนเพียงแนวทางของการสํารวจ

โดยท่ัวไป   ผูรับจางอาจจะเสนอรายละเอียดเพ่ิมเติม, เปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปนโดยใชหลักการสํารวจ

และทําแผนท่ีตามมาตรฐานสากลและเปนไปตามหลักการสํารวจ และทําแผนท่ีของสํานักสํารวจดานวิศวกรรม

และธรณีวิทยา กรมชลประทาน แตท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง   

ท่ีปรึกษา เสียกอน 
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ตัวอยางหมายเหตุแสดงวิธีการดําเนินการสํารวจอยางยอ เชน 

หมายเหตุ 

1. แผนท่ีฉบับนี้สํารวจโดยท่ีปรึกษา............ดวยโปรแกรม AutoCAD Land Development 

2. งานสํารวจภาคสนาม เดือน มกราคม 2550 ถึง เดือน เมษายน 2550 

3. งานสํารวจท้ังหมดสํารวจและบันทึกดวยระบบขอมูลเชิงเลข (Digital Format) 

4. ระดับความสูงสํารวจดวยวิธี  Tacheometric ระยะประมาณ 50 เมตร โดยใช  Total Station 

Theodolite 
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30 ซม.

30
 ซ
ม.

แบบหมายหมุดหลักฐาน

WGS - 84

IND. 1975

วันที�ผู้สํารวจ (พิกัด)

Azimuth จากหมุด                                   ถึงหมุด                         ระยะ(กริด)                                ม.

UTM .

ZONE   48 

 ํ ' "

      

Lat . Long . 

Lat .

N . E .

Long .

ระดับ   33.51882  ม. (รทก.)

(N.)

(N.)

(m.)

(m.)

(m.)

(m.)

 (E.)

 (E.)

Ellip. Height

Ellip. Height

   พัฒนาลุ่มน�ําตราด (อ่างฯบ้านทับทิมสยาม - อ่างฯด่านชุมพล)   จังหวัดตราด

RID. GPS. 503109

1,380,147.997

โพธิ�ทอง,อุเทน ม.ีค.  2550

RID. GPS. 503109 RID. GPS. 503110 141 53 52.63 58.205

238,108.839 

12 28 36.06620 102 35 12.21399

หมุด

11.233

44.480

UTM. 84 N . E .(m.) (m.)1,380,459.409 237,693.034

Sheet. 5533 IV (No 625)

Lat . Long . 

Lat .

N . E .

Long .

ระดับ    31.49331   ม. (รทก.)

(N.)

(N.)

(m.)

(m.)

(m.)

(m.)

 (E.)

 (E.)

Ellip. Height

Ellip. Height

RID. GPS. 503110

238,144.755 

12 28 34.58707 102 35 13.41661 

12 28 28.1354 102 35 26.0592 

9.194

42.444

N . E .(m.) (m.)237,728.950 1,380,413.607 

1,380,102.196

12 28 29.6147 102 35 24.8565 

โครงการ

ZONE   48 

ผู้สํารวจ (ระดับ) วันที�

สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

กรมชลประทาน
เล่ม     

RID. GPS. 503109

เป�นหมุดคอนกรีตสี�เหลี�ยมขนาด 30x30 cm. หล่อไว้บริเวณข้างถนน  บ้านปะเดา หมู่ที� 6  ตําบลด่านชุมพล  

อําเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด

RID. GPS. 503110
เป�นหมุดคอนกรีตสี�เหลี�ยมขนาด 30x30 cm. หล่อไว้บริเวณข้างถนน  บ้านปะเดา หมู่ที� 6  ตําบลด่านชุมพล  

อําเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด

สถิตย,์ธัชพล 

30 ซม.

30
 ซ
ม.

ม.ีค.  2550

เงาะ

มังคุด

สวน

สว
น

ซอยคลองตามัน

เนิน

RID. GPS. 503109

RID. GPS. 503110

หมายเหตุ                                                       
- ตามถนนหมายเลข 3157 ถึง กม.8 นนทร ี เลี�ยวซ้าย 

ไปตามถนนหมายเลข 4018 เข้าไปประมาณ 2 กม. 

เศษ พบซอยคลองตามัน หมู ่ 3 เลี�ยวซ้ายเข้าซอย 

ตรงมาประมาณ 3 กม.เศษ จะพบหมุด RID. GPS. 

503110 อยู่ด้านซ้ายมือก่อนถึงทางแยก 

1

2

1

2

3

หมายพยาน RID. GPS. 503109

1. ต้นเงาะ   30  ํ /   2.00  เมตร

2. ต้นเงาะ 145  ํ /   7.90  เมตร

3. ต้นเงาะ 190  ํ /   9.60  เมตร

PARAMETER           ∆X = 204 m.            ∆Y=838 m.            ∆Z=295 m.

หมายพยาน RID. GPS. 503110

1. ต้นมังคุด    70  ํ /   2.50  เมตร

2. ต้นเงาะ  180  ํ /   5.50  เมตร
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ภาพประกอบหมุดหลักฐาน

แผนที�แสดงที�ตั�งหมุดหลักฐาน

RID. GPS. 503109 RID. GPS. 503110

RID. GPS. 503109
RID. GPS. 503110
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ตอนท่ี 2  การสํารวจและทดสอบทางธรณีวิทยา 

เพ่ือใหไดขอมูลสํารวจดานธรณีวิทยา เพ่ือวิเคราะหสภาพฐานรากสําหรับการศึกษาความ

เหมาะสมของโครงการ และการออกแบบกอสรางของการทํางานของท่ีปรึกษา ตามคุณลักษณะเฉพาะ 

(SPECIFICATION) ระเบียบ ขอบังคับ ขอตกลงท่ีกรมชลประทานกําหนดตามขอเสนอดานคุณภาพ สิ่งท่ีท่ีปรึกษา

จะตองสงมอบใหแกกรมชลประทาน คือ 

4.2.1 รายงานผลการสํารวจธรณีฟสิกสดวยวิธีวัดความเร็วคลื่นไหวสะเทือน (SEISMIC 

SURVEY) ตามแนวศูนยกลางทํานบ  (DAM AXIS) ทางระบายน้ํ าลน  (SPILLWAY) ทอสงน้ํ า (OUTLET 

WORKS) และตามแนวอุโมงคสงน้ํา / ระบายน้ํา เปนอยางนอย 

4.2.2 รายงานผลการเจาะสํารวจตาง ๆ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

4.2.2.1 แผนท่ีธรณีวิทยาบริเวณอางเก็บน้ํา และหรือตามแนวอุโมงคสงน้ํา / ระบายน้ํา 

หรือประตูระบายน้ํา หรือฝาย มาตราสวนขนาดใหญท่ีสุดเทาแผนท่ีสํารวจภูมิประเทศท่ีไดจัดทําไว และเขียน

รูปตัดขวางทางธรณีวิทยา 

4.2.2.2 แผนท่ีแสดงตําแหนงของหลุมเจาะ 

4.2.2.3 รายงานธรณีวิทยาของหลุมเจาะ (GEOLOGICAL CORELOG) สําหรับชั้นดิน 

(OVERBURDEN) ใหทําการตอกทดลอง โดยวิธี STANDARD PENETRATION TEST ตามมาตรฐาน ASTM. 

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

จนถึงหนาหิน ใหจําแนกดินตามระบบ UNIFIED SOIL CLASSIFICATION (USBR. DESIGNATION E-3 OR 

ASTM.  D-2487) 

4.2.2.4 รายงานผลการทดสอบการรั่วซึมของน้ําในหลุมเจาะ สําหรับชั้นหินใหทดสอบ

ทุกระยะ 3 เมตร ใชความดัน 1 PSI. ตอความลึก 1 ฟุต และทําการทดสอบโดยคอย ๆ เพ่ิมแรงดันจากนอยถึง

จุดท่ีกําหนด และลดลงดังนี้ 0.4P, 0.7P, 1P, 0.7P, 0.4P โดยในแตชวงความดันใชเวลาทดสอบไมนอยกวา  

10 นาที (HOULSBY’S METHOD) 

4.2.2.5 รูปตัดแสดงสภาพธรณีวิทยาฐานราก ตามแนวศูนยกลางทํานบและอาคาร

ประกอบตาง ๆ หรือตามแนวอุโมงคสงน้ํา / ระบายน้ํา หรือประตูระบายน้ํา หรือฝายและอาคารประกอบตางๆ 

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

4.2.2.6 รายงานสรุปผลการเจาะท้ังหมดท่ีไดดําเนินการตามวิธีไมนอยกวามาตรฐาน 

ASTM D420  (STANDARD RECOMMENDED PRACTICE FOR INVESTIGATING AND SAMPLING SOIL 

AND ROCK FOR ENGINEERING PURPOSES)  

4.2.2.7 รายงานการปฏิบัติงานประจําวัน 
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4.2.2.8 รูปถายสีตัวอยางหิน ท่ีบรรจุในกลองเก็บตัวอยางตามมาตรฐานของสํานักสํารวจ

ดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา โดยถาย 1 กลองตอ 1 ภาพ 

4.2.3 ลังใสตัวอยางดินและแกนหิน (CORE) จากหลุมเจาะ ขนาดบรรจุตัวอยางลังละ 4 เมตร 

โดยใหมีแสดงรายละเอียดระยะชั้นหิน ชื่อโครงการ ท่ีตั้งระดับปากหลุม และมีฝาปดลังหินเรียบรอย 

4.2.4 ขนาดหลุมเจาะตองมีเสนผานศูนยกลาง 76 มิลลิเมตร และตัวอยางแกนหินจะตองได

ขนาดไมนอยกวา 75 เปอรเซ็นต 

4.2.5 แผนท่ีธรณีวิทยา (GEOLOGIC MAP) ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริเวณอางเก็บน้ําถึงระดับเก็บกัก

น้ําสูงสุดเปนอยางนอย  

รายงานตางๆ ตามขอ 4.2.1 และ 4.2.2 นี้จะตองจัดทําและรับรองขอมูลโดยนักธรณีวิทยาของท่ี

ปรึกษาและตองลงชื่อนักธรณีวิทยากํากับไวในรายงานดวย 

หมายเหตุ 

รายละเอียดการสํารวจและทดสอบธรณีวิทยาดังกลาวขางตน เปนเพียงแนวทางของการสํารวจ

โดยท่ัวไป ผูรับจางอาจจะเสนอรายละเอียดเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน โดยใชมาตรฐานการ

สํารวจทางธรณีวิทยา ของสํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยาของกรมชลประทานเปนหลักแตท้ังนี้ตอง

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษาเสียกอน 

ตอนท่ี 3   การสํารวจแหลงวัสดุกอสรางและทดสอบวัสดุเพ่ือศึกษาความเหมาะสม และการออกแบบ 

4.3.1 วัตถุประสงค  

 การสํารวจแหลงและทดสอบวัสดุกอสรางเพ่ือใชในการศึกษาความเหมาะสมของ

โครงการ และการออกแบบ มีวัตถุประสงคดังนี้ 

4.3.1.1 กําหนดขอบเขตท่ีแนนอนของแหลงวัสดุกอสราง 

4.3.1.2 เพ่ือยืนยันปริมาณท่ีแนนอน 

4.3.1.3 เพ่ือทดสอบคุณสมบัติตาง ๆ ของวัสดุกอสรางท่ีจําเปนตอการออกแบบ 

4.3.1.4 กําหนดวิธีการขุดท่ีเหมาะสม 

4.3.2 วัสดุกอสรางท่ีตองทําการสํารวจแหลงและทดสอบ 

4.3.2.1 ดิน (SOIL  MATERIAL) 

4.3.2.2 กรวด ทราย (GRAVEL  AND  SAND) 

4.3.2.3 หิน  (ROCK) 
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4.3.3 การพิจารณาเลือกพ้ืนท่ีเพ่ือกําหนดเปนแหลงวัสดุกอสราง 

การคัดเลือกพ้ืนท่ีเพ่ือกําหนดเปนแหลงวัสดุกอสรางใหใชเกณฑดังนี้ 

4.3.3.1 พ้ืนท่ีท่ีจะตองทําการขุดตาง ๆ คือรองแกน ทางระบายน้ําลน ทอสงน้ํา และท่ี

ฐานยัน (ABUTMENT) 

4.3.3.2 พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ตามลําดับ คือ 

1) พ้ืนท่ีในอางเก็บน้ําใตระดับน้ําสูงสุด 

2) พ้ืนท่ีขอบอางท่ีสูงกวาระดับน้ําสูงสุด โดยคํานึงถึงสิทธิครอบครองท่ีดินดวย 

4.3.3.3 กรณีท่ีแหลงวัสดุกอสรางในพ้ืนท่ีตามขอ 4.3.3.1 และ 4.3.3.2 มีปริมาณไม

เพียงพอใหพิจารณาหาจากแหลงวัสดุกอสรางจากบริเวณรอบนอกในรัศมี 3 กิโลเมตร จากท่ีตั้งเข่ือนโดย

คํานึงถึงสิทธิครอบครอบท่ีดินดวย 

4.3.4 วิธีดําเนินการสํารวจ 

การสํารวจวัสดุกอสรางตองทําการสํารวจเพ่ือยืนยันวามีปริมาณ 1.5 เทาของปริมาณท่ี

จะตองใชในการกอสราง วิธีการสํารวจใหดําเนินการดังนี้ 

4.3.4.1 ดิน (SOIL MATERIAL) 

วิธีการสํารวจทําโดยเจาะสุมแลวกําหนดตําแหนงของแปลงดิน ขนาดของแปลง

ดินประมาณ 200 x 300 ตารางเมตร ความลึกเฉลี่ย 4 เมตร คิดเปนปริมาณดินสุทธ ิ180,000 ลูกบาศกเมตร 

ในแตละแปลงทําการเจาะดวยสวานไมนอยกวา 35 หลุม ขุดบอสํารวจไมนอยกวา 5 บอ และเจาะตอกทดลอง 

(STANDARD PENETRATION TEST) ไมนอยกวา 3 หลุม ทําการทดสอบดินในสนามโดยจําแนกประเภทดิน

ตามมาตรฐาน ASTM D 2488-84, EMERSON CRUMB TEST และทดสอบแบบอ่ืน ๆ เชนการทดสอบความ

แนนของดิน (FIELD DENSITY TEST) ตามสภาพและความจําเปนดานปฐพี และธรณีวิทยา 

4.3.4.2 กรวด ทราย (GRAVEL AND SAND) 

 วิธีการสํารวจ ทําโดยการขุดบออยางนอย 2 บอ ตอปริมาณกรวดทราย 5,000 

ลูกบาศกเมตร ลึกบอละประมาณ 4 เมตร และเก็บตัวอยางตามความจําเปน เพ่ือทดสอบในหองปฏิบัติการ 

4.3.4.3 หิน (ROCK) 

วิธีการสํารวจใหกระทําโดยการสํารวจพ้ืนผิวและใชเครื่องเจาะหัวเพชร ขนาด

ของหลุมเจาะมีเสนผานศูนยกลาง 76 มิลลิเมตร ความลึกของหลุมเจาะใหใชเกณฑตอไปนี้ 
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง 

ปริมาตร  (ลูกบาศกเมตร) ความลึกหลุมเจาะรวม  (เมตร) 

ไมเกิน  10,000 30 

10,000-50,000 60 

50,000-100,000 90 

100,000-2,000,000 120 

4.3.5 รายการทดลองในหองปฏิบัติการ 

การทดลองในหองปฏิบัติการ ใหเลือกใชวิธีตามท่ีกําหนดในตารางขางลางนี้เฉพาะท่ี

จําเปนโดยวิศวกรผูออกแบบ และตองนําผลทดสอบไปใชงานดวย ถาหากเลือกใชวิธีนอกเหนือจากท่ีกําหนดใน

ตารางดังกลาว จะตองเสนอใหคณะกรรมการดําเนินการจางพิจารณาเห็นชอบกอน 

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 

  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 รายงานผลการสํารวจ 

ท่ีปรึกษาตองทํารายงานผลการเจาะสํารวจอยางละเอียด โดยบรรยายวิธีการสํารวจ มี

แผนผังและแผนท่ี ปริมาตรและชนิดของดินท่ีเจาะสํารวจพบ ผลการทดสอบรายละเอียดอ่ืนๆ รายชื่อคณะ

เจาหนาท่ีผูทําการสํารวจ  และวิศวกรผูควบคุมดูแลงานจะตองลงชื่อกํากับพรอมรับรองขอมูลในรายงานดวย 
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง 

หมายเหตุ   

รายละเอียดการสํารวจและทดสอบทางปถพีวิทยาดังกลาวขางตน เปนเพียงแนวทางของการ

สํารวจโดยท่ัวไป ผูรับจางอาจเสนอรายละเอียดเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน โดยใชหลักการสํารวจ

และทดสอบทางปฐพีกลศาสตรของสํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา ของกรมชลประทานเปนหลัก 

แตท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษาเสียกอน ถาไมนําผลการ

ทดสอบมาใชงานอาจจะพิจารณาไมใหเบิกเงินคาทดสอบ 
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง 

ตอนท่ี 4  การศึกษาแผนพัฒนาลุมน้ํา (Comprehensive study) 

เพ่ือใหการศึกษาแผนพัฒนาลุมน้ําเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือวางแผนพัฒนาลุมน้ํา และ

โครงการพัฒนาแหลงน้ํา ของสํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน (มิถุนายน พ.ศ.2552) แนวทางใน

การศึกษาอยางนอยประกอบดวยหัวขอ และระดับของการศึกษาดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาแผนพัฒนาลุมน้ํา (Comprehensive Study) 

      

หัวขอ ระดับ วิธ ี

1. สภาพทั่วไป ทบทวนการศึกษาเดิม รวบรวมขอมูลเพิ่มเติม (หากมี),  

    ดูงานภาคสนามเพิ่มเติม 

2. สภาพเศรษฐกิจสังคม ขอมูลที่มีทั้งหมด สํารวจเพิ่มเติม 

3. สภาพปญหาดานตางๆ ขอมูลที่มีทั้งหมด สํารวจเพิ่มเติม 

    การมีสวนรวม 

4. สภาพปญหาดานน้ํา ขอมูลที่มีทั้งหมด สํารวจเพิ่มเติม 

    การมีสวนรวม 

5. สภาพการพัฒนาแหลงน้ํา ขอมูลที่มีทั้งหมด รวบรวมขอมูลเพิ่มเติม 

6. แผนการพฒันาที่เก่ียวของ ขอมูลที่มีทั้งหมด รวบรวมขอมูลเพิ่มเติม,การมีสวนรวม 

7. เปาหมายการพัฒนา ขอมูลที่มีทั้งหมด การมีสวนรวมกับหนวยงานอ่ืนและ 

    เศรษฐกิจและสังคม   ประชาชน 

8.เปาหมายในการพัฒนา ขอมูลที่มีทั้งหมด การมีสวนรวม 

   ทางดานการเกษตร     

9.เปาหมายในการพัฒนา ขอมูลที่มีทั้งหมด การมีสวนรวม 

   ทางดานอุตสาหกรรม/     

   การทองเที่ยว      

10. แผนการใชน้ํา ขอมูลที่มีทั้งหมด แปลงเปาหมายดานตางๆเปนแผนบูรณาการ 

    แปลงแผนบูรณาการเปนแผนการใชที่ดิน 

    แปลงแผนการใชที่ดนิเปนแผนการใชน้ํา 
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง 

มาตรฐานการศึกษาแผนพัฒนาลุมน้ํา (Comprehensive Study) 

      

หัวขอ ระดับ วิธ ี

11. ความตองการน้าํ ปริมาณน้าํรายเดือน แปลงจากแผนการใชที่ดิน และแผนการใชน้าํ 

12. ปริมาณน้ําตนทุน ปริมาณน้าํรายเดือน HEC-4, Tank  Model หรือเทียบเทา 

13. แนวทางในการแกไขการ Water  Balance  HEC-3 หรือเทียบเทา 

     ขาดแคลนน้าํ     

14. ปญหาดานอุทกภัย ตรวจสอบประวัตปิญหาน้ําทวม  ดูงานภาคสนาม 

    การวิเคราะหดาน อุทกวิทยา 

15. แนวทางในการบรรเทา วิเคราะหแนวทางแกไข  Hydrodynamic   Model1D และ 2D 

      อุทกภัย เสนอทางเลือกที่ดีที่สดุ  Flood  Map 

16. ปญหาคุณภาพน้ํา เสนอแนวทางในการปองกัน   

  และแกไข   
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง 

ตอนท่ี 5  การศึกษาการจัดทํารายงานความเหมาะสม (Feasibility report) 

เพ่ือใหการศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาแหลงน้ําเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือ

วางแผนพัฒนาลุมน้ํา และโครงการพัฒนาแหลงน้ําของสํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน (มิถุนายน พ.ศ.

2552) แนวทางในการศึกษาอยางนอยประกอบดวยหัวขอ และระดับของการศึกษาดังนี้ 

 

มาตรฐานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) 

     

หัวขอ ระดับ วิธ ี

1. การศึกษาเร่ืองเดิม ขอมูลที่มีทั้งหมด ทบทวนการศึกษาเดิม 

    รวบรวมขอมูลเพิ่มเติม 

2. กําหนดที่ตัง้โครงการ บนแผนที่มาตราสวน  1:50,000 , ทบทวนการศึกษาเดิม 

   1:10,000, แผนที่ปาไม,แผนที ่   

  ชั้นคุณภาพลุมน้าํ,แผนที่พื้นที ่   

  ชุมน้ําฯลฯ   

3. ความตองการใชน้ํา รายเดือน,ตามแผนบูรณาการ Model  WUSMO หรือเทียบเทา 

4. น้ําตนทนุ รายเดือน ระยะยาว Tank  Model  หรือ  HEC-4  หรือเทียบเทา 

5. การกําหนดประเภทของ บนแผนที่มาตราสวน 1:10,000  ตามการศึกษาความตองการใชน้ํา 

   โครงการ  1: 2,000, แผนที่ปาไม และปริมาณน้ําตนทนุ 

  แผนที่ชัน้คุณภาพลุมน้าํ ตนทุน หากมนี้ําเพียงพอตลอดปเปนฝาย 

  แผนที่พืน้ที่ชุมน้ําฯลฯ หากขาดน้ําในฤดูแลงเปนอางเก็บน้ํา 

6. กําหนดที่ตัง้หัวงาน บนแผนที่มาตราสวน1:10,000  ตามลักษณะที่เหมาะสมของหัวงาน 

   1:2,000  และ Cross Section แตละประเภท 

   ของลําน้ํา   

7. การออกแบบหัวงาน   

7.1 การออกแบบฝาย     

    - กําหนดระดับสันฝาย บนแผนที่มาตราสวน 1 : 2,000 ใหระดับน้ําสงูเพียงพอตอการสงน้ํา 

  และ Cross Section  ลําน้ํา เขาสูพื้นที่เพาะปลูกได 

   - ระดับน้าํนองสงูสุด Cross Section  ลําน้ํา Flood  25  ป 

    Back water curve 

Water surface profile 

    ระดับน้าํไมลนตลิ่ง 
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง 

มาตรฐานการศึกษาความเหมาะสม(Feasibility Study) (ตอ) 

      

หัวขอ ระดับ วิธ ี

7. การออกแบบหัวงาน     

 7.1 การออกแบบฝาย     

      - ออกแบบฝาย/อาคาร บนแผนที่มาตราสวน 1 : 2,000 ออกแบบเฉพาะตัว  

        ประกอบ และ Cross Section  ลําน้ํา ตามความเหมาะสม 

7.2 การออกแบบเข่ือนและ     

     อาคารประกอบ     

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

     หรือ ตามความเหมาะสม 

     - ระดับเก็บกัก บนแผนที่มาตราสวน   1:4,000   HEC-3 หรือเทียบเทา 

     - ระดับน้าํนองสงูสุด บนแผนที่มาตราสวน   1:4,000   Reservoir  Routing 

     - ระดับสนัเข่ือน 

 

 

บนแผนที่มาตราสวน  1:4,000   ความสูงของคลื่น 

ความสูงของเข่ือน 

การทรุดตัวของเข่ือน 

     - ออกแบบเข่ือน/อาคาร บนแผนที่มาตราสวน 1 : 2,000 เปนไปตามความเหมาะสมทางดาน 

       ประกอบ   แผนที่มาตราสวน 1:4,000 ความมั่นคงของตัวเข่ือน 

  ขอมูลเจาะสํารวจธรณีวทิยา ความมั่นคงของฐานราก 

  ขอมูลปถพีวิทยา และความเหมาะสมดานวัสดุกอสราง 

7.3 การออกแบบทางผานปลา           

     (Fish Way) 

บนแผนที่มาตราสวน   1:4,000 ตามความเหมาะสม 

8. ออกแบบระบบสงน้ํา/  บนแผนที่มาตราสวน  1:10,000   วางแนวคลอง 

    ระบายน้ํา   แบงแฉก 

    กําหนดอาคารกลางคลอง 

    คํานวณขนาดคลองและอาคารกลางคลอง 

9. การศึกษาระบบบรรเทา 

   อุทกภัย 

บนแผนที่มาตราสวน  1:10,000 

เสนชั้นความสงูชัน้ละ  1  เมตร 

1D  และ  2D Hydrodynamics Model 

 Cross Section ลําน้ํา ออกแบบอาคารบังคับน้ํา 
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มาตรฐานการศึกษาความเหมาะสม(Feasibility Study) (ตอ) 

      

หัวขอ ระดับ วิธี 

10.การชดเชยทรัพยสินและ บนแผนที่มาตราสวน  1:10,000 พื้นที่น้าํทวม 

    การอพยพตั้งถ่ินฐาน และภาพถายดาวเทียม พื้นที่อพยพ 

    วางแผนอพยพ 

11. ประมาณราคาคา กอสราง ตามรายละเอียดการออกแบบ ประมาณปริมาณงานและราคาหัวงาน 

ประมาณราคาอ่ืนๆตามแบบมาตรฐาน 

12. วางแผนงานกอสราง วางแผนเบื้องตน Bar  Chart 

13. ผลประโยชนโครงการ 

 

ศึกษาในระดับโครงการ ศึกษาวิเคราะหผลประโยชนของโครงการ   

ทุกดาน 

14. ผลกระทบสิง่แวดลอม แผนที่คุณภาพลุมน้าํ,ปาสงวน ตรวจสอบและชี้ประเดน็ปญหา 

  พื้นที่ชุมน้ําและตรวจสอบ และใชขอกําหนดของ ส.ผ.เปนแนวทาง 

  สภาพพื้นที ่   

15. การวิเคราะหโครงการ ศึกษาในระดับโครงการ FIRR , EIRR  และ sensitivity 

16. เศรษฐกิจ-สังคม ขอมูลฑุติยภูมิและปฐมภูม ิ รวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

 

 

ตอนท่ี 6  การประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอมงานดานการพัฒนาแหลงน้ํา ของกรมนั้น 

นับไดวามีความสําคัญอยางยิ่งเพราะเปนจุดเริ่มตนของการวางโครงการเพ่ือพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ําท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคต อันจะชวยใหการบริหารจัดหารน้ําสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยในการ

ดําเนินงานจะตองมีการศึกษาความเหมาะสมในดานตางๆ ท้ังดานวิชาการ สภาพแวดลอมเศรษฐกิจและสังคม 

ซ่ึงจะตองเก่ียวของกับประชาชนเปนจํานวนมาก การชี้แจงทําความเขาใจกับประชาชนและหนวยงานตางๆใน

แตละพ้ืนท่ีใหรับรู รับทราบเปาหมาย และวัตถุประสงคในการดําเนินงานของโครงการจึงมีความสําคัญและ

จําเปนอยางยิ่ง 

การผลิตสื่อและการดําเนินงานประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ ท่ีเหมาะสมตรงกับกลุมเปาหมาย 

คือ อีกหนึ่งแนวทางท่ีจะชวยใหเกิดการรับรู เขาใจ รวมท้ังกอใหเกิดการสนับสนุนและความรวมมือจาก

ประชาชนดังนั้นในการผลิตและการดําเนินงานประชาสัมพันธ รวมท้ังเผยแพร ใหมีความเหมาะสมตรงกับ

กลุมเปาหมาย ตามรายละเอียดดังตอไปนี้และระดับของการศึกษาดังนี้ 
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1. วีดิทัศน ดําเนินการผลิตวดิีทัศนของโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม

เพ่ือแนะนําโครงการพัฒนาแหลงน้ําท่ียังไมไดดําเนินการกอสราง และการบริหารจัดการน้ําท่ัวประเทศของกรม 

โดยมีขอบเขตและหลักเกณฑในการผลิตวีดิทัศน ดังนี้ 

1. การเตรียมการผลิต 1.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษาและ/หรือ

เลขานุการ ประชุมหารือกับท่ีปรึกษาเพ่ือกําหนดกรอบประเด็น

และเปาหมายในการผลิตวีดิทัศน 

 1.2 ท่ีปรึกษาวางแผนการผลิต โดยจะตองเก็บรวบรวมขอมูล

การศึกษาเพ่ือเปนฐานขอมูลสําหรับการการเขียนบทฯ 

 1.3 ท่ีปรึกษาตองวางแผนการบันทึกภาพการดําเนินการศึกษาความ      

เหมาะสมโครงการอยางตอเนื่อง ครบทุกข้ันตอนการดําเนินงาน 

เชน การเขาพบกลุมเปาหมาย การประชุมกลุมยอย การศึกษา

เก็บรวบ รวมขอมูลของผูเชี่ยวชาญคณะตางๆ สภาพพ้ืนท่ีลุมน้ํา 

การใชน้ํา การทําการเกษตร เปนตน 

2. การเขียนบทสคริปต 2.1 ท่ีปรึกษาจัดทําเคาโครงบทสคริปตเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

ซ่ึงประเด็นเนื้อหาจะตองครอบคลุมทุกประเด็น อาทิ 

- ความเปนมาของโครงการ 

- เหตุผลและความจําเปน 

- รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน 

- ลักษณะของโครงการ/บทสรุปผลการศึกษา 

- ประโยชนท่ีประชาชนจะไดรบั 

- การมีสวนรวมของประชาชนและอ่ืนๆซ่ึงข้ึนอยูกับ        

รายละเอียดในแตละโครงการอยางครบถวน 

 2.2 ท่ีปรึกษาดําเนินการจัดทําบทสคริปต โดยในการเขียนบทจะตอง 

คํานึงถึง องคประกอบตางๆ ดังนี ้

- จัดวางตามลําดับเรื่องราวตามเคาโครงการนําเสนอให

สอดคลองและมีความเชื่อมโยงกันในแตละประเด็น 

- ใชภาษาท่ีเขาใจงาย เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย สรุป

ความใหกระชับชัดเจน ตรงประเด็น ไมเยิ่นเยอ และ

พยายามหลีกเลี่ยงการใชศัพทเทคนิค 

- ในการผลิตวีดิ ทัศนความพิจารณาให มีการสัมภาษณ

ประชาชน หรือกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของ ท้ังไดรับประโยชน

และไดรับผลกระทบจากโครงการรวมท้ังผูบริหารระดับสูง

ของกรมชลประทานมาประกอบเนื้อหา เพ่ือใหมีความ 
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  - สมบูรณครบถวนเกิดความนาเชื่อถือ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความ

เหมาะสมแตละโครงการ 

- บทสคริปตจะตองมีการกําหนดภาพและดนตรีปะกอบ ใน

แตละสวนของคําบรรยายโดยจัดทําตามแบบฟอรมการ

เขียนบทสคริปต ในภาคผนวก 

บทสคริปตจะตองมีไตเติ้ลเปดละปดของวีดิทัศนในแตละเรื่อง

ของโครงการศึกษาความเหมาสมและลกระทบสิ่งแวดลอม โดย

ไตเติ้ลเปดเรื่องจะตองมีชื่อของโครงการ และจังหวัด และโลโก 

หรือชื่อของหนวยงาน สวนไตเติ้ลปดทายของแตละโครงการ

จะตองมีชื่อของหนวยงานพรอมโลโก รายชื่อคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษาและผูเก่ียวของท้ังนี้สามารถ

ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 

3. องคประกอบดานเทคนิค 3.1 วีดิทัศนท่ีผลิตควรมีความยาวไมนอยกวา 8 นาที และไมควรเกิน 

12 นาที 

 3.2 ดําเนินการถายทําภาพเพ่ือประกอบสารคดี ดวยทีมงานมือ

อาชีพท่ีสามารถสรางสรรคมุมภาพไดอยางสวยงามพิถีพิถัน และ

ดวยอุปกรณ ท่ีทันสมัย คุณภาพสูง คมชัด โดยใชกลองระบบ 

betacams หรือระบบดิจิตอล  และ/หรือดวย อุปกรณ ท่ี มี

คุณภาพไมต่ํากวานี้ 

 3.3 จัดทําภาพ Computer Graphic Animation โมเดล 2-3 มิติ 

เพ่ืออธิบายการดําเนินงานดานชลประทาน  ลักษณะของ

โครงการหากมีการกอสรางเทคนิคหรือวิธีการตางๆ ใหเห็นภาพ

ไดอยางชัดเจน และเขาใจงาย ตามความจําเปนและเหมาะสม 

 3.4 ใชดนตรีและเสียงประกอบบทวีดิทัศนท่ีเหมาะสมกับเรื่องราว  

ท่ีนําเสนอ 

 3.5 ท่ีปรึกษาจะตองจัดสงเสียงผูบรรยายใหคณะกรรมการพิจารณา

เลือกท้ังนี้เสียงผูบรรยายจะเปนผูหญิงหรือผูชายก็ได แตตอง

เปนเสียงท่ีมีพลังไพเราะ ชวนฝน สามารถสรางอารมณคลอย

ตามและมีความนาเชื่อถือ 

 3.6 พิจารณาใชเทคนิคในการตัดตอและลําดับภาพเลาเรื่องราว

เหมาะสมตอการอธิบายเนื้อหา โดยภาพท่ีนํามาใชประกอบบท

วีดิทัศนจะตองเปนภาพท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีศึกษาเทานั้น 
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4. การเผยแพร 4.1 ควรพิจารณาจัดทําวีดิ ทัศนของโครงการใหแลวเสร็จและ

สามารถใชในการจัดประชุมกลุมยอยและ/หรือปจฉิมนิเทศของ

โครงการ 

 4.2 นํ าสารคดี ของแตละโครงการเผยแพรออกอากาศทาง

สถานีโทรทัศนเคเบิ้ลทองถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีมีการศึกษาโครงการ     

ไมนอยกวา 2 ครั้ง        

5. การสงมอบงาน 5.1 ออกแบบและจัดทําหนาปกวีดิทัศนโครงการท่ีศึกษา ประกอบ 

ดวย รายละเอียด ชื่อโครงการ จังหวัด ใชดนตรีและเสียง

ประกอบบทวีดิทัศนท่ีเหมาะสมกับเรื่องราวท่ีนําเสนอ 

 5.2 บันทึกใสแผน DVD จํานวนไมนอยกวา 20 แผน รวมท้ังจะตอง

จัดสง file ภาพบันทึกกอนการตัดตอจํานวน 1 ชุด 

 

2. โปสเตอร (Poster) ดําเนินการจัดทําโปสเตอรประชาสัมพันธโครงการ สําหรับใชในการจัด

นิทรรศการและใชในการจัดประชุมกลุมยอย ประชุมปฐมนิเทศ เพ่ือแจงขาวรายละเอียดโครงการ แผนการ

ดําเนินงานของโครงการใหประชาชนไดรับทราบ โดยมีขอบเขตการดําเนินงานดังนี้ 

1. การเตรียมการผลิต 1.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษา และ/หรือฝาย

เลขานุการประชุมหารือกับท่ีปรึกษากําหนดขอบเขตและหัวขอ

เนื้อหาในการจัดทําโปสเตอรของโครงการศึกษาความเหมาะสม อาทิ 

     ระยะแรก 

- สภาพปญหา 

- ความเปนมา 

- รายละเอียดการศึกษา/วัตถุประสงค/เปาหมาย 

- ขอบเขตการศึกษา เปนตน 

- และหรือประเด็นอ่ืนๆท่ีสําคัญ 

     ระยะที่ 2 

- สรุปผลการศึกษา 

- กราฟฟกลักษณะโครงการ 

- สรุปความคิดเห็น ขอเสนอแนะของประชาชน 

 1.2 ท่ีปรึกษาวางแผนการผลิต จัดทํารายละเอียดและเนื้อหาในการ

ทําโปสเตอรประชาสัมพันธโครงการ 

 1.3 ท่ีปรึกษาจัดหาภาพประกอบการจัดทําโปสเตอร โดยจะตอง

ถ ายภาพในระบบ  Digital File ท่ี มีความละเอียดสู งและ

จัดเตรียมแผนท่ีประกอบใหเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีกําหนด 



ขอบเขตของงานจางที่ปรึกษา  4-28 

โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง 

2. ข้ันตอนการผลิต 2.1 ท่ีปรึกษาจัดทําขอความท่ีสมบูรณตามกรอบท่ีกําหนด/นําเสนอ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณา/

อนุมัต ิ       

 2.2 ท่ีปรึกษาดําเนินการออกแบบโปสเตอรประชาสัมพันธ 

 2.3 สง ART WORK ท่ีออกแบบสมบูรณแลว/นําเสนอคณะกรรม การ

ตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษาดานวิชาการเพ่ือพิจารณา/อนุมัติ 

 2.4 จัดพิมพโปสเตอรประชาสัมพันธ 

3. องคประกอบพ้ืนฐานดานเทคนิค 3.1 รูปแบบและของโปสเตอรประชาสัมพันธ 

- รูปแบบ X Stand Banner ขนาดไมนอยกวา 80 x 190 

เซนติเมตร และ/หรือ 

- รูปแบบ Roll up Stand Banner ขนาดไมนอยกวา 80 x 

200 เซนติเมตร 

 3.2 คุณลักษณะการพิมพ พิมพ 4 ส ีระบบอิงคเจ็ท Inkjet ความ

ละเอียดไมนอยกวา 700 dpi 

 3.3 การออกแบบใหตัวอักษรและรูปภาพเดน อานงาย เปนท่ีดึงดูด 

สายตาและความสนใจของผูคนไดมาก 

 3.4 ดานลางของโปสเตอรทุกแผนจะตองมีโลโกชื่อหนวยงานและ

สถานท่ีติดตอ 

4. การเผยแพรงาน 4.1 การปฐมนิเทศ/การจัดประชุมกลุมยอย/การปจฉิมนิเทศ 

 4.2 ใชในโอกาสตางๆ เชน การจัดนิทรรศการงานตางๆ 

5. การสงมอบงาน 5.1 โปสเตอรประชาสัมพันธท่ีจัดพิมพตามเง่ือนไขจํานวน 1 ชดุ 

 5.2 นําFile งานท่ีออกแบบเสร็จเรยีบรอยบันทึกเปน file รูปภาพ (jpeg) 

 

3. แผนพับ เปนสื่อสิ่งพิมพท่ีใชในการประชาสัมพันธ ท่ีจะสามารถบอกกลาวรายละเอียดของ

โครงการไดอยางครบถวน ดังนั้นจึงตองมีการแบงประเด็นเนื้อหาท่ีจะนําเสนออยางชัดเจน สามารถสื่อสารและ

ตอบคําถาม ไดแก what when why who how ได การจัดทําแผนพับจึงควรมีขอบเขตดังนี้ 

 

1. การเตรียมการผลิต  1.1 ท่ีปรึกษาเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห จัดทําเคาโครงประเด็น

เนื้อหาสําหรับผลิตแผนพับ 

 1.2 ท่ีปรึกษาจัดเตรียมภาพประกอบตามประเด็นเนื้อหาสําหรับ

จัดทําแผนพับ 
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง 

2. ข้ันตอนการผลิต 2.1 ท่ีปรึกษาศึกษา วิเคราะห ขอมูล กําหนดประเด็นและจัดทํา

เนื้อหาของแผนพับ โดยมีสิ่งท่ีตองคํานึงดังนี้ 

- หนาแรกของแผนพับ ประกอบดวยชื่อโครงการ โลโกของ

หนวยงานพรอมภาพประกอบท่ีสอดคลองกับเนื้อหาดาน

ใน และ/หรืออาจมีคําขวัญหรือขอความสั้นๆ ตามความ

เหมาะสมของแตละโครงการ 

- เนื้อหาท่ีจะนําเสนอในแตละหนาจะตองสรุปใหกระชับ

และมีการแบ งหัวขอใหชัดเจนได ใจความท่ีสมบูรณ 

นอกจากนั้นการเขียนเปนประโยชนเรียงติดกันก็ไมควรท่ี

จะแนนเต็มหนา ควรมีการยอหนา เวนวรรค 

- การเรียงเนื้อหาในแตละหนาของสวนท่ีถูกพับจะตองมีการ

แบงหัวขอใหชัดเจน เพราะการอานแผนพับแตละคนจะ

แตกตางกันไป แผนพับสวนใหญจะเรียงลําดับเนื้อหาจาก

ซายไปขวา หนาไปหลัง ในกรณีผูรับแผนพับอานแยกสวน

ผูเขียนแผนพับจะตองคํานึงและนํามาพิจารณาเพ่ือให

ผูอานเขาใจไดในระดับหนึ่งถึงแมวาจะไมไดอานท้ังฉบับ 

หากผูอ านสนใจจะอานแตละหั วขอยอยตอเม่ือมา

ปะติดปะตอ ก็เขาใจภาพรวมไดเชนเดียวกันกับการอาน  

ท่ีเรียงตามลําดับ 

- หนาสุดทายของแผนพับจะตองมีรายละเอียดท่ีตองระบุให

ชัดเจน ไดแก ชื่อหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงกร สถานท่ี

เลขท่ี ท่ีตั้ง หมายเลขโทรศัพทสํานักงาน โทรศัพทมือถือ 

ปจจุบันท่ีขาดไมไดคือ อีเมล หรือเว็บไซต ท่ีสามารถหา

ขอมูลเพ่ิมเติมภายหลังได 

3. องคประกอบพ้ืนฐานดานเทคนิค 3.1 การออกแบบแผนพับควรพิจารณาเลือกแบบตัวอักษร ส ีและ 

ขนาดของตัวอักษรใหเหมาะสมกับเนื้อหาและการแบงหัวขอ

ยอย โดยอาจใชขนาดตัวอักษรและสีท่ีแตกตางกันก็ไดแตตอง

คํานึงถึงความนาสนใจและความสบายตาในการอาน มีการนํา

รูปภาพหรือการใชสัญลักษณ ตาราง ลําดับเลขมาแสดงเปน

หัวขอยอย รวมท้ังเทคนิคอ่ืนๆ ท่ีจะทําใหแผนพับนาอาน 

 3.2 ขนาดและรูปแบบของแผนพับสามารถทําไดหลายรูปแบบซ่ึง 

สามารถกําหนดไดตามความเหมาะสม ซ่ึงมีรูปแบบไมนอยกวา

คุณสมบัติดังตอไปนี้ 
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง 

3. องคประกอบพ้ืนฐานดานเทคนิค 

(ตอ) 

 - รูปแบบของแผนพับ/หนังสือแนะนํา ขนาด 4 1/8 x 7.5 

นิ้ว กระดาษอารตการด 160 แกรม พิมพ 4 สี จํานวน 24 

หนา พับเก็บเลม เย็บกลาง 

- แผนพับขนาด A4 พับ 2 กระดาษอารตการด 160 แกรม 

พิมพ 4 ส ี

4. การเผยแพรงาน 4.1 การปฐมนิเทศ/การจัดประชุมกลุมยอย/การปจฉิมนิเทศ 

 4.2 ใชในโอกาสตางๆ เชน การจัดนิทรรศการงานตางๆ 

 

5. การสงมอบงาน 5.1 พิมพแผนพับตามเง่ือนไข จํานวน 1,000 แผน 

 5.2 นํา File งานท่ีออกแบบเสร็จเรียบรอยบันทึกเปน file jpeg 

และบันทึกเปน  File Ai (ควร Create outline) ท่ีสามารถ

ปรับแกไขไดในภายหลังใสแผน DVD จํานวน 2 แผน ใสกลอง

พรอมปกท่ี มีชื่ อ โครงการ  ระยะเวลาศึกษา หนวยงาน ท่ี

รับผิดชอบ /กลุมงานวางโครงการ.... สํานักบริหารโครงการ 

กรมชลประทาน 

 

4. จดหมายขาว Newsletter ดําเนินการจัดทําจดหมายขาวสําหรับใชในการเผยแพรบอก

กลาวขอมูลขาวสาร แผนการดําเนินงาน ความกาวหนาของการศึกษาความเหมาะสม รวมถึงสรุปผลการศึกษา

และอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับโครงการเผลแพรไปยังบุคคลเปาหมายเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคท่ีผูสงสารตองการ

ท้ังการประชาสัมพันธ หรือใหทราบขอมูลขาวสาร โดยมีขอบเขตการดําเนินงานดังนี้ 

 

1. การเตรียมการผลิต  1.1 ท่ีปรึกษาวางแผนการจัดทําจดหมายขาวตามกรอบระยะเวลา

การศึกษา 

 1.2 จัดทําบัญชีรายชื่อ ท่ีอยู ของหนวยงานองคกรและประชาชน 

กลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีศึกษา สําหรับจัดสงจดหมายขาว 

 1.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษา และ/หรือฝาย

เลขานุการ ประชุมหารือกับท่ีปรึกษากําหนดกรอบประเด็น

เนื้อหาจดหมายขาวแตละฉบับ 

 1.4 การนําเสนอเนื้อหาในจดหมายขาว ควรแบงเนื้อหาเปนคอลัมน 

การเขียนเนื้อหาจดหมายขาวใชรูปแบบการเขียนแบบเขียนขาว 

มีพาดหัว มีความนําและมีรายละเอียดเนื้อหา โดยอาจแบงเปน

คอลัมนประจํา 
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง 

2. การจัดทําจดหมายขาว 2.1 ท่ีปรึกษาจัดทําตนฉบับจดหมายขาว เสนอคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษา พิจารณาตรวจ/อนุมัติตนฉบับ 

อยางนอย 5 วันทําการ 

 2.2 ท่ีปรึกษาดําเนินการจัดทําตนฉบับของจดหมายขาวตาม

เปาหมายและวัตถุประสงคท่ีตองการสื่อสารใหกลุมเปาหมาย

ไดรับทราบ โดยในแตละฉบับท่ีจัดทําจะตองมีการกําหนด

ประเด็นเนื้อหาอยางชัดเจน 

 2.3 ดําเนินการออกแบบรูปแบบจดหมายขาวใหมีความเหมาะสม 

ระหวางเนื้อหาและรูปภาพประกอบ โดยพิจารณาเลือกใชขนาด

และสีของตัวอักษร กราฟฟกใหมีความเหมาะสมกับเนื้อหาดาน

วิชาการ 

3. องคประกอบพ้ืนฐานดานเทคนิค 3.1 ขนาดของจดหมายขาวท่ีเหมาะสมควรจะเปน ขนาด A4 พิมพ

หนาหลัง หรือขนาด A3 พับครึ่ง 4 หนา 

 

 3.2 จัดทําหัวจดหมายขาวของแตโครงการ มีองคประกอบ ดังนี้ 

จัดตั้งชื่อ และออกแบบหัวจดหมายขาวพรอมสัญลักษณ มี

รายละเอียดของฉบับท่ี...... วันท่ี...... เดือน..... ป ...... ชื่อ..... 

หนวยงานพรอมท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได 

 3.3 พิมพ 4 ส ีดวยกระดาษปอนดไมนอยกวา 80 แกรม 

4. การเผยแพรงาน 4.1 ท่ีปรึกษาจัดสงจดหมายขาวสารทางไปรษณียตามบัญชีรายชื่อ 

กลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีท่ีศึกษาท่ีจัดทําไวตามแผนงานท่ีกําหนด

และควรกําหนดระยะเวลาจัดสงในชวงท่ีไมไดลงพ้ืนท่ี และไม

ควรนําจดหมายขาวไปแจกในวันประชุมกลุมยอย 

 4.2 บันทึกจดหมายขาวเปน .pdf ไฟล ลงซีดีทุกฉบับ จัดสงเผยแพร

ทางเว็บไซตของสํานักบริหารโครงการ 
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โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง 

5. ขาวประชาสัมพันธแจกส่ือมวลชน การจัดทําขาวแจกมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสื่อมวลชนได

ชวยเผยแพรขาวสาร การดําเนินงานดานการศึกษาความเหมาะสมในดานตางๆไปสูประชาชนผูรับสาร ซ่ึงก็จะ

ทําใหประชาชนไดรับรูรับทราบความเคลื่อนไหว ความเปนไป ถือเปนการเสริมสรางใหประชาชนความเขาใจ

ยอมรับกิจกรรมการดําเนินงานของโครงการ โดยควรทําขาวประชาสัมพันธอยางตอเนื่องตลอดโครงการ ซ่ึงการ

ทําขาวประชาสัมพันธควรมีขอบเขตการดําเนินงานดังนี้ 

1. การเตรียมการผลิต  1.1 จัดทําบัญชีราชชื่อสื่อมวลชน พรอมท่ีอยูและเบอรโทรศัพท และ 

หรือ E-mail ของนักขาวทองถ่ิน 

 1.2 ในการจัดกิจกรรมแตละครั้งท่ีปรึกษาวางแผนจัดทําขาวแจก

สื่อมวลชน  และภาพขาวประชาสัมพันธกิจกรรมจัดสงให

สื่อมวลชน 

2. การจัดทําขาวประชาสัมพันธ 2.1 การเขียนขาวประชาสัมพันธจะตองตอบคําถามในเรื่องท่ีจะ

เขียนตามหลัก 5w+1H คือ ใคร (who) ทําอะไร (what) ท่ีไหน 

(where) เม่ือไหร (when) เพราะอะไร (why) และ ทําอยางไร 

(How) ใหครบในยอหนาแรกของขาวหรือท่ีเรียกวาความนําหรือ

บทนํา และตอดวยรายละเอียดในเรื่องท่ีนําเสนอเรียกวา เนื้อหา 

และสวนสรุป ท่ีสําคัญจะตองเขียนพาดหัวขาวใหนาสนใจ สั้น

กระชับไดใจความดวย 

 2.2 สิ่งท่ีตองพิจารณาในการเขียนและตรวจขาวประชาสัมพันธ 

- วิธีการเขียนควรเริ่มตนการเขียนดวยประเด็นท่ีสําคัญกอน

แลวเขียนไลไปหาประเด็นท่ีสําคัญนอยลงมา โดยควร

เรียงลําดับขอมูลท่ีสนับสนุนประเด็นสําคัญวาจะเริ่มดวย

อะไร หรือจะจบอยางไร 

- ตองเขียนใหครอบคลุมรายละเอียดท่ีสําคัญ หรือ

เสริมสรางขอมูลประเด็นท่ีจําเปนใหมีความตอเนื่องตั้งแต

ตนจนจบ หลีกเลี่ยงการเขียนประเด็นท่ีซํ้าซาก 

  

 

 

 

2.3 

 

- เขียนดวยถอยคําท่ีกระชับ ประโยคท่ีเขาใจงาย ใชสํานวน

ภาษาท่ีสามารถสื่อสารใหผูอานท่ีมีความหลากหลายเขาใจ

ไดในทันทีทุกคน 

- ควรเขียนเนื้อขาวท่ีสั้นๆ กระชับไดใจความสมบูรณชัดเจน

ตัดสวนไมสําคัญวกวนออกไป 

ผูเขียนจัดสงขาวใหผูท่ีเก่ียวของตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูลกอนการจัดสงใหกับสื่อมวลชนเพ่ือเผยแพร โดยการสง

ขาวสามารถใชการสงทางไปรษณีย แฟกซ อีเมล อินเตอรเน็ต 

ใชเปนขาวแจกในกรณีท่ีเชิญนักขาวรวมกิจกรรมตางๆ 
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3. องคประกอบดานเทคนิค 3.1 การพิมพขาว ควรจัดพิมพจบในการะดาษ A4 หนาเดียว แตใน

กรณีท่ีมีเนื้อหารายละเอียดเยอะอาจพิมพเปน 2 แผนและตอง

พิมพคําวา ยังมีตอ/...... ไวดานลางของกระดาษโดยขนาดของ

ขาวแจกท่ีเหมาะสมควรจะเปนขนาด A4 พิมพหนาหลัง หรือ

ขนาด A3 พับครึ่ง 4 หนา 

 3.2 

 

 

 

 

 

3.3 

ข าวควรจัด พิมพ บนกระดาษสีขาว  ซ่ึ งในส วนของกรม

ชลประทานไดมีการจัดทํา รูปแบบหัวขาวประชาสัมพันธท่ี

สามารถนําไปใชในการจัดพิมพขาวสงใหสื่อมวลชนได โดย

สามารถติดตอขอรับไดท่ีฝายประชาสัมพันธ ดานลางของขาว

ควรมีชื่อและเบอรโทรของผูเขียนหรือหนวยงาน(การจัดทํา

รายละเอียดดังกลาวจะเปนประโยชนในกรณี ท่ีมีขอสงสัย

เก่ียวกับขาวท่ีจัดสงก็สามารถท่ีจะติดตอสอบถามไดทันที) 

ควรจัดขาวประชาสัมพันธและหรือภาพขาว ประชาสัมพันธ 

กิจกรรมของโครงการศึกษาความเหมาะสมอยางตอเนื่อง รวมไม

นอยกวา 5 ขาว 

4.การเผยแพรขาวประชาสัมพันธ 4.1 ใช เปนขาวแจกในกรณี ท่ี เชิญสื่อมวลชนเขารวมกิจกรรม

ปฐมนิเทศประชมุกลุมยอย และหรือปจฉิมนิเทศ 

 4.2 ใชเปนขาวประชาสัมพันธจัดสงใหกับสื่อมวลชนทางไปรษณีย 

แฟกซ อีเมล อินเตอรเน็ต ตามทะเบียนท่ีอยูของสื่อมวลชนท่ี

จัดทําไวในแตละพ้ืนท่ี 

 4.3 นําขาวประสัมพันธและหรือภาพขาวประชาสัมพันธข้ึนเว็บไซต 

ของสํานักบริหารโครงการ 

 4.4 ติดตามสรุปผลของขาวท่ีจัดสงวามีการนําเสนอทางชองทาง

ใดบางและขาวท่ีลงนั้น ยังควรตองตรวจดูเนื้อหาขาวท่ีลงวา

ครบถวนหรือไมมีการปรับเปลี่ยนเนื้อขาวหรือไมอยางไร ท้ังนี้จะ

สามารถนํามาปรับปรุงการเขียนขาวไดในครั้งตอไป 

 



ขอบเขตของงานจางที่ปรึกษา  4-34 

โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน อางเก็บน้ําเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง 

6. บทความประชาสัมพันธทางสื่อส่ิงพิมพ เปนการประชาสัมพันธอีกรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถ

นําเสนอเนื้อหารายละเอียดไดอยางครบถวนตามตองการ โดยบทความท่ีจัดทําจะตองมีการกําหนดเคาโครง

ประเด็นเนื้อหาท่ีจะนําเสนอใหชัดเจน สามารถนําเรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวของมาเชื่อมโยงกับเรื่องท่ีจะนําเสนอเพ่ือให

เกิดความนาสนใจได โดยมีขอบเขตในการจัดทําบทความประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรทางสื่อสิ่งพิมพ ดังนี้ 

 

1. การเตรียมการผลิต  1.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษา และ/หรือ

เลขานุการ ประชุมหารือกับท่ีปรึกษากําหนดรูปแบบการ

ประชาสัมพันธทางสื่อวิทยุกระจายเสียง 

 1.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษา และ/หรือ

เลขานุการ ประชุมหารือกับท่ีปรึกษากําหนดกรอบประเด็น

บทความประชาสัมพันธแตละชิ้น 

 1.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษา และ/หรือฝาย

เลขานุการ ประชุมหารือกับท่ีปรึกษากําหนดกรอบประเด็น

เนื้อหาจดหมายขาวแตละฉบับ 

 1.4 การนําเสนอเนื้อหาในจดหมายขาว ควรแบงเนื้อหาเปนคอลัมน 

การเขียนเนื้อหาจดหมายขาวใชรูปแบบการเขียนแบบเขียนขาว 

มีพาดหัว มีความนําและมีรายละเอียดเนื้อหา โดยอาจแบงเปน

คอลัมนประจํา 

2. การจัดทําบทความประชาสัมพันธ 2.1 กําหนดประเด็นเนื้อหาท่ีจะนําเสนอใหครบถวน อาจเชื่อมโยง

เขากับเหตุการณ ณ ปจจุบันใหมีความสดใหม ทันตอเหตุการณ 

 2.2 การเขียนตนฉบับจะตองมีการตั้งชื่อบทความใหนาสนใจ

บทความจะตองประกอบดวย บทนํา เนื้อหา และบทสรุปท่ี

เชื่อมโยงกัน ควรใชภาษาท่ีเขาใจงาย และสามารถสอดแทรก

ขอมูลท่ีตองการนําเสนอไดอยางนาสนใจ ไมนาเบื่อ และชวนให

ติดตามอานบทความจนจบ 

3. องคประกอบพ้ืนฐานดานเทคนิค 3.1 ตนฉบับบทความท่ีเขียนจะตองมีความยาวของเนื้อหาไมเกิน 2 

หนากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16 

 3.2 ใหความสําคัญในการตั้งชื่อบทความ ความนํา และสวนสรุปของ 

บทความ 

4. การเผยแพรงานและสงมอบงาน  นําบทความท่ีผานการอนุมัติ ตีพิมพเผยแพรทางหนังสือพิมพ

ทองถ่ินจํานวน 1 ครั้ง และเผยแพรทางหนังสือพิมพสวนกลาง

จํานวน 1 ครั้งโดยในแตละครั้งมีขนาดไมนอยกวา 50 คอลัมนนิ้ว 
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7. ส่ือวิทยุกระจายเสียง การประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุ มีการดําเนินงานไดในหลายรูปแบบ

ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของเรื่องราวท่ีตองการจะเผยแพรประชมสัมพันธ ไดแก การจัดใหมีการสัมภาษณบุคคล

สารคดีวิทยุ สปอตประชาสัมพันธ ขาวประชาสัมพันธ เปนตน โดยมีขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. การเตรียมการผลิต  1.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษา และ/หรือ

เลขานุการ ประชุมหารือกับท่ีปรึกษากําหนดรูปแบบการ

ประชาสัมพันธทางสื่อวิทยุกระจายเสียง 

 1.2 ท่ีปรึกษาวางแผนการผลิตและเผยแพรทางสื่อวิทยุ กระจาย

เสียง 

2. รูปแบบการประชาสัมพันธผาน

สื่อวิทยุกระจายเสียง 

2.1 เขียนบทสารคดี หรือ บทความเพ่ือเผยแพรทางสถานีวิทย ุ

กระจายเสียง โดยจะตองกําหนดแนวคิดประเด็นในการนําเสนอ 

ใหชัดเจน แลวจัดทําโครงรางซ่ึงประกอบดวย บทนํา เนื้อหา 

และบทสรุปท่ีเชื่อมโยงกันจากนั้นเรียบเรียงออกมาเปนขอความ 

(คําพูด) ซ่ึงจะตองคํานึงถึงภาษาท่ีใชจะตองเขาใจงาย และไม

ซํ้าซาก วกวน 

 2.2 ในการจัดใหมีการสัมภาษณบุคคล ควรท่ีมีการจัดเตรียมประเด็น 

คําถามและคําตอบลวงหนา เพ่ือใหสามารถนําเสนอขอมูลท่ี

ตองการไดอยางถูกตอง ครบถวน ชัดเจน เลือกแหลงขาวท่ีจะให

สัมภาษณท่ีเก่ียวของกับโครงการและมีความรูความเขาใจตอ

โครงการ 

3. องคประกอบพ้ืนฐานดานเทคนิค 3.1 บทสารคดีหรือบทความรูท่ีเขียนมีลักษณะเปนแบบพูดคุยตาม

บทท่ีเขียนข้ึน เนื้อหาสั้นๆ มีความยาวตั้งแต 2 นาทีข้ึนไปแตไม

ควรเกิน 10 นาที 

 3.2 บทสารคดีหรือบทความรูท่ีจัดทําจะตองมีขอมูลรายละเอียดตรง

หัวกระดาษ ไดแก ชื่อรายการ/ชื่อเรื่อง/ตอน สถานีท่ี

ออกอากาศ/ความถ่ีวัน-เวลาท่ีจะออกอากาศ 

 3.3 จัดใหมีการสัมภาษณเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของรวมถึงประชาชน 

กลุมเปาหมายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทองถ่ินในระบบ FM 

 3.4 การจัดกิจกรรมเสวนาถายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

ในระบบFMความยาวไมนอยกวา 30 นาที 

 3.5 เผยแพรขาวและหรือสารคดีประชาสัมพันธโครงการในประเด็น 

ตางๆผานทางสถานีวิทยุทองถ่ินรวมไมนอยกวา 15 ครั้ง 

4. การเผยแพรงานและสงมอบงาน  บันทึกรูปแบบกิจกรรมประชาสัมพันธทางสื่อวิทยุกระจายเสียงท่ี

ออกอากาศเผยแพร บันทึกใสแผน DVD จํานวน 2 ชดุ 
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8. การจัดกิจกรรมส่ือสัญจร การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ถือเปนสื่อกิจกรรมพิเศษ ท่ี

นอกจากจะชวยสรางสัมพันธท่ีดี ระหวางคณะสื่อมวลชนกับผูบริหารกรมชลประทานและเจาหนาท่ี

ประชาสัมพันธแลว ยังมีเปาหมายท่ีตองการใหสื่อมวลชนไดเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนของงาน

ชลประทานในดานการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา รวมถึงมีความเขาใจในกระบวนการศึกษาความ

เหมาะสม และเปนสื่อกลางในการนําเสนอขอมูลขาวสารไปยังประชาชนไดรับทราบและมีความเขาใจท่ีถูกตอง

ตอไป โดยมีขอบเขตการดําเนินงานดังนี้ 

1. การเตรียมการผลิต  1.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษา และ/หรือ

เลขานุการ ประชุมหารือกับท่ีปรึกษากําหนดวันเวลาและ

รูปแบบการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร 

 1.2 ท่ีปรึกษาวางแผนการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร 

2. รูปแบบการจัดกิจกรรม

สื่อมวลชนสัญจร 

2.1 ท่ีปรึกษาจัดทํารายละเอียดกิจกรรมสื่อสัญจร/กําหนดการ/

บรรยายสรุป/ดูงานในพ้ืนท่ีศึกษาความเหมาะสม 

 2.2 ควรเลือกพ้ืนท่ี กิจกรรมท่ีมีความเหมาะสม มีจุดเดน สอดรับกับ

โครงการท่ีศึกษา และเหมาะสมกับสถานการณในชวงนั้นๆ 

 2.3 การเดินทางโดยเครื่องบิน และหรือ รถ หรือพาหนะอ่ืนๆ ท่ี

เห็นสมควร 

 2.4 ระยะเวลาในการจัดแตละครั้ง ไมนอยกวา 2 วัน, มากกวาได 

 2.5 กรณีท่ีพักคางแรม สามารถพักโรงแรม และหรือ สถานท่ีท่ี

เหมาะสม 
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ตอนท่ี 7  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม/การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน 

ในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม/รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม

เบื้องตน  ใหดําเนินการศึกษาจัดทํารายงานตามแนวทางการจัดทํารายงานตาง ๆ ดังนี้ 

1. แนวทางในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ใหดําเนินการศึกษาตามแนวทางตางๆ ดังนี้ 

1.1 แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาแหลงน้ํา 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดลอม (มกราคม, 2559) 

1.2 หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

ตามเอกสารทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการ

ดําเนินการ ซ่ึงตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ

จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2562 

2. แนวทางการประเมินผลกระทบสุขภาพ ใหดําเนินการศึกษาตามแนวทางตางๆ ดังนี้ 

2.1 แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดลอม (เมษายน, 2556) 

2.2 แนวทางการประเมินผลกระทบตอสุขภาพจากโครงการพัฒนาแหลงน้ํา กรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข (มิถุนายน, 2557) 

3. แนวทางการประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน ให

ดําเนินการศึกษาตามแนวทางตางๆ ดังนี้ 

3.1 แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดลอม ป 2562 (มกราคม 2562) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3.2 คู มือการมีสวนรวมของประชาชน โดยกองสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  

กรมชลประทาน (2552)  

3.3 ระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
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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

บริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ ไดเขาเสนองานเพื่อรับจางเปนที่ปรึกษาใหแกกรมในคราวเดียวกัน ใหถือวาผู

เสนองานน้ันมีความสัมพันธกันตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี 
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 “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 
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4. ซองขอเสนอ 

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

(ข) ซองขอเสนอดานราคา จํานวน………………………………………………………………………………...ซอง 

5. อื่น ๆ (ถามี) 

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

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

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

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

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

 

ขาพเจาขอรบัรองวา  เอกสารหลักฐานที่ขาพเจาย่ืนพรอมซองขอเสนอดานคุณภาพ และซอง

ขอเสนอดานราคา  ถูกตองและเปนความจริงทกุประการ 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


