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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
การจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

อ่างเก็บน ้าห้วยจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 
--------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2528 ณ โครงการชลประทานห้วยเดียกตามพระราชด้าริ บ้านนาค้า 
ต้าบลห้วยยาง อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9) ได้พระราชทานพระ        
บรมราโชวาทให้พลโท พิศิษฐ์ เหมะบุตร แม่ทัพภาคที่ 2 และผู้อ้านวยการร่วมถวายความปลอดภัยน้าคณะ
เจ้าหน้าที่หลักด้าเนินการพัฒนาพื นที่ 4 จังหวัดด้านอีสานตอนบน และเจ้าหน้าที่พัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงใน
พื นที่ 5 จังหวัดด้านอีสานตอนล่าง เพ่ือให้เกิดความมั่นคงเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจาก
ผลกระทบเพราะการสู้รบ ในโอกาสนี พระราชทานพระบรมราโชวาท สรุปความว่า  การพัฒนทรัพยากร
ธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในท้านองสร้างสรรค์ไม่ใช่การท้าลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งน ้า
เพราะราษฎรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ซึ่งต้องพ่ึงน ้าทั งในการท้ากินและการอุปโภคบริโภค รวมทั งกิจการ
อุตสาหกรรมในพื นที่ด้วย ส้าหรับแหล่งน ้าต้องพัฒนาตามลุ่มน ้า โดยไม่ต้องค้านึงเขตการปกครองท้องถิ่น 
ปัญหาที่ควรระวัง คือ อย่าเบียดเบียน ผู้อาศัยในพื นที่โดยไม่จ้าเป็น หากสามารถเลือกท้าเลสร้างอ่างเก็บน ้า       
ที่เป็นที่ไร้ประโยชน์ได้ ก็จะเท่ากับเป็นการประหยัดงบประมาณสามารถท้างานได้รวดเร็ว ปราศจากการขัดแย้ง
และการต่อต้านจากประชาชน  
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรมชลประทานได้ด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สรุปดังนี   
 1. วันที่ 14 - 15 มกราคม 2532 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ) ได้สภาพความ
แห้งแล้งและปัญหาความยากจนในพื นที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี) พบว่า จังหวัดดังกล่าวประสบปัญหาเดียวกัน คือ ปัญหาการขาดแคลนน ้า     
ซึ่งเป็นเรื่องส้าคัญที่สุดที่จะต้องเร่งแก้ไขให้บรรลุผลส้าเร็จโดยเร็ว โดยมอบหมายให้ส้านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) รับไป
ด้าเนินการส้ารวจพื นที่บริเวณเชิงเขาพนมดงเร็กเพ่ือจัดวางโครงการก่อสร้างแหล่งเก็บกักน ้าในบริเวณดังกล่าว
ต่อไป 
 2. มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2532 อนุมัติในหลักการแผนงานและโครงการ
พัฒนาแหล่งน ้าในบริเวณเชิงเขาพนมดงเร็ก รวม 55 แห่ง (รวมอ่างเก็บน ้าห้วยจันทร์) แผนงานและโครงการ
ก่อสร้างฝายทดน ้าในล้าน ้ามูล 
 3. กรมชลประทานได้ศึกษารายงานผลกระทบเบื องต้นแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 (พื นที่
โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยจันทร์บางส่วน เนื อที่ 993 ไร่ อยู่ในพื นที่ป่าอนุรักษ์ (โซน C) เพ่ิมเติม เพ่ือ
ประกอบการยื่นเรื่องขอใช้พื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ส้าหรับใช้ในการก่อสร้างโครงการต่อไป 
 การขออนุญาตใช้พื นที่โครงการ เป็นพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั งหมด (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์)เนื อที่
ทั งหมด ประมาณ 1,600 ไร่ ปัจจุบันกรมป่าไม้ยังไม่อนุญาตให้ใช้พื นที่ดังกล่าว โดยได้มีหนังสือเมื่อวันที่           
1 ตุลาคม 2557 กรมป่าไม้ขอให้กรมชลประทานด้าเนินการตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติม รวม 8 ข้อ โดยเฉพาะใน
ประเด็นที่ต้องจัดท้ารายงาน EIA กรณีขออนุญาตใช้พื นที่ป่าอนุรักษ์ (โซน C) เพ่ิมเติม เนื อที่มากกว่า 500 ไร่ 
ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เพ่ือประกอบการอนุญาตให้ใช้พื นที่ดังกล่าวต่อไป 
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 กรมชลประทานได้ศึกษารายงานผลกระทบเบื องต้นแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 พบว่า 
พื นที่โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยจันทร์บางส่วน เนื อที่ 993 ไร่ อยู่ในพื นที่ป่าอนุรักษ์ (โซน C) เพ่ิมเติม ต้องจัดท้า
รายงาน EIA กรณีขออนุญาตใช้พื นที่ป่าอนุรักษ์ (โซน C) เพ่ิมเตมิ เนื อท่ีมากกว่า 500 ไร่ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 
26 เมษายน 2554 เพ่ือประกอบการอนุญาตให้ใช้พื นที่ดังกล่าวต่อไป 

2. วัตถุประสงคข์องการศึกษา 
 2.1 เพ่ือศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ของโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยจันทร์ ต้าบล      
ห้วยจันทร์ อ้าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  
    2.2 เพ่ือศึกษาและจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการอ่างเก็บน ้า
ห้วยจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อก้าหนดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของ
โครงการในข้อ ข้อ (2.1) 
  2.3 เพ่ือจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) 
 2.4 เพ่ือทบทวนการด้าเนินงานที่ผ่านมาและผลการศึกษาโครงการในการพัฒนาแหล่งน ้าในพื นที่     
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื นที่  
          2.5 ด้าเนินการประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนของทุกภาคส่วน    
เพ่ือแสดงให้เห็นว่ากรมมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาด้านการบรรเทาอุทกภัยและการขาดแคลนน ้าในพื นที่
ให้แก่ราษฎรอย่างโปร่งใส และสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมของสาธารณชนอย่างจริงจัง โดยให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามข้อก้าหนดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

3. คุณสมบัติของท่ีปรึกษา 
 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
ตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 3.5 เป็นนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาในสาขาที่จะจ้าง และได้ขึ นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูล 
ที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง 
 3.6 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ งงาน  
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั นด้วย 
 3.7 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 3.8 ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษารายอ่ืนที่ เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่  งานพัสดุ   
ส้านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน กรุงเทพฯ ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั งนี  
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 3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของที่
ปรึกษาได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั น 
 3.10 ไม่ เป็นผู้ที่ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก้าหนด 
 3.11 ที่ปรึกษาที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี  
   กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก้าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี 
การก้าหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้า
หลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 
   ส้าหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก้าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก้าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน   
 3.12 คุณสมบัติเฉพาะของผู้ยื่นข้อเสนอ  
   3.12.1 กรณีเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพประกอบกิจการที่ปรึกษา ซึ่งจดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่
ปรึกษากระทรวงการคลัง และต้องขึ นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ์จัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับ
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รับหนังสือเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอ
จากกรม 
   3.12.2 กิจการร่วมค้า ซึ่งประกอบด้วยนิติบุคคลผู้มีอาชีพประกอบกิจการที่ปรึกษา ซึ่งจด
ทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง และมีนิติบุคคลอย่างน้อย 1 ราย ต้องขึ นทะเบียนเป็นผู้มี
สิทธิ์จัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และได้รับหนังสือเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอจากกรม 
   3.12.3 ในกรณีรวมกลุ่มกันเพ่ือยื่นข้อเสนอในฐานะกิจการร่วมค้าแล้ว ห้ามมิให้เข้ายื่นข้อเสนอ
งานเดียวกันในฐานะอ่ืนอีก และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมกลุ่มผู้ร่วมค้ากันภายหลัง หรือจะเข้าร่วมค้า
กับท่ีปรึกษารายอื่นอีกเพ่ือเข้ายื่นข้อเสนองานเดียวกันไม่ได้ 

4. จ้านวนที่ปรึกษา 
   จ ำนวนที่ปรึกษำคัดเลือกจำก 

1. บริษัทที่ปรึกษาได้จดทะเบียนกับส้านักงานบริหารหนี สาธารณะ กระทรวงการคลัง ในสาขา
การเกษตรและการพัฒนาชนบท AG (Agriculture And Rural Development sector) และสาขาสิ่งแวดล้อม 
EV (Environmental Sector) ที่ขึ นทะเบียนที่ปรึกษาแล้ว ผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาฯ 
(www.consultant.pdmo.go.th)  

2. บริษัทที่ปรึกษาที่เคยมีประวัติการท้างานศึกษากับส้านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ย้อนหลัง 5 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2565)  

3. บริษัทที่ปรึกษาที่เคยมีหนังสือตอบรับหรือปฏิเสธ หนังสือเชิญเข้าร่วมศึกษากับส้านักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)  

โดยบริษัทที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกปรากฏว่ามีบริษัทที่เข้าข่าย จ้านวน 83 บริษัท/สถาบัน/
หน่วยงาน (วันที่ 8/8/2565) 
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5. วงเงินงบประมาณ 
 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) 

6. ระยะเวลาด้าเนินงาน 
 540 วัน นับตั งวันเริ่มปฎิบัติงาน 
7. การจัดท้าเอกสารยื่นข้อเสนอ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย ซองข้อเสนอด้านคุณภาพ และซองข้อเสนอ
ด้านราคา โดยแยกเอกสารหลักฐานไว้นอกซองข้อเสนอด้านคุณภาพและซองข้อเสนอด้านราคา ดังนี  

7.1 เอกสารหลักฐานของผู้ย่ืนข้อเสนอ โดยแยกนอกซองข้อเสนอด้านคุณภาพและข้อเสนอด้านราคา 
อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  

(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
 (ข) บริษัทจ้ากัด หรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองส้าเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นกิจการร่วมค้า ให้ยื่นส้าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) ของผู้ร่วมค้า 

(3) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ้านาจให้บุคคลอ่ืน
ลงนามในเอกสารข้อเสนอแทน 

(4) ส้าเนาหนังสือรับรองการขึ นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง พร้อม
รับรองส้าเนาถูกต้อง 

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบ  
7.2 ข้อเสนอด้านคุณภาพและข้อเสนอด้านราคา โดยแยกเป็น 2 ซอง ดังนี  

 7.2.1 ซองที่ 1 ให้บรรจุเอกสารข้อเสนอด้านคุณภาพ จ้านวน 10 ชุด ประกอบด้วย ต้นฉบับ 1 ชุด 
ส้าเนา 9 ชุด ดังนี  

(1) ข้อเสนอด้านคุณภาพ 
 ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา โดยที่ปรึกษาจะต้องแสดงรายละเอียดผลงานและ

ประสบการณ์ตามเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารเชิญชวน พร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิง 
(1.1) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน โดยที่ปรึกษาจะต้องจัดท้าเอกสารเพ่ือน้าเสนอ

แนวความคิด วิธีการ แผนงาน ก้าหนดระยะเวลาการท้างาน และการเสนอรายงานของที่ปรึกษาในการ
ด้าเนินงานตามขอบเขตงาน เพ่ือให้การด้าเนินงานเป็นไปด้วยความรอบคอบ รัดกุม มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของงานจ้าง 

(1.2) จ้านวนบุคลากรที่ร่วมงาน โดยที่ปรึกษาจะต้องแสดงรายละเอียดจ้านวนบุคลากร 
คุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ของบุคลากรหลักและบุคลากรสนับสนุนแต่ละคนที่
รับผิดชอบโครงการ พร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิง 
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 (2) หลักฐานแสดงผลงาน ประกอบด้วย 
 (2.1) บัญชีแสดงรายการงาน ซึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 (2.2) บัญชีแสดงรายการงาน ในปัจจุบันที่ยังไม่แล้วเสร็จ 

  (2.3) ส้าเนารูปถ่ายหนังสือรับรองผลงานของผู้ว่าจ้าง หรือ ส้าเนารูปถ่ายสัญญาของผู้ว่าจ้าง ตาม
บัญชีแสดงรายการงานในข้อ (2.1) และ (2.2) ซึ่งรับรองส้าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ้านาจท้านิติกรรมแทนนิติบุคคล 

 (3) หลักฐานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล ประกอบด้วย 
  (3.1) บัญชีแสดงรายชื่อ คุณวุฒิ จ้านวนเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลทั งที่ปฏิบัติงานประจ้า และ
ปฏิบัติงานชั่วคราว (เฉพาะเจ้าหน้าที่ท่ีมาท้างานโครงการนี ) 
  (3.2) ประวัติการท้างานของเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลทุกคนตามที่ระบุในข้อ (3.1) โดยเสนอเป็น
ต้นฉบับพร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของประวัติ (ด้วยหมึกสีน ้าเงิน) และวัน เดือน ปี อย่างสมบูรณ์และให้แนบส้าเนา
บัตรประจ้าตัวที่ทางราชการออกให้พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 

 (3.3) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
 (3.4) ข้อเสนอทางด้านการเงินเอกสารแสดงความสถานะทางการเงินของที่ปรึกษาย้อนหลังไป
เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อตรวจสอบความมั่นคงทางการเงินของที่ปรึกษา 
  7.2.2 ซองที่ 2 ให้บรรจุเอกสารข้อเสนอด้านราคา จ้านวน 10 ชุด ประกอบด้วยต้นฉบับ 1 ชุด ส้าเนา 9 ชุด 
     (1) ข้อเสนอด้านราคา จะต้องสอดคล้องกับข้อเสนอด้านคุณภาพโดยให้แยกการเสนอราคา
ออกเป็นส่วน ๆ ตามที่ก้าหนดเงื่อนไข ประกอบด้วย 
    (2) ราคาในส่วนทีเ่หมาจ่าย ประกอบด้วย 
 (2.1) ค่าบุคลากรหลัก 
 (2.2) ค่าบุคลากรสนับสนุน 
 (2.3) ค่าใช้จ่ายสนาม 
 (2.4) ค่าใช้จ่ายในส้านักงาน 
    (3) ราคาในส่วนเบิกคืนได้ ประกอบด้วย   
  (3.1) ค่าใช้จ่ายด้านการประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
  (3.2) ค่าจัดท้าเอกสารและรายงาน 
  (3.3) ค่าส้ารวจเศรษฐกิจ - สังคม 
  (3.4) ค่าเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน ้าผิวดินและคุณภาพน ้าใต้ดิน 
  (3.5) ค่าเก็บตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์พันธุ์ปลาและสิ่งมีชีวิตทางน ้า 
  (3.6) ค่าส้ารวจสภาพป่าไม้และสัตว์ป่า 
  (3.7) ค่าส้ารวจและวิเคราะห์ด้านสาธารณสุขและโภชนาการ  
  (3.8) ค่าส้ารวจและวิเคราะห์ดินเพื่อการเกษตรและการใช้ที่ดิน 
  (3.9) ค่าส้ารวจชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน    
  (3.10) ค่าส้ารวจด้านการท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจ    
  (3.11) ค่าส้ารวจด้านแหล่งโบราณคดี   
  (3.12) ค่าส้ารวจด้านแหล่งแร่ 
  (3.13) ค่าส้ารวจด้านคมนาคมขนส่ง 
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  (3.14) ค่าตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียงและสั่นสะเทือน 
  (3.15) ค่าส้ารวจทางด้านธรณีฐานรากและแหล่งวัสดุ 
  (3.16) ค่าส้ารวจจัดท้าแผนที่ภูมิประเทศและรูปตัดล้าน ้า 
   (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบฟอร์มที่กรมชลประทานก้าหนดให้ 

8. การยื่นข้อเสนอ 
 8.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและข้อเสนอราคา ตามที่ก้าหนดไว้ในเอกสารการจ้างที่ปรึกษานี  
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั งสิ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน 
หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ 
 8.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท โดยคิดราคารวมทั งสิ น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั งปวง และราคาที่เสนอจะต้องตรงกันทั งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูด ลบ หากมีการขูด 
ลบ ตก เติม แก้ไข จะต้องลงลายมือชื่อก้ากับไว้ด้วย พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และจะต้องเสนอราคาเพียงราคา
เดียว ทั งนี  หากราคาตัวเลขกับตัวอักษรไม่ตรงกัน ให้ถือตัวอักษรเป็นส้าคัญ 
 8.3 จะต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอโดยภายในก้าหนดยืน
ราคา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 8.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก้าหนดระยะเวลาด้าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ภายใน 540 วัน
นับตั งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน 
 8.5 ก่อนยื่นข้อเสนอ ที่ปรึกษาควรตรวจดูร่างสัญญา รายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจ
เอกสารจ้างที่ปรึกษาทั งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารจ้างที่ปรึกษา 
 8.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ โดยปิดผนึกซองข้อเสนอ จ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ
ด้าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เขียนชื่อโครงการที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน แล้วน้ายื่นเสนอ
โดยตรงต่อคณะกรรมการด้าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ระบุใน “หนังสือเชิญ
ชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอ” เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใด ๆ โดยเด็ดขาด 
 8.7 คณะกรรมการด้าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของที่
ปรึกษาแต่ละราย ว่าเป็นที่ปรึกษามีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษารายอ่ืน ตามข้อ 1.5 (1) หากปรากฏว่าที่
ปรึกษารายใดเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษารายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อที่ปรึกษาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันนั นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการด้าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิด
ซองข้อเสนอด้านคุณภาพหรือเปิดซองข้อเสนอด้านราคาว่ามีที่ปรึกษากระท้าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอใน
การจ้างที่ปรึกษา และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะ
วินิจฉัยได้ว่าผู้ที่ปรึกษารายนั นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท้าดังกล่าว 
 8.8 คณะกรรมการด้าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จะเปิดซองข้อเสนอที่ส่งหลังจากเสร็จสิ น
ก้าหนดเวลายื่นซองข้อเสนอ โดยจะด้าเนินการตามขั นตอน ดังต่อไปนี  
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  (1) จะด้าเนินการเปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นเสนอทุกราย ตรวจสอบ
การมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของที่ปรึกษาแล้วคัดเลือกที่ปรึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์
ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ชวนในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษารายใดก็ได้ แต่จะให้ที่ปรึกษารายใด
เปลี่ยนแปลงสาระส้าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการฯ เห็นว่าที่ปรึกษารายใดมีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน ให้คณะกรรมการฯ ตัดรายชื่อของที่ปรึกษารายนั นออกจาก
การคัดเลือกในครั งนั น 
  (2) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของที่ปรึกษารายที่ถูกต้องตาม (1) และผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพที่
ก้าหนดและจัดล้าดับ และให้พิจารณาคัดเลือกรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด ในกรณีที่ปรึกษารายที่
คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท้าสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก้าหนด กรมจะพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอ
ที่ได้คะแนนมากที่สุดล้าดับถัดไป 
 8.9 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี  
  (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารจ้างที่ปรึกษา 
  (2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน  ๆ(ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั งปวงไว้ด้วยแล้ว 
  (3) ที่ปรึกษาจะต้องยื่นข้อเสนอตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก้าหนด 
  (4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 

9. เกณฑ์การพิจารณา 
9.1 ในการพิจารณาข้อเสนอด้านคุณภาพ จะพิจารณาโดยใช้เกณฑ์เปรียบเทียบประสบการณ์ของที่

ปรึกษา ข้อเสนอด้านคุณภาพ ตลอดจนเงื่อนไขและบริการต่าง ๆ รวมทั งคุณสมบัติและประสบการณ์ของ
เจ้าหน้าที่ ที่เสนอมาเพ่ือท้าโครงการนี  ทั งนี ก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ 5 ส่วน มีรายละเอียด ดังนี  
 (1) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา 20  คะแนน 
 (2) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน 35  คะแนน 
 (3) จ้านวนบุคลากรที่ร่วมงาน 35  คะแนน 
 (4) ประเภทของที่ปรึกษาท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 5  คะแนน 
 (5) ข้อเสนอทางด้านการเงิน 5  คะแนน 
  รวม     100  คะแนน 
 เมื่อน้าคะแนนที่ที่ปรึกษาได้จากข้อ (1) (2) (3) (4) และ (5) มารวมกันจะต้องไม่ต่้ากว่าร้อยละ 70 จึง
ถือว่าที่ปรึกษาผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านคุณภาพ และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาข้อเสนอด้านราคาต่อไป 

9.2 คณะกรรมการด้าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกจะแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอด้านคุณภาพซึ่งได้รับ
การพิจารณาให้เปิดซองข้อเสนอด้านราคาตามข้อ (9.1) ที่มีคะแนนสูงสุดมาเพ่ือเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่
เหมาะสมในกรณีท่ีมีที่ปรึกษาท่ีได้คะแนนด้านคุณภาพเท่ากันหลายรายให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่้าสุด 

9.3 คณะกรรมการด้าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก มีสิทธิที่จะเจรจาต่อรอง ทั งข้อเสนอด้านคุณภาพ
และข้อเสนอด้านราคาสอบถามหรือขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องให้ความร่วมมือด้วยดี 

9.4 ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของที่ปรึกษาที่เป็นผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือกยังสูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง
คณะกรรมการด้าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก สงวนสิทธิที่จะด้าเนินการดังนี  
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(1) ต่อรองราคากับที่ปรึกษารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจ้างนั นให้ต่้าสุดเท่าที่จะท้าได้หากที่
ปรึกษารายนั นยอมลดราคาแล้วราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินและเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็
ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั น 

(2) หากด้าเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผลกรมขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการจ้างในครั งนั น 
 9.5 เมื่อเจรจาได้ราคาที่เหมาะสมแล้ว จะพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะก้าหนดในสัญญาต่อไป 

ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังการเปิดซองข้อเสนอด้านคุณภาพหรือข้อเสนอด้านราคาว่า   
ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามข้อ (9.2) เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น ณ วันได้รับหนังสือเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 3 (คุณสมบัติของที่ปรึกษา) กรมมีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอรายนั นเป็นผู้ทิ งงาน 
  สิทธิที่กล่าวมาทั งหมดในข้อ 9 (เกณฑ์การพิจารณา) เป็นสิทธิโดยชอบของกรมผู้ยื่นข้อเสนอจะ
ร้องเรียนหรือน้าไปเป็นเหตุกล่าวอ้างเพ่ือฟ้องร้องค่าเสียหายต่อกรมอย่างหนึ่งอย่างใดในภายหลังไม่ได้ 

10. ขอบเขตการด้าเนินงานโครงการ  
10.1 ข้อก้าหนดทั่วไป 
10.1.1 ขอบเขตพื นที่ศึกษา 
  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตพื นที่ศึกษาของโครงการต้องพิจารณาให้ครอบคลุม
พื นที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน ้า และพื นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการด้าเนินโครงการ ได้แก่ 
พื นที่ลุ่มน ้า พื นที่เหนือน ้า พื นที่หัวงาน พื นที่ท้ายน ้า พื นที่ชลประทาน และพื นที่อ่ืนๆ (หากมี) 
10.1.2 ขอบเขตการศึกษา 
(1) การศึกษาทบทวนรายงานความเหมาะสม (Feasibility Study) ของโครงการ  
 การศึกษาทบทวนรายงานความเหมาะสมของโครงการ อย่างน้อยต้องเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ในภาคผนวกของคู่มือการดูแลก้ากับงานที่ปรึกษาทางด้านวิชาการส้าหรับงานจ้างที่ปรึกษาของส้านักบริหาร
โครงการ กรมชลประทาน (กันยายน, 2553) โดยจะต้องครอบคลุมประเด็นและเนื อหาที่ส้าคัญ ดังนี   
 (1.1) การรวบรวมและส้ารวจข้อมูลการศึกษา ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องในพื นที่      
ทั งของกรมชลประทานและหน่วยงานอ่ืน โดยให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุดเพ่ือน้ามาใช้ส้าหรับการศึกษา
โครงการ 
 (1.2) ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการใช้น ้าในปัจจุบัน สภาพการขาดแคลนน ้าและสาเหตุ คาดการณ์
แนวโน้มการขาดแคลนน ้าในอนาคต อันเนื่องมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมทั งทบทวนวิเคราะห์ปริมาณน ้าที่สามารถผันจากพื นที่โครงการไปยังแหล่งเก็บกัก
น ้าอื่น ๆ เพื่อให้ราษฎรได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน ้าในลุ่มน ้าได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 (1.3) ศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง สภาพน ้าท่วมที่เคยเกิดขึ นในอดีต 
ปัจจุบัน และคาดการณ์ในอนาคต รวมทั งขีดความสามารถนการรับมือในปัจจุบันของพื นที่โครงการ โดยแสดง
ค่าที่ส้าคัญ เช่น ปริมาตรน ้าหลาก อัตราน ้าหลากสูงสุด ระดับน ้าที่ท่วม ระยะเวลาการท่วมขัง  ความเสียหาย เป็นต้น 
 (1.4) รวบรวมข้อมูลผลส้ารวจ และส้ารวจเพ่ิมเติมด้านต่าง ๆ เช่น แผนที่ การตรวจสอบสภาพพื นที่
ที่ตั งของอาคารต่าง ๆ ตรวจสอบพื นท่ีชุมชน และอ่ืน ๆ ที่จ้าเป็นส้าหรับการศึกษา 
 (1.5) ศึกษาด้านการเพิ่มความสามารถในการเก็บน ้าต้นทุน ตามศักยภาพของพื นที่  
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 (1.6) ศึกษาส้ารวจรูปตัดตามยาวและตามขวางล้าน ้า เพ่ือประกอบการวิเคราะห์แบบจ้าลองชลศาสตร์ 
 (1.7) ศึกษาส้ารวจสภาพการใช้ที่ดินให้ครอบคลุมบริเวณพื นที่โครงการ 
 (1.8) ศึกษาและเปรียบเทียบแนวทางเลือกการพัฒนาโครงการ เพ่ือคัดเลือกทางเลือกที่มีความ
เหมาะสมที่สามารถแก้ไขปัญหาของพื นที่โครงการได้อย่างยั่งยืน โดยสรุปข้อดีข้อเสียของแตละทางเลือก      
และเหตุผล ประกอบการตัดสินใจเลือกทางเลือกนั น ๆ ทั งทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ/สังคม สิ่งแวดล้อม 
และเศรษฐศาสตร์ 
 (1.9) ศึกษาความเหมาะสมของโครงการทั งด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐศาสตร์  ด้านสิ่งแวดล้อม     
และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก้าหนดรูปแบบ ที่ตั งและลักษณะโครงการ รวมถึงก้าหนดพื นที่รับประโยชน์     
ระบบส่งน ้า และระบบระบายน ้าที่ชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของราษฎร 
 (1.10) ศึกษาทดสอบด้านธรณีเทคนิค และแหล่งวัสดุก่อสร้าง 
 (1.11) ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื นที่โครงการ และบริเวณโดยรอบเป็นแหล่งท่องเที่ยว   
โดยหากมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงอันเป็นผลจากการมีโครงการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวได้ ให้ท้าการวิเคราะห์ผลประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมภายใต้หลักวิชาการที่
เกี่ยวข้อง เช่น การประเมินมูลค่าด้วยวิธีต้นทุนการเดินทาง Travel Cost Methods (TCM) เป็นต้น    
 (1.12) จัดท้าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และพจนานุกรมข้อมูลของโครงการ เพ่ือให้ใช้งานได้
สะดวกและสามารถใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่กรมชลประทานได้พัฒนาไว้แล้ว  
(2) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment) 

 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ด้าเนินการตามแนวทางการศึกษา กฎหมาย 
ระเบียบ และข้อจ้ากัดต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ ที่เก่ียวข้อง ดังนี  

(2.1) ศึกษาความเหมาะสม โดยศึกษาทางเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการประเภทต่างๆ และเหตุผล
ประกอบ โดยค้านึงถึงปัจจัยทางด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสังคม ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาโครงการ และจะต้องระบุทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะด้าเนิน
โครงการพร้อมแสดงเหตุผลและความจ้าเป็นประกอบ เมื่อได้ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดแล้วต้องศึกษาให้
ครอบคลุมทั งต้าแหน่งที่ตั งหัวงานที่เหมาะสม ปริมาณน ้าเก็บกัก แหล่งวัสดุก่อสร้าง ผลกระทบด้านแผ่นดินไหว
ต่อโครงการ พื นที่ชลประทาน ระบบระบายน ้า เป็นต้น  

(2.2) ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการ โดยให้ครอบคลุมองค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ทรัพยากรกายภาพ ด้านทรัพยากรชีวภาพ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และด้านคุณค่าต่อคุณภาพ
ชีวิต โดยประกอบด้วยการศึกษาสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการ
พัฒนาโครงการ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการชดเชย มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั งนี จะต้องด้าเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม และแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  

(2.3) ศึกษาผลกระทบด้านแผ่นดินไหวต่อการพัฒนาโครงการ โดยวิเคราะห์ให้ทราบถึงขนาดและ
ต้าแหน่งของรอยเลื่อนมีพลัง ทิศทางการวางตัว ลักษณะการเคลื่อนตัว และสภาพความมีพลังของรอยเลื่อน 
รวมทั งคาบอุบัติซ ้าของกลุ่มรอยเลื่อนในบริเวณดังกล่าว 
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(2.4) ศึกษาและจัดท้ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และ
แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Mitigation and 
Monitoring Plan : EIMP) โดยใช้ข้อมูลผลการศึกษาในการอธิบายรายละเอียดในการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ น และเสนอแผนปฏิบัติการเพ่ือชดเชยหรือบรรเทาความเสียหายดั งกล่าว กรณี
ความเสียหายนั นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ รวมทั งให้เสนอมาตรการและแผนการด้าเนินการในการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมทางวิชาการและความเป็นไปได้ในแนวทางปฏิบัติ โดยต้องมีการจัดประชุม
หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะก้าหนดเป็นแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการติดตาม
และประเมินผลภายหลังการด้าเนินโครงการด้วย 

(2.5) การศึกษาเส้นทางคมนาคมทดแทน (หากมี) โดยค้านึงถึงข้อจ้ากัดด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น 
พื นที่ชั นคุณภาพลุ่มน ้าชั นที่ 1 พื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื นที่อุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 
 (2.6) ศึกษาประเมินผลกระทบต่อบริการของระบบนิเวศ กรณีการสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน ้า เพ่ือ
เสนอแนวทางการแก้ไขท่ีถูกต้องตามข้อเท็จจริง ศึกษาเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการก่อสร้าง โดยเฉพาะ
การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมที่สูญเสีย โดยใช้เครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได ้
  (2.7) ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าพลังน ้า โดยก้าหนดรูปแบบที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการบริหารจัดการน ้า ที่ปรึกษาต้องวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินและมีการ
วิเคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการทั งประโยชน์ทางตรง และทางอ้อม (Direct and Indirect Benefits) ของ
โครงการพร้อมทั งเสนอแนวทางตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 (2.8)  ศึกษาทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติและสาธารณภัย รวมทั งเสนอแผนป้องกันภัย
พิบัติฉุกเฉินส้าหรับชุมชนและแผนฟ้ืนฟูหลังน ้าลดให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
(3) การศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคม 

1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ภายใต้ขอบเขตการปกครองที่ครอบคลุมพื นที่

โครงการและพื นที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยข้อมูลโครงสร้างทางสังคม ข้อมูลครัวเรือนรวม ครัวเรือนเกษตร 

โครงสร้างของครัวเรือน การใช้แรงงาน การถือครองที่ดิน การประกอบอาชีพ รายได้ ระบบสาธารณูปโภค 

ความคิดเห็น ความวิตกกังวล หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนในการ

ปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงในด้านต่างๆ กรณีที่มีโครงการเกิดขึ นในอนาคต เช่น การเปลี่ยนแปลงอาชีพ การย้าย

ถิ่นฐาน และการปรับตัวในด้านต่างๆ เป็นต้น 

2. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ทั งข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ ในประเด็น

ที่มีนัยส้าคัญต่อการพัฒนาโครงการ ให้มีความขัดเจน ครอบคลุม สามารถสะท้อนถึงสถานภาพทั งในปัจจุบัน

และอนาคตเมื่อมีโครงการได้ 

3. วิ เคราะห์การกระจายผลประโยชน์ที่ เกิดขึ นตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก้าหนดไว้  

โดยมีตัวชี วัดหรือหลักเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลและสามารถตอบโจทย์แนวคิดของการพัฒนาโครงการได้อย่าง

ชัดเจน โดยเฉพาะในด้านการส่งน ้าเพื่อการชลประทาน 
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4. น้าเสนอแนวคิด วิธีการ และขั นตอนของการก้าหนดขนาดตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง และ

การศึกษา/ส้ารวจ จ้าแนกตามประเภทผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ของโครงการให้เป็นไปตามหลักวิชาการ

ทางสถิติ และสอดคล้องกับแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งก้าหนดเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้รับ

ผลกระทบทางลบ ขนาดตัวอย่างเท่ากับจ้านวนประชากร (จัดเก็บข้อมูล 100%) กลุ่มผู้รับผลกระทบทางบวก 

ขนาดตัวอย่างค้านวณตามระดับความเชื่อมั่นและสัดส่วนประชากร กลุ่มผู้น้าชุมชน เก็บรวบรวมทุกหมู่บ้านใน

พื นที่โครงการ และกลุ่มอ่อนไหว เช่น กลุ่ม NGOs ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ศาสน

สถาน สถานพยาบาล เป็นต้น ด้าเนินการรวบรวม 100% ทั งนี หากมีกลุ่มชาติพันธุ์ในพื นที่ ควรให้ความส้าคัญ

ในด้านภาษาท่ีสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อมูลโครงการและได้รับข้อมูลตอบกลับที่ถูกต้อง 

 (4) การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
1. ด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์ความเหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจ โดยพิจารณาผลตอบแทนที่

คุ้มค่าต่อสังคม รวมทั งการวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่เกิดขึ นกับผู้มีส่วนได้เสียจากการมี/ไม่มีโครงการ โดย

น้าเสนอผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการ ซึ่งยังไม่น้าการประเมินมูลค่าของผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมมารวมไว้ ทั งนี  ต้องน้าข้อมูลต้นทุนขององค์ประกอบโครงการและผลประโยชน์ที่เกิดจากโครงการ

ทั งหมด ทั งทางตรงและทางอ้อม มาใช้ในการวิ เคราะห์  โดยข้อมูลที่น้ ามาใช้ในการวิ เคราะห์ต้อง  

แจกแจงรายละเอียดให้ชัดเจนทั งต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการ 

2. ด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นการน้าผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาประเมินในเชิงมูลค่า เพ่ือน้าไป

ผนวกกับการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ เพ่ือพิจารณาถึงความคุ้มค่าของโครงการ ทั งนี ต้องระบุให้ชัดเจนเรื่อง

ที่สามารถประเมินมูลค่าได้ และไม่สามารถประเมินได้ โดยให้จ้าแนกต้นทุนและผลประโยชน์ทั งทางตรงและ

ทางอ้อมให้ครอบคลุม ชัดเจน และครบถ้วนในทุกประเด็นอย่างละเอียด แล้วน้ามาประเมินมูลค่าให้เห็นอย่าง

ชัดเจน โดยในการประเมินมูลค่าให้ระบุรายละเอียดแหล่งที่มาของข้อมูลที่น้ามาใช้ในการค้านวณหรืออ้างอิงให้

ชัดเจน และราคาที่น้ามาใช้ควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในพื นที่โครงการ ทั งนี  

หากประเด็นใดไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ ให้ประเมินออกมาในรูปคุณค่าและความส้าคัญในประเด็นนั นๆ 

รวมทั งควรเลือกใช้เครื่องมือทางด้านเศรษฐศาสตร์และกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมในแต่ละประเด็น 

3. ด้านความคุ้มค่าของโครงการ ให้น้าผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์

สิ่งแวดล้อมมาประมวลผลร่วมกัน เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการในภาพรวม ตลอดจนวิเคราะห์ความ

อ่อนไหวในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงด้านต้นทุน ผลประโยชน์ และความล่าช้าในการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม หาก

การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมในการด้าเนินโครงการของรัฐส้าหรับบางโครงการ 

มีผลการวิเคราะห์ที่ไม่คุ้มค่า แต่มีความจ้าเป็นต้องด้าเนินการ จะต้องระบุเหตุผลและความจ้าเป็นในการพัฒนา

โครงการให้ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการพัฒนาโครงการต่อไป 
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 (5) การประชาสัมพันธ์และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 (5.1) ให้ด้าเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยต้องด้าเนินการตามข้อก้าหนดของกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแนวทางของส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
(มกราคม 2562)  
 (5.2) ให้จัดท้าแผนงานของการด้าเนินการประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี  ผู้ได้รับผลกระทบ (กลุ่มผู้เสียประโยชน์ และกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท้ารายงานฯ หน่วยงานที่ท้าหน้าที่พิจารณารายงานฯ หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ 
(ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น) กลุ่มองค์กรเอกชน กลุ่มอนุรักษ์ สถาบันการศึกษา นักวิชาการอิสระ 
สื่อมวลชน และภาคประชาชน (ผู้น้าชุมชน ประชาชนทั่วไป)  
 (5.3) การด้าเนินการประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนให้ครอบคลุมทุก
ขั นตอน ตั งแต่เริ่มต้นโครงการ ปฐมนิเทศ การพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือก การศึกษาทบทวนความเหมาะสม
ของโครงการ การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันและการประเมินผลกระทบ การก้าหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนากลไกการติดตามตรวจสอบ และการจัดท้ารายงานและรับฟังความคิดเห็น ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดท้า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 (5.4) ด้าเนินการประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ครอบคลุมทุก
ขั นตอน ตั งแต่เริ่มต้นโครงการ การศึกษาทบทวนความเหมาะสมของโครงการ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การก้าหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนากลไกการติดตามตรวจสอบ 
และการจัดท้ารายงานและรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษา 
 (5.5) รูปแบบกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอโครงการ
ระหว่างการศึกษา ส้าหรับผู้มีเกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น ให้พิจารณาจากแนวทางการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส้านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มกราคม 2562) อาทิ การส้ารวจความคิดเห็น การสัมภาษณรายบุคคล 
การเปดใหแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ทางโทรศัพทหรือโทรสาร ทางระบบ เครือข่ายสารสนเทศ หรือทางอ่ืน
ใด การเปดโอกาสใหประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นตอหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ การ
สนทนากลุมยอย การประชุมปรึกษาหารือ การประชาพิจารณ การอภิปรายสาธารณะ การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของหรือผู้มีสวนไดเสีย เป็นต้น 
 (5.6) ก้าหนดให้มีการจัดกิจกรรมสื่อสัญจรอย่างน้อยจ้านวน 1 ครั ง เพ่ือสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
คณะสื่อมวลชนกับผู้บริหารกรมชลประทานและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้เห็นถึงความส้าคัญและความ
จ้าเป็นของงานด้านการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน ้า รวมถึงความเข้าใจ ในกระบวนการศึกษาและ
เป็นสื่อกลางในการน้าเสนอข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนได้รับทราบ และมีความเข้าใจที่ถูกต้อง 
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10.1.3 แนวทางการศึกษา 
(1) แนวทางการศึกษาความเหมาะสมโครงการ (Feasibility Study)  

(1.1) การรวบรวมข้อมูลและส้ารวจข้อมูลเพิ่มเติม 

 - ทบทวนแผนพัฒนาต่างๆ ของหน่วยงานต่างๆ ทั งของจังหวัด กรมชลประทาน นโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล 

  - ข้อมูลสถิติข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา 

  - ส้ารวจทางวิศวกรรม ที่ปรึกษาจะต้องเสนอตามความจ้าเป็น เช่น การส้ารวจรายละเอียดภูมิ

ประเทศบริเวณหัวงาน อาคารประกอบระบบ ชลประทาน ระบบระบายน ้า และการส้ารวจด้านธรณีวิทยา เป็นต้น 

  - ส้ารวจพื นที่ความเสียหายจากอุทกภัยหรือภัยแล้ง (ถ้ามี) รวมทั งรายละเอียดความเสียหายทั งหมด 

  - ส้ารวจความต้องการน ้าเพ่ือกิจกรรมต่าง  ๆเช่น เกษตร อุปโภค-บริโภค การ อุตสาหกรรม การประปา ฯลฯ 

  - ส้ารวจ/วิเคราะห์การขยายตัวเมือง พื นที่เศรษฐกิจ พื นที่ท่องเที่ยว และอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อการใช้น ้า 

  - ส้ารวจแหล่งวัสดุเพ่ือการก่อสร้าง 

  - ส้ารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมบริเวณพื นที่ที่ได้รับประโยชน์และพื นที่ที่ได้รับผลกระทบฯ ได้แก่ 

พื นที่ก่อสร้างโครงการ พื นที่อพยพ (ถ้ามี) เป็นต้น 

  - ส้ารวจการถือครองที่ดิน เอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งมีรายละเอียดของข้อมูลที่

แสดงถึงรายชื่อ ผู้ถือครองที่ดินแต่ละแปลง จ้านวนพื นที่การท้าประโยชน์  

 (1.2) การก้าหนดทางเผื่อเลือกโครงการ 

   - ก้าหนดทางเผื่อเลือกของโครงการได้แก่ รูปแบบของโครงการ ต้าแหน่ง ขนาด วิธีการและพิจารณา
ทางเลือกที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมกลมกลืนกับธรรมชาติ สังคมและ
ประหยัดงบประมาณและพลังงาน 
   - ทบทวนและก้าหนดจุดพื นที่เป้าหมายทั งการบรรเทาอุทกภัยและการชลประทาน โดยพิจารณาการ
ใช้น ้าที่มีอยู่เดิมและการใช้น ้าในอนาคต โดยให้ท้าการศึกษาถึงการใช้น ้าของชุมชน 

   - ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 
 (1.3) การศึกษาด้านวิศวกรรมของโครงการ ประกอบด้วย 

   - ศึกษาความเหมาะสมของทางเลือกท่ีได้รับการคัดเลือก ให้สนองต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   - วิเคราะห์ปริมาณน ้าผิวดิน ความต้องการน ้าและการจัดล้าดับความส้าคัญของการจัดสรรน ้าเพ่ือ
กิจกรรมต่าง ๆ และศึกษาผลกระทบการใช้น ้าของโครงการต่อโครงการอ่ืน ๆ  

   - ศึกษาอุทกวิทยาของน ้าหลาก และอัตราการตกตะกอน 
   - ศึกษาแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ ของการบริหารจัดการน ้าและน ้าท่วม 
   - ศึกษาถึงสาเหตุปริมาณน ้าท่วมและผลเสียหายเนื่องจากน ้าท่วม 

   - ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ 
   - ศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ด้วยการพิจารณาทั งด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ/สังคม เศรษฐศาสตร์ 
และสิ่งแวดล้อม 
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(2) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment)  
  ในการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ด้าเนินการศึกษาจัดท้ารายงานตามแนว
ทางการจัดท้ารายงานต่าง ๆ ดังนี  

(2.1) แนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ด้าเนินการศึกษาตามแนวทางต่างๆ ดังนี  

2.1.1 แนวทางการจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ส้านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม (มกราคม, 2559) 

2.1.2 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม

เอกสารท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดโครงการ กิจการ หรือการ

ด้าเนินการ ซึ่งต้องจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

จัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 3ง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

(2.2) แนวทางการประเมินผลกระทบสุขภาพ ให้ด้าเนินการศึกษาตามแนวทางต่างๆ ดังนี  

2.2.1 แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร

ธรรมและสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

2.2.2 แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการพัฒนาแหล่งน ้า กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข (มิถุนายน, 2557) 

2.2.3 อื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่ก้าหนด 

(2.3) แนวทางการประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ด้าเนินการศึกษาตาม

แนวทางต่างๆ ดังนี  

2.3.1 แนวทางการมีสวนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ง

แวดลอม ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มกราคม, 2562) 

2.3.2 คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน (2552)  

2.3.3 ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

(3) การศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม  
 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพื นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม เปรียบเทียบข้อมูลในระดับโครงการ จังหวัด
และประเทศในภาพรวม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในพื นที่รับผลกระทบ พื นที่ชลประทาน พื นที่รับผลประโยชน์ 
และพื นที่อ่ืนๆ (ถ้ามี) วิเคราะห์สถานะครัวเรือน การใช้แรงงาน การกระจายรายได้ วิเคราะห์ ผลกระทบ
ทางบวกและทางลบต่อสังคม ต่อชุมชน ที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ โดยมีตัวชี วัดหรือหลักเกณฑ์ที่
สมเหตุสมผล รวมทั งศึกษาวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ทั งนี  ต้อง
ด้าเนินการรวบรวมข้อมูลจ้าแนกตามประเภทผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ของโครงการทั ง 4 กลุ่ม ให้เป็นไป
ตามหลักวิชาการทางสถิติ สอดคล้องกับแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแนวทางของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั งนี  ในส่วนผู้รับผลกระทบทางลบ เช่น ผู้ที่อยู่ในพื นที่หัวงาน อ่างเก็บน ้า บ่อยืมดิน ระบบ
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ส่งน ้า ถนนทดแทน เป็นต้น ต้องด้าเนินการรวบรวมข้อมูลทุกครัวเรือน (ส้ารวจ 100%) พร้อมจัดท้าแผนที่การ
ประจายประชากรและตัวอย่างท่ีด้าเนินการส้ารวจ น้าเสนอรายชื่อและท่ีอยู่ของผู้ให้ข้อมูลไว้ในภาคผนวก 
(4) การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

1. วิเคราะห์ผลตอบแทนของการพัฒนาโครงการที่เกิดขึ นกับสังคมโดยรวม ผ่านการประเมินต้นทุนและ

ผลประโยชน์ของโครงการทั งมูลค่าทางตรงและทางอ้อม พร้อมระบุวิธีการศึกษาในแต่ละรายการ โดยผลการ

วิเคราะห์ต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และการศึกษาในด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้าน

ทรัพยากรดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน การเกษตร การตลาด ธุรกิจอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เป็นต้น 

2. หากเป็นการศึกษาวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ต้องศึกษาให้ครอบคลุมทั งต้นทุนทาง

ธรรมชาติและความคุ้มค่าต่อการได้มาซึ่งผลประโยชน์ของโครงการจากการประเมินมูลค่าของผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการ โดยระบุวิธีศึกษาและแนวคิดของการประเมินมูลค่าผลกระทบตามหลักการ

ของเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการที่เหมาะสม หากประเด็นใดไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ ให้น้าเสนอ

ข้อมูลที่แสดงถึงคุณค่าและความส้าคัญ โดยทุกรายการต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น้ามาใช้ในการ

วิเคราะห์ให้ครบถ้วน ชัดเจน รวมถึงเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของโครงการด้วย 

3. น้าเสนอแนวคิด หลักการ และวิธีการของการประเมินมูลค่าทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ โดย

อาศัยวิธีการ เทคนิค/เครื่องมือทางวิชาการท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

4. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทางการเงิน โดยน้าเสนอผลการวิเคราะห์ผ่านหลักเกณฑ์ต่างๆ 

เช่น ระยะเวลาคืนทุน อัตราผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) และอัตราส่วน

ผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) วิเคราะห์ผลตอบแทนระดับครัวเรือนเกษตรในรูปแบบ Farm Model 

วิเคราะห์อัตราค่าน ้าชลประทาน เป็นต้น 

5. วิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการในกรณีต่างๆ พร้อมอธิบายถึงเหตุผล ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ นจากการด้าเนินโครงการ 

6. การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ให้แยกผลการวิเคราะห์ออกเป็น 2 กรณี 

จากนั น จึงน้าผลการวิเคราะห์มารวมกัน เพื่อชี ให้เห็นถึงความคุ้มค่าในการพัฒนาโครงการทั งนี  ผู้เชี่ยวชาญต้อง

น้าเสนอข้อมูล/เหตุผล/แนวคิด ส้าหรับการชี แจงหรือสนับสนุนผลการศึกษาวิเคราะห์ที่ได้รับ เพ่ือประกอบการ

พิจารณาตัดสินใจในขั นต่อไปด้วย 

(5) แนวทางการออกแบบเบื องต้น 
 หลังจากการศึกษาความเหมาะสม (FS) ด้าเนินการจนแล้วเสร็จ หรือได้เค้าโครงที่ชัดเจนและมีข้อมูล
เพียงพอที่ที่ปรึกษาจะน้าไปด้าเนินการออกแบบรายละเอียดเบื องต้น โดยจะต้องท้าการออกแบบเบื องต้นของ
องค์ประกอบ ตามแนวทางเลือกที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด โดยให้มีผลกระทบที่น้อยที่สุด และต้องพิจารณาให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม อีกทั งค้านึงถึงความคิดเห็นของชุมชนตลอดจนสอดคล้องกับผลการศึกษาความ
เหมาะสมโครงการ 
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(6) การจัดท้าข้อเสนอด้านคุณภาพ 
 - การจัดท้าแผนงานให้จัดท้าแผนงานแสดงกิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและ
ภาระงานของบุคลากรหลัก ระยะเวลาด้าเนินงานที่ชัดเจน และแผนงานดังกล่าวจะต้องระบุถึงจุดวิกฤตของ
กิจกรรมที่ส้าคัญ รวมทั งจุดวัดผลส้าเร็จของงานในแต่ละช่วงอย่างครบถ้วน ทั งนี เพ่ือใช้ในกรณีการรายงานผลงาน 
และการปรับปรุงแผนการด้าเนินงาน 
 - วิธีการบริหาร และวิธีการปฏิบัติงาน ให้ระบุรายละเอียดวิธีการศึกษาและการได้มาของข้อมูล การ
เก็บตัวอย่าง  ระยะเวลาที่ใช้ ความเหมาะสมและข้อจ้ากัดของวิธีการศึกษา  และหากมีการประเมินที่ต้องใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลในห้องปฏิบัติการ ต้องใช้ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานที่ได้มาตรฐานหรือได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากทางราชการ 
  - ด้าเนินการขออนุญาตเข้าท้าการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการตามพื นที่รับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา 
(7) การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 1) แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม โดยส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มกราคม, 2562) 

 2) คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน (2552)  

 3) ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

10.2 ขอบเขตด้าเนินงาน 
10.2.1 ที่ตั งและลักษณะโครงการ  
  จากผลการศึกษารายงานวางโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยจันทร์ พบว่าพื นที่โครงการ พื นที่หัวงานและ
พื นที่น ้าท่วม ทั งหมด เนื อที่ 1,600 ไร่ ท้องที่ต้าบลห้วยจันทร์ อ้าเภอขุนหาร จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีพื นที่อ่างฯ
บางส่วน เนื อที่ 993 ไร่ อยู่ในพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าฝั่งขวาห้วยศาลา” เขตป่าเพ่ือการอนุรักษ์ (โซน C)  
จึงต้องมีการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม เรื่องก้าหนดโครงการ 
กิจการ หรือการด้าเนินการ ซึ่งต้องจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 
มกราคม 2562 ซึ่งที่ปรึกษาต้องน้าไปศึกษาทบทวนรูปแบบแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมในการศึกษาครั งนี   
โดยผลการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2541 มีรายละเอียดดังนี    
  ที่ตั งโครงการ 
โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยจันทร์ มีที่ตั งหัวงานอยู่ในเขต บ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ 4 ต้าบลห้วยจันทร์ อ้าเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ มีพิกัดตามแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ระวาง 5837 I, 5837 II ล้าดับชุด L7018 ของกรมแผนที่
ทหาร ประมาณเส้นรุ้ง (Latitude) ที่ 14 o - 30' – 12.65" เหนือ และ เส้นแวง (Longitude) ที่ 104o - 21'- 49.1" 
ตะวันออก หรือพิกัด 48PVB 314 – 035 แสดงในรูปที่ 1   
 ลักษณะโครงการ   

ประเภทโครงการ    อ่างเก็บน ้า 
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 ลักษณะท่ัวไปของอ่างเก็บน ้า 
ระดับน ้าสูงสุด    +265.40 เมตร (รทก.) 
ระดับน ้าเก็บกัก    +264.00 เมตร (รทก.) 
ระดับน ้าต่้าสุด    +255.50  เมตร (รทก.) 
ความจุที่ระดับเก็บกัก   8.30  ล้านลูกบาศก์เมตร 
พื นที่รับน ้าฝน    38.85  ตารางกิโลเมตร 
ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยรายปี   1,252.00 มิลลิเมตร 
ปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯเฉลี่ย   11.86  ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

ลักษณะท่ัวไปของท้านบดิน 
ชนิด     ท้านบดินแบบแบ่งโซน (Zone Type Dam)  
ระดับสันท้านบดิน    +267.40 เมตร (รทก.) 
ความกว้างสันท้านบดิน   8.00  เมตร 
ความยาวสันท้านบดิน   620.00  เมตร 
ความสูงสันท้านบดิน   20.40  เมตร 

อาคารระบายน ้าล้น 
ที่ตั ง   Abutment ฝั่งขวาของท้านบดินที่ กม.0+020 
ชนิด   บานระบายด้านข้าง (Side Channel Spillway) 
ความยาวของทางระบายน ้าล้นโดยประมาณ 20.00  เมตร 
ระบายน ้าได้สูงสุด     59.03  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

อาคารท่อส่งน ้า 
ที่ตั ง   ฝั่งขวา ที่ กม. 0+112 ของเขื่อนดิน 
ประเภท   ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforce Concrete Conduit) 
ระดับธรณีอาคาร    +255.50 เมตร (รทก.) 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง   1.00  เมตร 
ความยาว     104.50  เมตร 
ปริมาณน ้าไหลผ่านท่อ   4.40  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

ระบบส่งน ้า 
คลองส่งน ้าสายหลักและคลองซอย  25  กิโลเมตร 

พื นที่ชลประทาน 
พื นทีชลประทานในฤดูฝนประมาณ  4,000  ไร่ 

   พื นที่ชลประทานในฤดูแล้งประมาณ  1,200  ไร่ 
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รูปที่ 1 ต้าแหน่งที่ตั งโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 
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10.2.2 บุคลากรหลักที่ต้องการ 
  บุคลากรหลักในการศึกษาโครงการจะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ดังนี  
  1.) ผู้จัดการโครงการ/ผู้เชี่ยวชาญด้านวางโครงการ 
   คุณสมบัติเฉพาะ  : วุฒิการศึกษาไม่ต่้ากว่าปริญญาโท (วิศวกรรมชลประทาน/วิศวกรรมโยธา/

วิศวกรรมแหล่งน ้า/สาขาที่เกี่ยวข้อง) ประสบการณ์รวมไม่น้อยกว่า 20 ปี ต้องมี
ประการณ์ด้านงานพัฒนาแหล่งน ้าและสามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาตลอด
ระยะเวลาของการศึกษา  

   ท้าหน้าที่  : ควบคุมก้าหนดแนวทางและวิธีการศึกษาให้ได้คุณภาพงานและแผนงานตาม
เอกสารประกอบการจ้าง (TOR) และวางโครงการพัฒนาแหล่งน ้าให้เป็นไป
ตามหลักวิชาการ 

  2.) ผู้ช้านาญการด้านสิ่งแวดล้อม 
   คุณสมบัติเฉพาะ  : วุฒิการศึกษาไม่ต่้ ากว่าปริญญาโท (สิ่ งแวดล้อม/สาขาที่ เกี่ยวข้อง) 

ประสบการณร์วมไม่น้อยกว่า 15 ปี ต้องมีใบอนุญาตจัดท้ารายงานฯ จาก สผ. 
และจะต้องมีประสบการณ์โครงการของรัฐด้านการพัฒนาแหล่งน ้า ในขณะที่
เป็นผู้ช้านาญการเท่านั น ซึ่งจะต้องแนบเอกสารในขั นตอนเสนอบุคคลากร
หลัก  

   ท้าหน้าที่  : ศึกษา/วิเคราะห์/ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ นในภาพรวมของทั ง
โครงการ โดยจ้าแนกเป็นกรณีที่มีโครงการ และไม่มีโครงการ พร้อมทั งเสนอ
มาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดท้า 
EIMP และต้องเป็นผู้ชี แจงโครงการในระหว่างการศึกษารวมถึงการน้าเสนอ
รายงาน และตอบข้อคิดเห็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  3.) ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยา 
คุณสมบัติเฉพาะ  : วุฒิการศึกษาไม่ต่้ากว่าปริญญาโท (อุตุนิยมวิทยา-อุทกวิทยา/สาขาที่เกี่ยวข้อง) 

ประสบการณ์รวมไม่น้อยกว่า 15 ปี 
   ท้าหน้าที่  : ศึกษา/วิเคราะห์/ประเมินสภาพอุตุวิทยา และอุทกวิทยา อันเนื่องมาจากการ

พัฒนาโครงการ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทั งในรอบฤดูกาลและ
รอบปี คุณภาพอากาศในพื นที่โครงการผลกระทบที่เกิดขึ นจากกิจกรรม
โครงการ ประเมินการเปลี่ยนแปลงของสภาพอุทกวิทยาของล้าน ้าในสภาพ 
ก่อนมีโครงการและหลังมีโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณและอัตราไหล
ของน ้าท่า การคาดคะเนความถี่ของน ้าท่วม และข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาใน
ปีที่มีน ้าปกติ น ้ามาก และน ้าน้อย และเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
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  4.) ผู้เชี่ยวชาญด้านชลประทาน 
คุณสมบัติเฉพาะ  : วุฒิการศึกษาไม่ต่้ากว่าปริญญาโท (วิศวกรรมชลประทาน/สาขาที่เกี่ยวข้อง)

ประสบการณร์วมไม่น้อยกว่า 15 ปี 

   ท้าหน้าที่  : ศึกษา/วิเคราะห์/ประเมินความต้องการใช้น ้าของพืช ความต้องการใช้น ้า
ชลประทาน แบบจ้าลองสมดุลน ้ าในอ่างเก็บน ้า ประสิทธิภาพระบบ
ชลประทาน ประเมินผลกระทบของการพัฒนาโครงการที่จะส่งผลต่อภาพรวม
ของระบบชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบันและระบบชลประทาน สมดุลน ้า 

  5.) ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบเขื่อน 
   คุณสมบัติเฉพาะ  : วุฒิการศึกษาไม่ต่้ากว่าปริญญาโท (วิศวกรรมโยธา/สาขาที่เกี่ยวข้อง) 

ประสบการณ์รวมไม่น้อยกว่า 15 ปี ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร ปี พ.ศ. 
2542 ซึ่งจะต้องแนบเอกสารในขั นตอนเสนอบุคลากรหลัก 

   ท้าหน้าที่  : ศึกษา/วิเคราะห์/ประเมินด้านการออกแบบเขื่อนประเภทต่าง ๆ ให้ได้ตาม
มาตรฐานของกรมชลประทาน วิเคราะห์ความมั่นคงของตัวเขื่อน และ
พฤติกรรมจากเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน รวมทั งการทบทวนแบบที่
กรมได้ด้าเนินการออกแบบแล้ว และประเด็นอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

  6.) ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบอาคารชลศาสตร์  
   คุณสมบัติเฉพาะ  : วุฒิการศึกษาไม่ต่้ากว่าปริญญาโท (วิศวกรรมโยธา/สาขาที่เกี่ยวข้อง) 

ประสบการณ์รวมไม่น้อยกว่า 15 ปี ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร ปี พ.ศ. 
2542 ซึ่งจะต้องแนบเอกสารในขั นตอนเสนอบุคลากรหลัก 

   ท้าหน้าที่  : ออกแบบอาคารประกอบ รวมทั งอาคารบังคับน ้าประเภทต่าง ๆ ให้ได้ตาม
มาตรฐานของกรม สามารถวิเคราะห์ความมั่นคงของตัวอาคาร พร้อมทั งลง
นามในแบบ พร้อมรายการค้านวณจัดท้าแผนที่ 

  7.) ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา/แผ่นดินไหว/อุทกธรณี/แหล่งแร่ 
คุณสมบัติเฉพาะ  : วุฒิการศึกษาไม่ต่้ากว่าปริญญาโท (ธรณีวิทยา/เทคโนโลยีธรณี/สาขาที่

เกี่ยวข้อง) ประสบการณ์รวมไม่น้อยกว่า 15 ปี 

   ท้าหน้าที่   : ศึกษา/วิเคราะห์/ประเมินสภาพธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน สภาพการเกิด
แผ่นดินไหวในพื นที่โครงการ ประเมินผลกระทบจากการพัฒนาโครงการต่อ
สภาพธรณีวิทยา ความมั่นคงของฐานราก แหล่งแร่ การท้ากิจกรรมเหมือง
แร่และกิจกรรมต่อเนื่อง การสูญเสียแหล่งทรัพยากรแร่ องค์ประกอบของแร่
ที่จะมีโอกาสละลายน ้าและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ/หรือปนเปื้อนต่อ
คุณภาพน ้าในอ่างเก็บน ้า ล้าน ้าในที่ตั งโครงการ น ้าใต้ดิน พื นที่ชลประทาน 
และพื นที่ อ่ืน ๆ (ถ้ามี) และเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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  8.) ผู้เชี่ยวชาญด้านปฐพีกลศาสตร์/วัสดุก่อสร้าง 
   คุณสมบัติเฉพาะ  : วุฒิการศึกษาไม่ต่้ากว่าปริญญาโท (ปฐพีกลศาสตร์/เทคโนโลยีธรณี/สาขาที่

เกี่ยวข้อง) ประสบการณ์รวมไม่น้อยกว่า 15 ปี 
   ท้าหน้าที่  : ศึกษา/ส้ารวจ/วิเคราะห์ คุณสมบัติของวัสดุส้าหรับใช้ในการก่อสร้างเขื่อน 

ก้าหนดแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

  9.) ผู้เชี่ยวชาญด้านส้ารวจภูมิประเทศ 
   คุณสมบัติเฉพาะ  : วุฒิการศึกษาไม่ต่้ากว่าปริญญาโท (วิศวกรรมส้ารวจ/สาขาที่เกี่ยวข้อง) 

ประสบการณร์วมไม่น้อยว่า 15 ปี 
   ท้าหน้าที่  : จัดท้าแผนที่ส้ารวจภูมิประเทศให้ได้ตามความเหมาะสมของโครงการและ

มาตรฐานของกรมชลประทาน และเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  10.) ผู้เชี่ยวชาญด้านประมาณราคา 
   คุณสมบัติเฉพาะ  : วุฒิการศึกษาไม่ต่้ากว่าปริญญาโท (วิศวกรรมโยธา/สาขาที่เกี่ยวข้อง) 

ประสบการณร์วมไม่น้อยกว่า 15 ปี  
   ท้าหน้าที่   : ศึกษา/วิเคราะห์แบบรายการรายละเอียดของแบบ ค้านวณหาปริมาณงาน    

และประมาณราคาค่าก่อสร้างของโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์การค้านวณ
ราคากลางของคณะกรรมการก้ากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงาน
ก่อสร้าง , งานก่อสร้างชลประทาน กรมบัญชีกลาง ส้านักงบประมาณ 

  11.) ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
   คุณสมบัติเฉพาะ  : วุฒิการศึกษาไม่ต่้ากว่าปริญญาโท (สาธารณสุขศาสตร์/สาขาที่เกี่ยวข้อง) 

ประสบการณร์วมไม่น้อยกว่า 15 ปี 
   ท้าหน้าที่  : ศึกษา/ส้ารวจ/วิเคราะห์/ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

และบริการสาธารณสุขในพื นที่ โครงการ และพื นที่ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ การแพร่ระบาดของโรคพยาธิชนิดต่างๆ 
โรคติดต่อทางน ้า และ/หรือแมลงพาหะเป็นสื่อกลาง โรคไม่ติดต่อที่สะท้อน 
ปัญหาทางสุขภาพที่เป็นผลมาจากโครงการโดยทางตรงหรือทางอ้อม โรคที่
เกิดจากภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ โรคที่เป็นปัญหาในการด้าเนินชีวิต และ
โรคติดต่อจากประชากรที่อพยพจากพื นที่อ่ืนเข้ามาใช้แรงงานก่อสร้าง ความ
เพียงพอของสถานพยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์กับประชาชนในพื นที่
โครงการ และเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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  12.) ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจสังคม และองค์กร 
   คุณสมบัติเฉพาะ  : วุฒิการศึกษาไม่ต่้ากว่าปริญญาโท (สังคมศาสตร์/สาขาที่ เกี่ยวข้อง) 

ประสบการณร์วมไม่น้อยกว่า 15 ปี  
   ท้าหน้าที่  : ศึกษา/ส้ารวจ/วิเคราะห์/ประเมินผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจของ

ประชาชนในบริเวณท่ีได้รับผลกระทบทั งด้านบวกและด้านลบจากการพัฒนา
โครงการ เสนอแนะแผนปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบหรือความเสียหายให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใหม่จากการมี
โครงการ รวมทั งการวิเคราะห์เศรษฐกิจ และรูปแบบสังคมหรือองค์กรใน
พื นที่โครงการฯ และเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  13.) ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
   คุณสมบัติเฉพาะ  : วุฒิการศึกษาไม่ต่้ากว่าปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์/สาขาที่เกี่ยวข้อง) 

ประสบการณร์วมไม่น้อยกว่า 15 ปี 
   ท้าหน้าที่  : ศึกษา/ส้ารวจ//วิเคราะห์/ประเมินผลด้านเศรษฐศาสตร์ ประเมินความคุ้มค่า

จากการด้าเนินโครงการ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ และการ
วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมของโครงการ 

  14.) ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี และประวัติศาสตร์ 
   คุณสมบัติเฉพาะ  : วุฒิการศึกษาไม่ต่้ากว่าปริญญาโท (โบราณคดี/สาขาที่เกี่ยวข้อง) ประสบการณ์

รวมไม่น้อยกว่า 15 ปี 
   ท้าหน้าที่  : ศึกษา/ส้ารวจ/วิเคราะห์/ประเมินผลกระทบความเสียหายของแหล่ง

โบราณคดีและประวัติศาสตร์ในพื นที่โครงการที่ได้รับผลกระทบจากการ
พัฒนาโครงการ และเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  15.) ผู้เชี่ยวชาญด้านคมนาคม 
   คุณสมบัติเฉพาะ  : วุฒิการศึกษาไม่ต่้ากว่าปริญญาโท (วิศวกรรมขนส่ง/การจราจร/สาขาที่

เกี่ยวข้อง) ประสบการณ์รวมไม่น้อยกว่า 15 ปี 
   ท้าหน้าที่  : ศึกษา/ส้ารวจ/วิเคราะห์/ประเมินระบบโครงข่ายคมนาคมในพื นที่โครงการ 

เส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ประเมินสภาพ
การสัญจรทั งทางน ้าและทางบก ทั งกรณีมีโครงการและไม่มีโครงการ 
ผลกระทบจากเส้นทางคมนาคม ความถี่ และช่วงเวลาขนส่งวัสดุก่อสร้างต่อ
พื นที่อ่อนไหว ผลประโยชน์และความเสียหายต่อการคมนาคม ทางเลือกการ
ก่อสร้างถนนทดแทน หรือการเคลื่อนย้ายเส้นทาง และผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงเส้นทางคมนาคมในพื นที่โครงการ และเสนอมาตรการป้องกัน
แก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
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  16.) ผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้/การจัดการลุ่มน ้า 
   คุณสมบัติเฉพาะ  : วุฒิการศึกษาไม่ต่้ากว่าปริญญาโท (วนศาสตร์/นิเวศวิทยาป่าไม้/สาขาที่

เกี่ยวข้อง) ประสบการณ์รวมไม่น้อยกว่า 15 ปี 
   ท้าหน้าที่  : ส้ารวจ/ศึกษา/วิเคราะห์/ประเมินผลกระทบต่อสภาพพื นที่ป่าไม้ ระบบนิเวศ

ป่าไม้ การบริหารจัดการพื นที่ลุ่มน ้าที่จะสูญเสียไปจากการด้าเนินโครงการ 
เปรียบเทียบกรณีไม่มีและมีโครงการ ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของการ
สูญเสียพื นที่ ความสมบูรณ์ของป่า คุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากล และ
คุณค่าทางนิเวศของป่าไม้ ผลกระทบที่เกิดขึ นจากกิจกรรมการก่อสร้างต่าง ๆ 
สถานภาพการบุกรุกท้าลายป่าที่อาจเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการพัฒนา
โครงการ และเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  17.) ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่า 
   คุณสมบัติเฉพาะ  : วุฒิการศึกษาไม่ต่้ากว่าปริญญาโท (สัตววิทยา/ชีววิทยา/สาขาที่เกี่ยวข้อง) 

ประสบการณร์วมไม่น้อยกว่า 15 ปี 
   ท้าหน้าที่  : ส้ารวจ/ศึกษา/วิเคราะห์/ประเมินผลกระทบต่อสัตว์ป่าคุ้มครองทุกชนิด 

ระบบนิเวศสัตว์ป่าในบริเวณที่จะถูกน ้าท่วม และบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน ้า 
ทั งด้านแหล่งที่อยู่อาศัย พื นที่หากิน เส้นทางเดิน และเส้นทางอพยพ 
โครงสร้างและลักษณะตามธรรมชาติของระบบนิเวศสัตว์ป่า ประเมินการ
เกิดแหล่งที่อยู่ใหม่และแหล่งอาหารใหม่ของสัตว์ป่าที่อาจเกิดขึ นหลังจากมี
โครงการ ผลกระทบที่เกิดขึ นจากกิจกรรมการก่อสร้างต่าง ๆ และเสนอ
มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

  18.) ผู้เชี่ยวชาญด้านชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน 
 คุณสมบัติเฉพาะ  : วุฒิการศึกษาไม่ต่้ากว่าปริญญาโท (สังคมศาสตร์/สาขาที่ เกี่ยวข้อง) 

ประสบการณร์วมไม่น้อยกว่า 15 ปี 
 ท้าหน้าที่  : ตรวจสอบและประมาณราคา ค่าชดเชย ทรัพย์สิน ที่ได้รับผลกระทบจาก

โครงการ การส้ารวจข้อมูลพื นฐานทางด้านเศรษฐกิจและ สังคมของ
ครอบครัวทั งในพื นที่น ้าท่วม ด้าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการหรือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในพื นที่น ้าท่วมให้
ครบทั งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ และเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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  19.) ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน ้า 
   คุณสมบัติ  : วุฒิการศึกษาไม่ต่้ากว่าปริญญาโท (สิ่งแวดล้อม/ประมง/สาขาที่เกี่ยวข้อง) 

ประสบการณร์วมไม่น้อยกว่า 15 ปี 
   ท้าหน้าที่  : ส้ารวจ/ศึกษา/วิเคราะห์/ประเมินคุณภาพน ้าผิวดิน และใต้ดินในพื นที่

โครงการ และพื นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ การ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้าผิวดินในสภาพก่อนและหลังมีโครงการ เปรียบเทียบ
กับค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน และเสนอมาตรการป้องกัน
แก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  20.) ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางน ้า/ประมง 
   คุณสมบัติ  : วุฒิการศึกษาไม่ต่้ากว่าปริญญาโท (ประมง/การเพาะเลี ยงสัตว์น ้า/สาขาที่

เกี่ยวข้อง) ประสบการณ์รวมไม่น้อยกว่า 15 ปี 
   ท้าหน้าที่  : ส้ารวจ/ศึกษา/วิเคราะห์/ประเมินผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางน ้า การ

ประมงและการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า ศึกษาศักยภาพในการก่อสร้างทางผ่าน
ปลา สถานภาพด้านการประมงในบริเวณพื นที่โครงการ ศักยภาพการพัฒนา
ให้เป็นแหล่งเพาะเลี ยงสัตว์น ้าในพื นที่ท้ายเขื่อน เพ่ือป้องกันปัญหาการจับ
สัตว์น ้า การเลี ยงปลาในกระชัง และปัญหาอื่น ๆ และเสนอมาตรการป้องกัน
แก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 21.) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร 
 คุณสมบัติเฉพาะ  : วุฒิการศึกษาไม่ต่้ากว่าปริญญาโท (เกษตรศาสตร์/สาขาที่เกี่ยวข้อง) 

ประสบการณร์วมไม่น้อยกว่า 15 ปี 
 ท้าหน้าที่  : ศึกษา/ส้ารวจ/วิเคราะห์/ประเมินการเกษตรในพื นที่โครงการทั งก่อนและ

หลังมีโครงการ เสนอแนะการปรับปรุงการเกษตรที่เหมาะสมเมื่อมีการ
พัฒนาโครงการ การเปลี่ยนแปลงชนิดและรูปแบบการเพาะปลูกพืชและการ
เลี ยงสัตว์ ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ นจากการใช้สารเคมี ปุ๋ย ยาปราบ
ศัตรูพืช สารพิษตกค้าง และการเลี ยงสัตว์ในพื นที่ชลประทานที่มีต่อแหล่งน ้า
และโครงการ และเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

  22.) ผู้เชี่ยวชาญด้านดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
   คุณสมบัติเฉพาะ  :  วุฒิการศึกษาไม่ต่้ ากว่าปริญญาโท ( เกษตรศาสตร์ /สาขาที่ เกี่ยวข้อง) 

ประสบการณร์วมไม่น้อยกว่า 15 ปี 
   ท้าหน้าที่  : ศึกษา/ส้ารวจ/วิเคราะห์/ประเมินประเภทชนิดของชุดดิน ตามมาตรฐานของกรม

พัฒนาที่ดิน วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิทธิการถือครองที่ดิน 
อันเนื่องมาจากโครงการทั งในบริเวณรอบอ่างเก็บน ้า พื นที่ชลประทาน และบริเวณ
พื นที่อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) พิจารณาความเหมาะสมของดินในการเพาะปลูก และเสนอมาตรการ
ป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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  23.) ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว 
   คุณสมบัติเฉพาะ  : วุฒิการศึกษาไม่ต่้ากว่าปริญญาโท (การจัดการการท่องเที่ยว/การวางแผน

ภาคและเมือง/สาขาที่เก่ียวข้อง) ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี 
   ท้าหน้าที่  : ศึกษา/ส้ารวจ/วิเคราะห์/ประเมินผลกระทบด้านการท่องเที่ยว แหล่ง

ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามกฎหมาย และแหล่งนันทนาการ ผลกระทบต่อ
คุณค่าของพื นที่และกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของท้องถิ่น 
ประเมินโอกาสการเปลี่ยนแปลง/เสื่อมสภาพ/การเกิดใหม่ของภูมิทัศน์ 
สุนทรียภาพในการมองเห็นความงดงามของทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่อาจถูก
ท้าลายในการด้าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ และเสนอมาตรการป้องกัน
แก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  24.) ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
   คุณสมบัติเฉพาะ  : วุฒิการศึกษาไม่ต่้ากว่าปริญญาโท (สังคมศาสตร์/สาขาที่ เกี่ยวข้อง) 

ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี 
   ท้าหน้าที่  :  ศึกษา/ส้ารวจ จัดท้าแผนและจัดท้ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั งการประเมินผลกกิจกรรมที่จัด และด้าเนิน
กลไลการด้าเนินงานตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ส้าหรับโครงการหรือกิจการที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 
ทั งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โดยต้อง
เสนอทีมงานด้านมวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ให้คณะกรรมการด้าเนินงานจ้างฯ พิจารณาด้วย 

  25) ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ 
   คุณสมบัติเฉพาะ  : วุฒิการศึกษาไม่ต่้ากว่าปริญญาโท (นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/สาขาที่

เกี่ยวข้อง) ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี 
   ท้าหน้าที่  : จัดท้าแผนและด้าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ เพ่ือให้ความรู้และความ

เข้าใจเกี่ยวกับโครงการต่อราษฎรในพื นที่โครงการ และด้าเนินกลไกการ
ด้าเนินงานตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท้า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  26.) ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 
   คุณสมบัติเฉพาะ  : วุฒิการศึกษาไม่ต่้ากว่าปริญญาโท (ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/ภูมิศาสตร์/

สาขาที่เก่ียวข้อง) ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี 
   ท้าหน้าที่  : ศึกษา/ส้ารวจ/วิเคราะห์/ประเมิน/จัดท้า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในพื นที่

โครงการ และพจนานุกรมข้อมูลของโครงการ เพ่ือให้ใช้งานได้สะดวกและ
สามารถใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่กรมชลประทานได้พัฒนาไว้แล้ว 
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  ที่ปรึกษาอาจเสนอบุคคลากรหลัก นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นได้ตามความเหมาะสมแต่ต้อง
ค้านึงถึงเหตุผลความจ้าเป็น และต้องท้าความเข้าใจต่อขอบเขตของงาน ก้าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากร
หลักที่เสนอให้ชัดเจน บุคลากรหลักที่เสนอแต่ละต้าแหน่งต้องเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะที่ก้าหนดตามที่ระบุ 
และมีประสบการณ์ตรงที่เคยปฏิบัติงาน ซึ่งควรมีประสบการณ์การท้างานตรงไม่น้อยกว่า 10 ปีขึ นไป หรือมี
ประสบการณ์รวม 15 ปี ขึ นไป ถ้าไม่เป็นไปตามข้อก้าหนด กรมขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาข้อเสนอในกรณี
ไม่ได้ระบุผู้เชี่ยวชาญไว้โดยเฉพาะ ให้ผู้ช้านาญการต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้าเนินการข้อมูล และชี แจงโครงการใน
การจัดท้ารายการ 
  นอกจากนี แล้วบุคลากรหลักจะต้องแนบส้าเนาบัตรประชาชนหรือส้าเนาบัตรประจ้าตัวที่ออกโดย
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และรับรองส้าเนาถูกต้อง ลงนามก้ากับในใบประวัติการท้างานของตน และรับรอง
การปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการศึกษาด้วยปากกาหมึกสีน ้าเงินเท่านั น มิฉะนั นจะไม่พิจารณา โดยต้องชี แจง
ผลการศึกษา และตอบข้อซักถามด้วยตนเองในวาระการรายงานผลการศึกษาต่อกรมชลประทาน 
  นอกจากบุคลากรหลักดังกล่าวข้างต้นแล้ว ที่ปรึกษาสามารถเสนอบุคลากรสนับสนุนส้าหรับช่วย
ด้าเนินการตามความเหมาะสม โดยต้องค้านึงถึงเหตุผลตามความจ้าเป็น 

10.2.3 การจัดหาเอกสารข้อมูลและการสนับสนุนโดยกรมชลประทาน 
  เพ่ือช่วยให้การส้ารวจและศึกษาของที่ปรึกษา ได้ด้าเนินการด้วยความต่อเนื่อง  และส้าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกรม จึงจะให้การจัดหาสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ดังนี  

1. แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 หรือ 1 : 250,000 ของกรมแผนที่ทหาร  
2. หมุดหลักฐานแผนที่ของกรมชลประทานในพื นท่ีใกล้เคียงที่เป็นปัจจุบัน 

  3. ผลการส้ารวจด้านต่าง ๆ ของกรมชลประทานที่มี  ซึ่ งที่ปรึกษาจะต้องควบคุมการใช้ 
และเก็บรักษาตามกฎระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
  4. สถิติข้อมูลอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา (ท่ีมี) 
  5. รายงานการศึกษาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาของกรมชลประทาน  
  6. อื่น ๆ (ถ้ามี) 

  ทั งนี  ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี ที่ปรึกษาจะต้องควบคุมการใช้และเก็บรักษาตามกฎระเบียบของทาง
ราชการอย่างเคร่งครัด และจะต้องส่งคืนกรมชลประทานก่อนถึงวันสิ นสุดสัญญา หรือตามที่กรมชลประทาน
เห็นสมควรให้ส่งคืน  

10.2.4 งานส้ารวจเพิ่มเติม  
  งานส้ารวจด้านต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษาที่ด้าเนินการส้ารวจไว้แล้ว หากไม่เป็นปัจจุบันเพียงพอ และที่
ปรึกษาเห็นว่ามีความจ้าเป็นต้องท้าการส้ารวจเพิ่มเติมให้ที่ปรึกษาเสนอไว้ในข้อเสนอด้านคุณภาพของโครงการ 
รวมถึงแนวทาง และระยะเวลาที่ใช้ด้าเนินการด้วย โดยเสนอขอได้ตามความจ้าเป็น แต่ทั งนี ต้องมีรายละเอียด
เหตุผลที่เพียงพอที่จะน้ามาใช้วิเคราะห์เพ่ือประกอบการศึกษาโครงการให้ชัดเจน และครบถ้วนตามที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา เห็นสมควร 
  หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ้าเป็นต้องส้ารวจเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก 
ที่เสนอไว้ในข้อเสนอด้านคุณภาพของโครงการ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาแล้ว เป็นหน้าที่ของที่
ปรึกษาต้องท้าการส้ารวจให้ครบถ้วน โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นให้เป็นความรับผิดชอบของที่ปรึกษา 
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10.2.5 ระยะเวลาของการศึกษาและการรายงานผลการศึกษา 
  กรมชลประทานได้ก้าหนดระยะเวลาในการด้าเนินงานโครงการทั งสิ น 540 วัน นับตั งแต่ 
วันเริ่มปฏิบัติงาน ที่ปรึกษาจะต้องเสนอแนวคิด แผนปฏิบัติงาน วิธีการ ขั นตอน และแผนการจัดบุคลากร 
ที่จะด้าเนินการให้สัมพันธ์กับก้าหนดเวลาที่กรมชลประทานต้องการ อย่างไรก็ตามที่ปรึกษาสามารถพิจารณา
ก้าหนดระยะเวลาของแผนปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมของเนื องาน และขั นตอนการท้างานที่ก้าหนด   
โดยให้แสดงเหตุผลประกอบ และเสนอแผนการปฏิบัติงานนี ต่อคณะกรรมการด้าเนินงานจ้างที่ปรึกษา  โดยวิธี
คัดเลือก เพ่ือพิจารณาประกอบการคัดเลือกที่ปรึกษา 
  ในการเสนอแผนปฏิบัติงานต้องค้านึงถึงเป้าหมายของโครงการ และจะต้องเป็นแผนปฏิบัติงานที่
สามารถน้าไปด้าเนินการเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการเสนอแผนปฏิบัติงาน
จะต้องระบุหัวข้องานหลักอย่างชัดเจน และแสดงหัวข้องานย่อยโดยให้มีรายละเอียดที่เพียงพอส้าหรับการ
ก้าหนดปริมาณงาน และผลผลิตของงาน อีกทั งต้องมีรายละเอียดเพียงพอที่จะน้ามาใช้ในการประเมินก้าหนด
งวดเงินงวดต่าง ๆ และให้สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงต่อการพิจารณาในการบริหารสัญญาและตรวจรับงาน
ของคณะกรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้ด้วย 

10.2.6 การรายงานผลการศึกษา 
 ภายหลังจากท่ีได้ลงนามในสัญญาแล้ว ที่ปรึกษาจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน และเสนอผลงานใน
รูปแบบของรายงานต่างๆ และ Digital Form (ถ้ามี) ซึ่งต้องจัดท้าเป็นภาษาไทย เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจ้างที่ปรึกษาให้ความเห็น การรายงานผลงานจะรายงานเป็นระยะๆ ตามแผนปฏิบัติงานที่แจ้งไว้ตาม
ก้าหนดเวลานับตั งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ ดังนี  

1. รายงานการเริ่มงาน (Inception Report) เป็นภาษาไทย จะต้องน้าเสนอกรอบ แนวทาง หลักการ
การด้าเนินงาน วิธีการ แผนงานรวม แผนงานและแนวทางในการศึกษาแต่ละด้านของบุคลากรหลักท่ีรับผิดชอบ  
ในแต่ละแผนงานของโครงการ ความสัมพันธ์ของแผนงานแต่ละด้าน พร้อมจัดท้าแผนการด้าเนินงานโครงการ
โดยละเอียด จ้านวน 20 ชุด ส่งภายใน 45 วัน นับตั งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน และในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Book) พร้อม file เอกสารน้าเสนอ (Power point) 

2. รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) จะต้องน้าเสนอความก้าวหน้าของแผนการปฏิบัติงาน 
ประเด็นการศึกษาแต่ละด้าน ปัญหา อุปสรรค และความเห็นในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ฯลฯ ของการด้าเนินงาน 
รวมทั งสรุปความก้าวหน้าของกิจกรรมของผู้เชี่ยวชาญแต่ละราย มีจ้านวน 4 ฉบับ โดยต้องส่งฉบับละ 20 ชุด 
ฉบับที่ 1 ส่งภายใน 120 วัน นับตั งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน ฉบับที่ 2 ส่งภายใน 210 วัน ฉบับที่ 3 ส่งภายใน 330 
วัน และฉบับที่ 4 ส่งภายใน 420 วัน นับตั งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน พร้อม File เอกสารน้าเสนอ (Power Point) 

3. รายงานฉบับกลาง (Interim Report) จ้านวน 20 ชุด ประกอบด้วยผลการศึกษาความเหมาะสม
โครงการ (Feasibility Study) และการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และจะต้องแสดงถึงข้อสรุป
การคัดเลือกแนวทางการพัฒนาโครงการที่เหมาะสมได้ในรายงานฉบับบนี  ส่งภายใน 270 วัน นับตั งแต่วันเริ่ม
ปฏิบัติงาน พร้อม file เอกสารน้าเสนอ (Power point)  

4. ร่างรายงานฉบับสุดท้าย (Draft Final Report) ของการศึกษาความเหมาะสมโครงการ (Feasibility 
Study) และการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ส่งภายใน 480 วัน นับตั งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

 - ร่างรายงานการศึกษาความเหมาะสม จ้านวน 20 เล่ม 
 - ร่างรายงานสรุปส้าหรับผู้บริหาร (FS) ภาษาไทย จ้านวน 20 เล่ม 
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 - ร่างรายงานศึกษาความเหมาะสม (FS) จ้านวน 20 เล่ม 
 - ร่างรายงานภาคผนวก จ้านวน 20 เล่ม 
 - ร่างรายงานสรุปส้าหรับผู้บริหาร (EIA) ภาษาไทย จ้านวน 20 เล่ม 
 - ร่างรายงานการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จ้านวน 20 เล่ม 
 - ร่างรายงานแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) 

จ้านวน 40 เล่ม  
 - ร่างรายงานภาคผนวก (EIA) จ้านวน 20 เล่ม 
 - ร่างแบบเบื องต้น ขนาด A3 จ้านวน 20 เล่ม  
5. รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) ของการศึกษาความเหมาะสมโครงการ (Feasibility Study) 

และการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ส่งภายใน 540 วัน นับตั งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
 รายงานการศึกษาความเหมาะสม 
 - รายงานสรุปส้าหรับผู้บริหาร (FS) ภาษาไทย จ้านวน 50 เล่ม 
 - รายงานศึกษาความเหมาะสม (FS) จ้านวน 50 เล่ม 
 - รายงานภาคผนวก (FS) จ้านวน 50 เล่ม 
 รายงานการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 - รายงานสรุปส้าหรับผู้บริหาร (EIA) ภาษาไทย จ้านวน 80 เล่ม 
 - รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จ้านวน 80 เล่ม 
 - รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (EIMP) 

จ้านวน 80 เล่ม  
 - รายงานภาคผนวก จ้านวน 80 เล่ม 
    - แบบเบื องต้น ขนาด A3 จ้านวน 50 เล่ม  
6. รายงานต้นฉบับ ของรายการ ในข้อที่ 5 ไม่เย็บเล่ม จ้านวนโครงการละ 1 ชุด พร้อมบันทึกลงใน 

CD หรือ DVD ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) และ Text file ที่สามารถใช้ในการอ่านและแก้ไขได้
อย่างสะดวก พร้อม file เอกสารน้าเสนอ (Power point) ส่งพร้อมรายงานฉบับสุดท้าย จ้านวน 80 ชุด ส่ง
ภายใน 540 วัน นับตั งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน 

7. แผนที่โครงการที่แสดงขอบเขตพื นที่ศึกษาของโครงการ ได้แก่ พื นที่ลุ่มน ้า พื นที่อ่างเก็บน ้า พื นที่
หัวงาน และพื นที่ชลประทาน ตามผลการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ส่งภายใน 540 วัน 
นับตั งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน ขนาด A0 จ้านวน 50 ชุด 

8. รายงานประจ้าเดือน เพ่ือสรุปผลของการด้าเนินงานประจ้าเดือน โดยจัดท้าสรุปอย่างสั นได้
ใจความ จ้านวนครั งละ 20 เล่ม ส่งทุก 30 วัน จ้านวน 17 ครั ง 

9. รายงานปิดโครงการ เพ่ือสรุปผลของการด้าเนินงาน โดยจัดท้าสรุปอย่างสั นได้ใจความ จ้านวน 20 
เล่ม ส่งภายใน 540 วัน นับตั งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน 

10. เอกสารส่งมอบอื่นๆ ส่งภายใน 540 วัน นับตั งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน  
 (1) แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ และระบบฐานข้อมูลโครงการ  พร้อม

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใช้งานครบถ้วน จ้านวน 3 ชุด ส่งพร้อมรายงานฉบับสุดท้าย 
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 (2) เอกสารการประชาสัมพันธ์ รวมทั งสื่อการประชาสัมพันธ์โครงการที่ได้จัดท้าขึ นในระหว่างการ
ด้าเนินงานโครงการทั งหมด และบันทึกในรูปแบบ Digital Form ลงในคอมพิวเตอร์ จ้านวน 3 ชุด ตามข้อ (1) 
ส่งพร้อมรายงานฉบับสุดท้าย หรือตามระยะเวลาการผลิตงาน 

 (3) ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษาในรูปแบบ Digital Form เพ่ือกรมชลประทาน
จะได้ใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาเพ่ิมเติมในอนาคต ส่งพร้อมรายงานฉบับสุดท้าย พร้อมบันทึกลงใน External 
Hard Disk จ้านวน 20 ชุด 

 ในการส่งรายงานตามระยะเวลาการศึกษาโครงการสามารถสรุปดังตาราง นอกจากนี ที่ปรึกษา
ต้องน้าเสนอผลการศึกษาของรายงานต่าง ๆ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา พิจารณาให้
ความเห็นชอบตามก้าหนดเวลา ในส่วนรายงานฉบับกลางและร่างรายงานฉบับสุดท้าย ที่ปรึกษาจะต้องน้าเสนอ
ผลการศึกษาให้กับผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ส้าหรับรายงานที่ส้าคัญให้น้าเสนอในรูปแบบที่
ประณีตและได้มาตรฐานพร้อมบันทึกลงใน CD หรือ DVD ส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่
ปรึกษา ทุกครั งที่มีการประชุมพิจารณารายงานจ้านวนท่านละ 1 แผ่น 

นอกจากนี ที่ปรึกษาจะต้องน้าส่งข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ที่ได้จัดรูปแบบที่ใช้ในการศึกษาต่าง ๆ 
Attributes ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในลักษณะ Digital Form รวมทั งเอกสารประชาสัมพันธ์ สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์โครงการที่จัดท้าขึ นในระหว่างการด้าเนินงานโครงการ เพ่ือกรมชลประทานจะได้ใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาและด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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1. รายงานการเร่ิมงาน (Inception Report) จ านวน 20 ชุด

2. รายงานความกา้วหน้า ฉบับท่ี 1, รายงานความกา้วหน้า ฉบับท่ี 2 , รายงาน

ความกา้วหน้า ฉบับท่ี 3 , รายงานความกา้วหน้า ฉบับท่ี 4 , จ านวนอย่างละ 20 ชุด 

พร้อม File เอกสารน าเสนอ (Power Point)

3. รายงานฉบับกลาง (Interim Report) ประกอบด้วย ผลการศึกษาความเหมาะสม

โครงการ (Feasibility Study) และการศึกษาประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA)

จ านวน 20 ชุด พร้อม file เอกสารน าเสนอ (Power point)

4. ร่างรายงานฉบับสุดท้าย (Draft Final Report) ของการศึกษาความเหมาะสมโครงการ

 (Feasibility Study) และการศึกษาประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) 

จ านวน 20 ชุด

5. รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) ของการศึกษาความเหมาะสมโครงการ 

(Feasibility Study) จ านวน 50 ชุด และการศึกษาประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) 

 จ านวน 80 ชุด

6. รายงานต้นฉบับของรายการ ในข้อท่ี 5 ไมเ่ย็บเล่ม จ านวนโครงการละ 1 ชุด พร้อม

บันทึกลงใน CD หรือ DVD ในรูปแบบหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ (e-Book) และ Text file 

พร้อม file เอกสารน าเสนอ (Power point)

7. แผนท่ีโครงการท่ีแสดงขอบเขตพืน้ท่ีศึกษาของโครงการ ขนาด A0 จ านวน 50 ชุด

8. รายงานประจ าเดือน จ านวนคร้ังละ 20 เล่ม ส่งทุก 30 วัน จ านวน 17 คร้ัง

9. รายงานปิดโครงการ จ านวน 20 เล่ม

10. เอกสารส่งมอบอืน่ๆ

     (1) แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ และระบบฐานข้อมลูโครงการ 

พร้อมคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ใช้งานครบถ้วน จ านวน 3 ชุด

     (2) เอกสารการประชาสัมพนัธ์ รวมท้ังส่ือการประชาสัมพนัธ์โครงการท่ีได้จัดท าขึน้ใน

ระหว่างการด าเนินงานโครงการท้ังหมด และบันทึกในรูปแบบ Digital Form ลงใน

คอมพวิเตอร์ จ านวน 3 ชุด ส่งพร้อมรายงานฉบับสุดท้าย

     (3) ข้อมลูปฐมภูมแิละทุติยภูมต่ิางๆ ท่ีใช้ในการศึกษาในรูปแบบ Digital Form เพือ่

กรมชลประทานจะได้ใช้เป็นข้อมลูในการศึกษาเพิม่เติมในอนาคต ส่งพร้อมรายงานฉบับ

สุดท้าย พร้อมบันทึกลงใน External Hard Disk จ านวน 20 ชุด

รายงาน
ระยะเวลาการศึกษา (วนั)

10.2.7 การส่งมอบงาน 
  ที่ปรึกษาต้องจัดท้าใบส่งมอบงานที่ แล้ว เสร็จตามที่ กรมชลประทานเป็นผู้ ก้าหนด  โดย 
ที่ปรึกษาจะต้องมีผู้ท้าหน้าที่บรรณาธิการ เพ่ือตรวจสอบภาพรวมของรายงานให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง  
ในเนื อหาของบทต่าง ๆ ในรายงานส้านวนภาษาต้องเป็นแนวทางเดียวกัน  และหัวหน้าโครงการจะต้อง
รบัผิดชอบในการตรวจสอบขั นสุดท้ายก่อนน้าเสนอรายงานในทุกขั นตอนเพ่ือความต่อเนื่อง และความสมบูรณ์
ของรายงานก่อนที่เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ตามระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ 
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หมายเหตุ    
 1. ในกรณีงาน ส้ารวจ ออกแบบ ประกอบด้วยงานหลายลักษณะให้ที่ปรึกษาพิจาณาแยกเอกสาร  
ที่จะต้องส่งมอบให้แก่กรมเพ่ือคณะกรรมการก้ากับดูแลการจ้างที่ปรึกษา พิจารณาตรวจสอบได้โดยสะดวก 
 2. การจัดท้ารายงานต่าง ๆ ข้างต้นนั นให้ที่ปรึกษาพิจารณาหัวข้อหลักตามที่แสดงไว้ในหัวข้อหลัก
รายงานต่าง ๆ ข้างท้าย ทั งนี เป็นเพียงแนวทางโดยประมาณเท่านั น ที่ปรึกษาสามารถเพ่ิมเติมหัวข้อหลัก 
ได้ตามความต้องการเพื่อให้ได้รายงานที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากท่ีสุด 
 3. ข้อมูล เอกสาร และ Drawing File ต่าง ๆ ที่จัดท้าขึ นมาทั งหมด รวมทั งส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น Font 
สัญลักษณ์ ลวดลาย และเส้น ส้าหรับให้ผู้ว่าจ้างสามารถตรวจสอบ แก้ไข และจัดพิมพ์ใหม่ได้ในภายหลังอย่างครบถ้วน 
 4. ไฟล์ข้อมูล เอกสารและรายงานต่าง ๆ ที่จัดท้าขึ นมาทั งหมด รวมทั งส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น 
Font สัญลักษณ์ ลวดลาย และเส้น ต้องจัดท้าให้อยู่ในรูปไฟล์ชนิดที่แก้ไขไม่ได้ (PDF File) 
 5. ฐานข้อมูลซึ่งประกอบด้วยแฟ้มรูปภาพขาวด้าชนิด Tiff (Tag Image File Format) ที่ได้จากการ 
Scan แบบแปลนต้นฉบับที่อนุมัติแล้วทุกแผ่น โดยมีความละเอียดในการ Scan ไม่น้อยกว่า 400 Dpi และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามตัวอย่างโครงสร้างฐานข้อมูลที่แนบ 

10.2.8 การตรวจรับงาน 
  ภายหลังที่ ได้รับใบส่งมอบงานจากที่ปรึกษาแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง 
ที่ปรึกษาจะก้าหนดวันเชิญให้ผู้ช้านาญการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่ปรากฏในบุคลากรหลักของที่ปรึกษา รายงานผล
และน้าเสนอผลการศึกษา โดยอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ในผลงานที่ส่งมอบให้ผู้ช้านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
นั น ๆ ได้ทราบและพิจารณาให้ความเห็นทางเทคนิค หรือทางวิทยาศาสตร์ประกอบการตรวจรับงาน และ 
มีสิทธิซักถามเพ่ือให้ที่ปรึกษาได้ชี แจงตามหลักวิชาการ และรับผิดชอบในรายละเอียดทั งหมด ทั งนี 
คณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุฯ จะท้าการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา โดย
พิจารณาความสามารถในการปฏิบัติงานให้ แล้วเสร็จตามสัญญา และคุณภาพของผลงาน เพ่ือประโยชน์ในการ
ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกในคราวต่อไป 

10.2.9 การจ่ายเงิน 
  ผู้ว่าจ้างจะช้าระค่าจ้างปฏิบัติงานให้ที่ปรึกษา โดยจะจ่ายเป็นงวดๆ ในส่วนเหมาจ่าย และจ่ายตามจริง
ในส่วนที่เบิกคืนได้ โดยคณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุฯ ด้าเนินการตามมติเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา และตามปริมาณงานที่ที่ปรึกษาส่งมอบ ซึ่งรายละเอียดจะระบุไว้ในสัญญาใน
ภายหลัง 
  อนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง หรืออ่ืนใดให้ที่ปรึกษาเท่าที่งบประมาณในแต่ละปีเท่านั น และ
ที่ปรึกษาให้เป็นเหตุในการเรียกร้องความเสียหายต่อผู้ว่าจ้างมิได้ 

10.2.10 การจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
  ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษาเมื่อที่ปรึกษาร้องขอเท่านั น ซึ่งที่ปรึกษาสามารถขอรับ
เงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาค่าจ้างทั งหมดตามสัญญา โดยต้องท้าการร้องขอตามแบบหนังสือ
ค ้าประกันของผู้ว่าจ้าง และที่ปรึกษา (ยกเว้นหน่วยงานราชการ) จะต้องจัดให้ธนาคารหนึ่งหรือหลายธนาคารเป็นผู้
ค ้าประกันเงินค่าจ้างที่ได้รับล่วงหน้าไปนั น และผู้ว่าจ้างจะคืนหนังสือค ้าประกันดังกล่าวให้แก่ที่ปรึกษา เมื่อผู้
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ว่าจ้างได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่ายตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วน ที่ปรึกษาจะขอเบิกเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าได้ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานเป็นต้น และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมชลประทาน ดังนี  
  1. ที่ปรึกษาจะขอรับเงินล่วงหน้าตามวรรคแรกได้ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานเป็นต้นไป 
เงินจ้านวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ปรึกษา (ยกเว้นหน่วยงานราชการ) ได้วางหลักประกันการรับเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบหนังสือค ้าประกัน (หลักประกันการรับเงินค่าจ้างที่ปรึกษาล่วงหน้า) ของผู้ว่าจ้างเต็ม
ตามจ้านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั นให้แก่ผู้ว่าจ้างยึดถือไว้ก่อน ที่ปรึกษาจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
ตามแบบท่ีผู้ว่าจ้างก้าหนดให้ 
  2. ที่ปรึกษาจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั น หากที่
ปรึกษาใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั นในทางอ่ืน ผู้ว่าจ้างอาจเรียก
เงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากที่ปรึกษา หรือบังคับแก่หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที 
  3. เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ที่ปรึกษาต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพ่ือพิสูจน์ว่าได้
เป็นไปตามข้อ 2 ภายในก้าหนด 15 วัน นับตั งแต่วันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากที่ปรึกษาไม่อาจแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวภายในก้าหนด 15 วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากที่ปรึกษา หรือบังคับแก่หลักประกัน
การรับเงินค่าจ้างล่วงได้ทันที 
  4. ในการจ่ายเงินค่าจ่ายให้แก่ที่ปรึกษา ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างไว้จ้านวนร้อยละ 15 ของเงินค่าจ้าง
ที่ที่ปรึกษาจะได้รับในแต่ละงวด ทั งนี จนกว่าจ้านวนเงินที่หักไว้ดังกล่าวจะครบตามจ้านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่
ที่ปรึกษาได้รับไปแล้ว 
  5. ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจ้านวนเงินที่ที่ปรึกษาจะ
ได้รับหลังจากหักชดเชยใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ที่ปรึกษาจะต้องจ่ายคืนเงินจ้านวนที่เหลือนั นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน    
7 วัน นับตั งแต่วันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษา
ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจ้านวนเงินล่วงหน้า 
  6. ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าจะต้องมีตัวเลขไทย หรืออารบิก และอักษรไทย ถ้าท้าเป็น
ภาษาต่างประเทศต้องมีภาษาไทยก้ากับ และให้ปรากฏข้อความดังต่อไปนี  
   (1) เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบรับ 
   (2) ชื่อหรือยี่ห้อและที่อยู่ของผู้ออกใบรับ 
   (3) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ว่าจ้าง 
   (4) เลขล้าดับและเล่มของใบรับ 
   (5) วัน เดือน ปี ที่ออกใบรับ 
   (6) จ้านวนเงินที่รับ 
   (7) ชนิด ชื่องาน/โครงการของค่าจ้างล่วงหน้า 
   (8) ลายมือชื่อผู้มีอ้านาจของผู้ออกใบรับ 
   (9) ผู้ขอรับเงิน 

10.2.11 การจ้างช่วง 
  ที่ปรึกษาจะต้องไม่เอางานทั งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้าง
ช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่
บางส่วนดังกล่าวนั น ไม่เป็นเหตุให้ที่ปรึกษาหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี  และที่ปรึกษา
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จะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับช่วงงาน หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับ
ช่วงงานนั นทุกประการ 
  กรณีท่ีปรึกษาไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ที่ปรึกษาต้องช้าระค่าปรับให้แก่
ผู้ว่าจ้างเป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั งนี  ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างใน
การบอกเลิกสัญญา 
11. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาจะก้าหนดในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของค่าจ้างตาม
สัญญาต่อวัน 
12. เงื่อนไขประกอบ 
  1. หากผลการด้าเนินการศึกษาโครงการ ปรากฏว่าไม่สามารถเข้าพื นที่เพ่ือส้ารวจและเก็บข้อมูลได้   
กรมชลประทาน ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกงานศึกษาและการจัดท้าเอกสารต่าง ๆ ที่จะต้องด้าเนินการในขั นต่อไป 
  2. ที่ปรึกษาต้องจัดเตรียมเอกสารการขออนุญาตตามกฎหมาย (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน 
นับตั งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน 
  3. กรมชลประทาน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการคัดเลือกครั งนี  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม โดยผู้เสนอ
ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายจากกรมชลประทานไม่ได้ทั งสิ น และหากการคัดเลือกครั งนี ต้องยกเลิกด้วยเหตุผล
ใดก็ตาม กรมชลประทานขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายใด ๆ ของผู้เสนอราคาทั งสิ น 
  4. กรมชลประทาน ขอสงวนสิทธิ์มิให้ผู้รับจ้างน้าเอกสารที่เป็นผลจากการศึกษาโครงการนี ไป
จ้าหน่าย หรือพิมพ์เผยแพร่ ยกเว้นได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมชลประทาน 
  5. บุคลากรหลักผู้ท้าการศึกษาในแต่ละส่วนของรายงาน จะต้องเป็นผู้รายงานผลการศึกษาแก ่    
กรมชลประทานทุกครั งที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา เชิญผู้ช้านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับรายละเอียดของงานนั น ๆ มาให้ค้าปรึกษา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์
ตามข้อก้าหนดในสัญญา และเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญและคณะของที่ปรึกษา 
  6. ที่ปรึกษาจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการท้าหน้าที่บรรณาธิการ เพ่ือตรวจทานภาพรวมของรายงานให้
มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงในเนื อหาและสาระของบทต่าง ๆ ในรายงาน ส้านวนภาษาต้องเป็นแนวทางเดียวกัน 
และหัวหน้าโครงการจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบขั นสุดท้ายก่อนน้าเสนอรายงานในทุกขั นตอน เพ่ือ
ความต่อเนื่องและความสมบูรณ์ของรายงานตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 
  7. ที่ปรึกษาจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการในระดับปริญญาตรี เพ่ือเป็นผู้ประสานงานด้านการ
บริหารสัญญาและด้านเทคนิค โดยให้ปฏิบัติงานในโครงการตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานจนสิ นสุดโครงการ
โดยกรมชลประทานจะจัดหาสถานที่ส้าหรับปฏิบัติงานในกรมชลประทาน (ถ้ามี) 
  8. ที่ปรึกษาต้องช่วยชี แจงผลการศึกษาต่อหน่วยงานภายนอก ที่ท้าหน้าที่พิจารณารายงานและ/หรือ
อนุญาต รวมถึงต้องแก้ไขรายงานตามข้อคิดเห็นของหน่วยงานภายนอกจนกระทั่งรายงานผ่านความเห็นชอบ
จากหน่วยงาน และต้องจัดสรุปเอกสารที่เกี่ยวข้องทั งหมดเป็นหมวดหมู่ เพ่ือมอบให้กรมชลประทานใช้เป็น
ข้อมูลในการขออนุมัติหรืออนุญาตโครงการในอนาคต  
  9. หากมีความจ้าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงและเพ่ิมเติมรายละเอียดแบบ และรายงานด้านสิ่งแวดล้อม
ตามข้อคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเห็นชอบโครงการตามที่กฎหมายบัญญัติ ที่ปรึกษา
จะต้องแก้ไขแบบหรือรายงาน และยื่นในส่วนที่แก้ไขเพ่ิมเติมต่อส้านักนโยบายและแผนธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดจนกว่ารายงานดังกล่าวจะได้รับความเห็นชอบ โดยที่ปรึกษา
จะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมจากกรมชลประทาน หากที่ปรึกษาไม่กระท้าการดังกล่าวภายในก้าหนด หรือไม่ท้า
การแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่กรมชลประทานก้าหนด กรมชลประทานมีสิทธิที่จะท้าการนั นเอง
หรือจ้างผู้อื่นให้ท้างานนั น โดยที่ปรึกษาต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั งสิ น การที่กรมชลประทานท้าการนั นเอง 
หรือจ้างผู้อื่นให้ท้างานนั นแทนที่ปรึกษา ไม่ท้าให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากที่ปรึกษา
ไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่กรมชลประทานเรียกร้อง และกรมชลประทานมีสิทธิบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ 
  10. หลักประกันสัญญาที่ที่ปรึกษาน้ามาวางตามเงื่อนไขสัญญา กรมชลประทานจะคืนหลักประกันสัญญา
ดังกล่าว ก็ต่อเมื่อที่ปรึกษาได้ส่งรายงานด้านสิ่งแวดล้อม และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการช้านาญการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เว้น
แต่กรณีกรมชลประทานเห็นสมควร เช่น การเกิดปัญหาด้านสังคมอย่างรุนแรง หรือนโยบายภาครัฐในช่วงนั น หรือ
กรณีเมื่อศึกษาแล้วเสร็จพบว่าโครงการไม่เข้าข่ายต้องเสนอรายงานต่อคณะกรรมการช้านาญการพิจารณารายงาน   
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
13. รายละเอียดการควบคุมงาน  
  รายละเอียดการควบคุมงานส้ารวจในแต่ละตอน ใช้ควบคุมงานบางส่วนหรือทั งหมดขึ นกับลักษณะ
แนวทางการศึกษาแต่ละโครงการ โดยจะก้าหนดรายละเอียดไว้เป็นเพียงแนวทางส้ารวจโดยทั่วไปเท่านั น หากที่
ปรึกษาหรือกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาเห็นว่าไม่เหมาะสมกับการด้าเนินงานโครงการนี  อาจจะ
เสนอรายละเอียดเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยหลักการส้ารวจสากลได้ในภายหลัง ทั งนี ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 

ตอนที่ 1 รายละเอียดการส้ารวจภูมิประเทศ 
11.1.1 งานส้ารวจวางหมุดหลักฐาน 
 ในการส้ารวจและการจัดท้าแผนที่ภูมิประเทศ ต้องมีการสร้างหมุดหลักฐานถาวรในเขตโครงการ 
ตามมาตรฐานของกรมชลประทาน เพ่ือใช้เป็นหมุดหลักฐานอ้างอิงของงานในขั นตอนของการศึกษาความ
เหมาะสม การออกแบบ และการก่อสร้าง  หมุดหลักฐานที่ใช้ออกงาน และเข้าบรรจบ ต้องมีค่าพิกัดทางราบ 
และค่าระดับสูง ที่มีความถูกต้องเป็นที่ยอมรับของทางราชการ 
   ค่าพิกัดทางราบ ให้ส้ารวจโดยวิธีการวัดพิกัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส (GPS) หรือโดย
วิธีการวงรอบ (TRAVERSE) ค้านวณค่าพิกัดฉาก UTM พื นหลักฐาน INDIAN 1975 หรือพื นหลักฐาน WGS 84 
   ค่าพิกัดทางดิ่ง หรือค่าระดับสูง  ให้ส้ารวจโดยการระดับด้วยกล้องระดับ (Differential Leveling) 
อ้างอิงระดับทะเลปานกลาง (รทก.) ตามมาตรฐานงานระดับชั นที่ 2 หรือชั นที่ 3 ของกรมชลประทาน 
   หมุดหลักฐานถาวรที่ส้ารวจเสร็จแล้ว ต้องบันทึกลงในแบบหมายหมุดหลักฐาน เพ่ือการใช้งานต่อไป 

11.1.2 งานส้ารวจแผนที่บริเวณ อาคารชลประทานและหัวงาน 
   ต้องท้าการส้ารวจท้าแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:500 ถึง 1:4,000 ให้เหมาะสมกับขนาดของอาคาร
ชลประทาน ที่บรรจุลงในแบบมาตรฐานสากล เขียนเส้นชั นความสูงทุก 0.25 เมตร ถึง 1.00 เมตร โดยรังวัดเส้นซอย
ห่างกันทุก 10 - 80 เมตร รังวัดระดับของพื นที่ทุกระยะ 5-40 เมตร หรือทุกจุดที่ระดับเปลี่ยนแปลงมาก ฝังหมุด
หลักฐานถาวรแบบ ข. อย่างน้อย 2 คู่ ในแนวศูนย์กลางอาคารชลประทาน หัวงานหรือในต้าแหน่งที่เหมาะสม 
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   บริเวณหัวงาน ต้องมีการส้ารวจรูปตัดยาว และรูปตัดขวางของล้าน ้าด้านเหนือน ้า และท้ายน ้า 
ปริมาณงาน และมาตราส่วนของแผนที่ พิจารณาตามความจ้าเป็นในการศึกษา และออกแบบ 

11.1.3 งานส้ารวจแผนที่ผังบริเวณ (SITE PLAN) 
   ประตูระบายน ้า และอาคารประกอบ ฝาย และอาคารประกอบ อาคารประกอบของอุโมงค์ส่งน ้า/ระบายน ้า 
เช่น อุโมงค์เข้า-ออก,ปล่องระบายอากาศ, อาคารสลายพลังงาน ฯลฯ ต้องท้าการส้ารวจท้าแผนที่ภูมิประเทศ 
มาตราส่วน 1:500 เขียนเส้นชั นความสูง ทุก 0.25–0.50 เมตร รังวัดเส้นซอยห่างกันทุก 10 เมตร รังวัดระดับ
ห่างกันทุก 5 เมตร หรือทุกจุดที่มีระดับเปลี่ยนแปลงมากหรือท้าการส้ารวจด้วยเครื่องมือ TOTAL STATOIN ที่
สามารถเก็บข้อมูลภูมิประเทศได้ละเอียดเทียบเท่ากับวิธีรังวัดด้วยเส้นซอย ฝังหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข. ใน
แนวศูนย์กลาง 1 คู่ และในต้าแหน่งที่เหมาะสมบริเวณขอบของผังบริเวณอีก 1 คู่ 

11.1.4 งานส้ารวจพื นที่ส่งน ้า 
   ต้องท้าการส้ารวจท้าแผนที่ภูมิประเทศของโครงการ โดยครอบคลุมพื นที่ที่สามารถส่งน ้าได้ทั งหมด 
มาตราส่วน 1:4,000 - 1:10,000 ประกอบด้วยเส้นชั นความสูงในพื นที่ลาดชันมากทุก 2 เมตร และในพื นที่ลาด
ชันน้อยทุก 1 เมตร หรือ 0.50 เมตร 
   วิธีการส้ารวจ อาจท้าโดยวิธีการส้ารวจทางพื นดิน โดยใช้ภาพถ่ายดัดแก้ประกอบการส้ารวจ หรือโดย
วิธีการส้ารวจท้าแผนที่จากภาพถ่าย วิธีการส้ารวจทางพื นดินให้รังวัดเส้นซอยทุกระยะ 80 – 200 เมตร และ
รังวัดระดับห่างกันทุกระยะ 40 – 50 เมตร วิธีการส้ารวจท้าแผนที่จากภาพถ่ายให้ปฏิบัติตามข้อก้าหนด ในการ
ส้ารวจท้าแผนที่ลายเส้น (LINE MAP) และ/หรือ การจัดท้าแผนที่ดิจิทัล ของหลักการส้ารวจ และท้าแผนที่ของ
ส้านักส้ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ของกรม แผนที่ภูมิประเทศที่จัดท้าแล้ว ต้องผ่านการตรวจสอบโดย
วิธีการ MAP TEST ตามวิธีการและมาตรฐานของกรมชลประทาน 

11.1.5 งานวางแนวคลองส่งน ้าสายใหญ่พร้อมคลองแยกซอยหรือท่อส่งน ้าสายใหญ่พร้อมท่อ แยกซอย 
   ต้องใช้แผนที่ภูมิประเทศของโครงการวางแนวศูนย์กลางคลองส่งน ้าสายใหญ่ และคลองแยกซอย หรือ
ท่อส่งน ้าสายใหญ่ และท่อส่งน ้าแยกซอย แล้วท้าการส้ารวจรูปตัดตามยาว ตามแนวศูนย์กลางคลอง หรือท่อ   
รังวัดระดับทุกระยะ 20 เมตร และกรุยแนววัดระยะเพ่ือส้ารวจรูปตัดขวางทุกระยะ 100 เมตร ตามแนวศูนย์กลาง
คลองโดยรังวัดระดับทุก 5 - 10 เมตร ต่อปีกออกไปทั งสองข้าง ๆ ละ 100 เมตร กรณีวางแนวท่อส่งน ้าไปตามแนว
ถนน ต่อปีกด้านข้างถึงแนวเขตถนน หรือต่อปีกออกไปไม่เกนิข้างละ 50 เมตร ฝังหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข. เป็นคู่ 
นอกเขตคลองหรือท่อตามแนว BC-PI หรือ PI-EC. หรือทุกระยะ ไม่เกิน 2 กิโลเมตร และหมุดหลักฐานถาวรแบบ 
ค. (หมุดท่อ) ณ จุดต้นคลอง, จุดต้นโค้ง, จุด PI., จุดปลายโค้ง และในแนวตรงทุกระยะประมาณ 500 เมตร 
   แผนที่รายละเอียดภูมิประเทศของคลองส่งน ้า หรือท่อส่งน ้า มาตราส่วน 1:4,000 แสดงรายละเอียด 
และนามศัพท์ที่ส้าคัญ พร้อมต้าแหน่งของรูปตัดขวาง และแผนที่แสดงรูปตัดตามยาว มาตราส่วนทางตั ง 1:100 
ทางราบ 1:4,000 หรือใช้มาตราส่วนอื่นที่เหมาะสมกับความลาดชันของพื นที่ 

11.1.6 งานอาคารประกอบตัดผ่านคลองส่งน ้าหรือท่อส่งน ้า 
   ต้องท้าการส้ารวจท้าแผนที่ภูมิประเทศผังบริเวณอาคารประกอบที่ตัดผ่านคลองส่งน ้า หรือท่อส่งน ้า 
เช่น ล้าห้วย, ถนน เป็นแผนที่มาตราส่วน 1:500 ก้าหนดขอบเขตให้เหมาะสม กับขนาดของอาคาร เขียนเส้น
ชั นความสูงทุก 0.25 เมตร รังวัดเส้นซอยห่างกันทุก 10 เมตร รังวัดระดับทุกระยะ 5 – 10 เมตร หรือทุกจุดที่
ระดับเปลี่ยนแปลงมาก และส้ารวจรูปตัดล้าน ้าทุกระยะ 20 เมตร ตามแนวศูนย์กลางล้าน ้าไปทางด้านเหนือน ้า 
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และท้ายน ้า ข้างละไม่น้อยกว่า 2 รูป รังวัดระดับตามแนวรูปตัดทุกระยะ 5 เมตร ฝังหมุดหลักฐานถาวรแบบ ค. 
ในแนวศูนย์กลาง และในต้าแหน่งที่เหมาะสมบริเวณขอบเขตผังบริเวณ 

11.1.7 งานส้ารวจเพื่อปรับปรุงคลองส่งน ้าและคลองระบายน ้า 
   ต้องใช้แบบแนวคลองส่งน ้า หรือคลองระบายน ้า มาตราส่วน 1:4,000 ประกอบกับภาพถ่ายทาง
อากาศ และ/หรือ ภาพถ่ายออร์โธสี (ถ้ามี) และสร้างหมุดหลักฐานอ้างอิงให้เพียงพอ เพ่ือตรวจสอบต้าแหน่ง  
และระดับของคลอง ส้ารวจรูปตัดตามยาว และรูปตัดขวางตามระยะในแนวศูนย์กลางแนวคลองที่ก้าหนด ปีก
ของรูปตัดขวาง ให้ครอบคลุมแนวเขตคลอง (Right of way) เก็บรายละเอียดของอาคารชลประทานทุก
ประเภท สะพานข้ามคลอง ท่อส่งน ้า ฯลฯ ให้ครบถ้วน ต้าแหน่งที่เกิดการช้ารุด หรือพังทลาย ให้จัดท้าผัง
บริเวณมาตราส่วน 1:500 ประกอบไว้ด้วย ทั งนี  ให้เป็นไปตามที่วิศวกรออกแบบระบบชลประทานเป็นผู้
ก้าหนดแผนที่แสดงรูปตัดตามยาว และรูปตัดขวางของคลองส่งน ้า และคลองระบายน ้า รูปตัดตามยาวมาตรา
ส่วนทางตั ง 1:100 ทางราบ 1:4,000 และแผนที่แสดงรูปตัดขวาง มาตราส่วนทางตั ง 1:100 ทางราบ 1:100 
หรือมาตราส่วนอื่นที่เหมาะสมกับความลาดชันของพื นที่ 

11.1.8 งานวางแนวอุโมงค์ส่งน ้า / ระบายน ้า 
   ต้องใช้แผนที่ภูมิประเทศของโครงการวางแนวศูนย์กลางอุโมงค์ส่งน ้า/ระบายน ้า แล้วท้าการส้ารวจรูป
ตัดตามยาวตามแนวศูนย์กลางอุโมงค์ รังวัดระดับทุกระยะ 20 เมตร กรณีวางแนวอุโมงค์ส่งน ้า/ระบายน ้าไป
ตามแนวถนน ต่อปีกด้านข้างถึงแนวเขตถนน หรือต่อปีกออกไปไม่เกินข้างละ 50 เมตร ฝังหมุดหลักฐานถาวร
แบบ ข. เป็นคู่ นอกแนวอุโมงค์ส่งน ้า/ระบายน ้า ตามแนว BC-PI หรือ PI-EC. หรือทุกระยะไม่เกิน 2 กิโลเมตร 
และหมุดหลักฐานถาวรแบบ ค. (หมุดท่อ) ณ จุดอุโมงค์ทางเข้า, จุดต้นโค้ง, จุด  PI., จุดปลายโค้ง และในแนว
ตรงทุกระยะประมาณ 500 เมตร 
   แผนที่แสดงรูปตัดตามยาวอุโมงค์ส่งน ้า/ระบายน ้า มาตราส่วนทางตั ง 1:100 ทางราบ 1:4,000 หรือ
มาตราส่วนอื่นที่เหมาะสมกับความลาดชันของพื นที่ 
11.1.9 สมุดสนาม 
   ข้อมูลการส้ารวจท้าแผนที่ทุกชนิด ต้องบันทึกบนแบบฟอร์มของที่ปรึกษา ระบุชื่อที่ปรึกษา และ
รายละเอียดรายการต่าง ๆ ที่จ้าเป็นทุกหน้า เช่น 

 ชื่อโครงการ ...............................................สายการส้ารวจ ..................................................................
 ชื่อผู้ส้ารวจ ................................................ชื่อผู้จดบันทึก .................................................................  
 วัน เดือน ปี ...............................................ยี่ห้อและหมายเลขเครื่องมือ ...........................................  
 สมุดสนามอาจจัดท้าเป็นเล่มปกแข็ง หรือจัดพิมพ์รวบรวมใส่แฟ้มแข็ง มีสารบัญ และแผนที่แสดง

แนวเส้นส้ารวจ หรือขอบเขตพื นที่โครงการโดยชัดเจน 

11.1.10 การจัดท้าแผนที่ 
 ผลการส้ารวจต้องน้าไปพล๊อตหรือจัดท้าแผนที่เป็นระบบเชิงเลข (Digital Map) บันทึกลงในแผ่น CD 
หรือ DVD และจัดพิมพ์บนกระดาษต้นฉบับขนาดมาตรฐาน A0 หรือ A1 ตามความเหมาะสม 
 กรอบชื่อโครงการและรายละเอียดขอบระวางแผนที่ให้ใช้แบบตามที่กรมชลประทาน (ส้านักส้ารวจ 
ด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา) ก้าหนด 
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 ข้อมูลพื นฐานที่ใช้ในการจัดท้าแผนที่ได้แก่ ข้อมูลหมุดหลักฐานถาวร ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม 
ภาพออร์โธสีเชิงเลข ข้อมูลแบบจ้าลองค่าระดับเชิงเลข (DEM) ข้อมูลเส้นชั นความสูง  ต้องมีหลักฐานระบุการได้มา หรือ
การจัดหาที่ถูกต้องตามระเบียบราชการ และต้องจัดส่งให้กรมชลประทานพร้อมกับแผนที่ต้นฉบับ และผลการค้านวณ 

11.1.11 เกณฑ์การตรวจรับ 
 ให้ใช้ข้อก้าหนดเฉพาะ และมาตรฐานความถูกต้องของงานส้ารวจ และท้าแผนที่ กับหลักการตรวจ
การจ้างส้ารวจท้าแผนที่ในภาคผนวก ง. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2536) ของหลักการส้ารวจ และท้าแผนที่ของ
ส้านักส้ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน 

11.1.12 รายงานผลการส้ารวจ 
 ที่ปรึกษาต้องท้ารายงานผลการส้ารวจ และการจัดท้าแผนที่อย่างละเอียด โดยบรรยายวิธีการส้ารวจ 
ขอบเขตการส้ารวจ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ วิศวกรผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ส้ารวจ ผลงานส้ารวจหมุดหลักฐาน 
และแผนที่ต่าง ๆ โดยครบถ้วน 

หมายเหตุ  
 รายละเอียดการส้ารวจท้าแผนที่ดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงแนวทางของการส้ารวจโดยทั่วไป ผู้รับจ้าง
อาจจะเสนอรายละเอียดเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงได้ตามความจ้าเป็นโดยใช้หลักการส้ารวจ และท้าแผนที่ 
ตามมาตรฐานสากล และเป็นไปตามหลักการส้ารวจ และท้าแผนที่ของส้านักส้ารวจด้านวิศวกรรมและ
ธรณีวิทยา กรมชลประทาน แต่ทั งนี ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง 
ที่ปรึกษาเสียก่อน 
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ตัวอย่างหมายเหตุแสดงวิธีการด้าเนินการส้ารวจอย่างย่อ เช่น 
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หมายเหตุ 
  1. แผนที่ฉบับนี ส้ารวจโดยที่ปรึกษา............ด้วยโปรแกรม AutoCAD Land Development 
   2. งานส้ารวจภาคสนาม เดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนเมษายน 2550 
  3. งานส้ารวจทั งหมดส้ารวจและบันทึกด้วยระบบข้อมูลเชิงเลข (Digital Format) 
 4. ระดับความสูงส้ารวจด้วยวิธี Tacheometric ระยะประมาณ 50 เมตร โดยใช้ Total Station 
Theodolite 
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ตอนที่ 2 การส้ารวจและทดสอบทางธรณีวิทยา 

 เพ่ือให้ได้ข้อมูลส้ารวจด้านธรณีวิทยา เพ่ือวิเคราะห์สภาพฐานรากส้าหรับการศึกษาความเหมาะสม
ของโครงการ และการออกแบบก่อสร้างของการท้างานของที่ปรึกษา ตามคุณลักษณะเฉพาะ (SPECIFICATION) 
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลงที่กรมชลประทานก้าหนดตามข้อเสนอด้านเทคนิค (TECHNICAL PROPOSAL)    
สิ่งที่ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบให้แก่กรมชลประทาน คือ 
11.2.1 รายงานผลการส้ารวจธรณีฟิสิกส์ 
 ด้วยวิธีวัดความเร็วคลื่นไหวสะเทือน (SEISMIC SURVEY) ตามแนวศูนย์กลางท้านบ (DAM AXIS) 
ทางระบายน ้าล้น (SPILLWAY) ท่อส่งน ้า (OUTLET WORKS) และตามแนวอุโมงค์ส่งน ้า/ระบายน ้า เป็นอย่างน้อย 
11.2.2 รายงานผลการเจาะส้ารวจต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี  
 (1) แผนที่ธรณีวิทยาบริเวณอ่างเก็บน ้า และหรือตามแนวอุโมงค์ส่งน ้า/ระบายน ้า หรือประตูระบายน ้า 
หรือฝาย มาตราส่วนขนาดใหญ่ที่สุดเท่าแผนที่ส้ารวจภูมิประเทศที่ได้จัดท้าไว้ และเขียนรูปตัดขวางทางธรณีวิทยา 
 (2) แผนที่แสดงต้าแหน่งของหลุมเจาะ 
 (3) รายงานธรณีวิทยาของหลุมเจาะ (GEOLOGICAL CORELOG) ส้าหรับชั นดิน (OVERBURDEN) 
ให้ท้าการตอกทดลอง โดยวิธี STANDARD PENETRATION TEST ตามมาตรฐาน ASTM. D1586 และเก็บ
ตัวอย่างดินทุก 1 เมตร ทดสอบการรั่วซึมตาม USBR. DESIGNATION E-18 ทุกระยะ 1 เมตร จนถึงหน้าหิน 
ให้จ้าแนกดินตามระบบ UNIFIED SOIL CLASSIFICATION (USBR. DESIGNATION E-3 OR ASTM.D-2487) 
 (4) รายงานผลการทดสอบการรั่วซึมของน ้าในหลุมเจาะ ส้าหรับชั นหินให้ทดสอบ ทุกระยะ 3 เมตร ใช้
ความดัน 1 PSI. ต่อความลึก 1 ฟุต และท้าการทดสอบ โดยค่อย ๆ เพ่ิมแรงดันจากน้อยถึงจุดที่ก้าหนด และลดลง 
ดังนี  0.4P,0.7P,1P,0.7P,0.4P โดยในแต่ช่วงความดันใช้เวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 10 นาท ี(HOULSBY’S METHOD) 
 (5) รูปตัดแสดงสภาพธรณีวิทยาฐานราก ตามแนวศูนย์กลางท้านบและอาคารประกอบต่าง  ๆ หรือ
ตามแนวอุโมงค์ส่งน ้า/ระบายน ้า หรือประตูระบายน ้า หรือฝายและอาคารประกอบต่าง ๆ ขนาดมาตรฐานส่วน
แนวตั ง 1:200 และแนวราบ 1:500 ถึง 1:2,000 หรือตามความเหมาะสม 
 (6) รายงานสรุปผลการเจาะทั งหมดที่ได้ด้าเนินการตามวิธีไม่น้อยกว่ามาตรฐาน ASTM D420 
(STANDARD RECOMMENDED PRACTICE FOR INVESTIGATING AND SAMPLING SOIL AND ROCK 
FOR ENGINEERING PURPOSES)  
 (7) รายงานการปฏิบัติงานประจ้าวัน 
 (8) รูปถ่ายสีตัวอย่างหิน ที่บรรจุในกล่องเก็บตัวอย่างตามมาตรฐานของส้านักส้ารวจด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา โดยถ่าย 1 กล่องต่อ 1 ภาพ 
 (9) ลังใส่ตัวอย่างดินและแกนหิน (CORE) จากหลุมเจาะ ขนาดบรรจุตัวอย่างลังละ 4 เมตร โดยให้มี
แสดงรายละเอียดระยะชั นหิน ชื่อโครงการ ที่ตั งระดับปากหลุม และมีฝาปิดลังหินเรียบร้อย 
 (10) ขนาดหลุมเจาะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 76 มิลลิเมตร และตัวอย่างแกนหินจะต้องได้ขนาดไม่
น้อยกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ 
  (11) แผนที่ธรณีวิทยา (GEOLOGIC MAP) ครอบคลุมพื นที่บริเวณอ่างเก็บน ้าถึงระดับเก็บกักน ้า
สูงสุดเป็นอย่างน้อย  
  รายงานต่าง ๆ ตามข้อ 11.2.1 และ 11.2.2 นี จะต้องจัดท้าและรับรองข้อมูลโดยนักธรณีวิทยาของ  
ทีป่รึกษา และต้องลงชื่อนักธรณีวิทยาก้ากับไว้ในรายงานด้วย 
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หมายเหตุ 
 รายละเอียดการส้ารวจและทดสอบธรณีวิทยาดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงแนวทางของการส้ารวจ
โดยทั่วไป ที่ปรึกษาอาจจะเสนอรายละเอียดเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ้าเป็น โดยใช้มาตรฐานการ
ส้ารวจทางธรณีวิทยา ของส้านักส้ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยาของกรมชลประทานเป็นหลัก  แต่ทั งนี  
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาเสียก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR)  
โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอา่งเก็บน ้าหว้ยจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ  3 - 48 

ตอนที่ 3 การส้ารวจแหล่งวัสดุก่อสร้างและทดสอบวัสดุเพื่อศึกษาความเหมาะสม และการออกแบบ 
11.3.1 วัตถุประสงค์  
  การส้ารวจแหล่งและทดสอบวัสดุก่อสร้างเพ่ือใช้ในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และการ
ออกแบบ มีวัตถุประสงค ์ดังนี  
  (1) ก้าหนดขอบเขตที่แน่นอนของแหล่งวัสดุก่อสร้าง 
  (2) เพ่ือยืนยันปริมาณที่แน่นอน 
  (3) เพ่ือทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุก่อสร้างที่จ้าเป็นต่อการออกแบบ 
  (4) ก้าหนดวิธีการขุดที่เหมาะสม 

11.3.2 วัสดุก่อสร้างท่ีต้องท้าการส้ารวจแหล่งและทดสอบ 
  (1) ดิน (SOIL MATERIAL) 
  (2) กรวด ทราย (GRAVEL AND SAND) 
  (3) หิน (ROCK) 

11.3.3 การพิจารณาเลือกพื นที่เพื่อก้าหนดเป็นแหล่งวัสดุก่อสร้าง 
 การคัดเลือกพื นที่เพ่ือก้าหนดเป็นแหล่งวัสดุก่อสร้างให้ใช้เกณฑ์ดังนี  
  (1) พื นที่ที่จะต้องท้าการขุดต่าง ๆ คือร่องแกน ทางระบายน ้าล้น ท่อส่งน ้า และที่ฐานยัน (ABUTMENT) 
  (2) พื นที่อ่ืน ๆ ตามล้าดับ คือ 
   (2.1) พื นที่ในอ่างเก็บน ้าใต้ระดับน ้าสูงสุด 
   (2.2) พื นที่ขอบอ่างที่สูงกว่าระดับน ้าสูงสุด โดยค้านึงถึงสิทธิครอบครองที่ดินด้วย 
  (3) กรณีที่แหล่งวัสดุก่อสร้างในพื นที่ตามข้อ (1) และ (2) มีปริมาณไม่เพียงพอให้พิจารณาหาจาก
แหล่งวัสดุก่อสร้างจากบริเวณรอบนอกในรัศมี 3 กิโลเมตร จากท่ีตั งเขื่อนโดยค้านึงถึงสิทธิครอบครองที่ดินด้วย 

11.3.4 วิธีด้าเนินการส้ารวจ 
 การส้ารวจวัสดุก่อสร้างต้องท้าการส้ารวจเพ่ือยืนยันว่ามีปริมาณ 1.5 เท่าของปริมาณที่จะต้องใช้  
ในการก่อสร้าง วิธีการส้ารวจให้ด้าเนินการดังนี  
  (1) ดิน (SOIL MATERIAL) 
   วิธีการส้ารวจท้าโดยเจาะสุ่มแล้วก้าหนดต้าแน่งของแปลงดิน ขนาดของแปลงดินประมาณ 200 x 
300 ตารางเมตร ความลึกเฉลี่ย 4 เมตร คิดเป็นปริมาณดินสุทธิ 180,000 ลูกบาศก์เมตร ในแต่ละแปลงท้าการ
เจาะด้วยสว่านไม่น้อยกว่า 35 หลุม ขุดบ่อส้ารวจไม่น้อยกว่า 5 บ่อ และเจาะตอกทดลอง  (STANDARD 
PENETRATION TEST) ไม่น้อยกว่า 3 หลุม ท้าการทดสอบดินในสนามโดยจ้าแนกประเภทดินตามมาตรฐาน  
ASTM D 2488-84, EMERSON CRUMB TEST และทดสอบแบบอ่ืน ๆ เช่นการทดสอบความแน่นของดิน 
(FIELD DENSITY TEST) ตามสภาพ และความจ้าเป็นด้านปฐพี และธรณีวิทยา 
  (2) กรวด ทราย (GRAVEL AND SAND) 
   วิธีการส้ารวจ ท้าโดยการขุดบ่ออย่างน้อย 2 บ่อ ต่อปริมาณกรวดทราย 5,000 ลูกบาศก์เมตร  
ลึกบ่อละประมาณ 4 เมตร และเก็บตัวอย่างตามความจ้าเป็น เพ่ือทดสอบในห้องปฏิบัติการ 
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  (3) หิน (ROCK) 
   วิธีการส้ารวจให้กระท้าโดยการส้ารวจพื นผิว และใช้เครื่องเจาะหัวเพชร ขนาดของหลุมเจาะ 
มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 76 มิลลิเมตร ความลึกของหลุมเจาะให้ใช้เกณฑ์ต่อไปนี  
 

ปริมาตร  (ลูกบาศก์เมตร) ความลึกหลุมเจาะรวม  (เมตร) 
ไม่เกิน  10,000 30 
10,000 - 50,000 60 
50,000 - 100,000 90 
100,000 - 2,000,000 120 

 

11.3.5 รายการทดลองในห้องปฏิบัติการ 
 การทดลองในห้องปฏิบัติการ ให้เลือกใช้วิธีตามที่ก้าหนดในตารางข้างล่างนี เฉพาะที่จ้าเป็นโดย
วิศวกรผู้ออกแบบ และต้องน้าผลทดสอบไปใช้งานด้วย ถ้าหากเลือกใช้วิธีนอกเหนือจากที่ก้าหนดในตาราง
ดังกล่าว จะต้องเสนอให้คณะกรรมการด้าเนินงานจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อน 

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. WATER CONTENT   
12. UU-TRIAXIAL TEST   
13. CU-TRIAXIAL TEST   
14. CALIFORNIA BEARING RATION 

TEST 
  

15. DIRECT SHEAR TEST   
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11.3.6 รายงานผลการส้ารวจ 
 ที่ปรึกษาต้องท้ารายงานผลการเจาะส้ารวจอย่างละเอียด โดยบรรยายวิธีการส้ารวจ มีแผนผังและ
แผนที่ ปริมาตรและชนิดของดินที่เจาะส้ารวจพบ ผลการทดสอบรายละเอียดอ่ืนๆ รายชื่อคณะเจ้าหน้าที่ผู้ท้า
การส้ารวจ และวิศวกรผู้ควบคุมดูแลงานจะต้องลงชื่อก้ากับพร้อมรับรองข้อมูลในรายงานด้วย 

หมายเหตุ   
  รายละเอียดการส้ารวจและทดสอบทางปฐพีวิทยาดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงแนวทางของการส้ารวจ
โดยทั่วไป ทีป่รึกษาอาจเสนอรายละเอียดเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ้าเป็น โดยใช้หลักการส้ารวจ และ
ทดสอบทางปฐพีกลศาสตร์ของส้านักส้ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ของกรมชลประทานเป็นหลัก แต่ทั งนี 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาเสียก่อน  ถ้าไม่น้าผลการทดสอบ 
มาใช้งานอาจจะพิจารณาไม่ให้เบิกเงินค่าทดสอบ 
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ตอนที่ 4 การศึกษาแผนพัฒนาลุ่มน ้า (Comprehensive study) 
  เพ่ือให้การศึกษาแผนพัฒนาลุ่มน ้าเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือวางแผนพัฒนาลุ่มน ้า 
และโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ของส้านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน (มิถุนายน พ.ศ.2552) แนวทางในการศึกษา
อย่างน้อยประกอบด้วยหัวข้อ และระดับของการศึกษา ดังนี  

มาตรฐานการศึกษาแผนพัฒนาลุ่มน ้า (Comprehensive Study) 

หัวข้อ ระดับ วิธี 

1. สภาพทั่วไป ทบทวนการศึกษาเดิม รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม (หากม)ี,  
    ดูงานภาคสนามเพิ่มเติม 

2. สภาพเศรษฐกิจสังคม ข้อมูลที่มีทั งหมด ส้ารวจเพิ่มเติม 

3. สภาพปัญหาด้านต่างๆ ข้อมูลที่มีทั งหมด ส้ารวจเพิ่มเติม 

    การมีส่วนร่วม 

4. สภาพปัญหาด้านน ้า ข้อมูลที่มีทั งหมด ส้ารวจเพิ่มเติม 

    การมีส่วนร่วม 

5. สภาพการพัฒนาแหล่งน ้า ข้อมูลที่มีทั งหมด รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม 

6. แผนการพัฒนาที่เก่ียวข้อง ข้อมูลที่มีทั งหมด รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม,การมีส่วนร่วม 

7. เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ข้อมูลที่มีทั งหมด การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นและประชาชน 

8. เป้าหมายในการพัฒนาทางด้านการเกษตร ข้อมูลที่มีทั งหมด การมีส่วนร่วม 

9. เป้าหมายในการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม/ 
การท่องเที่ยว 

ข้อมูลที่มีทั งหมด การมีส่วนร่วม 

10. แผนการใช้น ้า ข้อมูลที่มีทั งหมด แปลงเป้าหมายด้านต่าง ๆ เป็นแผนบูรณาการ 
    แปลงแผนบูรณาการเป็นแผนการใช้ที่ดิน 
    แปลงแผนการใช้ที่ดินเป็นแผนการใช้น ้า 

11. ความต้องการน ้า ปริมาณน ้ารายเดือน แปลงจากแผนการใช้ที่ดิน และแผนการใช้น ้า 

12. ปริมาณน ้าต้นทุน ปริมาณน ้ารายเดือน HEC-4, Tank  Model หรือเทียบเท่า 

13. แนวทางในการแก้ไขการขาดแคลนน า้ Water  Balance  HEC-3 หรือเทียบเท่า 

14. ปัญหาดา้นอุทกภัย ตรวจสอบประวัติ
ปัญหาน า้ท่วม 

 ดูงานภาคสนาม 
 การวิเคราะห์ด้าน อุทกวิทยา 

15. แนวทางในการบรรเทาอุทกภัย วิเคราะห์แนวทางแก้ไข
เสนอทางเลือกที่ดีที่สดุ 

Hydrodynamic Model1D และ2D 
Flood  Map 

16. ปัญหาคุณภาพน ้า เสนอแนวทางในการ
ป้องกันและแก้ไข 
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ตอนที่ 5 การศึกษาการจัดท้ารายงานความเหมาะสม (Feasibility report) 
 เพ่ือให้การศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาแหล่งน ้าเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือวางแผน
พัฒนาลุ่มน ้า และโครงการพัฒนาแหล่งน ้าของส้านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน (มิถุนายน พ.ศ.2552) 
แนวทางในการศึกษาอย่างน้อยประกอบด้วยหัวข้อ และระดับของการศึกษาดังนี  

มาตรฐานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) 
หัวข้อ ระดับ วิธี 

1. การศึกษาเร่ืองเดิม ข้อมูลที่มีทั งหมด ทบทวนการศึกษาเดิม 

    รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม 

2. ก้าหนดที่ตั งโครงการ บนแผนที่มาตราส่วน  1:50,000 , ทบทวนการศึกษาเดิม 

  1:10,000, แผนที่ป่าไม้,แผนที่   

  ชั นคุณภาพลุ่มน ้า,แผนที่พื นที่ชุ่มน ้า
ฯลฯ 

  

3. ความต้องการใช้น ้า รายเดือน,ตามแผนบูรณาการ Model  WUSMO หรือเทียบเท่า 

4. น ้าต้นทุน รายเดือน ระยะยาว Tank Model หรือ HEC-4 หรือ
เทียบเท่า 

5. การก้าหนดประเภทของโครงการ บนแผนที่มาตราส่วน 1:10,000  ตามการศึกษาความต้องการใช้น ้า 

    1: 2,000, แผนที่ป่าไม้ และปริมาณน ้าต้นทุน 

  แผนที่ชั นคุณภาพลุ่มน ้า หากมีน ้าเพียงพอตลอดปีเป็นฝาย 

  แผนที่พื นที่ชุ่มน ้าฯลฯ หากขาดน ้าในฤดูแล้งเป็นอ่างเก็บน ้า 

6. ก้าหนดที่ตั งหัวงาน บนแผนที่มาตราส่วน 1:10,000  ตามลักษณะที่เหมาะสมของหัวงาน 

  1:2,000 และ Cross Section ของ
ล้าน า้ 

แต่ละประเภท 

7. การออกแบบหัวงาน 
7.1 การออกแบบฝาย 
     - ก้าหนดระดับสันฝาย 
      
     - ระดับน ้านองสูงสุด 
 
 
 

- ออกแบบฝาย/อาคารประกอบ 

 
 
บนแผนที่มาตราส่วน 1 : 2,000 
และ Cross Section  ล้าน ้า 
Cross Section  ล้าน ้า 
 
 
 
บนแผนที่มาตราส่วน 1 : 2,000 และ 
Cross Section  ล้าน ้า 

ให้ระดับน ้าสงูเพียงพอต่อการสง่น ้าเข้าสู่
พื นที่เพาะปลูกได ้
 
 
Flood  25  ปี 
Back water curve 
Water surface profile 
ระดับน ้าไม่ล้นตลิ่ง 
ออกแบบเฉพาะตัวตามความเหมาะสม 
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มาตรฐานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) (ต่อ) 
หัวข้อ ระดับ วิธี 

7.2 การออกแบบเข่ือนและอาคาร
ประกอบ 
     - ระดับ Dead  Storage 
     - ระดับเก็บกัก 

 
 
 
บนแผนที่มาตราส่วน   1:4,000 
 
บนแผนที่มาตราส่วน   1:4,000 

 
 
 
ปริมาณตะกอนในรอบ 50-100 ปี หรือ 
ตามความเหมาะสม 
HEC-3 หรือเทียบเท่า 

     - ระดับน ้านองสูงสุด 
     - ระดับสันเข่ือน 
 
 
     - ออกแบบเข่ือน/อาคารประกอบ 
 
 
 
7.3 การออกแบบทางผ่านปลา 
     (Fish Way)  

บนแผนที่มาตราส่วน   1:4,000 
บนแผนที่มาตราส่วน  1:4,000 
 
 
บนแผนที่มาตราส่วน 1 : 2,000 
แผนที่มาตราส่วน 1:4,000 
ข้อมูลเจาะส้ารวจธรณีวิทยา 
ข้อมูลปฐพีวิทยา 
บนแผนที่มาตราส่วน   1:4,000      

Reservoir  Routing 
ความสูงของคลื่น 
ความสูงของเข่ือน 
การทรุดตัวของเข่ือน 
เป็นไปตามความเหมาะสมทางด้านความ
มั่นคงของตัวเข่ือน ความมั่นคงของ 
ฐานราก และความเหมาะสมด้านวัสดุ
ก่อสร้าง 
ตามความเหมาะสม 

8. ออกแบบระบบส่งน ้า/ระบายน ้า บนแผนที่มาตราส่วน  1:10,000   วางแนวคลอง แบ่งแฉก ก้าหนดอาคาร
กลางคลอง ค้านวณขนาดคลองและ
อาคารกลางคลอง 

9. การศึกษาระบบบรรเทาอุทกภัย บนแผนที่มาตราส่วน 1:10,000 
เส้นชั นความสูงชั นละ 1 เมตร 
Cross Section ล้าน ้า 

1D และ 2D Hydrodynamics Model 
ออกแบบอาคารบังคับน ้า 

10.การชดเชยทรัพยส์ินและการอพยพ 
ตั งถิ่นฐาน 

บนแผนที่มาตราส่วน  1:10,000  
และภาพถ่ายดาวเทียม 

พื นที่น ้าท่วม  
พื นที่อพยพ  
วางแผนอพยพ 

11. ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตามรายละเอียดการออกแบบ ประมาณปริมาณงานและราคาหัวงาน 
ประมาณราคาอ่ืนๆตามแบบมาตรฐาน 

12. วางแผนงานก่อสร้าง วางแผนเบื องต้น Bar  Chart 

13. ผลประโยชน์โครงการ ศึกษาในระดับโครงการ ศึกษาวิเคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการ
ทุกด้าน 

14. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แผนที่คุณภาพลุ่มน า้,ป่าสงวน พื นที่
ชุ่มน ้าและตรวจสอบสภาพพื นที่ 

ตรวจสอบและชี ประเดน็ปัญหาและใช้
ข้อก้าหนดของ ส.ผ.เป็นแนวทาง 

15. การวิเคราะห์โครงการ ศึกษาในระดับโครงการ FIRR , EIRR  และ sensitivity 

16. เศรษฐกิจ-สังคม ข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
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ตอนที่ 6 ด้านการประชาสัมพันธ์ 
  โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมงานด้านการพัฒนาแหล่งน ้าของกรมฯนั น 
นับได้ว่ามีความส้าคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการวางโครงการเพ่ือพัฒนา และจัดการทรัพยากรน ้า 
ที่จะเกิดขึ นในอนาคต อันจะช่วยให้การบริหารจัดหารน ้าสามารถท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  โดย 
ในการด้าเนินงานจะต้องมีการศึกษาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ทั งด้านวิชาการ สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนเป็นจ้านวนมาก การชี แจงท้าความเข้าใจกับประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ 
ในแต่ละพื นที่ให้รับรู้ รับทราบเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการด้าเนินงานของโครงการจึงมีความส้าคัญ        
และจ้าเป็นอย่างยิ่ง 
  การผลิตสื่อและการด้าเนินงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมตรงกับกลุ่มเป้าหมาย คือ 
อีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ รวมทั งก่อให้เกิดการสนับสนุนและความร่วมมือจากประชาชน
ดังนั นในการผลิตและการด้าเนินงานประชาสัมพันธ์ รวมทั งเผยแพร่ ให้มีความเหมาะสมตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี และระดับของการศึกษา ดังนี  

 11.6.1 วีดีทัศน์ ด้าเนินการผลิตวีดีทัศน์ของโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือแนะน้าโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่ยังไม่ได้ด้าเนินการก่อสร้าง และการบริหารจัดการน ้า  
ทั่วประเทศของกรม โดยมีขอบเขตและหลักเกณฑ์ในการผลิตวีดีทัศน์ ดังนี  

1. การเตรียมการผลิต 1.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาและหรือเลขานุการ 
ประชุมหารือกับที่ปรึกษาก้าหนดกรอบประเด็นและเป้าหมายในการผลิต        
วีดีทัศน์ 
1.2 ที่ปรึกษาวางแผนการผลิต โดยจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาฯ เพ่ือ
เป็นฐานข้อมูลส้าหรับการการเขียนบทฯ 

1.3 ที่ปรึกษาต้องวางแผนการบันทึกภาพการด้าเนินการศึกษาความเหมาะสม
โครงการอย่างต่อเนื่อง ครบทุกขั นตอนการด้าเนินงาน เช่น การเข้าพบกลุ่ม 
เป้าหมาย การประชุมกลุ่มย่อย การศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญ
คณะต่าง ๆ สภาพพื นที่ลุ่มน ้า การใช้น ้า การท้าการเกษตร เป็นต้น 

2. การเขียนบทสคริปต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 ที่ปรึกษาจัดท้าเค้าโครงบทสคริปต์เสนอคณะกรรมการพิจารณาซึ่งประเด็น
เนื อหาจะต้องครอบคลุมทุกประเด็น อาท ิ

- ความเป็นมาของโครงการ 

- เหตุผลและความจ้าเป็น 
- รายละเอียดขั นตอนการด้าเนินงาน 
- ลักษณะของโครงการ/บทสรุปผลการศึกษา 
- ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
- การมีส่วนร่วมของประชาชนและอ่ืน ๆ ซึ่งขึ นอยู่กับรายละเอียดในแต่ละ

โครงการอย่างครบถ้วน 
2.2 ที่ปรึกษาด้าเนินการจัดท้าบทสคริปต์ โดยในการเขียนบทจะต้องค้านึงถึง 
องค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี  
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2. การเขียนบทสคริปต ์(ต่อ) - จัดวางตามล้าดับเรื่องราวตามเค้าโครงการน้าเสนอให้สอดคล้องและมีความ
เชื่อมโยงกันในแต่ละประเด็น 

- - ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย สรุปความให้กระชับชัดเจน ตรง
ประเด็น ไม่เยิ่นเย่อ และพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิคในการผลิตวีดี
ทัศน์ความพิจารณาให้มีการสัมภาษณ์ประชาชน หรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั ง
ได้รับประโยชน์และได้รับผลกระทบจากโครงการรวมทั งผู้บริหารระดับสูงของ
กรมชลประทานมาประกอบเนื อหา เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนเกิดความ
น่าเชื่อถือ ทั งนี ขึ นอยู่กับความเหมาะสมแต่ละโครงการ 

- - บทสคริปต์จะต้องมีการก้าหนดภาพและดนตรีประกอบในแต่ละส่วนของค้า
บรรยายโดยจัดท้าตามแบบฟอร์มการเขียนบทสคริปต ์ในภาคผนวก บทสคริปต์
จะต้องมีไตเติ ลเปิดละปิดของวีดีทัศน์ในแต่ละเรื่องของโครงการศึกษาความ
เหมาสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยไตเติ ลเปิดเรื่องจะต้องมีชื่อของ
โครงการ และจังหวัด และโลโก้ หรือชื่อของหน่วยงาน ส่วนไตเติ ลปิดท้ายของแต่
ละโครงการจะต้องมีชื่อของหน่วยงานพร้อมโลโก้ รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้องทั งนี สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสม 

3. องค์ประกอบด้านเทคนิค 3.1 วีดีทัศน์ที่ผลิตควรมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาท ีและไม่ควรเกิน 12 นาท ี

3.2 ด้าเนินการถ่ายท้าภาพเพ่ือประกอบสารคดี ด้วยทีมงานมืออาชีพที่สามารถ
สร้างสรรค์มุมภาพได้อย่างสวยงามพิถีพิถัน  และด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
คุณภาพสูง คมชัดโดยใช้กล้องระบบ betacams หรือระบบดิจิตอล และหรือ
ด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไม่ต่้ากว่านี  
3.3 จัดท้าภาพ Computer Graphic Animation โมเดล 2-3 มิติ เพ่ืออธิบาย
การด้าเนินงานด้านชลประทาน ลักษณะของโครงการหากมีการก่อสร้างเทคนิค
หรือวิธีการต่าง ๆ ให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย ตามความจ้าเป็น 
และเหมาะสม 

3.4 ใช้ดนตรีและเสียงประกอบบทวีดีทัศน์ที่เหมาะสมกับเรื่องราวที่น้าเสนอ 
3.5 ที่ปรึกษาจะต้องจัดส่งเสียงผู้บรรยายให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกทั งนี 
เสียงผู้บรรยายจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ แต่ต้องเป็นเสียงที่มีพลังไพเราะ ชวน
ฝัน สามารถสร้างอารมณ์คล้อยตาม และมีความน่าเชื่อถือ 

3.6 พิจารณาใช้เทคนิคในการตัดต่อและล้าดับภาพเล่าเรื่องราวเหมาะสมต่อการ
อธิบายเนื อหา โดยภาพที่น้ามาใช้ประกอบบทวีดีทัศน์จะต้องเป็นภาพที่อยู่ใน
พื นที่ที่ศึกษาเท่านั น 
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4. การเผยแพร ่ 4.1 ควรพิจารณาจัดท้าวีดีทัศน์ของโครงการให้แล้วเสร็จและสามารถใช้ในการ 
จัดประชุมกลุ่มย่อยและ/หรือปัจฉิมนิเทศ ของโครงการ 
4.2 น้าสารคดีของแต่ละโครงการเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เคเบิ ล
ท้องถิ่นในพื นที่ท่ีมีการศึกษาโครงการไม่น้อยกว่า 2 ครั ง 

5. การส่งมอบงาน 5.1 ออกแบบและจัดท้าหน้าปกวีดีทัศน์โครงการที่ศึกษาประกอบด้วย
รายละเอียด ชื่อโครงการ จังหวัด ใช้ดนตรีและเสียงประกอบบทวีดีทัศน์ที่
เหมาะสมกับเรื่องราว ที่น้าเสนอ 
5.2 บันทึกใส่แผ่น DVD จ้านวนไม่น้อยกว่า 160 แผ่น รวมทั งจะต้องจัดส่ง file 
ภาพบันทึกก่อนการตัดต่อจ้านวน 1 ชุด 
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11.6.2 โปสเตอร์ (Poster)  
 ด้าเนินการจัดท้าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ ส้าหรับใช้ในการจัดนิทรรศการ และใช้ในการจัด
ประชุมกลุ่มย่อย ประชุมปฐมนิเทศ เพ่ือแจ้งข่าวรายละเอียดโครงการ แผนการด้าเนินงานของโครงการให้
ประชาชนได้รับทราบ โดยมีขอบเขตการด้าเนินงาน ดังนี  

1. เตรียมการก่อนการผลิต 1.1คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาและหรือเลขานุการ 
ประชุมหารือกับที่ปรึกษาก้าหนดขอบเขตและหัวข้อเนื อหาในการ
จัดท้าโปสเตอร์ของโครงการศึกษาความเหมาะสม อาท ิ
ระยะแรก 
- สภาพปัญหา 
- ความเป็นมา 
- รายละเอียดการศึกษา/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
- ขอบเขตการศึกษา เป็นต้น 
- และหรือประเด็นอื่น ๆ ที่ส้าคัญ 
ระยะที่ 2 
- สรุปผลการศึกษา 
- กราฟฟิกส์ลักษณะโครงการ 
- สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชน 
1.2 บริษัทที่ปรึกษาวางแผนการผลิต จัดท้ารายละเอียดและเนื อหาใน
การท้าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ 
1.3 บริษัทที่ปรึกษาจัดหาภาพประกอบการจัดท้าโปสเตอร์ โดยจะต้อง
ถ่ายภาพในระบบดิจิตอล File ที่มีความละเอียดสูง และจัดเตรียมแผน
ที่ประกอบให้เหมาะสมกับเนื อหาที่ก้าหนด 

2. ขั นตอนการผลิต 2.1 บริษัทจัดท้าข้อความที่สมบูรณ์ตามกรอบที่ก้าหนด/น้าเสนอ 
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา/อนุมัต ิ
2.2 บริษัทฯ ด้าเนินการออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
2.3 ส่ง ART WORK ที่ออกแบบสมบูรณ์แล้ว/น้าเสนอคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ 
2.4 จัดพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
 

3. องค์ประกอบพื นฐานด้านเทคนิค 
 
 
 
 
 
 

3.1 รูปแบบและของโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
- รูปแบบ X Stand Banner ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 190 เซนติเมตร 
และ/หรือ 
- รูปแบบ Roll up Stand Banner ขนาดไม่น้อยกว่า 80x200
เซนติเมตร 
3.2 คุณลักษณะการพิมพ์ พิมพ์สี่สี ระบบอิงค์เจ็ท Inkjet ความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 700 dpi 
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3. องค์ประกอบพื นฐานด้านเทคนิค 
(ต่อ) 

3.3 การออกแบบให้ตัวอักษรและรูปภาพเด่น อ่านง่ายเป็นที่ดึงดูด
สายตาและความสนใจของผู้คนได้มาก 
3.4 ด้านล่างของโปสเตอร์ทุกแผ่นจะต้องมี มีโลโก้ชื่อหน่วยงาน และ
สถานที่ติดต่อ 

4. การเผยแพร ่ 4.1 การปฐมนิเทศ/การจัดประชุมกลุ่มย่อย/การปัจฉิมนิเทศ 
4.2 ใช้ในโอกาสต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการงานต่าง ๆ 

5. การส่งมอบงาน 5.1 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่จัดพิมพ์ตามเงื่อนไขจ้านวน 1 ชุด 
5.2 น้าFile งานที่ออกแบบเสร็จเรียบร้อยบันทึกเป็น file รูปภาพ (jpec) 
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11.6.3 แผ่นพับ  

 เป็นสื่อสิ่ งพิมพ์ที่ ใช้ ในการประชาสัมพันธ์ที่จะสามารถบอกกล่าวรายละเอียดของโครงการ 
ได้อย่างครบถ้วน ดังนั น จึงต้องมีการแบ่งประเด็นเนื อหาที่จะน้าเสนออย่างชัดเจน สามารถสื่อสาร และ 
ตอบค้าถาม ได้แก่ what when why who how ได ้การจัดท้าแผ่นพับจึงควรมีขอบเขต ดังนี  

1. ขั นเตรียมการผลิต 1.1 บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดท้าเค้าโครงประเด็นเนื อหา
ส้าหรับผลิตแผ่นพับ 
1.2 บริษัทจัดเตรียมภาพประกอบตามประเด็นเนื อหาส้าหรับจัดท้า
แผ่นพับ 

2. การจัดท้าต้นฉบับแผ่นพับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 บริษัทที่ปรึกษาศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล ก้าหนดประเด็นและจัดท้า
เนื อหาของแผ่นพับ โดยมีสิ่งที่ต้องค้านึง ดังนี  
- หน้าแรกของแผ่นพับ ประกอบด้วยชื่อโครงการ โลโก้ของหน่วยงาน
พร้อมภาพประกอบที่สอดคล้องกับเนื อหาด้านใน และ/หรืออาจมีค้า
ขวัญหรือข้อความสั น ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ 

- เนื อหาที่จะน้าเสนอในแต่ละหน้าจะต้องสรุปให้กระชับและมีการแบ่ง
หัวข้อให้ชัดเจนได้ใจความที่สมบูรณ์นอกจากนั นการเขียนเป็นประโยชน์
เรียงติดกันก็ไม่ควรที่จะแน่นเต็มหน้าควรมีการย่อหน้าเว้นวรรค 
- การเรียงเนื อหาในแต่ละหน้าของส่วนที่ถูกพับจะต้องมีการแบ่งหัวข้อ
ให้ชัดเจน เพราะการอ่านแผ่นพับแต่ละคนจะแตกต่างกันไปแผ่นพับ
ส่วนใหญ่จะเรียงล้าดับเนื อหาจากซ้ายไปขวา หน้าไปหลัง ในกรณีผู้รับ
แผ่นพับอ่านแยกส่วนผู้เขียนแผ่นพับจะต้องค้านึงและน้ามาพิจารณา
เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจได้ในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้อ่านทั งฉบับ หาก
ผู้อ่านสนใจจะอ่านแต่ละหัวข้อย่อยต่อ เมื่อมาปะติดปะต่อก็เข้าใจภาพ 
รวมได้เช่นเดียวกันกับการอ่านที่เรียงตามล้าดับ 
- หน้าสุดท้ายของแผ่นพับจะต้องมีรายละเอียดที่ต้องระบุให้ชัดเจน
ได้แก่ ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ สถานที่ เลขที่ ที่ตั งหมายเลข
โทรศัพท์ส้านักงาน โทรศัพท์มือถือ ปัจจุบันที่ขาดไม่ได้คือ อีเมล์ หรือ
เว็บไซต์ ที่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังได้ 

3. องค์ประกอบพื นฐานด้านเทคนิค 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 การออกแบบแผ่นพับควรพิจารณาเลือกแบบตัวอักษร สี และ
ขนาดของตัวอักษรให้เหมาะสมกับเนื อหาและการแบ่งหัวข้อย่อย โดย
อาจใช้ขนาดตัวอักษรและสีที่แตกต่างกันก็ได้แต่ต้องค้านึงถึงความ
น่าสนใจและความสบายตาในการอ่าน มีการน้ารูปภาพหรือการใช้
สัญลักษณ ์ตาราง ล้าดับเลขมาแสดงเป็นหัวข้อย่อย รวมทั งเทคนิคอ่ืนๆ 
ที่จะท้าให้แผ่นพับน่าอ่าน 
3.2 ขนาดและรูปแบบของแผ่นพับสามารถท้าได้หลายรูปแบบ ซึ่ง
สามารถก้าหนดได้ตามความเหมาะสม ซึ่งมีรูปแบบไม่น้อยกว่าคุณ 
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3. องค์ประกอบพื นฐานด้านเทคนิค 
(ต่อ) 
 
 
 

สมบัติดังต่อไปนี  
- รูปแบบของแผ่นพับ/หนังสือแนะน้า ขนาด 4 1/8x7.5 นิ ว กระดาษ
อาร์ตการ์ด 160 แกรม พิมพ์ 4 สีจ้านวน 24 หน้าพับเก็บเล่มเย็บกลาง 
- แผ่นพับขนาด A4 พับ 2 กระดาษอาร์ตการ์ด 160 แกรม พิมพ์ 4 สี 

4. การเผยแพร ่ 4.1 การปฐมนิเทศ/การจัดประชุมกลุ่มย่อย/การปัจฉิมนิเทศ 
4.2 ใช้ในโอกาสต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการงานต่าง ๆ 
 

5. การส่งมอบงาน 5.1 พิมพ์แผ่นพับตามเงื่อนไข 
5.2 น้า File งานที่ออกแบบเสร็จเรียบร้อยบันทึกเป็น file jpec และ
บันทึกเป็น File Ai (ควร Create outline) ที่สามารถปรับแก้ไขได้ใน
ภายหลังใส่แผ่น DVD จ้านวน 2 แผ่น ใส่กล่องพร้อมปกที่มีชื่อโครงการ  
ระยะเวลาศึกษาหน่วยงานที่รับผิดชอบ/ส่วนวิศวกรรม ส้านักบริหาร
โครงการ กรมชลประทาน 
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11.6.4 จดหมายข่าว Newsletter  
 ด้าเนินการจัดท้าจดหมายข่าวส้าหรับใช้ในการเผยแพร่บอกกล่าวข้อมูลข่าวสาร แผนการด้าเนินงาน 
ความก้าวหน้าของการศึกษาความเหมาะสม รวมถึงสรุปผลการศึกษา และอ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ
เผยแพร่ไปยังบุคคลเป้าหมายเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ผู้ส่งสารต้องการทั งการประชาสัมพันธ์  หรือให้ทราบ
ข้อมูลข่าวสาร โดยมีขอบเขตการด้าเนินงาน ดังนี  

1. ขั นเตรียมการผลิต 1.1 บริษัทที่ปรึกษาวางแผนการจัดท้าจดหมายข่าวตามกรอบ
ระยะเวลาการศึกษา 

1.2 จัดท้าบัญชีรายชื่อ ที่อยู่ ของหน่วยงานองค์กรและประชาชน
กลุ่มเป้าหมายในพื นที่ศึกษา ส้าหรับจัดส่งจดหมายข่าว 
1.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาและ/หรือ
เลขานุการ ประชุมหารือกับที่ปรึกษาก้าหนด กรอบประเด็นเนื อหา
จดหมายข่าวแต่ละฉบับ 

1.4 การน้าเสนอเนื อหาในจดหมายข่าว ควรแบ่งเนื อหาเป็นคอลัมน์การ
เขียนเนื อหาจดหมายข่าวใช้รูปแบบการเขียนแบบเขียนข่าว มีพาดหัว 
มีความน้า และมีรายละเอียดเนื อหา โดยอาจแบ่งเป็นคอลัมน์ประจ้า 

2. การจัดท้าจดหมายข่าว 
 

2.1 บริษัทที่ปรึกษาจัดท้าต้นฉบับจดหมายข่าว เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาตรวจ/อนุมัติต้นฉบับ อย่างน้อย 5 วันท้าการ 
2.2 บริษัทด้าเนินการจัดท้าต้นฉบับของจดหมายข่าวตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ ที่ต้องการสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ โดยในแต่
ละฉบับที่จัดท้าจะต้องมีการก้าหนดประเด็นเนื อหา อย่างชัดเจน 
2.3 ด้าเนินการออกแบบรูปแบบจดหมายข่าวให้มีความเหมาะสม
ระหว่างเนื อหาและรูปภาพประกอบ โดยพิจารณาเลือกใช้ขนาดและสี
ของตัวอักษรกราฟฟิกส์ให้มีความเหมาะสมกับเนื อหาด้านวิชาการ 

3. องค์ประกอบพื นฐานด้านเทคนิค 3.1 โดยขนาดของจดหมายข่าวที่เหมาะสมควรจะเป็น ขนาด A4 พิมพ์
หน้าหลัง หรือขนาด A3 พับครึ่ง 4 หน้า 
3.2 จัดท้าหัวจดหมายข่าวของแต่โครงการ มีองค์ประกอบ ดังนี  จัดตั ง
ชื่อและ ออกแบบหัวจดหมายข่าวพร้อมสัญลักษณ์ มีรายละเอียดของ
ฉบับที.่..วันที่...เดือน...ปี...ชื่อ..หน่วยงานพร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
3.3 พิมพ์สีสี่ พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ไม่น้อยกว่า 80 แกรม 

4.การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
 
 
 

4.1 บริษัทจัดส่งจดหมายข่าวสารทางไปรษณีย์ตามบัญชีรายชื่อ
กลุ่มเป้าหมายในพื นที่ที่ศึกษาที่จัดท้าไว้ตามแผนงานที่ก้าหนด และควร
ก้าหนดระยะเวลาจัดส่งในช่วงที่ไม่ได้ลงพื นที่ และไม่ควรน้าจดหมาย
ข่าวไปแจกในวันประชุมกลุ่มย่อย 
4.2 บันทึกจดหมายข่าวเป็น pdf ไฟล์ ลงซีดีทุกฉบับ จัดส่งเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของส้านักบริหารโครงการ 
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11.6.5 ข่าวประชาสัมพันธ์แจกสื่อมวลชน  
 การจัดท้าข่าวแจกมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สื่อมวลชนได้ช่วยเผยแพร่ข่าวสาร  การด้าเนินงานด้าน
การศึกษาความเหมาะสมในด้านต่างๆไปสู่ประชาชนผู้รับสาร ซึ่งก็จะท้าให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ ความ
เคลื่อนไหวความเป็นไป ถือเป็นการเสริมสร้างให้ประชาชนความเข้าใจยอมรับกิจกรรมการด้าเนินงานของ
โครงการ โดยควรท้าข่าวประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดโครงการ ซึ่งการท้าข่าวประชาสัมพันธ์ควรมี
ขอบเขตการด้าเนินงาน ดังนี  

1. ขั นเตรียมการผลิต 1.1 จัดท้าบัญชีราชชื่อสื่อมวลชน พร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ และ/
หรือ E-mail ของนักข่าวท้องถิ่น 

1.2ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั งบริษัทวางแผนจัดท้าข่าวแจกสื่อมวลชน 
และภาพข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมจัดส่งให้สื่อมวลชน 

2. การจัดท้าข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
 

2.1 การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์จะต้องตอบค้าถามในเรื่องที่จะเขียน
ตามหลัก 5w+1H คือ ใคร (who) ท้าอะไร (what) ที่ไหน (where) 
เมื่อไหร่ (when) เพราะอะไร (why) และ ท้าอย่างไร (How) ให้ครบใน
ย่อหน้าแรกของข่าว หรือที่เรียกว่าความน้าหรือบทน้า และต่อด้วย
รายละเอียดในเรื่องที่น้าเสนอเรียกว่า เนื อหา และส่วนสรุป ที่ส้าคัญ
จะต้องเขียนพาดหัวข่าวให้น่าสนใจ สั นกระชับได้ใจความด้วย 
2.2 สิ่งที่ต้องพิจารณาในการเขียนและตรวจข่าวประชาสัมพันธ์ 
- วิธีการเขียนควรเริ่มต้นการเขียนด้วยประเด็นที่ส้าคัญก่อน แล้วเขียน
ไล่ไปหาประเด็นที่ส้าคัญน้อยลงมา โดยควรเรียงล้าดับข้อมูลที่สนับ 
สนุนประเด็นส้าคัญว่าจะเริ่มด้วยอะไร หรือจะจบอย่างไร 
- ต้องเขียนให้ครอบคลุมรายละเอียดที่ส้าคัญ หรือเสริมสร้างข้อมูล
ประเด็นที่จ้าเป็นให้มีความต่อเนื่องตั งแต่ต้นจนจบ หลีกเลี่ยงการเขียน
ประเด็นที่ซ ้าซาก 
- เขียนด้วยถ้อยค้าที่กระชับ ประโยคที่เข้าใจง่าย ใช้ส้านวนภาษาที่
สามารถสื่อสารให้ผู้อ่านที่มีความหลากหลายเข้าใจได้ในทันทีทุกคน 
- ควรเขียนเนื อข่าวที่สั น ๆ กระชับได้ใจความสมบูรณ์ชัดเจน ตัดส่วนไม่
ส้าคัญ วกวนออกไป 
2.3 ผู้เขียนจัดส่งข่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ก่อนการจัดส่งให้กับสื่อมวลชนเพ่ือเผยแพร่ โดยการส่งข่าวสามารถใช้
การส่งทางไปรษณีย์ แฟกซ์ อีเมล์ อินเตอร์เน็ตใช้เป็นข่าวแจกในกรณีที่
เชิญนักข่าวร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

3. องค์ประกอบพื นฐานด้านเทคนิค 
 
 
 
 

3.1 การพิมพ์ข่าว ควรจัดพิมพ์จบในการะดาษ A4 หน้าเดียว แต่ใน
กรณีที่มีเนื อหารายละเอียดเยอะอาจพิมพ์เป็น 2 แผ่นและต้องพิมพ์ค้า
ว่า ยังมีต่อ/.. ไว้ด้านล่างของกระดาษโดยขนาดของข่าวแจกที่เหมาะสม 
ควรจะเป็นขนาด A4 พิมพ์หน้าหลัง หรือขนาด A3 พับครึ่ง 4 หน้า 
3.2 ข่าวควรจัดพิมพ์บนกระดาษสีขาว ซึ่งในส่วนของกรมชลประทาน 
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3. องค์ประกอบพื นฐานด้านเทคนิค 
(ต่อ) 
 
 

ได้มีการจัดท้ารูปแบบหัวข่าวประชาสัมพันธ์ที่สามารถน้าไปใช้ในการ
จัดพิมพ์ข่าวส่งให้สื่อมวลชนได้ โดยสามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายประ 
ชาสัมพันธ์ ด้านล่างของข่าวควรมีชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้เขียน 
หรือหน่วยงาน (การจัดท้ารายละเอียดดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ ใน
กรณีท่ีมขี้อสงสัยเกี่ยวกับข่าวที่จัดส่ง สามารถติดต่อสอบถามได้ทันท)ี 
3.3 ควรจัดข่าวประชาสัมพันธ์และหรือภาพข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโครงการศึกษาความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องรวมไม่น้อย
กว่า 5 ข่าว 

4. การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 4.1 ใช้เป็นข่าวแจก ในกรณีที่เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
ประชุมกลุ่มย่อย และหรือปัจฉิมนิเทศ 
4.2 ใช้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ จัดส่งให้กับสื่อมวลชนทางไปรษณีย์ 
แฟกซ์ อีเมล์ อินเตอร์เน็ต ตามทะเบียนที่อยู่ของสื่อมวลชนที่จัดท้าไว้
ในแต่ละพื นที ่
4.3 น้าข่าวประสัมพันธ์และหรือภาพข่าวประชาสัมพันธ์ขึ นเว็บไซต์ของ
ส้านักบริหารโครงการ 
4.4 ติดตามสรุปผลของข่าวที่จัดส่งว่ามีการน้าเสนอทางช่องทางใดบ้าง 
และข่าวที่ลงนั น ยังควรต้องตรวจดูเนื อหาข่าวที่ลงว่าครบถ้วนหรือไม่มี
การปรับเปลี่ยนเนื อข่าวหรือไม่อย่างไร ทั งนี จะสามารน้ามาปรับปรุง
การเขียนข่าวได้ในครั งต่อไป 
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11.6.6 บทความประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ 
 เป็นการประชาสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถน้าเสนอเนื อหารายละเอียดได้อย่างครบถ้วนตาม
ต้องการ โดยบทความที่จัดท้าจะต้องมีการก้าหนดเค้าโครงประเด็นเนื อหาที่จะน้าเสนอให้ชัดเจน  สามารถน้า
เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับเรื่องที่จะน้าเสนอเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจได้  โดยมีขอบเขตในการจัดท้า
บทความประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ดังนี  

1. ขั นเตรียมการผลิต 1.1 บริษัทที่ปรึกษาวางแผนการจัดท้าบทความประชาสัมพันธ์ทางสื่อ
สิ่งพิมพ์ตามท่ีก้าหนด 

1.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาและหรือเลขานุการ 
ประชุมหารือกับที่ปรึกษาก้าหนดกรอบประเด็นบทความประชาสัมพันธ์
แต่ละชิ น 

2. การจัดท้าบทความประชาสัมพันธ์ 2.1 ก้าหนดประเด็นเนื อหาที่จะน้าเสนอให้ครบถ้วน อาจเชื่อมโยง เข้า
กับเหตุการณ ์ณ ปัจจุบันให้มีความสดใหม่ ทันต่อเหตุการณ์ 
2.2 การเขียนต้นฉบับจะต้องมีการตั งชื่อบทความให้น่าสนใจบทความ
จะต้องประกอบด้วย บทน้า เนื อหา และบทสรุปที่เชื่อมโยงกัน ควรใช้
ภาษาที่เข้าใจง่าย และสามารถสอดแทรกข้อมูลที่ต้องการน้าเสนอได้
อย่างน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ และชวนให้ติดตามอ่านบทความจนจบ 

3. องค์ประกอบพื นฐานด้านเทคนิค 3.1 ต้นฉบับบทความที่เขียน จะต้องมีความยาวของเนื อหาไม่เกิน 
2 หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16 
3.2 ให้ความส้าคัญในการตั งชื่อบทความ ความน้า และส่วนสรุปของ
บทความ 

4. การเผยแพร่และส่งมอบงาน น้าบทความที่ผ่านการอนุมัติตีพิมพ์ เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
จ้านวน 2 ครั ง โดยในแต่ละครั งมีขนาดไม่น้อยกว่า 50 คอลัมน์นิ ว 
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11.6.7 สื่อวิทยุกระจายเสียง การประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ  
 มีการด้าเนินงานได้ในหลายรูปแบบขึ นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเรื่องราวที่ต้องการจะเผยแพร่ประชม
สัมพันธ์ ได้แก่ การจัดให้มีการสัมภาษณ์บุคคลสารคดีวิทยุ สปอตประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
โดยมีขอบเขตการด้าเนินงาน ดังนี  

1. ขั นเตรียมการผลิต 1.1คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาและหรือเลขานุการ 
ประชุมหารือกับที่ปรึกษาก้าหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ์ทางสื่อ
วิทยุกระจายเสียง 
1.2 บริษัทที่ปรึกษาวางแผนการผลิตและเผยแพร่ทางสื่อวิทยุกระจาย 
เสียง 

2. รูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อวิทยุกระจายเสียง 

2.1 เขียนบทสารคดี หรือบทความเพ่ือเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ กระจาย
เสียง โดยจะต้องก้าหนดแนวคิดประเด็นในการน้าเสนอให้ชัดเจน แล้ว
จัดท้าโครงร่างซึ่งประกอบด้วย บทน้า เนื อหา และบทสรุปที่เชื่อมโยง
กันจากนั นเรียบเรียงออกมาเป็นข้อความ (ค้าพูด) ซึ่งจะต้องค้านึงถึง
ภาษาท่ีใช้จะต้องเข้าใจง่าย และไม่ซ ้าซาก วกวน 
2.2 ในการจัดให้มีการสัมภาษณ์บุคคล ควรที่มีการจัดเตรียมประเด็น
ค้าถามและค้าตอบล่วงหน้า เพ่ือให้สามารถน้าเสนอข้อมูลที่ต้องการได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เลือกแหล่งข่าวที่จะให้สัมภาษณ์ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการและมีความรู้ความเข้าใจต่อโครงการ 

3. องค์ประกอบพื นฐานด้านเทคนิค 3.1 บทสารคดีหรือบทความรู้ที่เขียนมีลักษณะเป็นแบบพูดคุยตาม   
บทที่เขียนขึ นเนื อหาสั น ๆ มีความยาวตั งแต่ 2 นาทีขึ นไป แต่ไม่ควร
เกิน 10 นาท ี
3.2 บทสารคดีหรือบทความรู้ที่จัดท้าจะต้องมีข้อมูลรายละเอียด 
ตรงหัวกระดาษ ได้แก่ ชื่อรายการ/ชื่อเรื่อง/ตอน สถานีที่ออกอากาศ/
ความถี่วัน-เวลาที่จะออกอากาศ 
3.3 จัดให้มีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชน
กลุ่มเป้าหมายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นในระบบ FM 
3.4 การจัดกิจกรรมเสวนาถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ในระบบ FM ความยาวไม่น้อยกว่า 30 นาที 
3.5 เผยแพร่ข่าวและหรือสารคดีประชาสัมพันธ์โครงการในประเด็น  
ต่าง ๆ ผ่านทางสถานีวิทยุท้องถิ่น จ้านวน 2 ครั ง 

4. การเผยแพร่และส่งมอบงาน บันทึกรูปแบบกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุกระจายเสียงที่
ออกอากาศเผยแพร่ บันทึกใส่แผ่น DVD จ้านวน 2 ชุด 
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11.6.8 การจัดกิจกรรมสื่อสัญจร  
 การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ถือเป็นสื่อกิจกรรมพิเศษท่ีนอกจากจะช่วยสร้างสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง
คณะสื่อมวลชนกับผู้บริหารกรมชลประทานและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์แล้ว  ยังมีเป้าหมายที่ต้องการให้
สื่อมวลชนได้เห็นถึงความส้าคัญ และความจ้าเป็นของงานชลประทานในด้านการพัฒนา และบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า รวมถึงมีความเข้าใจในกระบวนการศึกษาความเหมาะสม และเป็นสื่อกลางในการน้าเสนอ 
ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนได้รับทราบและมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไป โดยมีขอบเขตการด้าเนินงาน ดังนี  

1. ขั นเตรียมการผลิต 1.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา และหรือเลขานุการประชุมหารือ
กับท่ีปรึกษา ก้าหนดวันเวลาและรูปแบบการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร 

1.2 บริษัทที่ปรึกษาวางแผนการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร 

2. รูปแบบการจัด
กิจกรรมสื่อมวลชน 
   สัญจร 

2.1 บริษัทจัดท้ารายละเอียดกิจกรรมสื่อสัญจร/ก้าหนดการ/บรรยายสรุป/ดูงานใน
พื นที่ศึกษาความเหมาะสม 
2.2 ควรเลือกพื นที่กิจกรรมที่มีความเหมาะสม มีจุดเด่น สอดรับกับโครงการที่ศึกษา 
และเหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงนั น ๆ 
2.3 การเดินทางโดยเครื่องบิน และหรือรถหรือพาหนะอ่ืน ๆ ที่เห็น   สมควร 
2.4 ระยะเวลาในการจัดแต่ละครั ง ไม่น้อยกว่า 2 วัน หรือ มากกว่าได้ 
2.5 กรณีท่ีพักค้างแรม สามารถพักโรงแรม และหรือสถานท่ีที่เหมาะสม 

3. องค์ประกอบพื นฐาน
และเงื่อนไขการด้าเนิน
กิจกรรม 

3.1 การจัดกิจกรรมแต่ละครั ง ควรมีสื่อมวลชนร่วมกิจกรมทุกแขนง ได้แก่ วิทยุ สื่อ
สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ 
3.2 การจัดกิจกรรมต้องดูแลและอ้านวยความสะดวกครอบคุลมทุกด้านดังนี  
     - อาหาร เครื่องดื่ม ครบถ้วนทุกมื อ 
     - ที่พัก เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
     - การเตรียมความพร้อมของผู้บรรยายและจุดดูงาน 
     - จัดท้าเอกสารแจก จัดรูปเล่มที่สะดวกเหมาะสมแก่การพกพา  
       มีข้อมูลที่เก่ียวข้องครบถ้วนตลอดทุกการจัดกิจกรรม 
     - จัดของที่ระลึกส้าหรับมอบให้สื่อมวลชนตามความเหมาะสมโดยเสนอพิจารณา
เห็นชอบก่อน 
3.3 ทุกครั งของกิจกรรมต้องดูแลความสะดวกทุกด้านในการร่วมเดินทางไป
ประสานงานและร่วมกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาหรือ
เลขานุการ รวมถึงทีมงาน 
3.4 ต้องจัดเจ้าหน้าที่ท้าการบันทึกภาพนิ่งละวิดีโอ 
3.5 ติดตามผลจากการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร โดยแต่ละครั งที่จัดกิจกรรมจะต้อง
มีผลงานเผยแพร่ครอบคลุมสื่อต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 5 ชิ นงาน 

4. การเผยแพร่และส่ง
มอบงาน 

4.1 เอกสารสรุปผลการด้าเนินกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรจัดท้าเป็นรูปเล่มจ้านวน 2 ชุด 
และบันทึกลงแผ่น CD จ้านวน 2 แผ่น 
4.2 DVD บันทึกภาพนิ่งและวิดีโอตลอดการจัดกิจกรรม จ้านวน 2 ชุด 
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ตอนที่ 7 รายละเอียดการควบคุมงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 รายละเอียดการควบคุมงานให้ด้าเนินการศึกษาจัดท้ารายงานตามแนวทางการจัดท้ารายงานต่าง ๆ ดังนี  

11.7.1 แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ด้าเนินการศึกษาตามแนวทางต่าง ๆ ดังนี  
  1.1) แนวทางการจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน ้า
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม (มกราคม, 2559) 
  1.2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดโครงการ กิจการ หรือการด้าเนินการซึ่ง
ต้องจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท้ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562  
  1.3) รายงานผลการวิจัยอุทยานแห่งชาติ เรื่อง ทุนธรรมชาติส้าหรับวางแผนการจัดการอุทยาน
แห่งชาติ: กรณีสร้างเขื่อนแม่วงก์ ส้านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2560 
  1.4) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและระเบียบที่ก้าหนด 

11.7.2 แนวทางการประเมินผลกระทบสุขภาพ ให้ด้าเนินการศึกษาตามแนวทางต่าง ๆ ดังนี  
  2.1) แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เมษายน, 2556) 
  2.2) แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการพัฒนาแหล่งน ้าของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข (มิถุนายน, 2557) 

11.7.3 แนวทางการประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ด้าเนินการศึกษา
ตามแนวทางต่าง ๆ ดังนี  
   3.1) แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กันยายน, 2561) 
   3.2) คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  กรม
ชลประทาน (2552)  
   3.3) ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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แบบใบเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษา 

เรียน ประธานคณะกรรมการด้าเนินการจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 

 1. ข้าพเจ้า ………………………………………………………………….……ที่อยู่เลขที่ .............................. 
ถนน........................ต้าบล/แขวง .................................. อ้าเภอ/เขต........................... จังหวัด......... ....................  
โทร................................. ....... โดย ............................................................. ผู้ลงนามข้างท้ายนี ได้พิจารณา
เงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารจ้างที่ปรึกษา และรายละเอียดและข้อก้าหนด (Terms of Reference : TOR) โดย
ตลอดและยอมรับข้อก้าหนดและเงื่อนไขนั นแล้ว รวมทั งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
ก้าหนด และไม่เป็นผู้ทิ งงานของทางราชการ 
 2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาการรับจ้าง.......................................................................................  
.......................................... ......................................................ตามข้อก้าหนด เงื่อนไข รายละเอียดและ
ข้อก้าหนด (Terms of Reference: TOR) ตามราคาท่ีระบุไว้ในซองข้อเสนอด้านราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี  
รวมเป็นจ้านวนเงินทั งสิ น ............................ บาท (...................................................................................................)   
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั งปวงไว้ด้วยแล้ว 
 3. ค้าเสนอนี จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา.........วัน นับแต่วันยื่นซองข้อเสนอและกรมชลประทาน
อาจรับค้าเสนอนี  ณ เวลาใดก็ได้ ก่อนที่จะครบก้าหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตาม
เหตุผลอันสมควรที่กรมชลประทานร้องขอ 
 4. ก้าหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มท้างานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก
ผู้ว่าจ้างให้เริ่มท้างานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามรายละเอียดและข้อก้าหนดโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 
............. วนั นบัถัดจากวันท่ีได้รบัหนงัสอืยนืยันจากผู้ว่าจา้ง 
 5. ข้าพเจ้ายอมรับว่ากรมชลประทานไม่มีความผูกพันที่จะรับค้าเสนอนี  หรือใบเสนอราคาใดๆ 
รวมทั งไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
 6. ข้าพเจ้าได้สอบทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า กรมชลประทานไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น 
 7. ใบเสนอราคานี ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอ
ราคาในคราวเดียวกัน 

         เสนอมา ณ วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ............  

 ลงชื่อ ............................................................. 
  (.......................................................)  
 ต้าแหน่ง .....................................................  
  ประทับตรา (ถ้ามี) 
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แบบสัญญา 

สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทท่ีปรึกษา 

สัญญาเลขที่………….…… (1) ...........……..…… 

 สัญญาฉบับนี ท้าขึ น ณ………….……..........………...............................................................................
ต้าบล/แขวง………………..……………….……………….อ้าเภอ/เขต……………………….…............……………………………...
จังหวัด…….……………….....…………………….………….เมื่อวันที่ ........………… เดือน ………………….. พ.ศ.….........…… 
ระหว่าง ……………….....................................……..........…(2).........................................…………………………….………..โดย
...………...…………….…………………….............................. . (3)…..........…..…………………………………………..…………….              
ซึ่งต่อไปในสัญญานี เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ……….…..………..…… (4 ก) ………………......…………………….
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ…………………………………………….….............................................……….……..       
มีส้านักงานใหญ่อยู่เลขที่…………….....……ถนน...……………….……………..ต้าบล/แขวง.…….……….…..……….…....
อ้าเภอ/เขต………………………………..…….จังหวัด………..………………..….โดย......…………...………………………..……...
ผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของส้านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท......………..…… 
ลงวันที่…………………………..…..… (5) (และหนังสือมอบอ้านาจลงวันที่...........…………………….…..) แนบท้าย
สัญญานี  (6) (ในกรณีที่ที่ปรึกษาเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ …..............….… (4ข)........…….....….....  
อยู่บ้านเลขท่ี……………………...….…..….ถนน………………….…..…...……ต้าบลแขวง……..………………….….…………….
อ้าเภอ/เขต…………………….…………………...…..จังหวัด…………...…..………….……...……. ผู้ถือบัตรประจ้าตัว
ประชาชนเลขที่....................... ดังปรากฏตามส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี ) ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง 
 ทั งสองฝ่ายได้ตกลงท้าสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี  

 ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง 
  1.1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที่ปรึกษาตกลงรับจ้างปฏิบัติงานตามโครงการ.............................. 
(ชื่อโครงการและรายละเอียดที่ส้าคัญทุกรายการ)………………………………………….………………............................ 
ตามข้อก้าหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี รวมทั งเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ....... ทั งนี  ที่ปรึกษาจะต้อง
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางด้าน.......................... และบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  1.2 ที่ปรึกษาจะต้องเริ่มลงมือท้างานภายในวันที่ …… เดือน …..............….….. พ.ศ.….…  
และจะต้องด้าเนินการตามสัญญานี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ …… เดือน …..................…….….. พ.ศ. ….… 

 ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี  ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี  
  2.1 ผนวก 1 ... (ขอบข่ายของงานและก้าหนดระยะเวลาการท้างาน)...จ้านวน ... (.…)   หน้า 
  2.2 ผนวก 2 ... (ก้าหนดระยะเวลาการท้างานของที่ปรึกษา)…     จ้านวน ... (….)  หน้า 
  2.3 ผนวก 3 ... (ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง)…   จ้านวน …. (….)  หน้า 

…………………………………….ฯลฯ…………………………………… 
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  ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี  ให้ใช้ข้อความ       
ในสัญญานี บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติตามค้าวินิจฉัย
ของผู้ว่าจ้าง ค้าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และที่ปรึกษาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั งสิ น 

ถ้าสิ่งใดหรือการอันหนึ่งอันใดที่มิได้ระบุไว้ในรายการละเอียดแนบท้ายสัญญานี  แต่เป็น

การอันจ้าเป็นต้องท้าเพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องหรือบรรลุผลตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี  ที่ปรึกษา

ต้องจัดท้าการนั นๆ ให้โดยไม่คิดเอาค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนเพ่ิมเติมใดๆ ทั งสิ น 

 ข้อ 3 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  ผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษาได้ตกลงราคาค่าจ้างตามสัญญานี  เป็นจ้านวนเงินทั งสิ น..............บาท 
(………….......…….…....…..) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นเงินจ้านวน…………….……..บาท (………..………………….…) 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั งปวงด้วยแล้ว 
  ค่าจ้างจะแบ่งออกเป็น………….….(.......................) งวด ซึ่งแต่ละงวดจะจ่ายให้เมื่อที่
ปรึกษาได้ปฏิบัติงานตามที่ก้าหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ....... และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว  
  ผู้ว่าจ้างอาจจะยึดหน่วงเงินค่าจ้างงวดใดๆ ไว้ก็ได้ หากที่ปรึกษาปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
สัญญา และจะจ่ายให้ต่อเมื่อที่ปรึกษาได้ท้าการแก้ไขข้อบกพร่องนั นแล้ว  
  (7) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี  ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ที่ปรึกษา ชื่อธนาคาร………...............…สาขา………....………………………ชื่อบัญชี……..…………..…….…………….  
เลขที่บัญชี.....……..…………………… ทั งนี  ที่ปรึกษาตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั งค่าใช้จ่ายอ่ืนใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก
จ้านวนเงินโอนในงวดนั น ๆ (ความในวรรคนี้ใช้ส าหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ที่ปรึกษา 
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของที่ปรึกษา ตามแนวทางที่
กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ก าหนด แล้วแต่กรณี) 
  ค่าใช้จ่ายส่วนที่เบิกคืนได้ (ถ้ามี) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายคืนให้แก่ที่ปรึกษาส้าหรับค่าใช้จ่าย  
ซึ่งที่ปรึกษาได้ใช้จ่ายไปตามความเป็นจริงตามเง่ือนไขท่ีก้าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก .....   

(8) ข้อ 4 เงินค่าจ้างล่วงหน้า 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ท่ีปรึกษา เป็นจ้านวนเงิน……………...…..…บาท
(……………………....….…) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……....…(……….……....) ของค่าจ้างตามสัญญา 
  เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ที่ปรึกษาได้วางหลักประกันการรับ
เงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น............................................... (หนังสือค ้าประกันหรือหนังสือค ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคารภายในประเทศ …………………………....เต็มตามจ้านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษา
จะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างก้าหนดให้และที่ปรึกษาตกลงที่จะกระท้าตาม
เงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั น ดังต่อไปนี  
  4.1 ที่ปรึกษาจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เท่านั น หากที่ปรึกษาใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั นในทางอ่ืน ผู้ว่า
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จ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั นคืนจากท่ีปรึกษาหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
ได้ทันท ี
  4.2 เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ที่ปรึกษาต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า      
เพ่ือพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ 4.1 ภายในก้าหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง  
หากที่ปรึกษาไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในก้าหนด 15 (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า
คืนจากท่ีปรึกษาหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันท ี
  4.3 ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ที่ปรึกษาตามข้อ 3 ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวด 
เพ่ือชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าในแต่ละงวดไว้จ้านวนร้อยละ............................(...................................) ของ
จ้านวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจ้านวนเงินที่หักไว้จะครบตามจ้านวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ที่ปรึกษา
ได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจ้านวนเท่ากับจ้านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั งหมด 
  4.4 เงินจ้านวนใดๆ ก็ตามที่ที่ปรึกษาจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือช้าระหนี หรือเพ่ือชดใช้
ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ที่ปรึกษาก่อนที่จะหักชดใช้คืน
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 
  4.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจ้านวนเงินที่     
ที่ปรึกษาจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ที่ปรึกษาจะต้องจ่ายคืนเงินจ้านวนที่เหลือนั นให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง  
  4.6 ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษาต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้
หักเงินค่าจ้างไว้จนครบจ้านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 4.3 แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี  ที่ปรึกษามีสิทธิขอ
คืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้ 
  (1) กรณีท่ีปรึกษาได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้าง
ได้หักค่าจ้างล่วงหน้าไว้แล้ว ที่ปรึกษามีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หัก
เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั น โดยที่ปรึกษาจะต้องน้าหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่า
เท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
  (2) กรณีที่ปรึกษาได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละ
ฉบับมีมูลค่าเท่ากับจ้านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ที่ปรึกษาขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั นได้ 

 ข้อ 5 ความรับผิดชอบของท่ีปรึกษา 
  5.1 ที่ปรึกษาจะตอ้งส่งมอบผลงานตามรูปแบบและวิธีการ...............................................
จ้านวน………..…(…………..) ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่ก้าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1  
  5.2 ในกรณีที่ผลงานของที่ปรึกษาบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามข้อก้าหนดและเงื่อนไข                        
ตามสัญญาหรือมิได้ด้าเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือวิชาชีพ.........................และ/หรือบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาต้องรีบท้าการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย  
ใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าที่ปรึกษาหลีกเลี่ยงหรือไม่รีบจัดการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยในก้าหนดเวลาที่ผู้ว่าจ้าง
แจ้งเป็นหนังสือ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างที่ปรึกษารายอ่ืนท้าการแทน โดยที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าจ้างใน
การนี แทนผู้ว่าจ้างโดยสิ นเชิง 
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 ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ นจากงานตามสัญญานี ไม่ว่าจะเนื่องมาจากการที่ที่ปรึกษา           
ได้ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือวิชาชีพ............. ............ และ/หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง หรือเหตุใด ที่ปรึกษาจะต้องท้าการแก้ไขความเสียหายดังกล่าว ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างก้าหนดให้ ถ้าที่
ปรึกษาไม่สามารถแก้ไขได้ ที่ปรึกษาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ นแก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ นเชิง ซึ่งรวมทั งความ
เสียหายที่เกิดขึ นโดยตรง และโดยส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับความเสียหายที่เกิดขึ นจากงานตามสัญญานี ด้วย 
           การที่ผู้ว่าจ้างได้ให้การรับรองหรือความเห็นชอบหรือความยินยอมใดๆ ในการปฏิบัติงาน
หรือผลงานของที่ปรึกษาหรือการช้าระเงินค่าจ้างตามสัญญาแก่ที่ปรึกษา ไม่เป็นการปลดเปลื องพันธะและความ
รับผิดชอบใด ๆ ของที่ปรึกษาตามสัญญานี  

                  5.3 บุคลากรหลักของที่ปรึกษา ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญานี ไม่ซ ้าซ้อนกับ
งานในโครงการอ่ืนๆ ของที่ปรึกษาที่ด้าเนินการในช่วงเวลาเดียวกัน หากผู้ว่าจ้างพบว่าบุคลากรหลักไม่ว่าคน
หนึ่งคนใดหรือหลายคนปฏิบัติงานซ ้าซ้อนกับงานในโครงการอ่ืนๆ ไม่ว่าจะพบในระหว่างปฏิบัติงานตามสัญญา
หรือในภายหลัง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และ/หรือเรียกค่าเสียหายจากท่ีปรึกษาหรือปรับลดค่าจ้างได้ 

 ข้อ 6 การระงับการท้างานชั่วคราวและการบอกเลิกสัญญา 
  6.1 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีดังต่อไปนี  
  (ก) หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าที่ปรึกษามิได้ปฏิบัติงานด้วยความช้านาญหรือด้วยความเอาใจใส่
ในวิชาชีพของที่ปรึกษาเท่าที่พึงคาดหมายได้จากที่ปรึกษาในระดับเดียวกัน หรือมิได้ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อ
หนึ่ง ในกรณีเช่นนี ผู้ว่าจ้างจะบอกกล่าวให้ที่ปรึกษาทราบถึงเหตุผลที่จะบอกเลิกสัญญา ถ้าที่ปรึกษามิได้
ด้าเนินการแก้ไขให้ผู้ว่าจ้างพอใจภายในระยะเวลา..................(…..............….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับค้าบอก
กล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการส่งค้าบอกกล่าวแก่ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าว
นั นแล้ว ที่ปรึกษาต้องหยุดปฏิบัติงานทันที และด้าเนินการทุกวิถีทางเพ่ือลดค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจมีในระหว่าง
การหยุดปฏิบัติงานนั นให้น้อยที่สุด 
  (ข) หากที่ปรึกษามิได้ลงมือท้างานภายในก้าหนดเวลา หรือไม่สามารถท้างานให้แล้วเสร็จ
ตามก้าหนดเวลา หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อได้ว่าที่ปรึกษาไม่สามารถท้างานให้แล้วเสร็จภายในก้าหนดเวลา  
หรือล่วงเลยก้าหนดเวลาแล้วเสร็จไปแล้ว หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที 
  การบอกเลิกสัญญาตามข้อ 6.1 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้า หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและเงินประกันผลงานทั งหมดหรือแต่บางส่วน และมีสิทธิเรียก
ค่าเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) จากที่ปรึกษาด้วย 
  6.2 ผู้ว่าจ้างอาจมีหนังสือบอกกล่าวให้ที่ปรึกษาทราบล่วงหน้าเมื่อใดก็ ได้ว่าผู้ว่าจ้างมี
เจตนาที่จะระงับการท้างานของที่ปรึกษาไว้ชั่วคราวไม่ว่าทั งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจะบอกเลิกสัญญา ใน
กรณีที่ผู้ว่าจ้าง  จะบอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจะมีผลในเวลาไม่น้อยกว่า...................
(....................) วัน นับถัดจากวันที่ที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั น หรืออาจเร็วกว่าหรือช้ากว่าก้าหนดเวลา
นั นก็ได้แล้วแต่คู่สัญญาจะท้าความตกลงกัน เมื่อที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั นแล้ว ที่ปรึกษาต้องหยุด
ปฏิบัติงานทันที ทั งนี  ที่ปรึกษาไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในระหว่างระงับการท้างานไว้ชั่วคราว และที่ปรึกษาจะต้อง
ด้าเนินการทุกวิถีทางเพ่ือลดค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานนั นให้น้อยที่สุด  
 กรณีที่มีการระงับการท้างานชั่วคราวตามข้อ 6.2 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้าเป็น
ให้แก่ที่ปรึกษาตามท่ีผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
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 กรณีที่มีการเลิกสัญญาตามข้อ 6.2 ผู้ว่าจ้างจะช้าระค่าจ้างตามส่วนที่เป็นธรรมและเหมาะสมที่
ก้าหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก......ให้แก่ที่ปรึกษา โดยค้านวณตั งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันบอก
เลิกสัญญา นอกจากนี ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือเงินประกันผลงาน รวมทั งเงินชดเชย
ค่าเดินทางและเงินค่าใช้จ่ายที่ได้ทดรองจ่ายไปตามสมควรและตามความเป็นจริง ซึ่งผู้ว่าจ้างยังมิได้ช้าระให้แก่ที่
ปรึกษาด้วย อย่างไรก็ตาม เงินชดเชยและเงินที่ได้ช้าระไปแล้วทั งหมดจะต้องไม่เกินราคาค่าจ้างตามข้อ ๓ 
 ข้อ 7 สิทธิและหน้าที่ของท่ีปรึกษา 
  7.1 ที่ปรึกษาจะต้องใช้ความช้านาญ  ความระมัดระวัง และความขยันหมั่นเพียร               
ในการปฏิบัติงานตามสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้ส้าเร็จลุล่วง 
เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไป 
  7.2 ค่าจ้างซึ่งผู้ว่าจ้างจะช้าระแก่ที่ปรึกษาตามข้อ 3 เป็นค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว
เท่านั นซึ่งที่ปรึกษาจะได้รับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสัญญานี  ที่ปรึกษาจะต้องไม่รับค่านายหน้าทางการค้า 
ส่วนลด เบี ยเลี ยง เงินช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรื อสิ่งตอบแทนใดๆ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี  หรือที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี  
  7.3 ที่ปรึกษาจะต้องไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเงินค่าสิทธิ  
เงินบ้าเหน็จ หรือค่านายหน้าใดๆ ที่เกี่ยวกับการน้าวัสดุสิ่งของหรือกรรมวิธีใดๆ ที่มีทะเบียนสิทธิบัตรหรือได้รับ 
การคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือตามกฎหมายอ่ืนใดมาใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ของสัญญานี  เว้นแต่
คู่สัญญา ทั งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นหนังสือว่าที่ปรึกษาอาจจะได้ผลประโยชน์หรือเงินเช่นว่านั นได้ 
  7.4 บรรดางานและเอกสารที่ที่ปรึกษาได้จัดท้าขึ นเกี่ยวกับสัญญานี ให้ถือเป็นความลับ
และให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบบรรดางานและเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อ
สิ นสุดสัญญานี  ที่ปรึกษาอาจเก็บส้าเนาเอกสารไว้กับตนได้แต่ต้องไม่น้าข้อความในเอกสารนั นไปใช้ในกิจการอ่ืน
ที่ไม่เกี่ยวกับงานโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน 
  7.5 ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงสิทธิใดๆ ใน
ผลงานที่ที่ปรึกษาได้ปฏิบัติงานตามสัญญานี แต่เพียงฝ่ายเดียว และที่ปรึกษาจะน้าผลงาน และ/หรือ
รายละเอียดของงานตามสัญญานี  ไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วนไปใช้ หรือเผยแพร่ในกิจการอ่ืน นอกเหนือจากที่ได้
ระบุไว้ในสัญญานี ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน 
  7.6 บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ทั งหลาย ซึ่งผู้ว่าจ้างได้จัดให้ที่ปรึกษา  
ใช้หรือซึ่งที่ปรึกษาซื อมาด้วยทุนทรัพย์ของผู้ว่าจ้าง หรือซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้จ่ายชดใช้คืนให้ ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์
ของผู้ว่าจ้างและต้องท้าข้อความและเครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นของผู้ว่าจ้างไว้ที่ทรัพย์สินดังกล่าวด้วย ทั งนี  ที่
ปรึกษาต้องใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามระเบียบของผู้ว่าจ้างหรือของทาง
ราชการ ที่เก่ียวข้องเพ่ือกิจการที่เกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษาเท่านั น 
  เมื่อที่ปรึกษาท้างานเสร็จหรือมีการเลิกสัญญา ที่ปรึกษาจะต้องท้าบัญชีแสดง
รายการเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ทั งหลายข้างต้นที่ยังคงเหลืออยู่ และจัดการโยกย้ายไปเก็บรักษาตาม
ค้าสั่งผู้ว่าจ้างโดยพลัน ที่ปรึกษาต้องดูแลเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมตลอดเวลา
ที่ครอบครอง และต้องคืนเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวให้ครบถ้วนในสภาพดีตามความเหมาะสม 
แต่ไม่ต้องรับผิดชอบส้าหรับความเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ 
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  7.7 ที่ปรึกษาจะจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้และความช้านาญงานมาปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานตามสัญญานี และให้สอดคล้องกับขอบเขตของงานของที่ปรึกษาตามที่ปรากฏ
ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก…..การเปลี่ยนแปลงบุคลากรดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก
ผู้ว่าจ้างก่อน 
  7.8 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่า การด้าเนินงานของบุคลากรที่ที่ปรึกษาจัดหามา 
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่งานตามสัญญานี  ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้ที่ปรึกษาเปลี่ยน
บุคลากรบางคนหรือทั งหมดนั นได้ และท่ีปรึกษาต้องด้าเนินการตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างโดยเร็ว 
 การเปลี่ยนบุคลากรตามความในวรรคก่อน ที่ปรึกษาจะต้องเสนอรายชื่อบุคลากรที่จะปฏิบัติงาน
แทนนั น ต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  

 ข้อ 8 ความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาต่อบุคคลภายนอก 
  8.1 ที่ปรึกษาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง และป้องกันมิให้ผู้ว่าจ้างต้อง
รับผิดชอบในบรรดาสิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือราคา รวมตลอดถึงการเรียกร้องโดยบุคคลภายนอก
อันเกิดจากความผิดพลาดหรือการละเว้นไม่กระท้าการของที่ปรึกษา หรือของลูกจ้างของที่ปรึกษา 
  8.2 ที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือการละเมิด
ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน รวมถึงสิทธิใดๆ ต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากการปฏิบัติงานตาม
สัญญานี  โดยสิ นเชิง 
  (9) 8.3 ที่ปรึกษาจะต้องจัดการประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ 
เพ่ือความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และเพ่ือความสูญหายหรือเสียหายในทรัพย์สินซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาให้  
หรือสั่งซื อโดยทุนทรัพย์ของผู้ว่าจ้าง เพ่ือให้ที่ปรึกษาไว้ใช้ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี  โดยที่ปรึกษาเป็น  
ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประกันภัยเอง ทั งนี  เว้นแต่จะมีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนในสัญญานี  

 ข้อ 9 พันธะหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง 
  ผู้ว่าจ้างจะมอบข้อมูลและสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ว่าจ้างมีอยู่ให้แก่ที่ปรึกษาโดยไม่คิด
มูลค่าและภายในเวลาอันควร 
  ในกรณีที่ที่ปรึกษาร้องขอความช่วยเหลือ ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาให้ความช่วยเหลืออ้านวย
ความสะดวกตามสมควร ทั งนี  เพื่อให้การปฏิบัติงานของที่ปรึกษาตามสัญญานี ลุล่วงไปได้ด้วยดี  

 ข้อ 10 ค่าปรับ 
  กรณีที่ที่ปรึกษาท้างานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่ก้าหนดในข้อ 1 ที่ปรึกษาจะต้องเสีย
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ.......(10).......(....................) ของวงเงินค่าจ้างตามข้อ 3 นับถัดจาก
วันครบก้าหนดในข้อ 1 จนถึงวันที่ที่ปรึกษาปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว 

 ข้อ 11 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
 ในกรณีที่ที่ปรึกษาไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด

ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้
ว่าจ้างโดยสิ นเชิงภายในก้าหนด..........................(............................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้
ว่าจ้าง หากที่ปรึกษาไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจ้านวน
เงินค่าจ้างของที่ปรึกษาที่ต้องช้าระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือเงินประกันผลงานได้ทันที 



ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR)  
โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอา่งเก็บน ้าหว้ยจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ  3 - 75 

  หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องช้าระ หลักประกัน          
การปฏิบัติตามสัญญา และเงินประกันผลงานแล้วยังไม่เพียงพอ ที่ปรึกษายินยอมช้าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่  
จนครบถ้วนตามจ้านวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั น ภายในก้าหนด..................(....................) วัน  
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
  หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยัง
เหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ท่ีปรึกษาทั งหมด 

 (11) ข้อ 12 (ก) เงินประกันผลงาน 
  ในการจ่ายเงินให้แก่ที่ปรึกษาแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจ้านวนร้อยละ…(12)….
(................) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั นเพ่ือเป็นประกันผลงาน หรือที่ปรึกษาอาจน้าหนังสือค ้าประกันของ
ธนาคารหรือหนังสือค ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศซึ่งมีอายุการค ้าประกันตลอดอายุ
สัญญามามอบให้ผู้ว่าจ้าง ทั งนี เพ่ือเป็นหลักประกันแทนก็ได้ 
  ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค ้าประกันของธนาคารดังกล่าวตาม
วรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี ยให้แก่ที่ปรึกษาพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย 

 ข้อ 12 (ข) หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะท้าสัญญานี ที่ปรึกษาได้น้าหลักประกันเป็น……........(13)….….....….เป็นจ้านวนเงิน 
…..……….……บาท (………………………) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.…(14)....(……………….......) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา  
มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี   
  (15) กรณีที่ปรึกษาใช้หนังสือค ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือค ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค ้าประกัน 
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้
ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก้าหนด หรืออาจเป็น
หนังสือค ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก้าหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค ้าประกัน
ตลอดไปจนกว่าที่ปรึกษาพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี   
  หลักประกันจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั งปวงของที่ปรึกษาตลอดอายุสัญญา        
ถ้าหลักประกันที่ที่ปรึกษาน้ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของ     
ที่ปรึกษาตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีที่ปรึกษาส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลา 
แล้วเสร็จตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ที่ปรึกษาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจ้านวน
ครบถ้วน ตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน.............(………..….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือจากผู้ว่าจ้าง  
  หลักประกันที่ผู้รับจ้างน้ามามอบไว้ตามข้อนี  ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ที่ปรึกษาโดยไม่มีดอกเบี ย  
เมื่อที่ปรึกษาพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั งปวงตามสัญญานี แล้ว 

 ข้อ 13 การจ้างช่วง 
  ที่ปรึกษาจะต้องไม่เอางานทั งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง  
เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วง
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งานแต่บางส่วนดังกล่าวนั น ไม่เป็นเหตุให้ที่ปรึกษาหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี   
และที่ปรึกษาจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับช่วงงาน หรือของตัวแทน 
หรือลูกจ้างของผู้รับช่วงงานนั นทุกประการ 
  กรณีที่ปรึกษาไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ที่ปรึกษาต้องช้าระ
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ........(16)….....(..................................) ของวงเงินของงาน  
ที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั งนี  ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
 ข้อ 14 การโอนสิทธิตามสัญญา 
  ที่ปรึกษาจะต้องไม่โอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามสัญญานี ให้แก่ผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนสิทธิที่จะรับเงินค่าจ้างตามสัญญานี  
 ข้อ 15 การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
  ในกรณีที่มี เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้างหรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ที่ปรึกษาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่ก้าหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท้าให้ที่ปรึกษา
ไม่สามารถท้างานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและก้าหนดเวลาแห่งสัญญานี ได้ ที่ปรึกษาจะต้องแจ้งเหตุหรือ
พฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา
ท้างานออกไปภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั นสิ นสุดลง หรือตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี 
  ถ้าที่ปรึกษาไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าที่ปรึกษาได้สละสิทธิ
เรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท้างานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั งสิ น เว้นแต่กรณี
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้ว     
ตั งแต่ต้น 
  การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายก้าหนดเวลาท้างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้
ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 
 สัญญานี ท้าขึ นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส้าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง
ยึดถือไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

(ลงชื่อ)……………………………………..…….ผู้ว่าจ้าง 
        (……........……...…………………….) 

(ลงชื่อ)………………………………..………….ที่ปรึกษา 
        (……........……...…………………….) 

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

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

(1) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามล้าดับ 
(2) ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น 
(3) ให้ระบุชื่อและต้าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั น หรือผู้ที่ได้รับมอบอ้านาจ เช่น นาย 
ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอ้านาจจากอธิบดีกรม……………….. 
(4) ให้ระบุชื่อท่ีปรึกษา 
 ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บริษัทจ้ากัด 
 ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและที่อยู่ 
(5) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท้าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง 
(6) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท้าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง 
(7) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท้าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง 
(8) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท้าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง 
(9) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท้าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง 
(10) ให้ก้าหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 
162 
(11) ให้ก้าหนดไว้ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นหน่วยงานของรัฐ 
(12) ให้ก้าหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 174 
 (13) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้รับจ้างน้ามามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐ เมื่อลงนามในสัญญา 
เพ่ือเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ นจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี  
 (1) เงินสด 
 (2) เช็คหรือดราฟท์ ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั นช้าระต่อ
เจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั นไม่เกิน 3 วันท้าการ 
  (3) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก้าหนด โดยอาจ
เป็นหนังสือค ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก้าหนดก็ได้ 
 (4) หนังสือค ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก้าหนด 
 (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(14) ให้ก้าหนดจ้านวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 168 
(15) ให้ก้าหนดไว้ในกรณีที่ปรึกษาใช้หนังสือค ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
(16) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ 13 กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง ต้อง
ก้าหนดค่าปรับเป็นจ้านวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่ 
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แบบหนังสือค ้าประกัน  
(หลักประกันสัญญาจ้าง) 

(กรณีปกติ) 
เลขที่............................                  วันที่............................ 
 ข้าพเจ้า............(ชื่อธนาคาร).............. ส้านักงานตั งอยู่เลขที่..................ถนน.................................... 
ต้าบล/แขวง.................... อ้าเภอ/เขต........................ จังหวัด....................... โดย.......................... ผู้มีอ้านาจลง
นามผูกพันธนาคาร ขอท้าหนังสือค ้าประกันฉบับนี ไว้ต่อ......................(ชื่อหน่วยงานของรัฐ ผู้ว่าจ้าง).................
ซึ่งต่อไปนี เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี  
 1. ตามท่ี..............(ชื่อผู้รับจ้าง)...............ซึ่งต่อไปนี เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ท้าสัญญาจ้าง..................กับ
ผู้ว่าจ้างตามสัญญาเลขที่....................ลงวันที่............. เดือน...................... พ.ศ. ................. ซึ่งผู้รั บจ้างต้องวาง
หลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจ้านวนเงิน...........บาท (...............) ซึ่งเท่ากับร้อยละ........ . 
(........) ของมูลค่าทั งหมดของสัญญา 
 ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค ้าประกันในการช้าระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้อง ของผู้ว่า
จ้าง จ้านวนไม่เกิน................................บาท (......................................) ในฐานะเป็นลูกหนี ร่วม ในกรณีที่ผู้
รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องช้าระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติ ตาม
ภาระหน้าที่ใด ๆ ที่ก้าหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั งนี  โดยผู้ว่าจ้างไม่จ้าเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้าง ช้าระ
หนี นั นก่อน 
 2. หนังสือค ้าประกันนี มีผลใช้บังคับตั งแต่*วันที่........... เดือน............ พ.ศ. ......... ถึงวันที่.............    
เดือน.............. พ.ศ. ........... และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค ้าประกันนี ภายในระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ 
 3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั น ๆ ด้วย โดยให้
ขยายระยะเวลาการค ้าประกันนี ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าว
ข้างต้น 
 ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส้าคัญ 

      ลงชื่อ ............................................................. ผู้ค ้าประกัน 
(............................................................) 

ต้าแหน่ง...................................................................... 

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

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

 
 

* หมายเหตุ : กรณีลงนามในสัญญาจ้างตามปกติ ให้หน่วยงานของรัฐระบุวันที่หนังสือค ้าประกันเริ่มมีผล      
ใช้บังคับให้มีผลตั งแต่วันท้าสัญญาจ้าง 
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แบบหนังสือค ้าประกัน 
(หลักประกันการรับเงินค่าจ้างที่ปรึกษาล่วงหน้า) 

เลขที่......................                วันที่............................... 

ข้าพเจ้า...............(ชื่อธนาคาร)................... ส้านักงานตั งอยู่เลขท่ี.................. ถนน.......................... ....... 
ต้าบล/แขวง........................... อ้าเภอ/เขต........................ จังหวัด...................... โดย..........................ผู้มีอ้านาจ 
ลงนามผูกพันธนาคาร ขอท้าหนังสือค ้าประกันฉบับนี ให้ไว้ต่อ..............(ชื่อหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้าง).................. 
ซึ่งต่อไปนี เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี  

1. ตามท่ี..........(ชื่อที่ปรึกษา)..........ซึ่งต่อไปนี เรียกว่า “ที่ปรึกษา” ได้ท้าสัญญากับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญา 
เลขที่.....................ลงวันที่................. เดือน...................... พ.ศ. ....................... ซึ่งที่ปรึกษามี สิทธิที่จะขอรับเงิน  
ค่าจ้างท่ีปรึกษาล่วงหน้า เป็นจ้านวนเงิน............................บาท (..................................) นั น  

2. ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนในฐานะเป็นลูกหนี ร่วมโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค ้าประกันการจ่ายเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าที่ที่ปรึกษาได้รับไป ภายในวงเงินไม่เกิน.............................บาท (.................................) 

3. หากที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 1 จากผู้ว่าจ้างไปแล้ว ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือ 
ตามเงื่อนไขอ่ืน ๆ แนบท้ายสัญญา อันเป็นเหตุให้ต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
หรือที่ปรึกษามีความผูกพันที่จะต้องจ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าแก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ ข้าพเจ้าตกลง ที่จะ
จ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตามจ้านวน...........................บาท (..............................) หรือตามจ้านวนที่ยังค้าง
อยู่ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับค้าบอกกล่าวเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้าง    
ไม่จ้าต้อง เรียกให้ที่ปรึกษาช้าระหนี นั นก่อน 

4. หนังสือค ้าประกันนี มีผลใช้บังคับตั งแต่วันรับเงินค่าจ้างที่ปรึกษาล่วงหน้าดังกล่าวข้างต้นจนถึง      
วันที่............ เดือน................ พ.ศ. .............. (วันจ่ายเงินตามสญัญางวดสดุท้าย) / (วันท่ีหกัเงินล่วงหน้าจากเงิน
ค่าจ้างไว้ครบก้าหนดแล้ว) / (วันที่หักเงินล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างไว้ครบจ้านวนแล้ว) และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอน 
การค ้าประกันภายในระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ 

5. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ท่ีปรึกษา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั น ๆ ด้วย โดยให้ขยาย
ระยะเวลาการค ้าประกันนี ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ท่ีปรึกษาดังกล่าวข้างต้น 

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส้าคัญ   
     (ลงชื่อ)………………………………….ผู้ค ้าประกัน 
                                         (………………………………….)    
     ต้าแหน่ง…………………………………. 
     (ลงชื่อ)…………………………………..พยาน 
              (………………………………….) 
     (ลงชื่อ)…………………………………..พยาน   
              (………………………………….) 
 



ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR)  
โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอา่งเก็บน ้าหว้ยจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ  3 - 80 

แบบหนังสือค ้าประกัน 
(หลักประกันการรับเงินประกันผลงานจ้าง) 

เลขที่......................                วันที่............................... 
ข้าพเจ้า................(ชื่อธนาคาร)..............ส้านักงานตั งอยู่เลขที่................. ถนน....................... ..... 

ต้าบล/แขวง..................... อ้าเภอ/เขต........................... จังหวัด........................ โดย...................... ........ผู้มี
อ้านาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอท้าหนังสือค ้าประกันฉบับนี ให้ไว้ต่อ..............(ชื่อหน่วยงานของรัฐผู้
ว่าจ้าง)..............ซึ่งต่อไปนี เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี  

1. ตามที่...............(ชื่อผู้รับจ้าง)...............ซึ่งต่อไปนี เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ท้าสัญญาจ้างกับผู้ว่าจ้าง 
ตามสัญญาเลขที่..................ลงวันที่............. เดือน.................... .. พ.ศ. ................. โดยตามสัญญาดังกล่าว  ผู้ว่า
จ้างจะหักเงินประกันผลงานไว้ในอัตราร้อยละ............... (..........%) ของค่าจ้างแต่ละงวดที่ถึงก้าหนดจ่ายให้แก่
ผู้รับจ้างนั น 

2. ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเป็นผู้ค ้าประกันผู้รับจ้างส้าหรับเงินประกันผลงาน ซึ่งผู้ว่าจ้าง ได้หักไว้จาก
ค่าจ้างท่ีได้จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างตั งแต่งวดที่….............…ถึงงวดที่………….……..เป็นจ้านวนเงินทั งสิ น…………………..
บาท (……………………….) ซึ่งผู้รับจ้างได้ขอรับคืนไป กล่าวคือหากผู้รับจ้างปฏิบัติบกพร่อง หรือผิดสัญญาข้อใด
ข้อหนึ่งอันก่อให้เกิดความเสียหายใดแก่ผู้ว่าจ้าง หรือจะต้องรับผิดชดใช้หนี แก่ผู้ว่าจ้าง ไม่ว่ากรณีใด ข้าพเจ้า
ยอมช้าระเงินค่าเสียหายหรือหนี ดังกล่าวข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้างทันทีท่ีได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่า
จ้างไม่ต้องใช้สิทธิทางศาลก่อน ทั งนี ผู้ว่าจ้างไม่มีหน้าที่ต้อง พิสูจน์ ถึงข้อบกพร่องดังกล่าวของผู้รับจ้างแต่
ประการใดอีกด้วย 

3. หนังสือค ้าประกันนี มีผลใช้บังคับตั งแต่วันรับเงินประกันผลงานจ้างดังกล่าวข้างต้น จนถึงวันที่
............. เดือน...................... พ.ศ. .................(วันจ่ายเงินตามสัญญาจ้างงวดสุดท้าย) . ....................... และ
ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค ้าประกันภายในระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ 

4. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั น ๆ ด้วย โดยให้
ขยายระยะเวลาการค ้าประกันนี ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าว
ข้างต้น 

   ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส้าคัญ 

 

 ลงชื่อ ............................................................. ผู้ค ้าประกัน  

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

ต้าแหน่ง......................................................................  

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

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

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

       (............................................................)  
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บทนิยาม 
  “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอ
งานเพ่ือรับจ้างเป็นที่ปรึกษาให้แก่กรม เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนองานเพ่ือรับจ้างเป็นที่ปรึกษาให้แก่กรมในคราวเดียวกัน 
  การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้นได้แก่การที่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกล่าว มีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี  

(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ        
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลรายหนึ่งมีอ้านาจ หรือ
สามารถใช้อ้านาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือหลายราย ที่
เข้าเสนองานเพื่อรับจ้างเป็นที่ปรึกษา 

(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่
จ้ากัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจ้ากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ้ากัด หรือบริษัทมหาชนจ้ากัด เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ้ากัด หรือบริษัท
มหาชนจ้ากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนองานเพ่ือรับจ้างเป็นที่ปรึกษาให้แก่กรมในการจ้างครั งนี  
  ค้าว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั น หรือ
ในอัตราอ่ืนตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศก้าหนดส้าหรับกิจการบางประเภท หรือบางขนาด 

(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง 
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในบริษัทจ้ากัด หรือบริษัทมหาชน
จ้ากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนองานเพ่ือรับจ้างเป็นที่ปรึกษาให้แก่กรม ในการจ้างครั งนี  หรือในนัยกลับกัน 
  การด้ารงต้าแหน่ง การเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการด้ารงต้าแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 
  ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารผู้
เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ้านาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่
แท้จริงของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ้ากัด หรือบริษัทมหาชนจ้ากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท
จ้ากัด หรือบริษัทมหาชนจ้ากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าเสนองานเพ่ือรับจ้างเป็นที่ปรึกษาให้แก่กรมในคราวเดียวกัน 
ให้ถือว่าผู้เสนองานนั นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี 
  “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”หมายความว่า การที่ผู้เสนองานรายหนึ่งหรือ
หลายรายกระท้าการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการเสนองานต่อกรม ไม่ว่าจะกระท้าโดยการสมยอมกันหรือโดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ 
เรียกรับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือใช้ก้าลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้ก้าลัง
ประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระท้าการใดโดยทุจริต ทั งนี  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหา
ประโยชน์ในระหว่างผู้เสนองานด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้เสนองานรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิท้า
สัญญากับกรม หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบกรม โดยมิใช่
เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 
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แบบบัญชีเอกสาร 
บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 

1. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 

ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จ้านวน…………………………..….แผ่น 
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) จ้านวน………….….แผ่น 
ส้าเนารูปถ่ายทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการ จ้านวน…………..……….……….แผ่น 

(ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชน จ้ากัด 

 ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จ้านวน…………………..………….แผ่น 
 หนังสือบริคณห์สนธิ  จ้านวน…………………..………………………………….………….แผ่น 

บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) จ้านวน………..…แผ่น 
 บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จ้านวน………………………………………………………..แผ่น 
ส้าเนารูปถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ  จ้านวน…………………………แผ่น 

2. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 

 ส้าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  จ้านวน………………………………………..………..แผ่น 
ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 

  -  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 
 ส้าเนาหนังสือรับรองจากการจดทะเบียนนิติบุคคล จ้านวน……..…….….……...…แผ่น 

บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) จ้านวน….……….....แผ่น 
 -  บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด 
 ส้าเนาหนังสือรับรองจากการจดทะเบียนนิติบุคคล จ้านวน………….………...……แผ่น 

หนังสือบริคณห์สนธิ  จ้านวน………………………………………………………..….…..…แผ่น 
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) จ้านวน……..…...……..แผ่น 

  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จ้านวน……………………………………………………..…………แผ่น 
3. หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ้านาจให้บุคคล

อ่ืนลงนามในเอกสารข้อเสนอแทน จ้านวน…………………………………….……...แผ่น 

4. อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

*……………………………………………………………………………………… 
*……………………………………………………………………………………… 
*…………………..…………………………………………………………………. 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองข้อเสนอด้านคุณภาพ และซอง
ข้อเสนอด้านราคา ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
            
    ลงชื่อ..…………………………………ผู้ยื่นข้อเสนอ 
                                             (……………………………………….) 
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แบบบัญชีเอกสาร 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 
ก. ซองข้อเสนอด้านคุณภาพ จ้านวน………………………………………………………....ซอง 

ข. ซองข้อเสนอด้านราคา จ้านวน………………………………………………………….…...ซอง 

 
 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองข้อเสนอด้านคุณภาพ และซอง
ข้อเสนอด้านราคา ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
            
    ลงชื่อ..…………………………………ผู้ยื่นข้อเสนอ 
                                            (……………………………………….) 
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน 
--------------------------------------- 
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ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
--------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


